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ระดบัการศกึษาขัน้ปฐมวยัและขัน้พื้นฐาน 

ปีการศกึษา ๒๕๖๒ 

โรงเรยีนบา้นสวนเหนอื (ประชาบ ารุง ๓๐๓) 

อ าเภอเมอืง จังหวัดสุโขทัย 

ส านักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศึกษาสุโขทยั เขต ๑ 



 

ค ำน ำ 

       รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา  (Self-Assessment  Report : SAR)       

โรงเรียนบ้านสวนเหนือ (ประชาบ ารุง ๓๐๓)  ปีการศึกษา  ๒๕๖๒  เป็นการสรุปผลการจัด

การศึกษา  ที่สอดคล้องกับบริบท สภาพ และความต้องการของสถานศึกษา สะท้อนผลคุณภาพ

ของการด าเนินงานของสถานศึกษา โดยน าเสนอข้อมูลพื้นฐานเบื้องต้นของสถานศึกษา และ

มุ่งเน้นตอบค าถาม ๓ ข้อ คือ  ๑) มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษามีคุณภาพอยู่ในระดับใด  

๒) ข้อมูลหลักฐานและเอกสารเชิงประจักษ์สนับสนุนมีอะไรบ้าง  และ  ๓) แนวทางการพัฒนา

คุณภาพให้สูงขึ้นกว่าเดิมเป็นอย่างไร  ซึ่งเป็นผลส าเร็จจากการบริหารจัดการศึกษาที่สอดคล้อง

กับมาตรฐานการศกึษาระดับปฐมวัย จ านวน ๓ มาตรฐาน  ได้แก่  คุณภาพของเด็ก  กระบวนการ

บริหารและการจัดการ  และการจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นส าคัญ  และมาตรฐานการศึกษา

ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  จ านวน  ๓  มาตรฐาน  ได้แก่  คุณภาพผู้เรียน  กระบวนการบริหาร

และการจัดการ  และกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผูเ้รียนเป็นส าคัญ  เพื่อเตรียมความ

พร้อมรับในการประเมินภายนอกรอบสี่  

 หวังเป็นอย่างยิ่งว่า  รายงานการประเมินตนเองของสถานศกึษา  (Self-Assessment  

Report : SAR)  จะเป็นสารสนเทศส าคัญที่สถานศกึษาจะน าไปใช้พัฒนาให้ได้คุณภาพตาม

มาตรฐานและดียิ่งขึน้ต่อไป 
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ส่วนที่ ๑ ข้อมูลพื้นฐำนของสถำนศกึษำ 

๑.๑ ข้อมูลทั่วไป 

   ชื่อโรงเรียนสวนเหนือ (ประชาบ ารุง ๓๐๓)  หมู่ ๙ ต าบลบ้านสวน อ าเภอเมือง จังหวัด

สุโขทัย ๖๔๒๒๐  สังกัด  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต ๑ เปิดสอน

ระดับช้ันอนุบาล ๑ ถึงระดับช้ันประถมศกึษาปีที่ ๖ 

ผู้บริหารสถานศึกษาชื่อ นางสาววาริน  คล่ าคง  วุฒิการศึกษา ปริญญามหาบัณฑิต 

สาขา บริหารการศึกษา ด ารงต าแหน่งนีท้ี่โรงเรียนตัง้แต่ ๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ถึงปัจจุบัน  

 

ประวัติโรงเรยีนโดยย่อ 

โรงเรียนบ้านสวนเหนือ (ประชาบ ารุง ๓๐๓) เดิมตั้งอยู่หมู่บ้านเหมืองใหญ่ เรียกว่า 

“โรงเรียนประชาบาลบ้านสวนเหนือ ๘” เปิดท าการสอนเมื่อวันที่ ๒๔ มิถุนายน พ.ศ. ๒๔๗๘     

มีนายแย้ม ไตรสี ปลัดอ าเภอเมืองสุโขทัยเป็นประธานพิธีเปิดอาคารเรียน โดยมีนายแหยม เพี้ยม

แตง เป็นครูใหญ่คนแรก ต่อมาได้ย้ายมาอยู่ที่หมู่  ๙  บ้านสวนเหนือ   

ในปี พ.ศ. ๒๔๙๒ มีนายคงฤทธิ์ เพี้ยมแตง เป็นครูใหญ่ในปี พ.ศ. ๒๔๙๓ ทางราชการได้

ย้าย นายศิรชัิย เพิ่มพูล  มาด ารงต าแหน่งเป็นครูใหญ่ 

 ในปี พ.ศ. ๒๔๙๗ ประชาชน ผู้ปกครองนักเรียน  ได้ร่วมกันเสียสละช่วยกันก่อสร้าง

อาคารเรียนขึ้นใหม่  โดยมีนายเดชะ  เดชะศิริ  ศึกษาธิการอ าเภอเมืองสุโขทัยเป็นประธานฝ่าย

ฆราวาส และมีพระครูสุขวโรทัย  

เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ งบประมาณในการก่อสร้าง  ๒๘,๐๐๐  บาท 

 ในปี พ.ศ. ๒๕๑๐ ทางราชการได้ย้ายนายศิริชัย เพิ่มพูน ไปด ารงต าแหน่งที่โรงเรียนวัด

ฤทธิ์ฯ และได้ย้าย    นายชอบ  สนเพ็ง  มาด ารงต าแหน่งครูใหญ่แทน 

 ในปี พ.ศ. ๒๕๑๑ ทางราชการได้แต่งตั้งนายประเสริม พิลาศจิตร มาด ารงต าแหน่ง

ครูใหญ่แทน มาจนถึง พ.ศ.  ๒๕๑๘  ทางราชการจึงได้แต่งตั้งนายเผี่ยน  เชยวัดเกาะ  มาด ารง

ต าแหน่งครูใหญ่   

 ในปี พ.ศ.  ๒๕๑๘  ได้รับงบประมาณจากทางราชการเพื่อก่อสร้างอาคารเรียนแบบ  ป.

๑ ฉ ขนาด  ๔  หอ้งเรียน  พร้อมบ้านพักครู  ๒  หลัง  ก่อสร้างเสร็จเมื่อ  ๒๕  พฤศจกิายน  พ.ศ.  

๒๕๒๓  ได้รับงบประมาณต่อเติมอาคารเรียนเพิ่มอีก  ๒  ห้องเรียน  รวมค่าก่อสร้างทั้งสิ้น  

๘๙๘,๘๐๐  บาท 



 

 ปี พ.ศ.  ๒๕๒๕  ทางราชการได้ย้ายนายเผี่ยน เชยวัดเกาะ ไปช่วยราชการที่ส านักงาน

การระถมศึกษาจังหวัดสุโขทัย  และแต่งตั้งให้นายไมตร ี โพธิ์แก้ว  มาด ารงต าแหน่งแทน   

 ในวันที่  ๒๕  กันยายน  พ.ศ.  ๒๕๒๖  ทางราชการได้แต่งตั้งให้นายฉลอง  ภู่เพ็ง        

มาด ารงต าแหน่งครูใหญ่  ได้รับงบประมาณจ านวน  ๓๐๘,๐๐๐  บาท  ก่อสร้างอาคาร

อเนกประสงค์แบบ ๒๐๒/๒๖ สร้างเสร็จเมื่อวันที่  ๘  กุมภาพันธ์  พ.ศ.  ๒๕๒๗ 

 ในปี พ.ศ.  ๒๕๓๐ ราชการได้แต่งตั้งให้นายสมบูรณ์ เทพค า มาด ารงต าแหน่งอาจารย์

ใหญ่  ตั้งแตว่ันที่ ๑  พฤศจกิายน  พ.ศ.  ๒๕๓๑ 

 ในปี พ.ศ. ๒๕๔๓ ทางราชการได้แต่งตั้งให้นายสุรพงษ์ ส้มมี มาด ารงต าแหน่งอาจารย์

ใหญ่ ตัง้แต่วันที่ ๒ ตุลาคม  พ.ศ.  ๒๕๔๓ 

 ในปี  พ.ศ. ๒๕๔๗  ทางราชการได้แต่งตั้งนายประศาสตร์  เพี้ยมแตง  มาด ารงต าแหน่ง

ผู้อ านวยการสถานศึกษา  โรงเรียนบ้านสวนเหนือ (ประชาบ ารุง)  ตั้งแต่วันที่  ๑  พฤศจิกายน  

พ.ศ.  ๒๕๔๗  ถึงวันที่  ๓๑  สิงหาคม  พ.ศ.๒๕๔๙  

  ในวันที่  ๑  ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๔๙  ทางราชการได้แต่งตั้งนายสมชาย  ป้อมแก้ว          

มาด ารงต าแหน่งผูอ้ านวยการ  โรงเรียนบ้านสวนเหนือ (ประชาบ ารุง)  จนถึงวันที่  ๑๕  มกราคม  

พ.ศ. ๒๕๕๓ 

 ดร.พรชัย  ทองเจอื  จงึเข้ามาด ารงต าแหน่งแทน  ตั้งแตว่ันที่  ๑๕  มกราคม             พ.ศ.

๒๕๕๓  จากนั้น  ๑๖ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๓  ก็ได้ลาออกไปรับต าแหน่งอาจารย์ในราชภัฏพิบูล

สงคราม  จังหวัดพิษณุโลก  มอบหมายให้นางขนิษฐา  ข ามั่น  รักษาการแทนผู้อ านวยการ

โรงเรียน   

ในวันที่  ๒  ธันวาคม  พ.ศ. ๒๕๕๓  ทางราชการได้แต่งตั้งนายทองอินทร์  เมฆเลื่อม     

มารับต าแหน่งผู้อ านวยการโรงเรียน  ได้ย้ายมาจากโรงเรียนวัดศรีเมือง  อ าเภอกงไกรลาศ  

จังหวัดสุโขทัย  และเกษียณอายุราชการ เมื่อวันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๑ มอบหมายให้ นาง

โสภา ค ากลิ่น รักษาราชการแทนผูอ้ านวยการโรงเรียน 

จนในวันที่ ๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ทางราชการได้แต่งตั้งนางสาววาริน คล่ าคง            

มารับต าแหน่งผูอ้ านวยการโรงเรียนจนถึงปัจจุบัน 

 

 

 

 



 

ข้อมูลสภำพชุมชนโดยรวม 

  สภาพชุมชนรอบบริเวณโรงเรียนมีลักษณะเป็นที่ราบลุ่ม น้ าท่วมขังในฤดูน้ าหลาก          

มีประชากร ประมาณ  ๘๓๘  คน บริเวณใกล้เคียงโดยรอบโรงเรียนเป็นพื้นที่ท านา  มีบ้าน

ผู้ปกครองนักเรียนตั้งอยู่ ในหมู่ที่  ๙  ต าบลบ้านสวน  อ าเภอเมืองสุโขทัย  สถานที่ส าคัญ

ใกล้เคียง คือ วัดคลองตะเคียน องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านสวน การคมนาคมภายในหมู่บ้าน

ใช้ถนนลาดยางมะตอย และถนนคอนกรีตในซอย ประชากรส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ 

ประเพณี/ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นที่เป็นที่รู้จักโดยทั่วไป คือ ประเพณีสงกรานต์ รดน้ าขอพร

ผู้สูงอายุ ประเพณีจุลกฐิน ประเพณีงานบวชพระ ประเพณีงานลอยกระทงเผาเทียนเล่นไฟ และ

ประเพณีวันส าคัญทางพระพุทธศาสนา 

 อาชีพหลักของชุมชน คือ อาชีพเกษตรกรรม (ท านาข้าว , นาบัว และเลี้ยงวัวขุน) 

นอกจากนี้ยังประกอบอาชีพรับจ้างทั่วไป ช าแหละสัตว์ (หมู) และค้าขาย ผู้ปกครองส่วนใหญ่จบ

การศึกษาระดับ ประถมศึกษาปีที่ ๔  ส่งผลให้ส่วนใหญ่มีฐานะทางเศรษฐกิจยากจน จนฐานะ

ปานกลาง  รายได้โดยเฉลี่ยต่อครอบครัว ๗๐,๐๐๐ บาท ต่อปี จ านวนสมาชิกเฉลี่ยต่อครอบครัว

ประมาณ  ๔  คน 

 

๑.๒ ข้อมูลบุคลำกรของสถำนศึกษำ 

 ๑)  จ านวนบุคลากร 
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นร

ำช
กำ

ร 

ครู
อัต

รำ
จ้ำ

ง 

เจ
้ำห

น้ำ
ที่อ

ื่นๆ
 

ปีการศึกษา๒๕๖๒ ๑ - ๓ - ๒ 
เจ้าหน้าที่ธุรการ ๑ คน 

นักการภารโรง ๑ คน 

 

 

 

 

 



 

๒) วุฒิการศึกษาสูงสุดของบุคลากร 

วุฒกิำรศึกษำ 

ปว
ช.

 

ปว
ส.

 

ปร
ะก

ำศ
นีย

บัต
รบ

ัณ
ฑิ
ต 

ปร
ิญ
ญ
ำต

รี 

ปร
ิญ
ญ
ำโ
ท 

ปร
ิญ
ญ
ำเ
อก

 

ปีการศึกษา๒๕๖๒ - - - ๗ ๑ - 

 

๓) วิทยฐานะ 

วิทยฐำนะ 

ครู
ผู้ช

่วย
 

ครู
 ค
ศ 
๑ 

ครู
 ค
ศ.
 

๒
 

ครู
คศ

. ๓
 

ครู
 ค
ศ.
 

๔ 

ครู
 ค
ศ.
๕ 

ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ๑ - ๑ ๒ - - 

 

๔) สาขาที่จบการศกึษาและภาระงานสอน 

สำชำวิชำ จ ำนวน ภำระงำนสอนเฉลี่ยของครู ๑ คน (ชม./

สัปดำห์) 

การบริหาร ๑ ๙ 

ปฐมศึกษา ๑ ๒๗ 

ประวัติศาสตร์ ๑ ๒๕ 

ภาษาไทย ๑ ๒๗ 

คณิตศาสตร์ ๑ ๒๗ 

ภาษาอังกฤษ ๑ ๒๖ 

รวม ๖ ๑๔๑ ชม. (เฉลี่ย ๒๓.๕๐ ชม.) 

 

 

 



 

๑.๓  ข้อมูลนักเรยีน 

จ านวนนักเรียนปีการศกึษา  ๒๕๖๒  รวม   ๔๘   คน 

ระดับชั้น 

 
จ ำนวนห้อง 

เพศ 
รวม 

เฉลี่ยตอ่

ห้อง ชำย หญิง 

อ.๑ ๑ ๔ ๔ ๘ ๘ 

อ.๒ ๑ ๒ ๑ ๓ ๓ 

รวม ๒ ๖ ๕ ๑๑ ๕.๕ 

ป.๑ ๑ ๒ ๖ ๘ ๘ 

ป.๒ ๑ ๔ ๔ ๘ ๘ 

ป.๓ ๑ ๓ ๑ ๔ ๔ 

ป.๔ ๑ ๕ ๑ ๖ ๖ 

ป.๕ ๑ ๑ ๕ ๖ ๖ 

ป.๖ ๑ - ๕ ๕ ๕ 

รวม ๖ ๑๕ ๒๒ ๓๗ ๖.๗ 

รวมทั้งหมด ๘ ๒๑ ๒๗ ๔๘ ๖ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

๑.๔  ข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนระดับสถำนศึกษำ 

ร้อยละของนักเรียนที่มี เกรดเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ระดับสถานศึกษา              

แต่ละรายวิชาในระดับ ๓ ขึ้นไป ช้ันประถมศึกษาปีที่ ๑–ช้ันประถมศึกษาปีที่ ๖ ปีการศึกษา  

๒๕๖๒  

 

วิชำ 
จ ำนวนนักเรยีนที่ได้ระดับ ๓ ขึ้นไป คดิเป็น 

ร้อยละ ป.๑ ป.๒ ป.๓ ป.๔ ป.๕ ป.๖ 

ภาษาไทย ๗ ๘ ๓ ๕ ๖ ๕ ๙๑.๘๙ 

คณิตศาสตร์ ๕ ๘ ๔ ๖ ๖ ๕ ๙๑.๘๙ 

วิทยาศาสตร์ ๗ ๘ ๔ ๖ ๖ ๕ ๙๗.๓๐ 

สังคมศกึษา ๗ ๔ ๔ ๖ ๕ ๕ ๘๓.๗๘ 

ประวัติศาสตร์ ๗ ๖ ๔ ๕ ๖ ๕ ๘๙.๑๙ 

ศลิปะ ดนตรี ๖ ๖ ๔ ๖ ๕ ๕ ๘๖.๔๙ 

การงานฯ ๗ ๖ ๔ ๖ ๖ ๕ ๙๑.๘๙ 

ภาษาต่างประเทศ 

(ภาอังกฤษ) 
๘ ๘ ๔ ๖ ๖ ๕ ๑๐๐ 

รวมจ ำนวน ๕๔ ๕๔ ๓๑ ๔๖ ๔๖ ๔๐ ๙๑.๕๕ 

 

๑.๕ ผลกำรทดสอบระดับชำติของผู้เรยีน 

ผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านออกของผูเ้รียน (RT)  

ช้ันประถมศกึษาปีที่ ๑ ปีการศกึษา ๒๕๖๒ 

ระดับ/สมรรถนะ กำรอ่ำน 

ออกเสยีง 

กำรอ่ำน 

รู้เรื่อง 

รวม ๒ 

สมรรถนะ 

คะแนนเฉลี่ยของโรงเรียน ๕๗.๕๖ ๖๓.๐๐ ๖๐.๒๘ 

คะแนนเฉลี่ยระดับจังหวัด ๗๑.๐๐ ๗๒.๙๐ ๗๑.๙๕ 

คะแนนเฉลี่ยสังกัด สพฐ.ทั้งหมด ๖๗.๔๙ ๗๒.๕๑ ๗๐.๐๐ 

คะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ ๖๘.๕๐ ๗๒.๘๑ ๗๐.๖๖ 

 



 

ผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านออกของผูเ้รียน (RT)   

ช้ันประถมศกึษาปีที่ ๑ ปีการศกึษา ๒๕๖๐ 

แสดงจ านวนร้อยละของนักเรียนที่มผีลการประเมินในระดับพอใช้ ขึน้ไป 

กำรอ่ำนออกเสียง  กำรอ่ำนรู้เรื่อง รวม ๒ สมรรถนะ 

จ านวน 

( คน ) 
คิดเป็นรอ้ยละ 

จ านวน 

( คน) 
คิดเป็นรอ้ยละ 

จ านวน 

( คน) 
คิดเป็นรอ้ยละ 

๘ ๕๗.๕๖ ๘ ๖๓.๐๐ ๘ ๖๐.๒๘ 

      จ ำนวนนักเรยีนที่เข้ำรับกำรประเมินและน ำมำคดิคะแนน 

        ๑.  การอ่านออกเสียง ..........๘..............คน 

        ๒.  การอ่านรูเ้รื่อง  ..............๘..............คน 

        ๓.  รวม ๒ สมรรถนะ ...........๘.............คน  

 

ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับขั้นพื้นฐาน ( O– NET )  

ช้ันประถมศกึษาปีที่ ๖ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๒ 

ระดับ/รำยวิชำ ภำษำไทย คณิตศำสตร์ วิทยำศำสตร์ ภำษำอังกฤษ 

คะแนนเฉลี่ยของโรงเรียน ๔๘.๘๐ ๓๑.๐๐ ๓๗.๔๕ ๒๓.๐๐ 

คะแนนเฉลี่ยระดับเขตพื้นที่ ๔๗.๙๕ ๓๑.๖๐ ๓๔.๓๐ ๓๐.๘๖ 

คะแนนเฉลี่ยระดับจังหวัด ๔๙.๕๕ ๓๓.๑๖ ๓๕.๕๓ ๓๒.๑๓ 

คะแนนเฉลี่ยสังกัด สพฐ ทั้งหมด ๔๙.๘๒ ๓๓.๒๙ ๓๕.๘๕ ๓๕.๐๓ 

คะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ ๔๙.๐๗ ๓๒.๙๐ ๓๕.๕๕ ๓๔.๔๒ 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

เปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพืน้ฐาน ( O-NET ) 

ปีการศึกษา ๒๕๖๑- ๒๕๖๒ ระดับช้ันประถมศกึษาปีที่ ๖ 

กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ ปี ๒๕๖๑ ปี ๒๕๖๒ ผลต่ำง 

ภาษาไทย ๕๔.๗๕ ๔๘.๘๐ -๕.๙๕ 

คณิตศาสตร์ ๒๘.๕๐ ๓๑.๐๐ ๒.๕ 

วิทยาศาสตร์ ๓๘.๕๐ ๓๗.๔๕ -๑.๐๕ 

ภาษาต่างประเทศ 

(ภาษาอังกฤษ) 
๓๑.๐๕ ๒๓.๐๐ -๘.๐๕ 

 

แสดงผลการทดสอบทางการศกึษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน ( O-NET )  

ปีการศึกษา ๒๕๖๒  ระดับช้ันประถมศกึษาปีที่ ๖  

จ านวนนักเรียนที่มีคะแนนร้อยละ ๕๐ ขึน้ไป 

รำยวิชำ 
จ ำนวนเต็ม 

ของนักเรยีน 

จ ำนวนนักเรยีนที่มี

คะแนน 

ร้อยละ ๕๐ขึ้นไป 

คดิเป็น 

ร้อยละ 

ภาษาไทย ๕ ๓ ๖๐ 

คณิตศาสตร์ ๕ - ๐ 

วิทยาศาสตร์ ๕ - ๐ 

ภาษาต่างประเทศ 

(ภาษาอังกฤษ) 
๕ - ๐ 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

๑.๖  ข้อมูลกำรใช้แหล่งเรียนรู้ภำยในและภำยนอกโรงเรยีน  ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๒ 

จ านวนนักเรียนใช้แหล่งเรียนรูภ้ายในโรงเรียน  ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 

แหล่งเรียนรู้ อ.๑ อ.๒ ป.๑ ป.๒ ป.๓ ป.๔ ป.๕ ป.๖ 

๑. หอ้งสมุด ๘ ๓ ๘ ๘ ๔ ๖ ๖ ๕ 

๒. หอ้งคอมพิวเตอร์ ๐ ๐ ๘ ๘ ๔ ๖ ๖ ๕ 

๓. แปลงเกษตร ๐ ๐ ๘ ๘ ๔ ๖ ๖ ๕ 

 

จ านวนนักเรียนใช้แหล่งเรียนรูน้อกโรงเรยีน  ปีการศกึษา ๒๕๖๒ 

แหล่งเรียนรู้ อ.๑ อ.

๒ 

ป.๑ ป.

๒ 

ป.

๓ 

ป.๔ ป.

๕ 

ป.๖ 

๑. อุทยานประวัติศาตรส์ุโขทัย ๐ ๐ ๘ ๘ ๔ ๖ ๖ ๕ 

๒. วัดคลองตะเคียน ๘ ๓ ๘ ๘ ๔ ๖ ๖ ๕ 

๓. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ

ประจ าต าบลสวนเหนอื (ประชา

บ ารุง ๓๐๓) 

๐ ๐ ๘ ๘ ๔ ๖ ๖ ๕ 

 

๑.๗. ข้อมูลงบประมำณ 

งบประมาณเพื่อการบริหารจัดการสถานศกึษา ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๒ 

แหล่งท่ีได้รับ จ ำนวน ( บำท ) 

เงินงบประมาณ ๒๒๒,๐๔๔ 

เงินนอกงบประมาณ 

     - เงนิอาหารกลางวัน 

     - เงนิ อบต. (ส่งเสริมสุขภาพ) 

     - เงนิบริจาค 

๔๖๑,๑๕๔ 

๑๙๒,๐๐๐ 

๑๒,๔๒๔ 

๒๕๖,๗๓๐ 

รวมงบประมำณท้ังหมดของโรงเรียน ๖๘๓,๑๙๘ 

 

 



 

๑.๘. ผลกำรประเมินคุณภำพภำยนอกรอบสำม 

ระดับการศกึษาปฐมวัย 

มำตรฐำนกำรศึกษำระดับปฐมวัย 

เพื่อกำรประเมินคุณภำพภำยนอก 

ระดับคุณภำพ 

ต้อง 

ปรับปรุง

เร่งด่วน 

ต้อง

ปรับ 

ปรุง 

พอใช้ ดี ดีมำก 

มำตรฐำนที่ ๑  ผูเ้รียนมีสุขภาพกาย

และสุขภาพจิตที่ดี 

  
 √  

มำตรฐำนที่ ๒  ผูเ้รียนมีคุณธรรม  

จรยิธรรมและค่านิยมอันพึงประสงค์ 

  
 √  

มำตรฐำนที่ ๓  ผูเ้รียนมีความใฝรู่้   

และเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง 

  
 √  

มำตรฐำนที่ ๔ ผูเ้รียนคิดเป็น  ท าเป็น    √  

มำตรฐำนที่ ๕ ผลสัมฤทธิ์ทางการ

เรียนของผู้เรยีน 

  
 √  

มำตรฐำนที่ ๖ ประสิทธิผลของการ

จัดการเรียนการสอนที่เน้นผูเ้รียนเป็น

ส าคัญ 

  

 √  

มำตรฐำนที่ ๗ ประสิทธิภาพของการ

บริหารจัดการและการพัฒนา

สถานศกึษา 

  

 √  

มำตรฐำนที่ ๘ พัฒนาการของการ

ประกันคุณภาพภายในสถานศกึษาและ

ต้นสังกัด 

  

√   

มำตรฐำนที่ ๙  ผลการพัฒนาให้บรรลุ

ตามปรัชญา ปณิธาน/วิสัยทัศน ์พันธ

กิจและวัตถุประสงค์ของการจัดตัง้

สถานศกึษา 

  

  √ 



 

มำตรฐำนกำรศึกษำระดับปฐมวัย 

เพื่อกำรประเมินคุณภำพภำยนอก 

ระดับคุณภำพ 

ต้อง 

ปรับปรุง

เร่งด่วน 

ต้อง

ปรับ 

ปรุง 

พอใช้ ดี ดีมำก 

มำตรฐำนที่ ๑๐  ผลการพัฒนาตาม

จุดเน้นและจุดเด่นที่ส่งผลสะท้อนเป็น

เอกลักษณ์ของสถานศกึษา                        

    √ 

มำตรฐำนที่ ๑๑  ผลการด าเนินงาน

โครงการพิเศษเพื่อสง่เสริมบทบาทของ

สถานศกึษา 

   √  

มำตรฐำนที่ ๑๒  ผลการส่งเสริม

พัฒนาสถานศกึษาเพื่อยกระดับ

มาตรฐานรักษามาตรฐาน และพัฒนาสู้

ความเป็นเลิศที่สอดคล้องกับแนวการ

ปฏิรูปการศกึษา 

   √  

 

โรงเรียนมีผลการประเมินระดับคุณภาพได้มาตรฐาน  โดยมีค่าเฉลี่ย   ๘๐.๑๓  ระดับคุณภาพ ดี 

ผลการรับรองมาตรฐานคุณภาพ            รับรอง           ไม่รับรอง 

 

ข้อเสนอแนะจำกผลกำรประเมินคุณภำพภำยนอก 

ข้อเสนอแนะเพื่อกำรพัฒนำตำมกฎกระทรวงว่ำด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีกำรประกัน

คุณภำพกำรศึกษำ พ.ศ.๒๕๕๓ 

  (๑)  ด้ำนผลกำรจัดกำรศึกษำ  เด็กควรได้รับการพัฒนาให้รู้จักการอดทนรอคอย         

มีน้ าใจช่วยเหลือผูอ้ื่น มีความคิดรวบยอดเกี่ยวกับสิ่งต่าง ๆ  ที่เกิดจากการเรียนรู้ใหม้ากยิ่งขึน้ โดยฝกึให้

เด็กรู้จักการรอคอยผ่านกิจกรรมประจ าวันอย่างต่อเนื่อง เช่น รอคอยในการเข้าแถว การเดินแถว

อย่างเป็นระเบียบเพื่อร่วมกิจกรรมหน้าเสาธง กิจกรรมนอกห้องเรียน การอดทนในการท างานที่

ได้รับมอบหมายจนส าเร็จ เป็นต้น ฝกึใหเ้ด็กได้ช่วยเหลือผู้อื่นจากการเก็บของเล่นของใช ้อุปกรณ์

การเรียน การท าความสะอาดห้องเรียน และบริเวณอาคารเรียน ครูควรสอดแทรกเรื่องการมี



 

น้ าใจ เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ต่อผู้อื่นอยู่เสมอ รวมทั้งให้เด็กได้เรียนรู้จากการลงมือปฏิบัติ ผ่านกิจกรรม

การทดลองที่เหมาะสมส าหรับเด็ก เช่น การทดลองเพาะพันธุ์พืชจากเมล็ดถั่ว เมล็ดข้าวเปลือก 

เมล็ดข้าวโพด เป็นต้น กิจกรรมการส ารวจสิ่งต่าง ๆ รอบตัว เพื่อให้เด็กมีทักษะการคิดรวบยอด

มากยิ่งขึน้ 

  (๒)  ด้ำนกำรบรหิำรจัดกำรศึกษำ  

     ๑)  สถานศึกษาควรน าผลจากการประเมินไปใช้ในการปรับปรุงพัฒนาคุณภาพ

การศกึษาระดับปฐมวัยอย่างเป็นระบบครบวงจร และด าเนินการอย่างต่อเนื่อง   

  ๒)  สถานศึกษาควรจัดพืน้ที่ส าหรับเก็บสิ่งปฏิกูลที่เหมาะสม จัดที่พักส าหรับเด็กป่วย

แยกใหเ้ป็นสัดส่วน และควรตดิตั้งเครื่องตัดไฟ อุปกรณ์ดับเพลิงที่พร้อมใช้งาน 

     (๓)  ด้ำนกำรจัดกำรเรยีนกำรสอนที่เน้นผู้เรยีนเป็นส ำคัญ  

  ๑)  ครูควรจัดกิจกรรมเสริมประสบการณ์ส่งเสริมการเรียนรู้ เพื่อพัฒนาการเด็ก   

ดูแลเด็กใหด้ื่มนมจนหมด และสอนสอดแทรกใหเ้ด็กรู้จักคุณค่าและประโยชน์จากการดื่มนม ส่งเสริมให้

เด็กรู้จักควบคุมตนเอง อดทนรอคอยและมีความมุ่งมั่นตั้งใจ ฝึกให้เด็กรู้จักรอคอย ผ่านกิจกรรม

ประจ าวันอย่างต่อเนื่อง เช่น การเข้าแถวเรียงตามล าดับก่อนหลัง การเดินแถว เพื่อร่วมกิจกรรม

หน้าเสาธง กิจกรรมนอกห้องเรียน การอดทนในการท างานตามที่ได้รับมอบหมายจนส าเร็จ 

เรียนรู้การเป็นผู้น าผู้ตามที่ดี โดยผลัดเปลี่ยนกันเป็นผู้น า หัวหน้า ให้เด็กเปลี่ยนกันออกมา

น าเสนอกิจกรรมใหเ้พื่อนท าตามอย่างตอ่เนื่อง เชน่ เป็นหัวหน้าหอ้ง หัวหนา้กลุ่ม การพูดเล่าเรื่อง 

เล่านิทาน เล่าประสบการณ์ เล่าผลงานตนเองหน้าช้ันเรียน กิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะ 

กิจกรรมกลางแจง้ เป็นต้น กิจกรรมใหเ้ด็กได้สบืค้น ส ารวจ และตั้งค าถามเพื่อสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับ

สิ่งต่าง ๆ รอบตัวผ่านกิจกรรมโครงงานส ารวจ โครงงานการทดลองที่เหมาะส าหรับเด็กปฐมวัย โดยให้

เด็กได้เรียนรู้จากการปฏิบัติจริง 

  ๒)  ครูควรน าผลประเมินพัฒนาการเด็กทุกด้าน ไปใช้เพื่อพัฒนาเด็กและพัฒนาแนว

ทางการจัดประสบการณ์การเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง และเปิดโอกาสใหผู้ป้กครองมีสว่นร่วมในการวางแผน

น าผลประเมินไปพัฒนาเด็กอย่างสม่ าเสมอ 

 (๔)  ด้ำนกำรประกันคุณภำพภำยใน  สถานศึกษาควรพัฒนาระบบบริหารและ

สารสนเทศตามระบบบริหารคุณภาพ PDCA โดยมีการแต่งตั้งคระท างาน และมีการวางแผน ด าเนินงาน

ตามแผน โดยให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการปฏิบัติ และก ากับติดตาม ประเมินผลการ

ด าเนินงาน และน าผลประเมินไปใช้พัฒนาอย่างต่อเนื่อง มีการพัฒนาข้อมูลสารสนเทศให้มี

ประสิทธิภาพ จัดเก็บข้อมูลใหเ้ป็นปัจจุบัน เพื่อสะดวกต่อการน าข้อมูลมาใช้ 



 

 

ระดับการศกึษาขั้นพื้นฐาน 

มำตรฐำนกำรศึกษำระดับปฐมวัย 

เพื่อกำรประเมินคุณภำพภำยนอก 

ระดับคุณภำพ 

ต้อง 

ปรับปรุง

เร่งด่วน 

ต้อง

ปรับ 

ปรุง 

พอใช้ ดี ดีมำก 

มำตรฐำนที่ ๑  ผูเ้รียนมีสุขภาพกาย

และสุขภาพจิตที่ดี 
    √ 

มำตรฐำนที่ ๒  ผูเ้รียนมีคุณธรรม  

จรยิธรรมและค่านิยมอันพึงประสงค์ 
    √ 

มำตรฐำนที่ ๓  ผูเ้รียนมีความใฝรู่้   

และเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง 
   √  

มำตรฐำนที่ ๔ ผูเ้รียนคิดเป็น  ท าเป็น    √  

มำตรฐำนที่ ๕ ผลสัมฤทธิ์ทางการ

เรียนของผู้เรยีน 
 √    

มำตรฐำนที่ ๖ ประสิทธิผลของการ

จัดการเรียนการสอนที่เน้นผูเ้รียนเป็น

ส าคัญ 

   √  

มำตรฐำนที่ ๗ ประสิทธิภาพของการ

บริหารจัดการและการพัฒนา

สถานศกึษา 

  √   

มำตรฐำนที่ ๘ พัฒนาการของการ

ประกันคุณภาพภายในสถานศกึษาและ

ต้นสังกัด 

  √   

มำตรฐำนที่ ๙  ผลการพัฒนาให้บรรลุ

ตามปรัชญา ปณิธาน/วิสัยทัศน ์พันธ

กิจและวัตถุประสงค์ของการจัดตัง้

สถานศกึษา 

   √  



 

มำตรฐำนกำรศึกษำระดับปฐมวัย 

เพื่อกำรประเมินคุณภำพภำยนอก 

ระดับคุณภำพ 

ต้อง 

ปรับปรุง

เร่งด่วน 

ต้อง

ปรับ 

ปรุง 

พอใช้ ดี ดีมำก 

มำตรฐำนที่ ๑๐  ผลการพัฒนาตาม

จุดเน้นและจุดเด่นที่ส่งผลสะท้อนเป็น

เอกลักษณ์ของสถานศกึษา                        

     

มำตรฐำนที่ ๑๑  ผลการด าเนินงาน

โครงการพิเศษเพื่อสง่เสริมบทบาทของ

สถานศกึษา 

   

√ 

 

มำตรฐำนที่ ๑๒  ผลการส่งเสริม

พัฒนาสถานศกึษาเพื่อยกระดับ

มาตรฐานรักษามาตรฐาน และพัฒนาสู้

ความเป็นเลิศที่สอดคล้องกับแนวการ

ปฏิรูปการศกึษา 

   

√ 

 

 

โรงเรียนมีผลการประเมินระดับคุณภาพได้มาตรฐาน   โดยมีคา่เฉลี่ย  ๗๑.๙๒ ระดีบคุณภาพ  ดี 

ผลการรับรองมาตรฐานคุณภาพ           รับรอง           ไม่รับรอง 

 

ข้อเสนอแนะจำกผลกำรประเมินคุณภำพภำยนอก 

ข้อเสนอแนะเพื่อกำรพัฒนำตำมกฎกระทรวงว่ำด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธกีำรประกัน

คุณภำพกำรศึกษำ พ.ศ.๒๕๕๓ 

(๑)  ด้ำนผลกำรจัดกำรศึกษำ  ผู้เรียนควรได้รับการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทุกกลุ่ม

สาระการเรียนรู้ โดยน าผลการทดสอบระดับชาติ (O-NET) มาท าการวิเคราะห์หาสาเหตุที่ท าให้ผล

สัมฤทธิ์ต่ า แล้วน าผลจากการวิเคราะห์มาวางแผนร่วมกัน เพื่อแก้ปัญหาและพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการ

เรียน โดยจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่มีเป้าหมายที่ชัดเจน ว่าจะพัฒนาผู้เรียนไปในลักษณะใด 

ปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรู้ให้ผูเ้รียนได้เรียนรู้ด้วยตนเองแบบโครงงาน และกระบวนการกลุ่มให้

มากขึ้น รวมทั้งส่งเสริมให้ผู้เรียนรักการอ่าน จัดท ากิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้และประเมินผลที่



 

หลากหลาย การจัดค่ายทบทวนความรู้ทางวิชาการ การติวเข้ม ฝึกท าแบบฝึกหัด ฝึกท าข้อสอบ 

เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้สูงขึ้น 

(๒)  ด้ำนกำรบรหิำรจัดกำรศึกษำ  

๑)  สถานศึกษาควรจัดท าเอกสารหลักฐานการประเมินผลการปฏิบัติงานเกี่ยวกับ

ระบบการประเมิน กระบวนการประเมิน เอกสารการประเมินใหม้ี่ความชัดเจน 

  ๒)  สถานศกึษาควรมีการพัฒนาระบบและเครอืข่ายข้อมูลสารสนเทศ                         ใน

การพัฒนาการบริหารจัดการศึกษา โดยก ากับติดตาม ประเมินผลการด าเนินงานอย่างต่อเนื่อง และน า

ผลประเมินไปใช้เพื่อการพัฒนาอยู่เสมอ 

  ๓)  สถานศกึษาควรพัฒนาสภาพแวดล้อมด้านสุขลักษณะในเรื่องหอ้งน้ า หอ้งส้วม 

และความปลอดภัยในตัวอาคาร โดยมีการปรับปรุงซ่อมแซมใหอ้ยู่ในสภาพที่ดแีละมีการตรวจสอบให้

อยู่ในสภาพที่แข็งแรงอยู่เสมอ 

(๓)  ด้ำนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญ  สถานศึกษาควรมีการน าผล

ประเมินเกี่ยวกับการจัดท าแบบทดสอบของครูแต่ละคน มาวิเคราะห์แล้วน าไปพัฒนาครูทุกภาคเรียน 

ก าหนดแนวทางแก้ไขปัญหา จัดท าโครงการและกิจกรรม ตลอดจนมีการประเมินโครงการอย่างเป็น

ระบบและด าเนินการอย่างต่อเนื่อง 

(๔)  ด้ำนกำรประกันคุณภำพภำยใน  สถานศึกษาควรพัฒนาระบบบริหารและสารสนเทศ

ตามระบบบริหารคุณภาพ PDCA โดยมีการแต่งตั้งคณะท างาน และมีการวางแผน ด าเนินงานตาม

แผน โดยให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการปฏิบัติ และก ากับติตาม ประเมินผลการ

ด าเนินงานและน าผลประเมินไปใช้พัฒนาอย่างต่อเนื่อง มีการพัฒนาข้อมูลสารสนเทศให้มี

ประสิทธิภาพ จัดเก็บข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน เพื่อสะดวกต่อการน าข้อมูลมาใช ้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ส่วนที่ ๒ ผลกำรประเมินตนเองของสถำนศกึษำ 

ระดับศกึษำปฐมวัย 

มำตรฐำนที่  ๑  คุณภำพของผู้เรยีน 

ระดับคุณภำพ  :  ดี 

กระบวนกำรพัฒนำ 

โรงเรียนบ้านสวนเหนือ (ประชาบ ารุง ๓๐๓)  มีการพัฒนาและส่งเสริมให้เด็กในระดับ

ปฐมวัยมีพัฒนาการด้านร่างกาย เด็กมีพัฒนาการด้านอารมณ์และจิตใจ เด็กมีพัฒนาการด้าน

สังคม และเด็กมีพัฒนาการด้านสติปัญญา มีการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ตามหลักสูตรและมี

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรมเสริมในการพัฒนาเด็กอย่างเป็นระบบและต่อเนื่องโดยศึกษากรอบ

เนื้อหามาตรฐานวางแผนการด าเนินงาน  พัฒนาอย่างใกล้ชิดต่อเนื่องเป็นประจ า ศึกษาค้นคว้า

จากเอกสาร ดูงาน น าผลที่ดีที่ได้มาพัฒนาปรับปรุงมาตรฐานตัวบ่งชีข้องโรงเรียน วางแผนพัฒนา

ปรับปรุงอย่างต่อเนื่องและมีความยั่งยืนที่ส่งผลต่อผู้เรียนโดยตรง   โดยกระบวนการและใช้

วิธีการพัฒนาที่เหมาะสมกับผูเ้รียน 

เด็กมีพัฒนาการด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม และสติปัญญา บรรลุตามเป้าหมายที่

สถานศึกษาก าหนด  มีน้ าหนัก ส่วนสูงตามเกณฑ์ มีสมรรถภาพทางกลไกสมวัย เด็กได้รับประทาน

อาหารครบ ๕ หมู่ ตามหลักโภชนาการพร้อมอาหารเสริม (นม) มีสุขนิสัยในการล้างมือก่อน

รับประทานอาหารและหลังเข้าหอ้งน้ า รวมทั้งแปรงฟันหลังรับประทานอาหาร เด็กมีทักษะในการ

เล่นเกมและท ากิจกรรมอย่างปลอดภัย เด็กมีอารมณ์ยิ้มแย้มแจ่มใส ร่าเริง มีความสุขในการ

เคลื่อนไหวตามจังหวะเพลงร่วมกับเพื่อน มีความชื่นชอบตอบสนองต่อการวาดภาพระบายสี 

พิมพ์ภาพ เป่าสี ฉีก ตัด ปะกระดาษหลากสี ปั้นดินน้ ามัน กล้าแสดงออกด้วยการเต้นอิสระตาม

เสียงเพลง สามารถเคลื่อนไหวตามจังหวะได้อย่างคล่องแคล่วจนจบเพลง มีความรู้พื้นฐานทั้ง ๔ 

ด้าน พร้อมที่จะศึกษาในช้ันต่อไป และมีโครงการพัฒนาคุณภาพเด็กปฐมวัยเพื่อแก้ปัญหาทักษะ

การคิด แก้ปัญหาของเด็กบรรลุตามเป้าหมายทุกประการ 

 

จุดเด่น      

  เด็กระดับปฐมวัยได้รับการฝึกทักษะพื้นฐานตามพัฒนาการทุกด้านสมวัยมีสุขภาพ

ร่างกาย  แข็งแรง สามารถเคลื่อนไหวร่างกายในกิจกรรมต่าง ๆ ที่ทางโรงเรียนจัดให้  ผ่านการ



 

จัดประสบการณ์การเรียนรู้และการท ากิจกรรมกลางแจ้ง  กิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะเพื่อให้

มีพัฒนาการที่ดี 

จุดท่ีควรพัฒนำ     

  เด็กควรได้รับการส่งเสริมและพัฒนาในทุกด้านทั้งด้านร่างกายอารมณ์จิตใจสังคม และ

สติปัญญาอย่างต่อเนื่อง ส่งเสริมให้นักเรียนรับประทานอาหารที่มีประโยชน์เพื่อพัฒนาการที่ดี 

รู้จักการป้องกันและการระมัดระวังอุบัติเหตุที่อยู่รอบตัว 

 

มำตรฐำนที่  ๒  กระบวนกำรบรหิำรและกำรจัดกำร 

ระดับคุณภำพ  :  ดี 

กระบวนกำรพัฒนำ 

 โรงเรียนบ้านสวนเหนือ (ประชาบ ารุง ๓๐๓)  มีโครงสร้างบริหารและการจัดการเด็ก

ปฐมวัยอย่างชัดเจน  มีค าสั่งแต่งตั้งครบวงจรมีการแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน มีแผนการ

ศึกษามีการปฏิบัติตามแผน มีการส่งเสริมให้บุคลากรท างานเป็นทีม มีการบันทึกผล               

การด าเนินการและมีการประเมินผล การด าเนินการทุกกิจกรรมมีความพึงพอใจของเด็ก 

ผูป้กครอง และชุมชน  ต่อผลการจัดการศึกษาของสถานศึกษา โดยการเยี่ยมบ้านเด็ก 

 โรงเรียนพัฒนาและส่งเสริมผู้บริหาร  คณะครู  คณะกรรมการสถานศึกษา  

ผู้ปกครอง  และชุมชนปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 

สถานศึกษามีการพัฒนาปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัยพุทธศักราช ๒๕๖๐ ให้มีความ

เหมาะสมกับเด็ก สภาพท้องถิ่น ความต้องการของชุมชน และสอดคลองกับสภาพแนวโน้มการ

เปลี่ยนแปลงในอนาคต เพื่อน าไปใช้จัดการศึกษาระดับปฐมวัยให้เด็กไดรับการพัฒนาจนบรรลุ

วิสัยทัศน ์เป้าหมายและมาตรฐาน คุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามที่หลักสูตรก าหนด และกิจกรรม

พัฒนาคุณภาพผู้เรียนอย่างรอบด้าน สถานศึกษามีการจัดสภาพแวดล้อมและการบริการที่

ส่งเสริมให้ผู้เรียนพัฒนาเต็มศักยภาพ สถานศึกษามีการประกันคุณภาพภายในของ สถานศึกษา

ตามที่ก าหนดในกฎกระทรวงโดยศึกษากรอบเนื้อหามาตรฐานวางแผนการด าเนินงาน แบ่งความ

รับผิดชอบ พัฒนาอย่างใกล้ชิดต่อเนื่องเป็นประจ าศึกษาค้นคว้าจากเอกสาร ดูงาน น าผลที่ดีที่

ได้มาพัฒนาปรับปรุงมาตรฐานตัวบ่งชี้ของโรงเรียนวางแผนพัฒนาปรับปรุงอย่างต่อเนื่องและมี

ความยั่งยืนที่สง่ผลต่อการจัดการศกึษาโดยตรง โดยกระบวนการและใช้วธิีการพัฒนาที่เหมาะสม 

 สถานศึกษามีการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา มีการก าหนด

มาตรฐานการศึกษาตามที่หน่วยงานต้นสังกัดก าหนด มีการจัดท าวิสัยทัศน์ พันธกิจ ตามตัวชี้วัด



 

ความส าเร็จ เพื่อให้บรรลุเป้าหมาย ด าเนินการตามแผนกลยุทธ์สถานศึกษา น าไปสู่การปฏิบัติผ่าน

แผนปฏิบัติราชการประจ าปี มีการด าเนินงานตามแผนงานทุกโครงการ มีการจัดท าระบบข้อมูล

สารสนเทศอย่างเป็นระบบเพื่อรองรับการวางแผนงานของฝ่ายงาน ๔ ฝ่าย มีการปรับปรุงข้อมูลให้

เป็นปัจจุบัน มีการนิเทศ ติดตามผลการด าเนินงานเป็นระยะ ๆ รวมทั้งประเมินผลการด าเนินงาน

และรายงานผลเป็นรายงานประจ าปีของสถานศึกษาเพื่อเผยแพร่สู่สาธารณชนและรายงานต่อ

หนว่ยงานตน้สังกัดผลการพัฒนา 

 ครูมีการบริหารจัดการช้ันเรียนที่สร้างวินัยเชิงบวก จัดสิ่งแวดล้อมให้เกิดการเรียนรู้ได้

ตลอดเวลาและมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับเด็กและผู้ปกครองผู้บริหารใช้หลักการบริหารแบบมีส่วนร่วม

และใช้เป็นข้อมูลผลการประเมินหรือผลการวิจัยเป็นฐานการคิด ทั้งด้านวิชาการและการจัดการ 

ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพบุคลากรให้มีประสิทธิภาพ คณะกรรมการสถานศึกษาก ากับ ติดตาม 

ดูแลและขับเคลื่อนการด าเนินงานของสถานศกึษาให้บรรลุผลส าเร็จตามเป้าหมาย 

 

จุดเด่น        

 ครูใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสม สอดคล้องกับพัฒนาการของเด็ก ใช้เครื่องมือการ

วัดผล ประเมินผลพัฒนาการของเด็กอย่างหลากหลายและสรุปรายงานผลพัฒนาการของเด็กแก่

ผู้ปกครอง วิจัยและพัฒนาการจัดการเรียนรู้ที่ตนรับผิดชอบและใช้ผลในการปรับการจัด

ประสบการณ์ผู้บริหารให้ค าแนะน า ค าปรึกษาทางวิชาการและเอาใจใส่การจัดการศึกษาเต็ม

ศักยภาพและเต็มเวลาการสร้างการมีส่วนร่วมและแสวงหาความร่วมมือกับผู้ปกครอง ชุมชนและ

ท้องถิ่น รวมไปถึงจากการบริหารจัดการของผูบ้ริหารสถานศกึษาในการพัฒนาสถานที่ 

 

จุดท่ีควรพัฒนำ      

แผนปฏิบัติงานประจ าปีและการจัดเก็บข้อมูลบางส่วนอาจไม่ครบถ้วนส่งเสริมแหล่ง

เรียนรู้ภายในโรงเรียนบ้านสวนเหนือ (ประชาบ ารุง ๓๐๓) และนอกห้องเรียนมากยิ่งขึ้น และให้มี

ปราชญ์ชาวบ้านชุมชน ได้ใชม้ากขึ้น 

 

 

 

 

 



 

 

 

มำตรฐำนที่  ๓   กำรจัดประสบกำรณ์ที่เน้นเด็กเป็นส ำคัญ 

ระดับคุณภำพ  :  ดี 

กระบวนกำรพัฒนำ 

โรงเรียนบ้านสวนเหนือ (ประชาบ ารุง ๓๐๓)  พัฒนาและส่งเสริมให้มีการจัดการศกึษาที่

หลากหลาย เน้นให้เด็กมีส่วนร่วมในทุกกิจกรรมมีการส่งเสริมและสนับสนุนให้สถานศึกษาเป็น

สังคมแห่งการเรียนรู้ จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถน าไป

ประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ส่งเสริมพัฒนาการทั้ง ๔ ด้าน  (ด้านร่างกาย ด้านอารมณ์ ด้านสังคม และ

ด้านสติปัญญา)  ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ที่ เอื้อต่อการเรียนรู้มีการ

แลกเปลี่ยนเรียนรู้และใหข้้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู ้สร้างความ

ตระหนักให้ครูได้ประเมินผลการเรียนรู้ตามสภาพจริงให้ผู้บริหาร ครู ได้ตระหนักถึงหลักการ   

วิธีการในกระบวนการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  ควรวางแผนร่วมกันในการจัด

กิจกรรมบูรณาการในทุกระดับ เพื่อสนองความต้องการ ของผู้เรยีน  และชุมชน  โดยการประเมิน

ตนเองตามมาตรฐานของการบริหารสถานศึกษา น าผลการประเมิน มาพัฒนา ปรับปรุงตนเอง

อย่างสม่ าเสมอและต่อเนื่องผลการพัฒนา  โรงเรียนพัฒนานวัตกรรม การจัดประสบการณ์

เรียนรู้ และสื่ออุปกรณ์การเรียนที่เอื้อต่อการเรียนรู้ โดยมีโทรทัศน์ ประจ าทุกห้องเรียน และติด

อินเตอรเ์น็ต เพื่อศกึษาหาความรูใ้นการพัฒนาอย่างตอ่เนื่อง  

 

จุดเด่น   

ฐานกิจกรรมการเรียนรู้,กิจกรรมโครงงาน,กิจกรรมสร้างสรรค์ใหน้ักเรียนได้ลงมอืปฏิบัติ

จริงเรียนรู้จากกิจกรรมกลุ่มและนักเรียนได้เรียนรู้ร่วมกัน  มีความสนใจและกระตือรือร้นใน

กิจกรรมการเรียนรู ้นักเรียนเกิดความภูมใิจในผลงานตนเอง     

    

จุดท่ีควรพัฒนำ    

ครูควรส่งเสริมใหน้ักเรียนได้มีสว่นร่วมในการน าเสนอผลงานกลุ่มและส่งเสริมให้นักเรียน

รับผิดชอบงานของตนเองโดยการมอบหมายงานที่เหมาะสมกับวัยและพัฒนาการของผู้เรียน            

เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีความมั่นใจในการแสดงออกมากขึ้น สถานศึกษาควรจัดกิจกรรมที่

ส่งเสริมให้ครูได้รับฝึกอบรมทั้งภาคทฤษฎีและการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการในการจัดกระบวนการ



 

เรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกเพื่อให้ได้น ามาปรับใช้ให้เหมาะสมกับเนื้อหาปฐมวัยของนักเรียน

อย่างตอ่เนื่อง 

    

แนวทำงกำรพัฒนำในอนำคต 

๑.โรงเรียนด าเนินการพัฒนาและส่งเสริมให้การศึกษาปฐมวัยเด็กทุกคนให้ได้รับการ

พัฒนาด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม และสติปัญญาอย่างมีคุณภาพและต่อเนื่อง ได้รับการ

จัดประสบการณ์การเรียนรู้อย่างมคีวามสุขและเหมาะสมตามวัย 

๒.โรงเรียนด าเนินการพัฒนาและส่งเสริมสร้างหลักสูตรที่ใช้เป็นแนวทางส่งเสริมการ

เรียนรู้ให้กับเด็กได้ตรงกับศักยภาพผู้เรียนตามบริบทนั้น ๆ และสามารถเชื่อมโยงไปสู่การเรียนรู้

แบบสากล โดยใหผู้ป้กครอง ชุมชน และหนว่ยงานตา่ง ๆ มีสว่นร่วมในการจัดท าดว้ย 

๓.โรงเรียนด าเนินการพัฒนาและส่งเสริมสนับสนุนให้ครูสร้างสื่อ อุปกรณ์ / นวัตกรรม

การเรียนการสอน ตรงตามเนือ้หาสาระ ที่ตอ้งการใหเ้ด็กได้เรยีนรู้ในแต่ละเรื่อง  

๔.โรงเรียนด าเนินการพัฒนาและส่งเสริมส่งเสริมบุคคลากร (ครู ผู้ปกครอง ชุมชน )     

ให้มีความรู้ความสามารถ มีทักษะความช านาญการในการให้ประสบการณ์การเรียนรู้กับเด็ก        

เป็นอย่างดเียี่ยม (อบรม สัมมนา ศกึษาต่อ) 

๕.โรงเรียนด าเนินการพัฒนาและส่งเสริมจัดสภาพแวดล้อม เหมาะสมและเอื้อต่อการ

เรียนรูข้องเด็กมากที่สุด 

๖.โรงเรียนจัดการพัฒนาการศึกษาปฐมวัยจัดการพัฒนาเด็กอายุ ๔ – ๖ ปีบริบูรณ์  อย่างเป็น

องค์รวมบนพื้นฐานการอบรมเลี้ยงดู และส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ที่สนองต่อธรรมชาติและ

พัฒนาการตามวัยของเด็กแต่ละคนให้เต็มตามศักยภาพภายใต้บริบทสังคมและวัฒนธรรมที่เด็กอาศัย

อยู่ ด้วยความรัก ความเอื้ออาทร และความเข้าใจของทุกคน เพื่อสร้างรากฐานคุณภาพชีวิตให้เด็ก

พัฒนาไปสู่ความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์เกิดคุณค่าต่อตนเอง ครอบครัว สังคม และประเทศชาติ 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ระดับศกึษำขั้นพืน้ฐำน 

มำตรฐำนที่  ๑  คุณภำพของผู้เรยีน      

ระดับคุณภำพ  :  ดี 

๑. กระบวนกำรพัฒนำ 

สถานศึกษามีกระบวนการพัฒนาผู้เรียนด้วยวิธีการที่หลากหลาย ครูจัดการเรียนรู้ให้

เป็นไปตามศักยภาพของผู้เรียน และเป็นไปตามมาตรฐานและตัวชี้วัดของหลักสูตร มีการ

ออกแบบการจัดการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับผู้เรียน และเน้นเรื่องการอา่นออกของผูเ้รียนเป็นเรื่อง

ส าคัญที่สุด โดยมุ่งพัฒนาให้ผู้เรียนทุกคนอ่านออกและเขียนได้ตั้งแต่ระดับขั้น ป. ๑ พัฒนาครู

ทุกคนให้มีความสามารถในการน าเทคนิควิธีสอนให้ตรงตามศักยภาพผู้เรียน ใช้สื่อเทคโนโลยี

ในการจัดการเรียนการสอน มีแหล่งเรียนรู้และแหล่งสืบดค้นข้อมูล ได้แก่ ห้องสมุด ห้อง

คอมพิวเตอร์  เป็นต้น คณะครูร่วมกันก าหนดแผนการจัดการเรียนรู้ การจัดและประเมินผล

แบบบูรณาการ  

นอกจากนี้ สถานศึกษาได้มีการด าเนินการเพื่อพัฒนาทักษะขีวิตของผู้เรียน เพื่อให้อยู่

ในสังคมได้อย่างมีความสุข เน้นการพัฒนาด้านคุณธรรม จริยธรรม ที่เหมาะสมกับวัยของ

ผู้เรียน จัดค่ายคุณธรรมจริยธรรมกับนักเรียน ในระดับขั้น ป.๑ – ป.๖ และจัดกิจกรรมการ

พัฒนาให้เหมาะสมกับวัย พัฒนาคุณธรรมผู้เรียนตามหลักสูตร มีระบบการแนะแนว และการ

ดูแลสุขภาวะจิต สถานศึกษาจัดกิจกรรมส่งเสริมการออกก าลังกาย เล่นกีฬา  และเพิ่มการ

เรียนรู้เรื่องทักษะอาชีพเชน่  การท าไข่เค็ม การท าถั่วอนามัย การท าเนื้อแดดเดียว เป็นต้น 
 

๒. ผลกำรด ำเนินงำน 

ในด้านผลการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางวิซาการ ผู้เรียนสามารถอ่านออกและอ่านคล่อง

ตามมาตรฐานการอ่านในแต่ละระดับขั้น สามารถเขียนสื่อสารได้ดี รู้จักการวางแผน สามารถ

ท างานร่วมกับผู้อื่นได้ดีตามหลักประชาธิปไตย กล้าแสดงออก และแสดงความคิดเห็น  หรือ

วิพากษ์วิจารณ์ได้อย่างสร้างสรรค์ สืบค้นข้อมูล หรือแสวงหาความรู้จากสื่อ เทคโนโลยีด้วย

ตนเอง  รวมทั้งสามารถวิเคราะห์ จ าแนกแยกแยะได้สิ่งไหนดี ส าคัญ  จ าเป็น  รวมทั้งรู้เท่าทัน

สื่อและสังคมที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว  ผู้เรียนรู้และตระหนักถึงโทษและพิษของสิ่งเสพติด

ต่าง ๆ เลือกรับประทานอาหารที่สะอาด และมีประโยชน์ รักการอออกก าลังกาย นักเรียนทุก



 

คนสามารถเล่นกีฬาได้อย่างน้อยคนละประเภท  ยอมรับในกฎกติกาของกลุ่มของสถานศึกษา  ของ

สังคม มีทัศนคติที่ดีต่ออาชีพสุจริตรวมถึงมีความเข้าใจเรื่องความแตกต่างระหว่างบุคคลและระหว่างวัย   

๓. จุดเด่น 

ผู้เรียนอ่านหนังสือออกและเขียนได้  โดยได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๑ ระดับ

เหรียญทอง การแขง่ขันคัดลายมือ ระดับช้ัน ป.๑-3 คือ เด็กหญิงอริสรา  ไร้พวง และรางวัลรอง

ชนะเลิศ อันดับ ๑ ระดับเหรียญทอง การแข่งขันเขียนเรื่องจากภาพ ระดับช้ัน ๑-3 คือ เด็กชาย

สาธิต บุญฤทธิ์ จากการแข่งขันสมรรถนะด้านภาษาไทย ในโครงการรักษ์ภาษาไทย เนื่องในวัน

ภาษาไทย ประจ าปี 2562 ระดับกลุ่มเครือข่าย  นอกจากนี้ผู้เรียนสื่อสารได้ทุกคน สามารถใช้

เทคโนโลยีในการแสวงหาความรู้ได้ด้วยตนเอง ส่งผลให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนอยู่

ในระดับดี และคะแนนเฉลี่ยผลการสอบ  O-NET ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่  ๖  สาระการ

เรียนรู้วิทยาศาสตร์สูงกว่าระดับประเทศ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนมากกว่า ร้อยละ ๗๐ ทุกกลุ่ม

สาระที่มกีารทดสอบและต่อเนื่อง มาโดยตลอด 

ผูเ้รียนมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง มีสมรรถภาพทางกาย  น้ าหนักส่วนสูงตามเกณฑ์และ

มากกว่าเกณฑ์  มีระเบียบวินัย เป็นที่ยอมรับของขุมซนโดยรอบในเรื่อง ความมีวินัย เคารพกฎ

กติกา มารยาทของสังคม และปฏิบัติตามค่านิยมพื้นฐาน  ๑๒  ประการ   

 

๔. จุดควรพัฒนำ 

ผู้เรียนในทุกระดับช้ัน ยังต้องเร่งพัฒนาด้านการคิดค านวณ ภาษาต่างประเทศ เพราะ

ผลการสอบระดับชาติ  O-NET  วิชาคณิตศาสตร์ และภาษาอังกฤษ อยู่ในระดับคะแนนต่ ากว่า

ระดับประเทศ และมีคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบการอ่านออกเสียง  การอ่านรู้เรื่องของนักเรียน

ช้ันประถมศึกษาปีที่  ๑  อยู่ในระดับต่ ากว่าระดับโรงเรียนระดับประเทศ ต้องพัฒนาให้ผู้เรียนมี

ความสามารถด้านการอ่านโดยจะพัฒนายกระดับคุณภาพการศึกษาให้สูงขี้น และต้องพัฒนา

ทักษะการแก้ปัญหาตามสถานการณ ์ได้อย่างเหมาะสม  

 

มำตรฐำนที่ ๒ กระบวนกำรบริหำรและกำรจัดกำร 

ระดับคุณภำพ : ดี 

๑. กระบวนกำรพัฒนำ 

โรงเรียนได้ด าเนินการวิเคราะห์สภาพปัญหา ผลการจัดการศึกษาที่ผ่านมา โดยการ 

ศึกษาข้อมูล สารสนเทศจากผลการนิเทศ ติดตาม ประเมินการจัดการศึกษาตามนโยบายการ 

 

   

 



 

ปฏิรูปการศึกษา และจัดประชุมระดมความคิดเห็น จากบุคลากรในสถานศึกษาเพื่อวางแผน 

ร่วมกันก าหนดเป้าหมาย ปรับวิสัยทัศน์ ก าหนดพันธกิจ กลยุทธ์ ในการจัดการศึกษาของสถาน 

ศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียน มีการปรับแผนพัฒนาคุณภาพจัดการศึกษา แผนปฏิบัติการ 

ประจ าปี ให้สอดคล้องกับสภาพปัญหา ความต้องการพัฒนา และนโยบายการปฏิรูปการศึกษา 

พร้อมทั้งจัดหาทรัพยากร จัดสรรงบประมาณ มอบหมายงานให้ผู้รับผิดขอบ ด าเนินการพัฒนา 

ตามแผนงานเพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่ก าหนดไว้ มีการด าเนินการนิเทศ ก ากับ ติดตาม ประเมิน 

ผลการด าเนนิงาน และสรุปผลการด าเนนิงาน 

 

๒. ผลกำรพัฒนำ 

๒.๑ สถานศึกษามีการก าหนดเป้าหมาย วิสัยทัศน์และพันธกิจสอดคล้องกับสภาพ 

ปัญหาความต้องการพัฒนาของสถานศึกษา นโยบายการปฏิรูปการศึกษา ความต้องการของ 

ชุมชน ท้องถิ่น และสอดคล้องกับแนวทางการปฏิรูปตามแผนการศกึษาซาติ 

๒.๒ แผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา แผนปฏิบัติการประจ าปี สอดคล้องกับ การ

พัฒนาผู้เรียนทุกกลุ่มเป้าหมาย มีการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความรู้ ความ

เช่ียวชาญ ตามมาตรฐานต าแหน่ง ข้อมูลสารสนเทศมีความถูกต้อง ครบถ้วน ทันสมัย น า ไป

ประยุกต์ใช้ได้ ด าเนินการอย่างเป็นระบบ และมีกิจกรรมจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและ 

สังคมที่กระตุน้ผู้เรยีนใหใ้ฝ่เรยีนรู้ 

๒.๓ สถานศึกษามีการปรับแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา แผนปฏิบัติการ 

ประจ าปี ให้สอดคล้องกับสภาพปัญหา ความตอ้งการพัฒนา และนโยบายการปฏิรูปการศกึษา 

โดยผู้มีสว่นได้เสียมีสว่นร่วมในการพัฒนาและร่วมรับผดิขอบ 

๒.๔ ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย และเครือข่ายการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา มีส่วนร่วมในการ

ร่วมวางแผนพัฒนาคุณภาพการศกึษา และรับทราบ รับผิดชอบต่อผลการจัดการศึกษา 

๒.๕ สถานศึกษามีการนิเทศ ก ากับ ติดตาม และประเมินผลการบริหารและการจัด

การศึกษา ที่เหมาะสม เป็นระบบและต่อเนื่อง เปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการจัด

การศกึษา 

     ๒.๖ สถานศกึษามีรูปแบบการบริหารและการจัดการเซิงระบบ โดยทุกฝ่าย มีสว่นร่วม 

ยึดหลักธรรมาภิบาล และแนวคิดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยมุ่งพัฒนา ผู้เรียนตาม

แนวทางปฏิรูปการศึกษาการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ในสถานศึกษาทั้งในรูปของงบประมาณ 

และบุคคลที่เป็น ภูมปิัญญาจากท้องถิ่นมาช่วยในการสนับสนุนการเรียนการสอน 



 

 

 

๓. จุดเด่น 

โรงเรียนมีการบริหารและการจัดการอย่างเป็นระบบ โรงเรียนได้ใช้เทคนิค การประชุมที่

หลากหลายวิธี เซ่น การประชุมแบบมีส่วนร่วม การประชุมระดมสมอง การประชุม กลุ่ม เพื่อให้

ทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย ที่ชัดเจน มีการปรับแผนพัฒนา

คุณภาพการจัดการศึกษา แผนปฏิบัติการประจ าปี ที่สอดคล้องกับผล การจัดการศึกษา สภาพ

ปัญหา ความต้องการพัฒนา และนโยบายการปฏิรูปการศึกษา ที่มุ่งเน้นการพัฒนาให้ผู้เรียนมี

คุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรู้ตามหลักสูตรสถานศึกษา ครูผู้สอนสามารถจัดการเรียนรู้ได้

อย่างมีคุณภาพ มีการด าเนินการนิเทศ ก ากับ ติดตาม ประเมินผล การด าเนินงาน    และจัดท า

รายงานผลการจัดการศึกษา และโรงเรียนได้ใช้กระบวน วิจัยในการรวบรวมข้อมูล เพื่อใช้เป็น

ฐานในการวางแผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา และโรงเรียนได้รับความร่วมมือจากชุมชนศิษย์

เก่า ผูป้กครองมามีสว่นร่วมในการบริหารจัดการทรัพยากรงบประมาณอย่างเข้มแข็ง 

นอกจากนี้จากการบริหารจัดการของผู้บริหารสถานศึกษาด้านสถานที่มีการปรับปรุงภูมิ

ทัศน์บริเวณโรงเรียน โดยขอความร่วมมือจากชุมชน มูลนิธิ จิตอาสา  มีการปรับปรุงห้องสมุด 

ถมดินปรับพื้นที่เตรียมท าโครงการผักผลไม้ในโรงเรียน สนับสนุนงบประมาณ โดย สสส. และ

ด าเนนิการสรา้งเวทีจัดกิจกรรมแสดงศักยภาพของนักเรียน งบประมาณสนับสนุน โดยชมรมศษิย์

เก่าฯ นอกจากนี้ยังด าเนินการบูรณะซุ้มพระพุทธรูปประจ าโรงเรียน งบประมาณจากการระดม

ทุน และเตรียมปรับปรุงสวนหย่อมหน้าอาคารเรียน เป็นศูนย์การเรียนรู้วรรณคดีไทย สนับสนุน

โดย ชมรมศิษย์เก่า  

 

๔. จุดควรพัฒนำ   

             กระบวนการบริหารด้านบุคลากร ไม่เพียงพอ ครูผู้สอนไม่ครบช้ัน ต้องสอนหลายกลุ่ม

สาระการเรียนรูไ้ม่ตรงตามวิชาเอกและความถนัด  

 

 

 

 

 



 

 

มำตรฐำนที่ ๓ กระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่เน้นผู้เรยีนเป็นส ำคัญ 

ระดับคุณภำพ : ดี 

๑. กระบวนกำรพัฒนำ 

โรงเรียนด าเนินการส่งเสริมให้ครูจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ โดยการ

ด าเนินงาน/กิจกรรมอย่างหลากหลาย ได้แก่ งานหลักสูตรมีการประชุมปฏิบัติการ ปรับปรุง

หลักสูตรสถานศกึษา มีการบูรณาการ ภาระงาน ชิน้งาน โดย ทุกระดับชิน้จัดท าหน่วยบูรณาการ

เศรษฐกิจพอเพียง ปรับโครงสร้างรายวิชา หน่วยการเรียนรู้ สัดส่วนคะแนนแต่ละหน่วย      

ก าหนดคุณลักษณะอันพึงประสงค์ที่สอดคล้องกับหน่วยการเรียนรู้ สนับสนุนให้ครูจัดการเรียน 

การสอนที่สร้างโอกาสให้นักเรียนทุกคนมีส่วนร่วม ได้ลงมือปฏิบัติจริงจนสรุปความรู้ได้ด้วย 

ตนเอง จัดการเรียนการสอนที่เน้นทักษะการคิด  ครูมีการมอบ หมายหน้าที่ให้นักเรียนจัดป้าย

นิเทศ และบรรยากาศตามสถานที่ต่าง ๆ ทั้งภายในห้องเรียน และนอกห้องเรียน ครูใช้สื่อการ

เรียนการสอน นวัตกรรมและเทคโนโลยี ภูมิปัญญาท้องถิ่น มีการประเมินคุณภาพและ

ประสิทธิภาพของสื่อการสอนที่ใช้  

 

๒. ผลกำรด ำเนินงำน 

จากการด าเนินงานกิจกรรมอย่างหลากหลาย เพื่อพัฒนาให้ครูจัดการเรียนการสอนที่

เน้นผู้เรยีนเป็นส าคัญ ส่งผลใหผ้ลการประเมินคุณภาพมาตรฐานที่ ๓ อยู่ ในระดับดี 

 

๓. จุดเด่น 

ครูมีความตั้งใจ มุ่งมั่นในการพัฒนาการสอน โดยจัดกิจกรรมให้นักเรียนได้เรียนรู้ โดย

การคิด ได้ปฏิบัติจริง มีการให้วิธีการและแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย ให้นักเรียนแสวงหา ความรู้

จากสื่อเทคโนโลยีด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง นักเรียนมีส่วนร่วมในการจัดบรรยากาศ 

สภาพแวดล้อมที่เอื้อตอ่การเรียนรู ้ 

 

๔. จุดควรพัฒนำ 

ควรน าภูมิปัญญาท้องถิ่นในหมู่บ้าน  เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมการเรียนการ

สอน  นักเรียนจะได้เรยีนรู้โดยการปฏิบัติจรงิ  เพื่อน าไปต่อยอดในการด าเนินชีวติในอนาคต 

 



 

 

สรุปผลกำรด ำเนนิงำนในภำพรวม 

 

โรงเรียนบ้านสวนเหนือ (ประชาบ ารุง ๓๐๓)  มีการพัฒนาศักยภาพและประสิทธิภาพใน

ด้านวิชาการ คุณธรรมจริยธรรมและบุคลากรมาเป็นล าดับ ของแผนงานระยะยาวในการพัฒนา

ศักยภาพของสถานศึกษา โดยการมีส่วนร่วมอย่างใกล้ชิดจากคณะกรรมการสถานศึกษา ศิษย์

เก่า ชุมชนและองค์กรภาคเอกชน ที่ได้สนับสนุนงบประมาณ  ทุนการศึกษา  แผนงานและ

เป้าประสงค์ในคุณภาพทางวิชาการ คุณลักษณะอันพึงประสงค์ที่ส่งผลถึงอัตลักษณ์ของโรงเรียน 

ได้แก่ ยิ้มง่าย ทักทายดี และเอกลักษณ์ของโรงเรียน ได้แก่ ส่งเสริมคุณธรรมนักเรียน ชุมชนร่วม

ใจพัฒนาการศึกษา ในรูปแบบนักเรียนเป็นคนดีมวีินัย สุขภาพแข็งแรงร่าเริงแจม่ใสและมีคุณภาพ

ทางวิชาการ ภายใต้การดูแลของคณะกรรมการสถานศึกษาและบุคลากรของโรงเรียนอย่าง

ใกล้ชิด 

           จากข้อมูลการด าเนินงานประจ าปี  ๒๕๖๒  ของโรงเรียนบ้านสวนเหนือ (ประชาบ ารุง 

๓๐๓) พบว่า ผลจากการด าเนินงานตลอดระยะเวลา ๑ ปี สามารถสรุปเป็นจุดเด่น จุดควร

พัฒนาของแต่ละมาตรฐาน พร้อมทั้งแนวทางการพัฒนาในอนาคตและความต้องการความ

ช่วยเหลือ ดังนี้ 

 

จุดเด่น 

มำตรฐำนที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียน  ผู้เรียนอ่านออกเขียนได้  สื่อสารได้ ใช้เทคโนโลยี

แสวงหาความรู้ด้วยตนเองได้  ส่งผลให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของทุกระดับช้ันมีเกรด ๓ ขึ้นไป  

คิดเป็นรอ้ยละ ๙๑.๕๕ ของนักเรียนทั้งหมด  

ได้รับรางวัล จากการแข่งขันสมรรถนะด้านภาษาไทย ในโครงการรักษ์ภาษาไทย เนื่องใน

วันภาษาไทย ประจ าปี ๒๕๖๒ ระดับกลุ่มเครือข่าย จ านวน ๒ รางวัล ได้แก่ รางวัลรองชนะเลิศ 

อันดับ ๑ ระดับเหรียญทอง การแขง่ขันคัดลายมือ ระดับช้ัน ป.๑-๓ รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๑ 

และระดับเหรียญทอง การแขง่ขันเขียนเรื่องจากภาพ ระดับช้ัน ๑-๓  

  ได้รับรางวัล  การแข่งขันศิลปะหัตถกรรมนักเรียนระดับกลุ่มเครือข่ายโรงเรียน บ้าน

สวนศรธีาน ีจ านวน ๘ รางวัล ได้แก่ 

รางวัลเหรียญทอง ชนะเลิศ การแขง่ขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชาย ป.๑-๖  

เหรียญทอง ชนะเลิศ การแขง่ขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ชาย ป.๑-๖ 



 

เหรียญทอง ชนะเลิศ การแขง่ขันขับร้องเพลงกล หญิง ป.๑-๖ 

เหรียญทอง อันดับ ๒ การแขง่ขันตอ่ค าศัพท์ภาษาไทย (ค าคม) ป.๑-๖ 

เหรียญทอง อันดับ ๓ การแขง่ขันตอ่สมการคณิตศาสตร์ (A-Math) ป.๑-๖ 

เหรียญทอง อันดับ ๔ การแขง่ขันเล่านิทานภาษาอังกฤษ ป.๔-๖ 

เหรียญทอง อันดับ ๓ การแขง่ขันพูดภาษาอังกฤษ ป.๑-๓ 

เหรียญทอง อันดับ ๓ การแขง่ขันพูดภาษาอังกฤษ ป.๔-๖ 

คะแนนผลทดสอบการศึกษาระดับพื้นฐาน (O-NET) ประจ าปีการศึกษา  ๒๕๖๒         

ช้ันประถมศึกษาปีที่  ๖ กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์สูงกว่าระดับประเทศ  ตลอดจนงานด้านศิลปะ  

เด็กหญิงชลธิชา เรืองนวล  ได้วาดภาพแข่งขัน ในวันเด็ก  ได้รางวัลรองชนะเลิศล าดับที่  ๑ 

ผู้เรียนมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง มีสมรรถนะทางกาย น้ าหนัก และส่วนสูง สูงกว่าเกณฑ์

และตามเกณฑ์ที่วางไว้ นักเรียนมีรูปร่างตามมาตรฐาน ซึ่งปีการศึกษา ๒๕๖๒ ทางโรงเรียนได้

เข้าร่วมประกวดหนูน้อยน่ารักในงานวันเด็ก โดยทาง อบต.บ้านสวนเป็นผู้จัด ได้รางวัลชนะเลิศ

อันดับ ๑ ในระดับปฐมวัย 

ด้านการปฎิบัติตามค่านิยมหลัก ๑๒ ประการ จากค่านิยมข้อที่ ๖ คือ ไม่ขาดศีลธรรม

ศาสนา กล่าวคือ ผู้อ านวยการโรงเรียน ครู นักเรียน โรงเรียนบ้านสวนเหนือฯจะพานักเรียนไป

ท าบุญตักบาตรที่วัดคลองตะเคียนทุกวันพระ เป็นเวลา ๓ เดือนตลอดพรรษา 

มำตรฐำนที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ โรงเรียนมีการบริหารและการ

จัดการโดยใช้หลักร่วมด้วยช่วยกัน ทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ เพื่อให้ตรงกับ

วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย ปฎิบัติตามแผนการประจ าปี มีการแก้ปัญหาครูไม่ครบช้ัน โดยการ

จัดจ้างครูภายในกลุ่มสาระที่ขาดมาท าการสอน โดยอาศัยชุมชนที่เข้มแข็งร่วมกันบริหารจัดการ 

ทั้งด้านงบประมาณ และมีการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณโรงเรียน โดยขอความร่วมมือจากชุมชน 

มูลนิธิ จติอาสา  มีการปรับปรุงห้องสมุด ถมดินปรับพืน้ที่เตรียมท าโครงการผักผลไม้ในโรงเรียน 

สนับสนุนงบประมาณ โดย สสส. และด าเนนิการสร้างเวทีจัดกิจกรรมแสดงศักยภาพของนักเรียน 

งบประมาณสนับสนุน โดยชมรมศิษย์เก่าฯ นอกจากนี้ยังด าเนินการบูรณะซุ้มพระพุทธรูปประจ า

โรงเรียน งบประมาณจากการระดมทุน และเตรียมปรับปรุงสวนหย่อมหน้าอาคารเรียน เป็นศูนย์

การเรียนรูว้รรณคดีไทย สนับสนุนโดย ชมรมศิษย์เก่า 

มำตรฐำนที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ครูทุกคนมี

ความตั้งใจในการจัดการเรียนการสอน ทั้งที่ประสบปัญหาครูไม่ครบช้ัน ไม่ตรงตามเอก ทุกคน

ตั้งใจท าหนา้ที่ในการจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ  



 

 

จุดควรพัฒนำ 

มำตรฐำนที่ ๑ ผูเ้รียนขาดทักษะการะบวนการคิด วิเคราะห ์ส่งผลใหผ้ลสัมฤทธิ์ทางการ

เรียนด้านคณิตศาสตร์ต่ ากว่าระดับประเทศ และภาษาอังกฤษต่ า ทางโรงเรียนจึงวางแผนพัฒนา

กลุ่มสาระคณิตศาสตร์ กลุ่มสาระภาษาอังกฤษ โดยจัดจ้างครูคณิตศาสตร์ ครูภาษาอังฤษมาท า

การสอนเพื่อแก้ปัญหาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้านคณิตศาสตร์ต่ า  นอกจากนี้ต้องพัฒนาให้

ผู้เรียนมีความสามารถด้านการอ่านโดยจะพัฒนายกระดับคุณภาพการศึกษาให้สูงขี้น เนื่องจาก

คะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบการอ่านออกเสียง  การอ่านรู้เรื่องของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่   

๑  อยู่ในระดับต่ ากว่าระดับโรงเรียนระดับประเทศ  

มำตรฐำนที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ควรน าภูมิ

ปัญญาท้องถิ่นมามีส่วนร่วมในการจัดกระบวนการเรียนการสอน เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้

นอกเหนือจากสาระการเรียนรู้ที่โรงเรียนก าหนดให้ นักเรียนสามาถน าภูมิปัญญาในท้องถิ่นที่

ได้รับไปต่อยอดในการศกึษาในระดับสูง และประกอบอาชีพหารายได้ให้ตนเองได้ 

 

แนวทำงกำรพัฒนำในอนำคต 

มำตรฐำนที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียน การพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนนั้น โรงเรียนบ้านสวน

เหนือ (ประชาบ ารุง ๓๐๓ )จะจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้ผู้เรียนได้พัฒนาตนอย่างเต็ม

ศักยภาพ เติบโตอย่างมคีวามสุข มีความรับผดิชอบต่อตนเอง และงานของสว่นรวม รู้จักประหยัด 

มีทักษะความคิดวิเคราะห์ คิดสร้างสรรค์  กล้าแสดงออก มีความรับผิดชอบ มีวินัย สุขภาพกาย

และสุขภาพจิตที่ด ี    โดยมุ่งพัฒนาทักษะส าคัญ ๓ ประการ ได้แก่ 

 ๑. ทักษะชีวิต (Life Skills) มีคุณลักษณะนิสัย มีคุณธรรมจริยธรรมที่ดีงาม สามารถ

จัดการและดูแลชีวิตของตนเองได้ดี และอยู่ร่วมในสังคมที่หลากหลาย แตกต่างทางความคิดได้

อย่างดพีร้อมที่จะเผชิญกับความก้าวหน้าและการเปลี่ยนแปลงของโลกในอนาคตอย่างมีความสุข 

 ๒. ทักษะกำรเรียนรู้ (Learning Skills / Knowledge Skills) มีพื้นฐานความรู้ทาง

วิชาการ และความสามารถในการเรียนรู้ได้ดี มีศักยภาพในการประยุกต์ใช้และต่อยอดความรู้ได้

ตามความสนใจของแตล่ะบุคคล 

 ๓. ทักษะกำรท ำงำน (Working Skills) มีเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ สามารถจัดการงาน

ของตนได้ดี และมีทักษะที่จ าเป็นเพื่อน าสู่การประสบความส าเร็จในชีวิตผู้เรียนในทุกระดับช้ันจะ

เรียนรู้ดว้ยกระบวนการและเทคนิควิธีที่หลากหลาย เชน่  



 

 - Active Learning เป็นการเรียนเชิงรุกที่ผู้เรียนต้องลงมือกระท าจริงเพื่อให้เกิดความ

เข้าใจต่อสิง่ที่เรียนรู้ เป็นกระบวนการเรียนรู้ที่ผู้เรยีนเป็นผู้ผลิตความรูข้ึน้เอง  

 - Brain-Based Learning (BBL) เป็นการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับธรรมชาติการท างาน

และการเรียนรูข้องสมอง 

 - Multiple Intelligences เป็นการจัดการเรียนรู้ที่ส่งเสริมช านาญและความถนัดของ

นักเรียนในแตล่ะดา้นของแต่ละรายบุคคล 

 - Constructive Learning เป็นการเรียนรูท้ี่เปิดโอกาสให้ผู้เรียนสร้างความรูด้้วยตนเอง

อย่างเป็นล าดับขั้น 

 - Comprehensive Learning เป็นการเรียนรู้ที่เปิดโอกาสใหผู้เ้รียนได้ประมวลความรู้แบบ

องค์รวม เพื่อใหน้ักเรียนทุกคนได้เรียนรู้และพัฒนาอย่างเต็มตามศักยภาพ เหมาะสมกับช่วงวัย 

 - Moral Project  เป็นการเรียนรู้ที่เปิดโอกาสใหผู้้เรียนสร้างความรู้ด้วยตนเองตามเนื้อหาที่

ตนเองมีความสนใจและยังไม่เข้าใจในเนื้อหานั้น ๆ และเป็นการฝกึใหน้ักเรียนค้นหาค าตอบในเนื้อหาต่าง 

ๆ ตามกระบวนการทางวิทยาศาสตร์บูรณาการกับคุณธรรมที่นักเรียนจะได้รับอย่างเป็นระบบ 

มำตรฐำนที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ  การจะพัฒนากระบวนการบริหาร

และการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนบ้านสวนเหนือ (ประชาบ ารุง ๓๐๓) ในอนาคต

นั้น โรงเรยีนบ้านสวนเหนือ (ประชาบ ารุง ๓๐๓ )จะด าเนนิการ ดังตอ่ไปนี้ 

 ๑. มีการกระจายอ านาจ ส่งเสริมการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วมของภาคประชาชน

องค์กรท้องถิ่นและบุคลากรเพื่อสง่เสริมให้สถานศกึษามีความเข้มแข็งในระบบการบริหารจัดการ 

 ๒. ก าหนดเป้าหมาย วิสัยทัศน์และพันธกิจ  ให้ตรงกับวัตถุประสงค์ของ แผนการศึกษา

ชาต ิและสอดคล้องกับความตอ้งการของชุมชน ท้องถิ่นให้ชัดเจนมากยิ่งขึน้ 

 ๓. มีการนเิทศตดิตามการเรียนการสอนของครูอย่างเป็นระบบ 

 ๔. มีก าหนดแผนพัฒนาข้อมูลครูผูส้อนเพื่อยกระดับความสามารถในการจัดการเรียนรู้ที่

เน้นทักษะการคิด เพื่อพัฒนาผู้เรียนด้านการคิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ คิดสร้างสรรค์ คิด

จนิตนาการ 

 ๕. สร้างและสง่เสริมวินัยคุณธรรม จรยิธรรม จรรยาบรรณครู 

 ๖. พัฒนาสื่อเทคโนโลยีห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ และศูนย์สื่อ ICT ให้เป็นระบบ 

 ๗. พัฒนาความสามารถในด้านการสื่อสารทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ  ทางโรงเรียน

ปรับหลักสูตรสถานศกึษากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาอังกฤษและมีครูผูท้รงคุณค่าของโรงเรียนมา

ช่วยพัฒนาภาษาอังกฤษ 



 

 ๘. พัฒนาบุคลากรวางแนวทางการจัดจ้างครูผู้สอนสาระคณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ 

และปฐมวัย ซึ่งมีผลสัมฤทธิ์ต่ ามาแก้ปัญหาในการจัดการเรยีนการสอน ในปีการศึกษา ๒๕๖๓ 

 ๙. เน้นให้ผู้เรยีนได้เรียนรูโ้ดยผ่านกระบวนการวิจัยอย่างเป็นรูปธรรมและต่อเนื่อง 

 ๑๐. ส่งเสริม สร้างขวัญ ก าลังใจ และให้รางวัลแก่ครู 

 ๑๑ . การพัฒนาบุคลากรให้ได้ เข้ารับการพัฒนาวิชาชีพครบทุกคน  มีความรู้

ความสามารถและทักษะตามมาตรฐานต าแหน่ง 

 ๑๒. การพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศกึษาใหอ้ยู่ในระดับดีเยี่ยม 

มำตรฐำนที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ โรงเรียนบ้าน

สวนเหนือ (ประชาบ ารุง ๓๐๓ )มีแนวทางในการพัฒนาในอนาคตด้านกระบวนการจัดการเรียน

การสอนที่เน้นผู้เรยีนเป็นส าคัญ ดังนี้ 

 ๑. จัดกิจกรรมที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนและ

การประเมนิผลที่หลากหลาย โดยมีการประเมนิรว่มกันระหว่างครู่ นักเรียนและผูป้กครอง พร้อม

ทั้งน าผลมาปรับปรุง พัฒนาผู้เรยีนใหม้ีประสิทธิภาพสูงขึน้ 

 ๒. พัฒนาด้านทักษะการคิดวิเคราะห์ การสังเคราะห์ข้อมูล การสรุปความคิดรวบยอด

ความเข้าใจและทักษะด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสารสนเทศ โดยจัดกิจกรรมที่ฝึกให้

นักเรียนได้ค้นคว้า รู้จักตั้งค าถาม ค้นหาข้อมูล จัดท าข้อมูล สรุปข้อมูลด้วยตนเองและฝึกทักษะ

การท างานเป็นกลุ่มในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ โดยใช้หลักการสอนแบบผังความคิด Mind map 

สอนแบบโครงงาน 

 ๓. พัฒนาความสามารถในด้านการสื่อสารทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ  ทางโรงเรียน

ปรับหลักสูตรสถานศกึษากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาอังกฤษและมีครูผูท้รงคุณค่าของโรงเรียนมา

ช่วยพัฒนาภาษาอังกฤษ  

 ๔. พัฒนาการจัดการเรยีนการสอนโดยการสรา้งทักษะชีวติอย่างบูรณาการ 

 ๕. พัฒนาสถานศึกษาสู่ความเป็นเลิศ โดยการบริหารจัดการความรู้ให้เป็นองค์กร            

แหง่การเรยีนรู้ 

 ๖. เร่งรัดปฏิรูปการศึกษาอย่างหลากหลายโดยยึดคุณธรรมน าความรู้ สร้างความ

ตระหนักส านึกในคุณค่าเศรษฐกิจพอเพียงและพัฒนาคุณภาพทางวิชาการและมาตรฐาน

การศกึษาทุกระดับใหม้ีวนิัย คุณธรรมจริยธรรมและการเรียนรูสู้่ประชาคมอาเซียน 

 ๗. พัฒนากระบวนการจัดการเรยีนการสอนและเทคนิคที่ส าคัญใหก้ับนักเรียน 

 ๘. พัฒนาการวัดผลประเมนิผลใหห้ลากหลายตามสภาพความเป็นจริง 



 

 ๙. พัฒนาครูให้ใช้สื่อเทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอน และใช้เทคนิคการสอนที่

หลากหลายเพื่อเป็นกระตุ้นใหน้ักเรียนมคีวามกระตอืรอืร้นในการเรียนรู้ 

 ๑๐. ส่งเสริมให้ผู้เรียนทุกคนได้ใช้ประโยชน์จาก ICT เพื่อการเรียนรู้ จัดให้มีห้องสมุด        

เพื่อส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้ได้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิตซึ่งน าไปสู่สังคมแหง่คุณธรรม

และสังคมแห่งภูมปิัญญาและการเรียนรู้



 
 

ส่วนที่ ๓  ภำคผนวก 

 

ภำคผนวก 

- บันทึกการพิจารณาให้ความเห็นชอบรายงานการประเมินตนเองของสถานศกึษา 

- ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในของสถานศกึษา 

- ค าสั่งแต่งตัง้คณะกรรมการจัดท ามาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

- ประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการตดิตาม ตรวจสอบ และประเมินคุณภาพ 

ภายในของสถานศกึษา 

- หนังสือราชการเชญิผูท้รงคุณวุฒิ 

- ประกาศโรงเรียน เรื่องการใช้มาตรฐานการศกึษาขั้นพื้นฐาน ระดับขั้นพื้นฐาน 

- ประกาศโรงเรียน  เรื่องก าหนดค่าเป้าหมายมาตรฐานการศกึษาขั้นพื้นฐาน 

- บันทึกประชุม  

- ภาพถ่ายและเกียรติบัตร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

บันทึกกำรพจิำรณำให้ควำมเห็นชอบเอกสำร 

รำยงำนกำรประเมินตนเองของสถำนศึกษำ ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๒ 

ของโรงเรยีนบ้ำนสวนเหนือ (ประชำบ ำรุง ๓๐๓) 

ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำสุโขทัย เขต ๑ 

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

          มติที่ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนบ้านสวนเหนือ (ประชาบ ารุง 

๓๐๓) เมื่อวันที่ ๒๗ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบรายงานการประเมิน

ตนเองของสถานศกึษา ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ด้วยมติเป็นเอกฉันท์ใช้รายงานต่อหน่วยงานต้นสังกัด

และสาธารณชนได้ 

 

 

 

                                        ลงชื่อ  

          (  นางวันเพ็ญ  เมอืงเอี่ยม  ) 

          ประธานคณะกรรมการการศกึษาขั้นพื้นฐาน 

           โรงเรียนบ้านสวนเหนอื (ประชาบ ารุง ๓๐๓) 

 

 

                                        ลงชื่อ 

       (นางสาววาริน คล่ าคง) 

ผูอ้ านวยการโรงเรียนบ้านสวนเหนือ (ประชาบ ารุง ๓๐๓) 

 

 

 

 

 

 



 
 
      
                       
 

ค ำสั่งโรงเรยีนบ้ำนสวนเหนือ (ประชำบ ำรุง ๓๐๓) 

ที่ ๑๔ / ๒๕๖๓ 

เรื่อง  แตง่ตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศกึษา ส าหรับจัดท ารายงานประจ าปี  ๒๕๖๒                             

(Self Assessment Report : SAR) และรองรับการประเมินคุณภาพภายนอก 

*************************************************** 

 ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ ก าหนดให้สถานศึกษาต้องมีการ

ประเมินภายในและจัดท ารายงานเป็นประจ าทุกปี และเปิดเผยใหห้น่วยงานที่เกี่ยวข้องและประชาชน

ได้รับทราบ ดังนั้น   โรงเรียนจึงต้องจัดท ารายงานประจ าปี (Self Assessment Report : SAR) ซึ่งเป็น

การสื่อสารให้ผู้เรียน ผู้ปกครอง ชุมชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบถึงความก้าวหน้าและผลการ

ด าเนินงานจัดการศึกษาตามมาตรฐานคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่องสม่ าเสมอ โดยยึดมาตรฐาน

การศึกษาขั้นพื้นฐานที่ สพฐ.ก าหนด ประกอบด้วยมาตรฐาน ๔ ด้าน ได้แก่ คุณภาพของผู้เรียน  

กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา  กระบวนการจัดการเรียนการสอน

ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  ระบบการประกันคุณภาพภายในที่มีประสิทธิผล เพื่อให้การประเมิน

คุณภาพภายการศกึษา ส าหรับจัดท ารายงานประจ าปี (Self Assessment Report : SAR)  และรองรับ

การประเมินภายนอก เป็นไปด้วยความเรียบร้อย โรงเรียนจึงแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพ

การศกึษา  ดังนี ้

 ๑. นางสาววาริน  คล่ าคง           ผูอ้ านวยการโรงเรียน  ประธาน 

 ๒. นางมัณฑนา  มารอด  ครูช านาญการพิเศษ  กรรมการ 

 ๓. นางโสภา  ค ากลิ่น  ครูช านาญการพิเศษ  กรรมการ 

 ๔. นางสาวนิตยา  มั่นพุ่ม         ครูผูช่้วย   กรรมการ 

 ๕. นางสาวจันทกานต์  ช านิ  ครูอัตราจา้ง   กรรมการ 

 ๖. นางสาวสุภาภรณ์  แผลงดัสกร ครูอัตราจา้ง   กรรมการ 

 ๗. นางสาวสุพิชชา  กระต่ายทอง เจ้าหน้าที่ธุรการ          เลขานุการ 

 

 



 
 
 

ทั้งนี้ขอให้บุคลากรทีได้รับแต่งตั้ง ปฏิบัติหน้าที่อย่างเคร่งครัด เพื่อให้เกิดความ

เรียบร้อยตามวัตถุประสงค์ และเกิดผลดีตอ่ทางราชการตอ่ไป 

 ทั้งนี ้ตัง้แต่บัดนีเ้ป็นต้นไป 

 สั่ง  ณ  วันที่  ๑๙  เดือน มีนาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๓                              

         

  

                (นางสาววาริน คล่ าคง) 

      ผูอ้ านวยการโรงเรียนบ้านสวนเหนือ (ประชาบ ารุง ๓๐๓) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

ค ำสั่งโรงเรยีนบ้ำนสวนเหนือ (ประชำบ ำรุง ๓๐๓) 

ที่ ๒๐ / ๒๕๖๓ 

เรื่อง แต่งตัง้คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในของสถานศกึษา 

โรงเรียนบ้านสวนเหนอื (ประชาบ ารุง ๓๐๓) 

ประจ าปีการศกึษา ๒๕๖๒ ระดับการศกึษาปฐมวัย และระดับการศกึษาขั้นพื้นฐาน 

………………………………………….. 

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ หมวด ๖ ว่าด้วยมาตรฐานและการ

ประกันคุณภาพการศึกษามาตรา ๔๗ ให้มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษา เพื่อพัฒนา

คุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับประกอบด้วยระบบประกันภายใน และระบบการ

ประกันคุณภาพภายนอก ระบบ หลักเกณฑ์และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษาให้เป็นไปตามที่

ก าหนดในกฎกระทรวง มาตรา ๔๘ ให้หน่วยงานต้นสังกัดและสถานศึกษา จัดให้มีระบบประกัน

คุณภาพภายในสถานศึกษา และให้ถือว่าการประกันคุณภาพภายใน เป็นส่วนหนึ่งของ

กระบวนการบริหารการศึกษาที่ต้องด าเนินการอย่างต่อเนื่อง และตามกฎกระทรวงว่าด้วยระบบ 

หลักเกณฑ์และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๓ หมวด ๒ การประกันคุณภาพ

ภายในของสถานศึกษาที่ก าหนดให้มีคณะกรรมการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา    

เป็นกลไกหลักในการขับเคลื่อน การพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาใหไ้ด้มาตรฐานอย่างเป็นระบบ มี

ประสิทธิภาพ อันส่งผลต่อการยกระดับคุณภาพการศึกษา โดยมีการจัดท ารายงานประจ าปี 

เสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัด หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและเปิดเผยต่อสาธารณชน เพื่อน าไปสู่การ

พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา และเพื่อรองรับการประกันคุณภาพภายนอกโรงเรียน

บ้านสวนเหนือ (ประชาบ ารุง ๓๐๓) จึงแต่งตั้งบุคคลในท้ายค าสั่งนี้เป็นคณะกรรมการประเมิน

คุณภาพภายในสถานศึกษา เพื่อท าการประเมินมาตรฐานการศึกษาปฐมวัย และมาตรฐาน

การศกึษาขั้นพื้นฐานให้แลว้เสร็จ ดังตอ่ไปนี้ 

๑. คณะกรรมกำรอ ำนวยกำร  ประกอบด้วย 

๑.๑  นางสาววาริน คล่ าคง ผูอ้ านวยการสถานศกึษา        ประธานกรรมการ 

๑.๒  นายนัฐพล  กลมกล่อม ผูอ้ านวยการ          กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 

    โรงเรียนบ้านคลองปลายนา     

๑.๓  นางวันเพ็ญ  เมอืงเอี่ยม ประธานคณะกรรมการสถานศกึษาฯ    กรรมการ 



 
 

๑.๔  นางมัณฑนา  มารอด ครูช านาญการพิเศษ       กรรมการและเลขานุการ 

 มีหน้ำที่  ให้ค าแนะน า ปรึกษา อ านวยความสะดวก แก้ไขปัญหาในการด าเนินการประเมิน

คุณภาพภายในสถานศึกษา แก่คณะกรรมการด าเนินงาน เพื่อให้การด าเนินงานเป็นไปด้วย

ความเรยีบร้อยและมีประสิทธิภาพ 
 

๒ .คณะกรรมกำรประเมินคุณภำพภำยในสถำนศึกษำ ระดับปฐมวัย ประกอบด้วย 

๒.๑  นางโสภา  ค ากลิ่น  ครูช านาญการพิเศษ  ประธานกรรมการ 

๒.๒  นางมัณฑนา  มารอด ครูช านาญการพิเศษ กรรมการ 

๒.๓  นางสาวนิตยา มั่นพุ่ม ครูผูช่้วย  กรรมการและเลขานุการ 
 

๓. คณะกรรมกำรประเมินคุณภำพภำยในสถำนศึกษำ ระดับกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 

ประกอบด้วย 

๒.๑  นางมัณฑนา  มารอด ครูช านาญการพิเศษ  ประธานกรรมการ 

๒.๒  นางโสภา  ค ากลิ่น  ครูช านาญการพิเศษ กรรมการ 

๒.๓  นางสาวนิตยา มั่นพุ่ม ครูผูช่้วย  กรรมการและเลขานุการ

คณะกรรมการประกันคุณภาพภายในของสถานศกึษา มีหน้าที่ดังนี้ 

  ๑. วางแผนก าหนดแนวทางและวธิีการด าเนินการประกันคุณภาพภายในโรงเรียน 

  ๒. ก ากับ ติดตาม และให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการด าเนินการประกันคุณภาพการศกึษา

ภายในสถานศกึษา 

  ๓. เสนอแตง่ตั้งคณะกรรมการประเมนิคุณภาพฯ จากตัวแทนในคณะกรรมการประกัน 

คุณภาพการศกึษาภายในโรงเรียน และท าหน้าที่ตรวจสอบ ทบทวน รายงานคุณภาพการศกึษา

ภายในสถานศกึษา 

  ๔. ให้โรงเรียนจัดระบบการประกันคุณภาพการศกึษาภายในโรงเรียนเป็นส่วนหนึ่งของ 

การบริหารการศกึษาที่ประกอบด้วย ๘ ประการคอื 

     ๑) การก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศกึษา 

      ๒) จัดท าแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศกึษาที่มุง่คุณภาพมาตรฐาน 

การศกึษาของสถานศกึษา 

     ๓) จัดระบบบริหารและสารสนเทศ 

    ๔) การด าเนินงานตามแผนพัฒนาการจัดการศกึษาของสถานศกึษา 



 
 
     ๕) จัดให้การตดิตามตรวจสอบคุณภาพการศกึษา 

     ๖) จัดให้มกีารประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศกึษา 

     ๗) จัดท ารายงานประจ าปีที่เป็นรายงานการประเมินคุณภาพภายใน 

     ๘) จัดใหม้ีการพัฒนาคุณภาพการศกึษาอย่างตอ่เนื่อง 
 

๔. คณะกรรมกำรจัดท ำรำยงำนกำรประเมินตนเองของสถำนศึกษำ (SAR) ปีกำรศึกษำ 

๒๕๖๑ ประกอบด้วย 

๔.๑  นางสาววาริน คล่ าคง         ผูอ้ านวยการโรงเรียน         ประธานกรรมการ 

๔.๒  นางมัณฑนา  มารอด         ครูช านาญการพิเศษ        กรรมการ 

๔.๓  นางโสภา  ค ากลิ่น         ครูช านาญการพิเศษ        กรรมการ 

๔.๔ นางสาวนิตยา มั่นพุ่ม                ครูผูช่้วย                   กรรมการ 

๔.๕ นางสาวสุพิชชญา กระต่ายทอง    เจ้าหน้าที่ธรุการโรงเรียน        เลขานุการ 

มีหน้ำที่ ด าเนินการรวบรวมข้อมูล จัดท ารายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR)      

ปีการศึกษา ๒๕๖๒ เพื่อน าเสนอต่อคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และเสนอต่อ

หนว่ยงานตน้สังกัด หนว่ยงานที่เกี่ยวข้องใหค้ณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้ง ด าเนนิการประเมิน 

ตรวจสอบตามรูปแบบการประเมิน ให้ได้ข้อมูลครบถ้วน ถูกต้องตามสภาพความเป็นจริงที่สุด 

จัดส่งหน่วยงานต้นสังกัด จ านวน ๑ เล่ม ภายในวันที่ ๑๐ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๓ ทั้งนี้เพื่อให้เกิด

ความเรียบร้อย อันจะยังส่งผลให้เป็นไปตามทิศทางและวัตถุประสงค์การพัฒนาการศึกษาสู่

มาตรฐานการศกึษาต่อไป 

 

ทั้งนี ้ตัง้แต่บัดนีเ้ป็นต้นไป 

     สั่ง ณ วันที่ ๓ เมษายน ๒๕๖๓ 

 

(ลงช่ือ)         

(นางสาววาริน คล่ าคง) 

        ผูอ้ านวยการโรงเรียนบ้านสวนเหนือ (ประชาบ ารุง ๓๐๓) 

 

 



 
 

 

ค ำสั่งโรงเรยีนบ้ำนสวนเหนือ (ประชำบ ำรุง ๓๐๓) 

ที่   ๒๑ / ๒๕๖๓ 

เรื่อง  แตง่ตั้งคณะกรรมการจัดท ามาตรฐานการศกึษาของสถานศกึษา 

 

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช  ๒๕๔๒ ระบุให้การประกันคุณภาพ

การศกึษาเป็น  ส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษาที่ก าหนดให้สถานศกึษาและหนว่ยงาน

ต้นสังกัดต้องด าเนินการอย่างต่อเนื่อง  ทั้งระบบการประกันคุณภาพภายใน และระบบการ

ประกันคุณภาพภายนอก ในส่วนของการประกันคุณภาพภายในนั้น ตามประกาศคณะกรรมการ

ประกันคุณภาพภายในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน เรื่อง ก าหนดหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติ

เกี่ยวกับการประกันคุณภาพภายในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. ๒๕๕๔ ระบุให้สถานศึกษา

ก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา เพื่อเป็นแนวทางการในการพัฒนาคุณภาพ

การศกึษา 

โรงเรียนบ้านสวนเหนือ (ประชาบ ารุง ๓๐๓) จะด าเนนิการจัดท ามาตรฐานการศึกษาของ

สถานศกึษา เพื่อเป็นแนวทางการพัฒนาคุณภาพการศกึษา โดยยึดหลักการมีส่วนร่วมของชุมชน

และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งภาครัฐและเอกชน จึงแต่งตั้งคณะกรรมการจัดท ามาตรฐาน

การศึกษาของสถานศึกษา มีหน้าที่ในการร่วมประชุม ปรึกษาหารือ และด าเนินการจัดท า

มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ให้มีความเหมาะสม สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาชาติ 

ดังนี้ 

๑. นางสาววาริน คล่ าคง  ต าแหน่งผู้อ านวยการสถานศกึษา  ประธานกรรมการ   

๒. นางวันเพ็ญ  เมอืงเอี่ยม ต าแหน่งประธาน           รองประธานกรรมการ 

          คณะกรรมการสถานศกึษาฯ   

๓. นางมัณฑนา  มารอด  ต าแหน่งครูช านาญการพิเศษ          กรรมการ 

๔. นางโสภา  ค ากลิ่น  ต าแหน่งครูช านาญการพิเศษ          กรรมการ 

๕. นางสาวนิตยา มั่นพุ่ม  ต าแหน่งครูผูช่้วย               เลขานุการ 

๖. นางสาวสุพิชชญา กระต่ายทอง ต าแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ          ผูช่้วยเลขานุการ 

 

 



 
 

ขอให้คณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งทุกคน ปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย ให้บรรลุ

ตามวัตถุประสงค์ของการด าเนินงาน เป็นไปด้วยความเรียบร้อย เกิดประโยชน์สูงสุดต่อราชการ 

        

ทั้งนี ้ ตั้งแตว่ันที่ ๓ เมษายน   ๒๕๕๓          

                                    สั่ง  ณ วันที่  ๓ เมษายน  ๒๕๕๓ 

 

(ลงช่ือ)         

(นางสาววาริน คล่ าคง) 

        ผูอ้ านวยการโรงเรียนบ้านสวนเหนือ (ประชาบ ารุง ๓๐๓) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

ประกำศโรงเรียนบ้ำนสวนเหนือ (ประชำบ ำรุง ๓๐๓) 

เรื่อง แต่งตัง้คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินคุณภาพภายในของสถานศกึษา 

 

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช  ๒๕๔๒ ระบุให้การประกันคุณภาพ

การศึกษาเป็น   ส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษาที่ก าหนดให้สถานศึกษาและ

หนว่ยงานตน้สังกัดต้องด าเนินการอย่างตอ่เนื่อง  ทั้งระบบการประกันคุณภาพภายใน           และ

ระบบการประกันคุณภาพภายนอก ในส่วนของการประกันคุณภาพภายในนั้น ตามประกาศ

คณะกรรมการประกันคุณภาพภายในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน เรื่อง ก าหนดหลักเกณฑ์และ

แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการประกันคุณภาพภายในระดับการศกึษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. ๒๕๕๔ ก าหนดให้

ด าเนนิการประเมนิคุณภาพภายในของสถานศกึษาอย่างนอ้ยปีละ ๑ ครั้ง 

 โรงเรียนบ้านสวนเหนือ (ประชาบ ารุง ๓๐๓)  จะด าเนินการติดตาม ตรวจสอบ และ

ประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๒  จึงแต่งตั้งคณะกรรมการ

ติดตาม ตรวจสอบล และประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา มีหน้าที่ในการติดตาม 

ตรวจสอบ   และประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา ดังนี้ 

 

๑. นางสาววาริน คล่ าคง  ต าแหน่งผู้อ านวยการสถานศกึษา  ประธานกรรมการ   

๒. นางวันเพ็ญ  เมอืงเอี่ยม ต าแหน่งประธาน         รองประธานกรรมการ 

          คณะกรรมการสถานศกึษาฯ   

๓. นางมัณฑนา  มารอด  ต าแหน่งครูช านาญการพิเศษ      กรรมการ 

๔. นางโสภา  ค ากลิ่น  ต าแหน่งครูช านาญการพิเศษ      กรรมการ 

๕. นางสาวนิตยา มั่นพุ่ม  ต าแหน่งครูผูช่้วย           เลขานุการ 

๖. นางสาวสุพิชชญา กระต่ายทอง ต าแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ             ผูช่้วยเลขานุการ 

 

 

 

 



 
 

ขอให้คณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งทุกคน ปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย ให้บรรลุ

ตามวัตถุประสงค์ของการด าเนินงาน เป็นไปด้วยความเรียบร้อย เกิดประโยชน์สูงสุดต่อราชการ 

        

           ประกาศ  ณ  วันที่  ๖ เมษายน ๒๕๖๓ 

 

 

(ลงช่ือ)         

(นางสาววาริน คล่ าคง) 

        ผูอ้ านวยการโรงเรียนบ้านสวนเหนือ (ประชาบ ารุง ๓๐๓) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

ที ่ศธ ๐๔๑๕๘.๐๘๘/๐๕๒                โรงเรียนบ้านสวนเหนอื (ประชาบ ารุง๓๐๓) 

                    หมู่ที่ ๙  ต.บ้านสวน อ.เมอืงสุโขทัย 

                    จ.สุโขทัย  ๖๔๒๒๐ 

                                               ๗ เมษายน  ๒๕๖๓ 

เรื่อง  เชญิผูท้รงคุณวุฒิมาเป็นคณะกรรรมการประเมินมาตรฐานการศกึษาของโรงเรียน 

เรียน  ผูอ้ านวยการโรงเรียนบ้านคลองปลายนา 

สิ่งที่สง่มาด้วย ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในของสถานศกึษา ปีการศึกษา 

๒๕๖๒ 

ด้วย โรงเรียนบ้านสวนเหนือ (ประชาบ ารุง ๓๐๓) ต าบลบ้านสวน อ าเภอเมืองสุโขทัย 

ส านักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศกึษาสุโขทัย เขต ๑ จะจัดท ารายงานการประเมินตาเองของ

สถานศึกษา (SAR) ซึ่งเป็นการด าเนินการประเมินคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษา  

ตามระบบประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา เพื่อการประเมินที่มีคุณภาพ จึงขอเรียนเชิญ

ท่าน ให้เกียรติเป็นผู้ทรงคุณวุฒิของคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา       

ปีการศึกษา ๒๕๖๒ โดยมีบทบาทหน้าที่ตามค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน

ของสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๒ รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย พร้อมนี้  

 

จงึเรียนมาเพื่อทราบและโปรดพิจารณาด าเนินการตอ่ไป 

   

ขอแสดงความนับถือ 

 

 

                                                        (นางสาววาริน คล่ าคง) 

                                      ผูอ้ านวยการโรงเรียนบ้านสวนเหนือ (ประชาบ ารุง ๓๐๓) 

    

 



 
 

 

 ประกำศโรงเรียนบ้ำนสวนเหนือ (ประชำบ ำรุง ๓๐๓) 

เรื่อง  การใชม้าตรฐานการศกึษาของสถานศกึษา ระดับการศกึษาปฐมวัย  

เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศกึษา 

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

 โดยที่มีการประกาศใช้กฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกัน

คุณภาพการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๓ ที่ปรับปรุงใหม่ ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ให้ใช้

มาตรฐานการศึกษาปฐมวัย เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ให้ใช้มาตรฐาน

การศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ประกอบกับนโยบายการ

ปฏิรูประบบการทดสอบ การประเมนิ การประกันคุณภาพและการพัฒนามาตรฐานการศกึษา  

โรงเรียนบ้านสวนเหนือ (ประชาบ ารุง ๓๐๓) จึงได้ก าหนดมาตรฐานการศึกษาของ

สถานศึกษา ระดับการศึกษาปฐมวัย โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษา และการ

มีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้องทั้งบุคลากรทุกคนในโรงเรียน ผู้ปกครอง และชุมชน ให้เหมาะสมและ

สอดคล้องกัน เพื่อน าไปสู่การพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษา การประเมินคุณภาพภายใน 

และเพื่อรองรับการประเมนิคุณภาพภายนอก 

โรงเรียนบ้านสวนเหนือ (ประชาบ ารุง ๓๐๓) จงึประกาศการใช้มาตรฐานการศกึษาของ

สถานศึกษา ระดับการศึกษาปฐมวัย ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้ เพื่อเป็นเป้าหมายในการ

พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศกึษาระดับการศกึษาปฐมวัย  และการประเมินคุณภาพภายใน

ของสถานศึกษา 

     ประกาศ ณ วันที่  ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๒ 

        

ลงช่ือ       

(นางสาววาริน คล่ าคง) 

 ผูอ้ านวยการโรงเรียนบ้านสวนเหนือ (ประชาบ ารุง ๓๐๓) 

 

ลงช่ือ  

         (นางวันเพ็ญ  เมอืงเอี่ยม) 

                                        ประธานคณะกรรมการสถานศกึษาโรงเรียนบ้านสวนเหนือฯ 



 
 

 

ประกำศโรงเรียนบ้ำนสวนเหนือ (ประชำบ ำรุง ๓๐๓) 

เรื่อง  การใชม้าตรฐานการศกึษาของสถานศกึษา ระดับการศกึษาขั้นพื้นฐาน  

                         เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 

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

 โดยที่มีการประกาศใช้กฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกัน

คุณภาพการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๓ ที่ปรับปรุงใหม่ ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ให้ใช้

มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ประกาศ

คณะกรรมการการประกันคุณภาพภายใน ระดับการศึกษา ขั้นพื้นฐาน เรื่อง ก าหนดหลักเกณฑ์

และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการประกันคุณภาพภายใน ระดับการศึกษา ขั้นพื้นฐาน ประกอบกับ

นโยบายการปฏิรูประบบการทดสอบ การประเมิน การประกันคุณภาพและการพัฒนามาตรฐาน

การศกึษา  

 โรงเรียนบ้านสวนเหนือ (ประชาบ ารุง ๓๐๓) จงึประกาศการใชม้าตรฐานการศกึษาของ

สถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้ เพื่อเป็นเป้าหมายใน

การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  และการประเมิน

คุณภาพภายในของสถานศึกษา 

     ประกาศ ณ วันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๒ 

        

ลงช่ือ       

(นางสาววาริน คล่ าคง) 

 ผูอ้ านวยการโรงเรียนบ้านสวนเหนือ (ประชาบ ารุง ๓๐๓) 

 

ลงช่ือ  

         (นางวันเพ็ญ  เมอืงเอี่ยม) 

                                        ประธานคณะกรรมการสถานศกึษาโรงเรียนบ้านสวนเหนือฯ 

 

 

 



 
 

 

ประกำศโรงเรียนบ้ำนสวนเหนือ (ประชำบ ำรุง ๓๐๓) 

ที่ ๑/๒๕๖๒ 

เรื่อง ก าหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศกึษาของสถานศกึษา 

-------------------------------------- 

 โดยที่มีประกาศใช้กฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพ

การศึกษาภายในของสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. ๒๕๕๓  และประกาศ

กระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการประกันคุณภาพภายใน

สถานศกึษา ลงวันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๖๑ 

 เพื่อให้การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนโรงเรียนบ้านสวนเหนือ 

(ประชาบ ารุง ๓๐๓) มีคุณภาพและได้มาตรฐาน จึงก าหนดค่าเป้าหมาย ทั้งการศึกษาระดับ

ปฐมวัยและระดับการศกึษาขั้นพื้นฐาน ในปีการศึกษา ๒๕๖๑ ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้ 

ประกาศ ณ วันที่  ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๒ 

        

 

   

ลงช่ือ       

(นางสาววาริน คล่ าคง) 

 ผูอ้ านวยการโรงเรียนบ้านสวนเหนือ (ประชาบ ารุง ๓๐๓) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

กำรก ำหนดค่ำเป้ำหมำยตำมมำตรฐำนกำรศึกษำระดับกำรศึกษำปฐมวัย 

โรงเรยีนบ้ำนสวนเหนือ (ประชำบ ำรุง ๓๐๓)  ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๒ 

มำตรฐำน / ตัวบ่งชี้ 

ค่ำเป้ำหมำย 

(ร้อยละ/ระดับ

คุณภำพ) 

มำตรฐำนที่ ๑ คุณภำพเด็ก ดีเลิศ 

๑.๑ มีพัฒนาการด้านร่างกาย แข็งแรง มสีุขนิสัยที่ดแีละดูแลความปลอดภัยของ

ตนเองได้ 

ดีเลิศ 

   ๑.๑.๑ เด็กมีนาหนักส่วนสูงตามเกณฑก์รมอนามัยและมีสมรรถภาพทาง

ร่างกายและสมรรถภาพทางกลไกสมวัย 

ดีเลิศ 

   ๑.๑.๒ เด็กมีสุขนิสัยที่ด ีสามารถท ากิจวัตรประจ้าวันได้ด้วยตนเองได้สมวัย ดีเลิศ 

   ๑.๑.๓ เด็กมีความสามารถหลีกเลี่ยงอุบัติเหตุและอุบัติภัย ไม่ใหต้นบาดเจ็บได้สมวัย ด ี

๑.๒ มีพัฒนาการด้านอารมณ์ จติใจ ควบคุมและแสดงออกทางอารมณ์ได้ ดีเลิศ 

   ๑.๒.๑ เด็กมีสุขภาพจติดี มคีวามอดทน รอคอย ควบคุมตนเองและสามารถเข้า

ร่วมกิจกรรมต่าง ๆได้อย่างมีความสุขได้สมวัย 

ด ี

   ๑.๒.๒ เด็กมีสุนทรียภาพ ช่ืนชมและแสดงออกทางศิลปะ ดนตรี การเคลื่อนไหว

ได้สมวัย 

ดีเลิศ 

   ๑.๒.๓ เด็กมีความชื่นชม รู้จักดูแล รักษาธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้สมวัย ดีเลิศ 

๑.๓ มีพัฒนาการด้านสังคม ช่วยเหลือตนเอง และเป็นสมาชิกที่ดขีองสังคม ด ี

   ๑.๓.๑ เด็กมีคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ปฏิบัติตน

อย่างมวีินัยและความรับผิดชอบได้สมวัย 

ด ี

   ๑.๓.๒ เด็กสามารถปรับตัวเข้ากับสังคมและท ากิจกรรมรว่มกับผูอ้ื่นได้สมวัย ด ี

   ๑.๓.๓ เด็กเป็นสมาชิกที่ดขีองสังคม รูร้ักวัฒนธรรมและความเป็นไทยได้สมวัย ดีเลิศ 

๑.๔ มีพัฒนาการด้านสติปัญญา สื่อสารได้ มทีักษะการคิดพืน้ฐาน และแสวงหา

ความรูไ้ด้ 

ดีเลิศ 

   ๑.๔.๑ เด็กมีทักษะทางภาษาและการสื่อสารได้สมวัย ดีเลิศ 

   ๑.๔.๓ เด็กมีความใฝรู่้และทักษะการสังเกต สามารถเรียนรู้ดว้ยตนเองได้สมวัย ด ี



 
 
 

มำตรฐำน / ตัวบ่งชี้ 

ค่ำเป้ำหมำย 

(ร้อยละ/ระดับ

คุณภำพ) 

   ๑.๔.๔ เด็กมีทักษะการคิด ทักษะการแก้ปัญหาและมีความรูเ้รื่องมติิสัมพันธ์  

การกะประมาณและรู้จ านวนได้สมวัย 

ด ี

มำตรฐำนที่ ๒ กระบวนกำรบริหำรและกำรจัดกำร ด ี

๒.๑ มีหลักสูตรครอบคลุมพัฒนาการทั้ง ๔ ด้าน สอดคล้องกับบริบทของ

ท้องถิ่น 

ด ี

๒.๒ จัดครูให้เพียงพอกับช้ันเรียน ด ี

๒.๓ ส่งเสริมให้ครูมีความเช่ียวชาญด้านการจัดประสบการณ์ ด ี

๒.๔ จัดสภาพแวดล้อมและสื่อเพื่อการเรียนรู้ อย่างปลอดภัยและเพียงพอ ด ี

๒.๕ ให้บริการสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสารการเรียนรู้เพื่อสนับสนุนการ

จัดประสบการณ์ 

ด ี

๒.๖ มีระบบบริหารคุณภาพที่เปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนรว่ม ด ี

   ๒.๖.๑ การมสี่วนรว่มในการบริหารและการพัฒนาคุณภาพ ด ี

   ๒.๖.๒ การมสี่วนรว่มในการควบคุมและประเมินคุณภาพ ด ี

มำตรฐำนที่ ๓ กระบวนกำรจัดประสบกำรณ์ท่ีเน้นเด็กเป็นส ำคัญ ดีเลิศ 

๓.๑ จัดประสบการณ์ที่ส่งเสริมใหเ้ด็กมีพัฒนาการทุกด้านอย่างสมดุลเต็ม

ศักยภาพ 

ดีเลิศ 

๓.๒ สร้างโอกาสใหเ้ด็กได้รับประสบการณต์รง เล่นและปฏิบัติอย่างมีความสุข ดีเลิศ 

๓.๓ จัดบรรยากาศที่เอือ้ต่อการเรียนรูใ้ช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับวัย ดีเลิศ 

๓.๔ ประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริงและน้าผลการประเมินพัฒนาการเด็ก

ไปปรับปรุงการจัดประสบการณ์และพัฒนาเด็ก 

ดีเลิศ 

 

 

 



 
 

กำรก ำหนดค่ำเป้ำหมำยตำมมำตรฐำนกำรศึกษำระดับกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 

โรงเรยีนบ้ำนสวนเหนือ (ประชำบ ำรุง ๓๐๓)  ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๒ 

มำตรฐำน / ตัวบ่งชี้ 

ค่ำเป้ำหมำย 

(ร้อยละ/ระดับ

คุณภำพ) 

มำตรฐำนที่ ๑ คุณภำพผู้เรยีน  ด ี

๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทำงวชิำกำรของผู้เรยีน ด ี

   ๑.๑.๑ ความสามารถในการอา่น การเขียน การสื่อสาร และการคิด 

ค านวณ 

ด ี

   ๑.๑.๒ ความสามารถในการวิเคราะห ์การคิดอย่างมีวจิารณญาณ 

อภปิรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและการแก้ปัญหา 

ด ี

   ๑.๑.๓ ความสามารถในการสรา้งนวัตกรรม ด ี

   ๑.๑.๔ ความสามารถในการใชเ้ทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่อสาร ดีเลิศ 

   ๑.๑.๕ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา ด ี

   ๑.๑.๖ มีความรู้ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดีตอ่อาชีพ ดีเลิศ 

๑.๒ คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรยีน ดีเลิศ 

   ๑.๒.๑ การมคีุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามสถานศึกษาก าหนด ดีเลิศ 

   ๑.๒.๒ ความภูมใิจในท้องถิ่นและความเป็นไทย ดีเลิศ 

   ๑.๒.๓ การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย ดีเลิศ 

   ๑.๒.๔ สุขภาวะทางร่างกายและลักษณะจติสังคม ดีเลิศ 

มำตรฐำนที่ ๒ กระบวนกำรบริหำรและกำรจัดกำร ดีเลิศ 

๒.๑ มีเป้าหมาย วิสัยทัศน ์และพันธกิจที่สถานศกึษาก าหนดชัดเจน ด ี

๒.๒ มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศกึษา ดีเลิศ 

   ๒.๒.๑ การจัดองค์กรโครงสรา้งและระบบข้อมูลสารสนเทศที่มี

ประสิทธิภาพ 

ด ี

   ๒.๒.๒ การจัดระบบประกันคุณภาพเพื่อสร้างความเชื่อม่ันกับผูเ้กี่ยวข้อง ด ี

 



 
 

มำตรฐำน / ตัวบ่งชี้ 

ค่ำเป้ำหมำย 

(ร้อยละ/ระดับ

คุณภำพ) 

   ๒.๒.๓ การจัดระบบควบคุม ดูแล ความปลอดภัยภายในสถานศกึษาที่มี

ประสิทธิภาพ 

ดีเลิศ 

๒.๓ ด าเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผูเ้รียนรอบด้านตามหลักสูตร

สถานศกึษาและทุกกลุ่มเป้าหมาย 

ดีเลิศ 

๒.๔ พัฒนาครูและบุคลากรให้มคีวามเช่ียวชาญทางวิชาชีพ ดีเลิศ 

๒.๕ จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอือ้ต่อการจัดการเรียนรู้

อย่างมคีุณภาพ 

ดีเลิศ 

๒.๖ จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการ ดีเลิศ 

มำตรฐำนที่ ๓ กระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่เน้นผู้เรยีนเป็น

ส ำคัญ 

ดีเลิศ 

๓.๑ จัดการเรยีนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถน าไป

ประยุกต์ใชใ้นชีวติได้ 

ดีเลิศ 

๓.๒ ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ที่เอือ้ต่อการเรียนรู้ ดีเลิศ 

๓.๓ มีการบริหารจัดการช้ันเรียนเชงิบวก ด ี

๓.๔ ตรวจสอบและประเมินผูเ้รียนอย่างเป็นระบบ และน าผลมาพัฒนาผูเ้รียน ดีเลิศ 

๓.๕ มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และใหข้้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและ

ปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 

ดีเลิศ 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


