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บทสรุปสำหรับผู้บริหาร 

 โรงเรียนบ้านนาสาร  ได้ดำเนินงานดำเนินงานการประกันคุณภาพภายใน  ให้เป็นไปตามกรอบการ
ประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  เพ่ือการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา  ได้แก่ 

1. กำหนดมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนบ้านนาสาร 
2. จัดทำแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของโรงเรียน ที ่มุ ่งคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของ

โรงเรียนบ้านนาสาร 
3. จัดการและบริหารข้อมูลสารสนเทศอย่างเป็นระบบโดยใช้เทคโนโลยีช่วยในการเก็บข้อมูล 

วิเคราะห์ข้อมูลเป็นสารสนเทศท่ีเป็นประโยชน์ในการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา 
4. ดำเนินงานตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของโรงเรียน 
5. ดำเนินการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา 
6. ประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียน 
7. จัดทำรายงานประจำปี เป็นรายงานการประเมินคุณภาพภายใน 
8. ดำเนินการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง 

ผลการดำเนินงาน 

1.  มีผลการประเมินคุณภาพ ตามมาตรฐานการศึกษา: ระดับคุณภาพดีเลิศ 

มาตรฐานที่ 1  คุณภาพของผู้เรียน ระดับคุณภาพดีเลิศ 
 มาตรฐานที่ 2  กระบวนการบริหารและการจัดการ ระดับคุณภาพยอดเยี่ยม 
 มาตรฐานที่ 3  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ  ระดับคุณภาพดีเลิศ 

2.  หลักฐานสนับสนุน   

 โรงเรียนบ้านนาสารกำหนดเป้าหมาย วิสัยทัศน์และพันธกิจที ่ช ัดเจน สอดคล้องกับบริบทของ

สถานศึกษา  ความต้องการของชุมชน ท้องถิ่น วัตถุประสงค์ของแผนการศึกษาชาติ นโยบายของรัฐบาลและต้น

สังกัด  มีการบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษาอย่างเป็นระบบที่ชัดเจน โดยการ 1)  การวางแผนพัฒนา

คุณภาพการจัดการศึกษา  2)  การนำแผนไปปฏิบัติเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา  3)  การติดตามตรวจสอบ

ประเมินผลและปรับปรุงพัฒนาอย่างต่อเนื่อง  4)  มีการบริหารอัตรากำลัง ทรัพยากรทางการศึกษาและดูแล

ช่วยเหลือนักเรียน  และ 5)  มีระบบนิเทศภายใน  ส่งผลให้โรงเรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา โดย

บุคลากรและภาคีเครือข่าย มีส่วนร่วมในการวางแผน ปรับปรุง พัฒนา และร่วมรับผิดชอบต่อการจัดการศึกษา  

นอกจากนี้ยังมีการนำข้อมูลมาใช้ในการปรับปรุงพัฒนาอย่างต่อเนื่อง  ด้านหลักสูตรมีการพัฒนาหลักสูตร

สถานศึกษา  กิจกรรมเสริมหลักสูตร ที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้าน  เชื่อมโยงกับวิถีชีวิตจริง ครอบคลุมทุก

กลุ่มเป้าหมาย  มีการพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ ตรงตามความต้องการจำเป็นของครู
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และสถานศึกษา  จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ และมี

ความปลอดภัย  จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื ่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ ที่

เหมาะสมกับสภาพของโรงเรียน 

 ส่งเสริมให้ครูจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ มีการประชุมปฏิบัติการ เพื่อปรับปรุงโครงสร้าง

หลักสูตรสถานศึกษา พัฒนาหลักสูตรสู่การศึกษาศตวรรษท่ี 21 ประชาคมอาเซียนและมาตรฐานสากล  มีการบูร

ณาการอาเซียนศึกษา และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้  จัดกิจกรรมลดเวลา

เรียน เพิ ่มเวลารู ้ และหน้าที ่พลเมือง ให้สอดคล้องตามนโยบายของรัฐบาล  อีกทั ้งเปิดห้องเรียนพิเศษ

ภาษาอังกฤษ และห้องเรียนพิเศษวิทย์-คณิต ในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น และมัธยมศึกษาตอนปลาย ตาม

ความสนใจของนักเรียนและความต้องการของชุมชน 

3.  แผนพัฒนาเพื่อให้ไดม้าตรฐานที่สูงขึ้น 

 1.  นำข้อมูล สารสนเทศผลการปฏิบัติงานของปีที่ผ่านมา มาร่วมกันวิเคราะห์หาแนวทางในการพัฒนา

ร่วมกัน พร้อมรับฟังความคิดเห็น ของเสนอแนะเพ่ือปรับปรุงพัฒนาจากผู้เกี่ยวข้องและภาคีเครือข่าย โดยร่วมกัน

ตั้งค่าเป้าหมาย และหาวิธีการพัฒนาให้บรรลุผลตามค่าเป้าหมาย มีการจัดสรรงบประมาณ วัสดุ อุปกรณ์ที่

เหมาะสมเพียงพอต่อการพัฒนา มีการติดตามและส่งเสริมการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง 

 2.  เร่งพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนให้สูงขึ้นกว่าปีที่ผ่านมาในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 

พัฒนาผลการทดสอบทางการศึกษาขั้นพื ้นฐานระดับชาติ (O-net) ให้สูงขึ้นทุกรายวิชา พัฒนาการสื่อสาร

ภาษาอังกฤษ การคิดคำนวณ และการสร้างนวัตกรรม ของนักเรียน โดยสร้างความตระหนัก และหาวิธีการ

ร่วมกันทั้งครู นักเรียนและผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย 

 3.  ส่งเสริมให้ครูเห็นความสำคัญของการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ โดยการพัฒนาครูและ

บุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ และเร่งรัดติดตามให้มีครูมีชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ เพื่อพัฒนางาน

ให้ชัดเจนมากขึ้น และเกิดผลกับผู้เรียนเพ่ิมข้ึน   
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คำนำ 
 

รายงานการประเมินตนเองของโรงเรียนบ้านนาสาร เป็นการสรุปผลการจัดการศึกษา ที่สะท้อนผลการ
พัฒนาคุณภาพของโรงเรียน  ซึ่งเป็นผลสำเร็จจากการบริหารจัดการศึกษาที่สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษา 
ขั้นพื้นฐานเพื่อการประกันคุณภาพภายใน  อันประกอบด้วย  3 มาตรฐาน  ได้แก่ มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของ
ผู้เรียน  มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ และ มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอน
ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ  อันมีผลการวิเคราะห์จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา และระบุแนวทางการพัฒนาโรงเรียนใน
อนาคต โดยมีวัตถุประสงค์เพื ่อนำเสนอรายงานผลการจัดการศึกษาปีการศึกษา 2563 ให้ต้นสังกัดและ
สาธารณชนได้รับทราบ  และเตรียมความพร้อมในการรับการประเมินภายนอกต่อไป 

 ผู้จัดทำหวังเป็นอย่างยิ่งว่าข้อสรุปจากการนำเสนอในรายงานการประเมินตนเอง  ปีการศึกษา 2563 
ฉบับนี้จะเป็นสารสนเทศสำคัญ ที่โรงเรียนจะนำไปใช้เป็นข้อมูลในการพัฒนาโรงเรียนให้ได้คุณภาพตามมาตรฐาน
การศึกษา ขั้นพ้ืนฐาน ที่สูงขึ้น ในโอกาสต่อไป 
 
 
   
 
 

                                                    (นายสมชาย กจิคาม) 
                                                    ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาสาร 
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การให้ความเห็นชอบ 
รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 

ของโรงเรียนบ้านนาสาร 

 
ท ี ่ประช ุมคณะกรรมการสถานศ ึกษาข ั ้นพ ื ้นฐาน โรงเร ียนบ ้านนาสาร  คร ั ้ งที่   3 / 2564                       

เม ื ่อว ันที่   8  เด ือน เมษายน พ .ศ . 2564   ได ้พ ิจารณารายงานการประเม ินตนเองของสถานศ ึกษา             
ประจำปีการศึกษา 2563  ของโรงเรียนบ้านนาสารแล้ว  

เห็นชอบให้ดำเนินการนำรายงานส่งหน่วยงานต้นสังกัด และนำเผยแพร่ต่อสาธารณชนได้ 

 

 

 

                                                                   (ลงชื่อ)  
                                                                                (นายบุญส่ง จันทร์ชัย)  
                                                                   ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
                                                                                               โรงเรียนบ้านนาสาร 
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ส่วนที่ 1 

ข้อมูลพื้นฐาน 

1.  ข้อมูลทั่วไป 
 

 ชื่อสถานศึกษา โรงเรียนบ้านนาสาร ตั้งอยู่เลขที่ 9 ถนนเหมืองทวด  ตำบลนาสาร  อำเภอบ้านนาสาร 
จ ั ง ห ว ั ด ส ุ ร าษฎ ร ์ ธ านี  ร ห ั ส ไป รษณ ี ย์  84120  โ ท รศ ั พท์  0-7734-1044  โ ท ร ส า ร 0-7734-1953                         
Email : bannasan.school2018@gmail.com Website: www.bss.ac.th  สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานี ชุมพร  

 โรงเรียนบ้านาสาร เปิดทำการสอนเมื่อวันที่ 14 มิถุนายน พ.ศ.2494 ตามหนังสือ แผนกการศึกษาธิการ 
จังหวัดสุราษฎร์ธานี ที่ 1116/2494 ลงวันที่ 7 มิถุนายน 2494 เปิดทำการสอนตั้งแต่ระดับ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 
ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 มีเขตพื้นที่บริการ 4 ตำบล คือ ตำบลนาสาร  ตำบลคลองปราบ  ตำบลเพิ่มพูน
ทรัพย์ หมู่ที่ 1, 3, 4, 5 และ 6 และตำบลลำพูน หมู่ที่ 4 

  

 ตราประจำโรงเรียน                                              

 
 
 
 
 
 อักษรย่อ บ.ส. 
 สีประจำโรงเรียน ชมพู – ฟ้า 
 เพลงประจำโรงเรียน เพลงมาร์ชบ้านนาสาร 
 คติพจน์ ศึกษาดี  มีวินัย  ใฝ่ธรรมะ  พละเด่น  เป็นการงาน 
 ปรัชญาโรงเรียน สุขา  สงฺฆสฺส  สามคฺคี   
  ความพร้อมเพรียง ความสามัคคีแห่งหมู่ เป็นสุข 
 ต้นไม้ประจำโรงเรียน ต้นราชพฤกษ ์
 อัตลักษณ์ คนดี  ศรีนาสาร 
 เอกลักษณ ์ มีธรรมะ  พละเด่น  เป็นการงาน 
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รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2563 
(Self - Assessment Report: SAR) 

 

2.  ข้อมูลบุคลากร     

  2.1 จำนวนบุคลากร แยกตามตำแหน่ง เพศ ระดับการศึกษา และวิทยฐานะ  

ประเภทบุคลากร/กลุ่ม 

เพศ วุฒิการศึกษา ตำแหน่ง/วิทยฐานะ 

รวม 
ชาย หญิง 

ต่ำกว่า 
ปริญญา

ตร ี

ปริญญา 
ตร ี

ปริญญา 
โท 

อัตรา 
จ้าง 

พนักงาน 
ราชการ 

คร ู
ผู้ช่วย 

ครู 
ชำนาญ 

การ 

ชำนาญ 
การ

พิเศษ 

ผู้บริหาร 2 3 - 1 4 - - - - 3 2 5 
กลุ่มสาระฯภาษาไทย 1 8 - 8 1 1 - 1 5 - 2 9 
กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์ 1 8 - 5 4 - - 1 - 4 4 9 
กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี 

7 11  14 4 2 1 2 3 6 4 18 

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคม
ศึกษาฯ 

2 6 - 6 2 1 - 1 4 - 2 8 

กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ 5 1 - 5 1 1 -  3 - 2 6 
กลุ่มสาระฯศิลปะ 3 3 - 5 1 - - 2 1 1 2 6 
กลุ่มสาระฯการงานอาชีพ 3 2 - 5 - - - - 1 1 3 5 
กลุ่มสาระฯ
ภาษาต่างประเทศ 

5 12 - 14 3 5 - 2 4 3 3 17 

ครูแนะแนว - 2 - 1 1 - - 1 - - 1 2 
บุคลากรทางการศึกษา/
สนับสนุนการสอน 

4 6 4 6 - 8 - - - 1 1 10 

นักการ/แม่บ้าน 3 3 6 - - 6 - - - - - 6 
รวม 36 66 10 70 21 24 1 10 21 19 26 101 

  2.2 จำนวนครูผู้สอน แยกตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ ค่าเฉลี่ยอายุ อายุราชการ ชั่วโมงสอนต่อสัปดาห์ และ
การพัฒนาตนเอง 

ที ่ กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
จำนวน
(คน) 

ค่าเฉลี่ยของ 

อาย ุ
อายุ 

ราชการ 
คาบสอนต่อ

สัปดาห ์
การพัฒนาตนเอง

(ช.ม.) 
1 ผู้บริหาร 5 53.20 30.40 - 33.60 
2 ภาษาไทย 10 40.10 15.00 18.00 7.40 
3 คณิตศาสตร์ 9 7.89 13.69 21.44 34.22 
4 วิทยาศาสตร์ 18 9.56 12.71 20.78 39.00 
5 สังคมศึกษาฯ 8 36.00 9.25 23.63 11.13 
6 สุขศึกษา 6 39.33 15.50 17.00 20.00 
7 ศิลปะ 6 40.33 16.75 19.83 11.33 
8 การงานอาชีพ 5 53.4 29.6 21.00 9.8 
9 ภาษาต่างประเทศ 12 39.42 11.25 21.17 21.67 
10 แนะแนว 2 42.50 5.88 19.50 39.00 
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รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2563 
(Self - Assessment Report: SAR) 

 

3.  ข้อมูลนักเรียน 

จำนวนนักเรียนปีการศึกษา 2563  รวม  1,567  คน (ข้อมูล ณ วันที่ 9  ธันวาคม  2563) 

ระดับชั้น
เรียน 

ม.1 ม.2 ม.3 
รวม 
ม.ต้น 

ม.4 ม.5 ม.6 
รวม 

ม.ปลาย 
รวม

ทั้งหมด 

เพศ 
ชาย 152 182 137 471 83 76 63 222 693 
หญิง 178 177 157 512 129 116 117 362 874 

รวม 330 359 294 983 212 192 180 584 1,567 
เฉลี่ยต่อ

ห้อง 
36.67 39.89 36.75 37.81 40.60 35.33 36.00 36.50 37.31 

4. ข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
 4.1 ร้อยละของนักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับ 3 ขึ้นไปแยกตามกลุ่มสาระ ปีการศึกษา 2563 

 

 
 
 

61.44

39.01

53.16

61.33

86.79

69.31

71.77

40.23

ภาษาไทย

คณิตศาสตร์

วิทยาศาสตร์

สังคมศึกษาฯ

สุขศึกษาและพลศึกษา

ศิลปะ

การงานอาชีพฯ

ภาษาต่างประเทศ

ปีการศึกษา 2563
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รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2563 
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 4.2 ร้อยละของนักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในระดับ 3 ขึ้นไป แยกตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
ปีการศึกษา 2561-2563 

 
  

64.2

28.74

50.63

53.12

81.01

67.95

74.16

38.92

61.85

28.39

59.83

59.83

59.83

59.83

59.83

59.83

61.44

39.01

53.16

61.33

86.79

69.31

71.77

40.23

0 20 40 60 80 100

ภาษาไทย

คณิตศาสตร์

วิทยาศาสตร์

สังคมศึกษาฯ

สุขศึกษาและพลศึกษา

ศิลปะ

การงานอาชีพฯ

ภาษาต่างประเทศ

ปี 2563 ปี 2562 ปี 2561
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 4.3  ร้อยละของนักเรียนที่มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ระดับ 3 ข้ึนไป  ปีการศึกษา  2563 
 

 
 
 

ที ่ ชั้น น.ร.ทั้งหมด ผ่านเกณฑ์ 
(ระดับ 3 ขึ้นไป) คิดเป็นร้อยละ 

1 ม.1 332 139 41.87 
2 ม.2 360 137 38.06 
3 ม.3 293 107 36.52 
4 ม.4 210 73 34.76 
5 ม.5 195 69 35.38 
6 ม.6 178 62 34.83 

รวม 1568 587 37.44 

 

 

 

41.87
38.06 36.52 34.76 35.38 34.83 37.44

ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6 เฉลี่ย
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4.4  ร้อยละของนักเรียนที่มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ระดับ 3 ข้ึนไป ปีการศึกษา 2561-
2563  

 

50.48

33.33

36.4

24.88

40.31
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37.1

41.26

38.82
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35.05
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44.09

38.13

41.87
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รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2563 
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 4.5 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ประจำปีการศึกษา 2563 

ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน(O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6 ปีการศึกษา 2563 

 

 

41.28
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29.97

33.99

25.51

30.57
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32.14
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ภาษาอังกฤษ

รวมเฉลี่ย

ประเทศ สังกัด จังหวัด โรงเรียน
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รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2563 
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เปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ขั้นพื้นฐาน (O-net)  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6 
ประจำปีการศึกษา  2561-2563 
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รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2563 
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4.6 คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน ปีการศึกษา 2563 

ร้อยละของนักเรียนที่มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ระดับ 3 ขึ้นไปแยกตามระดับชั้น 

 
 

ร้อยละของนักเรียนที่มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ระดับดีขึ้นไป แยกตามรายจุดประสงค์ ปีการศึกษา 2563 

 

97.89

94.17

97.27

90

88.72

100

94.68

มัธยมศึกษาปีท่ี 1

มัธยมศึกษาปีท่ี 2

มัธยมศึกษาปีท่ี 3

มัธยมศึกษาปีท่ี 4

มัธยมศึกษาปีท่ี 5

มัธยมศึกษาปีท่ี 6

เฉลี่ยรวม

96.41

96.07

95.68

94.88

96.34

94.68

96.47

95.87

95.8

92 93 94 95 96 97 98 99 100

รักชาติศาสตร์กษัตริย์

ซื่อสัตย์สุจริต

มีวินัย

ใฝ่เรียนรู้

อยู่อย่างพอเพียง

มุ่งมั่นในการท างาน

รักความเป็นไทย

มีจิตสาธารณะ

เฉลี่ยรวม

2563



ห น้ า  | 15 

 

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2563 
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เปรียบเทียบคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน รายคุณลักษณะ  ปีการศึกษา 2561-2563 

 

4.7 ร้อยละของนักเรียนที่มีความสมารถในการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียนระดับดีขึ้นไป แยกตาม
ระดับชั้น ปีการศึกษา 2563 
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เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของนักเรียนที่มีความสามารถในการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียน ระดับดีขึ้นไป 
ปีการศึกษา  2561-2563 
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 4.8 สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน 5 ด้าน แยกตามสมรรถนะ ปีการศึกษา 2563 
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5. การใช้แหล่งเรียนรู้ 
5.1 แหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรยีน 

แหล่งเรียนรู้ภายใน ระดับชั้น /จำนวนครั้ง/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. ห้องปฏิบัติการ คหกรรม 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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5.2 แหล่งเรียนรู้นอกโรงเรียน  

แหล่งเรียนรู้ภายนอก ระดับชั้น /จำนวนครั้ง 
ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6 

สาธารณสุขเทศบาลเมืองนาสาร 1      
โรงพยาบาลบ้านนาสาร 2 2 2 2 2 2 
สำนักงานขนส่งจังหวัดสุราษฎร์ธานี  
สาขาบ้านนาสาร 

   1 1 1 

สถานีตำรวจ  อ.บ้านนาสาร 1 1 1 1 1 1 
บริษัทฮอนด้า จ.สุราษฎร์ธานี    1   
ชมรมนักวิ่ง อ.บ้านนาสาสาร 1 1 1 1 1 1 
สมาคมศิษย์เก่า โรงเรียนบ้านนาสาร 2 2 2 2 2 2 
ริมคลองฉวาง ต.นาสาร อ.บ้านนาสาร 2 2 2 2 2 2 
ค่ายลูกเสือ บ่อน้ำร้อน อ.บ้านนาสาร 1 1 1 1 1 1 
สวนสละอาทิตย์  ต.นาสาร อ.บ้านนาสาร 1 1 1 1 1 1 
น้ำตกดาดฟ้า ต.ลำพูน อ.บ้านนาสาร  1     
แหล่งน้ำขุนทองหลาง ต.นาสาร อ.บ้านนาสาร   1    
ลำน้ำวังโข อ.บ้านนาสาร   1    
อุทยานแห่งชาติใต้ร่มเย็น(ถ้ำขม้ิน)  1     
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 
สนามกีฬา อำเภอบ้านนาสาร 5 1 1 1 1 1 
สนามกีฬา อบจ.บ้านนา อ.บ้านนาเดิม 1 1 1 1 1 1 
วิทยาลัยการอาชีพเวียงสระ    10 10  
มหาวิทยาลัยราชภัฎ สุราษฎรธ์านี 1 1 1 1 1 1 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขต 
สุราษฎร์ธานี 

1 1  1 1 1 

วิทยาลัยอาชีวศึกษา สุราษฎร์ธานี   1    
วิทยาลัยเทคโนโลยีดอนบอสโก สุราษฎร์ธานี   1    
สนามกีฬา จังหวัดพังงา   1 1 1 1 
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แหล่งเรียนรู้ภายนอก ระดับชั้น /จำนวนครั้ง 
ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6 

จังหวัดภูเก็ต (ค่ายภาษาอังกฤษ)   1    
ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัย    
ราชภัฏสุราษฎร์ธานี  

1 1     

ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  

 1     

อุทยานวิทยาศาสตร์พระจอมเกล้า อ.หว้ากอ 
จ.ประจวบคีรีขันธ์ 

  1    

วัดห้วยมงคล จ.ประจวบคีรีขันธ์   1    
เส้นทางศึกษาธรรมชาติ ป่าชายเลน วนอุทยาน
ปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์ 

  1    

พิพิธภัณฑ์ภาพ 4 มิติ ฟอร์อาร์ทเซค อ.หัวหิน 
จ.ประจวบคีรีขันธ์ 

  1    

อุทธยานราชภักดิ์ ต.หนองแก อ.หัวหิน        
จ.ประจวบคีรีขันธ์ 

  1    

6.  ข้อมูลอาคานสถานที่   
 6.1  อาคารเรียน  จำนวน  4  หลัง 
  -  อาคารแบบ 216   จำนวน  1  หลัง 
   -  อาคารแบบ 424 ก จำนวน  1  หลัง 
  -  อาคารแบบ 418 ค จำนวน  1  หลัง 
  -  อาคารแบบ 216 ล จำนวน  1  หลัง 
 6.2  อาคารประกอบ  จำนวน  6  หลัง  
  -  อาคารแบบ  20/27   จำนวน  2  หลัง 
  -  อาคารฝึกงานเกษตร จำนวน  1  หลัง 
  -  อาคารฝึกงานคหกรรม จำนวน  1  หลัง 
  -  หอประชุมแบบ101ล/27 จำนวน  1  หลัง 
  -  หอประชุมแบบ 005 จำนวน  1  หลัง 
 6.3  จำนวนห้องเรียน  ปีการศึกษา  2563  
  -  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 จำนวน  26  ห้องเรียน     
  -  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 จำนวน  16  ห้องเรียน         
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7. ข้อมูลงบประมาณ ปีการศึกษา 2563 
    การจัดสรรงบประมาณภายในหน่วยงาน 

รายการ จำนวนเงิน (บาท) คิดเป็นร้อยละ 
1.  งบบริหารงานวิชาการ 2,905,848.00 60.00 
2.  งบบริหารจัดการ 1,452,924.00 30.00 
      2.1 บริหารทั่วไป 726,462.00 (15.00) 
      2.2 บริหารงานบุคคล 290,584.00 (6.00) 
      2.3 บริหารงบประมาณ 217,939.00 (4.50) 
      2.4 บริหารกิจการนักเรียน 217,939.00 (4.50) 
3.  งบสำรองจ่าย 484,308.00 10.00 
รวมทั้งสิ้น 4,843,080.00 100 

8.  ผลงานดีเด่นในรอบปีที่ผ่านมา 
7.1 ผลงานดีเด่น    

ประเภท ระดับ/ชื่อรางวัลที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบ 
สถานศึกษา โรงเรียนบ้านนาสารผ่านการประเมินเป็น “ศูนย์การ

เรียนรู ้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ด้าน
การศึกษา ปีการศึกษา 2562”  ณ วันที่  14  กันยายน  
2563 

กระทรวงศึกษาธิการ 

โรงเร ียนบ้านนาสาร ผ่านการคัดเล ือกผลงานด ้าน
นวัตกรรม โครงการ ๑ โรงเรียน ๑ นวัตกรรมของโครงการ
โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล เรื่อง “การพัฒนาระบบ
การสอนออนไลน์ โดยใช้ G Suite For Education ใน
สถานการณ์ COVID-19” ของสำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  ณ วันที่ 30  ธันวาคม  2563 

สำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

โรงเรียนบ้านนาสาร ได้รับเกียรติบัตร เพื่อเป็นขวัญและ
กำลังใจในการพัฒนาสถานศึกษาให้เป็นโรงเรียนดีไม่มี
อบายมุข ประจำปีการศึกษา  2563  เนื ่องในวันครู
แห่งชาติ  พุทธศักราช  2564  ณ วันที่ 16  มกราคม  
2564 

สำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

โรงเรียนบ้านนาสาร ได้รับเกียรติบัตร โครงงานคุณธรรม  
“ปณิธานความดี ทำดีเริ่มได้ที่ใจเรา”  เนื่องในวันคล้ายวัน
สวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพล 
อดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และพระบาทสมเด็จ
พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระปิยมหาราช  ในโครงงาน

สำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
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ประเภท ระดับ/ชื่อรางวัลที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบ 
คุณธรรม เรื่อง “เยาวชน บ.ส.มีจิตอาสา ตามรอยพ่อ” 
จากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
โรงเร ียนบ้านนาสาร ได ้ร ับผลคะแนนการประเมิน
คุณธรรมและความโปร ่งใส  ในการดำเนินงานของ
สถานศึกษา ระดับ A  คะแนน 94.29  ณ วันที ่  9  
ตุลาคม  2563 

สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต 11 

โรงเรียนบ้านนาสาร ได้รับเกียรติบัตร เป็นสถานศึกษาที่มี
ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ระดับเงิน ประเภท
สถานศึกษาระดับมัธยมศึกษาขนาดใหญ่ ประจำปี 2563  
ณ วันที่  7  สิงหาคม  2563  

สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต 11 

ผู้บริหาร นายสมชาย กิจคาม ได้รับรางวัลชนะเลิศ ระดับเหรียญ
ทอง ประเภทนวัตกรรมด้านการบริหารโรงเรียนคุณภาพ 
เรื่อง การพัฒนาระบบการสอนออนไลน์ โดยใช้ G Suite 
For Education ในสถานการณ์ COVID-19 งานประชุม
วิชาการนำเสนอผลงานนวัตกรรมการศึกษาโรงเร ียน
คุณภาพประจำตำบล สำนักงานเขตพื ้นที ่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 11 ณ วันที่ 8 กันยายน  2563 

สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต 11 

นายสมชาย กิจคาม  ได้รับคัดเลือกเป็น “ข้าราชการพล
เรือนดีเด่น” ประจำปี พ.ศ. 2563 ระดับเขตพื ้นที่
การศึกษา ณ วันที่ 20 มกราคม พ.ศ. 2564 

สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา สุราษฎร์ธานี 
ชุมพร 

นายสมชาย กิจคาม  ได้ร ับรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. 
OBEC AWARDS ครั้งที่ 10 ประจำปีการศึกษา 2563 
ระด ับเขตพ ื ้นท ี ่การศ ึกษา ประเภทผ ู ้อำนวยการ
สถานศึกษายอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาขนาดใหญ่ ด้าน
นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน  วันที่ 8 
เมษายน  2564 

สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา สุราษฎร์ธานี 
ชุมพร 

นายพยนต์  ไทยเกิด ได้รับเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติ เป็น
ผู้ทำคุณประโยชน์ทางด้านการศึกษาเป็นแบบอย่างที่ดี
ด ้านการปฏิบัต ิตน ปฏิบัต ิงาน เป็นที ่ประจักษ์ต่อ
สาธารณชน ประจำปี 2563 ณ วันที่  26  สิงหาคม  
2563 

สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา สุราษฎร์ธานี 
ชุมพร 

นายพยนต์  ไทยเกิด  ผ่านการคัดเลือกเป็นผู้บังคับบัญชา
ลูกเสือดีเด่น ประจำปี 2564 ณ วันที ่ 23  เมษายน  
2564 

สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา สุราษฎร์ธานี 
ชุมพร 

นายพยนต์  ไทยเกิด  ได้รับรางวัลครูดีของแผ่นดินขั้น
พ้ืนฐาน โครงการเครือข่ายครูดีของแผ่นดิน เจริญรอย

สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 11 
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ประเภท ระดับ/ชื่อรางวัลที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบ 
ตามเบื้องยุคลบาท 2563 สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 11 
นางปรีดา  ดำด้วงโรม  ได้รับรางวัล ครูดีไม่มีอบายมุข 
ประจำปีการศึกษา 2563 

สำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

ครู รางวัลครูดีไม่มีอบายมุข ประจำปีการศึกษา  2563 
1.  นางสุชาดา  เสวกสูตร 
2.  นายชัยยุทธ  ยิ้มมาก 
3.  นางรัตนา  ธนเกียรติวงษ์ 
4.  นางจรรยา  ไทยทอง 
5.  นางนุตริยา  เครือหงส์ 
6.  นางสาวพนาวรรณ พุฒถนอม 
7.  นางสุกัญญา คงแก้ว 
8.  นางนิทยา  บุญฤทธิ์ 
9.  นางวรุนันท์  บางรักษ์ 
10.  นางจิราวรรณ  นาคพิน 
11.  นางสาวอารีย์  ยีหมาด 
12.  นายเซน  ร่มพฤกษ์ 
13.  นายสมเกียรติ์  จำปีพันธ์ 
14.  นางนันทิยา  หงส์ทอง 
15.  นางสาวดุษฎี  เหมนะ 
16.  นายอาทิตย์  หมวดคงจันทร์ 
17.  นางญาณิศา  รัตนาพร 
18.  นางสาวสุภาวดี  พลายแก้ว 
19.  นายก้องภพ  จรูญพงศ์ 
20.  นางสาวอัมพวัน  คงสุข 
21.  นางสาวนริศรา  นวลอม 
22.  นางสาวสุชาดา  ฉิมพงษ์   
23.  นางสาวสรัลชนา  กลางนุรักษ์ 

สำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

รางวัลครูดีของแผ่นดินขั้นพื้นฐาน โครงการเครือข่าย
ครูดีของแผ่นดิน เจริญรอยตามเบื้องยุคลบาท 2563 
สำนักงานเขตพื้นที่มัธยมศึกษา เขต 11 
1.  นางเยาวภา  สุวรรณรัตน์ 
2.  นางทิพวรรณ  แซ่ตั้ง 
3.  นางกัลยาณี  ถ่างก้าวหน้า 
4.  นางสาวพนาวรรณ พุฒถนอม 
5.  นางนิทยา  บุญฤทธิ์ 

สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 11 
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รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2563 
(Self - Assessment Report: SAR) 

 

ประเภท ระดับ/ชื่อรางวัลที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบ 
6.  นายธีรพงษ์  อนันตวิทยวงศ์ 
7.  นางจิราวรรณ  นาคพิน 
8.  นางสาวอารีย์  ยีหมาด 
9.  นางนันทิยา  หงส์ทอง 
10.  นางศิริรัช  โสมล 
11.  นางสาวดุษฎี  เหมนะ 
12.  นายศิริศักดิ์  ทองเหมือน 
13.  นายอาทิตย์  หมวดคงจันทร์ 
14.  นางสาวสุภาวดี  พลายแก้ว 
15.  นายก้องภพ  จรูญพงศ์ 
16.  นางสาวอัมพวัน  คงสุข 
17.  นายอรรถชัย  สมมะลวน 
18.  นางสาวอภิญญา  ชุมคง 
19.  นางสาวนรีพันธ์  คงนาค 
20.  นางสาวอรอุมา  ชัยสะอาด 
21.  นางสาวฐิตารัตน์  ไชยอมรสิทธิ์ 
22.  นางสาวสุชานาฏ  โปอินทร์ 
23.  ว่าที่ร้อยตรีกฤษณะ  วงศ์สกุล 
นายก้องภพ จรูญพงศ์ นางสาวอัมพวัน คงสุข นาย
อรรถชัย สมมะลวน ได้รับรางวัลชนะเลิศ ระดับเหรียญ
ทอง ประเภทนวัตกรรมด้านการบริหารโรงเรียนคุณภาพ 
เรื ่อง การพัฒนาระบบการสอนออนไลน์ โดยใช้ G 
Suite For Education ในสถานการณ์ COVID-19 งาน
ประชุมวิชาการนำเสนอผลงานนวัตกรรมการศึกษา
โรงเร ียนคุณภาพประจำตำบล สำนักงานเขตพื ้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11  ณ วันที ่ 8 กันยายน  
2563 

สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต 11 

นางสาวพิชญา  พรหมปองสุข  ได้ร ับรางวัลระดับ
เหรียญเงิน ประเภทนวัตกรรมการสอน เรื่อง          “ 
การจัดการเรียนการสอน เรื่องอริยสัจ 4 โดยใช้บอร์ดเกม
ออนไลน์ของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนบ้าน
นาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี” ณ วันที่ 8 กันยายน  2563 

สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต 11 

นางสาวเมธินี มีดี  ได้รับเกียรติบัตร ผลงานที่เป็นเลิศ 
(Best Practice) เรื ่อง “ผลการวิเคราะห์มาตรฐานการ
เรียนรู้และตัวชี้วัด การเขียนแผนการจัดการเรียนรู้” จาก
การอบรมหลักสูตรเสริมสร้างสมรรถนะครูผู ้ช ่วย ผ่า

สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต 11 
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รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2563 
(Self - Assessment Report: SAR) 

 

ประเภท ระดับ/ชื่อรางวัลที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบ 
ระบบออนไลน ์ ของสำน ักงานเขตพื ้นที ่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 11 
นายอาทินันท์ อนุวัฒน์  ได้รับเกียรติบัตร ผลงานที่เป็น
เลิศ (Best Practice) เรื่อง “การสร้างห้องเรียนออนไลน์ 
(Google Classroom)”  จ า ก ก า ร อ บ ร ม ห ล ั ก ส ู ต ร
เสริมสร้างสมรรถนะครูผู ้ช่วย ผ่าระบบออนไลน์ ของ
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 

สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต 11 

นางสาวรัตนา ธนเกียรติวงษ์ และนางศิริรัช  โสมล  
ได้รับเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติ เป็นผู ้ทำคุณประโยชน์
ทางด้านการศึกษาเป็นแบบอย่างที่ดีด้านการปฏิบัติตน 
ปฏิบัติงาน เป็นที ่ประจักษ์ต่อสาธารณชน ประจำปี 
2563 ณ วันที่  26  สิงหาคม  2563 

สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา เขต 11 

นายวินัย  ดำพัฒน์  นางมันธนา  ปุณยปรัชญ์  นาง
จินตนา  บัวเผียน และนางสาวเยาวภา  สุวรรณรัตน์  
ได้ร ับประกาศเกียรติคุณเนื ่องในวาระที ่เกษียณอายุ
ราชการ ได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์ 
สุจริต เป็นผู้เสียสละอุทิศตนและทำคุณประโยชน์อย่างดี
ยิ ่ง ในการจัดการศึกษา ของสำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

สำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

นักเรียน น.ส.กรกมล ศรีแดงยิ่ง  น.ส.อิงกมล เพชรพงษ์  น.ส.
สุพัตรา เมืองน้อย น.ส.วริศรา นุชดอนไผ่ และนาย
วราวุทธรักชาติ นักเรียน ม.4  โรงเรียนบ้านนาสาร ได้รับ
เกียรติบัตร การดำเนินงานโครงงานคุณธรรม “ปณิธาน
ความดี ทำดีเริ่มได้ที่ใจเรา” เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลย
เดชมหาราช บรมนาถบพิตร และพระบาทสมเด็จพระ
จุลจอมเกล้าเจ้าอยู ่หัว พระปิยมหาราช ในโครงงาน
คุณธรรม เรื่อง “เยาวชน บ.ส.มีจิตอาสา ตามรอยพ่อ” 
ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

สำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

รางวัลการแข่งขันทักษะวิชาการ “วชิรวิชาการสุราษฎร์
ธานี” ประจำปีการศึกษา 2563 
รางวัลเหรียญทอง 
1. ด.ญ.ธีรนาฎ  โรยร่วง กิจกรรมการแข่งขันอ่านร้อย
กรอง ระดับม.1-3   
2. ด.ญ.กัญญามาศ  อินทรักษ์ กิจกรรมการแข่งขันเขียน
เรียงความ ระดับม.1-3 

อบจ.สุราษฎร์ธานี 
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รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2563 
(Self - Assessment Report: SAR) 

 

ประเภท ระดับ/ชื่อรางวัลที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบ 
3. น.ส.ปริญดาภัทร์ สินทรัพย์ทวี กิจกรรมการแข่งขัน
เขียนเรียงความ ระดับม.4-6 
4. ด.ช.อัครพล  ชิงโส กิจกรรมการแข่งขันวาดภาพ
ระบายสี ระดับ ม.4-6  
5. ด.ญ.ปภาวริทร์ กมลวัฒนสุนทร กิจกรรมการแข่งขัน
เล่านิทานภาษาอังกฤษ(Story Telling) ระดับม.1-3  
6. ด.ช.กิตต์อธิศ ศศิกานต์วรกุล กิจกรรมการแข่งขันคัด
ลายมือภาษาจีน ระดับม.1-3 
7. ด.ญ.เพ็ญพิชชา หวามา กิจกรรมแข่งเขียนคำศัพท์
ภาษาจีน ระดับม.1-3 
8. ด.ญ.อัญชิสา กินรี กิจกรรมการประกวดร้องเพลงจีน 
ระดับม.1-3 
9. ด.ญ.ศศิกานต์ พรมสวาสดิ์ กิจกรรมแข่งขันวาดภาพ
จีน ระดับม.1-3 
10. น.ส.กมลวรรณ แซ่เค้า กิจกรรมกล่าวสุนทรพจน์
ภาษาจีน ม.4-6 
11. นายกฤษณ ภูสุวรรณ กิจกรรมการแข่งขันเขียน
คำศัพท์ภาษาจีน ระดับม.4-6 
12. นายจิรสิน สระทองเกี้ยว กิจกรรมการแข่งขันวาด
ภาพจีน ระดับม.4-6 
รางวัลเหรียญเงิน 
1. ด.ญ.นารดา บ ุญต ่อย ุทธ กิจกรรมการแข ่งขัน
อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ระดับม.1-3 
2. ด.ช.เอกราช นันบุดดี กิจกรรมการแข่งขันวาดภาพ
ระบายสี ระดับม.1-3 
3. ด.ญ.พรธนัน เพชรประเสริฐ กิจกรรมการแข่งขัน
กล่าวสุนทรพจน์ภาษาจีน ระดับม.1-3 
4. ด.ช.กฤษณะ พรหมรัตน์ กิจกรรมการประกวดเล่า
นิทานภาษาจีน ระดับม.1-3 
5. น.ส.กัญจนพร ช่วยมิตร กิจกรรมการแข่งขันคัด
ลายมือภาษาจีน ระดับม.4-6 
6. น.ส.ปัทมา ทองสมุทร กิจกรรมการประกวดร้องเพลง
จีน ระดับม.4-6 
7. น.ส.ภทรพร สุวรรณรัตน์ กิจกรรมประกวดเล่านิทาน
ภาษาจีน 
รางวัลเหรียญทองแดง 
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รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2563 
(Self - Assessment Report: SAR) 

 

ประเภท ระดับ/ชื่อรางวัลที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบ 
1. ด.ญ.สุวภัทร สุดทอง กิจกรรมการแข่งขันแต่งบทร้อง
กรอง ระดับม.1-3 
2. น.ส.อรัญญา พัฒน์ตลอด กิจกรรมการแต่งบทร้อย
กรอง ระดับม.4-6 
3. ด.ช.อติรุทธ์ หนูสิงห์ กิจกรรมการแข่งขันคิดเลขเร็ว 
ระดับม.1-3 
4. น.ส.ชนกวนันท์ สมหวัง กิจกรรม กิจกรรมการแข่งขัน
อัจฉริยภาพทางสังคมศึกษา ระดับม.4-6 
5. น.ส.กรกนก บุญแสง กิจกรรมการแข่งขันเล่านิทาน
(Story Telling) ระดับม.4-6 
นักเรียนทีม Bss Studio  จำนวน 3 คน คือ นายธนวิชญ์  
ตั ้งนรกุล  นายสิรวิชญ์  ทองเพชร และน.ส.พิลาศ
ลักษณ์  พวงพันธ์  ได้ร ับรางวัลชมเชย การแข่งขัน
ประกวดวีดีโอสั้น ในหัวข้อ “เด็กไทยยุคใหม่ รักได้ รัก
เป็น ปลอดภัย ไกลโควิด” ของสำนักงานเขตพื ้นที่
การศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานี ชุมพร  
และนักเรียนทีม LIT จำนวน 3 คน ได้รับเกียรติบ ัตร   
เข้าร่วมการแข่งขัน คือ  นายอัครพล  ชิงโส  นาย
วรวัฒน์  ช่างสุวรรณ และนายติณห์ณภัทร  ชายทุ่ย   

สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษา สุราษฎร์ธานี 
ชุมพร 

นักเร ียนทีมเด็กฝึกหัด โรงเร ียนบ้านนาสาร ได้รับ
ประกาศนียบัตร ผลงานที่ผ่านการคัดเลือกเข้าสู ่รอบ
ตัดสินผลงาน  ในโครงการสื่อสร้างสรรค์สังคมสมานฉันท์  
ในการประกวดออกแบบส ื ่อ  Info graphic แบบ
เคลื ่อนไหว ภายใต้หัวข้อ “สมานฉันท์สร้างสรรค์
สังคมไทย” ของสำนักงานคณะกรรมการเสริมสร้างความ
สมานฉันท์แห่งชาติ สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม   

สำนักงานคณะกรรมการ
เสริมสร้างความสมานฉันท์
แห่งชาติ สำนักงาน
ปลัดกระทรวงยุติธรรม   

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 รุ ่น  16 ปีหญิง ในการ
แข่งขันมหกรรมกีฬาอบจ.สุราษฎร์ธานี ปีการศึกษา 
2563 

อบจ.สุราษฎร์ธานี 

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 รุ ่น  16 ปีชาย ในการ
แข่งขันมหกรรมกีฬาอบจ.สุราษฎร์ธานี ปีการศึกษา 
2563 

อบจ.สุราษฎร์ธานี 

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 รุ่นประชาชนชาย   ในการ
แข่งขันมหกรรมกีฬาอบจ.สุราษฎร์ธานี ปีการศึกษา 
2563 

อบจ.สุราษฎร์ธานี 
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รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2563 
(Self - Assessment Report: SAR) 

 

ประเภท ระดับ/ชื่อรางวัลที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบ 
รางวัลชนะเลิศ การแข่งขันฟุตซอล รุ่นอายุไม่เกิน 17 ปี
ชาย ในงานเทศกาลปีใหม่และงานกาชาดประจำปี 2563  
อำเภอบ้านนาสาร 

อำเภอบ้านนาสาร 

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การแข่งขันฟุตซอล ใน
รายการ “รด. ฟุตซอลคัฟ” ครั้งที่ 3 

ศูนย์ฝึกนักศึกษาวิชาทหาร 
ค่ายดอนนก 

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 รุ่นอายุไม่เกิน 19 ปีชาย ใน
รายการแซมเปิ้ลคัฟ ครั้งที่ 1 

อำเภอบ้านนาสาร 

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 รุ่นไม่เกิน 17 ปีชาย ในการ
แข่งขันฟุตซอล รายการ “ส. ตารมย์คัฟ” ครั้งที่ 3 

อำเภอบ้านนาสาร 

เข้าร่วมแข่งขันฟุตซอหญิง ในการแข่งขันกีฬานักเรียน 
นักศึกษา เขตการแข่งขันที่ 7 ณ จังหวัดพังงา 

จังหวัด พังงา 

   
7.1 งาน/โครงการ/กิจกรรมที่ประสบความสำเร็จ 

งาน/โครงการ ภาพความสำเร็จ/รางวัลที่ได้รับ 
โครงการพัฒนา
คุณภาพการ
บริหารจัดการ 

        โรงเรียนบ้านนาสาร ใช้การบริหารจัดการเชิงระบบ ตามโมเดล “การน้อมนำหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สู่โรงเรียนมาตรฐานสากล โรงเรียนบ้านนาสาร” โดยใช้ 
ปัจจัยนำเข้า(Input) ด้านการบริหารจัดการ หลักสูตรการเรียนการสอน กิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียน และภาคีเครือข่าย ที่มีอยู่ของโรงเรียน มาใช้กระบวนการ (Process) ของโรงเรียน
มาตรฐานสากล บูรณาการกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มาดำเนินการ  ทำให้
นักเรียน (Output)  เก่ง ดี มีสุข  เป็นเลิศทางวิชาการ  สื่อสารสองภาษา  ล้ำหน้าทาง
ความคิด  ผลิตงานอย่างสร้างสรรค์  ร่วมกันรับผิดชอบต่อสังคมโลก  ส่งผลให้นักเรียนมี
(Outcome) คุณลักษณะในเชิงประจักษ์  3R คือ Reading-อ่านออก, (W)Riting-เขียนได้, 
(A)Rhematic มีทักษะในการคำนวณ  8C คือ Critical Thinking and Problem Solving 
: มีทักษะในการคิดวิเคราะห์ การคิดอย่างมีวิจารณญาณ และแก้ไขปัญหาได้  Creativity 
and Innovation : คิดอย่างสร้างสรรค์ คิดเชิงนวัตกรรม Collaboration Teamwork 
and Leadership : ความร่วมมือ การทำงานเป็นทีม และภาวะผู้นำ Communication 
Information and Media Literacy : ทักษะในการสื่อสาร และการรู้เท่าทันสื่อ Cross-
cultural Understanding : ความเข้าใจความแตกต่างทางวัฒนธรรม กระบวนการคิด
ข้ามวัฒนธรรม Computing and ICT Literacy : ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ และการ
รู ้เท่าทันเทคโนโลยี Career and Learning Skills : ทักษะทางอาชีพ และการเรียนรู้ 
Compassion : มีคุณธรรม มีเมตตา กรุณา มีระเบียบวินัย 

จากการใช้โมเดล “การน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สู่โรงเรียน
มาตรฐานสากล โรงเรียนบ้านนาสาร”ส่งผลให้โรงเรียนบ้านนาสารผ่านการประเมนิเป็น 
“ศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ด้านการศึกษา ปีการศึกษา 
2562”  ณ วันที่  14  กันยายน  2563 และรางวัลอื่น อีกหลายรางวัล  พร้องกันนี้ยัง
ส่งผลให้ ผู้บริหาร ครู และนักเรียนได้รับเกียรติบัตร รางวัลอีกมากมาย 
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รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2563 
(Self - Assessment Report: SAR) 

 

8. ข้อมูลสภาพชุมชนโดยรอบ 

1. สภาพชุมชนรอบบริเวณโรงเรียนมีลักษณะเป็นชุมชนกึ่งเมืองกึ่งชนบท มีประชากรอำเภอบ้านนาสาร 
ประมาณ 70,981 คน ปริมาณความหนาแน่น 84.57 คน/ตารางกิโลเมตร บริเวณใกล้เคียงโดยรอบ
โรงเรียนเป็นชุมชนที่เป็นที่พักอาศัย มีประเพณี/ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น ประเพณีวันสารท / วันลอย
กระทง /วันเงาะโรงเรีย 

2. ผู้ปกครองส่วนใหญ่ จบการศึกษาระดับ มัธยมศึกษา อาชีพหลักของประชากร ทำการเกษตร สวน -
ยางพารา สวนปาล์มน้ำมัน ร้อยละ 72.49 อาชีพรอง การทำสวนผลไม้ เงาะ มังคุด ลองกอง ทุเรียน 
ร้อยละ 18.90 และอาชีพอ่ืน ๆ ร้อยละ 8.61 ประชากรส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ ร้อยละ 99.00 และ
ศาสนาอื่นๆ ร้อยละ 01.00 รายได้รวมเฉลี่ย/คน/ปี ประมาณ 44,735 บาท รายได้รวมเฉลี่ย/ครอบครัว/
ปี ประมาณ 445,345 บาท  

3. โอกาสและข้อจำกัดของโรงเรียน ชุมชนให้การดูแลและช่วยเหลือโรงเรียนเป็นอย่าดี  มีแหล่งเรียนรู้
บริเวณใกล้เคียงโดยรอบโรงเรียนที่เป็นโอกาสให้นักเรียนได้ศึกษาเรียนรู้ได้ง่าย และสะดวกขึ้น ได้แก่ ที่
ทำการไปรษณีย์ , องค์การโทรศัพท์ วัดนาสาร วัดอภัยเขตตาราม สถานีรถไฟ เหมืองแร่ยิบซั่ม ถ้ำขมิ้น  
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 ์

 ✓   

มาตรฐานที่  5  ผู้เรียนมีความรู้และทักษะที่จำเป็นตามหลกัสูตร  ✓   
มาตรฐานที่  6  ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง รักการ
เรียนรู้และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 

   ✓ 

มาตรฐานที่  7  ผู้เรียนมีทักษะในการทำงาน รักการทำงานสามารถ
ทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ และมีเจตคติที่ดีต่ออาชีพสุจริต 

  ✓  

มาตรฐานที่  8  ครูมีวุฒิ ความรู้ ความสามารถตรงกับงานที่รับผิดชอบ
และมีครูเพียงพอ 

  ✓  

มาตรฐานที่  9  ครูมีความสามารถในการจัดการเรียนการสอนอย่างมี
ประสิทธิภาพและเนน้ผู้เรียนเป็นสำคัญ 

  ✓  

มาตรฐานที่  10  ผู้บริหารมีภาวะผู้นำและมีความสามารถในการบริหาร
จัดการศึกษา 

  ✓  
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รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2563 
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มาตรฐานการศึกษาระดับขั้นพ้ืนฐาน เพ่ือการประเมินคุณภาพภายนอก ระดับคุณภาพ 
ปรับปรุง พอใช้ ดี ดีมาก 

มาตรฐานที่  11  สถานศึกษามีการจัดองค์กร โครงสร้าง และการ
บริหารงานอย่างต่อเนื่องอย่างเป็นระบบครบวงจรให้บรรลุเป้าหมาย
การศึกษา 

  ✓  

มาตรฐานที่  12 สถานศึกษามีการจัดกิจกรรมและการเรียนการสอนโดย
เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
 

  ✓  

มาตรฐานที่ 13 สถานศึกษามีหลกัสูตรที่เหมาะสมกับผู้เรียนและทอ้งถิ่น 
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 น้ำหนัก 
(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 ทำเป็น 10.00 7.87 ด ี
ตัวบ่งชี้ท่ี  5  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน 20.00 9.46 พอใช้ 
มาตรฐานที่  1  ผลการจัดการศึกษา    
กลุ่มตัวบ่งชี้อัตลักษณ์    
ตัวบ่งชี้ท่ี  9  ผลการพัฒนาให้บรรลุตามปรัชญา ปณิธาน พันธ์กิจ 
และวัตถุประสงค์ของการจัดการศึกษา 

5.00 4.00 ด ี

ตัวบ่งชี้ท่ี  10  ผลการพัฒนาตามจุดเน้นและจุดเด่นที่ส่งผลสะท้อน
เป็นเอกลักษณ์ของสถานศึกษา 

5.00 4.00 ด ี

กลุ่มตัวบ่งชี้มาตรฐานการส่งเสริม    
ตัวบ่งชี้ท่ี  11  ผลการดำเนินงานโครงการพิเศษเพื่อส่งเสริมบทบาท
ของสถานศึกษา 

5.00 5.00 ดีมาก 

มาตรฐานที่  2  การบริหารจัดการศึกษา    
กลุ่มตัวบ่งชี้พื้นฐาน    
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มาตรฐาน/ตัวบ่งช้ี น้ำหนัก 
(คะแนน) 

คะแนน 
ที่ได้ 

ระดับ
คุณภาพ 

ตัวบ่งชี้ท่ี  7  ประสิทธิภาพของการบริหารจัดการและการพัฒนา
สถานศึกษา 

5.00 4.80 ดีมาก 

กลุ่มตัวบ่งชี้มาตรการส่งเสริม    
ตัวบ่งชี้ท่ี  12  ผลการส่งเสริมพัฒนาสถานศึกษาเพื่อยกระดับ
มาตรฐาน รักษามาตรฐานและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศที่สอดคล้องกับ
แนวทางการปฏิรูปการศึกษา 

5.00 4.00 ด ี

มาตรฐานที่  3  การจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ    
กลุ่มตัวบ่งชี้พื้นฐาน    
ตัวบ่งชี้ท่ี  6  ประสิทธิผลของการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียน
เป็นสำคัญ 

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 จากท้ังหมด 12 ตัวบ่งชี้ (✓) ใช่ (  ) ไม่ใช่ 
-สถานศึกษาไม่มีตัวบ่งชี้ใด ที่มีระดับคุณภาพต้องปรับปรุง หรือต้องปรับปรุงอย่างเร่งด่วน (✓) ใช่  (    )  ไม่ใช่ 

 
สรุปผลการจัดการศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานของสถานศึกษาในภาพรวม 

(✓) สมควรรับรองมาตรฐานการศึกษา    (   ) ไม่สมควรรับรองมาตรฐานการศึกษา 
 
 

 ข้อเสนอแนะเพื่อพัฒนามาตรฐานคุณภาพสถานศึกษาตามมาตรฐานกฎกระทรวงว่าด้วยระบบ
หลักเกณฑ์ วิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2554 

1.  มาตรฐานด้านคุณภาพผู้เรียน 
1. ผู้เรียนที่มีน้ำหนัก ส่วนสูง ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ ควรได้รับการพัฒนาอย่างจริงจังครูที่ปรึกษาหรือ 
2. ครูเวรประจำวันควรให้ข้อมูลเกี่ยวกับการเลือกบริโภคอาหารที่ถูกต้องตามหลักโภชนาการ เพ่ือสร้าง

ความตระหนักในการเลือกบริโภคอาหาร 
3. สถานศึกษาควรประเมินผลโครงการอย่างจริงจัง และพัฒนาด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน 

โดยเฉพาะการสอน O-NET 
4. สถานศึกษาควรกำหนดคุณลักษณะของผู้เรียนเป็นอัตลักษณ์ของสถานศึกษา และกำหนดเกณฑ์ใน

การประเมินให้ชัดเจน 
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5. ผู้บริหารควรเชิญทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทำแผนปฏิบัติงานเพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้
มีอัตลักษณ์ตามปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธ์กิจ อันประกอบด้วยบุคคล 5 ฝ่าย คือ ผู้บริหาร ครู บุคลากร 
ชุมชน และองค์กรภายนอก 

6. สถานศึกษาควรเชิญทุกฝ่ายที่เก่ียวข้อง โดยเฉพาะชุมชน และองค์กรภายนอก เข้าร่วมในการกำหนด
จุดเน้น จุดเด่น หรือความเชี่ยวชาญเฉพาะร่วมกันวางแผนในการดำเนินงาน 

 

     2. มาตรฐานด้านการบรหิารจัดการศึกษา 
1. สถานศึกษาควรทำความร่วมมือกับหน่วยงานต้นสังกัด หรือหน่วยงานสนับสนุนอื่น ๆ เพ่ือทำ

ข้อตกลงร่วมกันในการพัฒนาและรักษาคุณภาพมาตรฐานสถานศึกษา โดยทำเป็นลายลักษณ์อักษร
ที่ชัดเจน 

2. สถานศึกษาควรดำเนินการวางแผนอัตรากำลัง นำเสนอเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 เพ่ือ
ดำเนินการสรรหา บรรจุ แต่งตั้งข้าราชการครูที่จบวิชาเอกภาษาไทย 1 คน วิชาสังคมศึกษา ศาสนา 
และวัฒนธรรม 1 คน  

3. สถานศึกษาควรดำเนินการประเมินผลผลิตจากการใช้งบประมาณ และนำผลจากการประเมินไป
พัฒนางานทุกโครงการให้มีประสิทธิภาพ 

4. สถานศึกษาควรมีการพัฒนาระบบเครือข่าย ข้อมูลสารสนเทศให้สามารถเข้าถึงได้อย่างรวดเร็ว และ
ครอบคลุมข้อมูลทุกด้าน 

5. คณะกรรมการสถานศึกษาควรมีการแต่งตั้งท่ีปรึกษา หรืออนุกรรมการดำเนินงานตามระเบียบ 
6. สถานศึกษาควรให้ความรู ้ในเรื ่องเกณฑ์แต่ละเกณฑ์ในตัวบ่งชี ้ที ่ 7 ได้แก่ ด้านวิชาการด้าน

งบประมาณ ด้านการบริหารงานบุคคล ด้านการบริหารงานทั่วไป แก่เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบให้มี
ความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้อง ชัดเจน และมีการจัดเก็บรวบรวมเอกสารหลักฐานที่เป็นระบบ 

 

     3. มาตรฐานด้านการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
 สถานศึกษาควรอบรมครูในเรื่อง การเขียนโครงงาน (IS) การรายงานผล และการประเมินผลให้เป็นไป
ตามรูปแบบการปฏิบัติ 
     4. มาตรฐานด้านการประกันคุณภาพภายใน 
 สถานศึกษาควรวางแผนในการพัฒนาการศึกษาให้ครอบคลุมตัวบ่งชี้ อัตลักษณ์ และมาตรการส่งเสริมให้
ชัดเจนยิ่งขึ้น 
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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 

 กลยุทธ์(Strategy) 

  1.เพิ่มโอกาสให้ประชากรวัยเรียนในเขตบริการได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม 
  2.พัฒนานักเรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล 
  3.ส่งเสริมนักเรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรมมีทักษะชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
  4.ส่งเสริมครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนาอย่างทั่วถึงและต่อเนื่องเป็นครูมืออาชีพ 
  5.เพิ่มประสิทธิภาพ ในการบริหารจัดการ เน้นกระบวนการมีส่วนร่วม 
  6.ส่งเสริมและ สนับสนุนการใช้สื่อเทคโนโลยีที่ทันสมัย เป็นเครื่องมือในการจัดการเรียนการสอนและ
การบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ 
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2.  อัตลักษณ์ 
 คนดี  ศรีนาสาร 

3.  เอกลักษณ์ 
 มีธรรมะ  พละเด่น  เป็นการงาน 

4.  มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียนบ้านนาสาร 

 มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการประกันคุณภาพภายในของโรงเรียนบ้านนาสาร 
ประกอบด้วย   3  มาตรฐาน  ดังนี้ 

มาตรฐานที่ 1  คุณภาพของผู้เรียน 
มาตรฐานที่ 2  กระบวนการบริหารและการจัดการ 
มาตรฐานที่ 3  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 

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

      1.1.6  ผู้เรียนมีความรู้ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดีต่อการศึกษาต่อ การทำงาน หรืองานอาชีพ 
                 1)  ผู้เรียนมีความรู้และทักษะพ้ืนฐานพร้อมที่จะศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น 
                 2)  ผู้เรียนมีความรู้และทักษะพ้ืนฐานในการทำงานหรืองานอาชีพ 
                 3)  ผู้เรียนมีเจตคติท่ีดีในการทำงานหรืองานอาชีพ 
1.2  คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน 
      1.2.1  ผู้เรียนมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากำหนด 
                 1)  ผู้เรียนมีพฤติกรรมเป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรมตามที่สถานศึกษากำหนด 
                 2)  ผู้เรียนมีพฤติกรรมเคารพในกฎ กติกาที่สถานศึกษากำหนด 
                 3)  ผู้เรียนมีพฤติกรรมเป็นผู้ที่มีค่านิยมและจิตสำนึกท่ีดีตามที่สถานศึกษากำหนด 
      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 และออกกำลังกายอย่างเหมาะสมกับช่วงวัย 
                 2)  ผู้เรียนมีการรักษาสุขภาพจิต อารมณ์ และสังคมอย่างเหมาะสมกับช่วงวัย 
                 3)  ผู้เรียนสามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนด้วยความเข้าใจไม่มีความความขัดแย้ง และมีความสุข  
มาตรฐานที่ 2.  กระบวนการบริหารและการจัดการ 
2.1  มีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจที่สถานศึกษากำหนดชัดเจน 
2.2  มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 
2.3  ดำเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษา และทุกกลุ่มเป้าหมาย 
2.4  พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 
2.5  จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
2.6  จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ 
มาตรฐานที่ 3  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
3.1  จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 
       3.1.1  ครูจัดทำโครงสร้างรายวิชาในรายวิชาที่รับผิดชอบ ตามมาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัดของหลักสูตร
สถานศึกษา 
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5.  งาน/โครงการ/กิจกรรม ที่ดำเนินการในปีการศึกษา 2562 
 5.1 โครงการพัฒนาผู้เรียนสู่มาตรฐานการเรียนรู้ 
 5.2 โครงการส่งเสริมพัฒนาผู้เรียนให้เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ 

       3.1.2  ครูออกแบบหน่วยการเรียนรู้ ที่เน้นให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ โดยผ่านกระบวนการคิด และการปฏิบัติ
จริง 
       3.1.3  ครูจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นให้ผู ้เรียนได้ใช้ทักษะกระบวนการคิด และฝึกปฏิบัติ ให้
ผู้เรียนได้รับการฝึกทักษะการแสดงออก การแสดงความคิดเห็น สรุปองค์ความรู้ นำเสนอผลงาน  และสามารถ
นำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ รวมทั้งนำแผนการจัดการเรียนรู้ในการจัดการเรียนรู้ได้จริง 
3.2  ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 
       3.2.1  ครูใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดการเรียนรู้ โดยเปิดโอกาสให้ผู้เรียนแสวงหาความรดู้วย
ตนเองจากสื่อท่ีหลากหลาย 
       3.2.2  ครูใช้สื่อภายในหรือภายนอกสถานศึกษา มาใช้ในการจัดการเรียนรู้ตามความเหมาะสม 
       3.2.3  ครูนำภูมิปัญญาท้องถิ่นมาใช้ในการจัดการเรียนรู้อย่างเหมาะสม 
3.3  มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก 
       3.3.1  ครูมีการบริหารจัดการชั้นเรียน โดยเน้นการมีปฏิสัมพันธ์เชิงบวก ให้เด็กรักครู ครูรักเด็ก เด็กรักที่
จะเรียนรู้ สามารถเรียนรู้ได้อย่างมีความสุข 
       3.3.2  ครูมีการบริหารจัดการชั้นเรียน โดยเน้นให้เด็กรักที่จะเรียนรู้ร่วมกันอย่างมีความสุข 
3.4 ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และนำผลมาพัฒนาผู้เรียน 
       3.4.1  ครูมีการวัดและประเมินผลเพื่อพัฒนาผู้เรียนตามจุดประสงค์การเรียนรู้ในแผนการจัดการเรยีนรู้ 
โดยใช้เครื่องมือ วิธีการวัดและเกณฑ์การประเมินที่สอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู้ 
       3.4.2  ครูมีการวัดและประเมินผลระหว่างเรียนหลังจากจัดการเรียนรู้จบในแต่ละหน่วย เพื่อนำผลการ
ประเมินไปใช้เป็นส่วนหนึ่งของการตัดสินผลการเรียน โดยใช้เครื่องมือ วิ ธีการวัดและเกณฑ์การประเมินที่
สอดคล้องกับตัวชี้วัด/ผลการเรียนรู้ในแต่ละหน่วย 
       3.4.3  ครูมีการวัดและประเมินผลการจัดการเรียนรู้ทุกตัวชี้วัด/ผลการเรียนรู้ เพื่อนำผลการประเมินไป
ใช้เป็นส่วนหนึ่งของการตัดสินผลการเรียน โดยใช้เครื่องมือ วิธีการวัดและเกณฑ์การประเมินที่สอดคล้องกับ
ตัวชี้วัด/ผลการเรียนรู้แต่ละตัว 
       3.4.4  ครูมีการวัดและประเมินผลการอ่าน คิด วิเคราะห์และเขียน เพื่อนำผลการประเมินไปใช้ในการ
พัฒนาผู้เรียน โดยใช้เครื่องมือ วิธีการวัดและเกณฑ์การประเมินที่สอดคล้องกับนักเรียนแต่ละระดับชั้น 
       3.4.5  ครูมีการวัดและประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ เพื่อนำผลการประเมินไปใช้ในการพัฒนา
ผู้เรียน โดยใช้เครื่องมือ วิธีการวัดและเกณฑ์การประเมินที่สอดคล้องกับนักเรียนแต่ละระดับชั้น 
3.5  มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 
       3.5.1  ครูมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 
       3.5.2  ครูมีชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพระหว่างครูและผู้เกี่ยวข้อง เพื่อพัฒนาและปรับปรุงการ
จัดการเรียนรู้ 
       3.5.3   ครูมีชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพระหว่างครูและผู้เกี่ยวข้อง เพื่อพัฒนาและปรับปรุงการ
จัดการเรียนรู้ รวมทั้งมีข้อมูลย้อนกลับเพ่ือพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 
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 5.3 โครงการเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
 5.4 โครงการแข่งขันทักษะทางวิชาการและแสดงผลงานนักเรียน 
 5.5 โครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ 
 5.6 โครงการส่งเสริมประชาธิปไตย 
 5.7 โครงการส่งเสริมอนุรักษ์ประเพณีท้องถิ่นและเอกลักษณ์ไทย 
 5.8 โครงการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
 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 89.43 ดีเลิศ 90.61 +4.62 ดีเลิศ 
1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของ
ผู้เรียน 

79.48 ดีเลิศ 81.87 +2.39 ดีเลิศ 

      1.1.1  ผู้เรียนมีความสามารถ
ในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร 
และคิดคำนวณ 

80.24 ดีเลิศ 80.60 +0.36 ดีเลิศ 

1)  ผู้เรียนมีความสามารถในการ
อ่านภาษาไทย 

94.30 ยอดเยี่ยม 94.32 +0.02 ยอดเยี่ยม 

2)  ผู้เรียนมีความสามารถในการ
เขียนภาษาไทย 

91.70 ยอดเยี่ยม 91.77 +0.07 ยอดเยี่ยม 

3)  ผู้เรียนมีความสามารถในการ
สื่อสารภาษาไทย 

92.20 ดีเลิศ 92.34 +0.14 ดีเลิศ 

4)  ผู้เรียนมีความสามารถในการ
สื่อสารภาษาอังกฤษ 

61.00 ดีเลิศ  61.84 +0.84 ดีเลิศ 

5)  ผู้เรียนมีความสามารถในการคิด
คำนวณ 

62.00 ดีเลิศ 62.73 +0.73 ดีเลิศ 

      1.1.2  ผู้เรียนมีความสามารถ
ในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมี
วิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยน 
ความคิดเห็น และแก้ปัญหา 

90.04 ดีเลิศ 90.19 +0.15 ดีเลิศ 

1)  ผู้เรียนมีความสามารถในการคิด
วิเคราะห์ 

91.72 ดีเลิศ 91.96 +0.24 ดีเลิศ 

2)  ผู้เรียนมีความสามารถในการคิด
อย่างมีวิจารณญาณ 

89.87 ดีเลิศ 90.04 +0.17 ดีเลิศ 

3)  ผู้เรียนมีความสามารถในการ
อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น 

88.90 ดีเลิศ 88.96 +0.06 ดีเลิศ 

4)  ผู้เรียนมีความสามารถในการ
ตัดสินใจในการแก้ปัญหา 

89.66 ดีเลิศ 89.79 +0.13 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 

79.00 ดีเลิศ 91.58 +12.58 ดีเลิศ 

1)  ผู้เรียนมีความสามารถในการ
รวบรวมความรู้ได้ด้วยตนเอง 

79.00 ดีเลิศ 90.75 +11.75 ดีเลิศ 

2)  ผู้เรียนมีความสามารถในการ
ทำงานเป็นทีม 

80.00 ดีเลิศ 92.21 +12.21 ดีเลิศ 

3)  ผู้เรียนมีความสามารถในการ
เชื่อมโยงองค์ความรู้และ
ประสบการณ์มาใช้ในการ
สร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆเป็น
แนวความคิด โครงงาน โครงการ 
ชิ้นงาน ผลผลิต 

78.00 ดีเลิศ 91.77 +13.77 ดีเลิศ 

      1.1.4  ผู้เรียนมีความสามารถ
ในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร 

97.86 ยอดเยี่ยม 98.07 +0.21 ยอดเยี่ยม 

1)  ผู้เรียนมีความสามารถในการใช้
เทคโนโลยี 

98.86 ยอดเยี่ยม 98.92 +0.06 ยอดเยี่ยม 

2)  ผู้เรียนมีความสามารถในการใช้
สารสนเทศ 

97.36 ยอดเยี่ยม 97.64 +0.28 ยอดเยี่ยม 

3)  ผู้เรียนมีความสามารถในการใช้
เทคโนโลยีในการสื่อสาร 

97.36 ยอดเยี่ยม 97.64 +0.28 ยอดเยี่ยม 

      1.1.5  ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนตามหลักสูตร
สถานศึกษา 

33.79 ปานกลาง 34.01 0.22 ดี 

1)  ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ตามหลักสูตรสถานศึกษา 

38.35 ปานกลาง 37.44 -0.91 กำลัง
พัฒนา 

2)  ผู้เรียนมีความก้าวหน้าในผล
การทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติ 

29.23 ปานกลาง 30.57 +1.34 ดีเลิศ 

      1.1.6  ผู้เรียนมีความรู้ ทักษะ
พ้ืนฐาน และเจตคติท่ีดีต่อ

95.97 ยอดเยี่ยม 96.77 +0.80 ยอดเยี่ยม 
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มาตรฐาน/ประเด็นพิจารณา 

ค่าเป้าหมาย ผลการประเมิน 

เชิง
ปริมาณ 
(ร้อยละ) 

เชิง
คุณภาพ 

เชิงปริมาณ 
เชิง

คุณภาพ 
ร้อยละ 
ที่ได้ 

ร้อยละ
เปรียบเทียบ
ค่าเป้าหมาย 

การศึกษาต่อ การทำงาน หรืองาน
อาชีพ 
1)  ผู้เรียนมีความรู้และทักษะ
พ้ืนฐานพร้อมที่จะศึกษาต่อในระดับ
ที่สูงขึ้น 

91.60 ยอดเยี่ยม 93.94 +2.34 ยอดเยี่ยม 

2)  ผู้เรียนมีความรู้และทักษะ
พ้ืนฐานในการทำงานหรืองานอาชีพ 

98.00 ยอดเยี่ยม 98.02 +0.02 ยอดเยี่ยม 

3)  ผู้เรียนมีเจตคติที่ดีในการทำงาน
หรืองานอาชีพ 

98.30 ยอดเยี่ยม 98.34 +0.04 ยอดเยี่ยม 

1.2  คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของ
ผู้เรียน 

99.38 ยอดเยี่ยม 99.34 +6.84 ยอดเยี่ยม 

      1.2.1  ผู้เรียนมีคุณลักษณะ
และค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษา
กำหนด 

99.76 ยอดเยี่ยม 99.80 +0.04 ยอดเยี่ยม 

1)  ผู้เรียนมีพฤติกรรมเป็นผู้มี
คุณธรรม จริยธรรมตามที่
สถานศึกษากำหนด 

99.70 ยอดเยี่ยม 99.74 +0.04 ยอดเยี่ยม 

2)  ผู้เรียนมีพฤติกรรมเคารพในกฎ 
กติกาที่สถานศึกษากำหนด 

99.70 ยอดเยี่ยม 99.74 +0.04 ยอดเยี่ยม 

3)  ผู้เรียนมีพฤติกรรมเป็นผู้ที่มี
ค่านิยมและจิตสำนึกท่ีดีตามท่ี
สถานศึกษากำหนด 

99.88 ยอดเยี่ยม 99.93 +0.05 ยอดเยี่ยม 

      1.2.2  ผู้เรียนมีความภูมิใจใน
ท้องถิ่นและความเป็นไทย 

98.05 ยอดเยี่ยม 98.12 +0.07 ยอดเยี่ยม 

1)  ผู้เรียนมีความภาคภูมิใจใน
ท้องถิ่นและเห็นคุณค่าของความ
เป็นไทย 

98.00 ยอดเยี่ยม 98.09 +0.09 ยอดเยี่ยม 

2)  ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์
วัฒนธรรมประเพณี รวมทั้งภูมิ
ปัญญาไทย 

98.10 ยอดเยี่ยม 98.15 +0.05 ยอดเยี่ยม 
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มาตรฐาน/ประเด็นพิจารณา 

ค่าเป้าหมาย ผลการประเมิน 

เชิง
ปริมาณ 
(ร้อยละ) 

เชิง
คุณภาพ 

เชิงปริมาณ 
เชิง

คุณภาพ 
ร้อยละ 
ที่ได้ 

ร้อยละ
เปรียบเทียบ
ค่าเป้าหมาย 

      1.2.3  ผู้เรียนยอมรับที่จะอยู่
ร่วมกันบนความแตกต่างและ
หลากหลาย 

99.78 ยอดเยี่ยม 99.79 +0.21 ยอดเยี่ยม 

1)  ผู้เรียนยอมรับและอยู่ร่วมกัน
บนความแตกต่างระหว่างบุคคลใน
ด้านเพศ วัย 

99.68 ยอดเยี่ยม 99.74 +0.06 ยอดเยี่ยม 

2)  ผู้เรียนยอมรับและอยู่ร่วมกัน
บนความแตกต่างระหว่างเชื้อชาติ 
ศาสนา  

99.70 ยอดเยี่ยม 99.81 +0.11 ยอดเยี่ยม 

3)  ผู้เรียนยอมรับและอยู่ร่วมกัน
บนความแตกต่างระหว่างภาษา 
วัฒนธรรม ประเพณี 

99.95 ยอดเยี่ยม 100 +0.05 ยอดเยี่ยม 

      1.2.4  ผู้เรียนมีสุขภาวะทาง
ร่างกายและจิตสังคม 

99.93 ยอดเยี่ยม 99.85 -0.08 ดีเลิศ 

1)  ผู้เรียนมีการรักษาสุขภาพกาย 
และออกกำลังกายอย่างเหมาะสม
กับช่วงวัย 

99.80 ยอดเยี่ยม 99.87 +0.07 ยอดเยี่ยม 

2)  ผู้เรียนมีการรักษาสุขภาพจิต 
อารมณ์ และสังคมอย่างเหมาะสม
กับช่วงวัย 

100 ยอดเยี่ยม 99.68 -0.32 กำลัง
พัฒนา 

3)  ผู้เรียนสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่น
ด้วยความเข้าใจไม่มีความความ
ขัดแย้ง และมีความสุข  

100 ยอดเยี่ยม 100 0 ยอดเยี่ยม 

มาตรฐานที ่2  กระบวนการ
บริหารและการจัดการ 

- ยอดเยี่ยม - - ยอดเยี่ยม 

2.1  มีเป้าหมายวิสัยทัศน์และ  
พันธกิจที่สถานศึกษากำหนดชัดเจน 

- ยอดเยี่ยม - - ยอดเยี่ยม 

2.2  มีระบบบริหารจัดการคุณภาพ
ของสถานศึกษา 

- ยอดเยี่ยม - - ยอดเยี่ยม 

2.3  ดำเนินงานพัฒนาวิชาการที่
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   กระบวนกา ร
จัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียน
เป็นสำคัญ   

89.21 ยอดเยี่ยม 88.77 +10.37 ดีเลิศ 

3.1  จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการ
คิดและปฏิบัต ิจร ิง และสามารถ
นำไปประยุกต์ ใช้ในชีวิตได้ 

95.33 ยอดเยี่ยม 99.11 +3.78 ยอดเยี่ยม 

      3.1.1  คร ูจ ัดทำโครงสร ้าง
รายวิชาในรายวิชาที ่ร ับผ ิดชอบ 
ตามมาตรฐานการเรียนรู ้ ตัวชี ้วัด
ของหลักสูตรสถานศึกษา 

96.00 ยอดเยี่ยม 100 +4.00 ยอดเยี่ยม 

      3.1.2  ครูออกแบบหน่วยการ
เรียนรู้ ที่เน้นให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ โดย
ผ่านกระบวนการคิด และการปฏิบัติ
จริง 

96.00 ยอดเยี่ยม 100 +4.00 ยอดเยี่ยม 

      3 .1 .3   คร ู จ ั ดทำแผนการ
จัดการเรียนรู้ที ่เน้นให้ผู้เรียนได้ใช้
ท ักษะกระบวนการค ิด และฝึก
ปฏิบัติ ให้ผู้เรียนได้รับการฝึกทักษะ
การแสดงออก การแสดงความ
คิดเห็น สรุปองค์ความรู ้ นำเสนอ
ผ ล ง า น   แ ล ะ ส า ม า ร ถ น ำ ไ ป
ประยุกต์ใช้ในชีว ิตได้ รวมทั ้งนำ

94.00 ยอดเยี่ยม 97.33 +3.33 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  ใช้สื ่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ 
และแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 

83.67 ดีเลิศ 84.00 +0.33 ดีเลิศ 

      3.2.1  ครูใช้สื ่อ เทคโนโลยี
สารสนเทศในการจัดการเรียนรู้ โดย
เปิดโอกาสให้ผู้เรียนแสวงหาความรู้
ด้วยตนเองจากสื่อที่หลากหลาย 

88.00 ดีเลิศ 97.33 +9.33 ยอดเยี่ยม 

      3.2.2  ครูใช ้ส ื ่อภายในหรือ
ภายนอกสถานศึกษา มาใช้ในการ
จัดการเรียนรู้ตามความเหมาะสม 

88.00 ดีเลิศ 90.67 +2.67 ยอดเยี่ยม 

      3.2.3  ครูนำภูมิปัญญาท้องถิ่น
มาใช้ในการจัดการเร ียนร ู ้อย ่าง
เหมาะสม 

75.00 ดีเลิศ 64.00 -11.00 กำลัง
พัฒนา 

3.3  มีการบริหารจัดการชั้นเรียน
เชิงบวก 

94.00 ยอดเยี่ยม 99.33 +5.33 ยอดเยี่ยม 

      3.3.1  ครูมีการบริหารจัดการ
ชั้นเรียน โดยเน้นการมีปฏิสัมพันธ์
เชิงบวก ให้เด็กรักครู ครูรักเด็ก เด็ก
รักที ่จะเรียนรู ้ สามารถเรียนรู ้ได้
อย่างมีความสุข 

94.00 ยอดเยี่ยม 100 +6.00 ยอดเยี่ยม 

      3.3.2  ครูมีการบริหารจัดการ
ชั ้นเร ียน โดยเน้นให้เด ็กร ักที ่จะ
เรียนรู้ร่วมกันอย่างมีความสุข 

94.00 ยอดเยี่ยม 98.67 +4.67 ยอดเยี่ยม 

3.4 ตรวจสอบและประเมินผู้เรียน
อย ่าง เป ็นระบบ และนำผลมา
พัฒนาผู้เรียน 

92.40 
 

ยอดเยี่ยม 98.67 +6.27 ยอดเยี่ยม 

      3 . 4 . 1   ค ร ู ม ี ก า ร ว ั ด และ
ประเมินผลเพื่อพัฒนาผู้เรียนตาม
จุดประสงค์การเรียนรู้ในแผนการ
จ ัดการเร ียนร ู ้  โดยใช ้เคร ื ่องมือ 

93.00 ยอดเยี่ยม 98.67 +5.67 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 ร ู ม ี ก า ร ว ั ด และ
ประเมินผลระหว่างเรียนหลังจาก
จัดการเร ียนรู ้จบในแต่ละหน่วย 
เพ่ือนำผลการประเมินไปใช้เป็นส่วน
หนึ่งของการตัดสินผลการเรียน โดย
ใช้เครื ่องมือ วิธีการวัดและเกณฑ์
การประเมินที่สอดคล้องกับตัวชี้วัด/
ผลการเรียนรู้ในแต่ละหน่วย 

 93.00 ยอดเยี่ยม 96.00 +3.00 ยอดเยี่ยม 

      3 . 4 . 3   ค ร ู ม ี ก า ร ว ั ด และ
ประเมินผลการจัดการเรียนรู ้ทุก
ตัวชี ้ว ัด/ผลการเรียนรู้ เพื ่อนำผล
การประเมินไปใช้เป็นส่วนหนึ่งของ
การต ัดส ินผลการเร ียน โดยใช้
เครื่องมือ วิธีการวัดและเกณฑ์การ
ประเมินที่สอดคล้องกับตัวชี้วัด/ผล
การเรียนรู้แต่ละตัว 

90.00 ยอดเยี่ยม 98.67 +8.67 ยอดเยี่ยม 

      3 . 4 . 4   ค ร ู ม ี ก า ร ว ั ด และ
ประเมินผลการอ่าน คิด วิเคราะห์
และเขียน เพ่ือนำผลการประเมินไป
ใช ้ในการพัฒนาผ ู ้ เร ียน โดยใช้
เครื่องมือ วิธีการวัดและเกณฑ์การ
ประเมินที่สอดคล้องกับนักเรียนแต่
ละระดับชั้น 

93.00 ยอดเยี่ยม 100 +7.00 ยอดเยี่ยม 

      3.4.5  ครูมีการวัดและประเมิน
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ เพื่อนำ
ผลการประเมินไปใช้ในการพัฒนา
ผู้เรียน โดยใช้เครื่องมือ วิธีการวัด
และเกณฑ์การประเมินที่สอดคล้อง
กับนักเรียนแต่ละระดับชั้น 

93.00 ยอดเยี่ยม 100 +7.00 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
ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและ
ปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 

80.67 ดีเลิศ 77.78 -2.89 ปานกลาง 

      3.5.1  ครูมีการแลกเปลี ่ยน
เรียนรู ้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับ
เพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการ
เรียนรู้ 

88.00 ดีเลิศ 89.33 +1.33 ดีเลิศ 

      3.5.2  คร ูม ีช ุมชนแห่งการ
เรียนรู้ทางวิชาชีพระหว่างครูและ
ผู้เกี่ยวข้อง เพื่อพัฒนาและปรับปรุง
การจัดการเรียนรู้ 

79.00 ดีเลิศ 72.00 -7.00 กำลัง
พัฒนา 

      3.5.3   ครูมีช ุมชนแห่งการ
เรียนรู้ทางวิชาชีพระหว่างครูและ
ผู้เกี่ยวข้อง เพื่อพัฒนาและปรับปรุง
การจัดการเรียนรู้ รวมทั้งมีข้อมูล
ย้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุง
การจัดการเรียนรู้ 

75.00 ดีเลิศ 72.00 -3.00 กำลัง
พัฒนา 

 
ผลการประเมินรายมาตรฐาน 

 

มาตรฐานที่ 1  คุณภาพของผู้เรียน  ระดับคุณภาพ : ดีเลิศ 

1.  กระบวนการพัฒนา 
โรงเรียนบ้านนาสารมีกระบวนการพัฒนาผู้เรียนด้วยวิธีการที่หลากหลายและเหมาะสม   โดยวิเคราะห์

ผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนในปีการศึกษาที่ผ่านมา  นำมาร่วมตั้งค่าเป้าหมายคุณภาพผู้เรียน  ร่วมคิดแผนงาน
โครงการ เพื่อดำเนินการให้นักเรียนโรงเรียนบ้านนาสาร มีคุณภาพตามเป้าหมายที่วางไว้  มีการดำเนินการตาม
แผนงานโครงการ  ตั้งแต่จัดทำและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาให้สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น
พื้นฐาน พุทธศักราช 2551  ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560  จัดรายวิชาเพิ่มเติม และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ให้
สอดคล้องกับสภาพและบริบทของโรงเรียนและท้องถิ่น ซึ่งส่งเสริม และตอบสนองความต้องการ ความถนัด และ
ความสนใจของผู้เรียน  โดยครูมีการวิเคราะห์หลักสูตร กำหนดเป้าหมายคุณภาพผู้เรียนทั้งด้านความรู้ ทักษะ 
กระบวนการ สมรรถนะ คุณลักษณะอันพึงประสงค์  มีการวิเคราะห์นักเรียนเป็นรายบุคคล  ออกแบบการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ให้นักเรียนผ่านกระบวนการคิดและการปฏิบัติจริง สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน
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ได้  ตามมาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัดของหลักสูตรสถานศึกษา มีแผนการจัดการเรียนรู้ที ่สามารถนำไปจัด
กิจกรรมได้จริง และมีนวัตกรรมในการจัดการเรียนรู ้ ตอบสนองความแตกต่างระหว่างบุคคล  โดยใช้สื่อ
เทคโนโลยีที่เหมาะสม  ผนวกกับการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ที่หลากหลาย  มีการให้คำแนะนำ คำปรึกษา และ
แก้ไขปัญหาให้แก่นักเรียน ทั้งด้านการเรียน และคุณภาพชีวิตด้วยความเสมอภาค  ครูมีการศึกษาวิจัยและ
พัฒนาการจัดการเรียนรู้  ครูประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดี ปฏิบัติงานเต็มเวลา เต็มความสามารถ  นำผลการ
นิเทศมาปรับพัฒนาการจัดการเรียนรู้อยู่เสมอ และต่อเนื่อง  ตามโครงการพัฒนาผู้เรียนสู่มาตรฐานการเรยีนรู้  
โครงการส่งเสริมพัฒนาผู้เรียนให้เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้  โครงการเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  โครงการ
แข่งขันทักษะวิชาการและแสดงผลงานนักเรียน   โครงการพัฒนาระบบ ICT  มีการจัดกิจกรรมส่งเสริม
ความสามารถของนักเรียนด้านการอ่าน  การเขียน การสื่อสาร การคิดคำนวณ  โดยคัดกรองนักเรียนเพ่ือพัฒนา
ทักษะการอ่าน การเขียนการสื่อสารภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และการคิดคำนวณ  จัดกิจกรรมวางทุกงาน อ่าน
ทุกคน  กิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน  กิจกรรมสัปดาห์ห้องสมุด  กิจกรรมวันสุนทรภู่  กิจกรรมวันภาษาไทย
แห่งชาติ  กิจกรรมชุมนุมรักษ์ภาษาไทย  ชุมนุมหนังสือเล่มเล็ก  กิจกรรมแข่งขันทักษะภาษาไทย ภาษาอังกฤษ 
คณิตคิดเร็ว  กิจกรรมค่ายวิชาการ  กิจกรรมค่ายบูรณาการห้องเรียนพิเศษวิทย์คณิตและอังกฤษ  มีการส่งเสริม
การคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ สามารถอภิปราย แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและแก้ปัญหา  ส่งเสริมให้
นักเรียนมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร  มีความพร้อมในการศึกษาต่อและการ
ทำงาน  ผ่านกิจกรรมต่างๆอย่างหลากหลาย  ได้แก่  กิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ  กิจกรรมการเรียน
การสอนออนไลน์  กิจกรรมส่งเสริมนักเรียนเพื่อเข้าค่ายโอลิมปิควิชาการ  การจัดการเรียนรู้รายวิชาการศึกษา
ค้นคว้าและสร้างองค์ความรู้ Independent  Study (Is)  การจัดการเรียนรู้และประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์  
โครงงานคณิตศาสตร์  โครงงานคอมพิวเตอร์  โครงงานวิชาการงานอาชีพ  กิจกรรมส่งเสริมการใช้ ICT  กิจกรรม
ส่งเสริมความเป็นเลิศทางเทคโนโลยี  กิจกรรมตอบปัญหาเทคโนโลยี  กิจกรรมประกวดภาพถ่ายทางวิทยาศาสตร์  
กิจกรรมแข่งขันหุ่นยนต์  เป็นต้น 

นอกจากนี้ โรงเรียนบ้านนาสาร ได้มีการดำเนินการเพื่อพัฒนาทักษะชีวิตของผู้เรียน เพื่อให้อยู่ในสังคม
ได้อย่างมีความสุข  เน้นการพัฒนาด้านคุณธรรม จริยธรรม  ให้มีคุณลักษณะและค่านิยมที่พึงประสงค์  ประพฤติ
ปฏิบัติตนที่ไม่ขัดกับกฎหมายและวัฒนธรรมอันดีของสังคม  มีความภูมิใจในท้องถิ่น และความเป็นไทย ยอมรับที่
จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลายในสังคม  โดยจัดโครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมและค่านยิมที่
พึงประสงค์  โครงการส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน  โครงการส่งเสริมอนุรักษ์ประเพณีท้องถิ่นและเอกลักษณ์
ไทย  โครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน  ผ่านกิจกรรมปฐมนิเทศ  ปัจฉิมนิเทศ  กิจกรรมเยี่ยมบ้าน  กิจกรรมค่าย
คุณธรรม ต้นกล้าของพ่อ  กิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี และบำเพ็ญประโยชน์  กิจกรรมอาสาพัฒนา กิจกรรมนักศึกษาวิชา
ทหาร  กิจกรรมสภานักเรียน  กิจกรรมสภานักเรียน  กิจกรรมรักการออมกับธนาคารโรงเรียน  กิจกรรมวันไหว้ครู  
กิจกรรมเกี่ยวกับสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์  วัฒนธรรมประเพณีต่าง ๆ  ได้แก่  กิจกรรมสอบธรรมศึกษา  
กิจกรรมวันสำคัญทางศาสนา  กิจกรรมวันปีใหม่  วันเด็ก  ร่วมกิจกรรมงานเงาะโรงเรียน  งานลอยกระทง  กิจกรรมหน้า
เสาธง  กิจกรรมสวดมนต์ยาวในวันธรรมสวน หรือวันพระใหญ่ เป็นต้น  อีกทั้งยังจัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาวะทางร่างกาย
และลักษณะจิตสังคม  โดยจัดโครงการส่งเสริมสุขภาพอนามัยนักเรียน  ได้แก่กิจกรรมสัปดาห์ต่อต้านยาเสพติด  เดิน
รณรงค์วันลดบุหรี่โลก  กิจกรรมวันเอดส์โลก  กิจกรรมฟันสะอาด เหงือกแข็งแรง  กิจกรรมแข่งขันกีฬาสีภายใน  แข่งขัน
กรีฑาอำเภอบ้านนาสาร แข่งขันกรีฑาจังหวัด  กิจกรรมบริจาคโลหิต กับสภากาชาด  เป็นต้น 
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2.  ผลการพัฒนา 

จากการใช้เครื่องมือและวิธีการในการประเมินคุณภาพนักเรียนโรงเรียนบ้านนาสาร ในปีการศึกษา 
2563  พบว่า มีผลการประเมินคุณภาพผู้เรียน ด้านผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการ อยู่ในระดับคุณภาพดีเลิศ  โดยมี
ผลการประเมินระดับคุณภาพยอดเยี่ยม จำนวน  2 ประเด็น  คือ ประเด็นมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร  และประเด็นมีความรู้ ทักษะพ้ืนฐาน และเจตคติท่ีดีต่อการศึกษาต่อ การทำงาน หรือ
งานอาชีพ  มีผลการประเมินระดับคุณภาพดีเลิศ จำนวน 3  ประเด็น คือ ประเด็นมีความสามารถในการอ่าน 
การเขียน การสื่อสาร และคิดคำนวณ  ประเด็นมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ 
อภิปรายแลกเปลี่ยน ความคิดเห็น และแก้ปัญหา และประเด็นมีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม  มีผลการ
ประเมินระดับคุณภาพดี จำนวน 1  ประเด็น คือประเด็นมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา   

มีผลการประเมินด้านคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน ในระดับคุณภาพยอดเยี่ยม จำนวน 3  
ประเด็น  คือ ประเด็นผู้เรียนมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากำหนด  ประเด็นผู้เรียนมีความภูมิใจ
ในท้องถิ่นและความเป็นไทย  และประเด็นผู้เรียนยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย และ 
มีผลการประเมินระดับคุณภาพดีเลิศ จำนวน 1  ประเด็น คือ ประเด็นผู้เรียนมีสุขภาวะทางร่างกายและจิต
สังคม   

ประเด็นพิจารณา ผลการประเมิน 

1.1 ผู้เรียนมีความสามารถ
ในการอ่าน การเขียน การ
สื่อสาร และคิดคำนวณ 

ระดับคุณภาพดีเลิศ 

1)  ผู้เรียนมีความสามารถ
ในการอ่านภาษาไทย 

ระดับยอดเยี่ยม :  ผู้เรียนที่ผ่านเกณฑ์การประเมินความสามารถในการอ่านภาษาไทย 
สูงกว่าเป้าหมายที่กำหนด  คือเท่ากับ  94.32  (เป้าหมาย ร้อยละ 94.30/ยอดเยี่ยม) 

ร้อยละของจำนวนนักเรียนที่ผ่านเกณฑ์การประเมิน 
ความสามารถในการอ่านภาษาไทย 
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ประเด็นพิจารณา ผลการประเมิน 

2)  ผู้เรียนมีความสามารถ
ในการเขียนภาษาไทย 
 

 

ระดับยอดเยี่ยม :  ผู้เรียนที่ผ่านเกณฑ์การประเมินความสามารถในการเขียนภาษาไทย 
สูงกว่าเป้าหมายที่กำหนด  คือเท่ากับ  91.77  (เป้าหมาย ร้อยละ 91.70/ยอดเยี่ยม) 

ร้อยละของจำนวนนักเรียนที่ผ่านเกณฑ์การประเมิน 
ความสามารถในการเขียนภาษาไทย 

 

3)  ผู้เรียนมีความสามารถ
ในการสื่อสารภาษาไทย 

ระดับดีเลิศ :  ผู้เรียนที่ผ่านเกณฑ์การประเมินความสามารถในการสื่อสารภาษาไทย    
สูงกว่าเป้าหมายที่กำหนด  คือเท่ากับ  92.34  (เป้าหมาย ร้อยละ 92.20/ดีเลิศ) 

ร้อยละของจำนวนนักเรียนที่ผ่านเกณฑ์การประเมิน 
ความสามารถในการสื่อสารภาษาไทย 
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ประเด็นพิจารณา ผลการประเมิน 

4)  ผู้เรียนมีความสามารถ
ในการสื่อสารภาษาอังกฤษ  
 
 

ระดับดีเลิศ :  ผู้เรียนผ่านเกณฑ์การประเมินความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษ 
สูงกว่าเป้าหมายที่กำหนด  คือเท่ากับ  61.84  (เป้าหมาย ร้อยละ 61.00/ดีเลิศ) 

ร้อยละของจำนวนนักเรียนที่ผ่านเกณฑ์การประเมิน 
ความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษ 

 

 
 

5)  ผู้เรียนมีความสามารถ
ในการคิดคำนวณ  

ระดับดีเลิศ :  ผู้เรียนผ่านเกณฑ์การประเมินความสามารถในการคิดคำนวณ สูงกว่า
เป้าหมายที่กำหนด  คือเท่ากับ  62.73  (เป้าหมาย ร้อยละ 62.00/ดีเลิศ) 

รอ้ยละของจำนวนนักเรียนที่ผ่านเกณฑ์การประเมินความสามารถในการคิดคำนวณ 
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ประเด็นพิจารณา ผลการประเมิน 
1.2  ผู้เรียนมีความสามารถในการคิด
วิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ 
อภิปราย แลกเปลี ่ยนความคิดเห็น 
และแก้ปัญหา 

ระดับคุณภาพดีเลิศ 

1)  ผู้เรียนมีความสามารถในการคิด
วิเคราะห์  
 

ระดับดีเลิศ :  ผู้เรียนผ่านเกณฑ์การประเมินความสามารถในการคิดวิเคราะห์  
สูงกว่าเป้าหมายที่กำหนด  คือเท่ากับ  91.96  (เป้าหมาย  ร้อยละ  91.72/ 
ดีเลิศ) 

ร้อยละของจำนวนนักเรียนที่ผ่านเกณฑ์การประเมิน 
ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ 

 
2)  ผู้เรียนมีความสามารถในการคิด
อย่างมีวิจารณญาณ  
 

ระดับดีเลิศ :  ผู้เรียนผ่านเกณฑ์การประเมินความสามารถในการคิดคิดอย่างมี
วิจารณญาณ  สูงกว่าเป้าหมายที่กำหนด  คือเท่ากับ  90.04  (เป้าหมาย ร้อย
ละ 89.87/ดีเลิศ)  

ร้อยละของจำนวนนักเรียนที่ผ่านเกณฑ์การประเมิน 
ความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณ 
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ประเด็นพิจารณา ผลการประเมิน 
3)  ผู ้เร ียนมีความสามารถในการ
อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น 

ระดับดีเลิศ :  ผู้เรียนผ่านเกณฑ์การประเมินความสามารถในการอภิปราย
แลกเปลี ่ยนความคิดเห็น  สูงกว่าเป้าหมายที่กำหนด  คือเท่ากับ  88.96  
(เป้าหมาย ร้อยละ 88.90/ดีเลิศ) 

ร้อยละของจำนวนนักเรียนที่ผ่านเกณฑ์การประเมิน 
ความสามารถในการอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น 

 
4)  ผู ้เร ียนมีความสามารถในการ
ตัดสินใจแก้ปัญหา 

ระดับดีเลิศ :  ผู้เรียนผ่านเกณฑ์การประเมินความสามารถในการตัดสินใจ
แก้ปัญหา สูงกว่าเป้าหมายที่กำหนด  คือเท่ากับ  89.79  (เป้าหมาย ร้อยละ 
89.66/ดีเลิศ) 

ร้อยละของจำนวนนักเรียนที่ผ่านเกณฑ์การประเมิน 
ความสามารถในการตัดสินใจแก้ปัญหา 
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ประเด็นพิจารณา ผลการประเมิน 
1.3  ผู ้เรียนมีความสามารถในการ
สร้างนวัตกรรม 

ระดับคุณภาพดีเลิศ  
 

1)  ผู ้เร ียนมีความสามารถในการ
รวบรวมความรู้ได้ด้วยตนเอง 

ระดับดีเลิศ :  ผู้เรียนผ่านเกณฑ์การประเมินความสามารถในการรวบรวม
ความรู้ได้ด้วยตนเองสูงกว่าเป้าหมายที่กำหนด  คือเท่ากับ 90.75 (เป้าหมาย 
ร้อยละ 79.00/ดีเลิศ) 

ร้อยละของจำนวนนักเรียนที่ผ่านเกณฑ์การประเมิน 
ความสามารถในการรวบรวมความรู้ได้ด้วยตนเอง 

 
 

2)  ผู ้เร ียนมีความสามารถในการ
ทำงานเป็นทีม 

ระดับดีเลิศ :  ผู้เรียนมีความสามารถในการทำงานเป็นทีมสูงกว่าเป้าหมายที่
กำหนด  คือเท่ากับ 92.21 (เป้าหมาย ร้อยละ 80.00/ดีเลิศ) 

ร้อยละของจำนวนนักเรียนที่ผ่านเกณฑ์การประเมิน 
ความสามารถในการทำงานเป็นทีม 
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ประเด็นพิจารณา ผลการประเมิน 
3)  ผู ้เร ียนมีความสามารถในการ
เ ช ื ่ อ ม โ ย ง อ ง ค ์ ค ว า ม ร ู ้ แ ล ะ
ประสบการณ์มาใช้ในการสร้างสรรค์
สิ่งใหม่ๆเป็นแนวความคิด โครงงาน 
โครงการ ชิ้นงาน ผลผลิต 

ระดับดีเล ิศ :  ผู ้เร ียนมีความสามารถในการเชื ่อมโยงองค์ความร ู ้และ
ประสบการณ์มาใช้ในการสร้างสรรค์สิ ่งใหม่ๆเป็นแนวความคิด โครงงาน 
โครงการ ชิ ้นงาน ผลผลิต สูงกว่าเป้าหมายที่กำหนด  คือเท่ากับ  91.77  
(เป้าหมาย ร้อยละ 78.00/ดีเลิศ) 

ร้อยละของจำนวนนักเรียนที่ผ่านเกณฑ์การประเมินความสามารถในการ 
เชื่อมโยงองค์ความรู้และประสบการณ์มาใช้ในการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ 

เป็นแนวความคิด โครงงาน โครงการ ชิ้นงาน ผลผลิต 

 
1.4 ผู้เรียนมีความสามารถในการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

ระดับคุณภาพยอดเยี่ยม 
 
 

1)  ผู้เรียนมีความสามารถในการใช้
เทคโนโลยี 

ระดับยอดเยี่ยม :  ผู้เรียนผ่านเกณฑ์การประเมินความสามารถในการใช้
เทคโนโลยีสูงกว่าเป้าหมายที่กำหนด  คือเท่ากับ  98.92  (เป้าหมาย ร้อยละ 
98.86/ยอดเยี่ยม)  

ร้อยละของจำนวนนักเรียนที่ผ่านเกณฑ์การประเมิน 
ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี
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ประเด็นพิจารณา ผลการประเมิน 
2)  ผู้เรียนมีความสามารถในการใช้
สารสนเทศ 

ระดับยอดเยี ่ยม :  ผู ้เรียนผ่านเกณฑ์การประเมินความสามารถในการใช้
สารสนเทศสูงกว่าเป้าหมายที่กำหนด  คือเท่ากับ  97.64  (เป้าหมาย ร้อยละ 
97.36/ยอดเยี่ยม) 

ร้อยละของจำนวนนักเรียนที่ผ่านเกณฑ์การประเมิน 
ความสามารถในการใช้สารสนเทศ 

 
 

3)  ผู้เรียนมีความสามารถในการใช้
เทคโนโลยีในการสื่อสาร 

ระดับยอดเยี่ยม :  ผู้เรียนผ่านเกณฑ์การประเมินความสามารถในการใช้
เทคโนโลยีในการสื่อสาร สูงกว่าเป้าหมายที่กำหนด  คือเท่ากับ  97.64  
(เป้าหมาย ร้อยละ 97.36/ยอดเยี่ยม) 

ร้อยละของจำนวนนักเรียนที่ผ่านเกณฑ์การประเมิน 
ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีในการสื่อสาร 
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ประเด็นพิจารณา ผลการประเมิน 
1.5  ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ตามหลักสูตรสถานศึกษา 

ระดับคุณภาพดี 

1)  ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ตามหลักสูตรสถานศึกษา  

ระดับกำลังพัฒนา  :  นกัเรียนท่ีมีผลการเรียนเฉล่ียสะสม (GPAX) ระดบั 3 
ขึ้นไป  ปีการศึกษา  2563 ต่ำกว่าค่าเป้าหมายที่กำหนด คือ ร้อยละ  37.44  
(เป้าหมาย  ร้อยละ 38.35/ปานกลาง) 
ร้อยละของนักเรียนท่ีมีผลการเรียนเฉลีย่สะสม (GPAX) ระดับ 3 ขึน้ไป   

ปีการศึกษา  2563 

 
2)  ผู้เรียนมีความก้าวหน้าในผลการ
ทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ 

ระดับดีเลิศ  :  ผู้เรียนมีผลคะแนนเฉลี่ยระดับโรงเรียนจากการทดสอบทาง
การศึกษาระดับชาติเท่ากับ  30.57  ซ่ึงสูงกว่าปีท่ีผ่านมา  (เป้าหมาย สูงกว่า
หรือเท่ากับ 29.23/ปานกลาง) 

เปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ขั้นพื้นฐาน (O-net) 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6  ปีการศึกษา 2561-2563 
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รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2563 
(Self - Assessment Report: SAR) 

 

 ประเด็นพิจารณา ผลการประเมิน 
1.6 ผู้เรียนมีความรู้ ทักษะ
พื้นฐาน และเจตคติที่ดีต่อ
การศึกษาต่อ การทำงาน 
หรืองานอาชีพ. 

ระดับคุณภาพยอดเยี่ยม 
 

1)  ผู้เรียนมีความรู้และ
ทักษะพื้นฐานพร้อมที่จะ
ศึกษาต่อในระดับท่ีสูงข้ึน 

ระดับยอดเยี่ยม  :  ผู้เรียนมีความรู้และทักษะพ้ืนฐานพร้อมที่จะศึกษาต่อในระดับที่
สูงขึ้น  สูงกว่าเป้าหมายที่กำหนด  คือเท่ากับ  93.94 (เป้าหมาย ร้อยละ 91.60/ยอด
เยี่ยม)  

ร้อยละของผู้เรียนมีความรู้และทักษะพื้นฐานพร้อมที่จะศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น  

 
2)  ผู้เรียนมีความรู้และ
ทักษะพื้นฐานในการทำงาน
หรืองานอาชีพ 

ระดับยอดเยี่ยม :  ผู้เรียนมีความรู้และทักษะพ้ืนฐานในการทำงานหรืองานอาชีพ  สูง
กว่าเป้าหมายที่กำหนด  คือเท่ากับ  98.02 (เป้าหมาย ร้อยละ 98.00/ยอดเยี่ยม)  

ร้อยละของผู้เรียนมีความรู้และทักษะพื้นฐานในการทำงานหรืองานอาชีพ  
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รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2563 
(Self - Assessment Report: SAR) 

 

 ประเด็นพิจารณา ผลการประเมิน 
3)  ผู้เรียนมีเจตคติที่ดีใน
การทำงานหรืองานอาชีพ 

ระดับยอดเยี่ยม :  ผู้เรียนมีเจตคติที่ดีในการทำงานหรืองานอาชีพ  สูงกว่าเป้าหมายที่
กำหนด  คือเท่ากับ  98.34 (เป้าหมาย ร้อยละ 98.30/ยอดเยี่ยม)  

ร้อยละของผู้เรียนมีเจตคติที่ดีในการทำงานหรืองานอาชีพ 

 
 

2.1 ผู้เรียนมีคุณลักษณะ
และค่านิยมที่ดีตามที่
สถานศึกษากำหนด 

ระดับคุณภาพยอดเยี่ยม 

1)  ผู้เรียนมีพฤติกรรมเป็นผู้
มีคุณธรรม จริยธรรมตามที่
สถานศึกษากำหนด 

ระดับยอดเยี่ยม :  ผู้เรียนมีพฤติกรรมเป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรมตามที่สถานศึกษา
กำหนด สูงกว่าเป้าหมายที่กำหนด  คือเท่ากับ 99.74  (เป้าหมาย ร้อยละ99.70/ยอด
เยี่ยม) 

ร้อยละของนักเรียนที่มีพฤติกรรมเป็นผู้มีคุณธรรม  
จริยธรรมตามที่สถานศึกษากำหนด 
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รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2563 
(Self - Assessment Report: SAR) 

 

 ประเด็นพิจารณา ผลการประเมิน 
2)  ผู้เรียนมีพฤติกรรม
เคารพในกฎ กติกาที่
สถานศึกษากำหนด 

ระดับยอดเยี่ยม :  ผู้เรียนมีพฤติกรรมเคารพในกฎ กติกาท่ีสถานศึกษากำหนด  สูงกว่า
เป้าหมายที่กำหนด  คือเท่ากับ 99.74  (เป้าหมาย ร้อยละ99.70/ยอดเยี่ยม) 

ร้อยละของนักเรียนที่มีพฤติกรรมเคารพในกฎ กติกาที่สถานศึกษากำหนด 

 
 

3)  ผู้เรียนมีพฤติกรรมเป็นผู้
ที่มีค่านิยมและจิตสำนึกที่ดี
ตามที่สถานศึกษากำหนด 

ระดับยอดเยี่ยม  :  ผู้เรียนมีพฤติกรรมเป็นผู้ที่มีค่านิยมและจิตสำนึกท่ีดีตามที่
สถานศึกษากำหนด  สูงกว่าเป้าหมายที่กำหนด  คือเท่ากับ 99.93  (เป้าหมาย ร้อยละ
99.88/ยอดเยี่ยม) 

ร้อยละของนักเรียนที่มีพฤติกรรมเป็นผู้ที่มีค่านิยมและจิตสำนึกที่ดี 
ตามที่สถานศึกษากำหนด 
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รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2563 
(Self - Assessment Report: SAR) 

 

 ประเด็นพิจารณา ผลการประเมิน 
2.2  ผู้เรียนมีความภูมิใจใน
ท้องถิ่นและความเป็นไทย 

ระดับคุณภาพยอดเยี่ยม 

1)  ผู้เรียนมีความภาคภูมิใจ
ในท้องถิ่นและเห็นคุณค่า
ของความเป็นไทย 

ระดับยอดเยี่ยม :  ผู้เรียนมีความภาคภูมิใจในท้องถิ่นและเห็นคุณค่าของความเป็นไทย  
สูงกว่าเป้าหมายที่กำหนด  คือเท่ากับ  98.09  (เป้าหมาย ร้อยละ 98.00/ยอดเยี่ยม) 
ร้อยละของนักเรียนที่มีความภาคภูมิใจในท้องถิ่นและเห็นคุณค่าของความเป็นไทย 

 

 
ประเด็นพิจารณา ผลการประเมิน 

2)  ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการ
อนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณี 
รวมทั้งภูมิปัญญาไทย 

ระดับยอดเยี่ยม :  ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณี รวมทั้งภูมิปัญญา
ไทย สูงกว่าเป้าหมายที่กำหนด คือเท่ากับ 98.15  (เป้าหมาย  ร้อยละ 98.10/ยอด
เยี่ยม) 
ร้อยละของนักเรียนส่วนร่วมในการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีรวมทั้งภูมิปัญญาไทย 
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รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2563 
(Self - Assessment Report: SAR) 

 

ประเด็นพิจารณา ผลการประเมิน 
2.3 ผู้เรียนยอมรับที่จะอยู่
ร่วมกันบนความแตกต่าง
และหลากหลาย 

ระดับคุณภาพยอดเยี่ยม 

1)  ผู้เรียนยอมรับและอยู่
ร่วมกันบนความแตกต่าง
ระหว่างบุคคลในด้านเพศ 
วัย 

ระดับยอดเยี่ยม :  ผู้เรียนยอมรับและอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างระหว่างบุคคลในด้าน
เพศ วัย สูงกว่าเป้าหมายที่กำหนด  คือเท่ากับ  99.74 (เป้าหมาย ร้อยละ 99.68/ยอด
เยีย่ม) 

ร้อยละของนักเรียนที่ยอมรับและอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างระหว่างบุคคล 
ในด้านเพศ วัย 

 
 

2)  ผู้เรียนยอมรับและอยู่
ร่วมกันบนความแตกต่าง
ระหว่างเชื้อชาติ 

ระดับยอดเยี่ยม :  ผู้เรียนยอมรับและอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างระหว่างเชื้อชาติ 
สูงกว่าเป้าหมายที่กำหนด  คือเท่ากับ  99.81 (เป้าหมาย ร้อยละ 99.70/ยอดเยี่ยม) 

ร้อยละของนักเรียนที่ยอมรับและอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างระหว่างเชื้อชาติ 

 

100 99.99 100 99.06 99.48 100 99.74

0 0.01 0 0.94 0.52 0 0.26
0

20

40

60

80

100

ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6 เฉลี่ยรวม

ผ่านร้อยละ ไม่ผ่านร้อยละ

100 99.44 100 99.53 100 100 99.81

0 0.56 0 0.47 0 0 0.19
0

20

40

60

80

100

ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6 เฉลี่ยรวม

ผ่านร้อยละ ไม่ผ่านร้อยละ



ห น้ า  | 61 

 

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2563 
(Self - Assessment Report: SAR) 

 

ประเด็นพิจารณา ผลการประเมิน 
3)  ผู้เรียนยอมรับและอยู่
ร่วมกันบนความแตกต่าง
ระหว่างภาษา วัฒนธรรม 
ประเพณี 

ระดับยอดเยี่ยม : ผู้เรียนยอมรับและอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างระหว่างภาษา 
วัฒนธรรม ประเพณี สูงกว่าเป้าหมายที่กำหนด คือเท่ากับ  100   
(เป้าหมาย ร้อยละ 99.95/ยอดเยี่ยม) 

ร้อยละของนักเรียนที่ยอมรับและอยู่ร่วมกันบนความแตกต่าง 
ระหว่างภาษา วัฒนธรรม ประเพณี 

 
2.4 ผ ู ้ เร ียนมีส ุขภาวะทาง
ร่างกายและจิตสังคม 

ระดับคุณภาพยอดเยี่ยม 

1)   ผ ู ้ เ ร ี ยนม ี การร ั กษา
สุขภาพกาย และออกกำลัง
กายอย่างเหมาะสมกับช่วง
วัย 

ระดับยอดเยี่ยม : ผู้เรียนมีการรักษาสุขภาพกาย และออกกำลังกายอย่างเหมาะสมกับ
ช่วงวัย  สูงกว่าเป้าหมายที่กำหนด  คือเท่ากับ  99.87  (เป้าหมาย  ร้อยละ 99.80/
ยอดเยี่ยม)  

ร้อยละของนักเรียนที่มีการรักษาสุขภาพกาย และออกกำลังกาย 
อย่างเหมาะสมกับช่วงวัย 
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รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2563 
(Self - Assessment Report: SAR) 

 

ประเด็นพิจารณา ผลการประเมิน 
2)   ผ ู ้ เ ร ี ยนม ี การร ั กษา
ส ุขภาพจ ิต อารมณ์ และ
สังคมอย่างเหมาะสมกับช่วง
วัย 

ระดับ : กำลังพัฒนา  ผู้เรียนมีการรักษาสุขภาพจิต อารมณ์ และสังคมอย่างเหมาะสม
กับช่วงวัย  ต่ำกว่าเป้าหมายที่กำหนด  คือเท่ากับ  99.68 (เป้าหมายร้อยละ 100) 

ร้อยละของนักเรียนที่มีการรักษาสุขภาพจิต อารมณ์  
และสังคมอย่างเหมาะสมกับช่วงวัย 

 
3)  ผู้เรียนสามารถอยู่ร่วมกับ
ผู ้อ ื ่นด้วยความเข้าใจไม่มี
ความความขัดแย้ง และมี
ความสุข 

ระดับยอดเยี่ยม :  ผู้เรียนสามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนด้วยความเข้าใจไม่มีความความ
ขัดแย้ง และมีความสุข  เท่ากับเป้าหมายที่กำหนด  คือเท่ากับ  100           
(เป้าหมาย  ร้อยละ 100/ยอดเยี่ยม) 

ร้อยละของนักเรียนที่สามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนด้วยความเข้าใจ 
ไม่มีความความขัดแย้ง และมีความสุข   
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รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2563 
(Self - Assessment Report: SAR) 

 

3.  จุดเด่น 
ผู้เรียนมีผลการประเมินด้านผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการ ระดับคุณภาพยอดเยี่ยม  2  ประเด็น คือ  ประเด็น

ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  และประเด็นมีความรู้ ทักษะพ้ืนฐาน และเจตคติที่
ดีต่อการศึกษาต่อ การทำงาน หรืองานอาชีพ  ซึ่งนักเรียนมีผลงาน รางวัลจากการแข่งขันในระดับต่างๆ 

มีผลการประเมินด้านคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน ระดับคุณภาพยอดเยี่ยม  3  ประเด็น คือ  
ประเด็นผู้เรียนมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากำหนด  ประเด็นมีความภูมิใจในท้องถิ่นและความ
เป็นไทย  และประเด็นยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย   

 
4.  จุดควรพัฒนา 
 เร่งพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้สูงขึ้นในกลุ่มสาระการเรียนรู้ที่มรี้อยละของนักเรียนที่มีผลการเรียน
ระดับ 3 ขึ้นไป ต่ำกว่าค่าเฉลี่ยในปีที่ผ่านมา ได้แก่ ภาษาไทย  วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  สุขศึกษาและพล
ศึกษา และการงานอาชีพ  อันจะส่งผลให้นักเรียนมีคะแนนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ระดับ 3 ขึ้นไป ในระดับที่สงูขึ้น  
ควรเร่งพัฒนาผลการทดสอบทางการศึกษาขั ้นพื ้นฐานระดับชาติ (O-net)  ให้สูงขึ ้นหรือเท่ากับค่าเฉลี่ย
ระดับประเทศทุกรายวิชา  พัฒนาความสามารถของนักเรียนด้านการสื่อสารภาษาอังกฤษ  และการคิดคำนวณ  
ส่วนความสามารถในการสร้างนวัตกรรม  ควรเปิดโอกาสให้มีการแสดงออก  การแสดงความคิดเห็นและการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้เชิงสร้างสรรค์มากขึ้น  ฝึกการนำเสนอ การอภิปรายอย่างสมเหตุสมผล และพัฒนาทักษะการ
แก้ปัญหาตามสถานการณ์ต่างๆอย่างเหมาะสม  อีกทั้งควรมีกิจกรรมส่งเสริมนักเรียนให้มีคุณลักษณะและค่านิยม
ที่ดีตามที่สถานศึกษากำหนด  มีทัศนคติที่ดีต่อความเป็นไทย  อันได้แก่ กิริยามารยาท ค่านิยมในความเป็นไทย  
รวมทั้งการมีจิตสำนึกเพ่ือ ส่วนรวม และจิตสาธารณะ มากข้ึน 

5.  หลักฐานสนับสนุน 
1. รายงานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ปีการศึกษา 2563  
2. ผลสัมฤทธิ์รายวิชา (ป.พ.5)  
3. ผลการทดสอบระดับชาติ O-NET ปีการศึกษา 2563  
4. รายงานผลการดำเนินโครงการ กิจกรรมต่างๆ ปีการศึกษา 2563  
5. เกียรติบัตรและรางวัลของนักเรียนในการแข่งขันในระดับเขตพ้ืนที่ ระดับจังหวัด และระดับประเทศ  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ห น้ า  | 64 

 

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2563 
(Self - Assessment Report: SAR) 

 

 
มาตรฐานที่ 2  กระบวนการบริหารและการจัดการ  ระดับคุณภาพ : ยอดเยี่ยม 

1.  กระบวนการพัฒนา 
 โรงเรียนบ้านนาสาร มีการบริหารจัดการเชิงระบบ ตามโมเดล “การน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง สู่โรงเรียนมาตรฐานสากล โรงเรียนบ้านนาสาร” ได้ดำเนินการวิเคราะห์สภาพปัญหา ผลการจัด
การศึกษาในปีที่ผ่านมา จากข้อมูล สารสนเทศ ผลการนิเทศติดตามประเมินผลการจัดการศึกษา  นำมากำหนด
เป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจให้ชัดเจน สอดคล้องกับบริบทของโรงเรียน ความต้องการของชุมชน ท้องถิ่น 
วัตถุประสงค์ของแผนการศึกษาแห่งชาติ นโยบายรัฐบาลและต้นสังกัด  ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของชุมชนและ
สังคม  มีการบริหารจัดการคุณภาพของโรงเรียนอย่างเป็นระบบ  ทั้งในส่วนของการวางแผนพัฒนาคุณภาพการ
จัดการศึกษา  การนำแผนไปปฏิบัติเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา  มีการติดตามตรวจสอบประเมินผล และ
ปรับปรุงพัฒนาอย่างต่อเนื่อง  มีการบริหารอัตรากำลัง  ทรัพยากรทางการศึกษา และการดูแลช่วยเหลือนักเรียน  
มีระบบการนิเทศภายใน  และนำข้อมูลมาใช้ในการพัฒนา   บุคลากรและผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการ
วางแผน ปรับปรุง และพัฒนา  รวมทั้งร่วมรับผิดชอบต่อผลการจัดการศึกษา  โรงเรียนมีการบริหารจัดการ
เกี่ยวกับงานวิชาการ ทั้งด้านการพัฒนาหลักสูตร กิจกรรมเสริมหลักสูตรที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้าน เชื่อมโยง
วิถีชีวิตจริง และครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมาย  มีการส่งเสริม สนับสนุนพัฒนาบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทาง
วิชาชีพ และจัดให้มีชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ เพื่อใช้พัฒนางาน และการเรียนรู้ของนักเรียน  มีการจัด
สภาพแวดล้อมทางกายภาพ ทั้งภายในและภายนอกห้องเรียนที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้ และมีความปลอดภัย  มี
การจัดหาและจัดระบบการพัฒนา การบริการเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อใช้ในการบริหารจัดการและการจัดการ
เรียนรู้ที ่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ  ตามโครงการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการ  โครงการพัฒนา
บุคลากรโครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมวิชาชีพ  โครงการพัฒนาสารสนเทศ  โครงการพัฒนาระบบ ICT  
โครงการพัฒนาคุณภาพระบบประกันคุณภาพการศึกษา  และโครงการส่งเสริมความสัมพันธ์ชุมชน   

2.  มีผลการพัฒนาด้านต่างๆ ดังนี้  
ประเด็นพิจารณา ผลการประเมิน 

2.1.  มีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจที่
สถานศึกษากำหนดชัดเจน 

ระดับคุณภาพ : ยอดเยี่ยม 
 โรงเรียนกำหนดเป้าหมาย วิสัยทัศน์และพันธกิจได้อย่าง
ชัดเจน สอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษา  ความต้องการของ
ชุมชน ท้องถิ่น วัตถุประสงค์ของแผนการศึกษาชาติ นโยบายของ
รัฐบาลและต้นสังกัด นำไปปฏิบัติได้  และทันต่อการเปลี่ยนแปลง 

2.2  มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของ
สถานศึกษา 

ระดับคุณภาพ : ยอดเยี่ยม 
 โรงเรียนมีการบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา
อย่างเป็นระบบชัดเจนในรายการต่อไปนี้ 
  1)  การวางแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา  
  2)  การนำแผนไปปฏิบัติเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
  3)  การติดตามตรวจสอบประเมินผลและปรับปรุงพัฒนาอย่าง
ต่อเนื่อง 



ห น้ า  | 65 

 

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2563 
(Self - Assessment Report: SAR) 

 

ประเด็นพิจารณา ผลการประเมิน 
  4)  มีการบริหารอัตรากำลัง ทรัพยากรทางการศึกษาและดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน 
  5)  มีระบบนิเทศภายใน   
 และโรงเรียนปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ ส่งผลต่อ
คุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา โดยบุคลากร
ทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการวางแผน ปรับปรุง พัฒนา และร่วม
รับผิดชอบต่อการจัดการศึกษา  แล้วยังมีการนำข้อมูลมาใช้ใน
การปรับปรุงพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 

2.3 ดำเน ินงานพ ัฒนาว ิชาการท ี ่ เน้น
คุณภาพผู ้เร ียนรอบด้านตามหลักสูตร
สถานศึกษา และทุกกลุ่มเป้าหมาย 

ระดับคุณภาพ : ยอดเยี่ยม 
 โรงเรียนมีการพัฒนาหลักสูตร  กิจกรรมเสริมหลักสูตร 
ที ่ เน ้นคุณภาพผู ้เร ียนรอบด้าน  เช ื ่อมโยงกับวิถ ีช ีว ิตจริง 
ครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมาย 

2.4 พัฒนาคร ูและบ ุคลากรให้ม ีความ
เชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 

ระดับคุณภาพ : ยอดเยี่ยม 
 มีการส ่งเสร ิม สนับสนุนและพัฒนาคร ูให ้ม ีความ
เชี ่ยวชาญทางวิชาชีพ ได้ตรงตามความต้องการของครูและ
สถานศึกษาพร้อมทั้งจัดให้มีชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ เพ่ือ
พัฒนางาน 

2.5 จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและ
สังคมที่เอื ้อต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมี
คุณภาพ 

ระดับคุณภาพ : ยอดเยี่ยม 
 โรงเรียนมีการจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคม
ที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ และมีความปลอดภัย 
เป็นแบบอย่างได้ 

2.6 จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือ
สน ับสน ุนการบร ิหารจ ัดการและการ
จัดการเรียนรู้ 

ระดับคุณภาพ : ยอดเยี่ยม 
 โรงเร ียนมีการจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือ
สนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ ที่เหมาะสม
กับสภาพของสถานศึกษา เป็นแบบอย่างท่ีดี 

3.  จุดเด่น 
โรงเรียนมีการบริหารและการจัดการอย่างเป็นระบบ  เปิดโอกาสให้ทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการกำหนด

วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย  มีการปรับแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา แผนปฏิบัติการประจำปี ที่
สอดคล้องกับผลการจัดการศึกษา สภาพปัญหา ความต้องการพัฒนา และนโยบายการปฏิรูปการศึกษาที่มุ่งเน้น
การพัฒนาให้ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรู้ และหลักสูตรสถานศึกษา  ภาคีเครือข่ายเข้ามามีส่วนร่วม
ในการพัฒนา และจัดกิจกรรมระดมทุนเพื่อพัฒนาโรงเรียน  โรงเรียนจัดพัฒนาการเรียนรู้ตอบสนองความ
ต้องการของชุมชน  โดยจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ 
ที่เหมาะสมกับสภาพโรงเรียน เป็นแบบอย่างท่ีดี ส่งผลให้ทุกห้องเรียน เป็นห้องเรียนคุณภาพด้านเทคโนโลยี  มี
การจัดห้องเรียนพิเศษภาษาอังกฤษ  ห้องเรียนพิเศษวิทย์-คณิต  ทำให้ผู้ปกครอง ชุมชนให้ความไว้วางใจ  ส่ง
บุตรหลานเข้าเรียนโรงเรียนบ้านนาสารเพ่ิมข้ึน  อีกท้ังเป็นโรงเรียนต้นแบบประเภทต่างๆ ดังนี้   
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1)  โรงเรียนแข่งขันสูงของสำนักงานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน   
2)  โรงเรียนต้นแบบ สพฐ. ใสสะอาดปราศจากคอร์รัปชั่น  ได้รับผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและ

ความโปร่งใส  ในการดำเนินงานของสถานศึกษา ระดับ A  คะแนน 94.29  ณ วันที่  9  ตุลาคม  2563   
3)  ผ่านการประเมินเป็น “ศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ด้านการศึกษา        

ปีการศึกษา 2562” ณ วันที่ 14 กันยายน 2563    
4)  ผ่านการคัดเลือกผลงานด้านนวัตกรรม โครงการ ๑ โรงเรียน ๑ นวัตกรรมของโครงการโรงเรียน

คุณภาพประจำตำบล เรื่อง “การพัฒนาระบบการสอนออนไลน์ โดยใช้ G Suite for Education ในสถานการณ์ 
COVID-19” ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2563   

5)  ได้รับเกียรติบัตรเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการพัฒนาสถานศึกษาให้เป็นโรงเรียนดี ไม่มีอบายมุข 
ประจำปีการศึกษา 2563   

6)  ได้รับเกียรติบัตร โครงงานคุณธรรม “ปณิธานความดี ทำดีเริ ่มได้ที่ใจเรา” เนื่องในวันคล้ายวัน
สวรรคต พระบาทสมเด ็จพระบรมชนกาธ ิเบศร มหาภูม ิพล อดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และ
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระปิยมหาราช ในโครงงานคุณธรรม เรื่อง “เยาวชน บ.ส.มีจิต
อาสา ตามรอยพ่อ” จากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน   

7)  ได้รับเกียรติบัตร เป็นสถานศึกษาที ่มีระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ระดับเงิน  ประเภท
สถานศึกษาระดับมัธยมศึกษาขนาดใหญ่ ประจำปี 2563  ณ วันที่  7  สิงหาคม  2563   

8)  ได้รับรางวัลดีเด่น ในการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนในด้านคุณธรรม จริยธรรม ความ
เสียสละ และการเป็นผู้นำจากกระทรวงการต่างประเทศ   

9)  ศูนย์ฝึกนักศึกษาวิชาทหารดีเด่นจากกองทัพบก   
10)  โรงเรียนต้นแบบการจัดการขยะมูลฝอย   
11)  โรงเรียนต้นแบบลูกเสือของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีงบประมาณ 

2561   
12)  โรงเรียนได้รับรางวัลการดำเนินงานด้านการเงินดีเด่น ประจำปีงบประมาณ 2561 จากสำนักงาน

เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11    
13)  โรงเรียนบ้านนาสารผ่านการพัฒนาและประเมินการบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ ระดับ ScQA  

โรงเรียนมาตรฐานสากล ระดับชาติ ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน วันที่ 3 กันยายน  2562 

4.  จุดควรพัฒนา 
 1.  เปิดโอกาสให้ผู้ปกครองได้มีส่วนร่วมในการเสนอความคิดเห็นในการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาผู้เรียน
เพ่ิมข้ึน 
 2.  สร้างเครือข่ายความร่วมมือของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดการศึกษาของโรงเรียนให้มีความเข้มแข็ง 
มีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อผลการจัดการศึกษา และการขับเคลื่อนคุณภาพการจัดการศึกษา 
 3.  นำผลการบริหารจัดการมาเป็นข้อมูลในการจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการการศึกษาที่ครอบคลุม 
ชัดเจนมากยิ่งข้ึน 
 4.  ส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาครูให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ ได้ตรงตามความต้องการของครูและ
สถานศึกษาพร้อมทั้งจัดให้มีชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ เพ่ือพัฒนางาน 
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รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2563 
(Self - Assessment Report: SAR) 

 

5.  หลักฐานสนับสนุน 
1.  แผนปฏิบัติการประจำปี ปีการศึกษา 2563 
2.  เอกสาร คู่มือ ระเบียบ ข้อบังคับ และปฏิทินปฏิบัติงานฝ่าย งานต่างๆ  
3.  ทะเบียนคุมการใช้จ่ายงบประมาณตามแผนปฏิบัติการประจาปี ปีการศึกษา 2563  
4.  รายงานการใช้งบประมาณประจาเดือน  
5.  บันทึกการประชุมกลุ่ม ฝ่าย งานต่างๆ 
6.  สรุปรายงานการนิเทศภายใน 
7.  สรุปรายงานการดำเนินงานโครงการ กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการประจำปี ปีการศึกษา 2563 
8.  สรุปรายงานผลการนิเทศภายใน 
9.  หลักสูตรสถานศึกษา  โรงเรียนบ้านนาสาร 
10.  รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR)  
11.  คำสั่งมอบหมายงานและบุคลากรของโรงเรียนบ้านนาสาร 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ห น้ า  | 68 

 

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2563 
(Self - Assessment Report: SAR) 

 

มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ  ระดับคุณภาพ : ดีเลิศ 

1.  กระบวนการพัฒนา 
 โรงเรียนบ้านนาสารส่งเสริมให้ครูจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ตามหลักสูตรการศึกษา
ขั้นพื้นฐานและหลักสูตรสถานศึกษา  มุ่งส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ มีการวางแผนดำเนินโครงการต่าง ๆ 
เพ่ือส่งเสริมและพัฒนาครูผู้สอนในจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ เช่น โครงการพัฒนาบุคลากร  เพ่ือพัฒนาครูให้
มีความเชี่ยวชาญและก้าวหน้าทางวิชาชีพ  โครงการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา  เพื่อปรับปรุงโครงสร้าง
หลักสูตรสถานศึกษา พัฒนาหลักสูตรสู่การจัดการศึกษาศตวรรษที่ 21 ประชาคมอาเซียนและมาตรฐานสากล  มี
การบูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้  ครูมีการวิเคราะห์หลักสูตร
สถานศึกษา หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ เพื่อจัดทำโครงสร้างรายวิชา หน่วยการเรียนรู้ เป็นแนวทางในการ
ออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ และการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ มีแผนการจัดการเรียนรู้ที ่สอดคล้องกับ
หลักสูตรสถานศึกษา  จัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นให้ผู้เรียนได้ใช้ทักษะกระบวนการคิด และการปฏิบัติจริง  
สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้  มีโครงการนิเทศภายใน ได้ดำเนินการนิเทศ กำกับ และติดตามการจัดการ
เรียนการสอนของครู และนำผลการนิเทศมาพัฒนาปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน จัดกิจกรรมคลินิกวิชาการ 
ทีช่่วยส่งเสริมและแก้ปัญหานักเรียนที่มีปัญหาด้านการเรียน หรือนักเรียนที่มีผลการเรียนต่ำกว่าเกณฑ์  โครงการ
พัฒนาการจัดการเรียนรู้ IS ในโรงเรียนมาตรฐานสากลตามศาสตร์พระราชา ทำให้นักเรียนได้รับการฝึกทักษะ
การแสดงออก การแสดงความคิดเห็น การสรุปองค์ความรู้ นำเสนอผลงาน และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิต
ได้  จัดกิจกรรมการใช้และผลิตสื่อนวัตกรรมอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อพัฒนาศักยภาพของครูให้มีความรู้
ความสามารถในการใช้สื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศ สามารถนำมาพัฒนาการจัดการเรียนรู้ของ
ตนเองให้มีประสิทธิภาพ เกิดผลดีกับนักเรียน  มีการอบรมการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ โดยพัฒนา
ระบบการเรียนการสอนโดยใช้ G Suite for Education  โครงการห้องเรียนคุณภาพ ได้จัดให้มีเครื่องมือทาง 
ICT ในการจัดการเรียนการสอนทุกห้องเรียน  ครูจัดกิจกรรมศึกษาแหล่งเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน 
เพื่อบูรณาการความรู้ เชื่อมโยงกับการดำเนินชีวิตประจำวันได้อย่างเป็นรูปธรรม  นอกจากนี้ครูผู้ สอนยังมีการ
วิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคล  สามารถนำผลการวิเคราะห์ผู้เรียนไปใช้ในการออกแบบการจัดการเรียนการสอน
ให้มีประสิทธิภาพตามศักยภาพของผู้เรียน  ในแผนการจัดการเรียนรู้ของครูแต่ละรายวิชามีขั้นตอนการวัดและ
ประเมินผลผู้เรียนตามสมรรถนะของหลักสูตร  มรการประเมินจากสภาพจริง ตามโครงสร้างรายวิชา  โดยใช้
เครื่องมือ  วิธีการวัดและประเมินผลที่เหมาะสมและหลากหลาย มีเกณฑ์การให้คะแนนที่ชัดเจน  ผู้เรียนและ
ผู้ที่เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการวัดและประเมินผล  มีการแจ้งผลการสอบกลางภาค คะแนนเก็บก่อนกลางภาค 
และเมื่อสิ้นภาคเรียน โรงเรียนสามารถแจ้งผลการเรียนแก่ผู้ปกครองและนักเรียนผ่านระบบ SGS  เพื่อนำไปใช้
พัฒนาการเรียนรู ้ต่อไป  โรงเรียนบ้านนาสารได้ดำเนิน โครงการขับเคลื ่อนกระบวนการ PLC โดยมีการ
เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจให้แก่ครูและบุคลากรทุกคน เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้อย่างเป็น ระบบและ
สามารถนำผลการแลกเปลี่ยนเรียนรู้มาปรับปรุงการจัดการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง 
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รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2563 
(Self - Assessment Report: SAR) 

 

2.  ผลการพัฒนา 
 จากการดำเนินงาน/โครงการ/กิจกรรมอย่างหลากหลาย เพ่ือพัฒนาให้ครูการจัดการเรียนการสอนที่เน้น
ผู้เรียนเป็นสำคัญ ส่งผลให้ผลการประเมินคุณภาพมาตรฐานที่ 3 อยู่ในระดับดีเลิศ  ดังนี้ 

ประเด็นพิจารณา ผลการประเมิน 
3.1 จัดการเรียนรู้ผ่าน
กระบวนการคิดและ
ปฏิบัติจริง และ
สามารถนำไป
ประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ระดับคุณภาพ  :  ยอดเยี่ยม  ครูจัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง 
และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้  ในแต่ละประเด็น ดังนี้ 

รายการที่ครูปฏิบัติได้ในระดับดีขึ้นไป ค่าเป้าหมาย ปฏิบัติได้ ระดับ
คุณภาพ 

1.  ครูจัดทำโครงสร้างรายวิชาใน
รายวิชาที่รับผิดชอบ ตามมาตรฐาน
การเรียนรู้ ตัวชี้วัดของหลักสูตร
สถานศึกษา 

ร้อยละ 
96.00 

/ยอดเยี่ยม 

100 5/ 
ยอด
เยี่ยม 

2.  ครูออกแบบหน่วยการเรียนรู้ ที่
เน้นให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ โดยผา่น
กระบวนการคิด และการปฏิบัติจริง 

ร้อยละ 
96.00 

/ยอดเยี่ยม 

100 5/ 
ยอด
เยี่ยม 

3.  ครูจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ที่
เน้นให้ผู้เรียนได้ใช้ทักษะกระบวนการ
คิด และฝึกปฏิบัติ ให้ผู้เรียนได้รับการ
ฝึกทักษะการแสดงออก การแสดง
ความคิดเห็น สรุปองค์ความรู้ นำเสนอ
ผลงาน  และสามารถนำไปประยุกต์ใช้
ในชีวิตได้ รวมทั้งนำแผนการจัดการ
เรียนรู้ในการจัดการเรียนรูไ้ด้จริง 

ร้อยละ 
94.00 

/ยอดเยี่ยม 

97.33 4/ 
ดีเลิศ 

ค่าเฉลี่ย 99.11 4.67 
สรุประดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม 

 

3.2 ใช้สื่อ เทคโนโลยี
สารสนเทศ และแหล่ง
เรียนรู้ที่เอื้อต่อการ
เรียนรู้ 
 
 
 
 
 
 
 
 

ระดับคุณภาพ  :  ดีเลิศ  ครูใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อ
การเรียนรู้  ในแต่ละประเด็น ดังนี้ 

รายการที่ครูปฏิบัติได้ในระดับดีขึ้นไป ค่า
เป้าหมาย 

ปฏิบัติ
ได้ 

ระดับ
คุณภาพ 

1.  ครูใช้สื ่อ เทคโนโลยีสารสนเทศในการ
จัดการเรียนรู้ โดยเปิดโอกาสให้ผู้เรียนแสวง 
หาความรู้ด้วยตนเองจากสื่อท่ีหลากหลาย 

ร้อยละ 
88.00 
/ดีเลิศ 

97.33 5/ 
ยอด
เยี่ยม 

2.  ครูใช้สื่อภายในหรือภายนอกสถานศึกษา 
มาใช้ในการจัดการเรียนรู้ตามความเหมาะสม 

ร้อยละ 
88.00 
/ดีเลิศ 

90.67 5/ 
ยอด
เยี่ยม 

3.  ครูนำภูมิปัญญาท้องถิ ่นมาใช้ในการ
จัดการเรียนรู้อย่างเหมาะสม 

ร้อยละ 
75.00 

64.00 1/ 
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ประเด็นพิจารณา ผลการประเมิน 
 
 
 
 

/ดีเลิศ กำลัง
พัฒนา 

ค่าเฉลี่ย 84.003 3.67 
สรุประดับคุณภาพ ดีเลิศ 

 

3.3 มีการบริหาร
จัดการชั้นเรียนเชิง
บวก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ระดับคุณภาพ  :  ยอดเยี่ยม  ครูมีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก  ในแต่ละ
ประเด็น ดังนี้ 

รายการที่ครูปฏิบัติได้ในระดับดีขึ้นไป ค่า
เป้าหมาย 

ปฏิบัติ
ได้ 

ระดับ
คุณภาพ 

1.  ครูมีการบริหารจัดการชั้นเรียน โดย
เน้นการมีปฏิสัมพันธ์เชิงบวก ให้เด็กรัก
ครู ครูรักเด็ก เด็กรักที่จะเรียนรู้ สามารถ
เรียนรู้ได้อย่างมีความสุข 

ร้อยละ 
94.00 

/ยอดเยี่ยม 

100 5/ 
ยอด
เยี่ยม 

2.  ครูมีการบริหารจัดการชั้นเรียน โดย
เน้นให้เด็กรักที่จะเรียนรู้ร่วมกันอย่างมี
ความสุข 

ร้อยละ 
94.00 

/ยอดเยี่ยม 

98.67 5/ 
ยอด
เยี่ยม 

ค่าเฉลี่ย 93.98 5.00 
สรุประดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม 

 

3.4 ตรวจสอบและ
ประเมินผู้เรียนอย่าง
เป็นระบบ และนำผล
มาพัฒนาผู้เรียน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ระดับคุณภาพ  :  ยอดเยี่ยม  ครูมีการตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ 
และนำผลมาพัฒนาผู้เรียน ในประเด็นต่าง ๆ ดังนี้ 

รายการที่ครูปฏิบัติได้ในระดับดีขึ้นไป 
ค่า

เป้าหมาย 
ปฏิบัติ

ได้ 
ระดับ

คุณภาพ 
1.  ครูมีการวัดและประเมินผลเพื่อพัฒนา
ผ ู ้ เร ียนตามจ ุดประสงค ์การเร ียนร ู ้ ใน
แผนการจัดการเรียนรู ้ โดยใช้เครื ่องมือ 
ว ิ ธ ี การว ั ดและ เกณฑ ์การประ เม ินที่
สอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู้ 

ร้อยละ 
93.00/

ยอดเยี่ยม 

98.67 5/ 
ยอด
เยี่ยม 

2.  ครูมีการวัดและประเมินผลระหว่างเรียน
หลังจากจัดการเรียนรู ้จบในแต่ละหน่วย 
เพื่อนำผลการประเมินไปใช้เป็นส่วนหนึ่ง
ของการตัดสินผลการเรียน โดยใช้เครื่องมือ 
ว ิ ธ ี การว ั ดและ เกณฑ ์การประ เม ินที่
สอดคล้องกับตัวชี้วัด/ผลการเรียนรู้ในแต่
ละหน่วย 

ร้อยละ 
93.00/

ยอดเยี่ยม 

96.00 5/ 
ยอด
เยี่ยม 

3.  ครูมีการวัดและประเมินผลการจัดการ
เรียนรู้ทุกตัวชี้วัด/ผลการเรียนรู้ เพื่อนำผล
การประเมินไปใช้เป็นส่วนหนึ ่งของการ

ร้อยละ 
90.00/

ยอดเยี่ยม 

98.67 5/ 
ยอด
เยี่ยม 
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ประเด็นพิจารณา ผลการประเมิน 
 
 

ตัดสินผลการเรียน โดยใช้เครื่องมือ วิธีการ
วัดและเกณฑ์การประเมินที่สอดคล้องกับ
ตัวช้ีวัด/ผลการเรียนรู้แต่ละตัว 
4.  ครูมีการวัดและประเมินผลการอ่าน คิด 
วิเคราะห์และเขียน เพื่อนำผลการประเมิน
ไปใช้ในการพัฒนาผู้เรียน โดยใช้เครื่องมือ 
ว ิ ธ ี การว ั ดและ เกณฑ ์การป ระ เม ินที่
สอดคล้องกับนักเรียนแต่ละระดับชั้น 

ร้อยละ 
93.00/

ยอดเยี่ยม 

100 5/ 
ยอด
เยี่ยม 

5.  ครูมีการวัดและประเมินคุณลักษณะอัน
พึงประสงค์ เพื่อนำผลการประเมินไปใช้ใน
การพัฒนาผู้เรียน โดยใช้เครื่องมือ วิธีการ
วัดและเกณฑ์การประเมินที่สอดคล้องกับ
นักเรียนแต่ละระดับชั้น 

ร้อยละ 
93.00/

ยอดเยี่ยม 

100 5/ 
ยอด
เยี่ยม 

ค่าเฉลี่ย 98.67 5.00 
สรุประดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม 

 

3.5 มีการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้และให้ข้อมูล
สะท้อนกลับเพื่อ
พัฒนาและปรับปรุง
การจัดการเรียนรู ้
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ระดับคุณภาพ  :  ปานกลาง  ครูมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับ
เพ่ือพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ ในประเด็นต่าง ๆ ดังนี้ 

รายการที่ครูปฏิบัติได้ในระดับดีขึ้นไป ค่า
เป้าหมาย 

ปฏิบัติ
ได้ 

ระดับ
คุณภาพ 

1.  ครูมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูล
สะท้อนกลับเพื ่อพัฒนาและปรับปรุงการ
จัดการเรียนรู้ 

ร้อยละ 
88.00 
/ดีเลิศ 

89.33 4/ 
ดีเลิศ 

2.  ครูมีชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ
ระหว่างครูและผู้เกี่ยวข้อง เพื่อพัฒนาและ
ปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 

ร้อยละ 
79.00 
/ดีเลิศ 

72.00 1/ 
กำลัง
พัฒนา 

3.  ครูมีชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ
ระหว่างครูและผู้เกี่ยวข้อง เพื่อพัฒนาและ
ปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ รวมทั้งมีข้อมูล
ย ้อนกล ับเพ ื ่อพ ัฒนาและปรับปรุงการ
จัดการเรียนรู้ 

ร้อยละ 
75.00 
/ดีเลิศ 

72.00 1/ 
กำลัง
พัฒนา 

ค่าเฉลี่ย 77.78 2.00 
สรุประดับคุณภาพ ปานกลาง 
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3.  จุดเด่น 
 1.  โรงเรียนมีการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ ตามมาตรฐาน
ตำแหน่ง  มีการส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญโดยใช้สื่อ เทคโนโลยีที่ทันสมัย เหมาะสม
กับสถานการณ์ในปัจจุบัน และนักเรียนได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่างเท่าเทียมกัน ครูมีผลงาน รางวัล และ
ได้รับการแต่งตั้งให้มีและเลื่อนวิทยฐานะที่สูงขึ้น   

2.  ครูมกีารบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก มีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับนักเรียน มีการดูแลช่วยเหลือนักเรียนทั้ง
ด้านการเรียน และทักษะชีวิต เรียนรู้ร่วมกันอย่างมีความสุข  โดยครูศึกษาข้อมูลนักเรี ยนเป็นรายบุคคล มีการ
เยี่ยมบ้าน เพ่ือนำข้อมูลมาดูแลช่วยเหลือให้เรียนรู้และอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข 
 2.  ครูจัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง โดยเทคนิควิธีการสอนแบบต่างๆ ให้นักเรียน
สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 
 3.  ครูมีการตรวจสอบประเมินผู้เรียนอย่างมีระบบ และสามารถนำผลมาพัฒนาผู้เรียนได้ 

4.  จุดควรพัฒนา 
 1. พัฒนาให้ครใูช้แหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่นในแต่ละรายวิชา มีการบันทึกการใช้สื่อและแหล่ง
เรียนรู้ ภูมิปัญญาท้องถิ่น อย่างชัดเจน  
 2. ขับเคลื่อนกระบวนการ PLC จัดเวทีให้ครูและผู้เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอก ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
นำเสนอรายงานผลการดำเนินการ PLC แต่ละกลุ่ม เพ่ือเป็นแนวทางในการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ของครู 

5.  หลักฐานสนับสนุน 
 1.  หลักสูตรสถานศึกษา หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ และหลักสูตรกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
 2.  ระเบียบการวัดประเมินผลของสถานศึกษา โรงเรียนบ้านนาสาร 
 3.  แผนการจัดการเรียนรู้ของครู 
 4.  ผลงานวิจัยในชั้นเรียนของครู 
 5.  สรุป รายงานการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ได้แก่กิจกรรมชุมนุม กิจกรรมลูกเสือเนตรนารี บำเพ็ญ
ประโยชน์ อาสาพัฒนา และกิจกรรมนักศึกษาวิชาทหาร  
 6.  บันทึกการพัฒนาตนเองของครู 
 7.  บันทึกการพัฒนาการการเรียนรู้ด้วยกระบวนการ PLC 
 8.  บันทึกการเยี่ยมบ้าน 
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  สรุปผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2563 

มาตรฐาน/ประเด็นพิจารณา คะแนน ระดับคุณภาพ 
มาตรฐานที่ 1  คุณภาพของผู้เรียน 4.41 ดีเลิศ 
1.1  ด้านผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 4.15 ดีเลิศ 

       1.1.1  ผู้เรียนมีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสารและ
การคิดคำนวณ 

4.40 ดีเลิศ 

                 1)  ผู้เรียนมีความสามารถในการอ่าน ภาษาไทย 5 ยอดเยี่ยม 
                 2)  ผู้เรียนมีความสามารถในการเขียน ภาษาไทย 5 ยอดเยี่ยม 
                 3)  ผู้เรียนมีความสามารถในการสื่อสารภาษาไทย 4 ดีเลิศ 
                 4)  ผู้เรียนมีความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษ 4 ดีเลิศ 
                 5)  ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดคำนวณ 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) ผู้เรียนมีความสามารถในการทำงานเป็นทีม 4 ดีเลิศ 
                 3) ผู ้เรียนมีความสามารถในการเชื ่อมโยงองค์ความรู้และ
ประสบการณ์มาใช้ในการสร้างสรรค์สิ ่งใหม่ๆเป็นแนวความคิด โครงงาน 
โครงการ ชิ้นงาน ผลผลิต 

4 ดีเลิศ 

       1.1.4  ผู้เรียนมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร 

5.00 ยอดเยี่ยม 

                 1) ผู้เรียนมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยี 5 ยอดเยี่ยม 
                 2) ผู้เรียนมีความสามารถในการใช้สารสนเทศ 5 ยอดเยี่ยม 
                 3) ผู้เรียนมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีในการสื่อสาร 5 ยอดเยี่ยม 
       1.1.5  ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 2.50 ดี 
                 1)  ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 1 กำลังพัฒนา 
                 2)  ผู้เรียนมีความก้าวหน้าในผลการทดสอบระดับชาติ 4 ดีเลิศ 
       1.1.6  ผู้เรียนมีความรู้ ทักษะพ้ืนฐาน และเจตคติที่ดีต่อการศึกษาต่อ 
การทำงาน หรืองานอาชีพ 

5.00 ยอดเยี่ยม 

                 1) ผู้เรียนมีความรู้และทักษะพื้นฐานพร้อมที่จะศึกษาต่อใน
ระดับท่ีสูงขึ้น 

5 ยอดเยี่ยม 
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มาตรฐาน/ประเด็นพิจารณา คะแนน ระดับคุณภาพ 
                 2) ผู้เรียนมีความรู้และทักษะพื้นฐานในการทำงานหรืองาน
อาชีพ 

5 ยอดเยี่ยม 

                 3) ผู้เรียนมีเจตคติท่ีดีในการทำงานหรืองานอาชีพ 5 ยอดเยี่ยม 
1.2  คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน 4.67 ยอดเยี่ยม 
       1.2.1  ผู้เรียนมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากำหนด 5.00 ยอดเยี่ยม 
                 1)  ผู้เรียนมีพฤติกรรมเป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรมตามที่
สถานศึกษากำหนด 

5 ยอดเยี่ยม 

                 2)  ผู้เรียนมีพฤติกรรมเคารพในกฎ กติกาที่สถานศึกษา
กำหนด 

5 ยอดเยี่ยม 

                 3)  ผู้เรียนมีพฤติกรรมเป็นผู้ที่มีค่านิยมและจิตสำนึกท่ีดีตามที่
สถานศึกษากำหนด 

5 ยอดเยี่ยม 

       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 3.67 ยอดเยี่ยม 
                 1)  ผู้เรียนมีการรักษาสุขภาพกาย และออกกำลังกายอย่าง
เหมาะสมกับช่วงวัย 

5 ยอดเยี่ยม 

                 2)  ผู้เรียนมีการรักษาสุขภาพจิต อารมณ์ และสังคมอย่าง
เหมาะสมกับช่วงวัย 

1 กำลังพัฒนา 

                 3)  ผู้เรียนสามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนด้วยความเข้าใจไม่มีความ
ความขัดแย้ง และมีความสุข  

5 ยอดเยี่ยม 

มาตรฐานที่ 2  กระบวนการบริหารและการจัดการ 5.00 ยอดเยี่ยม 
2.1  มีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจที่สถานศึกษากำหนดชัดเจน 5 ยอดเยี่ยม 
2.2  มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 5 ยอดเยี่ยม 
2.3  ดำเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตร
สถานศึกษา และทุกกลุ่มเป้าหมาย 

5 ยอดเยี่ยม 
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มาตรฐาน/ประเด็นพิจารณา คะแนน ระดับคุณภาพ 
2.4  พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 5 ยอดเยี่ยม 
2.5  จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้
อย่างมีคุณภาพ 

5 ยอดเยี่ยม 

2.6  จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและการ
จัดการเรียนรู้ 

5 ยอดเยี่ยม 

มาตรฐานที่ 3  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 4.07 ดีเลิศ 
3.1  จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถนำไป
ประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 

4.67 ยอดเยี่ยม 

       1)  ครูจัดทำโครงสร้างรายวิชาในรายวิชาที่รับผิดชอบ ตามมาตรฐาน
การเรียนรู้ ตัวชี้วัดของหลักสูตรสถานศึกษา 

5 ยอดเยี่ยม 

       2)  ครูออกแบบหน่วยการเรียนรู้ ที่เน้นให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ โดยผ่าน
กระบวนการคิด และการปฏิบัติจริง 

5 ยอดเยี่ยม 

       3)  ครูจัดทำแผนการจัดการเร ียนรู ้ที ่ เน ้นให้ผ ู ้เร ียนได้ใช้ทักษะ
กระบวนการคิด และฝึกปฏิบัติ ให้ผู้เรียนได้รับการฝึกทักษะการแสดงออก 
การแสดงความคิดเห็น สรุปองค์ความรู้ นำเสนอผลงาน  และสามารถนำไป
ประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ รวมทั้งนำแผนการจัดการเรียนรู้ในการจัดการเรียนรู้ได้
จริง 

4 ดีเลิศ 

3.2  ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 3.67 ดีเลิศ 
       1)  ครูใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดการเรียนรู้ โดยเปิดโอกาส
ให้ผู้เรียนแสวงหาความรูด้วยตนเองจากสื่อที่หลากหลาย 

5 ยอดเยี่ยม 

       2)  ครูใช้สื ่อภายในหรือภายนอกสถานศึกษา มาใช้ในการจัดการ
เรียนรู้ตามความเหมาะสม 

5 ยอดเยี่ยม 

       3)  ครูนำภูมิปัญญาท้องถิ่นมาใช้ในการจัดการเรียนรู้อย่างเหมาะสม 1 กำลังพัฒนา 
3.3  มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก 5.00 ยอดเยี่ยม 
       1)  ครูมีการบริหารจัดการชั้นเรียน โดยเน้นการมีปฏิสัมพันธ์เชิงบวก 
ให้เด็กรักครู ครูรักเด็ก เด็กรักที่จะเรียนรู้ สามารถเรียนรู้ได้อย่างมีความสุข 

5 ยอดเยี่ยม 

       2)  ครูมีการบริหารจัดการชั้นเรียน โดยเน้นให้เด็กรักที ่จะเรียนรู้
ร่วมกันอย่างมีความสุข 

5 ยอดเยี่ยม 

3.4  ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และนำ ผลมาพัฒนา
ผู้เรียน 

5.00 ยอดเยี่ยม 

       1)  ครูมีการวัดและประเมินผลเพื่อพัฒนาผู้เรียนตามจุดประสงค์การ
เรียนรู้ในแผนการจัดการเรียนรู้ โดยใช้เครื่องมือ วิธีการวัดและเกณฑ์การ
ประเมินที่สอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู้ 

5 ยอดเยี่ยม 

       2)  ครูมีการวัดและประเมินผลระหว่างเรียนหลังจากจัดการเรียนรู้จบ
ในแต่ละหน่วย เพื่อนำผลการประเมินไปใช้เป็นส่วนหนึ่งของการตัดสินผล

5 ยอดเยี่ยม 
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มาตรฐาน/ประเด็นพิจารณา คะแนน ระดับคุณภาพ 
การเรียน โดยใช้เครื่องมือ วิธีการวัดและเกณฑ์การประเมินที่สอดคล้องกับ
ตัวชี้วัด/ผลการเรียนรู้ในแต่ละหน่วย 
       3)  ครูมีการวัดและประเมินผลการจัดการเรียนรู้ทุกตัวชี้วัด/ผลการ
เรียนรู้ เพื่อนำผลการประเมินไปใช้เป็นส่วนหนึ่งของการตัดสินผลการเรียน 
โดยใช้เครื่องมือ วิธีการวัดและเกณฑ์การประเมินที่สอดคล้องกับตัวชี้วัด/ผล
การเรียนรู้แต่ละตัว 

5 ยอดเยี่ยม 

       4)  ครูมีการวัดและประเมินผลการอ่าน คิด วิเคราะห์และเขียน เพ่ือ
นำผลการประเมินไปใช้ในการพัฒนาผู้เรียน โดยใช้เครื่องมือ วิธีการวัดและ
เกณฑ์การประเมินที่สอดคล้องกับนักเรียนแต่ละระดับชั้น 

5 ยอดเยี่ยม 

       5)  ครูมีการวัดและประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ เพื่อนำผลการ
ประเมินไปใช้ในการพัฒนาผู้เรียน โดยใช้เครื่องมือ วิธีการวัดและเกณฑ์การ
ประเมินที่สอดคล้องกับนักเรียนแต่ละระดับชั้น 

5 ยอดเยี่ยม 

3.5  มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและ
ปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 

2.00 ปานกลาง 

       1)  ครูมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนา
และปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 

4 ดีเลิศ 

       2)  ครูมีชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพระหว่างครูและผู้เกี่ยวข้อง 
เพ่ือพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 

1 กำลังพัฒนา 

       3)  ครูมีชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพระหว่างครูและผู้เกี่ยวข้อง 
เพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ รวมทั้งมีข้อมูลย้อนกลับเพ่ือ
พัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 

1 กำลังพัฒนา 

ค่าเฉลี่ยรวม 3 มาตรฐาน 4.49 ดีเลิศ 

สรุปผลการประเมินในภาพรวม 

มาตรฐาน ผลการประเมิน ระดับ
คุณภาพ เชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ 

มาตรฐานท่ี 1 ด้านคุณภาพของผู้เรียน สูงกวา่ค่าเป้าหมาย 
ร้อยละ 4.62 

ดีเลิศ ดีเลิศ 

มาตรฐานท่ี 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ - ยอดเยีย่ม ยอดเยีย่ม 

มาตรฐานท่ี 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ี
เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

สูงกวา่ค่าเป้าหมาย 
ร้อยละ 10.37 

ดีเลิศ ดีเลิศ 
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จุดเด่น จุดควรพัฒนา 

ด้านคุณภาพของผู้เรียน 
         นักเรียนมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร  มีความรู้ ทักษะพื้นฐาน 
และเจตคติที่ดีต่อการศึกษาต่อการทำงานหรืองาน
อาชีพ  ในระดับยอดเยี่ยม ซึ่งนักเรียนมีผลงาน รางวัล
จากการแข่งขันในระดับต่างๆ อีกทั้งมีคุณลักษณะ
และค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากำหนด  มีความ
ภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย  และมีการยอมรับ
ที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย 

ด้านคุณภาพของผู้เรียน 
          เร่งพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้สูงขึ้น  
โดยเฉพาะในกลุ่มสาระการเรียนรู้ที่มีค่าเฉลี่ยร้อยละ
ของนักเรียนที่มีผลการเรียนระดับ 3 ขึ้นไป  ต่ำกว่าปี
ท ี ่ผ ่านมา ได ้แก่ ภาษาไทย  ว ิทยาศาสตร ์และ
เทคโนโลยี  สุขศึกษาและพลศึกษา และการงาน
อาชีพ  อันจะส่งผลให้นักเรียนมีคะแนนเฉลี่ยสะสม 
(GPAX) ระดับ 3 ขึ้นไป ในระดับท่ีสูงขึ้น   
          เร่งพัฒนาผลการทดสอบทางการศึกษาขั้น
พื ้นฐานระดับชาติ (O-net)  ให้สูงขึ ้นหรือเท่ากับ
ค่าเฉลี่ยระดับประเทศทุกรายวิชา   
          พัฒนาความสามารถของนักเรียนด้านการ
สื่อสารภาษาอังกฤษ  และการคิดคำนวณ  ควรเปิด
โอกาสให้มีการแสดงออก  การแสดงความคิดเห็น
และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เชิงสร้างสรรค์มากขึ้น  ฝึก
การนำเสนอ การอภิปรายอย่างสมเหตุสมผล และ
พัฒนาทักษะการแก้ปัญหาตามสถานการณ์ต่างๆ
อย่างเหมาะสม  อีกทั้งควรมีกิจกรรมส่งเสริมนักเรียน
ให้มีคุณลักษณะและค่านิยมที ่ดีตามที่สถานศึกษา
กำหนด  มีทัศนคติที่ดีต่อความเป็นไทย  อันได้แก่ 
กิริยามารยาท ค่านิยมในความเป็นไทย  รวมทั้งการมี
จิตสำนึกเพ่ือ ส่วนรวม และจิตสาธารณะ มากข้ึน 

ด้านกระบวนการบริหารและการจัดการ 
    โรงเรียนมีการบริหารและการจัดการอย่างเป็น
ระบบ  เปิดโอกาสให้ทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการกำหนด
วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย  มีการปรับแผนพัฒนา
คุณภาพการจัดการศึกษา แผนปฏิบัติการประจำปี ที่
สอดคล้องกับผลการจัดการศึกษา สภาพปัญหา ความ
ต้องการพัฒนา และนโยบายการปฏิรูปการศึกษาที่
มุ่งเน้นการพัฒนาให้ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐาน
การเรียนรู้ และหลักสูตรสถานศึกษา  ภาคีเครือข่าย
เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนา และจัดกิจกรรมระดม
ทุนเพ่ือพัฒนาโรงเรียน  โรงเรียนจัดพัฒนาการเรียนรู้
ตอบสนองความต้องการของชุมชน  โดยจัดระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการ

ด้านกระบวนการบริหารและการจัดการ 
      1.  เปิดโอกาสให้ผู้ปกครองได้มีส่วนร่วมใน
การเสนอความคิดเห็นในการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนา 
ผู้เรียนเพิ่มข้ึน 
 2.  สร้างเครือข่ายความร่วมมือของผู้มีส่วน
เกี่ยวข้องในการจัดการศึกษาของโรงเรียนให้มีความ
เข้มแข็ง มีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อผลการจัดการศึกษา 
และการขับเคลื่อนคุณภาพการจัดการศึกษา 
 3.  นำผลการบริหารจัดการมาเป็นข้อมูลใน
การจ ัดทำแผนพัฒนาค ุณภาพการการศ ึกษาที่
ครอบคลุม ชัดเจนมากยิ่งขึ้น 
 4.  ส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาครูให้มี
ความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ ได้ตรงตามความต้องการ
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จุดเด่น จุดควรพัฒนา 
และการจัดการเรียนรู้ ที่เหมาะสมกับสภาพโรงเรียน 
เป ็นแบบอย ่างท ี ่ดี  ส ่งผลให ้ท ุกห ้องเร ียน เป็น
ห้องเรียนคุณภาพด้านเทคโนโลยี  มีการจัดห้องเรียน
พิเศษภาษาอังกฤษ  ห้องเรียนพิเศษวิทย์-คณิต  ทำ
ให้ผู้ปกครอง ชุมชนให้ความไว้วางใจ  ส่งบุตรหลาน
เข้าเรียนโรงเรียนบ้านนาสารเพิ ่มขึ ้น  อีกทั ้งเป็น
โรงเรียนต้นแบบประเภทต่างๆ 

ของครูและสถานศึกษาพร้อมทั้งจัดให้มีชุมชนการ
เรียนรู้ทางวิชาชีพ เพื่อพัฒนางาน 

ด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียน
เป็นสำคัญ 
          1.  โรงเรียนมีการพัฒนาครูและบุคลากร
ทางการศึกษาให้มีความรู ้ ความเชี ่ยวชาญ ตาม
มาตรฐานตำแหน่ง  มีการส่งเสริมการจัดการเรียน
การสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญโดยใช้สื่อ เทคโนโลยี
ที่ทันสมัย เหมาะสมกับสถานการณ์ในปัจจุบัน และ
นักเรียนได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่างเท่าเทียมกัน 
ครูมีผลงาน รางวัล และได้รับการแต่งตั ้งให้มีและ
เลื่อนวิทยฐานะที่สูงขึ้น 

2.  ครูมีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก 
มีปฏิสัมพันธ์ที ่ดีกับนักเรียน มีการดูแลช่วยเหลือ
นักเรียนทั ้งด้านการเรียน และทักษะชีวิต เรียนรู้
ร่วมกันอย่างมีความสุข  โดยครูศึกษาข้อมูลนักเรียน
เป็นรายบุคคล มีการเยี่ยมบ้าน เพื่อนำข้อมูลมาดูแล
ช่วยเหลือให้เรียนรู้และอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข 
 3.  ครูจัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและ
ปฏิบัติจริง โดยเทคนิควิธ ีการสอนแบบต่างๆ ให้
นักเรียนสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 
 4.  ครูมีการตรวจสอบประเมินผู้เรียนอย่างมี
ระบบ และสามารถนำผลมาพัฒนาผู้เรียนได้ 

ด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียน
เป็นสำคัญ 
          1. พัฒนาให้ครใูช้แหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญา
ท้องถิ่นในแต่ละรายวิชา มีการบันทึกการใช้สื่อและ
แหล่งเรียนรู้ ภูมิปัญญาท้องถิ่น อย่างชัดเจน  
 2. ขับเคลื่อนกระบวนการ PLC จัดเวทีใหค้รู
และผู้เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอก ได้แลกเปลี่ยน
เรียนรู้ นำเสนอรายงานผลการดำเนินการ PLC แต่
ละกลุ่ม เพื ่อเป็นแนวทางในการพัฒนาการจัดการ
เรียนรู้ของคร ู

แนวทางการพัฒนา 
 1.  นำข้อมูล สารสนเทศผลการปฏิบัติงานของปีที่ผ่านมา มาร่วมกันวิเคราะห์หาแนวทางในการพัฒนา
ร่วมกัน โดยร่วมกันตั้งค่าเป้าหมาย และหาวิธีการพัฒนาให้บรรลุผลตามค่าเป้าหมาย มีการจัดสรรงบประมาณ 
วัสดุ อุปกรณ์ท่ีเหมาะสมเพียงพอต่อการพัฒนา มีการติดตามและส่งเสริมการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง 
 2.  เร่งพัฒนานักเรียนด้านการสื่อสารภาษาอังกฤษ และการคิดคำนวณ พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ให้สูงขึ้น กว่าปีที่ผ่านมา พัฒนาผลการทดสอบทางการศึกษาขั้นพื้นฐานระดับชาติ  (O-net) ให้สูงขึ้นทุกรายวิชา 
โดยสร้างความตระหนัก และหาวิธีการร่วมกันทั้งครู นักเรียนและผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย 
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 3.  ส่งเสริมให้ครูเห็นความสำคัญของการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ โดยการพัฒนาครูและ
บุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ และเร่งรัดติดตามให้มีครูมีชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ  เพื่อพัฒนางาน
ให้ชัดเจนมากข้ึน และเกิดผลกับผู้เรียนเพ่ิมข้ึน   

ความต้องการช่วยเหลือ 
 1.  การพัฒนาครูผู้สอนในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ที่สอดคล้องกับการพัฒนาผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 
 2.  การจัดสรรครูผู้สอนให้ตรงตามวิชาเอกท่ีโรงเรียนมีความต้องการและจำเป็น 
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+-AA 

 
 

ประกาศโรงเรียนบ้านนาสาร 
เรื่อง  ให้ใช้มาตรฐานการศึกษา  และค่าเป้าหมายมาตรฐานการศึกษาโรงเรียนบ้านนาสาร 

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

 โดยที่มีประกาศใช้กฎกระทรวง ว่าด้วย การประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.๒๕๖๑  นโยบายการปฏิรูป
การศึกษาในทศวรรษที่สอง  ที่กำหนดเป้าหมายและยุทธศาสตร์ในการพัฒนาคุณภาพคนไทยและการศึกษาไทย
ในอนาคต  นโยบายปฏิรูประบบการประเมินและการประกันคุณภาพการศึกษา  ประกาศคณะกรรมการการ
ประกันคุณภาพภายในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  เรื่องกำหนดหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการประกัน
คุณภาพภายในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ประกอบกับประกาศกระทรวงศึกษาธิการ  เรื่อง ให้ใช้มาตรฐาน
การศึกษา ระดับปฐมวัย ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน และระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานศูนย์การศึกษาพิเศษ เพ่ือ
การประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา  ลงวันที่  ๖  สิงหาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๑  นั้น     โรงเรียนบ้านนาสาร 
ได้ปรับมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  โดยการมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้อง  ทั้ง
บุคลากรทุกคนในโรงเรียน  ผู้ปกครอง  และชุมชน  ให้เหมาะสมและสอดคล้องกัน  เพื่อนำไปสู่การพัฒนา
คุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน  การประเมินคุณภาพภายใน และรองรับการประเมิน
คุณภาพภายนอก โดยผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนบ้านนาสาร  และ
เพ่ือให้การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนบ้านนาสาร  มีคุณภาพตามมาตรฐาน  จึงร่วมกัน
กำหนดค่าเป้าหมายการพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี ้

ประกาศ  ณ  วันที่  ๑๖  พฤศจิกายน  พ.ศ.  ๒๕๖๓ 
 
 

 
(นายสมชาย  กิจคาม) 

ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาสาร 
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มาตรฐานการศึกษา เพื่อการประกันคุณภาพภายในของโรงเรียนบ้านนาสาร 
แนบท้ายประกาศโรงเรียนบ้านนาสาร  

เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษา  และค่าเป้าหมายมาตรฐานการศึกษาโรงเรียนบ้านนาสาร 
ฉบับลงวันที่  ๑๖  พฤศจิกายน  พ.ศ.  ๒๕๖๓ 

___________________________ 

มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการประกันคุณภาพภายในของโรงเรียนบ้านนาสาร ประกอบด้วย   
๓  มาตรฐาน  ดังนี้ 

มาตรฐานที ่๑  คุณภาพของผู้เรียน 
มาตรฐานที ่๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ 
มาตรฐานที ่๓  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 

มาตรฐาน/ประเด็นพิจารณา 
มาตรฐานที่ ๑  คุณภาพของผู้เรียน   
๑.๑  ด้านผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
      ๑.๑.๑  ผู้เรียนมีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และคิดคำนวณ 
                 ๑)  ผู้เรียนมีความสามารถในการอ่านภาษาไทย 
                 ๒)  ผู้เรียนมีความสามารถในการเขียนภาษาไทย 
                 ๓)  ผู้เรียนมีความสามารถในการสื่อสารภาษาไทย 
                 ๔)  ผู้เรียนมีความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษ 
                 ๕)  ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดคำนวณ 
      ๑.๑.๒  ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยน ความคิดเห็น 
และแก้ปัญหา 
                 ๑)  ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ 
                 ๒)  ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณ 
                 ๓)  ผู้เรียนมีความสามารถในการอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น 
                 ๔)  ผู้เรียนมีความสามารถในการตัดสินใจในการแก้ปัญหา 
      ๑.๑.๓  ผู้เรียนมีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม 
                 ๑)  ผู้เรียนมีความสามารถในการรวบรวมความรู้ได้ด้วยตนเอง 
                 ๒)  ผู้เรียนมีความสามารถในการทำงานเป็นทีม 
                 ๓)  ผู้เรียนมีความสามารถในการเชื่อมโยงองค์ความรู้และประสบการณ์มาใช้ในการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ
เป็นแนวความคิด โครงงาน โครงการ ชิ้นงาน ผลผลิต 
      ๑.๑.๔  ผู้เรียนมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
                 ๑)  ผู้เรียนมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยี 
                 ๒)  ผู้เรียนมีความสามารถในการใช้สารสนเทศ 
                 ๓)  ผู้เรียนมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีในการสื่อสาร 
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มาตรฐาน/ประเด็นพิจารณา 
      ๑.๑.๕  ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 
                 ๑)  ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 
                 ๒)  ผู้เรียนมีความก้าวหน้าในผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ 

      ๑.๑.๖  ผู้เรียนมีความรู้ ทักษะพ้ืนฐาน และเจตคติที่ดีต่อการศึกษาต่อ การทำงาน หรืองานอาชีพ 
                 ๑)  ผู้เรียนมีความรู้และทักษะพ้ืนฐานพร้อมที่จะศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น 
                 ๒)  ผู้เรียนมีความรู้และทักษะพ้ืนฐานในการทำงานหรืองานอาชีพ 
                 ๓)  ผู้เรียนมีเจตคติที่ดีในการทำงานหรืองานอาชีพ 
๑.๒  คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน 
      ๑.๒.๑  ผู้เรียนมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากำหนด 
                 ๑)  ผู้เรียนมีพฤติกรรมเป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรมตามที่สถานศึกษากำหนด 
                 ๒)  ผู้เรียนมีพฤติกรรมเคารพในกฎ กติกาที่สถานศึกษากำหนด 
                 ๓)  ผู้เรียนมีพฤติกรรมเป็นผู้ที่มีค่านิยมและจิตสำนึกท่ีดีตามที่สถานศึกษากำหนด 
      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 และออกกำลังกายอย่างเหมาะสมกับช่วงวัย 
                 ๒)  ผู้เรียนมีการรักษาสุขภาพจิต อารมณ์ และสังคมอย่างเหมาะสมกับช่วงวัย 
                 ๓)  ผู้เรียนสามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนด้วยความเข้าใจไม่มีความความขัดแย้ง และมีความสุข  
มาตรฐานที่ ๒.  กระบวนการบริหารและการจัดการ 
๒.๑  มีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจที่สถานศึกษากำหนดชัดเจน 
๒.๒  มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 
๒.๓  ดำเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษา และทุกกลุ่มเป้าหมาย 
๒.๔  พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 
๒.๕  จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
๒.๖  จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ 
มาตรฐานที่ ๓  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
๓.๑  จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 
        ๓.๑.๑  ครูจัดทำโครงสร้างรายวิชาในรายวิชาที่รับผิดชอบ ตามมาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัดของหลักสูตร
สถานศึกษา 
        ๓.๑.๒  ครูออกแบบหน่วยการเรียนรู้ ที่เน้นให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ โดยผ่านกระบวนการคิด และการปฏิบัติจริง 
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มาตรฐาน/ประเด็นพิจารณา 
        ๓.๑.๓  ครูจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นให้ผู้เรียนได้ใช้ทักษะกระบวนการคิด และฝึกปฏิบัติ ให้ผู้เรียน
ได้รับการฝึกทักษะการแสดงออก การแสดงความคิดเห็น สรุปองค์ความรู้ นำเสนอผลงาน  และสามารถนำไป
ประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ รวมทั้งนำแผนการจัดการเรียนรู้ในการจัดการเรียนรู้ได้จริง 

 
 
 

มาตรฐาน/ประเด็นพิจารณา 
๓.๒  ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้ 
          ๓.๒.๑  ครูใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดการเรียนรู้ โดยเปิดโอกาสให้ผู้เรียนแสวงหาความรูด้วย
ตนเองจากสื่อท่ีหลากหลาย 
          ๓.๒.๒  ครูใช้สื่อภายในหรือภายนอกสถานศึกษา มาใช้ในการจัดการเรียนรู้ตามความเหมาะสม 
          ๓.๒.๓  ครูนำภูมิปัญญาท้องถิ่นมาใช้ในการจัดการเรียนรู้อย่างเหมาะสม 
๓.๓  มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก 
          ๓.๓.๑  ครูมีการบริหารจัดการชั้นเรียน โดยเน้นการมีปฏิสัมพันธ์เชิงบวก ให้เด็กรักครู ครูรักเด็ก เด็กรักที่จะ
เรียนรู้ สามารถเรียนรู้ได้อย่างมีความสุข 
          ๓.๓.๒  ครูมีการบริหารจัดการชั้นเรียน โดยเน้นให้เด็กรักที่จะเรียนรู้ร่วมกันอย่างมีความสุข 
๓.๔ ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และนำผลมาพัฒนาผู้เรียน 
          ๓.๔.๑  ครูมีการวัดและประเมินผลเพ่ือพัฒนาผู้เรียนตามจุดประสงค์การเรียนรู้ในแผนการจัดการเรียนรู้ โดย
ใช้เครื่องมือ วิธีการวัดและเกณฑ์การประเมินที่สอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู้ 
          ๓.๔.๒  ครูมีการวัดและประเมินผลระหว่างเรียนหลังจากจัดการเรียนรู้จบในแต่ละหน่วย เพื่อนำผลการ
ประเมินไปใช้เป็นส่วนหนึ่งของการตัดสินผลการเรียน โดยใช้เครื่องมือ วิธีการวัดและเกณฑ์การประเมินที่สอดคล้อง
กับตัวชี้วัด/ผลการเรียนรู้ในแต่ละหน่วย 
          ๓.๔.๓  ครูมีการวัดและประเมินผลการจัดการเรียนรู้ทุกตัวชี้วัด/ผลการเรียนรู้  เพื่อนำผลการประเมินไปใช้
เป็นส่วนหนึ่งของการตัดสินผลการเรียน โดยใช้เครื่องมือ วิธีการวัดและเกณฑ์การประเมินที่สอดคล้องกับตัวชี้วัด/ผล
การเรียนรู้แต่ละตัว 
          ๓.๔.๔  ครูมีการวัดและประเมินผลการอ่าน คิด วิเคราะห์และเขียน เพื่อนำผลการประเมินไปใช้ในการ
พัฒนาผู้เรียน โดยใช้เครื่องมือ วิธีการวัดและเกณฑ์การประเมินที่สอดคล้องกับนักเรียนแต่ละระดับชั้น 
          ๓.๔.๕  ครูมีการวัดและประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ เพื่อนำผลการประเมินไปใช้ในการพัฒนาผู้เรียน 
โดยใช้เครื่องมือ วิธีการวัดและเกณฑ์การประเมินที่สอดคล้องกับนักเรียนแต่ละระดับชั้น 
๓.๕ มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 
          ๓.๕.๑  ครูมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 
          ๓.๕.๒  ครูมีชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพระหว่างครูและผู้เกี่ยวข้อง เพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการ
เรียนรู้ 
          ๓.๕.๓   ครูมีชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพระหว่างครูและผู้เกี่ยวข้อง เพ่ือพัฒนาและปรับปรุงการจัดการ
เรียนรู้ รวมทั้งมีข้อมูลย้อนกลับเพ่ือพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 
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ค่าเป้าหมายมาตรฐานการศึกษา เพื่อการประกันคุณภาพภายในของโรงเรียนบ้านนาสาร 
แนบท้ายประกาศโรงเรียนบ้านนาสาร 

เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษา  และค่าเป้าหมายมาตรฐานการศึกษาโรงเรียนบ้านนาสาร 
ฉบับลงวันที่  ๑๖  พฤศจิกายน  พ.ศ.  ๒๕๖๓ 

_________________________ 

มาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเพื่อการประกันคุณภาพภายในของโรงเรียนบ้านนาสาร ประกอบด้วย    
๓  มาตรฐาน  ดังนี้ 

มาตรฐานที ่๑  คุณภาพของผู้เรียน 
มาตรฐานที ่๒  กระบวนการบริหารและการจัดการ 
มาตรฐานที ่๓  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 

มาตรฐาน/ประเด็นพิจารณา ค่าเป้าหมาย 

มาตรฐานที ่๑  คุณภาพของผู้เรียน   ระดับคุณภาพดีเลิศ 
๑.๑  ด้านผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน ระดับคุณภาพดีเลิศ 
      ๑.๑.๑  ผู้เรียนมีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และคิด
คำนวณ 

ดีเลิศ 

                 ๑)  ผู้เรียนมีความสามารถในการอ่านภาษาไทย ร้อยละ ๙๔.๓๐/ยอดเยี่ยม 

                 ๒)  ผู้เรียนมีความสามารถในการเขียนภาษาไทย ร้อยละ ๙๑.๗๐/ยอดเยี่ยม 

                 ๓)  ผู้เรียนมีความสามารถในการสื่อสารภาษาไทย ร้อยละ ๙๒.๒๐/ดีเลิศ 

                 ๔)  ผู้เรียนมีความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษ ร้อยละ ๖๑.๐๐/ดีเลิศ 

                 ๕)  ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดคำนวณ ร้อยละ ๖๒.๐๐/ดีเลิศ 
      ๑.๑.๒  ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ 
อภิปรายแลกเปลี่ยน ความคิดเห็น และแก้ปัญหา 

ระดับคุณภาพดีเลิศ 

                 ๑)  ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ ร้อยละ ๙๑.๗๒/ดีเลิศ 

                 ๒)  ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณ ร้อยละ ๘๙.๘๗/ดีเลิศ 

                 ๓)  ผู้เรียนมีความสามารถในการอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ร้อยละ ๘๘.๙๐/ดีเลิศ 

                 ๔)  ผู้เรียนมีความสามารถในการตัดสินใจในการแก้ปัญหา ร้อยละ ๘๙.๖๖/ดีเลิศ 

      ๑.๑.๓  ผู้เรียนมีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม ระดับคุณภาพดีเลิศ 
                 ๑)  ผู้เรียนมีความสามารถในการรวบรวมความรู้ได้ด้วยตนเอง ร้อยละ ๗๙.๐๐/ดีเลิศ 

                 ๒)  ผู้เรียนมีความสามารถในการทำงานเป็นทีม ร้อยละ ๘๐.๐๐/ดีเลิศ 

                 ๓)  ผู้เรียนมีความสามารถในการเชื่อมโยงองค์ความรู้และ
ประสบการณ์มาใช้ในการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆเป็นแนวความคิด โครงงาน โครงการ 
ชิ้นงาน ผลผลิต 

ร้อยละ ๗๘.๐๐/ดีเลิศ 

      ๑.๑.๔  ผู้เรียนมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร 

ระดับคุณภาพ 
ยอดเย่ียม 

                 ๑)  ผู้เรียนมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยี ร้อยละ ๙๘.๘๖/ยอดเยี่ยม 
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มาตรฐาน/ประเด็นพิจารณา ค่าเป้าหมาย 

                 ๒)  ผู้เรียนมีความสามารถในการใช้สารสนเทศ ร้อยละ ๙๗.๓๖/ยอดเยี่ยม 

                 ๓)  ผู้เรียนมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีในการสื่อสาร ร้อยละ ๙๗.๓๖/ยอดเยี่ยม 

      ๑.๑.๕  ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา ระดับคุณภาพ  
ปานกลาง 

                 ๑)  ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา ร้อยละ ๓๘.๓๕/ปานกลาง 

                 ๒)  ผู้เรียนมีความก้าวหน้าในผลการทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติ 

 ร้อยละ ๒๙.๒๓/ปานกลาง   

      ๑.๑.๖  ผู้เรียนมีความรู้ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดตี่อการศึกษาต่อ การ
ทำงาน หรืองานอาชีพ 

ระดับคุณภาพ 
ยอดเยี่ยม 

                 ๑)  ผู้เรียนมีความรู้และทักษะพ้ืนฐานพร้อมที่จะศึกษาต่อในระดับที่
สูงขึ้น 

ร้อยละ ๙๑.๖๐/ยอดเยี่ยม 

                 ๒)  ผู้เรียนมีความรู้และทักษะพ้ืนฐานในการทำงานหรืองานอาชีพ ร้อยละ ๙๘.๐๐/ยอดเยี่ยม 

                 ๓)  ผู้เรียนมีเจตคติที่ดีในการทำงานหรืองานอาชีพ ร้อยละ ๙๘.๓๐/ยอดเยี่ยม 

๑.๒  คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน ระดับคุณภาพ  
ยอดเยี่ยม 

      ๑.๒.๑  ผู้เรียนมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากำหนด ระดับคุณภาพ  
ดีเลิศ 

                 ๑)  ผู้เรียนมีพฤติกรรมเป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรมตามที่สถานศึกษา
กำหนด 

ร้อยละ ๙๙.๗๐/ยอดเยี่ยม 

                 ๒)  ผู้เรียนมีพฤติกรรมเคารพในกฎ กติกาที่สถานศึกษากำหนด ร้อยละ ๙๙.๗๐/ยอดเยี่ยม 

                 ๓)  ผู้เรียนมีพฤติกรรมเป็นผู้ที่มีค่านิยมและจิตสำนึกท่ีดีตามที่
สถานศึกษากำหนด 

ร้อยละ ๙๙.๘๘/ยอดเยี่ยม 

      ๑.๒.๒  ผู้เรียนมีความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย ระดับคุณภาพ  
ยอดเยี่ยม 

                 ๑)  ผู้เรียนมีความภาคภูมิใจในท้องถิ่นและเห็นคุณค่าของความเป็น
ไทย 

ร้อยละ ๙๘.๐๐/ยอดเยี่ยม 

                 ๒)  ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณี รวมทั้งภูมิ
ปัญญาไทย 

ร้อยละ ๙๘.๑๐/ยอดเยี่ยม 

      ๑.๒.๓  ผู้เรียนยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย ระดับคุณภาพ  
ยอดเยี่ยม 

                 ๑)  ผู้เรียนยอมรับและอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างระหว่างบุคคลใน
ด้านเพศ วัย 

ร้อยละ ๙๙.๖๘/ยอดเยี่ยม 

                 ๒)  ผู้เรียนยอมรับและอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างระหว่างเชื้อชาติ 
ศาสนา  

ร้อยละ ๙๙.๗๐/ยอดเยี่ยม 
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มาตรฐาน/ประเด็นพิจารณา ค่าเป้าหมาย 

                 ๓)  ผู้เรียนยอมรับและอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างระหว่างภาษา 
วัฒนธรรม ประเพณี 

ร้อยละ ๙๙.๙๕/ยอดเยี่ยม 

      ๑.๒.๔  ผู้เรียนมีสุขภาวะทางร่างกายและจิตสังคม ระดับคุณภาพ  
ยอดเยี่ยม 

                 ๑)  ผู้เรียนมีการรักษาสุขภาพกาย และออกกำลังกายอย่าง
เหมาะสมกับช่วงวัย 

ร้อยละ ๙๙.๘๐/ยอดเยี่ยม 

                 ๒)  ผู้เรียนมีการรักษาสุขภาพจิต อารมณ์ และสังคมอย่างเหมาะสม
กับช่วงวัย 

ร้อยละ ๑๐๐/ยอดเยี่ยม 

                 ๓)  ผู้เรียนสามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนด้วยความเข้าใจไม่มีความความ
ขัดแย้ง และมีความสุข  

ร้อยละ ๑๐๐/ยอดเยี่ยม 

มาตรฐานที ่๒  กระบวนการบริหารและการจัดการ ระดับคุณภาพ  
ยอดเยี่ยม 

๒.๑  มีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจที่สถานศึกษากำหนดชัดเจน ยอดเยีย่ม 
๒.๒  มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา ยอดเยี่ยม 
๒.๓  ดำเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตร
สถานศึกษา และทุกกลุ่มเป้าหมาย 

ยอดเยี่ยม 

๒.๔  พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ ยอดเยี่ยม 
๒.๕  จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมี
คุณภาพ 

ยอดเยี่ยม 

๒.๖  จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการ
จัดการเรียนรู้ 

ยอดเยี่ยม 

มาตรฐานที ่๓  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ   ระดับคุณภาพ  
ยอดเยี่ยม 

๓.๑  จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถนำไป
ประยุกต์ ใช้ในชีวิตได้ 

ระดับคุณภาพ 
ยอดเยี่ยม 

      ๓.๑.๑  ครูจัดทำโครงสร้างรายวิชาในรายวิชาที่รับผิดชอบ ตามมาตรฐานการ
เรียนรู้ ตัวชี้วัดของหลักสูตรสถานศึกษา 

ร้อยละ ๙๖.๐๐/ยอดเยี่ยม 

      ๓.๑.๒  ครูออกแบบหน่วยการเรียนรู้ ที ่เน้นให้ผู ้เรียนได้เรียนรู้ โดยผ่าน
กระบวนการคิด และการปฏิบัติจริง 

ร้อยละ ๙๖.๐๐/ยอดเยี่ยม 

      ๓.๑.๓  ครูจ ัดทำแผนการจ ัดการเร ียนรู ้ท ี ่ เน ้นให้ผ ู ้ เร ียนได้ใช ้ท ักษะ
กระบวนการคิด และฝึกปฏิบัติ ให้ผู้เรียนได้รับการฝึกทักษะการแสดงออก การ
แสดงความคิดเห็น สรุปองค์ความรู้ นำเสนอผลงาน  และสามารถนำไปประยุกต์ใช้
ในชีวิตได้ รวมทั้งนำแผนการจัดการเรียนรู้ในการจัดการเรียนรู้ได้จริง 
 
 

ร้อยละ ๙๔.๐๐/ยอดเยี่ยม 
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มาตรฐาน/ประเด็นพิจารณา ค่าเป้าหมาย 

 
๓.๒  ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้ ระดับคุณภาพ  

ดีเลิศ 
      ๓.๒.๑  ครูใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดการเรียนรู้ โดยเปิดโอกาสให้
ผู้เรียนแสวงหาความรูด้วยตนเองจากสื่อที่หลากหลาย 

ร้อยละ ๘๘.๐๐/ดีเลิศ 

      ๓.๒.๒  ครูใช้สื่อภายในหรือภายนอกสถานศึกษา มาใช้ในการจัดการเรียนรู้
ตามความเหมาะสม 

ร้อยละ ๘๘.๐๐/ดีเลิศ 

      ๓.๒.๓  ครูนำภูมิปัญญาท้องถิ่นมาใช้ในการจัดการเรียนรู้อย่างเหมาะสม ร้อยละ ๗๕.๐๐/ดีเลิศ 

๓.๓  มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก ระดับคุณภาพ 
ยอดเยี่ยม 

      ๓.๓.๑  ครูมีการบริหารจัดการชั้นเรียน โดยเน้นการมีปฏิสัมพันธ์เชิงบวก ให้
เด็กรักครู ครูรักเด็ก เด็กรักที่จะเรียนรู้ สามารถเรียนรู้ได้อย่างมีความสุข 

ร้อยละ ๙๔.๐๐/ยอดเยี่ยม 

      ๓.๓.๒  ครูมีการบริหารจัดการชั้นเรียน โดยเน้นให้เด็กรักที่จะเรียนรู้ร่วมกัน
อย่างมีความสุข 

ร้อยละ ๙๔.๐๐/ยอดเยี่ยม 

๓.๔ ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และนำผลมาพัฒนาผู้เรียน ระดับคุณภาพ 
ยอดเยี่ยม 

      ๓.๔.๑  ครูมีการวัดและประเมินผลเพื่อพัฒนาผู้ เรียนตามจุดประสงค์การ
เรียนรู้ในแผนการจัดการเรียนรู้ โดยใช้เครื่องมือ วิธีการวัดและเกณฑ์การประเมิน
ที่สอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู้ 

ร้อยละ ๙๓.๐๐/ยอดเยี่ยม 

      ๓.๔.๒  ครูมีการวัดและประเมินผลระหว่างเรียนหลังจากจัดการเรียนรู้จบใน
แต่ละหน่วย เพื่อนำผลการประเมินไปใช้เป็นส่วนหนึ่งของการตัดสินผลการเรียน 
โดยใช้เครื่องมือ วิธีการวัดและเกณฑ์การประเมินที่สอดคล้องกับตัวชี้วัด/ผลการ
เรียนรู้ในแต่ละหน่วย 

ร้อยละ ๙๓.๐๐/ยอดเยี่ยม 

      ๓.๔.๓  ครูมีการวัดและประเมินผลการจัดการเรียนรู้ทุกตัวชี ้วัด/ผลการ
เรียนรู้ เพ่ือนำผลการประเมินไปใช้เป็นส่วนหนึ่งของการตัดสินผลการเรียน โดยใช้
เครื่องมือ วิธีการวัดและเกณฑ์การประเมินที่สอดคล้องกับตัวชี้วัด/ผลการเรียนรู้
แต่ละตัว 

ร้อยละ ๙๐.๐๐/ยอดเยี่ยม 

      ๓.๔.๔  ครูมีการวัดและประเมินผลการอ่าน คิด วิเคราะห์และเขียน เพื่อนำ
ผลการประเมินไปใช้ในการพัฒนาผู้เรียน โดยใช้เครื่องมือ วิธีการวัดและเกณฑ์การ
ประเมินที่สอดคล้องกับนักเรียนแต่ละระดับชั้น 

ร้อยละ ๙๓.๐๐/ยอดเยี่ยม 

      ๓.๔.๕  ครูมีการวัดและประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ เพื่อนำผลการ
ประเมินไปใช้ในการพัฒนาผู ้เรียน โดยใช้เครื ่องมือ วิธีการวัดและเกณฑ์การ
ประเมินที่สอดคล้องกับนักเรียนแต่ละระดับชั้น 

ร้อยละ ๙๓.๐๐/ยอดเยี่ยม 

๓.๕ มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุง
การจัดการเรียนรู้ 

ระดับคุณภาพ  
ดีเลิศ 
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มาตรฐาน/ประเด็นพิจารณา ค่าเป้าหมาย 

      ๓.๕.๑  ครูมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและ
ปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 

ร้อยละ ๘๘.๐๐/ดีเลิศ 

      ๓.๕.๒  ครูมีชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพระหว่างครูและผู้เกี่ยวข้อง เพ่ือ
พัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 

ร้อยละ ๗๙.๐๐/ดีเลิศ 

      ๓.๕.๓   ครูมีชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพระหว่างครูและผู้เกี่ยวข้อง เพ่ือ
พัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ รวมทั้งมีข้อมูลย้อนกลับเพื่อพัฒนาและ
ปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 

ร้อยละ ๗๕.๐๐/ดีเลิศ 

 

ค่าคะแนน และระดับคุณภาพ 
ระดับคุณภาพ ค่าคะแนน 

กำลังพัฒนา ๑ 
ปานกลาง ๒ 
ดี ๓ 
ดีเลิศ ๔ 
ยอดเยี่ยม ๕ 

การแปรผลระดับคุณภาพ 
ค่าคะแนนเฉลี่ย ระดับคุณภาพ 

ต่ำกว่า  ๑.๕๐ กำลังพัฒนา 
๑.๕๐  -  ๒.๔๙ ปานกลาง 
๒.๕๐  -  ๓.๔๙ ดี 
๓.๕๐  -  ๔.๔๙ ดีเลิศ 
๔.๕๐  -  ๕.๐๐ ยอดเยี่ยม 
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คำสั่งโรงเรียนบ้านนาสาร 

ที่  318 / 2563 
เร่ือง แต่งต้ังคณะกรรมการดำเนินงาน การประกันคุณภาพภายในของโรงเรียนบ้านนาสาร ประจำปีการศึกษา 2563 

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

 ตามที่มีประกาศใช้กฎกระทรวง ว่าด้วย การประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.2561  นโยบายการปฏิรูปการศึกษาใน
ทศวรรษที่สองที่กำหนดเป้าหมายและยุทธศาสตร์ในการพัฒนาคุณภาพคนไทยและการศึกษาไทยในอนาคต  นโยบายปฏิรูป
ระบบการประเมินและการประกันคุณภาพการศึกษา  ประกาศคณะกรรมการการประกันคุณภาพภายในระดับการศึกษาขั้น
พื้นฐาน  เรื่องกำหนดหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการประกันคุณภาพภายในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ประกอบกับ
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ  เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษา ระดับปฐมวัย ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และระดับการศึกษาขั้น
พื้นฐาน ศูนย์การศึกษาพิเศษ เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา  ลงวันที่  6  สิงหาคม  พ.ศ.  2561  ส่งผลให้
สถานศึกษาต้องดำเนินการตามกรอบนโยบายปฏิรูประบบการประเมินและการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา  พร้อมท้ัง
เตรียมรับการประเมินคุณภาพภายนอก ตามกรอบมาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน น้ัน 

เพื่อให้การดำเนินงาน การประกันคุณภาพภายใน  เป็นไปตามกรอบการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา      
ขั้นพื้นฐาน  เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา  จึงขอแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน การประกันคุณภาพภายใน
ของโรงเรียนบ้านนาสาร  ดังต่อไปนี้ 

1.  คณะกรรมการอำนวยการ  มีหน้าที ่ ให้คำปรึกษา แนะนำ  ประสานงาน  และอำนวยความสะดวก ในการดำเนินงาน ให้
เป็นไปด้วยความเรียบร้อย เหมาะสม  ประกอบด้วย 
 1.1  นายสมชาย  กิจคาม ผู้อำนวยการโรงเรยีน ประธานกรรมการ 
 1.2  นายพยนต์  ไทยเกิด รองผู้อำนวยการโรงเรยีน รองประธานกรรมการ 
 1.3  นางปรีดา  ดำด้วงโรม รองผู้อำนวยการโรงเรยีน กรรมการ 
 1.4  นางกฤษณา  สุขสะอาด รองผู้อำนวยการโรงเรยีน กรรมการ 
 1.5  นางรัชนี  ศิลปธีรธร ปฏิบัติหน้าท่ีรองผู้อำนวยการโรงเรียน กรรมการ 
 1.6  นางสุภาพร  จงศิริสถิตย ์ ครู คศ. 3 กรรมการและเลขานุการ 
 1.7  นายก้องภพ  จรูญพงศ์ ครู คศ.1 กรรมการและผู้ช่วยเลขานกุาร 
 1.8  นายอรรถชัย  สมมะลวน ครู คศ.1 กรรมการและผู้ช่วยเลขานกุาร 
 1.9  นางสาวรัฐนูญ์  จันทบูรณ์   ครู คศ.1 กรรมการและผู้ช่วยเลขานกุาร 

2.  คณะกรรมการดำเนินงาน  มีหน้าที่  วางแผน และดำเนินงานการประกันคุณภาพภายใน  ให้เป็นไปตามกรอบการประเมิน
คุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขัน้พ้ืนฐาน  เพื่อการประกันคณุภาพภายในของสถานศึกษา  ได้แก่ 
 -  การกำหนดมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนบ้านนาสาร 
 -  การจัดทำแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของโรงเรียน ท่ีมุ่งคณุภาพตามมาตรฐานการศึกษาของโรงเรยีนบ้านนาสาร 
 -  การจัดระบบบริหารและสารสนเทศ 
 -  การดำเนินงานตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของโรงเรยีน  
 -  การติดตามตรวจสอบคณุภาพการศึกษา 
 -  การประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียน ปีละ 1 ครั้ง 
 -  การจัดทำรายงานประจำปี เป็นรายงานการประเมินคุณภาพภายใน 
 -  การพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง 



ห น้ า  | 91 

 

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2563 
(Self - Assessment Report: SAR) 

 

ประกอบด้วย 
 2.1  นายพยนต์  ไทยเกิด  ประธานกรรมการ 
 2.2  นางปรีดา  ดำด้วงโรม  กรรมการ 
 2.3  นางกฤษณา  สุขสะอาด  กรรมการ 
 2.4  นางรัชนี  ศิลปะธีรธร   กรรมการ 
 2.5  นางนุตริยา  เครือหงส ์  กรรมการ 
 2.6  นางอุษา  สื่อมโนธรรม  กรรมการ 
 2.7  นางจรรยา  ไทยทอง  กรรมการ 
 2.8  นายอาทิตย์  หมวดคงจันทร ์  กรรมการ 
 2.9  นางสาวรัชนี  ชูมณี  กรรมการ 
 2.10 นางรัตนา ธนเกียรติวงษ ์  กรรมการ 
 2.11  นางสุภาพร  จงศิริสถิตย ์  กรรมการและเลขานุการ 
 2.12  นายก้องภพ  จรูญพงศ์  กรรมการและผู้ช่วยเลขานกุาร 
 2.13  นายอรรถชัย สมมะลวน  กรรมการและผู้ช่วยเลขานกุาร 
 2.14  นางสาวรัฐนูญ์  จันทบูรณ์    กรรมการและผู้ช่วยเลขานกุาร 

3.  คณะกรรมการดำเนินงานตามมาตรฐานการศึกษาโรงเรียนบ้านนาสาร  มีหน้าที ่ ดังนี ้
 -  ศึกษามาตรฐานการศึกษาโรงเรยีน   
 -  ร่วมกันกำหนดค่าเป้าหมายในการพัฒนาคุณภาพ ตามมาตรฐานการศึกษาของโรงเรยีน   
 -  จัดทำแผนงาน โครงการ กิจกรรม และดำเนินงานตามแผน ให้บรรลผุลตามค่าเป้าหมายฯ 
 -  ติดตามตรวจสอบคุณภาพการดำเนินตามแผนฯ 
 -  ประเมินคณุภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของโรงเรยีน   
 -  มีส่วนร่วมในการจดัทำรายงานการประเมินคณุภาพประจำปี 
 -  นำผลการประเมินไปวางแผนพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
 3.1  มาตรฐานที่ 1  คุณภาพของผู้เรียน  ประเด็นที่ 1  ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน  ข้อที่ 1  ผู้เรียนมี
ความสามารถในการอ่าน การเขียน และการสื่อสารภาษาไทย  ประกอบด้วย 
  3.1.1  นางพจนาถ  ศิริสกุล    ประธานกรรมการ 
  3.1.2  นายสมพงษ์ จิตรมาตร  กรรมการ 
  3.1.3  นางนาตยา  ดำพัฒน์  กรรมการ 
  3.1.4  นางอุรา  เชิดเพชรรัตน์  กรรมการ 
  3.1.5  นางญาณิศา  รัตนาพร  กรรมการ 
  3.1.6  นางสาวสุภาวดี  พลายแกว้  กรรมการ 
  3.1.7  นางสาวนริศรา  นวลอม  กรรมการ 
  3.1.8 นางสาวนิตยา  วิบูลย์ชัยวัฒน์  กรรมการ 
  3.1.9 นางสาวเมธินี  มีด ี  กรรมการ 
  3.1.10 นางสาวอารีย์  ยีหมาด  กรรมการและเลขานุการ 
 3.2  มาตรฐานที่ 1  คุณภาพของผู้เรียน  ประเด็นที่ 1  ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน  ข้อที่ 2  ผู้เรียนมี
ความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษ  ประกอบด้วย 
  3.2.1  นางทิพวรรณ์  สนธนวณิชย์  ประธานกรรมการ 
  3.2.2  นางสาวรัตนา  ธนเกียรติวงษ์  กรรมการ 
  3.2.3  นางสาวฉันทนา  ชัยพูลเดช  กรรมการ 
  3.2.4  นายเดโชว์  แก้ววิหค  กรรมการ 
  3.2.5  นางจิราวรรณ  นาคพิน  กรรมการ 
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  3.2.6  นายสมเกียรติ  จำปีพันธ์  กรรมการ 
  3.2.7  นางนันทิยา  หงษ์ทอง  กรรมการ 
  3.2.8  นางสาวสรัลชนา  กลางนุรกัษ์  กรรมการ 
  3.2.9  นางสาวสุชาดา  ฉิมพงษ์  กรรมการ 
  3.2.10  นางสาวกุสุมา  ชูสีสุข  กรรมการ 
  3.2.11  นางสาวนรีพันธ์  คงนาค  กรรมการ 
  3.2.12  ว่าท่ีร้อยตรี กฤษณะ  วงศ์สกุล  กรรมการ 
  3.2.13 นางกัลยาณี ถ่างก้าวหน้า  กรรมการและเลขานุการ 
 3.3  มาตรฐานที่ 1  คุณภาพของผู้เรียน  ประเด็นที่ 1  ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน  ข้อที่ 3  ผู้เรียนมี
ความสามารถในการคิดคำนวณ  ประกอบด้วย 
  3.3.1  นางสาวพนาวรรณ  พุฒถนอม  ประธานกรรมการ 
  3.3.2  นางอุษา  สื่อมโนธรรม  กรรมการ 
  3.3.3  นายธีรพงษ์  อนันตวิทยวงศ์  กรรมการ 
  3.3.4  นางสุกัญญา  คงแก้ว  กรรมการ 
  3.3.5  นางพัฒนสุฎา  เพชรมีศร ี  กรรมการ 
  3.3.6  นางสาวมนชนก  จันทรบูรณ ์  กรรมการ 
  3.3.7  นางสุพิชชา  ชนะพล  กรรมการ 
  3.3.8  นางสาวจิราภรณ์  เมฆฉาย  กรรมการ   
  3.3.9  นางนุตริยา  เครือหงส ์  กรรมการและเลขานุการ 
 3.4  มาตรฐานที่ 1  คุณภาพของผู้เรียน  ประเด็นที่ 1  ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน  ข้อที่ 4  ผู้เรียนมี
ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยน ความคิดเห็น และแก้ปัญหา  ประกอบด้วย 
  3.4.1  นายชัยยุทธ  ยิ้มมาก  ประธานกรรมการ 
  3.4.2  นายสมยศ  เอกอัครบณัฑติ  กรรมการ 
  3.4.3  นางจรรยา  ไทยทอง  กรรมการ 
  3.4.4  นางสาวทิพวรรณ  แซ่ตั้ง  กรรมการ 
  3.4.5  นางสาววาสนา  ชัยพรหม  กรรมการ 
  3.4.6  นางวรุนันท์  บางรักษ์  กรรมการ 
  3.4.7  นางนิทยา  บุญฤทธ์ิ  กรรมการ 
  3.4.8  นางสาวรัฐนูญ์  จันทบูรณ ์  กรรมการ 
  3.4.9  นางสาวอัมพวัน  คงสุข  กรรมการ 
  3.4.10  นางสาวดุษฎี  เหมนะ  กรรมการ 
  3.4.11  นางณัฐณิชา  รัตนธาร ี  กรรมการ   
  3.4.11  นายอาทิตย์  หมวดคงจันทร์  กรรมการและเลขานุการ 
 3.5  มาตรฐานที่ 1  คุณภาพของผู้เรียน  ประเด็นที่ 1  ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน  ข้อที่ 5  ผู้เรียนมี
ความสามารถในการสร้างนวัตกรรม  ประกอบด้วย 
  3.5.1  นางนุตริยา  เครือหงส ์  ประธานกรรมการ 
  3.5.2  นางพจนาถ  ศิริสกุล  กรรมการ 
  3.5.3  นายชัยยุทธ  ยิ้มมาก  กรรมการ 
  3.5.4  นางสาวพนาวรรณ  พุฒถนอม  กรรมการ 
  3.5.5  นางอุบล  ไทยเสน  กรรมการ 
  3.5.6  นายสายันต์  ศรีพงษ์พันธุ์กุล  กรรมการ 
  3.5.7  นายสันติ  ยิ้มปลืม้  กรรมการ 
  3.5.8  นายนเรศ  อ่อนศรี  กรรมการ 
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  3.5.9  นางทิพวรรณ  สนธนวณิชย์  กรรมการ 
  3.5.10  นายเซน  ร่มพฤกษ ์  กรรมการ 
  3.5.11  นายอาทิตย์  หมวดคงจันทร์  กรรมการ 
  3.5.12  นายอรรถชัย  สมมะลวน  กรรมการ 
  3.5.14  นางนิทยา  บุญฤทธิ์  กรรมการและเลขานุการ 
  3.5.15  นางสาวสุพิชญา  พรหมปองสุข การมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 3.6  มาตรฐานที่ 1  คุณภาพของผู้เรียน  ประเด็นที่ 1  ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน  ข้อที่  6  ผู้เรียนมี
ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  ประกอบด้วย 
  3.6.1  นางสาวสุชาดา  เสวกสตูร  ประธานกรรมการ 
  3.6.2  นายอรรถชัย  สมมะลวน  กรรมการ 
  3.6.3  ว่าท่ีร้อยตรีสุภัคศร  เจริญชนม์  กรรมการ 
  3.6.3  นายพจนันท์  สุริรักษ์  กรรมการ 
  3.6.4  นางสาวอรสา  สารทิพย ์  กรรมการ 
  3.6.5  นายก้องภพ  จรูญพงศ์  กรรมการและเลขานุการ 
 3.7  มาตรฐานที่ 1  คุณภาพของผู้เรียน  ประเด็นที่ 1  ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน  ข้อที่ 7  ผู้เรียนมี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา  และข้อที่ 8  ผู้เรียนมีความก้าวหน้าในผลการทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติ  ประกอบด้วย 
  3.7.1  นายพยนต์  ไทยเกิด  ประธานกรรมการ 
  3.7.2  นางนุตริยา  เครือหงส ์  กรรมการ 
  3.7.3  นางสาวทิพวรรณ  แซ่ตั้ง  กรรมการ 
  3.7.4  นางพจนาถ  ศิริสกุล  กรรมการ 
  3.7.5  นางสาวพนาวรรณ  พุฒถนอม  กรรมการ 
  3.7.6  นายชัยยุทธ  ยิ้มมาก  กรรมการ 
  3.7.7  นางอุบล  ไทยเสน  กรรมการ 
  3.7.8  นายสันติ  ยิ้มปลืม้  กรรมการ 
  3.7.9  นายสายันต์  สรีพงษ์พันธุ์กุล  กรรมการ 
  3.7.10  นายเรศ  อ่อนศรี  กรรมการ 
  3.7.11  นางทิพวรรณ์  สนธนวณชิย์  กรรมการ 
  3.7.12  นายเซน  ร่มพฤกษ ์  กรรมการ 
  3.7.13  นายธีรพงษ์  อนันตวทยวงศ์  กรรมการ 
  3.7.14  นายอรรถชัย สมมะลวน  กรรมการ 
  3.7.15  นางสาวฐิตารัตน์  ไชยอมรสิทธ์ิ กรรมการ 
  3.7.16  ว่าท่ี ร.ต.กฤษณะ  วงศ์สกุล  กรรมการ 
  3.7.17  นางสาวมนขนก  จันทบูรณ ์  กรรมการและเลขานุการ
  3.7.18  นางสาวอัมพวัน  คงสุข  กรรมการและผู้ช่วยเลขานกุาร 
 3.8  มาตรฐานที่ 1  คุณภาพของผู้เรียน  ประเด็นที่ 1  ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน  ข้อที่ 9  ผู้เรียนมี
ความรู้ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดีต่อการศึกษาต่อ การทำงาน หรืองานอาชีพ  ประกอบด้วย 
  3.8.1  นายนเรศ  อ่อนศรี  ประธานกรรมการ 
  3.8.2  นายวรพจน์  วิชัยดิษฐ  กรรมการ 
  3.8.3  นางภาณี  ชินธเนศ  กรรมการ 
  3.8.4  นายสุรศักดิ์  ปราสาทิกะพนัธ ์  กรรมการ 
  3.8.5  นางปิยมาศ  ปราสาทิกะพนัธ ์  กรรมการ 
  3.8.6  นางสาวรัชนี  ชูมณี  กรรมการ 
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  3.8.7  นางศิริรัช  โสมล  กรรมการ 
  3.8.8  นายอาทินันท์  อนุวัฒน์  กรรมการ 
  3.8.9  นางชุติภัค  บุญช่วย  กรรมการ 
  3.8.7  นางสุภาพร  จงศิริสถิตย ์  กรรมการและเลขานุการ 
 3.9  มาตรฐานที่ 1  คุณภาพของผู้เรียน  ประเด็นที่ 2  คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน  ข้อที่ 1  ผู้เรียนมี
คุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามทีส่ถานศึกษากำหนด  และข้อที่ 3  ผู้เรียนยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและ
หลากหลาย  ประกอบด้วย 
  3.9.1  นางปรีดา  ดำด้วงโรม  ประธานกรรมการ 
  3.9.2  นายวันชัย  ช่วยไทย  กรรมการ 
  3.9.4  นายสุรศักดิ์  ปราสาทิกะพนัธ์  กรรมการ 
  3.9.5  นางอุบล  ไทยเสน  กรรมการ 
  3.9.6  นายนเรศ  อ่อนศรี  กรรมการ 
  3.9.7  นายสมยศ  เอกอัครบณัฑติ  กรรมการ 
  3.9.8  นางสาววาสนา  ชัยพรหม  กรรมการ 
  3.9.9  นางนิทยา  บุญฤทธ์ิ  กรรมการ 
  3.9.10  นางสาวพุทธิมา  ช่ืนจิตร์  กรรมการ 
  3.9.11  ครูที่ปรึกษาทุกระดับชั้น  กรรมการ 
  3.9.3  นางจรรยา  ไทยทอง  กรรมการและเลขานุการ 
 3.10  มาตรฐานที่ 1  คุณภาพของผู้เรียน  ประเด็นที่ 2  คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน  ข้อที่ 2  ผู้เรียนมี
ความภูมิใจในท้องถิน่และความเป็นไทย  ประกอบด้วย 
  3.10.1  นางอุบล  ไทยเสน  ประธานกรรมการ 
  3.10.2  นายวันชัย  ช่วยไทย  กรรมการ 
  3.10.3  นายสันติ  ยิ้มปลื้ม  กรรมการ 
  3.10.4  นายศิริศักดิ์  ทองเหมือน  กรรมการ 
  3.10.5  นางสาวกมลลักษณ์  สริิภทัรธนากูล กรรมการ 
  3.10.6  นางสาวนิศากร  คงช่วย  กรรมการ 
  3.10.7  นางสาวเปมิกา  เกษตรสมบูรณ ์  กรรมการ 
  3.10.8  นางสาวอภิญญา  ชุมคง  กรรมการ 
  3.10.9  นายวิชญ์พล  กิจคาม  กรรมการ 
  3.10.10  นางสาวอรอุมา  ชัยสะอาด  กรรมการ 
  3.10.11  นางสาวพิชญา  พรหมปองสุข กรรมการและเลขานุการ 
 3.11  มาตรฐานที่ 1  คุณภาพของผู้เรียน  ประเด็นที่ 2  คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน  ข้อที่ 4  ผู้เรียนมี
สุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม ประกอบด้วย 
  3.11.1  นายสายันต์  ศรีพงษพันธุ์กุล  ประธานกรรมการ 
  3.11.2  นางพรรณวดี  ทวีวิทย์ชาคริยะ  กรรมการ 
  3.11.3  นายเซน  ร่มพฤกษ์  กรรมการ 
  3.11.4  นายภูมิพัฒน์  อาวุธเพชร  กรรมการ 
  3.11.5  นางชุติภัค  บุญช่วย  กรรมการ 
  3.11.6  นายปณตพร  มีแต้ม  กรรมการ 
  3.11.7  นายณัฐพงษ์  กระบิน  กรรมการ 
  3.11.8  นางสาวรัชนี  ชูมณี  กรรมการและเลขานุการ 
 3.12  มาตรฐานที่ 2  กระบวนการบริหารและการจัดการ  ประเด็นที่ 1  มีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจที่
สถานศึกษากำหนดชัดเจน  และประเด็นที่ 2  มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา  ประกอบด้วย 
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  3.12.1  นายสมชาย  กิจคาม  ประธานกรรมการ 
  3.12.2  นายพยนต์  ไทยเกิด  กรรมการ 
  3.12.3  นางปรีดา  ดำด้วงโรม  กรรมการ 
  3.12.4  นางกฤษณา  สุขสะอาด  กรรมการ 
  3.12.5  นางรัชนี  ศิลปธีรธร  กรรมการ 
  3.12.6  นางอุษา  สื่อมโนธรรม  กรรมการ 
  3.12.6  นุตริยา  เครือหงส ์  กรรมการ 
  3.12.7  นางจรรยา  ไทยทอง  กรรมการ 
  3.12.8  นางสาวรัตนา ธนเกียรติวงษ์  กรรมการ 
  3.12.9  นางจิระภา  สุขไกว  กรรมการ 
  3.12.10  นายอาทิตย์  หมวดคงจันทร์  กรรมการและเลขานุการ 
 3.13  มาตรฐานที่ 2  กระบวนการบริหารและการจัดการ  ประเด็นที่ 3  ดำเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพ
ผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษา และทุกกลุม่เป้าหมาย ประกอบด้วย 
  3.13.1  นายพยนต์  ไทยเกิด  ประธานกรรมการ 
  3.13.2  นางสาวทิพวรรณ  แซ่ตั้ง  กรรมการ 
  3.13.3  นางพจนาถ  ศิริสกุล  กรรมการ 
  3.13.4  นางสาวพนาวรรณ  พุฒถนอม  กรรมการ 
  3.13.5  นายชัยยุทธ  ยิ้มมาก  กรรมการ 
  3.13.6  นางอุบล  ไทยเสน  กรรมการ 
  3.13.7  นายสันติ  ยิ้มปลื้ม  กรรมการ 
  3.13.8  นายสายันต์  ศรีพงษพันธุ์กุล  กรรมการ 
  3.13.9  นายเรศ  อ่อนศรี  กรรมการ 
  3.13.10  นางทิพวรรณ์  สนธนวณิชย ์  กรรมการ 
  3.13.11 นาเซน  ร่มพฤกษ์  กรรมการ 
  3.13.12  นางสาวรัชนี  ชูมณี  กรรมการ 
  3.13.13  นางอุรา  เชิดเพชรรัตน ์  กรรมการ 
  3.13.14  นายธีรพงษ์  อนันตวทยวงศ์  กรรมการ 
  3.13.15  นางวรุนันท์  บางรักษ์  กรรมการ 
  3.13.16  นายเดโชว์  แก้ววิหค  กรรมการ 
  3.13.17  นางสาวมนชนก  จันทบูรณ ์  กรรมการ 
  3.13.18  นายอรรถชัย  สมมะลวน  กรรมการ 
  3.13.19  นางสาวอัมพวัน  คงสุข  กรรมการ 
  3.13.20  นางสาวฐิตารัตน์  ไชยอมรสิทธ์ิ กรรมการ 
  3.13.21  ว่าที่ ร.ต.กฤษณะ  วงศ์สกุล  กรรมการ 
  3.13.22  นางนตุริยา  เครือหงส ์  กรรมการและเลขานุการ 
 3.14  มาตรฐานที่ 2  กระบวนการบริหารและการจัดการ  ประเด็นที่ 4  พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความ
เชี่ยวชาญทางวิชาชีพ  ประกอบด้วย 
  3.14.1  นางรัชนี  ศิลปธีรธร  ประธานกรรมการ 
  3.14.2  นางสุกัญญา  คงแก้ว  กรรมการ 
  3.14.3  นางนันทิยา  หงษ์ทอง  กรรมการ 
  3.14.4  นาสาวสรัลชนา กลางนุรกัษ์  กรรมการ 
  3.14.5  นางสาวอภิญญา  ชุมคง  กรรมการ 
  3.14.6  นางอุษา  สื่อมโนธรรม  กรรมการและเลขานุการ 
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 3.15  มาตรฐานที่ 2  กระบวนการบริหารและการจัดการ  ประเด็นที่ 5  จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคม
ที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ ประกอบด้วย 
  3.15.1  นายสมชาย  กิจคาม  ประธานกรรมการ 
  3.15.2  นายสุรศักดิ์  ปราสาทิกะพันธ์  กรรมการ 
  3.15.3  นายนเรศ  อ่อนศรี    กรรมการ 
  3.15.4  นางอุรา  เชิดเพชรรัตน์  กรรมการ 
  3.15.5  นางสาวนิตยา  วิบูลย์ชัยวัฒน์  กรรมการ 
  3.15.6  นางสาวสุชาดา  เสวกสูตร  กรรมการ 
  3.15.7  นายพจนันท์  สุริรักษ์  กรรมการ 
  3.15.8  นายวรพจน์  วิชัยดิษฐ  กรรมการ 
  3.15.9  นางสุภาพร  จงศิริสถิตย์    กรรมการ 
  3.15.10  นางศิริรัช  โสมล  กรรมการ 
  3.15.11  นายสันติ  ยิ้มปลื้ม  กรรมการ 
  3.15.12  นางภาณี  ชินธเนศ  กรรมการ 
  3.15.13  นางปิยะมาศ  ปราสาทิกะพันธ์ กรรมการ 
  3.15.14  นางสาวกมลลักษณ์  สริภิัทรธนากูล กรรมการ 
  3.15.15  นางสาวพิชญา  พรหมปองสุข กรรมการ 
  3.15.16  นางสาวรัชนี  ชูมณี  กรรมการ 
  3.15.17  นางชุติภัค  บุญช่วย  กรรมการ 
  3.15.18  นายอทินันท์  อนุวัฒน์  กรรมการ 
  3.15.19  นางสาวเปมิกา เกษตรสมบูรณ ์ กรรมการ 
  3.15.20  นายวิชญ์พล  กิจคาม  กรรมการ 
  3.15.21  ครูผู้ดูแลห้องปฏิบัติการ ห้องศูนย์การเรียนรู้ทุกกลุม่สาระการเรยีนรู้ กรรมการ 
  3.15.22  นางสาวรัตนา  ธนเกียรติวงษ์  กรรมการและเลขานุการ 
 3.16  มาตรฐานที่ 2  กระบวนการบริหารและการจัดการ  ประเด็นที่ 6  จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือ
สนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้  ประกอบด้วย 
  3.16.1  นางสาวสุชาดา  เสวกสูตร  ประธานกรรมการ 
  3.16.2  นางสาวรัชนี  ชูมณี  กรรมการ 
  3.16.3  นางกัลยาณี  ถ่างก้าวหน้า  กรรมการ 
  3.16.4  นางสาวรัตนา  ธนเกียรตวิงษ์  กรรมการ 
  3.16.5  นางปิยะมาศ  ปราสาทิกะพันธ์   กรรมการ 
  3.16.6  นางสาวพนาวรรณ  พุฒถนอม  กรรมการ 
  3.16.7  นางสาวอารีย์  ยีหมาด  กรรมการ 
  3.16.8  นางสาววาสนา  ชัยพรหม  กรรมการ 
  3.16.9  นายเดโชว์  แก้ววิหค  กรรมการ 
  3.16.10  นางสาวพิชญา  พรหมปองสุข  กรรมการ 
  3.16.11  นายภูมิพัฒน์  อาวุธเพชร  กรรมการ 
  3.16.12  นางสาวสุชาดา  ฉิมพงษ์  กรรมการ 
  3.16.13  นายอทินันท์  อนุวัฒน์  กรรมการ 
  3.16.14  นายอรรถชัย  สมมะลวน  กรรมการ 
  3.16.15  นายพจนันท์  สุริรักษ ์  กรรมการ 
  3.16.16  นางสาวพุทธิมา  ช่ืนจิตร์  กรรมการ 
  3.16.17  นางสาวสุชานาฎ  โปอินทร์  กรรมการ 
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  3.16.18  นายก้องภพ  จรูญพงศ์  กรรมการและเลขานุการ 

 3.17  มาตรฐานที่ 3  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ  
  ประเด็นที่ 1  จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 
  ประเด็นที่ 2  ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ 
  ประเด็นที่ 3  มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก 
  ประเด็นที่ 4  ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และนำผลมาพัฒนาผู้เรียน 
  ประเด็นที่ 5  มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมลูสะท้อนกลับเพ่ือพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้
ประกอบด้วย 
  3.17.1  นายพยนต์  ไทยเกิด  ประธานกรรมการ 
  3.17.2  นางสาวทิพวรรณ  แซ่ตั้ง  กรรมการ 
  3.17.3  นางพจนาถ  ศิริสกุล  กรรมการ 
  3.17.4  นางสาวพนาวรรณ  พุฒถนอม  กรรมการ 
  3.17.5  นายชัยยุทธ  ยิ้มมาก  กรรมการ 
  3.17.6  นางอุบล  ไทยเสน  กรรมการ 
  3.17.7  นายสันติ  ยิ้มปลื้ม  กรรมการ 
  3.17.8  นายสายันต์  ศรีพงษ์พันธุ์กุล  กรรมการ 
  3.17.9  นายนเรศ  อ่อนศรี  กรรมการ 
  3.17.10  นางทิพวรรณ์  สนธนวณิชย ์  กรรมการ 
  3.17.11  นายเซน  ร่มพฤกษ์  กรรมการ 
  3.17.12  ครูผู้สอนทุกระดับชั้น  กรรมการ 
  3.17.13  นางนุตริยา  เครือหงส ์  กรรมการและเลขานุการ 

 ให้คณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตัง้  ปฏิบัติหน้าท่ีด้วยความรับผดิชอบเพื่อให้เกิดผลดีกับโรงเรยีน และราชการต่อไป 

 ทั้งนี้  ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 

  สั่ง  ณ  วันท่ี  2  พฤศจิกายน  พ.ศ.  2563 

 

                                      (นายสมชาย  กิจคาม) 
                               ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาสาร     
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