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บทสรปุส าหรบัผู้บริหาร 
1. ข้อมูลท่ัวไป 

           โรงเรียนบ้านนากาหลง ตั้งอยูเ่ลขที่   หมู่ที่ 8    ต าบลบ้านป้อม  อ าเภอคีรมีาศ  จังหวัดสโุขทัย             
           สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1      เปิดสอนต้ังแตร่ะดับอนบุาล  
           ปีที่   2      ถึงช้ันประถมศึกษาปีที่    6   

2. ข้อมูลนักเรียน 
ปีการศึกษา   2562   โรงเรียนบ้านนากาหลง   มีนักเรียนระดับปฐมวัย    จ านวน    19      คน 
มีนักเรียนระดบัประถมศึกษา   จ านวน   65     คน    รวมมีจ านวนนักเรียนทัง้หมด   84     คน 
( ข้อมูล    10  มิถุนายน   2562  ) 

3. ข้อมูลบุคลากรของสถานศึกษา 
โรงเรียนบ้านนากาหลง   มีบุคลากรจ านวนทั้งสิ้น   10   คน    จ าแนกได้ดังนี้  ผู้บริหาร   1  คน 
ข้าราชการครู    5     คน     ครูอัตราจ้าง   1  คน     เจ้าหน้าที่ธุรการ    1   คน                 
นักศึกษาฝึกประสบการณ์   1  คน      ลูกจ้างประจ า  1  คน 

ผลการประเมินคุณภาพการจัดการศึกษา    มี    2    ระดับ    คือ 
         1.  ผลการจัดการเรียนรู้ตามหลักสูตรสถานศึกษา 
             1.1 ระดับการศึกษาปฐมวัย       มีผลการประเมินพัฒนาการด้านร่างกาย   อารมณ-์จิตใจ   
                                                    สังคมและสติปญัญา        อยู่ในระดับ     ดีมาก 
 

ระดับช้ัน 
ผลการประเมินพฒันาการนกัเรียนด้าน ครบทัง้ 4 

ด้าน 
ร่างกาย 

อารมณ์ 
จิตใจ สังคม สติปัญญา 

อ.2 11 10 10 10 41 
อ.3 8 8 8 8 32 
รวม 19 18 18 18 73 

ร้อยละ 100 94.73 94.73 94.73 96.05 
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  1.2 ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน   มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรู้   9    กลุ่มสาระการเรียนรู้  
 

                        รายวิชา เฉลี่ยรอ้ยละ 
1   ภาษาไทย 72.28 
2.  คณิตศาสตร ์ 72.11 
3.  วิทยาศาสตร์ 73.23 
4.  สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            71.28 
5.  ประวัติศาสตร ์ 71.70 
6.  ภาษาอังกฤษ 69.59 
7. สุขศึกษา และพลศึกษา 75.38 
8. ศิลปศึกษา  ดนตรีและนาฏศิลป ์ 76.07 
9. การงานอาชีพ และ เทคโนโลย ี 74.38 

          2. ผลการประเมินคุณภาพมาตรฐานการศึกษา  
              2.1  ระดับการศึกษาปฐมวัย     มีผลการประเมินคุณภาพมาตรฐานการศึกษา    ดังนี้ 
                    1) ด้านคุณภาพของเด็ก    มีผลการประเมนิอยู่ในระดับ        ดีเยี่ยม 
                    2) ด้านกระบวนการบริหารและการจัดการ    มีผลการประเมินอยู่ในระดับ       ดีมาก 
                    3) ด้านการจัดประสบการณ์ทีเ่น้นเดก็เป็นส าคัญ มีผลการประเมินอยู่ในระดบั    ดีมาก 
             2.2   ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน    มีผลการประเมินคุณภาพมาตรฐานการศึกษา   ดังนี ้  
                    1) ด้านคุณภาพผู้เรียน         มีผลการประเมินอยู่ในระดับ        ดี 
                    2) ด้านกระบวนการบริหารและการจัดการ        มีผลการประเมินอยู่ในระดับ       ดี 
                    3) ด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอนทีเ่น้นผูเ้รียนเป็นส าคัญ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
                                                                             มีผลการประเมิน  อยู ่ ในระดับ    ดี 
 
                   จากผลการด าเนินงานบริหารจัดการศึกษาข้างต้น โรงเรียนบ้านนากาหลงจะน าข้อบกพร่อง  
จุดที่ควรพัฒนา และข้อเสนอแนะไปใช้ในการวางแผนกลยุทธ์ในการจัดการศึกษา เพื่อพัฒนาให้สถานศึกษา 
จัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพให้ได้ตามเป้าหมายและมาตรฐานการศึกษาชาติต่อไป 
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ค าน า 

  รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษาปีการศึกษา 2562    โรงเรียนบ้านนากาหลง 
ฉบับนี้  จัดท าข้ึนตามกฎกระทรวง  การประกันคุณภาพการศึกษา  พ .ศ. 2561   ข้อ 3 ระบุให้สถานศึกษา
จัดส่งรายงานผลการประเมินตนเองให้แก่หน่วยงานต้นสังกัดหรือหน่วยงานที่ก ากับดูแลสถานศึกษาเป็นประจ า
ทุกปีเพื่อรายงานผลการด าเนินงานตามมาตรฐานการศึกษาที่สะท้อนผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษา  ซึ่งเป็น
ผลส าเร็จจากการบริหารจัดการศึกษาที่สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาในระดับปฐมวัย 3 มาตรฐาน  ได้แก่  
คุณภาพของเด็ก  กระบวนการบริหารและการจัดการ   การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นส าคัญ  และระดับ
การศึกษาข้ันพื้นฐาน  3 มาตรฐานได้แก่คุณภาพของผู้เรียนกระบวนการบริหารและการจัดการกระบวนการ
จัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญเพื่อน าเสนรายงานผลการจัดการศึกษาในรอบปีที่ผ่านมาต่อ
หน่วยงานต้นสังกัด  หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  ตลอดจนเผยแพร่ต่อสาธารณชนได้รับทราบ และเตรียมความพร้อม
ในการรับการประเมินภายนอก  โดยส านักงานรับรองมาตรฐานการศึกษาและประเมินคุณภาพการศึกษา
(องค์การมหาชน) ต่อไป 
  ขอขอบคุณคณะครู  ผู้ปกครอง  นักเรียน  คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน  และผู้ที่มี
ส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายที่มีส่วนร่วมในการจัดท ารายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษาปีการศึกษา 2562  
ฉบับนี้  คณะผู้จัดท าหวังเป็นอย่างยิ่งว่าเอกสารรายงานฉบับนี้  จะเป็นประโยชน์ต่อการน าไปใช้ในการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาของโรงเรียนบ้านนากาหลง  ในปีการศึกษา 2563 ต่อไป 
 
 
 
 
       ( นายสมบัติ   ป้องฉิม ) 
         ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านนากาหลง  
                          10  เมษายน  2563 
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สารบัญ 

เรื่อง หน้า 
ค าน า   ก 
สารบัญ ข 
         ส่วนที่ 1    ข้อมูลพื้นฐานของสถานศึกษา 1 
                         ข้อมูลทั่วไป 1 
                         ข้อมูลครูและบุคลากร 1 
                         ข้อมูลนักเรียน 2 
                         สรุปข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับสถานศึกษา 2 
                         ผลการทดสอบระดับชาติของผู้เรียน 3 
         ส่วนที2่    ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา  ระดบัปฐมวัย 6 
                       ระดับปฐมวัย 6 
                        ผลการประเมินมาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย 6 
                        มาตรฐานที่ 1  คุณภาพของเด็ก 6 
                        มาตรฐานที่ 2  กระบวนการบริหารและการจัดการ 6 
                        มาตรฐานที่ 3  การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นส าคัญ 7 
                       ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 7 
                        ผลการประเมินมาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 7 
                        มาตรฐานที่ 1  คุณภาพของผู้เรียน 7 
                        มาตรฐานที่ 2  กระบวนการบริหารและการจัดการ 8 
                        มาตรฐานที่ 3  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 8 
         ส่วนที3่     สรุปผล     แนวทางการพัฒนา  และ  ความต้องการช่วยเหลือ 9 
                        ระดับปฐมวัย 9 
                        ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 12 
        ส่วนที4่     ภาคผนวก 16 

 บันทึกการพิจารณาให้ความเห็นชอบการใช้มาตรฐานการศึกษา                  
 ประจ าปีการศึกษา 2562 

 ประกาศการใช้มาตรฐานการศึกษาปฐมวัย เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 
 ประจ าปีการศึกษา 2562 

 ประกาศการใช้มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา  
ประจ าปีการศึกษา 2562 

 ค าสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการจัดท ารายงานการประเมินตนองของสถานศึกษา (SAR)  
ประจ าปีการศึกษา 2562     

 ค าสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในตามระบบการประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ประจ าปี
การศึกษา  2562 

 ประกาศผลการด าเนินงานการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ประจ าปีการศึกษา2562 
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ส่วนท่ี 1   
ข้อมูลพื้นฐานของสถานศึกษา 

1.1 ข้อมูลท่ัวไป 
 ช่ือสถานศึกษา: โรงเรียนบ้านนากาหลง 
 ที่อยู:่ เลขที่  หมู่ที่ 8 บ้านนากาหลง   ต าบลบ้านป้อม     อ าเภอคีรีมาศ    จังหวัดสุโขทัย  
          รหัสไปรษณีย์ 64160 สังกัด: ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัยเขต 1 
 โทรศัพท์:  โทรสาร :  E-Mail :   
 เปิดสอน: ระดับช้ันอนุบาลปีที่ 2    ถึงระดับช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 
 
1.2 ข้อมูลบุคลากรของสถานศึกษา 

 
 1) จ านวนบุคลากร 

บุคลากร ผู้บริหาร ข้าราชการคร ู
พนักงาน
ราชการ 

ครูอัตราจ้าง 
เจ้าหน้าที่

อื่นๆ 
รวมทั้งหมด 

จ านวน 1 5 - 1 3 10 

 

           2) วุฒิการศึกษาสูงสุดของบุคลากร 

บุคลากร 
ต่ ากว่า 

ปริญญาตร ี
ปริญญาตร ี ปริญญาโท ปริญญาเอก รวมทั้งหมด 

จ านวน 2 6 2 - 10 

           3) สาขาวิชาที่จบการศึกษาและภาระงานสอน 

สาขาวิชา จ านวน (คน) 
ภาระงานสอนเฉลี่ยของครู 1 คน 
ในแต่ละสาขาวิชา (ชม./สัปดาห์) 

1. หลักสูตรและการสอน 1 30 
2. ภาษาไทย 2 30 
3. คณิตศาสตร์ - - 
4. วิทยาศาสตร ์ - - 
5. ภาษาอังกฤษ 1 30 
6. สังคมศึกษา 1 30 
7. ดนตรีและนาฏศิลป ์ 1 30 
8. ศิลปศึกษา - 30 

รวม 6  
 
  

  



๒ 
 
1.3 ข้อมูลนักเรียน                                                                                                    

           จ านวนนักเรียน  ปีการศึกษา     2562       รวม      84    คน 
 

ระดับช้ันเรียน จ านวนห้อง 
เพศ 

รวม เฉลี่ยต่อห้อง ชาย หญิง 
อ.2 1 6 5 11  
อ.3 1 4 4 8  
รวม 2 10 9 19  
ป.1 1 5 7 12  
ป.2 1 6 7 13  
ป.3 1 4 4 8  
ป.4 1 8 3 11  
ป.5 1 6 2 8  
ป.6 1 8 5 13  
รวม 6 37 28 65  

รวมท้ังหมด 8 47 37 84  

 
 

สรุปข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับสถานศกึษา 
1.4 ข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับสถานศึกษาปีการศึกษา 2562 
       
      ระดับปฐมวัย    
      ร้อยละของนักเรียนทีม่ีผลการประเมินพัฒนาการแต่ละด้านในระดับ 3 ข้ึนไป 
 

ระดับช้ัน 
ผลการประเมินพฒันาการนกัเรียนด้าน 

ครบทัง้ 4 ด้าน 
ร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม สติปัญญา 

อ.2 11 10 10 10 41 
อ.3 8 8 8 8 32 
รวม 19 18 18 18 73 

ร้อยละ 100 94.73 94.73 94.73 96.05 
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 ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน                                                                                      

     1) ร้อยละของนักเรียนที่มีเกรดเฉลี่ยผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนแต่ละรายวิชาในระดับ 3 ข้ึนไป 
         ระดับช้ันประถมศึกษาปีที่ 1 ถึง  ระดับช้ันประถมศกึษาปีที่ 6  ปีการศึกษา  2562 
 

ระดับช้ัน 

รายวิชา(พื้นฐาน) 
ภา

ษา
ไท

ย 

คณิ
ตศ

าส
ตร

์ 

วิท
ยา

ศา
สต

ร ์

สัง
คม

ศึก
ษา

ฯ 

ปร
ะวั

ติศ
าส

ตร
 ์

ภา
ษา

อัง
กฤ

ษ 

สุข
ศึก

ษา
ฯ 

ศิล
ปะ

 

กา
รง

าน
อา

ชีพ
ฯ 

ป.1 10 11 11 10 8 4 12 11 8 
ป.2 9 8 8 9 9 9 11 11 10 
ป.3 6 7 6 6 6 8 6 8 8 
ป.4 9 6 8 5 6 4 8 10 8 

ป.5 7 6 4 4 5 1 8 7 7 

ป.6 5 4 8 3 5 6 9 4 6 
รวม 46 42 45 37 39 32 54 51 47 

ร้อยละ 70.76 64.61 69.23 56.92 60 49.23 83.07 78.46 72.30 
 
     2) ร้อยละของนักเรียนที่มผีลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน  ในระดับดีข้ึนไป 
         ระดับช้ันประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงระดบัช้ันประถมศึกษาปีที่ 6  ปีการศึกษา  2562 
 

ระดับช้ัน 
จ านวน
นักเรียน 

ผลการประเมิน ระดับด ี
ข้ึนไป 

ร้อยละ 
ไม่ผ่าน ผ่าน ดี ดีเยี่ยม 

ป.1 13 - 1 8 4 12 92.30 
ป.2 12 1 - 2 9 11 91.66 
ป.3 8 - 2 6 - 6 75.00 
ป.4 11 - 2 6 3 9 81.81 
ป.5 8 - - 3 5 8 100 
ป.6 13 - 4 5 4 9 69.32 

รวม 65 1 9 30 25 55 84.61 
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 3) ร้อยละของนักเรียนทีม่ีผลการประเมินคุณลักษณะอันพงึประสงค์ในระดับดีข้ึนไป                          
        ระดับช้ันประถมศึกษาปทีี่ 1 ถึงระดับช้ันประถมศึกษาปีที่ 6  ปีการศึกษา  2562 
 

ระดับช้ัน 
จ านวน
นักเรียน 

ผลการประเมิน ระดับด ี
ข้ึนไป 

ร้อยละ 
ไม่ผ่าน ผ่าน ดี ดีเยี่ยม 

ป.1 13 - - 13 - 13 100 
ป.2 12 - - 12 - 12 100 
ป.3 8 - - 8 - 8 100 
ป.4 11 - - 11 - 11 100 
ป.5 8 - - 8 - 8 100 
ป.6 13 - 4 5 4 9 69.23 

รวม 65 - 4 57 4 61 93.84 

 
     4) ร้อยละของนักเรียนที่มผีลการประเมินสมรรถนะส าคัญตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
         พุทธศักราช 2551ปีการศึกษา 2560 ของผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 ในระดับผ่านข้ึนไป 
 

สมรรถนะส าคัญ 
ผลการประเมิน ระดับผ่าน 

ข้ึนไป 
ร้อยละ 

ไม่ผ่าน ผ่าน ดี ดีเยี่ยม 
1. ความสามารถ 
ในการสื่อสาร 

- 4 5 4 13 100 

2. ความสามารถ 
ในการคิด 

- 4 5 4 13 100 

3. ความสามารถ 
ในการแก้ปญัหา 

- 4 5 4 13 100 

4. ความสามารถใน
การใช้ทักษะชีวิต 

- 4 5 4 13 100 

5. ความสามารถใน
การใช้เทคโนโลย ี

- 4 5 4 13 100 

รวม - 20 25 20 65 100 
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ผลการประเมินการทดสอบความสามารถพ้ืนฐานระดับชาต ิ

 

ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1    Reading  Test  ( RT ) 

          ระดับ 

สมรรถน 

ปีการศึกษา   2561 ปีการศึกษา  2562 

ประเทศ สพป.สท.1 โรงเรียน ประเทศ สพป.สท.1 โรงเรียน 

การอ่านออกเสียง 66.13 65.70 40.30 68.50 72.53 99.45 

การอ่านรู้เรื่อง 71.24 71.17 65.07 72.81 74.60 85.27 

 

ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3    National   Test  ( NT ) 

          ระดับ 

ความสามารถ 

ปีการศึกษา   2561 ปีการศึกษา  2562 

ประเทศ สพป.สท.1 โรงเรียน ประเทศ สพป.สท.1 โรงเรียน 

ด้านภาษา 53.18 52.46 41.55    

ด้านค านวณ 47.19 49.76 43.89    

ด้านเหตุผล 48.07 48.57 37.66    

รวมความสามารถท้ัง  
3  ด้าน 

      

 

ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6    Ordinary  National  Education  Test  ( O- NET ) 

          ระดับ 

กลุ่มสาระ 

ปีการศึกษา   2561 ปีการศึกษา  2562 

ประเทศ สพป.สท.1 โรงเรียน ประเทศ สพป.สท.1 โรงเรียน 

ภาษาไทย 55.90 55.20 49.17 49.07 48.61 46.02 

คณิตศาสตร์ 37.50 37.46 36.67 32.90 33.69 39.17 

วิทยาศาสตร ์ 39.93 38.30 37.42 35.55 34.54 32.06 

ภาษาอังกฤษ 39.42 35.48 30.42 34.42 31.70  31.25 
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ส่วนท่ี 2                                                                                
ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา 

ในปีการศึกษา  2562  โรงเรียนบ้านนากาหลง มีการด าเนินงานตามระบบการประกันคุณภาพภายใน
ของสถานศึกษา   มีผลการด าเนินงานมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

      ระดับการศึกษาปฐมวัย  

 มาตรฐานด้านคุณภาพผู้เรียนระดบัปฐมวัย (  3    มาตรฐาน  14  ตัวบ่งช้ี ) 
      มาตรฐานท่ี 1   คุณภาพของเด็ก 
      ระดับคุณภาพ   :   ยอดเยี่ยม 
      หลักฐานสนับสนุน 

1.1  เด็กมีพัฒนาการด้านร่างกายแข็งแรงมสีุขภาพนิสัยท่ีดี และดูแลความปลอดภัยของตนเอง 
 ไดดี้ มาก 

             นักเรียนมีน้ าหนัก  ส่วนสูง  เป็นไปตามเกณ์มาตรฐาน 
               นักเรียนมีทักษะการเคลื่อนไหวตามวัย   มีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพของตนเองอยู่ใน  
                     ระดับ   ดีมาก 
      1.2   เด็กมีพฒันาการด้านอารมณ์และจิตใจ ควบคุมและแสดงออกทางอารมณ์ได้ 
              นักเรียนร่าเริงแจ่มใส มีความรู้สึกที่ดีต่อตนเอง  มีความมั่นใจ  กล้าแสดงออก 
                     ควบคุมอารมณ์ตนเองได้ดีมาก   100  เปอร์เซ็น 
      1.3   เด็กมีพฒันาการด้านสงัคม ช่วยเหลือตนเอง  และเป็นสมาชิกที่ดีของสังคมได้ด ี
              นักเรียนมีวินัย รับผิดชอบ เช่ือฟงัค าสัง่สอนของพ่อแม่ ครูอาจารย์   มีความซื่อสัตย์ เล่น  
                    และท างานร่วมกบัผู้อื่นได้ดี 
      1.4   เด็กมีพฒันาการด้านสตปิัญญา สื่อสารได้  มีทักษะการคิดพื้นฐาน และแสวงหาความรู้ได้   
               นักเรียนสนใจเรียนรู้สิง่รอบตัว ซักถามอย่างตั้งใจ และรักการเรียนรู้   มีความคิดรวบยอด 
                     เกี่ยวกับ  สิ่งต่างๆ ที่เกิดจากประสบการณ์การเรียนรู ้ มีทักษะทางภาษาที่เหมาะสมกับวัย  
                     มีทักษะกระบวนการ  ทางวิทยาศาสตร์  และคณิตศาสตร์   มีจินตนาการ   และ   
                     ความคิดสร้างสรรค์ที่ด ี
     มาตรฐานท่ี 2  กระบวนการบริหารและการจัดการ 
     ระดับคุณภาพ   :   ยอดเยี่ยม 
     หลักฐานสนับสนุน 
       2.1   โรงเรียนมหีลกัสูตรครอบคลุมพัฒนาการทัง้  ๔  ด้าน สอดคล้องกับบรบิทของ   ท้องถ่ิน 
               โรงเรียน มีหลกัสูตรการศึกษาปฐมวัยของสถานศึกษาและน าสู่การปฏิบัติได้อย่าง  
                       มีประสิทธิภาพ  100  เปอรเ์ซ็น 
                 โรงเรียน มรีะบบและกลไกใหผู้้มสี่วนร่วมทุกฝ่ายตระหนกัและเข้าใจการจัดการศึกษา 
                       ปฐมวัย    มีการจัดโครงการ   กิจกรรมเสริมสร้างความรู้   และ ตระหนัก เข้าใจหลักการ 
                       จัดการศึกษา ปฐมวัย  ตามปรัชญา วิสัยทัศน์และ จุดเน้นของการศึกษาปฐมวัย 
         2.2    โรงเรียนจัดครูให้เพียงพอกบัช้ันเรียน 
         2.3    โรงเรียนส่งเสริมครูให้มีความเช่ียวชาญด้านการจัดประสบการณ์ 
         2.4    โรงเรียนจัดสภาพแวดลอ้มและสื่อเพื่อการเรยีนรู้เพื่อสนบัสนุนการจัด ประสบการณ์ 
         2.5    โรงเรียนให้บริการสื่อเทคโนโลยสีารสนเทศและสือ่การเรียนรู้เพื่อสนบัสนุนการ จัดประสบการณ์ 
         2.6    โรงเรียนมีระบบบรหิารคุณภาพทีเ่ปิดโอกาสให้ผูเ้กี่ยวข้องทกุฝ่ายมสี่วนร่วม    
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มาตรฐานท่ี 3  การจัดประสบการณ์ทีเ่น้นเดก็เป็นส าคัญ 
     ระดับคุณภาพ   :   ยอดเยี่ยม 
     หลักฐานสนับสนุน 

3.1 ครูจัดประสบการณ์ทีส่่งเสริมใหเ้ด็กมพีัฒนาการทุกด้านอย่างสมดลุเตม็ ศักยภาพ  100   
เปอร์เซ็น 

3.2 ครูสร้างโอกาสใหเ้ด็กได้รบัประสบการณ์ตรง  และปฏิบัติตนอย่างมีความสุข 
       3.3    ครูจัดบรรยากาศที่เอือ้ต่อการเรียนรู้ใช้สื่อและเทคโนโลยีทีเ่หมาะสมกบัวัย 
       3.4    ครูประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจรงิ  และน าผลประเมินพฒันาการเด็กไป  ปรับปรงุการจัด  
               ประสบการและพฒันาเด็ก 
 
 
    ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
                                                                                                             
     มาตรฐานด้านคุณภาพผู้เรียนระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน ( 3  มาตรฐาน  13  ตัวบ่งช้ี ) 
    มาตรฐานท่ี 1  คุณภาพของผู้เรียน 
    ระดับคุณภาพ   :   ดีเยี่ยม 
    หลักฐานสนับสนุน 
1.1 ผลสัมฤทธ์ิทางวิชาการของผู้เรียน 

   นักเรียนช้ันประถมศึกษาปทีี่  1    มีผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านออก  
       ของผู้เรียน   ( Reading  Test  :  RT )  อยู่ในระดับ..ดีมาก..คิดเป็นร้อยละ..100............  
       และมีคะแนนเฉลี่ยสูงกว่าในระดับ..ดมีาก......ของจังหวัดและระดับ..ดีมาก..ของประเทศ 
    นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่  3    มีผลการประเมินความสามารถด้านค านวณ  และ  
       ภาษา  ร้อยละ   80    มีค่าเฉลี่ย       (  National   Test  ;  N  -  T  )  อยู่ในระดับ  
       .....คิดเป็นรอ้ยละ...........และมีคะแนนเฉลี่ยอยู่ในระดบั..............ของจงัหวัดและระดบั 
      ........ของ  ประเทศ 
   นักเรียนช้ันประถมศึกษาปทีี่ 6   ร้อยละ  80   มีค่าเฉลี่ย  
       (   Ordinary  National  Education Test  :   O - NET  )    สูงกว่าค่าเฉลี่ย  
       ระดับประเทศ   3    ปีติดต่อกัน  และมีคะแนนเฉลี่ยอยู่ในระดับ.....-........ของกลุ่ม   
      โรงเรียนเครือข่าย   และระดับ....-.......ของจังหวัดและระดับ.....-......ของประเทศ. 

      1.2    คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผูเ้รียน 
                  นักเรียนมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามเกณฑ์ทีส่ถานศึกษาก าหนด 
                  นักเรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรมประเพณีของท้องถ่ินและมีความภูมิใจในความเป็นไทย 
                  นักเรียนอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขบนความแตกต่างทางวัฒนธรรมและความหลากหลาย 
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 มาตรฐานท่ี 2  กระบวนการบริหารและการจัดการ 
    ระดับคุณภาพ   :   ดีเยี่ยม 
    หลักฐานสนับสนุน 
    2.1  โรงเรียนก าหนด   เป้าหมาย วิสัยทัศน์  และ พันธกิจที่ชัดเจน  สอดคล้องกับบรบิทของ  
           โรงเรียน ความต้องการของชุมชน และ มีการปรับให้สอดคล้องกับผลการประเมินและ 
           บริบทของสถานศึกษาทกุป ี
     2.2  โรงเรียนมรีะบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษาตามระบบ  PDCA 
     2.3  โรงเรียนมีการพฒันาวิชาการตามคุณภาพผู้เรียน ตามหลกัสูตรสถานศึกษา ทุกกลุ่มเป้าหมาย 
     2.4  โรงเรียนสง่เสรมิและสนับสนุนพฒันาครูและบุคลากรใหม้ีความเช่ียวชาญทางวิชาชีพ 
     2.5  โรงเรียนจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสภาพแวดล้อมทางสังคมที่เอือ้ ต่อการจัดการเรียนรู ้
            อย่างมีคุณภาพ 
     2.6  โรงเรียนจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพือ่สนบัสนุนการบริหารจัดการ  และการจัดการเรียนรู ้
           อย่างมีคุณภาพ 
 
     
มาตรฐานท่ี 3  กระบวนการจัดการเรียนการสอนทีเ่น้นผูเ้รยีนเป็นส าคัญ 

    ระดับคุณภาพ   :   ดีเยี่ยม 
    หลักฐานสนับสนุน 
       3.1  ครูสามารถจัดการเรียนรู้ให้นกัเรียนเกิดกระบวนการคิดและสร้างสรรค์โดยปฏิบัติ จริง และ  
              สามารถ น าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันได ้
       3.2   ครูสามารถใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ และ แหล่งเรียนรู้ที่หลากหลายเอื้อ  ต่อการเรียนรู้     
       3.3   ครูมีการบริหารจัดการช้ันเรียนเชิงบวกอย่างเปน็ระบบและมีประสิทธิภาพ 
       3.4   ครูมีการตรวจสอบและประเมินผูเ้รียนอย่างเป็นระบบและน าผลมาพฒันาผูเ้รียน 

3.5   ครูมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรงุการจัดการเรียนรู้
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 ส่วนท่ี 3 
สรุปผล และแนวทางการพัฒนา 

 
                ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษาถือเป็นข้อมูลสารสนเทศส าคัญที่สถานศึกษา 
        จะต้องน าไปวิเคราะห์  สงัเคราะห์  เพื่อสรปุน าไปสู่การเช่ือมโยงหรือสะท้อนภาพความส าเร็จกบั            
        แผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา(3-5 ป)ี  และน าไปใช้ในการวางแผนพัฒนาคุณภาพ 
        การศึกษาของสถานศึกษา  ดังนั้น  จากผลการด าเนนิงานของสถานศึกษา  สามารถสรปุผล 
        การประเมินในภาพรวมของจุดเด่น  จุดควรพฒันาของแต่ละมาตรฐาน  พร้อมทั้งแนวทาง 
        การพัฒนาเพื่อให้ได้มาตรฐานทีสู่งข้ึน  ดังนี ้

      ระดับการศึกษาปฐมวัย 

จุดเด่น จุดควรพัฒนา 

 ด้านคุณภาพของเด็ก 
1 เด็กมสีุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์ทุกคน 

    2.  เด็กมีพัฒนาการทางร่างกายด้านอารมณ์    
         ด้านจิตใจ  กล้าแสดงออกทุกคน 
    4  .เด็กมีความรับผิดชอบเช่ือฟงั  ค าสั่งสอน       
        ของครูและผู้ปกครอง 
    5 เด็กมีพัฒนาการด้านสติปญัญามีทักษะ     
       ทางภาษาที่เหมาะสมกบัวัย 
   6. เด็กมีทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์    

       มีจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์ 

 ด้านคุณภาพของเด็ก 
1. ผู้เรียนควรได้รับการพฒันาด้าน

สติปัญญาเพือ่ให้มผีลการเรียนรู้ใน
ระดับสูงข้ึน  โดยเฉพาะ ด้าน
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์และ
คณิตศาสตร์ 

 

แนวทางพัฒนาเพ่ือให้มีคุณภาพท่ีสูงขึ้น 

 โครงการ/กิจกรรม   สอนให้เด็กเกิดความคิดสร้างสรรค์ได้ ฝึกพฒันาการทั้ง 4 ด้าน                           
        (ทางร่างกาย/อารมณ/์สังคม/สติปญัญา) 

  



๑๐ 
 

จุดเด่น จุดควรพัฒนา 

 ด้านกระบวนการบริหารและการจัดการ  
1. ครูมีวุฒิและความรู้ความสามารถตรงตาม
งานที่รบัผิดชอบมีความกระตือรอืร้นและ
พัฒนาตนเอง    อย่างสม่ าเสมอ 
2. ครูมีคุณธรรมจริยธรรม มีความมุง่มั่นและ
อุทิศตนในการจัดการเรียนการสอน พัฒนา
ผู้เรียนและ    พัฒนาองค์กร 
3. ครูรู้เป้าหมายของหลักสูตรและเป้าหมาย
ของการจัดการศึกษาและมสี่วนร่วมในการ
พัฒนา    หลักสูตรของสถานศึกษา 
4. ครูสามารถพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้ที่
เน้นผูเ้รียนเป็นส าคัญสามารถผลิตสื่อ ท าวิจัย
ในช้ันเรียน    และประเมินผลตามสภาพจริง 

 ด้านกระบวนการบริหารและการจัดการ  
1. ครูควรมีการบันทึก ตรวจสอบ 
ประเมินผล วิเคราะหส์าเหตุและน าผล
การประเมินมาใช้ปรับปรุง พัฒนา
คุณภาพของผู้เรียนให้มากขึ้น 
2. ครูควรมีการจัดกระบวนการเรียนรูท้ี่
ฝึกใหเ้ด็กได้มีทกัษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์และมี
ความคิดรวบยอดเกี่ยวกับสิ่งต่าง ๆ 
รอบตัวใหม้ากขึ้น 

 

 

แนวทางพัฒนาเพ่ือให้มีคุณภาพท่ีสูงขึ้น 

 โครงการ/กิจกรรม  ส่งเสริมให้ครปูฐมวัยได้เข้ารบัการพัฒนากระบวนการจัดกิจกรรมส าหรบัเดก็ปฐมวัย  

 

จุดเด่น จุดควรพัฒนา 

 ด้านการจัดประสบการณ์ท่ีเน้นเด็กเป็นส าคัญ 
1. มีการจัดกิจกรรมให้นกัเรียนปฏิบัตจิรงิ  

นักเรียนเกิดความรู้และทกัษะน าไปใช้ 
ในชีวิตประจ าวันได้ 

2. เป็นการแก้ปญัหาร่วมกันระหว่างโรงเรียน
และชุมชนซึ่งเหมาะสมกับสภาพของ
ท้องถ่ิน 

3. โรงเรียนมีความพยายามพัฒนาโครงการจน
ส าเร็จเป็นแหล่งเรียนรูร้่วมกับชุมชนได ้

4.  โรงเรียนปลูกฝังนสิัยอดออมให้เกิดข้ึนแก่
นักเรียนได้เป็นอย่างดี เพื่อเป็นการฝึก
นักเรียนให้เกิดนสิัย อดออมที่ยั่งยืนน าไปใช้
ในชีวิตประจ าวัน 

 ด้านการจัดประสบการณ์ท่ีเน้นเด็กเป็นส าคัญ 
1. ควรส่งเสริมใหผู้้เรียนตระหนักถึง

ความส าคัญและไปศึกษาจากแหล่ง
เรียนรู้ในท้องถ่ินให้มากขึ้นเพื่อจะได้
ศึกษาจากประสบการณ์ตรงมากขึ้น 
และควรใช้วิทยากรในท้องถ่ินเข้ามามี 
ส่วนร่วมในการจัดการเรียนการสอนให้
มากขึ้น 

 

 

 



๑๑ 
 
แนวทางพัฒนาเพ่ือให้มีคุณภาพท่ีสูงขึ้น 

 โครงการ/กิจกรรม    

 1. จัดกระบวนการเรียนรู้ของเด็กปฐมวัยโดยพัฒนาการทัง้ 4 ด้าน  

 2. จัดกิจกรรมทีส่่งเสริมพฒันาการด้านความคิดสร้างสรรค์ กล้าคิด กล้าแสดงออก 

 3. จัดกิจกรรมทีส่่งเสริมด้านการคิดเชิงเหตผุล เพือ่ใหเ้ด็กปฐมวัยได้รู้จักระเบียบวินัย 

  



๑๒ 
 
ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน                                                                     

จุดเด่น จุดควรพัฒนา 

 ด้านคุณภาพของผู้เรียน 

1  ผู้เรียนมผีลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสงูข้ึนมีผลการ
ประเมินระดับชาติสงูข้ึน 4 กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
และนักเรียนกล้าแสดงออก     ร่าเริงแจ่มใส 
สุขภาพแข็งแรง และเป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม
ตามที่สถานศึกษาก าหนด 

2 ผู้เรียนอ่านหนังสือออกและอ่านคล่อง รวมทัง้
สามารถเขียนเพื่อการสื่อสารได้ทุกคน สามารถ
ใช้เทคโนโลยีในการแสวงหาความรู้ได้ด้วย
ตนเอง สง่ผลใหผ้ลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของ
นักเรียนอยู่ในระดบัดีเยี่ยม มีคะแนนเฉลี่ยผล
การทดสอบทางการศึกษาระดบัชาติ (O-NET) 
สูงกว่าระดับชาติ 3 กลุ่มสาระการเรียนรู้  

 

 ด้านคุณภาพของผู้เรียน 

1 .เรียนในระดับช้ันประถมศึกษาปทีี่ 1-3  
   ยังต้องเร่งพฒันาด้านการกระบวนการคิด  
   การน าเสนอ การอภิปรายและแลกเปลี่ยน     
   เรียนรู้อย่างสมเหตุสมผล  และต้องพัฒนา 
   ทักษะการแก้ปัญหาตามสถานการณ์ได้ 
   อย่างเหมาะสม   
2. ผู้เรียนในระดบัช้ันประถมศึกษาปีที่ 4-6  

ยังต้องได้รบัการพัฒนาในด้านการคิด
วิเคราะห์ คิดสงัเคราะห์ พัฒนาทักษะการ
แก้ปัญหาตามสถานการณ์ได้อย่างเหมาะสม 
ส่งเสริมในด้านทัศนคติที่ดีต่อความเป็นไทย 
ไม่หลงใหลกับค่านิยมต่างชาติ จนเกิดการ
ลอกเลียนแบบ ท าใหล้ืมวัฒนธรรมอันดีงาม
ของไทย 

 
 
แนวทางพัฒนาเพ่ือให้มีคุณภาพท่ีสูงขึ้น 

 โครงการ/กิจกรรม    

 1. โครงการยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน  5 กลุ่มสาระหลัก 

 2. โครงการยกระดับผมสัมฤทธ์ิการประเมินผลการเรียนรู้ ระดับชาติ (O-NET , NT) 

 3. โครงการพัฒนาการอ่านคล่องเขียนคล่องทั้งห้องเรียน 

  



๑๓ 
 

จุดเด่น จุดควรพัฒนา 

 ด้านกระบวนการบริหารและการจัดการ 
ของผู้บริหารสถานศึกษา 

1. โรงเรียนมกีารบรหิารและการจัดการอย่างเป็น
ระบบ เน้นการด าเนินงานตามระบบการประกัน
คุณภาพการศึกษา โดยโรงเรียนได้เปิดโอกาสให้
ทุกฝ่ายมสี่วนร่วมในการด าเนินงาน อาทิเช่น  
การประชุมแบบมสี่วนร่วม การประชุมระดม
สมอง เพื่อใหทุ้กฝ่ายมสี่วนร่วมในการก าหนด
วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย ที่ชัดเจน มีการ
ปรับแผนพฒันาคุณภาพการจัดการศึกษา 
แผนปฏิบัติการประจ าปีทีส่อดคลอ้งกบัผลการ
จัดการศึกษา สภาพปัญหา ความต้องการ
พัฒนา และนโยบายการปฏิรูปการศึกษาที่
มุ่งเน้นการพฒันาใหผู้้เรียนมีคุณภาพตาม
มาตรฐานการเรียนรู้ตามหลกัสูตรสถานศึกษา 
ครูผูส้อนสามารถจัดการเรียนรู้ได้อย่างมี
คุณภาพ มีการด าเนินการนเิทศ ก ากับ ติดตาม 
ประเมินผล การด าเนินงาน และการจัดท า
รายงานผลการจัดการศึกษา และโรงเรียนได้ใช้
กระบวนการวิจัยในการรวบรวมข้อมลู เพื่อใช้
เป็นหลักฐานในการวางแผนพัฒนาคุณภาพ
สถานศึกษา 

 

 ด้านกระบวนการบริหารและการจัดการ 
ของผู้บริหารสถานศึกษา 

1.  ควรสร้างเครือข่ายความร่วมมอืกับผู้มสี่วน
เกี่ยวข้องในการจัดการศึกษาของโรงเรียนให้
มีความเข้มแข็ง มีส่วนร่วมรบัผิดชอบตอ่ผล
การจัดการศึกษา และการขับเคลื่อนคุณภาพ
การจัดการศึกษา 

 
แนวทางพัฒนาเพ่ือให้มีคุณภาพท่ีสูงขึ้น 
 โครงการ/กิจกรรม    
 1. การสร้างภาคีเครอืข่ายกับทกุภาคส่วน เพื่อการบริหารจดัการศึกษา 
 2.การพฒันาระบบสารสนเทศของโรงเรียนให้เป็นปจัจบุันและการใช้ข้อมูลสารสนเทศเพื่อพฒันา   
การศึกษาของสถานศึกษา 
  



๑๔ 
 
 

จุดเด่น จุดควรพัฒนา 

 ด้านกระบวนการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียน 
เป็นส าคัญ 

๑) ครูพัฒนาตนเองอยูเ่สมอ มีความตั้งใจ มุง่มั่น  
ในการปฏิบัตหิน้าที่อย่างเต็มเวลาและความ 
สามารถ 

๒) ครูจัดกจิกรรมให้นักเรียนแสวงหาความรูจ้าก
สื่อเทคโนโลยีด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง 

๓) ครูให้นักเรียนมสี่วนร่วมในการจัดบรรยากาศ 
สภาพแวดล้อมทีเ่อื้อต่อการเรียนรู ้

๔) ครูจัดกจิกรรมให้นักเรียนเรียนรู้การคิด ได้
ปฏิบัติจริงด้วยวิธีการและแหลง่เรียนรูท้ี่
หลากหลาย 

๕) ผลงานวิจัยในช้ันเรียนของครูทกุคนได้รับการ
ตรวจประเมินและค าแนะน าจากคณะกรรมการ
นิเทศภายใน 

 

 ด้านกระบวนการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียน
เป็นส าคัญ   

๑) ครูควรจัดกจิกรรมเน้นใหผู้้เรียนได้มีความ 
สามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์
อย่างหลากหลายและใช้แหลง่เรียนรู้ในการ
พัฒนาตนเอง 

๒) ครูควรจัดกจิกรรมพัฒนาผู้เรียนในระดบัช้ัน  
ป.๑-ป.๓ ใหส้ามารถน าเสนอ อภิปราย
แลกเปลี่ยน เรียนรูอ้ย่างสมเหตุสมผล และมี
ทักษะในการแกป้ัญหาตามสถานการณ์ได้
อย่างเหมาะสม 

๓) ครูควรจัดกจิกรรมพัฒนาผู้เรียนในระดบัช้ัน  
ป.๔-๖ ให้มีพฤติกรรมและทัศนคติที่ดีต่อ
ความเป็นไทย ไม่หลงใหลกบัค่านิยม
ต่างชาติ จนเกิดการลอกเลียนแบบ ท าให้
ลืมวัฒนธรรมอันดีงามของไทย 

๔) ครูควรจัดการเรียนการสอนด้วยวิธีการที่
หลากหลาย สอดคล้องกบัมาตรฐานการ
เรียนรู้ ตัวช้ีวัดตามหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษา 
ข้ันพื้นฐาน และฝึกให้นักเรียนได้คิด
วิเคราะหห์าความรู้จากแหล่งเรียนรู้ สื่อ
เทคโนโลยีให ้

มากขึ้น และพัฒนาสื่อแหลง่เรียนรู้ จัดเตรียม
ห้องปฏิบัติการให้อยู่ในสภาพดี และพรอ้มใช้
งานเสมอ 

๕) ครูควรวัดและประเมินผลการเรียนรู้ของ
ผู้เรียนด้วยวิธีการที่หลากหลายตามสภาพ
จริง สอดคล้องกบัมาตรฐานการเรียนรู้และ
ธรรมชาติวิชา 

๖) ครูควรน าภูมิปัญญาท้องถ่ินให้เข้ามามีส่วน
ร่วมในการจัดกิจกรรมให้นักเรียนได้เรียนรู ้

๗) ครูควรให้ข้อมลูย้อนกลับแก่นกัเรียนทันที
เพื่อนักเรียนน าไปใช้ในการพัฒนาตนเอง 



๑๕ 
 
แนวทางพัฒนาเพ่ือให้มีคุณภาพท่ีสูงขึ้น 

 โครงการ/กิจกรรม    

 1. ส่งเสรมิให้ครูได้รับการพฒันาทางด้านวิชาชีพและมาตรฐานการจัดการศึกษา 
 2. ส่งเสรมิการมสี่วนร่วมของทกุภาคส่วนเพื่อจัดการศึกษา 
 3. ส่งเสรมิให้ครูจัดการเรียนการสอนในลักษณะ  Active Learning 
 4. ส่งเสรมิให้ครูและนกัเรียนใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจ าวัน 
 
  แนวทางการพัฒนาในอนาคต 

 1. การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นการพัฒนาผู้เรียนเป็นรายบุคคลได้ชัดเจนข้ึน 
 2. การส่งเสริมให้ครูเห็นความส าคัญของการจัดการเรียนรู้โดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ การจัดท าการวิจยั      
              ในช้ันเรียนเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้สามารถเรียนรู้ได้เต็มศักยภาพ 
 3. การพัฒนาบุคลากรโดยการส่งเข้าอบรม แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในงานที่ได้รับมอบหมาย ติดตามผลการ  
              น าไปใช้และผลที่เกิดกับผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง 
 4. การพัฒนาสถานศึกษาให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ของชุมชน 
 
ความต้องการและการช่วยเหลือ 

 1. การพัฒนาครูผูส้อนในการจัดกจิกรรมการเรียนรู้ทีส่อดคล้องกบัการพัฒนาผู้เรียนในศตวรรษที่ ๒๑ 
 2. การสร้างข้อสอบที่สอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้ตามแนวทางการประเมิน O-NET และ PISA 
 3. การจัดสรรครผูู้สอนให้ตรงตามวิชาเอกที่โรงเรียนมีความต้องการและจ าเป็น 

4. การจัดสรรงบประมาณในการจัดซือ้สื่อ-อุปกรณ์ เทคโนโลยีที่ทันสมัยที่เหมาะสมอย่างเพียงพอ 
 
  



๑๖ 
 

ส่วนท่ี 4 
 ภาคผนวก  
 

   ประกาศการใช้มาตรฐานการศึกษาปฐมวัย  และ มาตรฐานการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา     ประจ าปกีารศึกษา 2562 

   
                แนบท้ายประกาศเรือ่ง  ให้ใช้มาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย   

เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา     ประจ าปกีารศึกษา 2562 
 

   แนบท้ายประกาศเรือ่ง  ให้ใช้มาตรฐานการศึกษาระการศึกษาข้ันพื้นฐาน  
เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา    ประจ าปกีารศึกษา 2562 
 

              ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดท ารายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR)  
                  ประจ าปีการศึกษา 2562 

  
               ค าสั่งแต่งตั้ง คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน ตามระบบการประกันคุณภาพการศึกษา 
                 ของสถานศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2562 

 
               รายช่ือคณะกรรมการสถานศึกษา  ของโรงเรียนบ้านนากาหลง 

   
   ประกาศผลการด าเนินงาน การประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 

                  ประจ าปีการศึกษา 2562 
  

               สรุปผลการประเมินมาตรฐานการศึกษา  เพือ่การประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 
                  ระดับปฐมศึกษา     ประจ าปีการศึกษา 2562 

 
               สรุปผลการประเมินมาตรฐานการศึกษา  เพือ่การประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 
                  ระดับข้ันพื้นฐาน     ประจ าปกีารศึกษา 2562 

 
   คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน ให้ความเห็นชอบรายงานการประเมินตนเอง 
      ของสถานศึกษา (SAR) 

 
 

 
  



๑๗ 
 
 

 

ประกาศโรงเรียนบ้านนากาหลง 
เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษา ระดับปฐมวัย    และ  ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

เพ่ือการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาปีการศึกษา   2562 
..................................................................... 

                               โดยที่มีประกาศใช้กฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ .ศ. 2561   
นโยบายการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สองที่ก าหนดเป้าหมายและยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพคนไทย
และการศึกษาไทยในอนาคตประกอบกับมีนโยบายปฏิรูประบบการประเมินและการประกันคุณภาพทั้งภายใน
และภายนอกของทุกระดับก่อนจะมีการประเมินคุณภาพในรอบต่อไป จ าเป็นต้องปรับปรุงมาตรฐานการศึกษา
ข้ันพื้นฐานให้สอดคล้องกัน จึงให้ยกเลิกประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษาระดับ
ปฐมวัย เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ลงวันที่  6  สิงหาคม พ.ศ.  2561                                                     
                                ฉะนั้นอาศัยอ านาจตามความในมาตรา 9 (3 )  แห่งพระราชบัญญัติการศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ( ฉบับที่ 2 ) พ.ศ. 2545 กฎกระทรวงการประกันคุณภาพ
การศึกษา  พ.ศ.2561 และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษา  ระดับปฐมวัย ระดับ
การศึกษาข้ันพื้นฐาน ประกอบกับมติคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน โรงเรียนบ้านนากาหลง  
ในการประชุมครั้งที่ 1 / 2561  เมื่อวันที่ 9  สิงหาคม พ.ศ. 2561 
                                โรงเรียนบ้านนากาหลงจึงประกาศให้ใช้มาตรฐานการศึกษา ระดับปฐมวัยและรับ
การศึกษาข้ันพื้นฐานเพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้ เพื่อเป็น
เป้าหมายในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ระดับปฐมวัย ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐานและการประเมินคุณภาพ
ภายใน ตั้งแต่ปีการศึกษา  2562 เป็นต้นไป 
 

ประกาศ ณ วันที่ 8 มีนาคม พ.ศ. 2562 
 

 
(นายสมบัติ  ป้องฉิม) 

  ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านนากาหลง 
 
  



๑๘ 
 

แนบท้ายประกาศโรงเรียนบ้านนากาหลง 
เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย  เพ่ือการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 

ฉบับลงวันท่ี   8  มีนาคม   พ.ศ.   2562 
............................................................................ 

มาตรฐานการศึกษา ระดับปฐมวัย เพ่ือการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา พ.ศ.๒๕61 
 มีจ านวน   3   มาตรฐาน ได้แก ่
 มาตรฐานที่ 1    คุณภาพของเด็ก 
 มาตรฐานที่ 2    กระบวนการบริหารและการจัดการ 
 มาตรฐานที่ 3    การจัดประสบการณ์ทีเ่น้นเด็กเป็นส าคัญ 
                     แต่ละมาตรฐานมรีายละเอียดดงันี ้
มาตรฐานท่ี 1     คุณภาพของเด็ก 
                   1.1    เด็กมีพัฒนาการด้านร่างกาย แข็งแรง มีสุขนิสัยที่ดี และดูแลความปลอดภัยของตนเองได้ 
                   1.2    เด็กมีพัฒนาการด้านอารมณ์ จิตใจ ควบคุม และแสดงออกทางอารมณ์ได้ 
                   1.3    เด็กมีพัฒนาการด้านสงัคม ช่วยเหลอืตนเอง และเป็นสมาชิกที่ดีของสังคม 
                   1.4   เด็กมีพัฒนาการด้านสิติปัญญา สื่อสารได้ มีทักษะการคิดพื้นฐาน และแสวงหาความรู้ได้ 
มาตรฐานท่ี 2     กระบวนการบริหารและการจัดการ 
                  2.1   โรงเรียนมีหลักสูตรครอบคลมุพฒันาการทั้ง 4 ด้าน สอดคล้องกับบรบิทของท้องถ่ิน 
                  2.2   โรงเรียนจัดครูใหเ้พียงพอกบัช้ันเรียน 
                  2.3   โรงเรียนส่งเสริมให้ครูมีความเช่ียวชาญด้านการจัดประสบการณ์ 
                  2.4   โรงเรียนจัดสภาพแวดล้อมและสื่อเพื่อการเรียนรู้ อย่างปลอดภัย และเพียงพอ 
                  2.5   โรงเรียนให้บริการสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนรูเ้พื่อสนับสนุนการจัด 
                           ประสบการณ์ 
                  2.6   โรงเรียนมีระบบบรหิารคุณภาพที่เปิดโอกาสใหผู้้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมสี่วนร่วม 
มาตรฐานท่ี  3   การจัดประสบการณ์ท่ีเน้นเด็กเป็นส าคัญ 
                  3.1   ครูจัดประสบการณ์ทีส่่งเสริมใหเ้ด็กมกีารพัฒนาการทุกด้านอย่างสมดลุเต็มศักยภาพ 
                  3.2   ครูสร้างโอกาสใหเ้ด็กได้รบัประสบการณ์ตรง เล่นและปฏิบัติอย่างมีความสุข 
                  3.3   ครูจัดบรรยากาศที่เอือ้ต่อการเรียนรู้ใช้สื่อและเทคโนโลยีทีเ่หมาะสมกับวัย 
                  3.4   ครูประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริงและน าผลประเมินพฒันาการเด็กไปปรบัปรุง 
                           การจัดประสบการณ์และพฒันาเด็ก 
 
  



๑๙ 
 

แนบท้ายประกาศโรงเรียนบ้านนากาหลง 
เรื่อง   ให้ใช้มาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน   เพ่ือการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 

ฉบับลงวันท่ี  8  มีนาคม   พ.ศ.   2562  
..................................... 

 มาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เพ่ือการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา พ.ศ.   2561 
 มีจ านวน   3    มาตรฐาน ดังน้ี 
 มาตรฐานที่ 1    คุณภาพของผู้เรียน 
                     1.1  ผลสัมฤทธ์ิทางวิชาการของผู้เรียน 
                     1.2  คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 
มาตรฐานที่  2   กระบวนการบรหิารและการจัดการ 
มาตรฐานที่  3   กระบวนการจัดการเรียนการสอนทีเ่น้นผูเ้รียนเป็นส าคัญ 
                    แต่ละมาตรฐานมีรายละเอียดดังนี ้
มาตรฐานท่ี   1  คุณภาพของผู้เรียน 
                      1.1   ผลสมัฤทธ์ิทางวิชาการของผูเ้รียน 
                             1 )  นักเรียนมีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสารตามเกณฑ์ทีส่ถานศึกษา
ก าหนด 
                             2)   นักเรียนมีความสามารถคิดค านวณได้ตามเกณฑ์ที่สถานศึกษาก าหนด 
                             3 )   นักเรียนมีความสามารถในการวิเคราะห์และคิดอย่างมีวิจารณญาณ  อภิปราย
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และแกป้ัญหาได้ตาเกณฑ ์
                             4 )  นักเรียนมผีลงานหรือช้ินงานจากการท างานกลุ่มหรอืเดี่ยวได้ และสามารถ 
อธิบายหลกัการแนวคิดข้ันตอนการท างาน และปัญหาอุปสรรคของการท างานได้ 
                             5)   นักเรียนสามารถใช้เทคโนโลยสีารสนเทศในการสืบค้นข้อมลูได้ 
                             6)  นักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรยีนตามหลกัสูตรสถานศึกษา 
                             7)  นักเรียนมีความรู้ ทักษะพื้นฐานและเจตคติที่ดีพรอ้มทีจ่ะศึกษาต่อในระดับช้ันที่
สูงข้ึน 
                    1.2   คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 
                            1)   นักเรียนมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามเกณฑ์ทีส่ถานศึกษาก าหนด 
                            2)   นักเรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรมประเพณีของท้องถ่ินและมีความภูมิใจในความเป็นไทย 
                            3)  นักเรียนอยูร่่วมกันอย่างมีความสุขบนความแตกต่างทางวัฒนธรรมและความ 
หลากหลาย 
                           4)  นักเรียนมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงสมบรูณ์และแสดงออกอย่างเหมาะสมตาม ช่วงวัย 
มาตรฐานท่ี    2    กระบวนการบริหารและการจัดการ 
                         2.1  โรงเรียนก าหนดเป้าหมายวิสัยทศัน์ และพันธะกิจที่ชัดเจน 
                         2.2  โรงเรียนมรีะบบบริหารจัดการคุณภาพาของสถานศึกษาตามระบบ PDCA 
                         2.3  โรงเรียนมีการพฒันาวิชาการตามคุณภาพผู้เรียนตามหลักสูตรสถานศึกษาทุก  
                                กลุ่มเป้าหมาย 
                        2.4   โรงเรียนสง่เสรมิและสนบัสนุนพฒันาครูและบุคลากรให้มีความเช่ียวชาญทาง 
                                 วิชาชีพ 



๒๐ 
 
                       2.5    โรงเรียนจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสภาพแวดล้อมทางสังคมที่เอือ้ต่อ 
การจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
                      2.6    โรงเรียนจัดระบบเทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อสนบัสนุนการบริหารจัดการและ 
การจัดการเรียนรู ้
 
มาตรฐานท่ี   3    กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
                        3.1  ครูสามารถจัดการเรียนรู้ให้นักเรียนเกิดกระบวนการคิดและคิดสร้างสรรค์โดยการ
ปฏิบัติจริงและ สามารถน าไป ประยกุต์ใช้ในชีวิตได้ 
                       3.2   ครูสามารถใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ทีห่ลากหลายที่เอื้อต่อการ 
เรียนรู ้
                      3.3   ครูมีการบริหารจัดการช้ันเรียนเชิงบวก 
                      3.4   ครูมีการตรวจสอบและประเมินผูเ้รียนอย่างเป็นระบบและน าผลมาพฒันาผูเ้รียน 
                      3.5   ครูมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลบัเพื่อพัฒนาและปรบัปรุงการ
จัดการเรียนรู ้
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

  



๒๑ 
 
 

 
 
 

ค าสั่งโรงเรียนบ้านนากาหลง 
ท่ี  11  /2563 

เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการจัดท ารายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR)   
ประจ าปีการศึกษา 2562 

------------------------------------------  
ด้วยโรงเรียนบ้านนากาหลง  ได้ด าเนินการจัดการศึกษาในปีการศึกษา 2562 เสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว 

เพื่อเป็นการสรุปผลการจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่สะท้อนผลการพัฒนาคุณภาพของสถานศึกษา ซึ่งเป็น
ผลส าเร็จจากการบริหารจัดการศึกษาที่สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาข้ันพื้นฐาน เพื่อน าเสนอรายงานผล
การจัดการศึกษาในรอบปีที่ผ่านมาให้ต้นสังกัดและสาธารณชนได้รับทราบ และเตรียมความพร้อมในการรับการ
ประเมินคุณภาพภายนอกต่อไป 

โรงเรียนบ้านนากาหลง  จึงแตง่ตั้งคณะกรรมการด าเนินการดังต่อไปนี ้ 
1. นายสมบัติ     ป้องฉิม ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านนากาหลง   ประธานกรรมการ 
2. นายดิเรก      บัวป้อม ครูโรงเรียนบ้านนากาหลง  รองประธานกรรมการ 
3. นางเสาวลักษณ์   เต่าเล็ก   ครูโรงเรียนบ้านนากาหลง  กรรมการ 
4. นายกุชวัชร     อรุณวิง   ครูโรงเรียนบ้านนากาหลง  กรรมการ 
5. นางช่อผกา    นางวงค์            ครูโรงเรียนบ้านนากาหลง  กรรมการ 
6. นางประทุมทพิย์   ตรีข า          ครูโรงเรียนบ้านนากาหลง           กรรมการ/ เลขานุการ 

มีหน้าที่ ด าเนินงานจัดเก็บข้อมูลรายงานการประเมินตนเองของบุคลากรทุกคนของโรงเรียน รวบรวม
ข้อมูลการด าเนินงานในทุกๆ ด้านของโรงเรียน และร่วมจัดท ารายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา 
ประจ าปีการศึกษา 2562 ตามระบบการประกันคุณภาพการศึกษา ให้เสร็จเรียบร้อย สามารถน าเสนอ
คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน ในวันประชุมรายงานผลต่อคณะกรรมการ 1 เมษายน 2563  
และน าส่งส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัยเขต 1 ภายในก าหนดเวลา 

ให้คณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งร่วมกันปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายให้เสร็จสมบูรณ์ สามารถแสดง
ภาพที่แท้จริงของโรงเรียนต่อสาธารณชน และสามารถเป็นข้อมูลพื้นฐานในการปรับปรุงพัฒนาการศึกษาของ
โรงเรียนต่อไป 

ทั้งนี้ต้ังแต่บัดน้ี เป็นต้นไป 

สั่ง  ณ  วันที่  30  เดือน  มีนาคม  พ.ศ.  2563 
    
 
                        (นายสมบัติ    ป้องฉิม)   
                ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านนากาหลง 
 
 

 



๒๒ 
 

 

  



๒๓ 
 

คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานโรงเรียนบ้านนากาหลง 
ให้ความเห็นชอบแผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา 2562 

 
 

1. นายสุภาวุฒิ          อิ่มบู่                                  ประธานกรรมการสถานศึกษา 
2. นายขยัน              พรมน้อย                                 กรรมการสถานศึกษา 
3. นายชะเอ็ม           ถึงทุ่ง                                  กรรมการสถานศึกษา    
4. นางรุ่งนริันดร์        ปัญญาเครือ                                 กรรมการสถานศึกษา    
5. นายไฉน              เกตุอ่อน                                       กรรมการสถานศึกษา    
6. นายประดอม        ถึงเป้                                   กรรมการสถานศึกษา    
7. นายดิเรก            บัวป้อม                                         กรรมการสถานศึกษา    
8. นายสมบัติ           ป้องฉิม                                 กรรมการและเลขานุการ    
 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๒๔ 
 

 

 

ประกาศโรงเรียนบ้านนากาหลง 
เรื่อง ผลการด าเนินงานการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ประจ าปีการศึกษา  2562 

------------------------------------------------------------------------- 

 ตามประกาศการใช้กฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 
2553 ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษา เพื่อการประกันคุณภาพภายในของ
สถานศึกษา  ประกาศคณะกรรมการการประกันคุณภาพภายใน เรื่องก าหนดหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติ
เกี่ยวกับการประกันคุณภาพภายใน นโยบายการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง ที่ก าหนดเป้าหมายและ
ยุทธศาสตร์อย่างชัดเจนในการพัฒนาคุณภาพคนไทยและการศึกษาไทยในอนาคต รวมทั้งอัตลักษณ์ เอกลักษณ์ 
และจุดเน้นของสถานศึกษาน้ัน 

 โรงเรียนบ้านนากาหลง  จึงด าเนินการจัดท าระบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 
ประจ าปีการศึกษา 2562 ระดับการศึกษาปฐมวัยและระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน เสร็จเรียบร้อยแล้ว มีผลการ
ประเมินการด าเนินงานตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้ เพื่อน าผลสู่การพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา 
และเพื่อรองรับการประเมินคุณภาพภายนอก 

          ประกาศ ณ วันที่  1  กรกฎาคม  พ.ศ. 2563 
 
                             
                                                                        (นายสมบัติ  ป้องฉิม) 
                                                               ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านนากาหลง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๕ 
 

สรุปผลการประเมินมาตรฐานการศึกษาปฐมวัย เพ่ือการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 
โรงเรียนบ้านนากาหลง 

 เรื่อง  ผลการด าเนินงานการประกันคุณภาพภายใน 
ของสถานศึกษา ประจ าปีการศึกษา   ๒๕๖2       

มาตรฐาน/ประเด็นการพิจารณา 
ค่าเป้าหมาย 

 
มาตรฐานท่ี  ๑   คุณภาพของเด็ก  
 ๑.๑ เด็กมีพัฒนาการด้านร่างกายแข็งแรงมสีุขภาพนิสัยที่ด ีและดูแลความ
ปลอดภัยของตนเองได้  

ระดับยอดเยี่ยม 

๑ มีน้ าหนักส่วนสูงเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน ร้อยละ ๙๐ ระดับยอดเยี่ยม 
๒ มีทักษะการเคลื่อนไหวตามวัย ร้อยละ ๑๐๐ ระดับยอดเยี่ยม 
๓ มีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพของตน ร้อยละ ๑๐๐ ระดับยอดเยี่ยม 
๔ หลีกเลี่ยงต่อสภาวะที่เสี่ยงต่อโรค อุบัติเหตุ ภัย และสิ่งเสพตดิ ร้อยละ ๑๐๐ ระดับยอดเยี่ยม 

๑. ๒ เด็กมีพัฒนาการด้านอารมณ์และจิตใจ ควบคุมและแสดงออกทางอารมณ์ได้ ระดับยอดเยี่ยม 
๑ ร่าเรงิแจม่ใส มีความรู้สึกที่ดีต่อตนเอง  ร้อยละ ๑๐๐ ระดับยอดเยี่ยม 
๒ มีความมั่นใจและกล้าแสดงออก ร้อยละ ๑๐๐ ระดับยอดเยี่ยม 
๓ ควบคุมอารมณ์ตนเองได้เหมาะสมกบัวัย ร้อยละ ๑๐๐ ระดับยอดเยี่ยม 
๔ ช่ืนชมศิลปะ ดนตร ี การเคลื่อนไหว และรักธรรมชาติ  ร้อยละ ๑๐๐ ระดับยอดเยี่ยม 

๑. ๓ เด็กมีพัฒนาการด้านสังคม ช่วยเหลือตนเอง  และเป็นสมาชิกที่ดีของสงัคม ระดับยอดเยี่ยม 
๑ มีวินัย รับผิดชอบ เช่ือฟังค าสัง่สอนของพ่อแม่ ครูอาจารย์ ร้อยละ ๙๐ ระดับยอดเยี่ยม 
๒ มีความซื่อสัตย์ สจุริต ช่วยเหลือ แบง่ปัน ร้อยละ ๙๐ ระดับยอดเยี่ยม 
๓ เล่นและท างานร่วมกบัผู้อื่นได ้ ร้อยละ ๑๐๐ ระดับยอดเยี่ยม 
๔ ประพฤติตนตามวัฒนธรรมไทยและศาสนาที่ตนนับถือ ร้อยละ ๑๐๐ ระดับยอดเยี่ยม 

๑.๔ เด็กมีพัฒนาการด้านสติปัญญา สื่อสารได้  มีทักษะการคิดพื้นฐาน และแสวงหา   
      ความรู้ได ้

ระดับยอดเยี่ยม 

๑ สนใจเรียนรู้สิง่รอบตัว ซักถามอย่างตัง้ใจ และรักการเรียนรู ้ ร้อยละ ๙๐ ระดับยอดเยี่ยม 
๒ มีความคิดรวบยอดเกี่ยวกบัสิง่ต่างๆ ที่เกิดจากประสบการณ์การเรียนรู้ ร้อยละ ๙๐ ระดับยอดเยี่ยม 
๓ มีทักษะทางภาษาที่เหมาะสมกับวัย ร้อยละ ๑๐๐ ระดับยอดเยี่ยม 
๔ มีทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ร้อยละ ๙๕ ระดับยอดเยี่ยม 
๕ มีจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์ ร้อยละ ๙๕ ระดับยอดเยี่ยม 
 
  



๒๖ 
 

มาตรฐาน/ประเด็นพิจารณา 
 

ค่าเป้าหมาย 
มาตรฐานท่ี ๒  กระบวนการบริหารและการจัดการ  
๒.๑    โรงเรียนมหีลักสูตรครอบคลุมพฒันาการทั้ง  ๔  ด้าน สอดคล้องกับบรบิทของ 
         ท้องถ่ิน 

ระดับยอดเยี่ยม 

๑. 
มีหลกัสูตรการศึกษาปฐมวัยของสถานศึกษาและน าสู่การปฏิบัติได้อย่าง       
มีประสิทธิภาพ 

ร้อยละ ๙๐ ระดับยอดเยี่ยม 

๒. 
มีระบบและกลไกใหผู้้มสี่วนร่วมทุกฝ่ายตระหนักและเข้าใจการจัดการศึกษา
ปฐมวัย 

ร้อยละ ๑๐๐ ระดับยอดเยี่ยม 

๓. 
มีการจัดกิจกรรมเสริมสร้างความตระหนกัรู้และความเข้าใจหลักการจัด
การศึกษาปฐมวัย  

ร้อยละ ๑๐๐ ระดับยอดเยี่ยม 

๔ 
 

มีการจัดโครงการ กิจกรรมพัฒนาเด็กใหบ้รรลุตามปรัชญา วิสัยทัศน์และ
จุดเน้นของการศึกษาปฐมวัย 

ร้อยละ ๑๐๐ ระดับยอดเยี่ยม 

๒.๒   โรงเรียนจัดครูให้เพียงพอกบัช้ันเรียน ระดับยอดเยี่ยม 
๑ ผู้บริหารเข้าใจปรัชญาและหลักการจัดการศึกษาปฐมวัย ร้อยละ ๙๐ ระดับยอดเยี่ยม 

๒ 
ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ ภาวะผู้น า และความคิด ริเริ่มที่เน้นการพัฒนาเด็ก
ปฐมวัย   

ร้อยละ ๑๐๐ ระดับยอดเยี่ยม 

๓ 
ผู้บริหารใช้หลกัการบรหิารแบบมีส่วนร่วมและ ใช้ข้อมูลการประเมินผลหรอื
การวิจัย  เป็นฐานคิดทัง้ด้านวิชาการและการจัดการ   

ร้อยละ ๑๐๐ ระดับยอดเยี่ยม 

๔ 
ผู้บริหารสามารถบริหารจัดการการศึกษาให้บรรลเุป้าหมายตามแผนพัฒนา
คุณภาพสถานศึกษา         

ร้อยละ ๑๐๐ ระดับยอดเยี่ยม 

๒.๓     โรงเรียนสง่เสริมครูใหม้ีความเช่ียวชาญด้านการจัดประสบการณ์ ระดับยอดเยี่ยม 
๕ ผู้บริหารสง่เสรมิและพฒันาศักยภาพบุคลากรให้มปีระสิทธิภาพ   ร้อยละ ๙๐ ระดับยอดเยี่ยม 

๖ 
ผู้บริหารให้ค าแนะน า ค าปรึกษาทางวิชาการ และเอาใจใส่การจัดการศึกษา
ปฐมวัย เต็มศักยภาพและเต็มเวลา   

ร้อยละ ๑๐๐ ระดับยอดเยี่ยม 

๒.๔    โรงเรียนจัดสภาพแวดล้อมและสื่อเพ่ือการเรียนรู้เพ่ือสนับสนุนการจัด 
         ประสบการณ์ 

 
ระดับยอดเยี่ยม 

๑ 
สร้างการมีส่วนร่วมและแสวงหาความร่วมมือกบัผูป้กครอง ชุมชน และ
ท้องถ่ิน 

ร้อยละ ๙๐ ระดับยอดเยี่ยม 

๒ สร้างสิ่งอ านวยความสะดวกเพือ่พัฒนาเด็กอย่างรอบด้าน  ร้อยละ ๑๐๐ ระดับยอดเยี่ยม 
๓ สร้างแหลง่เรียนรูเ้พื่อพัฒนาการเรียนรู้ของเด็กและบุคลากรในสถานศึกษา ร้อยละ ๑๐๐ ระดับยอดเยี่ยม 

๔ 
สร้างโครงการ  และจัดกิจกรรมส่งเสริมสนับสนุนนโยบายเกีย่วกับการจัด
การศึกษาปฐมวัย 

ร้อยละ ๑๐๐ ระดับยอดเยี่ยม 

   
๒.๕   โรงเรียนให้บริการสื่อเทคโนโลยสีารสนเทศและสือ่การเรียนรูเ้พื่อสนับสนุนการ 
        จัดประสบการณ์ 

ระดับยอดเยี่ยม 

๑ ก าหนดมาตรฐานการศึกษาปฐมวัยของสถานศึกษา ร้อยละ ๙๐ ระดับยอดเยี่ยม 
๒ เด็ก ผู้ปกครอง และชุมชนพึงพอใจผลการบริหารจัดการศึกษาปฐมวัย   ร้อยละ ๑๐๐ ระดับยอดเยี่ยม 
๓ จัดท าและด าเนินการตามแผนพฒันาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่                ร้อยละ ๑๐๐ ระดับยอดเยี่ยม 



๒๗ 
 

มุ่งพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา    
๔ จัดระบบข้อมูลสารสนเทศและใช้สารสนเทศในการบริหารจดัการ ร้อยละ ๑๐๐ ระดับยอดเยี่ยม 

๒.๖   โรงเรียนมีระบบบรหิารคุณภาพทีเ่ปิดโอกาสให้ผูเ้กี่ยวข้องทุกฝ่ายมสี่วนร่วม    ระดับยอดเยี่ยม 

๑ 
ติดตามตรวจสอบ และประเมินผลการด าเนินงานคุณภาพภายในตาม
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

ร้อยละ ๙๐ ระดับยอดเยี่ยม 

๒ 
น าผลการประเมินคุณภาพทั้งภายในและภายนอกไปใช้วางแผนพัฒนา
คุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง 

ร้อยละ ๑๐๐ ระดับยอดเยี่ยม 

๓ จัดท ารายงานประจ าปีทีเ่ป็นรายงานการประเมินคุณภาพภายใน ร้อยละ ๑๐๐ ระดับยอดเยี่ยม 

๔ 
มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันภายในสถานศึกษา  ระหว่างสถานศึกษากับ
ครอบครัว ชุมชน และองค์กรทีเ่กี่ยวข้อง 

ร้อยละ ๑๐๐ ระดับยอดเยี่ยม 

มาตรฐานท่ี ๓  การจัดประสบการณ์ท่ีเน้นเด็กเป็นส าคัญ 
๓.๑    ครูจัดประสบการณ์ที่สง่เสรมิใหเ้ด็กมีพฒันาการทุกดา้นอย่างสมดลุเตม็ 
           ศักยภาพ 

ระดับยอดเยี่ยม 

๑ 
ครูเข้าใจปรัชญา หลักการ และธรรมชาติของการจัดการศึกษาปฐมวัย  และ
สามารถน ามาประยุกต์ใช้ ในการจัดประสบการณ์ 

ร้อยละ ๙๐ ระดับยอดเยี่ยม 

๒ 
ครูจัดท าแผนการจัดประสบการณ์ทีส่อดคล้องกับหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย
และสามารถจัดประสบการณ์การเรียนรูท้ี่หลากหลาย สอดคล้องกบัความ
แตกต่างระหว่างบุคคล  

ร้อยละ ๙๐ ระดับยอดเยี่ยม 

๓.๒    ครูสร้างโอกาสใหเ้ด็กได้รบัประสบการณ์ตรง  และปฏิบัติตนอย่างมีความสุข ระดับยอดเยี่ยม 
๑ ครูบรหิารจัดการช้ันเรียนที่สร้างวินัยเชิงบวก  ร้อยละ ๑๐๐ ระดับยอดเยี่ยม 
๒ ครูใช้สื่อและเทคโนโลยีทีเ่หมาะสม สอดคล้องกบัพฒันาการของเด็ก ร้อยละ ๙๐ ระดับยอดเยี่ยม 

๓ 
ครูใช้เครื่องมือการวัดและประเมินพฒันาการของเด็กอย่างหลากหลาย และ
สรปุรายงานผลพัฒนาการของเด็กแกผู่้ปกครอง  

ร้อยละ ๙๐ ระดับยอดเยี่ยม 

๔ 
ครูวิจัยและพฒันาการจัดการเรียนรูท้ี่ตนรบัผิดชอบ และใช้ผลในการปรับการ
จัดประสบการณ์ 

ร้อยละ ๑๐๐ ระดับยอดเยี่ยม 

๓.๓   ครูจัดบรรยากาศที่เอือ้ต่อการเรียนรู้ใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับวัย ระดับยอดเยี่ยม 
๑ ครูจัดสิง่แวดล้อมให้เกิดการเรียนรู้ได้ตลอดเวลา ร้อยละ ๙๐ ระดับยอดเยี่ยม 
๒ ครูมีปฏิสมัพันธ์ที่ดีกบัเด็ก และผูป้กครอง ร้อยละ ๙๐ ระดับยอดเยี่ยม 
๓ ครูมีวุฒิและความรู้ความสามารถในด้านการศึกษาปฐมวัย ร้อยละ ๑๐๐ ระดับยอดเยี่ยม 

๓.๔   ครูประเมินพัฒนาการเดก็ตามสภาพจรงิ  และน าผลประเมินพฒันาการเด็กไป 
        ปรับปรงุการจัดประสบการและพัฒนาเด็ก 

ระดับยอดเยี่ยม 

๑ ครูจัดท าสารนทิัศน์และน ามาไตร่ตรอง  เพื่อใช้ประโยชน์ในการพัฒนาเด็ก ร้อยละ ๑๐๐ ระดับยอดเยี่ยม 
สรุปผลการประเมินในภาพรวมของสถานศึกษา 

 
ยอดเยี่ยม 

 
 

  



๒๘ 
 

สรุปผลการประเมินมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เพ่ือการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 
โรงเรียนบ้านนากาหลง 

 เรื่อง  ผลการด าเนินงานการประกันคุณภาพภายใน 
ของสถานศึกษา ประจ าปีการศึกษา   ๒๕๖2      

 
มาตรฐาน / ประเด็นการพิจารณา ค่าเป้าหมาย 

   มาตรฐานท่ี ๑  คุณภาพของผู้เรียน ระดับดีเยี่ยม 

 ๑.๑            ผลสัมฤทธ์ิทางวิชาการของผู้เรียน   
      ๑ 
 

นักเรียนมีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสารตามเกณฑ์ที่  
สถานศึกษาก าหนด 

ร้อยละ ๗๕ได้ระดับดเียี่ยม 

      ๒ 
 

 นักเรียนมีความสามารถในการคิดค านวณได้ตามเกณฑ์ที่สถานศึกษาก าหนด 
ร้อยละ ๗๕ได้ระดับดเียี่ยม 

     ๓ 
 

 นักเรียนมีความสามารถในการวิเคราะห์และคิดอย่างมีวิจารณญาณ 
อภิปราย แลกเปลี่ยนและคิดแกป้ัญหาได้ตามเกณฑ์ 

ร้อยละ ๗๕ได้ระดับดเียี่ยม 

      ๔ 
 
 

 นักเรียนมผีลงานหรือช้ินงานจากการท างานกลุ่มหรอืเดี่ยวและสามารถ 
อธิบายหลกัการแนวคิดข้ันตอนการท างานและปญัหาอปุสรรคของการ 
ท างานได ้

ร้อยละ ๗๕ได้ระดับดเียี่ยม 

     ๕  นักเรียนสามารถใช้เทคโนโลยสีารสนเทศในการสืบค้นข้อมลูได้ ร้อยละ ๗๕ได้ระดับดเียี่ยม 
๑.๒            คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน ระดับดีมาก 

 
นักเรียนมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามเกณฑ์ทีส่ถานศึกษาก าหนด ร้อยละ 90ได้ระดับดีข้ึนไป 
 
 
นักเรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรมประเพณีของท้องถ่ินและมีความภูมิใจในความเป็น
ไทย 

ร้อยละ 90ได้ระดับดีข้ึนไป 

 
 
นักเรียนอยูร่่วมกันอย่างมีความสุขบนความแตกต่างทางวัฒนธรรมและความ
หลากหลาย 

ร้อยละ 90ได้ระดับดีข้ึนไป 

   มาตรฐานท่ี ๒     กระบวนการบริหารและการจัดการ ระดับดีเยี่ยม 

 ๒.๑ โรงเรียนก าหนดเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกจิที่ชัดเจน ระดับดเียี่ยม 
 ๒.๒ โรงเรียนมรีะบบบรหิารจัดการคุณภาพของสถานศึกษาตามระบบ  PDCA ระดับดเียี่ยม 
 ๒.๓ 
 

โรงเรียนมกีารพฒันาวิชาการตามคุณภาพผูเ้รียน ตามหลักสตูรสถานศึกษา 
ทุกกลุม่เป้าหมาย 

ระดับดเียี่ยม 

 ๒.๔ 
 

โรงเรียนส่งเสริมและสนบัสนุนพัฒนาครูและบุคลากรใหม้ีความเช่ียวชาญ 
ทางวิชาชีพ 

ระดับดเียี่ยม 

 ๒.๕ 
 

โรงเรียนจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสภาพแวดล้อมทางสงัคมทีเ่อื้อ 
ต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 

ระดับดเียี่ยม 

๒.๖ 
 

โรงเรียนจัดระบบเทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบรหิารจัดการ 
และการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 

ระดับดเียี่ยม 

    



๒๙ 
 

มาตรฐาน / ประเด็นการพิจารณา ค่าเป้าหมาย 

 มาตรฐานท่ี ๓  กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ระดับดีเยี่ยม 

 ๓.๑ 
 

ครูสามารถจัดการเรียนรู้ให้นักเรียนเกิดกระบวนการคิดและสร้างสรรค์โดย 
ปฏิบัติ จรงิ และ สามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันได้ 

ร้อยละ   ๗๔ ได้ระดับดีข้ึนไป 

 ๓.๒ 
 

ครูสามารถใช้สื่อเทคโนโลยสีารสนเทศ และ แหล่งเรียนรู้ทีห่ลากหลายเอื้อ 
ต่อการเรียนรู ้

ร้อยละ   ๗๔ ได้ระดับดีข้ึนไป 

 ๓.๓ ครูมีการบรหิารจัดการช้ันเรียนเชิงบวกอย่างเป็นระบบและมปีระสิทธิภาพ ร้อยละ   ๗๔ ได้ระดับดีข้ึนไป 

๓.๔ 
 

ครูมีการตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบและน าผลมาพัฒนา 
ผู้ เรียน 

ร้อยละ   ๗๔ ได้ระดับดีข้ึนไป 

๓.๕ 
 

ครูมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะทอ้นกลับเพื่อพฒันาและปรับปรงุการ
จัดการเรียนรู ้

ร้อยละ   ๗๔ ได้ระดับดีข้ึนไป 

สรุปผลการประเมินในภาพรวมของสถานศึกษา ดี 

  

คณะกรรมการประเมิน 
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