
 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต ๑ 
 

๑ รายงานการประเมินตนเอง (sar) โรงเรียนบ้านเนินพยอม ปี การศึกษา ๒๕๖2 

ค าน า 
 

 รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self-Assessment Report : SAR) ประจ าปี
การศึกษา ๒๕๖๒” ฉบับนี้ จัดท าขึ้นเพื่อรายงานผลการด าเนินงานในการพัฒนาการจัดการศึกษาของโรงเรียน
บ้านเนินพยอม  ในปีการศึกษา ๒๕๖๒  ซึ่งเป็นไปตามกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑ 
ข้อ ๓ “ให้สถานศึกษาแต่ละแห่งจัดให้ มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาฯ พร้อมท้ัง
จัดท าแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาท่ีมุ่งคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาและด าเนินการตามแผน
ท่ีก าหนดไว้ จัดให้มีการประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา  ติดตามผลการ
ด าเนินการ เพื่อพัฒนาสถานศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา และจัดส่งรายงานผลการประเมินตนเอง
ให้แก่หน่วยงานต้นสังกัดหรือหน่วยงานท่ีก ากับดูแลสถานศึกษาเป็นประจ าทุกปี 
 

       รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self-Assessment Report : SAR) ประจ าปี
การศึกษา ๒๕๖๒ ” แบ่งออกเป็น ๒ ส่วน คือ ส่วนท่ี ๑ บทสรุปผู้บริหาร และส่วนท่ี ๒ ผลการประเมินตนเอง
ของสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานท่ีน าเสนอวิธีการพัฒนา ข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ ท่ี
สนับสนุนผลการประเมินตนเองจุดเด่น จุดท่ีควรพัฒนา และแผนการพัฒนาคุณภาพให้สูงขึ้น ท้ังคุณภาพด้าน
ผู้เรียน ด้านกระบวนการบริหารและการจัดการ ด้านกระบวนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  

 โรงเรียนบ้านเนินพยอม ขอขอบคุณคณะครู นักเรียน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
ผู้ปกครอง ชุมชน และผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย ท่ีมีส่วนร่วมด าเนินงานในการพัฒนาการศึกษาของโรงเรียนให้มี
คุณภาพสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง  หวังเป็นอย่างยิ่งว่าเอกสารฉบับนี้จะเป็นประโยชน์ในการน าไปเป็นฐานข้อมูล 
สารสนเทศเพื่อการยกระดับคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน และการส่งเสริม สนับสนุนของหน่วยงาน องค์กร
ต่างๆ รวมทั้งหน่วยงานต้นสังกัดในการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาต่อไป 

 

 

 

 (นายปราโมทย์ อยู่อ้น) 

ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านยางเมือง 

รักษาการในต าแหน่งผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านเนนิพยอม 
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๒ รายงานการประเมินตนเอง (sar) โรงเรียนบ้านเนินพยอม ปี การศึกษา ๒๕๖๒ 
 

สารบญั 
เรื่อง                 หน้า 
 
ส่วนท่ี 1 บทสรุปของผู้บริหาร        3 

ส่วนท่ี 2 ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา                  4 
  2.1 ข้อมูลท่ัวไป                   4 
 ๒.๒ ข้อมูลบุคลากรของสถานศึกษา      5 
 ๒.๓ ข้อมูลนักเรียน         5 
 ๒.๔ ข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับสถานศึกษา     6 
 ๒.๕ ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)    8 
 ๒.๖ ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (NT) ปีการศึกษา ๒๕๖2 12 
 ๒.๗ ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (RT) ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 13 
 ๒.๘ ข้อมูลการใช้แหล่งเรียนรู้ภายในและภายนอกโรงเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๒  14 
 ๒.๙ ข้อมูลงบประมาณ        16 

ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน   15 
สรุปผลการประเมินคุณภาพมาตรฐานการศึกษาข้ันพื้นฐาน      

ส่วนท่ี ๓  แนวทางพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพื่อยกระดับคุณภาพให้สูงขึ้น   26 

ส่วนท่ี 4    ภาคผนวก         31 
    บันทึกการพิจารณาให้ความเห็นชอบเอกสารรายงานการประเมินตนเองฯ  32 
    ประกาศการใช้มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 34 
    ค าส่ังแต่งต้ังคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาระดับ    

   ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
    ค าส่ังแต่งต้ังคณะกรรมการจัดท ามาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา    

    ค าส่ังแต่งต้ังคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา   

    ประกาศโรงเรียน การใช้มาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัยเพื่อการประกัน    

   คุณภาพภายในสถานศึกษา 
   มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา        

    ประกาศโรงเรียน การใช้มาตรฐานการศึกษาระดับประถมศึกษาเพื่อการประกัน   

   คุณภาพภายในสถานศึกษา 
 

 

 

 

 

 



 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต ๑ 
 

๓ รายงานการประเมินตนเอง (sar) โรงเรียนบ้านเนินพยอม ปี การศึกษา ๒๕๖๒ 
 

ส่วนที่ ๑ บทสรปุส าหรบัผูบ้ริหาร 
ผลการประเมินตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

 โรง เรียนบ้ านบ้ าน เนินพยอม จัดการ เรียนการสอนระดับประถมศึกษา มีนัก เรี ยนระดับ  
ช้ันประถมศึกษา ท่ี ๑ ถึงช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๖ จ านวน ๕๘ คน มีผู้บริหารสถานศึกษา 1 คน  ข้าราชการครู  
๔  คน  ครูอัตราจ้า ๒ คน  ครูพนักงานราชการ ๑ คน ครูวิกฤติ ๑ คน ช่างไม้ ๔  1  คน  ครูธุรการ  1  คน  
วิทยากรบุคคลภายนอก ๑ คน รวมท้ังหมด  ๑๒ คน  แยกเป็นชาย  ๔  คน  หญิง ๗  คน จัดท ารายงานการ
ประเมินคุณภาพของตนเอง (SAR) ปีการศึกษา ๒๕๖๒ เสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัด และหน่วยงานอื่นๆ มีผล
การด าเนินงานดังต่อไปนี้ 
          ๑. สรุปผลการประเมินตนเองในภาพรวม อยู่ในระดับ ๓ 
          ๒. ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษาระดับระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

 จุดเด่น 
           ๑)  ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้นมีผลการประเมินระดับชาติและระดับท้องถิ่นสูงขึ้นทุกกลุ่ม
สาระการเรียนรู้ และนักเรียนกล้าแสดงออก ร่าเริงแจ่มใส สุขภาพแข็งแรง และเป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรมตามท่ี
สถานศึกษาก าหนด 
         ๒)  ผู้เรียนอ่านหนังสือออกและอ่านคล่อง รวมท้ังสามารถเขียนเพื่อการส่ือสารได้ทุกคน สามารถใช้
เทคโนโลยีในการแสวงหาความรู้ได้ด้วยตนเอง ส่งผลให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนอยู่ในระดับดีเยี่ยม มี
คะแนนเฉล่ียผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (O-NET) สูงกว่าระดับชาติ วิชาคณิตศาสตร์ท่ีมีการทดสอบ
และต่อเนื่องมาโดยตลอด และผลการประเมนิความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (RT) สูงกว่าระดับประเทศ 
           ๓)  ผู้เรียนมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง มีสมรรถภาพทางกายและน้ าหนักส่วนสูงตามเกณฑ์    มีระเบียบ
วินัยจนเป็นเอกลักษณ์ของสถานศึกษา เป็นท่ียอมรับของชุมชนโดยรอบในเรื่องความมีวินัย เคารพกฎกติกา 
ระเบียบของสังคม เช่น การเข้าคิวซื้อขนม การดื่มนม 
จุดที่ควรพัฒนา  
           ๑) ควรเปิดโอกาสให้ผู้ปกครองได้มีส่วนร่วมในการเสนอความคิดเห็นในการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนา
ผู้เรียนมากขึ้น 
         ๒) ควรสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดการศึกษาของโรงเรียนให้มีความ
เข้มแข็ง มีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อผลการจัดการศึกษา และการขับเคล่ือนคุณภาพการจัดการศึกษา 
           ๓) ครูควรจัดกิจกรรมเน้นให้ ผู้เรียนได้มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์อย่าง
หลากหลายและใช้แห่งเรียนรู้ในการพัฒนาตนเอง 
 
แผนการพัฒนาคุณภาพที่ยกระดับให้สูงขึ้น  
       ๑)  แผนงาน/โครงการบริหารจัดการโรงเรียนคุณภาพสู่ความเป็นเลิศ       
 ๒)  แผนงาน/โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
          ๓)  แผนงาน/โครงการความเป็นเลิศงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน 
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๔ รายงานการประเมินตนเอง (sar) โรงเรียนบ้านเนินพยอม ปี การศึกษา ๒๕๖๒ 
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ส่วนที่ ๒ ผลการประเมนิตนเองของสถานศกึษา 
๒.๑ ข้อมูลทั่วไป 

ช่ือโรงเรียน  โรงเรียนบ้านเนนิพยอม   Bannoenpayoom School  ท่ีต้ังหมู่ท่ี ๔ ต าบลหนองกระด่ิง อ าเภอคีรี
มาศ จังหวัดสุโขทัย สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต ๑  
โทรศัพท์ – โทรสาร -  e-mail :  bannernprayom@gmail.com   
Websitehttp://school.obec.go.th/noenpayoom/ 

เปิดสอนต้ังแต่ระดับช้ันปฐมวัย ถึง ระดับประถมศึกษาศึกษาปีท่ี  ๖ เนื้อที่ ๗ ไร่ ๒ งาน ๔๗ ตารางวา จ านวน ๘ 
ห้องเรียน  
 
๒.๒ ข้อมูลบุคลากรของสถานศึกษา 

 ๑) จ านวนบุคลากร 

 
 ๒) วุฒิการศึกษาสูงสุดของบุคลากร 

วุฒิการศึกษาสูงสุด
ของบุคลากร 

ต่ ากว่า
ปริญญาตรี 

ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก รวม 

ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ๑ ๗ ๔ - ๑๒ 

ร้อยละ ๘.๓๓ ๕๘.๓๓ ๓๓.๓๓  
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

บุคลากร ผู้บริหาร ครูผู้สอน พนักงาน
ราชการ 

ครู
วิกฤต
ขั้น

รุนแรง 

ครู
อัตรา
จ้าง 

วิทยากร
บุคคลภายนอก 

เจ้าหน้าที่
อื่นๆ 

ปีการศึกษา 
๒๕๖๒ 

๑ ๔ ๑ ๑ ๒ ๑ ๒ 

 หมายเหตุ : เจ้าหน้าที่อื่นๆ ๑.เจ้าหน้าที่ธุรการ ๒.ช่างไม้ ๔  

mailto:bannernprayom@gmail.com
http://school.obec.go.th/noenpayoom/
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๕ รายงานการประเมินตนเอง (sar) โรงเรียนบ้านเนินพยอม ปี การศึกษา ๒๕๖๒ 
 

๓) วิทยฐานะ 

  

 

20%

0%

20%60%

0%

                      

                                          

 
 ๔) สาขาท่ีจบการศึกษาและภาระงานสอน 

สาขาวิชา จ านวน (คน) ภาระงานสอนเฉลี่ยของครู ๑ คน ในแต่ละ
สาขาวิชา(ชม./สัปดาห์) 

๑.บริหารการศึกษา ๓ ๓๐ช่ัวโมง/สัปดาห์ 
๒.ภาษาอังกฤษ ๑ ๓๐ช่ัวโมง/สัปดาห์ 
๓.สังคมศึกษา ๑ ๓๐ช่ัวโมง/สัปดาห์ 

รวม ๕  
    
 

 

 

 

 

วิทยฐานะ ครูผู้ช่วย ครู คศ ๑ ครู คศ ๒ ครู คศ ๓ ครู คศ ๔ ครู คศ ๕ 

ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ๑ - ๒ ๓ - - 



 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต ๑ 
 

๖ รายงานการประเมินตนเอง (sar) โรงเรียนบ้านเนินพยอม ปี การศึกษา ๒๕๖๒ 
 

๒.๓ ข้อมูลนักเรียน  

 จ านวนนักเรียนปีการศึกษา ๒๕๖๒   จ าแนกตามระดับช้ันท่ีเปิดสอน รวม ๗๙ คน 

 

ระดับชั้น จ านวน
ห้อง 

 เพศ รวม เฉลี่ยต่อ
ห้อง  ชาย หญิง 

อ.๒ ๑  ๔ 4 8 8 

อ.๓ ๑  7 6 ๑3 ๑3 

รวม ๒  ๑๑ ๑0 ๒1 ๒1 
ป.๑ ๑  7 5 12 12 
ป.๒ ๑  4 4 8 8 
ป.๓ ๑  8 7 15 15 
ป.๔ ๑  1 5 6 6 
ป.๕ ๑  4 5 9 9 
ป.๖ ๑  2 6 8 8 
รวม ๖  ๒๕ ๓๑ ๕๖  
รวมทั้งหมด ๘  ๓7 ๔๒ ๗9  
 

 

 

 
 
๒.๔ ข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับสถานศึกษา 



 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต ๑ 
 

๗ รายงานการประเมินตนเอง (sar) โรงเรียนบ้านเนินพยอม ปี การศึกษา ๒๕๖๒ 
 

 ร้อยละของนักเรียนที่มีเกรดเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแต่ละรายวิชาในระดับ ๓ ขึ้นไป 
  ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ – ๖ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 

จ านวนนักเรียนทั้งหมดแต่ละช้ัน 12 8 15 6 9 8 ๕๘ 

วิชา 
จ านวนนักเรียนที่ได้เกรด ๓ ขึ้นไป 

ร้อยละ 
ป.๑ ป.๒ ป.๓ ป.๔ ป.๕ ป.๖ 

ภาษาไทย 10 8 9 6 3 7 74.14 
คณิตศาสตร์ 10 8 10 6 3 4 70.69 
วิทยาศาสตร์ 12 7 6 6 4 6 70.69 
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนาธรรม 12 8 6 6 3 6 70.69 
ประวัติศาสตร์ 11 8 6 6 5 4 68.97 
สุขศึกษา และพลศึกษา 11 8 10 6 9 8 89.66 
ศิลปะ 11 8 8 6 9 5 81.03 
การงานอาชีพและเทคโนโลยี 12 8 10 6 9 6 87.93 
ภาษาอังกฤษ 8 8 5 6 2 5 58.62 

 
 

 
 
 

 

 

 

 



 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต ๑ 
 

๘ รายงานการประเมินตนเอง (sar) โรงเรียนบ้านเนินพยอม ปี การศึกษา ๒๕๖๒ 
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35.31

38.3

39.62

38.83

39.93

32.19

35.48

37.08

35.47

30.24

แผนภูมิผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน(O-NET)
 ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 ประจ าปีการศึกษา  562

                                      

๒.๕ ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)  

  ๑) ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 

ระดับ/รายวิชา ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ 
คะแนนเฉลี่ยของโรงเรียน 48.88 33.13 28.44 28.44 
คะแนนเฉลี่ยระดับเขตพื้นที ่ 48.61 33.69 34.54 31.70 
คะแนนเฉลี่ยระดับจังหวัด 49.55 33.16 35.53 32.13 
คะแนนเฉลี่ยสังกัด สพฐ. ทั้งหมด 47.95 31.60 34.30 30.86 
คะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ 49.07 32.90 35.55 34.42 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 หมายเหตุ : คะแนนเฉล่ียวิชาคณิตศาสตร์ สูงกว่าคะแนนเฉล่ียท้ัง ระดับสังกัด สพฐ และสูงกว่าคะแนน
เฉล่ียระดับประเทศ 
 คะแนนเฉล่ียวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และภาษาอังกฤษ ต่ ากว่าคะแนนเฉล่ียท้ังระดับจังหวัด 
ระดับสังกัด สพฐ และคะแนนเฉล่ียระดับประเทศ 
  
  
 



 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต ๑ 
 

๙ รายงานการประเมินตนเอง (sar) โรงเรียนบ้านเนินพยอม ปี การศึกษา ๒๕๖๒ 
 

 ๒) เปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน ( O-NET) ปีการศึกษา ๒๕๖1-๒๕๖
2 
 

ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ปี ๒๕๖1 ปี ๒๕๖๒ 
ภาษาไทย ๕๘.๙๗ 48.88 
คณิตศาสตร์ 33.75 33.13 
วิทยาศาสตร์ 35.31 28.44 
ภาษาอังกฤษ 32.19 28.44 

 
 
 

 



 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต ๑ 
 

๑๐ รายงานการประเมินตนเอง (sar) โรงเรียนบ้านเนินพยอม ปี การศึกษา ๒๕๖๒ 
 

 
 
๒.๖ ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (NT) ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 

คะแนนเฉลี่ยร้อยละ ด้านภาษา ด้านค านวณ ด้านเหตุผล เฉลี่ยทั้ง 3 ด้าน 
ระดับโรงเรียน ๖๖.๖๖ ๕๒.๘๕ ๖๐.๐๐ ๕๙.๘๔ 
ระดับเขตพื้นที่ ๕๒.๔๖ ๔๙.๗๖ ๔๘.๕๗ ๕๐.๒๖ 
ระดับจังหวัด ๕๒.๖๔ ๔๙.๓๒ ๔๙.๐๗ ๕๐.๓๔ 
ระดับสังกัด สพฐ. 52.73 48.89 47.57 49.39 
ระดับประเทศ ๕๓.๑๘ ๔๗.๑๙ ๔๘.๐๗ ๔๙.๔๘ 



 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต ๑ 
 

๑๑ รายงานการประเมินตนเอง (sar) โรงเรียนบ้านเนินพยอม ปี การศึกษา ๒๕๖๒ 
 

หมายเหตุ : คะแนนเฉล่ียท้ัง ๓ ด้านของนักเรียนสูงกว่าคะแนนเฉล่ียระดับเขตพื้นท่ี ระดับจังหวัด และ

ระดับประเทศ 
 
 
เปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (NT) ปีการศึกษา ๒๕๖๐-๒๕๖๑ 
 

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปี ๒๕๖๐ ปี ๒๕๖๑ ผลต่าง 
ด้านภาษา ๕๔.๖๐ ๖๖.๖๖ +12.06 
ด้านค านวณ ๔๖.๐๓ ๕๒.๘๕ + 6.82 
ด้านเหตุผล ๔๗.๙๓ ๖๐.๐๐ +12.07 
รวมความสามารถทั้ง ๓ ด้าน ๔๙.๕๒ ๕๙.๘๔ +10.32 
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ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต ๑ 
 

๑๒ รายงานการประเมินตนเอง (sar) โรงเรียนบ้านเนินพยอม ปี การศึกษา ๒๕๖๒ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต ๑ 
 

๑๓ รายงานการประเมินตนเอง (sar) โรงเรียนบ้านเนินพยอม ปี การศึกษา ๒๕๖๒ 
 

๒.๗ ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (RT) ปีการศึกษา ๒๕๖2 

ระดับ/สมรรถนะ ด้านอ่านออกเสียง ด้านการอ่านรู้เร่ือง รวม ๒ สมรรถนะ 

 ปี 61 ปี 62 ปี 61 ปี 62 ปี 61 ปี 62 
คะแนนเฉล่ียระดับโรงเรียน ๗๑.72 76.12 76.22 79.16 73.97 77.64 
คะแนนเฉล่ียระดับเขตพื้นท่ี 61.18 72.53 70.06 74.60 65.62 73.57 
คะแนนเฉล่ียระดับจังหวัด 63.39 71.00 71.13 72.90 67.26 71.95 
คะแนนเฉล่ียสังกัด สพฐ. ท้ังหมด 65.70 67.49 71.17 72.51 68.44 70.00 
คะแนนเฉล่ียระดับประเทศ 66.13 68.50 71.24 72.81 68.69 70.66 

 
 

 

 หมายเหตุ : คะแนนเฉล่ียท้ัง ๒ สมรรถนะสูงกว่าคะแนนเฉล่ียระดับเขตพื้นท่ี ระดับจังหวัด ระดับสังกัด 
และระดับประเทศ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต ๑ 
 

๑๔ รายงานการประเมินตนเอง (sar) โรงเรียนบ้านเนินพยอม ปี การศึกษา ๒๕๖๒ 
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                                                                        2

                                           

๒.๘ ข้อมูลการใช้แหล่งเรียนรู้ภายในและภายนอกโรงเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖  
 จ านวนนักเรียนที่ใชแ้หล่งเรียนรู้ในโรงเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖  

 
แหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน ชั้นอ.2-3 ป.1 ป.2 ป.3 ป.4 ป.5 ป.6 

ห้องสมุด 21 12 8 15 6 9 8 

ห้องคอมพิวเตอร์ 21 12 8 15 6 9 8 

ห้องพยาบาล 21 12 8 15 6 9 8 

สวนสมุนไพร 21 12 8 15 6 9 8 

 
  



 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต ๑ 
 

๑๕ รายงานการประเมินตนเอง (sar) โรงเรียนบ้านเนินพยอม ปี การศึกษา ๒๕๖๒ 
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จ านวนนักเรียนที่ใชแ้หล่งเรียนรู้นอกโรงเรียน ปกีารศึกษา ๒๕๖2 

แหล่งเรียนรู้/ช้ัน ชั้นอ.2-3 ป.1 ป.2 ป.3 ป.4 ป.5 ป.๖ 
วัดภาวนาราม 21 12 8 15 6 9 8 
อบต.หนองกระด่ิง 21 12 8 15 6 9 8 
ค่ายลูกเสือเทิดไทฟาร์ม - - - - - - - 
สวนน้ าทุ่งเสลี่ยม 21 12 8 15 6 9 8 
วัดพิพัฒน์มงคล 21 12 8 15 6 9 9 

สวนนกสวนน้ าชัยนาท - - - - - - - 
บึงฉวาก - - - - - - - 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต ๑ 
 

๑๖ รายงานการประเมินตนเอง (sar) โรงเรียนบ้านเนินพยอม ปี การศึกษา ๒๕๖๒ 
 

๒.๙ ข้อมูลงบประมาณ 
 งบประมาณเพื่อการบริหารจัดการสถานศึกษา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖2 

แหล่งที่ได้รับ จ านวน (บาท) 
เงินงบประมาณ 198,348 บาท 
เงินนอกงบประมาณ 324,000 บาท 
รวมงบประมาณทั้งหมดของโรงเรียน 522,348 บาท 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต ๑ 
 

๑๗ รายงานการประเมินตนเอง (sar) โรงเรียนบ้านเนินพยอม ปี การศึกษา ๒๕๖๒ 
 

รายงานผลการประเมนิคณุภาพการศึกษาของสถานศกึษา 
 

ระดบัการศกึษาข้ันพืน้ฐาน 

มาตรฐานการศึกษาระดับขั้นพื้นฐาน 
เพื่อการประเมินคุณภาพภายนอก 

ระดับคุณภาพ 
ต้อง

ปรับปรุง
เร่งด่วน 

ต้อง
ปรับปรุง 

พอใช ้ ดี ดีมาก 

มาตรฐานท่ี  ๑  ผู้เรียนมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตท่ีดี     / 
มาตรฐานท่ี ๒  ผู้เรียนมีคุณธรรม  จริยธรรมและค่านิยมอันพึงประสงค์     / 
มาตรฐานท่ี ๓  ผู้เรียนมีความใฝ่รู้  และเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง     / 
มาตรฐานท่ี ๔  ผู้เรียนคิดเป็น  ท าเป็น    /  
มาตรฐานท่ี ๕  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน    /  
มาตรฐานท่ี ๖  ประสิทธิผลของการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียน
เป็นส าคัญ 

   /  

มาตรฐานท่ี ๗  ประสิทธิภาพของการบริหารจัดการและการพัฒนา
สถานศึกษา 

    / 

มาตรฐานท่ี ๘  พัฒนาการของการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
และต้นสังกัด 

    / 

มาตรฐานท่ี ๙  ผลการพัฒนาให้บรรลุตามปรัชญา ปณิธาน/วิสัยทัศน์ 
พันธกิจและวัตถุประสงค์ของการจัดต้ังสถานศึกษา 

    / 

มาตรฐานท่ี ๑๐ ผลการพัฒนาตามจุดเน้นและจุดเด่นท่ีส่งผลสะท้อน
เป็นเอกลักษณ์ของสถานศึกษา                        

    / 

มาตรฐานท่ี ๑๑ ผลการด าเนินงานโครงการพิเศษเพื่อส่งเสริมบทบาท
ของสถานศึกษา 

    / 

มาตรฐานท่ี ๑๒ ผลการส่งเสริมพัฒนาสถานศึกษาเพื่อยกระดับ
มาตรฐานรักษามาตรฐาน และพัฒนาสู้ความเป็นเลิศท่ีสอดคล้องกับ
แนวการปฏิรูปการศึกษา 

   /  

 
โรงเรียนมีผลการประเมินระดับคุณภาพได้มาตรฐาน    โดยมีค่าเฉล่ีย   ๘๐.๓๘ 

ผลการรับรองมาตรฐานคุณภาพ         √  รับรอง           ไม่รับรอง 
 

 
 
 
 
 
 



 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต ๑ 
 

๑๘ รายงานการประเมินตนเอง (sar) โรงเรียนบ้านเนินพยอม ปี การศึกษา ๒๕๖๒ 
 

ข้อเสนอแนะจากผลการประเมินคุณภาพภายนอก   

ด้านผลการจัดการศึกษา 

 ๑. ควรพัฒนาส่งเสริมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้กิจกรรม โครงงาน กิจกรรมตามทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ กิจกรรมการโต้วาที การเขียนเรียงความ การวาดรูปภาพระบายสี การประดิษฐ์วัสดุของเหลือใช้ 
การพูดหน้าช้ัน กิจกรรมการใช้ผังความคิด และเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้น าเสนอผลงานอย่างหลากหลาย อย่าง
ต่อเนื่อง 
 ๒. ควรส่งเสริมพัฒนาให้ผู้เรียนค้นคว้าหาความรู้จากการอ่านและการใช้เทคโนโลยีอย่างน้อยสัปดาห์ละ 
๑ ครั้ง โดยส่งเสริมให้ผู้เรียนได้ปฏิบัติกิจกรรม บันทึกการอ่าน กิจกรรมรักการอ่าน กิจกรรมว่างทุกงานอ่านทุก
คน กิจกรรมภาษาไทยวันละค า การศึกษาจากแหล่งเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา การสืบค้นจาก
อินเทอร์เน็ต กิจกรรมการอ่านคล่อง เขียนคล่อง ท้ังนี้โดยการมีส่วนร่วมของทุกฝ่ายท่ีเกี่ยวข้องในการส่งเสริม
พัฒนา 
 
ด้านการบริหารจัดการศึกษา 

๑. ควรส่งเสริมให้มีการวางแผนบุคลากรท่ีมาจากการวิเคราะห์ตามความต้องการจ าเป็นของ 
สถานศึกษา 
    ๒. ควรส่งเสริมคณะกรรมการสถานศึกษา มีส่วนร่วมในการบริหารงานบุคคล 
 
ด้านการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

๑.ครูควรพัฒนาผู้เรียนด้วยการศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลรายบุคคล แล้วน าข้อมูลมาใช้ในการวางแผนการ 
จัดการเรียนรู้ที่ท้าทายความสามารถของผู้เรียน จัดบรรยากาศให้เอื้อต่อการเรียนรู้ 

๒.ครูควรส่ือการศึกษา ค้นคว้า วิจัย เพื่อพัฒนาส่ือนวัตกรรมและพัฒนากระบวนการเรียนการสอนท่ี
เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

 
ด้านด้านการประกันคุณภาพภายใน 

๑.การน ามาตรฐานของต้นสังกัดท่ีครบถ้วนรวมท้ังของสถานศึกษามาก าหนดเป็นเป้าหมายในการพัฒนา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต ๑ 
 

๑๙ รายงานการประเมินตนเอง (sar) โรงเรียนบ้านเนินพยอม ปี การศึกษา ๒๕๖๒ 
 

ระดับศึกษาขั้นพื้นฐาน 4  มาตรฐาน 
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน 
ระดับคุณภาพ :  ดีเยี่ยม 

1. กระบวนการพัฒนา         
โรงเรียนบ้านเนินพยอมมีกระบวนการพัฒนาผู้เรียนด้วยวิธีการที่หลากหลาย ครูจัดการเรียนรู้ให้เป็นไป

ตามศักยภาพของผู้เรียน และเป็นไปตามมาตรฐานและตัวชีวัดของหลักสูตร มีการออกแบบการจัดการเรียนรู้ท่ี
เหมาะสมกับผู้เรียน โดยมีการจัดการเรียนรู้ท้ังรูปแบบการระดมสมอง แบบลงมื อปฏิบัติจริง แบบร่วมมือกัน
เรียนรู้ แบบใช้กระบวนการคิด กระบวนการใช้ปัญหาเป็นหลัก และเน้นเรื่องการอ่านออกของผู้เรียนเป็นส าคัญ
ท่ีสุด โดยมุ่งพัฒนาให้ผู้เรียนทุกคนอ่าและเขียนได้ต้ังแต่ระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1 พัฒนาครูทุกคนให้มี
ความสามารถในการน าเทคโนโลยี เทคนิควิธีการสอนให้ตรงตมศักยภาพของผู้เรียน ใช้ส่ือเทคโนโลยี ในการ
จัดการเรียนการสอน มีแหล่งเรียนรู้และแหล่งสืบค้นข้อมูล ได้แก่ ห้องคอมพิวเตอร์ ห้องสมุด ครูในระดับช่วงช้ัน
เดียวกันร่วมกันก าหนดแผนการจัดการเรียนรู้ การวัดผลและประเมินผลแบบบูรณาการ ครูเน้นการใช้ค าถามเพื่อ
พัฒนาทักษะการคิดของผู้เรียน                                                                                                 

นอกจากนี้ โรงเรียนบ้านเนินพยอมได้มีการด าเนินการเพื่อพัฒนาทักษะชีวิตของผู้เรียน เพื่อให้อยู่ใน
สังคมได้อย่างมีความสุข เน้นการพัฒนาด้านคุณธรรม จริยธรรม ท่ีเหมาะสมกับวัยของผู้เรียน มุ่งจัดการศึกษาให้
นักเรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา สภาพแวดล้อมน่าอยู่ ผู้เรียนมีทักษะชีวิตตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง อนุรักษ์วัฒนธรรมไทย ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยี พัฒนาคนดีสู่สังคม โดยมีการจัดกิจกรรมท่ี
หลากหลาย น าภูมิปัญญาท้องถิ่นมาร่วมกันวางแผนการจัดการเรียนการสอน และมีการเรียนรู้ในโลกกว้าง การ
เข้าไปศึกษาภูมิปัญญาในชุมชนรอบๆ โรงเรียน  การจัดกิจกรรม วันอาเซียน วันส าคัญต่างๆ การอบรมให้ความรู้
นักเรียนในเรื่องต่างๆ ส่งเสริมการออกก าลังกายตามนโยบายของนายกรัฐมนตรี และส่งเสริมกิจกรรมสร้างความ
แข็งแรงของร่างกาย  

๒.ผลการด าเนินงาน 
ในด้านการผลการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ผู้เรียนสามารถอ่านออกและอ่านคล่องตาม

มาตรฐานการอ่านในแต่ละระดับช้ัน สามารถเขียนส่ือสารได้ดี รู้จักการวางแผน สามารถท างานร่วมกับผู้อื่นได้ดี
ตามหลักประชาธิปไตย กล้าแสดงออก และแสดงความคิดเห็นหรือวิพากษ์ได้อย่างสร้างสรรค์ สืบค้นข้อมูลหรือ
แสวงหาความรู้จากส่ือ เทคโนโลยีได้ด้วยตนเอง รวมท้ังสามารถวิเคราะห์ จ าแนกแยกแยะได้ว่าส่ิงไหนดี ส าคัญ 
จ าเป็น รวมท้ังรู้เท่าทันส่ือและสังคมท่ีเปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็ว ผู้เรียนรู้และตระหนักถึงโทษและพิษภัยของส่ิง
เสพติดต่างๆ เลือกรับประทานอาหารท่ีสะอาด และมีประโยชน์ รักการออกก าลังกาย นักเรียนทุกคนสามารถ
เล่นกีฬาได้อย่างน้อยคนละ 1 ประเภท ยอมรับในกฎกติกาของกลุ่ม ของโรงเรียน ของสังคม มีทัศนคติท่ีดีต่อ
อาชีพสุจริต รวมถึงมีความเข้าใจเรื่องความแตกต่างระหว่างบุคคลและระหว่างวัย ท้ังนี้ มีผลการด าเนินงานเชิง
ประจักษ์จากการประเมินในด้านต่างๆ ดังนี้ 



 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต ๑ 
 

๒๐ รายงานการประเมินตนเอง (sar) โรงเรียนบ้านเนินพยอม ปี การศึกษา ๒๕๖๒ 
 

3.จุดเด่น          
 ผู้เรียนอ่านหนังสือออกและอ่านคล่อง รวมท้ังสามารถเขียนเพื่อการส่ือสารได้ทุกคน สามารถใช้
เทคโนโลยีในการแสวงหาความรู้ได้ด้วยตนเอง ส่งผลให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนอยู่ในระดับดีเยี่ยม มีคะแนน
เฉล่ียผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) สูงกว่าระดับชาติ ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ท่ีมี
การทดสอบ 

 ผู้เรียนมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง มีสมรรถภาพทางกายและน้ าหนักส่วนสูงตามเกณฑ์         มีระเบียบ
วินัย จนเป็นเอกลักษณ์ของสถานศึกษา เป็นท่ียอมรับของชุมชนโดยรอบในเรื่องความมีวินัย เคารพกฎกติกา 
มารยาทของสังคม ได้แก่ การเข้าคิวขึ้นรถโดยสารสาธารณะ 

4. จุดควรพัฒนา 

ผู้เรียนในระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1-3 ยังต้องเร่งพัฒนาด้านการน าเสนอ การอภิปรายและ
แลกเปล่ียนเรียนรู้อย่างสมเหตุสมผลและต้องพัฒนาทักษะการแก้ปัญหาตามสถานการณ์ได้อย่างเหมาะสม 
ผู้เรียนในระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี 4-6 ยังต้องได้รับการส่งเสริมในด้านทัศนคติท่ีดีต่อความเป็นไทย ไม่หลงใหล
กับค่านิยมต่างชาติ จนเกิดการลอกเลียนแบบ ท าให้ลืมวัฒนธรรมอันดีงามของไทย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต ๑ 
 

๒๑ รายงานการประเมินตนเอง (sar) โรงเรียนบ้านเนินพยอม ปี การศึกษา ๒๕๖๒ 
 

มาตรฐานที่   กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา 
ระดับคุณภาพ :ดี 

1. กระบวนการพัฒนา 
โรงเรียนบ้านเนินพยอมได้ด าเนินการวิเคราะห์สภาพปัญหา ผลการจัดการศึกษาท่ีผ่านมาโดยการศึกษา

ข้อมูล สารสนเทศจากผลการนิเทศ ติดตาม ประเมินการจัดการศึกษาตามนโยบายการปฏิรูปการศึกษา  และจัด
ประชุมระดมความคิดเห็น จากบุคลากรในสถานศึกษาเพื่อวางแผนร่วมกันก าหนดเป้าหมาย ปรับวิสัยทัศน์ 
ก าหนดพันธกิจ กลยุทธ์ ในการจัดการศึกษาของโรงเรียนบ้านเนินพยอม เพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียน มีการปรับ
แผนพัฒนาคุณภาพจัดการศึกษา แผนปฏิบัติการประจ าปี ให้สอดคล้องกับสภาพปัญหา  ความต้องการพัฒนา 
และนโยบายการปฏิรูปการศึกษาพร้อมท้ังจัดหาทรัพยากร จัดสรรงบประมาณ มอบหมายงานให้ผู้รับผิดชอบ 
ด าเนินการพัฒนาตามแผนงานเพื่อให้บรรลุเป้าหมายท่ีก าหนดให้มีการด าเนินการนิเทศ ก ากับ ติดตาม ประเมิน 
ผลการด าเนินงาน      และสรุปผลการด าเนินงาน 

2. ผลการด าเนินงาน 
2.1 โรงเรียนบ้านเนนิพยอม มีการก าหนดเป้าหมาย วิสัยทัศน์และพันธกิจสอดคล้องกับสภาพปัญหา

ความต้องการพัฒนาของโรงเรียนบ้านเนินพยอม นโยบายการปฏิรูปการศึกษา ความต้องการของชุมชน ท้องถิ่น 
และสอดคล้องกับแนวทางการปฏิรูปตามแผนการศึกษาชาติ 

2.2 แผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา แผนปฏิบัติการประจ าปี สอดคล้องกับการพัฒนาผู้เรียนทุก
กลุ่มเป้าหมาย มีการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความรู้ ความเช่ียวชาญ ตามมาตรฐานต าแหน่ง 
ข้อมูลสารสนเทศมีความถูกต้อง ครบถ้วน ทันสมัย น าไปประยุกต์ใช้ได้ ด าเนินการอย่างเ ป็นระบบ และมี
กิจกรรมจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมท่ีกระตุ้นให้ผู้เรียนให้ใฝ่เรียนรู้ 2.3 โรงเรียนบ้านเนิน
พยอม มีการปรับแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา แผนปฏิบัติการประจ าปี ให้สอดคล้องกับสภาพปัญหา 
ความต้องการพัฒนา และนโยบายการปฏิรูปการศึกษาโดยผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมในการพัฒนาและร่วม
รับผิดชอบ      2.4 ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย และเครือข่ายการพัฒนา
คุณภาพโรงเรียนบ้านเนินพยอม มีส่วนร่วมในการร่วมวางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา และรับทราบ 
รับผิดชอบต่อผลการจัดการศึกษา 

2.5 โรงเรียนบ้านเนินพยอม มีการนิเทศ ก ากับ ติดตาม และประเมินผลการบริหารและการจัด
การศึกษาท่ีเหมาะสม เป็นระบบและต่อเนื่อง เปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 

2.6 โรงเรียนบ้านเนินพยอม มีรูปแบบการบริหารและการจัดการเชิงระบบ โดยทุกฝ่ายมีส่วนร่วม ยึด
หลักธรรมาภิบาล และแนวคิดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  โดยมุ่งพัฒนาผู้เรียนตามแนวทางการปฏิรูป
การศึกษา          2.7 โรงเรียน
บ้านเนินพยอม มีการระดมทรัพยากรเพื่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาจากเครือข่ายอุปถัมภ์ ส่งผลให้
สถานศึกษามีส่ือ และแหล่งการเรียนรู้ที่มีคุณภาพ 

 
 



 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต ๑ 
 

๒๒ รายงานการประเมินตนเอง (sar) โรงเรียนบ้านเนินพยอม ปี การศึกษา ๒๕๖๒ 
 

3. จุดเด่น 
โรงเรียนบ้านเนินพยอม มีการบริหารและการจัดการอย่างเป็นระบบ โรงเรียนบ้านเนินพยอมได้ใช้

เทคนิคการประชุมท่ีหลากหลายวิธี เช่น การประชุมแบบมีส่วนร่วม การประชุมระดมสมอง การประชุมกลุ่ม 
เพื่อให้ทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมายท่ีชัดเจน     มีการปรับแผนพัฒนา
คุณภาพการจัดการศึกษา แผนปฏิบัติการประจ าปี ท่ีสอดคล้องกับผลการจัดการศึกษา สภาพปัญหา  ความ
ต้องการพัฒนา และนโยบายการปฏิรูปการศึกษาท่ีมุ่งเน้นการพัฒนาให้ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการ
เรียนรู้ตามหลักสูตรโรงเรียนบานเนินพยอม ครูผู้สอนสามารถจัดการเรียนรู้ได้อย่างมีคุณภาพ มีการ
ด าเนินการนิเทศ ก ากับ ติดตาม ประเมินผล การด าเนินงาน และการจัดท ารายงานผลการจัดการศึกษา 
และโรงเรียนได้ใช้กระบวนการวิจัยในการรวบรวมข้อมูล เพื่อใช้เป็นหลักฐานในการวางแผนพัฒนาคุณภาพ
สถานศึกษา 

 
4. จุดควรพัฒนา 

1.เปิดโอกาสให้ผู้ปกครองได้มีส่วนร่วมในการเสนอความคิดเห็นในการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาผู้เรียน 
2.สร้างเครือข่ายความร่วมมือของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดการศึกษาของโรงเรียนให้มีความเข้มแข็ง มี

ส่วนร่วมรับผิดชอบต่อผลการจัดการศึกษา และการขับเคล่ือนคุณภาพการจัดการศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต ๑ 
 

๒๓ รายงานการประเมินตนเอง (sar) โรงเรียนบ้านเนินพยอม ปี การศึกษา ๒๕๖๒ 
 

มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผูเ้รียนเป็นส าคัญ 
ระดับคุณภาพ : ดี 

1. กระบวนการพัฒนา    

โรงเรียนบ้านเนินพยอม ด าเนินการส่งเสริมให้ครูจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ โดยการ
ด าเนินงาน/กิจกรรมอย่างหลากหลาย ได้แก่ งานหลักสูตรมีการประชุมปฏิบัติการ ปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา 
พัฒนาสู่ประชาคมอาเซียนและมาตรฐานสากล มีการบูรณาการ ภาระงาน ช้ินงาน โดยทุกระดับช้ันจัดหน่วย
บูรณาการอาเซียน เศรษฐกิจพอเพียง ปรับโครงสร้างรายวิชา หน่วยการเรียนรู้  สัดส่วนคะแนนแต่ละหน่วย 
ก าหนดคุณลักษณะอันพึงประสงค์ท่ีสอดคล้องกับหน่วยการเรียนรู้ สนับสนุนให้ครูจัดการเรียนการสอนท่ีสร้าง
โอกาสให้นักเรียนทุกคนมีส่วนร่วม ได้ลงมือปฏิบัติจริงจนสรุปความรู้ได้ด้วยตนเอง   จัดการเรียนการสอนท่ีเน้น
ทักษะการคิด เช่น จัดการเรียนรู้ด้วยโครงงาน ครูมีการมอบหมายหน้าท่ีให้นักเรียนจัดป้ายนิเทศ และ
บรรยากาศตามสถานท่ีต่างๆ ท้ังภายในห้องเรียนและนอกห้องเรียน ครูใช้ส่ือการเรียนการสอน นวัตกรรมและ
เทคโนโลยี ภูมิปัญญาท้องถิ่น มีการประเมินคุณภาพและประสิทธิภาพของาส่ือการสอนี่ใช้ ครูทุกคนท างานวิจัย
ในช้ันเรียนปีการศึกษาละ 1 เรื่อง  

 
๒.ผลการด าเนินงาน          

จากการด าเนินงาน/โครงการ/กิจกรรมอย่างหลากหลาย เพื่อพัฒนาให้ครู การจัดการเรียนการสอนท่ี
เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ส่งผลให้ผลการประเมินคุณภาพมาตรฐานท่ี 3 อยู่ในระดับดีเย่ียม 

 
๓.จุดเด่น          

ครูมีความต้ังใจ มุ่งมั่นในการพัฒนาการสอน โดยการจัดกิจกรรมให้นักเรียนได้เรียนรู้ โดยการคิด ได้
ปฏิบัติจริง มีการให้วิธีการและแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย ให้นักเรียนแสวงหาความรู้จากส่ือเทคโนโลยีด้วยตนเอง
อย่างต่อเนื่อง นักเรียนมีส่วนร่วมในการจัดบรรยากาศ สภาพแวดล้อมท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้  

 
๔.จุดควรพัฒนา 

ควรน าภูมิปัญญาท้องถิ่นให้เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมให้นักเรียนได้เรียนรู้ และการให้ข้อมูล
ย้อนกลับแก่นักเรียนทันทีเพื่อนักเรียนน าไปใช้ในการพัฒนาตนเอง 
 
 
 
 
 
 
 



 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต ๑ 
 

๒๔ รายงานการประเมินตนเอง (sar) โรงเรียนบ้านเนินพยอม ปี การศึกษา ๒๕๖๒ 
 

มาตรฐานที่ 4  ระบบประกันคุณภาพภายในที่มีประสิทธิผล 
ระดับคุณภาพ : ดี 

1. กระบวนการพัฒนา        
โรงเรียนบ้านเนนิพยอม ด าเนินการประเมินคุณภาพภายในของโรงเรียน 8  ประการ ได้แก่  
1) ก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  
2) จัดท าแผนพัฒนาการจัดการศึกษามุ่งเน้นคุณภาพตามมาตรฐาน  
3) จัดการและบริหารข้อมูลสารสนเทศอย่างเป็นระบบโดยใช้เทคโนโลยีช่วยในการเก็บข้อมูล วิเคราะห์

ข้อมูลเป็นสารสนเทศท่ีเป็นประโยชน์ในการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียน  
4) จัดท าแผนพัฒนาการจัดการศึกษา  
5) ด าเนินการติดตาม ตรวจสอบคุณภาพการศึกษา  
6)ประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานของสถานศึกษา  
7) จัดท ารายงานประจ าปีท่ีเสนอผลการประเมินคุณภาพภายใน  
8) โรงเรียนบ้านเนินพยอม ด าเนินการพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง 

โดยการจัดประชุมครู ผู้ปกครอง คณะกรรมการสถานศึกษา น าเสนอผลการด าเนินงานรายงานประจ าปีของ
สถานศึกษาในปีการศึกษาท่ีผ่านมา วิเคราะห์ผลการประเมินคุณภาพภายในจากรายงานประจ าปีของปี
การศึกษาท่ีผ่านมา วิเคราะห์จุดเด่น จุดท่ีควรพัฒนา และจัดท าแผนปฏิบัติการปะจ าปีตามจุดท่ีควรพัฒนา 
ประกอบด้วยโครงการ/กิจกรรมท่ีจะพัฒนาคุณภาพมาตรฐานของสถานศึกษา โดยเน้นท่ีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
จัดท าโครงการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา มีกิกรรมให้ความรู้ความเข้าใจ แนวทางการด าเนินงาน
ประกันให้ครูทุกคนในโรงเรียน เพื่อให้คณะครู บุคลากรทุกฝ่ายท่ีเกี่ยวข้องมีความเข้าใจการด าเนินงานตาม
มาตรฐานการศึกษาข้ันพื้นฐาน แต่งต้ังคณะกรรมการประกันคุณภาพภายในของโรงเรียน ให้ปฏิบัติหน้าท่ีติดตาม
ตรวจสอบและประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานของสถานศึกษา ภาคเรียนละ 1 ครั้ง จัดท าเครื่องมือให้
นักเรียนประเมินตนเองในการเรียนรู้ คณะกรรมการประกันคุณภาพของโรงเรียนประเมินการด าเนินงานตาม
มาตรฐานและสรุปผลการด าเนินงาน เพื่อพัฒนาปรับปรุงตลอดปีการศึกษา ติดตามการประเมินโครงการและ
กิจกรรมสรุปผลการด าเนินงาน ปรับปรุงการท างานอย่างมีส่วนร่วมของทุกฝ่าย โรงเรียนจัดท าแบบส ารวจความ
พึงพอใจแลประเมินผลการด าเนินงานของโรงเรียนจากนักเรียน ผู้ปกครองคณะกรรมการของสถานศึกษาในการ
จัดการศึกษาของโรงเรียน 

 
2. ผลการด าเนินงาน 

โรงเรียนบ้านเนินพยอม  มีการด าเนินการประกันคุณภาพการศึกษาเพื่อยกระดับคุณภาพการจัด
การศึกษาอย่างเป็นระบบ มีผลการประเมินคุณภาพภายในท่ีระดับคุณภาพดี และคณะกรรมการสถานศึกษา 
ผู้ปกครอง ชุมชนมีความพึงพอใจในการยกระดับคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน 

 
3. จุดเด่น     



 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต ๑ 
 

๒๕ รายงานการประเมินตนเอง (sar) โรงเรียนบ้านเนินพยอม ปี การศึกษา ๒๕๖๒ 
 

โรงเรียนบ้านเนินพยอม ให้ความส าคัญกับการด าเนินงานประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา เน้น
การสร้างความเข้าใจและให้ความรู้ดานการประกันคุณภาพการศึกษากับคณะครู บุคลากรทุกฝ่ายท่ีเกี่ยวข้องท่ี
ชัดเจน เป็นประโยชน์ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา การด าเนินงานประกันคุณภาพภายในของโรงเรียนเน้น
การมีส่วนร่วม ด าเนินการในรูปของคณะกรรมการ         สร้างวัฒนธรรมการประกันคุณภาพภายในของ
สถานศึกษาให้กับบุคคลท่ีเกี่ยวข้องทุกระดับ 

 
4. จุดควรพัฒนา 

โรงเรียนบ้านเนินพยอม ยังขาดการให้ครูประเมินตนเองในการสอนและน าข้อมูลดังกล่าวไปพัฒนา
ในการจัดการเรียนการสอน เพื่อเป็นการพัฒนาตนเองในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อยกระดับคุณภาพ
ของนักเรียน นักเรียนมีการประเมินตนเองในการเรียนรู้ แต่ก็ยังขาดการติดตาม  

 
ตารางสรุปผลการประเมินคุณภาพมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
  

มาตรฐาน ระดับคุณภาพ 
มาตรฐานท่ี  1 ดีเยี่ยม 
มาตรฐานท่ี 2 ดี 
มาตรฐานท่ี 3 ดี 
มาตรฐานท่ี 4 ดี 
สรุปภาพรวม ดี 

 
            สรุปผลการประเมินตนเองโดยภาพรวม  อยู่ในระดับ     ดี 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต ๑ 
 

๒๖ รายงานการประเมินตนเอง (sar) โรงเรียนบ้านเนินพยอม ปี การศึกษา ๒๕๖๒ 
 

ส่วนที่ 3     

แนวทางพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพือ่ยกระดับคุณภาพให้สูงขึ้น 
 
ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษาถือเป็นข้อมูลสารสนเทศส าคัญท่ีสถานศึกษา จะต้องน าไป

วิเคราะห์ สังเคราะห์ เพื่อสรุปน าไปสู่การเช่ือมโยงหรือสะท้อนภาพความส าเร็จกับแผนพัฒนาการจัดการศึกษา
ของสถานศึกษา (3-5 ปี) และน าไปใช้ในการวางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา  

ดังนั้น จากผลการด าเนินงานของสถานศึกษา สามารถสรุปผลการประเมินในภาพรวมของจุดเด่น จุด
ควรพัฒนาของแต่ละมาตรฐาน พร้อมท้ังแนวทางการพัฒนาในอนาคตและความต้องการการช่วยเหลือได้ดังนี้ 
สรุปผล 

จุดเด่น จุดควรพัฒนา 

ด้านคุณภาพของผู้เรียน 

  1) ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์จากการประเมินผลการทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติขั้นพื้นฐาน ( O-NET) ระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๖ วิชาภาษาไทยมี
ผลการประเมินสูงกว่าระดับประเทศ ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาขั้น
พื้นฐาน(NT)  ระ ดับช้ันประถมศึกษาปี ท่ี  ๓ มีผลการประเมิน สูงกว่ า
ระดับประเทศท้ัง ๓ ด้าน และผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านออก
ของผู้เรียน (RT) ช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๑ มีผลการประเมินสูงกว่าระดับประเทศ
ท้ัง ๒ สมรรถนะ อีกท้ังนักเรียนกล้าแสดงออก ร่าเริงแจ่มใส สุขภาพแข็งแรง 
และเป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรมตามท่ีสถานศึกษาก าหนด 
  2) ผู้เรียนอ่านหนังสือออกและอ่านคล่อง รวมท้ังสามารถเขียนเพื่อการ
ส่ือสารได้ทุกคน สามารถใช้เทคโนโลยีในการแสวงหาความรู้ได้ด้วยตนเอง 
ส่งผลให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนอยู่ในระดับดีเย่ียม   
  3) ผู้เรียนมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง มีสมรรถภาพทางกายและน้ าหนักส่วนสูง
ตามเกณฑ์ มีระเบียบวินัยจนเป็นเอกลักษณ์ของสถานศึกษา เป็นท่ียอมรับของ
ชุมชนโดยรอบในเรื่องความมีวินัย เคารพกฎกติกา ระเบียบของสังคม เช่น 
การเข้าคิวซื้อขนม  
การดื่มนม 
๔) ผู้เรียนมีความสามารถด้านศิลปหัตถกรรม งานใบตอง เช่น บายศรีสู่ขวัญ 
และพานพุ่มสักการะ 

 

๑.ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนเพื่อรองรับการ
ประเมินผลการทดสอบทาง
การศึกษาระดับชาติขั้น
พื้นฐาน ระดับช้ัน
ประถมศึกษาปีท่ี ๖ ในครั้ง
ต่อไป 

จุดเด่น จุดควรพัฒนา 



 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต ๑ 
 

๒๗ รายงานการประเมินตนเอง (sar) โรงเรียนบ้านเนินพยอม ปี การศึกษา ๒๕๖๒ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ด้านกระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา 
  1) ผู้บริหารมีความต้ังใจ มีความมุ่มมั่น มีหลักการบริหาร สามารถ
เป็นแบบอย่างท่ีดีในการท างาน และคณะกรรมการสถานศึกษามี
ความต้ังใจ และมีความพร้อมในการปฏิบัติตามหน้าท่ี ตามบทบาท 
  2) โรงเรียนมีการบริหารและการจัดการอย่างเป็นระบบ โรงเรียน
ได้ใช้เทคนิคการประชุมท่ีหลากหลายวิธี เช่น การประชุมแบบมีส่วน
ร่วม การประชุมระดมสมอง การประชุมกลุ่ม เพื่อให้ทุกฝ่ายมีส่วน
ร่วมในการก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมายท่ีชัดเจน มีการปรับ
แผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา แผนปฏิบัติการประจ าปีท่ี
สอดคล้องกับผลการจัดการศึกษา สภาพปัญหา ความต้องการ
พัฒนา และนโยบายการปฏิรูปการศึกษา ท่ีมุ่งเน้นการพัฒนาให้
ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานหลักสูตรของสถานศึกษา ครูผู้สอน
สามารถจัดการเรียนรู้ได้อย่างมีคุณภาพ มีการด าเนินการนิเทศ 
ก ากับ ติดตาม ประเมินผล การด าเนินงาน และการจัดท ารายงาน
ผลการจัดการศึกษา และโรงเรียนได้ใช้กระบวนการวิจัยในการ
รวบรวมข้อมูลมาใช้เป็นฐานในการวางแผนการพัฒนาคุณภาพ
สถานศึกษา 

ด้านกระบวนการบริหารและการ 
จัดการของผู้บริหารสถานศึกษา 

 1) ควรเปิดโอกาสให้ผู้ปกครองได้มี
ส่วนร่วมในการเสนอความคิดเห็นใน
การจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาผู้เรียนมาก
ขึ้น 
  2) ควรสร้างเครือข่ายความร่วมมือ
กั บ ผู้ มี ส่ ว น เ กี่ ย ว ข้ อ ง ใ น ก า ร จั ด
การศึกษาของโรง เรียนให้มีความ
เข้มแข็ง มีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อผล
การจัดการศึกษา และการขับเคล่ือน
คุณภาพการจัดการศึกษา 
๓) ควรเปิดโอกาสและรับฟังความ
คิดเห็นของคณะครู 



 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต ๑ 
 

๒๘ รายงานการประเมินตนเอง (sar) โรงเรียนบ้านเนินพยอม ปี การศึกษา ๒๕๖๒ 
 

จุดเด่น จุดควรพัฒนา 

ด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่ เน้น
ผู้เรียนเป็นส าคัญ 

 1) ครูพัฒนาตนเองอยู่เสมอ มีความต้ังใจ มุ่งมั่น 
ในการปฏิบัติหน้าท่ีอย่างเต็มเวลาและ
ความสามารถ 
  2) ครูจัดกิจกรรมให้นักเรียนแสวงหาความรู้จาก
ส่ือเทคโนโลยีด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง 
  3) ครูให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการจัด 
บรรยากาศ สภาพแวดล้อมท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้ 
  4) ครูจัดกิจกรรมให้นักเรียนเรียนรู้การคิด  
ไ ด้ปฏิบั ติจริ ง ด้วยวิ ธี ก ารและแหล่ง เรียนรู้ ท่ี
หลากหลาย 
  5) ผลงานวิจัยในช้ันเรียนของครูทุกคนได้รับการ
ตรวจประเมินและค าแนะน าจาก 
คณะกรรมการวิจัย 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ด้านกระบวนการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็น
ส าคัญ 

  1) ครูควรจัดกิจกรรมเน้นให้ผู้เรียนได้มี 
ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์อย่าง
หลากหลายและใช้แห่งเรียนรู้ในการพัฒนาตนเอง 
  2) ครูควรจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนในระดับช้ัน ป.
1-3 ให้สามารถน าเสนอ อภิปรายแลกเปล่ียน เรียนรู้
อย่างสมเหตุสมผล และมีทักษะในการแก้ปัญหาตาม
สถานการณ์ได้อย่างเหมาะสม 
  3) ครูควรจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนในระดับช้ัน ป.
4-6 ให้มีพฤติกรรมและทัศนคติท่ีดีต่อความเป็นไทย 
ไ ม่ หล ง ใ หลกั บ ค่ านิ ยม ต่ า ง ช า ติ  จน เกิ ดก า ร
ลอกเลียนแบบ ท าให้ลืมวัฒนธรรมอันดีงามของไทย 
  4) ครูควร จัดการเรียนการสอนด้วยวิธี การ ท่ี
หลากหลาย สอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้ 
ตัวช้ีวัดตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
และฝึกให้นักเรียนได้คิดวิเคราะห์หาความรู้จากแหล่ง
เรียนรู้ ส่ือเทคโนโลยีให้มากขึ้น และพัฒนาส่ือแหล่ง
เรียนรู้ จัดเตรียมห้องปฏิบัติการให้อยู่ในสภาพดี และ
พร้อมใช้งานเสมอ 
  5) ควรควรวัดและประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียน
ด้วยวิธีการที่หลากหลายตามสภาพจริง สอดคล้องกับ
มาตรฐานการเรียนรู้และธรรมชาติวิชา 
  6) ครูควรน าภูมิปัญญาท้องถิ่นให้เข้ามามีส่วนร่วม
ในการจัดกิจกรรมให้นักเรียนได้เรียนรู้ 
๗)ครูควรให้จ้อมูลย้อนกลับแก่นักเรียนทันทีเพื่อ
นักเรียนน าไปใช้ในการพัฒนาตนเอง 
 

 

 



 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต ๑ 
 

๒๙ รายงานการประเมินตนเอง (sar) โรงเรียนบ้านเนินพยอม ปี การศึกษา ๒๕๖๒ 
 

จุดเด่น จุดควรพัฒนา 

ด้านการประกันคุณภาพภายในที่มีประสิทธิผล 
๑. โรงเรียนให้ความส าคัญกับการด าเนินงาน
ประกันคุณภาพของสถานศึกษา เน้นการสร้าง
ความเข้าใจและให้ความรู้ด้านการประกันคุณภาพ
การศึกษากับคณะครู บุคลกรทุกฝ่ายเกี่ยวข้อง
อย่างชัดเจน เป็นประโยชน์ในการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา การด าเนินงาฯประกันคุณภาพภายใน
ของโรงเรียน เนน้การมีส่วนร่วมโดยด าเนินการใน
รูปขอคณะกรรมการสร้างวัฒนธรรมการประกนั
คุณภาพภายในของสถานศึกษาให้กับบุคคลท่ี
เกี่ยวข้องทุกระดับ 

ด้านการประกันคุณภาพภายในที่มีประสิทธิผล 
1) สถานศึกษาจัดระบบให้ครูประเมินตนเอง
รายบุคคลตามแผนการพัฒนาตนเอง แต่ยังขาดการ
ให้ข้อมูลย้อนกลับแก่ครูในการพัฒนาตนเอง ในการ
จัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อยกระดับคุณภาพนักเรียน 
2) นักเรียนมีการปะเมินตนเองในการเรียนรู้ แต่ยัง
ขาดการติดตาม ช่วยเหลือด้านการเรียนรู้ของ
นักเรียนเป็นรายคน 

 

จุดเด่น จุดควรพัฒนา 

ด้านอาคารสถานที่และสภาพแวดล้อม 

1)  สภาพแวดล้อมภายในโรงเรียนมีความร่มรื่น สวยงาม  
2)  โรงเรียนมีการจัดระบบการจัดการก าจัดขยะภายในโรงเรียน 
โดยการให้นักเรียนช่วยกันคัดแยกขยะ 
3) ชุมชนให้ความร่วมมือในการพัฒนาอาคารสถานท่ีเป็นอย่างดีมา
โดยตลอด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต ๑ 
 

๓๐ รายงานการประเมินตนเอง (sar) โรงเรียนบ้านเนินพยอม ปี การศึกษา ๒๕๖๒ 
 

แนวทางการพัฒนาในอนาคต 

1.การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นการพฒันาผู้เรียนเป็นรายบุคคลได้ชัดเจนขึ้น 
 2.การส่งเสริมให้ครูเห็นความส าคัญของการจัดการเรียนรู้โดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ การจัดท าการวิจัย
ในช้ันเรียนเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้สามารถเรียนรู้ได้เต็มศักยภาพ 
 3.การพัฒนาบุคลากรโดยการส่งเข้าอบรม แลกเปล่ียนเรียนรู้ในงานท่ีได้รับมอบหมาย ติดตามผลการ
น าไปใช้และผลท่ีเกิดกับผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง 
 4.การพัฒนาสถานศึกษาให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ของชุมชน 
 
ความต้องการและการช่วยเหลือ 
 1.การพัฒนาครูผู้สอนในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับการพัฒนาผู้เรียนในศตวรรษที่ ๒๑ 
 2.การสร้างข้อสอบท่ีสอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้ตามแนวทางการประเมิน O-NET และ NT 
 3.การจัดสรรครุผู้สอนให้ตรงตามวิชาเอกท่ีโรงเรียนมีความต้องการและจ าเป็น 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ส่วนที่ ๔  ภาคผนวก 

 



 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต ๑ 
 

๓๑ รายงานการประเมินตนเอง (sar) โรงเรียนบ้านเนินพยอม ปี การศึกษา ๒๕๖๒ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บันทึกการพิจารณาให้ความเห็นชอบเอกสาร 
รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2562 

ของโรงเรียนบ้านเนินพยอม 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1 

.......................................... 
                มติท่ีประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนบ้านเนนิพยอม 
เมื่อวันท่ี  27  มีนาคม พ.ศ. 2563  ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา 
ปีการศึกษา 2562  ด้วยมติเป็นเอกฉันท์ใช้รายงานต่อหน่วยงานต้นสังกัดและสาธารณชนได้ 

 
 
 

                                        ลงช่ือ  
(นายวิฑูย์  แดงอิ่ม) 

ประธานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
โรงเรียนบ้านเนนิพยอม 

 
 

                                ลงช่ือ     ผู้อนุมัติโครงการ 
                                           ( นายปราโมทย์   อยู่อ้น ) 



 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต ๑ 
 

๓๒ รายงานการประเมินตนเอง (sar) โรงเรียนบ้านเนินพยอม ปี การศึกษา ๒๕๖๒ 
 

                                      ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านยางเมือง 
                       รักษาการในต าแหน่งผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านเนินพยอม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
หมายเหตุ 

 การประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕60 – ปีการศึกษา 2562 
 1. ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ให้ประเมินตามคู่มือการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา 
ขั้นพื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา มาตรฐานใหม่ ๔ มาตรฐาน 
 2. การตัดสินผลการประเมินตามเกณฑ์การประเมินคุณภาพภายในท่ีก าหนดของแต่ละระดับ ดังนี้ 
 

ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
ผลการประเมิน ระดับ

คุณภาพ 
แปลผล  

๗๕.๐๐ – ๘๙.๙๙ ๔ ดีเย่ียม  
๖๐.๐๐ – ๗๔.๙๙ ๓ ดี  
๕๐.๐๐ – ๕๙.๙๙ ๒ พอใช้  
๐.๐๐ – ๔๙.๙๙ ๑ ปรับปรุง  

 
 
 
 

 

 



 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต ๑ 
 

๓๓ รายงานการประเมินตนเอง (sar) โรงเรียนบ้านเนินพยอม ปี การศึกษา ๒๕๖๒ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ประกาศโรงเรียนบ้านเนินพยอม 
เร่ือง   การใช้มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา  พ.ศ.  ๒๕๖2 
----------------------------------------------------------- 

 โดยท่ีมีประกาศใช้กฎกระทรวงว่าด้วยระบบหลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา  พ.ศ. 
2553 ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการประกันคุณภาพภายใน
ของสถานศึกษา  ประกาศคณะกรรมการการประกันคุณภาพภายในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน เรื่อง ก าหนด
หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการประกันคุณภาพระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  นโยบายการปฏิรูปการศึกษา
ในทศวรรษที่สองท่ีก าหนดเป้าหมายและยุทธศาสตร์อย่างขัดเจนในการพัฒนาคุณภาพคนไทยและการศึกษาไทย
ในอนาคต  โรงเรียนบ้านเนินพยอม จึงปรับมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  โดย
ความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและการมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้องท้ังบุคลากรทุกคนใน
โรงเรียน  ผู้ปกครอง  และประชาชนในชุมชนให้เหมาะสมและสอดคล้องกัน  เพื่อน าไปสู่การพัฒนาคุณภาพตาม
มาตรฐานการศึกษา การประเมินคุณภาพภายในและเพื่อรองรับการประเมินคุณภาพภายนอก 



 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต ๑ 
 

๓๔ รายงานการประเมินตนเอง (sar) โรงเรียนบ้านเนินพยอม ปี การศึกษา ๒๕๖๒ 
 

โรงเรียนบ้านเนินพยอม  จึงประกาศใช้มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้ เพื่อเป็นเป้าหมายในการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน  และการประเมินคุณภาพภายใน 

ประกาศ  ณ  วันท่ี  27  มีนาคม  พ.ศ. ๒๕๖3 

    (ลงช่ือ)                                                
                    (นายวิทูรย์  แดงอิ่ม)                                         
        ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน                              
                          

                      (ลงช่ือ)     ผู้อนุมัติโครงการ 
                                                      ( นายปราโมทย์   อยู่อ้น ) 
                                                ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านยางเมือง 
                               รักษาการในต าแหน่งผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านเนินพยอม 
 
 

 
 

มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาแนบท้ายประกาศโรงเรียนบ้านเนินพยอม 
เร่ือง   การใช้มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา  ปีการศึกษา  ๒๕๖2 
 
 

มาตรฐาน / ตัวบ่งชี้ 
น้ าหนัก   (คะแนน) 

ตัวบ่งชี้ รวม 
มาตรฐานด้านคุณภาพผู้เรียน ๒๐ 
มาตรฐานที่ ๑  ผู้เรียนมีสุขภาวะที่ดีและมีสุนทรียภาพ  

 
 
 
๕ 
 
 
 
 
 

๑.๑ มีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพและออกก าลังกายสม่ าเสมอ ๐.๕ 
๑.๒ มีน้ าหนัก ส่วนสูงและสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์มาตรฐาน ๐.๕ 
๑.๓ ป้องกันตนเองจากสิ่งเสพติดให้โทษและหลีกเลี่ยงตนเองจากสภาวะที่เสี่ยง

ต่อความรุนแรง โรคภัย อุบัติเหตุและปัญหาทางเพศ 
๑ 

๑.๔ เห็นคุณค่าในตนเอง มีความมั่นใจ กล้าแสดงออกอย่างเหมาะสม ๑ 
๑.๕ มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีและให้เกียรติผู้อื่น ๑ 
๑.๖ สร้างผลงานจากเข้าร่วมกิจกรรมด้านศิลปะ/ดนตรี/นาฏศลิป์/กีฬา 

นันทนาการตามจินตนาการ 
๑ 

มาตรฐานที่ ๒  ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ 

๕ 
๒.๑ มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามหลักสูตร ๒ 
๒.๒ เอ้ืออาทรผู้อื่นและกตัญญูกตเวทีต่อผู้มีพระคุณ ๑ 
๒.๓ ยอมรับความคิดและวัฒนธรรมที่แตกต่าง ๑ 



 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต ๑ 
 

๓๕ รายงานการประเมินตนเอง (sar) โรงเรียนบ้านเนินพยอม ปี การศึกษา ๒๕๖๒ 
 

๒.๔ ตระหนัก รู้คุณค่า ร่วมอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม ๑ 
มาตรฐานที่ ๓   ผูเ้รียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง รักเรียนรู้และพัฒนาตนเอง
อย่างต่อเน่ือง 

๕ 

๓.๑ มีนิสัยรักการอ่านและแสวงหาความรู้ด้วยตนเองจากห้องสมุด แหล่งเรียนรู้ 
และสื่อต่าง ๆ รอบตัว 

๒ 

๓.๒ มีทักษะในการอ่าน ฟัง ดู พูด เขียน และต้ังค าถามเพ่ือค้นคว้าหาความรู้
เพ่ิมเติม 

๑ 

๓.๓ เรียนรู้ร่วมกันเป็นกลุ่ม แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพ่ือการเรียนรู้ระหว่างกัน ๑ 
๓.๔ ใช้เทคโนโลยีในการเรียนรู้และน าเสนองาน ๑ 

มาตรฐานที่ ๔  ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดอย่างเป็นระบบ คิดสร้างสรรค์ ตัดสินใจ
แก้ปัญหาได้อย่างมีสติสมเหตุผล 

๕ 
๔.๑ สรุปความคิดจากเรื่องที่อ่าน ฟัง และดู และสื่อสารโดยการพูดเขียนตาม

ความคิดของตนเอง 
๒ 

๔.๒ น าเสนอวิธีคิด วิธีแก้ปัญหาด้วยภาษาหรือวิธีการของตนเอง ๑ 
๔.๓ ก าหนดเป้าหมาย คาดการณ์ ตัดสินใจแก้ปัญหาโดยมีเหตุผลประกอบ ๑ 
๔.๔ มีความคิดริเริ่ม และสร้างสรรคผ์ลงานด้วยความภาคภูมิใจ ๑ 

มาตรฐานที่๕  ผู้เรียนมีความรู้และทักษะที่จ าเป็นตามหลักสูตร 

๕ 

๕.๑ ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนแต่ละกลุ่มสาระเป็นไปตามเกณฑ์ ๑ 
๕.๒ ผลการประเมินสมรรถนะส าคัญตามหลักสูตรเป็นไปตามเกณฑ์ ๑ 
๕.๓ ผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียนเป็นไปตามเกณฑ์ ๒ 
๕.๔ ผลการทดสอบระดับชาติเป็นไปตามเกณฑ์ ๑ 

 
มาตรฐานที่ ๖   ผูเ้รียนมีทักษะในการทางาน รักการทางาน สามารถทางานร่วมกับผู้อื่นได้และมี
เจตคติที่ดีต่ออาชีพสุจริต 

๕ 
๖.๑ วางแผนการทางานและด าเนินการจนส าเร็จ ๒ 
๖.๒ ทางานอย่างมีความสุข มุ่งมั่นพัฒนางานและภาคภูมิใจในผลงานของตนเอง ๑ 
๖.๓ ท างานร่วมกับผู้อื่นได้ ๑ 
๖.๔ มีความรู้สึกที่ดีต่ออาชีพสุจริตและหาความรู้เก่ียวกับอาชีพที่ตนเองสนใจ ๑ 

มาตรฐานด้านการจัดการศึกษา ๕๐ 
มาตรฐานที่ ๗  ครูปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อยา่งมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 

๑๐ 

๗.๑ ครูมีการก าหนดเป้าหมายคุณภาพผู้เรียนทั้งด้านความรู้ ทักษะกระบวนการ
สมรรถนะ และคุณลักษณะที่พึงประสงค ์

๑ 

๗.๒ ครูมีการวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคลและใช้ข้อมูลในการวางแผนการ
จัดการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาศักยภาพของผู้เรียน 

๑ 

๗.๓ ครูออกแบบและจัดการเรียนรู้ที่ตอบสนองความแตกต่างระหว่างบุคคล 
และพัฒนาการทางสติปัญญา 

๒ 

๗.๔ ครูใชส้ื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมผนวกกับการน าบริบทและภูมิปัญญา
ของท้องถ่ินมาบูรณาการในการจัดการเรียนรู้ 

๑ 

๗.๕ ครูมีการวัดและประเมินผลที่มุ่งเน้นการพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนด้วย
วิธีการที่หลากหลาย 

๑ 

๗.๖ ครูใหค้ าแนะน าค าปรึกษาและแก้ไขปัญหาให้แก่ผู้เรียนทั้งด้านการเรียน
และคุณภาพชีวิตด้วยความเสมอภาค 

๑ 

๗.๗ ครูมีการศึกษาวิจัยและพัฒนาการจัดการเรียนรู้ในวิชาท่ีตนรับผิดชอบและ ๑ 



 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต ๑ 
 

๓๖ รายงานการประเมินตนเอง (sar) โรงเรียนบ้านเนินพยอม ปี การศึกษา ๒๕๖๒ 
 

ใช้ผลในการปรับการสอน 
๗.๘ ครูประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีและเป็นสมาชิกที่ดีของสถานศึกษา ๑ 
๗.๙ ครูจัดการเรียนการสอนตามวิชาท่ีได้รับมอบหมายเต็มเวลาเต็ม

ความสามารถ 
๑ 

มาตรฐานที่ ๘  ผู้บริหารปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพ 
และเกิดประสิทธิผล 

๑๐ 

๘.๑ ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ ภาวะผู้น าและความคิดริเริ่มที่เน้นการพัฒนาผู้เรียน ๑ 
๘.๒ ผู้บริหารใช้หลักการบริหารแบบมีส่วนร่วมและใช้ข้อมูลผลการประเมินหรือ

ผลการวิจัยเป็นฐานคิดทั้งด้านวิชาการและการจัดการ 
๒ 

๘.๓ ผู้บริหารสามารถบริหารจัดการการศึกษาให้บรรลุเป้าหมายตามท่ีก าหนดไว้
ในแผนปฏิบัติการ 

๒ 

๘.๔ ผู้บริหารส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพบุคลากรให้พร้อมรบัการกระจาย
อ านาจ 

๒ 

๘.๕ นักเรียนผู้ปกครองและชุมชนพึงพอใจผลการบริหารการจดัการศึกษา ๑ 
๘.๖ ผู้บริหารใหค้ าแนะน าค าปรึกษาทางวิชาการและเอาใจใสก่ารจัดการศึกษา

เต็มศักยภาพและเต็มเวลา 
๒ 

๙.๑ คณะกรรมการสถานศึกษารู้และปฏิบัติหน้าที่ตามที่ระเบียบก าหนด ๒ 
๙.๒ คณะกรรมการสถานศึกษาก ากับติดตามดูแลและขับเคลื่อนการด าเนินงาน

ของสถานศึกษาให้บรรลผุลส าเร็จตามเป้าหมาย 
๑ 

๙.๓ ผู้ปกครองและชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาสถานศึกษา ๒ 
มาตรฐานที่ ๑๐  สถานศึกษามีการจัดหลักสูตรกระบวนการเรียนรู้และกิจกรรมพัฒนาคุณภาพ
ผู้เรียนอย่างรอบด้าน 

 
 
 
 
 
 

๑๐ 
 
 
 
 
 
 
 

๑๐.๑ หลักสูตรสถานศึกษาเหมาะสมและสอดคล้องกับท้องถ่ิน ๒ 
๑๐.๒ จัดรายวิชาเพ่ิมเติมที่หลากหลายให้ผู้เรียนเลือกเรียนตามความถนัด

ความสามารถและความสนใจ 
๒ 

๑๐.๓ จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนที่ส่งเสริมและตอบสนองความต้องการ
ความสามารถและความสนใจของผู้เรียน 

๑ 

๑๐.๔ สนับสนุนให้ครูจัดกระบวนการเรียนรู้ที่ให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติจริงจนสรุป
ความรู้ได้ด้วยตนเอง 

๑ 

๑๐.๕ นิเทศภายในก ากับติดตามตรวจสอบและน าผลไปปรับปรุงการเรียนการ
สอนอย่างสม่ าเสมอ 

๒ 

๑๐.๖ จัดระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียนที่มีประสิทธิภาพและครอบคลุมถึงผู้เรียนทุก
คน 

๒ 

มาตรฐานที่ ๑๑  สถานศึกษามีการจัดสภาพแวดล้อมและการบริการที่ส่งเสริมให้ผูเ้รียนพัฒนา
เต็มศักยภาพ 

 
 
 
 

๑๐ 
 
 
 
 

๑๑.๑ ห้องเรียนห้องปฏิบัติการอาคารเรียนมั่นคงสะอาดและปลอดภัยมีสิ่งอ านวย
ความสะดวกพอเพียงอยู่ในสภาพใช้การได้ดีสภาพแวดล้อมร่มรื่นและมีแหล่ง
เรียนรู้ส าหรับผู้เรียน 

๔ 

๑๑.๒ จัดโครงการกิจกรรมที่สง่เสริมสุขภาพอนามัยและความปลอดภัยของ
ผู้เรียน 

๓ 

๑๑.๓ จัดห้องสมุดที่ให้บริการสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศที่เอือ้ให้ผู้เรียนเรียนรู้
ด้วยตนเองและหรือเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม 

๓ 



 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต ๑ 
 

๓๗ รายงานการประเมินตนเอง (sar) โรงเรียนบ้านเนินพยอม ปี การศึกษา ๒๕๖๒ 
 

มาตรฐานที่ ๑๒ สถานศึกษามีการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาตามที่ก าหนดใน
กฎกระทรวง 

 
 
 
 
 
๕ 
 
 
 
 
 
 
 

๑๒.๑ ก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ๑ 
๑๒.๒ จัดท าและด าเนินการตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาท่ีมุ่ง

พัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
๑ 

๑๒.๓ จัดระบบข้อมูลสารสนเทศและสารสนเทศและใชส้ารสนเทศในการบริหาร
จัดการเพ่ือพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา 

๑ 

๑๒.๔ ติดตามตรวจสอบและประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา 

๐.๕ 

๑๒.๕ น าผลการประเมินคุณภาพทั้งภายในและภายนอกไปใช้วางแผนพัฒนา
คุณภาพการศึกษาอย่างต่อเน่ือง 

๐.๕ 

๑๒.๖ จัดท ารายงานประจ าปีทีท่ีเป็นรายงานการประเมินคุณภาพภายใน ๑ 

มาตรฐานด้านการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ ๑๐ 
มาตรฐานที่ ๑๓  สถานศึกษามีการสร้าง ส่งเสริมสนับสนุนให้สถานศึกษาเป็นสังคมแห่งการ
เรียนรู้ 

 
 
 

๑๐ 
 
 
 
 

๑๓.๑ มีการสร้างและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ภายในสถานศึกษาและใช้ประโยชน์จาก
แหล่งเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษาเพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ของ
ผู้เรียนและบุคลากรของสถานศึกษารวมทั้งผู้ที่เกี่ยวข้อง 

๕ 

๑๓.๒ มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างบุคลากรภายในสถานศึกษาระหว่าง
สถานศึกษากับครอบครัวชุมชนและองค์กรที่เกี่ยวข้อง 

๕ 

มาตรฐานด้านอัตลักษณ์ของสถานศึกษา ๕ 
มาตรฐานที่ ๑๔  การพัฒนาสถานศึกษาให้บรรลุเปา้หมายตามวิสัยทัศน์ ปรัชญาและจุดเน้นที่
ก าหนดขึ้น 

 

๑๔.๑ จัดโครงการกิจกรรมที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนบรรลุตามเป้าหมาย  วิสัยทัศน์ ปรัชญา
และจุดเน้นของสถานศึกษา 

๓ 

๕ 
๑๔.๒ มีผลการด าเนินงานส่งเสริมให้ผู้เรียนบรรลุตามเป้าหมาย  วิสัยทัศน์ ปรัชญา  

และจุดเน้นของสถานศึกษา 
๒ 

มาตรฐานด้านมาตรการส่งเสริม ๕ 
มาตรฐานที่ ๑๕  การจัดกิจกรรมตามนโยบาย จุดเน้น แนวทางปฏิรูปการศึกษาเพื่อพฒันาและ
ส่งเสริมสถานศึกษาให้ยกระดับคุณภาพสูงข้ึน 

๕ ๑๕.๑ จัดโครงการกิจกรรมพิเศษเพ่ือตอบสนองนโยบาย จุดเน้นตามแนวทางการ
ปฏิรูปการศึกษา 

๓ 

๑๕.๒ ผลการด าเนินงานบรรลุตามเป้าหมาย ๒ 
 

  

     (ลงช่ือ)                                                                       
   (นายวิทูรย์  แดงอิ่ม)                                         

   ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน              
 



 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต ๑ 
 

๓๘ รายงานการประเมินตนเอง (sar) โรงเรียนบ้านเนินพยอม ปี การศึกษา ๒๕๖๒ 
 

                                ลงช่ือ     ผู้อนุมัติโครงการ 
                                           ( นายปราโมทย์   อยู่อ้น ) 
                                      ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านยางเมือง 
                       รักษาการในต าแหน่งผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านเนินพยอม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
ค าสั่งโรงเรียนบ้านเนินพยอม 

ที่  11/ 563 
เร่ือง  แต่งต้ังคณะกรรมการประเมินระบบประกันคุณภาพภายใน  ปีการศึกษา   56  

.................................................................................................................................. 
ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ. 2562  และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2 พ.ศ.2545)

ก าหนดให้หน่วยงานต้นสังกัด  และสถานศึกษาให้มีระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา  และให้ถือ            
ว่าการประกันคุณภาพภายในเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษา  ท่ีสถานศึกษาต้องด าเนินการ
อย่างต่อเนื่อง  และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ  เรื่องให้ใช้มาตรฐานการศึกษาข้ันพื้นฐานเพื่อการประกัน
คุณภาพภายในของสถานศึกษา  ลงวันท่ี  11  ตุลาคม  2559 
 โรงเรียนบ้านเนนิพยอม  จึงขอแต่งต้ังบุคคลต่อไปนี้เป็นคณะกรรมการประเมินการประกัน                     
คุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาดังกล่าว  ประจ าปีการศึกษา  2562 
 ระดับการศึกษาปฐมวัย 

1. นายสมพงษ์         ขันอินทร์ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านคลองน้ าเย็น    ประธานคณะกรรมการ   
ด าเนินการระดับการศึกษาปฐมวัย 
 

2. นางสมพร            โกศล ครู คศ.3 โรงเรียนบ้านยางเมือง         กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 



 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต ๑ 
 

๓๙ รายงานการประเมินตนเอง (sar) โรงเรียนบ้านเนินพยอม ปี การศึกษา ๒๕๖๒ 
 

3. นางสาวนิสากร      แสงค า ครูวิกฤตโรงเรียนบ้านเนินพยอม         กรรมการ 

4. นางสาวธัญย์รดา    ไกรนิตย์ ธุรการโรงเรียน          กรรมการและเลขานุการ 

ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
1. นางจารุนันท์    สิทธิโสภณ ครู คศ.3 โรงเรียนบ้านเนินพยอม        ประธานคณะกรรมการ 

ด าเนินการระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
2. นายกฤษดา     แจ่มทุ่ง ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหนองกระด่ิง     กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ    

3. นางจีระวรรณ  หล่อประดิษฐ์ ครู คศ.3 โรงเรียนบ้านเนินพยอม          กรรมการ 

4. นางสาวคนึงนิตย์  มีโยม พนักงานราชการ            กรรมการ 

5. นางนุชจรินทร์  เกษทรัพย์ ครูผู้ช่วย             กรรมการและเลขานุการ
  

 

ให้คณะกรรมการท่ีได้รับการแต่งต้ังมีหน้าท่ี  ดังนี้ 
1. ประเมินมาตรฐานการศึกษาปฐมวัยและมาตรฐานการศึกษาข้ันพื้นฐานประจ าปีการศึกษา  

พ.ศ.2562  โดยใช้แบบประเมินท่ีแนบ 

2. ด าเนินการประเมินมาตรฐานการศึกษาและรายงานผลให้แล้วเสร็จ 

3. เตรียมรับการประเมินระบบประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษาจากส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย  เขต 1 

 
ท้ังนี้ต้ังแต่บัดนี้เป็นต้นไป 

 

ส่ัง ณ  วันท่ี  18  มีนาคม  2563 
 
 
      
            (นายปราโมทย์   อยู่อ้น) 
     ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านยางเมือง 
    รักษาการในต าแหน่งผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านเนนิพยอม 
 
 
 



 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต ๑ 
 

๔๐ รายงานการประเมินตนเอง (sar) โรงเรียนบ้านเนินพยอม ปี การศึกษา ๒๕๖๒ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ค าสั่งโรงเรียนบ้านเนินพยอม 

ที่  1 / 563 
เร่ือง  แต่งต้ังคณะท างานจัดท าแผนปฏิบัติการ  ประจ าปีการศึกษา   563 

.................................................................................................................................. 
 ด้วยโรงเรียนบ้านเนนิพะยอม  ก าหนดจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา  2563  เพื่อให้การ       
ด าเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ  อาศัยอ านาจตาม  มาตรา 39 (1)  แห่ง
พระราชบัญญัติ  ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  พ.ศ.2547  และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม  จึงขอ
แต่งต้ังบุคคลดังต่อไปนี้  เป็นคณะท างานจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา  2563 

1. คณะท างานด าเนินการ 

1.1 นางจารุนันท์  สิทธิโสภณ  ครูช านาญการพิเศษ คณะท างาน 
1.2 นางจีระวรรณ  หล่อประดิษฐ์  ครูช านาญการพิเศษ คณะท างาน 
1.3 นางจันทร์เพ็ญ  พะโยม   ครูช านาญการ  คณะท างาน 
1.4 นางนุชจรินทร์     เกษทรัพย์  ครูผู้ช่วย   คณะท างาน 
1.5 นายประสิทธิ์  เสือคง   ครูอัตราจ้าง  คณะท างาน 
1.6 นางสาวศศิธร    อินทร์สอน  ครูอัตราจ้าง  คณะท างาน 



 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต ๑ 
 

๔๑ รายงานการประเมินตนเอง (sar) โรงเรียนบ้านเนินพยอม ปี การศึกษา ๒๕๖๒ 
 

1.7 นายวาทิต   สระทองเทียน  ครูอัตราจ้าง  คณะท างาน 
1.8 นางสาวคนึงนิตย ์  มีโยม   พนักงานราชการ  คณะท างาน 
1.9 นางสาวนิสากร  แสงค า   ครูวิกฤต   คณะท างาน 
1.10 นางสาวธัญย์รดา  ไกรนิตย ์  ธุรการโรงเรียน  คณะท างาน 
 

มีหน้าท่ี  พิจารณาโครงการ  กิจกรรม  จัดสรรงบประมาณให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์  พันธกิจ                     
เป้าประสงค์  กลยุทธ์  มาตรฐานการศึกษา  แผนพัฒนาการศึกษาของโรงเรียน 

2. คณะท างานรวบรวมข้อมูล 

การศึกษาข้ันพื้นฐาน 
2.1 นางจารุนันท์       สิทธิโสภณ   ครูช านาญการพิเศษ คณะท างาน 
2.2 นางสาวธัญย์รดา   ไกรนิตย์   ธุรการโรงเรียน  คณะท างาน 
 มีหน้าที่  รวบรวมข้อมูลผลโครงการ  กิจกรรมต่างๆเป็นรูปเล่ม  เพื่อเสนอคณะกรรมการสถานศึกษา                                     
ขั้นพื้นฐาน  และเผยแพร่ไปยังผู้เกี่ยวข้องต่อไป 
การศึกษาระดับปฐมวัย 
1. นางจันทร์เพ็ญ   พะโยม   ครูช านาญการ  คณะท างาน 
 มีหน้าที่  รวบรวมข้อมูลผลโครงการ  กิจกรรมต่างๆเป็นรูปเล่ม  เพื่อเสนอคณะกรรมการสถานศึกษา                                     
ขั้นพื้นฐาน  และเผยแพร่ไปยังผู้เกี่ยวข้องต่อไป 
 ให้ผู้ท่ีได้รับค าส่ังแต่งต้ัง  วางแผนการด าเนินงานและปฏิบัติหน้าท่ีท่ีได้รับมอบหมายด้วยความเอาใจใส่  
อย่างเต็มความสามารถ  ปฏิบัติหน้าท่ีตามระเบียบแบบแผนของทางราชการ  รวมถึงปฏิบัติงานอื่นๆ                                         
ท่ีได้รับมอบหมาย  เพื่อให้เกิดผลดีกับทางราชการต่อไป 
 

ท้ังนี้ต้ังแต่บัดนี้เป็นต้นไป 
 

ส่ัง ณ  วันท่ี  18  มีนาคม  2563 
 
 

                   
            (นายปราโมทย์   อยู่อ้น) 
     ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านยางเมือง 
    รักษาการในต าแหน่งผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านเนนิพยอม 
 
 
 
 
 
 



 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต ๑ 
 

๔๒ รายงานการประเมินตนเอง (sar) โรงเรียนบ้านเนินพยอม ปี การศึกษา ๒๕๖๒ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  r 
ค าสั่งโรงเรียนบ้านเนินพยอม 

ที่  13/ 563 
เร่ือง  แต่งต้ังคณะท างานรับผิดชอบงานประกันภายในสถานศึกษา 

.................................................................................................................................. 
 การประกันภายในสถานศึกษาเป็นกระบวนการท่ีสร้างความมั่นใจแก่ทุกฝ่ายว่าการจัดการศึกษา                          
ทุกระดับ  มีคุณภาพ  และจะคงรักษาไว้ซึ่งมาตรฐานกระทรวงศึกษาธิการ  จึงให้มีการประเมินและการประกัน                     
คุณภาพการศึกษา  สะท้อนถึงคุณภาพอย่างแท้จริง  เน้นการประเมินตามสภาพจริง 
 ดังนั้น  ทางโรงเรียนบ้านเนนิพยอม  จึงขอแต่งต้ังคณะท างานรับผิดชอบงานประกันภายในสถานศึกษา  
ดังต่อไปนี ้

1. การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาการศึกษาระดับปฐมวัย  เพื่อให้ครอบคลุมกับคู่มือ                            
การประเมิน  มีผู้รับผิดชอบดังนี้ 

1.1 นางจันทร์เพ็ญ  พะโยม   ครูช านาญการ  คณะท างาน 
1.2 นางสาวนิสากร  แสงค า   ครูวิกฤต   คณะท างาน 
1.3 นางสาวธัญย์รดา            ไกรนิตย์  ธุรการโรงเรียน  คณะท างาน 

 ให้ผู้ท่ีได้รับมอบหมายจัดท าเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาระดับปฐมวัย                    
เพื่อรอรับการประเมิน  ปีการศึกษา  2562   



 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต ๑ 
 

๔๓ รายงานการประเมินตนเอง (sar) โรงเรียนบ้านเนินพยอม ปี การศึกษา ๒๕๖๒ 
 

  .  การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาการศึกษาระดับขั้นพื้นฐาน  เพื่อให้ครอบคลุมกับคู่มือ                            
การประเมิน  มีผู้รับผิดชอบดังนี้ 

2.1 นางจารุนันท์  สิทธิโสภณ  ครูช านาญการพิเศษ คณะท างาน 
2.2 นางจีระวรรณ  หล่อประดิษฐ์  ครูช านาญการพิเศษ คณะท างาน 
1.4 นางนุชจรินทร์     เกษทรัพย์  ครูผู้ช่วย   คณะท างาน 

 

 ให้ผู้ท่ีได้รับมอบหมายจัดท าเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาระดับ                      
ขั้นพื้นฐานเพื่อรอรับการประเมิน  ปีการศึกษา  2562   

ท้ังนี้ต้ังแต่บัดนี้เป็นต้นไป 
ส่ัง ณ  วันท่ี  18  มีนาคม  2563 
                                                                                

      
 

     (นายปราโมทย์   อยู่อ้น) 
  ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านยางเมือง 
 รักษาการในต าแหน่งผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านเนนิพยอม 

   
ค าส่ังโรงเรียนบ้านเนินพยอม 

ท่ี  14/2563 
เรื่อง  แต่งต้ังคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและงานวิชาการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 

โรงเรียนบ้านเนนิพยอม  ปีการศึกษา  2563 
.................................................................................................................................. 
 เพื่อให้การบริหารหลักสูตร  และงานวิชาการสถานศึกษาข้ันพื้นฐานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
สอดคล้อง   กับท่ีกระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศใช้มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด  กลุ่มสาระการเรียนรู้  
คณิตศาสตร์  วิทยาศาสตร์  และสาระภูมิศาสตร์ในกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม 
(ฉบับปรับปรุง 2560) ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พุทธศักราช 2551  แทนมาตรฐานการ
เรียนรู้และตัวชี้วัดกลุ่มสาระ  การเรียนรู้คณิตศาสตร์  วิทยาศาสตร์   และสาระภูมิศาสตร์ในกลุ่มสาระการ
เรียนรู้สังคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม   ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พุทธศักราช 2551  
เริ่มใช้ในช้ันประถมศึกษาปีท่ี  1 และ 4   ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 และ 4 เป็นต้นมา 
 อาศัยระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและงานวิชาการสถานศึกษา  
ขั้นพื้นฐาน  ขอแต่งต้ังคณะกรรมการกรรมการบรหิารหลักสูตรและงานวิชาการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  โรงเรียน
บ้านเนินพยอม  ปีการศึกษา  2563  ดังนี้ 
1. นายปราโมทย์     อยู่อ้น  ผอ.ร.ร.บ้านยางเมือง รกน.ผอ.ร.ร. ประธานกรรมการ 
2.นางจีระวรรณ   หล่อประดิษฐ์  ครูช านาญการพิเศษ กรรมการ 



 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต ๑ 
 

๔๔ รายงานการประเมินตนเอง (sar) โรงเรียนบ้านเนินพยอม ปี การศึกษา ๒๕๖๒ 
 

3.นางจันทร์เพ็ญ   พะโยม   ครูช านาญการ  กรรมการ 
4.นางนุชจรินทร์     เกษทรัพย์  ครูผู้ช่วย   กรรมการ                    
5.นายประสิทธิ์   เสือคง   ครูอัตราจ้าง  กรรมการ 
6.นางสาวศศิธร    อินทร์สอน  ครูอัตราจ้าง  กรรมการ 
7.นายวาทิต   สระทองเทียน  ครูอัตราจ้าง  กรรมการ 
8.นางสาวคนึงนิตย ์  มีโยม   พนักงานราชการ  กรรมการ 
9.นางสาวนิสากร  แสงค า   ครูวิกฤต   กรรมการ 
10. นางสาวธัญย์รดา  ไกรนิตย ์  ธุรการโรงเรียน  กรรมการ 
11. นางจารุนันท์    สิทธิโสภณ  ครูช านาญการพิเศษ กรรมการ/เลขานุการ 
มีหน้าท่ี ดังนี้  
1. วางแผนและด าเนินการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา  ให้สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษา                                  
ขั้นพื้นฐาน  พุทธศักราช  2551 
2. ปรับปรุงโครงสร้างหลักสูตรและระเบียบวัดผลและประเมินผล  ให้สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษา                   
ขั้นพื้นฐาน  พุทธศักราช  2551 
3. จัดพิมพ์/แก้ไขเพิ่มเติม  รูปเล่มหลักสูตรสถานศึกษา  ให้สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษา                                  
ขั้นพื้นฐาน  พุทธศักราช  2551 
 

ท้ังนี้ให้ผู้ได้รับการแต่งต้ังปฏิบัติหน้าท่ีท่ีได้รับมอบหมายให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย  และบังเกิดผลดี  
แก่ทางราชการต่อไป 
 ท้ังนี้ต้ังแต่บัดนี้เป็นต้นไป 
 

ส่ัง ณ  วันท่ี  1   เมษายน  2563 
 

                     
            (นายปราโมทย์   อยู่อ้น) 
     ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านยางเมือง 
    รักษาการในต าแหน่งผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านเนนิพยอม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต ๑ 
 

๔๕ รายงานการประเมินตนเอง (sar) โรงเรียนบ้านเนินพยอม ปี การศึกษา ๒๕๖๒ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ค าสั่งโรงเรียนบ้านเนินพยอม 
ท่ี   15/ 56 ๓ 

เร่ือง    แต่งต้ังคณะกรรมการจัดท ามาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
 

 

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช  ๒๕๔๒ ระบุให้การประกันคุณภาพการศึกษา                          
เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษาท่ีก าหนดให้สถานศึกษาและหน่วยงานต้นสังกัดต้องด าเนินการ  
อย่างต่อเนื่อง  ท้ังระบบการประกันคุณภาพภายใน และระบบการประกันคุณภาพภายนอก ในส่วนของการ  
ประกันคุณภาพภายในนั้น ตามประกาศคณะกรรมการประกันคุณภาพภายในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน                       
เรื่อง ก าหนดหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการประกันคุณภาพภายในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.                     
๒๕๕๔ ระบุให้สถานศึกษาก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา เพื่อเป็นแนวทางการในการพัฒนา                   
คุณภาพการศึกษา 

โรงเรียนบ้านเนนิพยอม จะด าเนินการจัดท ามาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา เพื่อเป็นแนวทาง                      
การพัฒนาคุณภาพการศึกษา โดยยึดหลักการมีส่วนร่วมของชุมชนและหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง ท้ังภาครัฐและ
เอกชน  จึงแต่งต้ังคณะกรรมการจัดท ามาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา มีหน้าท่ีในการร่วมประชุม 
ปรึกษาหารือ และด าเนินการจัดท ามาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ให้มีความเหมาะสม สอดคล้อง                      
กับมาตรฐานการศึกษาชาติ ดังนี้ 



 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต ๑ 
 

๔๖ รายงานการประเมินตนเอง (sar) โรงเรียนบ้านเนินพยอม ปี การศึกษา ๒๕๖๒ 
 

๑.นายปราโมทย์        อยู่อ้น        ผอ.ร.ร.บ้านยางเมือง รกน.ผอ.ร.ร. ประธานกรรมการ 
๒.นางจารุนันท์         สิทธิโสภณ ต าแหน่งครู คศ.๓  รองประธานกรรมการ 
๓. นางจีระวรรณ      หล่อประดิษฐ์ ต าแหน่งครู คศ.๓  กรรมการ 
4. นางนุชจรินทร์      เกษทรัพย์      ต าแหน่งครูผู้ช่วย  กรรมการ 
5. นางสาวธัญย์รดา   ไกรนิตย์ ต าแหน่งครูธุรการโรงเรียน ผู้ช่วยกรรมการและเลขานุการ 

ขอให้คณะกรรมการท่ีได้รับการแต่งต้ังทุกคน ปฏิบัติหน้าท่ีท่ีได้รับมอบหมาย ให้บรรลุตามวัตถุประสงค์
ของ   การด าเนินงาน เป็นไปด้วยความเรียบร้อย เกิดประโยชน์สูงสุดต่อราชการ         

ท้ังนี้  ต้ังแต่วันท่ี  วันท่ี  2๗  มีนาคม  พ.ศ. 256๓ 

 ส่ัง ณ วันท่ี  2๗ มีนาคม  พ.ศ. 256๓ 

                         (ลงช่ือ)                            
               (นายปราโมทย์ อยู่อ้น) 
                                 ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านยางเมือง 
                  รักษาการแทนในต าแหน่งผู้อ านวยการโรงเรียนบา้นเนินพยอม 

 

    ค าสั่งโรงเรียนบ้านเนนิพยอม 
ท่ี   16/ 563 

เร่ือง   แต่งต้ังคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา 
 

 

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช  ๒๕๔๒ ระบุให้การประกันคุณภาพการศึกษาเป็น                                     
ส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษาท่ีก าหนดให้สถานศึกษาและหน่วยงานต้นสังกัดต้องด าเนินการ                                    
อย่างต่อเนื่อง  ท้ังระบบการประกันคุณภาพภายใน และระบบการประกันคุณภาพภายนอก ในส่วนของ                                      
การประกันคุณภาพภายในนั้น ตามประกาศคณะกรรมการประกนัคุณภาพภายในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน                         
เรื่อง ก าหนดหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการประกันคุณภาพภายในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 
๒๕๕๔ ก าหนดให้ด าเนินการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษาอย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง 

 โรงเรียนบ้านเนินพยอมจะด าเนินการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา 
ประจ าปีการศึกษา ๒๕62  จึงแต่งต้ังคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินคุณภาพภายในของ
สถานศึกษา  มีหน้าท่ีในการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา ดังนี้ 

1. นายปราโมทย์    อยู่อ้น        ผอ.ร.ร.บ้านยางเมือง รกน.ผอ.ร.ร. ประธานกรรมการ 

2.นางจารุนันท์       สิทธิโสภณ ต าแหน่งครู คศ.๓  รองประธานกรรมการ 
3.นางจีระวรรณ    หล่อประดิษฐ์ ต าแหน่งครู คศ.๓  กรรมการ 



 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต ๑ 
 

๔๗ รายงานการประเมินตนเอง (sar) โรงเรียนบ้านเนินพยอม ปี การศึกษา ๒๕๖๒ 
 

๔. นางจันทร์เพ็ญ    พะโยม ต าแหน่งครู คศ.๒  กรรมการ 
๕. นางนุชจรินทร์     เกษทรัพย์ ต าแหน่งครูผู้ช่วย   กรรมการ 
๖. นางสาวธัญย์รดา  ไกรนิตย ์ ต าแหน่งครูธุรการโรงเรียน ผู้ช่วยกรรมการและเลขานุการ 

 
ขอให้คณะกรรมการท่ีได้รับการแต่งต้ังทุกคน ปฏิบัติหน้าท่ีท่ีได้รับมอบหมาย ให้บรรลุตามวัตถุประสงค์  

ของการด าเนินงาน เป็นไปด้วยความเรียบร้อย เกิดประโยชน์สูงสุดต่อราชการ 
        

ท้ังนี้  ต้ังแต่วันท่ี  วันท่ี  2๗  มีนาคม  พ.ศ. 256๓ 

 ส่ัง ณ วันท่ี  2๗ มีนาคม  พ.ศ. 256๓ 

       ลงช่ือ            
                     (นายปราโมทย์ อยู่อ้น) 

                       ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านยางเมือง 
                             รักษาการแทนในต าแหน่งผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านเนนิพยอม 


