
 
 
 

โรง 

 
โรงเรียนบ้านบึงแก 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑ 
สำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ    

      
   รายงานการประเมินตนเอง 
     ( Self-Assessment  Report : SAR ) 

 ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 

 



 
๒ 

คำนำ 
 
 
  รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา เป็นการสรุปผลการจัดการศึกษาท่ีสะท้อนผล 
การพัฒนาคุณภาพของสถานศึกษาตามทิศทางและเป้าหมายท่ีกำหนดร่วมกันอย่างต่อเนื่องตลอดปีการศึกษา 
ต้ังแต่การสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการประกันคุณภาพภายใน  การวางแผนการประเมิน เก็บรวบรวม
ข้อมูล วิเคราะห์จุดเด่น  จุดท่ีควรพัฒนา  ระบุแนวทางการพัฒนาสถานศึกษาในอนาคตและสรุปผลการ
ประเมินตลอดจนถึงการนำผลการประเมินไปใช้ในการวางแผนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาในปีการศึกษา
ต่อไปอย่างมีระบบ  และเมื่อส้ินสุดปีการศึกษาสถานศึกษาจัดทำรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา   
ซึ่งเป็นผลสำเร็จจากการบริหารจัดการศึกษาท่ีสอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน        
๓  มาตรฐาน ได้แก่ คุณภาพของผู้เรียน  กระบวนการบริหารและจัดการ  และการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้น
เด็กเป็นสำคัญ เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา (ตามกฎกระทรวงการประกันคุณภาพ พ.ศ.
๒๕๖๑)  ในรอบปีท่ีผ่านมา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำเสนอผลการจัดการศึกษาท้ังด้านผลผลิตและผลลัพธ์ท่ี
เกิดขึ้นตามแผนและตามระบบประกันคุณภาพของสถานศึกษาในรอบปีท่ีผ่านมา   และเพื่อให้สถานศึกษาได้ใช้
ประโยชน์ในการปรับปรุงแผนและระบบประเมินคุณภาพภายใน แล้วนำเสนอผลการจัดการศึกษาต่อหน่วยงาน
ต้นสังกัด  หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง และเปิดเผยต่อสาธารณชน เพื่อทำให้เกิดความมั่นใจแก่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุก
ฝ่ายว่า    การจัดการศึกษาของสถานศึกษาได้มาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษาตามกฎกระทรวงการ
ประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.๒๕๖๑ มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลอย่างแท้จริง  

  โรงเรียนบ้านบึงแก  ขอขอบคุณ คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้ปกครองชุมชน 
คณะครู บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียนทุกคน ท่ีให้ความร่วมมือ และช่วยกันพัฒนาคุณภาพการจัด
การศึกษาของโรงเรียนบ้านบึงแก ให้บรรลุเป้าหมายตามท่ีกำหนดไว้เป็นอย่างดี 

   

 
                                                                              

                                                                                  โรงเรียนบ้านบึงแก 



 
๓ 

สารบญั 

เร่ือง                                                                                                      หน้า  
 
คำนำ                                                                                                        ๒                                                                                    

 
 

 

สารบัญ                                                                                                      ๓ 
 

 

บทสรุปสำหรับผู้บริหาร                                                                                   ๖  
❖ ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน                                                                          ๖  

 
ส่วนที่ ๑ ข้อมูลพื้นฐานของสถานศึกษา                                                                  ๑๐  
❖ ข้อมูลท่ัวไป                                                                                      ๑๐  

- สถานศึกษา (ที่ต้ัง/โทรศัพท์/Website/E-mail/ระดับชัน้ที่เปิดการสอน)                       ๑๐ 
- พื้นท่ีท้ังหมด                                                                                    ๑๐ 
- ประวัติโรงเรียนโดยย่อ                                                                        ๑๐ 
- สภาพเศรษฐกิจ สังคม และชุมชน                                                           ๑๑ 
- การจัดการศึกษา/โครงสร้างการบริหารงานโรงเรียน                                      ๑๒ 

o การจัดการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
o โครงสร้างการบริหารงาน 
o รูปแบบการบริหารสถานศึกษา 

- ผู้อำนวยการโรงเรียน                                                                          ๑๕ 
❖ วิสัยทัศน์/อัตลักษณ์/เอกลักษณ์/ปรัชญาการจัดการศึกษา/พันธกิจ                          ๑๕ 
❖ ข้อมูลอาคารสถานท่ี                                                                                ๑๖ 

- จำนวนห้องและสถานท่ี                                                                       ๑๖ 
- การใช้แหล่งเรียนรู้ภายในและภายนอกโรงเรียน                                           ๑๖ 

 

❖ ข้อมูลครูและบุคลากร                                                                              ๑๗  

❖ ข้อมูลนักเรียน                                                                                       ๑๘  
- ข้อมูลนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๔                                                          ๑๘ 
- ข้อมูลผู้สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๔                                               ๑๘ 
- ข้อมูลจำนวนนักเรียนเปรียบเทียบ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ – ๒๕๖๔                       ๑๘ 

 

❖ ข้อมูลสารสนเทศผลการจัดการศึกษา                                                            ๑๙  
- ผลการจัดการเรียนรู้ตามหลักสูตรสถานศึกษา ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน                 ๑๙ 
- ผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์                                                  ๑๙ 
- ผลการอ่าน คิด วิเคราะห์ เขียน                                                              ๒๐ 

 

- ผลการประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน                                                       ๒๐ 
- ผลการประเมินสมรรถนะสำคัญ                                                              ๒๑ 

 

  



 
๔ 

❖ ข้อมูลผลทดสอบระดับชาติ                                                                        ๒๑  
- ผลการทดสอบระดับชาติของผู้เรียนด้านการอ่าน (RT)                                   ๒๑ 

ระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๑    
o คะแนนเฉล่ียร้อยละของจำนวนนักเรียนท่ีมีผลประเมิน 

ความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน จำแนกตามระดับคุณภาพ 
o แผนภูมิเปรียบเทียบผลประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน  

ระหว่างปีการศึกษา ๒๕๖๒ - ๒๕๖๔ 
- ผลการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๓                      ๒๓ 

o ผลการเปรียบเทียบผลการประเมินทดสอบความสามารถ 
พื้นฐานของผู้เรียน ระหว่างปีการศึกษา ๒๕๖๒ - ๒๕๖๔ 

o แผนภูมิเปรียบเทียบร้อยละผลการประเมินทดสอบความสามารถ 
พื้นฐานของผู้เรียน ระหว่างปีการศึกษา ๒๕๖๒ - ๒๕๖๔ 

- ผลการประเมินคุณภาพผู้เรียน (O-NET) ระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๖                 ๒๕ 
o ผลการเปรียบเทียบผลการประเมินทดสอบความสามารถพื้นฐาน 

ของผู้เรียนระดับชาติ ระหว่างปีการศึกษา ๒๕๖๒ - ๒๕๖๔ 
o แผนภูมิเปรียบเทียบร้อยละผลการประเมินทดสอบความสามารถ 

พื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ ระหว่างปีการศึกษา ๒๕๖๒ – ๒๕๖๔ 

 

-   
  
  
ส่วนที่ ๒ รายงานผลการประเมินตนเองตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  
❖ สรุปผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา (ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน)                    ๒๘  

- มาตรฐานท่ี ๑ คุณภาพของผู้เรียน                                                           ๒๘  
- มาตรฐานท่ี ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ                                        ๓๐  
- มาตรฐานท่ี ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ               ๓๑ 

 
  

ภาคผนวก 
 

  

❖ ประกาศ เรื่อง การกำหนดมาตรฐานและกำหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐาน                ๓๕ 
การศึกษาระดับระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพภายใน 
โรงเรียนบ้านบึงแกปีการศึกษา ๒๕๖๔ 

 

❖ ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษาตามมาตรฐานท่ีกำหนด                                ๓๗  

❖ คำส่ังแต่งต้ังคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๔  ๓๙  

❖ หนังสือเชิญผู้ทรงคุณวุฒิเป็นกรรมการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา                 ๔๒ 
ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 

❖ คำส่ังแต่งต้ังคณะกรรมการจัดทำรายงานผลการประเมินตนเอง (SAR)                      ๔๓ 
ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ 

 



 
๕ 

❖ คำส่ังมอบหมายงาน                                                                                 ๔๕ 
❖ คำส่ังนิเทศภายใน/PLC                                                                             ๕๒ 

 

❖ ภาพกิจกรรม/เกียรติบัตร                                                                          ๕๓ 
❖ ความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษา                                                   ๕๗ 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
๖ 

บทสรุปของผู้บริหาร 

 
ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
 
❖ ผลการประเมินตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

 
โรงเรียนบ้านบึงแก จัดการเรียนการสอนระดับประถมศึกษา ตามหลักสูตรการศึกษาระดับ

ประถมศึกษา ปีพุทธศักราช ๒๕๕๑ (ฉบับปรับปรุง ๒๕๖๐)  โดยใช้นวัตกรรม BBL และ Active learning มี
นักเรียนประถมศึกษาปีท่ี ๑-๖ รวม ๘๙ คน จัดเป็น ๖ ห้องเรียน มีครูผู้สอน ๖ คน ได้จัดทำรายงานการ
ประเมินตนเอง (SAR) ปีการศึกษา ๒๕๖๔ เปิดเผยการประเมินคุณภาพของผู้เรียนต่อคณะกรรมการ
สถานศึกษา ผู้ปกครอง หน่วยงานต้นสังกัด และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ซึ่งมีผลการประเมินดังต่อไปนี้ 

ผลการประเมินคุณภาพการจัดการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานตามมาตรฐานการศึกษาของ
โรงเรียนบ้านบึงแก อยู่ในระดับคุณภาพ ดี   ซึ่งมาตรฐานท่ี ๑ คุณภาพของผู้เรียน มีผลการประเมิน อยู่ใน
ระดับคุณภาพ ดี  มาตรฐานท่ี ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ  มีผลการประเมิน  อยู่ในระดับคุณภาพ 
ดีเลิศ  และมาตรฐานท่ี ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ มีผลการประเมินอยู่ใน
ระดับคุณภาพ ดีเลิศ 

   ด้านคุณภาพของผู้เรียน สถานศึกษาได้กำหนดค่าเป้าหมายในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน โดย
วิเคราะห์มาตรฐานการเรียนรู้จากหลักสูตรแกนกลางการศึกษาและหลักสูตรสถานศึกษา เพื่อท่ีจะได้ทราบว่า
ผู้เรียนในแต่ละระดับช้ัน ต้องการอะไร จะสอนอย่างไร และประเมินอย่างไร ให้ผู้เรียนพึงรู้ ปฏิบัติได้ มี
คุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมท่ีพึงประสงค์ตามหลักสูตร มีการออกแบบการจัดการเรียนรู้ท่ีเหมาะสมกับ
ผู้เรียน โดยมีกระบวนการพัฒนาผู้เรียนด้วยวิธีการท่ีหลากหลาย ครูจัดการเรียนรู้ให้เป็นไปตามศักยภาพของ
ผู้เรียน และเป็นไปตามมาตรฐานและตัวชี้วัดของหลักสูตร โดยมีการจัดการเรียนรู้ท้ังรูปแบบลงมือปฏิบัติจริง 
แบบร่วมมือกันเรียนรู้ แบบใช้กระบวนการคิดกระบวนการใช้ปัญหาเป็นหลัก และเน้นเรื่องการอา่นออกของ
ผู้เรียนเป็นเรื่องสำคัญท่ีสุดโดยมุ่งพัฒนาให้ผู้เรียนทุกคนอ่านออกและเขียนได้ต้ังแต่ระดับช้ัน ป.1 พัฒนาครูทุก
คนให้มีความ สามารถในการนำเทคนิควิธีสอนให้ตรงตามศักยภาพผู้เรียน ใช้ส่ือเทคโนโลยีในการจัดการเรียน
การสอน  จากวิธีการพัฒนาดังกล่าว ในการประเมินคุณภาพผู้เรียนในปีการศึกษา ๒๕๖๓ ด้านผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน ด้านทักษะกระบวนการ และด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์  พบว่า    ผลการประเมินผลสัมฤทธิ์
ทางวิชาการผู้เรียนสามารถอ่านออก เขียนได้ ตามมาตรฐานในแต่ละระดับ ช้ันสามารถเขียนส่ือสารได้ สามารถ
ทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ กล้าแสดงออก และแสดงความคิดเห็นหรือวิพากษ์ได้อย่างสร้างสรรค์ สืบค้นข้อมูลหรือ
แสวงหาความรู้จากส่ือ เทคโนโลยีได้ด้วยตนเอง สามารถวิเคราะห์ จำแนกแยกแยะได้ว่าส่ิงไหนดี สำคัญ 
จำเป็น รวมทั้งรู้เท่าทันส่ือและสังคมท่ีเปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็ว ผู้เรียนรู้และตระหนักถึงโทษและพิษภัยของส่ิง
เสพติด เลือกรับประทานอาหารท่ีสะอาดและมีประโยชน์ต่อร่างกาย รักการออกกำลังกาย นกัเรียนทุกคน
สามารถเล่นกีฬาได้อย่างน้อยคนละประเภท ยอมรับในกฎกติกาของกลุ่ม ของสถานศึกษา ของสังคม มีทัศนคติ
ท่ีดีต่ออาชีพสุจริต รวมถึงมีความเข้าใจเรื่องความแตกต่างระหว่างบุคคลและระหว่างวัย  

ด้านกระบวนการบริหารและการจัดการ  สถานศึกษาได้วิเคราะห์สภาพปัญหาของปีการศึกษาท่ีผ่าน
มาและได้นำผลการวิเคราะห์ไปพัฒนาการบริหารอย่างเป็นระบบ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด  โดยมีการ



 
๗ 

ร่วมกันกำหนดแนวทางการปฏิบัติงานโดยการวิเคราะห์ สภาพความต้องการ ปัญหา สาเหตุและความจำเป็น
ของสถานศึกษา เพื่อกำหนดเป้าหมาย วิสัยทัศน์และพันธกิจสอดคล้องกับสภาพปัญหาความต้องการพัฒนา
ของสถานศึกษา ความต้องการของชุมชน และสอดคล้องกับแนวทางการปฏิรูปตามแผนการศึกษาแห่งชาติ  
จัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา และแผนปฏิบัติการประจำปีท่ีสอดคล้องกับการพัฒนาผู้เรียนทุก
กลุ่มเป้าหมาย มีการกำหนดผู้รับผิดชอบและมอบหมายการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามท่ีแผนงานกำหนด มีการ
แบ่งอำนาจหน้าท่ีในการทำงาน จัดสรรทรัพยากรตามความต้องการเหมาะสม จัดโครงสร้างท่ียื่นหยุ่น กำหนด
บุคลากรท่ีรับผิดชอบงานสอดคล้องกับความรู้ความสามารถและความเช่ียวชาญ  นำการเปล่ียนแปลงมาพัฒนา
ให้สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริง มีการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความรู้ความชำนาญตาม 
มาตรฐานตำแหน่ง  สถานศึกษามีข้อมูลสารสนเทศท่ีเป็นปัจจุบัน มีความถูกต้อง ครบถ้วน ทันสมัย  สามารถ
นำไปประยุกต์ใช้ได้     มีกิจกรรมจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมท่ีกระตุ้นผู้เรียนให้ใฝ่เรียนรู้ และ
เปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องและบุคลากรมีส่วนร่วมในการวางแผนงาน ให้บุคลากรทุกระดับร่วมประเมินผลงาน
ตามสภาพจริง มีการประชุมร่วมกับบุคลากรเพื่อรับฟังความคิดเห็น ให้การช่วยเหลือกำกับดูแลและแนะนำการ
ทำงานแก่บุคลากร ดูแลด้านการปฏิบัติงาน ด้านการตรวจสอบอย่างชัดเจน เพื่อส่งเสริมความก้าวหน้าในการ
ปฏิบัติงาน ตลอดจนปรับปรุงการปฏิบัติงานโดยผ่านการยอมรับจากผู้เกี่ยวข้อง มีการนำผลการประเมินไป
ปรับปรุงพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา พร้อมท้ังเผยแพร่ผลการดำเนินงานทางเว็บไซต์รายงานผลการประเมิน
ตนเองให้หน่วยงานต้นสังกัดอย่างต่อเนื่อง 

 
ด้านการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ครูผู้สอนทุกคนดำเนินการวิเคราะห์หลักสูตร 

แกนการกลางศึกษา หลักสูตรสถานศึกษาและวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคล เพื่อเห็นถึงสภาพปัญหาและการ
กำหนดเป้าหมาย ออกแบบการเรียนรู้ท่ีจะจัดการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียน ท่ีมุ่งเน้นกระบวนการคิด การปฏิบัติจริง 
เพื่อนำไปสู่การเรียนรู้ท่ีลึกซึ้งและคงทน  ตามมาตรฐานและตัวชี้วัดของหลักสูตรสถานศึกษา ครูรู้จักผู้เรียนเป็น
รายบุคคล ดำเนินการตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และนำผลมาพัฒนาผู้เรียน รวมทั้งร่วมกัน
แลกเปล่ียนเรียนรู้และนำผลท่ีได้มาปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ ผู้บริหารส่งเสริมให้ครูทุกคนจัดการเรียนการ
สอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ  มีการบูรณาการภาระงาน ช้ินงาน ปรับโครงสร้างรายวิชา หน่วยการเรียนรู ้   
สัดส่วนคะแนนแต่ละหน่วย กำหนดคุณลักษณะอันพึงประสงค์ท่ีสอดคล้องกับหน่วยการเรียนรู้ สนับสนุนให้ครู
จัดการเรียนการสอนท่ีสร้างโอกาสให้นักเรียนทุกคนมีส่วนร่วม ได้ลงมือปฏิบัติจริง จนสรุปความรู้ได้ด้วยตนเอง 
จัดการเรียนการสอนท่ีเน้นทักษะการคิด เช่น จัดการเรียนรู้ด้วยโครงงาน ครูใช้ส่ือการเรียนการสอนท่ีเหมาะสม
กับวัยของผู้เรียน นำนวัตกรรมและเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ในการติดต่อส่ือสารกับผู้เรียน ในช่วงสถานการณ์
การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า เพื่อให้ผู้เรียนได้มีการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง  รวมถึงการนำภูมิปัญญาท้องถิ่นมา
ใช้ในการจัดการเรียนรู้ ครูมีการบริหารจัดการช้ันเรียนเชิงบวก เน้นการมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้เรียนกับครู      
ครูกับผู้เรียน ผู้เรียนกับผู้เรียน ปลูกฝังให้ผู้เรียนรักการเรียนรู้และสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุข 
ประเมินผู้เรียนอย่างมีข้ันตอน ใช้เครื่องมือ วิธีการวัดและประเมินผลท่ีเหมาะสม ครูผู้สอนร่วมกันแลกเปล่ียน
ความรู้และประสบการณ์  (PLC)  เป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ  เพื่อนำผลนำไปใช้ในการปรับปรุง /
พัฒนาการจัดการเรียนรู้ของผู้เรียน  



 
๘ 

  
จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา 

๑. ผู้เรียนสามารถอ่านออก เขียนได้   
๒. ผู้เรียนสามารถใช้เทคโนโลยีในการแสวงหา   
ความรู้ได้ด้วยตนเอง 
๓. ผู้เรียนมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง มีสมรรถภาพ   
ทางกายและน้ำหนักส่วนสูงตามเกณฑ์ 
๔. ผู้เรียนมีความสามารถด้านกีฬา เป็นท่ียอมรับ   
ของโรงเรียนในกลุ่มสถานศึกษา 
๕. ผู้เรียนเคารพกฎกติกาและมารยาทของสังคม 
๖. โรงเรียนมีการบริหารและการจัดการอย่างเป็น

ระบบ มีการปรับแผนพัฒนาคุณภาพการจัด
การศึกษา แผนปฏิบัติการประจำปี ท่ีสอดคล้อง
กับผลการจัดการศึกษา สภาพปัญหา ความ
ต้องการพัฒนา และนโยบายการปฏิรูปการศึกษา  

๗. ครูต้ังใจ มุ่งมั่นในการพัฒนาการสอน 
๘. ครูจัดกิจกรรมให้นักเรียนแสวงหาความรู้จากส่ือ

เทคโนโลยีด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง 
๙. ครูให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการจัดบรรยากาศ  
   สภาพแวดล้อมท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้    
๑๐. ครูจัดกิจกรรมให้นักเรียนเรียนรู้โดยการคิด ได้

ปฏิบัติจริงวิธีการและแหล่งเรียนรู้ท่ีหลากหลาย 

๑. พัฒนาการคิดวิเคราะห์และต้องพัฒนาทักษะ
การแก้ปัญหาตามสถานการณ์ต่างๆ 
๒. พัฒนาค่าเฉล่ียผลการทดสอบระดับชาติของ 
๓. สร้างเครือข่ายความร่วมมือของผู้มีส่วน
เกี่ยวข้องในการจัดการศึกษาของโรงเรียนให้มี
ความเข้มแข็ง  
๔. ครูควรนำภูมิปัญญาท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการจัด 
   กิจกรรมให้นักเรียนได้เรียนรู ้
๕.ครูควรนำการวิจัยในช้ันเรียนมาเป็นส่วนช่วยใน 
   การจัดการเรียนการสอน 

  
แผนการดำเนินงานเพื่อให้ยกระดับ   

จากผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา  มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพของผู้เรียน ระดับการศึกษาข้ัน
พื้นฐาน ปีการศึกษา 2564  ได้ผลการประเมินระดับ ดี  สถานศึกษาจึงได้กำหนดแผนการดำเนินงานในปี
การศึกษา 2565  เพื่อใหผ้ลการประเมินคุณภาพของผู้เรียนได้ระดับท่ีสูงขึ้น ดังนี ้

1. จัดกิจกรรมการเรียนรู้ท่ีเน้นกระบวนการพฒันาผู้เรียนเป็นรายบุคคลให้ชัดเจนขึ้น 
2. ส่งเสริมให้ครูเห็นความสำคัญของการจัดการเรียนรู้ท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ การจัดทำวิจัยในช้ัน 

เรียน เพื่อพัฒนาผุ้เรียนให้สามารถเรียนรู้ได้เต็มศักยภาพ 
3. พัฒนาบุคลากรโดยส่งเข้ารับการอบรม แลกเปล่ียนเรียนรู้ในงานท่ีได้รับมอบหมาย ติดตามผลการ 

นำไปใช้และผลท่ีเกิดกับผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง 
4. จัดกิจกรรมท่ีส่งเสริมความสามารถด้านวิชาการ ดนตรี กีฬา ศิลปะและการงานอาชีพ 
5. จัดกิจกรรมท่ีส่งเสริมด้านคุณธรรม จริยธรรม 
6. ส่งเสริมการนำภูมิปัญญาท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมกรเรียนรู้ อย่างเป็นรูปธรรม 
7. จัดสภาพแวดล้อมท้ังในห้องเรียนและนอกห้องเรียนให้เหมาะแก่การเรียนรู้ของผู้เรียน 

 



 
๙ 

 
 
 

 
 
 
 

 
 

ส่วนที่ ๑ 
ข้อมูลพื้นฐานของโรงเรียนบ้านบึงแก 
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ส่วนที่ ๑ 
ข้อมูลพื้นฐานของโรงเรียนบ้านบึงแก 

 
 

 
 
❖ โรงเรียนบ้านบึงแก 

ท่ีต้ัง :  หมู่ท่ี ๔  ตำบลโนนท่อน  อำเภอเมือง  จังหวัดขอนแก่น  ๔๐๐๐๐ 
โทรศัพท์ :  ๐๘๙-๙๔๒๖๔๐๖     
Website :  http://bbk.kkzone1.go.th/ 
E-mail :  bkschool2019@gmail.com 
ระดับท่ีเปิดสอน : ช้ันอนุบาลปีท่ี ๑ – ช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๖ 
 

❖ พ้ืนท่ีท้ังหมด 
พื้นท่ีท้ังหมด  :  ๓๕ ไร่  ๒ งาน  ๓๗.๙ ตารางวา    
 

 
 
 
 
 
 
 
 

พ้ืนท่ีโรงเรียนบ้านบึงแก ภาพ จาก Google Maps  
 

❖ ประวัติโรงเรียนโดยย่อ 
โรงเรียนบ้านบึงแกต้ังขึน้เมื่อวันท่ี   ๗  เดือนพฤษภาคม  พ.ศ. ๒๔๘๓  เป็นโรงเรียนบำรุง 

นายอำเภอ  โดยอาศัยศาลาวัดเป็นสถานท่ีศึกษา   จนถึงวันท่ี  ๙  เดือนสิงหาคม  พ.ศ. ๒๕๐๑ คณะ
ครู   คณะสงฆ์  ชาวบ้านบึงแก   พร้อมด้วยคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐานได้ช่วยกันสร้างเป็น
โรงเรียนเอกเทศช่ัวคราวขึ้นท่ีท่ีดินของโรงเรียนในปัจจุบัน  เดิมช่ือโรงเรียนประชาบาล   ตำบลสำราญ   
ต้ังท่ีวัดทรายบึงสำราญ  บ้านบึงแก  โดยมีนายทองพูน   ศรีอีสาน   เป็นครูใหญ่   

- พ.ศ.๒๔๘๕  นายหนู    ศรีคำม้วน   ย้ายมาดำรงตำแหน่งครูใหญ่ 
- พ.ศ.๒๔๙๐  นายมานพ    หล้าจันทร์ดา   ย้ายมาดำรงตำแหน่งครูใหญ่ 

ข้อมูลท่ัวไป 
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- พ.ศ.๒๕๐๘  นายลิขิต   อุ่นผาง   ย้ายมาดำรงตำแหน่งครูใหญ่ 
- พ.ศ.๒๕๒๐  นายสุรพงษ์ โฉมสุภาพ ได้รับคำส่ังแต่งต้ังเป็นครูใหญ่แทนนายลิขิต  อุ่นผาง  

ท่ีเกษียณอายุราชการ 
- พ.ศ.๒๕๒๖  นายชัยยศ   ภูหนองโอง     ได้ย้ายมาดำรงตำแหน่งครูใหญ่แทน นายสุรพงษ์  

โฉมสุภาพ ท่ีลาออก และได้รับการปรับปรุงการกำหนดตำแหน่งเป็นอาจารย์ใหญ่  และผู้อำนวยการ
โรงเรียนจนกระท่ังเกษียณอายุราชการ   เมื่อวันท่ี  ๓๐   กันยายน  ๒๕๔๖ 

- พ.ศ.๒๕๔๖  นายไสล    คำพิทูรย์   ได้ย้ายมาดำรงตำแหน่งอาจารย์ใหญ่   และปรับเปล่ียน
ช่ือตำแหน่งเป็นผู้อำนวยการโรงเรียน   ตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทาง 
การศึกษา  พ.ศ.๒๕๔๗  เมื่อวันท่ี ๑๙  พฤษภาคม   ๒๕๔๘  ได้ย้ายไปดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการ
โรงเรียนบ้านป่าเหล่ือม 

- พ.ศ.๒๕๔๘  ดร.สิทธิพล    อาจอินทร์   ได้ย้ายมาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน  และ
ลาออกจากราชการ เมื่อวันท่ี  ๑  มิถุนายน  ๒๕๕๑  

- พ.ศ.๒๕๕๑  นายสุริยา  ธะนะคำมา  ย้ายมาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบึงแก 
วันท่ี ๑๙  พฤศจิกายน  ๒๕๕๕   นายสุริยา  ธะนะคำมา  ย้ายไปดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านโคกสีโคกเปี้ย 

- วันท่ี ๑๙  พฤศจิกายน ๒๕๕๕ นายสมานฉันท์  จันทะมล  ย้ายมาดำรงตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบึงแก วนัท่ี ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ นายสมานฉันท์  จันทะมล  ย้ายไปดำรง
ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบึงเนียมบงึใคร่นุ่นท่าหิน 

- วันท่ี ๑๐  พฤศจิกายน  ๒๕๖๓ นายรัฐศักดิ์  สุทธิสมพงษ์  ย้ายมาดำรงตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบึงแก  จนถึงปัจจุบัน 

 
❖ สภาพเศรษฐกิจ สังคม และชุมชน 

สภาพชุมชนรอบบริเวณโรงเรียนบ้านบึงแก มีลักษณะเป็นชุมชนชนบท ปัจจุบันบ้านบึงแกมี 
๒ หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ท่ี ๔ และหมู่ ๑๔  สภาพเศรษฐกิจและสังคม  ประชากรประมาณ  ๙๐% 
ประกอบอาชีพเกษตรกรรม เช่น ทำนา ทำไร่ ทำสวน เล้ียงสัตว์ เป็นต้น ซึ่งในแต่ละครัวเรือนมีรายได้
เฉล่ียท้ังปีค่อนข้างสูงเนื่องจากมีน้ำใช้ทำการเกษตรตลอดท้ังปี ดินมีความอุดมสมบูรณ์ ด้านสังคมของ
ชุมชนบ้านบึงแก ท้ังสองหมู่บ้านมีความเข้มแข็ง สามัคคีกันดี   ท่ีต้ังภูมิศาสตร์ของหมู่บ้านมีความ
เหมาะสมอย่างยิ่ง  ประชากรของชุมชนยึดหมั่นในขนบธรรมเนียมประเพณีท่ีดีงามอย่างเคร่งครัด มี
ความอบอุ่นและอยู่กันอย่างมีความสุขโอกาสและข้อจำกัดของโรงเรียน 

โรงเรียนบ้านบึงแก  บริเวณใกล้เคียงเป็นสถานท่ีราชการ สถานศึกษา ชุมชน และแหล่ง
การค้า โรงเรียนได้รับความร่วมมือและสนับสนุนให้ใช้สถานท่ีดังกล่าวเป็นแหล่งเรียนรู้ของนักเรียน
และครู นอกจากนั้นหน่วยราชการ วัด ได้ส่งวิทยากรท่ีมีความรู้ความสามารถมาให้ความรู้แก่นักเรียน
และครูในฐานะอาจารย์พิเศษ เช่น โครงการการศึกษาเพื่อต่อต้านการใช้ยาเสพติดในเด็กนักเรียน ครู
แดร์ (D.A.R.E) , โครงการพัฒนาทักษะทางวิชาการ ได้รับการสนันสนุนจากเทศบาลตำบลโนนท่อน 
เป็นต้น 
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โอกาส ข้อจำกัด 
๑. ผู้ปกครองและชุมชนเห็นความสำคัญ

ของการศึกษาสนับสนุนร่วมมือกัน
พัฒนาโรงเรียนอย่างต่อเนื่อง 

๒. องค์กรในท้องถิ่นให้การสนับสนุน
การศึกษาเป็นอย่างดี 

๓. นักเรียนมีความสามารถด้านกีฬาและ
ด้านงานอาชีพ 

๑. ผู้ปกครองมีฐานะยากจน 
๒. ผู้ปกครองส่วนใหญ่ไปทางาน

ต่างจังหวัดท้ิงบุตรหลานไว้กับผู้สูงอายุ 
๓. ขาดส่ือการเรียนรู้และอุปกรณ์เกี่ยวกับ

ระบบดิจิตอล 
๔. นักเรียนขาดโอกาสได้ไปเรียนรู้ตาม

แหล่งเรียนรู้ภายนอกอย่างกว้างขวาง
และหลากหลาย 

๕. อัตรากำลังครูขาดแคลนบางกลุ่มสาระ
การเรียนรู ้

 
 

❖ การจัดการศึกษา/โครงสร้างการบริหารงานโรงเรียน 
การจัดการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
โรงเรียนจัดการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้ร่วมกับคณะกรรมการสถานศึกษา 

ผู้ปกครอง และคณะครู มีบทบาทในการมีส่วนร่วมการจัดการศึกษา เพื่อร่วมกันพัฒนาผู้เรียนตาม
ศักยภาพท่ีทางโรงเรียนบ้านบึงแก  ได้ต้ังเป้าไว้ ซึ่งทางโรงเรียนได้ดำเนินการวิเคราะห์สภาพปัญหา ผล
การจัดการศึกษาท่ีผ่านมา โดยการศึกษาข้อมูล สารสนเทศจากผลการนิเทศติดตาม ประเมินการจัด
การศึกษาตามนโยบายการปฏิรูปการศึกษา และจัดประชุมระดมความคิดเห็น จากบุคลากรใน
สถานศึกษาเพื่อวางแผนร่วมกันกำหนดเป้าหมาย ปรับวิสัยทัศน์ กำหนดพันธกิจ กลยุทธ์ มี
องค์ประกอบท่ีสำคัญเพื่อท่ีจะขับเคล่ือนการศึกษาในระดับข้ันพื้นฐานได้แก่ การพัฒนาวิชาการท่ีเน้น
คุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษา ได้มีการพัฒนาหลักสูตรการศึกษาให้สอดคล้องกับ
บริบทของท้องถิ่น ซึ่งเป็นหลักสูตรท่ีมุ่งพัฒนาเด็กทุกด้าน ท้ังด้านร่างกาย อารมณ์จิตใจ สังคม และ
สติปัญญา เพื่อให้ผู้เรียนมีความสุขในการเรียนรู้ มีการพัฒนาครู และบุคลากรให้มีศักยภาพ สำหรับ
ด้านระบบกลไก การเสริมสร้างความตระหนักรับรู้ และความเข้าใจการจัดการศึกษา ในการจัด
การศึกษาของสถานศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียน มีการปรับแผนพัฒนาคุณภาพจัดการศึกษา
แผนปฏิบัติการประจำปี ให้สอดคล้องกับสภาพปัญหา ความต้องการพัฒนา และนโยบายการปฏิรูป
การศึกษา พร้อมท้ังจัดหาทรัพยากร จัดสรรงบประมาณ มอบหมายงานให้ผู้รับผิดชอบ ดำเนินการ
พัฒนาตามแผนงานเพื่อให้บรรลุเป้าหมายท่ีกำหนดไว้ มีการดำเนินการนิ เทศ กำกับ ติดตาม 
ประเมินผลการดำเนินงาน และสรุปผลการดำเนินงานโดยกระบวนการ PDCA มีการวางแผน การลง
มือทำการตรวจสอบ และปรับปรุงแก้ไข ในทุกกระบวนการบริหารจัดการของผู้บริหาร 

นอกจากนี้ทางโรงเรียนบ้านบึงแก  ได้จัดส่ิงอำนวยความสะดวกท่ีจำเป็นซึ่งเอื้อประโยชน์ 
และอำนวยความสะดวกต่อการพัฒนาผู้เรียน ท้ังด้านร่างกาย อารมณ์และจิตใจ สังคม และสติปัญญา 
คือ จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพและจัดระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการเพื่อการจัดการเรียนรู้ เช่น จัดให้มีห้องคอมพิวเตอร์เพื่อให้
เด็กได้ศึกษาหาข้อมูลทางโลกออนไลน์ จัดให้มีอุปกรณ์ทางคอมพิวเตอร์ รวมทั้งส่ิงอำนวยความสะดวก
ต่าง ๆ ด้านเทคโนโลยีท่ีเกี่ยวข้องกับการศึกษาหาความรู้ให้กับผู้เรียน  รวมถึงเครื่องอำนวยความ
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สะดวกต่าง ๆ ให้พอเพียงกับผู้เรียน โดยจัดให้เหมาะสม สะอาด ปลอดภัย ให้มีมุมหนังสือ  และ
ห้องสมุดท่ีจำเป็นต่อพัฒนาด้านการเรียนของผู้เรียน ให้เพียงพอและเหมาะสมกับวัย  จัดให้มีท่ีนั่ง
พักผ่อนท่ีเหมาะสมปลอดภัย จัดให้มีพื้นท่ีสำหรับน้ำด่ืมท่ีสะอาด ถูกสุขลักษณะ ท่ีล้างมือ ห้องน้ำห้อง
ส้วม พร้อมอุปกรณ์ท่ีจำเป็นและเหมาะสมกับเด็ก มีหลักสูตรการเรียนการสอนท่ีสอดคล้องกับ
หลักสูตรสถานศึกษาและหลักสูตรแกนกลาง เป็นรูปแบบการจัดประสบการณ์ เน้นการเรียนรู้ผ่านการ
เล่นและการลงมือปฏิบัติด้วยตนเอง สอดคล้องกับวิถีชีวิตของครอบครัว ชุมชน และท้องถิ่นจัดครูท่ี
เหมาะสมและตรงกับวิชา คือมีครูสอนวิชาต่าง ๆ จบตรงสาขาวิชาท่ีสอน ส่งบุคลากรเข้ารับการอบรม
เพื่อพัฒนาศักยภาพ คุณภาพของครูและบุคลากรด้านการศึกษาอย่างต่อเนื่อง ซึ่ งส่งผลให้ครูทุกคน
ล้วนมีความรู้ความสามารถในการวิเคราะห์และออกแบบหลักสูตรสถานศึกษา มีทักษะในการจัด
ประสบการณ์และการประเมินพัฒนาการผู้เรียนเป็นรายบุคคล มีประสบการณ์ในการออกแบบการจัด
กิจกรรม ทักษะการสังเกต และการปฏิสัมพันธ์ท่ีดีกับเด็กและผู้ปกครองมีการจัดสภาพแวดล้อมท้ัง
ภายในและภายนอก ห้องเรียนท่ีคำนึงถึงความปลอดภัยของผู้เรียน ส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้ท้ังแบบ
รายบุคคลและรายกลุ่ม มีส่ือการเรียนรู้ท่ีหลากหลายท่ีได้จากธรรมชาติหรือส่ือในชุมชน มุ่งเน้นให้เกิด
การเรียนรู้แบบเรียนปนเล่นมีความสุขในการเรียนรู้ มีส่ือเทคโนโลยีใช้ในการสืบเสาะหาความรู้และมี
การจัดการเรียนการสอนโดยการใช้ส่ือ DLIT มีการจัดส่ิงอำนวยความสะดวกให้บริการด้านส่ือ
เทคโนโลยีสารสนเทศ อุปกรณ์เพื่อสนับสนุนการจัดประสบการณ์เพื่อพัฒนาครูอย่างเพียงพอและ
ท่ัวถึง มีการกำหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาท่ีสอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษา และอัต
ลักษณ์ท่ีสถานศึกษากำหนด มีการจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ท่ีสอดคล้องกับมาตรฐานตามหลักสูตร
การศึกษาแกนกลางและหลักสูตรสถานศึกษา มีการประเมินผลตรวจสอบคุณภาพภายในสถานศึกษา 
ติดตามผลการดำเนินงานและจัดทำรายงานผลการประเมินตนเองประจำปี มีการนำผลการประเมินไป
ปรับปรุงพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา โดยทุกฝ่ายมีส่วนร่วม พร้อมท้ังรายงานผลการประเมินตนเองให้
หน่วยงานต้นสังกัดอย่างต่อเนื่อง 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
๑๔ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
๑๕ 

❖ ผู้อำนวยการโรงเรียน  :  บ้านบึงแก 
อายุ ๖๐ ปี   โทรศัพท์  ๐๘๙-๙๔๒๖๔๐๔ 
วุฒิการศึกษาสูงสุด ศษ.ม.     วิชาเอก บริหารการศึกษา 
ดำรงตำแหน่งผู้บริหารโรงเรียนบ้านบึงแก เมื่อวันท่ี ๑๐ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๓  รวม ๑ ปี ๔ เดือน 

 
 

 
วิสัยทัศน์ (VISION) 

 
โรงเรียนบ้านบึงแก  มุ่งจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษา และ

สามารถปรับตัวให้อยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 

 
อัตลักษณ์ 

 
“การเรียนดี  กีฬาเด่น  เน้นการออม” 

 
 

 
เอกลักษณ์ 

 
                                             “โรงเรียนพอเพียง” 
 
 
 

พันธกิจ (Mission) 
 

   1. พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการโดยยึดหลักธรรมาภิบาล 
   2. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ 
   3. ครูจัดการเรียนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญโดยใช้ส่ือ  เทคโนโลยี  แหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญา
ท้องถิ่นตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
   4. จัดบรรยากาศและส่ิงแวดล้อมท่ีเอื้อต่อการเรียนรู ้
 
 
 
 
 
 

 



 
๑๖ 

 

 
❖ จำนวนห้องและสถานท่ี 

ท่ี ประเภทห้อง จำนวน หมายเหตุ 
๑ ห้องเรียนปฐมวัย  ๑ ห้อง สอนรวมชั้นอนุบาล ๑-๓ 
๒ ห้องเรียนประถมศึกษา ๖ ห้อง  
๓ ห้องผู้อำนวยการโรงเรียน ๑ ห้อง  
๔ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ๑ ห้อง  
๕ ห้องพยาบาล ๑ ห้อง  
๖ ประชุม ๒ ห้อง ห้องประชุม , ห้องเนอกประสงค์ 
๗ ห้องสมุด ๑ ห้อง  
๘ สนามเด็กเล่น ๑ ห้อง  
๙ สนามฟุตบอล ๑ ห้อง  
๑๐ โรงอาหาร ๑ ห้อง  
๑๑ ห้องน้ำครู ๒ ห้อง  
๑๒ ห้องน้ำนักเรียน ๑๐ ห้อง  
 
 
❖ การใช้แหล่งเรียนรู้ภายในและภายนอกโรงเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 

จำนวนนักเรียนท่ีใช้แหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน ปกีารศึกษา ๒๕๖๔ 
ท่ี แหล่งเรียนรู้ จำนวนนักเรียน (คน) ร้อยละ 
๑ ห้องสมุด ๗๘ ๑๐๐ 
๒ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ๓๕ ๔๔.๘๗ 
๓ สนามเด็กเล่น ๓๐ ๓๘.๔๖ 
๔ สนามฟุตบอล ๗๘ ๑๐๐ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    ข้อมูลอาคาร/สถานท่ี 
 



 
๑๗ 

 
 
 
 

 

❖ ข้อมูลครูและบุคลากรทางการศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๔  

ท่ี ช่ือ – ช่ือสกุล 
ตำแหน่ง/ 
วิทยฐานะ 

วุฒ ิ วิชาเอก สอนวิชา หมายเหตุ 

1 นายรัฐศักดิ์  สุทธิสมพงษ์ ผอ. คศ.๓ ศษ.ม. บริหารการศึกษา - - 
2 นางละออง  แจ่มจันทร์ ครู คศ.๓ ค.บ. ภาษาไทย ภาษาไทย สอนตรงเอก 
3 นายบุญถม  อุบาลี ครู คศ.๓ ค.บ. คณิตศาสตร์ คณิตศาสตร์ สอนตรงเอก 
4 นางลัดดา  ดวงกำ ครู คศ.๓ ค.บ. ประถมศึกษา ภาษาไทย สอนตรงเอก 
5 นางสาวพลอยไพลิน  บุบผาชาติ ครู คศ.๒ กศ.ม. หลักสูตรและการสอน  คณิตศาสตร์ สอนตรงเอก 
6 นางจุฑาทิพย์  พันทองหล่อ ครูผู้ช่วย ศศ.บ. การพัฒนาเด็กปฐมวัย ปฐมวัย สอนตรงเอก 
7 นางอมรา  นครศร ี ครูอัตราจ้าง คบ. วิทยาศาสตร์ท่ัวไป วิทยาศาสตร์ สอนตรงเอก 
8 นางสาวศิริลักษณ์  เนตรพรม ครูอัตราจ้าง ศศ.บ. พัฒนาชุมชน สังคมศึกษา สอนตรงเอก 
9 นางสาวมัลริกา  โคตรบึงแก ครูอัตราจ้าง ศษ.บ. ปฐมวัย อนุบาล 1-3 สอนตรงเอก 
10 นางสาวทิพาวรรณ  ถนอมผล ครูอัตราจ้าง บธ.บ. บริหารธุรกิจ ธุรการ - 
11 นายประวิทย์  คนซื่อ นักการภารโรง ปวช. ช่างยนต์ นักการภารโรง - 

 
 
 

 

ข้อมูลครูและบุคลากร 

ต ่ำกว่ำปรญิญำตรี
9%

ปรญิญำตรี
73%

ปรญิญำโท
18%

ขอ้มลูสารสนเทศครแูละบคุลากรทางการศกึษา

ต ่ำกว่ำปรญิญำตรี ปรญิญำตรี ปรญิญำโท



 
๑๘ 

 
❖ ข้อมูลนักเรียน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ (๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๔) 

จำนวนนักเรียน ท้ังหมด  ๗๘  คน แยกเป็น 
 

ชั้น 
จำนวนนักเรียน(คน) 

จำนวน
ห้องเรียน 

ชาย หญิง รวม 

ประถมศึกษาปีท่ี ๑ ๕ ๒ ๗ ๑ 
ประถมศึกษาปีท่ี ๒ ๕ ๑๒ ๑๗ ๑ 
ประถมศึกษาปีท่ี ๓ ๑๖ ๓ ๑๙ ๑ 
ประถมศึกษาปีท่ี ๔ ๑๑ ๓ ๑๔ ๑ 
ประถมศึกษาปีท่ี ๕ ๑๑ ๒ ๑๓ ๑ 
ประถมศึกษาปีท่ี ๖ ๓ ๕ ๘ ๑ 

รวม ๕๑ ๒๗ ๗๘ ๖ 
 

 
❖ จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 

ท่ี ระดับการศึกษา 
จำนวนนักเรียน 

(คน) 
จำนวนผู้สำเร็จ
การศึกษา (คน) 

คิดเป็น
ร้อยละ 

หมายเหตุ 

๑ ประถมศึกษา (ประถมศึกษาปีท่ี ๖) ๘ ๘ ๑๐๐  
 
❖ ข้อมูลจำนวนนักเรียนเปรียบเทียบจำนวนนักเรียน  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ข้อมูลนักเรียน 
 

ป.๑ ป.๒ ป.๓ ป.๔ ป.๕ ป.๖

ปี ๒๕๖๒ ๑๘ ๑๓ ๑๐ ๘ ๒๐ ๘

ปี ๒๕๖๓ ๑๖ ๑๘ ๑๓ ๑๒ ๘ ๒๒

ปี ๒๕๖๔ ๗ ๑๗ ๑๙ ๑๔ ๑๓ ๘

๐

๕

๑๐

๑๕

๒๐

๒๕

จ า
นว

นน
ักเ

รีย
น

เปรียบเทียบจ านวนนักเรียนระดับประถมศึกษา
ปีการศึกษา ๒๕๖๒ - ๒๕๖๔

    ข้อมูลผู้สำเร็จการศึกษา 
 



 
๑๙ 

 
❖ ผลการจัดการเรียนรู้ตามหลักสูตรสถานศึกษา ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

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

ระดับชั้น จำนวน
นักเรียน 

รายวิชา 
ภา

ษา
ไท

ย 

คณ
ิตศ

าส
ตร

์ 

วิท
ยา

ศา
สต

ร์ 

สัง
คม

ฯ 

ปร
ะว

ัติศ
าส

ตร
์ 

สุข
ศึก

ษา
ฯ 

ศิล
ปะ

 

กา
รง

าน
ฯ 

ภา
ษา

อัง
กฤ

ษ 

ภา
ษา

อัง
กฤ

ษ
เพ

ิ่มเ
ติม

 

ประถมศึกษาปีท่ี ๑ ๗ ๖ ๖ ๗ ๗ ๗ ๗ ๗ ๗ ๗ ๗ 

ประถมศึกษาปีท่ี ๒ ๑๗ ๑๑ ๑๑ ๑๑ ๑๐ ๑๐ ๑๒ ๑๒ ๑๑ ๑๐ ๑๐ 

ประถมศึกษาปีท่ี ๓ ๑๙ ๑๔ ๑๕ ๑๙ ๑๙ ๑๙ ๑๙ ๑๙ ๑๙ ๑๙ ๑๙ 

ประถมศึกษาปีท่ี ๔ ๑๔ ๑๒ ๑๒ ๑๐ ๑๔ ๑๔ ๑๖ ๑๖ ๑๖ ๑๐ ๑๐ 

ประถมศึกษาปีท่ี ๕ ๑๓ ๙ ๙ ๑๒ ๑๑ ๑๒ ๑๓ ๑๓ ๑๓ ๑๓ ๙ 

ประถมศึกษาปีท่ี ๖ ๘ ๘ ๘ ๘ ๘ ๘ ๘ ๘ ๘ ๘ ๘ 

รวม ๗๘ ๖๐ ๖๑ ๖๗ ๖๙ ๗๐ ๗๕ ๗๕ ๗๔ ๖๗ ๖๓ 

ร้อยละ ๑๐๐ ๗๖.๙๒ ๗๘.๒๑ ๘๕.๙๐ ๘๘.๔๖ ๘๙.๗๔ ๙๖.๑๕ ๙๖.๑๕ ๙๔.๘๗ ๘๕.๙๐ ๘๐.๗๗ 

 
 
❖ ผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงคข์องนักเรียน 

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

ระดับชั้น จำนวนนักเรียนทั้งหมด 
จำนวนนักเรียนที่ได้ 

ระดับ ดี ข้ึนไป 
ร้อยละ 

ประถมศึกษาปีท่ี ๑ ๗ ๗ ๑๐๐ 
ประถมศึกษาปีท่ี ๒ ๑๗ ๑๗ ๑๐๐ 
ประถมศึกษาปีท่ี ๓ ๑๙ ๑๙ ๑๐๐ 
ประถมศึกษาปีท่ี ๔ ๑๔ ๑๔ ๑๐๐ 
ประถมศึกษาปีท่ี ๕ ๑๓ ๑๓ ๑๐๐ 
ประถมศึกษาปีท่ี ๖ ๘ ๘ ๑๐๐ 

รวม ๗๘ ๗๘  
เฉลี่ยร้อยละ ๑๐๐ ๑๐๐ 

 
 

ข้อมูลผลการจัดการศึกษา 



 
๒๐ 

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

ระดับชั้น จำนวนนักเรียนทั้งหมด 
จำนวนนักเรียนที่ได้ 

ระดับ ดี ข้ึนไป 
ร้อยละ 

ประถมศึกษาปีท่ี ๑ ๗ ๕ ๗๑.๔๒ 
ประถมศึกษาปีท่ี ๒ ๑๗ ๑๕ ๘๘.๒๓ 
ประถมศึกษาปีท่ี ๓ ๑๙ ๑๕ ๗๘.๙๔ 
ประถมศึกษาปีท่ี ๔ ๑๔ ๑๒ ๘๕.๗๑ 
ประถมศึกษาปีท่ี ๕ ๑๓ ๑๑ ๘๔.๖๑ 
ประถมศึกษาปีท่ี ๖ ๘ ๘ ๑๐๐ 

รวม ๗๘ ๖๖  
ร้อยละ ๑๐๐ ๘๔.๖๑ 

 
 
❖ ผลการประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรยีน  

ร้อยละของนักเรียนท่ีมีผลการประเมินกิจกรรมพฒันาผู้เรียน ช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๑ – ช้ัน
ประถมศึกษาปีท่ี ๖ ปีการศึกษา ๒๕๖๔  (ข้อมูล ณ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕) 

ระดับชั้น 
จำนวน
นักเรียน 

ผลการประเมิน 
ร้อยละ 

ผ่าน ไม่ผ่าน 
ประถมศึกษาปีท่ี ๑ ๗ ๗ - ๑๐๐ 
ประถมศึกษาปีท่ี ๒ ๑๗ ๑๗ - ๑๐๐ 
ประถมศึกษาปีท่ี ๓ ๑๙ ๑๙ - ๑๐๐ 
ประถมศึกษาปีท่ี ๔ ๑๔ ๑๔ - ๑๐๐ 
ประถมศึกษาปีท่ี ๕ ๑๓ ๑๓ - ๑๐๐ 
ประถมศึกษาปีท่ี ๖ ๘ ๘ - ๑๐๐ 

รวม ๗๘ ๗๘ -  
ร้อยละ ๑๐๐ ๑๐๐ - 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
๒๑ 

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

สมรรถนะสำคัญ 
จำนวน
นักเรียน 

ผลการประเมิน ระดับ ดี 
ขึ้นไป ร้อยละ 

ดีเยี่ยม ดี ผ่าน ไม่ผ่าน 
1. ความสามารถในการส่ือสาร ๗๘ ๗๐ ๘ - - ๗๘ ๑๐๐ 
2. ความสามารถในการคิด ๗๘ ๖๖ ๑๒ - - ๗๘ ๑๐๐ 
3. ความสามารถในการแก้ปัญหา ๗๘ ๖๗ ๑๑ - - ๗๘ ๑๐๐ 
4. ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต ๗๘ ๗๔ ๔ - - ๗๘ ๑๐๐ 
5. ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี ๗๘ ๗๐ ๘ - - ๗๘ ๑๐๐ 

รวม ๓๙๐ ๓๔๗ ๔๓ - - ๓๙๐ ๑๐๐ 
 

 
❖ ผลการทดสอบระดับชาติของผู้เรียนด้านการอ่านของผู้เรียน (Reading Test: RT) 

  ๑) ผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (RT) ช้ันประถมศึกษาปี ท่ี ๑             
ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 

สมรรถนะ 
คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 

ระดับโรงเรียน ระดับเขตพื้นที่ ระดับประเทศ 
การอ่านออกเสียง ๘๐.๔๐ ๖๙.๐๑ ๖๙.๙๕ 

การอ่านรู้เรื่อง ๘๓.๖๐ ๗๖.๕๕ ๗๒.๗๙ 
รวม ๒ สมรรถนะ ๘๒.๐๐ ๗๒.๗๙ ๗๑.๓๘ 

*หมายเหตุ :  คะแนนเฉล่ียด้านการอ่านออกเสียงและด้านการอ่านรู้เรื่อง สูงกว่า ระดับเขตพื้นท่ีและระดับประเทศ 
   คะแนนเฉล่ียรวมทั้งสองสมรรถนะ สูงกว่า ระดับระดับเขตพื้นท่ีและระดับประเทศ 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
  

ข้อมูลผลทดสอบระดับชาติ 

80.40 83.60 82.00
69.01

76.55 72.7969.95 72.79 71.38

การอ่านออกเสียง การอ่านรู้เร่ือง รวม ๒ สมรรถนะ

ผลการประเมนิความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน Reading Test (RT) 
ช้ันประถมศึกษาปีที ่๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๔

ระดบัโรงเรียน ระดบัเขตพ้ืนท่ี ระดบัประเทศ



 
๒๒ 

 จากกราฟเปรียบเทียบผลการประเมินด้านการอ่านของผู้เรียน (Reading Test: RT) ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 
๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ พบว่า ด้านการอ่านออกเสียง (๘๐.๔๐) คะแนนเฉล่ียสูงกว่าระดับเขตพื้นท่ีการศึกษา 
(๖๙.๐๑) อยู่ (๑๑.๓๙) คะแนนเฉล่ียสูงกว่าระดับประเทศ (๖๙.๙๕) อยู่ (๑๐.๔๕) ด้านการอ่านรู้เรื่อง (๘๓.๖๐) 
คะแนนเฉล่ียสูงกว่าระดับเขตพื้นท่ีการศึกษา (๗๖.๕๕) อยู่ (๗.๐๕) คะแนนเฉล่ียสูงกว่าระดับประเทศ (๗๒.๗๙) 
อยู่ (๑๐.๘๑) รวมท้ังสองสมรรถนะ (๘๒.๐๐) คะแนนเฉล่ียสูงกว่าระดับเขตพื้นท่ีการศึกษา (๗๒.๗๙) อยู่ (๙.๒๑) 
คะแนนเฉล่ียสูงกว่าระดับประเทศ (๗๑.๓๘) อยู่ (๑๐.๖๒) ตามลำดับ 
 

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

สมรรถนะ 
จำนวนและร้อยละของนักเรียน จำแนกตามระดับคุณภาพ 

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

การอ่านออกเสียง ๓ ๔๒.๘๕ ๒ ๒๘.๕๗ ๒ ๒๘.๕๗ - - 
การอ่านรู้เรื่อง ๓ ๔๒.๘๕ ๒ ๒๘.๕๗ ๒ ๒๘.๕๗ - - 

รวม ๒ สมรรถนะ ๓ ๔๒.๘๕ ๒ ๒๘.๕๗ ๒ ๒๘.๕๗ - - 
*หมายเหตุ :  คะแนนเฉล่ียร้อยละของจำนวนนักเรียนท่ีมีผลการประเมินความสามารถ ด้านการอ่านของผู้เรียน  
   (RT) ช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ ด้านการอ่านออกเสียง อยู่ในระดับ ดีมาก  

   ร้อยละ ๔๒.๘๕ อยู่ในระดับ ดี ร้อยละ ๒๘.๕๗ อยู่ในระดับ พอใช้ ร้อยละ ๒๘.๕๗  ด้านการอ่าน 
          รู้เรื่อง อยู่ในระดับ ดีมาก ร้อยละ ๔๒.๘๕ อยู่ในระดับ ดี ร้อยละ ๒๘.๕๗ อยู่ในระดับ พอใช้  
          ร้อยละ ๒๘.๕๗ รวมทั้งสองสมรรถนะ อยู่ในระดับ ดีมาก ร้อยละ ๔๒.๘๕อยู่ในระดับ ดี ร้อยละ  
          ๒๘.๕๗ อยู่ในระดับ พอใช้ ร้อยละ ๒๘.๕๗ 
    

๓) ผลเปรียบเทียบผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (RT) ช้ันประถมศึกษาปี
ท่ี ๑ และ ร้อยละของผลต่างระหว่างปีการศึกษา ๒๕๖๓ – ๒๕๖๔ 

สมรรถนะ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 
ร้อยละของผลต่าง 
ระหว่างปีการศึกษา 

การอ่านออกเสียง ๙๕.๕๐ ๘๐.๔๐ ๑๕.๑๐ 
การอ่านรู้เรื่อง ๙๘.๓๓ ๘๓.๖๐ ๑๔.๗๓ 

รวม ๒ สมรรถนะ ๙๗.๔๑ ๘๒.๐๐ ๑๗.๔๑ 
*หมายเหตุ :  คะแนนเฉล่ียการอ่านออกเสียงและการอ่านรู้เรื่อง ปีการศึกษา ๒๕๖๔ ต่ำกว่า ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 

   คะแนนเฉล่ียรวมทั้งสองสมรรถนะ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ ต่ำกว่า ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 
 
 
 
 
 
 



 
๒๓ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 จากก ราฟ เป รี ยบ เที ยบ ผลการป ระ เมิ น ด้ าน การอ่ าน ขอ ง ผู้ เรี ยน  (Reading Test: RT)                 
ช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๑ ปี ๒๕๖๒-๒๕๖๔ พบว่า การอ่านออกเสียง การอ่านรู้เรื่อง และรวมท้ัง ๒ สมรรถนะ    
ปีการศึกษา ๒๕๖๔  มีคะแนนเฉล่ียสูงกว่า ปีการศึกษา ๒๕๖๒  แต่มีคะแนนเฉล่ียต่ำกว่า ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 

 
❖ ผลการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๓ 

  ๑) ผลการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๓ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 

สมรรถนะ 
คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 

ระดับโรงเรียน ระดับ สพฐ. ระดับประเทศ 
ภาษาไทย ๖๒.๗๒ ๕๕.๔๘ ๕๖.๑๔ 

คณิตศาสตร์ ๖๐.๒๗ ๔๘.๗๓ ๔๙.๔๔ 
รวม ๒ สมรรถนะ ๖๑.๕๐ ๕๒.๑๑ ๕๒.๘๐ 

*หมายเหตุ :  คะแนนเฉล่ียวิชาภาษาไทย และวิชาคณิตศาสตร์ สูงกว่า ระดับ สพฐ. และระดับประเทศ 
   คะแนนเฉล่ียรวมทั้งสองสมรรถนะ สูงกว่า ระดับ สพฐ. และระดับประเทศ 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  

๐.๐๐

๒๐.๐๐

๔๐.๐๐

๖๐.๐๐

๘๐.๐๐

๑๐๐.๐๐

๑๒๐.๐๐

กำรอ่ำนออกเสยีง กำรอ่ำนรูเ้รือ่ง รวม ๒ สมรรถนะ

เปรียบเทียบร้อยละผลการประเมินความสามารถด้านการอ่าน     
ช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๑  ปีการศึกษา ๒๕๖๒-๒๕๖๔

๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔
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ระดับโรงเรียน ระดับเขต สพฐ. ระดับประเทศ

ผลการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓                          
ปีการศึกษา ๒๕๖๔

ด้านภาษาไทย ด้านคณิตศาสตร์ รวมท้ัง ๒ ด้าน



 
๒๔ 

 จากกราฟเปรียบเทียบผลการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๓ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 
พบว่า คะแนนเฉล่ียวิชาภาษาไทย (๖๒.๗๒) สูงกว่า ระดับ สพฐ.(๕๕.๔๘) อยู่ (๗.๒๔) คะแนน สูงกว่าระดับประเทศ
(๕๖.๑๔) อยู่ (๖.๕๘) คะแนน  คะแนนเฉล่ียวิชาคณิตศาสตร์(๖๐.๒๗) สูงกว่า ระดับ สพฐ.(๔๘.๗๓) อยู่ (๑๑.๕๔) 
คะแนน สูงกว่าระดับประเทศ(๔๙.๔๔) อยู่ (๑๐.๘๓) คะแนน  คะแนนเฉล่ียรวมทั้งสองสมรรถนะ(๖๑.๕๐) สูงกว่า 
ระดับ สพฐ.(๕๒.๑๑) อยู่ (๙.๓๙) คะแนน  สูงกว่าระดับประเทศ(๕๒.๘๐) อยู่ (๘.๗๐) คะแนน 

 
๒) ผลการเปรียบเทียบผลการประเมินทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (NT) 

 ปีการศึกษา ๒๕๖๓ - ๒๕๖๔ 

สมรรถนะ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 
ร้อยละของผลต่าง 
ระหว่างปีการศึกษา 

ภาษาไทย ๔๘.๗๕ ๖๒.๗๒ +๑๓.๙๗ 
คณิตศาสตร์ ๒๖.๓๗ ๖๐.๒๗ +๓๓.๙๐ 

รวม ๒ สมรรถนะ ๓๗.๕๖ ๖๑.๕๐ +๒๓.๙๔ 
*หมายเหตุ :  คะแนนเฉล่ียวิชาภาษาไทยและวิชาคณิตศาสตร์ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ สูงกว่า ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 

   คะแนนเฉล่ียรวมทั้งสองสมรรถนะ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ สูงกว่า ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 จากกราฟเปรียบเทียบผลการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๓ ปีการศึกษา ๒๕๖๒  -
๒๕๖๔ พบว่า คะแนนเฉล่ียวิชาภาษาไทย ปีการศึกษา ๒๕๖๔ สูงกว่า ปีการศึกษา ๒๕๖๒ และ๒๕๖๓  คะแนนเฉล่ีย
วิชาคณิตศาสตร์ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ สูงกว่า ปีการศึกษา ๒๕๖๒ และ ๒๕๖๓  และคะแนนเฉล่ียรวมทั้งสองสมรรถนะ 
ปีการศึกษา ๒๕๖๔ สูงกว่า ปีการศึกษา ๒๕๖๒ และ ๒๕๖๓ 
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ภำษำไทย คณติศำสตร์ รวม ๒ ดำ้น

เปรียบเทียบร้อยละผลการประเมินความสามารถพ้ืนฐานของผู้เรียนระดับชาติ (NT) 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ ปีการศึกษา ๒๕๖๒-๒๕๖๔

๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔



 
๒๕ 

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

สมรรถนะ 
คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 

ระดับโรงเรียน ระดับ สพฐ. ระดับประเทศ 
ภาษาไทย ๔๘.๔๙ ๔๙.๕๔ ๕๐.๓๘ 

คณิตศาสตร์ ๓๔.๙๑ ๓๕.๘๕ ๓๖.๘๓ 
วิทยาศาสตร์ ๓๒.๙๙ ๓๓.๖๘ ๓๔.๓๑ 
ภาษาอังกฤษ ๓๓.๓๕ ๓๕.๔๖ ๓๙.๒๒ 

รวม ๔ สมรรถนะ ๓๗.๔๔ ๓๘.๖๓ ๔๐.๑๙ 
    
 

 
 จากกราฟเปรียบเทียบผลการประเมินคุณภาพผู้เรียน (O-NET) ช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๖ ปีการศึกษา 
๒๕๖๔ พบว่าคะแนนเฉล่ียระดับโรงเรียน วิชาภาษาไทย วิชาคณิตศาสตร์ วิชาวิทยาศาสตร์ และวิชาภาษาอังกฤษ 
ต่ำกว่าคะแนนเฉล่ียระดับประเทศ 
 
 
 
 
 
 
 

ภำษำไทย คณติศำสตร์ วทิยำศำสตร์ ภำษำอังกฤษ

คะแนนเฉลีย่ของโรงเรยีน ๔๘.๔๙ ๓๔.๙๑ ๓๒.๙๙ ๓๓.๓๕

คะแนนเฉลีย่ระดับจังหวัด ๔๙.๖๗ ๓๖.๐๙ ๓๓.๗๗ ๓๘.๐๘

คะแนนเฉลีย่ สงักัด สพฐ.ทั่วประเทศ ๔๙.๕๔ ๓๕.๘๕ ๓๓.๖๘ ๓๕.๔๖

คะแนนเฉลีย่ ระดับประเทศ ๕๐.๓๘ ๓๖.๘๓ ๓๔.๓๑ ๓๙.๒๒

๐.๐๐

๑๐.๐๐

๒๐.๐๐

๓๐.๐๐

๔๐.๐๐

๕๐.๐๐

๖๐.๐๐
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ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาตขิั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ปีการศึกษา ๒๕๖๔ ช้ันประถมศึกษาปีที ่๖



 
๒๖ 

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

สมรรถนะ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 
ร้อยละของผลต่าง 
ระหว่างปีการศึกษา 

ภาษาไทย ๕๙.๖๔ ๔๘.๔๙ -๑๑.๑๕ 
คณิตศาสตร์ ๓๑.๔๓ ๓๔.๙๑ +๓.๔๘ 
วิทยาศาสตร์ ๓๘.๕๗ ๓๒.๙๙ -๕.๕๘ 
ภาษาอังกฤษ ๔๕.๗๑ ๓๓.๓๕ -๑๒.๓๖ 

รวม ๔ สมรรถนะ ๔๓.๘๔ ๓๗.๔๔ -๖.๔๐ 
*หมายเหตุ :  คะแนนเฉล่ียวิชาคณิตศาสตร์  ปีการศึกษา ๒๕๖๔ (๓๔.๙๑) สูงกว่า ปีการศึกษา ๒๕๖๓ (๓๑.๔๓) 
อยู่ (๓.๔๘) คะแนน 
 
 

  
 จากกราฟเปรียบเทียบร้อยละผลการประเมินความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (O-NET) ช้ัน
ประถมศึกษาปีท่ี ๖ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ - ๒๕๖๔ พบว่า คะแนนเฉล่ียวิชาภาษาไทย ปีการศึกษา ๒๕๖๔ สูงกว่า
คะแนนเฉล่ียปีการศึกษา ๒๕๖๒ แต่ต่ำกว่าคะแนนเฉล่ียปีการศึกษา ๒๕๖๓  คะแนนเฉล่ียวิ ชาคณิตศาสตร์ ปี
การศึกษา ๒๕๖๔ ต่ำกว่าคะแนนเฉล่ียปีการศึกษา ๒๕๖๒ แต่สูงกว่าคะแนนเฉล่ียปีการศึกษา ๒๕๖๓  คะแนน
เฉล่ียวิชาวิทยาศาสตร์ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ ต่ำกว่าคะแนนเฉล่ียปีการศึกษา ๒๕๖๒ และปีการศึกษา ๒๕๖๓  
คะแนนเฉล่ียวิชาภาษาอังกฤษ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ สูงกว่าคะแนนเฉล่ียปีการศึกษา ๒๕๖๒ แต่ต่ำกว่าคะแนนเฉล่ีย
ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 
   

0

10

20

30

40

50

60

70

ภำษำไทย คณติศำสตร์ วทิยำศำสตร์ ภำษำอังกฤษ
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ส่วนที่ ๒ 
รายงานผลการประเมินตนเอง 

ตามมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนบ้านบึงแก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
๒๘ 

๒.๑  ผลการประเมินมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 ๒.๑.๑ มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียน 
             ๑) ระดับคุณภาพ ดี 

(๑) ความสามารถในการอ่าน การเขียน การส่ือสารและการคิดคำนวณ มีคุณภาพระดับดี 
(๒) ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปล่ียนความคิดเห็นและ
แก้ปัญหามีคุณภาพระดับดี  (๓) ความสามารถในการสร้างนวัตกรรม มีคุณภาพระดับดี  (๔) ความ 
สามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร มีคุณภาพระดับดีเลิศ  (๕) ผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา มีคุณภาพระดับดี  (๖) ความรู้ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติท่ีดีต่ออาชีพ 
มีคุณภาพระดับดีเลิศ  

   (๑) การมีคุณลักษณะและค่านิยมท่ีดีตามท่ีสถานศึกษากำหนด  มีคุณภาพระดับดีเลิศ 
(๒) ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย มีคุณภาพระดับดีเลิศ  (๓) การยอมรับท่ีจะอยู่ร่วมกันบน 
ความแตกต่างและหลากหลาย  มีคุณภาพระดับดีเลิศ  (๔) สุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม มี
คุณภาพระดับดีเลิศ 

 
                      ๒) วิธีการพัฒนา ข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ 
     (๑) วิธีการพัฒนา   

   สถานศึกษาได้กำหนดค่าเป้าหมายในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน โดยวิเคราะห์มาตรฐานการ
เรียนรู้จากหลักสูตรแกนกลางการศึกษาและหลักสูตรสถานศึกษา เพื่อท่ีจะได้ทราบว่าผู้เรียนในแต่ละ
ระดับช้ัน ต้องการอะไร จะสอนอย่างไร และประเมินอย่างไร ให้ผู้เรียนพึงรู้ ปฏิบัติได้ มีคุณธรรม
จริยธรรมและค่านิยมท่ีพึงประสงค์ตามหลักสูตร มีการออกแบบการจัดการเรียนรู้ท่ีเหมาะสมกับ
ผู้เรียน โดยมีกระบวนการพัฒนาผู้เรียนด้วยวิธีการท่ีหลากหลาย ครูจัดการเรียนรู้ให้เป็นไปตาม
ศักยภาพของผู้เรียน และเป็นไปตามมาตรฐานและตัวช้ีวัดของหลักสูตร โดยมีการจัดการเรียนรู้ท้ัง
รูปแบบลงมือปฏิบัติจริง แบบร่วมมือกันเรียนรู้ แบบใช้กระบวนการคิดกระบวนการใช้ปัญหาเป็นหลัก 
และเน้นเรื่องการอ่านออกของผู้เรียนเป็นเรื่องสำคัญท่ีสุดโดยมุ่งพัฒนาให้ผู้เรียนทุกคนอ่านออกและ
เขียนได้ต้ังแต่ระดับช้ัน ป. 1 พัฒนาครูทุกคนให้มีความสามารถในการนำเทคนิควิธีสอนให้ตรงตาม
ศักยภาพผู้เรียน ใช้ส่ือเทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอน มีรูปแบบการจัดการเรียนรู้ท่ีเข้าได้กับ
สถานการณ์ในการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า มีแหล่งเรียนรู้และแหล่งสืบค้นข้อมูล ได้แก่ ห้องสมุด 
ครูในสายช้ันเดียวกันร่วมกันกำหนดแผนการจัดการเรียนรู้และสะท้อนผลหลังการสอนร่วมกัน ครูเน้น
การใช้คำถามเพื่อพัฒนาทักษะการคิดของผู้เรียน โดยมีกิจกรรม/โครงการท่ีดำเนินการ ดังนี้ โครงการ 
“ส่งเสริมทักษะการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง รักเรียนรู้และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง ” และ
โครงการ “พัฒนาทักษะกระบวนการคิดอย่างเป็นระบบ  คิดสร้างสรรค์ตัดสินใจแก้ปัญหาอย่างมี
เหตุผล” นอกจากนี้สถานศึกษาได้มีการดำเนินการเพื่อพัฒนาทักษะชีวิตของผู้เรียน เพื่อให้อยู่ในสังคม
ได้อย่างมีความสุข โดยมีโครงการท่ีดำเนินการ ดังนี้ โครงการ“การพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้และทักษะ
ท่ีจำเป็นตามหลักสูตร” และโครงการ “ส่งเสริมผู้เรียนมีทักษะในการทำงาน  สามารถทำงานร่วมกับ
ผู้อื่นได้และมีเจตคติท่ีดีต่ออาชีพสุจริต”  ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความสามารถด้านทักษะกีฬา ซึ่งเป็นท่ี
ยอมรับของโรงเรียนในกลุ่มสถานศึกษา ในด้านคุณธรรมจริยธรรม เน้นการพัฒนาด้านคุณธรรม 
จริยธรรม  ท่ีเหมาะสมกับวัยของผู้เรียน  โดยการนำนักเรียนทุกระดับช้ันไปทำบุญในวันสำคัญทาง
ศาสนา เน้นให้ผู้เรียนมีวินัย ซื่อสัตย์  มีจิตสาธารณะและใช้จ่ายอย่างพอเพียง โดยเสริมสร้างวินัยใน



 
๒๙ 

การออมเงิน มีการดำเนินโครงการ “พัฒนาคุณธรรม  จริยธรรมผู้เรียน และค่านิ ยม ท่ีพึ งประสงค์ ” 
และโครงการ “โครงการส่งเสริมให้ผู้เรียนมี สุขภาวะท่ีดีและมีสุนทรียภาพ”  มีระบบการแนะแนว 
เย่ียมบ้านนักเรียนและการดูแลสุขภาวะจิต นำภูมิปัญญาท้องถิ่นมาร่วมกันวางแผนการจัดการเรียน
การสอนและมีการเรียนรู้ในโลกกว้าง การเข้าไปศึกษากับภูมิปัญญาในชุมชน  ตลอดจนการศึกษา
เรียนรู้ ณ แหล่งเรียนรู้นอกสถานท่ีต่างๆ  

จากวิธีการพัฒนาดังกล่าว ในปลายปีการศึกษาสถานศึกษาได้มีการประเมินคุณภาพผู้เรียน
ด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ด้านทักษะกระบวนการ และด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ พบว่า      
ผลการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการผู้เรียนสามารถอ่านออก เขียนได้ ตามมาตรฐานในแต่ละระดับ 
ช้ันสามารถเขียนส่ือสารได้ สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ กล้าแสดงออก และแสดงความคิดเห็นหรือ
วิพากษ์ได้อย่างสร้างสรรค์ สืบค้นข้อมูลหรือแสวงหาความรู้จากส่ือ เทคโนโลยีได้ด้วยตนเอง สามารถ
วิเคราะห์ จำแนกแยกแยะได้ว่าส่ิงไหนดี สำคัญ จำเป็น รวมทั้งรู้เท่าทันส่ือและสังคมท่ีเปล่ียนแปลง
อย่างรวดเร็ว ผู้เรียนรู้และตระหนกัถึงโทษและพิษภัยของส่ิงเสพติด เลือกรับประทานอาหารท่ีสะอาด
และมีประโยชน์ต่อร่างกาย รักการออกกำลังกาย นักเรียนทุกคนสามารถเล่นกีฬาได้อย่างน้อยคนละ
ประเภท ยอมรับในกฎกติกาของกลุ่ม ของสถานศึกษา ของสังคม มีทัศนคติท่ีดีต่ออาชีพสุจริต รวมถึง
มีความเข้าใจเรื่องความแตกต่างระหว่างบุคคลและระหว่างวัย 

 
     (๒)  ข้อมูล เอกสาร หลักฐาน 
           - ข้อมูลนักเรียนรายบุคคล     - แบบ ปพ. ต่างๆ            - แผนการจัดการเรียนรู้  

- บันทึกหลังสอน        - บันทึกการนิเทศภายใน  - รายงานกิจกรรม/โครงการ 
 - ผลการวิเคราะห์ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของโรงเรียน   - ผลสอบ RT   
           - ผลสอบการอ่านเขียนคำพื้นฐาน     - เกียรติบัตร                        - บันทึกการเยี่ยมบ้าน 
 
     (๓) จุดเด่น จุดท่ีควรพัฒนา ข้อเสนอแนะ และแผนการพัฒนาคุณภาพให้สูงขึ้น 
   

จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา 
๑. ผู้เรียนสามารถอ่านออก เขียนได้   
๒. ผู้เรียนสามารถใช้เทคโนโลยีในการแสวงหา   
ความรู้ได้ด้วยตนเอง 
๓. ผู้เรียนมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง มีสมรรถภาพ   
ทางกายและน้ำหนักส่วนสูงตามเกณฑ์ 
๔. ผู้เรียนมีความสามารถด้านกีฬา เป็นท่ียอมรับ   
ของโรงเรียนในกลุ่มสถานศึกษา 
๕. ผู้เรียนเคารพกฎกติกาและมารยาทของสังคม 

๑. พัฒนาการคิดวิเคราะห์และต้องพัฒนาทักษะ
การแก้ปัญหาตามสถานการณ์ต่างๆ 
๒. พัฒนาค่าเฉล่ียผลการทดสอบระดับชาติของ
ผู้เรียนให้เป็นไปตามเป้าหมายอย่างต่อเนื่อง 

 
 
 
 
 



 
๓๐ 

 ๒.๑.๒ มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ 
  ๑) ระดับคุณภาพ ดีเลิศ 

(๑) เป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจท่ีสถานศึกษากำหนดชัดเจน มีคุณภาพระดับดีเลิศ 
(๒) ระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา มีคุณภาพระดับดีเลิศ  (๓) การดำเนินงานพัฒนา
วิชาการท่ีเน้นคุณภาพของผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษา และทุกกลุ่มเป้าหมาย มีคุณภาพ
ระดับดีเลิศ (๔) การพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเช่ียวชาญทางวิชาชีพ มีคุณภาพระดับดีเลิศ    
(๕) การจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมท่ีเอื้อต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ มีคุณภาพ
ระดับดีเลิศ  (๖) การจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการ
เรียนรู้  มีคุณภาพระดับดีเลิศ 

 
  ๒) วิธีการพัฒนา ข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์  
          (๑) วิธีการพัฒนา   

สถานศึกษาได้วิเคราะห์สภาพปัญหาของปีการศึกษาท่ีผ่านมา และได้นำผลการวิเคราะห์ไป
พัฒนาการบริหารอย่างเป็นระบบ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด  โดยมีการร่วมกันกำหนดแนว
ทางการปฏิบัติงานโดยการวิเคราะห์ สภาพความต้องการ ปัญหา สาเหตุและความจำเป็นของ
สถานศึกษา เพื่อกำหนดเป้าหมาย วิสัยทัศน์และพันธกิจสอดคล้องกับสภาพปัญหาความต้องการ
พัฒนาของสถานศึกษา นโยบายการปฏิรูปการศึกษา ความต้องการของชุมชน และสอดคล้องกับแนว
ทางการปฏิรูปตามแผนการศึกษาแห่งชาติ  จัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา แผนปฏิบัติ
การประจำปี สอดคล้องกับการพัฒนาผู้เรียนทุกกลุ่มเป้าหมาย มีการกำหนดผู้รับผิดชอบและ
มอบหมายการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามท่ีแผนงานกำหนด มีการแบ่งอำนาจหน้าท่ีในการทำงาน 
จัดสรรทรัพยากรตามความต้องการเหมาะสม จัดโครงสร้างท่ียื่นหยุ่น กำหนดบุคลากรท่ีรับผิดชอบ
งานสอดคล้องกับความรู้ความสามารถและความเช่ียวชาญ  นำการเปล่ียนแปลงมาพัฒนาให้
สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริง มีการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความรู้ความชำนาญ 
ตามมาตรฐานตำแหน่ง ข้อมูลสารสนเทศมีความถูกต้อง ครบถ้วน ทันสมัย สามารถนำไปประยุกต์ใช้
ได้  มีกิจกรรมจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมท่ีกระตุ้นผู้เรียนให้ใฝ่เรียนรู้ และเปิดโอกาสให้
ผู้เกี่ยวข้องและบุคลากรมีส่วนร่วมในการวางแผนงาน ร่วมแสดงความคิดเห็นและตัดสินใจในการ
บริหารจัดการพัฒนาสถานศึกษา มีการกำหนดตารางการนิเทศภายใน โดยผู้อำนวยการสถานศึกษา
นิเทศครูผู้สอน ครูวิชาการนิเทศครูผู้สอน และครูผู้สอนในช่วงช้ันเดียวกันนิเทศและแลกเปล่ียนเรียนรู้
ซึ่งกันและกนั  ให้บุคลากรทุกระดับร่วมประเมินผลงานตามสภาพจริง จัดทำเครื่องมือในการประเมิน 
การประชุมร่วมกับบุคลากรเพื่อรับฟังความคิดเห็น ช้ีแจงจุดเด่น-จุดด้อย โอกาสและอุปสรรคในการ
จัดการ  ให้การช่วยเหลือ กำกับดูแลและแนะนำการทำงานแก่บุคลากร ดูแลด้านการปฏิบัติงาน    
ด้านการตรวจสอบอย่างชัดเจน เพื่อส่งเสริมความก้าวหน้าในการปฏิบัติงาน ตลอดจนปรับปรุงการ
ปฏิบัติงานโดยผ่านการยอมรับจากผู้เกี่ยวข้อง มีการนำผลการประเมินไปปรับปรุงพัฒนาคุณภาพ
สถานศึกษา  พร้อมท้ังเผยแพร่ผลการดำเนินงานทางเว็บไซต์รายงานผลการประเมินตนเองให้
หน่วยงานต้นสังกัดอย่างต่อเนื่อง 

 
 
 



 
๓๑ 

            (๒)  ข้อมูล เอกสาร หลักฐาน 
- บันทึกการประชุม    - รายงานกิจกรรม/โครงการ 

   - รายงานการอบรมของครู  - สมุดนิเทศ 
   - หลักสูตรสถานศึกษา                  - เอกสารระบบประกันคุณภาพภายใน 
   - เกียรติบัตร              - ภาพถ่ายกิจกรรม 
 
      (๓) จุดเด่น จุดท่ีควรพัฒนา ข้อเสนอแนะ และแผนการพัฒนาคุณภาพให้สูงขึ้น 
   

จุดเด่น จุดท่ีควรพัฒนา 
           โรงเรียนมีการบริหารและการจัดการอย่างเป็นระบบ 
โรงเรียนได้ใช้เทคนิคการประชุมท่ีหลากหลายวิธี เช่น การ
ประชุมแบบมีส่วนร่วม การประชุมกลุ่ม เพื่อให้ทุกฝ่ายมีส่วน
ร่วมในการกำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย ท่ีชัดเจน มี
การปรับแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา แผนปฏิบัติการ
ประจำปี ท่ีสอดคล้องกับผลการจัดการศึกษา สภาพปัญหา 
ความต้องการพัฒนา และนโยบายการปฏิรูปการศึกษาท่ี
มุ่งเน้นการพัฒนาให้ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรู้
ตามหลักสูตรสถานศึกษาครูผู้สอนสามารถจัดการเรียนรู้ได้
อย่างมี คุณภาพ มีการดำเนินการนิ เทศ กำกับ ติดตาม
ประเมินผล การดำเนินงาน และจัดทำรายงานผลการจัด
การศึกษาต่อสาธารณชนและหน่วยงานต้นสังกัด เพื่อใช้เป็น
ฐานในการวางแผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา 

       สร้างเครือข่ายความร่วมมือของผู้มี
ส่วน เกี่ยวข้องในการจัดการศึกษาของ
โรงเรียนให้มีความเข้มแข็ ง มี ส่วนร่วม
รับผิดชอบต่อผลการจัดการศึกษา และการ
ขับเคล่ือนคุณภาพการจัดการศึกษาให้
หลากหลาย 
 

        
 
 ๒.๑.๓ มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผูเ้รียนเป็นสำคัญ 
  ๑) ระดับคุณภาพ ดีเลิศ  

(๑) การจัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ 
ในชีวิตจริง มีคุณภาพระดับดีเลิศ  (๒) ใช้ส่ือ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ท่ีเอื้อต่อการ
เรียนรู้ มีคุณภาพระดับดีเลิศ  (๓) การบริหารจัดการช้ันเรียนเชิงบวก มีคุณภาพระดับดีเลิศ  (๔) การ
ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และนำผลมาพัฒนาผู้เรียน มีคุณภาพระดับดีเลิศ   (๕) 
การแลกเปล่ียนเรียนรู้ และให้ข้อมูลย้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ มีคุณภาพ
ระดับดีเลิศ 

 
  ๒) วิธีการพัฒนา ข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ 
         (๑) วิธีการพัฒนา   

การจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ครูผู้สอนทุกคนดำเนินการวิเคราะห์หลักสูตร 
แกนการกลางศึกษา หลักสูตรสถานศึกษา และวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคล เพื่อเห็นถึงสภาพปัญหา
และการกำหนดเป้าหมาย ออกแบบการเรียนรู้ท่ีจะจัดการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียน ท่ีมุ่งเน้นกระบวนการคิด 



 
๓๒ 

การปฏิบัติจริง เพื่อนำไปสู่การเรียนรู้ท่ีลึกซึ้งและคงทน  ตามมาตรฐานและตัวชี้วัดของหลักสูตรสถาน 
ศึกษา ครูรู้จักผู้เรียนเป็นรายบุคคล ดำเนินการตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และนำ
ผลมาพัฒนาผู้เรียน รวมทั้งร่วมกันแลกเปล่ียนเรียนรู้ และนำผลท่ีได้มาปรับปรุงการจัดการเรียนรู ้
ผู้บริหารส่งเสริมให้ครูทุกคนจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ โดยการดำเนินกิจกรรมอย่าง
หลากหลาย ได้แก่ งานหลักสูตรมีการประชุมปฏิบัติการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา มีการบูรณาการ
ภาระงาน ช้ินงาน ปรับโครงสร้างรายวิชา หน่วยการเรียนรู้ ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ สัดส่วนคะแนน
แต่ละหน่วย กำหนดคุณลักษณะอันพึงประสงค์ท่ีสอดคล้องกับหน่วยการเรียนรู้ สนับสนุนให้ครูจัดการ
เรียนการสอนท่ีสร้างโอกาสให้นักเรียนทุกคนมีส่วนร่วม ได้ลงมือปฏิบัติจริง จนสรุปความรู้ได้ด้วย
ตนเอง จัดการเรียนการสอนท่ีเน้นทักษะการคิด เช่น จัดการเรียนรู้ด้วยโครงงาน ครูมีการมอบหมาย
หน้าท่ีให้นักเรียนจัดป้ายนิเทศตามสถานท่ีต่าง ๆ ท้ังภายในห้องเรียนและนอกห้องเรียน เพื่อให้ผู้เรียน
ได้มีส่วนร่วมในการสร้างบรรยากาศการเรียนรู้ ครูใช้ส่ือการเรียนการสอนท่ีเหมาะสมกับวัยของผู้เรียน 
นำนวัตกรรมและเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ในการติดต่อส่ือสารกับผู้เรียน ในช่วงสถานการณ์การแพร่
ระบาดของไวรัสโคโรน่า เพื่อให้ผู้เรียนได้มีการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง  

ครูมีแผนการจัดการเรียนรู้ท่ีสามารถนำไปใช้จัดกิจกรรมได้จริง ครูใช้ส่ือ และแหล่งเรียนรู้ มี
การบริหารจัดการช้ันเรียนเชิงบวก เพื่อให้เด็กรักการเรียนรู้และเรียนรู้รว่มกันอย่างมีความสุข ครูร่วม
แลกเปล่ียนเรียนรู้และนำข้อมูลมาร่วมพัฒนาปรับปรุงการจัดการเรียนรู้และสอนตามแผน ครูผลิต
นวัตกรรมและ แผนการจัดการเรียนรู้  กำหนดคุณลักษณะอันพึงประสงค์ท่ีสอดคล้องกับหน่วยการ
เรียนรู้ สนับสนุนให้ครูจัดการเรียนการสอนท่ีสร้างโอกาสให้ผู้เรียนทุกคนมีส่วนร่วม ได้ลงมือปฏิบัติจริง
จนสรุปความรู้ได้ด้วยตนเอง จัดการเรียนการสอนท่ีเน้นทักษะการคิด เช่น จัดการเรียนรู้ด้วยโครงงาน  
ครูใช้ส่ือการเรียนการสอน นวัตกรรมและเทคโนโลยี ภูมิปัญญาท้องถิ่น มีการประเมินคุณภาพและ
ประสิทธิภาพของส่ือการสอนท่ีใช้ โดยกำหนดประเด็นภาพความสำเร็จด้านกระบวนการจัดการเรียน
การสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ดังนี้  ครูจัดการเรียนรู้ให้ผู้เรียนผ่านกระ บวนการคิดและปฏิบัติจริง
ใหผู้้เรียนนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้  ครูใช้ส่ือ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่ง
เรียนรู้ รวมทั้งนำภูมิปัญญาท้องถิ่นมาใช้ในการจัดการเรียนรู้ ครูมีการบริหารจัดการช้ันเรียนเชิงบวก 
เน้นการมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้เรียนกับครู  ครูกับผู้เรียน ผู้เรียนกับผู้เรียน ปลูกฝังให้ผู้เรียนรักการ
เรียนรู้และสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุข ประเมินผู้เรียนอย่างมีข้ันตอน ใช้เครื่องมือ วิธีการวัด
และประเมินผลท่ีเหมาะสม พร้อมท้ังนำผลไปใช้พัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน ครูผู้สอนร่วมกัน
แลกเปล่ียนความรู้และประสบการณ์  (PLC)  เป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ และนำไปปรับปรุง 
/พัฒนาการจัดการเรียนรู้    

 
            (๒)  ข้อมูล เอกสาร หลักฐาน 

- ข้อมูลนักเรียนรายบุคคล  - แบบ ปพ. ต่าง ๆ - แผนการจัดการเรียนรู้ 
 - บันทึกหลังสอน   - บันทึกการนิเทศภายใน - รายงานกิจกรรม/โครงการ 

   - ผลการวิเคราะห์ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของโรงเรียน - ภาพถ่ายกิจกรรม 
 
 
 
 



 
๓๓ 

      (๓) จุดเด่น จุดท่ีควรพัฒนา ข้อเสนอแนะ และแผนการพัฒนาคุณภาพให้สูงขึ้น 
   

จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา 
๑) ครูต้ังใจ มุ่งมั่นในการพัฒนาการสอน 
๒) ครูจัดกิจกรรมให้นักเรียนแสวงหาความรู้จาก

ส่ือเทคโนโลยีด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง 
๓) ครูให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการจัดบรรยากาศ  
   สภาพแวดล้อมท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้    
๔) ครูจัดกิจกรรมให้นักเรียนเรียนรู้โดยการคิด ได้

ปฏิบัติจริงวิธีการและแหล่งเรียนรู้ท่ี
หลากหลาย 

๑) ครูควรนำภูมิปัญญาท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการจัด 
   กิจกรรมให้นักเรียนได้เรียนรู ้
๒) ครูควรนำการวิจัยในช้ันเรียนมาเป็นส่วนช่วยใน 
   การจัดการเรียนการสอน 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
๓๔ 

 
 
 
 
 

ภาคผนวก 

❖ ประกาศ เรื่อง การกำหนดมาตรฐานและกำหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาระดับ
การศึกษาปฐมวัยและระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน  
เพื่อการประกันคุณภาพภายในโรงเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 

 

❖ ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษาตามมาตรฐานท่ีกำหนด  

❖ คำส่ังแต่งต้ังคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๔  
 

❖ หนังสือเชิญผู้ทรงคุณวุฒิเป็นกรรมการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา  ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 
❖ คำส่ังแต่งต้ังคณะกรรมการจัดทำรายงานผลการประเมินตนเอง (SAR)  

ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ 

 

❖ คำส่ังมอบหมายงาน 
❖ คำส่ังนิเทศภายใน/PLC 

 

❖ ภาพกิจกรรม/เกียรติบัตร  
❖ ความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษา 

 

 

 
 
 
 
 



 
๓๕ 

 

 
 

 

ประกาศโรงเรียนบ้านบึงแก 
เรื่อง กำหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษา ระดับปฐมวัย ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

เพื่อการประกันคุณภาพภายในโรงเรียนบ้านบึงแก ปีการศึกษา ๒๕๖4 
..................................................................... 

 โดยท่ีมีประกาศใช้กฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑ นโยบายการปฏิรูป
การศึกษาในทศวรรษท่ีสอง ท่ีกำหนดเป้าหมายและยุทธศาสตร์ในการพัฒนาคุณภาพคนไทยและการศึกษาไทย
ในอนาคต ประกอบกับมีนโยบายให้ปฏิรูประบบการประเมินและการประกันคุณภาพท้ังภายในและภายนอก
ทุกระดับก่อนจะมีการประเมินคุณภาพในรอบต่อไป จำเป็นต้องปรับปรุงมาตรฐานการศึกษา    ขั้นพื้นฐานให้
สอดคล้องกัน  ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษา ระดับปฐมวัย ระดับ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน และระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานศูนย์การศึกษาพิเศษ ฉบับลงวันท่ี ๖ สิงหาคม  ๒๕๖๑ 
และประกาศโรงเรียนบ้านบึงแก เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษา ระดับปฐมวัย ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
ฉบับลงวันท่ี 7 เมษายน ๒๕๖4  

            เพื่อให้การพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนบ้านบึงแก  มีคุณภาพและได้
มาตรฐาน   โรงเรียนบ้านบึงแกจึงกำหนดค่าเป้าหมายการพัฒนาตามมาตรฐานการศึกษา ระดับปฐมวัย ระดับ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน  ปีการศึกษา  ๒๕๖4  โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  ใน
การประชุมครั้งท่ี 2/๒๕๖4 เมื่อวันท่ี 7 เดือน เมษายน  พ.ศ. ๒๕๖4 รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย
ประกาศนี้ 

            ประกาศ  ณ วันท่ี  7 เมษายน  พ.ศ.  ๒๕๖4   

 

 

          (นายรัฐศักดิ์  สุทธิสมพงษ์) 
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบึงแก 

 

 

 

 

 



 
๓๖ 

ค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
แนบท้ายประกาศโรงเรียนบ้านบึงแก เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ฉบับลงวันท่ี  วันท่ี  7  เมษายน  พ.ศ.  ๒๕๖4 

มาตรฐาน / ประเด็นการพิจารณา 
ค่าเป้าหมายมาตรฐาน/
ประเด็นการพิจารณา 

มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียน  
   ๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน  
         ๑) ความสามารถในการอ่าน การเขียน การส่ือสารและการคิดคำนวณ   ๓ (ดี) 
         ๒) ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย 
             แลกเปล่ียนความคิดเห็น  และแก้ปัญหา 

๓ (ดี) 

         ๓) ความสามารถในการสร้างนวัตกรรม ๓ (ดี) 
         ๔) ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร ๓ (ดี) 
         ๕) มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา ๓ (ดี) 
         ๖) มีความรู้ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติท่ีดีต่ออาชีพ ๔ (ดีเลิศ) 
   ๑.๒ คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน  
         ๑) การมีคุณลักษณะและค่านิยมท่ีดีตามท่ีสถานศึกษากำหนด ๔ (ดีเลิศ) 
         ๒) ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย ๔ (ดีเลิศ) 
         ๓) การยอมรับท่ีจะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย ๔ (ดีเลิศ) 
         ๔) สุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม ๔ (ดีเลิศ) 
มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ   
   ๒.๑ มีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจท่ีสถานศึกษากำหนดชัดเจน ๔ (ดีเลิศ) 
   ๒.๒ มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา ๔ (ดีเลิศ) 
   ๒.๓ ดำเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพของผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษา 
          และทุกกลุ่มเป้าหมาย   

๔ (ดีเลิศ) 

   ๒.๔ พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเช่ียวชาญทางวิชาชีพ ๔ (ดีเลิศ) 
   ๒.๕ จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมท่ีเอื้อต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ ๔ (ดีเลิศ) 
   ๒.๖ จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการ
เรียนรู้   

๔ (ดีเลิศ) 

 มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ  
   ๓.๑ จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ 
         ในชีวิตจริง 

๔ (ดีเลิศ) 

    ๓.๒ ใช้ส่ือ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้ ๔ (ดีเลิศ) 
    ๓.๓ มีการบริหารจัดการช้ันเรียนเชิงบวก ๔ (ดีเลิศ) 
    ๓.๔ ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และนำผลมาพัฒนาผู้เรียน ๔ (ดีเลิศ) 
    ๓.๕ มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้ และให้ข้อมูลย้อนกลับเพื่อพัฒนา 
          และปรับปรุงการจัดการเรียนรู้   

๔ (ดีเลิศ) 

 



 
๓๗ 

๒. ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษาตามมาตรฐานท่ีกำหนด 
   ๒.๒  ผลการประเมินคุณภาพรายมาตรฐาน  : ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

 

 
 
 

มาตรฐาน เป้าหมาย ผลการพัฒนา บรรลุ/ไม่บรรลุ 
มาตรฐานที่  ๑  คุณภาพของผู้เรียน ดี ดี บรรลุ 
๑.๑  ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน ดี ดี บรรลุ 
     ๑)  มีความสามารถในการอ่าน  การเขียน  การส่ือสาร
และการคิดคำนวณ 

ดี ดี บรรลุ 

     ๒)  มีความสามารถในการวิเคราะห์และคิดอย่างมี
วิจารณญาณ อภิปราย แลกเปล่ียนความคิดเห็น และ
แก้ปัญหา 

ดี ดี บรรลุ 

     ๓)  มีความสามารในการสร้างนวัตกรรม ดี ดี บรรลุ 
     ๔)  มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
และการส่ือสาร 

ดี ดีเลิศ บรรลุ 

     ๕)  มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา ดี ดี บรรลุ 
     ๖)  มีความรู้  ทักษะพื้นฐานและเจตคติท่ีดีต่องาน
อาชีพ 

ดีเลิศ ดีเลิศ บรรลุ 

๑.๒  คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน ดีเลิศ ดีเลิศ บรรลุ 
     ๑)  การมีคุณลักษณะและค่านิยมท่ีดีตามท่ีสถานศึกษา
กำหนด 

ดีเลิศ ดีเลิศ บรรลุ 

     ๒)  ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย ดีเลิศ ดีเลิศ บรรลุ 
     ๓)  การยอมรับท่ีจะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและ
หลากหลาย 

ดีเลิศ ดีเลิศ บรรลุ 

     ๔)  สุขภาวะทางร่างกายและลักษณะจิตสังคม ดีเลิศ ดีเลิศ บรรลุ 
มาตรฐานท่ี  ๒  กระบวนการบริหารและจัดการ ดีเลิศ ดีเลิศ บรรลุ 
๒.๑  การมีเป้าหมาย  วิสัยทัศน์  และพันธกิจท่ีสถานศึกษา
กำหนดชัดเจน 

ดีเลิศ ดีเลิศ บรรลุ 

๒.๒  มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา ดีเลิศ ดีเลิศ บรรลุ 
๒.๓  ดำเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพผู้เรียนรอบ
ด้านตามหลักสุตรสถานศึกษา และทุกกลุ่มเป้าหมาย 

ดีเลิศ ดีเลิศ บรรลุ 

๒.๔  พัฒนาครูและบุคลกรให้มีความเช่ียวชาญทางวิชาชีพ ดีเลิศ ดีเลิศ บรรลุ 
๒.๕  จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมท่ีเอื้อต่อ
การจัดการเรียนรู้อย่างมีคูณภาพ 

ดีเลิศ ดีเลิศ บรรลุ 

๒.๖  จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการ
บริหารจัดการและการจัด การเรียนรู้ 

ดีเลิศ ดีเลิศ บรรลุ 



 
๓๘ 

 
 
   ๒.๒  ผลการประเมินคุณภาพรายมาตรฐาน  : ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน (ต่อ) 

 

 
 
 
 
 
  
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

มาตรฐาน เป้าหมาย ผลการพัฒนา บรรลุ/ไม่บรรลุ 
มาตรฐานท่ี  ๓  กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้น
ผู้เรียนเป็นสำคัญ 

ดีเลิศ ดีเลิศ บรรลุ 

๓.๑  จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง  
และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ ในชีวิตได้ 

ดีเลิศ ดีเลิศ บรรลุ 

๓.๒  ใช้ส่ือ  เทคโนโลยีสารสนเทศ  และแหล่งเรียนรู้ท่ีเอื้อ
ต่อการเรียนรู้ 

ดีเลิศ ดีเลิศ บรรลุ 

๓.๓  มีการบริหารจัดการช้ันเรียนเชิงบวก ดีเลิศ ดีเลิศ บรรลุ 
๓.๔  ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และนำ
ผลมาพัฒนาผู้เรียน 

ดีเลิศ ดีเลิศ บรรลุ 

๓.๕  มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อ
พัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู ้

ดีเลิศ ดีเลิศ บรรลุ 



 
๓๙ 

 



 
๔๐ 

 



 
๔๑ 

 

 



 
๔๒ 

 

 
 

 



 
๔๓ 

 



 
๔๔ 

 
 



 
๔๕ 

 



 
๔๖ 

 



 
๔๗ 

 



 
๔๘ 

 



 
๔๙ 

 



 
๕๐ 

 



 
๕๑ 

 
 
 
 



 
๕๒ 

 



 
๕๓ 

เกียรติบัตรการเข้าร่วมอบรมพัฒนาตนเองของครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนบ้านบึงแก 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
๕๔ 

ภาพกิจกรรมประกอบมาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียน 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
๕๕ 

ภาพกิจกรรมประกอบ มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
๕๖ 

ภาพกิจกรรมประกอบ มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
 

 
 



 
๕๗  


