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บทสรุปส าหรับผู้บริหาร 

 โรงเรียนบ้านนาสาร  ได้ด าเนินงานด าเนินงานการประกันคุณภาพภายใน  ให้เป็นไปตามกรอบการ
ประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  เพ่ือการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา  ได้แก่ 

1. ก าหนดมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนบ้านนาสาร 
2. จัดท าแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของโรงเรียน ที่มุ่งคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของ

โรงเรียนบ้านนาสาร 
3. จัดการและบริหารข้อมูลสารสนเทศอย่างเป็นระบบโดยใช้เทคโนโลยีช่วยในการเก็บข้อมูล 

วิเคราะห์ข้อมูลเป็นสารสนเทศท่ีเป็นประโยชน์ในการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา 
4. ด าเนินงานตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของโรงเรียน 
5. ด าเนินการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา 
6. ประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียน 
7. จัดท ารายงานประจ าปี เป็นรายงานการประเมินคุณภาพภายใน 
8. ด าเนินการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง 

ผลการด าเนินงาน 

1.  มีผลการประเมินคุณภาพ ตามมาตรฐานการศึกษา: ระดับคุณภาพดีเลิศ 
มาตรฐานที่ 1  คุณภาพของผู้เรียน ระดับคุณภาพดีเลิศ 

 มาตรฐานที่ 2  กระบวนการบริหารและการจัดการ ระดับคุณภาพยอดเยี่ยม 
 มาตรฐานที่ 3  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  ระดับคุณภาพดีเลิศ 

2.  หลักฐานสนับสนุน   

 โรงเรียนบ้านนาสารก าหนดเป้าหมาย วิสัยทัศน์และพันธกิจที่ชัดเจน สอดคล้องกับบริบทของ
สถานศึกษา  ความต้องการของชุมชน ท้องถิ่น วัตถุประสงค์ของแผนการศึกษาชาติ นโยบายของรัฐบาลและต้น
สังกัด  มีการบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษาอย่างเป็นระบบที่ชัดเจน โดยการ 1)  การวางแผนพัฒนา
คุณภาพการจัดการศึกษา  2)  การน าแผนไปปฏิบัติเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษา  3)  การติดตามตรวจสอบ
ประเมินผลและปรับปรุงพัฒนาอย่างต่อเนื่อง  4)  มีการบริหารอัตราก าลัง ทรัพยากรทางการศึกษาและดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน  และ 5)  มีระบบนิเทศภายใน  ส่งผลให้โรงเรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา โดย
บุคลากรทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการวางแผน ปรับปรุง พัฒนา และร่วมรับผิดชอบต่อการจัดการศึกษา  แล้วยังมีการ
น าข้อมูลมาใช้ในการปรับปรุงพัฒนาอย่างต่อเนื่อง  ด้านหลักสูตรมีการพัฒนาหลักสูตร  กิจกรรมเสริมหลักสูตร 
ที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้าน  เชื่อมโยงกับวิถีชีวิตจริง ครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมาย  มีการพัฒนาครูและ
บุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ ตรงตามความต้องการจ าเป็นของครูและสถานศึกษา  จัดสภาพแวดล้อม
ทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ และมีความปลอดภัย  จัดระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ ที่เหมาะสมกับสภาพของโรงเรียน 
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 ส่งเสริมให้ครูจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ มีการประชุมปฏิบัติการ เพ่ือปรับปรุงโครงสร้าง
หลักสูตรสถานศึกษา พัฒนาหลักสูตรสู่การศึกษาศตวรรษที่ 21 ประชาคมอาเซียนและมาตรฐานสากล  มีการบูร
ณาการอาเซียนศึกษา และปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้  จัดกิจกรรมลดเวลาเรียน 
เพ่ิมเวลารู้ และหน้าที่พลเมือง ให้สอดคล้องตามนโยบายของรัฐบาล  อีกทั้งเปิดห้องเรียนพิเศษภาษาอังกฤษ 
และห้องเรียนพิเศษวิทย์-คณิต ในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ตามความสนใจของนักเรียนและความต้องการ
ของชุมชน 

3.  แผนพัฒนาเพื่อให้ได้มาตรฐานที่สูงขึ้น 

 1.  น าข้อมูล สารสนเทศผลการปฏิบัติงานของปีที่ผ่านมา มาร่วมกันวิเคราะห์หาแนวทางในการพัฒนา
ร่วมกัน โดยร่วมกันตั้งค่าเป้าหมาย และหาวิธีการพัฒนาให้บรรลุผลตามค่าเป้าหมาย มีการจัดสรรงบประมาณ 
วัสดุ อุปกรณ์ท่ีเหมาะสมเพียงพอต่อการพัฒนา มีการติดตามและส่งเสริมการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง 

 2.  เร่งพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนให้สูงขึ้น กว่าปีที่ผ่านมาในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
พัฒนาผลการทดสอบทางการศึกษาขั้นพ้ืนฐานระดับชาติ (O-net) ให้สูงขึ้นทุกรายวิชา พัฒนาการสื่อสาร
ภาษาอังกฤษ การคิดค านวณ และการสร้างนวัตกรรม ของนักเรียน โดยสร้างความตระหนัก และหาวิธีการ
ร่วมกันทั้งครู นักเรียนและผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย 

 3.  ส่งเสริมให้ครูเห็นความส าคัญของการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ โดยการพัฒนาครูและ
บุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ และเร่งรัดติดตามให้มีครูมีชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ เพ่ือพัฒนางาน
ให้ชัดเจนมากข้ึน และเกิดผลกับผู้เรียนเพ่ิมข้ึน   
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ค าน า 
 

รายงานการประเมินตนเองของโรงเรียนบ้านนาสาร เป็นการสรุปผลการจัดการศึกษา ที่สะท้อนผลการ
พัฒนาคุณภาพของโรงเรียน  ซึ่งเป็นผลส าเร็จจากการบริหารจัดการศึกษาที่สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษา 
ขั้นพ้ืนฐานเพ่ือการประกันคุณภาพภายใน  อันประกอบด้วย  3 มาตรฐาน  ได้แก่ มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของ
ผู้เรียน  มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ และ มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอน
ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  อันมีผลการวิเคราะห์จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา และระบุแนวทางการพัฒนาโรงเรียนใน
อนาคต โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือน าเสนอรายงานผลการจัดการศึกษาปีการศึกษา 2562 ให้ต้นสังกัดและ
สาธารณชนได้รับทราบ  และเตรียมความพร้อมในการรับการประเมินภายนอกต่อไป 
 ผู้จัดท าหวังเป็นอย่างยิ่งว่าข้อสรุปจากการน าเสนอในรายงานการประเมินตนเอง  ปีการศึกษา 2562 
ฉบับนี้จะเป็นสารสนเทศส าคัญ ที่โรงเรียนจะน าไปใช้เป็นข้อมูลในการพัฒนาโรงเรียนให้ได้คุณภาพตามมาตรฐาน
การศึกษา ขั้นพ้ืนฐาน ที่สูงขึ้น ในโอกาสต่อไป 
 
 
   
 
 

(นายสมชาย กิจคาม) 
ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านนาสาร 
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ส่วนที่ 1 

ข้อมูลพื้นฐาน 

1.  ข้อมูลทั่วไป 
 

 ชื่อสถานศึกษา โรงเรียนบ้านนาสาร ตั้งอยู่เลขที่ 9 ถนนเหมืองทวด  ต าบลนาสาร  อ าเภอบ้านนาสาร 
จั ง ห วั ด สุ ร า ษ ฎ ร์ ธ า นี  ร หั ส ไ ป ร ษณี ย์  84120  โ ท ร ศั พ ท์  0-7734-1044  โ ท ร ส า ร 0-7734-1953                         
Email : bannasan.school2018@gmail.com Website: www.bss.ac.th  สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 11 

 โรงเรียนบ้านาสาร เปิดท าการสอนเมื่อวันที่ 14 มิถุนายน พ.ศ.2494 ตามหนังสือ แผนกการศึกษาธิการ 
จังหวัดสุราษฎร์ธานี ที่ 1116/2494 ลงวันที่ 7 มิถุนายน 2494 เปิดท าการสอนตั้งแต่ระดับ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 
ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 มีเขตพ้ืนที่บริการ 4 ต าบล คือ ต าบลนาสาร  ต าบลคลองปราบ  ต าบลเพ่ิมพูน
ทรัพย์ หมู่ที่ 1, 3, 4, 5 และ 6 และต าบลล าพูน หมู่ที่ 4 

2.  ข้อมูลบุคลากร 
     

  2.1 จ านวนบุคลากร แยกตามต าแหน่ง เพศ ระดับการศึกษา และวิทยฐานะ  

ประเภทบุคลากร/กลุ่ม 

เพศ วุฒิการศึกษา ต าแหน่ง/วิทยฐานะ 

รวม 
ชาย หญิง 

ต่ ากว่า 
ปริญญา
ตร ี

ปริญญา 
ตร ี

ปริญญา 
โท 

อัตรา 
จ้าง 

พนักงาน 
ราชการ 

คร ู
ผู้ช่วย 

ครู 
ช านาญ 
การ 

ช านาญ 
การ
พิเศษ 

ผู้บริหาร 3 - - 1 3 - - - - - 3 3 
กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทย 

1 8 - 7 1 1 - 3 3 - 2 9 

กลุ่มสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์ 

3 7 - 5 5 - - - 1 4 5 10 

กลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ 

4 7 - 5 6 - - - 4 5 2 11 

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคม
ศึกษาฯ 

2 8 - 7 3 1 - 2 3 1 3 10 

กลุ่มสาระการเรียนรู้สุข
ศึกษาฯ 

4 1 - 5 - 1 - 1 1 - 2 5 

กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศ 

2 9 - 8 3 - - 3 2 5 1 11 

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงาน
อาชีพฯ 

6 5 - 10 1 3 - 1 2 2 3 11 

กลุ่มสาระการเรียนศิลปะ 2 4 - 5 1 - - 2 1 2 1 6 
ครูแนะแนว - 2 - - 2 - - - - 1 1 2 
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รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2562 
(Self - Assessment Report: SAR) 

 

ประเภทบุคลากร/กลุ่ม 

เพศ วุฒิการศึกษา ต าแหน่ง/วิทยฐานะ 

รวม 
ชาย หญิง 

ต่ ากว่า 
ปริญญา
ตร ี

ปริญญา 
ตร ี

ปริญญา 
โท 

อัตรา 
จ้าง 

พนักงาน 
ราชการ 

คร ู
ผู้ช่วย 

ครู 
ช านาญ 
การ 

ช านาญ 
การ
พิเศษ 

บุคลากรทางการศึกษา/
สนับสนุนการสอน 

5 10 3 11 - 11 - - - 2 2 15 

นักการ/แม่บ้าน 4 3 7 - - 7 - - - - - 7 
รวม 36 64 10 69 21 24 - 12 17 22 25 100 

 
  2.2 จ านวนครูผู้สอน แยกตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ ค่าเฉลี่ยอายุ อายุราชการ ชั่วโมงสอนต่อสัปดาห์ และ
การพัฒนาตนเอง 
 

ที ่ กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
จ านวน
(คน) 

ค่าเฉลี่ยของ 

อายุ 
อายุ 

ราชการ 
คาบสอนต่อ
สัปดาห์ 

การพัฒนาตนเอง
(ช.ม.) 

1 ผู้บริหาร 4 57.50 35.50 - 43.25 
2 ภาษาไทย 9 36.00 11.00 18.00 25.00 
3 คณิตศาสตร ์ 10 42.90 19.40 18.80 38.00 
4 วิทยาศาสตร์ 11 40.79 13.07 21.64 20.00 
5 สังคมศึกษาฯ 9 41.11 14.55 18.55 20.00 
6 สุขศึกษา 5 40.00 16.00 20.00 15.00 
7 ศิลปะ 6 40.16 16.50 19.33 23.50 
8 การงานอาชีพและ

เทคโนโลยี 
11 44.18 16.93 21.55 28.18 

9 ภาษาต่างประเทศ 11 38.81 11.52 21.00 16.00 
10 แนะแนว 2 49.00 23.00 18.00 20.00 

3.  ข้อมูลนักเรียน 

จ านวนนักเรียนปีการศึกษา 2562  รวม  1,504  คน (ข้อมูล ณ วันที่ 10  พฤศจิกายน  2562) 

ระดับชั้น
เรียน 

ม.1 ม.2 ม.3 
รวม  ม.
ต้น 

ม.4 ม.5 ม.6 
รวม ม.
ปลาย 

รวม
ทั้งหมด 

เพศ ชาย 183 137 112 432 79 74 67 220 652 
หญิง 174 162 152 488 124 120 120 364 852 

รวม 357 299 264 920 203 194 187 584 1,504 
เฉลี่ยต่อ
ห้อง 

39.67 37.38 33.00 36.80 40.60 38.80 37.40 38.93 38.60 
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4. ข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
     4.1 ร้อยละของนักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับ 3 ขึ้นไปแยกตามกลุ่มสาระ ระดับชั้น
 มัธยมศึกษาปีท่ี 1-6 ปีการศึกษา 2562 
 

 

61.85

28.39

59.83

61.26

96.47

61.85

85.63

28.97

ภาษาไทย

คณิตศาสตร์

วิทยาศาสตร์

สังคมศึกษาฯ

สุขศึกษาและพลศึกษา

ศิลปะ

การงานอาชีพฯ

ภาษาต่างประเทศ
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รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2562 
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 4.2 ร้อยละของนักเรียนที่ มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในระดับ  3 ขึ้นไป แยกตามกลุ่มสาระ                
ปีการศึกษา 2560-2562 

 

54.46

26.79

39.43

52.02

81.79

61.29

63.86

32.78

64.2

28.74

50.63

53.12

81.01

67.95
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รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2562 
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4.3 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ประจ าปีการศึกษา 2562 
ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน(O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 
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ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน(O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6 

 

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45

ภาษาไทย

คณิตศาสตร์

วิทยาศาสตร์

สังคมศึกษา

ภาษาอังกฤษ

รวมเฉลี่ย
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เปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 
ประจ าปีการศึกษา 2560-2562 

 

47.56
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เปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ขั้นพื้นฐาน (O-net)  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6 
ประจ าปีการศึกษา  2560-2562 

 

46.42
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รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2562 
(Self - Assessment Report: SAR) 

 

4.4 คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน ปีการศึกษา 2562 
ร้อยละของนักเรียนที่มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ระดับ 3 ขึ้นไปแยกตามระดับชั้น 

 
ร้อยละของนักเรียนที่มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ในระดับดีขึ้นไปแยกตามรายคุณลักษณะ 
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รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2562 
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เปรียบเทียบคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน รายคุณลักษณะ  ปีการศึกษา 2560-2562 
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รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2562 
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     4.5 ร้อยละของนักเรียนที่มีความสมารถในการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียนระดับดีขึ้นไป แยกตาม
ระดับชั้น ปีการศึกษา 2562 

 
 
เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของนักเรียนที่มีความสามารถในการอ่าน  คิดวิเคราะห์และเขียน  ระดับดีขึ้นไป 

ปีการศึกษา 2560-2562 
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รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2562 
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     4.6 สมรรถนะส าคัญของผู้เรียน 5 ด้าน  แยกตามสมรรถนะ  ปีการศึกษา 2562 
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รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2562 
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5. การใช้แหล่งเรียนรู้ 
     5.1 แหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน 

แหล่งเรียนรู้ภายใน 
ระดับชั้น /จ านวนครั้ง/ปี 

ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6 
1.  ห้องสมุดกลาง 501 576 580 410  400 400 
2. ห้องอินเตอร์เน็ต 292 316 240 200 240 240 
3. ห้องคอมพิวเตอร์ 320 320 320 200 240 240 
4. ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์  320 320 320 200 240 240 
5. ห้องเรียนศูนย์สาระวิทยาศาสตร์ 320 320 320 200 240 240 
6. ห้องปฏิบัติการฟิสิกส์ 40 60 45 150 110 110 
7. ห้องปฏิบัติการเคมี 60 60 30 110 110 110 
8. ห้องปฏิบัติการชีววิทยา 20 80 60 110 110 110 
9. ระบบนิเวศภายในโรงเรียน 2 16 4 8 12 10 
10. ห้องเรียนศูนย์สาระสังคมศึกษา 256 245 250 160 160 160 
11. ห้องเรียนศูนย์สาระภาษาไทย 320 320 320 200 240 240 
12. ห้องเรียนศูนย์สาระคณิตศาสตร์ 100 100 100 50 50 50 
13. ห้องเรียนศูนย์สาระ
ภาษาต่างประเทศ 

320 320 320 200 240 240 

14. ห้องปฏิบัติการเกษตร 166 40 120 110 110 110 
15. ห้องปฏิบัติการอุตสาหกรรม 160 40 120 110 110 110 
16. ห้องปฏิบัติการคหกรรม 40 166 120 120 80 80 
17. ห้องปฏิบัติการศิลปะ 210 210 210 190 160 160 
18. ห้องปฏิบัติการดนตรี 210 210 210 190 160 160 
19. สนามวอลเลย์บอล 30 40 55 32 40 35 
20. สนามฟุตบอล 40 33 36 18 25 41 
21. สนามตะกร้อ - - 16 16 16 16 
22. ห้องพยาบาล 80 80 80 160 80 80 
23. สวนหย่อมหน้าอาคารเรียน 256 256 256 256 256 256 
24. หอประชุมลินจง 20 25 25 30 30 40 
25. หอประชุมสัตตบุษย์ 25 32 38 32 32 40 
26. ศูนย์อาเซียน อ.บ้านนาสาร 8 36 10 100 6 - 
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รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2562 
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5.2 แหล่งเรียนรู้นอกโรงเรียน  

แหล่งเรียนรู้ภายนอก 
ระดับชั้น /จ านวนครั้ง 

ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6 
พระบรมธาตุไชยา  จ.สุราษฎร์ธานี 1 1 1    
สวนโมกขพลาราม  จ.สุราษฎร์ธานี 1 1 1    
แหลมโพธิ์  จ.สุราษฎร์ธานี 1 1 1    
ทะเลน้อย  จ.พัทลุง     1 1 
สะพานเฉลิมพระเกียรติ  จ.พัทลุง     1 1 
นาโปแก  จ.พัทลุง    1   
วัดมหาธาตุวชิรมงคล (วัดบางโทง)  จ.กระบี่    1 1 1 
สวนประวัติศาสตร์ พลเอกเปรม ติลสูลานนท์ 
จ.สงขลา 

 1     

ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จ.นครศรีธรรมราช 

 1     

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขต  
สุราษฎร์ธานี จ.สุราษฎร์ธานี 

1 1 1 1 1 1 

ค่ายภาษาอังกฤษเพ่ือศึกษาดูงานและ
แลกเปลี่ยนวัฒนธรรม  ณ ประเทศมาเลเซีย-
สิงคโปร์ 

  1    

งานศิลปะหัตกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69  
ณ จ.นครศรีธรรมราช 

1 1 1 1 1 1 

อุทยานแห่งชาติเขาศก อ.พนม จ.สุราษฎร์ธาน ี                 1      
สาธารณสุขเทศบาลเมืองนาสาร 1      
ส านักงานขนส่งจังหวัดสุราษฎร์ธานี สาขาบ้าน
นาสาร 

   1   

สถานีต ารวจ  อ.บ้านนาสาร    1   
บริษัทฮอนด้า จ.สุราษฎร์ธาน ี    1   
ริมคลองฉวาง ต.นาสาร อ.บ้านนาสาร 1 1 1 1 1 1 
ค่ายลูกเสือ บ่อน้ าร้อน อ.บ้านนาสาร 1 1 1    
สวนสละอาทิตย์  ต.นาสาร อ.บ้านนาสาร 1 1 1 1 1 1 
น้ าตกดาดฟ้า ต.ล าพูน อ.บ้านนาสาร  1     
แหล่งน้ าขุนทองหลาง ต.นาสาร อ.บ้านนาสาร   1    
ล าน้ าวังโข อ.บ้านนาสาร   1    
อุทยานแห่งชาติใต้ร่มเย็น(ถ้ าขมิ้น)  1     
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แหล่งเรียนรู้ภายนอก 
ระดับชั้น /จ านวนครั้ง 

ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6 
เหมืองแร่ยิบซั่ม ต.คลองปราบ อ.บ้านนาสาร    1 1 1 
วัดนาสาร อ.บ้านนาสาร 1 1 1 1 1 1 
วัดโฉลกศิราราม  อ.บ้านนาสาร 1 2 1 1 1 1 
วัดอภัยเขตาราม  อ.บ้านนาสาร 1 1 1 1 1  
วัดสว่างประชารมณ์  อ.บ้านนาสาร     1  
วัดกันตาราม      1 
วัดถ้ าเสือ    1 1 1 
มหาวิทยาลัยราชภัฎ สุราษฎรธ์านี  1 1 1 1 1 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขต 
สุราษฎร์ธานี 

 1  1 1 1 

ท่าปอม คลองสองน้ า    1 1 1 
จังหวัดภูเก็ต (ค่ายภาษาอังกฤษ)   1    
เขื่อนเชี่ยวหลาน 1 1 1 1 1 1 
สนามกีฬา อ าเภอบ้านนาสาร 5 1 1 1 1 1 
สนามกีฬา อ าเภอพุนพิน     5 5 
ศาลกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ หาดทรายรี 
จ.ชุมพร 

   1 1 1 

วัดพระศรีรัตนศาสนาดาราม 1 1     
ค่าย English Camp โรงแรมเอวัน พัทยา 
จ.ชลบุร ี

1 1 1    

สวนนงนุช  จ.ชลบุรี 1 1 1    
อุทยานประวัติศาสตร์ พระนครคีรี จ.ชลบุร ี 1 1 1    
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6. ข้อมูลงบประมาณ ปีการศึกษา 2562 
    การจัดสรรงบประมาณภายในหน่วยงาน 

รายการ จ านวนเงิน (บาท) คิดเป็นร้อยละ 
1.  งบบริหารงานวิชาการ 2,488,200.00 60.00 
2.  งบบริหารจัดการ 1,244,100.00 30.00 
      2.1 บริหารทั่วไป 622,050.00 (15.00) 
      2.2 บริหารงานบุคคล 248,820.00 (6.00) 
      2.3 บริหารงบประมาณ 186,615.00 (4.50) 
      2.4 บริหารกิจการนักเรยีน 186,615.00 (4.50) 
3.  งบส ารองจ่าย 414,700.00 10.00 
รวมทั้งสิ้น 4,147,000.00 100 

7.  ผลงานดีเด่นในรอบปีที่ผ่านมา 
     7.1 ผลงานดีเด่น    

ประเภท ระดับ/ชื่อรางวัลที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบ 
สถานศึกษา โรงเรียนบ้านนาสารผ่านการพัฒนาและประเมินการ

บริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ  ระดับ  ScQA  
โรงเรียนมาตรฐานสากล ระดับชาติ โดย สพฐ ประกาศ
เมื่อวนที่ 3 กันยายน 2562  และเข้ารับประกาศเกียรติ
คุณ จาก ดร. คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รัฐมนตรีช่วย
ว่าการศึกษาธิการ ในงานเวทีศักยภาพโรงเรียน
มาตรฐานสากล ระดับชาติณ โรงแรมทวินโลตัส 
จังหวัดนครศรีธรรมราช เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2562 

สพฐ. 

โรงเรียนบ้านนาสารได้เข้าร่วมจัดนิทรรศการแสดงผล
งานปัญญาประดิษฐ์ (AI) ในโครงการประชุมสัมมนา
ทา ง วิ ช า การ  เ รื่ อ ง  “ปัญญาประดิ ษฐ์  AI) กั บ 
มัธยมศึกษาไทย ระหว่างวันที่  27 -30  สิงหาคม  
2562  ณ ห้องประกายเพชร โรงแรมไดมอนด์พลาซ่า 
จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

สมบท. 

โรงเรียนบ้านนาสารเข้าร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลง
ความร่วมมือกับวิทยาลัยการอาชีพเวียงสระ เพ่ือแสดง
เจตนารมณ์ในการด าเนินความร่วมมือเชื่อมโยง
การศึกษาขั้นพ้ืนฐานกับการศึกษาอาชีวศึกษาให้
เกิดผลสัมฤทธิ์ อย่ า ง เป็นรูปธรรม  เมื่ อวันที่  15 
กรกฎาคม 2562 

วิทยาลัยการอาชีพเวียงสระ 
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ประเภท ระดับ/ชื่อรางวัลที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบ 
ผู้บริหาร โรงเรียนบ้านนาสารลงนามข้อตกลง(MOU) ร่วมมือจัด

การศึกษาระหว่างโรงเรียนบ้านนาสารกับมหาวิทยาลัย 
Overseas Chinese University  ประ เทศ ไต้ ห วั น  
เมื่อวันที่ 12  ธันวาคม  2562 

มหาวิทยาลัย Overseas 
Chinese University 

โรงเรียนบ้านนาสารจัดท า MOU บันทึกข้อตกลงความ
ร่วมมือทางด้านวิชาการเพ่ือส่งเสริมนักเรียนเข้าศึกษา
ต่อคณะการบริหารและการจัดการ สถาบันเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังและ London 
South Bank University (LSBU) เมื่อวันที่ 13  
มกราคม  2563 

สถาบันเทคโนโลยีพระจอม
เกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
และ London South Bank 
University  (LSBU) 

ครู รางวัลครูดีไม่มีอบายมุข  
 ครนูิทยา บุญฤทธิ์ 
 ครูวรุนันท์ บางรักษ์ 
 ครูจารุณี  บัวแย้ม 
 ครูนิศากร คงช่วย 
 ครูพนาวรรณ พุฒถนอม 
 ครูพิชญา พรหมปองสุข 
 ครูสุกัญญา คงแก้ว 
 ครูศริิศักดิ์ ทองเหมือน 

สพฐ. 

นักเรียน  โรงเรียนบ้านนาสารส่งนักเรียนเข้าร่วม
แข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69  
ระดับชาติ ณ จังหวัดนครศรีธรรมราช จ านวน  
33  รายการ ผลการแข่งขันได้รับรางวัล
เหรียญทองจ านวน 25 เหรียญ เหรียญเงิน
จ านวน 2 รายการ เหรียญทองแดงจ านวน 2 
รายการและได้รับรางวัลล าดับที่  1  – 3  
จ านวน  6 รายการ คือ   รางวัลชนะเลิศ
จ านวน  2 รายการได้แก่  กิจกรรมการ
แกะสลักผักผลไม้ ระดับ ม. 1 –ม. 3 และ
กิจกรรมการแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง 
ประเภทชาย ม.4-ม.6   รางวัลรองชนะเลิศ
อันดับหนึ่งจ านวน 2 รายการได้แก่ กิจกรรม
การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ (การเขียน
เรียงความ) ม.1-ม.3 และกิจกรรมการแข่งขัน
ประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น 

สพฐ. 
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ประเภท ระดับ/ชื่อรางวัลที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบ 
ม.4-ม.6  และรางวัลรองชนะเลิศอันดับสอง
จ านวน  2 รายการ ได้แก่ กิจกรรมการแข่งขัน
ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย   ม.
4-ม.6 และกิจกรรมการแข่งขันหุ่นยนต์
ระดับกลาง ม.4-ม.6 

 
 โรงเรียนบ้านนาสารส่งนักเรียนเข้าร่วม

แข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69  
ระดับเขตพ้ืนที่วันที่ 9 -11 ตุลาคม 2562  
จ านวน 114  รายการได้รับรางวัลเหรียญทอง
จ านวน 58 รายการ  เหรียญเงิน 28 รายการ  
เหรียญทองแดงจ านวน 17 รายการ และเป็น
ตั ว แทนแข่ ง ขั น ร ะดั บ ช าติ  ณ  จั ง ห วั ด
นครศรีธรรมราช  จ านวน  33 รายการ  

 

 นักเรียนโรงเรียนบ้านนาสารได้รับรางวัลรอง
ชนะเลิศอันดับ 1  การแข่งขันโครงงาน
คุณธรรม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  งาน
มหกรรมส่งเสริมศีลธรรมและการประกวด
กิจกรรมด้านพระพุทธศาสนาครั้งที่ 4 ภาค 
16  (ชุมพร,พังงา,ภูเก็ต,ระนอง,สุราษฎร์ธานี) 
เมื่อวันที่  3 สิงหาคม  2562 
 

 นักเรียนโรงเรียนบ้านนาสารได้รับรางวัล
ผลงานคุณภาพดี การแข่งขันร้อยกรองรางวัล
โล่พระราชทานสมเด็จพระน้องนางเธอเจ้าฟ้า
จุฬาภรณ์วลัยลั กษณ์  อัครราชกุมารี  ณ  
มหาวิ ทยาลั ยวลั ยลั กษณ์   เ มื่ อ วั นที่  7 
กรกฎาคม  2562 
 

 นักเรียนโรงเรียนบ้านนาสารได้รับรางวัล
ชนะเลิ ศและรองชนะเลิศ อันดับ1 การ
ประกวดภาพถ่ ายวิ ทยาศาสตร์  ระดับ
มั ธ ย มศึ ก ษ า ตอนปล า ย   กิ จ ก ร ร มวั น
วิทยาศาสตร์  ณ โรงเรียนสุราษฎร์ธานี  เมื่อ
วันที่  14 สิงหาคม  2562 

 
 
 
 
 
 
สพม.เขต11 
 
 
 
 
 
 
 
 
ส านักงานพระสอนศีลธรรม 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์
ราชวิทยาลัย 
 
 
 
 
 
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์   
 
 
 
 
 
 
โรงเรียนสุราษฎร์ธานี   
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ประเภท ระดับ/ชื่อรางวัลที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบ 
 นักเรียนโรงเรียนบ้านนาสารได้รับรางวัล

ชนะเลิศ  การประกวดการพูดสุนทรพจน์ทาง
วิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย/
กิ จกรรมการแข่ งขั นทางวิ ทยาศาสตร์  
กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์ ณ โรงเรียนสุราษฎร์
ธานี  เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม  2562 
 

 นักเรี ยนโรงเรี ยนบ้ านนาสารได้ รั บรอง
ชนะเลิศอันดับ ที่  1 การแข่งขัน E-sport  
ROV  ง า น สั ป ด า ห์ วิ ท ย า ศ า ส ต ร์   ณ  
มหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎร์ธานี  เมื่อวันที่ 
18 สิงหาคม  2562 

 นักเรียนโรงเรียนบ้านนาสารได้รับรางวัล
ชนะเลิศ  งาน "ศึกจ้าวยุทธภพ" ของคณะ
มนุษยศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์
ธานี  กล่ า วสุ นทรพจน์ภาษาจี น  ระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้น  เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม  
2562 
 

 นักเรียนโรงเรียนบ้านนาสารได้รับรางวัล
ชนะเลิศ  การแข่ งขัน  กล่ าวสุนทรพจน์
ภาษาจีน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  งานวชิร
วิชาการ  สุราษฎร์ธานี 2562  เมื่อวันที่  25  
พฤศจิกายน 2562 
 

 นักกีฬาทีมฟุตบอลหญิง  ได้รับรางวัลชนะเลิศ 
รายการการแข่งขันพิกุลคัพ  ครั้ งที่  2 ณ 
สนามโร ง เรี ยนวั ด พิกุ ล   เมื่ อ วันที่   26 
พฤษภาคม  2562 

 
 นักกีฬาทีมฟุตบอลหญิง ได้รับรางวัลชนะเลิศ  

การแข่งขันฟุตซอลหญิง  อบจ.จังหวัดสุ
ราษฎร์ธานี ประจ าปี.2562  เมื่อวันที่  17  
สิงหาคม  2562 
 

 
 
 
 
 
 
 
มหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎร์
ธานี   
 
 
 
มหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎร์
ธานี 
 
 
 
 
 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี 
 
 
 
 
 

โรงเรียนวัดพิกุล   
 
 
 
 
อบจ.จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
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ประเภท ระดับ/ชื่อรางวัลที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบ 
 นักกีฬาทีมฟุตบอลชาย ได้รับรางวัลชนะเลิศ  

การแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด ฟุตบอล 5 คน 
ประเภททีมชาย รุ่นอายุไม่เกิน14 ปี ประจ าปี  
2562  เมื่อวันที่  9 กันยายน 2562 
 

 นักกีฬาทีมฟุตบอลหญิง ได้รับรางวัลชนะเลิศ  
การแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษา ระหว่าง
โรงเรียนส่วนภูมิภาค จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
ประจ าปี  2562   เมื่อวันที่   15  กันยายน 
2562 
 

 นักกีฬาทีมฟุตซอลหญิง ได้รับรางวัลรอง
ชนะเลิศอันดับ 2 การแข่งขันกีฬาเยาวชน
แห่งชาติ ครั้งที่ 36 คัดเลือกภาค 4 “ศรีสุ
ราษฎร์ เกมส์”  แข่งขันระหว่างวันที่  25 
ตุลาคม  - 3 พฤศจิกายน  2562 

 
 นักกีฬาทีมฟุตซอลชาย ได้รับรางวัลชนะเลิศ  

รายการฟุตซอลชิงชนะเลิศแห่งจังหวัดสุ
ราษฎร์ธานี   จัดการแข่งขันโดยสมาคมกีฬา
จังหวัดสุราษฎร์ธานี เมื่อวันที่  22  ธันวาคม  
2562  
 

 โรงเรียนบ้านนาสารจัดการแข่งขันฟุตซอล 4 
คน (โกล์หนู)  “บ้านนาสารคัพ” ครั้งที่ 1  
เมื่อวันที่  18 -19 มกราคม  2563  โดยมีผู้
เข้าแข่งขันจ านวน 3 รุ่น  คือ รุ่นอายุไม่เกิน 
15 ปีชายจ านวน 46 ทีม   รุ่นอายุไม่เกิน 18 
ปีชายจ านวน  50 ทีม  และรุ่นประชาชนหญิง
จ านวน  22 ทีม  รวมผู้แข่งขันทั้งหมด   118  
ทีม  โดยมี เงินรางวัลการแข่งขันจ านวน  
4,5000  บาท  

สพม.เขต11 
 
 
 
 
โรงเรียนส่วนภูมิภาค จังหวัดสุ
ราษฎร์ธานี 
 
 
 
 
อบจ.สุราษฎร์ธานี 
 
 
 
 
 
สมาคมกีฬาจังหวัดสุราษฎร์
ธานี 
 
 
 
 
 

โรงเรียนบ้านนาสาร 
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รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2562 
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7.1 งาน/โครงการ/กิจกรรมที่ประสบความส าเร็จ 

งาน/โครงการ ภาพความส าเร็จ/รางวัลที่ได้รับ 
โครงการ พัฒนา 
การจัดการเรียนรู้ 
IS ในโรงเรียน
มาตรฐานสากล 
ตามศาสตร์
พระราชา 

ได้ด าเนินการพัฒนาโรงเรียนตามเกณฑ์โรงเรียนมาตรฐานสากล ทั้งด้านการ
จัดการเรียนการสอนและการบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพเพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้มี
ศักยภาพเป็นพลโลก (World Citizen)  ยกระดับการเรียนการสอนเทียบเคียง
มาตรฐานสากล (World-Class  Standard) และยกระดับการบริหารจัดการด้วยระบบ
คุณภาพ (Quality  Syatem  Management) โดยบูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงในการจัดการเรียนการสอน และการบริหารจัดการ เน้นหลักการมีส่วนร่วมของ
ภาคีทั้งสี่ฝ่าย ส่งผลให้โรงเรียนบ้านนาสารผ่านการพัฒนาและประเมินการบริหารจัดการ
ด้วยระบบคุณภาพ ระดับ ScQA  โรงเรียนมาตรฐานสากล  ระดับชาติ  ของส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  วันที่  3  กันยายน  2562 

8. ข้อมูลสภาพชุมชนโดยรอบ 
 1.  สภาพชุมชนรอบบริเวณโรงเรียนมีลักษณะเป็นชุมชนกึ่งเมืองกึ่งชนบท มีประชากรอ าเภอบ้านนาสาร 
ประมาณ 70,981 คน ปริมาณความหนาแน่น 84.57 คน/ตารางกิโลเมตร บริเวณใกล้เคียงโดยรอบโรงเรียนเป็น
ชุมชนที่เป็นที่พักอาศัย มีประเพณี/ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น ประเพณีวันสารท / วันลอยกระทง /วันเงาะโรงเรียน
 2.  ผู้ปกครองส่วนใหญ่ จบการศึกษาระดับ มัธยมศึกษา อาชีพหลักของประชากร ท าการเกษตร สวน -
ยางพารา สวนปาล์มน้ ามัน ร้อยละ 72.49 อาชีพรอง การท าสวนผลไม้ เงาะ มังคุด ลองกอง ทุเรียน ร้อยละ 
18.90 และอาชีพอ่ืน ๆ ร้อยละ 8.61 ประชากรส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ ร้อยละ 99.00 และศาสนาอื่นๆ ร้อย
ละ 01.00 รายได้รวมเฉลี่ย/คน/ปี ประมาณ 44,735 บาท รายได้รวมเฉลี่ย/ครอบครัว/ปี ประมาณ 445,345 
บาท  
 3. โอกาสและข้อจ ากัดของโรงเรียน  

ชุมชนให้การดูแลและช่วยเหลือโรงเรียนเป็นอย่าดี  มีแหล่งเรียนรู้บริเวณใกล้เคียงโดยรอบโรงเรียนที่
เป็นโอกาสให้นักเรียนได้ศึกษาเรียนรู้ได้ง่าย และสะดวกขึ้น ได้แก่ ที่ท าการไปรษณีย์ , องค์การโทรศัพท์ วัดนา
สาร  วัดอภัยเขตตาราม สถานีรถไฟ  เหมืองแร่ยิบซั่ม  ถ้ าขม้ิน  อุทยานแห่งชาติใต้ร่มเย็น   

9. สรุปผลการประเมินจากหน่วยงานภายนอกและข้อเสนอแนะ 
   ผลการประเมินคุณภาพภายนอกท่ีผ่านมา   ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน รอบสาม (พ.ศ.2554-2558)   
วันที่  21 -23  มิถุนายน  2554 

มาตรฐานการศึกษาระดับขั้นพ้ืนฐาน เพ่ือการประเมินคุณภาพภายนอก ระดับคุณภาพ 
ปรับปรุง พอใช้ ดี ดีมาก 

มาตรฐานที่ 1   ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์   ✓  
มาตรฐานที่  2  ผู้เรียนมีสุขนสิัย สุขภาพกายและสขุภาพจิตที่ดี   ✓  
มาตรฐานที่  3  ผู้เรียนมีสุนทรียภาพและลักษณะนสิัยด้านศิลปะ ดนตรี 
และกีฬา 

  ✓  

มาตรฐานที่  4  ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิด
สังเคราะห์ มีวิจารณญาณ มีความคิดสร้างสรรค์ คิดไตร่ตรอง และมี
วิสัยทัศน ์

 ✓   
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มาตรฐานการศึกษาระดับขั้นพ้ืนฐาน เพ่ือการประเมินคุณภาพภายนอก ระดับคุณภาพ 
ปรับปรุง พอใช้ ดี ดีมาก 

มาตรฐานที่  5  ผู้เรียนมีความรู้และทักษะที่จ าเป็นตามหลกัสูตร  ✓   
มาตรฐานที่  6  ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง รักการ
เรียนรู้และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 

   ✓ 

มาตรฐานที่  7  ผู้เรียนมีทักษะในการท างาน รักการท างานสามารถ
ท างานร่วมกับผู้อื่นได้ และมีเจตคติที่ดีต่ออาชีพสุจริต 

  ✓  

มาตรฐานที่  8  ครูมีวุฒิ ความรู้ ความสามารถตรงกับงานที่รับผิดชอบ
และมีครูเพียงพอ 

  ✓  

มาตรฐานที่  9  ครูมีความสามารถในการจัดการเรียนการสอนอย่างมี
ประสิทธิภาพและเนน้ผู้เรียนเป็นส าคัญ 

  ✓  

มาตรฐานที่  10  ผู้บริหารมีภาวะผู้น าและมีความสามารถในการบริหาร
จัดการศึกษา 

  ✓  

มาตรฐานที่  11  สถานศึกษามกีารจัดองค์กร โครงสร้าง และการ
บริหารงานอย่างต่อเนื่องอย่างเป็นระบบครบวงจรให้บรรลุเป้าหมาย
การศึกษา 

  ✓  

มาตรฐานที่  12 สถานศึกษามีการจัดกิจกรรมและการเรียนการสอนโดย
เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
 

  ✓  

มาตรฐานที่ 13 สถานศกึษามีหลกัสูตรที่เหมาะสมกับผู้เรียนและทอ้งถิ่น 
มีสื่อการเรียนการสอนที่เอื้อต่อการเรียนรู้ 

  ✓  

มาตรฐานที่  14  สถานศึกษาส่งเสริมความสัมพันธ์และความร่วมมือกับ
ชุมชนในการพัฒนาสถานศึกษา 

  ✓  

 
โรงเรียน ได้รับการประเมินคุณภาพภายนอกจาก สมศ. รอบสาม (พ.ศ.2554-2558) 

วันที่  21 -23  มิถุนายน  2554 

ผลการประเมินระดับคุณภาพ  ดี  โดยมีค่าเฉลี่ย  3.22 (ร้อยละ 80.55) 
ผลการรับรองมาตรฐานคุณภาพ (✓ )  รับรอง   (     )  ไม่รับรอง 

มาตรฐาน/ตัวบ่งช้ี น้ าหนัก 
(คะแนน) 

คะแนน 
ที่ได้ 

ระดับ
คุณภาพ 

มาตรฐานที่  ๑  ด้านคุณภาพผู้เรียน    
กลุ่มตัวบ่งชี้พื้นฐาน    
ตัวบ่งชี้ท่ี  1  ผู้เรียนมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี 10.00 9.58 ดีมาก 
ตัวบ่งชี้ท่ี  2  ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ 10.00 9.49 ดีมาก 
ตัวบ่งชี้ท่ี  3  ผู้เรียนมีความใฝ่รู้และเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง 10.00 8.59 ด ี
ตัวบ่งชี้ท่ี  4  ผู้เรียนคิดเป็น ท าเป็น 10.00 7.87 ด ี
ตัวบ่งชี้ท่ี  5  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน 20.00 9.46 พอใช้ 
มาตรฐานที่  1  ผลการจัดการศึกษา    
กลุ่มตัวบ่งชี้อัตลักษณ์    
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มาตรฐาน/ตัวบ่งช้ี น้ าหนัก 
(คะแนน) 

คะแนน 
ที่ได้ 

ระดับ
คุณภาพ 

ตัวบ่งชี้ท่ี  9  ผลการพัฒนาให้บรรลุตามปรัชญา ปณิธาน พันธ์กิจ 
และวัตถุประสงค์ของการจัดการศึกษา 

5.00 4.00 ด ี

ตัวบ่งชี้ท่ี  10  ผลการพัฒนาตามจุดเน้นและจุดเด่นที่ส่งผลสะท้อน
เป็นเอกลักษณ์ของสถานศึกษา 

5.00 4.00 ด ี

กลุ่มตัวบ่งชี้มาตรฐานการส่งเสริม    
ตัวบ่งชี้ท่ี  11  ผลการด าเนินงานโครงการพิเศษเพื่อส่งเสริมบทบาท
ของสถานศึกษา 

5.00 5.00 ดีมาก 

มาตรฐานที่  2  การบริหารจัดการศึกษา    
กลุ่มตัวบ่งชี้พื้นฐาน    
ตัวบ่งชี้ท่ี  7  ประสิทธิภาพของการบริหารจัดการและการพัฒนา
สถานศึกษา 

5.00 4.80 ดีมาก 

กลุ่มตัวบ่งชี้มาตรการส่งเสริม    
ตัวบ่งชี้ท่ี  12  ผลการส่งเสริมพัฒนาสถานศึกษาเพื่อยกระดับ
มาตรฐาน รักษามาตรฐานและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศที่สอดคล้องกับ
แนวทางการปฏิรูปการศึกษา 

5.00 4.00 ด ี

มาตรฐานที่  3  การจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ    
กลุ่มตัวบ่งชี้พื้นฐาน    
ตัวบ่งชี้ท่ี  6  ประสิทธิผลของการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียน
เป็นส าคัญ 

10.00 9.00 ดีมาก 

มาตรฐานที่   4  ว่าด้วยการประกันคุณภาพกายใน    
กลุ่มตัวบ่งชี้พื้นฐาน    
ตัวบ่งชี้ท่ี  8  พัฒนาการของการประกันคุณภาพภายในโดย
สถานศึกษาและต้นสังกัด 

5.00 4.76 ดีมาก 

ผลรวมทั้งหมด 100.00 80.55 ด ี
 
-สถานศึกษามีผลคะแนนทุกตัวบ่งชี้ ตั้งแต่  80  คะแนนขึ้นไป  (✓)  ใช่     (  )  ไม่ใช่) 
-สถานศึกษามีตัวบ่งชี้ที่ได้ระดับดีขึ้นไป  10 ตัวบ่งชี้  จากทั้งหมด 12 ตัวบ่งชี้ (✓)  ใช่ (  ) ไม่ใช่ 
-สถานศึกษาไม่มีตัวบ่งชี้ใด ที่มีระดับคุณภาพต้องปรับปรุง หรือต้องปรับปรุงอย่างเร่งด่วน 
(✓)  ใช่  (    )  ไม่ใช่ 
สรุปผลการจัดการศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานของสถานศึกษาในภาพรวม 
(✓) สมควรรับรองมาตรฐานการศึกษา    (   ) ไม่สมควรรับรองมาตรฐานการศึกษา 
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ข้อเสนอแนะเพื่อพัฒนามาตรฐานคุณภาพสถานศึกษาตามมาตรฐานกฎกระทรวงว่าด้วยระบบ 
หลักเกณฑ์ วิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2554 
 

1.  มาตรฐานด้านคุณภาพผู้เรียน 
1.  ผู้เรียนที่มีน้ าหนัก ส่วนสูง ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ ควรได้รับการพัฒนาอย่างจริงจังครูที่ปรึกษาหรือ 

ครูเวรประจ าวันควรให้ข้อมูลเกี่ยวกับการเลือกบริโภคอาหารที่ถูกต้องตามหลักโภชนาการ เพ่ือสร้างความ
ตระหนักในการเลือกบริโภคอาหาร 

2.  สถานศึกษาควรประเมินผลโครงการอย่างจริงจัง และพัฒนาด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน 
โดยเฉพาะการสอน O-NET 

3.  สถานศึกษาควรก าหนดคุณลักษณะของผู้เรียนเป็นอัตลักษณ์ของสถานศึกษา และก าหนดเกณฑ์ใน
การประเมินให้ชัดเจน 

4.  ผู้บริหารควรเชิญทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดท าแผนปฏิบัติงานเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้
มีอัตลักษณ์ตามปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธ์กิจ อันประกอบด้วยบุคคล 5 ฝ่าย คือ ผู้บริหาร ครู บุคลากร ชุมชน และ
องค์กรภายนอก 

5.  สถานศึกษาควรเชิญทุกฝ่ายที่เก่ียวข้อง โดยเฉพาะชุมชน และองค์กรภายนอก เข้าร่วมในการก าหนด
จุดเน้น จุดเด่น หรือความเชี่ยวชาญเฉพาะร่วมกันวางแผนในการด าเนินงาน 
 

     2. มาตรฐานด้านการบริหารจัดการศึกษา 
 1. สถานศึกษาควรท าความร่วมมือกับหน่วยงานต้นสังกัด หรือหน่วยงานสนับสนุนอ่ืน ๆ เพ่ือท า
ข้อตกลงร่วมกันในการพัฒนาและรักษาคุณภาพมาตรฐานสถานศึกษา โดยท าเป็นลายลักษณ์อักษรที่ชัดเจน 
 2. สถานศึกษาควรด าเนินการวางแผนอัตราก าลัง น าเสนอเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 เพ่ือ
ด าเนินการสรรหา บรรจุ แต่งตั้งข้าราชการครูที่จบวิชาเอกภาษาไทย 1 คน วิชาสังคมศึกษา ศาสนา และ
วัฒนธรรม 1 คน  

      3. สถานศึกษาควรด าเนินการประเมินผลผลิตจากการใช้งบประมาณ และน าผลจากการประเมินไป
พัฒนางานทุกโครงการให้มีประสิทธิภาพ 

 4. สถานศึกษาควรมีการพัฒนาระบบเครือข่าย ข้อมูลสารสนเทศให้สามารถเข้าถึงได้อย่างรวดเร็ว และ
ครอบคลุมข้อมูลทุกด้าน 
 5. คณะกรรมการสถานศึกษาควรมีการแต่งตั้งที่ปรึกษา หรืออนุกรรมการด าเนินงานตามระเบียบ 
 6. สถานศึกษาควรให้ความรู้ในเรื่องเกณฑ์แต่ละเกณฑ์ในตัวบ่งชี้ที่ 7 ได้แก่ ด้านวิชาการด้านงบประมาณ 
ด้านการบริหารงานบุคคล ด้านการบริหารงานทั่วไป แก่เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบให้มีความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้อง 
ชัดเจน และมีการจัดเก็บรวบรวมเอกสารหลักฐานที่เป็นระบบ 
 

     3. มาตรฐานด้านการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
 สถานศึกษาควรอบรมครูในเรื่อง การเขียนโครงงาน (IS) การรายงานผล และการประเมินผลให้เป็นไป
ตามรูปแบบการปฏิบัติ 
     4. มาตรฐานด้านการประกันคุณภาพภายใน 
 สถานศึกษาควรวางแผนในการพัฒนาการศึกษาให้ครอบคลุมตัวบ่งชี้ อัตลักษณ์ และมาตรการส่งเสริม
ให้ชัดเจนยิ่งขึ้น 
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ส่วนที่ 2 

ทิศทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

1.  วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย 
 วิสัยทัศน์ (Vision) 
  โรงเรียนบ้านนาสาร มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล บนพื้นฐานคุณธรรม บริหารจัดการตามแนวทาง
ศาสตร์พระราชา 

 พันธกิจ (Mission) 
  1.  จัดการศึกษาให้ประชากรวัยเรียนในเขตพ้ืนที่บริการ ได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่างทั่วถึงและ

เท่าเทียม 
  2.  จัดการศึกษาให้นักเรียนมีคุณภาพและมีผลการทดสอบระดับชาติสูงขึ้น 
  3.  จัดการศึกษาให้นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม มีทักษะชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
  4.  ส่งเสริม พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาอย่างทั่วถึงและต่อเนื่อง เป็นครูมืออาชีพ 
  5.  บริหารจัดการโดยเน้นกระบวนการมีส่วนร่วม 
  6.  ส่งเสริมการใช้สื่อเทคโนโลยีที่ทันสมัย ใช้เป็นเครื่องมือในการจัดการเรียนการสอน และการ

บริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ 

 เป้าประสงค์ (Goal) 
  1.  จัดการศึกษาให้ประชากรวัยเรียนในเขตพ้ืนที่บริการ ได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่างทั่วถึงและ

เท่าเทียม 
  2.  จัดการศึกษาให้นักเรียนมีคุณภาพและมีผลการทดสอบระดับชาติสูงขึ้น 
  3.  จัดการศึกษาให้นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม มีทักษะชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียง 
  4.  ส่งเสริม พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาอย่างทั่วถึงและต่อเนื่อง เป็นครูมืออาชีพ 
  5.  บริหารจัดการโดยเน้นกระบวนการมีส่วนร่วม 
  6.  นักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคนได้รับการส่งเสริมให้ใช้สื่อเทคโนโลยีที่ทันสมัย เป็น

เครื่องมือในการจัดการเรียนการสอน และการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ 

2.  อัตลักษณ์ 
 คนดี  ศรีนาสาร 

 
3.  เอกลักษณ์ 
 มีธรรมะ  พละเด่น  เป็นการงาน 
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4.  มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียนบ้านนาสาร 

 มาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเพื่อการประกันคุณภาพภายในของโรงเรียนบ้านนาสาร 
ประกอบด้วย   3  มาตรฐาน  ดังนี้ 

มาตรฐานที่ 1  คุณภาพของผู้เรียน 
มาตรฐานที่ 2  กระบวนการบริหารและการจัดการ 
มาตรฐานที่ 3  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

มาตรฐาน/ประเด็นพิจารณา 
มาตรฐานที่ 1  คุณภาพของผู้เรียน   
1.1  ด้านผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
      1.1.1  ผู้เรียนมีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และคิดค านวณ 
                 1)  ผู้เรียนมีความสามารถในการอ่านภาษาไทย 
                 2)  ผู้เรียนมีความสามารถในการเขียนภาษาไทย 
                 3)  ผู้เรียนมีความสามารถในการสื่อสารภาษาไทย 
                 4)  ผู้เรียนมีความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษ 
                 5)  ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดค านวณ 
      1.1.2  ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยน ความ
คิดเห็น และแก้ปัญหา 
                 1)  ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ 
                 2)  ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณ 
                 3)  ผู้เรียนมีความสามารถในการอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น 
                 4)  ผู้เรียนมีความสามารถในการตัดสินใจในการแก้ปัญหา 
      1.1.3  ผู้เรียนมีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม 
                 1)  ผู้เรียนมีความสามารถในการรวบรวมความรู้ได้ด้วยตนเอง 
                 2)  ผู้เรียนมีความสามารถในการท างานเป็นทีม 
                 3)  ผู้เรียนมีความสามารถในการเชื่อมโยงองค์ความรู้และประสบการณ์มาใช้ในการสร้างสรรค์
สิ่งใหม่ๆเป็นแนวความคิด โครงงาน โครงการ ชิ้นงาน ผลผลิต 
      1.1.4  ผู้เรียนมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
                 1)  ผู้เรียนมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยี 
                 2)  ผู้เรียนมีความสามารถในการใช้สารสนเทศ 
                 3)  ผู้เรียนมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีในการสื่อสาร 
      1.1.5  ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 
                 1)  ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 
                 2)  ผู้เรียนมีความก้าวหน้าในผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ 

      1.1.6  ผู้เรียนมีความรู้ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดีต่อการศึกษาต่อ การท างาน หรืองานอาชีพ 
                 1)  ผู้เรียนมีความรู้และทักษะพ้ืนฐานพร้อมที่จะศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น 
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มาตรฐาน/ประเด็นพิจารณา 
                 2)  ผู้เรียนมีความรู้และทักษะพ้ืนฐานในการท างานหรืองานอาชีพ 
                 3)  ผู้เรียนมีเจตคติท่ีดีในการท างานหรืองานอาชีพ 
1.2  คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน 
      1.2.1  ผู้เรียนมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษาก าหนด 
                 1)  ผู้เรียนมีพฤติกรรมเป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรมตามที่สถานศึกษาก าหนด 
                 2)  ผู้เรียนมีพฤติกรรมเคารพในกฎ กติกาที่สถานศึกษาก าหนด 
                 3)  ผู้เรียนมีพฤติกรรมเป็นผู้ที่มีค่านิยมและจิตส านึกท่ีดีตามที่สถานศึกษาก าหนด 
      1.2.2  ผู้เรียนมีความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย 
                 1)  ผู้เรียนมีความภาคภูมิใจในท้องถิ่นและเห็นคุณค่าของความเป็นไทย 
                 2)  ผู้เรียนมีสว่นร่วมในการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณี รวมทั้งภูมิปัญญาไทย 
      1.2.3  ผู้เรียนยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย 
                 1)  ผู้เรียนยอมรับและอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างระหว่างบุคคลในด้านเพศ วัย 
                 2)  ผู้เรียนยอมรับและอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างระหว่างเชื้อชาติ ศาสนา  
                 3)  ผู้เรียนยอมรับและอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างระหว่างภาษา วัฒนธรรม ประเพณี 
      1.2.4  ผู้เรียนมีสุขภาวะทางร่างกายและจิตสังคม 
                 1)  ผู้เรียนมีการรักษาสุขภาพกาย และออกก าลังกายอย่างเหมาะสมกับช่วงวัย 
                 2)  ผู้เรียนมีการรักษาสุขภาพจิต อารมณ์ และสังคมอย่างเหมาะสมกับช่วงวัย 
                 3)  ผู้เรียนสามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนด้วยความเข้าใจไม่มีความความขัดแย้ง และมีความสุข  
มาตรฐานที่ 2.  กระบวนการบริหารและการจัดการ 
2.1  มีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจที่สถานศึกษาก าหนดชัดเจน 
2.2  มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 
2.3  ด าเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษา และทุกกลุ่มเป้าหมาย 
2.4  พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 
2.5  จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
2.6  จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ 
มาตรฐานที่ 3  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
3.1  จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 
        3.1.1  ครูจัดท าโครงสร้างรายวิชาในรายวิชาที่รับผิดชอบ ตามมาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัดของหลักสูตร
สถานศึกษา 
        3.1.2  ครูออกแบบหน่วยการเรียนรู้ ที่เน้นให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ โดยผ่านกระบวนการคิด และการปฏิบัติ
จริง 
        3.1.3  ครูจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นให้ผู้เรียนได้ใช้ทักษะกระบวนการคิด และฝึกปฏิบัติ ให้
ผู้เรียนได้รับการฝึกทักษะการแสดงออก การแสดงความคิดเห็น สรุปองค์ความรู้ น าเสนอผลงาน  และสามารถ
น าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ รวมทั้งน าแผนการจัดการเรียนรู้ในการจัดการเรียนรู้ได้จริง 
3.2  ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 
มาตรฐานที่ 3  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 



ห น้ า  | 32 

 

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2562 
(Self - Assessment Report: SAR) 

 

          3.2.1  ครูใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดการเรียนรู้ โดยเปิดโอกาสให้ผู้เรียนแสวงหาความรู
ด้วยตนเองจากสื่อที่หลากหลาย 
          3.2.2  ครูใช้สื่อภายในหรือภายนอกสถานศึกษา มาใช้ในการจัดการเรียนรู้ตามความเหมาะสม 
          3.2.3  ครูน าภูมิปัญญาท้องถิ่นมาใช้ในการจัดการเรียนรู้อย่างเหมาะสม 
3.3  มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก 
          3.3.1  ครูมีการบริหารจัดการชั้นเรียน โดยเน้นการมีปฏิสัมพันธ์เชิงบวก ให้เด็กรักครู ครูรักเด็ก เด็ก
รักที่จะเรียนรู้ สามารถเรียนรู้ได้อย่างมีความสุข 
          3.3.2  ครูมีการบริหารจัดการชั้นเรียน โดยเน้นให้เด็กรักที่จะเรียนรู้ร่วมกันอย่างมีความสุข 
3.4 ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และน าผลมาพัฒนาผู้เรียน 
          3.4.1  ครูมีการวัดและประเมินผลเพ่ือพัฒนาผู้เรียนตามจุดประสงค์การเรียนรู้ในแผนการจัดการ
เรียนรู้ โดยใช้เครื่องมือ วิธีการวัดและเกณฑ์การประเมินที่สอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู้ 
          3.4.2  ครูมีการวัดและประเมินผลระหว่างเรียนหลังจากจัดการเรียนรู้จบในแต่ละหน่วย เพ่ือน าผล
การประเมินไปใช้เป็นส่วนหนึ่งของการตัดสินผลการเรียน โดยใช้เครื่องมือ วิธีการวัดและเกณฑ์การประเมินที่
สอดคล้องกับตัวชี้วัด/ผลการเรียนรู้ในแต่ละหน่วย 
          3.4.3  ครูมีการวัดและประเมินผลการจัดการเรียนรู้ทุกตัวชี้วัด/ผลการเรียนรู้ เพ่ือน าผลการประเมิน
ไปใช้เป็นส่วนหนึ่งของการตัดสินผลการเรียน โดยใช้เครื่องมือ วิธีการวัดและเกณฑ์การประเมินที่สอดคล้องกับ
ตัวชี้วัด/ผลการเรียนรู้แต่ละตัว 
          3.4.4  ครูมีการวัดและประเมินผลการอ่าน คิด วิเคราะห์และเขียน เพ่ือน าผลการประเมินไปใช้ในการ
พัฒนาผู้เรียน โดยใช้เครื่องมือ วิธีการวัดและเกณฑ์การประเมินที่สอดคล้องกับนักเรียนแต่ละระดับชั้น 
          3.4.5  ครูมีการวัดและประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ เพ่ือน าผลการประเมินไปใช้ในการพัฒนา
ผู้เรียน โดยใช้เครื่องมือ วิธีการวัดและเกณฑ์การประเมินที่สอดคล้องกับนักเรียนแต่ละระดับชั้น 
3.5  มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 
          3.5.1  ครูมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 
          3.5.2  ครูมีชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพระหว่างครูและผู้เกี่ยวข้อง เพ่ือพัฒนาและปรับปรุงการ
จัดการเรียนรู้ 
          3.5.3   ครูมีชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพระหว่างครูและผู้เกี่ยวข้อง เพ่ือพัฒนาและปรับปรุงการ
จัดการเรียนรู้ รวมทั้งมีข้อมูลย้อนกลับเพ่ือพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 

5.  งาน/โครงการ/กิจกรรม ที่ด าเนินการในปีการศึกษา 2562 
 5.1 โครงการพัฒนาผู้เรียนสู่มาตรฐานการเรียนรู้ 
 5.2 โครงการส่งเสริมพัฒนาผู้เรียนให้เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ 
 5.3 โครงการเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
 5.4 โครงการแข่งขันทักษะทางวิชาการและแสดงผลงานนักเรียน 
 5.5 โครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ 
 5.6 โครงการส่งเสริมประชาธิปไตย 
 5.7 โครงการส่งเสริมอนุรักษ์ประเพณีท้องถิ่นและเอกลักษณ์ไทย 
 5.8 โครงการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
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 5.9 โครงการส่งเสริมสุขภาพอนามัยนักเรียน 
 5.10 โครงการพัฒนาบุคลากร 
 5.11 โครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมและวิชาชีพ 
 5.12 โครงการพัฒนาสารสนเทศ 
 5.13 โครงการส่งเสริมความสัมพันธ์ชุมชน 
 5.14 โครงการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 5.15 โครงการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการ 
 5.16 โครงการพัฒนาระบบ ICT 
 5.17 โครงการพัฒนาคุณภาพระบบการประกันคุณภาพการศึกษา 
 5.18 โครงการแข่งขันกีฬาสีภายใน 
 5.19 โครงการแข่งขันกีฬาภายนอน 
 5.20 โครงการเศรษฐกิจพอเพียง 
 5.21 โครงการพัฒนาสมรรถนะสถานศึกษาในการจัดการเรียนรู้เพศวิถีศึกษา 
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ส่วนที่ 3  

ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา 

 

มาตรฐาน/ประเด็นพิจารณา 

ค่าเป้าหมาย ผลการประเมิน 

เชิง
ปริมาณ 
(ร้อยละ) 

เชิง
คุณภาพ 

เชิงปริมาณ 
เชิง

คุณภาพ 
ร้อยละ 
ที่ได้ 

ร้อยละ
เปรียบเทียบ
ค่าเป้าหมาย 

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน 85.72 ดีเลิศ 89.84 +4.12 ดีเลิศ 
1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของ
ผู้เรียน 

78.94 ดีเลิศ 80.34 +1.40 ดีเลิศ 

      1.1.1  ผู้เรียนมีความสามารถ
ในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร 
และคิดค านวณ 

77.60 ดีเลิศ 79.92 +2.32 ดีเลิศ 

1)  ผู้เรียนมีความสามารถในการ
อ่านภาษาไทย 

90.00 ยอดเยี่ยม 94.14 +4.14 ยอดเยี่ยม 

2)  ผู้เรียนมีความสามารถในการ
เขียนภาษาไทย 

90.00 ยอดเยี่ยม 91.52 +1.52 ยอดเยี่ยม 

3)  ผู้เรียนมีความสามารถในการ
สื่อสารภาษาไทย 

90.00 ดีเลิศ 92.26 +2.26 ดีเลิศ 

4)  ผู้เรียนมีความสามารถในการ
สื่อสารภาษาอังกฤษ 

58.00 ดีเลิศ 59.93 +1.93 ดีเลิศ 

5)  ผู้เรียนมีความสามารถในการคิด
ค านวณ 

60.00 ดีเลิศ 61.75 +1.75 ดีเลิศ 

      1.1.2  ผู้เรียนมีความสามารถ
ในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมี
วิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยน 
ความคิดเห็น และแก้ปัญหา 

81.00 ดีเลิศ 89.59 +8.59 ดีเลิศ 

1)  ผู้เรียนมีความสามารถในการคิด
วิเคราะห์ 

81.00 ดีเลิศ 91.26 +10.26 ดีเลิศ 

2)  ผู้เรียนมีความสามารถในการคิด
อย่างมีวิจารณญาณ 

81.00 ดีเลิศ 89.42 +8.42 ดีเลิศ 

3)  ผู้เรียนมีความสามารถในการ
อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น 

81.00 ดีเลิศ 88.46 +7.46 ดีเลิศ 

4)  ผู้เรียนมีความสามารถในการ
ตัดสินใจในการแก้ปัญหา 

81.00 ดีเลิศ 89.21 +8.21 ดีเลิศ 
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มาตรฐาน/ประเด็นพิจารณา 

ค่าเป้าหมาย ผลการประเมิน 

เชิง
ปริมาณ 
(ร้อยละ) 

เชิง
คุณภาพ 

เชิงปริมาณ 
เชิง

คุณภาพ 
ร้อยละ 
ที่ได้ 

ร้อยละ
เปรียบเทียบ
ค่าเป้าหมาย 

      1.1.3  ผู้เรียนมีความสามารถ
ในการสร้างนวัตกรรม 

76.00 ดีเลิศ 78.46 +2.46 ดีเลิศ 

1)  ผู้เรียนมีความสามารถในการ
รวบรวมความรู้ได้ด้วยตนเอง 

76.00 ดีเลิศ 78.66 +2.66 ดีเลิศ 

2)  ผู้เรียนมีความสามารถในการ
ท างานเป็นทีม 

76.00 ดีเลิศ 79.25 +3.25 ดีเลิศ 

3)  ผู้เรียนมีความสามารถในการ
เชื่อมโยงองค์ความรู้และ
ประสบการณ์มาใช้ในการ
สร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆเป็น
แนวความคิด โครงงาน โครงการ 
ชิ้นงาน ผลผลิต 

76.00 ดีเลิศ 77.46 +1.46 ดีเลิศ 

      1.1.4  ผู้เรียนมีความสามารถ
ในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร 

90.00 ยอดเยี่ยม 97.36 +7.36 ยอดเยี่ยม 

1)  ผู้เรียนมีความสามารถในการใช้
เทคโนโลยี 

90.00 ยอดเยี่ยม 98.36 +8.36 ยอดเยี่ยม 

2)  ผู้เรียนมีความสามารถในการใช้
สารสนเทศ 

90.00 ยอดเยี่ยม 96.86 +6.86 ยอดเยี่ยม 

3)  ผู้เรียนมีความสามารถในการใช้
เทคโนโลยีในการสื่อสาร 

90.00 ยอดเยี่ยม 96.86 +6.86 ยอดเยี่ยม 

      1.1.5  ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนตามหลักสูตร
สถานศึกษา 

59.03 ปานกลาง 41.67 -17.36 ก าลัง
พัฒนา 

1)  ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ตามหลักสูตรสถานศึกษา 

62.50 ปานกลาง 50.00 -12.50 ก าลัง
พัฒนา 

2)  ผู้เรียนมีความก้าวหน้าในผล
การทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติ 

55.56 ปานกลาง 33.33 -22.23 ก าลัง
พัฒนา 

      1.1.6  ผู้เรียนมีความรู้ ทักษะ
พ้ืนฐาน และเจตคติท่ีดีต่อ

90.00 ยอดเยี่ยม 95.04 +5.04 ยอดเยี่ยม 
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มาตรฐาน/ประเด็นพิจารณา 

ค่าเป้าหมาย ผลการประเมิน 

เชิง
ปริมาณ 
(ร้อยละ) 

เชิง
คุณภาพ 

เชิงปริมาณ 
เชิง

คุณภาพ 
ร้อยละ 
ที่ได้ 

ร้อยละ
เปรียบเทียบ
ค่าเป้าหมาย 

การศึกษาต่อ การท างาน หรืองาน
อาชีพ 
1)  ผู้เรียนมีความรู้และทักษะ
พ้ืนฐานพร้อมที่จะศึกษาต่อในระดับ
ที่สูงขึ้น 

90.00 ยอดเยี่ยม 90.71 +0.71 ยอดเยี่ยม 

2)  ผู้เรียนมีความรู้และทักษะ
พ้ืนฐานในการท างานหรืองานอาชีพ 

90.00 ยอดเยี่ยม 97.07 +7.07 ยอดเยี่ยม 

3)  ผู้เรียนมีเจตคติที่ดีในการท างาน
หรืองานอาชีพ 

90.00 ยอดเยี่ยม 97.34 +7.34 ยอดเยี่ยม 

1.2  คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของ
ผู้เรียน 

92.50 ยอดเยี่ยม 99.34 +6.84 ยอดเยี่ยม 

      1.2.1  ผู้เรียนมีคุณลักษณะ
และค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษา
ก าหนด 

92.00 ดีเลิศ 99.71 +7.71 ดีเลิศ 

1)  ผู้เรียนมีพฤติกรรมเป็นผู้มี
คุณธรรม จริยธรรมตามที่
สถานศึกษาก าหนด 

92.00 ดีเลิศ 99.64 +7.64 ดีเลิศ 

2)  ผู้เรียนมีพฤติกรรมเคารพในกฎ 
กติกาที่สถานศึกษาก าหนด 

92.00 ดีเลิศ 99.64 +7.64 ดีเลิศ 

3)  ผู้เรียนมีพฤติกรรมเป็นผู้ที่มี
ค่านิยมและจิตส านึกท่ีดีตามท่ี
สถานศึกษาก าหนด 

92.00 ดีเลิศ 99.86 +7.86 ดีเลิศ 

      1.2.2  ผู้เรียนมีความภูมิใจใน
ท้องถิ่นและความเป็นไทย 

90.00 ดีเลิศ 97.98 +7.98 ยอดเยี่ยม 

1)  ผู้เรียนมีความภาคภูมิใจใน
ท้องถิ่นและเห็นคุณค่าของความ
เป็นไทย 

90.00 ดีเลิศ 97.95 +7.95 ยอดเยี่ยม 

2)  ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์
วัฒนธรรมประเพณี รวมทั้งภูมิ
ปัญญาไทย 

90.00 ดีเลิศ 98.01 +8.01 ยอดเยี่ยม 



ห น้ า  | 37 

 

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2562 
(Self - Assessment Report: SAR) 

 

มาตรฐาน/ประเด็นพิจารณา 

ค่าเป้าหมาย ผลการประเมิน 

เชิง
ปริมาณ 
(ร้อยละ) 

เชิง
คุณภาพ 

เชิงปริมาณ 
เชิง

คุณภาพ 
ร้อยละ 
ที่ได้ 

ร้อยละ
เปรียบเทียบ
ค่าเป้าหมาย 

      1.2.3  ผู้เรียนยอมรับที่จะอยู่
ร่วมกันบนความแตกต่างและ
หลากหลาย 

93.00 ยอดเยี่ยม 99.74 +6.74 ยอดเยี่ยม 

1)  ผู้เรียนยอมรับและอยู่ร่วมกัน
บนความแตกต่างระหว่างบุคคลใน
ด้านเพศ วัย 

93.00 ยอดเยี่ยม 99.64 +6.64 ยอดเยี่ยม 

2)  ผู้เรียนยอมรับและอยู่ร่วมกัน
บนความแตกต่างระหว่างเชื้อชาติ 
ศาสนา  

93.00 ยอดเยี่ยม 99.64 +6.64 ยอดเยี่ยม 

3)  ผู้เรียนยอมรับและอยู่ร่วมกัน
บนความแตกต่างระหว่างภาษา 
วัฒนธรรม ประเพณี 

93.00 ยอดเยี่ยม 99.93 6.93 ยอดเยี่ยม 

      1.2.4  ผู้เรียนมีสุขภาวะทาง
ร่างกายและจิตสังคม 

95.00 ยอดเยี่ยม 99.91 +4.91 ยอดเยี่ยม 

1)  ผู้เรียนมีการรักษาสุขภาพกาย 
และออกก าลังกายอย่างเหมาะสม
กับช่วงวัย 

95.00 ยอดเยี่ยม 99.73 +4.73 ยอดเยี่ยม 

2)  ผู้เรียนมีการรักษาสุขภาพจิต 
อารมณ์ และสังคมอย่างเหมาะสม
กับช่วงวัย 

95.00 ยอดเยี่ยม 100 +5.00 ยอดเยี่ยม 

3)  ผู้เรียนสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่น
ด้วยความเข้าใจไม่มีความความ
ขัดแย้ง และมีความสุข  

95.00 ยอดเยี่ยม 100 +5.00 ยอดเยี่ยม 

มาตรฐานที่ 2  กระบวนการ
บริหารและการจัดการ 

- ยอดเยี่ยม - - ยอดเยี่ยม 

2.1  มีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธ
กิจที่สถานศึกษาก าหนดชัดเจน 

- ยอดเยี่ยม - - ยอดเยี่ยม 

2.2  มีระบบบริหารจัดการคุณภาพ
ของสถานศึกษา 

- ยอดเยี่ยม - - ยอดเยี่ยม 

2.3  ด าเนินงานพัฒนาวิชาการที่
เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตาม

- ยอดเยี่ยม - - ยอดเยี่ยม 
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มาตรฐาน/ประเด็นพิจารณา 

ค่าเป้าหมาย ผลการประเมิน 

เชิง
ปริมาณ 
(ร้อยละ) 

เชิง
คุณภาพ 

เชิงปริมาณ 
เชิง

คุณภาพ 
ร้อยละ 
ที่ได้ 

ร้อยละ
เปรียบเทียบ
ค่าเป้าหมาย 

หลักสูตรสถานศึกษา และทุก-
กลุ่มเป้าหมาย 
2.4  พัฒนาครูและบุคลากรให้มี
ความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 

- ยอดเยี่ยม - - ยอดเยี่ยม 

2.5  จัดสภาพแวดล้อมทาง
กายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการ
จัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 

- ยอดเยี่ยม - - ยอดเยี่ยม 

2.6  จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
เพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการ
และการจัดการเรียนรู้ 

- ยอดเยี่ยม - - ยอดเยี่ยม 

มาตรฐานที่  3   กร ะบวนกา ร
จัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียน
เป็นส าคัญ   

78.40 ดีเลิศ 88.77 +10.37 ดีเลิศ 

3.1  จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการ
คิดและปฏิบัติจริง และสามารถ
น าไปประยุกต์ ใช้ในชีวิตได้ 

85.00 ยอดเยี่ยม 94.51 +9.51 ยอดเยี่ยม 

      3.1.1  ครูจัดท าโครงสร้าง
รายวิชาในรายวิชาที่รับผิดชอบ 
ตามมาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัด
ของหลักสูตรสถานศึกษา 

85.00 ยอดเยี่ยม 95.18 +10.18 ยอดเยี่ยม 

      3.1.2  ครูออกแบบหน่วยการ
เรียนรู้  ที่ เน้นให้ผู้ เรียนได้เรียนรู้  
โดยผ่านกระบวนการคิด และการ
ปฏิบัติจริง 

85.00 ยอดเยี่ยม 95.18 +10.18 ยอดเยี่ยม 

      3 . 1 . 3   ครู จั ดท าแผนการ
จัดการเรียนรู้ที่เน้นให้ผู้เรียนได้ใช้
ทักษะกระบวนการคิด และฝึก
ปฏิบัติ ให้ผู้เรียนได้รับการฝึกทักษะ
การแสดงออก การแสดงความ
คิดเห็น สรุปองค์ความรู้ น าเสนอ
ผ ล ง า น   แ ล ะ ส า ม า ร ถ น า ไ ป
ประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ รวมทั้งน า

85.00 ยอดเยี่ยม 93.18 +8.18 ดีเลิศ 
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มาตรฐาน/ประเด็นพิจารณา 

ค่าเป้าหมาย ผลการประเมิน 

เชิง
ปริมาณ 
(ร้อยละ) 

เชิง
คุณภาพ 

เชิงปริมาณ 
เชิง

คุณภาพ 
ร้อยละ 
ที่ได้ 

ร้อยละ
เปรียบเทียบ
ค่าเป้าหมาย 

แผนการจัดการเรียนรู้ในการจัดการ
เรียนรู้ได้จริง 
3.2  ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ 
และแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 

66.67 ดีเลิศ 83.53 +16.87 ดีเลิศ 

      3.2.1  ครูใช้สื่อ เทคโนโลยี
สารสนเทศในการจัดการเรียนรู้  
โดยเปิดโอกาสให้ผู้เรียนแสวงหา
ค ว า ม รู ด้ ว ย ต น เ อ ง จ า ก สื่ อ ที่
หลากหลาย 

80.00 ดีเลิศ 87.95 +7.95 ดีเลิศ 

      3.2.2  ครูใช้สื่อภายในหรือ
ภายนอกสถานศึกษา มาใช้ในการ
จัดการเรียนรู้ตามความเหมาะสม 

60.00 ดีเลิศ 87.95 +27.95 ดีเลิศ 

      3.2.3  ครูน าภูมิปัญญาท้องถิ่น
มาใช้ ในการจัดการเรียนรู้อย่าง
เหมาะสม 

60.00 ดีเลิศ 74.70 +14.70 ดีเลิศ 

3.3  มีการบริหารจัดการชั้นเรียน
เชิงบวก 

90.00 ยอดเยี่ยม 93.98 +3.98 ดีเลิศ 

      3.3.1  ครูมีการบริหารจัดการ
ชั้นเรียน โดยเน้นการมีปฏิสัมพันธ์
เชิงบวก ให้เด็กรักครู ครูรักเด็ก เด็ก
รักที่จะเรียนรู้  สามารถเรียนรู้ได้
อย่างมีความสุข 

90.00 ยอดเยี่ยม 93.98 +3.98 ดีเลิศ 

      3.3.2  ครูมีการบริหารจัดการ
ชั้นเรียน โดยเน้นให้ เด็กรักที่จะ
เรียนรู้ร่วมกันอย่างมีความสุข 

90.00 ยอดเยี่ยม 93.98 +3.98 ดีเลิศ 

3.4 ตรวจสอบและประเมินผู้เรียน
อย่ าง เป็นระบบ และน าผลมา
พัฒนาผู้เรียน 

82.00 ยอดเยี่ยม 92.05 +10.05 ยอดเยี่ยม 

      3 . 4 . 1   ค รู มี ก า ร วั ด แ ล ะ
ประเมินผลเพ่ือพัฒนาผู้เรียนตาม
จุดประสงค์การเรียนรู้ในแผนการ
จัดการเรียนรู้  โดยใช้ เครื่ องมือ 

82.00 ยอดเยี่ยม 92.77 +10.77 ยอดเยี่ยม 
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มาตรฐาน/ประเด็นพิจารณา 

ค่าเป้าหมาย ผลการประเมิน 

เชิง
ปริมาณ 
(ร้อยละ) 

เชิง
คุณภาพ 

เชิงปริมาณ 
เชิง

คุณภาพ 
ร้อยละ 
ที่ได้ 

ร้อยละ
เปรียบเทียบ
ค่าเป้าหมาย 

วิธีการวัดและเกณฑ์การประเมินที่
สอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู้ 
      3 . 4 . 2   ค รู มี ก า ร วั ด แ ล ะ
ประเมินผลระหว่างเรียนหลังจาก
จัดการเรียนรู้จบในแต่ละหน่วย 
เพ่ือน าผลการประเมินไปใช้เป็นส่วน
หนึ่งของการตัดสินผลการเรียน โดย
ใช้เครื่องมือ วิธีการวัดและเกณฑ์
การประเมินที่สอดคล้องกับตัวชี้วัด/
ผลการเรียนรู้ในแต่ละหน่วย 

82.00 ยอดเยี่ยม 92.77 +10.77 ยอดเยี่ยม 

      3 . 4 . 3   ค รู มี ก า ร วั ด แ ล ะ
ประเมินผลการจัดการเรียนรู้ทุก
ตัวชี้วัด/ผลการเรียนรู้ เพ่ือน าผล
การประเมินไปใช้เป็นส่วนหนึ่งของ
การตัดสินผลการเรี ยน โดยใช้
เครื่องมือ วิธีการวัดและเกณฑ์การ
ประเมินที่สอดคล้องกับตัวชี้วัด/ผล
การเรียนรู้แต่ละตัว 

82.00 ยอดเยี่ยม 89.16 +7.16 ยอดเยี่ยม 

      3 . 4 . 4   ค รู มี ก า ร วั ด แ ล ะ
ประเมินผลการอ่าน คิด วิเคราะห์
และเขียน เพ่ือน าผลการประเมินไป
ใช้ ในการพัฒนาผู้ เ รี ยน โดยใช้
เครื่องมือ วิธีการวัดและเกณฑ์การ
ประเมินที่สอดคล้องกับนักเรียนแต่
ละระดับชั้น 

82.00 ยอดเยี่ยม 92.77 +10.77 ยอดเยี่ยม 

      3 . 4 . 5   ค รู มี ก า ร วั ด แ ล ะ
ประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
เพ่ือน าผลการประเมินไปใช้ในการ
พัฒนาผู้ เรี ยน โดยใช้ เครื่ องมือ 
วิธีการวัดและเกณฑ์การประเมินที่
ส อ ด ค ล้ อ ง กั บ นั ก เ รี ย น แ ต่ ล ะ
ระดับชั้น 

82.00 ยอดเยี่ยม 92.77 +10.77 ยอดเยี่ยม 
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มาตรฐาน/ประเด็นพิจารณา 

ค่าเป้าหมาย ผลการประเมิน 

เชิง
ปริมาณ 
(ร้อยละ) 

เชิง
คุณภาพ 

เชิงปริมาณ 
เชิง

คุณภาพ 
ร้อยละ 
ที่ได้ 

ร้อยละ
เปรียบเทียบ
ค่าเป้าหมาย 

3.5 มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้
ข้อมูลสะท้อนกลับเพ่ือพัฒนาและ
ปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 

68.33 ดีเลิศ 79.80 +11.46 ดีเลิศ 

      3.5.1  ครูมีการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับ
เพ่ือพัฒนาและปรับปรุงการจัดการ
เรียนรู้ 

85.00 ดีเลิศ 87.95 +2.95 ดีเลิศ 

      3.5.2  ครูมีชุมชนแห่งการ
เรียนรู้ทางวิชาชีพระหว่างครูและ
ผู้เกี่ยวข้อง เพ่ือพัฒนาและปรับปรุง
การจัดการเรียนรู้ 

60.00 ดีเลิศ 78.31 +18.31 ดีเลิศ 

      3.5.3   ครูมีชุมชนแห่งการ
เรียนรู้ทางวิชาชีพระหว่างครูและ
ผู้เกี่ยวข้อง เพ่ือพัฒนาและปรับปรุง
การจัดการเรียนรู้ รวมทั้งมีข้อมูล
ย้อนกลับเพ่ือพัฒนาและปรับปรุง
การจัดการเรียนรู้ 

60.00 ดีเลิศ 73.13 +13.13 ดีเลิศ 

 
ผลการประเมินรายมาตรฐาน 

มาตรฐานที่ 1  คุณภาพของผู้เรียน  ระดับคุณภาพ : ดีเลิศ 

1.  กระบวนการพัฒนา 
โรงเรียนบ้านนาสารมีกระบวนการพัฒนาผู้เรียนด้วยวิธีการที่หลากหลายและเหมาะสม  โดยจัดท าและ

พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาให้สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551  ฉบับ
ปรับปรุง พ.ศ. 2560  จัดรายวิชาเพ่ิมเติม และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ให้สอดคล้องกับสภาพและบริบทของ
โรงเรียนและท้องถิ่น ซึ่งส่งเสริม และตอบสนองความต้องการ ความถนัด และความสนใจของผู้เรียน  โดยครูมี
การวิเคราะห์หลักสูตร ก าหนดเป้าหมายคุณภาพผู้เรียนทั้งด้านความรู้ ทักษะ กระบวนการ สมรรถนะ 
คุณลักษณะอันพึงประสงค์  มีการวิเคราะห์นักเรียนเป็นรายบุคคล  ออกแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ให้
นักเรียนผ่านกระบวนการคิดและการปฏิบัติจริง สามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันได้  ตามมาตรฐานการ
เรียนรู้/ตัวชี้วัดของหลักสูตรสถานศึกษา มีแผนการจัดการเรียนรู้ที่สามารถน าไปจัดกิจกรรมได้จริง  และมี
นวัตกรรมในการจัดการเรียนรู้ ตอบสนองความแตกต่างระหว่างบุคคล  โดยใช้สื่อเทคโนโลยีที่เหมาะสม  ผนวก
กับการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ที่หลากหลาย  มีการให้ค าแนะน า ค าปรึกษา และแก้ไขปัญหาให้แก่นักเรียน ทั้ง
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ด้านการเรียน และคุณภาพชีวิตด้วยความเสมอภาค  ครูมีการศึกษาวิจัยและพัฒนาการจัดการเรียนรู้  ครู
ประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดี ปฏิบัติงานเต็มเวลา เต็มความสามารถ  น าผลการนิเทศมาปรับพัฒนาการจัดการ
เรียนรู้อยู่เสมอ และต่อเนื่อง  ตามโครงการพัฒนาผู้เรียนสู่มาตรฐานการเรียนรู้  มีการจัดกิจกรรมส่งเสริม
ความสามารถของนักเรียนด้านการอ่าน  การเขียน การสื่อสาร การคิดค านวณ  คิดวิเคราะห์ คิดอย่างมี
วิจารณญาณ สามารถอภิปราย แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและแก้ปัญหา  ส่งเสริมให้นักเรียนมีความสามรถในการ
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  และการสื่อสาร  มีความพร้อมในการศึกษาต่อและการท างาน  ใน โครงการส่งเสริม
พัฒนาผู้เรียนให้เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้  โครงการเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  โครงการแข่งขันทักษะ
วิชาการและแสดงผลงานนักเรียน  โครงการพัฒนาระบบ ICT  รวมทั้งจัดกิกรรมต่างๆอย่างหลากหลาย  ได้แก่ 
กิจกรรมวางทุกงาน อ่านทุกคน  กิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน  การจัดการเรียนรู้ รายวิชาการศึกษาค้นคว้า
และสร้างองค์ความรู้ Independent  Study (Is)  การจัดการเรียนรู้วิชาโครงงานวิทยาศาสตร์  โครงงาน
คณิตศาสตร์  โครงงานคอมพิวเตอร์  โครงงานวิชาการงานอาชีพ  กิจกรรมส่งเสริมการใช้  ICT  กิจกรรมส่งเสริม
ความเป็นเลิศทางเทคโนโลยี  กิจกรรมชุมนุมรักษ์ภาษาไทย  ชุมนุมหนังสือเล่มเล็ก กิจกรรมเปิดบ้าน (Open 
House) เป็นต้น 

นอกจากนี้ สถานศึกษาได้มีการด าเนินการเพ่ือพัฒนาทักษะชีวิตของผู้เรียน เพ่ือให้อยู่ในสังคมได้อย่างมี
ความสุข  เน้นการพัฒนาด้านคุณธรรม จริยธรรม  ให้มีคุณลักษณะและค่านิยมที่พึงประสงค์  ประพฤติปฏิบัติตน
ที่ไม่ขัดกับกฎหมายและวัฒนธรรมอันดีของสังคม  มีความภูมิใจในท้องถิ่น และความเป็นไทย ยอมรับที่จะอยู่
ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลายในสังคม  โดยจัดโครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่พึง
ประสงค์  โครงการส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน  โครงการส่งเสริมอนุรักษ์ประเพณีท้องถิ่นและเอกลักษณ์ไทย  
โครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน  กิจกรรมปฐมนิเทศ  ปัจฉิมนิเทศ  กิจกรรมเยี่ยมบ้าน  กิจกรรมค่ายคุณธรรม 
ต้นกล้าของพ่อ  กิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี และบ าเพ็ญประโยชน์  กิจกรรมอาสาพัฒนา กิจกรรมนักศึกษาวิชาทหาร 
กิจกรรมวันสุนทรภู่  วันไหว้ครู  วันอาเซียน  กิจกรรมเก่ียวกับสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์  วัฒนธรรมประเพณี
ต่าง ๆ  ได้แก่ งานเงาะโรงเรียน  งานลอยกระทง  กิจกรรมหน้าเสาธง  กิจกรรมสวดมนต์ยาวในวันธรรมสวน หรือวัน
พระใหญ่ เป็นต้น  อีกทั้งยังจัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาวะทางร่างกายและลักษณะจิตสังคม  โดยจัดโครงการส่งเสริม
สุขภาพอนามัยนักเรียน  ได้แก่กิจกรรมสัปดาห์ต่อต้านยาเสพติด  เดินรณรงค์วันลดบุหรี่โลก  กิจกรรมวันเอดส์โลก  
กิจกรรมฟันสะอาด เหงือกแข็งแรง  กิจกรรมแข่งขันกีฬาสีภายใน  แข่งขันกรีฑาอ าเภอบ้านนาสาร แข่งขันกรีฑาจังหวัด  
กิจกรรมบริจาคโลหิต กับสภากาชาด  กิจกรรมคุ้มครองผู้บริโภค  เป็นต้น 

2.  ผลการพัฒนา 

มีผลการประเมินผู้เรียน ด้านมีผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการ ในระดับคุณภาพยอดเยี่ยม จ านวน 2  
ประเด็น  คือ ประเด็นที่ 4)  ผู้เรียนมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  และประเด็น
ที่ 6)  ผู้เรียนมีความรู้ ทักษะพ้ืนฐาน และเจตคติที่ดีต่อการศึกษาต่อ การท างาน หรืองานอาชีพ  ผลการประเมิน
ระดับคุณภาพดีเลิศ จ านวน 3  ประเด็น คือ ประเด็นที่ 1) ผู้เรียนมีความสามารถในการอ่าน การเขียน การ
สื่อสาร และคิดค านวณ  ประเด็นที่ 2) ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ 
อภิปรายแลกเปลี่ยน ความคิดเห็น และแก้ปัญหา และประเด็นที่ 3) ผู้เรียนมีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม  
ผลการประเมินระดับคุณภาพก าลังพัฒนา  จ านวน 1  ประเด็น คือ  ประเด็นที่ 5)  มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ตามหลักสูตรสถานศึกษา  สูงกว่าปีที่ผ่านมา 4 กลุ่มสาระการเรียนรู้ คือ วิทยาศาสตร์  สังคมศาสนาและ
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วัฒนธรรม สุขศึกษาและพลศึกษา และการงานอาชีพและเทคโนโลยี  มีความก้าวหน้าในผลการทดสอบทาง
การศึกษาระดับชาติ สูงกว่าปีที่ผ่านมา  3 รายวิชา คือคือ วิชาภาษาไทย  และภาษาอังกฤษในระดับชั้น ม.3  
และวิชาสังคมศึกษา  ในระดับชั้น ม.6  และในปีการศึกษา 2562 นี้ นักเรียนโรงเรียนบ้านนาสาร ได้รับรางวัล
จากการเข้าร่วมกิจกรรมแข่งขันทักษะวิชาการในระดับชาติ  ระดับภาค และระดับท้องถิ่น รวมทั้งระดับองค์กร
ต่าง ๆ  เป็นจ านวนมาก และมีผลรางวัลที่สูงกว่าปีที่ผ่านมา  

มีผลการประเมินด้านคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน ในระดับคุณภาพยอดเยี่ยม จ านวน 3  
ประเด็น  คือ ประเด็นที่ 2) ผู้เรียนมีความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย  ประเด็นที่ 3) ผู้เรียนยอมรับที่จะ
อยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย และประเด็นที่ 4)  ผู้เรียนมีสุขภาวะทางร่างกายและจิตสังคม  มีผล
การประเมินระดับคุณภาพดีเลิศ จ านวน 1  ประเด็น คือ ประเด็นที่ 1) ผู้เรียนมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดี
ตามท่ีสถานศึกษาก าหนด 

 

 

 

ประเด็นพิจารณา ผลการประเมิน 

1.1 ผู้เรียนมีความสามารถ
ในการอ่าน การเขียน การ
สื่อสาร และคิดค านวณ 

ระดับคุณภาพดีเลิศ 

1)  ผู้เรียนมีความสามารถ
ในการอ่านภาษาไทย 

ระดับยอดเยี่ยม :  ผู้เรียนที่ผ่านเกณฑ์การประเมินความสามารถในการอ่านภาษาไทย 
สูงกว่าเป้าหมายที่ก าหนด  คือเท่ากับ  94.14  (เป้าหมาย ร้อยละ 90.00) 

ร้อยละของจ านวนนักเรียนที่ผ่านเกณฑ์การประเมินความสามารถในการอ่าน
ภาษาไทย 
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ประเด็นพิจารณา ผลการประเมิน 

2)  ผู้เรียนมีความสามารถ
ในการเขียนภาษาไทย 

ระดับยอดเยี่ยม :  ผู้เรียนที่ผ่านเกณฑ์การประเมินความสามารถในการเขียนภาษาไทย 
สูงกว่าเป้าหมายที่ก าหนด  คือเท่ากับ  91.52  (เป้าหมาย ร้อยละ 90.00) 

ร้อยละของจ านวนนักเรียนที่ผ่านเกณฑ์การประเมินความสามารถในการเขียน
ภาษาไทย 

 
 
 
 

3)  ผู้เรียนมีความสามารถ
ในการสื่อสารภาษาไทย 

ระดับดีเลิศ :  ผู้เรียนที่ผ่านเกณฑ์การประเมินความสามารถในการสื่อสารภาษาไทย สูง
กว่าเป้าหมายที่ก าหนด  คือเท่ากับ  92.26  (เป้าหมาย ร้อยละ 90.00) 
ร้อยละของจ านวนนักเรียนที่ผ่านเกณฑ์การประเมินความสามารถในการสื่อสาร

ภาษาไทย 
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ประเด็นพิจารณา ผลการประเมิน 

4)  ผู้เรียนมีความสามารถ
ในการสื่อสารภาษาอังกฤษ  
 
 

ระดับดีเลิศ :  ผู้เรียนผ่านเกณฑ์การประเมินความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษ 
สูงกว่าเป้าหมายที่ก าหนด  คือเท่ากับ  59.93  (เป้าหมาย ร้อยละ 58.00) 
ร้อยละของจ านวนนักเรียนที่ผ่านเกณฑ์การประเมินความสามารถในการสื่อสาร

ภาษาอังกฤษ 
 

 
 
 

5)  ผู้เรียนมีความสามารถ
ในการคิดค านวณ  

ระดับดีเลิศ :  ผู้เรียนผ่านเกณฑ์การประเมินความสามารถในการคิดค านวณ สูงกว่า
เป้าหมายที่ก าหนด  คือเท่ากับ  61.75  (เป้าหมาย ร้อยละ 60.00) 
ร้อยละของจ านวนนักเรียนที่ผ่านเกณฑ์การประเมินความสามารถในการคิดค านวณ 
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ประเด็นพิจารณา ผลการประเมิน 
1.2  ผู้เรียนมีความสามารถในการคิด
วิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ 
อภิปราย แลกเปลี่ยนความคิดเห็น 
และแก้ปัญหา 

ระดับคุณภาพดีเลิศ 

1)  ผู้เรียนมีความสามารถในการคิด
วิเคราะห์  
 

ระดับดีเลิศ :  ผู้เรียนผ่านเกณฑ์การประเมินความสามารถในการคิดวิเคราะห์  
สูงกว่าเป้าหมายที่ก าหนด  คือเท่ากับ  91.26  (เป้าหมาย ร้อยละ 81.00) 

ร้อยละของจ านวนนักเรียนที่ผ่านเกณฑ์การประเมินความสามารถ 
ในการคิดวิเคราะห์ 

 
2)  ผู้เรียนมีความสามารถในการคิด
อย่างมีวิจารณญาณ  
 

ระดับดีเลิศ :  ผู้เรียนผ่านเกณฑ์การประเมินความสามารถในการคิดคิดอย่างมี
วิจารณญาณ  สูงกว่าเป้าหมายที่ก าหนด  คือเท่ากับ  89.42  (เป้าหมาย ร้อย
ละ 81.00)  
ร้อยละของจ านวนนักเรียนที่ผ่านเกณฑ์การประเมินความสามารถในการคิด

อย่างมีวิจารณญาณ 
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ประเด็นพิจารณา ผลการประเมิน 
3)  ผู้ เรียนมีความสามารถในการ
อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น 

ระดับดีเลิศ :  ผู้เรียนผ่านเกณฑ์การประเมินความสามารถในการอภิปราย
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น  สูงกว่าเป้าหมายที่ก าหนด  คือเท่ากับ  88.46  
(เป้าหมาย ร้อยละ 81.00) 
ร้อยละของจ านวนนักเรียนที่ผ่านเกณฑ์การประเมินความสามารถในการ 

อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น 
 

 
 

4)  ผู้ เรียนมีความสามารถในการ
ตัดสินใจแก้ปัญหา 

ระดับดีเลิศ :  ผู้เรียนผ่านเกณฑ์การประเมินความสามารถในการตัดสินใจ
แก้ปัญหา สูงกว่าเป้าหมายที่ก าหนด  คือเท่ากับ  89.21  (เป้าหมาย ร้อยละ 
81.00) 
ร้อยละของจ านวนนักเรียนที่ผ่านเกณฑ์การประเมินความสามารถในการ 

ตัดสินใจแก้ปัญหา 
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ประเด็นพิจารณา ผลการประเมิน 
1.3  ผู้เรียนมีความสามารถในการ
สร้างนวัตกรรม 

ระดับคุณภาพดีเลิศ  
 

1)  ผู้ เรียนมีความสามารถในการ
รวบรวมความรู้ได้ด้วยตนเอง 

ระดับดีเลิศ :  ผู้เรียนผ่านเกณฑ์การประเมินความสามารถในการรวบรวม
ความรู้ได้ด้วยตนเองสูงกว่าเป้าหมายที่ก าหนด  คือเท่ากับ 78.66 (เป้าหมาย 
ร้อยละ 76.00) 
ร้อยละของจ านวนนักเรียนที่ผ่านเกณฑ์การประเมินความสามารถในการ 

รวบรวมความรู้ได้ด้วยตนเอง 

 
 

2)  ผู้ เรียนมีความสามารถในการ
ท างานเป็นทีม 

ระดับดีเลิศ :  ผู้เรียนมีความสามารถในการท างานเป็นทีมสูงกว่าเป้าหมายที่
ก าหนด  คือเท่ากับ 79.25 (เป้าหมาย ร้อยละ 76.00) 
ร้อยละของจ านวนนักเรียนที่ผ่านเกณฑ์การประเมินความสามารถในการ

ท างานเป็นทีม 
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ประเด็นพิจารณา ผลการประเมิน 
3)  ผู้ เรียนมีความสามารถในการ
เ ชื่ อ ม โ ย ง อ ง ค์ ค ว า ม รู้ แ ล ะ
ประสบการณ์มาใช้ในการสร้างสรรค์
สิ่งใหม่ๆเป็นแนวความคิด โครงงาน 
โครงการ ชิ้นงาน ผลผลิต 

ระดับดี เลิศ  :  ผู้ เรียนมีความสามารถในการเชื่อมโยงองค์ความรู้และ
ประสบการณ์มาใช้ในการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆเป็นแนวความคิด โครงงาน 
โครงการ ชิ้นงาน ผลผลิต สูงกว่าเป้าหมายที่ก าหนด  คือเท่ากับ  77.46  
(เป้าหมาย ร้อยละ 76.00) 
ร้อยละของจ านวนนักเรียนที่ผ่านเกณฑ์การประเมินความสามารถในการ 
เชื่อมโยงองค์ความรู้และประสบการณ์มาใช้ในการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆเป็น

แนวความคิด โครงงาน โครงการ ชิ้นงาน ผลผลิต 

 
  

ประเด็นพิจารณา ผลการประเมิน 
1.4 ผู้เรียนมีความสามารถ
ใ น ก า ร ใ ช้ เ ท ค โ น โ ล ยี
สารสนเทศและการสื่อสาร 

ระดับคุณภาพยอดเยี่ยม 
 

 
1)  ผู้เรียนมีความสามารถ
ในการใช้เทคโนโลยี 

ระดับยอดเยี่ยม :  ผู้เรียนผ่านเกณฑ์การประเมินความสามารถในการใช้เทคโนโลยี 
สูงกว่าเป้าหมายที่ก าหนด  คือเท่ากับ  98.36  (เป้าหมาย ร้อยละ 90.00) ร้อยละของ
จ านวนนักเรียนที่ผ่านเกณฑ์การประเมินความสามารถในการใช้เทคโนโลยี 
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ประเด็นพิจารณา ผลการประเมิน 
2)  ผู้เรียนมีความสามารถ
ในการใช้สารสนเทศ 

ระดับยอดเยี่ยม :  ผู้เรียนผ่านเกณฑ์การประเมินความสามารถในการใช้สารสนเทศ 
สูงกว่าเป้าหมายที่ก าหนด  คือเท่ากับ  96.86  (เป้าหมาย ร้อยละ 90.00) 

ร้อยละของจ านวนนักเรียนที่ผ่านเกณฑ์การประเมินความสามารถ 
ในการใช้สารสนเทศ 

 
 
 

3)  ผู้เรียนมีความสามารถ
ในการใช้เทคโนโลยีในการ
สื่อสาร 

ระดับยอดเยี่ยม :  ผู้เรียนผ่านเกณฑ์การประเมินความสามารถในการใช้เทคโนโลยีใน
การสื่อสารสูงกว่าเป้าหมายที่ก าหนด  คือเท่ากับ  96.86  (เป้าหมาย ร้อยละ 90.00)

ร้อยละของจ านวนนักเรียนที่ผ่านเกณฑ์การประเมินความสามารถในการ 
ใช้เทคโนโลยีในการสื่อสาร 
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ประเด็นพิจารณา ผลการประเมิน 
1.5  ผู้ เรียนมีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนตามหลักสูตร
สถานศึกษา 

ระดับคุณภาพก าลังพัฒนา 

1 )   ผู้ เ รี ยน มีผลสั มฤทธิ์
ทางการเรียนตามหลักสูตร
สถานศึกษา  

ระดับก าลังพัฒนา  :  ผู้เรียน มีผลการเรียนระดับ 3 ขึ้นไป  ต่ ากว่าค่าเป้าหมายที่
ก าหนด  คือมีผลการเรียนระดับ 3 ขึ้นไปสูงกว่าปีที่ผ่านมา  4  กลุ่มสาระฯ  ได้แก่  
วิทยาศาสตร์  สังคมศึกษาฯ  สุขศึกษาฯ และการงานอาชีพฯ (คิดเป็นร้อยละ 50.00)  
(เป้าหมาย  สูงกว่าปีที่ผ่านมา 5 กลุ่มสาระฯ คิดเป็นร้อยละ 62.50) 

เปรียบเทียบผลการเรียนระดับ 3 ขึ้นไป ของนักเรียนปีการศึกษา 2560-2562 
จ าแนกตามกลุ่มสาระ 
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ประเด็นพิจารณา ผลการประเมิน 
2)  ผู้เรียนมีความก้าวหน้า
ใ น ผ ล ก า ร ทด ส อบท า ง
การศึกษาระดับชาติ 

ระดับก าลังพัฒนา :  ผู้เรียน มีค่าเฉลี่ยผลการทดสอบระดับชาติต่ ากว่าค่าเป้าหมายที่
ก าหนด  คือสูงกว่าปีที่ผ่านมา  3  รายวิชา  คือ วิชาภาษาไทย  ภาษาอังกฤษ  ใน
ระดับชั้น ม .3  และวิชาสังคมศึกษา  ในระดับชั้น ม .6  คิดเป็นร้อยละ 33.33  
(เป้าหมาย สูงกว่าปีที่ผ่านมา 5 รายวิชา คิดเป็นร้อยละ 55.56) 

เปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ขั้นพื้นฐาน (O-net) 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3  ปีการศึกษา 2560-2562 

 
เปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ขั้นพื้นฐาน (O-net) 

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6  ปีการศึกษา 2560-2562 
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รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2562 
(Self - Assessment Report: SAR) 

 

ประเด็นพิจารณา ผลการประเมิน 
1.6 ผู้เรียนมีความรู้ ทักษะ
พื้นฐาน และเจตคติที่ดีต่อ
การศึกษาต่อ การท างาน 
หรืองานอาชีพ. 

ระดับคุณภาพยอดเยี่ยม 
 

1)  ผู้เรียนมีความรู้และ
ทักษะพื้นฐานพร้อมที่จะ
ศึกษาต่อในระดับท่ีสูงข้ึน 

ระดับดีเลิศ :  ผู้เรียนมีความรู้และทักษะพื้นฐานพร้อมที่จะศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น  
สูงกว่าเป้าหมายที่ก าหนด  คือเท่ากับ  90.71 (เป้าหมาย ร้อยละ 90.00)  

ร้อยละของผู้เรียนมีความรู้และทักษะพื้นฐานพร้อมที่จะศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น  

 
2)  ผู้เรียนมีความรู้และ
ทักษะพื้นฐานในการท างาน
หรืองานอาชีพ 

ระดับยอดเยี่ยม :  ผู้เรียนมีความรู้และทักษะพ้ืนฐานในการท างานหรืองานอาชีพ  สูง
กว่าเป้าหมายที่ก าหนด  คือเท่ากับ  97.07 (เป้าหมาย ร้อยละ 90.00)  

ร้อยละของผู้เรียนมีความรู้และทักษะพื้นฐานในการท างานหรืองานอาชีพ  
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ผ่านร้อยละ ไม่ผ่านร้อยละ
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ผ่านร้อยละ ไม่ผ่านร้อยละ
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รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2562 
(Self - Assessment Report: SAR) 

 

ประเด็นพิจารณา ผลการประเมิน 
3)  ผู้เรียนมีเจตคติที่ดีใน
การท างานหรืองานอาชีพ 

ระดับยอดเยี่ยม :  ผู้เรียนมีเจตคติที่ดีในการท างานหรืองานอาชีพ  สูงกว่าเป้าหมายที่
ก าหนด  คือเท่ากับ  97.34 (เป้าหมาย ร้อยละ 90.00)  

ร้อยละของผู้เรียนมีเจตคติที่ดีในการท างานหรืองานอาชีพ 

 
2.1 ผู้เรียนมีคุณลักษณะ
และค่านิยมที่ดีตามที่
สถานศึกษาก าหนด 

ระดับคุณภาพดีเลิศ 

1)  ผู้เรียนมีพฤติกรรมเป็นผู้
มีคุณธรรม จริยธรรมตามที่
สถานศึกษาก าหนด 

ระดับดีเลิศ :  ผู้เรียนมีพฤติกรรมเป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรมตามที่สถานศึกษาก าหนด
สูงกว่าเป้าหมายที่ก าหนด  คือเท่ากับ 99.64  (เป้าหมาย ร้อยละ92.00) 

ร้อยละของนักเรียนที่มีพฤติกรรมเป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม 
ตามที่สถานศึกษาก าหนด
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ผ่านร้อยละ ไม่ผ่านร้อยละ
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ผ่านร้อยละ ไม่ผ่านร้อยละ
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รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2562 
(Self - Assessment Report: SAR) 

 

ประเด็นพิจารณา ผลการประเมิน 
2)  ผู้เรียนมีพฤติกรรม
เคารพในกฎ กติกาที่
สถานศึกษาก าหนด 

ระดับดีเลิศ :  ผู้เรียนมีพฤติกรรมเคารพในกฎ กติกาท่ีสถานศึกษาก าหนด  สูงกว่า
เป้าหมายที่ก าหนด  คือเท่ากับ 99.64  (เป้าหมาย ร้อยละ92.00) 

ร้อยละของนักเรียนที่มีพฤติกรรมเคารพในกฎ กติกาที่สถานศึกษาก าหนด 
 

 
 

3)  ผู้เรียนมีพฤติกรรมเป็นผู้
ที่มีค่านิยมและจิตส านึกที่ดี
ตามที่สถานศึกษาก าหนด 

ระดับดีเลิศ :  ผู้เรียนมีพฤติกรรมเป็นผู้ที่มีค่านิยมและจิตส านึกท่ีดีตามที่สถานศึกษา
ก าหนด  สูงกว่าเป้าหมายที่ก าหนด  คือเท่ากับ 99.86  (เป้าหมาย ร้อยละ92.00) 

ร้อยละของนักเรียนที่มีพฤติกรรมเป็นผู้ที่มีค่านิยมและจิตส านึกที่ดี 
ตามที่สถานศึกษาก าหนด 
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ผ่านร้อยละ ไม่ผ่านร้อยละ
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ผ่านร้อยละ ไม่ผ่านร้อยละ
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รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2562 
(Self - Assessment Report: SAR) 

 

ประเด็นพิจารณา ผลการประเมิน 
2.2  ผู้เรียนมีความภูมิใจใน
ท้องถิ่นและความเป็นไทย 

ระดับคุณภาพยอดเยี่ยม 

1)  ผู้เรียนมีความภาคภูมิใจ
ในท้องถิ่นและเห็นคุณค่า
ของความเป็นไทย 

ระดับยอดเยี่ยม :  ผู้เรียนมีความภาคภูมิใจในท้องถิ่นและเห็นคุณค่าของความเป็นไทย  
สูงกว่าเป้าหมายที่ก าหนด  คือเท่ากับ  97.95  (เป้าหมาย  ร้อยละ90.00) 

ร้อยละของนักเรียนที่มีความภาคภูมิใจในท้องถิ่นและเห็นคุณค่าของความเป็นไทย 
 

 
  

ประเด็นพิจารณา ผลการประเมิน 
2)  ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการ
อนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณี 
รวมทั้งภูมิปัญญาไทย 

ระดับยอดเยี่ยม :  ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณี รวมทั้งภูมิปัญญา
ไทย สูงกว่าเป้าหมายที่ก าหนด คือเท่ากับ 98.01 (เป้าหมาย ร้อยละ90.00)  

ร้อยละของนักเรียนส่วนร่วมในการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณี                    
รวมทั้งภูมิปัญญาไทย 

 

97.46 100.00 100.00 100.00 95.56 92.93 97.95

2.54 0.00 0.00 0.00
4.44 7.07

2.05
0.00

10.00

20.00

30.00

40.00

50.00

60.00

70.00

80.00

90.00

100.00

ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6 เฉลี่ยรวม

ผ่านร้อยละ ไม่ผ่านร้อยละ
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รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2562 
(Self - Assessment Report: SAR) 

 

ประเด็นพิจารณา ผลการประเมิน 
2.3 ผู้เรียนยอมรับที่จะอยู่
ร่วมกันบนความแตกต่าง
และหลากหลาย 

ระดับคุณภาพยอดเยี่ยม 

1)  ผู้เรียนยอมรับและอยู่
ร่วมกันบนความแตกต่าง
ระหว่างบุคคลในด้านเพศ 
วัย 

ระดับยอดเยี่ยม :  ผู้เรียนยอมรับและอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างระหว่างบุคคลในด้าน
เพศ วัย  สูงกว่าเป้าหมายที่ก าหนด  คือเท่ากับ  99.64 (เป้าหมาย ร้อยละ93.00) 

ร้อยละของนักเรียนที่ยอมรับและอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างระหว่างบุคคล 
ในด้านเพศ วัย 

 
2)  ผู้เรียนยอมรับและอยู่
ร่วมกันบนความแตกต่าง
ระหว่างเชื้อชาติ 

ระดับยอดเยี่ยม :  ผู้เรียนยอมรับและอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างระหว่างเชื้อชาติ 
สูงกว่าเป้าหมายที่ก าหนด  คือเท่ากับ  99.64  (เป้าหมาย ร้อยละ93.00) 

ร้อยละของนักเรียนที่ยอมรับและอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างระหว่างเชื้อชาติ 
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ผ่านร้อยละ ไม่ผ่านร้อยละ
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ผ่านร้อยละ ไม่ผ่านร้อยละ
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รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2562 
(Self - Assessment Report: SAR) 

 

ประเด็นพิจารณา ผลการประเมิน 
3)  ผู้เรียนยอมรับและอยู่
ร่วมกันบนความแตกต่าง
ระหว่างภาษา วัฒนธรรม 
ประเพณี 

ระดับยอดเยี่ยม : ผู้เรียนยอมรับและอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างระหว่างภาษา 
วัฒนธรรม ประเพณี สูงกว่าเป้าหมายที่ก าหนด คือเท่ากับ  99.93   
(เป้าหมาย ร้อยละ93.00) 

ร้อยละของนักเรียนที่ยอมรับและอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างระหว่างภาษา 
วัฒนธรรม ประเพณี  

 
  

ประเด็นพิจารณา ผลการประเมิน 
2.4 ผู้เรียนมีสุขภาวะทางร่างกาย
และจิตสังคม 

ระดับคุณภาพยอดเยี่ยม 

1)  ผู้เรียนมีการรักษาสุขภาพกาย 
และออกก าลังกายอย่างเหมาะสม
กับช่วงวัย 

ระดับยอดเยี่ยม : ผู้ เรียนมีการรักษาสุขภาพกาย และออกก าลังกายอย่าง
เหมาะสมกับช่วงวัย  สูงกว่าเป้าหมายที่ก าหนด  คือเท่ากับ  99.73  (เป้าหมาย  
ร้อยละ95.00) ร้อยละของนักเรียนที่มีการรักษาสุขภาพกาย และออกก าลังกาย 

อย่างเหมาะสมกับช่วงวัย 
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ผ่านร้อยละ ไม่ผ่านร้อยละ
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รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2562 
(Self - Assessment Report: SAR) 

 

ประเด็นพิจารณา ผลการประเมิน 
2)  ผู้เรียนมีการรักษาสุขภาพจิต 
อารมณ์ และสังคมอย่างเหมาะสม
กับช่วงวัย 

ระดับยอดเยี่ยม :  ผู้เรียนมีการรักษาสุขภาพจิต อารมณ์ และสังคมอย่างเหมาะสม
กับช่วงวัย  สูงกว่าเป้าหมายที่ก าหนด  คือเท่ากับ  100  (เป้าหมาย  ร้อยละ
95.00) 
ร้อยละของนักเรียนที่มีการรักษาสุขภาพจิต อารมณ์ และสังคมอย่างเหมาะสม

กับช่วงวัย 

 
3)  ผู้ เรียนสามารถอยู่ร่วมกับ
ผู้ อ่ืนด้วยความเข้าใจไม่มีความ
ความขัดแย้ง และมีความสุข 

ระดับยอดเยี่ยม :  ผู้เรียนสามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนด้วยความเข้าใจไม่มีความความ
ขัดแย้ง และมีความสุข  สูงกว่าเป้าหมายที่ก าหนด  คือเท่ากับ  100  (เป้าหมาย  
ร้อยละ95.00)ร้อยละของนักเรียนที่สามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนด้วยความเข้าใจ 

ไม่มีความความขัดแย้ง และมีความสุข   
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3.  จุดเด่น 
ผู้เรียนมีผลการประเมินด้านผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการ ระดับคุณภาพยอดเยี่ยม  2  ประเด็น คือ  ประเด็น

ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  และประเด็นมีความรู้ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่
ดีต่อการศึกษาต่อ การท างาน หรืองานอาชีพ  ซึ่งทั้งสองประเด็นนักเรียนมีผลงานรางวัลระดับชาติ 

มีผลการประเมินด้านคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียนประเด็นต่างๆ สูงกว่าค่าเป้าหมายทุกประเด็น  
มีผลการประเมินระดับคุณภาพยอดเยี่ยม  3  ประเด็น และระดับคุณภาพดีเลิศ  1  ประเด็น ดังนี้   

ระดับคุณภาพยอดเยี่ยม  ได้แก่  ประเด็นมีความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย  ประเด็นยอมรับที่
จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย  และประเด็นมีสุขภาวะทางร่างกายและจิตสังคม  

 
4.  จุดควรพัฒนา 
 ควรเร่งพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้สูงขึ้นในกลุ่มสาระที่มีค่าเฉลี่ยต่ ากว่าปีที่ผ่านมาได้แก่ ภาษาไทย  
คณิตศาสตร์  ศิลปะ และภาษาต่างประเทศ  พัฒนาผลการทดสอบทางการศึกษาขั้นพ้ืนฐานระดับชาติ (O-net)  
ให้สูงขึ้นทุกรายวิชา  พัฒนาความสามารถของนักเรียนด้านการสื่อสารภาษาอังกฤษ  และการคิดค านวณ  การ
สร้างนวัตกรรม  เปิดโอกาสให้มีการแสดงออก  การแสดงความคิดเห็นและการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เชิงสร้างสรรค์
มากขึ้น  ฝึกการน าเสนอ การอภิปรายอย่างสมเหตุสมผล และพัฒนาทักษะการแก้ปัญหาตามสถานการณ์ต่างๆ
อย่างเหมาะสม  อีกท้ังควรส่งเสริมนักเรียนให้มีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามท่ีสถานศึกษาก าหนด  มีทัศนคติที่
ดีต่อความเป็นไทย  อันได้แก่ กิริยามารยาท ค่านิยมในความเป็นไทย  รวมทั้งการมีจิตส านึกเพ่ือ ส่วนรวม และ
จิตสาธารณะ มากขึ้น 

มาตรฐานที่ 2  กระบวนการบริหารและการจัดการ  ระดับคุณภาพ : ยอดเยี่ยม 
1.  กระบวนการพัฒนา 
 โรงเรียนได้ด าเนินการตามโครงการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการโครงการพัฒนาบุคลากร
โครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมวิชาชีพ  โครงการพัฒนาสารสนเทศ โครงการพัฒนาระบบ ICT  โครงการ
พัฒนาคุณภาพระบบประกันคุณภาพการศึกษา  และโครงการส่งเสริมความสัมพันธ์ชุมชน  โดยมีการก าหนด
เป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจไว้อย่างชัดเจน สอดคล้องกับบริบทของโรงเรียน ความต้องการของชุมชน 
ท้องถิ่น วัตถุประสงค์ของแผนการศึกษาแห่งชาติ นโยบายรัฐบาลและต้นสังกัด  ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของ
ชุมชนและสังคม  มีการบริหารจัดการคุณภาพของโรงเรียนอย่างเป็นระบบ  ทั้งในส่วนของการวางแผนพัฒนา
คุณภาพการจัดการศึกษา  การน าแผนไปปฏิบัติเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษา  มีการติดตามตรวจสอบ
ประเมินผล และปรับปรุงพัฒนาอย่างต่อเนื่อง  มีการบริหารอัตราก าลัง  ทรัพยากรทางการศึกษา และการดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน  มีระบบการนิเทศภายใน  และน าข้อมูลมาใช้ในการพัฒนา   บุคลากรและผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย
มีส่วนร่วมในการวางแผน ปรับปรุง และพัฒนา  รวมทั้งร่วมรับผิดชอบต่อผลการจัดการศึกษา  โรงเรียนมีการ
บริหารจัดการเกี่ยวกับงานวิชาการ ทั้งด้านการพัฒนาหลักสูตร กิจกรรมเสริมหลักสูตรที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบ
ด้าน เชื่อมโยงวิถีชีวิตจริง และครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมาย  มีการส่งเสริม สนับสนุนพัฒนาบุคลากรให้มีความ
เชี่ยวชาญทางวิชาชีพ และจัดให้มีขุมขนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ เพื่อใช้พัฒนางาน และการเรียนรู้ของนักเรียน  
มีการจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพ ทั้งภายในและภายนอกห้องเรียนที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้ และมีความ
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ปลอดภัย  มีการจัดหาและจัดระบบการพัฒนาการบริการเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือใช้ในการบริหารจัดการและ
การจัดการเรียนรู้ที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ   

2.  มีผลการพัฒนาด้านต่างๆ ดังนี้  
ประเด็นพิจารณา ผลการประเมิน 

2.1.  มีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจที่
สถานศึกษาก าหนดชัดเจน 

ระดับคุณภาพ : ยอดเยี่ยม 
 โรงเรียนก าหนดเป้าหมาย วิสัยทัศน์และพันธกิจได้อย่าง
ชัดเจน สอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษา  ความต้องการของ
ชุมชน ท้องถิ่น วัตถุประสงค์ของแผนการศึกษาชาติ นโยบายของ
รัฐบาลและต้นสังกัด น าไปปฏิบัติได้  และทันต่อการเปลี่ยนแปลง 

2.2  มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของ
สถานศึกษา 

ระดับคุณภาพ : ยอดเยี่ยม 
 โรงเรียนมีการบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา
อย่างเป็นระบบชัดเจนในรายการต่อไปนี้ 
  1)  การวางแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา  
 2)  การน าแผนไปปฏิบัติเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
  3)  การติดตามตรวจสอบประเมินผลและปรับปรุงพัฒนาอย่าง
ต่อเนื่อง 
  4)  มีการบริหารอัตราก าลัง ทรัพยากรทางการศึกษาและดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน 
  5)  มีระบบนิเทศภายใน   
 และโรงเรียนปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ ส่งผลต่อ
คุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา โดยบุคลากร
ทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการวางแผน ปรับปรุง พัฒนา และร่วม
รับผิดชอบต่อการจัดการศึกษา  แล้วยังมีการน าข้อมูลมาใช้ใน
การปรับปรุงพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 

2.3 ด า เนินงานพัฒนาวิชาการที่ เน้น
คุณภาพผู้ เรียนรอบด้านตามหลักสูตร
สถานศึกษา และทุกกลุ่มเป้าหมาย 

ระดับคุณภาพ : ยอดเยี่ยม 
 โรงเรียนมีการพัฒนาหลักสูตร  กิจกรรมเสริมหลักสูตร 
ที่ เน้นคุณภาพผู้ เ รียนรอบด้าน  เชื่อมโยงกับวิถีชีวิตจริ ง 
ครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมาย 

2.4 พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความ
เชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 

ระดับคุณภาพ : ยอดเยี่ยม 
 โรงเรียนมีการพัฒนาหลักสูตร  กิจกรรมเสริมหลักสูตร 
ที่ เน้นคุณภาพผู้ เ รียนรอบด้าน  เชื่อมโยงกับวิถีชีวิตจริ ง 
ครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมาย 

2.5 จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและ
สังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมี
คุณภาพ 

ระดับคุณภาพ : ยอดเยี่ยม 
 โรงเรียนมีการจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคม
ที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ และมีความปลอดภัย 
เป็นแบบอย่างได้ 



ห น้ า  | 62 

 

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2562 
(Self - Assessment Report: SAR) 

 

ประเด็นพิจารณา ผลการประเมิน 
2.6 จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือ
สนับสนุนการบริหารจัดการและการ
จัดการเรียนรู้ 

ระดับคุณภาพ : ยอดเยี่ยม 
 โรงเรียนมีการจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือ
สนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ ที่เหมาะสม
กับสภาพของสถานศึกษา เป็นแบบอย่างท่ีดี 

3.  จุดเด่น 
โรงเรียนมีการบริหารและการจัดการอย่างเป็นระบบ  เปิดโอกาสให้ทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการก าหนด

วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย  มีการปรับแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา แผนปฏิบัติการประจ าปี ที่
สอดคล้องกับผลการจัดการศึกษา สภาพปัญหา ความต้องการพัฒนา และนโยบายการปฏิรูปการศึกษาที่มุ่งเน้น
การพัฒนาให้ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรู้ และหลักสูตรสถานศึกษา  ภาคี 4 ฝ่ายเข้ามามีส่วนร่วม
ในการพัฒนา และจัดกิจกรรมระดมทุนเพ่ือพัฒนาโรงเรียน  โรงเรียนจัดพัฒนาการเรียนรู้ตอบสนองความ
ต้องการชุมชน  โดยจัดการเรียนรู้ห้องเรียนพิเศษภาษาอังกฤษ  ห้องเรียนพิเศษวิทย์-คณิต  ท าให้ได้รับความ
ไว้วางใจ มีผู้ปกครองส่งบุตรหลานเข้าเรียนเพิ่มขึ้น  เป็นโรงเรียนต้นแบบประเภทต่างๆ ดังนี้  1)  โรงเรียนแข่งขัน
สูงของส านักงานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  2)  โรงเรียนต้นแบบ สพฐ.ใสสะอาดปราศจากคอร์รัปชั่น  3)  โรงเรียน
ต้นแบบ การพัฒนาสมรรถนะในการจัดการเรียนรู้เพศวิถีศึกษา  4)  โรงเรียนแบบอย่างการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้และบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  5)  เป็นองค์กรปลอดภาชนะโฟมบรรจุอาหาร 
100 % เมื่อวันที่ 3 มิถุนายน 2559 จากกรมอนามัย  กระทรวงสาธารณสุข  6)  โรงเรียน ได้รับรางวัลดีเด่น ใน
การส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนในด้านคุณธรรม จริยธรรม ความเสียสละ และการเป็นผู้น าจาก
กระทรวงการต่างประเทศ  7)  ศูนย์ฝึกนักศึกษาวิชาทหารดีเด่นจากกองทัพบก  8)  โรงเรียนต้นแบบการจัดการ
ขยะมูลฝอย  9)  โรงเรียนต้นแบบลูกเสือของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจ าปีงบประมาณ 
2561  10)  โรงเรียนได้รับรางวัลการด าเนินงานด้านการเงินดีเด่น ประจ าปีงบประมาณ 2561  จากส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต  11  และ 11)  โรงเรียนบ้านนาสารผ่านการพัฒนาและประเมินการบริหาร
จัดการด้วยระบบคุณภาพ ระดับ ScQA  โรงเรียนมาตรฐานสากล  ระดับชาติ  ของส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  วันที่  3  กันยายน  2562 

4.  จุดควรพัฒนา 
 1.  เปิดโอกาสให้ผู้ปกครองได้มีส่วนร่วมในการเสนอความคิดเห็นในการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาผู้เรียน
เพ่ิมข้ึน 

 2.  สร้างเครือข่ายความร่วมมือของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดการศึกษาของโรงเรียนให้มีความเข้มแข็ง 
มีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อผลการจัดการศึกษา และการขับเคลื่อนคุณภาพการจัดการศึกษา 

 3.  โรงเรียนควรน าผลการบริหารจัดการมาเป็นข้อมูลในการจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการการศึกษาที่
ครอบคลุม ชัดเจนมากยิ่งข้ึน 
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มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  ระดับคุณภาพ : ดีเลิศ 
1.  กระบวนการพัฒนา 
 โรงเรียนด าเนินการส่งเสริมให้ครูจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ มีการประชุมอบรมเชิงปฏิบัติการ 
พัฒนาตนเอง เพ่ือปรับปรุงโครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา พัฒนาหลักสูตรสู่การจัดการศึกษาศตวรรษที่ 21 
ประชาคมอาเซียนและมาตรฐานสากล  มีการบูรณาการอาเซียนศึกษา และปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในทุก
กลุ่มสาระการเรียนรู้  จัดกิจกรรมลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้ และหน้าที่พลเมือง ให้สอดคล้อ งตามนโยบายของ
รัฐบาล  อีกทั้งเปิดห้องเรียนพิเศษภาษาอังกฤษ และห้องเรียนพิเศษวิทย์-คณิต ในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 
ตามความสนใจของนักเรียนและความต้องการของชุมชน  
 นอกจากนี้ยังด าเนินการ ตามโครงการพัฒนาผู้เรียนสู่มาตรฐานการเรียนรู้  โครงการพัฒนาบุคลากร  
และโครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมวิชาชีพ  ในกิจกรรมนิเทศภายใน  กิจกรรมประชุม อบรม สัมมนาและ
ศึกษาดูงานของครู  เพื่อพัฒนาครูในด้านต่างๆ ดังนี้ 
  1)  พัฒนาครูให้สามารถจัดการเรียนรู้โดยผ่านกระบวนการคิด การปฏิบัติจริงตามมาตรฐานการ
เรียนรู้ ให้นักเรียนสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในการด าเนินชีวิตได้ โดยครูมีแผนการจัดการเรียนรู้ที่สามารถน าไป
จัดกิจกรรมได้จริง รวมทั้งมีนวัตกรรมในการจัดการเรียนรู้ และการเผยแพร่นวัตกรรมแก่เพ่ือนครู   
  2)  พัฒนาให้ครูใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ แหล่งเรียนรู้และ ภูมิปัญญาท้องถิ่นที่เอ้ือต่อการ
เรียนรู้ รวมทั้งมีการสร้างโอกาสให้ผู้เรียนแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง 
  3)  พัฒนาให้ครูบริหารชั้นเรียน โดยเน้นการมีปฏิสัมพันธ์เชิงบวก ให้เด็กรักครู ครูรักเด็ก เด็กรัก
เด็ก เด็กรักที่จะเรียนรู้ และเรียนรู้อย่างมีความสุข 
  4)  พัฒนาให้ครูมีการตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และน าผลมาพัฒนาผู้เรียน 
อย่างมีข้ันตอน โดยใช้เครื่องมือและวิธีการวัดและประเมินผลที่เหมาะสมกับเป้าหมายการจัดการเรียนรู้ ให้ข้อมูล
ย้อนกลับ และน าผลมาพัฒนาผู้เรียน 
  5)  พัฒนาให้ครูมีชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพระหว่างครูและผู้เกี่ยวข้อง เพ่ือพัฒนาและ
ปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ รวมทั้งมีข้อมูลย้อนกลับที่สามารถน าไปพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ได้ 

2.  ผลการพัฒนา 
 จากการด าเนินงาน/โครงการ/กิจกรรมอย่างหลากหลาย เพ่ือพัฒนาให้ครูการจัดการเรียนการสอนที่เน้น
ผู้เรียนเป็นส าคัญ ส่งผลให้ผลการประเมินคุณภาพมาตรฐานที่ 3 อยู่ในระดับยอดเยี่ยม 
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ประเด็นพิจารณา ผลการประเมิน 
3.1 จัดการเรียนรู้ผ่าน
กระบวนการคิดและ
ปฏิบัติจริง และสามารถ
น าไปประยุกต์ใช้ในชีวิต
ได้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ระดับคุณภาพ  :  ยอดเยี่ยม  ครูจัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติ
จริง และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้  ในแต่ละประเด็น ดังนี้ 
 

รายการที่ครูปฏิบัติได้ในระดับดีขึ้นไป 
ค่าเป้าหมาย ปฏิบัติได้ ระดับ

คุณภาพ 
1.  ครูจัดท าโครงสร้างรายวิชาใน
รายวิชาที่รับผิดชอบ ตามมาตรฐานการ
เรียนรู้ ตัวชี้วัดของหลักสูตรสถานศึกษา 

ร้อยละ 85 95.18 5/ 
ยอด
เยี่ยม 

2.  ครูออกแบบหน่วยการเรียนรู้ ที่เน้น
ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ โดยผ่านกระบวนการ
คิด และการปฏิบัติจริง 

ร้อยละ 85 95.18 5/ 
ยอด
เยี่ยม 

3.  ครูจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ที่
เน้นให้ผู้เรียนได้ใช้ทักษะกระบวนการ
คิด และฝึกปฏิบัติ ให้ผู้เรียนได้รับการ
ฝึกทักษะการแสดงออก การแสดงความ
คิดเห็น สรุปองค์ความรู้ น าเสนอผลงาน  
และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 
รวมทั้งน าแผนการจัดการเรียนรู้ในการ
จัดการเรียนรู้ได้จริง 

ร้อยละ 85 93.18 4/ 
ดีเลิศ 

ค่าเฉลี่ย 94.51 4.67 
สรุประดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม 

 

3.2 ใช้สื่อ เทคโนโลยี
สารสนเทศ และแหล่ง
เรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ระดับคุณภาพ  :  ดีเลิศ :  ครูใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือ
ต่อการเรียนรู้  ในแต่ละประเด็น ดังนี้ 

รายการที่ครูปฏิบัติได้ในระดับดีขึ้นไป ค่า
เป้าหมาย 

ปฏิบัติ
ได้ 

ระดับ
คุณภาพ 

1.  ครูใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศในการ
จัดการเรียนรู้  โดยเปิดโอกาสให้ผู้ เรียน
แสวงหาความรู ด้ วยตน เองจากสื่ อที่
หลากหลาย 

ร้อยละ 
80 

87.95 4/ 
ดีเลิศ 

2.  ครูใช้สื่อภายในหรือภายนอกสถานศึกษา 
มาใช้ ในการจั ดการ เ รี ยนรู้ ต ามความ
เหมาะสม 

ร้อยละ 
60 

87.95 4/ 
ดีเลิศ 

3.  ครูน าภูมิปัญญาท้องถิ่นมาใช้ในการ
จัดการเรียนรู้อย่างเหมาะสม 

ร้อยละ 
60 

74.70 4/ 
ดีเลิศ 

ค่าเฉลี่ย 83.53 4.00 
สรุประดับคุณภาพ ดีเลิศ 
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ประเด็นพิจารณา ผลการประเมิน 
3.3 มีการบริหารจัดการ
ชั้นเรียนเชิงบวก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ระดับคุณภาพ  :  ดีเลิศ  ครมูีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก  ในแต่ละ
ประเด็น ดังนี้ 

รายการที่ครูปฏิบัติได้ในระดับดีขึ้นไป 
ค่า

เป้าหมาย 
ปฏิบัติ
ได้ 

ระดับ
คุณภาพ 

1.  ครูมีการบริหารจัดการชั้นเรียน โดยเน้น
การมีปฏิสัมพันธ์เชิงบวก ให้เด็กรักครู ครูรัก
เด็ก เด็กรักที่จะเรียนรู้  สามารถเรียนรู้ได้
อย่างมีความสุข 

ร้อยละ 
90 

93.98 4/ 
ดีเลิศ 

2.  ครูมีการบริหารจัดการชั้นเรียน โดยเน้น
ให้เด็กรักที่จะเรียนรู้ร่วมกันอย่างมีความสุข 

ร้อยละ 
90 

93.98 4/ 
ดีเลิศ 

ค่าเฉลี่ย 93.98 4.00 
สรุประดับคุณภาพ ดีเลิศ 

 

3.4 ตรวจสอบและ
ประเมินผู้เรียนอย่างเป็น
ระบบ และน าผลมา
พัฒนาผู้เรียน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ระดับคุณภาพ  :  ยอดเยี่ยม  ครูมีการตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็น
ระบบ และน าผลมาพัฒนาผู้เรียน ในประเด็นต่าง ๆ ดังนี้ 

รายการที่ครูปฏิบัติได้ในระดับดีขึ้นไป 
ค่า

เป้าหมาย 
ปฏิบัติ
ได้ 

ระดับ
คุณภาพ 

1.  ครูมีการวัดและประเมินผลเพ่ือพัฒนา
ผู้เรียนตามจุดประสงค์การเรียนรู้ในแผนการ
จัดการเรียนรู้ โดยใช้เครื่องมือ วิธีการวัดและ
เกณฑ์การประเมินที่สอดคล้องกับจุดประสงค์
การเรียนรู้ 

ร้อยละ 
82 

92.77 5/ 
ยอด
เยี่ยม 

2.  ครูมีการวัดและประเมินผลระหว่างเรียน
หลังจากจัดการเรียนรู้จบในแต่ละหน่วย เพ่ือ
น าผลการประเมินไปใช้เป็นส่วนหนึ่งของการ
ตัดสินผลการเรียน โดยใช้เครื่องมือ วิธีการวัด
และเกณฑ์การประเมินที่ สอดคล้องกับ
ตัวชี้วัด/ผลการเรียนรู้ในแต่ละหน่วย 

ร้อยละ 
82 

92.77 5/ 
ยอด
เยี่ยม 

3.  ครูมีการวัดและประเมินผลการจัดการ
เรียนรู้ทุกตัวชี้วัด/ผลการเรียนรู้ เพ่ือน าผล
การประเมินไปใช้เป็นส่วนหนึ่งของการตัดสิน
ผลการเรียน โดยใช้เครื่องมือ วิธีการวัดและ
เกณฑ์การประเมินที่สอดคล้องกับตัวชี้วัด/ผล
การเรียนรู้แต่ละตัว 

ร้อยละ 
82 

89.16 5/ 
ยอด
เยี่ยม 

4.  ครูมีการวัดและประเมินผลการอ่าน คิด 
วิเคราะห์และเขียน เพ่ือน าผลการประเมินไป
ใช้ในการพัฒนาผู้ เรียน โดยใช้ เครื่องมือ 

ร้อยละ 
82 

92.77 5/ 
ยอด
เยี่ยม 



ห น้ า  | 66 

 

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2562 
(Self - Assessment Report: SAR) 

 

ประเด็นพิจารณา ผลการประเมิน 
วิธีการวัดและเกณฑ์การประเมินที่สอดคล้อง
กับนักเรียนแต่ละระดับชั้น 
5.  ครูมีการวัดและประเมินคุณลักษณะอัน
พึงประสงค์ เพ่ือน าผลการประเมินไปใช้ใน
การพัฒนาผู้เรียน โดยใช้เครื่องมือ วิธีการวัด
และเกณฑ์การประเมินที่ สอดคล้องกับ
นักเรียนแต่ละระดับชั้น 

ร้อยละ 
82 

92.77 5/ 
ยอด
เยี่ยม 

ค่าเฉลี่ย 92.05 5.00 
สรุประดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม 

 

3.5 มีการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้และให้ข้อมูล
สะท้อนกลับเพื่อพัฒนา
และปรับปรุงการจัดการ
เรียนรู้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ระดับคุณภาพ  :  ดีเลิศ  ครมีูการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับ
เพ่ือพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ ในประเด็นต่าง ๆ ดังนี้ 
 

รายการที่ครูปฏิบัติได้ในระดับดีขึ้นไป 
ค่า

เป้าหมาย 
ปฏิบัติ
ได้ 

ระดับ
คุณภาพ 

1.  ครูมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูล
สะท้อนกลับเพ่ือพัฒนาและปรับปรุงการ
จัดการเรียนรู้ 

ร้อยละ 
85 

87.95 4/ 
ดีเลิศ 

2.  ครูมีชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ
ระหว่างครูและผู้เกี่ยวข้อง เพ่ือพัฒนาและ
ปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 

ร้อยละ 
60 

78.31 4/ 
ดีเลิศ 

3.  ครูมีชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ
ระหว่างครูและผู้เกี่ยวข้อง เพ่ือพัฒนาและ
ปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ รวมทั้งมีข้อมูล
ย้อนกลับเพ่ือพัฒนาและปรับปรุงการจัดการ
เรียนรู้ 

ร้อยละ 
60 

73.13 4/ 
ดีเลิศ 

ค่าเฉลี่ย 79.80 4.00 
สรุประดับคุณภาพ ดีเลิศ 

 

 
3.  จุดเด่น 
 ครูมีความมุ่งม่ันตั้งใจในการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญด้วยวิธีการที่หลากหลาย  วัด 
ประเมินผลตามสภาพจริง  ผลิต และใช้สื่อ นวัตกรรมเทคโนโลยี ภูมิปัญญาท้องถิ่น แหล่งเรียนรู้ในการเรียนการ
สอน  พัฒนาผู้เรียนให้มีสมรรถนะ คุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตร  ให้ผู้เรียนได้รับการ พัฒนาเต็มตาม
ศักยภาพ  ตามโครงการพัฒนาผู้เรียนสู่มาตรฐานการศึกษา  โครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมวิชาชีพ  และ
โครงการพัฒนาบุคลากร   
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4.  จุดควรพัฒนา 
 ครูควรศึกษาหลักสูตรสถานศึกษา และหลักสูตรรายวิชาให้ชัดเจนขึ้น เพ่ือออกแบบการจัดการเรียนรู้ 
และมีวิธีการวัด ประเมินผลที่หลากหลาย  สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 
2551  และการจัดการศึกษาในศตวรรษท่ี 21  ที่ฝึกฝนนักเรียนให้รู้จักคิด รักการเรียนรู้ มีส านึกพลเมือง มีความ
กล้าหาญทางจริยธรรม มีความสามารถในการแก้ปัญหา ปรับตัว สื่อสาร และท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมี
ประสิทธิผลตลอดชีวิต และควรพัฒนาครูในด้านการใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ  แหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญา
ท้องถิ่นที่เอ้ือต่อการเรียนรู้  รวมทั้งมีการสร้างโอกาสให้ผู้เรียนแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง  อีกทั้งครูควรมีชุมชน
แห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพระหว่างครูและผู้เกี่ยวข้องเพ่ิมมากขึ้น เพ่ือพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 
รวมทั้งมีข้อมูลย้อนกลับเพ่ือพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 

  สรุปผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2562 

มาตรฐาน/ประเด็นพิจารณา คะแนน ระดับคุณภาพ 
มาตรฐานที่ 1  คุณภาพของผู้เรียน 4.30 ดีเลิศ 
1.1  ด้านผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 3.85 ดีเลิศ 

       1.1.1  ผู้เรียนมีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสารและ
การคิดค านวณ 

4.40 ดีเลิศ 

                 1)  ผู้เรียนมีความสามารถในการอ่าน ภาษาไทย 5 ยอดเยี่ยม 
                 2)  ผู้เรียนมีความสามารถในการเขียน ภาษาไทย 5 ยอดเยี่ยม 
                 3)  ผู้เรียนมีความสามารถในการสื่อสารภาษาไทย 4 ดีเลิศ 
                 4)  ผู้เรียนมีความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษ 4 ดีเลิศ 
                 5)  ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดค านวณ 4 ดีเลิศ 
       1.1.2  ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมี
วิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยน ความคิดเห็น และแก้ปัญหา 

4.00 ดีเลิศ 

                 1) ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ 4 ดีเลิศ 
                 2) ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณ 4 ดีเลิศ 
                 3) ผู้เรียนมีความสามารถในการอภิปรายแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็น 

4 ดีเลิศ 

                 4) ผู้เรียนมีความสามารถในการตัดสินใจแก้ปัญหา 4 ดีเลิศ 
       1.1.3  ผู้เรียนมีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม 4.00 ดีเลิศ 
                 1) ผู้เรียนมีความสามารถในการรวบรวมความรู้ได้ด้วยตนเอง 4 ดีเลิศ 
                 2) ผู้เรียนมีความสามารถในการท างานเป็นทีม 4 ดีเลิศ 
                 3) ผู้เรียนมีความสามารถในการเชื่อมโยงองค์ความรู้และ
ประสบการณ์มาใช้ในการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆเป็นแนวความคิด โครงงาน 
โครงการ ชิ้นงาน ผลผลิต 

4 ดีเลิศ 

       1.1.4  ผู้เรียนมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร 

5.00 ยอดเยี่ยม 

                 1) ผู้เรียนมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยี 5 ยอดเยี่ยม 
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                 2) ผู้เรียนมีความสามารถในการใช้สารสนเทศ 5 ยอดเยี่ยม 
                 3) ผู้เรียนมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีในการสื่อสาร 5 ยอดเยี่ยม 
       1.1.5  ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 1.00 ก าลังพัฒนา 
                 1)  ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 1 ก าลังพัฒนา 
                 2)  ผู้เรียนมีความก้าวหน้าในผลการทดสอบระดับชาติ 1 ก าลังพัฒนา 
       1.1.6  ผู้เรียนมีความรู้ ทักษะพ้ืนฐาน และเจตคติที่ดีต่อการศึกษาต่อ 
การท างาน หรืองานอาชีพ 

4.67 ยอดเยี่ยม 

                 1) ผู้เรียนมีความรู้และทักษะพ้ืนฐานพร้อมที่จะศึกษาต่อใน
ระดับท่ีสูงขึ้น 

4 ดีเลิศ 

                 2) ผู้เรียนมีความรู้และทักษะพ้ืนฐานในการท างานหรืองาน
อาชีพ 

5 ยอดเยี่ยม 

                 3) ผู้เรียนมีเจตคติท่ีดีในการท างานหรืองานอาชีพ 5 ยอดเยี่ยม 
1.2  คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน 4.75 ยอดเยี่ยม 
       1.2.1  ผู้เรียนมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษาก าหนด 4.00 ดีเลิศ 
                 1)  ผู้เรียนมีพฤติกรรมเป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรมตามที่
สถานศึกษาก าหนด 

4 ดีเลิศ 

                 2)  ผู้เรียนมีพฤติกรรมเคารพในกฎ กติกาที่สถานศึกษา
ก าหนด 

4 ดีเลิศ 

                 3)  ผู้เรียนมีพฤติกรรมเป็นผู้ที่มีค่านิยมและจิตส านึกท่ีดีตามที่
สถานศึกษาก าหนด 

4 ดีเลิศ 

       1.2.2  ผู้เรียนมีความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย 5.00 ยอดเยี่ยม 
                 1)  ผู้เรียนมีความภาคภูมิใจในท้องถิ่นและเห็นคุณค่าของ
ความเป็นไทย 

5 ยอดเยี่ยม 

                 2)  ผู้เรียนมีสว่นร่วมในการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณี 
รวมทั้งภูมิปัญญาไทย 

5 ยอดเยี่ยม 

       1.2.3  ผู้เรียนยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย 5.00 ยอดเยี่ยม 
                 1)  ผู้เรียนยอมรับและอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างระหว่าง
บุคคลในด้านเพศ วัย 

5 ยอดเยี่ยม 

                 2)  ผู้เรียนยอมรับและอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างระหว่าง 
เชื้อชาติ ศาสนา  

5 ยอดเยี่ยม 

                 3)  ผู้เรียนยอมรับและอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างระหว่าง
ภาษา วัฒนธรรม ประเพณี 

5 ยอดเยี่ยม 

       1.2.4  ผู้เรียนมีสุขภาวะทางร่างกายและจิตสังคม 5.00 ยอดเยี่ยม 
                 1)  ผู้เรียนมีการรักษาสุขภาพกาย และออกก าลังกายอย่าง
เหมาะสมกับช่วงวัย 

5 ยอดเยี่ยม 
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                 2)  ผู้เรียนมีการรักษาสุขภาพจิต อารมณ์ และสังคมอย่าง
เหมาะสมกับช่วงวัย 

5 ยอดเยี่ยม 

                 3)  ผู้เรียนสามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนด้วยความเข้าใจไม่มีความ
ความขัดแย้ง และมีความสุข  

5 ยอดเยี่ยม 

มาตรฐานที่ 2  กระบวนการบริหารและการจัดการ 4.83 ยอดเยี่ยม 
2.1  มีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจที่สถานศึกษาก าหนดชัดเจน 5 ยอดเยี่ยม 
2.2  มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 5 ยอดเยี่ยม 
2.3  ด าเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตร
สถานศึกษา และทุกกลุ่มเป้าหมาย 

5 ยอดเยี่ยม 

2.4  พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 5 ยอดเยี่ยม 
2.5  จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้
อย่างมีคุณภาพ 

5 ยอดเยี่ยม 

2.6  จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและการ
จัดการเรียนรู้ 

4 ดีเลิศ 

มาตรฐานที่ 3  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 4.33 ดีเลิศ 
3.1  จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถน าไป
ประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 

4.67 ยอดเยี่ยม 

       1)  ครูจัดท าโครงสร้างรายวิชาในรายวิชาที่รับผิดชอบ ตามมาตรฐาน
การเรียนรู้ ตัวชี้วัดของหลักสูตรสถานศึกษา 

5 ยอดเยี่ยม 

       2)  ครูออกแบบหน่วยการเรียนรู้ ที่เน้นให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ โดยผ่าน
กระบวนการคิด และการปฏิบัติจริง 

5 ยอดเยี่ยม 

       3)  ครูจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ที่ เน้นให้ผู้ เรียนได้ใช้ทักษะ
กระบวนการคิด และฝึกปฏิบัติ ให้ผู้เรียนได้รับการฝึกทักษะการแสดงออก 
การแสดงความคิดเห็น สรุปองค์ความรู้ น าเสนอผลงาน  และสามารถน าไป
ประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ รวมทั้งน าแผนการจัดการเรียนรู้ในการจัดการเรียนรู้ได้
จริง 

4 ดีเลิศ 

3.2  ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 4.00 ดีเลิศ 
       1)  ครูใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดการเรียนรู้ โดยเปิดโอกาส
ให้ผู้เรียนแสวงหาความรูด้วยตนเองจากสื่อที่หลากหลาย 

4 ดีเลิศ 

       2)  ครูใช้สื่อภายในหรือภายนอกสถานศึกษา มาใช้ในการจัดการ
เรียนรู้ตามความเหมาะสม 

4 ดีเลิศ 

       3)  ครูน าภูมิปัญญาท้องถิ่นมาใช้ในการจัดการเรียนรู้อย่างเหมาะสม 4 ดีเลิศ 
3.3  มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก 4.00 ดีเลิศ 
       1)  ครูมีการบริหารจัดการชั้นเรียน โดยเน้นการมีปฏิสัมพันธ์เชิงบวก 
ให้เด็กรักครู ครูรักเด็ก เด็กรักที่จะเรียนรู้ สามารถเรียนรู้ได้อย่างมีความสุข 

4 ดีเลิศ 
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       2)  ครูมีการบริหารจัดการชั้นเรียน โดยเน้นให้เด็กรักที่จะเรียนรู้
ร่วมกันอย่างมีความสุข 

4 ดีเลิศ 

3.4  ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และน า ผลมาพัฒนา
ผู้เรียน 

5.00 ยอดเยี่ยม 

       1)  ครูมีการวัดและประเมินผลเพ่ือพัฒนาผู้เรียนตามจุดประสงค์การ
เรียนรู้ในแผนการจัดการเรียนรู้ โดยใช้เครื่องมือ วิธีการวัดและเกณฑ์การ
ประเมินที่สอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู้ 

5 ยอดเยี่ยม 

       2)  ครูมีการวัดและประเมินผลระหว่างเรียนหลังจากจัดการเรียนรู้จบ
ในแต่ละหน่วย เพ่ือน าผลการประเมินไปใช้เป็นส่วนหนึ่งของการตัดสินผล
การเรียน โดยใช้เครื่องมือ วิธีการวัดและเกณฑ์การประเมินที่สอดคล้องกับ
ตัวชี้วัด/ผลการเรียนรู้ในแต่ละหน่วย 

5 ยอดเยี่ยม 

       3)  ครูมีการวัดและประเมินผลการจัดการเรียนรู้ทุกตัวชี้วัด/ผลการ
เรียนรู้ เพ่ือน าผลการประเมินไปใช้เป็นส่วนหนึ่งของการตัดสินผลการเรียน 
โดยใช้เครื่องมือ วิธีการวัดและเกณฑ์การประเมินที่สอดคล้องกับตัวชี้วัด/ผล
การเรียนรู้แต่ละตัว 

5 ยอดเยี่ยม 

       4)  ครูมีการวัดและประเมินผลการอ่าน คิด วิเคราะห์และเขียน เพ่ือ
น าผลการประเมินไปใช้ในการพัฒนาผู้เรียน โดยใช้เครื่องมือ วิธีการวัดและ
เกณฑ์การประเมินที่สอดคล้องกับนักเรียนแต่ละระดับชั้น 

5 ยอดเยี่ยม 

       5)  ครูมีการวัดและประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ เพ่ือน าผลการ
ประเมินไปใช้ในการพัฒนาผู้เรียน โดยใช้เครื่องมือ วิธีการวัดและเกณฑ์การ
ประเมินที่สอดคล้องกับนักเรียนแต่ละระดับชั้น 

5 ยอดเยี่ยม 

3.5  มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและ
ปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 

4.00 ดีเลิศ 

       1)  ครูมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพ่ือพัฒนา
และปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 

4 ดีเลิศ 

       2)  ครูมีชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพระหว่างครูและผู้เกี่ยวข้อง 
เพ่ือพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 

4 ดีเลิศ 

       3)  ครูมีชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพระหว่างครูและผู้เกี่ยวข้อง 
เพ่ือพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ รวมทั้งมีข้อมูลย้อนกลับเพ่ือ
พัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 

4 ดีเลิศ 

ค่าเฉลี่ยรวม 3 มาตรฐาน 4.49 ดีเลิศ 
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สรุปผลการประเมินในภาพรวม 

มาตรฐาน ผลการประเมิน ระดับ
คุณภาพ เชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ 

มาตรฐานที ่1 ด้านคุณภาพของผู้เรียน สูงกวา่ค่าเป้าหมาย 
ร้อยละ 4.12 

ดีเลิศ ดีเลิศ 

มาตรฐานที ่2 กระบวนการบริหารและการจัดการ - ยอดเยีย่ม ยอดเยีย่ม 

มาตรฐานที ่3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่
เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

สูงกวา่ค่าเป้าหมาย 
ร้อยละ 10.37 

ดีเลิศ ดีเลิศ 

 
จุดเด่น จุดควรพัฒนา 

ด้านคุณภาพของผู้เรียน 
     1.  นักเรียนมีผลการประเมินด้านคุณลักษณะที่
พึงประสงค์ ประเด็นการมีสุขภาวะทางร่างกายและ
จิตสังคม ประเด็นการยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความ
แตกต่างและหลากหลาย และประเด็นมีความ
ภาคภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย ในระดับยอด
เยี่ยม 
     2.  มีผลการประเมินด้านผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการ 
ประเด็ นมีความสามารถในการใช้ เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร และประเด็นมีความรู้ 
ทักษะพ้ืนฐาน และเจตคติที่ดีต่อการศึกษาต่อ การ
ท างาน หรืองานอาชีพ ในระดับยอดเยี่ยม 
     3.  มีการพัฒนานักเรียน เพ่ือเข้าแข่งขันทักษะ
วิชาการด้านต่างๆอย่างหลากหลาย ส่งผลให้ได้รับ
รางวัลในระดับชาติ ระดับภาคใต้ และระดับท้องถิ่น
เพ่ิมข้ึน 
     4.  นักเรียนส่วนใหญ่ มีสุขภาพกาย-จิตที่ดีและ
อยู่ร่วมกันบนความแตกต่างหลากหายทางวัฒนธรรม 
ได้ด ี

ด้านคุณภาพของผู้เรียน 
     1.  พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในทุกกลุ่ม
สาระให้มีค่าเฉลี่ยระดับ 3 ขึ้นไป สูงขึ้นกว่าปีที่ผ่าน
มาในทุกรายวิชา  
     2.  พัฒนาผลการทดสอบทางการศึกษาระดับขั้น
พ้ืนฐาน (O-net) ให้มีค่าสูงขึ้นหรือเทียบเท่าค่าเฉลี่ย
ระดับประเทศในทุกรายวิชา 
     3.  ควรส่งเสริมนักเรียนด้านการสื่อสารภาษา 
อังกฤษ การคิดค านวณ การคิดอย่างมีวิจารณญาณ 
คิดแก้ปัญหา ความรู้ ทักษะเพ่ือการท างานและอาชีพ
และความสามารถในการสร้างนวัตกรรม ด้วยวิธีการ
ต่างๆ เช่น การพัฒนาครู เ พ่ือการจัดการเรียนรู้
รูปแบบต่าง การจัดการเรียนรู้วิชาการศึกษาค้นคว้า
ด้วยตนเอง (IS) วิชาโครงงาน การฝึกอาชีพ เป็นต้น 

ด้านกระบวนการบริหารและการจัดการ 
     1.  โรงเรียนก าหนดเป้าหมาย วิสัยทัศน์และ     
พันธกิจได้ชัดเจน สอดคล้องกับบริบทของโรงเรียน 
ความต้องการของชุมชน ท้องถิ่น วัตถุประสงค์ของ
แผนการศึกษาชาติ นโยบายของรัฐบาลและต้นสังกัด 
น าไปปฏิบัติได้ และทันต่อการเปลี่ยนแปลง ส่งผลให้

ด้านกระบวนการบริหารและการจัดการ 
     1.  ควรมีการพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความ
เชี่ยวชาญทางวิชาชีพ และจัดให้มีชุมชนการเรียนรู้
ทางวิชาชีพ เพ่ือพัฒนางานให้ชัดเจนมากขึ้น และ
เกิดผลกับผู้เรียนเพิ่มข้ึน 
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จุดเด่น จุดควรพัฒนา 
โรงเรียนได้รับความไว้วางใจจากชุมชน มีการส่งบุตร
หลานเข้าเรียนเพิ่มมากขึ้น 
     2.  การบริหารจัดการคุณภาพของโรงเรียนเป็น
ระบบชัดเจน และปฏิบัติได้ ส่งผลต่อคุณภาพตาม
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา โดยบุคลากรทุก
ฝ่ายมีส่วนร่วมในการวางแผน ปรับปรุง พัฒนา และ
ร่วมรับผิดชอบต่อการจัดการศึกษา มีการน าข้อมูลมา
ใช้ในการปรับปรุงพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
     3.  มีการจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและ
สังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ และ
มีความปลอดภัย 

     2.  ควรมีการพัฒนาหลักสูตร กิจกรรมเสริม
หลักสูตร ที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้าน เชื่อมโยงกับ
วิถีชีวิตจริง ครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมาย เพ่ิมมากข้ึน 

ด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียน
เป็นส าคัญ 
     1.  ครูมีการตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่าง
เป็นระบบ และน าผลมาพัฒนาผู้เรียนอย่างมีขั้นตอน 
โดยใช้เครื่องมือและวิธีการวัดและประเมินผลที่
เหมาะสมกับเป้าหมายการจัดการเรียนรู้ ให้ข้อมูล
ย้อนกลับ และน าผลมาพัฒนาผู้เรียน 
     2.  ครูมีการบริหารชั้นเรียนเชิงบวก โดยเน้นการ
มีปฏิสัมพันธ์ที่ดี ให้เด็กรักครู ครูรักเด็ก เด็กรักเด็ก 
เด็กรักที่จะเรียนรู้ และเรียนรู้อย่างมีความสุข มีระบบ
ดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่ดี 

ด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียน
เป็นส าคัญ 
     1.  ครูควรมีชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ
ระหว่างครูและผู้เกี่ยวข้องเพ่ิมมากขึ้น เพ่ือพัฒนา
และปรับปรุงการจัดการเรียนรู้  รวมทั้งมีข้อมูล
ย้อนกลับเพ่ือพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 
      2.  ครูควรใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ แหล่ง
เรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่นที่เ อ้ือต่อการเรียนรู้  
รวมทั้งมีการสร้างโอกาสให้ผู้เรียนแสวงหาความรู้ด้วย
ตนเองเพ่ิมมากข้ึน 

แนวทางการพัฒนา 
 1.  น าข้อมูล สารสนเทศผลการปฏิบัติงานของปีที่ผ่านมา มาร่วมกันวิเคราะห์หาแนวทางในการพัฒนา
ร่วมกัน โดยร่วมกันตั้งค่าเป้าหมาย และหาวิธีการพัฒนาให้บรรลุผลตามค่าเป้าหมาย มีการจัดสรรงบประมาณ 
วัสดุ อุปกรณ์ท่ีเหมาะสมเพียงพอต่อการพัฒนา มีการติดตามและส่งเสริมการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง 
 2.  เร่งพัฒนานักเรียนด้านการสื่อสารภาษาอังกฤษ และการคิดค านวณ พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ให้สูงขึ้น กว่าปีที่ผ่านมา พัฒนาผลการทดสอบทางการศึกษาขั้นพ้ืนฐานระดับชาติ  (O-net) ให้สูงขึ้นทุกรายวิชา 
โดยสร้างความตระหนัก และหาวิธีการร่วมกันทั้งครู นักเรียนและผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย 
 3.  ส่งเสริมให้ครูเห็นความส าคัญของการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ โดยการพัฒนาครูและ
บุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ และเร่งรัดติดตามให้มีครูมีชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ  เพ่ือพัฒนางาน
ให้ชัดเจนมากข้ึน และเกิดผลกับผู้เรียนเพ่ิมข้ึน   

ความต้องการช่วยเหลือ 
 1.  การพัฒนาครูผู้สอนในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ที่สอดคล้องกับการพัฒนาผู้เรียนในศตวรรษท่ี 21 
 2.  การจัดสรรครูผู้สอนให้ตรงตามวิชาเอกท่ีโรงเรียนมีความต้องการและจ าเป็น 
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+-AA 

 
ประกาศโรงเรียนบ้านนาสาร 

เร่ือง  ให้ใช้มาตรฐานการศึกษา  และค่าเป้าหมายมาตรฐานการศึกษา  โรงเรียนบ้านนาสาร 
.............................................................................. 

 โดยที่มีประกาศใช้กฎกระทรวง ว่าด้วย การประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.๒๕๖๑  นโยบายการปฏิรูป
การศึกษาในทศวรรษที่สอง  ที่ก าหนดเป้าหมายและยุทธศาสตร์ในการพัฒนาคุณภาพคนไทยและการศึกษา
ไทยในอนาคต  นโยบายปฏิรูประบบการประเมินและการประกันคุณภาพการศึกษา  ประกาศคณะกรรมการ
การประกันคุณภาพภายในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  เร่ืองก าหนดหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการ
ประกันคุณภาพภายในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ประกอบกับประกาศกระทรวงศึกษาธิการ  เร่ือง ให้ใช้
มาตรฐานการศึกษา ระดับปฐมวัย ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน และระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานศูนย์การศึกษา
พิเศษ เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา  ลงวันที่  ๖  สิงหาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๑  นั้น     โรงเรียน
บ้านนาสาร ได้ปรับมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  โดยการมีส่วนร่วมของ
ผู้เกี่ยวข้อง  ทั้งบุคลากรทุกคนในโรงเรียน  ผู้ปกครอง  และชุมชน  ให้เหมาะสมและสอดคล้องกัน  เพื่อน าไปสู่
การพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน  การประเมินคุณภาพภายใน และรองรับการ
ประเมินคุณภาพภายนอก โดยผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียน           
บ้านนาสาร  และเพื่อให้การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนบ้านนาสาร  มีคุณภาพตาม
มาตรฐาน  จึงร่วมกันก าหนดค่าเป้าหมายการพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  ระดับ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน  ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้ 

ประกาศ ณ วันที่  ๑๓  พฤศจิกายน  พ.ศ.  ๒๕๖๒ 
 
 

 
(นายสมชาย  กิจคาม) 

ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านนาสาร 
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มาตรฐานการศึกษา เพื่อการประกันคุณภาพภายในของโรงเรียนบ้านนาสาร 

แนบท้ายประกาศโรงเรียนบ้านนาสาร  
เร่ือง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษา  และค่าเป้าหมายมาตรฐานการศึกษา  โรงเรียนบ้านนาสาร   

ฉบับลงวันที่  ๑๓  พฤศจิกายน  พ.ศ.  ๒๕๖๒ 
___________________________ 

มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการประกันคุณภาพภายใน  ของโรงเรียนบ้านนาสาร ประกอบด้วย   
๓  มาตรฐาน  ดังนี ้

มาตรฐานที่ ๑  คุณภาพของผู้เรียน 
มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ 
มาตรฐานที่ ๓  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

มาตรฐาน/ประเด็นพิจารณา 

มาตรฐานท่ี ๑  คุณภาพของผู้เรียน   
๑.๑  ด้านผลสัมฤทธ์ิทางวชิาการของผู้เรียน 
      ๑.๑.๑  ผูเ้รียนมีความสามารถในการอ่าน การเขียน การส่ือสาร และคิดค านวณ 
                 ๑)  ผูเ้รียนมีความสามารถในการอ่านภาษาไทย 
                 ๒)  ผูเ้รียนมีความสามารถในการเขียนภาษาไทย 
                 ๓)  ผูเ้รียนมีความสามารถในการส่ือสารภาษาไทย 
                 ๔)  ผูเ้รียนมีความสามารถในการส่ือสารภาษาองักฤษ 
                 ๕)  ผูเ้รียนมีความสามารถในการคิดค านวณ 
      ๑.๑.๒  ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยน ความ
คิดเห็น และแก้ปัญหา 
                 ๑)  ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ 
                 ๒)  ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณ 
                 ๓)  ผู้เรียนมีความสามารถในการอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น 
                 ๔)  ผู้เรียนมีความสามารถในการตัดสินใจในการแก้ปัญหา 
      ๑.๑.๓  ผูเ้รียนมีความสามารถในการสร้างนวตักรรม 
                 ๑)  ผู้เรียนมีความสามารถในการรวบรวมความรู้ได้ด้วยตนเอง 
                 ๒)  ผู้เรียนมีความสามารถในการท างานเป็นทีม 



ห น้ า  | 76 

 

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2562 
(Self - Assessment Report: SAR) 

 

มาตรฐาน/ประเด็นพิจารณา 
                 ๓)  ผู้เรียนมีความสามารถในการเชื่อมโยงองค์ความรู้และประสบการณ์มาใช้ในการสร้างสรรค์
สิ่งใหม่ๆเป็นแนวความคิด โครงงาน โครงการ ชิ้นงาน ผลผลิต 
      ๑.๑.๔  ผูเ้รียนมีความสามารถในการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร 
                 ๑)  ผู้เรียนมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยี 
                 ๒)  ผู้เรียนมีความสามารถในการใช้สารสนเทศ 
                 ๓)  ผู้เรียนมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีในการสื่อสาร 
      ๑.๑.๕  ผูเ้รียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนตามหลกัสูตรสถานศึกษา 
                 ๑)  ผูเ้รียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนตามหลกัสูตรสถานศึกษา 
                 ๒)  ผูเ้รียนมีความกา้วหนา้ในผลการทดสอบทางการศึกษาระดบัชาติ 
      ๑.๑.๖  ผูเ้รียนมีความรู้ ทกัษะพื้นฐาน และเจตคติท่ีดีต่อการศึกษาต่อ การท างาน หรืองานอาชีพ 
                 ๑)  ผู้เรียนมีความรู้และทักษะพื้นฐานพร้อมที่จะศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น 
                 ๒)  ผู้เรียนมีความรู้และทักษะพื้นฐานในการท างานหรืองานอาชีพ 
                 ๓)  ผู้เรียนมีเจตคติที่ดีในการท างานหรืองานอาชีพ 
๑.๒  คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน 
      ๑.๒.๑  ผู้เรียนมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษาก าหนด 
                 ๑)  ผู้เรียนมีพฤติกรรมเป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรมตามที่สถานศึกษาก าหนด 
                 ๒)  ผู้เรียนมีพฤติกรรมเคารพในกฎ กติกาที่สถานศึกษาก าหนด 
                 ๓)  ผู้เรียนมีพฤติกรรมเป็นผู้ที่มีค่านิยมและจิตส านึกที่ดีตามที่สถานศึกษาก าหนด 
      ๑.๒.๒  ผู้เรียนมีความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย 
                 ๑)  ผู้เรียนมีความภาคภูมิใจในท้องถิ่นและเห็นคุณค่าของความเป็นไทย 
                 ๒)  ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณี รวมทั้งภูมิปัญญาไทย 
      ๑.๒.๓  ผู้เรียนยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย 
                 ๑)  ผู้เรียนยอมรับและอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างระหว่างบุคคลในด้านเพศ วัย 
                 ๒)  ผู้เรียนยอมรับและอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างระหว่างเชื้อชาติ ศาสนา  
                 ๓)  ผู้เรียนยอมรับและอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างระหว่างภาษา วัฒนธรรม ประเพณี 
      ๑.๒.๔  ผู้เรียนมีสุขภาวะทางร่างกายและจิตสังคม 
                 ๑)  ผู้เรียนมีการรักษาสุขภาพกาย และออกก าลังกายอย่างเหมาะสมกับช่วงวัย 
                 ๒)  ผู้เรียนมีการรักษาสุขภาพจิต อารมณ์ และสังคมอย่างเหมาะสมกับช่วงวัย 
                 ๓)  ผู้เรียนสามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนด้วยความเข้าใจไม่มีความความขัดแย้ง และมีความสุข  
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มาตรฐาน/ประเด็นพิจารณา 
มาตรฐานที ่๒.  กระบวนการบริหารและการจัดการ 
๒.๑  มีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจที่สถานศึกษาก าหนดชัดเจน 
๒.๒  มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 
๒.๓  ด าเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษา และทุก
กลุ่มเป้าหมาย 
๒.๔  พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 
๒.๕  จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
๒.๖  จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ 
มาตรฐานท่ี ๓  กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
๓.๑  จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 
        ๓.๑.๑  ครูจัดท าโครงสร้างรายวิชาในรายวิชาที่รับผิดชอบ ตามมาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัดของ
หลักสูตรสถานศึกษา 
        ๓.๑.๒  ครูออกแบบหน่วยการเรียนรู้ ที่เน้นให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ โดยผ่านกระบวนการคิด และการ
ปฏิบัติจริง 
        ๓.๑.๓  ครูจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นให้ผู้เรียนได้ใช้ทักษะกระบวนการคิด และฝึกปฏิบัติ ให้
ผู้เรียนได้รับการฝึกทักษะการแสดงออก การแสดงความคิดเห็น สรุปองค์ความรู้  น าเสนอผลงาน  และ
สามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ รวมทั้งน าแผนการจัดการเรียนรู้ในการจัดการเรียนรู้ได้จริง 
๓.๒  ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 
          ๓.๒.๑  ครูใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดการเรียนรู้ โดยเปิดโอกาสให้ผู้เรียนแสวงหาความรู
ด้วยตนเองจากสื่อที่หลากหลาย 
          ๓.๒.๒  ครูใช้สื่อภายในหรือภายนอกสถานศึกษา มาใช้ในการจัดการเรียนรู้ตามความเหมาะสม 
          ๓.๒.๓  ครูน าภูมิปัญญาท้องถิ่นมาใช้ในการจัดการเรียนรู้อย่างเหมาะสม 
๓.๓  มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก 
          ๓.๓.๑  ครูมีการบริหารจัดการชั้นเรียน โดยเน้นการมีปฏิสัมพันธ์เชิงบวก ให้เด็กรักครู ครูรักเด็ก เด็ก
รักที่จะเรียนรู้ สามารถเรียนรู้ได้อย่างมีความสุข 
          ๓.๓.๒  ครูมีการบริหารจัดการชั้นเรียน โดยเน้นให้เด็กรักที่จะเรียนรู้ร่วมกันอย่างมีความสุข 
๓.๔ ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และน าผลมาพัฒนาผู้เรียน 
          ๓.๔.๑  ครูมีการวัดและประเมินผลเพื่อพัฒนาผู้เรียนตามจุดประสงค์การเรียนรู้ในแผนการจัดการ
เรียนรู้ โดยใช้เคร่ืองมือ วิธีการวัดและเกณฑ์การประเมินที่สอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู้ 
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          ๓.๔.๒  ครูมีการวัดและประเมินผลระหว่างเรียนหลังจากจัดการเรียนรู้จบในแต่ละหน่วย เพื่อน าผล
การประเมินไปใช้เป็นส่วนหนึ่งของการตัดสินผลการเรียน โดยใช้เคร่ืองมือ วิธีการวัดและเกณฑ์การ
ประเมินที่สอดคล้องกับตัวชี้วัด/ผลการเรียนรู้ในแต่ละหน่วย 
          ๓.๔.๓  ครูมีการวัดและประเมินผลการจัดการเรียนรู้ทุกตัวชี้วัด/ผลการเรียนรู้  เพื่อน าผลการประเมิน
ไปใช้เป็นส่วนหนึ่งของการตัดสินผลการเรียน โดยใช้เคร่ืองมือ วิธีการวัดและเกณฑ์การประเมินที่
สอดคล้องกับตัวชี้วัด/ผลการเรียนรู้แต่ละตัว 
          ๓.๔.๔  ครูมีการวัดและประเมินผลการอ่าน คิด วิเคราะห์และเขียน เพื่อน าผลการประเมินไปใช้ใน
การพัฒนาผู้เรียน โดยใช้เคร่ืองมือ วิธีการวัดและเกณฑ์การประเมินที่สอดคล้องกับนักเรียนแต่ละระดับชั้น 
          ๓.๔.๕  ครูมีการวัดและประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ เพื่อน าผลการประเมินไปใช้ในการพัฒนา
ผู้เรียน โดยใช้เคร่ืองมือ วิธีการวัดและเกณฑ์การประเมินที่สอดคล้องกับนักเรียนแต่ละระดับชั้น 
๓.๕ มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 
          ๓.๕.๑  ครูมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 
          ๓.๕.๒  ครูมีชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพระหว่างครูและผู้เกี่ยวข้อง เพื่อพัฒนาและปรับปรุงการ
จัดการเรียนรู ้
          ๓.๕.๓   ครูมีชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพระหว่างครูและผู้เกี่ยวข้อง เพื่อพัฒนาและปรับปรุงการ
จัดการเรียนรู้ รวมทั้งมีข้อมูลย้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

ค่าเป้าหมายมาตรฐานการศึกษา เพื่อการประกันคุณภาพภายในของโรงเรียนบ้านนาสาร 
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แนบท้ายประกาศโรงเรียนบ้านนาสาร 
เร่ือง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษา  และค่าเป้าหมายมาตรฐานการศึกษา  โรงเรียนบ้านนาสาร 

ฉบับลงวันที่  ๑๓  พฤศจิกายน  พ.ศ.  ๒๕๖๒ 

มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการประกันคุณภาพภายในของโรงเรียนบ้านนาสาร ประกอบด้วย    
3  มาตรฐาน  ดังนี ้

มาตรฐานที่ ๑  คุณภาพของผู้เรียน 
มาตรฐานที่ ๒  กระบวนการบริหารและการจัดการ 
มาตรฐานที่ ๓  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  

มาตรฐาน/ประเด็นพิจารณา ค่าเป้าหมาย 

มาตรฐานท่ี ๑  คุณภาพของผู้เรียน   ระดับคุณภาพดีเลิศ 
๑.๑  ด้านผลสัมฤทธ์ิทางวชิาการของผู้เรียน ระดับคุณภาพดีเลิศ 
      ๑.๑.๑  ผูเ้รียนมีความสามารถในการอ่าน การเขียน การส่ือสาร และคิดค านวณ ดีเลิศ 
                 ๑)  ผูเ้รียนมีความสามารถในการอ่านภาษาไทย ร้อยละ ๙๐/ยอดเยี่ยม 
                 ๒)  ผูเ้รียนมีความสามารถในการเขียนภาษาไทย ร้อยละ ๙๐/ยอดเยี่ยม 
                 ๓)  ผูเ้รียนมีความสามารถในการส่ือสารภาษาไทย ร้อยละ ๙๐/ดีเลิศ 
                 ๔)  ผูเ้รียนมีความสามารถในการส่ือสารภาษาองักฤษ ร้อยละ ๕๘/ดีเลิศ 
                 ๕)  ผูเ้รียนมีความสามารถในการคิดค านวณ ร้อยละ ๖๐/ดีเลิศ 
      ๑.๑.๒  ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ 
อภิปรายแลกเปลี่ยน ความคิดเห็น และแก้ปัญหา 

ระดับคุณภาพดีเลิศ 

                 ๑)  ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ ร้อยละ ๘๑/ดีเลิศ 
                 ๒)  ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณ ร้อยละ ๘๑/ดีเลิศ 
                 ๓)  ผู้เรียนมีความสามารถในการอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ร้อยละ ๘๑/ดีเลิศ 
                 ๔)  ผู้เรียนมีความสามารถในการตัดสินใจในการแก้ปัญหา ร้อยละ ๘๑/ดีเลิศ 
      ๑.๑.๓  ผู้เรียนมีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม ระดับคุณภาพดีเลิศ 

                 ๑)  ผู้เรียนมีความสามารถในการรวบรวมความรู้ได้ด้วยตนเอง ร้อยละ ๗๖/ดีเลิศ 
                 ๒)  ผู้เรียนมีความสามารถในการท างานเป็นทีม ร้อยละ ๗๖/ดีเลิศ 
                 ๓)  ผู้เรียนมีความสามารถในการเชื่อมโยงองค์ความรู้และประสบการณ์
มาใช้ในการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆเป็นแนวความคิด โครงงาน โครงการ ชิ้นงาน 
ผลผลิต 

ร้อยละ ๗๖/ดีเลิศ 

      ๑.๑.๔  ผู้เรียนมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม 
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มาตรฐาน/ประเด็นพิจารณา ค่าเป้าหมาย 

                 ๑)  ผู้เรียนมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยี ร้อยละ ๙๐/ยอดเยี่ยม 

                 ๒)  ผู้เรียนมีความสามารถในการใช้สารสนเทศ ร้อยละ ๙๐/ยอดเยี่ยม 

                 ๓)  ผู้เรียนมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีในการสื่อสาร ร้อยละ ๙๐/ยอดเยี่ยม 

      ๑.๑.๕  ผูเ้รียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนตามหลกัสูตรสถานศึกษา ระดับคุณภาพ ปานกลาง 

                 ๑)  ผูเ้รียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนตามหลกัสูตรสถานศึกษา สูงกว่าปีที่ผ่านมา 5 กลุ่ม
ฯ ร้อยละ 62.50/ปาน

กลาง 

                 ๒)  ผูเ้รียนมีความกา้วหนา้ในผลการทดสอบทางการศึกษาระดบัชาติ สูงกว่าปีที่ผ่านมา 5/9วิชา
ร้อยละ 55.56/ปานกลาง  

      ๑.๑.๖  ผู้เรียนมีความรู้ ทกัษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดีต่อการศึกษาต่อ การท างาน หรือ
งานอาชีพ 

ระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม 

                 ๑)  ผู้เรียนมีความรู้และทักษะพื้นฐานพร้อมที่จะศึกษาต่อในระดับที่
สูงขึ้น 

ร้อยละ ๙๐/ยอดเยี่ยม 

                 ๒)  ผู้เรียนมีความรู้และทักษะพื้นฐานในการท างานหรืองานอาชีพ ร้อยละ ๙๐/ยอดเยี่ยม 

                 ๓)  ผู้เรียนมีเจตคติที่ดีในการท างานหรืองานอาชีพ ร้อยละ ๙๐/ยอดเยี่ยม 

๑.๒  คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน ระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม 

      ๑.๒.๑  ผู้เรียนมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษาก าหนด ระดับคุณภาพ ดีเลิศ 
                 ๑)  ผู้เรียนมีพฤติกรรมเป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรมตามที่สถานศึกษา
ก าหนด 

ร้อยละ ๙๒/ดีเลิศ 

                 ๒)  ผู้เรียนมีพฤติกรรมเคารพในกฎ กติกาที่สถานศึกษาก าหนด ร้อยละ ๙๒/ดีเลิศ 
                 ๓)  ผู้เรียนมีพฤติกรรมเป็นผู้ที่มีค่านิยมและจิตส านึกที่ดีตามที่
สถานศึกษาก าหนด 

ร้อยละ ๙๒/ดีเลิศ 

      ๑.๒.๒  ผู้เรียนมีความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย ระดับคุณภาพ ดีเลิศ 
                 ๑)  ผู้เรียนมีความภาคภูมิใจในท้องถิ่นและเห็นคุณค่าของความเป็นไทย ร้อยละ ๙๐/ดีเลิศ 
                 ๒)  ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณี รวมทั้งภูมิ
ปัญญาไทย 

ร้อยละ ๙๐/ดีเลิศ 

      ๑.๒.๓  ผู้เรียนยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย ระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม 

                 ๑)  ผู้เรียนยอมรับและอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างระหว่างบุคคลในด้าน
เพศ วัย 

ร้อยละ ๙๓/ยอดเยี่ยม 

                 ๒)  ผู้เรียนยอมรับและอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างระหว่างเชื้อชาติ 
ศาสนา  

ร้อยละ ๙๓/ยอดเยี่ยม 
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มาตรฐาน/ประเด็นพิจารณา ค่าเป้าหมาย 

                 ๓)  ผู้เรียนยอมรับและอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างระหว่างภาษา 
วัฒนธรรม ประเพณี 

ร้อยละ ๙๓/ยอดเยี่ยม 

      ๑.๒.๔  ผู้เรียนมีสุขภาวะทางร่างกายและจิตสังคม ระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม 

                 ๑)  ผู้เรียนมีการรักษาสุขภาพกาย และออกก าลังกายอย่างเหมาะสมกับ
ช่วงวัย 

ร้อยละ ๙๕/ยอดเยี่ยม 

                 ๒)  ผู้เรียนมีการรักษาสุขภาพจิต อารมณ์ และสังคมอย่างเหมาะสมกับ
ช่วงวัย 

ร้อยละ ๙๕/ยอดเยี่ยม 

                 ๓)  ผู้เรียนสามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนด้วยความเข้าใจไม่มีความความขัดแย้ง 
และมีความสุข  

ร้อยละ ๙๕/ยอดเยี่ยม 

มาตรฐานท่ี ๒  กระบวนการบริหารและการจัดการ ระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม 
๒.๑  มีเป้าหมายวสิัยทศัน์และพนัธกิจท่ีสถานศึกษาก าหนดชดัเจน ยอดเยี่ยม 
๒.๒  มีระบบบริหารจดัการคุณภาพของสถานศึกษา ยอดเยี่ยม 
๒.๓  ด าเนินงานพฒันาวชิาการท่ีเนน้คุณภาพผูเ้รียนรอบดา้นตามหลกัสูตร
สถานศึกษา และทุกกลุ่มเป้าหมาย 

ยอดเยี่ยม 

๒.๔  พฒันาครูและบุคลากรใหมี้ความเช่ียวชาญทางวชิาชีพ ยอดเยี่ยม 
๒.๕  จดัสภาพแวดลอ้มทางกายภาพและสังคมท่ีเอ้ือต่อการจดัการเรียนรู้อยา่งมี
คุณภาพ 

ยอดเยี่ยม 

๒.๖  จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการ
จัดการเรียนรู ้

ยอดเยี่ยม 

มาตรฐานท่ี ๓  กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ   ระดับคุณภาพ ดีเลิศ 
๓.๑  จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถน าไปประยุกต์ 
ใช้ในชีวิตได้ 

ระดับคุณภาพ 
ยอดเยี่ยม 

      ๓.๑.๑  ครูจัดท าโครงสร้างรายวิชาในรายวิชาที่รับผิดชอบ ตามมาตรฐานการ
เรียนรู้ ตัวชี้วัดของหลักสูตรสถานศึกษา 

ร้อยละ ๘๕/ยอดเยี่ยม 

      ๓.๑.๒  ครูออกแบบหน่วยการเรียนรู้ ที่ เน้นให้ผู้ เรียนได้เรียนรู้ โดยผ่าน
กระบวนการคิด และการปฏิบัติจริง 

ร้อยละ ๘๕/ยอดเยี่ยม 

      ๓.๑.๓  ครูจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นให้ผู้เรียนได้ใช้ทักษะกระบวนการ
คิด และฝึกปฏิบัติ ให้ผู้เรียนได้รับการฝึกทักษะการแสดงออก การแสดงความ
คิดเห็น สรุปองค์ความรู้ น าเสนอผลงาน  และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 
รวมทั้งน าแผนการจัดการเรียนรู้ในการจัดการเรียนรู้ได้จริง 

ร้อยละ ๘๕/ดีเลิศ 
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มาตรฐาน/ประเด็นพิจารณา ค่าเป้าหมาย 

๓.๒  ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ ระดับคุณภาพ ดีเลิศ 
      ๓.๒.๑  ครูใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดการเรียนรู้ โดยเปิดโอกาสให้
ผู้เรียนแสวงหาความรูด้วยตนเองจากสื่อที่หลากหลาย 

ร้อยละ ๘๐/ดีเลิศ 

      ๓.๒.๒  ครูใช้สื่อภายในหรือภายนอกสถานศึกษา มาใช้ในการจัดการเรียนรู้
ตามความเหมาะสม 

ร้อยละ ๖๐/ดีเลิศ 

      ๓.๒.๓  ครูน าภูมิปัญญาท้องถิ่นมาใช้ในการจัดการเรียนรู้อย่างเหมาะสม ร้อยละ ๖๐/ดีเลิศ 
๓.๓  มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก ระดับคุณภาพยอดเยี่ยม 
      ๓.๓.๑  ครูมีการบริหารจัดการชั้นเรียน โดยเน้นการมีปฏิสัมพันธ์เชิงบวก ให้
เด็กรักครู ครูรักเด็ก เด็กรักที่จะเรียนรู้ สามารถเรียนรู้ได้อย่างมีความสุข 

ร้อยละ ๙๐/ยอดเยี่ยม 

      ๓.๓.๒  ครูมีการบริหารจัดการชั้นเรียน โดยเน้นให้เด็กรักที่จะเรียนรู้ร่วมกัน
อย่างมีความสุข 

ร้อยละ ๙๐/ยอดเยี่ยม 

๓.๔ ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และน าผลมาพัฒนาผู้เรียน ระดับคุณภาพยอดเยี่ยม 
      ๓.๔.๑  ครูมีการวัดและประเมินผลเพื่อพัฒนาผู้เรียนตามจุดประสงค์การเรียนรู้
ในแผนการจัดการเรียนรู้ โดยใช้เคร่ืองมือ วิธีการวัดและเกณฑ์การประเมินที่
สอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู้ 

ร้อยละ ๘๒/ยอดเยี่ยม 

      ๓.๔.๒  ครูมีการวัดและประเมินผลระหว่างเรียนหลังจากจัดการเรียนรู้จบในแต่
ละหน่วย เพื่อน าผลการประเมินไปใช้เป็นส่วนหนึ่งของการตัดสินผลการเรียน โดย
ใช้เคร่ืองมือ วิธีการวัดและเกณฑ์การประเมินที่สอดคล้องกับตัวชี้วัด/ผลการเรียนรู้
ในแต่ละหน่วย 

ร้อยละ ๘๒/ยอดเยี่ยม 

      ๓.๔.๓  ครูมีการวัดและประเมินผลการจัดการเรียนรู้ทุกตัวชี้วัด/ผลการเรียนรู้  
เพื่อน าผลการประเมินไปใช้เป็นส่วนหนึ่งของการตัดสินผลการเรียน โดยใช้
เคร่ืองมือ วิธีการวัดและเกณฑ์การประเมินที่สอดคล้องกับตัวชี้วัด/ผลการเรียนรู้แต่
ละตัว 

ร้อยละ ๘๒/ยอดเยี่ยม 

      ๓.๔.๔  ครูมีการวัดและประเมินผลการอ่าน คิด วิเคราะห์และเขียน เพื่อน าผล
การประเมินไปใช้ในการพัฒนาผู้เรียน โดยใช้เคร่ืองมือ วิธีการวัดและเกณฑ์การ
ประเมินที่สอดคล้องกับนักเรียนแต่ละระดับชั้น 

ร้อยละ ๘๒/ยอดเยี่ยม 

      ๓.๔.๕  ครูมีการวัดและประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ เพื่อน าผลการ
ประเมินไปใช้ในการพัฒนาผู้เรียน โดยใช้เคร่ืองมือ วิธีการวัดและเกณฑ์การ
ประเมินที่สอดคล้องกับนักเรียนแต่ละระดับชั้น 

ร้อยละ ๘๒/ยอดเยี่ยม 
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มาตรฐาน/ประเด็นพิจารณา ค่าเป้าหมาย 

๓.๕ มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการ
จัดการเรียนรู ้

ระดับคุณภาพ ดีเลิศ 

      ๓.๕.๑  ครูมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและ
ปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 

ร้อยละ.๘๕/ดีเลิศ 

      ๓.๕.๒  ครูมีชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพระหว่างครูและผู้เกี่ยวข้อง เพื่อ
พัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 

ร้อยละ ๖๐/ดีเลิศ 

      ๓.๕.๓   ครูมีชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพระหว่างครูและผู้เกี่ยวข้อง เพื่อ
พัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ รวมทั้งมีข้อมูลย้อนกลับเพื่อพัฒนาและ
ปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 

ร้อยละ ๖๐/ดีเลิศ 

ค่าคะแนน และระดับคุณภาพ 

ระดับคุณภาพ ค่าคะแนน 
ก าลังพัฒนา ๑ 
ปานกลาง      ๒ 
ดี ๓ 
ดีเลิศ ๔ 
ยอดเยี่ยม ๕ 

การแปรผลระดับคุณภาพ 

ค่าคะแนนเฉลี่ย ระดับคุณภาพ 
ต่ ากว่า  ๑.๕๐ ก าลังพัฒนา 
๑.๕๐  -  ๒.๔๙ ปานกลาง 
๒.๕๐  -  ๓.๔๙ ดี 
๓.๕๐  -  ๔.๔๙ ดีเลิศ 
๔.๕๐  -  ๕.๐๐ ยอดเยี่ยม 
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ค าส่ังโรงเรียนบ้านนาสาร 

ที ่ 544 / 2562 
เร่ือง แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนนิงาน การประกนัคุณภาพภายในของโรงเรียนบ้านนาสาร ประจ าปีการศึกษา 2562 

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

 โดยท่ีมีประกาศใชก้ฎกระทรวง วา่ดว้ย การประกนัคุณภาพการศึกษา พ.ศ.2561  นโยบายการปฏิรูปการศึกษาใน
ทศวรรษท่ีสองท่ีก าหนดเป้าหมายและยทุธศาสตร์ในการพฒันาคุณภาพคนไทยและการศึกษาไทยในอนาคต  นโยบายปฏิรูป
ระบบการประเมินและการประกนัคุณภาพการศึกษา  ประกาศคณะกรรมการการประกนัคุณภาพภายในระดบัการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน  เร่ืองก าหนดหลกัเกณฑแ์ละแนวปฏิบติัเก่ียวกบัการประกนัคุณภาพภายในระดบัการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  ประกอบกบั
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ  เร่ือง ให้ใชม้าตรฐานการศึกษา ระดบัปฐมวยั ระดบัการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และระดบัการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐานศูนยก์ารศึกษาพิเศษ เพ่ือการประกนัคุณภาพภายในของสถานศึกษา  ลงวนัท่ี  6  สิงหาคม  พ.ศ.  2561  ส่งผลให้
โรงเรียนบ้านนาสารต้องด าเนินการตามกรอบนโยบายปฏิรูประบบการประเมินและการประกันคุณภาพภายในของ
สถานศึกษา  พร้อมทั้งเตรียมรับการประเมินคุณภาพภายนอก ตามกรอบมาตรฐานการศึกษา ระดบัการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน นั้น 

เพื่อให้การด าเนินงาน การประกนัคุณภาพภายใน  เป็นไปตามกรอบการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา      
ขั้นพ้ืนฐาน  เพ่ือการประกนัคุณภาพภายในของสถานศึกษา  จึงขอแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน การประกนัคุณภาพภายใน
ของโรงเรียนบา้นนาสาร  ดงัต่อไปน้ี 

1.  คณะกรรมการอ านวยการ  มีหนา้ท่ีใหค้  าปรึกษา แนะน า  ประสานงาน  และอ านวยความสะดวก ในการด าเนินงาน ให้
เป็นไปดว้ยความเรียบร้อย เหมาะสม  ประกอบดว้ย 
 1.1  นายสมชาย  กิจคาม ผูอ้  านวยการโรงเรียน ประธานกรรมการ 
 1.2  นายพยนต ์ ไทยเกิด รองผูอ้  านวยการโรงเรียน รองประธานกรรมการ 
 1.3  นายพงษศ์กัด์ิ  นาครพฒัน ์ รองผูอ้  านวยการโรงเรียน กรรมการ 
 1.4  นางรัชนี  ศิลปธีรธร ปฏิบติัหนา้ท่ีรองผูอ้  านวยการโรงเรียน กรรมการ 
 1.5  นางสุภาพร  จงศิริสถิตย ์ ครู คศ. 3 กรรมการและเลขานุการ 
 1.6  นายกอ้งภพ  จรูญพงศ ์ ครู คศ.1 กรรมการและผูช่้วยเลขานุการ 
 1.7  นายจตุพล  โฉมยงค ์ ครู คศ.1 กรรมการและผูช่้วยเลขานุการ 

2.  คณะกรรมการด าเนินงาน  มีหนา้ท่ีวางแผน และด าเนินงานการประกนัคุณภาพภายใน  ใหเ้ป็นไปตามกรอบการประเมิน
คุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  เพ่ือการประกนัคุณภาพภายในของสถานศึกษา  ไดแ้ก่ 
 -  การก าหนดมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนบา้นนาสาร 
 -  การจดัท าแผนพฒันาการจดัการศึกษาของโรงเรียน ท่ีมุ่งคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนบา้นนาสาร 
 -  การจดัระบบบริหารและสารสนเทศ 
 -  การด าเนินงานตามแผนพฒันาการจดัการศึกษาของโรงเรียน  
 -  การติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา 
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 -  การประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียน ปีละ 1 คร้ัง 
 -  การจดัท ารายงานประจ าปี เป็นรายงานการประเมินคุณภาพภายใน 
 -  การพฒันาคุณภาพการศึกษาอยา่งต่อเน่ือง 
ประกอบดว้ย 
 2.1  นายพยนต ์ ไทยเกิด  ประธานกรรมการ 
 2.2  นายพงษศ์กัด์ิ  นาครพฒัน ์  กรรมการ 
 2.3  นางรัชนี  ศิลปธีรธร  กรรมการ 
 2.4  นางสาวจารุณี  บวัแยม้  กรรมการ 
 2.5  นางอุษา  ส่ือมโนธรรม  กรรมการ 
 2.6  นางสาววาสนา  ชยัพรหม  กรรมการ 
 2.7  นางสาวรัชนี  ชูมณี  กรรมการ 
 2.8 นางรัตนา ธนเกียรติวงษ ์  กรรมการ 
 2.9  นางสุภาพร  จงศิริสถิตย ์  กรรมการและเลขานุการ 
 2.10  นายกอ้งภพ  จรูญพงศ ์  กรรมการและผูช่้วยเลขานุการ 

 2.11  นายจตุพล  โฉมยงค ์  กรรมการและผูช่้วยเลขานุการ 

3.  คณะกรรมการด าเนินงานตามมาตรฐานการศึกษาโรงเรียนบ้านนาสาร  มีหนา้ท่ี  ดงัน้ี 

 -  ศึกษามาตรฐานการศึกษาโรงเรียน   
 -  ร่วมกนัก าหนดค่าเป้าหมายในการพฒันาคุณภาพ ตามมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียน   
 -  จดัท าแผนงาน โครงการ กิจกรรม และด าเนินงานตามแผน ใหบ้รรลุผลตามค่าเป้าหมายฯ 
 -  ติดตามตรวจสอบคุณภาพการด าเนินตามแผนฯ 
 -  ประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียน   
 -  มีส่วนร่วมในการจดัท ารายงานการประเมินคุณภาพประจ าปี 
 -  น าผลการประเมินไปวางแผนพฒันาอยา่งต่อเน่ือง 
3.1  มาตรฐานที ่1  คุณภาพของผู้เรียน  ประเดน็ที ่1  ผลสัมฤทธ์ิทางวชิาการของผู้เรียน  ข้อที ่1  ผู้เรียนมคีวามสามารถในการ
อ่าน การเขียน และการส่ือสารภาษาไทย  ประกอบดว้ย 
  3.1.1  นางพจนาถ  ศิริสกลุ    ประธานกรรมการ 
  3.1.2  นายสมพงษ ์จิตรมาตร  กรรมการ 
  3.1.3  นางนาตยา  ด าพฒัน ์  กรรมการ 
  3.1.4  นางอุรา  เชิดเพชรรัตน ์  กรรมการ 
  3.1.5  นางญาณิศา  รัตนาพร  กรรมการ 
  3.1.6  นางสาวสุภาวดี  พลายแกว้  กรรมการ 
  3.1.7  นางสาวนริศรา  นวลอม  กรรมการ 
  3.1.8 นางสาวนิตยา  วบูิลยช์ยัวฒัน์  กรรมการ 
  3.1.9 นางสาวเมธินี  มีดี  กรรมการ 
  3.1.10 นางสาวอารีย ์ ยหีมาด  กรรมการและเลขานุการ 
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3.2  มาตรฐานที ่1  คุณภาพของผู้เรียน  ประเดน็ที ่1  ผลสัมฤทธ์ิทางวชิาการของผู้เรียน  ข้อที ่2  ผู้เรียนมคีวามสามารถในการ
ส่ือสารภาษาองักฤษ  ประกอบดว้ย 
  3.2.1  นางทิพวรรณ์  สนธนวณิชย ์  ประธานกรรมการ 
  3.2.2  นางสาวรัตนา  ธนเกียรติวงษ ์  กรรมการ 
  3.2.3  นางสาวฉนัทนา  ชยัพลูเดช  กรรมการ 
  3.2.4  นายเดโชว ์ แกว้วหิค  กรรมการ 
  3.2.5  นางจิราวรรณ  นาคพิน  กรรมการ 
  3.2.6  นายสมเกียรติ  จ าปีพนัธ์  กรรมการ 
  3.2.7  นางนนัทิยา  หงษท์อง  กรรมการ 
  3.2.8  นางสาวสรัลชนา  กลางนุรักษ ์  กรรมการ 
  3.2.9  นางสาวสุชาดา  ฉิมพงษ ์  กรรมการ 
  3.2.10  วา่ท่ีร้อยตรี กฤษณะ  วงศส์กลุ  กรรมการ 
  3.2.11  นางกลัยาณี  ถ่างกา้วหนา้  กรรมการและเลขานุการ 
3.3  มาตรฐานที ่1  คุณภาพของผู้เรียน  ประเดน็ที ่1  ผลสัมฤทธ์ิทางวชิาการของผู้เรียน  ข้อที ่3  ผู้เรียนมคีวามสามารถในการ
คดิค านวณ  ประกอบดว้ย 
  3.3.1  นางนุตริยา  เครือหงส์  ประธานกรรมการ 
  3.3.2  นายวนิยั  ด าพฒัน์  กรรมการ 
  3.3.3  นายอรรถพร  พทุธารักษ ์  กรรมการ 
  3.3.4  นางอุษา  ส่ือมโนธรรม  กรรมการ 
  3.3.5  นายธีรพงษ ์ อนนัตวทิยวงศ ์  กรรมการ 
  3.3.6  นางสาวจารุณี  บวัแยม้  กรรมการ 
  3.3.7  นางสุกญัญา  คงแกว้  กรรมการ 
  3.3.8  นางพฒันสุฎา  เพชรมีศรี  กรรมการ 
  3.3.9  นางสาวมนชนก  จนัทรบูรณ์  กรรมการ 
  3.3.10  นางสาวพนาวรรณ  พฒุถนอม  กรรมการและเลขานุการ 
3.4  มาตรฐานที ่1  คุณภาพของผู้เรียน  ประเดน็ที ่1  ผลสัมฤทธ์ิทางวชิาการของผู้เรียน  ข้อที ่4  ผู้เรียนมคีวามสามารถในการ
คดิวเิคราะห์ คดิอย่างมวีจิารณญาณ อภิปรายแลกเปลีย่น ความคดิเห็น และแก้ปัญหา  ประกอบดว้ย 
  3.4.1  นายชยัยทุธ  ยิม้มาก  ประธานกรรมการ 
  3.4.2  นายสมยศ  เอกอคัรบณัฑิต  กรรมการ 
  3.4.3  นางจรรยา  ไทยทอง  กรรมการ 
  3.4.4  นางสาวทิพวรรณ  แซ่ตั้ง  กรรมการ 
  3.4.5  นางสาววาสนา  ชยัพรหม  กรรมการ 
  3.4.6  นางวรุนนัท ์ บางรักษ ์  กรรมการ 
  3.4.7  นางนิทยา  บุญฤทธ์ิ  กรรมการ 
  3.4.8  นายจตุพล  โฉมยงค ์  กรรมการ 
  3.4.9  นางสาวอมัพวนั  คงสุข  กรรมการ 
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  3.4.10  นางสาวดุษฎี  เหมนะ  กรรมการ 
  3.4.11  นายอาทิตย ์ หมวดคงจนัทร์  กรรมการและเลขานุการ 
3.5  มาตรฐานที ่1  คุณภาพของผู้เรียน  ประเดน็ที ่1  ผลสัมฤทธ์ิทางวชิาการของผู้เรียน  ข้อที ่5  ผู้เรียนมคีวามสามารถในการ
สร้างนวตักรรม  ประกอบดว้ย 
  3.5.1  นางนุตริยา  เครือหงส์  ประธานกรรมการ 
  3.5.2 นายสมพงษ ์จิตรมาตร  กรรมการ 
  3.5.3  นายวนิยั  ด าพฒัน์  กรรมการ 
  3.5.4  นายนเรศ  อ่อนศรี  กรรมการ 
  3.5.5  นายสายนัต ์ ศรีพงษพนัธ์ุกลุ  กรรมการ 
  3.5.6 นายชยัยทุธ  ยิม้มาก  กรรมการ 
  3.5.7 นางปิยะมาศ  ปราสาทิกะพนัธ์  กรรมการ 
  3.5.8 นางสาวจารุณี  บวัแยม้  กรรมการ 
  3.3.9 นางพฒันสุฎา  เพชรมีศร  กรรมการ 
  3.5.10 นางสาวพิชญา พรหมปองสุข  กรรมการ 
  3.5.11 นางญาณิศา รัตนาพร  กรรมการ 
  3.5.12 นางสาวมนชนก  จนัทรบูรณ์  กรรมการ 
  3.5.13 วา่ท่ี ร้อยตรี กฤษณะ วงศส์กลุ  กรรมการ 
  3.5.14 นางนิทยา  บุญฤทธ์ิ  กรรมการและเลขานุการ 
3.6  มาตรฐานที ่1  คุณภาพของผู้เรียน  ประเดน็ที ่1  ผลสัมฤทธ์ิทางวชิาการของผู้เรียน  ข้อที ่ 6  ผู้เรียนมคีวามสามารถใน
การใช้เทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร  ประกอบดว้ย 
  3.6.1  นางสาวสุชาดา  เสวกสูตร  ประธานกรรมการ 
  3.6.2  นายอรรถชยั  สมมะลวน  กรรมการ 
  3.6.3  นายพจนนัท ์ สุริรักษ ์  กรรมการ 
  3.6.4  นางสาวอรสา  สารทิพย ์  กรรมการ 
  3.6.5  นายกอ้งภพ  จรูญพงศ ์  กรรมการและเลขานุการ 
 3.7  มาตรฐานที ่1  คุณภาพของผู้เรียน  ประเดน็ที ่1  ผลสัมฤทธ์ิทางวชิาการของผู้เรียน  ข้อที ่7  ผู้เรียนมผีลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนตามหลกัสูตรสถานศึกษา  และข้อที ่8  ผู้เรียนมคีวามก้าวหน้าในผลการทดสอบทางการศึกษาระดบัชาต ิ 
ประกอบดว้ย 
  3.7.1  นายพยนต ์ ไทยเกิด  ประธานกรรมการ 
  3.7.2  นางสาวเยาวภา  สุวรรณรัตน์  กรรมการ 
  3.7.3  นางสาวทิพวรรณ  แซ่ตั้ง  กรรมการ 
  3.7.4  นางพจนาถ  ศิริสกลุ  กรรมการ 
  3.7.5  นางนุตริยา  เครือหงส์  กรรมการ 
  3.7.6  นายชยัยทุธ  ยิม้มาก  กรรมการ 
  3.7.7  นางอุบล  ไทยเสน  กรรมการ 
  3.7.8  นายสนัติ  ยิม้ปล้ืม  กรรมการ 
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  3.7.9  นายสายนัต ์ สรีพงษพ์นัธ์ุกลุ  กรรมการ 
  3.7.10  นายเรศ  อ่อนศรี  กรรมการ 
  3.7.11  นางทิพวรรณ์  สนธนวณิชย ์  กรรมการ 
  3.7.12 นางจิตราวฒัน์ อภิรัฐวงศ ์  กรรมการ 
  3.7.13  นายธีรพงษ ์ อนนัตวทยวงศ ์  กรรมการ 
  3.7.14  นายจตุพล  โฉมยงค ์  กรรมการ 
  3.7.15  นางสาวฐิตารัตน์  ไชยอมรสิทธ์ิ กรรมการ 
  3.7.16  วา่ท่ี ร.ต.กฤษณะ  วงศส์กลุ  กรรมการ 
  3.7.17  นางสาวอมัพวนั  คงสุข  กรรมการและเลขานุการ 
 3.8  มาตรฐานที ่1  คุณภาพของผู้เรียน  ประเดน็ที ่1  ผลสัมฤทธ์ิทางวชิาการของผู้เรียน  ข้อที ่9  ผู้เรียนมคีวามรู้ 
ทกัษะพืน้ฐาน และเจตคตทิีด่ต่ีอการศึกษาต่อ การท างาน หรืองานอาชีพ  ประกอบดว้ย 
  3.8.1  นายนเรศ  อ่อนศรี  ประธานกรรมการ 
  3.8.2  นางจินตนา  บวัเผียน  กรรมการ 
  3.8.3  นายวรพจน์  วชิยัดิษฐ  กรรมการ 
  3.8.4  นายสุรศกัด์ิ  ปราสาทิกะพนัธ์  กรรมการ 
  3.8.5  นางสาวรัชนี  ชูมณี  กรรมการ 
  3.8.6  นางศิริรัช  โสมล  กรรมการ 
  3.8.7  นางสุภาพร  จงศิริสถิตย ์  กรรมการและเลขานุการ 
3.9  มาตรฐานที ่1  คุณภาพของผู้เรียน  ประเดน็ที ่2  คุณลกัษณะทีพ่งึประสงค์ของผู้เรียน  ข้อที ่1  ผู้เรียนมคุีณลกัษณะและ
ค่านิยมทีด่ตีามทีส่ถานศึกษาก าหนด  และข้อที ่3  ผู้เรียนยอมรับทีจ่ะอยู่ร่วมกนับนความแตกต่างและหลากหลาย  
ประกอบดว้ย 
  3.9.1  พงษศ์กัด์ิ  นาครพฒัน ์  ประธานกรรมการ 
  3.9.2  นายอรรถพร  พทุธารักษ ์  กรรมการ 
  3.9.4  นายสุรศกัด์ิ  ปราสาทิกะพนัธ์  กรรมการ 
  3.9.5  นางอุบล  ไทยเสน  กรรมการ 
  3.9.6  นายนเรศ  อ่อนศรี  กรรมการ 
  3.9.7  นายสมยศ  เอกอคัรบณัฑิต  กรรมการ 
  3.9.8  นางสาววาสนา  ชยัพรหม  กรรมการ 
  3.9.9  นางนิทยา  บุญฤทธ์ิ  กรรมการ 
  3.9.10  นางสาวพงศสุ์ภางค ์ นาครพฒัน์ กรรมการ 
  3.9.11  ครูท่ีปรึกษาทุกระดบัชั้น  กรรมการ 
  3.9.3  นางจรรยา  ไทยทอง  กรรมการและเลขานุการ 
3.10  มาตรฐานที ่1  คุณภาพของผู้เรียน  ประเดน็ที ่2  คุณลกัษณะทีพ่งึประสงค์ของผู้เรียน  ข้อที ่2  ผู้เรียนมคีวามภูมใิจใน
ท้องถิ่นและความเป็นไทย  ประกอบดว้ย 
  3.10.1  นางอบุล  ไทยเสน  ประธานกรรมการ 
  3.10.2  นางมนัธนา  ปุณยปรัชญ ์  กรรมการ 
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  3.10.3  นายวนัชยั  ช่วยไทย  กรรมการ 
  3.10.4  นายสนัติ  ยิม้ปล้ืม  กรรมการ 
  3.10.5  นางจิตราวฒัน์  อภิรัฐวงศ ์  กรรมการ 
  3.10.6  นายศิริศกัด์ิ  ทองเหมือน  กรรมการ 
  3.10.7  นางสาวกลุนิธี  แสงกิตติกลุ  กรรมการ 
  3.10.8  นางสาวกมลลกัษณ์  ศิริภทัรธนากลู กรรมการ 
  3.10.9  นางสาวนิศากร  คงช่วย  กรรมการ 
  3.10.10  นางสาวเปมิกา  เกษตรสมบูรณ์  กรรมการ 
  3.10.11  นางสาวอภิญญา  ชุมคง  กรรมการ 
  3.10.12  นางสาวอรอุมา  ชยัสอาด  กรรมการ 
  3.10.13  นางสาวพิชญา  พรหมปองสุข กรรมการและเลขานุการ 
3.11  มาตรฐานที ่1  คุณภาพของผู้เรียน  ประเดน็ที ่2  คุณลกัษณะทีพ่งึประสงค์ของผู้เรียน  ข้อที ่4  ผู้เรียนมสุีขภาวะทาง
ร่างกาย และจติสังคม ประกอบดว้ย 
  3.11.1  นายสายนัต ์ ศรีพงษพนัธ์ุกลุ  ประธานกรรมการ 
  3.11.2  นางพรรณวดี  ทววีทิยช์าคริยะ  กรรมการ 
  3.11.3  นางจินตนา  บวัเผียน  กรรมการ 
  3.11.4  นายเซน  ร่มพฤกษ ์  กรรมการ 
  3.11.5  นายภูมิพฒัน์  อาวธุเพชร  กรรมการ 
  3.11.6  นายณฐัพงษ ์ กระบิน  กรรมการ 
  3.11.7  นางสาวรัชนี  ชูมณี  กรรมการและเลขานุการ
3.12  มาตรฐานที ่2  กระบวนการบริหารและการจดัการ  ประเดน็ที ่1  มเีป้าหมายวสัิยทศัน์และพนัธกจิทีส่ถานศึกษาก าหนด
ชัดเจน  และประเดน็ที ่2  มรีะบบบริหารจดัการคุณภาพของสถานศึกษา  ประกอบดว้ย 
  3.12.1  นายสมชาย  กิจคาม  ประธานกรรมการ 
  3.12.2  นายพงษศ์กัด์ิ  นาครพฒัน ์  กรรมการ 
  3.12.3  นายพยนต ์ ไทยเกิด  กรรมการ 
  3.12.4  นางรัชนี  ศิลปธีรธร  กรรมการ 
  3.12.5  นางสาวเยาวภา  สุวรรณรัตน์  กรรมการ 
  3.12.6  นางอษุา  ส่ือมโนธรรม  กรรมการ 
  3.12.7  นางจรรยา  ไทยทอง  กรรมการ 
  3.12.8 นางสาวรัตนา ธนเกียรติวงษ ์  กรรมการ 
  3.12.9  นางจิราภา  สุขไกว  กรรมการ 
  3.12.10  นางสาวจารุณี  บวัแยม้  กรรมการและเลขานุการ
3.13  มาตรฐานที ่2  กระบวนการบริหารและการจดัการ  ประเดน็ที ่3  ด าเนินงานพฒันาวชิาการทีเ่น้นคุณภาพผู้เรียนรอบ
ด้านตามหลกัสูตรสถานศึกษา และทุกกลุ่มเป้าหมาย ประกอบดว้ย 
  3.13.1  นายพยนต ์ ไทยเกิด  ประธานกรรมการ 
  3.13.2  นางสาวทิพวรรณ  แซ่ตั้ง  กรรมการ 
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  3.13.3  นางพจนาถ  ศิริสกลุ  กรรมการ 
  3.13.4  นางนุตริยา  เครือหงส์  กรรมการ 
  3.13.5  นายชยัยทุธ  ยิม้มาก  กรรมการ 
  3.13.6  นางอบุล  ไทยเสน  กรรมการ 
  3.13.7  นายสนัติ  ยิม้ปล้ืม  กรรมการ 
  3.13.8  นายสายนัต ์ ศรีพงษพนัธ์ุกลุ  กรรมการ 
  3.13.9  นายเรศ  อ่อนศรี  กรรมการ 
  3.13.10  นางทิพวรรณ์  สนธนวณิชย ์  กรรมการ 
  3.13.11 นางจิตราวฒัน์ อภิรัฐวงศ ์  กรรมการ 
  3.13.12  นางจินตนา  บวัเผียน  กรรมการ 
  3.13.13  นางอุรา  เชิดเพชรรัตน์  กรรมการ 
  3.13.14 นายธีรพงษ ์ อนนัตวทยวงศ ์  กรรมการ 
  3.13.15  นางวรุนนัท ์ บางรักษ ์  กรรมการ 
  3.13.16  นายเดโชว ์ แกว้วหิค  กรรมการ 
  3.13.17  นายจตุพล  โฉมยงค ์  กรรมการ 
  3.13.18  นางสาวอมัพวนั  คงสุข  กรรมการ 
  3.13.19  นางสาวฐิตารัตน์  ไชยอมรสิทธ์ิ กรรมการ 
  3.13.20  วา่ท่ี ร.ต.กฤษณะ  วงศส์กลุ  กรรมการ 
  3.13.21  นางสาวเยาวภา  สุวรรณรัตน์  กรรมการและเลขานุการ
3.14  มาตรฐานที ่2  กระบวนการบริหารและการจดัการ  ประเดน็ที ่4  พฒันาครูและบุคลากรให้มคีวามเช่ียวชาญทางวชิาชีพ  
ประกอบดว้ย 
  3.14.1  นางรัชนี  ศิลปธีรธร  ประธานกรรมการ 
  3.14.2  นางสาวรัตนา  ธนเกียรติวงษ ์  กรรมการ 
  3.14.3  นาสาวสรัลชนา กลางนุรักษ ์  กรรมการ 
  3.14.4  นางสาวเมธินี  มีดี  กรรมการ 
  3.14.5  นางสาวอภิญญา  ชุมคง  กรรมการ 
  3.14.6  นางอษุา  ส่ือมโนธรรม  กรรมการและเลขานุการ
3.15  มาตรฐานที ่2  กระบวนการบริหารและการจดัการ  ประเดน็ที ่5  จดัสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมทีเ่อือ้ต่อการ
จดัการเรียนรู้อย่างมคุีณภาพ ประกอบดว้ย 
  3.15.1  นายสมชาย  กิจคาม  ประธานกรรมการ 
  3.15.2  นายสุรศกัด์ิ  ปราสาทิกะพนัธ์  กรรมการ 
  3.15.3  นายนเรศ  อ่อนศรี    กรรมการ 
  3.15.4  นางอุรา  เชิดเพชรรัตน ์  กรรมการ 
  3.15.5  นางสาวนิตยา  วบูิลยช์ยัวฒัน์  กรรมการ 
  3.15.6  นางสาวสุชาดา  เสวกสูตร  กรรมการ 
  3.15.7  นายพจนนัท ์ สุริรักษ ์  กรรมการ 
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  3.15.8  นายวรพจน์  วชิยัดิษฐ  กรรมการ 
  3.15.9  นางสุภาพร  จงศิริสถิตย ์   กรรมการ 
  3.15.10  นางศิริรัช  โสมล  กรรมการ 
  3.15.11  นายสนัติ  ยิม้ปล้ืม  กรรมการ 
  3.15.12  นางสาวกลุนิธี  แสงกิตติกลุ  กรรมการ 
  3.15.13 นางสาวเปมิกา เกษตรสมบูรณ์  กรรมการ 
  3.15.14  นางสาวกมลลกัษณ์  สิริภทัรธนากลู กรรมการ 
  3.15.15  นางสาวพิชญา  พรหมปองสุข กรรมการ 
  3.15.16  นางจินตนา  บวัเผียน  กรรมการ 
  3.15.17  นายอทินนัท ์ อนุวฒัน ์  กรรมการ 
  3.15.18  นางปิยะมาศ  ปราสาทิกะพนัธ์ กรรมการ 
  3.15.18  ครูผูดู้แลหอ้งปฏิบติัการ หอ้งศูนยก์ารเรียนรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ กรรมการ 
  3.15.19  นางสาวรัตนา  ธนเกียรติวงษ ์  กรรมการและเลขานุการ
3.16  มาตรฐานที ่2  กระบวนการบริหารและการจดัการ  ประเดน็ที ่6  จดัระบบเทคโนโลยสีารสนเทศเพือ่สนับสนุนการ
บริหารจดัการและการจดัการเรียนรู้  ประกอบดว้ย 
  3.16.1  นางสาวสุชาดา  เสวกสูตร  ประธานกรรมการ 
  3.16.2  นางสาวรัชนี  ชูมณี  กรรมการ 
  3.16.3  นางกลัยาณี  ถ่างกา้วหนา้  กรรมการ 
  3.16.3  นางสาวรัตนา  ธนเกียรติวงษ ์  กรรมการ 
  3.16.4  นางปิยะมาศ  ปราสาทิกะพนัธ์   กรรมการ 
  3.16.5  นางสาวพนาวรรณ  พฒุถนอม  กรรมการ 
  3.16.6  นางสาวอารีย ์ ยหีมาด  กรรมการ 
  3.16.7  นางสาววาสนา  ชยัพรหม  กรรมการ 
  3.16.8  นายเดโชว ์ แกว้วหิค  กรรมการ 
  3.16.9  นางสาวพิชญา  พรหมปองสุข  กรรมการ 
  3.16.11  นายภูมิพฒัน์  อาวธุเพชร  กรรมการ 
  3.16.10  นางสาวสุชาดา  ฉิมพงษ ์  กรรมการ 
  3.16.11  นายอทินนัท ์ อนุวฒัน ์  กรรมการ 
  3.16.11  นายอรรถชยั  สมมะลวน  กรรมการ 
  3.16.12  นายพจนนัท ์ สุริรักษ ์  กรรมการ 
  3.16.13  นางสาวพงศสุ์ภางค ์ นาครพฒัน์ กรรมการ 
  3.16.14  นางสาวสุชานาฎ  โปอินทร์  กรรมการ 
  3.16.15  นายกอ้งภพ  จรูญพงศ ์  กรรมการและเลขานุการ
3.17  มาตรฐานที ่3  กระบวนการจดัการเรียนการสอนทีเ่น้นผู้เรียนเป็นส าคญั  
  ประเดน็ที ่1  จดัการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคดิและปฏบิัตจิริง และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวติได้ 
  ประเดน็ที ่2  ใช้ส่ือ เทคโนโลยสีารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ทีเ่อือ้ต่อการเรียนรู้ 
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  ประเดน็ที ่3  มกีารบริหารจดัการช้ันเรียนเชิงบวก 

  ประเดน็ที ่4  ตรวจสอบและประเมนิผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และน าผลมาพฒันาผู้เรียน 
  ประเดน็ที ่5  มกีารแลกเปลีย่นเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลบัเพือ่พฒันาและปรับปรุงการจดัการเรียนรู้
ประกอบดว้ย 
  3.17.1  นายพยนต ์ ไทยเกิด  ประธานกรรมการ 
  3.17.2  นางสาวทิพวรรณ  แซ่ตั้ง   กรรมการ 
  3.17.3  นาพจนาถ  ศิริสกลุ  กรรมการ 
  3.17.4  นางนุตริยา  เครือหงส์  กรรมการ 
  3.17.5  นายชยัยทุธ  ยิม้มาก  กรรมการ 
  3.17.6  นางอบุล  ไทยเสน  กรรมการ 
  3.17.7  นายสนัติ  ยิม้ปล้ืม  กรรมการ 
  3.17.8  นายสายนัต ์ ศรีพงษพ์นัธ์ุกลุ  กรรมการ 
  3.17.9  นายเรศ  อ่อนศรี  กรรมการ 
  3.17.10  นางทิพวรรณ์  สนธนวณิชย ์  กรรมการ 
  3.17.11  นางจิตราวฒัน์  อภิรัฐวงศ ์  กรรมการ 
  3.17.12  ครูผูส้อนทุกระดบัชั้น  กรรมการ 
  3.17.13  นางสาวเยาวภา  สุวรรณรัตน์  กรรมการและเลขานุการ 

 ขอใหค้ณะกรรมการท่ีไดรั้บการแต่งตั้ง  ปฏิบติัหนา้ท่ีดว้ยความรับผิดชอบเพ่ือใหเ้กิดผลดีกบัโรงเรียน และราชการ
ต่อไป 

 สัง่ ณ  วนัท่ี  19  พฤศจิกายน  2562 

 

 

                                         (นายสมชาย  กิจคาม) 
                                ผูอ้  านวยการโรงเรียนบา้นนาสาร 
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      การเผยแพร่บนเวบ็ไซต์ 
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