
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ค ำน ำ 

รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self-Assessment  Report) ระดับปฐมวัย                      
และระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ปีการศึกษา 2562 โรงเรียนบ้านนาเชิงคีรี ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1 เล่มนี้ เป็นการรายงานสรุปผลการจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่สะท้อนผล                    
ของการพัฒนาคุณภาพของสถานศึกษา ซึ่งเป็นผลส าเร็จจากการบริหารจัดการศึกษาที่สอดคล้องกับมาตรฐาน
การศึกษาระดับปฐมวัยและระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เพื่อการพัฒนาสนับสนุน ส่งเสริมก ากับดูแลและติดตาม
ตรวจสอบคุณภาพการศึกษาระดับปฐมวัย 3  มาตรฐาน และในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 3 มาตรฐาน                     
ตามกระบวนการด าเนินงานของมาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัยและระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานของโรงเรียน 
ตามค่าเป้าหมายของมาตรฐานการศึกษาแต่ละด้านแต่ละประเด็น แสดงข้อมูล หลักฐานเชิงประจักษ์สนับสนุน
ผลการประเมิน พร้อมแนวทางพัฒนามาตรฐานคุณภาพของสถานศึกษาให้ดีขึ้นหรือสูงขึ้นกว่าเดิม 

วัตถุประสงค์เพ่ือน าเสนอรายงานผลการจัดการศึกษาในรอบปีที่ผ่านมาให้กับหน่วยงานต้นสังกัด 
และคณะกรรมการสถานศึกษา ผู้ปกครอง ชุมชน และสาธารณะชน ตลอดจนเพ่ือได้ข้อมูลส าคัญส าหรับ                    
การวางแผนพัฒนาต่อเนื่อง และเตรียมความพร้อมในการรับการประเมินคุณภาพภายนอกต่อไป 
  

 
                   โรงเรียนบ้านนาเชิงคีรี  
                  1  เมษายน 2563 
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บทสรุปผู้บริหำร 
 โรงเรียนบ้านนาเชิงคีรี จัดการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาล 2 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มีนักเรียนทั้งหมด                      
137 คน จ าแนกเป็น ระดับปฐมวัย 27 คน ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 110 คน โรงเรียนได้จัดท าการประเมินตนเอง                      
ตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา มีผลการประเมินแยกตามระดับการศึกษา ดังนี้ 

 ระดับปฐมวัย มีผลการประเมินตนเองในภาพรวมอยู่ในระดับ ดี แยกตามมาตรฐานได้ ดังนี้ 
๑. คุณภาพของเด็ก เด็กมีพัฒนาการด้านร่างกาย  อารมณ์ - จิตใจ สังคม และสติปัญญา มีการจัดประสบการณ์

เรียนรู้ตามหลักสูตรและมีแผนงานโครงการ/กิจกรรมเสริมในการพัฒนาเด็กบรรลุตามเป้าหมายที่สถานศึกษาก าหนด                     
ผลการประเมินอยู่ในระดับ ดี 

๒. กระบวนการบริหารและการจัดการ มีหลักสูตรครอบคลุมพัฒนาการทั้ง ๔ ด้าน มีหลักสูตรสถานศึกษา                            
ที่ยืดหยุ่น สอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยและบริบทของท้องถิ่นอย่างดี จัดครูให้เพียงพอและเหมาะสมกับชั้นเรียน 
มีการส่งเสริมให้ครูมีความเชี่ยวชาญด้านการจัดประสบการณ์ท่ีส่งผลต่อคุณภาพเด็กเป็นรายบุคคล จัดสภาพแวดล้อม                     
และสื่อเพ่ือการเรียนรู้อย่างเพียงพอและหลากหลาย ให้บริการสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนรู้เพ่ือสนับสนุน                    
การจัดประสบการณ์ที่เหมาะสมกับบริบทของสถานศึกษาอย่างดี มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา                                        
ที่ส่งผลต่อคุณภาพตามมาตรฐานของสถานศึกษาและเปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วม ผลการประเมิน                                
อยู่ในระดับ ดี 
  ๓. การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นส าคัญ จัดประสบการณ์ท่ีส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการด้านร่างกาย อารมณ์ 
จิตใจ สังคม และสติปัญญา อย่างสมดุล เต็มศักยภาพของเด็กรายบุคคล สร้างโอกาสให้เด็กได้รับประสบการณ์ตรง                           
เล่น และปฏิบัติกิจกรรมอย่างอิสระตามความต้องการ ความสนใจและความสามารถของเด็กจัดบรรยากาศ                                      
และสภาพแวดล้อมในห้องเรียนและนอกห้องเรียนที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ ใช้สื่อเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับวัยอย่างดี                                         
ตามท่ีสถานศึกษาก าหนด ครูประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริงด้วยวิธีการที่หลากหลาย น าผลการประเมินที่ได้                         
ไปปรับปรุงการจัดประสบการณ์และพัฒนาเด็ก ผลการประเมินอยู่ในระดับ ดี 
 ข้อมูล เอกสาร หลักฐานเชิงประจักษ์ที่สนับสนุนผลการประเมิน ได้แก่ หลักสูตรปฐมวัย แผนปฏิบัติการประจ าปี 
โครงการส่งเสริมพัฒนาการการเรียนรู้ระดับปฐมวัย กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนทุกด้านสมวัย โครงการบ้านวิทยาศาสตร์น้อย 
แผนการจัดประสบการณ์และบันทึกการสอน แบบสังเกตพฤติกรรม แบบวิเคราะห์ผู้เรียน วิจัยชั้นเรียน แบบบันทึก                      
เยี่ยมบ้าน สมุดบันทึกพัฒนาการเด็กนักเรียนระดับปฐมวัย อบ.๒/๒  สมุดบันทึกพัฒนาการนักเรียนปฐมวัย อบ.๒/๓  
ชิ้นงาน ภาพถ่าย 
 

ระดับกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน มีผลการประเมินตนเองในภาพรวมอยู่ในระดับ ดี แยกตามมาตรฐานได้ ดังนี้ 
๑. คุณภาพผู้เรียน ผู้เรียนมีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร มีความสามารถในการคิด 

วิเคราะห์ แยกแยะ พิจารณาปัญหาและแก้ปัญหา โดยใช้เหตุผลประกอบการตัดสินใจได้ มีความรู้และทักษะพื้นฐาน                        
ในการสร้างผลงานของตนเอง มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน                  
ตามหลักสูตรสถานศึกษา มีความรู้ ทักษะพ้ืนฐาน และเจตคติท่ีดีต่องานอาชีพ มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์และค่านิยมที่ดี                    
มีความภูมิใจในท้องถิ่น เห็นคุณค่าของความเป็นไทย มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์วัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปัญญาไทย                     
อยู่ร่วมกันบนความแตกต่างทางวัฒนธรรมในท้องถิ่น มีสุขภาพร่างการที่แข็งแรงสมบูรณ์ และแสดงออกอย่างเหมาะสม                    
ตามช่วงวัยเป็นไปตามที่สถานศึกษาก าหนด ผลการประเมินอยู่ในระดับ ดี 

๒. กระบวนการบริหารและการจัดการ สถานศึกษามีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจที่สถานศึกษา 
ก าหนดชัดเจน สอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษาเป็นไปได้ในการปฏิบัติ มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา                     
ที่ชัดเจน ส่งผลต่อคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ด าเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้าน
ตามหลักสูตรสถานศึกษาและทุกกลุ่มเป้าหมาย พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ จัดสภาพแวดล้อม



 
๒ 

ทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหาร
จัดการและการจัดการเรียนรู้ ผลการประเมินอยู่ในระดับ ดี 

๓. กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ จัดการเรียนผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติ 
จริง ตามมาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัดของหลักสูตรสถานศึกษา และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในการด าเนินชีวิต                          
ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ รวมทั้งภูมิปัญญาท้องถิ่นที่เอ้ือต่อการเรียนรู้อย่างดี มีการบริหารจัดการ                    
ชั้นเรียนเชิงบวก ตรวจสอบและประเมินผลผู้เรียนอย่างเป็นระบบและน าผลมาพัฒนาผู้เรียน มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ข้อมูล
สะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ ผลการประเมินอยู่ในระดับ ดี 

ข้อมูล เอกสาร หลักฐานเชิงประจักษ์ที่สนับสนุนผลการประเมิน ได้แก่ หลักสูตรสถานศึกษา  
แผนปฏิบัติการประจ าปี โครงสร้างการบริหารงาน โครงการประกันคุณภาพการศึกษา โครงการแหล่งเรียนรู้ดี มีภูมิปัญญา 
กิจกรรมพัฒนาการอ่าน เขียนภาษาไทย กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ กิจกรรมโรงเรียน                   
วิถีพุทธ กิจกรรมส่งเสริมค่านิยมหลัก ๑๒ ประการ กิจกรรมแข่งขันทักษะทางวิชาการ บันทึกการใช้สื่อ เทคโนโลยี                          
และแหล่งเรียนรู้ บันทึกการนิเทศ ก ากับ ติดตาม  
 

แนวทำงพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำเพ่ือยกระดับให้สูงขั้น 
ระดับปฐมวัย จุดที่ควรพัฒนำ 

ส่งเสริมพัฒนาการด้านการแสดงออกอย่างเหมาะสม และการพัฒนาด้านความพร้อมก่อนสู่ระดับ 
ประถมศึกษาในทุกด้าน 

แนวทำงกำรพัฒนำคุณภำพสถำนศึกษำระดับกำรศึกษำปฐมวัย 
จัดกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาการด้านการแสดงออกอย่างเหมาะสม และส่งเสริมพัฒนาการด้านสติปัญญา                         

เพ่ือการศึกษาในระดับชั้นที่สูงขึ้นต่อไป 

ระดับกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน  จุดที่ควรพัฒนำ 
ผลการประเมินระดับชาติ  กิจกรรมยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กิจกรรมด้านการอ่าน การเขียน 

ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ของนักเรียน  
  
แนวทำงกำรพัฒนำคุณภำพสถำนศึกษำระดับกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 

การจัดการเรียนรู้ที่เน้นการพัฒนาผู้เรียนเป็นรายบุคคล  การส่งเสริมให้ครูเห็นความส าคัญของการจัดการ 
เรียนรู้โดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  การส่งเสริมให้ครูท าวิจัยในชั้นเรียนเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้สามารถเรียนรู้ได้เต็มตามศักยภาพ
มุ่งพัฒนาและยกระดับผลสัมฤทธิ์จากการทดสอบระดับชาติให้สูงขึ้น 
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ส่วนที่ 1 ข้อมลูพื้นฐำนของสถำนศึกษำ 
๑.๑ ข้อมูลทั่วไป 
ชื่อโรงเรียน โรงเรียนบ้านนาเชิงคีรี  ตั้งอยู่ หมู่ที่ 2 ต าบลนาเชิงคีรี  อ าเภอบ้านนาเชิงคีรี จังหวัดสุโขทัย 
ชื่อผู้บริหำรโรงเรียน   นายนคร  เถื่อนโต  เบอร์โทรศัพท์ 08-1532-8424   
E-mail : city1817@hotmail.com 

1.2 ประวัติโรงเรียนโดยย่อ 
 โรงเรียนบ้านนาเชิงคีรี  ก่อตั้งโดยประชาชนที่อพยพมาประกอบอาชีพด้านกสิกรรมมาตั้งเป็นหมู่บ้านนาเชิงคีรี  
และได้ขออนุญาตทางอ าเภอจัดตั้งเป็นโรงเรียนขึ้น เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2500  ให้ชื่อว่า “โรงเรียนบ้านนาเชิงคีรี”  
ตั้งอยู่หมู่ที่ 2 ต าบลนาเชิงคีรี   อ าเภอคีรีมาศ   จังหวัดสุโขทัย   โดยมีเขตบริการ 3 หมู่บ้าน คือ หมู่ 2 บ้านนาเชิงคีรี                     
หมู่ 6 บ้านมะขามเอน  และหมู่ 7 บ้านนาป่าด า  ต าบลนาเชิงคีรี 
 ปัจจุบันมีนายนคร   เถื่อนโต   ต าแหน่งผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านนาเชิงคีรี   

1.3 ข้อมูลบคุลำกร 
 จ านวนข้าราชการครู   10  คน อัตราจ้าง    3 คน ธุรการโรงเรียน  1  คน  นักการ  1  คน 
ประเภทบุคลากร จ านวน วุฒิการศึกษา หมายเหตุ 

ปริญญาโท ปริญญาตรี ต่ ากว่า ป.ตรี 
ผู้บริหาร 1 1 0 0  
ข้าราชการครู 9 0 9 0  
อัตราจ้าง 3 0 3 0  
ธุรการโรงเรียน 1 0 1 0  
นักการ 1 0 0 1  
 
1.4 ข้อมูลนักเรียน 

จ านวนนักเรียน  รวม  137  คน  จ าแนกเป็น ระดับปฐมวัย  27  คน ระดับประถมศึกษา  110  คน  จ านวน
นักเรียนปีการศึกษา 2561  รวมทั้งสิ้น 137 คน 

ระดับชั้นเรียน จ านวน
ห้องเรียน 

จ านวนนักเรียนทั้งหมด หมายเหตุ 
ชาย หญิง รวม 

อนุบาล 2 1 7 6 13  
อนุบาล 3 1 4 10 14  
รวมอนุบาล 2 11 16 27  

ประถมศึกษาปีที่ 1 1 13 7 20  
ประถมศึกษาปีที่ 2 1 13 9 22  
ประถมศึกษาปีที่ 3 1 10 5 15  
ประถมศึกษาปีที่ 4 1 10 13 23  
ประถมศึกษาปีที่ 5 1 5 5 10  
ประถมศึกษาปีที่ 6 1 13 7 20  

รวมประถม 6 64 46 110  
รวมทั้งหมด 8 75 62 137  

 



 
๔ 

สรุปกำรใช้งบประมำณ ประจ ำปีงบประมำณ 2563 ถึงปัจจุบัน 

ประเภท 
ของงบประมาณ 

รับมาจาก 
ปีงบประมาณก่อนหน้า 

รับ 
ระหว่างปี 

คงเหลือ  
ณ ปัจจุบัน 

 
หมายเหตุ 

เงินอุดหนุนรายหัว 65,584.12 378,354.00 109,685.00  
อุดหนุนอาหารกลางวัน 16,843.58 274,000.00 00.00  
เงินสนับสนุนการศึกษา 00.00 90,646.00 66,747.56 บริจาคโดยมวีัตถุประสงค์ 

อาหารกลางวันในถิ่นทุรกันดาร 00.00 50,004.05 31,110.63 โดยธนาคารกสิการไทย 

 

ผลกำรพัฒนำผู้เรียนระดับปฐมวัย ปีการศึกษา  2562 ข้อมูล ณ 31 มีนาคม 2563 

นักเรียนชั้นอนุบำลปีที่ 2 - 3 ที่เข้ำรับกำรประเมิน จ ำนวน 27 คน 

 
พัฒนาการ 

ผลการประเมินของเด็กตามระดับคุณภาพ 
ดี พอใช้ ปรับปรุง 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 
ด้านร่างกาย 27 100 0 0 0 0 

ด้านอารมณ์และจิตใจ 27 100 0 0 0 0 
ด้านสติปัญญา 27 100 0 0 0 0 

ด้านสังคม 27 100 0 0 0 0 

 

ผลกำรประเมินระดับกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน ปีการศึกษา 2562  ข้อมูล ณ 31 มีนาคม 2563 
1. ข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนระดับสถำนศึกษำ 

นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน ระดับสถำนศึกษำ แต่ละรำยวิชำคิดเป็นร้อยละรำยกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ 
ระดับชั้นประถมศึกษำปีที่ 1 – 6  ปีกำรศึกษำ  2562 

วิชำ 
ผลสัมฤทธิ์รำยช้ันตำมกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ 

ป.1 ป.2 ป.3 ป.4 ป.5 ป.6 
ภาษาไทย 87.30 77.45 80.80 72.34 79.80 77.60 
คณิตศาสตร์ 80.90 76.09 79.80 73.08 74.60 78.95 
วิทยาศาสตร์ 77.85 78.68 70.07 72.08 77.60 7.65 
สังคมศึกษาฯ 80.10 84.68 77.47 70.43 80.60 77.75 
ประวัติศาสตร์ 74.50 79.54 78.33 67.65 79.10 77.20 
สุขศึกษาฯ 74.15 83.18 87.27 77.04 82.80 76.90 
ศิลปะ 73.20 79.95 86.73 74.17 83.10 75.70 
การงานอาชีพฯ 80.95 75.90 98.67 73.21 80.60 76.25 
ภาษาอังกฤษ 72.40 76.27 75.80 72.17 73.00 75.65 
หน้าที่พลเมือง 79.05 80.86 82.73 67.08 83.20 76.50 

รวม 780.4 792.6 817.67 719.25 794.4 700.15 
ร้อยละ 78.04 79.26 81.767 71.925 79.44 70.015 



 
๕ 

ร้อยละของนักเรียนที่มีเกรดเฉลี่ยด้ำนผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนตั้งแต่ระดบั 3 ขึ้นไป  
ชั้นประถมศึกษำปีที่ 1 – 6  ปีกำรศึกษำ  2562 

วิชำ 
จ ำนวนนักเรียนที่ได้ระดับ 3 ขึน้ไป 

ป.1 ป.2 ป.3 ป.4 ป.5 ป.6 
ภาษาไทย 17 20 13 17 9 17 
คณิตศาสตร ์ 15 19 14 17 8 17 
วิทยาศาสตร ์ 18 20 13 18 9 18 
สังคมศึกษาฯ 18 20 11 17 10 17 
ประวัติศาสตร์ 14 21 14 17 10 17 
สุขศึกษาฯ 16 22 15 23 10 18 
ศิลปะ 16 20 15 20 10 15 
การงานอาชีพฯ 19 20 15 17 10 18 
ภาษาอังกฤษ 15 20 11 18 6 16 
หน้าที่พลเมือง 19 22 15 17 10 17 

รวม(ค่ำเฉลี่ย) 16.70 20.40 13.60 18.10 9.20 17.00 
ร้อยละ ๘๓.๕ ๙๒.๗๓ ๙๐.๖๗ ๗๘.๗๐ ๙๒ ๘๕ 

 

2. ผลกำรประเมินกิจกรรมพัฒนำผู้เรียน ปีกำรศึกษำ 2562 
 

ระดับชั้น 
 

จ ำนวนนักเรียน
ทั้งหมด 

กิจกรรมพัฒนำผู้เรียน 
แนะแนว ลูกเสือ-ยุวกำชำด กีฬำ สำธำรณ 

ประโยชน ์
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 20 20 20 20 20 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 22 22 22 22 22 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 15 15 15 15 15 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 23 23 23 23 23 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 10 10 10 10 10 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 20 20 20 20 20 

รวม 110 110 110 110 110 

3. ผลกำรประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
 

ระดับชั้น 
 

จ ำนวนนักเรียน
ทั้งหมด 

จ ำนวนร้อยละของนักเรียนตำมระดับ 
คุณภำพคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

ดีเยี่ยม ดี ผ่ำน ไม่ผ่ำน 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 20 0 20 0 0 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 22 20 2 0 0 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 15 0 11 4 0 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 23 3 20 0 0 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 10 0 10 0 0 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 20 20 0 0 0 

รวม 110 43 63 4 0 
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4. ผลกำรประเมินกำรอ่ำน คิดวิเครำะห์และเขียน 
 

 
ระดับชั้น 

 
จ ำนวนนักเรียน 

ทั้งหมด 

 
จ ำนวนนักเรียนที่มีระดับตำมเกณฑ์กำรประเมิน 
ดีเยี่ยม ดี ผ่ำน ไม่ผ่ำน 

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 20 3 13 4 - 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 22 20 2 - - 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 15 0 12 3 - 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 23 7 10 6 - 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 10 - 10 - - 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 20 15 5 - - 

รวม 110 57 43 10 - 
 



๗ 
 

ผลกำรประเมินควำมสำมำรถด้ำนกำรอ่ำนออกของผู้เรียน RT ชั้นประถมศึกษำปีท่ี 1 
คะแนนผลกำรประเมินกำรอ่ำน RT ชั้นประถมศึกษำปีที่ 1 ปีกำรศึกษำ 2562 

 

ระดับ/สมรรถนะ กำรอ่ำนออกเสียง กำรอ่ำนรู้เรื่อง รวม 2 สมรรถนะ หมำยเหตุ 
คะแนนเฉลี่ยของโรงเรียน 89.30 78.30 83.80  
คะแนนเฉลี่ยระดับเขตพ้ืนที่ 72.53 74.60 73.57  
คะแนนเฉลี่ยระดับจังหวัด 71.00 72.90 71.95  
คะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ 68.50 72.81 70.66  
 
 

    

 
 

ผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านออกของผู้เรียน RT ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2562 
   แสดงจ านวนร้อยละของนักเรียนที่มีผลการประเมินในระดับพอใช้ ขึ้นไป 
 

กำรอ่ำนออกเสียง  กำรอ่ำนรู้เรื่อง รวม 2 สมรรถนะ 
จ ำนวน 
( คน) 

คิดเป็นร้อยละ จ ำนวน 
( คน) 

คิดเป็นร้อยละ จ ำนวน 
( คน) 

คิดเป็นร้อยละ 

20 100.00 20 100.00 20 100.00 
      

 
ผลกำรประเมินควำมสำมำรถด้ำนกำรอ่ำนออกของผู้เรียน RT ชั้นประถมศึกษำปีท่ี 1 ปีกำรศึกษำ 2561 

เปรียบเทียบปีกำรศึกษำ 2562  เพิ่มข้ึน  37.44  
 

สมรรถนะ ปีกำรศึกษำ 2561 ปีกำรศึกษำ 2562 
+เพิ่ม 
-ลด 

กำรอ่ำนออกเสียง 30.45 89.30 + 58.85 
กำรอ่ำนรู้เรื่อง 62.28 78.30 + 16.02 

รวม 2 สมรรถนะ 46.36 83.80 + 37.44 



๘ 
 

 
ตำรำงแสดงจ ำนวนและร้อยละนักเรียน จ ำแนกตำมระดับคุณภำพ 

 

 
 
ผลกำรประเมินกำรทดสอบควำมสำมำรถพื้นฐำนของผู้เรียนระดับชำติ(National 

Teat:NT ) ชั้นประถมศกึษำปีที่ 3 ประจ ำปีกำรศึกษำ 2562 
(ยังไม่ทราบผล) 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๙ 
 

ผลกำรทดสอบทำงกำรศกึษำระดับขั้นพ้ืนฐำน ( O– NET ) ชั้นประถมศึกษำปีที่ 6 
ประจ ำปีกำรศึกษำ  2562  

 
ระดับ/รำยวิชำ ภำษำไทย คณิตศำสตร ์ วิทยำศำสตร์ ภำษำอังกฤษ 

คะแนนเฉลี่ยของโรงเรียน 50.91 33.53 35.24 23.82 
คะแนนเฉลี่ยระดับเขตพ้ืนที่ 49.67 32.87 35.34 31.21 
คะแนนเฉลี่ยระดับจังหวัด 49.55 33.16 35.53 32.13 
คะแนนเฉลี่ยสังกัด สพฐ. ทั้งหมด 47.95 31.60 34.30 30.86 
คะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ 49.07 32.90 35.55 34.42 

 
เปรียบเทียบผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติขั้นพื้นฐำน ( O-NET ) 

ปีกำรศึกษำ 2561-2562 ระดับชั้นประถมศึกษำปีที่ 6 
 

กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ ปี 2561 ปี 2562 ผลต่ำง 
ภาษาไทย 52.15 50.91 - 1.24 
คณิตศาสตร์ 35.67 33.53 - 2.14 
วิทยาศาสตร์ 35.80 35.24 - 0.56 
ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) 28.50 23.82 - 4.68 

 
 

แสดงผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติขั้นพื้นฐำน ( O-NET ) 
ปีกำรศึกษำ 2562  ระดับชั้นประถมศึกษำปีท่ี 6   จ ำนวนนักเรียนที่มีคะแนนร้อยละ 5๐ ขึ้นไป 

 
รำยวิชำ จ ำนวนเต็ม 

ของนักเรียน 
จ ำนวนนักเรียนที่มีคะแนน 

ร้อยละ 50ขึ้นไป 
คิดเป็นร้อยละ 

ภาษาไทย 20 11 55.00 
คณิตศาสตร์ 20 2 10.00 
วิทยาศาสตร์ 20 0 0.00 
ภาษาอังกฤษ 20 0 0.00 

 
 
 
 
 
 
 
 



๑๐ 
 

ส่วนที ่2 ผลกำรประเมินตนเองของสถำนศึกษำ 
ผลกำรประเมินคุณภำพภำยในสถำนศึกษำ ระดับกำรศึกษำปฐมวัย   ปีกำรศึกษำ ๒๕๖2 

มำตรฐำน 
ระดับ 

คุณภำพ 
แปล 
ผล 

มำตรฐำนระดับกำรศึกษำปฐมวัย  
 

มำตรฐำนที่ ๑ คุณภาพของเด็ก   
๑. เด็กมีพัฒนาการด้านน้ าหนัก ส่วนสูงตามเกณฑ์ มีสุขนิสัยที่ดี สามารถ
หลีกเลี่ยงสภาวะเสี่ยงและสถานการณ์ ที่เสี่ยงอันตรายได้ 

3 ดี 

๒. เด็กมีพัฒนาการด้านอารมณ์  มีจิตใจ แจ่มใส กล้าพูด กล้าแสดงออก 
มีคุณธรรม จริยธรรมตามที่สถานศึกษาก าหนด 

3 ดี 

๓. เด็กมีวินัยในตนเอง  สามารถช่วยเหลือตนเองและท างานร่วมกับผู้อ่ืน
ได้ 

3 ดี 

๔. เด็กมีพัฒนาการด้านสติปัญญา สื่อสารได้ มีทักษะการคิดพ้ืนฐาน และ
แสวงหาความรู้ได้ 

3 ดี 

มำตรฐำนที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ   
๑. สถานศึกษามีหลักสูตรที่สอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย ตาม
บริบทของโรงเรียนและท้องถิ่น 

3 ดี 

๒. สถานศึกษาจัดบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถท่ีเหมาะสม ครบทุก
ชั้นเรียน 

3 ดี 

๓. สถานศึกษาส่งเสริมและพัฒนาครูจัดประสบการณ์การเรียนรู้ตาม
หลักสูตรสถานศึกษา  เน้นการปฏิบัติจริง 

3 ดี 

๔. สถานศึกษาจัดสภาพแวดล้อมภายในและภายนอกสถานศึกษา 
ส่งเสริมการเรียนรู้ภายในและภายนอกห้องเรียนอย่างมีประสิทธิภาพ 

3 ดี 

๕. สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษามีการผลิต จัดหา และ
พัฒนาสื่อ เครื่องมือ เพ่ือสอดคล้องกับกระบวนการเรียนรู้โดยเน้นผู้เรียน
เป็นส าคัญ 

3 ดี 

๖. สถานศึกษามีระบบการบริหารและจัดการแบบมีส่วนร่วมจากทุกฝ่าย
ที่เก่ียวข้อง เพื่อการพัฒนาสถานศึกษาอย่างต่อเนื่อง 

3 ดี 

มำตรฐำนที่ ๓ การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นส าคัญ   
๑. ครูจัดประสบการณ์ให้เด็กมีพัฒนาการทุกด้านอย่างสมดุล 3 ดี 
๒. ครูวิเคราะห์ข้อมูลเด็กเป็นรายบุคคลและสร้างโอกาสให้เด็กทุกคได้รับ 
ประสบการณ์ตรง 

3 ดี 

๓. ครูจัดบรรยากาศที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ ใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสม
กับวัย 

3 ดี 

 
 



๑๑ 
 

1. มำตรฐำนกำรศึกษำระดับปฐมวัย 
 ผลกำรประเมินตนเองโดยภำพรวมอยู่ใน  ระดับคุณภำพ  ดี 
 

มำตรฐำนที่  1  คุณภำพของเด็ก 
ผลกำรประเมินตนเอง  :  ระดับคุณภำพ   ดี 

การประเมินเด็กในระดับปฐมวัยของสถานศึกษาเป็นการประเมินพัฒนาการครบทั้ง  4  ด้าน  คือ          
ด้านร่างกาย  อารมณ์ จิตใจ  สังคม  และสติปัญญา 
 

 1.1 พัฒนำกำรด้ำนร่ำงกำย 
 ผลจากการประเมินพัฒนาการด้านร่างกายพบว่าเด็กมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง สมบูรณ์ มีน้ าหนัก 
ส่วนสูงตามเกณฑ์มาตรฐาน เคลื่อนไหวร่างกายได้อย่างคล่องแคล่ว  ใช้มือและตาประสานสัมพันธ์ได้ดี                      
รู้จักดูแลสุขภาพอนามัยส่วนตน และปฏิบัติจนเป็นนิสัย ปฏิบัติตนตามข้อตกลง เกี่ยวกับความปลอดภัยของ
ตนเองและผู้อื่น 
 

 ข้อมูล เอกสำร หลักฐำนเชิงประจักษ์ที่สนับสนุนผลกำรประเมิน 
 1.กิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนทุกด้านสมวัย 
 2.แผนการจัดประสบการณ์และบันทึกหลังสอน 
 3.แบบบันทึกการตรวจสุขภาพ 
 4.แบบสังเกตพฤติกรรม 
 5.สมุดบันทึกพัฒนาการนักเรียนปฐมวัย  ปฐ. 02/3 
 6.สมุดรายงานประจ าตัวนักเรียน ปฐ.03/3 
 7.ภาพถ่าย 
 

 1.2 พัฒนำกำรด้ำนอำรมณ์ จิตใจ 
 ผลการประเมินพัฒนาการด้านอารมณ์ จิตใจ พบว่าเด็กร่าเริง แจ่มใส แสดงอารมณ์ความรู้สึกได้
เหมาะสมตามวัย รู้จักอดทน  ยอมรับและพอใจในความสามารถและผลงานของตนเอง กล้าพูด กล้าแสดงออก 
รู้จักช่วยเหลือแบ่งปัน รู้หน้าที่รับผิดชอบ ซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรมจริยธรรม มีความสุขเมื่อได้ท างานศิลปะ 
ดนตรี และการเคลื่อนไหว 
 ข้อมูล เอกสำร หลักฐำนเชิงประจักษ์ที่สนับสนุนผลกำรประเมิน 
 1.โครงการส่งเสริมพัฒนาการการเรียนรู้ระดับปฐมวัย 
 2.แผนการจัดประสบการณ์และบันทึกหลังสอน 
 3.แบบสังเกตพฤติกรรม 
 4.สมุดบันทึกพัฒนาการนักเรียนปฐมวัย  ปฐ. 02/3 
 5.สมุดรายงานประจ าตัวนักเรียน ปฐ.03/3 
 6.ชิ้นงาน 
           7.ภาพถ่าย  การเข้าร่วมกิจกรรมของสถานศึกษา 
 
 
 
 
 



๑๒ 
 

 1.3 พัฒนำกำรด้ำนสังคม 
 ผลการประเมินเด็กรู้จักช่วยเหลือตนเองในการปฏิบัติกิจวัตรประจ าวันได้ มีวินัย ประหยัดพอเพียง                  
มีส่วนร่วมดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมในและนอกห้องเรียน มีมารยาทตามวัฒนธรรมไทย เช่น การไหว้ การยิ้ม
ทักทาย และมีสัมมาคารวะกับผู้ใหญ่ เป็นต้น สามารถเล่นและท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ 
 ข้อมูล เอกสำร หลักฐำนเชิงประจักษ์ที่สนับสนุนผลกำรประเมิน 
 1.โครงการส่งเสริมพัฒนาการการเรียนรู้ระดับปฐมวัย 
 2.แผนการจัดประสบการณ์และบันทึกหลังสอน 
 5.สมุดบันทึกพัฒนาการนักเรียนปฐมวัย  ปฐ. 02/3 
 6.สมุดรายงานประจ าตัวนักเรียน ปฐ.03/3 
 7.ภาพถ่าย การเข้าร่วมกิจกรรมของสถานศึกษา 
 

 1.4 พัฒนำกำรด้ำนสติปัญญำ 
 ผลการประเมิน พบว่าเด็กสามารถพูดคุยสนทนาโต้ตอบและเล่าเรื่องให้ผู้อื่นฟังได้  อ่านนิทาน                   
และสามารถ เล่าเรื่องตามภาพและจินตนาการตามภาพได้เหมาะสมตามวัย มีความสามารถในการคิดพ้ืนฐาน 
คิดรวบยอดการคิดเชิงเหตุผลทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ได้ สร้างสรรค์ผลงานตามความคิดและ
จินตนาการ เช่น งานศิลปะ การเคลื่อนไหวท่าทาง และใช้สื่อเทคโนโลยี เช่น แว่นขยาย แม่เหล็ก                        
ซึ่งเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้และแสวงหาความรู้ได้ 
 ข้อมูล เอกสำร หลักฐำนเชิงประจักษ์ที่สนับสนุนผลกำรประเมิน 
 1.โครงการส่งเสริมพัฒนาการการเรียนรู้ระดับปฐมวัย 
 2.โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทย 
  - โครงงานวิทยาศาสตร์ 
  - กิจกรรมการทดลองวิทยาศาสตร์  20  กิจกรรม 
 3.แผนการจัดประสบการณ์และบันทึกหลังสอน 
 4.สมุดบันทึกพัฒนาการนักเรียนปฐมวัย  ปฐ. 02/3 
 5.สมุดรายงานประจ าตัวนักเรียน ปฐ.03/3 
 6.ชิ้นงาน 
 7.ภาพถ่าย   
 
มำตรฐำนที่  2  กระบวนกำรบริหำรและกำรจัดกำร 
ผลกำรประเมินตนเอง  :  ระดับคุณภำพ  ดี  
 สถานศึกษาด าเนินการบริหารและจัดการในระดับปฐมวัย จัดท าหลักสูตรสถานศึกษาที่สอดคล้องกับ
หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย  มีการก าหนดมาตรฐานการศึกษา จัดท าแผน  ด าเนินการตามแผน มีการ
ประเมินผล และตรวจสอบคุณภาพภายในสถานศึกษา มีการติดตามผลการด าเนินงาน  และจัดท ารายงานผล
การประเมินตนเองประจ าปี น าผลการประเมินไปปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา โดยผู้ปกครอง                    
และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมีส่วนร่วม  จัดบุคลากรที่มีความเหมาะสมกับภารกิจการเรียนการสอนในระดับปฐมวัย  
หรือผ่านการอบรมการศึกษาปฐมวัยอย่างเพียงพอจัดให้มีสื่อเทคโนโลยีและสื่อการเรียนรู้เพ่ือสนับสนุนในการ
จัดประสบการณ์  
 
 



๑๓ 
 

 ข้อมูล เอกสำร หลักฐำนเชิงประจักษ์ที่สนับสนุนผลกำรประเมิน 
 1.บันทึกการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาฯ 
 2.บันทึกการประชุมคณะครู 
 3.บันทึกการประชุมผู้ปกครอง 
 4.แผนปฏิบัติการประจ าปี 
 5.แบบบันทึกการอบรม 
 6.ค าสั่ง 
 7.หลักสูตรปฐมวัย 
 ๘.ภาพถ่าย 
 
มำตรฐำนที่   3  กำรจัดประสบกำรณ์ที่เน้นเด็กเป็นส ำคญั 
ผลกำรประเมินตนเอง  : ระดับคุณภำพ   ดี 
 ครูจัดประสบการณ์ให้เด็กมีพัฒนาการทั้งทางด้านร่างกาย  อารมณ์ จิตใจ  สังคม สติปัญญา อย่าง
สมดุล สร้างโอกาสให้เด็กได้รับประสบการณ์ตรง เล่นและลงมือกระท าผ่านประสาทสัมผัส จัดบรรยากาศที่เอ้ือ
ต่อการเรียนรู้ ห้องเรียนสะอาด  ปลอดภัย ครูใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับช่วงวัย ครูประเมินพัฒนาการ
เด็กตามสภาพความเป็นจริง ด้วยวิธีการที่หลากหลาย และน าผลการประเมินที่ได้ไปพัฒนาคุณภาพเด็กให้มี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
 ข้อมูล เอกสำร หลักฐำนเชิงประจักษ์ที่สนับสนุนผลกำรประเมิน 
 1.กิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนทุกด้านสมวัย 
 2.โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย  ประเทศไทย 
  - โครงงานวิทยาศาสตร์ 
  - กิจกรรมการทดลองวิทยาศาสตร์  20  กิจกรรม 
 3.แผนการจัดประสบการณ์และบันทึกหลังสอน 
 4.แบบสังเกตพฤติกรรม 
 5.วิจัยชั้นเรียน 
 6.แบบวิเคราะห์ผู้เรียน 
 7.แบบบันทึกเยี่ยมบ้าน 
 8.สมุดบันทึกพัฒนาการนักเรียนปฐมวัย  ปฐ. 02/3 
 9.สมุดรายงานประจ าตัวนักเรียน ปฐ.03/3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๔ 
 

ผลกำรประเมินคุณภำพภำยในสถำนศึกษำ ระดับกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน  ปีกำรศึกษำ ๒๕๖2 
 

มำตรฐำน 
ระดับ 

คุณภำพ 
แปล 
ผล 

มำตรฐำนระดับกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน   
มำตรฐำนที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียน   
๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทำงวิชำกำรของผู้เรียน   
๑. ผู้เรียนมีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร ตามเกณฑ์
ของสถานศึกษาก าหนด 

3 ดี 

๒. ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ แยกแยะ พิจารณาปัญหา
และแก้ปัญหา 

อย่างมีเหตุผล 

3 ดี 

๓. ผู้เรียนมีความสามารถด้านความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ในการสร้าง
ผลงานของตนเอง 

3 ดี 

๔. ผู้เรียนสามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  เพ่ือพัฒนา
ตนเองในด้านการเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์ 

3 ดี 

๕. ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา  ตาม
เกณฑ์ที่สถานศึกษาก าหนด 

3 ดี 

๖. ผู้เรียนมีความรู้ ทักษะพ้ืนฐานและเจตคติที่ดี ต่อการศึกษาต่อ  การ
ท างานหรืองานอาชีพ 

3 ดี 

๑.๒ คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน   
๑. ผู้เรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามหลักสูตรสถานศึกษาและมี
ค่านิยมท่ีดีตามท่ีสถานศึกษาก าหนด 

3 ดี 

๒. ผู้เรียนมีความภูมิใจในท้องถิ่น เห็นคุณค่าของความเป็นไทย มีส่วน
ร่วมในการอนุรักษ์วัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปัญญาไทย 

3 ดี 

๓. ผู้เรียนอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขบนความแตกต่างทางวัฒนธรรมใน
ท้องถิ่น 

3 ดี 

๔. ผู้เรียนมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง สมบูรณ์ และแสดงออกอย่าง
เหมาะสมตามช่วงวัย 

3 ดี 

 
 
 
 
 



๑๕ 
 

มำตรฐำน 
ระดับ 

คุณภำพ 
แปล 
ผล 

มำตรฐำนระดับกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน   
มำตรฐำนที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ   
๑. สถานศึกษามีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจที่สถานศึกษาก าหนด
ชัดเจน สอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษาความต้องการของชุมชน 
นโยบายรัฐบาล แผนการศึกษาแห่งชาติเป็นไปได้ในการปฏิบัติ ทันต่อ
การเปลี่ยนแปลงของสังคม 

3 ดี 

๒. สถานศึกษามีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษาอย่างเป็น
ระบบ มีการติดตาม  ตรวจสอบ  ประเมินผลและปรับปรุง  พัฒนา
การศึกษาอย่างต่อเนื่อง 

3 ดี 

๓. สถานศึกษาบริหารจัดการ พัฒนาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพผู้เรียน 
ครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมาย  ตามหลักสูตรสถานศึกษา 

3 ดี 

๔. สถานศึกษามีการส่งเสริม พัฒนาครูและบุคลากร ให้มีความ
เชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 

3 ดี 

๕. สถานศึกษาจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพ และสภาพแวดล้อมทาง
สังคมท่ีเอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 

3 ดี 

๖. สถานศึกษาจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหาร
จัดการและการจัดการเรียนรู้ 

3 ดี 

มำตรฐำนที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็น
ส าคัญ 

  

๑. ครูจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามมาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัดของ 
หลักสูตรสถานศึกษา 

3 ดี 

๒. ครูใช้สื่อการสอน โดยสร้างโอกาสให้ผู้เรียนได้แสวงหาความรู้ด้วย
ตนเองจากสื่อที่หลากหลาย 

3 ดี 

๓. ครูมีการจัดการชั้นเรียน โดยเน้นการมีปฏิสัมพันธ์เชิงบวก  สามารถ
เรียนรู้ร่วมกันอย่างมีความสุข 

3 ดี 

๔. ครูมีการประเมินผู้เรียนตามสภาพจริง น าผลมาพัฒนาผู้เรียนและ
การจัดการเรียนการสอน 

3 ดี 

๕. ครูมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับ เพื่อพัฒนา 
ปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 

3 ดี 

สรุปผลกำรประเมินในภำพรวมของสถำนศึกษำ 3 ดี 
 
 
 
 
 



๑๖ 
 

มำตรฐำนกำรศึกษำระดับกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน 
ผลกำรประเมินตนเองโดยภำพรวมอยู่ใน  ระดับคุณภำพ   ดี 

มำตรฐำนที่  1  คุณภำพของผู้เรียน 
ผลกำรประเมินตนเอง  :  ระดับคุณภำพ   ดี 
 

 กระบวนกำรพัฒนำ   
          โรงเรียนบ้านนาเชิงคีรี ได้จัดให้มีโครงการพัฒนาความสามารถทางด้านวิชาการ  กิจกรรมการคิด
วิเคราะห์ การแสดงความคิดเห็นและการแก้ปัญหา  กิจกรรมทักษะการแข่งขันทางวิชาการ และจัดแสดงผล
งานทางวิชาการ  กิจกรรมการอ่าน การเขียน การสื่อสารและการคิดค านวณ กิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน 
และพัฒนาทักษะในการแสวงหาความรู้ กิจกรรมทักษะการอ่าน กิจกรรมจัดหา/ผลิตสื่อและพัฒนาสื่อ
นวัตกรรม กิจกรรมห้องสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศที่เอ้ือให้ผู้เรียนเรียนรู้ด้วยตัวเอง หรือเรียนรู้แบบมีส่วน
ร่วม ผู้เรียนระดับ ป.1 – ป.6 มีการพัฒนากระบวนการคิดวิเคราะห์ ให้ผู้เรียนสามารถสรุปความคิดจากเรื่องที่
อ่าน ฟัง ดู และสื่อสาร ด้วยการพูดหรือเขียนตามความคิด น าเสนอความคิด วิธีการแก้ปัญหาด้วยวิธีการของ
ตนเอง ตัดสินใจแก้ปัญหาอย่างมีเหตุผล มีความคิดริเริ่มและสร้างสรรค์ผลงานด้วยความภาคภูมิใจ สามารถ
เชื่อมโยงความรู้เดิมกับความรู้ใหม่ในรูปแบบฐานการเรียนรู้  พร้อมทั้งพัฒนาครูทุกคนให้มีความสามารถในการ
น าเทคนิควิธีการสอนให้ตรงกับศักยภาพผู้เรียน ใช้สื่อและเทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอน มีแหล่งเรียนรู้
และแหล่งสืบค้นข้อมูล ได้แก่ ห้องสมุด ห้องวิทยาศาสตร์ ห้องคอมพิวเตอร์ แปลงเกษตร ก าหนดแผนการ
จัดการเรียนรู้ การวัดผลประเมินผลแบบบูรณาการ ครูเน้นการใช้ค าถามเพ่ือพัฒนาทักษะการคิดของผู้เรียน 
          โรงเรียนได้ส่งเสริมให้ผู้เรียนเป็นผู้ที่มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามหลักสูตร มีความเอ้ืออาทรผู้อ่ืนและ
กตัญญูกตเวทีต่อผู้มีพระคุณ โดยมีกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ กิจกรรมค่ายคุณธรรม และการเยี่ยมผู้สูงอายุ 
นอกจากนี้ได้ส่งเสริมให้ผู้เรียน ยอมรับความคิดและวัฒนธรรมที่แตกต่าง ส่งผลให้นักเรียนสามารถด ารงชีวิตอยู่
ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย จัดให้มีโครงการส่งเสริมสถานศึกษามีการจัดสภาพแวดล้อมและการ
บริการที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนพัฒนาเต็มตามศักยภาพ จัดกิจกรรมการพัฒนาให้ เหมาะสมกับวัย มีระบบการแนะ
แนวและการดูแลสุขภาวะจิต น าภูมิปัญญาท้องถิ่นมาร่วมกันวางแผนการจัดการเรียนการสอน  การเข้าไป
ศึกษาดูงานกับภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 

ข้อมูล หลักฐำน เอกสำรเชิงประจักษ์ ที่สนับสนุนผลกำรประเมินตนเอง 
1. โครงการประกันคุณภาพการศึกษา  
2. กิจกรรมพัฒนาการอ่าน เขียน และการคิดค านวณ 
3. กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ กิจกรรมโรงเรียนวิถีพุทธ กิจกรรม

ส่งเสริมค่านิยมหลัก 12 ประการ  
4. กิจกรรมยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กิจกรรมแข่งขันทักษะทางวิชาการ    

 
 
 
 
 



๑๗ 
 

 
 มำตรฐำนที่ 2  กระบวนกำรบริหำรและกำรจัดกำร 

ผลกำรประเมินตนเอง  :  ระดับคุณภำพ   ดี 
กระบวนกำรพัฒนำ 
 โรงเรียนบ้านนาเชิงคีรี ได้ก าหนดเป้าหมาย วิสัยทัศน์และพันธกิจอย่างชัดเจน สอดคล้องกับบริบท
ของสถานศึกษาและความต้องการของชุมชนและสอดคล้องกับแผนการศึกษาแห่งชาติ และทันต่อการ
เปลี่ยนแปลง  บริหารจัดการอย่างเป็นระบบ มีการติดตามและระบบการตรวจสอบ ประเมินผลและปรับปรุง
พัฒนาการศึกษาอย่างต่อเนื่องโดยเน้นคุณภาพผู้เรียนให้ครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมายตามหลักสูตรสถานศึกษา  
มีการส่งเสริมพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ ตามความถนัด จัดสภาพแวดล้อมทาง
กายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้   และจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ  เพ่ือสนับสนุนการบริหาร
จัดการและการเรียนรู้ที่เหมาะสม  
ข้อมูล หลักฐำน เอกสำรเชิงประจักษ์ ที่สนับสนุนผลกำรประเมินตนเอง 
1. เป้าหมาย วิสัยทัศน์และพันธกิจสอดคล้องกับสภาพปัญหาความต้องการพัฒนาของสถานศึกษา นโยบาย

การปฏิรูปการศึกษา ความต้องการของชุมชน ท้องถิ่น และสอดคล้องกับแนวทางการปฏิบัติตามแผนการ
ศึกษาชาติ 

2. แผนปฏิบัติการประจ าปี สอดคล้องกับพัฒนาผู้เรียนทุกกลุ่มเป้าหมาย ครูและบุคลากรทางการศึกษามี
ความรู้ ความเชี่ยวชาญ ตามมาตรฐานต าแหน่ง ข้อมูลสารสนเทศมีความถูกต้อง ครบถ้วน ทันสมัย น าไป
ประยุกต์ใช้ได้ ด าเนินการอย่างเป็นระบบ  

3. ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย และเครือข่ายการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา มีส่วนร่วมในการร่วมวางแผนพัฒนา
คุณภาพการศึกษาและรับทราบ รับผิดชอบต่อผลการจัดการศึกษา 

4. การนิเทศ ก ากับ ติดตาม และประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษา ที่เหมาะสม 
5. โครงสร้างการบริหารงาน และการจัดการเชิงระบบ โดยทุกฝ่ายมีส่วนร่วม  
6. การระดมทรัพยากรเพ่ือการพัฒนาคุณภาพการศึกษาจากเครือข่ายองค์กรเอกชน 

  
มำตรฐำนที่ 3  กระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญ 
ผลกำรประเมินตนเอง  :  ระดับคุณภำพ   ดี 

กระบวนกำรพัฒนำ 
 โรงเรียนบ้านนาเชิงคีรี จัดและส่งเสริมให้ครูจัดกระบวนการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ จัด
กิจกรรมการเรียนรู้ตามมาตรฐานการเรียนรู้ และตามตัวชี้วัดของหลักสูตรสถานศึกษา ครูจัดท าแผนการจัดการ
เรียนรู้ที่สามารถน าไปใช้จัดกิจกรรมได้จริง  จัดหาและผลิตสื่อ ศึกษาแหล่งเรียนรู้ในท้องถิ่น  นอกจากนี้ยัง
ส่งเสริมให้สื่อเทคโนโลยีมาประกอบการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก 
เพ่ือให้เด็กรักการเรียนรู้และเรียนรู้ร่วมกันอย่างมีความสุข  ครูมีการประเมินผู้เรียนตามสภาพจริงเป็น
รายบุคคล ด าเนินการตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และน าผลมาพัฒนาผู้เรียนและการจัดการ
เรียนการสอน รวมทั้งร่วมกันแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และน าผลที่ได้มาปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ เปิดโอกาสให้
นักเรียนทุกคนมีส่วนร่วม ได้ลงมือปฏิบัติจริงจนสรุปความรู้ได้ด้วยตนเอง จัดการเรียนการสอนที่เน้นทักษะการ
คิด จัดการเรียนรู้ด้วยโครงงาน ครูใช้สื่อการเรียนการสอน นวัตกรรมและเทคโนโลยี ภูมิปัญญาท้องถิ่น มีการ
ประเมินคุณภาพและประสิทธิภาพของสื่อการสอนที่ใช้  รวมทั้งส่งเสริมให้ครูทุกคนท างานวิจัยในชั้นเรียน อย่าง
น้อยปีการศึกษาละ  1  เรื่อง 
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ข้อมูล หลักฐำน เอกสำรเชิงประจักษ์ ที่สนับสนุนผลกำรประเมินตนเอง 
๑.หลักสูตรสถานศึกษา และโครงสร้างรายวิชาเพ่ิมเติม  
๒.กิจกรรมชุมนุม ให้นักเรียนเลือกตามความถนัดและความสนใจผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง  
๓.การบันทึกการใช้สื่อ เทคโนโลยีและแหล่งเรียนรู้  
๔.เอกสารการตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และน าผลมาพัฒนาผู้เรียนมีการบริหาร

จัดการชั้นเรียนเชิงบวกโดยครูมีวิจัยชั้นเรียนและน าผลไปแก้ไขปัญหาจริง  
๕.ครูมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้  
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ส่วนที่ 3  สรุปผล แนวทำงพัฒนำและควำมต้องกำรช่วยเหลือ  
เพื่อให้คุณภำพกำรศึกษำอยู่ในระดับใหสู้งขั้น 

  ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษาถือเป็นข้อมูลสารสนเทศส าคัญที่สถานศึกษาจะต้อง
น าไปวิเคราะห์  สังเคราะห์เพ่ือสรุปน าไปสู่การเชื่อมโยงหรือสะท้อนภาพความส าเร็จกับแผนพัฒนา
การจัดการศึกษาของสถานศึกษา  และน าไปใช้ในการวางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของ
สถานศึกษา  ดังนั้นจากข้อมูลการด าเนินของสถานศึกษาและผลจากการด าเนินงาน  จึงสามารถสรุป
เป็นจุดเด่น  จุดควรพัฒนาของแต่ละมาตรฐาน  พร้อมทั้งแนวทางการพัฒนาในอนาคตและความ
ต้องการความช่วยเหลือได้  ดังนี้ 
 

สรุปผล 
 จุดเด่น 
 1.  ด้ำนคุณภำพผู้เรียน  

   1.1  ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น  นักเรียนกล้าแสดงออก  ร่าเริงแจ่มใส  สุขภาพ
กายแข็งแรง  และเป็นผู้มีคุณธรรมจริยธรรมตามที่สถานศึกษาก าหนด 
   1.2 ผู้เรียนอ่านหนังสือออกและอ่านคล่อง  รวมทั้งสามารถเขียนเพ่ือการสื่อสารได้ทุกคน  
สามารถใช้เทคโนโลยีในการแสวงหาความรู้ได้ด้วยตนเอง  ส่งผลให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
นักเรียนอยู่ในระดับดี  มีผลการประเมินการอ่าน (RT) อยู่ในระดับดี มีผลการประเมินการทดสอบ
ความสามารถพ้ืนฐานของผู้เรียนระดับชาติ (NT) อยู่ในระดับดี ผลการทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติ (O-NET) มีคะแนนเฉลี่ยสูงกว่าระดับชาติในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  และกลุ่มสาระ
การเรียนรู้คณิตศาสตร์  
   1.3 ผู้เรียนมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง  มีสมรรถภาพทางกายและน้ าหนักส่วนสูงตามเกณฑ์  
มีระเบียบวินัยจนเป็นเอกลักษณ์ของสถานศึกษา  เป็นที่ยอมรับของชุมชนโดยรอบในเรื่องความมีวินัย  
เคารพกฎกติกา  ระเบียบของสังคม  เป็นต้น 
       1.4  ผู้เรียนอ่านและเขียนได้เหมาะสมตามระดับชั้น สามารถสื่อสารภาษาไทยได้เข้าใจ 
ชัดเจน  กล้าแสดงออก มีความคิดริเริ่ม และสร้างสรรค์ ผลงานด้วยความภาคภูมิใจ โดยมีการสืบค้น
ข้อมูล หรือแสวงหาความรู้จากสื่อเทคโนโลยีได้ด้วยตนเอง สามารถวิเคราะห์ จ าแนกแยกแยะได้ว่าสิ่ง
ไหนดี ส าคัญ จ าเป็น รวมทั้งรู้เท่าทันสื่อและสังคมที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว   
          1.5 ผู้เรียนมีความภาคภูมิใจในท้องถิ่น  ในความเป็น ไทยและเห็นคุณค่าเก่ียวกับภูมิปัญญา
ไทย  และ แสดงออกได้อย่างเหมาะสม จนเป็นเอกลักษณ์ของ สถานศึกษาเป็นที่ยอมรับของชุมชน  
          1.6 ผู้เรียนรู้และตระหนักถึงโทษและพิษภัยของสิ่งเสพติด เลือกรับประทานอาหารที่สะอาด
และมี ประโยชน์ รักการออกก าลังกาย มีสุขภาพร่างกาย แข็งแรง มีสมรรถภาพทางกายและน้ าหนัก-
ส่วนสูง ตามเกณฑ์ นักกีฬาของโรงเรียนได้รับเหรียญรางวัล หลายรางวัล และหลายประเภท จากการ
แข่งขันรายการต่าง ๆ ในระดับศูนย์เครือข่ายโรงเรียนและระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 
           1.7 ผู้เรียนได้รับมอบเกียรติบัตรจากส านักงานวัฒนธรรมจังหวัดสุโขทัย เป็นเยาวชนผู้มี
ความสามารถด้านการพูด การอ่าน การเรียนภาษาไทย ประจ าปีพุทธศักราช  2563  



๒๐ 
 

 
  ๒.  ด้ำนกระบวนกำรบริหำรและกำรจัดกำร 

   2.1  ผู้บริหารมีความตั้งใจ  มีความมุ่งม่ัน  มีหลักการบริหาร  และมีวิสัยทัศน์ที่ดีในการ
บริหารงาน  สามารถเป็นแบบอย่างที่ดีในการท างาน  และคณะกรรมการสถานศึกษามีความตั้งใจ 
และมีความพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่ตามบทบาท 

2.2  โรงเรียนมีการบริหารและการจัดการอย่างเป็นระบบ แบ่งโครงสร้างการบริหารงานเป็น 
4 กลุ่มงาน  ยึดหลักการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน  

2.3 โรงเรียนใช้เทคนิคการประชุมที่หลากหลายวิธี เช่น การประชุมแบบมีส่วนร่วม การ
ประชุมระดมสมอง การประชุมกลุ่ม PLC เพ่ือให้ทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการ ก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ 
เป้าหมาย ที่ชัดเจน   

2.4 มีการปรับแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา แผนปฏิบัติการประจ าปี ที่สอดคล้องกับ
ผลการจัด การศึกษา สภาพปัญหา ความต้องการพัฒนา และ นโยบายการปฏิรูปการศึกษา  

2.5 มีแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา แผนปฏิบัติ การประจ าปี ที่สอดคล้องกับการ
พัฒนาผู้เรียนทุก กลุ่มเป้าหมาย   
       2.6 มีการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มี ความรู้ความเชี่ยวชาญตามมาตรฐาน

ต าแหน่ง  
       2.7 มีข้อมูลสารสนเทศท่ีถูกต้อง ครบถ้วน ทันสมัย สามารถน าไปประยุกต์ใช้ได้ 
       2.8 โรงเรียนจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคม ที่กระตุ้นผู้เรียนให้ใฝ่เรียนรู้   
       2.9 ครูผู้สอนสามารถจัดการเรียนรู้ได้อย่างมีคุณภาพ  มีการด าเนินการนิเทศ ก ากับ ติดตาม 
ประเมินผลการด าเนินงาน และจัดท ารายงานผลการจัด การศึกษา  
          2.10 โรงเรียนได้ใช้กระบวนการวิจัยในการรวบรวม ข้อมูล เพ่ือใช้เป็นฐานในการวางแผน
พัฒนาคุณภาพ สถานศึกษา 
          2.11 มีการระดมทรัพยากร เพ่ือการพัฒนาคุณภาพ การศึกษาจากผู้ปกครองนักเรียน                          
ส่งผลให้โรงเรียนมี สื่อ และแหล่งเรียนรู้ที่มีคุณภาพ 
          2.12 โรงเรียนให้ความส าคัญกับการด าเนินงานประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา                            
เน้นการสร้างความเข้าใจและให้ความรู้ด้านการประกันคุณภาพการศึกษากับคณะครู  บุคลากรทุก
ฝ่ายที่เก่ียวข้อง  การด าเนินงานประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา เน้นการมีส่วนร่วมของทุกกลุ่ม
สาระการเรียนรู้ ด าเนินการในรูปของคณะกรรมการ ซึ่งเป็นตัวแทนจากทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้   
โรงเรียนได้มีการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาท้ัง 8 ข้อ 
   

 3.  ด้ำนกระบวนกำรเรียนกำรสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส ำคญั 
   3.1 ครูพัฒนาตนเองอยู่เสมอ  มีความตั้งใจ  มุ่งมั่นในการปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มเวลา และ
เต็มความสามารถ 

   3.2 ครูจัดกิจกรรมให้นักเรียนแสวงหาความรู้จากสื่อเทคโนโลยีด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง 
   3.3 ครูให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการจัดบรรยากาศ  สภาพแวดล้อมท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ 

   3.4 ครูจัดกิจกรรมให้นักเรียนเรียนรู้จากการคิดได้ปฏิบัติจริงด้วยวิธีการและแหล่งเรียนรู้ 
ที่หลากหลาย 
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   3.5 ผลงานวิจัยในชั้นเรียนของครูทุกคน ได้รับการตรวจประเมินและค าแนะน าจาก
คณะกรรมการ 
           3.6 ครูทุกคนจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็น ส าคัญ โดยการด าเนินงาน/โครงการ/
กิจกรรมอย่าง หลากหลาย  
           3.7 ครูทุกคนตั้งใจ มุ่งม่ันในการพัฒนาการสอน โดยจัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้แสวงหาความรู้
จากสื่อ เทคโนโลยีด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง   

                  3.8 มีการน าภูมิปัญญาท้องถิ่นเข้ามามีส่วนร่วมในการ จัดกิจกรรมการเรียนรู้   
                  3.9 ครูทุกคนท าวิจัยในชั้นเรียน ปีการศึกษาละ 1 เรื่อง  

           3.10 ครูทุกคนได้รับการพัฒนาตามโครงการพัฒนา หลักสูตรสถานศึกษา และแผนการ
จดัการเรียนรู้ เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาของนักเรียน   
         3.11 ผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 มีการ
พัฒนาสูงขึ้นกว่าปีการศึกษา 2561  อย่างชัดเจน 

 
 จุดควรพัฒนำ 
 1.  ด้ำนคุณภำพผู้เรียน 

   ๑.1 ควรจัดกิจกรรมเน้นให้ผู้เรียนได้มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์  คิดสังเคราะห์                         
อย่างหลากหลาย  และใช้แหล่งเรียนรู้ในการพัฒนาตนเอง 
   1.2 ควรจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนในระดับชั้น ป.1 – ป.6  ให้สามารถน าเสนอ  อภิปราย 
และแลกเปลี่ยนเรียนรู้อย่างสมเหตุสมผล  และมีทักษะในการแก้ปัญหาตามสถานการณ์ได้อย่าง
เหมาะสม 
   ๑.3 ควรจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนในระดับชั้น ป.4 – ป.6  ให้มีพฤติกรรมทัศนคติท่ีดีต่อ
ความเป็นไทย ไม่หลงใหลกับค่านิยมต่างชาติ  จนเกิดการลอกเลียนแบบ ท าให้ลืมวัฒนธรรมอันดีงาม
ของไทย    
   ๑.4 ควรจัดการเรียนการสอนด้วยวิธีการที่หลากหลาย  สอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้ 
ตัวชี้วัดตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและฝึกให้นักเรียนได้คิดวิเคราะห์  หาความรู้จากแหล่ง
เรียนรู้สื่อเทคโนโลยีให้มากขึ้น และพัฒนาสื่อ  แหล่งเรียนรู้  จัดเตรียมห้องปฏิบัติการให้อยู่ในสภาพดี
และพร้อมใช้งานเสมอ 
   1.5 ควรน าภูมิปัญญาท้องถิ่นให้เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมให้นักเรียนได้เรียนรู้มาก
ขึ้น 

   ๑.6 ควรให้ข้อมูลย้อนกลับแก่นักเรียนทันทีเพ่ือนักเรียนน าไปใช้พัฒนาตนเอง 
   1.7 ควรมีการติดตาม  ช่วยเหลือด้านการ เรียนรู้ของนักเรียนเป็นรายบุคคล 
 
 
 
 



๒๒ 
 

 2.  ด้ำนกระบวนกำรบริหำรและกำรจัดกำร 
2.1 ควรจัดให้มีการสร้างระบบเครือข่ายความร่วมมือของผู้มีส่วน เกี่ยวข้องในการจัด

การศึกษาของโรงเรียนให้มีความ เข้มแข็ง และมีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อผลการจัด การศึกษา และการ
ขับเคลื่อนคุณภาพการจัด การศึกษา  

2.๒ ควรจัดระบบ และ รูปแบบให้ครูประเมินตนเองรายบุคคลตามแผนพัฒนาตนเอง  แต่ยัง
ขาด     การให้ข้อมูลย้อนกลับแก่ครูในการพัฒนาตนเองในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพ่ือยกระดับ
คุณภาพของนักเรียน  
   2.3 ควรจัดระบบให้ผู้เรียนทุกระดับชั้นยังต้องเร่งพัฒนาความสามารถ ในการอ่าน การเขียน                    
และการสื่อสารภาษาอังกฤษ และการคิดค านวณ   
           2.4 ควรพัฒนาเทคโนโลยีระบบเครือข่ายไร้สายให้รวดเร็ว และกว้างขวาง เพื่อบริการผู้เรียน                       
ในการสืบค้นข้อมูลหรือแสวงหาความรู้จากสื่อ เทคโนโลยีได้ด้วยตนเอง 
 

 3.  ด้ำนกระบวนกำรเรียนกำรสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส ำคญั 
              3.1  ควรมีการประเมินคุณภาพและประสิทธิภาพของการจัดการเรียนการสอน ตามการ 
 ปฏิบัติงานจริง และผลที่เกิดกับผู้เรียน 

        3.2  ควรจัดการเรียนการสอนที่เน้นกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนให้สามารถน าเสนอ  อภิปราย                       
และแลกเปลี่ยนเรียนรู้อย่างสมเหตุสมผล  และมีทักษะในการแก้ปัญหาตามสถานการณ์ได้อย่าง
เหมาะสม 

    3.3  ควรจัดกิจกรรมบูรณาการผู้เรียนให้มีพฤติกรรมทัศนคติท่ีดีต่อความเป็นไทย                        
ไม่หลงใหลกับค่านิยมต่างชาติ  จนเกิดการลอกเลียนแบบ ท าให้ลืมวัฒนธรรมอันดีงามของไทย 
   3.4 ควรจัดการเรียนการสอนด้วยวิธีการที่หลากหลาย ที่สอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้ 
ตัวชี้วัดตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและฝึกให้นักเรียนได้คิดวิเคราะห์  หาความรู้จากแหล่ง
เรียนรู้สื่อเทคโนโลยีให้มากขึ้น และพัฒนาสื่อ  แหล่งเรียนรู้  จัดเตรียมห้องปฏิบัติการให้อยู่ในสภาพดี
และพร้อมใช้งานเสมอ 
   3.5 ควรจัดให้มีวัดและประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียนด้วยวิธีที่หลากหลายตามสภาพจริง 
สอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้และธรรมชาติวิชา 

 
แนวทางการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาระดับการศึกษาปฐมวัย 

๑. สถานศึกษามีแนวทางในการจัดประสบการณ์ท่ีส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการและความพร้อมทั้ง 
    ทางด้านร่างกาย อารมณ์ –จิตใจ สังคม และสติปัญญา อย่างสมดุลเต็มศักยภาพ โดยความร่วมมือ 
    ของพ่อแม่และครอบครัว ชุมชน และผู้เกี่ยวข้อง 
๒. ครูเสริมประสบการณ์ในการจัดการเรียนการสอน  ให้เด็กได้มีทักษะการคิดพ้ืนฐาน  
    ความคิดรวบยอด ทั้งทางด้านภาษา และคณิตศาสตร์ เพ่ือเป็นการสร้างรอยเชื่อมต่อในการศึกษา 
    ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ต่อไป  
 
 



๒๓ 
 

แนวทางการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
๑. ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ เน้นการพัฒนาผู้เรียนเป็นรายบุคคลให้

จัดเจนขึ้น 
๒. มุ่งพัฒนาและยกระดับผลสัมฤทธิ์จากการทดสอบระดับชาติให้สูงขึ้น  
๓. ส่งเสริมให้ครูเห็นความส าคัญของการจัดการเรียนรู้โดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ การจัดท าการวิจัย

ในชั้นเรียนเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้สามารถเรียนรู้ได้เต็มตามศักยภาพ 
๔. การพัฒนาบุคลากรโดยส่งเข้ารับการอบรม แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในงานที่ได้รับมอบหมาย ติดตามผล

การน าไปใช้และผลที่เกิดกับผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง 
๕. การพัฒนาสถานศึกษาให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ของชุมชน 

 
แนวทำงกำรพัฒนำในอนำคต 
   1.  การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นการพัฒนาผู้เรียนเป็นรายบุคคลให้ชัดเจนขึ้น 

   2.  การส่งเสริมให้ครูเห็นความส าคัญของการจัดการเรียนรู้โดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ                                  
การจัดท าการวิจัยในชั้นเรียนเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้สามารถเรียนรู้ได้เต็มศักยภาพ 
   3.  การพัฒนาบุคลากรโดยส่งเข้ารับการอบรม แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในงานที่ได้รับมอบหมาย        
ติดตามผลการน าไปใช้  และผลที่เกิดกับผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง 

   4.  การพัฒนาสถานศึกษาให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ของชุมชน 
       5.  โรงเรียนต้องการให้ครูเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ คือ ลดภาระงานพิเศษให้น้อยลง จัดหา
แหล่งเรียนรู้  สื่อ อุปกรณ์ อ านวยความสะดวกในการเรียนรู้แก่ครูโดยเฉพาะ  มีการปรับเปลี่ยน
วัฒนธรรมการท างาน เปิดรับ การเปลี่ยนแปลง และสิ่งใหม่ ๆ เปิดโอกาสด้านการแสดงออกทาง
ความคิดอย่างเสรีมากข้ึน สร้างแรงจูงใจ ในการเรียนรู้ร่วมกันเป็นทีม มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ให้เพ่ิม
มากขึ้น ส่งเสริมกิจกรรมร่วมคิด ร่วมท า  เพ่ือเป้าหมาย และวิสัยทัศน์ร่วมกันของโรงเรียน โดยการจัด
ประชุมเชิงปฏิบัติการ/อบรม/สัมมนา และศึกษาดูงานอย่างต่อเนื่อง             
          6. โรงเรียนมุ่งพัฒนาครูและบุคลากรภายในโรงเรียนให้เป็นครูมืออาชีพ เป็นครูที่สอนดี ซึ่ง
คือครูที่จัด ประสบการณ์การเรียนรู้ให้กับนักเรียนให้มากที่สุด นักเรียนได้เรียนรู้จากสถานการณ์จริง
และสถานการณ์ จ าลอง ที่ครูเป็นผู้จัดท าขึ้น ครูใช้เทคโนโลยีสารสนเทศต่าง ๆ มาประกอบเป็นสื่อ
การเรียนรู้ ใช้กับนักเรียน ท าให้นักเรียนได้รับการพัฒนาความรู้ความสามารถมากท่ีสุด             
           7. โรงเรียนมุ่งพัฒนาสิ่งแวดล้อมของโรงเรียน ให้มีโสตทัศนูปกรณ์ ที่เอ้ือต่อการจัดการเรียน
การสอนของครูและนักเรียน เช่น เครื่องฉายภาพ เครื่องเสียง โทรทัศน์ เป็นต้น  ท าให้ครูสามารถ
จัดการเรียนรู้ที่หลากหลาย นักเรียนได้รับความรู้อย่างเต็มท่ี นอกจากนั้นโรงเรียนยังมีการพัฒนา 
แหล่งเรียนรู้ภายใน อาทิ  ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์  ห้องวิทยาศาสตร์  ห้องสมุด ซึ่งจะมีมุม
หนังสือ มุมมัลติมีเดีย มุมสืบค้น ข้อมูล (คอมพิวเตอร์) ให้บริการกับนักเรียน นักเรียนสามารถแสวงหา
ความรู้ด้วยตนเองได้             
           8.  โรงเรียนมีการประสานการระดมทรัพยากร โดยประสานทุกภาคส่วนเพื่อระดับ
ทรัพยากรต่าง ๆ ทั้ง ความคิด ข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา การปรับปรุงคุณภาพด้านต่าง ๆ                        



๒๔ 
 

ของโรงเรียน รวมถึงการระดมงบประมาณ  เพื่อใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน พัฒนาความรู้
ความสามารถของบุคลากรภายในโรงเรียนและน ามาใช้ ในการสร้างขวัญก าลังใจให้กับครูและบุคลากร
ภายในโรงเรียน 
   9.  พัฒนากระบวนการด าเนินงานและการบริหารจัดการ  เพ่ือพัฒนาคุณภาพการจัด
การศึกษาของสถานศึกษาให้เกิดสัมฤทธิ์ผลตามวิสัยทัศน์ ปรัชญา  จุดเน้นและเป้าหมายที่ก าหนดขึ้น 
เพ่ือส่งเสริมพัฒนาผู้เรียน อย่างรอบด้าน โดยการมีส่วนร่วมของผู้บริหาร ครู บุคลากร ผู้ปกครอง 
ชุมชนและหน่วยงานที่เก่ียวข้อง  เพ่ือส่งผลสะท้อนความเป็นเอกลักษณ์ของโรงเรียน 
   10.  ส่งเสริมสุขภาพอนามัยและความปลอดภัยของผู้เรียน  ตามสุขบัญญัติ 10 ประการ  
โดยความร่วมมือ ของทุกฝ่ายที่เก่ียวข้อง  เพ่ือให้ผู้เรียนรู้จักดูแลตนเองให้มีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง  
รู้จักรักษาสุขภาพอนามัยส่วนตน  และมีสุขภาพจิตที่ดี   

 
 ควำมต้องกำรและกำรช่วยเหลือ 

   1.  การพัฒนาครูผู้สอนในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ที่สอดคล้องกับการพัฒนาผู้เรียน               
ในศตวรรษท่ี 21 
   2. การสร้างข้อสอบที่สอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้ตามแนวทางของการประเมิน                      
O-NET  และ PISA 

   3.  การจัดสรรครูผู้สอนให้ตรงตามวิชาเอกที่โรงเรียนมีความต้องการและจ าเป็น 
          4.  โรงเรียนต้องการระดมทรัพยากรต่าง ๆ เพื่อใช้ในการพัฒนาด้านต่าง ๆ ของโรงเรียน   
          5.  โรงเรียนต้องการบุคลากรเพิ่มเติม เพ่ือให้การบริหารจัดการด้านต่าง ๆ ของโรงเรียน                        
มีความคล่องตัว มากยิ่งขึ้น    
          6.  ขอรับการสนับสนุนวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ ให้ความรู้ค าปรึกษาในด้านเทคนิคการจัด
กิจกรรม การเรียน การสอน  การวัดและประเมินผลผู้เรียนด้วยเทคนิคที่หลากหลาย เทคนิคการสอน
ทักษะการคิดเชื่อมโยง เพื่อพัฒนาผู้เรียนได้เติมเต็มตามศักยภาพ     
          7.  ผู้ปกครอง ชุมชน หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ให้ความร่วมมือสนับสนุนส่งเสริมกิจกรรมของ
โรงเรียน เพิ่มมากยิ่งขึ้น  เพ่ือหาแนวทางแก้ปัญหา พัฒนา และส่งเสริมผู้เรียนร่วมกันระหว่างบ้าน 
โรงเรียน และชุมชนอย่างต่อเนื่อง  เพ่ือพัฒนาให้ผู้เรียนมีคุณภาพสอดคล้องกับความต้องการของ
ชุมชนและประเทศชาติต่อไป 

 
 
 
 
 
 
 



๒๕ 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
ภำคผนวก 

 

-  บันทึกการพิจารณาให้ความเห็นชอบรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา 
-  ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา 
-  ประกาศโรงเรียน เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษาสถานศึกษา ระดับปฐมวัย เพ่ือการประกันคุณภาพ  
ภายในของสถานศึกษา  
-  ประกาศโรงเรียน เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษาสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เพื่อการ
ประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา  
-  ประกาศโรงเรียน เรื่อง การก าหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาสถานศึกษา ระดับปฐมวัย 
และระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ปีการศึกษา ๒๕๖๒  
-  เกียรติบัตร  
-  ภาพถ่าย 
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บันทึกกำรพิจำรณำให้ควำมเห็นชอบเอกสำร 
รำยงำนกำรประเมินตนเองของสถำนศึกษำ ปีกำรศึกษำ 2562 

ของโรงเรียนบ้ำนนำเชิงคีรี 
ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำสุโขทัย เขต 1 

.......................................... 
                มติที่ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานโรงเรียนบ้านนาเชิงคีรี เมื่อวันที่ 20  มีนาคม                    
พ.ศ. 2563  ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2562                       
ด้วยมติเป็นเอกฉันท์ใช้รายงานต่อหน่วยงานต้นสังกัดและสาธารณชนได้ 

 
 
 

                                        ลงชื่อ 
(  นายบุญส่ง ช านาญเสือ )  

ประธานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
โรงเรยีนบ้านนาเชิงคีรี 

 
 

                                        ลงชื่อ 
( นายนคร  เถื่อนโต ) 

ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านนาเชิงคีรี 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๒๗ 
 

 
 
 

ค ำสั่งโรงเรียนบ้ำนนำเชิงคีรี 
ที ่   20   / 2563 

 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมกำรประเมินคุณภำพภำยในของสถำนศึกษำ โรงเรียนบ้ำนนำเชิงคีรี 
ปีกำรศึกษำ 2562 ระดับปฐมวัยและระดับกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 

………………………………………….. 
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 หมวด 6 วา่ด้วยมาตรฐานและการประกันคุณภาพ

การศึกษามาตรา 47 ให้มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษา เพ่ือพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา                   
ทุกระดับประกอบด้วยระบบประกันภายใน และระบบการประกันคุณภาพภายนอก ระบบ หลักเกณฑ์                        
และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษาให้เป็นไปตามท่ีก าหนดในกฎกระทรวง มาตรา 48 ให้หน่วยงานต้นสังกัด
และสถานศึกษาจัดให้มีระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา และให้ถือว่าการประกันคุณภาพภายใน                      
เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษาที่ต้องด าเนินการอย่างต่อเนื่อง และตามกฎกระทรวงว่าด้วย
ระบบ หลักเกณฑ์  และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2553 หมวด 2 การประกันคุณภาพภายใน
ของสถานศึกษาท่ีก าหนดให้มีคณะกรรมการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา เป็นกลไกหลักในการ
ขับเคลื่อน การพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาให้ได้มาตรฐานอย่างเป็นระบบ มีประสิทธิภาพ อันส่งผลต่อการ
ยกระดับคุณภาพการศึกษา โดยมีการจัดท ารายงานประจ าปี เสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัด หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
และเปิดเผยต่อสาธารณชน เพ่ือน าไปสู่การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา และเพ่ือรองรับการประกัน
คุณภาพภายนอกโรงเรียนบ้านนางเชิงคีรี   จึงแต่งตั้งบุคคลในท้ายค าสั่งนี้เป็นคณะกรรมการประเมินคุณภาพ
ภายในสถานศึกษา เพ่ือท าการประเมินมาตรฐานการศึกษาปฐมวัย และมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐานให้แล้ว
เสร็จ ดังต่อไปนี้ 

1. คณะกรรมกำรอ ำนวยกำร  ประกอบด้วย 
1.1 นายชูชาติ ขาวป้อม  ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านขุนนาวัง        ประธานกรรมการ 
1.2 นายบุญส่ง ช านาญเสือ       ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาฯ กรรมการ 
1.3 นายนคร เถื่อนโต  ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านนาเชิงคีรี       กรรมการและเลขานุการ 
มีหน้ำที่ ให้ค าแนะน า ปรึกษา อ านวยความสะดวก แก้ไขปัญหาในการด าเนินการประเมินคุณภาพ

ภายในสถานศึกษา แก่คณะกรรมการด าเนินงาน เพ่ือให้การด าเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมี
ประสิทธิภาพ 

2.  คณะกรรมกำรประเมินคุณภำพภำยในสถำนศึกษำ ระดับปฐมวัย และระดับกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน                                
ประกอบด้วย 

2.1  นายนคร เถื่อนโต  ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านนาเชิงคีรี        ประธานกรรมการ 
2.2  นายมนัส ครุฑหนู  ครูช านาญการพิเศษ             กรรมการ 
2.3  นางอารี อุ่นทอง  ครูช านาญการพิเศษ            กรรมการ 
2.4  นางราตร ี ครุฑหนู  ครูช านาญการพิเศษ   กรรมการและเลขานุการ 
2.5  น.ส.วภิารัตน์ ธานีใหญ่ คร ู                      กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

 



๒๘ 
 

คณะกรรมการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา มีหน้าที่ดังนี้ 
1. วางแผนก าหนดแนวทางและวิธีการด าเนินการประกันคุณภาพภายในโรงเรียน 
2. ก ากับ ติดตาม และให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการด าเนินการประกันคุณภาพการศึกษา 

ภายในสถานศึกษา 
3. เสนอแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพฯจากตัวแทนในคณะกรรมการประกัน 

คุณภาพการศึกษาภายในโรงเรียน และท าหน้าที่ตรวจสอบ ทบทวน รายงานคุณภาพการศึกษาภายใน
สถานศึกษา 

4. ให้โรงเรียนจัดระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในโรงเรียนเป็นส่วนหนึ่งของ 
การบริหารการศึกษาที่ประกอบด้วย 8 ประการคือ 

1) การก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
2) จัดท าแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่มุ่งคุณภาพมาตรฐาน 

การศึกษาของสถานศึกษา 
3) จัดระบบบริหารและสารสนเทศ 
4) การด าเนินงานตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
5) จัดให้การติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา 
6) จัดให้มีการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
7) จัดท ารายงานประจ าปีที่เป็นรายงานการประเมินคุณภาพภายใน 
8) จัดให้มีการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง 

5. ก ากับ ติดตาม ตรวจสอบและให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการด าเนินการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายในของสถานศึกษา 

3. คณะกรรมกำรจัดท ำรำยงำนกำรประเมินตนเองของสถำนศึกษำ (SAR) ปีกำรศึกษำ 2562  
ประกอบด้วย 

3.1 นายนคร  เถื่อนโต     ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านนาเชิงคีรี ประธานกรรมการ 
3.2 นายมนัส  ครุฑหนู     ครูช านาญการพิเศษ    กรรมการ 
3.3 นายอุดม  บัวป้อม             ครูช านาญการพิเศษ                      กรรมการ 
3.4 นายดาวุธ  อุ่นทอง      ครูช านาญการพิเศษ       กรรมการ 
3.5 นายฤชัย  ผ่องทอง              ครูช านาญการพิเศษ                      กรรมการ 
3.6 นางอารี  อุ่นทอง     ครูช านาญการพิเศษ                      กรรมการ 
3.7 นางสาวนิศารัตน์ วรรณสุข    ครูผู้ช่วย                       กรรมการ 
3.8 นางราตรี  ครุฑหนู     ครูช านาญการพิเศษ                      กรรมการ 
3.9 นางณสุดา  ก าพลธนสิน    ครูช านาญการ    กรรมการ 
3.10 นางสาวณภัสนันท์  อยูทุ่่ง    ครูอัตราจ้าง    กรรมการ 
3.11 นายณัฐพงษ์  แจ่มทุ่ง    ครูอัตราจ้าง    กรรมการ 
3.12 นางสาวชาลินี  เปลี่ยนบ ารุง    พ่ีเลี้ยงเด็กพิการ                              กรรมการ 
3.13 นางสาววิภารัตน์  ธานใีหญ่      ครู         กรรมการและเลขานุการ 
3.14 นางสาวกนกวรรณ  มิตร์ค า      เจ้าหน้าที่ธุรการ          กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 



๒๙ 
 

มีหน้ำที่ ด าเนินการรวบรวมข้อมูล จัดท ารายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR)                     
ปีการศึกษา  2562 เพ่ือน าเสนอต่อคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และเสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัด 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้คณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้ง ด าเนินการประเมิน ตรวจสอบตามรูปแบบการ
ประเมิน ให้ได้ข้อมูลครบถ้วน ถูกต้องตามสภาพความเป็นจริงที่สุด จัดส่งหน่วยงานต้นสังกัด ทั้งนี้เพ่ือให้เกิด
ความเรียบร้อย อันจะยังส่งผลให้เป็นไปตามทิศทางและวัตถุประสงค์การพัฒนาการศึกษาสู่มาตรฐานการศึกษา
ต่อไป 

 ทั้งนี้ ตั้งแต่บดันี้เป็นต้นไป 

     สั่ง ณ  วันที่ 20  มีนาคม  พ.ศ. 2563 
 

 

( นายนคร  เถื่อนโต ) 
ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านนาเชิงคีรี 

 

อบหมาย เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 

                            ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านเขาทอง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๓๐ 
 

 

 

 

ประกำศโรงเรียนบ้ำนนำเชิงคีรี 
เรื่อง  กำรใช้มำตรฐำนกำรศึกษำของสถำนศึกษำ ระดับกำรศึกษำปฐมวัย 

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

 โดยที่มีการประกาศใช้กฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา                         
พ.ศ. ๒๕๖๑ ที่ปรับปรุงใหม่ ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ  เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษาปฐมวัย เพ่ือการ
ประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ให้ใช้มาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเพ่ือการประกันคุณภาพภายใน             
ของสถานศึกษา ประกอบกับนโยบายการปฏิรูประบบการทดสอบ การประเมิน การประกันคุณภาพ                      
และการพัฒนามาตรฐานการศึกษา  

โรงเรียนบ้านนาเชิงคีรี จึงได้ก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาปฐมวัย 
โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษา และการมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้องทั้งบุคลากรทุกคนใน
โรงเรียน ผู้ปกครอง และชุมชน ให้เหมาะสมและสอดคล้องกัน เพื่อน าไปสู่การพัฒนาคุณภาพมาตรฐาน
การศึกษา การประเมินคุณภาพภายใน และเพ่ือรองรับการประเมินคุณภาพภายนอก 

โรงเรียนบ้านนาเชิงคีรี จึงประกาศการใช้มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษา
ปฐมวัยตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้ เพื่อเป็นเป้าหมายในการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาระดับ
การศึกษาปฐมวัย  และการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา 

   ประกาศ ณ วันที่    15  พฤษภาคม   ๒๕๖๒ 

             

                                                       ลงชื่อ ..................................................  

                                                                    (นายนคร  เถื่อนโต) 
                                                                        ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านนาเชิงคีรี 
 
                                              

 

 

 

 

 



๓๑ 
 

 

มำตรฐำนกำรศึกษำระดับปฐมวัย 
แนบท้ายประกาศโรงเรียนบ้านนาเชิงคีรี เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย  

และระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเพื่อการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
ฉบับลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2562 

------------------------ 
มาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย  มีจ านวน  ๓  มาตรฐาน  ได้แก่ 
มาตรฐานที่ 1   คุณภาพของเด็ก 
มาตรฐานที่ 2   กระบวนการบริหารและการจัดการ 
มาตรฐานที่ 3   การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นส าคัญ 

แต่ละมาตรฐานมีรายละเอียดดังนี้ 
มำตรฐำนที่ ๑ คุณภำพของเด็ก 

1) เดก็มีพัฒนาการด้านน้ าหนัก ส่วนสูงตามเกณฑ์ มีสุขนิสัยที่ดี สามารถหลีกเลี่ยงสภาวะเสี่ยงและ
สถานการณ์ ที่เสี่ยงอันตรายได้ 

2) เด็กมีพัฒนาการด้านอารมณ์  มีจิตใจ แจ่มใส กล้าพูด กล้าแสดงออก มีคุณธรรม จริยธรรมตามที่
สถานศึกษาก าหนด 

3) เด็กมีวินัยในตนเอง  สามารถช่วยเหลือตนเองและท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ 
4) เด็กมีพัฒนาการด้านสติปัญญา สื่อสารได้ มีทักษะการคิดพ้ืนฐาน และแสวงหาความรู้ได้ 

มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 
๑) สถานศึกษามีหลักสูตรที่สอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย ตามบริบทของโรงเรียนและท้องถิ่น 
๒) สถานศึกษาจัดบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถท่ีเหมาะสม ครบทุกชั้นเรียน 
๓) สถานศึกษาส่งเสริมและพัฒนาครูจัดประสบการณ์การเรียนรู้ตามหลักสูตรสถานศึกษา  เน้นการปฏิบัติ

จริง 
๔) สถานศึกษาจัดสภาพแวดล้อมภายในและภายนอกสถานศึกษา ส่งเสริมการเรียนรู้ภายในและภายนอก

ห้องเรียนอย่างมีประสิทธิภาพ 
๕) สถานศกึษาส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษามีการผลิต จัดหา และพัฒนาสื่อ เครื่องมือ เพื่อสอดคล้องกับ

กระบวนการเรียนรู้โดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
๖) สถานศึกษามีระบบการบริหารและจัดการแบบมีส่วนร่วมจากทุกฝ่ายที่เก่ียวข้อง เพ่ือการพัฒนา

สถานศึกษาอย่างต่อเนื่อง 

มาตรฐานที่ ๓ การจดัประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นส าคัญ 
1) ครูจัดประสบการณ์ให้เด็กมีพัฒนาการทุกด้านอย่างสมดุล  
2) ครูวิเคราะห์ข้อมูลเด็กเป็นรายบุคคลและสร้างโอกาสให้เด็กทุกคนได้รับประสบการณ์ตรง 
3) ครูจัดบรรยากาศที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ ใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับวัย 
4) ครูประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริง และน าผลการประเมินที่ได้ไปพัฒนาคุณภาพเด็ก  แลกเปลี่ยน

เรียนรู้การจัดประสบการณ์ที่มีประสิทธิภาพ 
 



๓๒ 
 

 

 
 
                                              

 

ประกำศโรงเรียนบ้ำนนำเชิงคีรี 
เรื่อง  กำรใช้มำตรฐำนกำรศึกษำของสถำนศึกษำ ระดับกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 

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

 โดยที่มีการประกาศใช้กฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา              
พ.ศ. ๒๕๖๑ ที่ปรับปรุงใหม่ ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน                     
เพ่ือการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ประกาศคณะกรรมการการประกันคุณภาพภายใน                       
ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เรื่อง ก าหนดหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการประกันคุณภาพภายใน                 
ระดับการศึกษาขัน้พ้ืนฐาน ประกอบกับนโยบายการปฏิรูประบบการทดสอบ การประเมิน การประกันคุณภาพ
และการพัฒนามาตรฐานการศึกษา  

โรงเรียนบ้านนาเชิงคีรี จึงได้ก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน                   
โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษา และการมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้องทั้งบุคลากรทุกคนใน
โรงเรียน ผู้ปกครอง และชุมชน ให้เหมาะสมและสอดคล้องกัน เพื่อน าไปสู่การพัฒนาคุณภาพมาตรฐาน
การศึกษา การประเมินคุณภาพภายใน และเพ่ือรองรับการประเมินคุณภาพภายนอก 

โรงเรียนบ้านนาเชิงคีรี จึงประกาศการใช้มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้ เพื่อเป็นเป้าหมายในการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาระดับ
การศึกษาปฐมวัย  และการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา 

   ประกาศ ณ วันที่   15   พฤษภาคม   ๒๕๖๒ 

    

                                                       ลงชื่อ ..................................................  

                                                                  (นายนคร  เถื่อนโต) 
                                                                     ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านนาเชิงคีรี 
 

  

 

 

             



๓๓ 
 

 

มำตรฐำนกำรศึกษำระดับกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 
แนบท้ายประกาศโรงเรียนบ้านนาเชิงคีรี   เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย  

และระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเพื่อการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
ฉบับลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2562 

------------------------ 
มาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  มีจ านวน  ๓  มาตรฐาน  ได้แก่ 
มาตรฐานที่ 1   คุณภาพของผู้เรียน 

1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 

มาตรฐานที่ 2   กระบวนการบริหารและการจัดการ 
มาตรฐานที ่3   กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
แต่ละมาตรฐานมีรายละเอียดดังนี้ 

มำตรฐำนที่ ๑ คุณภำพของเด็ก 
๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทำงวิชำกำรของผู้เรียน 
   ๑) ผู้เรียนมีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร ตามเกณฑ์ของสถานศึกษาก าหนด 
   ๒) ผู้เรียนมีความสามารถในการคิด วิเคราะห์ แยกแยะ พิจารณาปัญหาและแก้ปัญหาอย่างมีเหตุผล 
   ๓) ผู้เรียนมีความสามารถด้านความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ในการสร้างผลงานของตนเอง 

               ๔) ผู้เรียนสามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  เพื่อพัฒนาตนเองในด้านการเรียนรู้
อย่างสร้างสรรค์ 

   ๕) ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา  ตามเกณฑ์ท่ีสถานศึกษาก าหนด 
   ๖) ผู้เรียนมีความรู้ ทักษะพ้ืนฐานและเจตคติที่ดี ต่อการศึกษาต่อ  การท างานหรืองานอาชีพ 
๑.๒ คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 

                 ๑) ผู้เรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามหลักสูตรสถานศึกษาและมีค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษา
ก าหนด  
                  ๒) ผู้เรียนมีความภูมิใจในท้องถิ่น เห็นคุณค่าของความเป็นไทย มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์วัฒนธรรม  
ประเพณีและภูมิปัญญาไทย 
                  ๓) ผู้เรียนอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขบนความแตกต่างทางวัฒนธรรมในท้องถิ่น 
                  ๔) ผู้เรียนมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง สมบูรณ์ และแสดงออกอย่างเหมาะสมตามช่วงวัย 

มำตรฐำนที่ 2 กระบวนกำรบริหำรและกำรจัดกำร 
1) สถานศึกษามีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจที่สถานศึกษาก าหนดชัดเจน สอดคล้องกับบริบทของ
สถานศึกษา ความต้องการของชุมชน นโยบายรัฐบาล แผนการศึกษาแห่งชาติเป็นไปได้ในการปฏิบัติทันต่อการ
เปลี่ยนแปลงของสังคม 

      ๒) สถานศึกษามีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษาอย่างเป็นระบบ มีการติดตาม  ตรวจสอบ  
ประเมินผลและปรับปรุง  พัฒนาการศึกษาอย่างต่อเนื่อง 

      ๓) สถานศึกษาบริหารจัดการ พัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียน ครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมาย  ตามหลักสูตร
สถานศึกษา  



๓๔ 
 

      ๔) สถานศึกษามีการส่งเสริม พัฒนาครูและบุคลากร ให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 
      ๕) สถานศึกษาจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพ และสภาพแวดล้อมทางสังคม ที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมี

คุณภาพ 
      ๖) สถานศึกษาจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการ และการจัดการเรียนรู้ 

มำตรฐำนที่ ๓ กระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญ 
     ๑) ครูจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามมาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัดของหลักสูตรสถานศึกษา 
     ๒) ครูใช้สื่อการสอน โดยสร้างโอกาสให้ผู้เรียนได้แสวงหาความรู้ด้วยตนเองจากสื่อที่หลากหลาย 
     ๓) ครูมีการจัดการชั้นเรียน โดยเน้นการมีปฏิสัมพันธ์เชิงบวก  สามารถเรียนรู้ร่วมกันอย่างมีความสุข 
     ๔) ครูมีการประเมินผู้เรียนตามสภาพจริง น าผลมาพัฒนาผู้เรียนและการจัดการเรียนการสอน 
     ๕) ครูมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับ เพื่อพัฒนา ปรับปรุงการจัดการเรียนรู้  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๓๕ 
 

 
 
 
 
 
 

ประกำศโรงเรียนบ้ำนนำเชิงคีรี 
เรื่อง    ก ำหนดค่ำเป้ำหมำยตำมมำตรฐำนกำรศึกษำของสถำนศึกษำ 

-------------------------------------- 
 โดยที่มีประกาศใช้กฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน              
ของสถานศึกษา ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พ.ศ. ๒๕๕๓  และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ให้ใช้มาตรฐาน
การศึกษาข้ันพ้ืนฐานเพ่ือการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ลงวันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ 
 

 เพ่ือให้การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนบ้านนาเชิงคีรี มีคุณภาพและได้มาตรฐาน 
จึงก าหนดค่าเป้าหมาย ทั้งการศึกษาระดับปฐมวัยและระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ในปีการศึกษา 2562                            
ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้ 

ประกาศ ณ วันที่  15 เดือนพฤษภาคม  พ.ศ. 2562   
 
 
          ลงชื่อ  

     ( นายนคร  เถื่อนโต ) 
             ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านนาเชิงคีรี 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๓๖ 
 

ค่ำเป้ำหมำยควำมส ำเร็จตำมมำตรฐำนกำรศึกษำของสถำนศึกษำระดับปฐมวัย 
แนบท้ายประกาศโรงเรียนบ้านนาเชิงคีรี เรื่อง ก าหนดค่าเป้าหมายความส าเร็จ 

ตามมาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย และระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
ฉบับลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2562 

……………………………………….. 

มำตรฐำน / ประเด็นกำรพิจำรณำ ค่ำเป้ำหมำย 

มำตรฐำนระดับกำรศึกษำปฐมวัย  

มำตรฐำนที่ ๑ คุณภาพของเด็ก  
๑. เด็กมีพัฒนาการด้านน้ าหนัก ส่วนสูงตามเกณฑ์ มีสุขนิสัยที่ดี สามารถหลีกเลี่ยง
สภาวะเสี่ยงและสถานการณ์ ที่เสี่ยงอันตรายได้ 

ดี 

๒. เด็กมีพัฒนาการด้านอารมณ์  มีจิตใจ แจ่มใส กล้าพูด กล้าแสดงออก มี
คุณธรรม จริยธรรมตามที่สถานศึกษาก าหนด 

ดี 

๓. เด็กมีวินัยในตนเอง  สามารถช่วยเหลือตนเองและท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ ดี 
๔. เด็กมีพัฒนาการด้านสติปัญญา สื่อสารได้ มีทักษะการคิดพ้ืนฐาน และแสวงหา
ความรู้ได้ 

ดี 

มำตรฐำนที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ  
๑. สถานศึกษามีหลักสูตรที่สอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย ตามบริบท
ของโรงเรียนและท้องถิ่น 

ดี 

๒. สถานศึกษาจัดบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถท่ีเหมาะสม ครบทุกชั้นเรียน ดี 
๓. สถานศึกษาส่งเสริมและพัฒนาครูจัดประสบการณ์การเรียนรู้ตามหลักสูตร
สถานศึกษา  เน้นการปฏิบัติจริง 

ดี 

๔. สถานศึกษาจัดสภาพแวดล้อมภายในและภายนอกสถานศึกษา ส่งเสริมการ
เรียนรู้ภายในและภายนอกห้องเรียนอย่างมีประสิทธิภาพ 

ดี 

๕. สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษามีการผลิต จัดหา และพัฒนาสื่อ 
เครื่องมือ เพ่ือสอดคล้องกับกระบวนการเรียนรู้โดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

ดี 

๖. สถานศึกษามีระบบการบริหารและจัดการแบบมีส่วนร่วมจากทุกฝ่ายที่
เกี่ยวข้อง เพ่ือการพัฒนาสถานศึกษาอย่างต่อเนื่อง 

ดี 

มำตรฐำนที่ ๓ การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นส าคัญ  
๑. ครูจัดประสบการณ์ให้เด็กมีพัฒนาการทุกด้านอย่างสมดุล ดี 
๒. ครูวิเคราะห์ข้อมูลเด็กเป็นรายบุคคลและสร้างโอกาสให้เด็กทุกคนได้รับ 
ประสบการณ์ตรง 

ดี 

๓. ครูจัดบรรยากาศที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ ใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับวัย ดี 
๔. ครูประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริง และน าผลการประเมินที่ได้ไปพัฒนา
คุณภาพเด็ก  แลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดประสบการณ์ที่มีประสิทธิภาพ 

ดี 

สรุปผลกำรประเมินในภำพรวมของสถำนศึกษำ ดี 



๓๗ 
 

ค่ำเป้ำหมำยควำมส ำเร็จตำมมำตรฐำนกำรศึกษำของสถำนศึกษำระดับกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 
แนบท้ายประกาศโรงเรียนบ้านนาเชิงคีรี เรื่อง ก าหนดค่าเป้าหมายความส าเร็จ 

ตามมาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย และระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
ฉบับลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2562 

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

มำตรฐำน / ประเด็นกำรพิจำรณำ ค่ำเป้ำหมำย 

มำตรฐำนระดับกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน  
มำตรฐำนที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียน  
๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทำงวิชำกำรของผู้เรียน  
๑. ผู้เรียนมีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร ตามเกณฑ์ของสถานศึกษา
ก าหนด 

ดี 

๒. ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ แยกแยะ พิจารณาปัญหาและแก้ปัญหา 

อย่างมีเหตุผล 

ดี 

๓. ผู้เรียนมีความสามารถด้านความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ในการสร้างผลงานของตนเอง ดี 
๔. ผู้เรียนสามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  เพ่ือพัฒนาตนเองในด้านการ
เรียนรู้อย่างสร้างสรรค์ 

ดี 

๕. ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา  ตามเกณฑ์ที่สถานศึกษา
ก าหนด 

ดี 

๖. ผู้เรียนมีความรู้ ทักษะพ้ืนฐานและเจตคติที่ดี ต่อการศึกษาต่อ  การท างานหรืองานอาชีพ ดี 

๑.๒ คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน  
๑. ผู้เรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามหลักสูตรสถานศึกษาและมีค่านิยมที่ดีตามที่
สถานศึกษาก าหนด 

ดี 

๒. ผู้เรียนมีความภูมิใจในท้องถิ่น เห็นคุณค่าของความเป็นไทย มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์
วัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปัญญาไทย 

ดี 

๓. ผู้เรียนอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขบนความแตกต่างทางวัฒนธรรมในท้องถิ่น ดี 
๔. ผู้เรียนมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง สมบูรณ์ และแสดงออกอย่างเหมาะสมตามช่วงวัย ดี 

มำตรฐำนที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ  
๑. สถานศึกษามีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจที่สถานศึกษาก าหนดชัดเจน สอดคล้อง
กับบริบทของสถานศึกษาความต้องการของชุมชน นโยบายรัฐบาล แผนการศึกษาแห่งชาติ
เป็นไปได้ในการปฏิบัติ ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคม 

ดี 

๒. สถานศึกษามีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษาอย่างเป็นระบบ มีการติดตาม  
ตรวจสอบ  ประเมินผลและปรับปรุง  พัฒนาการศึกษาอย่างต่อเนื่อง 

ดี 

๓. สถานศึกษาบริหารจัดการ พัฒนาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพผู้เรียน ครอบคลุมทุก ดี 



๓๘ 
 

 
 

 

กลุ่มเป้าหมาย  ตามหลักสูตรสถานศึกษา 

๔. สถานศึกษามีการส่งเสริม พัฒนาครูและบุคลากร ให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ ดี 

๕. สถานศึกษาจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพ และสภาพแวดล้อมทางสังคมที่เอ้ือต่อการ
จัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 

ดี 

๖. สถานศึกษาจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและการ
จัดการเรียนรู้ 

ดี 

มำตรฐำนที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  
๑. ครูจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามมาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัดของหลักสูตรสถานศึกษา ดี 
๒. ครูใช้สื่อการสอน โดยสร้างโอกาสให้ผู้เรียนได้แสวงหาความรู้ด้วยตนเองจากสื่อที่
หลากหลาย 

ดี 

๓. ครูมีการจัดการชั้นเรียน โดยเน้นการมีปฏิสัมพันธ์เชิงบวก  สามารถเรียนรู้ร่วมกันอย่าง
มีความสุข 

ดี 

๔. ครูมีการประเมินผู้เรียนตามสภาพจริง น าผลมาพัฒนาผู้เรียนและการจัดการเรียนการ
สอน 

ดี 

๕. ครูมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับ เพื่อพัฒนา ปรับปรุงการจัดการ
เรียนรู้ 

ดี 

สรุปผลกำรประเมินในภำพรวมของสถำนศึกษำ ดี 
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