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บทสรุปสำหรับผู้บริหาร 
 

 โรงเรียนบ้านหนองเป่าปี ่ ตั ้งอยู่เลขที ่ 700 หมู ่ที่ 3 ตำบลศาลาลัย อำเภอสามร้อยยอด จังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 เปิดสอนระดับชั้นอนุบาล 2 
ถึงประถมศึกษาปีที่ 6 มีบุคลากรครู ครูอัตราจ้างและครูธุรการ จำนวน 7 คน นักการภารโรง 1 คน 
 

ผลการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา ตามมาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานดังนี้ 

มาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับคุณภาพ 
มาตรฐานที่  1  คุณภาพของผู้เรียน 

          1.1  ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
                  1.2  คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 

ยอดเยี่ยม 

มาตรฐานที่  2  กระบวนการบริหารและการจัดการ ดีเลิศ 
มาตรฐานที่  3  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ยอดเยี่ยม 

 

มาตรฐานที่  1  คุณภาพของผู้เรียน 
1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 

  สถานศึกษามีการวิเคราะห์ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและได้กำหนดเป็นเป้าหมายทางการเรียน 
โดยใช้ข้อมูล ๑ ปีย้อนหลังเป็นเป้าหมายคุณภาพนักเรียนให้พัฒนาสูงขึ้น ภายใต้โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ของ
ผู้เรียน โครงการพัฒนาการศึกษา โดยการทดสอบการประเมินความสามารถทางด้านการอ่าน (RT) ระดับชั้น
ประถมศึกษาปีที ่ ๑ มีพัฒนาการที่สูงขึ ้น ผลการประเมินความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ ( NT) 
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ มีพัฒนาการที่สูงขึ้น และมีการจัดกิจกรรมสอนเสริมทักษะเตรียมสอบ O-NET ใน
สถานศึกษา ส่งผลให้การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ กลุ่ม
สาระการเรียนรู ้ภาษาไทย มีผลคะแนนการทดสอบโดยเฉลี ่ยสูงขึ ้นจากปีการศึกษาที ่ผ่านมาและสูงกว่า
ระดับประเทศ ส่วนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี และกลุ่มสาระ
ภาษาอังกฤษยังต้องได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเน้นการปฏิบัติ เน้นทักษะใน
การอ่าน การเขียน และการคิดคำนวณ ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้พัฒนาอย่างเต็มศักยภาพ โดยให้ผู ้เรียนได้ถอด
บทเรียนจากการทำกิจกรรมต่าง ๆ ทั้งนี้ทางโรงเรียนบ้านหนองเป่าปี่ ยังต้องพัฒนานักเรียนที่มีปัญหาด้านการ
อ่านและการเขียนต่อไป เมื่อเปรียบเทียบความก้าวหน้าและการพัฒนาของนักเรียนเป็นรายบุคคล  นอกจากนี้ยัง
ต้องมีการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาภาษาอังกฤษให้มีผลสัมฤทธิ์ทางการทดสอบระดับชาติให้สูงกว่า
ระดับประเทศ และรายวิชา อื่น ๆ ได้แก่ วิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และวิชาคณิตศาสตร์ 

1.2 คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน 
  โรงเรียนเข้าร่วมในโครงการโรงเรียนวิถีพุทธ โครงการโรงเรียนคุณธรรมและโรงเรียนสุจริต ได้
ดำเนินการพัฒนาและส่งเสริมนักเรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรมอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนา
ให้นักเรียนทุกคนเป็นผู้มีพฤติกรรมตามคุณลักษณะอันพึงประสงค์ และค่านิยมคนไทย 12 ประการ มีจิตสังคม
และจิตสำนึก โดยใช้กิจกรรมที่เกี่ยวกับชาติ ศาสนาและสถาบันพระมหากษัตริย์ รวมถึงกิจกรรมตามประเพณี
ของชุมชนและท้องถิ่น ส่งเสริมให้นักเรียนทุกคนรู้และตระหนักถึ งโทษและพิษภัยของสิ่งเสพติดต่าง ๆ ซึ่ง
โรงเรียนดำเนินการประเมินผ่านโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข ในระดับเหรียญเงิน 
โรงเรียนจัดทำโครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ นักเรียนทุกคนรู้จักการเลือกรับประทานอาหารที่สะอาด  ถูก
สุขลักษณะและมีประโยชน์ รู้จักดูแลตนเองและครอบครัว รักการออกกำลังกาย ซึ่งนักเรียนทุกคนต้องเล่นกีฬา
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ได้อย่างน้อยคนละหนึ่งประเภท รวมทั้งจัดกิจกรรมที่ให้นักเรียนเห็นความสำคัญของงานอาชีพตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง มีการจัดแหล่งเรียนรู้ภายในสถานศึกษาได้อย่างเหมาะสม มีสื่อด้านเทคโนโลยีที่ทันสมัย  
ผู้เรียนมีสุขภาพกาย สุขภาพจิตดีกล้าแสดงออก สามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนอย่างมีความสุข 
 

มาตรฐานที่  2  กระบวนการบริหารและการจัดการ 
โรงเรียนมีการกำหนดเป้าหมาย วิสัยทัศน์และพันธกิจสอดคล้องกับสภาพปัญหา ความต้องการพัฒนา

ของโรงเรียน นโยบายการปฏิรูปการศึกษา นโยบายของรัฐบาลและต้นสังกัด ความต้องการของชุมชน ท้องถิ่น 
และสอดคลอ้งกับแนวทางการปฏิรูปตามแผนการศึกษาชาติโดยผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 
และดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา แผนปฏิบัติการประจำปี  แผนยกระดับคุณภาพการศึกษา
สอดคล้องกับการพัฒนาผู้เรียนทุกกลุ่มเป้าหมาย มีการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความรู้ ความ
ชำนาญตามมาตรฐานตำแหน่ง มีชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพมาใช้ในการพัฒนางานและการเรียนรู้ของผู้เรียน มี
ระบบจัดการข้อมูลสารสนเทศที่ทันสมัย ครบถ้วน นำไปประยุกต์ใช้ได้ มีการนิเทศ กำกับ ติดตาม และ
ประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษาท่ีเหมาะสม เป็นระบบและตอ่เนื่อง  

เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ทำให้โรงเรียน
บ้านหนองเป่าปี่ ต้องมีการปิดเรียน โดยให้มีการจัดการเรียนการสอน ๔ รูปแบบ ได้แก่ On Site, On Air, On 
Hand และ Online ทางโรงเรียนได้จัดการเรียนการสอน ในรูปแบบ On Hand โดยให้นักเรียนมารับใบงาน และ
ให้ผู้ปกครองเป็นผู้ดูแลการเรียนของนักเรียน พบว่า ผู้ปกครองส่วนใหญ่ไม่สามารถดูแลนักเรียนในช่วงที่เรยีนได้ 
เนื่องจากผู้ปกครองต้องทำงานหรือการประกอบอาชีพเพื่อหาเลี้ยงครอบครัว ทำให้ไม่สามารถสอนการบ้านได้ 
เมื่อโรงเรียนสามารถเปิดเรียนได้ตามปกติแล้ว จึงทบทวนความรู้และจัดการเรียนการสอนให้กับผู้เรียนได้มากขึ้น 
สามารถให้ความรู้ และความเข้าใจให้กับผู้เรียนได้เข้าใจในการเรียนรู้ได้มากขึ้น ส่งผลให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ของนักเรียนเพิ่มมากขึ้น 
 

มาตรฐานที่  3  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
โรงเรียนมีการดำเนินงาน/โครงการ/กิจกรรม อย่างหลากหลาย มุ่งส่งเสริมให้ครูจัดการเรียนการสอน

เน้นการปฏิบัติ ให้ผู้เรียนผ่านกระบวนการคิด ปฏิบัติจริง เพื่อนำไปสู่การเรียนรู้ที่ลึกซึ้งและคงทน  ตามมาตรฐาน
และตัวชี้วัดของหลักสูตรสถานศึกษา  ให้นักเรียนมีส่วนร่วม ครูรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล ครูมีแผนการจัดการ
เรียนรู้ที่สามารถนำไปใช้จัดกิจกรรมได้จริง ครูใช้สื่อและแหล่งเรียนรู้ มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก เพ่ือให้
เด็กรักการเรียนรู้และเรียนรู้ร่วมกันอย่างมีความสุข ครูแลกเปลี่ยนเรียนรู้และนำข้อมูลมาร่วมพัฒนาปรับปรุงการ
จัดการเรียนรู้และสอนตามแผน อีกทั้งปรับโครงสร้างรายวิชา หน่วยการเรียนรู้ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ สัดส่วน
คะแนนแต่ละหน่วย กำหนดคุณลักษณะอันพึงประสงค์ที่สอดคล้องกับหน่วยการเรียนรู้ สนับสนุนให้ครูจัดการ
เรียนการสอนที่สร้างโอกาสให้นักเรียนทุกคนมีส่วนร่วม ได้ลงมือปฏิบัติจริงจนสรุปความรู้ได้ด้วยตนเอง จัดการ
เรียนการสอนที่เน้นทักษะการคิด ครูจัดป้ายนิเทศ และบรรยากาศตามสถานที่ต่าง ๆทั้งภายในห้องเรียนและนอก
ห้องเรียนให้น่าเรียนรู้ ครูใช้สื่อการเรียนการสอน เทคโนโลยี ภูมิปัญญาท้องถิ่น นักเรียนได้แสวงหาความรู้ด้วย
ตนเองจากสื่อท่ีหลากหลาย ครูมีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก เน้นการมีปฏิสัมพันธ์ ระหว่างนักเรียนกับครู  
ครูกับนักเรียน นักเรียนกับนักเรียน ครูร่วมกันออกแบบการวัดผลและประเมินผลเพื่อตรวจสอบ และประเมิน
นักเรียนอย่างมีขั้นตอน ใช้เครื่องมือ วิธีการวัดผลและประเมินผลที่เหมาะสม พร้อมทั้งนำผลไปใช้พัฒนาการ
เรียนรู้ของนักเรียน ครูผู้สอนร่วมกันแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์  เป็นชุมชนการแห่งเรียนรู้ทางวิชาชีพ 
(PLC) และนำไปปรับปรุง/พัฒนาการจัดการเรียนรู้ต่อไป 
  
 
 



ค 

 

แผนพัฒนาคุณภาพเพื่อยกระดับให้สูงข้ึน 
1. โรงเรียนจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ระยะ 3 ปี ที่ประกอบด้วย

โครงการ/กิจกรรมที่พัฒนาความสามารถของนักเรียนในกลุ่มสาระการเรียนรู ้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
เนื่องจากผลทดสอบการประเมินความสามารถของผู้เรียนระดับชาติ (O-NET) ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ต่ำ
กว่าระดับประเทศ และค่าเฉลี่ยต่ำกว่าปีการศึกษาที่ผ่านมา รวมทั้งต้องพัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
และภาษาอังกฤษให้มีผลสัมฤทธิ์ที่ดีอย่างต่อเนื่องต่อไป 

2. ส่งเสริมการใช้ภาษาอังกฤษให้เพ่ิมมากข้ึน 
3. ให้ครูศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น เป็นการพัฒนาความรู้ความสามารถของครูแล้วนำมา พัฒนาคุณภาพ

ผู้เรียนต่อในอนาคต 
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คำนำ 
 

 รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self-Assessment  Report : SAR)  โรงเรียนบ้านหนองเป่าปี่ 
ปีการศึกษา 2564 เป็นการสรุปผลการจัดการศึกษา  ที่สอดคล้องกับบริบทสภาพ และความต้องการของ
สถานศึกษา  สะท้อนผลคุณภาพของการดำเนินงานของสถานศึกษา  โดยนำเสนอข้อมูลพื้นฐานเบื้องต้นของ
สถานศึกษา  และมุ่งเน้นตอบคำถาม  ๓  ข้อ  คือ ๑) มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษามีคุณภาพอยู่ในระดับใด  
๒) ข้อมูลหลักฐานและเอกสารเชิงประจักษ์สนับสนุนมีอะไรบ้าง  และ  ๓) แนวทางการพัฒนาคุณภาพให้สูงขึ้น
กว่าเดิมเป็นอย่างไร  ซึ่งเป็นผลสำเร็จจากการบริหารจัดการศึกษาที่สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาระดับ
ปฐมวัย  จำนวน  ๓  มาตรฐาน  ได้แก่  คุณภาพของเด็ก  กระบวนการบริหารและการจัดการ  และการจัด
ประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นสำคัญ  และมาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานจำนวน ๓ มาตรฐาน  
ได้แก่  คุณภาพนักเรียน กระบวนการบริหารและการจัดการ  และกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้น
นักเรียนเป็นสำคัญ  เพื่อเตรียมความพร้อมรับในการประเมินภายนอก  
 หวังเป็นอย่างยิ่งว่า  รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self-Assessment Report: SAR) 
จะเป็นสารสนเทศสำคัญท่ีสถานศึกษาจะนำไปใช้พัฒนาให้ได้คุณภาพตามมาตรฐานและดียิ่งขึ้นต่อไป 

 
 

โรงเรียนบ้านหนองเป่าปี่ 
25 เมษายน 2565 
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สารบัญ 
บทสรุปผู้บริหาร ก 
คำนำ ง 
สารบัญ จ 
ส่วนที่ 1 ข้อมูลพื้นฐาน 1 
            ข้อมูลทั่วไป 1 
            ข้อมูลครูและบุคลากร 3 
            ข้อมูลนักเรียน 4 
            ข้อมูลงบประมาณ 5 
            สรุปข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับสถานศึกษา 7 
            ผลการทดสอบระดับชาติของผู้เรียน 8 
            สรุปการใช้แหล่งเรียนรู้ภายในและภายนอกสถานศึกษา 16 
            สภาพชุมชนโดยรวม 17 
            ผลประเมินภายนอกรอบสาม 20 
ส่วนที่ 2 ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา 21 
           มาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 21 
            มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน 21 
            มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา 30 
            มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 36 
ส่วนที่ 3 สรุปผล แนวทางการพัฒนาคุณภาพเพื่อยกระดับให้สูงขึ้น และความต้องการการ
ช่วยเหลือ 

42 

            จุดเด่น 43 
            จุดควรพัฒนา 44 
            แผนการพัฒนาคุณภาพเพ่ือยกระดับให้สูงขึ้น  44 
ส่วนที่ 4 ภาคผนวก 45 
            หลักฐานข้อมูลสำคัญ เอกสารอ้างอิงต่าง ๆ 45 

 



1 

 

ส่วนที่ 1 

ข้อมูลพื้นฐาน 
1. ข้อมูลทั่วไป 
 โรงเรียนบ้านหนองเป่าปี ่  ตั ้งอยู ่เลขที ่  ๗๐๐  หมู ่  ๓  ตำบลศาลาลัย  อำเภอสามร้อยยอด      
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์  เขต ๒ สังกัดสำนักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์  E-mail: bannongpaopee@gmail.com Website: www.bannongpaopeeschool.com 
เปิดสอนระดับชั้นอนุบาล ๑ ถึงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ตั้งอยู่บนเนื้อที่ ๑๒ ไร่ ๒ งาน เขตพื้นที่ให้บริการ
ตำบลศาลาลัย 
 
 

แผนที่โรงเรียน 
 
 
 
  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
คำขวัญ   

สามัคคี  มีวินัย  ใฝ่เรียนรู้  เชิดชูคุณธรรม 
ปรัชญาโรงเรียน  

"นตฺถ ิปัญฺญา สมา อาภา"     แสงสว่างเสมอด้วยปัญญาไม่มี 
ตราสัญลักษณ์โรงเรียน  
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วิสัยทัศน์ (VISION) 
 “มุ่งมั่นจัดการศึกษาให้นักเรียนมีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษาชาติ  สืบสานความเป็นไทย ใฝ่
คุณธรรม สัมพันธ์ชุมชน สนใจรักษาสิ่งแวดล้อม น้อมรับการดำเนินชีวิต ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง” 
พันธกิจ (MISSION) 

1. จัดการศึกษาให้มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษา 
2.  พัฒนาโรงเรียนให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ 
3.  จัดการเรียนการสอนให้นักเรียนเป็นคนดีมีคุณภาพมาตรฐาน 
4.  จัดกิจกรรมส่งเสริมให้นักเรียนมีคุณธรรมนำความรู้ 
5.  ประสานงานกับผู้ปกครองและภาคีเครือข่ายในการดูแลช่วยเหลือนักเรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรม 

และค่านิยมที่พึงประสงค ์
6.  สร้างจิตสำนึกให้นักเรียนและชุมชนในการอนุรักษส์ิ่งแวดล้อม 
7.  ใช้แหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่นท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ 
8.   นำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการบริหารและการจัดการศึกษา 

เป้าประสงค์ (Goals) 
1.  นักเรียนมีคุณภาพตามมาตรฐาน ระดับดีข้ึนไป 

     2.  ครูมีวิทยฐานะสูงข้ึน 
3.  โรงเรียนเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ 

-  มีการเรียนรู้ร่วมกันเป็นทีม 
-  มีการจัดบรรยากาศที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 
-  มีกระบวนการการจัดการความรู้เพื่อสร้างองค์ความรู้ 
-  มีเทคโนโลยีที่ทันสมัยในการจัดการเรียนรู้ 
-  มีแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่นในการจัดการเรียนรู้ 

4.  นักเรียนมีคุณธรรมจริยธรรม และความสำนึกในความเป็นชาติไทย 
5.  ชุมชนและภาคีเครือข่ายมีส่วนร่วมในการดูแลช่วยเหลือนักเรียน การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม การใช้

แหล่งเรียนรู้ การสืบสาน ประเพณีวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
6.  โรงเรียนร่วมกับชุมชนบริหารและจัดการศึกษาบนพื้นฐานปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
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2. ข้อมูลบุคลากรของสถานศึกษา 
     2.1) จำนวนบุคลากร 

บุคลากร ผู้บริหาร ข้าราชการครู 
พนักงาน
ราชการ 

ครูอัตราจ้าง 
เจ้าหน้าที่

อ่ืนๆ 
รวมทั้งหมด 

จำนวน 0 4 0 2 2 8 

 2.2) วุฒิการศึกษาสูงสุดของบุคลากร 

ชื่อ-สกุล บุคลากร 
จำนวน 

มัธยมศึกษา
ตอนต้น 

มัธยมศึกษา
ตอนปลาย 

ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก 

นางสาวศิรินันท์ จีนพก
 
จีนพก 

   √  

นางสาวปานทิพย์ ดีเด่น
 
ดีเด่น 

  √   

นางสาวปภัสรา วิเชียรฉาย   √   
นางสาวน้ำฝน ใจตรง   √   
นางสาวรจนา รอดพยุง   √   
นางสาวสลิลทิพย ์ ยิ้มใย   √   
นางสาวพัชรี หอมกลิ่น   √   
นายสมคิด หอมกลิ่น  √    

รวม  1 6 1  

 2.3) สาขาวิชาที่จบการศึกษาและภาระงานสอน 

ชื่อ-สกุล บุคลากร 
สาขาวิชาที่จบ 

(ใส่ทั้งระดับปริญญาตรี โท เอก) 
วิชาที่
สอน 

ชั้นที่สอน 
ภาระงานสอน 
(ชม./สัปดาห์) 

นางสาวศิรินันท์  จีนพก ระบบสารสนเทศ ทุกวิชา ป.3, ป.6 30 
นางสาวปานทิพย์  ดีเด่น คณิตศาสตร์และคอมพิวเตอร์ ทุกวิชา ป.2 30 
นางสาวปภัสรา  วิเชียรฉาย ภาษาไทย ทุกวิชา ป.1 30 
นางสาวน้ำฝน  ใจตรง ภาษาอังกฤษ ทุกวิชา ป.5 30 
นางสาวรจนา  รอดพยุง การศึกษาปฐมวัย ทุกวิชา อนุบาล  2 3 30 
นางสาวสลิลทิพย์  ยิ้มใย ภาษาไทย ทุกวิชา ป.4 30 
นางสาวพัชรี  หอมกลิ่น นิติศาสตร์ เจ้าหน้าที่ธุรการ 
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3. ข้อมูลนักเรียน  
 1) จำนวนนักเรียนในโรงเรียนทั้งสิ้น 69 คน จำแนกตามระดับชั้นที่เปิดสอน  

ระดับชั้นที่เปิดสอน จำนวน
ห้อง 

จำนวน(คน) รวม เฉลี่ย 
ต่อห้อง ผู้เรียนปกติ นักเรียนด็กพิเศษ 

ชาย หญิง ชาย หญิง 
อนุบาล 2 1 7 3 - - 10 

๑ : 9 
อนุบาล 3 1 5 3 1 - 8 

รวม 2 12 6 1 - 18 - 
ประถมศึกษาปีที่ 1 1 5 3 - - 8 

๑ : ๘ 

ประถมศึกษาปีที่ 2 1 4 7 1 - 11 
ประถมศึกษาปีที่ 3 1 4 1 - - 5 
ประถมศึกษาปีที่ 4 1 8  2 - - 10 
ประถมศึกษาปีที่ 5 1 5 6 - - 11 
ประถมศึกษาปีที่ 6 1 5 1 2 - 6 

รวม 6 31 20 3 - 51 - 
รวมนักเรียนทั้งหมด 8 43 26 3 - 69 - 

 

 2)  เปรียบเทียบจำนวนนักเรียนชั้นอนุบาล 2 ถึง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2561 - 2564 
ระดับ 

ชั้นเรียน 
จำนวนนักเรียน/ปีการศึกษา แนวโน้ม 

(ลดลง/เพ่ิมขึน้) ๒๕61 ๒๕๖2 ๒๕๖3 2564 

อ.2 9 ๖ 8 10 เพิ่มขึ้น 
อ.3 8 ๙ 9 8 ลดลง 
ป.1 10 ๗ 9 8 ลดลง 
ป.2 10 ๙ 6 11 เพิ่มขึ้น 
ป.3 3 ๑๑ ๑0 5 ลดลง 
ป.4 9 ๔ 12 10 ลดลง 
ป.5 5 ๑๐ 4 11 เพิ่มขึ้น 
ป.6 10 ๕ 8 6 ลดลง 
รวม 64 60 66 69 เพิ่มขึ้น 

 
 

0% 12%

75%

13%

แผนภูมิแสดงวุฒิการศึกษาของบุคลากร
โรงเรียนบ้านหนองเป่าปี่

มัธยมศึกษาตอนต้น

มัธยมศึกษาตอนปลาย

ปริญญาตรี
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เปรียบเทียบจำนวนนักเรียนชั้น อ.2 - อ.3 
ปีการศึกษา 2561-2564

 

เปรียบเทียบจำนวนนักเรียนชั้น ป.1-ป.6 
ปีการศึกษา 2561-2564 

 

 

4.  ผลงานดีเด่น 
ประเภท ชื่อรางวัลที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบรางวัล 

สถานศึกษา - โรงเรียนคณุภาพมาตรฐานกิจกรรมวิทยาศาสตร์
สำหรับเด็กปฐมวยั “บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย” ตาม
พระราชดำริสมเดจ็พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกุมาร ี
- โครงการยกระดับคณุภาพการบริหารจดัการโรงเรยีน
ขนาดเล็ก ประจำปีงบประมาณ 2564 

 

มูลนิธิสมเดจ็พระเทพรัตนราชสุดา 
 
 

สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาประจวบครีีขันธ์เขต 2 

ผู้บริหาร - - 
คร ู - - 
นักเรียน - - 

 

5. ข้อมูลงบประมาณ 
  งบประมาณ (รับ-จ่าย) 

รายรับ จำนวน/บาท รายจ่าย จำนวน/บาท 
เงินงบประมาณ - งบดำเนินการ/เงินเดือน-ค่าจ้าง - 
เงินนอกงบประมาณ 702,141.00 งบพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา 770,232.17 
เงินอ่ืน ๆ (ระบุ) - งบอ่ืน ๆ (ระบุ) - 

รวมรายรับ 702,141.00 รวมรายจ่าย 770,232.17 
  

 งบดำเนินการ/เงินเดือน เงินค่าจ้าง     คิดเป็นร้อยละ 0    ของรายรับ 
 งบพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา    คิดเป็นร้อยละ         110     ของรายรับ 
* เนื่องจากรายจ่ายมากกว่ารายรับและสถานศึกษาได้ใช้งบประมาณที่เหลือจากปีการศึกษาที่ผ่านมาใช้ในการ
ดำเนินงานจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา 
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6.  โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา 
        ระดับประถมศึกษา 
          หลักสูตรโรงเรียนบ้านหนองเป่าปี่ พุทธศักราช 2561 (ฉบับปรับปรุง 2564) ภายใต้หลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 โรงเรียนได้จัดส่วนสาระการเรียนรู้และเวลาเรียน ดังแสดงในตาราง
ต่อไปนี้     
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้/ กิจกรรม 

เวลาเรียน(ชั่วโมง/ปี) 

ระดับประถมศึกษา 

ป. ๑ ป. ๒ ป. ๓ ป. ๔ ป. ๕ ป. ๖ 
กลุ่มสาระการเรียนรู ้  
     ภาษาไทย ๒๐๐ ๒๐๐ ๒๐๐ ๑๖๐ ๑๖๐ ๑๖๐ 
     คณิตศาสตร์ ๒๐๐ ๒๐๐ ๒๐๐ ๑๖๐ ๑๖๐ ๑๖๐ 
     วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
       - วิทยาศาสตร ์
       - วิทยาการคำนวณ 

120 
8๐ 
๔๐ 

120 
8๐ 
๔๐ 

12๐ 
8๐ 
๔๐ 

๑๒๐ 
๘๐ 
๔๐ 

๑๒๐ 
๘๐ 
๔๐ 

๑๒๐ 
๘๐ 
๔๐ 

    สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
       -  ศาสนาศีลธรรมจริยธรรม 
       -  หน้าท่ีพลเมืองวัฒนธรรม 
และการดำเนินชีวิต 
       -  เศรษฐศาสตร์ 
       - ภูมิศาสตร์ 
       - ประวัติศาสตร์ 

12๐ 
 
 

8๐ 
 
 

๔๐ 

12๐ 
 
 

8๐ 
 
 

๔๐ 

120 
 

 
80 

 
 
 

40 

๑6๐ 
 
 

12๐ 
 
 

๔๐ 

๑6๐ 
 
 

12๐ 
 
 

๔๐ 

๑6๐ 
 
 

12๐ 
 
 

๔๐ 
    สุขศึกษาและพลศึกษา ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ 
    ศิลปะ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ 
    การงานอาชีพ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ 
    ภาษาต่างประเทศ 1๒๐ 1๒๐ 1๒๐ 8๐ 8๐ 8๐ 
รวมเวลาเรียน (พ้ืนฐาน) ๘8๐ ๘8๐ ๘๘๐ 88๐ 88๐ 88๐ 
 รายวิชาเพ่ิมเติม  
    ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 8๐ 8๐ 8๐ 8๐ 8๐ 8๐ 
รวมเวลาเรียน (เพ่ิมเติม) 8๐ 8๐ 8๐ 8๐ 8๐ 8๐ 
กจิกรรมพัฒนาผู้เรียน ๑๒๐ ๑๒๐ ๑๒๐ ๑๒๐ ๑๒๐ ๑๒๐ 
กิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ 
 - กิจกรรมแนะแนว 
 - กิจกรรมนักเรียน 
     - กิจกรรมลูกเสือ– เนตรนารี 
     - กิจกรรมชุมนุม 
 - กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน ์

 
๔๐ 

 
๔๐ 
๓๐ 
๑๐ 

 
๔๐ 

 
๔๐ 
๓๐ 
๑๐ 

 
๔๐ 

 
๔๐ 
๓๐ 
๑๐ 

 
๔๐ 

 
๔๐ 
๓๐ 
๑๐ 

 
๔๐ 

 
๔๐ 
๓๐ 
๑๐ 

 
๔๐ 

 
๔๐ 
๓๐ 
๑๐ 

รวมเวลาเรียนทั้งหมด (ชั่วโมง/ปี) 1,080 1,080 1,080 1,0๘0 1,0๘0 1,0๘0 
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5.  สรุปข้อมูลผลสัมฤทธิท์างการเรียนระดับสถานศึกษา 
      ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
        1)  ร้อยละของนักเรียนที่มีเกรดเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแต่ละรายวิชาในระดับ 3   ขึ้นไป ระดับชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 1 - 6 ปีการศึกษา 2564 
 

กลุ่มสาระ 
การเรียนรู ้

จำนวนนักเรียนที่เข้าสอบ / จำนวนนักเรียนที่ได้ระดบั ๓ ขึ้นไป / ร้อยละ 
ป.๑ ป.๒ ป.๓ ป.๔ ป.๕ ป.๖ 

เข
้าส

อบ
 

ได
้ระ

ดับ
 ๓

 ข
ึ้นไ

ป 

ร้อ
ยล

ะ 

เข
้าส

อบ
 

ได
้ระ

ดับ
 ๓

 ข
ึ้นไ

ป 

ร้อ
ยล

ะ 

เข
้าส

อบ
 

ได
้ระ

ดับ
 ๓

 ข
ึ้นไ

ป 

ร้อ
ยล

ะ 

เข
้าส

อบ
 

ได
้ระ

ดับ
 ๓

 ข
ึ้นไ

ป 

ร้อ
ยล

ะ 

เข
้าส

อบ
 

ได
้ระ

ดับ
 ๓

 ข
ึ้นไ

ป 

ร้อ
ยล

ะ 

เข
้าส

อบ
 

ได
้ระ

ดับ
 ๓

 ข
ึ้นไ

ป 

ร้อ
ยล

ะ 

ภาษาไทย 8 7 87.5 11 8 72.72 5 5 100 10 9 90 11 9 81.82 6 5 83.33 
คณิตศาสตร์ 8 5 62.5 11 9 81.81 5 5 100 10 10 100 11 9 81.82 6 6 100 
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี 8 7 87.5 11 9 81.81 5 5 100 10 10 100 11 10 90.91 6 5 83.33 
สังคมศึกษา ศาสนาฯ 8 7 87.5 11 9 81.81 5 5 100 10 10 100 11 10 90.91 6 6 100 
ประวัติศาสตร์ 8 7 87.5 11 9 81.81 5 5 100 10 10 100 11 10 90.91 6 6 100 
สุขศึกษาและพลศึกษา 8 7 87.5 11 9 81.81 5 5 100 10 10 100 11 11 100 6 6 100 
ศิลปะ 8 7 87.5 11 9 81.81 5 5 100 10 10 100 11 11 100 6 5 83.33 
การงานอาชพี 8 7 87.5 11 9 81.81 5 5 100 10 10 100 11 11 100 6 5 83.33 
ภาษาอังกฤษ 8 4 50 11 9 81.81 5 5 100 10 10 100 11 11 100 6 6 100 
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 8 4 50 11 9 81.81 5 5 100 10 10 100 11 11 100 6 5 83.33 

  
 

ร้อยละของนักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแต่ละรายวิชาในระดับ 3 ขึ้นไป 
ระดับชั้นประถมศึกษาศึกษาปีท่ี 1 - ประถมศึกษาศึกษาปีท่ี 6 ปีการศึกษา 2564 
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ข้อมูลผลการทดสอบระดบัชาติ 
     6.1 สรุปข้อมูลผลการประเมินการทดสอบความสามารถพื้นฐานของนักเรียนระดับชาติ (NT)   

๑)  ผลการประเมินการทดสอบความสามารถพ้ืนฐานของนักเรียนระดับชาติ (NT)  
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ ปีการศึกษา ๒๕๖4 

 

สมรรถนะและองค์ประกอบ 
คะแนน
ร้อยละ 

ระดับคุณภาพ 
(ใส่เครื่องหมาย ✓) 

ปรับปรุง พอใช้ ด ี ดีมาก 
ความสามารถด้านคณิตศาสตร์ 71.75    ✓ 
มฐ ค 1.1  เขา้ใจถึงความหลากหลายของการแสดงจำนวน ระบบจำนวน การดำเนนิการ

ของจำนวนผลทที่เกิดขึ้นจากการดำเนนิการสมบัติของการดำเนนิการและนำไปใช ้ 76.70    ✓ 
มฐ ค 1.2  เข้าใจและวิเคราะห์แบบรูป ความสัมพันธ์ ฟังก์ชัน ลำดับและอนุกรม และ

นำไปใช้ 87.50    ✓ 
มฐ ค 2.1  เข้าใจพื้นฐานเกี่ยวกับการวดั วัดและคาดคะเนขนาดของสิ่งที่ต้องการวัดและ

นำไปใช้ 62.50   ✓  
มฐ ค 2.2 เข้าใจและวิเคราะห์รูปเรขาคณิต สมบัติของรูปเรขาคณิต ความสัมพนัธ์ระหวา่ง

รูปเรขาคณิต และทฤษฎีบททางเรขาคณิต และนำไปใช้ 50.00   ✓  
มฐ ค 3.1 เข้าใจกระบวนการทางสถิติ และใช้ความรู้ทางสถิติในการแก้ปัญหา 83.33    ✓ 
ความสามารถดา้นภาษาไทย 75.00    ✓ 
มฐ ท 1.1 ใช้กระบวนการอ่านสร้างความรู้และความคิดเพื่อนำไปใช้ตัดสินใจ แก้ปัญหาใน

การดำเนินชีวิต และมีนิสัยรักการอา่น 70.83    ✓ 
มฐ ท 2.1 ใช้กระบวนการเขียนเขียนสือ่สาร เขียนเรียงความ ยอ่ความ และเขยีนเร่ืองราวใน

รูปแบบต่างๆ เขียนรายงานขอ้มูลสารสนเทศและรายงานการศึกษาค้นคว้าอย่าง
มีประสิทธิภาพ 98.52    ✓ 

มฐ ท 3.1 สามารถเลือกฟังและดูอย่างมีวิจารณญาณ และพูดแสดงความรู้ ความคิด และ
ความรู้สึกในโอกาสต่างๆ อย่างมีวจิารณญาณและสร้างสรรค์ 50.00   ✓  

มฐ ท 4.1 เข้าใจธรรมชาติของภาษาและหลักภาษาไทย การเปลี่ยนแปลงของภาษาและ
พลังของภาษา ภูมิปญัญา ทางภาษา และรักษาภาษาไทยไว้เป็นสมบัติของชาติ 74.13    ✓ 

มฐ ท 5.1 เข้าใจและแสดงความคิดเห็น วิจารณ์วรรณคดีและวรรณกรรมไทยอย่างเห็น
คุณค่า และนำมาประยุกต์ใช้ในชีวิตจริง 68.75    ✓ 

รวมความสามารถ  2  ดา้น 73.37    ✓ 

 
2)  เปรียบเทียบภาพรวม ของผลการประเมินการทดสอบความสามารถพื้นฐานของนักเรียน

ระดับชาติ (NT) ชั ้นประถมศึกษาปีที ่ ๓ ปีการศึกษา ๒๕๖4 ระหว่างระดับโรงเรียนกับระดับเขตพื้นที่  
และระดับโรงเรียนกับระดับประเทศ 

 

ความสามารถ 
คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 

ระดับโรงเรียน 
ระดับเขต

พ้ืนที่ 
ผลต่าง 
(+/-) ระดับโรงเรียน ระดับประเทศ 

ผลต่าง 
(+/-) 

ด้านคณติศาสตร ์ 71.75 49.86 +21.89 71.75 49.44 +22.31 
ด้านภาษาไทย 75.00 56.60 +18.40 75.00 56.14 +18.86 
เฉลี่ยทั้ง 2 ด้าน 73.37 53.23 +20.14 73.37 52.80 +20.57 
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  3)  เปร ียบเทียบภาพรวม รายด้าน และระดับคุณภาพ ของผลการประเมินการทดสอบ
ความสามารถพื ้นฐานของนักเรียนระดับชาติ (NT) ชั ้นประถมศึกษาปีที ่ 3 ระหว่างปีการศึกษา 2563 
กับปีการศึกษา 2564 
 

ความสามารถ 
คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 

ปีการศึกษา 
2563 

ปีการศึกษา 
2564 

ผลต่าง 
(+/-) 

ด้านคณิตศาสตร์ 28.75 71.75 +43.00 

ด้านภาษาไทย 41.12 75.00 +33.88 

เฉลี่ยทั้ง 2 ด้าน 34.93 73.37 +38.44 
 

     6.2 สรุปข้อมูลผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)  
 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน(O-NET) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2564 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
คะแนนเฉลี่ยระดับโรงเรียน 

ป.6 
ภาษาไทย 52.94 
คณิตศาสตร์ 34.75 
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 28.75 
ภาษาอังกฤษ 32.81 
เฉลี่ย 37.31 

 

 
ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ 

 1)  เปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ย ของผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั ้นพื้นฐาน (O-NET)  
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2564 ระหว่างระดับโรงเรียนกับระดับจังหวัด ระดับโรงเรียนกับสังกัด สพฐ.
ทั้งหมด และระดับโรงเรียนกับระดับประเทศ 
 

กลุ่มสาระการ
เรียนรู้ 

คะแนนเฉลี่ย 
ระดับ 

โรงเรียน 
ระดับ 
จังหวัด 

ผลต่าง 
(+/-) 

ระดับ 
โรงเรียน 

สังกัด สพฐ.
ทั้งหมด 

ผลต่าง 
(+/-) 

ระดับ 
โรงเรียน 

ระดับ 
ประเทศ 

ผลต่าง 
(+/-) 

ภาษาไทย 52.94 41.23 +11.71 52.94 37.96 +14.98 52.94 50.38 +2.56 

คณิตศาสตร ์ 34.75 38.03 -3.28 34.75 35.85 -1.1 34.75 36.83 -2.08 
วิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลย ี
28.75 36.24 -7.49 28.75 33.68 -4.93 28.75 34.31 -5.56 

ภาษาอังกฤษ 32.81 40.44 -7.63 32.81 35.46 -2.65 32.81 39.22 -6.41 
เฉลี่ย 37.31 38.98 -1.67 37.31 35.73 +1.58 37.31 40.18 -2.87 

 

  
 
 



10 

 

ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน  (O-NET) ปีการศึกษา 2564  
จำนวนนักเรียนสมัครใจเข้ารับการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน  (O-NET)  

ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 จำนวน 5   คน จาก จำนวนนักเรียนทั้งหมด   6    คน คิดเป็นร้อยละ 83.33 
 

       
 
 

 2)  เปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ย ของผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั ้นพื้นฐาน (O-NET) 
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ระหว่างปีการศึกษา 2563 กับ ปีการศึกษา 2564 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
คะแนนเฉลี่ย 

ปีการศึกษา 
2563 

ปีการศึกษา 
2564 

ผลต่าง 
(+/-) 

ภาษาไทย 48.17 52.94 +4.77 
คณิตศาสตร์ 25.83 34.75 +8.92 
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 29.53 28.75 -0.78 
ภาษาอังกฤษ 31.25 32.81 +1.56 
เฉลี่ย 33.69 37.31 +3.62 
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เปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน  (O-NET) ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6  
ปีการศึกษา 2563 – 2564 

 
 
6.3 ข้อมูลผลการประเมินความสามารถ 
   6.3.1 สรุปข้อมูลผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านภาษาไทย   
 ๑)  ผลการประเมินการทดสอบความสามารถด้านการอ่าน(Reading Test) ของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 1 โดยสำนักทดสอบทางการศึกษา ปีการศึกษา 2564 
 

สมรรถนะและองค์ประกอบ คะแนนร้อยละ 
ระดับคุณภาพ 

(ใส่เครื่องหมาย ✓) 
ปรับปรุง พอใช้ ดี ดีมาก 

สมรรถนะการอ่านออกเสียง 58.66   ✓  
1.  การอ่านคำ 66.66   ✓  
3.  การอ่านข้อความ 53.33   ✓  
สมรรถนะการอ่านรู้เรื่อง 88.00    ✓ 
1.  การอ่านคำ 88.33    ✓ 
3.  การอ่านข้อความ 76.66    ✓ 
2.  การอ่านประโยค (เล่าเรื่องจากภาพ) 81.66    ✓ 
2.  การอ่านประโยค (เลือกตอบ) 96.66    ✓ 
รวม 2 สมรรถนะ 73.33   ✓  
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   6.3.2 สรุปข้อมูลผลการประเมินการทดสอบความสามารถด้านการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน 
 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ - 6 โดยใช้เกณฑ์ว่าด้วยระเบียบการวัดและประเมินผลการเรียนรู้
ตามหลักสูตรสถานศึกษา พุทธศักราช ๒๕๖4 
 

ชั้น 
จำนวนนักเรียน 

จำนวนนักเรียนปกติ 
จำแนกตามผลประเมิน 

ปกติ+
บกพร่อง 

บกพร่อง ปกต ิ ดีเยี่ยม ด ี ผ่าน ไม่ผ่าน 

ป.๑ 8 - 8 2 5 1 - 
ป.๒ 11 1 10 7 3 1 - 
ป.๓ 5 - 5 - 5 - - 
ป.๔ 10 - 10 6 4 - - 
ป.๕ 11 - 11 7 4 - - 
ป.๖ 6 1 5 - 5 1 - 
รวม 51 2 49 22 26 3 - 

ร้อยละ 100 3.29 96.07 43.13 50.98 5.88 - 
 
6.4 ผลการประเมินการทดสอบสมรรถนะสำคัญของนักเรียน 5 ด้าน  

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  ๑ - 6 โดยใช้เกณฑ์ว่าด้วยระเบียบการวัดและประเมินผลการเรียนรู้
ตามหลักสูตรสถานศึกษา พุทธศักราช ๒๕๖4 

 

1) ความสามารถในการคิด 
 

ชั้น 
จำนวนนักเรียน 

ความสามารถในการคิด 
จำนวนนักเรียนปกติ 

จำแนกตามผลประเมิน 
ปกติ+

บกพร่อง 
บกพร่อง ปกต ิ ดีมาก ดี พอใช้ ปรับปรุง 

ป.๑ 8 - 8 2 5 1 - 
ป.๒ 11 1 10 7 3 1 - 
ป.๓ 5 - 5 3 2 - - 
ป.๔ 10 - 10 4 6 - - 
ป.๕ 11 - 11 8 3 - - 
ป.๖ 6 1 5 5 1 - - 
รวม 51 2 49 29 20 2 - 

ร้อยละ 100 3.29 96.07 56.86 39.22 3.92 - 
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2) ความสามารถในการสื่อสาร 
 

ชั้น 
จำนวนนักเรียน 

ความสามารถในการสื่อสาร 
จำนวนนักเรียนปกติ 

จำแนกตามผลประเมิน 
ปกติ+

บกพร่อง 
บกพร่อง ปกต ิ ดีมาก ดี พอใช้ ปรับปรุง 

ป.๑ 8 - 8 2 5 - 1 
ป.๒ 11 1 10 7 3 - 1 
ป.๓ 5 - 5 3 2 - - 
ป.๔ 10 - 10 4 6 - - 
ป.๕ 11 - 11 7 4 - - 
ป.๖ 6 1 5 5 1 - - 
รวม 51 2 49 28 21 - 2 

ร้อยละ 100 3.29 96.07 54.90 41.18 - 3.92 
 

3) ความสามารถในการแก้ปัญหา   
 

ชั้น 
จำนวนนักเรียน 

ความสามารถในการแก้ปัญหา 
จำนวนนักเรียนปกติ 

จำแนกตามผลประเมิน 
ปกติ+

บกพร่อง 
บกพร่อง ปกต ิ ดีมาก ดี พอใช้ ปรับปรุง 

ป.๑ 8 - 8 3 4 - 1 
ป.๒ 11 1 10 - 10 - 1 
ป.๓ 5 - 5 - 5 - - 
ป.๔ 10 - 10 4 6 - - 
ป.๕ 11 - 11 7 4 - - 
ป.๖ 6 1 5 - 6 - - 
รวม 51 2 49 14 35 0 2 

ร้อยละ 100 3.29 96.07 27.45 68.63 0.00 3.92 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



14 

 

4) ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต 
 

ชั้น 
จำนวนนักเรียน 

ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต 
จำนวนนักเรียนปกติ 

จำแนกตามผลประเมิน 
ปกติ+

บกพร่อง 
บกพร่อง ปกต ิ ดีมาก ดี พอใช้ ปรับปรุง 

ป.๑ 8 - 8 6 1 1 - 
ป.๒ 11 1 10 7 3 - 1 
ป.๓ 5 - 5 3 2 - - 
ป.๔ 10 - 10 10 - - - 
ป.๕ 11 - 11 7 4 - - 
ป.๖ 6 1 5 5 1 - - 
รวม 51 2 49 38 11 1 1 

ร้อยละ 100 3.29 96.07 74.51 21.57 1.96 1.96 
 

5) ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี 
 

ชั้น 
จำนวนนักเรียน 

ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี 
จำนวนนักเรียนปกติ 

จำแนกตามผลประเมิน 
ปกติ+

บกพร่อง 
บกพร่อง ปกต ิ ดีมาก ด ี พอใช้ ปรับปรุง 

ป.๑ 8 - 8 4 3 - 1 
ป.๒ 11 1 10 7 3 - 1 
ป.๓ 5 - 5 3 2 - - 
ป.๔ 10 - 10 4 6 - - 
ป.๕ 11 - 11 9 2 - - 
ป.๖ 6 1 5 5 1 - - 
รวม 51 2 49 32 17 - 2 
ร้อย
ละ 

100 3.29 96.07 
62.75 33.33 - 3.92 
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6.5 ผลการประเมินคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  ๑ - 6 โดยใช้เกณฑ์ว่าด้วยระเบียบการวัดและประเมินผลการเรียนรู้

ตามหลักสูตรสถานศึกษา พุทธศักราช ๒๕๖4 
 

ระดับชั้น 
จำนวน นร.

ทั้งหมด 

จำนวน/ร้อยละของนักเรียนตามระดับคุณภาพ 
(คุณลักษณะอันพึงประสงค์) 

ดีเยี่ยม ด ี ผ่าน ไม่ผ่าน 
ประถมศึกษาปีที่ 1 8 8 - - - 
ประถมศึกษาปีที่ 2 11 11 - - - 
ประถมศึกษาปีที่ 3 5 5 - - - 
ประถมศึกษาปีที่ 4 10 10 - - - 
ประถมศึกษาปีที่ 5 11 10 1 - - 
ประถมศึกษาปีที่ 6 6 6 - - - 

รวม 51 50 1 - - 
เฉลี่ยร้อยละ 100 98.03 1.96 - - 

 
 6.6 ผลการประเมินกิจกรรมพัฒนานักเรียน 

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ - 6 โดยใช้เกณฑ์ว่าด้วยระเบียบการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ตาม
หลักสูตรสถานศึกษา พุทธศักราช ๒๕๖1 

 

ระดับชั้น จำนวนนักเรียน
ทั้งหมด 

จำนวน/ร้อยละของนักเรียนตามระดับคุณภาพ 
(กิจกรรมพัฒนานักเรียน) 

ผ่าน ไม่ผ่าน 
ประถมศึกษาปีที่ 1 8 √ - 
ประถมศึกษาปีที่ 2 11 √ - 
ประถมศึกษาปีที่ 3 5 √ - 
ประถมศึกษาปีที่ 4 10 √ - 
ประถมศึกษาปีที่ 5 11 √ - 
ประถมศึกษาปีที่ 6 6 √ - 

รวม 51 51 - 
เฉลี่ยร้อยละ 100 100 - 
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7. ข้อมูลอาคารสถานที่  
  

อาคาร
หลังที่ 

แบบอาคาร ปีท่ีสร้าง จำนวน 
สภาพ
อาคาร 

1 แบบอ่ืน ๆ 2514 4 ห้องเรียน ใช้การได้ 
2 ป.1 จ 2523 3 ห้องเรียน ใช้การได้ 
3 แบบอ่ืน ๆ สร้างเอง (ปรับเป็นห้องธุรการ/ห้องอำนวยการ) 2540 2 ห้องเรียน ใช้การได้ 
4 อาคารอเนกประสงค์ (หอประชุม) 2560 1 หลัง ใช้การได้ 
5 อาคารอเนกประสงค์แบบอ่ืน ๆ (ใช้เป็นโรงอาหาร) 2530 1 หลัง ใช้การได้ 
6 บ้านพักครู (ปรับปรุงใหม่) 2560 1 หลัง ใช้การได้ 
7 ส้วม แบบ สปช. 601/26 (ปรับปรุงใหม่) 2563 2523 4 ใช้การได้ 
8 ส้วมแบบอ่ืน ๆ (ห้องน้ำหญิง) 2524 4 ใช้การได้ 
9 ส้วมแบบอ่ืน ๆ (ห้องน้ำชาย) 2557 3 ใช้การได้ 

10 ส้วมแบบอ่ืน ๆ (ห้องน้ำชาย) 2557 3 ใช้การได้ 
11 ส้วมแบบอ่ืน ๆ (ห้องน้ำอนุบาล) 2561 3 ใช้การได้ 
12 อาคารอนุบาล 2561 1 ใช้การได้ 
13 อาคารพยาบาล 2561 1 ใช้การได้ 
14 อาคารห้องสมุดแบบอ่ืน ๆ  2552 1 ใช้การได้ 
15 สนามเด็กเล่นแบบอ่ืน ๆ  2555 1 ใช้การได้ 
16 สนามกีฬา - 1 ใช้การได้ 
17 สนามฟุตซอล 2562 1 ใช้การได้ 

 

8. ข้อมูลการใช้แหล่งเรียนรู้ภายในและภายนอกโรงเรียน  ภูมิปัญญาท้องถิ่น  
 1) ห้องสมุดมีขนาดกว้าง 50 ตารางเมตร จำนวนหนังสือในห้องสมุด 500 เล่ม 
   การสืบค้นหนังสือและการยืม-คืน ใช้ระบบบัตรยืมและจดบันทึกการยืม-คืน 
  จำนวนนักเรียนที่ใช้ห้องสมุดในปีการศึกษาที่รายงาน เฉลี่ย 32 คน ต่อ วันคิดเป็นร้อยละ 62.74 ของ
นักเรียนทั้งหมด 
2) ห้องปฏิบัติการ 
 ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์  จำนวน  1 ห้อง 
3) คอมพิวเตอร์           จำนวน  8 เครื่อง 
   ใช้เพื่อการเรียนการสอน    จำนวน  6 เครื่อง 
   ใช้เพื่อสืบค้นข้อมูลทางอินเทอร์เน็ต  จำนวน  1 เครื่อง 
   ใช้เพื่อการบริหารจัดการ/งานสารบรรณ จำนวน  1 เครื่อง 
   จำนวนนักเรียนที่สืบค้นข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตในปีการศึกษาที่รายงาน เฉลี่ย 32 คน ต่อวัน  
 คิดเป็นร้อยละ 62.74 ของนักเรียนทั้งหมด   
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          4) สรุปข้อมูลการใช้แหล่งเรียนรู้ภายในและภายนอกโรงเรียน   
 

แหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน สถิติการใช้ 
(จำนวนครั้ง/ปี) 

แหล่งเรียนรู้ภายนอกโรงเรียน สถิติการใช้ 
(จำนวนครั้ง/ปี) 

๑. ห้องสมุด 180 1. วัดหนองเป่าปี่ 3 
๒. ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 180 2. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพชุมชน 

ตำบลทุ่งเคล็ด 
1 

๓. สวนป่า 10 3. อ่างเก็บน้ำห้วยหนองคาง 1 
๔. สวนเศรษฐกิจพอเพียง 100 4. พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำหว้ากอ 1 
๕. สนามเด็กเล่น 180 5. ไร่มะม่วง 1 
๖. อาคารอเนกประสงค์ 100 6. ไร่สับปะรด 1 
๗. ห้องธุรการ/ห้องประชุม 10 7. โรงเรียนบ้านหนองขาม (สันติกาญจน์

ราษฎร์บำรุง) 
1 

8. โรงอาหาร 200   
9. แปลงเกษตร 100   
10. บ่อดินเลี้ยงปลา 10   
11. โรงเห็ด 10   
12. สนามกีฬา 100   

 
 5) ปราชญ์ชาวบ้าน/ภูมิปัญญาท้องถิ่น ผู้ทรงคุณวุฒิ ที่สถานศึกษาเชิญมาให้ความรู้แก่ครู นักเรียน ในปี
การศึกษาที่รายงาน 
  5.1 ชื่อ-สกุล  นายกฤษฎา นุตะโร ให้ความรู้เรื่อง ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
สถิติการให้ความรู้ในโรงเรียนแห่งนี้ จำนวน 1 ครั้ง/ป ี
 

9. ข้อมูลสภาพชุมชนโดยรวม 
 1) สภาพชุมชนรอบบริเวณโรงเรียนมีลักษณะเป็นชุมชนชนบท อยู่ไกลจากตัวเมือง บริเวณใกล้เคียง

โดยรอบโรงเรียน ได้แก่ วัดหนองเป่าปี่ โรงเรียนบ้านเนินกรวด โรงเรียนบ้านหนองขาม(สันติกาญจน์ราษฎร์บำรุง) 
วัดศาลาลัย ผู้ปกครองส่วนใหญ่จบการศึกษาระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น แต่ให้ความสนใจและ
สนับสนุนนักเรียนเกี่ยวกับกิจกรรมด้านกีฬาเป็นอย่างมาก อาชีพหลักของชุมชน คือ ทำไร่สับปะรด ทำสวน
มะม่วง ทำยางพารา ส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ ประเพณี/ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นที่เป็นที่รู้จักโดยทั่วไป คือ 
เทศกาลสงกรานต์ ลอยกระทง มีการแข่งขันกีฬาภายในหมู่บ้าน เช่น การตีไก่ชน 

2) จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาสและข้อจำกัดของโรงเรียน 
  จุดแข็งและจุดอ่อนของโรงเรียนพิจารณาจากสภาพแวดล้อมภายในโรงเรียนโดยใช้ปัจจัยในการ
วิเคราะห์ 6 ปัจจัย คือ 
  1. ด้านโครงสร้างและนโยบาย มีโครงสร้างการบริหารงานที่ชัดเจนมีการแบ่งกลุ่มบริหารเป็น 4 
ฝ่ายครบตามระเบียบ ส่งผลให้การบริหารงานเป็นระบบ มีประสิทธิภาพ มีนโยบายการบริหารงานชัดเจน 
ครอบคลุมทุกด้าน 
  2. ด้านผลผลิตและการบริการ นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม เป็นที่ยอมรับของสังคม นักเรียนมี
โอกาสศกึษาต่อในระดับสูงมีสถิติจำนวนเพ่ิมขึ้นนักเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์อยู่ในระดับดีเยี่ยม โรงเรียน
มีการจัดกิจกรรมส่งเสริมคุณภาพผู้เรียนอย่างหลากหลาย 
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  3. ด้านบุคลากร โรงเรียนมีอัตรากำลังตามเกณฑ์ที ่ ก.ค.ศ. กำหนด แต่บุคลากรครูม ีการ
เปลี่ยนแปลงบ่อย เนื่องจากการย้ายกลับภูมิลำเนาเมื่อครบกำหนดการย้าย และไปปฏิบัติราชการที่อื่นบ่อยครั้ง  
บุคลากรบางสาขาวิชาไม่มี เนื่องจากข้อจำกัดด้านอัตรานักเรียนต่อครูตามที่รัฐบาลกำหนด บางส่วนยังขาดทักษะ
ในการผลิตสื่อและนวัตกรรม ส่วนที่เป็นจุดแข็งคือ บุคลากรครูมีอายุเฉลี่ยเพียง ๓๒ ปี ซึ่ งเป็นบุคลากรที่อายุไม่
มากนัก มักมีความพร้อมในการเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ ต่าง ๆ มีบุคลากรสอนตรงวิชาเอกและมีการทำวิจัยในชั้นเรียนครู
มีวุฒิการศึกษา ความรู้ ความสามารถตรงกับงานที่รับผิดชอบให้ความร่วมมือในการปฏิบัติงานและทำงานด้วย
ความเสียสละ ปฏิบัติงานและให้ความร่วมมือช่วยเหลือสนับสนุนหน่วยงาน ชุมชนเป็นอย่างดี 
  4. ปัจจัยด้านงบประมาณ เป็นจุดอ่อนมากกว่าจุดแข็ง กล่าวคือ มีงบประมาณไม่เพียงพอต่อการ
บริหารงานเนื่องจากเป็นโรงเรียนขนาดเล็ก งบประมาณในการบริหารจัดการจึงน้อยตามรายหัวของผู้เรียน การ
บริหารงบประมาณจึงเพียงพอในแง่ของการจัดหาสื่ออุปกรณ์การเรียน แต่ในด้านการสร้างบรรยากาศในการ
เรียนที่ต้องใช้เงินลงทุนด้านการก่อสร้างยังไม่เพียงพอ แต่อย่างไรก็ตามโรงเรียนยังมีความพยายามที่จะบริหาร
งบประมาณอย่างคุ้มค่าเกิดประโยชน์สูงสุดในการบริหารโรงเรียน ส่วนที่เป็นจุดแข็งคือ ใช้จ่ายงบประมาณเป็นไป
ตามระบบบัญชีของทางราชการ และการใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตามแผนการใช้งบประมาณท่ีกำหนดไว้ 
  5. ปัจจัยด้านอาคารสถานที่และวัสดุอุปกรณ์ เป็นจุดอ่อนมากกว่าจุดแข็ง คือ มีระบบ เครือข่าย
อินเทอร์เน็ตในอาณาเขตเล็ก ทำให้สัญญาณไม่ทั่วถึง อาคารเรียนบางอาคารมีสภาพทรุดโทรมและไม่เพียงพอต่อ
การจัดการเรียนการสอนอาคารประกอบ ห้องปฏิบัติการยังไม่พร้อมต่อการใช้งานมากนักและใช้งานได้ไม่เต็ม
ประสิทธิภาพ ส่วนที่เป็นจุดแข็ง คือ มีพื้นที่สีเขียวเพียงพอต่อการพักผ่อนของนักเรียน วัสดุ อุปกรณ์การเรียน
การสอนด้านเทคโนโลยีบางส่วนได้รับการสนับสนุนจากทางรัฐบาล เช่น โทรทัศน์พร้อมชุดกล่องรับสัญญาณ 
DLTV 
  ๖. ปัจจัยด้านบริหารจัดการ มีจุดแข็ง คือ มีการกระจายงานให้มีส่วนร่วมในการรับผิดชอบ มีการ
ประสานความร่วมมือกับชุมชนอย่างสม่ำเสมอ คือ มีการวางแผนงาน โครงการ แต่การนำแผนไปใช้บางส่วนอาจ
ยังไม่เป็นไปตามแผน มีกระบวนการนิเทศติดตามที่มีประสิทธิภาพเพื่อพัฒนาในทุก  ๆ ด้าน ด้านระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรียนผู้ปกครองเข้ามามีส่วนร่วมมากข้ึนกว่าเดิม  
 

 โอกาสและข้อจำกัดของโรงเรียนพิจารณาจากสภาพแวดล้อมภายนอกที่มีผลต่อการพัฒนาการศึกษา
โดยจำแนกปัจจัยในการวิเคราะห์ได้ 4 ปัจจัย คือ 
 1. ปัจจัยด้านสังคมและวัฒนธรรม เป็นโอกาส คือ มีขนบธรรมเนียมประเพณีที่เป็นเอกลักษณ์ เป็น
ปัจจัยที่เอ้ือต่อการจัดการศึกษาของโรงเรียน กล่าวคือ สังคมในหมู่บ้านหนองเป่าปี่มีประเพณี วัฒนธรรมมีความ
หลากหลาย เช่น เทศกาลสงกรานต์ ลอยกระทง ค่านิยมการแข่งขันกีฬาภายในหมู่บ้าน ตลอดจนการสร้างสรรค์
ภูมิปัญญาท้องถิ่น เช่น การตีไก่ชน ทำให้นักเรียนมีความรู้เรื่องรอบตัวที่แตกต่างกับนักเรียนในเมือง และมีความ
ภาคภูมิใจในท้องถิ่น ส่วนอุปสรรคคือ มีสภาพการคมนาคมที่สะดวกขึ้น ถึงแม้ว่าทางเข้าหมู่ถนนลาดยางแต่ยังคง
ไกลกับชุมชนเมือง ทำให้ผู้ปกครองไม่สามารถสนับสนุน ส่งเสริมให้นักเรียนออกไปทำกิจกรรมนอกชุมชนได้ ส่วน
อุปสรรค คือ ด้านวัฒนธรรมมีการรับวัฒนธรรมจากต่างชาติและชุมชนเมืองเข้ามาทำให้ นักเรียนมีพฤติกร รมที่
เปลี่ยนไป เช่น การใช้โทรศัพท์มือถือและอินเตอร์เน็ตในการติดต่อกับบุคคลที่ไม่รู้จักนอกจากในหมู่บ้าน การแต่ง
กาย การใช้ภาษา ครอบครัวของนักเรียนส่วนมากมีสภาพหย่าร้าง ไม่ได้อยู่ บิดามารดา ตลอดจนพื้นฐาน
การศึกษาของผู้ปกครองนักเรียนส่วนใหญ่จบการศึกษาต่ำกว่าระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้ปกครองนักเรียน
ส่วนมากประกอบอาชีพรับจ้าง สภาพสังคมโดยรอบบริเวณโรงเรียนมีความเสี่ยงและตัวอย่างที่ไม่ดีในเรื่องการดื่ม
สุราและการเล่นการพนัน ปัจจัยดังกล่าว ส่งผลต่อการเรียนของนักเรียนและการปกครองนักเรียน มีการเสพติด
สุรา บุหรี่ในหมู่ เยาวชนค่อนข้างสูง 
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 ๒. ปัจจัยด้านเทคโนโลยี เป็นโอกาส คือ มีอุปกรณ์สำหรับติดต่อสื่อสารที่สะดวกรวดเร็ว มีสื่อเทคโนโลยี
และอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ที่เพียงพอต่อจำนวนนักเรียนมีการสนับสนุนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตจากรัฐบาล ด้าน
นักเรียนยังใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีไดไ้ม่คุ้มค่า บางส่วนนำเทคโนโลยีมาใช้ประโยชน์ในทางที่ไม่เหมาะสม 
 3. ปัจจัยด้านเศรษฐกิจ เป็นปัจจัยที่มีทั้งโอกาสและอุปสรรคกล่าวคือ ในหมู่บ้านหนองเป่าปี่เป็นหมู่บ้าน
ที่อยู่ห่างไกลชุมชนเมือง จึงมีบริษัทเอกชนภายนอกให้ความสนใจเข้ามาทำกิจกรรมสาธารณประโยชน์ เช่น 
กิจกรรม CSR จำนวนมากทำให้ง่ายต่อการระดมทุน แต่ยังมีอุปสรรค สังคมภายนอกมีค่าครองชีพสูง สินค้าราคา
แพง รายรับกับรายจ่ายของคนในชุมชนไม่สมดุลกัน ในด้านครอบครัวผู้ปกครองมีรายได้ไม่แน่นอนและค่อนข้าง
ต่ำ นักเรียนจึงแคลนของใช้จำเป็นและมีการย้ายถิ่นฐานบ่อย ทำให้รายได้เฉลี่ยอยู่ในเกณฑ์ค่อนข้างต่ำ 
 ๔. ปัจจัยด้านการเมืองและกฎหมาย เป็นปัจจัยที่เป็นโอกาส กล่าวคือ โรงเรียนยังได้รับการสนับสนุน 
ด้านงบประมาณด้านต่าง ๆ อยู่เสมอ ถึงแม้จะเป็นจำนวนไม่มาก การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ทำให้นักเรียนได้
เรียนทุกคน และการจัดการศึกษาอย่างต่อเนื่องตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช ๒๕๔๒ จัด
ให้มีการกระจายอำนาจทางการศึกษา ทำให้โรงเรียนมีความคล่องตัวในการบริหารจัดการมากขึ้น ด้านอุปสรรค 
พระราชบัญญัติการจัดการศึกษาข้ันพื้นฐาน ทำให้มีข้อจำกัดด้านบุคลากรครูผู้สอน 
 โรงเรียนบ้านหนองเป่าปี่ได้ดำเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนอย่างรอบด้านครอบคลุมทุก
กลุ่มเป้าหมาย ตามหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนบ้านหนองเป่าปี่ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรังปรุง พ.ศ.2564) จัดการเรียนการสอนในระดับชั้นอนุบาล 2 ถึง ประถมศึกษาปีที่ 6 
รายวิชาเพ่ิมเติม เน้นตามวิสัยทัศน์ของสถานศึกษา ได้แก่ วิชาภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



20 

 

10.  สรุปผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม 
     ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

การศึกษาพ้ืนฐาน ระดับประถมศกึษา ระดับคณุภาพ 
ปรับปรุง พอใช้ ดี ดีมาก 

มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียน 
ตัวช้ีวัดที่  ๑  มีการระบุเป้าหมายคุณภาพของผู้เรียน   /  
ตัวช้ีวัดที่  ๒  มีการระบุวิธีพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนอย่างเป็นระบบตามเป้าหมายการ 
                 พัฒนาผู้เรียน   /  
ตัวช้ีวัดที่  ๓  มีผลสัมฤทธ์ิของผู้เรยีนตามเปา้หมายการพัฒนาผูเ้รียน   /  
ตัวช้ีวัดที่  ๔  มีการนำผลประเมินคุณภาพของผู้เรียนมาพัฒนาผู้เรียนด้านผลสัมฤทธ์ิให ้
                 สูงขึ้น   /  
ตัวช้ีวัดที่  ๕  มีการนำเสนอผลการประเมินคณุภาพของผู้เรียนต่อผูท้ี่เกี่ยวข้อง   /  
มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ 
ตัวช้ีวัดที่  1  มีการวางแผนการดำเนินการในแตล่ะปีการศึกษา   /  
ตัวช้ีวัดที่  2  มีการนำแผนการดำเนินการไปใช้ดำเนินการ   /  
ตัวช้ีวัดที่  3  มีการประเมินผลสัมฤทธิ์ของการดำเนินการตามแผน   /  
ตัวช้ีวัดที่  4  มีการนำผลการประเมินไปใช้ในการปรบัปรุงแก้ไขในปกีารศึกษาต่อไป   /  
ตัวช้ีวัดที่  5  มีการนำเสนอผลการบริหารจัดการของสถานศึกษาใหผู้้มีส่วนไดส้่วนเสีย 
                 ได้รับทราบ   /  
มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
ตัวช้ีวัดที่  1  ครูมีการวางแผนการจัดการเรยีนรู้ครบทุกรายวิชา ทุกช้ันปี   

/ 
 

ตัวช้ีวัดที่  2  ครูทุกคนมีการนำแผนการจดัการเรียนรู้ไปใช้ในการจดัการเรียนการสอน  
                 โดยใช้สื่อเทคโนโลยสีารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้   

/ 
 

ตัวช้ีวัดที่  3  มีการตรวจสอบและประเมินผลการจดัการเรียนการสอนอย่างเป็นระบบ   /  
ตัวช้ีวัดที่  4  มีการนำผลการประเมินมาพัฒนาการจัดการเรยีนการสอนของครูอย่าง 
                 เป็นระบบ   

/ 
 

ตัวช้ีวัดที่  5  มีการแลกเปลี่ยนเรยีนรู้และให้ข้อมูลป้อนกลับเพื่อพัฒนาปรับปรุงการ 
                 จัดการเรียนการสอน   

/ 
 

  
 สรุปโรงเรียนมีผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม  ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน อยู่ในระดับ
คุณภาพดี 

   √ สมควรรับรองมาตรฐานการศึกษา   ไม่สมควรรับรองมาตรฐานการศึกษา 
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ส่วนที่ 2 

ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา 
 

   โรงเรียนบ้านหนองเป่าปี่ ดำเนินการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ตามกฎกระทรวง การประกัน
คุณภาพการศึกษา พ.ศ.  2561  ประจำปีการศึกษา 2564  มีผลการประเมินตามมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน ปีการศึกษา 2564 ดังนี้  
 

มาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับคุณภาพ 

มาตรฐานที่  1  คุณภาพของผู้เรียน 
1.1  ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 

        1.2  คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 

ยอดเยี่ยม 
(ระดับ 5) 

มาตรฐานที่  2  กระบวนการบริหารและการจัดการ ดีเลิศ 
(ระดับ 4) 

มาตรฐานที่  3  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ยอดเยี่ยม 
(ระดับ 5) 

 
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน    ระดับคุณภาพ: ยอดเยี่ยม 
 1. กระบวนการพัฒนา 
     โรงเรียนบ้านหนองเป่าปี่ ใช้กระบวนการในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนดังนี้  

1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน  ประกอบด้วย   6  ประเด็นพิจารณา  
1) มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิดคำนวณ   

 โรงเรียนได้ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทักษะและพัฒนาความสามารถในการอ่านออก เขียนได้ กล้าพูด 
กล้าแสดงออก โดยมีกระบวนการพัฒนาผู้เรียนด้วยวิธีการที่หลากหลายให้เป็นไปตามศักยภาพของผู้เรียน เช่น  

 ด้านภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ใช้กิจกรรมภาษาไทยวันละคำ ภาษาอังกฤษวันละคำ จัดโดย
ครูผู้สอนวิชาภาษาไทย วิชาภาษาอังกฤษ ให้นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 นำเสนอคำศัพท์พื้นฐานที่ใช้ใน
ชีวิตประจำวันทุกเช้าของทุกวัน บริเวณหน้าเสาธงวันละ 1 คำ พร้อมสะกดคำ บอกความหมาย จากนั้นนักเรียน
ทุกคนจะต้องนำคำจากการนำเสนอไปจดบันทึกในสมุดวิชาภาษาไทยและวิชาภาษาอังกฤษ นอกจากนี้ยังส่งเสริม
การใช้สื่อที่หลากหลาย เช่น ลูกบอลมาตราตัวสะกด ลูกชิ้นผันคำ บอร์ดกลุ่มสาระภาษาไทย สื่อหลักศิลาจารึก  
ป๊อปอัพอักษรนำ โดมิโนคำคล้องจอง ไม้บรรทัดสอนอ่านสะกดคำ  ดอกไม้มาตราตัวสะกด สุภาษิตคำพังเพย  
สื่อคำเป็นคำตาย สื่อบัตรคำภาษาต่างประเทศ บอร์ดกลุ่มสาระภาษาอังกฤษ ลูกบอลคำศัพท์ เรื่อง Places ลูก
บอลคำศัพท์เรื่อง Valentine’s Day ลูกบอล เรื่อง Tense สื่อเรื่อง family สื่อบ้าน WH questions สื่อเรื่อง 
weather ส ื ่อเร ื ่อง preposition ส ื ่อ เร ื ่อง occupation สื่อดอกไม ้  เร ื ่อง prefix ส ื ่อ Who am I?  สื่อ 
Vegetable สื่อ classroom ลูกบอลหกเหลี่ยมเรื่องกีฬาที่ชอบ บัตรคำศัพท์ภาษาอังกฤษ เรื่องสัตว์ คำศัพท์วัน 
2 ภาษา อังกฤษ-ไทย คำศัพท์เดือน 2 ภาษา อังกฤษ-ไทย และได้จัดสอนอ่าน เขียนเพิ่มเติมหลังเลิกเรียน เพ่ือ
พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาไทย วิชาภาษาอังกฤษของนักเรียนให้ดีขึ้น 

 การพัฒนาทักษะด้านการคิดคำนวณ ใช้กิจกรรมท่องแม่สูตรคูณในตอนเช้าของทุกวัน ทำ
แบบทดสอบสูตรคูณในชั้นเรียนของตนเอง และมีการจัดการเรียนการสอน โดยการจัดสถานการณ์ในการ
แก้ปัญหา หรือเกมส์ที่น่าสนใจ  ท้าทายให้อยากคิด  ซึ่งเริ่มต้นด้วยปัญหาที่ผู ้เรียนสามารถใช้ความรู้ที่เรียน
มาแล้วมาประยุกต์ใช้ในบทเรียน เช่น  แผ่นกระดานบวกลบเลข  บอร์ดกลุ่มสาระคณิตศาสตร์ กล่องหกเหลี่ยม
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เรื่องการบอกเวลา ม่านประตูสูตรคณิตศาสตร์ ไม้บรรทัดสูตรคูณ เพ่ือให้นักเรียนได้ลงมือปฏิบัติจริง  เพ่ือพัฒนา
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียนให้ดีขึ้น 

 นอกจากนี้ย ังส่งเสริมการใช้สื ่อที ่หลากหลาย เช่น บอร์ดกลุ ่มสาระวิทยาศาสตร์ เรื ่อง
ส่วนประกอบของพืช และเรื่องโครงสร้างดอกไม้ วอลเปเปอร์อวกาศ บอร์ดกลุ่มสาระสังคมศึกษา บอร์ดกลุ่ม
สาระศิลปะ บอร์ดกลุ่มสาระการงานอาชีพ บอร์ดกลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา บอร์ดอาหารหลัก 5 หมู่ วอล
เปเปอร์สัตว์น้ำใต้ทะเล 2 ภาษา ลูกบอลสุขบัญญัติ 10 ประการ เป็นต้น 

2)  มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยน ความคิดเห็นและ 
แก้ปัญหา 

 โรงเรียนได้จัดการเรียนรู้แบบบูรณาการกับทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ เพื่อที่จะมุ่งเน้นให้นักเรยีน
ได้เกิดความสามารถในการคิด วิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและแก้ปัญหา 
ผ่านกิจกรรมการเรียนรู้ที่หลากหลายทั้งในและนอกห้องเรียน เช่น การจัดการเรียนรู้ในรูปแบบการใช้โครงงาน
เป็นฐาน การระดมสมอง การลงมือปฏิบัติจริง และการใช้คำถามกระตุ้นการคิด เพ่ือส่งเสริมกระบวนการการคิด 
การวางแผนการทำงาน ให้กับนักเรียนอย่างเป็นระบบ มีการอภิปราย แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และแก้ปัญหา
การทำงาน ผ่านการดำเนินกิจกรรมตามหลักสูตรในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้  เช่น กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ-เนตร
นารี  โครงการกิจกรรมคัดแยกขยะ  กิจกรรมขยะทองคำ กิจกรรมประดิษฐ์สิ่งของจากเศษวัสดุเหลือใช้ กิจกรรม
การปลูกพืชผักสวนครัวและพืชเศรษฐกิจ นอกจากนี้โรงเรียนได้จัดกิจกรรมทัศนศึกษา ให้นักเรียนได้เรียนรู้จาก
ประสบการณ์จริง มีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง และสนุกกับการเรียนรู้  

3)  มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม 
 ครูผู้สอนจัดการสอนเน้นให้ผู้เรียนใช้กระบวนการ คิดแก้ปัญหา การลงมือทำและสร้างชิ้นงาน 

สร้างสื่อด้วยตนเอง เช่น การผลิตสื่อทำมือ การประดิษฐ์ของเล่นของใช้จากเศษวัสดุ และการเลือกใช้เอกสารใบ
งานที่ส่งเสริมทักษะของนักเรียน เป็นต้น 

4)  มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
 โรงเรียนใช้ระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม DLTV ในการจัดการเรียนการสอนร่วมด้วย 

ทั้งในรูปแบบรับสัญญาณทางไกลผ่านดาวเทียมและผ่านระบบอินเทอร์เน็ต จากเว็บไซต์ DLTV ใช้สื่อการเรียนรู้
นิทาน การ์ตูน หนังสั้น วิดีโอจากเว็บไซต์ YouTube ใช้สื่อโซเชียลมีเดีย และมีการจัดการเรียนการสอนที่ส่งเสริม
ผู้เรียนให้ค้นคว้าข้อมูลจากอินเตอร์เน็ต รวมถึงการสื่อสารและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในห้องเรียน และการเลือกใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศที่หลากหลาย  

5)  มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 
  โรงเรียนมีกระบวนการพัฒนาผู ้เรียนให้มีผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียนเป็นไปตามหลักสูตรที่
สถานศึกษากำหนด โดยการวิเคราะห์นักเรียนเป็นรายบุคคล เพื่อวางแผนการจัดการเรียนรู้  มีการวางแผนและ
กำหนดเป้าหมายที่ต้องการให้เกิดกับนักเรียน รวมทั้งการกำหนดค่าเป้าหมายของคะแนนเฉลี่ยในแต่ละกลุ่มสาระ
การเรียนรู้ร่วมกัน มีการออกแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้เป็นไปตามมาตรฐานและตัวชี้วัดของหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 และหลักสูตรแกนกลางขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 ฉบับ
ปรับปรุง พ.ศ. 2564 และบูรณาการให้สอดคล้องกับบริบทของโรงเรียน โดยมุ่งพัฒนานักเรียนตามศักยภาพ
เน้นการพัฒนาด้านร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ตลอดจนทักษะที่สำคัญตามหลักสูตร และทักษะที่จำเป็นใน
ศตวรรษที่ 21 ในรูปแบบที่หลากหลาย เหมาะสมกับศักยภาพและวัยของนักเรียนในแต่ ละระดับชั ้น จัด
บรรยากาศที่เอื ้อต่อการเรียนรู้ของนักเรียน รวมทั้งเลือกใช้สื่อให้เหมาะสมกับกิจกรรม และความสนใจของ
นักเรียน มีการติดตามความก้าวหน้าของนักเรียนด้วยวิธีการที่หลากหลาย และนำผลการประเมินมาใช้ใน การ
พัฒนานักเรียน ส่งผลให้นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – ประถมศึกษาปีที่ 6 มีทักษะพ้ืนฐานด้านการอ่าน 
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การเขียน การคิดคำนวณ ทักษะการคิดพื้นฐาน การติดต่อสื่อสาร กระบวนการเรียนรู้ทางสังคมรวมทั้งมีความ
สมดุลทั้งในร่างกาย สติปัญญา อารมณ์และสังคม รวมทั้งการใช้เทคโนโลยีเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้โดยใช้เป็น
แหล่งในการสืบค้นข้อมูล มีกระบวนการเรียนรู้ที่ให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติจริงจนสรุปความรู้ได้ด้วยตนเอง ผ่าน
โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โครงการพัฒนาการศึกษา เพ่ือเป็นการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนให้
สูงกว่าเป้าหมายที่สถานศึกษากำหนดและมีผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) สูงขึ้นอย่างเป็นระบบ
และต่อเนื่อง 

6)  มีความรู้  ทักษะพ้ืนฐาน และเจตคติท่ีดีต่องานอาชีพ 
 โรงเรียนจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมศักยภาพของผู้เรียนให้มีความรู้ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดีต่อ

งานอาชีพโดยฝึกให้นักเรียนได้เรียนรู้จากการปฏิบัติจริง เช่น การปลูกผักสวนครัว การทำมะขามแช่อิ่ม และมี
การเตรียมความพร้อมในการศึกษาต่อให้กับนักเรียน โดยเชิญมีสถาบันการศึกษา มาแนะแนวการศึกษาต่อให้กับ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และมีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแนะแนวในทุกระดับชั้น 

1.2 คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน ประกอบด้วย   4  ประเด็นพิจารณา 
1) การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามท่ีสถานศึกษากำหนด 

ด้านการมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 9 ประการ ตามที่สถานศึกษากำหนด ตามหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. 2551 (ฉบับปรับปรุง 2564) 

 1) รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ผู้เรียนมีคุณลักษณะที่แสดงออกถึงการเป็นพลเมืองดีของชาติ มี
ความสามัคคีปรองดอง ภูมิใจ เชิดชู ความเป็นชาติไทย ปฏิบัติตนตามหลักศาสนาที่ตนนับถือและแสดงความ
จงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ ผ่านการทำกิจกรรมในโครงการวันสำคัญ 

 2) ซื่อสัตย์สุจริต ผู้เรียนปฏิบัติตรงตามความเป็นจริงทั้งทางกาย วาจา ใจ และยึดหลักความ
จริงความถูกต้องในการดำเนินชีวิต ผ่านการทำกิจกรรมโครงการโรงเรียนคุณธรรม โรงเรียนสุจริต และโรงเรียน
ส่งเสริมประชาธิปไตย 

 3) มีวินัย ผู้เรียนปฏิบัติตนตามข้อตกลง กฎเกณฑ์ ระเบียบ ข้อบังคับของครอบครัว โรงเรียน 
สังคมไม่ละเมิดสิทธิของผู้อื่น  

 4) ใฝ่เรียนรู้ ผู้เรียนมีคุณลักษณะที่แสดงออกถึงความตั้งใจ มีความเพียรพยายามในการเรยีนรู้
และเข้าร่วมในกิจกรรมการเรียนรู ้ แสวงหาความรู ้จากแหล่งเรียนรู ้ทั ้งภายในและภายนอกโรงเรียนอย่าง
สม่ำเสมอด้วยการเลือกใช้สื่ออย่างเหมาะสม บันทึกความรู้ วิเคราะห์ สรุปความรู้ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และนำไปใช้
ในชีวิตประจาวันได้  

 5) อยู่อย่างพอเพียง ผู้เรียนดำเนินชีวิตอย่างประมาณตน มีเหตุผล รอบคอบ ระมัดระวัง อยู่
ร่วมกับผู้อื่นด้วยความรับผิดชอบ ไม่เบียดเบียนผู้อื่น เห็นคุณค่าของทรัพยากรต่าง ๆ ผ่านกิจกรรมโครงการ
เศรษฐกิจพอเพียง 

 6) มุ่งมั่นในการทำงาน ผู้เรียนมีคุณลักษณะที่แสดงออกถึงความตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ ที ่ได้รับ
มอบหมายด้วยความเพียรพยายาม ทุ่มเทกำลังกาย กำลังใจในการปฏิบัติกิจกรรมต่าง ๆ ให้สำเร็จลุล่วงตาม
เป้าหมายที่กำหนดด้วยความรับผิดชอบ  

 7) รักความเป็นไทย ผู้เรียนมีคุณลักษณะที่แสดงออกถึงความภาคภูมิใจ เห็นคุณค่าชื่นชม มี
ส่วนร่วม ในการอนุรักษ์ สืบทอด ขนบธรรมเนียมประเพณี ศิลปะและวัฒนธรรมไทย มีความกตัญญูกตเวที ใช้
ภาษาไทยในการสื่อสารได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม  

 8) มีจิตสาธารณะ ผู้เรียนมีคุณลักษณะที่แสดงออกถึงการเป็นผู้ให้และช่วยเหลือผู้อื่น แบ่งปัน
ความสุขส่วนตน เพื่อทำประโยชน์ส่วนรวม เข้าใจ เห็นใจ ผู้ที่มีความเดือดร้อน อาสาช่วยเหลือสังคมผ่านการทำ
กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาชุมชนในโครงการคนดีวิถีพุทธ  

 



24 

 

 9) รักษาสิ่งแวดล้อม  ผู้เรียนมีคุณลักษณะที่แสดงออกถึงการรักษ์สิ่งแวดล้อม ทิ้งขยะลงถังขยะ
ตลอดจนคัดแยกขยะเพื่อนำกลับมาใช้ประโยชน์ในครั้งต่อไป การใช้อุปกรณ์การเรียนของตนเองอย่ างประหยัด
และรู้เห็นคุณค่าของสิ่งแวดล้อมภายในโรงเรียน ปิดเครื่องใช้ไฟฟ้า น้ำประปา หลังใช้ทุกครั้ง และร่วมกันดูแล
รักษาด้วยความเต็มใจผ่านโครงการรวมพลังแยก ละ ลด หมดปัญหาขยะ  

 นอกจากนั้น ด้านความรับผิดชอบ ผู้เรียนมีคุณลักษณะที่แสดงออกถึงความรับผิดชอบ มีความ
ตรงต่อเวลา เช่น การเข้าแถวเคารพธงชาติ ร่วมกิจกรรมหน้าเสาธง ปฏิบัติตามข้อตกลงของโรงเรียนได้อย่าง
ถูกต้อง และมีโครงการเรียนฟรี 15 ปี ที่ดำเนินการจัดหาจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ ประกอบการเรียนการสอน  จัด
ป้ายนิเทศในห้องเรียน  จัดทำแบบฝึกทักษะ  จัดทำใบงาน ใบความรู้   ติวเข้มสอบ O-NET, NT   

 โครงการโรงเรียนคุณธรรมและโรงเรียนสุจริต จัดกิจกรรมพี่ช่วยน้อง กิจกรรมโตไปไม่โกง และ
กิจกรรมของหายได้คืน ทีส่่งเสริมให้นักเรียนเป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม มีความซื่อสัตย์สุจริตในการปฏิบัติตน  

 โครงการโรงเรียนส่งเสริมประชาธิปไตย มีกิจกรรมเลือกตั้งประธานนักเรียน กิจกรรมสภา
นักเรียนเพื่อให้นักเรียนเข้าใจเกี่ยวกับการใช้สิทธิเสรีภาพตามระบบประชาธิปไตย รู้จักปฏิบัติตนให้ถูกต้องตาม
หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย และเคารพสิทธิของผู้อื่น รวมทั้งให้นักเรียนได้ฝึกความเป็นผู้นำในการทำงานเพ่ือ
ส่วนรวม เป็นสภานักเรียนทีม่ีความเข้มแข็ง กล้าคิด กล้าทำ กล้าแสดงออกในสิ่งที่ดี มีวินัย มีความรับผิดชอบต่อ
ภาระหน้าที่ของตน มีการทำงานอย่างเป็นระบบ มีจิตสาธารณะและเข้าใจในระบบประชาธิปไตย 

 โครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข มีกิจกรรมห้องเรียนสีขาว กิจกรรม
โรงเรียนปลอดบุหรี่และเหล้า กิจกรรมชุมนุมเสมารักษ์ป้องกันยาเสพติด กิจกรรมสร้างภูมิคุ้มกันด้านการป้องกัน
และแก้ไขปัญหายาเสพติด กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติด และค่ายเยาวชนรวมพลังต้านภัยยาเสพติด เพ่ือป้องกัน
และลดปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติดและอบายมุขในสถานศึกษาและนอกสถานศึกษา ใช้เป็นแหล่งเรียนรู้
ในการนำไปพัฒนาและสร้างกระบวนการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด อบายมุข ปัจจัยเสี ่ยงรอบ
สถานศึกษาในทุกพ้ืนที ่

 โครงการเศรษฐกิจพอเพียง มีกิจกรรมการปลูกพืชผักสวนครัวและพืชเศรษฐกิจ กิจกรรมเลี้ยง
สัตว์เพื่ออาหารกลางวัน กิจกรรมเพาะชำกล้าไม้เพื่อสร้างอาชีพและรายได้ ให้นักเรียนได้นำหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงและสิ่งที่ได้เรียนรู้ไปใช้ในชีวิตประจำวัน 

2) ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย 
 นักเรียนทุกระดับชั้นร่วมกิจกรรมในวันสำคัญทางศาสนา เช่น วันมาฆบูชา มีกิจกรรมที่ปฏิบัติ

ร่วมกัน คือเวียนเทียน ฟังธรรมเทศนา และเก็บขยะดูแลความสะอาดรอบวัด เป็นต้น  
 นักเรียนทุกระดับชั้นร่วมโครงการคนดีวิถีพุทธ โดยนักเรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริงฝึก

ปฏิบัติ รวมทั้งปลูกฝังคุณธรรม เพ่ือให้เยาวชนไทย ได้กิน อยู่ ดู ฟัง เป็นการดำรงชีวิตในสังคมได้อย่างมีความสุข  
กิจกรรมที่ปฏิบัติร่วมกัน คือ กิจกรรมหน้าเสาธง จัดกิจกรรมไหว้พระสวดมนต์ แผ่เมตตา กิจกรรมกล่าวคำ
พิจารณาอาหาร กิจกรรมทักทายไหว้กันยามเช้า กิจกรรมน้องไหว้พี่ กิจกรรมเข้าค่ายคุณธรรม และกิจกรรมจิต
อาสาพัฒนาชุมชน ส่งเสริมให้นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมที่ดีงาม ตระหนักรู้ เข้าใจ หลักธรรมใน
พระพุทธศาสนา และนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ 

3) การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย 
 โรงเรียนส่งเสริมให้ผู้เรียนได้ทำงานร่วมกัน กล้าแสดงความคิดเห็นได้อย่างสมเหตุสมผล พูดคุย

กับผู้อื่นด้วยความสุภาพและถูกกาลเทศะ เคารพในสิทธิการแสดงความคิดเห็นของผู้อื่น การปฏิบัติตนเป็นผู้นำ
และผู้ตามมีจิตสำนึกที่ดีและให้ความสำคัญการทำงานเป็นทีม มีมนุษยสัมพันธ์   มีความเสียสละช่วยเหลือผู้อื่น มี
ความซื่อสัตย์ จริงใจเป็นกันเอง ปรับตัวเข้ากับผู้อ่ืนได้ และช่วยเหลือซึ่งกันและกัน เพราะโรงเรียนบ้านหนองเป่า
ปี่ได้มีนักเรียนที่ไม่ใช่สัญชาติไทยเข้าศึกษารวมอยู่ด้วย จึงจัดกิจกรรมที่สร้างมนุษยสัมพันธ์ที่ดี และการปรับตัว
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เข้ากับผู้อื่นได้ผ่านกิจกรรมลูกเสือ – เนตรนารี  กิจกรรมชุมนุม กิจกรรมทัศนศึกษา กิจกรรมแนะแนว กิจกรรม
โฮมรูม กิจกรรมประชาธิปไตยในโรงเรียน กิจกรรมวันสำคัญต่าง ๆ และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

4)  สุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม 
 โรงเรียนส่งเสริมให้นักเรียนมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง มีพัฒนาการทางร่างกายและการ

เจริญเติบโตตามเกณฑ์มาตรฐานของกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข จัดหาอุปกรณ์กีฬา สื่อ ให้เพียงพอต่อ
ความต้องการของนักเรียนได้ตามความเหมาะสม อีกทั้งส่งเสริมการปฏิบัติตนให้นักเรียนรู้เท่าทันอันตรายจาก
สารเสพติดและอบายมุขต่าง ๆ มีการจัดสภาพแวดล้อมและสิ่งของเครื่องใช้ส่วนตัวให้กับนักเรียน เพ่ือความเป็น
ระเบียบเรียบร้อยและมีสุขอนามัยที่ดี เช่น มีการจัดเตรียมแก้วน้ำ แปรงสีฟัน ยาสีฟัน ให้กับนักเรียน โดย
ดำเนินการตามโครงการส่งเสริมสุขภาพ ซึ่งมีกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพอนามัย ที่ให้นักเรียนตระหนักถึงการดูแล
สุขภาพตนเองในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) มีการติดตั้งเครื่อง
กรองน้ำ เพ่ือให้นักเรียนได้มีน้ำดื่มที่สะอาด ในช่วงเวลาพักกลางวัน นักเรียนจะได้รับการฝึกระเบียบวินัยด้วยการ
ต่อแถวรับอาหารกลางวัน หลังพักกลางวัน จะมีกิจกรรมการแปรงฟันของนักเรียนแต่ละชั้นและปลูกฝังให้ทำกิจ
ธุระส่วนตัวให้เรียบร้อยก่อนเข้าห้องเรียน เช่น การล้างมือ การล้างหน้า การแปรงฟัน การเข้าห้องน้ำห้องส้วม 
เพ่ือให้นักเรียนมีความพร้อมในการเข้าเรียนในช่วงภาคบ่าย  

 โรงเรียนได้ส่งเสริมการคัดแยกขยะภายในโรงเรียนตามโครงการรวมพลังแยก ละ ลด หมด
ปัญหาขยะ ซึ่งมีกิจกรรมโรงเรียนสวยด้วยมือเรา กิจกรรมขยะทองคำ กิจกรรมนำวิชาการบูรณาการสิ่งแวดล้อม 
กิจกรรมตามรอยเท้าพ่อ กิจกรรมบอกเล่าเก้าสิบ กิจกรรมวิถีชีวิตเพ่ือสุขภาพ ทีส่่งเสริมให้นักเรียนเข้าใจเกี่ยวกับ
มลพิษที่เกิดจากขยะและผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ให้นักเรียนรู้วิธีการแยกขยะที่ถูกต้อง และสามารถนำความรู้ที่
ได้ไปใช้ในชีวิตประจำวัน 

  มีการจัดอาหารเสริม (นม) ในทุก ๆ วัน มีการทดสอบสมรรถภาพทางกาย เพื ่อพัฒนา
สมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์ของ สสส. ด้านสุขอนามัยมีการส่งเสริมให้ผู ้เรียนดูแลตนเองให้ปลอดภัยจาก
อุบัติเหตุหรือเหตุทะเลาะวิวาทได้ สามารถปฏิบัติตนในการปฐมพยาบาลได้เมื่อเกิดเหตุเล็กน้อย ดูแลช่วยเหลือ
ผู้อื่นได้ตามวัย สอดแทรกวิธีป้องกันตนเอง ป้องกันโรค และปัญหาทางเพศ  

 ปลูกฝังและส่งเสริมให้ผู้เรียนมีจิตอาสา บำเพ็ญ สาธารณะประโยชน์ รู้จักเห็นคุณค่าและใช้
ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมได้เหมาะสมตามวัย ในทุก ๆ กิจกรรม ที่ชุมชนหรือส่วนร่วมขอความร่วมมือมา ทาง
โรงเรียนได้ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี นักเรียนร่วมกันทำความสะอาด จัดเตรียมสถานที่ทำกิจกรรมต่าง ๆ และ
หลังกิจกรรมเสร็จ นักเรียนจะร่วมด้วยช่วยกันเก็บขยะ ปรับสภาพแวดล้อมให้สะอาด  

 นอกจากนีโ้รงเรียนจัดกิจกรรมกีฬาสี ให้นักเรียนได้มีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมเป็นหมู่คณะ มี
ระเบียบวินัย มีน้ำใจเป็นนักกีฬา รู ้จักเคารพกติกา และการออกกำลังกาย เกิดความรัก ความสามัคคีและ
ความสัมพันธ์อันดตี่อกัน ให้เด็กได้พัฒนากล้ามเนื้อทุกส่วนของร่างกาย และเกิดความสนุกสนานเพลิดเพลิน 
ผลการดำเนินงาน 

1. ด้านความสามารถในการอ่าน  คิดวิเคราะห์ และการเขียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑-๖ พบว่าผู้เรียนมี
ทักษะความสามารถด้านการอ่าน คิดวิเคราะห์ และการเขียน อยู่ในระดับดีข้ึนไป คิดเป็นร้อยละ 94.11 

2. ด้านผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียนของผู้เรียน พบว่า กลุ่มสาระกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย มีผล
การเรียนในระดับ ๓ ขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ 84.31 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ มีผลการเรียนในระดับ ๓ 
ขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ 86.27 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีผลการเรียนในระดับ ๓ ขึ้นไป 
คิดเป็นร้อยละ 90.20 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มีผลการเรียนในระดับ ๓ ขึ้นไป 
คิดเป็นร้อยละ 92.16 รายวิชาประวัติศาสตร์ มีผลการเรียนในระดับ ๓ ขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ 92.16 กลุ่มสาระ
การเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา มีผลการเรียนในระดับ ๓ ขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ 94.12 กลุ่มสาระการ 
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เรียนรู้ศิลปะ มีผลการเรียนในระดับ ๓ ขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ 92.16 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ มีผล
การเรียนในระดับ ๓ ขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ 92.16 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ มีผลการเรียนใน
ระดับ ๓ ขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ 88.24 และรายวิชาภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร มีผลการเรียนในระดับ ๓ ขึ้นไป 
คิดเป ็นร ้อยละ 86.27 ซึ ่งผลส ัมฤทธ ิ ์ทางการเร ียนของผ ู ้ เร ียนในระดับชั ้นประถมศึกษาปีท ี ่  ๑ ถึง 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ สูงขึ้นจากปีการศึกษาที่ผ่านมา 

3. ด้านผลการประเมินความสามารถทางด้านการอ่าน (RT) ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ สมรรถนะการอ่าน
ออกเสียง คะแนนเฉลี ่ยร้อยละ 58.66 และสมรรถนะการอ่านรู ้เรื ่อง คะแนนเฉลี ่ยร้อยละ 88.00 รวม
ความสามารถทั้ง ๒ สมรรถนะ อยู่ในระดับ ดี (คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 73.33)  

๔. ด้านผลการประเมินผลความสามารถพ้ืนฐานของผู้เรียนระดับชาติ (NT) ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ 
ผู้เรียนมีความสามารถด้านคณิตศาสตร์ คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 71.75 สูงขึ้นกว่าปีที่ผ่านมา +43.00 และ 
ความสามารถด้านภาษาไทย คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 75.00 สูงขึ้นกว่าปีที่ผ่านมา +33.88 รวมความสามารถ  
ทั้ง ๒ ด้าน คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 73.37 สูงขึน้กว่าปีที่ผ่านมา +38.44  

5. ด้านผลการทดสอบระดับชาติพื้นฐาน (O-NET) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปรากฏว่า กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทยคะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ  50.38 ระดับโรงเรียน 52.94 สูงกว่าระดับประเทศ+2.56  ส่วนกลุ่ม
สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์คะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ  36.83 ระดับโรงเรียน 34.75  กลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์คะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ  34.31 ระดับโรงเรียน 28.75 และกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ
คะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ 39.22  ระดับโรงเรียน 38.81 มีผลการทดสอบต่ำกว่าระดับประเทศทั้ง 3 กลุ่ม
สาระการเรียนรู้  

6. นักเรียนเห็นความสำคัญและมีเจตนคติที่ดีต่องานอาชีพทุกอาชีพ   มีความรู้ ทักษะพ้ืนฐานในการทำงาน 
จากการปฏิบัติจริง เช่น การปลูกผักสวนครัว การเลี้ยงปลา มีทักษะจำเป็นในการทำงานและการทำงานร่วมกับ
ผู้อื่นได้เหมาะสม มีความละเอียด รอบคอบ และมีความสุขในการทำงาน 

7. นักเรียนไดใ้ช้กระบวนการ คิดแก้ปัญหา การลงมือทำและสร้างชิ้นงาน สร้างสื่อด้วยตนเอง เช่น การผลิต
สื่อทำมือ การประดิษฐ์ของเล่นของใช้จากเศษวัสดุ เป็นต้น 

8. นักเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 9 ประการ ตามที่สถานศึกษากำหนด ตามหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 (ฉบับปรับปรุง 2560) และมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษา
กำหนด มีความรับผิดชอบ มีจิตสาธารณะ และรักษาสิ่งแวดล้อม เฉลี่ยร้อยละ 100 

9. นักเรียนทุกระดับชั้นได้ร่วมกิจกรรมวันสำคัญทางศาสนา เข้าร่วมโครงการคนดีวิถีพุทธ ได้เรียนรู้จาก
ประสบการณ์จริง ฝึกปฏิบัติ ได้ทำกิจกรรมที่ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมที่ดีงาม ตระหนักรู้ เข้าใจ 
หลักธรรมในพระพุทธศาสนา และนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ 

10. นักเรียนได้ทำงานร่วมกัน ได้แสดงความคิดเห็น ได้พูดคุยและปรึกษากัน ได้ทำงานเป็นทีม และ
ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ได้ปฏิบัติตนเป็นผู้นำและผู้ตาม มีความเป็นกัลยาณมิตรกับผู้อื่นและปรับตัวเข้ากับการ
เปลี่ยนแปลงของสังคม 

11. นักเรียนมีสุขภาวะ สุขนิสัยในการดูแลสุขภาพร่างกายให้แข็งแรง  พัฒนาการทางร่างกายและการ
เจริญเติบโตตามเกณฑ์ มีลักษณะจิตสังคม มีสุขภาพจิตที่ดี ร่าเริง แจ่มใส มองโลกในแง่ดี รู้จักรักและให้อภัยผู้อ่ืน 
เห็นประโยชน์ส่วนตนเป็นรองจากประโยชน์ส่วนรวม มีจิตอาสา บำเพ็ญ สาธารณะประโยชน์ รู้จักเห็นคุณค่าและ
ใช้ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมได้เหมาะสมตามวัย  
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2. ผลการประเมิน 
      โรงเร ียนบ้านหนองเป่าปี ่ ขอรายงานผลการประเมินตนเอง มาตรฐานที ่ 1 คุณภาพของผู ้ เร ียน    
ประกอบด้วย 2 ประเด็นพิจารณาดังนี้  

1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน  มีผลการประเมินดังนี้ 
ตารางท่ี 1  แสดงค่าร้อยละของเป้าหมายและผลการประเมินมาตรฐานที่ 1 คุณภาพผู้เรียน  
      ประเด็นพิจารณาที่ 1.1 ด้านผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน ปีการศึกษา 2564  
 

มาตรฐานที่ 1 ประเด็นการพิจารณา ที่ 1.1  
ด้านผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 

ค่าร้อยละ 
สรุปผลการ
ประเมิน 

ระดับ
คุณภาพ เป้าหมาย 

ผลการ
ประเมิน 

1) มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การ
สื่อสาร และการคิดคำนวณ 

77 93.35 
สูงกว่า

เป้าหมาย 
ยอดเยี่ยม 

2)  มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมี
วิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยน ความคิดเห็น 
และแก้ปัญหา 

69 93.62 
สูงกว่า

เป้าหมาย 
ยอดเยี่ยม 

3)  มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม 68 93.62 
สูงกว่า

เป้าหมาย 
ยอดเยี่ยม 

4)  มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร 

79 93.62 
สูงกว่า

เป้าหมาย 
ยอดเยี่ยม 

5)  มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตร
สถานศึกษา 

80 76.11 
ต่ำกว่า

เป้าหมาย 
ดี 

6)  มีความรู้  ทักษะพ้ืนฐาน และเจตคติที่ดีต่อ
งานอาชีพ 

80 100 
สูงกว่า

เป้าหมาย 
ยอดเยี่ยม 

สรุปภาพรวมประเด็นการพิจารณา ที่ 1.1  
ด้านผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 

สูงกว่า
เป้าหมาย 

ยอดเยี่ยม 

 
 จากตารางที่ 1  แสดงค่าร้อยละของเป้าหมายและผลการประเมินมาตรฐานที่ 1 คุณภาพผู้เร ียน 
ประเด็นพิจารณาที่ 1.1 ด้านผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน ปีการศึกษา 2564 พบว่า ผลการดำเนินการ
พัฒนาคุณภาพผู้เรียน เป็นไปตามเป้าหมาย ไม่มี สูงกว่าเป้าหมาย จำนวน 5 ประเด็นพิจารณา และ ต่ำกว่า
เป้าหมาย จำนวน 1 ประเด็นพิจารณา เมื่อพิจารณาโดยภาพรวมของการดำเนินงานแล้วสูงกว่าเป้าหมาย เป็น
ส่วนใหญ่ 
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ตารางท่ี 2  แสดงค่าร้อยละของเป้าหมายและผลการประเมินมาตรฐานที่ 1 คุณภาพผู้เรียน  
      ประเด็นพิจารณาที่ 1.2 ด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน ปีการศึกษา 2564  
 

มาตรฐานที่ 1 ประเด็นการพิจารณา ที่ 1.2  
ด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน 

ค่าร้อยละ สรุปผล
การ

ประเมิน 

ระดับ
คุณภาพ เป้าหมาย 

ผลการ
ประเมิน 

1) การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษา
กำหนด 

80 100 
สูงกว่า

เป้าหมาย 
ยอดเยี่ยม 

2)  ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย 84 100 
สูงกว่า

เป้าหมาย 
ยอดเยี่ยม 

3) การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและ
หลากหลาย 

80 100 
สูงกว่า

เป้าหมาย 
ยอดเยี่ยม 

4) สุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม 84 100 
สูงกว่า

เป้าหมาย 
ยอดเยี่ยม 

สรุปภาพรวมประเด็นการพิจารณา ที่ 1.2  
ด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน 

สูงกว่า
เป้าหมาย 

ยอดเยี่ยม 

 

 จากตารางที่ 2  แสดงค่าร้อยละของเป้าหมายและผลการประเมินมาตรฐานที่ 1 คุณภาพผู้เร ียน 
ประเด็นพิจารณาที่ 1.2 ด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน ปีการศึกษา 2564 พบว่า ผลการดำเนินการ
พัฒนาคุณภาพผู้เรียน เป็นไปตามเป้าหมาย ไม่มี  สูงกว่าเป้าหมาย จำนวน 4 ประเด็นพิจารณา และ ต่ำกว่า
เป้าหมาย ไม่มี  เมื่อพิจารณาโดยภาพรวมของการดำเนินงานแล้วสูงกว่าเป้าหมายทุกประเด็นพิจารณา 
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ตารางท่ี 3  แสดงผลการประเมินมาตรฐานที่ 1 คุณภาพผู้เรียนรายบุคคล 
      ประเด็นพิจารณาด้านที่ 1.2 ด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน ปีการศึกษา 2564 
 

มาตรฐานที่ 1 /ประเด็นการพิจารณา 
สรุปผลการประเมิน

รายประเด็น 

ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน ประกอบด้วย 6 ประเด็นพิจารณา ยอดเยี่ยม 
1) มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร  
และการคิดคำนวณ 

สูงกว่าเป้าหมาย 

2)  มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย
แลกเปลี่ยน ความคิดเห็น และแก้ปัญหา 

สูงกว่าเป้าหมาย 

3)  มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม สูงกว่าเป้าหมาย 

4)  มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สูงกว่าเป้าหมาย 

5)  มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา ต่ำกว่าเป้าหมาย 

6)  มีความรู้  ทักษะพ้ืนฐาน และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ สูงกว่าเป้าหมาย 

คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน ประกอบด้วย   4  ประเด็นพิจารณา ยอดเยี่ยม 
1)  การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากำหนด สูงกว่าเป้าหมาย 

2)  ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย สูงกว่าเป้าหมาย 

3)  การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย สูงกว่าเป้าหมาย 

4)  สุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม สูงกว่าเป้าหมาย 

สรุปผลการประเมินมาตรฐานที่ 1 
ระดับคุณภาพ  

ยอดเยี่ยม 
  

จากตารางที่ 3  แสดงผลการประเมินมาตรฐานที่ 1 คุณภาพผู้เรียน รายประเด็นพิจารณาด้านที่ 1.2   
ด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน ปีการศึกษา 2564  พบว่า ผลการดำเนินการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน  
ด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน เป็นไปตามเป้าหมาย ไม่มี สูงกว่าเป้าหมาย จำนวน 9 ประเด็น
พิจารณา และ ต่ำกว่าเป้าหมาย จำนวน 1 ประเด็นพิจารณา  เมื่อพิจารณาโดยภาพรวมของการดำเนินงานแล้ว
สูงกว่าเป้าหมาย เป็นส่วนใหญ่ 

 

3. จุดเด่น 
สถานศึกษามีการวิเคราะห์ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและได้กำหนดเป็นเป้าหมายทางการเรียน โดยใช้  

ข้อมูล ๑ ปีย้อนหลังเป็นเป้าหมายคุณภาพนักเรียนให้พัฒนาสูงขึ้น โดยการทดสอบการประเมินความสามารถ 
ผู้เรียนระดับชาติ (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ มีพัฒนาการที่สูงขึ้น ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้น
พื้นฐาน (O-NET) ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยมีคะแนนผลการทดสอบสูงกว่า
ระดับประเทศ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ และกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ มีผลคะแนนการทดสอบ
โดยเฉลี่ยสูงขึ้นจากปีการศึกษาที่ผ่านมา มีการจัดโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาทุกกลุ่มสาระและจัดกิจกรรม
การเรียนการสอนเน้นการปฏิบัติ เน้นทักษะในการอ่าน การเขียน และการคิดคำนวณ ส่งเสริมผู้เรียนให้พัฒนาใน
ทุกด้าน มีกิจกรรมโครงการที่ส่งเสริมทักษะอาชีพ มีการจัดแหล่งเรียนรู้ภายในได้อย่างเหมาะสม มีสื ่อด้าน
เทคโนโลยีที่ทันสมัย ส่งผลให้ผู้เรียน มีสุขภาพกาย สุขภาพจิต ดี กล้าแสดงออก และสามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืน
อย่างมีความสุข   
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4. จุดควรพัฒนา 
การพัฒนาความสามารถของนักเรียนในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เนื่องจากผลทดสอบการ

ประเมินความสามารถของผู้เรียนระดับชาติ (O-NET) ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ต่ำกว่าระดับประเทศ และ
ค่าเฉลี่ยต่ำกว่าปีการศึกษาที่ผ่านมา รวมทั้งต้องพัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์และภาษาอังกฤษให้มี
ผลสัมฤทธิ์ที่ดีอย่างต่อเนื่องต่อไป 
 

5. แนวทาง/แผนพัฒนาเพื่อให้ได้มาตรฐานที่สูงขึ้น 
 1. พัฒนาแผนปฏิบัติการประจำปี แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา หลักสูตรสถานศึกษา ให้มีโครงการ/
กิจกรรมที่พัฒนาความสามารถของนักเรียนในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เนื่องจากผลทดสอบการประเมิน
ความสามารถของผู้เรียนระดับชาติ (O-NET) ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ต่ำกว่าระดับประเทศ และค่าเฉลี่ยต่ำ
กว่าปีการศึกษาที่ผ่านมา รวมทั้งต้องพัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์และภาษาอังกฤษให้มีผลสัมฤทธิ์ที่ดี
อย่างต่อเนื่องต่อไป 
 
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ    ระดับคุณภาพ : ดีเลิศ 

1. กระบวนการพัฒนา 
 โรงเรียนบ้านหนองเป่าปี่ มีการบริหารจัดการโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน (School Based Management) 
ภายใต้วงจรคุณภาพ (PDCA) ด้วยการบริหารที่เป็นระบบ ยึดหลักธรรมาภิบาล ใช้การบริหารแบบมีส่วนร่วม โดย
ได้ดำเนินทั้งสิ้น 12 โครงการ ในการพัฒนานักเรียนตามกระบวนการบริหารและการจัดการ ดังนี้ 

2.1 การกำหนดเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจที่สถานศึกษากำหนดชัดเจน สอดคล้องกับบริบทของ 
สถานศึกษา สามารถปฏิบัติได้จริง  
 โรงเรียนบ้านหนองเป่าปี่มีกระบวนการกำหนดเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจของโรงเรียนอย่างเป็น
ระบบ จากการมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายได้แก่ คณะกรรมการสถานศึกษา ผู้ปกครอง และชุมชน ทีป่ระชุม
ร่วมกันวิเคราะห์สภาพปัจจัยภายนอก ปัจจัยภายใน กำหนดเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจที่สอดคล้องกับ
บริบทของโรงเรียน ความต้องการของชุมชน นโยบายรัฐบาล นโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ และนโยบาย
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน โดยจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาระยะ 3 ปี แผนปฏิบัติการ
ประจำปี รายงานประจำปีของสถานศึกษา (SAR) พร้อมทั้งประเมินทบทวนและปรับปรุงแก้ไข ส่งผลให้โรงเรียน
มีเป้าหมาย วิสัยทัศน์และพันธกิจที่ชัดเจน สอดคล้องกับบริบทของโรงเรียน สามารถปฏิบัติได้จริง 

2.2 มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา ที่ส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐาน 
ของสถานศึกษาท่ีได้กำหนดค่าเป้าหมายความสำเร็จไว้ 

โรงเรียนดำเนินการบริหารจัดการศึกษาโดยกำหนดโครงสร้างบริหารงานเป็น 4 ฝ่าย คือ งานวิชาการ  
งานบุคลากร  การเงิน  และงานบริหารทั่วไป เน้นการบริหารงานแบบมีส่วนร่วม ใช้หลักธรรมาภิบาล โดยน้อม
นำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการบริหารและการจัดการเรียนการสอนและใช้แนวคิด PDCA มา
พัฒนาคุณภาพในการบริหารจัดการ รายละเอียดดังนี้ 

P : Plan การวางแผนการดำเนินงานอย่างมีขั ้นตอน โดยแต่งตั ้งคณะกรรมการ สำรวจ ศึกษา และ
วิเคราะห์สภาพปัจจุบันปัญหา ความต้องการของผู้ที่มีส่วนเกี่ยงข้องทุกฝ่าย โดยใช้เทคนิค SWOT Analysis  ทำ
ให้ทราบถึงจุดเด่น  จุดด้อย  โอกาส  และอุปสรรค ในงานแต่ละด้าน นำมาจัดลำดับความสำคัญ  และนำมาวาง
แผนการบริหารงานทั้ง 4 ฝ่าย และวางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา/แผนปฏิบัติการประจำปี 

D : Do การลงมือปฏิบัติ  ให้ผู้รับผิดชอบจะลงมือปฏิบัติงานตามท่ีได้รับมอบหมาย ในแต่ละงาน/แผนงาน/
โครงการ จะมีการกำหนดตัวบุคคล  งบประมาณ  วัสดุอุปกรณ์และขอบข่ายภาระงานไว้อย่ างชัดเจน เพื่อความ
สะดวกในการบริการจัดการ และสามารถประสานงานจากผู้เกี่ยวข้องได้   
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C : Check การตรวจสอบ  เป็นการตรวจสอบขั้นตอนการดำเนินงาน  และประเมินผลของการดำเนินงาน      
ตั้งแต่เริ ่มต้นจนเสร็จสิ้นภารกิจ ตั้งแต่เริ ่มจัดทำแผนงาน /โครงการ ต้องตอบสนองนโยบายในระดับต่าง ๆ   
เป็นไปตามวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ที่กำหนด  มีขั ้นตอนวิธีการและกิจกรรมที่กำหนดชัดเจน ความ
เหมาะสม สอดคล้องกับระยะเวลา และผลคาดหวังความสำเร็จที่จะเกิดขึ้น  โดยใช้เครื่องมือที่เหมาะสม เช่น 
แบบสอบถาม การสัมภาษณ์ การสังเกตพฤติกรรมผู้เกี ่ยวข้อง เป็นต้น  ในการตรวจสอบระหว่างแผนงาน/
โครงการ สามารถทำให้ทราบถึงปัญหาและอุปสรรค ซึ่งสามารถทำให้แก้ไขงานจนสามารถดำเนินการไปให้สำเร็จได้ 

A : Action  การปรับปรุงแก้ไข  เป็นการดำเนินการหลังจากตรวจสอบการทำแผนงาน/โครงการ  ทั้ง
ระหว่างการทำงานว่ามีปัญหาและอุปสรรคใด  เมื่อพบก็หาแนวทาง วิธีการแก้ไขปรับปรุง  จนสำเร็จ  และหลัง
การเสร็จสิ้นแผนงาน/โครงการ จะเป็นการตรวจสอบผลที่เกิดขึ้นว่าสำเร็จตามวัตถุประสงค์หรือไม่  หากมีปัญหา
หรืออุปสรรคที่เป็นสาเหตุให้งานไม่บรรลุวัตถุประสงค์ก็นำข้อมูลมาปรับปรุงแก้ไขแล้วสรุปผลการดำเนินงาน
นำเสนอให้บุคลากรทุกท่านในที่ประชุมทราบ เพ่ือใช้วางแผนในการดำเนินการในปีการศึกษาหน้าต่อไป  

โรงเรียนมีโครงการต่าง ๆ มากมาย  เช่น  “โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน” ที่ส่งเสริมให้
นักเรียนมีความรู้และทักษะทางวิชาการที่สูงขึ ้น “โครงการพัฒนาบุคลากร” ที่ส่งเสริมให้ครูผู้สอนได้พัฒนา
ตนเองตามความเหมาะสมของวิชาเอกและความสนใจ กำหนดให้มี “โครงการพัฒนาการศึกษา” เพื่อนิเทศ  
กำกับ และติดตามผลการดำเนินงานภาคเรียนละ ๑ ครั้ง 

มีการประชุมผู้ปกครองและการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาเพื่อสนับสนุนกิจกรรมต่าง ๆ ของ
โรงเรียน และการมีส่วนร่วมในการประเมินผลการบริหารจัดการ ถึงแม้ว่าจะไม่ได้เป็นการประเมินโดยใช้แบบ
ประเมินหรือแบบสอบถามอย่างเป็นทางการแต่เป็นการประเมินโดยผ่านการสอบถามความคิดเห็นในทีป่ระชุม มี
การปรึกษา และระดมความคิดเห็นของคณะกรรมการเพ่ือปรับปรุงให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติงาน โดยพัฒนางาน
อย่างต่อเนื่องและทันต่อการเปลี่ยนแปลงในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID-19) 

การจัดการศึกษาภายใต้สถานการณ์ COVID ในช่วงภาคเรียนที่ 1/2564 โรงเรียนมีการสำรวจความ
พร้อมของนักเรียนในการจัดการเรียนการสอน ผลพบว่า นักเรียนส่วนใหญ่ไม่มีความพร้อมในการเรียนออนไลน์ 
เนื่องจากไม่มีโทรศัพท์มือถือ บางคนไม่มีโทรทัศน์ ไม่มีสัญญาณอินเตอร์เน็ต และผู้ปกครองส่วนใหญ่ต้องออกไป
ทำงาน ไม่มีเวลาดูแลนักเรียนหากเรียนแบบออนไลน์ โรงเรียนจึงจัดการเรียนการสอนในรูปแบบ On-Hand 
แทน ครูจึงจัดทำใบความรู้ ใบงาน ให้กับนักเรียน พร้อมให้คำปรึกษาและรับฟังปัญหาจากการเรียนจาก
ผู้ปกครองนักเรียน ส่วนในภาคเรียนที่2 เปิดเรียนได้ตามปกติ แต่ต้องปฏิบัติตามมาตรการรักษาความปลอดภัย
อย่างเคร่งครัด 

2.3 มีการดำเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพผู้เรียนอย่างรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษาและทุก 
กลุ่มเป้าหมาย  

โรงเรียนดำเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษาและทุก
กลุ่มเป้าหมาย โดยประชุมผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย (คณะครู ผู้บริหาร คณะกรรมการสถานศึกษา ผู้แทนชุมชน/
ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้ปกครองนักเรียน) เพื่อหาข้อเสนอแนะและแนวทางการในการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษาให้
รองรับในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยยึดหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 และฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560 และกรอบหลักสูตรระดับ
ท้องถิ่น ดังนี้ 

- ปรับโครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา โดยปรับโครงสร้างเวลาเรียนและโครงสร้างหลักสูตรชั้นปี 
รายวิชาพ้ืนฐาน  880 ชั่วโมง/ปี เท่ากันทุกระดับชั้น ปรับรายวิชาเพ่ิมเติมเป็นภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 
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- ศึกษาวิเคราะห์มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  วิทยาศาสตร์และ
สาระภูมิศาสตร์(ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2563)  สำหรับนำไปทำคำอธิบายรายวิชา เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจว่า
ในรายวิชานั้น ผู้เรียนจะได้เรียนรู้องค์ความรู้ ฝึกทักษะ/กระบวนการ และมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ที่สำคัญ
อะไรบ้าง 

- จัดทำโครงสร้างรายวิชา  เพื่อให้ทราบว่ารายวิชานั้นประกอบด้วยหน่วยการเรียนรู้จำนวนเท่าไร  
เรื่องใดบ้าง  ใช้เวลาสอนเท่าไร  สัดส่วนการเก็บคะแนนเป็นอย่างไร 

- จัดทำหน่วยการเรียนรู้  เพื่อนำหน่วยการการเรียนไปทำเป็นแผนการจัดการเรียนรู ้ ให้ตรงกับ
มาตรฐานและตัวชี้วัดของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  พุทธศักราช  2551 

- ปรับโครงสร้างหลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี  โดยยกเลิกมาตรฐานการ
เรียนรู้และตัวชี้วัดสาระที่ 2 การออกแบบและเทคโนโลยี และสาระที่ 3 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
ในกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ตามหลักสูตร ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
พุทธศักราช 2551  คงเหลือ 2 สาระ คือ สาระที่1  การดำรงชีวิตและครอบครัว และสาระที่ 4 การอาชีพ  
ดังนี้ 

  วิเคราะห์มาตรฐานและตัวชี้วัด เพ่ีอทำคำอธิบายรายวิชา 
  จัดทำโครงสร้างรายวิชา   

  จัดทำหน่วยการเรียนรู้ 
- นำโครงสร้างเวลาเรียนและโครงสร้างหลักสูตรชั้นปี คำอธิบายรายวิชา โครงสร้างรายวิชามาทำร่าง

หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนบ้านหนองเป่าปี ่ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551  เสนอต่อ
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เพ่ือขออนุมัติ 

- คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานพิจารณาอนุมัติหลักสูตรสถานศึกษาแล้ว  โรงเรียนจึงประกาศใช้
หลักสูตรและนำหลักสูตรสถานศึกษาไปใช้ในระดับชั้นเรียน 

โรงเรียนมีการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการโดยน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่
เรียนรู้ทุกรายวิชา เน้นการพัฒนาทักษะชีวิตเพ่ือให้ผู้เรียนให้มีคุณภาพและมีจิตสาธารณะเพ่ือส่วนรวมและชุมชน 
โดยดำเนินการ ดังนี้ 

1. การบูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการจัดการเรียนการสอนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
สร้างแหล่งเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงในสถานศึกษา เพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ คู่คุณธรรม และมีความพอเพียง 

2. การจัดกิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ ทีพั่ฒนาทักษะชีวิต ทักษะอาชีพ และทักษะกีฬา 
โรงเรียนได้ดำเนินการประเมินผลการใช้หลักสูตร การจัดการเรียนการสอน โดยสอบถามความพึงพอใจ 

ของนักเรียน และผู้ปกครอง นำผลประเมิน มาปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร การจัดการเรียนการสอน ให้มีความ
เหมาะสม สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียน และชุมชน อย่างมีประสิทธิภาพสามารถพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
อย่างรอบด้านและทุกกลุ่มเป้าหมาย 

การจัดการศึกษาภายใต้สถานการณ์ COVID ในภาคเรียนที่ 1 /2564 นักเรียนบางส่วนมีพี่น้องร่วม
ครัวเรือนที่เรียนในสถานศึกษาและญาติพ่ีน้องทำงานมีความเสี่ยงติดเชื้อไวรัสโคโรนา โรงเรียนจึงต้องปรับเปลี่ยน
รูปแบบการจัดการเรียนการสอนเป็นรูปแบบ On-Hand โดยจัดทำใบงานให้เรียนที่บ้าน และเพ่ือความปลอดภัย
ของนักเรียนที่จะได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาด อีกท้ังเพ่ือลดปัจจัยเสี่ยงและลดโอกาสการแพร่ระบาดใหม่
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ส่วนในภาคเรียนที่ 2 สามารถเปิดได้ตามปกตินักเรียนได้รับการจัดการ
เรียนรู้ครบตามหลักสูตร  
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2.4 มีการพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ  
โรงเรียนบ้านหนองเป่าปี่ดำเนินการพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ โดยจัดทำ 

โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาศักยภาพของครูและบุคลากรอย่างต่อเนื่อง จัด 
ประชุม สัมมนาศึกษาดูงานอย่างน้อยปีการศึกษาละ 1 ครั้ง จัดสรรงบประมาณเพื่อให้ครูและบุคลากรพัฒนา
ตนเอง สร้างชุมซนแห่งการเรียนรู้ (PLC) ส่งเสริมให้มีการอบรมพัฒนาตนเอง การจัดทำผลงานทางวิชาการ และ
เข้าร่วมประกวดผลงาน จัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน เพ่ือให้บุคลากรสามารถปฏิบัติงานแทนได้ และให้บุคลากรใหม่
ได้เร ียนรู ้และสามารถสานต่อภาระงานให้บรรลุว ิส ัยทัศน์ของโรงเรียน แต่งตั ้งคณะกรรมการประเมิน
ประสิทธิภาพ และประสิทธิผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครู ภาคเรียนละ 1 ครั ้ง เพื ่อตรวจสอบและ
ประเมินผลการปฏิบัติงาน จากรายงานการผลปฏิบัติงานของครูรายบุคคล และใช้เป็นแนวทางในการพัฒนา
ตนเองต่อไป  

2.5 มีการจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ   
โรงเรียนบ้านหนองเป่าปี่ ได้จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมี

คุณภาพ ด้วยโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์โรงเรียน ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ บริเวณโดยรอบ
โรงเรียน พัฒนาห้องเรียนให้เอื ้อต่อการเรียนรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ มีอาคารประกอบ 2 หลัง มีอาคาร
อเนกประสงค์ที่ใช้เป็นโรงอาหารและใช้เป็นหอประชุม ที่มีความพร้อมและเอื้อต่อการจัดการเรียนรู้ การจัด
กิจกรรมต่าง ๆ มีต้นไม้ร่มรื่นบริเวณท่ัวไปสะอาด สวยงาม มีสวนหย่อมต่าง ๆ มากมายให้นักเรียนได้พักผ่อน มีที่
นั่งพักผ่อนเพียงพอกับความต้องการของนักเรียน มีแหล่งเรียนรู้ ทั้งภายในและภายนอก แหล่งเรียนรู้ภายใน 
ได้แก่ ห้องสมุดโรงเรียน ห้องสหกรณ์โรงเรียน ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ห้องพยาบาล สวนป่า ค่ายลูกเสือ 
สนามกีฬา แหล่งเรียนรู้ภายนอก ได้แก่ วัดหนองเป่าปี่ พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำหว้ากอ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ชุมชน ตำบลทุ่งเคล็ด ไร่สับปะรด ไร่มะม่วง ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID-19) โรงเรียนมีจุดคัดกรองวัดไข้หน้าโรงเรียน เพิ่มจุดล้างมือ ทำจุดเว้นระยะห่างบริเวณหน้าเสาธง โรง
อาหาร หน้าอาคารเรียน และในห้องเรียนเน้นย้ำการใส่หน้ากากอนามัย การล้างมือ การเว้นระยะห่าง ทำความ
สะอาดพื้นผิวสัมผัสทุกเย็น มี School Isolation มีแผนเผชิญเหตุ และมีการซักซ้อมเป็นระยะ เพื่อป้องกันการ
ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 

  2.6 มีการจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้   
โรงเรียนกำหนดผู้รับผิดชอบจัดทำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อใช้ในการบริหารจัดการของโรงเรียน

โดยกำหนดหมวดหมู่ข้อมูลให้ถูกต้อง ครอบคลุม และพร้อมใช้ โดยแบ่งออกเป็น 4 งาน คือ งานวิชาการ  งาน
บุคลากร  การเงิน  และงานบริหารทั่วไป และ 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ มีการกำหนดผู้รับผิดชอบจัดทำระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศที่ครอบคลุมภารกิจ พัฒนาห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ที่เอื้อต่อการจัดการเรียนการสอน 
จัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์ วัสดุอุปกรณ์ โสดทัศนศึกษา สื่อดิจิตอล ที่ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ของกลุ่มสาระการ
เรียนรู้  

การจัดการศึกษาภายใต้สถานการณ์ COVID ในช่วงที่ผ ่านมา ภาคเรียนที ่ 1/2564 โรงเรียนมี 
การสำรวจความพร้อมของนักเรียนในการจัดการเรียนการสอน ผลพบว่า นักเรียนส่วนใหญ่ไม่มีความพร้อมใน
การเรียนออนไลน์ เนื่องจากไม่มีโทรศัพท์มือถือ บางคนไม่มีโทรทัศน์ บางคนไม่มีสัญญาณอินเตอร์เน็ต และ
ผู้ปกครองส่วนใหญ่ต้องออกไปทำงาน ไม่มีเวลาดูแลนักเรียนหากเรียนแบบออนไลน์ โรงเรียนจึงจัดการเรียนการ
สอนในรูปแบบ On-Hand ครูมีการติดตามการเรียนการสอนจากผู้ปกครอง โดยการโทรศัพท์หรือสอบถาม
ปัญหาผ่านทางแอปพลิเคชัน Line เพ่ือนำผลมาปรับปรุงและพัฒนาใบงานให้เหมาะสมกับนักเรียนต่อไป  
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 ผลการดำเนินงาน 
 1. มีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจที่สถานศึกษากำหนดชัดเจนสอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษา  
ความต้องการ ชุมชน นโยบายรัฐบาล นโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ นโยบายสำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สามารถนำไปปฏิบัติทันต่อการเปลี่ยนแปลง 
 2. แผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา แผนปฏิบัติการประจำปี หลักสูตรสถานศึกษาสอดคล้องกับการ
พัฒนาผู้เรียน ทุกกลุ่มเป้าหมาย โดยความร่วมมือจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย มีการพัฒนาครูและบุคลากร
ทางการศึกษาให้มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ ตามมาตรฐานตำแหน่ง ข้อมูลสารสนเทศมีความถูกต้อง ครบถ้วน 
นำไปประยุกต์ใช้ได้ ดำเนินการอย่างเป็นระบบและมีกิจกรรม  

3. จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพอาคารสถานที่ เช่น ห้องเรียน ห้องสมุด ห้องน้ำ โรงอาหาร อาคาร
อเนกประสงค์ ทุกแห่งสะอาด เป็นระเบียบเรียบร้อย และปลอดภัยตามมาตรการรักษาความปลอดภัยใน
สถานการณ์โควิดและเอื้อต่อการจัดการเรียนรู้ จัดสภาพแวดล้อมภายนอกห้องเรียนให้สวยงาม ร่มรื่น ภายใน
ห้องเรียนมีสิ่งอำนวยความสะดวกในการเรียนรู้ ได้แก่ สื่อ วัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ พร้อมต่อการเรียนรู้ 

4. โรงเรียนมีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนให้นักเรียน มีความรู้ ความเข้าใจ สามารถใช้สื่อ
เทคโนโลยีสารสนเทศ และสืบค้นหาข้อมูลเพ่ือการเรียนรู้ได้ตามความถนัดและสนใจ ระบบอินเทอร์เน็ตความเร็ว
สูงเข้าถึงทุกห้องเรียน สัญญาณไวไฟครอบคลุมทั้งโรงเรียน  
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2. ผลการประเมิน 
โรงเรียนบ้านหนองเป่าปี่ ขอรายงานผลการประเมินตนเอง มาตรฐานที่  2  กระบวนการบริหารและ

การจัดการ ปีการศึกษา 2564 ดังนี้ 
 

ตารางท่ี 4 แสดงผลการประเมินมาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ ปีการศึกษา 2564  
 

มาตรฐานที่ 2 /ประเด็นการพิจารณา 
ระดับคุณภาพ 

สรุปผลการ
ประเมิน 

ระดับ
คุณภาพ เป้าหมาย 

ผลการ
ประเมิน 

2.1  มีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจที่
สถานศึกษากำหนดชัดเจน สอดคล้องกับบริบท
ของสถานศึกษา สามารถปฏิบัติได้จริง 

84 88 
สูงกว่า

เป้าหมาย 
ดีเลิศ 

2.2  มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของ
สถานศึกษา ที่ส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาตามมาตรฐานของสถานศึกษาท่ีได้
กำหนดค่าเป้าหมายความสำเร็จไว้ 

80 89.6 
สูงกว่า

เป้าหมาย 
ดีเลิศ 

2.3  มีการดำเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเน้น
คุณภาพผู้เรียนอย่างรอบด้านตามหลักสูตร
สถานศึกษาและทุกกลุ่มเป้าหมาย 

80 80 
ตาม

เป้าหมาย 
ดีเลิศ 

2.4  มีการพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความ
เชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 

84 100 
สูงกว่า

เป้าหมาย 
ยอดเยี่ยม 

2.5  มีการจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและ
สังคมท่ีเอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 

80 100 
สูงกว่า

เป้าหมาย 
ยอดเยี่ยม 

2.6  มีการจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือ
สนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ 

80 80 
ตาม

เป้าหมาย 
ดดีเลิศ 

สรุปผลการประเมิน มาตรฐานที่  2   
กระบวนการบริหารและการจัดการ 

ระดับดีเลิศ ดีเลิศ 

    
จากตารางที่ 4  แสดงผลการประเมินมาตรฐานที่  2  กระบวนการบริหารและการจัดการ ปีการศึกษา 

2564 พบว่า ผลกระบวนการบริหารและการจัดการ เป็นไปตามเป้าหมาย จำนวน  2 ประเด็นพิจารณา สูงกว่า
เป้าหมาย จำนวน 4 ประเด็นพิจารณา และ ต่ำกว่าเป้าหมาย ไม่มี  เมื่อพิจารณาโดยภาพรวมของการดำเนินงาน
แล้วสูงกว่าเป้าหมาย เป็นส่วนใหญ่ 
 

3. จุดเด่น 
 1. โรงเรียนบ้านหนองเป่าปี่ มีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ พันธกิจ ที่กำหนดไว้ชัดเจน สอดคล้องกับบริบทของ
โรงเรียนตามความต้องการของชุมชน วัตถุประสงค์ของแผนการจัดการศึกษาของชาติ นโยบายของรัฐบาลและ
ต้นสังกัด ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคม พัฒนางานวิชาการเน้นคุณภาพของผู้เรียนรอบดด้าน ตามหลักสูตร
สถานศึกษา และส่งเสริมพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญตรงตามความต้องการ ให้เป็นชุมชนการ
เรียนรู้ทางวิชาชีพ มาใช้ในการพัฒนางานและการเรียนรู้ของผู้เรียน 
 
 



36 

 

 2. มีการปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาทุกปี 
 3. สถานศึกษาจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพ ทั้งภายในและภายนอกห้องเรียน และสภาพแวดล้อม
ทางสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้ อย่างหลากหลาย และมีความปลอดภัยในสถานการณ์โควิด 

4. โรงเรียนดำเนินโครงการพัฒนาครูและบุคลากรทั ้งด้านความรู ้ ความสามารถและทักษะตาม
มาตรฐาน รวมทั ้งการใช้สื ่อเทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอน  โดยวิธ ีการที ่หลากหลายเช่น PLC 
(Professional Learning Community) การอบรมสัมมนาหลักสูตรต่าง ๆ ทั้งที่หน่วยงานจัดให้และอบรมด้วย
ตนเอง ส่งเสริมให้ครูส่งใช้สื่อเทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอน 

 

4. จุดควรพัฒนา 
- 

5. แนวทาง/แผนพัฒนาเพื่อให้ได้มาตรฐานที่สูงขึ้น 
 ส่งเสริมให้ครูศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น เป็นการพัฒนาความรู้ความสามารถของครูแล้วนำมา พัฒนา
คุณภาพผู้เรียนต่อในอนาคต 
 
มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ     ระดับคุณภาพ: ยอดเยี่ยม 

1. กระบวนการพัฒนา 
โรงเรียนบ้านหนองเป่าปี่ได้ดำเนินการพัฒนาครูให้มีกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็น 

สำคัญ ตามประเด็นพิจารณาดังนี ้
3.1  จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้   
ครูผู ้สอนทุกคนมีการจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ที ่สามารถนำไปจัดการเรียนการสอนได้จริง โดย

พิจารณาจากโครงสร้างรายวิชาและหน่วยการเรียนรู้ มีการปรับแผนการจัดการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับเนื้อหา  มี
การจัดลำดับความสำคัญของเนื้อหาในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ลดกิจกรรมเพ่ือหลีกเลี่ยงการสัมผัสทางร่างกาย 
ครูผู้สอนจัดกิจกรรมตามมาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัด เน้นให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ ผ่านกระบวนการคิด การปฏิบัติจริง 
เช่น การปลูกผัก การทำชิ้นงาน โดยการใช้สื่อและแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ ที่มีอยู่ในโรงเรียนและนอกโรงเรียน เช่น ใบ
งาน ใบความรู้ แบบฝึกทักษะ บัตรภาพ บัตรคำ วิดีโอ และเกมต่าง ๆ รวมทั้งอินเตอร์เน็ต บทเรียนออนไลน์ วัด
หนองเป่าปี่ พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำหว้ากอ และสื่อที่ครูผู้สอนจัดทำและพัฒนาขึ้น ครูผู้สอนมีรูปแบบการวัดผลและ
ประเมินผลที่หลากหลาย มีการประเมินจากการปฏิบัติจริงจากการปลูกผัก การประเมินจากชิ้นงานต่าง ๆ เช่น 
การประดิษฐ์วัสดุ เป็นต้น 

ครูทุกคนมีการวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคลให้ข้อมูลในการวางแผน การจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ 
เพ่ือพัฒนาศักยภาพผู้เรียน  

3.2  ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้   
ครูใช้สื่อและเทคโนโลยีในการจัดกระบวนการเรียนรู้ ทั้งสื่อออนไลน์และสื่อท่ีครูจัดทำ เช่น การสอน 

ทางไกลผ่านดาวเทียม DLTV สื่อการศึกษาจากช่องยูทูป ลูกบอลสอนอ่าน บัตรคำ บัตรภาพ พวงกุญแจสูตรคูณ 
เป็นต้น ครูนำผู้เรียนเข้าศึกษาแหล่งเรียนรู้รวมทั้งภูมิปัญญาท้องถิ่น เช่น ห้องสมุด ห้องคอมพิวเตอร์ การปลูกผัก 
การประดิษฐ์ของใช้ เป็นต้น ครูเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้แสวงหาความรู้ด้วยตนเองจากสื่อที่หลากหลาย เช่น การ
ค้นคว้าด้วยตนเองผ่าน Internet ห้องสมุด แผ่นป้ายความรู้ สวนเกษตร เป็นต้น 
 
 
 
 
 



37 

 

3.3  มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก   
ครูบริหารชั้นเรียนด้วยการสร้างวินัยเชิงบวก โดยการเสริมแรง มอบรางวัล ยกย่อง ชมเชย มีการสร้าง  

วินัยในการเรียนเชิงบวกด้วยการหมั่นให้กำลังใจนักเรียน เมื่อนักเรียนทำดี ต้องกล่าวชื่นชม ต้องชมทุกครั้ง โดย
พยายามให้การซม เกิดข้ึนบ่อยกว่าการตักเตือน เลือกถ่ายทอดความรักมากกว่าการใช้ความรุนแรง ใช้การสื่อสาร
โดยตรงกับนักเรียน สบตาเด็กและสื่อสารทันทีที่เด็กแสดงพฤติกรรมไม่พึงประสงค์ ครูไม่แสดงอารมณ์โกรธ หรือ
ควบคุมอารมณ์ให้มีอารมณ์น้อยที่สุด ไม่ตำหนิ เยาะเย้ย ถากถาง ประชดประชัน เปรียบเทียบ ควบคุมอารมณ์
ของตนให้เสมอต้นเสมอปลาย มั่นคง แสดงออกทั้งร่างกายและคำพูด ให้อย่างไม่มีเงื่อนไข สร้างบรรยากาศที่
อบอุ่นมีปฏิสัมพันธ์เชิงบวก เพ่ือสร้างการจูงใจผู้เรียนให้รักการเรียนรู้และเรียนรู้อย่างมีความสุข  

3.4  ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบและนำผลมาพัฒนาผู้เรียน  
ครูตรวจสอบและประเมินผลผู้เรียนอย่างเป็นระบบ โดยการวัดผลประเมินผลตามสภาพจริง ด้วย 

เครื ่องมือที ่มีประสิทธิภาพ โดยจัดทำข้อสอบจากการวางแผนการสร้างแบบทดสอบและใช้วิธีการวัดผล
ประเมินผลที่หลากหลาย ด้วยการสังเกต สอบถาม การประเมินผลงานชิ้นงานและนำผลการประเมินมาพัฒนา
กระบวนการจัดการเรียนการสอน การทำวิจัยในชั้นเรียน เพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานที่กำหนด 

3.5  มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 
ครูมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ด้วยกระบวนการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ PLC การนิเทศชั้นเรียน และให้ 

ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ของครูทุกคน 
 

 ผลการดำเนินงาน 
 1. ครูมีแผนการจัดการเรียนรู้ที่สามารถนำไปจัดกิจกรรมได้จริง จัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามมาตรฐาน
การเรียนรู้ ตัวชี้วัด ของหลักสูตรสถานศึกษาที่เน้นให้ผู้เรียน ได้เรียนรู้ โดยผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง  

2. ครูมีการวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคล และใช้ข้อมูลในการวางแผนการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนา
ศักยภาพของผู้เรียน  
          3. ครูใช้สื่อ และเทคโนโลยี ในการจัดกระบวนการเรียนรู้ และนำนักเรียนเข้าศึกษาแหล่งเรียนรู้รวมทั้ง
ภูมิปัญญาท้องถิ่น เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้แสวงหาความรู้ด้วยตนเองจากสื่อที่หลากหลาย  
 4. ครูผู้สอนมีการจัดการเรียนการสอนโดยมีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก ทำให้ผู้เรียน 
มีความสุข มีความร่วมมือในการจัดการเรียนรู้ เน้นการคิดวิเคราะห์ และการลงมือปฏิบัติ 
 5. ครูประเมินผู้เรียนจากสภาพจริง มีขั้นตอนตรวจสอบและประเมินอย่างเป็นระบบ ใช้เครื่องมือและ
วิธีการวัดและประเมินผลที่เหมาะสมกับผู้เรียน มีเป้าหมายและการจัดการเรียนการสอน ครูนักเรียนและผู้ที่
เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการวัดประเมินผล ให้ข้อมูลย้อนกลับแก่ผู้เรียน ผู้ปกครองนักเรียนนำไปใช้พัฒนา 
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2. ผลการประเมิน 
      โรงเรียนบ้านหนองเป่าปี่ ขอรายงานผลการประเมินตนเอง มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการ

เรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ประกอบด้วย 5 ประเด็นพิจารณาดังนี้  
 

ตารางท่ี 5 แสดงค่าร้อยละของเป้าหมายและผลการประเมินมาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอน 
               ทีเ่น้นผู้เรียนเป็น ปีการศึกษา 2564  
 

มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการ
สอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 

ค่าร้อยละ 
สรุปผลการ
ประเมิน 

ระดับ
คุณภาพ เป้าหมาย 

ผลการ
ประเมิน 

3.1  จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและ
ปฏิบัติจริง และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิต
ได้ 

80 81.33 
สูงกว่า

เป้าหมาย 
ดีเลิศ 

3.2  ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่ง
เรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 

87 90 
สูงกว่า

เป้าหมาย 
ยอดเยี่ยม 

3.3  มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก 88 100 
สูงกว่า

เป้าหมาย 
ยอดเยี่ยม 

3.4  ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็น
ระบบและนำผลมาพัฒนาผู้เรียน 

80 92 
สูงกว่า

เป้าหมาย 
ยอดเยี่ยม 

3.5  มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูล
สะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการ
เรียนรู้ 

79 96 
สูงกว่า

เป้าหมาย 
ยอดเยี่ยม 

สรุปผลการประเมิน มาตรฐานที่ 3 
กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 

ยอดเยี่ยม 
 

จากตารางที่ 5 แสดงค่าร้อยละของเป้าหมายและผลการประเมินมาตรฐานที่  3 กระบวนการจัดการ
เรียนการสอนทีเ่น้นผู้เรียนเป็น ปีการศึกษา 2564 พบว่า ผลกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็น
สำคัญ เป็นไปตามเป้าหมาย ไม่มี สูงกว่าเป้าหมาย จำนวน 5 ประเด็นพิจารณา และ ต่ำกว่าเป้าหมาย จำนวน 
ไม่มี เมื่อพิจารณาโดยภาพรวมของการดำเนินงานแล้วสูงกว่าเป้าหมายทุกประเด็นพิจารณา 
 

2. จุดเด่น 
1. ครูทุกคนมีแผนการจัดการเรียนรู้เน้นกระบวนการคิด และให้ผู้เรียน ฝึกปฏิบัติจริง และสามารถ 

นำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 
2. ครูมีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวกมีปฏิสัมพันธ์เชิงบวก ส่งผลให้นักเรียนรักการเรียนรู้ 
3. ครูวัดผลด้วยวิธีการที่หลากหลาย สามารถนำข้อมูลไปใช้พัฒนาการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพ 
4. ครูได้รับการส่งเสริมการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ โดยมีการนิเทศการสอน ทำให้เกิดการแลกเปลี่ยน  

เรียนรู้ระหว่างครูผู้สอนและผู้นิเทศ พร้อมทั้งให้ข้อมูลย้อนกลับเพ่ือปรับปรุงและพัฒนาการจัดการเรียนรู้ต่อไป 
 

3. จุดควรพัฒนา 
ส่งเสริมการใช้ภาษาอังกฤษให้มากยิ่งขึ้น 
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4. แนวทาง/แผนพัฒนาเพื่อให้ได้มาตรฐานที่สูงขึ้น 
 1. แผนปฏิบัติการประจำปี  

2. แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ระยะ 3 ปี 
3. หลักสูตรสถานศึกษา 
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การจัดการศึกษาเรียนรวม 
 การพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาเรียนรวมตามแนวทางการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานเรียนรวม เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2564 

1. จำนวนนักเรียนพิการเรียนรวม จำแนกตามระดับชั้นและประเภทความพิการ 
1.1 จำนวนนักเรียนพิการเรียนรวม จำแนกตามระดับชั้นและประเภทความพิการ ปีการศึกษา 2564 
 

ระดับชั้น 

จำนวน
นักเรียน
ทั้งหมด
(คน) 

รวม
(คน) 

ประเภทความพิการ 
รวม

ทั้งสิ้น
(คน) 

บกพร่อง
ทาง 

การเห็น 

บกพร่องทาง 
การได้ยิน 

บกพร่องทาง
สติปัญญา 

บกพร่องทางร่างกาย
หรือสุขภาพหรือ 
การเคลื่อนไหว 

บกพร่องทาง 
การเรียนรู้ 

บกพร่องทาง 
การพูดและ

ภาษา 

บกพร่องทาง
พฤติกรรม
และอารมณ ์

บุคคล 
ออทิสติก 

บุคคล 
พิการซ้อน 

ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง 

ก่อน
ประถม 

12 6 18 - - - - - - - - - - - - - - - - 1 - 1 

ป.1 5 3 8 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
ป.2 7 4 11 - - - - 1 - - - - - - - - - - - - - 1 
ป.3 4 1 5 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
ป.4 8 2 10 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
ป.5 5 6 11 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
ป.6 5 1 6 - - - - - - - - 1 - - - - - 1 - - - 2 

รวมทั้งสิ้น 31 20 51 - - - - 1 - - - 1 - - - - - 1 - - - 4 
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1.2  จำนวนนักเรียนพิการที่ได้บริการทางการจัดการศึกษาแบบเรียนรวม 
 

รายการ 
จำนวนนักเรียน

(คน) 
คิดเป็นร้อยละ 

1.2.1  นักเรียนพิการเรียนรวมทั้งหมดในสถานศึกษา 4 100 
1.2.2  นักเรียนพิการเรียนรวมที่ได้จัดทำแผนการจัดการศึกษาเฉพาะ

บุคคล (IEP) 
4 100 

1.2.3  นักเรียนพิการเรียนรวมที่ได้จัดทำแผนการสอนเฉพาะบุคคล 
(IIP)  

4 100 

1.2.4  นักเรียนที่มีผลการประเมินผ่านจุดประสงค์ตามแผนการจัด
การศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP) 

4 100 

1.2.5  นักเรียนที่มีผลการประเมินไม่ผ่านจุดประสงค์ตามแผนการจัด
การศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP) 

- - 
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ส่วนที่ 3 
สรุปผล และแนวทางการพัฒนา 

 

โรงเรียนบ้านหนองเป่าปี่ สรุปผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ตามมาตรฐานสถานศึกษา 
ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน ดังนี้  
ตารางท่ี 6 แสดงค่าร้อยละของเป้าหมายและผลการประเมินมาตรฐานมาตรฐานสถานศึกษา ระดับการศึกษา 
ขั้นพ้ืนฐาน ปีการศึกษา 2564 

มาตรฐาน/ประเด็นพิจารณา 
ร้อยละ/ระดับคุณภาพ สรุป 

ผลการประเมิน เป้าหมาย ผลการประเมิน 
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพผู้เรียน ดเีลิศ ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม 

ประเด็นการพิจารณา ที่ 1.1 ด้านผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของ
ผู้เรียน 

  ยอดเยี่ยม 

1) มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และ
การคิดคำนวณ 

77 93.35 สูงกว่าเป้าหมาย 

2)  มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีจารณญาณ 
อภิปรายแลกเปลี่ยน ความคิดเห็น และแก้ปัญหา 

69 93.62 สูงกว่าเป้าหมาย 

3)  มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม 68 93.62 สูงกว่าเป้าหมาย 
4)  มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร 

79 93.62 สูงกว่าเป้าหมาย 

5)  มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 80 76.11 ต่ำกว่าเป้าหมาย 
6)  มีความรู้  ทักษะพ้ืนฐาน และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ 80 100 สูงกว่าเป้าหมาย 
ประเด็นการพิจารณา ที่ 1.2 คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของ
ผู้เรียน ประกอบด้วย   4  ประเด็นพิจารณา 

  ยอดเยี่ยม 

1)  การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษา
กำหนด 

80 100 สูงกว่าเป้าหมาย 

2)  ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย 84 100 สูงกว่าเป้าหมาย 

3)  การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและ
หลากหลาย 

80 100 สูงกว่าเป้าหมาย 

4)  สุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม 84 100 สูงกว่าเป้าหมาย 
มาตรฐานที่ 2  กระบวนการบริหารและการจัดการ ดเีลิศ ดีเลิศ ดีเลิศ 

2.1  มีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจที่สถานศึกษากำหนด
ชัดเจน สอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษา สามารถปฏิบัติ
ได้จริง 

84 88 สูงกว่าเป้าหมาย 

2.2  มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา ที่ส่งผล
ต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานของ
สถานศึกษาท่ีได้กำหนดค่าเป้าหมายความสำเร็จไว้ 

80 89.6 สูงกว่าเป้าหมาย 

2.3  มีการดำเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพผู้เรียน
อย่างรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษาและทุก
กลุ่มเป้าหมาย 

80 80 ตามเป้าหมาย 
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มาตรฐาน/ประเด็นพิจารณา 
ร้อยละ/ระดับคุณภาพ สรุป 

ผลการประเมิน เป้าหมาย ผลการประเมิน 
2.4  มีการพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทาง
วิชาชีพ 

84 100 สูงกว่าเป้าหมาย 

2.5  มีการจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อ
การจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 

80 100 สูงกว่าเป้าหมาย 

2.6  มีการจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการ
บริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ 

80 80 ตามเป้าหมาย 

มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้น
ผู้เรียนเป็นสำคัญ 

ดเีลิศ ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม 

3.1  จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และ
สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 

80 81.33 สูงกว่าเป้าหมาย 

3.2  ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อ
การเรียนรู้ 

87 90 สูงกว่าเป้าหมาย 

3.3  มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก 88 100 สูงกว่าเป้าหมาย 

3.4  ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบและนำ
ผลมาพัฒนาผู้เรียน 

80 92 สูงกว่าเป้าหมาย 

3.5  มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อ
พัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 

79 96 สูงกว่าเป้าหมาย 

สรุปภาพรวมสถานศึกษาได้ระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม 
  

จาก ตารางที่ 6 แสดงค่าร้อยละของเป้าหมายและผลการประเมินมาตรฐานมาตรฐานสถานศึกษา 
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2564 พบว่า มาตรฐานที่ 1 มีผลการประเมินอยู่ในระดับคุณภาพ  
ยอดเยี่ยม มาตรฐานที่ 2 มีผลการประเมินอยู่ในระดับคุณภาพ ดีเลิศ มาตรฐานที่ 3 มีผลการประเมินอยู่ในระดับ
คุณภาพ ยอดเยี่ยม 

เมื่อพิจารณารายประเด็นพิจารณา พบว่า เป็นไปตามเป้าหมาย จำนวน  2 ประเด็นพิจารณา สูงกว่า
เป้าหมาย จำนวน 18 ประเด็นพิจารณา และ ต่ำกว่าเป้าหมาย จำนวน 1 ประเด็นพิจารณา  เมื่อพิจารณาโดย
ภาพรวมของการดำเนินงานแล้วสูงกว่าเป้าหมาย เป็นส่วนใหญ่ 

 

จุดเด่น 
1. สถานศึกษามีการวิเคราะห์ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและได้กำหนดเป็นเป้าหมายทางการเรียน โดยใช้  

ข้อมูล ๑ ปีย้อนหลังเป็นเป้าหมายคุณภาพนักเรียนให้พัฒนาสูงขึ้น โดยการทดสอบการประเมินความสามารถ 
ผู้เรียนระดับชาติ (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ มีพัฒนาการที่สูงขึ้น ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้น
พื้นฐาน (O-NET) ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยมีคะแนนผลการทดสอบสูงกว่า
ระดับประเทศ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ และกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ มีผลคะแนนการทดสอบ
โดยเฉลี่ยสูงขึ้นจากปีการศึกษาที่ผ่านมา มีการจัดโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาทุกกลุ่มสาระและจัดกิจกรรม
การเรียนการสอนเน้นการปฏิบัติ เน้นทักษะในการอ่าน การเขียน และการคิดคำนวณ ส่งเสริมผู้เรียนให้พัฒนาใน
ทุกด้าน มีกิจกรรมโครงการที ่ส่งเสริมทักษะอาชีพ มีการจัดแหล่งเรียนรู ้ภายในได้อย่างเหมาะสม มีสื่อ 
ด้านเทคโนโลยีที่ทันสมัย ส่งผลให้ผู้เรียน มีสุขภาพกาย สุขภาพจิต ดี กล้าแสดงออก และสามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืน
อย่างมีความสุข   
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2. โรงเรียนบ้านหนองเป่าปี่ มีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ พันธกิจ ที่กำหนดไว้ชัดเจน สอดคล้องกับบริบทของ
โรงเรียนตามความต้องการของชุมชน วัตถุประสงค์ของแผนการจัดการศึกษาของชาติ นโยบายของรัฐบาลและ
ต้นสังกัด ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคม พัฒนางานวิชาการเน้นคุณภาพของผู้เรียนรอบดด้าน ตามหลักสูตร
สถานศึกษา และส่งเสริมพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญตรงตามความต้องการ ให้เป็นชุมชนการ
เรียนรู้ทางวิชาชีพ มาใช้ในการพัฒนางานและการเรียนรู้ของผู้เรียน 
 3. มีการปรับปรุงพฒันาหลักสูตรสถานศึกษาทุกปี 
 4. สถานศึกษาจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพ ทั้งภายในและภายนอกห้องเรียน และสภาพแวดล้อม
ทางสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้ อย่างหลากหลาย และมีความปลอดภัยในสถานการณ์โควิด 

5. โรงเรียนดำเนินโครงการพัฒนาครูและบุคลากรทั ้งด้านความรู ้ ความสามารถและทักษะตาม
มาตรฐาน รวมทั ้งการใช้สื ่อเทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอน  โดยวิธ ีการที ่หลากหลายเช่น PLC 
(Professional Learning Community) การอบรมสัมมนาหลักสูตรต่าง ๆ ทั้งที่หน่วยงานจัดให้และอบรมด้วย
ตนเอง ส่งเสริมให้ครูส่งใช้สื่อเทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอน 

6. ครูทุกคนมีแผนการจัดการเรียนรู้เน้นกระบวนการคิด และให้ผู้เรียน ฝึกปฏิบัติจริง และสามารถ 
นำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 

7. ครูมีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวกมีปฏิสัมพันธ์เชิงบวก ส่งผลให้นักเรียนรักการเรียนรู้ 
8. ครูวัดผลด้วยวิธีการที่หลากหลาย สามารถนำข้อมูลไปใช้พัฒนาการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพ 
9. ครูได้รับการส่งเสริมการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ โดยมีการนิเทศการสอน ทำให้เกิดการแลกเปลี่ยน  

เรียนรู้ระหว่างครูผู้สอนและผู้นิเทศ พร้อมทั้งให้ข้อมูลย้อนกลับเพ่ือปรับปรุงและพัฒนาการจัดการเรียนรู้ต่อไป 
10. ครูมีการแลกเปลี ่ยนประสบการณ์การจัดกิจกรรมการสอน ส่งผลให้เกิดการพัฒนาความรู้

ความสามารถ ทักษะการจัดกิจกรรมและพัฒนานวัตกรรมเพ่ือใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ของผู้เรียน 
11. สถานศึกษามีการนำภูมิปัญญาท้องถิ่น  ปราชญ์ชาวบ้านและแหล่งเรียนรู้ในชุมชนมามีส่วนร่วมใน

การพัฒนาผู้เรียน 
 

จุดควรพัฒนา 

1. การพัฒนาความสามารถของนักเรียนในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เนื่องจากผลทดสอบการ
ประเมินความสามารถของผู้เรียนระดับชาติ (O-NET) ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ต่ำกว่าระดับประเทศ และ
ค่าเฉลี่ยต่ำกว่าปีการศึกษาที่ผ่านมา รวมทั้งต้องพัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์และภาษาอังกฤษให้มี
ผลสัมฤทธิ์ที่ดีอย่างต่อเนื่องต่อไป 

2. ส่งเสริมนักเรียนด้านการใช้ภาษาอังกฤษให้เพ่ิมมากข้ึน 
3. ครูศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น เป็นการพัฒนาความรู้ความสามารถของครูแล้วนำมา พัฒนาคุณภา พ

ผู้เรียนต่อในอนาคต 
4. การสร้างนวัตกรรมของผู้เรียนยังมีน้อยเกินไป 
 

แผนพัฒนาเพื่อให้ได้มาตรฐานที่สูงขึ้น 
 1. แผนปฏิบัติการประจำปี 2564 

2. แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ระยะ 3 ปี 
 3. หลักสูตรสถานศึกษา 
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ส่วนที่ 4 
ภาคผนวก 

 
• บันทึกการให้ความเห็นชอบรายงานประจำปีของสถานศึกษาของคณะกรรมการสถานศึกษา 
• คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามตรวจสอบและประเมินผลคุณภาพการศึกษา  ปีการศึกษา 2564 
• คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการผู้รับผิดชอบงานเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อการประเมินตนเองภายในสถานศึกษา 
• คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลคุณภาพภายใน ปีการศึกษา 2564 
• ประกาศโรงเรียนบ้านหนองเป่าปี่ เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย และระดับการศึกษาข้ัน

พ้ืนฐาน และการกำหนดค่าเป้าหมายความสำเร็จตามมาตรฐานการศึกษาของ สถานศึกษา ระดับ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐานเพ่ือการประกันคุณภาพภายใน  

• ประกาศโรงเรียนบ้านหนองเป่าปี่ เรื่อง กำหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน เพื่อการ
ประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 

• แผนการดำเนินโครงการและกิจกรรม  จำแนกตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
• รายชื่อคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานโรงเรียนบ้านหนองเป่าปี่ ประจำปีการศึกษา  ๒๕๖4 
• รายชื่อคณะผู้จัดทำ SAR สถานศึกษา 
• ภาพกิจกรรมประกอบ 3 มาตรฐาน 
• ผลงานระดับสถานศึกษา  
• ผลการประเมินภายนอกรอบสาม 
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บันทึกการให้ความเห็นชอบรายงานประจำปีของสถานศึกษา 
ประจำปีการศึกษา ๒๕๖4 

โดย คณะกรรมการสถานศึกษา โรงเรียนบ้านหนองเป่าปี่ 
 

 การรายงานคุณภาพการจัดการศึกษาในรายงานประจำปีของสถานศึกษาโรงเรียนบ้านหนองเป่าปี่ 
ประจำปีการศึกษา ๒๕๖4 นั้น ได้รายงานการดำเนินงานตามภารกิจในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของ
โรงเรียนที่ได้รับความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาและการมีส่วนร่วมของผู้ที่เกี่ยวข้อง ทั้งบุคลากรทุก
คนในโรงเรียน ผู้ปกครอง และประชาชนในชุมชน และเพื่อรองรับการประเมินภายนอกซึ่งผลการดำเนินงานใน
รอบปีการศึกษาที่ผ่านมาเป็นที่น่าพึงพอใจ จึงเห็นสมควรเสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัด หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและ
เปิดเผยต่อสาธารณชน เพ่ือนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษาต่อไป 
 

 

 
 

       ลงชื่อ ................................................... 
                  (นายสุวชาติ  หาญดำรงค์กูล) 
               ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



47 

 

 
 
 
 
 

 

คำสั่งโรงเรียนบ้านหนองเป่าปี่ 
                                                          ที่  30/2565 
                      เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
     ................................................................................................................................................  
 

                                   ตามที่มีการประกาศใช้กฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา 
พ.ศ. 2553 และประกาศคณะกรรมการประกันคุณภาพภายในระดับการศึกษาขั ้นพื้นฐาน เรื ่อง กำหนด
หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติเกี ่ยวกับการประกันคุณภาพภายใน ระดับการศึกษาขั ้นพื้นฐาน พ.ศ. 2554 ที่
กำหนดให้สถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จัดให้มีการติดตาม ตรวจสอบคุณภาพการศึกษาทั้งระดับบุคคล
และระดับสถานศึกษาอย่างน้อยภาคเรียนละ 1 ครั้ง พร้อมทั้งจัดทำรายงานผล และนำผลการติดตามตรวจสอบ
คุณภาพการศึกษาไปใช้ประโยชน์ในการปรับปรุงพัฒนาสถานศึกษานั้น เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปด้วยความ
เรียบร้อย โรงเรียนบ้านหนองเป่าปี ่ จึงแต่งตั้งคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบระบบประกันคุณภาพและ
ประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ดังนี้ 

                      

1.  นางสาวศิรินันท์  จีนพก      รก.ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองเป่าปี่       ประธานกรรมการ 
  2.  นางสาวปานทิพย์ ดีเด่น      ครูโรงเรียนบ้านหนองเป่าปี่                      กรรมการ 
          3.  นางสาวปภัสรา วิเชียรฉาย   ครูโรงเรียนบ้านหนองเป่าปี่                กรรมการและเลขานุการ 

 

คณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้ง มีหน้าที่ 
1. ติดตาม ตรวจสอบคุณภาพการศึกษาท้ังระดับบุคคลและระดับสถานศึกษาอย่างน้อยภาคเรียนละ1 

ครั้ง และจัดทำรายงานผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา 
          2. ประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาอย่างน้อยปีละ 1 ครั้งและจัดทำ
รายงานผลการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาให้คณะกรรมการท่ีได้รับการ
แต่งตั้ง ปฏิบัติหน้าที่ท่ีได้รับมอบหมายให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ โดยคำนึงถึงประโยชน์ของ
ทางราชการเป็นสำคัญ 
               

                                ทั้งนี้ ตั้งแต่ บัดนี้เป็นต้นไป 
                     สั่ง ณ วันที่ 29 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2565 
 
 
                                                                                      (นางสาวศิรินันท์  จีนพก) 
           ครู รักษาการในตำแหน่ง 
                                                                              ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองเป่าปี่ 
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คำสั่งโรงเรียนบ้านหนองเป่าปี่ 
ที่  31/๒๕๖5 

เรื่อง   คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการผู้รับผิดชอบงานเก็บรวบรวมข้อมูลเพ่ือการประเมินตนเองภายในสถานศึกษา 
----------------------------------------- 

             เพ่ือให้การดำเนินงานจัดทำรายงานประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖5 
ของโรงเรียนบ้านหนองเป่าปี่เป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ สามารถนำไปปฏิบัติให้สอดคล้องแผนกล
ยุทธ์ และการประกันภายในของสถานศึกษา เพื่อเป็นการพัฒนาการเรียนการสอนให้สัมฤทธิผล อาศัยอำนาจ
ตามมาตรา ๓๙(๑)แห่งพระราชบัญญัติระเบียบการบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖  จึงแต่งตั้ง
คณะกรรมการจัดทำรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR)  ประจำปีการศึกษา ๒๕๖5  ดังนี้ 
    

            ๑. คณะกรรมการที่ปรึกษา  มีหน้าที่ ให้คำปรึกษา แนะนำ อำนวยความสะดวกในการดำเนินงาน
ตลอดจนช่วยแก้ไขปัญหาอันเกิดข้ึนได้ ประกอบด้วย  

 

๑. นางสาวศิรินันท์  จีนพก รก.ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองเป่าปี่    ประธานกรรมการ 
2. นางสาวปานทิพย์ ดีเด่น ครู โรงเรียนบ้านหนองเป่าปี่                   กรรมการ 
3. นางสาวปภัสรา วิเชียรฉาย ครู โรงเรียนบ้านหนองเป่าปี่           กรรมการและเลขานุการ 

           

                                ๒. คณะกรรมการดำเนินงาน มีหน้าที่ จัดเตรียมข้อมูล วิเคราะห์ ข้อมูล รวบรวมข้อมูล เพ่ือจัดทำ
รายงานประเมินตนเอง (SAR) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖5 ตามฝ่ายที่ได้รับมอบหมาย ประกอบด้วย  
 

                 ๒.๑ คณะกรรมการจัดทำข้อมูลพ้ืนฐานโรงเรียน มีหน้าที่ จัดเตรียมข้อมูลพ้ืนฐานของโรงเรียนให้
เหมาะสม เป็นไปตามสภาพจริง ประกอบด้วย จำนวนบุคลากร จำนวนนักเรียน ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทุก
ระดับชั้น ผลการทดสอบระดับชาติ หรือข้อมูลอื่นใดที่มีประโยชน์และสามารถเป็นข้อมูลพ้ืนฐานของโรงเรียนได้ 
ประกอบด้วย   

๑. นางสาวศิรินันท์  จีนพก  รก.ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองเป่าปี่   ประธานกรรมการ 
๒. นางสาวปานทิพย์  ดีเด่น ครูโรงเรียนบ้านหนองเป่าปี่                กรรมการ 
๓. นางสาวน้ำฝน     ใจตรง ครูโรงเรียนบ้านหนองเป่าปี่                กรรมการ  
๔. นางสาวรจนา     รอดพยุง ครูโรงเรียนบ้านหนองเป่าปี่  กรรมการ 
๕. นางสาวสลิลทิพย์ ยิ้มใย ครูโรงเรียนบ้านหนองเป่าปี่  กรรมการ 
6. นางสาวปภัสรา   วิเชียรฉาย ครูโรงเรียนบ้านหนองเป่าปี่            กรรมการและเลขานุการ 

               

                                          ๒.๒ คณะกรรมการจัดทำข้อมูล ผลการประเมินตนเอง มีหน้าที่ นำเสนอ ผลการดำเนินงาน 
จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา และกระบวนการในการพัฒนา ตลอดจนจัดหาเอกสารหลักฐาน รูปภาพ หรือข้อมูลอ่ืน
ใด ที่ใช้อ้างอิงข้อมูล ตามมาตรฐานที่ได้รับมอบหมาย เพื่อใช้เป็นข้อมูล ตามมาตรฐานที่ได้รับมอบหมาย เพื่อใช้
เป็นข้อมูลประกอบการจัดทำรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา(SAR) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖5 
ประกอบด้วย 
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 ๒.๒.๑ มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียน                                                 

                                ๑. นางสาวปานทิพย์  ดีเด่น ครูโรงเรียนบ้านหนองเป่าปี่       ประธานกรรมการ 

     2. นางสาวสลิลทิพย์  ยิ้มใย ครูโรงเรียนบ้านหนองเป่าปี่          กรรมการ 
                        ๓. นางสาวรจนา     รอดพยุง ครูโรงเรียนบ้านหนองเป่าปี่          กรรมการ 
                        ๔. นางสาวน้ำฝน     ใจตรง ครูโรงเรียนบ้านหนองเป่าปี่           กรรมการและเลขานุการ 
            2.2.2  มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและจัดการข้อมูลของผู้บริหารสถานศึกษา 
ประกอบด้วย 
 

                                                            1. นางสาวศิรินันท์  จีนพก      รก.ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองเป่าปี่  ประธานกรรมการ 
                       2. นางสาวปานทิพย์ ดีเด่น ครูโรงเรียนบ้านหนองเป่าปี่                กรรมการ 
        ๓. นางสาวปภสัรา    วิเชียรฉาย ครูโรงเรียนบ้านหนองเป่าปี่                กรรมการและเลขานุการ 
                                         2.2.3  มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ประกอบด้วย 

                      1. นางสาวปภัสรา    วิเชียรฉาย  ครูโรงเรียนบ้านหนองเป่าปี่         ประธานกรรมการ                            
                      2. นางสาวสลิลทิพย์  ยิ้มใย        ครูโรงเรียนบ้านหนองเป่าปี่         กรรมการ                   

                      ๓. นางสาวน้ำฝน      ใจตรง       ครูโรงเรียนบ้านหนองเป่าปี่         กรรมการและเลขานุการ 

 3. คณะกรรมการจัดทำรายงานผลการประเมินตนเอง มีหน้าที่ รวบรวมข้อมูล ตรวจสอบ เอกสาร 
หลักฐาน ภาคผนวก ของข้อมูลการประเมินตนเองของสถานศึกษาทั้ง ๓ มาตรฐาน โดยนำเสนอในรูปแบบของ
จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา แนวทางการพัฒนาในอนาคต และความต้องการความช่วยเหลือ รวมทั้งจัดทำเป็นรูปเล่ม
รายงานเพื่อเสนอขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษา ตลอดจนเผยแพร่ผลการประเมินต่อผู้ที่
เกี่ยวข้องได้รับทราบ ประกอบด้วย 
  ๑. นางสาวศิรินันท์  จีนพก       รก.ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองเป่าปี่   ประธานกรรมการ    
  ๒. นางสาวปานทิพย์  ดีเด่น      ครูโรงเรียนบ้านหนองเป่าปี่                  กรรมการ 
  ๓. นางสาวน้ำฝน     ใจตรง      ครูโรงเรียนบ้านหนองเป่าปี่                  กรรมการ 
   ๔. นางสาวรจนา     รอดพยุง    ครูโรงเรียนบ้านหนองเป่าปี่        กรรมการ  
  5. นางสาวสลิลทิพย์  ยิ้มใย      ครูโรงเรียนบ้านหนองเป่าปี่        กรรมการ 
 6. นางสาวปภัสรา   วิเชียรฉาย      ครูโรงเรียนบ้านหนองเป่าปี่                  กรรมการและเลขานุการ 

 ทั้งนี้  ให้ผู้ที่ได้รับแต่งตั้งปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบและเกิดผลดีแก่ทางราชการ       
                                                        

   สั่ง ณ วันที่ 2๙ เดือน มีนาคม พ.ศ.2565 
 
 
 
                                                  (นางสาวศิรินันท์  จีนพก) 
                 ครู รักษาการในตำแหน่ง 
                                                                                       ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองเป่าปี่ 
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คำสั่งโรงเรียนบ้านหนองเป่าปี่ 
ที่  32 / 2565 

เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน ปีการศึกษา 2565 
---------------------------------------- 

  ตามที่โรงเรียนบ้านหนองเป่าปี่ ได้ดำเนินการตามระบบประกันคุณภาพการศึกษาตามแนวทาง
ของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่  2) พ.ศ. 2545  พระราชบัญญัติ
การศึกษาภาคบังคับ พ.ศ. 2545  นโยบายรัฐบาล  นโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  และ
นโยบายของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและเพื่อให้การจัดทำรายงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ประจำปี
การศึกษา 25๖๑ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย อาศัยความในมาตรา 39 (1) (6) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบ
บริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พุทธศักราช 2546  และมาตรา 27 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พุทธศักราช 2547 จึงแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน
สถานศึกษา ปีการศึกษา 256๑ ของ โรงเรียนบ้านหนองเป่าปี่ ดังนี้ 
 
  1. นางสาวศิรินันท์   จีนพก          รก.ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองเป่าปี่        ประธานกรรมการ 

2. นางสาวฉวีวรรณ  หอธรรมกุล    ศึกษานิเทศก์ สพป.ปข ๒        กรรมการ 
  3. นางสาวปภัสรา    วิเชียรฉาย     ครูโรงเรียนบ้านหนองเป่าปี่                      กรรมการและเลขานุการ 
 

   ให้ผู้ที่ได้รับมอบหมายภารกิจตามคำสั่ง   ปฏิบัติหน้าที่ให้เต็มความสามารถ  บังเกิดผลดีต่อทางราชการ
และบรรลุวัตถุประสงค์ท่ีตั้งไว้ ทั้งนี้   

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 

        สั่ง ณ  วันที่  ๒9 เดือน มีนาคม  พ.ศ. 2565 

        
 
   
                                                                                                                
          (นางสาวศิรินันท์  จีนพก) 
           ครู รักษาการในตำแหน่ง 
                                                                              ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองเป่าปี่ 
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 ประกาศโรงเรียนบ้านหนองเป่าปี่ 
เรื่อง  การใช้มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาปฐมวัย  

และระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 
......................................................... 

 

 โดยที่มีประกาศใช้กฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา 
พ.ศ. ๒๕๖4 นโยบายการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สองที่กำหนดเป้าหมายและยุทธศาสตร์ในการพัฒนา
คุณภาพคนไทยและการศึกษาไทยในอนาคต ประกอบกับมีนโยบายให้ปฏิรูประบบการประเมินและการประกัน
คุณภาพทั้งภายในและภายนอกของทุกระดับก่อนจะมีการประเมินคุณภาพในรอบต่อไป จำเป็นต้องปรับปรุง
มาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐานให้สอดคล้องกัน ประกอบกับมติคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานในการประชุม 
ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๓ เมื่อวันจันทร์ ที่ ๑๐ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ จึงประกาศ
ให้ใช้มาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน และระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานศูนย์การศึกษา
พิเศษ เมื่อวันที่ ๖ สิงหาคมพ.ศ. ๒๕๖๑ เพื่อเป็นหลักในการเทียบเคียงสำหรับสถานศึกษา 
 ดังนั้นโรงเรียนบ้านหนองเป่าปี่จึงได้กำหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษา
ปฐมวัย และระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา ๒๕๖4 โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษา 
และการมีส่วนร่วมของบุคลากรทุกคนในโรงเรียน ผู้ปกครอง และชุมชน ให้เหมาะสมและสอดคล้องกัน เพ่ือ
นำไปสู่การพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษา การประเมินคุณภาพภายในและเพื่อรองรับการประเมินคุณภาพ
ภายนอก 
 โรงเรียนบ้านหนองเป่าปี่ จึงประกาศการใช้มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษา
ปฐมวัย และระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้ เพ่ือเป็นเป้าหมายในการพัฒนาคุณภาพ
และมาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาปฐมวัย  และการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา 
 
 ประกาศ ณ วันที่   ๒8 เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖4 
 

 

 

 

ลงชื่อ ...................................................           ลงชื่อ ................................. .................. 
  (นายสุวชาติ  หาญดำรงค์กุล)      (นางสาวศิรินันท์  จีนพก) 
ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน             ครู รักษาการในตำแหน่ง 

     ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองเป่าปี่ 
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มาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 

มาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.๒๕๖๓  มีจำนวน ๓ มาตรฐาน  ได้แก่ 
 มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียน 
   ๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
   ๑.๒ คุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
 มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ 
 มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
แต่ละมาตรฐานมีรายละเอียด  ดังนี้ 
มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียน 
 ๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
  ๑) มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิดคำนวณ 
  ๒) มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็น และแก้ปัญหา 
  ๓) มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม 
  ๔) มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
  ๕) มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 
  ๖) มีความรู้  ทักษะพื้นฐาน และเจตคติท่ีดีต่องานอาชีพ 
 ๑.๒ คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 
  ๑) การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากำหนด 
  ๒) ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย 
  ๓) การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย 
  ๔) สุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม 
คำอธิบาย  
มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียน 
 ผลการเรียนรู้ที่เป็นคุณภาพของผู้เรียนทั้งด้านผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการ ประกอบด้วยความสามารถใน  
การอ่าน การเขียน การสื่อสาร การคิดคำนวณ การคิดประเภทต่าง  ๆ การสร้างนวัตกรรม การใช้เทคโนโลยี 
สารสนเทศและการสื่อสาร ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตร การมีความรู้ ทักษะพ้ืนฐานและเจตคติที่ดีต่อ 
วิชาชีพ และด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ที่เป็นค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากำหนด ความภูมิใจในท้องถิ่นและ 
ความเป็นไทยการยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย รวมทั้งสุขภาวะทางร่างกายและ  จิต
สังคม 
 ๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชำการของผู้เรียน  
  ๑) มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิดคำนวณ ผู้เรียนมีทักษะในการ
อ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิดคำนวณตามเกณฑ์ท่ีสถานศึกษา กำหนดในแต่ละระดับชั้น 
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  ๒) มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความ  
คิดเห็น และแก้ปัญหา ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดจำแนกแยกแยะ ใคร่ครวญไตร่ตรอง พิจารณาอย่าง
รอบคอบ โดยใช้เหตุผลประกอบการตัดสินใจ มีการอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และแก้ปัญหาอย่างมี
เหตุผล  
  ๓) มีความสามารถในกำรสร้างนวัตกรรม ผู้เรียนมีความสามารถในการรวบรวมความรู้ได้ทั้ง
ด้วยตัวเองและการท างานเป็นทีม เชื่อมโยง องค์ความรู้ และประสบการณ์มาใช้ในการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ อาจ
เป็นแนวความคิด โครงการ โครงงาน ชิ้นงาน ผลผลิต  
  ๔) ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  ผู้เรียนมีความสามารถในใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการพัฒนาตนเองและ สังคมในด้านการเรียนรู้ การสื่อสาร การทำงาน 
อย่างสร้างสรรค์ และมีคุณธรรม 
   ๕) มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา ผู้เรียนบรรลุและมีความก้าวหน้าในการ
เรียนรู้ตามหลักสูตรสถานศึกษาจากพื้นฐานเดิมใน ด้านความรู้ ความเข้าใจ ทักษะ กระบวนการต่างๆ รวมทั้งมี
ความก้าวหน้าในผลการทดสอบระดับชาติ หรือผล การทดสอบอื่นๆ  
  ๖) มีความรู้ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดีต่องานอำชีพ ผู้เรียนมีความรู้ ทักษะพื้นฐานในการ
จัดการ เจตคติท่ีดีพร้อมที่จะศึกษาต่อในระดับชั้นที่ สูงขึ้น การท างานหรืองานอาชีพ 
 ๑.๒ คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน  
  ๑) มีคุณลักษณะและค่ำนิยมที่ดีตามท่ีสถานศึกษากำหนด ผู้เรียนมีพฤติกรรมเป็นผู้ที่มีคุณธรรม 
จริยธรรม เคารพในกฎกติกา มีค่านิยมและจิตสำนึก ตามที่สถานศึกษากำหนดโดยไม่ขัดกับกฎหมายและ
วัฒนธรรมอันดีของสังคม 
  ๒) มีความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย ผู้เรียนมีความภูมิใจในท้องถิ่น เห็นคุณค่าของ
ความเป็นไทย มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ วัฒนธรรมและประเพณีไทย รวมทั้งภูมิปัญญาไทย  
  ๓) ยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย ผู้เรียนยอมรับและอยู่ร่วมกันบน
ความแตกต่างระหว่างบุคคลในด้าน เพศ วัย เชื้อชาติ ศาสนา ภาษาวัฒนธรรม ประเพณี  
  ๔) มีสุขภาวะทำร่างกาย และจิตสังคม ผู้เรียนมีการรักษาสุขภาพกาย สุขภาพจิต อารมณ์ และ
สังคม และแสดงออกอย่างเหมาะสม ในแต่ละช่วงวัยสามารถอยู่ร่วมกับคนอื่นอย่างมีความสุข เข้าใจผู้อื่น ไม่มี
ความขัดแย้งกับผู้อื่น 
 

มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ 
 ๒.๑ มีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจที่สถานศึกษากำหนดชัดเจน 
 ๒.๒ มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 
 ๒.๓ ดำเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษาและทุกกลุ่ม 
เป้าหมาย 
 ๒.๔ พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 
 ๒.๕ จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
 ๒.๖ จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ 
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คำอธิบาย  
มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ  
 เป็นการจัดระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา มีการกำหนดเป้าหมายวิสัยทัศน์และ  พันธกิจ
อย่างชัดเจน สามารถดำเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษา ในทุก
กลุ่มเป้าหมาย จัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา ดำเนินการพัฒนาครูและบุคลากรให้มี ความเชี่ยวชาญ
ทางวิชาชีพ และจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการเรียนรู้  รวมทั้งจัด
สภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้  
 ๒.๑ มีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจที่สถานศึกษากำหนดชัดเจน  สถานศึกษากำหนดเป้าหมาย 
วิสัยทัศน์ และพันธกิจ ไว้อย่างชัดเจน สอดคล้องกับบริบทของ  สถานศึกษา ความต้องการของชุมชน ท้องถิ่น 
วัตถุประสงค์ของแผนการศึกษาแห่งชาติ นโยบายของรัฐบาล และของต้นสังกัดรวมทั้งทันต่อการเปลี่ยนแปลง
ของสังคม  
 ๒.๒ มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา สถานศึกษาสามารถบริหารจัดการคุณภาพของ
สถานศึกษาอย่างเป็นระบบทั้งในส่วนการวางแผน พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา การนำแผนไปปฏิบัติเพ่ือ
พัฒนาคุณภาพการศึกษา มีการติดตามตรวจสอบ ประเมินผลและปรับปรุงพัฒนางานอย่างต่อเนื่อง มีการบริหาร
อัตรากำลัง ทรัพยากรทางการศึกษา และระบบ ดูแลช่วยเหลือนักเรียน มีระบบการนิเทศภายใน การน าข้อมูล
มาใช้ในการพัฒนา บุคลากรและผู้ที่เกี่ยวข้อง ทุกฝ่ายมีส่วนร่วมการวางแผน ปรับปรุง และพัฒนา และร่วม
รับผิดชอบต่อผลการจัดการศึกษา  
 ๒.๓ ดำเนินงานพัฒนาวิชาการที ่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษาและ ทุก
กลุ่มเป้าหมาย สถานศึกษาบริหารจัดการเก่ียวกับงานวิชาการ ทั้งด้านการพัฒนาหลักสูตร กิจกรรมเสริมหลักสูตร 
ที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้าน เชื่อมโยงวิถีชีวิตจริง และครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมาย หมายรวมถึงการจัด  การ
เรียนการสอนของกลุ่มที่เรียนแบบควบรวมหรือกลุ่มที่เรียนร่วมด้วย  
 ๒.๔ พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชำชีพ สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาครู 
บุคลากร ให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ และจัดให้มีชุมชน การเรียนรู้ทางวิชาชีพ มาใช้ในการพัฒนางานและ
การเรียนรู้ของผู้เรียน  
 ๒.๕ จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้ สถานศึกษาจัดสภาพแวดล้อม
ทางกายภาพทั้งภายในและภายนอกห้องเรียน และสภาพแวดล้อมทางสังคม  ที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้ และมี
ความปลอดภัย 
 ๒.๖ จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้  สถานศึกษา
จัดระบบการจัดหา การพัฒนาและการบริการ เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือใช้ในการบริหาร จัดการและการจัดการ
เรียนรู้ ที่เหมาะสมกับสภาพของสถานศึกษา 
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มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
 ๓.๑ จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 
 ๓.๒ ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 
 ๓.๓ มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก 
 ๓.๔ ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบและนำผลมาพัฒนาผู้เรียน 
๓.๕ มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 
คำอธิบาย  
มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
 เป็นกระบวนการจัดการเรียนการสอนตามมาตรฐานและตัวชี้วัดของหลักสูตรสถานศึกษา สร้างโอกาส  
ให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริงมีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก  สร้าง
ปฏิสัมพันธ์ที่ดี ครูรู้จักผู้เรียนเป็นรายบุคคล ดำเนินการตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบและ นำผล
มาพัฒนาผู้เรียน รวมทั้งร่วมกันแลกเปลี่ยนเรียนรู้และนำผลที่ได้มาให้ข้อมูลป้อนกลับเพื่อพัฒนาและ  ปรับปรุง
การจัดการเรียนรู้  
 ๓.๑ จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิต  
จัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามมาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัดของหลักสูตรสถานศึกษาที่เน้นให้ผู้เรียนได้  เรียนรู้โดย
ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง มีแผนการจัดการเรียนรู้ที่สามารถนำไปจัดกิจกรรมได้จริง  มีรูปแบบการ
จัดการเรียนรู้เฉพาะสำหรับผู้ที ่มีความจำเป็นและต้องการความช่วยเหลือพิ เศษ ผู้เรียนได้รับ การฝึกทักษะ 
แสดงออกแสดงความคิดเห็น สรุปองค์ความรู้ น าเสนอผลงานและสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 
 ๓.๒ ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ มีการใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ 
และแหล่งเรียนรู้ รวมทั้งภูมิปัญญาท้องถิ่นมาใช้ในการจัดการเรียนรู้ โดยสร้างโอกาสให้ผู้เรียนได้แสวงหาความรู้
ด้วยตนเองจากสื่อที่หลากหลาย  
 ๓.๓. มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก ครูผู้สอนมีการบริหารจัดการชั้นเรียน โดยเน้นการการมี
ปฏิสัมพันธ์เชิงบวก ให้เด็กรักครู ครูรักเด็ก และเด็กรักเด็ก เด็กรักที่จะเรียนรู้ สามารถเรียนรู้ร่วมกันอย่างมี
ความสุข 
 ๓.๔ ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และนำผลมาพัฒนาผู้เรียน  มีการตรวจสอบและ
ประเมินคุณภาพการจัดการเรียนรู้อย่างเป็นระบบ มีขั้นตอนโดยใช้เครื่องมือและ  วิธีการวัดและประเมินผลที่
เหมาะสมกับเป้าหมายในการจัดการเรียนรู้ และให้ข้อมูลย้อนกลับแก่ผู้เรียนเพื่อ นำไปใช้พัฒนาการเรียนรู้  
 ๓.๕ มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลป้อนกลับเพ่ือปรับปรุงและพัฒนาการจัดการเรียนรู้ ครูและผู้มี
ส่วนเกี่ยวข้องร่วมกันแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์รวมทั้งให้ข้อมูลป้อนกลับเพื่อ นำไปใช้ในการปรับปรุง
และพัฒนาการจัดการเรียนรู้ 
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มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา แนบท้ายประกาศโรงเรียนบ้านหนองเป่าปี่ 
เร่ือง  การใช้มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

เพ่ือการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 
 

มาตรฐาน/ตัวบ่งช้ี 
น้ำหนัก(คะแนน) 
ตัวบ่งชี้ รวม 

มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียน ๔๕ 
๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 

๒๕ 

๑) มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิดคำนวณ ๔ 
๒) มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความ 
    คิดเห็น และแก้ปัญหา 

๔ 

๓) มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม ๔ 
๔) มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ๔ 
๕) มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา ๔ 
๖) มีความรู้  ทักษะพื้นฐาน และเจตคติท่ีดีต่องานอาชีพ ๕ 
๑.๒ คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน 

๒๐ 
๑) การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากำหนด ๔ 
๒) ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย ๔ 
๓) การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย ๔ 
๔) สุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม ๔ 

มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ 
๒.๑ มีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจที่สถานศึกษากำหนดชัดเจน ๕ 

๓๐ 

๒.๒ มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา ๕ 
๒.๓ ดำเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษาและทุก
กลุ่มเป้าหมาย 

๕ 

๒.๔ พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ ๕ 
๒.๕ จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ ๕ 
๒.๖ จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ ๕ 
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มาตรฐาน/ตัวบ่งช้ี 
น้ำหนัก(คะแนน) 
ตัวบ่งชี้ รวม 

มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
๓.๑ จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ ๕  

๒๕ 
 

๓.๒ ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ ๕ 
๓.๓ มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก 
๓.๔ ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบและนำผลมาพัฒนาผู้เรียน 

๕ 
๕ 

๓.๕ มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการ
เรียนรู้ 

๕ 

รวม ๑๐๐ 
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ประกาศโรงเรียนบ้านหนองเป่าปี่ 

เรื่อง กำหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เพ่ือการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 
______________________________ 

 

 กฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑ นโยบายการ
ปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สองที่กำหนดเป้าหมายและยุทธศาสตร์ในการพัฒนาคุณภาพคนไทยและการศึกษา
ไทยในอนาคต ประกอบกับมีนโยบายให้ปฏิรูประบบการประเมินและการประกันคุณภาพทั้งภายในและภายนอก
ของทุกระดับก่อนจะมีการประเมินคุณภาพในรอบต่อไป จำเป็นต้องปรับปรุงมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานให้
สอดคล้องกัน จึงให้ยกเลิกประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อการ
ประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ลงวันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.
๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕ มาตรา ๙(๓) ได้กำหนดการจัดระบบ โครงสร้าง และ
กระบวนการจัดการศึกษา ให้ยึดหลักท่ีสำคัญข้อหนึ่ง คือ มีการกำหนดมาตรฐานการศึกษา และจัดระบบประกัน
คุณภาพการศึกษาทุกระดับและประเภทการศึกษา โดยมาตรา ๓๑ ให้กระทรวงมีอำนาจหน้าที ่กำกับดูแล
การศึกษาทุกระดับและทุกประเภท กำหนดนโยบาย แผนและมาตรฐานการศึกษา และมาตรา ๔๘ ให้หน่วยงาน
ต้นสังกัดและสถานศึกษาจัดให้มีระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา  และให้ถือว่าการประกันคุณภาพ
ภายในเป็นส่วนหนึ่งของการบริหารการศึกษาที่ต้องดำเนินการอย่างต่อเนื่อง โดยมีการจัดทำรายงานประจำปี
เสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัด หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และเปิดเผยต่อสาธารณชน เพื่อนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพ
มาตรฐานการศึกษา และเพ่ือรองรับการประกันคุณภาพภายนอก 
 ฉะน ั ้น  อาศ ัยอำนาจตามความในมาตรา  ๕ มาตรา  ๙ (๓ ) มาตรา ๓๑ และมาตรา  ๔๘ แห่ง
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕ ประกอบกับมติ
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานในการประชุม โรงเรียนบ้านหนองเป่าปี่ จึงประกาศกำหนดค่าเป้าหมายตาม
มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา เพื่อเป็นหลักในการเทียบเคียง
สำหรับสถานศึกษา ในการพัฒนา ส่งเสริม สนับสนุน กำกับดูแล และติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา ตาม
เอกสารแนบท้ายประกาศฉบับนี้ 

 

 ประกาศ ณ วันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖4 
 
 

     (นางสาวศิรินันท์ จีนพก) 
ครู รักษาการในตำแหน่ง 

                               ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองเป่าปี่ 
 
 

(นายสุวชาติ   หาญดำรงค์กูล) 
             ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 



59 

 

กำหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาปฐมวัยเพื่อการประกันคุณภาพภายใน 
ของโรงเรียนบ้านหนองเป่าปี่ 

แนบท้ายประกาศโรงเรียนบ้านหนองเป่าปี่ เรื่อง กำหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
เพ่ือการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ฉบับลงวันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖4 

_________________________ 
มาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา พ.ศ. ๒๕๖4 มีจำนวน ๓ 
มาตรฐาน ดังนี้ 

มาตรฐาน / ประเด็นการพิจารณา 
ค่าเป้าหมายมาตรฐาน/ 
ประเด็นการพิจารณา 

มาตรฐานที่  ๑  คุณภาพของเด็ก ระดับดี 
๑.๑ มีการพัฒนาด้านร่างกาย  แข็งแรง  มีสุขนิสัยที่ดี  และดูแลความปลอดภัยของตนเองได้ ระดับดีเลิศ 
๑.๒ มีการพัฒนาด้านอารมณ์  จิตใจ  ควบคุมและแสดงงอออกทางอารมณ์ได้ ระดับดเีลิศ 
๑.๓ มีการพัฒนาการด้านสังคม  ช่วยแหลือตนเอง  และเป็นสมาชิกที่ดีของสังคม ระดับดเีลิศ 
๑.๔ มีพัฒนาการด้านสติปัญญา  สื่อสารได้  มีทักษะการคิดพ้ืนฐานและแสวงหาความรู้ได้ ระดับดี 
มาตรฐานที่  ๒  กระบวนการบริหารและจัดการ ระดับดี 
๒.๑  มีหลักสูตรครอบคลุมพัฒนาการทั้ง ๔ ด้าน  สอดคล้องกับบริบทขอองท้องถิ่น ระดับดเีลิศ 
๒.๒  จัดครูให้เพียงพอกับชั้นเรียน ระดับดเีลิศ 
๒.๓  ส่งเสริมให้ครูมีความเชี่ยวชาญด้านกากรรจัดประสบการณ์ ระดับดี 
๒.๔  จัดสภาพแวดล้อมและสื่อเพ่ือการเรียนรู้  อย่างปลอดภัย  และเพียงพอ ระดับดีเลิศ 
๒.๕  ให้บริการสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนรู้เพ่ือสนับสนุนการจัดประสบการณ์ ระดับดเีลิศ 
๒.๖  มีระบบบริหารคุณภาพที่เปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วม ระดับดี 
มาตรฐานที่  ๓  การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นสำคญั ระดับดี 
๓.๑  จัดประสบการณ์ที่ส่งเสริมให้เด็กมีการพัฒนาการทุกด้านอย่างสมดุลเต็มศักยภาพ ระดับดีเลิศ 
๓.๒  สร้างโอกาสให้เด็กได้รับประสบการณ์ตรง  เล่นและปฏิบัติอย่างมีความสุข ระดับดเีลิศ 
๓.๓  จัดบรรยากาศท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ใช้สื่อเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับวัย ระดับดเีลิศ 
๓.๔  ประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริงแลละนำผลประเมินพัฒนาการเด็กไปปรับปรุงการ
จัดประสบการณ์และพัฒนาเด็ก 

ระดับดี 

* หมายเหตุ 
การกำหนดค่าเป้าหมาย 
   ๑. ศึกษาข้อมูลเดิม ผลการประเมินต่าง ๆ ที่ผ่านมา เพ่ือเป็นข้อมูลพ้ืนฐานในการกำหนดค่าเป้าหมาย 
   ๒. การกำหนดค่าเป้าหมาย แต่ละมาตรฐานควรกำหนดเป็นระดับคุณภาพ ๕ ระดับ เพ่ือให้สอดคล้องกับการ
ประเมิน ดังนี้ 
 ระดับ ๕ ยอดเยี่ยม 
 ระดับ ๔ ดีเลิศ 
 ระดับ ๓ ดี 
 ระดับ ๒ ปานกลาง 
 ระดับ ๑ กำลังพัฒนา 
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 ๓. การกำหนดค่าเป้าหมายในแต่ละประเด็นพิจารณา จะกำหนดเป็นระดับคุณภาพ หรือเป็นร้อยละตามความ
เหมาะสมกับบริบทของสถานศึกษา 
การกำหนดค่าแปลผลการประเมินภายในระดับปฐมวัย 
 

ช่วงคะแนน ร้อยละ ระดับคุณภาพ ระดับคุณภาพ 
๕.๙๗  ขึ้นไป ร้อยละ ๙๐ ขึ้นไป ๕ ยอดเยี่ยม 
๕.๖๘ – ๕.๙๖ ร้อยละ  ๘๐ – ๘๙ ๔ ดีเลิศ 
๔.๔๙ – ๕.๖๗ ร้อยละ  ๗๐ – ๗๙ ๓ ดี 
๓.๔๙ – ๔.๔๘ ร้อยละ  ๖๐ – ๖๙ ๒ ปานกลาง 
๐.๐๐ – ๓.๔๙ ต่ำกว่าร้อยละ  ๖๐ ๑ กำลังพัฒนา 
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การกำหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการประกันคุณภาพภายใน 
ของโรงเรียนบ้านหนองเป่าปี่  

แนบท้ายประกาศโรงเรียนบ้านหนองเป่าปี่ เรื่อง กำหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
เพ่ือการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ฉบับลงวันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖4 

_________________________ 
มาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา พ.ศ. ๒๕๖4 มีจำนวน ๓ 
มาตรฐาน ดังนี้ 
 

มาตรฐาน/ตัวบ่งช้ี 
กำหนดค่าเป้าหมาย

ตามมาตรฐาน/
ประเด็นการพิจารณา 

มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียน ระดับดีเลิศ 
๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน ระดับยอดเยี่ยม 
๑) มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิดคำนวณ ระดับยอดเยี่ยม 

๒) มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็น และแก้ปัญหา 

ระดับยอดเยี่ยม 

๓) มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม ระดับดี 
๔) มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ระดับยอดเยี่ยม 

๕) มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา ระดับยอดเยี่ยม 
๖) มีความรู้  ทักษะพื้นฐาน และเจตคติท่ีดีต่องานอาชีพ ระดับยอดเยี่ยม 

๑.๒ คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน ระดับยอดเยี่ยม 
๑) การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากำหนด ระดับยอดเยี่ยม 

๒) ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย ระดับดีเลิศ 
๓) การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย ระดับดีเลิศ 

๔) สุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม ระดับยอดเยี่ยม 
มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ ระดับดีเลิศ 
๒.๑ มีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจที่สถานศึกษากำหนดชัดเจน ระดับดี 

๒.๒ มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา ระดับดีเลิศ 
๒.๓ ดำเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษาและทุก
กลุ่มเป้าหมาย 

ระดับดีเลิศ 

๒.๔ พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ ระดับยอดเยี่ยม 

๒.๕ จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ ระดับยอดเยี่ยม 
๒.๖ จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ ระดับดีเลิศ 
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มาตรฐาน/ตัวบ่งช้ี 
กำหนดค่าเป้าหมาย

ตามมาตรฐาน/
ประเด็นการพิจารณา 

มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ระดับดีเลิศ 
๓.๑ จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ ระดับดี 
๓.๒ ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ ระดับดี 
๓.๓ มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก ระดับยอดเยี่ยม 
๓.๔ ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบและนำผลมาพัฒนาผู้เรียน ระดับดีเลิศ 
๓.๕ มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการ
เรียนรู้ 

ระดับดีเลิศ 

  

* หมายเหตุ 
การกำหนดค่าเป้าหมาย 
   ๑.  ศึกษาข้อมูลเดิม ผลการประเมินต่าง ๆ ที่ผ่านมา เพ่ือเป็นข้อมูลพื้นฐานในการกำหนดค่าเป้าหมาย 
   ๒. การกำหนดค่าเป้าหมาย แต่ละมาตรฐานควรกำหนดเป็นระดับคุณภาพ ๕ ระดับ เพื่อให้สอดคล้องกับการ
ประเมิน ดังนี้ 
 ระดับ ๕ ยอดเยี่ยม 
 ระดับ ๔ ดีเลิศ 
 ระดับ ๓ ดี 
 ระดับ ๒ ปานกลาง 
 ระดับ ๑ กำลังพัฒนา 
 ๓. การกำหนดค่าเป้าหมายในแต่ละประเด็นพิจารณา จะกำหนดเป็นระดับคุณภาพ หรือเป็นร้อยละ ตามความ
เหมาะสมกับบริบทของสถานศึกษา 
 

การกำหนดค่าแปลผลการประเมินภายในiระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 

ช่วงคะแนน ร้อยละ ระดับคุณภาพ ระดับคุณภาพ 

4.50  -   5.00 ร้อยละ ๙๐ ขึ้นไป ๕ ยอดเยี่ยม 

3.75  -   4.49 ร้อยละ  ๘๐ – ๘๙ ๔ ดีเลิศ 

3.00   -   3.74 ร้อยละ  ๗๐ – ๗๙ ๓ ดี 

2.50 -   2.99 ร้อยละ  ๖๐ – ๖๙ ๒ ปานกลาง 

00.0 -   2.49 ต่ำกว่าร้อยละ  ๖๐ ๑ กำลังพัฒนา 
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แผนการดำเนนิโครงการและกิจกรรม  จำแนกตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 

มาตรฐานที่ ๑ ด้านคุณภาพของผู้เรียน 
 ๑. โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางเรียน 

2. โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย 
    3. โครงการคนดีวิถีพุทธ 
 4. โครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
 5. โครงการส่งเสริมสุขภาพ 

6. โครงการวันสำคัญ 
7. โครงการเรียนฟรี ๑๕ ปีอย่างมีคุณภาพ 
8. โครงการโรงเรียนคุณธรรมและโรงเรียนสุจริต 
9. โครงการโรงเรียนส่งเสริมประชาธิปไตย 
๑0. โครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข 

 11. โครงการอาหารกลางวัน 
มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ 

๑. โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
2. โครงการพัฒนาการศึกษา 

3. โครงการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา 
4. โครงการเรียนฟรี ๑๕ ปีอย่างมีคุณภาพ 
5. โครงการพัฒนาระบบบริหารงบประมาณ 
6. โครงการสาธารณูปโภคในโรงเรียน 
7. โครงการจัดหาบุคลากรเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอน 

๘. โครงการรวมพลังแยก ละ ลด หมดปัญหาขยะ 

9. โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ 
๑0. โครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข 

11. โครงการพัฒนาระบบงานธุรการและงานสารบรรณ 

๑2. โครงการเฝ้าระวังป้องกันการควบคุมเชื้อโคโรนา 2019 (COVID-19) 
มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 

1. โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางเรียน 
2. โครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน  
3. โครงการเรียนฟรี ๑๕ ปี อย่างมีคุณภาพ 
4. โครงการสานสัมพันธ์ชุมชน 

 5. โครงการเศรษฐกิจพอเพียง 
6. โครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข 
7. โครงการพัฒนาการเรียนการสอน 
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รายช่ือคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนบ้านหนองเป่าปี่ 
ประจำปีการศึกษา  ๒๕๖4 

 
๑.  นายสุวชาติ    หาญดำรงค์กูล   ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา  ประธานกรรมการ 
2.  นายอุดร    ประพันธ์ศิริ ผู้แทนองค์กรชุมชน   กรรมการ 
๓.  นางสาวปานทิพย์   ดีเด่น  ผู้แทนครู      กรรมการ   
4.  นายเผียน    เพียรพร้อม   ผู้ทรงคุณวุฒิ    กรรมการ 
๕.  นายอุดม     ประพันธ์ศิริ ผู้แทนองค์กรปกครองท้องถิ่น  กรรมการ 
6.  นายสมโภช  ประพันธ์ศิริ ผู้แทนศิษย์เก่า    กรรมการ 
7.  พระบุญเยี่ยม   จญฺทปัญโญ ผู้แทนพระภิกษุ      กรรมการ 
8.  นางกิมไลย์    หอมประทุม   ผู้แทนผู้ปกครอง    กรรมการ 
๙.  นางสาวศิรินันท์        จีนพก  ครู รักษาการในตำแหน่ง   กรรมการและเลขานุการ    

 ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองเป่าปี่            
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คณะผู้จัดทำ 
 
คณะที่ปรึกษา 
 ๑. นางสาวศริินันท ์ จีนพก            ครู รักษาการในตำแหน่ง 

ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองเป่าปี่ 
 ๒. นางฉวีวรรณ   หอธรรมกุล  ศึกษานิเทศก์ สพป.ปข ๒    
 ๒. นายสุวชาติ     หาญดำรงค์กูล  ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน
        
คณะทำงาน 
 ๑. นางสาวศิรินันท์  จีนพก   ครู คศ.๒ 
 ๒. นางสาวปานทิพย์   ดีเด่น   ครู คศ.๑ 
 ๓. นางสาวปภัสรา วิเชียรฉาย  ครู คศ.๑ 
 ๔.  นางสาวน้ำฝน ใจตรง   ครูผู้ช่วย 
 ๕.  นางสาวรจนา รอดพยุง   ครูอัตราจ้าง 
 ๖.  นางสาวสลลิทิพย ์ ยิ้มใย   ครูอัตราจ้าง 
 ๗.  พระบุญเยี่ยม   จญฺทปัญโญ  กรรมการสถานศึกษา 
 ๘.  นายอุดร    ประพันธ์ศิริ  กรรมการสถานศึกษา 
 ๙.  นายอุดม     ประพันธ์ศิริ  กรรมการสถานศึกษา 
 ๑๐.นายเผียน    เพียรพร้อม    กรรมการสถานศึกษา 
 ๑๑. นางกิมไลย์  หอมประทุม    กรรมการสถานศึกษา 
 ๑๒. นายสมโภช  ประพันธ์ศิริ  กรรมการสถานศึกษา 
 

 รายงานประจำปีของสถานศึกษาฉบับนี้ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน
ของโรงเรียนเรียบร้อยแล้ว 
 
 
 
 

 
 

(นายสุวชาติ  หาญดำรงค์กูล) 
ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
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มาตรฐานท่ี 1 
คุณภาพผู้เรียน 



67 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



68 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

มาตรฐานท่ี 2 
การบริหารและการจดัการ 
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มาตรฐานท่ี 3 
กระบวนการจัดการเรยีนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
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รางวัลระดับสถานศึกษา 
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ผลการประเมินภายนอกรอบสาม 
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