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   รายงานผลการประเมินตนเอง (Self-Assessment Report : SAR) 
ตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

 

 

แนวคิด 
 รายงานผลการประเมินตนเอง (Self-Assessment Report : SAR) เป็นรายงานท่ีสะท้อนให้เห็นถึง
ความส าเร็จ หรือผลการด าเนินงานในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน กระบวนการบริหาร  และการจัดการ
กระบวนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญการจัดการเรียนรู้และผลส าเร็จของการบริหารจัดการศึกษา
ในรูปแบบของรายงานประเมินตนเองตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา เพื่อรายงานต่อต้นสังกัด
คณะกรรมการการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานผู้เกี่ยวข้อง และน าผลการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา 
ไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 
 
วัตถุประสงค์ 
 เพื่อให้บุคลากรในสถานศึกษามีความรู้ความเข้าใจในการรายงานผลการประเมินตนเองของ
สถานศึกษาท่ีสะท้อนสภาพปัญหาความต้องการจ าเป็นในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน การจัดการเรียนรู้ และ
การบริหารจัดการศึกษา 
 
ขอบข่ายการด าเนินงาน 
 1. จัดท ารายงานผลการประเมินตนเอง (Self-Assessment Report : SAR) ตามมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษาท่ีสะท้อนคุณภาพด้านผู้เรียน กระบวนการบริหารและการจัดการกระบวนการ
จัดการเรียนรู้ท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ เพื่อให้ทุกฝ่ายท่ีเกี่ยวข้องได้รับทราบ และน าสู่การพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาอย่างเป็นระบบตามรูปแบบรายงานประเมินตนเอง 
 2. น าเสนอรายงานผลการประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR) ตามมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษา ต่อคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานให้ความเห็นชอบและหน่วยงานต้นสังกัด 
ด าเนินการเผยแพร่ผลการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา รายงาน
คณะกรรมการสถานศึกษา และสาธารณะโดยวิธีท่ีหลากหลาย 
 
รูปแบบการด าเนนิงาน    
 1. ประชุมเชิงปฏิบัติการ สร้างความรู้ความเข้าใจ และตระหนักถึงความส าคัญของการประกัน

คุณภาพการศึกษา 

2. จัดอบรมขยายผลระดับเขตพื้นท่ีการศึกษา โดยตัวแทนครูผู้รับผิดชอบงานประกันคุณภาพ 
การศึกษา แต่ละกลุ่มโรงเรียน ท้ัง 12 กลุ่ม แล้วน าไปขยายผลในสถานศึกษาระดับกลุ่มโรงเรียนต่อไป 
 3. ศึกษาด้วยตนเองในระดับสถานศึกษา โดยการศึกษาเอกสารความรู้ พร้อมท้ังแลกเปล่ียน 
เรียนรู้ และสะท้อนผลการเรียนรู้ 
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สื่อ 
 1. เอกสารความรู้ ท่ี 1 หลักการจัดท ารายงานผลการประเมินตนเอง (Self Assessment 
Report : SAR) 
 2. เอกสารความรู้ท่ี 2 แนวทางการจัดท ารายงานผลการประเมินตนเอง (Self Assessment 
Report : SAR) 
 3. เอกสารความรู้ท่ี 3  แนวทางการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา 
 4. ตัวอย่างแบบรายงานผลการประเมินตนเอง (SAR) ระดับการศึกษาปฐมวัย 

 5. ตัวอย่างแบบรายงานผลการประเมินตนเอง (SAR) ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

 
ตารางท่ี 1  กิจกรรมแสดงขั้นตอนการรายงานผลการประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR)  
              ตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  
 
กิจกรรม เร่ือง ค าช้ีแจง 

1 รายงานผลการประเมินตนเอง 
(Self Assessment Report : 
SAR) ตามมาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษา 

1. ประชุมทางไกลผ่านจอภาพ (Video Conference) 
2. ศึกษาเอกสารความรู้ท่ี 1-3   
3. ศึกษาตัวอย่างแบบรายงานผลการประเมินตนเอง 
(Self Assessment Report : SAR) ตามมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษาเพื่อเป็นตัวอย่างในการจัดท า
รายงานการประเมินตนเอง  
(Self Assessment Report : SAR) ของสถานศึกษา 
4. น ารายงานผลการประเมินตนเอง (Self Assessment 
Report : SAR) มาสังเคราะห์ แลกเปล่ียนเรียนรู้ใน
สถานศึกษา และปรับแก้ไขให้มีความสมบูรณ์ แล้วน าผล
การประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษาไปใช้ในการ
พัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
สถานศึกษาให้มีคุณภาพต่อไป 
5. สรุป และน าเสนอแนวทางการน าผลการประเมิน
คุณภาพภายในของสถานศึกษาไปใช้ในการพัฒนาระบบ
การประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาให้มี
คุณภาพ มีความต่อเนื่องยั่งยืน ซึ่งส่งผลต่อการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาให้มีคุณภาพ 
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 เอกสารความรู้ท่ี 1 
หลักการจัดท ารายงานผลการประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR) 

 
 
หลักการจัดท ารายงานผลการประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR) 
 รายงานผลการประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR) เป็นขั้นตอนของระบบการ
ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ตามกฎกระทรวง พ.ศ. 2561 และประกาศส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพื้นฐาน เรื่องแนวปฏิบัติการด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
พ.ศ. 2561 โดยให้สถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ด าเนินการให้มีระบบการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในสถานศึกษา ดังนี้ 

1.  ก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาให้เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษาระดับ
การศึกษาปฐมวัยและหรือระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานท่ีกระทรวงประกาศ และให้สถานศึกษาก าหนด
เป้าหมายความส าเร็จตามมาตรฐานของสถานศึกษาตามบริบท ท้ังนี้ สามารถเพิ่มเติมมาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษา นอกเหนือจากท่ีกระทรวงศึกษาธิการประกาศใช้ได้  โดยให้สถานศึกษา และผู้เกี่ยวข้อง
ด าเนินการ และรับผิดชอบร่วมกัน 

2.  จัดท าแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาท่ีสอดคล้องกับสภาพปัญหา และความ
ต้องการจ าเป็นของสถานศึกษาอย่างเป็นระบบ โดยสะท้อนคุณภาพความส าเร็จอย่างชัดเจนตามมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษา 

3.  ด าเนินการตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
4.  ประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา โดยก าหนดผู้รับผิดชอบ  

และวิธีการท่ีเหมาะสม 
5.  ติดตามผลการด าเนินการเพื่อพัฒนาสถานศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานของสถานศึกษา 

และน าผลการติดตามไปใช้ประโยชน์ในการปรับปรุงพัฒนา 
6.  จัดท ารายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR) ตามมาตรฐาน

การศึกษาของสถานศึกษา น าเสนอรายงานผลการประเมินตนเองต่อคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ให้ความเห็นชอบ และจัดส่งรายงานดังกล่าวต่อส านักงานเขตพื้นท่ีเป็นประจ าทุกปี 

7.  พัฒนาสถานศึกษาให้มีคุณภาพโดยพิจารณาจากรายงานผลการประเมินตนเอง (Self 
Assessment Report : SAR) และตามค าแนะน าของส านักงานเขตพื้นท่ีหรือส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน  เพื่อให้การประกันคุณภาพการศึกษาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและพัฒนาอย่าง
ต่อเนื่อง 
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การจัดท า SAR มุ่งเน้นการตอบค าถามต่อไปนี้ 

1. คุณภาพของสถานศึกษาอยู่ในระดับคุณภาพใด มีคุณภาพอย่างไร 
2. สถานศึกษารู้ได้อย่างไรว่าตนเองมีคุณภาพในระดับนั้น มีข้อมูลหลักฐาน เอกสาร เชิงประจักษ์

อะไรบ้างท่ีสนับสนุน 
3. สถานศึกษามีจุดเด่น จุดท่ีควรพัฒนา และข้อเสนอแนะเพื่อการประกันคุณภาพให้ดีขึ้นกว่าเดิม

อย่างไร 
 

รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา 
ผลการประเมินตนเอง อธิบาย 3 เรื่อง  ได้แก่ 
1.  การจัดการศึกษาอยู่ในมาตรฐานใดในปัจจุบัน 
2.  หลักฐานสนับสนุนผลการประเมินตนเอง (รู้ได้อย่างไร) 

          3.  สถานศึกษามีแผนจะพัฒนาตนเองอยา่งไรให้ได้มาตรฐานท่ีดีขึ้นกว่าระดับเดิม 1 ระดับ 
 

หลักการเขียนรายงานผลการประเมิน 
1. จะต้องสะท้อนสภาพจริงของสถานศึกษา 
2. ให้ข้อเสนอแนะและข้อสังเกตท่ีเป็นประโยชน์ 
3. ตรงกับปัญหาของสถานศึกษา และเป็นรูปธรรม สามารถน าไปปฏิบัติได้ 
4. ให้แนวทางพัฒนาสถานศึกษาในอนาคต เป็นไปตามกฎกระทรวง 

4.1 ก าหนดมาตรฐานการศึกษา 
4.2 จัดท าแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
4.3 ด าเนินการตามแผนท่ีก าหนดไว้ 
4.4 การประเมินและตรวจสอบคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา 
4.5 ติดตามผลการด าเนินการเพื่อพัฒนาสถานศึกษาให้คุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา 
4.6 รายงานผลการประเมินตนเอง 

5.  การเขียนรายงานจะต้องค านึงถึงกรอบมโนทัศน์ท่ีเกี่ยวข้องในแต่ละมาตรฐาน ท่ีประกอบด้วย 
วิธีการพัฒนา ผลการด าเนิน จุดเด่นและจุดท่ีควรพัฒนา 
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เอกสารความรู้ท่ี 2 

แนวทางการเขียนรายงานผลการประเมินตนเอง (Self-Assessment Report : SAR) 
  
แนวทางการเขียนรายงานการประเมินตนเอง (Self-Assessment Report : SAR) 
 การจัดท ารายงานประเมินตนเองของสถานศึกษา เป็นการน าเสนอผลการด าเนินงานในการ
พัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาในรอบปีท่ีผ่านมาซึ่งเป็นผลมาจากการด าเนินงานท้ังหมดของ
สถานศึกษาท่ีครอบคลุมมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา และน าเสนอรายงานต่อคณะกรรมการ
สถานศึกษา หน่วยงานต้นสังกัด หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง เปิดเผยต่อสาธารณชน ซึ่งรายงานประเมินตนเอง
ของสถานศึกษาจะเป็นฐานข้อมูลในการพัฒนาสถานศึกษา และรับการประเมินคุณภาพภายนอกต่อไป 
 รายงานประเมินตนเองของสถานศึกษา อาจมีช่ือเรียกแตกต่างกันไป เช่น รายงานการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาประจ าปี รายงานประจ าปี รายงานประเมินตนเองของสถานศึกษารายงานการประกัน
คุณภาพภายในของสถานศึกษา แต่ท้ังนี้จะมีเนื้อหาสาระ องค์ประกอบของรายงานและจุดมุ่งหมายไม่
แตกต่างกัน คือ เพื่อสะท้อนภาพความส าเร็จของการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาในรอบปีการศึกษาท่ีผ่านมา
ภายใต้บริบทของสถานศึกษา ท้ังนี้ ประโยชน์ ในการจัดท ารายงานประเมินตนเองของสถานศึกษา ดังนี้ 
 1. ท าให้สถานศึกษามีฐานข้อมูลการด าเนินงานพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา ท้ังในด้าน
จุดเด่น จุดท่ีควรพัฒนา แนวทางการพัฒนาในอนาคต ท่ีน าไปใช้ประโยชน์ต่อ การปรับปรุงและพัฒนา
คุณภาพการจัดการศึกษาในปีถัดไป 
 2. ท าให้สถานศึกษามีข้อมูลสารสนเทศเชิงประจักษ์ซึ่งจะช่วยกระตุ้นให้ผู้บริหาร สถานศึกษา 
ครูและผู้เกี่ยวช้องให้ความส าคัญและปรับเปล่ียนพฤติกรรมการปฏิบัติงาน เพื่อเป้าหมายท่ีก าหนดไว้ร่วมกัน 
 3. ท าให้พ่อแม่ ผู้ปกครอง ตลอดจนผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายได้รับทราบผลการพัฒนาการจัด
การศึกษาของสถานศึกษาท้ังในส่วนท่ีดีและส่วนท่ีควรพัฒนาโดยมีการประชาสัมพันธ์ในวงกว้างและให้การ
ช่วยเหลือสนับสนุนอย่างเหมาะสม 
 4. หน่วยงานต้นสังกัด ได้แก่ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาช้ันพื้นฐาน และส านักงานเขต
พื้นท่ี มีฐานข้อมูลในการก าหนดนโยบายการพัฒนาการจัดการศึกษา ท้ังระดับประเทศและระดับเขตพื้นท่ี 
 5. สถานศึกษาใช้รายงานประเมินตนเองเพื่อรับรองการประเมินคุณภาพภายใน โดยหน่วยงาน
ต้นสังกัด และรับการประเมินคุณภาพภายนอก จากส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพ
การศึกษา (องค์การมหาซน) 
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ขั้นตอนการจัดท ารายงานประเมินตนเองของสถานศึกษา 
 การจัดท ารายงานประเมินตนเองของสถานศึกษา มีข้ันตอนโดยสรุปได้ดังนี้ 
  1. แต่งต้ังคณะท างาน 
  2. รวบรวมข้อมูลสารสนเทศ 
  3. เขียนรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา 
  4. น าเสนอคณะกรรมการสถานศึกษาพิจารณาให้ความเห็นชอบ 
  5. รายงานและเปิดเผยต่อผู้เกี่ยวข้อง  
 

 1. แต่งต้ังคณะท างาน 
    สถานศึกษาควรแต่งต้ังคณะท างานจัดท ารายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา 
ประกอบด้วย คณะกรรมการสถานศึกษา ผู้บริหาร ครู และบุคลากรผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง และในกรณีท่ีเป็น
สถานศึกษาขนาดเล็ก อาจก าหนดให้มีผู้รับผิดขอบการจัดท ารายงานประเมินตนเองของสถานศึกษาได้ตาม
ความเหมาะสม 
 2. รวบรวมข้อมูลสารสนเทศ 
    การรวบรวมข้อมูลสารสนเทศ เป็นขั้นตอนส าคัญท่ีจะท าให้รายงานประเมินตนเองมีความ
สมบูรณ์ มีคุณภาพตรงตามสภาพของสถานศึกษา ซึ่งข้อมูลสารสนเทศท่ีจะต้องรวบรวม แบ่งออกเป็น 2 ส่วน 
ได้แก่ 1) ข้อมูลท่ัวไปของสถานศึกษา เช่น จ านวนครู บุคลากร นักเรียน ฯลฯ 2) ข้อมูลท่ีเป็นผลการประเมิน 
เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับผลการจัดการเรียนรู้ตามหลักสูตรสถานศึกษา ข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับ
สถานศึกษา ผลการประเมินคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน ผลการทดสอบระดับชาติของผู้เรียน หรือผล
การทดสอบอืน่ ๆ สรุปผลการประเมินจากหน่วยงานภายนอกและข้อเสนอแนะ ผลการใช้แหล่งเรียนรู้ภายใน
และภายนอกสถานศึกษา ผลการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ผลการจัดกิจกรรมพัฒนาสภาพแวดล้อม
ทางกายภาพและสังคม ฯลฯ 
 3. เขียนรายงานประเมินตนเองของสถานศึกษา 
    สถานศึกษาสามารถก าหนดรูปแบบรายงานประเมินตนเองของสถานศึกษาได้ท้ังในเชิงปริมาณ
และคุณภาพตามความเหมาะสม ตามบริบทของสถานศึกษา โดยใช้ภาษาท่ีอ่านเข้าใจง่าย น าเสนอท้ังข้อมูลเชิง
ปริมาณและเชิงคุณภาพ สาระส าคัญอาจแบ่งออกเป็น 2 ส่วน ดังนี้  
  ส่วนที่ 1 ข้อมูลพื้นฐาน น าเสนอข้อมูลพื้นฐานของสถานศึกษาให้เหมาะสม เป็นไปตามสภาพ
จริง ประกอบด้วย จ านวนบุคลากร จ านวนนักเรียน ฯลฯ อาจน าเสนอในรูปของตาราง แผนภูมิภาพ กราฟ  
  ส่วนที่ 2 ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา  น าเสนอผลการประเมินตนเองตาม
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา โดยมีประเด็นตอบค าถามดังนี้  1) คุณภาพของสถานศึกษาอยู่ในระดับใด 
มีคุณภาพอย่างไร  2) สถานศึกษาทราบได้อย่างไรว่าตนเองมีคุณภาพในระดับนั้น มีข้อมูล หลักฐาน เอกสาร
เชิงประจักษ์อะไรบ้างท่ีสนับสนุน 3) สถานศึกษามีจุดเด่น จุดท่ีควรพัฒนา และข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา
คุณภาพให้ดีขึ้นกว่าเดิมอย่างไร 
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 4. น าเสนอคณะกรรมการสถานศึกษาพิจารณาให้ความเห็นขอบ 
    หลังจากเขียนรายงานประเมินตนเอง เสร็จสมบูรณ์ สถานศึกษาจะต้องน า เสนอ 
คณะกรรมการสถานศึกษา และหรือคณะกรรมการบริหารสถานศึกษาพิจารณาให้ความเห็นชอบ เพื่อรับรอง
ผลการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา  
 5. รายงานและเปิดเผยต่อผู้เก่ียวข้อง 
    เมื่อรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษาได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
สถานศึกษา หรือคณะกรรมการบริหารสถานศึกษาแล้ว สถานศึกษาจะต้องรายงานและเปิดเผยผลการ
ประเมินต่อผู้เกี่ยวข้อง ได้แก่ ครู ผู้ปกครอง หน่วยงานต้นสังกัด หน่วยงานอื่นท่ีเกี่ยวข้อง ชุมซน ท้องถิ่น ซึ่ง
สามารถด าเนินการได้หลากหลายวิธีตามความ เหมาะสม เช่น การประกาศทาง website ของสถานศึกษา 
จุลสาร อนุสาร แผ่นพับ รายงานเสียงตามสาย และช้ีแจงในการประชุม เป็นต้น (ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพื้นฐาน. 2559 : 1-3)  
    ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 3 จัดท าร่างรายงานการประเมินตนเอง
ของสถานศึกษา โดยมีโครงสร้างรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา ประกอบด้วยเนื้อหา ดังนี้   

1. ปก 
2. ค ารับรองรายงานผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษาประจ าปีการศึกษา............... 
3. ค าน า 
4. สารบัญ 
5. บทสรุปผู้บริหาร 
6. ส่วนที่ 1 ข้อมูลพื้นฐาน 

- ข้อมูลท่ัวไป 
- ข้อมูลครูและบุคลากร 
- ข้อมูลนักเรียน 

7. ส่วนที่ 2 ผลการประเมินตนเองตามมาตรฐานของสถานศึกษา 
 สรุปผลการประเมินตนเองมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา โดยรวมระดับการศึกษา
ปฐมวัยและระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 ระดับการศึกษาปฐมวัย 

- มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพของเด็ก 
- มาตรฐานท่ี 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 
- มาตรฐานท่ี 3 การจัดประสบการณ์ท่ีเน้นเด็กเป็นส าคัญ 

 ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
- มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพของผู้เรียน 
- มาตรฐานท่ี 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 
- มาตรฐานท่ี 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

8.  ส่วนที่ 3 สรุปผล  แนวทางการพัฒนาและความต้องการช่วยเหลือ 
9.  ส่วนที่ 4 ภาคผนวก 
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ตัวอย่างแบบรายงานผลการประเมินตนเอง (Self-Assessment Report : SAR)  

 

 

 
 

“ตราโรงเรียน” 
 

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา 
(Self Assessment Report) 

ปีการศึกษา 2562 
 
 
 
 
 

โรงเรียน …………………………… 
อ าเภอ …………………………… จังหวดัอุดรธาน ี

 
 
 
 
 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศกึษาอุดรธานี  เขต 3 
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

กระทรวงศึกษาธิการ 
(สถานศึกษาสามารถออกแบบปก SAR ได้ตามความเหมาะสม) 
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 ค ารับรองรายงานผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษา  
ประจ าปีการศึกษา …………….. 

โดยมติของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
โรงเรียน…………………..…………….………. 

ด้วยโรงเรียน ……………. ซึ่งมีภาระหน้าท่ีจัดการศึกษาและควบคุมคุณภาพการจัดการศึกษาให้ได้
มาตรฐานตามกฎหมาย โดยต้องจัดให้มีการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษาและจัดท ารายงานผล
การพัฒนาคุณภาพการศึกษาประจ าปี ซึ่งต้องน าผลการประเมินคุณภาพ เสนอต่อคณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียน……………… เพื่อรับทราบและรับรองผลการจัดการศึกษาดังกล่าว จากนั้นจึง
น าเสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัด และเผยแพร่ให้สาธารณชนรับทราบต่อไป ส าหรับปีการศึกษา 2562 นั้น 
ทางโรงเรียน……………………… ได้มีการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา พร้อมท้ังจัดท ารายงานผลการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาประจ าปีเป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว ตลอดจนได้มีการน าเสนอผล  การประเมินคุณภาพภายใน
ประจ าปีต่อคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานแล้วนั้น คณะกรรมการจึงมีมติให้ความเห็นชอบผลการ
ประเมินคุณภาพภายในและรายงานผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษาท่ีได้ด าเนินการตามระบบประกัน
คุณภาพภายในตามหลักเกณฑ์ และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการประกันคุณภาพภายใน ซึ่งสอดคล้องกับ
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ ว่าด้วยระบบหลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา ท้ังนี้โดย
ให้ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐานเป็นผู้ลงนามรับรอง 

 

 จึงลงนามเป็นหลักฐานเพื่อรับรองไว้ ณ ท่ีนี้ 
 
 

               ( ……………………………………… ) 
                                                                  ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน                                                                                            
                                                                              โรงเรียน............................ 
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ค าน า 
 

เอกสารรายงานประจ าปีของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2562 ฉบับนี้  โรงเรียน…………………………………… 
ได้จัดท าขึ้น ตามกฎกระทรวง ว่าด้วย การประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.2561 ข้อ 3 ท่ีระบุให้สถานศึกษาแต่ละ
แห่งจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา  โดยการก าหนดมาตรฐานระดับปฐมวัยและ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อเป็นการประกันคุณภาพภายใน 3 มาตรฐาน พร้อมท้ังจัดท าแผนพัฒนาการจัด
การศึกษาของสถานศึกษาท่ีมุ่งคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาและด าเนินการตามแผนท่ีก าหนดไว้  จัดให้มี
การประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา  ติดตามผลการด าเนินการเพื่อพัฒนา
สถานศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา และจัดส่งรายงานผลการประเมินตนเองให้แก่หน่วยงานต้น
สังกัดหรือหน่วยงานท่ีก ากับดูแลสถานศึกษาเป็นประจ าทุกปี  

เอกสารรายงานประจ าปีของสถานศึกษาฉบับนี้ ประกอบด้วย 4 ส่วนส าคัญ  คือ ส่วนท่ี 1 ข้อมูล
พื้นฐาน  ส่วนท่ี 2 ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา ส่วนท่ี 3 วิธีปฏิบัติในการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาท่ี
เป็นเลิศ (Best Practices) สรุปผลการด าเนินงาน แนวทางการพัฒนา และความต้องการการช่วยเหลือ และ
ส่วนท่ี 4 ภาคผนวก  

โรงเรียน…………………………ขอขอบคุณคณะกรรมการด าเนินงานและผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายท้ังภายในและ
ภายนอกโรงเรียนท่ีมีส่วนร่วมในการจัดท าเอกสารรายงานฉบับนี้ และหวังว่าเอกสารรายงานฉบับนี้  จะเป็น
ประโยชน์ต่อการปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาในปีถัดไป และเป็นฐานข้อมูลในการก าหนดนโยบาย
การพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษาและของเขตพื้นท่ีการศึกษา ตลอดจนเพื่อประโยชน์ในการ
รองรับการประเมินคุณภาพภายนอกจากส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การ
มหาชน) ต่อไป 

  
 
 

       ลงช่ือ   

                        (…………….……………………………) 
                                              ผู้อ านวยการโรงเรียน……………………………………. 
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สารบญั 
 
เร่ือง                   หน้า 
ค ารับรองการรายงานผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษา (SAR) ประจ าปีการศึกษา 2562 
ค าน า   
บทสรุปของผู้บริหาร  
ส่วนที่ 1 ข้อมูลพื้นฐานของสถานศึกษา 
          1.1 ข้อมูลท่ัวไป                                                                                               
          1.2 ข้อมูลบุคลากร                                                                           
          1.3 ข้อมูลนักเรียน                                                                                              
          1.4 ข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับสถานศึกษา                                                        
          1.5 ข้อมูลการใช้แหล่งเรียนรู้ภายในและภายนอกโรงเรียน ปีการศึกษา ................                        

1.8 ข้อมูลงบประมาณ                                                                                         
         1.7 สภาพชุมชนโดยรวม                                                                                       
          1.8 ผลการประเมินคุณภาพภายใน ปีการศึกษา 2562 
          1.9 สรุปผลการประเมินจากหน่วยงานภายนอกและข้อเสนอแนะ 
          1.10 ผลงานดีเด่นในรอบปีท่ีผ่านมา (ปีการศึกษา 2562)                   
ส่วนที่ 2 ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา 
 ตอนที่ 1 ผลการประเมินคุณภาพการจัดการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษา 

ประดับปฐมวัย  
มาตรฐานท่ี  1  คุณภาพของเด็ก                                                                              
มาตรฐานท่ี  2  กระบวนการการบริหารและการจัดการ                                                   
มาตรฐานท่ี  3  การจัดประสบการณ์ท่ีเน้นเด็กเป็นส าคัญ                                                  
สรุปผลการประเมินในภาพรวมการศึกษาปฐมวัย        

         ตอนที่  2 ผลการประเมินคุณภาพการจัดการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษา 
         ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

มาตรฐานท่ี  1  คุณภาพของผู้เรียน                                                                              
มาตรฐานท่ี  2  กระบวนการการบริหารและการจัดการ                                                   
มาตรฐานท่ี  3  การจัดการเรียนรู้ท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ                                                  
สรุปผลการประเมินในภาพรวมการศึกษาข้ันพื้นฐาน  
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สารบญั (ต่อ) 
ส่วนที่ 3 วิธีปฏิบัติในการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาท่ีเป็นเลิศ (Best Practices)  
  สรุปผลการด าเนินงาน แนวทางการพัฒนา และความต้องการการช่วยเหลือ 

1.  Best Practice ของสถานศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2562  
2.  แนวทางการพัฒนาในอนาคต   
3.  ความต้องการการช่วยเหลือ 

ส่วนที่ 4  ภาคผนวก 
1.  ประกาศโรงเรียน เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย 
2.  ประกาศโรงเรียน เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
3.  ประกาศโรงเรียน เรื่องการก าหนดค่าเป้าหมายมาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย                       
4.  ประกาศโรงเรียน เรื่องการก าหนดค่าเป้าหมายมาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน                       
5.  ค าส่ังแต่งต้ังผู้รับผิดชอบระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา   
6.  ค าส่ังแต่งต้ังคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา   
7.  รูปภาพ 
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บทสรุปส าหรบัผู้บริหาร 
 

(แนวการเขียน) โรงเรียน........................  ต้ังอยู่หมู่ท่ี................ ต าบล…………..  อ าเภอ………. จังหวัด
อุดรธานี  สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 3 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐาน เปิดสอน  ................   ระดับ คือ ระดับปฐมวัย  ระดับประถมศึกษา และระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  มีจ านวน
นักเรียนท้ังหมด  ................   คน  แบ่งเป็นนักเรียนระดับปฐมวัย  จ านวน  ................  คน  ระดับประถมศึกษา  
จ านวน  ................  คน และระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จ านวน  ................  คน   มีข้าราชการครู จ านวน  .... คน ครู
อัตราจ้างจ านวน  ...  คน   เจ้าหน้าท่ีธุรการโรงเรียน...  คน   นักการภารโรง  จ านวน  ..........  คน  สอนในระดับ
ปฐมวัย จ านวน ................  คน  สอนในระดับประถมศึกษาจ านวน  ................ คน  สอนในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
จ านวน........ .......  คน   มีพื้นท่ีท้ังหมด  .............. ..  ไร่  มีอาคารเรียน จ านวน...............หลัง  โรงฝึกงาน 
จ านวน ................ หลัง  ห้องน้ า  ห้องส้วม จ านวน  ................ หลัง  สภาพชุมชนโดยรอบโรงเรียน มีลักษณะชุมชน
...............  การคมนาคม...............  มีสาธารณูปโภค............... ผู้ปกครองและนักเรียนประมาณร้อยละ  ................ นับ
ถือศาสนา ...............  ผู้ปกครองส่วนใหญ่มีอาชีพ................ มีรายได้เฉล่ีย............... 

โรงเรียน.................................การบริหารจัดการภายใต้วิสัยทัศน์.....................  
เป้าประสงค์ .............................. 
อัตลักษณ์ ................  
ปรัชญาโรงเรียน   ................  
จากผลการด าเนินงานตามโครงการและกิจกรรมต่าง ๆ  ส่งผลให้สถานศึกษา  สามารถพัฒนาคุณภาพ

การศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาท่ีก าหนด ประสบผลส าเร็จตามท่ีต้ังเป้าหมายไว้ในแต่ละมาตรฐาน  โดยมีผลการ
ประเมินตนเองในภาพรวมระดับการศึกษาปฐมวัย อยู่ในระดับ  ................  ซ่ึงมีรายละเอียดแต่ละมาตรฐานดังนี้ 

มาตรฐานที่1 คุณภาพเด็ก  อยู่ในระดับ ............... 
(แนวการเขียน) โรงเรียน ................ ก าหนดค่าเป้าหมาย ................. (ยอดเยี่ยม  ดีเลิศ  ดี  ปานกลาง  

ก าลังพัฒนา) การด าเนินงานอยู่ในระดับคุณภาพ .......................... (ยอดเยี่ยม  ดีเลิศ  ดี  ปานกลาง  ก าลังพัฒนา) 
โดยมีพัฒนาการด้านร่างกาย แข็งแรง มีสุขนิสัยท่ีดีและดูแลความปลอดภัยของตนเองได้ เฉล่ีย ……. โดยมีการพัฒนา
ร้อยละ ....……โรงเรียนได้ด าเนินการโครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ โครงการอาหารกลางวันตามโปรแกรม Thai 
school lunch  โครงการอาหารเสริม (นม)  อย่างต่อเนื่อง โครงการค่ายกลางวัน (Day camp) โครงการหนูน้อยมือ
สะอาด ปราศจากโควิด  โครงการเล่นตามรอยพระยุคลบาท โครงการกีฬาสัมพันธ์ กิจกรรมออกก าลังกายเคล่ือนไหว
ร่างกายด้วยเสียงเพลงตอนเช้าหน้าเสาธงวันละ 5-10 นาที และจัดท าสนามเด็กเล่น สนามหญ้า ให้เด็กได้เล่นได้ออก
ก าลังกาย ท าให้เด็กมีร่างกายแข็งแรงเจริญเติบโตตามวัย และนักเรียนมีทักษะการเคล่ือนไหวร่างกาย  ตามกิจกรรม
ต่าง ๆ ได้อย่างเหมาะสมตามวัย มีทักษะในการใช้กล้ามเนื้อใหญ่และการใช้กล้ามเนื้อเล็กมือและตาประสานสัมพันธ์
กัน มีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพของตนเอง สามารถปฏิบัติได้จริงตามกิจวัตรประจ าวัน ดูแลความปลอดภัยของตนเอง
ในการท ากิจกรรมต่าง ๆ ตามกิจวัตรประจ าวันได้ ปฏิบัติตนท่ีหลีกเล่ียงสภาวะท่ีเส่ียงต่อโรค ส่ิงเสพติด และระวังภัย
จากบุคคล ส่ิงแวดล้อมและสถานการณ์ท่ีเส่ียงอันตรายได้  

 



14 
 พัฒนาการด้านอารมณ์ จิตใจ ควบคุม และแสดงออกทางอารมณ์ได้ เฉล่ีย …………. โดยมีการพัฒนาร้อย

ละ ……………… โดยครูจัดประสบการณ์ท่ีหลากหลายเน้นให้เด็กได้แสดงออกทางอารมณ์ได้อย่างเหมาะสม โดยใช้
กิจกรรม 6 กิจกรรมหลัก โครงการค่ายกลางวัน (Day Camp) โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมค่านิยม
และคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์  โครงการกีฬาสัมพันธ์  โครงการหนูน้อยมือสะอาด ปราศจากโควิด โครงการเล่นตาม
รอยพระยุคลบาท กิจกรรมออกก าลังกายเคล่ือนไหวร่างกายด้วยเสียงเพลงนั่งสมาธิก่อนนอน มีกิจกรรมอบรมตอน
เช้าหน้าเสาธงวันละ 5-10 นาที และส่งเสริมการเข้าร่วมกิจกรรมแข่งขันวิชาการในระดับต่าง ๆ จัดกิจกรรมท่ี
หลากหลายให้เด็กได้พัฒนาด้านอารมณ์จิตใจ 

พัฒนาการด้านสังคม ช่วยเหลือตนเอง เป็นสมาชิกท่ีดีของสังคม เฉล่ีย …. โดยมีการพัฒนา ร้อยละ ……..…… 
โดยปลูกฝังให้เด็กทุกคนช่วยเหลือตนเองในการปฏิบัติกิจวัตรประจ าวัน มีวินัยในตนเอง รู้จักการประหยัดพอเพียง มี
ส่วนร่วมในการดูแลรักษาส่ิงแวดล้อมท้ังในและนอกห้องเรียน มีมารยาททางวัฒนธรรมไทยอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมี
ความสุขเล่นกับผู้อื่นได้ และแก้ไขข้อขัดแย้งโดยปราศจากการใช้ความรุนแรง เช่น เกมส์ กิจกรรมกลางแจ้ง เล่นสนามเด็ก
เล่นตามโครงการเล่นตามรอยพระยุคลบาท ให้เด็กรู้จักการรอคอย แบ่งปัน ช่วยเหลือ กิจกรรมเสริมประสบการณ์ ได้แก่ 
การเล่านิทานสอดแทรกข้อคิด คติสอนใจ กิจกรรมเสรี ได้แก่ การเล่นตามมุมต่าง ๆ ฝึกให้เด็กเล่น อย่างอิสระ แสดง
บทบาทสมมุติ ท ากิจกรรมหน้าเสาธง โครงการค่ายกลางวัน (Day camp) ฝึกความเป็นผู้น าและผู้ตาม กิจกรรมวันส าคัญตาม
โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมค่านิยมและคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ เพื่อให้เด็กปฏิบัติตนตามประเพณี
ท้องถิ่น โครงการวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย 

พัฒนาการด้านสติปัญญา ส่ือสารได้ มีทักษะการคิดพื้นฐาน และแสวงหาความรู้ได้ เฉล่ีย……… โดยมีการ
พัฒนาร้อยละ………… โดยโรงเรียนส่งเสริมให้เด็กได้พัฒนาความคิด คิดเป็น ท าเป็น และแก้ปัญหาด้วยตนเอง โดยการ
จัดประสบการณ์ในห้องเรียนโดยใช้กิจกรรม ๖ กิจกรรมหลัก จัดโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย 
โครงการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนตามแนวคิดมอนเทสซอรี (Montessori)  โครงการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ (ก่อน
ประถม/ประถม) และโครงการเล่นตามรอยพระยุคลบาท เป็นต้น 

มาตรฐานที่ 2  กระบวนการบริหารและการจัดการ  อยู่ในระดับ............... 
 (แนวการเขียน) โรงเรียน................ก าหนดค่าเป้าหมาย ..................(ยอดเยี่ยม  ดีเลิศ  ดี  ปานกลาง  ก าลัง
พัฒนา) การด าเนินงานอยู่ในระดับคุณภาพ...................(ยอดเย่ียม  ดีเลิศ  ดี  ปานกลาง  ก าลังพัฒนา) โดยมีหลักสูตร
ครอบคลุมพัฒนาการทั้ง ๔ ด้าน สอดคล้องกับบริบทของท้องถ่ิน ดังนี้ โรงเรียนมีการประชุมวางแผนในการท า
หลักสูตร  ประเมินหลักสูตรและน ามาปรับปรุง มีคณะจัดท าหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยโดยมีผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย 
ออกแบบการจัดประสบการณ์ท่ีสอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษา ท่ีส่งเสริมพัฒนาการเด็กท้ังด้านร่างกาย อารมณ์
จิตใจ สังคม และสติปัญญา ไม่เร่งรัดวิชาการ เด็กจะเรียนรู้ผ่านการเล่นและการลงมือปฏิบัติจริง โ ดยจัดโครงการ
พัฒนาหลักสูตร จัดครูให้เพียงพอกับชั้นเรียน โรงเรียนจัดครูที่จบการศึกษาปฐมวัยมาสอน ระดับปฐมวัย ได้ตรงตาม
เอกจ านวน ......... คน มีห้องเรียนจ านวน ...... ห้องเรียน  ส่งผลให้โรงเรียนมีครูปฐมวัยเพียงพอครบทุกช้ันเรียน 
ส่งเสริมให้ครูมีความช านาญด้านการจัดประสบการณ์ จัดโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการเรียนรู้  (พัฒนา
บุคลากร) เพื่อพัฒนาคุณภาพครูด้านการศึกษาปฐมวัยอย่างต่อเนื่อง จัดประสบการณ์การเรียนรู้ท่ีเน้นเด็กเป็นส าคัญ 
ประเมินพัฒนาการและการเรียนรู้ของเด็กด้วยวิธีการท่ีหลากหลายตามสภาพจริง และน าผลการประเมิน มาพัฒนา
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เด็กและวางแผนการช่วยเหลือเด็กให้มีความก้าวหน้ายิ่งขึ้น ครูท าวิจัยในระดับช้ันเรียน  จัดกิจกรรมเพื่อประสาน
ความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับผู้ปกครอง จัดท าข้อมูลนักเรียนเป็นรายบุคคลจัดท าเครื่องมือ ส่ือ ประเมินพัฒนาการ
ของผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง จัดสภาพแวดล้อมและสื่อเพื่อการเรียนรู้อย่างปลอดภัยและเพียงพอ โรงเรียนจัดโครงการ
ปรับปรุงซ่อมแซม อาคารเรียนอาคารประกอบ ระบบสาธารณูปโภคและปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์ จัดสภาพแวดล้อมท้ัง
ภายใน และภายนอกห้องเรียนท่ีค านึงถึงความปลอดภัยของผู้เรียน ส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้ท้ังแบบรายบุคคลและราย
กลุ่ม มีมุมประสบการณ์และส่ือการเรียนรู้ท่ีหลากหลายท่ีได้จากธรรมชาติหรือส่ือในชุมชน มุ่งเน้นให้เกิดการเรียนรู้
แบบเรียนปนเล่น มีความสุขในการเรียนรู้  มีส่ือเทคโนโลยีใช้ในการสืบเสาะหาความรู้ ให้บริการสื่อเทคโนโลยี
สารสนเทศและสื่อการเรียนรู้เพื่อสนับสนุนการจัดประสบการณ์ส าหรับครู โรงเรียนจัดให้มีส่ือเทคโนโลยีภายใน
ห้องเรียน ซึ่งประกอบไปด้วย คอมพิวเตอร์ อินเตอร์เน็ต โทรทัศน์พร้อมใช้งานได้ตลอดเวลา มีส่ือการเรียนรู้ที่ใช้ในการ
จัดประสบการณ์ให้กับเด็กและ มีระบบบริหารคุณภาพที่เปิดโอกาสให้ผู้เก่ียวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วม มีการก าหนด
มาตรฐาน อัตลักษณ์ และจัดท าแผนพัฒนาการศึกษาท่ีส่งเสริมพัฒนาการเด็กให้สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษา
ปฐมวัย มีการแต่งต้ังคณะกรรมการเพื่อก ากับ ติดตาม ดูแล ระบบประกันคุณภาพภายใน  เป็นรายงานผลการ
ปฏิบัติงานของครูผู้สอนและแนวทางการด าเนินงานของสถานศึกษาให้ผู้ท่ีเกี่ยวข้องได้ทราบอย่างต่อเนื่อง 

มาตรฐานที่  3  การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นส าคัญ อยู่ในระดับ   ................   
  (แนวการเขียน) โรงเรียน................ก าหนดค่าเป้าหมาย...............(ยอดเยี่ยม  ดีเลิศ  ดี  ปานกลาง  
ก าลังพัฒนา) การด าเนินงานอยู่ในระดับคุณภาพ.........................(ยอดเยี่ยม  ดีเลิศ  ดี  ปานกลาง  ก าลังพัฒนา) 
โดยจัดประสบการณ์ที่ส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการทุกด้านอย่างสมดุลเต็มศักยภาพ (ส่ิงท่ีสะท้อน) ............ . 
โรงเรียนจัดโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการเรียนรู้  (พัฒนาบุคลากร) มีแผนการจัดประสบการณ์ท่ีใช้ในการ
จัดกิจกรรมประจ าวันให้แก่เด็กมีการออกแบบกิจกรรมท่ีส่งเสริมพัฒนาการเด็กครบทุกด้านท้ังด้านร่างกาย มีส่ือ
การเรียนรู้เพื่อส่งเสริมและกระตุ้นการเรียนรู้ให้กับเด็ก มีการวิเคราะห์เด็กเป็นรายบุคคล เพื่อศึกษาและน าข้อมูล
ไปช่วยเหลือแก้ไข  ส่งเสริม และสนับสนุนให้เด็กมีการพัฒนาได้อย่างเหมาะสมเต็มศักยภาพตามวัยของแต่ละ
บุคคล สร้างโอกาสให้เด็กได้รับประสบการณ์ตรง เล่นและปฏิบัติอย่างมีความสุข โรงเรียนส่งเสริม สนับสนุนให้
ครูจัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่ส่งเสริมให้เด็กได้ประสบการณ์โดยตรง จากแหล่งเรียนรู้ท่ีหลากหลายผ่านการเรียน
ปนเล่น โดยลงมือปฏิบัติจริงด้วยตนเองและการเรียนรู้รายกลุ่ม เพื่อก่อให้เกิดความมีน้ าใจ ความสามัคคี  การ
แบ่งปัน  และการรอคอย  เด็กเกิดการเรียนรู้ได้อย่าง    มีความสุข จัดโครงการพัฒนาการจัดการเรียนการสอน
ตามแนวคิดมอนเทสซอรี (Montessori) โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย  โครงการเล่นตามรอย
พระยุคลบาท และโครงการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ (ก่อนประถม/ประถม) จัดบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้ใช้สื่อ
และเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับวัย  โรงเรียนจัดโครงการปรับปรุงซ่อมแซม อาคารเรียนอาคารประกอบ ระบบ
สาธารณูปโภคและปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์  ครูจัดสภาพแวดล้อมภายในห้องเรียนท่ีเอื้อต่อการจัดประสบการณ์ ให้มี
บรรยากาศท่ีน่าเรียนรู้ มีมุมประสบการณ์เพื่อส่งเสริมพัฒนาการของเด็กใช้ส่ือและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อใช้ใน
การจัดการเรียนการสอนเพื่อกระตุ้นให้เด็กเกิดการเรียนรู้เต็มตามศักยภาพประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริง
และน าผลการประเมินพัฒนาการเด็กไปปรับปรุงการจัดประสบการณ์และพัฒนาเด็ก ครูประเมินพัฒนาการเด็ก
จากการจัดประสบการณ์การเรียนรู้และการจัดกิจวัตรประจ าวัน ด้วยเครื่องมือและวิธีการท่ีหลากหลาย เช่น การสังเกต  
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การสอบถาม การส ารวจ และการวิเคราะห์ผลพัฒนาการของเด็ก โดยให้ผู้ปกครองมีส่วนร่วม เพื่อได้น าผลการ
ประเมินไปพัฒนาศักยภาพของเด็กและพัฒนาการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ในช้ันเรียน และแลกเปล่ียนเรียนรู้
การจัดประสบการณ์ท่ีมีประสิทธิภาพ 

จุดควรพัฒนา 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………… 
จุดเด่น  
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………… 
แนวทางการพัฒนาในอนาคต 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………… 
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ส่วนที่  1 
ข้อมูลพื้นฐานของสถานศึกษา 

 
1.1 ข้อมูลทั่วไป 

 โรงเรียน ………………..  ต้ังอยู่หมู่ท่ี …………………. ต าบล……………….. อ าเภอ ……………… จังหวัดอุดรธานี 
รหัสไปรษณีย์  …………… สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 3 
เว็บไซต์ ……………………….. เปิดสอนระดับช้ันอนุบาลปีท่ี …………. ถึงระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี ……… 

ประวัติโรงเรียนโดยย่อ 
      โรงเรียน…………………………….. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนท่ีโรงเรียน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เส้นทาง…………………………………. 
หมายเหตุ : จุดสีแดง คือ ท่ีต้ังโรงเรียน…………………….. 

 

http://www.bankhuanwaengschool.ac.th/
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1.2  ข้อมูลบุคลากรของสถานศึกษา 
 ปัจจุบันโรงเรียน……………………… มีข้อมูลสารสนเทศเกี่ยวกับบุคลากรของสถานศึกษา                               
ณ  วันท่ี 31 มีนาคม  พ.ศ. 2562 ดังนี้ 

1) จ านวนบุคลากร      
 

บุคลากร ผู้บริหาร ครูผู้สอน พนักงานราชการ ครูอัตราจ้าง เจ้าหน้าที่อืน่ๆ 
ปีการศึกษา ……….      
  

2) วุฒิการศึกษาสูงสุดของบุคลากร 

 
 

บุคลากร 
ต่ ากว่า 

ปริญญาตรี 
ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก รวมทั้งหมด 

จ านวน      

 
3) สาขาวิชาท่ีจบการศึกษาและภาระงานสอน 
 

ท่ี ช่ือ-สกุล 
อาย ุ
(ปี) 

ต าแหน่ง/ 
วิทยฐานะ 

วุฒ ิ วิชาเอก 
ภาระงาน 

 (ชม./สัปดาห์) 
1       

2       
3       
4       
5       
6       
7       
8       
9       
10       
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1.3  ข้อมูลนักเรียน 
       ปัจจุบันโรงเรียน…………………….………มีข้อมูลสารสนเทศเกี่ยวกับนักเรียน ณ  วันท่ี  31  มีนาคม  
พ.ศ. 2562 ดังนี้ 
 1. จ านวนนักเรียนโรงเรียน…………………………   ปีการศึกษา …………..รวม  …………….  คน   

ระดับชั้นเรียน จ านวนห้อง 
เพศ 

รวม เฉลี่ยต่อห้อง 
ชาย หญิง 

อ.2      
อ.3      
รวม      

ป.1      
ป.2      
ป.3      
ป.4      
ป.5      
ป.6      
รวม      

รวมทั้งหมด      

        2. จ านวนนักเรียนท่ีมีสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์ของกรมพลศึกษาหรือส านักงานกองทุน
สนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)  จ านวน …… คน คิดเป็นร้อยละ………… 
 3. จ านวนนักเรียนท่ีมีน้ าหนักส่วนสูงตามเกณฑ์ของกรมอนามัย จ านวน ... คน คิดเป็นร้อยละ… 
 4. จ านวนมีนักเรียนท่ีมีความบกพร่องเรียนร่วม จ านวน …… คน คิดเป็นร้อยละ………… 
 5. จ านวนนักเรียนท่ีมีภาวะทุพโภชนาการ จ านวน …… คน คิดเป็นร้อยละ………… 
 6. จ านวนนักเรียนปัญญาเลิศ   จ านวน …… คน คิดเป็นร้อยละ………… 
 7. จ านวนนักเรียนต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ จ านวน …… คน คิดเป็นร้อยละ……… 
 8. จ านวนนักเรียนท่ีลาออกกลางคัน (ปีการศึกษา .......) จ านวน …..คน คิดเป็นร้อยละ..... 
 9. สถิติการขาดเรียนเฉล่ีย/เดือน   จ านวน …… คน คิดเป็นร้อยละ………… 
 10. จ านวนนักเรียนท่ีเรียนซ้ าช้ัน   จ านวน …… คน คิดเป็นร้อยละ………… 
 11. จ านวนนักเรียนท่ีจบหลักสูตร  จ านวน …… คน คิดเป็นร้อยละ………… 
   - อนุบาลช้ันปีท่ี  3   จ านวน …… คน คิดเป็นร้อยละ………… 
   - ประถมศึกษาช้ันปีท่ี 6   จ านวน …… คน คิดเป็นร้อยละ………… 
 12. อัตราส่วน   ครู  :  นักเรียน         
   - ระดับปฐมวัย    เท่ากับ     ……….. :  ………….. 
   - ระดับประถมศึกษา       เท่ากับ     ……….. :  ………….. 
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 1.4  ข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับสถานศึกษา 
 1.4.1 การศึกษาปฐมวัย 
       ร้อยละของนักเรียนท่ีมีผลการประเมินพัฒนาการแต่ละด้านในระดับ 3 ข้ึนไป 
 

ระดับชั้น 
ผลการประเมินพัฒนาการนักเรียนด้าน 

ร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม สติปัญญา 

ปีการศึกษา         
อ.2         
อ.3         
รวม         

ร้อยละ         

        
       1.5  ข้อมูลการใช้แหล่งเรียนรู้ภายในและภายนอกโรงเรียน ปีการศึกษา ………. 
ปราชญ์ชาวบ้าน/ภูมิปัญญาท้องถ่ิน  ผู้ทรงคุณวุฒิ  ที่สถานศึกษาเชิญมาให้ความรู้แก่ครู  นักเรียน  

1. แหล่งเรียนรู้ภายใน 
 

แหล่งเรียนรู้ภายใน 
สถิติการใช้จ านวนคร้ัง/ป ี

ชื่อแหล่งเรียนรู้ 

1. ………………………….  

2. ………………………….  

3. ………………………….  

4. ………………………….  

5. ………………………….  

 
2. แหล่งเรียนรู้ภายนอก 
 

แหล่งเรียนรู้ภายนอก 
สถิติการใช้จ านวนคร้ัง/ป ี

ชื่อแหล่งเรียนรู้ 
1. ………………………….  

2. ………………………….  

3. ………………………….  

4. ………………………….  
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แหล่งเรียนรู้ภายนอก 

สถิติการใช้จ านวนคร้ัง/ป ี
ชื่อแหล่งเรียนรู้ 

5. ………………………….  

 
3. ปราชญ์ชาวบ้าน/ภูมิปัญญาท้องถิ่น ผู้ทรงคุณวุฒิท่ีสถานศึกษาเชิญมาให้ความรู้แก่ครูนักเรียน 

 

ท่ี ชื่อ – สกุล ให้ความรู้เร่ือง 
สถิติการใช้

จ านวนคร้ัง/ป ี

1.    

2.    

3.    

4.    

5.    

6.    

7.    

      
          1.6  ข้อมูลงบประมาณ 
 ปีการศึกษา  …………….. โรงเรียนบ้าน………………… มีข้อมูลสารสนเทศด้านงบประมาณและ
ทรัพยากรท่ีใช้ในการด าเนินการเรียนการสอน  ดังนี้ 

งบประมาณ  (รับ-จ่าย) 
 
รายรับ จ านวน/บาท รายจ่าย จ านวน/บาท 

เงินงบประมาณ  งบด าเนินการ/เงินเดือน-ค่าจ้าง  
เงินนอกงบประมาณ  งบพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา  
เงินอื่น ๆ (ระบุ)  เงินอื่น ๆ (ระบ)ุ  

รวมรายรับ  รวมรายจ่าย  
 

งบด าเนินการ/เงินเดือน  เงินค่าจ้าง  คิดเป็นร้อยละ    ……………….    ของรายรับ 
 งบพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา   คิดเป็นร้อยละ    ………………    ของรายรับ 

       
      1.7  สภาพชุมชนโดยรวม 

      ………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 



22 

        1.8  ผลการประเมินคุณภาพภายใน ปีการศึกษา 2563 
ระดับการศึกษาปฐมวัย 
 

มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้ ค่าเป้าหมาย ระดับคุณภาพ 

มาตรฐานที่ 1  คุณภาพของเด็ก   

มาตรฐานที่ 2  กระบวนการบริหารและการจัดการ   
มาตรฐานที่ 3  การจัดประสบการณ์ท่ีเน้นเด็กเป็นส าคัญ   

รวมค่าคะแนน/ระดับคุณภาพ   
สรุปผลการประเมิน  

 

 ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา อยู่ในระดับ................... 
 ………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………  
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
จุดเด่นและจุดที่ควรพัฒนา 
 

จุดเด่น จุดควรพัฒนา 

มาตรฐานที่ 1 ด้านคุณภาพของเด็ก 
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 

มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………… 

มาตรฐานที่ 3 การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็น
ส าคัญ 
…………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………… 

มาตรฐานที่ 1 ด้านคุณภาพของเด็ก 
…………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………… 

มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 
…………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………. 

มาตรฐานที่ 3 การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นส าคัญ 
………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………… 
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            1.9 สรุปผลการประเมินจากหน่วยงานภายนอกและข้อเสนอแนะ 
โรงเรียน……………………..  ได้รับการประเมินคุณภาพภายนอกจาก สมศ.รอบสาม เมื่อวันท่ี …… 

มกราคม  พ.ศ. …………….  ผลการประเมินคุณภาพภายนอกของสถานศึกษามีการประเมิน 2 ระดับ ซึ่ง
สรุปผลการประเมินโดยภาพรวมตามมาตรฐานเป็นตารางดังต่อไปนี้ 

 

ระดับการศึกษาปฐมวัย 
 

มาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย 
เพื่อการประเมินคุณภาพภายนอก 

ระดับคุณภาพ 

 ปรับปรุง พอใช ้ ดี ดีมาก 
มาตรฐานที่ 1 มาตรฐานที่ว่าด้วยผลการจัดการศึกษา     
กลุ่มตัวบ่งชี้พื้นฐาน     
ตัวบ่งช้ีท่ี 1 เด็กมีพัฒนาการด้านร่างกายสมวัย     
ตัวบ่งช้ีท่ี 2 เด็กมีพัฒนาการด้านอารมณ์และจิตใจสมวัย     
ตัวบ่งช้ีท่ี 3 เด็กมีพัฒนาการด้านสังคมสมวัย     
ตัวบ่งช้ีท่ี 4 เด็กมีพัฒนาการด้านสติปัญญาสมวัย     
ตัวบ่งช้ีท่ี 5 เด็กมีความพร้อมศึกษาต่อในขั้นต่อไป     
กลุ่มตัวบ่งชี้อัตลักษณ์     
ตัวบ่งช้ีท่ี 6  ผลการพัฒนาให้บรรลุตามปรัชญา ปณิธาน/
วิสัยทัศน์ พันธกิจ และวัตถุประสงค์ของการจัดต้ัง
สถานศึกษา 

    

ตัวบ่งช้ีท่ี 10 ผลการพัฒนาตามจุดเน้นและจุดเด่นท่ีส่งผล
สะท้อนเป็นเอกลักษณ์ของสถานศึกษา 

    

กลุ่มตัวบ่งชี้มาตรการส่งเสริม     
ตัวบ่งช้ีท่ี 11 ผลการด าเนินงานโครงการพิเศษเพื่อ
ส่งเสริมบทบาทของสถานศึกษา 

    

มาตรฐานที่ 2  มาตรฐานที่ว่าด้วยการบริหารจัด
การศึกษา 

    

กลุ่มตัวบ่งชี้พื้นฐาน     
ตัวบ่งช้ีท่ี 7 ประสิทธิภาพของการบริหารจัดการและ  
การพัฒนาสถานศึกษา 

    

กลุ่มตัวบ่งชี้มาตรการส่งเสริม     
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มาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย 
เพื่อการประเมินคุณภาพภายนอก 

ระดับคุณภาพ 

 ปรับปรุง พอใช ้ ดี ดีมาก 
ตัวบ่งช้ีท่ี 12 ผลการส่งเสริมพัฒนาสถานศึกษาเพื่อ
ยกระดับมาตรฐาน รักษามาตรฐานและพัฒนาสู่ความเป็น
เลิศท่ีสอดคล้องกับแนวทางการปฏิรูปการศึกษา 

    

มาตรฐานที่ 3  มาตรฐานที่ว่าด้วยการจัดการเรียน   
การสอนที่เน้นผูเ้รียนเป็นส าคัญ 

    

กลุ่มตัวบ่งชี้พื้นฐาน     
ตัวบ่งช้ีท่ี 6 ประสิทธิผลการจัดประสบการณ์การเรียนรู้  
ท่ีเน้นเด็กเป็นส าคัญ 

    

มาตรฐานที่ 4  มาตรฐานที่ว่าด้วยการประกันคุณภาพ
ภายใน 

    

กลุ่มตัวบ่งชี้พื้นฐาน     
ตัวบ่งช้ีท่ี 8 ประสิทธิผลของระบบการประกันคุณภาพ
ภายใน 

   
 

ผลรวมคะแนนทั้งหมด     
 

         โรงเรียนมีผลการประเมินระดับการศึกษาปฐมวัย   ได้ระดับคุณภาพ ............โดยมีค่าเฉล่ีย .... 
  ผลการรับรองมาตรฐานคุณภาพ     รับรอง          ไม่รับรอง 
 กรณีท่ีไม่ได้รับการรับรอง   เนื่องจาก................................................................................. 
 
 สรุปผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสามและข้อเสนอแนะ 
 .............................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................ 

       1.10 ผลงานดีเด่นในรอบปีท่ีผ่านมา 
         ผลงานดีเด่น 
 

ประเภท ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้ หน่วยงานที่มอบรางวัล 
สถานศึกษา   
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        ส่วนที่ 2 
ผลการประเมินการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา 

 
จากการด าเนินงานพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียน………………………………..ระดับ

การศึกษาปฐมวัยในรอบปีท่ีผ่านมา ซึ่งโรงเรียนได้น าเสนอผลการประเมินคุณภาพการจัดการศึกษา  มี
รายละเอียดดังต่อไปนี้  

ผลการประเมินคุณภาพการจัดการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย 3 มาตรฐาน 
 

มาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย ระดับคุณภาพ ร่องรอยความ
พยายาม

(โครงการ/
กิจกรรม) 

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของเด็ก    ………….. 
(ระดับ ….) 

 

มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ ………….. 
(ระดับ ….) 

 

มาตรฐานที่ 3 การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเปน็ส าคัญ ………….. 
(ระดับ ….) 

 

 
ผลการด าเนินงานตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

ระดับการศึกษาปฐมวัย 
จากการด าเนินงานพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียน………………ในรอบปีท่ีผ่านมาระดับ

การศึกษาปฐมวัย  ซึ่งโรงเรียนได้น าเสนอผลการประเมินคุณภาพการจัดการศึกษามีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
 
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของเด็ก 
                 ระดับคุณภาพ : ......... 
1. กระบวนการพัฒนา 
............................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................... 
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2. ผลการด าเนินงาน 

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

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

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

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

............................................................................................................................................................... 
 
3. จุดเด่น 
............................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................ 
 
4. จุดที่ควรพัฒนา  
............................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................ 

 
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 

                 ระดับคุณภาพ : ....... 
1. กระบวนการพัฒนา 
............................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................ 
2. ผลการด าเนินงาน 

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

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

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

................................................................................................................................................................ 
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3. จุดเด่น 
............................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................ 
4. จุดที่ควรพัฒนา  
............................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................ 
 

มาตรฐานที่ 3 การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเปน็ส าคัญ 

                 ระดับคุณภาพ : ......... 
1. กระบวนการพัฒนา 
............................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................... 
2. ผลการด าเนินงาน 

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

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

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

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

............................................................................................................................................................... 
3. จุดเด่น 
............................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................ 
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4. จุดที่ควรพัฒนา  
............................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................ 
สรุปผลการประเมินในภาพรวม 
ระดับการศึกษาปฐมวัย ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษาอยู่ในระดับ  …………… 
 

ผลการประเมินมาตรฐานการศึกษาปฐมวัยเพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 

โรงเรียน…………………… ประจ าปีการศึกษา ……………………… 

มาตรฐาน/ประเด็นพิจารณา ค่าเฉลี่ย ระดับ
คุณภาพ 

มาตรฐานที่ 1 
1.1 มีการพัฒนาการด้านร่างกาย  แข็งแรง  มีสุขนิสัยท่ีดี  และดูแลความปลอดภัย

ของตนเองได้ 

………………. ………………. 

1.2 มีการพัฒนาการด้านอารมณ์ จิตใจ ควบคุม และแสดงออกทางอารมณ์ได้ ………………. ………………. 

1.3 มีการพัฒนาการด้านสังคม  ช่วยแหลือตนเอง และเป็นสมาชิกท่ีดีของสังคม ………………. ………………. 

1.4 มีพัฒนาการด้านสติปัญญา ส่ือสารได้ มีทักษะการคิดพื้นฐานและแสวงหาความรู้ได้ ………………. ………………. 

ค่าเฉลี่ยมาตรฐานที่ 1 ………………. ………………. 

 
มาตรฐานที่ 2 
2.1 มีหลักสูตรครอบคลุมพัฒนาการท้ัง 4 ด้าน  สอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่น ………………. ………………. 

2.2 จัดครูให้เพียงพอกับช้ันเรียน ………………. ………………. 

2.3 ส่งเสริมให้ครูมีความเช่ียวชาญด้านการจัดประสบการณ์ ………………. ………………. 

2.4 จัดสภาพแวดล้อมและส่ือเพื่อการเรียนรู้  อย่างปลอดภัย  และเพียงพอ ………………. ………………. 

2.5 ให้บริการส่ือเทคโนโลยีสารสนเทศและส่ือการเรียนรู้เพื่อสนับสนุน 

การจัดประสบการณ์ 

………………. ………………. 

2.6 มีระบบบริหารคุณภาพที่เปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วม ………………. ………………. 

ค่าเฉลี่ยมาตรฐานที่ 2 ………………. ………………. 
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มาตรฐานที่ 3   
3.1 จัดประสบการณ์ท่ีส่งเสริมให้เด็กมีการพัฒนาการทุกด้านอย่างสมดุลเต็มศักยภาพ ………………. ………………. 

3.2 สร้างโอกาสให้เด็กได้รับประสบการณ์ตรง  เล่นและปฏิบัติอย่างมีความสุข ………………. ………………. 

3.3 จัดบรรยากาศท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้ใช้ส่ือเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมกับวัย ………………. ………………. 

3.4 ประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริงและน าผลประเมินพัฒนาการเด็กไปปรับปรุง
การจัดประสบการณ์และพัฒนาเด็ก 

………………. ………………. 

ค่าเฉลี่ยมาตรฐานที่ 3 ………………. ………………. 

รวมค่าคะแนน/ระดับคุณภาพ ………………. ………………. 

สรุปผลการประเมินการศึกษาปฐมวัยเพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ………………. ………………. 
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ส่วนที่  3 

สรุปผล แนวทางการพัฒนาและความต้องการการช่วยเหลือ 
 

ผลการประเมินการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาถือเป็นข้อมูลสารสนเทศส าคัญ   ท่ี
สถานศึกษาจะต้องน าไปวิเคราะห์ สังเคราะห์เพื่อสรุปน าไปสู่การเช่ือมโยงหรือสะท้อนภาพความส าเร็จกับ
แผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา และน าไปใช้ในการวางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของ
สถานศึกษา ดังนั้น จากผลการด าเนินงานของสถานศึกษา สามารถสรุปผล   การประเมินในภาพรวมของ
จุดเด่น จุดควรพัฒนา ของแต่ละมาตรฐาน พร้อมท้ังแนวทางการพัฒนาในอนาคตและความต้องการการ
ช่วยเหลือได้ดังนี้ 

 

สรุปผลระดับปฐมวัย 
 

 
มาตรฐาน/ประเด็นพิจารณา 

 
ค่าเฉลี่ย ระดับคุณภาพ 

มาตรฐานที่ 1  คุณภาพของเด็ก   
มาตรฐานที่ 2  กระบวนการบริหารและการจัดการ   
มาตรฐานที่ 3  การจัดประสบการณ์ท่ีเน้นเด็กเป็นส าคัญ   

รวมค่าคะแนน/ระดับคุณภาพ   
สรุปผลการประเมินการศึกษาปฐมวัย 

เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 
  

   
 
 
แนวทางการพัฒนาในอนาคต 

 1. คุณภาพของเด็ก 
................................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................ 
 2. กระบวนการบริหารและการจัดการ 
................................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................ 
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 3. การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นส าคัญ 
................................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................... 

 
ความต้องการการช่วยเหลือ 
................................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................... 
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ส่วนที่ 4 
ภาคผนวก 

 
4.1 ประกาศโรงเรียน เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อ

การประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 
4.2 ประกาศโรงเรียน เรื่องการก าหนดค่าเป้าหมายมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 

2562 
4.3 ค าส่ังแต่งต้ังผู้รับผิดชอบระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
4.4 แต่งต้ังคณะกรรมการจัดท าคู่มือการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย 

และระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
ประจ าปีการศึกษา 2562 

4.5 ค าส่ังแต่งต้ังคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
4.6 บันทึกการให้ความเห็นชอบรายงานประจ าปีของสถานศึกษา ของคณะกรรมการสถานศึกษา

ขั้นพื้นฐาน โรงเรียน………………………………………………… 
4.7 คณะท างานจัดท ารายงานการพัฒนาคุณภาพประจ าปี 2562 
4.8 รายช่ือคณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียน………………………………………………… 
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ตัวอย่างแบบรายงานผลการประเมินตนเอง (SAR) ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

“ตราโรงเรียน” 

 
รายงานการประเมินตนเอง 

ปีการศึกษา ................................ 
 
 
 
 

โรงเรียน .................................................... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 3 
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

กระทรวงศึกษาธิการ 
 



34 
ค ารับรองรายงานผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

ประจ าปีการศึกษา .......... 
 โดยมติของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  

โรงเรียน................................................. 
 

ด้วยโรงเรียน ............................................. ซึ่งมีภาระหน้าท่ีจัดการศึกษาและควบคุมคุณภาพการ
จัดการศึกษาให้ได้มาตรฐานตามกฎหมาย โดยต้องจัดให้มีการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษาและ
จัดท ารายงานผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษาประจ าปี ซึ่งต้องน าผลการประเมินคุณภาพ เสนอต่อ
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียน........ ......................... เพื่อรับทราบและรับรองผลการจัด
การศึกษาดังกล่าว จากนั้นจึงน าเสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัด และเผยแพร่ให้สาธารณชนรับทราบต่อไป 
ส าหรับปีการศึกษา ..............นั้น ทางโรงเรียน......................................... ได้มีการประเมินคุณภาพภายใน
สถานศึกษา พร้อมท้ังจัดท ารายงานผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษาประจ าปีเป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว ตลอดจน
ได้มีการน าเสนอผลการประเมินคุณภาพภายในประจ าปีต่อคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานแล้วนั้น 
คณะกรรมการจึงมีมติให้ความเห็นชอบผลการประเมินคุณภาพภายในและรายงานผลการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา ท่ีได้ด าเนินการตามระบบประกันคุณภาพภายในตามหลักเกณฑ์ และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการ
ประกันคุณภาพภายใน ซึ่งสอดคล้องกับพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ ว่าด้วยระบบหลักเกณฑ์ และ
วิธีการประกันคุณภาพการศึกษา ท้ังนี้โดยให้ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานเป็นผู้ลงนาม
รับรอง 

 จึงลงนามเป็นหลักฐานเพื่อรับรองไว้ ณ ท่ีนี้ 
 
            (.................................................) 
                                                             ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน 
                                                         โรงเรียน.................................................................. 
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ค าน า 
 

รายงานผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษา (SAR) ฉบับนี้ ได้จัดท าขึ้นเพื่อรายงานผลการด าเนินงาน
การพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาในรอบปีการศึกษา ............................ โดยการด าเนินการตาม
วิสัยทัศน์ แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา และแผนปฏิบัติการประจ าปี  2562 ของสถานศึกษา ซึ่งเป็น
ผลส าเร็จจากการบริหารจัดการศึกษาท่ีสอดคล้องกับมาตรฐานระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อเป็นการ
ประกันคุณภาพภายในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 3 มาตรฐาน โดยน าเสนอรายงานต่อสาธารณชน เพื่อให้
หน่วยงานและผู้ท่ีเกี่ยวข้อง ซึ่งได้แก่ คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน ผู้ปกครอง นักเรียน ชุมชน และ
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 3 ได้รับทราบผลการด าเนินงานการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาของสถานศึกษาในรอบปีท่ีผ่านมา ซึ่งในรายงานนี้จะประกอบไปด้วย บทสรุปผู้บริหาร ส่วนท่ี 1 
ข้อมูลพื้นฐาน ส่วนท่ี 2 ผลการประเมินการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา ส่วนท่ี 3 สรุปผลแนวทางการ
พัฒนาและความต้องการการช่วยเหลือ และส่วนท่ี 4 ภาคผนวก ในการจัดท ารายงานนี้ ได้รับความร่วมมือ
เป็นอย่างดีจากคณะครูที่รับผิดชอบโครงการ กิจกรรมและงานต่าง ๆ  
 ขอขอบคุณผู้อ านวยการสถานศึกษา คณะครู คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน นักเรียน และ
ผู้ปกครอง ท่ีให้ความร่วมมือในการด าเนินงานตามโครงการต่าง ๆ จนประสบความส าเร็จเป็นอย่างดี คณะ
ผู้จัดท าหวังเป็นอย่างยิ่งว่ารายงานผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษา (SAR) ฉบับนี้ จะแสดงให้เห็นถึงการ
พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาและเป็นข้อมูลส าหรับการน าไปใช้ประโยชน์ต่อการพัฒนาคุณภาพการจัด
การศึกษาของสถานศึกษาในปีต่อ ๆ ไป  
 
 
                 ลงช่ือ   
         (.................................................) 
                                                 ผู้อ านวยการโรงเรียน.................................................... 
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สารบญั 
 

 หน้า 

ค ารับรองรายงานผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษา (SAR) ประจ าปีการศึกษา.....................................  

ค าน า  ....................................................................................................................................................  

สารบัญ  .................................................................................................................................................  
ส่วนที่    

 1 ข้อมูลพื้นฐาน  ...............................................................................................................  

  ข้อมูลท่ัวไป  ………………………………………………………………………………………………........  

  ข้อมูลบุคลากรของสถานศึกษา  …………………………………………………………………………  

  ข้อมูลนักเรียน  ………………………………………………………………………………………….........  

  ข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับสถานศึกษา  ………………………………………………..  

  ข้อมูลการใช้แหล่งเรียนรู้ภายในและภายนอกสถานศึกษา ภูมิปัญญาท้องถิ่น  .............  

  ข้อมูลงบประมาณ  …………………………………………………………………………………….........  

  สภาพชุมชนโดยรวม  ………………………………………………………………………………………..  

  ผลการประเมินคุณภาพภายใน ปีการศึกษา ......... ........................................................  

  สรุปผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสามและข้อเสนอแนะ  …………………………..  

 
 

 ผลงานดีเด่นในรอบปีท่ีผ่านมา  …………………………………………………………………………..  

 2 ผลการประเมินการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา …………………………………………….  

  ตอนท่ี 1 ผลการประเมินคุณภาพการจัดการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาระดับ -
ปฐมวัย 3  มาตรฐาน  ................................................................................................. 

 
 

 
 
 

 ตอนท่ี  2  ผลการประเมินคุณภาพการจัดการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาระดับ-
การศึกษาข้ันพื้นฐาน (ประถมศึกษา) 3 มาตรฐาน  ............................................................ 

 
 

 3 สรุปผล แนวทางการพัฒนา และความต้องการการช่วยเหลือ  ………………………………  

  สรุปผลระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ประถมศึกษา)  ……………………………………………..  

  แนวทางการพัฒนาในอนาคต  ……………………………………………………………………………  

  ความต้องการการช่วยเหลือ  ……………………………………………………………………………...  
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สารบญั (ต่อ) 
 

 หน้า 

ส่วนที่    

 4 ภาคผนวก  

  ประกาศโรงเรียน เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษาข้ันพื้นฐานระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน                    
ค าส่ังแต่งต้ังผู้รับผิดชอบระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา   
ค า ส่ังแต่งต้ังคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษา           
ของสถานศึกษา   
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บทสรุป 
 

โรงเรียน.................................  ต้ังอยู่หมู่ท่ี........ ต าบล…………..  อ าเภอ………. จังหวัด
อุดรธานี  สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 3 ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษา   ขั้นพื้นฐาน เปิดสอน..............ระดับ คือ ระดับปฐมวัย ระดับประถมศึกษา และระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้น  มีจ านวนนักเรียนท้ังหมด .... . .. .. .. .  คน แบ่งเป็นนักเรียนระดับปฐมวัย 
จ านวน ................  คน  ระดับประถมศึกษา  จ านวน ........... ..... คน และระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
จ านวน ................  คน    มีข้าราชการครู จ านวน ............ คน ครูอัตราจ้างจ านวน ........... คน 
ธุรการโรงเรียน .............. ..  คน   นักการภารโรง จ านวน ...... ...... คน สอนในระดับปฐมวัย 
จ านวน ............... คน สอนในระดับประถมศึกษา จ านวน ................ คน สอนในระดับมัธยมศึกษา
ตอนต้น จ านวน ................ คน มีพื้นท่ีท้ังหมด ................ ไร่ มีอาคารเรียน จ านวน ................ หลัง 
โรงฝึกงาน จ านวน ................ หลัง  ห้องน้ า ห้องส้วม จ านวน ............... . หลัง สภาพชุมชนโดยรอบ
โรงเรียน มีลักษณะชุมชน ...............  การคมนาคม ............... มีสาธารณูปโภค .............. ผู้ปกครอง
และนักเรียนประมาณ ร้อยละ .... . .. . . . .. . . .. นับถือศาสนา .... . . .. . . .. . . . ผู้ปกครองส่วนใหญ่มี
อาชีพ ................................ มรีายได้เฉล่ีย ................. โรงเรียน............................ การบริหารจัดการ 
ภายใต้วิสัยทัศน์ ................................................... เป้าประสงค์ .....................    อัตลักษณ์ ................ 
ปรัชญาโรงเรียน ................  

จากผลการด าเนินงานตามโครงการและกิจกรรมต่าง ๆ  ส่งผลให้สถานศึกษาสามารถพัฒนา
คุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาท่ีก าหนด ประสบผลส าเร็จตามท่ีต้ังเป้าหมายไว้ในแต่ละ
มาตรฐาน โดยมีผลการประเมินตนเองในภาพรวมระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานอยู่ในระดับ ................  
ซ่ึงมีรายละเอียดแต่ละมาตรฐานดังนี้ 

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพผู้เรียน  อยู่ในระดับ...............  
โรงเรียน ................ ก าหนดค่าเป้าหมาย........................ (ยอดเยี่ยม  ดีเลิศ  ดี  ปานกลาง  

ก าลังพัฒนา) การด าเนินงานอยู่ในระดับคุณภาพ............................... (ยอดเย่ียม  ดีเลิศ  ดี  ปานกลาง  
ก าลังพัฒนา) โดยมีผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน (ส่ิงท่ีสะท้อน) ...................... โดยมีการพัฒนา/
ส่งเสริมความสามารถในการอ่าน การเขียน การส่ือสารและการคิดค านวณ ....................................... 
(ส่ิงท่ีสะท้อน) ...................... พัฒนา/ส่งเสริมความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ  
อภิปรายแลกเปล่ียนความคิดเห็น และแก้ปัญหา (ส่ิงท่ีสะท้อน) ................................ พัฒนา/ส่งเสริม
ในการสร้างนวัตกรรม (ส่ิงท่ีสะท้อน) ................... พัฒนา/ส่งเสริมความรู้  ทักษะพื้นฐาน  และเจตคติ
ท่ีดีต่องานอาชีพ (ส่ิงท่ีสะท้อน) ......................และพัฒนาคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน  
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*หมายเหตุ โรงเรียนสามารถระบุโครงการ กิจกรรม ตามมาตรฐานและประเด็นการพิจารณาย่อ ๆ ได้ 
มาตรฐานที่ 2  กระบวนการบริหารและการจัดการ  อยู่ในระดับ............... 

 โรงเรียน....................ก าหนดค่าเป้าหมาย.....................(ยอดเยี่ยม  ดีเลิศ  ดี  ปานกลาง  
ก าลังพัฒนา) การด าเนินงานอยู่ในระดับคุณภาพ.........................(ยอดเยี่ยม  ดีเลิศ  ดี  ปานกลาง  
ก าลังพัฒนา) โดยมีกระบวนการบริหารและการจัดการ ดังนี้ มีการก าหนดเป้าหมาย วิสัยทัศน์      
พันธกิจ  ท่ีสอดคล้องกับสภาพปัญหา และความต้องการพัฒนาของสถาน ศึกษา ( ส่ิง ท่ี
สะท้อน) .............   โรงเรียนจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา    แผนปฏิบัติการประจ าปี   
ด าเนินงานตามแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม สรุปและรายงานผลการด าเนินงาน มีระบบบริหารจัดการ
คุณภาพของสถานศึกษา โรงเรียนจัดท าคู่มือการปฏิบัติงานของครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ด าเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน มีแผนการนิเทศ จัดระบบการนิเทศภายใน การวางแผนการ
พัฒนาแบบมีส่วนร่วม (PDCA) มีแผนบริหารจัดการอัตราก าลัง การจัดระบบข้อมูลสารสนเทศอย่าง
เป็นระบบ มีการบริหารทรัพยากรทางการศึกษาเกิดประโยชน์สูงสุด ด าเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเน้น
คุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษาและทุกกลุ่มเป้าหมาย  (ส่ิงท่ีสะท้อน) .............
โรงเรียนมีหลักสูตรสถานศึกษาท่ีมีองค์ประกอบครบถ้วน 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ และพัฒนาอย่าง
ต่อเนื่อง มีหลักสูตรและหรือการจัดการเรียนการสอนท่ีเช่ือมโยงกับภูมิปัญญาท้องถิ่น เทคโนโลยีและ
ชีวิตจริง จัดท ารายงานการประเมินการใช้หลักสูตร ในระยะเวลา 3-5 ปี ครูมีแผนการจัดการศึกษา
รายบุคคล  (IEP) มีแผนการจัดการเรียนรู้ทุกกลุ่มสาระท่ีสอดคล้องกับหลักสูตรสถานศึกษา ครูจัดท า
วิจัยในช้ันเรียนทุกคน การพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเช่ียวชาญทางวิชาชีพ ครู และบุคลากรทาง 
การศึกษามีแผนพัฒนาตนเอง (ID PLAN) จัดท ารายงานผลการพัฒนาตนเองของครูและบุคลากร
ทางการศึกษา มีชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) มีแบบบันทึกกิจกรรมชุมชนแห่งการเรียนรู้ 
(PLC) มีรายงานผลการจัดกิจกรรมพัฒนาวิชาชีพชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) มีรายงานผล
การปฏิบัติงานมีการประเมินแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา  จัด
สภาพแวดล้อมทางกายภาพ และสังคมท่ีเอื้อต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ  มีแผนงาน/
โครงการ/กิจกรรมเกี่ยวกับการจัดสภาพแวดล้อมในแผนปฏิบัติการประจ าปี/แผนพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา 4 ปี มีการจัดบรรยากาศและสภาพแวดล้อมภายใน ภายนอกห้องเรียน และสภาพแวดล้อม
ทางสังคมท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้ และมีความปลอดภัย มีการให้บริการชุมชน และการประเมินผลการ
จัดการส่ิงแวดล้อม โรงเรียนจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการ และการ
จัดการเรียนรู้ โรงเรียนด าเนินการจัดหา พัฒนา และบริการเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อใช้ในการบริหาร
จัดการ และการจัดการเรียนรู้ ท่ีเหมาะสมและสอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษามีแผนพัฒนา
เทคโนโลยีสารสนเทศ/โครงการ/กิจกรรม  มีการน าระบบคอมพิวเตอร์มาใช้ในการบริหารจัดการและ
การจัดการเรียนรู้  มีการประเมินผลการจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
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* หมายเหตุ โรงเรียนสามารถระบุโครงการ กิจกรรม ตามมาตรฐานและประเด็นการพิจารณาย่อ ๆ ได้ 
มาตรฐานที่  3  กระบวนการจัดกระบวนการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ อยู่ใน

ระดับ ................   
โรงเรียน......................ก าหนดค่าเป้าหมาย..................(ยอดเยี่ยม  ดีเลิศ  ดี  ปานกลาง  

ก าลังพัฒนา) การด าเนินงานอยู่ในระดับคุณภาพ.........................(ยอดเยี่ยม  ดีเลิศ  ดี  ปานกลาง  
ก าลังพัฒนา) โดยมีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริงตามาตรฐาน         
การเรียนรู้ตัวช้ีวัดของหลักสูตรสถานศึกษามีแผนการจัดการเรียนรู้ท่ีสามารถน าไปใช้จริงและสามารถ
น าไปประยุกต์ใช้ในการด าเนินชีวิตได้ มีนวัตกรรมในการจัดการเรียนรู้และมีการเผยแพร่  ใช้ส่ือ
เทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ ท้ังภายในและนอกสถานศึกษา รวมท้ังภูมิปัญญาท้องถิ่น         
ท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้ โดยสร้างโอกาสให้ผู้เรียนได้แสวงหาความรู้ด้วยตนเองจากส่ือท่ีหลากหลาย มีการ
บริหารจัดการห้องเรียนเชิงบวก โดยมีการจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ และเตรียมส่ือการสอนได้
อย่างเหมาะสม และมีการบันทึกผลการจัดการเรียนรู้มีการวิเคราะห์ผู้เรียนรายบุคคล และน าข้อมูล
สารสนเทศมาใช้ในการวางแผนการจัดการเรียนรู้ มีการจัดบรรยากาศช้ันเรียนท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้ 
เพื่อให้ผู้เรียน เรียนรู้อย่างมีความสุข มีการใช้เครื่องมือในการวัดและประเมินผลท่ีหลากหลาย 
เหมาะสมกับเป้าหมายในการจัดการเรียนรู้ ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนเป็นระบบอย่างต่อเนื่อง  

 

* หมายเหตุ โรงเรียนสามารถระบุโครงการ กิจกรรม ตามมาตรฐานและประเด็นการพิจารณาย่อ ๆ ได้ 
 

 จุดควรพัฒนา 
 …………………………………………………………………………………………………………………………… 
 …………………………………………………………………………………………………………………………… 
 …………………………………………………………………………………………………………………………… 

จุดเด่น  
 …………………………………………………………………………………………………………………………… 
 …………………………………………………………………………………………………………………………… 
 …………………………………………………………………………………………………………………………… 
 แนวทางการพัฒนาในอนาคต 
 …………………………………………………………………………………………………………………………… 
 …………………………………………………………………………………………………………………………… 
 …………………………………………………………………………………………………………………………… 
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ส่วนท่ี  1 
ข้อมูลพ้ืนฐาน 

 

1.  ข้อมูลท่ัวไป 
 ช่ือโรงเรียน ................................................ ต้ังอยู่เลขท่ี ………. หมู่ ............ ต าบล ................ 
อ าเภอ ................ จังหวัดอุดรธานี รหัสไปรษณีย์ .............. โทรศัพท์ ............. โทรสาร .....................  
สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 3 สังกัดคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
กระทรวงศึกษาธิการ 
 เปิดสอนต้ังแต่ระดับช้ัน ............... ถึง ..................... เนื้อท่ี ............  ไร่ .................  ตารางวา  
เขตพื้นท่ีบริการ .............. หมู่บ้าน  ได้แก่ หมู่ท่ี ........ และหมู่ท่ี ....... ต าบล .................. อ าเภอ ................  
จังหวัดอุดรธานี 
 

 ประวัติโรงเรียนโดยย่อ 
 โรงเรียน................................................  
 
 
 
 
 
 
 

แผนท่ีโรงเรียน 
 
  
 
 
 
 

เส้นทาง...................................................................... 
หมายเหตุ : จุดสีแดง คือ ท่ีต้ังโรงเรียน................................................ 
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2.  ข้อมูลบุคลากรของสถานศึกษา 
 ปัจจุบันโรงเรียน ……….… มีข้อมูลสารสนเทศเกี่ยวกับบุคลากรของสถานศึกษา ณ วันท่ี ……
มีนาคม พ.ศ. ……………… ดังนี้ 

1) จ านวนบุคลากร      
 

บุคลากร ผู้บริหาร ครูผู้สอน พนักงานราชการ ครูอัตราจ้าง เจ้าหน้าที่อืน่ ๆ 
ปีการศึกษา ……….      
  
 2) วุฒิการศึกษาสูงสุดของบุคลากร 
 

บุคลากร 
ต่ ากว่า 

ปริญญาตรี 
ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก รวมทั้งหมด 

จ านวน      

 
3) สาขาวิชาท่ีจบการศึกษาและภาระงานสอน 
 

ท่ี ชื่อ-สกุล 
อาย ุ
(ปี) 

ต าแหน่ง/ 
วิทยฐานะ 

วุฒ ิ วิชาเอก 
ภาระงาน 
 (ชม./

สัปดาห์) 
1       

2       
3       
4       
5       
6       
7       
8       
9       
10       
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3.  ข้อมูลนักเรียน 
 ปัจจุบันโรงเรียน ................................................  มีข้อมูลสารสนเทศเกี่ยวกับนักเรียน        
ณ วันท่ี 30 มีนาคม พ.ศ. 2562 ดังนี้ 
 1. จ านวนนักเรียนในโรงเรียนท้ังส้ิน …….. คน จ าแนกตามระดับช้ันปีท่ีเปิดสอน 

ระดับชั้นเรียน จ านวนห้อง 
เพศ 

รวม เฉลี่ยต่อห้อง 
ชาย หญิง 

อ.2      
อ.3      
รวม      

ป.1      
ป.2      
ป.3      
ป.4      
ป.5      
ป.6      
รวม      

รวมทั้งหมด      
  

 3. จ านวนนักเรียนท่ีมีสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์ของกรมพลศึกษาหรือส านักงาน
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ  (สสส.) จ านวน  .......  คน  คิดเป็นร้อยละ  ........ 
 4. จ านวนมีนักเรียนท่ีมีความบกพร่องเรียนร่วม จ านวน …… คน คิดเป็นร้อยละ………… 
 5. จ านวนนักเรียนท่ีมีภาวะทุพโภชนาการ จ านวน …… คน คิดเป็นร้อยละ………… 
 6. จ านวนนักเรียนปัญญาเลิศ   จ านวน …… คน คิดเป็นร้อยละ………… 
 7. จ านวนนักเรียนต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ จ านวน …… คน คิดเป็นร้อยละ…….. 
 8. จ านวนนักเรียนท่ีลาออกกลางคัน (ปีการศึกษา..........) จ านวน....…คน คิดเป็นร้อยละ..... 
 9. สถิติการขาดเรียนเฉล่ีย/เดือน   จ านวน …… คน คิดเป็นร้อยละ………… 
 10. จ านวนนักเรียนท่ีเรียนซ้ าช้ัน   จ านวน …… คน คิดเป็นร้อยละ………… 
 11. จ านวนนักเรียนท่ีจบหลักสูตร  จ านวน …… คน คิดเป็นร้อยละ………… 
   - อนุบาลช้ันปีท่ี  3   จ านวน …… คน คิดเป็นร้อยละ………… 
   - ประถมศึกษาช้ันปีท่ี 6   จ านวน …… คน คิดเป็นร้อยละ………… 
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 12. อัตราส่วน   ครู  :  นักเรียน         
   - ระดับปฐมวัย    เท่ากับ     ……….. :  ………….. 
   - ระดับประถมศึกษา       เท่ากับ     ……….. :  ………….. 

4.  ข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับสถานศึกษา 
 4.2 การศึกษาขั้นพื้นฐาน (ประถมศึกษา) 
 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนท่ีเฉล่ียเป็นร้อยละของ  8  กลุ่มสาระการเรียนรู้ทุกระดับช้ัน  ต้ังแต่
ระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1 ถึง ระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 ประจ าปีการศึกษา 2562 สรุปผลดังนี้ 
 
  

กลุ่มสาระการ
เรียนรู้ 

ระดับชั้น/จ านวนนักเรียน 
รวม เฉลี่ย 

ร้อยละ 
ป.1 ป.2 ป.3 ป.4 ป.5 ป.6 

       
ภาษาไทย         
คณิตศาสตร์         
วิทยาศาสตร์         
สังคมศึกษาฯ         
ประวัติศาสตร์         
สุขศึกษาฯ         
ศิลปะ         
การงานอาชีพฯ         
ภาษาต่างประเทศ         

รวม         
เฉลี่ยร้อยละ         

 

 จากตารางจะเห็นได้ว่าผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนท่ีเฉล่ียเป็นร้อยละของ 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้
ทุกระดับช้ัน ต้ังแต่ระดับช้ันประถมศึกษาปี ท่ี 1 ถึง ระดับช้ันประถมศึกษาปี ท่ี 6  ประจ าปี
การศึกษา .................... มีค่าเฉล่ียร้อยละรวมอยู่ท่ี …………………. โดยช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1 มีค่าเฉล่ีย
ร้อยละ ........…… ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 2 มีค่าเฉล่ียร้อยละ ........…… ช้ันประถมศึกษาปีท่ี  3 มีค่าเฉล่ีย
ร้อยละ ..........…. ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 4 มีค่าเฉล่ียร้อยละ ........... ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5 มีค่าเฉล่ีย
ร้อยละ .............. และช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 มีค่าเฉล่ียร้อยละ ..................... ซึ่งถ้าคิดเป็นภาพรวม
ของกลุ่มสาระแล้วนั้น ในวิชาภาษาไทย มีค่าเฉล่ียร้อยละ ..................... วิชาคณิตศาสตร์ มีค่าเฉล่ีย
ร้อยละ ............... วิชาวิทยาศาสตร์ มีค่าเฉล่ียร้อยละ ......................... วิชาสังคมศึกษาฯ มีค่าเฉล่ีย
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ร้อยละ ................ วิชาประวัติศาสตร์ มีค่าเฉล่ียร้อยละ .......................... วิชาสุขศึกษาฯ  มีค่าเฉล่ีย
ร้อยละ ................. วิชาศิลปะ มีค่าเฉล่ียร้อยละ .............................. วิชาการงานอาชีพฯ มีค่าเฉล่ีย
ร้อยละ ................. และวิชาภาษาต่างประเทศ มีค่าเฉล่ียร้อยละ .............. 
 

5. ผลการประเมินการทดสอบความสามารถพ้ืนฐานของผู้เรียนระดับชาติ (National 
Test : NT) ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3   
................................................................................................................................................................
 ..............................................................................................................................................................
.. ............................................................................................................................................................
.... ..........................................................................................................................................................
...... ........................................................................................................................................................ 
 
6. ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (O – NET) 
................................................................................................................................................................
 ..............................................................................................................................................................
.. ............................................................................................................................................................
.... ..........................................................................................................................................................
...... ........................................................................................................................................................ 
 
7. ข้อมูลการใช้แหล่งเรียนรู้ภายในและภายนอกสถานศึกษา ภูมิปัญญาท้องถิ่น 

1. แหล่งเรียนรู้ภายใน 
 

แหล่งเรียนรู้ภายใน 
สถิติการใช้จ านวนคร้ัง/ป ี

ชื่อแหล่งเรียนรู้ 

1. ………………………….  

2. ………………………….  

3. ………………………….  

4. ………………………….  

5. ………………………….  
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2. แหล่งเรียนรู้ภายนอก 
 

แหล่งเรียนรู้ภายนอก 
สถิติการใช้จ านวนคร้ัง/ป ี

ชื่อแหล่งเรียนรู้ 
1. ………………………….  

2. ………………………….  

3. ………………………….  

4. ………………………….  

5. ………………………….  

3. ปราชญ์ชาวบ้าน/ภูมิปัญญาท้องถิ่น ผู้ทรงคุณวุฒิท่ีสถานศึกษาเชิญมาให้ความรู้แก่ครู
นักเรียน 

 

ท่ี ชื่อ – สกุล ให้ความรู้เร่ือง 
สถิติการใช้

จ านวนคร้ัง/ป ี

1.    

2.    

3.    

4.    

5.    

6.    

7.    

8.    

 
8. ข้อมูลงบประมาณ 
 ปีการศึกษา  …………….. โรงเรียน ………………… มีข้อมูลสารสนเทศด้านงบประมาณ      
และทรัพยากรท่ีใช้ในการด าเนินการเรียนการสอน ดังนี้  
 
 
 
 
 
 
 
 



53 
 

 

 งบประมาณ  (รับ-จ่าย) 
 

รายรับ จ านวน/บาท รายจ่าย จ านวน/บาท 
เงินงบประมาณ  งบด าเนินการ/เงินเดือน -ค่าจ้าง  
เงินนอกงบประมาณ  งบพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา  
เงินอื่น ๆ(ระบุ)  เงินอื่น ๆ (ระบ)ุ  

รวมรายรับ  รวมรายจ่าย  
 

งบด าเนินการ/เงินเดือน  เงินค่าจ้าง  คิดเป็นร้อยละ    ……………….    ของรายรับ 
 งบพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา   คิดเป็นร้อยละ    ………….……    ของรายรับ 
 

9. สภาพชุมชนโดยรวม 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………  
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………  
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

10.  ผลการประเมินคุณภาพภายใน ปีการศึกษา ........... 
 การศึกษาขั้นพื้นฐาน (ประถมศึกษา) 
 

 มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้ ค่าเป้าหมาย ระดับคุณภาพ 

มาตรฐานที่ 1  คุณภาพผู้เรียน                                                       

มาตรฐานที่ 2  กระบวนการบริหารและการจัดการ   
มาตรฐานที่ 3  กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียน

เป็นส าคัญ 

  

รวมค่าคะแนน/ระดับคุณภาพ   
สรุปผลการประเมิน  
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1) ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษาอยู่ในระดับ............... 

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

 

2) จุดเด่นและจุดที่ควรพัฒนา 
 

จุดเด่น จุดควรพัฒนา 

 ด้านคุณภาพผู้เรียน 
................................................................................
................................................................................ 

 ด้านคุณภาพผู้เรียน 
.............................................................................
............................................................................. 

 ด้านกระบวนการบริหารและการจัดการ 
................................................................................
................................................................................ 

 ด้านกระบวนการบริหารและการจัดการ       
.............................................................................
............................................................................. 

 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียน
เป็นส าคัญ 
................................................................................
................................................................................ 

 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียน
เป็นส าคัญ 
.............................................................................
............................................................................. 

 ระบบการประกันคุณภาพภายในที่มีประสิทธิผล 
................................................................................
................................................................................ 

 ระบบการประกันคุณภาพภายในที่มีประสิทธิผล 
.............................................................................
............................................................................. 

11. สรุปผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสามและข้อเสนอแนะ 
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................ 
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12.  ผลงานดีเด่นในรอบปีท่ีผ่านมา 
 12.1  ผลงานดีเด่น 
 

ประเภท ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบรางวัล 
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ส่วนท่ี  2 
ผลการประเมินการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา 

 
 จากการด าเนินงานพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียน .............................................. 
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ประถมศึกษา) ในรอบปีท่ีผ่านมา ซึ่งโรงเรียนได้น าเสนอผลการประเมิน
คุณภาพการจัดการศึกษา มีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
 ผลการประเมินคุณภาพการจัดการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
(ประถมศึกษา) 3 มาตรฐาน 
 

มาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย ระดับคุณภาพ ร่องรอยความ
พยายาม(โครงการ/

กิจกรรม) 
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพผู้เรียน ………….. 

(ระดับ ….) 
 

มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ    ………….. 
(ระดับ ….) 

 

มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอน       
ที่เน้นผู้เรียนเปน็ส าคัญ 

………….. 
(ระดับ ….) 

 

 
 

ผลการด าเนินงานตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
จากการด าเนินงานพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียน ………………….…… ในรอบปี

ท่ีผ่านมาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานซึ่งโรงเรียนได้น าเสนอผลการประเมินคุณภาพการจัดการศึกษา     
มีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
 

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพผู้เรียน 
                 ระดับคุณภาพ : ......... 
1. กระบวนการพัฒนา 
............................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................... 
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2. ผลการด าเนินงาน 

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

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

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

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

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

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

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

3. จุดเด่น 
............................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................... 
 

4. จุดที่ควรพัฒนา  
............................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................... 

 
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 

                 ระดับคุณภาพ : ....... 
1. กระบวนการพัฒนา 
............................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................ 
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2. ผลการด าเนินงาน 

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

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

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

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

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

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

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

3. จุดเด่น 
............................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................... 
 

4. จุดที่ควรพัฒนา  
............................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................... 

 
มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเปน็ส าคัญ 

                 ระดับคุณภาพ : ......... 
1. กระบวนการพัฒนา 
............................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................ 
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2. ผลการด าเนินงาน 

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

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

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

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

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

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

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

3. จุดเด่น 
............................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................... 
 

4. จุดที่ควรพัฒนา  
............................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................... 
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สรุปผลการประเมินในภาพรวม 
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ประถมศึกษา) 

ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษาอยู่ในระดับ .................... 
 

ผลการประเมินมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 
โรงเรียน ....................... ประจ าปีการศึกษา 2562 

มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2561 กระทรวงศึกษาธิการ 
สรุปผลการ
ประเมิน 

มาตรฐานที่ 1  คุณภาพของผู้เรียน   
1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน   
    1) ……………………………………………………………………………………………   
    2) ……………………………………………………………………………………………   
    3) ……………………………………………………………………………………………   
    4) …………………………………………………………………………………………….   
1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน   
    1)  ……………………………………………………………………………………………   
    2)  ……………………………………………………………………………………………   
    3)  ……………………………………………………………………………………………   
    4)  ……………………………………………………………………………………………   
มาตรฐานที่ 2  กระบวนการบริหารและการจัดการ   
1. …………………………………………………………………………………………………   
2. …………………………………………………………………………………………………   
3. …………………………………………………………………………………………………   
4. …………………………………………………………………………………………………   
มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ   
1. …………………………………………………………………………………………………   
2. …………………………………………………………………………………………………   
3. …………………………………………………………………………………………………   
4. …………………………………………………………………………………………………   
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ส่วนท่ี  3 
สรุปผล แนวทางการพัฒนา และความต้องการการช่วยเหลือ 

 
ผลการประเมินการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาถือเป็นข้อมูลสารสนเทศส าคัญ  

ท่ีสถานศึกษาจะต้องน าไปวิเคราะห์ สังเคราะห์เพื่อสรุปน าไปสู่การเช่ือมโยงหรือสะท้อนภาพ
ความส าเร็จกับแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา และน าไปใ ช้ในการวางแผนพัฒนา
คุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ดังนั้น จากผลการด าเนินงานของสถานศึกษา สามารถสรุปผล    
การประเมินในภาพรวมของจุดเด่น จุดควรพัฒนา ของแต่ละมาตรฐาน พร้อมท้ังแนวทางการพัฒนา
ในอนาคตและความต้องการการช่วยเหลือได้ดังนี้ 

 

สรุปผลระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ประถมศึกษา) 
 

 
มาตรฐาน/ประเด็นพิจารณา 

 
ค่าเฉลี่ย ระดับคุณภาพ 

มาตรฐานที่ 1  คุณภาพผู้เรียน   
มาตรฐานที่ 2  กระบวนการบริหารและการจัดการ   
มาตรฐานที่ 3  กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็น

ส าคัญ 
  

รวมค่าคะแนน/ระดับคุณภาพ   
สรุปผลการประเมินการศึกษาปฐมวัยเพื่อการประกันคุณภาพ

ภายในของสถานศึกษา 
  

 
แนวทางการพัฒนาในอนาคต 

 1. คุณภาพผู้เรียน 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................... 
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 2. กระบวนการบริหารและการจัดการ 
................................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................... 
 3. กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
................................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................... 

 
ความต้องการการช่วยเหลือ 
................................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................... 
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ส่วนท่ี 4 
ภาคผนวก 

 
 จากผลการด าเนินงานตลอดปีการศึกษาท่ีผ่านมา ทางโรงเรียน ........................................... 
ได้มีหลักฐานข้อมูลส าคัญ เอกสารอ้างอิงต่าง ๆ และประมวลภาพกิจกรรม ดังต่อไปนี้ 
 1. สรุปผลการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (NT) ช้ันประถมศึกษา      
ปีท่ี 3 ปีการศึกษา 2562 

2. สรุปผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6  
ปีการศึกษา 2562 

3. เกณฑ์การตัดสินผลการประเมิน 
4. รายช่ือคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐานโรงเรียน ..................... 
5. ค าส่ังแต่งต้ังคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา 
6. ประกาศ โรงเรียน ............ เรื่อง การใช้มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียน .............. 

เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 
 7. มาตรฐานการศึกษาข้ันพื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 

8. ประมวลภาพกิจกรรม 
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มาตรฐานที่ 1  คุณภาพผู้เรียน 
1. ระดับคุณภาพ ดีเลิศ (ประเมินตนเองในระดับ ดีเลิศ) 
2. วิธีการพัฒนา ข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ ที่สนับสนุนผลการประเมินตนเอง 
 2.1 กิจกรรม กระบวนการบริหารจัดการ และการจัดการเรียนรู้ที่ส่งผลต่อระดับคุณภาพ
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................ 
 2.2 ข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ ที่สนับสนุนผลการประเมินตนเอง 
 1) นักเรียนทุกคนมีความสามารถในการอ่าน เขียนภาษาไทย ในระดับดี ตามเกณฑ์
สถานศึกษา 
 2) นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1 - 6 มากกว่าร้อยละ 95 มีความสามารถในการอ่านออก
เสียง อ่านรู้เรื่อง การเขียนค า และการเขียนเรื่อง ตามแบบประเมินและเกณฑ์การประเมินของส านัก
ทดสอบทางการศึกษา สพฐ. 
 3) นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 - 3 มากกว่าร้อยละ 80 มีความสามารถในการรู้เรื่อง       
การอ่าน (Reading Literacy) ตามแนว PISA ตามแบบประเมินและเกณฑ์การประเมินของส านัก
ทดสอบทางการศึกษา สพฐ. 
 4) นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1 มากกว่าร้อยละ 95 มีความสามารถในการอ่านออกเสียง 
ในระดับดี จากแบบทดสอบความสามารถในการอ่าน (Reading Test) ของ สพฐ. 
 5) นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1 มากกว่าร้อยละ 90 มีความสามารถในการอ่านรู้เรื่อง     
ในระดับดี จากแบบทดสอบความสามารถในการอ่าน (Reading Test) ของ สพฐ. 
 6) นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3 มากกว่าร้อยละ 80 มีความสามารถด้านภาษา ในระดับ    
ดีขึ้นไป จากแบบทดสอบความสามารถด้านภาษา ในการทดสอบความสามรถพื้นฐานของผู้เรียน
ระดับชาติ (NT) ของ สพฐ. 

ตัวอย่าง  
การน าเสนอขอ้มูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ ที่สนับสนนุผลการประเมินตนเอง 

มาตรฐานที่ 1  คุณภาพผู้เรียน 
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
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 7) นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3 มากกว่าร้อยละ 70 มีความสามารถด้านคิดค านวณ           
ในระดับดีขึ้นไป จากแบบทดสอบความสามารถด้านภาษา ในการทดสอบความสามรถพื้นฐาน       
ของผู้เรียนระดับชาติ (NT) ของ สพฐ. 
 8) นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3 มากกว่าร้อยละ 70 มีความสามารถด้านเหตุผลในระดับดี
ขึ้นไป จากแบบทดสอบความสามารถด้านภาษา ในการทดสอบความสามรถพื้นฐานของผู้เรียน
ระดับชาติ (NT) ของ สพฐ. 
 9) นักเรียนทุกคนมีความสามารถใช้ภาษาอังกฤษแนะน าตนเอง สถานศึกษา และสนทนา
อย่างง่าย 
 10) นักเรียนร้อยละ 80 ได้ระดับผลการเรียนเฉล่ียในกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์      
ระดับ 3 ขึ้นไป 
 11) นักเรียนทุกคนมีผลงานจากการท าโครงงาน/ผลงานประดิษฐ์ใหม่ และสามารถอธิบาย
หลักการ แนวคิด ขั้นตอนการท างาน และปัญหาอุปสรรคของการท างานได้ 
 12) นักเรียนได้รับรางวัลระดับจังหวัด ในการประกวดโครงงานคุณธรรม .........................  
 13) นักเรียนได้เข้าร่วมการแข่งขันโครงงาน กิจกรรม ............ ระดับภาค และระดับชาติ 
 14) นักเรียนทุกคนสามารถสืบค้นข้อมูลจากอินเตอร์เน็ต และสรุปความรู้ด้วยตนเอง 
 15) นักเรียนร้อยละ 80 มีระดับผลการเรียนเฉล่ียตามหลักสูตร ต้ังแต่ระดับ 3 ขึ้นไป        
ตามเกณฑ์ถานศึกษาก าหนด  
 16) ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) 3 ปีย้อนหลังเป็นไป       
ตามเกณฑ์สถานศึกษา และ สูงกว่าค่าเฉล่ียระดับชาติทุกวิชาและระดับช้ันท่ีสอบ และสูงขึ้นต่อเนื่อง 
 17) ผลการทดสอบความสามรถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (NT) 3 ปีย้อนหลังเป็นไป     
ตามเกณฑ์สถานศึกษา และ สูงกว่าค่าเฉล่ียระดับชาติทุกวิชา และรวมท้ัง 3 วิชา และสูงขึ้นต่อเนื่อง 
 18) มีนักเรียนสามารถสอบเข้าเรียนในโรงเรียนแข่งขันสูงจ านวนมาก 
 19) นักเรียนมีผลการประเมินมาตรฐานโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ด้านนักเรียน อยู่ในระดับ     
ดีเยี่ยม 5 ประเด็น คือ มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับคุณธรรม สามารถจัดท าโครงงานคุณธรรม          
เป็นผู้น าด้านคุณธรรม การปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างท่ีดี มีพฤติกรรมท่ีพึงประสงค์ในโรงเรียนเพิ่มขึ้น 
และมีคุณภาพในระดับดี ในประเด็น การสร้างเครือข่ายและการมีส่วนร่วม                 
 20) นักเรียนทุกคนจัดท าโครงงานคุณธรรมและน าไปใช้ในชีวิตจริง และนักเรียนทุกคน     
ร่วมกิจกรรมจิตอาสา 
 21) นักเรียนทุกคนมีความรับผิดชอบ มีวินัย มีภาวะผู้น า มีจิตอาสา อยู่ร่วมกับคนอื่นอย่าง    
มีความสุข เข้าใจผู้อื่น ไม่มีความขัดแย้งกับผู้อื่น  
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 22) นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 ทุกคน มีความรู้ และทักษะพื้นฐานต่องานอาชีพ       
อย่างน้อย 1 อย่าง 
 23) นักเรียนทุกคนเป็นสมาชิกและร่วมโครงการอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อมของชุมชนอย่างต่อเนื่อง 
 24) นักเรียนทุกคนมีส่วนร่วมในกิจกรรมประเพณีของท้องถิ่น และทุกคนสามารถร าพื้นบ้าน  
    25) นักเรียนร้อยละ 95 มีน้ าหนัก ส่วนสูง ตามเกณฑ์กรมอนามัย และมีสุขภาพแข็งแรง  
    26) มีโครงงาน/ผลงานประดิษฐ์ใหม่ๆ ของนักเรียน 
 27) มีการสอนงานอาชีพให้นักเรียน ท าให้มีโครงการหนึ่งผลงานหนึ่งผลิตภัณฑ์ของนักเรียน 
 28) นักเรียนทุกคนไม่เกี่ยวข้องส่ิงเสพติด โรงเรียนมีโครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
อย่างเข้มแข็ง 
 29) ไม่มีการทะเลาะวิวาทในโรงเรียน  
 30) นักเรียนทุกคนได้รับการเยี่ยมบ้าน และโรงเรียนน าข้อมูลมาใช้ในการดูแลช่วยเหลือ
ผู้เรียน 
 31) นักเรียนได้รับรางวัล เกียรติบัตร ดังนี้ (หรือระบุจ านวนนักเรียนท่ีได้รับรางวัล) 
       31.1 .................................................................................................................................  
       31.2 ................................................................................................................................. 
       31.3 .................................................................................................................................  
       31.4 .................................................................................................................................  
       31.5 .................................................................................................................................  
 

3. จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา และแผนการพัฒนาคุณภาพให้สูงขึ้น 
 3.1 จุดเด่น 
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................ 
 3.2 จุดที่ควรพัฒนา  
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................ 
 3.3 แผนการพัฒนาคุณภาพที่ยกระดับให้สูงขึ้น 
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 1).............................................................................................................................................
2)......................................... ..........................................................................................  
3)..............................................................................................................................................  

 
 
 
 
 
 
 
 
มาตรฐานที่ 2  กระบวนการบริหารและการจัดการ 
1. ระดับคุณภาพ ยอดเย่ียม (ประเมินตนเองในระดับ ยอดเยี่ยม) 
2. วิธีการพัฒนา ข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ ที่สนับสนุนผลการประเมินตนเอง 
 2.1 กิจกรรม กระบวนการบริหารและการจัดการที่ส่งผลต่อระดับคุณภาพ 
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................ 
 2.2 ข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ ที่สนับสนุนผลการประเมินตนเอง 
  1) มีการก าหนดเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจท่ีชัดเจน  สอดคล้องกับบริบท               
ของสถานศึกษา ความต้องการชุมชน นโยบายรัฐบาล แผนการศึกษาแห่งชาติ โดยผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย 
มีส่วนร่วมในการด าเนินการ และมีการทบทวน ปรับปรุงให้สามารถน าไปใช้จริง และทัน                
ต่อการเปล่ียนแปลง 
  2) มีรูปแบบการบริหารงาน ............................. (เช่น NONGHAN MODEL) ในการบริหาร
จัดการคุณภาพ ของสถานศึกษา ท่ีเป็นระบบ และด าเนินการอย่างต่อเนื่อง มีความชัดเจนและ      
เกิดประสิทธิภาพ ส่งผลต่อคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  โดยความร่วมมือ       
ของผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย มีการน าข้อมูลผลการประเมินและผลการจัดการศึกษา มาใช้ในการปรับปรุง 
พัฒนางานอย่างต่อเนื่อง จนเป็นแบบอย่างได้ 
  3) ผู้บริหารโรงเรียนได้ด าเนินการวิจัย เรื่อง การพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน   
หนองหานพัฒนา โดยใช้รูปแบบ ................................. (เช่น NONGHAN MODEL) การวิจัยดังกล่าว

ตัวอย่าง  
การน าเสนอขอ้มูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ ที่สนับสนนุผลการประเมินตนเอง 

มาตรฐานที่ 2  กระบวนการบริหารและการจัดการ 

ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
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ได้แสดงให้ให้ถึงความส าเร็จในการบริหารจัดการท่ีส่งผลต่อคุณภาพผู้เรียน คุณภาพการจัดการเรียนรู้ 
และความพึงพอใจของผู้ปกครองนักเรียนต่อคุณภาพของผู้เรียน  
 4) นักเรียนมีผลการทดสอบ O-NET 3 ปีย้อนหลังเป็นไปตามเกณฑ์สถานศึกษาและ       
สูงกว่าค่าเฉล่ียระดับชาติทุกวิชาและระดับช้ันท่ีสอบและสูงขึ้นต่อเนื่อง   
 5) นักเรียนผลการทดสอบ NT 3 ปีย้อนหลังเป็นไปตามเกณฑ์สถานศึกษา และสูงกว่า
ค่าเฉล่ียระดับชาติทุกวิชา และรวมท้ัง 3 วิชาสูงขึ้นต่อเนื่อง 
 6) นักเรียนสามารถสอบเข้าเรียนในโรงเรียนแข่งขันสูงจ านวนมาก 
 7) นักเรียนท่ีมีความต้องการพิเศษ จ านวน 4 คน ได้รับการพัฒนา ตามแผน IEP  
 8) ครูทุกคนได้รับการส่งเสริม สนับสนุนให้ได้รับการอบรม พัฒนาตามมาตรฐานวิชาชีพ 
และน าความรู้ ทักษะ ประสบการณ์น ามาใช้ในการพัฒนางานในหน้าท่ีและพัฒนาผู้เรียน 
 9) โรงเรียนได้รับรางวัลการจัดการขยะและส่ิงแวดล้อม ระดับชาติ 
 10) โรงเรียนได้รับรางวัล โรงเรียนพระราชทาน ระดับประถมศึกษา ระดับกลาง  
ระดับประเทศ  
 11) โรงเรียนได้รับรางวัลต้นแบบสภานักเรียน ระดับชาติ 
 12) โรงเรียนได้รับรางวัลการจัดระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียน ระดับชาติ 
 13) โรงเรียนได้รับรางวัล โรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ระดับ ส่ีดาว 
 14) โรงเรียนได้รับรางวัล โรงเรียนสีขาว 
 15) โรงเรียนได้รับรางวัล ................... 
 16) ครูทุกคนได้รับการส่งเสริมให้มีความรู้ ประสบการณ์ จากการจัดชุมชนการเรียนรู้    
ทางวิชาชีพ (PLC) เพื่อน าความรู้ แนวคิดมาใช้ในการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ให้มีคุณภาพยิ่งขึ้น 
 17) ครูผู้สอนทุกคนได้รับการส่งเสริม สนับสนุน ส่งผลให้ได้รับรางวัลท่ีเกี่ยวข้องกับ
มาตรฐานวิชาชีพครู เช่น ................... 
  17.1) นาง .......................................  ได้รับรางวัล ....... 
  17.2) นาง .......................................  ได้รับรางวัล ....... 
  17.3) นาย .......................................  ได้รับรางวัล ....... 
  17.4) นางสาว .................................  ได้รับรางวัล ....... 
 18)  ครูผู้สอนมีนวัตกรรมการสอนเพื่อใช้ในการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาผู้เรียน คือ 
  18.1) นาง .......................................  
  18.2) นาง .......................................  
  18.3) นาง .......................................  
  18.4) นาง .......................................  
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 19) ผู้บริหารโรงเรียนได้รับรางวัล OBEC AWARDS ด้านการบริหารจัดการศึกษา 
 20) ผู้บริหารโรงเรียนได้รับรางวัล ครุสดุดี  จาก คุรุสภา ในปี 2562 
 21) ผู้บริหารโรงเรียนเป็นวิทยากรพี่เล้ียงในการอบรมผู้บริหารโรงเรียน  
 22) ผู้บริหารโรงเรียนได้ร่วมน าเสนอ BEST PRACTICE ด้านการบริหารการศึกษาใน     
การประชุมทางวิชาการ ............... 
 23) ผู้บริหารโรงเรียนได้รับรางวัล……………………………… (ระบุเพิ่มเติม) 
 24) ผู้บริหารโรงเรียนมีผลการประเมินมาตรฐานโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ด้านผู้บริหาร
โรงเรียน อยู่ในระดับดีเยี่ยม ท้ัง 4 ประเด็นพิจารณา คือ มีความรู้ ความเข้าใจในคุณธรรม                
มีกระบวนการบริหารงานท่ีเป็นระบบ บริหารงานด้วยความโปร่งใส เป็นธรรมตรวจสอบได้ โดยใช้     
แบบประเมินของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
 25) โรงเรียนมีผลการประเมินมาตรฐานโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ด้านโรงเรียน อยู่ในระดับ    
ดีเย่ียม 6 ประเด็น คือ การจัดบรรยากาศ สภาพแวดลอม แหล่งเรียนรูท่ีเอื้อตอการปลูกฝังคุณธรรม
ของโรงเรียน มีแผนพัฒนาคุณธรรม คุณธรรมอัตลักษณของโรงเรียนหรือกรอบแนวคิดโรงเรียน
คุณธรรม สพฐ. มีการเผยแพรประชาสัมพันธ์ผ่านชองทางต่าง ๆ อยา่งต่อเนื่อง  การประเมินคุณธรรม
และความโปรงใสของโรงเรียน ได้รับการยอมรับหรือยกยองเชิดชูเกียรติจากหน่วยงานภายใน       
หรือภายนอก และผลประเมินระดับดี  
 26) โรงเรียนมีผลการประเมินระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา     
ตามกฎกระทรวงการประกันคุณภาพ พ.ศ.2561 โดยรวมในระดับยอดเยี่ยม โดยใช้แบบประเมิน          
ของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 3 
 27) สมาคมผู้ปกครอง ผู้ปกครองนักเรียน ศิษย์เก่า ชุมชน เอกชน ได้ร่วมกันระดม
ทรัพยากรเพื่อการพัฒนาสถานศึกษา ในปี 2562 เป็นเงินรวม ...............................บาท ในการ
จัดสร้างห้องสมุดโรงเรียน ห้องคอมพิวเตอร์ ระบบ Internet เพื่อน ามาใช้ในการบริหารจัดการศึกษา 
และผู้เรียนได้ใช้ในการศึกษาค้นคว้าเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของตนเอง  
 28) ได้จัดการบริหารข้อมูลสารสนเทศของโรงเรียน เช่น ข้อมูลผลการจัดการศึกษา ข้อมูล
ภาวะโภชนาการ โปรแกรม DMC (ข้อมูลนักเรียนรายบุคคล) โปรแกรม B-OBEC (ข้อมูลท่ีดิน
ส่ิงก่อสร้าง) โปรแกรม M-OBEC (ข้อมูลครุภัณฑ์) โปรแกรม EMIS (ข้อมูลสารสนเทศของโรงเรียน) 
โปรแกรม School MISS (ข้อมูลผลการเรียนตามหลักสูตร) ข้อมูลเด็กพิเศษ เพื่อน ามาใช้ใน           
การบริหาร และการจัดการเรียนรู้ของนักเรียนทุกกลุ่มอย่างเป็นระบบทันสมัย  
 29) ผู้ปกครองมีความพึงพอใจในการบริหารจัดการศึกษาของโรงเรียนในระดับมากท่ีสุด 
 30) เป็นสถานท่ีฝึกประสบการณ์ของผู้อ านวยการโรงเรียนท่ีได้รับการแต่งต้ังใหม่ เป็นท่ีฝึก
ประสบการณ์ของศึกษานิเทศก์ท่ีมาฝึกประสบการณ์ และมีโรงเรียนอื่นมาศึกษาดูงาน ในความส าเร็จ
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และเป็นแบบอย่างในด้านการบริหารจัดการศึกษา ด้านการจัดการเรียนรู้ และการจัดกิจกรรมพัฒนา
คุณภาพผู้เรียน 
   31) แผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา แผนปฏิบัติการประจ าปี เกียรติบัตร โล่รางวัล 
ภาพถ่าย ผลงาน ช้ินงาน (ท่ีโรงเรียน) หนังสือราชการ บันทึกการแสดงความช่ืนชมภาพการ
ปฏิบัติงานท่ีมีคุณภาพใน Facebook ผลงานท่ีแสดงไว้ใน YouTube (อาจน าเสนอเป็น QR-CODE) 
 

3. จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา และแผนการพัฒนาคุณภาพให้สูงขึ้น 
 3.1 จุดเด่น 
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................ 
 3.2 จุดที่ควรพัฒนา  
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................ 
 3.3 แผนการพัฒนาคุณภาพที่ยกระดับให้สูงขึ้น 

 1).............................................................................................................................................
2).................................................................................................. ................................. 
3)..............................................................................................................................................  
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มาตรฐานที่ 3  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
1. ระดับคุณภาพ ดีเลิศ (ประเมินตนเองในระดับ ดีเลิศ) 
2. วิธีการพัฒนา ข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ ที่สนับสนุนผลการประเมินตนเอง 
 2.1 กิจกรรม วิธีการพัฒนาที่ส่งผลต่อระดับคุณภาพ 
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................ 
  
 2.2 ข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ ที่สนับสนุนผลการประเมินตนเอง 
 1) ครูผู้สอนทุกคน สามารถจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ในการพัฒนากระบวนการคิด                 
ใช้กระบวนการกลุ่ม  ให้นักเรียนปฏิบัติจริง  ให้นักเรียนมีโอกาสแสดงความคิดเห็น สรุปการเรียนรู้ 
การน าเสนองาน และน าความรู้ ทักษะ ไปใช้ในชีวิตประจ าวัน โดยใช้การจัดการเรียนรู้กระบวนการ
แก้ปัญหา การจัดการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการสืบเสาะ การจัดการเรียนรู้โดยใช้โครงงานการจัด     
การเรียนรู้โดยใช้กรณีศึกษา การจัดการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการวิจัยเป็นฐาน การจัดการเรียนรู้     
โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ การจัดการเรียนรู้ STEM Education การใช้บทบาทสมมุติ     
การเล่นละคร การจัดการเรียนรู้โดยใช้แหล่งเรียนรู้   
 2) ครูผู้สอนทุกคน มีส่วนร่วมในการในการปรับปรุง พัฒนาหลักสูตรของสถานศึกษาทุกปี 
สอดคล้องกับนโยบาย และการเปล่ียนแปลงสาระการเรียนรู้ และน าไปใช้ในการจัดการเรียนรู้         
เพื่อพัฒนาผู้เรียนอย่างรอบด้าน ตามมาตรฐานการเรียนรู้ และตัวช้ีวัดตามกลุ่มสาระการเรียนรู้      
ท้ังนักเรียนปกติ และนักเรียนพิเศษเรียนรวม โดยเช่ือมโยงกับท้องถิ่น การด าเนินชีวิตของนักเรียน 
และสอดคล้องกับเป้าหมายในการพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะ ความรู้ในศตวรรษท่ี 21 และเตรียมผู้เรียน
ให้มีความรู้ ทักษะ ประสบการณ์ ในการใช้ชีวิตในโลกอนาคต  และตอบสนองกับการพัฒนานักเรียน
พิเศษเรียนรวมท่ีได้รับการพัฒนาตามความสามารถและศักยภาพ 

ตัวอย่าง  
การน าเสนอขอ้มูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ ที่สนับสนนุผลการประเมินตนเอง 

มาตรฐานที่ 3  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผูเ้รียนเป็นส าคัญ 

ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
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 3) ครูผู้สอนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 และช้ันประถมศึกษาปีที่ 4 ได้จัดการเรียนรู้ส าหรับเด็ก
พิเศษเรียนรวมนักเรียนท่ีมีความต้องการพิเศษ จ านวน 4 คน โดยใช้แผน IEP เพื่อการพัฒนาผู้เรียน
รายบุคคล 
 4) ครูทุกคนใช้ส่ือ เทคโนโลยี Computer แหล่งเรียนรู้ทั้งภายในโรงเรียน ภายนอกโรงเรียน 
ในการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาผู้เรียน ท้ังครูภูมิปัญญาท้องถิ่นมาจัดการเรียนรู้ในการทอเส่ือ จักสาน 
และให้ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้แสวงหาความรู้ด้วยตนเอง ท้ังกิจกรรมในห้องสมุด ห้องคอมพิวเตอร์     
การจัดกิจกรรมโครงการส ารวจตามความต้องการและปัญหาท่ีต้องการเรียนรู้ แก้ไข 
 5) ครูผู้สอนทุกคน ใช้ DLTV ประกอบการจัดการเรียนรู้ในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน  
 6) ครูผู้สอนทุกคน ได้จัดห้องเรียนท่ีสะอาด เรียบร้อย ปลอดภัย และพื้นท่ีว่างในห้องเรียน 
ส่ือการเรียนรู้ บรรยากาศท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้ของผู้เรียนทุกคน 
 7) ครูผู้สอนทุกคน ได้ร่วมจัดห้องสมุดให้เป็นแหล่งเรียนรู้ของผู้เรียน จัดบรรยากาศ            
ในห้องสมุดให้จูงใจในการใช้ จัดให้มีหนังสือ คอมพิวเตอร์ ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ ศึกษา ค้นคว้า ได้เข้าถึง   
ในการใช้และการเรียนรู้เพื่อพัฒนาคุณภาพ 
 8) ครูผู้สอน มีผลการประเมินมาตรฐานโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ด้านครูผู้สอน อยู่ในระดับ     
ดีเยี่ยม 5 ประเด็นพิจารณา คือ ความรู้ความเข้าใจด้านคุณธรรม  การจัดการเรียนรู้ปลูกฝังและ
ประเมินคุณธรรม จริยธรรมนักเรียน การสร้างเครือข่ายการมีส่วนร่วม การแลกเปล่ียนเรียนรู้      
ความประพฤติ ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างท่ีดีด้านคุณธรรม อยู่ในระดับดี 2 ประเด็นพิจารณา คือ 
ความสามารถในการเป็นวิทยากรคุณธรรม การยอมรับหรือยกย่องเชิดชูเกียรติจากบุคคล หน่วยงาน 
องค์กรภายในหรือภายนอก 
 9) ครูผู้สอน 4 ท่าน จาก 7 ท่าน ได้รับรางวัลครูดีไม่มีอบายมุข จากส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพื้นฐาน 
 10) ครูผู้สอนทุกคน จัดการเรียนรู้โดยเน้นการปฏิสัมพันธ์เชิงบวก รักและเอาใจใส่นักเรียน 
สร้างนักเรียนให้เป็นคนดี ให้นักเรียนมีความมั่นใจ ปลอดภัย ท่ีจะเรียนรู้กับครูและเพื่อน และเรียน 
เล่นอย่างมีความสุข และได้รับค าช่ืนชมจากผู้ปกครองในการดูแลนักเรียน 
 11) ครูผู้สอนทุกคน ด าเนินการวัด ประเมินผลผู้เรียนโดยเก็บข้อมูลจากวิธีการหลากหลาย 
เช่น การสอบถาม รายงาน ช้ินงาน การท างานกลุ่ม พฤติกรรมการเรียน การท างาน ลักษณะนิสัย    
การสอบท้ังแบบอัตนัย และปรนัย การปฏิบัติจริง สอดคล้องกับธรรมชาติวิชา มีการให้ข้อมูลสะท้อน
กลับแก่ผู้เรียน ผู้ปกครอง เพื่อน าผลการประเมินไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
 12) ครูผู้สอนส่วนใหญ่ น าผลการประเมินในการจัดการเรียนรู้มาใช้ในการพัฒนาผู้เรียน 
และใช้กระบวนการวิจัยในช้ันเรียนในการพัฒนาการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาผู้เรียน 
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 13) ครูผู้สอนทุกคน ได้เข้าร่วม ได้รับความรู้ ประสบการณ์ จากการจัดชุมชนการเรียนรู้     
ทางวิชาชีพ (PLC) เพื่อน าความรู้ แนวคิดมาใช้ในการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้ 
ให้และรับข้อมูลสะท้อนกลับ และน ามาใช้ในการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้ดียิ่งขึ้น 
 14) ครูผู้สอนทุกคน มีส่วนร่วมในการในการจัดการบริหารข้อมูลสารสนเทศของโรงเรียน 
เช่น ข้อมูลผลการจัดการศึกษา ข้อมูลภาวะโภชนาการ โปรแกรม DMC (ข้อมูลนักเรียนรายบุคคล) 
โปรแกรม B-OBEC (ข้อมูลท่ีดินส่ิงก่อสร้าง) โปรแกรม M-OBEC (ข้อมูลครุภัณฑ์) โปรแกรม EMIS 
(ข้อมูลสารสนเทศของโรงเรียน) โปรแกรม School MISS (ข้อมูลผลการเรียนตามหลักสูตร) ข้อมูล
เด็กพิเศษ เพื่อน ามาใช้ในการบริหารและการจัดการเรียนรู้ของนักเรียนทุกกลุ่ม 
 15) ผลการด าเนินการตามท่ีกล่าวมา ส่งผลให้ครูผู้สอนได้รับรางวัลท่ีเกี่ยวข้องกับมาตรฐาน
วิชาชีครู สามารถเป็นต้นแบบ แบบอย่างของการท างานในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ได้แก่ 
 15.1) นาง ....................................... ได้รับรางวัล .....................................  
 15.2) นาย ....................................... ได้รับรางวัล ..................................... 
  15.3) นางสาว................................... ได้รับรางวัล ..................................... 
 16)  ครูผู้สอนมีนวัตกรรมการสอนเพื่อใช้ในการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาผู้เรียน คือ 
  16.1) นาง .......................................  
  16.2) นางสาว ................................ 
  16.3) นาย .......................................  
 17)  แผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา แผนปฏิบัติการประจ าปี แผนการจัดการเรียนรู้ 
เกียรติบัตร โล่รางวัล ภาพถ่าย ผลงาน/ช้ินงานของครูและนักเรียน (ท่ีโรงเรียน) หนังสือราชการ 
บันทึกการแสดงความช่ืนชม ภาพการปฏิบัติงานท่ีมีคุณภาพของครู นักเรียนใน Facebook ผลงาน    
ท่ีแสดงไว้ใน YouTube ของครู นักเรียน (อาจน าเสนอเป็น QR-CODE) 
 

3. จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา และแผนการพัฒนาคุณภาพให้สูงขึ้น 
 3.1 จุดเด่น 
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................ 
 3.2 จุดที่ควรพัฒนา  
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................ 
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 3.3 แผนการพัฒนาคุณภาพที่ยกระดับให้สูงขึ้น 
 1).............................................................................................................................................
2)............................................................................................................ ....................... 
3)............................................................................................................................. ...... 
4)................................................................................................ ................................... 
5).............................................................................................................................................. 
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ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

1. มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา โดยรวม ระดับคุณภาพ ดีเลิศ  
(ประเมินตนเองโดยภาพรวม ในระดับ ดีเลิศ)    
2. วิธีการพัฒนา ข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ ที่สนับสนุนผลการประเมินตนเอง 
      2.1 วิธีการพัฒนา 
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................ 
     2.2 ข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ ที่สนับสนุนผลการประเมินตนเอง 

 มาตรฐานด้านผู้เรียน 

 1) นักเรียนทุกคนมีความสามารถในการอ่าน เขียนภาษาไทย ในระดับดี ตามเกณฑ์
สถานศึกษา 
 2) นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1 - 6 มากกว่าร้อยละ 95 มีความสามารถในการอ่านออก
เสียง อ่านรู้ เรื่อง การเขียนค า และการเขียนเรื่อง ตามแบบประเมินและเกณฑ์การประเมิน                 
ของส านักทดสอบทางการศึกษา สพฐ. 
 3) นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 - 3 มากกว่าร้อยละ 80 มีความสามารถในการรู้เรื่อง       
การอ่าน (Reading Literacy) ตามแนว PISA ตามแบบประเมินและเกณฑ์การประเมินของส านัก
ทดสอบทางการศึกษา สพฐ. 
 4) นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1 มากกว่าร้อยละ 95 มีความสามารถในการอ่านออกเสียง 
ในระดับดี จากแบบทดสอบความสามารถในการอ่าน (Reading Test) ของ สพฐ. 
 5) นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1 มากกว่าร้อยละ 90 มีความสามารถในการอ่านรู้เรื่อง      
ในระดับดี จากแบบทดสอบความสามารถในการอ่าน (Reading Test) ของ สพฐ. 

ตัวอย่าง  
การน าเสนอขอ้มูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ ที่สนับสนนุผลการประเมินตนเอง 

มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  

โดยรวม 
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 6) นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3 มากกว่าร้อยละ 80 มีความสามารถด้านภาษา ในระดับ   
ดีขึ้นไป จากแบบทดสอบความสามารถด้านภาษา ในการทดสอบความสามรถพื้นฐานของผู้เรียน
ระดับชาติ (NT) ของ สพฐ. 
 7) นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3 มากกว่าร้อยละ 70 มีความสามารถด้านคิดค านวณ       
ในระดับดีขึ้นไป จากแบบทดสอบความสามารถด้านภาษา ในการทดสอบความสามรถพื้นฐาน      
ของผู้เรียนระดับชาติ (NT) ของ สพฐ. 
 8) นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3 มากกว่าร้อยละ 70 มีความสามารถด้านเหตุผลในระดับ    
ดีขึ้นไป จากแบบทดสอบความสามารถด้านภาษา ในการทดสอบความสามรถพื้นฐานของผู้เรียน
ระดับชาติ (NT) ของ สพฐ. 
 9) นักเรียนทุกคนมีความสามารถใช้ภาษาอังกฤษแนะน าตนเอง สถานศึกษา และสนทนา
อย่างง่าย 
 10) นักเรียนร้อยละ 80 ได้ระดับผลการเรียนเฉล่ียในกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์      
ระดับ 3 ขึ้นไป 
 11) นักเรียนทุกคนมีผลงานจากการท าโครงงาน/ผลงานประดิษฐ์ใหม่ และสามารถอธิบาย
หลักการ แนวคิด ขั้นตอนการท างาน และปัญหาอุปสรรคของการท างานได้ 
 12) นักเรียนได้รับรางวัลระดับจังหวัด ในการประกวดโครงงานคุณธรรม ....................  
 13) นักเรียนได้เข้าร่วมการแข่งขันโครงงาน กิจกรรม ............ ระดับภาค และระดับชาติ 
 14) นักเรียนทุคนสามารถสืบค้นข้อมูลจากอินเตอร์เน็ต และสรุปความรู้ด้วยตนเอง 
 15) นักเรียนร้อยละ 80 มีระดับผลการเรียนเฉล่ียตามหลักสูตร ต้ังแต่ระดับ 3 ขึ้นไป       
ตามเกณฑ์สถานศึกษาก าหนด  
 16) ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) 3 ปีย้อนหลังเป็นไป      
ตามเกณฑ์สถานศึกษา และสูงกว่าค่าเฉล่ียระดับชาติทุกวิชาและระดับช้ันท่ีสอบ และสูงขึ้นต่อเนื่อง 
 17) ผลการทดสอบความสามรถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (NT) 3 ปีย้อนหลังเป็นไป    
ตามเกณฑ์สถานศึกษา และสูงกว่าค่าเฉล่ียระดับชาติทุกวิชา และรวมท้ัง 3 วิชา และสูงขึ้นต่อเนื่อง 
 18) มีนักเรียนสามารถสอบเข้าเรียนในโรงเรียนแข่งขันสูงจ านวนมาก 
 19) นักเรียนมีผลการประเมินมาตรฐานโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ด้านนักเรียน อยู่ในระดับ      
ดีเยี่ยม 5 ประเด็น คือ มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับคุณธรรม สามารถจัดท าโครงงานคุณธรรม          
เป็นผู้น าด้านคุณธรรม การปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างท่ีดี มีพฤติกรรมท่ีพึงประสงค์ในโรงเรียนเพิ่มขึ้น 
และในระดับดี ในประเด็นการสร้างเครือข่ายและการมีส่วนร่วม                 
 20) นักเรียนทุกคนจัดท าโครงงานคุณธรรมและน าไปใช้ในชีวิตจริง และนักเรียนทุกคน     
ร่วมกิจกรรมจิตอาสา 
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 21) นักเรียนทุกคนมีความรับผิดชอบ มีวินัย มีภาวะผู้น า มีจิตอาสา อยู่ร่วมกับคนอื่นอย่าง   
มีความสุข เข้าใจผู้อื่น ไม่มีความขัดแย้งกับผู้อื่น  
 22) นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 ทุกคน มีความรู้ และทักษะพื้นฐานต่องานอาชีพ       
อย่างน้อย 1 อย่าง 
 23) นักเรียนทุกคนเป็นสมาชิกและร่วมโครงการอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อมของชุมชนอย่างต่อเนื่อง 
 24) นักเรียนทุกคนมีส่วนร่วมในกิจกรรมประเพณีของท้องถิ่น และทุกคนสามารถร าพื้นบ้าน  
    25) นักเรียนร้อยละ 95 มีน้ าหนัก ส่วนสูง ตามเกณฑ์กรมอนามัย และมีสุขภาพแข็งแรง  
    26) มีโครงงาน/ผลงานประดิษฐ์ใหม่ ๆ ของนักเรียน 
 27) มีการสอนงานอาชีพให้นักเรียน ท าให้มีโครงการหนึ่งผลงานหนึ่งผลิตภัณฑ์ของนักเรียน 
 28) นักเรียนทุกคนไม่เกี่ยวข้องส่ิงเสพติด โรงเรียนมีโครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
อย่างเข้มแข็ง 
 29) ไม่มีการทะเลาะวิวาทในโรงเรียน  
 30) นักเรียนทุกคนได้รับการเยี่ยมบ้าน และโรงเรียนน าข้อมูลมาใช้ในการดูแลช่วยเหลือ
ผู้เรียน 
 31) นักเรียนได้รับรางวัล เกียรติบัตร ดังนี้ (หรือระบุจ านวนนักเรียนท่ีได้รับรางวัล) 
       31.1 .........................................................................................................  
       31.2 .........................................................................................................  
       31.3 .........................................................................................................  
       31.4 .........................................................................................................  
       31.5 ......................................................................................................... 
 

 มาตรฐานด้านการบริหารและการจัดการ 
 1) มีการก าหนดเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจท่ีชัดเจน สอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษา 
ความต้องการชุมชน นโยบายรัฐบาล แผนการศึกษาแห่งชาติ โดยผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วมใน   
การด าเนินการ และมีการทบทวน ปรับปรุงให้สามารถน าไปใช้จริง และทันต่อการเปล่ียนแปลง 
 2) มีรูปแบบการบริหารงาน ............................ เช่น “NONGHAN MODEL” ในการบริหาร
จัดการคุณภาพของสถานศึกษาท่ีเป็นระบบ และด าเนินการอย่างต่อเนื่อง มีความชัดเจนและเกิด
ประสิทธิภาพ ส่งผลต่อคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  โดยความร่วมมือ             
ของผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย มีการน าข้อมูลผลการประเมินและผลการจัดการศึกษามาใช้ในการปรับปรุง  
พัฒนางานอย่างต่อเนื่องจนเป็นแบบอย่างได้ 
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 3) ผู้บริหารโรงเรียนได้ด าเนินการวิจัย เรื่อง การพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนโดย 
ใช้รูปแบบ ......................................................... เช่น “NONGHAN MODEL” การวิจัยดังกล่าวได้
แสดงให้เห็นถึงความส าเร็จในการบริหารจัดการท่ีส่งผลต่อคุณภาพผู้เรียน คุณภาพการจัดการเรียนรู้      
และความพึงพอใจของผู้ปกครองนักเรียนต่อคุณภาพของผู้เรียน  
 4) นักเรียนมีผลการทดสอบ O-NET 3 ปีย้อนหลังเป็นไปตามเกณฑ์สถานศึกษา และสูงกว่า
ค่าเฉล่ียระดับชาติทุกวิชาและระดับช้ันท่ีสอบ และสูงขึ้นต่อเนื่อง   
 5) นักเรียนผลการทดสอบ NT 3 ปีย้อนหลังเป็นไปตามเกณฑ์สถานศึกษา และสูงกว่า
ค่าเฉล่ียระดับชาติทุกวิชา และรวมท้ัง 3 วิชา และสูงขึ้นต่อเนื่อง 
 6) นักเรียนสามารถสอบเข้าเรียนในโรงเรียนแข่งขันสูงจ านวนมาก 
 7) นักเรียนท่ีมีความต้องการพิเศษ จ านวน 4 คน ได้รับการพัฒนา ตามแผน IEP  
 8) ครูทุกคนได้รับการส่งเสริม สนับสนุนให้ได้รับการอบรม พัฒนาตามมาตรฐานวิชาชีพ     
และน าความรู้ ทักษะ ประสบการณ์น ามาใช้ในการพัฒนางานในหน้าท่ีและพัฒนาผู้เรียน 
 9) โรงเรียนได้รับรางวัลการจัดการขยะและส่ิงแวดล้อม ระดับชาติ 
 10) โรงเรียนได้รับรางวัล โรงเรียนพระราชทาน ระดับประถมศึกษา  ระดับกลาง 
ระดับประเทศ  
 11) โรงเรียนได้รับรางวัลต้นแบบสภานักเรียน ระดับชาติ 
 12) โรงเรียนได้รับรางวัลการจัดระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียน ระดับชาติ 
 13) โรงเรียนได้รับรางวัล โรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ระดับ สองดาว 
 14) โรงเรียนได้รับรางวัล โรงเรียนสีขาว 
 15) โรงเรียนได้รับรางวัล ................... 
 16) ครูทุกคนได้รับการส่งเสริมให้มีความรู้ ประสบการณ์ จากการจัดชุมชนการเรียนรู้     
ทางวิชาชีพ (PLC) เพื่อน าความรู้ แนวคิดมาใช้ในการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ให้มีคุณภาพยิ่งขึ้น 
 17) ครูผู้สอนทุกคนได้รับการส่งเสริม สนับสนุน ส่งผลให้ได้รับรางวัลท่ีเกี่ยวข้องกับมาตรฐาน
วิชาชีพครู เช่น ................... 
  17.1) นาง ....................................... ได้รับรางวัล ............................................ 
  17.2) นาย ....................................... ได้รับรางวัล ............................................ 
  17.3) นางสาว ................................  ได้รับรางวัล ............................................ 
 18)  ครูผู้สอนมีนวัตกรรมการสอนเพื่อใช้ในการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาผู้เรียน คือ 
  18.1) นาย ...........................................................................  
  18.2) นาง ...........................................................................  
  18.3) นาง ...........................................................................  
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 19) ผู้บริหารโรงเรียนได้รับรางวัล OBEC AWARDS ด้านการบริหารจัดการศึกษา 
 20) ผู้บริหารโรงเรียนได้รับรางวัล ครุสดุดี จาก คุรุสภา ในปี 2562 
 21) ผู้บริหารโรงเรียนเป็นวิทยากรพี่เล้ียงในการอบรมผู้บริหารโรงเรียน  
 22) ผู้บริหารโรงเรียนได้ร่วมน าเสนอ BEST PRACTICE ด้านการบริหารการศึกษา ในการ
ประชุมทางวิชาการ ............... 
 23) ผู้บริหารโรงเรียนได้รับรางวัล……………………………… (ระบุเพิ่มเติม) 
 24) ผู้บริหารโรงเรียนมีผลการประเมินมาตรฐานโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ด้านผู้บริหารโรงเรียน 
อยู่ในระดับดีเยี่ยม ท้ัง 4 ประเด็นพิจารณา คือ มีความรู้ ความเข้าใจในคุณธรรม  มีกระบวนการ
บริหารงานท่ีเป็นระบบ บริหารงานด้วยความโปร่งใส เป็นธรรมตรวจสอบได้  โดยใช้แบบประเมิน    
ของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
 25) โรงเรียนมีผลการประเมินมาตรฐานโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ด้านโรงเรียน อยู่ในระดับ      
ดีเย่ียม 6 ประเด็น คือ การจัดบรรยากาศ สภาพแวดลอม แหล่งเรียนรูท่ีเอื้อตอการปลูกฝังคุณธรรม
ของโรงเรียน มีแผนพัฒนาคุณธรรม  คุณธรรมอัตลักษณของโรงเรียนหรือกรอบแนวคิดโรงเรียน
คุณธรรม สพฐ. มีการเผยแพรประชาสัมพันธ์ผ่านชองทางต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง  การประเมินคุณธรรม
และความโปรงใสของโรงเรียน  ได้รับการยอมรับหรือยกยองเชิดชูเกียรติจากหน่วยงานภายใน     
หรือภายนอกและผลประเมินระดับดี  
 26) โรงเรียนมีผลการประเมินระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา      
ตามกฎกระทรวงการประกันคุณภาพ พ.ศ.2561 โดยรวมในระดับยอดเยี่ยม โดยใช้แบบประเมิน     
ของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 2 
 27) สมาคมผู้ปกครอง ผู้ปกครองนักเรียน ศิษย์เก่า ชุมชน เอกชน ได้ร่วมกันระดม
ทรัพยากรเพื่อการพัฒนาสถานศึกษา ในปี 2562เป็นเงินรวม .............................. บาท ในการจัดสร้าง
ห้องสมุดโรงเรียน ห้องคอมพิวเตอร์ ระบบ Internet เพื่อน ามาใช้ในการบริหารจัดการศึกษา และ
ผู้เรียนได้ใช้ในการศึกษาค้นคว้าเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของตนเอง  
 28)  ได้จัดการบริหารข้อมูลสารสนเทศของโรงเรียน เช่น ข้อมูลผลการจัดการศึกษา ข้อมูล
ภาวะโภชนาการ โปรแกรม DMC (ข้อมูลนักเรียนรายบุคคล) โปรแกรม B-OBEC (ข้อมูลท่ีดิน
ส่ิงก่อสร้าง) โปรแกรม M-OBEC (ข้อมูลครุภัณฑ์) โปรแกรม EMIS (ข้อมูลสารสนเทศของโรงเรียน) 
โปรแกรม School MISS (ข้อมูลผลการเรียนตามหลักสูตร) ข้อมูลเด็กพิเศษ เพื่อน ามาใช้ใน           
การบริหารและการจัดการเรียนรู้ของนักเรียนทุกกลุ่ม อย่างเป็นระบบ ทันสมัย  
 29) ผู้ปกครองมีความพึงพอใจในการบริหารจัดการศึกษาของโรงเรียนในระดับมากท่ีสุด 
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 30) แผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา แผนปฏิบัติการประจ าปี เกียรติบัตร โล่รางวัล 
ภาพถ่าย ผลงาน ช้ินงาน (ท่ีโรงเรียน) หนังสือราชการ บันทึกการแสดงความช่ืนชมภาพการ
ปฏิบัติงานท่ีมีคุณภาพใน Facebook ผลงานท่ีแสดงไว้ใน YouTube (อาจน าเสนอเป็น QR-CODE) 
 

 มาตรฐานด้านการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

 1) ครูผู้สอนทุกคน สามารถจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ในการพัฒนากระบวนการคิด                
ใช้กระบวนการกลุ่ม ให้นักเรียนปฏิบัติจริง และครูใช้ค าถามระดับสูงในการจัดกิจกรรมเพื่อกระตุ้น 
ส่งเสริมกระบวนการคิดและกระบวนการเรียนรู้ของผู้เรียน ให้นักเรียนมีโอกาสแสดงความคิดเห็น 
สรุปการเรียนรู้ การน าเสนองาน และน าความรู้ ทักษะ ไปใช้ในชีวิตประจ าวัน  โดยใช้การจัดการ
เรียนรู้กระบวนการแก้ปัญหา การจัดการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการสืบเสาะ การจัดการเรียนรู้โดยใช้
โครงงาน  การจัดการเรียนรู้โดยใช้กรณีศึกษา การจัดการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการกลุ่ม การจัดการ
เรียนรู้โดย  ใช้กระบวนการวิจัยเป็นฐาน การจัดการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ การ
จัดการเรียนรู้ STEM Education การใช้บทบาทสมมุติ การเล่นละคร การจัดการเรียนรู้โดยใช้แหล่ง
เรียนรู้   
 2) ครูผู้สอนทุกคน มีส่วนร่วมในการในการปรับปรุง พัฒนาหลักสูตรของสถานศึกษาทุกปี 
สอดคล้องกับนโยบาย และการเปล่ียนแปลงสาระการเรียนรู้และน าไปใช้ในการจัดการเรียนรู้          
เพื่อพัฒนาผู้เรียนอย่างรอบด้าน  ตามมาตรฐานการเรียนรู้ และตัวช้ีวัดตามกลุ่มสาระการเรียนรู้                   
ท้ังนักเรียนปกติ และนักเรียนพิเศษเรียนรวม โดยเช่ือมโยงกับท้องถิ่น การด าเนินชีวิตของนักเรียน 
และสอดคล้องกับเป้าหมายในการพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะ ความรู้ในศตวรรษท่ี 21 และเตรียมผู้เรียน
ให้มีความรู้ ทักษะ ประสบการณ์ ในการใช้ชีวิตในโลกอนาคต  และตอบสนองกับการพัฒนานักเรียน
พิเศษเรียนรวม ท่ีได้รับการพัฒนาตามความสามารถและศักยภาพ 
 3) ครูผู้สอนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 และช้ันประถมศึกษาปีที่ 4 ได้จัดการเรียนรู้ส าหรับเด็ก
พิเศษเรียนรวมนักเรียนท่ีมีความต้องการพิเศษ จ านวน 4 คน โดยใช้แผน IEP เพื่อการพัฒนาผู้เรียน
รายบุคคล 
 4) ครูทุกคน ใช้ส่ือ เทคโนโลยี Computer แหล่งเรียนรู้ทั้งภายในโรงเรียน ภายนอกโรงเรียน 
ในการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาผู้เรียน ท้ังครูภูมิปัญญาท้องถิ่นมาจัดการเรียนรู้ในการทอเส่ือ จักสาน 
และให้ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้แสวงหาความรู้ด้วยตนเอง ท้ังกิจกรรมในห้องสมุด ห้องคอมพิวเตอร์     
การจัดกิจกรรมโครงการส ารวจตามความต้องการและปัญหาท่ีต้องการเรียนรู้ แก้ไข 
 5) ครูผู้สอนทุกคน ใช้ DLTV ประกอบการจัดการเรียนรู้ในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน  
 6) ครูผู้สอนทุกคน ได้จัดห้องเรียนท่ีสะอาด เรียบร้อย ปลอดภัย และพื้นท่ีว่างในห้องเรียน 
ส่ือการเรียนรู้ บรรยากาศท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้ของผู้เรียนทุกคน 
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 7) ครูผู้สอนทุกคน ได้ร่วมจัดห้องสมุดให้เป็นแหล่งเรียนรู้ของผู้เรียน จัดบรรยากาศ          
ในห้องสมุดให้จูงใจในการใช้ จัดให้มีหนังสือ คอมพิวเตอร์ ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ ศึกษา ค้นคว้า ได้เข้าถึง
ในการใช้และการเรียนรู้เพื่อพัฒนาคุณภาพ 
 8) ครูผู้สอนมีผลการประเมินมาตรฐานโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ด้านครูผู้สอน อยู่ในระดับ      
ดีเยี่ยม 5 ประเด็นพิจารณา คือ ความรู้ความเข้าใจด้านคุณธรรม  การจัดการเรียนรู้ปลูกฝัง           
และประเมินคุณธรรม จริยธรรมนักเรียน การสร้างเครือข่ายการมีส่วนร่วม การแลกเปล่ียนเรียนรู้  
ความประพฤติ ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างท่ีดีด้านคุณธรรม อยู่ในระดับดี 2 ประเด็นพิจารณา คือ 
ความสามารถในการเป็นวิทยากรคุณธรรม การยอมรับหรือยกย่องเชิดชูเกียรติจากบุคคล หน่วยงาน 
องค์กรภายในหรือภายนอก 
 9) ครูผู้สอน 4 ท่าน จาก 7 ท่าน ได้รับรางวัลครูดีไม่มีอบายมุข จากส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพื้นฐาน 
 10) ครูผู้สอนทุกคนจัดการเรียนรู้โดยเน้นการปฏิสัมพันธ์เชิงบวก รักและเอาใจใส่นักเรียน 
สร้างนักเรียนให้เป็นคนดี ให้นักเรียนมีความมั่นใจ ปลอดภัย ท่ีจะเรียนรู้กับครูและเพื่อน และเรียน 
เล่นอย่างมีความสุข และได้รับค าช่ืนชมจากผู้ปกครองในการดูแลนักเรียน 
 11) ครูผู้สอนทุกคน ด าเนินการวัด ประเมินผลผู้เรียนโดยเก็บข้อมูลจากวิธีการหลากหลาย 
เช่น การสอบถาม ช้ินงาน การท างานกลุ่ม พฤติกรรมการเรียน การท างาน ลักษณะนิสัย การสอบ   
ท้ังแบบอัตนัย และปรนัย การปฏิบัติจริง สอดคล้องกับธรรมชาติวิชา และมีการให้ข้อมูลสะท้อนกลับ
แก่ผู้เรียน ผู้ปกครอง เพื่อน าผลการประเมินไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
 12) ครูผู้สอนส่วนใหญ่ น าผลการประเมินในการจัดการเรียนรู้มาใช้ในการพัฒนาผู้เรียน 
และใช้กระบวนการวิจัยในช้ันเรียนในการพัฒนาการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาผู้เรียน 
 12) ครูผู้สอนทุกคน ได้เข้าร่วม ได้รับความรู้ ประสบการณ์ จากการจัดชุมชนการเรียนรู้   
ทางวิชาชีพ (PLC) เพื่อน าความรู้ แนวคิดมาใช้ในการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้   
ให้และรับข้อมูลสะท้อนกลับ และน ามาใช้ในการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้ดียิ่งขึ้น 
 14) ครูผู้สอนทุกคน มีส่วนร่วมในการในการจัดการบริหารข้อมูลสารสนเทศของโรงเรียน 
เช่น ข้อมูลผลกสนจัดการศึกษา ข้อมูลภาวะโภชนาการ โปรแกรม DMC (ข้อมูลนักเรียนรายบุคคล) 
โปรแกรม B-OBEC (ข้อมูลท่ีดินส่ิงก่อสร้าง) โปรแกรม M-OBEC (ข้อมูลครุภัณฑ์) โปรแกรม EMIS 
(ข้อมูลสารสนเทศของโรงเรียน) โปรแกรม School MISS (ข้อมูลผลการสอบ) ข้อมูลเด็กพิเศษ      
เพื่อน ามาใช้ในการบริหารและการจัดการเรียนรู้ของนักเรียนทุกกลุ่ม 
 15) ผลการด าเนินการตามท่ีกล่าวมา ส่งผลให้ครูผู้สอนได้รับรางวัลท่ีเกี่ยวข้องกับมาตรฐาน
วิชาชีครู สามารถเป็นต้นแบบ แบบอย่างของการท างานในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ได้แก่ 
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 15.1) นาง ....................................... ได้รับรางวัล ....... .....................................  
 15.2) นาย ....................................... ได้รับรางวัล ....... ..................................... 
  15.3) นาง ....................................... ได้รับรางวัล ....... ..................................... 
 16)  ครูผู้สอนมีนวัตกรรมการสอนเพื่อใช้ในการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาผู้เรียน คือ 
  16.1) นาง ...................................... ............................................  
  16.2) นางสาว ....................................... .....................................  
  16.3) นาย ....................................... ...........................................  
 17) แผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา แผนปฏิบัติการประจ าปี แผนการจัดการเรียนรู้ 
เกียรติบัตร โล่รางวัล ภาพถ่าย ผลงาน/ช้ินงานของครูและนักเรียน (ท่ีโรงเรียน) หนังสือราชการ 
บันทึกการแสดงความช่ืนชม ภาพการปฏิบัติงานท่ีมีคุณภาพของครู นักเรียนใน Facebook ผลงาน   
ท่ีแสดงไว้ใน YouTube ของครู นักเรียน (อาจน าเสนอเป็น QR-CODE) 
 

3. จุดเด่น จุดที่ต้องพัฒนา และแผนการพัฒนาคุณภาพ 
   3.1 จุดเด่น 
 1) ผู้เรียนมีความรู้ ทักษะ และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 2) ผู้เรียนมีคุณธรรม มีจิตอาสา 
 3) โรงเรียนมีระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียนท่ีดี 
 4) การบริหารจัดการศึกษาท่ีเข้มแข็ง และการมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้อง 
 5) ครูผู้สอนมีความรู้ ความสามารถในการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาผู้เรียน 
 6) ผู้ปกครอง ชุมชน ให้ความร่วมมือในการพัฒนาการจัดการศึกษาของโรงเรียนเป็นอย่างดี 
    3.2 จุดที่ควรพัฒนา 
 1) ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ ระดับสูงของนักเรียน 
 2) การพัฒนาความสามารถภาษาอังกฤษของนักเรียน 
 3) ความสามารถในการจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษของครูผู้สอน 
 4) ความสามารถในการวัดประเมินผลระดับช้ันเรียน 
    3.3 แผนการพัฒนาคุณภาพที่ยกระดับให้สูงขึ้น 
 1) สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับสถาบันอุดมศึกษาในท้องถิ่น ในการพัฒนาการสอน STEM 
และวิทยาการค านวณ 
 2) จัดหาครูภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนาความสามารถภาษาอังกฤษนักเรียนอย่างเข้มข้น 
 3)  จัดท าแผนการพัฒนาครูผู้สอนเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้ให้มีคุณภาพอย่างต่อเนื่อง และสูงขึ้น  
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 4) การพัฒนาครูผู้สอนด้านการวัดและประเมินผลท่ีสอดคลองกับสมรรถนะผู้เรียน ระดับ
การศึกษาข้ันพื้นฐาน ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 5) จัดระบบแนะแนวนักเรียน และสร้างความเข้าใจกับผู้ปกครองนักเรียน 
 6) การพัฒนาความสามารถ และเจตคติของครูผู้สอนในการจัดการช้ันเรียนเชิ งบวก        
และการพัฒนานักเรียนเชิงบวก 
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การสังเคราะห์ SAR ระดับการศึกษาปฐมวัยและระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ปีการศึกษา 2562 
1. โรงเรียน ................................................ ระดับการศึกษาปฐมวัยและการศึกษาระดับข้ันพื้นฐาน ระดับคุณภาพ .................. 

 

มาตรฐานท่ี 1 ข้อมูลหลักฐาน/ 
เอกสารเชิงประจักษ์อะไรบ้างท่ีสนับสนุน 

แผนพัฒนาตนเอง 
(ให้ได้มาตรฐานท่ีดีขึ้นกว่าระดับเดิม 1 ระดับ) 

จุดเด่น จุดท่ีควรพัฒนา 
ระดับคุณภาพ 

    
 
 
 

 

มาตรฐานท่ี 2 ข้อมูลหลักฐาน/ 
เอกสารเชิงประจักษ์อะไรบ้างท่ีสนับสนุน 

แผนพัฒนาตนเอง 
(ให้ได้มาตรฐานท่ีดีขึ้นกว่าระดับเดิม 1 ระดับ) 

จุดเด่น จุดท่ีควรพัฒนา 
ระดับคุณภาพ 

  
 
 

  
 

 

มาตรฐานท่ี 3 ข้อมูลหลักฐาน/ 
เอกสารเชิงประจักษ์อะไรบ้างท่ีสนับสนุน 

แผนพัฒนาตนเอง 
(ให้ได้มาตรฐานท่ีดีขึ้นกว่าระดับเดิม 1 ระดับ) 

จุดเด่น จุดท่ีควรพัฒนา 
ระดับคุณภาพ 
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ข้อสังเกต 
1............................................................................................................................................................................................................................................................. 
2............................................................................................................................................................................................................................................................. 
3............................................................................................................................................................................................................................................................. 
 

จุดเด่น  จุดที่ควรพัฒนาและข้อเสนอแนะ 
จุดเด่น 
1............................................................................................................................................................................................................................................................. 
2............................................................................................................................................................................................................................................................. 
3............................................................................................................................................................................................................................................................. 
จุดที่ควรพัฒนา 
1............................................................................................................................................................................................................................................................. 
2............................................................................................................................................................................................................................................................. 
3............................................................................................................................................................................................................................................................. 
 
ข้อเสนอแนะ 
1............................................................................................................................................................................................................................................................. 
2............................................................................................................................................................................................................................................................. 
3............................................................................................................................................................................................................................................................. 
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คู่มือการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
ตามกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561 

 

 

 

เล่มที่ 7 

การรายงานผลการประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR) 

ตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

และกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561 

นางสาววรรษพร  แสงโยจารย์ 

ต าแหน่ง ศึกษานิเทศก์ วิทยฐานะ ศึกษานิเทศก์ช านาญการ 

 

 

 

 

 

กลุ่มส่งเสริมพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา 
กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 3 
  

   


