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คำนำ 
 
 ตามที่กระทรวงมหาดไทย ได้ประกาศให้ใช้มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานและมาตรฐานการศึกษาปฐมวัย เพื่อให้
สถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้เป็นแนวทางในการบริหารและพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามระบบการประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษา เป็นการส่งเสริม สนับสนุน กำกับดูแล ตลอดจนตรวจสอบคุณภาพของสถานศึกษาในสังกัด ให้สามารถ
จัดการสถานศึกษาได้มีคุณภาพตามที่มาตรฐานกำหนดไว้ และในการดำเนินงานตามระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษานั้น 
สถานศึกษาต้องจัดทำมาตรฐานการศึกษาระดับสถานศึกษา ดำเนินการพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานที่กำหนด  และประเมิ น
คุณภาพการศึกษา  จัดทำรายงานประจำปี เสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัดหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและเปิดเผยต่อสาธารณชน รวมทั้ง
เสนอต่อสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา องค์กรมหาชน (สมศ.) เพื่อขอรับการประเมินภายนอกในแต่ละ
รอบการประเมิน 
 

 โรงเรียนเทศบาล ๓ (ยมราชสามัคคี) เป็นสถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ดำเนินการประเมิน
คุณภาพภายในสถานศึกษาและจัดทำรายงานคุณภาพการศึกษาประจำปีของสถานศึกษา เพื่อนำเสนอต่อเทศบาลนครนครราชสีมา  
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และเปิดเผยต่อสาธารณชน ตามลำดับเป็นประจำซึ่ง ทางโรงเรี ยนฯ หวังเป็นอย่างยิ่งว่า 
เอกสารรายงานประจำปีการศึกษา ๒๕๖4 ฉบับนี้จะช่วยให้คณะผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ทราบข้อมูล ผลการจัด
การศึกษาของสถานศึกษา และสามารถใช้เป็นแนวทางในการส่งเสริมสนับสนุนเพื่อการพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษาต่อไป 
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บทสรุปสำหรับผู้บริหาร 
 

ตอนที่ 1 ข้อมูลพื้นฐาน 
 

โรงเรียนเทศบาล ๓ (ยมราชสามัคคี) ตั้งอยู่เลขที่ ๒๘๑ – ๒๘๓ ถนนยมราช ตำบลในเมือง อำเภอเมือง 
จังหวัดนครราชสีมา ๓๐๐๐๐ โทรศัพท์ ๐๔๔ – ๒๔๒๓๐๙  Website : http://www.ymr.ac.th สังกัดเทศบาลนคร
นครราชสีมา  อำเภอเมืองนครราชสีมา  จังหวัดนครราชสีมา กลุ่มจังหวัดการศึกษาท้องถิ่นที่  ๑๔  โดยมี ว่าที่ร้อยตรี 
อนุวัฒน์ ฉินสูงเนิน ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา มีบุลากรทั้งสิ้น 86 คน ประกอบด้วย ผู้บริหาร 2 คน 
ครูผู้สอน 76 คน  และบุคลากรสนับสนุน 8 คน นักเรียนทั้งสิ้นจำนวน 998 คน  เปิดสอนตั้งแต่ระดับ การศึกษา
ปฐมวัย ถึงระดับมัธยมศึกษาปีที่  ๓  โดยมีการดำเนินการที่จัดหลักสูตรการเรียนตามหลักสูตรแกนกลาง
กระทรวงศึกษาธิการ และการจัดหลักสูตรห้องเรียนสองภาษาตามนโยบายของเทศบาลนครนครราชสีมา ที่
สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางกระทรวงศึกษาธิการ ที่มุ่งเน้นการพัฒนาตามวิสัยทัศน์ของโรงเรียน  “โรงเรียน
เทศบาล ๓ (ยมราชสามัคคี) จัดการศึกษามีคุณภาพตามมาตรฐาน มุ่งเน้นด้านภาษาเพ่ือการสื่อสารและการใช้
เทคโนโลยี ผู้เรียนมีคุณธรรมจริยธรรม รักษ์สิ่งแวดล้อม ดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ภายในปี 
2565” 

อัตลักษณ์  “ภาษาดี มีคุณธรรม นำเทคโนโลยี” 
 

ตอนที่ 2 สรุปผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564 
 ตามที่โรงเรียนเทศบาล ๓ (ยมราชสามัคคี) ได้ดำเนินการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ประจำปี
การศึกษา 2564 ตามระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ของโรงเรียนสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
กระทรวงมหาดไทย โดยจัดทำรายงานประจำปีเสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัด หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและเสนอต่อ
สาธารณชน เพ่ือนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา และเพ่ือรองรับการประเมินคุณภาพภายนอก 
บัดนี้การดำเนินการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาเสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอเสนอผลการประเมินคุณภาพ
ภายในสถานศึกษา ดังนี้ 
 1. ผลการดำเนินงานตามมาตรฐานการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา   
    ระดับการศึกษาปฐมวัย  ประกอบไปด้วย  
    มาตรฐานที่ 1 การบริหารจัดการสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย    
    ระดับคุณภาพ ดีมาก 
    มาตรฐานที่ 2 ครู/ผู้ดูแลเด็กให้การดูแลและจัดประสบการณ์การเรียนรู้และการเล่นเพ่ือพัฒนาเด็ก
ปฐมวัย     
    ระดับคุณภาพ ดีมาก 
    มาตรฐานที่ 3 คุณภาพของเด็กปฐมวัย   
    ระดับคุณภาพ ดีมาก 
   

    ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  ประกอบไปด้วย 
    มาตรฐานที่ 1 คุณภาพผู้เรียน    
    ระดับคุณภาพ ดีมาก 
    มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ   
    ระดับคุณภาพ ดีมาก 
    มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ   
    ระดับคุณภาพ ดีมาก 
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จุดเด่น ระดับการศึกษาปฐมวัย   
  มีการดำเนินการพัฒนาจัดทำหลักสูตรสถานศึกษาในระดับปฐมวัยที่เหมาะสมกับเด็ก สอดคล้องกับ
ท้องถิ่นและนโยบายของหน่วยงานต้นสังกัด นอกจากนั้นยังมีการจัดทำและพัฒนาหลักสูตรห้องเรียนสองภาษา 
(IEP) ในระดับปฐมวัยที่เหมาะสมกับเด็กอย่างต่อเนื่อง โรงเรียนมีกระบวนการพัฒนาเด็กที่หลากหลาย  จัด
กิจกรรมเสริมประสบการณ์ที่เหมาะสมกับวัย ส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการด้านร่างกาย แข็งแรง  มีสุขนิสัยที่ดี  และ
ดูแลความปลอดภัยของตนเองได้  มีการจัดสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมพอเพียง และปลอดภัยสำหรับเด็ก จัดให้เด็ก
ได้รับประทานอาหารที่สะอาด  ถูกสุขลักษณะ ปริมาณเหมาะสมตามวัย มีการส่งเสริมให้เด็กได้เล่นกีฬาตาม
ความสามารถ สนับสนุนให้เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาในระดับเทศบาล  จัดให้มีการว่ายน้ำสำหรับเด็ก ๆ ในชั้น
ปฐมวัยปีที่ 2 - 3 มีการจัดกิจกรรมเรียนรู้ Extra class เพ่ือส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการด้านสังคม ส่งเสริมให้เด็กมี
พัฒนาการด้านสติปัญญา สื่อสารได้ มีทักษะการคิดพ้ืนฐาน แสวงหาความรู้  และทำงานร่วมกับผู้อ่ืนได้ สามารถ
ปฏิบัติกิจวัตรประจำวันได้ด้วยตนเอง เด็กโครงการห้องเรียนสองภาษา (IEP) สามารถฟังและปฏิบัติตามคำสั่งที่เป็น
ภาษาอังกฤษได้ ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรห้องเรียนสองภาษา จัดครูปฐมวัยทั้งครูไทยและครูต่างชาติ 
ห้องเรียนละอย่างน้อย 2 คน เพ่ือประสิทธิภาพในการดูแลและพัฒนาเด็ก  มีการจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
เพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการเพื่อการจัดการเรียนรู้  
 
 จุดที่ควรพัฒนา ระดับการศึกษาปฐมวัย   
 ควรฝึกให้เด็กได้เรียนรู้ด้วยตนเองได้ลงมือปฏิบัติด้วยตัวเองโดยวิธีการที่หลากหลายมากขึ้น  โดยมีครูคอย
ดูแลอยู่ห่างๆ เพ่ือสร้างความมั่นใจให้กับเด็ก ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองและผู้ที่เกี่ยวข้อง ในการ
วางแผน/พัฒนา/ประเมินเด็กในด้านต่าง ๆ ให้มีหลากหลายมากขึ้น  และควรมีการพัฒนาเครื่องมือ วิธีการ และ
การมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการประเมินพัฒนาการเด็ก ทั้ง 4 ด้าน อย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ 
 
ข้อเสนอแนะ/แนวทาง เพื่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

- การจัดกิจกรรมให้เด็กได้เรียนรู้ และปฏิบัติเพื่อให้เกิดการเรียนรู้ด้วยตนเอง 
- การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง และผู้ที่เก่ียวข้องในการวางแผน/พัฒนา/ประเมินเด็ก 
- การพัฒนาเครื่องมือ / วิธีการ และการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการประเมินพัฒนาการเด็ก  
  ทั้ง 4 ด้าน 

 
จุดเด่น  ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน   
     สถานศึกษามีการกำหนดเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจ  ที่ เกิดจากความต้องการของชุมชน  
สอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษา ท้องถิ่น กรมส่งเสริม แผนการศึกษาชาติ และนโยบายของรัฐบาล มีการ
กำหนดมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของชาติ จัดทำแผนพัฒนาการศึกษาของ
สถานศึกษาสอดรับกับมาตรฐานที่สถานศึกษากำหนด มีการดำเนินงานระบบงานประกันคุณภาพการศึกษา มีการ
จัดทำหลักสูตรสถานศึกษาห้องเรียนสองภาษา ที่ได้รับการยอมรับจากผู้ปกครอง ชุมชน มีหน่วยงานต่าง ๆ เข้ามา
ศึกษาดูงานอย่างสม่ำเสมอ  มีการจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมี
คุณภาพ มีสภาพห้องเรียนสะอาด อากาศถ่ายเท ปลอดภัย เหมาะสมและเอ้ือต่อการเรียนรู้  ผู้เรียนระดับชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 1 มีพัฒนาการในความสามารถ ด้านการอ่าน (RT) จากผลการประเมินความสามารถของ
กระทรวงฯ ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 มีผลการทดสอบความสามารถพ้ืนฐานของผู้เรียนระดับชาติ (National 
Test : NT) ทั้ง 3 ด้าน เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  และจากผลการทดสอบภาษาอังกฤษ 
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รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา(SAR) 
 

ผู้เรียนทผ่านเกณฑ์ตามเกณฑ์การประเมินของ CEFR  จากการทดสอบทางการศึกษา ขั้นพ้ืนฐานระดับชาติ  
(O-NET) ผู้เรียนมีผลตามเกณฑ์ที่สถานศึกษากำหนดเป้าหมายไว้ มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด สามารถใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการพัฒนาตนเอง ได้อย่างสร้างสรรค์และปลอดภัย  ทั้งยังมีความรู้และ
ทักษะพ้ืนฐานต่องานอาชีพที่ตนเองสนใจ มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา มีวินัย มีความ
รับผิดชอบและปฏิบัติตามระเบียบที่สถานศึกษากำหนด มีส่วนร่วมในกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ทั้งในและนอก
สถานศึกษา ร่วมกันดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมภายในสถานศึกษา เห็นคุณค่า ภูมิใจในวัฒนธรรม ความภาคภูมิใจใน
ท้องถิ่นและความเป็นไทย สามารถป้องกันตนเองจากสิ่งเสพติดให้โทษ หลีกเลี่ยงสภาวะที่เสี่ยงต่อโรคภัย อุบัติเหตุ 
และปัญหาทางเพศ เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด มีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดี สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุน ครู
และบุคลากรทุกคน ให้ได้รับการอบรมพัฒนาสอดคล้อง/ตรงตามหน้าที่ท่ีปฏิบัติ พัฒนาครูให้มีความสามารถในการ
จัดการเรียนรู้  สมรรถนะภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร และทักษะการใช้คอมพิวเตอร์เพื่อนำมาใช้ในการพัฒนาการ
เรียนการสอนอย่างต่อเนื่อง มีการส่งเสริมให้ครูจัดกระบวนการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ มีการส่งเสริม
ให้ครูจัดกระบวนการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ จัดการเรียนการสอนที่เน้นการปฏิบัติ (Active 
learning) ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง โดยมีหลักสูตรสถานศึกษา มีกิจกรรม/โครงการที่ส่งเสริมให้ครู
จัดการเรียนการสอนที่เน้นการปฏิบัติ ครูจัดกิจกรรมที่เน้นกระบวนการคิด ตามมาตรฐานการเรียนรู้ มีการจัดทำ
แผนการจัดการเรียนรู้ที่สามารถนำไปจัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้ฝึกทักษะ ได้นำเสนอผลงาน  และสามารถนำไป
ประยุกต์ใช้ในชีวิต ครูมีการผลิตสื่อการสอนเพ่ือใช้ในการจัดกิจกรรม สร้างโอกาสให้ผู้เรียนได้แสวงหาความรู้ด้วย
ตนเองจากสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย มีหลักสูตรสถานศึกษา มีกิจกรรม/โครงการที่
ส่งเสริมให้ครูจัดการเรียนการสอนที่เน้นการปฏิบัติ ครูมีการอภิปราย แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ประสบการณ์ร่วมกันและ
ให้ข้อมูลสะท้อนกลับทั้งในกลุ่มสาระการเรียนรู้และนอกกลุ่มสาระฯ เพ่ือพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนการ
สอนของตนเองอย่างสม่ำเสมอ 
 
จุดที่ควรพัฒนา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน   
 - สถานศึกษาควรสร้างความตระหนักในการรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีของผู้เรียน  ในการใช้
เทคโนโลยีอย่างสร้างสรรค์และเกิดประโยชน์ต่อตนเองอย่างมีประสิทธิภาพ และมีภูมิคุ้มกันตนเองในการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศในปัจจุบัน  ครูควรเน้นกระบวนการคิดโดยผ่านการจัดกิจกรรมการเรียนที่หลากหลายมาก
ขึ้น เพ่ือให้ผู้เรียนเกิดทักษะในการคิดและสามารถพัฒนาตนเองได้ดียิ่งขึ้นไป  เพ่ือประโยชน์ต่อตนเองในการเรียนรู้
และสามารถสร้างสรรค์ สิ่งใหม่ๆ จากการเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง  การผลิตสื่อการสอนของครูควรเน้นให้มากขึ้นใน
ส่วนของการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ในยุคปัจจุบัน สร้างโอกาสให้ผู้เรียนได้แสวงหา
ความรู้ได้ด้วยตนเอง 
 
ข้อเสนอแนะ/แนวทาง เพื่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
 - การสร้างคุณภาพของผู้เรียนให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีในปัจจุบัน 
 - การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของบุคคลในชุมชน  องค์กรภาครัฐ และเอกชน ในการพัฒนาการศึกษา 
 - การจัดหาอัตรากำลังของบุคลากรการสอน 
 - การให้บริการแหล่งเรียนรู้ให้แก่ชุมชน 
 - การพัฒนาครูในการจัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้ฝึกทักษะที่จำเป็นในศตวรรษท่ี 21 
 - การจัดกิจกรรมทั้งในและนอกห้องเรียนร่วมกันกับผู้เรียนเพ่ือสร้างโอกาสให้ผู้เรียนได้แสวงหาความรู้ 
             ด้วยตนเอง 
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รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา(SAR) 
 

วิธีการหรือแนวทางการปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practices) ของสถานศึกษา 
 1. การพัฒนาโครงการห้องเรียนสองภาษา 
 2. วัตถุประสงค์ 
     2.1 เพ่ือสนับสนุนการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศของโรงเรียน 
      2.2 เพ่ือสร้างพ้ืนฐานให้แก่นักเรียนให้มีความสามารถในการศึกษาและเกิดทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ 
ในระดับสากลต่อไป 
      2.3 เพ่ือเปิดโอกาสให้นักเรียนได้รับการศึกษา และพัฒนาภาษาต่างประเทศจากเจ้าของภาษาที่
แท้จริง 
 3. แนวทาง/ข้ันตอนการดำเนินการ 
      3.1  เขียนโครงการหอ้งเรียนสองภาษา  (IEP)  
            3.2  จัดทำแผนปฏิบัติงานและแต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกครูผู้สอนและดำเนินตามโครงการห้องเรียน
สองภาษา  (IEP)  โรงเรียนเทศบาล ๓ (ยมราชสามัคคี) 
           3.3 ดำเนินงานตามโครงการ 
       3.4 ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานโครงการของโรงเรียน เพ่ือเป็นข้อมูล  ในการแก้ไข 
ปรับปรุงและพัฒนาการดำเนินงานของโครงการให้มีประสิทธิภาพ 
          3.5 สรุปและรายงานโครงการ 
 4. ผลลัพธ์/ผลการดำเนินงาน 
     สถานศึกษาดำเนินการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาสู่สากลมากขึ้น โดยการเปิดโครงการห้องเรียน 
สองภาษา (IEP) เริ่มที่ระดับชั้นอนุบาลปีที่ ๑  ในปีการศึกษา ๒๕๕๑  และดำเนินการต่อเนื่องจนถึง  ปีการศึกษา 
๒๕64 มีการจัดการเรียนการสอนตามโครงการห้องเรียนสองภาษา ในระดับชั้นอนุบาลปีที่ ๑, ชั้นอนุบาลปีที่ ๒ 
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ - 3 จำนวน 12 ห้องเรียน ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 - ๖ จำนวน ๒ ห้องเรียนต่อ
สายชั้น และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3  จำนวน 1 ห้องเรียนต่อสายชั้น ซึ่งนักเรียนที่เข้าเรียนในโครงการห้องเรียน
สองภาษา (IEP)  จะได้เรียนรู้ภาษาอังกฤษ, คณิตศาสตร์, วิทยาศาสตร์, สุขศึกษาและพลศึกษาจากครูชาวต่างชาติ   
 5. ปัจจัยเกือ้หนุนหรือปัจจัยแห่งความสำเร็จ 
     สถานศึกษา ได้รับนโยบายการจัดการศึกษารูปแบบห้องเรียนสองภาษาที่ชัดเจนจากผู้บริหารเทศบาล
นครนครราชสีมา เทศบาลนครนครราชสีมาให้งบประมาณมาส่วนหนึ่งเพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนครูชาวต่างชาติ 
ผู้ปกครองและบุตรหลานได้รับการจัดการศึกษาในราคาที่ถูกและดีมีคุณภาพคุ้มค่ากับการจ่ายเงิน ทำให้บอกต่อไป
ยังผู้ปกครองท่านอ่ืน ๆ และให้ความร่วมมือกับโรงเรียนในทุกด้าน คณะครูมีความรู้ ความเข้าใจในการจัด
การศึกษาตามรูปแบบห้องเรียนสองภาษาจึงมุ่งม่ันตั้งใจดำเนินงานให้บรรลุเป้าหมายตามที่วางไว้ ดังนั้น จึงกล่าวได้
ว่า การจัดการเรียนการสอนในรูปแบบห้องเรียนสองภาษาของโรงเรียนมีความร่วมมือ ร่วมใจ ของทุกฝ่า ยที่
เกี่ยวข้อง ไม่ว่าจะฝ่ายบริหารของทางเทศบาล ฝ่ายบริหารของโรงเรียน คณะครู ผู้ปกครอง และชุมชน  
 6. แนวทางการพัฒนาให้ยั่งยืน 
              สถานศึกษามีแนวทางในการเสริมการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  เพ่ือความ
ร่วมมือระหว่างโรงเรียนกับชุมชนในการระดมความคิดเห็นต่าง ๆ และทรัพยากรสนับสนุน ประสานความร่วมมือ
กับสมาคมผู้ปกครอง ครู และศิษย์เก่าเพ่ือดำเนินกิจกรรมทางด้านการศึกษา ในการพัฒนาและยกระดับในการจัด
การศึกษา สร้างความร่วมมือกับหน่วยงานทางการศึกษาหรือองค์กรที่ประสบความสำเร็จในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
อย่างต่อเนื่อง ศึกษาทบทวนแผนยุทธศาสตร์เพ่ือปรับปรุงให้มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล พัฒนาการจัด
การศึกษาของทุกฝ่ายเป็นไปในทิศทางเดียวกัน  
    พัฒนาผู้เรียนตามมาตรฐานหลักสูตรมุ่งสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ ให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะที่พึง
ประสงค์และสมรรถนะหลักตามมาตรฐานการศึกษา ให้ผู้เรียนได้รับประสบการณ์ตรงจากกิจกรรมทางการเรียน 
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ส่งเสริมการประกวดแข่งขันตามกิจกรรมที่ผู้เรียนมีความสามารถ สร้างความเชื่อมั่นให้ผู้เรียนในการพัฒนาตนเอง
และการแสดงออกอย่างสร้างสรรค์ ควบคู่กับการพัฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษ ภาษาจีน ทั้งการอ่าน การพูด การ
ฟัง และการดูเพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้อย่างหลากหลายและมีเจตคติที่ดีต่อการเรียน 
    นอกจากนั้นสถานศึกษาส่งเสริมสนับสนุนให้ครูและบุคลากรจัดบรรยากาศและสภาพแวดล้อมภายใน
สถานศึกษาให้น่าอยู่และเอ้ือต่อการเรียนรู้ มีส่วนร่วมในการดูแลรักษาความสะอาดอาคารสถานที่ของโรงเรียน มี
ความปลอดภัยในการใช้อาคารสถานที่  พัฒนาห้องเรียนอัจฉริยะ (Smart Classroom) จัดหาวัสดุ ครุภัณฑ์ สื่อ
อุปกรณ์การเรียนที่มีความพร้อม เพ่ือให้ผู้ เรียนมีความสุขและได้เรียนรู้ในสภาพห้องเรียนที่มีบรรยากาศ 
สภาพแวดล้อมที่น่าดู น่าอยู่ น่าเรียน เพ่ือผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่ดีขึ้น สร้างโอกาสในการให้ผู้เรียนได้รับ
ประสบการณ์พิเศษนอกห้องเรียน (Extra Class) เพ่ือการเรียนรู้ร่วมกัน ฝึกการแก้ปัญหา ช่วยเหลือตนเอง ได้ใช้
ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารในชีวิตประจำวัน 
 7. การเป็นต้นแบบให้กับหน่วยงานอื่น/การขยายผล และ/หรือรางวัลที่ได้รับ 
     สถานศึกษาได้รับการยอมรับจากหน่วยงานอ่ืน ๆ และเป็นแหล่งศึกษาดูงานอย่างต่อเนื่อง ในปี
การศึกษาที่ผ่านมา มีหน่วยงานทางการศึกษาได้เข้ามาเยี่ยมชมศึกษาดูงานความสำเร็จของการจัดกิจกรรม
ห้องเรียนสองภาษา ดังนี้ 
     - โรงเรียนโยธินนุกูล เทศบาลหนองไผ่ล้อม จังหวัดนครราชสีมา      
 

 รางวัลที่เป็นผลจากการจัดการศึกษาโครงการห้องเรียนสองภาษาที่สถานศึกษาได้รับในปีการศึกษาที่
ผ่านมา ดังนี้    

1. มีผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาดีเด่น ประเภทการพัฒนาผลคะแนนการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ
ขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) สูงสุด สถานศึกษาขนาดใหญ่ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 คะแนนรวมกลุ่มสาระ 
การเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) อันดับที่ 3  กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
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สรุปผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา โรงเรียนเทศบาล ๓ (ยมราชสามัคคี) ปีการศึกษา 2564 
 ตามที่โรงเรียนเทศบาล ๓ (ยมราชสามัคคี) ได้ดำเนินการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ประจำปี
การศึกษา 2564 ตามระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ประกาศของกระทรวงมหาดไทย โดยจัดทำ
รายงานประจำปีเสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัด หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และเสนอต่อสาธารณชน เพ่ือนำไปสู่การพัฒนา
ตามมาตรฐานการศึกษาและเพ่ือรองรับการประเมินคุณภาพภายนอก 
 บัดนี้การดำเนินการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาเสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอเสนอผลการประเมิน
คุณภาพภายในสถานศึกษา แสดงในตาราง สรุปผลได้ดังนี้ 
 
ระดับการศึกษาปฐมวัย 
 

มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้ ระดับคุณภาพ 
มาตรฐานที่ 1 การบริหารจัดการสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย ดีมาก 
มาตรฐานที่ ๒ ครู/ผู้ดูแลเด็กให้การดูแลและจัดประสบการณ์การเรียนรู้และการเล่นเพ่ือ
พัฒนาเด็กปฐมวัย 

ดีมาก 

มาตรฐานที่ ๓ คุณภาพของเด็กปฐมวัย ดีมาก 
สรุปผลการประเมินคุณภาพภายในระดับการศึกษาปฐมวัย 
                                                                                                  มีคุณภาพระดับ  ดีมาก 
 
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 

มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้ ระดับคุณภาพ 
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน ดีมาก 
มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ ดีมาก 
มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ดีมาก 
สรุปผลการประเมินคุณภาพภายในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
                                                                                                มีคุณภาพระดับ  ดีมาก 
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ส่วนที่ 1 
ข้อมูลพื้นฐานของสถานศึกษา 

 

๑.  ข้อมูลทั่วไปของสถานศึกษา 
     ๑.๑ ชื่อสถานศึกษา โรงเรียนเทศบาล ๓ (ยมราชสามัคคี) ตั้งอยู่เลขที่ ๒๘๑ – ๒๘๓ ถนนยมราช ตำบล 
ในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา ๓๐๐๐๐ โทรศัพท์ ๐๔๔ – ๒๔๒๓๐๙ โทรสาร ๐๔๔ – ๒๔๘๔๒๖ 
Website : http://www.ymr.ac.th                                                         
      ๑.๒  สังกัด เทศบาลนครนครราชสีมา  อำเภอเมืองนครราชสีมา   จังหวัดนครราชสมีา            
     ๑.๓  เปิดสอน   ตั้งแต่ระดับ การศึกษาปฐมวัย ( อนุบาล ๑-๒ )  ถึงระดับการศึกษาภาคบังคับ                                    
(มัธยมศึกษาปีที่ ๓ ) 
     ๑.๔  กลุ่มจังหวัดการศึกษาท้องถิ่นท่ี  ๑๔ 
    1.5  ประวัติของสถานศึกษา 
             โรงเรียนเทศบาล ๓ (ยมราชสามัคคี) เดิมชื่อ โรงเรียน  ถนนยมราช (สามัคคีวิทยา) เป็นโรงเรียน
ประชาบาล อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา สังกัดกองประถมศึกษา กรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ  
ตั้งเมื่อปีพุทธศักราช ๒๔๙๘ โดยโอนโรงเรียนเทศบาล ๕ (สามัคคีวิทยากร) ซึ่งเดิมตั้งอยู่ที่วัดสามัคคีเข้ามาอยู่ที่นี่ 
เอกสารต่าง ๆ ของโรงเรียนเดิมนำมาเก็บรักษาไว้ที่นี่ทั้งหมด ทางโรงเรียนได้รับหนังสือจากกระทรวงศึกษาธิการ 
ให้ตั้งชื่อโรงเรียนเมื่อเดือนมิถุนายน พ.ศ. ๒๔๙๘ ชื่อว่าโรงเรียนถนนยมราช (สามัคคีวิทยา) อาคารเรียนตั้งอยู่  
ริมถนนยมราชทางด้านทิศเหนือ ด้านข้างทั้งสองด้านติดกับบ้านเรือนของราษฎร ด้านหลังติดกับตรอก จันทรา-
พายัพ อาคารเดิมมีอยู่ ๒ หลัง คือ หลังใหญ่เป็นเรือนไม้ ๒ ชั้น สร้างเมื่อต้นปี พ.ศ. ๒๔๙๔ และหลังเล็กสร้าง
ปลายปี (เดิมใช้เป็นสถานที่เรียนของโรงเรียนอนุบาลการเรือนนครราชสีมา ซึ่งต่อมาโรงเรียนได้ย้ายออกไปตั้งที่  
ริมถนนมิตรภาพ) เปิดดำเนินการเรียนการสอนครั้งแรกในวันที่ ๑๐ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๔๙๘ ได้เริ่มทำการเปิดสอน 
เมื่อวันที่ ๒๐ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๔๙๘ ในวันแรกที่เปิดทำการสอน มีนักเรียน ๓๒๐ คน มีนางไสว  อุณาพรหม 
เป็นครูใหญ่ 
 

 เมื่อวันที่ ๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๐๖ โรงเรียนนี้ได้โอนโรงเรียน ทรัพย์สิน รวมทั้งพ้ืนที่ดินของโรงเรียน
ทั้งหมด ตลอดทั้งครู จำนวน ๒๖ คน ตามมติคณะรัฐมนตรี เพ่ือปฏิบัติการให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติ
ประถมศึกษา โดยมีนายบุญรอด โชตะมังสะ นายกเทศมนตรี เทศบาลเมืองนครราชสีมา เป็นผู้รับมอบจาก  
นายสุวรรณ  ธนกัญญา ศึกษาธิการจังหวัดนครราชสีมา โรงเรียนแห่งนี้จึงเป็นโรงเรียนเทศบาล สังกัดเทศบาลเมือง
นครราชสีมา กองราชการส่วนท้องถิ่น กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทยโดยสมบูรณ์ และได้เปลี่ยนชื่อโรงเรียน
ใหม่ว่า โรงเรียนเทศบาล ๓ (ยมราชสามัคคี) เพ่ือให้นามใหม่นี้แสดงถึงประวัติความเป็นมาของโรงเรียนว่า แต่เดิม
เคยตั้งอยู่ที่วัดสามัคคี ต่อมาย้ายมาตั้งอยู่ริมถนนยมราช และได้โอนมาเป็นโรงเรียนในสังกัดของเทศบาลเมือง
นครราชสีมา   
              ปัจจุบันโรงเรียนเทศบาล ๓ (ยมราชสามัคคี) เป็นสถานศึกษาในสังกัดของสำนักการศึกษาเทศบาลนคร
นครราชสีมา  จังหวัดนครราชสีมา 
          1.6  ปรัชญา  วิสัยทัศน์  และพันธกิจของสถานศึกษา 
                   ปรัชญาของโรงเรียน   สุ จิ ปุ ลิ      หัวใจนักปราชญ์ 
   ความหมาย     สุ  มาจากคำว่า   สุตตะ       หมายถึง    การฟัง 
         จิ  มาจากคำว่า   จิตตะหรือจินตะ  หมายถึง    การคิด 
         ปุ  มาจากคำว่า   ปุจฉา  หมายถึง    การถาม 
         ลิ  มาจากคำว่า   ลิขิต  หมายถึง    การเขียน, การจดบันทึก 
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       คำขวัญของโรงเรียน 
                                       เรียนดี  ภาษาเด่น  เน้นคุณธรรม  ก้าวล้ำเทคโนโลยี 
  สีประจำโรงเรียน   สีชมพู และ สีน้ำเงิน 
                  ความหมาย   สีชมพู      หมายถึง  ความร่าเริง  สนุกสนาน  ความอ่อนหวานน่ารัก   
                                                                     ของเด็กนักเรียน 
                            สีน้ำเงิน    หมายถึง  ความแข็งแกร่ง  หนักแน่นมั่นคง   
             และเป็นผู้นำทางวิชาการ 

วิสัยทัศน์   
“โรงเรียนเทศบาล ๓ (ยมราชสามัคคี) จัดการศึกษามีคุณภาพตามมาตรฐาน มุ่งเน้นด้านภาษาเพ่ือการ

สื่อสารและการใช้เทคโนโลยี ผู้เรียนมีคุณธรรมจริยธรรม รักษ์สิ่งแวดล้อม  ดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง  ภายในปี 2565” 
 

 พันธกิจ 

 1. บริหารจัดการศึกษาแบบมีส่วนร่วมให้ผู้เรียน มีคุณภาพตามมาตรฐาน  
 2. ส่งเสริมทักษะการใช้ภาษาไทยและภาษาต่างประเทศเพ่ือการสื่อสาร 
 3. ส่งเสริมและพัฒนาทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ อย่างสร้างสรรค์ 
 4. เสริมสร้างให้ผู้เรียนมีคุณธรรมจริยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์  
 5. อนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม  เพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดี   
 6. ปลูกฝังทักษะการดำเนินชีวิต ด้านเศรษฐกิจ สังคม  สิ่งแวดล้อม และวัฒนธรรม ตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 

 

ยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ 
   

ยุทธศาสตร์ แนวทางการพัฒนา 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การบริหารจัดการศึกษาให้มีคุณภาพ
ตามมาตรฐาน 

บริหารจัดการศึกษาแบบมีส่วนร่วมให้ผู้เรียนมีคุณภาพ
ตามมาตรฐาน 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การส่งเสริมทักษะการใช้ภาษาเพ่ือการ
สื่อสาร 

ส่งเสริมทักษะการใช้ภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ
เพ่ือการสื่อสาร 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การส่งเสริมและพัฒนาทักษะการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ  อย่างสร้างสรรค์ 

ส่งเสริมและพัฒนาทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
อย่างสร้างสรรค์ 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม และ
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

เสริมสร้างให้ผู้เรียนมีคุณธรรมจริยธรรม และ
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตร
ต่อสิ่งแวดล้อม 

อนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม  เพื่อส่งเสริมคุณภาพ
ชีวิตที่ดี 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 การปลูกฝังทักษะการดำเนินชีวิตตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

ปลูกฝังทักษะการดำเนินชีวิต ด้านเศรษฐกิจ สังคม  
สิ่งแวดล้อม และวัฒนธรรม   ตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 
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แผนผังบริเวณโรงเรียน 

 

 
 



รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาล ๓ (ยมราชสามัคคี) 

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา(SAR) 
 

๒. ข้อมูลผู้บริหาร 
  ๑) ผู้อำนวยการสถานศึกษา ว่าที่ร้อยตรี อนุวัฒน์ ฉินสูงเนิน  วุฒิการศึกษาสูงสุด ปริญญาโท สาขา 
บริหารการศึกษา  โทรศัพท์ ๐๘ -7962 -7696 e-mail anuwat@ymr.ac.th ดำรงตำแหน่งทีโ่รงเรียนนี้ตั้งแต่ 
วันที่  ๑  เดือน พฤศจิกายน  พ.ศ. ๒๕62  จนถึงปัจจุบัน 
  ๒) รองผู้อำนวยการสถานศึกษา (ตามมาตรฐานตำแหน่ง)  จำนวน  2 คน 
   ๒.๑ ชื่อ-สกุล นางนิตติญา  สวุรรณ์โรจน วุฒิการศึกษาสูงสุด ปริญญาโท สาขาวิทยาศาสตร์ 
โทรศัพท ์๐๘ – ๑๙๙๗ – ๑๕๗๓ e-mail –  รับผิดชอบฝ่ายบริหารทั่วไป 
   2.2 ชื่อ-สกุล นางตติยา นาครังสรรค์  วุฒิการศึกษาสูงสุด ปริญญาโท สาขาบริหารการศึกษา 
โทรศัพท ์08-8350-7680 e-mail Tatiya.ting@gmail.com  รับผิดชอบฝ่ายวิชาการ 
  
๓. ข้อมูลครูและบุคลากรสนับสนุนการสอน 
           ๓.๑  ข้าราชการครู/พนักงานครู 

ที ่ ชื่อ – ชื่อสกลุ อาย ุ
อายุ
ราช 
การ 

ตำแหน่ง/
วิทยฐานะ 

วุฒิ วิชาเอก 
สอนกลุ่ม

สาระ 
การเรียนรู้ 

๑ ว่าที่ ร.ต. อนุวัฒน์ ฉินสูงเนิน ๕5 32 ผอ. ค.ม. บริหารการศึกษา ผู้บริหาร 
๒ นางนิตติญา  สุวรรณ์โรจน 51 ๒9 รอง ผอ. วท.ม วิทยาศาสตร์ ผู้บริหาร 
3 นางตติยา นาครังสรรค์ 51 17 รอง ผอ. ค.ม. บริหารการศึกษา ผู้บริหาร 
4 นายกำธร  ฉัตรเสน 54 ๒6 คศ.๓ ค.บ. อุตสาหกรรมศิลป์ คอมฯ 
5 นางกิติยา  สารมันตะ ๕8 11 คศ.3 ศษ.ม บริหารการศึกษา ปฐมวัย 
6 นางดวงตา  จงมหาสวัสดิ์ ๕8 ๒8 คศ.๓ ค.บ. การศึกษาปฐมวัย สังคม 
7 นางสุกานดา  สารรัตน์ ๓8 7 คศ.1 ค.บ. ภาษาอังกฤษ ปฐมวัย 
8 นางสาวสายใจ ชื่นนอก 42 14 คศ.3 ศษ.ม. บริหารการศึกษา คณิตฯ 
9 นางศศิธร ดับใหม่ ๕7 ๓5 คศ.๓ ค.บ. การศึกษาปฐมวัย ภาษาไทย 

10 นางธันยพร  เงินโคกกรวด ๔9 ๑6 คศ.๓ กศ.ม หลักสูตรฯ ภาษาไทย 
๑1 นางปานทิพย์ โจมฤทธิ์ ๔8 24 คศ.4 ศศ.ม ภาษาอังกฤษ อังกฤษ 
๑2 นางดวงพร  เอกะกุล ๕9 ๓7 คศ.๓ ค.บ. นาฏศิลป์ นาฏศิลป์ 
๑3 นางสาวกนกวรรณ  นิลจาด ๕6 34 คศ.๔ กศ.ม หลักสูตรฯ สังคม 
๑4 นางวิรงรอง  สุปัญญเดชา 50 ๒5 คศ.๓ ค.ม. เทคโนโลยีฯ คอมฯ 
๑5 นางปนัดดา  รัตน์พันธุ์ ๕8 24 คศ.๓ ค.บ. บรรณารักษ์ สังคม 
16 นางอารยา  อินทะโส ๕9 ๓8 คศ.๓ กศ.ม หลักสูตรฯ ภาษาไทย 
17 นางสาวศิวาการ บำรุงเกาะ 36 4 คศ.1 ค.บ. คอมพิวเตอร์ การงานฯ 
18 นางเบญจมาศ  เมืองไชย 52 ๒6 คศ.๓ ค.บ. วิทยาศาสตร์ วิทย์ 
19 นางสาวจิตติมา  บุญวิจิตร 52 10 คศ.2 ค.บ. สังคม ปฐมวัย 
20 นางเตือนใจ  ปลอดโคกสูง ๕9 ๓8 คศ.๔ ค.บ. สุขศึกษา สุขศึกษา 
21 นางปารณีย์  ปานแก้ว 53 32 คศ.4 กศ.ม จิตวิทยาฯ สังคมฯ 
22 นายธนศักดิ์  วรแสน 43 ๑6 คศ.๒ ศษ.บ ดนตรีศึกษา ดนตรี 
23 นางวรรณา  สังสุทธิพงศ์ 59 ๓8 คศ.๓ ค.บ. ภาษาไทย อังกฤษ 
24 นางอดิศร  ฉินสูงเนิน 53 ๒8 คศ.4 ศษ.ม วิทยาศาสตร์ วิทย์ฯ 
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ที ่ ชื่อ – ชื่อสกุล อายุ อายุ
ราช 
การ 

ตำแหน่ง/
วิทยฐานะ 

วุฒิ วิชาเอก สอนกลุ่ม
สาระ 

การเรียนรู้ 
25 นางธนัทอร  หล่าจันทึก 44 ๑5 คศ.3 ศษ.ม บริหารการศึกษา อังกฤษ 
26 นางสาวพรทิพย์  ปนสูงเนิน ๔5 ๑8 คศ.4 ศษ.ม เทคโนโลยีฯ คอมฯ 
27 นางสาวชุติกาญจน์ อรยิวรรธนกุล ๕8 ๒6 คศ.๓ ศษ.บ ภาษาไทย ภาษาไทย 
28 นายพิพัฒน์  คงสัตย์ 50 ๒9 คศ.4 ค.ม. เทคโนโลยีฯ คอมฯ 
29 นางจุฬาวรรณ  แสงหิรัญ 51 ๒6 คศ.๓ กศ.ม หลักสูตรฯ คณิตฯ 
30 นายวราพงศ์  แสงฤทธิ์ 40 12 คศ.๒ ศษ.บ พลศึกษา พละ 
31 นางสาวมณีรัตน์  ชุ่มขุนทด 41 ๑6 คศ.3 ศษ.ม ภาษาอังกฤษ อังกฤษ 
32 นางวัฒนาภรณ์ ปาธิสุทธิ์ 49 25 คศ.๓ ค.บ. การศึกษาปฐมวัย ปฐมวัย 
33 นางฐิตาภรณ์ มูลนานัด ๕5 11 คศ.2 กศ.ม. การบริหารการศึกษา การงาน 
34 นายโสรัจจ์  นันทศักดิ์ภิญโญ 57 32 คศ.๒ ค.บ. จิตวิทยาฯ แนะแนว 
35 นางณภษร  อัฐวัฒนกุล 45 12 คศ.1 ศศ.บ บริหารธุรกิจ ปฐมวัย 
36 นางสาวสุภีพร ดวงมนตรี 41 10 คศ.2 ศษ.บ. ภาษาไทย ภาษาไทย 
37 นางสาวพักตร์วิภา นามเจริญ 25  ครูผู้ช่วย ค.บ. สังคมศึกษา สังคมฯ 
38 นางสาวเอวิตรา กิ่งนอก 33  คศ.1 ค.บ. การศึกษาปฐมวัย ปฐมวัย 
39 นางสุนิสา อินทรกำแหง สิทเนติกลุ 30  คศ.1 ค.บ. ภาษาไทย ภาษาไทย 
40 นางอรวิชญา ปลอดสันเทียะ 29  คศ.1 ค.บ. คณิตศาสตร์ คณิตศาสตร์ 

 

           ๓.๒  พนักงานจ้าง (ปฏิบัติหน้าที่สอน) 

ที ่ ชื่อ – ชื่อสกุล อาย ุ
อายุ
ราช 
การ 

ตำแหน่ง/
วิทยฐานะ 

วุฒิ วิชาเอก 
สอนกลุ่ม

สาระ 
การเรยีนรู ้

1 นางสาวจันทิมา  พวงเกษ 31  ผู้ช่วยคร ู ค.บ. วิทยาศาสตร์ วิทย์ฯ 
2 นางสาวณัฐนันท์ หมวดสันเทียะ ๓7  ผู้ช่วยคร ู ปวส. ปฐมวัย ปฐมวัย 
3 นายอดิศร  พลศรี 33  ผู้ช่วยคร ู ศศ.บ ดนตรีสากล ดนตรี 
4 นางปพิชญส์รา  เพ็ญธนัชญโ์ชติ ๕7  ผู้ช่วยคร ู ค.บ. ปฐมวัย ปฐมวัย 
5 นางสาวนาตยา  สุวรรณกลาง 34  ผู้ช่วยคร ู ศล.ป. ออกแบบบรรจุภัณฑ์ ศิลปะ 
6 นางสาวชุลีพร  แสงฤทธิ์ 35  ผู้ช่วยคร ู บธ.บ ระบบสารสนเทศ คอมฯ 
7 นางสาวสุดารัตน์  พลศักดิ์ 42  ผู้ช่วยคร ู ปวช. การตลาด การงานฯ 
8 นางสาวณัฐพร  เดชขุนทด 31  ผู้ช่วยคร ู ศศ.บ ภาษาจีน ภาษาจีน 
9 นางสาวพรวิภา  จำปามูล 31  ผู้ช่วยคร ู ค.บ. วิทยาศาสตร์ วิทย์ 

10 นางสาวศศินา เสาว์ทอง 30  ผู้ช่วยคร ู ค.บ. สังคมศึกษา สังคม 
11 นางสาวพรหมพักตร์ ศิริคุณ ๒9  ผู้ช่วยคร ู ศศ.บ ภาษาจีน ภาษาจีน 
12 นางสาวปวีณา วะเกิดเป้ม 27  ครูโครงการ ศศ.บ. ภาษาจีน ภาษาจีน 
13 นางสาวอรยา โข่พิมาย 30  ผู้ช่วยคร ู ค.บ. คณิตศาสตร์ คณิตฯ 
14 นางสาวอารยา พิศโฉม 31  ครูโครงการ ค.บ. คณิตศาสตร์ คณิตฯ 
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ที ่ ชื่อ – ชื่อสกุล อายุ อายุ
ราช 
การ 

ตำแหน่ง/
วิทยฐานะ 

วุฒิ วิชาเอก สอนกลุ่ม
สาระ 
การเรียนรู้ 

15 นางสาวเบญจวรรณ ราชตราชู 25  ครูโครงการ ค.บ. ภาษาไทย ภาษาไทย 
16 นายยงวิทย์ ผลผักแว่น 31  ครูโครงการ ค.บ. ฟิสิกส์ ฟิสิกส์ 
17 นางสาวจิรวรรณ เขื่อนงูเหลือม 24  ครูโครงการ ค.บ. ภาษาไทย ภาษาไทย 
18 นายเอก วิวรรณน์ภาสกร 25  ครูโครงการ ค.บ. คณิตศาสตร์ คณิตฯ 

 
           ครูจ้างสอนภาษาต่างประเทศ 
 

ที ่ ชื่อ – ชื่อสกุล อายุ 
ตำแหน่ง/
วิทยฐานะ 

วุฒิ สอนกลุ่มสาระ 
การเรยีนรู ้

1 Ms. Ayla Malacad Barrera 33 สองภาษา BS HRM อังกฤษ 

2 Ms. Christine Mae Grondiano Hagonao 31 สองภาษา BS อังกฤษ 
3 Ms. Georgie Dambiray Tipayno 36 สองภาษา BEE อังกฤษ 
4 Ms. Dianara Ferrer Sandoval 26 สองภาษา BSBA MM อังกฤษ 
5 Mr. Vivencio Jr. Ynzon Gusto 30 สองภาษา BSED อังกฤษ 
6 Ms. Fely A. Dipidip 46 สองภาษา BEE D อังกฤษ 
7 Ms. Lea L. Malaggay 45 สองภาษา BSIS อังกฤษ 
8 Ms. Endurance Igho Oyibochia 34 สองภาษา BS CS อังกฤษ 

9 Mr. Anthony Soriano Arud 33 สองภาษา BSN อังกฤษ 

10 Ms. Christy Dc Soberano 24 สองภาษา BSED อังกฤษ 

11 Mr. James Welliam Fernandez Ejada 25 สองภาษา BSED อังกฤษ 

12 Mrs. Aurora  A  Falag-ey 50 สองภาษา BEE D อังกฤษ 

13 Mr. Anik  Barua 27 สองภาษา BA BP อังกฤษ 
14 Ms. Karen Ann Kate 43 สองภาษา BS AE อังกฤษ 
15 Mr.Andrew  Wareham 46 สองภาษา BSC อังกฤษ 
16 Ms. Ingrid Cleo Padogo 29 สองภาษา BSED อังกฤษ 
17 Ms. Jezeel jen S Masillions 26 สองภาษา AB อังกฤษ 
18 Ms. Ritchelle Adama 37 สองภาษา BSED อังกฤษ 
19 Miss Johancelyn lechica 53 สองภาษา BS อังกฤษ 
20 Mr.Johannes paul cocadiz Hinalinan 26 สองภาษา BEED อังกฤษ 

 
 



รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาล ๓ (ยมราชสามัคคี) 

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา(SAR) 
 

 
เจ้าหน้าที่ธุรการ-การเงิน-พัสดุ 
 

ที ่ ชื่อ – ชื่อสกุล อายุ 
อายุ
ราช 
การ 

ตำแหน่ง/
วิทยฐานะ 

วุฒิ วิชาเอก 

๑ นางสาวสิริพร  สังข์แก้ว 40 10 พัสดุ ปวส. บริหารธุรกิจ 
๒ นางกนกวรรณ  ยิ่งถาวร ๔7 9 การเงิน ปวส. บัญชี 
๓ นางฐิตาภรณ์  ชันเกษม 42 9 การเงิน ปวส. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
๔ นางสาวเกตุระภีร์  ป้องแก้ว ๒8 7 พัสดุ ปวส. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

 
นักการ-ภารโรง 
 

ที ่ ชื่อ – ชื่อสกุล อายุ 
อายุ
ราช 
การ 

ตำแหน่ง/
วิทยฐานะ 

วุฒิ วิชาเอก 

๑ นายวัชรินทร์  วันสันเทียะ 54 ๒7 นักการฯ ม.๖ - 
2 นายพงศกร  มัดทองหลาง 50 ๑7 นักการฯ ม.๓ - 
3 นายปฏิพล  วนสันเทียะ ๔8 11 พขร. ม.๓ - 
4 นางสุปราณี หมั่นธุระ 40 2 นักการฯ ม.6  
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         ๓.๔  สรุปจำนวนบุคลากร 
                    

ประเภท/ตำแหน่ง 
จำนวนบุคลากร (คน) 

รวม ต่ำกว่า 
ปริญญาตรี 

ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก 

1. ผู้บริหารสถานศึกษา      
- ผู้อำนวยการ - - 1 - 1 
- รองผู้อำนวยการ - - 2 - 2 
- ผู้ช่วยผู้อำนวยการ - 1 - - 1 

รวม  1 3  4 
2. ครูผู้สอน      

- ครูปฐมวัย - 4 - - 4 
- ครูประถมศึกษา - 13 9 - 22 
- ครูมัธยมศึกษา - 4 4 - 8 
- ครูจ้างภารกิจ 2 9 1 - 12 
- พนักงานจ้าง (สอน) - 6 - - 6 
- อื่นๆ (ครูต่างชาติ) - 19 - - 19 

รวม 2 55 14  71 
3. บุคลากรสนับสนนุ      

- พนักงานจ้างตามภารกจิ 4 - - - 4 
- พนักงานจ้างทั่วไป - - - -  
- นักการ ภารโรง 3 - - - 3 
- อื่นๆ (พนักงานขับรถ) 1 - - - 1 

รวม 8    8 
รวมท้ังสิ้น 10 56 17  83 

 

 ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย    จำนวน   8 คน     คิดเป็นร้อยละ 11.27 
 ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์    จำนวน   7 คน     คิดเป็นร้อยละ  9.86 
 ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  จำนวน  10  คน     คิดเป็นร้อยละ 14.08 
 ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม จำนวน   6  คน     คิดเป็นร้อยละ  8.45 
 ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา   จำนวน   2  คน     คิดเป็นร้อยละ  2.82 
 ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ     จำนวน   4  คน     คิดเป็นร้อยละ  5.63 
 ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ    จำนวน   2  คน     คิดเป็นร้อยละ  2.82 
 ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ   จำนวน  26 คน     คิดเป็นร้อยละ 36.62 
 ครูกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน     จำนวน   1  คน     คิดเป็นร้อยละ  1.41 
 ครูสายชั้นอนุบาล      จำนวน   7  คน     คิดเป็นร้อยละ  9.86 
    รวมครูผู้สอนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้    จำนวน  71 คน 
 จำนวนครูที่สอนวิชาตรงเอก      จำนวน  62 คน     คิดเป็นร้อยละ 87.32 
 จำนวนครูที่สอนตรงความถนัด      จำนวน   9 คน     คิดเป็นร้อยละ 12.68 
 ภาระงานสอนของครูโดยเฉลี่ยชั่วโมง : สัปดาห์    เท่ากับ  20  ชั่วโมง : สัปดาห์   
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สรุปข้อมูลสถานศึกษา 
 

ประเภท จำนวน หมายเหตุ 
การศึกษาปฐมวัย   
อัตราส่วน ครู ต่อ เด็ก 1 : 13  
อัตราส่วน ห้อง ต่อ เด็ก 1 : 27  
จำนวนครูครบชั้น  ครบชั้น 

 ไม่ครบชั้น 
 

ระดับประถมศึกษา   
อัตราส่วน ครู ต่อ เด็ก 1 : 14  
อัตราส่วน ห้อง ต่อ เด็ก 1 : 23  
จำนวนครูครบชั้น  ครบชั้น 

 ไม่ครบชั้น 
 

ระดับมัธยมศึกษา   
อัตราส่วน ครู ต่อ เด็ก 1 : 14  
อัตราส่วน ห้อง ต่อ เด็ก 1 : 32  
จำนวนครูครบชั้น  ครบชั้น 

 ไม่ครบชั้น 
 

ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษา   
อนุบาลปีที่ 3 100  
ประถมศึกษาปีที่ 6 100  
มัธยมศกึษาปทีี่ 3 84.72  
จำนวนวันที่สถานศึกษาจัดการเรียนการสอนจริง 
ในปีการศึกษาที่ประเมิน 

  

การศึกษาปฐมวัย 200  
ระดับประถมศึกษา 200  
ระดับมัธยมศึกษา 200  
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๔. ข้อมูลนักเรียน (ณ  วันที่ 29  ธันวาคม 2564) 
4.1 จำนวนนักเรยีนในโรงเรียน  ปีการศึกษา 2564 ทั้งสิ้น  998  คน  จำแนกตามระดับชั้นที่เปิดสอน 
  

ระดับชั้นเรียน จำนวนห้อง 
เพศ 

รวม 
จำนวนเฉลี่ย 

ชาย หญิง ต่อห้อง 
  อ.๑ 2 20 24 44 22.00 

  อ.๒ ๒ 26 33 59 29.50 

  อ.๓  ๒ 34 24 58 29.00 

รวม 6 80 81 161 26.83 

ป.๑ ๔ 43 55 98 24.50 

ป.๒ ๔ 34 40 74 18.50 

ป.๓ ๔ 32 45 77 19.25 

ป.๔ ๔ 51 42 93 23.25 

ป.๕ ๔ 43 55 98 24.50 

ป.๖ ๔ 51 62 113 28.25 

รวม ๒๔ 254 299 553 23.04 

ม.๑ ๓ 40 75 115 38.33 

ม.๒ ๓ 28 69 97 32.33 

ม.๓ ๓ 36 36 72 24.00 
ม.๔ - - - - - 

ม.๕ - - - - - 

ม.๖ - - - - - 

รวม ๙ 104 180 284 31.56 

รวมทั้งสิ้น ๓9 438 560 998 25.59  
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 4.2 จำนวนนักเรียน เปรียบเทียบ 3 ปีการศึกษาย้อนหลัง  ปีการศึกษา 2562 -  2564 
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      4.3. ข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในระดับสถานศึกษา  
           4.3.1 ระดับการศึกษาปฐมวัย 
             ผลพัฒนาการเด็กระดับชั้นอนุบาล 

ระดับชั้น 
จำนวน 

เด็ก 
ที่ประเมิน 

สรุปผลการประเมินพัฒนาการ 

รวม ค่าเฉลี่ย 

สรุป 
ระดับ

คุณภาพ 
พัฒนาการ 

ด้านร่างกาย 
ด้านอารมณ์

จิตใจ 
ด้าน 
สังคม 

ด้าน 
สติปญัญา 

ค่าเฉลี่ย ค่าเฉลี่ย ค่าเฉลี่ย ค่าเฉลี่ย 
ชั้นอนุบาลปีที ่1 44 88.63 100 100 95.45 384.08 96.02 ดีมาก 
ชั้นอนุบาลปีที ่2 59 94.92 100 100 96.61 391.53 97.88 ดีมาก 
ชั้นอนุบาลปีที ่3 58 98.27 100 100 98.27 396.54 99.14 ดีมาก 

ค่าเฉลี่ย   93.94 100 100 96.77    
สรุประดบัคุณภาพ  ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก    
สรุปพัฒนาการ  ดี ดี ดี ด ี    
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     4.3.2  ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน  
              ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ๘ กลุ่มสาระการเรียนรู้ทุกระดับชั้น (ป.๑-ป.๖, ม.๑-ม.๓) ปีการศึกษา ๒๕64 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู ้

ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ จำนวน 
นักเรียน

ที่ได้
ระดับดี 
(๓) ขึ้น

ไป 

ร้อยละ
ของ 

นักเรียนที่ 
ได้ระดับดี 
(๓) ขึ้นไป 

จำนวน
นักเรียน 
ที่เข้า
สอบ 

จำนวนนักเรียนที่มีผลการเรียนรู้ 

4 3.5 3 2.5 2 1.5 1 0 

๑. ภาษาไทย 98 53 22 23 0 0 0 0 0 98 100 
๒. คณติศาสตร ์ 98 49 32 17 0 0 0 0 0 98 100 
๓. วิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี 98 52 15 6 25 0 0 0 0 73 74.49 
๔. สังคมศึกษา ฯ 98 72 16 8 2 0 0 0 0 96 97.96 
๕. ประวตัิศาสตร ์ 98 84 10 3 1 0 0 0 0 97 98.98 
6. สุขศึกษาและพลศึกษา 98 57 36 3 1 1 0 0 0 96 97.96 
7. ศิลปะ 98 41 19 2 12 23 0 1 0 62 63.27 
8. การงานอาชีพ 98 63 5 3 7 4 11 5 0 71 72.45 
9.ภาษาอังกฤษ 98 34 13 13 7 10 12 9 0 60 61.22 

รวม 882 505 168 78 55 38 23 15 0 751 766.33 
ร้อยละ 100 57.26 19.05 8.84 6.24 4.31 2.61 1.70 0.00 85.15 86.89 
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กลุ่มสาระการเรียนรู ้

ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒ จำนวน 
นักเรียน

ที่ได้
ระดับดี 
(๓) ขึ้น

ไป 

ร้อยละ
ของ 

นักเรียน
ที่ 

ได้ระดับ
ดี (๓) 
ขึ้นไป 

จำนวน
นักเรียน 
ที่เข้า
สอบ 

จำนวนนักเรียนที่มีผลการเรียนรู้ 

4 3.5 3 2.5 2 1.5 1 0 

1. ภาษาไทย 74 44 9 5 5 2 7 2 0 58 78.38 
2. คณติศาสตร ์ 74 58 8 8 0 0 0 0 0 74 100 
3. วิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี 74 53 4 3 10 2 0 2 0 60 81.08 
4. สังคมศึกษา  74 47 17 7 1 0 0 1 0 71 95.95 
5. ประวตัิศาสตร์  74 54 15 2 3 0 0 0 0 71 95.95 
6.สุขศึกษาและพลศึกษา 74 0 0 38 0 27 6 3 0 38 51.35 
7. ศิลปะ 74 40 8 5 5 16 0 0 0 53 71.62 
8. การงานอาชีพ 74 46 5 2 5 9 3 4 0 53 71.62 
9. ภาษาอังกฤษ 74 25 9 5 7 7 11 10 0 39 52.70 

รวม 666 367 75 75 36 63 27 22 0 517 698.6 

ร้อยละ 100 55.11 11.26 11.26 5.41 9.46 4.05 3.30 0.00 77.63 77.63 
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กลุ่มสาระการเรียนรู ้

ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ จำนวน 
นักเรียน

ที่ได้
ระดับดี 
(๓) ขึ้น

ไป 

ร้อยละ
ของ 

นักเรียน
ที่ 

ได้ระดับ
ดี (๓) 
ขึ้นไป 

จำนวน
นักเรียน 
ที่เข้า
สอบ 

จำนวนนักเรียนที่มีผลการเรียนรู้ 

4 3.5 3 2.5 2 1.5 1 0 

1.ภาษาไทย 77 36 10 11 5 9 3 3 0 57 74.03 
2.คณิตศาสตร ์ 77 52 7 4 4 4 5 1 0 63 81.82 
3.วิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี 77 13 15 14 8 11 16 0 0 42 54.55 
4.สังคมศึกษา  77 25 6 8 6 9 8 15 0 39 50.65 
5.ประวัติศาสตร ์ 77 50 23 1 0 2 0 1 0 74 96.10 
6.สุขศึกษาและพลศึกษา 77 0 0 38 5 31 1 2 0 38 49.35 
7.ศิลปะ 77 59 10 6 1 0 0 1 0 75 97.40 
8.การงานอาชีพ 77 48 11 4 2 6 3 3 0 63 81.82 
9.ภาษาอังกฤษ 77 47 10 15 4 0 1 0 0 72 93.51 

รวม 693 330 92 101 35 72 37 26 0 523 679.23 
ร้อยละ 100 47.62 13.28 14.57 5.05 10.39 5.34 3.75 0.00 75.47 75.47 
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กลุ่มสาระการเรียนรู ้

ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ จำนวน 
นักเรียน

ที่ได้
ระดับดี 
(๓) ขึ้น

ไป 

ร้อยละ
ของ 

นักเรียน
ที่ 

ได้ระดับ
ดี (๓) 
ขึ้นไป 

จำนวน
นักเรียน 
ที่เข้า
สอบ 

จำนวนนักเรียนที่มีผลการเรียนรู ้

4 3.5 3 ๒.5 ๒ 1.5 1 0 

๑. ภาษาไทย 93 31 11 13 27 11 0 0 0 55 59.14 
๒. คณติศาสตร ์ 93 21 22 17 11 17 5 0 0 60 64.52 
๓. วิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี 93 0 8 15 13 30 15 12 0 23 24.73 
๔. สังคมศึกษา ฯ 93 23 10 15 10 14 9 12 0 48 51.61 
๕. ประวตัิศาสตร ์ 93 20 9 12 16 18 12 6 0 41 44.09 
6. สุขศึกษาและพลศึกษา 93 59 18 16 0 0 0 0 0 93 100 
7. ศิลปะ 93 47 9 11 18 7 1 0 0 67 72.04 
8. การงานอาชีพ 93 31 8 10 1 8 15 20 0 49 52.69 
9.ภาษาอังกฤษ 93 35 13 33 8 1 1 2 0 81 87.1 

รวม 837 267 108 142 104 106 58 52 0 517 555.92 
ร้อยละ 100 31.90 12.90 16.97 12.43 12.66 6.93 6.21 0.00 61.77 61.77 

 
 



รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาล ๓ (ยมราชสามัคคี) 

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา(SAR) 
 

 

กลุ่มสาระการเรียนรู ้

ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕ จำนวน 
นักเรียน

ที่ได้
ระดับดี 
(๓) ขึ้น

ไป 

ร้อยละ
ของ 

นักเรียน
ที่ 

ได้ระดับ
ดี (๓) 
ขึ้นไป 

จำนวน
นักเรียน 
ที่เข้า
สอบ 

จำนวนนักเรียนที่มีผลการเรียนรู้ 

4 3.5 3 2.5 2 1.5 1 0 

๑. ภาษาไทย 98 25 11 13 11 14 8 16 0 49 50.00 
๒. คณติศาสตร ์ 98 23 6 9 12 9 16 23 0 38 38.78 
๓. วิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี 98 54 18 15 7 4 0 0 0 87 88.78 
๔. สังคมศึกษา ฯ 98 16 3 10 11 14 8 36 0 29 29.59 
๕. ประวตัิศาสตร ์ 98 14 9 16 16 18 18 7 0 39 39.80 
6. สุขศึกษาและพลศึกษา 98 19 12 7 16 13 31 0 0 38 38.78 
7. ศิลปะ 98 31 10 33 12 12 0 0 0 74 75.51 
8. การงานอาชีพ 98 22 41 28 6 1 0 0 0 91 92.86 
9.ภาษาอังกฤษ 98 22 21 13 22 9 9 2 0 56 57.14 

รวม 882 226 131 144 113 94 90 84 0 501 511.24 
ร้อยละ 100 25.62 14.85 16.33 12.81 10.66 10.20 9.52 0.00 56.80 56.80 

 
 



รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาล ๓ (ยมราชสามัคคี) 

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา(SAR) 
 

 

กลุ่มสาระการเรียนรู ้

ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ จำนวน 
นักเรียน

ที่ได้
ระดับดี 
(๓) ขึ้น

ไป 

ร้อยละ
ของ 

นักเรียน
ที่ 

ได้ระดับ
ดี (๓) 
ขึ้นไป 

จำนวน
นักเรียน 
ที่เข้า
สอบ 

จำนวนนักเรียนที่มีผลการเรียนรู้ 

4 3.5 3 2.5 2 1.5 1 0 

๑. ภาษาไทย 113 20 21 19 20 19 7 7 0 60 53.10 
๒. คณติศาสตร ์ 113 25 18 12 10 9 12 27 0 55 48.67 
๓. วิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี 113 21 15 16 21 18 14 8 0 52 46.02 
๔. สังคมศึกษา ฯ 113 24 4 16 15 11 10 33 0 44 38.94 
๕. ประวตัิศาสตร ์ 113 27 4 8 9 13 27 25 0 39 34.51 
6. สุขศึกษาและพลศึกษา 113 70 17 17 6 2 1 0 0 104 92.04 
7. ศิลปะ 113 33 14 25 11 30 0 0 0 72 63.72 
8. การงานอาชีพ 113 44 14 24 21 8 2 0 0 82 72.57 
9.ภาษาอังกฤษ 113 42 14 15 20 5 6 11 0 71 62.83 

รวม 1017 306 121 152 133 115 79 111 0 579 512.40 
ร้อยละ 100 30.09 11.90 14.95 13.08 11.31 7.77 10.91 0.00 56.93 56.93 

 
 



รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาล ๓ (ยมราชสามัคคี) 

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา(SAR) 
 

 

กลุ่มสาระการเรียนรู ้

ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี ๑  ภาคเรียนที่ ๑ จำนวน 
นักเรียน

ที่ได้
ระดับดี 
(๓) ขึ้น

ไป 

ร้อยละ
ของ 

นักเรียน
ที่ 

ได้ระดับ
ดี (๓) 
ขึ้นไป 

จำนวน
นักเรียน
ที่เข้า
สอบ 

จำนวนนักเรียนที่มีผลการเรียนรู้ 

4 3.5 3 2.5 2 1.5 1 0 

ภาษาไทย  115 9 6 10 14 28 1 47 0 25 21.74 
คณิตศาสตร ์ 115 12 0 4 5 17 13 64 0 16 13.91 
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี 115 32 9 6 8 8 4 48 0 47 40.87 
สังคมศึกษา  115 9 2 3 6 18 2 75 0 14 12.17 
ประวัติศาสตร์  115 35 3 9 6 5 0 57 0 47 40.87 
สุขศึกษา  115 60 1 7 1 3 0 43 0 68 59.13 
พลศึกษา 115 54 1 8 0 4 0 48 0 63 54.78 
ศิลปะ 115 8 5 7 8 15 10 62 0 20 17.39 
ดนตรีและนาฏศิลป ์ 115 32 3 15 11 37 0 17 0 50 43.48 
การงานอาชีพ  115 24 1 7 2 0 0 81 0 32 27.83 
ภาษาอังกฤษ 115 14 8 2 5 21 10 55 0 24 20.87 

รวม 1265 289 39 78 66 156 40 597 0 406 353.04 
ร้อยละ 100 22.88 3.09 6.18 5.23 12.35 3.17 47.27 0.00 32.15 32.15 

 
 



รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาล ๓ (ยมราชสามัคคี) 

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา(SAR) 
 

 

กลุ่มสาระการเรียนรู ้

ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี ๑  ภาคเรียนที่ ๒ จำนวน 
นักเรียน

ที่ได้
ระดับดี 
(๓) ขึ้น

ไป 

ร้อยละ
ของ

นักเรียน
ท่ี 

ได้ระดับดี 
(๓) ขึ้น

ไป 

จำนวน
นักเรียน
ที่เข้า
สอบ 

จำนวนนักเรียนที่มีผลการเรียนรู ้

4 3.5 3 2.5 2 1.5 1 0 

ภาษาไทย  115 15 5 7 8 16 13 51 0 27 23.48 
คณิตศาสตร ์ 115 9 4 11 7 16 14 54 0 24 20.87 
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี 115 31 22 28 8 17 3 6 0 81 70.43 
สังคมศึกษา  115 6 8 6 14 16 14 51 0 20 17.39 
ประวัติศาสตร์  115 29 10 7 18 22 7 22 0 46 40.00 
สุขศึกษา  115 19 3 4 5 13 25 46 0 26 22.61 
พลศึกษา 115 45 38 13 0 0 0 19 0 96 83.48 
ศิลปะ 115 10 8 3 8 6 6 74 0 21 18.26 
ดนตรีและนาฏศิลป ์ 115 1 8 44 34 19 1 8 0 53 46.09 
การงานอาชีพ  115 25 2 2 8 11 15 52 0 29 25.22 
ภาษาอังกฤษ 115 22 7 11 9 7 10 49 0 40 34.78 

รวม 1265 212 115 136 119 143 108 432 0 463 402.61 
ร้อยละ 100 16.76 9.09 10.75 9.41 11.30 8.54 34.15 0.00 36.60 36.60 

 
 



รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาล ๓ (ยมราชสามัคคี) 

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา(SAR) 
 

 

กลุ่มสาระการเรียนรู ้

ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี ๒  ภาคเรียนที่ ๑ จำนวน 
นักเรียน

ที่ได้
ระดับดี 
(๓) ขึ้น

ไป 

ร้อยละ
ของ 

นักเรียน
ที่ 

ได้ระดับ
ดี (๓) 
ขึ้นไป 

จำนวน
นักเรียน
ที่เข้า
สอบ 

จำนวนนักเรียนที่มีผลการเรียนรู้ 

4 3.5 3 2.5 2 1.5 1 0 

ภาษาไทย 96 9 4 5 9 12 37 20 0 18 18.95 
คณิตศาสตร์  96 10 6 3 2 5 54 16 0 19 19.79 
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี 96 19 13 6 4 7 39 8 0 38 39.58 
สังคมศึกษา  96 13 1 6 2 19 55 0 0 20 20.83 
ประวัติศาสตร์  96 35 3 8 7 9 32 3 0 46 47.92 
สุขศึกษา 96 44 6 1 2 3 34 6 0 51 53.13 
พลศึกษา  96 34 0 0 4 5 50 4 0 34 35.42 
ศิลปะ 96 14 5 6 12 19 35 5 0 25 26.04 
ดนตรีและนาฏศิลป ์ 96 10 0 39 4 3 40 0 0 49 51.04 
การงานอาชีพ  96 32 1 11 3 0 48 1 0 44 45.83 
ภาษาอังกฤษ 96 17 6 4 5 16 28 20 0 27 28.13 

รวม 1056 237 45 89 54 98 452 83 0 371 386.66 
ร้อยละ 100 22.44 4.26 8.43 5.11 9.28 42.80 7.86 0.00 35.13 36.62 

 
 



รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาล ๓ (ยมราชสามัคคี) 

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา(SAR) 
 

 

กลุ่มสาระการเรียนรู ้

ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี ๒  ภาคเรียนที่ ๒ จำนวน 
นักเรียน

ที่ได้
ระดับดี 
(๓) ขึ้น

ไป 

ร้อยละ
ของ 

นักเรียน
ที่ 

ได้ระดับ
ดี (๓) 
ขึ้นไป 

จำนวน
นักเรียน
ที่เข้า
สอบ 

จำนวนนักเรียนที่มีผลการเรียนรู้ 

4 3.5 3 2.5 2 1.5 1 0 

ภาษาไทย  96 15 4 3 3 6 7 58 0 22 22.92 
คณิตศาสตร ์ 96 7 10 9 13 17 1 39 0 26 27.08 
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี 96 20 9 9 6 13 2 37 0 38 39.58 
สังคมศึกษา  96 15 7 12 11 7 5 39 0 34 35.42 
ประวัติศาสตร์  96 34 13 16 1 1 0 31 0 63 65.63 
สุขศึกษา  96 17 9 4 4 8 8 46 0 30 31.25 
พลศึกษา 96 31 11 12 0 0 0 42 0 54 56.25 
ศิลปะ 96 30 10 4 4 2 8 38 0 44 45.83 
ดนตรีและนาฏศิลป ์ 96 8 19 27 26 7 3 6 0 54 56.25 
การงานอาชีพ 96 30 5 6 5 6 6 38 0 41 42.71 
ภาษาอังกฤษ 96 16 9 6 7 12 4 42 0 31 32.29 

รวม 1056 223 106 108 80 79 44 416 0 437 455.21 

ร้อยละ 100 21.12 10.04 10.23 7.58 7.48 4.17 39.39 0.00 41.38 41.38 

 
 



รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาล ๓ (ยมราชสามัคคี) 

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา(SAR) 
 

 

กลุ่มสาระการเรียนรู ้

ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี ๓  ภาคเรียนที่ ๑ จำนวน 
นักเรียน

ที่ได้
ระดับดี 
(๓) ขึ้น

ไป 

ร้อยละ
ของ 

นักเรียน
ที่ 

ได้ระดับ
ดี (๓) 
ขึ้นไป 

จำนวน
นักเรียน
ที่เข้า
สอบ 

จำนวนนักเรียนที่มีผลการเรียนรู้ 

4 3.5 3 2.5 2 1.5 1 0 

ภาษาไทย  72 9 3 6 11 22 8 13 0 18 25.00 
คณิตศาสตร ์ 72 11 0 2 4 5 4 46 0 13 18.06 

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี 72 14 3 9 7 10 8 21 0 26 36.11 
สังคมศึกษา  72 22 10 10 11 10 2 7 0 42 58.33 
ประวัติศาสตร์  72 28 3 20 8 3 4 6 0 51 70.83 
สุขศึกษา  72 40 3 3 1 2 1 22 0 46 63.89 
พลศึกษา 72 34 4 3 2 3 4 22 0 41 56.94 
ศิลปะ 72 6 0 7 7 12 12 28 0 13 18.06 
การงานอาชีพ  72 7 2 53 1 0 0 9 0 62 86.11 
ภาษาต่างประเทศ 72 22 2 32 3 1 0 12 0 56 77.78 

รวม 72 9 10 10 9 6 20 8 0 29 40.28 
ร้อยละ 792 202 40 155 64 74 63 194 0 397 551.39 

 
 



รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาล ๓ (ยมราชสามัคคี) 

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา(SAR) 
 

 

กลุ่มสาระการเรียนรู ้

ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี ๓  ภาคเรียนที่ ๒ จำนวน 
นักเรียน

ที่ได้
ระดับดี 
(๓) ขึ้น

ไป 

ร้อยละ
ของ 

นักเรียน
ที่ 

ได้ระดับ
ดี (๓) 
ขึ้นไป 

จำนวน
นักเรียน
ที่เข้า
สอบ 

จำนวนนักเรียนที่มีผลการเรียนรู้ 

4 3.5 3 2.5 2 1.5 1 0 

ภาษาไทย  72 5 7 13 14 16 9 8 0 25 34.72 
คณิตศาสตร ์ 72 5 0 5 2 6 5 49 0 10 13.89 
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  72 4 5 15 15 13 7 13 0 24 33.33 
สังคมศึกษา  72 37 16 6 5 2 6 0 0 59 81.94 
ประวัติศาสตร์  72 30 21 8 3 1 7 2 0 59 81.94 
สุขศึกษา  72 48 10 6 0 0 0 8 0 64 88.89 
พลศึกษา 72 16 39 6 1 0 0 10 0 61 84.72 
ศิลปะ 72 26 4 2 8 4 13 16 0 32 44.44 
การงานอาชีพ  72 10 10 22 10 14 0 6 0 42 58.33 
ภาษาต่างประเทศ 72 56 2 1 0 5 0 8 0 59 81.94 

รวม 72 19 4 7 8 18 8 8 0 30 41.67 

ร้อยละ 792 256 118 91 66 79 55 128 0 465 645.83 

 
 



รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาล ๓ (ยมราชสามัคคี) 

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา(SAR) 
 

 
      4.4 ข้อมูลผลการทดสอบความสามารถพ้ืนฐานผู้เรียนระดับชาติ (National Test : NT)  

       4.4.1 ระดับชั้นประถมศกึษาปีที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2564 
         คะแนนเฉลี่ยร้อยละจำแนกตามระดับ 
 

คะแนนเฉลี่ยร้อยละ ด้านคณิตศาสตร ์ ด้านภาษาไทย เฉลี่ยทั้ง 2 ด้าน 

ระดับโรงเรียน 43.08 56.05 49.57 

ระดับจังหวัด 48.18 55.22 57.71 

ระดับสังกัด(ร.ร.สังกัด อปท.ทั้งหมด) 43.94 51.67 47.79 

ระดับประเทศ 49.44 56.14 52.80 

   

 



รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาล ๓ (ยมราชสามัคคี) 

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา(SAR) 
 

 
4.4.2 เปรียบเทียบผลการประเมินการทดสอบความสามารถพ้ืนฐานผู้เรียนระดับชาติ  
         (National Test : NT) และรอ้ยละผลต่างระหว่างปีการศึกษา 2563 – 2564 
 

ความสามารถ 
ปีการศึกษา 

2563 
ปีการศึกษา 

2564 
ร้อยละของผลต่าง 
ระหว่างปีการศึกษา 

ด้านคณิตศาสตร์ 36.08 43.08 7.00 

ด้านภาษาไทย 50.93 56.05 5.12 

รวมความสามารถทั้ง 2 ด้าน 43.51 49.57 6.06 

 
 

 



รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาล ๓ (ยมราชสามัคคี) 

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา(SAR) 
 

      4.5 ข้อมูลผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (O-NET)  
            4.5.1  ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2564 

 คะแนนเฉลี่ยร้อยละจำแนกตามระดับ 

ระดับ/รายวิชา ภาษาไทย คณิตศาสตร ์ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ 

ระดับโรงเรียน 52.44 34.82 34.81 53.04 

ระดับจังหวัด 51.17 37.26 34.30 38.33 

ระดับสังกัด(ร.ร.สังกัด อปท.) 49.10 35.62 33.48 38.05 

ระดับประเทศ 50.38 36.83 34.31 39.22 

 
 

 
 



รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาล ๓ (ยมราชสามัคคี) 

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา(SAR) 
 

 
เปรียบเทียบผลการทดสอบระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  
ระหว่างปีการศึกษา 2563 – 2564 
 

รายวิชา/ปีการศึกษา 
ปีการศึกษา 

2563 
ปีการศึกษา 

2564 
ร้อยละของผลต่าง 
ระหว่างปีการศึกษา 

ภาษาไทย 58.98 52.44 - 6.54 

คณิตศาสตร์ 31.65 34.82   3.17 

วิทยาศาสตร์ 42.18 34.81 - 6.37 

ภาษาอังกฤษ 60.35 53.04 - 7.31 

 
 

 



รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาล ๓ (ยมราชสามัคคี) 

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา(SAR) 
 

 
4.5.2 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2564 

คะแนนเฉลี่ยร้อยละจำแนกตามระดับ 
 

ระดับ/รายวิชา ภาษาไทย คณิตศาสตร ์ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ 

ระดับโรงเรียน 47.73 20.50 30.25 31.69 

ระดับจังหวัด 49.80 23.48 31.01 29.71 

ระดับสังกัด(ร.ร.สังกัด อปท.) 46.92 21.55 29.68 28.04 

ระดับประเทศ 51.19 24.47 31.45 31.11 

 
 

 



รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาล ๓ (ยมราชสามัคคี) 

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา(SAR) 
 

 
เปรียบเทียบผลการทดสอบระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  
ระหว่างปีการศึกษา 2563 - 2564 

รายวิชา/ปีการศึกษา 
ปีการศึกษา 

2563 
ปีการศึกษา 

2564 
ร้อยละของผลต่าง 
ระหว่างปีการศึกษา 

ภาษาไทย 55.49 47.73 - 7.76 

คณิตศาสตร์ 23.61 20.50 - 3.11 

วิทยาศาสตร์ 28.17 30.25 2.08 

ภาษาอังกฤษ 36.50 31.69 - 4.81 

 
 

 



รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาล ๓ (ยมราชสามัคคี) 

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา(SAR) 
 

 
 
      4.6 ข้อมูลผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (Reading Test : RT)  
            4.6.1  คะแนนเฉลี่ยร้อยละจำแนกตามสังกัด ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2564 
 

ระดับ/ด้าน การอ่านออกเสียง การอ่านรู้เรื่อง รวม 2 ด้าน 
ระดับโรงเรียน 91.91 82.44 87.18 
ระดับจังหวัด 72.15 72.94 72.55 
ระดับสังกัด(ร.ร.สังกัด อปท.) 66.37 70.34 68.35 
ระดับประเทศ 69.95 72.79 71.38 
 
 
กราฟเปรียบเทียบผลการประเมินการอ่านของโรงเรียนกับเขตพื้นที่ จังหวัด ศึกษาธิการภาค สังกัดและประเทศ 

 
 



รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาล ๓ (ยมราชสามัคคี) 

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา(SAR) 
 

 
5. ข้อมูลอาคารสถานที่  

ที ่ รายการ จำนวน 
๑. อาคารเรียน ๓    หลัง 
๒. อาคารประกอบ ๒    หลัง 
๓. ห้องน้ำ/ห้องส้วม ๒๔  หลัง 
๔. สระว่ายน้ำ    -    สระ 
๕. สนามเด็กเล่น ๑    สนาม 
๖. สนามกีฬา ๑    สนาม 

6. ข้อมูลสภาพชุมชนโดยรวม 
6.๑  สภาพชุมชนรอบบริเวณโรงเรียนมีลักษณะ เป็นชุมชนเมือง มีประชากรประมาณ ๒๐๐,๐๐๐ คน บริเวณ

ใกล้เคียงโดยรอบโรงเรียน ได้แก่ วัดพายัพ ห้างสรรพสินค้าคลังพลาซ่า โรงแรมโคราชโฮเต็ล ชุมชนจันทรา-พายัพ
อาชีพหลักของชุมชน คือ ค้าขาย รับจ้าง พนักงานบริษัท ส่วนใหญ่นับถือศาสนา พุทธ ประเพณี/ศิลปวัฒนธรรม
ท้องถิ่นท่ีเป็นที่รู้จักโดยทั่วไป คือ เพลงโคราช  

6.๒  ผู้ปกครองส่วนใหญ่ จบการศึกษาระดับ มัธยมศึกษาตอนต้น – มัธยมศึกษาตอนปลายอาชีพหลัก คือ
ค้าขาย รับจ้าง พนักงานบริษัท ส่วนใหญ่นับถือศาสนา พุทธ ฐานะทางเศรษฐกิจ/รายได้โดยเฉลี่ยต่อครอบครัว 
๙๐,๐๐๐ บาทต่อปี  

6.๓  โอกาสและข้อจำกัดของโรงเรียน 
  โอกาส                             
  -  เข้าร่วมกิจกรรมวันสำคัญต่าง ๆ 
                     -  เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมวัฒนธรรม ประเพณี ตามเทศกาลต่าง ๆ 
                     -  ให้ความรู้แก่ชุมชน เช่น การรณรงค์ ประชาสัมพันธ์ ข่าว เหตุการณ์ 
                     -  ให้ยืมวัสดุ อุปกรณ์ เช่น อุปกรณ์งานบ้าน งานครัว  
                     -  ให้ใช้สถานที่ในการจัดงานมงคล 
  ข้อจำกัด 
   -  สถานศึกษามีพ้ืนที่น้อย  บริเวณสนามคับแคบ 
   -  ไม่มีห้องประชุมสำหรับไว้บริการจัดกิจกรรมได้ตลอดเวลา 
7. โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา 

โรงเรียนเทศบาล ๓ (ยมราชสามัคคี) จัดสอนตามหลักสูตรสถานศึกษา ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ (ฉบับปรับปรุง 2560) และหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช ๒๕60  โดย
โรงเรียนได้จัดสัดส่วนสาระการเรียนรู้และเวลาเรียน ดังนี้ 
 

 7.๑  ระดับการศึกษาปฐมวัย  
            หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย จัดขึ้นสำหรับพ่อแม่ ผู้เลี้ยงดู หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับการอบรมเลี้ยงดูและพัฒนา
เด็ก เพ่ือใช้เป็นแนวทางการอบรมเลี้ยงดูและส่งเสริมพัฒนาการและการเรียนรู้อย่างเหมาะสมกับเด็กเป็นรายบุคคล 
          คุณลักษณะที่พึงประสงคต์ามวัย 
 คุณลักษณะตามวัยเป็นความสามารถตามวัย หรือพัฒนาการตามธรรมชาติเมื่อเด็กมีอายุถึงวัยนั้น  ๆ 
ขณะเดียวกันจะต้องคำนึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล คุณลักษณะตามวัยที่สำคัญของเด็กอายุ ๓-๕ ปี มี ดังนี้ 
 

 



รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาล ๓ (ยมราชสามัคคี) 

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา(SAR) 
 

 
          เด็กอายุต่ำกว่า ๓ ปี 
      พัฒนาการด้านร่างกาย 

- ร่างกายเจริญเติบโตตามวัยและมีสุขภาพดี 
- ใช้อวัยวะของร่างกายได้ประสานสัมพันธ์กัน 

พัฒนาการด้านอารมณ์ จิตใจ 
- มีความสุขและแสดงออกทางอารมณ์ได้เหมาะสมกับวัย 

พัฒนาการด้านสังคม 
- รบัรู้และสร้างปฏิสัมพันธ์กับบุคคลและสิ่งแวดล้อมรอบตัว 
- ช่วยเหลือตนเองได้เหมาะสมกับวัย 

พัฒนาการด้านสติปัญญา 
- สื่อความหมายและใช้ภาษาได้เหมาะสมกับวัย 
- สนใจเรียนรู้สิ่งต่าง ๆ รอบตัว 

          เด็กอายุ 3 - 6 ปี 
 พัฒนาการด้านร่างกาย 

- ร่างกายเจริญเติบโตตามวัยและมีสุขนิสัยที่ด ี
- กล้ามเนื้อใหญ่และกล้ามเนื้อเล็กแข็งแรง ใช้ได้อย่างคล่องแคล่วและประสานสัมพันธ์กัน 

พัฒนาการด้านอารมณ์ และจิตใจ 
- มีสุขภาพจิตดีและมีความสุข 
- ชื่นชมและแสดงออกทางศิลปะ ดนตรี และการเคลื่อนไหว 
- มีคุณธรรม จริยธรรม และจิตใจที่ดีงาม 

พัฒนาการด้านสังคม 
- มีทักษะชีวิตและปฏิบัติตนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
- รักธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม วัฒนธรรม และความเป็นไทย 
- อยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุขและปฏิบัติตนเป็นสมาชิกที่ดีของสังคมในระบอบประชาธิปไตย 
อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

พัฒนาการด้านสติปัญญา 
- ใช้ภาษาสื่อสารได้เหมาะสมกับวัย 
- มีความสามารถในการคิดท่ีเป็นพื้นฐานในการเรียนรู้ 
- มีจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์ 
- มีเจตคติท่ีดีต่อการเรียนรู้และมีความสามารถในการแสวงหาความรู้ได้เหมาะสมกับวัย 

  



รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาล ๓ (ยมราชสามัคคี) 

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา(SAR) 
 

 
      7.2 ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน   

โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาล ๓ (ยมราชสามัคคี) 
หลักสูตรห้องเรียนทั่วไป 

 

 
 
 
 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู/้กิจกรรม 
เวลาเรียน 

ระดับประถมศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนตน้ 
ป.๑ ป.๒ ป.๓ ป.๔ ป.๕ ป.๖ ม.๑ ม.๒ ม.๓ 

 กลุ่มสาระการเรียนรู้พื้นฐาน  
ภาษาไทย - - - ๑๖๐ ๑๖๐ ๑๖๐ ๑๒๐ ๑๒๐ ๑๒๐ 
คณิตศาสตร์ - - - ๑๖๐ ๑๖๐ ๑๖๐ ๑๒๐ ๑๒๐ ๑๒๐ 
วิทยาศาสตร์ - - - ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๑๒๐ ๑๒๐ ๑๒๐ 
 
สังคมศึกษา ศาสนา และ วัฒนธรรม 
ประวัติศาสตร์ 

- - - 120 
80 
๔๐ 

120 
80 
๔๐ 

120 
80 
๔๐ 

๑๖๐ 
 ๑๒๐ 
 ๔๐ 

๑๖๐ 
 ๑๒๐ 
 ๔๐ 

๑๖๐ 
 ๑๒๐ 
 ๔๐ 

 
สุขศึกษา 
พลศึกษา 

- - - ๘๐ 
๔๐ 
๔๐ 

๘๐ 
๔๐ 
๔๐ 

๘๐ 
๔๐ 
๔๐ 

๘๐ 
๔๐ 
๔๐ 

๘๐ 
๔๐ 
๔๐ 

๘๐ 
๔๐ 
๔๐ 

 
ศิลปะ 
ดนตรี/นาฏศิลป์ 

- - - ๘๐ 
๔๐ 
๔๐ 

๘๐ 
๔๐ 
๔๐ 

๘๐ 
๔๐ 
๔๐ 

๘๐ 
๔๐ 
๔๐ 

๘๐ 
๔๐ 
๔๐ 

๘๐ 
๔๐ 
๔๐ 

การงานอาชพีและเทคโนโลย ี - - - 80 80 80 ๘๐ ๘๐ ๘๐ 
ภาษาตา่งประเทศ - - - 80 80 80 ๑๒๐ ๑๒๐ ๑๒๐ 
รวมเวลาเรียน(พื้นฐาน)    ๘๔๐ ๘๔๐ ๘๔๐ ๘๘๐ ๘๘๐ ๘๘๐ 
 รายวิชาจัดเพิ่มเตมิ  
หน้าที่พลเมือง - - - บูรณา

การ 
บูรณา
การ 

บูรณา
การ 

บูรณา
การ 

บูรณา
การ 

บูรณา
การ 

คณิตศาสตร์เพิ่มเติม - - - 80 80 80 ๔๐ ๔๐ ๔๐ 
วิทยาศาสตร์เพิ่มเติม - - - 80 80 80 ๔๐ ๔๐ ๔๐ 
เทคโนโลยีสารสนเทศ - - - ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ 
ภาษาจีน - - - 40 40 40 40 40 40 
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร - - - 160 160 160 120 120 120 
รวมเวลาเรียน (เพิ่มเติม)    440 440 440 400 400 400 
 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
       กิจกรรมแนะแนว ๔๐ ๔๐ 
      กจิกรรมนักเรียน 
            -  ลูกเสือ- เนตรนาร ี
            -  ชมรม,ชุมนุม 

 
30 
40 

 
30 
40 

 กิจกรรมสังคมและ 
            สาธารณประโยชน ์ 10 10 

รวมเวลากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ๑๒๐ ๑๒๐ 
รวมเวลาเรียนทั้งหมด ๑4๐๐  ชัว่โมง/ป ี ๑,400 ชั่วโมง/ป ี



รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาล ๓ (ยมราชสามัคคี) 

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา(SAR) 
 

 
โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาล ๓ (ยมราชสามัคคี) 

หลักสูตรห้องเรียนสองภาษา (English  Program) 

 

กลุ่มสาระการเรียนรู/้กิจกรรม 
เวลาเรียน 

ระดับประถมศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนตน้ 
ป.๑ ป.๒ ป.๓ ป.๔ ป.๕ ป.๖ ม.๑ ม.๒ ม.๓ 

 กลุ่มสาระการเรียนรู้พื้นฐาน  
ภาษาไทย ๒๐๐ ๒๐๐ ๒๐๐ ๑๖๐ ๑๖๐ ๑๖๐ ๑๒๐ ๑๒๐ ๑๒๐ 
คณิตศาสตร์ ๑๖๐ ๑๖๐ ๑๖๐ ๑๖๐ ๑๖๐ ๑๖๐ ๑๒๐ ๑๒๐ ๑๒๐ 
วิทยาศาสตร์ ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๑๒๐ ๑๒๐ ๑๒๐ 
 
สังคมศึกษา ศาสนา และ วัฒนธรรม 
 
ประวัติศาสตร์ 

๘๐ 
๔๐ 
๔๐ 

๘๐ 
๔๐ 
๔๐ 

๘๐ 
๔๐ 
๔๐ 

120 
80 
๔๐ 

120 
80 
๔๐ 

120 
80 
๔๐ 

๑๖๐ 
 ๑๒๐ 
 ๔๐ 

๑๖๐ 
 ๑๒๐ 
 ๔๐ 

๑๖๐ 
 ๑๒๐ 
 ๔๐ 

 
สุขศึกษา 
พลศึกษา 

๘๐ 
๔๐ 
๔๐ 

๘๐ 
๔๐ 
๔๐ 

๘๐ 
๔๐ 
๔๐ 

๘๐ 
๔๐ 
๔๐ 

๘๐ 
๔๐ 
๔๐ 

๘๐ 
๔๐ 
๔๐ 

๘๐ 
๔๐ 
๔๐ 

๘๐ 
๔๐ 
๔๐ 

๘๐ 
๔๐ 
๔๐ 

 
ศิลปะ 
ดนตร/ีนาฏศิลป์ 

๘๐ 
๔๐ 
๔๐ 

๘๐ 
๔๐ 
๔๐ 

๘๐ 
๔๐ 
๔๐ 

๘๐ 
๔๐ 
๔๐ 

๘๐ 
๔๐ 
๔๐ 

๘๐ 
๔๐ 
๔๐ 

๘๐ 
๔๐ 
๔๐ 

๘๐ 
๔๐ 
๔๐ 

๘๐ 
๔๐ 
๔๐ 

การงานอาชพีและเทคโนโลย ี ๔๐ ๔๐ ๔๐ 80 80 80 ๘๐ ๘๐ ๘๐ 
ภาษาตา่งประเทศ ๑๒๐ ๑๒๐ ๑๒๐ 80 80 80 ๑๒๐ ๑๒๐ ๑๒๐ 
รวมเวลาเรียน (พื้นฐาน) ๘๔๐ ๘๔๐ ๘๔๐ ๘๔๐ ๘๔๐ ๘๔๐ ๘๘๐ ๘๘๐ ๘๘๐ 
 รายวิชาจัดเพิ่มเตมิ  
หน้าที่พลเมือง บูรณา

การ 
บูรณา
การ 

บูรณา
การ 

บูรณา
การ 

บูรณา
การ 

บูรณา
การ 

บูรณา
การ 

บูรณา
การ 

บูรณา
การ 

คณิตศาสตร์ (Math) ๔๐ ๔๐ ๔๐ - - - - - - 
วิทยาศาสตร์ (Science) ๔๐ ๔๐ ๔๐ - - - - - - 
Phonics & Reading & Writing 160 160  - - - - - - 
Reading & Writing - - 160 120 120 120 80 80 80 
Public speaking - - - 120 120 120 - - - 
Grammar & Composition - - - - - - 120 120 120 
ภาษาจีน 80 80 80 ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ 
เทคโนโลยีสารสนเทศ ๔๐ ๔๐ ๔๐ 80 80 80 ๔๐ ๔๐ ๔๐ 
รวมเวลาเรียน (เพิ่มเติม) 440 440 440 440 440 440 400 400 400 
 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
       กิจกรรมแนะแนว ๔๐ ๔๐ 
      กจิกรรมนักเรียน 
            -  ลูกเสือ- เนตรนาร ี
            -  ชมรม,ชุมนุม 

 
30 
40 

 
30 
40 

 กิจกรรมสังคมและ 
            สาธารณประโยชน ์ 1๐ 1๐ 

รวมเวลากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ๑๒๐ ๑๒๐ 
รวมเวลาเรียนทั้งหมด ๑4๐๐  ชัว่โมง/ป ี ๑,40๐ ชั่วโมง/ป ี
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8.  แหล่งเรียนรู้ ภูมิปัญญาท้องถิ่น  
     8.๑ ห้องสมุดมีพ้ืนที่ขนาด ๖ x ๑๘  ตารางเมตร หนังสือในห้องสมุดมีจำนวน 5๐,๐๐๐ เล่ม มีวารสาร/
หนังสือพิมพ์ให้บริการจำนวน ๓ ฉบับ การสืบค้นหนังสือและการยืม-คืนใช้ระบบ E- Library มีเครื่องคอมพิวเตอร์
ให้บริการในห้องสมุด จำนวน 3 เครื่อง  มีจำนวนนักเรียนที่ใช้ห้องสมุดเฉลี่ย 150 คน ต่อวัน คิดเป็นร้อยละ 5.03  
ของนักเรียนทั้งหมด  มีการให้บริการห้องสมุดแก่ชุมชนรอบนอก โดยมีบุคคลมาใช้บริการ เฉลี่ย ๒๐๐ คน ต่อปี  

8.๒ ห้องปฏิบัติการทั้งหมด ๘ ห้อง จำแนกเป็น  
๑. ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์   จำนวน  2 ห้อง 
๒. ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์       จำนวน  ๓  ห้อง 
๓. ห้องปฏิบัติการศิลปะ           จำนวน  ๑ ห้อง 
๔. ห้องปฏิบัติการดนตรี    จำนวน  1 ห้อง 

  ๔.  ห้องศูนย์สื่อสารสนเทศ          จำนวน  ๑ ห้อง 
  8.๓ เครื่องคอมพิวเตอร์ทั้งหมด จำนวน ๑๐๐ เครื่อง จำแนกเป็น 
  ๑)  ใช้เพ่ือการเรียนการสอน    จำนวน ๗๕ เครื่อง 
  ๒)  ใช้เพ่ือให้บริการสืบค้นข้อมูลทางอินเทอร์เน็ต  จำนวน ๑๐ เครื่อง 
       โดยมีจำนวนนักเรียนที่ใช้บริการสืบค้นข้อมูลทางอินเตอร์เน็ต (ในปีการศึกษาที่รายงาน)   
เฉลี่ย ๒๕๐.คน ต่อวัน  คิดเป็นร้อยละ 25.05 ของนักเรียนทั้งหมด 
  ๓)  ใช้เพื่อสนับสนุนการบริหารสถานศึกษา (สำนักงาน)  จำนวน 20 เครื่อง 
  8.๔ แหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน 

ที ่ ชื่อแหล่งเรียนรู ้
สถิติการใช ้

จำนวนคร้ัง/ปี 
๑. 
๒. 
๓. 
๔. 

ห้องสมุด   
ห้องคุณธรรม     
ห้องสมุดสองภาษา 
ห้องพยาบาล 

ตลอดปีการศึกษา 
ตลอดปีการศึกษา 
ตลอดปีการศึกษา 
ตลอดปีการศึกษา 

 8.๕ แหล่งเรียนรู้ภายนอกโรงเรียน 

ที ่ ชื่อแหล่งเรียนรู ้
สถิติการใช ้

จำนวนคร้ัง/ปี 
๑. 
๒. 
๓. 
๔. 
๕. 
๖. 
๗. 
๘. 
๙. 

๑๐. 
๑๑. 
๑๒. 

หอสมุดเฉลิมพระเกียรติ      
พิพิธภัณฑ์มหาวีรวงศ์ 
อนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี           
ประตูชุมพล 
อนุสรณ์สถาน นางสาวบุญเหลือ 
ศาลหลักเมือง       
วัดพระนารายณ์มหาราช   
วัดบูรพ์                    
สระแก้ว 
สวนสัตว์นครราชสีมา 
พิพิธภัณฑ์ไม้กลายเป็นหิน  
ศูนย์เครื่องปั้นดินเผาด่านเกวียน           

๑0 
๒0 
๓0 
๓0 
๑0 
๑๕ 
๒๐ 
๒0 
๒๕ 
10 
10 
6 
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 8.6 ภูมิปัญญาท้องถิ่น ปราชญ์ชาวบ้าน ผู้ทรงคุณวุฒิ วิทยากร ที่สถานศึกษาเชิญมาให้ความรู้แก่ครู นักเรียน  
 

 

ที ่ ชื่อ-สกลุ ให้ความรู้เร่ือง จำนวนคร้ัง/ปี 

๑. 
๒. 
๓. 
๔. 
๕. 
6. 
 

7. 

มหาสถาพร  วัดพายัพ  
ดร.วิชชุดา กล้าเวช และคณะ 
ดาบตำรวจมงคล  สงวนศักดิ์  
นางทัศนีย์ เปลี่ยนสันเทียะ 
นางจงจิตต์ ขวัญเจริญ 
คณะสาธารณสุขศาสตร์  
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 
งานโภชนาการ รพ.จิตเวชนครราชสีมา 
ราชนครินทร 

พระพุทธศาสนา 
วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 
ภัยของยาเสพติด 
การพัฒนาแผนปฏิบัติการ 
งานอาชีพ 
อาหารและการดูแลสุขภาพ 
 
อาหารและการดูแลสุขภาพ 

๔ 
3 

๑๐ 
๔ 
๖ 
2 
 

2 

 
9. ผลงานดีเด่นในรอบปีที่ผ่านมา 
 9.๑ ผลงานดีเด่น 
 

ประเภท ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ/วันที่ได้รับ หน่วยงานที่ให ้

ครู 
นางดวงพร เอกะกุล 

 
คนดีศรีย่าโม 

 
เทศบาลนครนครราชสีมา 

นางอารยา อินทะโส ครูผู้สอนดีเด่นกลุ่มสาระภาษาไทย 
ระดับเทศบาล 

เทศบาลนครนครราชสีมา 

นางสาวพรทิพย์ ปนสูงเนิน รางวัลพระราชทานสมเด็จเจ้าฟ้ามหา
จักรี “รัตนราชสีมา” 

จังหวัดนครราชสีมา 

คุรุสภา ระดับจังหวัด จังหวัดนครราชสีมา 
นางสาวสายใจ ชื่นนอก ครูผู้สอนดีเด่นกลุ่มสาระคณิตศาสตร์

ระดับเทศบาล 
เทศบาลนครนครราชสีมา 

นางวิรงรอง สุปัญญเดชา ครูผู้สอนดีเด่นกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี ระดับเทศบาล 

เทศบาลนครนครราชสีมา 

นางปารณีย์ ปานแก้ว ครูผู้สอนดีเด่นกลุ่มสาระสังคมศึกษา 
ศาสนา และวัฒนธรรม ระดับเทศบาล 

เทศบาลนครนครราชสีมา 

นางฐิตาภรณ์ มูลนานัด ครูผู้สอนดีเด่นกลุ่มสาระการงานอาชีพ 
ระดับเทศบาล 

เทศบาลนครนครราชสีมา 

นางปานทิพย์ โจมฤทธิ์ ครูผู้สอนดีเด่นกลุ่มสาระ
ภาษาต่างประเทศ ระดับเทศบาล 

เทศบาลนครนครราชสีมา 

นางนภษร อัฐวัฒนกุล ครูผู้สอนปฐมวัยดีเด่น เทศบาลนครนครราชสีมา 
นางสาวนาตยา สุวรรณกลาง พนักงานจ้างปฏิบัติงานสอนดีเด่น เทศบาลนครนครราชสีมา 
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๑0. สรุปผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบส่ี 
๑0.๑ ระดับการศึกษาปฐมวัย 

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพเด็ก 

จุดเน้น สงเสริมใหเด็กมีพัฒนาการทุกดานสมวัย 

ผลการพิจารณา ตัวชี้วัด สรุปผลการประเมิน 

✓ ๑. มีการระบุเปาหมายคุณภาพของเด็กปฐมวัย o ปรับปรุง (๐-๓ ขอ) 

o พอใช (๔ ขอ) 

✓ ดี (๕ ขอ) 

✓ ๒. มีการระบุวิธีพัฒนาคุณภาพของเด็กปฐมวัยอยางเป็น
ระบบตามเปาหมายการพัฒนาเด็กปฐมวัย 

✓ ๓. มีพัฒนาการสมวัยตามเปาหมายการพัฒนาเด็กปฐมวัย 

✓ ๔. มีการนำผลประเมินคุณภาพของเด็กปฐมวัยมาพัฒนาเด็ก
ปฐมวัยใหมีพัฒนาการสมวัย 

✓ ๕. มีการนำเสนอผลการประเมินคุณภาพของเด็กปฐมวัย 
ตอผูที่เก่ียวของ 

 
 
มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ 
จุดเนน การบริหารจัดการศึกษาแบบมีสวนร่วม 
 
 

ผลการพิจารณา ตัวชี้วัด สรุปผลการประเมิน 

✓ ๑. มีการวางแผนการดำเนินการในแตละปการศึกษา o ปรับปรุง (๐-๓ ขอ) 

o พอใช (๔ ขอ) 

✓ ดี (๕ ขอ) 

✓ ๒. มีการนำแผนการดำเนินการไปใชดำเนินการ 

✓ ๓. มีการประเมินผลสัมฤทธิ์ของการดำเนินการตามแผน 

✓ ๔. มีการนำผลการประเมินไปใชในการปรับปรุงแกไข 
ในปการศึกษาตอไป 

✓ ๕. มีการนำเสนอผลการบริหารจัดการของสถานศึกษา 
ใหผูมีสวนไดสวนเสียไดรับทราบ 
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มาตรฐานที่ ๓ การจัดประสบการณที่เนนเด็กเปนสำคัญ 
จุดเนน จัดประสบการณที่สงเสริมพัฒนาการทั้ง ๔ ดาน อยางสมดุล เต็มศักยภาพเด็กเปนรายบุคคล 
 

ผลการพิจารณา ตัวชี้วัด สรุปผลการประเมิน 

✓ ๑. ครูมีการวางแผนการจัดประสบการณการเรียนรูรายปครบ
ทุกหนวยการเรียนรู ทุกชั้นปี 

o ปรับปรุง (๐-๓ ขอ) 

o พอใช (๔ ขอ) 

✓ ดี (๕ ขอ) ✓ ๒. ครูทุกคนมีการนำแผนการจัดประสบการณการเรียนรู
ไปใชในการจัดประสบการณโดยใชสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ
และแหลงเรียนรูที่เอ้ือตอการเรียนรู้ 

✓ ๓. มีการตรวจสอบและประเมินผลการจัดประสบการณ 
อยางเปนระบบ 

✓ ๔. มีการนำผลการประเมินมาพัฒนาการจัดประสบการณของ
ครูอยางเปนระบบ 

✓ ๕. มีการแลกเปลี่ยนเรียนรูและใหขอมูลปอนกลับเพ่ือพัฒนา
ปรับปรุงการจัดประสบการณ์ 

 
 

     ๑0.๒ ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 

มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผูเรียน 
จุดเนน การอานออกและเขียนไดตั้งแตระดับชั้น ป.๑ 
 

ผลการพิจารณา ตัวชี้วัด สรุปผลการประเมิน 

✓ ๑. มีการระบุเปาหมายคุณภาพของผูเรียน o ปรับปรุง (๐-๓ ขอ) 

o พอใช (๔ ขอ) 

✓ ดี (๕ ขอ) 

✓ ๒. มีการระบุวิธีพัฒนาคุณภาพของผูเรียนอยางเปนระบบตาม
เปาหมายการพัฒนาผูเรียน 

✓ ๓. มีผลสัมฤทธิ์ของผูเรียนตามเปาหมายการพัฒนาผูเรียน 

✓ ๔. มีการนำผลประเมินคุณภาพของผูเรียนมาพัฒนาผูเรียน 
ดานผลสัมฤทธิ์ใหสูงขึ้น 

✓ ๕. มีการนำเสนอผลการประเมินคุณภาพของผูเรียน 
ตอผูที่เก่ียวของ 
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มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ 
จุดเนน การบริหารจัดการศึกษาแบบมีสวนรวม 
 

ผลการพิจารณา ตัวชี้วัด สรุปผลการประเมิน 

✓ ๑. มีการวางแผนการดำเนินการในแตละปการศึกษา o ปรับปรุง (๐-๓ ขอ) 

o พอใช (๔ ขอ) 

✓ ดี (๕ ขอ) 

✓ ๒. มีการนำแผนการดำเนินการไปใชดำเนินการ 

✓ ๓. มีการประเมินผลสัมฤทธิ์ของการดำเนินการตามแผน 

✓ ๔. มีการนำผลการประเมินไปใชในการปรับปรุงแกไขในปการ
ศึกษาตอไป 

✓ ๕. มีการนำเสนอผลการบริหารจัดการของสถานศึกษา 
ใหผูมีสวนไดสวนเสียไดรับทราบ 

 
มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสำคัญ 
จุดเนน จัดการเรียนการสอนเนนการปฏิบัติ (Active learning) ผานกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง 
 

ผลการพิจารณา ตัวชี้วัด สรุปผลการประเมิน 

✓ ๑. ครูมีการวางแผนการจัดการเรียนรูครบทุกรายวิชา  
ทุกชั้นปี 

o ปรับปรุง (๐-๓ ขอ) 

o พอใช (๔ ขอ) 

✓ ดี (๕ ขอ) ✓ ๒. ครูทุกคนมีการนำแผนการจัดการเรียนรูไปใชในการ
จัดการเรียนการสอนโดยใชสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและ 
แหลงเรียนรูที่เอ้ือตอการเรียนรู้ 

✓ ๓. มีการตรวจสอบและประเมินผลการจัดการเรียน 
การสอนอยางเปนระบบ 

✓ ๔. มีการนำผลการประเมินมาพัฒนาการจัดการเรียนการสอน
ของครูอยางเปนระบบ 

✓ ๕. มีการแลกเปลี่ยนเรียนรูและใหขอมูลปอนกลับเพ่ือพัฒนา
ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน 
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ส่วนที่ 2 

ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา 
 

ผลการดำเนินงานตามมาตรฐานการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา  ระดับการศึกษาปฐมวัย 
มาตรฐานด้านที่ 1 การบริหารจัดการสถานพัฒนาการเด็กปฐมวัย 
ระดับคุณภาพ :  ดีมาก 
 

มาตรฐานด้านที่ 1 
การบริหารจัดการสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย 

ตัวบ่งชี้มาตรฐาน คะแนนการประเมิน 
ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 การบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ 0 1 2 3 รวม 
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    1.1.1 บริหารจัดการสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยอย่างเป็นระบบ     
    1.1.2 บริหารหลักสูตรสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย     
    1.1.3 บริหารจัดการข้อมูลอย่างเป็นระบบ     
ตัวบ่งชี้ที่ 1.2 การบริหารจัดการบุคลากรทุกประเภทของหน่วยงานทุกสังกัด 0 1 2 3 รวม 

 
 
 

11 

    1.2.1 บริหารจัดการบุคลากรอย่างเป็นระบบ     
    1.2.2 ผู้บริหารสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย/หัวหน้าระดบัปฐมวยั/ผู้ดำเนนิกิจการ 
มีคุณวุฒิ/ คุณสมบัติเหมาะสม และบริหารงานอย่างมปีระสทิธภิาพ 

    

    1.2.3 ครู/ผู้ดูแลเด็กที่ทำหน้าที่หลักในการดูแลและพฒันาเด็กปฐมวัย มีวุฒิ
การศึกษา/ คุณสมบตัิเหมาะสม 

    

    1.2.4 บริหารบุคลากรจัดอัตราส่วนของครู/ผู้ดูแลเด็กอย่างเหมาะสมพอเพียง
ต่อจำนวนเด็กในแตล่ะกลุ่มอาย ุ

    

ตัวบ่งชี้ที่ ๑.๓   การบริหารจัดการสภาพแวดล้อมเพื่อความปลอดภัย 0 1 2 3 รวม 
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    1.3.1 บริหารจัดการด้านสภาพแวดล้อมเพื่อความปลอดภยัอย่างเป็นระบบ     
    1.3.2 โครงสร้างและตัวอาคารมั่นคง ตั้งอยู่ในบริเวณและสภาพแวดล้อม
ที่ปลอดภัย 

    

    1.3.3 จัดการความปลอดภัยของพ้ืนที่เล่น/สนามเด็กเล่น และ
สภาพแวดล้อมภายนอกอาคาร 

    

    1.3.4 จัดการสภาพแวดล้อมภายในอาคาร ครุภัณฑ์ อุปกรณ์ เครื่องใช้ให้
ปลอดภัย เหมาะสมกับการใช้งานและเพียงพอ 

    

    1.3.5 จัดให้มีของเล่นที่ปลอดภัยได้มาตรฐาน มีจำนวนเพียงพอ สะอาด 
เหมาะสมกับระดับพัฒนาการของเด็ก 

    

    1.3.6 ส่งเสริมให้เด็กปฐมวัยเดินทางอยา่งปลอดภัย     
    1.3.7 จัดให้มีระบบป้องกันภัยจากบุคคลทั้งภายในและภายนอกสถานพฒันา
เด็กปฐมวัย 

    

    1.3.8 จัดให้มีระบบรับเหตุฉุกเฉิน ป้องกันอัคคีภัย/ ภัยพิบัติตามความเสี่ยง
ของพื้นที่ 

    

ตัวบ่งชี้ที่ ๑.๔   การจัดการเพือ่ส่งเสริมสุขภาพและการเรียนรู้ 0 1 2 3 รวม 
    1.4.1 มีการจัดการเพื่อส่งเสริมสุขภาพ เฝ้าระวงัการเจริญเติบโตของเด็ก และ
ดูแลการเจ็บป่วยเบื้องตน้ 

    



รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาล ๓ (ยมราชสามัคคี) 

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา(SAR) 
 

 
ตัวบ่งชี้มาตรฐาน คะแนนการประเมิน 

ตัวบ่งชี้ที่ ๑.๔   การจัดการเพือ่ส่งเสริมสุขภาพและการเรียนรู้ 0 1 2 3 รวม 
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    1.4.2 มีแผนและดำเนนิการตรวจสุขอนามัยประจำวนั ตรวจสุขภาพประจำปี 
และป้องกันควบคุมโรคติดต่อ 

    

    1.4.3 อาคารต้องมีพื้นที่ใช้สอยเป็นสัดส่วนตามกิจวัตรประจำวันของเด็กที่
เหมาะสมตามช่วงวัย และการใช้ประโยชน์ 

    

    1.4.4 จัดให้มีพื้นที่/มุมประสบการณ์ และแหล่งเรียนรู้ในห้องเรียนและนอก
ห้องเรียน 

    

    1.4.5 จัดบริเวณห้องน้ำ ห้องส้วม ที่แปรงฟนั/ลา้งมือให้เพียงพอ สะอาด 
ปลอดภัย และ เหมาะสมกับการใช้งานของเด็ก 

    

    1.4.6 จัดการระบบสุขาภิบาลที่มปีระสิทธิภาพ ครอบคลุมสถานทีป่รุง 
ประกอบอาหาร น้ำดื่มนำ้ใช้ กำจัดขยะ สิ่งปฏิกูล และพาหะนำโรค 

    

    1.4.7 จัดอุปกรณ์ภาชนะและเครื่องใช้ส่วนตัวให้เพียงพอกับ 
การใช้งานของเด็กทุกคน และดแูลความสะอาดและปลอดภัยอย่างสมำ่เสมอ 

    

ตัวบ่งชี้ที่ ๑.๕   การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของครอบครัวและชุมชน 0 1 2 3 รวม 
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     1.5.1 มีการสื่อสารเพื่อสร้างความสัมพันธ์และความเข้าใจอันดีระหว่างพ่อ
แม่/ผู้ปกครอง กับสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยเก่ียวกับตัวเด็กและการดำเนินงานของ
สถานพฒันาเด็กปฐมวัย 

    

    1.5.2 การจัดกิจกรรมที่พ่อแม่/ผู้ปกครอง/ครอบครัว และชุมชน มสี่วนร่วม     
    1.5.3 ดำเนินงานให้สถานพฒันาเด็กปฐมวัยเป็นแหลง่เรียนรู้แก่ชุมชนในเร่ือง
การพัฒนาเด็กปฐมวัย 

    

    1.5.4 มีคณะกรรมการสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย     
มาตรฐานด้านที่ 1 มีคะแนนรวม   75  คะแนน 

มาตรฐานด้านที่ 1 มีคะแนนรวม คิดเป็นร้อยละ =   
96.15 

มาตรฐานด้านที่ 1 มีจำนวนตัวบ่งชี้ ที่ต้องปรับปรุง  -        ข้อ 

 
1. วิธีดำเนินการ 
 โรงเรียนเทศบาล ๓ (ยมราชสามัคคี) มีการดำเนินการจัดทำแผนปฏิบัติการ/พัฒนาจัดทำหลักสูตร
สถานศึกษาในระดับปฐมวัยที่เหมาะสมกับเด็ก สอดคล้องกับท้องถิ่นและนโยบายของหน่วยงานต้นสังกัด 
นอกจากนั้นยังมีการจัดทำและพัฒนาหลักสูตรห้องเรียนสองภาษา (EP) ในระดับปฐมวัยที่เหมาะสมกับเด็กอย่าง
ต่อเนื่อง โดยความร่วมมือของผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย มีการวิเคราะห์สภาพปัญหา ผลการจัดการศึกษาที่ผ่านมาในแต่
ละปีการศึกษาจากข้อมูลสารสนเทศ และผลการนิเทศติดตามประเมินผลการจัดการศึกษา เพื่อการวางแผนในการ
พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาระดับปฐมวัยให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้น โดยเป็นหลักสูตรที่มุ่งพัฒนาเด็ก
ทุกด้าน  ทั้งด้านร่างกาย  อารมณ์จิตใจ สังคม  และสติปัญญา  เพื่อให้ผู้เรียนมีความสุขในการเรียนรู้ 
 มีการจัดครูให้มีความเพียงพอกับจำนวนเด็กตามเกณฑ์ที่กระทรวงศึกษาธิการกำหนด มีวุฒิการศึกษา 
คุณวุฒิ คุณสมบัติเหมาะสม มีใบประกอบวิชาชีพครู และส่งเสริมให้ครูผู้สอนได้พัฒนาตนเองเพ่ือให้มีความรู้ 
ความสามารถในการวิเคราะห์และจัดทำหลักสูตร การเสริมสร้างความตระหนักรับรู้  และความเข้าใจการจัด
การศึกษาปฐมวัย  การออกแบบประสบการณ์ การประเมินพัฒนาการเด็ก และการพัฒนาสื่อนวัตกรรม โดยการ
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เข้ารับการอบรม ศึกษาดูงานอย่างต่อเนื่อง สนับสนุนให้มีกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างครูปฐมวัยเพื่อเป็น
การพัฒนาตนเองและสร้างเครือข่ายทีมงานที่สามารถร่วมกันพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาในระดับปฐมวัยได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 
 มีการจัดสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมพอเพียง และปลอดภัยสำหรับเด็กตามนโยบายและแผนปฏิบัติการ ได้
จัดสิ่งอำนวยความสะดวกที่จำเป็นซึ่งเอ้ือประโยชน์  และอำนวยความสะดวกต่อการพัฒนาเด็กทั้งด้านร่างกาย  
อารมณ์และจิตใจ  สังคม  และสติปัญญา มีการจัดห้องเรียนที่สะอาด ปลอดภัย มีพ้ืนที่สำหรับแสดงผลงานเด็กที่
เหมาะสมและเอ้ือต่อการเรียนรู้ มีมุมประสบการณ์การเรียนรู้และการเล่น  จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือ
สนับสนุนการบริหารจัดการเพ่ือการจัดการเรียนรู้  เช่น  จัดให้มีห้องคอมพิวเตอร์  ระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตไร้
สายครอบคลุมทุกพ้ืนที่การใช้งานของห้องเรียนปฐมวัย เพ่ือให้เด็กได้ศึกษาหาข้อมูลทางโลกออนไลน์  จัดให้มี
อุปกรณ์  ของเล่น  ของใช้  เครื่องนอน  เครื่องอำนวยความสะดวกต่าง ๆ ให้พอเพียงกับเด็ก  โดยจัดให้เหมาะสม  
สะอาด  ปลอดภัย จัดให้มีเครื่องเล่นสนาม  เครื่องเล่นน้ำ  เล่นทราย  ที่เหมาะสมปลอดภัยได้มาตรฐาน  และ
สำรวจความเสี่ยงของพ้ืนที่เล่นอย่างต่อเนื่อง  
 มีการจัดการเพ่ือส่งเสริมสุขภาพของเด็ก โดยการจัดอาหารที่เหมาะสม และเพียงพอตามวัย  มีการเก็บ
ข้อมูลน้ำหนักส่วนสูง เพ่ือประเมินการเจริญเติบโตเป็นรายบุคคล จัดยาและเวชภัณฑ์สามัญและอุปกรณ์ที่จำเป็น
สำหรับปฐมพยาบาลเบื้องต้น  และมีการดำเนินการตรวจสุขภาพเด็กเป็นประจำทุกปี มีการจัดหาเตียงนอนส่วนตัว
ของเด็กเพ่ือการนอนที่เน้นความสะอาด จัดให้มีพ้ืนที่สำหรับแปรงฟัน  ล้างมือ  ทำความสะอาดร่างกาย  ห้องน้ำ 
ห้องส้วม  พร้อมอุปกรณ์ท่ีจำเป็นและเหมาะสมกับเด็ก โดยมีพนักงานรับผิดชอบทำความสะอาดในทุกๆ วัน 
 ในการบริหารจัดการโรงเรียนมีการกำหนดมาตรฐานการศึกษาปฐมวัยที่สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษา 
ของชาต ิมีการกำหนดโครงสร้างการบริหารที่ชัดเจน มีการจัดทำและปฏิบัติตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของ
สถานศึกษา มีการติดตาม/ตรวจสอบ ทบทวนคุณภาพสถานศึกษาอย่างเป็นระบบ เอาใจใส่ในการจัดการศึกษา
ปฐมวัยและประเมินผล ให้การแนะนำปรึกษาทางวิชาการแก่ผู้สอนระดับปฐมวัยผ่านการนิเทศ การตรวจแผนการ
จัดประสบการณ์ การเยี่ยมชั้นเรียน ตลอดจนรายงานผลคุณภาพการจัดการศึกษาเพ่ือการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
 
2. ข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ท่ีสนับสนุนผลการประเมินตนเอง 
 - หลักสูตรสถานศึกษาในระดับปฐมวัย 
 - หลักสูตรห้องเรียนสองภาษา (EP) ในระดับปฐมวัย 
 - คำสั่งมอบหมายหน้าที่ครูในการจัดการเรียนการสอน 
 - รายงานการอบรมพัฒนาครู 
 - ประกาศมาตรฐานการศึกษาสถานศึกษาระดับปฐมวัย 
 - แผนพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษา 
   - โครงการพัฒนาศักยภาพด้านสติปัญญาของเด็กปฐมวัย 
   - โครงการเสริมสร้างบรรยากาศท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ ใช้สื่อ และเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับวัย 
   - โครงการปรับปรุงแผนจัดประสบการณ์ให้สอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย 
   - โครงการพัฒนาศักยภาพด้านร่างกายของเด็กปฐมวัย 
   - โครงการพัฒนาศักยภาพด้านสังคมของเด็กปฐมวัย 
   - โครงการพัฒนาศักยภาพด้านอารมณ์-จิตใจของเด็กปฐมวัย 
   - โครงการลูกเสือน้อย 
    - โครงการจัดหา ซ่อมบำรุง จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการ  
               และการจัดการเรียนรู้ 
   - โครงการตรวจสอบความมั่นคงปลอดภัยอาคาร ระบบไฟฟ้า และสาธารณูปโภค 
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รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา(SAR) 
 

   - โครงการซ่อมแซม วัสดุ ครุภัณฑ์ สิ่งก่อสร้าง 
 - คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพสถานศึกษาภายในสถานศึกษา 
 - รายงานคุณภาพสถานศึกษาประจำปี 
3. จุดเด่น 
 สถานศึกษามีการจัดทำและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา หลักสูตรห้องเรียนสองภาษา (EP)  ในระดับ
ปฐมวัยที่เหมาะสมกับเด็ก สอดคล้องกับท้องถิ่นและนโยบายของหน่วยงานต้นสังกัด  จัดครูปฐมวัย ทั้งครูไทยและ
ครูต่างชาติ ห้องเรียนละอย่างน้อย 2 คน เพ่ือประสิทธิภาพในการดูแลและพัฒนาเด็กทั้งในส่วนของพัฒนาการทั้ง 
ด้าน และพัฒนาการด้านภาษาต่างประเทศ  มีการนิเทศติดตามผลการจัดประสบการณ์ของครูระดับปฐมวัยทุกคน
มีการจัดสภาพห้องเรียนสะอาด อากาศถ่ายเท ปลอดภัย มีพ้ืนที่สำหรับแสดงผลงานเด็ก เหมาะสมและเอ้ือต่อการ
เรียนรู้ มีพ้ืนที่ มุมประสบการณ์การเรียนรู้ และการเล่น อย่างน้อย 5 มุมประสบการณ์ ในทุกห้องเรียน มีการ
ให้บริการเครื่องมืออุปกรณ์ทางเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีความพร้อมในการจัดประสบการณ์ มีระบบเครือข่าย
อินเทอร์เน็ตที่มีประสิทธิภาพในการเรียนรู้ของเด็ก มีการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษาสอดรับกับ
มาตรฐานที่สถานศึกษากำหนด ตลอดจนติดตามประเมินผลคุณภาพสถานศึกษาโดยการมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง 
และผู้ที่เก่ียวข้อง 
 
4. ข้อเสนอแนะ (เพื่อปรับปรุงคุณภาพ) 
 ควรส่งเสริมการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองและผู้ที่เก่ียวข้อง ในการวางแผน/พัฒนา/ประเมินเด็ก  
ในด้านต่าง ๆ ให้มีหลากหลายมากขึ้น  
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มาตรฐานด้านที่ 2 ครู / ผู้ดูแลเด็กให้การดูแล และจัดประสบการณ์การเรียนรู้และการเล่นเพื่อพัฒนาเด็ก
ปฐมวัย 
ระดับคุณภาพ : ดีมาก 
 

มาตรฐานด้านที่ 2 
ครู / ผู้ดูแลเด็กให้การดูแล และจัดประสบการณ์การเรียนรู้และการเล่นเพื่อพัฒนาเด็กปฐมวัย 

ตัวบ่งชี้มาตรฐาน คะแนนการประเมิน 
ตัวบ่งชี้ที่ ๒.๑   การดูแลและพัฒนาเด็กอย่างรอบด้าน 0 1 2 3 รวม 
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    2.1.1 มีแผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่สอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษา
ปฐมวัย มีการดำเนินงานและประเมินผล 

    

    2.1.2 จัดพื้นที่/มุมประสบการณ์การเรียนรู้และการเล่นที่เหมาะสมอย่าง
หลากหลาย 

    

    2.1.3 จัดกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาการทุกด้านอย่างบูรณาการตามธรรมชาติของ
เด็กที่เรียนรู้ ด้วยประสาทสัมผสั ลงมือทำ ปฏสิัมพันธ์ และการเล่น 

    

    2.1.4 เลือกใช้สื่อ/อุปกรณ์ เทคโนโลยี เครื่องเล่นและจัดสภาพแวดล้อม
ภายใน-ภายนอก แหล่งเรียนรู้ ที่เพียงพอ เหมาะสม ปลอดภัย 

    

    2.1.5 เฝ้าระวังติดตามพฒันาการเด็กรายบุคคลเป็นระยะ เพื่อใช้ผลในการจัด
กิจกรรม พัฒนาเด็กทุกคนให้เต็มตามศักยภาพ 

    

ตัวบ่งชี้ที่ ๒.๒   การส่งเสริมพัฒนาการด้านร่างกายและดูแลสุขภาพ 0 1 2 3 รวม 
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    2.2.1 ให้เด็กรับประทานอาหารที่ครบถ้วนในปริมาณที่เพียงพอและส่งเสริม
พฤติกรรมการกินที่เหมาะสม 

    

    2.2.2 จัดกิจกรรมให้เด็กได้ลงมือปฏิบัติอย่างถูกต้องเหมาะสม ในการดูแล
สุขภาพ ความปลอดภัยในชวีิตประจำวนั 

    

    2.2.3 ตรวจสุขภาพอนามัยของเด็กประจำวัน  ความสะอาดของร่างกาย ฟัน
และช่องปาก เพื่อคัดกรองโรคและการบาดเจ็บ 

    

    2.2.4 เฝ้าระวังติดตามการเจริญเติบโตของเด็กเป็นรายบุคคล บันทึกผลภาวะ
โภชนาการอย่างต่อเนื่อง 

    

    2.2.5 จัดให้มีการตรวจสุขภาพร่างกาย ฟนัและช่องปาก สายตา หู  
ตามกำหนด 

    

ตัวบ่งชี้ที่ ๒.๓   การส่งเสริมพัฒนาการด้านสติปัญญา ภาษาและการสื่อสาร 0 1 2 3 รวม 
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    2.3.1 จัดกจิกรรมส่งเสริมให้เด็กได้สังเกต สัมผัส ลองทำ คดิตั้งคำถาม สบื
เสาะหาความรู้  แก้ปัญหา จินตนาการ คิดสรา้งสรรค์ โดยยอมรับความคิดและ
ผลงานที่แตกตา่งของเด็ก 

    

    2.3.2 จัดกิจกรรมและประสบการณ์ทางภาษาที่มีความหมายต่อเด็ก เพื่อการ
สื่อสารอย่างหลากหลาย ฝึกฟัง พูด ถาม ตอบ เล่าและสนทนาตามลำดบัขั้นตอน
พัฒนาการ 

    

    2.3.3 จัดกิจกรรมปลูกฝังให้เด็กมีนิสัยรักการอ่านให้เด็กมีทักษะการดูภาพ ฟงั
เร่ืองราว พูดเล่า อ่าน วาด/เขียน เบื้องต้นตามลำดับพฒันาการ โดยครู/ ผู้ดูแล
เด็กเป็นตัวอย่างของการพูด และการอ่านที่ถูกต้อง 

    

    2.3.4 จัดให้เด็กมีประสบการณ์เรียนรู้เก่ียวกับตัวเด็ก บุคคล สิ่งต่าง ๆ สถานที่
และ ธรรมชาติรอบตัวด้วยวิธีการที่เหมาะสมกับวัย 
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ตัวบ่งชี้มาตรฐาน คะแนนการประเมิน 
ตัวบ่งชี้ที่ ๒.๓   การส่งเสริมพัฒนาการด้านสติปัญญา ภาษาและการสื่อสาร 0 1 2 3 รวม 
    2.3.5 จัดกิจกรรมและประสบการณ์ดา้นคณิตศาสตร์และวทิยาศาสตร์
เบื้องต้นตามวัย โดยเด็กเรียนรู้ผา่นประสาทสัมผสัและลงมือปฏบิัติด้วยตนเอง 

    

ตัวบ่งชี้ที่ ๒.๔   การส่งเสริมพัฒนาการด้านอารมณ์ จิตใจ-สงัคม ปลูกฝัง
คุณธรรมและความเป็นพลเมืองด ี

0 1 2 3 รวม 

    ๒.๔.๑ สร้างความสัมพันธ์ทีด่ีและมั่นคง ระหวา่งผู้ใหญ่กับเด็ก  จัดกิจกรรม
สร้างเสริมความสัมพันธ์ทีด่ีระหว่างเด็กกับเด็ก  และการแก้ไขข้อขัดแย้งอย่าง
สร้างสรรค ์
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    ๒.๔.๒ จัดกิจกรรมส่งเสริมให้เด็กมีความสุข แจ่มใส ร่าเริง ได้แสดงออกด้าน
อารมณ์  ความรู้สึกที่ดีต่อตนเอง โดยผา่นการเคลื่อนไหวร่างกาย ศิลปะ ดนตรี 
ตามความสนใจและถนัด 

    

    ๒.๔.๓ จัดกิจกรรมและประสบการณ์ ปลูกฝังคุณธรรมให้เด็กใฝ่ดี มีวินัย 
ซื่อสัตย์ รู้จักสิทธิและหนา้ที่รับผิดชอบของพลเมืองดี รักครอบครัว โรงเรียน 
ชุมชนและประเทศชาติ วิธีที่เหมาะสมกับวัยและพฒันาการ 

    

ตัวบ่งชี้ที่ ๒.๕  การส่งเสริมเดก็ในระยะเปลี่ยนผ่านให้ปรับตวัสู่การเชื่อมต่อ 
ในขั้นถัดไป 

0 1 2 3 รวม 

    ๒.๕.๑ จัดกิจกรรมกับผู้ปกครองให้เตรียมเด็กก่อนจากบ้านเข้าสู่สถานพัฒนา
เด็กปฐมวัย/โรงเรียน  และจัดกจิกรรมช่วงปฐมนิเทศให้เด็กปรับตัวในบรรยากาศ 
ที่เป็นมิตร 
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    ๒.๕.๒ จัดกิจกรรมส่งเสริมการปรับตัวก่อนเข้ารับการศึกษาในระดับทีสู่งขึ้น 
แต่ละขั้น จนถึงการเป็นนักเรียนระดับชัน้ประถมศึกษาปีที่ ๑ 

    

มาตรฐานด้านที่ 2 มีคะแนนรวม 60    คะแนน 

มาตรฐานด้านที่ 2 มีคะแนนรวม คิดเป็นร้อยละ =   
100 

มาตรฐานด้านที่ 2 มีจำนวนตัวบ่งชี้ ที่ต้องปรับปรุง  -   ข้อ 

 

1. วิธีดำเนินการ 
 โรงเรียนดำเนินการจัดการศึกษาปฐมวัยที่มุ่งเน้นความสำคัญของการพัฒนาการในทุก ๆ ด้าน ทั้งทางด้าน
ร่างกาย  อารมณ์จิตใจ  สังคม และสติปัญญา  ส่งเสริมให้ครูจัดการเรียนการสอนที่เน้นเด็กเป็นสำคัญ มีแผนการ
จัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่สอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย จัดประสบการณ์ที่ส่งเสริมพัฒนาการทั้ง 4 
ด้าน อย่างสมดุล เต็มศักยภาพเด็กเป็นรายบุคคล ตรงตามมาตรฐานคุณลักษณะที่พึงประสงค์ในหลักสูตรการศึกษา
ปฐมวัย พุทธศักราช 2560 โดยจัดกิจกรรมประสบการณ์ทั้ง 6 กิจกรรมสำหรับเด็กปฐมวัย ในการส่งเสริม
พัฒนาการทั้ง 4 ด้าน  ได้แก่ กิจกรรมการเคลื่อนไหวและจังหวะ กิจกรรมสร้างสรรค์ กิจกรรมเสริมประสบการณ์ 
กิจกรรมเสรี กิจกรรมกลางแจ้ง และกิจกรรมเกมการศึกษา สร้างโอกาสให้เด็กได้รับประสบการณ์ตรง เล่นและ
ปฏิบัติอย่างมีความสุข เด็กได้ทำโครงงานประดิษฐ์จากเศษวัสดุเหลือใช้ โครงงานทำอาหาร โครงงานปลูกพืชผัก
สวนครัว จัดกิจกรรมให้เด็กได้แข่งขันกีฬาในระดับปฐมวัย กิจกรรมเรียนรู้นอกสถานที่ (Extra Class) เพ่ือส่งเสริม
ประสบการณ์ด้านภาษาเพ่ือการสื่อสาร ครูมีการจัดมุมประสบการณ์ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ในห้องเรียน และให้เด็กมี
ส่วนร่วมในการจัดมุมประสบการณ์ จัดเก็บของใช้ส่วนตัวอย่างสม่ำเสมอ ครูมีการผลิตสื่อการสอนและใช้เทคโนโลยี
ในการจัดประสบการณ์ให้เด็กได้เรียนรู้ มีเครื่องมือและวิธีการในการประเมินพัฒนาเด็กครบทั้ง 4 ด้าน ตลอดจน
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ได้รับความร่วมมือจากผู้ปกครอง ชุมชน หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการร่วมประเมินพัฒนาการของเด็กอย่างสม่ำเสมอ
ต่อเนื่องตลอดปี  

มีการสังเกตและบันทึกพฤติกรรมเด็กเป็นรายบุคคลอย่างสม่ำเสมอต่อเนื่อง และสรุปผลการประเมิน
รายงานให้ผู้ปกครองทราบเพ่ือส่งเสริมความร่วมมือ พัฒนาและแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นร่วมกัน มีการจัดอาหารให้กับ
เด็ก ด้วยรายการอาหารที่หลากหลายและมีคุณค่าทางโภชนาการที่เหมาะสม ทั้งยั งส่งเสริมให้เด็กมีเจตคติที่ดีใน
การรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ ปริมาณที่เหมาะสมในแต่ละวัน หลีกเลี่ยงอาหารที่มีโทษต่อร่างกาย ส่งเสริม
สุขนิสัยที่ดีในด้านการกิน การล้างมือ การแปรงฟัน การเล่น การนอน การรักษาความสะอาด โดยให้เด็กได้ลงมือ
ปฏิบัติกิจกรรมด้วยตนเองอย่างถูกต้อง ตรวจสุขภาพอนามัยและความสะอาดของร่างกายเด็กเป็นประจำในทุกวัน 
และบันทึกผลการตรวจสุขภาพ บันทึกการเจริญเติบโตของเด็ก เพ่ือเป็นข้อมูลในการให้ความช่วยเหลือและให้การ
ดูแลอย่างใกล้ชิดร่วมกับพ่อแม่ผู้ปกครอง  
 

2. ข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ท่ีสนับสนุนผลการประเมินตนเอง 
 - แผนการจัดประสบการณ์ของครูในระดับปฐมวัย 
   - โครงการพัฒนาศักยภาพด้านสติปัญญาของเด็กปฐมวัย 
   - โครงการเสริมสร้างบรรยากาศที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ ใช้สื่อ และเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับวัย 
   - โครงการปรับปรุงแผนจัดประสบการณ์ให้สอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย 
   - โครงการพัฒนาศักยภาพด้านร่างกายของเด็กปฐมวัย 
   - โครงการพัฒนาศักยภาพด้านสังคมของเด็กปฐมวัย 
   - โครงการพัฒนาศักยภาพด้านอารมณ์-จิตใจของเด็กปฐมวัย 
   - โครงการจัดหา ซ่อมบำรุง จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการ  
   - โครงการตรวจสอบความมั่นคงปลอดภัยอาคาร ระบบไฟฟ้า และสาธารณูปโภค 
   - โครงการซ่อมแซม วัสดุ ครุภัณฑ์ สิ่งก่อสร้าง 
 - สภาพบรรยากาศห้องเรียน 
 - ทะเบียนสื่อการสอน สื่อ แหล่งเรียนรู้ 
 - งานวิจัยในชั้นเรียน 
 - รายงานคุณภาพสถานศึกษาประจำปี 
 

3. จุดเด่น 
 ครูทุกคนจัดทำแผนการจัดประสบการณ์ที่ส่งเสริมพัฒนาการอย่างสมดุล ตรงตามมาตรฐานคุณลักษณะ 
ที่พึงประสงค์ในหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560  โดยจัดกิจกรรมประสบการณ์ทั้ง 6 กิจกรรม
สำหรับเด็กปฐมวัย ในการส่งเสริมพัฒนาการทั้ง 4 ด้าน ให้เด็กได้ทำโครงงาน ไดเ้รียนรู้นอกสถานที่ (Extra Class) 
มีการจัดมุมประสบการณ์ท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ในห้องเรียน ผลิตสื่อการสอน เพ่ือใช้ในการจัดประสบการณ์ที่ส่งเสริม
ให้เด็กมีพัฒนาการ  ใช้สื่อเทคโนโลยีประกอบในการจัดประสบการณ์ให้เด็ก จัดกิจกรรมให้เด็กได้แข่งขันกีฬาใน
ระดับปฐมวัยทุกปีการศึกษา ตลอดจนมีเครื่องมือและวิธีการเพ่ือใช้ในการประเมินพัฒนาการเด็ก ครบทั้ง 4 ด้าน 
และนำกระบวนการวิจัยมาใช้เพื่อการแก้ปัญหาและส่งเสริมพัฒนาการเด็กอย่างต่อเนื่องเป็นประจำ 
 

4. จุดที่ควรพัฒนา (เพื่อปรับปรุงคุณภาพ) 
 ควรมีการพัฒนาเครื่องมือ วิธีการ และการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการประเมินพัฒนาการเด็ก  
ทั้ง 4 ด้าน อย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ 
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มาตรฐานที่ 3 คุณภาพของเด็กปฐมวัย  สำหรับเด็ก อายุ ๓ ปี ถึงอายุ 6 ปี(ก่อนเข้าประถมศึกษาปีที่ 1) 
ระดับคุณภาพ : ดีมาก 
 

มาตรฐานด้านที่ 3 คุณภาพของเด็กปฐมวัย 
สำหรับเด็ก อายุ ๓ ปี ถึงอายุ 6 ปี(ก่อนเข้าประถมศึกษาปีท่ี 1) 

ตัวบ่งชี้มาตรฐาน คะแนนการประเมิน 
ตัวบ่งชี้ที่ ๓.๑ ข เด็กมีการเจรญิเติบโตสมวัยและมีสุขนิสัยที่เหมาะสม 0 1 2 3 รวม 
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    ๓.๑.๑ ข   เด็กมีน้ำหนักตัวเหมาะสมกับวัยและสงูดีสมสว่น ซึ่งมีบันทึกเปน็
รายบุคคล 

    

    ๓.๑.๒ ข   เด็กมีสุขนิสัยที่ดีในการดูแลสุขภาพตนเองตามวัย     
    ๓.๑.๓ ข   เด็กมีสุขภาพช่องปากดี ไม่มีฟนัผุ     
ตัวบ่งชี้ที่ ๓.๒ ข   เด็กมีพัฒนาการสมวัย 0 1 2 3 รวม 

3     ๓.๒.๑ ข   เด็กมีพัฒนาการสมวัยโดยรวม ๕ ดา้น     
ตัวบ่งชี้ที่ ๓.๓ ข   เด็กมีพัฒนาการด้านการเคลื่อนไหว 0 1 2 3 รวม 
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    ๓.๓.๑ ข   เด็กมีพัฒนาการด้านการใช้กลา้มเนื้อมัดใหญ่ สามารถเคลื่อนไหว
และทรงตัวได้ตามวยั 

    

    ๓.๓.๒ ข   เด็กมีพัฒนาการด้านการใช้กลา้มเนื้อมัดเล็กและการประสานงาน
ระหว่างตากับมือตามวัย 

    

ตัวบ่งชี้ที่ ๓.๔ ข   เด็กมีพัฒนาการด้านอารมณ์จิตใจ 0 1 2 3 รวม 
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    ๓.๔.๑ ข   เด็กแสดงออกร่าเริง แจ่มใส รู้สึกมั่นคงปลอดภัย แสดงความรู้สึกต่อ
ตนเองและผู้อื่นได้สมวัย 

    

    ๓.๔.๒ ข   เด็กมีความสนใจ และร่วมกิจกรรมต่าง ๆ อย่างสมวัย ซึ่งรวม 
การเล่น การทำงาน ศลิปะ ดนตรี กีฬา 

    

    ๓.๔.๓ ข   เด็กสามารถอดทน รอคอย ควบคุมตนเอง ยับยั้งชั่งใจ ทำตาม
ข้อตกลง คำนึงถึง ความรูส้ึกของผู้อ่ืน มีกาลเทศะ ปรับตัวเข้ากบัสถานการณ์ใหม่
ได้สมวัย 

    

ตัวบ่งชี้ที่ ๓.๕ ข   เด็กมีพัฒนาการด้านสติปัญญา เรียนรู้และสร้างสรรค์      0 1 2 3 รวม 
 
 
 

15 

    ๓.๕.๑ ข   เด็กบอกเกี่ยวกับตัวเด็ก บุคคล สถานที่แวดล้อมธรรมชาติ และ 
สิ่งต่าง ๆ รอบตัวเด็กได้สมวัย 

    

    ๓.๕.๒ ข   เด็กมีพื้นฐานดา้นคณิตศาสตร์ สามารถสังเกต จำแนก และ
เปรียบเทียบ จำนวน มิติสัมพนัธ์  (พื้นที่/ระยะ) เวลา  ได้สมวัย 

    

    ๓.๕.๓ ข   เด็กสามารถคิดอย่างมีเหตุผล แก้ปัญหาได้สมวยั     
    ๓.๕.๔ ข   เด็กมีจินตนาการ และความคิดสรา้งสรรค์ ที่แสดงออกได้สมวัย     
    ๓.๕.๕ ข   เด็กมีความพยายาม มุ่งมั่นตัง้ใจ กิจกรรมให้สำเร็จสมวัย     
ตัวบ่งชี้ที่ ๓.๖ ข   เด็กมีพัฒนาการด้านภาษาและการสื่อสาร 0 1 2 3 รวม 
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    ๓.๖.๑ ข   เด็กสามารถฟัง พูด จับใจความ เลา่ สนทนา และสื่อสารได้สมวัย     
    ๓.๖.๒ ข   เด็กมีทักษะในการดูรูปภาพ สัญลักษณ์ การใช้หนังสือ รู้จักตัวอักษร  
การคิดเขียนคำ  และการอ่านเบื้องต้นได้สมวัยและตามลำดบัพัฒนาการ 

    

    ๓.๖.๓ ข   เด็กมีทักษะการวาด การขีดเขียนตามลำดบัขั้นตอนพัฒนาการ
สมวัย นำไปสู่การขีด เขียนคำทีคุ่้นเคย และสนใจ 
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ตัวบ่งชี้มาตรฐาน คะแนนการประเมิน 
ตัวบ่งชี้ที่ ๓.๖ ข   เด็กมีพัฒนาการด้านภาษาและการสื่อสาร 0 1 2 3 รวม 
    ๓.๖.๔ ข   เด็กมีทักษะในการสื่อสารอย่างเหมาะสมตามวัย โดยใช้ภาษาไทย
เป็นหลัก และมีความคุน้เคยกับภาษาอ่ืนด้วย 

     

ตัวบ่งชี้ที่ ๓.๗ ข   เด็กมีพัฒนาการด้านสังคม คุณธรรม มีวินัย และความเป็น
พลเมอืงดี 

0 1 2 3 รวม 

    ๓.๗.๑ ข   เด็กมีปฏิสัมพันธก์ับผู้อ่ืนได้อยา่งสมวัย และแสดงออกถึง 
การยอมรับความแตกต่างระหวา่งบุคคล 
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    ๓.๗.๒ ข   เด็กมีความเมตตา กรุณา มีวินัย ซื่อสัตย์  รับผิดชอบต่อตนเองและ
ส่วนรวม และมีคา่นิยมที่พึงประสงค์สมวัย 

    

    ๓.๗.๓ ข   เด็กสามารถเล่น และทำงานร่วมกับผู้อื่นเปน็กลุ่ม เป็นได้ทัง้ผูน้ำ
และผู้ตาม  แก้ไข  ข้อขัดแย้งอย่างสร้างสรรค์ 

    

    ๓.๗.๔ ข   เด็กภาคภูมิใจที่เป็นสมาชิกที่ดีในครอบครัว ชุมชน สถานพัฒนาเด็ก
ปฐมวัยและตระหนักถึงความเปน็พลเมืองดีของประเทศไทย และภูมิอาเซียน   

    

มาตรฐานด้านที่ 3 ข มีคะแนนรวม 65    คะแนน 

มาตรฐานด้านที่ 3 ข มีคะแนนรวม คิดเป็นร้อยละ =   
98.48 

มาตรฐานด้านที่ 3 ข มีจำนวนตัวบ่งชี้ ที่ต้องปรบัปรุง  -        ข้อ 

 
1. วิธีดำเนินการ 
 โรงเรียนเทศบาล ๓ (ยมราชสามัคคี) มีกระบวนการพัฒนาเด็กที่หลากหลาย  จัดทำและพัฒนาหลักสูตร
สถานศึกษาการศึกษาปฐมวัยให้เหมาะสมกับเด็ก  จัดกิจกรรมเสริมประสบการณ์ที่หลากหลายเหมาะสมกับวัย
ส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการด้านร่างกาย แข็งแรง  มีสุขนิสัยที่ดี  และดูแลความปลอดภัยของตนเองได้  มีการจัด
กิจกรรมเรียนรู้นอกสถานที่ (Extra Class) ของเด็กห้องเรียนสองภาษาระดับปฐมวัย จัดให้เด็กได้รับประทาน
อาหารที่สะอาด  ถูกสุขลักษณะ ปริมาณเหมาะสมตามวัย มีการควบคุมดูแลให้เด็กดื่มนมเป็นประจำทุกวันอย่าง
สม่ำเสมอ  มีการชั่งน้ำหนัก  วัดส่วนสูง เพ่ือให้เด็กมีพัฒนาการด้านร่างกายเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานของกรม
อนามัย มีพัฒนาการสมวัยทั้ง 5 ด้าน จัดหา อุปกรณ์ ซ่อมแซมสนามเด็กเล่นให้มีความปลอดภัย  สะดวก  พร้อม
ใช้งานอยู่ตลอดเวลา ไม่มีจุดที่เป็นอันตราย  มีกฎ กติกา ข้อตกลงในการดูแลตนเองให้ปลอดภัย หลีกเลี่ยงจาก
อันตราย มีการจัดบอร์ดให้ความรู้แก่เด็กเกี่ยวกับโรคติดต่อในชุมชน โรคติดต่อจากการอยู่ร่วมกัน อุบัติเหตุที่
เกิดขึ้นได้ในชีวิตประจำวัน  มีการรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด  มีการจัดกิจกรรมสุขภาพดีมีสุขเพ่ือส่งเสริมพัฒนาการ
ด้านร่างกายให้กับเด็ก และส่งเสริมเด็กในพัฒนาการด้านการเคลื่อนไหวร่างกายและทรงตัว การเคลื่อนไหวร่างกาย
ตามจังหวะและสัญญาณเคาะ การทำท่าทางประกอบเพลง เด็กๆ ได้สร้างสรรค์ผลงานด้านศิลปะ โดยการวาดภาพ
ระบายสี  การตัด ฉีก ปะ ให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานคุณลักษณะที่พึงประสงค์ในหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย  
ได้รับความร่วมมือจากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ในการดูแลส่งเสริมสุขภาพอนามัยของเด็ก นอกจากนี้ยังมีการ
ส่งเสริมให้เด็กได้เล่นกีฬาตามความสามารถ สนับสนุนให้เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาในระดับเทศบาล  จัดให้มีการว่าย
น้ำสำหรับเด็ก ๆ ในชั้นปฐมวัยปีที่ 2 - 3  ส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการด้านสังคม ช่วยเหลือตนเอง เป็นสมาชิกที่ดี
ของสังคม  มีคุณธรรม มีวินัยในตนเอง มีสัมมาคารวะกับผู้ใหญ่ มีมารยาทที่ดี ยิ้ม ไหว้ ทักทาย ช่วยเหลือตนเองใน
การปฏิบัติกิจวัตรประจำวัน สามารถรับประทานอาหารด้วยตนเองและมีมารยาทในการรับประทานอาหาร รู้จัก
ดูแลรักษาความสะอาดทั้งภายในและนอกห้องเรียน รู้จักช่วยเหลือ แบ่งปันเพ่ือนในห้องเรียน ทำงานร่วมกับ
เพ่ือนๆ ได้ โดยการใช้กิจกรรมกลุ่มในการจัดประสบการณ์ ฝึกการสังเกต สำรวจ ทดลอง ค้นคว้า คิดแก้ปัญหาใน
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การทำงาน  และการเล่นเป็นกลุ่มการเรียนรู้  เล่นตามศูนย์เป็นการเล่นในศูนย์ประสบการณ์ต่าง ๆ อย่างอิสระ รู้จัก
เก็บของเล่น สิ่งของเครื่องใช้ ของตน และของส่วนรวม ปลูกฝังให้นักเรียนรู้จักประเพณีวัฒนธรรม และกิจกรรมที่
ควรปฏิบัติ ด้วยกิจกรรมอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย รู้จักทดแทนบุญคุณพ่อ แม่ ครู โดยจัดกิจกรรมวันสำคัญของชาติ 
กิจกรรมวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา เช่น วันพ่อ วันแม่ วันไหว้ครู วันเข้าพรรษา วันออกพรรษา วันมาฆบูชา วัน
วิสาขบูชา วันอาสาฬหบูชา ส่งเสริมพัฒนาการด้านอารมณ์ จิตใจ ปลูกฝังให้เด็กมีความซื่อสัตย์สุจริต ไม่เอาสิ่งของ
ของผู้อ่ืนมาเป็นของตน มีความอดทน มีความมั่นใจ กล้าพูด กล้าแสดงออก ยิ้มแย้มแจ่มใส โรงเรียนได้ส่งเสริมให้
เด็กมีพัฒนาการด้านสติปัญญา สื่อสารได้ มีทักษะการคิดพ้ืนฐาน และแสวงหาความรู้ ทำให้เด็กได้ฝึกปฏิบัติการ
ทดลอง การสังเกต ความคิดสร้างสรรค์ รู้จักแก้ปัญหา มีการจัดกิจกรรมโครงงานเพ่ือการเรียนรู้ โดยส่งเสริมให้เด็ก
มีความสนใจเรียนรู้สิ่งต่าง ๆ รอบตัว กล้าซักถามเพ่ือค้นหาคำตอบ มีนิสัยรักการอ่าน ส่งเสริมให้เด็กอ่านนิทาน
และเล่านิทานที่ตนเองอ่านให้ครูและเพ่ือนฟัง  มีการส่งเสริมสนับสนุนให้เด็กเข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันทักษะทาง
วิชาการในระดับต่าง ๆ  มีการสร้างสรรค์ผลงานด้านศิลปะโดยการวาดภาพระบายสี การตัด ฉีก ตัด ปะ ส่งเสริมให้
เด็กได้เสนอผลงานด้วยภาษาที่เหมาะสมตามวัย จัดกิจกรรมการเรียนรู้นอกห้องเรียนเพ่ือให้เด็กได้ปฏิสัมพันธ์กับ
บุคคลภายนอก เรียนรู้นอกสถานที่ แก้ปัญหาในสถานการณ์จริง 
 
 

2. ข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ท่ีสนับสนุนผลการประเมินตนเอง 
 - แบบบันทึกน้ำหนัก ส่วนสูง ของเด็กตามเกณฑ์มาตรฐานของกรมอนามัย 
 - แบบประเมินการเคลื่อนไหวร่างกายอย่างคล่องแคล่วประสานสัมพันธ์และทรงตัวได้ ตามเกณฑ์
มาตรฐานคุณลักษณะที่พึงประสงค์ในหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560   
 - แบบสังเกตการมีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพ และความปลอดภัยของตนเองเหมาะสมตามวัย ตามเกณฑ์
มาตรฐานคุณลักษณะที่พึงประสงค์ในหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 ประกอบด้วย 
 - แบบประเมินความสามารถในการฟังจังหวะ เคลื่อนไหวท่าทางประกอบเพลง ตามเกณฑ์มาตรฐาน
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ในหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 
 - แบบประเมินพัฒนาการด้านอารมณ์ จิตใจ ควบคุม และแสดงออกทางอารมณ์ 
 - แบบประเมินพัฒนาการด้านสังคม ช่วยเหลือตนเอง และเป็นสมาชิกที่ดีของสังคม 
 - แบบประเมินพัฒนาการด้านสติปัญญา สื่อสารได้ มีทักษะการคิดพ้ืนฐาน และแสวงหาความรู้ 
 
3. จุดเด่น 
 เด็กปฐมวัยโรงเรียนเทศบาล ๓ (ยมราชสามัคคี) มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง มีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพ  
มีน้ำหนัก ส่วนสูง ตามเกณฑ์มาตรฐานของกรมอนามัย  เคลื่อนไหวร่างกายประสานสัมพันธ์ และทรงตัวได้ดีตาม
เกณฑ์มาตรฐานคุณลักษณะที่พึงประสงค์ในหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 มีความร่าเริงแจ่มใส มี
มนุษยสัมพันธ์ที่ดีต่อเพ่ือน ครูและผู้อื่น รู้จักจัดเก็บของเล่นของใช้เข้าที่ และทำงานร่วมกับผู้อ่ืนได้ สามารถปฏิบัติ
กิจวัตรประจำวันได้ด้วยตนเอง ฟังและปฏิบัติตามคำสั่งได้ ในส่วนของเด็กโครงการห้องเรียนสองภาษา (EP) 
สามารถฟังและปฏิบัติตามคำสั่งที่เป็นภาษาอังกฤษได้ ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรห้องเรียนสองภาษาของ
สถานศึกษาในระดับดี มีทักษะการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง มีศึกษาแหล่งความรู้ในชุมชน ช่วยในการพัฒนา
กิจกรรมหลักทั้ง๖ กิจกรรม ทำให้มีความพร้อมทั้ง ๔ ด้าน คือ ด้านร่างกาย ด้านอารมณ์  ด้านสังคม และด้าน
สติปัญญาเหมาะสมตามวัย 
 
4. จุดที่ควรพัฒนา (เพื่อปรับปรงุคุณภาพ) 
 การฝึกให้เด็กได้เรียนรู้ด้วยตนเองได้ลงมือปฏิบัติด้วยตัวเองโดยวิธีการที่หลากหลายมากข้ึน  โดยมีครูคอย
ดูอยู่ห่างๆ เพ่ือสร้างความมั่นใจให้กับเด็ก 
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สรุปผลการประเมินมาตรฐานระดับการศึกษาปฐมวัย 
 

ผลรวมของร้อยละของคะแนนเฉลี่ยรวมมาตรฐานทุกด้าน   98.21  คะแนน 
มาตรฐานทุกด้าน มีจำนวนตัวบ่งชี้ท่ีต้องปรับปรุงรวม -  ข้อ 

ระดับคุณภาพ ✓  A       ดีมาก 
  B       ดี 
  C       ผ่านเกณฑ์ขั้นต้น 
  A       ต้องปรับปรุง 

 

ระดับคุณภาพ 
เกณฑ์การพิจารณา 

คะแนนเฉลี่ย จำนวนข้อที่ต้องปรับปรุง 
     A   ดีมาก ร้อยละ 80 ขึ้นไป ไม่มี 
     B   ดี ร้อยละ 60 - 79.99 1 – 7 ข้อ 
     C   ผ่านเกณฑ์ข้ันต้น ร้อยละ 40 - 59.99 8 – 15 ข้อ 
     D   ต้องปรับปรุง ต่ำกว่าร้อยละ 40 16 ข้อขึ้นไป 
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ผลการดำเนินงานตามมาตรฐานการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา  ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพผู้เรียน 
ระดับคุณภาพ : ดีมาก 
1. วิธีดำเนินการ 
 สถานศึกษามีการส่งเสริมให้ครูจัดกระบวนการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ โดยการดำเนินงาน/
กิจกรรมอย่างหลากหลาย ให้เป็นไปตามศักยภาพของผู้เรียน ตามมาตรฐานและตัวชี้วัดของหลักสูตร เน้น
ความสามารถด้านการอ่านออกและเขียนได้ตั้งแต่ระดับชั้น ป.1 ส่งเสริมทักษะการเขียน การสื่อสารและการคิด
คำนวณ มีการประเมินปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษาอย่างสม่ำเสมอ เพ่ือให้ครูใช้เป็นกรอบในการจัดการเรียนการสอน 
ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดจำแนกแยกแยะ ใคร่ครวญไตร่ตรอง แก้ปัญหาอย่างรอบคอบและมี
เหตุผล ผู้เรียนมีการแสดงความคิดเห็น อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และร่วมกันแก้ปัญหาในการเรียน  มี
ผลงาน/ชิ้นงานจากการเรียนรู้ สามารถอธิบายหลักการ แนวคิด ขั้นตอนการทำงานและปัญหาอุปสรรคของการ 
งานได้ ผู้เรียนได้ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการพัฒนาตนเองได้อย่างสร้างสรรค์และปลอดภัย 
ตลอดจนมีความรู้และทักษะพ้ืนฐานต่องานอาชีพ มีความรับผิดชอบและปฏิบัติตามระเบียบที่สถานศึกษากำหนด 
ผู้เรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ทั้งในและนอกสถานศึกษา มีส่วนร่วมในกิจกรรมที่แสดงถึงการเห็น
คุณค่า ภูมิใจในวัฒนธรรม และความเป็นไทย ผู้เรียนทุกคนมีส่วนร่วมในกิจกรรมที่แสดงถึงการเห็นคุณค่า ความ
ภาคภูมิใจในท้องถิ่น มีสุขภาพกาย และมีน้ำหนัก ส่วนสูง และสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์มาตรฐานของกรม
อนามัย สามารถป้องกันตนเองจากสิ่งเสพติดให้โทษ หลีกเลี่ยงสภาวะที่เสี่ยงต่อโรคภัย อุบัติเหตุ และปัญหาทาง
เพศ มีส่วนร่วมในกิจกรรมด้านศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์ กิจกรรมกีฬาและนันทนาการ 
 
2. ผลการดำเนินงาน 
 

มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
1) มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิดคำนวณ 
1.1) ผู้เรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ร้อยละ 80 มีผลการประเมินความสามารถ ด้านการอ่าน (RT) อยู่ใน
ระดับดีข้ึนไป 

 
ผลการประเมิน 

คะแนนประเมินการอ่าน จากรายงานผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านออกของผู้เรียน  
(Reading Test : RT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2564 (สพฐ. กระทรวงศึกษาธิการ) 

 

(Reading Test : RT) 
การอา่นออกเสียง คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 91.91 

การอ่านรู้เรื่อง คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 82.44 
รวม 2 สมรรถนะ คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 87.18 

 



รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาล ๓ (ยมราชสามัคคี) 

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา(SAR) 
 

 
 
 
 

มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
1.2) ผู้เรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3  มีผลการทดสอบความสามารถพ้ืนฐานของผู้เรียนระดับชาติ 
(National Test : NT) ด้านภาษา ค่าเฉลี่ยร้อยละ 50 ขึ้นไป 
1.3) ผู้เรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3  มีผลการทดสอบความสามารถพ้ืนฐานของผู้เรียนระดับชาติ 
(National Test : NT) ด้านคำนวณ ค่าเฉลี่ยร้อยละ 40 ขึ้นไป 
  

 
ผลการประเมิน 

รายงานผลการทดสอบความสามารถพ้ืนฐานของผู้เรียนระดับชาติ (National Test : NT)  
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2564 (สพฐ. กระทรวงศึกษาธิการ) 

 
ด้านภาษาไทย คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 56.05 

ด้านคณิตศาสตร์ คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 43.08 
รวมความสามารถทั้ง 2 ด้าน คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 49.57 

 

 

 



รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาล ๓ (ยมราชสามัคคี) 

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา(SAR) 
 

 

กราฟเปรียบเทียบผลคะแนน NT ของโรงเรียน เขตพ้ืนที่ จังหวัด สังกัด และประเทศ 
 

 
 

มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
1.4) ผู้เรียนโครงการห้องเรียนสองภาษาในระดับชั้น ป.6 ร้อยละ 90 มีผลการทดสอบภาษาอังกฤษ  
อยู่ในระดับ A1 ตามเกณฑ์การประเมินของ CEFR 

ผลการประเมิน 
นักเรียน ป.6  จำนวน  62   คน ร้อยละ 
ระดับ A0 6 1.6 
ระดับ A1 10 16.12 
ระดับ A2 28 45.16 
ระดับ B1 23 37.09 
ระดับ B1+ - - 

สรุประดับ A1 ขึ้นไป 56 90.32 
 

มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
1.5) ผู้เรียนโครงการห้องเรียนสองภาษาในระดับชั้น ม.3 ร้อยละ 30 มีผลการทดสอบ  ภาษาอังกฤษอยู่ในระดับ 
A2 ตามเกณฑ์การประเมินของ CEFR 

ผลการประเมิน 
นักเรียน ม.3  จำนวน  13   คน ร้อยละ 
ระดับ A0 1 7.7 
ระดับ A1 7 58.84 
ระดับ A2 4 30.76 
ระดับ B1 1 7.7 
ระดับ B2 - - 

สรุประดับ A2 ขึ้นไป 5 38.46 
 



รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาล ๓ (ยมราชสามัคคี) 

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา(SAR) 
 

 
 

มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ผลการประเมิน 
1.6) ผู้เรียนในระดบัชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มีผลการ
ทดสอบทางการศึกษาขั้นพ้ืนฐานระดับชาติ (O-NET) 
วิชาคณิตศาสตร์ ค่าเฉลี่ยร้อยละ 30 ขึ้นไป  

จากรายงานการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพืน้ฐาน 
(O-NET) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2564  
จากนักเรียนเข้าสอบทั้งสิ้น 108 คน ค่าเฉลี่ยระดับโรงเรียน 
วิชาคณิตศาสตร์  เท่ากบั 34.82  สูงกว่ามาตรฐานของ
สถานศึกษาที่กำหนดไว ้

1.7) ผู้เรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มีผลการ
ทดสอบทางการศึกษาขั้นพ้ืนฐานระดับชาติ (O-NET) 
วิชาภาษาไทย ค่าเฉลี่ยร้อยละ 45 ขึ้นไป 

จากรายงานการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพืน้ฐาน 
(O-NET) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2564 จาก
นักเรียนเข้าสอบทั้งสิน้ 108 คน ค่าเฉลี่ยระดบัโรงเรียน วชิา
ภาษาไทย  เทา่กับ 52.44  สูงกว่ามาตรฐานของสถานศึกษา
ที่กำหนดไว ้

1.8) ผู้เรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีผลการ
ทดสอบทางการศึกษาขั้นพ้ืนฐานระดับชาติ (O-NET) 
วิชาคณิตศาสตร์ ค่าเฉลี่ยร้อยละ 30 ขึ้นไป   

จากรายงานการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพืน้ฐาน 
(O-NET) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2564  
จากนักเรียนเข้าสอบทั้งสิ้น 57 คน ค่าเฉลี่ยระดับโรงเรียน 
วิชาคณิตศาสตร์  เท่ากบั 20.50  ต่ำกว่ามาตรฐานของ
สถานศึกษาที่กำหนดไว้  

1.9) ผู้เรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีผลการ
ทดสอบทางการศึกษาขั้นพ้ืนฐานระดับชาติ (O-NET) 
วิชาภาษาไทย ค่าเฉลี่ยร้อยละ 50 ขึ้นไป 

จากรายงานการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพืน้ฐาน 
(O-NET) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2564  
จากนักเรียนเข้าสอบทั้งสิ้น 57 คน ค่าเฉลี่ยระดับโรงเรียน 
วิชาภาษาไทย  เทา่กับ 47.73  ต่ำกว่ามาตรฐานของ
สถานศึกษาที่กำหนดไว ้

 

 

มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
2)  มีความสามารถในการคดิวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และ
แก้ปัญหา 
      2.1)  ผู้เรียนร้อยละ 60 มีความสามารถในการคิดจำแนกแยกแยะ ใคร่ครวญไตร่ตรอง แก้ปัญหาอย่าง
รอบคอบและมีเหตุผล อยู่ในระดับดีขึ้นไปตามเกณฑ์ที่หลักสูตรสถานศึกษากำหนด 

 

ผลการประเมิน 
ตารางสรุปความสามารถในการคิดจำแนกแยกแยะ ใคร่ครวญไตร่ตรอง  

แก้ปัญหาอย่างรอบคอบและมีเหตุผลของผู้เรียน 
 

ระดับชั้น จำนวนห้อง 
จำนวนนักเรียน 

(คน) 
ระดับผลการประเมิน 

ดีเยี่ยม ดี ผ่าน ไม่ผ่าน 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ 4 98 90 7 1 - 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒ 4 74 64 10 - - 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ 4 77 73 3 1 - 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ 4 93 87 3 3 - 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕ 4 98 91 4 3 - 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ 4 113 100 10 3 - 
 



รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาล ๓ (ยมราชสามัคคี) 

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา(SAR) 
 

 

ระดับชั้น จำนวนห้อง 
จำนวนนักเรียน 

(คน) 
ระดับผลการประเมิน 

ดีเยี่ยม ดี ผ่าน ไม่ผ่าน 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ 3 115 102 8 5 - 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒ 3 97 91 6 - - 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ 3 72 68 2 2 - 
รวมทั้งหมด ๓๓ ห้อง 837 766 53 18 - 
เฉลี่ยร้อยละ   91.52 6.33 2.15 - 
 

 
กราฟแสดงความสามารถในการคิดจำแนกแยกแยะ ใคร่ครวญไตร่ตรอง  

แก้ปัญหาอย่างรอบคอบและมีเหตุผลของผู้เรียน 
 

 



รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาล ๓ (ยมราชสามัคคี) 

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา(SAR) 
 

 
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

2.2)  ผู้เรียนร้อยละ 60 มีการแสดงความคิดเหน็ อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และร่วมกันแก้ปัญหาใน
การเรียน  อยู่ในระดับดีขึ้นไปตามเกณฑ์ที่หลักสูตรสถานศึกษากำหนด 

ผลการประเมิน 
การแสดงความคิดเห็น อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และร่วมกันแก้ปัญหาในการเรียน 

 

ระดับชั้น 
  

ระดับผลการประเมิน 
ดีเยี่ยม ดี ปรับปรุง 

ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ 71 7 0 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 70 4 ๐ 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 70 4 3 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 87 2 4 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 89 7 2 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 99 12 2 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ 100 10 5 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 87 6 4 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 68 2 2 
รวมทั้งหมด 741 54 22 

เฉลี่ยร้อยละ 88.53 6.45 2.63 
 

กราฟแสดงความคิดเห็น อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และร่วมกันแก้ปัญหาในการเรียนของผู้เรียน 

 
 

 



รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาล ๓ (ยมราชสามัคคี) 

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา(SAR) 
 

 

 

มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
3)  มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม 
3.1)  ผู้เรียนร้อยละ 60 มีความสามารถในการสร้างสรรค์ผลงาน/ชิ้นงานใหม่ และนำเสนอผลงานในรูปแบบตาม
ความถนัดของตนเอง/กลุ่ม ได้ อย่างน้อย 2 ชิ้นงาน/ปีการศึกษา  

 

กราฟแสดงความสามารถในการสร้างสรรค์ผลงาน/ชิ้นงานใหม่นักเรียน ปีการศึกษา 2564 
 

 
 
 

มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
4)  มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
4.1)  ผู้เรียนทุกคนสามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ในการพัฒนาตนเอง อยู่ในระดับดีขึ้นไปตาม
เกณฑ์ที่หลักสูตรสถานศึกษากำหนด 

 



รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาล ๓ (ยมราชสามัคคี) 

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา(SAR) 
 

 

4.2)  ผู้เรียนร้อยละ 80 สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่างสร้างสรรค์และปลอดภัย  
อยู่ในระดับดีขึ้นไป ตามเกณฑ์ท่ีหลักสูตรสถานศึกษากำหนด 
 

กราฟแสดงความสามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่างสร้างสรรค์และปลอดภัยของนักเรียน 
ปีการศึกษา 2564 

 
 
 

มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
5)  มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 
5.1)  ผู้เรียนร้อยละ 70 มีระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยรวมตามหลักสูตรสถานศึกษา ตั้งแต่ระดับ 2.5 ขึ้น
ไป 

ตารางแสดงระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยรวมตามหลักสูตรสถานศึกษา 

ชั้น จำนวน 
เฉลี่ยรวม 

น้อยกว่า 2.5 
เฉลี่ยรวม 
2.5 ขึ้นไป 

ร้อยละ 

ประถมศึกษาปีที่ 1 98 6 92 93.88 
ประถมศึกษาปีที่ 2 74 2 72 97.30 
ประถมศึกษาปีที่ 3 77 2 75 97.40 
ประถมศึกษาปีที่ 4 93 27 66 70.97 
ประถมศึกษาปีที่ 5 98 24 74 75.51 
ประถมศึกษาปีที่ 6 113 36 77 68.14 
มัธยมศึกษาปีที่ 1 115 73 42 36.52 
มัธยมศึกษาปีที่ 2 96 52 44 45.83 
มัธยมศึกษาปีที่ 3 72 38 34 47.22 

รวม 836 260 576 68.89 
 
 



รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาล ๓ (ยมราชสามัคคี) 

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา(SAR) 
 

 
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

5.2)  ผู้เรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มีผลการทดสอบระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ค่า T-score ตั้งแต่ 40 
ขึ้นไป   

 

ผลการประเมิน 
ค่า T-score  ผลการสอบระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน O-NET ระดับ ป.6  ปีการศึกษา 2564 

 
วิชา Mean SD Z-SCORE T-SCORE 

ภาษาไทย 52.44 16.09 0.54 55.42 
คณิต 34.82 12.64 -0.56 44.40 
วิทย์ 34.81 10.91 -0.56 44.39 

อังกฤษ 53.04 24.30 0.58 55.79 
รวมเฉลี่ย 43.78 15.99     

 

 
 

มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
5.3) ผู้เรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีผลการทดสอบระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ค่า T-score ตั้งแต่ 40  
ขึ้นไป 

 

ผลการประเมิน 
ค่า T-score  ผลการสอบระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน O-NET ระดับ ม.3  ปีการศึกษา 2564 

 

วิชา Mean SD Z-SCORE T-SCORE 
ภาษาไทย 47.73 13.90 1.30 62.97 

คณิต 20.50 9.45 -1.03 39.71 
วิทย์ 30.25 8.67 -0.20 48.04 

อังกฤษ 31.69 14.81 -0.07 49.27 
รวมเฉลี่ย 32.54 11.71     



รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาล ๓ (ยมราชสามัคคี) 

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา(SAR) 
 

 
 

 

มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
6)  มีความรู้ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ 

6.1)  ผู้เรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ร้อยละ 80 มีความรู้และทักษะพ้ืนฐานต่องานอาชีพ  
        อย่างน้อย 1 อย่าง 

 

ตารางแสดงความรู้และทักษะพ้ืนฐานต่องานอาชีพของนักเรียน ประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2564 
 

ชั้น จำนวน ผ่านเกณฑ์ ไม่ผ่านเกณฑ์ ร้อยละ 
ประถมศึกษาปีที่ 6/1 34 31 3 91.18 
ประถมศึกษาปีที่ 6/2 28 25 3 89.29 
ประถมศึกษาปีที่ 6/3 27 25 2 92.59 
ประถมศึกษาปีที่ 6/4 24 21 3 87.50 

รวม 113 102 11 90.27 
 

 
 
 



รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาล ๓ (ยมราชสามัคคี) 

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา(SAR) 
 

กราฟแสดงความรู้และทักษะพ้ืนฐานต่องานอาชีพของนักเรียน ประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2564 
 

 
 

 

6.2)  ผู้เรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ร้อยละ 80 มีความรู้และทักษะพ้ืนฐานต่องานอาชีพอย่างน้อย  
1 อย่าง และมีเจตคติท่ีดีพร้อมที่จะศึกษาต่อในระดับชั้นที่สูงขึ้น 
 

ตารางแสดงความรู้และทักษะพ้ืนฐานต่องานอาชีพของนักเรียน มัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2564 
 

ชั้น จำนวน ดีเยี่ยม ดี ปรับปรุง ร้อยละ 
มัธยมศึกษาปีที่ 3/1 13 10 2 1 13 
มัธยมศึกษาปีที่ 3/2 28 24 2 2 28 
มัธยมศึกษาปีที่ 3/3 31 27 3 1 31 

รวม 72 61 7 4 72 
 

กราฟแสดงความรู้และทักษะพ้ืนฐานต่องานอาชีพของนักเรียน มัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2564 
 

 
 



รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาล ๓ (ยมราชสามัคคี) 

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา(SAR) 
 

มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
1) การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากำหนด 

1.1)  ผู้เรียนร้อยละ 80 มีวนิัย มีความรับผิดชอบและปฏิบัติตามระเบียบที่สถานศึกษากำหนด 
 

ตารางแสดงข้อมูลผู้เรียนที่มีวินัย มีความรับผิดชอบและปฏิบัติตามระเบียบที่สถานศึกษากำหนด 
 

ชั้น
เรียน 

จำนวน การมาเรยีน การแต่งกาย ความประพฤต ิ การรักษาความสะอาด เบ็ดเตล็ด 

  ผ่าน 
ไม่

ผ่าน ร้อยละ ผ่าน 
ไม่

ผ่าน ร้อยละ ผ่าน 
ไม่

ผ่าน ร้อยละ ผ่าน 
ไม่

ผ่าน ร้อยละ ผ่าน 
ไม่

ผ่าน ร้อยละ 

ป.1 98 96 2 97.96 98 0 100 98 0 100.00 94 4 95.92 98 0 100 
ป.2 74 71 3 95.95 74 0 100 73 1 98.65 70 4 94.59 74 0 100 
ป.3 77 74 3 96.10 76 1 98.70 76 1 98.70 70 7 90.91 74 3 96.10 
ป.4 93 90 3 96.77 89 4 95.70 85 8 91.40 87 6 93.55 93 0 100.00 

ป.5 98 90 8 91.84 87 11 88.78 91 7 92.86 90 8 91.84 90 8 91.84 
ป.6 113 106 7 93.81 105 8 92.92 103 10 91.15 100 13 88.50 108 5 95.58 
ม.1 115 100 15 86.96 110 5 95.65 112 3 97.39 100 15 86.96 103 12 89.57 
ม.2 97 90 7 92.78 95 2 97.94 95 2 97.94 89 8 91.75 96 1 98.97 
ม.3 72 67 5 93.06 70 2 97.22 65 7 90.28 70 2 97.22 72 0 100 

 

กราฟแสดงข้อมูลผู้เรียนที่มีวินัย มีความรับผิดชอบและปฏิบัติตามระเบียบที่สถานศึกษากำหนด 
 

 
 

 

มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ผลการดำเนินการ 
1.2)  ผู้เรียนทุกคนมีส่วนร่วมในกิจกรรมบำเพ็ญ
ประโยชน์ทั้งในและนอกสถานศึกษา อย่างน้อย 2 ครั้ง
ต่อปีการศึกษา 

- ผู้เรียนทุกร่วมกิจกรรม 5 ส ในโรงเรียน 
- ผู้เรียนทุกคนมีร่วมในกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์
ชุมชนในวันสำคัญ 
- ผู้เรียนร่วมกิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี 

 



รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาล ๓ (ยมราชสามัคคี) 

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา(SAR) 
 

มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ผลการดำเนินการ 
1.3)  ผู้เรียนทุกคนมีส่วนร่วมในการดูแลรักษา
สิ่งแวดล้อมภายในสถานศึกษา ตลอดปีการศึกษา 

- ผู้เรียนทุกคนมีส่วนร่วมในการดูแลรับผิดชอบพ้ืนที่
รับผิดชอบ  
- เวรทำความสะอาดห้องเรียน   

2) ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย 

2.1)  ผู้เรียนทุกคนมีส่วนร่วมในกิจกรรมที่แสดงถึงการ
เห็นคุณค่า ภูมิใจในวัฒนธรรม ความภาคภูมิใจใน
ท้องถิ่นและความเป็นไทย อย่างน้อย 3 กิจกรรมต่อปี
การศึกษา 

- ผู้เรียนทุกคนร่วมกิจกรรมเข้าพรรษา ออกพรรษา 
- ผู้เรียนทุกคนร่วมกิจกรรมลอยกระทง 
- ผู้เรียนทุกคนร่วมกิจกรรมวันสงกรานต์ 
 

3) การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย 

3.1)  ผู้เรียนทุกคนมีส่วนร่วมในกิจกรรมและปฏิบัติงาน
ร่วมกับผู้อ่ืนอย่างให้เกียรติ เคารพ ยอมรับในการ
ตัดสินใจร่วมกัน อย่างน้อย 2 กิจกรรมต่อปีการศึกษา 

- ผู้เรียนทุกคนร่วมกิจกรรมสภานักเรียน 
- ผู้เรียนทุกคนร่วมกิจกรรมลูกเสือ –เนตรนารี  
ยุวกาชาด 
 -  ผู้เรียนร่วมกิจกรรมมหกรรมวิชาการโรงเรียน 

4) สุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม 

4.1)  ผู้เรียนร้อยละ 80 มีสุขภาพกาย และมีน้ำหนัก 
ส่วนสูง และสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์มาตรฐาน
ของกรมอนามัย 

-ผู้เรียนมีสุขภาพกายและมีน้ำหนัก ส่วนสูง และ
สมรรถภาพตามเกณฑ์มาตรฐานของกรมอนามัย 

4.2)  ผู้เรียนร้อยละ 80  สามารถป้องกันตนเองจากสิ่ง
เสพติดให้โทษ หลีกเลี่ยงสภาวะที่เสี่ยงต่อโรคภัย 
อุบัติเหตุ และปัญหาทางเพศ 

- ตลอดปีการศึกษาไม่มีผู้เรียนที่มีปัญหาในมาตรฐานนี้ 

4.3)  ผู้เรียนทุกคนมีส่วนร่วมในกิจกรรมด้านศิลปะ 
ดนตรี นาฏศิลป์ อย่างน้อย 2 กิจกรรมต่อปีการศึกษา 

- ผู้เรียนทุกคนร่วมกิจกรรมมหกรรมวิชาการโรงเรียน 
ตามกิจกรรมโครงการที่ตั้งไว้ 
- ผู้เรียนทุกคนร่วมกิจกรรมการแสดงดนตรีของชุมนุม
ศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์ 

4.4)  ผู้เรียนทุกคนมีส่วนร่วมในกิจกรรมกีฬาและ
นันทนาการ อย่างน้อย 2 กิจกรรมต่อปีการศึกษา 

งดจัดกิจกรรม เนื่องด้วยสถานการณ์โควิด - 19 

 
3. ข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ท่ีสนับสนุนผลการประเมินตนเอง 
 - คะแนนประเมินการอ่าน จากรายงานผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านออกของผู้เรียน  
(Reading Test : RT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2564 (สพฐ. กระทรวงศึกษาธิการ) 
 - รายงานผลการทดสอบความสามารถพ้ืนฐานของผู้เรียนระดับชาติ (National Test : NT)  
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2564 (สพฐ. กระทรวงศึกษาธิการ) 
 - ผลการทดสอบภาษาอังกฤษ ตามเกณฑ์การประเมินของ CEFR 
 - รายงานการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  
ปีการศึกษา 2564 
 - รายงานการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  
ปีการศึกษา 2564 



รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาล ๓ (ยมราชสามัคคี) 

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา(SAR) 
 

 - ตารางสรุปความสามารถในการคิดจำแนกแยกแยะ ใคร่ครวญไตร่ตรอง แก้ปัญหาอย่างรอบคอบและมี
เหตุผลของผู้เรียน 
 - แบบประเมินสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของผู้เรียน 
 - แบบประเมินความรู้ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติท่ีดีต่องานอาชีพ 
 - บันทึกน้ำหนัก ส่วนสูง และสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์มาตรฐานของกรมอนามัย 
 - บันทึกคะแนนพฤติกรรมนักเรียน งานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 

- โครงการพัฒนาและยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการทดสอบระดับชาติ ความสามารถในการอ่าน (Reading  
             Test : RT) ของนักเรียนระดับประถมศึกษาปีที่ 1 

- โครงการพัฒนาและยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการทดสอบระดับชาติ การทดสอบความสามารถพ้ืนฐานของ 
             ผู้เรียนระดับชาติ (National Test: NT) นักเรียนระดับประถมศึกษาปีที่ 3 

- โครงการพัฒนาและยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการทดสอบระดับชาติ (Ordinary National Educational  
             Test : O-NET) นกัเรียนระดับประถมศึกษาปีที่ 6 และระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 

- โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศด้านวิชาการสำหรับนักเรียนห้องเรียน IEP 
- โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศด้านภาษาอังกฤษสำหรับนักเรียนห้องเรียน IEP 
- โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศด้านศิลปะ ดนตรี และนาฏศิลป์ สำหรับนักเรียนห้องเรียน IEP 
- โครงการพัฒนาศักยภาพด้านวิทยาศาสตร์ 
- โครงการเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพภาษาอังกฤษของนักเรียนโรงเรียนเทศบาล ๓ (ยมราชสามัคคี) 
- โครงการการพัฒนาทักษะการใช้เทคโนโลยีอย่างสร้างสรรค์ในยุค 4.0 สำหรับนักเรียน 
- โครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้มีความสามารถในการเรียนรู้ ในศตวรรษที่ 21 
- โครงการโรงเรียนปลอดขยะ (Zero  waste  school) 
- โครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ 
- โครงการ YMR  ปลอดยาเสพติดและอบายมุข 
- โครงการส่งเสริมศักยภาพการเรียนรู้ศิลปะ 
- โครงการส่งเสริมศักยภาพด้านดนตรี-นาฏศิลป์ไทยและสากล 
- โครงการกีฬาเด่นสานต่อระดับประเทศ 
- โครงการส่งเสริมสุขภาพและสร้างความสัมพันธ์ด้วยกีฬา 

 
3. จุดเด่น 
 ผู้เรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 มีพัฒนาการในความสามารถ ด้านการอ่าน (RT) จากผลการประเมิน
ความสามารถของกระทรวงฯ ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 มีผลการทดสอบความสามารถพ้ืนฐานของผู้เรียน
ระดับชาติ (National Test : NT) ทั้ง 3 ด้าน เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  และจากผลการ
ทดสอบภาษาอังกฤษ ในระดับชั้น ป.6 ผู้เรียนทุกคนผ่านเกณฑ์ระดับ A1 ตามเกณฑ์การประเมินของ CEFR จาก
การทดสอบทางการศึกษา ขั้นพ้ืนฐานระดับชาติ (O-NET) ผู้เรียนมีผลตามเกณฑ์ที่สถานศึกษากำหนดเป้าหมายไว้ 
ในด้านของความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และ
แก้ปัญหา ผลการดำเนินงานบรรลุเป้าหมายตามท่ีสถานศึกษากำหนด นักเรียนความสามารถในการสร้างนวัตกรรม
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการพัฒนาตนเอง 
ได้อย่างสร้างสรรค์และปลอดภัย  ทั้งยังมีความรู้และทักษะพ้ืนฐานต่องานอาชีพที่ตนเองสนใจ มีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา มีวินัย มีความรับผิดชอบและปฏิบัติตามระเบียบที่สถานศึกษากำหนด มีส่วนร่วมใน
กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ทั้งในและนอกสถานศึกษา ร่วมกันดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมภายในสถานศึกษา เห็นคุณค่า 
ภูมิใจในวัฒนธรรม ความภาคภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย สามารถป้องกันตนเองจากสิ่งเสพติดให้โทษ 
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หลีกเลี่ยงสภาวะที่เสี่ยงต่อโรคภัย อุบัติเหตุ และปัญหาทางเพศ เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด มีคุณลักษณะและ
ค่านิยมท่ีด ี
 
4. จุดที่ควรพัฒนา 
 สถานศึกษาควรสร้างความตระหนักในการรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีของผู้เรียน  ในการใช้
เทคโนโลยีอย่างสร้างสรรค์และเกิดประโยชน์ต่อตนเองอย่างมีประสิทธิภาพ และมีภูมิคุ้มกันตนเองในการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศในปัจจุบัน



รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาล ๓ (ยมราชสามัคคี) 

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา(SAR) 
 

 
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 
ระดับคุณภาพ : ดีมาก 
1. วิธีดำเนินการ 
 โรงเรียนเทศบาล ๓ (ยมราชสามัคคี) มีการดำเนินการกำหนดเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจ ที่เกิดจาก
ความต้องการของชุมชน ที่ชัดเจน สอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษา ท้องถิ่น กรมส่งเสริม แผนการศึกษาชาติ 
และนโยบายของรัฐบาล และได้ร่วมกันกำหนดมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ให้มีความสอดคล้องกับมาตรฐาน
การศึกษาของชาติ จัดทำแผนการพัฒนาการศึกษาสอดรับกับมาตรฐานที่สถานศึกษากำหนด มีการดำเนินการตาม
แผนพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษา ตรวจสอบทบทวนคุณภาพสถานศึกษาโดยการมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง 
และผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย ประเมินคุณภาพสถานศึกษาโดยการมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง และผู้ที่เกี่ยวข้อง และ
รายงานคุณภาพสถานศึกษาประจำปี  
 นอกจากนั้นในส่วนของการดำเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียน สถานศึกษามีการจัดทำ
หลักสูตรสถานศึกษาตามบริบทของสถานศึกษาที่สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐานของ
กระทรวงศึกษาธิการ และนโยบายของหน่วยงานต้นสังกัด มีการจัดทำหลักสูตรสถานศึกษาที่มุ่งเน้นด้านภาษาเพ่ือ
การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยี จัดโครงการ/กิจกรรม ส่งเสริมสนับสนุนตามนโยบายเกี่ยวกับการจัดการศึกษาที่
คำนึงถึงคุณภาพผู้เรียน ร่วมมือกับผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายประเมินหลักสูตรสถานศึกษาเป็นประจำทุกปีการศึกษา 
พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ ส่งเสริม สนับสนุน ครูและบุคลากรทุกคน ให้ได้รับการ
อบรมพัฒนาสอดคล้อง/ตรงตามหน้าที่ที่ปฏิบัติ ตามที่คณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลกรทางการศึกษา 
กระทรวงศึกษาธิการกำหนด พัฒนาครูให้มีความสามารถในการจัดการเรียนรู้  และใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ
อย่างต่อเนื่อง ส่งเสริมให้ครูมีสมรรถนะภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารและทักษะการใช้คอมพิวเตอร์เพ่ือจัดการ
เรียนรู้ และมีการนิเทศ ติดตามการจัดการสอนครูและบุคลากรทุกคน  อย่างน้อย 2 ครั้งต่อปีการศึกษา 
 ด้านการจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้  สถานศึกษาจัดสภาพ
ห้องเรียนสะอาด อากาศถ่ายเท ปลอดภัย เหมาะสมและเอ้ือต่อการเรียนรู้  มีการจัดแหล่งเรียนรู้ ห้องสมุด 
ห้องสมุดสองภาษา และห้องปฏิบัติการต่าง ๆ ที่เพียงพอสำหรับผู้เรียน จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่สนับสนุน
การบริหารจัดการและการเรียนรู้อย่างเพียงพอและใช้ประโยชน์ได้อย่างเต็มศักยภาพ  
 
2. ผลการดำเนินงาน 
 

มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ผลการดำเนินงาน 
2.1  มีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจที่สถานศึกษากำหนดชัดเจน 
2.1.1)  สถานศึกษามีการกำหนดเป้าหมาย วิสัยทัศน์ 
และพันธกิจ ที่เกิดจากความต้องการของชุมชน ที่
ชัดเจน สอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษา ท้องถิ่น 
กรมส่งเสริม แผนการศกึษาชาติ และนโยบายของ
รัฐบาล 

- มีการแต่งตั้งผู้รับผิดชอบเป็นลายลักษณ์อักษร 
- มีการประชุมร่วมกันของคณะกรรมการ ในการกำหนด
เป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจที่เกิดจากความ
ต้องการของชุมชน ของสถานศึกษา 
- เป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจของสถานศึกษา
สอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษา ท้องถิ่น กรม
ส่งเสริม แผนการศึกษาชาติ และนโยบายของรัฐบาล 
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มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ผลการดำเนินงาน 

2.2  มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 
2.2.1) สถานศึกษามีการกำหนดมาตรฐานการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐานที่สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษา 
ของชาติ 

- มีการแต่งตัง้ผู้รับผิดชอบเป็นลายลักษณ์อักษร 
- มีการประชุมร่วมกันของคณะกรรมการ ในการกำหนด
มาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
- มาตรฐานการศึกษาข้ันพ้ืนฐานที่สอดคล้องกับ
มาตรฐานการศึกษาของชาติ 
- มีประกาศมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา และ
เผยแพร่ต่อสาธารณชนเพื่อทราบ ทั้งการจัดทำรูปเล่ม 
เผยแพร่ทางเว็บไซต์ เฟชบุ๊ก จดหมายข่าว และกล่มไลน์
ของผู้ที่เกี่ยวข้อง 

2.2.2) สถานศึกษามีการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษา
ของสถานศึกษาสอดรับกับมาตรฐานที่สถานศึกษา
กำหนด 

- มีการแต่งตั้งผู้รับผิดชอบเป็นลายลักษณ์อักษร 
- มีการประชุมร่วมกันของคณะกรรมการ ในการจัดทำ
แผนพฒันาการศึกษาของสถานศึกษา 
- แผนพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษาสอดรับกับ
มาตรฐานการศึกษาที่สถานศึกษากำหนด 

2.2.3) สถานศึกษามีการดำเนินการตามแผนพัฒนา
การศึกษาของสถานศึกษา 
 

- มีผู้รับผิดชอบงาน/โครงการในแผนพัฒนาการศึกษา
ของสถานศึกษา 
- มีการดำเนินงานตามแผนพัฒนาการศึกษาของ
สถานศึกษา 
- มีการสรุปผลการดำเนินงาน/โครงการ ชัดเจน 

2.2.4) สถานศึกษามีการตรวจสอบทบทวนคุณภาพ
สถานศึกษาโดยการมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง 
และผู้ที่เก่ียวข้องทุกฝ่าย 

- มีการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบทบทวนคุณภาพ
สถานศึกษาเป็นลายลักษณ์อักษร 
- มีการดำเนินการตรวจสอบทบทวนคุณภาพ
สถานศึกษาโดยการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองและผู้ที่
เกี่ยวขอ้งทุกฝ่าย 

2.2.5) สถานศึกษามีการประเมินคุณภาพสถานศึกษา
โดยการมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง และผู้ที่เกี่ยวข้อง 
ทุกฝ่าย 

- มีการแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพ
สถานศึกษาภายในสถานศึกษาเป็นลายลักษณ์อักษร 
- มีการประเมินคุณภาพสถานศึกษาโดยการมีส่วนร่วม
ของผู้ปกครอง และผู้ที่เกี่ยวข้อง 
ทุกฝ่าย 

2.2.6) สถานศึกษามีการรายงานคุณภาพสถานศึกษา
ประจำปีโดยการมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง และผู้ที่
เกี่ยวข้องทุกฝ่าย 

- มีการแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพ
สถานศึกษาภายในสถานศึกษาและการรายงานคุณภาพ
สถานศึกษาเป็นลายลักษณ์อักษร 
- มีการจัดทำรายงานคุณภาพสถานศึกษาประจำปี โดย
การมีส่วนร่วมของผู้ปกครองและผู้ที่เกี่ยวข้อง 
ทุกฝ่าย 
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มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ผลการดำเนินงาน 

2.3  ดำเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษา  และทุกกลุ่มเป้าหมาย 
2.3.1)  สถานศึกษามีการจัดทำหลักสูตรสถานศึกษา
ตามบริบทของสถานศึกษา ที่สอดคล้องกับหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐานของกระทรวงศึกษาธิการ 
และนโยบายของหน่วยงาน 
ต้นสังกัด 

- มีการแต่งตั้งผู้รับผิดชอบเป็นลายลักษณ์อักษร 
- มีการประชุมร่วมกันของคณะกรรมการบริหาร
วิชาการ และกลุ่มสาระการเรียนรู้ ในการจัดทำ
หลักสูตรสถานศึกษา 
- มีหลักสูตรสถานศึกษาทีส่อดคล้องกับหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐานของกระทรวงศึกษาธิการ 
และนโยบายของหน่วยงานต้นสังกัด 

2.3.2)  สถานศึกษาจัดโครงการ/กิจกรรม ส่งเสริม
สนับสนุนตามนโยบายเกี่ยวกับการจัดการศึกษา 
ที่คำนึงถึงคุณภาพผู้เรียนทุกกลุ่มเป้าหมาย 

- มีผู้รับผิดชอบงาน/โครงการในแผนพัฒนาการศึกษา
ของสถานศึกษา 
- มีการดำเนินงานตามแผนพัฒนาการศึกษาของ
สถานศึกษา 
- มีการสรุปผลการดำเนินงาน/โครงการ ชัดเจน 

2.3.3)  สถานศึกษามีการประเมินหลักสูตรสถานศึกษา 
โดยความร่วมมือของผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย                       
ปีการศึกษาละ 1 ครั้ง 

- มีการแต่งตั้งผู้รับผิดชอบในการประเมินหลักสูตร
สถานศึกษาเป็นลายลักษณ์อักษร 
- มีการดำเนินการในการประเมินหลักสูตรสถานศึกษา 
โดยความร่วมมือของผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย  ปีการศึกษา 
ละ 1 ครั้ง 
- มีการนำผลการประเมินมาใช้ในการพัฒนา/ปรับปรุง
หลักสูตรสถานศึกษาเพ่ือให้มีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลต่อผุ้เรียนยิ่งขึ้น 

2.4 พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 
2.4.1)  สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุน ครูและบุคลากร
ทุกคน ให้ได้รับการอบรมพัฒนาสอดคล้อง/ตรงตาม
หน้าที่ที่ปฏิบัติ ตามท่ีคณะกรรมการข้าราชการครูและบุ
คลกรทางการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการกำหนด  
อย่างน้อย 20 ชั่วโมงต่อปีการศึกษา 

- มีการแต่งตั้งผู้รับผิดชอบในงานพัฒนาบุคลกรของ
สถานศึกษาเป็นลายลักษณ์อักษร 
- มีโครงการพัฒนาครูและบุคลากรบรรจุอยู่ใน
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา แผนปฏิบัติการประจำปี 
- ครูและบุคลากรทุกคนได้รับการอบรมพัฒนา
สอดคล้อง/ตรงตามหน้าที่ท่ีปฏิบัติ  อย่างน้อย 20 
ชั่วโมงต่อปีการศึกษา 
- มีการสรุปผลกิจกรรม/โครงการ 

2.4.2) สถานศึกษาพัฒนาครูทุกคนให้มีความสามารถ
ในการจัดการเรียนรู้  และใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ
อย่างต่อเนื่องตลอดปีการศึกษา 

- มีการแต่งตั้งผู้รับผิดชอบในงานเทคโนโลยีสารสนเทศ
ของสถานศึกษาเป็นลายลักษณ์อักษร 
- มีแผนงาน/โครงการพัฒนาครูให้มีความสามารถใน
การจัดการเรียนรู้  และใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ 
- มีการดำเนินการพัฒนาครูในการใช้สื่อเทคโนโลยี
สารสนเทศในการจัดการเรียนรู้ 
- ครูทุกคนใช่สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดการ
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เรียนรู้ 
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ผลการดำเนินงาน 

2.4.3) สถานศึกษาส่งเสริมให้ครูมีสมรรถนะ
ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารและทักษะการใช้
คอมพิวเตอร์เพ่ือจัดการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดปี
การศึกษา 

- มีการจัดอบรมพัฒนาครูด้านทักษะการใช้
ภาษาอังกฤษ 
- ส่งครูเข้ารับการอบรมด้านภาษาอังกฤษทั้งภายในและ
ภายนอกสถานศึกษา 
- จัดอบรมและส่งบุคลากรเข้าร่วมการอบรมทักษะการ
ใช้คอมพิวเตอร์เพ่ือการจัดการเรียนการสอน 

2.4.4) สถานศึกษามีการนิเทศ ติดตามการจัดการสอน
ครูและบุคลากรทุกคน  อย่างน้อย 2 ครั้งต่อปี
การศึกษา 

- มีการแต่งตั้งผู้รับผิดชอบในการนิเทศ ติดตามการ
จัดการสอนครูและบุคลากรทุกคน ของสถานศึกษาเป็น
ลายลักษณ์อักษร 
- มีการนิเทศ ติดตามการจัดการสอนครูและบุคลากรทุก
คน 2 ครั้งต่อปีการศึกษา 
- มีการรายงานสรุปผลการนิเทศ เพ่ือการพัฒนาการ
สอนครูและบุคลากรทุกคน 

2.5 จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
2.5.1)  สถานศึกษาจัดสภาพห้องเรียนสะอาด อากาศ
ถ่ายเท ปลอดภัย เหมาะสมและเอ้ือต่อการเรียนรู้ 

 - มีการแต่งตั้งผู้รับผิดชอบ/ครูประจำชั้น งานอาคาร
สถานที่ เป็นลายลักษณ์อักษร 
- มีงาน/โครงการพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ บรรจุใน
แผนพัฒนาการศึกษา 
- มีการดำเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์ที่เอ้ือต่อการจัดการ
เรียนรู้ มีอาคารสถานที่เหมาะสม 
- มีการดำเนินกิจกรรมการประกวดห้องเรียนในทุกภาค
เรียน 

2.5.2)  สถานศึกษามีการจัดแหล่งเรียนรู้ ห้องสมุด 
ห้องสมุดสองภาษา และห้องปฏิบัติการต่าง ๆ เพียงพอ
สำหรับผู้เรียน 

- มีห้องสมุด 1 ห้อง 
- มีห้องสมุดสองภาษา 1 ห้อง 
- มีห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ 2 ห้อง 
- มีห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 3 ห้อง 
- มีห้องศูนย์สารสนเทศ 1 ห้อง 
- มีห้องคุณธรรม 1 ห้อง 

2.6 จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรยีนรู้ 
2.6.1)  สถานศึกษามีการจัดระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศที่สนับสนุนการบริหารจัดการและการเรียนรู้
อย่างเพียงพอและใช้ประโยชน์ได้อย่างเต็มศักยภาพ 

- มีการแต่งตั้งผู้รับผิดชอบ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ
เป็นลายลักษณ์อักษร 
- มีงาน/โครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
บรรจุในแผนพัฒนาการศึกษา 
- มีการดำเนินการจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่
สนับสนุนการบริหารจัดการและการเรียนรู้อย่าง
เพียงพอและใช้ประโยชน์ได้อย่างเต็มศักยภาพ 
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3. ข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ท่ีสนับสนุนผลการประเมินตนเอง 
 - แผนยุทธศาสตร์ แผนพัฒนาการศึกษา แผนปฏิบัติการประจำปี 
 - ประกาศมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
 - รายงานคุณภาพสถานศึกษาประจำปี 
 - หลักสูตรสถานศึกษา 
 - คำสั่งการอบรมพัฒนาบุคลากร 
 - แหล่งเรียนรู้ ห้องสมุด ห้องสมุดสองภาษา และห้องปฏิบัติการต่าง ๆ 
 
4. จุดเด่น 
 สถานศึกษามีการกำหนดเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจ  ที่เกิดจากความต้องการของชุมชน  สอดคล้อง
กับบริบทของสถานศึกษา ท้องถิ่น กรมส่งเสริม แผนการศึกษาชาติ และนโยบายของรัฐบาล  มีการกำหนด
มาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของชาติ โดยใช้การบริหารแบบมีส่วนร่วม 
มุ่งเน้นด้านภาษาเพ่ือการสื่อสารและการใช้เทคโนโลยี จัดทำแผนพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษาสอดรับกับ
มาตรฐานที่สถานศึกษากำหนด มีการดำเนินการตามแผนพัฒนาการศึกษา และมีการดำเนินงานระบบงานประกัน
คุณภาพการศึกษา มีการจัดทำหลักสูตรสถานศึกษาห้องเรียนสองภาษา ที่ได้รับการยอมรับจากผู้ปกครอง ชุมชน มี
หน่วยงานต่างๆ เข้ามาศึกษาดูงานอย่างสม่ำเสมอ  
 สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุน ครูและบุคลากรทุกคน ให้ได้รับการอบรมพัฒนาสอดคล้อง/ตรงตามหน้าที่
ที่ปฏิบัติ พัฒนาครูให้มีความสามารถในการจัดการเรียนรู้  สมรรถนะภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร และทักษะการ
ใช้คอมพิวเตอร์เพ่ือนำมาใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอนอย่างต่อเนื่อง 
 สถานศึกษามีการจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ มี
สภาพห้องเรียนสะอาด อากาศถ่ายเท ปลอดภัย เหมาะสมและเอ้ือต่อการเรียนรู้ 
 
5. จุดที่ควรพัฒนา 
 สถานศึกษามีโครงสร้างคณะกรรมการสถานศึกษา  แต่บุคคลในชุมชน  องค์กรภาครัฐ และเอกชน เข้ามา
มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษายังไม่สม่ำเมอ  ระบบการประกันคุณภาพมีการตั้งเป้าหมายมาตรฐานของสถานศึกษา 
โดยครูบางคนยังขาดความเข้าใจในการประเมินตามเกณฑ์มาตรฐาน  สถานศึกษามีบุคลากรจำนวนมากที่มีความรู้
ความสามารถ  แต่บางกลุ่มสาระการเรียนรู้มีจำนวนมากเกินไป  บางกลุ่มสาระมีจำนวนน้อยไม่เพียงพอต่อการ
จัดการเรียนรู้  และการพัฒนางาน มีแหล่งเรียนรู้หลากหลายรูปแบบ  และมีปริมาณเพียงพอ  แต่ไม่ได้เปิด
ให้บริการนักเรียนอย่างสม่ำเสมอ การเปิดโอกาสให้ชุมชนเข้ามาใช้บริการแหล่งเรียนรู้ในสถานศึกษาให้มากข้ึน 
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มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ   
ระดับคุณภาพ ดีมาก 
1. วิธีดำเนินการ 
 โรงเรียนเทศบาล ๓ (ยมราชสามัคคี) ส่งเสริมให้ครูจัดกระบวนการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
โดยการดำเนินงาน/กิจกรรม/โครงการอย่างหลากหลาย ส่งเสริมให้ครูจัดการเรียนการสอนเน้นการปฏิบัติ (Active 
learning) ให้ผู้เรียนผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง ตามมาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัดตามเกณฑ์ที่หลักสูตร
สถานศึกษากำหนด เพ่ือนำไปสู่การเรียนรู้ที่ลึกซึ้งและคงทน ครูทุกคนมีการจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ที่สามารถ
นำไปจัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้ฝึกทักษะ  ได้นำเสนอผลงานและสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ ผลิตสื่อการสอน 
เพ่ือใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน จัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่สร้างโอกาสให้ผู้เรียนได้แสวงหาความรู้ด้วย
ตนเองจากสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย ครูรู้จักผู้เรียนเป็นรายบุคคล จัดกิจกรรมให้
ผู้เรียนรักที่จะเรียนรู้ และเรียนรู้ร่วมกันอย่างมีความสุข ครูมีเครื่องมือ/แผน ในการวัดและประเมินผลตามสภาพ
จริง มีการกำหนดสัดส่วนคะแนน จำนวนชิ้นงานและพฤติกรรมนักเรียนที่ชัดเจน ดำเนินการตรวจสอบและ
ประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบและนำผลมาพัฒนา แก้ปัญหาให้กับผู้เรียนโดยผ่านกระบวนการวิจัยในชั้นเรียน  ครู
มีการอภิปราย แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ประสบการณ์ร่วมกัน และให้ข้อมูลสะท้อนกลับ เพ่ือพัฒนาและปรับปรุงการ
จดัการเรียนรู้  
  
2. ผลการดำเนินงาน 
 

มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ผลการดำเนินงาน 
3.1  จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 
3.1.1)  ครูทุกคนจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยผ่าน
กระบวนการคิดและปฏิบัติจริง ตามมาตรฐาน 
การเรียนรู้ ตัวชี้วัดตามเกณฑ์ที่หลักสูตรสถานศึกษา
กำหนด 

 - มีคำสั่งมอบหมายครูในการจัดการเรียนการสอนเป็น
ลายลักษณ์อักษร 
- มีการจัดทำแผนการจัดการเรียนการสอนที่เน้น
กระบวนการคิดและปฏิบัติจริงตามมาตรฐาน 
การเรียนรู้ ตัวชี้วัด ตามเกณฑ์ที่หลักสูตรสถานศึกษา
กำหนด 

3.1.2)  ครูทกุคนมีการจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ 
ที่สามารถนำไปจัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้ฝึกทักษะ  
ได้นำเสนอผลงาน และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิต
ได้ 

- มีคำสั่งมอบหมายครูในการจัดการเรียนการสอนเป็น
ลายลักษณ์อักษร 
- มีการจัดทำแผนการจัดการเรียนการสอน 
- มีกิจกรรมที่ให้ผู้เรียนได้ฝึกทักษะและได้นำเสนอ
ผลงานในแผนการสอนชัดเจน 

3.2  ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้ 
3.2.1) ครูทุกคนผลิต/จัดหา สื่อการสอน เพ่ือใช้ในการ
จัดกิจกรรมการเรียนการสอน อย่างน้อย 2 ชิ้นต่อปี
การศึกษา 

- ครูจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยการใช้สื่อ
ประกอบการเรียนรู้ให้กับผู้เรียน 
- ครูทุกคนผลิตสื่อการเรียนการสอน 2 ชิ้นต่อปี
การศึกษา 
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มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ผลการดำเนินงาน 
3.2.2) ครูทุกคนจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่สร้างโอกาสให้
ผู้เรียนได้แสวงหาความรู้ด้วยตนเองจากสื่อเทคโนโลยี
สารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย 

- ครูจัดกิจกรรมการเรียนการสอนสร้างโอกาสให้ผู้เรียน
ได้แสวงหาความรู้ด้วยตนเองจากสื่อเทคโนโลยี
สารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย 

3.3 มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก 
3.3.1) ครูทุกคนมีข้อมูลนักเรียนเป็นรายบุคคล  และ
นำสรุปผลการสังเคราะห์ข้อมูลนักเรียนไปวางแผน
พัฒนาจัดการเรียนการสอน 

- มีการจัดระบบสารสนเทศชั้นเรียน 
- ครูทุกคนจัดทำแผนการจัดการเรียนการสอน 

3.3.2) ครูทุกคนมีการจัดกิจกรรมทั้งในและนอก
ห้องเรียนร่วมกันกับผู้เรียน มีการจัดช่วงเวลาในการให้
คำปรึกษา และเรียนรู้ร่วมกันอย่างมีความสุข 

- ครูทุกคนมีการจัดกิจกรรมให้ผู้เรียนรักที่จะเรียนรู้ 
และเรียนรู้ร่วมกันอย่างมีความสุข ในกระบวนการของ
แผนการจัดการเรียนการสอน 

3.4  ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบและนำผลมาพัฒนาผู้เรียน 
3.4.1) ครูทุกคนมีเครื่องมือ/แผน ในการวัดและ
ประเมินผลตามสภาพจริง มีการกำหนดสัดส่วนคะแนน 
จำนวนชิ้นงานและพฤติกรรมนักเรียนที่ชัดเจนในทุก
รายวิชา 

- ครูมีการจัดทำเครื่องมือการวัดประเมินผลที่
หลากหลาย ผ่านการขออนุมัติการใช้จากคณะผู้บริหาร 
และฝ่ายวิชาการ 
- มีการกำหนดเป้าหมายและสัดส่วนน้ำหนักคะแนน ใน
โครงสร้างการสอนที่ชัดเจน 
- สรุปรายงานผลทุกภาคเรียน 

3.4.2) ครูทุกคน มีการวิเคราะห์ผลการเรียนรู้ของ
นักเรียน และนำผลมาพัฒนา แก้ปัญหาให้นักเรียนโดย
ผ่านกระบวนการวิจัยในชั้นเรียน 

- ครูมีการแก้ปัญหาโดยผ่านกระบวนการวิจัยในชั้นเรียน 
- มีการส่งวิจัยในชั้นเรียน 1 ครั้งต่อปีการศึกษา 

3.5  มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 
3.5.1)  ครูทุกคนมีการอภิปราย แลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
ประสบการณ์ร่วมกันและให้ข้อมูลสะท้อนกลับ เพื่อ
พัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ (PLC) อย่างน้อย 
50 ชั่วโมงต่อปีการศึกษา 

- ครูทุกคนมีการอภิปราย แลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
ประสบการณ์ร่วมกันและให้ข้อมูลสะท้อนกลับ เพื่อ
พัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ (PLC) ไม่ต่ำกว่า 
50 ชั่วโมงต่อปีการศึกษา 

 
3. ข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ท่ีสนับสนุนผลการประเมินตนเอง 
 - แผนยุทธศาสตร์ แผนพัฒนาการศึกษา แผนปฏิบัติการประจำปี 
 - โครงการ 
   นิเทศภายในสถานศึกษา 
  ปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 
  การพัฒนาทักษะการใช้เทคโนโลยีอย่างสร้างสรรค์ในยุค 4.0 สำหรับพนักงานครู 
  พัฒนาศักยภาพครูสู่ครูมืออาชีพด้วยกระบวนการ PLC (Professional Learning Community)  
                     “ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ” 
  พัฒนาครูชาวต่างชาติและครูชาวไทยห้องเรียน IEP 

 พัฒนาบุคลากรโรงเรียนเทศบาล ๓ (ยมราชสามัคคี) 
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 - หลักสูตรสถานศึกษา 
 - คำสั่งมอบหมายครูในการจัดการเรียนการสอน 
 - แผนการจัดการเรียนรู้ 
 - แหล่งเรียนรู้ สื่อการเรียนการสอน 
 - วิจัยในชั้นเรียน 
 - คำสั่ง/บันทึก การจัดประสบการณ์ร่วมกัน (PLC) 
 
4. จุดเด่น 
 สถานศึกษามีการส่งเสริมให้ครูจัดกระบวนการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ จัดการเรียนการสอน
ที่เน้นการปฏิบัติ (Active learning) ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง โดยมีหลักสูตรสถานศึกษา มีกิจกรรม/
โครงการที่ส่งเสริมให้ครูจัดการเรียนการสอนที่เน้นการปฏิบัติ ครูจัดกิจกรรมที่เน้นกระบวนการคิด ตามมาตรฐาน
การเรียนรู้ มีการจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ที่สามารถนำไปจัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้ฝึกทักษะ ได้นำเสนอผลงาน 
และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิต ครูมีการผลิตสื่อการสอนเพ่ือใช้ในการจัดกิจกรรม สร้างโอกาสให้ผู้เรียนได้
แสวงหาความรู้ด้วยตนเองจากสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย ครูมีเครื่องมือในการวัดและ
ประเมินผลตามสภาพจริง มีการกำหนดสัดส่วนคะแนนและพฤติกรรมที่ชัดเจนในรายวิชาที่รับผิดชอบ มีการ
วิเคราะห์ผลการเรียนรู้ของนักเรียน และนำผลมาพัฒนาการจัดการเรียนการสอน แก้ปัญหาให้นักเรียนโดยผ่าน
กระบวนการวิจัยในชั้นเรียน ครูทุกคนมีการอภิปราย แลกเปลี่ยนเรียนรู้ทั้งภายในกลุ่มสาระการเรียนรู้และข้าม
กลุ่มสาระการเรียนรู้ แชร์ประสบการณ์ร่วมกันและให้ข้อมูลสะท้อนกลับ เพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 
(PLC) ของตนเองอย่างสม่ำเสมอ 
 
5. จุดที่ควรพัฒนา 
 ครูควรเน้นกระบวนการคิดโดยผ่านการจัดกิจกรรมการเรียนที่หลากหลายมากขึ้น เพื่อให้ผู้เรียนเกิดทักษะ
ในการคิดและสามารถพัฒนาตนเองได้ดียิ่งขึ้นไป  เพื่อประโยชน์ต่อตนเองในการเรียนรู้และสามารถสร้างสรรค์ สิ่ง
ใหม่ๆ จากการเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง เพ่ือให้เกิดทักษะที่จำเป็นของผู้เรียน การผลิตสื่อการสอนของครูควรเน้นให้
มากขึ้นในส่วนของการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ในยุคปัจจุบัน สร้างโอกาสให้ผู้เรียนได้
แสวงหาความรู้ได้ด้วยตนเอง  
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ส่วนที่ 3 

สรุปผล แนวทาง และความต้องการการช่วยเหลือ 
 
สรุปผลการประเมินตนเองของสถานศึกษาในภาพรวม 
 ผลการประเมินตนเองตามมาตรฐานเพื่อการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา โรงเรียนเทศบาล ๓  
(ยมราชสามัคคี) มีคุณภาพอยู่ในระดับ ดีมาก  จากผลการดำเนินโครงการและกิจกรรมต่าง ๆ ส่งผลให้การ
ดำเนินงานสำเร็จตามที่ตั้งเป้าหมายไว้ในแต่ละมาตรฐาน  ดังนี้ 
 
ระดับการศึกษาปฐมวัย   

1. จุดเด่น  
      มีการดำเนินการพัฒนาจัดทำหลักสูตรสถานศึกษาในระดับปฐมวัยที่เหมาะสมกับเด็ก สอดคล้องกับ
ท้องถิ่นและนโยบายของหน่วยงานต้นสังกัด นอกจากนั้นยังมีการจัดทำและพัฒนาหลักสูตรห้องเรียนสองภาษา ใน
ระดับปฐมวัยที่เหมาะสมกับเด็กอย่างต่อเนื่อง ส่งเสริมพัฒนาการทั้ง 4 ด้าน อย่างสมดุลเต็มศักยภาพเด็กเป็น
รายบุคคล โรงเรียนมีกระบวนการพัฒนาเด็กที่หลากหลาย  จัดกิจกรรมเสริมประสบการณ์ที่เหมาะสมกับวัย 
ส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการด้านร่างกาย แข็งแรง  มีสุขนิสัยที่ดี  และดูแลความปลอดภัยของตนเองได้  ครูทุกคนมี
การนำแผนการจัดประสบการณ์เรียนรู้ไปใช้ในการจัดประสบการณ์ ใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ที่
เอ้ือต่อการเรียนรู้ มีการจัดสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมพอเพียง และปลอดภัยสำหรับเด็กเพ่ือประกอบการเรียนรู้ 
จัดให้เด็กได้รับประทานอาหารที่สะอาด  ถูกสุขลักษณะ ปริมาณเหมาะสมตามวัย มีการส่งเสริมให้เด็กได้เล่นกีฬา
ตามความสามารถ จัดให้มีการว่ายน้ำสำหรับเด็ก ๆ ในชั้นปฐมวัยปีที่ 2 - 3 มีการจัดกิจกรรมเรียนรู้ Extra class 
เพ่ือส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการด้านสังคม มีการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะ โดยการวาดภาพระบายสี การตัด ฉีก ปะ 
ส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการด้านสติปัญญา สื่อสารได้ มีทักษะการคิดพ้ืนฐาน แสวงหาความรู้  และทำงานร่วมกับ
ผู้อื่นได้ สามารถปฏิบัติกิจวัตรประจำวันได้ด้วยตนเอง เด็กโครงการห้องเรียนสองภาษา สามารถฟังและปฏิบัติตาม
คำสั่งที่เป็นภาษาอังกฤษได้ ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรห้องเรียนสองภาษา จัดครูปฐมวัยทั้งครูไทยและครู
ต่างชาติ ห้องเรียนละอย่างน้อย 2 คน และประสานความร่วมมือกับผู้ปกครอง เพ่ือประสิทธิภาพในการดูแลและ
พัฒนาเด็ก  มีการจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการเพ่ือการจัดการเรียนรู้  ตลอดจน
นำเสนอผลการประเมินคุณภาพเด็กให้ผู้ปกครองและผู้ที่เกี่ยวข้องทราบในประเด็นความสำเร็จต่างๆ  
 

2. จุดที่ควรพัฒนา ระดับการศึกษาปฐมวัย   
     ควรฝึกให้เด็กได้เรียนรู้ด้วยตนเองได้ลงมือปฏิบัติด้วยตัวเองโดยวิธีการที่หลากหลายมากขึ้น  โดยมีครู
คอยดูอยู่ห่างๆ เพ่ือสร้างความมั่นใจให้กับเด็ก ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองและผู้ที่เกี่ยวข้อง ในการ
วางแผน/พัฒนา/ประเมินเด็กในด้านต่าง ๆ ให้มีหลากหลายมากขึ้น  และควรมีการพัฒนาเครื่องมือ วิธีการ และ
การมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการประเมินพัฒนาการเด็ก ทั้ง 4 ด้าน อย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ 
 

3. ทิศทาง/แนวทาง เพื่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
    - การจัดกิจกรรมให้เด็กได้เรียนรู้ และปฏิบัติเพื่อให้เกิดการเรียนรู้ด้วยตนเอง 
    - การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง และผู้ที่เก่ียวข้องในการวางแผน/พัฒนา/ประเมินเด็ก 
    - การพัฒนาเครื่องมือ / วิธีการ และการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการประเมินพัฒนาการเด็ก  
      ทั้ง 4 ด้าน 
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 4. ความต้องการการช่วยเหลือ 
     - การให้ความรู้ เสริมศักยภาพครูในการดูแลเด็กปฐมวัย   
     - การประสานความร่วมมือจากต้นสังกัดในการทำความเข้าใจกับชุมชนในการวางแผน/ประเมิน 
                 /พัฒนาเด็ก 
              - การให้ความรู้ความเข้าใจในการพัฒนาเครื่องมือ วืธีการวัดประเมินพัฒนาการเด็ก 
 
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน   

1. จุดเด่น   
     สถานศึกษามีการกำหนดเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจ  ที่ เกิดจากความต้องการของชุมชน  
สอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษา ท้องถิ่น กรมส่งเสริม แผนการศึกษาชาติ และนโยบายของรัฐบาล  มีการ
กำหนดมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของชาติ จัดทำแผนพัฒนาการศึกษาของ
สถานศึกษาสอดรับกับมาตรฐานที่สถานศึกษากำหนด มีการดำเนินงานระบบงานประกันคุณภาพการศึกษา มีการ
จัดทำหลักสูตรสถานศึกษาห้องเรียนสองภาษา ที่ได้รับการยอมรับจากผู้ปกครอง ชุมชน มีหน่วยงานต่าง ๆ เข้ามา
ศึกษาดูงานอย่างสม่ำเสมอ  มีการจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมี
คุณภาพ มีสภาพห้องเรียนสะอาด อากาศถ่ายเท ปลอดภัย เหมาะสมและเอ้ือต่อการเรียนรู้  ผู้เรียนระดับชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 1 มีพัฒนาการในความสามารถ ด้านการอ่าน (RT) จากผลการประเมินความสามารถของ
กระทรวงฯ ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 มีผลการทดสอบความสามารถพ้ืนฐานของผู้เรียนระดับชาติ (National 
Test : NT) ทั้ง 3 ด้าน เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  และจากผลการทดสอบภาษาอังกฤษ 
ผู้เรียนทผ่านเกณฑ์ตามเกณฑ์การประเมินของ CEFR  จากการทดสอบทางการศึกษา ขั้นพ้ืนฐานระดับชาติ (O-
NET) ผู้เรียนมีผลตามเกณฑ์ที่สถานศึกษากำหนดเป้าหมายไว้ มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด สามารถใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการพัฒนาตนเอง ได้อย่างสร้างสรรค์และปลอดภัย  ทั้งยังมีความรู้และ
ทักษะพ้ืนฐานต่องานอาชีพที่ตนเองสนใจ มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา มีวินัย มีความ
รับผิดชอบและปฏิบัติตามระเบียบที่สถานศึกษากำหนด มีส่วนร่วมในกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ทั้งในและนอก
สถานศึกษา ร่วมกันดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมภายในสถานศึกษา เห็นคุณค่า ภูมิใจในวัฒนธรรม ความภาคภูมิใจใน
ท้องถิ่นและความเป็นไทย สามารถป้องกันตนเองจากสิ่งเสพติดให้โทษ หลีกเลี่ยงสภาวะที่เสี่ยงต่อโรคภัย อุบัติเหตุ 
และปัญหาทางเพศ เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด มีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดี สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุน ครู
และบุคลากรทุกคน ให้ได้รับการอบรมพัฒนาสอดคล้อง/ตรงตามหน้าที่ท่ีปฏิบัติ พัฒนาครูให้มีความสามารถในการ
จัดการเรียนรู้  สมรรถนะภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร และทักษะการใช้คอมพิวเตอร์เพื่อนำมาใช้ในการพัฒนาการ
เรียนการสอนอย่างต่อเนื่อง มีการส่งเสริมให้ครูจัดกระบวนการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ มีการส่งเสริม
ให้ครูจัดกระบวนการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ จัดการเรียนการสอนที่เน้นการปฏิบัติ (Active 
learning) ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง โดยมีหลักสูตรสถานศึกษา มีกิจกรรม/โครงการที่ส่งเสริมให้ครู
จัดการเรียนการสอนที่เน้นการปฏิบัติ ครูจัดกิจกรรมที่เน้นกระบวนการคิด ตามมาตรฐานการเรียนรู้ มีการจัดทำ
แผนการจัดการเรียนรู้ที่สามารถนำไปจัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้ฝึกทักษะ ได้นำเสนอผลงาน และสามารถนำไป
ประยุกต์ใช้ในชีวิต ครูมีการผลิตสื่อการสอนเพ่ือใช้ในการจัดกิจกรรม สร้างโอกาสให้ผู้เรียนได้แสวงหาความรู้ด้วย
ตนเองจากสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย มีหลักสูตรสถานศึกษา มีกิจกรรม/โครงการที่
ส่งเสริมให้ครูจัดการเรียนการสอนที่เน้นการปฏิบัติ ครูมีการอภิปราย แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ประสบการณ์ร่วมกันและ
ให้ข้อมูลสะท้อนกลับทั้งในกลุ่มสาระการเรียนรู้และนอกกลุ่มสาระฯ เพ่ือพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนการ
สอนของตนเองอย่างสม่ำเสมอ 
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2. จุดที่ควรพัฒนา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน   

     - สถานศึกษาควรสร้างความตระหนักในการรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีของผู้เรียน  ใน
การใช้เทคโนโลยีอย่างสร้างสรรค์และเกิดประโยชน์ต่อตนเองอย่างมีประสิทธิภาพ และมีภูมิคุ้มกันตนเองในการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศในปัจจุบัน  ครูควรเน้นกระบวนการคิดโดยผ่านการจัดกิจกรรมการเรียนที่หลากหลายมาก
ขึ้น เพ่ือให้ผู้เรียนเกิดทักษะในการคิดและสามารถพัฒนาตนเองได้ดียิ่งขึ้นไป  เพ่ือประโยชน์ต่อตนเองในการเรียนรู้
และสามารถสร้างสรรค์ สิ่งใหม่ๆ จากการเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง  การผลิตสื่อการสอนของครูควรเน้นให้มากขึ้นใน
ส่วนของการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ในยุคปัจจุบัน สร้างโอกาสให้ผู้เรียนได้แสวงหา
ความรู้ได้ด้วยตนเอง 
 

3. ทิศทาง/แนวทาง เพื่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
     - การสร้างคุณภาพของผู้เรียนให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีในปัจจุบัน 
     - การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของบุคคลในชุมชน  องค์กรภาครัฐ และเอกชน ในการพัฒนาการศึกษา 
     - การจัดหาอัตรากำลังของบุคลากรการสอน 
     - การให้บริการแหล่งเรียนรู้ให้แก่ชุมชน 
     - การพัฒนาครูในการจัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้ฝึกทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 
     - การจัดกิจกรรมทั้งในและนอกห้องเรียนร่วมกันกับผู้เรียนเพ่ือสร้างโอกาสให้ผู้เรียนได้แสวงหาความรู้ 
                 ด้วยตนเอง 
 

 4. ความต้องการการช่วยเหลือ 
     - ความพร้อมของวัสดุ อุปกรณ์ เทคโนโลยีทางการสอน 
     - อัตรากำลังครูผู้สอน 
     - การประสานความร่วมมือของต้นสังกัดในการประสานงานชุมชน องค์กรต่าง ๆ ในการพัฒนา 
                 การศึกษาของโรงเรียน 
     - การพัฒนาครูในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง ตามมาตรฐาน 
                 การเรียนรู้ ตัวชีว้ัดตามเกณฑ์ท่ีหลักสูตร 
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ส่วนที่ 4 

วิธีการหรือแนวทางการปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practices) ของสถานศึกษา 
 

 1. การพัฒนาโครงการห้องเรียนสองภาษา 
 2. วัตถุประสงค์ 
     2.1 เพ่ือสนับสนุนการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศของโรงเรียน 
      2.2 เพ่ือสร้างพ้ืนฐานให้แก่นักเรียนให้มีความสามารถในการศึกษาและเกิดทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ 
ในระดับสากลต่อไป 
      2.3 เพ่ือเปิดโอกาสให้นักเรียนได้รับการศึกษา และพัฒนาภาษาต่างประเทศจากเจ้าของภาษาที่
แท้จริง 
 3. แนวทาง/ข้ันตอนการดำเนินการ 
      3.1  เขียนโครงการหอ้งเรียนสองภาษา  (English Program)  และภาษาอังกฤษแบบเข้ม  (Intensive 
English Program)  โรงเรียนเทศบาล ๓ (ยมราชสามัคคี) 
             3.2  จัดทำแผนปฏิบัติงานและแต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกครูผู้สอนและดำเนินตามโครงการห้องเรียน
สองภาษา  English Program)  และภาษาอังกฤษแบบเข้ม  (Intensive English Program)  โรงเรียนเทศบาล ๓ 
(ยมราชสามัคคี) 
           3.3 ดำเนินงานตามโครงการ 
       3.4 ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานโครงการของโรงเรียน เพ่ือเป็นข้อมูล  ในการแก้ไข 
ปรับปรุงและพัฒนาการดำเนินงานของโครงการให้มีประสิทธิภาพ 
          3.5 สรุปและรายงานโครงการ 
 

 4. ผลลัพธ์/ผลการดำเนินงาน 
     สถานศึกษาดำเนินการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาสู่สากลมากขึ้น โดยการเปิดโครงการห้องเรียน 
สองภาษา (EP) เริ่มที่ระดับชั้นอนุบาลปีที่ ๑  ในปีการศึกษา ๒๕๕๑  และดำเนินการต่อเนื่องจนถึง  ปีการศึกษา 
๒๕61 มีการจัดการเรียนการสอนตามโครงการห้องเรียนสองภาษา ในระดับชั้นอนุบาลปีที่ ๑, ชั้ นอนุบาลปีที่ ๒ 
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ -๖ จำนวน ๒ ห้องเรียนต่อสายชั้น และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3  จำนวน 1 
ห้องเรียนต่อสายชั้น นอกจากนี้สถานศึกษายังได้จัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษโดยครูไทย (EIS) ในระดับชั้น
ประถมศึกษาปีที่ ๑-๖  จำนวน ๒ ห้องเรียนต่อสายชั้น ซึ่งนักเรียนที่เข้าเรียนในโครงการห้องเรียนสองภาษา (EP)  
จะได้เรียนรู้ภาษาอังกฤษ, คณิตศาสตร์, วิทยาศาสตร์, สุขศึกษาและพลศึกษาจากครูชาวต่างชาติ  ส่วนห้องเรียน
สอนภาษาอังกฤษโดยครูไทย (EIS) ผู้เรียนจะมีเวลาเรียนวิชาภาษาอังกฤษจากครูไทยในรายวิชาคณิต วิทยาศาสตร์
และคอมพิวเตอร์    
 

 5. ปัจจัยเกื้อหนุนหรือปัจจัยแห่งความสำเร็จ 
     สถานศึกษา ได้รับนโยบายการจัดการศึกษารูปแบบห้องเรียนสองภาษาที่ชัดเจนจากผู้บริหารเทศบาล
นครนครราชสีมา เทศบาลนครนครราชสีมาให้งบประมาณมาส่วนหนึ่งเพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนครูชาวต่างชาติ 
ผู้ปกครองและบุตรหลานได้รับการจัดการศึกษาในราคาที่ถูกและดีมีคุณภาพคุ้มค่ากับการจ่ายเงิน ทำให้บอกต่อไป
ยังผู้ปกครองท่านอ่ืน ๆ และให้ความร่วมมือกับโรงเรียนในทุกด้าน คณะครูมีความรู้  ความเข้าใจในการจัด
การศึกษาตามรูปแบบห้องเรียนสองภาษาจึงมุ่งม่ันตั้งใจดำเนินงานให้บรรลุเป้าหมายตามที่วางไว้ ดังนั้น จึงกล่าวได้
ว่า การจัดการเรียนการสอนในรูปแบบห้องเรียนสองภาษาของโรงเรียนมีความร่วมมือ ร่ วมใจ ของทุกฝ่ายที่
เกี่ยวข้อง ไม่ว่าจะฝ่ายบริหารของทางเทศบาล ฝ่ายบริหารของโรงเรียน คณะครู ผู้ปกครอง และชุมชน  
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รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา(SAR) 
 

 
 6. แนวทางการพัฒนาให้ยั่งยืน 
              สถานศึกษามีแนวทางในการเสริมการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  เพ่ือความ
ร่วมมือระหว่างโรงเรียนกับชุมชนในการระดมความคิดเห็นต่าง ๆ และทรัพยากรสนับสนุน ประสานความร่วมมือ
กับสมาคมผู้ปกครอง ครู และศิษย์เก่าเพ่ือดำเนินกิจกรรมทางด้านการศึกษา ในการพัฒนาและยกระดับในการจัด
การศึกษา สร้างความร่วมมือกับหน่วยงานทางการศึกษาหรือองค์กรที่ประสบความสำเร็จในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
อย่างต่อเนื่อง ศึกษาทบทวนแผนยุทธศาสตร์เพ่ือปรับปรุงให้มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล พัฒนาการจัด
การศึกษาของทุกฝ่ายเป็นไปในทิศทางเดียวกัน  
    พัฒนาผู้เรียนตามมาตรฐานหลักสูตรมุ่งสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ ให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะที่พึง
ประสงค์และสมรรถนะหลักตามมาตรฐานการศึกษา ให้ผู้เรียนได้รับประสบการณ์ตรงจากกิจกรรมทางการเรียน 
ส่งเสริมการประกวดแข่งขันตามกิจกรรมที่ผู้เรียนมีความสามารถ สร้างความเชื่อมั่นให้ผู้เรียนในการพัฒนาตนเอง
และการแสดงออกอย่างสร้างสรรค์ ควบคู่กับการพัฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษ ภาษาจีน ทั้งการอ่าน การพูด การ
ฟัง และการดูเพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้อย่างหลากหลายและมีเจตคติที่ดีต่อการเรียน 
    นอกจากนั้นสถานศึกษาส่งเสริมสนับสนุนให้ครูและบุคลากรจัดบรรยากาศและสภาพแวดล้อมภายใน
สถานศึกษาให้น่าอยู่และเอ้ือต่อการเรียนรู้ มีส่วนร่วมในการดูแลรักษาความสะอาดอาคารสถานที่ของโรงเรียน มี
ความปลอดภัยในการใช้อาคารสถานที่ พัฒนาห้องเรียนอัจฉริยะ (Smart Classroom) จัดหาวัสดุ ครุภัณฑ์ สื่อ
อุปกรณ์การเรียนที่มีความพร้อม เพ่ือให้ผู้ เรียนมีความสุขและได้เรียนรู้ในสภาพห้องเรียนที่มีบรรยากาศ 
สภาพแวดล้อมที่น่าดู น่าอยู่ น่าเรียน เพ่ือผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่ดีขึ้น  สร้างโอกาสในการให้ผู้เรียนได้รับ
ประสบการณ์พิเศษนอกห้องเรียน (Extra Class) เพ่ือการเรียนรู้ร่วมกัน ฝึกการแก้ปัญหา ช่วยเหลือตนเอง ได้ใช้
ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารในชีวิตประจำวัน 
 7. การเป็นต้นแบบให้กับหน่วยงานอื่น/การขยายผล และ/หรือรางวัลที่ได้รับ 
     สถานศึกษาได้รับการยอมรับจากหน่วยงานอ่ืนๆ และเป็นแหล่งศึกษาดูงานอย่างต่อเนื่อง มีหน่วยงาน
ทางการศึกษาได้เข้ามาเยี่ยมชมศึกษาดูงานความสำเร็จของการจัดกิจกรรมห้องเรียนสองภาษา ดังนี้ 
     - เทศบาลเมืองบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี       
     - โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก สังกัดเทศบาลนครขอนแก่น 
     - โรงเรียนเทศบาลวัดท่าสะต๋อย  สังกัดเทศบาลนครเชียงใหม่   
     - โรงเรียนไร่ใต้ประชาคม จังหวัดอุบลราชธานี 
     - โรงเรียนเบตตี้ดูเมน 2 ช่องเม็ก สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี 
     - ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลนาจอมเทียน จังหวัดชลบุรี 
     - เทศบาลตำบลป่าโมก จังหวัดอ่างทอง 
     - โรงเรียนสหกรณ์ประชานุกูล สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพร 
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 รางวัลที่เป็นผลจากการจัดการศึกษาโครงการห้องเรียนสองภาษาที่สถานศึกษาได้รับในปีการศึกษาที่
ผ่านมา ดังนี้    

มีผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาดีเด่น ประเภทการพัฒนาผลคะแนนการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ
ขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) สูงสุด สถานศึกษาขนาดใหญ่ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 คะแนนรวมกลุ่มสาระ 
การเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) อันดับที่ 3  กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
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ภาคผนวก 
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ประกาศโรงเรียนเทศบาล ๓ (ยมราชสามัคคี) 

เรื่อง  มาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัยและมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
เพื่อการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาและค่าเป้าหมายการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2564 

------------------------ 
 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553 มาตรา 41           
กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีสิทธิจัดการศึกษาระดับใดระดับหนึ่งหรือทุกระดับตามความพร้อม  
ความเหมาะสมและความต้องการภายในท้องถิ่น ประกอบกับมาตรา 47 กำหนดให้มีระบบการประกันคุณภาพ  
การศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับ ประกอบด้วย ระบบประกันคุณภาพภายใน 
และระบบประกันคุณภาพภายนอก กฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561 ข้อ 3 กำหนดให้  
สถานศึกษา แต่ละแห่งจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา การกำหนดมาตรฐานการศึกษาของ  
สถานศึกษาให้เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษาแต่ละระดับและประเภทการศึกษาที่ รัฐมนตรีว่าการกระทรวง 
ศึกษาธิการประกาศกำหนด  กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศ ให้ใช้มาตรฐานการศึกษา เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 
2561 เพื่อเป็นหลักเทียบเคียงในการพัฒนา ส่งเสริม สนับสนุนกำกับดูแลและติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา 
และได้ประกาศแนวทางปฏิบัติการประกันคุณภาพการศึกษาเพ่ือการประกันคุณภาพภายในโรงเรียนสังกัดองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2561 โดยกำหนดให้สถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นที่จัดการศึกษาระดับปฐมวัย ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานดำเนินการตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง 
ให้ใช้มาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประกาศ ณ วันที่ 6 
สิงหาคม พ.ศ. 2561 ทั้งนี้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้มีหนังสือ ที่ มท ๐๘๑๖.๔/ว ๓๖๑ ลงวันที่ ๖ 
กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ แจ้งให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีโรงเรียนที่จัดการศึกษาระดับปฐมวัยทุกแห่ง นำมาตรฐาน
สถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติใช้เป็นมาตรฐานในการประกันคุณภาพการศึกษาภายในโรงเรียนที่จัดการศึกษา
ระดับปฐมวัย ตั้งแต่ปีการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๓ เป็นต้นไป อาศัยอำนาจตามความในพระราชบัญญัติเทศบาล 2496 
แก้ไขเพ่ิมเติมฉบับที่ 13 พ.ศ. 2552 มาตรา 50 มาตรา 53 และมาตรา 56 และพระราชบัญญัติการศึกษา พ.ศ.
2542 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553 มาตรา 41 จึงประกาศใช้มาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัยและ
มาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เพ่ือการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาและค่าเป้าหมายการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา ปีการศึกษา 2561 โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ในการประชุม ครั้งที่ 
1 /2564 เมื่อวันที่ 14 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2564 ตามเอกสารแนบท้ายฉบับนี้ 
  
                         ประกาศ   ณ   วันที่  14  เดือน มิถุนายน  พ.ศ. ๒๕๖4 
  
          …………………………………                            ว่าที่ ร.ต.  ....................................... 
          (ดร.จิรศักดิ์  ศิริรัตนพล)                                           (อนุวัฒน์   ฉินสูงเนิน) 
ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน      ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาล ๓ (ยมราชสามัคคี)  

 
 

https://sites.google.com/site/internalqualityassurance/khxmul-phun-than-khxng-sthan-suksa/3-2-prakas-chi-matrthan-kar-suksa-khxng-sthan-suksa/download.jpg?attredirects=0


รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาล ๓ (ยมราชสามัคคี) 

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา(SAR) 
 

 
ส่วนที่ 1 ข้อมูลพื้นฐานของสถานศึกษา 

 

ข้อมูลทั่วไป 
 โรงเรียนเทศบาล ๓ (ยมราชสามัคคี) ตั้งอยู่เลขท่ี ๒๘๑ – ๒๘๓ ถนนยมราช ตำบลในเมือง อำเภอเมือง 
จังหวัดนครราชสีมา ๓๐๐๐๐ โทรศัพท์ ๐๔๔ – ๒๔๒๓๐๙  Website : http://www.ymr.ac.th   สังกัดเทศบาลนคร
นครราชสีมา  อำเภอเมืองนครราชสีมา  จังหวัดนครราชสีมา   เปิดสอนตั้งแต่ระดับ การศึกษาปฐมวัย ( อนุบาล 
๑-๒ )  ถึงระดับการศึกษาภาคบังคับ  (มัธยมศึกษาปีที่ ๓ )  
 

ปรัชญา  วิสัยทัศน์  และพันธกิจของสถานศึกษา 
                   ปรัชญาของโรงเรียน  สุ จิ ปุ ลิ   หัวใจนักปราชญ์ 
  ความหมาย     สุ  มาจากคำว่า   สุตตะ       หมายถึง    การฟัง 
        จิ  มาจากคำว่า   จิตตะหรือจินตะ  หมายถึง    การคิด 
        ปุ  มาจากคำว่า   ปุจฉา  หมายถึง    การถาม 
        ลิ  มาจากคำว่า   ลิขิต  หมายถึง    การเขียน, การจดบันทึก 
 

คำขวัญของโรงเรียน 
                   เรียนดี  ภาษาเด่น  เน้นคุณธรรม  ก้าวล้ำเทคโนโลยี 
 

วิสัยทัศน์   
“โรงเรียนเทศบาล ๓ (ยมราชสามัคคี) จัดการศึกษามีคุณภาพตามมาตรฐาน มุ่งเน้นด้านภาษาเพ่ือการสื่อสารและ
การใช้เทคโนโลยี ผู้เรียนมีคุณธรรมจริยธรรม รักษ์สิ่งแวดล้อม  ดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง ภายในปี 2565” 
 

พันธกิจ 

 1. บริหารจัดการศึกษาแบบมีส่วนร่วมให้ผู้เรียน มีคุณภาพตามมาตรฐาน  
 2. ส่งเสริมทักษะการใช้ภาษาไทยและภาษาต่างประเทศเพ่ือการสื่อสาร 
 3. ส่งเสริมและพัฒนาทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ อย่างสร้างสรรค์ 
 4. เสริมสร้างให้ผู้เรียนมีคุณธรรมจริยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์  
 5. อนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม เพ่ือส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดี   
 6. ปลูกฝังทักษะการดำเนินชีวิต ด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และวัฒนธรรม ตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 

 



รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาล ๓ (ยมราชสามัคคี) 

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา(SAR) 
 

 
ส่วนที่ 2 มาตรฐานสถานศึกษา ระดับการศึกษาปฐมวัย 

(ตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ) 
 

แนบท้ายประกาศโรงเรียนเทศบาล ๓ (ยมราชสามัคคี) 
เรื่อง กำหนดค่าเป้าหมายมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ  

เพื่อการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาระดับการศึกษาปฐมวัย ปีการศึกษา ๒๕๖4 
ฉบับลงวันที่  14  เดือน มิถุนายน  พ.ศ. ๒๕๖4 

........................................................................ 
 เป้าหมายมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ เพ่ือการประกันคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน
เทศบาล ๓ (ยมราชสามัคคี) พ.ศ. 2564  ประกอบด้วยมาตรฐาน 3 ด้าน ดังนี้ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
มาตรฐาน / ตัวบ่งช้ี /ประเด็นการพิจารณา 

ค่าเป้าหมาย 
ตามมาตรฐาน ระดับคุณภาพ 

0 1 2 3 
มาตรฐานด้านที่ ๑ การบริหารจัดการสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย                                     คะแนนเฉลี่ยร้อยละ  80 
ตัวบ่งชี้ท่ี ๑.๑ การบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ     ดีมาก 
               ๑.๑.๑   บริหารจัดการสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยอย่างเป็นระบบ    ✓  
      ๑.๑.๒   บริหารหลักสูตรสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย    ✓  
      ๑.๑.๓   บริหารจัดการข้อมูลอย่างเป็นระบบ    ✓  
ตัวบ่งชี้ท่ี ๑.๒   การบริหารจัดการบุคลากรทุกประเภทตามหน่วยงานที่สังกัด      ดีมาก 
               ๑.๒.๑   บริหารจัดการบุคลากรอย่างเป็นระบบ     ✓  
                ๑.๒.๒   ผู้บริหารสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย/หัวหน้าระดับปฐมวัย/ผู้
ดำเนินกิจการ มีคุณวุฒิ/ คุณสมบัติเหมาะสม และบริหารงานอย่างมีประสิทธิภาพ  

   ✓  

      ๑.๒.๓   ครู/ผู้ดูแลเด็กท่ีทำหน้าที่หลักในการดูแลและพัฒนาเด็ก
ปฐมวัย มีวุฒิการศึกษา/ คุณสมบัติเหมาะสม  

   ✓  

      ๑.๒.๔   บริหารบุคลากรจัดอัตราส่วนของครู/ผู้ดูแลเด็กอย่าง
เหมาะสมพอเพียงต่อจำนวนเด็กในแต่ละกลุ่มอายุ 

   ✓  

ตัวบ่งชี้ท่ี ๑.๓   การบริหารจัดการสภาพแวดล้อมเพ่ือความปลอดภัย     ดีมาก 
               ๑.๓.๑   บริหารจัดการด้านสภาพแวดล้อมเพ่ือความปลอดภัย 
อย่างเป็นระบบ  

   ✓  

      ๑.๓.๒   โครงสร้างและตัวอาคารมั่นคง ตั้งอยู่ในบริเวณและ
สภาพแวดล้อมที่ปลอดภัย  

   ✓  

               ๑.๓.๓   จัดการความปลอดภัยของพ้ืนที่เล่น/สนามเด็กเล่น  
และสภาพแวดล้อมภายนอกอาคาร 

   ✓  



รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาล ๓ (ยมราชสามัคคี) 

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา(SAR) 
 

 

 
 
 
 
 

มาตรฐาน / ประเด็นการพิจารณา 
ค่าเป้าหมาย 

ตามมาตรฐาน 
ระดับคุณภาพ 

0 1 2 3 
 

               ๑.๓.๔   จัดการสภาพแวดล้อมภายในอาคาร ครุภัณฑ์ อุปกรณ์ 
เครื่องใช้ให้ปลอดภัย เหมาะสมกับการใช้งานและเพียงพอ  

   ✓  

               ๑.๓.๕   จัดให้มีของเล่นที่ปลอดภัยได้มาตรฐาน มีจำนวนเพียงพอ 
สะอาด เหมาะสมกับระดับพัฒนาการของเด็ก  

   ✓  

               ๑.๓.๖   ส่งเสริมให้เด็กปฐมวัยเดินทางอย่างปลอดภัย    ✓  
               ๑.๓.๗   จัดให้มีระบบป้องกันภัยจากบุคคลทั้งภายในและภายนอก
สถานพัฒนาเด็กปฐมวัย 

   ✓  

               ๑.๓.๘   จัดให้มีระบบรับเหตุฉุกเฉิน ป้องกันอัคคีภัย/ ภัยพิบัติตาม
ความเสี่ยงของพ้ืนที่ 

   ✓  

ตัวบ่งชี้ท่ี ๑.๔   การจัดการเพ่ือส่งเสริมสุขภาพและการเรียนรู้     ดีมาก 
               ๑.๔.๑   มีการจัดการเพื่อส่งเสริมสุขภาพ เฝ้าระวังการเจริญเติบโต
ของเด็ก และดูแลการเจ็บป่วยเบื้องต้น 

   ✓  

               ๑.๔.๒   มีแผนและดำเนินการตรวจสุขอนามัยประจำวัน  
ตรวจสุขภาพประจำปี และป้องกันควบคุมโรคติดต่อ 

   ✓  

               ๑.๔.๓   อาคารต้องมีพ้ืนที่ใช้สอยเป็นสัดส่วนตามกิจวัตรประจำวัน
ของเด็กท่ีเหมาะสมตามช่วงวัย และการใช้ประโยชน์ 

   ✓  

               ๑.๔.๔   จัดให้มีพ้ืนที่/มุมประสบการณ์ และแหล่งเรียนรู้ในห้องเรียน
และนอกห้องเรียน . 

   ✓  

               ๑.๔.๕   จัดบริเวณห้องน้ำ ห้องส้วม ที่แปรงฟัน/ล้างมือให้เพียงพอ 
สะอาด ปลอดภัย และ เหมาะสมกับการใช้งานของเด็ก 

   ✓  

               ๑.๔.๖   จัดการระบบสุขาภิบาลที่มีประสิทธิภาพ ครอบคลุมสถานที่
ปรุง ประกอบอาหาร น้ำดื่มน้ำใช้ กำจัดขยะ สิ่งปฏิกูล และพาหะนำโรค 

   ✓  

               ๑.๔.๗   จัดอุปกรณ์ภาชนะและเครื่องใช้ส่วนตัวให้เพียงพอกับ 
การใช้งานของเด็กทุกคน และดูแลความสะอาดและปลอดภัยอย่างสม่ำเสมอ 

   ✓  

ตัวบ่งชี้ท่ี ๑.๕   การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของครอบครัวและชุมชน     ดีมาก 
               ๑.๕.๑   มีการสื่อสารเพ่ือสร้างความสัมพันธ์และความเข้าใจอันดี
ระหว่างพ่อแม่/ผู้ปกครอง กับสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยเกี่ยวกับตัวเด็กและการ
ดำเนินงานของสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย  

   ✓  

               ๑.๕.๒   การจัดกิจกรรมที่พ่อแม่/ผู้ปกครอง/ครอบครัว และชุมชน  
มีส่วนร่วม 

   ✓  



รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาล ๓ (ยมราชสามัคคี) 

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา(SAR) 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

มาตรฐาน / ประเด็นการพิจารณา 
ค่าเป้าหมาย 

ตามมาตรฐาน 
ระดับคุณภาพ 

0 1 2 3 
 

                 ๑.๕.๓   ดำเนนิงานให้สถานพัฒนาเด็กปฐมวัยเป็นแหล่งเรียนรู้
แก่ชุมชนในเรื่องการพัฒนาเด็กปฐมวัย   

   ✓  

                 ๑.๕.๔   มีคณะกรรมการสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย    ✓  
มาตรฐานด้านที่ ๒ ครู/ผู้ดูแลเด็กให้การดูแลและจัดประสบการณ์การเรียนรู้และการเล่นเพื่อพัฒนาเด็กปฐมวัย   
                                                                                                                คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 80   
ตัวบ่งชี้ท่ี ๒.๑   การดูแลและพัฒนาเด็กอย่างรอบด้าน      ดีมาก 
               ๒.๑.๑   มีแผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่สอดคล้องกับ
หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย มีการดำเนินงานและประเมินผล  

   ✓  

                ๒.๑.๒   จัดพื้นที่/มุมประสบการณ์การเรียนรู้และการเล่น 
ที่เหมาะสมอย่างหลากหลาย  

   ✓  

                ๒.๑.๓   จัดกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาการทุกด้านอย่างบูรณาการ
ตามธรรมชาติของเด็กที่เรียนรู้ ด้วยประสาทสัมผัส ลงมือทำ ปฏิสัมพันธ์ และ
การเล่น  

   ✓  

                ๒.๑.๔   เลือกใช้สื่อ/อุปกรณ์ เทคโนโลยี เครื่องเล่นและจัด
สภาพแวดล้อมภายใน-ภายนอก แหล่งเรียนรู้ ที่เพียงพอ เหมาะสม ปลอดภัย  

   ✓  

                ๒.๑.๕   เฝ้าระวังติดตามพัฒนาการเด็กรายบุคคลเป็นระยะ  
เพ่ือใช้ผลในการจัดกิจกรรม พัฒนาเด็กทุกคนให้เต็มตามศักยภาพ  

   ✓  

ตัวบ่งชี้ท่ี ๒.๒   การส่งเสริมพัฒนาการด้านร่างกายและดูแลสุขภาพ     ดีมาก 
                 ๒.๒.๑   ให้เด็กรับประทานอาหารที่ครบถ้วนในปริมาณท่ี
เพียงพอและส่งเสริมพฤติกรรมการกินที่เหมาะสม 

   ✓  

                 ๒.๒.๒   จัดกิจกรรมให้เด็กได้ลงมือปฏิบัติอย่างถูกต้องเหมาะสม 
ในการดูแลสุขภาพ ความปลอดภัยในชีวิตประจำวัน  

   ✓  

                 ๒.๒.๓   ตรวจสุขภาพอนามัยของเด็กประจำวัน  ความสะอาด
ของร่างกาย ฟันและช่องปาก เพ่ือคัดกรองโรคและการบาดเจ็บ 

   ✓  

                 ๒.๒.๔   เฝ้าระวังติดตามการเจริญเติบโตของเด็กเป็นรายบุคคล 
บันทึกผลภาวะโภชนาการอย่างต่อเนื่อง 

   ✓  

                 ๒.๒.๕   จัดใหม้ีการตรวจสุขภาพร่างกาย ฟันและช่องปาก 
สายตา หู ตามกำหนด 

   ✓  



รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาล ๓ (ยมราชสามัคคี) 

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา(SAR) 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

มาตรฐาน / ประเด็นการพิจารณา 
ค่าเป้าหมาย 

ตามมาตรฐาน 
ระดับคุณภาพ 

0 1 2 3 
ตัวบ่งชี้ท่ี ๒.๓   การส่งเสริมพัฒนาการด้านสติปัญญา ภาษาและการสื่อสาร ดีมาก 
                  ๒.๓.๑   จัดกจิกรรมส่งเสริมให้เด็กได้สังเกต สัมผัส ลองทำ คิด
ตั้งคำถาม สืบเสาะหาความรู้  แก้ปัญหา จินตนาการ คิดสร้างสรรค์ โดย
ยอมรับความคิดและผลงานที่แตกต่างของเด็ก 

   ✓  

                 ๒.๓.๒   จัดกิจกรรมและประสบการณ์ทางภาษาท่ีมี
ความหมายต่อเด็ก เพ่ือการสื่อสารอย่างหลากหลาย ฝึกฟัง พูด ถาม ตอบ เล่า
และสนทนาตามลำดับขั้นตอนพัฒนาการ  

   ✓  

                  ๒.๓.๓   จัดกจิกรรมปลูกฝังให้เด็กมีนิสัยรักการอ่านให้เด็กมี
ทักษะการดูภาพ ฟังเรื่องราว พูดเล่า อ่าน วาด/เขียน เบื้องต้นตามลำดับ
พัฒนาการ โดยครู/ ผู้ดูแลเด็กเป็นตัวอย่างของการพูด และการอ่านที่ถูกต้อง 

   ✓  

                  ๒.๓.๔   จัดใหเ้ด็กมีประสบการณ์เรียนรู้เกี่ยวกับตัวเด็ก บุคคล 
สิ่งต่าง ๆ สถานที่และ ธรรมชาติรอบตัวด้วยวิธีการที่เหมาะสมกับวัย 

   ✓  

                  ๒.๓.๕   จัดกจิกรรมและประสบการณ์ด้านคณิตศาสตร์และ
วิทยาศาสตร์เบื้องต้นตามวัย โดยเด็กเรียนรู้ผ่านประสาทสัมผัสและลงมือ
ปฏิบัติด้วยตนเอง 

   ✓  

ตัวบ่งชี้ท่ี ๒.๔   การส่งเสริมพัฒนาการด้านอารมณ์ จิตใจ-สังคม ปลูกฝัง
คุณธรรมและความเป็นพลเมืองดี 

    ดีมาก 

                  ๒.๔.๑   สร้างความสัมพันธ์ที่ดีและม่ันคง ระหว่างผู้ใหญ่กับ
เด็ก  จัดกิจกรรมสร้างเสริมความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างเด็กกับเด็ก  และ 
การแก้ไขข้อขัดแย้งอย่างสร้างสรรค์ 

   ✓  

                  ๒.๔.๒   จัดกจิกรรมส่งเสริมให้เด็กมีความสุข แจ่มใส ร่าเริง  
ได้แสดงออกด้านอารมณ์  ความรู้สึกที่ดีต่อตนเอง โดยผ่านการเคลื่อนไหว
ร่างกาย ศิลปะ ดนตรี ตามความสนใจและถนัด 

   ✓  

                  ๒.๔.๓   จัดกจิกรรมและประสบการณ์ ปลูกฝังคุณธรรมให้เด็ก
ใฝ่ดี มีวินัย ซื่อสัตย์ รู้จักสิทธิและหน้าที่รับผิดชอบของพลเมืองดี รักครอบครัว 
โรงเรียน ชุมชนและประเทศชาติ วิธีที่เหมาะสมกับวัยและพัฒนาการ 

   ✓  



รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาล ๓ (ยมราชสามัคคี) 

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา(SAR) 
 

 
 

 

มาตรฐาน / ประเด็นการพิจารณา 
ค่าเป้าหมาย 

ระดับคุณภาพ 
0 1 2 3 

ตัวบ่งชี้ท่ี ๒.๕   การส่งเสริมเด็กในระยะเปลี่ยนผ่านให้ปรับตัวสู่การเชื่อมต่อ
ในขั้นถัดไป 

    ดีมาก 

                    ๒.๕.๑   จัดกิจกรรมกับผู้ปกครองให้เตรียมเด็กก่อนจาก
บ้านเข้าสู่สถานพัฒนาเด็กปฐมวัย/โรงเรียน  และจัดกิจกรรมช่วงปฐมนิเทศ
ให้เด็กปรับตัวในบรรยากาศที่เป็นมิตร 

   ✓  

                    ๒.๕.๒   จัดกิจกรรมส่งเสริมการปรับตัวก่อนเข้ารับ
การศึกษาในระดับที่สูงขึ้นแต่ละข้ัน จนถึงการเป็นนักเรียนระดับชั้น
ประถมศึกษาปีที่ ๑ 

   ✓  

มาตรฐานด้านที่ ๓ คุณภาพของเด็กปฐมวัย                                                         คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 80 
• สำหรับเด็กอายุ ๒ ปี (๒ ปี ๑๑ เดือน ๒๙ วัน) 
ตัวบ่งชี้ท่ี ๓.๑ ก  เด็กมีการเจริญเติบโตสมวัย      
                   ๓.๑.๑ ก  เดก็มีน้ำหนักตัวเหมาะสมกับวัยและสูงดีสมส่วน 
ซึ่งมีบันทึกเป็นรายบุคคล 

     

ตัวบ่งชี้ท่ี ๓.๒ ก  เด็กมีพัฒนาการสมวัย      
                   ๓.๒.๑ ก  เดก็มีพัฒนาการสมวัยโดยรวม ๕ ด้าน      
                   ๓.๒.๒ ก รายด้าน : เด็กมีพัฒนาการกล้ามเนื้อมัดใหญ่ 
(Gross Motor) 

     

                   ๓.๒.๓ ก รายด้าน : เด็กมีพัฒนาการด้านกล้ามเนื้อมัดเล็ก
และสติปัญญาสมวัย (Fine Motor Adaptive)  

     

                   ๓.๒.๔ ก รายด้าน : เด็กมีพัฒนาการด้านการรับรู้และเข้าใจ
ภาษา (Receptive Language) 

     

                   ๓.๒.๕ ก รายด้าน : เด็กมีพัฒนาการการใช้ภาษาสมวัย  
(Expressive Language) 

     

                   ๓.๒.๖ ก รายด้าน : เด็กมีพัฒนาการการช่วยเหลือตนเอง
และการเข้าสังคม (Personal Social) 

     

• สำหรับเด็ก อายุ ๓ ปี (๓ ปี ๑๑ เดือน ๒๙ วัน) 
ตัวบ่งชี้ท่ี ๓.๑ ข เด็กมีการเจริญเติบโตสมวัยและมีสุขนิสัยที่เหมาะสม     ดีมาก 
                  ๓.๑.๑ ข   เดก็มีน้ำหนักตัวเหมาะสมกับวัยและสูงดีสมส่วน 
ซึ่งมีบันทึกเป็นรายบุคคล 

   ✓  

                  ๓.๑.๒ ข   เดก็มีสุขนิสัยที่ดีในการดูแลสุขภาพตนเองตามวัย    ✓  
                  ๓.๑.๓ ข   เดก็มีสุขภาพช่องปากดี ไม่มีฟันผุ    ✓  



รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาล ๓ (ยมราชสามัคคี) 

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา(SAR) 
 

 

 

มาตรฐาน / ประเด็นการพิจารณา 
ค่าเป้าหมาย  

0 1 2 3 ผลการประเมิน 
ตัวบ่งชี้ท่ี ๓.๒ ข   เด็กมีพัฒนาการสมวัย     ดีมาก 
                  ๓.๒.๑ ข   เดก็มีพัฒนาการสมวัยโดยรวม ๕ ด้าน    ✓  
ตัวบ่งชี้ท่ี ๓.๓ ข   เด็กมีพัฒนาการด้านการเคลื่อนไหว     ดีมาก 
                  ๓.๓.๑ ข   เดก็มีพัฒนาการด้านการใช้กล้ามเนื้อมัดใหญ่ 
สามารถเคลื่อนไหวและทรงตัวได้ตามวัย 

   ✓  

                 ๓.๓.๒ ข   เด็กมีพัฒนาการด้านการใช้กล้ามเนื้อมัดเล็กและ 
การประสานงานระหว่างตากับมือตามวัย 

   ✓  

ตัวบ่งชี้ท่ี ๓.๔ ข   เด็กมีพัฒนาการด้านอารมณ์จิตใจ     ดีมาก 
                  ๓.๔.๑ ข   เดก็แสดงออกร่าเริง แจ่มใส รู้สึกม่ันคงปลอดภัย 
แสดงความรู้สึกต่อตนเองและผู้อื่นได้สมวัย  

   ✓  

                  ๓.๔.๒ ข   เดก็มีความสนใจ และร่วมกิจกรรมต่าง ๆ  
อย่างสมวัย ซึ่งรวมการเล่น การทำงาน ศิลปะ ดนตรี กีฬา 

   ✓  

                  ๓.๔.๓ ข   เดก็สามารถอดทน รอคอย ควบคุมตนเอง ยับยั้ง
ชั่งใจ ทำตามข้อตกลง คำนึงถึง ความรู้สึกของผู้อื่น มีกาลเทศะ ปรับตัว 
เข้ากับสถานการณ์ใหม่ได้สมวัย 

   ✓  

ตัวบ่งชี้ท่ี ๓.๕ ข   เด็กมีพัฒนาการด้านสติปัญญา เรียนรู้และสร้างสรรค์          ดีมาก 
                 ๓.๕.๑ ข   เด็กบอกเกี่ยวกับตัวเด็ก บุคคล สถานที่แวดล้อม
ธรรมชาติ และสิ่งต่าง ๆ รอบตัวเด็กได้สมวัย 

   ✓  

                 ๓.๕.๒ ข   เด็กมีพ้ืนฐานด้านคณิตศาสตร์ สามารถสังเกต 
จำแนก และเปรียบเทียบ จำนวน มิติสัมพันธ์  (พ้ืนที่/ระยะ) เวลา  ได้สมวัย 

   ✓  

                 ๓.๕.๓ ข   เด็กสามารถคิดอย่างมีเหตุผล แก้ปัญหาได้สมวัย    ✓  
                 ๓.๕.๔ ข   เด็กมีจินตนาการ และความคิดสร้างสรรค์  
ที่แสดงออกได้สมวัย 

   ✓  

                 ๓.๕.๕ ข   เด็กมีความพยายาม มุ่งมั่นตั้งใจ กิจกรรมให้สำเร็จ
สมวัย 

   ✓  

ตัวบ่งชี้ท่ี ๓.๖ ข   เด็กมีพัฒนาการด้านภาษาและการสื่อสาร     ดีมาก 
                ๓.๖.๑ ข   เด็กสามารถฟัง พูด จับใจความ เล่า สนทนา และ
สื่อสารได้สมวัย 

   ✓  

                ๓.๖.๒ ข   เด็กมีทักษะในการดูรูปภาพ สัญลักษณ์ การใช้
หนังสือ รู้จักตัวอักษร  การคิดเขียนคำ  และการอ่านเบื้องต้นได้สมวัยและ
ตามลำดับพัฒนาการ 

   ✓  



รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาล ๓ (ยมราชสามัคคี) 

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา(SAR) 
 

 

 
การสรุปผลการประเมินของโรงเรียน ตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๑ 

ระดับคุณภาพ 
เกณฑ์การพิจารณา 

คะแนนเฉลี่ย จำนวนข้อที่ต้องปรับปรุง 
A ดีมาก ร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป ไม่มี 
B ดี ร้อยละ ๖๐-๗๙.๙๙ ๑-๗ ข้อ 
C ผ่านเกณฑ์ขั้นต้น ร้อยละ ๔๐-๕๙.๙๙ ๘-๑๕ ข้อ 
D ต้องปรับปรุง ต่ำกว่าร้อยละ ๔๐ ๑๖ ข้อขึ้นไป 

มาตรฐาน / ประเด็นการพิจารณา 
ค่าเป้าหมาย 

ผลการประเมิน 
0 1 2 3 

                 ๓.๖.๓ ข   เด็กมีทักษะการวาด การขีดเขียนตามลำดับ
ขั้นตอนพัฒนาการสมวัย นำไปสู่การขีด เขียนคำท่ีคุ้นเคย และสนใจ 

   ✓  

                ๓.๖.๔ ข   เด็กมีทักษะในการสื่อสารอย่างเหมาะสมตามวัย 
โดยใช้ภาษาไทยเป็นหลัก และมีความคุ้นเคยกับภาษาอ่ืนด้วย  

   ✓  

ตัวบ่งชี้ท่ี ๓.๗ ข   เด็กมีพัฒนาการด้านสังคม คุณธรรม มีวินัย และ
ความเป็นพลเมืองดี 

    ดีมาก 

                 ๓.๗.๑ ข   เด็กมีปฏิสัมพันธ์กับผู้อ่ืนได้อย่างสมวัย และ
แสดงออกถึงการยอมรับความแตกต่างระหว่างบุคคล 

   ✓  

                  ๓ .๗ .๒ ข   เด็กมีความเมตตา กรุณา มีวินั ย ซื่อสัตย์   
รับผิดชอบต่อตนเองและส่วนรวม และมีค่านิยมท่ีพึงประสงค์สมวัย 

   ✓  

                 ๓.๗.๓ ข   เด็กสามารถเล่น และทำงานร่วมกับผู้อ่ืนเป็นกลุ่ม 
เป็นได้ท้ังผู้นำและผู้ตาม  แก้ไข  ข้อขัดแย้งอย่างสร้างสรรค์ 

   ✓  

                 ๓.๗.๔ ข   เด็กภาคภูมิใจที่เป็นสมาชิกที่ดีในครอบครัว ชุมชน 
สถานพัฒนาเด็กปฐมวัยและตระหนักถึงความเป็นพลเมืองดีของประเทศ
ไทย และภูมิอาเซียน   

   ✓  



รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาล ๓ (ยมราชสามัคคี) 

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา(SAR) 
 

 
 

ส่วนที่ 3 มาตรฐานสถานศึกษา ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
 

มาตรฐานการศึกษาและค่าเป้าหมาย 
ระดับการศึกษาระดับขั้นพื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนเทศบาล ๓ (ยมราชสามัคคี) 

แนบท้ายประกาศโรงเรียนเทศบาล ๓ (ยมราชสามัคคี) 
เรื่อง มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน  

เพื่อการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาและค่าเป้าหมายการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2564 
ฉบับลงวันที่  ๑4  เดือน มิถุนายน  พ.ศ. ๒๕๖4 

........................................................................ 
 มาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาระดับขั้นพ้ืนฐาน  เพ่ือการประกันคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน
เทศบาล ๓ (ยมราชสามัคคี) พ.ศ. 2564  มีจำนวน 3 มาตรฐาน ดังนี้ 
มาตรฐานที่  1  คุณภาพผู้เรียน ระดับคุณภาพ ดีมาก 

1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน  
1) มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิดคำนวณ 

  มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
 1.1) ผู้เรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ร้อยละ 80 มีผลการประเมินความสามารถ 
 ด้านการอ่าน (RT) อยู่ในระดับดีขึ้นไป 
 1.2) ผู้เรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 มีผลการทดสอบความสามารถพ้ืนฐานของผู้เรียน
ระดับชาติ (National Test : NT) ด้านภาษาไทย ค่าเฉลี่ยร้อยละ 50 ขึ้นไป 
 1.3) ผู้เรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 มีผลการทดสอบความสามารถพ้ืนฐานของผู้เรียน
ระดับชาติ (National Test : NT) ด้านคณิตศาสตร์ ค่าเฉลี่ยร้อยละ 40 ขึ้นไป 
 1.4) ผู้เรียนโครงการห้องเรียนสองภาษาในระดับชั้น ป.6 ร้อยละ 90 มีผลการทดสอบ
ภาษาอังกฤษอยู่ในระดับ A1 ตามเกณฑ์การประเมินของ CEFR 
                     1.5) ผู้เรียนโครงการห้องเรียนสองภาษาในระดับชั้น ม.3 ร้อยละ 30 มีผลการทดสอบ   
ภาษาอังกฤษอยู่ในระดับ A2 ตามเกณฑ์การประเมินของ CEFR 
 1.6) ผู้เรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มีผลการทดสอบทางการศึกษาขั้นพ้ืนฐานระดับชาติ 
(O-NET) วิชาคณิตศาสตร์ ค่าเฉลี่ยร้อยละ 30 ขึ้นไป   
 1.7) ผู้เรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มีผลการทดสอบทางการศึกษาขั้นพ้ืนฐานระดับชาติ 
(O-NET) วิชาภาษาไทย ค่าเฉลี่ยร้อยละ 45 ขึ้นไป   
  1.8) ผู้เรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีผลการทดสอบทางการศึกษาขั้นพ้ืนฐานระดับชาติ 
(O-NET) วิชาคณิตศาสตร์ ค่าเฉลี่ยร้อยละ 30 ขึ้นไป   
 1.9) ผู้เรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีผลการทดสอบทางการศึกษาขั้นพ้ืนฐานระดับชาติ 
(O-NET) วิชาภาษาไทย ค่าเฉลี่ยรอ้ยละ 50 ขึ้นไป   

 2)  มีความสามารถในการคดิวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็น และแก้ปัญหา 
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รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา(SAR) 
 

 
  มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
  2.1)  ผู้เรียนร้อยละ 60 มีความสามารถในการคิดจำแนกแยกแยะ ใคร่ครวญไตร่ตรอง  
แก้ปัญหาอย่างรอบคอบและมีเหตุผล อยู่ในระดับดีขึ้นไปตามเกณฑ์ท่ีหลักสูตรสถานศึกษากำหนด 
   2.2)  ผู้เรียนร้อยละ 60 มีการแสดงความคิดเห็น อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และร่วมกัน
แก้ปัญหาในการเรียน  อยู่ในระดับดีขึ้นไปตามเกณฑ์ที่หลักสูตรสถานศึกษากำหนด 
  3)  มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม 
  มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
   3.1) ผู้เรียนร้อยละ 60 มีความสามารถในการสร้างสรรค์ผลงาน/ชิ้นงานใหม่ และนำเสนอ
ผลงานในรูปแบบตามความถนัดของตนเอง/กลุ่ม ได้ อย่างน้อย 2 ชิ้นงาน/ปีการศึกษา 
 4)  มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
  มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
   4.1)  ผู้เรียนทุกคนสามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการพัฒนาตนเอง                 
อยู่ในระดับดีขึ้นไป  ตามเกณฑ์ท่ีหลักสูตรสถานศึกษากำหนด 
   4.2)  ผู้เรียนร้อยละ 80 สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่างสร้างสรรค์และปลอดภัย  
อยู่ในระดับดีขึ้นไป  ตามเกณฑ์ท่ีหลักสูตรสถานศึกษากำหนด 
 5)  มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 
  มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
   5.1)  ผู้เรียนร้อยละ 70 มีระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยรวมตามหลักสูตรสถานศึกษา 
ตั้งแต่ระดับ 2.5 ขึ้นไป 
  5.2) ผู้เรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มีผลการทดสอบระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET)  
ค่า T-score ตั้งแต่ 40 ขึ้นไป   
  5.3) ผู้เรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีผลการทดสอบระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET)  
ค่า T-score ตั้งแต่ 40 ขึ้นไป 
 6)  มีความรู้ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ 
  มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
  6.1) ผู้เรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ร้อยละ 80 มีความรู้และทักษะพ้ืนฐานต่องานอาชีพ
อย่างน้อย 1 อย่าง   
  6.2) ผู้เรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ร้อยละ 80 มีความรู้และทักษะพ้ืนฐานต่องานอาชีพ
อย่างน้อย 1 อย่าง และมีเจตคติท่ีดีพร้อมที่จะศึกษาต่อในระดับชั้นที่สูงขึ้น 
 1.2 คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน 
  1) การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากำหนด 
  มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
   1.1)  ผู้เรียนร้อยละ 80 มีวนิัย มีความรับผิดชอบและปฏิบัติตามระเบียบที่สถานศึกษากำหนด 
   1.2)  ผู้เรียนทุกคนมีส่วนร่วมในกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ทั้งในและนอกสถานศึกษา  
อย่างน้อย 2 ครั้งต่อปีการศึกษา 
   1.3)  ผู้เรียนทุกคนมีส่วนร่วมในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมภายในสถานศึกษา ตลอดปีการศึกษา 
  

 2) ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย 
  มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
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   2.1) ผู้เรียนทุกคนมีส่วนร่วมในกิจกรรมที่แสดงถึงการเห็นคุณค่า ภูมิใจในวัฒนธรรม  
ความภาคภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย อย่างน้อย 3 กิจกรรมต่อปีการศึกษา 
  3) การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย 
  มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
    3.1)  ผู้เรียนทุกคนมีส่วนร่วมในกิจกรรมและปฏิบัติงานร่วมกับผู้อ่ืนอย่างให้เกียรติ เคารพ 
ยอมรับในการตัดสินใจร่วมกัน อย่างน้อย 2 กิจกรรมต่อปีการศึกษา 
  4) สุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม 
  มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
   4.1)  ผู้เรียนร้อยละ 80 มีสุขภาพกาย และมีน้ำหนัก ส่วนสูง และสมรรถภาพทางกาย 
ตามเกณฑ์มาตรฐานของกรมอนามัย 
   4.2)  ผู้เรียนร้อยละ 90 สามารถป้องกันตนเองจากสิ่งเสพติดให้โทษ หลีกเลี่ยงสภาวะที่เสี่ยงต่อ
โรคภัย โรคติดต่อร้ายแรง อุบัติเหตุ และปัญหาทางเพศ 
   4.3)  ผู้เรียนทุกคนมีส่วนร่วมในกิจกรรมด้านศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์ อย่างน้อย 2 กิจกรรม 
ต่อปีการศึกษา 
   4.4)  ผู้เรียนทุกคนมีส่วนร่วมในกิจกรรมกีฬาและนันทนาการ อย่างน้อย 2 กิจกรรม 
ต่อปีการศึกษา 
 

มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ  ระดับคุณภาพ ดีมาก 
 2.1  มีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจที่สถานศึกษากำหนดชัดเจน 
  มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
  2.1.1  สถานศึกษามีการกำหนดเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจ ที่เกิดจากความต้องการของชุมชน 
ที่ชัดเจน สอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษา ท้องถิ่น กรมส่งเสริม แผนการศึกษาชาติ และนโยบายของรัฐบาล 
 2.2  มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 
  มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
       2.2.1  สถานศึกษามีการกำหนดมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษา 
ของชาติ 
        2.2.2  สถานศึกษามีการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษา สอดรับกับมาตรฐาน 
ที่สถานศึกษากำหนด 

2.2.3  สถานศึกษามีการดำเนินการตามแผนพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษา 
       2.2.4  สถานศึกษามีการตรวจสอบทบทวนคุณภาพสถานศึกษาโดยการมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง 
และผู้ที่เก่ียวข้องทุกฝ่าย 
                 2.2.5  สถานศึกษามีการประเมินคุณภาพสถานศึกษาโดยการมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง และ 
 ผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย 
                 2.2.6  สถานศึกษามีการรายงานคุณภาพสถานศึกษาประจำปีโดยการมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง 
 และผู้ที่เก่ียวข้องทุกฝ่าย 
 2.3  ดำเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษา  และ 
ทุกกลุ่มเป้าหมาย 
  มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
  2.3.1  สถานศึกษามีการจัดทำหลักสูตรสถานศึกษาตามบริบทของสถานศึกษา ที่สอดคล้องกับ
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐานของกระทรวงศึกษาธิการ และนโยบายของหน่วยงานต้นสังกัด 
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  2.3.2  สถานศึกษาจัดโครงการ/กิจกรรม ส่งเสริมสนับสนุนตามนโยบายเกี่ยวกับการจัดการศึกษา 
ที่คำนึงถึงคุณภาพนักเรียนทุกกลุ่มเป้าหมาย 
  2.3.3  สถานศึกษามีการประเมินหลักสูตรสถานศึกษา โดยความร่วมมือของผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย                       
ปีการศึกษาละ 1 ครั้ง 
 2.4 พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 
  มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
  2.4.1  สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุน ครูและบุคลากรทุกคน ให้ได้รับการอบรมพัฒนาสอดคล้อง
ตรงตามหน้าที่ที่ปฏิบัติ ตามท่ีคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลกรทางการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการกำหนด  
อย่างน้อย 20 ชั่วโมงต่อปีการศึกษา 
  2.4.2  สถานศึกษาพัฒนาครูทุกคนให้มีความสามารถในการจัดการเรียนรู้  และใช้สื่อเทคโนโลยี
สารสนเทศอย่างต่อเนื่องตลอดปีการศึกษา  
  2.4.3  สถานศึกษาส่งเสริมให้ครูมีสมรรถนะภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารและทักษะการใช้
คอมพิวเตอร์เพ่ือจัดการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดปีการศึกษา 
  2.4.4  สถานศึกษามีการนิเทศ ติดตามการจัดการสอนครูและบุคลากรทุกคน  อย่างน้อย 2 ครั้งต่อ
ปีการศึกษา 
 2.5 จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
  มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
  2.5.1   สถานศึกษาจัดสภาพห้องเรียนสะอาด อากาศถ่ายเท ปลอดภัย เหมาะสมและเอ้ือต่อ 
การเรียนรู้ 
  2.5.2   สถานศึกษามีการจัดแหล่งเรียนรู้ ห้องสมุด ห้องสมุดสองภาษา และห้องปฏิบัติการต่าง ๆ 
เพียงพอสำหรับผู้เรียน 
 2.6 จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรยีนรู้ 
  มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
  2.6.1  สถานศึกษามีการจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่สนับสนุนการบริหารจัดการ และ 
การเรียนรู้อย่างเพียงพอและใช้ประโยชน์ได้อย่างเต็มศักยภาพ 
 

มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ  ระดับคุณภาพ ดี 
 3.1  จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 
  มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
  3.1.1  ครูทุกคนจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง ตามมาตรฐาน 
การเรียนรู้ ตัวชี้วัดตามเกณฑ์ที่หลักสูตรสถานศึกษากำหนด 
       3.1.2  ครูทุกคนมีการจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ที่สามารถนำไปจัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้ฝึกทักษะ   
ได้นำเสนอผลงาน  และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 
 3.2  ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้ 
  มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
  3.2.1  ครูทุกคนผลิต/จัดหา สื่อการสอน เพ่ือใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน อย่างน้อย  
2 ชิ้น ต่อปีการศึกษา 
  3.2.2  ครูทุกคนจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่สร้างโอกาสให้ผู้เรียนได้แสวงหาความรู้ด้วยตนเองจาก 
สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย 
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 3.3  มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก 
  มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
  3.3.1  ครูทุกคนมีข้อมูลนักเรียนเป็นรายบุคคล  และนำสรุปผลการสังเคราะห์ข้อมูลนักเรียนไป
วางแผนพัฒนาจัดการเรียนการสอน 
  3.3.2  ครูทุกคนมีการจัดกิจกรรมทั้งในและนอกห้องเรียนร่วมกันกับผู้เรียน มีการจัดช่วงเวลาในการ
ให้คำปรึกษา และเรียนรู้ร่วมกันอย่างมีความสุข 
 3.4  ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบและนำผลมาพัฒนาผู้เรียน 
  มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
  3.4.1  ครูทุกคนมีเครื่องมือ/แผน ในการวัดและประเมินผลตามสภาพจริง มีการกำหนดสัดส่วน
คะแนน จำนวนชิ้นงานและพฤติกรรมนักเรียนที่ชัดเจนในทุกรายวิชา 
  3.4.2  ครูทุกคน มีการวิเคราะห์ผลการเรียนรู้ของนักเรียน และนำผลมาพัฒนา แก้ปัญหาให้
นักเรียนโดยผ่านกระบวนการวิจัยในชั้นเรียน 
 3.5  มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 
  มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
  3.5.1  ครูทุกคนมีการอภิปราย แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ประสบการณ์ร่วมกันและให้ข้อมูลสะท้อนกลับ 
เพ่ือพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ (PLC) อย่างน้อย 50 ชั่วโมงต่อปีการศึกษา 
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คำสั่งโรงเรียนเทศบาล  ๓  (ยมราชสามัคคี) 
ที ่39 / ๒๕๖4 

เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ระดับการศึกษาระดับปฐมวัย  
สำหรับจัดทำรายงานผลการประเมินตนเอง (Self-Assessment Report : SAR) 

และรองรับการประเมินคุณภาพภายนอก 
............................................................................ 

 

 ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่ งชาติ  พ.ศ . ๒๕๔๒   แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่  3)  พ .ศ . ๒๕53 
มาตรา 41  ที่ให้กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีสิทธิจัดการศึกษาระดับใดระดับหนึ่งหรือทุกระดับตาม
ความพร้อม ความเหมาะสมและความต้องการภายในท้องถิ่น ประกอบกับมาตรา 47 กำหนดให้มีระบบการ
ประกันคุณภาพการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับ   ประกอบด้วย ระบบประกัน
คุณภาพภายในและระบบประกันคุณภาพภายนอก  โดยให้มีการจัดทำรายงานประจำปีเสนอต่อหน่วยงานต้น
สังกัด  หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  และเปิดเผยต่อสาธารณชน  เพ่ือนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา 
รวมทั้งเพ่ือรองรับการประกันคุณภาพภายนอกต่อไป ดังนั้นโรงเรียนจึงต้องจัดทำรายงานผลการประเมินตนเอง 
(Self-Assessment Report : SAR) ซึ่งเป็นการสื่อสารให้ผู้เรียน ผู้ปกครอง ชุมชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ
ถึงความก้าวหน้าและผลการดำเนินงานจัดการศึกษาตามมาตรฐานคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ 
เพ่ือให้ระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาเป็นไปด้วยความเรียบร้อย  โรงเรียนจึงแต่งตั้งคณะกรรมการ
ประเมินคุณภาพการศึกษา  ดังนี้ 
 

 1. คณะกรรมการอำนวยการ มีหน้าที่อำนวยความสะดวก นิเทศ กำกับ ติดตาม ผลการประเมินคุณภาพ
การศึกษา ผลการจัดทำรายงานผลการประเมินตนเอง (Self-Assessment Report : SAR) และการจัดทำข้อมูล
เพ่ือรองรับการประเมินภายนอก  ประกอบด้วย 
 1) ว่าที่ ร.ต.อนุวัฒน์   ฉินสูงเนิน ผู้อำนวยการสถานศึกษา     ประธานกรรมการ 
 2) นางนิตติญา สุวรรณ์โรจน รองผู้อำนวยการสถานศึกษา  กรรมการ 
 3) นางอารยา อินทะโส หัวหน้างานพัฒนาบุคลากร  กรรมการ 
 4) นางจุฬาวรรณ แสงหิรัญ หัวหน้างานหลักสูตรฯ   กรรมการ 
 5) นางวิรงรอง สุปัญญเดชา                หัวหน้าโครงการห้องเรียนสองภาษา กรรมการ 
              6) นายกำธร ฉัตรเสน                        ผู้ชว่ยผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ   กรรมการและเลขานุการ 
              7) นายพิพัฒน์ คงสัตย์                       หัวหน้างานวิชาการ    กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 

 2. คณะกรรมการจัดทำข้อมูลเพื่อประเมินคุณภาพการศกึษา มาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย  
     มีหน้าที่  ประเมินคุณภาพการศึกษาด้วยตนเอง และจัดทำข้อมูลตามมาตรฐานคุณภาพการศึกษา ที่
กำหนด  เก็บรวบรวม ข้อมูล ตรวจสอบข้อมูล และเตรียมเอกสารหลักฐานอ้างอิงเพ่ือแสดงต่อคณะกรรมการ
ประเมินภายนอก  คณะกรรมการจำแนกตามมาตรฐานคุณภาพการศึกษา ดังนี้ 
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มาตรฐานด้านที่ 1 การบริหารจัดการสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย 
ตัวบ่งชี้ท่ี ๑.๑ การบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ   
                  ๑.๑.๑  บริหารจัดการสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยอย่างเป็นระบบ 
                  ๑.๑.๒  บริหารหลักสูตรสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย 
                  ๑.๑.๓  บริหารจัดการข้อมูลอย่างเป็นระบบ 
  ตัวบ่งชี้ที่ 1.1  ภายใต้การกำกับดูแลของ  นางนิตติญา สุวรรณ์โรจน  รองผู้อำนวยการ
สถานศึกษาฝ่ายบริหารทั่วไป  ประกอบด้วย 
 1) นางวัฒนาภรณ์   ปาธิสุทธิ ์   ประธานกรรมการ 
 2) นางณภษร อัฐวัฒนกุล   รองประธานกรรมการ 
 3) นางสาวณัฐนันท์ หมวดสันเทียะ  กรรมการ 
 4) นางปพิชญ์สรา เพ็ญธนัชญ์โชติ  กรรมการ 
 5) นางสาวเอวิตรา กิ่งนอก   กรรมการ 
 6) นางสุกานดา สารรัตน์   กรรมการและเลขานุการ 
 

ตัวบ่งชี้ท่ี ๑.๒  การบริหารจัดการบุคลากรทุกประเภทตามหน่วยงานที่สังกัด 
                   ๑.๒.๑  บริหารจัดการบุคลากรอย่างเป็นระบบ 
                   ๑.๒.๒  ผู้บรหิารสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย/หัวหน้าระดับปฐมวัย/ผู้ดำเนินกิจการ มีคุณวุฒิ/ 
คุณสมบัติเหมาะสม และบริหารงานอย่างมีประสิทธิภาพ 
                   ๑.๒.๓  ครู/ผูดู้แลเด็กที่ทำหน้าที่หลักในการดูแลและพัฒนาเด็กปฐมวัย มีวุฒิการศึกษา/ 
คุณสมบัติเหมาะสม 
                   ๑.๒.๔  บริหารบุคลากรจัดอัตราส่วนของครู/ผู้ดูแลเด็กอย่างเหมาะสมพอเพียงต่อจำนวนเด็กในแต่
ละกลุ่มอายุ 
          ตัวบ่งชี้ที่ 1.2  ภายใตก้ารกำกับดูแลของ  นางนิตติญา สุวรรณ์โรจน  รองผู้อำนวยการ
สถานศึกษาฝ่ายบริหารทั่วไป  ประกอบด้วย 
 1) นางอารยา อินทะโส    ประธานกรรมการ 
 2) นางวัฒนาภรณ์   ปาธิสุทธิ ์   รองประธานกรรมการ 
 3) นางสุกานดา สารรัตน์   กรรมการ 
 4) นางณภษร อัฐวัฒนกุล   กรรมการ 
     5) นางจุฬาวรรณ แสงหิรัญ   กรรมการและเลขานุการ 
 

ตัวบ่งชี้ท่ี ๑.๓  การบริหารจัดการสภาพแวดล้อมเพื่อความปลอดภัย 
          ๑.๓.๑  บริหารจัดการด้านสภาพแวดล้อมเพ่ือความปลอดภัยอย่างเป็นระบบ 
                   ๑.๓.๒  โครงสร้างและตัวอาคารมั่นคง ตั้งอยู่ในบริเวณและสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัย 
                   ๑.๓.๓  จัดการความปลอดภัยของพ้ืนที่เล่น/สนามเด็กเล่น และสภาพแวดล้อมภายนอกอาคาร 
                   ๑.๓.๔  จัดการสภาพแวดล้อมภายในอาคาร ครุภัณฑ์ อุปกรณ์ เครื่องใช้ให้ปลอดภัย เหมาะสมกับ
การใช้งานและเพียงพอ 
                   ๑.๓.๕  จัดใหม้ีของเล่นที่ปลอดภัยได้มาตรฐาน มีจำนวนเพียงพอ สะอาด เหมาะสมกับระดับ
พัฒนาการของเด็ก 
                   ๑.๓.๖  ส่งเสริมให้เด็กปฐมวัยเดินทางอย่างปลอดภัย 
                   ๑.๓.๗  จัดใหม้ีระบบป้องกันภัยจากบุคคลทั้งภายในและภายนอกสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย 
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                   ๑.๓.๘  จัดใหม้ีระบบรับเหตุฉุกเฉิน ป้องกันอัคคีภัย/ ภัยพิบัติตามความเสี่ยงของพ้ืนที่ 
                             ตัวบง่ชี้ที่ 1.3  ภายใต้การกำกับดูแลของ  นางนิตติญา สุวรรณ์โรจน  รองผู้อำนวยการ
สถานศึกษาฝ่ายบริหารทั่วไป  ประกอบด้วย 
 1) นางสาวกนกวรรณ นิลจาด   ประธานกรรมการ 
 2) นางสาวศิวาการ บำรุงเกาะ   รองประธานกรรมการ 
 3) นางศศิธร ดับใหม่    กรรมการ 
 4) นางธันยาพร เงินโคกกรวด   กรรมการ 
 5) นางกนกวรรณ ยิ่งถาวร   กรรมการ 
 6) นางสาวเกตรุะภีร์ ป้องแก้ว   กรรมการ 
 7) นางณภษร อัฐวัฒนกุล   กรรมการ 
 8) นักการภารโรงทุกคน    กรรมการ 
          9) นายโสรัจจน์ นันทศักดิ์ภิญโญ  กรรมการและเลขานุการ 
 

ตัวบ่งชี้ท่ี ๑.๔  การจัดการเพื่อส่งเสริมสุขภาพและการเรียนรู้ 
      ๑.๔.๑  มีการจัดการเพ่ือส่งเสริมสุขภาพ เฝ้าระวังการเจริญเติบโตของเด็ก และดูแลการเจ็บป่วย
เบื้องต้น 
      ๑.๔.๒  มีแผนและดำเนินการตรวจสุขอนามัยประจำวัน  ตรวจสุขภาพประจำปี  และป้องกัน
ควบคุมโรคติดต่อ 
      ๑.๔.๓  อาคารต้องมีพ้ืนที่ใช้สอยเป็นสัดส่วนตามกิจวัตรประจำวันของเด็กที่เหมาะสมตามช่วงวัย 
และการใช้ประโยชน์ 
      ๑.๔.๔  จัดให้มีพ้ืนที่/มุมประสบการณ์ และแหล่งเรียนรู้ในห้องเรียนและนอกห้องเรียน 
      ๑.๔.๕  จัดบริเวณห้องน้ำ ห้องส้วม ที่แปรงฟัน/ล้างมือให้เพียงพอ สะอาด ปลอดภัย และ 
เหมาะสมกับการใช้งานของเด็ก 
      ๑.๔.๖  จัดการระบบสุขาภิบาลที่มีประสิทธิภาพ ครอบคลุมสถานที่ปรุง ประกอบอาหาร น้ำดื่ม 
น้ำใช้ กำจัดขยะ สิ่งปฏิกูล และพาหะนำโรค 
      ๑.๔.๗  จัดอุปกรณ์ภาชนะและเครื่องใช้ส่วนตัวให้เพียงพอกับการใช้งานของเด็กทุกคน และดูแล 
ความสะอาดและปลอดภัยอย่างสม่ำเสมอ 
      ตัวบ่งชี้ที่ 1.4  ภายใต้การกำกับดูแลของ  นางนิตติญา สุวรรณ์โรจน  รองผู้อำนวยการ
สถานศึกษาฝ่ายบริหารทั่วไป  ประกอบด้วย 
    1) นางเตือนใจ ปลอดโคกสูง   ประธานกรรมการ 
 2) นางปานทิพย์ โจมฤทธิ์   รองประธานกรรมการ 
 3) นางอดิศร ฉินสูงเนิน    กรรมการ 
 4) นางสาวจิตติมา บุญวิจิตร   กรรมการ 
 5) นางสาวดวงตา จงมหาสวัสดิ์   กรรมการ 
 6) นางปนัดดา รัตนพันธุ์   กรรมการ 
                    7) นางปพิชญ์สรา เพ็ญธนัชญ์โชติ  กรรมการและเลขานุการ 
 

ตัวบ่งชี้ท่ี ๑.๕  การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของครอบครัวและชุมชน 
                   ๑.๕.๑   มีการสื่อสารเพื่อสร้างความสัมพันธ์และความเข้าใจอันดีระหว่างพ่อแม่/ผู้ปกครอง กับ
สถานพัฒนาเด็กปฐมวัยเกี่ยวกับตัวเด็กและการดำเนินงานของสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย 
                   ๑.๕.๒   การจัดกิจกรรมที่พ่อแม่/ผู้ปกครอง/ครอบครัว และชุมชนมีส่วนร่วม 
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                   ๑.๕.๓   ดำเนินงานให้สถานพัฒนาเด็กปฐมวัยเป็นแหล่งเรียนรู้แก่ชุมชนในเรื่องการพัฒนาเด็ก
ปฐมวัย 
                   ๑.๕.๔   มีคณะกรรมการสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย 
          ตัวบ่งชี้ที่ 1.5  ภายใตก้ารกำกับดูแลของ  ว่าที่ ร.ต.อนุวัฒน์  ฉินสูงเนิน  ผู้อำนวยการ
สถานศึกษา  ประกอบด้วย 
          1) นางนิตติญา สุวรรณ์โรจน  ประธานกรรมการ 
 2) นายกำธร ฉัตรเสน    รองประธานกรรมการ 
 3) นางณภษร อัฐวัฒนกุล   กรรมการ 
 4) นางกิติยา สารมันตะ    กรรมการ 
 5) นางดวงพร เอกะกุล    กรรมการ 
 6) นางปารณีย์ ปานแก้ว   กรรมการ 
          7) นางสาวณัฐนันท์ หมวดสันเทียะ  กรรมการ 
          8) นางวัฒนาภรณ์   ปาธิสุทธิ์  กรรมการและเลขานุการ 
 

มาตรฐานด้านที่ ๒  ครู/ผู้ดูแลเด็กให้การดูแลและจัดประสบการณ์การเรียนรู้และการเล่นเพื่อพัฒนาเด็ก
ปฐมวัย           
ตัวบ่งชี้ท่ี ๒.๑  การดูแลและพัฒนาเด็กอย่างรอบด้าน 
      ๒.๑.๑  มีแผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่สอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย มีการ
ดำเนินงานและประเมินผล 
      ๒.๑.๒  จัดพื้นที่/มุมประสบการณ์การเรียนรู้และการเล่นที่เหมาะสมอย่างหลากหลาย 
      ๒.๑.๓  จัดกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาการทุกด้านอย่างบูรณาการตามธรรมชาติของเด็กที่เรียนรู้ ด้วย
ประสาทสัมผัส ลงมือทำ ปฏิสัมพันธ์ และการเล่น 
      ๒.๑.๔  เลือกใช้สื่อ/อุปกรณ์ เทคโนโลยี เครื่องเล่นและจัดสภาพแวดล้อมภายใน-ภายนอก แหล่ง
เรียนรู้ ที่เพียงพอ เหมาะสม ปลอดภัย 
      ๒.๑.๕  เฝ้าระวังติดตามพัฒนาการเด็กรายบุคคลเป็นระยะเพ่ือใช้ผลในการจัดกิจกรรม พัฒนาเด็ก 
ทุกคนให้เต็มตามศักยภาพ 
                ตัวบ่งชี้ที่ 2.1  ภายใต้การกำกับดูแลของ  นายกำธร ฉัตรเสน  ผู้ช่วยผู้อำนวยการ
สถานศึกษาฝ่ายวิชาการ  ประกอบด้วย 
          1) นายกำธร ฉัตรเสน  ประธานกรรมการ 
          2) นายพิพัฒน์ คงสัตย์  รองประธานกรรมการ 
          3) นางวัฒนาภรณ์   ปาธิสุทธิ์  กรรมการ 
          4) นางสุกานดา สารรัตน์  กรรมการ 
     5) นางสาวเอวิตรา กิ่งนอก   กรรมการ 
     6) นางปพิชญ์สรา เพ็ญธนัชญ์โชติ  กรรมการ 
               7) นางสาวณัฐนันท์ หมวดสันเทียะ  กรรมการ  
          8) นางณภษร อัฐวัฒนกุล  กรรมการและเลขานุการ 
 

ตัวบ่งชี้ท่ี ๒.๒  การส่งเสริมพัฒนาการด้านร่างกายและดูแลสุขภาพ 
      ๒.๒.๑  ให้เด็กรับประทานอาหารที่ครบถ้วนในปริมาณที่เพียงพอและส่งเสริมพฤติกรรมการกิน 
ที่เหมาะสม 
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      ๒.๒.๒  จัดกิจกรรมให้เด็กได้ลงมือปฏิบัติอย่างถูกต้องเหมาะสม ในการดูแลสุขภาพ  
ความปลอดภัยในชีวิตประจำวัน 
      ๒.๒.๓  ตรวจสุขภาพอนามัยของเด็กประจำวัน  ความสะอาดของร่างกาย ฟันและช่องปาก  
เพ่ือคัดกรองโรคและการบาดเจ็บ 
      ๒.๒.๔  เฝ้าระวังติดตามการเจริญเติบโตของเด็กเป็นรายบุคคล บันทึกผลภาวะโภชนาการ 
อย่างต่อเนื่อง 
      ๒.๒.๕  จัดให้มีการตรวจสุขภาพร่างกาย ฟันและช่องปาก สายตา หู ตามกำหนด 
      ตัวบ่งชี้ที่ 2.2  ภายใต้การกำกับดูแลของ  นางนิตติญา สุวรรณ์โรจน  รองผู้อำนวยการ
สถานศึกษาฝ่ายบริหารทั่วไป  ประกอบด้วย 
    1) นางวัฒนาภรณ์   ปาธิสุทธิ ์   ประธานกรรมการ 
 2) นางณภษร อัฐวัฒนกุล   รองประธานกรรมการ 
 3) นางสาวเอวิตรา กิ่งนอก   กรรมการ 
 4) นางสาวณัฐนันท์ หมวดสันเทียะ  กรรมการ 
              5) นางปพิชญ์สรา เพ็ญธนัชญ์โชติ  กรรมการ 
                    6) นางสุกานดา สารรัตน์   กรรมการและเลขานุการ 
 

ตัวบ่งชี้ท่ี ๒.๓  การส่งเสริมพัฒนาการด้านสติปัญญา ภาษาและการสื่อสาร 
      ๒.๓.๑  จัดกิจกรรมส่งเสริมให้เด็กได้สังเกต สัมผัส ลองทำ คิดตั้งคำถาม สืบเสาะหาความรู้  
แก้ปัญหา จินตนาการ คิดสร้างสรรค์ โดยยอมรับความคิดและผลงานที่แตกต่างของเด็ก 
      ๒.๓.๒  จัดกิจกรรมและประสบการณ์ทางภาษาที่มคีวามหมายต่อเด็ก เพ่ือการสื่อสารอย่าง
หลากหลาย ฝึกฟัง พูด ถาม ตอบ เล่าและสนทนาตามลำดับขั้นตอนพัฒนาการ 
      ๒.๓.๓  จัดกิจกรรมปลูกฝังให้เด็กมีนิสัยรักการอ่านให้เด็กมีทักษะการดูภาพ ฟังเรื่องราว พูดเล่า 
อ่าน วาด/เขียน เบื้องต้นตามลำดับพัฒนาการ โดยครู/ ผู้ดูแลเด็กเป็นตัวอย่างของการพูด และการอ่านที่ถูกต้อง 
      ๒.๓.๔  จัดให้เด็กมีประสบการณ์เรียนรู้เกี่ยวกับตัวเด็ก บุคคล สิ่งต่าง ๆ สถานที่และ ธรรมชาติ
รอบตัวด้วยวิธีการที่เหมาะสมกับวัย 
      ๒.๓.๕  จัดกิจกรรมและประสบการณ์ด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์เบื้องต้นตามวัย โดยเด็ก
เรียนรู้ผ่านประสาทสัมผัสและลงมือปฏิบัติด้วยตนเอง 
                ตัวบ่งชี้ที่ 2.3  ภายใต้การกำกับดูแลของ  นายกำธร ฉัตรเสน  ผู้ช่วยผู้อำนวยการ
สถานศึกษาฝ่ายวิชาการ  ประกอบด้วย 
          1) นางวิรงรอง สุปัญญเดชา  ประธานกรรมการ 
          2) นางณภษร อัฐวัฒนกุล  รองประธานกรรมการ 
              3) นางปพิชญ์สรา เพ็ญธนัชญ์โชติ  กรรมการ 
          4) นางสาวณัฐนันท์ หมวดสันเทียะ  กรรมการ 
       5) นางสุกานดา สารรัตน์  กรรมการและเลขานุการ  
 

ตัวบ่งชี้ท่ี ๒.๔   การส่งเสริมพัฒนาการด้านอารมณ์ จิตใจ-สังคม ปลูกฝังคุณธรรมและความเป็นพลเมืองดี 
       ๒.๔.๑  สร้างความสัมพันธ์ที่ดีและมั่นคง ระหว่างผู้ใหญ่กับเด็ก  จัดกิจกรรมสร้างเสริม
ความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างเด็กกับเด็ก  และการแก้ไขข้อขัดแย้งอย่างสร้างสรรค์ 
       ๒.๔.๒  จัดกิจกรรมส่งเสริมให้เด็กมีความสุข แจ่มใส ร่าเริง ได้แสดงออกด้านอารมณ์  ความรู้สึก
ที่ดีต่อตนเอง โดยผ่านการเคลื่อนไหวร่างกาย ศิลปะ ดนตรี ตามความสนใจและถนัด 
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       ๒.๔.๓  จัดกิจกรรมและประสบการณ์ ปลูกฝังคุณธรรมให้เด็กใฝ่ดี มีวินัย ซื่อสัตย์ รู้จักสิทธิและ
หน้าที่รับผิดชอบของพลเมืองดี รักครอบครัว โรงเรียน ชุมชนและประเทศชาติ วิธีที่เหมาะสมกับวัยและพัฒนาการ 
                ตัวบ่งชี้ที่ 2.4  ภายใต้การกำกับดูแลของ  นายกำธร ฉัตรเสน  ผู้ช่วยผู้อำนวยการ
สถานศึกษาฝ่ายวิชาการ  ประกอบด้วย 
          1) นางณภษร อัฐวัฒนกุล  ประธานกรรมการ 
          2) นางสุกานดา สารรัตน์  รองประธานกรรมการ 
              3) นางปพิชญ์สรา เพ็ญธนัชญ์โชติ  กรรมการ 
          4) นายอดิศร พลศรี  กรรมการ 
       5) นางสาวณัฐนันท์ หมวดสันเทียะ  กรรมการ 
       6) นางวัฒนาภรณ์   ปาธิสทุธิ์  กรรมการและเลขานุการ  
 

ตัวบ่งชี้ท่ี ๒.๕  การส่งเสริมเด็กในระยะเปลี่ยนผ่านให้ปรับตัวสู่การเชื่อมต่อในขั้นถัดไป 
      ๒.๕.๑  จัดกิจกรรมกับผู้ปกครองให้เตรียมเด็กก่อนจากบ้านเข้าสู่สถานพัฒนาเด็กปฐมวัย/โรงเรียน  
และจัดกิจกรรมช่วงปฐมนิเทศให้เด็กปรับตัวในบรรยากาศที่เป็นมิตร 
      ๒.๕.๒  จัดกิจกรรมส่งเสริมการปรับตัวก่อนเข้ารับการศึกษาในระดับที่สูงขึ้นแต่ละข้ัน จนถึงการ
เป็นนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ 
                ตัวบ่งชี้ที่ 2.5  ภายใต้การกำกับดูแลของ  นายกำธร ฉัตรเสน  ผู้ช่วยผู้อำนวยการ
สถานศึกษาฝ่ายวิชาการ  ประกอบด้วย 
          1) นางวัฒนาภรณ์   ปาธิสุทธิ์  ประธานกรรมการ 
          2) นางสุกานดา สารรัตน์  รองประธานกรรมการ 
          3) นางณภษร อัฐวัฒนกุล  กรรมการ 
          4) นางสาวณัฐนันท์ หมวดสันเทียะ  กรรมการ 
              5) นางปพิชญ์สรา เพ็ญธนัชญ์โชติ  กรรมการ 
       7) นางสาวเอวิตรา กิ่งนอก  กรรมการและเลขานุการ  
 

มาตรฐานด้านที ่๓ คุณภาพของเด็กปฐมวัย 
                       สำหรับเด็ก อายุ ๓ ปี (๓ ปี ๑๑ เดือน ๒๙ วัน) 
ตัวบ่งชี้ท่ี ๓.๑ ข เด็กมีการเจริญเติบโตสมวัยและมีสุขนิสัยท่ีเหมาะสม 
      ๓.๑.๑ ข  เด็กมีน้ำหนักตัวเหมาะสมกับวัยและสูงดีสมส่วน ซึ่งมีบันทึกเป็นรายบุคคล 
      ๓.๑.๒ ข  เด็กมีสุขนิสัยที่ดีในการดูแลสุขภาพตนเองตามวัย 
      ๓.๑.๓ ข  เด็กมีสุขภาพช่องปากดี ไม่มีฟันผุ 
        ตัวบ่งชี้ที่ 3.1 ข  ภายใตก้ารกำกับดูแลของ  นางนิตติญา สุวรรณ์โรจน  รอง
ผู้อำนวยการสถานศึกษาฝ่ายบริหารทั่วไป  ประกอบด้วย 
    1) นางเตือนใจ ปลอดโคกสูง   ประธานกรรมการ 
 2) นายวราพงศ์ แสงฤทธิ์   รองประธานกรรมการ 
 3) นางสาวเอวิตรา กิ่งนอก   กรรมการ 
     4) นางสุกานดา สารรัตน์   กรรมการและเลขานุการ 
 
ตัวบ่งชี้ท่ี ๓.๒ ข  เด็กมีพัฒนาการสมวัย                     
      ๓.๒.๑ ข  เด็กมีพัฒนาการสมวัยโดยรวม ๕ ด้าน 
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ตัวบ่งชี้ท่ี ๓.๓ ข  เด็กมีพัฒนาการด้านการเคลื่อนไหว 
      ๓.๓.๑ ข  เด็กมีพัฒนาการด้านการใช้กล้ามเนื้อมัดใหญ่ สามารถเคลื่อนไหวและทรงตัวได้ตามวัย 
      ๓.๓.๒ ข  เด็กมีพัฒนาการด้านการใช้กล้ามเนื้อมัดเล็ก และการประสานงานระหว่างตากับมือ 
ตามวัย 
ตัวบ่งชี้ท่ี ๓.๔ ข  เด็กมีพัฒนาการด้านอารมณ์จิตใจ 
      ๓.๔.๑ ข  เด็กแสดงออกร่าเริง แจ่มใส รู้สึกมั่นคงปลอดภัย แสดงความรู้สึกต่อตนเองและผู้อ่ืนได้
สมวัย 
      ๓.๔.๒ ข  เด็กมีความสนใจ และร่วมกิจกรรมต่าง ๆ อย่างสมวัย ซึ่งรวมการเล่น การทำงาน ศิลปะ 
ดนตรี กีฬา 
      ๓.๔.๓ ข  เด็กสามารถอดทน รอคอย ควบคุมตนเอง ยับยั้งชั่งใจ ทำตามข้อตกลง คำนึงถึง 
ความรู้สึกของผู้อื่น มีกาลเทศะ ปรับตัวเข้ากับสถานการณ์ใหม่ได้สมวัย 
ตัวบ่งชี้ท่ี ๓.๕ ข  เด็กมีพัฒนาการด้านสติปัญญา เรียนรู้และสร้างสรรค์      
      ๓.๕.๑ ข  เด็กบอกเก่ียวกับตัวเด็ก บุคคล สถานที่แวดล้อมธรรมชาติ และสิ่งต่าง ๆ รอบตัวเด็กได้
สมวัย 
      ๓.๕.๒ ข  เด็กมีพ้ืนฐานด้านคณิตศาสตร์ สามารถสังเกต จำแนก และเปรียบเทียบ จำนวน มิติ
สัมพันธ์  (พ้ืนที่/ระยะ) เวลา ได้สมวัย 
      ๓.๕.๓ ข  เด็กสามารถคิดอย่างมีเหตุผล แก้ปัญหาได้สมวัย 
      ๓.๕.๔ ข  เด็กมีจินตนาการ และความคิดสร้างสรรค์ ที่แสดงออกได้สมวัย 
      ๓.๕.๕ ข  เด็กมีความพยายาม มุ่งมั่นตั้งใจ กิจกรรมให้สำเร็จสมวัย 
ตัวบ่งชี้ท่ี ๓.๖ ข   เด็กมีพัฒนาการด้านภาษาและการสื่อสาร 
      ๓.๖.๑ ข  เด็กสามารถฟัง พูด จับใจความ เล่า สนทนา และสื่อสารได้สมวัย 
      ๓.๖.๒ ข  เด็กมีทักษะในการดูรูปภาพ สัญลักษณ์ การใช้หนังสือ รู้จักตัวอักษร  การคิดเขียนคำ  
และการอ่านเบื้องต้นได้สมวัยและตามลำดับพัฒนาการ 
      ๓.๖.๓ ข  เด็กมีทักษะการวาด การขีดเขียนตามลำดับขั้นตอนพัฒนาการสมวัย นำไปสู่การ 
ขีดเขียนคำที่คุ้นเคย และสนใจ 
      ๓.๖.๔ ข  เด็กมีทักษะในการสื่อสารอย่างเหมาะสมตามวัย โดยใช้ภาษาไทยเป็นหลัก และมี
ความคุ้นเคยกับภาษาอ่ืนด้วย 
ตัวบ่งชี้ท่ี ๓.๗ ข   เด็กมีพัฒนาการด้านสังคม คุณธรรม มีวินัย และความเป็นพลเมืองดี 
      ๓.๗.๑ ข  เด็กมีปฏิสัมพันธ์กับผู้อ่ืนได้อย่างสมวัย และแสดงออกถึงการยอมรับความแตกต่าง
ระหว่างบุคคล  
      ๓.๗.๒ ข  เด็กมีความเมตตา กรุณา มีวินัย ซื่อสัตย์  รับผิดชอบต่อตนเองและส่วนรวม และมี
ค่านิยมท่ีพึงประสงค์สมวัย 
      ๓.๗.๓ ข  เด็กสามารถเล่น และทำงานร่วมกับผู้อ่ืนเป็นกลุ่ม เป็นได้ทั้งผู้นำและผู้ตาม  แก้ไข   
ข้อขัดแย้งอย่างสร้างสรรค์ 
      ๓.๗.๔ ข  เด็กภาคภูมิใจที่เป็นสมาชิกท่ีดีในครอบครัว ชุมชน สถานพัฒนาเด็กปฐมวัยและ
ตระหนักถึงความเป็นพลเมืองดีของประเทศไทย และภูมิอาเซียน   
                ตัวบ่งชี้ที่ 3.2 ข – 3.7 ข  ภายใต้การกำกับดูแลของ  นายกำธร ฉัตรเสน  ผู้ช่วย
ผู้อำนวยการสถานศึกษาฝ่ายวิชาการ  ประกอบด้วย 
          1) นางวัฒนาภรณ์   ปาธิสุทธิ์  ประธานกรรมการ 
          2) นางปพิชญ์สรา เพ็ญธนัชญ์โชติ  รองประธานกรรมการ 
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          3) นางณภษร อัฐวัฒนกุล  กรรมการ 
          4) นางสาวเอวิตรา กิ่งนอก  กรรมการ 
              5) นางสาวณฐันันท์ หมวดสันเทียะ  กรรมการ 
      6) นางสุกานดา สารรัตน์  กรรมการและเลขานุการ  
 

           ทั้งนี้ขอให้บุคลากรทีได้รับแต่งตั้ง ปฏิบัติหน้าที่อย่างเคร่งครัด เพ่ือให้เกิดความเรียบร้อยตาม
วัตถุประสงค์ และเกิดผลดีต่อทางราชการต่อไป 

 
สั่ง  ณ  วันที่  22  พฤศจิกายน  พ.ศ.2564 

 
 
 

 ว่าที่ ร.ต.  
 (อนุวัฒน์   ฉินสูงเนิน) 

ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาล ๓ (ยมราชสามัคคี) 
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คำสั่งโรงเรียนเทศบาล  ๓  (ยมราชสามัคคี) 
ที่ 40 / ๒๕๖4 

เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
    สำหรับจัดทำรายงานผลการประเมินตนเอง (Self-Assessment Report : SAR) 

และรองรับการประเมินคุณภาพภายนอก 
............................................................................ 

 

 ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่ งชาติ  พ.ศ . ๒๕๔๒   แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่  3)  พ .ศ . ๒๕53 
มาตรา 41  ที่ให้กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีสิทธิจัดการศึกษาระดับใดระดับหนึ่งหรือทุกระดับตาม
ความพร้อม ความเหมาะสมและความต้องการภายในท้องถิ่น ประกอบกับมาตรา 47 กำหนดให้มีระบบการ
ประกันคุณภาพการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับ   ประกอบด้วย ระบบประกัน
คุณภาพภายในและระบบประกันคุณภาพภายนอก  โดยให้มีการจัดทำรายงานประจำปีเสนอต่อหน่วยงานต้น
สังกัด  หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  และเปิดเผยต่อสาธารณชน  เพ่ือนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา 
รวมทั้งเพ่ือรองรับการประกันคุณภาพภายนอกต่อไป ดังนั้นโรงเรียนจึงต้องจัดทำรายงานผลการประเมินตนเอง 
(Self-Assessment Report : SAR) ซึ่งเป็นการสื่อสารให้ผู้เรียน ผู้ปกครอง ชุมชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ
ถึงความก้าวหน้าและผลการดำเนินงานจัดการศึกษาตามมาตรฐานคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ 
เพ่ือให้ระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาเป็นไปด้วยความเรียบร้อย  โรงเรียนจึงแต่งตั้งคณะกรรมการ
ประเมินคุณภาพการศึกษา  ดังนี้ 
 

 1. คณะกรรมการอำนวยการ มีหน้าที่อำนวยความสะดวก นิเทศ กำกับ ติดตาม ผลการประเมินคุณภาพ
การศึกษา ผลการจัดทำรายงานผลการประเมินตนเอง (Self-Assessment Report: SAR) และการจัดทำข้อมูล
เพ่ือรองรับการประเมินภายนอก ประกอบด้วย 
 1) ว่าที่ ร.ต.อนุวัฒน์   ฉินสูงเนิน ผู้อำนวยการสถานศึกษา     ประธานกรรมการ 
 2) นางนิตติญา สุวรรณ์โรจน รองผู้อำนวยการสถานศึกษา  กรรมการ 
 3) นางอารยา อินทะโส หัวหน้าฝ่ายพัฒนาบุคลากร  กรรมการ 
 4) นางจุฬาวรรณ แสงหิรัญ หัวหน้างานหลักสูตรฯ   กรรมการ 
 5) นางวิรงรอง สุปัญญเดชา                หัวหน้าโครงการห้องเรียนสองภาษา กรรมการ 
              6) นายกำธร ฉัตรเสน                        ผู้ชว่ยผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ   กรรมการและเลขานุการ 
              7) นายพิพัฒน์ คงสัตย์                       หัวหน้าฝ่ายวิชาการ    กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 

 2. คณะกรรมการจัดทำข้อมูลเพื่อประเมินคุณภาพการศกึษา มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
     มีหน้าที่  ประเมินคุณภาพการศึกษาด้วยตนเอง และจัดทำข้อมูลตามมาตรฐานคุณภาพการศึกษา 
ที่กำหนด  เก็บรวบรวม ข้อมูล ตรวจสอบข้อมูล และเตรียมเอกสารหลักฐานอ้างอิงเพ่ือแสดงต่อคณะกรรมการ
ประเมินภายนอก  คณะกรรมการจำแนกตามมาตรฐานคุณภาพการศึกษา ดังนี้ 
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มาตรฐานที่ 1 คุณภาพผู้เรียน 
      1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน   
ประเด็นพิจารณา   1) มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิดคำนวณ   
        มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
  1.1) ผู้เรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ร้อยละ 80 มีผลการประเมินความสามารถ 
ด้านการอ่าน (RT) อยู่ในระดับดีขึ้นไป  
                                  มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ด้านผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน ประเด็น
พิจารณา  1  ข้อ 1.1) ภายใต้การกำกับดูแลของ นายกำธร  ฉัตรเสน  ผู้ชว่ยผู้อำนวยการสถานศึกษาฝ่ายวิชาการ  
ประกอบด้วย 
 1) นางกิติยา   สารมันตะ   ประธานกรรมการ 
 2) นางเตือนใจ ปลอดโคกสูง   รองประธานกรรมการ 
 3) นางสาวเบญจวรรณ ราชตราชู  กรรมการ 
 4) นางสาวปวีณา วะเกิดเป้ม   กรรมการและเลขานุการ 
 

 1.2) ผู้เรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 มีผลการทดสอบความสามารถพ้ืนฐานของ
ผู้เรียนระดับชาติ (National Test : NT) ด้านภาษาไทย ค่าเฉลี่ยร้อยละ 50 ขึ้นไป 

               1.3) ผู้เรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 มีผลการทดสอบความสามารถพ้ืนฐานของ
ผู้เรียนระดับชาติ (National Test : NT) ด้านคณิตศาสตร์ ค่าเฉลี่ยร้อยละ 40 ขึ้นไป 
                                 มาตรฐานสถานศึกษา ด้านผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน  ประเด็นพิจารณา  1 
ข้อ 1.2 – 1.3  ภายใต้การกำกับดูแลของ  นายกำธร  ฉัตรเสน  ผู้ช่วยผู้อำนวยการสถานศึกษาฝ่ายวิชาการ  
ประกอบด้วย 
                                 1) นางธันยพร เงินโคกกรวด   ประธานกรรมการ 
  2) นางสาวสายใจ ชื่นนอก   รองประธานกรรมการ 
       3) นางดวงตา จงมหาสวสัดิ์   กรรมการ 
  4) นางสุภีพร  ดวงมนตรี   กรรมการ 
  5) นางสาวเบญจวรรณ ราชตราชู   กรรมการ 
       6) นางสาวสุนสิา อินทรกำแหง สิทธิเนติกุล กรรมการ 
  7) นางสาวอรวิชญา ปลอดสันเทียะ  กรรมการ 
       8) นางกิติยา สารมันตะ    กรรมการ 
  6) นางสาวรัตนา แก้วกล้า   กรรมการ 
  9) นายพิพัฒน์ คงสัตย์    กรรมการและเลขานุการ 
 

 1.4) ผู้เรียนโครงการห้องเรียนสองภาษาในระดับชั้น ป.6 ร้อยละ 90 มีผลการทดสอบ
ภาษาอังกฤษอยู่ในระดับ A1 ตามเกณฑ์การประเมินของ CEFR 
 1.5) ผู้เรียนโครงการห้องเรียนสองภาษาในระดับชั้น ม.3 ร้อยละ 30 มีผลการทดสอบ   
ภาษาอังกฤษอยู่ในระดับ A2 ตามเกณฑ์การประเมินของ CEFR 



รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาล ๓ (ยมราชสามัคคี) 

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา(SAR) 
 

        มาตรฐานสถานศึกษา ด้านผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน  ประเด็นพิจารณา 1  
ข้อ 1.4 – 1.5  ภายใต้การกำกับดูแลของ นายกำธร  ฉัตรเสน  ผู้ช่วยผู้อำนวยการสถานศึกษาฝ่ายวิชาการ  
ประกอบด้วย 
     1) นางวิรงรอง   สุปัญญเดชา   ประธานกรรมการ 
  2) นางสาวศศินา   เสาว์ทอง   รองประธานกรรมการ 
  3) นางสาวชุลีพร แสงฤทธิ์   กรรมการ 
  4) นางสาวปวีณา   วะเกิดเป้ม   กรรมการและเลขานุการ 
 1.6) ผู้เรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มีผลการทดสอบทางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน
ระดบัชาติ (O-NET) วิชาคณิตศาสตร์ ค่าเฉลี่ยร้อยละ 30 ขึ้นไป   
 1.7) ผู้เรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มีผลการทดสอบทางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน
ระดับชาติ (O-NET) วิชาภาษาไทย ค่าเฉลี่ยร้อยละ 45 ขึ้นไป   
        1.8) ผู้เรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีผลการทดสอบทางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน
ระดับชาติ (O-NET) วิชาคณิตศาสตร์ ค่าเฉลี่ยร้อยละ 30 ขึ้นไป   
       1.9) ผู้เรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีผลการทดสอบทางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน
ระดับชาติ (O-NET) วิชาภาษาไทย ค่าเฉลี่ยรอ้ยละ 50 ขึ้นไป   
  มาตรฐานสถานศึกษา ด้านผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน  ประเด็นพิจารณา 1  
ข้อ 1.6 – 1.9  ภายใต้การกำกับดูแลของ นายกำธร  ฉัตรเสน  ผู้ช่วยผู้อำนวยการสถานศึกษาฝ่ายวิชาการ  
ประกอบด้วย 
  1) นางสาวสายใจ  ชื่นนอก   ประธานกรรมการ 
  2) นางธันยาพร  เงินโคกกรวด   รองประธานกรรมการ 
  4) นางอารยา  อินทะโส   กรรมการ 
  5) นางสาวอรยา  โข่พิมาย   กรรมการ 
         6) นางศศิธร  ดับใหม่    กรรมการ         
  7) นางสาวอารยา   พิศโฉม   กรรมการ 
  8) นางสาวจิรวรรณ เขื่อนงูเหลือม  กรรมการ 
  9) นายเอก วิวรรณน์ภาสกร   กรรมการ 
  10) นางจุฬาวรรณ แสงหิรัญ   กรรมการและเลขานุการ 

ประเด็นพิจารณา  2) มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์  คิดอย่างมีวิจารณญาณ  อภิปรายแลกเปลี่ยน 
ความคิดเห็นและแก้ปัญหา   
        มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
   2.1) ผู้เรียนร้อยละ 60 มีความสามารถในการคิดจำแนกแยกแยะ ใคร่ครวญไตร่ตรอง 
แก้ปัญหาอย่างรอบคอบและมีเหตุผล อยู่ในระดับดีขึ้นไปตามเกณฑ์ท่ีหลักสูตรสถานศึกษากำหนด 
   2.2) ผู้เรียนร้อยละ 60 มีการแสดงความคิดเห็น อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และ
ร่วมกันแก้ปัญหาในการเรียน อยู่ในระดับดีขึ้นไปตามเกณฑ์ที่หลักสูตรสถานศึกษากำหนด 



รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาล ๓ (ยมราชสามัคคี) 

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา(SAR) 
 

          มาตรฐานสถานศึกษา ด้านผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน  ประเด็นพิจารณา 2 ข้อ  
2.1 – 2.2  ภายใต้การกำกับดูแลของ นายกำธร ฉัตรเสน  ผู้ช่วยผู้อำนวยการสถานศึกษาฝ่ายวิชาการ  
ประกอบด้วย 
          1) นางอดิศร   ฉินสูงเนิน   ประธานกรรมการ 
           2) นางวิรงรอง สุปัญญเดชา  รองประธานกรรมการ 
          3) นางสาวจันทิมา  พวงเกษ  กรรมการ 
          4) นางยงวิทย์ ผลผักแว่น  กรรมการ 
          5) นางสาวพรวิภา  จำปามูล  กรรมการ 
          6) นางเบญจมาศ เมืองไชย  กรรมการและเลขานุการ 
 

ประเด็นพิจารณา  3)  มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม   
        มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
   3.1)  ผู้เรียนร้อยละ 60 มีความสามารถในการสร้างสรรค์ผลงาน/ชิ้นงานใหม่ และนำเสนอ
ผลงานในรูปแบบตามความถนัดของตนเอง/กลุ่ม ได้ อย่างน้อย 2 ชิ้นงาน/ปีการศึกษา 
    มาตรฐานสถานศึกษา ด้านผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน  ประเด็นพิจารณา 3 ข้อ 
3.1  ภายใต้การกำกับดูแลของ นายกำธร ฉัตรเสน  ผู้ช่วยผู้อำนวยการสถานศึกษาฝ่ายวิชาการ  ประกอบด้วย 
    1) นางดวงพร  เอกะกุล  ประธานกรรมการ 
          2) นางอดิศร  ฉินสูงเนิน  รองประธานกรรมการ 
          3) นางสาวธันยพร เงินโคกกรวด  กรรมการ 
          4) นางปานทิพย์  โจมฤทธิ์  กรรมการ 
          5) นายวราพงศ์  แสงฤทธิ์  กรรมการ 
          6) นางสาวสายใจ  ชื่นนอก  กรรมการ 
          7) นางฐิตาภรณ์  มูลนานัด  กรรมการ 
          8) นางสาวกนกวรรณ  นิลจาด  กรรมการและเลขานุการ 
 

ประเด็นพิจารณา  4) มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร   
        มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
   4.1) ผู้เรียนทุกคนสามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการพัฒนาตนเอง อยู่
ในระดับดีขึ้นไป ตามเกณฑ์ที่หลักสูตรสถานศึกษากำหนด 
   4.2) ผู้เรียนร้อยละ 80 สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่างสร้างสรรค์และปลอดภัย 
อยู่ในระดับดีขึ้นไป ตามเกณฑ์ท่ีหลักสูตรสถานศึกษากำหนด 
    มาตรฐานสถานศึกษา ด้านผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน  ประเด็นพิจารณา  4  
ข้อ 4.1 – 4.2  ภายใต้การกำกับดูแลของ  นายกำธร ฉัตรเสน  ผู้ช่วยผู้อำนวยการสถานศึกษาฝ่ายวิชาการ  
ประกอบด้วย 
          1) นางสาวพรทิพย์  ปนสูงเนิน   ประธานกรรมการ 
          2) นางวิรงรอง สุปัญญเดชา   รองประธานกรรมการ 
          3) นางสาวชุลีพร  แสงฤทธิ์   กรรมการ 
          4) นางสาวศิวาการ  บำรุงเกาะ   กรรมการ 
          5) นายพิพัฒน์  คงสัตย์    กรรมการและเลขานุการ 
 

 



รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาล ๓ (ยมราชสามัคคี) 

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา(SAR) 
 

ประเด็นพิจารณา  5) มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา   
        มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
   5.1) ผู้เรียนร้อยละ 70 มีระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยรวมตามหลักสูตรสถานศึกษา 
ตั้งแต่ระดับ 2.5 ขึ้นไป 
          มาตรฐานสถานศึกษา ด้านผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน  ประเด็นพิจารณา  5  
ข้อ 5.1  ภายใต้การกำกับดูแลของ นายกำธร ฉัตรเสน  ผู้ชว่ยผู้อำนวยการสถานศึกษาฝ่ายวิชาการ  ประกอบด้วย 
    1) นางสาวกนกวรรณ  นิลจาด  ประธานกรรมการ 
          2) นางอดิศร ฉินสูงเนิน  รองประธานกรรมการ 
          3) นางปานทิพย์  โจมฤทธิ์  กรรมการ 
          4) นายวราพงศ์ แสงฤทธิ์  กรรมการ 
          5) นางสาวสายใจ ชื่นนอก  กรรมการ 
          6) นางฐิตาภรณ์ มูลนานัด  กรรมการ 
          7) นางธันยพร  เงินโคกกรวด  กรรมการ 
          8) นางดวงพร  เอกะกุล  กรรมการและเลขานุการ 
   5.2) ผู้เรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มีผลการทดสอบระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET)  
ค่า T-score ตั้งแต่ 40 ขึ้นไป   
   5.3) ผู้เรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีผลการทดสอบระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET)  
ค่า T-score ตั้งแต่ 40 ขึ้นไป 
    มาตรฐานสถานศึกษา ด้านผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน  ประเด็นพิจารณา 5 ข้อ  
5.2 – 5.3  ภายใต้การกำกับดูแลของ นายกำธร ฉัตรเสน  ผู้ช่วยผู้อำนวยการสถานศึกษาฝ่ายวิชาการ  
ประกอบด้วย 
          1) นางปานทิพย์   โจมฤทธิ์  ประธานกรรมการ 
          2) นางอดิศร  ฉินสูงเนิน  รองประธานกรรมการ 
    3) นางสาวชุติกาญจน์ อริยวรรธนกุล  กรรมการ 
    4) นางอารยา  อินทะโส  กรรมการ 
                                  5) นางสาวอารยา  พิศโฉม  กรรมการ 
          6) นางธันยพร  เงินโคกกรวด  กรรมการ 
    7) นางเบญจมาศ   เมืองไชย  กรรมการ 
    8) นางวรรณา  สังสุทธิพงศ์  กรรมการ 
         9) นางสาวสายใจ  ชื่นนอก  กรรมการ 
              10) นายยงวิทย์  ผลผักแว่น  กรรมการ 
    11) นางศศิธร  ดับใหม่  กรรมการ 
    12) นางธนัทอร  หล่าจันทึก  กรรมการ 
    13) นางสาวมณีรัตน์ ชุ่มขุนทด  กรรมการ 
    14) นางสาวพรวิภา  จำปามูล  กรรมการ 
          15) นางจุฬาวรรณ แสงหิรัญ  กรรมการและเลขานุการ 
 

ประเด็นพิจารณา  6) มีความรู้ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ 
        มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
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  6.1) ผู้เรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ร้อยละ 80 มีความรู้และทักษะพ้ืนฐานต่อ 
งานอาชีพอย่างน้อย 1 อย่าง   
         6.2) ผู้เรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ร้อยละ 80 มีความรู้และทักษะพ้ืนฐานต่องาน
อาชีพอย่างน้อย 1 อย่าง และมีเจตคติท่ีดีพร้อมที่จะศึกษาต่อในระดับชั้นที่สูงขึ้น 
   มาตรฐานสถานศึกษา ด้านผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน  ประเด็นพิจารณา 6  
ข้อ 6.1 – 6.2  ภายใต้การกำกับดูแลของ  นายกำธร ฉัตรเสน  ผู้ช่วยผู้อำนวยการสถานศึกษาฝ่ายวิชาการ  
ประกอบด้วย 
             1) นายโสรัจจ์ นันทศักดิ์ภิญโญ   ประธานกรรมการ 
         2) นางฐิตาภรณ์ มูลนานดั  รองประธานกรรมการ 
         4) นางสาวสุดารัตน์ พลศักดิ์  กรรมการ 
         4) นางดวงตา จงมหาสวสัดิ์  กรรมการและเลขานุการ 
 

 1.2  คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน 
ประเด็นพิจารณา  1) การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามท่ีสถานศึกษากำหนด   
        มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
              1.1)  ผู้เรียนร้อยละ 80 มีวินัย มีความรับผิดชอบและปฏิบัติตามระเบียบที่สถานศึกษา
กำหนด 
                                    มาตรฐานสถานศึกษา ด้านคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน ประเด็นพิจารณา 1 
ข้อ 1.1  ภายใต้การกำกับดูแลของ นางนิตติญา  สุวรรณ์โรจน รองผู้อำนวยการสถานศึกษาฝ่ายวิชาการ  
ประกอบด้วย 
     1) นายวราพงษ์ แสงฤทธิ์   ประธานกรรมการ 
     2) นายโสรัจจ์ นันทศักดิ์ภิญโญ   รองประธานกรรมการ 
     3) นายอดิศร พลศรี    กรรมการ 
     4) ครูประจำชั้นทุกท่าน   กรรมการ 
           5) นายธนศักดิ์ วรแสน  กรรมการและเลขานุการ 
    1.2)  ผู้เรียนทุกคนมีส่วนร่วมในกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ทั้งในและนอกสถานศึกษา  
อย่างน้อย 2 ครั้งต่อปีการศึกษา 
    1.3)  ผู้เรียนทุกคนมีส่วนร่วมในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมภายในสถานศึกษา ตลอดปี
การศึกษา 
    มาตรฐานสถานศึกษา ด้านคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน ประเด็นพิจารณา  1  
ข้อ 1.2 – 1.3  ภายใต้การกำกับดูแลของ นางนิตติญา  สุวรรณ์โรจน  รองผู้อำนวยการสถานศึกษา ประกอบด้วย 
           1) นางเตือนใจ ปลอดโคกสูง  ประธานกรรมการ 
           2) นางสาวกนกวรรณ นิลจาด  รองประธานกรรมการ 
           3) นางสาวจันทิมา  พวงเกษ  กรรมการ 
    4) นางอดิศร ฉินสูงเนิน   กรรมการ 
    5) นางเบญจมาศ เมืองไชย   กรรมการ 
    6) นางสาวศศินา  เสาว์ทอง   กรรมการ 
    7) นางสาวพักตร์วิภา นามเจริญ  กรรมการ 
    8) นางปารณีย์  ปานแก้ว   กรรมการและเลขานุการ 
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ประเด็นพิจารณา  2) ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย   
        มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
   2.1)  ผู้เรียนทุกคนมีส่วนร่วมในกิจกรรมที่แสดงถึงการเห็นคุณค่า ภูมิใจในวัฒนธรรม  
ความภาคภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย อย่างน้อย 3 กิจกรรมต่อปีการศึกษา 
    มาตรฐานสถานศึกษา ด้านคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน ประเด็นพิจารณา 2  
ข้อ 2.1  ภายใต้การกำกับดูแลของ นางนิตติญา  สุวรรณ์โรจน  รองผู้อำนวยการสถานศึกษา ประกอบด้วย 
    1) นางสาวกนกวรรณ นิลจาด  ประธานกรรมการ 
          2) นางสาวศศินา เสาว์ทอง  รองประธานกรรมการ 
          3) นางสาวสุดารัตน์ พลศักดิ์  กรรมการ 
          4) นางปนัดดา รัตนพันธ์  กรรมการ 
                                  5) นางสาวสุภีพร ดวงมนตรี  กรรมการ 
                     6) นางดวงตา จงมหาสวัสดิ์  กรรมการ 
                                  7) นางปารณีย์ ปานแก้ว  กรรมการและเลขานุการ 
ประเด็นพิจารณา  3) การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย   
        มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
   3.1)  ผู้เรียนทุกคนมีส่วนร่วมในกิจกรรมและปฏิบัติงานร่วมกับผู้อ่ืนอย่างให้เกียรติ เคารพ 
ยอมรับในการตัดสินใจร่วมกัน อย่างน้อย 2 กิจกรรมต่อปีการศึกษา 
      มาตรฐานสถานศึกษา ด้านคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน ประเด็นพิจารณา 3  
ข้อ 3.1  ภายใต้การกำกับดูแลของ นายกำธร ฉัตรเสน  ผู้ชว่ยผู้อำนวยการสถานศึกษาฝ่ายวิชาการ  ประกอบด้วย 
          1) นางธนัทอร หล่าจันทึก  ประธานกรรมการ 
          2) นางสาวศศินา เสาว์ทอง  รองประธานกรรมการ 
                    3) นางปนัดดา รัตนพันธ์  กรรมการ 
          4) นายธนศักดิ์ วรแสน  กรรมการ 
              5) นางสาวพรหมพักตร์ ศิริคุณ  กรรมการ 
          6) นางสาวณัฐพร เดชขุนทด  กรรมการ 
          7) นายวราพงศ์  แสงฤทธิ์  กรรมการและเลขานุการ 
ประเด็นพิจารณา  4) สุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม   
        มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
   4.1)  ผู้เรียนร้อยละ 80 มีสุขภาพกาย และมีน้ำหนัก ส่วนสูง และสมรรถภาพทางกาย 
ตามเกณฑ์มาตรฐานของกรมอนามัย 
   4.2)  ผู้เรียนทุกคนสามารถป้องกันตนเองจากสิ่งเสพติดให้โทษ หลีกเลี่ยงสภาวะที่เสี่ยงต่อ
โรคภัย อุบัติเหตุ และปัญหาทางเพศ 
    มาตรฐานสถานศึกษาด้านคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน  ประเด็นพิจารณา 4  
ข้อ 4.1 – 4.2  ภายใต้การกำกับดูแลของ นายกำธร ฉัตรเสน  ผู้ช่วยผู้อำนวยการสถานศึกษาฝ่ายวิชาการ  
ประกอบด้วย 
          1) นางเตือนใจ   ปลอดโคกสูง  ประธานกรรมการ 
          2) นายวราพงศ์  แสงฤทธิ์  รองประธานกรรมการ 
          3) นางเบญจมาศ  เมืองไชย  กรรมการ 
                                  4) นางวรรณา สังสุทธิพงศ์  กรรมการ 
    5) นางสาวชุติกาญจน์ อริยวรรธนกุล  กรรมการ 
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    6) นางสาวพรวิภา จำปามูล  กรรมการ 
    7) ครูประจำชั้นทุกข้ัน  กรรมการ   
          8) นายโสรัจจ์ นันทศักดิ์ภิญโญ  กรรมการและเลขานุการ 
   4.3) ผู้เรียนทุกคนมีส่วนร่วมในกิจกรรมด้านศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์ อย่างน้อย 2 กิจกรรม 
ต่อปีการศึกษา 
   4.5) ผู้เรียนทุกคนมีส่วนร่วมในกิจกรรมกีฬาและนันทนาการ อย่างน้อย 2 กิจกรรม 
ต่อปีการศึกษา 
    มาตรฐานสถานศึกษา ด้านคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน  ประเด็นพิจารณา  4  
ข้อ 4.3 – 4.4  ภายใต้การกำกับดูแลของ นายกำธร ฉัตรเสน  ผู้ช่วยผู้อำนวยการสถานศึกษาฝ่ายวิชาการ  
ประกอบด้วย 
    1) นางดวงพร   เอกะกุล  ประธานกรรมการ 
    2) นายธนศักดิ์  วรแสน  รองประธานกรรมการ 
    3) นางสาวนาตยา สุวรรณกลาง  กรรมการ 
    4) นางสาวชุลีพร แสงฤทธิ์  กรรมการ  
    4) นายอดิศร พลศรี  กรรมการ 
    5) นายวราพงศ์  แสงฤทธิ์  กรรมการและเลขานุการ 
 

มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 
ประเด็นพิจารณา  2.1 มีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจที่สถานศึกษากำหนดชัดเจน 
        มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
   2.1.1  สถานศึกษามีการกำหนดเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจ ที่เกิดจากความต้องการ
ของชุมชนที่ชัดเจน สอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษา ท้องถิ่น กรมส่งเสริม แผนการศึกษาชาติ และนโยบายของ
รัฐบาล 
                                     มาตรฐานสถานศึกษา ด้านกระบวนการบริหารและการจัดการ ประเด็นพิจารณา  
2.1 ข้อ 2.1.1 ภายใต้การกำกับดูแลของ ว่าที่ ร.ต.อนุวัฒน์   ฉินสูงเนิน ผู้อำนวยการสถานศึกษา  ประกอบด้วย 
        1) นางนิตติญา  สุวรรณ์โรจน  ประธานกรรมการ 
        2) นายกำธร ฉัตรเสน  รองประธานกรรมการ 
        3) นางอารยา  อินทะโส  กรรมการ 
        4) นางธันยพร เงินโคกกรวด  กรรมการ 
        6) นายพิพัฒน์  คงสัตย์  กรรมการและเลขานุการ 
 

ประเด็นพิจารณา  2.2 มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 
        มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
        2.2.1  สถานศึกษามีการกำหนดมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่สอดคล้องกับมาตรฐาน
การศึกษาของชาติ 
                        มาตรฐานสถานศึกษา ด้านกระบวนการบริหารและการจัดการ ประเด็นพิจารณา  
2.2 ข้อ 2.2.1 ภายใต้การกำกับดูแลของ ว่าที่ ร.ต.อนุวัฒน์   ฉินสูงเนิน  ผู้อำนวยการสถานศึกษา  ประกอบด้วย 
         1) นางนิตติญา  สุวรรณโ์รจน  ประธานกรรมการ 
         2) นางธันยพร เงินโคกกรวด  รองประธานกรรมการ 
         3) นางอารยา  อินทะโส  กรรมการ 
         4) นายพิพัฒน์  คงสัตย์  กรรมการ 
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         5) นายกำธร  ฉัตรเสน  กรรมการและเลขานุการ 
   2.2.2  สถานศึกษามีการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษาสอดรับกับมาตรฐาน 
ที่สถานศึกษากำหนด 
    2.2.3  สถานศึกษามีการดำเนินการตามแผนพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษา 
           มาตรฐานสถานศึกษามาตรฐานสถานศึกษา ด้านกระบวนการบริหารและการ
จัดการ ประเด็นพิจารณา 2.2 ข้อ 2.2.2 – 2.2.3  ภายใต้การกำกับดูแลของ นางนิตติญา  สุวรรณ์โรจน  รอง
ผู้อำนวยการสถานศึกษา ประกอบด้วย 
          1) นางธันยพร   เงินโคกกรวด  ประธานกรรมการ 
          2) นางวิรงรอง สุปัญญเดชา  รองประธานกรรมการ 
          3) นางอารยา  อินทะโส  กรรมการ 
          4) นายพิพัฒน์  คงสัตย์  กรรมการ 
          5) นางจุฬาวรรณ  แสงหิรัญ  กรรมการและเลขานุการ 
   2.2.4  สถานศึกษามีการตรวจสอบทบทวนคุณภาพสถานศึกษาโดยการมีส่วนร่วมของ
ผู้ปกครองและผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย 
   2.2.5  สถานศึกษามีการประเมินคุณภาพสถานศึกษาโดยการมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง 
และผู้ที่เก่ียวข้องทุกฝ่าย 
   2.2.6  สถานศึกษามีการรายงานคุณภาพสถานศึกษาประจำปีโดยการมีส่วนร่วมของ
ผู้ปกครองและผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย 
             มาตรฐานสถานศึกษามาตรฐานสถานศึกษา ด้านกระบวนการบริหารและการ
จัดการประเด็นพิจารณา 2.2 ข้อ 2.2.4 – 2.2.6  ภายใต้การกำกับดูแลของ ว่าที่ ร.ต.อนุวัฒน์   ฉินสูงเนิน  
ผู้อำนวยการสถานศึกษา  ประกอบด้วย 
         1) นายกำธร  ฉัตรเสน  ประธานกรรมการ 
         2) นางอารยา  อินทะโส  รองประธานกรรมการ 
         3) นางดวงพร  เอกะกุล  กรรมการ 
         4) นายวราพงศ์ แสงฤทธิ์  กรรมการ 
         5) นางสาวสายใจ ชื่นนอก  กรรมการ 
         6) นางปานทิพย์  โจมฤทธิ์  กรรมการ 
         7) นางอดิศร ฉินสูงเนิน  กรรมการ 
         8) นางฐิตาภรณ์ มูลนานดั  กรรมการ 

         9) นางสาวกนกวรรณ  นิลจาด        กรรมการ 
         10) นางธันยพร   เงินโคกกรวด  กรรมการ 
         11) นายพิพัฒน์  คงสัตย์  กรรมการและเลขานุการ 

 

ประเด็นพิจารณา  2.3 ดำเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษา และ 
ทุกกลุ่มเป้าหมาย 
        มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
   2.3.1  สถานศกึษามีการจัดทำหลักสูตรสถานศึกษาตามบริบทของสถานศึกษา ที่
สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐานของกระทรวงศึกษาธิการ และนโยบายของหน่วยงานต้น
สังกัด 
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   2.3.2  สถานศึกษาจัดโครงการ/กิจกรรม ส่งเสริมสนับสนุนตามนโยบายเกี่ยวกับการจัด
การศึกษาท่ีคำนึงถึงคุณภาพนักเรียนทุกกลุ่มเป้าหมาย 
   2.3.3  สถานศึกษามีการประเมินหลักสูตรสถานศึกษา โดยความร่วมมือของผู้เกี่ยวข้อง
ทุกฝ่าย ปีการศึกษาละ 1 ครั้ง 
               มาตรฐานสถานศึกษามาตรฐานสถานศึกษา ด้านกระบวนการบริหารและการ
จัดการประเด็นพิจารณา 2.3 ข้อ 2.3.1 – 2.3.3  ภายใต้การกำกับดูแลของ นายกำธร ฉัตรเสน  ผู้ช่วย
ผู้อำนวยการสถานศึกษา ประกอบด้วย 
         1) นางจุฬาวรรณ  แสงหิรัญ  ประธานกรรมการ 
         2) นางดวงพร  เอกะกุล  รองประธานกรรมการ 
         3) นายวราพงศ ์  แสงฤทธิ์  กรรมการ 
         4) นางปานทิพย์  โจมฤทธิ์  กรรมการ 
         5) นางอดิศร   ฉินสูงเนิน  กรรมการ 
         6) นางฐิตาภรณ์   มูลนานัด  กรรมการ 

         7) นางสาวกนกวรรณ  นิลจาด        กรรมการ 
         8) นางธันยพร   เงินโคกกรวด  กรรมการ 

         9) นางสาวสายใจ   ชื่นนอก  กรรมการ   
         10) นางวิรงรอง   สุปัญญเดชา  กรรมการและเลขานุการ 
 

ประเด็นพิจารณา  2.4 พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ  
        มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
   2.4.1   สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุน ครูและบุคลากรทุกคน ให้ได้รับการอบรมพัฒนา
สอดคล้อง ตรงตามหน้าที่ที่ปฏิบัติ ตามที่คณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลกรทางการศึกษา 
กระทรวงศึกษาธิการกำหนด  อย่างน้อย 20 ชั่วโมงต่อปีการศึกษา 
                 มาตรฐานสถานศึกษามาตรฐานสถานศึกษา ด้านกระบวนการบริหารและการ
จัดการประเด็นพิจารณา 2.4 ข้อ 2.4.1  ภายใต้การกำกับดูแลของ นายกำธร ฉัตรเสน  ผู้ช่วยผู้อำนวยการ
สถานศึกษา ประกอบด้วย 
          1) นางอารยา  อินทะโส  ประธานกรรมการ 
          2) นางสาวพรทิพย์ ปนสูงเนิน  รองประธานกรรมการ 
          3) นางสาวชุลีพร แสงฤทธิ์  กรรมการ 
          4) นางสาวอารยา   พิศโฉม  กรรมการ 
          6) นางอดิศร   ฉินสูงเนิน  กรรมการและเลขานุการ 
    2.4.2  สถานศึกษาพัฒนาครูทุกคนให้มีความสามารถในการจัดการเรียนรู้  และใช้สื่อ
เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างต่อเนื่องตลอดปีการศึกษา  
                                       มาตรฐานสถานศึกษามาตรฐานสถานศึกษา ด้านกระบวนการบริหารและการ
จัดการประเด็นพิจารณา 2.4 ข้อ 2.4.2 ภายใต้การกำกับดูแลของ นายกำธร  ฉัตรเสน  ผู้ช่วยผู้อำนวยการ
สถานศึกษาฝ่ายวิชาการ  ประกอบด้วย  
         1) นางสาวพรทิพย์   ปนสูงเนิน  ประธานกรรมการ 
         2) นางวิรงรอง  สุปัญญเดชา  รองประธานกรรมการ 
                   3) นางสาวศิวาการ  บำรุงเกาะ  กรรมการ 
         3) นางสาวชุลีพร   แสงฤทธิ์  กรรมการ 
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         4) นายพิพัฒน์  คงสัตย์  กรรมการและเลขานุการ 
   2.4.3  สถานศึกษาส่งเสริมให้ครูมีสมรรถนะภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารและทักษะการ
ใช้คอมพิวเตอร์ เพ่ือจัดการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดปีการศึกษา  
                    มาตรฐานสถานศึกษามาตรฐานสถานศึกษา ด้านกระบวนการบริหารและการ
จัดการ ประเด็นพิจารณา 2.4 ข้อ 2.4.3 ภายใต้การกำกับดูแลของ นายกำธร   ฉัตรเสน  ผู้ช่วยผู้อำนวยการ
สถานศึกษาฝ่ายวิชาการ  ประกอบด้วย  
         1) นางปานทิพย์   โจมฤทธิ์  ประธานกรรมการ 
         2) นางวรรณา   สังสุทธพิงศ์  รองประธานกรรมการ 
         3) นางสาวมณีรัตน์   ชุม่ขุนทด  กรรมการ 
         4) นางธนัทอร  หล่าจันทึก  กรรมการ 
                                 5) นางสาวพรหมพักตร์ ศิริคุณ  กรรมการ 
                                 6) นางสาวณฐัพร เดชขุนทด  กรรมการ 
         5) นางสาวศิวาการ  บำรุงเกาะ  กรรมการ 
         6) นางสาวพรทิพย์   ปนสูงเนิน  กรรมการและเลขานุการ 
   2.4.4  สถานศึกษามีการนิเทศ ติดตามการจัดการสอนครูและบุคลากรทุกคน อย่างน้อย 
2 ครั้งต่อปีการศึกษา  
                      มาตรฐานสถานศึกษามาตรฐานสถานศึกษา ด้านกระบวนการบริหารและการจัดการ 
ประเด็นพิจารณา 2.4 ข้อ 2.4.4 ภายใต้การกำกับดูแลของ ว่าที่ ร.ต.อนุวัฒน์   ฉินสูงเนิน  ผู้อำนวยการ
สถานศึกษา  ประกอบด้วย 
         1) นายกำธร  ฉัตรเสน  ประธานกรรมการ 
         2) นายพิพัฒน์  คงสัตย์  รองประธานกรรมการ 
                                 3) นางดวงพร  เอกะกุล  กรรมการ 
         4) นางอดิศร   ฉินสูงเนิน  กรรมการ 
         5) นางสาวกนกวรรณ  นิลจาด  กรรมการ 
         6) นายวราพงศ์   แสงฤทธิ์  กรรมการ 
         7) นางฐิตาภรณ์   มูลนานัด  กรรมการ 
         8) นางธันยพร   เงินโคกกรวด  กรรมการ 
         9) นางสาวสายใจ   ชื่นนอก  กรรมการ 
         10) นางจุฬาวรรณ  แสงหิรัญ  กรรมการและเลขานุการ 
 

ประเด็นพิจารณา  2.5 จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
        มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
   2.5.1  สถานศึกษาจัดสภาพห้องเรียนสะอาด อากาศถ่ายเท ปลอดภัย เหมาะสมและเอ้ือ
ต่อการเรียนรู้ 
      2.5.2  สถานศึกษามีการจัดแหล่งเรียนรู้ ห้องสมุด ห้องสมุดสองภาษา ห้องปฏิบัติการ 
ต่าง ๆ เพียงพอสำหรับผู้เรียน 
             มาตรฐานสถานศึกษามาตรฐานสถานศึกษา ด้านกระบวนการบริหารและการ
จัดการประเด็นพิจารณา 2.5 ข้อ 2.5.1 – 2.5.2  ภายใต้การกำกับดูแลของ นางนิตติญา สุวรรณ์โรจน   
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา ประกอบด้วย 
         1) นางสาวกนกวรรณ  นิลจาด  ประธานกรรมการ 
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         2) นางศศิธร  ดับใหม่  รองประธานกรรมการ 
         3) นางกนกวรรณ  ยิ่งถาวร  กรรมการ 
         4) นางสาวเกตุระภีร์  ปอ้งแก้ว  กรรมการ 
         5) นางสาวพรทิพย์  ปนสูงเนิน      กรรมการ 
         6) นางวิรงรอง  สุปัญญเดชา  กรรมการ 
         7) นางสาวสุดารัตน์  พลศักดิ์  กรรมการ 
         8) นางสาวชุลีพร  แสงฤทธิ์  กรรมการ 
                   9) นางสาวนาตยา สุวรรณกลาง  กรรมการ 
         10) นางสาวศิวาการ บำรุงเกาะ  กรรมการและเลขานุการ 
 

ประเด็นพิจารณา  2.6 จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ 
        มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
    2.6.1  สถานศึกษามีการจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่สนับสนุนการบริหารจัดการ 
และการเรียนรู้อย่างเพียงพอและใช้ประโยชน์ได้อย่างเต็มศักยภาพ  
                                       มาตรฐานสถานศึกษามาตรฐานสถานศึกษา ด้านกระบวนการบริหารและการ
จัดการประเด็นพิจารณา 2.6 ข้อ 2.6.1 ภายใต้การกำกับดูแลของ นางนิตติญา  สุวรรณ์โรจน  รองผู้อำนวยการ
สถานศึกษา ฝ่ายบริหารทั่วไป  ประกอบด้วย 
          1) นายพิพัฒน์  คงสัตย์  ประธานกรรมการ 
          2) นางสาวพรทิพย์  ปนสูงเนิน  รองประธานกรรมการ 
          3) นางสาวชุลีพร  แสงฤทธิ์  กรรมการ 
          4) นางสาวเกตุระภีร์  ป้องแก้ว  กรรมการ 
                    5) นางสิริพร สมานกุล  กรรมการ 
                    6) นางกนกวรรณ ยิ่งถาวร  กรรมการ 
                    7) นางฐิตาภรณ์ ชันเกษม  กรรมการ 
          7) นางสาวศิวาการ  บำรุงเกาะ  กรรมการและเลขานุการ 
 

มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
ประเด็นพิจารณา  3.1 จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ 
ในชีวิตได้ 
        มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
   3.1.1  ครูทุกคนจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง  
ตามมาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัดตามเกณฑ์ท่ีหลักสูตรสถานศึกษากำหนด 
   3.1.2  ครูทุกคนมีการจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ที่สามารถนำไปจัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้
ฝึกทักษะ  ได้นำเสนอผลงาน และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 
          มาตรฐานสถานศึกษามาตรฐานสถานศึกษา ด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอน
ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ประเด็นพิจารณา 3.1 ข้อ 3.1.1 – 3.1.2  ภายใต้การกำกับดูแลของ นายกำธร  ฉัตรเสน  
ผู้ช่วยผู้อำนวยการสถานศึกษาฝ่ายวิชาการ  ประกอบด้วย  
        1) นางจุฬาวรรณ แสงหิรัญ  ประธานกรรมการ 
        2) นางดวงพร  เอกะกุล  รองประธานกรรมการ 
        3) นายวราพงศ์ แสงฤทธิ์  กรรมการ 
        4) นางปานทิพย์  โจมฤทธิ์  กรรมการ 
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        5) นางอดิศร ฉินสูงเนิน  กรรมการ 
        6) นางฐิตาภรณ์ มูลนานดั  กรรมการ 

        7) นางสาวกนกวรรณ นิลจาด        กรรมการ 
        8) นางธันยพร   เงินโคกกรวด  กรรมการ 
        9) นางสาวสายใจ ชื่นนอก  กรรมการ 
        10) นายพิพัฒน์ คงสัตย์  กรรมการและเลขานุการ 

 

ประเด็นพิจารณา  3.2  ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้ 
        มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
    3.2.1  ครูทุกคนผลิต/จัดหา สื่อการสอน เพ่ือใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน  
อย่างน้อย 2 ชิ้น ต่อปีการศึกษา 
    3.2.2  ครูทุกคนจัดกจิกรรมการเรียนรู้ที่สร้างโอกาสให้ผู้เรียนได้แสวงหาความรู้ด้วย
ตนเองจากสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย 
          มาตรฐานสถานศึกษามาตรฐานสถานศึกษา ด้านกระบวนการจัดการเรียน 
การสอน ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ประเด็นพิจารณา 3.2 ข้อ 3.2.1 – 3.2.2  ภายใต้การกำกับดูแลของ นายกำธร  
ฉัตรเสน  ผู้ช่วยผู้อำนวยการสถานศึกษาฝ่ายวิชาการ  ประกอบด้วย 
          1) นางวิรงรอง  สุปัญญเดชา  ประธานกรรมการ 
          2) นางดวงพร  เอกะกุล  รองประธานกรรมการ 

                       3) ครูประจำวิชาทุกท่าน  กรรมการ 
          4) นางสาวพรทิพย์ ปนสูงเนิน  กรรมการและเลขานุการ 

 

ประเด็นพิจารณา  3.3 มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก   
        มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
    3.3.1  ครูทุกคนมีข้อมูลนักเรียนเป็นรายบุคคล  และนำสรุปผลการสังเคราะห์ข้อมูล
นักเรียนไปวางแผนพัฒนาจัดการเรียนการสอน 
    3.3.2  ครูทุกคนมีการจัดกิจกรรมทั้งในและนอกห้องเรียนร่วมกันกับผู้เรียน มีการจัด
ช่วงเวลาในการให้คำปรึกษา และเรียนรู้ร่วมกันอย่างมีความสุข 
                    มาตรฐานสถานศึกษามาตรฐานสถานศึกษา ด้านกระบวนการจัดการเรียนการ
สอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ประเด็นพิจารณา 3.3 ข้อ 3.3.1 – 3.3.2  ภายใต้การกำกับดูแลของ นายกำธร  
ฉัตรเสน  ผู้ช่วยผู้อำนวยการสถานศึกษาฝ่ายวิชาการ  ประกอบด้วย 
          1) นางกิติยา   สารมันตะ  ประธานกรรมการ 
          2) นางธนัทอร หล่าจันทึก  รองประธานกรรมการ 
          3) นางเบญจมาศ  เมืองไชย  กรรมการ 
          4) นางสาวพักตร์วิภา นามเจริญ  กรรมการ 
          5) นางสาวจันทิมา พวงเกษ  กรรมการ 
          6) ครูประจำวิชาทุกท่าน  กรรมการ 
          7) นางปารณีย์ ปานแก้ว  กรรมการและเลขานุการ 
 

ประเด็นพิจารณา  3.4 ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบและนำผลมาพัฒนาผู้เรียน 
        มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
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    3.4.1  ครูทุกคนมีเครื่องมือ/แผน ในการวัดและประเมินผลตามสภาพจริง มีการกำหนด
สัดส่วนคะแนน จำนวนชิ้นงานและพฤติกรรมนักเรียนที่ชัดเจนในทุกรายวิชา 
    3.4.2  ครูทุกคน มีการวิเคราะห์ผลการเรียนรู้ของนักเรียน และนำผลมาพัฒนา 
แก้ปัญหาให้นักเรียนโดยผ่านกระบวนการวิจัยในชั้นเรียน 
          มาตรฐานสถานศึกษามาตรฐานสถานศึกษา ด้านกระบวนการจัดการเรียนการ
สอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ประเด็นพิจารณา 3.4 ข้อ 3.4.1 – 3.4.2  ภายใต้การกำกับดูแลของ นายกำธร  
ฉัตรเสน  ผู้ช่วยผู้อำนวยการสถานศึกษาฝ่ายวิชาการ  ประกอบด้วย 
          1) นางอดิศร ฉินสูงเนิน  ประธานกรรมการ 
          2) นางปารณีย์ ปานแก้ว  รองประธานกรรมการ 
          3) นางปานทิพย์ โจมฤทธิ์  กรรมการ 
                    4) นางเตือนใจ ปลอดโคกสูง  กรรมการ 
          5) ครูประจำวิชาทุกท่าน  กรรมการ 
          6) นางจุฬาวรรณ แสงหิรัญ  กรรมการและเลขานุการ 
 

ประเด็นพิจารณา  3.5 มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการ
เรียนรู้ 
        มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
   3.5.1  ครูทุกคนมีการอภิปราย แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ประสบการณ์ร่วมกันและให้ข้อมูล
สะท้อนกลับ เพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ (PLC) อย่างน้อย 50 ชั่วโมงต่อปีการศึกษา     
                                    มาตรฐานสถานศึกษามาตรฐานสถานศึกษา ด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอน 
ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ประเด็นพิจารณา 3.5 ข้อ 3.5.1 ภายใต้การกำกับดูแลของ นายกำธร  ฉัตรเสน  ผู้ช่วย
ผู้อำนวยการสถานศึกษาฝ่ายวิชาการ  ประกอบด้วย 
        1) นางดวงพร  เอกะกุล  ประธานกรรมการ 
        2) นางสาวกนกวรรณ  นลิจาด  รองประธานกรรมการ 
        3) นางสาวสายใจ ชื่นนอก  กรรมการ 
        4) นางปานทิพย์  โจมฤทธิ์  กรรมการ 
        5) นางอดิศร ฉินสูงเนิน  กรรมการ 
        6) นางฐิตาภรณ์ มูลนานดั  กรรมการ 

        7) นายวราพงศ์ แสงฤทธิ์       กรรมการ 
        8) นางธันยพร   เงินโคกกรวด  กรรมการ 
        9) นางวิรงรอง   สุปัญญเดชา  กรรมการและเลขานุการ 

 

           ทั้งนี้ขอให้บุคลากรที่ได้รับแต่งตั้ง ปฏิบัติหน้าที่อย่างเคร่งครัด เพ่ือให้เกิดความเรียบร้อยตาม
วัตถุประสงค์ และเกิดผลดีต่อทางราชการต่อไป 

 
สั่ง  ณ  วันที่  22  กันยายน  พ.ศ.2564 

 
 ว่าที่ ร.ต.  

(อนุวัฒน์   ฉินสูงเนิน) 
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