
 

 
รายงานการประเมินตนเอง 
( Self-Assessment  Report : SAR ) 

 

  ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 

 
 
 
 

 

 
โรงเรียนบ้านแดงน้อย 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑ 
ส านักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน   

กระทรวงศึกษาธิการ 
 



 
๒ 

ค าน า 
  รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา เป็นการสรุปผลการจัดการศึกษาที่สะท้อนผล 
การพัฒนาคุณภาพของสถานศึกษาตามทิศทางและเป้าหมายที่ก าหนดร่วมกันอย่างต่อเนื่องตลอดปีการศึกษา 
ตั้งแต่การสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการประกันคุณภาพภายใน  การวางแผนการประเมิน เก็บรวบรวม
ข้อมูล วิเคราะห์จุดเด่น  จุดที่ควรพัฒนา  ระบุแนวทางการพัฒนาสถานศึกษาในอนาคตและสรุปผลการ
ประเมินตลอดจนถึงการน าผลการประเมินไปใช้ในการวางแผนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาในปีการศึกษา
ต่อไปอย่างมีระบบ  และเมื่อสิ้นสุดปีการศึกษาสถานศึกษาจัดท ารายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา   
ซึ่งเป็นผลส าเร็จจากการบริหารจัดการศึกษาที่สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน        
๓  มาตรฐาน ได้แก่ คุณภาพของผู้เรียน  กระบวนการบริหารและจัดการ  และการจัดการเรียนการสอนที่เน้น
เด็กเป็นส าคัญ เพ่ือการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา (ตามกฎกระทรวงการประกันคุณภาพ พ.ศ.
๒๕๖๑)  ในรอบปีที่ผ่านมา โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือน าเสนอผลการจัดการศึกษาทั้งด้านผลผลิตและผลลัพธ์ที่
เกิดข้ึนตามแผนและตามระบบประกันคุณภาพของสถานศึกษาในรอบปีที่ผ่านมา   และเพ่ือให้สถานศึกษาได้ใช้
ประโยชน์ในการปรับปรุงแผนและระบบประเมินคุณภาพภายใน แล้วน าเสนอผลการจัดการศึกษาต่อหน่วยงาน
ต้นสังกัด  หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และเปิดเผยต่อสาธารณชน เพ่ือท าให้เกิดความมั่นใจแก่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อ งทุก
ฝ่ายว่า    การจัดการศึกษาของสถานศึกษาได้มาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษาตามกฎกระทรวงการ
ประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.๒๕๖๑ มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลอย่างแท้จริง  

  โรงเรียนบ้านแดงน้อย    ขอขอบคุณ คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ผู้ปกครองชุมชน 
คณะครู บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียนทุกคน ที่ให้ความร่วมมือ และช่วยกันพัฒนาคุณภาพการจัด
การศึกษาของโรงเรียนบ้านแดงน้อยให้บรรลุเป้าหมายตามที่ก าหนดไว้เป็นอย่างดี 

   

 
                                                                              

                                                                                  โรงเรียนบ้านแดงน้อย 



 
๓ 

สารบัญ 

เรื่อง หน้า 
 
ค าน า                                                                                               

 
๒ 

 

สารบัญ 
 

๓ 

บทสรุปส าหรับผู้บริหาร  ๕ 
 ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  

 
ส่วนที่ ๑ ข้อมูลพื้นฐานของสถานศึกษา ๙ 

 
 ข้อมูลทั่วไป  
- สถานศึกษา (ท่ีตั้ง / โทรศัพท์ / Website / E-mail / ระดับชั้นที่เปิดการ

สอน ) 
- พ้ืนที่ทั้งหมด 
- ประวัติโรงเรียนโดยย่อ 
- สภาพเศรษฐกิจ สังคม และชุมชน 
- การจัดการศึกษา/โครงสร้างการบริหารงานโรงเรียน 

o การจัดการศึกษาระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
o โครงสร้างการบริหารงาน 
o รูปแบบการบริหารสถานศึกษา 

- ผู้อ านวยการ 
- วิสัยทัศน์/อัตลักษณ์/เอกลักษณ์/ปรัชญาการจัดการศึกษา/พันธกิจ 

 ข้อมูลอาคารสถานที่ 
- จ านวนห้องและสถานที่ 
- การใช้แหล่งเรียนรู้ภายในและภายนอกโรงเรียน 

 

 ข้อมูลครูและบุคลากร ๑๔ 

 ข้อมูลนักเรียน ๑๗ 
- ข้อมูลนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 
- ข้อมูลผู้ส าเร็จการศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 
- ข้อมูลจ านวนนักเรียนเปรียบเทียบ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ - ๒๕๖๔ 

 

 ข้อมูลสารสนเทศผลการจัดการศึกษา ๑๙ 
- ผลการจัดการเรียนรู้ตามหลักสูตรสถานศึกษา ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
- ผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
- ผลการอ่าน คิด วิเคราะห์ เขียน 

 

- ผลการประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน   



 
๔ 

- ผลการประเมินสมรรถนะส าคัญ 
   

 ข้อมูลผลทดสอบระดับชาติ ๒๓ 
- ผลการทดสอบระดับชาติของผู้เรียนด้านการอ่าน (RT) ระดับชั้น

ประถมศึกษาปีที่ ๑ 
o คะแนนเฉลี่ยร้อยละของจ านวนนักเรียนที่มีผลประเมิน

ความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน จ าแนกตามระดับคุณภาพ 
o แผนภูมิเปรียบเทียบผลประเมินความสามารถด้านการอ่านของ

ผู้เรียน ระหว่างปีการศึกษา ๒๕๖๒ - ๒๕๖๔ 
- ผลการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ 

o ผลการเปรียบเทียบผลการประเมินทดสอบความสามารถพ้ืนฐาน
ของผู้เรียน ระหว่างปีการศึกษา ๒๕๖๒ - ๒๕๖๔ 

o แผนภูมิเปรียบเทียบร้อยละผลการประเมินทดสอบความสามารถ
พ้ืนฐานของผู้เรียน ระหว่างปีการศึกษา ๒๕๖๒ - ๒๕๖๔ 

- ผลการประเมินคุณภาพผู้เรียน (O-NET) ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ 
o ผลการเปรียบเทียบผลการประเมินทดสอบความสามารถพ้ืนฐาน

ของผู้เรียนระดับชาติ ระหว่างปีการศึกษา ๒๕๖๒ - ๒๕๖๔ 
o แผนภูมิเปรียบเทียบร้อยละผลการประเมินทดสอบความสามารถ

พ้ืนฐานของผู้เรียนระดับชาติ ระหว่างปีการศึกษา ๒๕๖๒ – ๒๕๖๔ 

 

 
ส่วนที่ ๒ รายงานผลการประเมินตนเองตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

 

 สรุปผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา (ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน) ๓๗ 
- มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียน  
- มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ  
- มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  

ภาคผนวก 
 

  

 ประกาศ เรื่อง การก าหนดมาตรฐานและก าหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐาน
การศึกษาระดับการศึกษาปฐมวัยและระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
เพ่ือการประกันคุณภาพภายในโรงเรียนบ้านแดงน้อยปีการศึกษา ๒๕๖๔ 

 

 ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษาตามมาตรฐานที่ก าหนด  

 ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา ปีการศึกษา 
๒๕๖๔ 

 

 ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดท ารายงานผลการประเมินตนเอง (SAR)  
ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๔ 

 

 ค าสั่งมอบหมายงาน  

 ภาพกิจกรรม  



 
๕ 

บทสรุปของผู้บริหาร 

 
ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 
 ผลการประเมินตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

 
โรงเรียนบ้านแดงน้อย จัดการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษา        

ขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๓)  มีนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ – มัธยมศึกษาปี
ที่ ๓  รวม ๒๓๐ คน จัดชั้นเรียน ๑๑ ห้อง ครูผู้สอน ๑๕ คน ได้จัดท ารายงานการประเมินตนเองของ
สถานศึกษา (SAR) ปีการศึกษา ๒๕๖๔ และน าเสนอผลการประเมินต่อคณะกรรมการสถานศึกษา ผู้ปกครอง 
ชุมชน หน่วยงานต้นสังกัด และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ผ่านช่องทางการประชุม เว็บไซต์ของสถานศึกษา แบบ ปพ.๕ 
และเผยแพร่ในสื่อ เช่น กลุ่มไลน์ Facebook นอกจากนี้ได้น าผลการประเมินไปใช้ในการวางแผนเพ่ือพัฒนา
คุณภาพการศึกษาต่อไป 

สรุปผลการประเมินคุณภาพการจัดการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานตามมาตรฐานการศึกษาของ
โรงเรียนบ้านแดงน้อย อยู่ในระดับคุณภาพดี ซึ่งมาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียน มีผลการประเมินอยู่ในระดับ  
ด ี มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ มีผลการประเมินอยู่ในระดับ  ดเีลิศ  และมาตรฐานที่ ๓ 
กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ มีผลการประเมินอยู่ในระดับ ดี 
 จุดเด่นที่พบ 

สถานศึกษามีการวิเคราะห์ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและได้ก าหนดเป็นเป้าหมายทางการเรียนโดยใช้
ข้อมูลฐาน ๓ ปีย้อนหลังเป็นเป้าหมายคุณภาพนักเรียนให้พัฒนาสูงขึ้น จัดกิจกรรมการเรียนการสอนเน้นการ
ปฏิบัติ เน้นทักษะในการอ่าน การเขียน และการคิดค านวณ ส่งเสริมผู้เรียนให้พัฒนาเต็มศักยภาพ มีการจัด
แหล่งเรียนรู้ภายในได้อย่างเหมาะสม มีสื่อด้านเทคโนโลยีที่ทันสมัย  ผู้เรียนมี สุขภาพกาย สุขภาพจิต ดี กล้า
แสดงออก และสามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนอย่างมีความสุข       

โรงเรียนมีเป้าหมาย  วิสัยทัศน์  พันธกิจ ที่ก าหนดไว้ชัดเจน  สอดคล้องกับบริบทของโรงเรียนตามความ
ต้องการของชุมชน  วัตถุประสงค์ของแผนการจัดการศึกษาของชาติ  นโยบายของรัฐบาลและต้นสังกัด  ทันต่อ
การเปลี่ยนแปลงของสังคม  พัฒนางานวิชาการเน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้าน  ตามหลักสูตรสถานศึกษา และ
ส่งเสริมสนับสนุนพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญตรงตามความต้องการ  ให้เป็นชุมชนการเรียนรู้ทาง
วิชาชีพ  มาใช้ในการพัฒนางานและการเรียนรู้ของผู้เรียน 

ครูมีความตั้งใจ มุ่งมั่นในการพัฒนาการสอน โดยจัดกิจกรรมให้นักเรียนได้เรียนรู้ ที่เน้นทักษะ
กระบวนการคิด ได้ปฏิบัติจริง มีการให้วิธีการและแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย ให้นักเรียนแสวงหาความรู้ จากสื่อ
เทคโนโลยีด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง นักเรียนมีส่วนร่วมในการจัดบรรยากาศ สภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 
 จุดที่ควรพัฒนา 

การจัดกิจกรรมที่มุ่งเน้นยกระดับผลสัมฤทธิ์ยังขาดการปฏิบัติที่ต่อเนื่องจริงจัง  การยกระดับผลสัมฤทธิ์
แต่ละกลุ่มสาระประสบผลส าเร็จในระดับหนึ่งนักเรียนส่วนใหญ่ยังต้องได้รับการพัฒนาต่อไป ผลสัมฤทธิ์
ระดับชาติของนักเรียนมีแนวโน้มเปลี่ยนแปลงพัฒนาขึ้นโดยรวม แต่ไม่ผ่านเกณฑ์ในบางกลุ่มสาระการเรียนรู้ จึง
ต้องมุ่งเน้นพัฒนาต่อไป จัดกิจกรรมด้านการอ่าน การเขียน ค านวณให้กับนักเรียนเรียนร่วม เปรียบเทียบ
ความก้าวหน้าและการพัฒนาของนักเรียนเป็นรายบุคคล โรงเรียนควรจัดให้มีอาคารและห้องปฏิบัติการที่



 
๖ 

เพียงพอและเหมาะสมต่อการจัดการเรียนรู้มีการนิเทศ  ติดตาม  ที่ชัดเจนโรงเรียนควรปรับภูมิทัศน์ของ
โรงเรียนให้เป็นแหล่งเรียนรู้ ควรน าภูมิปัญญาท้องถิ่นให้เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมให้นักเรียนได้เรียนรู้ 
และการให้ข้อมูลย้อนกลับแก่นักเรียนทันทีเพ่ือนักเรียนน าไปใช้พัฒนาตนเอง 
 

แผนการด าเนนิงานเพื่อให้ยกระดับ (๑ ระดับ)   
สถานศึกษาน าเสนอข้อมูลเพิ่มเติมในประเด็นวิธีพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนตามท่ีระบุไว้ ระบุวิธีการ

ด าเนินกิจกรรมให้ชัดเจน เช่น จัดกิจกรรม การเรียนการสอนเน้นการปฏิบัติ ส่งเสริมผู้เรียนให้พัฒนาเต็ม
ศักยภาพ โดยจัดการเรียนรู้ในสถานการณ์จ าลอง ที่ผู้เรียนสามารถแสวงหาความรู้และเรียนรู้อย่างมีปฏิสัมพันธ์
จนเกิดความรู้ ความเข้าใจน าไปประยุกต์ใช้ จัดการเรียนการสอนโดยการใช้สื่ออินเทอร์เน็ตที่หลากหลาย อาจ
เป็นการรวบรวมสื่อการเรียนรู้ของครูในสถานศึกษาหรือจากช่องทางอ่ืน ๆ ที่น่าสนใจ และเหมาะสมกับผู้เรียน 
จัดท าเป็นคลังสื่ออิเล็กทรอนิกส์ของสถานศึกษา เป็นต้น เพ่ือให้ผู้เรียนประยุกต์ใช้ทักษะในการแสวงหาความรู้
ด้วยตนเอง และเชื่อมโยงให้เกิดองค์ความรู้ เป็นต้น รวมทั้ง มีการน าเสนอข้อมูลผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
เมื่อเปรียบเทียบกับค่าเป้าหมายว่าเป็นไปตามที่ก าหนดไว้หรือไม่ นอกจากนั้น ควรระบุวิธีการรายงานข้อมูลการ
ประเมินคุณภาพของผู้เรียนให้ผู้ปกครองและผู้เกี่ยวข้องทราบด้วยวิธีการที่หลากหลาย เช่น รายงานด้วยวาจา 
เอกสาร การประชุมกลุ่มย่อยหรือกลุ่มใหญ่ เป็นต้น 

น าเสนอข้อมูลเพิ่มเติมในส่วนข้อมูลการด าเนินการต่อผู้เกี่ยวข้องอย่างหลากหลายช่องทาง ผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย บุคคลที่มีความสนใจ หรือเก่ียวข้องกับสถานศึกษา เช่น ผู้ปกครอง กรรมการสถานศึกษา ประชาชน 
ชุมชน ฯลฯ โดยการประชุมผู้ปกครอง คณะกรรมการสถานศึกษา หรือการประชาสัมพันธ์ทางเว็บไซต์ เฟซบุ๊ก 
เป็นต้น สถานศึกษาควรเพิ่มเติมข้อมูลให้สะท้อนถึงการมีนวัตกรรมหรือแบบอย่างที่ดี (Best Practice) การ
กระท าหรือสิ่งที่ท าข้ึนใหม่หรือแปลกจากเดิมซึ่งอาจจะเป็นความคิด วิธีการ หรืออุปกรณ์ เป็นต้น ในที่นี้
หมายถึง แนวความคิดหรือวิธีการใหม่ท่ีสถานศึกษาสามารถน าไปปฏิบัติ จนเกิดผลส าเร็จที่ก่อให้การ
เปลี่ยนแปลงในทางที่ดีข้ึน หรือวิธีปฏิบัติหรือขั้นตอนการปฏิบัติงานที่ท าให้สถานศึกษาประสบความส าเร็จเป็น
เลิศตามเป้าหมาย และเป็นที่ยอมรับโดยทั่วไป 

น าเสนอข้อมูลเพิ่มเติมในประเด็นการวางแผนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญทุกรายวิชา ทุก
ชั้นปี และในประเด็นการตรวจสอบและประเมินผลการจัดการเรียนการสอนเป็นระบบว่ามีวิธีหรือขั้นตอน
ด าเนินการอย่างไร เช่น มีการประชุมปฏิบัติการเพ่ือการจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ผ่านชุมชนแห่งการเรียนรู้
ทางวิชาชีพ (PLC) โดยเชิญวิทยากรภายนอก ซึ่งอาจจะเป็นศึกษานิเทศก์ ครูหรือผู้บริหารสถานศึกษาในกลุ่ม
เครือข่ายมาร่วม ทั้งนี้รูปแบบการประชุมปฏิบัติการควรบูรณาการกระบวนการหรือขั้นตอนของชุมชนแห่งการ
เรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) และสอดแทรกนวัตกรรมการศึกษาชั้นเรียน (Lesson Study) และวิธีการแบบเปิด 
(Open Approach) เพ่ือให้ครูสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในห้องเรียน ตลอดจนเผยแพร่ให้ผู้เกี่ยวข้องได้รับทราบ 
เพ่ือให้การช่วยเหลือ สนับสนุนได้ตรงประเด็นปัญหา รวมทั้งสรุปผลการด าเนินงานเมื่อสิ้นภาคเรียน สิ้นปี
การศึกษา และเผยแพร่หรือรายงานผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทราบต่อไป เช่น สถานศึกษามีจัดท าแผ่นพับแนะน า
กิจกรรมนิสัยรักการออมของนักเรียน และรายงานผลทุกเดือนให้ผู้ปกครองรับทราบ เป็นต้น  
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ส่วนที่ ๑ 
ข้อมูลพื้นฐานของโรงเรียนบ้านแดงน้อย 
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ส่วนที่ ๑ 
ข้อมูลพื้นฐานของโรงเรียนบ้านแดงน้อย 

 
 

 
 
 โรงเรียนบ้านแดงน้อย 

ที่ตั้ง :  หมู่ที่  ๑๗  ต าบล บ้านทุ่ม  อ าเภอ เมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น  รหัสไปรษณีย์ ๔๐๐๐๐ 
โทรศัพท์ :  ๐๔๓ ๔๗๒๐๑๒     
Website :  http://dn.kkzone1.go.th/ 

 
E-mail :  dangnoischool17@gmail.com 
ระดับท่ีเปิดสอน : ระดับชั้นอนุบาล ๑ - ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ 
 

 พื้นที่ทั้งหมด 
พ้ืนที่ทั้งหมด  :  ๑๑ งาน ๕๓ ตารางวา 
 

 
พื้นที่โรงเรียนบ้านแดงน้อย ภาพ จาก Google Maps  

 

ข้อมูลทั่วไป 
 

http://dn.kkzone1.go.th/
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 ประวัติโรงเรียนโดยย่อ 
โรงเรียนบ้านแดงน้อย เดิมเป็นโรงเรียนประชาบาล ชื่อว่า โรงเรียนประชาบาลต าบลบ้านทุ่ม 

๕ (วัดศรีชมชื่น) ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ ๑ กันยายน พ.ศ. ๒๔๗๖ ณ บ้านแดงน้อย หมู่ที่ ๑๓ - ๑๔ ต าบล
บ้านทุ่ม อ าเภอพระลับ จังหวัดขอนแก่น โดยมีนายอ าเภอเป็นผู้จัดตั้งด ารงอยู่ด้วยงบประมาณแผ่นดิน 
มีผู้อุปการะ คือ นายเฉื่อย เพ็ง  ซึ่งเมื่อก่อตั้งมีนักเรียนทั้งสิ้น ๑๐๘ คน จัดการเรียนการสอนตั้งแต่
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ - ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ แผนกวิสามัญศึกษา  

พ.ศ. ๒๕๐๙ โอนการศึกษาโรงเรียนประชาบาล ให้ขึ้นกับองค์การบริหารส่วนจังหวัด และได้
เปลี่ยนชื่อโรงเรียนเป็น โรงเรียนบ้านแดงน้อย (แดงน้อยวิทยาคาร) พ.ศ ๒๕๓๐ มีการเปลี่ยนชื่อ 
โรงเรียนโดยผู้อ านวยการคนใหม่ เป็นโรงเรียนบ้านแดงน้อย ด้วยเหตุผลชื่อโรงเรียนยาว  
ผู้บริหารสถานศึกษาคนแรก คือ นายทึง  เสนามนตรี 
ผู้บริหารสถานศึกษาคนปัจจุบัน คือ นายจ าเนียร  วิจิตรจันทร์ 
 

 สภาพเศรษฐกิจ สังคม และชุมชน 
สภาพชุมชนรอบบริเวณโรงเรียนมีลักษณะเป็นชุมชนชนบท บริเวณใกล้เคียงโดยรอบโรงเรียน 

ได้แก่ วัดศรีชมชื่น โรงงานขนมจีน โรงงานรองเท้า เป็นต้น 
๑. ผู้ปกครองส่วนใหญ่ จบการศึกษาระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ อาชีพหลักของชุมชน คือการ 

ท านา และรับจ้าง ประชาชนส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ ประเพณีศิลปวัฒนธรรม-ท้องถิ่นที่เป็นที่รู้จัก
โดยทั่วไป คือ ประเพณีวันสงกรานต์ ประเพณีลอยกระทง การทอดกฐิน ฐานะทางเศรษฐกิจ/รายได้
โดยเฉลี่ยต่อครอบครัวต่อปี ๑๕,๐๐๐ - ๔๕,๐๐๐ บาท จ านวนคนเฉลี่ยต่อครอบครัว ๕ คน 

๒. โอกาสและข้อจ ากัดของโรงเรียน 
โรงเรียนบ้านแดงน้อยบริเวณใกล้เคียงเป็นสถานที่ราชการ สถานศึกษา ชุมชน และแหล่ง

การค้า โรงเรียนได้รับความร่วมมือและสนับสนุนให้ใช้สถานที่ดังกล่าวเป็นแหล่งเรียนรู้ของนักเรียน
และครู นอกจากนั้นหน่วยราชการ วัด ได้ส่งวิทยากรที่มีความรู้ความสามารถมาให้ความรู้แก่นักเรียน
และครูในฐานะอาจารย์พิเศษ เช่น โครงการการศึกษาเพ่ือต่อต้านการใช้ยาเสพติดในเด็กนักเรียน , 
กิจกรรมธรรมะตามโครงการเด็กดีมีคุณธรรมของโรงเรียนบ้านแดงน้อย โดยเจ้าอาวาส 

 
โอกาส ข้อจ ากัด 

๑. ผู้ปกครองและชุมชนเห็นความส าคัญ
ของการศึกษาสนับสนุนร่วมมือกัน
พัฒนาโรงเรียนอย่างต่อเนื่อง 

๒. องค์กรในท้องถิ่นให้การสนับสนุน
การศึกษาเป็นอย่างดี 

๓. นักเรียนมีความสามารถด้านศิลปะและ
ด้านงานอาชีพ 

๑. ผู้ปกครองมีฐานะยากจน 
๒. ผู้ปกครองส่วนใหญ่ไปท างาน

ต่างจังหวัดทิ้งบุตรหลานไว้กับผู้สูงอายุ 
๓. ขาดสื่อการเรียนรู้และอุปกรณ์เก่ียวกับ

ระบบดิจิตอล 
๔. นักเรียนขาดโอกาสได้ไปเรียนรู้ตาม

แหล่งเรียนรู้ภายนอกอย่างกว้างขวาง
และหลากหลาย 

๕. อัตราก าลังครูขาดแคลนบางกลุ่มสาระ
การเรียนรู้ 

 



 
๑๐ 

 การจัดการศึกษา/โครงสร้างการบริหารงานโรงเรียน 
การจัดการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
โรงเรียนจัดการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ได้ร่วมกับคณะกรรมการสถานศึกษา 

ผู้ปกครอง และคณะครู มีบทบาทในการมีส่วนร่วมการจัดการศึกษา เพ่ือร่วมกันพัฒนาผู้เรียนตาม
ศักยภาพที่ทางโรงเรียนบ้านแดงน้อย ได้ตั้งเป้าไว้ ซึ่งทางโรงเรียนได้ด าเนินการวิเคราะห์สภาพปัญหา 
ผลการจัดการศึกษาที่ผ่านมา โดยการศึกษาข้อมูล สารสนเทศจากผลการนิเทศติดตาม ประเมินการ
จัดการศึกษาตามนโยบายการปฏิรูปการศึกษา และจัดประชุมระดมความคิดเห็น จากบุคลากรใน
สถานศึกษาเพ่ือวางแผนร่วมกันก าหนดเป้าหมาย ปรับวิสัยทัศน์ ก าหนดพันธกิจ กลยุทธ์ มี
องค์ประกอบที่ส าคัญเพ่ือที่จะขับเคลื่อนการศึกษาในระดับขั้นพ้ืนฐานได้แก่ การพัฒนาวิชาการที่เน้น
คุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษา ได้มีการพัฒนาหลักสูตรการศึกษาให้สอดคล้องกับ
บริบทของท้องถิ่น ซึ่งเป็นหลักสูตรที่มุ่งพัฒนาเด็กทุกด้าน ทั้งด้านร่างกาย อารมณ์จิตใจ สังคม และ
สติปัญญา เพ่ือให้ผู้เรียนมีความสุขในการเรียนรู้ มีการพัฒนาครู และบุคลากรให้มีศักยภาพ ส าหรับ
ด้านระบบกลไก การเสริมสร้างความตระหนักรับรู้ และความเข้าใจการจัดการศึกษา ในการจัด
การศึกษาของสถานศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพผู้เรียน มีการปรับแผนพัฒนาคุณภาพจัดการศึกษา
แผนปฏิบัติการประจ าปี ให้สอดคล้องกับสภาพปัญหา ความต้องการพัฒนา และนโยบายการปฏิรูป
การศึกษา พร้อมทั้งจัดหาทรัพยากร จัดสรรงบประมาณ มอบหมายงานให้ผู้รับผิดชอบ ด าเนินการ
พัฒนาตามแผนงานเพ่ือให้บรรลุเป้าหมายที่ก าหนดไว้ มีการด าเนินการนิเทศ ก ากับ ติดตาม 
ประเมินผลการด าเนินงาน และสรุปผลการด าเนินงานโดยกระบวนการ PDCA มีการวางแผน การลง
มือท าการตรวจสอบ และปรับปรุงแก้ไข ในทุกกระบวนการบริหารจัดการของผู้บริหาร 

นอกจากนี้ทางโรงเรียนบ้านแดงน้อย ได้จัดสิ่งอ านวยความสะดวกที่จ าเป็นซึ่งเอ้ือประโยชน์ 
และอ านวยความสะดวกต่อการพัฒนาผู้เรียน ทั้งด้านร่างกาย อารมณ์และจิตใจ สังคม และสติปัญญา 
คือ จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพที่เอ้ือต่อการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพและจัดระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการเพ่ือการจัดการเรียนรู้ เช่น จัดให้มีห้องคอมพิวเตอร์เพ่ือให้
เด็กได้ศึกษาหาข้อมูลทางโลกออนไลน์ จัดให้มีอุปกรณ์ทางคอมพิวเตอร์ รวมทั้งสิ่งอ านวยความสะดวก
ต่าง ๆ ด้านเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาหาความรู้ให้กับผู้เรียน รวมถึงเครื่องอ านวยความ
สะดวกต่าง ๆ ให้พอเพียงกับผู้เรียน โดยจัดให้เหมาะสม สะอาด ปลอดภัย ให้มีมุมหนังสือ และ
ห้องสมุดที่จ าเป็นต่อพัฒนาด้านการเรียนของผู้เรียน ให้เพียงพอและเหมาะสมกับวัย  จัดให้มีที่นั่ง
พักผ่อนที่เหมาะสมปลอดภัย จัดให้มีพ้ืนที่ส าหรับน้ าดื่มที่สะอาด ถูกสุขลักษณะ ที่ล้างมือ ห้องน้ าห้อง
ส้วม พร้อมอุปกรณ์ที่จ าเป็นและเหมาะสมกับเด็ก มีหลักสูตรการเรียนการสอนที่สอดคล้องกับ
หลักสูตรสถานศึกษาและหลักสูตรแกนกลาง เป็นรูปแบบการจัดประสบการณ์ เน้นการเรียนรู้ผ่านการ
เล่นและการลงมือปฏิบัติด้วยตนเอง สอดคล้องกับวิถีชีวิตของครอบครัว ชุมชน และท้องถิ่นจัดครูที่
เหมาะสมและตรงกับวิชา คือมีครูสอนวิชาต่าง ๆ จบตรงสาขาวิชาที่สอน ส่งบุคลากรเข้ารับการอบรม
เพ่ือพัฒนาศักยภาพ คุณภาพของครูและบุคลากรด้านการศึกษาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งส่งผลให้ครูทุกคน
ล้วนมีความรู้ความสามารถในการวิเคราะห์และออกแบบหลักสูตรสถานศึกษา มีทักษะในการจัด
ประสบการณ์และการประเมินพัฒนาการผู้เรียนเป็นรายบุคคล มีประสบการณ์ในการออกแบบการจัด
กิจกรรม ทักษะการสังเกต และการปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับเด็กและผู้ปกครองมีการจัดสภาพแวดล้อมทั้ง
ภายในและภายนอก ห้องเรียนที่ค านึงถึงความปลอดภัยของผู้เรียน ส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้ทั้งแบบ
รายบุคคลและรายกลุ่ม มีสื่อการเรียนรู้ที่หลากหลายที่ได้จากธรรมชาติหรือสื่อในชุมชน มุ่งเน้นให้เกิด



 
๑๑ 

การเรียนรู้แบบเรียนปนเล่นมีความสุขในการเรียนรู้ มีสื่อเทคโนโลยีใช้ในการสืบเสาะหาความรู้และมี
การจัดการเรียนการสอนโดยการใช้สื่อ DLIT มีการจัดสิ่งอ านวยความสะดวกให้บริการด้านสื่อ
เทคโนโลยีสารสนเทศ อุปกรณ์เพ่ือสนับสนุนการจัดประสบการณ์เพ่ือพัฒนาครูอย่างเพียงพอและ
ทั่วถึง มีการก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาที่สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษา และอัต
ลักษณ์ที่สถานศึกษาก าหนด มีการจัดท าแผนการจัดประสบการณ์ที่สอดคล้องกับมาตรฐานตาม
หลักสูตรการศึกษาแกนกลางและหลักสูตรสถานศึกษา มีการประเมินผลตรวจสอบคุณภาพภายใน
สถานศึกษา ติดตามผลการด าเนินงานและจัดท ารายงานผลการประเมินตนเองประจ าปี มีการน าผล
การประเมินไปปรับปรุงพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา โดยทุกฝ่ายมีส่วนร่วม พร้อมทั้งรายงานผลการ
ประเมินตนเองให้หน่วยงานต้นสังกัดอย่างต่อเนื่อง 

  



 
๑๒ 

 
 

โครงสร้างการบริหารงานโรงเรียนบ้านแดงน้อย 
 

 
 

 

๑. พัฒนาหรือด าเนินการเกี่ยวกับการให้
ความเห็นการพัฒนาสาระหลักสูตรท้องถ่ิน 
๒. การวางแผนงานด้านวิชาการ 
๓. การจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษา 
๔. การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 
๕. การพัฒนากระบวนการการเรียนรู้ 
๖. การวัดผล ประเมินผล และด าเนินการ
เทียบโอนผลการเรียน 
๗. การวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพศึกษาใน
สถานศึกษา 
๘. การพัฒนาและส่งเสริมให้มีแหล่งเรียนรู้ 
๙. การนิเทศการศึกษา 
๑๐. การแนะแนว 
๑๑. การพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายใน
และมาตรฐานการศึกษา 
๑๒. การส่งเสริมชุมชนให้มีความเข้มแข็งทาง
วิชาการ 
๑๓. การประสานความร่วมมือในการพัฒนา
วิชาการกับสถานศึกษาและองค์กรอื่นๆ 
๑๔. การส่งเสริมและสนับสนุนงานวิชาการ
แก่บุคคล ครอบครัว องค์กร หน่วยงานสถาน
ประกอบการและสถาบันอื่นที่ขัดการศึกษา 
๑๕. การจัดระเบียบและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับ
งานด้านวิชาการของสถานศึกษา 
๑๖. การคัดเลือกหนังสือ แบบเรียนเพื่อใช้ใน
สถานศึกษา 
๑๗. การพัฒนาและใช้เทคโนโลยีเพื่อ
การศึกษา 

 

๑. การจัดท าแผนงบประมาณ ค าขอต้ัง
งบประมาณเพื่อเสนอต่อปลัดกระทรวง
ศึกษาธิการหรือเลขาธิการคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพื้นฐานแล้วแต่กรณี 
๒. การจัดแผนปฏิบัติการการใช้จ่ายเงิน
ตามที่ได้รับจัดสรรงบประมาณจาก
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐานโดยตรง 
๓. การอนุมัติการใช้จ่ายงบประมาณที่ได้รับ
จัดสรร 
๔. การขอโอนและการขอเปลี่ยนแปลง
งบประมาณ 
๕. การรายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ 
๖. การตรวจสอบติดตามและรายงานการใช้
งบประมาณ 
๗. การตรวจสอบติดตามและรายงานการใช้
ผลผลิตจากงบประมาณ 
๘. การระดมทรัพยากรและการลงทุนเพื่อ
การศึกษา 
๙. การบริหารจัดทรัพยากรเพื่อการศึกษา 
๑๐. การวางแผนพัสดุ 
๑๑. การก าหนดรูปแบบรายงานหรือคุณ
ลักษณะเฉพาะของครุภัณฑ์หรือก่อสร้างที่
ใช้เงินงบประมาณเพื่อเสนอต่อ
ปลัดกระทรวงหรือเรขาธิการคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพื้นฐานแล้วแต่กรณี 
๑๒. การจัดหาพัสดุ 
๑๓. การควบคุมดูแล บ ารุงรักษาและ
จ าหน่ายพัสดุ 
๑๔. การจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สิน 
๑๕. การเบิกเงินจากคลัง 
๑๖. การรับเงิน การเก็บรักษาและจ่ายเงิน 
๑๗. การน าเงินส่งคลัง 
๑๘. การจัดท าบัญชีการเงิน 
๑๙. การจัดท ารายงานทางการเงินและงบ
การเงิน 

 

๑. การวางแผนอัตราก าลัง 
๒. การจัดสรรอัตราก าลังข้าราชการครู
และบุคคลากรทางการศึกษา 
๓. การสรรหาและบรรจุแต่งต้ัง 
๔. การเปลี่ยนแปลงต าแหน่งให้สูงข้ึน การ
ย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา 
๕. การด าเนินการเกี่ยวกับการเลื่อนข้ัน
เงินเดือน 
๖. การลาทุกประเภท 
๗. การประมินผลการปฏิบัติงาน 
๘. การด าเนินการทางวินัยและการลงโทษ 
๙. การสั่งพักราชการและการสั่งให้ออก
จากราชการไว้ก่อน 
๑๐. การรายงานการด าเนินการทางวินัย
และการลงโทษ 
๑๑. การอุทธรณ์และการร้องทุกข์ 
๑๒. การออกจากราชการ 
๑๓. การจัดระบบและการจัดท าทะเบียน
ประวัติ 
๑๔. การจัดท าบัญชีรายชื่อและให้
ความเห็นเกี่ยวกับการเสนอขอ
พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ 
๑๕. การส่งเสริมการประเมินวิทยะฐานะ
ข้าราชการครูและบุคคลากรทางการศึกษา 
๑๖. การส่งเสริมและยกย่องเชิดชูเกียรติ 
๑๗. การส่งเสริมมาตรฐานวิชาชีพครูเละ
จรรยาบรรณวิชาชีพ 
๑๘. การส่งเสริมวินัย คุณธรรม และ
จริยธรรมส าหรับข้าราชการครูและ
บุคคลากรทางการศึกษา 
๑๙. การริเริ่มส่งเสริมขอใบอนุญาต
ประกอบวิชาชีพคร ู

๑. การพัฒนาระบบและเครือข่ายข้อมูล
สารสนเทศ 
๒. การประสานงานและพัฒนาเครือข่าย
การศึกษา 
๓. การวางแผนบริหารงานทางการศึกษา 
๔. การวิจัยเพื่อพัฒนานโยบายและแผน 
๕. การจัดระบบการบริหารและพัฒนา
องค์กร 
๖. การพัฒนามาตรฐานการปฏิบัติตน 
๗. งานเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา 
๘. การด าเนินงานธุรการ 
๙. การดูแลอาคารสถานที่และ
สภาพแวดล้อม 
๑๐. การจัดท าส ามะโนผู้เรียน 
๑๑. การรับนักเรียน 
๑๒. การเสนอความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่อง
การจัดต้ัง ยุบ รวมหรือเลิกสถานศึกษา 
๑๓. การประสานการจัดการศึกษาใน
ระบบ นอกระบบ และตามอัธยาศัย 
๑๔. การระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา 
๑๕. การทัศนศึกษา  
๑๖. งานกิจการนักเรียน 
๑๗. การประชาสัมพันธ์งานทางการศึกษา 
๑๘. การส่งเสริม สนับสนุนและประสาน
การจัดการศึกษาของบุคคลากรชุมชน 
๑๙. งานประสานราชการกับส่วนภูมิภาค
และท้องถ่ินและการรายงานผลการ
ปฏิบัติงาน 
๒๐. การจัดระบบการควบคุมภายใน
หน่วยงาน 



 
๑๓ 

 
 ผู้อ านวยการโรงเรียน  :  นายจ าเนียร  วิจิตรจันทร์ 

อายุ  ๕๘ ปี    โทรศัพท์  ๐๘๑ ๙๕๔ ๒๖๐๖ 
วุฒิการศึกษาสูงสุดศษ.ม.(บริหารการศึกษา)   วิชาเอก บริหารการศึกษา 
ด ารงต าแหน่งผู้บริหารโรงเรียนบ้านแดงน้อย  เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๑  รวม  ๓  ปี 
 

 
วิสัยทัศน์ (VISION) 

 
โรงเรียนบ้านแดงน้อย มุ่งจัดการศึกษาเพ่ือให้วิชาการเด่น เน้นความเป็นไทย 
ใส่ใจการออม น้อมน าเศรษฐกิจพอเพียง  ภูมิทัศน์น่าอยู่ น าสู่แหล่งเรียนรู้ 

 
 

อัตลักษณ์ 
 

การออมทรัพย์ 
 

 
เอกลักษณ์ 

 
โรงเรียนสะอาดร่มรื่น 

 
 

พันธกิจ (Mission) 
 

๑.  มุ่งจัดการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษา    
๒.  จัดการเรียนการสอนโดยบูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในทุกกลุ่มสาระ 
๓.  พัฒนาผู้เรียนให้มีนิสัยรักการออม   
๔.  จัดสภาพแวดล้อมภายในโรงเรียนให้สะอาดร่มรื่นเอ้ือต่อการเรียนรู้ 
๕. บริหารจัดการโดยชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 
 
 
 
 
 
 

 



 
๑๔ 

 
 
 
 

 
 

 ข้อมูลครูและบุคลากรทางการศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๔  

ที ่ ชื่อ ต าแหน่ง วุฒิการศึกษา
สูงสุด/วิชาเอก 

ประจ าชั้น/ 
กลุ่มสาระที่สอน 

หมาย
เหตุ 

๑ นายจ าเนียร วิจิตรจันทร์ ผู้อ านวยการ
โรงเรียน ช านาญ

การพิเศษ 

ศษ.ม.(บริหาร
การศึกษา) 

  

๒ นายประสิทธิ์ งอสอน ครู ช านาญการ
พิเศษ 

ค.บ.(สังคมศึกษา) ประจ าชั้น ม.๓ / กลุ่ม
สาระการเรียนรู้สังคม
ศึกษาศาสนาและ
วัฒนธรรม 

 

๓ นางสถาพร แก้วภูมิแห่ ครู ช านาญการ
พิเศษ 

ศษ.ม.(การสอน
ภาษาไทย) 

ประจ าชั้น ป.๕/กลุ่ม
สาระการเรียนรู้
ภาษาไทย 

 

๔ นางถนอมจิต รัศมีเดือน ครู ช านาญการ
พิเศษ 

ศษ.บ.(คหกรรม
ศาสตร์) 

ประจ าชั้น ป.๓/๑  
กลุ่มสาระการเรียนรู้
การงานอาชีพ 

 

๕ นางมะลิ แสนบุตร ครู ช านาญการ
พิเศษ 

ค.บ.ปฐมวัย ประจ าชั้นอนุบาล ๑   

๖ นางสาววิลาวัลย์ พลสัสดี ครู ช านาญการ
พิเศษ 

ค.บ.(คณิตศาสตร์) ประจ าชั้น ม.๒ /กลุ่ม
สาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์ 

 

๗ นางสาวณัฐจารี เยาวมาตย์ ครู ช านาญการ
พิเศษ 

ศษ.ม.(พลศึกษา) ประจ าชั้น ป.๑/๒  
/กลุ่มสาระการเรียนรู้
สุขศึกษาและพล
ศึกษา 

 

๘ นางสาวฑิฎาป์ พลทองสถิต  ครู ช านาญการ
พิเศษ 

ค.บ.(ภาษาอังกฤษ) ประจ าชั้น ม.๓ / กลุ่ม
สาระการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศ 

 

๙ นางพนทอง นวลบุดดี ครู ช านาญการ
พิเศษ 

ค.บ.(คหกรรม) ประจ าชั้น อนุบาล ๒   

๑๐ นางภาณี ยุพะลา ครู ช านาญการ ค.บ.(๕ ปี) 
การศึกษาปฐมวัย 

ประจ าชั้น อนุบาล ๓  

ข้อมูลครูและบุคลากร 



 
๑๕ 

ที ่ ชื่อ ต าแหน่ง วุฒิการศึกษา
สูงสุด/วิชาเอก 

ประจ าชั้น/ 
กลุ่มสาระที่สอน 

หมาย
เหตุ 

๑๑ นางบวรลักษณ์ พานพัฒนพงศ์ คร ู ค.บ.(คณิตศาสตร์) ประจ าชั้น ป.๔ / กลุ่ม
สาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์ 

 

๑๒ นางสาวจุฑามาศ ยะลาไสย์ คร ู วท.บ.(เคมี) ประจ าชั้น ม.๑ / กลุ่ม
สาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 

 

๑๓ นางสาวสุภาวดี สายเนตร คร ู ค.บ.(ภาษาอังกฤษ) ประจ าชั้น ป.๖ / 
กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศ 
 

 

๑๔ นางสาวศศิ  ทองศรี คร ู (ศษ.บ.) 
สาขาวิชา
วิทยาศาสตร์ศึกษา 
เอกวิทยาศาสตร์
ทั่วไป 

กลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 

 

๑๕ นางสุนิสา  ศิริโส 
 

คร ู ค.บ.(๕ ปี) 
สาขาวิชา
คอมพิวเตอร์ศึกษา 

ประจ าชั้น ป.๒ / 
กลุ่มสาระการเรียนรู้
ศิลปะ 

 

๑๖ นางสาวสุพัตรา ฤทธิ์ลือไกร คร ู ค.บ.(ภาษาไทย) ประจ าชั้น ม.๒ / 
กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทย 

 

๑๗ นางสาวณิชาภัทร  อรมูล ครูผู้ช่วย ศษ.บ.(คณิตศาสตร
ศึกษา) 

ประจ าชั้น ป. ๑/๑
กลุ่มสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์ 

 

๑๘ นางสาวหนึ่งฤดี  ศรีประพันธ์ ครูผู้ช่วย ศษ.บ. การสอน
ภาษาอังกฤษ 

ประจ าชั้น ป. ๓/๒
กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศ 

 

๑๙ นายเฉลิม สมสิน ครูอัตราจ้าง วท.บ.
(วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี สาขา
วิทยาการ
คอมพิวเตอร์) 

กลุ่มสาระการเรียนรู้
สุขศึกษาและพล
ศึกษา 

 

๒๐ นางสาววันวิสา  สุ่มมาตย์ ครูพิเศษ วท.บ.
(วิทยาศาสตร์การ
กีฬา) 

นักเรียนที่มีความ
ต้องการพิเศษ 

 



 
๑๖ 

ที ่ ชื่อ ต าแหน่ง วุฒิการศึกษา
สูงสุด/วิชาเอก 

ประจ าชั้น/ 
กลุ่มสาระที่สอน 

หมาย
เหตุ 

๒๑ นางสุจิตรา กิตติบริสุทธิ์ ธุรการโรงเรียน บธบ.
(บริหารธุรกิจ) 

-  

๒๒ นายประจักษ์ ศรีภูเวียง นักการภารโรง ปว.ช.ไฟฟ้า -  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

๙%

๘๖%

๕%

ข้อมูลสารสนเทศครูและบุคลากรทางการศึกษา

ปริญญาโท ปริญญาตรี ต่ ากว่าปริญญาตรี



 
๑๗ 

 
 ข้อมูลนักเรียนระดับปฐมวัย ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๔  

(๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๔) 
จ านวนนักเรียน ทั้งหมด  ๓๙  คน แยกเป็น 

ชั้น 
จ านวนวัน 

ที่จัดการเรียน
การสอน 

รายการ 

หมายเหตุ จ านวน
นักเรียน
(คน) 

จ านวน
ห้องเรียน 
(ห้อง) 

จ านวนคร ู
(คน) 

ระดับปฐมวัย (๒๐๐)  ครูครบชั้น 
อนุบาล ๑ ๒๐๐ ๑๙ ๑ ๑ 

ครูครบชั้น อนุบาล ๒ ๒๐๐ ๑๒ ๑ ๑ 
อนุบาล ๓ ๒๐๐ ๘ ๑ ๑ 

รวม ๒๐๐ ๓๙ ๓ ๓ (ครู ๑ : เด็ก ๑๓) 
 
 ข้อมูลนักเรียนระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๔  

(๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๔) 
จ านวนนักเรียน ทั้งหมด  ๒๓๐  คน แยกเป็น 

ชั้น 
จ านวนวัน 

ที่จัดการเรียน
การสอน 

รายการ 

หมายเหตุ จ านวน
นักเรียน
(คน) 

จ านวน
ห้องเรียน 
(ห้อง) 

จ านวนคร ู
(คน) 

ระดับประถมศึกษา (๒๐๐)  

ครูครบชั้น 

ประถมศึกษาปีท่ี ๑ ๒๐๐ ๓๐ ๒ ๒ 
ประถมศึกษาปีท่ี ๒ ๒๐๐ ๒๘ ๑ ๑ 
ประถมศึกษาปีท่ี ๓ ๒๐๐ ๔๒ ๒ ๒ 
ประถมศึกษาปีท่ี ๔ ๒๐๐ ๓๓ ๑ ๒ 
ประถมศึกษาปีท่ี ๕ ๒๐๐ ๒๔ ๑ ๑ 
ประถมศึกษาปีท่ี ๖ ๒๐๐ ๒๐ ๑ ๒ 
ระดับมัธยมศึกษา (๒๐๐)  
มัธยมศึกษาปีท่ี ๑ ๒๐๐ ๑๘ ๑ ๑ 
มัธยมศึกษาปีท่ี ๒ ๒๐๐ ๒๐ ๑ ๒ 
มัธยมศึกษาปีท่ี ๓ ๒๐๐ ๑๕ ๑ ๒ 

รวมทั้งสิ้น ๒๐๐ ๒๓๐ ๑๑ ๑๕ (ครู ๑ : เด็ก ๑๕) 

ข้อมูลนักเรียน 
 



 
๑๘ 
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แผนภูมิแสดงจ านวนนักเรียน ชาย - หญิง 
ปีการศึกษา ๒๕๖๔

ชาย

หญิง

 

  

 

 
  
 
 
 
 
 
   
 
 ข้อมูลจ านวนนักเรียนเปรียบเทียบจ านวนนักเรียน  

 

 
 
 
 
 
 

๐
๕

๑๐
๑๕
๒๐
๒๕
๓๐
๓๕
๔๐
๔๕

อ.1 อ.2 อ.3 ป.1 ป.2 ป.3 ป.4 ป.5 ป.6 ม.๑ ม.๒ ม.๓
ปี 256๒ ๕ ๙ ๑๗ ๓๘ ๓๐ ๒๒ ๒๐ ๒๐ ๒๔ ๑๖ ๓๓ ๒๒
ปี 256๓ ๑๔ ๘ ๑๖ ๒๘ ๔๐ ๓๑ ๒๖ ๒๑ ๑๙ ๑๘ ๑๖ ๓๑
ปี 256๔ ๑๙ ๑๒ ๘ ๓๐ ๒๘ ๔๒ ๓๓ ๒๔ ๒๐ ๑๘ ๒๐ ๑๕

จ า
นว

นน
ักเ

รีย
น 

(ค
น)

แผนภูมิเปรียบเทียบจ านวนนักเรียน 
ปีการศึกษา ๒๕๖๒ - ๒๕๖๔



 
๑๙ 

 
 ผลการจัดการเรียนรู้ตามหลักสูตรสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

ร้อยละของนักเรียนที่มีเกรดเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน แต่ละรายวิชาใน
ระดับ ๓ ขึ้นไปชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ – มัธยมศึกษาปีที่ ๓ ปีการศึกษา ๒๕๖๔  
(ข้อมูล ณ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕) 

ระดับชั้น 
จ านวน
นักเรียน 

รายวิชา 

ภา
ษา

ไท
ย 

คณ
ิตศ

าส
ตร

 ์

วิท
ยา

ศา
สต

ร์ 

สัง
คม

ฯ 

ปร
ะวั

ติศ
าส

ตร
์ 

สุข
ศึก

ษา
ฯ 

ศิล
ปะ

 

กา
รง

าน
ฯ 

ภา
ษา

อัง
กฤ

ษ 

ประถมศึกษาปีที่ ๑ ๓๐ ๓๐ ๒๖ ๓๐ ๓๐ ๓๐ ๓๐ ๓๐ ๓๐ ๒๙ 
ประถมศึกษาปีที่ ๒ ๒๘ ๒๐ ๒๐ ๒๔ ๒๒ ๒๔ ๒๘ ๒๗ ๒๖ ๒๗ 
ประถมศึกษาปีที่ ๓ ๔๒ ๒๙ ๒๑ ๓๒ ๓๔ ๓๒ ๔๒ ๔๑ ๔๐ ๓๑ 
ประถมศึกษาปีที่ ๔ ๓๓ ๒๒ ๒๐ ๒๑ ๓๑ ๒๖ ๓๓ ๓๓ ๒๙ ๒๐ 
ประถมศึกษาปีที่ ๕ ๒๔ ๑๕ ๑๗ ๑๓ ๒๓ ๑๔ ๒๑ ๒๔ ๒๒ ๑๓ 
ประถมศึกษาปีที่ ๖ ๒๐ ๑๗ ๘ ๑๓ ๑๗ ๑๔ ๑๙ ๑๗ ๑๔ ๑๒ 
มัธยมศึกษาปีที ่๑ ๑๘ ๔ ๘ ๑๒ ๑๓ ๑๔ ๑๖ ๑๖ ๑๐ ๘ 
มัธยมศึกษาปีที ่๒ ๒๐ ๖ ๕ ๑๒ ๑๒ ๑๕ ๑๕ ๑๔ ๑๐ ๑๐ 
มัธยมศึกษาปีที ่๓ ๑๕ ๖ ๘ ๙ ๗ ๑๑ ๖ ๑๓ ๓ ๘ 

รวม ๒๓๐ ๑๔๙ ๑๓๓ ๑๖๖ ๑๘๙ ๑๘๐ ๒๑๐ ๒๑๕ ๑๘๔ ๑๕๘ 
ร้อยละ ๑๐๐ ๖๔.๗๘ ๕๗.๘๓ ๗๒.๑๗ ๘๒.๑๗ ๗๘.๒๖ ๙๑.๓๐ ๙๓.๔๘ ๘๐ ๖๘.๗๐ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ข้อมูลผลการจัดการศึกษา 



 
๒๐ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 จากกราฟเปรียบเทียบร้อยละของนักเรียนที่มีเกรดเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแต่ละรายวิชา ในระดับ 
๓ ขึ้นไป ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ - ๖ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ - ๒๕๖๔ พบว่า แต่ละรายวิชามีคะแนนเฉลี่ยสูงขึ้น 
ตามล าดับ 
 

   
 ผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียน 

ร้อยละของนักเรียนที่มีผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ในระดับ ดี ขึ้นไป 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ – ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ปีการศึกษา ๒๕๖๔  (ข้อมูล ณ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕) 
 

ระดับชั้น จ านวนนักเรียนทั้งหมด 
จ านวนนักเรียนที่ได้ 

ระดับ ดี ขึ้นไป 
ร้อยละ 

ประถมศึกษาปีที่ ๑ ๓๐ ๓๐ ๑๐๐ 
ประถมศึกษาปีที่ ๒ ๒๘ ๒๘ ๑๐๐ 
ประถมศึกษาปีที่ ๓ ๔๒ ๔๒ ๑๐๐ 
ประถมศึกษาปีที่ ๔ ๓๓ ๓๓ ๑๐๐ 
ประถมศึกษาปีที่ ๕ ๒๔ ๒๔ ๑๐๐ 
ประถมศึกษาปีที่ ๖ ๒๐ ๑๕ ๗๕ 
มัธยมศึกษาปีที ่๑ ๑๘ ๑๘ ๑๐๐ 
มัธยมศึกษาปีที ่๒ ๒๐ ๒๐ ๑๐๐ 
มัธยมศึกษาปีที ่๓ ๑๕ ๑๔ ๙๓.๓๓ 

รวม ๒๓๐ ๒๒๔  
เฉลี่ยร้อยละ ๑๐๐ ๙๗.๓๙ 
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ภาษา
ไทย

คณิต วิทย์ สังคมฯ ประวัติ
ศาสตร์

สุขศึกษา ศิลปะ การงาน
อาชีพ

ภาษา
อังกฤษ

ปี 2562 69.00 60.00 68.00 75.00 74.00 83.00 77.00 87.00 69.00
ปี 2563 68.89 71.85 70.08 77.63 72.89 81.64 81.55 79.14 68.44
ปี 2564 ๖๔.๗๘ ๕๗.๘๓ ๗๒.๑๗ ๘๒.๑๗ ๗๘.๒๖ ๙๑.๓๐ ๙๓.๔๘ ๘๐ ๖๘.๗๐

ร้อ
ยล

ะ

ร้อยละของนักเรียนที่มีเกรดเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแต่ละรายวิชา
ในระดับ ๓ ขึ้นไป

ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ - ๖  ปีการศึกษา ๒๕๖๒ - ๒๕๖๔ 



 
๒๑ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 จากกราฟเปรียบเทียบร้อยละคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนที่ได้ในระดับ ดี  ขึ้นไป ระดับชั้น
ประถมศึกษาปีที่ ๑ – ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓  ปีการศึกษา ๒๕๖๒ - ๒๕๖๔ พบว่า คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของ
นักเรียนทุกระดับชั้น อยู่ในระดับ ดี ขึ้นไปโดยส่วนมาก มีค่าสูงขึ้นจากปีการศึกษาก่อนหน้า และ มีค่าเฉลี่ยร้อยละ 
๙๗.๓๙ 
 
 ผลการอ่าน คิดวิเคราะห์ เขียนของนักเรียน 

ร้อยละของนักเรียนที่มีผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน ในระดับ ดี ขึ้นไป 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ – ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ปีการศึกษา ๒๕๖๔  (ข้อมูล ณ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕) 

ระดับชั้น จ านวนนักเรียนทั้งหมด 
จ านวนนักเรียนที่ได้ 

ระดับ ดี ขึ้นไป 
ร้อยละ 

ประถมศึกษาปีที่ ๑ ๓๐ ๓๐ ๑๐๐ 
ประถมศึกษาปีที่ ๒ ๒๘ ๒๘ ๑๐๐ 
ประถมศึกษาปีที่ ๓ ๔๒ ๔๒ ๑๐๐ 
ประถมศึกษาปีที่ ๔ ๓๓ ๓๓ ๑๐๐ 
ประถมศึกษาปีที่ ๕ ๒๔ ๒๔ ๑๐๐ 
ประถมศึกษาปีที่ ๖ ๒๐ ๑๒ ๖๐ 
มัธยมศึกษาปีที ่๑ ๑๘ ๑๘ ๑๐๐ 
มัธยมศึกษาปีที ่๒ ๒๐ ๒๐ ๑๐๐ 
มัธยมศึกษาปีที ่๓ ๑๕ ๑๓ ๘๖.๖๗ 

รวม ๒๓๐ ๒๒๐  
เฉลี่ยร้อยละ ๑๐๐ ๙๕.๖๕ 

0
20
40
60
80

100

ป.1 ป.2 ป.3 ป.4 ป.5 ป.6 ม.1 ม.2 ม.3
ปี 2562 90.31 83.33 72.72 75 78.94 83.33 87.5 91.66 77.27
ปี 2563 96.43 100 100 92.37 85.71 94.74 100 100 100
ปี 2564 100 100 100 100 100 75 100 100 93.33

ร้อ
ยล

ะ
ร้อยละคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียน

ที่ได้ระดับ ดี ขึ้นไป
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ - มัธยมศึกษาปีที่ ๓ 

ปีการศึกษา ๒๕๖๒ - ๒๕๖๔



 
๒๒ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 จากกราฟเปรียบเทียบร้อยละการอ่าน เขียน คิดวิเคราะห์ ของนักเรียนที่ได้ในระดับ ดี  ขึ้นไป ชั้น
ประถมศึกษาปีที่ ๑ – ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ - ๒๕๖๔ พบว่า การอ่าน เขียน คิดวิเคราะห์ ของ
นักเรียนที่ได้ในระดับ ดี ขึ้นไปโดยส่วนมากมีค่าสูงขึ้นจากปีการศึกษาก่อนหน้า และมีค่าเฉลี่ยร้อยละ ๙๕.๖๕ 
 
 ผลการประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  

ร้อยละของนักเรียนที่มีผลการประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ – ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓  ปีการศึกษา ๒๕๖๔  (ข้อมูล ณ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕) 

ระดับชั้น 
จ านวน
นักเรียน 

ผลการประเมิน 
ร้อยละ 

ผ่าน ไม่ผ่าน 
ประถมศึกษาปีที่ ๑ ๓๐ ๓๐ - ๑๐๐ 
ประถมศึกษาปีที่ ๒ ๒๘ ๒๘ - ๑๐๐ 
ประถมศึกษาปีที่ ๓ ๔๒ ๔๒ - ๑๐๐ 
ประถมศึกษาปีที่ ๔ ๓๓ ๓๓ - ๑๐๐ 
ประถมศึกษาปีที่ ๕ ๒๔ ๒๔ - ๑๐๐ 
ประถมศึกษาปีที่ ๖ ๒๐ ๒๐ - ๑๐๐ 
มัธยมศึกษาปีที ่๑ ๑๘ ๑๘ - ๑๐๐ 
มัธยมศึกษาปีที ่๒ ๒๐ ๒๐ - ๑๐๐ 
มัธยมศึกษาปีที ่๓ ๑๕ ๑๕ - ๑๐๐ 

รวม ๒๓๐ ๒๓๐ ๐  
ร้อยละ ๑๐๐ ๑๐๐ ๐ 

0.00
20.00
40.00
60.00
80.00

100.00

ป.1 ป.2 ป.3 ป.4 ป.5 ป.6 ม.1 ม.2 ม.3
ปี 2562 71.05 60.00 72.72 75.00 89.47 75.00 81.25 90.62 63.63
ปี 2563 96.43 100.0 100.0 92.37 85.71 94.74 100.0 100.0 100.0
ปี 2564 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 60.00 100.0 100.0 86.67

ร้อ
ยล

ะ
ร้อยละการอ่าน เขียน คิดวิเคราะห์ของนักเรียน

ที่ได้ระดับ ดี ขึ้นไป
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ - มัธยมศึกษาปีที่ ๓ 

๒๕๖๒ - ๒๕๖๔



 
๒๓ 

 
 ผลการประเมินสมรรถนะส าคัญ  

ร้อยละของนักเรียนที่มีผลการประเมินประเมินสมรรถนะส าคัญ ในระดับ ดี ขึ้นไป  
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ – ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓   (ข้อมูล ณ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕) 

สมรรถนะส าคัญ 
จ านวน
นักเรียน 

ผลการประเมิน ระดับ ดี 
ขึ้นไป ร้อยละ 

ดีเยี่ยม ดี ผ่าน ไม่ผ่าน 
1. ความสามารถในการ

สื่อสาร 
๒๓๐ ๓๕ ๑๑๒ ๘๓ - ๑๔๗ ๖๓.๙๑ 

2. ความสามารถในการคิด ๒๓๐ ๕๗ ๑๔๒ ๓๑ - ๑๙๙ ๘๖.๕๒ 
3. ความสามารถในการ

แก้ปัญหา 
๒๓๐ ๔๐ ๑๑๕ ๗๕ - ๑๕๕ ๖๗.๓๙ 

4. ความสามารถในการใช้
ทักษะชีวิต 

๒๓๐ ๖๘ ๑๒๔ ๓๘ - ๑๙๒ ๘๓.๔๘ 

5. ความสามารถในการใช้
เทคโนโลยี 

๒๓๐ ๒๕ ๙๓ ๑๑๒ - ๑๑๘ ๕๑.๓๐ 

รวม ๑,๑๕๐ ๒๒๕ ๕๘๖ ๓๓๙ - ๘๑๑ ๗๐.๕๒ 
 

 

 
 ผลการทดสอบระดับชาติของผู้เรียนด้านการอ่านของผู้เรียน (Reading Test: RT) 
๑) ผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (RT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑  ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 

สมรรถนะ 
คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 

ระดับโรงเรียน ระดับ สพฐ. ระดับประเทศ 
การอ่านออกเสียง ๔๓.๒๔ ๖๙.๐๔ ๖๙.๙๕ 

การอ่านรู้เรื่อง ๖๙.๗๒ ๗๒.๓๐ ๗๒.๗๙ 
รวม ๒ สมรรถนะ ๕๖.๔๘ ๗๐.๖๗ ๗๑.๓๘ 

*หมายเหตุ :  คะแนนเฉลี่ยด้านการอ่านออกเสียงและด้านการอ่านรู้เรื่อง ต่ ากว่า ระดับสพฐ.และระดับประเทศ
คะแนนเฉลี่ยรวมทั้งสองสมรรถนะ ต่ ากว่า ระดับระดับสพฐ.และระดับประเทศ 
  

ข้อมูลผลทดสอบระดับชาติ 



 
๒๔ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 จากกราฟเปรียบเทียบผลการประเมินด้านการอ่านของผู้เรียน (Reading Test: RT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 
๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ พบว่า ด้านการอ่านออกเสียง(๔๓.๒๔) คะแนนเฉลี่ยต่ ากว่าระดับสพฐ. (๖๙.๐๔) อยู่ 
(๒๕.๘๐) คะแนนเฉลี่ยต่ ากว่าระดับประเทศ (๖๙.๙๕) อยู่ (๒๖.๗๑) ด้านการอ่านรู้เรื่อง (๖๙.๗๒) คะแนนเฉลี่ยต่ า
กว่าระดับสพฐ. (๗๒.๓๐) อยู่ ๒.๕๘) คะแนนเฉลี่ยต่ ากว่าระดับประเทศ (๗๒.๗๙) อยู่ (๓.๐๗) รวมทั้งสอง
สมรรถนะ (๕๖.๔๘) คะแนนเฉลี่ยต่ ากว่าระดับสพฐ. (๗๐.๖๗) อยู่ (๑๔.๑๙) คะแนนเฉลี่ยต่ ากว่าระดับประเทศ 
(๗๑.๓๘) อยู่ (๑๔.๙๐) ตามล าดับ 
 

๒) คะแนนเฉลี่ยร้อยละของจ านวนนักเรียนที่มีผลการประเมินความสามารถ ด้านการอ่านของ
ผู้เรียน (RT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ จ าแนกตามระดับคุณภาพ 

สมรรถนะ 
จ านวนและร้อยละของนักเรียน จ าแนกตามระดับคุณภาพ 

ดีมาก ดี พอใช้ ปรับปรุง 
จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

การอ่านออกเสียง ๔ ๑๓.๗๙ ๖ ๒๐.๖๙ ๑๒ ๔๑.๓๘ ๗ ๒๔.๑๔ 
การอ่านรู้เรื่อง ๑๒ ๔๑.๓๘ ๑๖ ๕๕.๑๗ ๑ ๓.๔๕ ๐ ๐ 

รวม ๒ สมรรถนะ ๕ ๑๗.๒๔ ๑๑ ๓๗.๙๓ ๑๓ ๔๔.๘๓ ๐ ๐ 
*หมายเหตุ :  คะแนนเฉลี่ยร้อยละของจ านวนนักเรียนที่มีผลการประเมินความสามารถ ด้านการอ่านของผู้เรียน  
   (RT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๔  
 ด้านการอ่านออกเสียง อยู่ในระดับ  ดีมาก ร้อยละ ๑๓.๗๙ อยู่ในระดับ  ดี ร้อยละ ๒๐.๖๙ อยู่ในระดับ 
พอใช้  ร้อยละ ๔๑.๓๘ ปรับปรุง ร้อยละ ๒๔.๑๔  
 ด้านการอ่านรู้เรื่อง อยู่ในระดับ ดีมาก ร้อยละ ๔๑.๓๘ อยู่ในระดับ ดี  ร้อยละ ๕๕.๑๗ อยู่ในระดับ 
พอใช้ ร้อยละ ๔๔.๘๓ รวมทั้งสองสมรรถนะ อยู่ในระดับ ดีมาก ร้อยละ ๑๗.๒๔ อยู่ในระดับ ดี  ร้อยละ ๓๗.๙๓ 
อยู่ในระดับ พอใช้ ร้อยละ ๔๔.๘๓  

    

๐.๐๐
๒๐.๐๐
๔๐.๐๐
๖๐.๐๐
๘๐.๐๐

การอ่านออก
เสียง

การอ่านรู้เรื่อง รวม 2 สมรรถนะ

ระดับโรงเรียน ๔๓.๒๔ ๖๙.๗๒ ๕๖.๔๘
ระดับเขต สพฐ. ๖๙.๐๔ ๗๒.๓๐ ๗๐.๖๗
ระดับประเทศ 69.95 72.79 71.38

ผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน 
(Reading Test: RT)

ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 



 
๒๕ 

๓) ผลเปรียบเทียบผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (RT) ชั้นประถมศึกษาปี
ที่ ๑ และ ร้อยละของผลต่างระหว่างปีการศึกษา ๒๕๖๓ – ๒๕๖๔ 

สมรรถนะ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 
ร้อยละของผลต่าง 
ระหว่างปีการศึกษา 

การอ่านออกเสียง ๓๖.๐๐ ๔๓.๒๔ +๗.๒๔ 
การอ่านรู้เรื่อง ๔๙.๑๕ ๖๙.๗๒ +๒๐.๕๗ 

รวม ๒ สมรรถนะ ๔๓.๒๖ ๕๖.๔๘ +๑๓.๒๒ 
*หมายเหตุ :  คะแนนเฉลี่ยการอ่านออกเสียงปีการศึกษา ๒๕๖๔ สูงกว่า ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 
      และการอ่านรู้เรื่อง ปีการศึกษา ๒๕๖๔ สูงกว่า ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 
   คะแนนเฉลี่ยรวมทั้งสองสมรรถนะ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ สูงกว่า ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 จากกราฟเปรียบเทียบผลการประเมินด้านการอ่านของผู้เรียน (Reading Test: RT) ชั้นประถมศึกษา
ปีที่ ๑ ปี ๒๕๖๒-๒๕๖๔ พบว่า คะแนนเฉลี่ยของทั้ง ๒ สมรรถนะในปีการศึกษา ๒๕๖๔ ยังต่ ากว่าปีการศึกษา 
๒๕๖๒ แต่สูงกว่าปีการศึกษา ๒๕๖๓  
  

0.0020.0040.0060.0080.00

การอ่านออกเสียง การอ่านรู้เรื่อง รวม 2 สมรรถนะ
ปี 2562 67.46 69.94 68.70
ปี 2563 36.00 49.15 43.26
ปี 2564 ๔๓.๒๔ ๖๙.๗๒ ๕๖.๔๘

ร้อ
ยล

ะ

เปรียบเทียบร้อยละผลการประเมินความสามารถด้านการอ่าน
ของผู้เรียน (Reading Test: RT) 

ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ - ๒๕๖๔  



 
๒๖ 

 ผลการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ 
  ๑) ผลการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 

สมรรถนะ 
คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 

ระดับโรงเรียน ระดับ สพฐ. ระดับประเทศ 
ภาษาไทย ๓๕.๗๙ ๕๕.๔๘ ๕๖.๑๔ 

คณิตศาสตร์ ๓๒.๖๓ ๔๘.๗๓ ๔๙.๔๔ 
รวม ๒ สมรรถนะ ๓๔.๒๑ ๕๒.๑๑ ๕๒.๘๐ 

*หมายเหตุ :  คะแนนเฉลี่ยวิชาภาษาไทย และวิชาคณิตศาสตร์ ต่ ากว่า ระดับ สพฐ. และระดับประเทศ 
   คะแนนเฉลี่ยรวมทั้งสองสมรรถนะ ต่ ากว่า ระดับ สพฐ. และระดับประเทศ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 จากกราฟเปรียบเทียบผลการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 
พบว่า คะแนนด้านภาษาไทย (๓๕.๗๙) คะแนนเฉลี่ยต่ ากว่าระดับ สพฐ. (๕๕.๔๘) อยู่ ๒๐.๖๙ และมีคะแนนต่ า
กว่าระดับประเทศ (๕๖.๑๔) อยู่ ๒๐.๓๗ คะแนนด้านคณิตศาสตร์ (๓๒.๖๓) คะแนนเฉลี่ยต่ ากว่าระดับ สพฐ . 
(๔๘.๗๓) อยู่ ๑๖.๑๐ และมีคะแนนต่ ากว่าระดับประเทศ (๔๙.๔๔) อยู่ ๑๖.๘๑ รวมทั้งสองด้าน (๓๔.๒๑) คะแนน
เฉลี่ยต่ ากว่าระดับ สพฐ. (๕๒.๑๑)  อยู่ ๑๗.๙๐ และมีคะแนนต่ ากว่าระดับประเทศ (๕๒.๘๐) อยู่  ๑๘.๕๙  

  
 
 
 
 
 
 

 

๐.๐๐
๑๐.๐๐
๒๐.๐๐
๓๐.๐๐
๔๐.๐๐
๕๐.๐๐
๖๐.๐๐

ภาษาไทย คณิตศาสตร์ รวม 2 สมรรถนะ
ระดับโรงเรียน ๓๕.๗๙ ๓๒.๖๓ ๓๔.๒๑
ระดับ สพฐ. ๕๕.๔๘ ๔๘.๗๓ ๕๒.๑๑
ระดับประเทศ ๕๖.๑๔ ๔๙.๔๔ ๕๒.๘๐

ผลการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT)
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ ปีการศึกษา ๒๕๖๔



 
๒๗ 

๒) ผลการเปรียบเทียบผลการประเมินทดสอบความสามารถพ้ืนฐานของผู้เรียนระดับชาติ (NT) 
 ปีการศึกษา ๒๕๖๓ - ๒๕๖๔ 

สมรรถนะ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 
ร้อยละของผลต่าง 
ระหว่างปีการศึกษา 

ภาษาไทย ๕๙.๘๘ ๓๕.๗๙ -๒๔.๐๙ 
คณิตศาสตร์ ๕๑.๑๑ ๓๒.๖๓ -๑๘.๔๘ 

รวม ๒ สมรรถนะ ๕๕.๕๐ ๓๔.๒๑ -๒๑.๒๙ 
*หมายเหตุ :  คะแนนเฉลี่ยวิชาภาษาไทยและวิชาคณิตศาสตร์ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ สูงกว่า ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 

   คะแนนเฉลี่ยรวมทั้งสองสมรรถนะ ปีการศึกษา  ๒๕๖๓ สูงกว่า ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

  
 จากกราฟเปรียบเทียบผลการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ ปีการศึกษา 
๒๕๖๒  -๒๕๖๔ พบว่าคะแนนเฉลี่ยของทั้ง ๒ สมรรถนะในปีการศึกษา ๒๕๖๔ ยังต่ ากว่าปีการศึกษา ๒๕๖๒ 
และ ๒๕๖๓  
 
 
 
 
 
 
 
 

0.00
20.00
40.00
60.00

ภาษาไทย คณิตศาสตร์ รวม 2 สมรรถนะ
ปี 2562 45.92 55.78 50.85
ปี 2563 59.88 51.11 55.50
ปี 2564 ๓๕.๗๙ ๓๒.๖๓ ๓๔.๒๑

ร้อ
ยล

ะ

เปรียบเทียบร้อยละผลการประเมินความสามารถพื้นฐานของผู้เรียน
ระดับชาติ (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ - ๒๕๖๔  



 
๒๘ 

 
 ผลการประเมินคุณภาพผู้เรียน (O-NET) ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ 

 ๑) ผลการประเมินคุณภาพผู้เรียน (O-NET) ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 

สมรรถนะ 
คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 

ระดับโรงเรียน ระดับ สพฐ. ระดับประเทศ 
ภาษาไทย ๔๐.๑๐ ๔๙.๕๔ ๕๐.๓๘ 

คณิตศาสตร์ ๒๙.๒๓ ๓๕.๘๕ ๓๖.๘๓ 
วิทยาศาสตร์ ๒๙.๐๐ ๓๓.๖๘ ๓๔.๓๑ 
ภาษาอังกฤษ ๓๓.๑๓ ๓๕.๔๖ ๓๙.๒๒ 

รวม ๔ สมรรถนะ ๓๒.๘๗ ๓๘.๖๓ ๔๐.๑๙ 
*หมายเหตุ :  คะแนนเฉลี่ยวิชาภาษาไทย ต่ ากว่า ระดับ สพฐ. และระดับประเทศ 
   คะแนนเฉลี่ยวิชาคณิตศาสตร์ ต่ ากว่า ระดับ สพฐ. และระดับประเทศ 
   คะแนนเฉลี่ยวิชาวิทยาศาสตร์ ต่ ากว่า ระดับ สพฐ. และระดับประเทศ 
   คะแนนเฉลี่ยวิชาภาษาอังกฤษ ต่ ากว่า ระดับ สพฐ. และระดับประเทศ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  
  
 
 
 
 จากกราฟเปรียบเทียบผลการประเมินคุณภาพผู้เรียน (O-NET) ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ปีการศึกษา 
๒๕๖๔ พบว่า คะแนนเฉลี่ยวิชาภาษาไทย มีค่า (๔๐.๑๐) ซึ่งต่ ากว่าคะแนนเฉลี่ยของ สพฐ. (๔๙.๕๔) อยู่ (๙.๔๔) 
และต่ ากว่าคะแนนเฉลี่ยของระดับประเทศ(๕๐.๓๘) อยู่ (๑๐.๒๘) คะแนนเฉลี่ยวิชาคณิตศาสตร์ มีค่า (๒๙.๒๓) ซ่ึง
ต่ ากว่าคะแนนเฉลี่ยของ สพฐ. (๓๕.๘๕) อยู่ (๖.๖๒) และต่ ากว่าคะแนนเฉลี่ยของระดับประเทศ( ๓๖.๘๓)     
อยู่ (๗.๖๐)  คะแนนเฉลี่ยวิชาวิทยาศาสตร์ มีค่า (๒๙.๐๐) ซ่ึงต่ ากวา่คะแนนเฉลี่ยของ สพฐ. (๓๓.๖๘) อยู่ (๔.๖๘) 
และต่ ากว่าคะแนนเฉลี่ยของระดับประเทศ( ๓๔.๓๑)  อยู่ (๕.๓๑)  คะแนนเฉลี่ยวิชาภาษาอังกฤษ มีค่า (๓๓.๑๓) 
ซ่ึงต่ ากวา่คะแนนเฉลีย่ของ สพฐ. (๓๕.๔๖) อยู่ (๒.๓๓) และต่ ากว่าคะแนนเฉลี่ยของระดับประเทศ(๓๙.๒๒)  

๐.๐๐
๑๐.๐๐
๒๐.๐๐
๓๐.๐๐
๔๐.๐๐
๕๐.๐๐
๖๐.๐๐

ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ รวม 4
สมรรถนะ

ระดับโรงเรียน ๔๐.๑๐ ๒๙.๒๓ ๒๙.๐๐ ๓๓.๑๓ ๓๒.๘๗
ระดับ สพฐ. ๔๙.๕๔ ๓๕.๘๕ ๓๓.๖๘ ๓๕.๔๖ ๓๘.๖๓
ระดับประเทศ ๕๐.๓๘ ๓๖.๘๓ ๓๔.๓๑ ๓๙.๒๒ ๔๐.๑๙

ผลการประเมินคุณภาพผู้เรียน (O-NET)
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 



 
๒๙ 

อยู่ (๖.๐๙) คะแนนเฉลี่ยทั้ง ๔ สมรรถนะ มีค่า (๓๒.๘๗) ซ่ึงต่ ากวา่คะแนนเฉลี่ยของ สพฐ. (๓๘.๖๓) อยู่ (๕.๗๖) 
และต่ ากว่าคะแนนเฉลี่ยของระดับประเทศ(๔๐.๑๙) อยู่ (๗.๓๒)  
 
   

๒) ผลการเปรียบเทียบผลการประเมินทดสอบความสามารถพ้ืนฐานของผู้เรียนระดับชาติ       
(O-NET) ปีการศึกษา ๒๕๖๓ - ๒๕๖๔ 

สมรรถนะ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 
ร้อยละของผลต่าง 
ระหว่างปีการศึกษา 

ภาษาไทย ๕๔.๘๙ ๔๐.๑๐ -๑๔.๗๙ 
คณิตศาสตร์ ๒๓.๘๙ ๒๙.๒๓ +๕.๓๔ 
วิทยาศาสตร์ ๓๔.๖๐ ๒๙.๐๐ -๕.๖๐ 
ภาษาอังกฤษ ๒๙.๖๐ ๓๓.๑๓ +๓.๕๓ 

รวม ๔ สมรรถนะ ๓๕.๗๕ ๓๒.๘๗ -๒.๘๘ 
*หมายเหตุ :  คะแนนเฉลี่ยวิชาภาษาไทย ปีการศึกษา ๒๕๖๓ สูงกว่า ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 
   คะแนนเฉลี่ยวิชาคณิตศาสตร์ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ต่ ากว่า ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 
    คะแนนเฉลี่ยวิชาวิทยาศาสตร์ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ สูงกว่า ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 
   คะแนนเฉลี่ยวิชาภาษาอังกฤษ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ต่ ากว่า ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 

   คะแนนเฉลี่ยรวมทั้งสี่สมรรถนะ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ สูงกว่า ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 
 
  



 
๓๐ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
 
 
 จากกราฟเปรียบเทียบร้อยละผลการประเมินความสามารถพ้ืนฐานของผู้เรียนระดับชาติ (O-NET) ชั้น
ประถมศึกษาปีที่ ๖ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ - ๒๕๖๔ พบว่า คะแนนเฉลี่ยทั้ง ๔ สมรรถนะของปีการศึกษา ๒๔๕๔ สูง
กว่าปีการศึกษา ๒๕๖๒ แต่ยังต่ ากว่าปีการศึกษา ๒๕๖๓ 
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ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ เฉลี่ยรวม
ปี 2562 38.72 25.56 24.82 29.1 29.55
ปี 2563 ๕๔.๘๙ ๒๓.๘๙ ๓๔.๖๐ ๒๙.๖๐ ๓๕.๗๕
ปี 2564 ๔๐.๑๐ ๒๙.๒๓ ๒๙.๐๐ ๓๓.๑๓ ๓๒.๘๗

ร้อ
ยล

ะ
เปรียบเทียบร้อยละผลการประเมินความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ 

(O-NET) ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ - ๒๕๖๔  



 
๓๑ 

 ผลการประเมินคุณภาพผู้เรียน (O-NET) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ 
 ๑) ผลการประเมินคุณภาพผู้เรียน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 

สมรรถนะ 
คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 

ระดับโรงเรียน ระดับ สพฐ. ระดับประเทศ 
ภาษาไทย ๔๒.๔๒ ๕๒.๑๓ ๕๑.๑๙ 

คณิตศาสตร์ ๒๒.๙๗ ๒๔.๗๕ ๒๔.๔๗ 
วิทยาศาสตร์ ๓๐.๗๕ ๓๑.๖๗ ๓๑.๔๕ 
ภาษาอังกฤษ ๒๖.๗๔ ๓๐.๗๙ ๓๑.๑๑ 

รวม ๔ สมรรถนะ ๓๐.๗๒ ๓๔.๘๔  ๓๔.๕๖ 
*หมายเหตุ :  คะแนนเฉลี่ยวิชาภาษาไทย ต่ ากว่า ระดับ สพฐ. และระดับประเทศ 
   คะแนนเฉลี่ยวิชาคณิตศาสตร์ ต่ ากว่า ระดับ สพฐ. และระดับประเทศ 
   คะแนนเฉลี่ยวิชาวิทยาศาสตร์ ต่ ากว่า ระดับ สพฐ. และระดับประเทศ 
   คะแนนเฉลี่ยวิชาภาษาอังกฤษ ต่ ากว่า ระดับ สพฐ. และระดับประเทศ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  
  
 
 
 
 จากกราฟเปรียบเทียบผลการประเมินคุณภาพผู้เรียน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ปีการศึกษา 
๒๕๖๔ พบว่า คะแนนเฉลี่ยวิชาภาษาไทย มีค่า (๔๒.๔๒) ซึ่งต่ ากว่าคะแนนเฉลี่ยของ สพฐ. (๕๒.๑๓) อยู่ (๙.๗๑) 
และต่ ากว่าคะแนนเฉลี่ยของระดับประเทศ(๕๑.๑๙) อยู่ (๘.๗๗) คะแนนเฉลี่ยวิชาคณิตศาสตร์ มีค่า (๒๒.๙๗) ซึ่ง
ต่ ากว่าคะแนนเฉลี่ยของ สพฐ. (๒๔.๗๕) อยู่ (๑.๗๘) และต่ ากว่าคะแนนเฉลี่ยของระดับประเทศ( ๒๔.๔๗)     
อยู่ (๑.๕๐)  คะแนนเฉลี่ยวิชาวิทยาศาสตร์ มีค่า (๓๐.๗๕) ซ่ึงต่ ากวา่คะแนนเฉลี่ยของ สพฐ. (๓๑.๖๗) อยู่ (๐.๙๒) 
และต่ ากว่าคะแนนเฉลี่ยของระดับประเทศ(๓๑.๔๕)  อยู่ (๐.๗๐)  คะแนนเฉลี่ยวิชาภาษาอังกฤษ มีค่า (๒๖.๗๔) 
ซ่ึงต่ ากวา่คะแนนเฉลีย่ของ สพฐ. (๓๐.๗๙) อยู่ (๔.๐๕) และต่ ากว่าคะแนนเฉลี่ยของระดับประเทศ(๓๑.๑๑)  

๐.๐๐
๑๐.๐๐
๒๐.๐๐
๓๐.๐๐
๔๐.๐๐
๕๐.๐๐
๖๐.๐๐

ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ รวม 4
สมรรถนะ

ระดับโรงเรียน ๔๒.๔๒ ๒๒.๙๗ ๓๐.๗๕ ๒๖.๗๔ ๓๐.๗๒
ระดับ สพฐ. ๕๒.๑๓ ๒๔.๗๕ ๓๑.๖๗ ๓๐.๗๙ ๓๔.๘๔
ระดับประเทศ ๕๑.๑๙ ๒๔.๔๗ ๓๑.๔๕ ๓๑.๑๑ ๓๔.๕๖

ผลการประเมินคุณภาพผู้เรียน (O-NET)
ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 



 
๓๒ 

อยู่ (๔.๓๗) คะแนนเฉลี่ยทั้ง ๔ สมรรถนะ มีค่า (๓๐.๗๒) ซ่ึงต่ ากวา่คะแนนเฉลี่ยของ สพฐ. (๓๔.๘๔) อยู่ (๔.๑๒) 
และต่ ากว่าคะแนนเฉลี่ยของระดับประเทศ(๓๔.๕๖) อยู่ (๓.๘๔)  
 
   

๒) ผลการเปรียบเทียบผลการประเมินทดสอบความสามารถพ้ืนฐานของผู้เรียนระดับชาติ       
(O-NET) ปีการศึกษา ๒๕๖๓ - ๒๕๖๔ 

สมรรถนะ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 
ร้อยละของผลต่าง 
ระหว่างปีการศึกษา 

ภาษาไทย ๔๖.๕๐ ๔๒.๔๒ -๔.๐๘ 
คณิตศาสตร์ ๒๑.๖๑ ๒๒.๙๗ +๑.๓๖ 
วิทยาศาสตร์ ๒๘.๓๗ ๓๐.๗๕ +๒.๓๙ 
ภาษาอังกฤษ ๓๐.๐๐ ๒๖.๗๔ -๓.๒๖ 

รวม ๔ สมรรถนะ ๓๑.๖๒ ๓๐.๗๒ -๐.๙๐ 
*หมายเหตุ :  คะแนนเฉลี่ยวิชาภาษาไทย ปีการศึกษา ๒๕๖๓ สูงกว่า ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 
   คะแนนเฉลี่ยวิชาคณิตศาสตร์ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ต่ ากว่า ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 
    คะแนนเฉลี่ยวิชาวิทยาศาสตร์ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ต่ ากว่า ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 
   คะแนนเฉลี่ยวิชาภาษาอังกฤษ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ สูงกว่า ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 

   คะแนนเฉลี่ยรวมทั้งสี่สมรรถนะ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ สูงกว่า ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 
 
  



 
๓๓ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
 
 
 จากกราฟเปรียบเทียบร้อยละผลการประเมินความสามารถพ้ืนฐานของผู้เรียนระดับชาติ (O-NET) ชั้น
ประถมศึกษาปีที่ ๖ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ - ๒๕๖๔ พบว่า คะแนนเฉลี่ยทั้ง ๔ สมรรถนะของปีการศึกษา ๒๔๕๔ ต่ า
กว่าปีการศึกษา ๒๕๖๒ และ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 
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ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ เฉลี่ยรวม
ปี 2562 47.71 23.76 30.21 25.53 31.8
ปี 2563 ๔๖.๕๐ ๒๑.๖๑ ๒๘.๓๗ ๓๐.๐๐ ๓๑.๖๒
ปี 2564 ๔๒.๔๒ ๒๒.๙๗ ๓๐.๗๕ ๒๖.๗๔ ๓๐.๗๒

ร้อ
ยล

ะ
เปรียบเทียบร้อยละผลการประเมินความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ 

(O-NET) ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ - ๒๕๖๔  



 
๓๔ 

 
 
 จ านวนห้องและสถานที่ 

ที ่ ประเภทห้อง จ านวน หมายเหตุ 
๑ ห้องเรียนปฐมวัย  ๓ ห้อง  
๒ ห้องเรียนประถมศึกษา ๗ ห้อง  
๓ ห้องเรียนมัธยมศึกษา ๓ ห้อง  
๔ ห้องผู้อ านวยการโรงเรียน ๑ ห้อง  
๕ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ๑ ห้อง  
๖ ห้องพยาบาล ๑ ห้อง  
๗ ประชุม ๑ ห้อง  
๘ ห้องสมุด ๑ ห้อง  
๙ สนามเด็กเล่น ๑  
๑๐ สนามฟุตบอล ๑  
๑๑ โรงอาหาร ๑  
๑๒ ห้องอาเซียน ๑ ห้อง   
๑๓ ห้องวิทยาศาสตร์ ๑ ห้อง  

 
 
 การใช้แหล่งเรียนรู้ภายในและภายนอกโรงเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 

จ านวนนักเรียนที่ใช้แหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 
ที ่ แหล่งเรียนรู้ จ านวนนักเรียน (คน) ร้อยละ 
๑ ห้องสมุด ๑๑๗ ๕๐.๘๗ 
๒ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ๑๓๐ ๕๖.๕๒ 
๓ สนามเด็กเล่น ๑๖๙ ๗๓.๔๕ 
๔ สนามฟุตบอล ๒๓๐ ๑๐๐ 

 
 
 
 
 
 
 

 

    ข้อมูลอาคาร/สถานที่ 
 



 
๓๕ 

จ านวนนักเรียนที่ใช้แหล่งเรียนรู้ภายนอกโรงเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 
ที ่ ระดับชั้น กิจกรรม จ านวนนักเรียน (คน) 
๑ ประถมศึกษาปีที่ ๔-๖ ค่ายลูกเสือ เนตรนารี ณ โรงเรียนบ้านแดง

น้อย 
๗๗ 

๒ ประถมศึกษาปีที่ ๑-๓ ค่ายลูกเสือ ชั่วคราว โรงเรียนบ้านแดงน้อย ๑๐๐ 
๓ มัธยมศึกษาปีที่ ๑ – ๓ ค่ายคุณธรรม วัดศรีชมขื่น ๕๓ 

 
 

 
 
 จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 

ที ่ ระดับการศึกษา 
จ านวนนักเรียน 

(คน) 
จ านวนผู้ส าเร็จ
การศึกษา (คน) 

คิดเป็น
ร้อยละ 

หมายเหตุ 

๑ ประถมศึกษา (ประถมศึกษาปีที่ ๖) ๒๐ ๒๐ ๑๐๐  
๒ มัธยมศึกษา (มัธยมศึกษาปีที่ ๓) ๑๕ ๑๔ ๙๓.๓๓  

 

  

    ข้อมูลผู้ส าเร็จการศึกษา 
 



 
๓๖ 

 
 
 
 
 
 
 
 

ส่วนที่ ๒ 
รายงานผลการประเมินตนเอง 

ตามมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนบ้านแดงน้อย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
๓๗ 

๒.๒  ผลการประเมินมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 ๒.๑.๑ มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียน 
             ๑) ระดับคุณภาพ ดี 
                     ๒) วิธีการพัฒนา ข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ 
      (๑) วิธีการพัฒนา 
   โรงเรียนบ้านแดงน้อย ส่งเสริมให้ครูจัดกระบวนการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็น
ส าคัญ โดยการด าเนินงาน/กิจกรรมอย่างหลากหลาย ได้แก่ งานหลักสูตรมีการประชุมปฏิบัติการ ปรับปรุง
หลักสูตรสถานศึกษา ตามมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดฯ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๐) เพ่ือให้ครูใช้เป็นกรอบ
ในการจัดการเรียน    การสอน  การพัฒนาผู้เรียน ส่งเสริม สนับสนุนให้ผู้เรียนบรรลุตามเป้าหมายที่ว่า “การ
จัดการศึกษาต้องเป็นไปเพื่อพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้ และ
คุณธรรม จริยธรรม และวัฒนธรรมในการด ารงชีวิต สามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข ซึ่งสอดรับกับ
จุดมุ่งหมายของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ ที่ได้มุ่งพัฒนาให้ผู้เรียนเป็นคนดี มี
ปัญญา มีความสุข ดังนั้นโรงเรียนบ้านแดงน้อย  จึงก าหนดมาตรฐานการศึกษาด้านคุณภาพผู้เรียนจ านวน ๒ 
ด้าน ได้แก่ ๑) ด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  ๒) ด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน  ด้านผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนมุ่งเน้นให้นักเรียนมีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร การคิดค านวณ รวมทั้งการมี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา มีความสามารถในการวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ มี
ความสามารถในการสร้างนวัตกรรม การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ การสื่อสาร และการมีความรู้  ทักษะพื้นฐาน 
เจตคติทีด่ีต่องานอาชีพ ส าหรับด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนมุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะและ
ค่านิยมท่ีดีตามท่ีสถานศึกษาก าหนด และ มีสุขภาวะทางร่างกายและสังคม ความภูมิใจในท้องถิ่น และความ
เป็นไทยการยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย และการส่งเสริมให้สอดคล้องกับอัต
ลักษณ์ของโรงเรียนมีการส่งเสริมการเก็บเงินออมของนักเรียนทุกชั้นเรียนในตอนเช้าของทุกวันที่ท าการจัดการ
เรียนการสอนโดยครูประจ าชั้นซึ่งผลที่ได้คือนักเรียนทุกระดับชั้นมีเงินออมประจ าปีอยู่ตลอดและสามารถน า
ออกมาให้ผู้ปกครองได้ใช้ยามที่จ าเป็นซึ่งปีการศึกษาปัจจุบันมีการสรุปส่งยอดเงินออมของนักเรียนทุกระดับชั้น
แก่ผู้อ านวยการสถานศึกษาเพ่ือรับทราบและท าการวางแผนในการพัฒนาการออมเงินของนักเรียนในปี
การศึกษาหน้าคือการออมเงินในตอนเช้าอยู่ตลอด  
มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียน 

ตัวบ่งชี้ 
ระดับคุณภาพตัวบ่งชี้/มาตรฐาน 
๕ ๔ ๓ ๒ ๑ 

   ๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน      
         ๑) ความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสารและการคิด

ค านวณ   
 

    

         ๒) ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ 
อภิปราย แลกเปลี่ยนความคิดเห็น   
และแก้ปัญหา 

 
 
   

         ๓) ความสามารถในการสร้างนวัตกรรม      
         ๔) ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร      
         ๕) มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา      
         ๖) มีความรู้ ทักษะพ้ืนฐาน และเจตคติที่ดีต่ออาชีพ      



 
๓๘ 

ตัวบ่งชี้ 
ระดับคุณภาพตัวบ่งชี้/มาตรฐาน 
๕ ๔ ๓ ๒ ๑ 

   ๑.๒ คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน      
         ๑) การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษาก าหนด      
         ๒) ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย      
         ๓) การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย      
         ๔) สุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม      

คะแนนรวม  ๒๐ ๑๕   
สรุปผลการประเมินมาตรฐานที่ ๑ 

(คะแนนรวมทั้งหมด/๑๐) 
๓.๕ 

สรุปผลการประเมินมาตรฐานที่ ๑ ดี 
 

(๒)  ข้อมูล เอกสาร หลักฐาน 
 ๑) โครงการพัฒนาการอ่านการเขียนภาษาไทย กิจกรรมพัฒนาการอ่านออก เขียนได้ กิจกรรมอ่าน
คล่องเขียนคล่อง 

๒) โครงการส่งเสริมสุขภาพและสุนทรียภาพผู้เรียน กิจกรรมการเต้นแอโรบิค  
๒.๑)  ได้รับรางวัลในการแข่งขันกีฬาระดับเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑ ประจ าปี
การศึกษา  ๒๕๖๓ ดังนี้ 

- รางวัลชนะเลิศวอลเลย์บอลชายมัธยม  
- รางวัลรองชนะเลิศวอลเลย์บอลหญิงมัธยม  

๓) โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ กิจกรรมออมทรัพย์ กิจกรรม
สหกรณ์ในโรงเรียน กิจกรรมโรงเรียนวิถีพุทธ กิจกรรมเข้าค่ายคุณธรรม กิจกรรมเข้าค่ายพักแรม กิจกรรม
ส่งเสริมค่านิยมหลัก ๑๒ ประการ 
      (๓) จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา ข้อเสนอแนะ และแผนการพัฒนาคุณภาพให้สูงขึ้น 
         ๓.๑  จุดเด่น 

สถานศึกษามีการวิเคราะห์ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและได้ก าหนดเป็นเป้าหมายทางการเรียนโดยใช้
ข้อมูลฐาน ๓ ปีย้อนหลังเป็นเป้าหมายคุณภาพนักเรียนให้พัฒนาสูงขึ้น จัดกิจกรรมการเรียนการสอนเน้นการ
ปฏิบัติ เน้นทักษะในการอ่าน การเขียน และการคิดค านวณ ส่งเสริมผู้เรียนให้พัฒนาเต็มศักยภาพ มีการจัด
แหล่งเรียนรู้ภายในได้อย่างเหมาะสม มีสื่อด้านเทคโนโลยีที่ทันสมัย  ผู้เรียนมี สุขภาพกาย สุขภาพจิต ดี กล้า
แสดงออก และสามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนอย่างมีความสุข 
         ๓.๒  จดุที่ควรพัฒนา 

การจัดกิจกรรมที่มุ่งเน้นยกระดับผลสัมฤทธิ์ ยังขาดการปฏิบัติที่ต่อเนื่อง จริงจัง   การยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์แต่ละกลุ่มสาระประสบผลส าเร็จในระดับหนึ่ง นักเรียนส่วนใหญ่ยังต้องได้รับการพัฒนาต่อไป 
ผลสัมฤทธิ์ระดับชาติของนักเรียนมีแนวโน้มเปลี่ยนแปลงพัฒนาขึ้นโดยรวม แต่ไม่ผ่านเกณฑ์ในบางกลุ่มสาระ
การเรียนรู้ จึงต้องมุ่งเน้นพัฒนาต่อไป จัดกิจกรรมด้านการอ่าน การเขียน ค านวณให้กับนักเรียนเรียนร่วม 
เปรียบเทียบความก้าวหน้าและการพัฒนาของนักเรียนเป็นรายบุคคล    
     
 



 
๓๙ 

๓.๓ ข้อเสนอแนะ 
 
 ๑) ครูทุกคนควรจัดการเรียนการสอนให้สอดคล้องและเหมาะสมต่อการพัฒนาของนักเรียนในทุกด้าน
ทุกทักษะ 
          ๓.๔  แผนการพัฒนาคุณภาพที่ยกระดับให้สูงขึ้น 

๑) พัฒนาให้นักเรียนมีทักษะในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิดค านวณเป็นไปตามเกณฑ์ที่
โรงเรียนก าหนดในแต่ระดับชั้น  

๒) พัฒนาให้นักเรียนมีความสามารถในการคิดจ าแนก แยกแยะ ใคร่ครวญไตร่ตรอง พิจารณาอย่าง
รอบคอบโดยใช้เหตุผลประกอบการตัดสินใจ มีการอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และแก้ปัญหาอย่างมี
เหตุผล   

๓) พัฒนาให้นักเรียนมีความสามารถในการรวบรวมความรู้ได้ทั้งด้วยตนเองและการท างานเป็นทีม 
เชื่อมโยงองค์ความรู้ และประสบการณ์มาใช้ในการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ ๆ 

๔) พัฒนาให้นักเรียน มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือพัฒนาตนเอง 
และสังคมในด้านการเรียนรู้ การสื่อสาร การท างาน อย่างสร้างสรรค์ และมีคุณธรรม  

๕) พัฒนาให้นักเรียน มีความก้าวหน้าในการเรียนรู้ตามหลักสูตรสถานศึกษาจากพ้ืนฐานเดิมในด้าน
ความรู้ ความเข้าใจ ทักษะ  กระบวนการต่าง ๆ รวมทั้ง 

๖) พัฒนาให้นักเรียนมีความก้าวหน้าในผลการทดสอบระดับชาติ มีความรู้ ทักษะพื้นฐานในการจัดการ
เจตคติที่ดีพร้อมที่จะศึกษาต่อในระดับชั้นที่สูงขึ้น มีพฤติกรรมเป็นผู้ที่มีคุณธรรม  จริยธรรม เคารพในกฎกติกา  

๗) พัฒนาให้นักเรียนมีค่านิยมและจิตส านึกตามท่ีสถานศึกษามีความภูมิใจในท้องถิ่น เห็นคุณค่าของ
ความเป็นไทย มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีไทยรวมทั้งภูมิปัญญาไทย     

๘) พัฒนาให้นักเรียน มีการรักษาสุขภาพกาย สุขภาพจิต อารมณ์ และสังคม แสดงออกอย่าง
เหมาะสมในแต่ละช่วงวัย 

 
 ๒.๑.๒ มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ 
  ๑) ระดับคุณภาพ ดี 
  ๒) วิธีการพัฒนา ข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์  
         (๑) วิธีการพัฒนา   
 เพ่ือให้บรรลุตามกระบวนการบริหารและการจัดการคุณภาพของสถานศึกษา ในโรงเรียนบ้านแดงน้อย  
การด าเนินการวิเคราะห์สภาพปัญหา   ผลการจัดการศึกษาที่ผ่านมา  โดยใช้ข้อมูลฐานในการก าหนดเป้าหมาย
วิสัยทัศน์และพันธกิจอย่างชัดเจน  ในด าเนินการพัฒนาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้าน  ตามหลักสูตร
สถานศึกษาทุกกลุ่มเป้าหมาย  เชื่อมโยงกับชีวิตจริง จัดท าแผนพัฒนา คุณภาพจัดการศึกษา ด าเนินงานพัฒนา
ครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญ  ทางด้านวิชาชีพ  ตามความต้องการของครูและสถานศึกษา   จัด
สภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมท่ีเอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ   และจัดระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ   เพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับสภาพของโรงเรียนบ้านแดงน้อย 
 
 
 
 



 
๔๐ 

มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ 
 

ตัวบ่งชี้ 
ระดับคุณภาพตัวบ่งชี้/มาตรฐาน 
๕ ๔ ๓ ๒ ๑ 

มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ      
   ๒.๑ มีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจที่สถานศึกษาก าหนดชัดเจน      
   ๒.๒ มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา      
   ๒.๓ด าเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพของผู้เรียนรอบด้านตาม
หลักสูตรสถานศึกษาและทุกกลุ่มเป้าหมาย   

 
 

   

   ๒.๔พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ      
   ๒.๕จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้

อย่างมีคุณภาพ 
 

 
   

   ๒.๖จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการ
และการจัดการเรียนรู้  

 
 

   

คะแนนรวม  ๒๐ ๓   
สรุปผลการประเมินมาตรฐานที่ ๑ 

(คะแนนรวมทั้งหมด/๖) 
๔ 

สรุปผลการประเมินมาตรฐานที่ ๑ ดเีลิศ 
 
     (๒)  ข้อมูล เอกสาร หลักฐาน 

โรงเรียนมีเป้าหมายวิสัยทัศน์ และพันธกิจที่โรงเรียนก าหนดชัดเจน สอดคล้องกับบริบทของโรงเรียน 
ความต้องการของชุมชน  มีระบบการบริหารจัดการคุณภาพอย่างเป็นระบบวางแผนพัฒนาคุณภาพการจัด
การศึกษาโดยน าแผนไปปฏิบัติ   ติดตาม  ตรวจสอบ  ประเมินผล  และปรับปรุง  พัฒนางานอย่างต่อเนื่อง มี
การบริหารอัตราก าลัง  ทรัพยากรทางการศึกษา  และระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน มีการนิเทศภายใน  น า
ข้อมูลมาใช้ในการพัฒนาบุคลากร  และผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนในการวางแผน ปรับปรุง  พัฒนาและร่วมกัน
รับผิดชอบต่อการจัดการศึกษา มีการบริหารจัดการเก่ียวกับงานวิชาการ รวมถึงการจัดการเรียนการสอนของ
กลุ่มเรียนร่วมด้วย มีการส่งเสริมสนับสนุนพัฒนาครูและบุคลากรตรงตามความต้องการและจัดให้มีชุมชนการ
เรียนรู้ทางวิชาชีพ  มาใช้ในการพัฒนางานและการเรียนรู้ของผู้เรียน จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพ ภายใน
และภายนอกห้องเรียน และสภาพแวดล้อมทางสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้ของผู้เรียนที่มีคุณภาพ  มีความ
ปลอดภัย จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ สนับสนุนการบริหารจัดการ และ การจัดการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับ
สภาพของโรงเรียน พัฒนาบริการด้านเทคโนโลยี  สารสนเทศ มีห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์เพื่อใช้ในการบริหาร
จัดการและการจัดการเรียนรู้อย่างเหมาะสม 
     (๓) จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา ข้อเสนอแนะ และแผนการพัฒนาคุณภาพให้สูงขึ้น 
        ๓.๑  จุดเด่น 
                โรงเรียนมีเป้าหมาย  วิสัยทัศน์  พันธกิจ ที่ก าหนดไว้ชัดเจน  สอดคล้องกับบริบทของโรงเรียนตาม
ความต้องการของชุมชน  วัตถุประสงค์ของแผนการจัดการศึกษาของชาติ  นโยบายของรัฐบาลและต้นสังกัด  
ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคม  พัฒนางานวิชาการเน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้าน  ตามหลักสูตรสถานศึกษา 



 
๔๑ 

และส่งเสริมสนับสนุนพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญตรงตามความต้องการ  ให้เป็นชุมชนการ
เรียนรู้ทางวิชาชีพ  มาใช้ในการพัฒนางานและการเรียนรู้ของผู้เรียน 
        ๓.๒  จุดที่ควรพัฒนา    
                 โรงเรียนควรจัดให้มีอาคารและห้องปฏิบัติการที่เพียงพอและเหมาะสมต่อการจัดการเรียนรู้   มี
การนิเทศ  ติดตาม  ที่ชัดเจนโรงเรียนควรปรับภูมิทัศน์ของโรงเรียนให้เป็นแหล่งเรียนรู้ 
        ๓.๓ ข้อเสนอแนะ 
        ๓.๔  แผนการพัฒนาคุณภาพที่ยกระดับให้สูงขึ้น 

๑) มีโครงการการบริหารจัดการเกี่ยวกับงานวิชาการ การพัฒนาหลักสูตร  
๒) กิจกรรมเสริมหลักสูตรที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้าน 
๓) โครงการจัดการเรียนการสอนนักเรียนเรียนรวม 
๔)  โครงการพัฒนาครูพัฒนาครูสู่ครูมืออาชีพ 
๕)  โครงการจัดสภาพแวดล้อมให้เป็นแหล่งเรียนรู้ 

 ๒.๑.๓ มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
  ๑) ระดับคุณภาพ ดี 
  ๒) วิธีการพัฒนา ข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ 
         (๑) วิธีการพัฒนา  

โรงเรียนบ้านแดงน้อย ส่งเสริมให้ครูจัดกระบวนการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ โดย
การด าเนินงาน/กิจกรรมอย่างหลากหลาย ได้แก่ งานหลักสูตรมีการประชุมปฏิบัติการ ปรับปรุง
หลักสูตรสถานศึกษา ตามมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดฯ(ฉบับปรับปรุงพ.ศ.๒๕๖๐) ส่งเสริมให้ครู
จัดการเรียนการสอนเน้นการปฏิบัติ (Active learning) ให้ผู้เรียนผ่านกระบวนการคิดปฏิบัติจริง เพ่ือ
น าไปสู่การเรียนรู้ที่ลึกซ้ึงและคงทนตามมาตรฐานและตัวชี้วัดของหลักสูตรสถานศึกษาให้นักเรียนมี
ส่วนร่วมครูรู้จักผู้เรียนเป็นรายบุคคลด าเนินการตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบและน า
ผลมาพัฒนาผู้เรียนรวมทั้งร่วมกันแลกเปลี่ยนเรียนรู้และน าผลที่ได้มาปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ ครูมี
แผนการจัดการเรียนรู้ที่สามารถน าไปใช้จัดกิจกรรมได้จริงครูใช้สื่อและแหล่งเรียนรู้มีการบริหาร
จัดการชั้นเรียนเชิงบวกเพ่ือให้เด็กรักการเรียนรู้และเรียนรู้ร่วมกันอย่างมีความสุขครูร่วมแลกเปลี่ยน
เรียนรู้และน าข้อมูลมาร่วมพัฒนาปรับปรุงการจัดการเรียนรู้และสอนตามแผนครูผลิต นวัตกรรม
โดยโรงเรียนบ้านแดงน้อยได้น านวัตกรรมการศึกษาชั้นเรียน(Lesson Study)และวิธีการแบบเปิด
(Open Approach) มาใช้ในชั้นเรียนคณิตศาสตร์ซึ่งเป็นนวัตกรรมที่ได้รับการสนับสนุนและอบรมจาก
มหาวิทยาลัยขอนแก่นและทางโรงเรียนน ามาใช้ในชั้นเรียนคณิตศาสตร์ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ 
และ ๔ ท าการ PLC ร่วมกันจากครูทุกระดับชั้นซึ่งท าให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้เต็มที่มากข้ึนรวมถึงได้
พัฒนาศักยภาพของครูในโรงเรียนเรื่องการจัดการเรียนการสอนมากขึ้น มีการปรับปรุงแผนการจัดการ
เรียนรู้ อีกท้ังปรับโครงสร้างรายวิชา หน่วยการเรียนรู้ลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้สัดส่วนคะแนนแต่ละ
หน่วย ก าหนดคุณลักษณะอันพึงประสงค์ท่ีสอดคล้องกับหน่วยการเรียนรู้สนับสนุนให้ครูจัดการเรียน
การสอนที่สร้างโอกาสให้นักเรียนทุกคนมีส่วนร่วม ได้ลงมือปฏิบัติจริงจนสรุปความรู้ได้ด้วยตนเอง 
จัดการเรียนการสอนที่เน้นทักษะการคิด เช่น จัดการเรียนรู้ด้วยโครงงาน ครูมีการมอบหมายหน้าที่ให้
นักเรียนจัดป้ายนิเทศ  และบรรยากาศตามสถานที่ ต่าง ๆทั้งภายในห้องเรียนและนอกห้องเรียนครูใช้
สื่อการเรียนการสอน นวัตกรรมและเทคโนโลยี ภูมิปัญญาท้องถิ่น มีการประเมินคุณภาพและ
ประสิทธิภาพของสื่อการสอนที่ใช้ครูทุกคนท างานวิจัยในชั้นเรียน ปีการศึกษาละ  ๒ เรื่อง    



 
๔๒ 

มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
 

ตัวบ่งชี้ 
ระดับคุณภาพตัวบ่งชี้/มาตรฐาน 
๕ ๔ ๓ ๒ ๑ 

มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็น
ส าคัญ 

 
 

   

   ๓.๑ จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถ
น าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตจริง 

 
    

    ๓.๒ ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้      
    ๓.๓ มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก      
    ๓.๔ ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และน าผลมา

พัฒนาผู้เรียน 
 

    

    ๓.๕ มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และให้ข้อมูลย้อนกลับเพ่ือพัฒนา 
          และปรับปรุงการจัดการเรียนรู้  

 
 

   

คะแนนรวม  ๘ ๙   
สรุปผลการประเมินมาตรฐานที่ ๑ 

(คะแนนรวมทั้งหมด/๕) 
๓.๔ 

สรุปผลการประเมินมาตรฐานที่ ๑ ดี 
 
            (๒)  ข้อมูล เอกสาร หลักฐาน 

ประเด็นภาพความส าเร็จด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ที่สนับสนุนผล
การประเมินตนเอง ได้แก่หลักสูตรสถานศึกษา หลักสูตรรายวิชาเพ่ิมเติม กิจกรรมชุมนุม ให้นักเรียนเลือกตาม
ความถนัดและความสนใจผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง การบันทึกการใช้สื่อ เทคโนโลยีและแหล่งเรียนรู้ 
เอกสารการตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และน าผลมาพัฒนาผู้เรียนมีการบริหารจัดการชั้น
เรียนเชิงบวกโดยครูมีวิจัยชั้นเรียนและน าผลไปแก้ไขปัญหาจริง ครูมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อน
กลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้โดยจัดกิจกรรม Open house ให้นักเรียนน าเสนอผลงาน หนึ่ง
หอ้งเรียนหนึ่งผลิตภัณฑ์ และครูจัดนิทรรศการแสดงผลงานเพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้ที่มหาวิทยาราชภัฏเลย(สาขา
ดอนบม )  มหาวิทยาลัยขอนแก่น อีกท้ังการจัด Open Class ซึ่งมีการเปิดชั้นเรียนคณิตศาสตร์โดยครูผู้ใช้
นวัตกรรมการศึกษาชั้นเรียน(Lesson Study)และวิธีการแบบเปิด(Open Approach) ซึ่งมีการจัดนิทรรศการ
น าเสนอผลงานการสอนและกระบวนการที่โรงเรียนได้ใช้และด าเนินงานมาท้ังปีการศึกษา มีการจัดให้ผู้สังเกต
ชั้นเรียนได้ร่วมสะท้อนผลหลังจากสังเกตชั้นเรียนเพ่ือร่วมกันปรับปรุงกระบวนการจัดการเรียนการสอนรวมถึง
เปิดโอกาสให้ผู้ปกครองได้ร่วมสังเกตชั้นเรียนและสะท้อนผลอีกด้วย 
      (๓) จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา ข้อเสนอแนะ และแผนการพัฒนาคุณภาพให้สูงขึ้น 
         ๓.๑  จุดเด่น 

ครูมีความตั้งใจ มุ่งมั่นในการพัฒนาการสอน โดยจัดกิจกรรมให้นักเรียนได้เรียนรู้ ที่เน้นทักษะ
กระบวนการคิด ได้ปฏิบัติจริง มีการให้วิธีการและแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย ให้นักเรียนแสวงหาความรู้ จากสื่อ
เทคโนโลยีด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง นักเรียนมีส่วนร่วมในการจัดบรรยากาศ สภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 
         ๓.๒  จุดที่ควรพัฒนา 



 
๔๓ 

ควรน าภูมิปัญญาท้องถิ่นให้เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมให้นักเรียนได้เรียนรู้ และการให้ข้อมูล
ย้อนกลับแก่นักเรียนทันทีเพ่ือนักเรียนน าไปใช้พัฒนาตนเอง    
    ๓.๓  ข้อเสนอแนะ 
          ๓.๔  แผนการพัฒนาคุณภาพที่ยกระดับให้สูงขึ้น 

๑) โครงการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา 
  ๒) โครงการจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน 
  ๓) โครงการพัฒนาการใช้สื่อ เทคโนโลยี สู่ห้องเรียน  
  ๔) โครงการส่งเสริมให้ครูจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้และน าไปใช้จริง 
  ๕) กิจกรรมส าหรับนักเรียนที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ/นักเรียนเรียนรวมให้นักเรียน
มีความรู้สูงขึ้นตามระดับชั้น 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
๔๔ 

 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 

 ประกาศ เรื่อง การก าหนดมาตรฐานและก าหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาระดับ
การศึกษาปฐมวัยและระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
เพ่ือการประกันคุณภาพภายในโรงเรียนบ้านแดงน้อยปีการศึกษา ๒๕๖๔ 

 

 ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษาตามมาตรฐานที่ก าหนด  

 ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๔  
 

 ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดท ารายงานผลการประเมินตนเอง (SAR)  
ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๔ 

 

 ค าสั่งมอบหมายงาน  

 ภาพกิจกรรม/เกียรติบัตร (จัดตามรายมาตรฐานและมีค าอธิบาย ๖-๘ ภาพ/ ๑ แผ่น)  
 

 
 
 
 
 
 



 
๔๕ 

 
 
 
 

ประกาศโรงเรียนบ้านแดงน้อย 
เรื่อง  ก าหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาปฐมวัยและระดับ

การศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 

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

 โดยที่มีประกาศใช้กฎกระทรวงว่าด้วยระบบ  หลักเกณฑ์  และวิธีการประกันคุณภาพ
การศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๓  นโยบายการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษท่ีสองที่ก าหนดเป้าหมายและยุทธศาสตร์ใน
การพัฒนาคุณภาพคนไทยและการศึกษาไทยในอนาคต  นโยบายปฏิรูประบบการประเมินและการประกัน
คุณภาพการศึกษา  ประกาศคณะกรรมการการประกันคุณภาพภายในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  เรื่อง
ก าหนดหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการประกันคุณภาพภายในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  ประกอบกับ
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ  เรื่อง  ให้ใช้มาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเพื่อการประกันคุณภาพภายในของ
สถานศึกษา  ฉบับลงวันที่  ๑๑ ตุลาคม  ๒๕๕๙  โรงเรียนบ้านแดงน้อย และปรับมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  จาการมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้อง  ทั้งบุคลากรทุกคนในโรงเรียน  
ผู้ปกครอง  และชระชาชนชุมชนให้เหมาะสมและสอดคล้องกัน  เพื่อน าไปสู่การพัฒนาคุณภาพการศึกษาตาม
มาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  การประเมินคุณภาพภายในและรองรับการประเมินคุณภาพภายนอก โดย
ความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานในการประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๖๔ เมื่อวันที่  ๑  
กรกฎาคม ๒๕๖๔   เพ่ือให้การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนบ้านแดงน้อยมีคุณภาพ
และมาตรฐานจึงก าหนดค่าเป้าหมายการพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  ระดับ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้ 
 
                       ประกาศ ณ วันที่  ๑  กรกฎาคม  พ.ศ.๒๕๖๔ 
 
 
 
                                                                               (นายจ าเนียร  วิจิตรจนัทร์) 
                                                                           ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านแดงน้อย 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
๔๖ 

มาตรฐานและค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
แนบทา้ยประกาศโรงเรียนบา้นแดงน้อย เร่ือง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

 

มาตรฐาน / ประเด็นการพิจารณา 
ค่าเป้าหมาย
มาตรฐาน 

มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียน ดี 
   ๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน ดี 
         ๑) ความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสารและการคิดค านวณ   ดี(๗๕) 
         ๒) ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย แลกเปลี่ยนความ
คิดเห็น   
และแก้ปัญหา 

ดี(๗๕) 

         ๓) ความสามารถในการสร้างนวัตกรรม ดี(๗๕) 
         ๔) ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ดี(๗๕) 
         ๕) มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา ดี(๗๕) 
         ๖) มีความรู้ ทักษะพ้ืนฐาน และเจตคติท่ีดีต่ออาชีพ ดีเลิศ(๘๐) 
   ๑.๒ คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน ดีเลิศ 
         ๑) การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามท่ีสถานศึกษาก าหนด ดีเลิศ(๘๐) 
         ๒) ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย ดีเลิศ(๘๐) 
         ๓) การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย ดีเลิศ(๘๐) 
         ๔) สุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม ดีเลิศ(๘๐) 
มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ ดีเลิศ 
   ๒.๑ มีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจที่สถานศึกษาก าหนดชัดเจน ดีเลิศ 
   ๒.๒ มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา ดีเลิศ 
   ๒.๓ด าเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพของผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษา 
          และทุกกลุ่มเป้าหมาย   

ดีเลิศ 

   ๒.๔พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ ดี 
   ๒.๕จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ ดีเลิศ 
   ๒.๖จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้  ดีเลิศ 
มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ดี 
   ๓.๑ จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตจริง ดีเลิศ 
    ๓.๒ ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ ดี 
    ๓.๓ มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก ดีเลิศ 
    ๓.๔ ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และน าผลมาพัฒนาผู้เรียน ดี 
    ๓.๕ มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และให้ข้อมูลย้อนกลับเพ่ือพัฒนา 
          และปรับปรุงการจัดการเรียนรู้  

ดี 

 
 



 
๔๗ 

๒. ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษาตามมาตรฐานที่ก าหนด 
   ๒.๒  ผลการประเมินคุณภาพรายมาตรฐาน  : ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

 

 
 

 

มาตรฐาน เป้าหมาย ผลการพัฒนา บรรลุ/ไม่บรรลุ 
มาตรฐานที่  ๑  คุณภาพของผู้เรียน ดี ดี บรรลุ 
๑.๑  ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน ดี ดี บรรลุ 
     ๑)  มีความสามารถในการอ่าน  การเขียน  การสื่อสาร
และการคิดค านวณ 

ดี ดี บรรลุ 

     ๒)  มีความสามารถในการวิเคราะห์และคิดอย่างมี
วิจารณญาณ อภิปราย แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และ
แก้ปัญหา 

ดี ดี บรรลุ 

     ๓)  มีความสามารในการสร้างนวัตกรรม ดี ดี บรรลุ 
     ๔)  มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
และการสื่อสาร 

ดี ดี บรรลุ 

     ๕)  มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา ดี ดี บรรลุ 
     ๖)  มีความรู้  ทักษะพื้นฐานและเจตคติที่ดีต่องาน
อาชีพ 

ดีเลิศ ดีเลิศ บรรลุ 

๑.๒  คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน ดีเลิศ ดีเลิศ บรรลุ 
     ๑)  การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษา
ก าหนด 

ดีเลิศ ดีเลิศ บรรลุ 

     ๒)  ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย ดีเลิศ ดีเลิศ บรรลุ 
     ๓)  การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและ
หลากหลาย 

ดีเลิศ ดีเลิศ บรรลุ 

     ๔)  สุขภาวะทางร่างกายและลักษณะจิตสังคม ดีเลิศ ดีเลิศ บรรลุ 
มาตรฐานที่  ๒  กระบวนการบริหารและจัดการ ดีเลิศ ดีเลิศ บรรลุ 
๒.๑  การมีเป้าหมาย  วิสัยทัศน์  และพันธกิจที่สถานศึกษา
ก าหนดชัดเจน 

ดีเลิศ ดีเลิศ บรรลุ 

๒.๒  มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา ดีเลิศ ดีเลิศ บรรลุ 
๒.๓  ด าเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพผู้เรียนรอบ
ด้านตามหลักสุตรสถานศึกษา และทุกกลุ่มเป้าหมาย 

ดีเลิศ ดีเลิศ บรรลุ 

๒.๔  พัฒนาครูและบุคลกรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ ดี ดี บรรลุ 
๒.๕  จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อ
การจัดการเรียนรู้อย่างมีคูณภาพ 

ดีเลิศ ดีเลิศ บรรลุ 

๒.๖  จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการ
บริหารจัดการและการจัด การเรียนรู้ 

ดีเลิศ ดีเลิศ บรรลุ 



 
๔๘ 

   ๒.๒  ผลการประเมินคุณภาพรายมาตรฐาน  : ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน (ต่อ) 
 

 
 
 
 
 

  
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

มาตรฐาน เป้าหมาย ผลการพัฒนา บรรลุ/ไม่บรรลุ 
มาตรฐานที่  ๓  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้น
ผู้เรียนเป็นส าคัญ 

ดี ดี บรรลุ 

๓.๑  จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง  
และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ ในชีวิตได้ 

ดี ดี บรรลุ 

๓.๒  ใช้สื่อ  เทคโนโลยีสารสนเทศ  และแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือ
ต่อการเรียนรู้ 

ดี ดี บรรลุ 

๓.๓  มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก ดีเลิศ ดีเลิศ บรรลุ 
๓.๔  ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และน า
ผลมาพัฒนาผู้เรียน 

ดี ดี บรรลุ 

๓.๕  มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อ
พัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 

ดีเลิศ ดีเลิศ บรรลุ 



 
๔๙ 

 
 
 
 
 

ค าสั่งโรงเรียนบ้านแดงน้อย 
ที่      /๒๕๖๔ 

เรื่อง   แต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ประจ าปีการศึกษา  ๒๕๖๔ 
************************************* 

  ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๔๒ และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.
๒๕๔๘ ได้ก าหนดความมุ่งหมายและหลักการส าคัญในการจัดการศึกษา ให้มีการก าหนดมาตรฐานการศึกษา
และจัดระบบการประกันคุณภาพการศึกษา มาตรา ๔๗  ก าหนดให้มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาเพ่ือ
พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับ ประกอบด้วยระบบการประกันคุณภาพภายในและระบบ
ประกันคุณภาพภายนอก  มาตรา ๔๘ ก าหนดให้หน่วยงานต้นสังกัดและสถานศึกษาจัดให้มีระบบการประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษาและให้ถือว่าการประกันคุณภาพภายใน เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารจัด
การศึกษาที่ต้องด าเนินการอย่างต่อเนื่อง  เพ่ือให้การด าเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย อาศัยอ านาจตาม
ความในมาตรา ๒๗  แห่งพระราชบัญญัติระเบียบราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ข้อ ๑ เรื่องการบังคับ
บัญชาข้าราชการและบุคลากรในสถานศึกษา แต่งตั้งบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนปฏิบัติหน้าที่ 
ดังต่อไปนี้ 

       ๑. คณะกรรมการอ านวยการประกันคุณภาพการศึกษา  ประกอบด้วย 

๑.๑ นายจ าเนียร  วิจิตรจันทร์          ผู้อ านวยการสถานศึกษา         ประธานกรรมการ 
๑.๒ นางมะลิ  แสนบุตร          ครู คศ.3                     กรรมการ 
๑.๓  นางสถาพร   แก้วภูมิแห่          ครู คศ.3                               กรรมการ 
๑.๔  นายประสิทธิ์   งอสอน          ครู คศ.3                               กรรมการ 
๑.๕ นางสาววิลาวัลย์  พลสัสดี          ครู คศ.3                              กรรมการและเลขานุการ
  

มีหน้าที่   
 ๑. ก าหนดนโยบาย หลักเกณฑ์ และแนวปฏิบัติต่างๆเพ่ือส่งเสริม สนับสนุนพัฒนา ด าเนินงานเกี่ยวกับ
การประกันคุณภาพการศึกษา 
 ๒. เสนอแนวทางในการวางระเบียบ ข้อบังคับ และประกาศท่ีเกี่ยวข้องกับมาตรฐานในการประกัน
คุณภาพ  
 ๓. ก ากับติดตาม และให้ความเห็น ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการด าเนินการประกันคุณภาพภายใน 
 ๔. สนับสนุนให้มีการพัฒนาคุณภาพ การตรวจ ติดตามคุณภาพและประเมินตนเองโดยถือว่าการ
ประกันคุณภาพภายในเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารซึ่งเป็นกระบวนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่าง
ต่อเนื่อง 



 
๕๐ 

๒. คณะกรรมการด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ประกอบด้วย 
 ๒.๑  คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ระดับปฐมวัย ประกอบด้วย 

               ๒.๑.๑ นางมะลิ   แสนบุตร    ครู คศ.3  ประธานกรรมการ 
                ๒.๑.๒ นางสาววันวิสาข์         ครูพ่ีเลี้ยงเด็กพิการ กรรมการ 
                 ๒.๑.๓ นางภาณี  ยุพะลา     ครู คศ.2       กรรมการและ
เลขานุการ 
 ๒.๒   คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ประกอบด้วย 
  ๒.๒.๑  นางสถาพร  แก้วภูมิแห่    ครู คศ.3   ประธานกรรมการ 
  ๒.๒.๒  นางสาวรัตนาภรณ์   สิทธิ    ครู คศ.3    กรรมการ 
  ๒.๒.๓  นางพนทอง  นวลบุดดี    ครู คศ.3   กรรมการ 
  ๒.๒ .๔  นายประสิทธิ์  งอสอน    ครู คศ.3   กรรมการ 
  ๒.๒ .๕  นางสาวณัฐจารี  เยาวมาตย์  ครู คศ.3   กรรมการ 
  ๒.๒ .๖  นางสาวฑิฏาป์  พลทองสถิตย์ ครู คศ.3                     กรรมการ 
  ๒.๒ .๗  นางถนอมจิตร   รัศมีเดือน  ครู คศ.3               กรรมการ 
  ๒.๒ .๘  นางบวรลักษณ์  พานพัฒนพงษ์    ครู คศ.1               กรรมการ 
  ๒.๒ .๙  นางสาวสุพัตรา  ฤทธิ์ลือไกร        ครู คศ.1                    กรรมการ 
  ๒.๒ .๑๐  นางสาวสุภาวดี  สายเนตร     ครูผู้ช่วย            กรรมการ 
  ๒.๒ .๑๑  นางสาวจุฑามาศ  ยะลาไสย์    ครูผู้ช่วย                     กรรมการ 
  ๒.๒ .๑๒  นางสาวสุจิตรา   กิตติบริสุทธิ์    ครธูุรการ                    กรรมการ 
  ๒.๒ .๑๓  นางสาววิลาวัลย์  พลสัสดี ครู คศ.3              กรรมการและเลขานุการ 
  ๒.๒ .๑๔  นางสาวณิชาภัทร    อรมูล      ครูผู้ช่วย          ผู้ช่วยกรรมการและเลขานุการ
  
มีหน้าที ่ 

๑. จัดท าแนวทาง และวิธีการประกันคุณภาพภายในด้านการพัฒนาคุณภาพการศึกษา การติดตามและ
การประเมินคุณภาพการศึกษา 

๒. พัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพภายใน เพ่ือใช้ก ากับ ตรวจสอบ และประเมินคุณภาพ
การศึกษาให้มีประสิทธิภาพและภายใต้กรอบนโยบายและหลักการ 

๓. ด าเนินการให้มีการให้มีการจัดท ามาตรฐาน ตัวบ่งชี้คุณภาพ ในการพัฒนาคุณภาพตามพันธกิจของ
โรงเรียนให้ครบถ้วน  ตามมาตรฐานการประกันคุณภาพภายใน   ของส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐานและการประกันคุณภาพภายนอกของส านักงานรับรองมาตรฐานและการ
ประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.)  

๔. ด าเนินการให้มีการจัดท าคู่มือการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 
๕. พิจารณา ทบทวน ตรวจสอบ รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษาเพ่ือเสนอต่อคณะกรรมการ

อ านวยการ 
๖. ด าเนินการให้มีการจัดท ารายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา เสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัดเป็น

ประจ าทุกปี (ภายใน ๑๒๐วัน นับจากวันสิ้นปีการศึกษา) 
๗. ด าเนินการให้มีการเผยแพร่ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาให้หน่วยงานทั้งภายในและภายนอก

สถานศึกษา 



 
๕๑ 

๘. ก าหนดมาตรฐาน การพัฒนาคุณภาพ การตรวจสอบ และการประเมินคุณภาพของสถานศึกษาเพ่ือ
น าไปสู่การปฏิบัติ 
 

      ๓. คณะกรรมการติดตาม ทบทวนการด าเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ประกอบด้วย 

๓.๑ นายจ าเนียร  วิจิตรจันทร์  ผู้อ านวยการสถานศึกษา         ประธานกรรมการ 
๓.๒ นางมะลิ  แสนบุตร           ครู คศ.3                     กรรมการ 
๓.๓  นางสถาพร   แก้วภูมิแห่           ครู คศ.3                              กรรมการ 
๓.๔ นางสาววิลาวัลย์  พลสัสดี           ครู คศ.3                              กรรมการและ
เลขานุการ  

มีหน้าที่ 
๑. ก าหนดตัวบ่งชี้ในการประกันคุณภาพการศึกษาของกลุ่มงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ และงานกิจกรรมที่ 
เกี่ยวข้องให้สอดคล้องกับมาตรฐานและตัวบ่งชี้ของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
๒. วางแผนการด าเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาของกลุ่มงาน และกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
๓. ติดตามทบทวนการด าเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของกลุ่มงานและกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
๔. เตรียมเอกสารและหลักฐานต่างๆ รวมถึงการเตรียมบุคลากร เพ่ือรอรับการติดตามและประเมินคุณภาพทั้ง
ภายในและภายนอก 
๕. จัดท าแนวประเมินของกลุ่มงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ หรือกิจกรรมที่ด าเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา ส่งเสริม ควบคุมและประเมินคุณภาพการศึกษาของกลุ่มงานและกลุ่มสาระการเรียนรู้เมื่อสิ้นภาค
เรียนของปีการศึกษา 
๖. จัดท ารายงานผลการด าเนินงานและข้อเสนอแนะ วิธีการปรับปรุงคุณภาพการศึกษาของกลุ่มงานและกลุ่ม
สาระการเรียนรู้เมื่อสิ้นภาคเรียนของปีการศึกษา 
๗. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนๆ ที่ได้รับมอบหมายเกี่ยวกับงานประกันคุณภาพการศึกษา 

๔. คณะกรรมการรวบรวมสารสนเทศระบบประกันคุณภาพการศึกษา    ประกอบด้วย 
  ๔.๑  นายจ าเนียร  วิจิตรจันทร์  ผู้อ านวยการสถานศึกษา  ประธานกรรมการ 
  ๔.๒  นางมะลิ  แสนบุตร            ครู คศ.3              กรรมการ 
  ๔.๓  นางสถาพร   แก้วภูมิแห่  ครู คศ.3                      กรรมการ 
  ๔.๔  นางสาวฑิฎาป์  พลทองสถิตย์     ครู คศ.3                      กรรมการ 

       ๔.๕  นางสาววลิาวัลย์  พลสสัดี  ครู คศ.3                      กรรมการ 
      ๔.๖  นางถนอมจิตร  รัศมีเดือน  ครู คศ.3                      กรรมการ 
       ๔.๗  นางสาวณิชาภัทร  อรมูล                ครู ผูช้่วย                 กรรมการและเลขานุการ 
มีหน้าที ่  
 ๑. ด าเนินการให้มีการจัดท าข้อมูลสารสนเทศให้ครบถ้วนตามมาตรฐานการประกันคุณภาพภายใน
และภายนอกของส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) 
 ๒. รายงานและสรุปผลการด าเนินงานตามมาตรฐาน เพื่อจัดท ารายงานการประเมินตนเองของ
สถานศึกษา 
 ๓. พิจารณา ทบทวน ตรวจสอบ รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา เพ่ือให้มีข้อมูลรายงาน
ผลย้อนกลับในการน าไปใช้เพ่ือการพัฒนางานต่อไป  



 
๕๒ 

     ให้ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งตามค าสั่ง  ปฏิบัติหน้าที่ท่ีได้รับมอบหมายอย่างเต็มความสามารถและเกิด
ประโยชน์สูงสุดต่อทางราชการ 
              ทั้งนี้  ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 
 
  สั่ง  ณ  วันที่  ๒๑ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ 
 
 

        
       ( นายจ าเนียร  วิจิตรจันทร์ ) 
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๖๐ 

 
 
 

 
ภาพกิจกรรม/เกียรติบัตร 

 
 
 

 
 
 
 



 
๖๑ 

มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพผู้เรียน 
  

 
 
๑. การจัดการเรียนการสอนโดยใช้นวัตกรรมการศึกษาชั้นเรียน(Lesson study)และวิธีการแบบเปิด(Open 
Approach) 
๒. การรับการนิเทศติดตามการจัดการเรียนการสอนโดยใช้นวัตกรรมการศึกษาชั้นเรียน(Lesson study)และ
วิธีการแบบเปิด(Open Approach) จากมหาวิทยาลัยขอนแก่น 
๓. การแจ้งผลการด าเนินงานต่อคณะกรรมการสถานศึกษา 
๔. การจัดการสอบวัดความรู้ระดับชาติ NT และ RT 
๕. การจัดสรรทุนการศึกษาส าหรับนักเรียนผู้มีฐานะยากจน 
  



 
๖๒ 

 

 

 
 
 
๑. การจัดกิจกรรมเลือกตั้งสภานักเรียนประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๔ 
๒. การเปิดชั้นเรียนจัดการเรียนการสอนโดยใช้นวัตกรรมการศึกษาชั้นเรียน(Lesson study)และวิธีการแบบ
เปิด(Open Approach) จากมหาวิทยาลัยขอนแก่น 
๓. เข้าค่ายลูกเสือส ารองปีการศึกษา ๒๔๖๔ 
 
 
 
 



 
๖๓ 

มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ 

 

 
 
 
๑. การจัดสภาพแวดล้อมให้เอ้ือต่อการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
๒.การด าเนอนการพัฒนาวิชาชีพโดยส่งครูเข้าร่วมอบรมพัฒนาความรู้อย่างสม่ าเสมอ 
 


