
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

รายงานประจ าปีของสถานศึกษา 
(Self-Assessment  Report  :  SAR) 

                        โรงเรียนบ้านขุนนาวัง  อ าเภอคีรีมาศ  จังหวัดสุโขทัย 

ปีการศึกษา 2562 

 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1 
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

กระทรวงศึกษาธิการ 
 



บทสรุปส าหรับผู้บริหาร 
   

 โรงเรียนบ้านขุนนาวัง ตั้งอยู่ที่ หมู่ 4 บ้านขุนนาวัง ต าบลนาเชิงคีรี อ าเภอคีรีมาศ จังหวัด
สุโขทัย รหัสไปรษณีย์ 64160  สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1 จัดตั้ง
ขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2499  โดยประชาชนร่วมกันสร้าง เนื่องจากการเดินทางไปมาล าบาก เปิดท าการสอน
ตั้งแต่ชั้น ป. 1 - 4  โดยมีนายหวัง บัวป้อม อุทิศท่ีดินให้ขณะนั้นมีนายมานิตย์  มนตรีวิวัฒน์ ด ารง
ต าแหน่งครูใหญ่คนแรก ปัจจุบันมีนายชูชาติ ขาวป้อม ด ารงต าแหน่งูู้อ านวยการโรงเรียน  เปิดสอน
ระดับชั้นปฐมวัย ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  ปีการศึกษา 2562 มีจ านวนนักเรียนทั้งสิ้น 221 คน 
มีครูประจ าการ 15 คน ครูอัตราจ้าง 1 คน เจ้าหน้าที่ธุรการ 1 คน  
ผลการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

ระดับการศึกษาปฐมวัย โดยภาพรวมผลการประเมิน ระดับดีเลิศ 
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของเด็ก ผลการประเมินตนเองระดับคุณภาพ : ยอดเยี่ยม ูลการ

ด าเนินงาน เด็กร้อยละ 86.20 มีน้ าหนักส่วนสูงตามเกณฑ์กระทรวงอนามัยและเคลื่อนไหวร่างกายได้
อย่างคล่องแคล่ว กล้ามเนื้อมัดเล็กแข็งแรงประสานสัมพันธ์กับตาได้ ในระดับดีขึ้นไปและไม่มีนักเรียน
ที่มีูลการประเมินในระดับปรับปรุง เด็กร้อยละ 100 ดูแลสุขภาพอนามัยของตนเอง หลีกเลี่ยง
อุบัติเหตุและสิ่งเสพติด ร่าเริงแจ่มใส และดูแลสุขภาพอนามัยส่วนตัวได้ ยอมรับและพอใจในูลงาน
ของตนเองและูู้อื่น และมีความสุขในการท ากิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะ และช่วยเหลือตนเองใน
การปฏิบัติกิจวัตรประจ าวันได้ และร่วมกิจกรรมวันส าคัญทางศาสนาที่ตนนับถือได้ เด็กร้อยละ 96.55 
มีความมั่นใจ กล้าแสดงออก เล่าเรื่องราวใหูู้้อื่นฟังได้  เด็กร้อยละ 93.10 มีวินัยในตนเอง ประหยัด 
พอเพียง โดยการออมทรัพย์ตามโครงการ เด็กร้อยละ 89.65 มีพัฒนาการทางด้านสติปัญญา สื่อสาร
เรื่องราวู่านนิทานและมีทักษะการคิดข้ันพ้ืนฐาน 

แนวทางการพัฒนาสถานศึกษาให้ได้มาตรฐานสูงขึ้น กิจกรรมที่ส่งเสริมพัฒนาการ 4 ด้าน       
การกล้าแสดงออก ความคิดสร้างสรรค์และคิดอย่างเป็นระบบู่านกิจกรรมโครงงาน และโครงการ
บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยแห่งประเทศไทย และการประเมินพัฒนาการที่มีประสิทธิภาพเน้น
ความสามารถเฉพาะรายบุคคล 
 มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ ผลการประเมินตนเองระดับคุณภาพ : 
ดีเลิศ ูลการด าเนินงาน มีหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัยโรงเรียนบ้านขุนนาวัง (ฉบับปรับปรุง
พุทธศักราช 2562)  ที่สอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 และบริบทของ
ท้องถิ่น มีการตรวจสอบและประเมินหลักสูตร ก่อนน าไปใช้ และระหว่างการน าไปใช้ จัดครูสอนที่มี
ความรู้ความสามารถตรงวิชาเอก ร้อยละ 100 ส่งเสริมให้ครูและบุคลากรมีการพัฒนาตนเองอย่าง
สม่ าเสมอตามโครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร การจัดสภาพแวดล้อมภายในห้องเรียนและ
ภายนอกห้องเรียนเอื้อต่อการจัดประสบการณ์และมีความปลอดภัย มีสื่อการเรียนรู้ที่หลากหลาย 
เพียงพอและจัดท าทะเบียนสื่ออย่างเป็นระบบ มีการประสานความร่วมมือระหว่าง ชุมชน บ้าน 
โรงเรียนเพ่ือพัฒนาคุณภาพูู้เรียนโดยการแจ้งข่าวสารถึงูู้ปกครองทุกวันจันทร์ ประจ าหน่วยการ
เรียนรู้ เพ่ือูู้ปกครองจะได้รู้ว่าเด็กเรียนอะไรบ้างและร่วมพัฒนาเด็กให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด และมี
กลุ่ม line ูู้ปกครองเพ่ือสื่อสารพัฒนาการเด็กร่วมกัน ูสานการเรียนรู้แบบโครงงานสืบเสาะกับ
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หน่วยการเรียนรู้มีความสอดคล้องกันโดยน ากิจกรรมการทดลองมาปฏิบัติให้ตรงกับหน่วยการเรียนรู้ 
โรงเรียนมีโครงการที่ส่งเสริมพัฒนาการเด็กท้ังทางด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม และสติปัญญา 
โรงเรียนในบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยแห่งประเทศไทย รุ่นที่ 2โรงเรียนน าร่อง STEM ศึกษา ส าหรับ
เด็กปฐมวัย และกิจกรรมส่งเสริมการอ่านแม่เล่าลูกรู้โดยูู้ปกครองบันทึกการเล่านิทานให้ลูกฟัง
สัปดาห์ละ 1 เรื่อง 

แนวทางการพัฒนาสถานศึกษาให้ได้มาตรฐานสูงขึ้น จัดสภาพแวดล้อมเหมาะสมและ
กระตุ้นพัฒนาการูู้เรียนทั้ง 4 ด้าน และสื่อการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพและเพียงพอต่อเด็ก 

มาตรฐานที่ 3 การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นส าคัญ ผลการประเมินตนเองระดับ
คุณภาพ : ดีเลิศ ูลการด าเนินงาน ครูร้อยละ 100 มีแูนการจัดประสบการณ์ที่ส่งเสริมให้เด็กมี
พัฒนาการด้านร่างกาย อารมณ์สังคมและสติปัญญาเหมาะสมตามช่วงวัย และจัดประสบการณ์ตาม
แูนการเรียนรู้ จัดกิจกรรมให้นักเรียนได้มีโอกาสเล่นและปฏิบัติกิจกรรมอย่างอิสระ ตามความสนใจ
ของเด็กู่านกิจกรรมประจ าวัน 6 หลัก จัดบรรยากาศและสภาพแวดล้อมในห้องเรียนทุกห้องเอ้ือต่อ
การเรียนรู้ สะอาด ปลอดภัยต่อูู้เรียน มีการใช้สื่อและเทคโนโลยีที่ประกอบการเรียนรู้เพ่ือกระตุ้นให้
เด็กสนใจในการเรียนรู้ มีประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริงด้วยวิธีการที่หลากหลายโดยูู้ปกครอง
มีส่วนร่วมในการประเมิน พัฒนาการทั้ง 4 ด้านูลงานของเด็กมีความเหมาะสมหลากหลาย  ส่งเสริม
ความคิดสร้างสรรค์และกระบวนการคิด มีการจัดกิจกรรมการเรียนรูู้่านการลงมือปฏิบัติ STEM 
ศึกษาปฐมวัย โครงงานตามวัฏจักรแบบสืบเสาะตามโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยแห่งประเทศ
ไทย 

แนวทางการพัฒนาสถานศึกษาให้ได้มาตรฐานสูงขึ้น จัดกิจการเรียนรูู้่านกิจกรรม
โครงงาน กิจกรรมทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ และกิจกรรมเรียนเล่นเป็นอาชีพ 

 

ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยภาพรวมผลการประเมิน ระดับดี 
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน ผลการประเมินตนเองระดับคุณภาพ : ดี                         

มีการด าเนินงาน ูู้เรียนมีสามารถอ่าน เขียนและสื่อสาร จากการวัดและประเมินูลความสามารถ
และทักษะ“อ่านคล่อง เขียนคล่อง” ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1  
มีความสามารถในการอ่านคล่อง ในภาพรวมระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษา      
ปีที่ 3 คิดเป็นร้อยละ 73.34 ความสามารถในการเขียนคล่อง ในภาพรวมระดับชั้นประถมศึกษา        
ปีที่ 1 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 คิดเป็นร้อยละ 61.88 และการสื่อสารในระดับดีขึ้นไป ระดับชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 คิดเป็นร้อยละ 96.35  มีความสามารถในการคิดค านวณ
ตามเกณฑ์ คิดเป็นร้อยละ 75.82 โรงเรียนมีูลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงมัธยมศึกษาปีที่ 3 ในภาพรวมคิดเป็นร้อยละ 85.63  ูลการประเมิน
ความสามารถในการอ่านออกของูู้เรียน (Reading Test: RT) ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ด้านการ
อ่านรู้เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 87.54 การอ่านรู้เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 76.66 รวมทั้ง 2 สมรรถนะ 
คิดเป็นร้อยละ 82.1 มีูลคะแนนเฉลี่ยสูงกว่าระดับประเทศ เมื่อเปรียบเทียบปีการศึกษา 2561  
และปีการศึกษา 2562 มีูลต่างเพ่ิมขึ้น 7.02  ูลการทดสอบระดับขัน้พื้นฐาน (O – NET) ระดับชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2562 มีูลคะแนนเฉลี่ยรวม 4 รายวิชา คิดเป็นร้อยละ 31.84  
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ูลการทดสอบระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2562 มีูล
คะแนนเฉลี่ยรวม 4 วิชา คิดเป็นร้อยละ 32.90 เมื่อเปรียบเทียบปีการศึกษา 2561  วิชาภาษาไทย 
และวิชาภาษาอังกฤษ มีคะแนนเฉลี่ยสูงขึ้น 0.14 และ 2.25 ตามล าดับ มีความสามารถในการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ระดับดีข้ึนไป ร้อยละ 96.35 มีการจัดกิจกรรมการเรียนการ
สอนที่เน้นการประกอบอาชีพ ตามโครงการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และห้องเรียนที่
ส่งเสริมอาชีพให้กับูู้เรียน มีทักษะในการท างาน รักการท างาน มีทัศนคติท่ีดีต่ออาชีพสุจริต มีความ
รักและภูมิใจในอาชีพ มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ในระดับดีขึ้นไป ร้อยละ 97.18 มีคุณธรรม 
จริยธรรมเป็นลูกท่ีดีของพ่อแม่ เป็นนักเรียนที่ดีของโรงเรียนบ าเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม และชุมชน 
ูู้เรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงมัธยมศึกษาปีที่ 3 ทุกคนเข้าร่วมโครงการจิตอาสา  
“เราท าความดี ด้วยหัวใจ” มีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี ปลอดจากปัญหาทางเพศ ยาเสพติดและ
อบายมุข มีความภูมิใจในท้องถิ่น อนุรักษ์วัฒนธรรมไทย เข้าร่วมกิจกรรมกับชุมชนอย่างสม่ าเสมอ 
รู้จักเลือกรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ รักการออกก าลังกาย และสามารถเล่นกีฬาได้อย่างน้อย 
คนละประเภท ยอมรับในกฎกติกาของกลุ่ม ของสถานศึกษา ของสังคม  
 แนวทางการพัฒนาสถานศึกษาให้ได้มาตรฐานสูงขึ้น  

พัฒนาูู้เรียนให้มีทักษะการอ่าน การเขียน และการสื่อสารให้เป็นไปตามเกณฑ์ที่สถานศึกษา
ก าหนด พัฒนาูู้เรียนให้มีความก้าวหน้าในูลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษาในด้าน
ความรู้ ความเข้าใจ และทักษะกระบวนการต่างๆที่เกิดจากการเรียนรู้ให้สูงขึ้น พัฒนาูู้เรียนให้มี
ความก้าวหน้าในูลการทดสอบระดับชาติ มีความรู้ ทักษะพ้ืนฐานในการจัดการ เจตคติที่ดีพร้อมที่จะ
ศึกษาต่อในระดับชั้นที่สูงขึ้น พัฒนาคลังข้อสอบมาตรฐานในโรงเรียน และส่งเสริมูู้เรียนจัดท า
โครงการเชิงบูรณาการ เน้นกระบวนการคิดวิเคราะห์ แก้ปัญหา โดยใช้สื่อเทคโนโลยี แหล่งเรียนรู้ 
การค้นคว้า ออกแบบ เพ่ือเชื่อมโยงองค์ความรู้ และประสบการณ์มาใช้ในการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ ๆ 
 มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ ผลการประเมินตนเองระดับ
คุณภาพ : ระดับดีเลิศ มีการด าเนินงาน สถานศึกษาก าหนดเป้าหมาย วิสัยทัศน์และพันธกิจที่มีความ
ชัดเจน สอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษา ความต้องการของชุมชน นโยบายรัฐบาล แูนการศึกษา
แห่งชาติและมีความเป็นไปได้ในการปฏิบัติ โดยทุกฝ่ายมีส่วนเกี่ยวข้อง แูนพัฒนาคุณภาพการจัด
การศึกษา แูนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ สอดคล้องกับการพัฒนานักเรียนทุกกลุ่มเป้าหมาย  
ครูและบุคลากรทางการศึกษามีความรู้ความเชี่ยวชาญตามมาตรฐานต าแหน่ง ข้อมูลสารสนเทศมี
ความถูกต้องครบถ้วน ทันสมัย น าไปประยุกต์ใช้ได้ ด าเนินการอย่างเป็นระบบ มีการนิเทศ ก ากับ 
ติดตาม และประเมินูลการบริหารและการจัดการศึกษาที่เหมาะสม เป็นระบบและต่อเนื่อง มีระบบ
บริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษาตามกระบวนการ PDCA ที่ชัดเจน มีประสิทธิภาพ ส่งูลต่อ
คุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา และประยุกต์หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็น
เครื่องมือบริหารงาน STRONG MODEL เปิดโอกาสใหูู้้เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษามี
ระบบการนิเทศภายใน โดยใช้กระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ PLC มีการพัฒนาหลักสูตรการศึกษา
หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนบ้านขุนนาวังพุทธศักราช 2561 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 ครูและบุคลากรได้รับการอบรม พัฒนา/สอดคล้องกับหน้าที่ที่ปฏิบัติ 
อย่างน้อย 20 ชั่วโมงต่อปี มีการจัดกิจกรรมที่หลากหลาย จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพทั้งภายใน
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และภายนอกห้องเรียน และสภาพแวดล้อมทางสังคมที่กระตุ้นูู้เรียนให้ใฝ่เรียนรู้ และมีระบบ
อินเตอร์เน็ทที่เข้าถึงง่ายต่อการใช้งาน จัดระบบการจัดหา พัฒนาและบริการ เทคโนโลยีเพ่ือใช้ในการ
บริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ Website http://bankhunnawang.ac.th/ และสถานศึกษา
แบบอย่างการจัดการเรียนรู้และบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (สถานศึกษา
พอเพียง) 
แนวทางการพัฒนาสถานศึกษาให้ได้มาตรฐานสูงขึ้น 

ประยุกต์หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นเครื่องมือบริหารงาน STRONG MODEL 
S = Sufficient     หมายถึง พอเพียง 
T = Transparent หมายถึง โปร่งใส 
R = Realise        หมายถึง ตื่นรู้ 
O = Onward      หมายถึง มุ่งไปข้างหน้า 
N = Knowledge  หมายถึง ความรู้ 
G = Generosity  หมายถึง ความเอ้ืออาทร 

 มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรยีนเป็นส าคัญ ผลการ
ประเมินตนเองระดับคุณภาพ : ระดับดี มีการด าเนินงาน ครูมีความรู้ มีทักษะมุ่งมั่นในการจัดการ
เรียนการสอน สามารถน าความรู้ที่ได้รับจากการพัฒนาตนเองมาจัดกิจกรรมการเรียนการสอนอย่าง
หลากหลายสอดคล้องกับหลักสูตร โดยจัดกิจกรรมที่เนนูู้้เรียนเป็นส าคัญู่านกระบวนการคิด
วิเคราะห์  ปฏิบัติจริงเพ่ือน าไปสู่การเรียนรู้ของูู้เรียนที่คงทน ตามมาฐานและตัวชี้วัดของหลักสูตร
สถานศึกษา  มีการวิเคราะห์ูู้เรียนเป็นรายบุคคล มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก เพ่ือให้เด็กรัก
การเรียนรู้และเรียนรู้ร่วมกันอย่างมีความสุข ท าให้ครูประจ าชั้น ครููู้สอนสามารถออกแบบและ
จัดการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อความแตกต่างบุคคล มีการสอนเสริมให้กับูู้เรียนกลุ่มปานกลางและ 
กลุ่มเก่ง มีการสอนซ่อมเสริมูู้เรียนกลุ่มอ่อน ใช้สื่อการสอน เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้
ในท้องถิ่น รวมทั้งภูมิปัญญาท้องถิ่นมาบูรณาการในการจัดการเรียนรู้ มีการวัดประเมินูลจากสภาพ
ความเป็นจริงที่มุ่งเน้นพัฒนาการของูู้เรียนด้วยวิธีการหลากหลาย มีการใช้ข้อสอบจุดเน้นจากสพฐ. 
เพ่ือวัดและประเมินูลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ครูทุกคนยังมีงานวิจัยในชั้นเรียนและน าูลของงานวิจัย
นั้นไปพัฒนาการเรียนการสอน ส่งูลให้การจัดการเรียนการสอนของครูครอบคลุมทักษะกระบวนการ
เรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ และมีการแลกเปลี่ยนวิธีการสอนและการแก้ปัญหาโดยใช้กระบวนการ
ชุมชนแห่งการเรียนรู้ PLC เป็นประจ าทุกสัปดาห์ 
 แนวทางการพัฒนาสถานศึกษาให้ได้มาตรฐานสูงขึ้น  

พัฒนากระบวนการเรียนรู้ใหูู้้เรียน รู้จักประยุกต์ใช้สื่อเทคโนโลยีนวัตกรรมใหม่ๆ ให้มี 
ประสิทธิภาพเกิดประโยชน์ต่อการแสวงหาความรู้ ู่าน Website http://bankhunnawang.ac.th/  
พัฒนาการท างานวิจัยในเรื่องนวัตกรรมของครูและบุคลากรทางการศึกษา เพ่ือพัฒนาคุณภาพด้าน
การจัดการเรียนรู้ และน าภูมิปัญญาท้องถิ่นและงานสร้างอาชีพให้เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการเรียน
การสอน 
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ค าน า 
 

 รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษาปีการศึกษา 2562 โรงเรียนบ้านขุนนาวัง 
ฉบับนี้จัดท าขึ้นตามกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561 ข้อ 3 ระบุให้สถานศึกษา
จัดส่งรายงานูลการประเมินตนเองให้แก่หน่วยงานต้นสังกัดหรือหน่วยงานที่ก ากับดูแลสถานศึกษา
เป็นประจ าทุกปีเพ่ือรายงานูลการด าเนินงานตามมาตรฐานการศึกษาที่สะท้อนูลการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา ซึ่งเป็นูลส าเร็จจากการบริหารจัดการศึกษาที่สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาในระดับ
ปฐมวัย 3 มาตรฐาน ได้แก่ คุณภาพของเด็ก กระบวนการบริหารและการจัดการจัดประสบการณ์ที่
เน้นเด็กเป็นส าคญั และระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 3 มาตรฐาน ได้แก่คุณภาพของูู้เรียน 
กระบวนการบริหารและกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นูู้เรียนเป็นส าคัญเพ่ือน าเสนอรายงาน
ูลการจัดการศึกษาในรอบปีทีู่่านมาต่อหน่วยงานต้นสังกัด  หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนเูยแพร่
ต่อสาธารณชนได้รับทราบและเตรียมความพร้อมในการรับการประเมินภายนอก โดยส านักงานรับรอง
มาตรฐานการศึกษาและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) ต่อไป 
 ขอขอบคุณคณะครู ูู้ปกครอง นักเรียน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และูู้ที่มีส่วน
เกี่ยวข้องทุกฝ่ายที่มีส่วนร่วมในการจัดท ารายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษาปีการศึกษา2562  
ฉบับนี้ คณะูู้จัดท าหวังเป็นอย่างยิ่งว่าเอกสารรายงานฉบับนี้ จะเป็นประโยชน์ต่อการน าไปใช้ในการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนบ้านขุนนาวัง ในปีการศึกษา 2563 ต่อไป 
 

                  
       (นายชูชาติ   ขาวป้อม) 
           ูู้อ านวยการโรงเรียนบ้านขุนนาวัง 
         10 เมษายน 2563 
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    ข้อมูลทั่วไป 

    ประวัติโรงเรียนโดยย่อ 

    ข้อมูลสภาพชุมชนโดยรวม 

ส่วนที่ 1  
ข้อมูลพื้นฐานของสถานศึกษา 

 

 
 
   ชื่อโรงเรียน บ้านขุนนาวัง ที่อยู่ หมู่ที่ 4 ต าบล นาเชิงคีรี อ าเภอ คีรีมาศ จังหวัด สุโขทัย
สังกัด  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1 โทรศัพท์ 081-7278-736          
โทรสาร............-.................... Website http://bankhunnawang.ac.th/ เปิดสอนระดับชั้นอนุบาล
ปีที่ 2 ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 
   ูู้บริหารสถานศึกษาชื่อ นายชูชาติ   ขาวป้อม วุฒิการศึกษา ศษ.ม.  
สาขาการบริหารการศึกษาด ารงต าแหน่งนี้ที่โรงเรียนตั้งแต่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2538 ถึงปัจจุบัน 
เป็นเวลา 24 ปี 5 เดือน 
 
 
 

โรงเรียนบ้านขุนนาวัง ตั้งอยู่ที่ หมู่ 4 บ้านขุนนาวัง ต าบลนาเชิงคีรี อ าเภอคีรีมาศ  
จังหวัดสุโขทัย  รหัสไปรษณีย์ 64160 โรงเรียนตั้งขึ้นเม่ือ พ.ศ. 2499  โดยประชาชนร่วมกันสร้าง 
เนื่องจากการเดินทางไปมาล าบาก เปิดท าการสอนตั้งแต่ชั้น ป.1 - 4  โดยมีนายหวัง  บัวป้อม                  
อุทิศที่ดินให้ ขณะนั้นมีนายมานิตย์  มนตรีวิวัฒน์ ด ารงต าแหน่งครูใหญ่คนแรก 

 
 
 
  สภาพชุมชนรอบบริเวณโรงเรียนมีลักษณะชุมชนชนบท มีประชากรประมาณ 500 
ครอบครัว  บริเวณใกล้เคียงโดยรอบโรงเรียน ได้แก่ บ้านเรือน และทุ่งนา อาชีพหลักของชุมชน   
คือ ท านา ท าไร่ เนื่องจากเป็นอาชีพสืบทอดกันมา อาชีพเสริม คือ ปลูกพริก, เลี้ยงสัตว์, พืชูักสวน
ครัว เป็นต้น สถานที่ส าคัญทางประวัติศาสตร์และเป็นสถานที่ท่องเที่ยว คือ ถ้ าพระแม่ย่า อุทยาน
แห่งชาติรามค าแหง โบราณสถานเขาปู่จ่า น้ าตกล าเกลียว ถนนพระร่วง และติดเขตอุทยานแห่งชาติ
สุโขทัย ส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ  
  ูู้ปกครองส่วนใหญ่ จบการศึกษาระดับประถมศึกษา ประกอบอาชีพท านา คิดเป็นร้อยละ 
80 นับถือศาสนาพุทธคิดเป็น ร้อยละ 100 ฐานะทางเศรษฐกิจ/ รายได้โดยเฉลี่ย 30,000 – 40,000 
บาทต่อครัวเรือนต่อปี  

 
 
 

 
 

 

 1.1 

1.2 

 1.3 
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    ข้อมูลบุคลากรของสถานศึกษา  
 

 1)  จ านวนบุคลากร 
บุคลากร ผู้อ านวยการ รอง

ผู้อ านวยการ 
ครูผู้สอน พนักงาน

ราชการ 
ครู

อัตรา
จ้าง 

เจ้าหน้าที่
อ่ืนๆ 

ปี
การศึกษา

2562 

1 - 15 - 2 - 

 
2) วุฒิการศึกษาสูงสุดของบุคลากร 

วุฒิ
การศึกษา 

ปวช. ปวส. ประกาศนียบัตร
บัณฑิต 

ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญา
เอก 

ปีการศึกษา
2562 

1 - - 9 8 - 

 
 

 
 

      

       

       

       

       

       

       

        
3) วิทยฐานะ 

วิทยฐานะ ครูผู้ช่วย ครู คศ 1 ครู คศ. 2  ครู คศ. 3  ครู คศ. 4  ครู คศ.5 
ปีการศึกษา 

2562 
2 1 3 9 - - 

 
 
 
 
 

 1.4 

44.44%

50.00%

5.56% ปริญญาเอก

ปริญญาโท

ปริญญาตรี

ประกาศนียบัตรบัณฑิต

ปวส.

ปวช.

ต ่ากว่า ปวช.
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    ข้อมูลผูเ้รียน  
 
จ านวนผู้เรียนปีการศึกษา  2562  รวม 221 คน 

ระดับชั้น 
 

จ านวนห้อง เพศ รวม เฉลี่ยต่อห้อง 
ชาย หญิง 

อ.2 1 8 5 13 13 
อ.3 1 13 3 16 16 
รวม 2 21 8 29  
ป.1 1 8 4 12 12 
ป.2 1 9 6 15 15 
ป.3 1 8 7 15 15 
ป.4 1 13 6 19 19 
ป.5 1 14 6 20 20 
ป.6 1 10 8 18 18 
รวม 6 62 37 99  
ม.1 1 17 13 30 30 
ม.2 1 18 14 32 32 
ม.3 1 19 12 31 31 
รวม 3 54 93 93  

รวมทั้งหมด 11 137 84 221  
 

 

 
 
 

อนุบาล ประมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น

ปีการศึกษา 2560 29 99 101

ปีการศึกษา 2561 29 101 93

ปีการศึกษา 2562 29 99 93

เปรียบเทียมข้อมูลผู้เรียนปีการศึกษา 2560 - 2562

 1.5 
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    ข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับสถานศึกษาปีการศึกษา 2562 
 
 

ระดับปฐมวัย 
       ร้อยละของูู้เรียนที่มีูลการประเมินพัฒนาการแต่ละด้านในระดับ 3 ขึ้นไป   
ปีการศึกษา 2562 

ระดับชั้น 
ผลการประเมินพัฒนาการ ครบทั้ง 4 

ด้าน 
ร่างกาย 

อารมณ์ 
จิตใจ สังคม สติปัญญา 

อ.2 13 13 13 12 13 
อ.3 16 16 16 14 11 
รวม 29 29 29 26 24 

ร้อยละ 100 100 100 86.65 82.76 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 1.6 

ร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม สติปัญญา
อ.2 15 16 16 14 13
อ.3 12 11 11 11 11
รวม 27 28 27 25 24
ร้อยละ 93.1 96.55 93.1 86.2 82.75

ผลการประเมินพัฒนาการเด็กระดับชั้นปฐมวัย
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     ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
1) ร้อยละของูู้เรียนที่มีเกรดเฉลี่ยูลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแต่ละรายวิชาในระดับ 3 ขึ้นไป

ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงระดับประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2562 
 

 

วิชา 

ร้อยละของผู้เรียนที่ได้ระดับ 3 ข้ึนไป คิด
เป็น

ร้อยละ 
ป.1 

จ านวน 
12 คน  

ป.2 
จ านวน 
15 คน 

ป.3 
จ านวน 
15 คน 

ป.4 
จ านวน 
19 คน 

ป.5 
จ านวน 
20 คน 

ป.6 
จ านวน 
18 คน 

ภาษาไทย 100 73.33 93.33 94.44 95.00 89.47 90.93 
คณิตศาสตร์ 100 60.00 80.00 94.44 95.00 89.47 86.49 
วิทยาศาสตร์ 100 93.33 80.00 94.44 100 89.47 92.87 
สังคมศึกษา 100 100 86.67 94.74 90.00 72.22 90.61 
ประวัติศาสตร์ 100 80.00 93.33 73.68 90.00 72.22 84.87 
สุขศึกษาพลศึกษา 100 100 100 94.44 100 100 99.07 
ศิลปะ ดนตรี 91.67 100 100 94.44 95.00 100 96.85 
การงานอาชีพ 100 100 100 100 95.00 94.74 98.29 
ภาษาอังกฤษ 100 100 93.33 83.33 90.00 84.21 91.81 

รวมเฉลี่ยร้อยละ 99.07 89.63 91.85 88.89 94.44 90.62 92.42 
 

 
 
 
 

90.93

86.49

92.87
90.61

84.87

99.07
96.85

98.29

91.81 92.42

ร้อยละของผู้เรียนทีมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ระดับสถานศึกษาแต่ละรายวิชา
ระดับ 3 ขึ้นไป ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1 - ประถมศึกษาปีท่ี 6 ปีการศึกษา 2562
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2) ร้อยละของูู้เรียนที่มีเกรดเฉลี่ยูลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแต่ละรายวิชาในระดับ 3 ขึ้นไป
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2562 

 
 

วิชา 

ร้อยละของผู้เรียนที่ได้ระดับ 3 ข้ึนไป  
 

คิดเป็น
ร้อยละ 

ม.1  
จ านวน 30 คน 

ม.2 
จ านวน 32 คน 

ม.3 
จ านวน 31 คน 

ภาค
เรียนที่ 

1 

ภาค
เรียนที่ 

2 

ภาค
เรียนที่ 

1 

ภาค
เรียนที่ 

2 

ภาค
เรียนที่ 

1 

ภาค
เรียนที่ 

2 
ภาษาไทย 86.67 86.67 83.87 78.13 96.77 96.77 88.15 
คณิตศาสตร์ 50.00 40.00 77.42 71.88 83.87 67.74 65.15 
วิทยาศาสตร์ 90.00 73.33 90.32 75.00 96.77 96.77 87.03 
วิทยาการค านวณ 86.67  90.32    88.50 
ออกแบบเทคโนโลยี  73.33  78.13   75.73 
สังคมศึกษา 56.67 63.33 77.42 46.88 70.97 83.87 66.52 
ประวัติศาสตร์ 33.33 36.67 51.61 34.38 87.10 70.97 52.34 
สุขศึกษาพลศึกษา     96.77 90.32 93.55 
สุขศึกษา 90.00 90.00 90.32 84.38   88.68 
พลศึกษา 90.00 90.00 90.23 84.38   88.68 
ทัศนศิลป์     100 96.77 98.39 
ทัศนศิลป์ 90.00 90.00 87.10 84.38   87.87 
ดนตรี – นาฏศิลป์ 90.00 90.00 96.77 87.50   91.07 
การงานอาชีพ 80.00 70.00 87.10 75.00 87.10 83.87 78.03 
ภาษาอังกฤษ 50.00 46.67 54.84 68.75 88.87 67.74 55.07 

รวมเฉลี่ยร้อยละ 74.75 70.83 81.44 72.40 89.80 83.87 78.85 
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ร้อยละของนักเรียนท่ีมีูลสมัฤทธ์ิทางการเรียนระดบัสถานศึกษา
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2) ร้อยละของูู้เรียนที่มีูลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ในระดับดีขึ้นไป 
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  ปีการศึกษา  2562 

ระดับชั้น 
จ านวนน
ูู้เรียน 

ูลการประเมิน ระดับดี 
ขึ้นไป 

ร้อยละ 
ไมู่่าน ู่าน ดี ดีเยี่ยม 

ป.1 12 - - 2 10 12 100 
ป.2 15 - - 5 10 15 100 
ป.3 15 - - 9 6 15 100 
ป.4 19 - - 4 15 19 100 
ป.5 20 - - 13 7 20 100 
ป.6 18 - - 3 15 18 100 
ม.1 30 3 - - 27 27 87.10 
ม.2 32 4 - 28 - 28 87.50 
ม.3 31 - - 2 29 31 100 
รวม 192 7 - 66 119 185 97.18 

 

 
 

   

 

  

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

ป.1 ป.2 ป.3 ป.4 ป.5 ป.6 ม.1 ม.2 ม.3 รวม
ร้อยละ 100 100 100 100 100 100 87.1 87.5 100 97.18

ร้อยละของผู้เรียนที่มีผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ระดับดีขึ้นไป
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3) ร้อยละของูู้เรียนที่มีูลการประเมินการอ่านคล่องเขียนคล่อง ระดับชั้นประถมศึกษา 
ปีที่ 1 ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2562 

 

ระดับชั้น 
จ านวนนักเรียน เฉลี่ยร้อยละ 

รวมเฉลี่ย 
เด็กปกติ เด็กพิเศษ อ่านคล่อง เขียนคล่อง 

ป.1 12 0 90 67.22 78.61 
ป.2 15 0 94 83.5 88.75 
ป.3 15 2 98.75 81.25 72.00 
ป.4 19 2 89.17 75.14 65.72 
ป.5 20 0 89.8 50.1 69.95 
ป.6 18 1 79.29 56.35 67.82 
ม.1 30 5 69.84 41.76 55.80 
ม.2 32 4 75.29 54.00 64.64 
ม.3 31 1 77.10 47.58 62.34 

เฉลี่ยร้อยละ 84.80 61.88 73.34 
 
 
 
 

 
 

      

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

ป.1 ป.2 ป.3 ป.4 ป.5 ป.6 ม.1 ม.2 ม.3 เฉลี่ย
ร้อยละ

รวมเฉลี่ย 78.61 88.75 72 65.72 69.95 67.82 55.8 64.64 62.34 73.34

ร้อยละของผู้เรียนที่มีผลการประเมินการอ่านคล่องเขียนคล่อง ระดับชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ปีการศึกษา 2562
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ความสามารถ
ในการสื่อสาร

ความสามารถ
ในการคิด

ความสามารถ
ในการ

แก้ปัญหา

ความสามารถ
ในการใช้
ทักษะชีวิต

ความสามารถ
ในการใช้
เทคโนโลยี

สรุปูล 5
ด้าน

ร้อยละของ
นักเรียนที่

ไดู้ลระดับดี
ขึ้นไป

ดีเยี่ยม 73.44 65.1 69.79 70.83 83.33 71.87 96.39

ดี 44.44 60.61 51.52 49.49 25.25 47.47

ร้อยละของผู้เรียนที่มีผลการประเมินสมรรถนะที่ได้ผลระดับดีขึ้นไป 
ปีการศึกษา 2562

4) ร้อยละของูู้เรียนที่มีูลการประเมินสมรรถนะส าคัญตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษา 
ขั้นพ้ืนฐานพุทธศักราช 2551 ปีการศึกษา 2562  

สมรรถนะของ
นักเรียน 

จ านวน
นักเรียน 

ผลประเมินสมรรถนะส าคัญของผู้เรียน 5 ด้าน 
ดีเยี่ยม ร้อยละ ดี ร้อยละ พอใช้ ร้อยละ ปรับปรุง ร้อยละ 

ความสามารถใน
การสื่อสาร 

192 141 73.44 44 44.44 - - 7 3.65 

ความสามารถใน
การคิด 

192 125 65.10 60 60.61 - - 7 3.65 

ความสามารถใน
การแก้ปัญหา 

192 134 69.79 51 51.52 - - 7 3.65 

ความสามารถใน
การใช้ทักษะชีวิต 

192 136 70.83 49 49.49 - - 7 3.65 

ความสามารถใน
การใช้เทคโนโลยี 

192 160 83.33 25 25.25 - - 7 3.65 

สรุปผล 5 ด้าน 192 138 71.87 47 47.47     
ร้อยละของนักเรียนที่ได้ผล
ระดับดีขึ้นไป 

96.35     
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    ผลการประเมินทดสอบความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 
  
 

การอ่านออกเสียง การอ่านรู้เรื่อง รวมความสามารถทั้ง 2 ด้าน
ปีการศึกษา 2560 95.8 94.8 95.3

ปีการศึกษา 2561 78.46 71.71 75.08

ปีการศึกษ 2562 87.54 76.66 82.10

ร้อยละูลต่าง                                          
ปี 61 และ ปี 62

9.08 4.95 7.02

ผลการเปรียบเทียบประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน 
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 ปีการศึกษา 2560 - 2562

การอ่านออกเสียง การอ่านรู้เรือ่ง รวม 2 สมรรถนะ
โรงเรียน 87.54 76.66 82.1

ระดับเขตพื้นที่ 72.53 74.6 73.57

ระดับศึกษาธิการภาค 66.81 71.55 69.18

ระดับจังหวัด 71 72.9 71.95

สังกัด สพฐ.ทั้งหมด 67.49 72.51 70

ระดับประเทศ 68.58 72.81 70.66

รายงานผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านออกของผู้ เ รียน 
(Reading Test: RT )  ชั้นประถมศึกษาปีที่  1 ปีการศึกษา 2562

 
 

1) ผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านออกของผู้เรียน ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1  
ปีการศึกษา 2562  
 
   

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2) การเปรียบเทียบผลการผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านออกของผู้เรียน        

ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 ปีการศึกษา 2560 - 2562 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 1.7 
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    ผลการประเมินทดสอบความสามารถพื้นฐาของผู้เรียนระดับชาติ (NT)  
    ระดับชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 

 
 
 

1) ูลการประเมินทดสอบความสามารถพ้ืนฐานของูู้เรียนระดับชาติ (NT)  
ปีการศึกษา 2562 
 

คะแนนเฉลี่ยร้อยละ ด้านภาษา ด้านค านวณ ด้านเหตุผล เฉลี่ยทั้ง 3 ด้าน 
ระดับโรงเรียน     
ระดับเขตพ้ืนที่     
ระดับจังหวัด     
สังกัด     
ระดับประเทศ     

 
 
 
 
 
 

2) การเปรียบเทียบูลการประเมินทดสอบความสามารถพ้ืนฐานของูู้เรียนระดับชาติ (NT) 
ปีการศึกษา 2561 -  2562 
 

ความสามารถ ปีการศึกษา 
 2561 

ปีการศึกษา 
 2562 

ร้อยละผลต่าง
ระหว่างปีการศึกษา 

ด้านภาษา 60.17   
ด้านค านวณ 59.64   
ด้านเหตุูล 50.89   
รวมความสามารถทั้ง 3 ด้าน 56.90   

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 1.8 
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    ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)  
    ระดับชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 

 
 
 
 

1) ูลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2562 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

2) การเปรียบเทียบูลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) 
ปีการศึกษา 2560 – 2562 

 

ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ คะแนนเฉลี่ย
รวม

ปี 2560 52.55 48.5 39.15 34.25 43.61

ปี 2561 61.4 41.76 42.41 35.74 45.33

ปี 2562 46.09 27.06 29.65 24.56 31.84

ูลต่างปี 61 และ 62 -15.31 -14.7 -12.76 -11.18 -13.49

ผลการเปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (O-NET)       
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 ปีการศึกษา 2560 - 2562

 1.9 

ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ
โรงเรียน 46.09 27.06 29.65 24.56
ระดับเขตพ้ืนที่ 48.61 33.69 34.54 31.7
ระดับจังหวัด 49.55 33.16 35.53 32.13
สังกัดสพฐทั้งหมด 47.95 31.6 34.3 30.86
ระดับประเทศ 49.07 32.9 35.55 34.42

ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) 
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 ปีการศึกษา 2562     



   
 

13 
 

    ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) 
    ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 

ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ คะแนนเฉลี่ย
รวม

ปี 2560 50.97 23.54 29.14 26.69 32.57

ปี 2561 50.58 30.77 34.31 25.85 35.38

ปี 2562 50.72 22.48 29.29 29.1 32.90

ผลต่างปี 61 และ ปี 62 0.14 -8.29 -5.02 2.25 -2.73

ผลการเปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)      
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2560 - 2561

 
 
 

1) ูลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2562 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

2) การเปรียบเทียบูลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) 
ปีการศึกษา 2560 - 2562  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 1.10 

ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ
โรงเรียน 50.72 22.48 29.29 29.1

ระดับเขตพื้นที่ 51.03 23 28.88 27.5

คะแนนเฉลี่ยระดับจังหวัด 54.59 25.37 29.62 30.61

สังกัด สพฐ ทั้งหมด 55.91 26.98 30.22 32.98

ระดับประเทศ 55.14 26.73 30.07 33.25

ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ปีการศึกษา 2562
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ส่วนที่ 2 
ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา 

 
ระดับการศึกษาปฐมวยั 
ผลการประเมินมาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาปฐมวัย 
 

มาตรฐานการศึกษา : ดีเลิศ 

มาตรฐานการศึกษา ระดับคุณภาพ 

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

 
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของเด็ก 

ผลการประเมินตนเอง : ระดับยอดเยี่ยม 
ข้อมูล เอกสาร หลักฐานเชิงประจักษ์ที่สนับสนุน 
1. เด็กร้อยละ 86.20 มีน้ าหนักส่วนสูงตามเกณฑ์กรมอนามัยและเคลื่อนไหวร่างกาย 

ได้อย่างคล่องแคล่ว กล้ามเนื้อมัดเล็กแข็งแรงประสานสัมพันธ์กับตาได้ ในระดับดีขึ้นไปและไม่มี
นักเรียนที่มีูลการประเมินในระดับปรับปรุง 

2. เด็กร้อยละ 100 ดูแลสุขภาพอนามัยของตนเอง หลีกเลี่ยงอุบัติเหตุและสิ่งเสพติด 
3. เด็กร้อยละ 100 ร่าเริงแจ่มใส และดูแลสุขภาพอนามัยส่วนตัวได้ ยอมรับและพอใจใน 

ูลงานของตนเองและูู้อื่น 
4. เด็กร้อยละ 96.55 มีความม่ันใจ กล้าแสดงออก เล่าเรื่องราวใหูู้้อื่นฟังได้  
5. เด็กร้อยละ 100 มีความสุขในการท ากิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะ และช่วยเหลือ 

ตนเองในการปฏิบัติกิจวัตรประจ าวันได้ และร่วมกิจกรรมวันส าคัญทางศาสนาที่ตนนับถือได้ 
6. เด็กร้อยละ 93.10 มีวินัยในตนเอง ประหยัด พอเพียง โดยการออมทรัพย์ตามโครงการ 
7. เด็กร้อยละ 89.65 มีพัฒนาการทางด้านสติปัญญา สื่อสารเรื่องราวู่านนิทานและ          

มีทักษะการคิดขั้นพ้ืนฐาน 
8. ูลงานนักเรียนได้รับรางวัลงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการและ 

เทคโนโลยี ปีการศึกษา 2562 ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1 
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ชื่อ – สกุล ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบรางวัล 
เด็กชายธนพนธิ์  โพธิ์ใจ 
เด็กหญิงปิยพร   บุญเรือง 
เด็กชายสุพศิน   ขาวตระการ 

ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง 
กิจกรรม  การปั้นดินน้ ามนั 
ปฐมวัย 

ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษา
สุโขทัย เขต 1 

เด็กหญิงชนภรณ์   โมเรือง 
เด็กชายปุณญาพัฒน์   ปานทุ่ง 
เด็กหญิงสุดารัตน์   กลิ่นทุ่ง 

ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง 
กิจกรรม  การสร้างภาพด้วย
การฉีก ตัด ปะ กระดาษ 
ปฐมวัย 

ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษา
สุโขทัย เขต 1 

 
จุดเด่น 
เด็กมีพัฒนาการด้านร่างกายแข็งแรง  มีสุขนิสัยที่ดี  และดูแลความปลอดภัยของตนเองได้     

มีพัฒนาการด้านอารมณ์ จิตใจ ควบคุมและแสดงออกทางอารมณ์ได้ มีพัฒนาการด้านสังคม 
ช่วยเหลือตนเอง และเป็นสมาชิกท่ีดีของสังคม   
 จุดควรพัฒนา 
 เด็กมีพัฒนาการทางด้านสติปัญญาการเรียนรู้และการกล้าแสดงออกน้อยกว่าพัฒนาการ        
ด้านอื่น 

แนวทางการสถานศึกษาให้ได้มาตรฐานสูงข้ึน 
1. กิจกรรมที่ส่งเสริมพัฒนาการ 4 ด้าน การกล้าแสดงออก ความคิดสร้างสรรค์และคิด 

อย่างเป็นระบบู่านกิจกรรมโครงงาน และโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยแห่งประเทศไทย 
2. การประเมินพัฒนาการที่มีประสิทธิภาพเน้นความสามารถเฉพาะรายบุคคล 

 
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 

ผลการประเมินตนเอง : ระดับดีเลิศ 
ข้อมูล เอกสาร หลักฐานเชิงประจักษ์ที่สนับสนุน 
1. มีหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัยโรงเรียนบ้านขุนนาวัง (ฉบับปรับปรุงพุทธศักราช 2562)   

ที่สอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 และบริบทของท้องถิ่น มีการตรวจสอบ
และประเมินหลักสูตร ก่อนน าไปใช้ และระหว่างการน าไปใช้ 

2. จัดครูสอนที่มีความรู้ความสามารถตรงวิชาเอก ร้อยละ 100 
3. ส่งเสริมให้ครูและบุคลากรมีการพัฒนาตนเองอย่างสม่ าเสมอตามโครงการพัฒนาครู 

รูปแบบครบวงจร 
4. การจัดสภาพแวดล้อมภายในห้องเรียนและภายนอกห้องเรียนเอื้อต่อการจัด 

ประสบการณ์และมีความปลอดภัย 
5. มีสื่อการเรียนรู้ที่หลากหลาย เพียงพอและจัดท าทะเบียนสื่ออย่างเป็นระบบ 
6. มีการประสานความร่วมมือระหว่าง ชุมชน บ้าน โรงเรียนเพ่ือพัฒนาคุณภาพูู้เรียนโดย 



   
 

16 
 

การสื่อสารถึงูู้ปกครองทุกวันจันทร์ ประจ าหน่วยการเรียนรู้ เพ่ือูู้ปกครองจะได้รู้ว่าเด็กเรียน
อะไรบ้างและร่วมพัฒนาเด็กให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด และมีกลุ่ม line ูู้ปกครองเพ่ือสื่อสาร
พัฒนาการเด็กร่วมกัน 

7. ูสานการเรียนรู้แบบโครงงานสืบเสาะกับหน่วยการเรียนรู้มีความสอดคล้องกันโดยน า 
กิจกรรมการทดลองมาปฏิบัติให้ตรงกับหน่วยการเรียนรู้ 

8. โรงเรียนมีโครงการที่ส่งเสริมพัฒนาการเด็กท้ังทางด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม และ 
สติปัญญา  

9. โรงเรียนในบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยแห่งประเทศไทย รุ่นที่ 2 
10. โรงเรียนน าร่อง STEM ศึกษา ส าหรับเด็กปฐมวัย 
11 กิจกรรมส่งเสริมการอ่านแม่เล่าลูกรู้โดยูู้ปกครองบันทึกการเล่านิทานให้ลูกฟังสัปดาห์ 

ละ 1 เรื่อง 
จุดเด่น 
การด าเนินการบริหารและจัดการสถานศึกษาที่ครอบคลุมด้านวิชาการ  ด้านครูและบุคลากร 

ข้อมูลสารสนเทศ สภาพแวดล้อมและสื่อ  เพ่ือการเรียนรู้  และการประกันคุณภาพภายใน  โดยเปิด
โอกาสใหูู้้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา  มีการก ากับติดตามการด าเนินงานอย่าง
เป็นระบบมีความต่อเนื่อง  เพ่ือคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 

จุดควรพัฒนา 

 สร้างเครือข่ายการมีส่วนร่วมของูู้ปกครอง ชุมชน ในการจัดประสบการณ์ให้กับเด็กได้เรียนรู้
จากประสบการณ์จริง 

แนวทางการพัฒนาสถานศึกษาให้ได้มาตรฐานสูงขึ้น 
จัดสภาพแวดล้อมเหมาะสมและกระตุ้นพัฒนาการูู้เรียนทั้ง 4 ด้าน และสื่อการเรียนรู้ที่มี

ประสิทธิภาพและเพียงพอต่อเด็ก 
 

มาตรฐานที่ 3 การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นส าคัญ 
ผลการประเมินตนเอง : ระดับดีเลิศ 
ข้อมูล เอกสาร หลักฐานเชิงประจักษ์ที่สนับสนุน 
1. ครูร้อยละ 100 มีแูนการจัดประสบการณ์ที่ส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการด้านร่างกาย  

อารมณ์สังคมและสติปัญญาเหมาะสมตามช่วงวัย และจัดประสบการณ์ตามแูนการเรียนรู้ 
2. ครูจัดกิจกรรมให้นักเรียนได้มีโอกาสเล่นและปฏิบัติกิจกรรมอย่างอิสระ ตามความสนใจ 

ของเด็กู่านกิจกรรมประจ าวัน 6 หลัก 
3. ครูจัดบรรยากาศและสภาพแวดล้อมในห้องเรียนทุกห้องเอ้ือต่อการเรียนรู้ สะอาด  

ปลอดภัยต่อูู้เรียน 
4. ครูมีการใช้สื่อและเทคโนโลยีที่ประกอบการเรียนรู้เพ่ือกระตุ้นให้เด็กสนใจในการเรียนรู้ 
5. ครูประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริงด้วยวิธีการที่หลากหลายโดยูู้ปกครองมีส่วน 

ร่วมในการประเมิน พัฒนาการทั้ง 4 ด้าน 
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6. ูลงานของเด็กมีความเหมะสมหลากหลายและส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์และกระบวน 
การคิด 

7. ครูมีการจัดกิจกรรมการเรียนรูู้่านการลงมือปฏิบัติ STEM ศึกษา ปฐมวัย โครงงาน 
ตามวัฏจักรแบบสืบเสาะตามโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยแห่งประเทศไทย 
 จุดเด่น 

การจัดประสบการณ์ให้เด็กมีพัฒนาการทุกด้านอย่างเต็มศักยภาพ  รู้จักเด็กเป็นรายบุคคล
สร้างโอกาสให้เด็กทุกคนได้รับประสบการณ์ตรง   จัดบรรยากาศที่เอ้ือต่อการเรียนรู้  ใช้สื่อเทคโนโลยี
ที่เหมาะสมกับวัย  และมีการติดตามและประเมินูลพัฒนาการเด็กอย่างเป็นระบบ 
 จุดควรพัฒนา 

การพัฒนาด้านคุณภาพเด็กจะต้องจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมพัฒนาการทางด้านสติปัญญา   
การกล้าแสดงออก ความคิดสร้างสรรค์และคิดอย่างเป็นระบบู่านกิจกรรมโครงงาน และโครงการ
บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยแห่งประเทศไทย ด้านกระบวนการบริหารและจัดการจะต้องมีการประเมิน
พัฒนาการที่มีประสิทธิภาพเน้นความสามารถเฉพาะรายบุคคลของเด็ก และด้านการจัดประสบการณ์
ที่นั้นเด็กเป็นส าคัญ จะต้องจัดสภาพแวดล้อมเหมาะสมและกระตุ้นพัฒนาการูู้เรียนทั้ง 4 ด้าน และ
สื่อการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพและเพียงพอต่อเด็ก จัดกิจการเรียนรูู้่านกิจกรรมโครงงานกิจกรรม
ทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ และกิจกรรมเรียนเล่นเป็นอาชีพ 

แนวทางการสถานศึกษาให้ได้มาตรฐานสูงข้ึน 
1. จัดกิจการเรียนรูู้่านกิจกรรมโครงงาน 
2. กิจกรรมทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ 
3. กิจกรรมเรียนเล่นเป็นอาชีพ 
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ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
ผลการประเมินมาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

มาตรฐานการศึกษา : ดี 

มาตรฐานการศึกษา ระดับคุณภาพ 

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของูู้เรียน ดี 
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ ดีเลิศ 
มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นูู้เรียนเป็นส าคัญ ดี 

 
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน 
ระดับคุณภาพ : ดี 
ข้อมูลเอกสาร หลักฐานเชิงประจักษ์ท่ีสนับสนุนผลการประเมิน 
 ผลการพัฒนา 

1. ูู้เรียนสามารถอ่าน เขียนและสื่อสาร จากการวัดและประเมินูลความสามารถ 
และทักษะ“อ่านคล่อง เขียนคล่อง” ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1 ูู้เรียนมี
ความสามารถในการอ่านคล่อง ในภาพรวมระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 
คิดเป็นร้อยละ 73.34 ความสามารถในการเขียนคล่อง ในภาพรวมระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึง
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 คิดเป็นร้อยละ 61.88 และการสื่อสารในระดับดีขึ้นไป ระดับชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 คิดเป็นร้อยละ 96.35  

2. ูู้เรียนมีความสามารถในการคิดค านวณตามเกณฑ์ คิดเป็นร้อยละ 75.82  
3. โรงเรียนมีูลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1  

ถึงมัธยมศึกษาปีที่ 3 ในภาพรวมคิดเป็นร้อยละ 85.63 
4. ูลการประเมินความสามารถในการอ่านออกของูู้เรียน (Reading Test: RT)  

ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ด้านการอ่านรู้เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 87.54 การอ่านรู้เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 
76.66 รวมทั้ง 2 สมรรถนะ คิดเป็นร้อยละ 82.1 มีูลคะแนนเฉลี่ยสูงกว่าระดับประเทศ  
เมื่อเปรียบเทียบปีการศึกษา 2561 และ ปีการศึกษา 2562 มีูลต่างการเพิ่มข้ึน 7.02   

5. ูลการทดสอบความสามารถพ้ืนฐานของูู้เรียนระดับชาติ (NT) ปีการศึกษา 2562  
……….. ปีการศึกษา 2561 เฉลี่ยร้อยละ ……… 

6. ูลการทดสอบระดับชั้นชั้นพื้นฐาน (O – NET) ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  
ปีการศึกษา 2562 มีูลคะแนนเฉลี่ยรวม 4 รายวิชา เท่ากับ 31.84 

7. ูลการทดสอบระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา  
2562 มีูลคะแนนเฉลี่ยรวม 4 วิชา ร้อยละ 32.90 เมื่อเปรียบเทียบปีการศึกษา 2561   
วิชาภาษาไทย และ วิชาภาษาอังกฤษ มีคะแนนเฉลี่ยสูงขึ้น 0.14 และ 2.25 ตามล าดับ 

8. ูู้เรียนในแต่ละดับชั้นมีความสามารถในการรวบรวบข้อมูลได้ด้วยตนเองและ 
ท างานเป็นทีม เชื่อมโยงความรู้ และประสบการณ์ในการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ เป็นชิ้นงาน โครงงาน 
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9. ูลงานูู้เรียนที่ได้รับรางวัลงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรมวิชาการและ 

เทคโนโลยีของนักเรียน ระดับชาติ ประจ าปีการศึกษา 2562 
 
ชื่อ – สกุล ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบรางวัล 

ผู้เรียน 
เด็กหญิงกติยา   ถึงทุ่ง 
เด็กชายกิตติพงศ์  อ่ิมค า 
เด็กหญิงจิตกัญญา   ขาวทุ่ง 
เด็กหญิงชลกร   เป้วัด 
เด็กชายจีรพงศ์  สุวรรณรมย์ 
เด็กหญิงชัชฏาภรณ์  ด้วงฟู 
เด็กชายณัฐมล  เขียวสุกร 
เด็กชายดนัย   จันทร์นิ่ม 
เด็กชายดนัย  มั่งมี 
เด็กชายทรงชัย   กุลคง 
เด็กหญิงทิพรัตน์  ปานทุ่ง 
เด็กชายธีรวัต  แจ่มทุ่ง 
เด็กชายณัฐพล  อยู่ทุ่ง 
เด็กหญิงนันทนา  ศักดิ์สิทธิ์ 
เด็กชายปณิธิ  เยหน่อ 
เด็กชายปองภพ  นวลทุ่ง 
เด็กหญิงปิยวรรณ   ชัยกาวิน 
เด็กชายปุณณวิชญ์  โละ 
เด็กชายพัฒนชัย  โพธิ์แจ้ง 
เด็กชายพุฒิพงศ์  แย้มทุ่ง 
เด็กหญิงภัทรนันท์  หอมทอง 
เด็กหญิงมณีนพเก้า  สูงศักดิ์ 
เด็กชายรพีภัทร  แก้วทุ่ง 
เด็กหญิงรุ่งตะวัน  มั่งคล้าย 
เด็กหญิงวนัชพร  อ้นบางเขน 
เด็กชายวรจิตต์  พันธ์วัฒน์ 

 
ได้รับรางวัลระดับ เหรียญทอง 
กิจกรรมการประกวดขันขาน
ประสานเสียง ม.1-ม.3 

 
ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
กระทรวงศึกษาธิการ 
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ประเภท ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบรางวัล 

เด็กหญิงวิชญา  อ่ าทุ่ง 
เด็กชายวีรวัฒน์   แก้วสงวน 
เด็กหญิงศรัญญา  มาน้อย 
เด็กหญิงศุภัชญา   รักป้อม 
เด็กหญิงสตรีรัตน์  อิ่มบู่ 
เด็กหญิงสายธาร   แม่กลอง 
เด็กชายสิทธิเดช  คงอยู่เย็น 
เด็กชายสิรภัทร  บู่สี 
เด็กชายสุภณัฐ  ปรีทุ่ง 
เด็กหญิงอนัญญา  แสงจันทร์ 
เด็กชายอนุชา   ศุภราช 
เด็กชายอภิชาติ   น้อยค า 
เด็กหญิงอมรรัตน์   โพธิ์แจ้ง 
เด็กชายอิทธิกร   ป้อมแก้ว 

  

 

10. ูลงานูู้เรียนได้รับรางวัลงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการและ 
เทคโนโลยี ปีการศึกษา 2562 ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1  
 

ชื่อ – สกุล ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบรางวัล 
เด็กชายณัฐวุฒิ   สอนทุ่ง ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน 

กิจกรรม  การแข่งขันเวทคณิต ม.1- 
3 

ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
กระทรวงศึกษาธิการ 

เด็กชายทิพรัตน์   ปานทุ่ง ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน 
กิจกรรม  การแข่งขันคัดลายมือสื่อ
ภาษาไทย ม.1- 3 

ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษา
สุโขทัย เขต 1 

เด็กชายปณิธฺ   เยหน่อ ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน 
กิจกรรม  การแข่งขันวรรณกรรม
พิจารณ์ ม.1- 3 

ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษา
สุโขทัย เขต 1 

เด็กหญิงธิทัมธิดา บงกชเดช
อุดม 

ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน 
กิจกรรม  การแข่งขันพินิจวรรณคด ี
ม.1- 3 

ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษา
สุโขทัย เขต 1 

เด็กชญานิศ   อ่อนสุวรรณ ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน 
กิจกรรม  การแข่งขันท่องอาขยาน
ท านองเสนาะ  
ป.4 - 6 

ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษา
สุโขทัย เขต 1 
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ประเภท ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบรางวัล 

เด็กหญิงกฤตยา   ถึงทุ่ง 
เด็กหญิงชลกร   เป้วัด 

ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง กิจกรรม  
การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่กาพย์ยานี 
11 (6 บท) ม.1 – 3 

ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษา
สุโขทัย เขต 1 

เด็กชายหฤติวัฒน์   มั่งมี 
เด็กชายนพรัตน์  อ่อนบุญ 

ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน กิจกรรม  
การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) 
ม.1 – 3 

ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษา
สุโขทัย เขต 1 

เด็กชายภาณุวัฒน์  เณรเอี่ยม 
 

ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง กิจกรรม  
การแข่งขันเวทคณิต ป.4 – 6 

ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษา
สุโขทัย เขต 1 

เด็กชายณัฐวุฒิ   สอนทุ่ง 
 

ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง กิจกรรม  
การแข่งขันเวทคณิต ม.1 – 3 

ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษา
สุโขทัย เขต 1 

เด็กหญิงธันวารัตน์  หอมนาน 
เด็กหญิงนฤมล  ชัยกาวิน 
เด็กหญิงสกุณา   โพธิ์รี 

ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง กิจกรรม  
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์  
ป.4 - 6 

ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษา
สุโขทัย เขต 1 

เด็กหญิงภัทรนันท์  หอมทอง 
เด็กหญิงวนัชพร   อ้นบางเขน 
เด็กหญิงอนัญญา   แสงจันทร์ 

ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน กิจกรรม  
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์  
ม.1 – 3 

ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษา
สุโขทัย เขต 1 

เด็กชายธนวัฒน์  แก้วสีเขียว 
เด็กชายธนัท   บัวป้อม 

ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง กิจกรรม  
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์
เครื่องร่อน ประเภทร่อนนานปล่อยด้วยมือ  
ป.4 – 6 

ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษา
สุโขทัย เขต 1 

เด็กหญิงนันทนา   ศักดิ์สิทธิ์ 
เด็กชายเนติวิชญ์  นีราพรรณ 
 

ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน กิจกรรม  
การประกวดมารยาทไทย  ม.1 – 3 

ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษา
สุโขทัย เขต 1 

เด็กชายธีรวัด   แจ่มทุ่ง 
เด็กชายสิทธิเวช   คงอยู่เย็น 

ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง กิจกรรม  
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและ       
พลศึกษา ม.1 – 3 

ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษา
สุโขทัย เขต 1 
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ประเภท ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบรางวัล 

เด็กหญิงชฏาพร   ูึ้งจับ ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน กิจกรรม  
การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.1–3 

ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษา
สุโขทัย เขต 1 

เด็กหญิงเนตรนภา   ค าสุข ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน กิจกรรม  
การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4 – 6 

ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษา
สุโขทัย เขต 1 

เด็กหญิงณัฐกมล   ค านาค ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน กิจกรรม  
การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ม.1–3 

ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษา
สุโขทัย เขต 1 

เด็กชายอภิชาติ   น้อยค า ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง 
กิจกรรม  การแข่งขันวาดภาพระบาย
สี ม.1 – 3 

ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษา
สุโขทัย เขต 1 

เด็กหญิงปิยวรรณ   ชัยกาวิน ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน กิจกรรม  
การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี  
ม.1–3 

ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษา
สุโขทัย เขต 1 

เด็กหญิงพรรณธิภา   สิงห์กรณ ์ ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน กิจกรรม  
การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสี 
เอกรงค์ ม.1–3 

ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษา
สุโขทัย เขต 1 

เด็กชายชัชพงศ์   มอญจิ๋ว ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง 
กิจกรรม  การแข่งขันวาดภาพ
ลายเส้น ม.1–3 

ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษา
สุโขทัย เขต 1 

เด็กชายณัฐวุฒิ   สอนทุ่ง 
เด็กชายธนภัทร  เอมตี่ 
เด็กชายปฏิภาณ   ยิ้มพราย 
เด็กชายศรายุท  กลิ่นทุ่ง 
เด็กหญิงสตรีรัตน์   อ่ิมบู่ 
เด็กชายเอกรัตน์   แก้วทุ่ง 

ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง 
กิจกรรม  การประกวดวงดนตรีสติง 
ม.1–3 

ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษา
สุโขทัย เขต 1 

เด็กชายดนัย   มั่งมี ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน กิจกรรม  
การแข่งขันร้องเพลงไทยลูกทุ่ง  
ประเภทชาย ม.1–3 

ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษา
สุโขทัย เขต 1 
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ประเภท ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบรางวัล 

เด็กหญิงสตรีรัตน์   อ่ิมบู่ ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง 
กิจกรรม  การแข่งขันร้องเพลงไทย
ลูกทุ่งประเภทหญิง ม.1–3 

ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษา
สุโขทัย เขต 1 

เด็กหญิงกรวรรณ   ชัยกาวิน ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน 
กิจกรรม  การแข่งขันร้องเพลงไทย
ลูกกรุงประเภทหญิง ม.1–3 

ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษา
สุโขทัย เขต 1 

เด็กหญิงอมรรัตน์   โพธิ์แจ้ง ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง 
กิจกรรมการแข่งขันร้องเพลงพระ
ราชนิพนธ์ประเภทหญิง ม.1–3 

ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษา
สุโขทัย เขต 1 

เด็กหญิงกมลวรรณ   สิงห์กร 
เด็กชายกฤติพงศ์   เข็มคง 
เด็กหญิงกัลยกร   รุ่งโพธิ์ 
เด็กชายทัตเทพ   ปานทุ่ง 
เด็กหญิงพัชรพร   น้อยทุ่ง 
เด็กชายพันธ์ณุพงศ์   ม่วงค า 
เด็กชายภัทธณพงศ์   โลหะ 
เด็กหญิงรินรดา   ทรัพย์ภู่ 
เด็กชายเจษฎา   เงินทุ่ง 

ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน 
กิจกรรม  การแข่งขันร ารงมาตรฐาน 
ป.4–6 

ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษา
สุโขทัย เขต 1 

เด็กหญิงกัญญ์รา   ค าเขียว 
เด็กหญิงดลลชา   ทรัพย์ปานา 
เด็กหญิงน้ าทิพย์   โคตรค า 
เด็กหญิงมณีรัตน์  อ่ินทุ่ง 
เด็กหญิงสลิลทิพย์   พรมวังขวา 
เด็กหญิงสิริยากร   พุ่มอยู่   

ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน 
กิจกรรม  การแข่งขันนาฏศิลป์ไทย
อนุรักษ์ ม.1–3 

ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษา
สุโขทัย เขต 1 

เด็กหญิงธัญชนก  แสงทอง ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน 
กิจกรรม  การแข่งขันพูด
ภาษาอังกฤษ (Impromptu 
Speech) ป.1 – 3 

ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษา
สุโขทัย เขต 1 

เด็กชายทรงชัย   กุลคง 
เด็กชายวีรวัฒน์   แก้วสงวน 

ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง 
กิจกรรม  การแข่งขันต่อค าศัพท์
ภาษาอังกฤษ ม.1 – 3 

ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษา
สุโขทัย เขต 1 
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ประเภท ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบรางวัล 

เด็กชายปภาวิน   สีข า 
เด็กหญิงกชกร   ศรีวัง 
 

ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง กิจกรรม  
การแข่งขันการสร้าง Webpage            
ประเภท Wed Editor ป.4–6 

ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษา
สุโขทัย เขต 1 

เด็กหญิงกรวรรณ  ชัยกาวิน 
เด็กหญิงภัคติรา   จักรแก้ว 

ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง กิจกรรม  
การแข่งขันการสร้าง Webpage          
ประเภท Wed Editor ม.1–3 

ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษา
สุโขทัย เขต 1 

เด็กหญิงชัชฎาภรณ์   ด้วงฟู 
เด็กชายปองภพ   นวลทุ่ง 
เด็กหญิงวิชญา   อ่ าทุ่ง 

ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน กิจกรรม  
การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุ
ธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1–3 

ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษา
สุโขทัย เขต 1 

เด็กหญิงกษฎาพร  น้อยทุ่ง ได้รับรางวัลชนะเลิศ อันดับ 2 กิจกรรม 
คัดลายสือไทย ระดับชั้นประถมศึกษา 
ปีที่ 1 - 3 

จังหวัดสุโขทัย 

เด็กหญิงกมลวรรณ  สิงห์กรณ์ ได้รับรางวัลชนะเลิศ อันดับ 2 กิจกรรม 
คัดลายสือไทย ระดับชั้นประถมศึกษา 
ปีที่ 4 - 6 

จังหวัดสุโขทัย 

11. ูู้เรียนมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ระดับดีข้ึนไป 
ร้อยละ 96.35  

12. โรงเรียนมีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นการประกอบอาชีพ  
ตามโครงการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และห้องเรียนส่งเสริมอาชีพเกี่ยวกับกาแฟและ
เครื่องดื่มต่างๆให้กับูู้เรียน มีทักษะในการท างานรักการท างาน มีทัศนคติท่ีดีต่ออาชีพสุจริต มีความ
รักและภูมิใจในอาชีพ 

13. ูู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ในระดับดีขึ้นไป ร้อยละ 97.18 มีคุณธรรม  
จริยธรรมเป็นลูกท่ีดีของพ่อแม่ เป็นนักเรียนที่ดีของโรงเรียนบ าเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม และชุมชน 
และนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงมัธยมศึกษาปีที่ 3 ทุกคนเข้าร่วมโครงการจิตอาสา  
“เราท าความดี ด้วยหัวใจ” ูู้เรียนสอบธรรมสนามหลวง ปีการศึกษา 2562 จ านวน 53 คน  
ประกอบด้วยธรรมศึกษาชั้นตรี 19 คน ธรรมศึกษาชั้นโท 18 คน ธรรมศึกษาชั้นเอก 16 คน  

14.  ูู้เรียนมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี ปลอดจากปัญหาทางเพศ ยาเสพติดและ 
อบายมุข มีความภูมิใจในท้องถิ่น อนุรักษ์วัฒนธรรมไทยเข้าร่วมกิจกรรมกับชุมชนอย่างสม่ าเสมอ 
รู้จักเลือกรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ รักการออกก าลังกาย นักเรียนทุกคนสามารถเล่นกีฬาได้
อย่างน้อยคนละประเภท ยอมรับในกฎกติกาของกลุ่ม ของสถานศึกษาของสังคม  
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 จุดเด่น   
1. ูลการประเมินความสามรถในการอ่านออกของูู้เรียน (Reading Test: RT)  

ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ด้านการอ่านออกเสียง คิดเป็นร้อยละ 87.54 การอ่านรู้เรื่อง คิดเป็น 
ร้อยละ 76.66 รวมทั้ง 2 สมรรถนะ คิดเป็นร้อยละ 82.1 มีูลคะแนนเฉลี่ยสูงกว่าระดับประเทศ  
เมื่อเปรียบเทียบปีการศึกษา 2561 และ ปีการศึกษา 2562 มีูลต่างการเพิ่มข้ึน 7.02   

2. ูู้เรียนมีสุขภาพร่างกายและสุขภาพจิตที่ดี ปลอดจากปัญหาทางเพศ ยาเสพติดและ 
อบายมุข อนุรักษ์วัฒนธรรมไทยเข้าร่วมกิจกรรมกับชุมชนอย่างสม่ าเสมอรู้จักเลือกรับประทานอาหาร
ที่มีประโยชน์ รักการออกก าลังกาย นักเรียนทุกคนสามารถเล่นกีฬาได้อย่างน้อยคนละประเภท 
ยอมรับในกฎกติกาของกลุ่ม ของสถานศึกษา ของสังคม  

3. ูู้เรียนคุณลักษณะอันพึงประสงค์ มีคุณธรรมจริยธรรม เป็นลูกท่ีดีของพ่อแม่ ูู้ปกครอง  
เป็นูู้เรียนที่ดีของโรงเรียน บ าเพ็ญประโยชน์ต่อสังคมและชุมชน 

4. โรงเรียนจัดการเรียนการสอนที่ส่งเสริมอาชีพให้กับูู้เรียนมีทักษะในการท างานรักการ 
ท างาน มีทัศนคติที่ดีต่ออาชีพสุจริต มีความรักและภูมิใจในอาชีพ 

 จุดควรพัฒนา 
1. ยกระดับความสามารถอ่าน เขียนและสื่อสาร ของูู้เรียนให้สูงขึ้น โดยการร่วมมือของ 

ทุกฝ่าย 
2. การยกระดับูลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้สูงขึ้น (ูลการทดสอบระดับชาติ O-NET) 

ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ทีม่ีูลการทดสอบระดับชาติ         
ขั้นพ้ืนฐานในปีการศึกษา 2562 วิชาคณิตศาสตร์ วิชาภาษาไทย วิชาวิทยาศาสตร์ และวิชา       
ภาษาอับกฤษ ต่ ากว่าค่าเป้าหมายที่ตั้งไว้ร้อยละ 3 จ าเป็นต้องพัฒนาการจัดการเรียนรู้เพ่ือ           
ยกระดับูลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ทุกวิชาอย่างเร่งด่วน 

3. ส่งเสริมูู้เรียนจัดท าโครงการเชิงบูรณาการ เน้นกระบวนการคิดวิเคราะห์ แก้ปัญหา  
โดยใช้สื่อเทคโนโลยี แหล่งเรียนรู้ การค้นคว้า ออกแบบ เพื่อเชื่อมโยงองค์ความรู้ และประสบการณ์
มาใช้ในการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ ๆ 

แนวทางการสถานศึกษาให้ได้มาตรฐานสูงข้ึน 
1. พัฒนาูู้เรียนให้มีทักษะการอ่าน การเขียน และการสื่อสารให้เป็นไปตามเกณฑ์ที่ 

สถานศึกษาก าหนด 
2. พัฒนาูู้เรียนให้มีความก้าวหน้าในูลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา  

ในด้านความรู้ ความเข้าใจ และทักษะกระบวนการต่างๆที่เกิดจากการเรียนรู้ให้สูงขึ้น 
3. พัฒนาูู้เรียนให้มีความก้าวหน้าในูลการทดสอบระดับชาติ มีความรู้ ทักษะพื้นฐานใน

การจัดการเจตคติท่ีดีพร้อมที่จะศึกษาต่อในระดับชั้นที่สูงขึ้น  
4. พัฒนาคลังข้อสอบมาตรฐานในโรงเรียน 
5. ส่งเสริมูู้เรียนจัดท าโครงการเชิงบูรณาการ เน้นกระบวนการคิดวิเคราะห์ แก้ปัญหา  

โดยใช้สื่อเทคโนโลยี แหล่งเรียนรู้ การค้นคว้า ออกแบบ เพื่อเชื่อมโยงองค์ความรู้ และประสบการณ์
มาใช้ในการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ ๆ 
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มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 
ระดับคุณภาพ : ดีมาก 
ข้อมูลเอกสาร หลักฐานเชิงประจักษ์ท่ีสนับสนุนผลการประเมิน 

ผลการพัฒนา 
1. สถานศึกษาก าหนดเป้าหมาย วิสัยทัศน์และพันธกิจที่มีความชัดเจน สอดคล้องกับบริบท

ของสถานศึกษา ความต้องการของชุมชน นโยบายรัฐบาล แูนการศึกษาแห่งชาติและมีความเป็นไป
ได้ในการปฏิบัติ โดยทุกฝ่ายมีส่วนเกี่ยวข้อง  

2. แูนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา แูนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ สอดคล้องกับ
การพัฒนานักเรียนทุกกลุ่มเป้าหมาย ครูและบุคลากรทางการศึกษามีความรู้ความเชี่ยวชาญตาม
มาตรฐานต าแหน่ง ข้อมูลสารสนเทศมีความถูกต้องครบถ้วน ทันสมัย น าไปประยุกต์ใช้ได้ ด าเนินการ
อย่างเป็นระบบ  

3. สถานศึกษามีการนิเทศ ก ากับ ติดตาม และประเมินูลการบริหารและการจัดการศึกษา 
ที่เหมาะสม เป็นระบบและต่อเนื่อง มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษาตามกระบวนการ 
PDCA ที่ชัดเจน มีประสิทธิภาพ ส่งูลต่อคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา และ
ประยุกต์หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเป็นเครื่องมือบริหารงาน STRONG MODEL 
เปิดโอกาสใหูู้้เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษามีระบบการนิเทศภายใน โดยใช้กระบวนการ
ชุมชนแห่งการเรียนรู้ PLC  

4. มีการพัฒนาหลักสูตรการศึกษาหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนบ้านขุนนาวังพุทธศักราช 
2561 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 

5. ครูและบุคลากรได้รับการอบรม พัฒนา/สอดคล้องกับหน้าที่ที่ปฏิบัติอย่างน้อย 20 
ชั่วโมงต่อปี 

6. สถานศึกษามีการจัดกิจกรรมที่หลากหลาย จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพทั้งภายใน
และภายนอกห้องเรียน และสภาพแวดล้อมทางสังคมที่กระตุ้นูู้เรียนให้ใฝ่เรียนรู้ และมีระบบ
อินเตอร์เน็ทที่เข้าถึงง่ายต่อการใช้งาน 

7. สถานศึกษาจัดระบบการจัดหา พัฒนาและบริการ เทคโนโลยีเพ่ือใช้ในการบริหาร
จัดการและการจัดการเรียนรู้ Website http://bankhunnawang.ac.th/  

8. สถานศึกษาแบบอย่างการจัดการเรียนรู้และบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง (สถานศึกษาพอเพียง) 

จุดเด่น 
 สถานศึกษามีการบริหารและการจัดการอย่างเป็นระบบโดยใช้กระบวนการ PDCA และ
ประยุกต์หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นเครื่องมือบริหารงาน STRONG MODEL มาใช้ในการ
พัฒนาสถานศึกษา ให้เกิดกระบวนการท างานที่ชัดเจน ทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการก าหนดวิสัยทัศน์   
พันธกิจ เป้าหมายที่ชัดเจนโดยใช้กระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ PLC  มีการปรับแูนพัฒนาคุณภาพ
การจัดการศึกษา แูนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ  ที่สอดคล้องกับูลการจัดการศึกษา           
สภาพปัญหา ความต้องการพัฒนา และนโยบายการปฏิรูปการศึกษาท่ีมุ่งเน้นการพัฒนาใหูู้้เรียนมี
คุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรู้ตามหลักสูตรสถานศึกษา ครููู้สอนสามารถจัดการเรียนรู้ได้อย่างมี



   
 

27 
 

คุณภาพ  มีการด าเนินการนิเทศ ก ากับ ติดตามประเมินูล การด าเนินงาน และจัดท ารายงานูลการ
จัดการศึกษา และโรงเรียนได้ใช้เทคโนโลยีต่างๆ  ในการรวบรวมข้อมูลเพ่ือใช้เป็นฐานในการวางแูน
พัฒนาคุณภาพสถานศึกษา  

จุดควรพัฒนา 
1. สร้างเครือข่ายความร่วมมือของูู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดการศึกษาของโรงเรียนให้มี

ความเข้มแข็ง  
2. สร้างเครือข่ายร่วมมือกับชุมชนในการสืบค้นแหล่งการเรียนรู้ในชุมชนและภูมิปัญญา

ท้องถิ่นให้เกิดความชัดเจนและเหมาะสม 
แนวทางการสถานศึกษาให้ได้มาตรฐานสูงข้ึน 
ประยุกต์หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นเครื่องมือบริหารงาน STRONG MODEL 
S = Sufficient     หมายถึง พอเพียง 
T = Transperent หมายถึง โปร่งใส 
R = Realise        หมายถึง ตื่นรู้ 
O = Onward      หมายถึง มุ่งไปข้างหน้า 
N = Knowledge  หมายถึง ความรู้ 
G = Generosity   หมายถึง ความเอ้ืออาทร 

มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรยีนเป็นส าคัญ 
ระดับคุณภาพ : ดี 
ข้อมูลเอกสาร หลักฐานเชิงประจักษ์ท่ีสนับสนุนผลการประเมิน 

ผลการพัฒนา 
1. ครมูีความรู้ มีทักษะมุ่งมั่นในการจัดการเรียนการสอน สามารถน าความรู้ที่ได้รับจากการ

พัฒนาตนเองมาจดักิจกรรมการเรียนการสอนอย่างหลากหลายสอดคล้องกับหลักสูตร โดยจัดกิจกรรที่
เน้นนักเรียนเป็นส าคัญู่านกระบวนการคิดวิเคราะห์  ปฏิบัติจริงเพ่ือน าไปสู่การเรียนรู้ของูู้เรียนที่
ยั่งยืนตามมาฐานและตัวชี้วัดของหลักสูตรสถานศึกษา  

2. ครมูีการวิเคราะห์ูู้เรียนเป็นรายบุคคล มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก เพ่ือให้เด็กรัก
การเรียนรู้และเรียนรู้ร่วมกันอย่างมีความสุข ท าให้ครูประจ าชั้น ครููู้สอนสามารถออกแบบและ
จัดการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อความแตกต่างบุคคล มีการสอนเสริมให้กับูู้เรียนกลุ่มปานกลางและ 
กลุ่มเก่ง มีการสอนซ่อมเสริมูู้เรียนกลุ่มอ่อน 

3. ครูมีการใช้สื่อการสอน เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ในท้องถิ่น รวมทั้ง            
ภูมิปัญญาท้องถิ่นมาบูรณาการในการจัดการเรียนรู้ 

4. ครมูีการวัดประเมินูลจากสภาพความเป็นจริงที่มุ่งเน้นพัฒนาการของนักเรียนด้วยวิธีการ
หลากหลาย มีการใช้ข้อสอบจุดเน้นจากสพฐ. เพื่อวัดและประเมินูลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ครูทุกคน
ยังมีงานวิจัยในชั้นเรียนและน าูลของงานวิจัยนั้นไปพัฒนาการเรียนการสอน ส่งูลให้การจัดการ
เรียนการสอนของครูครอบคลุมทักษะกระบวนการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ  
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5. ครูทุกคนมีการแลกเปลี่ยนวิธีการสอนและการแก้ปัญหาโดยใช้กระบวนการชุมชนแห่งการ
เรียนรู้ PLC เป็นประจ าทุกสัปดาห์ 
 

จุดเด่น 
1. ครูมีความตั้งใจ มุ่งม่ันในการพัฒนาการสอน  
2. ครูใหูู้้เรียนมีส่วนร่วมในการจัดบรรยากาศ สภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 
3. ครูจัดกิจกรรมใหูู้้เรียนเรียนรู้โดยการคิด ได้ปฏิบัติจริงด้วยวิธีการและแหล่งเรียนรู้ที่ 

หลากหลาย 
จุดควรพัฒนา 
1. พัฒนากระบวนการเรียนรู้ใหูู้้เรียนรู้จักประยุกต์ใช้สื่อเทคโนโลยีนวัตกรรมใหม่ๆ ให้มี

ประสิทธิภาพเกิดประโยชน์ต่อการแสวงหาความรู้  เพ่ือยกระดับูลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน
ดีขึ้น 

2. พัฒนาศักยภาพการท างานวิจัยในเรื่องนวัตกรรม เพื่อพัฒนาคุณภาพด้านการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้  

3. ควรน าภูมิปญัญาท้องถิ่นและการสร้างอาชีพให้เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมให้ 
นักเรียนได้เรียนรู้  

แนวทางการพัฒนาสถานศึกษาให้ได้มาตรฐานสูงขึ้น 
1. พัฒนากระบวนการเรียนรู้ใหูู้้เรียน รู้จักประยุกต์ใช้สื่อเทคโนโลยีนวัตกรรมใหม่ๆ ให้มี 

ประสิทธิภาพเกิดประโยชน์ต่อการแสวงหาความรู้ ู่าน Website http://bankhunnawang.ac.th/  
2. พัฒนาการท างานวิจัยในเรื่องนวัตกรรมของครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อพัฒนา

คุณภาพด้านการจัดการเรียนรู้ 
3. น าภูมิปัญญาท้องถิ่นและสร้างอาชีพให้เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการเรียนการสอน 
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ส่วนที่ 3                                                                                              

ภาคผนวก 
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ค าสั่งโรงเรียนบ้านขุนนาวัง 
ที่ 19/2563 

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา โรงเรียนบ้านขุนนาวัง 
ปีการศึกษา 2562 ระดับปฐมวัยและระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2544 
มาตรา 9 (3)ได้ก าหนดการจัดระบบ โครงสร้างและระบบการจัดการศึกษาให้ยึดหลักท่ีส าคัญข้อหนึ่ง 
คือ มีการก าหนดมาตรฐานการศึกษา และจัดระบบประกันคุณภาพการศึกษาทุกระดับและประเภท 
และมาตรา 48 ให้หน่วยงานต้นสังกัดและสถานศึกษาจัดให้มีระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
และให้มีการประกันคุณภาพ เป็นส่วนหนึ่งของการบริหารจัดการศึกษาที่ต้องด าเนินการอย่างต่อเนื่อง 
โดยมีการจัดท ารายงานประจ าปีเสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัด หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และเปิดเูยต่อ
สาธารณชน เพื่อน าไปสู่การพัฒนาคุณภาพมาตราฐานการศึกษา และเพ่ือรองรับการประกันคุณภาพ
ภายนอก 
 โรงเรียนบ้านขุนนาวัง จึงแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาเพ่ือ
ประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาปฐมวัย และมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ดังนี้ 
 
1. คณะกรรมการอ านวยการประกอบด้วย 

1.1 นายชูชาติ   ขาวป้อม  ูู้อ านวยการสถานศึกษา      ประธานกรรมการ 
1.2 นางฆัสรา  เกษมส าราญ  ูู้อ านวยการโรงเรียนบ้านป้อมประชานุกูล  ูู้ทรงคุณวุฒิ 
1.3 นายระเวง อยู่แย้ม  ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาฯ กรรมการ 
1.4 นางสาวสนอง สอนทุ่ง  ครูโรงเรียนบ้านขุนนาวัง   กรรมการ 
1.5 นางธัญญารัตน์ จันทร์เสม ครูโรงเรียนบ้านขุนนาวัง   กรรมการ 
1.6 นายนันทวุฒิ  เหลี่ยมอุไร  ครูโรงเรียนบ้านขุนนาวัง      กรรมการและเลขานุการ 
มีหน้าทีใ่ห้ค าแนะน าปรึกษาอ านวยความสะดวกแก้ไขปัญหาในการด าเนินการประเมิน

คุณภาพภายในสถานศึกษาแก่คณะกรรมการด าเนินงานเพ่ือให้การด าเนินงานเป็นไปด้วยความ
เรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ 
2. คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาระดับปฐมวัยประกอบด้วย 

2.1 นายชูชาติ  ขาวป้อม  ูู้อ านวยการโรงเรียน ประธานกรรมการ 
2.2 นางฆัสรา เกษมส าราญ  ูู้อ านวยการโรงเรียนบ้านป้อมประชานุกูล  ูู้ทรงคุณวุฒิ 
2.3 นางสาวสนอง สอนทุ่ง ครูโรงเรียนบ้านขุนนาวัง    กรรมการและเลขานุการ 

3. คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานประกอบด้วย 
3.1 นายชูชาติ  ขาวป้อม  ูู้อ านวยการโรงเรียน  ประธานกรรมการ 
3.2 นางธัญญารัตน์ จันทร์เสม ครูโรงเรียนบ้านขุนนาวัง  กรรมการ 
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3.3 นางฆัสรา เกษมส าราญ  ูู้อ านวยการโรงเรียนบ้านป้อมประชานุกูล ูู้ทรงคุณวุฒิ 
3.4 นางสาววิรมน ศรคม  ครูโรงเรียนบ้านขุนนาวัง  กรรมการ 
3.5 นายนันทวุฒิ เหลี่ยมอุไร ครูโรงเรียนบ้านขุนนาวัง        กรรมการและเลขานุการ 
 
คณะกรรมการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษามีหน้าที่ดังนี้ 
1) วางแูนก าหนดแนวทางและวิธีการด าเนินการประกันคุณภาพภายในโรงเรียน 
2) ก ากับติดตามและให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการด าเนินการประกันคุณภาพการศึกษา 

ภายในสถานศึกษา 
3) คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาภายในโรงเรียนและท าหน้าที่ตรวจสอบทบทวน

รายงานคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา 
4) ก ากับติดตามตรวจสอบและให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการด าเนินการประกันคุณภาพ

การศึกษาภายในของสถานศึกษา 
4. คณะกรรมการจัดท ารายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR) ปีการศึกษา2562
ประกอบด้วย 

4.1 นางธัญญารัตน์ จันทร์เสม ครูโรงเรียนบ้านขุนนาวัง  ประธานกรรมการ 
4.2 นายสละ แจงป้อม ครูโรงเรียนบ้านขุนนาวัง  กรรมการ 
4.3 นางมาริน แจงป้อม ครูโรงเรียนบ้านขุนนาวัง  กรรมการ 
4.4 นางสาวสนอง สอนทุ่ง ครูโรงเรียนบ้านขุนนาวัง  กรรมการ 
4.5 นางส ารวย เฟ่ืองอ่ิม  ครูโรงเรียนบ้านขุนนาวัง  กรรมการ 
4.6 นางจรัญ ขาวป้อม  ครูโรงเรียนบ้านขุนนาวัง  กรรมการ 
4.7 นางสาววิรมน ศรคม  ครูโรงเรียนบ้านขุนนาวัง  กรรมการ 
5.8 นางสาวอารยา ศรีวะอุไร ครูโรงเรียนบ้านขุนนาวัง  กรรมการ 
4.9 นางสาวศศิธร กล่ าค า  เจ้าหน้าที่ธุรการ   กรรมการ 
4.10 นายนันทวุฒิ เหลี่ยมอุไร ครูโรงเรียนบ้านขุนนาวัง กรรมการและเลขานุการ 
หน้าที ่ด าเนินการรวบรวมข้อมูลจัดท ารายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR)  

ปีการศึกษา 2562 เพ่ือน าเสนอต่อคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานและเสนอต่อหน่วยงานต้น
สังกัดหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้คณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งด าเนินการประเมินตรวจสอบตาม
รูปแบบการประเมินให้ไดข้้อมูลครบถ้วนถูกต้องตามสภาพความเป็นจริงที่สุดจัดส่งหน่วยงานต้นสังกัด 
จ านวน 1 เล่ม 
5. คณะกรรมการจัดรวบรวมข้อมูลตามาตรฐานการศึกษา ระดับปฐมวัย 
  มาตราฐานที่ 1 คุณภาพของเด็ก 

1) มีน้ าหนัก ส่วนสูงเป็นไปตามเกณฑ์  
2) เคลื่อนไหวร่างกายคล่องแคล่ว ทรงตัวได้ดี ใช้มือ และตาประสานสัมพันธ์ได้ดี 
3) ดูแลรักษาสุขภาพอนามัยส่วนตนและปฏิบัติจนเป็นนิสัย 
4) หลีกเลี่ยงต่อสภาวะที่เสี่ยงต่อโรค อุบัติเหตุ ภัย และสิ่งเสพติด 
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5) ร่าเริงแจ่มใส แสดงอารมณ์ความรู้สึกได้เหมาะสม รู้จักยับยั้งชั่งใจ อดทนในการรอคอย 
ยอมรับและพอใจในความสามารถ และูลงานของตนเองและูู้อ่ืน 

6) มีความม่ันใจ กล้าพูด กล้าแสดงออก 
7) มีความสุขกับศิลปะ ดนตรี และการเคลื่อนไหว 
8) เด็กช่วยเหลือตนเองในการปฏิบัติกิจวัตรประจ าวัน 
9) มีวินัยในตนเอง ประหยัดและพอเพียง 
10) มีส่วนร่วมดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมในและนอกห้องเรียน 
11) มีมารยาทตามวัฒนธรรมไทย 
12) เล่นและท างานร่วมกับูู้อ่ืนได้ แก้ไขข้อ ขัดแย้ง โดยปราศจากการใช้ความรุนแรง   
13) มีพัฒนาการด้านสติปัญญา สื่อสารได้ มีทักษะการคิดพ้ืนฐานและแสวงหาความรู้เป็นไป

ตามเกณฑ์ 

มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 
1) สถานศึกษามีหลักสูตรสถานศึกษาที่ยืดหยุ่น และสอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษา

ปฐมวัย 
2) สถานศึกษาจัดครูให้เหมาะสมกับภารกิจการเรียนการสอน 
3) พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถในการวิเคราะห์ออกแบบหลักสูตร

สถานศึกษา มีทักษะในการจัดประสบการณ์และการประเมินพัฒนาการเด็ก 
4) ครูมีการจัดประสบการณ์ท่ีส่งูลต่อคุณภาพเด็กเป็นรายบุคคล ตรงความต้องการของครู

และสถานศึกษา 
5) สถานศึกษาจัดสภาพแวดล้อมภายในและภายนอกห้องเรียนที่ค านึงถึงความปลอดภัย 
6) สถานศึกษาอ านวยความสะดวก และให้บริการสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ วัสดุและ

อุปกรณ์  เพ่ือสนับสนุนการจัดประสบการณ์และพัฒนาครู 
7) สถานศึกษาก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาท่ีสอดคล้องกับมาตรฐาน

การศึกษาปฐมวัยและอัตลักษณ์ท่ีสถานศึกษาก าหนด 
8) สถานศึกษาจัดท าแูนพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษาท่ีสอดรับกับมาตรฐาน 

ที่สถานศึกษาก าหนดและด าเนินการตามแูน 
9) สถานศึกษามีการประเมินูลและตรวจสอบคุณภาพภายในสถานศึกษา ติดตามูลการ

ด าเนินงานและจัดท ารายูลการประเมินตนเองประจ าปี 
10) มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันในสถานศึกษา ระหว่างสถานศึกษากับครอบครัว ชุมชน 

และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

  มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นเด็กเป็นส าคัญ 
1) ครูจัดประสบการณ์ให้เด็กมีพัฒนาการทุกด้านอย่างสมดุล 
2) ครูวิเคราะห์ข้อมูลเด็กเป็นรายบุคคลและสร้างโอกาสให้เด็กทุกคนได้รับประสบการณ์

ตรง 
3) จัดท าแูนการจัดประสบการณ์ จากการวิเคราะห์ มาตรฐานคุณลักษณะที่พึงประสงค์ใน

หลักสูตรสถานศึกษา 
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4) ครูจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมพัฒนาการเด็กครบทุกด้าน ทั้งด้านร่างกาย ด้านอารมณ์ จิตใจ 
ด้านสังคม และด้านสติปัญญา 

5) สร้างโอกาสให้เด็กได้รับประสบการณ์ตรง เล่นและปฏิบัติกิจกรรม เรียนรู้ลงมือท าและ
สร้างองค์ความรู้ ด้วยตนเองอย่างมีความสุข 

6) ครูจัดห้องเรียนให้สะอาด อากาศถ่ายเท ปลอดภัย มีพ้ืนที่แสดงูลงานเด็ก พื้นที่ส าหรับ
มุมประสบการณ์และการจัดกิจกรรม 

7) ครูใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับวัย 
8) ครปูระเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริงด้วยวิธีการที่หลากหลาย โดยูู้ปกครองและ

ูู้เกี่ยวข้อง มีส่วนร่วมน าูลการประเมินที่ได้ไปปรับปรุงการจัดประสบการณ์และ 
พัฒนาเด็ก 

ประกอบด้วย 
1. นางสาวสนอง สอนทุ่ง ครูโรงเรียนบ้านขุนนาวัง 
2. นางส ารวย เฟ่ืองอ่ิม  ครูโรงเรียนบ้านขุนนาวัง 

6. คณะกรรมการจัดรวบรวมข้อมูลตามาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
    มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน 

1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
 1) มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร ตามเกณฑ์ของแต่ละระดับชั้น 
 2) มีความสามารถในการคิดค านวณ ตามเกณฑ์ของแต่ละระดับชั้น 
 3) มีูลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา ตามเกณฑ์ที่สถานศึกษาก าหนด 
 4) มีความก้าวหน้าในูลการทดสอบระดับชาติ 
  5) มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความ 
คิดเห็น โดยใช้เหตุูลประกอบการตัดสินใจ และแก้ปัญหาได้ 
  6) มีความสามารถในการในการรวบรวมข้อมูลได้ด้วยตนเองและท างานเป็นทีม เชื่อมโยง
ความรู้ และประสบการณ์ในการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ 
 7) มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
 8) มีความรู้ ทักษะพ้ืนฐาน และเจตคติท่ีดีพร้อมที่จะศึกษาและท างาน 
 1.2 คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน 
  1) มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามหลักสูตรสถานศึกษาและมีค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษา
ก าหนด 
  2) ความภูมิใจในท้องถิ่น เห็นคุณค่าของความเป็นไทย มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์วัฒนธรรม 
ประเพณีและภูมิปัญญาไทย 
  3) การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกับูู้อื่นบนความแตกต่างและหลากหลายอย่างมีความสุข 
  4) ูู้เรียนมีการรักษาสุขภาพกาย สุขภาพจิต อารมณ์ และสังคม และแสดงออกอย่าง
เหมาะสมในแต่ละช่วงวัย 
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ประกอบด้วย 
 1. นางธัญญารัตน์  จันทร์เสม ครูโรงเรียนบ้านขุนนาวัง  ประธานกรรมการ 
 2. นางมาริน  แจงป้อม ครูโรงเรียนบ้านขุนนาวัง  กรรมการ 
 3. นางจรัญ   ขาวป้อม  ครูโรงเรียนบ้านขุนนาวัง  กรรมการ 
 4. นายณัฐวุฒิ  รัตนประทุม ครูโรงเรียนบ้านขุนนาวัง  กรรมการ 
 5. นายอาทิตย์  อินมา  ครูโรงเรียนบ้านขุนนาวัง  กรรมการ 
 6. นางสาวอารยา  ศรีวะอุไร ครูโรงเรียนบ้านขุนนาวัง  กรรมการ 
 7. นายสาธิต  อาณาเขตต์ ครูโรงเรียนบ้านขุนนาวัง  กรรมการ 
 8. นางกัลยา  นาคจันทร์ ครูโรงเรียนบ้านขุนนาวัง  กรรมการ 
 9. นางสุวรรณ  พัดกลม  ครูโรงเรียนบ้านขุนนาวัง  กรรมการ 
 10. นายธัชกฤช  ประดิษฐิ์วรกุล ครูโรงเรียนบ้านขุนนาวัง  กรรมการ 
 11. นายสละ  แจงป้อม ครูโรงเรียนบ้านขุนนาวัง  กรรมการ 
 12. นางสาวพิชญาภรณ์ กรกนกกาญจน์ ครูโรงเรียนบ้านขุนนาวัง กรรมการ 
 13. นางสาววิรมน  ศรคม  ครูโรงเรียนบ้านขุนนาวัง  กรรมการและเลขานุการ 
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 

1) มีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจที่สถานศึกษาก าหนดชัดเจน สอดคล้องกับบริบทของ
สถานศึกษาความต้องการชุมชน นโยบายรัฐบาล แูนการศึกษาแห่งชาติเป็นไปได้ในการปฏิบัติทันต่อ
การเปลี่ยนแปลง 

2) มีระบบบริหารจัดการคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษาตามระบบ PDCA 
3) มีการบริหารจัดการเกี่ยวกับงานวิชาการ การพัฒนาหลักสูตรกิจกรรมเสริมหลักสูตร     

ที่เน้นคุณภาพูู้เรียนรอบด้าน เชื่อมโยงวิถีชีวิตจริง 
4) พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพตรงตามความต้องการของครู 

และสถานศึกษา 
5) มีชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพมาใช้ในการพัฒนางานและการเรียนรู้ของูู้เรียน 
6) สถานศึกษาจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพทั้งภายในและภายนอกห้องเรียนและ

สภาพแวดล้อมทางสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้ และมีความปลอดภัย 
7) สถานศึกษาจัดระบบการจัดหาการพัฒนาและการบริการเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือใช้ใน

การบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ 

ประกอบด้วย 
1. นายสละ  แจงป้อม ครูโรงเรียนบ้านขุนนาวัง  ประธานกรรมการ 
2. นายนันทวุฒิ เหลี่ยมอุไร ครูโรงเรียนบ้านขุนนาวัง  กรรมการ 
3. นายสาธิต อาณาเขตต์ ครูโรงเรียนบ้านขุนนาวัง  กรรมการ 
4. นางจรัญ  ขาวป้อม  ครูโรงเรียนบ้านขุนนาวัง  กรรมการ 
5. นางสาวพิชญาภรณ์ กรกนกกาญจน์ ครูโรงเรียนบ้านขุนนาวัง  กรรมการ 
6. นางสาวสนอง สอนทุ่ง  ครูโรงเรียนบ้านขุนนาวัง  กรรมการ 
7. นายธัชกฤช ประดษิฐ์วรกุล ครูโรงเรียนบ้านขุนนาวัง  กรรมการ 
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8. นายอาทิตย์ อินมา  ครูโรงเรียนบ้านขุนนาวัง  กรรมการ 
9. นางสาววิรมน ศรคม  ครูโรงเรียนบ้านขุนนาวัง  กรรมการ 
10. นายณัฐวุฒิ รัตน์ประทุม ครูโรงเรียนบ้านขุนนาวัง  กรรมการ 
11. นางสาวศศิธร กล่ าค า  เจ้าหน้าที่ธุรการ  กรรมการและเลขานุการ  

มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
       1) การจัดการเรียนการสอนที่เน้นใหูู้้เรียนได้เรียนรูู้่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง
เชื่อมโยงกับชีวิตประจ าวัน 
  2) มีการใช้สื่อการสอน และเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยสร้างโอกาสใหูู้้เรียนได้แสวงหา
ความรู้ด้วยตนเองที่หลากหลาก 
  3) มีแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ รวมทั้งภูมิปัญญาท้องถิ่น โดยน ามาใช้ในการจัดการ
เรียนรู้ที่หลากหลาย 
  4) การบริหารจัดการูู้เรียน โดยเน้นการมีปฏิสัมพันธ์เชิงบวกครูรักเด็ก ให้เด็กรักครูและรักที่
จะเรียนรู้สามารถเรียนรู้ร่วมกันอย่างมีความสุข 
  5) มีการตรวจสอบและประเมินคุณภาพการจัดการเรียนรู้อย่างเป็นระบบ 
  6) มีชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพระหว่างครูและูู้เกี่ยวข้องเพ่ือพัฒนาและปรับปรุงการ
จัดการเรียนรู้ 
ประกอบด้วย 
 1. นางธัญญารัตน์  จันทร์เสม ครูโรงเรียนบ้านขุนนาวัง  ประธานกรรมการ 
 2. นายณัฐวุฒิ  รัตนประทุม ครูโรงเรียนบ้านขุนนาวัง  กรรมการ 
 3. นายอาทิตย์  อิมมา ครูโรงเรียนบ้านขุนนาวัง  กรรมการ 
 4. นางส ารวย  เฟ่ืองอ่ิม ครูโรงเรียนบ้านขุนนาวัง  กรรมการ 
 5. นายธัชกฤช      ประดิษฐ์วรกุล ครูโรงเรียนบ้านขุนนาวัง  กรรมการ 
 6. นายสาธิต  อาณาเขตต์ ครูโรงเรียนบ้านขุนนาวีง  กรรมการ 
 7. นางมาริน  แจงป้อม ครูโรงเรียนบ้านขุนนาวัง  กรรมการ 
 8. นางสาวอารยา  ศรีวะอุไร ครูโรงเรียนบ้านขุนนาวัง  กรรมการ 
 9. นางวิรมน  ศรคม ครูโรงเรียนบ้านขุนนาวัง กรรมการและเลขานุการ 
 

ทั้งนี้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 

     สั่ง ณ วันที ่18 มีนาคม พ.ศ. 2563 
      

 
(ลงชื่อ)  

(นายชูชาติ   ขาวป้อม) 
            ูู้อ านวยการโรงเรียนบ้านขุนนาวัง 
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ประกาศโรงเรียนบ้านขุนนาวัง 
เรื่อง มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 

..................................................................... 
 โดยที่มีประกาศใช้กฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพ
การศึกษา  พ.ศ.2553 นโยบายการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สองที่ก าหนดเป้าหมายและ
ยุทธศาสตร์ในการพัฒนาคุณภาพคนไทยและการศึกษาไทยในอนาคต นโยบายปฏิรูประบบการ
ประเมินและการประกันคุณภาพการศึกษา ประกาศคณะกรรมการการประกันคุณภาพภายในระดับ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐานเรื่อง ก าหนดหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการประกันคุณภาพภายในระดับ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ประกอบกับประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษา      
ขั้นพ้ืนฐานเพ่ือการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ฉบับลงวันที่ 6 สิงหาคม 2561 โรงเรียน 
บ้านขุนนาวัง ขอยกเลิกประกาศโรงเรียนบ้านขุนนาวัง เรื่อง มาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เพ่ือการ
ประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ลงวันที่ 4 กันยายน พ.ศ. 2561 
 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 
มาตรา 9 (3) ได้ก าหนดการจัดระบบ โครงสร้างและกระบวนการจัดการศึกษาให้ยึดหลักที่ส าคัญข้อ
หนึ่ง คือ มีการก าหนดมาตรฐานการศึกษา และจัดระบบประกันคุณภาพการศึกษาทุกระดับและ
ประเภท และมาตรา 48 ให้หน่วยงานต้นสังกัดและสถานศึกษาจัดให้มีระบบประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษา และให้ถือว่าการประกันคุณภาพภายในเป็นส่วนหนึ่งของการบริหารจัดการศึกษาที่ต้อง
ด าเนินการอย่างต่อเนื่อง โดยมีการจัดท ารายงานประจ าปีเสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัด หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง และเปิดเูยต่อสาธารณชน เพื่อน าไปสู่การพัฒนาคุณภาพมาตารฐานการศึกษา และเพ่ือ
รองรับการประกันคุณภาพภายนอก 
 ฉะนั้น อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 9 (3) มาตรา 48 แห่งพระราชบัญญัติการศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ. 2542 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 กฎกระทรวงการประกันคุณภาพ
การศึกษา พ.ศ. 2561 และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานการศึกษา ระดับปฐมวัย   
ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานศูนย์การศึกษาพิเศษ ประกอบกับ              
มติคณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนบ้านขุนนาวัง ในการประชุม ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 4 เมษายน         
พ.ศ. 2562 โรงเรียนบ้านขุนนาวัง จงึประกาศมาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย และระดับการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน เพื่อการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา เพื่อการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
เพ่ือใช้เป็นหลักในการเทียบเคียงส าหรับการส่งเสริมและก ากับ ดูแลในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
การตรวจสอบ การประเมินูลและการประกันคุณภาพทางการศึกษา ตามเอกสารแนบท้ายประกาศ 
ฉบับนี้ 
 ประกาศ ณ วันที่ 4 เมษายน พ.ศ. 2562 
       

(นายชูชาติ   ขาวป้อม) 
  ูู้อ านวยการโรงเรียนบ้านขุนนาวัง 
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มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 
แนบท้ายประกาศโรงเรียนบ้านขุนนาวัง เรื่อง มาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  

ระดับปฐมวัย เพ่ือการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา  
ฉบับลงวันที่ 4 เมษายน พ.ศ. 2562 

..................................... 
 มาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เพ่ือการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา  
พ.ศ. 2562  มีจ านวน 3 มาตรฐาน ดังนี้ 

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของเด็ก 
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 
มาตรฐานที่ 3 การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นส าคัญ 

แต่ละมาตรฐานมีรายละเอียดดังนี้ 
  มาตราฐานที่ 1 คุณภาพของเด็ก 

1) มีน้ าหนัก ส่วนสูงเป็นไปตามเกณฑ์  
2) เคลื่อนไหวร่างกายคล่องแคล่ว ทรงตัวได้ดี ใช้มือ และตาประสานสัมพันธ์ได้ดี 
3) ดูแลรักษาสุขภาพอนามัยส่วนตนและปฏิบัติจนเป็นนิสัย 
4) หลีกเลี่ยงต่อสภาวะที่เสี่ยงต่อโรค อุบัติเหตุ ภัยและสิ่งเสพติด 
5) ร่าเริงแจ่มใส แสดงอารมณ์ความรู้สึกได้เหมาะสม รู้จักยับยั้งชั่งใจ อดทนในการรอคอย 

ยอมรับและพอใจในความสามารถ และูลงานของตนเองและูู้อื่น 
6) มีความม่ันใจ กล้าพูด กล้าแสดงออก 
7) มีความสุขกับศิลปะ ดนตรี และการเคลื่อนไหว 
8) เด็กช่วยเหลือตนเองในการปฏิบัติกิจวัตรประจ าวัน 
9) มีวินัยในตนเอง ประหยัดและพอเพียง 
10) มีส่วนร่วมดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมในและนอกห้องเรียน 
11) มีมารยาทตามวัฒนธรรมไทย 
12) เล่นและท างานร่วมกับูู้อ่ืนได้ แก้ไขข้อขัดแย้ง โดยปราศจากการใช้ความรุนแรง   
13) มีพัฒนาการด้านสติปัญญา สื่อสารได้ มีทักษะการคิดพ้ืนฐานและแสวงหาความรู้เป็นไป 

ตามเกณฑ์ 

มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 
1) สถานศึกษามีหลักสูตรสถานศึกษาที่ยืดหยุ่น และสอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษา 

ปฐมวัย 
2) สถานศึกษาจัดครูให้เหมาะสมกับภารกิจการเรียนการสอน 
3) พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถในการวิเคราะห์ออกแบบหลักสูตร 

สถานศึกษา มีทักษะในการจัดประสบการณ์และการประเมินพัฒนาการเด็ก 
4) ครูมีการจัดประสบการณ์ท่ีส่งูลต่อคุณภาพเด็กเป็นรายบุคคล ตรงความต้องการของครู 

และสถานศึกษา 
5) สถานศึกษาจัดสภาพแวดล้อมภายในและภายนอกห้องเรียนที่ค านึงถึงความปลอดภัย 
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6) สถานศึกษาอ านวยความสะดวก และให้บริการสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ วัสดุและ 
อุปกรณ ์เพ่ือสนับสนุนการจัดประสบการณ์และพัฒนาครู 

7) สถานศึกษาก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาท่ีสอดคล้องกับมาตรฐาน 
การศึกษาปฐมวัยและอัตลักษณ์ท่ีสถานศึกษาก าหนด 

8) สถานศึกษาจัดท าแูนพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษาท่ีสอดรับกับมาตรฐาน ที่ 
สถานศึกษาก าหนดและด าเนินการตามแูน 

9) สถานศึกษามีการประเมินูลและตรวจสอบคุณภาพภายในสถานศึกษา ติดตามูลการ 
ด าเนินงานและจัดท ารายูลการประเมินตนเองประจ าปี 

10) มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันในสถานศึกษา ระหว่างสถานศึกษากับครอบครัว ชุมชน  
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
  มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นเด็กเป็นส าคัญ 

1) ครูจัดประสบการณ์ให้เด็กมีพัฒนาการทุกด้านอย่างสมดุล 
2) ครูวิเคราะห์ข้อมูลเด็กเป็นรายบุคคลและสร้างโอกาสให้เด็กทุกคนได้รับ 

ประสบการณ์ตรง 
3) จัดท าแูนการจัดประสบการณ์ จากการวิเคราะห์ มาตรฐานคุณลักษณะที่พึงประสงค์ใน 

หลักสูตรสถานศึกษา 
4) ครูจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมพัฒนาการเด็กครบทุกด้าน ทั้งด้านร่างกาย ด้านอารมณ์ จิตใจ  

ด้านสังคม และด้านสติปัญญา 
5) สร้างโอกาสให้เด็กได้รับประสบการณ์ตรง เล่นและปฏิบัติกิจกรรม เรียนรู้ลงมือท าและ 

สร้างองค์ความรู้ ด้วยตนเองอย่างมีความสุข 
6) ครูจัดห้องเรียนให้สะอาด อากาศถ่ายเท ปลอดภัย มีพ้ืนที่แสดงูลงานเด็ก พื้นที่ส าหรับ 

มุมประสบการณ์และการจัดกิจกรรม 
7) ครูใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับวัย 
8) ครูประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริงด้วยวิธีการที่หลากหลาย โดยูู้ปกครองและ 

ูู้เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมน าูลการประเมินที่ได้ไปปรับปรุงการจัดประสบการณ์และพัฒนาเด็ก 
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มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 

แนบท้ายประกาศโรงเรียนบ้านขุนนาวัง เรื่อง มาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เพ่ือการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา  

ฉบับลงวันที่ 4 เมษายน พ.ศ. 2562 
..................................... 

 มาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เพ่ือการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา  
พ.ศ. 2562  มีจ านวน 3 มาตรฐาน ดังนี้ 

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของูู้เรียน 
   1.1 ูลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของูู้เรียน 
   1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของูู้เรียน 
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 
มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นูู้เรียนเป็นส าคัญ 

แต่ละมาตรฐานมีรายละเอียดดังนี้ 
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน 

1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
 1) มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร ตามเกณฑ์ของแต่ละระดับชั้น 
 2) มีความสามารถในการคิดค านวณ ตามเกณฑ์ของแต่ละระดับชั้น 
 3) มีูลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา ตามเกณฑ์ที่สถานศึกษาก าหนด 
 4) มีความก้าวหน้าในูลการทดสอบระดับชาติ 
  5) มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความ 
คิดเห็น โดยใช้เหตุูลประกอบการตัดสินใจ และแก้ปัญหาได้ 
  6) มีความสามารถในการในการรวบรวมข้อมูลได้ด้วยตนเองและท างานเป็นทีม เชื่อมโยง
ความรู้ และประสบการณ์ในการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ 
  7) มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
  8) มีความรู้ ทักษะพ้ืนฐาน และเจตคติท่ีดีพร้อมที่จะศึกษาและท างาน 
 1.2 คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน 
  1) มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามหลักสูตรสถานศึกษาและมีค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษา
ก าหนด 
  2) ความภูมิใจในท้องถิ่น เห็นคุณค่าของความเป็นไทย มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์วัฒนธรรม 
ประเพณีและภูมิปัญญาไทย 
  3) การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกับูู้อื่นบนความแตกต่างและหลากหลายอย่างมีความสุข 
  4) ูู้เรียนมีการรักษาสุขภาพกาย สุขภาพจิต อารมณ์ และสังคม และแสดงออกอย่าง
เหมาะสมในแต่ละช่วงวัย 
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มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 

1) มีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจที่สถานศึกษาก าหนดชัดเจน สอดคล้องกับบริบทของ 
สถานศึกษาความต้องการชุมชน นโยบายรัฐบาล แูนการศึกษาแห่งชาติเป็นไปได้ในการปฏิบัติทันต่อ
การเปลี่ยนแปลง 

2) มีระบบบริหารจัดการคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษาตามระบบ PDCA 
3) มีการบริหารจัดการเกี่ยวกับงานวิชาการการพัฒนาหลักสูตรกิจกรรมเสริมหลักสูตร     

ที่เน้นคุณภาพูู้เรียนรอบด้าน เชื่อมโยงวิถีชีวิตจริง 
4) พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพตรงตามความต้องการของครู 

และสถานศึกษา 
5) มีชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพมาใช้ในการพัฒนางานและการเรียนรู้ของูู้เรียน 
6) สถานศึกษาจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพทั้งภายในและภายนอกห้องเรียนและ

สภาพแวดล้อมทางสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้ และมีความปลอดภัย 
7) สถานศึกษาจัดระบบการจัดหา การพัฒนาและการบริการเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือใช้

ในการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ 

มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
       1) การจัดการเรียนการสอนที่เน้นใหูู้้เรียนได้เรียนรูู้่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง
เชื่อมโยงกับชีวิตประจ าวัน 
  2) มีการใช้สื่อการสอน และเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยสร้างโอกาสใหูู้้เรียนได้แสวงหา
ความรู้ด้วยตนเองที่หลากหลาย 
  3) มีแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ รวมทั้งภูมิปัญญาท้องถิ่น โดยน ามาใช้ในการจัดการ
เรียนรู้ที่หลากหลาย 
  4) การบริหารจัดการูู้เรียน โดยเน้นการมีปฏิสัมพันธ์เชิงบวกครูรักเด็ก ให้เด็กรักครูและรักที่
จะเรียนรู้สามารถเรียนรู้ร่วมกันอย่างมีความสุข 
  5) มีการตรวจสอบและประเมินคุณภาพการจัดการเรียนรู้อย่างเป็นระบบ 
  6) มีชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพระหว่างครูและูู้เกี่ยวข้องเพ่ือพัฒนาและปรับปรุงการ
จัดการเรียนรู้ 
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ประกาศโรงเรียนบ้านขุนนาวัง 
เรื่อง    ก าหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  

ระดับปฐมวัยและระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
-------------------------------------- 

 โดยมีประกาศใช้กฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์และวิธีการประกันคุณภาพ
การศึกษา พ.ศ. 2561 นโยบายการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สองที่ก าหนดเป้าหมายและ
ยุทธศาสตร์ในการพัฒนาคุณภาพคนไทยและการศึกษาไทยในอนาคต ประกอบกับมีนโยบายให้ปฏิรูป
ระบบประเมินและการประกันคุณภาพทั้งภายในและภายนอกชองทุกระดับ ก่อนที่จะมีการประเมิน
คุณภาพในรอบต่อไป และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย 
ระดับการศึกษาขั้นฐานและระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานศูนย์การศึกษาพิเศษ เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม          
พ.ศ. 2561 และโรงเรียนบ้านขุนนาวัง ได้ประกาศ มาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย และระดับ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน เพื่อการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา เมื่อวันที่ 4 เมษายน พ.ศ. 2562 
 

 เพ่ือให้การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนบ้านขุนนาวัง มีคุณภาพและ
ได้มาตรฐาน จึงก าหนดค่าเป้าหมาย ทั้งการศึกษาระดับปฐมวัยและระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน            
ในปี 2562  ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้ 

  
ประกาศ ณ วันที่  4 เมษายน 2562 

 
 
 

 ลงชื่อ ..................................................  
  (นายชูชาติ   ขาวป้อม) 

    ูู้อ านวยการโรงเรียนบ้านขุนนาวัง 
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เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา  

แนบท้ายประกาศโรงเรียนบ้านขุนนาวัง 
เรื่อง ก าหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับปฐมวัย 

เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 
ฉบับลงวันที่ 4 เมษายน พ.ศ. 2562 
............................................................. 

มาตรฐาน / ประเด็นการพิจารณา 
ค่าเป้าหมายมาตรฐาน/
ประเด็นการพิจารณา 

มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของเด็ก ระดับยอดเยี่ยม 
1) มีน้ าหนัก ส่วนสูงเป็นไปตามเกณฑ์ ร้อยละ 80 
2) เคลื่อนไหวร่างกายคล่องแคล่ว ทรงตัวได้ดี ใช้มือ และตาประสาน 

สัมพันธ์ได้ดี 
ร้อยละ 100 

3) ดูแลรักษาสุขภาพอนามัยส่วนตนและปฏิบัติจนเป็นนิสัย ร้อยละ 100 
4) หลีกเลี่ยงต่อสภาวะที่เสี่ยงต่อโรค อุบัติเหตุ ภัยและสิ่งเสพติด ร้อยละ 100 
5) ร่าเริงแจ่มใส แสดงอารมณ์ความรู้สึกได้เหมาะสม รู้จักยับยั้งชั่งใจ  

อดทนในการรอคอย ยอมรับและพอใจในความสามารถ และูลงานของตนเอง
และูู้อ่ืน 

ร้อยละ 100 

6) มีความม่ันใจ กล้าพูด กล้าแสดงออก ร้อยละ 90 
7) มีความสุขกับศิลปะ ดนตรี และการเคลื่อนไหว ร้อยละ 100 
8) เด็กช่วยเหลือตนเองในการปฏิบัติกิจวัตรประจ าวัน ร้อยละ 100 
9) มีวินัยในตนเอง ประหยัดและพอเพียง ร้อยละ 100 
10) มีส่วนร่วมดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมในและนอกห้องเรียน ร้อยละ 100 
11) มีมารยาทตามวัฒนธรรมไทย ร้อยละ 100 
12) เล่นและท างานร่วมกับูู้อ่ืนได้ แก้ไขข้อ ขัดแย้ง โดยปราศจากการใช้ 

ความรุนแรง   
ร้อยละ 100 

13) มีพัฒนาการด้านสติปัญญา สื่อสารได้ มีทักษะการคิดพ้ืนฐานและ 
แสวงหาความรู้เป็นไปตามเกณฑ์ 

ร้อยละ 80 

มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ ดีเลิศ 
1)  สถานศึกษามีหลักสูตรสถานศึกษาที่ยืดหยุ่น และสอดคล้องกับ 

หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย 
ดีเลิศ 

2) สถานศึกษาจัดครูให้เหมาะสมกับภารกิจการเรียนการสอน ยอมเยี่ยม 
3) สถานศึกษาจัดสภาพแวดล้อมภายในและภายนอกห้องเรียนที่ค านึงถึง 

ความปลอดภัย 
ดีเลิศ 

4) สถานศึกษาอ านวยความสะดวก และให้บริการสื่อเทคโนโลยี 
สารสนเทศวัสดุ และอุปกรณ์  เพ่ือสนับสนุนการจัดประสบการณ์และพัฒนาครู 

ยอดเยี่ยม 



   
 

43 
 

มาตรฐาน / ประเด็นการพิจารณา 
ค่าเป้าหมายมาตรฐาน/
ประเด็นการพิจารณา 

5) สถานศึกษาก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาท่ีสอดคล้องกับ 
มาตรฐานการศึกษาปฐมวัย และอัตลักษณ์ที่สถานศึกษาก าหนด 

ดีเลิศ 

6) สถานศึกษาจัดท าแูนพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษาท่ีสอดรับกับ 
มาตรฐาน ที่สถานศึกษาก าหนดและด าเนินการตามแูน 

ดีเลิศ 

7) สถานศึกษามีการประเมินูลและตรวจสอบคุณภาพภายในสถานศึกษา  
ติดตามูลการด าเนินงานและจัดท ารายูลการประเมินตนเองประจ าปี 

ดีเลิศ 

8) มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันในสถานศึกษา ระหว่างสถานศึกษากับ 
ครอบครัว ชุมชน และหน่วยงานที่เก่ียวข้อง 

ดีเลิศ 

มาตรฐานที่ ๓ การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นส าคัญ ดีเลิศ 
1) ครูจัดประสบการณ์ให้เด็กมีพัฒนาการทุกด้านอย่างสมดุล ดีเลิศ 
2) ครูวิเคราะห์ข้อมูลเด็กเป็นรายบุคคลและสร้างโอกาสให้เด็กทุกคนได้รับ 

ประสบการณ์ตรง 
ดีเลิศ 

3) จัดท าแูนการจัดประสบการณ์ จากการวิเคราะห์ มาตรฐาน 
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ในหลักสูตรสถานศึกษา  

ดีเลิศ 

4) ครูจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมพัฒนาการเด็กครบทุกด้าน ทั้งด้านร่างกาย  
ด้านอารมณ ์จิตใจ ด้านสังคม และด้านสติปัญญา 

ดีเลิศ 

5) สร้างโอกาสให้เด็กได้รับประสบการณ์ตรง เล่นและปฏิบัติกิจกรรม  
เรียนรู้ลงมือท าและสร้าง องค์ความรู้ ด้วยตนเองอย่างมีความสุข 

ดีเลิศ 

6) ครูจัดห้องเรียนให้สะอาด อากาศถ่ายเท ปลอดภัย มีพ้ืนที่แสดง       
ูลงานเด็ก พ้ืนที่ส าหรับมุม ประสบการณ์และการจัดกิจกรรม 

ยอดเยี่ยม 

7) ครูใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับวัย ดีเลิศ 
8) ครูประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริงด้วยวิธีการที่หลากหลาย โดย 

ูู้ปกครองและูู้เกี่ยวข้อง มีส่วนร่วมน าูลการประเมินที่ได้ไปปรับปรุงการจัด
ประสบการณ์และพัฒนาเด็ก 

ยอดเยี่ยม 

9) พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถในการวิเคราะห์ออกแบบ 
หลักสูตรสถานศึกษา  มีทักษะในการจัดประสบการณ์และการประเมินพัฒนาการ
เด็ก 

ดีเลิศ 

10) ครูมีการจัดประสบการณ์ท่ีส่งูลต่อคุณภาพเด็กเป็นรายบุคคล      
ตรงความต้องการของครูและสถานศึกษา 

ดีเลิศ 
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แนบท้ายประกาศโรงเรียนบ้านขุนนาวัง 
เรื่อง ก าหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 
............................................................. 

มาตรฐาน / ประเด็นการพิจารณา 
ค่าเป้าหมายมาตรฐาน/
ประเด็นการพิจารณา 

มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียน ระดับดี 
๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน  

        ๑) มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร ตามเกณฑ์ของแต่ละ
ระดับชั้น 

ร้อยละ 75 

       ๒) มีความสามารถในการคิดค านวณ ตามเกณฑ์ของแต่ละระดับชั้น ร้อยละ 80 
       ๓) มีูลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา ตามเกณฑ์ท่ี
สถานศึกษาก าหนด 

ร้อยละ 75 

      ๔) มีความก้าวหน้าในูลการทดสอบระดับชาติ เพ่ิมข้ึนร้อยละ 3 
      ๕) มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น โดยใช้เหตุูลประกอบการตัดสินใจ และแก้ปัญหาได้ 

ร้อยละ 75 

      ๖) มีความสามารถในการในการรวบรวมข้อมูลได้ด้วยตนเองและท างานเป็น
ทีม เชื่อมโยงความรู้ และประสบการณ์ในการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ 

ร้อยละ 75 

      ๗) มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ร้อยละ 80 
      ๘) มีความรู้ ทักษะพ้ืนฐาน และเจตคติท่ีดีพร้อมที่จะศึกษาและท างาน ร้อยละ 80 

๑.๒ คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน  
      ๑) การมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามหลักสูตรสถานศึกษาและมีค่านิยมที่ดี
ตามท่ีสถานศึกษาก าหนด  

ร้อยละ 90 

      ๒) ความภูมิใจในท้องถิ่น เห็นคุณค่าของความเป็นไทย มีส่วนร่วมในการ
อนุรักษ์วัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปัญญาไทย 

ร้อยละ 80 

      ๓) การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกับูู้อ่ืนบนความแตกต่างและหลากหลายอย่าง        
มีความสุข 

ร้อยละ 80 

      ๔)  ูู้เรียนมีการรักษาสุขภาพกาย สุขภาพจิต อารมณ์ และสังคม             
และแสดงออกอย่างเหมาะสมในแต่ละช่วงวัย 

ร้อยละ 90 

มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ ดีเลิศ 
      ๑) มีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจที่สถานศึกษาก าหนดชัดเจน สอดคล้อง
กับบริบทของสถานศึกษา ความต้องการชุมชน นโยบายรัฐบาล แูนการศึกษา
แห่งชาติเป็นไปได้ในการปฏิบัติทันต่อการเปลี่ยนแปลง 

ดีเลิศ 

๒) มีระบบบริหารจัดการคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษาตามระบบ 
PDCA 

ดีเลิศ 
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มาตรฐาน / ประเด็นการพิจารณา 
ค่าเป้าหมายมาตรฐาน/
ประเด็นการพิจารณา 

     ๓) มีการบริหารจัดการเกี่ยวกับงานวิชาการ การพัฒนาหลักสูตร กิจกรรม
เสริมหลักสูตรที่เน้นคุณภาพูู้เรียนรอบด้าน เชื่อมโยงวิถีชีวิตจริง 

ดีเลิศ 

      ๔) พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพตรงตามความ
ต้องการของครูและสถานศึกษา 

ดีเลิศ 

      ๕) มีชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ มาใช้ในการพัฒนางานและการเรียนรู้
ของูู้เรียน 

ดีเลิศ 

      ๖) สถานศึกษาจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพทั้งภายในและภายนอก
ห้องเรียน และสภาพแวดล้อมทางสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้ และมีความ
ปลอดภัย 

ยอดเยี่ยม 

      ๗) สถานศึกษาจัดระบบการจัดหา การพัฒนาและการบริการ เทคโนโลยี
สารสนเทศเพ่ือใช้ในการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ 

ดีเลิศ 

มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ดี 
     ๑) การจัดการเรียนการสอนที่เน้นใหูู้้เรียนได้เรียนรูู้่านกระบวนการคิด       
และปฏิบัติจริงเชื่อมโยงกับชีวิตประจ าวัน 

ดี 

     ๒) มีการใช้สื่อการสอน และเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยสร้างโอกาสใหูู้้เรียน 
ได้แสวงหาความรู้ด้วยตนเองที่หลากหลาก 

ดี 

     ๓) มีแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ รวมทั้งภูมิปัญญาท้องถิ่น โดยน ามาใช้ใน
การจัดการเรียนรู้ที่หลากหลาย 

ดี 

     ๔) การบริหารจัดการูู้เรียน โดยเน้นการมีปฏิสัมพันธ์เชิงบวกครูรักเด็ก ให้
เด็กรักครูและรักที่จะเรียนรู้ สามารถเรียนรู้ร่วมกันอย่างมีความสุข 

ดีเลิศ 

     ๕) มีการตรวจสอบและประเมินคุณภาพการจัดการเรียนรู้อย่างเป็นระบบ ดี 
     ๖) มีชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพระหว่างครูและูู้เกี่ยวข้องเพ่ือพัฒนา 
และปรับปรุงการจัดการเรียนรู้  

ดีเลิศ 
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ภาพประกอบ ระดับช้ันปฐมวัย 
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ภาพประกอบ  
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
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