
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 



รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self – Assessment Report : SAR) ประจ าปีการศึกษา 2564 
 โรงเรียนบ้านแม่นะ ต าบลแม่นะ อ าเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ 

___________________________________________________________________________ 

 
 

 
บทสรุปส ำหรับผู้บริหำร 

ระดับปฐมวัย 
 
 โรงเรียนบ้านแม่นะ ได้ด าเนินงานด้านการสร้างความเข้มแข็งของระบบประกันคุณภาพภายใน           
อย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบันโดยได้ด าเนินงานตามกฎกระทรวง การประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2564     
มีผลการด าเนินงาน ดังนี้ 

1. มำตรฐำนกำรศึกษำของสถำนศึกษำ ระดับกำรศึกษำปฐมวัย: อยู่ในระดับดี 
 1.1 ด้านคุณภาพเด็ก  อยู่ในระดับดี 
 1.2 ด้านคุณภาพการบริหารและการจัดการ อยู่ในระดับดี 
 1.3 ด้านการจัดประสบการณ์ท่ีเน้นเด็กเป็นส าคัญ  อยู่ในระดับดี 
2. หลักฐำนสนับสนุน : ผู้บริหารสถานศึกษามีความมุ่งมั่นต้ังใจ และเห็นความส าคัญของการจัด

การศึกษาระดับการศึกษาปฐมวัยจึงส่งเสริมสนับสนุน จัดให้หลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัย ปีพุทธศักราช 2564  
ท่ีครอบคลุมพัฒนาการท้ัง  4  ด้าน ท้ังด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม สติปัญญาเหมาะสมตามวัย มีครูผู้สอนเอก
ปฐมวัยสามารถออกแบบการเรียนรู้จัดประสบการณ์ได้หลากหลายและมีประสิทธิภาพ เด็กสามารถช่วยเหลือ
ตนเองได้ เรียนรู้อยู่ในสังคมอย่ามีความสุข  หลักฐานสนับสนุนผลการประเมิน ประกอบด้วย โครงการจัดท า
รายงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษาระดับปฐมวัย  โครงการปรับปรุงสภาพแวดล้อมเพื่อเอื้อต่อการเรียนรู้
ส าหรับเด็กปฐมวัย โครงการจัดซื้อวัสดุทางการศึกษา  โครงการเสริมสร้างพัฒนาการเด็กปฐมวัย  กิจกรรม 
รักการอ่าน กิจกรรมต้นกล้าความดี กิจกรรมสานฝันบัณฑิตน้อย  กิจกรรมต้นกล้าความดี กิจกรรมหนูน้อยรัก
สุขภาพท่ียืดหยุนและสอดคล้องกับหลักสูตรสถานศึกษา พุทธศักราช 2564 ระดับปฐมวัย   

 3. แผนพัฒนำเพื่อให้ได้มำตรฐำนที่สูงขึ้น : (ใส่ แผน/โครงการ/กิจกรรม ของ โรงเรียน ท่ีเกี่ยวข้อง
กับพัฒนา เด็กปฐมวัย พัฒนาครู การการบริหารจัดการท่ีดี) 

- กิจกรรมส่งเสริมการสร้างวินัยในตนเอง  
- กิจกรรมส่งเสริมให้เด็กกล้าคิดกล้าแสดงออกของเด็ก  เช่น  กิจกรรมการเล่นบทบาทสมมุติ  

กิจกรรมแสดงท่าทางประกอบเพลง การเรียนรู้แบบโครงงาน  การเรียนรู้นอกห้องเรียน   
- กิจกรรมการพัฒนาการจัดประสบการณ์เรียนรู้ตามหลักสูตร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self – Assessment Report : SAR) ประจ าปีการศึกษา 2564 
 โรงเรียนบ้านแม่นะ ต าบลแม่นะ อ าเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ 

___________________________________________________________________________ 

 
 

 

บทสรุปส ำหรับผู้บริหำร 
ระดับพื้นฐำน 

 
 โรงเรียนบ้านแม่นะ ได้ด าเนินงานด้านการสร้างความเข้มแข็งของระบบประกันคุณภาพภายใน           
อย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบันโดยได้ด าเนินงานตามกฎกระทรวง การประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2564 
ดังนี้ 
 1. มำตรฐำนกำรศึกษำของสถำนศึกษำ ระดับกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 
   1.1 ด้านคุณภาพผู้เรียน  อยู่ในระดับ อยู่ในระดับ ดีเลิศ 
   1.2 ด้านคุณภาพการบริหารและการจัดการ อยู่ในระดับ ดีเลิศ 
   1.3 ด้านการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  อยู่ในระดับ ดีเลิศ 

2. หลักฐำนสนับสนุน : ผลการเรียนรู้ท่ีเป็นคุณภาพของผู้เรียนด้านผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการ ผู้เรียน
อ่านออกเขียนได้ ทุกคน ส่วนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา และผลการทดสอบระดับชาติ
หรือผลการทดสอบอื่นๆ พบว่ามีความก้าวหน้าอย่างต่อเนื่อง สถานศึกษาส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความสามารถใน
การคิด วิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ ด้วยกิจกรรมโครงงาน สืบค้นข้อมูลโดยใช้เทคโนโลยีทางอินเตอร์เน็ต 
ฐานการเรียนรู้ในโรงเรียน  และห้องสมุดเป็นแหล่งเรียนรู้ อภิปรายและแลกเปล่ียนความคิดเห็น เพื่อพัฒนา
ตนเองได้อย่างเหมาะสม และปลอดภัย สถานศึกษามีการส่งเสริมและพัฒนาทักษะพื้นฐานด้านอาชีพให้กับ
นักเรียนด้วยกิจกรรม 5 ฐานเศรษฐกิจพอเพียง   และการประกอบอาชีพ เพื่อให้ผู้เรียนมีเจตคติท่ีดีต่องาน
อาชีพ นอกจากนี้โรงเรียนได้พัฒนาคุณภาพผู้เรียน ด้านคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์และค่านิยมท่ีดี ซึ่งมีผลการ
พัฒนาเป็นไปตามเป้าหมายท่ีสถานศึกษาก าหนด 

ในด้านกระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา พบว่า ผู้บริหารสถานศึกษา  
เป็นผู้มีวิสัยทัศน์และมีภาวะผู้น า มีระบบการบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษาท่ีซัดเจน เป็ดโอกาสให้ 
บุคลากรทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น เพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนอย่ างรอบด้านตามหลักสูตร 
สถานศึกษาในทุกกลุ่มเป้าหมาย ส่งเสริมการด าเนินการพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเช่ียวชาญทางวิชาชีพ 
โดยส่งเสริมให้เข้ารับการอบรมในสาขาวิชาท่ีสอนตามโครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร และ ส่งเสริมให้ครู
ได้เข้ารับการอบรมเพื่อพัฒนางานในหน้าท่ีอย่างต่อเนื่อง มีการน าคณะครูศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มประสบการณ์
และแลกเปล่ียนเรียนรู้กับเพื่อนๆร่วมวิชาชีพ สร้างขวัญและก าลังใจแก่บุคลากรใน โอกาสวันส าคัญต่างๆตาม
ความเหมาะสม และจัดให้มีชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ เพื่อเป็นเวที แลกเปล่ียนเรียนรู้และน ามาใช้ในการ
พัฒนางานและการเรียนรู้ของผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง 

ในด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ พบว่าครูมีความรู้ ความเข้าใจ  
ในกระบวนการจัดการเรียนการสอนตามมาตรฐานและตัวช้ีวัดของหลักสูตรสถานศึกษา ครูได้ปฏิบัติตาม 
บทบาทหน้าท่ีอย่างมีประสิทธิภาพโดยด าเนินการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา เพื่อเป็นแนวทางในการจัด 
กระบวนการเรียนการสอนท่ีสร้างโอกาสให้ ผู้เรียนทุกคนมีส่วนร่วม เน้นให้ ผู้เรียนได้เรียนรู้โดยผ่าน 
กระบวนการคิดและปฏิบัติจริง ส่งเสริมการใช้ส่ือเทคโนโลยีสารสนเทศ แหล่งเรียนรู้รวมท้ังภูมิปัญญา ท้องถิ่น 
เพื่อให้สามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันได้ นอกจากนี้ยังได้ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีส่วนร่วม ในการจัด
บรรยากาศ สภาพแวดล้อม ส่ือการเรียน และอ านวยความสะดวกท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้ เพื่อให้ผู้เรียนได้ตระหนัก
และรู้คุณค่าของทรัพยากรและส่ิงแวดล้อม มีความรู้ความเข้าใจและใช้ทรัพยากร ส่ิงแวดล้อม ในโรงเรียนเป็น
แหล่งศึกษาเรียนรู้ได้ด้วยตนเองอย่างคุ้มค่า 

 



รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self – Assessment Report : SAR) ประจ าปีการศึกษา 2564 
 โรงเรียนบ้านแม่นะ ต าบลแม่นะ อ าเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ 

___________________________________________________________________________ 

 
 

 

3. แผนพัฒนำเพื่อให้ได้มำตรฐำนที่สูงขึ้น :  
 แผนปฏิบัติการท่ี 1  ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และผลการทดสอบระดับชาติ โดยจัดท าบันทึก
ข้อตกลง และก ากับ ติดตามผลการพัฒนา 
 แผนปฏิบัติการท่ี 2  การพัฒนาบุคลากรในด้านวิชาการ และวิชาชีพ โดยจัดท าแผนพัฒนาบุคลากร 
และการนิเทศก ากับติดตามโดยใช้กระบวนการ PLC 
 แผนปฏิบัติการท่ี 3  การบูรณาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาความสามารถ และทักษะ
นักเรียนผ่านกระบวนการสร้างนวัตกรรมและการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 แผนปฏิบัติการท่ี 4  พัฒนาสภาพแวดล้อมทางกายภาพ และสังคมท่ีเอื้อต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมี
คุณภาพ 
 แผนปฏิบัติการท่ี 5  พัฒนาครูให้มีการผลิตและพัฒนานวัตกรรม 1 คน 1 นวัตกรรม 
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___________________________________________________________________________ 

 
 

 
 

ค ำน ำ  
 

 รายงานการประเมินตนเองตนเองของสถานศึกษา เป็นการสรุปผลการจัดการศึกษาท่ีสะท้อนผลการ
พัฒนาการพัฒนาคุณภาพของสถานศึกษา ซึ่งเป็นผลส าเร็จจากการบริหารจัดการศึกษาท่ีสอดคล้องกับ
มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพภายใน (ตามกฎกระทรวงการประกันคุณภาพ        
พ.ศ.2561) 3  มาตรฐาน ได้แก่ คุณภาพผู้เรียน กระบวนการบริหารและจัดการผู้บริหารสถานศึกษา และ
กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ผลการวิเคราะห์จุดเด่น จุดท่ีควรพัฒนา และระบุ
แนวทางการพัฒนาสถานศึกษาในอนาคต โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อน าเสนอรายงานผลการจัดการศึกษาในรอบปี
ท่ีผ่านมาเพื่อให้ทราบผลผลิตและผลลัพธ์ท่ีเกิดขึ้นตามแผนและตามระบบประกันคุณภาพของสถานศึกษา 
เพื่อให้สถานศึกษาได้ใช้ประโยชน์ในการปรับปรุงแผนและระบบประเมินคุณภาพภายในและน าเสนอผลการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาต่อหน่วยงานต้นสังกัด และสาธารณชนได้รับทราบและรองรับการประกันคุณภาพ
ภายนอกต่อไป 

   โรงเรียนบ้านแม่นะขอขอบคุณ คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน ผู้ปกครอง ชุมชน คณะ
ครู บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียนโรงเรียนบ้านแม่นะทุกคน ท่ีให้ความร่วมมือ และช่วยกันพัฒนาคุณภาพ
การจัดการศึกษาของโรงเรียนบ้านแม่นะให้บรรลุเป้าหมายตามท่ีก าหนดไว้เป็นอย่างดี  

   

  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
(นายณัฐวุฒิ  รุ่งรัตนไชย) 

ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านแม่นะ 
 

ก 
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ส่วนที่ 1 

1.1ข้อมูลทั่วไป 

 
 
 

ข้อมูลพื้นฐำนของสถำนศึกษำ 
 

 
 
 ช่ือโรงเรียนบ้านแม่นะ ท่ีต้ังเลขท่ี 129 หมู่ท่ี 4  ต าบลแม่นะ  อ าเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ 
สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3 
โทรศัพท์ 053-046791 โทรสาร 053-046791   
website     : www.maena.ac.th   
E–mail : banmaenaschool@hotmail.com 
เปิดสอนระดับช้ัน อนุบาล ประถมศึกษาและมัธยมศึกษาตอนต้น (ขยายโอกาสทางการศึกษา) 
 
1.2. ข้อมูลบุคลำกรของสถำนศึกษำ 
 
 ชื่อผู้อ านวยการโรงเรียน ช่ือ-สกุล นายณัฐวุฒิ  รุ่งรัตนไชย   
โทรศัพท์  089 - 558 - 4903   e-mail  : sing.1@hotmail.com   
วุฒิการศึกษาสูงสุด : ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (ศษ.ม.)  สาขา การบริหารการศึกษา   
ด ารงต าแหน่งท่ีโรงเรียนนี้ต้ังแต่  14 มิถุนายน พ.ศ. 2556  จนถึงปัจจุบัน เป็นเวลา  8 ปี 9 เดือน 
 
  1) จ านวนบุคลากร  

บุคลากร 
ผู้บริหาร/

รองฯ 
ครูผู้สอน 

พนักงาน
ราชการ 

ครูอัตราจ้าง 
พี่เล้ียงเด็ก 

อัตราจ้างของ รร 

เจ้าหน้าท่ีอื่น 
(จนท 

ธุรการ/ 
ปีการศึกษา2562 1 16 2 2 1 
ปีการศึกษา2563 1 15 2 2 1 
ปีการศึกษา2564 1 13 1 2 1 
 
        2) วุฒิการศึกษาสูงสุดของบุคลากร 
 
จ านวนบุคลากร ต่ ากว่า

ปริญญาตร ี
ปริญญาตร ี ปริญญาโท ปริญญาเอก รวม 

ปีการศึกษา2562  14 8  22 
ปีการศึกษา2563  13 8  21 
ปีการศึกษา2564  11 7  18 
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 3) สาขาวิชาท่ีจบการศึกษาและภาระงานสอนต่อสัปดาห์    
 

ท่ี กลุ่ม/สำระกำรเรียนรู้ จ ำนวน(คน) ภำระงำนสอนเฉลี่ย 1 คน : สัปดำห์ 
1 บริหารการศึกษา 1 25/30 
2 คณิตศาสตร์ 1 25/30 
3 วิทยาศาสตร์ 2 25/30 
4 ภาษาไทย 4 25/30 
5 สังคมศึกษา 1 25/30 
6 สุขศึกษาและพลศึกษา 1 25/30 
7 การงานอาชีพและเทคโนโลยี 5 25/30 
8 ภาษาอังกฤษ 1 25/30 
9 ศิลปะ -  

10 ปฐมวัย 2 25/30 
                       เฉล่ีย / รวม 18  

 
1.3 ข้อมูลนักเรียน 
 
       1) จ านวนนักเรียนโรงเรียนบ้านแมน่ะ ปีการศึกษา 2564 รวม   คน   

          ชั้น     จ ำนวนห้อง จ ำนวนนักเรียนชำย    จ ำนวนนักเรียนหญิง รวม 
อนุบาลปีท่ี 2 1 3 5 8 
อนุบาลปีท่ี 3 1 7 9 16 
ประถมศึกษาปีท่ี 1 1 15 9 24 
ประถมศึกษาปีท่ี 2 1 16 12 28 
ประถมศึกษาปีท่ี 3 1 12 18 30 
ประถมศึกษาปีท่ี 4 1 19 16 35 
ประถมศึกษาปีท่ี 5 1 19 13 32 
ประถมศึกษาปีท่ี 6 1 10 11 21 
มัธยมศึกษาปีท่ี   1 1 18 24 42 
มัธยมศึกษาปีท่ี   2 2 23 22 45 
มัธยมศึกษาปีท่ี   3 1 13 15 28 
       รวม 12 155 154 309 
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1.4 ข้อมูลผลสัมฤทธิ์ของโรงเรียนย้อนหลัง 3 ปี 

1.5 ข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนระดับสถำนศึกษำปีกำรศึกษำ 2564 

 
 

 
          ชั้น ปีกำรศึกษำ 2562 

(ร้อยละ) 
ปีกำรศึกษำ 2563 

(ร้อยละ) 
ปีกำรศึกษำ 2564 

(ร้อยละ) 
ประถมศึกษาปีท่ี 1 71.79 69.98 75.73 
ประถมศึกษาปีท่ี 2 73.97 72.47 75.85 
ประถมศึกษาปีท่ี 3 74.64 66.53 83.51 
ประถมศึกษาปีท่ี 4 69.22 69.48 72.99 
ประถมศึกษาปีท่ี 5 65.42 66.82 62.03 
ประถมศึกษาปีท่ี 6 70.21 64.38 70.31 
มัธยมศึกษาปีท่ี   1 65.93 69.06 64.05 
มัธยมศึกษาปีท่ี   2 67.13 66.28 67.97 
มัธยมศึกษาปีท่ี   3 68.74 68.27 64.8 
      เฉลี่ย 69.67 68.14 70.80 

                         

 
 

1.5.1 สรุปข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน 
   1) ระดับการศึกษาปฐมวัย  

      จ านวนและร้อยละของนักเรียนท่ีมีพัฒนาการตามเกณฑ์ ระดับ 2 ขึ้นไป ระดับช้ันอนุบาลปีท่ี 2 – ๓ 
ปีการศึกษา 2564   

ระดับชั้น 

ผลกำรประเมินพัฒนำกำรนักเรียน 
เฉลี่ย

พัฒนำกำร
ทั้ง ๔ ด้ำน 

จ ำนวน
นักเรียน 

ด้ำนร่ำงกำย 
(คน) 

ด้ำนอำรมณ์ – 
จิตใจ 
(คน) 

ด้ำนสังคม 
(คน) 

ด้ำน
สติปัญญำ 

(คน) 
อนุบาล ๒ 8 7 8 8 6 7.25 
อนุบาล ๓ 16 14 16 15 13 14.5 

รวม 24 21 24 23 19 21.75 
ร้อยละ 100 87.50 100.00 95.83 79.17 90.63 
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       2) ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
         2.1 จ านวนและร้อยละของนักเรียนระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1 ถึง ระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี 
6 ปีการศึกษา 2564   ท่ีมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแต่ละรายวิชาในระดับดีขึ้นไป (เกรด 3)  

ระดับชั้น 

จ ำ
นว

นน
ักเ

รีย
น รำยวิชำ(พื้นฐำน) 

ภำ
ษำ

ไท
ย 

คณิ
ตศ

ำส
ตร์

 

วิท
ยำ

ศำ
สต

ร์
แล

ะเท
คโ

นโ
ลย

 ี

สัง
คม

ศึก
ษำ

ฯ 

ปร
ะวั

ติศ
ำส

ตร์
 

ภำ
ษำ

อัง
กฤ

ษ 

สุข
ศึก

ษำ
ฯ 

ศิล
ปะ

 

กำ
รง

ำน
อำ

ชีพ
 

ป.1 24 17 23 23 23 23 19 23 23 23 
ป.2 28 26 25 20 18 22 25 20 23 24 
ป.3 31 25 25 16 29 31 15 31 31 31 
ป.4 35 35 21 25 14 12 3 28 28 21 

ป.5 32 15 14 3 14 14 4 8 15 12 

ป.6 21 9 9 10 8 9 9 18 14 17 

รวม 171 127 117 97 106 111 75 128 134 128 

ร้อยละ 100 74.27 68.42 56.73 61.99 64.91 43.86 74.85 78.36 74.85 
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            2.2 จ านวนและร้อยละของนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 - 3 ปีการศึกษา 2564 

ท่ีมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแต่ละรายวิชาในระดับดีขึ้นไป  

  
ระดับชั้น ม.1 ม.2 ม.3 รวม ร้อยละ(ทั้งปี) 

จ านวนนักเรียน 40 คน 38 คน 28 คน 106 คน  
กลุ่มสาระพื้นฐาน  
ภาษาไทย(ภาคเรียนท่ี 1) 11 25 17 53 50.00 
ภาษาไทย (ภาคเรียนท่ี 2) 22 28 15 65 61.32 
คณิตศาสตร์(ภาคเรียนท่ี 1) 13 21 11 45 42.45 
คณิตศาสตร์ (ภาคเรียนท่ี 2) 7 20 14 41 38.68 
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
(ภาคเรียนท่ี 1) 

14 14 15 43 40.57 

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
(ภาคเรียนท่ี 2) 

11 11 11 65 61.32 

สังคมศึกษา ฯ (ภาคเรียนท่ี 1) 10 19 14 43 40.57 
สังคมศึกษา ฯ (ภาคเรียนท่ี 2) 12 21 6 39 36.79 
สุขศึกษาและพลศึกษา 
(ภาคเรียนท่ี 1) 

16 29 19 64 60.38 

สุขศึกษาและพลศึกษา 
(ภาคเรียนท่ี 2) 

26 31 28 64 60.38 

การงานอาชีพ(ภาคเรียนท่ี 1) 12 27 24 63 59.43 
การงานอาชีพ(ภาคเรียนท่ี 2) 22 27 15 64 60.38 
ภาษาต่างประเทศ 
(ภาคเรียนท่ี 1) 

22 16 11 49 46.23 

ภาษาต่างประเทศ 
(ภาคเรียนท่ี 2) 

23 16 10 65 61.32 
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1.5.2 ผลกำรประเมินกำรอ่ำน คิดวิเครำะห์ และเขียน 
ผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียนของนักเรียนระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1 ถึงระดับช้ัน 
มัธยมศึกษาปีท่ี 3 ปีการศึกษา 2564  
 

ระดับชั้น 
 

จ ำนวน
นักเรียน
ทั้งหมด 

จ ำนวน/ร้อยละของนักเรียนตำมระดับคุณภำพ 
กำรอ่ำนคิด วิเครำะห์และเขียน 

ดีเยี่ยม ดี ผ่ำน ไม่ผ่ำน 
ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1 24 10 13 1 - 

ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 2 28 5 23 - - 

ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3 31 15 16 - - 

ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 4 35 11 24 - - 

ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5 32 - 32 - - 

ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 21 - 16 5 - 

ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 40 9 31 - - 

ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 38 18 20 - - 

ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 28 - 28 - - 

รวม 277 68 203 6 - 

เฉลี่ยร้อยละ 24.55 73.29 2.17 - 
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 1.5.3 ผลกำรประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์   
 ผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ของนักเรียนระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1 ถึงระดับช้ัน 
มัธยมศึกษาปีท่ี 3  ปีการศึกษา 2564  
 

ระดับชั้น 
 

จ ำนวน
นักเรียน
ทั้งหมด 

จ ำนวน/ร้อยละของนักเรียนตำมระดับคุณภำพ 
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

ดีเยี่ยม ดี ผ่ำน ไม่ผ่ำน 
ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1 24 14 10 - - 

ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 2 28 5 23 - - 

ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3 31 23 8 - - 

ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 4 35 15 20 - - 

ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5 32 - 32 - - 

ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 21 12 9 - - 

ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 40 8 32 - - 

ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 38 21 17 - - 

ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 28 - 28 - - 

รวม 277 98 179 - - 

เฉล่ียร้อยละ 35.38 64.62 - - 
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1.5.4 ผลกำรประเมินสมรรถนะส ำคัญตำมหลักสูตรแกนกลำงกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน พุทธศักรำช 2551 
 1) ผลการประเมินสมรรถนะส าคัญของผู้เรียน 5 ด้านตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พุทธศักราช 2551 ปีการศึกษา 2564 ของผู้เรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1 – 6 และมัธยมศึกษาปีท่ี 1 – 3       
 

 

ระดับช้ัน 
จ านวน 

นร.ท้ังหมด 
(คน) 

จ านวน/ร้อยละของนักเรียนตามระดับคุณภาพ 
(ข้อ 1  ด้านความสามารถในการส่ือสาร) 

ดีเย่ียม ดี ผ่าน ไม่ผ่าน 

ประถมศึกษาปีท่ี 1 24 10 12 2 - 

ประถมศึกษาปีท่ี 2 28 13 12 3 - 

ประถมศึกษาปีท่ี 3 31 16 11 4 - 

ประถมศึกษาปีท่ี 4 35 15 16 4 - 

ประถมศึกษาปีท่ี 5 32 14 12 6 - 

ประถมศึกษาปีท่ี 6 21 10 9 2 - 

มัธยมศึกษาปีท่ี 1 40 25 13 2 - 

มัธยมศึกษาปีท่ี 2 38 19 19 - - 

มัธยมศึกษาปีท่ี 3 28 11 17 - - 

รวม 277 133 121 23 - 

เฉล่ียร้อยละ 100 48.01 43.68 8.30 - 
 
  



รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self – Assessment Report : SAR) ประจ าปีการศึกษา 2564 
 โรงเรียนบ้านแม่นะ ต าบลแม่นะ อ าเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ 

___________________________________________________________________________ 

 
 

 

ระดับช้ัน 
จ านวน 

นร.ท้ังหมด 
(คน) 

จ านวน/ร้อยละของนักเรียนตามระดับคุณภาพ 
(ข้อ 2  ด้านความสามารถในการคิด) 

ดีเย่ียม ดี ผ่าน ไม่ผ่าน 

ประถมศึกษาปีท่ี 1 24 11 10 3 - 

ประถมศึกษาปีท่ี 2 28 12 16 - - 

ประถมศึกษาปีท่ี 3 31 14 15 2 - 

ประถมศึกษาปีท่ี 4 35 14 17 4 - 

ประถมศึกษาปีท่ี 5 32 11 15 6 - 

ประถมศึกษาปีท่ี 6 21 8 11 2 - 

มัธยมศึกษาปีท่ี 1 40 25 13 2 - 

มัธยมศึกษาปีท่ี 2 38 12 20 6 - 

มัธยมศึกษาปีท่ี 3 28 12 16 - - 

รวม 277 119 133 25 - 

เฉล่ียร้อยละ 100 42.96 48.01 9.03 - 

 
  



รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self – Assessment Report : SAR) ประจ าปีการศึกษา 2564 
 โรงเรียนบ้านแม่นะ ต าบลแม่นะ อ าเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ 

___________________________________________________________________________ 

 
 

 

ระดับช้ัน 
จ านวน 

นร.ท้ังหมด 
(คน) 

จ านวน/ร้อยละของนักเรียนตามระดับคุณภาพ 
(ข้อ 3  ด้านความสามารถในการแก้ปัญหา) 

ดีเย่ียม ดี ผ่าน ไม่ผ่าน 

ประถมศึกษาปีท่ี 1 24 9 12 3 - 

ประถมศึกษาปีท่ี 2 28 11 13 4 - 

ประถมศึกษาปีท่ี 3 31 11 16 4 - 

ประถมศึกษาปีท่ี 4 35 13 19 3 - 

ประถมศึกษาปีท่ี 5 32 9 21 2 - 

ประถมศึกษาปีท่ี 6 21 6 13 2 - 

มัธยมศึกษาปีท่ี 1 40 12 26 2 - 

มัธยมศึกษาปีท่ี 2 38 15 23 - - 

มัธยมศึกษาปีท่ี 3 28 10 18 - - 

รวม 277 96 161 20 - 

เฉล่ียร้อยละ 100 34.66 58.12 7.22 - 
 

  



รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self – Assessment Report : SAR) ประจ าปีการศึกษา 2564 
 โรงเรียนบ้านแม่นะ ต าบลแม่นะ อ าเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ 

___________________________________________________________________________ 

 
 

 

ระดับช้ัน 
จ านวน 

นร.ท้ังหมด 
(คน) 

จ านวน/ร้อยละของนักเรียนตามระดับคุณภาพ 
(ข้อ 4  ด้านความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต) 

ดีเย่ียม ดี ผ่าน ไม่ผ่าน 

ประถมศึกษาปีท่ี 1 24 9 11 4 - 

ประถมศึกษาปีท่ี 2 28 12 13 3 - 

ประถมศึกษาปีท่ี 3 31 16 11 4 - 

ประถมศึกษาปีท่ี 4 35 15 16 4 - 

ประถมศึกษาปีท่ี 5 32 14 18 - - 

ประถมศึกษาปีท่ี 6 21 8 13 - - 

มัธยมศึกษาปีท่ี 1 40 19 21 - - 

มัธยมศึกษาปีท่ี 2 38 12 26 - - 

มัธยมศึกษาปีท่ี 3 28 9 19 - - 

รวม 277 114 148 15 - 

เฉล่ียร้อยละ 100 41.16 53.43 5.42 - 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self – Assessment Report : SAR) ประจ าปีการศึกษา 2564 
 โรงเรียนบ้านแม่นะ ต าบลแม่นะ อ าเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ 

___________________________________________________________________________ 

 
 

 

ระดับช้ัน 
จ านวน 

นร.ท้ังหมด 
(คน) 

จ านวน/ร้อยละของนักเรียนตามระดับคุณภาพ 
(ข้อ 5  ด้านความสามารถในการใช้เทคโนโลยี) 

ดีเย่ียม ดี ผ่าน ไม่ผ่าน 

ประถมศึกษาปีท่ี 1 24 7 14 3 - 

ประถมศึกษาปีท่ี 2 28 12 13 3 - 

ประถมศึกษาปีท่ี 3 31 16 13 2 - 

ประถมศึกษาปีท่ี 4 35 17 18 - - 

ประถมศึกษาปีท่ี 5 32 13 19 - - 

ประถมศึกษาปีท่ี 6 21 10 11 - - 

มัธยมศึกษาปีท่ี 1 40 18 22 - - 

มัธยมศึกษาปีท่ี 2 38 15 23 - - 

มัธยมศึกษาปีท่ี 3 28 11 17 - - 

รวม 277 119 150 8 - 

เฉล่ียร้อยละ 100 42.96 54.15 2.89 - 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self – Assessment Report : SAR) ประจ าปีการศึกษา 2564 
 โรงเรียนบ้านแม่นะ ต าบลแม่นะ อ าเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ 

___________________________________________________________________________ 

 
 

1.5.5 ผลกำรประเมินควำมสำมำรถด้ำนกำรอ่ำนภำษำไทย   
1)  ผลการประเมินการทดสอบความสามารถด้านการอ่าน  นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี  1   มีผล

การประเมินความสามารถด้านการอ่านออกของผู้เรียน (Reading  Test)  โดยส านักทดสอบทางการศึกษา   
ปีการศึกษา 2564  อยู่ในระดับดี ขึ้นไป  คิดเป็นร้อยละ 100 

จ านวนนักเรียนช้ัน ป.1 จ านวน 22 คน (ปกติ : 15 คน, พิเศษ : 7 คน, Walk-in : 0 คน) 

ควำมสำมำรถ 
คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 

ดีมำก ดี พอใช ้ ปรับปรุง 
จ ำนวน ร้อยละ จ ำนวน ร้อยละ จ ำนวน ร้อยละ จ ำนวน ร้อยละ 

การอ่านออกเสียง 11 73.33 3 20.00 1 6.66 0 0.00 
การอ่านรู้เรื่อง 8 53.33 7 46.66 0 0.00 0 0.00 
รวมควำมสำมำรถ 
ทั้ง 2 ด้ำน 

10 66.66 5 33.33 0 0.00 0 0.00 

 
2)  ตารางแสดงคะแนนเฉล่ีย ผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (RT)  

ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1  เปรียบเทียบระดับโรงเรียน ระดับ สพฐ.และระดับประเทศ ปีการศึกษา 2564 
 

ควำมสำมำรถ 
คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 

ระดับโรงเรียน ระดับเขตพื้นที่ ระดับสพฐ. ระดับประเทศ 
การอ่านออกเสียง 76.40 57.62 69.04 69.95 
การอ่านรู้เรื่อง 74.26 68.04 72.30 72.79 

รวมควำมสำมำรถทั้ง 2 ด้ำน 75.33 62.85 70.67 71.38 

 
๓) เปรียบเทียบผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (RT) ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1  

และร้อยละของผลต่างระหว่างปีการศึกษา 2562 – 2563 – 2564 

สมรรถนะ 
ปีการศึกษา ปีการศึกษา ปีการศึกษา ร้อยละของผลต่าง 

 
2562 2563 2564 

ระหว่างปีการศึกษา  
 2563-2562 2564-2563 

กำรอ่ำนออกเสียง 38.01 39.15 76.40 1.14 37.25 
 กำรอ่ำนรู้เร่ือง 60.88 56.42 74.26 -4.46 17.84 
 รวม 2 สมรรถนะ 49.44 47.78 75.33 -1.66 27.55 
  

 

 



รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self – Assessment Report : SAR) ประจ าปีการศึกษา 2564 
 โรงเรียนบ้านแม่นะ ต าบลแม่นะ อ าเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ 

___________________________________________________________________________ 

 
 

1.5.6 ผลกำรประเมินทดสอบควำมสำมำรถพื้นฐำนของผู้เรียนระดับชำติ(NT)ระดับชั้นประถมศึกษำปีที่ 3 
            1) การประเมินการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (NT) ระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3 
ปีการศึกษา 2564 จ านวนนักเรียนช้ัน ป.3 จ านวน 22 คน (ปกติ : 19 คน, ขาดสอบ: 1 คน, พิเศษ : 12 คน,
ขาดสอบ: 1 คน,  Walk-in : 0 คน) 

 

 2) ตารางแสดงคะแนนเฉล่ียของผลทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (NT)  
ปีการศึกษา 2564  เปรียบเทียบระดับโรงเรียน ระดับ สพฐ.และระดับประเทศ 

คะแนนเฉลี่ยร้อยละ ด้ำนคณิตศำสตร์ ด้ำนภำษำไทย เฉลี่ยทั้ง 2 ด้ำน 
ระดับโรงเรียน 34.33 45.39 39.86 
ระดับสพฐ. 48.73 55.48 52.11 
ระดับประเทศ 49.44 56.14 52.80 

 3) การเปรียบเทียบผลการประเมินทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (NT)                  
และร้อยละของผลต่างระหว่างปีการศึกษา 2562 – 2563 – 2564 

ควำมสำมำรถ 
ปีกำรศึกษำ 

2562 
ปีกำรศึกษำ 

2563 
ปีกำรศึกษำ 

2564 

ร้อยละของผลต่ำง 
ระหว่ำงปีกำรศึกษำ 

2563-2562 2564-2563 
ด้านคณิตศาสตร์ 29.78 30.69 34.33 0.91 3.64 
ด้านภาษาไทย 43.21 45.28 45.39 2.07 0.11 
รวมควำมสำมำรถทั้ง 2 ด้ำน 36.50 37.98 39.86 1.48 1.88 

 

 

 

 

 

 

 

 

สาระวิชา 
จ านวน

คน 
คะแนน
เฉล่ีย 

ร้อยละ 
จ านวนร้อยละของนักเรียน 

ดีมาก ดี พอใช้ ปรับปรุง 
ด้านคณิตศาสตร์ 18 34.33 34.33 - 16.67 72.22 11.11 
ด้านภาษาไทย 18 45.39 45.39 5.56 27.78 61.11 5.56 

รวมคะแนนเฉลี่ย
ควำมสำมำรถทั้ง 2 ด้ำน 

79.72 
 

39.86 
- 5.56 94.44 - 



รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self – Assessment Report : SAR) ประจ าปีการศึกษา 2564 
 โรงเรียนบ้านแม่นะ ต าบลแม่นะ อ าเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ 

___________________________________________________________________________ 

 
 

1.5.7 ผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติขั้นพื้นฐำน (O-NET) ระดับชั้นประถมศึกษำปีที่ 6 
 1) ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา2564 เปรียบเทียบระดับ
โรงเรียน ระดับ สพฐ.และระดับประเทศ 

รำยวิชำ 
คะแนนเฉลี่ย 

ระดับโรงเรียน ระดับ สพฐ. ระดับประเทศ 
ภาษาไทย 36.29  49.54  50.38 
คณิตศาสตร์ 32.36 35.85 36.83 
วิทยาศาสตร์ 26.76 33.68 34.31 
ภาษาอังกฤษ 29.04 35.46 39.22 

 
   2) การเปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ย้อนหลัง 3 ปี 
และร้อยละของผลต่างระหว่างปีการศึกษา 2562 – 2563 – 2564 

รำยวิชำ 

คะแนนเฉลี่ย ผลต่ำง 
ระหว่ำงปีกำรศึกษำ ปีการศึกษา 

2562 
ปีการศึกษา 

2563 
ปีการศึกษา 

2564 2563 - 2562 2564 - 2563 
ภาษาไทย 45.94 45.34 36.29  -0.60 -9.05 
คณิตศาสตร์ 26.90 25.00 32.36 -1.90 7.36 
วิทยาศาสตร์ 32.71 31.09 26.76 -1.62 -4.33 
ภาษาอังกฤษ 24.83 30.36 29.04 5.53 -1.32 

 



รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self – Assessment Report : SAR) ประจ าปีการศึกษา 2564 
 โรงเรียนบ้านแม่นะ ต าบลแม่นะ อ าเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ 

___________________________________________________________________________ 

 
 

1.5.8 ผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติขั้นพื้นฐำน (O-NET) ระดับมัธยมศึกษำปีที่ 3  

 1) ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2564 เปรียบเทียบระดับ
โรงเรียน ระดับ สพฐ.และระดับประเทศ 

รำยวิชำ 
คะแนนเฉลี่ย 

ระดับโรงเรียน ระดับ สพฐ. ระดับประเทศ 
ภาษาไทย 52.34 52.13 51.19 
คณิตศาสตร์ 22.91 24.75 24.47 
วิทยาศาสตร์ 30.75 30.75 31.45 
ภาษาอังกฤษ 25.18 30.79 31.11 

  2) การเปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) และร้อยละของผลต่าง
ระหว่างปีการศึกษา 2562 – 2563 – 2564 

รำยวิชำ 

คะแนนเฉลี่ย ผลต่ำง 
ระหว่ำงปีกำรศึกษำ ปีการศึกษา 

2562 
ปีการศึกษา 

2563 
ปีการศึกษา 

2564 2563 - 2562 2564 - 2563 
ภาษาไทย 50.34 48.85 52.34 -1.49 3.49 
คณิตศาสตร์ 23.31 20.65 22.91 -2.66 2.26 
วิทยาศาสตร์ 28.36 27.88 30.75 -0.48 2.87 
ภาษาอังกฤษ 27.14 26.08 25.18 -1.06 -0.90 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self – Assessment Report : SAR) ประจ าปีการศึกษา 2564 
 โรงเรียนบ้านแม่นะ ต าบลแม่นะ อ าเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ 

___________________________________________________________________________ 

 
 

ส่วนที่  2 
ผลกำรประเมินตนเองของสถำนศึกษำ 

 ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา  (Self-Assessment  Report: SAR) ของโรงเรียนบ้านแม่นะ 
สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3 ปีการศึกษา2564 จ าแนกออกเป็น   
2 ระดับ ได้แก่ ระดับปฐมวัย และระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีรายละเอียดดังนี้ 
 
2.1  ระดับปฐมวัย  
 
 ค่ำเป้ำหมำยตำมประกำศของสถำนศึกษำ ปีกำรศึกษำ 2564   

มำตรฐำนที่ 1  คุณภำพของเด็ก 
ค่ำเป้ำหมำย 

 
1) เด็กมีพัฒนาการด้านร่างกาย แข็งแรง มีสุขนิสัยท่ีดี และดูแลความปลอดภัยของตนเองได้ ดีเลิศ 
2 ) มีพัฒนาการด้านอารมณ์ จิตใจ ควบคุม และแสดงออกทางอารมณ์ได้ ดีเลิศ 
3 ) มีพัฒนาการด้านสังคม ช่วยเหลือตนเอง และเป็นสมาชิกท่ีดีของสังคม ดี 
4 ) มีพัฒนาการด้านสติปัญญา ส่ือสารได้มีทักษะการคิดพื้นฐานและแสวงหาความรู้ได้ ดี 
 
 

  ในปีการศึกษา 2564  โรงเรียนบ้านแม่นะ ได้จัดการศึกษาระดับปฐมวัย ตามหลักสูตร
สถานศึกษาระดับปฐมวัย ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2564 เพื่อพัฒนาคุณภาพของเด็ก ให้เป็นไปตามมาตรฐาน
การศึกษาระดับปฐมวัย โดยจัดการศึกษาตามสถานการณ์ การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 
โดยมีการจัดการศึกษาบูรณาการหลากหลายรูปแบบ เช่น On hand  On site ท้ังนี้ได้เป็นไปตามเป้าหมายท่ี 
โรงเรียนก าหนดไว้  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

มำตรฐำนที่ 1 คุณภำพของเด็ก  
1.1 ระดับคุณภำพ : ดี 
1.2 กระบวนกำรพัฒนำคุณภำพเด็ก 

ประเด็นพิจำรณำ โครงกำร/กิจกรรม ผลที่เกิดขึ้น แหล่งข้อมูล 

1. มีพัฒนาการด้าน
ร่างกาย แข็งแรง มีสุข
นิสัยท่ีดี  และดูแลความ
ปลอดภัยของตนเองได้ 

-โครงการปรับปรุง
สภาพแวดล้อมเพื่อเอื้อ
ต่อการเรียนรู้ส าหรับเด็ก
ปฐมวัย 
-โครงการเสริมสร้าง
พัฒนาการเด็กปฐมวัย 
-กิจกรรมหนูน้อยรัก
สุขภาพ 

ผลการพัฒนาการทางด้านร่างกาย แข็งแรงเหมาะสมตามวัย ตามเกณฑ์มาตรฐานของ
กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข บรรลุตามเป้าหมายท่ีสถานศึกษาก าหนดประกอบด้วย 
มีน้ าหนัก ส่วนสูงตามเกณฑ์มาตรฐาน มีสุขนิสัยท่ีดีล้างมือก่อนและหลังรับประทาน
อาหารทุกครั้ง ปฏิบัติตามมาตรฐานการป้องกันการแพร่ระบาดของเช้ือไวรัสโคโรนา 
(covid 19) สวมหน้ากากอนามัยทุกวัน เด็กๆเคล่ือนไหวร่างกายคล่องแคล่ว ทรงตัวได้ดี 
ใช้มือและตาประสานสัมพันธ์ได้ดี เด็กทุกคนได้เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาทางด้าน
ร่างกาย เช่น โครงการปรับปรุงสภาพแวดล้อมเพื่อเอื้อต่อการเรียนรู้ส าหรับเด็กปฐมวัย 
โครงการเสริมสร้างพัฒนาการเด็กปฐมวัย กิจกรรมหนูน้อยรักสุขภาพ  

1. บันทึกน้ าหนักส่วนสูง 
2. บันทึกการตรวจสุขภาพ 
3. บันทึกการรับอาหารเสริมนม  
4. บันทึกการรับอาหารกลางวัน  
5. บันทึกการตรวจสุขภาพ 
6. บันทึกการประเมินผลตาม
แผนการจัดการเรียนรู้  
7. สมุดบันทึกพัฒนาการเด็ก 
8. แผนการจัดประสบการณ์การ
เรียนรู้  
9. โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์
น้อย 
10. โครงการเสริมสร้าง
พัฒนาการเด็กปฐมวัย 
11. กิจกรรมต้นกล้าความดี 

๒. มีพัฒนาการด้าน
อารมณ์ จิตใจ ควบคุม 
และแสดงออกทาง
อารมณ์ได้ 

-โครงการปรับปรุง
สภาพแวดล้อมเพื่อเอื้อ
ต่อการเรียนรู้ส าหรับเด็ก
ปฐมวัย 
-โครงการเสริมสร้าง
พัฒนาการเด็กปฐมวัย 
-กิจกรรมต้นกล้าความดี 

ผลการพัฒนาการทางด้านอารมณ์ จิตใจ เด็กทุกคนได้เข้าร่วมปฏิบัติกิจกรรมท่ีส่งเสริม
พัฒนาการทางด้านอารมณ์ จิตใจ ได้แก่ โครงการปรับปรุงสภาพแวดล้อมเพื่อเอื้อต่อการ
เรียนรู้ส าหรับเด็กปฐมวัย โครงการเสริมสร้างพัฒนาการเด็กปฐมวัย กิจกรรมต้นกล้า
ความดี 
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___________________________________________________________________________ 

 
 

ประเด็นพิจำรณำ โครงกำร/กิจกรรม ผลที่เกิดขึ้น แหล่งข้อมูล 

๓. มีพัฒนาการด้าน
สังคม ช่วยเหลือตนเอง 
และเป็นสมาชิกท่ีดีของ
สังคม 

-โครงการปรับปรุง
สภาพแวดล้อมเพื่อเอื้อ
ต่อการเรียนรู้ส าหรับเด็ก
ปฐมวัย 
-โครงการเสริมสร้าง
พัฒนาการเด็กปฐมวัย 
-กิจกรรมต้นกล้าความดี 
-กิจกรรมสานฝันบัณฑิต
น้อย 

ผลการพัฒนาการทางด้านสังคม  ทุกคนได้เข้าร่วมปฏิบัติกิจกรรมท่ีส่งเสริมพัฒนาการ
ทางด้านสังคม ได้แก่ โครงการปรับปรุงสภาพแวดล้อมเพื่อเอื้อต่อการเรียนรู้ส าหรับเด็ก
ปฐมวัย โครงการเสริมสร้างพัฒนาการเด็กปฐมวัย กิจกรรมต้นกล้าความดี กิจกรรมสาน
ฝันบัณฑิตน้อย 

1. สมุดบันทกึพัฒนาการเด็ก 
2. โครงการเสริมสร้าง
พัฒนาการเด็กปฐมวัย 
3. โครงการบ้าน
นักวิทยาศาสตร์น้อย   
4. แผนการจัดประสบการณ์
การเรียนรู ้
5. บันทึกการประเมินผลตาม
แผนการจัดการเรียนรู้ 
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___________________________________________________________________________ 

 
 

ประเด็นพิจำรณำ โครงกำร/กิจกรรม ผลที่เกิดขึ้น แหล่งข้อมูล 

๔. มีพัฒนาการด้าน
สติปัญญา ส่ือสารได้ มี
ทักษะการคิดพื้นฐาน 

-โครงการปรับปรุง
สภาพแวดล้อมเพื่อเอื้อ
ต่อการเรียนรู้ส าหรับเด็ก
ปฐมวัย 
-โครงการเสริมสร้าง
พัฒนาการเด็กปฐมวัย 
-กิจกรรมรักการอ่าน 

ผลการพัฒนาการทางด้านสติปัญญา เด็กได้รับการส่งเสริมพัฒนาการท้ังส่ีด้าน
ตามแนวทางขับเคล่ือนคุณภาพการศึกษา ๔Q  ส่งเสริมพัฒนาการเด็ก 
ปรับปรุงการจัดประสบการณ์ และพัฒนาเด็กอย่างสม่ าเสมอ ตามนโยบายของ
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3 เด็กทุกคนได้เข้า
ร่วมปฏิบัติกิจกรรมท่ีส่งเสริมพัฒนาการทางด้านสติปัญญา ได้แก่ โครงการ
ปรับปรุงสภาพแวดล้อมเพื่อเอื้อต่อการเรียนรู้ส าหรับเด็กปฐมวัย โครงการ
เสริมสร้างพัฒนาการเด็กปฐมวัย กิจกรรมรักการอ่าน 

1. บันทึกการประเมินผลตามแผนการ
จัดการเรียนรู้  
2. สมุดบันทึกพัฒนาการเด็ก  
3. แผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้  
4. บันทึกการอ่าน 
5. บันทึกออมทรัพย์ 
6. บันทึกการใช้ ICT 
7. โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย 
8. โครงการเสริมสร้างพัฒนาการเด็ก
ปฐมวัย 
9. กิจกรรมศึกษาแหล่งเรียนรู้ 
10. บันทึกโฮมรูม(อบรมนักเรียน) 
11. แฟ้มผลงานนักเรียน 
12. งานวิจัยในช้ันเรียน 
13. รายงานส่ือนวัตกรรม Best 
Practice 
14. รายงานกิจกรรมวันส าคัญ 
15. ทะเบียนคุมส่ือประกอบการจัด
ประสบการณ์  
16. ภาพถ่าย  
17. บรรยากาศในช้ันเรียน 

 



 

 

     1.3 จุดเด่น และ จุดที่ควรพัฒนำ  

ประเด็นพิจารณา จุดเด่น/เป็นไปตามเป้าหมาย จุดท่ีควรพัฒนา 

1.มีพัฒนาการด้าน
ร่างกาย แข็งแรง มีสุข
นิสัยท่ีดี  และดูแลความ
ปลอดภัยของตนเองได้ 

เด็กปฐมวัยมีร่างกายแข็งแรง มีน้ าหนัก
ส่วนสูงตามเกณฑ์และสามารถดูแลความ
ปลอดภัยของตนเองได้ 

สุขนิสัยท่ีดี เช่น การแปรงฟัน ความ
สะอาด  

เด็กร้อยละ 8.33 มีน้ าหนักเกินเกณฑ์ 

๒ มีพัฒนาการด้าน
อารมณ์ จิตใจ ควบคุม 
และแสดงออกทาง
อารมณ์ได้ 

เด็กปฐมวัยมีสุขภาพจิตดี อารมณ์ร่าเริง
แจ่มใส ควบคุม และแสดงออกทางอารมณ์
ได้อย่างดีทุกคน 

 

๓ มีพัฒนาการด้าน
สังคม ช่วยเหลือตนเอง 
และเป็นสมาชิกท่ีดีของ
สังคม 

เด็กปฐมวัยรู้จักช่วยเหลือ แบ่งปันเพื่อน มี
จิตอาสา มีความซื่อสัตย์ต่อตนเองและผู้อื่น 
ใช้จ่ายทรัพย์ วัสดุส่ิงของอย่างประหยัด  
รู้คุณค่า มีคุณธรรม จริยธรรม และ
ช่วยเหลือตนเองในการปฏิบัติกิจวัตร
ประจ าวันได้ดีดีทุกคน 

 

๔ มีพัฒนาการด้าน
สติปัญญา ส่ือสารได้ มี
ทักษะการคิดพื้นฐาน 

มีความสามารถด้านการอ่านการเขียนได้
เหมาะสมตามวัย สามารถส่ือสารได้ มี
ทักษะการคิดพื้นฐาน 

เด็กร้อยละ 4.17 พัฒนาด้านการพูด
ช้ากว่าเพื่อนในระดับเดียวกัน 
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1.4 แผนพัฒนำคุณภำพเพื่อยกระดับให้สูงขึ้น 
 

ประเด็นพิจำรณำ โครงกำร/กิจกรรม 

1.มีพัฒนาการด้านร่างกาย 
แข็งแรง มีสุขนิสัยท่ีดี  และดูแล
ความปลอดภัยของตนเองได้ 

-โครงการปรับปรุงสภาพแวดล้อมเพื่อเอื้อต่อการเรียนรู้ส าหรับเด็กปฐมวัย 
-โครงการเสริมสร้างพัฒนาการเด็กปฐมวัย 
   -กิจกรรมหนูน้อยรักสุขภาพ 

๒ มีพัฒนาการด้านอารมณ์ 
จิตใจ ควบคุม และแสดงออก
ทางอารมณ์ได้ 

-โครงการปรับปรุงสภาพแวดล้อมเพื่อเอื้อต่อการเรียนรู้ส าหรับเด็กปฐมวัย 
-โครงการเสริมสร้างพัฒนาการเด็กปฐมวัย 
   -กิจกรรมต้นกล้าความดี 

๓ มีพัฒนาการด้านสังคม 
ช่วยเหลือตนเอง และเป็น
สมาชิกท่ีดีของสังคม 

-โครงการปรับปรุงสภาพแวดล้อมเพื่อเอื้อต่อการเรียนรู้ส าหรับเด็กปฐมวัย 
-โครงการเสริมสร้างพัฒนาการเด็กปฐมวัย 
   -กิจกรรมต้นกล้าความดี 
   -กิจกรรมสานฝันบัณฑิตน้อย 

๔ มีพัฒนาการด้านสติปัญญา 
ส่ือสารได้ มีทักษะการคิด
พื้นฐาน 

-โครงการปรับปรุงสภาพแวดล้อมเพื่อเอื้อต่อการเรียนรู้ส าหรับเด็กปฐมวัย 
-โครงการเสริมสร้างพัฒนาการเด็กปฐมวัย 
   -กิจกรรมรักการอ่าน 
   -กิจกรรมนักวิทยาศาสตร์ตัวน้อย 

 
บทสรุป  

 คุณภาพเด็กของโรงเรียนบ้านแม่นะ ท้ังด้าน ร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคมและสติปัญญา เป็นไปตาม 
ค่าเป้าหมายท่ีสถานศึกษาก าหนด ท้ังนี้เนื่องจากมีการจัดประสบการณ์โดยบูรณาการให้เข้ากับสถานการณ์โควิด 

โดยมีโครงการเพื่อพัฒนาด้านคุณภาพเด็กได้แก่  

-โครงการปรับปรุงสภาพแวดล้อมเพื่อเอื้อต่อการเรียนรู้ส าหรับเด็กปฐมวัย 
-โครงการเสริมสร้างพัฒนาการเด็กปฐมวัย 
   -กิจกรรมหนูน้อยรักสุขภาพ 
   -กิจกรรมรักการอ่าน 
   -กิจกรรมต้นกล้าความดี 
   -กิจกรรมสานฝันบัณฑิตน้อย 
   -กิจกรรมนักวิทยาศาสตร์ตัวน้อย 
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มำตรฐำนที่ 2  กระบวนกำรบริหำรและกำรจัดกำร 
 

ค่ำเป้ำหมำยตำมประกำศของสถำนศึกษำ ปีกำรศึกษำ 2564  
มำตรฐำนที่ 2  กระบวนกำรบริหำรและกำรจัดกำร ค่ำเป้ำหมำย 

2.1)   มีหลักสูตรสถานศึกษาท่ีครอบคลุมพัฒนาการท้ัง 4 ด้าน สอดคล้อง 
        กับบริบทของท้องถิ่น 

ดีเลิศ 

2.2)  จัดครูให้เพียงพอกับช้ันเรียน  ดีเลิศ 
2.3)   ส่งเสริมให้ครูมีความเช่ียวชาญด้านการจัดประสบการณ์ ดี 
2.4)   จัดสภาพแวดล้อมและส่ือเพื่อการเรียนรู้ อย่างปลอดภัย และเพียงพอ  ดีเลิศ 
2.5)   ให้บริการส่ือ เทคโนโลยีสารสนเทศและส่ือการเรียนรู้เพื่อสนับสนุน 
        การจัดประสบการณ์ส าหรับครู,นักเรียน 

ดี 

2.6)   มีระบบบริหารคุณภาพที่เปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วม  ดี 
 
 สถานศึกษาด าเนินการบริหาร และจัดการสถานศึกษาท่ีครอบคลุมด้านวิชาการ ด้านครู และ
บุคลากร ด้านข้อมูลสารสนเทศ ด้านสภาพแวดล้อมและส่ือเพื่อการเรียนรู้ และด้านระบบประกันคุณภาพ
ภายใน โดยเปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา มีการก ากับติดตามการด าเนินงาน
อย่างเป็นระบบ และต่อเนื่องเพื่อสร้างความมั่นใจต่อคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา  ดังนี้  
 1.  มีหลักสูตรสถานศึกษาท่ียืดหยุ่น สอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย เน้นการเรียนรู้  
การเล่น และการลงมือปฏิบัติ ตอบสนองความต้องการ และความแตกต่างของเด็ก 
 2.  สถานศึกษาจัดครูประจ าการท่ีจบการศึกษาปฐมวัยได้เหมาะสมกับภารกิจการเรียนการสอน 
 3.  สถานศึกษาจัดสภาพแวดล้อมภายในและภายนอกห้องเรียนท่ีค านึงถึงความปลอดภัย ส่งเสริม
ให้เกิดการเรียนรู้เป็นรายบุคคล และกลุ่ม มีมุมประสบการณ์ ส่ือเพื่อการเรียนรู้อย่างเพียงพอ 
 4.  สถานศึกษาให้บริการส่ือเทคโนโลยีสารสนเทศ วัสดุ และอุปกรณ์ เพื่อสนับสนุนการจัด
ประสบการณ์และพัฒนาครูอย่างเหมาะสมกับบริบทของสถานศึกษา 
  5.  มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา การช้ีแนะระหว่างการปฏิบัติงานท่ีส่งผลต่อ
คุณภาพมาตรฐานของสถานศึกษา บูรณาการการปฏิบัติงานและเปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วม 
 
 



 

 

2.1 ระดับคุณภำพ : ดี 

2.2 กระบวนกำรพัฒนำด้ำนกำรบริหำรและกำรจัดกำร 

ประเด็น
พิจำรณำ 

โครงกำร/
กิจกรรม 

ผลที่เกิดขึ้น แหล่งข้อมูล 

1.มีหลักสูตร
ครอบคลุม
พัฒนาการท้ัง ๔ 
ด้าน สอดคล้อง
กับบริบทของ
ท้องถิ่น 

- โครงการจัดท า
รายงานการ
พัฒนาคุณภาพ
การศึกษาระดับ 
ประถมวัย 

โรงเรียนมีหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยที่เน้นพัฒนาการท้ัง 4 ด้านโดยบูรณาการ สอดแทรก ความ
ต้องการของท้องถิ่น เพื่อจัดประสบการณ์แบบบูรณาการการเรียนการสอนครบท้ัง 6 กิจกรรมให้
เด็กได้เรียนรู้ผ่านการเล่น เรียนปนเล่น การปฏิบัติจริง การฝึกทักษะด้านต่าง ๆ ตรงตาม
หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย มีการออกแบบการจัดประสบการณ์ ท่ีเตรียมความพร้อมและไม่
เร่งรัดวิชาการ เน้นการเรียนรู้ผ่านการเล่นและการลงมือปฏิบัติจริง  โดยการจัดระบบบริหาร
จัดการคุณภาพภายในสถานศึกษาก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาท่ีสอดคล้องกับ
มาตรฐานการศึกษาปฐมวัย  อัตลักษณ์ท่ีสถานศึกษาก าหนด จัดท ารายงานผลการประเมิน
ตนเองประจ าปี 

1. แผนพัฒนาคุณภาพการจัด
การศึกษา 
2. แผนปฏิบัติการประจ าปี 
3. รายงานการประเมินตนเอง SAR  
4. หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย  
5. แผนการจัดประสบการณ์และ
บันทึกผลการจัดประสบการณ์ 

๒ จัดครูให้
เพียงพอกับช้ัน
เรียน 

- โครงการพัฒนา
งานกลุ่มงาน
บริหารบุคคล 

โรงเรียนมีครูสอนระดับปฐมวัย 2 คน วิชาเอกปฐมวัยจ านวน 1 คน มีครูเพียงพอกับช้ันเรียน  มี
เด็กระดับปฐมวัยจ านวน 24 คน  มีครูรับผิดชอบ 2 คน ประจ าช้ันอนุบาลปีท่ี 2 จ านวน 1 คน 
ต่อจ านวนเด็ก 8 คน  และประจ าช้ันอนุบาลปีท่ี 3 จ านวน 1 คน ต่อเด็กจ านวน 16 คน รวม
จ านวนท้ังหมด 24 คน คิดเป็นเกณฑ์ 
ครู : นักเรียน 1:25 อยู่ในเกณฑ์อัตราครูต่อนักเรียนโรงเรียนขนาดกลาง 

 

 

1. แผนพัฒนาคุณภาพการจัด
การศึกษา 
2. แผนปฏิบัติการประจ าปี 
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___________________________________________________________________________ 

 
 

ประเด็น
พิจำรณำ 

โครงกำร/
กิจกรรม 

ผลที่เกิดขึ้น แหล่งข้อมูล 

๓ ส่งเสริมให้ครูมี
ความเช่ียวชาญ
ด้านการจัด
ประสบการณ์ 

- โครงการพัฒนา
งานกลุ่มงาน
บริหารบุคคล 

- โครงการอบรม 
ประชุม สัมมนา 

ครูปฐมวัยเข้ารับการอบรมพัฒนาตนเองเกี่ยวกับวชิาชีพ และการจัดการเรียนรู้ส าหรับเด็ก
ปฐมวัยเฉล่ีย 5 ครั้ง/ปี  น าความรู้ความสามารถในการวิเคราะห์และออกแบบหลักสูตร
สถานศึกษาทักษะในการจัดประสบการณ์  สังเกตและประเมินพัฒนาการเด็กเป็นรายบุคคล มี
ปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับเด็ก  ผู้ปกครองและชุมชน  โรงเรียนจัดกิจกรรมแลกเปล่ียนเรียนรู้  

1. รายงานการอบรม สัมมนา 
ศึกษาดูงาน 
2. รายงานแผนปฏิบัติราชการ
ประจ าป ี
3. แผนการจัดประสบการณ์และ
บันทึกผลการจัดประสบการณ์  
4. การประเมินพัฒนาการและ
บันทึกหลังแผนการจัด
ประสบการณ์ 
5. บันทึกนิเทศภายใน 
6. เกียรติบัตร วุฒิบัตร  
7. ส่ือ นวัตกรรม 

๔  จัด
สภาพแวดล้อม
และส่ือเพื่อการ
เรียนรู้ อย่าง
ปลอดภัย และ
เพียงพอ 

- โครงการ
ปรับปรุง
สภาพแวดล้อม
เพื่อเอื้อต่อการ
เรียนรู้ส าหรับเด็ก
ปฐมวัย 

โรงเรียนระดมทุนเพื่อปรับปรุงอาคารเรียนห้องเรยีนเด็กปฐมวัยทั้ง 2 ห้อง จัดท าโครงการ
ปรับปรุงภูมิทัศน์อาคารอนุบาล ทุกห้องสะอาด เป็นระเบียบ อากาศถ่ายเทได้สะดวก มีห้องน้ า
เฉพาะส าหรับเด็กใกล้ห้องเรียน มีโรงอาหารส าหรับเด็กอนุบาลเพียงพอและเหมาะสมกับเด็ก  มี
การจัดสภาพแวดล้อมภายในห้องเรียนให้มีความปลอดภัย มีแสงสว่างเพียงพอเอื้อต่อการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอน จัดท าส่ือเพื่อการเรียนรู้ อย่างพอเพียงและหลากหลาย ห้องเรียนทุก
ห้องมีการจัดมุมประสบการณ์ มีส่ือต่าง ๆ อย่างหลากหลายเช่น มุมของเล่น มุมหนังสือนิทาน 
มุมเกมการศึกษา มุมบทบาทสมมุติ มุมแปรงฟัน มุมน้ าด่ืม เป็นต้น  เหมาะต่อการจัดจัดการ
เรียนรู้เด็กปฐมวัย 

1. โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์
อาคารอนุบาล 
2.การจัดสภาพแวดล้อม 
บรรยากาศช้ันในเรียน 
3. บันทึกการใช้แหล่งเรียนรู้ 
4. รายงานผลโครงการการดูแล
อาคารสถานท่ีสภาพแวดล้อมและ
พัฒนาแหล่งเรียนรู ้
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___________________________________________________________________________ 

 
 

ประเด็น
พิจำรณำ 

โครงกำร/
กิจกรรม 

ผลที่เกิดขึ้น แหล่งข้อมูล 

๕. ให้บริการส่ือ
เทคโนโลยี
สารสนเทศและ
ส่ือการเรียนรู้เพื่อ
สนับสนุนการจัด
ประสบการณ์ 

- โครงการจัดซื้อ
วัสดุทางการ
ศึกษา 

ห้องเรียนระดับปฐมวัยมีส่ือเทคโนโลยีและส่ือการเรียนรู้ เพื่อใช้ในการจัดประสบการณ์เรียนรู้แก่
เด็ก  ครูให้บริการส่ือการเรียนรู้แก่ผู้เรียน ผู้ปกครอง คณะครูในโรงเรียน และเผยแพร่ส่ือให้
เพื่อนครูโรงเรียนอืน่อยู่เสมอ 

1. โครงการส่งเสริมการใช้ส่ือ ICT 
เพื่อการเรียนรู ้
2. แบบบันทึกการใช้ส่ือ ICT 
3. รายงานการอบรมพัฒนาด้าน
เทคโนโลยี 

6. มีระบบ
บริหารคุณภาพท่ี
เปิดโอกาสให้
ผู้เกี่ยวข้องทุก
ฝ่ายมีส่วนร่วม 

-โครงการ
เสริมสร้าง
พัฒนาการเด็ก
ปฐมวัย 

โรงเรียนก าหนดมาตรฐานการศึกษาท่ีสอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาปฐมวัยและมีอัตลักษณ์
ของสถานศึกษา จัดท าแผนพัฒนาการศึกษา มีการประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพภายใน
สถานศึกษา โดยการมีส่วนร่วมของทุกฝ่าย 

1. แผนปฏิบัติการประจ าปี
งบประมาณ 2564 
2. บันทึกการใช้ส่ือ ICT 



 

 

     2.3 จุดเด่น และ จุดที่ควรพัฒนำ  

ประเด็นพิจำรณำ จุดเด่น/เป็นไปตำมเป้ำหมำย จุดที่ควรพัฒนำ 

1.มีหลักสูตรครอบคลุม
พัฒนาการท้ัง ๔ ด้าน สอดคล้อง
กับบริบทของท้องถิ่น 

ครูมีความรู้ความสามารถตรงสาขาวิชา
ท่ีสอน และมีประสบการณ์ในการ
ปฏิบัติการสอนปฐมวัย ท าให้ครู
สามารถออกแบบการเรียนรู้ให้มี
ประสิทธิภาพและมีพัฒนาการตามวัย 
มีการผลิตส่ือ และจัดหาส่ือเพื่อ
พัฒนาการเรียนรู้อย่างพอเพียงและ
หลากหลาย 

โรงเรียนควรมีระบบอินเตอร์เน็ต
ให้ท่ัวถึงและมีประสิทธิภาพท่ีสูง
เพื่อส่งเสริมให้ครูและนักเรียนได้
ใช้เทคโนโลยีเพื่อการสืบค้นแหล่ง
เรียนรู้มาพัฒนานักเรียนในด้าน
การจัดประสบการณ์ให้ดียิ่งขึ้น 

๒. จัดครูให้เพียงพอกับช้ันเรียน 

๓. ส่งเสริมให้ครูมีความเช่ียวชาญ
ด้านการจัดประสบการณ์ 

๔.  จัดสภาพแวดล้อมและส่ือ
เพื่อการเรียนรู้ อย่างปลอดภัย 
และเพียงพอ 

๕. ให้บริการส่ือเทคโนโลยี
สารสนเทศและส่ือการเรียนรู้เพื่อ
สนับสนุนการจัดประสบการณ์ 

6.มีระบบบริหารคุณภาพที่เปิด
โอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วน
ร่วม 
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2.4 แผนพัฒนำคุณภำพเพื่อยกระดับให้สูงขึ้น 
 

ประเด็นพิจำรณำ โครงกำร/กิจกรรม 

1. มีหลักสูตรครอบคลุมพัฒนาการท้ัง ๔ ด้าน 
สอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่น 

จัดสรรบุคลากรครูเอกปฐมวัยเพิ่ม จัดสรรงบประมาณ
เพิ่มเติมให้กับกิจกรรมอินเตอร์เน็ตและเว็บไซต์  เพื่อ
น าไปปรับปรุงระบบอินเตอร์เน็ตภายในโรงเรียนให้มี
ประสิทธิภาพสูงและสามารถใช้งานได้ท่ัวถึง ๒. จัดครูให้เพียงพอกับช้ันเรียน 

๓. ส่งเสริมให้ครูมีความเช่ียวชาญด้านการจัด
ประสบการณ์ 

๔. จัดสภาพแวดล้อมและส่ือเพื่อการเรียนรู้ อย่าง
ปลอดภัย และเพียงพอ 

๕. ให้บริการส่ือเทคโนโลยีสารสนเทศและส่ือการ
เรียนรู้เพื่อสนับสนุนการจัดประสบการณ์ 

6. มีระบบบริหารคุณภาพที่เปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้อง
ทุกฝ่ายมีส่วนร่วม 

 
บทสรุป  

 มีส่ือและแหล่งเรียนรู้ท่ีมีคุณภาพ มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารและการ
จัดการเรียนรู้ เช่น มีแหล่งเรียนรู้ที่ท าให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ เช่น สนามเด็กเล่นท่ีมีมาตรฐาน ท าให้ผู้เรียนเกิด
พัฒนาการท้ัง 4 ด้าน คือ ด้านร่างกาย ด้านอารมณ์-จิตใจ สังคมและสติปัญญา เป็นท่ียอมรับจากผู้ปกครอง
และชุมชน โดยเฉพาะด้านอารมณ์ ผู้เรียนมีความสุข สนุกกับการท ากิจกรรมทุกครั้ง ส่วนด้านสติปัญญาผู้เรียน
ได้เรียนรู้กิจกรรมนักวิทยาศาสตร์น้อยจนเกิดการเรียนรู้ที่เด็กให้ความสนใจ สนุกไปกับการเรียน และมีเจตคติ
ท่ีดีต่อการเรียน  
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มำตรฐำนที่ 3  กำรจัดประสบกำรณ์ที่เน้นเด็กเป็นส ำคัญ 
 

ค่ำเป้ำหมำยตำมประกำศของสถำนศึกษำ ปีกำรศึกษำ 2564  
มำตรฐำนที่ 3  กำรจัดประสบกำรณ์ที่เน้นเด็กเป็นส ำคัญ ค่ำเป้ำหมำย 

 3.1)  จัดประสบการณ์ท่ีส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการทุกด้านอย่างสมดุลเต็ม
ศักยภาพ 

ดีเลิศ 

 3.2)  สร้างโอกาสให้เด็กได้รับประสบการณ์ตรง เล่นและปฏิบัติอย่างมีความสุข ดี 
 3.3)  จัดบรรยากาศท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้ ใช้ส่ือและเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมกับวัย ดีเลิศ 
 3.4)  ประเมินพัฒนาการเด็กทุกคนตามสภาพจริงและน าผลการประเมิน

พัฒนาการ เด็กไปปรับปรุงการจัดประสบการณ์และพัฒนาเด็ก 
ดี 

 
 ครูจัดประสบการณ์ให้เด็กมีพัฒนาการทุกด้านอย่างสมดุลเต็มศักยภาพ รู้จักเด็กเป็นรายบุคคล 
และสร้างโอกาสให้เด็กทุกคนได้รับประสบการณ์ตรง เล่น และลงมือกระท าผ่านประสาทสัมผัส จัดบรรยากาศ
ท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้ ใช้ส่ือและเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมกับวัย มีการติดตาม และประเมินผลพัฒนาการเด็กอย่าง
เป็นระบบ ดังนี้ 
 1.  จัดประสบการณ์ท่ีส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม และสติปัญญา 
อย่างสมดุลเต็มศักยภาพโดยความร่วมมือของผู้ปกครอง พ่อแม่ ชุมชน และผู้เกี่ยวข้องวิเคราะห์ข้อมูลเด็กเป็น
รายบุคคล จัดท าแผนการจัดประสบการณ์ จากการวิเคราะห์มาตรฐานคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ในหลักสูตร
สถานศึกษา 
 2.  สร้างโอกาสให้เด็กได้รับประสบการณ์ตรง เล่นและปฏิบัติอย่างมีความสุข  ครูจัดประสบการณ์
ท่ีเช่ือมโยงกับประสบการณ์เดิมให้เด็กมีโอกาสเลือกท ากิจกรรมอย่างอิสระ ตามความต้องการ ความสนใจ 
ความสามารถ ตอบสนองต่อวิธีการเรียนรู้ของเด็กเป็นรายบุคคล หลากหลายรูปแบบจากแหล่งเรียนรู้ ท่ี
หลากหลาย เด็กได้เลือกเล่นเรียนรู้ ลงมือกระท าและสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง 
 3.  จัดบรรยากาศท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้ ใช้ส่ือ และเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมกับวัย ครูจัดห้องเรียนให้
สะอาด อากาศถ่ายเท ปลอดภัย มีพื้นท่ีแสดงผลงานเด็ก พื้นท่ีมุมประสบการณ์ และการจัดกิจกรรมเด็กมีส่วน
ร่วมในการจัดสภาพแวดล้อมในห้องเรียน เช่นป้ายนิเทศ การดูแลความสะอาดของห้องเรียน ครูใช้ส่ือและ
เทคโนโลยีท่ีเหมาะสมกับช่วงอายุ ระยะความสนใจของเด็ก 
 4.  ประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริง และน าผลการประเมินพัฒนาการเด็กไปปรับปรุงการจัด
ประสบการณ์และพัฒนาเด็ก  ครูประเมินพัฒนาการเด็กจากกิจกรรม และกิจวัตรประจ า วันด้วยการสังเกต 
แฟ้มสะสมงาน และวิเคราะห์ผลการประเมินพัฒนาการเด็กโดยผู้ปกครองและผู้เกี่ยวข้องมีส่วนร่วม 
 



 

 

3.1 ระดับคุณภำพ : ดี 

3.2 กระบวนกำรพัฒนำด้ำนกำรจัดประสบกำรณ์ที่เน้นเด็กเปน็ส ำคัญ 

ประเด็นพิจำรณำ โครงกำร/กิจกรรม ผลที่เกิดขึ้น แหล่งข้อมูล 

1. จัดประสบการณ์ท่ี
ส่งเสริมให้เด็กมี
พัฒนาการทุกด้าน
อย่างสมดุลเต็ม
ศักยภาพ 

-โครงการปรับปรุง
สภาพแวดล้อมเพื่อ
เอื้อต่อการเรียนรู้
ส าหรับเด็กปฐมวัย 
-โครงการ
เสริมสร้าง
พัฒนาการเด็ก
ปฐมวัย 

ครูจัดประสบการณ์ส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม และสติปัญญาอย่างสมดุล  มี
การวิเคราะห์เด็กเป็นรายบุคคล จัดท าแผนการจัดประสบการณ์สอดคล้องพัฒนาการของเด็กตามหลักสูตร
การศึกษาปฐมวัย  มีการบันทึกหลังแผนการจัดประสบการณ์ และประเมินเด็กเป็นรายบุคคลตามพัฒนาการท้ัง 
4 ด้านเด็กปฐมวัย  ทุกสัปดาห์  จัดท าแผนการจัดประสบการณ์ 6 กิจกรรมหลัก ได้แก่กิจกรรมเคล่ือนไหวและ
จังหวะ  กิจกรรมเสริมประสบการณ์ กิจกรรมเล่นเสรี  กิจกรรมกลางแจ้ง  กิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์  กิจกรรม
เกมการศึกษา  ให้เด็กได้ลงมือปฏิบัติจริง ส่งเสริมพัฒนาการทางด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคมและ
สติปัญญาของเด็กปฐมวัย  จัดกิจกรรมให้เด็กทุกคนได้รับประสบการณ์ตรงผ่านการเล่น และปฏิบัติอย่างมี
ความสุข  เช่ือมโยงประสบการณ์เดิม ให้เด็กได้เลือกท ากิจกรรมอย่างอิสระ ตามความต้องการ ความสนใจและ
ความสามารถของเด็ก 

1. แผนการจัด
ประสบการณ์  
2. บันทึกผลการจัด
ประสบการณ์  
3. ประเมิน
พัฒนาการเด็ก
รายบุคคล  
4. โครงการบ้าน
นักวิทยาศาสตร์
น้อย  
5. กิจกรรมการ
สอนแบบโครงงาน 
6. งานวิจัย 
7. ส่ือ นวัตกรรม   
8. มุมผลงานเด็ก 
9. ข้อมูลเด็กเป็น
รายบุคคล  
10. บันทึกเยี่ยม
บ้านนักเรียน  

๒ สร้างโอกาสให้เด็ก
ได้รับประสบการณ์ตรง 
เล่นและปฏิบัติอย่างมี
ความสุข 

-โครงการ
เสริมสร้าง
พัฒนาการเด็ก
ปฐมวัย 

ครูผู้สอนจัดกิจกรรมระดับปฐมวัย 6 กิจกรรมหลัก ส่งผลให้เด็กมีพัฒนาการท้ัง 4 ด้านในระดับดี จัด
ประสบการณ์ท่ีเช่ือมโยงกับประสบการณ์เดิม ให้เด็กเล่นตามความสนใจ จัดกิจกรรมท่ีส่งเสริมพัฒนาการเด็ก
เรียนรู้จากการได้ปฏิบัติจริง จัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการทั้ง 6 กิจกรรม ประกอบด้วย กิจกรรมเสรี 
ได้แก่ การเล่นกับส่ือ เครื่องเล่น กิจกรรมสร้างสรรค์ ได้แก่ การเขียนภาพ การปั้น การฉีกตัดปะ การพิมพ์ภาพ 
การร้อยลูกปัดและการประดิษฐ์  กิจกรรมเคล่ือนไหว ได้แก่ การเคล่ือนไหวตามจังหวะเพลง ค าคล้องจอง 
เครื่องเคาะจังหวะ อุปกรณ์อื่นๆอย่างเสรี  กิจกรรมเสริมประสบการณ์ ได้แก่ การจัดกิจกรรมด้วยวิธีการสนทนา 
อภิปราย การเล่านิทาน การสาธิต การทดลอง การศึกษานอกสถานท่ี บทบาทสมมุติ การเล่นเกม ค าคล้องจอง 
กิจกรรมกลางแจ้งได้แก่ การเล่นเครื่องสนาม เล่นทราย และเล่นน้ า กิจกรรมเกมการศึกษา โดยเล่นคนเดียวหรือ
เล่นเป็นกลุ่ม เกมจับคู่ เกมแยกประเภท เกมการจัดหมู่ เกมเรียงล าดับ และภาพตัดต่อ 
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๓. จัดบรรยากาศท่ีเอื้อ
ต่อการเรียนรู้ ใช้ส่ือ
และเทคโนโลยีท่ี
เหมาะสมกับวัย 

- โครงการปรับปรุง
สภาพแวดล้อมเพื่อ
เอื้อต่อการเรียนรู้
ส าหรับเด็กปฐมวัย 
- โครงการจัดซื้อ
วัสดุทางการศึกษา 

จัดบรรยากาศช้ันเรียนให้เหมาะสม สะอาด เรียบร้อย อากาศถ่ายเทได้ดี เอื้อต่อการเรียนรู้ของเด็กผลิต และใช้
ส่ือเทคโนโลยีเหมาะสมกับวัย  เช่น เกมโดมิโน  ต่อบล็อกหรรษา นิทาน ร้อยเชือกตามวันสีอะไรทายกันนะ ให้
เด็กได้เล่นปนเรียนอย่างมีความสุข  และมีการติดตามประเมินผลพัฒนาการตามสภาพจริง โดยการสังเกต 
สัมภาษณ์  โดยบันทึกข้อมูลเด็กเป็น รายบุคคล จากกิจกรรมเย่ียมบ้านนักเรียน  บันทึกตรวจสุขภาพบันทึกผล
การจัดประสบการณ์   ประเมินพัฒนาการเด็กรายบุคคล   การจัดบอร์ดผลงานเด็กปฐมวัย  ปรับปรุงการจัด
ประสบการณ์ และพัฒนาเด็กอย่างสม่ าเสมอ 

11. การสังเกต/
สัมภาษณ์ 
12. บรรยากาศช้ัน
เรียน 

๔. ประเมินพัฒนาการ
เด็กทุกคนตามสภาพ
จริงและน าผลการ
ประเมินพัฒนาการ 
เด็กไปปรับปรุงการจัด
ประสบการณ์และ
พัฒนาเด็ก 

- โครงการจัดท า
รายงานการพัฒนา
คุณภาพการศึกษา
ระดับ 
ปฐมวัย 

เด็กระดับปฐมวัยมีพัฒนาการท้ัง 4 ด้าน อยู่ในระดับดี ครูประเมินพัฒนาการเด็กท้ัง 4 ด้านจากกิจกรรมและ
กิจวัตรประจ าวันด้วยเครื่องมือและวิธีการท่ีหลากหลาย โดยวิธีสังเกตและบันทึกการร่วมกิจกรรมท้ัง 6 กิจกรรม  
ครูบันทึกพัฒนาการเด็ก วิเคราะห์และประเมินพัฒนาการโดยผู้ปกครองมีส่วนร่วมเพื่อน ามาปรุงปรงุพัฒนาการ
จัดการเรียนการสอนให้มีคุณภาพดีข้ึนและมีการแลกเปล่ียนเรียนรู้การจัดประสบการณ์ท่ีมีประสิทธิภาพ 



 

 

     2.3 จุดเด่น และ จุดที่ควรพัฒนำ  

ประเด็นพิจำรณำ จุดเด่น/เป็นไปตำมเป้ำหมำย จุดที่ควรพัฒนำ 

1. จัดประสบการณ์ท่ีส่งเสริมให้เด็กมี
พัฒนาการทุกด้านอย่างสมดุลเต็ม
ศักยภาพ 

ครูสามารถจัดประสบการณ์ให้
เด็กสามารถใช้ชีวิตในสังคมได้
และปฏิบัติตนในชีวิตประจ าวันได้
อย่างมีความสุข 

จัดหาส่ือและเทคโนโลยี เช่น แทบเล็ต 
คอมพิวเตอร์ โปรแกรมส าเร็จรูปช่วย
สอน เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของเด็กให้
มากยิ่งขึ้น 

๒ สร้างโอกาสให้เด็กได้รับ
ประสบการณ์ตรง เล่นและปฏิบัติอย่าง
มีความสุข 

๓ จัดบรรยากาศท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้ 
ใช้ส่ือและเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมกับวัย 

๔ ประเมินพัฒนาการเด็กทุกคนตาม
สภาพจริงและน าผลการประเมิน
พัฒนาการ เด็กไปปรับปรุงการจัด
ประสบการณ์และพัฒนาเด็ก 

 
2.4 แผนพัฒนำคุณภำพเพื่อยกระดับให้สูงขึ้น 

 
ประเด็นพิจำรณำ โครงกำร/กิจกรรม 

1. จัดประสบการณ์ท่ีส่งเสริมให้เด็กมี
พัฒนาการทุกด้านอย่างสมดุลเต็ม
ศักยภาพ 

แผนงาน โครงการ กิจกรรมท่ีจะด าเนินการ ในการพัฒนา
คุณภาพ ประกอบด้วย กิจกรรมเครือข่ายผู้ปกครอง  กิจกรรมสาน
สัมพันธ์โรงเรียนถึงผู้ปกครอง กิจกรรมเยี่ยมบ้าน  กิจกรรม
นิทรรศการผลงานเด็ก  เพื่อให้ผู้ปกครองและครูได้มีปฏิสัมพันธ์  
ปรึกษา  ช่วยกันแก้ไขและส่งเสริมเด็กให้ เป็นคนเก่ง คนดี และมี
ความสุข 
 

๒ สร้างโอกาสให้เด็กได้รับประสบการณ์
ตรง เล่นและปฏิบัติอย่างมีความสุข 

๓ จัดบรรยากาศท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้ ใช้
ส่ือและเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมกับวัย 

๔ ประเมินพัฒนาการเด็กทุกคนตาม
สภาพจริงและน าผลการประเมิน
พัฒนาการ เด็กไปปรับปรุงการจัด
ประสบการณ์และพัฒนาเด็ก 
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บทสรุป  
 ครูได้รับวุฒิบัตรการอบรมหลักสูตรการจัดท าส่ือการเรียนการสอน  สร้างพัฒนาการเรียนรู้ ส าหรับ
เด็กก่อนวัยเรียนและปฐมวัย  มีหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัย มีแผนการจัดประสบการณ์ท่ีเน้นเด็กเป็นส าคัญ  
4 สาระ มีการออกเยี่ยมบ้านนักเรียนและได้บันทึกการเยี่ยมบ้าน มีการท าวิจัยช้ันเรียน ครูได้รับการอบรม
พัฒนาสามารถน าความรู้ ทักษะมาจัดประสบการณ์ท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ครูใช้ส่ือและเทคโนโลยีมาบูรณา
การการสอนตามหน่วยการเรียนรู้ เช่น นิทาน เพลง เกม สารคดีจากส่ือออนไลน์  ครูหรือผู้ดูแลเด็กมีความรู้
ความสามารถในการดูแลเด็กและจัดท าแผนในการป้องกันความปลอดภัยให้กับเด็ก ท าแผนการจัด
ประสบการณ์การเรียนรู้ให้สอดคล้องกับหลักสูตร สภาพแวดล้อมในห้องเรียนและนอกห้องเรียนท่ีเอื้อต่อการ
เรียนรู้ ห้องเรียนจัดแผนภูมิให้ความรู้ ห้องอาหาร ห้องน้ า สนามเด็กเล่นโครงการ/กิจกรรม โครงงานแผนการ
จัดประสบการณ์การเรียนรู้ 4 สาระหน่วยการเรียนรู้ ครอบคลุม ให้เด็กมีพัฒนาการด้านร่างกาย อารมณ์จิตใจ 
สังคม สติปัญญา 
 
2.2 ระดบักำรศกึษำข้ันพืน้ฐำน 
 

มำตรฐำนที่ 1 คุณภำพของผู้เรียน 
ค่ำเป้ำหมำยตำมประกำศของสถำนศึกษำ ปีกำรศึกษำ 2564  

             มำตรฐำนที่ 1  ด้ำนคุณภำพผู้เรียน ค่ำเป้ำหมำย 

1) ผลสัมฤทธิ์ทำงวิชำกำร  ดี 

1.1 นักเรียนมีความสามารถในการอ่าน การเขียน การส่ือสาร และการคิด 
ค านวณ 

ดี 

1.2 มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย
แลกเปล่ียนความคิดเห็น และแก้ปัญหา 

ดี 

1.3 มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม ดี 
1.4 นักเรียนมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร ดีเลิศ 
1.5 มีผลสัมฤทธิ์ตามหลักสูตรสถานศึกษา ดี 
1.6 นักเรียนมีความรู้พื้นฐาน ทักษะและเจตคติท่ีดีต่องานอาชีพ ดีเย่ียม 

  2) คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน ดีเลิศ 
2.1 การมีคุณลักษณะและค่านิยมท่ีดีตามท่ีสถานศึกษาก าหนด ดีเย่ียม 

              2.2 นักเรียนภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย ดีเย่ียม 
2.3 การยอมรับท่ีจะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย ดีเลิศ 
2.4   สุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม ดีเลิศ 
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          สถานศึกษามีกระบวนการพัฒนาผู้เรียนด้วยวิธีการท่ีหลากหลาย ครูจัดการเรียนรู้ท่ีเน้นผู้เรียนเป็น
ส าคัญตามศักยภาพของผู้เรียน  และเป็นไปตามมาตรฐาน และตัวช้ีวัดของหลักสูตรสถานศึกษา และหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2551(ฉบับปรับปรุง 2560) มีการออกแบบการจัดการเรียนรู้ท่ี
เหมาะสมกับผู้เรียน โดยมีท้ังการจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน  การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง การใช้ปัญหาเป็นฐานในการระดมความคิดเพื่อแก้ปัญหา และเน้นเรื่องการอ่านออกเขียนได้ของ
ผู้เรียนเป็นส าคัญ โดยมุ่งพัฒนาให้ผู้เรียนทุกคนอ่านออก และเขียนได้ต้ังแต่ ป.1 ส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน 
นักเรียนจดบันทึกการอ่าน และมีการตรวจบันทึกจากครูผู้สอนทุกสัปดาห์  มีการทดสอบการอ่าน การเขียน 
และการคิดค านวณ ภาคเรียนละ 4 ครั้ง  หากพบว่าผู้เรียนอ่านไม่ออก เขียนไม่ได้ ครูจัดซ่อมเสริมด้วย
กิจกรรมหมอภาษา  พัฒนาครูทุกคนให้มีความสามารถในการน าเสนอเทคนิคการสอนให้ตรงกับศักยภาพของ
ผู้เรียน  ใช้ส่ือเทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอน มีส่ือแหล่งเรียนรู้ และแหล่งสืบค้นข้อมูล เช่น ห้องสมุด 
ห้องคอมพิวเตอร์ ลานอินเตอร์เน็ต เป็นต้น  ครูทุกคนเข้าร่วม PLC เพื่อแลกเปล่ียนเรียนรู้การจัดการเรียนการ
สอนเพื่อพัฒนาผู้เรียน 
 นอกจากนี้สถานศึกษาได้ด าเนินการพัฒนาทักษะชีวิตผู้เรียนโดยพัฒนาด้านคุณธรรม จริยธรรมตามวัย
ผู้เรียน และตามวิสัยทัศน์ของโรงเรียน “เด็กดี มีความรู้ คู่วัฒนธรรม น้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง”  โดยมีการจัดกิจกรรม 5 ฐานเศรษฐกิจพอเพียง เป็นการจัดการเรียนการสอนท่ีบูรณาการน้อมน า
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  กิจกรรมส่งเสริมค่านิยม 12 ประการ  กิจกรรมจิตอาสา กิจกรรมวัน
ส าคัญทางพระพุทธศาสนา กิจกรรมรณรงค์ก าจัดลูกน้ ายุงลาย กิจกรรมรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด  เป็น ต้น  
แลกเปล่ียนเรียนรู้กันและกัน มีระบบการแนะแนว ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่างเป็นระบบ น าภูมิปัญญา
ท้องถิ่นมาร่วมพัฒนาหลักสูตร โดยจัดกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ให้นักเรียนได้เรียนรู้หลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงเพื่อให้สามารถน าหลักการไปใช้ในชีวิตประจ าวัน  ด้านกีฬาโรงเรียนมีสนามกีฬาท่ีเปิดโอกาส
ให้นักเรียนได้เล่นหลังเลิกเรียน สนามฟุตบอล สนามเปตอง สนามบาสเกตบอล สนามวอลเล่ย์บอลรวมท้ัง
บริการให้เยาวชนที่อยู่ใกล้ๆโรงเรียนมาใช้สนามเล่นกีฬาทุกวัน   และส่งเสริมการเรียนรู้ด้านการพัฒนาทักษะ
อาชีพ เช่น การเรียนในรายวิชาคหกรรม  กิจกรรม 5 ฐานเศรษฐกิจพอเพียง สหกรณ์สร้างทักษะ กองขยะ
สร้างมูลค่า นวดสปาสร้างอาชีพ สัตว์เศรษฐกิจสร้างงาน ผักพื้นบ้านสร้างรายได้ 



 

 

1.1 ระดับคุณภำพ : ดีเลิศ 

1.2 กระบวนกำรพัฒนำด้ำนคุณภำพของผู้เรียน 

ประเด็นพิจำรณำ โครงกำร/กิจกรรม ผลที่เกิดขึ้น แหล่งข้อมูล 

1. นักเรียนมี
ความสามารถ
ในการอ่าน การ
เขียน การ
ส่ือสาร และการ
คิดค านวณ 

- โครงการส่งเสริมนิสัยรัก
การอ่าน 

นักเรียนมีทักษะความสามารถในการอ่าน การเขียน การส่ือสาร และการคิดค านวณ ซึ่งเกิดจาก
กระบวนการพฒันาผู้เรียนด้วยเทคนิควิธีการจัดการเรียนรู้ที่หลากหลาย เช่น การเรียนรู้แบบ
บูรณาการ การเรียนรู้โดยให้นักเรียนได้ลงมือปฏิบัติจริง  ยึดมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดตาม
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน  และหลักสูตรสถานศึกษา นักเรียน ช้ัน ป.1 จ านวน 22 
คน มีผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน RT ท้ังหมด 2 ด้านคือ ด้านการอ่าน
ออกเสียงร้อยละ 76.40 ด้านการอ่านรู้เรื่อง ร้อยละ 74.26 รวมท้ัง 2 ด้าน ร้อยละ 75.33 สูง
กว่าระดับเขตและประเทศ    นักเรียน ช้ัน ป.3 จ านวน 18 คน มีผลการประเมินผู้เรียน NT 
ท้ังหมด 2 ด้าน คือ ด้านคณิตศาสตร์ ร้อยละ 34.33 และด้านภาษาไทย ร้อยละ 45.39 รวมท้ัง 
2 ด้านมีผลการประเมินร้อยละ 39.86 นักเรียนช้ัน ป.1 – ม.3 จ านวน 277 คน มีผลการ
ประเมินการอ่านคิดวิเคราะห์และเขียนในระดับดีและดีเย่ียม ร้อยละ 97.83  นักเรียนช้ัน ป.1-ม.
3 จ านวน 277 คน มีผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ร้อยละ 100 นักเรียนฝึก
น าเสนอภาษาอังกฤษวันละค าในช้ัน และฝึกภาษาอังกฤษวันละ 1 ประโยค ตอนเช้าหลังเคารพธง
ชาติหน้าเสาธง ทุกวัน  นักเรียนร้อยละ 100  ฝึกอ่านค าพื้นฐานภาษาไทย ในช้ัน ป.1-ม.3  ใน
ทุกวันกิจกรรมหน้าเสาธง กิจกรรมเขียนตามค าบอกตามค าพื้นฐาน  กิจกรรมหมอภาษา นักเรียน
มีความสามารถในการอ่านออกเขียนได้ตามมาตรฐานในแต่ละระดับช้ัน เช่น นักเรียนช้ัน
ประถมศึกษาปีท่ี 1-3 สามารถอ่านเรื่องส้ัน นิยาย นิทาน บอก และ แสดงความคิดเห็น ความรู้สึก
จากเรื่องท่ีอ่านได้  ช้ันประถมศึกษาปี่ท่ี 4-6 มีความสามารถอ่าน เขียน เรื่องจากประสบการณ์ 
เหตุการณ์ต่าง ๆ โดยเช่ือมโยงเรื่องราวได้อย่างมีเหตุผล  และช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1-3 มี
ความสามารถในการอ่าน และเขียน เชิงสร้างสรรค์ ใช้ภาษาได้ถูกต้องเหมาะสม 

1. รายงานผลการเรียน  
ปพ. 5 
2. รายงานผลการประเมินการ
อ่านเขียนภาษาไทย RT 
(Reading test :RT) ป.1 
3.รายงานผลการทดสอบ
ความสามารถพื้นฐานของผู้เรียน
ระดับชาติ (National Test :NT) 
ป.3 
4. แบบบันทึกการอ่าน 
5. แบบบันทึกการท่องสูตรคูณ 
6. แบบบันทึกการน าเสนอค า
พื้นฐานภาษาไทย 
7. แบบบันทึกการประเมิน
สมรรถนะของผู้เรียน 
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๒. มี
ความสามารถใน
การคิดวิเคราะห์ 
คิดอย่างมี
วิจารณญาณ 
อภิปราย
แลกเปล่ียนความ
คิดเห็น และ
แก้ปัญหา 

- โครงการประชาธิปไตย
ในโรงเรียน 

จากการออกแบบแผนการจัดการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับนักเรียนให้เป็นไปตามศักยภาพของผู้เรียน
ท าให้เกิดการระดมสมอง  นักเรียนได้รับการฝึกทักษะด้านการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ 
อภิปรายแลกเปล่ียนความคิดเห็น และแก้ปัญหาร่วมกันผ่านกระบวนการจัดการเรียนรู้แบบ
โครงงาน การจัดการเรียนการสอนแบบ Active leaning ศึกษาแหล่งเรียนรู้ทั้งภายในและ
ภายนอกโรงเรียน  นักเรียนได้ลงมือปฏิบัติจริงด้วยตนเอง จนเกิดทักษะ และการเรียนรู้ร่วมกัน มี
การแลกเปล่ียนความคิดเห็น และแก้ปัญหาร่วมกันอย่างมีเหตุผล ยอมรับความคิดเห็นของผู้อื่นท่ี
แตกต่าง ในลักษณะเป็นผู้น าและผู้ตามท่ีดี  ยอมรับการเปล่ียนแปลงสถานการณ์ท่ีเกิดขึ้น  ท างาน
ร่วมกันเป็นทีม น าความรู้ความสามารถ ประสบการณ์มาใช้ในการจัดท าโครงการ โครงงาน หรือ
ช้ินงานจนประสบความส าเร็จโดยมีครูเป็นผู้สนับสนุน และ ประสานความร่วมมือกับผู้เกี่ยวข้องทุก
ภาคส่วน หาวิธีการน าเทคนิควิธีการจัดการเรียนรู้ที่เหมาะสม 
 

1. รายงานผลการเรียน ปพ.5 
2. แผนการจัดการเรียนรู้  บันทึก
หลังการสอน 
3. ผลงานนักเรียน/ส่ือนวัตกรรม 
4. แบบบันทึกการใช้แหล่งเรียนรู้
ภายใน ภายนอกโรงเรียน 

๓. มี
ความสามารถ
ในการสร้าง
นวัตกรรม 

- โครงการพัฒนาส่ือและ
นวัตกรรม 
- โครงการพัฒนาทักษะ
ลูกเสือเนตรนารี 

     นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1- มัธยมศึกษาปีท่ี 3 จ านวน 277 คน  ร้อยละ 100  มี
ผลงานจากการท าโครงงาน/งานประดิษฐ์ ช้ินงาน ผลงานด้านศิลปะ งานฝีมือ งานประดิษฐ์  การ
ท าหนังสือเล่มเล็ก ความรู้ต่างๆ การจัดบอร์ดนิทรรศการวันส าคัญต่างๆ  ผู้เรียนสามารถเช่ือมโยง
องค์ความรู้และประสบการณ์มาใช้ในการสร้างสรรค์นวัตกรรม ผลผลิต 
ใหม่ ๆ  มีการฝึกการท างานเป็นทีม ท าให้ผู้เรียนรู้สึกมั่นคงปลอดภัย ลดความวิตกกังวล เพิ่ม
คุณค่าในตนเองและมีศักยภาพในการพัฒนาตนเอง สามารถอธิบายแนวคิด ขั้นตอนการท างาน   
ปัญหาอุปสรรคในการท างานได้   และนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1-มัธยมศึกษาปีท่ี 3 มีผลงาน
จากการท าโครงงาน 1 ช้ัน 1 นวัตกรรม 
 
 

1. แผนการจัดการเรียนรู้  บันทึก
หลังการสอน 

2. โครงงาน  
3. ผลงานนักเรียน/ส่ือนวัตกรรม 
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๔. นักเรียนมี
ความสามารถ
ในการใช้
เทคโนโลยี
สารสนเทศและ
การส่ือสาร 

- โครงการจัดระบบไอซีที ผู้เรียนสามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการเรียนรู้ ส่ือสารอย่างปลอดภัย  รู้เท่าทัน  รับผิดชอบ
และมีจริยธรรมได้เหมาะสมตามระดับช้ัน สามารถสรุปความรู้ในการพัฒนาตนเองและพัฒนางาน    
นักเรียน ป.4 – ม.3 จ านวน 194 คน ร้อยละ 85.57  มีความสามารถในการสืบค้นข้อมูลจาก
อินเตอร์เน็ตและสรุปองค์ความรู้ได้ ในระดับ ดี  นักเรียน ป.4 – ม.3 จ านวน 194 คน ร้อยละ 
81.95  อ้างอิงแหล่งข้อมูลท่ีได้จากการสืบค้นทางเทคโนโลยีสารสนเทศในระดับ ดี  นักเรียน ป.1 
– ม.3 จ านวน 277 คน ร้อยละ 82.99 ผ่านการประเมินสมรรถนะส าคัญของนกัเรียนด้าน
ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีในระดับ ดีและดีเย่ียม  โดยนักเรียนระดับช้ัน ป.1-3  มี
ความสามารถใช้โปรแกรมกราฟิก (Paint)  และโปรแกรมฝึกพิมพ์พื้นฐาน นักเรียนระดับช้ัน ป.4-
ม.3  มีความสามารถใช้โปรแกรมไมโครซอฟต์เวิร์ด (Microsoft Word)  โปรแกรมเอ็กเซลล์
(Microsoft Excel) โปรแกรมเพาเวอร์พอยต์(Microsoft Power Point) โปรแกรมสแครช 
(Scratch) มีความสามารถในการใช้โปรแกรม Photoshop สามารถสืบค้นข้อมูลจากอินเทอร์เน็ต
จาก Google chrome ,Internet Explorer, Mozilla Firefox และการใช้งาน Google App อีก
ท้ังนักเรียนมีความสามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และการส่ือสารจากแหล่งเรียนรู้ น าเทคโนโลยี
มาปรับใช้ในชีวิตประจ าวันได้อย่างสร้างสรรค์  
 
 
 
 
 
 
 

1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา
คอมพิวเตอร์  
2. บันทึกการใช้ห้องคอมพิวเตอร์ 
3. แบบรายงานการใช้ส่ือ ICT 
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๕. มีผลสัมฤทธิ์
ตามหลักสูตร
สถานศึกษา 

- โครงการวัดและ
ประเมินผล 
- โครงการยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์  
 

นักเรียน ป.1 – ม.3 จ านวน 277 คน ร้อยละ 74.16 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ทุกกลุ่มสาระ
การเรียนรู้ ระดับ 3 ข้ึนไป  และคะแนนเฉล่ียทุกกลุ่มสาระภาพรวมในปีการศึกษา 2564  
(ร้อยละ 69.15) สูงกว่าเป้าหมายของโรงเรียนท่ีก าหนดไว้ ผลจากการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่ยึด
ผู้เรียนเป็นส าคัญ นักเรียนใฝ่รู้ใฝ่เรียนสามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง  จากส่ือเทคโนโลยี ส่งเสริม
นักเรียนท่ีมีความสามารถ ซ่อมเสริมนักเรียนท่ีเรียนช้า โดยมีระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่าง
ครบวงจร  ต้ังแต่เข้าโรงเรียนจนกระท่ังเดินทางกลับบ้านอย่างปลอดภัย  มีการวิเคราะห์นักเรียน 
คัดกรองนักเรียนท าให้รู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล เพื่อให้การส่งเสริม และช่วยเหลือนักเรียนได้
อย่างตรงประเด็น แก้ปัญหาด้านการเรียนโดยการวิเคราะห์นักเรียน  วิเคราะห์ผลการทดสอบ
รายวิชาแล้วน าแนวทางมาพัฒนาท าให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเป็นไปตามเป้าหมายของโรงเรียน 

1. หลักสูตรสถานศึกษา 
2. แบบบันทึกการคัดกรอง
นักเรียนพิเศษทางการศึกษา 
3. แบบบันทึกการวิเคราะห์
นักเรียนเป็นรายบุคคล 
4. แบบบันทึกการเยี่ยมบ้าน 
5. แผนการจัดการเรียนรู้ บันทึก
หลังการสอน 
6. แบบบันทึกการผลิตส่ือ 
นวัตกรรม 
7. โครงงาน ส่ิงประดิษฐ์ 
8. ผลงานนักเรียน 
9. วิจัยในช้ันเรียน 
10. แบบบันทึกการสอน 
ซ่อมเสริม 
12. รายงานผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน ของนักเรียน  
ปีการศึกษา 2564 
13. รายงานผลการเรียน  
ปพ.5 
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6. นักเรียนมี
ความรู้พื้นฐาน 
ทักษะและเจต
คติท่ีดีต่องาน
อาชีพ 

- โครงการฐานการเรียนรู้
พอเพียง 
- โครงการกิจกรรมชุมนุม 

นักเรียน จ านวน 277 คน ร้อยละ 76.80   มีความรู้ทักษะพื้นฐาน และเจตคติท่ีดีต่องานอาชีพ
จากการจัดกิจกรรมแนะแนวการส ารวจตนเอง เจตคติด้านการเรียนต่อและประกอบอาชีพ อีกท้ัง
ทางโรงเรียนบ้านแม่นะ ยังจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรด้านงานอาชีพจากกิจกรรมฐานการเรียนรู้
เศรษฐกิจพอเพียง ให้นักเรียนได้เรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ได้แก่ สหกรณ์
สร้างทักษะ กองขยะสร้างมูลค่า นวดสปาสร้างอาชีพ สัตว์เศรษฐกิจสร้างงาน ผักพื้นบ้านสร้าง
รายได้ เพื่อเป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้ให้แก่นักเรียนและชุมชน  ตามหลักศาสตร์พระราชา จนเกิด
ทักษะความช านาญ มีความสามารถตามศักยภาพของตนเอง เกิดความพร้อมท่ีจะเรียนต่อ  
หรือท างานประกอบอาชีพในอนาคต ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 และมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ได้เรียนต่อ 
ในช้ันท่ีสูงขึ้นทุกคน รวมท้ังมีทักษะในงานอาชีพที่ตนเองสนใจติดตัวไป     

1. แผนปฏิบัติการประจ าปี
งบประมาณ 2564 
2. หลักสูตรสถานศึกษา 
3. แบบบันทึกการคัดกรอง
นักเรียนพิเศษทางการศึกษา 
4. แบบบันทึกการวิเคราะห์
นักเรียนเป็นรายบุคคล 
5. รายงานผลโครงการเศรษฐกิจ
พอเพียง 
6. แผนการจัดการเรียนรู้ บันทึก
หลังการสอน 
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ประเด็น
พิจำรณำ 

โครงกำร/กิจกรรม ผลที่เกิดขึ้น แหล่งข้อมูล 

7.การมี
คุณลักษณะและ
ค่านิยมท่ีดี
ตามท่ี
สถานศึกษา
ก าหนด 

- โครงการโรงเรียนสุจริต 
- โครงการวันส าคัญ 
- โครงการสถานศึกษา 
สีขาวปลอดยาเสพติดและ
อบายมุข 
- โครงการส่งเสริม
คุณธรรมจริยธรรม 
- โครงการพัฒนาทักษะ
ลูกเสือเนตรนารี 

นักเรียน ป.1-ม.3 จ านวน 277 คน ร้อยละ 100  ผ่านการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์
ผ่าน ระดับดีขึ้นไป นักเรียนมีความประหยัดซื่อสัตย์สามัคคี มีภาวะผู้น าและมีจิตอาสา โดยผ่าน
การประเมินกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์นักเรียนทุกคน มีการวางแผนการใช้จ่าย
อย่างประหยัด โดยมีการฝากออมทรัพย์ นักเรียน ป.1-ม.3 ร้อยละ 96.39  มีวินัยความ
รับผิดชอบ มีคุณลักษณะ และค่านิยมท่ีดี นักเรียนมีพฤติกรรมการแสดงออกถึงความเป็นผู้มี
คุณธรรม จริยธรรมอันดีงาม ได้อย่างเหมาะสม เช่น มีความกตัญญูต่อ บิดา มารดา ครูอาจารย์ 
และผู้มีพระคุณ มีความซื่อสัตย์สุจริต พูดความจริง ไม่หยิบฉวยของผู้อื่นมาเป็นของตน รักและ
สามัคคีในหมู่คณะ มีน้ าใจช่วยเหลือผู้อื่น มีจิตอาสา ส านึกรักษ์ส่ิงแวดล้อม รักความสะอาด โดยมี
คณะครูสมัครจิตอาสา เราท าความดีด้วยหัวใจ เป็นต้นแบบท่ีดีเพื่อให้นักเรียนได้ปฏิบัติตาม  และ
จัดการเรียนรู้ ฝึกฝนท้ังในห้องเรียน และนอกห้องเรียน ผ่านกิจกรรม โครงการต่าง ๆ ท่ีทาง
โรงเรียนจัดให้ เช่น กิจกรรมสวดมนต์นั่งสมาธิแผ่เมตตาก่อนเรียน กิจกรรมวันไหว้ครู กิจกรรมวนั
แม่แห่งชาติ กิจกรรมวันอ าลาสถาบัน กิจกรรม โครงการประชาธิปไตย โครงการลูกเสือเนตรนารี    
 

1. แผนปฏิบัติการประจ าปี
งบประมาณ 2564 
2. หลักสูตรสถานศึกษา 
พุทธศักราช 2564 
3. แบบบันทึกการประเมิน
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
4. แบบบันทึกการออมทรัพย์ 
5. รายงานผลกิจกรรมวันไหว้คร ู
6. รายงานผลกิจกรรมวันแม่
แห่งชาติ 
7. รายงานผลโครงการ
ประชาธิปไตย 
8. รายงานผลการเข้าร่วม
กิจกรรมต่างๆของชุมชน 
9. รายงานผลการเรียน ปพ.5 
10. ภาพถ่ายกิจกรรม 
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ประเด็น
พิจำรณำ 

โครงกำร/กิจกรรม ผลที่เกิดขึ้น แหล่งข้อมูล 

8.นักเรียนภูมิใจ
ในท้องถิ่นและ
ความเป็นไทย 

- โครงการวันส าคัญ 
- โครงการอนุรักษ์
ประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่น 
- โครงการพัฒนาดนตรี
นาฏศิลป์ 

นักเรียนช้ัน ป.1-ม.3 จ านวน 277 คน ร้อยละ 100 มีความภาคภูมิใจในความเป็นไทย รักษา
ประเพณี วัฒนธรรมของท้องถิ่น และของชาติ ร่วมกิจกรรมวันส าคัญตามประเพณี เช่น ถวาย
เทียนพรรษา ในวันส าคัญทางศาสนา ประเพณีลอยกระทง งานประเพณี กิจกรรมวันภาษาไทย
แห่งชาติ   
นักเรียนช้ัน ป.1 -  ม.3  จ านวน 277 คน ร้อยละ 100 แสดงออกถึงความรักในสถาบันหลักของ
ชาติ ร่วมกิจกรรมวันแม่แห่งชาติวันพ่อแห่งชาติ ร่วมเดินรณรงค์การใช้สิทธิ์ใช้เสียงในการเลือกตั้ง
ตามระบอบประชาธิปไตย  นักเรียนสามารถเรียนรู้ ร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ได้อย่างเหมาะสม 
นักเรียนช้ัน ป.๑ – ม.๓ จ านวน ๒๗๗ คน ร้อยละ ๑๐๐  มีความภูมิใจในท้องถิ่นและเห็นคุณค่า
ของความเป็นไทย ทุกคนแต่งกายชุดพื้นเมืองในวนัศุกร์ 

1. แผนปฏิบัติการประจ าปี 
2. รายงานผลโครงการส่งเสริม
อนุรักษ์ประเพณีและวัฒนธรรม
ไทย 
3. รายงานผลโครงการ
ประชาธิปไตยในโรงเรียน 
4. รายงานภาพกิจกรรมต่างๆ ท่ี
เกี่ยวข้องกับตัวบ่งช้ีนี้ 

9.การยอมรับท่ี
จะอยู่ร่วมกันบน
ความแตกต่าง
และหลากหลาย 

- โครงการโรงเรียนสุจริต 
- โครงการวันส าคัญ 
- โครงการเด็กพิเศษเรียน
ร่วม 

      นักเรียนอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างระหว่างวัยทั้งนักเรียนปกติและนักเรียนพิเศษเรียนร่วม 
ดูแลซึ่งกันและกัน พี่ดูแลน้อง คอยบริการให้ความช่วยเหลืออ านวยความสะดวกด้านต่างๆและ
ร่วมกิจกรรมท่ีจัดขึ้นอย่างมีความสุขและสร้างสรรค์ เช่น จัดแถว ตักอาหาร สอนการบ้าน ฯลฯ 
ยอมรับความคิดเห็นให้เกียรติซึ่งกันและกันเคารพการตัดสินใจ  มีความสุขตามอัตภาพฐานะของ
ตน จากการร่วมกิจกรรมกิจกรรมการแข่งขันกีฬาสี  กีฬาระหว่างโรงเรียนกิจกรรมวนัเด็กแห่งชาติ  
กิจกรรมเข้าค่ายพักแรม นักเรียนช้ัน ป.1-ม.3 จ านวน 277  คนร้อยละ 100  มีความคิด
ทัศนคติท่ีดีต่อสังคมชุมชนและประเทศชาติ   

1. แผนปฏิบัติการประจ าปี 
2. หลักสูตรสถานศึกษา 
3. แบบคัดกรองนักเรียนพิเศษ
ทางการศึกษา 
4. รายงานผลกิจกรรมกีฬา
ภายในโรงเรียน 
5. รายงานผลการเข้าค่ายพักแรม
ลูกเสือ เนตรนารี 
6. รายงานผลโครงการ
ประชาธิปไตยในโรงเรียน 
7. รายงานภาพกิจกรรมต่างๆ ท่ี
เกี่ยวข้องกับตัวบ่งช้ีนี้ 
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ประเด็น
พิจำรณำ 

โครงกำร/
กิจกรรม 

ผลที่เกิดขึ้น แหล่งข้อมูล 

10.สุขภาวะ
ทางร่างกาย 
และจิตสังคม 

- โครงการพัฒนา 
ทักษะกีฬาและ
นันทนาการ  
- โครงการ
สถานศึกษาสีขาว
ปลอด ยาเสพติด
และอบายมุข 
- โครงการส่งเสริม
สุขภาพ 

นักเรียนช้ัน ป.1-ม.3 จ านวน 277 คน ร้อยละ 95.88  มีน้ าหนัก ส่วนสูง และพัฒนาการทาง
ร่างกายเจริญเติบโตตามเกณฑ์มาตรฐาน นักเรียนช้ัน ป.1-ม.3 จ านวน 277 คนร้อยละ 100 ด่ืมนม
และรับประทานอาหารกลางวันครบห้าหมู่ ท่ีสะอาดถูกสุขลักษณะ ปลอดภัย ท่ีทางโรงเรียนจัดท า
ตลอดปีการศึกษา 2564  นักเรียนช้ัน ป.1-ม.3 จ านวน 277 คน ร้อยละ 100 มีสมรรถภาพทาง
ร่างกายอยู่ในระดับคุณภาพ ปานกลาง ดี และดีมาก ตามเกณฑ์มาตรฐานของกรมพลศึกษา  ผลจาก
การเข้าร่วมกิจกรรมกีฬาสีภายในกีฬาระหว่างโรงเรียน กิจกรรมวันเด็ก นักเรียนช้ัน ป.1-ม.3 จ านวน 
277 คน ร้อยละ 100 รู้จักดูแลตนเองโดยเฉพาะการมีวินัยในเรื่องทันตสุขภาพ มีความร่าเริงแจ่มใส 
มีสุขภาพจิตท่ีดีเห็นคุณค่าในตนเอง กล้าแสดงออกในทางท่ีเหมาะสม ป้องกันตนเองจากส่ิงเสพติดให้
โทษและหลีกเล่ียงตนเองจากสภาวะท่ีเส่ียงต่อความรุนแรง 

1. แผนปฏิบัติการประจ าปี 
2. รายงานผลโครงการส่งเสริม
สุขภาพ 
3. รายงานผลการคัดกรองนักเรียน  
4. บันทึกการเยี่ยมบ้าน  
5. บันทึกกิจกรรมโฮมรูม  
6. บันทึกการดื่มนม   
7. บันทึกการชั่งน้ าหนัก วัดส่วนสูง
และการค านวณภาวะโภชนาการ 
8. บันทึกการตรวจสุขภาพอนามัย 
9. สถิติการมาเรียน 
10. บันทึกความดี   
11. บันทึกออมทรัพย์   
12. บันทึกการสอนซ่อมเสริม 
13. บันทึกการใช้แหล่งเรียนรู้ภายใน
โรงเรียน 
14. รายงานผลกิจกรรมการแข่งขัน
กีฬาภายในโรงเรียน 
15. รายงานผลโครงการระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน 
16. รางวัล เกียรติบัตร  ภาพถ่าย 



 

 

     1.3 จุดเด่น และ จุดที่ควรพัฒนำ  

ประเด็นพิจำรณำ จุดเด่น/เป็นไปตำมเป้ำหมำย จุดที่ควรพัฒนำ 

1. นักเรียนมีความสามารถใน
การอ่าน การเขียน การส่ือสาร 
และการคิดค านวณ 

นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1 ผ่านเกณฑ์
การประเมินความสามารถในด้านการอ่าน 
(RT)  ได้คะแนนเฉล่ีย ร้อยละ 75.33 
นักเรียนทุกระดับช้ันมีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้โดยรวมสูง
กว่าเป้าหมายท่ีทางโรงเรียนก าหนดมี
คุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมท่ีพึง
ประสงค์ กล่าวคือ เป็นลูกท่ีดีของพ่อแม่ 
ผู้ปกครองเป็นนักเรียนท่ีดีของโรงเรียน และ
บ าเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม  มีจิตอาสาเพื่อ
ส่วนรวม  มีร่างกายแข็งแรง ร่าเริงแจ่มใส มี
ความใฝ่รู้ใฝ่เรียน ศึกษาหาความรู้อยู่เสมอ 
มีความสามารถในการคิดและสามารถ
ปรับตัวเข้ากับสังคมได้ 

จัดกิจกรรมการฝึกวิเคราะห์และคิด
อย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย
แลกเปล่ียนความคิดเห็น และ
แก้ปัญหา ให้ครอบคลุมทุกกลุ่มสาระ
การเรียนรู้ โดยการบูรณาการ เน้นให้
นักเรียนได้ฝึกปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง  
จัดกิจกรรมส่งเสริมความก้าวหน้า
ทางการเรียน ตามหลักสูตร
สถานศึกษาและผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนรู้ เพื่อพัฒนาผลการทดสอบ
ระดับชาติอย่างเข้มและต่อเนื่อง  
ฝึกฝนและส่งนักเรียนเข้าแข่งขัน
ความสามารถทางวิชาการในระดับ
โรงเรียน ระดับหน่วยงานต่าง ๆ ให้
มากขึ้นอย่างต่อเนื่อง  เพื่อเป็นการ
กระตุ้นให้นักเรียนได้ฝึกฝนทักษะต่าง 
ๆ ให้เกิดการพัฒนา 

๒ มีความสามารถในการคิด
วิเคราะห์ คิดอย่างมี
วิจารณญาณ อภิปราย
แลกเปล่ียนความคิดเห็น และ
แก้ปัญหา 
๓ มีความสามารถในการสร้าง
นวัตกรรม 
๔ นักเรียนมีความสามารถใน
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการส่ือสาร 
๕ มีผลสัมฤทธิ์ตามหลักสูตร
สถานศึกษา 
6นักเรียนมีความรู้พื้นฐาน 
ทักษะและเจตคติท่ีดีต่องาน
อาชีพ 
7.การมีคุณลักษณะและ
ค่านิยมท่ีดีตามท่ีสถานศึกษา
ก าหนด 
8.นักเรียนภูมิใจในท้องถิ่นและ
ความเป็นไทย 
9.การยอมรับท่ีจะอยู่ร่วมกัน
บนความแตกต่างและ
หลากหลาย 
10.สุขภาวะทางร่างกาย และ
จิตสังคม 
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1.4 แผนพัฒนำคุณภำพเพื่อยกระดับคุณภำพของผู้เรียนให้สูงขึ้น 
 

ประเด็นพิจำรณำ โครงกำร/กิจกรรม 

1. นักเรียนมีความสามารถในการอ่าน การเขียน การ
ส่ือสาร และการคิดค านวณ 

ส่งเสริมโครงการปฏิรูปการเรียนรู้   โครงการพัฒนา
ทักษะอ่านเขียนในภาษาไทย  โครงการพัฒนาทักษะ
ภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสาร  โครงการพัฒนาปรบัปรุง
หลักสูตร  โครงการทักษะการคิดเลขเร็ว  โครงการ
พัฒนาการจัดการเรียนการสอนตามกลุ่มสาระการ
เรียนรู้   

๒ มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมี
วิจารณญาณ อภิปรายแลกเปล่ียนความคิดเห็น และ
แก้ปัญหา 
๓ มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม 
๔ นักเรียนมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศและการส่ือสาร 
๕ มีผลสัมฤทธิ์ตามหลักสูตรสถานศึกษา 
6 นักเรียนมีความรู้พื้นฐาน ทักษะและเจตคติท่ีดีต่อ
งานอาชีพ 
7.การมีคุณลักษณะและค่านิยมท่ีดีตามท่ีสถานศึกษา
ก าหนด 
8.นักเรียนภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย 
9.การยอมรับท่ีจะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและ
หลากหลาย 
10.สุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม 

 
บทสรุป  

โรงเรียนมีกระบวนการพัฒนาผู้เรียนด้วยวิธีการท่ีหลากหลายผ่านโครงการและกิจกรรมต่าง ๆ ได้แก่ 
โครงการส่งเสริมรักการอ่าน    กิจกรรมการพัฒนาทักษะการอ่านคล่องเขียนคล่อง  กิจกรรมหมอภาษา   
โครงการจัดกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้   โครงการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โครงการ
กิจกรรมวันส าคัญ  โครงการส่งเสริมสุขภาพในโรงเรียน ส่งผลให้ผู้เรียนมีทักษะการท างานร่วมกันและมีทักษะ
ด้านอาชีพสามารถจัดท าโครงงานท่ีเป็นพื้นฐานด้านอาชีพผ่านกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ฐานต่างๆ ได้แก่ 
สหกรณ์สร้างทักษะ กองขยะสร้างมูลค่า นวดสปาสร้างอาชีพ สัตว์เศรษฐกิจสร้างงาน ผักพื้นบ้านสร้างรายได้ 
ร่วมกับการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์และสมรรถนะส าคัญตามหลักสูตร นอกจากนี้โรงเรียนยังได้
ด าเนินการจัดกิจกรรมท่ีมุ่งเน้นพัฒนาผู้เรียนในด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เช่นกิจกรรมส่งเสริมทักษะ 
กระบวนการคิด การท าโครงงาน การสร้างสรรค์ผลงานท่ีเกิดจากการเช่ือมโยงองค์ความรู้   กิจกรรมสอนซ่อม
เสริม ในส่วนของกิจกรรมท่ีส่งเสริมคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน ได้แก่ โครงงานคุณธรรมประจ าช้ัน
เรียน กิจกรรมดูแลช่วยเหลือนักเรียน กิจกรรมจิตอาสา กิจกรรมแนะแนว กิจกรรมวันส าคัญ กิจกรรมการแต่ง
กายชุดพื้นเมือง กิจกรรมการศึกษาเพื่อต่อต้านการใช้ยาเสพติดของนักเรียน (D.A.R.E) ท้ังนี้กระบวนการต่าง ๆ
ได้รับความร่วมมือจากบุคลากรทุกฝ่าย   
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มำตรฐำนที่ 2 กำรบริหำรและกำรจัดกำร 

ค่ำเป้ำหมำยตำมประกำศของสถำนศึกษำ ปีกำรศึกษำ 2564  

มำตรฐำนที่ 2  กระบวนกำรบริหำรและกำรจัดกำร 
ค่ำเป้ำหมำย 

 
1.) โรงเรียนมีวิสัยทัศน์และพันธกิจ  ดีเลิศ  
2.) มีระบบการบริหารจัดการและคุณภาพของสถานศึกษา ดี 
3.) ด าเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษาและทุก
กลุ่มเป้าหมาย 

ดีเลิศ  

4.) พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเช่ียวชาญทางวิชาชีพ ดีเย่ียม 
5.) จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมท่ีเอื้อต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ ดีเย่ียม 
6.) จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ ดีเลิศ  
 

โรงเรียนมีการก าหนดเป้าหมาย วิสัยทัศน์และพันธกิจสอดคล้องกับสภาพปัญหาความต้องการพัฒนา
ของโรงเรียน และสอดคล้องกับนโยบายการปฏิรูปการศึกษา โดยปรากฏอยู่ในแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
และแผนปฏิบัติการประจ าปีของโรงเรียน โรงเรียนมีระบบกลไกการบริหารจัดการคุณภาพและมาตรฐานเพื่อ
การประกันคุณภาพท่ีทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการร่วมกัน มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของ
สถานศึกษา ให้ได้มาตรฐานและมีคุณภาพสอดคล้องกับระบบประกันคุณภาพการศึกษา ใช้กระบวนการวงจร
คุณภาพ (PDCA) และมีการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม โครงสร้างการบริหารจัดการชัดเจน ด าเนินงานได้
คล่องตัว รวดเร็วและสอดคล้องกับความต้องการของนักเรียน สถานศึกษา ชุมชนและท้องถิ่น มีการนิเทศ 
ก ากับ ติดตาม และประเมินผลการบริหารจัดการศึกษาท่ีเหมาะสม เป็นระบบและต่อเนื่องมีการด าเนินงาน
พัฒนาด้านวิชาการท่ีเน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษา  และครบทุกกลุ่มเป้าหมาย ปรับ
แผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา แผนปฏิบัติการประจ าปี ให้สอดคล้องกับ สภาพปัญหาความต้องการ
พัฒนาคุณภาพผู้เรียน มีการประเมินผลและพัฒนาปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษาให้สอดคล้องกับหลักสูตร
แกนกลางฯ มีแผนพัฒนางานวิชาการ เช่น แผนยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน มีกิจกรรมเสริมหลักสูตรท่ี
พัฒนาผู้เรียนได้ตามศักยภาพ เช่น กิจกรรมดนตรีพื้นเมือง กิจกรรมส่งเสริมทักษะการอ่าน กิจกรรมหมอภาษา 
กิจกรรมเสริมหลักสูตรต้านทุจริต กิจกรรมหนังสือเล่มเล็ก เป็นต้น  

  มีการพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเช่ียวชาญทางวิชาชีพตามมาตรฐานการก าหนดต าแหน่ง  และ
เป็นการพัฒนาท่ีเกิดจากความต้องการของครูและบุคลากรทางการศึกษาโดยตรง และจัดให้มีชุมชนการเรียนรู้
ทางวิชาชีพ (PLC) รายงานคุณภาพ ประจ าปี 2564 โรงเรียนบ้านแม่นะ  มีการจัดสภาพแวดล้อมทาง
กายภาพและสังคมท่ีเอื้อต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ   เปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องในการจัดการศึกษามี
ส่วนร่วมในการจัดสภาพแวดล้อมท้ังภายในและภายนอก มีห้องเรียน ห้องปฏิบัติการเพียงพอ ร่มรื่น ปลอดภัย 
และมีเวทีให้นักเรียนได้แลกเปล่ียนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน   มีการจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุน
การบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถควบคุมและตรวจสอบ การด าเนินงาน
ต่าง ๆได้อย่างรวดเร็ว มีระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงท่ีใช้งานได้อย่างเหมาะสมมีการจัดกิจกรรมท่ีมุ่งเน้นให้
ผู้เรียนมีสุขภาพอนามัยท่ีดี ท้ังสุขภาพกายและสุขภาพจิต 



 

 

2.1 ระดับคุณภำพ : ดีเลิศ 
2.2 กระบวนกำรพัฒนำด้ำนกำรบริหำรและกำรจัดกำร 

ประเด็นพิจำรณำ โครงกำร/กิจกรรม ผลที่เกิดขึ้น แหล่งข้อมูล 
1. โรงเรียนมวีิสัยทัศน์
และพันธกิจ 

- โครงการประกันคุณภาพ
การศึกษา 
- โครงการลดเวลาเรียนเพิ่ม 
เวลารู้ 

โรงเรียนบ้านแม่นะ มีเป้าหมายในการด าเนินงานท่ีชัดเจน มีแผนในการ
ด าเนินงาน  และปฏิบัติงานตามแผนท่ีต้ังไว้ได้จริง ในรูปแบบ NWKS 
Model ภายใต้วงจรคุณภาพ PDCA  นโยบายของส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพื้นฐาน และ ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา   โรงเรียนมีการ
วางแผนการเตรียมความพร้อมในการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์ 
โควิค 19 ตามตัวชี้วัด Thai stop  COVID plus ตามสาธารณสุขก าหนด 
โรงเรียนได้รับความไว้วางใจจากผู้ปกครองโดยด าเนินการวิเคราะห์สภาพ
ปัญหา ผลการจัดการศึกษาท่ีผ่านมา ศึกษาข้อมูลสารสนเทศจากผลการ
นิเทศ ติดตาม ประเมินการจัดการศึกษาตามนโยบายการ ปฏิรูปการศึกษา 
และจัดประชุมระดมความคิดเห็น จากบุคลากรในโรงเรียน คณะกรรมการ
สถานศึกษา ผู้ปกครอง และชุมชนเพื่อวางแผน ร่วมกันก าหนดเป้าหมาย 
ปรับวิสัยทัศน์ พันธกิจ กลยุทธ์ ในการจัดการศึกษาของสถานศึกษาเพื่อ
พัฒนาคุณภาพผู้เรียน  มีการปรับแผนพัฒนาคุณภาพจัดการศึกษา 
แผนปฏิบัติการประจ าปี ให้สอดคล้องกับสภาพปัญหาของโรงเรียน ความ
ต้องการของชุมชนท้องถิ่น  และนโยบายการปฏิรูปการศึกษา พร้อมท้ัง
จัดหาทรัพยากร จัดสรรงบประมาณ มอบหมายงานให้ผู้รับผิดชอบ 
ด าเนินการพัฒนา ตามแผนงานเพื่อให้บรรลุเป้าหมายท่ีก าหนดไว้ 
 
 
 
 

1. แผนปฏิบัติการประจ าปี 
2. แผนกลยุทธ์  
3. แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
4. แบบรายงานการเตรียมความพร้อมการ
จัดการเรียนการสอนสถานการณ์โควิค19 
5. แบบบันทึกการตรวจเย่ียมนิเทศจาก
คณะกรรมการเขตพื้นท่ีการศึกษา 



รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self – Assessment Report : SAR) ประจ าปีการศึกษา 2564 
 โรงเรียนบ้านแม่นะ ต าบลแม่นะ อ าเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม ่

___________________________________________________________________________ 

 
 

ประเด็นพิจำรณำ โครงกำร/กิจกรรม ผลที่เกิดขึ้น แหล่งข้อมูล 
๒ ระบบการบริหาร
จัดการและคุณภาพ
ของสถานศึกษา 

- โครงการจัดซื้อวัสดุรายหัว
ห้องเรียน 
- โครงการประกันคุณภาพ
การศึกษา 
- โครงการนิเทศการสอน/ 
- โครงการเครือข่ายผู้ปกครอง 
- โครงการ จัดจ้างลูกจ้าง
ช่ัวคราวและสรรหาบุคลากร 
- โครงการพัฒนางานกลุ่มงาน
บุคคล 
- โครงการพัฒนางานธรุการ
การเงินและพัสดุ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  โรงเรียนมีระบบประกนัคุณภาพสถานศึกษาภายในอย่างมีประสิทธิภาพ  
ได้รับความร่วมมือจากคณะกรรมการสถานศึกษา ผู้ปกครอง หน่วยงานอื่น  
การบริหารจัดการคุณภาพของโรงเรียน  มีระบบบริหารการจัดการคุณภาพ
โดยใช้กระบวนการ PDCA 

1. แผนปฏิบัติการประจ าปี 
2. รายงานการประเมินตนเองประจ าปี
การศึกษา 
3. รายงานผลโครงการประกันคุณภาพ
ภายใน 
4. รายงานผลโครงการชุมชนมีส่วนร่วมใน
การจัดการศึกษา 
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___________________________________________________________________________ 

 
 

ประเด็นพิจำรณำ โครงกำร/กิจกรรม ผลที่เกิดขึ้น แหล่งข้อมูล 
๓ ด าเนินงานพัฒนา
วิชาการท่ีเน้นคุณภาพ
ผู้เรียนรอบด้านตาม
หลักสูตรสถานศึกษา
และทุกกลุ่มเป้าหมาย 

- โครงการพัฒนาหลักสูตร โรงเรียนด าเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพนักเรียนอย่างรอบด้านตาม
หลักสูตรสถานศึกษา เพื่อเป้าหมายให้นักเรียนเป็นคนดี เก่ง และอยู่ในสังคม
อย่างมีความสุข 

1. แผนปฏิบัติการประจ าปี 
2. รายงานการใช้หลักสูตรสถานศึกษา 
3. รายงานการประเมินตนเองประจ าปี
การศึกษา SAR 
4. รายงานผลโครงการประกันคุณภาพ
ภายใน 
5. รายงานผลโครงการชุมชนมีส่วนร่วมใน
การจัดการศึกษา 
6. รายงานผลโครงการพัฒนาศักยภาพครู
และบุคลากรโรงเรียนบ้านแม่นะ 
7. รายงานผลโครงการชุมชนมีส่วนร่วมใน
การจัดการศึกษา 
8. รายงานผลโครงการระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน 
9. รายงานผลโครงการพัฒนาทักษะการ
อ่านเขียนในภาษาไทย 
10. รายงานผลโครงการพัฒนา
ภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสาร 
11. รายงานผลโครงการทักษะการคิดเลข
เร็ว 
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ประเด็นพิจำรณำ โครงกำร/กิจกรรม ผลที่เกิดขึ้น แหล่งข้อมูล 
๔ พัฒนาครูและ
บุคลากรให้มีความ
เช่ียวชาญทางวิชาชีพ 

- โครงการการอบรม
ประชุมสัมมนา 
- โครงการพัฒนางานกลุ่มงาน
บุคคล 

โรงเรียนให้การสนับสนุน ส่งเสริม พัฒนาครู และบุคลากรตามโครงการ
พัฒนาบุคลากรทางการศึกษาสู่ความเป็นเลิศของผู้เรียน ให้เข้ารับการอบรม 
สัมมนา ศึกษาดูงาน เพื่อพัฒนาตนให้มีความเช่ียวชาญทางวิชาชีพ น า
ความรู้ ความสามารถมาใช้ในการพัฒนางาน และการจัดการเรียนรู้ของ
นักเรียนให้มีคุณภาพ  ด าเนินการนิเทศ ก ากับ ติดตาม  ประเมินผล  และ
สรุปผลการด าเนินงานอย่างเป็นระบบ 

1. แผนปฏิบัติการประจ าปี 
2. รายงานผลโครงการพัฒนาครูและ
บุคลากรโรงเรียนบ้านแม่นะ 
3. บันทึกการนิเทศภายในสถานศึกษา 
4. วิจัยในช้ันเรียน 
5. แผนการจัดการเรียนรู้ / บันทึกหลัง
การสอน 
6. บันทึกการอบรม สัมมานา ศึกษาดูงาน 
ของคณะครู 

๕ จัดสภาพแวดล้อม
ทางกายภาพและสังคม
ท่ีเอื้อต่อการจัดการ
เรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 

- โครงการพัฒนาห้องสมุดเรียนรู้
การอ่าน 
- โครงการครูนอกห้อง  
- โครงการพัฒนาอาคารสถานท่ี 
 

โรงเรียนจัดสภาพภูมิทัศน์ส่ิงแวดล้อมให้สวยงาม ปลอดภัย เอื้อต่อการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ของนักเรียน  ตามโครงการปรบัปรุงภูมิทัศน์และการ
บริการท่ีส่งเสริมให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้เต็มศักยภาพ   
สนองกลยุทธ์โรงเรียนส่งเสริมและพัฒนาส่ิงแวดล้อมให้เป็นองค์กรแหล่ง
เรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยการระดมทรัพยากร
ภายนอกให้มาร่วมสนับสนุนการจัดสภาพแวดล้อมให้ต่อการเรียนรู้อย่างมี
คุณภาพ 

1. แผนปฏิบัติการประจ าปี 
2. รายงานผลโครงการปรับปรุง
ทัศนียภาพสนามเด็กเล่นและบริเวณ
อาคารเรียนอนุบาล 
3. รายงานผลโครงการการดูแลอาคาร
สถานท่ีสภาพแวดล้อมและพัฒนาแหล่ง
เรียนรู ้
4. บันทึกการใช้แหล่งเรียนรู้ภายใน
โรงเรียน 
5. สภาพจริง 
6. รายงานโครงการชุมชนมีส่วนร่วมใน
การจัดการเรียนรู้ 
7. สมุดบันทึกการบริจาค 
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ประเด็นพิจำรณำ โครงกำร/กิจกรรม ผลที่เกิดขึ้น แหล่งข้อมูล 
6.จัดระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อ
สนับสนุนการบริหาร
จัดการและการจัดการ
เรียนรู ้

- โครงการพัฒนาส่ือเทคโนโลยี
สารสนเทศ 
- โครงการชุมชนสัมพันธ์ 
- โครงการข้อมูลสารสนเทศ 
- โครงการจัดระบบไอซีที 

    มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ  เพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและ
จัดการการเรียนรู้อย่างเป็นระบบ  มีรูปแบบการบริหารและการจัดการเชิง
ระบบ โดยทุกฝ่าย มีส่วนร่วม ยึดหลักธรรมาภิบาล โดยมุ่งพัฒนาผู้เรียนตาม
แนวทางปฏิรูปการศึกษา  มีการระดมทรัพยากรเพื่อสนับสนุนและพัฒนา
คุณภาพการศึกษา  จากคณะศิษย์เก่า ผู้ปกครอง ชุมชน บุคคลภายนอกและ
องค์กรอื่น   

1. แผนปฏิบัติการประจ าปี 
2. รายงานผลโครงการส่งเสริมการใช้ส่ือ 
ICT เพื่อการเรียนรู ้
3. รายงานผลโครงการพัฒนาระบบ
เครือข่ายและข้อมูลสารสนเทศ 
4. รายงานโครงการชุมชนมีส่วนร่วมใน
การจัดการเรียนรู้ 
5. บันทึกการใช้ส่ือ ICT 



 

 

2.3 จุดเด่น และ จุดที่ควรพัฒนำ  

ประเด็นพิจำรณำ จุดเด่น/เป็นไปตำมเป้ำหมำย จุดที่ควรพัฒนำ 

1. โรงเรียนมวีิสัยทัศน์และ
พันธกิจ 

โรงเรียนมีเป้าหมาย วิสัยทัศน์  พันธกิจ ท่ี
ก าหนดไว้ชัดเจน สอดคล้องกับบริบทของ
โรงเรียนตามความต้องการของชุมชน 
วัตถุประสงค์ของแผนการจัดการศึกษาของ
ชาติ  นโยบายของรัฐบาลและต้นสังกัด  ทัน
ต่อการเปล่ียนแปลงของสังคม  พัฒนางาน
วิชาการเน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้าน  ตาม
หลักสูตรสถานศึกษา และส่งเสริมสนับสนุน
พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเช่ียวชาญ
ตรงตามความต้องการ  ให้เป็นชุมชนการ
เรียนรู้ทางวิชาชีพ  มาใช้ในการพัฒนางาน
และการเรียนรู้ของผู้เรียน 

      โรงเรียนควรจัดให้มีอาคารและ
ห้องปฏิบัติการท่ีเพียงพอและ
เหมาะสมต่อการจัดการเรียนรู้  และ
สร้างระบบเครือข่ายเทคโนโลยีและ
การส่ือสาร เพื่อสนับสนุนการบริหาร
จัดการและการจัดการเรียนรู้ให้มี
ประสิทธิภาพ เปิดโอกาสให้ผู้ปกครอง
และชุมชนได้มีโอกาสในการใช้บริการ
เครือข่าย อินเทอร์เน็ตโรงเรียน เพื่อให้
เป็นชุมชนสังคมแห่งการเรียนรู้ 

๒ ระบบการบริหารจัดการ
และคุณภาพของสถานศึกษา 
๓ ด าเนินงานพัฒนาวิชาการท่ี
เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้าน
ตามหลักสูตรสถานศึกษาและ
ทุกกลุ่มเป้าหมาย 
๔ พัฒนาครูและบุคลากรให้มี
ความเช่ียวชาญทางวิชาชีพ 
๕ จัดสภาพแวดล้อมทาง
กายภาพและสังคมท่ีเอื้อต่อ
การจัดการเรียนรู้อย่างมี
คุณภาพ 
6.จัดระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อสนับสนุนการ
บริหารจัดการและการจัดการ
เรียนรู ้
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2.4 แผนพัฒนำคุณภำพเพื่อยกระดับให้สูงขึ้น 
 

ประเด็นพิจำรณำ โครงกำร/กิจกรรม 

1. โรงเรียนมวีิสัยทัศน์และพันธกิจ ๑)   โครงการพัฒนาปรับปรุงหลักสูตร 
๒)   โครงการนิเทศภายในโรงเรียน                              
๓)   โครงการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา   
๔)   โครงการจัดท าแผนก ากับและติดตามการใช้งบประมาณ
ประจ าปี 
๖)   โครงการการพัฒนาครูและบุคลากรโรงเรียนบ้านแม่นะ 
๗)   โครงการชุมชนสัมพันธ์ 
๘)   โครงการเศรษฐกิจพอเพียง 

๒ ระบบการบริหารจัดการและคุณภาพของ
สถานศึกษา 
๓ ด าเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพ
ผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษาและ
ทุกกลุ่มเป้าหมาย 
๔ พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเช่ียวชาญ
ทางวิชาชีพ 
๕ จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมท่ี
เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
6.จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อ
สนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการ
เรียนรู ้

 
บทสรุป 

 โดยโรงเรียนมีกระบวนการในการด าเนินงานผ่านโครงการและกิจกรรมต่าง ๆท่ีก าหนดในแผนปฏิบัติ
การประจ าปี จ านวน 36 โครงการ แบ่งเป็นงานวิชาการ 15 โครงการ งานบริหารท่ัวไป 9 โครงการงาน
บุคลากร 4 โครงการ งานงบประมาณ 1 โครงการ งานพัฒนาผู้เรียน 10 โครงการ โดยได้รับความร่วมมือ
จากผู้ท่ีมีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย รวมถึงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณลักษณะและ
สมรรถนะครบทุกด้าน 

การจัดระบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา มีการก าหนดเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจอย่าง
ชัดเจน สามารถด าเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษาในทุก
กลุ่มเป้าหมาย จัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา ด าเนินการพัฒนาครู และบุคลากรให้มีความ
เช่ียวชาญทางวิชาชีพ และจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการเรียนรู้
รวมท้ัง จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้  
    สถานศึกษามีส่ือและแหล่งเรียนรู้ท่ีมีคุณภาพ มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหาร
และการจัดการเรียนรู้ เช่นระบบสัญญาณอินเทอร์เน็ตท่ีครอบคลุมท่ัวถึงท้ังโรงเรียน และมีบริการให้แก่
เยาวชนและชุมชนได้ใช้สัญญาณอินเทอร์เน็ต  ท าให้เกิดการพัฒนาส่งผลให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้และ
ทักษะในด้านต่างๆ เช่น การแสดงนาฏศิลป์ ดนตรีไทย ดนตรีสากล นักเรียนสามารถน าการแสดงดังกล่าว 
ไปร่วมกิจกรรมในท้องถิ่น จนเกิดการยอมรับของชุมชน  ในด้านงานอาชีพมีการจัดกิจกรรมลดเวลาเรียน
เพิ่มเวลารู้ตามฐานการเรียนรู้ด้านเศรษฐกิจพอเพียง ๕ ฐาน น าองค์ความรู้ท่ีได้จากโรงเรียนขยายไปสู่
ท้องถิ่น เป็นแบบอย่างท่ีดีจนเป็นท่ียอมรับโดยท่ัวไป 
 
 



รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self – Assessment Report : SAR) ประจ าปีการศึกษา 2564 
 โรงเรียนบ้านแม่นะ ต าบลแม่นะ อ าเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ 

___________________________________________________________________________ 

 
 

มำตรฐำนที่ 3 กระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่เน้นผูเ้รียนเป็นส ำคัญ 
 

ค่ำเป้ำหมำยตำมประกำศของสถำนศึกษำ ปีกำรศึกษำ 2564  
มำตรฐำนที่ 3 กระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่เน้นผูเ้รียนเป็นส ำคัญ ค่ำเป้ำหมำย 

1.) จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ ดีเลิศ 
2)  ใช้ส่ือ เทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้ ดีเลิศ 
3.) มีการบริหารจัดการช้ันเรียนเชิงบวก ดีเลิศ 
4.) ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และน าผลมาพัฒนาผู้เรียน ดี 
5.)  มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการ
เรียนรู ้

ดี 

 

   โรงเรียนบ้านแม่นะได้ด าเนินการส่งเสริมพัฒนาครูให้ปฏิบัติตามบทบาทหน้าท่ีอย่างมิประสิทธิภาพ
โดยด าเนินการ พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา เพื่อเป็นแนวทางในการจัดกระบวนการเรียนการสอนท่ีสร้างโอกาส
ให้ผู้เรียนทุกคนมีส่วนร่วม เน้นให้ผู้เรียนได้เรียนรู้โดยผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง สามารถน าไป
ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันได้ เช่น การจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน กิจกรรมชุมนุมความสนใจของผู้เรียน หรือ 
โครงการพัฒนางานแนะแนวการศึกษาและอาชีพ เพื่อแสวงหาความรู้ในการพัฒนาตนเองด้านการศึกษา อาชีพ 
และการงานชีวิตและสังคม สามารถนาความรู้ไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ แก่ตนเองและสังคมได้ ครูจัด
กิจกรรมส่งเสริมให้ผู้เรียนได้ฝึกทักษะ แสดงออก น าเสนอผลงาน แสดงความคิดเห็น คิดเป็น ท าเป็น เพื่อให้
ผู้เรียนได้รับความรู้  มีทักษะท่ีหลากหลายและได้แสดงออกซึ่งความรู้ ความสามารถในด้ านวิชาการตาม
ศักยภาพครูได้ส่งเสริมให้ผู้เรียน รักการอ่าน และแสวงหาความรู้จากส่ือเทคโนโลยีด้วยตนเองอย่างเป็นรูปธรรม
และต่อเนื่อง โดยจัดท า โครงการรักการอ่าน เพื่อสร้างนิสัยรักการอ่านและส่งเสริมให้ผู้เรียนใช้บริการห้องสมุด
และส่ือเทคโนโลยี ในการสืบค้นข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ยังได้ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมใน
การจัดบรรยากาศ สภาพแวดล้อม ส่ือการเรียน และอ านวยความสะดวกท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้ ได้แก่  
๕ ฐานเศรษฐกิจพอเพียง และบริเวณโรงเรียนให้เอื้อต่อการเรียนรู้ และท างานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข 
กิจกรรมรักษ์ส่ิงแวดล้อม เพื่อให้ผู้เรียนได้ตระหนักและรู้คุณค่าของทรัพยากรและส่ิงแวดล้อม มีความรู้ความ
เข้าใจและใช้ทรัพยากรและส่ิงแวดล้อม ในโรงเรียน เป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้ได้ด้วยตนเองอย่างคุ้มค่า โรงเรียนได้
จัดท าโครงการบูรณาการการเรียนรู้จากชุมชน เพื่อให้ผู้ เรียนสามารถแสวงหาความรู้ด้วยตนเองจากแหล่ง
เรียนรู้รอบตัว มีจิตส านึกท่ีดีและรักษ์ชุมชนของตนเองและเพื่อให้เกิดการแลกเปล่ียนเรียนรู้ระหว่าง
สถานศึกษากับชุมขนและองค์กรท่ีเกี่ยวข้อง นอกจากนี้ยังได้น านักเรียนไปศึกษาแหล่งเรียนรู้ภายนอกจากครู
ภูมิปัญญาท้องถิ่น มีส่วนร่วมจัดกิจกรรมการเรียนการสอนอย่างเป็นรูปธรรมอย่างหลากหลายและต่อเนื่อง 
ด้านการตรวจสอบและประเมินความรู้ความเข้าใจของผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และมีประสิทธิภาพ ครูผู้สอนได้
ใช้วิธีการวัดและประเมินผลท่ีหลากหลายตามธรรมชาติของวิชา ซึ่งเน้นการประเมินผู้เรียนจากสภาพจริ ง มี
กระบวนการประเมินอย่างเป็นระบบ ท้ังประเมินก่อนสอน ระหว่างสอน และประเมินหลังสอน โดยใช้
เครื่องมือและวิธีการวัดและประเมินผลท่ีเหมาะสมกับเป้าหมาย และการจัดการเรียนการสอนตามรายวิชา 
ผู้เรียนและผู้ท่ีเกี่ยวข้องได้มีส่วนร่วมในการวัดและประเมินด้วย ครูผู้สอนได้ให้ข้อมูลย้อนกลับแก่ผู้เรียนหลัง
การประเมินเพื่อให้ผู้เรียนน าไปใช้พัฒนาตนเองและครูผู้สอนได้น าผลการประเมินไปใช้ในการพัฒนาผู้เรียนใน
รูปของการวิจัยในช้ันเรียน   



 

 

3.1 ระดับคุณภำพ : ดีเลิศ 
3.2 กระบวนกำรพัฒนำด้ำนกระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่เนน้ผู้เรียนเป็นส ำคัญ 

ประเด็นพิจำรณำ โครงกำร/กิจกรรม ผลที่เกิดขึ้น แหล่งข้อมูล 
1. จัดการเรียนรู้ผ่าน
กระบวนการคิดและ
ปฏิบัติจริง และสามารถ
น าไปประยุกต์ใช้ในชีวิต
ได้ 

- โครงการพัฒนาหลักสูตร 
- โครงการฐานการเรียนรู้พอเพียง 
- โครงการสหกรณ์ในโรงเรียน 
- โครงการลดเวลาเรียน 
เพิ่มเวลารู้  
- โครงการทัศนศึกษา 
 

มีรูปแบบเทคนิค วิธีการจัดการเรียนรู้  พัฒนากระบวนการคิด สู่การปฏิบัติ 
และนักเรียนสามารถ น าไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้  โดยจะเห็นจากครูศึกษา 
เอกสารประกอบหลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างๆ วิเคราะห์มาตรฐานการ
เรียนรู้ ตัวชี้วัดรายวิชา จัดกระบวนการเรียนรู้จากการวิเคราะห์มาตรฐานการ
เรียนรู้ ตัวชี้วัดรายวิชาทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ ลงสู่แผนการจัดการเรียนรู้ที่เน้น
ผู้เรียนเป็นส าคัญ จัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ Active learning เปิดโอกาสให้
นักเรียนมีส่วนร่วมในการเรียนรู้ด้วยการคิด ปฏิบัติจริง ฝึกทักษะ แสดงความ
คิดเห็น กล้าแสดงออกทางสร้างสรรค์ ป้อนค าถามให้นักเรียนเกิดความคิด 
จ าแนก แยกแยะ พิจารณาอย่างรอบคอบ มีเหตุผล เช่น การจัดการเรียนรู้แบบ
โครงงาน การจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน มีฐานการเรียนรู้เศรษฐกิจ
พอเพียง ให้นักเรียนได้เรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ได้แก่ 
สหกรณ์สร้างทักษะ กองขยะสร้างมูลค่า นวดสปาสร้างอาชีพ สัตว์เศรษฐกิจ
สร้างงาน ผักพื้นบ้านสร้างรายได้ เพื่อเป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้ให้แก่นักเรียนและ
ชุมชนตามหลักศาสตร์พระราชา  จนเกิดทักษะความช านาญ มีความสามารถ
ตามศักยภาพของตนเอง มีการศึกษาแหล่งเรียนรู้ทั้งในโรงเรียนและนอก
โรงเรียน และปีการศึกษา 2564 เป็นการจัดการเรียนการสอนในช่วง
สถานการณ์โควิค 19  โรงเรียนได้มีการเตรียมความพร้อมในการจัดการเรียน
การสอนแบบผสมผสานในรูปแบบ Onhand Online และ On site ให้
นักเรียนได้จัดกิจกรรมในช่วงอยู่บ้านผ่านช่องทาง Online กลุ่มกับครูผู้สอน 
ท าใบงาน และเมื่อเปิดภาคเรียนโรงเรียนได้จัดกิจกรรมท่ีเว้นระยะห่าง เอื้อต่อ
การเรียนการสอน 

1. แผนปฏิบัติการประจ าปี 
2. หลักสูตรสถานศึกษา 
3. รายงานผลโครงการเศรษฐกิจ

พอเพียง 
4. รายงานผลกิจกรรม 
5. แผนการจัดการเรียนรู้  บันทึก

หลังการสอน 
6. บันทึกการนิเทศภายใน 
7. วิจัยในช้ันเรียน 



รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self – Assessment Report : SAR) ประจ าปีการศึกษา 2564 
 โรงเรียนบ้านแม่นะ ต าบลแม่นะ อ าเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม ่
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ประเด็นพิจำรณำ โครงกำร/กิจกรรม ผลที่เกิดขึ้น แหล่งข้อมูล 
๒. ใช้ส่ือ เทคโนโลยี
สารสนเทศและแหล่ง
เรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู ้

- โครงการพัฒนาส่ือเทคโนโลยี
สารสนเทศ 
- โครงการพัฒนาห้องสมุดเรียนรู้
การอ่าน 
- โครงการฐานการเรียนรู้พอเพียง 
- โครงการพัฒนาส่ือและ
นวัตกรรม 
- โครงการพัฒนาทักษะลูกเสือ
เนตรนารี 
- โครงการพัฒนาส่ือวิทยาศาสตร์ 
 

มีการจัดการเรียนรู้โดยใช้ส่ือ เทคโนโลยีท่ีทันสมัย และสามารถสร้างองค์
ความรู้ให้แก่นักเรียน  และใช้บริการส่ือจากห้องมัลติมีเดียในการจัดการเรียน
การสอนส่งเสริมให้นักเรียนได้ปฎิบัติจริงจากการใช้ส่ือท่ีทันสมัย สามารถสร้าง
งานจากการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ (คอมพิวเตอร์) มีผลให้
ผู้เรียนพอใจสนุกกับการเรียนรู้  ครูร้อยละ 80.00 จัดการเรียนรู้ โดยน าแหล่ง
เรียนรู้ ภูมิปัญญาท้องถิ่นที่เอื้อต่อการเรียนรู้มาใช้ในการจัดการศึกษาให้กับ
นักเรียน ท้ังจากแหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน   

1. แผนปฏิบัติการประจ าปี 
2. หลักสูตรสถานศึกษา 
3. บันทึกการใช้ส่ือ ICT  
4. แบบบันทึกการใช้แหล่งเรียนรู้ 
5. รายงานผลการอบรม พัฒนาครู 
6. แบบบันทึกการนิเทศภายใน 
7. วิจัยในช้ันเรียน 

๓. มีการบริหารจัดการ
ช้ันเรียนเชิงบวก 

- โครงการระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน 
- โครงการครูนอกห้อง  
- โครงการเด็กพิเศษเรียนร่วม 

มีการจัดระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนรายบุคคลให้มีคุณภาพ  โดยการตรวจ
สุขภาพอนามัย เย่ียมบ้านนักเรียน กิจกรรมโฮมรมู บันทึกการดื่มนม การช่ัง
น้ าหนัก วัดส่วนสูง และค านวณภาวะโภชนาการ  การออมทรัพย์ สอนซ่อม
เสริม แนะแนวนักเรียน บันทึกการแปรงฟัน บันทึกการท่องสูตรคูณ และเข้า
แถวเดินแถวกลับบ้านอย่างปลอดภัย  มีการคัดกรองนักเรียนโดยครูเป็นประจ า
ทุกปีการศึกษา  และแพทย์เฉพาะทางท่ีเกี่ยวข้อง  เพื่อช่วยเหลือดูแลนักเรียน
ได้อย่างถูกต้อง  จากการมีปฏิสัมพันธ์ที่ดี รู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล แล้ว
แบ่งกลุ่มนักเรียนตามความรู้ ความสามารถ เพื่อน าผลไปส่งเสริมนักเรียนท่ีมี
ความสามารถพิเศษ ให้ความช่วยเหลือนักเรียนในกลุ่มเส่ียง  หรือนักเรียนท่ีมี
ความบกพร่องทางด้านต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ   จากการบริหารจัดการ
ช้ันเรียนเชิงบวกส่งผลให้คณะครูได้รับเกียรติบัตร เพื่อแสดงว่า เป็นครู 
ผู้จัดกิจกรรมการเรียนการสอนดีเด่น  

1. หลักสูตรสถานศึกษา 
2. แผนการจัดการเรียนรู้ บันทึก
หลังการสอน 
3. รายงานโครงการระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน 
4. รายงานผลการคัดกรองนักเรียน
พิเศษทางการศึกษา 
5. รายงานผลโครงการพัฒนาครู
และบุคลากรครูโรงเรียนบ้านแม่นะ 
6. แบบบันทึกการนิเทศภายใน 
7. วิจัยในช้ันเรียน 
9. แบบบันทึกกิจกรรมต่างๆ  
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บันทึกการเยี่ยมบ้าน  การคัดกรอง  
บันทึกการแปรงฟัน เป็นต้น 

ประเด็นพิจำรณำ โครงกำร/กิจกรรม ผลที่เกิดขึ้น แหล่งข้อมูล 
๔. ตรวจสอบและ
ประเมินผู้เรียนอย่างเป็น
ระบบ และน าผลมา
พัฒนาผู้เรียน 

- โครงการวัดและประเมินผล มีการวัดผลและประเมินผลตามสภาพจริงอย่างเป็นระบบ  จากการที่ครูมี
แผนการจัดการเรียนรู้น าไปใช้และบันทึกผล มีการวัดผลประเมินตามสภาพจริง 
การบันทึกการอ่าน/การเขียนตามค าบอก บันทึกการอ่าน  บันทึกผลการเรียน
รายวิชา(ปพ.5) รายงานผลการเรียนนักเรียนเป็นรายบุคคล(ปพ.6)  แบบสรุป
การอ่านออก – เขียนได้ e-Mes     ผลงาน/ช้ินงานนักเรียน  มีวิธีการวัดและ
ประเมินผลนักเรียนด้วยวิธีการที่หลากหลายตามสภาพจริงให้ข้อมูลย้อนกลับ
น าผลมาพัฒนานักเรียน  ดังจะเห็นได้จากครูผู้สอนมีการวิเคราะห์ผลการ
ทดสอบ RT ในช้ัน ป.1, วิเคราะห์ผลการทดสอบ NT ในช้ัน ป.3  และ 
วิเคราะห์ผลการทดสอบ O-NET ในช้ัน ป.6, ม.3  ท้ัง 4 กลุ่มสาระการเรียนรู้
ได้แก่ ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และภาษาอังกฤษ  ครูทุกคนมี
เครื่องมือวัดและวิธีการประเมินผลอย่างหลากหลายท่ีเหมาะสมกับเป้าหมาย
การเรียนรู ้

1. หลักสูตรสถานศึกษา 
2. รายงานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
3. แบบรายงานผลการประเมิน 
อ่านออกเขียนได้ e-Mes  ป.1-ม.3 
4. แบบรายงานผลการทดสอบ NT 
ป.3 
5. แบบรายงานผลการประเมินการ
อ่านเขียนภาษาไทย RT ป.1 
6. แบบรายงานผลการทดสอบ o-
net ป.6/ ม.3 
7. ปพ.5 

๕. มีการแลกเปล่ียน
เรียนรู้และให้ข้อมูล
สะท้อนกลับเพื่อพัฒนา
และปรับปรุงการจัดการ
เรียนรู ้

- โครงการเครือข่ายผู้ปกครอง ครูจ านวน  14 คน มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้กับคณะครูในโรงเรียน  คณะครูใน
ศูนย์พัฒนาการเรียนรู้ต าบลแม่นะ เขตพื้นท่ีการการศึกษาประถมศึกษา
เชียงใหม ่เขต 3 และชุมชน 

1. รายงานผลโครงการการประกัน
คุณภาพภายใน 
2. รายงานผลโครงการชุมชนมีส่วน
ร่วมในการจัดการเรียนรู ้
3. รายงานผลโครงการนิเทศ
ภายในสถานศึกษา 



 

 

   3.3 จุดเด่น และ จุดที่ควรพัฒนำ  

ประเด็นพิจำรณำ จุดเด่น/เป็นไปตำมเป้ำหมำย จุดที่ควรพัฒนำ 

1. จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิด
และปฏิบัติจริง และสามารถน าไป
ประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 

ครูมีความต้ังใจ มุ่งมั่นในการ
พัฒนาการสอน โดยจัดกิจกรรมให้
นักเรียนได้เรียนรู้ ท่ีเน้นทักษะ
กระบวนการคิด ได้ปฏิบัติจริง  และใช้
แหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย  ส่งเสริมให้
นักเรียนแสวงหาความรู้ ด้วยตนเอง
อย่างต่อเนื่อง  นักเรียนมีส่วนรว่มใน
การจัดบรรยากาศสภาพแวดล้อมท่ีเอื้อ
ต่อการเรียนรู้ 

จัดหาส่ือนวัตกรรมและเทคโนโลยีท่ี
ทันสมัย  เพื่อจัดการเรียนรู้ให้
เพียงพอต่อความต้องการของ
นักเรียน และท าวิจัยในช้ันเรียน
เพื่อแก้ปัญหาด้านการเรียนของ
นักเรียน 

๒ ใช้ส่ือ เทคโนโลยีสารสนเทศและ
แหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้ 
๓ มีการบริหารจัดการช้ันเรียนเชิงบวก 
๔ ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่าง
เป็นระบบ และน าผลมาพัฒนาผู้เรียน 
๕ มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้และให้
ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและ
ปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 

 
3.4 แผนพัฒนำคุณภำพเพื่อยกระดับให้สูงขึ้น 

 
ประเด็นพิจำรณำ โครงกำร/กิจกรรม 

1. จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติ
จริง และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 

1. โครงการนิเทศภายในสถานศึกษา 
2. โครงการพัฒนาปรับปรุงหลักสูตร 
3. โครงการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา   
4. โครงการจัดท าแผนก ากับและติดตามการใช้
งบประมาณประจ าปี 
5. โครงการการพัฒนาครูและบุคลากรโรงเรียนบา้นแม่นะ 
9. โครงการชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 

๒ ใช้ส่ือ เทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ที่
เอื้อต่อการเรียนรู้ 
๓ มีการบริหารจัดการช้ันเรียนเชิงบวก 
๔ ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ 
และน าผลมาพัฒนาผู้เรียน 
๕ มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อน
กลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 

 
บทสรุป  

ครูจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ เน้นกระบวนการคิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ และคิด
สร้างสรรค์ ให้ผู้เรียนได้ปฏิบัติจริง สามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน มีแผนการจัดการเรียนรู้ท่ี
พัฒนาศักยภาพของผู้เรียน ส าหรับเด็กพิเศษมีแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล( IEP) และแผนการสอน
เฉพาะบุคคล(IIP) มุ่งพัฒนาผู้เรียนซึ่งเป็นผลผลิตโดยตรงให้มีศักยภาพและความสามารถท่ีจะพัฒนาตนเอง
และสังคมไปสู่ความส าเร็จได้ โดยใช้เทคนิคการสอนท่ีหลากหลาย เช่น การสอนโดยใช้โครงงาน แบบเพื่อน
ช่วยเพื่อน แบบพี่สอนน้อง การใช้กระบวนการกลุ่ม การสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ การสอนโดยใช้
บทบาทสมมติเป็นต้น 
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ครูใช้ส่ือ นวัตกรรม เทคโนโลยีแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น มุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้แสวงหาความรู้
จากส่ือเทคโนโลยีด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง สร้างความตระหนักให้ผู้เรียนเห็น คุณค่าของภูมิปัญญาใน
ท้องถิ่น 

ครูมีการบริหารจัดการช้ันเรียนเชิงบวกท่ีเน้นการมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีต่อกันตามกิจกรรมห้องเรียนอุ่นไอรัก 
มีข้อมูลผู้เรียนรายบุคคลรอบด้านและใช้ข้อมูลพัฒนาผู้เรียนได้ตรงตามศักยภาพ ร่วมกันสร้างข้อตกลงและ
ก าหนดแนวทางการจัดการเรียนรู้ร่วมกัน 
 

ครูมีการตรวจสอบและประเมินผลผู้เรียนอย่างเป็นระบบ มีแผนการวัดผลและประเมินผลอย่างชัดเจน 
มีการก าหนดสัดส่วนคะแนนและจ านวนช้ินงานตามหน่วยการเรียนรู้ น าผลการเรียนรู้มาวิเคราะห์และ
พัฒนาให้ผู้เรียนบรรลุผลตามมาตรฐานและตัวชี้วัดของหลักสูตร 

ครูและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมีการแลกเปล่ียนเรียนรู้วิธีการสอนและร่วมกันหาแนวทางแก้ปัญหา นักเรียน
อย่างต่อเนื่อง ให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อน าไปใช้พัฒนาการจัดการเรียนรู้ผ่านการประชุมผู้ปกครอง ในทุก
ช้ันเรียน 
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ภาคผนวก 
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ประกำศโรงเรียนบ้ำนแม่นะ 
เร่ือง  ก ำหนดค่ำเป้ำหมำยตำมมำตรฐำนกำรศึกษำของสถำนศึกษำ  

 ระดับปฐมวัยและระดับกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 

เพื่อกำรประกันคุณภำพภำยในของสถำนศึกษำ 

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

 โดยท่ีมีประกาศใช้กฎกระทรวงว่าด้วยระบบ  หลักเกณฑ์  และวิธีการประกันคุณภาพ
การศึกษา พ.ศ.๒๕61  นโยบายการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษท่ีสองท่ีก าหนดเป้าหมายและยุทธศาสตร์ใน
การพัฒนาคุณภาพคนไทยและการศึกษาไทยในอนาคต  นโยบายปฏิรูประบบการประเมินและการประกัน
คุณภาพการศึกษา  ประกาศคณะกรรมการการประกันคุณภาพภายในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  เรื่อง
ก าหนดหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการประกันคุณภาพภายในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ประกอบกับ
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ  เรื่อง  ให้ใช้มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการประกันคุณภาพภายในของ
สถานศึกษา ตามกฎกระทรวง ฉบับลงวันท่ี  ๑๒  กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑  และปรับมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  จากการมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้อง  ท้ังบุคลากรทุกคนในโรงเรียน  
ผู้ปกครอง  และชุมชนให้เหมาะสมและสอดคล้องกัน  เพื่อน าไปสู่การพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐาน
การศึกษาข้ันพื้นฐาน  การประเมินคุณภาพภายในและรองรับการประเมินคุณภาพภายนอก โดยความเห็นชอบ
ของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในการประชุมครั้งท่ี 1 /๒๕๖5  เมื่อวันท่ี  3  พฤษภาคม ๒๕๖5  
เพื่อให้การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนบ้านแม่นะ  มีคุณภาพและมาตรฐานจึง
ก าหนดค่าเป้าหมายการพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้ 
 
                       ประกาศ ณ วันท่ี  5  พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖5                        
 
 
 
        ( นายธัญญา  กุลีแก้ว )                                                (นายณัฐวุฒิ  รุ่งรัตนไชย ) 
ประธานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน                            ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านแม่นะ 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 



รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self – Assessment Report : SAR) ประจ าปีการศึกษา 2564 
 โรงเรียนบ้านแม่นะ ต าบลแม่นะ อ าเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ 

___________________________________________________________________________ 

 
 

กำรก ำหนดค่ำเป้ำหมำยตำมมำตรฐำนกำรศึกษำของสถำนศึกษำ   
เพื่อกำรประกันคุณภำพภำยในของสถำนศึกษำ  ปีกำรศึกษำ ๒๕๖4 

เร่ือง  ก ำหนดค่ำเป้ำหมำยตำมมำตรฐำนกำรศึกษำของสถำนศึกษำ  ระดับปฐมวัย 
.................................................................................................. 

 
มำตรฐำน / ประเด็นกำรพิจำรณำ ค่ำเป้ำหมำย

มำตรฐำน/ 
ประเด็นกำร
พิจำรณำ 

มำตรฐำนที่  ๑  คุณภำพของเด็ก ดีระดับคุณภำพดี 
๑.๑ มีการพัฒนาด้านร่างกาย  แข็งแรง  มีสุขนิสัยท่ีดี  และดูแลความปลอดภัยของ  
      ตนเองได้ 

80.๐๐ 

๑.๒ มีการพัฒนาด้านอารมณ์  จิตใจ  ควบคุม  และแสดงออกทางอารมณ์ได้ ๘๖.๐๐ 
๑.๓ มีการพัฒนาการด้านสังคม  ช่วยแหลือตนเอง  และเป็นสมาชิกท่ีดีของสังคม ๗5.๐๐ 
๑.๔ มีพัฒนาการด้านสติปัญญา  ส่ือสารได้  มีทักษะการคิดพื้นฐานและแสวงหาความรู้ได้ ๗๕.๐๐ 
มำตรฐำนที่  ๒  กระบวนกำรบริหำรและจัดกำร ดีระดับคุณภำพดี 
๒.๑  มีหลักสูตรครอบคลุมพัฒนาการทั้ง ๔ ด้าน  สอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่น ๘2.๐๐ 
๒.๒  จัดครูให้เพียงพอกับช้ันเรียน ๘1.๐๐ 
๒.๓  ส่งเสริมให้ครูมีความเช่ียวชาญด้านการจัดประสบการณ์ ๗5.๐๐ 
๒.๔  จัดสภาพแวดล้อมและส่ือเพื่อการเรียนรู้  อย่างปลอดภัย  และเพียงพอ ๘๐.๐๐ 
๒.๕  ให้บริการส่ือเทคโนโลยีสารสนเทศและส่ือการเรียนรู้เพื่อสนับสนุนการจัดประสบการณ์ ๗5.๐๐ 
๒.๖  มีระบบบริหารคุณภาพที่เปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วม 
 

๗5.๐๐ 

มำตรฐำนที่  ๓  กำรจัดประสบกำรณ์ที่เน้นเด็กเป็นส ำคัญ ดีระดับคุณภำพดี 
๓.๑  จัดประสบการณ์ท่ีส่งเสริมให้เด็กมีการพัฒนาการทุกด้านอย่างสมดุลเต็มศักยภาพ ๘๐.๐๐ 
๓.๒  สร้างโอกาสให้เด็กได้รับประสบการณ์ตรง  เล่นและปฏิบัติอย่างมีความสุข ๗๕.๐๐ 
๓.๓  จัดบรรยากาศท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้ใช้ส่ือเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมกับวัย ๘๐.๐๐ 
๓.๔  ประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริงแลละน าผลประเมินพัฒนาการเด็กไปปรับปรุงการจัด
ประสบการณ์และพัฒนาเด็ก 

๗๕.๐๐ 

สรุปผลกำรประเมินในภำพรวมของสถำนศึกษำ ดีระดับคุณภำพดี 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self – Assessment Report : SAR) ประจ าปีการศึกษา 2564 
 โรงเรียนบ้านแม่นะ ต าบลแม่นะ อ าเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ 

___________________________________________________________________________ 

 
 

กำรก ำหนดค่ำเป้ำหมำยตำมมำตรฐำนกำรศึกษำของสถำนศึกษำ   
เพื่อกำรประกันคุณภำพภำยในของสถำนศึกษำ  ปีกำรศึกษำ ๒๕๖4 

เร่ือง  ก ำหนดค่ำเป้ำหมำยตำมมำตรฐำนกำรศึกษำของสถำนศึกษำ  ระดับกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 

มำตรฐำน / ประเด็นกำรพิจำรณำ 
ค่ำเป้ำหมำยมำตรฐำน/ 
ประเด็นกำรพิจำรณำ 

มำตรฐำนที่  ๑  คุณภำพของผู้เรียน ดีระดับคุณภำพดีเลิศ 
๑.๑  ผลสัมฤทธิ์ทำงวิชำกำรของผู้เรียน ๗8.33 
     ๑)  มีความสามารถในการอ่าน  การเขียน  การส่ือสารและการคิดค านวณ ๗๕.๐๐ 
     ๒)  มีความสามารถในการวิเคราะห์และคิดอย่างมีวิจารณญาณ  อภิปราย  
แลกเปล่ียนความคิดเห็น  และแก้ปัญหา 

๗๕.๐๐ 

     ๓)  มีความสามารในการสร้างนวัตกรรม 75.๐๐ 
     ๔)  มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  และการส่ือสาร 85.๐๐ 
     ๕)  มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา ๗๐.๐๐ 
     ๖)  มีความรู้  ทักษะพื้นฐานและเจตคติท่ีดีต่องานอาชีพ ๙๐.๐๐ 
๑.๒  คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน ๘7.5๐ 
     ๑)  การมีคุณลักษณะและค่านิยมท่ีดีตามท่ีสถานศึกษาก าหนด ๙๐.๐๐ 
     ๒)  ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย 90.๐๐ 
     ๓)  การยอมรับท่ีจะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย ๘๕.๐๐ 
     ๔)  สุขภาวะทางร่างกายและลักษณะจิตสังคม ๘๕.๐๐ 
มำตรฐำนที่  ๒  กระบวนกำรบริหำรและจัดกำร ดีระดับคุณภำพดีเลิศ 
๒.๑  การมีเป้าหมาย  วิสัยทัศน์  และพันธกิจท่ีสถานศึกษาก าหนดชัดเจน ๘5.๐๐ 
๒.๒  มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา ๗5.๐๐ 
๒.๓  ด าเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษา
และทุกกลุ่มเป้าหมาย 

80.๐๐ 

๒.๔  พัฒนาครูและบุคลกรให้มีความเช่ียวชาญทางวิชาชีพ 90.๐๐ 
๒.๕  จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมท่ีเอื้อต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ ๙๐.๐๐ 
๒.๖  จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการ
เรียนรู ้

๘5.๐๐ 

มำตรฐำนที่  ๓  กระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญ ดีระดับคุณภำพดีเลิศ 
๓.๑  จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง  และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตได้ 

๘๓.๐๐ 

๓.๒  ใช้ส่ือ  เทคโนโลยีสารสนเทศ  และแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้ ๘๕.๐๐ 
๓.๓  มีการบริหารจัดการช้ันเรียนเชิงบวก ๘5.๐๐ 
๔.๔  ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ  และน าผลมาพัฒนาผู้เรียน ๗๕.๐๐ 
๓.๕  มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการ
จัดการเรียนรู้ 

๗5.๐๐ 

สรุปผลกำรประเมินในภำพรวมของสถำนศึกษำ ดีระดับคุณภำพดีเลิศ 



รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self – Assessment Report : SAR) ประจ าปีการศึกษา 2564 
 โรงเรียนบ้านแม่นะ ต าบลแม่นะ อ าเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ 

___________________________________________________________________________ 

 
 

 
 

กำรก ำหนดค่ำเป้ำหมำย 
 

๑.  ศึกษาข้อมูลเดิม  ผลการประเมินต่าง ๆ ท่ีผ่านมา  เพื่อเป็นข้อมูลฐานในการก าหนดค่าเป้าหมาย 
๒. การก าหนดค่าเป้าหมาย  แต่ละมาตรฐาน  ควรก าหนดเป็น ระดับคุณภาพ  ๕  ระดับ  เพื่อให้

สอดคล้องกับการประเมิน  ดังนี้ 
   ระดับ 5 คือ ยอดเย่ียม   = ร้อยละ 90 ขั้นไป 
   ระดับ 4 คือ ดีเลิศ = ร้อยละ 80 – 89.99 
   ระดับ 3 คือ ดี  = ร้อยละ 70 – 79.99 
   ระดับ 2 คือ ปานกลาง = ร้อยละ 60 – 69.99 
   ระดับ 1 คือ ก าลังพัฒนา = ร้อยละ   0 – 59.99 

๓.  การก าหนดค่าเป้าหมาย  ในแต่ละประเด็นพิจารณา  จะก าหนดเป็น  ระดับคุณภาพ  หรือ  เป็น
ร้อยละ  ตามความเหมาะสมกับบริบทของสถานศึกษา 

 
  



รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self – Assessment Report : SAR) ประจ าปีการศึกษา 2564 
 โรงเรียนบ้านแม่นะ ต าบลแม่นะ อ าเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ 

___________________________________________________________________________ 

 
 

 
 
 
 

 

ค าส่ังโรงเรียนบ้านแม่นะ 

ท่ี   115 / ๒๕๖4 

เรื่อง   แต่งต้ังคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา ประจ าปีการศึกษา  ๒๕๖5 
************************************* 

    พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๔๒ และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี ๒)  พ.ศ.๒๕๔๕ มาตรา ๙ 
การจัดระบบ โครงสร้าง และกระบวนการจัดการศึกษา ให้ยึดหลักส าคัญในข้อ (๓) มีการก าหนดมาตรฐาน
การศึกษา และจัดระบบประกันคุณภาพการศึกษา ทุกระดับและประเภทการศึกษา   และมาตรา ๔๘  
ให้หน่วยงานต้นสังกัดและสถานศึกษาจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา และถือว่า
การประกันคุณภาพภายในเป็นส่วนหนึ่งของการบริหารการศึกษาท่ีต้องด าเนินการอย่างต่อเนื่อง โดยมีการ
จัดท ารายงานประจ าปีเสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัด หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง และเปิดเผยต่อสาธารณชน  
เพื่อน าไปสู่การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา และเพื่อรองรับการประกันคุณภาพภายนอก 

โดย ท่ีมี การประกาศใ ช้กฎกระทรวงการประกัน คุณภาพศึกษา พ .ศ .๒๕๖๑  ประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ  เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย ระดับการขั้นพื้นฐานและระดับการศึกษา
ขั้นพื้นฐานศูนย์การศึกษา  เมื่อวันท่ี ๖ สิงหาคม ๒๕๖๑ ประกอบกับมีนโยบายให้ปฏิรูประบบการประเมินและ
การประกันคุณภาพภายในและภายนอกทุกระดับก่อนมีการประเมินคุณภาพในรอบต่อไป 
  เพื่อให้การด าเนินการด้านการประกันคุณภาพภายในของโรงเรียนบ้านแม่นะ  เป็นไปตามกฎกระทรวง 
และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ  รวมท้ังนโยบายดังกล่าวข้างต้น เป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงขอแต่งต้ัง
คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาภายในโรงเรียน ดังต่อไปนี้ 
 

๑. คณะกรรมกำรด ำเนินงำนตำมระบบประกันคุณภำพกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนของสถำนศึกษำ ประกอบด้วย   
๑.๑ นายณัฐวุฒิ  รุ่งรัตนไชย  ผู้อ านวยการโรงเรียน                ประธานกรรมการ 

  ๑.2 นายการุณ  เมธา   ครู  อันดับ  คศ. ๒           กรรมการ 
        ๑.3 นายอ ามอน  ศรีเกตุ   ครู  อันดับ  คศ. ๒           กรรมการ 
        ๑.4 นางสาวโสภิดา  ทองดัง  ครู  อันดับ  คศ. ๓           กรรมการ 
     ๑.5 นางสาวกชพรรณ  สิงหธนากรกุล ครู  อันดับ  คศ. 2           กรรมการ 
  ๑.๖ นายกิติพงษ์  อุดทัย    ครู  อันดับ  คศ. ๒             กรรมการ 
         ๑.๗ นางสาวนิรมัย  ไชยวงค์  ครู  อันดับ  คศ. ๒           กรรมการและเลขานุการ 
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 มีหน้ำที่    - ศึกษา วิเคราะห์มาตรฐานศึกษาข้ันพื้นฐาน ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการท่ีให้ใช้  
มาตรฐานใหม่  3  มาตรฐาน   
      - ก าหนดมาตรฐานสถานศึกษา และค่าเป้าหมายความส าเร็จแต่ละมาตรฐาน  
      - ประกาศค่าเป้าหมายและมาตรฐานว่าด้วยการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาให้กับ
ผู้เกี่ยวข้องได้รับทราบ 
      - จัดท าแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาท่ีมุ่งคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา   
 

2. คณะกรรมกำรจัดระบบบริหำรและสำรสนเทศ 
2.๑ นางสาวโสภิดา   ทองดัง          ประธานกรรมการ 
2.2 นางสาวสนทยา   บาลเย็น      กรรมการ 
2.๓ นางบุณยากร   อมรมนตรี     กรรมการ 
2.๔ ว่าท่ีร้อยตรีหญิงวราภรณ์   การะหงษ์    กรรมการ 
2.๕ นางสาวกชพรรณ   สิงหธนากรกุล    กรรมการ 
2.6 นางสาวภรณ์พิชชา  ลายค า      กรรมการและเลขานุการ 
 

มีหน้ำที่  -  จัดโครงสร้างหรือระบบบริหารงานของสถานศึกษาท่ีเอื้อต่อการพัฒนาระบบประกัน
คุณภาพภายในของสถานศึกษา  
     -  จัดสารสนเทศให้เป็นหมวดหมู่  ครอบคลุม  เป็นปัจจุบัน  สะดวกต่อการเข้าถึงและการ
ให้บริการ  หรือการเช่ือมโยงเครือข่ายกับหน่วยงานต้นสังกัด   

 

3. คณะกรรมกำรติดตำมตรวจสอบคุณภำพกำรศึกษำของสถำนศึกษำ 
  3.๑ นายการุณ  เมธา      ประธานกรรมการ 
  3.2 นางฐิติพร  อรุณสุวรรณ     กรรมการ 
  3.๓ นางสาวกชพรรณ   สิงหธนากรกุล    กรรมการ 
  3.๔ นายกิติพงษ์  อุดทัย       กรรมการ 
  3.๕ นายอ ามอน  ศรีเกตุ      กรรมการ 
  3.๖ นางอ าพร   ยาวิลาศ      กรรมการและเลขานุการ 
 มีหน้ำที่   -  ติดตาม ตรวจสอบคุณภาพการศึกษาท้ังระดับบุคคลและระดับสถานศึกษาอย่างน้อย          
ภาคเรียนละ  ๑  ครั้ง    และตรวจสอบ ติดตามการด าเนินงานตามระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
โรงเรียนว่าเป็นไปตามท่ีก าหนดไว้  ๘ องค์ประกอบหรือไม่ คือ  
   ๑) ก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  
   ๒) จัดท าแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาท่ีมุ่งคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษา  
   ๓) จัดระบบบริหารและสารสนเทศ  
   ๔) ด าเนินงานตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา  
   ๕) จัดให้มีการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา  
   ๖) จัดให้มีการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  
   ๗) จัดท ารายงานประจ าปีท่ีเป็นรายงานประเมินคุณภาพภายใน  
   ๘) จัดให้มีการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง 
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4. คณะกรรมกำรรับผิดชอบมำตรฐำนกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน    
  4.๑ นางสาวนิรมัย   ไชยวงค์      ประธานกรรมการ 
  4.2 นางประนอม  แสนค าดี      กรรมการ 
  4.3 นางสาวกชวรรณ  กล่ินหอม     กรรมการ 
  4.4 นางสาววรรณิศา   แก้วไหลมา    กรรมการ 
  4.5 นางสาวรุ่งจิตรา  กัลยาเกิดกุล     กรรมการ 
  4.6 นางสาววาสิตา   เหง      กรรมการและเลขานุการ 
 

มีหน้ำที่ วิเคราะห์มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานท่ีตนเองรับผิดชอบเพื่อก าหนดแนวทางการเก็บ
รวบรวมข้อมูล พร้อมรับการติดตาม ตรวจสอบและประเมินคุณภาพภายในท้ังโดยสถานศึกษา  หน่วยงานต้น
สังกัด และหน่วยงานภายนอก (ส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา หรือ สมศ.) 

ให้คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาภายในโรงเรียน ด าเนินงานตามบทบาทหน้าท่ีดังกล่าว  
ข้างต้นให้เกิดประสิทธิผล และมีประสิทธิภาพ  เพื่อให้เกิดผลดีต่อการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพและเป็นไปตาม
มาตรฐานของโรงเรียนต่อไป 

 
    สั่ง  ณ  วันที่   27  ธันวำคม 2564  
 
 
 
   

             ลงช่ือ 
            ( นายณัฐวุฒิ  รุ่งรัตนไชย )         

                   ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านแม่นะ 
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บันทึกกำรพิจำรณำให้ควำมเห็นชอบเอกสำร 
รำยงำนกำรประเมินตนเองของสถำนศึกษำ  ปีกำรศึกษำ  ๒๕๖4 

ของโรงเรียนบ้ำนแม่นะ 
ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำเชียงใหม่  เขต 3 

.......................................... 
มติท่ีประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนบ้านแม่นะ  เมื่อวันท่ี 3 พฤษภาคม   

พ.ศ.  ๒๕๖5  ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา  ปีการศึกษา  ๒๕๖4 
ด้วยมติเป็นเอกฉันท์ใช้รายงานต่อหน่วยงานต้นสังกัดและสาธารณชนได้ 

 
  
 
 

          ( นายธัญญา  กุลีแก้ว ) 
   ประธานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

                                        โรงเรียนบ้านแม่นะ 
 
 
 
 

                                                                        ( นายณัฐวุฒิ  รุ่งรัตนไชย) 
                                                                     ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านแม่นะ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


