
 

 

 

Self – Assessment Report (SAR) 

ระดบัปฐมวยัและการศกึษา

ขัน้พืน้ฐาน 

โรงเรียนบ้านธารนพเก้า 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้วเขต ๑ 

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

กระทรวงศึกษาธิการ 

 

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา 



ก 

    

 

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self – Assessment Report :SAR) 

ค ำน ำ 

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (self-Assessment Report : SAR) 
โรงเรียนบ้านธารนพเก้า ปีการศึกษา ๒๕๖๒ เป็นการสรุปผลการจัดการศึกษา ท่ีสอดคล้อง
กับบริบทสภาพและความต้องการของสถานศึกษา  สะท้อนผลคุณภาพของการด าเนินงาน
ของสถานศึกษา โดยน าเสนอข้อมูลพื้นฐานเบื้องต้นของสถานศึกษา  และมุ่งเน้นตอบค าถาม 
๓ ข้อ คือ ๑)มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษามีคุณภาพอยู่ฝนระดับใด ๒)ข้อมูลหลักฐาน
และเอกสารเชิงประจักษ์สนับสนุนมีอะไรบ้าง ๓) แนวทางการพัฒนาคุณภาพให้สูงขึ้น
กว่าเดิมเป็นอย่างไร ซึ่งเป็นผลส าเร็จจากการบริหารจัดการศึกษาท่ีสอดคล้องกับมาตรฐาน
การศึกษาระดับประถมวัย จ านวน ๓ มาตรฐาน ได้แก่คุณภาพของเด็ก ประบวนการบริหาร
และการจัดการ และการจัดประสบการณ์ท่ีเน้นเด็กเป็นส าคัญ  และมาตรฐานการศึกษา
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน จ านวน ๓ มาตรฐาน ได้แก่คุณภาพผู้เรียน กระบวนการบริหาร
และการจัดการ และกระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

 หวังเป็นอย่างยิ่งว่า รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (self-Assessment 
Report : SAR) จะเป็นสารสนเทศส าคัญที่สถานศึกษาจะน าไปใช้พัฒนาให้ได้คุณภาพตาม
มาตรฐานและดียิ่งขึ้นต่อไป 

 

 

(นางสาวกาญจนา  สุภาศาสตร์) 
      ผูอ้ านวยการโรงเรียนบ้านธารนพเก้า 
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รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self – Assessment Report :SAR) 

ส่วนที่ ๑ 
ข้อมูลพื้นฐำนของสถำนศึกษำ 

1.1 ข้อมูลทั่วไป 
 โรงเรียนบ้านธารนพเก้า  เลขที่ 269 หมู่ 6 ต าบลหนองหว้า อ าเภอเขาฉกรรจ์ จังหวัดสระแก้ว 
รหัสไปรษณีย์  27000   โทรศัพท์ 0-3756-1986    โทรสาร 0-3756-1986                         
E-mail : thannoppakao@hotmail.com    Website : thannoppakao.ac.th 
สังกัด   ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1  ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
กระทรวงศึกษาธิการ 
 เปิดสอนระดับชั้นอนุบาลปีที่ ๒ ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 
 

พื้นที่ของโรงเรียน 
โรงเรียนบ้านธารนพเก้า เป็นพ้ืนที่ราชพัสดุ มีพ้ืนที่ทั้งหมด 20 ไร่  2  งาน  ใช้ประโยชน์เป็นพื้นที่ปลูก

สร้างอาคาร ถนน ประมาณ 3 ไร่  สวนหย่อม ที่พักผ่อนหย่อนใจ  ประมาณ 1 ไร่    ใช้เป็นสนามกีฬา สถานที่
ออกก าลังกาย ประมาณ 5  ไร่  และเป็นพื้นที่เกษตรกรรมเพาะปลูก  ประมาณ  3  ไร่ 

 

ลักษณะท่ีตั้ง 
 เขตพ้ืนที่การให้บริการศึกษาของโรงเรียนบ้านธารนพเก้า  ได้แก่ ประกอบด้วยเขตเขตบริการระดับ
ประถมศึกษา 3 หมู่บ้าน  และเขตบริการระดับมัธยมศึกษา 6 หมู่บ้าน ต าบลหนองหว้า  
อ าเภอเขาฉกรรจ์  จังหวัดสระแก้ว ห่างจาก ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1  
ประมาณ 30 กิโลเมตร 
อำณำเขต        ทิศเหนือ        ติดต่อกับ ต.สระขวัญ อ.เมืองสระแก้ว จ.สระแก้ว 
  ทิศใต้  ติดต่อกับ ต.พระเพลิง อ.เขาฉกรรจ์  จ.สระแก้ว 
   ทิศตะวันออก ติดต่อกับ ต.เขาฉกรรจ์ อ.เขาฉกรรจ์ จ.สระแก้ว 
  ทิศตะวันตก ติดต่อกับ อ.สนามชัยเขต (จ.ฉะเชิงเทรา) และ อ.กบินทร์บุรี (จ.ปราจีนบุรี) 
 

ลักษณะภูมิประเทศ 
   เขตพ้ืนที่บ้านธารนพเก้า หมู่ 6 และ  ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ท าไร่ ท าสวน เช่น ข้าวโพด มันส าปะหลัง  อ้อย    
ไม้ยูคา สวนมะม่วง  กล้วย  มีป่าไม้ชุมชนซึ่งไม่สมบูรณ์และเหลือน้อยแล้ว  แหล่งน้ ามาจากฝายส่งน้ า 
 

สภำพสังคม  กำรปกครอง  และกำรเมือง 
1. การปกครอง  ในเขตความรับผิดชอบของเขตพ้ืนที่การบริการของโรงเรียนบ้านธารนพเก้า  

ประกอบด้วยเขตเขตบริการระดับประถมศึกษา 3 หมู่บ้าน  คือ  บ้านธารนพเก้า (หมู่ 6) บ้านคลองส าราญ (หมู่ 17) 
และ บ้านเกตุจ าปา (หมู่ 22)  เขตบริการระดับมัธยมศึกษามีทั้งหมด 6 หมู่บ้าน คือ บ้านธารนพเก้า(หมู่ 6)   
บ้านเขาดิน(หมู่ 8) บ้านคลองนางาม (หมู่ 12) บ้านคลองมิตรสัมพันธ์ (หมู่ 15) บ้านคลองส าราญ (หมู่ 17)  
และ บ้านเกตุจ าปา (หมู่ 22) 

2. ประชากร  ในเขตพ้ืนที่บริการของโรงเรียนบ้านธารนพเก้า   ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม  
ค้าขาย  และ รับจ้างทั่วไป   
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     แผนที่โรงเรียนบ้ำนธำรนพเก้ำ  
 
๑.๓ 

ด้ำนศำสนำ 
 ประชากรใน พ้ืนที่เขตบริการศึกษาของโรงเรียนบ้านธารนพเก้า ส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ 100 %   

มีศาสนสถานที่เป็นวัด 1  แห่งคือ วัดธารนพเก้า 
  

ด้ำนวัฒนธรรม 
 ประชากรส่วนใหญ่เป็นคนพ้ืนเพดั้งเดิมมาจากภาคอีสาน และภาคกลาง (พูดภาษาไทยอีสาน  ไทยโคราช 
ไทยยวน) มีพ้ืนฐานทางวัฒนธรรมที่กลมกลืนกัน สภาพสังคมเป็นสังคมชนบทที่ดูดซับเอาความเจริญและเทคโนโลยีที่
ทันสมัยมาใช้ในการด ารงชีวิต  กิจกรรมทางศาสนา เช่น  บุญกฐิน บุญผ้าป่า  บุญข้าวสาร์ท เป็นต้น 
  

ด้ำนกำรศึกษำ 
  ประชากรส่วนใหญ่จบการศึกษาภาคบังคับ โรงเรียนบ้านธารนพเก้าจัดการศึกษาระดับชั้นอนุบาลปีที่๒ – ๓  
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 6  และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1 - 3  ปีการศึกษา 25๖๒  มีนักเรียน ๔๗๙  คน 
      โรงเรียนบ้านธารนพเก้า บริหารจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยมีองค์คณะบุคคลที่เป็นคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน  ดังนี้ 

1. นายจันทร์  โสมาบุตร   ประธานกรรมการสถานศึกษา 
2. นางสังวาล  แก่นพุดซา   ผู้แทนผู้ปกครอง 
3. นายชัชชัย  ฆ้องเล็ก   ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
4. นางสาริณี  สุจริต      ผู้แทนองค์กรชุมชน              
5. นางสาวมยุเรศ  หาญสูงเนิน  ผู้แทนผู้ศิษย์เก่า   
6. นายสมโภชน์  กองเงินกลาง  ผู้แทนองค์การศาสนา 
7. นายวิรัตน์  มานะงาน   ผู้แทนองค์การศาสนา          
8. นายลิขิต  เวทย์อุดม   ผู้แทนครู 
9. นายสวัสดิ์  สินสันเทียะ  กรรมการ 
10. นายส าเริง  เกือบกลาง  กรรมการ 
11. นายสมศักดิ์  บ่อกลาง  กรรมการ 
12. นางปราณี  กิ่งทอง   กรรมการ 
13. นายสี  ข าโพธิ์            กรรมการ 
14. นายพนม  จันทร์น้อย  กรรมการ 
15. นางสาวกาญจนา สุภาศาสตร์  ผู้อ านวยการโรงเรียน /กรรมการและเลขานุการ 
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๑.๒ ข้อมูลผู้บริหำรโรงเรียน 
บุคลำกรของสถำนศึกษำ 
 
ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียน  
ชื่อ-นามสกุล  นางสาวกาญจนา  สุภาศาสตร์ 
โทรศัพท์ ๐๙๒-๒๕๒ ๙๗๘๔   e-mail : thannoppakao@hotmail.com  
วุฒิการศึกษา  การศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์ 

        ประกาศนียบัตรบัณฑิต การบริหารการศึกษา 
ด ารงต าแหน่งที่โรงเรียนนี้ตั้งแต่ ๒๔ กรกฎาคม 25๖๑ จนถึงปัจจุบัน   
เป็นเวลา ๑  ปี  ๘ เดือน 
 

๑.๓ ข้อมูลบุคลำกรของสถำนศึกษำ 
1) จ ำนวนบุคลำกร 

 

2) วุฒิกำรศึกษำสูงสุดของบุคลำกร 
 

 
 
 
       
 
 
 

ระดับกำรศึกษำสูงสุด จ ำนวนบุคลำกร 

ปวช 1 
ปวส/อนุปริญญา - 
ปริญญาตรี 1๖ 
ปริญญาโท 1๖ 
ปริญญาเอก 0 

รวม 3๓ 

บุคลำกร ผู้บริหำร ครูผู้สอน พนักงำน
รำชกำร 

ครูพี่เลี้ยง ครูอัตรำ
จ้ำง 

เจ้ำหน้ำที่อื่นๆ 

ปีกำรศึกษำ 25๖๒ ๑ 2๖ 2 ๑ 1 2 

ปวช, 1, 3%

ปวส/

ปริญญำตรี, ๑๖, 
49%

ปริญญำโท, ๑๖, 
48%

ปริญญำเอก, 

แผนภูมิแสดงวุฒิกำรศึกษำสูงสุดของบุคลำกร
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1.๔ ข้อมูลนักเรียน 
จ านวนนักเรียนปีการศึกษา 25๖๒ รวม ๔๗๙ คน  

 

 

1.5  วิสัยทัศน ์
 เป็นโรงเรียนที่มีคุณภาพชั้นน าตามมาตรฐานการศึกษา ด าเนินการตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง คู่เคียงความเป็นไทยภายใต้การบริหารจัดการอย่างมีธรรมาภิบาล 

1.6  พันธกิจ 
พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา ผู้เรียนสามารถน้อมน าหลักปรัชญา 

เศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการด ารงชีวิต มีทักษะด้านอาชีพ มีความรู้คู่คุณธรรม สามารถด ารงชีวิตใน
สังคมได้อย่างมีความสุข 

1.7  เป้ำหมำย 
1. ผู้เรียนมีความรู้และทักษะที่จ าเป็นตามหลักสูตรสถานศึกษา 
2. ผู้เรียนมีความรู้คู่คุณธรรม มีคุณลักษณะ และทักษะทางสังคมท่ีเหมาะสม 
3. ผู้เรียนด ารงชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
4. การบริหารจัดการศึกษามีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล 

1.8  ปรัชญำ 
 “วิริเยน ทุกขมจฺเจติ”     บุคคลล่วงทุกข์ได้เพราะความเพียร 

ระดับชั้นเรียน จ ำนวนห้อง 
เพศ 

รวม เฉลี่ยต่อห้อง 
ชำย หญิง 

อ.๒ ๒ 2๖ ๑๖ 4๒ 2๑.๐ : ๑ 
อ.๓ 2 2๓ 2๓ 4๖ 2๓.๐ : ๑ 

รวมระดับอนุบำล 4 4๙ ๓๙ 8๘  
ป.๑ ๒ ๒๒ ๒๕ 4๗ 2๓.๕ : ๑ 
ป.๒ 2 ๒๑ ๒๐ ๔๑ ๒๐.๕ : ๑ 
ป.๓ ๒ ๑๙ ๑๘ ๓๗ ๑๘.๕ : ๑ 
ป.๔ 2 ๑๗ ๑๙ ๓๖ ๑๘.๐ : ๑ 
ป.๕ ๒ ๒๓ ๒๔ ๔๗ ๒๓.๕ : ๑ 
ป.๖ 2 ๒๔ ๒๐ ๔๔ ๒๒.๐ : ๑ 

รวมระดับประถมศึกษำ 12 1๒๖ 1๒๖ 2๕๒  
ม.๑ 2 ๓๐ ๒๘ ๕๘ ๒๙.๐ : ๑ 
ม.๒ ๒ ๒๐ ๒๕ ๔๕ ๒๑.๐ : ๑ 
ม.๓ 2 ๑๙ ๑๗ ๓๖ ๑๘.๐ : ๑ 

รวมระดับมัธยมศึกษำ 6 ๖๘ ๗๐ 1๓๙  
รวมทั้งหมด 22 2๔๔ 2๓๕ ๔๗๙  
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รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self – Assessment Report :SAR) 

ส่วนที่ 2 
ผลกำรประเมินตนเองของสถำนศึกษำ 

ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา  (Self-Assessment  Report: SAR)  ของโรงเรียนบ้าน
ธารนพเก้า สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว  เขต  ๑  ปีการศึกษา  ๒๕๖๒   
ระดับการศึกษาปฐมวัย ดังต่อไปนี้ 
ผลกำรประเมินคุณภำพภำยนอกรอบสำม 

กำรศึกษำปฐมวัย 

ที ่ รำยกำร ข้อมูลโรงเรียน 
๑ ผลการประเมิน  ได้รับรองจากการประเมินครั้งแรก 

 ได้รับรองจากการประเมินซ้ า 

 ไม่ได้รับรอง 

2 ผลการประเมิน ระดับคุณภาพ ดี 
3 ผลการประเมินคะแนน 8๗.๒๕ 

ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา  (Self-Assessment  Report: SAR)  ของโรงเรียนบ้าน
ธารนพเก้า สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว  เขต  ๑  ปีการศึกษา  ๒๕๖๒  
ระดับการศึกษาปฐมวัย  มีรายละเอียดดังนี้ 
มาตรฐานการศึกษา : ดีเลิศ 

มาตรฐานการศึกษา ระดับคุณภาพ 

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของเด็ก ดีเลิศ 
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ ดีเลิศ 
มาตรฐานที่ 3 การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นส าคัญ ดีเลิศ 
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๑. ระดับคุณภาพ ดีเลิศ 

๒. วิธีการพัฒนา/ผลที่เกิดจากการพัฒนา ข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ ที่สนับสนุนผลการ
ประเมินตนเอง 

๒.๑วิธีการพัฒนา/ผลที่เกิดจากการพัฒนา 

โรงเรียนบ้านธารนพเก้ามีกระบวนการพัฒนาเด็กที่หลากหลาย ส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการด้าน
ร่างกาย แข็งแรง มีสุขนิสัยที่ดี และดูแลความปลอดภัยของตนเองได้ โรงเรียนจัดให้เด็กได้รับประทาน
อาหารที่สะอาด ถูกสุขลักษณะ ปริมาณเหมาะสมตามวัย มีการควบคุมดูแลให้เด็กดื่มนมเป็นประจ าทุก
วันอย่างสม่ าเสมอ มีการชั่งน้ าหนัก วัดส่วนสูง ภาคเรียนละ ๒ ครั้ง มีกิจกรรมออกก าลังกายหน้าเสาธง
ก่อนเข้าเรียนทุกวัน จัดหา อุปกรณ์ ซ่อมแซมสนามเด็กเล่นให้มีความปลอดภัย สะดวก พร้อมใช้งานอยู่
ตลอดเวลาไม่มีจุดที่เป็นอันตราย มีกฎกติกา ข้อตกลงในการดูแลตนเองให้ปลอดภัย  มีการจัดบอร์ดให้
ความรู้แก่เด็กเกี่ยวกับโรคติดต่อในชุมชน โรคติดต่อจากการอยู่ร่ วมกัน อุบัติเหตุที่เกิดขึ้นได้ใน
ชีวิตประจ าวัน มีการรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด มีการจัดกิจกรรมสุขภาพดีมีสุขเพ่ือส่งเสริมพัฒนาการ
ด้านร่างกายให้กับเด็ก และได้รับความร่วมมือจากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจ าต าบลบ้านซับ
มะนาวในการดูแลส่งเสริมสุขภาพอนามัยของเด็ก นอกจากนี้ยังมีการส่งเสริมให้เด็กได้เล่นกีฬาตาม
ความสามารถ สนับสนุนให้เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาในระดับเครือข่ายหนองหว้า เพ่ือส่งเสริมให้เด็กมี
พัฒนาการด้านสังคม ช่วยเหลือตนเอง เป็นสมาชิกที่ดีของสังคม  ฝึกให้เด็กมีวินัยในตนเอง  

ฝึกมีสัมมาคารวะกับผู้ใหญ่ มีมารยาทที่ดี ยิ้ม ไหว้ ทักทาย ช่วยเหลือตนเองในการปฏิบัติ
กิจวัตรประจ าวัน สามารถรับประทานอาหารด้วยตนเองและมีมารยาทในการรับประทานอาหาร รู้จัก
ดูแลรักษาความสะอาด ทั้งภายในและนอกห้องเรียน โดยการจัดกิจกรรมแบ่งเขตพ้ืนที่รับผิดชอบ รู้จัก
ช่วยเหลือ แบ่งปันเพ่ือนในห้องเรียน ท างานร่วมกับเพ่ือนๆ ได้ โดยการใช้กิจกรรมกลุ่มในการจัด
ประสบการณ์ การเรียนรู้ รู้จักเก็บของเล่น สิ่งของเครื่องใช้ ของตน และของส่วนรวม ปลูกฝังให้นักเรียน
รู้จักประเพณีวัฒนธรรม เช่นประเพณีวันลอยกระทง วันเข้าพรรษา ปลูกฝังให้เด็กรู้จักกตัญญูรู้จัก
ทดแทนบุญคุณต่อพ่อ แม่ ครู โดยจัดกิจกรรมวันส าคัญทางชาติ  กิจกรรมวันส าคัญทางพระพุทธศาสนา 
เช่นวันพ่อ วันแม่ วันไหว้ครู วันเข้าพรรษา ส่งเสริมพัฒนาการด้านอารมณ์ จิตใจ ปลูกฝังให้เด็กมีความ
ซื่อสัตย์สุจริต ไม่เอาสิ่งของของผู้อ่ืนมาเป็นของตน มีความอดทน มีความมั่นใจ กล้าพูด กล้าแสดงออก 
ยิ้มแย้มแจ่มใส มีการจัดกิจกรรมทางด้านศิลปะ ดนตรี ให้นักเรียนได้วาดภาพ ระบายสี เพ่ื อสร้าง
จินตนาการและมีอารมณ์แจ่มใส ให้เด็กได้ท ากิจกรรมด้วยความสนุกสนาน มีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับเพื่อน ทั้ง
ในและนอกห้องเรียน โดยครูได้ด าเนินการจัดประสบการณ์การเรียนการสอนตามแผนการจัด
ประสบการณ์การเรียนรู้ และมีการจัดกิจกรรมร้อง เล่น เต้น อ่าน เล่า ให้เด็กได้แสดงออกตามศักยภาพ

มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของเด็ก 
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ของตน  โรงเรียนได้ส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการด้านสติปัญญา สื่อสารได้ มีทักษะการคิดพ้ืนฐาน และ
แสวงหาความรู้ได้ โดยการเข้าร่วมโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยแห่งประเทศไทย ท าให้เด็กได้ฝึก
ปฏิบัติการทดลอง การสังเกต ความคิดสร้างสรรค์ รู้จักแก้ปัญหา มีการจัดกิจกรรมโครงงานเพ่ือการ
เรียนรู้ โดยส่งเสริมให้เด็กมีความสนใจเรียนรู้สิ่งต่างๆ รอบตัว กล้าซักถามเพ่ือค้นหาค าตอบ มีการจัด
กิจกรรมหนูน้อยรักการอ่าน เพ่ือส่งเสริมให้เด็กมีทักษะทางภาษา มีนิสัยรักการอ่าน ส่งเสริมให้เด็กอ่าน
นิทานและเล่านิทานที่ตนเองอ่านให้ครูและเพ่ือนฟัง  มีการส่งเสริมสนับสนุนให้เด็กเข้าร่วมกิจกรรมการ
แข่งขันทักษะทางวิชาการในระดับต่างๆ  มีการสร้างสรรค์ผลงานด้านศิลปะโดยการวาดภาพระบายสี 
การตัด ฉีก ติด ปะ ส่งเสริมให้เด็กได้เสนอผลงานด้วยภาษาที่เหมาะสมตามวัย จัดกิจกรรมการเรียนรู้
นอกห้องเรียน เช่น ไปสวนเกษตรพอเพียง ร้านค้าภายในและภายนอกโรงเรียนโรงเรียนกาสรกสิวิทย์ 
ห้างสรรพสินค้า BIG C  เพ่ือให้เด็กได้ปฏิสัมพันธ์กับบุคคลภายนอก เรียนรู้นอกสถานที่ ฝึกทักษะในการ
แก้ปัญหาในสถานการณ์จริง 

        ๒.๒ ข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ ท่ีสนับสนุนผลการประเมินตนเอง 

- รายงาน สรุป โครงการ/กิจกรรม 
        - แบบบันทึกน้ าหนักส่วนสูง/แบบทดสอบสมรรถภาพ 
        - แผนการจัดประสบการณ์ 
        - แบบประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัยทั้ง 4 ด้าน 
        - ภาพถ่ายกิจกรรมและการสัมภาษณ์ เด็กและผู้เกี่ยวข้อง 
        - ผลงานเด็ก 
๓. จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา แผนพัฒนาคุณภาพเพื่อยกระดับให้สูงข้ึน 

จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา 

เด็กมีร่างกายเติบโตตามวัย มีน้ าหนักส่วนสูงตามเกณฑ์ มี
ทักษะการเคลื่อนไหวตามวัย สามารถดูแลสุขภาพและ
หลีกเลี่ยงต่อสภาวะที่เสี่ยงต่ออุบัติเหตุ ภัย และสิ่งเสพติด 
มีคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมที่พึงประสงค์ มีจิตส านึกใน
การอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม ท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้
อย่างมีความสุข มีอารมณ์แจ่มใส ร่าเริง สนุกสนาน ร่วม
กิจกรรมอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข มีสติปัญญาเรียนรู้
ได้เหมาะสมตามวัย 

-การพัฒนา ปลูกฝังในเรื่องสุขนิสัยที่ดี เช่น การล้างมือ
ก่อนรับประทานอาหาร ล้างมือก่อนออกจากห้องน้ า 
ห้องส้วม และการเลือกรับประทานอาหารที่มี
ประโยชน์ ให้เป็นนิสัย 
-การยืนตรงเมื่อได้ยินเพลงชาติ 
-การใช้ค าพูดขอบคุณ ขอโทษ 
-ด้านการมีความคิดรวบยอด การแก้ปัญหาที่เกิดจาก
การอ่าน 
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แผนพัฒนาคุณภาพเพื่อยกระดับให้สูงข้ึน (ระบุแผนงานโครงการ/กิจกรรม) 

1) โครงการส่งเสริมพัฒนาด้านร่างกาย 

2)  โครงการส่งเสริมพัฒนาด้านอารมณ์-จิตใจ 

3)  โครงการส่งเสริมพัฒนาด้านสังคม 

4)  โครงการส่งเสริมพัฒนาด้านสติปัญญา 

5)  โครงการสายสัมพันธ์บัณฑิตน้อย  
6) โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย 

  



๙ 

    

 

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self – Assessment Report :SAR) 

 

๑. ระดับคุณภาพ  ดีเลิศ 

๒. วิธีการพัฒนา/ผลที่เกิดจากการพัฒนา ข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ ท่ีสนับสนุนผลการ
ประเมินตนเอง 

๒.๑วิธีการพัฒนา/ผลที่เกิดจากการพัฒนา 

              การจัดการศึกษาปฐมวัยของโรงเรียนบ้านธารนพเก้าได้มีการก าหนดเป้าหมาย วิสัยทัศน์ 
และพันธกิจของสถานศึกษาไว้อย่างชัดเจน  มีองค์ประกอบที่ส าคัญเพ่ือที่จะขับเคลื่อนการศึกษาระดับ
ปฐมวัยได้แก่  การพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัย ได้มี
การพัฒนาหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยให้สอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่น  พิจารณาจากวัยของเด็ก  
ประสบการณ์ของเด็ก โดยเป็นหลักสูตรที่มุ่งพัฒนาเด็กทุกด้าน  ทั้งด้านร่างกาย  อารมณ์จิตใจ สังคม  
และสติปัญญา  เพ่ือให้ผู้เรียนมีความสุขในการเรียนรู้  มีการพัฒนาครูและบุคลากรให้มีศักยภาพ  
ส าหรับด้านระบบกลไก  การเสริมสร้างความตระหนักรับรู้  และความเข้าใจการจัดการศึกษาปฐมวัย  
โดยให้ผู้มีส่วนร่วมทุกฝ่ายได้มีบทบาทในการมีส่วนร่วมการจัดการศึกษา  โดยให้มีการประสานความ
ร่วมมือเพ่ือร่วมกันพัฒนาผู้เรียนตามศักยภาพ 

    โรงเรียนบ้านธารนพเก้า ได้จัดสิ่งอ านวยความสะดวกที่จ าเป็นซึ่งเอ้ือประโยชน์  และอ านวย
ความสะดวกต่อการพัฒนาเด็ก  ทั้งด้านร่างกาย  อารมณ์และจิตใจ  สังคม และสติปัญญา คือ จัด
สภาพแวดล้อมทางกายภาพที่เอ้ือต่อการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพและจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือ
สนับสนุนการบริหารจัดการเพ่ือการจัดการเรียนรู้  เช่น จัดให้มีอุปกรณ์  ของเล่น  ของใช้  เครื่องนอน  
เครื่องอ านวยความสะดวกต่างๆ ให้พอเพียงกับเด็ก  โดยจัดให้เหมาะสม  สะอาด  ปลอดภัย  ให้มีมุม
หนังสือที่จ าเป็นต่อพัฒนาการของเด็ก  ให้เพียงพอและเหมาะสมกับวัย  จัดให้มีเครื่องเล่นสนาม                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
จัดให้มีพ้ืนที่ส าหรับแปรงฟัน  ล้างมือ  ท าความสะอาดร่างกาย  ห้องน้าห้องส้วม  พร้อมอุปกรณ์ที่
จ าเป็นและเหมาะสมกับเด็ก มีหลักสูตรปฐมวัยที่ยืดหยุ่นและสอดคล้องกับหลักสูตรสถานศึกษาเป็น
รูปแบบการจัดประสบการณ์ที่ก่อให้เกิดการเตรียมความพร้อม  เน้นการเรียนรู้ผ่านการเล่นและการลง
มือปฏิบัติด้วยตนเอง  สอดคล้องกับวิถีชีวิตของครอบครัว  ชุมชน  และท้องถิ่นจัดครูที่เหมาะสมกับการ
จัดประสบการณ์การเรียนรู้ คือมีครูประจ าการที่จบการศึกษาปฐมวัย   ส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมเพ่ือ
พัฒนาศักยภาพอย่างต่อเนื่องrพัฒนาคุณภาพครูด้านการศึกษาปฐมวัยอย่างต่อเนื่อง  ซึ่งส่งผลให้ครูด้าน
การศึกษาปฐมวัยทุกคนล้วนมีความรู้ความสามารถในการวิเคราะห์และออกแบบหลักสูตรสถานศึกษา
ปฐมวัย  มีทักษะในการจัดประสบการณ์และการประเมินพัฒนาการเด็กเป็นรายบุคคล  มีประสบการณ์
ในการออกแบบการจัดกิจกรรม  ทักษะการสังเกต และการปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับเด็กและผู้ปกครองมีการ
จัดสภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกห้องเรียนที่ค านึงถึงความปลอดภัยของผู้เรียน  ส่งเสริมให้เกิด

มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการ
จัดการ 



๑๐ 

    

 

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self – Assessment Report :SAR) 

การเรียนรู้ทั้งแบบรายบุคคลและรายกลุ่ม  มีมุมประสบการณ์และสื่อการเรียนรู้ที่หลากหลายที่ได้จาก
ธรรมชาติหรือสื่อในชุมชน  มุ่งเน้นให้เกิดการเรียนรู้แบบเรียนปนเล่นมีความสุขในการเรียนรู้  มีสื่อ
เทคโนโลยีใช้ในการสืบเสาะหาความรู้ มีการจัดสิ่งอ านวยความสะดวกให้บริการด้านสื่อเทคโนโลยี
สารสนเทศ อุปกรณ์เพ่ือสนับสนุนการจัดประสบการณ์เพ่ือพัฒนาครูอย่างเพียงพอและทั่วถึง มีการ
ก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาที่สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาปฐมวัย  และอัตลักษณ์ที่
สถานศึกษาก าหนด  มีการจัดท าแผนการจัดประสบการณ์ที่สอดคล้องกับมาตรฐานตามหลักสูตร
การศึกษาปฐมวัย  มีการประเมินผลตรวจสอบคุณภาพภายในสถานศึกษา  ติดตามผลการด าเนิ นงาน
และจัดท ารายงานผลการประเมินตนเองประจ าปี  มีการน าผลการประเมินไปปรับปรุงพัฒนาคุณภาพ
สถานศึกษา  โดยทุกฝ่ายมีส่วนร่วม  พร้อมทั้งรายงานผลการประเมินตนเองให้หน่วยงานต้นสังกัดอย่าง
ต่อเนื่อง 

   ๒.๒ ข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ ท่ีสนับสนุนผลการประเมินตนเอง 

-  แผนปฏิบัติการ  
-  หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย 
-  รายงานผลการเข้าร่วมอบรมพัฒนาของครูและบุคลากร  
-  บันทึกการใช้สื่อ/การผลิตสื่อ/ภาพการใช้สื่อ ICT 
-  บันทึกการใช้แหล่งเรียนรู้/ภาพกิจกรรมศึกษาแหล่งเรียนรู้ 
-  จัดบรรยากาศในห้องเรียนสะอาด ปลอดภัยเอื้อต่อการเรียนรู้ 
-  แผนการจัดประสบการณ์ท่ีสอดคล้องกับมาตรฐานตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย 
-  รายงานผลการประเมินตนเองประจ าปี   
-  ภาพกิจกรรมการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาและประชุมผู้ปกครอง 

๓. จุดเด่นจุดที่ควรพัฒนา แผนพัฒนาคุณภาพเพื่อยกระดับให้สูงขึ้น 

จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา 

- มีหลักสูตรครอบคลุมพัฒนาการทั้ง ๔ 
ด้าน สอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่น 

 - การจดัสิ่งอ านวยความสะดวก
ให้บริการด้าน สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ 
อุปกรณ์เพ่ือสนับสนุนการจัด  
ประสบการณ์ 

         - ครูได้รับการพัฒนาด้านวิชาชีพ 

        -  จัดครูให้เพียงพอต่อชั้นเรียน 
        - ส่งเสริมให้ครูมีความเชี่ยวชาญด้านการ
จัดประสบการณ์ 
        - จัดสภาพแวดล้อมและสื่อเพ่ือการเรียนรู้ 
อย่างปลอดภัย และพอเพียง 
        - ก าหนดแผนการพัฒนาครูอย่างชัดเจน 

 



๑๑ 

    

 

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self – Assessment Report :SAR) 

แผนพัฒนำคุณภำพเพื่อยกระดับให้สูงข้ึน (ระบุแผนงำนโครงกำร/กิจกรรม) 

1) โครงการส่งเสริมพัฒนาด้านร่างกาย 

2) โครงการส่งเสริมพัฒนาด้านอารมณ์-จิตใจ 

3) โครงการส่งเสริมพัฒนาด้านสังคม 

4) โครงการส่งเสริมพัฒนาด้านสติปัญญา 

5) โครงการสายสัมพันธ์บัณฑิตน้อย   
6) โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย 
7) โครงการพัฒนาบุคลากร 
8) โครงการนิเทศการสอน 
9) โครงการปฐมนิเทศ/โครงการวันส าคัญต่าง ๆ  

 

  



๑๒ 

    

 

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self – Assessment Report :SAR) 

  

๑. ระดับคุณภาพ  ดีเลิศ 

๒. วิธีการพัฒนา/ผลที่เกิดจากการพัฒนา ข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ ท่ีสนับสนุนผลการ
ประเมินตนเอง 

    ๒.๑วิธีการพัฒนา/ผลที่เกิดจากการพัฒนา 

การจัดการศึกษาปฐมวัยมุ่งเน้นความส าคัญของการพัฒนาการในทุกๆ ด้าน  ทั้งทางด้าน
ร่างกาย   อารมณ์จิตใจ   สังคม และสติปัญญา  มีความรู้  คุณธรรม  จริยธรรม  และวัฒนธรรมในการ
ด ารงชีวิต ซึ่งเป็นการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  เพื่อสามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้
อย่างเป็นสุข  ภายใต้ค าว่า  เก่ง  ดี   มีสุข ประสบการณ์ในรูปแบบบูรณาการการเรียนรู้ แบบเรียนผ่าน
เล่น เพ่ือให้เด็กได้ประสบการณ์ตรง เกิดการเรียนรู้และมีการพัฒนาทั้งทางด้านร่างกาย   อารมณ์จิตใจ   
สังคม และสติปัญญา ซึ่งสามารถยืดหยุ่นได้ความเหมาะสมและสอดคล้องกับหลักสูตรปฐมวัย ทั้งใน
ห้องเรียนและนอกห้องเรียน  มีการใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับวัย  จัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่
ครอบคลุมพัฒนาการในทุกๆด้านให้เหมาะสมกับวัยดังนี้ ด้านร่างกาย พัฒนาการเคลื่อนไหวทางร่างกาย 
เด็กเคลื่อนไหวอย่างเหมาะสมตามจินตนาการเพ่ือให้ร่างกายทุกส่วนทั้งกล้ามเนื้อมัดใหญ่มัดเล็กให้
ท างานอย่างมีประสิทธิภาพด้านอารมณ์ จิตใจ เด็กมีพัฒนาการด้านอารมณ์ความรู้สึกได้อย่างเหมาะสม  
รู้จักยับยั้งชั่งใจ รู้จักการรอคอย กล้าแสดงออก ช่วยเหลือแบ่งปันมีความรับผิดชอบด้ านสังคม   เด็ก
ช่วยเหลือตัวเองในการปฏิบัติกิจวัตรประจ าวันได้  มีวินัยในตนเอง เล่นร่วมกับผู้อ่ืนได้ มีสัมมาคารวะต่อ
ผู้ใหญ่ด้านสติปัญญา   มีความคิดร่วมยอด รู้จักการแก้ปัญหา สื่อสารและมีทักษะความคิดพ้ืนฐาน
แสวงหาความรู้ได้อย่างเหมาะสมตามวัย จัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่ส่งเสริมให้เด็กได้ประสบการณ์
โดยตรง จากการเรียนผ่านการเล่น โดยลงมือปฏิบัติจริงด้วยตนเองและการเรียนรู้รายกลุ่ม  เพ่ือ
ก่อให้เกิดความมีน้ าใจ  ความสามัคคี  การแบ่งปัน  และการรอคอย  เพ่ือส่งผลให้เด็กเกิดการเรียนรู้ได้
อย่างมีความสุขจัดบรรยากาศในชั้นเรียนที่ส่งเสริมความสนใจให้แก่ผู้เรียน  ชั้นเรียนมีบรรยากาศเต็มไป
ด้วยความอบอุ่น  ความเห็นอกเห็นใจ   มีความเอ้ือเผื่อเผื่อแต่ต่อกันและกัน  ซึ่งเป็นแรงจูงใจภายนอกที่
กระตุ้นให้ผู้เรียนรักการอยู่ร่วมกันในชั้นเรียน  และปลูกฝังคุณธรรม  จริยธรรม ให้แก่เด็กนักเรียน 
 ห้องเรียนมีบรรยากาศท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้   มีมุมส่งเสริมประสบการณ์การเรียนรู้  มีการตกแต่ง
ห้องเรียนให้สดใส  และมีสื่อการเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการจัดประสบการณ์การเรียนการสอน การประเมิน
พัฒนาการของเด็กปฐมวัย จากการจัดประสบการณ์การเรียนรู้  และการจัดกิจวัตรประจ าวัน   ด้วย
เครื่องมือและวิธีการที่หลากหลาย เช่น การสังเกต  การสอบถาม  การส ารวจ  และการวิเคราะห์ผล
พัฒนาการของเด็ก  โดยให้ผู้ปกครองมีส่วนร่วม  เพ่ือได้น าผลการประเมินไปพัฒนาศักยภาพของเด็ก
และพัฒนาการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ในชั้นเรียนเพ่ือพัฒนาครูอย่างเพียงพอและทั่ วถึง มีการ
ก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาที่สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาปฐมวัย  และอัตลักษณ์ที่

มาตรฐานที่ 3 การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นส าคัญ 
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สถานศึกษาก าหนด  มีการจัดท าแผนการจัดประสบการณ์ที่สอดคล้องกับมาตรฐานตามหลักสูตร
การศึกษาปฐมวัย  มีการประเมินผลตรวจสอบคุณภาพภายในสถานศึกษา  ติดตามผลการด าเนินงาน
และจัดท ารายงานผลการประเมินตนเองประจ าปี  มีการน าผลการประเมินไปปรับปรุงพัฒนาคุณภาพ
สถานศึกษา  โดยทุกฝ่ายมีส่วนร่วม  พร้อมทั้งรายงานผลการประเมินตนเองให้หน่วยงานต้นสังกัดอย่าง
ต่อเนื่อง 

   ๒.๒ ข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ ท่ีสนับสนุนผลการประเมินตนเอง 

 -  แผนการจัดประสบการณ์ท่ีสอดคล้องกับมาตรฐานตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย 
 -  มุมประสบการณ์ 
 -  แบบบันทึกการพัฒนาการของเด็ก 
 -  รายงานผลการประเมินตนเอง 
 -  บรรยากาศ  ห้องเรียนสะอาด ปลอดภัย  มีมุมส่งเสริมประสบการณ์การเรียนรู้   
 -  ภาพการจัดกิจวัตรประจ าวัน /ภาพกิจกรรมต่าง ๆ    

๓. จุดเด่นจุดที่ควรพัฒนาแผนพัฒนาคุณภาพเพื่อยกระดับให้สูงขึ้น 

จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา 

- เด็กเรียนรู้ จากการเล่นและปฏิบัติ
กิจกรรม 
- มีบรรยากาศ สภาพห้องเรียนเอ้ือต่อการ
เรียนรู้ 
- ประเมินผลเด็กด้วยวิธีการหลากหลาย 

   -จัดอุปกรณ์สื่อการเรียนการสอนที่หลากหลาย 
  -พัฒนาเครื่องเล่นสนามและระบบ
สาธารณูปโภค 
  -จัดกิจกรรมส่งเสริมเด็กเรียนรู้การอยู่ร่วมกัน 

แผนพัฒนาคุณภาพเพื่อยกระดับให้สูงข้ึน 

1) โครงการส่งเสริมพัฒนาด้านร่างกาย 

2) โครงการส่งเสริมพัฒนาด้านอารมณ์-จิตใจ 

3) โครงการส่งเสริมพัฒนาด้านสังคม 

4) โครงการส่งเสริมพัฒนาด้านสติปัญญา 

5) โครงการสายสัมพันธ์บัณฑิตน้อย   
6) โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย 
7) โครงการพัฒนาบุคลากร 
8) โครงการนิเทศการสอน 
9) โครงการปฐมนิเทศ 
10)  โครงการทัศนะศึกษา 
11)  โครงการกิจกรรมวันส าคัญต่าง ๆ  
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ระดับกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน  ปีกำรศึกษำ  256๒ 

มาตรฐาน 
ระดับคุณภาพ 

ก าลัง
พัฒนา 

ปาน
กลาง 

ดี ดีเลิศ 
ยอด
เยี่ยม 

มาตรฐานที่ 1  คุณภาพของผู้เรียน      
มาตรฐานที่ 2  กระบวนการบริหารและการ
จัดการ      
มาตรฐานที่ 3  กระบวนการจัดการเรียนการสอน  

ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ      
สรุปภาพรวม      

 ระดับกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน  สรุปภำพรวม  อยู่ในระดับคุณภำพ ด ี

มำตรฐำนที่ 1  คุณภำพของผู้เรียน  อยู่ในระดับคุณภำพ ดี 
๑. วิธีกำรพัฒนำ/ผลที่เกิดจำกกำรพัฒนำ ข้อมูล หลักฐำน เอกสำรเชิงประจักษ์ ท่ี

สนับสนุน 
ผลกำรประเมินตนเอง 

      ๑.1 วิธีกำรพัฒนำ/ผลที่เกิดจำกกำรพัฒนำ 

โรงเรียนบ้านธารนพเก้าส่งเสริมให้ครูจัดกระบวนการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  
โดยการด าเนินงาน/กิจกรรมอย่างหลากหลาย ได้แก่ งานหลักสูตรมีการประชุมปฏิบัติการ ปรับปรุง
หลักสูตรสถานศึกษา ตามมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดฯ(ฉบับปรับปรุงพ.ศ.๒๕๖๐) เพ่ือให้ครูใช้เป็น
กรอบในการจัดการเรียนการสอน การพัฒนาผู้เรียน ส่งเสริม สนับสนุนให้ผู้เรียนบรรลุตามเป้าหมาย
ทีว่่า “การจัดการศึกษาต้องเป็นไปเพ่ือพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ท้ังร่างกาย จิตใจ สติปัญญา 
ความรู้ และคุณธรรม จริยธรรม และวัฒนธรรมในการด ารงชีวิต สามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมี
ความสุข ซึ่งสอดรับกับจุดมุ่งหมายของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 ที่
ได้มุ่งพัฒนาให้ผู้เรียนเป็นคนดี มีปัญญา มีความสุข ดังนั้นโรงเรียนบ้านธารนพเก้าจึงก าหนดมาตรฐาน
การศึกษาด้านคณุภาพผู้เรียนจ านวน 2 ด้าน ได้แก่ 1) ด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและ   
2) ด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน ด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนมุ่งเน้นให้นักเรียนมี
ความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร การคิดค านวณ รวมทั้งการมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ตามหลักสูตรสถานศึกษา มีความสามารถในการวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ มีความสามารถใน
การสร้างนวัตกรรม การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ การสื่อสาร และการมีความรู้  ทักษะพื้นฐาน เจตคติท่ี
ดีต่องานอาชีพ  ส าหรับด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนมุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะและ
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ค่านิยมท่ีดีตามท่ีสถานศึกษาก าหนด และ มีสุขภาวะทางร่างกายและสังคม ความภูมิใจในท้องถิ่น และ
ความเป็นไทยการยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย 

๑.2 ข้อมูล หลักฐำน เอกสำรเชิงประจักษ์ ที่สนับสนุนผลกำรประเมินตนเอง 
ประเด็นภาพความส าเร็จด้านคุณภาพผู้เรียนที่สนับสนุนผลการประเมินตนเอง ได้แก่ 

1)โครงการพัฒนาการอ่านการเขียนภาษาไทย กิจกรรมพัฒนาการอ่านออก เขียนได้ กิจกรรมอ่านคล่อง  
เขียนคล่อง 
๒)โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ กิจกรรมออมทรัพย์ธนาคารโรงเรียน  
กิจกรรมโรงเรียนวิถีพุทธ กิจกรรมค่ายลูกเสือ 
๓)โครงการพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะในการค้นคว้าและคิดอย่างเป็นระบบ กิจกรรมเรียนรู้ด้วยโครงงาน 
STEM โครงการห้องสมุด                       
๔)โครงการส่งเสริมศักยภาพผู้เรียนเพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กิจกรรมแข่งขันทักษะทาง
วิชาการ  กิจกรรมพิชิตNT  กิจกรรมพิชิต O-NET  กิจกรรมศึกษาจากแหล่งเรียนรู้ภายนอก 

๒. จุดเด่น  จุดที่ควรพัฒนำ แผนพัฒนำคุณภำพเพื่อยกระดับให้สูงข้ึน 

จุดเด่น จุดทีค่วรพัฒนำ 
 

สถานศึกษามีการวิเคราะห์ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนและได้ก าหนดเป็นเป้าหมาย
ทางการเรียนโดยใช้ข้อมูลฐาน 3 ปีย้อนหลัง
เป็นเป้าหมายคุณภาพนักเรียนให้พัฒนาสูงขึ้น 
จัดกิจกรรมการเรียนการสอนเน้นการปฏิบัติ 
เน้นทักษะในการอ่าน การเขียน และการคิด
ค านวณ ส่งเสริมผู้เรียนให้พัฒนาเต็มศักยภาพ 
มีการจัดแหล่งเรียนรู้ภายในได้อย่างเหมาะสม 
มีสื่อด้านเทคโนโลยีที่ทันสมัย  ผู้เรียนมี 
สุขภาพกาย สุขภาพจิต ดี กล้าแสดงออก 
และสามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนอย่างมีความสุข 
 

 
การจัดกิจกรรมที่มุ่งเน้นยกระดับ

ผลสัมฤทธิ์ ยังปฏิบัติเฉพาะกลุ่มเป้าหมาย อาจจะ
ต้องเพ่ิมการปูพื้นฐานที่ดีตั้งแต่เริ่มต้นเพื่อให้
นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่ดีข้ึน จนสูงกว่า
ผลการทดสอบระดับชาติได้  การยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์แต่ละกลุ่มสาระประสบผลส าเร็จในระดับ
หนึ่ง โดยคะแนนสูงขึ้นกว่าปีการศึกษาที่ผ่านมา มี
พัฒนาการที่ดีข้ึนตามล าดับ แต่ผลสัมฤทธิ์ระดับชาติ
ของนักเรียนยังต่ ากว่าระดับประเทศ จึงต้องมุ่งเน้น
พัฒนาต่อไป 

จัดกิจกรรมด้านการอ่าน การเขียน 
ค านวณให้กับนักเรียนเรียนร่วม เปรียบเทียบ
ความก้าวหน้าและการพัฒนาของนักเรียนเป็น
รายบุคคล 

แผนพัฒนำคุณภำพเพื่อยกระดับให้สูงขึ้น 

 1) พัฒนาให้นักเรียนมีทักษะในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิดค านวณเป็นไปตาม
เกณฑ์ที่โรงเรียนก าหนดในแต่ระดับชั้น และสูงขึ้นเมื่อเทียบกับปีการศึกษาที่ผ่านมา 
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2) พัฒนาให้นักเรียนมีความสามารถในการคิดจ าแนก แยกแยะ ใคร่ครวญไตร่ตรอง พิจารณา
อย่างรอบคอบโดยใช้เหตุผลประกอบการตัดสินใจ มีการอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และ
แก้ปัญหาอย่างมีเหตุผล   

3) พัฒนาให้นักเรียนมีความสามารถในการรวบรวมความรู้ได้ทั้งด้วยตนเองและการท างานเป็น
ทีม เชื่อมโยงองค์ความรู้ และประสบการณ์มาใช้ในการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ ๆ 

4) พัฒนาให้นักเรียน มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือพัฒนา
ตนเอง และสังคมในด้านการเรียนรู้ การสื่อสาร การท างาน อย่างสร้างสรรค์ และมีคุณธรรม  

5) พัฒนาให้นักเรียน มีความก้าวหน้าในการเรียนรู้ตามหลักสูตรสถานศึกษาจากพ้ืนฐานเดิมใน
ด้านความรู้ ความเข้าใจ ทักษะ  กระบวนการต่าง ๆ รวมทั้ง 

6) พัฒนาให้นักเรียนมีความก้าวหน้าในผลการทดสอบระดับชาติ มีความรู้ ทักษะพื้นฐานใน
การจัดการเจตคติท่ีดีพร้อมที่จะศึกษาต่อในระดับชั้นที่สูงขึ้น มีพฤติกรรมเป็นผู้ที่มีคุณธรรม  จริยธรรม 
เคารพในกฎกติกา  

7) พัฒนาให้นักเรียนมีค่านิยมและจิตส านึกตามที่สถานศึกษามีความภูมิใจในท้องถิ่น เห็น
คุณค่าของความเป็นไทย มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีไทยรวมทั้งภูมิปัญญาไทย     

8) พัฒนาให้นักเรียน มีการรักษาสุขภาพกาย สุขภาพจิต อารมณ์ และสังคม แสดงออกอย่าง
เหมาะสมในแต่ละชว่งวัย 

มำตรฐำนที่ 2  กระบวนกำรบริหำรและกำรจัดกำร ระดับคุณภำพ   ดี 

๑. วิธีกำรพัฒนำ/ผลที่เกิดจำกกำรพัฒนำ ข้อมูล หลักฐำน เอกสำรเชิงประจักษ์ ท่ี
สนับสนุนผลกำรประเมินตนเอง 
      ๑.1 วิธีกำรพัฒนำ/ผลที่เกิดจำกกำรพัฒนำเพ่ือให้บรรลุตามกระบวนการบริหารและ
การจัดการคุณภาพของสถานศึกษา ในโรงเรียนบ้านธารนพเก้า  การด าเนินการวิเคราะห์สภาพปัญหา   
ผลการจัดการศึกษาที่ผ่านมา  โดยใช้ข้อมูลฐานในการก าหนดเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจอย่าง
ชัดเจน  ในด าเนินการพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้าน  ตามหลักสูตรสถานศึกษาทุก
กลุ่มเป้าหมาย  เชื่อมโยงกับชีวิตจริง จัดท าแผนพัฒนา คุณภาพจัดการศึกษา ด าเนินงานพัฒนาครูและ
บุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญ  ทางด้านวิชาชีพ  ตามความต้องการของครูและสถานศึกษา   จัด
สภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ   และจัดระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ  เพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับสภาพของโรงเรียน
บ้านธารนพเก้า    



๑๗ 

    

 

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self – Assessment Report :SAR) 

      ๑.2  ข้อมูล หลักฐำน เอกสำรเชิงประจักษ์ ที่สนับสนุนผลกำรประเมินตนเอง 

ประเด็นภาพความส าเร็จด้านกระบวนการบริหารและการจัดการได้แก่ โรงเรียนมีเป้าหมาย
วิสัยทัศน์ และพันธกิจที่โรงเรียนก าหนดชัดเจน สอดคล้องกับบริบทของโรงเรียน ความต้องการของ
ชุมชน  มีระบบการบริหารจัดการคุณภาพอย่างเป็นระบบ  วางแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาโดย
น าแผนไปปฏิบัติ   ติดตาม  ตรวจสอบ  ประเมินผล  และปรับปรุง  พัฒนางานอย่างต่อเนื่อง มีการ
บริหารอัตราก าลัง  ทรัพยากรทางการศึกษา  และระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน  มีการนิเทศภายใน  น า
ข้อมูลมาใช้ในการพัฒนาบุคลากร  และผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนในการวางแผน ปรับปรุง  พัฒนาและ
ร่วมกันรับผิดชอบต่อการจัดการศึกษา มีการบริหารจัดการเกี่ยวกับงานวิชาการ รวมถึงการจัดการเรียน
การสอนของกลุ่มเรียนร่วมด้วย มีการส่งเสริมสนับสนุนพัฒนาครูและบุคลากรตรงตามความต้องการ
และจัดให้มีชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ  มาใช้ในการพัฒนางานและการเรียนรู้ของผู้เรียน จัด
สภาพแวดล้อมทางกายภาพ ภายในและภายนอกห้องเรียน และสภาพแวดล้อมทางสังคมที่เอ้ือต่อการ
จัดการเรียนรู้ของผู้เรียนที่มีคุณภาพ  มีความปลอดภัย จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ สนับสนุนการบริหาร
จัดการ และการจัดการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับสภาพของโรงเรียน พัฒนาบริการด้านเทคโนโลยี  
สารสนเทศ มีห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์เพ่ือใช้ในการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้อย่าง
เหมาะสม 

๒. จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนำ แผนพัฒนำคุณภำพเพื่อยกระดับให้สูงข้ึน 

จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนำ 
 
        โรงเรียนมีเป้าหมาย  วสิัยทัศน์  พันธกิจ 
ที่ก าหนดไว้ชัดเจน  สอดคล้องกับบริบทของ
โรงเรียนตามความต้องการของชุมชน  
วัตถุประสงค์ของแผนการจัดการศึกษาของชาติ  
นโยบายของรัฐบาลและต้นสังกัด  ทันต่อการ
เปลี่ยนแปลงของสังคม  พัฒนางานวิชาการเน้น
คุณภาพผู้เรียนรอบด้าน  ตามหลักสูตร
สถานศึกษา และส่งเสริมสนับสนุนพัฒนาครูและ
บุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญตรงตามความ
ต้องการ  ให้เป็นชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ  
มาใช้ในการพัฒนางานและการเรียนรู้ของผู้เรียน 
 

 
     โรงเรียนควรจัดให้มีอาคารแลห้องปฏิบัติการ
ที่เพียงพอและเหมาะสมต่อการจัดการเรียนรู้ 
มีการนิเทศ  ติดตาม  ที่ชัดเจน 
 

  



๑๘ 

    

 

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self – Assessment Report :SAR) 

แผนพัฒนำคุณภำพเพื่อยกระดับให้สูงขึ้น 

1) โครงการจัดหาคอมพิวเตอร์ที่มีคุณภาพสูงเพื่อให้ทันต่อเทคโนโลยีและเพียงพอต่อความ
ต้องการของนักเรียน 

2) กิจกรรมเสริมหลักสูตรที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้าน 
๓)  โครงการพัฒนาครูพัฒนาครูสู่ครูมืออาชีพ 
3)  โครงการจัดสภาพแวดล้อมให้เป็นแหล่งเรียนรู้  

มำตรฐำนที่ 3  กระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญ 
ระดับคุณภำพ  ดี 

๑.วิธีกำรพัฒนำ/ผลที่เกิดจำกกำรพัฒนำ ข้อมูล หลักฐำน เอกสำรเชิงประจักษ์ ท่ีสนับสนุน
ผลกำรประเมินตนเอง 

  ๑.1 วิธีกำรพัฒนำ/ผลที่เกิดจำกกำรพัฒนำ 

โรงเรียนบ้านธารนพเก้าส่งเสริมให้ครูจัดกระบวนการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ โดย
การด าเนินงาน/กิจกรรมอย่างหลากหลาย ได้แก่ งานหลักสูตรมีการประชุมปฏิบัติการ ปรับปรุง
หลักสูตรสถานศึกษา ตามมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดฯ(ฉบับปรับปรุงพ.ศ.๒๕๖๐) ส่งเสริมให้ครู
จัดการเรียนการสอนเน้นการปฏิบัติ (Active learning)  ให้ผู้เรียนผ่านกระบวนการคิด ปฏิบัติจริง เพื่อ
น าไปสู่การเรียนรู้ที่ลึกซ้ึงและคงทน  ตามมาตรฐานและตัวชี้วัดของหลักสูตรสถานศึกษา  ให้นักเรียนมี
ส่วนร่วม ครูรู้จักผู้เรียนเป็นรายบุคคล ด าเนินการตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และน า
ผลมาพัฒนาผู้เรียน รวมทั้งร่วมกันแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และน าผลที่ได้มาปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ ครูมี
แผนการจัดการเรียนรู้ที่สามารถน าไปใช้จัดกิจกรรมได้จริง ครูใช้สื่อ และแหล่งเรียนรู้ มีการบริหาร
จัดการชั้นเรียนเชิงบวก เพ่ือให้เด็กรักการเรียนรู้และเรียนรู้ร่วมกันอย่างมีความสุข ครูร่วมแลกเปลี่ยน
เรียนรู้และน าข้อมูลมาร่วมพัฒนาปรับปรุงการจัดการเรียนรู้และสอนตามแผน ครูผลิตนวัตกรรม 
แผนการจัดการเรียนรู้ อีกท้ังปรับโครงสร้างรายวิชา สัดส่วนคะแนนแต่ละหน่วย ก าหนดคุณลักษณะอัน
พึงประสงค์ท่ีสอดคล้องกับหน่วยการเรียนรู้ สนับสนุนให้ครูจัดการเรียนการสอนที่สร้างโอกาสให้
นักเรียนทุกคนมีส่วนร่วม ได้ลงมือปฏิบัติจริงจนสรุปความรู้ได้ด้วยตนเอง จัดการเรียนการสอนที่เน้น
ทักษะการคิด เช่น จัดการเรียนรู้ด้วยโครงงานโดยสอดแทรกการท าโครงงานไปในรายวิชาต่างๆ รวมถึงมี
การเพ่ิมรายวิชา วิศวกรน้อย และSTME ในรายวิชาเพ่ิมเติม เป็นต้น 

 

  



๑๙ 

    

 

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self – Assessment Report :SAR) 

๑.๒ ข้อมูล หลักฐำน เอกสำรเชิงประจักษ์ ที่สนับสนุนผลกำรประเมินตนเอง 

ประเด็นภาพความส าเร็จด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ที่
สนับสนุนผลการประเมินตนเอง ได้แก่หลักสูตรสถานศึกษา หลักสูตรรายวิชาเพ่ิมเติม กิจกรรมชุมนุม 
ให้นักเรียนเลือกตามความถนัดและความสนใจผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง โดยในแต่ละวิชาจะ
มีโครงงานที่เกิดจากการประยุกต์เนื้อหาในรายวิชานั้นๆ ผ่านการคิด การท างานอย่างเป็นระบบ และ
เกิดเป็นโครงงานของแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ รวมไปถึงผลงานนักเรียนที่เกิดจากการเรียนใน
รายวิชา STME และวิศวกรน้อย รายวิชาเหล่านี้ล้วนแต่เป็นรายวิชาที่สนับสุนนให้เด็กคิดอย่างมีระบบ 
และการมีส่วนร่วมในการเรียนการสอนที่เกิดจากความสนใจของนักเรียนเองผ่านการคิดแบบโครงงาน 
ได้ลงมือปฏิบัติจริง 

3. จุดเด่น  จุดที่ควรพัฒนำ แผนพัฒนำคุณภำพเพื่อยกระดับให้สูงข้ึน 

จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนำ 
 

ครูมีความตั้งใจ มุ่งมั่นในการ
พัฒนาการสอน โดยจัดกิจกรรมให้นักเรียนได้
เรียนรู้ ที่เน้นทักษะกระบวนการคิด ได้ปฏิบัติจริง 
มีการให้วิธีการและแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย ให้
นักเรียนแสวงหาความรู้ จากสื่อเทคโนโลยีด้วย
ตนเองอย่างต่อเนื่อง นักเรียนมีส่วนร่วมในการ
จัดบรรยากาศ สภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการ
เรียนรู้  

 
ควรน าภูมิปัญญาท้องถิ่นให้เข้ามามีส่วนร่วมใน
การจัดกิจกรรมให้นักเรียนได้เรียนรู้ และการให้
ข้อมูลย้อนกลับแก่นักเรียนทันทีเพ่ือนักเรียน
น าไปใช้พัฒนาตนเองและต่อยอดได้ 
 

 

แผนพัฒนำคุณภำพเพื่อยกระดับให้สูงข้ึน 

1) โครงการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา 
2) โครงการจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน 
3) โครงการพัฒนาการใช้สื่อ เทคโนโลยี สู่ห้องเรียน การจัดหาคอมพิวเตอร์ที่มีคุณภาพที่

สูงขึ้น  
4) โครงการส่งเสริมให้ครูจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้และน าไปใช้จริง 
5) กิจกรรมส าหรับนักเรียนที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ/นักเรียนเรียนรวมให้นักเรียน

มีความรู้สูงขึ้นตามระดับชั้น 
 

  



๒๐ 

    

 

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self – Assessment Report :SAR) 

สรุปผลกำรด ำเนินงำนมำตรฐำนกำรศึกษำ ระดับกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 

มำตรฐำนที่ 1 คุณภำพของผู้เรียน 

1.1  ผลสัมฤทธิ์ทำงวิชำกำรของผู้เรียน 

ประเด็นพิจารณา โครงการ/กิจกรรม หลักฐานเชิงประจักษ/์ผลงานโดดเด่น 
1. มีความสามารถในการ

อ่าน การเขียน การสื่อสาร 
และการคิดค านวณ 

 
 

โครงการกิจกรรมพิเศษ
เพ่ือตอบสนองนโยบาย
จุดเน้นกิจกรรมพัฒนาการ
อ่านออก เขียนคล่อง 
กิจกรรมการอ่าน 

-ผลการประเมินความสามารถด้านการ
อ่าน  (Reading  Test)  ของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่  1  โดยส านักทดสอบ
ทางการศึกษา 

-ผลการวัดความสามารถในการอ่านและ
การเขียนของนักเรียน  ชั้นประถมศึกษา
ปีที่  1-6  ปีการศึกษา 256๒  โดย
ส านักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา     

 

2. มีความสามารถในการ
คิดวิเคราะห์ คิดอย่างมี
วิจารณญาณ อภิปราย

แลกเปลี่ยน ความคิดเห็น 
และแก้ปัญหา 

-โครงการพัฒนาผู้เรียนให้
มีทักษะในการค้นคว้าและ
คิดอย่างเป็นระบบ/
กิจกรรมเรียนรู้ด้วย
โครงงาน 
-เปิดรายวิชาเพ่ิมเติม 

- โครงงาน ผลงานนักเรียน 
-ผลการเรียนในการวิชาวิศวกรน้อย และ
STEM 

3. มีความสามารถในการ
สร้างนวัตกรรม 

 

-กิจกรรมพิเศษเพ่ือ
ตอบสนองนโยบาย/
กิจกรรม Active 
learning 
-เปิดรายวิชาเพ่ิมเติม 

-ผลงานนักเรียน,นวัตกรรมของครู/
นักเรียน 
-ผลการเรียนในการวิชาวิศวกรน้อย และ
STEM 

4. มีความสามารถในการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศและ

การสื่อสาร 

โครงการส่งเสริมให้
สถานศึกษาเป็นสังคมแห่ง
การเรียนรู้ 

-มีห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 

5. มีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนตามหลักสูตร

สถานศึกษาผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนตามหลักสูตร

สถานศึกษา 

โครงการพัฒนาหลักสูตร
สถานศึกษา 

-หลักสูตรสถานศึกษา 
- ผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนชั้น 
 ป.1-ป.๖ และม.๑-ม.๓ 
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รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self – Assessment Report :SAR) 

 

ประเด็นพิจารณา โครงการ/กิจกรรม หลักฐานเชิงประจักษ์/ผลงานโดดเด่น 
6. มีผลการทดสอบระดับชาติ 

 
 

โครงการส่งเสริมศักยภาพ
ผู้เรียนเพื่อยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

- ผล NT , ผล O-Net 
- การทดสอบชั้น ป.1-ป.๖  
และม.๑-ม.๓ 

7. มีความรู้ ทักษะพ้ืนฐาน และ
เจตคติที่ดีต่องานอาชีพ 

 
 

โครงการพัฒนาอาชีพพ้ืนฐาน
ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง 
โรงเรียนคุณภาพประจ า
ต าบล 

-ภาพการท าอาหารคาวหวาน,
การเก็บพืชผักสวนครัวมาขาย
สร้างรายได้ 

 

1.2 คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน 

ประเด็นพิจารณา โครงการ/กิจกรรม หลักฐานเชิงประจักษ์/ผลงานโดดเด่น 
1. การมีคุณลักษณะและ

ค่านิยมท่ีดีตามท่ีสถานศึกษา
ก าหนด   

โครงการส่งเสริมคุณธรรม
จริยธรรมที่พึงประสงค์ 

- ภาพการเข้าค่ายคุณธรรม 

2. ความภูมิใจในท้องถิ่นและ
ความเป็นไทย 

โครงการวันส าคัญต่างๆ - ภาพกิจกรรมการร่วมในวัน
ส าคัญต่างๆ 

3. การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกัน
บนความแตกต่างและ

หลากหลาย 

โครงการนักเรียนเรียนร่วม - บันทึกนักเรียนรายบุคคล 

4. สุขภาวะทางร่างกาย และจิต
สังคม 

 
  

โครงการส่งเสริมสุขภาพ 
โครงการ อย.น้อย 

- แบบบันทึกน้ าหนัก/ส่วนสูงของ
นักเรียน 
- แบบบันทึกนักเรียนรายบุคคล 
- ภาพถ่าย 

 

  



๒๒ 

    

 

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self – Assessment Report :SAR) 

มำตรฐำนที่ 2 กระบวนกำรบริหำรและกำรจัดกำร 

ประเด็นพิจารณา โครงการ/กิจกรรม หลักฐานเชิงประจักษ์/ผลงานโดดเด่น 
1. มีเป้ำหมำยวิสัยทัศน์และ 
 พันธกิจที่สถำนศึกษำก ำหนด
ชัดเจน 

โครงการระบบประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษา 

- มาตรฐานของโรงเรียน 

2. มีระบบบริหำรจัดกำร
คุณภำพของสถำนศึกษำ 
  

โครงการส่งเสริมระบบ
ประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษา 

- ข้อมูลสารสนเทศของโรงเรียน 
- รายงานผลการประกันคุณภาพ 
- มาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา 

3. ด ำเนินงำนพัฒนำงำน
วิชำกำรที่เน้นคุณภำพผู้เรียน
รอบด้ำนตำมหลักสูตร
สถำนศึกษำและทุก
กลุ่มเป้ำหมำย 

โครงการพัฒนาหลักสูตร
สถานศึกษา 

- หลักสูตรสถานศึกษา 
- หลักสูตรรายวิชาเพ่ิมเติม 

4. พัฒนำครูและบุคลำกรให้มี
ควำมเชี่ยวชำญทำงวิชำชีพ 
  

โครงการพัฒนาศักยภาพ
บุคลากร/กิจกรรมเพ่ิม
ประสิทธิภาพของครู/ศึกษาดูงาน 

- บันทึกการไปราชการ 
- บันทึกการอบรม/ดูงาน 
- ภาพถ่าย 

5. จัดสภำพแวดล้อมทำง
กำยภำพและสังคมที่เอื้อต่อ
กำรจัดกำรเรียนรู้อย่ำงมี
คุณภำพ 

โครงการส่งเสริมให้
สถานศึกษาเป็นสังคมแห่ง
การเรียนรู้กิจกรรมพัฒนา
แหล่งการเรียนรู้ 

- สนามเด็กเล่น 
- มีห้องปฏิบัติการต่างๆ เช่น 
ห้องสมุด ห้องปฏิบัติคอมพิวเตอร์ 

6. จัดระบบเทคโนโลยี
สำรสนเทศเพื่อสนับสนุนกำร
บริหำรจัดกำรและกำรจัดกำร
เรียนรู้ 
 

โครงการพัฒนาระบบ
เทคโนโลยี 

-ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 
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รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self – Assessment Report :SAR) 

มำตรฐำนที่ 3  กระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญ 

ประเด็นพิจำรณำ โครงกำร/กิจกรรม หลักฐำนเชิงประจกัษ์/ผลงำนโดด
เด่น 

1. จัดกำรเรียนรู้ผ่ำน
กระบวนกำรคิดและปฏิบัติจริง 
และสำมำรถน ำไปประยุกต์ใช้
ในชีวิตได้ 

โครงการพัฒนาผู้เรียนให้มี
ทักษะในการค้นคว้าและคิด
อย่างเป็นระบบ/กิจกรรม
เรียนรู้ด้วยโครงงาน 

-โครงงาน 
-ผลงานนักเรียน 
-ภาพถ่าย 

2.ใช้สื่อเทคโนโลยีสำรสนเทศ 
และ แหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อกำร
เรียนรู้  
 

โครงการส่งเสริมให้
สถานศึกษาเป็นสังคมแห่ง
การเรียนรู้/กิจกรรมปรับปรุง
สภาพแวดล้อมพัฒนาแหล่ง
เรียนรู้ 

- ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 
 

3. มีกำรบริหำรจัดกำรชั้นเรียน
เชิงบวก 
 
 

โครงการพัฒนาผู้เรียนให้มี
ทักษะในการค้นคว้าและคิด
อย่างเป็นระบบ/กิจกรรม
เรียนรู้ด้วยโครงงาน/วิศวกร
น้อย/STEM 

- โครงงาน 
- ผลงานนักเรียน 

4. ตรวจสอบและประเมิน
ผู้เรียนอย่ำงเป็นระบบและน ำ
ผลมำพัฒนำผู้เรียน 
 

โครงการส่งเสริมศักยภาพ
ผู้เรียนเพื่อยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน/
กิจกรรม 

- แบบประเมินด้านการเรียน 
- แบบ ป.พ.ต่างๆ 
- ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
-แผนยกผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

5. มีกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้และ
ให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อ
พัฒนำและปรับปรุงกำรจัดกำร
เรียนรู้ที่เหมำะสมกับสภำพของ
สถำนศึกษำ 
 

โครงการประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษา/กิจกรรม
ตรวจสอบประเมินคุณภาพ
ภายในตามมาตรฐาน
การศึกษา 

-ข้อมูลสารสนเทศ 
-แผนปฏิบัติการประจ าปี 
-แผนพัฒนาการจัดการศึกษา 
-มาตรฐานการศึกษา 
-รายงาน SAR 
-รายงานการประชุมอบรม 
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รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self – Assessment Report :SAR) 

 

 

สรุปผล แนวทำงกำรพัฒนำและต้องกำรควำมช่วยเหลือ ระดับปฐมวัย 

1. ระดับคุณภาพ ดีเลิศ 

2. วิธีการพัฒนา/ผลที่เกิดจากการพัฒนา ข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ ที่สนับสนุนผลการ
ประเมินตนเอง 

 2.1 วิธีการพัฒนา/ผลที่เกิดจากการพัฒนา 
 -  ด้ำนคุณภำพของเด็ก  ได้มีการพัฒนาการเด็กทั้ง 4 ด้านทั้งด้านร่างกาย  อารมณ์ จิตใจ 
ด้านสังคม และสติปัญญา 
 -  ด้ำนกระบวนกำรบริหำรและจัดกำร  จัดให้ครูมีเพียงพอกับชั้นเรียน  จัดสภาพแวดล้อม
และสื่อการเรียนรู้และจัดให้มีสื่อเทคโนโลยีเพ่ือการเรียนรู้สนับสนุนการจัดประสบการณ์ 
 -  กำรจัดประสบกำรณ์ที่เน้นเด็กเป็นส ำคัญ  จัดประสบการณ์ที่ส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการทุก
ด้านอย่างสมดุล  สร้างโอกาสให้เด็กได้รับประสบการณ์ตรงเล่นอย่างมีความสุข มีการจัดบรรยากาศที่
เอ้ือต่อการเรียนรู้  

 2.2 ข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ ที่สนับสนุนผลการประเมินตนเอง 
      -  สรุปโครงการต่าง ๆ เช่นโครงการ ส่งเสริมพัฒนาการด้านร่างกาย ด้านอารมณ์ ด้านสังคม  
      -  ภาพโครงการวันส าคัญต่าง ๆ  
      -  กิจกรรมการจัดประสบการณ์  
      -  โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย 
      -  บันทึกการใช้สื่อ/บันทึกแหล่งเรียนรู้ 
      -  หลักสูตรสถานศึกษา รายงานประเมินตนเอง  
 

๓. จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา แผนพัฒนาคุณภาพเพ่ือยกระดับให้สูงขึ้น 
จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา 

      -มีโครงการส่งเสริมพัฒนาการเด่นชัด 
      -มีหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยที่น าสู่การ
ปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 

      -การชว่ยเหลือตนเองทั้งที่บ้านและ
โรงเรียน 
      -ประสานความร่วมมือกับผู้ปกครองให้มี
ส่วนร่วมในการจัดประสบการณ์เด็ก 
      -อาคารเรียนมีสภาพทรุดโทรม  

 

ส่วนที่ 3 
สรุปผล  



๒๕ 

    

 

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self – Assessment Report :SAR) 

 
 

 
มำตรฐำนที่ 1 คุณภำพเด็ก 

ประเด็นพิจำรณำ โครงกำร/กิจกรรม หลักฐำนเชิงประจกัษ์/ผลงำนโดดเด่น 

1. มีพัฒนาการด้านร่างกาย 
แข็งแรง มีสุขนิสัยที่ดี และดูแล
ความปลอดภัยของตนเองได้ 

1.โครงการหนูน้อยวัยสดใส
ร่างกายแข็งแรง(ด้าน
ร่างกาย) - กิจกรรมแปรงฟัน
กิจกรรมการตรวจร่างกาย
เล็บ ฟัน 

-กิจกรรมการออกก าลังกาย
ตอนเช้ากิจกรรมเคลื่อนไหว
และจังหวะ  
  - กิจกรรมการชั่งน้ าหนัก 
วัดส่วนสูง  ( แบบบันทึก)   
 -กิจกรรม  Home Room
บริการอาหารเสริมนม 
อาหารกลางวัน 
 -กิจกรรมทดสอบ
สมรรถภาพ 
-กิจกรรมเสริมประสบการณ์ 
 

--สรุปโครงการ 
-ภาพการด าเนินกิจกรรมตาม
โครงการ 
-ผลการประเมินพัฒนาการด้าน
ร่างกาย 

2. มีพัฒนาการด้านอารมณ์ 
จิตใจ ควบคุมและแสดงออก
ทางอารมณ์ได้ 

 

1โครงการหนูน้อยวัยสดใส
อารมณ์และจิตใจเบิกบาน
(ด้านอารมณ์ – จิตใจ) 
      - กิจกรรมศิลปะ 
      - กิจกรรมร้องเพลง  
ดนตรี เคลื่อนไหวและจังหวะ 
      - กิจกรรมกลางแจ้ง  
กีฬา  สนามเด็กเล่น 
      - กิจกรรมการท าสมาธิ
ก่อนเรียน 

--สรุปโครงการ 
-ภาพการด าเนินกิจกรรมตาม
โครงการ 
-ผลการประเมินพัฒนาการด้าน
อารมณ-์จิตใจ 

สรุปผลการด าเนินงานตามมาตรฐานการศึกษา ระดับปฐมวัย 

โรงเรียนบ้านธารนพเก้า 
 



๒๖ 

    

 

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self – Assessment Report :SAR) 

ประเด็นพิจำรณำ โครงกำร/กิจกรรม หลักฐำนเชิงประจกัษ์/ผลงำนโดดเด่น 

       - กิจกรรมการฟังนิทาน 
      - ทัศนะศึกษาแหล่ง
เรียนรู้  เที่ยวชมธรรมชาติ 
 

 

3. มีพัฒนาการด้านสังคม 
ช่วยเหลือตนเอง และเป็น
สมาชิกท่ีดีของสังคม  

 

1 โครงการหนูน้อยวัย
สดใสใส่ใจบุคคลรอบข้าง
(ด้านสังคม) 
    - เข้าร่วมกิจกรรม
ต่าง ๆ ที่ทางโรงเรียนจัด
ขึ้น  
    - กิจกรรมวันไหว้ครู 
    - กิจกรรมวันแม่ วัน
พ่อ  
  - กิจกรรมเกี่ยวกับ
พระพุทธศาสนา 
     - กิจกรรมโฮมรูม 
     - กิจกรรมอื่น เช่น 
วันภาษาไทย 

 

-สรุปโครงการ 
-ภาพการด าเนินกิจกรรมตาม
โครงการ 
-ผลการประเมินพัฒนาการด้าน
สังคม 

4. มีพัฒนาการด้านสติปัญญา 
สื่อสารได้มีทักษะการคิดพ้ืนฐาน 
และแสวงหาความรู้ได้ 

1 โครงการหนูน้อยสมองไว
ใส่ใจทุกกิจกรรม(ด้าน
สติปัญญา) 

- โครงการบ้าน
นักวิทยาศาสตร์น้อย 
 -  กิจกรรมการสอนแบบ
โครงงาน /โครงการ 
   - กิจกรรมศิลปะ   
 - กิจกรรมทัศนะศึกษาจาก
แหล่งเรียนรู้ 
 - กิจกรรมเกมการศึกษา 

-สรุปโครงการ 
-ภาพการด าเนินกิจกรรมตาม
โครงการ 
-ผลการประเมินพัฒนาการด้าน
สติปัญญา 



๒๗ 

    

 

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self – Assessment Report :SAR) 

มำตรฐำนที่ 2 กระบวนกำรบริหำรและกำรจัดกำร 

ประเด็นพิจำรณำ โครงกำร/กิจกรรม หลักฐำนเชิงประจกัษ์/ผลงำนโดดเด่น 

1. มีหลักสูตรครอบคลุม 
พัฒนาการทั้ง  4 ด้าน 
สอดคล้องกับบริบทของ
ท้องถิ่น 

-หลักสูตรสถานศึกษา -รูปภาพการด าเนินกิจกรรม 

 

2. จัดครูให้เพียงพอกับชั้น
เรียน 

-โครงการพัฒนาบุคคลากร  -สรุปโครงการ 
- 

3. ส่งเสริมให้ครูมีความ
เชี่ยวชาญ ด้านการ 
จัดประสบการณ์ 

โครงการพัฒนาบุคลากร 
-กิจกรรม PLC 
-  กิจกรรมประชุมเชิง
ปฏิบัติการ 
- กิจกรรมอบรมคูปองครู 

รายงานกิจกรรมตามโครงการ 
-รูปภาพการจัดกิจกรรม 
  -เกียรติบัตร 
  -การขยายผลสู่เพ่ือนครู 

4. จัดสภาพแวดล้อมและสื่อ
เพ่ือการเรียนรู้ อย่างปลอดภัย 
และเพียงพอ 

 

โครงการส่งเสริมให้สถานศึกษา
เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ 
-กิจกรรมปรับปรงุสภาพแวดล้อม
พัฒนาแหล่งเรยีนรู ้
-ห้องปฏิบัติการ 

-หลักฐานการใช้ห้องคอมพิวเตอร์ 
-ตารางกิจกรรม(ผนวกกิจกรรม
กลางแจ้ง) 
 

 

5. ให้บริการสื่อเทคโนโลยี
สารสนเทศและสื่อการเรียนรู้
เพ่ือสนับสนุนการจัดประสบการณ ์

โครงการส่งเสริมให้สถานศึกษา
เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ 
-กิจกรรมจัดหาสื่อการเรยีนการสอน 

-สื่อในห้องเรียน 

-ห้องปฏิบัติการ 

6. มีระบบบริหารคุณภาพที่
เปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องทุก
ฝ่ายมีส่วนร่วม 

โครงการส่งเสริมระบบประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษา 

รายงานผลการประเมินตนเอง 

-การนิเทศติดตาม 

 

 

 

 



๒๘ 

    

 

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self – Assessment Report :SAR) 

มำตรฐำนที่ 3 กำรจัดประสบกำรณ์ที่เน้นเด็กเป็นส ำคัญ 

ประเด็นพิจำรณำ โครงกำร/กิจกรรม หลักฐำนเชิงประจกัษ์/ผลงำนโดด
เด่น 

1. จัดประสบการณ์ที่ส่งเสริมให้
เด็กมีพัฒนาการทุกด้านอย่าง
สมดุลเต็มศักยภาพ 
 

-โครงการพัฒนาด้านร่างกาย  
-โครงการพัฒนาด้านอารมณ์ 
-โครงการพัฒนาด้านสังคม 
-โครงการพัฒนาด้าน 
สติปัญญา 

-รายงานกิจกรรมตามโครงการ 
-รูปภาพการจัดกิจกรรม 
 

2. สร้างโอกาสให้เด็กได้รับ
ประสบการณ์ตรง เล่น และ
ปฏิบัติอย่างมีความสุข 

 

-โครงการส่งเสริมพัฒนาการ
ทั้ง 4 ด้าน  
-โครงการทัศนะศึกษาแหล่ง
เรียนรู้ 

-รายงานกิจกรรมตามโครงการ 
-รูปภาพการจัดกิจกรรม 
 

3. จัดบรรยากาศที่เอ้ือต่อการ
เรียนรู้ใช้สื่อและเทคโนโลยีที่
เหมาะสมกับวัย 

- โครงการนิเทศห้องเรียน 
-การจัดบรรยากาศในชั้นเรียน 

-รายงานกิจกรรมตามโครงการ 
-รูปภาพการจัดกิจกรรม 
 

4. ประเมินพัฒนาการเด็กตาม
สภาพจริงและน าผลการประเมิน
พัฒนาการเด็กไปปรับปรุงการ
จัดประสบการณ์และพัฒนาเด็ก 

-แบบประเมินพัฒนาการ -ผลการประเมินพัฒนาการ 
-รูปภาพการจัดกิจกรรม 
- 

 

 
 
  



๒๙ 

    

 

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self – Assessment Report :SAR) 

กำรเปรียบเทียบค่ำเป้ำหมำยกับผลกำรประเมนิตนเองของสถำนศึกษำ  
ระดับกำรศึกษำขั้นพื้นพื้นฐำน 

  การเปรียบเทียบค่าเป้าหมายตามประกาศ  โรงเรียนบ้านธารนพเก้า เรื่อง  ให้ใช้มาตรฐาน
การศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  เพ่ือการประกันคุณภาพภายใน ผลการประเมินตนเองของ
สถานศึกษา   

(Self-Assessment  Report: SAR)  ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  ดังนี้  

 ระดับกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน  ปีกำรศึกษำ  256๒ 

มำตรฐำนกำรศึกษำ ค่ำเป้ำหมำยตำม
มำตรฐำน
กำรศึกษำ   

ปีกำรศึกษำ 256
๒ 

ผลกำรประเมิน
ตนเองของ
สถำนศึกษำ 

ปีกำรศึกษำ 256
๒ 

กำรบรรลุ 
ค่ำเป้ำหมำย 

(บรรลุ/ 
ไม่บรรลุ) 

ภาพรวมระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน    
  มาตรฐานที่ 1  คุณภาพของผู้เรียน    
    1.1  ผลสัมฤทธิ์ทำงวิชำกำรของผู้เรียน 
 1)  นักเรียนมีควำมสำมำรถในกำร
อ่ำน  กำรเขียน  กำรสื่อสำรและกำรคิด
ค ำนวณ  ตำมเกณฑ์ที่สถำนศึกษำก ำหนด 

ดี ดี บรรลุ 

 2)  นักเรียนมีควำมสำมำรถในกำร
วิเครำะห์  คิดอย่ำงมีวิจำรณญำณ  อภิปรำย
แลกเปลี่ยนควำมคิดเห็น  และแก้ปัญหำได้  
ตำมเกณฑ์ที่สถำนศึกษำก ำหนด 

พอใช้ พอใช้ บรรลุ 

 3)  นักเรียนมีควำมสำมำรถในกำร
สร้ำงนวัตกรรม  ตำมเกณฑ์ที่สถำนศึกษำ
ก ำหนด 

พอใช้ พอใช้ บรรลุ 

 4)  นักเรียนมีควำมสำมำรถในกำร
ใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศในกำรสืบค้นข้อมูล
และสื่อสำรได้  ตำมเกณฑ์ที่สถำนศึกษำ
ก ำหนด 

พอใช้ พอใช้ บรรลุ 

 5)  นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทำงกำร
เรียนตำมหลักสูตรสถำนศึกษำ 

พอใช้ ดี บรรลุ 

 6)  นักเรียนมีควำมรู้  ทักษะพื้นฐำน  
และเจตคติที่ดีต่องำนอำชีพ ตำมเกณฑ์ที่
สถำนศึกษำก ำหนด 

ดี ดี บรรลุ 



๓๐ 

    

 

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self – Assessment Report :SAR) 

มำตรฐำนกำรศึกษำ ค่าเป้าหมายตาม
มาตรฐานการศึกษา   
ปีการศึกษา 256๒ 

ผลการประเมิน
ตนเองของ
สถานศึกษา 

ปีการศึกษา 256๒ 

การบรรลุ 
ค่าเป้าหมาย 

(บรรลุ/ 
ไม่บรรลุ) 

    1.2  คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 
 1)  นักเรียนมีคุณลักษณะและ
ค่ำนิยมที่ดี  ตำมเกณฑ์ที่สถำนศึกษำก ำหนด 

ดี ดี บรรลุ 

 2)  นักเรียนมีควำมภูมิใจในท้องถิ่น
และควำมเป็นไทย  ตำมเกณฑ์ที่สถำนศึกษำ
ก ำหนด 

ดี ดี บรรลุ 

 3)  นักเรียนยอมรับที่จะอยู่ร่วมกัน
บนควำมแตกต่ำงและหลำกหลำย ตำมเกณฑ์
ที่สถำนศึกษำก ำหนด 

ดี ดี บรรลุ 

 4)  นักเรียนมีสุขภำวะทำงร่ำงกำย
และจิตสังคม  ตำมเกณฑ์ที่สถำนศึกษำ
ก ำหนด 

ดี ดี บรรลุ 

  มาตรฐานที่ 2  กระบวนการบริหารและการ
จัดการ 

   

    2.1  โรงเรียนก ำหนดเป้ำหมำย  วิสัยทัศน์  
และพันธกิจที่ชัดเจน 

พอใช้ ดี บรรลุ 

    2.2  โรงเรียนมีระบบบริหำรจัดกำร
คุณภำพของสถำนศึกษำ 

พอใช้ ดี บรรลุ 

    2.3  โรงเรียนมีกำรพัฒนำวิชำกำรที่เน้น
คุณภำพผู้เรียนรอบด้ำนตำมหลักสูตร
สถำนศึกษำ  และทุกกลุ่มเป้ำหมำย 
 

ดี ดี บรรลุ 

    2.4  โรงเรียนพัฒนำครูและบุคลำกรให้มี
ควำมเชี่ยวชำญทำงวิชำชีพ 
 

พอใช้ ดี บรรลุ 

    2.5  โรงเรียนจัดสภำพแวดล้อมทำง
กำยภำพและสังคมที่เอื้อต่อกำรจัดกำรเรียนรู้
อย่ำงมีคุณภำพ 

ดี ดี บรรลุ 

    2.6  โรงเรียนจัดระบบเทคโนโลยี
สำรสนเทศเพื่อสนับสนุนกำรบริหำรจัดกำร
และกำรจัดกำรเรียนรู้ 
 

พอใช้ ดี บรรลุ 



๓๑ 

    

 

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self – Assessment Report :SAR) 

มำตรฐำนกำรศึกษำ ค่าเป้าหมายตาม
มาตรฐานการศึกษา   
ปีการศึกษา 256๒ 

ผลการประเมิน
ตนเองของ
สถานศึกษา 

ปีการศึกษา 256๒ 

การบรรลุ 
ค่าเป้าหมาย 

(บรรลุ/ 
ไม่บรรลุ) 

มาตรฐานที่ 3  กระบวนการจัดการเรียนการ
สอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

   

    3.1  ครูจัดกำรเรียนรู้ผ่ำนกระบวนกำรคิด
และปฏิบัติจริง  และสำมำรถน ำไปประยุกต์ใช้
ในชีวิตได้ 

พอใช้ ดี บรรลุ 

    3.2  ครูสำมำรถใช้สื่อ  เทคโนโลยี
สำรสนเทศ  และแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อกำร
เรียนรู้ 

พอใช้ ดี บรรลุ 

    3.3  ครูมีกำรบริหำรจัดกำรชั้นเรียนเชิง
บวก 

พอใช้ ดี บรรลุ 

    3.4  ครูมีกำรตรวจสอบและประเมิน
ผู้เรียนอย่ำงเป็นระบบ  และน ำผลมำพัฒนำ
ผู้เรียน 

พอใช้ ดี บรรลุ 

    3.5  ครูมีกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้
ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนำและปรับปรุง
กำรจัดกำรเรียนรู ้

ดี ดี บรรลุ 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  



๓๒ 

    

 

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self – Assessment Report :SAR) 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

ภำคผนวก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



๓๓ 

    

 

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self – Assessment Report :SAR) 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

ภำคผนวก ก 
ข้อมูลสำรสนเทศของสถำนศึกษำ 

  



๓๔ 

    

 

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self – Assessment Report :SAR) 

1.  ข้อมูลบุคลำกรของสถำนศึกษำ 
 1)  จ านวนบุคลากร 

 
2)  วุฒิการศึกษา/สาขาวิชาที่จบการศึกษาและภาระงานสอน 

บุคลำกร ผู้บริหำร ครูผู้สอน พนักงำนรำชกำร ครูพ่ีเลี้ยง ครูอัตรำจ้ำง เจ้ำหน้ำท่ีอื่นๆ 

ปีกำรศึกษำ 2561 ๑ 2๖ 2 ๑ 1 2 

ชื่อ-สกลุ บุคลำกร 
วุฒิกำรศึกษำ 
สำขำท่ีจบ 

วิชำท่ีสอน 
ชั้น 

ที่สอน 

ภำระ
งำน
สอน 
(ชม./

สัปดำห์) 

๑. นางสาวกาญจนา   สุภาศาสตร์ 

คบ.   สาขาวิทยาศาสตร ์
ประกาศนียบตัร สาขาบริหาร
การศึกษา 
กศม.  สาขาวิทยาศาสตร ์

- - - 

๒. นายลิขติ             เวทย์อุดม 
ศษ.บ. สาขาประถมศึกษา 
ศษม.  สาขาการบริหารการศึกษา 

ดนตรี,สุขศึกษา,พละ ป.๔-ป.๖ ๒๑ 

๓. นางพวงเพ็ญ        ทองค าสุข 
ศษ.บ. สาขาประถมศึกษา 
ศษม.  สาขาการบริหารการศึกษา 

คณิตฯ ป.๔,ป.๕ ๒๒ 

๔. นางล าไพ            เวทย์อุดม 
ศษ.บ. สาขาประถมศึกษา 
ศษม.  สาขาการบริหารการศึกษา 

ประช้ัน ป.๓ ๒๑ 

๕. นางปราณี           ดวงเดือน ศษ.บ. สาขาประถมศึกษา ประช้ัน ป.๓ ๒๑ 
๖. นายสมเกียรติ       หาญเชิงชัย คบ.    สาขาพลศึกษา สุขฯ,พละ ป.๑-ม.๓ ๒๑ 
๗. นายสรุิยัน           สุดปัญญา กศ.บ.  สาขาประถมศึกษา ดนตร,ีศิลปะ ป.๑-ป.๖ ๒๒ 

๘. นางสุพิน             สุดปัญญา 
คบ.    สาขาคหกรรมศาสาตร ์
ศษม.  สาขาการบริหารการศึกษา 

ประช้ัน ป.๑ ๒๒ 

๙. นางสาวกมลรตัน์   คอมเหลา 
กศ.บ. สาขาบรรณารักษ ์
ศษม.  สาขาการบริหารการศึกษา 

ภาษาไทย ป.๔,ป.๕ ๒๑ 

๑๐.นางพรรุ่ง           หาญเชิงชัย คบ.    สาขาภาษาไทย ภาษาไทย ม.๑-ม.๓ ๒๒ 

๑๑.นางวัชรินทร์       ท้าวค า 
คบ.    สาขาประถมศึกษา 
ศษม.  สาขาการบริหารการศึกษา 

ประช้ัน ป.๑ ๒๑ 

๑๒.นางสุทธิษา        หอมไสย 
คบ.    สาขาการศึกษาปฐมวัย 
ศษม.  สาขาการบริหารการศึกษา 

ประจ าช้ัน อนุบาล ๓ ๓๐ 

๑๓.นายมิตรชัย        ชัยสาร วท.บ.สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร ์
วิทยากาค านวณ 
, ภาษาอังกฤษ 

ม.๑-ม.๓ ๒๒ 

๑๔.นางพัชยาพร     อินทร์ประโคน 
ศษ.บ. สาขาประถมศึกษา 
ศษม.  สาขาการบริหารการศึกษา 

ประช้ัน ป.๒ ๒๑ 

๑๕.นางสาวหนูพิน    ยาตะกาศ 
คบ.  สาขาภาษาอังกฤษ 
ศษม.  สาขาการบริหารการศึกษา 

ภาษาอังกฤษ ป.๓,ม.๓ ๒๒ 

๑๖.นางสาวอรทัย     เทียมส าโรง 
คบ.  สาขาภาษาอังกฤษ 
ศษม.  สาขาการบริหารการศึกษา 

ภาษาอังกฤษ ป.๑,ม.๒ ๒๒ 



๓๕ 

    

 

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self – Assessment Report :SAR) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

ชื่อ-สกลุ บุคลำกร 
วุฒิกำรศึกษำ 
สำขำท่ีจบ 

วิชำท่ีสอน 
ชั้น 

ที่สอน 
ภำระงำนสอน 
(ชม./สัปดำห์) 

๑๗.นายคณาเดช      ลายสนธิ ์
คบ.  สาขาภาษาไทย 
กศ.ม.  สาขาการบริหารการศึกษา 

ภาษาไทย ป.๖-ม.๓ ๒๒ 

๑๘.นางสาวชัญญากาจณ์  เฉลิมรตัน์ 
คบ.    สาขาการศึกษาปฐมวัย 
ศษ.ม.  สาขาการบริหารการศึกษา 

ประจ าช้ัน 
อนุบาล

๒ 
๓๐ 

๑๙.นางสาวยุรีพร           ค าล้าน 
คบ.  สาขาวิทยาศาสตร์ทั่วไป 
ศษ.ม.  สาขาการบริหารการศึกษา 

วิทยาศาสตร ์
ศิลปะ 

ป.๔,ม.๓ 
ม.๑ 

๒๒ 

๒๐.นางสาวอุไรรัตน์       เงื่อมผา 
กศ.บ. สาขาสังคมศึกษา ศาสนา ฯ 
ศษ.ม.  สาขาการบริหารการศึกษา 

สังคมฯ ม.๓ ๒๒ 

๒๑.นางนรินทร์             ท าด ี คบ.  สาขาวิทยาศาสตร์ทั่วไป 
วิทยาศาสตร ์
วิศกรน้อย 

ป.๔,ป.๖ ๒๒ 

๒๒.นางสาวร าไพ          สังข์ชัยภูม ิ คบ.  สาขาวิทยาศาสตร์ทั่วไป 
วิทยาศาสตร์
,แนะแนว 
STME 

ป.๖,ม.๑ 
ป.๖-ม.๓ 

ม.๑ 
๒๒ 

๒๓.นายอภินันท์           หอมคง คบ.  สาขาภาษาอังกฤษ ภาษาอังกฤษ ป.๒,ป.๖ ๒๒ 
๒๔.นายคณิน              รุ่งเรือง กศ.บ. สาขาคณิตศาสตร ์ คณิตศาสตร ์ ม.๒,ม.๓ ๒๒ 

๒๕.นางปราณี             ปุริเกษม บธ.บ. สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ การงาน 
ป.๔-ป.

๖ 
๒๒ 

๒๖.นางสาวมะลิวรรณ    รัตน์ประภา ศศ.บ. สาขาสื่อสารมวลชน ประวัตฯิ ป.๔-ม.๓ ๒๒ 

๒๗.นางสาวมาลินี         ยินดี 
วทบ. สาชาคณิตศาสตร ์
ประกาศนียบตัร สาขาวิชาชีพคร ู
กศ.ม สาขาคณิตศาสตร ์

คณิตศาสตร ์ ป.๖,ม.๑ ๒๒ 

๒๘.นางบุษดี              วินากรม คบ.  สาขาประถมศึกษา ประจ าช้ัน 
อนุบาล

๓ 
๓๐ 

๒๙.นางสาวเพ็ญประภา  กองสันเทียะ ศศ.บ. สาขาการพัฒนาเด็กปฐมวัย ประจ าช้ัน 
อนุบาล

๒ 
๓๐ 

๓๐.นางสาวศุภสุตา       ตนภ ู คบ.วิทยาศาสตร์ทั่วไป ประจ าช้ัน ป.๒ ๒๑ 
๓๑.นายศักดา             จิตร์สภุา คบ.การสอนภาษาอังกฤษ ภาษาอังกฤษ ป.๑,ม.๒ ๒๒ 
๓๒.นางสาวพิจิตรา       เถื่อนทุ่ง บช.บ สาขาการบัญช ี ธุรการ - - 
๓๓.นายชัยวัฒน์           เกือบกลาง ปวช. ไฟฟ้าก าลัง นักการภาโรง - - 



๓๖ 

    

 

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self – Assessment Report :SAR) 

๒. ข้อมูลนักเรียน 
 1)  จ านวนนักเรียน  ปีการศึกษา  256๒  รวม  ๔๗๙ คน 

 

 

 
  

ระดับชั้นเรียน จ ำนวนห้อง 
เพศ 

รวม เฉลี่ยต่อห้อง 
ชำย หญิง 

อ.๒ ๒ 2๖ ๑๖ 4๒ 2๑.๐ : ๑ 
อ.๓ 2 2๓ 2๓ 4๖ 2๓.๐ : ๑ 

รวมระดับอนุบำล 4 4๙ ๓๙ 8๘  
ป.๑ ๒ ๒๒ ๒๕ 4๗ 2๓.๕ : ๑ 
ป.๒ 2 ๒๑ ๒๐ ๔๑ ๒๐.๕ : ๑ 
ป.๓ ๒ ๑๙ ๑๘ ๓๗ ๑๘.๕ : ๑ 
ป.๔ 2 ๑๗ ๑๙ ๓๖ ๑๘.๐ : ๑ 
ป.๕ ๒ ๒๓ ๒๔ ๔๗ ๒๓.๕ : ๑ 
ป.๖ 2 ๒๔ ๒๐ ๔๔ ๒๒.๐ : ๑ 

รวมระดับประถมศึกษำ 12 1๒๖ 1๒๖ 2๕๒  
ม.๑ 2 ๓๐ ๒๘ ๕๘ ๒๙.๐ : ๑ 
ม.๒ ๒ ๒๐ ๒๕ ๔๕ ๒๑.๐ : ๑ 
ม.๓ 2 ๑๙ ๑๗ ๓๖ ๑๘.๐ : ๑ 

รวมระดับมัธยมศึกษำ 6 ๖๘ ๗๐ 1๓๙  
รวมทั้งหมด 22 2๔๔ 2๓๕ ๔๗๙  



๓๗ 

    

 

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self – Assessment Report :SAR) 

 2)  เปรียบเทียบจ านวนนักเรียน ชั้นอนุบาล ๒  ถึง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3   
ปีการศึกษา 255๙-256๒ 

ระดับ 
ชั้นเรียน 

จ ำนวนนักเรียน/ปีกำรศึกษำ แนวโน้ม 
(ลดลง/เพิ่มขึ้น) 2559 2560 2561 256๒ 

อ.2 ๔๒ ๔๓ ๔๖ ๔๒ เท่าเดิม 
อ.3 ๔๒ ๔๔ ๔๓ ๔๖ เพ่ิมข้ึน 
ป.1 ๔๓ ๔๐ ๔๑ ๔๗ เพ่ิมข้ึน 
ป.2 ๔๗ ๓๘ ๓๘ ๔๑ - 
ป.3 ๔๗ ๔๘ ๓๗ ๓๗ ลดลง 
ป.4 ๕๓ ๔๖ ๔๗ ๓๖ ลดลง 
ป.5 ๓๕ ๕๕ ๔๔ ๔๗ - 
ป.6 ๔๔ ๓๗ ๕๓ ๔๔ - 
ม.1 ๖๒ ๔๐ ๔๒ ๕๘ ลดลง 
ม.2 ๕๓ ๖๒ ๔๐ ๔๕ ลดลง 
ม.3 ๕๔ ๕๒ ๕๖ ๓๖ ลดลง 
รวม ๕๒๒ ๕๐๕ ๔๘๗ ๔๗๙ ลดลง 

 

3.  ข้อมูลงบประมำณ 
 งบประมาณ  (รับ-จ่าย)  

รายรับ จ ำนวน/บำท รำยจ่ำย จ านวน/บาท 
เงินงบประมาณ(รายหัว) 1,244,860 งบด าเนินการ/เงินเดือน-ค่าจ้าง 906,860 

เงินนอกงบประมาณ  งบพัฒนาคุณภาพการจัด
การศึกษา 

338,000 

เงินอ่ืนๆ(ระบุ)  งบอ่ืนๆ(ระบุ)  
รวมรายรับ 1,244,860 รวมรำยจ่ำย 1,244,860 

 งบด าเนินการ/เงินเดือน  เงินค่าจ้าง  คิดเป็นร้อยละ ๗๒.๘๕  ของรายรับ 

 งบพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา   คิดเป็นร้อยละ ๒๗.๑๕  ของรายรับ 
  



๓๘ 

    

 

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self – Assessment Report :SAR) 

4.  ข้อมูลสภำพชุมชนโดยรวม 
สภาพชุมชนรอบบริเวณโรงเรียน มีลักษณะเป็นชุมชนชนบทขนาดใหญ่ บริเวณใกล้เคียง

โดยรอบโรงเรียนได้แก่ วัด และสถานที่ราชการคือ องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหว้า อาชีพหลักของ
ชุมชน คือเกษตรกรรม อาชีพเสริมคือค้าขาย รับจ้าง ประชากรส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ ประเพณี/
ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นที่เป็นที่รู้จักโดยทั่วไป คือ ประเพณีทางศาสนาพุทธ 

 ผู้ปกครองส่วนใหญ่จบการศึกษาระดับประถมศึกษา – มัธยมต้นร้อยละ 70  
 ประกอบอาชีพ เกษตรกรรม เช่น การท าไร่ข้าวโพด มันส าปะหลัง อ้อย 
เลี้ยงสัตว์ วัวนม ร้อยละ 90   
 ร้อยละ 100 นับถือศาสนาพุทธ 
ฐานะทางเศรษฐกิจ / รายได้โดยเฉลี่ยต่อปี 42,000 บาท 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



๓๙ 

    

 

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self – Assessment Report :SAR) 

5.  โครงสร้ำงหลักสูตรสถำนศึกษำ 
๑. โครงสร้ำงเวลำเรียน 

๑.๑ โครงสร้ำงเวลำเรียน  ระดับประถมศึกษำ 

กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ / กิจกรรม 
เวลำเรียน / ปี 

ป.๑ ป.๒ ป.๓ ป.๔ ป.๕ ป.๖ 

กลุ่มสาระการเรียนรู้       

- ภาษาไทย ๒๐๐ ๒๐๐ ๒๐๐ ๑๖๐ ๑๖๐ ๑๖๐ 

- คณติศาสตร ์ ๒๐๐ ๒๐๐ ๒๐๐ ๑๖๐ ๑๖๐ ๑๖๐ 

- วิทยาศาสตร ์

  ๑) วิทยาศาสตร ์

  ๒)  วิทยาการค านวณ 

๘๐ ๘๐ ๘๐ ๑๒๐ 

(๘๐) 
(๔๐) 

๑๒๐ 

(๘๐) 
(๔๐) 

๑๒๐ 

- สังคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม 

๑) ประวัติศาสตร ์

๒) ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม 

๓) หน้าท่ีพลเมือง วัฒนธรรม 

และการด าเนินชีวิต 

๔) เศรษฐศาสตร ์

๕) ภูมิศาสตร ์

๑๒๐ 

(๔๐) 
 
 

(๘๐) 

๑๒๐ 

 (๔๐) 
 
 

(๘๐) 

 

๑๒๐ 

 (๔๐) 
 
 

(๘๐) 

 

๑๒๐ 

(๔๐) 
 
 

(๘๐) 

๑๒๐ 

(๔๐) 
 
 

(๘๐) 

๑๒๐ 

(๔๐) 
 
 

(๘๐) 

- สุขศึกษาและพลศึกษา 

          ๑) สุขศึกษา 

          ๒) พลศึกษา 

๔๐ ๔๐ ๔๐ ๘๐ 

(๔๐) 
(๔๐) 

๘๐ 

(๔๐) 
(๔๐) 

๘๐ 

(๔๐) 
(๔๐) 

- ศิลปะ ดนตรี และนาฏศลิป ์ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ 

- การงานอาชีพและเทคโนโลย ี ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ 

- ภาษาต่างประเทศ ๑๒๐ ๑๒๐ ๑๒๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ 

รวมเวลำเรียนพ้ืนฐำน ๘๔๐ ๘๔๐ ๘๔๐ ๘๔๐ ๘๔๐ ๘๔๐ 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน       

- กิจกรรมแนะแนว ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ 

- กิจกรรมนักเรยีน       

   ๑. ลูกเสือ – เนตรนาร ี ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ 

   ๒. ชุมนุมกลุ่มสนใจ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ 

-กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะประโยชน ์ (๑๐)  (๑๐) (๑๐)  (๑๐) (๑๐)  (๑๐) 

รวมเวลำเรียนกิจกรรมพัฒนำผู้เรียน ๑๒๐ ๑๒๐ ๑๒๐ ๑๒๐ ๑๒๐ ๑๒๐ 

รำยวิชำเพ่ิมเติม       

- สนทนาภาษาอังกฤษ  ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ 

-วิศวกรน้อย - - - ๔๐ ๔๐ - 

รวมเวลำเรียนเพ่ิมเติม ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๑๒๐ ๑๒๐ ๘๐ 

รวมเวลำเรียน / ปี ๑,๐๔๐ ๑,๐๔๐ ๑,๐๔๐ ๑,๐๘๐ ๑,๐๘๐ ๑,๐๔๐ 



๔๐ 

    

 

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self – Assessment Report :SAR) 

๑.๒  โครงสร้ำงเวลำเรียน  ระดับมัธยมศึกษำ 

กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ / กิจกรรม 
เวลำเรียน / ปี 

ม.๑ ม.๒ ม.๓ 

กลุ่มสาระการเรียนรู้    

- ภาษาไทย ๑๒๐ (๓ นก.) ๑๒๐ (๓ นก.) ๑๒๐ (๓ นก.) 

- คณติศาสตร ์ ๑๒๐ (๓ นก.) ๑๒๐ (๓ นก.) ๑๒๐ (๓ นก.) 

- วิทยาศาสตร ์

  ๑) วิทยาศาสตร ์

  ๒)  วิทยาการค านวณ 

 

๑๒๐ (๓ นก.)๔๐ 

(๑ นก.) 

 

๑๒๐ (๓ นก.)๔๐ 

(๑ นก.) 

 

๑๒๐ (๓ นก.) 

- สังคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม 

๑) ประวัติศาสตร ์

๒) ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม 

๓) หน้าท่ีพลเมือง วัฒนธรรมและการด าเนินชีวิต 

๔) เศรษฐศาสตร ์

๕) ภูมิศาสตร ์

๑๖๐ (๔ นก.) ๔๐ 

(๑ นก.) 

 

๑๒๐ (๓ นก.) 

๑๖๐ (๔ นก.)  ๔๐ 

(๑ นก.) 

 

๑๒๐ (๓ นก.) 

๑๖๐ (๔ นก.) ๔๐ 

(๑ นก.) 

 

๑๒๐ (๓ นก.) 

- สุขศึกษาและพลศึกษา  ๘๐ (๒ นก.) ๘๐ (๒ นก.)  ๘๐ (๒ นก.) 

- ศิลปะ/ดนตร ี  ๔๐ (๑ นก.) ๔๐ (๑ นก.) ๔๐ (๑ นก.) 

- การงานอาชีพและเทคโนโลย ี  ๘๐ (๒ นก.) ๘๐ (๒ นก.)  ๔๐ (๑ นก.) 

- ภาษาต่างประเทศ ๑๒๐ (๓ นก.) ๑๒๐ (๓ นก.) ๑๒๐ (๓ นก.) 

รวมเวลำเรียนพ้ืนฐำน ๘๘๐ ๘๘๐ ๘๐๐ 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน    

- กิจกรรมแนะแนว ๔๐ ๔๐ ๔๐ 

- กิจกรรมนักเรยีน    

   1. ลูกเสือ – เนตรนาร ี ๔๐ ๔๐ ๔๐ 

   2. ชุมนุมกลุ่มสนใจ ๔๐ ๔๐ ๔๐ 

-กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน ์ (๑๕) (๑๕) (๑๕) 

รวมเวลำเรียน  (กิจกรรมพัฒนำผู้เรียน) ๑๒๐ ๑๒๐ ๑๒๐ 

รายวิชาเพ่ิมเติม    

- ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร   ๔๐ (๑ นก.) ๔๐ (๑ นก.)  ๔๐ (๑ นก.) 

-STEM Education  ๘๐ (๒ นก.) ๘๐ (๒ นก.) - 

-สนทนาภาษาอังกฤษ  ๔๐ (๑ นก.) ๔๐ (๑ นก.) ๔๐ (๑ นก.) 

-คอมพิวเตอร ์   ๘๐ (๒ นก.) 

-คณิตศาสตร์เพิม่เตมิ   ๔๐ (๑ นก.) 

 

รวมเวลำเรียนเพ่ิมเติม ๑๖๐ ๑๖๐ ๒๐๐ 
รวมเวลำเรียน / ปี ๑,๑๖๐ ๑,๑๖๐ ๑,๑๒๐ 

  



๔๑ 

    

 

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self – Assessment Report :SAR) 

6.  สรุปข้อมูลผลสัมฤทธิท์ำงกำรเรียนระดับกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน 
 1)  ร้อยละของนักเรียนที่มีเกรดเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแต่ละรายวิชาในระดับ 3   
ขึ้นไป  ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6  ปีการศึกษา  256๒ 

 2.)  ร้อยละของนักเรียนที่มีเกรดเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแต่ละรายวิชาในระดับ ๓  

ขึ้นไป  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3  ปีการศึกษา  256๒  

กลุ่มสำระ 
กำรเรียนรู ้

จ ำนวนนักเรียนที่เข้ำสอบ / จ ำนวนนักเรียนที่ได้ระดับ 3 ขึ้นไป / ร้อยละ 
ม.1 ม.2 ม.3 

เข
้าส

อบ
 

ได
้ระ

ดับ
 3

 ข
ึ้นไ

ป 

ร้อ
ยล

ะ 

เข
้าส

อบ
 

ได
้ระ

ดับ
 3

 ข
ึ้นไ

ป 

ร้อ
ยล

ะ 

เข
้าส

อบ
 

ได
้ระ

ดับ
 3

 ข
ึ้นไ

ป 

ร้อ
ยล

ะ 

ภำษำไทย ๕๗ ๒๖ ๔๖ ๔๒ ๒๙ ๖๙ ๓๖ ๒๐ ๕๖ 

คณิตศำสตร์ ๕๗ ๒๒ ๓๙ ๔๒ ๑๓ ๓๑ ๓๖ ๗ ๑๙ 

วิทยำศำสตร์ ๕๗ ๑๑ ๑๙ ๔๒ ๒๓ ๕๕ ๓๖ ๘ ๒๒ 

สังคมศึกษำ ศำสนำและวัฒนธรรม ๕๗ ๒๗ ๔๗ ๔๒ ๒๕ ๖๐ ๓๖ ๙ ๒๕ 

ประวัติศำสตร ์ ๕๗ ๑๓ ๒๓ ๔๒ ๑๑ ๒๖ ๓๖ ๑๖ ๔๔ 

สุขศึกษำและพลศกึษำ ๕๗ ๓๘ ๖๗ ๔๒ ๓๐ ๗๑ ๓๖ ๒๔ ๖๗ 

ศิลปะ ๕๗ ๔๕ ๗๙ ๔๒ ๒๒ ๕๒ ๓๖ ๒๗ ๗๕ 

กำรงำนอำชีพและเทคโนโลยี ๕๗ ๔๓ ๗๕ ๔๒ ๓๐ ๗๑ ๓๖ ๓๓ ๙๒ 

ภำษำอังกฤษ ๕๗ ๑๙ ๓๓ ๔๒ ๒๔ ๕๗ ๓๖ ๑๘ ๕๐ 

กลุ่มสำระ 
กำรเรียนรู ้

จ ำนวนนักเรียนที่เข้ำสอบ / จ ำนวนนักเรียนที่ได้ระดับ 3 ขึ้นไป / ร้อยละ 
ป.1 ป.2 ป.3 ป.4 ป.5 ป.6 

เข
้าส

อบ
 

ได
้ระ

ดับ
 3

 ข
ึ้นไ

ป 

ร้อ
ยล

ะ 

เข
้าส

อบ
 

ได
้ระ

ดับ
 3

 ข
ึ้นไ

ป 

ร้อ
ยล

ะ 

เข
้าส

อบ
 

ได
้ระ

ดับ
 3

 ข
ึ้นไ

ป 

ร้อ
ยล

ะ 

เข
้าส

อบ
 

ได
้ระ

ดับ
 3

 ข
ึ้นไ

ป 

ร้อ
ยล

ะ 

เข
้าส

อบ
 

ได
้ระ

ดับ
 3

 ข
ึ้นไ

ป 

ร้อ
ยล

ะ 

เข
้าส

อบ
 

ได
้ระ

ดับ
 3

 ข
ึ้นไ

ป 

ร้อ
ยล

ะ 

ภำษำไทย 4๖ ๔๐ ๘๕ ๔๒ ๓๖ ๘๖ ๓๗ 3๓ ๘๙ ๓๗ ๒๕ ๖๘ ๔๘ ๓๔ ๗๑ ๔๖ ๒๒ ๔๘ 

คณิตศำสตร์ 4๖ ๔๐ ๘๕ ๔๒ ๓๖ ๘๖ ๓๗ ๓๑ ๘๔ ๓๗ ๒๑ ๕๗ ๔๘ ๒๓ ๔๘ ๔๖ ๑๗ ๓๗ 

วิทยำศำสตร์ 4๖ ๔๐ ๘๕ ๔๒ ๓๘ ๙๐ ๓๗ ๒๕ ๖๘ ๓๗ ๑๔ ๓๘ ๔๘ ๒๐ ๔๒ ๔๖ ๑๗ ๓๗ 

สังคมศึกษำ 
ศำสนำและ
วัฒนธรรม 

4๖ ๔๓ ๙๑ ๔๒ 3๗ ๘๘ ๓๗ 3๕ ๙๕ ๓๗ ๓๗ ๑๐๐ ๔๘ ๑๕ ๓๑ ๔๖ ๑๓ ๒๘ 

ประวัติศำสตร ์ 4๖ ๔๓ ๙๑ ๔๒ ๒๙ ๖๙ ๓๗ ๒๒ ๕๙ ๓๗ ๓๕ ๙๕ ๔๘ ๑๙ ๔๐ ๔๖ ๙ ๒๐ 

สุขศึกษำและพล
ศึกษำ 

4๖ ๔๖ ๙๐ ๔๒ ๔๒ ๑๐๐ ๓๗ ๓๗ ๑๐๐ ๓๗ ๓๗ ๑๐๐ ๔๘ ๔๘ ๑๐๐ ๔๖ ๔๕ ๙๘ 

ศิลปะ 4๖ ๔๖ ๙๙ ๔๒ ๔๒ ๑๐๐ ๓๗ 3๗ ๑๐๐ ๓๗ ๓๗ ๑๐๐ ๔๘ ๔๘ ๑๐๐ ๔๖ ๓๖ ๗๘ 

กำรงำนอำชีพ
และเทคโนโลยี 

4๖ ๔๔ ๙๔ ๔๒ ๓๘ ๙๐ ๓๗ ๓๐ ๘๑ ๓๗ ๒๔ ๖๕ ๔๘ ๒๗ ๕๖ ๔๖ ๒๘ ๖๑ 

ภำษำอังกฤษ 4๖ 3๔ ๗๒ ๔๒ 3๙ ๙๓ ๓๗ ๒๓ ๖๒ ๓๗ ๒๘ ๗๖ ๔๘ ๑๘ ๓๘ ๔๖ ๑๘ ๓๙ 



๔๒ 

    

 

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self – Assessment Report :SAR) 

7.  สรุปผลกำรประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์  ปีกำรศึกษำ 256๒  

ระดับชั้น 
จ ำนวน
นักเรียน
ทั้งหมด 

จ านวน/ร้อยละของนักเรียนตามระดับคุณภาพ 
คุณลักษณะอันพงึประสงค ์

ดีเยี่ยม ด ี ผ่าน ไม่ผา่น 
จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

ป.1 ๔๖ ๑๙ ๔๑.๓๐ ๒๗ ๕๘.๗๐ ๐ ๐ ๐ ๐ 
ป.2 ๔๒ ๓๔ ๘๐.๙๕ ๘ ๑๙.๐๕ ๐ ๐ ๐ ๐ 
ป.3 ๓๗ ๓๐ ๘๑.๐๘ ๗ ๑๘.๙๒ ๐ ๐ ๐ ๐ 
ป.4 ๓๗ ๒๘ ๗๕.๖๘ ๘ ๒๑.๖๒ ๑ ๒.๗๐ ๐ ๐ 
ป.5 ๔๘ ๔๐ ๘๓.๓๓ ๓ ๖.๒๕ ๕ ๑๐.๔๒ ๐ ๐ 
ป.6 ๔๕ ๒๙ ๖๔.๔๔ ๑๒ ๒๖.๖๗ ๔ ๘.๘๙ ๐ ๐ 
ม.1 ๕๗ ๔๑ ๗๑.๙๓ ๑๒ ๒๑.๐๕ ๒ ๓.๕๑ ๒ ๓.๕๑ 
ม.2 ๔๒ ๒๗ ๖๔.๒๙ ๘ ๑๙.๐๕ ๔ ๙.๕๒ ๓ ๗.๑๔ 
ม.3 ๓๖ ๒๒ ๖๑.๑๑ ๑๐ ๒๗.๗๘ ๒ ๕.๕๖ ๒ ๕.๕๖ 

รวม/เฉลี่ยร้อยละ ๓๙๐ ๒๗๐ ๖๙.๒๓ ๙๕ ๒๔.๓๖ ๑๘ ๔.๖๒ ๗ ๑.๗๙ 

8.  สรุปผลกำรประเมินกำรอ่ำน  คิดวิเครำะห์  และเขียน  ปีกำรศึกษำ 256๒  

ระดับ 
ชั้น 

จ ำนวน
ผู้เรียน
ทั้งหมด 
ที่เข้ำรับ 

กำรประเมิน 

ผลกำรประเมินควำมสำมำรถในกำรอ่ำน กำรคิดวิเครำะห์ และกำรเขียน 
ผู้เรยีน 

ไม่จบหลักสตูร 
ผู้เรยีนที่จบหลักสูตร 

ไม่ผา่น ผ่าน ด ี ดีเยี่ยม 
รวมผูเ้รียนที่มผีล
การประเมินใน
ระดับดีขึ้นไป 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

ป.1 ๔๖ ๐ ๐ ๓ ๖.๕๒ ๒๗ ๕๘.๗๐ ๑๖ ๓๔.๗๘ ๔๓ ๙๓.๔๘ 

ป.2 ๔๒ ๐ ๐ ๑ ๒.๓๘ ๑๑ ๒๖.๑๙ ๓๐ ๗๑.๔๓ ๔๑ ๙๗.๖๒ 

ป.3 ๓๗ ๐ ๐ ๐ 0.00 ๑๒ ๓๒.๔๓ ๒๕ ๖๗.๕๗ ๓๗ ๑๐๐.๐ 

ป.4 ๓๗ ๐ ๐ ๓ ๘.๑๑ ๑๑ ๒๙.๗๓ ๒๓ ๖๒.๑๖ ๓๔ ๙๑.๘๙ 

ป.5 ๔๘ ๐ ๐ ๑๑ ๒๒.๙๒ ๙ ๑๘.๗๕ ๒๘ ๕๘.๓๓ ๓๗ ๗๗.๐๘ 

ป.6 ๔๕ ๐ ๐ ๙ ๒๐.๐๐ ๑๒ ๒๖.๖๗ ๒๔ ๕๓.๓๓ ๓๖ ๘๐.๐๐ 

ม.1 ๕๗ ๒ ๓.๕๑ ๗ ๑๒.๒๘ ๑๓ ๒๒.๘๑ ๓๕ ๖๑.๔๐ ๔๘ ๘๔.๒๑ 
ม.2 ๔๒ ๓ ๗.๑๔ ๗ ๑๖.๖๗ ๙ ๒๑.๔๓ ๒๓ ๕๔.๗๖ ๓๒ ๗๖.๑๙ 
ม.3 ๓๖ ๒ ๕.๕๖ ๓ ๘.๒๒ ๑๐ ๒๗.๗๘ ๒๑ ๕๘.๓๓ ๓๑ ๘๖.๑๑ 
รวม/
เฉลี่ย ๓๙๐ ๗ ๑.๗๙ ๔๗ ๑๑.๒๘ ๑๑๔ ๒๙.๒๓ ๒๒๕ ๕๖.๖๖ ๓๓๖ ๘๖.๑๕ 



๔๓ 

    

 

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self – Assessment Report :SAR) 

9.  สรุปผลกำรประเมินกิจกรรมพัฒนำผู้เรียน  ปีกำรศึกษำ 256๒   

ระดับชั้น 
จ ำนวนนักเรียน 

ทั้งหมด 

จ ำนวน/ร้อยละของนักเรียนตำมระดับคุณภำพ 
กิจกรรมพัฒนำผู้เรียน 

ผ่ำน ไม่ผ่ำน 
จ ำนวน ร้อยละ จ ำนวน ร้อยละ 

ป.1 ๔๖ ๔๖ ๑๐๐ ๐ ๐ 
ป.2 ๔๒ ๔๒ ๑๐๐ ๐ ๐ 
ป.3 ๓๗ ๓๗ ๑๐๐ ๐ ๐ 
ป.4 ๓๗ ๓๗ ๑๐๐ ๐ ๐ 
ป.5 ๔๘ ๔๘ ๑๐๐ ๐ ๐ 
ป.6 ๔๕ ๔๕ ๑๐๐ ๐ ๐ 
ม.1 ๕๗ ๕๕ ๙๖.๔๙ ๒ ๓.๕๑ 
ม.2 ๔๒ ๓๙ ๙๒.๘๖ ๓ ๗.๑๔ 
ม.3 ๓๖ ๓๔ ๙๔.๔๔ ๒ ๕.๕๖ 
รวม/ 

เฉลี่ยร้อยละ 
๓๙๐ ๓๘๓ ๙๘.๒๑ ๗ ๑.๗๙ 

 

10.  สรุปผลกำรประเมินสมรรถนะของผู้เรียน  ๕  ด้ำน  ปีกำรศึกษำ 256๒ 

 10.1  ด้ำนควำมสำมำรถในกำรสื่อสำร   

ระดับชั้น จ ำนวนนักเรียน 
ทั้งหมด 

จ ำนวนของนักเรียนตำมระดับคุณภำพ 
(ด้ำนควำมสำมำรถในกำรสื่อสำร) 

ผ่ำน ไม่ผ่ำน 
จ ำนวน ร้อยละ จ ำนวน ร้อยละ 

ป.1 ๔๖ ๔๖ ๑๐๐ ๐ ๐ 
ป.2 ๔๒ ๔๒ ๑๐๐ ๐ ๐ 
ป.3 ๓๗ ๓๗ ๑๐๐ ๐ ๐ 
ป.4 ๓๗ ๓๗ ๑๐๐ ๐ ๐ 
ป.5 ๔๘ ๔๘ ๑๐๐ ๐ ๐ 
ป.6 ๔๕ ๔๕ ๑๐๐ ๐ ๐ 
ม.1 ๕๗ ๕๕ ๙๖.๔๙ ๒ ๓.๕๑ 
ม.2 ๔๒ ๓๙ ๙๒.๘๖ ๓ ๗.๑๔ 
ม.3 ๓๖ ๓๔ ๙๔.๔๔ ๒ ๕.๕๖ 

รวม/เฉลี่ยร้อยละ ๓๙๐ ๓๘๓ ๙๘.๒๑ ๗ ๑.๗๙ 

  



๔๔ 

    

 

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self – Assessment Report :SAR) 

10.2  ด้ำนควำมสำมำรถในกำรคิด   

ระดับชั้น จ ำนวนนักเรียน 
ทั้งหมด 

จ ำนวนของนักเรียนตำมระดับคุณภำพ 
(ด้ำนควำมสำมำรถในกำรคิด) 

ผ่ำน ไม่ผ่ำน 
จ ำนวน ร้อยละ จ ำนวน ร้อยละ 

ป.1 ๔๖ ๔๖ ๑๐๐ ๐ ๐ 
ป.2 ๔๒ ๔๒ ๑๐๐ ๐ ๐ 
ป.3 ๓๗ ๓๗ ๑๐๐ ๐ ๐ 
ป.4 ๓๗ ๓๗ ๑๐๐ ๐ ๐ 
ป.5 ๔๘ ๔๘ ๑๐๐ ๐ ๐ 
ป.6 ๔๕ ๔๕ ๑๐๐ ๐ ๐ 
ม.1 ๕๗ ๕๕ ๙๖.๔๙ ๒ ๓.๕๑ 
ม.2 ๔๒ ๓๙ ๙๒.๘๖ ๓ ๗.๑๔ 
ม.3 ๓๖ ๓๔ ๙๔.๔๔ ๒ ๕.๕๖ 

รวม/เฉลี่ยร้อยละ ๓๙๐ ๓๘๓ ๙๘.๒๑ ๗ ๑.๗๙ 

 

10.3  ด้ำนควำมสำมำรถในกำรแก้ปัญหำ   

ระดับชั้น จ ำนวนนักเรียน 
ทั้งหมด 

จ ำนวนของนักเรียนตำมระดับคุณภำพ 
(ด้ำนควำมสำมำรถในกำรแก้ปัญหำ) 

ผ่ำน ไม่ผ่ำน 
จ ำนวน ร้อยละ จ ำนวน ร้อยละ 

ป.1 ๔๖ ๔๖ ๑๐๐ ๐ ๐ 
ป.2 ๔๒ ๔๒ ๑๐๐ ๐ ๐ 
ป.3 ๓๗ ๓๗ ๑๐๐ ๐ ๐ 
ป.4 ๓๗ ๓๗ ๑๐๐ ๐ ๐ 
ป.5 ๔๘ ๔๘ ๑๐๐ ๐ ๐ 
ป.6 ๔๕ ๔๕ ๑๐๐ ๐ ๐ 
ม.1 ๕๗ ๕๕ ๙๖.๔๙ ๒ ๓.๕๑ 
ม.2 ๔๒ ๓๙ ๙๒.๘๖ ๓ ๗.๑๔ 
ม.3 ๓๖ ๓๔ ๙๔.๔๔ ๒ ๕.๕๖ 

รวม/เฉลี่ยร้อยละ ๓๙๐ ๓๘๓ ๙๘.๒๑ ๗ ๑.๗๙ 

   



๔๕ 

    

 

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self – Assessment Report :SAR) 

10.4  ด้ำนควำมสำมำรถในกำรใช้ทักษะชีวิต   

ระดับชั้น 
จ ำนวนนักเรียน 

ทั้งหมด 

จ ำนวนของนักเรียนตำมระดับคุณภำพ 
(ด้ำนควำมสำมำรถในกำรใช้ทักษะชีวิต) 

ผ่ำน ไม่ผ่ำน 
จ ำนวน ร้อยละ จ ำนวน ร้อยละ 

ป.1 ๔๖ ๔๖ ๑๐๐ ๐ ๐ 
ป.2 ๔๒ ๔๒ ๑๐๐ ๐ ๐ 
ป.3 ๓๗ ๓๗ ๑๐๐ ๐ ๐ 
ป.4 ๓๗ ๓๗ ๑๐๐ ๐ ๐ 
ป.5 ๔๘ ๔๘ ๑๐๐ ๐ ๐ 
ป.6 ๔๕ ๔๕ ๑๐๐ ๐ ๐ 
ม.1 ๕๗ ๕๕ ๙๖.๔๙ ๒ ๓.๕๑ 
ม.2 ๔๒ ๓๙ ๙๒.๘๖ ๓ ๗.๑๔ 
ม.3 ๓๖ ๓๔ ๙๔.๔๔ ๒ ๕.๕๖ 

รวม/เฉลี่ยร้อยละ ๓๙๐ ๓๘๓ ๙๘.๒๑ ๗ ๑.๗๙ 

  

10.5  ด้ำนควำมสำมำรถในกำรใช้เทคโนโลยี   

ระดับชั้น จ ำนวนนักเรียน 
ทั้งหมด 

จ ำนวนของนักเรียนตำมระดับคุณภำพ 
(ด้ำนควำมสำมำรถในกำรใช้เทคโนโลยี) 

ผ่ำน ไม่ผ่ำน 
จ ำนวน ร้อยละ จ ำนวน ร้อยละ 

ป.1 ๔๖ ๔๖ ๑๐๐ ๐ ๐ 
ป.2 ๔๒ ๔๒ ๑๐๐ ๐ ๐ 
ป.3 ๓๗ ๓๗ ๑๐๐ ๐ ๐ 
ป.4 ๓๗ ๓๗ ๑๐๐ ๐ ๐ 
ป.5 ๔๘ ๔๘ ๑๐๐ ๐ ๐ 
ป.6 ๔๕ ๔๕ ๑๐๐ ๐ ๐ 
ม.1 ๕๗ ๕๕ ๙๖.๔๙ ๒ ๓.๕๑ 
ม.2 ๔๒ ๓๙ ๙๒.๘๖ ๓ ๗.๑๔ 
ม.3 ๓๖ ๓๔ ๙๔.๔๔ ๒ ๕.๕๖ 

รวม/เฉลี่ยร้อยละ ๓๙๐ ๓๘๓ ๙๘.๒๑ ๗ ๑.๗๙ 

หมำยเหตุ : จ ำนวนนักเรียน ณ วันที่ ๓๑ มีนำคม ๒๕๖๓ 

 



๔๖ 

    

 

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self – Assessment Report :SAR) 

11.  สรุปข้อมูลผลกำรประเมินควำมสำมำรถด้ำนภำษำไทย   
 11.1  ผลกำรประเมินควำมสำมำรถด้ำนกำรอ่ำน  (Reading  Test : RT)   
ของนักเรียนชั้นประถมศึกษำปีท่ี  1  ปีกำรศึกษำ 256๒  โดยส ำนักทดสอบทำงกำรศึกษำ   
  1)  ผลการประเมินความสามารถด้านการอ่าน  (Reading  Test)  ของนักเรียน 
ชั้นประถมศึกษาปีที่  1  ปีการศึกษา 256๒  โดยส านักทดสอบทางการศึกษา  โดยใช้ผลสอบจาก
ระบบ NT Access 

สมรรถนะและองค์ประกอบ คะแนนร้อยละ 
ระดับคุณภำพ 

(ใส่เครื่องหมำย ) 
ปรับปรุง พอใช้ ด ี ดีมาก 

สมรรถนะกำรอ่ำนออกเสียง ๗๕.๖๗     
    1.  การอ่านค า ๘๒.๒๒     
    2.  การอ่านประโยค ๗๗.๙๔     
    3.  การอ่านข้อความ ๗๐.๑๓     
สมรรถนะกำรอ่ำนรู้เรื่อง ๙๒.๕๗     
    1.  การอ่านค า ๙๐.๕๕     
    2.  การอ่านประโยค ๙๒.๖๖     
    3.  การอ่านข้อความ ๙๖.๔๔     

รวม 2 สมรรถนะ ๘๔.๑๒     

 2)  เปรียบเทียบภาพรวม  และรายด้าน  ของผลการประเมินความสามารถด้าน 
การอ่าน  (Reading  Test : RT)  ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  1  ปีการศึกษา 256๒  โดยส านัก
ทดสอบทางการศึกษา  ระหว่างระดับโรงเรียนกับระดับเขตพ้ืนที่  และระดับโรงเรียนกับระดับประเทศ 

สมรรถนะ คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 
ระดับ

โรงเรียน 
ระดับเขต

พ้ืนที่ 
ผลต่าง 
(+/-) 

ระดับ
โรงเรียน 

ระดับประเทศ ผลต่าง 
(+/-) 

 กำรอ่ำนออกเสียง ๗๕.๖๗ ๗๓.๐๑ + ๒.๖๖ ๗๕.๖๗ ๖๘.๕๐ +๗.๑๗ 
 กำรอ่ำนรู้เรื่อง ๙๒.๕๗ ๗๘.๓๒ + ๑๔.๒๕ ๙๒.๕๗ ๗๒.๘๑ +๑๙.๗๖ 
เฉลี่ยทั้ง๒สมรรถนะ ๘๔.๑๒ ๗๕.๖๖ +๘.๔๖ ๘๔.๑๒ ๗๐.๖๖ +๑๓.๔๖ 

  

 

 

 

 
  



๔๗ 

    

 

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self – Assessment Report :SAR) 

 11.2  ผลกำรวัดควำมสำมำรถในกำรอ่ำนและกำรเขียนของนักเรียน   
ชั้นประถมศึกษำปีท่ี  1-6  ปีกำรศึกษำ 256๒  โดยส ำนักวิชำกำรและมำตรฐำนกำรศึกษำ   
  1)  ผลการวัดความสามารถ  ด้านการอ่าน  ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  1-6  
ปีการศึกษา 256๒  โดยส านักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา  
(ครั้งที่ ๓  ประจ าเดือนพฤศจิกายน 2562)  โดยใช้ผลสอบจากระบบ  e-MES 

ชั้น 

จ ำนวนนักเรียน 
จ ำนวนนักเรียนปกติ 

ด้ำนกำรอ่ำนออกเสียง ป.1-3 
ด้ำนกำรอ่ำนตำมหลักกำรใช้ภำษำ ป.4-6 

จ ำนวนนักเรียนปกติ 
ด้ำนกำรอ่ำนรู้เรื่อง ป.1-6 

ปกติ+
บกพร่อง 

บกพร่อง ปกติ ดีมาก ด ี พอใช้ ปรับปรุง ดีมาก ด ี พอใช้ ปรับปรุง 

ป.1 ๔๖ ๐ ๔๖ ๔๓ ๒ ๑ ๐ ๔๑ ๓ ๒ ๐ 

ป.2 ๔๒ ๒ ๔๐ ๒๘ ๑๐ ๒ ๐ ๑๘ ๑๖ ๖ ๐ 

ป.3 ๓๗ ๐ ๓๗ ๓๓ ๔ ๐ ๐ ๑๑ ๑๓ ๑๓ ๐ 

ป.4 ๓๗ ๐ ๓๗ ๑๒ ๒๒ ๓ ๐ ๓ ๒๖ ๘ ๐ 

ป.5 ๔๘ ๐ ๔๘ ๒๕ ๑๙ ๒ ๒ ๑ ๑๑ ๓๐ ๖ 

ป.6 ๔๕ ๓ ๔๒ ๑๕ ๒๓ ๔ ๐ ๐ ๒๓ ๑๗ ๒ 

  2)  ผลการวัดความสามารถ  ด้านการเขียน  ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  1-6  
ปีการศึกษา 256๒  โดยส านักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา   
(ครั้งที่ ๓  ประจ าเดือนพฤศจิกายน 2562)  โดยใช้ผลสอบจากระบบ  e-MES  

ชั้น 
จ ำนวนนักเรียน 

จ ำนวนนักเรียนปกติ 
ด้ำนกำรเขียนค ำ ป.1-3 

ด้ำนกำรเขียนเรื่อง ป.4-6 

จ ำนวนนักเรียนปกติ 
ด้ำนกำรเขียนเรื่อง ป.1-3 

ปกติ+
บกพร่อง 

บกพร่อง ปกต ิ ดีมาก ดี พอใช้ ปรับปรุง ดีมาก ดี พอใช้ ปรับปรุง 

ป.1 ๔๖ ๐ ๔๖ ๒๖ ๑๓ ๗ ๐ ๔๐ ๔ ๑ ๑ 
ป.2 ๔๒ ๒ ๔๐ ๑๘ ๑๑ ๘ ๓ ๑๗ ๒๐ ๓ ๐ 
ป.3 ๓๗ ๐ ๓๗ ๑๘ ๑๓ ๖ ๐ ๑๕ ๑๗ ๕ ๐ 
ป.4 ๓๗ ๐ ๓๗ ๑๗ ๑๗ ๓ ๐ - - - - 
ป.5 ๔๘ ๐ ๔๘ ๒๙ ๑๖ ๓ ๐ - - - - 
ป.6 ๔๕ ๓ ๔๒ ๑๙ ๑๔ ๘ ๑ - - - - 

   

 
  



๔๘ 

    

 

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self – Assessment Report :SAR) 

   
 3)  การเปรียบเทียบผลการวัดความสามารถในการอ่านและการเขียนของนักเรียน   

ชั้นประถมศึกษาปีที่  1-6  ปีการศึกษา 256๒  โดยส านักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา(ครั้งที่ 1-4)   

โดยใช้ผลสอบจากระบบ  e-MES 

 

ชั้น ครั้งที่ 

ร้อยละของจ ำนวนนักเรียน(ปกติ) ระดับพอใช้ ขึ้นไป 
 

ด้านการอ่าน 
ออกเสียง 

ด้านการอ่าน 
รู้เรื่อง 

ด้านการเขียน 
ค า 

ด้านการเขียน 
เรื่อง 

ป.1 
ครั้งที่ 1 

(30 มิ.ย.256๒) 
๑๐๐ - ๙๖ - 

 
ครั้งที่ 2 

(31 ส.ค.256๒) 
- - - - 

 
ครั้งที่ ๓ 

(30 พ.ย.256๒) 
๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ ๙๘ 

 
ครั้งที่ 4 

(31 ม.ค.256๓) 
- - - - 

เปรียบเทียบ ครั้งท่ี 1 กับ 4 เท่าเดิม เท่าเดิม เพ่ิมข้ึน เท่าเดิม 

ป.2 
ครั้งที่ 1 

(30 มิ.ย.256๒) 
๙๗ ๙๗ ๙๒ ๙๐ 

 
ครั้งที่ 2 

(31 ส.ค.256๒) 
- - - - 

 
ครั้งที่ 3 

(30 พ.ย.256๒) 
๑๐๐ ๑๐๐ ๙๓ ๑๐๐ 

 
ครั้งที่ 4 

(31 ม.ค.256๓) 
- - - - 

เปรียบเทียบ ครั้งท่ี 1 กับ 4 เพ่ิมข้ึน เพ่ิมข้ึน เพ่ิมข้ึน เพ่ิมข้ึน 

ป.3 
ครั้งที่ 1 

(30 มิ.ย.256๒) 
๑๐๐ ๙๕ ๑๐๐ ๑๐๐ 

 
ครั้งที่ 2 

(31 ส.ค.256๒) 
- - - - 

 
ครั้งที่ 3 

(30 พ.ย.256๒) 
๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ 

 
ครั้งที่ 4 

(31 ม.ค.256๓) 
- - - - 

เปรียบเทียบ ครั้งท่ี 1 กับ 4 เท่าเดิม เพ่ิมข้ึน เท่าเดิม เท่าเดิม 



๔๙ 

    

 

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self – Assessment Report :SAR) 

ชั้น ครั้งที่ 
ด้านการอ่าน 

ออกเสียง 
ด้านการอ่าน 

รู้เรื่อง 
ด้านการเขียน 

เรื่อง 

ด้านการเขียน 
เรื่องตาม

จินตนาการ 

ป.4 
ครั้งที่ 1 

(30 มิ.ย.256๒) 
๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ - 

 
ครั้งที่ 2 

(31 ส.ค.256๒) 
- - - - 

 
ครั้งที่ 3 

(30 พ.ย.256๒) 
๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ - 

 
ครั้งที่ 4 

(31 ม.ค.256๓) 
- - - - 

เปรียบเทียบ ครั้งท่ี 1 กับ 4 เท่าเดิม เท่าเดิม เท่าเดิม - 

ชั้น ครั้งที่ 
ด้านการอ่าน 

ออกเสียง 
ด้านการอ่าน 

รู้เรื่อง 
ด้านการเขียน 

เรื่อง 

ด้านการเขียน 
เรื่องตาม

จินตนาการ 

ป.5 
ครั้งที่ 1 

(30 มิ.ย.256๒) 
๑๐๐ ๙๐ ๑๐๐ - 

 
ครั้งที่ 2 

(31 ส.ค.256๒) 
- - - - 

 
ครั้งที่ 3 

(30 พ.ย.256๒) 
๙๖ ๘๘ ๑๐๐ - 

 
ครั้งที่ 4 

(31 ม.ค.256๓) 
- - - - 

เปรียบเทียบ ครั้งท่ี 1 กับ 4 ลดลง เพ่ิมข้ึน เท่าเดิม - 

ชั้น ครั้งที่ 
ด้านการอ่าน 

ออกเสียง 
ด้านการอ่าน 

รู้เรื่อง 
ด้านการเขียน 

เรื่อง 
ด้านการเขียน 

เรียงความ 

ป.6 
ครั้งที่ 1 

(30 มิ.ย.256๒) 
๙๓ ๙๘ ๙๘ - 

 
ครั้งที่ ๒ 

(31 ส.ค.256๒) 
- - - - 

 
ครั้งที่ 3 

(30 พ.ย.256๒) 
๑๐๐ ๙๕ ๙๘ - 

 
ครั้งที่ 4 

(31 ม.ค.256๓) 
- - - - 

เปรียบเทียบ ครั้งท่ี 1 กับ 4 เพ่ิมข้ึน ลดลง เท่าเดิม - 

  



๕๐ 

    

 

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self – Assessment Report :SAR) 

1๒.  สรุปข้อมูลผลกำรทดสอบควำมสำมำรถพื้นฐำนของผู้เรียนระดับชำติ (National Test: NT)   
 1)  ผลการทดสอบความสามารถพ้ืนฐานของผู้เรียนระดับชาติ (NT)  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3   
ปีการศึกษา  256๒  โดยใช้ผลสอบจากระบบ NT Access 

การประเมินรายด้านและรายมาตรฐาน 
คะแนน
ร้อยละ 

ระดับคุณภาพ  
(ใส่เครื่องหมาย ) 

ปรับปรุง พอใช้ ดี ดีมาก 
ควำมสำมำรถด้ำนคณิตศำสตร์ ๓๘.๗๐     
    มำตรฐำน ค 1.๑ เข้ำใจถงึควำมหลำกหลำยของกำรแสดงจ ำนวนและกำรใช้จ ำนวนในชีวิตจริง ๕๓.๑๕     
       ๑. ป.๓/๑ เขียนและอ่านตวัเลขฮินดูอารบิก ตวัเลขไทย  และตัวหนังสือแสดงปริมาณของส่ิงของ
หรือจ านวนนับที่ไม่เกินหนึ่งแสนและศูนย์ ๖๒.๑๖     
      2. ป.๓/๒ เปรียบเทียบและเรียงล าดับจ านวนนับที่ไม่เกินหนึ่งแสนและศูนย์ ๔๘.๖๔     
    มำตรฐำน ค 1.๒ เข้ำใจถงึผลที่เกดิขึ้นจำกกำรด ำเนินกำร ของจ ำนวนและควำมสัมพันธ์
ระหว่ำงกำรด ำเนินกำรต่ำงๆ และใช้กำรด ำเนินกำรในกำรแก้ปัญหำ ๒๗.๖๗     
      1. ป.๓/๑ บวก ลบ คูณ หาร และบวก ลบ คูณ หารระคนของจ านวนนบัไม่เกินหนึ่งแสนและศูนย์ 
พร้อมทั้งตระหนักถึงความสมเหตุสมผลของค าตอบ ๒๕.๒๒     
      2. ป.๓/๒ วิเคราะห์และแสดงวิธีหาค าตอบของโจทย์ปัญหาและโจทย์ปัญหาระคนของจ านวนนับ
ไม่เกินหนึ่งแสนและศูนย์ พร้อมทั้งตระหนักถึงความสมเหตุสมผลของค าตอบและสร้างโจทย์ได้ ๒๙.๐๕     
    มำตรฐำน ค 2.2 แก้ปัญหำเกี่ยวกบักำรวัด ๓๗.๘๓     
      1. ป.๓/๑ แก้ปัญหาเกีย่วกบัการวดัความยาว การชั่ง การตวง เงิน และเวลา ๔๐.๓๕     
      2. ป.3/2 อ่านและเขยีนบันทึกรายรับรายจา่ย ๓๗.๘๓     
      3. ป.3/๓ อ่านและเขยีนบันทึกกิจกรรมหรือเหตุการณ์ที่ระบุเวลา ๑๓.๕๑     
    มำตรฐำน ค. 3.1 อธิบำยและวิเครำะห์รูปเรขำคณิตสองมิติและสำมมิติ ๓๓.๗๘     
      1. ป.๓/๑ บอกชนิดและรูปเรขาคณิตสองมิติที่เป็นส่วนประกอบของสิ่งของที่มีลักษณะเป็นรูป

เรขาคณิตสามมิติ ๓๕.๑๓     
      2. ป.3/2 ระบุรูปเรขาคณิตสองมิติที่มีแกนสมมาตรจากรูปที่ก าหนดให้ ๓๒.๔๓     
    มำตรฐำน 3.2 ใช้กำรนึกภำพ(visualization) ใช้เหตุผลเกี่ยวกับปริภูมิ(spatial reasoning) 
และใชแ้บบจ ำลองทำงเรขำคณิต geometric model ในกำรแก้ไขปัญหำ ๕๐.๐๐     
      1. ป.3/1 เขียนรูปเรขาคณิตสองมิติที่ก าหนดให้ในแบบตา่งๆ ๔๕.๙๔     
      2. ป.3/2 บอกรูปเรขาคณิตต่างๆ ที่มีอยู่ในส่ิงแวดล้อมรอบตวั ๕๔.๐๕     
    มำตรฐำน ค 4.1 เข้ำใจและวิเครำะห์แบบรูป (Pattern) ควำมสัมพันธ ์และฟังก์ชัน ๔๗.๘๑     
      1. ป.3/1 บอกจ านวนและความสมัพันธ์ในแบบรูปของจ านวนที่เพิ่มขึ้นทลีะ 3 ทีละ 4 ทีละ 25  
ทีละ 50 และลดลงทีละ 3 ทีละ 4 ทีละ 25 ทีละ 50 และแบบรูปซ้ า ๓๔.๓๖     
      2. ป.3/2 บอกรูปและความสัมพนัธ์ในแบบรูปของรูปที่มีรูปร่างขนาดหรือสีที่สัมพันธ์กับ 2
ลักษณะ ๖๓.๕๑     
    มำตรฐำน ค 5.1 เข้ำใจและใช้วิธกีำรทำงสถิติในกำรวิเครำะห์ข้อมูล ๔๑.๘๙     
      1. ป.3/2 อ่านข้อมูลจากแผนภูมิรปูภาพและแผนภูมิแท่งอยา่งง่าย ๔๑.๘๙     
ควำมสำมำรถด้ำนภำษำไทย ๓๘.๒๙     
    มำตรฐำน ท 1.1 ใช้กระบวนกำรอำ่นสร้ำงควำมรูแ้ละควำมคิดเพื่อน ำไปใช้ตัดสินใจแก้ปัญหำ
ในกำรด ำเนินชีวิตและมีนิสัยรักกำรอ่ำน ๓๙.๖๓     



๕๑ 

    

 

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self – Assessment Report :SAR) 

การประเมินรายด้านและรายมาตรฐาน 
คะแนน
ร้อยละ 

ระดับคุณภาพ  
(ใส่เครื่องหมาย ) 

ปรับปรุง พอใช้ ดี ดีมาก 
      1. ป.3/2 อธิบายความหมายของค าและข้อความที่อ่าน ๔๗.๒๙     
      2. ป.3/3 ตั้งค าถามและตอบค าถามเชิงเหตุผลเกี่ยวกับเรื่อง ๕๕.๔๐     
      3. ป.3/4 ล าดับเหตุการณ์และคาดคะเนเหตุการณ์จากเร่ืองที่อ่านโดยระบุเหตุผลประกอบ ๔๔.๕๙     
      4. ป.3/5 สรุปความรู้และขอ้คิดจากเร่ืองที่อ่านเพื่อน าไปใช้ในชีวิตประจ าวัน ๓๑.๐๘     
      5. ป.3/7 อ่านข้อเขยีนเชิงอธิบายและปฏิบัติตามค าสั่งหรือข้อแนะน า ๓๗.๘๓     
      6. ป.3/8 อธิบายความหมายของข้อมูลจากแผนภาพแผนที่และแผนภูมิ ๒๑.๖๒     
    มำตรฐำน ท 2.1 ใช้กระบวนกำรเขียนเขยีนสื่อสำร เขียนเรยีงควำม ย่อควำม และเขยีน
เรื่องรำวในรูปแบบต่ำงๆเขียนรำยงำนข้อมูลสำรสนเทศ เเละรำยงำนกำรศึกษำค้นคว้ำอย่ำงมี
ประสิทธิภำพ ๕๖.๐๔     
      1. ป.3/2 เขยีนบรรยายเกี่ยวกบัสิ่งใดสิ่งหนึ่งได้อย่างชัดเจน ๓๓.๔๖     
      2. ป.3/4 เขยีนจดหมายลาคร ู ๓๒.๔๓     
      3. ป.3/5 เขยีนเร่ืองตามจินตนาการ ๘๑.๐๘     
    มำตรฐำน ท 3.1 สำมำรถเลือกฟังและดูอย่ำงมีวิจำรณญำณและพูดแสดงควำมรู้ควำมคิดและ
ควำมรู้สึกในโอกำสต่ำงๆอย่ำงมวีิจำรณญำณและสร้ำงสรรค์ ๔๐.๕๔     
      1. ป.3/2 บอกสาระส าคัญจากการฟังและการด ู ๒๙.๗๒     
      2. ป.3/3 ตั้งค าถามและตอบค าถามเกี่ยวกับเรื่องที่ฟังและดู ๕๑.๓๕     
    มำตรฐำน ท 4.1 เขำ้ใจธรรมชำติของภำษำและหลักภำษำและกำรเปลี่ยนแปลงของภำษำและ
พลังของภำษำ ภูมิปัญญำ ทำงภำษำและรักษำภำษำไทยไว้เป็นสมบัติของชำติ ๒๘.๗๕     
      1. ป.3/1 เขยีนสะกดค าและบอกความหมายของค า  ๒๕.๖๗     
      2. ป.3/2 ระบุชนิดและหนา้ที่ของค าในประโยค ๒๕.๖๗     
      3. ป.3/4 แต่งประโยคง่ายๆ  ๔๐.๕๑     
      4. ป.3/5 แต่งค าคล้องจองและค าขวัญ  ๑.๓๕     
      5. ป.3/6 เลือกใช้ภาษามาตรฐานและภาษาถิ่นได้เหมาะสมกับกาลเทศะ ๔๕.๙๔     
    มำตรฐำน 5.1 เข้ำใจและแสดงควำมคิดเห็นวิจำรณ์วรรณคดีและวรรณกรรมไทยอย่ำงเห็น
คุณค่ำและน ำมำประยุกต์ใช้ในชีวิตจรงิ ๓๑.๐๘     
      1. ป.3/1 ระบุข้อคิดที่ได้จากการอ่านวรรณกรรมเพื่อน าไปใช้ในชีวิตประจ าวัน ๒๕.๖๗     
      2. ป.3/3 แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับวรรณคดีที่อ่าน ๓๖.๔๘     

รวมความสามารถ  ๒  ด้าน ๓๘.๕๐     

  

  
 

  



๕๒ 

    

 

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self – Assessment Report :SAR) 

2)  เปรียบเทียบภาพรวม  และรายด้าน  ของผลการทดสอบความสามารถพ้ืนฐานของผู้เรียนระดับชาติ 
(NT)  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3  ปีการศึกษา  256๒  ระหว่างระดับโรงเรียนกับระดับเขตพ้ืนที่  และ
ระดับโรงเรียนกับระดับประเทศ 

ควำมสำมำรถ 
คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 

ระดับโรงเรียน ระดับเขตพ้ืนที่ 
ผลต่าง 
(+/-) 

ระดับ
โรงเรียน 

ระดับประเทศ 
ผลต่าง 
(+/-) 

ด้ำนคณิตศำสตร ์ ๓๘.๗๑ ๔๐.๗๗ - ๒.๐๖ ๓๘.๗๑ ๔๔.๙๔ - ๖.๒๓ 
ด้ำนภำษำไทย ๓๘.๒๙ ๔๒.๙๑ - ๔.๖๒ ๓๘.๒๙ ๔๖.๔๖ - ๘.๑๗ 
เฉลี่ยทั้ง ๒ ด้ำน ๓๘.๕๐ ๔๑.๘๔ - ๓.๓๔ ๓๘.๕๐ ๔๕.๗๐ - ๗.๒ 

 3)  เปรียบเทียบภาพรวม  และรายด้าน  ของผลการทดสอบความสามารถพ้ืนฐานของ
ผู้เรียนระดับชาติ (NT)  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3  ระหว่างปีการศึกษา25๖๐  กับ 256๑  และ ปี
การศึกษา256๑  กับ  256๒  

ควำมสำมำรถ 
คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 

ปีการศึกษา 
25๖๐ 

ปีการศึกษา 
256๑ 

ผลตา่ง 
(+/-) 

ปีการศึกษา 
256๑ 

ปีการศึกษา 
256๒ 

ผลตา่ง 
(+/-) 

    ด้ำนค ำนวณ ๒๙.๖๑ ๔๕.๖๓ + ๑๖.๐๒ ๔๕.๖๓ ๓๘.๗๑ - ๓.๑๘ 
    ด้ำนเหตุผล ๔๒.๗๑ ๓๘.๑๔ - ๔.๕๗ ๓๘.๑๔ 
    ด้ำนภำษำ ๔๙.๐๕ ๔๔.๗๘ - ๔.๒๗ ๔๔.๗๘ ๓๘.๒๙ - ๖.๔๙ 
เฉลี่ยทั้ง 3 ด้ำน ๔๐.๔๖ ๔๒.๘๕ + ๒.๓๙ ๔๒.๘๕ ๓๘.๕๐ - ๔.๓๕ 

หมายเหตุ   ด้านค านวณและด้านเหตุผลในปีการศึกษา ๒๕๖๑ เปรยีบเทียบกับด้านคณิตศาสตร์ในปกีารศึกษา ๒๕๖๒  
      ด้านค านวณและด้านเหตุผลในปีการศึกษา ๒๕๖๑ เปรียบเทียบกับด้านคณติศาสตร์ในปีการศึกษา ๒๕๖๒ 
      คะแนนเฉลี่ยในปีการศึกษา ๒๕๖๒ คือคะแนนเฉลี่ย ๒ ด้าน 
      คะแนนเฉลี่ยด้านค านวณและด้านเหตผุลคือ ๔๑.๘๙ 

1๓.  สรุปข้อมูลผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดบัชำติขั้นพ้ืนฐำน (O-NET)  
 1)  ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET)  ชั้นประถมศึกษำปีท่ี  6  
และ  ชั้นมัธยมศึกษำปีที่  3  ปีการศึกษา  256๒ 
   

กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ 
คะแนนเฉลี่ยระดับโรงเรียน 

ป.6 ม.3 
ภำษำไทย ๔๐.๗๐ ๕๕.๗๙ 

ภำษำอังกฤษ ๒๔.๒๙ ๒๘.๗๖ 
คณิตศำสตร ์ ๒๕.๔๘ ๒๒.๐๗ 
วิทยำศำสตร์ ๓๐.๗๔ ๓๑.๐๙ 

เฉลี่ย ๓๐.๓๐ ๓๔.๔๓ 
 



๕๓ 

    

 

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self – Assessment Report :SAR) 

2)  เปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ย  ของผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)  
ชั้นประถมศึกษำปีท่ี  6  ปีการศึกษา  256๒  ระหว่างระดับโรงเรียนกับระดับจังหวัด  ระดับโรงเรียน
กับสังกัด สพฐ.ทั้งหมด  และระดับโรงเรียนกับระดับประเทศ 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 
  

กลุ่มสำระกำร
เรียนรู้ 

คะแนนเฉลี่ย 
ระดับ 

โรงเรียน 
ระดับ 
จังหวัด 

ผลตา่ง 
(+/-) 

ระดับ 
โรงเรียน 

สังกัด 
สพฐ.

ทั้งหมด 

ผลตา่ง 
(+/-) 

ระดับ 
โรงเรียน 

ระดับ 
ประเทศ 

ผลตา่ง 
(+/-) 

ภำษำไทย ๔๐.๗๐ ๔๗.๘๑ - ๗.๑๑ ๔๐.๗๐ ๔๗.๙๕ - ๗.๒๕ ๔๐.๗๐ ๔๙.๐๙ - ๘.๓๙ 
ภำษำอังกฤษ ๒๔.๒๙ ๓๐.๙๙ - ๖.๗๐ ๒๔.๒๙ ๓๐.๘๖ - ๖.๕๖ ๒๔.๒๙ ๓๔.๔๒ -๑๐.๑๓ 
คณิตศำสตร์ ๒๕.๔๘ ๓๑.๑๓ - ๕.๖๕ ๒๕.๔๘ ๓๑.๖๐ - ๖.๑๒ ๒๕.๔๘ ๓๒.๙๐ - ๗.๔๒ 
วิทยำศำสตร์ ๓๐.๗๔ ๓๓.๕๔ - ๒.๘๐ ๓๐.๗๔ ๓๔.๓๐ - ๓.๕๖ ๓๐.๗๔ ๓๕.๕๕ - ๔.๘๑ 

เฉลี่ย ๓๐.๓๐ ๓๕.๘๗ - ๕.๕๗ ๓๐.๓๐ ๓๖.๑๘ - ๕.๘๘ ๓๐.๓๐ ๓๗.๙๙ - ๗.๖๙ 

ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
คะแนนเฉลี่ยของโรงเรียน 40.7 24.29 25.48 30.74
คะแนนเฉลี่ยระดับจังหวัด 47.81 30.99 31.13 33.54
คะแนนเฉลี่ยสังกัด สพฐ. ทั้งหมด 47.95 30.86 31.6 34.3
คะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ 49.09 34.42 32.9 35.55
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ผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติขั้นพื้นฐำน(O-NET)
ปีกำรศึกษำ 25๖๒ ชั้นประถมศึกษำปีท่ี ๖

คะแนนเฉลี่ยของโรงเรียน คะแนนเฉลี่ยระดับจังหวัด คะแนนเฉลี่ยสังกัด สพฐ. ทั้งหมด คะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ



๕๔ 

    

 

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self – Assessment Report :SAR) 

 3)  เปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ย  ของผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน  
(O-NET)  ชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี  3  ปีการศึกษา  256๒  ระหว่างระดับโรงเรียนกับระดับจังหวัด   
ระดับโรงเรียนกัดสังกัด สพฐ.ทั้งหมด  และระดับโรงเรียนกับระดับประเทศ   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

กลุ่มสาระการ
เรียนรู้ 

คะแนนเฉลี่ย 

ระดับ 
โรงเรียน 

ระดับ 
จังหวัด 

ผลตา่ง 
(+/-) 

ระดับ 
โรงเรียน 

สังกัด 
สพฐ.

ทั้งหมด 

ผลตา่ง 
(+/-) 

ระดับ 
โรงเรียน 

ระดับ 
ประเทศ 

ผลตา่ง 
(+/-) 

ภาษาไทย ๕๕.๗๙ ๕๒.๔๓ + ๓.๓๖ ๕๕.๗๙ ๕๕.๙๑ - ๐.๑๒ ๕๕.๗๙ ๕๕.๑๔ + ๐.๖๕ 
ภาษาอังกฤษ ๒๘.๗๖ ๒๙.๙๙ - ๑.๑๓ ๒๘.๗๖ ๓๒.๙๘ - ๔.๒๒ ๒๘.๗๖ ๓๓.๒๕ - ๔.๔๙ 
คณิตศาสตร ์ ๒๒.๐๗ ๒๓.๙๔ - ๑.๘๗ ๒๒.๐๗ ๒๖.๙๘ - ๔.๙๑ ๒๒.๐๗ ๒๖.๗๓ - ๔.๖๖ 
วิทยาศาสตร ์ ๓๑.๐๙ ๒๘.๙๓ + ๒.๑๖ ๓๑.๐๙ ๓๐.๒๒ + ๐.๘๗ ๓๑.๐๙ ๓๐.๐๗ + ๑.๐๒ 

เฉลี่ย ๓๔.๔๓ ๓๓.๘๒ + ๐.๖๑ ๓๔.๔๓ ๓๖.๕๒ - ๒.๐๙ ๓๔.๔๓ ๓๖.๓๐ - ๑.๘๗ 

ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ วทิยาศาสตร์

คะแนนเฉลี่ยของโรงเรียน 55.79 28.76 22.07 31.09

คะแนนเฉลี่ยระดับจังหวัด 52.43 29.99 23.94 28.93

คะแนนเฉลี่ยสังกัด สพฐ. ท้ังหมด 55.91 32.98 26.98 30.22

คะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ 55.14 33.25 26.73 30.07
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ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน(O-NET)

ปีการศึกษา 25๖๒ ชั้นมัธยมศกึษาปีที่ ๓

คะแนนเฉลี่ยของโรงเรียน คะแนนเฉลี่ยระดับจังหวัด

คะแนนเฉลี่ยสังกัด สพฐ. ท้ังหมด คะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ



๕๕ 

    

 

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self – Assessment Report :SAR) 

 
 4)  เปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยของผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน  
(O-NET) ระดับชั้นประถมศึกษำปีท่ี  6  ระหว่างปีการศึกษา  25๖๐  กับ  256๑  และ   
ปีการศึกษา  256๑  กับ  256๒ 

กลุ่มสาระ 
การเรียนรู้ 

คะแนนเฉลี่ย 
ปีการศึกษา 

25๖๐ 
ปีการศึกษา 

256๑ 
ผลต่าง 
(+/-) 

ปีการศึกษา 
256๑ 

ปีการศึกษา 
256๒ 

ผลต่าง 
(+/-) 

ภาษาไทย 3๗.๗๕ ๔๗.๘๙ +๑๐.๑๔ ๔๗.๘๙ ๔๐.๗๐ - ๗.๑๙ 
ภาษาอังกฤษ ๒๖.๒๙ ๒๘.๓๗ +๒.๐๘ ๒๘.๓๗ ๒๔.๒๙ - ๔.๐๘ 
คณิตศาสตร์ ๓๐.๐๐ ๒๘.๖๕ -๑.๓๕ ๒๘.๖๕ ๒๕.๔๘ - ๓.๑๗ 
วิทยาศาสตร์ 35.๒๗ ๓๙.๑๑ +๓.๘๔ ๓๙.๑๑ ๓๐.๗๔ - ๘.๓๗ 

เฉลี่ย ๓๒.๓๓ ๓๖.๐๑ +๓.๖๘ ๓๖.๐๑ ๓๐.๓๐ - ๕.๗๑ 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

๐.

๑๐.

๒๐.

๓๐.

๔๐.

๕๐.

๖๐.

ปีกำรศึกษำ๒๕๖๐ ปีกำรศึกษำ๒๕๖๑ ปีกำรศึกษำ๒๕๖๒

ระดับประถมศึกษำปีที่ ๖

ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
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รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self – Assessment Report :SAR) 

 5)  เปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ย  ของผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน  
(O-NET) ระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่  3  ระหว่างปีการศึกษา 2560  กับ  2561 และ  ปีการศึกษา  
256๑  กับ  256๒ 

กลุ่มสาระ 
การเรียนรู้ 

คะแนนเฉลี่ย 
ปีการศึกษา 

2560 
ปีการศึกษา 

2561 
ผลต่าง 
(+/-) 

ปีการศึกษา 
2561 

ปีการศึกษา 
256๒ 

ผลต่าง 
(+/-) 

ภาษาไทย ๔๐.๐๖ ๕๔.๗๐ +๑๔.๖๔ ๕๔.๗๐ ๕๕.๗๙ + ๑.๐๙ 
ภาษาอังกฤษ ๒๗.๙๔ ๒๗.๒๑ - ๐.๗๓ ๒๗.๒๑ ๒๘.๗๖ + ๑.๕๕ 
คณิตศาสตร์ ๑๗.๐๙ ๒๖.๗๕ +๙.๖๖ ๒๖.๗๕ ๒๒.๐๗ - ๔.๖๘ 
วิทยาศาสตร์ ๒๗.๒๗ ๓๒.๐๐ + ๔.๗๓ ๓๒.๐๐ ๓๑.๐๙ - ๐.๙๑ 

เฉลี่ย ๒๘.๐๙ ๓๕.๑๗ + ๗.๐๘ ๓๕.๑๗ ๓๔.๔๓ - ๐.๗๔ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

๐.

๑๐.

๒๐.

๓๐.

๔๐.

๕๐.

๖๐.

ปีกำรศึกษำ๒๕๖๐ ปีกำรศึกษำ๒๕๖๑ ปีกำรศึกษำ๒๕๖๒

ระดับมัธยมศึกษำปีที่๓

ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
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รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self – Assessment Report :SAR) 

 

1๔.  สรุปข้อมูลกำรใช้แหล่งเรียนรู้ภำยในและภำยนอกโรงเรียน   
 1)  จ านวนนักเรียนที่ใช้แหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน  ปีการศึกษา  256๒ 

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

1. ห้องสมุด ๔๖ ๔๒ ๓๗ ๓๗ ๔๘ ๔๕ ๕๗ ๔๒ ๓๖ ๓๙๐ 
2. ศูนย์เศรษฐกิจพอเพียง ๔๖ ๔๒ ๓๗ ๓๗ ๔๘ ๔๕ ๕๗ ๔๒ ๓๖ ๓๙๐ 
๓.ห้องคอมพิวเตอร์ ๔๖ ๔๒ ๓๗ ๓๗ ๔๘ ๔๕ ๕๗ ๔๒ ๓๖ ๓๙๐ 
๔.ธนำคำรโรงเรียน ๓๐ ๔๒ ๓๐ ๓๗ ๔๘ ๓๕ ๒๐ ๒๐ ๓๐ ๒๙๒ 

  

2)  จ านวนนักเรียนที่ใช้แหล่งเรียนรู้นอกโรงเรียน  ปีการศึกษา  256๒ 

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

1. สวนนงนุช(พัทยำ) ๔๖ ๔๒ ๓๗ ๓๗ ๔๘ ๔๕ ๕๗ ๔๒ ๓๖ ๓๙๐ 
2. สวนเสือศรีรำชำ (ชลบุรี) ๔๖ ๔๒ ๓๗ ๓๗ ๔๘ ๔๕ ๕๗ ๔๒ ๓๖ ๓๙๐ 
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รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self – Assessment Report :SAR) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภำคผนวก ข 

ประกำศและแนบท้ำยประกำศโรงเรียนบ้ำนธำรนพเก้ำ 
เร่ือง ให้ใช้มำตรฐำนกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน 

ระดับกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน 
เพ่ือกำรประกันคุณภำพภำยในของสถำนศึกษำ 
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รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self – Assessment Report :SAR) 

 
 
 

ค าสั่งโรงเรียนบ้านธารนพเก้า 
ที่ 46/2562 

เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการการประเมินคุณภาพภายในโรงเรียนบ้านธารนพเก้า ประจ าปีการศึกษา 
2562 

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

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพ่ิมเติม(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 มาตรา 
47 ก าหนดให้มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษา เพ่ือพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา และ
มาตรา 48 ให้หน่วยงานต้นสังกัดและสถานศึกษาจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา  
โดยให้ถือว่าการประกันคุณภาพภายในเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารที่ต้องด าเนินการอย่าง
ต่อเนื่อง  โดยมีการจัดท ารายงานประจ าปีเสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัด หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและสาธารณชน 
เพ่ือน าไปสู่การพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาและเพ่ือรองรับการประกันคุณภาพภายนอก  
ดังนั้น เพ่ือให้การด าเนินการประกันคุณภาพภายในเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ อาศัยตามค าสั่ง
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่ 153/2546 ลงวันที่ 30 กรกฎาคม 2546  เรื่อง มอบ
อ านาจให้หัวหน้าสถานศึกษาและเพื่อประโยชน์ของทางราชการ โรงเรียนบ้านธารนพเก้า จึงแต่งตั้ง
ให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่การประกันคุณภาพภายใน ดังนี้ 

1. คณะกรรมกำรบริหำรจัดกำรและอ ำนวยกำร  ประกอบด้วย 
1.1  นางสาวกาญจนา  สุภาศาสตร์ ผู้อ านวยการ          ประธานกรรมการ 
1.2  นายลิขิต  เวทย์อุดม   ครูช านาญการพิเศษ      กรรมการ 
1.3  นางสุทธิษา  หอมไสย  ครูช านาญการพิเศษ      กรรมการ 
1.4  นางสาวมาลินี ยินดี   ครู           กรรมการและเลขานุการ 

มีหน้าที่ก าหนดนโยบาย วางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา และก าหนดแนวทางการประกัน
คุณภาพการศึกษา บริหารจัดการการการประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ดูแล ก ากับติดตาม 
และให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการด าเนินการประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาแก่ผู้เกี่ยวข้อง    

2.  คณะกรรมกำรด ำเนินงำนระบบประกันคุณภำพกำรศึกษำของสถำนศึกษำ  

 2.1  กำรประเมิน กำรจัดกิจกรรมพัฒนำกำรอ่ำนออกเขียนได้ และกำรคัดลำยมือ  
  2.1.1 นางสุพิน  สุดปัญญา  ครูช านาญการพิเศษ  หัวหน้า 
  2.1.2 นางพรรุ่ง  หาญเชิงชัย  ครูช านาญการพิเศษ  คณะท างาน 
  2.1.3 นางสาวกมลรัตน์  คอมเหลา ครูช านาญการพิเศษ  คณะท างาน 
  2.1.4 นางวชัรินทร์  ท้าวค า  ครูช านาญการพิเศษ  คณะท างาน 
  2.1.5 นายคณาเดช  ลายสนธิ์  ครูช านาญการ   คณะท างาน 
  2.1.6 ครูประจ าชั้น       คณะท างาน

  

http://images.google.co.th/imgres?imgurl=http://w4.thaiwebwizard.com/member/jatukam/images/%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%AD%E0%B8%9A/%E0%B8%9E%E0%B8%8D%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B8%E0%B8%91.gif&imgrefurl=http://www.jatukamthailand.com/&usg=__ekbkx1ChMBoMEFoH2xaiZa6ZTtg=&h=404&w=369&sz=16&hl=en&start=3&tbnid=BPHTLo_FS9USzM:&tbnh=124&tbnw=113&prev=/images?q%3D%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B8%E0%B8%91%26gbv%3D2%26hl%3Den


๖๐ 

    

 

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self – Assessment Report :SAR) 

 2.2  กำรส่งเสริมกำรเรียนรู้ตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง 
  2.2.1 นายมิตรชัย  ชัยสาร  ครูช านาญการ   หัวหน้า 
  2.2.2 นางนรินทร์  ท าด ี   ครู    คณะท างาน 
  2.2.3 นางสาวปราณี  กรองสี  ครู    คณะท างาน 

 2.3  กำรจัดกิจกรรมตำมนโยบำยปฏิรูปกำรเรียนกำรสอนภำษำอังกฤษ 
  2.3.1 นางสาวหนูพิน  ยาตะกาศ          ครูช านาญการ   หัวหน้า 
  2.3.2 นายอภินันท์  หอมคง          ครู    คณะท างาน 
  2.3.3 นายศักดา  จิตร์สุภา          ครูจ้างสอน   คณะท างาน 
  2.3.4 ครูประจ าชั้น       คณะท างาน 

 2.4  กำรด ำเนินงำนตำมนโยบำยกำรใช้เทคโนโลยีในกำรจัดกำรเรียนรู้ กำรจัดกำรศกึษำ
ทำงไกลผ่ำนเทคโนโลยี (DLIT)/กำรจัดกำรศึกษำทำงไกลผ่ำนดำวเทียม (DLTV) 

  2.4.1 นายมิตรชัย  ชัยสาร  ครูช านาญการ   หัวหน้า 
  2.4.2 นางสาวปราณี  กรองสี  ครู    คณะท างาน 
  2.4.3 นางสาวศุภสุตา  ตนภู  ครูพ่ีเลี้ยง   คณะท างาน 

 2.5  กำรยกระดับผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน 
  2.5.1 นางสาวยุรีพร  ค าล้าน  ครูช านาญการ   หัวหน้า 
  2.5.2 นางพรรุ่ง  หาญเชิงชัย  ครูช านาญการพิเศษ  คณะท างาน 
  2.5.3 นายคณาเดช  ลายสนธิ์  ครูช านาญการ   คณะท างาน 
  2.5.4 นางสาวหนูพิน  ยาตะกาศ  ครูช านาญการ   คณะท างาน 
  2.5.5 นางสาวร าไพ  สังข์ชัยภูมิ  ครู    คณะท างาน 

2.5.6 นายอภินันท์  หอมคง  ครู    คณะท างาน 
2.5.7 นายคณิน  รุ่งเรือง   ครู    คณะท างาน 
2.5.8 นางสาวมาลินี  ยินดี  ครู    คณะท างาน 

 2.6  กำรจัดประสบกำรณ์ส ำหรับผู้เรียนปฐมวัย 
  2.6.1 นางสุทธิษา  หอมไสย  ครูช านาญการพิเศษ  หัวหน้า 
  2.6.2 นางสาวชัญญากาญจน์  เฉลิมรัตน์ ครูช านาญการ   คณะท างาน 
  2.6.3 นางบุษดี  วินากรม  พนักงานราชการ   คณะท างาน 
  2.6.4 นางสาวเพ็ญประภา  กองสันเทียะ พนักงานราชการ   คณะท างาน 

 2.7  กำรส่งเสริมกำรเรียนรู้เพื่อพัฒนำทักษะกำรคิด กำรแก้ปัญหำและทักษะชีวิต 
  2.7.1 นางนรินทร์  ท าด ี   ครู    หัวหน้า 
  2.7.2 นางสาวยุรีพร  ค าล้าน  ครู    คณะท างาน 
  2.7.3 นางสาวร าไพ  สังข์ชัยภูมิ  ครู    คณะท างาน 
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ให้คณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งปฏิบัติหน้าที่ และให้ความร่วมมือในการประเมินครั้งนี้ให้
ส าเร็จลุล่วงไปด้วยดี โดยรวบรวม น าเสนอผลการด าเนินงานต่อคณะกรรมการประกันคุณภาพ
การศึกษาของสถานศึกษา ทั้งนี้เพื่อให้เกิดความเรียบร้อยอันจะส่งผลให้เป็นไปตามทิศทางและ
วัตถุประสงค์การพัฒนาการศึกษาสู่มาตรฐานการศึกษาต่อไป  

 
  สั่ง ณ  วันที่ 2  สิงหาคม  2562 
 
 

 
 (นางสาวกาญจนา  สุภาศาสตร์) 

ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านธารนพเก้า 
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ภำคผนวก ค 
รูปภำพโล่รำงวัลหรือเกียรติคุณบัตรผลงำน 

ของโรงเรียน/บุคลำกร/นักเรียน  ที่สูงกว่ำระดับโรงเรียน 
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ภำคผนวก ง 
ค ำสั่งคณะท ำงำน 
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ค าสั่ง โรงเรียนบ้านธารนพเก้า 

ที่   26 /2562 
เรื่อง  แต่งตั้งบุคลากรปฏิบัติหน้าที่ในสถานศึกษา ปีการศึกษา 2562 

------------------------------------------------------------------------ 
 เพ่ือให้การบริหารจัดการศึกษาของ โรงเรียนบ้านธารนพเก้า ปีการศึกษา 2562 เป็นไปด้วย
ความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ อาศัยอ านาจตามมาตรา 27 และความตามมาตร 86 แห่ง
พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547 และท่ีแก้ไขเพ่ิมฉบับที่ 2 
(พ.ศ.2551) จึงให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนบ้านธารนพเก้าปฏิบัติหน้าที่ ดังนี้ 
1. กลุ่มงำนอ ำนวยกำร 

1.1  นางสาวกาญจนา  สุภาศาสตร์  ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านธารนพเก้า 
1.2  นายลิขิต   เวทย์อุดม   รักษาราชการแทน  

2. กลุ่มงำนวิชำกำร 
2.1 หัวหน้ากลุ่มงานวิชาการ  นำยลิขิต  เวทย์อุดม 
2.2 งานนิเทศการศึกษา  นำงพรรุ่ง  หำญเชิงชัย เป็น หัวหน้ำงำน 
     นางสุพิน  สุดปัญญา เป็น คณะท างาน 
     นางสุทธิษา  หอมไสย เป็น คณะท างาน 
2.3 งานพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา นำงสำวมำลินี  ยินดี เป็น หัวหน้ำงำน 
     น.ส.กมลรัตน์ คอมเหลา  เป็น คณะท างาน 
     นางวัชรินทร์ ท้าวค า เป็น คณะท างาน 
     นางสุทธิษา  หอมไสย เป็น คณะท างาน 
2.4 งานพัฒนากระบวนการเรียนรู้ นำยคณิน  รุ่งเรือง เป็น หัวหน้ำงำน 
     นางพัชยาพร อินทร์ประโคน เป็น คณะท างาน 
     นางบุษดี  วินากรม    เป็น คณะท างาน 
2.5 งานพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการ นำงสุทธิษำ  หอมไสย    เป็น หัวหน้ำงำน 
  พัฒนาผู้เรียนระดับปฐมวัย     น.ส.ชัญญากาญจน์  เฉลิมรัตน์     เป็น คณะท างาน 
2.6 งานกลุ่มสาระการเรียนรู้  นำยลิขิต  เวทย์อุดม เป็น หัวหน้ำงำน 
 หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย   นายคณาเดช ลายสนธิ์ 
 หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์   นายคณิน  รุ่งเรือง 
 หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์   น.ส.ยุรีพร  ค าล้าน 
 หน.กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม น.ส.อุไรรัตน์ เงื่อมผา 
 หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี นายมิตรชัย  ชัยสาร 
 หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา            นายสมเกียรติ หาญเชิงชัย 
 หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ    นายสุริยัน  สุดปัญญา 
 หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  น.ส.หนูพิน  ยาตะกาศ 
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 หัวหน้ากลุ่มการศึกษาปฐมวัย    นางสุทธิษา  หอมไสย 
หัวหน้ากลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน    นายสมเกียรติ หาญเชิงชัย 
2.7 งานวัดและประเมินผลทางการศึกษา  น.ส.ยุรีพร  ค ำล้ำน เป็น หัวหน้ำงำน 

      นางสาวมาลินี  ยินดี เป็น คณะท างาน  
2.8 งานทะเบียนและเทียบโอนผลการเรียน น.ส.หนูพิน  ยำตะกำศ  เป็น หัวหน้ำงำน 

      นายคณิน  รุ่งเรือง เป็น คณะท างาน 
      น.ส.ชัญญากาญจน์  เฉลิมรัตน์ เป็น คณะท างาน 

2.9 งานจัดหาและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ นำยอภินันท์  หอมคง เป็น หัวหน้ำงำน 
น.ส.อุไรรัตน์  เงื่อมผา เป็น คณะท างาน  

2.10 งานพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมผู้เรียน น.ส.อุไรรัตน์  เงื่อมผำ เป็น หัวหน้ำงำน 
      นางพรรุ่ง หาญเชิงชัย เป็น คณะท างาน 
      นางปราณี  ปุริเกษม เป็น คณะท างาน 
      นายอภินันท์  หอมคง เป็น คณะท างาน 

2.11 งานส่งเสริมและประสานงานการศึกษาน.ส.มะลิวรรณ  รัตน์ประภำ เป็น หัวหน้ำงำน 
  ในระบบ นอกระบบ และตามอัธยาศัย นางปราณี  ดวงเดือน เป็น คณะท างาน 
      นายมิตรชัย ชัยสาร เป็น คณะท างาน 

2.12 งานพัฒนาสื่อและนวตกรรมทางการศึกษา นำงพวงเพ็ญ ทองค ำสุข  เป็น หัวหน้ำงำน 
น.ส.อรทัย  เทียมส าโรง         เป็น คณะท างาน 
น.ส.เพ็ญประภา  กองสันเทียะ   เป็น คณะท างาน 

2.13 งานพัฒนาระบบ ICT เพ่ือการศึกษา นำยมิตรชัย  ชัยสำร เป็น หัวหน้ำงำน 
      น.ส.ยุรีพร  ค าล้าน เป็น คณะท างาน 
      นางสาวปราณี  กรองสี เป็น คณะท างาน 

2.14 งานประกันคุณภาพการศึกษา นำงสำวมำลินี  ยินดี เป็น หัวหน้ำงำน 
      นางสุทธิษา  หอมไสย เป็น คณะท างาน 
      น.ส.อรทัย  เทียมส าโรง เป็น คณะท างาน 

2.15 งานวิจัยและพัฒนาเพ่ือการศึกษา นำยลิขิต  เวทย์อุดม เป็น หัวหน้ำงำน 
      นายคณาเดช  ลายสนธิ์ เป็น คณะท างาน 

2.16 งานส่งเสริมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน นำยสมเกียรติ หำญเชิงชัย เป็น หัวหน้ำงำน 
      นางพรรุ่ง  หาญเชิงชัย เป็น คณะท างาน 
      นางพัชยาพร อินทร์ประโคน เป็น คณะท างาน 

2.17 งานแนะแนวและจิตวิทยา  น.ส.ร ำไพ  สังข์ชัยภูมิ เป็น หัวหน้ำงำน 
      น.ส.หนูพิน  ยาตะกาศ เป็น คณะท างาน  

2.18 งานห้องสมุดและการจัดการความรู้ น.ส.อรทัย  เทียมส ำโรง เป็น หัวหน้ำงำน 
      น.ส.มะลิวรรณ  รัตน์ประภา เป็น คณะท างาน 
      น.ส.มาลินี  ยินด ี เป็น คณะท างาน 
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2.19 งานจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล (DMC)  น.ส.อรทัย  เทียมส ำโรง เป็น หัวหน้ำงำน 
      นางสาวปราณี  กรองสี เป็น คณะท างาน 
      น.ส.ร าไพ  สังข์ชัยภูมิ เป็น คณะท างาน 

2.20 งานโครงการอาหารเสริม(นม)โรงเรียน  นำงสุทธิษำ  หอมไสย  เป็น หัวหน้ำงำน 
      น.ส.ชัญญากาญจน์  เฉลิมรัตน์ เป็น คณะท างาน 
      นางบุษดี  วินากรม เป็น คณะท างาน 
      น.ส.เพ็ญประภา  กองสันเทียะ  เป็น คณะท างาน 
 
 3.   กลุ่มงำนบริหำรกำรเงินและงบประมำณ 
       3.1 หัวหน้ากลุ่มงานการเงินและงบประมาณ นำยคณำเดช  ลำยสนธิ์  
       3.2 งานนโยบายและแผนงาน น.ส.ร ำไพ  สังข์ชัยภูมิ เป็น หัวหน้ำงำน 
      น.ส.พิจิตรา  เถื่อนทุ่ง เป็น คณะท างาน 
       3.3 งานวางแผนและจัดท างบประมาณ นำยคณำเดช  ลำยสนธิ์ เป็น หัวหน้ำงำน 
      น.ส.ร าไพ  สังข์ชัยภูมิ เป็น คณะท างาน 
       3.4 งานการเงินและบัญชี  นำยคณำเดช  ลำยสนธิ์ เป็น หัวหน้ำงำน 
       3.5 ผู้ช่วยหัวหน้างานการเงินและบัญชี นำงสุทธิษำ  หอมไสย 
       3.6 งานโครงการอาหารกลางวัน น.ส.อุไรรัตน์  เงื่อมผำ เป็น หัวหน้ำงำน 
      นางล าไพ  เวทย์อุดม เป็น คณะท างาน  
       3.7 งานระดมทรัพยากรและการลงทุนเพ่ือ นำยสุริยัน  สุดปัญญำ  เป็น หัวหน้ำงำน 
    การศึกษา         นางพวงเพ็ญ ทองค าสุข เป็น คณะท างาน 
       3.8 งานจัดระบบควบคุมภายใน น.ส.มะลิวรรณ  รัตน์ประภำ เป็น หัวหน้ำงำน 

น.ส.ร าไพ  สังข์ชัยภูมิ      เป็น คณะท างาน 
       3.9 หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุและสินทรัพย์ นำงวัชรินทร์  ท้ำวค ำ  
       3.10 เจ้าหน้าที่พัสดุและสินทรัพย์ จัดจ้าง นำงนรินทร์  ท ำดี 
              นำงสำวปรำณี  กรองสีเป็น คณะท างาน 
       3.11 เจ้าหน้าที่พัสดุและสินทรัพย์ จัดซื้อ น.ส.ชัญญำกำญจน์  เฉลิมรัตน์  

 4.   กลุ่มงำนบริหำรบุคคล 
       4.1 หัวหน้ากลุ่มงานบริหารบุคคล   นำงพรรุ่ง  หำญเชิงชัย 
       4.2 งานวางแผนอัตราก าลังและก าหนดต าแหน่ง น.ส.กมลรัตน์  คอมเหลำ 
       4.3 งานสรรหา บรรจุ และแต่งตั้ง   น.ส.มำลินี  ยินดี  
       4.4 งานบ าเหน็จความชอบ    น.ส.กมลรัตน์  คอมเหลำ  
       4.5 งานพัฒนาและส่งเสริมประสิทธิภาพ นำงสุพิน  สุดปัญญำ เป็นหัวหน้ำงำน
             บุคลากร    นายมิตรชัย  ชัยสาร  เป็นคณะท างาน 
       4.6 งานวินัยและจรรยาบรรณ  นำยลิขิต  เวทย์อุดม เป็น หัวหน้ำงำน 
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       4.7 งานสวัสดิการและสวัสดิภาพบุคลากร นำงสำวอุไรรัตน์  เงื่อมผำ เป็นหัวหน้ำงำน 
           นางสุพิน  สุดปัญญา        เป็น คณะท างาน 

         นางพัชยาพร  อินทร์ประโคน เป็น คณะท างาน
 5.   กลุ่มงำนบริหำรทั่วไป 
       5.1 หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป  นำยมิตรชัย ชัยสำร 
       5.2 งานธุรการ และเลขานุการ  น.ส.หนูพิน  ยำตะกำศ เป็นหัวหน้ำงำน 
       5.3 เจ้าหน้าที่ธุรการ   น.ส.พิจิตรำ เถื่อนทุ่ง 
       5.4 งานประชาสัมพันธ์โรงเรียน น.ส.มะลิวรรณ  รัตน์ประภำ   เป็น หัวหน้ำงำน 
      น.ส.อุไรรัตน์  เงื่อมผา       เป็น คณะท างาน 
      น.ส.ร าไพ  สังข์ชัยภูมิ       เป็น คณะท างาน
        

      5.5 งานคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน นำยลิขิต  เวทย์อุดม  เป็น หัวหน้ำงำน 
       5.6 งานอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม นำยมิตรชัย  ชัยสำร  เป็น หัวหน้ำงำน 
      นายคณาเดช  ลายสนธิ์ เป็น คณะท างาน 
      นายอภินันท์  หอมคง เป็น คณะท างาน 
      นายคณิน  รุ่งเรือง เป็น คณะท างาน 
      นายศักดา  จิตร์สุภา เป็น คณะท างาน 
       5.7 งานกิจการนักเรียน (ฝ่ายปกครอง) นำงพรรุ่ง  หำญเชิงชัย เป็น หัวหน้ำงำน 

นายมิตรชัย  ชัยสาร เป็น คณะท างาน 
      นายคณาเดช  ลายสนธิ์ เป็น คณะท างาน 
      นางสาวหนูพิน  ยาตะกาศ เป็น คณะท างาน 
      นางสาวอุไรรัตน์ เงื่อมผา เป็น คณะท างาน 
      นายอภินันท์  หอมคง เป็น คณะท างาน 
      นายคณิน  รุ่งเรือง เป็น คณะท างาน 
      นายศักดา  จิตร์สุภา เป็น คณะท างาน 
       5.8 งานอนามัย โภชนาการ และสวัสดิภาพนำงล ำไพ  เวทย์อุดมเป็น หัวหน้ำงำน 
  นักเรียน    นางพรรุ่ง  หาญเชิงชัย เป็น คณะท างาน 
      นางสุทธิษา  หอมไสย เป็นคณะท างาน 
      น.ส.มาลินี  ยินด ี เป็นคณะท างาน 
       5.9 งานพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนนำงสำวปรำณี  กรองสเีป็น หัวหน้ำงำน 
      น.ส.อรทัย  เทียมส าโรง เป็น คณะท างาน 
      น.ส.ร าไพ  สังข์ชัยภูมิ เป็น คณะท างาน  
      นางบุษดี  วินากรม เป็น คณะท างาน 
       5.10 งานแก้ไขปัญหาและสิทธิเด็ก นำยลิขิต  เวทย์อุดม เป็น หัวหน้ำงำน 
     และป้องกันยาเสพติด  นางพรรุ่ง  หาญเชิงชัย เป็น คณะท างาน 
      น.ส.อุไรรัตน์  เงื่อมผา เป็น คณะท างาน 
      นายอภินันท์  หอมคง เป็น คณะท างาน 
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       5.11 งานความสัมพันธ์และประสานชุมชน นำงปรำณี  ดวงเดือนเป็น หัวหน้ำงำน 
      น.ส.หนูพิน  ยาตะกาศ เป็น คณะท างาน 
       5.12 งานพัฒนาและด าเนินการตามปรัชญา นำยมิตรชัย  ชัยสำร เป็น หัวหน้ำงำน 
      เศรษฐกิจพอเพียง   นางนรินทร์  ท าดี     เป็น คณะท างาน
  
       5.13 งานธนาคารโรงเรยีน  น.ส.กมลรัตน์  คอมเหลำ เป็น หัวหน้ำงำน 
      นางพัชยาพร อินทร์ประโคน เป็น คณะท างาน 
      นายอภินันท์  หอมคง    เป็น คณะท างาน 
      นางสาวมาลินี  ยินดี   เป็น คณะท างาน
       

     5.14 งานบริการชุมชนและเยาวชนจิตอาสา นำยสุริยัน  สุดปัญญำ เป็น หัวหน้ำงำน
     น.ส.มะลิวรรณ  รัตน์ประภา  เป็น คณะท างาน 

 6. งานอ่ืน ๆ ที่ได้รับมอบหมายซึ่งชอบด้วยกฎหมาย และเป็นประโยชน์ต่อการจัดการศึกษา 
 
กำรปฏิบัติ   
 ให้ปฏิบัติตามขอบเขต แนวทาง กฎหมาย ระเบียบปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง ตาม ภำระงำน ที่แนบท้ายค าสั่ง
นี้ 
  ทั้งนี้   ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 

   สั่ง  ณ  วันที ่ 16  พฤษภาคม  พ.ศ. 2562 

 
    
                  
             (นางสาวกาญจนา  สุภาศาสตร์) 
           ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านธารนพเก้า 
 
รับทราบ 
อ.ลิขิต ..................... อ.สุริยัน ........................อ.สมเกียรติ .....................อ.พวงเพ็ญ ..................... อ.ปราณี  (ดวง)............... 
อ.ล าไพ .....................อ.สุพิน .....................    อ.กมลรัตน์ ......................อ.พรรุ่ง ........................ อ.วัชรินทร์ ....................   
อ.สุทธิษา ..................อ.พัชยาพร ...................อ.มิตรชัย ........................ อ.หนูพิน ........................ อ.คณาเดช ........................         
อ.อรทัย ..................... อ.ยุรีพร ...........................อ.อุไรรัตน์ .....................อ.ชัญญากาญจน์.................อ.นรินทร์ ....................... 
อ.ร าไพ .......................อ.อภินันท์......................อ.คณิน........................... อ.ปราณี  (กรอง)...............อ.มะลิวรรณ..................... 
อ.มาลินี........................อ.บุษดี ..........................อ.เพ็ญประภา .................อ.ศุภสุตา....................... อ.ศักดา.....................
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บันทึกกำรให้ควำมเห็นชอบ 

รำยงำนกำรประเมินตนเองของสถำนศึกษำ ปีกำรศึกษำ 25๖๒ 

โรงเรียนบ้ำนธำรนพเก้ำ 

 ตามท่ีโรงเรียนบ้านธารนพเก้า ได้จัดท ารายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา 
ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๒  ระดับการศึกษาพื้นฐาน และน าเสนอขอความเห็นชอบต่อคณะกรรมการ
สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานนั้น ข้าพเจ้าและคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ได้ร่วมกันศึกษาและ
พิจารณารายละเอียดของรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษาประจ าปีแล้ว ปรากฏว่า โรงเรียน
บ้านธารนพเก้าได้ด าเนินการด้านการจัดการศึกษาตามแนวทางและมาตรฐานที่ก าหนด ซึ่งได้ผ่าน
กระบวนการศึกษาวิเคราะห์สภาพปัญหาความต้องการของทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้/กลุ่มงาน/ฝ่ายต่างๆ 
นอกจากนี้ได้สัมภาษณ์ร่วมสนทนา ส ารวจบันทึกกิจกรรมต่างๆ ในโรงเรียนที่สอดคล้องตามวิสัยทัศน์ 
พันธกิจ กลยุทธ์ อัตลักษณ์ และแนวทางการจัดการศึกษาของโรงเรียน  
 คณะกรรมการสถานศึกษาจึงมีมติเห็นชอบตามรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา
โรงเรียนบ้านธารนพเก้า ประจ าปีการศึกษา 25๖๒ 

 
 
                             ลงชื่อ.................................................. 
                          (นายจันทร์  โสมาบุตร) 

                ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
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คณะท ำงำน 
 

ที่ปรึกษำ 
นางสาวกาญจนา  สุภาศาสตร์   ต าแหน่งผู้อ านวยการโรงเรียน 
นายลิขิต       เวทย์อุดม  ต าแหน่งครูช านาญการพิเศษ 

คณะท ำงำน 
นางสาวกาญจนา  สุภาศาสตร์   ต าแหน่งผู้อ านวยการโรงเรียน 
นายลิขิต       เวทย์อุดม  ต าแหน่งครูช านาญการพิเศษ 
นางสุทธิษา       หอมไสย  ต าแหน่งครูช านาญการพิเศษ 
นางสาวมาลินี      ยินดี   ต าแหน่งคร ู

ออกแบบปก 
นางสาวมาลินี      ยินดี   ต าแหน่งคร ู

บรรณำธิกำร 
นางสาวมาลินี      ยินดี   ต าแหน่งคร ู
 
 
 
 
 


