
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
รายงานการประเมินตนเอง 

( Self-Assessment  Report : SAR ) 
 

  ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 

 
 
 
 

โรงเรียนบ้านเพี้ยฟานโนนตุ่น 
 
 
 
 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศกึษาขอนแก่น เขต ๑ 
สำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน   

กระทรวงศึกษาธิการ 



 ก 

คำนำ 
 
  รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา เป็นการสรุปผลการจัดการศึกษาที่สะท้อนผล 
การพัฒนาคุณภาพของสถานศึกษาตามทิศทางและเป้าหมายที่กำหนดร่วมกันอย่างต่อเนื่องตลอดปีการศึกษา 
ตั้งแต่การสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการประกันคุณภาพภายใน  การวางแผนการประเมิน เก็บรวบรวม
ข้อมูล วิเคราะห์จุดเด่น  จุดที่ควรพัฒนา  ระบุแนวทางการพัฒนาสถานศึกษาในอนาคตและสรุปผลการ
ประเมินตลอดจนถึงการนำผลการประเมินไปใช้ในการวางแผนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาในปีการศึกษา
ต่อไปอย่างมีระบบ  และเมื่อสิ้นสุดปีการศึกษาสถานศึกษาจัดทำรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา   
ซึ่งเป็นผลสำเร็จจากการบริหารจัดการศึกษาที่สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน        
๓  มาตรฐาน ได้แก่ คุณภาพของผู้เรียน  กระบวนการบริหารและจัดการ  และการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้น
เด็กเป็นสำคัญ เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา (ตามกฎกระทรวงการประกันคุณภาพ พ.ศ.
๒๕๖๑)  ในรอบปีที่ผ่านมา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำเสนอผลการจัดการศึกษาทั้งด้านผลผลิตและผลลัพธ์ท่ี
เกิดขึ้นตามแผนและตามระบบประกันคุณภาพของสถานศึกษาในรอบปีท่ีผ่านมา   และเพื่อให้สถานศึกษาได้ใช้
ประโยชน์ในการปรับปรุงแผนและระบบประเมินคุณภาพภายใน แล้วนำเสนอผลการจัดการศึกษาต่อหน่วยงาน
ต้นสังกัด  หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และเปิดเผยต่อสาธารณชน เพื่อทำให้เกิดความมั่นใจแก่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุก
ฝ่ายว่า    การจัดการศึกษาของสถานศึกษาได้มาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษาตามกฎกระทรวงการ
ประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.๒๕๖๑ มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลอย่างแท้จริง  

  โรงเรียนบ้านเพี้ยฟานโนนตุ่น ขอขอบคุณ คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้ปกครอง
ชุมชน คณะครู บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียนทุกคน ท่ีให้ความร่วมมือ และช่วยกันพัฒนาคุณภาพการจัด
การศึกษาของโรงเรียนบ้านเพี้ยฟานโนนตุ่น ให้บรรลุเป้าหมายตามท่ีกำหนดไว้เป็นอย่างดี 

 
 

                                                                                  โรงเรียนบ้านเพี้ยฟานโนนตุ่น 



 ข 

สารบัญ 
 

เร่ือง หน้า 

คำนำ ก 
สารบัญ ข 
บทสรุปสำหรับผู้บริหาร  ๑ 

❖ ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน ๑ 
ส่วนที่ ๑ ข้อมูลพื้นฐานของสถานศึกษา ๓ 

❖ ข้อมูลท่ัวไป ๔ 
▪ สถานศึกษา (ท่ีต้ัง/โทรศัพท์/Website/E-mail/ระดับช้ันท่ีเปิดการสอน) 
▪ พื้นท่ีท้ังหมด 
▪ ประวัติโรงเรียนโดยย่อ 
▪ สภาพเศรษฐกิจ สังคม และชุมชน 
▪ การจัดการศึกษา/โครงสร้างการบริหารงานโรงเรียน 

o การจัดการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
o โครงสร้างการบริหารงาน 

▪ ผู้อำนวยการ 
▪ วิสัยทัศน์/อัตลักษณ์/เอกลักษณ์/ปรัชญาการจัดการศึกษา/พันธกิจ 

❖ ข้อมูลอาคารสถานท่ี 
▪ จำนวนห้องและสถานท่ี 
▪ การใช้แหล่งเรียนรู้ภายในและภายนอกโรงเรียน 

๔ 
๔ 
๕ 
๕ 
๖ 
๖ 
๗ 
๗ 
๘ 
๙ 
๙ 
๙ 

❖ ข้อมูลครูและบุคลากร ๑๐ 
❖ ข้อมูลนักเรียน ๑๑ 

▪ ข้อมูลนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 
▪ ข้อมูลจำนวนนักเรียนเปรียบเทียบ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ – ๒๕๖๔ 
▪ ข้อมูลผู้สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 

๑๑ 
๑๒ 
๑๒ 

❖ ข้อมูลสารสนเทศผลการจัดการศึกษา ๑๓ 
▪ ผลการจัดการเรียนรู้ตามหลักสูตรสถานศึกษา ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
▪ ผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
▪ ผลการอ่าน คิด วิเคราะห์ เขียน 

๑๓ 
๑๔ 
๑๕ 

▪ ผลการประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
▪ ผลการประเมินสมรรถนะสำคัญ 

๑๖ 
๑๖ 



 ค 

เร่ือง หน้า 
❖ ข้อมูลผลทดสอบระดับชาติ ๑๗ 

▪ ผลการทดสอบระดับชาติของผู้เรียนด้านการอ่าน (RT) ระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๑ 
o คะแนนเฉล่ียร้อยละของจำนวนนักเรียนท่ีมีผลประเมินความสามารถด้าน

การอ่านของผู้เรียน จำแนกตามระดับคุณภาพ 
o แผนภูมิเปรียบเทียบผลประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน 

ระหว่างปีการศึกษา ๒๕๖๒ - ๒๕๖๔ 
▪ ผลการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๓ 

o ผลการเปรียบเทียบผลการประเมินทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียน 
ระหว่างปีการศึกษา ๒๕๖๒ - ๒๕๖๔ 

o แผนภูมิเปรียบเทียบร้อยละผลการประเมินทดสอบความสามารถพื้นฐาน
ของผู้เรียน ระหว่างปีการศึกษา ๒๕๖๒ - ๒๕๖๔ 

▪ ผลการประเมินคุณภาพผู้เรียน (O-NET) ระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๖ 
o ผลการเปรียบเทียบผลการประเมินทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียน

ระดับชาติ ระหว่างปีการศึกษา ๒๕๖๒ - ๒๕๖๔ 
o แผนภูมิเปรียบเทียบร้อยละผลการประเมินทดสอบความสามารถพื้นฐาน

ของผู้เรียนระดับชาติ ระหว่างปีการศึกษา ๒๕๖๒ – ๒๕๖๔ 

๑๗ 
๑๗ 

 
๑๙ 

 
๒๐ 
๒๐ 

 
๒๑ 

 
๒๒ 
๒๒ 

 
๒๓ 

 
ส่วนที่ ๒ รายงานผลการประเมินตนเองตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ๒๔ 

❖ สรุปผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา (ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน) ๒๕ 
▪ มาตรฐานท่ี ๑ คุณภาพของผู้เรียน ๒๕ 
▪ มาตรฐานท่ี ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ ๒๙ 
▪ มาตรฐานท่ี ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ๓๓ 

ภาคผนวก ๓๗ 
❖ ประกาศ เรื่อง การกำหนดมาตรฐานและกำหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษา

ระดับการศึกษาปฐมวัยและระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพภายใน
โรงเรียนบ้านเพี้ยฟานโนนตุ่น ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 

๓๘ 

❖ ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษาตามมาตรฐานท่ีกำหนด ๔๐ 
❖ คำส่ังแต่งต้ังคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๔ ๔๒ 
❖ หนังสือเชิญผู้ทรงคุณวุฒิเป็นกรรมการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ปีการศึกษา 

๒๕๖๔ 
๔๓ 

❖ คำส่ังแต่งต้ังคณะกรรมการจัดทำรายงานผลการประเมินตนเอง (SAR)  
ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ 

๔๔ 

❖ คำส่ังนิเทศภายใน/PLC ๔๖ 
❖ คำส่ังมอบหมายงาน ๔๘ 
❖ ภาพกิจกรรม/เกียรติบัตร ๕๒ 
❖ ความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษา ๗๒ 



 ๑ 

บทสรุปของผู้บริหาร 

ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 

❖ ผลการประเมินตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 
โรงเรียนบ้านเพี้ยฟานโนนตุ่น จัดการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามหลักสูตรแกนกลาง

การศึกษา ขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๓)  มีนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๑ - ๖ 
รวม ๖๒ คน จัดช้ันเรียน ๖ ห้อง ครูผู้สอน ๕ คน ได้จัดทำรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR) ปี
การศึกษา ๒๕๖๔ และนำเสนอผลการประเมินต่อคณะกรรมการสถานศึกษา ผู้ปกครอง ชุมชน หน่วยงานต้น
สังกัด และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ผ่านช่องทางการประชุม เว็บไซต์ของสถานศึกษา แบบ ปพ.๕ และเผยแพร่ในส่ือ 
เช่น กลุ่มไลน์ Facebook นอกจากนี้ได้นำผลการประเมินไปใช้ในการวางแผนเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ต่อไป 

สรุปผลการประเมินคุณภาพการจัดการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานตามมาตรฐานการศึกษาของ 
โรงเรียนบ้านเพี้ยฟานโนนตุ่น อยู่ในระดับคุณภาพ ดี 

ซึ่งมาตรฐานท่ี ๑ คุณภาพของเด็ก มีผลการประเมินอยู่ในระดับ ดี 
มาตรฐานท่ี ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ มีผลการประเมินอยู่ในระดับ ดีเลิศ 
และมาตรฐานท่ี ๓ การจัดประสบการณ์ท่ีเน้นเด็กเป็นสำคัญ มีผลการประเมินอยู่ในระดับ ดี 
 

 จุดเด่นที่พบ 
 ด้านผลการเรียนรู้ท่ีเป็นคุณภาพของผู้เรียนด้านผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการ ผู้เรียนอ่านออกเขียนได้ทุก

คน ส่วนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา และผลการทดสอบระดับชาติหรือผลการทดสอบอื่น 
ๆ พบว่า มีความก้าวหน้าอย่างต่อเนื่อง สถานศึกษาส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิด
อย่างมีวิจารณญาณ ด้วยกิจกรรมโครงงาน สืบค้นข้อมูลโดยใช้เทคโนโลยีทางอินเตอร์เน็ต และห้องสมุดเป็น
แหล่งเรียนรู ้ อภิปรายและแลกเปลี ่ยนความคิดเห็นเพื ่อพัฒนาตนเองได้อย่างเหมาะสมและปลอดภัย
สถานศึกษามีการส่งเสริมและพัฒนาทักษะพื้นฐานด้านอาชีพให้กับนักเรียนด้วยกิจกรรมสหกรณ์ร้านค้าใน
โรงเรียน นอกจากนี้โรงเรียนได้พัฒนาคุณภาพผู้เรียนด้านคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ และค่านิยมท่ีดีซึ่งมีผลการ
พัฒนาเป็นไปตามเป้าหมายท่ีสถานศึกษากำหนด 

 ด้านกระบวนการบริหารและการจัดการ พบว่า โรงเรียนมีการกำหนดวิสัยทัศน์ และระบบการ
บริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษาที่ชัดเจน เปิดโอกาสให้บุคลากรทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการแสดงความ
คิดเห็นเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนอย่างรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษาในทุกกลุ่มเป้าหมาย ส่งเสริมการ
ดำเนินการพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเช่ียวชาญทางวิชาชีพ โดยส่งเสริมให้เข้ารับการอบรมในสาขาวิชาท่ี
สอนตามโครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร และส่งเสริมให้ครูได้เข้ารับการอบรมเพื่อพัฒนางานในหน้าท่ี
อย่างต่อเนื่อง มีการนำคณะครูศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มประสบการณ์และแลกเปล่ียนเรียนรู้กับเพื่อนร่วมวิชาชีพ มี
การสร้างขวัญและกำลังใจแก่บุคลากรในโอกาสวันสำคัญต่าง ๆ ตามความเหมาะสม และจัดให้มีชุมชนการ
เรียนรู้ทางวิชาชีพเพื่อเป็นเวทีแลกเปล่ียนเรียนรู้และนำมาใช้ในการพัฒนางานและการเรียนรู้ของผู้เรียนอย่าง
ต่อเนื่อง 



 ๒ 

  ด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ พบว่า ครูมีความรู้ความเข้าใจใน
กระบวนการจัดการเรียนการสอนตามมาตรฐานและตัวชี้วัดของหลักสูตรสถานศึกษา ครูได้ปฏิบัติตามบทบาท
หน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพโดยดำเนินการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาเพื่อเป็นแนวทางในการจัดกระบวนการ
เรียนการสอนที่สร้างโอกาสให้ผู้เรียนทุกคนมีส่วนร่วม เน้นให้ผู้เรียนได้เรียนรู้โดยผ่านกระบวนการคิดและ
ปฏิบัติจริง ส่งเสริมการใช้ส่ือเทคโนโลยีสารสนเทศแหล่งเรียนรู้ รวมทั้งภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อให้สามารถนำไป
ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้ นอกจากนี้ยังได้ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการจัดบรรยากาศสภาพแวดล้อม
สื่อการเรียน และอำนวยความสะดวกที่เอื้อต่อการเรียนรู้เพื่อให้ผู้เรียนได้ตระหนักและรู้คุณค่าของทรัพยากร
และส่ิงแวดล้อม มีความรู้ความเข้าใจและใช้ทรัพยากรและส่ิงแวดล้อมในโรงเรียนเป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้ได้ด้วย
ตนเองอย่างคุ้มค่า 
 
 จุดที่ควรพัฒนา 

 ผู้เรียนควรได้รับการพัฒนาด้านการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ มีวิจารณญาณ ความคิดสร้างสรรค์ คิด
ไตร่ตรอง มีวิสัยทัศน์ และพัฒนาทักษะท่ีจ าเป็นตามหลักสูตรให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น 

 ผลสัมฤทธิ์การสอบระดับชาติ (O-NET) ในบางรายวิชาลดลง ควรมีการปรับปรุงหรือทบทวน
กิจกรรม/โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

 การพัฒนานักเรียนท่ีมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ำ อาจเนื่องมาจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ
เชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ควรมีการปรับแนวทางการจัดการเรียนการสอนที่ชัดเจนตามสถานการณ์ และ
ดำเนินการอย่างต่อเนื่อง 

 นำกระบวนการนิเทศภายในมาพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนอย่างต่อเนื่อง มีรูปแบบ 
และเวลาท่ีชัดเจน 

 ส่งเสริมการใช้ ICT หรือเทคโนโลยี ส่ือการจัดการเรียนการสอน และการวิจัยเพื่อการเรียนการสอน 
 ควรพัฒนาระบบภาคีเครือขายเพื่อการศึกษา 

 
 แผนการดำเนินงานเพื่อให้ยกระดับ (๑ ระดับ) 

 จัดกิจกรรมและการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ และจัดทำแผนยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนท่ีชัดเจน 

 นำผลการประเมินต่าง ๆ มาพัฒนาหาแนวการจัดการศึกษาและกำหนดนโยบายของโรงเรียนต่อไป 
 กำหนดให้มีแผนการนิเทศ ติดตาม ประเมินผล อย่างต่อเนื่องทั้งด้านการเรียนการสอน และด้าน

นโยบายของโรงเรียน 
 กำหนดให้ครูมีการพัฒนานวัตกรรมการจัดการเรียนการสอน งานวิจัย เพื่อพัฒนาการเรียนการสอน 
 นำเทคโนโลยีหรือนวัตกรรมมาเพิ ่มประสิทธิภาพในการทำงาน เช่น ระบบสื่อสาร โปรแกรม

คอมพิวเตอร์ 
 ดำเนินการพัฒนาระบบภาคีเครือข่ายให้รูปแบบของบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) เพื่อ

พัฒนาคุณภาพการศึกษา 
 การดำเนินการของโรงเรียนควรกำกับ ติดตาม ให้เป็นไปตามแผนงาน โครงการ และประเมิน

โครงการเมื่อส้ินสุดโครงการ เพื่อนำไปสู่การพัฒนา 

 



 ๓ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ส่วนที่ ๑ 
ข้อมูลพื้นฐานของโรงเรียนบ้านเพีย้ฟานโนนตุน่ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๔ 

ส่วนท่ี ๑ 
ข้อมูลพ้ืนฐานของโรงเรียนบ้านเพ้ียฟานโนนตุ่น 

 
 

 
 
❖ โรงเรียนบ้านเพ้ียฟานโนนตุ่น 
ท่ีต้ัง :  เลขท่ี  -  หมู่ท่ี  ๑๓  ตำบลสาวะถี อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น  รหัสไปรษณีย์  ๔๐๐๐๐ 

โทรศัพท์ :  ๐๘๗-๘๖๒๖๕๔๒      
E-mail :  peaphannontoon@gmail.com 
ระดับท่ีเปิดสอน : ช้ันอนุบาล ๑ - ช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๖ 
 

❖ พ้ืนท่ีท้ังหมด 
พื้นท่ีท้ังหมด  :  ๑๓ ไร่ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
พ้ืนท่ีโรงเรียนบ้านเพ้ียฟานโนนตุ่น ภาพ จาก Google Maps  

 
 
 
 
 

ข้อมูลทั่วไป 

 



 ๕ 

❖ ประวัติโรงเรียนโดยย่อ 
โรงเรียนบ้านเพี้ยฟานโนนตุ่น ก่อตั้งเมื่อวันท่ี ๑ เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๔๘๔ เดิมช่ือโรงเรียน

บ้านเพี้ยฟาน จนกระทั่งในปี ๒๕๒๖ ได้เปลี่ยนชื่อโรงเรียนเป็น “ โรงเรียนบ้านเพี้ยฟานโนนตุ่น” ได้
ทำการเปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล ๑ - ชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๖ ตั้งแต่เริ ่มก่อตั้งโรงเรียนจนถึง
ปัจจุบัน   
ผู้บริหารสถานศึกษาคนแรก คือ นายอำนวย  คลังทอง   
ผู้บริหารสถานศึกษาคนปัจจุบัน คือ นางสาวพิมสาย อัครพิทยาอำพน 
 

❖ สภาพเศรษฐกิจ สังคม และชุมชน 
สภาพชุมชนรอบบริเวณโรงเรียนมีลักษณะเป็นชุมชนชนบท มีประชากร ๒ หมู่บ้าน ประมาณ ๑,๐๐๐ 
คน บริเวณใกล้เคียงโดยรอบโรงเรียน ได้แก่  

๑. ผู้ปกครองส่วนใหญ่ จบการศึกษาระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๖ อาชีพหลักของชุมชน คือการ 
ทำนา และรับจ้าง ประชาชนส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ ประเพณีศิลปวัฒนธรรม-ท้องถิ่นที่เป็นท่ีรู้จัก
โดยทั่วไป คือ ประเพณีวันสงกรานต์ ประเพณีลอยกระทง การทอดกฐิน ฐานะทางเศรษฐกิจ/รายได้
โดยเฉล่ียต่อครอบครัวต่อปี ๑๕,๐๐๐ - ๔๕,๐๐๐ บาท จำนวนคนเฉล่ียต่อครอบครัว ๕ คน 

๒. โอกาสและข้อจำกัดของโรงเรียน 
โรงเรียนบ้านเพี้ยฟานโนนตุ่นบริเวณใกล้เคียงเป็นสถานที่ราชการ สถานศึกษา ชุมชน และ

แหล่งการค้า โรงเรียนได้รับความร่วมมือและสนับสนุนให้ใช้สถานที่ดังกล่าวเป็นแหล่งเรียนรู้ของ
นักเรียนและครู นอกจากนั้นหน่วยราชการ วัด ได้ส่งวิทยากรท่ีมีความรู้ความสามารถมาให้ความรู้แก่
นักเรียนและครูในฐานะอาจารย์พิเศษ เช่น โครงการการศึกษาเพื่อต่อต้านการใช้ยาเสพติดในเด็ก
นักเรียน ครูแดร์ (D.A.R.E) , กิจกรรมธรรมะทุกวันอังคาร โดยเจ้าอาวาส 

 
 

โอกาส ข้อจำกัด 

๑. ผู้ปกครองและชุมชนเห็นความสำคัญของ
การศึกษาสนับสนุนร่วมมือกันพัฒนา
โรงเรียนอย่างต่อเนื่อง 

๒. องค์กรในท้องถิ่นให้การสนับสนุนการศึกษา
เป็นอย่างดี 

๓. นักเรียนมีความสามารถด้านศิลปะและด้าน
งานอาชีพ 

๑. ผู้ปกครองมีฐานะยากจน 
๒. ผู้ปกครองส่วนใหญ่ไปทางานต่างจังหวัดท้ิง

บุตรหลานไว้กับผู้สูงอายุ 
๓. ขาดส่ือการเรียนรู้และอุปกรณ์เกี่ยวกับระบบ

ดิจิตอล 
๔. นักเรียนขาดโอกาสได้ไปเรียนรู้ตามแหล่ง

เรียนรู้ภายนอกอย่างกว้างขวางและ
หลากหลาย 

๕. อัตรากำลังครูขาดแคลนบางกลุ่มสาระการ
เรียนร ู

 
 
 



 ๖ 

❖ การจัดการศึกษา/โครงสร้างการบริหารงานโรงเรียน 
 การจัดการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  

โรงเรียนจัดการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้ร่วมกับคณะกรรมการสถานศึกษา 
ผู้ปกครอง และคณะครู มีบทบาทในการมีส่วนร่วมการจัดการศึกษา เพื่อร่วมกันพัฒนาผู้เรียนตาม
ศักยภาพที่ทางโรงเรียนบ้านเพี้ยฟานโนนตุ่น ได้ตั้งเป้าไว้ ซึ่งทางโรงเรียนได้ดำเนินการวิเคราะห์สภาพ
ปัญหา ผลการจัดการศึกษาที่ผ่านมา โดยการศึกษาข้อมูล สารสนเทศจากผลการนิเทศติดตาม ประเมิน
การจัดการศึกษาตามนโยบายการปฏิรูปการศึกษา และจัดประชุมระดมความคิดเห็น จากบุคลากรใน
สถานศึกษาเพื่อวางแผนร่วมกันกำหนดเป้าหมาย ปรับวิสัยทัศน์ กำหนดพันธกิจ กลยุทธ์ มีองค์ประกอบท่ี
สำคัญเพื่อท่ีจะขับเคล่ือนการศึกษาในระดับข้ันพื้นฐานได้แก่ การพัฒนาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพผู้เรียนรอบ
ด้านตามหลักสูตรสถานศึกษา ได้มีการพัฒนาหลักสูตรการศึกษาให้สอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่น ซึ่ง
เป็นหลักสูตรท่ีมุ่งพัฒนาเด็กทุกด้าน ทั้งด้านร่างกาย อารมณ์จิตใจ สังคม และสติปัญญา เพื่อให้ผู้เรียนมี
ความสุขในการเรียนรู้ มีการพัฒนาครู และบุคลากรให้มีศักยภาพ สำหรับด้านระบบกลไก การเสริมสร้าง
ความตระหนักรับรู้ และความเข้าใจการจัดการศึกษา ในการจัดการศึกษาของสถานศึกษาเพื่อพัฒนา
คุณภาพผู้เรียน มีการปรับแผนพัฒนาคุณภาพจัดการศึกษาแผนปฏิบัติการประจำปี ให้สอดคล้องกับสภาพ
ปัญหา ความต้องการพัฒนา และนโยบายการปฏิรูปการศึกษา พร้อมทั ้งจัดหาทรัพยากร จัดสรร
งบประมาณ มอบหมายงานให้ผู้รับผิดชอบ ดำเนินการพัฒนาตามแผนงานเพื่อให้บรรลุเป้าหมายท่ีกำหนด
ไว้ มีการดำเนินการนิเทศ กำกับ ติดตาม ประเมินผลการดำเนินงาน และสรุปผลการดำเนินงานโดย
กระบวนการ PDCA มีการวางแผน การลงมือทำการตรวจสอบ และปรับปรุงแก้ไข ในทุกกระบวนการ
บริหารจัดการของผู้บริหาร 

นอกจากนี้ทางโรงเรียนบ้านเพี้ยฟานโนนตุ่น ได้จัดสิ่งอำนวยความสะดวกท่ีจำเป็นซึ่งเอื้อ
ประโยชน์ และอำนวยความสะดวกต่อการพัฒนาผู้เรียน ทั้งด้านร่างกาย อารมณ์และจิตใจ สังคม และ
สติปัญญา คือ จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพและจัดระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการเพื่อการจัดการเรียนรู้ เช่น จัดให้มีห้องคอมพิวเตอร์เพื่อให้เด็ก
ได้ศึกษาหาข้อมูลทางโลกออนไลน์ จัดให้มีอุปกรณ์ทางคอมพิวเตอร์ รวมทั้งส่ิงอำนวยความสะดวกต่าง ๆ 
ด้านเทคโนโลยีท่ีเกี่ยวข้องกับการศึกษาหาความรู้ให้กับผู้เรียน รวมถึงเครื่องอำนวยความสะดวกต่าง ๆ ให้
พอเพียงกับผู้เรียน โดยจัดให้เหมาะสม สะอาด ปลอดภัย ให้มีมุมหนังสือ และห้องสมุดท่ีจำเป็นต่อพัฒนา
ด้านการเรียนของผู้เรียน ให้เพียงพอและเหมาะสมกับวัย  จัดให้มีท่ีนั่งพักผ่อนท่ีเหมาะสมปลอดภัย จัดให้
มีพื ้นที่สำหรับน้ำดื่มที่สะอาด ถูกสุขลักษณะ ที่ล้างมือ ห้องน้ำห้องส้วม พร้อมอุปกรณ์ที่จำเป็นและ
เหมาะสมกับเด็ก มีหลักสูตรการเรียนการสอนท่ีสอดคล้องกับหลักสูตรสถานศึกษาและหลักสูตรแกนกลาง 
เป็นรูปแบบการจัดประสบการณ์ เน้นการเรียนรู้ผ่านการเล่นและการลงมือปฏิบัติด้วยตนเอง สอดคล้อง
กับวิถีชีวิตของครอบครัว ชุมชน และท้องถิ่นจัดครูท่ีเหมาะสมและตรงกับวิชา คือมีครูสอนวิชาต่าง ๆ จบ
ตรงสาขาวิชาที่สอน ส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพ คุณภาพของครูและบุคลากรด้าน
การศึกษาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งส่งผลให้ครูทุกคนล้วนมีความรู้ความสามารถในการวิเคราะห์และออกแบบ
หลักสูตรสถานศึกษา มีทักษะในการจัดประสบการณ์และการประเมินพัฒนาการผู้เรียนเป็นรายบุคคล มี
ประสบการณ์ในการออกแบบการจัดกิจกรรม ทักษะการสังเกต และการปฏิสัมพันธ์ที ่ดีกับเด็กและ
ผู้ปกครองมีการจัดสภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอก ห้องเรียนที่คำนึงถึงความปลอดภัยของผู้เรยีน 
ส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้ทั้งแบบรายบุคคลและรายกลุ่ม มีสื่อการเรียนรู้ที่หลากหลายที่ได้จากธรรมชาติ
หรือสื่อในชุมชน มุ่งเน้นให้เกิดการเรียนรู้แบบเรียนปนเล่นมีความสุขในการเรียนรู้ มีสื่อเทคโนโลยีใช้ใน



 ๗ 

การสืบเสาะหาความรู้และมีการจัดการเรียนการสอนโดยการใช้ส่ือ DLIT มีการจัดส่ิงอำนวยความสะดวก
ให้บริการด้านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ อุปกรณ์เพื่อสนับสนุนการจัดประสบการณ์เพื่อพัฒนาครูอย่าง
เพียงพอและทั่วถึง มีการกำหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาที่สอดคล้องกับมาตรฐานการศกึษา 
และอัตลักษณ์ที่สถานศึกษากำหนด มีการจัดทำแผนการจัดประสบการณ์ที่สอดคล้องกับมาตรฐานตาม
หลักสูตรการศึกษาแกนกลางและหลักสูตรสถานศึกษา มีการประเมินผลตรวจสอบคุณภาพภายใน
สถานศึกษา ติดตามผลการดำเนินงานและจัดทำรายงานผลการประเมินตนเองประจำปี มีการนำผลการ
ประเมินไปปรับปรุงพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา โดยทุกฝ่ายมีส่วนร่วม พร้อมทั้งรายงานผลการประเมิน
ตนเองให้หน่วยงานต้นสังกัดอย่างต่อเนื่อง 

 

โครงสร้างการบริหารงานโรงเรียนบ้านเพี้ยฟานโนนตุ่น 
 

 
 

❖ ผู้อำนวยการโรงเรียน  :  นางสาวพิมสาย  อัครพิทยาอำพน 
อายุ : ๓๕ ปี โทรศัพท์ : ๐๘๗-๘๖๒๖๕๔๒ 
วุฒิการศึกษาสูงสุด : ปริญญาโท วิชาเอก การบริหารการศึกษา 

 ดำรงตำแหน่งผู้บริหารโรงเรียนบ้านเพี้ยฟานโนนตุ่น เมื่อวันท่ี ๑๒  เดือน มิถุนายน ๒๕๖๓ 
รวม ๑ ปี ๑๐ เดือน 

ผู้อำนวยการโรงเรียนบา้นเพ้ียฟานโนนตุ่น 



 ๘ 

 
วิสัยทัศน์ (VISION) 

 
“โรงเรียนบ้านเพี้ยฟานโนนตุ่น จัดการศึกษาให้ได้คุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษา  

มุ่งมั่นพฒันาผู้เรียนให้มีความรู้ คู่คุณธรรม สุขนิสัยดี อยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข  
มีทักษะการเรียนรู้สำหรับศตวรรษท่ี 21 บนพื้นฐานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ” 

 
 

อัตลักษณ์ 
 

“สุขนิสัยดี มีความสุข” 
 

 
เอกลักษณ์ 

 
คุณธรรมนำชีวี สุขภาพดีถ้วนหน้า รักษาส่ิงแวดล้อม 

 
 

ปรัชญาการจัดการศึกษา 
 

นตฺถิ ปญฺญาสมา อาภา (แสงสว่างเสมอด้วยปัญญา ไม่มี) 
 

 
พันธกิจ (Mission) 

 
1. จัดการศึกษาระดับปฐมวัยและประถมศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาแห่งชาติ 
2. จัดกิจกรรมการเรียนการสอน เพื่อเสริมสร้างนักเรียนให้มีความรู้คู่คุณธรรม  
3. ส่งเสริมผู้เรียนและบุคลากรในโรงเรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรม มีสุนทรียทางดนตรี  
4. ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีการคิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ สร้างสรรค์ ก้าวทันเทคโนโลยี 
5. ส่งเสริมให้ผู ้เรียนมีพัฒนาการทางด้านร่างกาย สมบูรณ์แข็งแรง มีจิตใจที่ดี มีค่านิยมและคุณลักษณะที ่พึง
ประสงค์  
6. ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีใจรักส่ิงแวดล้อม สืบสานประเพณีวัฒนธรรมไทย ใช้ชีวิตอยู่อย่างพอเพียง และรักการออม 
7. สร้างความสัมพันธ์กับทุกภาคส่วนในการช่วยระดมทรัพยากร เพื่อการส่งเสริมคุณภาพการศึกษา 
 



 ๙ 

 
❖  จำนวนหอ้งและสถานที ่
 

ท่ี ประเภทห้อง จำนวน หมายเหตุ 
๑ ห้องเรียนปฐมวัย  ๑ ห้อง สอนรวมชั้นอนุบาล ๑-๓ 
๒ ห้องเรียนประถมศึกษา ๖ ห้อง  
๓ ห้องผู้อำนวยการโรงเรียน ๑ ห้อง  
๔ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ๑ ห้อง  
๕ ห้องพยาบาล ๑ ห้อง  
๖ ประชุม ๑ ห้อง  
๗ ห้องสมุด ๑ ห้อง  
๘ สนามเด็กเล่น ๑ ห้อง  
๙ สนามฟุตบอล ๑ ห้อง  
๑๐ โรงอาหาร ๑ ห้อง  
๑๑ ห้องน้ำครู ๒ ห้อง  
๑๒ ห้องน้ำนักเรียน ๖ ห้อง  

 
 
❖  การใช้แหล่งเรียนรู้ภายในและภายนอกโรงเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 

จำนวนนักเรียนท่ีใช้แหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน ปกีารศึกษา ๒๕๖๔ 
 

ท่ี แหล่งเรียนรู้ จำนวนนักเรียน (คน) ร้อยละ 
๑ ห้องสมุด ๖๒ ๑๐๐ 
๒ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ๖๒ ๑๐๐ 
๓ สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ๖๒ ๑๐๐ 
๔ สนามเด็กเล่น ๖๒ ๑๐๐ 
๕ สนามฟุตบอล ๖๒ ๑๐๐ 

 
 
 
 
 
 
 
 

    ข้อมูลอาคาร/สถานที่ 
 



 ๑๐ 

 
 
 
  

 

❖ ข้อมูลครูและบุคลากรทางการศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๔  

ท่ี ชื่อ ตำแหน่ง วุฒิการศึกษาสูงสุด/วิชาเอก 
ประจำชั้น/ 

กลุ่มสาระท่ีสอน 
หมายเหตุ 

๑ นางสาวพิมสาย อัครพิทยาอำพน ผู้อำนวยการสถานศึกษา ศษ.ม./การบริหารการศึกษา - - 
๒ นางมณเทียร  เพ็งสว่าง     ครู ค.บ./ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕ - 
๓ นางสาวพนิดา  ลีปาน    ครู ศษ.ม./การบริหารการศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ - 
๔ นางสาวพัชรินทร์  งอยกุดจิก    ครู ค.บ./ประถมศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒ - 
๕ ว่าที่ร้อยตรีธนะวัฒน์  สงวนศรี    ครู วท.บ./คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ - 
๖ นายเอกมล มาณะศิลป ์ ครูผู้ช่วย ศษ.บ./ภาษาอังกฤษ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ - 
๗ นายสรรเสริญ  สมพรมมา    ครูอัตราจ้าง ค.บ./พลศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ - 
๘ นางสาวณัฐพร ศิริโนนรัง ครูอัตราจ้าง ปวส./คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ชั้นอนุบาล ๑-๓ - 
๙ นางสาวภัทลดา  ทัดทาน    ธุรการโรงเรียน ค.บ./เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ - - 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ข้อมูลครูและบุคลากร 

ปริญญาโท
22%

ปริญญาตรี
67%

ต่่ากว่าปริญญาตรี
11%

ข้อมูลสารสนเทศครูและบุคลากรทางการศึกษา
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แผนภูมิแสดงจ่านวนนักเรียน ชาย - หญิง 
ปีการศึกษา ๒๕๖๔

ชาย หญิง

 
❖ ข้อมูลนักเรียน ระดับประถมศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ (๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๔) 

จำนวนนักเรียน ท้ังหมด  ๖๒  คน แยกเป็น 
 

ช้ัน 
จำนวนวัน 

ที่จัดการเรียนการ
สอน 

รายการ 

หมายเหตุ จำนวน
นักเรียน
(คน) 

จำนวน
ห้องเรียน 
(ห้อง) 

จำนวนครู 
(คน) 

ระดับประถมศึกษา (๒๐๐)   
ประถมศึกษาปีที่ ๑ ๒๐๐ ๑๖ ๑ ๑  
ประถมศึกษาปีที่ ๒ ๒๐๐ ๑๐ ๑ ๑  
ประถมศึกษาปีที่ ๓ ๒๐๐ ๙ ๑ ๑  
ประถมศึกษาปีที่ ๔ ๒๐๐ ๘ ๑ ๑  
ประถมศึกษาปีที่ ๕ ๒๐๐ ๘ ๑ ๑  
ประถมศึกษาปีที่ ๖ ๒๐๐ ๑๑ ๑ ๑  

รวมทั้งสิ้น ๒๐๐ ๖๒ ๖ ๖ (ครู ๑ : เด็ก ๑๑) 

 

 

 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ข้อมูลนักเรียน 

 



 ๑๒ 

❖ ข้อมูลจำนวนนักเรียนเปรียบเทียบจำนวนนักเรียน  
 

 
 
 
 

 
❖ จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 

 

ท่ี ระดับการศึกษา 
จำนวนนักเรียน 

(คน) 
จำนวนผู้สำเร็จ
การศึกษา (คน) 

คิดเป็น
ร้อยละ 

หมายเหตุ 

๑ ประถมศึกษา (ประถมศึกษาปีท่ี ๖) ๑๑ ๑๑ ๑๐๐  
 

  

๐
๒
๔
๖
๘

๑๐
๑๒
๑๔
๑๖

ป.๑ ป.๒ ป.๓ ป.๔ ป.๕ ป.๖
ปี ๒๕๖๒ ๙ ๙ ๘ ๑๑ ๑๒ ๑๓
ปี ๒๕๖๓ ๑๑ ๙ ๙ ๘ ๑๑ ๑๒
ปี ๒๕๖๔ ๑๖ ๑๐ ๙ ๘ ๘ ๑๑

จ่า
นว

นนั
กเ

รีย
น 

(ค
น)

แผนภูมิเปรียบเทียบจ่านวนนักเรียน 
ปีการศึกษา ๒๕๖๒ - ๒๕๖๔

    ข้อมูลผู้สำเร็จการศึกษา 

 



 ๑๓ 

 
❖ ผลการจัดการเรียนรู้ตามหลักสูตรสถานศึกษา ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

ร้อยละของนักเรียนท่ีมีเกรดเฉล่ียผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน แต่ละรายวิชาใน
ระดับ ๓ ขึ้นไปช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๑ – ช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๖ ปีการศึกษา ๒๕๖๔  
(ข้อมูล ณ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕) 
 

ระดับชั้น 
จำนวน
นักเรียน 

รายวิชา 

ภา
ษา

ไท
ย 

คณ
ิตศ

าส
ตร

์ 

วิท
ยา

ศา
สต

ร์ 

สัง
คม

ฯ 

ปร
ะว

ัติศ
าส

ตร
์ 

สุข
ศึก

ษา
ฯ 

ศิล
ปะ

 

กา
รง

าน
ฯ 

ภา
ษา

อัง
กฤ

ษ 

ภา
ษา

อัง
กฤ

ษเ
พื่อ

กา
ร

สื่อ
สา

ร 

ประถมศึกษาปีที่ ๑ ๑๖ ๑๕ ๑๕ ๑๕ ๑๖ ๑๖ ๑๖ ๑๖ ๑๖ ๑๖ ๑๖ 
ประถมศึกษาปีที่ ๒ ๑๐ ๙ ๘ ๙ ๙ ๙ ๙ ๙ ๙ ๗ ๙ 
ประถมศึกษาปีที่ ๓ ๙ ๙ ๙ ๙ ๙ ๙ ๙ ๙ ๙ ๙ ๙ 
ประถมศึกษาปีที่ ๔ ๘ ๕ ๕ ๖ ๘ ๕ ๙ ๖ ๘ ๕ ๕ 
ประถมศึกษาปีที่ ๕ ๘ ๕ ๗ ๗ ๘ ๖ ๘ ๘ ๘ ๖ ๘ 
ประถมศึกษาปีที่ ๖ ๑๑ ๗ ๘ ๑๐ ๑๑ ๑๑ ๑๑ ๙ ๑๑ ๑๐ ๑๐ 

รวม ๖๒ ๕๐ ๕๒ ๕๖ ๖๑ ๕๖ ๖๒ ๕๗ ๖๑ ๕๓ ๕๗ 
ร้อยละ ๑๐๐ ๘๐.๖๕ ๘๓.๘๗ ๙๐.๓๒ ๙๘.๓๙ ๙๐.๓๒ ๑๐๐ ๙๑.๙๔ ๙๘.๓๙ ๘๕.๔๘ ๙๑.๙๔ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 จากกราฟเปรียบเทียบร้อยละของนักเรียนท่ีมีเกรดเฉล่ียผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแต่ละรายวิชา ในระดับ 
๓ ขึ้นไป ระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๑ - ๖ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ - ๒๕๖๔ พบว่า แต่ละรายวิชามีคะแนนเฉล่ียสูงขึ้น 
ตามลำดับ 

ข้อมูลผลการจัดการศึกษา 

๐.
๑๐.
๒๐.
๓๐.
๔๐.
๕๐.
๖๐.
๗๐.
๘๐.
๙๐.

๑๐๐.

ภาษา
ไทย

คณิต วิทย์ สังคมฯ ประวัติ
ศาสตร์

สุขศึกษา ศิลปะ การงาน
อาชีพ

ภาษา
อังกฤษ

ภาษาอังกฤ
ษเพื่อการ
สื่อสาร

ปี ๒๕๖๒ ๗๑.๕๘ ๗๔.๑๔ ๘๕.๔๘ ๘๘.๑๗ ๖๙.๓๕ ๙๘.๓๙ ๙๓.๕๕ ๙๘.๓๙ ๗๗.๔๒ ๗๔.๑๙

ปี ๒๕๖๓ ๗๘.๓๓ ๗๖.๖๗ ๘๘.๓๓ ๙๑.๖๗ ๗๖.๖๗ ๑๐๐. ๙๕. ๑๐๐. ๗๘.๓๓ ๗๘.๓๓

ปี ๒๕๖๔ ๘๐.๖๕ ๘๓.๘๗ ๙๐.๓๒ ๙๘.๓๙ ๙๐.๓๒ ๑๐๐. ๙๑.๙๔ ๙๘.๓๙ ๘๕.๔๘ ๙๑.๙๔

ร้อ
ยล

ะ

ร้อยละของนักเรียนท่ีมีเกรดเฉล่ียผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแต่ละรายวิชา
ในระดับ ๓ ข้ึนไป

ระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๑ - ๖  ปีการศึกษา ๒๕๖๒ - ๒๕๖๔ 



 ๑๔ 

❖ ผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงคข์องนักเรียน 
ร้อยละของนักเรียนท่ีมีผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ในระดับ ดี ขึ้นไป 
ช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๑ - ช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๖ ปีการศึกษา ๒๕๖๔  (ข้อมูล ณ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕) 
 
ระดับชั้น จำนวนนักเรียนทั้งหมด จำนวนนักเรียนที่ได้ 

ระดับ ดี ข้ึนไป 
ร้อยละ 

ประถมศึกษาปีท่ี ๑ ๑๖ ๑๖ ๑๐๐ 
ประถมศึกษาปีท่ี ๒ ๑๐ ๑๐ ๑๐๐ 
ประถมศึกษาปีท่ี ๓ ๙ ๙ ๑๐๐ 
ประถมศึกษาปีท่ี ๔ ๘ ๘ ๑๐๐ 
ประถมศึกษาปีท่ี ๕ ๘ ๘ ๑๐๐ 
ประถมศึกษาปีท่ี ๖ ๑๑ ๑๑ ๑๐๐ 

รวม ๖๒ ๖๒  
เฉลี่ยร้อยละ ๑๐๐ ๑๐๐ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 จากกราฟเปรียบเทียบร้อยละคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนท่ีได้ในระดับ ดี ขึ้นไป ระดับช้ัน
ประถมศึกษาปีที ่ ๑ - ๖ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ - ๒๕๖๔ พบว่า คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนทุก
ระดับช้ัน อยู่ในระดับ ดี ขึ้นไปทุกคน มีค่าเฉล่ียร้อยละ ๑๐๐  
 
 
 

๐
๑๐
๒๐
๓๐
๔๐
๕๐
๖๐
๗๐
๘๐
๙๐

๑๐๐

ป.๑ ป.๒ ป.๓ ป.๔ ป.๕ ป.๖
ปี ๒๕๖๒ ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐

ปี ๒๕๖๓ ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐

ปี ๒๕๖๔ ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐

ร้อ
ยล

ะ

ร้อยละคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียน
ท่ีได้ระดับ ดี ข้ึนไป

ระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๑ - ๖  ปีการศึกษา ๒๕๖๒ - ๒๕๖๔ 



 ๑๕ 

❖ ผลการอ่าน คิดวิเคราะห์ เขียนของนักเรียน 
ร้อยละของนักเรียนท่ีมีผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน ในระดับ ดี ขึ้นไป 
ช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๑ - ช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๖ ปีการศึกษา ๒๕๖๔  (ข้อมูล ณ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕) 
 
ระดับชั้น จำนวนนักเรียนทั้งหมด จำนวนนักเรียนที่ได้ 

ระดับ ดี ข้ึนไป 
ร้อยละ 

ประถมศึกษาปีท่ี ๑ ๑๖ ๑๖ ๑๐๐ 
ประถมศึกษาปีท่ี ๒ ๑๐ ๙ ๙๐ 
ประถมศึกษาปีท่ี ๓ ๙ ๙ ๑๐๐ 
ประถมศึกษาปีท่ี ๔ ๘ ๔ ๕๐ 
ประถมศึกษาปีท่ี ๕ ๘ ๘ ๑๐๐ 
ประถมศึกษาปีท่ี ๖ ๑๑ ๑๑ ๑๐๐ 

รวม ๖๒ ๕๗  
ร้อยละ ๑๐๐ ๙๑.๙๔ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 จากกราฟเปรียบเทียบร้อยละการอ่าน เขียน คิดวิเคราะห์ ของนักเรียนที่ได้ในระดับ ดี  ขึ้นไป 
ระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๑ - ๖ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ - ๒๕๖๔ พบว่า การอ่าน เขียน คิดวิเคราะห์ ของนักเรียน
ที่ได้ในระดับ ดี ขึ้นไป มีร้อยละที่ลดลงในการศึกษา ๒๕๖๔ โดยเฉพาะระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒ และ ๔ 
ในขณะท่ีร้อยละของนักเรียนระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๖ ได้ในระดับ ดี ขึ้นไป เพิ่มขึ้น 
 
 

๐
๑๐
๒๐
๓๐
๔๐
๕๐
๖๐
๗๐
๘๐
๙๐

๑๐๐

ป.๑ ป.๒ ป.๓ ป.๔ ป.๕ ป.๖
ปี ๒๕๖๒ ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐

ปี ๒๕๖๓ ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ ๗๕

ปี ๒๕๖๔ ๑๐๐ ๙๐ ๑๐๐ ๕๐ ๑๐๐ ๑๐๐

ร้อ
ยล

ะ

ร้อยละการอ่าน เขียน คิดวิเคราะห์ของนักเรียน
ท่ีได้ระดับ ดี ขึ้นไป

ระดับชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๑ - ๖  ปีการศึกษา ๒๕๖๒ - ๒๕๖๔ 



 ๑๖ 

❖ ผลการประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
ร้อยละของนักเรียนท่ีมีผลการประเมินกิจกรรมพฒันาผู้เรียน  
ช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๑ - ช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๖ ปีการศึกษา ๒๕๖๔  (ข้อมูล ณ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕) 
 

ระดับชั้น จำนวน
นักเรียน 

ผลการประเมิน ร้อยละ 
ผ่าน ไม่ผ่าน 

ประถมศึกษาปีท่ี ๑ ๑๖ ๑๖ - ๑๐๐ 
ประถมศึกษาปีท่ี ๒ ๑๐ ๑๐ - ๑๐๐ 
ประถมศึกษาปีท่ี ๓ ๙ ๙ - ๑๐๐ 
ประถมศึกษาปีท่ี ๔ ๘ ๘ - ๑๐๐ 
ประถมศึกษาปีท่ี ๕ ๘ ๘ - ๑๐๐ 
ประถมศึกษาปีท่ี ๖ ๑๑ ๑๑ - ๑๐๐ 

รวม ๖๒ ๖๒ -  
ร้อยละ ๑๐๐ ๑๐๐ - 

 
❖ ผลการประเมินสมรรถนะสำคัญ  

ร้อยละของนักเรียนท่ีมีผลการประเมินประเมินสมรรถนะสำคัญ ในระดับ ดี ขึ้นไป  
ช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๑ – ช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๖ ปีการศึกษา ๒๕๖๔  (ข้อมูล ณ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕) 
 

สมรรถนะสำคัญ จำนวน
นักเรียน 

ผลการประเมิน ระดับ 
ดี  

ขึ้นไป 

ร้อย
ละ ดีเยี่ยม ดี ผ่าน ไม่ผ่าน 

1. ความสามารถในการส่ือสาร ๖๒ ๕๑ ๑๑ - - ๖๒ ๑๐๐ 
2. ความสามารถในการคิด ๖๒ ๕๑ ๑๑ - - ๖๒ ๑๐๐ 
3. ความสามารถในการแก้ปัญหา ๖๒ ๔๙ ๑๓ - - ๖๒ ๑๐๐ 
4. ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต ๖๒ ๕๑ ๑๑ - - ๖๒ ๑๐๐ 
5. ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี ๖๒ ๕๑ ๑๑ - - ๖๒ ๑๐๐ 

รวม ๓๑๐ ๒๕๓ ๕๗   ๓๑๐ ๑๐๐ 
 
 
 
 
 
 
 



 ๑๗ 

 
❖ ผลการทดสอบระดับชาติของผู้เรียนด้านการอ่านของผู้เรียน (Reading Test: RT) 
  ๑) ผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู ้เร ียน (RT) ชั ้นประถมศึกษาปีที ่  ๑  
ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 
 

สมรรถนะ 
คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 

ระดับโรงเรียน ระดับเขตพื้นที่ ระดับประเทศ 
การอ่านออกเสียง ๕๓.๒๕ ๖๙.๐๑ ๖๙.๙๕ 

การอ่านรู้เรื่อง ๕๔.๕๐ ๗๖.๕๕ ๗๒.๗๙ 
รวม ๒ สมรรถนะ ๕๓.๘๗ ๗๒.๗๙ ๗๑.๓๘ 

 
*หมายเหตุ :  คะแนนเฉลี่ยด้านการอ่านออกเสียงและด้านการอ่านรู้เรื่อง ต่ำกว่า ระดับเขตพื้นที่และ
ระดับประเทศ คะแนนเฉล่ียรวมทั้งสองสมรรถนะ ต่ำกว่า ระดับระดับเขตพื้นท่ีและระดับประเทศ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  
  จากกราฟเปร ียบเท ียบผลการประเม ินด ้ านการอ ่าน ของผ ู ้ เร ียน (Reading Test: RT)  
ช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ พบว่า ด้านการอ่านออกเสียง (๕๓.๒๕) คะแนนเฉล่ียต่ำกว่าระดับ
เขตพื้นท่ีการศึกษา (๖๙.๐๑) อยู่ (๑๕.๗๖) คะแนนเฉล่ียต่ำกว่าระดับประเทศ (๖๙.๙๕) อยู่ (๑๖.๗) ด้านการ
อ่านรู้เรื่อง (๕๔.๕๐) คะแนนเฉล่ียต่ำกว่าระดับเขตพื้นท่ีการศึกษา (๗๖.๕๕) อยู่ (๒๒.๐๕) คะแนนเฉล่ียต่ำกว่า
ระดับประเทศ (๗๒.๗๙) อยู่ (๑๘.๒๙) รวมทั้งสองสมรรถนะ (๕๓.๘๗) คะแนนเฉล่ียต่ำกว่าระดับเขตพื้นท่ี
การศึกษา (๗๒.๗๙) อยู่ (๑๘.๙๒) คะแนนเฉล่ียสูงกว่าระดับประเทศ (๗๑.๓๘) อยู่ (๑๗.๕๑) ตามลำดับ 
 

๐.๐๐
๒๐.๐๐
๔๐.๐๐
๖๐.๐๐
๘๐.๐๐

การอ่านออกเสียง การอ่านรู้เรื่อง รวม ๒ สมรรถนะ
ระดับโรงเรียน ๕๓.๒๕ ๕๔.๕๐ ๕๓.๘๗
ระดับเขตพ้ืนที่ ๖๙.๐๑ ๗๖.๕๕ ๗๒.๗๙
ระดับประเทศ ๖๙.๙๕ ๗๒.๗๙ ๗๑.๓๘

ผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน 
(Reading Test: RT)

ชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 

ข้อมูลผลทดสอบระดับชาติ 



 ๑๘ 

๒) คะแนนเฉลี่ยร้อยละของจำนวนนักเรียนที่มีผลการประเมินความสามารถ ด้านการอ่านของ
ผู้เรียน (RT) ช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ จำแนกตามระดับคุณภาพ 

 

สมรรถนะ 
จำนวนและร้อยละของนักเรียน จำแนกตามระดับคุณภาพ 

ดีมาก ดี พอใช ้ ปรับปรุง 
จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ 

การอ่านออกเสียง ๕ ๓๑.๒๕ ๔ ๒๕.๐๐ ๔ ๒๕.๐๐ ๓ ๑๘.๗๕ 
การอ่านรู้เรื่อง ๒ ๑๒.๕๐ ๗ ๔๓.๗๕ ๗ ๔๓.๗๕ - ๐ 

รวม ๒ สมรรถนะ ๔ ๒๕.๐๐ ๕ ๓๑.๒๕ ๕ ๓๑.๒๕ ๒ ๑๒.๕๐ 
 
*หมายเหตุ :  คะแนนเฉลี่ยร้อยละของจำนวนนักเรียนที่มีผลการประเมินความสามารถ ด้านการอ่านของ
ผู้เรียน (RT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ ด้านการอ่านออกเสียง อยู่ในระดับ ดีมาก ร้อยละ 
๓๑.๒๕ อยู่ในระดับ ดี ร้อยละ ๒๕.๐๐ ด้านการอ่านรู้เรื่อง อยู่ในระดับ ดีมาก ร้อยละ๑๒.๕๐ อยู่ในระดับ ดี 
ร้อยละ ๔๓.๗๕ รวมทั้งสองสมรรถนะ อยู่ในระดับ ดีมาก ร้อยละ ๒๕.๐๐อยู่ในระดับ ดี ร้อยละ ๓๑.๒๕ 

 
๓) ผลเปรียบเทียบผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (RT) ชั้นประถมศึกษา 

ปีท่ี ๑ และ ร้อยละของผลต่างระหว่างปีการศึกษา ๒๕๖๓ - ๒๕๖๔ 
 

สมรรถนะ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 
ร้อยละของผลต่าง 
ระหว่างปีการศึกษา 

การอ่านออกเสียง ๘๑.๒๐ ๕๓.๒๕ -๒๗.๙๕ 
การอ่านรู้เรื่อง ๗๔.๐๐ ๕๔.๕๐ -๑๙.๕๐ 

รวม ๒ สมรรถนะ ๗๗.๖๐ ๕๓.๘๗ -๒๓.๗๓ 
 
*หมายเหตุ :  คะแนนเฉล่ียการอ่านออกเสียงและการอ่านรู้เรื่อง ปีการศึกษา ๒๕๖๔ ต่ำกว่า ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 

   คะแนนเฉล่ียรวมทั้งสองสมรรถนะ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ ต่ำกว่า ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๑๙ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 จากกราฟเปรียบเทียบผลการประเมินด้านการอ่านของผู้เรียน (Reading Test: RT) ช้ันประถมศึกษา
ปีที่ ๑ ปี ๒๕๖๒ - ๒๕๖๔ พบว่า ด้านการอ่านออกเสียง ปีการศึกษา ๒๕๖๔ (๕๓.๒๕) มีคะแนนเฉลี่ยตำ่กว่า 
ปีการศึกษา ๒๕๖๓ (๘๑.๒๐) และปีการศึกษา ๒๕๖๒ (๙๔.๕๐) ด้านการอ่านรู้เรื่อง (๕๔.๕๐) มีคะแนนเฉล่ีย
ต่ำกว่า ปีการศึกษา ๒๕๖๓ (๗๔.๐๐) และปีการศึกษา ๒๕๖๒ (๘๙.๗๕) รวมทั้งสองสมรรถนะ (๕๓.๘๗) มี
คะแนนเฉล่ียต่ำกว่า ปีการศึกษา ๒๕๖๓ (๗๗.๖๐) และปีการศึกษา ๒๕๖๒ (๙๒.๑๒) ตามลำดับ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๐.๐๐
๒๐.๐๐
๔๐.๐๐
๖๐.๐๐
๘๐.๐๐

๑๐๐.๐๐

การอ่านออกเสียง การอ่านรู้เรื่อง รวม ๒ สมรรถนะ
ปี ๒๕๖๒ ๙๔.๕๐ ๘๙.๗๕ ๙๒.๑๒
ปี ๒๕๖๓ ๘๑.๒๐ ๗๔.๐๐ ๗๗.๖๐
ปี ๒๕๖๔ ๕๓.๒๕ ๕๔.๕๐ ๕๓.๘๗

ร้อ
ยล

ะ

เปรียบเทียบร้อยละผลการประเมินความสามารถด้านการอ่าน
ของผู้เรียน (Reading Test: RT) 

ชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ - ๒๕๖๔  



 ๒๐ 

❖ ผลการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๓ 
 

๑) ผลการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๓ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 
 

สมรรถนะ 
คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 

ระดับโรงเรียน ระดับ สพฐ. ระดับประเทศ 
ภาษาไทย ๔๗.๖๒ ๕๕.๔๘ ๕๖.๑๔ 

คณิตศาสตร์ ๒๓.๗๓ ๔๘.๗๓ ๔๙.๔๔ 
รวม ๒ สมรรถนะ ๓๕.๖๘ ๕๒.๑๑ ๕๒.๘๐ 

 
*หมายเหตุ :  คะแนนเฉล่ียวิชาภาษาไทย และวิชาคณิตศาสตร์ ต่ำกว่า ระดับ สพฐ. และระดับประเทศ 

   คะแนนเฉล่ียรวมทั้งสองสมรรถนะ ต่ำกว่า ระดับ สพฐ. และระดับประเทศ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 จากกราฟเปรียบเทียบผลการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที ่ ๓ ปีการศึกษา 
๒๕๖๔ พบว่า สมรรถนะภาษาไทย (๔๗.๖๒) คะแนนเฉลี่ยต่ำกว่าระดับ สพฐ. (๕๕.๔๘) อยู่ (๗.๘๖) คะแนน
เฉลี่ยต่ำกว่าระดับประเทศ (๕๖.๑๔) อยู่ (๘.๕๒) สมรรถนะคณิตศาสตร์ (๒๓.๗๓) คะแนนเฉลี่ยต่ำกว่าระดับ 
สพฐ. (๔๘.๗๓) อยู่ (๒๕) คะแนนเฉลี่ยต่ำกว่าระดับประเทศ (๔๙.๔๔) อยู่ (๒๕.๗๑) รวมทั้งสองสมรรถนะ 
(๓๕.๖๘) คะแนนเฉล่ียต่ำกว่าระดับ สพฐ. (๕๒.๑๑) อยู่ (๑๖.๔๓) คะแนนเฉล่ียต่ำกว่าระดับประเทศ (๕๒.๘๐) 
อยู่ (๑๗.๑๒) ตามลำดับ 
 
 
 
 

๐.๐๐
๑๐.๐๐
๒๐.๐๐
๓๐.๐๐
๔๐.๐๐
๕๐.๐๐
๖๐.๐๐

ภาษาไทย คณิตศาสตร์ รวม ๒ สมรรถนะ
ระดับโรงเรียน ๔๗.๖๒ ๒๓.๗๓ ๓๕.๖๘
ระดับ สพฐ. ๕๕.๔๘ ๔๘.๗๓ ๕๒.๑๑
ระดับประเทศ ๕๖.๑๔ ๔๙.๔๔ ๕๒.๘๐

ผลการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT)
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 



 ๒๑ 

๒) ผลการเปรียบเทียบผลการประเมินทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (NT) 
 ปีการศึกษา ๒๕๖๓ – ๒๕๖๔ 

 

สมรรถนะ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 
ร้อยละของผลต่าง 
ระหว่างปีการศึกษา 

ภาษาไทย ๕๑.๘๕ ๔๗.๖๒ -๔.๒๓ 
คณิตศาสตร์ ๓๗.๑๔ ๒๓.๗๓ -๑๓.๔๑ 

รวม ๒ สมรรถนะ ๔๔.๕๐ ๓๕.๖๘ -๘.๘๒ 
 
*หมายเหตุ :  คะแนนเฉล ี ่ ยว ิชาภาษาไทยและว ิชาคณ ิตศาสตร ์  ป ีการศ ึกษา ๒๕๖๔  ต ่ำกว่า  
ปีการศึกษา ๒๕๖๓ คะแนนเฉล่ียรวมทั้งสองสมรรถนะ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ ต่ำกว่า ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 จากกราฟเปรียบเทียบผลการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที ่ ๓ ปีการศึกษา 
๒๕๖๒  -๒๕๖๔ พบว่า สมรรถนะภาษาไทย ปีการศึกษา ๒๕๖๔ (๔๗.๖๒) คะแนนเฉลี่ยต่ำกว่าปีการศึกษา 
๒๕๖๓ (๕๑.๘๕) อยู่ (๔.๒๓) แต่สูงกว่าปีการศึกษา ๒๕๖๒ (๔๔ .๓๕) อยู่ (๓.๒๗) สมรรถนะคณิตศาสตร์  
ปีการศึกษา ๒๕๖๔ (๒๓.๗๓) มีคะแนนเฉลี่ยต่ำกว่าปีการศึกษา ๒๕๖๓ (๓๗.๑๔) อยู่ (๑๓.๔๑) และต่ำกวา่ปี
การศึกษา ๒๕๖๒ (๔๑.๕๗) อยู่ (๑๗.๘๔) รวมทั้ง ๒ สมรรถนะปีการศึกษา ๒๕๖๔ (๓๕.๖๘) มีคะแนนเฉล่ียต่ำ
กว่าปีการศึกษา ๒๕๖๓ (๔๔.๕๐) อยู่ (๘.๘๒) และต่ำกว่าปีการศึกษา ๒๕๖๒ (๔๒.๙๖) อยู่ (๗.๒๘) ตามลำดับ 
 
 
 
 
 
 

๐.๐๐
๑๐.๐๐
๒๐.๐๐
๓๐.๐๐
๔๐.๐๐
๕๐.๐๐
๖๐.๐๐

ภาษาไทย คณิตศาสตร์ รวม ๒ สมรรถนะ
ปี ๒๕๖๒ ๔๔.๓๕ ๔๑.๕๗ ๔๒.๙๖
ปี ๒๕๖๓ ๕๑.๘๕ ๓๗.๑๔ ๔๔.๕๐
ปี ๒๕๖๔ ๔๗.๖๒ ๒๓.๗๓ ๓๕.๖๘

ร้อ
ยล

ะ

เปรียบเทียบร้อยละผลการประเมินความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (NT) 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ - ๒๕๖๔  



 ๒๒ 

❖ ผลการประเมินคุณภาพผู้เรียน (O-NET) ระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๖ 
๑) ผลการประเมินคุณภาพผู้เรียน (O-NET) ช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๖ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 
 

สมรรถนะ 
คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 

ระดับโรงเรียน ระดับ สพฐ. ระดับประเทศ 
ภาษาไทย ๕๓.๕๓ ๔๙.๕๔ ๕๐.๓๘ 

คณิตศาสตร์ ๓๓.๘๔ ๓๕.๘๕ ๓๖.๘๓ 
วิทยาศาสตร์ ๓๕.๒๕ ๓๓.๖๘ ๓๔.๒๑ 
ภาษาอังกฤษ ๓๓.๗๕ ๓๕.๔๖ ๓๙.๒๒ 

รวม ๔ สมรรถนะ ๓๙.๐๙ ๓๘.๖๓ ๔๐.๑๖ 
 
*หมายเหตุ :  คะแนนเฉล่ียวิชาภาษาไทยและวิชาวิทยาศาสตร์ สูงกว่า ระดับ สพฐ. และระดับประเทศ 
   คะแนนเฉล่ียรวม ๔ สมรรถนะ สูงกว่า ระดับ สพฐ. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 จากกราฟเปรียบเทียบผลการประเมินคุณภาพผู้เรียน (O-NET) ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ปีการศึกษา 
๒๕๖๔ พบว่า สมรรถนะภาษาไทย (๕๓.๕๓) คะแนนเฉล่ียสูงกว่าระดับ สพฐ. (๔๙.๕๔) อยู่ (๓.๙๙) และสูงกว่า
ระดับประเทศ (๕๐.๓๘) อยู่ (๓.๑๕) สมรรถนะคณิตศาสตร์ (๓๓.๘๔) คะแนนเฉลี่ยต่ำกว่าระดับ สพฐ. 
(๓๕.๘๕) อยู่ (๒.๐๑) และต่ำกว่าระดับประเทศ (๓๖.๘๓) อยู่ (๒.๙๙) สมรรถนะวิทยาศาสตร์ (๓๕.๒๕) 
คะแนนเฉลี่ยสูงกว่าระดับ สพฐ. (๓๓.๖๘) อยู่ (๑.๕๗) และสูงกว่าระดับประเทศ (๓๔ .๒๑) อยู่ (๑.๐๔) 
สมรรถนะภาษาอังกฤษ (๓๓ .๗๕) คะแนนเฉลี ่ยต่ำกว่าระดับ สพฐ . (๓๕.๔๖) อยู ่ (๑.๗๑) และต่ำกว่า
ระดับประเทศ (๓๙.๒๒) อยู่ (๕.๔๗) รวมทั้ง ๔ สมรรถนะ (๓๙.๐๙) คะแนนเฉล่ียสูงกว่าระดับ สพฐ. (๓๘.๖๓) 
อยู่ (๐.๔๖) แต่ต่ำกว่าระดับประเทศ (๔๐.๑๖) อยู่ (๑.๐๗) ตามลำดับ 
 

๐.
๑๐.
๒๐.
๓๐.
๔๐.
๕๐.
๖๐.

ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ รวม ๔ 
สมรรถนะ

ระดับโรงเรียน ๕๓.๕๓ ๓๓.๘๔ ๓๕.๒๕ ๓๓.๗๕ ๓๙.๐๙
ระดับ สพฐ. ๔๙.๕๔ ๓๕.๘๕ ๓๓.๖๘ ๓๕.๔๖ ๓๘.๖๓
ระดับประเทศ ๕๐.๓๘ ๓๖.๘๓ ๓๔.๒๑ ๓๙.๒๒ ๔๐.๑๖

ผลการประเมินคุณภาพผู้เรียน (O-NET)
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 



 ๒๓ 

๒) ผลการเปรียบเทียบผลการประเมินทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู ้เร ียนระดับชาติ       
(O-NET) ปีการศึกษา ๒๕๖๓ – ๒๕๖๔ 

 

สมรรถนะ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 
ร้อยละของผลต่าง 
ระหว่างปีการศึกษา 

ภาษาไทย ๕๑.๙๒ ๕๓.๕๓ +๑.๖๑ 
คณิตศาสตร์ ๒๖.๑๑ ๓๓.๘๔ +๗.๗๓ 
วิทยาศาสตร์ ๓๔.๑๘ ๓๕.๒๕ +๑.๐๗ 
ภาษาอังกฤษ ๓๑.๙๔ ๓๓.๗๕ +๑.๘๑ 

รวม ๔ สมรรถนะ ๓๖.๐๔ ๓๙.๐๙ +๓.๐๕ 
 
*หมายเหตุ :  คะแนนเฉล่ียวิชาภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และภาษาอังกฤษ ปีการศึกษา ๒๕๖๔  
   สูงกว่า ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 

   คะแนนเฉล่ียรวมทั้ง ๔ สมรรถนะ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ สูงกว่า ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 จากกราฟเปรียบเทียบร้อยละผลการประเมินความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (O-NET) 
ช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๖ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ - ๒๕๖๔ พบว่า สมรรถนะภาษาไทย ปีการศึกษา ๒๕๖๔ (๕๓.๕๓) 
คะแนนเฉลี่ยสูงกว่าปีการศึกษา ๒๕๖๓ (๕๑.๙๒) อยู่ (๑.๖๑) และสูงกว่าปีการศึกษา ๒๕๖๒ (๔๙.๓๘) อยู่ 
(๔.๑๕) สมรรถนะคณิตศาสตร์ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ (๓๓ .๘๔) มีคะแนนเฉลี่ยสูงกว่าปีการศึกษา ๒๕๖๓ 
(๒๖.๑๑) อยู่ (๗.๗๓) และสูงกว่าปีการศึกษา ๒๕๖๒ (๓๒.๕๐) อยู่ (๑.๓๔) สมรรถนะวิทยาศาสตร์ ปีการศึกษา 
๒๕๖๔ (๓๕.๒๕) คะแนนเฉล่ียสูงกว่าปีการศึกษา ๒๕๖๓ (๓๔.๑๘) อยู่ (๑.๐๗) และสูงกว่าปีการศึกษา ๒๕๖๒ 
(๓๑.๒๒) อยู่ (๔.๐๓) สมรรถนะภาษาอังกฤษ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ (๓๓.๗๕) มีคะแนนเฉล่ียสูงกว่าปีการศึกษา 
๒๕๖๓ (๓๑.๙๔) อยู่ (๑.๘๑) และสูงกว่าปีการศึกษา ๒๕๖๒ (๒๘.๗๕) อยู่ (๕) ตามลำดับ 
 

๐.
๑๐.
๒๐.
๓๐.
๔๐.
๕๐.
๖๐.

ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ เฉลี่ยรวม
ปี 2562 ๔๙.๓๘ ๓๒.๕ ๓๑.๒๒ ๒๘.๗๕ ๓๕.๔๖
ปี 2563 ๕๑.๙๒ ๒๖.๑๑ ๓๔.๑๘ ๓๑.๙๔ ๓๖.๐๔
ปี 2564 ๕๓.๕๓ ๓๓.๘๔ ๓๕.๒๕ ๓๓.๗๕ ๓๙.๐๙

ร้อ
ยล

ะ

เปรียบเทียบร้อยละผลการประเมินความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ 
(O-NET) ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ - ๒๕๖๔  



 ๒๔ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ส่วนที่ ๒ 
รายงานผลการประเมินตนเอง 

ตามมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนบ้านเพี้ยฟานโนนตุ่น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๒๕ 

ส่วนท่ี ๒ 
รายงานผลการประเมินตนเองตามมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนบ้านเพ้ียฟานโนนตุ่น 

 
๒.๑  ผลการประเมินมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

๒.๑.๑  มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียน 
๑) ระดับคุณภาพ  ดี 
๒) วิธีการพัฒนา ข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ 

(๑)  วิธีการพัฒนา   
๑) โรงเรียนมีกระบวนการพัฒนาคุณภาพผู ้เร ียนด้วยวิธีที ่หลากหลาย โดยให้

ความสำคัญด้านผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียนและกระบวนการเกิดองค์ความรู้ของผู้เรียน
เป็นหลัก มีจุดเน้นประจำโรงเรียนคืออ่านออก เขียนได้ คิดเลขเป็น มีจิตสาธารณะ เรียนรู้
อย่างมความสุขด้วยกระบวนการแบบ Active Learning 

๒) โรงเรียนมีการออกแบบกิจกรรมการเรียนการสอนที่หลากหลายเน้นกิจกรรมท่ี
ผู้เรียนได้เกิดการเรียนรู้ด้วยตนเองอย่างเหมาะสม เช่น การเรียนรู้ผ่านการลงมือปฏิบัติจริง 
การเรียนรู้โดยการสร้างชิ้นงาน การเรียนรู้ผ่านเกม การเรียนรู้ผ่านกิจกรรมโครงงาน การใช้
ปัญหาเป็นฐานในการระดมความคิดเพื่อแก้ปัญหาด้วยภาษาหรือวิธีการของตนเอง และ
สร้างสรรค์ผลงานด้วยความภาคภูมิใจ สามารถสร้างองค์ความรู้ เชื ่อมโยงความรู้เดิมกับ
ความรู้ใหม่ได้ มุ่งเน้นการใช้เทคโนโลยีและการสื่อสารทางอินเทอร์เน็ตในการพัฒนาผู้เรียน
เพื่อเกิดทักษะด้านเทคโนโลยี 

๓) โรงเรียนได้ส่งเสริมนิสัยรักการอ่านแก่นักเรียน โดยมีการจัดโครงการรักการอ่าน 
เพื่อส่งเสริมและปลูกฝังให้ผู้เรียนเกิดนิสัยรักการอ่าน เห็นความสำคัญของการอ่าน จดบันทึก
การอ่าน โดยโครงการมีการคอยกำกับติดตามจากครูผู้สอนทุกสัปดาห์ อีกท้ังยังมีการทดสอบ
การอ่านการเขียน และการคิดคำนวณ ภาคเรียนละ ๒ ครั้ง หากพบว่าผู้เรียนอ่านไม่ออก
เขียนไม่ได้คิดคำนวณไม่เป็น ครูจัดสอนซ่อมเสริม     

๔) โรงเรียนดำเนินการปรับปรุงห้องสมุด ให้ทันสมัยและสวยงามเพื่อให้เป็นแหล่ง
เรียนรู้สืบค้นข้อมูลในรูปแบบที่หลากหลาย มุ่งเน้นนโยบาย ๓ D หนังสือดี บรรณารักษ์ดี 
สภาพแวดล้อมและบรรยากาศดี มุ่งให้ผู้เรียนใช้เป็นแหล่งเรียนรู้ที ่สำคัญในการสร้างองค์
ความรู้ 

๕) โรงเร ียนดำเนินโครงการพัฒนาและส่งเสริมคุณภาพผู ้ เร ียนเพื ่อสร้างขีด
ความสามารถในการแข่งขันและการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยมีการจัดหาแนว
ข้อสอบและเทคนิคการทำข้อสอบมาให้ผู้เรียนได้ฝึกคิดฝึกทำในรูปแบบต่าง ๆ ในทุกช่วงช้ัน 
ทำให้ผู้เรียนเกิดประสบการณ์และพร้อมในการลงสู่สนามจริงในอนาคต 

๖) โรงเรียนได้ส่งเสริมให้นักเรียนแสดงศักยภาพในการเป็นผู้นำในด้านต่าง ๆ ผ่าน
หลายกิจกรรมที่เหมาะสมกับความสนใจและความถนัดของนักเรียน เช่น การทำงานในรูป
สภานักเรียนตามโครงการกิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน การทำงานเป็นตัวแทน
หัวหน้าช้ัน การทำหน้าท่ีสหกรณ์โรงเรียน และการทำหน้าท่ีบรรณารักษ์ตัวจ๋ิว เป็นต้น   

๗) โรงเรียนมีการพัฒนาคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียนด้วยวิธีการท่ีหลากหลาย   
ค ือ ความประพฤติด ้านค ุณธรรมจร ิยธรรมค่าน ิยมและจ ิตสำน ึก ได ้แก ่  ก ิจกรรม



 ๒๖ 

คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของโรงเร ียน  และค่านิยม ๑๒ ประการ กิจกรรมส่งเสริม
ประชาธิปไตยในโรงเรียน/สภานักเรียน กิจกรรมสุภาวะดีชีวีมีสุข กิจกรรมเด็กดีศรีเพี้ยฟาน
โนนตุ่น กิจกรรมโรงเรียนปลอดขยะ (Zero Waste) กิจกรรมส่งเสริมกิจกรรมเศรษฐกิจ
พอเพียง จากโครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนและส่งเสริมการจัดการศึกษา เป็นต้น   

๘) การส่งเสริมให้ผู ้เรียนสามารถดูและรักษาสุขภาพกายสุขภาพจิตของตนเองให้
แข็งแรงอยู่เสมอ โดยโรงเรียนได้จัดทำโครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนและส่งเสริมการจัด
การศึกษา ผ่านกิจกรรมโรงเรียนปลอดขยะ (Zero Waste) กิจกรรมสุภาวะดีชีวีมีสุข และ
กิจกรรมเศรษฐกิจพอเพียงเป็นต้น เพื่อให้ผู้เรียนรู้จักป้องกันและหลีกเลี่ยงจากสิ่งที่จะเป็น
อันตรายต่อการดำเนินชีวิต และการอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข 

 

(๒) ข้อมูล เอกสาร หลักฐาน ที่สนบัสนนุผลการประเมินตนเอง 
๑) นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ - ๖ มีความสามารถในการอ่านออกเสียง อ่านรู้

เรื่อง การเขียนคำ และการเขียนเรื่อง ตามแบบประเมินและเกณฑ์การประเมินของสำนัก
ทดสอบทางการศึกษา สพฐ. 

๒) นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๑ มีคะแนนเฉล่ียความสามารถในการอ่านออกเสียง
และความสามารถในการอ่านรู้เรื่อง ร้อยละ ๕๓.๘๗ จากแบบทดสอบความสามารถในการ
อ่าน (Reading Test) ของ สพฐ. 

๓) นักเรียนชั ้นประถมศึกษาปีที ่ ๑ มีความสามารถในการอ่านออกเสียงและ
ความสามารถในการอ่านรู้เรื่อง อยู่ในระดับ ดีมาก ร้อยละ ๒๕ และอยู่ในระดับ ดี ร้อยละ 
๓๑.๒๕  จากแบบทดสอบความสามารถในการอ่าน (Reading Test) ของ สพฐ. 

๔) นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที ่ ๓ มีคะแนนเฉลี่ยของสมรรถนะภาษาไทยและ
คณิตศาสตร์ ร้อยละ ๓๕.๖๘ จากการประเมินคุณภาพผู้เรียน National Test (NT) ของ 
สพฐ. 

 ๕) นักเรียนชั ้นประถมศึกษาปีที ่ ๖ มีคะแนนเฉลี ่ยวิชาภาษาไทย คณิตศาสตร์ 
วิทยาศาสตร์ และภาษาอังกฤษ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ สูงกว่าปีการศึกษา ๒๕๖๓  จากการ
ประเมินคุณภาพผู้เรียน (O-NET) ของ สพฐ. 

 ๖) นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที ่ ๖ มีคะแนนเฉลี่ยวิชาภาษาไทย ร้อยละ ๕๓.๕๓ 
และคะแนนเฉลี่ยวิชาวิทยาศาสตร์ ร้อยละ ๓๕.๒๕ สูงกว่าระดับประเทศ จากการประเมิน
คุณภาพผู้เรียน (O-NET) ของ สพฐ. 

๗) นักเรียนมากกว่าร้อยละ ๘๐ ได้ระดับผลการเรียนเฉลี่ยในแต่ละกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ ระดับ ๓ ขึ้นไป 

๘) นักเรียนร้อยละ ๘๐  มีระดับผลการเรียนเฉล่ียตามหลักสูตร ต้ังแต่ระดับ ๓ ขึ้นไป
ตามเกณฑ์ถานศึกษากำหนด 

๙) นักเรียนทุกคนมีผลงานจากการสร้างชิ ้นงานและผลงานประดิษฐ์ใหม่ และ
สามารถอธิบายหลักการ แนวคิด ขั้นตอนการทำงาน และปัญหาอุปสรรคของการทำงานได้ 

๑๐) นักเรียนทุกคนเกิดการเรียนรู้ที ่มีความสุขจากกิจกรรมและกระบวนจัดการ
เรียนรู้ท่ีหลากหลาย 



 ๒๗ 

๑๑) นักเรียนร้อยละ ๑๐๐ มีผลการประเมิน “ผ่านเกณฑ์” การประเมินกิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน 

๑๒) นักเรียนร้อยละ ๑๐๐ มีผลการประเมินสมรรถนะสำคัญ ระดับดี ขึ้นไป 
๑๓) นักเรียนทุกคนสามารถสืบค้นข้อมูลจากอินเตอร์เน็ต และสรุปความรู้ด้วยตนเอง  
๑๔) นักเรียนมีผลการประเมินมาตรฐานโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.  ด้านนักเรียน อยู่ใน

ระดับดีเยี่ยม ๕ ประเด็น คือ มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับคุณธรรม สามารถจัดทำโครงงาน
คุณธรรม เป็นผู้นำด้านคุณธรรม การปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างท่ีดี  มีพฤติกรรมท่ีพึงประสงค์ใน
โรงเรียนเพิ่มขึ้น และมีคุณภาพในระดับดี  ในประเด็น การสร้างเครือข่ายและการมีส่วนร่วม                 

๑๕) นักเรียนทุกคนร่วมกิจกรรมจิตอาสาของโรงเรียนและชุมชนบ้านเพี้ยฟานและ
บ้านโนนตุ่น 

๑๖) นักเรียนทุกคนมีความรับผิดชอบ มีวินัย มีภาวะผู้นำ มีจิตอาสา อยู่ร่วมกับคน
อื่นอย่างมีความสุข เข้าใจผู้อื่น ไม่มีความขัดแย้งกับผู้อื่น 

๑๗) นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๖ ทุกคน มีความรู้และทักษะพื้นฐานต่องานอาชีพ
อย่างน้อย ๑ อย่าง 

๑๘) นักเรียนทุกคนมีส่วนร ่วมในกิจกรรมประเพณีของท้องถิ ่นและ เข้าใจถึง
ความสำคัญและท่ีมาของประเพณีต่าง ๆ  

๑๙) นักเรียนมีช้ินงานและนวัตกรรมจากการจัดการเรียรู้ 
๒๐) มีการสอนงานอาชีพให้นักเรียน ทำให้มีโครงการหนึ่งผลงานหนึ่งผลิตภัณฑ์ของ

นักเรียน 
๒๑) นักเรียนทุกคนไม่เกี่ยวข้องสิ่งเสพติด  โรงเรียนมีโครงการระบบดูแลช่วยเหลือ

นักเรียนอย่างเข้มแข็ง 
๒๒) นักเรียนทุกคนไม่มีการทะเลาะวิวาทในโรงเรียน  
๒๓) นักเรียนร้อยละ ๙๕ มีน้ำหนัก ส่วนสูง ตามเกณฑ์กรมอนามัย และมีสุขภาพ

แข็งแรง  
๒๔) นักเรียนทุกคนได้รับการเยี ่ยมบ้าน และโรงเรียนนำข้อมูลมาใช้ในการดูแล

ช่วยเหลือผู้เรียน 
๒๕) แผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา แผนปฏิบัติการประจำปี แผนการจัดการ

เรียนรู้ เกียรติบัตร โล่รางวัล  ภาพถ่าย  ผลงาน/ชิ้นงานของครูและนักเรียน ผลสอบ  
O - NET, NT, RT ฯลฯ ผลสอบข้อสอบกลางประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ หนังสือราชการ 
บันทึกการแสดงความช่ืนชม ภาพการปฏิบัติงานท่ีมีคุณภาพของครู นักเรียน แบบปพ. ต่าง ๆ 
แผนการจัดการเรียนรู้ บันทึกการนิเทศภายใน รายงานกิจกรรม/โครงการ ผลการวิเคราะห์
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของโรงเรียน ฯลฯ   

 
 
 
 
 



 ๒๘ 

(๓) จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา ข้อเสนอแนะ และแผนการพัฒนาคุณภาพให้สูงขึ้น 
๓.๑ จุดเด่น 

๑) ผู้เรียนมีพัฒนาการในการอ่านและเขียน สามารถอ่านออกและเขียนได้ 
๒) ผู้เรียนมีความสามารถและทักษะในการใช้เทคโนโลยีในการสร้างองค์ความรู้

และการเรียนรู้ในช่วงสถานการณ์ที่มีการเรียนในรูปแบบ On Hand On demand และ
Online 

๓) ผู้เรียนมีความก้าวหน้าจากพื้นฐานเดิมในแต่ละปีในด้านความรู้ ความเข้าใจ 
และทักษะต่าง ๆ ตามหลักสูตรในกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่าง ๆ 

๔) ผู้เรียนมีความสามารถในการสร้างนวัตกรรมและช้ินงานจากเรียนรู้ พร้อมท้ัง
สามารถแก้ปัญหาได้อย่างเหมาะสมในการสร้างนวัตกรรม 

๕) ผู้เรียนสุขภาวะท่ีดีและมีสุนทรียภาพ มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง 
๖) ผู้เรียนมีความสุภาพอ่อนน้อม  เมตตา  มีจิตอาสา และมีคุณลักษณะอันพึง

ประสงค์ 
๗) ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้อย่างมีความสุขจากกระบวนการจัดการเรียนร ู ้ ท่ี

หลากหลายและเน้นการลงมือปฏิบัติจริง 
๓.๒ จุดที่ควรพัฒนา 

๑) การพัฒนาความสามารถในด้านการคิดคำนวณ คิดวิเคราะห์ให้กับผู้เรียน
อย่างจริงจังและต่อเนื่อง 

๒) การพัฒนาความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษให้กับผู้เรียน 
๓) การพัฒนาค่าเฉล่ียผลการทดสอบระดับชาติของผู้เรียนทุกระดับช้ันให้สูงขึ้น 

หรือคุณภาพเป็นไปตามเป้าหมายอย่างต่อเนื่องเป็นลำดับ 
๔) การพัฒนาทักษะการแก้ปัญหาและการสร้างนวัตกรรมการเรียนรู้ของผู้เรียน 
๕) การพัฒนากระบวนการการจัดการเร ียนร ู ้ ในร ูปแบบ On Hand On 

Demand และ Online ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเช้ือไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ 
๓.๓ ข้อเสนอแนะ 

1) จัดทำการวิจัยในชั้นเรียน นำกระบวนการวิจัยมาใช้การพัฒนาผู้เรียนอยา่ง
ต่อเนื่อง  

2) สนับสนุนให้นักเรียนสร้างนวัตกรรมให้หลากหลาย  
3) ส่งเสริมพัฒนาความสามารถด้านการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสาร  

๓.๔ แผนการพัฒนาคุณภาพที่ยกระดับให้สูงขึ้น 
๑) พัฒนาให้นักเรียนมีทักษะในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิด

คำนวณ และการพัฒนาความสามารถทางภาษาอังกฤษให้ผู ้เรียนให้เป็นไปตามเกณฑ์ท่ี
โรงเรียนกำหนดในแต่ระดับช้ัน  

๒) พัฒนาให้นักเรียนมีความสามารถในการคิดจำแนก แยกแยะ ใคร่ครวญ
ไตร่ตรอง พิจารณาอย่างรอบคอบโดยใช้เหตุผลประกอบการตัดสินใจ มีการอภิปราย
แลกเปล่ียนความคิดเห็น และแก้ปัญหาอย่างมีเหตุผล   

๓) พัฒนาให้นักเรียนมีความสามารถในการรวบรวมความรู้ได้ท้ังด้วยตนเองและ
การทำงานเป็นทีม เช่ือมโยงองค์ความรู้ และประสบการณ์มาใช้ในการสร้างสรรค์ส่ิงใหม่ ๆ 



 ๒๙ 

๔) พัฒนาให้นักเรียนมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
ส่ือสารเพื่อพัฒนาตนเอง และสังคมในด้านการเรียนรู้ การส่ือสาร การทำงาน อย่างสร้างสรรค์ 
และมีคุณธรรม  

๕) พัฒนาให้นักเรียน มีความก้าวหน้าในการเรียนรู้ตามหลักสูตรสถานศึกษา
จากพื้นฐานเดิมในด้านความรู้ ความเข้าใจ ทักษะ  กระบวนการต่าง ๆ  

๖) พัฒนาให้นักเรียนมีความก้าวหน้าในผลการทดสอบระดับชาติ มีความรู้ 
ทักษะพื้นฐานในการจัดการเจตคติท่ีดีพร้อมท่ีจะศึกษาต่อในระดับช้ันท่ีสูงขึ้น มีพฤติกรรมเป็น
ผู้ท่ีมีคุณธรรม  จริยธรรม เคารพในกฎกติกา  

๗) พัฒนาให้นักเรียนมีค่านิยมและจิตสำนึกตามที่สถานศึกษามีความภูมิใจใน
ท้องถิ่น เห็นคุณค่าของความเป็นไทย มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีไทยรวมท้ัง
ภูมิปัญญาไทย     

๘) พัฒนาให้นักเรียน มีการรักษาสุขภาพกาย สุขภาพจิต อารมณ์ และสังคม 
แสดงออกอย่างเหมาะสมในแต่ละช่วงวัย  

 
๒.๑.๒  มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ 

๑) ระดับคุณภาพ ดีเลิศ 
๒) วิธีการพัฒนา ข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ 

(๑)  วิธีการพัฒนา   
โรงเรียนบ้านเพี้ยฟานโนนตุ่น ได้กำหนดเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจมีการวาง

แผนการดำเนินการในแต่ละปีการศึกษา ไว้อย่างชัดเจนสอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษา
ความต้องการของชุมชนท้องถิ่น วัตถุประสงค์ของแผนการศึกษาแห่งชาตินโยบายของรัฐบาล
และของต้นสังกัด รวมทั้งทันต่อการเปลี่ยนแปลง ของสังคมสามารถบริหารจัดการคุณภาพ
ของสถานศึกษาอย่างเป็นระบบทั้งในส่วนการวางแผนพัฒนาคุณภาพ การจัดการศึกษาการ
ดำเนินงานตามแผนการนำแผนไปปฏิบัติ เพื ่อพัฒนาคุณภาพการศึกษามีการติดตาม 
ตรวจสอบประเมินผลและปรับปรุงพ ัฒนางานอย่างต่อเนื ่องมีการบริหารอัตรากำลัง 
ทรัพยากรทางการศึกษา และระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนมีระบบการนิเทศภายในการนำ
ข้อมูลมาใช้ในการพัฒนาบุคลากรและผู้ที่ เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วมการวางแผน ปรับปรุง
และพัฒนาและร่วมรับผิดชอบต่อผลการจัดการศึกษารวมทั้ง นำผลการประเมินไปใช้ปรับปรุง 
แก้ไข ในปีการศึกษาต่อไป ซึ่งมีวิธีการพัฒนาดังนี้ 

๑.๑ การมีส่วนร่วมจากการทำแผนหลายภาคส่วน 
๑) ประชุมช้ีแจง คณะครู บุคลากร ในการจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา

ท่ีสอดคล้องกับแผนปฏิบัติติการประจำปี   
๒) ประชุมชี ้แจงกรรมการสถานศึกษาในการจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพ

การศึกษาท่ีสอดคล้องกับแผนปฏิบัติติการประจำปี   
๓) มีการกำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมายอย่างชัดเจน โดยการวิเคราะห์

สภาพปัจจุบัน ปัญหา (SWOT)  
๔) การขอความร่วมมือจากหลายภาคส่วน ท้ังครู  ผู้ปกครอง  คณะกรรมการ

สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  ตัวแทนชุมชน ตัวแทนหน่วยงานองค์กรท้องถิ่น  และบุคลากรใน



 ๓๐ 

โรงเรียน นักเรียน ผู้ปกครอง ชุมชน คณะกรรมการสถานศึกษา และหน่วยงานราชการใน
พื้นท่ี  

๑.๒ การมีแผนการปฏิบัติงานท่ีถูกต้องชัดเจน 
๑) ผู ้บริหารสถานศึกษามีแผนงาน โครงการ หรือกิจกรรม และจัดทำ

กระบวนการทำงาน (Workflow) ที่เป็นระบบ เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาการดำเนิน
กิจกรรมต่าง ๆ ของโรงเรียน 

๒) การบริหารและการจัดการผู้บริหารสถานศึกษามีการศึกษาและทำความ
เข้าใจปรัชญาแนวคิดหลักการจัดการศึกษาปฐมวัยมีความมุ่งมั่นและพัฒนาตนเองมาโดย
ตลอด 

๓) มีการจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาและแผนปฏิบัติการประจำปี ท่ีมี
โครงการ/งาน/กิจกรรม ที่มุ่งเน้นพัฒนาคุณภาพการศึกษาและพัฒนาคุณภาพผู้เรียนอย่าง
หลากหลาย 

๔) แต่งตั ้งผู้รับผิดชอบโครงการต่าง ๆ ตามแผนปฏิบัติการประจำปี คำส่ัง
มอบหมายงานและหน้าท่ีอย่างเหมาะสม และจัดโครงสร้างการบริหารงานภายในสถานศึกษา
อย่างเป็นระบบและชัดเจน 

๑.๓ การดำเนินการตามแผนอย่างมีประสิทธิภาพ  
๑) มีการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ /ปฏิทินวิชาการ 
๒) กำหนดการส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินการตามแผนของสถานศึกษา 

บุคลากรและนักเรียน 
๓) ศึกษาวิเคราะห์กิจกรรมในปีการศึกษาท่ีผ่านมา 
๔) มีการเข้าร่วมประชุมอบรมสัมมนาตามที่หน่วยงานต้นสังกัด และส่งเสริม

ให้ครูได้อบรมพัฒนาตนเอง และนำความรู้มาใช้ในการจัดการประสบการณ์กับผู้เรียน 
๕) มีการสนับสนุนให้มีการจัดการเรียนการสอนแบบโครงงานและให้ผู้เรียนได้

เรียนรู้ตลอดเวลาท้ังในและนอกสถานท่ี  
๖) มีการจัดการส่งเสริมการพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทาง

วิชาชีพ โดยส่งเสริมให้เข้ารับการอบรมในสาขาวิชาที่สอนตามโครงการพัฒนาครูแบบครบ
วงจรและแบบออนไลน์ รวมทั้งการส่งเสริมให้ครูได้เข้ารับการอบรมเพื่อพัฒนางานในหน้าท่ี
อย่างต่อเนื่อง 

๗) มีการจัดกิจกรรมนำคณะครูศึกษาดูงานเพื ่อเพิ ่มประสบการณ์และ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับเพื่อนร่วมวิชาชีพ และสร้างขวัญและกำลังใจแก่บุคลากรในโอกาสวัน
สำคัญต่าง ๆ ตามความเหมาะสม และจัดให้มีชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาการ PLC เพื่อเป็นเวที
แลกเปล่ียนเรียนรู้ 

๘) ด้านการจัดสภาพแวดล้อม มีการพัฒนาและปรับปรุงอาคารสถานที่ได้มี
การดำเนินการอย่างต่อเนื่องตลอดปีการศึกษา ทำให้มีห้องเรียนที่สะอาด มีอาคารเรียนท่ี
มั่นคง มีส่ิงอำนวยความสะดวกพอเพียงอยู่ในสถานท่ีใช้การได้ดีและมีความปลอดภัย 

๑.๔ การกำกับติดตามตรวจสอบ 
๑) ควบคุมกำกับ ติดตาม และดำเนินการตามแผน 



 ๓๑ 

๒) นิเทศ ติดตาม ตรวจสอบ โครงการ จัดประชุมครูเพื่อปรึกษาหารือนิเทศ
ช้ันเรียนให้คำแนะนำเกี่ยวกับผู้เรียนและการจัดกิจกรรมอย่างสม่ำเสมอ 

๓) การให้คำปรึกษางานในหน้าท่ี และงานท่ีได้รับมอบหมายพิเศษ     
๔) ติดตามและตรวจสอบผลการดำเนินงานตามโครงการท่ีครูรับผิดชอบ โดย

ให้ครูท่ีรับผิดชอบงาน/โครงการ และรายงานผลการจัดกิจกรรม และนำผลการดำเนินงานไป
พัฒนาปรับปรุง 

๕) ผู้บริหารสถานศึกษาให้คำแนะนำให้คำปรึกษาทางด้านวิชาการและเอาใจ
ใส่การจัดการศึกษาเต็มเวลาและเต็มศักยภาพ เพื่อพัฒนาคุณภาพเด็กให้เต็มตามศักยภาพ 

๑.๕ มีการจัดเก็บสารสนเทศอย่างเป็นระบบและการรายงานผลการปฏิบัติงาน 
๑) มีรายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนโครงการ และจัดทำรายงานประจำปี 
๒) มีการบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศได้อย่างเป็นระบบ เป็นหมวดหมู่ 

ครอบคลุมข้อมูลสารสนเทศของแต่ละฝ่ายและทันสมัย และได้มีการจัดเก็บท้ังในรูปแบบของ
เอกสารคอมพิวเตอร์ 

๑.๖ การปรับปรุงแก้ไขและพัฒนา 
๑) มีการประชุมเพื่อปรับปรุงแก้ไขและพัฒนาการดำเนินงานกิจกรรมต่าง ๆ 

ของโรงเรียน 
๒) วิเคราะห์ รวบรวมบันทึกปัญหาของแต่ละกิจกรรม และแนวทางแก้ไข 
๓) สรุปผลเพื่อเป็นแนวทางการจัดกิจกรรมในภาคการศึกษา/ปีการศึกษา

ถัดไป 
๔) มีการกำกับติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการสถานศึกษาอย่างเป็น

ระบบ มีการแต่งต้ังคณะกรรมการตรวจสอบติดตามคุณภาพ จัดทำแผนการตรวจสอบติดตาม 
กำหนดระยะเวลาในการติดตามท่ีชัดเจน  

๕) นำปัญหา ข้อเสนอแนะจากการตรวจติดตาม เข้าประชุมทบทวนเพื่อ
ป้องกันและแก้ไขอย่างต่อเนื่องภาคเรียนละ ๑ ครั้ง 

๑.๗  การเผยแพร่ผลงาน/รางวัล 
๑) นำเสนอเผยแพร่ข่าวประชาสัมพันธ์ของโรงเรียนทาง  
    Facebook Fanpage : โรงเรียนบ้านเพี้ยฟานโนนตุ่น 
๒) นำเสนอต่อคณะกรรมการสถานศึกษา 
๓) นำเสนอต่อผู้ปกครองนักเรียน 
๔) ประชาสัมพันธ์การดำเนินงานทางหอกระจายข่าวของหมู่บ้านเพี้ยฟานและ

หมู่บ้านโนนตุ่น 
 

(๒) ข้อมูล เอกสาร หลักฐาน  
๑)  มีการปรับปรุงหลักสูตรสอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่น  คือ โรงเรียนมีการ

ประเมินและพัฒนาหลักสตูรสถานศึกษา ให้สอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและ
บริบทของท้องถิ่น  และโรงเรียนได้ออกแบบการจัดประสบการณ์ที่เตรียมความพร้อม เน้น
การเรียนรู้ผ่านการเล่นและการลงมือปฏิบัติจริง สอดคล้องกับวิถีชีวิตของครอบครัว ชุมชน
และท้องถิ่น 



 ๓๒ 

๒) มีการกำหนดเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจที่ชัดเจน สอดคล้องกับบริบทของ
สถานศึกษา ความต้องการชุมชน นโยบายรัฐบาล แผนการศึกษาแห่งชาติ  โดยผู้เกี่ยวข้องทุก
ฝ่ายมีส่วนร่วมในการดำเนินการ และมีการทบทวน ปรับปรุงให้สามารถนำไปใช้จริง และทัน
ต่อการเปล่ียนแปลง 

๓) นักเรียนมีผลการประเมินผลสัมฤทธิ์ ๓ ปีย้อนหลังเป็นไปตามเกณฑ์สถานศึกษา 
และสูงขึ้นต่อเนื่อง   

๔) นักเรียนทุกคนมีความพร้อมเข้าเรียนในช้ันท่ีสูงขึ้น  
๕) ครูทุกคนได้รับการส่งเสริม สนับสนุนให้ได้รับการอบรม พัฒนาตามมาตรฐาน

วิชาชีพ และนำความรู้ ทักษะ ประสบการณ์นำมาใช้ในการพัฒนางานในหน้าที่และพัฒนา
ผู้เรียน 

๖) ครูทุกคนได้รับการส่งเสริมให้มีความรู้ ประสบการณ์ จากการจัดชุมชนการเรียนรู้
ทางวิชาชีพ (PLC) เพื่อนำความรู้ แนวคิดมาใช้ในการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ให้มีคุณภาพ
ยิ่งขึ้น 

๗) โรงเรียนได้รับรางวัล สถานศึกษาพอเพียง บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย 
๘) ครูผู้สอนทุกคนได้รับการส่งเสริม สนับสนุน ส่งผลให้ได้รับรางวัลที่เกี่ยวข้องกับ

มาตรฐานวิชาชีพครู เช่น รางวัลหนึ่งแสนครูดี และรางวัลครูผู้สอนดีเด่น 
๙) ครูผู้สอนมีนวัตกรรมการสอนเพื่อใช้ในการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาผู้เรียน 
๑๐)  โรงเร ียนมีผลการประเมินระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน

สถานศึกษา ตามกฎกระทรวงการประกันคุณภาพ พ.ศ.๒๕๖๑ โดยรวมในระดับยอดเยี่ยม 
โดยใช้แบบประเมินของสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑ 

๑๑) แผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา แผนปฏิบัติการประจำปี รายงานกิจกรรม/
โครงการหลักสูตรสถานศึกษาปีการศึกษา ๒๕๖๔ เกียรติบัตร โล่รางวัล ภาพถ่าย บันทึกการ
ประชุม รายงานการอบรมของครูผลงาน  ชิ้นงาน (ที่โรงเรียน)  หนังสือราชการ บันทึกการ
แสดงความช่ืนชม   

(๓) จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา ข้อเสนอแนะ และแผนการพัฒนาคุณภาพให้สูงขึ้น 
   ๓.๑ จุดเด่น 

๑) ผู้บริหารมีความต้ังใจ มุ่งมั่น และมีวิสัยทัศน์ท่ีดี ในการบริหารงาน สามารถ
เป็นแบบอย่างท่ีดีในการทำงาน 

๒) โรงเรียนมีการกำหนดเป้าหมาย วิสัยทัศน์ พันธกิจที่กำหนดไว้ชัดเจน  
สอดคล้องกับบริบทของโรงเรียนตามความต้องการของชุมชน ตามวัตถุประสงค์ของแผนการ
จัดการศึกษาของชาติ  นโยบายของรัฐบาลและต้นสังกัด ทันต่อการเปล่ียนแปลงของสังคม  

๓) โรงเรียนมีการพัฒนางานวิชาการที ่เน้นคุณภาพผู ้เร ียนรอบด้าน ตาม
หลักสูตรสถานศึกษา และส่งเสริมสนับสนุนพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญตรง
ตามความต้องการ  ให้เป็นชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ  มาใช้ในการพัฒนางานและการ
เรียนรู้ของผู้เรียน 

 
 



 ๓๓ 

   ๓.๒ จุดที่ควรพัฒนา 
๑) พัฒนาบุคลากรครูให้มีความรู้ความสามารถในการจัดการเรียนการสอนด้วย

กระบวนการท่ีหลากหลาย การจัดการช้ันเรียนเชิงบวก 
   ๓.๓ ข้อเสนอแนะ 

1) ควรมีสร้างโอกาสให้บุคลากรครูได้พัฒนาอย่างเต็มศักยภาพตามความสนใจ 
พร้อมท่ีจะนำมาสร้างการจัดการเรียนการสอนท่ีมีประสิทธิภาพ 

    ๓.๔ แผนการพัฒนาคุณภาพที่ยกระดับให้สูงขึ้น 
๑) จัดทำนโยบาย แผนพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษาให้สอดคล้องกับ

นโยบายและแผนของกระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑ ตลอดจนความต้องการของชุมชน
และท้องถิ่น  

๒) จัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีของสถานศึกษา 
๓) พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาให้สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น

พื้นฐาน และความต้องการของนักเรียน ชุมชน และท้องถิ่น  
๔) จัดการเรียนการสอน สภาพแวดล้อม บรรยากาศการเรียนการสอนท่ี

เหมาะสมและส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ตลอดจนการปรับปรุงและ
พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา อย่างต่อเนื่อง  

๕) ออกระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศและแนวปฏิบัติต่าง  ๆ ตามที่กฎหมาย
กำหนด  

๖) กำกับ ติดตาม ประเมินผลตามแผนงาน/โครงการ และประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน ตลอดจนการพิจารณาความดีความชอบ การพัฒนา และการดาเนินการทางวนิัย
กับครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษาตามกฎหมายกำหนด  

๗) ระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา รวมทั้งปกครอง ดูแล บำรุงรักษา และจัดหา
ผลประโยชน์จากทรัพย์สินของสถานศึกษา  

๘) จัดให้มีระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา และให้ความร่วมมือในการ
ประเมินคุณภาพการศึกษาจากหน่วยงานภายนอกสถานศึกษา รวมทั้งการรายงานผลการ
ประเมินต่อคณะกรรมการสถานศึกษา  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น 
เขต ๑ และผู้มีส่วนได้ ส่วนเสีย  

๙) ส่งเสริมความเข้มแข็งให้กับชุมชน และสร้างความสัมพันธ์กับสถานศึกษา
และสถาบันอื่นในชุมชน และท้องถิ่น 

 
๒.๑.๓  มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผูเ้รียนเป็นสำคัญ 

๑) ระดับคุณภาพ ดี 
๒) วิธีการพัฒนา ข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ 

(๑) วิธีการพัฒนา   
โรงเรียนดำเนินการเพื่อส่งเสริมและพัฒนาให้ครูจัดกิจกรรมการเรียนรู้ท่ีเน้นผู้เรียน

เป็นสำคัญ โดยจัดทำโครงการส่งเสริมอย่างหลากหลายตามวิธีการดังต่อไปนี้ 
 



 ๓๔ 

๑) โรงเรียนมีการวิเคราะห์หลักสูตรฯ และพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา เพื่อเป็น
แนวทางในการจัดกระบวนการเรียนการสอน โดยมีการประชุมปฏิบัติการปรับปรุงหลักสูตร
สถานศึกษา พัฒนาสู่ประชาคมอาเซียนและมาตรฐานสากล 

๒) โรงเรียนมีการดำเนินการส่งเสริมให้ครูจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็น
สำคัญ โดยการดำเนินงาน/กิจกรรมอย่างหลากหลาย ได้แก่  มีการบูรณาการภาระงาน 
ชิ้นงาน โดยทุกระดับชั้นจัดทำหน่วยบูรณาการ เศรษฐกิจพอเพียง ปรับโครงสร้างรายวิชา 
หน่วยการเรียนรู้ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ สัดส่วนคะแนนแต่ละหน่วย กำหนดคุณลักษณะอัน
พึงประสงค์ท่ีสอดคล้องกับหน่วยการเรียนรู้ 

๓) สนับสนุนให้ครูจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ และจัดการเรียนการสอนที่สร้าง
โอกาสให้นักเรียนทุกคนมีส่วนร่วม ได้ลงมือปฏิบัติจริงจนสรุปความรู้ได้ด้วยตนเอง จัดการ
เรียนการสอนที่เน้นทักษะการคิด เช่น กิจกรรมโรงเรียนปลอดขยะ (Zero Waste)  กิจกรรม
เศรษฐกิจเศรษฐกิจพอเพียง 

๔) ครูส่งเสริมให้ผู้เรียนรักการอ่านและแสวงหาความรู้จากสื่อเทคโนโลยีด้วยตนเอง
อย่างเป็นรูปธรรม และต่อเนื่อง โดยจัดทำกิจกรรมรักการอ่าน เพื่อสร้างนิสัยรักการอ่านและ
ส่งเสริมให้ผู้เรียนใช้บริการห้องสมุดและส่ือเทคโนโลยี ในการสืบค้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ    

๕) ครูส่งเสริมให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการจัดบรรยากาศสภาพแวดล้อม สื่อการเรียน   
และอำนวยความสะดวกท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้ ได้แก่ การทำโครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตท่ีเป็น
มิตรกับสิ่งแวดล้อม สร้างบรรยากาศในห้องเรียนห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ และบริเวณ
โรงเรียน ให้เอื้อต่อการเรียนรู้และทำงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข และเพื่อให้ผู้เรียนได้
ตระหนักและรู้คุณค่าของทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม มีความรู้ความเข้าใจและใช้ทรัพยากร
ส่ิงแวดล้อมในโรงเรียน เป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้ได้ด้วยตนเองอย่างคุ้มค่า   

๖) ครูใช้สื่อการเรียนการสอน นวัตกรรมและเทคโนโลยี ภูมิปัญญาท้องถิ่น มีการ
ประเมินคุณภาพและประสิทธิภาพของส่ือการสอนท่ีใช้    

๗) ครูจัดทำวิจัยในชั้นเรียน และนำผลการเรียนมาวิเคราะห์จุดเด่นจุดด้อยเพื่อหา
กระบวนการเรียนรู้ท่ีเหมาะสมกันนักเรียนต่อไป 

๘) โรงเรียนได้จัดทำกิจกรรมวันสำคัญต่าง ๆ รณรงค์การปลูกต้นไม้ บูรณาการการ
เรียนรู้จากชุมชน เพื่อให้ผู้เรียนสามารถแสวงหาความรู้ด้วยตนเองจากแหล่งเรียนรู้รอบตัวมี
จิตสำนึกที่ดีและรักษ์ชุมชนของตนเอง และเพื ่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่าง
สถานศึกษากับชุมชนและองค์กรท่ีเกี่ยวข้อง     

(๒) ข้อมูล เอกสาร หลักฐาน ที่สนบัสนนุผลการประเมินตนเอง 
๑) ครูผู้สอนทุกคนสามารถจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามมาตรฐานและตัวชี้วัด

ของสถานศึกษา สร้างโอกาสให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติ
จริง ในการพัฒนากระบวนการคิด ใช้กระบวนการกลุ่ม  และครูใช้คำถามระดับสูงในการจัด
กิจกรรมเพื่อกระตุ้น ส่งเสริมกระบวนการคิดและกระบวนการเรียนรู้ของผู้เรียน ให้นักเรียนมี
โอกาสแสดงความคิดเห็น สรุปการเรียนรู้ การนำเสนองาน และนำความรู้ ทักษะ ไปใช้ใน
ชีวิตประจำวัน  โดยใช้การจัดการเรียนรู้กระบวนการแก้ปัญหา  การจัดการเรียนรู้โดย ใช้
กระบวนการสืบเสาะ  การจัดการเรียนรู้โดยใช้โครงงาน  การจัดการเรียนรู้โดยใช้กรณีศึกษา  
การจัดการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการกลุ่ม การจัดการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการวิจัยเป็นฐาน 



 ๓๕ 

การจัดการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์  การจัดการเรียนรู้ Active Learning  
การใช้บทบาทสมมุติ การเล่นละคร การจัดการเรียนรู้โดยใช้แหล่งเรียนรู้   

๒) ครูผู้สอนทุกคนมีส่วนร่วมในการในการปรับปรุง พัฒนาหลักสูตรของสถานศึกษา
ทุกปี สอดคล้องกับนโยบาย และการเปลี่ยนแปลงสาระการเรียนรู้    และนำไปใช้ในการ
จัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาผู้เรียนอย่างรอบด้าน  ตามมาตรฐานการเรียนรู้ และตัวชี้วัดตามกลุ่ม
สาระการเรียนรู้ ทั้งนักเรียนปกติ และนักเรียนพิเศษเรียนรวม โดยเชื่อมโยงกับท้องถิ่น การ
ดำเนินชีวิตของนักเรียน และสอดคล้องกับเป้าหมายในการพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะ ความรู้ใน
ศตวรรษที่ ๒๑ และเตรียมผู้เรียนให้มีความรู้ ทักษะ ประสบการณ์ ในการใช้ชีวิตในโลก
อนาคต  และตอบสนองกับการพัฒนานักเรียนพิเศษเรียนรวม ที ่ได้ร ับการพัฒนาตาม
ความสามารถและศักยภาพ 

๓) ครูผู้สอนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 
และช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 ได้จัดการเรียนรู้สำหรับเด็กพิเศษเรียนร่วม (LD) รวมนักเรียนท่ีมี
ความต้องการพิเศษ จำนวน 6 คน โดยใช้แผน IEP เพื่อการพัฒนาผู้เรียนรายบุคคล 

๔) ครูทุกคนใช้สื่อ เทคโนโลยี เครื่องคอมพิวเตอร์ แหล่งเรียนรู้ทั้งภายในโรงเรียน 
ภายนอกโรงเรียน ในการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาผู้เรียน ทั้งครูภูมิปัญญาท้องถิ่นมาจัดการ
เรียนรู้ในการทอเสื่อ จักสาน และให้ส่งเสริมให้ผู ้เรียนได้แสวงหาความรู้ด้วยตนเอง ท้ัง
กิจกรรมในห้องสมุด ห้องคอมพิวเตอร์ การจัดกิจกรรมโครงการสำรวจตามความต้องการและ
ปัญหาท่ีต้องการเรียนรู้ แก้ไข 

๕)  ครูผู ้สอนทุกคนใช้  DLTV  ประกอบการจัดการเรียนรู้ในการพัฒนาคุณภาพ
ผู้เรียนในวิชาท่ีตนไม่ถนัดหรือจบโดยตรง  

๖)  ครูผู้สอนทุกคน ได้จัดห้องเรียนที่สะอาด เรียบร้อย ปลอดภัย และพื้นที่ว่างใน
ห้องเรียน ส่ือการเรียนรู้ บรรยากาศท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้ของผู้เรียนทุกคน โดยยึดหลักการจัด
ห้องเรียนตามสถานการณ์โควิด 19 

๗) ครูผู้สอนทุกคนได้ร่วมจัดห้องสมุดให้เป็นแหล่งเรียนรู้ของผู้เรียน จัดบรรยากาศใน
ห้องสมุดให้จูงใจในการใช้ จัดเป็นหมวดหมู่หนังสือน่าสนใจในการอ่าน   และห้องปฏิบัติการ
คอมพิวเตอร์ ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ ศึกษา ค้นคว้า  ได้เข้าถึงในการใช้และการเรียนรู้เพื่อพัฒนา
คุณภาพ 

๘) ครูผู้สอนทุกคนจัดการเรียนรู้โดยเน้นการปฏิสัมพันธ์เชิงบวก รักและเอาใจใส่
นักเรียน สร้างนักเรียนให้เป็นคนดี  ให้นักเรียนมีความมั่นใจ ปลอดภัย ท่ีจะเรียนรู้กับครูและ
เพื่อน  และเรียน เล่นอย่างมีความสุข และได้รับคำช่ืนชมจากผู้ปกครองในการดูแลนักเรียน 

๙)  ครูผู ้สอนทุกคนดำเนินการวัด ประเมินผลผู ้เร ียนโดยเก็บข้อมูลจากวิธ ีการ
หลากหลาย เช่น การสอบถาม สัมภาษณ์ ให้คะแนนจากผลงาน รายงาน ช้ินงาน การทำงาน
กลุ่ม พฤติกรรมการเรียน  การทำงาน ลักษณะนิสัย  การสอบท้ังแบบอัตนัย และปรนัย การ
ปฏิบัติจริง สอดคล้องกับธรรมชาติวิชา และเป้าหมายของการพัฒนาผู้เรียน มีการให้ข้อมูล
สะท้อนกลับแก่ผู้เรียน ผู้ปกครอง เพื่อนำผลการประเมินไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 

๑๐) ครูผู้สอนส่วนใหญ่นำผลการประเมินในการจัดการเรียนรู้มาใช้ในการพัฒนา
ผู้เรียน และใช้กระบวนการวิจัยในช้ันเรียนในการพัฒนาการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาผู้เรียน 



 ๓๖ 

๑๑)  ครูผู้สอนทุกคนมีส่วนร่วมในการในการจัดการบริหารข้อมูลสารสนเทศของ
โรงเรียน เช่น ข้อมูลผลการจัดการศึกษา ข้อมูลภาวะโภชนาการ  โปรแกรม DMC (ข้อมูล
นักเรียนรายบุคคล)  โปรแกรม B-OBEC (ข้อมูลท่ีดินส่ิงก่อสร้าง)  โปรแกรม M-OBEC (ข้อมูล
ครุภัณฑ์)  โปรแกรม EMIS (ข้อมูลสารสนเทศของโรงเรียน)  โปรแกรม School MISS (ข้อมูล
ผลการเรียนตามหลักสูตร)   ข้อมูลเด็กพิเศษ เพื่อนำมาใช้ในการบริหารและการจัดการเรียนรู้
ของนักเรียนทุกกลุ่ม 

 
(๓) จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา ข้อเสนอแนะ และแผนการพัฒนาคุณภาพให้สูงขึ้น 

   ๓.๑ จุดเด่น 
๑)  ครูผู้สอนมีกระบวนการเรียนการสอนที่สร้างโอกาสให้ผู้เรียนทุกคนมีส่วน

ร่วมอย่างหลากหลายโดยบูรณาการจัดการเรียนรู้หลากหลายรูปแบบ  
๒)  ครูผู้สอนจัดการเรียนการสอนที่สอดคล้องกับบริบทของชุมชนและท้องถิ่น

ได้อย่างต่อเนื่อง 
๓)  ครูผู้สอนได้มีการตรวจสอบและประเมินความรู้ความเข้าใจของผู้เรียนอย่าง

เป็นระบบตามมาตรฐานและตัวชี้วัดของสถานศึกษา 
   ๓.๒ จุดที่ควรพัฒนา 

๑) ควรมีเครื ่องมือในการวิเคราะห์ผู ้เร ียนเป็นรายบุคคล ให้เป็นรูปแบบ
มาตรฐาน มีข้อมูลที่ครูผู ้สอนสามารถนำมาวางแผนจัดการเรียนรู้เพื ่อพัฒนาศักยภาพของ
ผู้เรียนให้มีประสิทธิภาพ 

๒) ส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นให้เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
   ๓.๓ ข้อเสนอแนะ 

1) ควรส่งเสริมบุคลากรพัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยี สร้างสื ่อ นวัตกรรม 
เทคโนโลยี ท่ีสามารถใช้งานได้จริงในการพัฒนานักเรียน 

2) ควนส่งเสริมให้ครูใช้นวัตกรรมใหม่ๆอย่างหลากหลาย มาใช้ในการพัฒนา
ผู้เรียน การจัดกระบวนการเรียนการ ท่ีเหมาะสมในสถานการณ์ปัจจุบัน 

 ๓.๔ แผนการพัฒนาคุณภาพที่ยกระดับให้สูงขึ้น 
 ๑) การจัดทำเครื่องมือในการวิเคราะห์ผู ้เรียนเป็นรายบุคคล ให้เป็นรูปแบบ

มาตรฐาน มีข้อมูลท่ีครูผู้สอนสามารถนำมาวางแผนการจัดการเรียนรู้ เพื่อพัฒนาศักยภาพ
ของผู้เรียนให้มีประสิทธิภาพ 

 ๒) มีการปรับปรุงแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาทุกสี่ปี มีการปรับปรุงหลักสตูร
สถานศึกษา โครงการส่งเสริมนิสันรักการอ่าน โครงการพัฒนาการใช้ส่ือเทคโนโลยีสู่ห้องเรียน  

๓) ส่งเสริมให้ครูจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้และนำไปใช้จริง และมีการกิจกรรม
สำหรับนักเรียนที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ/นักเรียนเรียนรวมให้นักเรียนมีความรู้
สูงขึ้นตามระดับช้ัน 

 
 
 



 ๓๗ 

 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 

 

❖ ประกาศ เรื่อง การกำหนดมาตรฐานและกำหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาระดับ
การศึกษาปฐมวัยและระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน  
เพื่อการประกันคุณภาพภายในโรงเรียนบ้านเพี้ยฟานโนนตุ่น ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 

 

❖ ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษาตามมาตรฐานท่ีกำหนด  
❖ คำส่ังแต่งต้ังคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๔  
❖ หนังสือเชิญผู้ทรงคุณวุฒิเป็นกรรมการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา  ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 
❖ คำส่ังแต่งต้ังคณะกรรมการจัดทำรายงานผลการประเมินตนเอง (SAR)  

ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ 

 

❖ คำส่ังมอบหมายงาน 
❖ คำส่ังนิเทศภายใน/PLC 

 

❖ ภาพกิจกรรม/เกียรติบัตร  
❖ ความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษา 

 

 

 
 
 
 
 

 



 ๓๘ 

 
 
 
 
 

ประกาศโรงเรียนบ้านเพี้ยฟานโนนตุ่น 
เรื่อง การกำหนดมาตรฐานและกำหนดค่าเป้าหมาย ตามมาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาปฐมวัย 

และระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพภายในโรงเรียนบ้านเพี้ยฟานโนนตุ่น  
ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 

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

  โดยที่มีประกาศใช้กฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑ นโยบายการ
ปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง ที่กำหนดเป้าหมายและยุทธศาสตร์ในการพัฒนาคุณภาพคนไทยและ
การศึกษาไทยในอนาคต ประกอบกับมีนโยบายให้ปฏิรูประบบการประเมินและการประกันคุณภาพทั้งภายใน
และภายนอกทุกระดับก่อนจะมีการประเมินคุณภาพในรอบต่อไป จำเป็นต้องปรับปรุงมาตรฐานการศึกษา          
ขั้นพื้นฐานให้สอดคล้องกัน  ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ให้ ใช้มาตรฐานการศึกษา ระดับปฐมวัย 
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน และระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานศูนย์การศึกษาพิเศษ ฉบับลงวันที่ ๖ สิงหาคม  
๒๕๖๑    
  เพื ่อให้การพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนบ้านเพี ้ยฟานโนนตุ่น  
มีคุณภาพ และได้มาตรฐาน โรงเรียนบ้านเพี้ยฟานโนนตุ่น จึงกำหนดค่าเป้าหมายการพัฒนาตามาตรฐาน
การศึกษา ระดับปฐมวัย ระดับการศึกษาขั ้นพื ้นฐาน  ปีการศึกษา  ๒๕๖๔  โดยความเห็นชอบของ
คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน  ในการประชุมครั้งท่ี ๒/๒๕๖๔ เมื่อวันท่ี ๒๖ เดือนเมษายน พ.ศ.๒๕๖๔ 
รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้ 

 ประกาศ  ณ วันท่ี 16  เดือนพฤษภาคม  พ.ศ.2564 
 
 

(ลงช่ือ)  
 
               (นางสาวพิมสาย อัครพิทยาอำพน) 
                 ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเพี้ยฟานโนนตุ่น 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๓๙ 

 
มาตรฐานและค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

แนบท้ายประกาศโรงเรียนบ้านเพี้ยฟานโนนตุ่น เร่ือง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
ฉบับลงวันท่ี 16 เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2564 

 

มาตรฐาน / ประเด็นการพิจารณา 
ค่าเป้าหมาย
มาตรฐาน 

มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียน ดี 
  ๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน ดี 
         ๑) ความสามารถในการอ่าน การเขียน การส่ือสารและการคิดคำนวณ   ดี 
         ๒) ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย แลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นและแก้ปัญหา 

ดี 

         ๓) ความสามารถในการสร้างนวัตกรรม ดี 
         ๔) ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร ดี 
         ๕) มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา ดี 
         ๖) มีความรู้ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติท่ีดีต่ออาชีพ ดี 
  ๑.๒ คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน ดีเลิศ 
         ๑) การมีคุณลักษณะและค่านิยมท่ีดีตามท่ีสถานศึกษากำหนด ดีเลิศ 
         ๒) ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย ดีเลิศ 
         ๓) การยอมรับท่ีจะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย ดีเลิศ 
         ๔) สุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม ดีเลิศ 

มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ ดีเลิศ 
  ๒.๑ มีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจท่ีสถานศึกษากำหนดชัดเจน ดีเลิศ 
  ๒.๒ มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา ดีเลิศ 
  ๒.๓ ดำเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพของผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษา 
          และทุกกลุ่มเป้าหมาย   

ดีเลิศ 

  ๒.๔ พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเช่ียวชาญทางวิชาชีพ ดีเลิศ 
  ๒.๕ จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมท่ีเอื้อต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ ดีเลิศ 
  ๒.๖ จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้  ดีเลิศ 

มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ดี 
  ๓.๑ จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตจริง ดี 
  ๓.๒ ใช้ส่ือ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้ ดี 
  ๓.๓ มีการบริหารจัดการช้ันเรียนเชิงบวก ดีเลิศ 
  ๓.๔ ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และนำผลมาพัฒนาผู้เรียน ดี 
  ๓.๕ มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้ และให้ข้อมูลย้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้  ดีเลิศ 

 
 



 ๔๐ 

๒. ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษาตามมาตรฐานที่กำหนด 
   ๒.๒  ผลการประเมินคุณภาพรายมาตรฐาน  : ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 

 
 
 
 

มาตรฐาน เป้าหมาย 
ผลการ
พัฒนา 

บรรลุ/ 
ไม่บรรลุ 

มาตรฐานที่  ๑  คุณภาพของผู้เรียน ดี ดี บรรลุ 
๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน ดี ดี บรรลุ 
      ๑) มีความสามารถในการอ่าน  การเขียน  การส่ือสารและ
การคิดคำนวณ 

ดี ดี บรรลุ 

      ๒) มีความสามารถในการวิเคราะห์และคิดอย่างมี
วิจารณญาณ อภิปราย แลกเปล่ียนความคิดเห็น และแก้ปัญหา 

ดี ดี บรรลุ 

      ๓) มีความสามารในการสร้างนวัตกรรม ดี ดี บรรลุ 
      ๔) มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และการ
ส่ือสาร 

ดี ดี บรรลุ 

      ๕) มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา ดี ดี บรรลุ 
      ๖) มีความรู้ ทักษะพื้นฐานและเจตคติท่ีดีต่องานอาชีพ ดี ดี บรรลุ 
๑.๒ คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน ดีเลิศ ดีเลิศ บรรลุ 
      ๑) การมีคุณลักษณะและค่านิยมท่ีดีตามท่ีสถานศึกษา
กำหนด 

ดีเลิศ ดีเลิศ บรรลุ 

      ๒) ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย ดีเลิศ ดีเลิศ บรรลุ 
      ๓) การยอมรับท่ีจะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและ
หลากหลาย 

ดีเลิศ ดีเลิศ บรรลุ 

      ๔) สุขภาวะทางร่างกายและลักษณะจิตสังคม ดีเลิศ ดีเลิศ บรรลุ 
มาตรฐานที่  ๒  กระบวนการบริหารและจัดการ ดีเลิศ ดีเลิศ บรรลุ 
๒.๑ การมีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจท่ีสถานศึกษากำหนด
ชัดเจน 

ดีเลิศ ดีเลิศ บรรลุ 

๒.๒ มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา ดีเลิศ ดีเลิศ บรรลุ 
๒.๓ ดำเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตาม
หลักสุตรสถานศึกษา และทุกกลุ่มเป้าหมาย 

ดีเลิศ ดีเลิศ บรรลุ 

๒.๔ พัฒนาครูและบุคลกรให้มีความเช่ียวชาญทางวิชาชีพ ดีเลิศ ดีเลิศ บรรลุ 
๒.๕ จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมท่ีเอื้อต่อการ
จัดการเรียนรู้อย่างมีคูณภาพ 

ดีเลิศ ดีเลิศ บรรลุ 

๒.๖ จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหาร
จัดการและการจัดการเรียนรู้ 

ดีเลิศ ดีเลิศ บรรลุ 



 ๔๑ 

   ๒.๒  ผลการประเมินคุณภาพรายมาตรฐาน  : ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ต่อ) 
 

 
 
 
 
 
  
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

มาตรฐาน เป้าหมาย 
ผลการ
พัฒนา 

บรรลุ/ไม่
บรรลุ 

มาตรฐานที่  ๓  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียน
เป็นสำคัญ 

ดี ดี บรรลุ 

๓.๑ จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง  และ
สามารถนำไปประยุกต์ใช้ ในชีวิตได้ 

ดี ดี บรรลุ 

๓.๒ ใช้ส่ือ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ท่ีเอื้อต่อการ
เรียนรู ้

ดี ดี บรรลุ 

๓.๓ มีการบริหารจัดการช้ันเรียนเชิงบวก ดีเลิศ ดีเลิศ บรรลุ 
๓.๔ ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และนำผลมา
พัฒนาผู้เรียน 

ดี ดี บรรลุ 

๓.๕ มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนา
และปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 

ดีเลิศ ดีเลิศ บรรลุ 



 ๔๒ 

 
 
 



 ๔๓ 

 
 
 
 



 ๔๔ 



 ๔๕ 

 
 
 
 



 ๔๖ 

 
 
 
 



 ๔๗ 

 
 



 ๔๘ 

 
 
 



 ๔๙ 



 ๕๐ 



 ๕๑ 

 
 
 
 



 ๕๒ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพกิจกรรม/เกียรติบัตร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๕๓ 

❖ มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียน 
 

โรงเรียนมีกระบวนการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนด้วยวิธีที่หลากหลาย ให้ความสำคัญด้านผลสัมฤทธิ์และ
กระบวนการเกิดองค์ความรู้ของผู้เรียนเป็นหลักโดยมีการจัดการเรียนรู้ในรูปแบบ ONSITE 

 

          

 
 
 
 
 

 
 
 
 



 ๕๔ 

การจัดการเรียนรู้ในรูปแบบ ON HAND และ ON DEMAND 

 
 

การจัดการเรียนรู้ในรูปแบบ ONLINE 

 
 

 
 
 



 ๕๕ 

 
การส่งเสริมการอ่านของนักเรียนระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1 และเข้าร่วมการสอบ Reading Test (RT) 

 
 

 
 
 
 



 ๕๖ 

การส่งเสริมคุณภาพนักเรียนระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3 และเข้าร่วมการสอบ National Test (NT) 

 
 

 
 

 
 
 
 
 



 ๕๗ 

การส่งเสริมศักยภาพนักเรียนระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6  
และเข้าร่วมการสอบ Ordinary National Educational Test (O-NET) 

 

 

 
 
 
 



 ๕๘ 

 
กิจกรรมพัฒนาและทดสอบสมรรถนะทางด้านร่างกาย 

 
 

กิจกรรมห้องสมุดมีชีวิต (ห้องสมุด ๓ D) 

 
 

กิจกรรมส่งเสริมคุณภาพผู้เรียนเพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน 
และการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

 
 
 
 



 ๕๙ 

กิจกรรมโรงเรียนปลอดขยะ Zero Waste School 

 
 
 

กิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน 

 
 
 

กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมให้กับผู้เรียน 

 
 
 
 
 
 



 ๖๐ 

กิจกรรมวันสำคัญต่าง ๆ ในโรงเรียน 

 
 
 

กิจกรรมเด็กดีศรีเพี้ยฟานโนนตุ่น 

 
 
 

กิจกรรมสำนวนไทย อังกฤษน่ารู ้

 
 
 
 
 



 ๖๑ 

กิจกรรมคณิตคิดสนุก 
 

 
 

นักเรียนเข้ารับวัคซีนและตรวจ ATK 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๖๒ 

❖ มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ 
 

การประชุมคณะครูและบุคลากรโรงเรียนบ้านเพี้ยฟานโนนตุ่น ท้ังรูปแบบ ONSITE และ ONLINE 

 
 

การประชุมจัดทำแผนปฏิบัติการของโรงเรียนและโครงการของโรงเรียน 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การประชุมผู้ปกครองนักเรียนและการมีส่วนร่วมทกุภาคส่วน 
 

 
 



 ๖๓ 

การส่งเสริมการพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเช่ียวชาญทางวิชาชีพ โดยเข้ารวมการอบรมต่าง ๆ  
และเข้าร่วมโครงการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ภายใต้ข้อตกลงการปฏิบัติงาน (PA) 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๖๔ 

การเข้าร่วมประชุมอบรมสัมมนาตามท่ีหน่วยงานต้นสังกัด 
 

 
 

กิจกรรมนำคณะครูศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มประสบการณ์และแลกเปล่ียนเรียนรู้กับเพื่อนร่วมวิชาชีพ 
 

 
 

การมีส่วนร่วมจากหลายภาคส่วน ท้ังครู  ผู้ปกครอง  คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน และชุมชน 
 

 
 
 
 
 
 



 ๖๕ 

การจัดสภาพแวดล้อม มีการพัฒนาและปรับปรุงอาคารสถานท่ี 
ได้มีการดำเนินการอย่างต่อเนื่องตลอดปีการศึกษา 

 

 
 
 

การนำเสนอเผยแพร่ข่าวประชาสัมพันธ์ 
 

 
 
 
 



 ๖๖ 

❖ มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
 

การประชุมจัดทำหลักสูตรการจัดการเรียนรู้ท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
 

 
 

การจัดการเรียนรู้ท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ โดยการดำเนินงาน/ 
กิจกรรมอย่างหลากหลายเน้นปฏิบัติจริง Active Learning 

 

 

 
 
 
 



 ๖๗ 

การใช้ส่ือการเรียนการสอน นวัตกรรมและเทคโนโลยี 

 

 
 
 
 

 
 



 ๖๘ 

กิจกรรมพัฒนานักเรียนพิเศษเรียนร่วมและจัดการเรียนรู้สำหรับเด็กพิเศษเรียนร่วม (LD) 
รวมนักเรียนท่ีมีความต้องการพิเศษ โดยใช้แผน IEP 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๖๙ 

จัดห้องเรียนและพื้นท่ีในโรงเรียนเรียนให้มีความสะอาด เรียบร้อย ปลอดภัย 
บรรยากาศดีเอื้อต่อการเรียนรู้ของผู้เรียนทุกคน 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 ๗๐ 

การใช้  DLTV  ประกอบการจัดการเรียนรู้ในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
 

 

 



 ๗๑ 

การจัดทำนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้แบบActive Learning ของโรงเรียน 
 

 
 

การจัดทำนวัตกรรมการนิเทศภายในสถานศึกษาและประเมินคุณภาพการจัดการเรียนรู้ของโรงเรียน 

 
 
 
 
 
 



 ๗๒ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ความเห็นชอบ 
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๗๓ 

❖  บันทึกการให้ความเห็นชอบรายงานประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 
     ของคณะกรรมการสถานศึกษา 

 


