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คำปรารภ  

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

 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 
กำหนดให้หน่วยงานต้นสังกัดและสถานศึกษาจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา และให้
ถือว่าการประกันคุณภาพภายในเป็นส่วนหนึ่ งของกระบวนการบริหารการศึกษาที่ต้องดำเนินการ           
อย่างต่อเนื่อง โดยมีการจัดทำรายงานประจำปีเสนอต่อหน่วยต้นสังกัดหน่วยงาน ที่เกี่ ยวข้องรวมถึงครู 
บุคลากรในโรงเรียนบ้านภูมินิยมพัฒนา รวมถึงผู้ปกครอง นักเรียนและเปิดเผยต่อสาธารณชน เพ่ือนำไปสู่   
การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาและเพ่ือเป็นการรองรับการประกันคุณภาพภายนอก 
คณะกรรมการสถานขั้นพ้ืนฐานของโรงเรียนให้ความสำคัญกับการดำเนินงานตามแนวทางการประกันคุณภาพ
การศึกษาของโรงเรียน เพ่ือให้ผลการดำเนินงาน มีมาตรฐานและได้รับการยอมรับในระดับสูงจาก นักเรียน 
ผู้ปกครองและผู้ที่เกี่ยวของอย่างยั่งยืน  ในนามของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานของโรงเรียนบ้านภูมิ
นิยมพัฒนา พิจารณาแล้ว เห็นชอบว่าเป็นรายงานประจำปีที่มีคุณภาพ สามารถสนองนโยบายของสำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ที่จะขับเคลื่อนให้โรงเรียนพัฒนาไปสู่ความสำเร็จตามที่โรงเรียนได้
ตั้งเป้าหมายไว้ และขอขอบคุณ คณะผู้บริหาร คณะครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน และผู้เกี่ยวข้องทุก
ท่านมีความ ตั้งใจ เสียสละและทุ่มเททั้งกาย กำลังใจ ในการดำเนินงานของโรงเรียนบ้านภูมินิยมพัฒนา     
ตลอดปีการศึกษา 2564   ที่ผ่านมาส่งผลให้ผลการประเมินคุณภาพในของโรงเรียนในระดับปฐมวัย อยู่ใน
ระดับ ดีเลิศ ผลการประเมินคุณภาพของโรงเรียนในระดับประถมศึกษา อยู่ในระดับ ยอดเยี่ยม หวังเป็นอย่าง
ยิ่งว่าจะได้รับ ความร่วมแรงร่วมใจจากทุกท่านในการพัฒนาโรงเรียนในทุกๆด้านให้บรรลุตามวิสัยทัศน์ของ
โรงเรียน และส่งผลให้การประเมินคุณภาพภายในของโรงเรียนในระดับปฐมวัยอยู่ในระดับ ยอดเยี่ยม และใน
ระดับประถมศึกษาคงระดับยอดเยี่ยม อย่างยั่งยืนต่อไป 
 

 
 

 (นายธนาวุฒิ  เกษแก้ว) 
ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

โรงเรียนบ้านภูมินิยมพัฒนา 
20  เมษายน  2565 
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คำเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
โรงเรียนบ้านภูมินิยมพัฒนา  

----------------------------------------- 
           ข้าพเจ้าและคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  โรงเรียนบ้านภูมินิยมพัฒนา ได้รับทราบรายงาน
ประจำปีของสถานศึกษา ระดับขั้นพ้ืนฐาน ปีการศึกษา 2564   ของโรงเรียนแล้ว  เห็นว่าโรงเรียนได้
ดำเนินการตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาประจำปีของโรงเรียน  มีโครงการ/กิจกรรมที่จะพัฒนานักเรียนให้
เป็นคนดี  มีคุณธรรม  มีความรู้  และเป็นพลเมืองที่ดีของสังคม 

 

   ข้าพเจ้าและคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน โรงเรียนบ้านภูมินิยมพัฒนา  มีความเห็นชอบการ
รายงานประจำปีของสถานศึกษา ระดับขั้นพ้ืนฐาน ปีการศึกษา  2564 ของโรงเรียนบ้านภูมินิยมพัฒนา ขอให้
ทางโรงเรียนได้นำรายงานประจำปีของสถานศึกษา ระดับขั้นพ้ืนฐาน ปีการศึกษา 2564 นี้ ไปเป็นแนวทางใน
การประเมินและพัฒนาการศึกษาของโรงเรียนในปีการศึกษา 2565  โดยคณะกรรมได้พิจารณาแล้วเห็นว่าเป็น
รายงานที่รายงานผลได้ครอบคุลมและสอดคล้องกับประเด็นดังนี้ 
  

   สอดคลองกับมาตรฐานการศึกษาของชาติ  
   สอดคลองกับมาตรฐานการศึกษาข้ันพ้ืนฐานของกระทรวงศึกษาธิการ  
   สอดคลองกับกฎกระทรวงวาดวยระบบ หลักเกณฑและวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา   
       พ.ศ.2561 

   สอดคลองมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียน  

 

 ผลการพิจารณา  
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานได้พิจารณาและผ่านการเห็นชอบ   รายงานประจำปีสถานศึกษา 

ปีการศึกษา 2564   ในการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  โรงเรียนบ้านภูมินิยมพัฒนา ครั้งที่  
1  / 2565  วันที่  15  เดือน เมษายน   พ.ศ. 2565  วาระที่  4   เรื่อง เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา 
    เห็นชอบ รายงานประจําปของสถานศึกษา  ปการศึกษา  2564  โรงเรียนบ้านภูมินิยมพัฒนา 
    ไมเห็นชอบ เพราะ .........................................................................................................  
 
 
 

(นายธนาวุฒิ  เกษแก้ว) 
ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

โรงเรียนบ้านภูมินิยมพัฒนา 
                                 20 เมษายน  2565 



 
 

ค 

 

คำนำ 
รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self – Assessment Report : SAR)  โรงเรียนบ้านภูมิ

นิยมพัฒนา ปีการศึกษา 2564 ฉบับนี้ มีวัตถุประสงค์เพ่ือรายงานผลการจัดการศึกษา ในรอบปีการศึกษาที่
ผ่านมา ให้ต้นสังกัดหน่วยงานต้นสังกัด หรือ หน่วยงานที่กำกับดูแล และสาธารณชนได้รับทราบ ตาม
กฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา  พ.ศ. 2561  โดยโรงเรียนบ้านภูมินิยมพัฒนา  ได้สะท้อนผลการ
พัฒนาคุณภาพของสถานศึกษา ตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 3 มาตรฐาน ได้แก่ มาตรฐานที่ 1 คุณภาพ
ของผู้เรียน มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ มาตรฐานที่ 3  กระบวนการจัดการเรียนการ
สอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ และผลการวิเคราะห์จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา และแนวทางการพัฒนาสถานศึกษา
ให้ดีขึ้นกว่าเดิมอย่างน้อย 1 ระดับคุณภาพ อีกทั้งรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา ฉบับนี้ใช้เป็น
ข้อมูล แนวทางการประเมินคุณภาพภายนอก โดยสำนักงานรับรองมาตรฐานการศึกษาและประเมินคุณภาพ
การศึกษา(องค์การมหาชน)  เอกสารรายงานการประเมินตนเอง  ประจำปีการศึกษา  2564 ของสถานศึกษา
ฉบับนี้ ประกอบด้วยส่วนสำคัญ คือ บทสรุปของ ผู้บริหารสถานศึกษา ส่วนที่ 1 ข้อมูลพื้นฐาน ส่วนที่ 2 ผลการ
ประเมินตนเองของสถานศึกษา ภาคผนวก  

ขอขอบคุณคณะกรรมการดำเนินงาน  ผู้ปกครอง  นักเรียน  คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย ที่มีส่วนร่วมในการจัดทำรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา        
(Self – Assessment Report : SAR) ปีการศึกษา 2564  ฉบับนี้  คณะผู้จัดทำหวังเป็นอย่างยิ่งว่า
เอกสารรายงานฉบับนี้  จะเป็นประโยชน์ต่อการนำไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนบ้านภูมิ
นิยมพัฒนา  และเป็นฐานข้อมูลในการกำหนดนโยบายการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
และเขตพ้ืนที่การศึกษา ตลอดจนเพ่ือประโยชน์ในการรองรับการประเมินคุณภาพภายนอก จากสำนักงาน
รับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) ในปีการศึกษา 2565 ต่อไป 
 
 
       ลงชื่อ 
            (นายก้องเทพ   ตุ้มทอง) 
          ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านภูมินิยมพัฒนา 
           20   เมษายน  2565 
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ตารางที่ 1  ตารางแสดงจำนวนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาแยกตามตำแหน่ง 31 
 ตารางที่  2 ตารางจำนวนบุคลากรแยกตามเพศ และวุฒิการศึกษาสูงสุด   32 
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              รายบุคคล จำนวนนักเรียนที่มีลักษณะพิเศษ ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
ตารางที่  8 ตารางแสดงข้อมูลจำนวนนักเรียนที่จบหลักสูตร ปีการศึกษา 2564   38  
ตารางที่  9 ตารางแสดงข้อมูลโครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา     39 
ตารางที่  10 ตารางแสดงข้อมูลอาคารสถานที่โรงเรียนบ้านภูมินิยมพัฒนา   41 
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ตารางที่ 13 ตารางแสดงผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแต่ละรายวิชาในระดับ 3 ขึ้นไป  43  
ตารางที่ 14 ตารางแสดงผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์นักเรียน   46 
              ในระดับดีข้ึนไป  
ตารางที่ 15 ตารางแสดงผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์นักเรียน   46 
              ในระดับดีข้ึนไป  
ตารางที่ 16 ตารางแสดงผลการประเมิน การอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน   48  
              นักเรียนระดับชั้น ป.1 – ป.6 
ตารางที่ 17 ตารางแสดงผลการประเมิน การอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน    48  
              นักเรียนในระดับดีขึ้นไป 
ตารางที่ 18 ตารางผลการประเมินสมรรถนะสำคัญของผู้เรียน     50  
               ความสามารถในการสื่อสาร 
ตารางที่ 19 ตารางแสดง ผลการประเมินสมรรถนะสำคัญของผู้เรียน     51  
              ด้านความสามารถในการคิด 
ตารางที่ 20 ตารางแสดง ผลการประเมินสมรรถนะสำคัญของผู้เรียน     52 
              ด้านความสามารถในการแก้ปัญหา 
ตารางที่ 21 ตารางแสดงผลการประเมินสมรรถนะสำคัญของผู้เรียน     53 
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              ด้านความสามารถในการทักษะชีวิต 
 
ตารางที่ 22 ตารางแสดงผลการประเมินสมรรถนะสำคัญของผู้เรียน 5     54 
              ด้านความสามารถในการใช้เทคโนโลยี 
ตารางที่ 23 ตารางแสดงร้อยละของนักเรียนที่มีผลการประเมินสมรรถนะสำคัญ  54 
              ตามหลักสูตรแกนกลาง การศึกษาขั้นพ้ืนฐานพุทธศักราช 2551 ปีการศึกษา 2564  
              ของผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 6 ภาพรวมของ โรงเรียนในระดับผ่านขึ้นไป 
ตารางที่ 24  ตารางแสดงผลการประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน   ปีการศึกษา 2564  55 
ตารางที่ 25  ตารางแสดงผลการประเมินความสามารถด้านอ่านของผู้เรียน (Reading Test : RT)56 
                ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1  
ตารางที่ 26 ตารางแสดงเปรียบเทียบผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (RT)  58  
              ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1  และร้อยละของผลต่างระหว่างปีการศึกษา 2563 – 2564 
ตารางที่  27 ตารางแสดงผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียนคะแนน  59 
                เฉลี่ยร้อยละ ปีการศึกษา 2562 - 2564   เปรียบเทียบระดับต่างๆ 
ตารางที่ 28  ตารางแสดง ร้อยละของจำนวนนักเรียน ปีการศึกษา 2563 -2564   60 
                จำแนกตามระดับคุณภาพ 
ตารางที่ 29 ตารางแสดงผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (NT)   62 
               ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2564 
ตารางที่ 30 แสดงคะแนนเฉลี่ยร้อยละแสดงผลการทดสอบคุณภาพผู้เรียน (NT)   63 
              ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3  ปีการศึกษา 2562 – 2564   เปรียบเทยีบระดับต่างๆ 
ตารางที่ 31 แสดงคะแนนเฉลี่ยร้อยละแสดงผลการทดสอบคุณภาพผู้เรียน (NT)  64 
              ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 จำแนกระดับคุณภาพ ปีการศึกษา 2563 – 2564    
              เปรียบเทียบระดับต่างๆ 
ตารางที่ 32 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O – NET)   66 
              ประจำปีการศึกษา 2564 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 
ตารางที่ 33  ตารางเปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน(O-NET) 67 
                ปีการศึกษา 2563 – 2564 
ตารางที่ 34 เปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน(O-NET)  68 
               ปีการศึกษา 2562 – 2564 
ตารางที่ 35 แสดงผลการใช้แหล่งเรียนรู้ภายในโณงเรียน ระดับชั้น ป. 1 ถึง ป.6  69 
ตารางที่ 36 แสดงปราชญ์ชาวบ้าน/ภูมิปัญญาท้องถิ่น ผู้ทรงคุณวุฒิ ที่สถานศึกษา  70 
               เชิญมาให้ความรู้แก่ครู นักเรียน ในปีการศึกษา  2564 
ตารางที่ 37 แสดงข้อมูลงบประมาณรายรับรายจ่ายของโรงเรียน ปีการศึกษา 2564  71 
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ตารางที่ 38 แสดงผลการประเมินตนเองตามตัวชี้วัดและประเด็นพิจารณาท้ัง 3 มาตรฐาน 82 
 
ตารางที่ 39  แสดงค่าร้อยละของเป้าหมายและผลการประเมินมาตรฐานที่ 1 คุณภาพผู้เรียน  89 
ตารางที่ 40  แสดงค่าร้อยละของเป้าหมายและผลการประเมินมาตรฐานที่ 1 คุณภาพผู้เรียน  92 
ตารางที่ 41  แสดงผลการประเมินมาตรฐานที่ 1 คุณภาพผู้เรียน ทั้ง 10   94  
                ประเด็นพิจารณาด้านผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการ และด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
ตารางที่ 42  ตารางแสดงร้อยละของนักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแต่ละรายวิชา  96 
              ในระดับ 3 ขึ้นไป ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 ปีการศึกษา 2564 กับค่าเป้าหมาย 
ตารางที่ 43  ตารางเปรียบเทียบความก้าวหน้าของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน  97  
               ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 ปีการศึกษา 2562 – 2564 
ตารางที่ 44  ตารางแสดงการเปรียบเทียบการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียนระดับดีขึ้นไป  98 
              กับค่าเป้าหมาย ของระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 ปีการศึกษา 2564 
ตารางที่ 45  ตารางแสดงการเปรียบเทียบผลการประเมินสมรรถนะสำคัญ   99 
              ด้านความสามารถในการสื่อสาร ของนักเรียนที่ได้ระดับดีขึ้นไป กับค่าเป้าหมาย  
              ของระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 ปีการศึกษา 2564 
ตารางที่ 46 ตารางแสดงการเปรียบเทียบผลการประเมินสมรรถนะสำคัญ   100 
              ด้านความสามารถในการคิดกับค่าเป้าหมาย ของระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6  
ตารางที่  47 ตารางแสดงการเปรียบเทียบผลการประเมินสมรรถนะสำคัญ   101 
                ด้านความสามารถในการแก้ปัญหา กับค่าเป้าหมาย ของระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6  
ตารางที่  48 ตารางแสดงการเปรียบเทียบผลการประเมินสมรรถนะสำคัญ   102 
ด้านความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต ของนักเรียน กับค่าเป้าหมายระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 ปี 
ตารางที่ 49 ตารางแสดงการเปรียบเทียบผลการประเมินสมรรถนะสำคัญด้านความสามารถ 103 
              ในการใช้ เทคโนโลยี กับค่าเป้าหมาย ของระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6  
 ตารางที่ 50 ตารางผลการประเมินความสามารถด้านอ่านของผู้เรียน (Reading Test : RT) 104 
              ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2564 
ตารางที่ 51 ตารางแสดงผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (NT)  106 
              ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2564 
ตารางที่ 52 ตารางแสดงผลงาน/รางวัลนักเรียนที่เกิดจากการพัฒนาด้านผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการ 112 
ตารางที่ 53  แสดงผลการประเมินมาตรฐานที่  2  กระบวนการบริหารและการจัดการ   121 
ตารางที่ 54 แสดงค่าร้อยละของเป้าหมายและผลการประเมินมาตรฐานที่ 3    127 
               กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ปีการศึกษา 2564 
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สารบัญแผนภูมิ 

เร่ือง           หน้า 
แผนภูมิที่ 1  แสดงจำนวนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาแยกตามตำแหน่ง  32 
แผนภูมิที่  2 แสดงจำนวนบุคลากรแยกตามเพศ และวุฒิการศึกษาสูงสุด   33 
แผนภูมิที่  3 แสดงข้อมูลจำนวนนักเรียนระดับชั้นอนุบาล     35   
แผนภูมิที่  4 แสดงข้อมูลจำนวนนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา     35  
แผนภูมิที่  5 แสดงข้อมูลจำนวนนักเรียนเปรียบเทียบ ปีการศึกษา  2562 - 2564   36   
แผนภูมิที่  6 แสดงข้อมูล ผลการประเมินพัฒนาการนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 3    42  
แผนภูมิที่  7 แสดงข้อมูลแสดงผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับสถานศึกษา    44 
                ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแต่ละรายวิชาในระดับ 3 ขึ้นไป  
แผนภูมิที่ 8 แผนภูมิเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับสถานศึกษา    45 
                แต่ละรายวิชาในระดับ 3 ขึ้นไปภาพรวมของโรงเรียน ปีการศึกษา 2564    
แผนภูมิที่ 9 แผนภูมิร้อยละของนักเรียนที่มีผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์  47 
               ในระดับดีข้ึนไป ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  
แผนภูมิที่ 10 แสดงร้อยละของนักเรียนที่มีผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียน  49 
                ในระดับดีข้ึนไป ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  
แผนภูมิที่ 11  แสดงผลการประเมินสมรรถนะสำคัญของผู้เรียน 5  ด้าน ปีการศึกษา 2564 55 
แผนภูมิ ที่  12 แสดงร้อยละของผลการประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนชั้น ป.1 ถึง ป.6  56 
แผนภูมิที่ 13  ผลการประเมินความสามารถด้านอ่านของผู้เรียน (Reading Test : RT)   57 
                 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2564 
แผนภูมิที่ 14  ผลการประเมินความสามารถด้านอ่านของผู้เรียน (Reading Test : RT)   58 
                 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 จำแนกตามระดับคุณภาพ  ปีการศึกษา 2564 
แผนภูมิที่ 15 แผนภูมิเปรียบเทียบผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (RT) 59  
                ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 
แผนภูมิที่ 16 แสดงความสามารถด้านการอ่านออกเสียง ตามระดับคุณภาพ   60 
แผนภูมิที่ 17 แสดงความสามารถด้านการอ่านรู้เรื่อง ตามระดับคุณภาพ   61 
แผนภูมิ ที ่18  แสดงผลการประเมินความสามารถด้านการอ่าน rt ประเมินรวมทั้ง 2 สมรรถนะ 61 
แผนภูมิที่ 19 แสดงผลการทดสอบคุณภาพผู้เรียน (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3    62  
แผนภูมิที่ 20 แสดงคะแนนเฉลี่ยร้อยละแสดงผลการทดสอบคุณภาพผู้เรียน (NT)   63 
                 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3  ปีการศึกษา 2562 – 2564   เปรียบเทียบระดับต่างๆ 
แผนภูมิที่ 21 แสดงคะแนนเฉลี่ยร้อยละแสดงผลการทดสอบคุณภาพผู้เรียน (NT)  64 
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                ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 จำแนกระดับคุณภาพ ปีการศึกษา 2563 – 2564    
                 เปรียบเทียบระดับต่างๆ 
แผนภูมิที่ 22   แสดงคะแนนเฉลี่ยร้อยละแสดงผลการทดสอบคุณภาพผู้เรียน (NT)    65 
                  ความสามารถด้านภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 จำแนกระดับคุณภาพ  
                  ปีการศึกษา 2563 – 2564   เปรียบเทียบระดับต่างๆ 
แผนภูมิที่ 23   แสดงคะแนนเฉลี่ยร้อยละแสดงผลการทดสอบคุณภาพผู้เรียน (NT)    65 
                   ความสามารถด้าน คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 จำแนกระดับคุณภาพ  
                   ปีการศึกษา 2563 – 2564 เปรียบเทียบระดับต่างๆ 
แผนภูมิที่ 24  ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O – NET)    66 
                 ประจำปีการศึกษา 2564 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 
แผนภูมิที่ 25 แสดงการ เปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน(O-NET)   67 
                 ปีการศึกษา 2563 – 2564 
แผนภูมิที่ 26 แผนภูมิเปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน(O-NET)  68 
                 ปีการศึกษา 2562 – 2564 
แผนภูมิที่ 27 แผนภูมิแสดงจำนวนนักเรียนที่ใช้แหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน ปีการศึกษา  2564  70 
แผนภูมิที่ 28 แผนภูมิแสดงจำนวนนักเรียนที่เรียนรู้กับปราชญ์ชาวบ้าน/ภูมิปัญญาท้องถิ่น   71 
                 ผู้ทรงคุณวุฒิ ที่สถานศึกษาเชิญมาให้ความรู้แก่ครู นักเรียน ในปีการศึกษา  2564 
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บทสรุปผู้บริหาร 

 

ข้อมูลพื้นฐาน 
ชื่อโรงเรียน  โรงเรียนบ้านภูมินิยมพัฒนา หมู่ที่ 10 ตำบลตาตุม   อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์ 
ชื่อผู้บริหารโรงเรียน   นายก้องเทพ   ตุ้มทอง  เบอร์โทรศัพท์  0850432717 
E-mail : admin@phumniyom.ac.th        
จำนวนข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษา  จำนวน  13  คน  จำแนกเป็น ข้าราชการครู   10  คน 
ผู้บริหาร 1 คน    เจ้าหน้าที่อ่ืน ๆ  1  คน ลูกจ้างประจำ  1  คน 
จำนวนนักเรียน   รวมทั้งหมด  184  คน   จำแนกเป็น ระดับปฐมวัย 67 คน ระดับประถมศึกษา 117  คน 

 

โรงเรียนบ้านภูมินิยมพัฒนา  หมู่ 10 ตำบลตาตุม  อำเภอสังขะ  จังหวัดสุรินทร์ เป็นโรงเรียนขนาด
กลาง จัดการเรียนการสอน 2 ระดับ คือ ระดับชั้นปฐมวัย และระดับประถมศึกษา มุ่งจัดการศึกษาเพ่ือสร้าง
ผู้เรียนให้เป็นคนดี คนเก่งและอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข แนวคิดการบริหารจัดการคุณภาพและมาตรฐาน
การศึกษาได้ดำเนินการโดยยึดหลักการบริหารแบบมีส่วนร่วม ควบคุมการกำกับ ติดตามตรวจสอบคุณภาพ 
ด้วยระบบวงจรคุณภาพ PDCA โดยโรงเรียนกำหนดมาตรฐาน การศึกษาด้านคุณภาพผู้เรียนจำนวน 2 ด้าน 
ได้แก่ 1) ด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและ 2) ด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน ด้านผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนมุ่งเน้นให้ผู้เรียน มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การ สื่อสาร การคิดคำนวณ รวมทั้งการมี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา มีความสามารถในการ วิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ มี
ความสามารถในการสร้างนวัตกรรม การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ การ สื่อสาร และการมีความรู้ ทักษะพ้ืนฐาน 
เจตคติที่ดีต่องานอาชีพ สำหรับด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของ ผู้เรียนมุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะและ
ค่านิยมท่ีดีตามท่ีสถานศึกษากำหนด และมีสุขภาวะทางร่างกายและ สังคม ความภูมิใจในท้องถิ่นรักความเป็น
ไทย การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย จากการดำเนินงานโครงการและกิจกรรม
ต่างๆส่งผลให้สามารถจัดการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ประสบผลสำเร็จเป็นไปตามเป้าหมายที่โรงเรียนกำหนด
ไว้ในแต่ละมาตรฐาน จากผลการประเมินประเมิน คุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย อยู่ใน
ระดับดีเลิศ และระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน อยู่ในระดับยอดเยี่ยม แสดงในตารางสรุปผลได้ ดังนี้ 
 

ผลการประเมินตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับปฐมวัย 

 

มาตรฐานการศึกษาระดับ ปฐมวัย ระดับคุณภาพ 
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของเด็ก  ดีเลิศ ( ระดับ 4 ) 
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ ดีเลิศ ( ระดับ 4 ) 
มาตรฐานที่ 3 การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นสำคัญ ดีเลิศ ( ระดับ 4 ) 

ผลการประเมินโดยรวม ดีเลิศ ( ระดับ 4 ) 
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 โรงเรียนบ้านภูมินิยมพัฒนา จัดการเรียนการสอนระดับปฐมวัย  มีนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่  1 – 3            
รวม  67 คน ครูผู้สอน 3 คน จัดทำรายงานการประเมินคุณภาพของตนเอง (SAR) ปีการศึกษา 2564  เสนอ
ต่อหน่วยงานต้นสังกัด และหน่วยงานอ่ืนๆ ผลการประเมินตนเองในภาพรวม อยู่ในระดับ ดีเลิศ มีผลการ
ดำเนินงาน ดังต่อไปนี้ 
 เด็กมีพัฒนาการด้านร่างกายแข็งแรง มีสุขนิสัยที่ดี และดูแลความปลอดภัยของตนเองได้  เด็กระดับ

ปฐมวัย 67 คน  มีน้ำหนักส่วนสูงตามเกณฑ์ จำนวน 47 คน มีน้ำหนักส่วนสูงมากกว่าเกณฑ์จำนวน 7 คน และ

มีน้ำหนักส่วนสูงต่ำกว่าเกณฑ์จำนวน  13 คน  เด็กได้รับการชั่งน้ำหนักและวัดส่วนสูง โดยครูบันทึกข้อมูลทุก

เดือนเพ่ือเปรียบเทียบพัฒนาการทางด้านร่างกายของเด็ก  โครงการหนูน้อยสุขภาพดี กิจกรรมหนูน้อยแอโร

บิกเป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมพัฒนาการด้านร่างกาย ส่งผลให้เด็ก ร้อยละ 89.33 สุขภาพร่างกายแข็งแรง มีสุข

นิสัยที่ดี  และดูแลความปลอดภัยของตนเองได้ 

คุณภาพเด็กด้านอารมณ์จิตใจ ควบคุมและแสดงออกทางอารมณ์ได้ โรงเรียนบ้านภูมินิยมพัฒนาได้
พัฒนาเด็ก โดยการจัดกิจกรรมประจำวันตามตาราง เช่น กิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะ กิจกรรมสร้างสรรค์ 
กิจกรรมกลางแจ้ง และจัดกิจกรรมตามหน่วยการเรียนรู้ ให้เด็กได้แสดงออกทางด้านกีฬาอย่างเต็มที่ใน
กิจกรรมกลางแจ้ง จากโครงการหนูน้อยสุขภาพดี กิจกรรมกีฬาหนูน้อย ส่งผลให้นักเรียนระดับปฐมวัยโรงเรียน
บ้านภูมินิยมพัฒนา    ร้อยละ 90.99 มีพัฒนาการทางด้านอารมณ์จิตใจ ควบคุมและแสดงออกทางอารมณ์ได้
เหมาะสมตามวัย 

คุณภาพเด็กด้านสังคม ช่วยเหลือตนเองและเป็นสมาชิกที่ดีของสังคม นักเรียนระดับปฐมวัยโรงเรียน
บ้านภูมินิยมพัฒนาทุกคนช่วยเหลือตนเองในการทำกิจวัตรประจำวัน มีวินัยในตนเอง  รู้จักการประหยัด
พอเพียง มีส่วนร่วมในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมทั้งในและนอกห้องเรียน มีมารยาททางวัฒนธรรมไทย เช่น 
การไหว้ การทักทายกัน จากโครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมระดับปฐมวัย  ส่งผลให้นักเรียนระดับปฐมวัย
โรงเรียนบ้านภูมินิยมพัฒนา    ร้อยละ 87.37 มีพัฒนาการด้านสังคม ช่วยเหลือตนเอง และเป็นสมาชิกท่ีดีของ
สังคมได้อย่างเหมาะสม 
 คุณภาพเด็กด้านสติปัญญา สื่อสารได้มีทักษะการคิดพ้ืนฐาน และแสวงหาความรู้ได้ เด็กระดับปฐมวัย

โรงเรียนบ้านภูมินิยมพัฒนาทุกคน สนทนาโต้ตอบและเล่าเรื่องให้ผู้อื่นเข้าใจ ตั้งคำถามในสิ่งที่ตนเองสนใจหรือ

สงสัยและพยายามค้นหาคำตอบ อ่านนิทานและเล่าเรื่องที่ตนเองอ่านได้เหมาะสมกับวัย มีความสามารถในการ

คิดรวบยอด การคิดแก้ปัญหาและสามารถตัดสินใจเรื่องง่ายๆได้ จากโครงการบ้านวิทยาศาสตร์น้อย ส่งผลให้

เด็กระดับปฐมวัยโรงเรียนบ้านภูมินิยมพัฒนา ร้อยละ 86.51  มีพัฒนาการด้านสติปัญญา สื่อสารได้มีทักษะ

การคิดพ้ืนฐาน และแสวงหาความรู้ได้อย่างเหมาะสม 

 ด้านกระบวนการจัดการบริหารและการจัดการหลักสูตร โรงเรียนบ้านภูมินิยมพัฒนามีหลักสูตร

ปฐมวัยที่ยืดหยุ่นและสอดคล้องกับหลักสูตรสถานศึกษาเป็นรูปแบบการจัดประสบการณ์ที่ก่อให้เกิดการเตรียม

ความพร้อม  เน้นการเรียนรู้ผ่านการเล่นและการลงมือปฏิบัติด้วยตนเอง สอดคล้องกับวิถีชีวิตของครอบครัว  
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ชุมชน  และท้องถิ่น จากโครงการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาระดับปฐมวัย กิจกรรมการพัฒนา

หลักสูตรปฐมวัย ส่งผลให้โรงเรียนบ้านภูมินิยมพัฒนา มีหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัยตามพุธศักราช 2560  

 ด้านการจัดครูให้เพียงพอต่อชั้นเรียน โรงเรียนบ้านภูมินิยมพัฒนาได้มีการจัดครูที่เหมาะสมกับการจัด

ประสบการณ์การเรียนรู้ โรงเรียนส่งเสริมให้ครูปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิด

ประสิทธิผล โดยให้ดำเนินงานตามโครงการพัฒนาบุคลากร ส่งครูเข้ารับการอบรม  และเข้ารับการอบรมการ

ผลิตสื่อ  นวัตกรรมเพ่ือใช้ในการเรียนการสอน เพ่ือพัฒนาการจัดการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 

จากโครงการพัฒนาครูและบุคลากรระดับปฐมวัย ส่งผลให้โรงเรียนบ้านภูมินิยมพัฒนามีครูที่มีประสิทธิภาพ

ครบชั้นเรียน 

ด้านส่งเสริมให้ครูมีความเชี่ยวชาญด้านการจัดประสบการณ์  โรงเรียนบ้านภูมินิยมพัฒนาได้มีการ
พัฒนาคุณภาพครูด้านการศึกษาปฐมวัยอย่างต่อเนื่อง  ซึ่งส่งผลให้ครูด้านการศึกษาปฐมวัยทุกคนล้วนมีความรู้
ความสามารถในการวิเคราะห์และออกแบบหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัย  มีทักษะในการจัดประสบการณ์และ
การประเมินพัฒนาการเด็กเป็นรายบุคคล  มีประสบการณ์ในการออกแบบการจัดกิจกรรม  ทักษะการสังเกต 
และการปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับเด็กและผู้ปกครอง จากโครงการพัฒนาบุคคลากรและบุคลากรระดับปฐมวัย 
กิจกรรมวิจัยเพื่อพัฒนา ส่งผลให้ครูโรงเรียนบ้านภูมินิยมพัฒนามีความเชี่ยวชาญด้านการจัดประสบการณ์ 
 ด้านจัดสภาพแวดล้อมและสื่อเพ่ือการเรียนรู้ อย่างปลอดภัย และพอเพียง โรงเรียนบ้านภูมินิยม

พัฒนามีการจัดสภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกห้องเรียน  ที่คำนึงถึงความปลอดภัยของผู้เรียน  ส่งเสริม

ให้เกิดการเรียนรู้ทั้งแบบรายบุคคลและรายกลุ่ม มีมุมประสบการณ์และสื่อการเรียนรู้ที่หลากหลายที่ได้จาก

ธรรมชาติหรือสื่อในชุมชน มุ่งเน้นให้เกิดการเรียนรู้แบบเรียนปนเล่นมีความสุขในการเรียนรู้  มีสื่อเทคโนโลยีใช้

ในการสืบเสาะหาความรู้   จากโครงการปรับปรุงพัฒนาบริบทแหล่งเรียนรู้ภายในสถานศึกษา ส่งผลให้

โรงเรียนบ้านภูมินิยมพัฒนามีการจัดสภาพแวดล้อมและสื่อเพ่ือการเรียนรู้ อย่างปลอดภัย และพอเพียง 

 การให้บริการสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนรู้เพ่ือสนับสนุนการจัดประสบการณ์ 

โรงเรียนบ้านภูมินิยมพัฒนามีการจัดสิ่งอำนวยความสะดวก ให้บริการด้านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ อุปกรณ์

เพ่ือสนับสนุนการจัดประสบการณ์เพ่ือพัฒนาครูอย่างเพียงพอและทั่วถึง จากโครงการสื่อเทคโนโลยีประจำ

ห้องเรียนปฐมวัย ส่งผลให้โรงเรียนบ้านภูมินิยมพัฒนามีการให้บริการสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการ

เรียนรู้เพื่อสนับสนุนการจัดประสบการณ์ที่เหมาะสม 

มีระบบบริหารคุณภาพที่เปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วม โรงเรียนมีการกำหนดมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษาที่สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาปฐมวัย และอัตลักษณ์ท่ีสถานศึกษากำหนด  ได้มี
การจัดทำแผนการจัดประสบการณ์ที่สอดคล้องกับมาตรฐานตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย  มีการประเมินผล
ตรวจสอบคุณภาพภายในสถานศึกษา  ติดตามผลการดำเนินงานและจัดทำรายงานผลการประเมินตนเอง
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ประจำปี  มีการนำผลการประเมินไปปรับปรุงพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา  โดยทุกฝ่ายมีส่วนร่วม พร้อมทั้ง
รายงานผลการประเมินตนเองให้หน่วยงานต้นสังกัดอย่างต่อเนื่อง  จากโครงการประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษาระดับปฐมวัย ส่งผลให้โรงเรียนบ้านภูมินิยมพัฒนามีระบบบริหารคุณภาพที่เปิดโอกาสให้
ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วม 

ด้านการจัดการจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นสำคัญ มีจัดประสบการณ์ที่ส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการ
ทุกด้านอย่างสมดุลเต็มศักยภาพ จัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่ครอบคลุมพัฒนาการในทุกๆด้านให้เหมาะสมกับ
วัย 

ด้านร่างกาย พัฒนาการเคลื่อนไหวทางร่างกาย เด็กเคลื่อนไหวอย่างเหมาะสมตามจินตนาการเพ่ือให้
ร่างกายทุกส่วนทั้งกล้ามเนื้อมัดใหญ่มัดเล็กให้ทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ 

ด้านอารมณ์ จิตใจ เด็กมีพัฒนาการด้านอารมณ์ความรู้สึกได้อย่างเหมาะสม  รู้จักยับยั้งชั่งใจ รู้จักการ
รอคอย กล้าแสดงออก ช่วยเหลือแบ่งปันมีความรับผิดชอบ 

ด้านสังคม   เด็กช่วยเหลือตัวเองในการปฏิบัติกิจวัตรประจำวันได้  มีวินัยในตนเอง เล่นร่วมกับผู้อ่ืนได้       
มีสัมมาคารวะต่อผู้ใหญ่ 

ด้านสติปัญญา   มีความคิดรวบยอด รู้จักการแก้ปัญหา สื่อสารและมีทักษะความคิดพ้ืนฐานแสวงหา
ความรู้ได้อย่างเหมาะสมตามวัย  จากโครงการส่งเสริมศักยภาพทักษะพ้ืนฐานผู้เรียนระดับปฐมวัย กิจกรรม
เปิดบ้านอนุบาล  ส่งผลให้โรงเรียนบ้านภูมินิยมพัฒนาได้มีการจัดประสบการณ์ท่ีส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการทุก
ด้านอย่างสมดุลเต็มศักยภาพ  

การสร้างโอกาสให้เด็กได้ประสบการณ์ตรง  เล่นและปฏิบัติอย่างมีความสุข  โรงเรียนบ้านภูมินิยม
พัฒนา     ได้จัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่ส่งเสริมให้เด็กได้ประสบการณ์โดยตรง จากการเรียนผ่านการเล่น 
โดยลงมือปฏิบัติจริงด้วยตนเองและการเรียนรู้รายกลุ่ม  เพ่ือก่อให้เกิดความมีน้ำใจ  ความสามัคคี  การแบ่งปัน  
และการรอคอย  เพ่ือส่งผลให้เด็กเกิดการเรียนรู้ได้อย่างมีความสุข จากโครงการก้าวสู่โลกกว้างแห่งการเรียนรู้ 
กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาชุมชน  ส่งผลให้โรงเรียนบ้านภูมินิยมพัฒนาได้มีการจัดประสบการณ์ที่สร้างโอกาสให้
เด็กได้ประสบการณ์ตรง  เล่นและปฏิบัติอย่างมีความสุข   

จัดบรรยากาศที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับวัย  โรงเรียนบ้านภูมินิยมพัฒนา
ได้จัดบรรยากาศในชั้นเรียนที่ส่งเสริมความสนใจให้แก่ผู้เรียน ชั้นเรียนมีบรรยากาศเต็มไปด้วยความอบอุ่น  
ความเห็นอกเห็นใจ มีความเอ้ือเผื่อเผื่อแต่ต่อกันและกัน ซึ่งเป็นแรงจูงใจภายนอกท่ีกระตุ้นให้ผู้เรียนรักการอยู่
ร่วมกันในชั้นเรียนและปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ให้แก่เด็กนักเรียน นอกจากนี้โรงเรียนบ้านภูมินิยมพัฒนายัง
มีห้องเรียนที่มีบรรยากาศแจ่มใส กว้างขวางพอเหมาะ มีมุมส่งเสริมประสบการณ์การเรียนรู้  มีการตกแต่ง
ห้องเรียนให้สดใส และมีสื่อการเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการจัดประสบการณ์การเรียนการสอน จากโครงการพัฒนา
คุณภาพการจัดประสบการณ์การเรียนรู้  ส่งผลให้โรงเรียนบ้านภูมินิยมพัฒนาได้มีการจัดบรรยากาศที่เอ้ือต่อ
การเรียนรู้ใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับวัย   

ด้านการประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริง  และนำผลการประเมินพัฒนาการเด็กไปปรับปรุงการ
จัดประสบการณ์และพัฒนาเด็ก  โรงเรียนบ้านภูมินิยมพัฒนามีกระบวนการการประเมินพัฒนาการของเด็ก
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ปฐมวัย    จากการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ และการจัดกิจวัตรประจำวัน ด้วยเครื่องมือและวิธีการที่
หลากหลาย เช่น        การสังเกต การสอบถาม การสำรวจ และการวิเคราะห์ผลพัฒนาการของเด็ก โดยให้
ผู้ปกครองมีส่วนร่วม เพ่ือได้นำผลการประเมินไปพัฒนาศักยภาพของเด็กและพัฒนาการจัดประสบการณ์การ
เรียนรู้ในชั้นเรียน จากโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ส่งผลให้โรงเรียนบ้านภูมินิยมพัฒนาได้มีการประเมิน
พัฒนาการเด็กตามสภาพจริง และนำผลการประเมินพัฒนาการเด็กไปปรับปรุงการจัดประสบการณ์และพัฒนา
เด็ก 
1. ผลการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา  ตามมาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

มาตรฐานการศึกษา  ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับคุณภาพ 
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน  
      1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน  
      1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 

 ยอดเยียม ( ระดับ 5 ) 

มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ ยอดเยี่ยม ( ระดับ 5 ) 
มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ยอดเยี่ยม ( ระดับ 5 ) 

ผลการประเมินคุณภาพมาตรฐานการศึกษาโดยรวม ยอดเยี่ยม ( ระดับ 5 ) 
 
2. วิธีการพัฒนาคุณภาพภายในของสถานศึกษา ตามมาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ดังนี้ 

2.1 มาตรฐานที่ 1 ด้านคุณภาพของผู้เรียน 
    2.1.1   ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 

โรงเรียนบ้านภูมินิยมพัฒนา มุ่งเน้นการพัฒนาผู้เรียนให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของโรงเรียน 
คือ “โรงเรียนบ้านภูมินิยมพัฒนา  มุ่งจัดการศึกษา พัฒนาให้ผู้เรียนมีความรู้คู่คุณธรรม  ยกระดับคุณภาพ
การศึกษาสู่สากล ภายในปี 2565” มุ่งเน้นส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการด้วยการจัดการเรียนการสอนด้วย
เทคโนโลยีและสารสนเทศเป็นฐาน  ยึดโรงเรียนเป็นฐาน (SBM : School Based Management) ตามความ
ถนัดและความสนใจของผู้เรียนและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ทั้ง ผู้ปกครองและชุมชน มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีความเป็น
เลิศทางวิชาการสู่มาตรฐาน และยกระดับผลสัมฤทธิ์ให้สูงขึ้น โดยจัดทำโครงการเพ่ือส่งเสริมความเป็นเลิศทาง
วิชาการ คือ โครงการพัฒนาและส่งเสริมคุณภาพผู้เรียนให้มีประสิทธิภาพตามมาตรฐานการศึกษา   โครงการ
พัฒนาสถานศึกษาให้บรรลุเป้าหมายตามวิสัยทัศน์ ปรัชญา  อัตลักษณ์และเอกลักษณ์   โครงการการพัฒนา
ระบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาที่มีประสิทธิภาพ   โครงการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนที่
เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ  โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ สู่อาชีพ วิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง  เน้นการจัดการเรียนรู้
แบบ Active Learning จัดกิจกรรมส่งเสริมให้ผู้เรียน นำความรู้มาประยุกต์ใช้ด้วยการจัดทำโครงงาน พัฒนา
ผู้เรียนให้มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม จัดการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐาน และจัดกิจกรรมส่งเสริม
ให้ผู้เรียนนำความรู้มาประยุกต์ใช้ และการประกวด โครงงาน พัฒนาระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต และสัญญาณ 
Wi-Fi ครอบคลุมทุกพ้ืนที่เพ่ือให้ผู้เรียนสืบค้นข้อมูลได้ ทุกที่ทุกเวลา โดยดำเนินการพัฒนาระบบอินเทอร์เน็ต
ความเร็วสูงแบบไฟเบอร์ออฟติก (Fiber Optic) กระจาย สัญญาณอินเทอร์เน็ตไร้สาย (WIFI) ครอบคลุมพ้ืนที่
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ของโรงเรียน พร้อมทั้งวางระบบการใช้งาน อินเทอร์เน็ตแบบ ยืนยันตัวตน (Log in) เพ่ือสอดส่องดูแลการใช้
งานอินเทอร์เน็ตของนักเรียนให้อยู่ในความเหมาะสมตาม พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับ
คอมพิวเตอร์ และเพ่ือความสะดวกในการบันทึก สถิติข้อมูล การใช้งาน และยังรองรับการเรียนการสอนแบบ 
Application for Education ได้แก่ Google Classroom เพ่ือให้ครูผู้สอนสามารถผลิตสื่อและบทเรียน
ออนไลน์ และจัดการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด อีกท้ัง มีห้องสำหรับถ่ายทอดสดในการจัดการเรียนการ
สอนหรือการประชุมเพ่ือพัฒนาคุณภาพผู้เรียน รวมทั้งทุกห้องเรียนยังสามารถถ่ายทอดสดและจัดการ  เรียน
การสอนออนไลน์ได้ผ่าน Google Meet รวมทั้งมี โน้ตบุค สำหรับการเรียนการสอน ส่งเสริมการจัดการเรียน 
การสอนด้วยวิธีกลับด้าน (Flipped Classroom) นอกจากนี้นักเรียนยังมีแหล่งสืบค้นหาความรู้ด้วยตนเอง
อย่าง หลากหลาย กว้างขวาง ได้แก่ ห้องคอมพิวเตอร์ เพ่ือส่งเสริมผู้เรียนให้มีความสามารถในการ  ใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับการเรียนรู้ มีการวัดและประเมินผลตามสภาพจริงด้วยเครื่องมือและวิธีการ 
หลากหลาย นักเรียนมีกระบวนการทดสอบวัดและประเมินตนเองอย่างสม่ำเสมอ  prt rt  pre  nt  Pre      
O-net และนําผลมาพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานของสถานศึกษา และจัดกิจกรรม  open  house   
ส่งเสริมความเป็นเลิศทางด้านวิชาการและพัฒนาอัจฉริยภาพของนักเรียน ให้เป็นคนเก่งสร้างสรรค์สื่อและ
เทคโนโลยีทันสมัยกับครูยุค 4.0 สนับสนุนส่งเสริมนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษให้สามารถพัฒนาตนเองได้
เต็ม ตามศักยภาพ และพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยระบบเทคโนโลยีส่งเสริมให้นักเรียนที่มีความรู้
ความสามารถได้มีโอกาสประกวด แข่งขันทุกเวทีทั้งในระดับจังหวัด ระดับภาค ระดับประเทศ และยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน รวมทั้งการนำไปสู่การศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น ซึ่งมีผลการดำเนินงานตาม
มาตรฐานการศึกษา มาตรฐานที่ 1 คุณภาพผู้เรียน ในระดับยอดเยี่ยม ทุกประเด็นพิจารณา โดยมีผลงานที่
ประสบ ความสำเร็จเป็นที่ภาคภูมิใจและเป็นที่ยอมรับของผู้ปกครองและชุมชน ส่งผลให้ผู้ปกครองมีความ
เชื่อมั่น เชื่อถือและศรัทธาและมีส่วนร่วมในการพัฒนาคุรภาพผู้เรียน ส่งบุตรหลานมาเรียนทั้งในเขตบริการ
และนอกเขตบริการ จำนวนนักเรียนเพ่ิมขึ้น 5 ปีการศึกษาตลอดต่อเนื่อง จากโรงเรียนขนาดเล็ก สู่โรงเรียน
ขนาดกลาง  มีหลักฐานร่องรอยและข้อมูลที่สนับสนุนผลการประเมิน ดังนี้ 

 2.1.2   ผลการดำเนินงาน ด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  
นักเรียนโรงเรียนบ้านภูมินิยมพัฒนาได้รับการพัฒนาอย่างรอบด้าน มีความรู้ความสามารถทั้งด้าน 

วิชาการ ดนตรี กีฬา ศิลปะ และมีความสามารถทางด้านเทคโนโลยี พัฒนาตนเองได้เต็มตามศักยภาพ ใฝ่
เรียนรู้ ทำให้ผลการประเมินในแต่ละประเด็นต่างๆ มีผลดังนี้ โรงเรียนพัฒนาผู้เรียนให้มีความสามารถในการ
อ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิดคำนวณร้อยละ 80.07 สูงกว่าค่าเป้าหมาย  มีความสามารถในการคิด
วิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและแก้ปัญหา ร้อยละ 82.30สูงกว่าค่า
เป้าหมาย   มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม ร้อยละ 85.32สูงกว่าค่าเป้าหมาย   มีความสามารถในการ
ใช ้เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร ร้อยละ 95 สูงกว่าค่าเป้าหมาย   ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ตามหลักสูตรสถานศึกษารายวิชาพ้ืนฐาน 9  วิชา ร้อยละ 82.64 สูงกว่าค่าเป้าหมาย  จำนวน 8  รายวิชา 
ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียนระดับ 3 ขึ้นไป 9 กลุ่มสาระ ร้อยละ 83.09 สูงกว่าค่าเป้าหมาย   ผู้เรียนมี
ความรู้ ทักษะพ้ืนฐาน และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ ร้อยละ 100 สูงกว่าเป้าหมายของโรงเรียนที่กำหนดทุก
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ประเด็น ผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 มีผลการประเมิน RT ด้านอ่านออกร้อยละ  78  อ่านรู้เรื่องร้อยละ 
79.18 รวมผลการประเมิน RT สองด้าน  ร้อยละ 78.59 สูงกว่าระดับประเทศทั้งสองด้าน สูงกว่าค่าเป้าหมาย
ที่ตั้งไว้ มีผู้ เรียนที่ ได้คะแนนเต็ม 100  คะแนนจากการประเมินการอ่าน จำนวน 3  คน  ผู้ เรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่  3 มีผลการประเมิน NT ด้านภาษาไทยสูงกว่าระดับประเทศ ร้อยละ 58.02  ด้าน
คณิตศาสตร์ สูงกว่าระดับประเทศ ร้อยละ 49.88 รวมทั้งสอง ร้อยละ 53.95 สูงกว่าระดับประเทศ มีผู้เรียนที่
ได้คะแนน 100  คะแนนเต็ม ในด้านคณิตศาสตร์  จำนวน  1  คน สูงกว่าค่าเป้าหมายที่ตั้งไว้ ผู้เรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 6 มีผลการประเมินระดับชาติ O-NET วิชาภาษาไทยสูงกว่าระดับประเทศ ร้อยละ 81.25 
วิชาคณิตศาสตร์ สูงกว่าระดับประเทศ ร้อยละ 55.88 วิชาวิทยาศาสตร์ สูงกว่าระดับประเทศ ร้อยละ 50 วิชา
ภาษาอังกฤษ สูงกว่าระดับประเทศ ร้อยละ 54.69 รวมสี่วิชาสูงกว่าระดับประเทศ  ร้อยละ 60.46  สูงกว่าค่า
เป้าหมายที่ตั้งไว้ มีนักเรียนได้คะแนนสูงสุด รายวิชาภาษาไทย 90 คะแนน จำนวน 1  คน สูงกว่าค่าเป้าหมาย
ที่ตั้งไว้ นักเรียนชั้นป.6 สอบเข้าศึกษาต่อใน โรงเรียนมัธยมประจำอำเภอสังขะ ได้ลำดับต้นๆ จำนวน 3 คน 
จากการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนด้วยวิธีการที่หลากหลายส่งผลให้โรงเรียนจัดการศึกษาได้ตามมาตรฐานและตาม
ค่าเป้าหมายที่ตั้งไว้ ส่งผลให้ สถานศึกษาได้รับรางวัลทรงคุณค่า  สพฐ.(OBEC AWARDS)  ชนะเลิศระดับ
เหรียญทอง  สถานศึกษายอดเยี่ยม ประเภทประถมศึกษาขนาดกลาง ด้านบริหารจัดการ โครงการ
ประกวดหน่วยงานและผู้มีผลงานดีเด่นที่ประสบผลสำเร็จเป็นที่ประจักษ์  ครั้งที่ 10 ปีการศึกษา  2563  
อีกทั้งผู้ปกครอง ส่งบุตรหลานมาเรียน ทั้งเด็กในเขตบริการและเด็กนอกเขตบริการ จำนวนนักเรียนเพ่ิมขึ้น
ตลอดต่อเนื่อง 5 ปีการศึกษา จากโรงเรียนขนาดเล็กเป็นโรงเรียนขนาดกลางเพราะชุมชน มีความเชื่อมั่น 
เชื่อถือ และศรัทธาและมีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน สถานศึกษามีการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผลการ
ดำเนินงานของโรงเรียน นำเสนอข้อมูลต่อผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอก ต่อผู้ปกครอง ชุมชน 
หน่วยงานทางการศึกษาทุกระดับที่เกี่ยวข้อง เช่นการประชุมผู้ปกครอง กิจกรรมของทางสถานศึกษา 
นิทรรศการวิชาการ จดหมายข่าว ประกาศ เว็บไซด์  เมื่อสิ้นปีการศึกษา  31  มีนาคม 2565  โรงเรียนได้แจ้ง
ผลการเรียน  ปพ.6 ให้กับนักเรียนทุกคนเพ่ือสะท้อนกลับผลการจัดการเรียนการสอนตลอดปีการศึกษา 2564 
นำผลการดำเนินงานปีการศึกษา  2564 มาร่วมประชุมวางแผนวิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือพัฒนาการศึกษาในปี
การศึกษา  2565 ต่อไป 

2. ด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน    
   กระบวนการพัฒนา 
โรงเรียนบ้านภูมินิยมพัฒนา ดำเนินกระบวนการพัฒนาผู้เรียนด้านคุณลักษณะที่พึงประสงค์ด้วย

วิธีการที่หลากหลาย ส่งผลให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ สูงกว่าค่าเป้าหมายทุกประเด็นการพิจารณาที่
กำหนดไว้  โดยจัดกิจกรรมส่งเสริมคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ผ่าน โครงการพัฒนาและส่งเสริมคุณภาพผู้เรียน
ให้มีประสิทธิภาพตามมาตรฐานการศึกษา (กิจกรรมพัฒนาและส่งเสริมคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน) 
โครงการสร้างเสริมคุณธรรม จริยธรรม ให้นักเรียนมีความรับผิดชอบ  มีวินัย ความซื่อสัตย์ สุจริต มีจิต
สาธารณะ และค่านิยมที่พึงประสงค์ ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ศาสตร์ของพระราชา กับการพัฒนาที่
ยั่งยืน  โครงการส่งเสริมสุขภาวะนักเรียน  โครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข  โครงการ
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ส่งเสริมกิจกรรมวันสำคัญ   เพ่ือให้นักเรียนดำเนินชีวิตตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงซึ่ง สอดคล้องกับ
พันธกิจของโรงเรียน เพ่ือให้ผู้เรียนเห็นคุณค่าของประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงามของไทย มีการจัดแบ่งเขต
พ้ืนที่ให้นักเรียนทุกห้องดูแล รับผิดชอบรักษาความสะอาด ส่งเสริมภาวะผู้นำด้วยกิจกรรมสภานักเรียน 
คณะกรรมการนักเรียน จัดกิจกรรม ส่งเสริมความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย นำนักเรียนเข้าร่วม
กิจกรรมตามประเพณี วัฒนธรรม และวัน สำคัญต่าง ๆ จัดกิจกรรมเกี่ยวกับสถาบันชาติและพระมหากษัตริย์ 
ส่งเสริมสุนทรียภาพของนักเรียนด้านดนตรี ด้านทัศนศิลป์ จัดกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาสุขภาวะทางร่างกาย
ให้กับ ผู้เรียนที่มีภาวะพร่องทางโภชนาการทั้งขาดและเกิน ทดสอบสมรรถภาพทางกายของผู้เรียนตามเกณฑ์
มาตรฐาน ของกรมพลศึกษา นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมให้นักเรียนร่วมใจอนุรักษ์พลังงาน โดยมีนักเรียนจิตอาสา
ดำเนินการตรวจ การใช้พลังงานไฟฟ้าในโรงเรียน และรณรงค์ให้นักเรียนทุกคนลดการใช้พลังงานไฟฟ้าทั้งใน
โรงเรียนและที่บ้าน ของนักเรียน เพ่ือให้นักเรียนรู้จักการใช้พลังงานอย่างคุ้มค่าและประหยัดพลังงานไฟฟ้า อีก
ทั้งยังมีการรณรงค์การ ทิ้งขยะให้ถูกท่ี รักษาความสะอาดของโรงเรียน และลดการใช้โฟม โรงเรียนจัดกิจกรรม
ส่งเสริมประชาธิปไตยเพ่ือช่วยให้ผู้เรียนได้พัฒนาตนเองสู่การเป็นพลเมืองที่ดี คือ การให้นักเรียนเรียนรู้
เกี่ยวกับการเลือกตั้ง หน้าที่ของพลเมืองไทยทุกคน โดยเป็นการส่งเสริมให้นักเรียนรู้จักประชาธิปไตย การหา
เสียง และการลงคะแนน เสียง ในการเลือกตั้งประธานนักเรียนและเลือกหัวหน้าห้อง  รวมทั้งกิจกรรมส่งเสริม
เด็ก และเยาวชนดีเด่น เป็นการ ช่วยสนับสนุนนักเรียนในการทำกิจกรรมต่างๆให้ประสบความสำเร็จ และ
นำไปสู่รางวัลแห่งความภาคภูมิใจของ นักเรียน และกิจกรรมคนดีศรีม่วงขาวของโรงเรียนนครสวรรค์ เป็น
กิจกรรมที่ช่วยสนับสนุนและพัฒนานักเรียน ด้วยการมอบรางวัลให้กับนักเรียนเพ่ือให้นักเรียนมีขวัญและ
กำลังใจในการทำความด ี

ผลการดำเนินงาน 
โรงเรียนบ้านภูมินิยมพัฒนา มีการพัฒนาคุณลักษณะอังพึงประสงค์อย่างหลากหลาย ทำให้นักเรียนมี

คุณธรรม จริยธรรม การเป็นพลเมืองที่ดีและมีทักษะในศตวรรษที่ 21 โรงเรียนได้รับรางวัลชนะเลิศ โครงงาน
นักเรียน ด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม เรื่อง ขจัดขยะด้วย Mr.E รางวัลชนะเลิศ สื่อการเรียนรู้ผ่านคลิปวิดีโอ 
(Covid-19 กับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม) เรื่อง โรงเรียนน่าอยู่สู้ภัยโควิด19 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 สื่อ
สร้างสรรค์ต้านทุจริต เรื่อง โกงน้อย รางวัลชมเชย การประกวดสวดมนต์หมู่ทำนองสรภัญญะ  นอกจากนี้
โรงเรียนบ้านภูมินิยมพัฒนา ดำเนินกระบวนการพัฒนาผู้เรียนด้านคุณลักษณะที่พึงประสงค์  โดยกำหนด
โครงการ กิจกรรมเพ่ือพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์  ด้วยวิธีการที่หลากหลาย ส่งผลให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะ
ที่พึงประสงค์ตามค่าเป้าหมายที่กำหนด   มีหลักฐานร่องรอยและข้อมูลที่สนับสนุนผลการประเมิน ดังนี้   ผล
การประเมินด้านคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีงามตามที่สถานศึกษากำหนด ร้อยละ  100  ผลการประเมินด้าน
ผู้เรียนมีความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย  ร้อยละ  ผลการประเมินด้านการยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบน
ความแตกต่าง และหลากหลาย ร้อยละ 100 ผลการประเมินด้านมีสุขภาวะทางร่างกาย จิตสังคม ผ่านตาม
เกณฑ์มาตรฐานของกรมอนามัย ร้อยละ 97.33  สูงกว่าเป้าหมายของโรงเรียนที่กำหนดทุกประเด็นพิจารณา  
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2.2   ด้านกระบวนการบริหารและการจัดการ 
 กระบวนการพัฒนา 
สถานศึกษาดำเนินการกำหนดเป้าหมาย วิสัยทัศน์และพันธกิจไว้อย่าง ชัดเจน สอดคล้องกับบริบท

ของสถานศึกษา ความต้องการของชุมชน ท้องถิ่น วัตถุประสงค์ของแผนการศึกษาแห่งชาตินโยบายของรัฐบาล
และของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา โดยได้ประชุมผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเพ่ือการดำเนินงาน จัดทำแผนพัฒนา
การศึกษา และแผนปฏิบัติการประจำปีผ่านการเห็นชอบโดยคณะกรรมการ สถานศึกษา ทำให้สถานศึกษามี
ระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษาที่ชัดเจน  มีประสิทธิภาพ  ส่งผลต่อคุณภาพตามมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษา โดยความร่วมมือของผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย มีการนำข้อมูลมาใช้ในการปรับปรุง อย่าง
ต่อเนื่อง สถานศึกษามีการดำเนินงานพัฒนาวิชาการผู้เรียนรอบด้านตาม  หลักสูตรสถานศึกษา และทุก
กลุ่มเป้าหมาย เชื่อมโยงกับชีวิตจริง พัฒนาครู และบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพตรงตามความ
ต้องการของครูและ สถานศึกษา และจัดให้มีชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพเพ่ือพัฒนางาน จัดสภาพแวดล้อม 
ทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ และมีความปลอดภัย  จัดระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการ เรียนรู้ที่เหมาะสมกับสภาพของสถานศึกษา  

โรงเรียนบ้านภูมินิยมพัฒนา มีการบริหารจัดการโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน ภายใต้วงจรคุณภาพ PDCA 
ด้วยการบริหารที่เป็นระบบ เน้นผลสัมฤทธิ์ของงานเป็นสำคัญ (RBM : Result Based Management) เป็น
การกระจายอำนาจ และการมีส่วนร่วมของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง มีการวิเคราะห์ผลการจัดการศึกษาที่ ผ่านมา 
จัดการ ประชุมระดมความคิดเห็น วางแผน กำหนดเป้าหมายในการจัดการศึกษาเพ่ือให้มีประสิทธิภาพมากข้ึน 
ให้ ความสำคัญกับการเสริมสร้างประสิทธิภาพขององค์กร โดยดำเนินการนำวิสัยทัศน์ไปสู่การปฏิบัติอย่างมี
ระบบ ในการดำเนินงานของโรงเรียนบ้านภูมินิยมพัฒนา มีกระบวนการพัฒนาการศึกษาของโรงเรียนอย่าง 
สร้างสรรค์และต่อเนื่อง ใน 6 ด้าน คือ 1) การพัฒนาหลักสูตร, 2) การจัดการเรียนการสอน, 3) การใช้แหล่ง 
เรียนรู้, 4) สื่อการเรียนรู้, 5) กิจกรรมเสริมความรู้ และ 6) การจัดทำวิจัย เพื่อสนองความต้องการของนักเรียน 
ผู้ปกครอง และชุมชนได้อย่างเต็มศักยภาพ ทำให้นักเรียนมีผลงานทางวิชาการในระดับจังหวัด และมี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในภาพรวมอยู่ในระดับยอดเยี่ยม สร้างชื่อเสียง ความเชื่อมั่นที่ดี และได้รับการยอมรับ
อย่างกว้างขวาง สำหรับกลุ่มบริหารงบประมาณ สินทรัพย์และบุคคล เป็นกระบวนการบริหารที่มีแนวปฏิบัติ
เพ่ือขับเคลื่อน สนับสนุนให้การพัฒนานักเรียนสู่ความสำเร็จตามเป้าประสงค์ และกลุ่มบริหารทั่วไป การ
บริหารจัดการที่เน้นการบริการที่เป็นกันเองและมีระบบที่เข้าถึงง่าย เป็นกระบวนการดูแลช่วยเหลือ นักเรียนที่
มีแนวปฏิบัติเพ่ือขับเคลื่อน สร้างเสริม และสนับสนุนให้นักเรียนมีความฉลาดอย่างสง่างาม เป็นที่ยอมรับ 
ผู้อำนวยการโรงเรียนมีนวัตกรรมบริหารที่ช่วยเสริมการบริหารจัดการของโรงเรียนคือ นวัตกรรม  TEMPO  
MODEL  คือ  Technology  Effciency  Management  Participation  Organize  การบริหารจัดการ
โรงเรียนสู่ความเป็นเลิศ ได้แก่ Participation Performance Technique ที่จะสร้างเครือข่ายความร่วมมือ 
จัดโครงสร้างการบริหาร จัดการ พัฒนาระบบสารสนเทศ ขับเคลื่อนโดยระบบประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษา วางกลยุทธ์การพัฒนา รวมทั้งเทคนิคการโค้ชและพ่ีเลี้ยง (Coaching and Mentoring) นอกจาก
นวัตกรรมการบริหารของผู้บริหารที่มีคุณภาพ โรงเรียนมีกลไกการประกันคุณภาพ ภายในสถานศึกษาอย่างมี
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ระบบ โดยมีการเก็บข้อมูลจากย่อยมาสู่หลักคือ มีการรายงานคุณภาพการศึกษาทุกภาคส่วนโดยเริ่มจาก (T-
SAR Teacher-SAR) เป็นรายงานการประเมินตนเองของครูผู้สอนทุกคน เมื่อครูผู้สอน ดำเนินการทำ T-SAR 
แล้วจะรวมข้อมูลตามกลุ่มสาระการเรียนรู้เพ่ือรวบรวมและสรุปข้อมูลในเรื่องเดียวกันและ  จัดทำเป็น D-SAR 
(Department-SAR) เป็นรายงานการประเมินตนเองของกลุ่มงาน ทั้งหมด 4 กลุ่มงาน ข้อมูลทั้งหมดมาเป็น 
SAR โรงเรียน กลไกการประกันคุณภาพดังกล่าวเป็นการสะท้อนผลการ ดำเนินงาน และพัฒนางานทุกด้านใน
ทุกภาคส่วนในโรงเรียน และทำให้ได้ข้อมูลที่เป็นจริง มีความถูกต้อง เพ่ือนำไปพัฒนาระบบการบริหารจัดการ
ของสถานศึกษาให้มีประสิทธิภาพ 

ผลการดำเนินงาน 
สถานศึกษาได้รับรางวัลทรงคุณค่า  สพฐ.(OBEC AWARDS)  ชนะเลิศระดับเหรียญทอง   

สถานศึกษายอดเยี่ยม ประเภทประถมศึกษาขนาดกลาง ด้านบริหารจัดการ โครงการประกวดหน่วยงานและผู้
มีผลงานดีเด่นที่ประสบผลสำเร็จเป็นที่ประจักษ์  ครั้งที่ 10 ปีการศึกษา  2563 

ผู้บริหารสถานศึกษาเป็นผู้มีวิสัยทัศน์และมีภาวะผู้นำใน การบริหารจัดการคุณภาพของ 
สถานศึกษาเกี่ยวกับงานวิชาการที่เน้นคุณภาพของผู้เรียนโดยใช้ระบบคุณภาพ  ตามกระบวนการ PDCA และ
ความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในการขับเคลื่อนโครงการกิจกรรมตามแผนพัฒนา  คุณภาพการศึกษา 2561-
2564 และแผนปฏิบัติการประจำปี 2564 ทำให้สามารถพัฒนาระบบ บริหารจัดการคุณภาพของโรงเรียนได้มี
ประสิทธิภาพและสอดคล้องกับบริบทของโรงเรียนอย่างรอบด้าน สามารถเชื่อมโยงกับวิถีชุมชนและครอบคลุม
ทุกกลุ่มเป้าหมาย พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาของ โรงเรียนบ้านภูมินิยมพัฒนา ให้เป็นผู้อุทิศเวลา
ให้กับผู้เรียนอย่างเต็มที่ รักและดูแลเอาใจใส่ผู้เรียนอย่างใกล้ชิด และเป็นผู้เชี่ยวชาญในมาตรฐานตำแหน่ง และ
สามารถนำไปพัฒนาผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ พัฒนาให้ โรงเรียนมีความพร้อมของสภาพแวดล้อมทาง
กายภาพทั้งภายในและภายนอกห้องเรียนที่เอ้ือต่อการจัดการ เรียนรู้ และมีความปลอดภัย  โดยประเมินภาพ
ความสำเร็จดังนี้   โรงเรียนมีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจที่โรงเรียนกำหนดชัดเจน   สอดคล้องกับบริบท
ของโรงเรียน  สอดคล้องกับบริบทของโรงเรียน  ความต้องการของชุมชน  ท้องถิ่น  วัตถุประสงค์ของแผนการ
ศึกษาแห่งชาติ  นโยบายของรัฐบาลและของต้นสังกัด  รวมทั้งทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคมมีระบบการ
บริหารจัดการคุณภาพอย่างเป็นระบบ  วางแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาโดยนำแผนไปปฏิบัติ   
ติดตาม  ตรวจสอบ  ประเมินผล  และปรับปรุง  พัฒนางานอย่างต่อเนื่อง  มีการบริหารอัตรากำลัง  ทรัพยากร
ทางการศึกษา  และระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน  มีการนิเทศภายใน  นำข้อมูลมาใช้ในการพัฒนาบุคลากร  
และผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนในการวางแผน  ปรับปรุง  พัฒนาและร่วมกันรับผิดชอบต่อการจัดการศึกษามีการ
บริหารจัดการเกี่ยวกับงานวิชาการ  พัฒนาหลักสูตร  กิจกรรมเสริมหลักสูตรที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้าน  
เชื่อมโยงวิถีชีวิตจริงและครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมาย  มีการส่งเสริมสนับสนุนพัฒนาครูและบุคลากรตรงตาม
ความต้องการและจัดให้มีชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ  มาใช้ในการพัฒนางานและการเรียนรู้ของผู้เรียนจัด
สภาพแวดล้อมทางกายภาพ  ภายในและภายนอกห้องเรียน และสภาพแวดล้อมทางสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการ
เรียนรู้ของผู้เรียนอย่างมีคุณภาพ  มีความปลอดภัยจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ  สนับสนุนการบริหาร
จัดการ และการจัดการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับสภาพของโรงเรียน  จัดหา พัฒนาและบริการด้านเทคโนโลยี  
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สารสนเทศ  จัดให้มีห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์  คอมพิวเตอร์ เพ่ือใช้ในการบริหารจัดการและการจัดการ
เรียนรู้อย่างเหมาะสมมีผลงานที่ประสบผลสำเร็จ   

โรงเรียนบ้านภูมินิยมพัฒนา มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา มีการกำหนด 
เป้าหมาย วิสัยทัศน์และ พันธกิจอย่างชัดเจน สามารถบริหารจัดการเน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตร
สถานศึกษา ในทุกกลุ่มเป้าหมาย จัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา ดำเนินการพัฒนาครูและ
บุคลากรให้มีความ เชี่ยวชาญทางวิชาชีพ และจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการ
และการเรียนรู้รวมทั้ง จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้ บริหารจัดการโดย
ยึดหลักคุณธรรม นิติ ธรรม ความโปร่งใสตรวจสอบได้ การมีส่วนร่วม ความรับผิดชอบ และความคุ้มค่า ได้เปิด
โอกาสให้ ครู นักเรียน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ศิษย์เก่าโรงเรียนบ้านภูมินิยมพัฒนา ผู้ปกครอง
นักเรียน และครูโรงเรียน บ้านภูมินิยมพัฒนา และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีส่วนร่วมในการบริหารจัด
การศึกษาของ โรงเรียน จัดระบบการนิเทศติดตาม ควบคุม สามารถตรวจสอบได้ จัดระบบการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน เพ่ือเป็น หลักประกันคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา นำเทคโนโลยีและระบบงานที่ดี มาใช้
ในการบริหารจัดการ พัฒนา ระบบงานสารสนเทศให้ทันสมัย มีประสิทธิภาพต่อการใช้งาน จัดระบบการ
บริหารงบประมาณที่มุ่งเน้นผลงาน โปร่งใส ตรวจสอบได้ จัดบริการด้านอาคารสถานที่ อย่างถูกสุขลักษณะ 
จัดระบบสาธารณูปโภคและสิ่งอำนวย ความสะดวกอย่างเพียงพอและปลอดภัย 

โรงเรียนบ้านภูมินิยมพัฒนา มีการจัดโครงสร้างการบริหารงานโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน  
(School Base Management) ออกเป็น 4 กลุ่ม ประกอบด้วยกลุ่มบริหารวิชาการ กลุ่มบริหารงบประมาณ 
กลุ่มบริหารงาน บุคคล กลุ่มบริหารทั่วไป กำกับดูแลองค์กรและพัฒนากระบวนการบริหารจัดการ ยึดหลักธรร
มาภิบาล เน้นการบริหารคน (Human Resource Management) และบริหารงานแบบมีโรงเรียน บ้านภูมิ
นิยมพัฒนา มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา ได้ดำเนินการวิเคราะห์สภาพปัญหา ผล การศึกษา 
ที่ผ่านมา โดยศึกษาข้อมูล สารสนเทศ ผลการนิเทศติดตาม เพ่ือวางแผนร่วมกัน กำหนด เป้า - แผน - ผล ปรับ
วิสัยทัศน์ กำหนดพันธกิจ กลยุทธ์ในการจัดการศึกษาของโรงเรียนเพื่อพัฒนา คุณภาพนักเรียน 

โรงเรียนบ้านภูมินิยมพัฒนา ดำเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพ ผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตร  
สถานศึกษาและทุกกลุ่ม เป้าหมาย มีกระบวนการดำเนินการพัฒนา หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนบ้านภูมิ
นิยม พัฒนา ให้มีความเหมาะสมและสอดคล้อง กับท้องถิ่นและสอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น 
พ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 ( ฉบับปรับปรุง 2560) การดำเนินการจัดหลักสูตร ตอบสนองความต้องการขั้น
พ้ืนฐานของ นักเรียน โดยจัดกิจกรรมการเรียนการสอนมีรายวิชาเพ่ิมเติมที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตในโลกยุค
ปัจจุบัน เช่น ภาษาอังกฤษ วิทยาการคำนวณ คอมพิวเตอร์ english  geniues หน้าที่พลเมือง รวมทั้งด้าน
กีฬา จัดกิจกรรม พัฒนาผู้เรียนที่ส่งเสริม ตอบสนอง ความต้องการ ความสามารถ ความถนัดและความสนใจ
ของผู้เรียน เช่น กิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด บำเพ็ญประโยชน์และกิจกรรมชุมนุมตามกลุ่มสาระการ 
เรียนรู้ต่างๆ ชั่วโมงจริยธรรม ให้นักเรียนได้แสดงความรู้ ทักษะ ความสามารถในการร่วมประกวดแข่งขัน
ทักษะทางวิชาการ ในวันสำคัญต่างๆ ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ ใน วันสำคัญต่างๆ จัดกิจกรรม ลดเวลาเรียน
เพ่ิมเวลารู้ จัดกิจกรรมกีฬาสีที่ส่งเสริม คุณภาพผู้เรียนด้านการบริการ การจัดการ การวางแผน โดยกิจกรรม
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ดังกล่าวเน้นให้นักเรียนได้ลงมือปฏิบัติ โรงเรียนกำหนดให้มีการนิเทศ ติดตาม ตรวจสอบอย่างเป็นระบบและ
ต่อเนื่อง โดยกลุ่ม บริหารวิชาการนิเทศติดตาม มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ใน  กลุ่ม สาระการเรียนรู้ ส่งเสริม 
สนับสนุนการวิจัยเพ่ือพัฒนา คุณภาพการจัดการศึกษา ผู้ปกครองสนับสนุน งบประมาณต่อทางโรงเรียน กลุ่ม
เครือข่ายผู้ปกครองได้ร่วม ติดตามและดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่างมี ประสิทธิภาพและ ครอบคลุมถึงนักเรียน
ทุกคน ส่งผลให้มีหลักสูตรสถานศึกษา ที่ได้รับการปรับปรุงเพื่อให้มี ความเหมาระสมและสอดคล้อง กับท้องถิ่น 
โดยความเห็นชอบจากคณะครู ผู้บริหาร กรรมการสถานศึกษา ผู้แทน  ชุมชน ผู้ทรงคุณวุฒิ มีการจัดรายวิชา
พ้ืนฐานและรายวิชาเพ่ิมเติมสอดคล้องกับบริบทของผู้เรียน การบูรณาการ ภูมิปัญญาท้องถิ่น แหล่งเรียนรู้จัด
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนที่ส่งเสริมและตอบสนองความ ต้องการ ความถนัดและ ความสนใจของผู้เรียน นักเรียน
เข้า ร่วมกิจกรรมส่งเสริมวิชาการในวันสำคัญต่างๆ กิจกรรมลดเวลาเรียนเพ่ิมเวลา้ เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริม 
ความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ กิจกรรมที่เป็น ประโยชน์ต่อท้องถิ่นและสังคม  ใช้วิจัยเพ่ือพัฒนาและ 
ปรับปรุงการศึกษา จัดระบบดูแลและช่วยเหลือผู้เรียนที่มีประสิทธิภาพและครอบคลุมถึง ผู้เรียนทุกคน 

โรงเรียนบ้านภูมินิยมพัฒนา มีกระบวนการพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนอย่างรอบด้านตาม 
หลักสูตรสถานศึกษา มีการปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา การจัดการเรียนการสอน แหล่งเรียนรู้ ข้อมูล 
สารสนเทศ วิจัยในชั้นเรียน และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ให้สอดสอดกับผู้เรียนและชุมชน มีกลไกการจัดการ
เรียน การสอนแบบบูรณาการโดยน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่เรียนรู้ทุกรายวิชา เน้นการ
พัฒนาทักษะ ชีวิต เพื่อให้ผู้เรียนให้มีคุณภาพและมีจิตสาธารณะเพ่ือส่วนรวมและชุมชน โดยดำเนินการ แต่งตั้ง
คณะกรรมการ วิเคราะห์ SWOT เพ่ือพัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้องกับศักยภาพ ความต้องของผู้เรียน และ
ชุมชน วางแผนการใช้ หลักสูตร และกลไกการจัดการเรียนการสอนเพ่ือพัฒนาคุณภาพผู้เรียนอย่างรอบด้าน 

โรงเรียนบ้านภูมินิยมพัฒนา ได้ดำเนินการประเมินผลการใช้หลักสูตร การจัดการเรียนการสอน โดย  
สอบถามความพึงพอใจ ของนักเรียน และผู้ปกครอง นำผลประเมิน มาปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร การ
จัดการ เรียนการสอน ให้มีความเหมาะสม สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียน และชุมชน อย่างมี
ประสิทธิภาพ สามารถพัฒนาคุณภาพผู้เรียนอย่างรอบด้านและทุกกลุ่มเป้าหมาย 

โรงเรียนบ้านภูมินิยมพัฒนา ดำเนินการพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ โดย 
จัดทำโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาศักยภาพของครูและบุคลากรอย่างต่อเนื่อง 
จัด อบรม ประชุม สัมมนาศึกษาดูงานอย่างน้อยปีการศึกษาละ 1 ครั้ง จัดสรรงบประมาณเพ่ือให้ครูและ
บุคลากร พัฒนาตนเอง ตาม ID-PLAN แผนพัฒนาตนเองของแต่ละบุคคล การสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ 
(PLC) ส่งเสริมให้ มีการพัฒนาตนเองในการศึกษาต่อ การจัดทำผลงานทางวิชาการ และเข้าร่วมประกวด
ผลงาน รางวัลดีเด่นด้าน ต่างๆ จัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน เพ่ือให้บุคลากรสามารถปฏิบัติงานแทนได้ และให้
บุคลากรใหม่ได้เรียนรู้และ สามารถสานต่อภาระงานให้บรรลุวิสัยทัศน์ของโรงเรียน แต่งตั้งคณะกรรมการ
ประเมินประสิทธิภาพ และ ประสิทธิผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครู ภาคเรียนละ 1 ครั้ง เพ่ือตรวจสอบ
และประเมินผลการปฏิบัติงาน จากรายงานการผลปฏิบัติงานของครูรายบุคคล เพ่ือพิจารณาความดีความชอบ 
ให้รางวัล ยกย่องชมเชย สร้าง แรงจูงใจในการปฏิบัติงาน และเพ่ือใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาตนเองและ
บุคลากรในภาพรวมส่งผลให้ครูและ บุคลากรมีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 
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โรงเรียนบ้านภูมินิยมพัฒนา ได้จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้  
อย่างมีคุณภาพ ด้วยโครงการพัฒนาอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม โครงการส่งเสริมนิสัยรักอ่านพัฒนา
ห้องสมุด ให้เป็นแหล่งเรียนรู้มีชีวิต พัฒนาห้องเรียนที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ มีอาคาร
ประกอบ 4 หลัง มีอาคารโรงอาหาร มีหอประชุม ที่มีความพร้อม และเอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้ การจัด
กิจกรรมต่างๆ มี ต้นไม้ร่มรื่น บริเวณทั่วไปสะอาด สวยงาม มีสวนหย่อมให้นักเรียนได้พักผ่อน มีที่นั่งพักผ่อน
เพียงพอกับความ ต้องการของนักเรียน มีแหล่งเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอก แหล่งเรียนรู้ภายใน ได้แก่ 
ห้องสมุดโรงเรียน ห้องสหกรณ์โรงเรียน ห้องทรูปลูกปัญญา ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ สวนยางพารา สนาม
กีฬา แหล่ง เรียนรู้ภายนอก ได้แก่ ปราชญ์ชาวบ้าน วัดดวงแก้วนิยมธรรม อ่างเก็บน้ำประจำหมู่บ้าน กองทุน
หมู่บ้านภูมินิยม 

โรงเรียนบ้านภูมินิยมพัฒนา มีการจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและ 
การจัดการเรียนรู้ ด้วยโครงการพัฒนาระบบบริหารและการจัดการโครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา ด้วยสื่อนวัตกรรม และ เทคโนโลยีทางการศึกษา สารสนเทศสื่อนวัตกรรมทางการศึกษา เพ่ือ
ยกระดับผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียนให้สูงขึ้น โครงการส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาใช้เทคโนโลยีทางการศึกษา 
โครงการโรงเรียนทรูป ลูกปัญญา เปิดโลกกว้างแห่งการเรียนรู้ ไปกับสื่อ ทรูปลูกปัญญา พัฒนาระบบเครือข่าย
อินเทอร์เน็ตและ สัญญาณ Wifi ให้ครอบคลุมทุกพ้ืนที่ในโรงเรียน โปรแกรมประเมินพฤติกรรมนักเรียน (SDQ) 
โปรแกรมห้องสมุด โปรแกรมสหกรณ์ร้านค้าในโรงเรียน ระบบบัญชีฝากเงินออมทรัพย์ออนไลน์ การรายงาน
ข้อมูลทางการเงิน (e - budget) ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (e - GP) พัฒนาห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ที่
เอ้ือต่อการจัดการเรียนการสอน จัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุคให้นักเรียนทุกคน วัสดุอุปกรณ์ โสตทัศน
ศึกษา สื่อดิจิตอล สื่อที่ได้รับ จากโครงการทรูปลูกปัญญา และซอฟต์แวร์ที่ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ของกลุ่ม
สาระการเรียนรู้ 

1. สถานศึกษาได้รับรางวัลเกียรติบัตรจากผลการประเมินคุณภาพผู้เรียน ป.3 และทดสอบ ทาง
การศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET ) ป.6  

2. รางวัลชนะเลิศ สื่อการเรียนรู้ผ่านคลิปวิดีโอ (Covid-19 กับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม) เรื่อง โรงเรียน
น่าอยู่สู้ภัยโควิด19   

3. รางวัลชนะเลิศ การทำคลิปสั้นการสอนทักษะสุขภาพในเด็กปฐมวัย ประจำปีการศึกษา 2563 เรื่อง 
วิธีการล้างมือ 7 ขั้นตอน 

4. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 สื่อสร้างสรรค์ต้านทุจริต เรื่อง โกงน้อย 
5. สถานศึกษามีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาที่เข้มแข็ง  
6. สถานศึกษามีระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่มีประสิทธิภาพ 
7. สถานศึกษามีอาคารเรียน อาคารประกอบการเรียน ที่แข็งแรง มั่นคง ปลอดภัย ห้องเรียนสะอาด มี

สิ่งอำนวยความสะดวกในการจัดการเรียนรู้ เช่นคอมพิวเตอร์โน้ตบุ้ค คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ สัญญาณอินเทอร์เน็ต 
เครื่องฉาย โปรเจคเตอร์  กระดาน active bord  เป็นต้น  
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8. สถานศึกษามีห้องสมุด ห้องคอมพิวเตอร์ เป็นแหล่งเรียนรู้ในการให้บริการผู้เรียน  มีระบบสืบค้น
ข้อมูลจากอินเทอร์เน็ต  

9. สถานศึกษามีสนามกีฬากลางแจ้ง ในร่ม สนามเด็กเล่น เพ่ือใช้สำหรับจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 
และให้ผู้เรียนได้ออกกำลังกาย  

10. สถานศึกษามีสิ่งแวดล้อมที่ร่มรื่น มีต้นไม้หลากหลายพันธ์ รอบบริเวณโรงเรียน มีสวนเกษตร
พอเพียง  สวนพฤกษศาสตร์ สวนยางพารา สหกรณ์ร้านค้าโรงเรียน  บ่อปลา สวนป่ายางนา เพ่ือส่งเสริม
ผลผลิตเพ่ือโครงการอาหารกลางวันนักเรียนและให้ผู้เรียนได้ฝึกปฏิบัติจริงและเป็นแหล่งเรียนรู้ 

11. ติดตั้งกล้องวงจรปิด 10  จุด เพ่ือความปลอดภัย 
12. ปฎิบัติตามมาตรการ ป้องกันการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 44 ข้ออย่างเคร่งครัด 

 2.3   ด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ   
  กระบวนการพัฒนา 
 สถานศึกษาได้พัฒนา ครูผู้สอนให้มีประสิทธิภาพในกระบวนการจัดการเรียนการสอนเพ่ือส่งผลต่อ
คุณภาพของผู้เรียนโดยการพัฒนา ครูให้มีความรู้ความสามารถในการพัฒนาหลักสูตร ทักษะการจัดการเรียน
การสอนที่ส่งเสริมกระบวนการคิด การปฏิบัติจริง การใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ การประเมินตรวจสอบ
อย่างเป็นระบบ การจัดอบรมผู้เรียนให้มี คุณธรรม จริยธรรม โดยการดำเนินงาน/โครงการ/กิจกรรม อย่าง
หลากหลาย มุ่ งส่งเสริมให้ครูจัดการเรียนการสอนเน้นการปฏิบัติ (Active learning)  ให้ผู้ เรียนผ่าน
กระบวนการคิด ปฏิบัติจริง เพ่ือนำไปสู่การเรียนรู้ที่ลึกซึ้งและคงทน  ตามมาตรฐานและตัวชี้วัดของหลักสูตร
สถานศึกษา  ให้นักเรียนมีส่วนร่วม ครูรู้จักผู้เรียนเป็นรายบุคคล ดำเนินการตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่าง
เป็นระบบ และนำผลมาพัฒนาผู้เรียน รวมทั้งร่วมกันแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และนำผลที่ได้มาปรับปรุงการจัดการ
เรียนรู้ ครูมีแผนการจัดการเรียนรู้ที่สามารถนำไปใช้จัดกิจกรรมได้จริง ครูใช้สื่อ และแหล่งเรียนรู้ มีการบริหาร
จัดการชั้นเรียนเชิงบวก เพ่ือให้เด็กรักการเรียนรู้และเรียนรู้ร่วมกันอย่างมีความสุข ครูร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้
และนำข้อมูลมาร่วมพัฒนาปรับปรุงการจัดการเรียนรู้และสอนตามแผน ครูผลิตนวัตกรรม แผนการจัดการ
เรียนรู้ อีกทั้งปรับโครงสร้างรายวิชา สัดส่วนคะแนนแต่ละหน่วย กำหนดคุณลักษณะอันพึงประสงค์ที่
สอดคล้องกับหน่วยการเรียนรู้ สนับสนุนให้ครูจัดการเรียนการสอนที่สร้างโอกาสให้นักเรียนทุกคนมีส่วนร่วม 
ได้ลงมือปฏิบัติจริงจนสรุปความรู้ได้ด้วยตนเอง จัดการเรียนการสอนที่เน้นทักษะการคิด เช่น จัดการเรียนรู้ด้วย
โครงงาน ครูมีการมอบหมายหน้าที่ให้นักเรียนจัดป้ายนิเทศ และบรรยากาศตามสถานที่ต่าง ๆทั้งภายในห้องเรียน
และนอกห้องเรียน ครูใช้สื่อการเรียนการสอน นวัตกรรมและเทคโนโลยี ภูมิปัญญาท้องถิ่น มีการประเมินคุณภาพ
และประสิทธิภาพของสื่อการสอนที่ใช้ครูทุกคนทำงานวิจัยในชั้นเรียน ปีการศึกษาละ  1 เรื่อง  โดยมีประเด็น
ภาพความสำเร็จด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ดังนี้   ครูจัดการเรียนรู้ให้
นักเรียนผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง  ให้นักเรียนนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้  มี
แผนการจัดการเรียนรู้ และจัดกิจกรรมสำหรับนักเรียนที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ ให้นักเรียนได้ฝึก
ทักษะ ได้แสดงความคิดเห็น ได้แสดงออก เป็นผู้สามารถสรุปองค์ความรู้ นำเสนอผลงาน และสามารถนำไป
ประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ ครูใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ รวมทั้งนำภูมิปัญญาท้องถิ่นมาใช้ในการ
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จัดการเรียนรู้ นักเรียนได้แสวงหาความรู้ด้วยตนเองจากสื่อที่หลากหลาย ครูมีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิง
บวก เน้นการมีปฏิสัมพันธ์ ระหว่างเด็ก กับครู  ครูกับเด็ก  เด็กกับเด็ก เด็กรักการเรียนรู้ และสามารถอยู่
ร่วมกันได้อย่างมีความสุข ครูร่วมกันออกแบบการวัดผลประเมินผลเพ่ือตรวจสอบ และประเมินผู้เรียนอย่างมี
ขั้นตอน ใช้เครื่องมือ วิธีการวัดและประเมินผลที่เหมาะสม พร้อมทั้งนำผลไปใช้พัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน ครูผู้สอน
ร่วมกันแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์  (PLC)  เป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ  และนำไปปรับปรุง 
/พัฒนาการจัดการเรียนรู้ จนเป็นที่ยอมรับของผู้ปกครอง ชุมชน ดังนี้   

1. ครูผู้สอนได้รับการอบรมพัฒนาตนเองอยู่เสมอและต่อเนื่อง  
2. ครูผู้สอนได้รับรางวัลครูดีเด่น เนื่องในวันครู ประจำปี 2565  
3. ครูผู้สอนได้รับโล่รางวัลจากหน่วยงานต่าง ๆ 
4. รางวัลชนะเลิศการทำคลิปสั้น การสอนทักษะสุขภาพในเด็กปฐมวัย ปีการศึกษา 2563 
ผลการดำเนินงาน 

จดัการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ ครู 
ทุกคน ทำการวิเคราะห์หลักสูตร โดยจัดทำบันทึกข้อตกลงการพัฒนาคุณภาพการศึกษารายบุคคลระหว่าง
ครูผู้สอนกับ หัวหน้ากลุ่มบริหารวิชาการ และ ผู้อำนวยการตามลำดับ จัดการเรียนรู้เน้นกระบวนการคิด และ
ให้ผู้ เรียนฝึกปฏิบัติจริงตามมาตรฐานการเรียนรู้  ตัวชี้วัดของหลักสูตรสถานศึกษา และสามารถนำไป
ประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ ประเมินได้จากแผนการจัดการเรียนรู้ทุก  รายวิชา มีการนิเทศการสอนคิดเป็นร้อยละ 
100 ทั้งภาคเรียนที่ 1 และภาคเรียนที่ 2 ครูมีนวัตกรรมในการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning โดยสร้าง
ความตระหนักและให้ความรู้ผ่านกระบวนการประชุมชี้แจงในกลุ่มสาระ การเรียนรู้ เอกสารเผยแพร่ความรู้ 
รวมถึงการอบรมพัฒนาครูให้จัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ที่มีโครงสร้างและ  องค์ประกอบครบตามที่
สถานศึกษากำหนด   ตามแบบวัดประเมินแผนการจัดการเรียนรู้และนำไปสู่การปฏิบัติจริง ในห้องเรียนโดยมี
สื่อการเรียนรู้ที่หลากหลาย ทั้งสื่อสิ่งพิมพ์และสื่อมัลติมิเดีย ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  สื่อมัลติมีเดีย ICT การ
สืบค้นข้อมูลจาก อินเทอร์เน็ต ผู้เรียนค้นคว้าหาความรู้และสามารถสร้างองค์ความรู้ได้ด้วย  ตนเอง ผู้เรียน
สามารถเข้าถึงแหล่งเรียนรู้ได้อย่างหลากหลาย ได้แก่ ห้องสมุดโรงเรียน  ห้องคอมพิวเตอร์  ห้องเรียน 
ครูผู้สอน ทุกคน บริหารชั้นเรียนด้วยการสร้างวินัยเชิงบวก (Positive Discipline) โดยการเสริมแรง มอบ
รางวัล ยกย่อง ชมเชย มีการสร้างวินัยในการเรียนเชิงบวกโดยให้กำลังใจนักเรียน สร้าง  บรรยากาศที่อบอุ่นมี
ปฏิสัมพันธ์เชิงบวก สร้างแรงจูงใจผู้เรียนให้รักการเรียนรู้และเรียนรู้อย่างมีความสุข ส่งผลให้การจัดการเรียน
การสอน มีคุณภาพเป็นที่ยอมรับของชุมชน ผู้ปกครอง และประชาชนทั่วไป ครูได้รับรางวัลอัน เป็นผลจากการ
จัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ และสำหรับการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติด
เชื้อไวรัส โคโรนา 2019 (COVID-19) ปีการศึกษา 2564 เพ่ือให้การจัดการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 1 ปี
การศึกษา 2564 ไม่สะดุดขาดช่วงการพัฒนา สถานศึกษาได้จัดการเรียนรู้ที่ใช้รูปแบบการเรียนรู้หลากหลาย 
เช่น เรียนออนไลน์  ใช้ระบบปฏิบัติการของ Google ในการจัดการเรียนการสอน ได้แก่ Google Meet , 
Google Classroom ,Google site  True  VWord  True Vlearn โดยเน้นกิจกรรมที่ให้ผู้ เรียนสร้างองค์
ความรู้ด้วยตนเองและมีการปรับกิจกรรมให้เหมาะสมในการเรียนรู้  
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3. จุดเด่น  
3.1 มาตรฐานที่ 1 ด้านคุณภาพผู้เรียน โรงเรียนบ้านภูมินิยมพัฒนามีการพัฒนานักเรียนอย่างรอบ

ด้าน มีความรู้ความสามารถด้านวิชาการ และมีความสามารถทางด้านเทคโนโลยี พัฒนาตนเองได้อย่างเต็ม
ศักยภาพ ใฝ่เรียนรู้ เป็น พลเมืองที่ดีและมีทักษะในศตวรรษที่ 21 ส่งให้ผลการทดสอบทางการศึกษา 
ระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 สูงกว่าระดับประเทศทุกรายวิชา และการสอบ
ประเมินคุณภาพการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน NT (National Test)   ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่  3  มี
ค่าเฉลี่ยสูงกว่าค่าเฉลี่ยระดับประเทศทั้ งสองด้าน ผลการประเมินการอ่าน ระดับชั้น ป.1 RT สูงกว่า
ระดับประเทศท้ังสองด้าน   นักเรียนทุกคนได้ใช้เทคโนโลยีในการศึกษาหาความรู้ มีอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง มี
คอมพิวเตอร์และโน้ตบุคสำหรับนักเรียน จำนวน 139  เครื่อง และ ผู้เรียนได้รับรางวัลระดับเขตพ้ืนที่หลาย
รายการ รวมทั้งรางวัลในด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ของผู้เรียนระดับจังหวัด 

 3.2 มาตรฐานที่  2 ด้านกระบวนการบริหารและการจัดการ  ผู้บริหารสถานศึกษา มีรางวัล
ระดับชาติรับรองคุณภาพการบริหาร เป็นผู้มีความความรู้ความสามารถด้านการบริหารจัดการด้านเทคโนโลยี  
ใช้เทคโนโลยีในการบริหารจัดการ สถานศึกษาพัฒนามีระบบกลไกการประกันคุณภาพภายในที่เป็นระบบมี
ประสิทธิภาพและมี การบริหารจัดการของผู้บริหารมีนวัตกรรมการบริหารที่มีคุณภาพ โดยมีกำหนดเป้าหมาย 
วิสัยทัศน์ พันธกิจไว้อย่างชัดเจน สอดคล้องกับบริบทของโรงเรียนตามความต้องการของชุมชน วัตถุประสงค์
ของแผนพัฒนา การศึกษาชาติ นโยบายของรัฐและต้นสังกัดทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคม ดำเนินการ
พัฒนางานวิชาการเน้น คุณภาพของผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษา รวมทั้งมีการจัดกิจกรรมส่งเสริม
และปลูกฝังให้ผู้เรียนเป็นทั้ง คนเก่งและคนดี พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้มีความเชี่ยวชาญตรง
ตามความต้องการให้สามารถสร้าง และพัฒนานวัตกรรมการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเป็น
ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ  

3.3 มาตรฐานที่ 3 ด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ โรงเรียนบ้านภูมิ
นิยมพัฒนา มีสื่อ เทคโนโลยี ในการจัดการเรียนการสอนที่ทันสมัย มีความพร้อมทางด้าน การพัฒนาการเรียน
การสอน ครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนบ้านภูมินิยมพัฒนา มีความรู้ความสามารถและ มีความ
ตั้งใจในการคิดและวางแผนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ผลิตสื่อการสอน สร้างนวัตกรรมการเรียนรู้ โดย
ใช้เทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา สอดคล้องและเหมาะสมกับความต้องการของผู้เรียนในยุค Thailand 4.0 เพ่ือมุ่ง 
พัฒนาความรู้ความสามารถของนักเรียนอย่างเต็มตามศักยภาพ รวมทั้งโรงเรียนมีเครือข่ายผู้ปกครอง ครูและ 
ชุมชนองค์กรอ่ืน ๆ ทั้งภาคเอกชนและภาครัฐได้เข้ามามีส่วนร่วมและให้ความร่วมมือสนับสนุนส่งเสริมการ
จัดการ เรียนรู้ให้ครบสมบูรณ์ 
4. จุดที่ควรพัฒนา  

4.1 มาตรฐานที่ 1 ด้านคุณภาพผู้เรียน   ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพผู้เรียนทักษะภาษาอังกฤษ 
พัฒนากระบวนการคิด การฝึกทักษะด้านการแสดงความคิดเห็น การค้นหาวิธีการแก้ปัญหา  จัดกิจกรรม
ส่งเสริมความสามารถในการสร้างนวัตกรรม และให้ความรู้และทักษะพ้ืนฐานในการสร้างนวัตกรรม  เพ่ิมเติม 
เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันระดับชาติและนานาชาติ และพัฒนาให้นักเรียนมี  ความสามารถใน
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การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือพัฒนาตนเองและสังคมในด้านการเรียนรู้ การสื่อสาร การทำงาน  อย่าง
สร้างสรรค์ และรวมทั้งส่งเสริมการพัฒนาทางด้านคุณธรรมจริยธรรม โดยจัดกิจกรรมส่งเสริ มให้นักเรียนได้ 
แสดงออกถึงความภูมิใจในท้องถิ่นและมีความรับผิดชอบต่อสังคม  

4.2 มาตรฐานที่ 2 ด้านกระบวนการบริหารและการจัดการ  พัฒนาการบริหารจัดการข้อมูล
สารสนเทศภายในโรงเรียน เพ่ือใช้ในการพัฒนาคุณภาพ  การศึกษาของโรงเรียน โดยบูรณาการข้อมูลให้
สามารถใช้ในการบริหารจัดการงานทุกกลุ่มบริหารของโรงเรียน ให้ มีความเชื่อมโยงบนฐานข้อมูลเดียวกันเพ่ือ
ลดความซ้ำซ้อนของงาน 

4.3 มาตรฐานที่ 3 ด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ส่งเสริมให้ครูใช้
กระบวนการวิจัยเพ่ือพัฒนาการจัดการเรียนการสอน ส่งเสริมให้เกิดการพัฒนา  ทักษะทางภาษาตามกรอบ 
CEFR และส่งเสริมให้ครูมีความรู้ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีที่หลากหลายในการ จัดการเรียนการสอนที่
เน้นผู้เรียนสำคัญ 
5. แผนพัฒนาเพื่อให้ได้มาตรฐานที่สูงขึ้น 
 ด้านคุณภาพผู้เรียน 

1. แผนปฏิบัติการที่ 1 พัฒนาศักยภาพของผู้เรียนให้สามารถเข้าร่วมการแข่งขันในเวทีต่างๆ 
2. แผนปฏิบัติการที่ 2 พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการเรียนรู้  
3. แผนปฏิบัติการที่ 3 เสริมสร้างบุคคลแห่งการเรียนรู้ตามกรอบ CEFR  
4. แผนปฏิบัติการที่ 4 พัฒนาศักยภาพผู้เรียนด้านภาษาอังกฤษ  
5. แผนปฏิบัติการที่ 5 พัฒนาศักยภาพผู้เรียนด้านคณิตศาสตร์ 
6. แผนปฏิบัติการที่ 6 พัฒนาผู้เรียนให้มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรมอย่างเป็นระบบ มีการใช้

กระบวนการวิจัยในการดำเนินงาน และมีการสร้างเวทีให้ผู้เรียนเผยแพร่ ในช่องทางต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง  
7. แผนปฏิบัติการที่ 7 พัฒนาให้ผู้เรียนเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดต่าง ๆ มากขึ้น โดยมีการวางแผน 

การจัดการเรียนรู้ในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้และมีการประเมินความสามารถ ในการคิดของผู้เรียนอย่างเป็น
ระบบ 

ด้านกระบวนการบริหารและการจัดการ 
1.  แผนปฏิบัติการที่ 8 พัฒนา ปรับปรุง ซ่อมแซม จัดหา เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการ 

เรียนรู้เพ่ิมเติม 
2. แผนปฏิบัติการที่ 9 พัฒนาระบบการจัดการข้อมูลสารสนเทศให้โรงเรียนให้มีความ 

เชื่อมโยงกันทั้งโรงเรียน 
 3.  แผนปฏิบัติการที่ 10 พัฒนาการบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ หลักสูตร กระบวน การเรียนรู้ 
การนิเทศการสอนและงานวิจัย 

ด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
1. แผนปฏิบัติการที่ 11 ส่งเสริมให้ครูพัฒนาตนเองในการผลิตสื่อการเรียนการสอนโดยใช้เทคโนโลยีที่

ทันสมัยอย่าง ต่อเนื่อง  
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2.  แผนปฏิบัติการที่ 12 พัฒนาครูให้ทำการวิจัยในชั้นเรียน เพ่ือนำผลของงานวิจัยนั้นไปพัฒนาการ
เรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

 3.  แผนปฏิบัติการที่ 13 จัดกิจกรรมการเรียนการสอน ที่เน้นการอ่าน การเขียนในรายวิชา 
ภาษาอังกฤษ ตามกรอบมาตรฐาน CEFR เพ่ือส่งเสริมและพัฒนาให้ผู้เรียนมีความสามารถในการสื่อสารได้ดีขึ้น 
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ส่วนที่ 1 ข้อมูลพื้นฐาน 
1. ข้อมูลทั่วไป 
 ชื่อโรงเรียน       บ้านภูมินิยมพัฒนา   
 ที่ตั้ง     หมู่  10   ตำบลตาตุม  อำเภอสังขะ  จังหวัดสุรินทร์   
 สังกัด   สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์  เขต  3  
 โทร    044-069929       โทรสาร  -  
 e-mail    admin@phumniyom.ac.th 
 website   http://phumniyom.ac.th 
 เปิดสอน  ระดับชั้น อนุบาล  1 ถึงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่  6  
 เนื้อที ่    30  ไร่  
 เขตพื้นที่บริการ   1   หมู่บ้าน  บ้านภูมินิยม  หมู่  10 
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คำขวัญ   
 “ศึกษาดี    มีวินัย   ใฝ่คุณธรรม  นำกีฬา   พัฒนาสิ่งแวดล้อม  พร้อมร่วมชุมชน” 
ปรัชญาโรงเรียน  
ปัญญา  นรานังรัตนัง   หมายความว่า  “ ปัญญา ประดุจดังอาวุธ ” 
ตราสัญลักษณ์โรงเรียน  
 
 
 
 
 
วิสัยทัศน์ (VISION) 
“โรงเรียนบ้านภูมินิยมพัฒนา  มุ่งจัดการศึกษา พัฒนาให้ผู้เรียนมีความรู้คู่คุณธรรม      

            ยกระดับคุณภาพการศึกษาสู่สากล ภายในปี 2565”  
พันธกิจ (Mission) 

 1. พัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้เป็นบุคคลแห่งศตวรรษที่ 21 บนวิถีความพอเพียง   
 2. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มี สมรรถนะการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 
 3. พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษารองรับกลุ่มศักยภาพผู้เรียนสู่ศตวรรษท่ี 21 
  4. สนับสนุน ส่งเสริมการบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ  

5. พัฒนาศักยภาพผู้เรียนเพื่อเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันโดยพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้มีความรู้  
ทักษะวิชาการ ทักษะชีวิต ทักษะวิชาชีพ คุณลักษณะในศตวรรษที่ 21 
          6. ปลูกฝังให้นักเรียนตระหนักในการดำเนินชีวิตบนพื้นฐานตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
และมีความภูมิใจในความเป็นไทย 

7. ส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ยึดหลักปรัชญาของ 
เศรษฐกิจพอเพียง และเป้าหมายโลกเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน  

8. สร้างเครือข่ายความร่วมมือภาคประชาชน สนับสนุน ส่งเสริมการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ วิถีชุมชน 
ที่น้อมนำศาสตร์พระราชาเป็นหลักการดำเนินชีวิต  
 

เป้าประสงค์หลัก (Goals) 
1. ผู้เรียนทุกคน มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ คิดริเริ่มและ

สร้างสรรค์นวัตกรรม มีความรู้ มีทักษะและคุณลักษณะของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 มีสุขภาวะที่เหมาะสมตาม
วัย มีความสามารถในการพ่ึงพาตนเอง และปรับตัวต่อ เป็นพลเมืองและพลโลกที่ด ี

2.  ผู้เรียนทุกคนมีทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม มีทักษะชีวิตและการทำงาน มีทักษะวิเคราะห์สื่อ
เทคโนโลยี และประเมินสารสนเทศ ที่มีคุณลักษณะนิสัย ความรู้ และมีความเท่าทัน ปรับตัวได้ต่อการ
เปลี่ยนแปลงของสังคมโลกแห่งความเป็นศตวรรษที่ 21 

อักษรย่อ ข.ภ.น. ความหมาย โรงเรียนบ้านภูมินิยมพัฒนา  บ่งบอกถึง

ความสว่างไสว เจริญรุ่งเรือง ซึ่งล้อมด้วยความ  ฉลาดและหลักแหลม โดย

มีปัญญา เป็นเครื่องชี้ทาง 
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3. ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม  มีอัตลักษณ์ "วิชาการเด่น เน้นคุณธรรม ก้าวนำเทคโนโลยี ตาม 
วิถีความพอเพียง"  คุณลักษณะอันพึงประสงค์ ตามหลักสูตรและค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ 

4. ผู้เรียนเป็นผู้ดำเนินชีวิตบนพ้ืนฐานของความพอเพียง และมีความภาคภูมิใจในความเป็นไทยร่วม
อนุรักษว์ัฒนธรรมไทยและท้องถิ่น 

5. มีหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้เทียบเคียงมาตรฐานสากล มีแหล่งเรียนรู้  ศูนย์ 
การเรียนที่ทันสมัย  ครบวงจรและเอ้ือต่อการเรียนรู้ ตามเอกลักษณ์ “โรงเรียนต้นแบบทรู ความรู้คู่ความดี” 
 6. ครูมีศักยภาพและจรรยาบรรณทางวิชาชีพครู มีทักษะการจัดกระบวนการ Active Learning และ
สะท้อนผลวัดประเมินผลตามสภาพจริงอย่างสมดุลเชิงคุณภาพ 

7. ครูและบุคลากรทางการศึกษาไดรับการสงเสริม พัฒนาความรู้ความสามารถในการจัดการเรียนรู้ 
ใหสอดคล้องกับมาตรฐานตามศตวรรษที่ 21 และมีทักษะการใช้สื่อ ICT ในการจัดการเรียนรู้และสามารถ
จัดการเรียนรู้ และเป็นครูมืออาชีพ 

8.โรงเรียนมีระบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล เอ้ือตอการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาด้วยระบบคุณภาพมาตรฐานสากล เนนการมีสวนรวมของภาคีเครือขาย 
      9. โรงเรียนเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ มีแหล่งเรียนรู้ เทคโนโลยีที่มีคุณภาพและทันสมัย เพียงพอ และ
มีสภาพแวดลอมที่ได้มาตรฐานเอ้ือตอการเรียนรู้ 
 10. โรงเรียนมีแผนการเรียนรองรับกลุ่มศักยภาพผู้เรียน มีระบบการวางเส้นทางการศึกษาต่อสู่การ
ประกอบอาชีพของผู้เรียน และมีแหล่งเรียนรู้ สถานที่ฝึกประสบการณ์ มีระบบสื่อเทคโนโลยีการเข้าถึง 
องค์ความรู้ รองรับการพัฒนากลุ่มศักยภาพของผู้เรียน 
 11. โรงเรียนมีผลการรับรองคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และมาตรฐานการบริหาร
จัดการด้วยระบบคุณภาพ  
 12. โรงเรียนมีภาคี เครือข่าย ความร่วมมือ ของสถาบันการศึกษา และมีองค์กรชุมชนสถาน
ประกอบการ อย่างมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน และดำรงไว้ซึ่งเอกลักษณ์ของความเป็นชาติไทย  

  เป้าหมาย (Target)  
1. ร้อยละ 100 ของผู้เรียน มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ 

คิดริเริ่มและสร้างสรรค์นวัตกรรม มีความรู้ มีทักษะและคุณลักษณะของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 มีสุขภาวะที่
เหมาะสมตามวัย มีความสามารถในการพ่ึงพาตนเอง และปรับตัวต่อ เป็นพลเมืองและพลโลกที่ดี 

2.  ร้อยละ 100 ของผู้เรียน ผู้เรียนมีทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม มีทักษะชีวิตและการทำงาน มี
ทักษะวิเคราะห์สื่อเทคโนโลยี และประเมินสารสนเทศ ที่มีคุณลักษณะนิสัย ความรู้ และมีความเท่าทัน ปรับตัว
ได้ต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลกแห่งความเป็นศตวรรษที่ 21 

3. ร้อยละ 100 ของผู้เรียน มีคุณธรรม จริยธรรม  มีอัตลักษณ์ "วิชาการเด่น เน้นคุณธรรม ก้าวนำ
เทคโนโลยี ตามวิถีความพอเพียง"  คุณลักษณะอันพึงประสงค์ ตามหลักสูตรและค่านิยมหลักของคนไทย 12 
ประการ 
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4. ร้อยละ 100 ของผู้เรียน เป็นผู้ดำเนินชีวิตบนพื้นฐานของความพอเพียง และมีความภาคภูมิใจใน
ความเป็นไทยร่วมอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยและท้องถิ่น 

5. โรงเรียนมีหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้เทียบเคียงมาตรฐานระดับสากล มีแหล่งเรียนรู้  ศูนย์ 
การเรียนที่ทันสมัย  ครบวงจรและเอ้ือต่อการเรียนรู้ ตามเอกลักษณ์ “โรงเรียนต้นแบบทรู ความรู้คู่ความดี” 
 6. ร้อยละ 100 ของครูและบุคลากรทางการศึกษา มีศักยภาพและจรรยาบรรณทางวิชาชีพครู มี
ทักษะการจัดกระบวนการ Active Learning และสะท้อนผลวัดประเมินผลตามสภาพจริงอย่างสมดุลเชิง
คุณภาพ 

7. ร้อยละ 100 ของครูและบุคลากรทางการศึกษาไดรับการสงเสริม พัฒนาความรู้ความสามารถใน
การจัดการเรียนรู้ ใหสอดคล้องกับมาตรฐานตามศตวรรษที่ 21และมีทักษะการใช้สื่อ ICT ในการจัดการเรียนรู้
และสามารถจัดการเรียนรู้ และเป็นครูมืออาชีพ 

8.โรงเรียนมีระบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาลเอ้ือตอการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาด้วยระบบคุณภาพมาตรฐานสากล เนนการมีสวนรวมของภาคีเครือขาย 
      9. โรงเรียนเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ มีแหล่งเรียนรู้ เทคโนโลยีที่มีคุณภาพและทันสมัย เพียงพอ และ
มีสภาพแวดลอมที่ได้มาตรฐานเอื้อตอการเรียนรู้ 
 10. โรงเรียนมีแผนการเรียนรองรับกลุ่มศักยภาพผู้เรียน มีระบบการวางเส้นทางการศึกษาต่อสู่การ
ประกอบอาชีพของผู้เรียน และมีแหล่งเรียนรู้ สถานที่ฝึกประสบการณ์ มีระบบสื่อเทคโนโลยีการเข้าถึง 
องค์ความรู้ รองรับการพัฒนากลุ่มศักยภาพของผู้เรียน 
 11. โรงเรียนมีผลการรับรองคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และมาตรฐานการบริหาร
จัดการด้วยระบบคุณภาพ  
 12. โรงเรียนมีภาคี เครือข่าย ความร่วมมือ ของสถาบันการศึกษา และมีองค์กรชุมชนสถาน
ประกอบการ อย่างมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน และดำรงไว้ซึ่งเอกลักษณ์ของความเป็นชาติไทย  
๒. ข้อมูลบุคลากรของสถานศึกษา 
๒.๑  จำนวนบุคลากร    
 
       

บุคลากร ผู้บริหาร ครูผู้สอน พนักงานราชการ ครูอัตราจ้าง ลูกจ้างประจำ เจ้าหน้าที่อื่นๆ 

ปีการศึกษา 2564 1 10 0 ๐ 1 1 

 
 
 
 
 
 

ตารางที่ 1  ตารางแสดงจำนวนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาแยกตามตำแหน่ง 
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แผนภูมิที่ 1  แผนภูมิแสดงจำนวนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาแยกตามตำแหน่ง 

 
 
๒.๒ วุฒิการศึกษาสูงสุดของบุคลากร 

 

ตารางท่ี  2 จำนวนบุคลากรแยกตามเพศ และวุฒิการศึกษาสูงสุด 
ประเภทบุคลากร เพศ ระดับการศึกษาสูงสุด 

ชาย หญิง ต่ำกว่าปริญญาตรี ปริญญาตรี สูงกว่าปริญญาตรี 
ผู้อำนวยการ 1  - - 1 
ข้าราชการครู 4 6 - 9 1 
ครูอัตราจ้าง - - - - - 
พนักงานราชการ - - - - - 
ลูกจ้างประจำ 1 - 1 - - 
เจ้าหน้าที่ธุรการ - - - - - 
เจ้าหน้าที่อ่ืนๆ - 1 - 1 - 
รวม 6 7 1 10 2 

ร้อยละ 46.15 53.84 7.69 76.92 15.38 
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แผนภูมิที่  2 จำนวนบุคลากรแยกตามเพศ และวุฒิการศึกษาสูงสุด 

 

 
 

ตารางท่ี  3 แสดงข้อมูลบุคลากร (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565) 
ที ่ ชื่อ  -  สกุล ตำแหน่ง/วิทยฐานะ วุฒิการศึกษา ชั้น 

1 นายก้องเทพ   ตุ้มทอง ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ กศ.ม.บริหารการศึกษา ป.1 – 6 
2 นายประชุม  อุดหนุน ครู ชำนาญการพิเศษ ค.บ.การประถมศึกษา ป.4 
3 นายสงคราม  รื่นรมย์ ครู ชำนาญการพิเศษ ศษ.บ. คณิตศาสตร์  ป.6 
4 นายชรัณ   สารประเสริฐ ครู ชำนาญการพิเศษ กศ.ม.บริหารการศึกษา E ป.1-6 
5 นางสำรวย  รื่นรมย์ ครู ชำนาญการพิเศษ ค.บ.การประถมศึกษา ป.3 
6 นางสาวรัตติยา  ทองเทียม คร ู ค.บ.การศึกษาพิเศษ  ป.1 
7 นายเจรญิทรัพย์  บอกประโคน คร ู พบธ.สังคมศึกษา ป.2 
8 นางสาวพนิตนาฎ  แก้วมูล คร ู ค.บ.วิทยาศาสตร์ ป.5 
9 นางสาวยศวดี  ศรีมารักษ์ คร ู กศ.บ.คอมพิวเตอร์ อ.2 
10 นางสาววัสลิกา  สงวนด ี คร ู ค.บ.ปฐมวัย อ.3 
11 นางสาวอินธุอร  สนั่นเอื้อ คร ู ค.บ.ปฐมวัย อ.1 
12 นางสาวศุภนิดา  สุขสกล เจ้าหน้าที่  ICT  TALENT วท.บ เทคโนโลย ี  
13 นายดอน  นานวล ช่างไม้ระดับ  ช  4 มศ.3 นักการ 
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2.3 สาขาวิชาที่จบการศึกษาและภาระงานสอน 
ตารางที่  4 แสดงข้อมูลบุคลากรแยกตามสาขาวิชาที่สอน (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565) 

สาขาวิชา จำนวน (คน) 
ภาระงานสอนเฉลี่ยของครู 1 คน  
ในแต่ละสาขาวิชา (ชม./สัปดาห์) 

  1. บริหารการศึกษา 1 5 
  2. คณิตศาสตร์ 1 30 
  3. วิทยาศาสตร์ 1 30 
  4. ภาษาไทย 1 30 
  5. ภาษาอังกฤษ 1 30 
  6. สังคมศึกษา 1 30 
  7. คอมพิวเตอร์ 1 30 
  8. ศิลปะ 0 30 
  9. ปฐมวัย 2 30 
  10.การประถมศึกษา 2 30 

รวม 11  23 
 

2.4 ข้อมูลนักเรียน (ข้อมูล ณ 10 มิถุนายน 2564) จำนวนนักเรียนปีการศึกษา 2564  รวมทั้งสิ้น  184 คน 
ตารางที่  5 แสดงข้อมูลจำนวนนักเรียน  (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565) 

ระดับชั้นเรียน จำนวนห้องเรียน 
จำนวนนักเรียน 

เฉลี่ยต่อห้อง 
ชาย หญิง รวม 

อ.1 1 12 15 27 27 

อ.2 1 7 8 15 15 

อ.3 1 11 14 25 25 

รวมอนุบาล 3 30 37 67 22 

ป.1 1 8 15 23 23 
ป.2 1 10 6 16 16 
ป.3 1 13 12 25 25 
ป.4 1 10 7 17 17 
ป.5 1 8 10 18 18 
ป.6 1 9 9 18 18 

รวมประถม 6 58 59 117 20 
รวมทั้งหมด 9 88 96 184 20 
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แผนภูมิที่  3 แสดงข้อมูลจำนวนนักเรียนระดับชั้นอนุบาล  (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565) 

 
 

แผนภูมิที่  4 แสดงข้อมูลจำนวนนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา  (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565) 
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แผนภูมิที่  5 แสดงข้อมูลจำนวนนักเรียนเปรียบเทียบ ปีการศึกษา  2562 - 2564   

 
 

2.5  ข้อมูลผู้เรียนและผู้สำเร็จการศึกษา 
ตารางที่  6 แสดงข้อมูลจำนวนนักเรียนที่จบการศึกษา (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565) 
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จํานวนนักเรียน เปรียบเทียบ ปีการศึกษา 2562 - 2564

ระดับชั้นเรียน จำนวนห้องเรียน 
จำนวนนักเรียน 

ชาย หญิง รวม 

อ.1 1 12 15 27 
อ.2 1 7 8 15 
อ.3 1 11 14 25 
รวม 3 30 37 67 
ป.1 1 8 15 23 
ป.2 1 10 6 16 
ป.3 1 13 12 25 
ป.4 1 10 7 17 
ป.5 1 8 10 18 
ป.6 1 9 9 18 
รวม 6 58 59 117 

รวมทั้งหมด 9 88 96 184 
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2.6  แสดงจำนวนนักเรียนจำแนกตามข้อมูลการวิเคราะห์ผู้เรียนรายบุคคล จำนวนนักเรียนที่มีลักษณะ
พิเศษ ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ดังนี้  

ตารางที่  7 แสดงข้อมูลจำนวนนักเรียนจำแนกตามข้อมูลการวิเคราะห์ผู้เรียนรายบุคคล จำนวนนักเรียนที่มี
ลักษณะพิเศษ ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

 
ที ่ รายการ จำนวน 

(คน) 
คิดเป็นร้อยละ 

ของนักเรียนทั้งหมด 
1 นักเรียนที่มีสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์ สสส. 176 95.65 
2 นักเรียนที่มีน้ำหนักส่วนสูงตามเกณฑ์ของกรมอนามัย 176 95.65 
3 นักเรียนที่มีความบกพร่องเรียนร่วม 2 2.12 
4 นักเรียนมีภาวะทุพโภชนาการ 8 4.35 
5 นักเรียนปัญญาเลิศ 2 1.70 
6 นักเรียนต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ 82 44.56 
7 นักเรียนที่ออกกลางคัน (ปัจจุบัน) 0 0 
8 สถิติการขาดเรียน 0 0 
9 นักเรียนที่เรียนซ้ำชั้น 0 0 
10 นักเรียนที่จบหลักสูตรชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 18 100 
11 นักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมศิลปะดนตรีนาฏศิลป์วรรณคดีและ

นันทนาการ 
184 100 

12 นักเรียนที่มีคุณลักษณะเป็นลูกท่ีดีของพ่อแม่ผู้ปกครอง 184 100 
13 นักเรียนที่มีคุณลักษณะเป็นนักเรียนที่ดีของโรงเรียน 184 100 
14 นักเรียนที่ทำกิจกรรมบําเพ็ญประโยชน์ต่อสังคมทั้งในและ

นอกสถานศึกษา 
184 100 

15 นักเรียนที่มีบันทึกการเรียนรู้จากการอ่านและการสืบค้นจาก
เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างสม่ำเสมอ 

184 100 

16 นักเรียนที่ผ่านการประเมินความสามารถด้านการคิดตามที่
กำหนดในหลักสูตรสถานศึกษา 

184 100 

17 นักเรียนที่ผ่านเกณฑ์การประเมินตามความสามารถในการ
ปรับตัวเข้ากับสังคมตามที่กำหนดใน 
หลักสูตรสถานศึกษา 

184 100 

 

 



 
 

38 

 

2.7  จำนวนนักเรียนที่จบหลักสูตร ปีการศึกษา 2564 ดังนี้ 
ตารางที่  8 แสดงข้อมูลจำนวนนักเรียนที่จบหลักสูตร ปีการศึกษา 2564  

ที ่ รายการ จำนวน (คน) คิดเป็นร้อยละของนักเรียนทั้งหมด 
1 ปฐมวัย (อ.3) 25 100 
2 ประถมศึกษา (ป.6) 18 100 

รวม 43 100 
 
2.8 ข้อมูลหลักสูตรที่จัดการเรียนการสอน (หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน) 
 หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนบ้านภูมินิยมพัฒนา พุทธศักราช 2564 ตามหลักสูตรแกนกลาง 
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช 2560) ได้กำหนดโครงสร้างของหลักสูตร 
สถานศึกษา เพ่ือให้ผู้สอนและผู้ที่เกี่ยวข้องในการจัดการเรียนรู้ตามหลักสูตรของสถานศึกษามีแนวปฏิบัติ ดังนี้ 
 1) หลักสูตรระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนบ้านภูมินิยมพัฒนา 
พุทธศักราช 2564 ตามหลักสูตรแกนกลาง การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง 
พุทธศักราช 2560) จัดระดับการศึกษาระดับ ประถมศึกษา (ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 6) การศึกษาระดับนี้เป็น
ช่วงแรกของการศึกษาภาคบังคับ มุ่งเน้นทักษะ พ้ืนฐานด้านการอ่าน การเขียน การคิดคำนวณ ทักษะการคิด
พ้ืนฐาน การติดต่อสื่อสาร กระบวนการเรียนรู้ทาง สังคม และพ้ืนฐานความเป็นมนุษย์ การพัฒนาคุณภาพชีวิต
อย่างสมบูรณ์และสมดุล ทั้งในด้านร่างกาย สติปัญญา อารมณ์ สังคม และวัฒนธรรม โดยเน้นจัดการเรียนรู้
แบบบูรณาการ 
 2) การจัดเวลาเรียน หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนบ้านภูมินิยมพัฒนา พุทธศักราช 2564 ตาม
หลักสูตรแกนกลาง การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช 2560) ได้จัดเวลา
เรียนตามกลุ่มสาระ การเรียนรู้ 8 กลุ่มสาระ และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน โดยจัดให้เหมาะสมตามบริบท จุดเน้น
ของโรงเรียน และ สภาพของผู้เรียน ดังนี้  
  ระดับประถมศึกษา (ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 6) จัดเวลาเรียนเป็นรายปี โดยมีเวลาเรียนวันละ 6 
ชั่วโมง รวม 200 วัน/ปี 
 3) โครงสร้างหลักสูตร หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนบ้านภูมินิยมพัฒนา พุทธศักราช 2564 ตาม
หลักสูตรแกนกลาง การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช 2560) ดังนี้ 
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โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนบ้านภูมินิยมพัฒนา 
โครงสร้างเวลาเรียน  ระดับประถมศึกษา 

ตารางที่  9 แสดงข้อมูลโครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนบ้านภูมินิยมพัฒนา 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้/ กิจกรรม 

เวลาเรียน(ชั่วโมง/ปี) 

ระดับประถมศึกษา 

ป. 1 ป. 2 ป. 3 ป. 4 ป. 5 ป. 6 
 กลุ่มสาระการเรียนรู้  (รายวิชาพื้นฐาน)  
    ภาษาไทย 200 200 200 160 160 160 
    คณิตศาสตร์ 200 200 200 160 160 160 
    วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 80 80 80 80 80 80 
    สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 80 80 80 80 80 80 
    ประวัติศาสตร์ 40 40 40 40 40 40 
    สุขศึกษาและพลศึกษา 40 40 40 80 80 80 
    ศิลปะ 40 40 40 80 80 80 
    การงานอาชีพ 40 40 40 80 80 80 
    ภาษาต่างประเทศ 120 120 120 80 80 80 
รวมเวลาเรียน (พื้นฐาน) 840 840 840 840 840 840 
 รายวิชาเพิ่มเติม  
     English  Genius 80 80 80 40 40 40 
     หน้าที่พลเมือง - - - 40 40 40 
     การป้องกันการทุจริต 40 40 40 40 40 40 
     คอมพิวเตอร์ 40 40 40 40 40 40 
   วิทยาการคำนวณ 40 40 40 40 40 40 
รวมเวลาเรียน (เพิ่มเติม) 200 200 200 200 200 200 
กิจกรรมเพิ่มเวลารู้ บูรณาการ บูรณาการ 
 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 120 120 120 120 120 120 

กิจกรรมแนะแนว 40 40 40 40 40 40 
กิจกรรมนักเรียน       
  - กิจกรรมลูกเสือ/เนตรนารี 
  -  ชุมนุม 

40 
30 

40 
30 

40 
30 

40 
30 

40 
30 

40 
30 

กิจกรรมสาธารณประโยชน์ 10 10 10 10 10 10 
รวมเวลาเรียนทั้งหมด 1,160 1,160 1,160 1,160 1,160 1,160 
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หมายเหตุ  

●  กิจกรรมลดเวลาเรียน  เพิ่มเวลารู้  จัดกิจกรรมบูรณาการกับกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนและกิจกรรมกลุ่มสาระ
การเรียนรู้ 

● วิชาหน้าที่พลเมือง  ระดับ ป.1 –  3  บูรณาการลงสู่กิจกรรมที่โรงเรียนดำเนินการอยู่แล้ว  คือ  กิจกรรม
หน้าเสาธง  กิจกรรมกีฬา  กิจกรรมประเพณี  กิจกรรมลูกเสือ  เนตรนารี และบูรณาการในกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ สังคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม 

● จำนวนชั่วโมงที่จัดให้นักเรียนระดับประถมศึกษา ( ป.1-ป.- ) เรียนทั้งปี เท่ากับ 1,160 ชั่วโมง ระดับชั้น
ประถมศึกษา ( ป.๔-ป.๖ ) เท่ากับ 1,160 ชั่วโมง แผนการเรียนรู้/จุดเน้นการพัฒนาผู้เรียนที่ต้องการเน้น          
เป็นพิเศษ  คือกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย คณิตศาสตร์ และภาษาต่างประเทศ โดยทักษะภาษาไทย             
เพ่ือพัฒนาการอ่านออก เขียนได้  ทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ คิดวิเคราะห์  คิดสังเคราะห์ คิด
สร้างสรรค์ที่ดี มีประโยชน์ มีความสนใจใฝ่รู้ใฝ่เรียน ทักษะภาษาอังกฤษ เพ่ือส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้มี
ความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร โดยจัดการเรียนการสอนและวัดผลประเมินผลเป็น
รายปี 

● สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 นั้น จากการประเมินผลระดับโรงเรียน ระดับท้องถิ่นและ
ระดับชาติ คณะกรรมการบริหารหลักสูตร คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน มีมติร่วมกันให้จัดทำโครงการ
เพ่ิมพูนทักษะความรู้ความสามารถทางด้านวิชาการ นักเรียนยุคใหม่ กับการเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑เพ่ือพัฒนา
ผู้เรียนให้มีศักยภาพในการแข่งขันและดำรงชีวิตอย่างสร้างสรรค์ในประชาคมโลกตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง  และโครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการเรียนรู้สู่ โลกกว้าง โดยใช้เทคโนโลยี ( ICT) จำนวนชั่วโมง 200 
ชั่วโมง   ตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 -6 โดยไม่นำคะแนนและระดับผลการเรียน ในรายวิชาสอนเสริมไปคิด
รวมและตัดสินการเลื่อนชั้นของนักเรียน ในโครงสร้างของหลักสูตรโรงเรียนบ้านภูมินิยมพัฒนา พ.ศ. 2563 มี
รายวิชาและจำนวนชั่วโมงดังนี้ 

● โครงการ   เพ่ิมพูนทักษะความรู้ความสามารถทางด้านวิชาการ นักเรียนยุคใหม่ กับการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 
21 เพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้มีศักยภาพในการแข่งขันและดำรงชีวิตอย่างสร้างสรรค์ในประชาคมโลกตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง   
ชั้น   ป.1-6   จำนวน    3   ชั่วโมง  / สัปดาห์   
1. วิชา ภาษาไทย     จำนวน  1 ชั่วโมง                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
2. วิชา  คณิตศาสตร์     จำนวน  1 ชั่วโมง 
3. วิชา  ภาษาอังกฤษ     จำนวน  1 ชั่วโมง 

● โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการเรียนรู้สู่ โลกกว้าง  โดยใช้เทคโนโลยี (ICT) เพ่ือเพ่ิมศักยภาพของผู้เรียน  
โดยใช้สื่อทรูปลูกปัญญา Trueplookpanya ,  DLIT  จำนวน    2   ชั่วโมง 
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2.9  ข้อมูลอาคารสถานที่  
โรงเรียนบ้านภูมินิยมพัฒนา ตั้งอยู่บนพ้ืนที่ 30 ไร่ มีอาคารเรียนและอาคารประกอบ ทั้งหมดใช้เป็น

ห้องเรียนและห้องประกอบการเรียน รายละเอียด ดังนี้ 
ตารางที่  10 แสดงข้อมูลอาคารสถานที่โรงเรียนบ้านภูมินิยมพัฒนา 

ที ่ ประเภทอาคาร รายการ แบบ จำนวน ที่มา การใช้ประโยชน์ 
1 อาคารเรียน อาคารเรียน  ป 1 ฉ 2/6 1 หลัง 6 

ห้อง 
เงินงบประมาณ ห้อง ป.1-3  

ห้องประชุม 
2 อาคารเรียน อาคารเรียน  สปช.102/26 1 หลัง 4 

ห้อง 
เงินงบประมาณ ห้อง ป.4-6  

ห้องคอมพิวเตอร์ 
3 อาคารเรียน อาคารเรียน สร้างเอง 1 หลัง 3 

ห้อง 
เงินบริจาค ห้อง อ.1-3 

4 อาคารประกอบ อาคาร
เอนกประสงค์ 

  1 หลัง เงินงบประมาณ หอประชุม 
สหกรณ์ร้านค้า 

5 อาคารประกอบ ห้องส้วม  แบบ 601/26 1 หลัง 4 ที่ เงินงบประมาณ ส้วม 
6 อาคารประกอบ อาคาร สพฐ. สพฐ.4 1 หลัง 4 ที่ เงินงบประมาณ ส้วม 
7 อาคารประกอบ ห้องสมุด  1 หลัง เงินงบประมาณ ห้องสมุด  ห้อง 

TRUE  ON  AIR 
8 อาคารประกอบ โรงครัว สร้างเอง 1 หลัง เงินบริจาค ประกอบอาหาร

รับประทาน
อาหารกลางวัน
นักเรียน 

9 อาคารประกอบ ห้องส้วม  สร้างเอง 1 หลัง 4 ที ่ เงินบริจาค ส้วม 
10 อาคารประกอบ บ้านพัก

นักการ 
สร้างเอง 1 หลัง  เงินบริจาค พักนอน 

11 อาคารประกอบ ศาลา
ประดิษฐ์ฐาน
พระพุทธรูป 

สร้างเอง 2 หลัง  เงินบริจาค ประดิษฐาน
พระพุทธรูป 

12 สนาม สนามเด็กเล่น สร้างเอง 1 สนาม เงินบริจาค สนามเด็กเล่น 
13 สนาม สนามฟุตบอล สร้างเอง 1 สนาม เงินบริจาค เล่นกีฬา 
 สนาม สนาม

วอลเลย์บอล 
สร้างเอง 1 สนาม เงินบริจาค เล่นกีฬา 

14 สนาม ตระกร้อ สร้างเอง 1 สนาม เงินบริจาค เล่นกีฬา 
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2.10 ผลการประเมินพัฒนาการ ตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย 
 นักเรียนชั้นอนุบาลปีท่ี 3  ท่ีเข้ารับการประเมิน  จำนวน  25  คน 
 

ตารางที่  11 แสดงข้อมูลผลการประเมินพัฒนาการนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 3  ที่เข้ารับการประเมิน 

พัฒนาการ 
 ผลการประเมินของเด็กตามระดับคุณภาพ 

ดี พอใช้ ปรับปรุง 
จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ 

ด้านร่างกาย 25 100 0 0.00 0 0.00 

ด้านอารมณ์และจิตใจ 25 100 0 0.00 0 0.00 

ด้านสติปัญญา 25 100 0 0.00 0 0.00 

ด้านสังคม 25 100 0 0.00 0 0.00 
 
 

แผนภูมิที่  6 แสดงข้อมูล ผลการประเมินพัฒนาการนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 3  ที่เข้ารับการประเมิน 

 
 

 
 

0.00
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ด้านร่างกาย ด้านอารมณ์และ
จิตใจ

ด้านสติปัญญา ด้านสังคม

ดี 100.00 100.00 100.00 100.00

พอใช้ 0.00 0.00 0.00 0.00

ปรับปรุง 0.00 0.00 0.00 0.00

ร้อยละของผลการประเมินพัฒนาการเด็ก
ชั้นอนุบาล 3 ปีการศึกษา 2564
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2.11  ผลการประเมินระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ข้อมูล ณ 31 มีนาคม 2565) 
1) ร้อยละของนักเรียนที่มีเกรดเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแต่ละรายวิชาในระดับ 3 ขึ้นไป  

             ตารางที่ 12 แสดงผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแต่ละรายวิชาในระดับ 3 ขึ้นไป ปีการศึกษา 2564 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ตารางที่ 13 แสดงผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแต่ละรายวิชาในระดับ 3 ขึ้นไป ปีการศึกษา 2564 

จ ำนวนนักเรียนทัง้หมดแต่ละชั้น 23 16 25 17 18 18 117 

  จ ำนวนนักเรียนทีไ่ด้เกรด 3 ขึน้ไป   

วิชำ ป.1 ป.2 ป.3 ป.4 ป.5 ป.6 ร้อยละ 

ภาษาไทย 23 12 21 13 16 9 80.34% 

คณิตศาสตร์ 23 12 24 12 10 9 76.92% 

วิทยาศาสตร์ 23 12 24 10 16 18 88.03% 

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 23 12 25 15 16 15 90.60% 

ประวัติศาสตร์ 23 9 25 12 13 13 81.20% 

สุขศึกษาและพลศึกษา 23 10 25 15 17 18 92.31% 

ศิลปะ 23 10 25 15 17 18 92.31% 

การงานอาชีพและ เทคโนโลยี 23 10 25 16 18 16 92.31% 

ภาษาอังกฤษ 23 8 15 6 5 6 53.85% 
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2) ข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับสถานศึกษา แผนภูมิแสดงผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแต่ละ
รายวิชาในระดับ 3 ขึ้นไป ปีการศึกษา 2564   (ข้อมูล ณ31  มีนาคม 2565) 

 
แผนภูมิที่  7 แสดงข้อมูลแสดงผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับสถานศึกษา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแต่ละ

รายวิชาในระดับ 3 ขึ้นไป ปีการศึกษา 2564   

 
  

ป.1 ป.2 ป.3 ป.4 ป.5 ป.6 รวม

ภาษาไทย 100.00 75.00 84.00 76.47 88.89 50.00 80.34

คณิตศาสตร์ 100.00 75.00 96.00 70.59 55.56 50.00 76.92

วิทยาศาสตร์ 100.00 75.00 96.00 58.82 88.89 100.00 88.03

สงัคมศึกษาฯ 100.00 75.00 100.00 88.24 88.89 83.33 90.60

ประวติัศาสตร์ 100.00 56.25 100.00 70.59 72.22 72.22 81.20

สขุศึกษาฯ 100.00 62.50 100.00 88.24 94.44 100.00 92.31

ศิลปะ 100.00 62.50 100.00 88.24 94.44 100.00 92.31

การงานฯ 100.00 62.50 100.00 94.12 100.00 88.89 92.31

ภาษาองักฤษ 100.00 50.00 60.00 35.29 27.78 33.33 53.85

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00

20.00

40.00

60.00

80.00

100.00

120.00

ร้อยละของนักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแต่ละรายวิชาในระดับ 3 ขึ้นไป
ระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1 - 6 ปีการศึกษา 2564
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แผนภูมิที่ 8 แผนภูมิเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับสถานศึกษา แต่ละรายวิชาในระดับ 3 
ขึ้นไปภาพรวมของโรงเรียน ปีการศึกษา 2564   (ข้อมูล ณ  31  มีนาคม 2565) 
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ร้อยละของนักเรียนที่มีเกรดเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแต่ละรายวิชาในระดับ 3
ขึ้นไป ระดับประถมศึกษา
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3) ผลประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
 ร้อยละของนักเรียนที่มีผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ในระดับดีขึ้นไป ระดับชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2564 

ตารางที่ 14 ตารางแสดงผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์นักเรียนในระดับดีขึ้นไป  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ตารางที่ 15 ตารางแสดงผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์นักเรียนในระดับดีขึ้นไป  
 

 
ระดับชั้น 

 

จำนวน
นักเรียน 

 

ผลการประเมิน 
 

ระดับ ดี  
ขึ้นไป 

 

ร้อยละ 
ไม่ผ่าน ผ่าน ด ี ดีเยี่ยม 

ป.1 23 - - 8 15 23 100 
ป.2 16 - - 0 16 16 100 
ป.3 25 - 3 0 22 22 97.43 
ป.4 17 - - 7 10 17 100 
ป.5 18 - - 0 18 18 100 
ป.6 18 - - 7 11 18 100 

จำนวนรวม 117 - 3 22 92 114 99.57 
รวมร้อยละ - 2.56 18.80 78.63      97.44 99.57 

ระดับชั้น 
จำนวน 

นร.
ทั้งหมด 

จำนวนนักเรียนที่มีผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

ดี่เยี่ยม ดี ผ่าน ไม่ผ่าน 

จำนวน ร้อยละ จำนวน 
ร้อย
ละ จำนวน 

ร้อย
ละ จำนวน 

ร้อย
ละ 

ป.1 16 15 65.22 8 34.78 0 0.00 0 0.00 

ป.2 26 16 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 

ป.3 16 22 88.00 0 0.00 3 12.00 0 0.00 

ป.4 19 10 58.82 7 41.18 0 0.00 0 0.00 

ป.5 18 18 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 

ป.6 16 11 61.11 7 38.89 0 0.00 0 0.00 

รวม 111 88 78.63 22 18.80 0 2.56 0 0.00 

ร้อยละของนักเรียนที่ได้
ระดับ ดี ขึ้นไป 100  



 
 

47 

 

แผนภูมิที่ 9 แผนภูมริ้อยละของนักเรียนที่มีผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ในระดับดีข้ึนไป 
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2564 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ป.1 ป.2 ป.3 ป.4 ป.5 ป.6

ด่ีเยี่ยม 65.22 100.00 88.00 58.82 100.00 61.11

ดี 34.78 0.00 0.00 41.18 0.00 38.89

ผ่าน 0.00 0.00 12.00 0.00 0.00 0.00

ไมผ่่าน 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00

20.00

40.00

60.00

80.00

100.00

120.00

ร้อยละของนักเรียนที่มีผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์
จําแนกตามระดับคุณภาพ  ปีการศึกษา 2564
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4) ผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียน 
ร้อยละของนักเรียนที่มีผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน ในระดับดีขึ้นไป ระดับชั้น

ประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2564 
 

ตารางท่ี 16 ตารางแสดงผลการประเมิน การอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน นักเรียนระดับชั้น ป.1 – ป.6 

ระดับชั้น 
จำนวน นร.

ทั้งหมด 

จำนวนนักเรียนที่มีผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียน 

ดี่เยี่ยม ดี ผ่าน ไม่ผ่าน 

จำนวน 
ร้อย
ละ จำนวน 

ร้อย
ละ จำนวน 

ร้อย
ละ จำนวน 

ร้อย
ละ 

ป.1 23 13 56.52 10 43.48 0 0.00 0 0.00 

ป.2 16 10 62.50 6 37.50 0 0.00 0 0.00 

ป.3 25 14 56.00 11 44.00 0 0.00 0 0.00 

ป.4 17 5 29.41 6 35.29 6 35.29 0 0.00 

ป.5 18 16 88.89 2 11.11 0 0.00 0 0.00 

ป.6 18 12 66.67 6 33.33 0 0.00 0 0.00 

รวม 117 70 59.83 41 35.04 6 5.13 0 0.00 

ร้อยละของนักเรียนที่ได้ระดับ ดี 
ขึ้นไป 94.87 5.13 0 

 
ตารางท่ี 17 ตารางแสดงผลการประเมิน การอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน นักเรียนในระดับดีขึ้นไป  

 
 

ระดับชั้น 

 

จำนวน
นักเรียน 

 

ผลการประเมิน 
ระดับ ดี  
ขึ้นไป 

 

ร้อยละ 
ไม่ผ่าน ผ่าน ดี ดีเยี่ยม 

ป.1 23 - 0 10 13 23 100 
ป.2 16 - 0 6 10 16 100 
ป.3 25 - 0 11 14 25 100 
ป.4 17 - 6 6 5 11 64.70 
ป.5 18 - 0 2 16 18 100 
ป.6 18 - 0 6 12 18 100 

จำนวนรวม 117 - 6 41 70 111 94.11 
รวมร้อยละ - 5.13 35.04 59.83 94.87 94.87 
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แผนภูมทิี่ 10 แสดงร้อยละของนักเรียนที่มีผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียน ในระดับดีข้ึนไป 
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2564 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ป.1 ป.2 ป.3 ป.4 ป.5 ป.6

ดี่เยี่ยม 56.52 62.50 56.00 29.41 88.89 66.67

ดี 43.48 37.50 44.00 35.29 11.11 33.33

ผ่าน 0.00 0.00 0.00 35.29 0.00 0.00

ไม่ผ่าน 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00
10.00
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30.00
40.00
50.00
60.00
70.00
80.00
90.00

100.00

ร้อยละของนักเรียนที่มีผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียน
จําแนกตามระดับคุณภาพ  ปีการศึกษา 2564
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5) ผลการประเมินสมรรถนะสำคัญของผู้เรียน 5 ด้าน   ปีการศึกษา 2564 
รอ้ยละของนักเรียนที่มีผลการประเมินสมรรถนะสำคัญตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น พ้ืนฐาน

พุทธศักราช 2551 ปีการศึกษา 2564 ของผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 6 ในระดับผ่านขึ้นไป 
ตารางท่ี 18 ตารางแสดง ผลการประเมินสมรรถนะสำคัญของผู้เรียน 5 ด้าน 

ด้านความสามารถในการสื่อสาร 
 

ระดับชั้น 
จำนวน นร.

ทั้งหมด 

จำนวน/ร้อยละของนักเรียนตามระดับคุณภาพ 
(ข้อ 1 ด้านความสามารถในการสื่อสาร) 

ดี่เยี่ยม ดี ผ่าน ไม่ผ่าน 

จำนวน 
ร้อย
ละ จำนวน 

ร้อย
ละ จำนวน 

ร้อย
ละ จำนวน 

ร้อย
ละ 

ป.1 23 15 65.21 8 34.78 0 0 0 0 

ป.2 16 13 81.25 3 18.75 0 0 0 0 

ป.3 25 23 92 2 8 0 0 0 0 

ป.4 17 10 58.82 1 5.88 6 35.29 0 0 

ป.5 18 15 83.33 3 16.67 0 0 0 0 

ป.6 18 12 66.66 6 33.33 0 0 0 0 

รวม 117 88 75.21 23 19.65 6 0 0 0 

ร้อยละของนักเรียนที่ได้ระดับ ดี 
ขึ้นไป 94.87 35.29 0 0 
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ตารางท่ี 19 ตารางแสดง ผลการประเมินสมรรถนะสำคัญของผู้เรียน 5 ด้าน 
ด้านความสามารถในการคิด 

 

ระดับชั้น 
จำนวน นร.

ทั้งหมด 

จำนวน/ร้อยละของนักเรียนตามระดับคุณภาพ 
(ข้อ 2 ด้านความสามารถในการคิด) 

ดี่เยี่ยม ดี ผ่าน ไม่ผ่าน 

จำนวน 
ร้อย
ละ จำนวน 

ร้อย
ละ จำนวน 

ร้อย
ละ จำนวน 

ร้อย
ละ 

ป.1 23 15 65.21 8 34.78 0 0 0 0 

ป.2 16 13 81.25 3 18.75 0 0 0 0 

ป.3 25 15 60 10 40 0 0 0 0 

ป.4 17 8 46.07 9 52.94 0 0 0 0 

ป.5 18 8 44.44 10 55.56 0 0 0 0 

ป.6 18 12 66.66 6 33.33 0 0 0 0 

รวม 117 71 60.68 46 39.31 0 0 0 0 

ร้อยละของนักเรียนที่ได้ระดับ ดี 
ขึ้นไป 100 0 0 0 
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ตารางท่ี 20 ตารางแสดง ผลการประเมินสมรรถนะสำคัญของผู้เรียน 5 ด้าน 
ด้านความสามารถในการแก้ปัญหา 

ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 – 6 ปีการศึกษา 2564 
 

ระดับชั้น 
จำนวน นร.

ทั้งหมด 

จำนวน/ร้อยละของนักเรียนตามระดับคุณภาพ 
(ข้อ 3 ด้านความสามารถในการแก้ปัญหา) 

ดี่เยี่ยม ดี ผ่าน ไม่ผ่าน 

จำนวน 
ร้อย
ละ จำนวน 

ร้อย
ละ จำนวน 

ร้อย
ละ จำนวน 

ร้อย
ละ 

ป.1 23 15 65.21 8 34.78 0 0 0 0 

ป.2 16 13 81.25 3 18.75 0 0 0 0 

ป.3 25 13 52 12 38 0 0 0 0 

ป.4 17 8 46.07 9 52.94 0 0 0 0 

ป.5 18 7 38.89 11 61.11 0 0 0 0 

ป.6 18 12 66.66 6 33.33 0 0 0 0 

รวม 117 68 58.11 49 41.88 0 0 0 0 

ร้อยละของนักเรียนที่ได้ระดับ ดี 
ขึ้นไป 100 0 0 0 
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ตารางท่ี 21 ตารางแสดง ผลการประเมินสมรรถนะสำคัญของผู้เรียน 5 ด้าน 
ด้านความสามารถในการทักษะชีวิต 

ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 – 6 ปีการศึกษา 2564 
 

ระดับชั้น 
จำนวน นร.

ทั้งหมด 

จำนวน/ร้อยละของนักเรียนตามระดับคุณภาพ 
(ข้อ 4 ด้านความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต) 

ดี่เยี่ยม ดี ผ่าน ไม่ผ่าน 

จำนวน 
ร้อย
ละ จำนวน 

ร้อย
ละ จำนวน 

ร้อย
ละ จำนวน 

ร้อย
ละ 

ป.1 23 15 65.21 8 34.78 0 0 0 0 

ป.2 16 13 81.25 3 18.75 0 0 0 0 

ป.3 25 25 100 0 0 0 0 0 0 

ป.4 17 6 35.29 11 64.71 0 0 0 0 

ป.5 18 16 88.89 2 11.11 0 0 0 0 

ป.6 18 12 66.66 6 33.33 0 0 0 0 

รวม 117 87 74.35 30 25.64 0 0 0 0 

ร้อยละของนักเรียนที่ได้ระดับ ดี 
ขึ้นไป 100 0 0 0 
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ตารางท่ี 22 ตารางแสดง ผลการประเมินสมรรถนะสำคัญของผู้เรียน 5 ด้าน 
ด้านความสามารถในการใช้เทคโนโลยี 

ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 – 6 ปีการศึกษา 2564 

ระดับชั้น 
จำนวน นร.

ทั้งหมด 

จำนวน/ร้อยละของนักเรียนตามระดับคุณภาพ 
ข้อ 5 ด้านความสามารถในการใช้เทคโนโลยี) 

ดี่เยี่ยม ดี ผ่าน ไม่ผ่าน 

จำนวน 
ร้อย
ละ จำนวน 

ร้อย
ละ จำนวน 

ร้อย
ละ จำนวน 

ร้อย
ละ 

ป.1 23 15 65.21 8 34.78 0 0 0 0 

ป.2 16 13 81.25 3 18.75 0 0 0 0 

ป.3 25 21 84 4 0 0 0 0 0 

ป.4 17 17 100 0 0 0 0 0 0 

ป.5 18 18 100 0 0 0 0 0 0 

ป.6 18 18 100 0 0 0 0 0 0 

รวม 117 102 87.17 15 12.82 0 0 0 0 

ร้อยละของนักเรียนที่ได้ระดับ ดี 
ขึ้นไป 100 0 0 0 

 
ตารางที่ 23 แสดงร้อยละของนักเรียนที่มีผลการประเมินสมรรถนะสำคัญตามหลักสูตรแกนกลาง

การศึกษาข้ัน พ้ืนฐานพุทธศักราช 2551 ปีการศึกษา 2564 ของผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 6 ภาพรวม
ของโรงเรียน         ในระดับผ่านขึ้นไป 

 
สมรรถนะ 

 

ผลการประเมิน 
 

ระดับ ผ่าน  
ขึ้นไป 

 
 

ร้อยละ  

ไม่ผ่าน 
 

ผ่าน 
 

ดี 
 

ดีเยี่ยม 
1. ความสามารถในการสื่อสาร - 6 23 88 117 100 
2. ความสามารถในการคิด - 0 46 71 117 100 
3. ความสามารถในการแก้ปัญหา - 0 49 68 117 100 
4. ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต - 0 30 87 117 100 
5. ความสามารถในการใช้เทคโนโลย ี - 0 15 102 117 100 

จำนวนรวม - 6 163 416 585 100 
รวมร้อยละ - 1.03 27.86 71.11 100 100 
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แผนภูมิที่ 11  แสดงผลการประเมินสมรรถนะสำคัญของผู้เรียน 5  ด้าน ปีการศึกษา 2564 

 
 

6) ผลการประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน   ปีการศึกษา 2564 
ตารางท่ี 24  ตารางแสดงผลการประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน   ปีการศึกษา 2564 

 

ระดับชั้น 
 

จำนวนนักเรียน 
ผลการประเมิน  

ร้อยละ 
ผ่าน ไม่ผ่าน 

ป.1 23 23 - 100 
ป.2 16 16 - 100 
ป.3 25 25 - 100 
ป.4 17 17 - 100 
ป.5 18 18 - 100 
ป.6 18 18 - 100 
รวม 117 117 - 100 
 

 
 
 
 

0

20

40

60

80

100

120

การสื่อสาร การคิด การแกปั้ญหา การใชท้กัษะชีวิต การใชเ้ทคโนโลยี
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ผลการประเมินสมรรถนะสําคัญของผู้เรียน 5 ด้าน ปีการศึกษา 2564
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แผนภูมิ ที่  12 แสดงร้อยละของผลการประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนชั้น ป.1 ถึง ป.6 

 
 
2.12 ผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน  (Reading Test : RT) 
     1) ผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (RT) ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1                            
ปีการศึกษา 2564 

ตารางที่  25  แสดงผลการประเมินความสามารถด้านอ่านของผู้เรียน (Reading Test : RT) ชั้น

ประถมศึกษาปีท่ี 1 ปีการศึกษา 2564 

ความสามารถ คะแนนเฉลี่ยร้อยละ รวม 2 สมรรถนะ 
การอ่านออกเสียง การอ่านรู้เรื่อง 

ระดับโรงเรียน 78.00 79.18 78.59 
ระดับเขตพ้ืนที่ 69.63 65.08 67.35 
ระดับประเทศ 69.95 72.79 71.38 
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ป.1 ป.2 ป.3 ป.4 ป.5 ป.6

ผ่าน 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00

ไม่ผ่าน 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

รอ้ยละของผลการประเมินกิจกรรมพฒันาผูเ้รยีน ปีการศกึษา 2564
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แผนภูมิที่ 13  แสดงผลการประเมินความสามารถด้านอ่านของผู้เรียน (Reading Test : RT)            

ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 ปีการศึกษา 2564 

 
 

ตารางที่ 25 แสดงผลการประเมินความสามารถด้านอ่านของผู้เรียน (Reading Test:RT)ชั้นประถมศึกษา

ปีท่ี 1จำแนกตามระดับคุณภาพ  ปีการศึกษา 2564 

ที ่ สมรรถนะ 
ร้อยละของจำนวนนักเรียน ปี 2563 ร้อยละของจำนวนนักเรียน ปี 2564 

ดีมาก ดี พอใช้ ปรับปรุง ดีมาก ดี พอใช้ ปรับปรุง 

1 การอ่านออกเสียง 12.00 1.00 0.00 3.00 63.63 13.63 22.72 0.00 

2 การอ่านรู้เรื่อง 7.00 6.00 0.00 3.00 54.54 45.45 0.00 0.00 

  รวม 2 สมรรถนะ 11.00 2.00 0.00 3.00 63.63 27.27 9.09 0.00 
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การอ่านออกเสียง การอ่านรู้เร่ือง รวม 2 สมรรถนะ
ระดับโรงเรียน 78.00 79.18 78.59

ระดับเขตพ้ืนที่ 69.63 65.08 67.35

ระดับประเทศ 69.95 72.79 71.38

คะ
แน

นเ
ฉล

ี่ย

ผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (RT)  
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1  การศึกษา 2564
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แผนภูมิที่ 14  ผลการประเมินความสามารถด้านอ่านของผู้เรียน (Reading Test : RT) ชั้นประถมศึกษา

ปีท่ี 1 จำแนกตามระดับคุณภาพ  ปีการศึกษา 2564 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.13 ผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (RT) ปีการศึกษา 2563 – 2564 
         1) เปรียบเทียบผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (RT) ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1  
และร้อยละของผลต่างระหว่างปีการศึกษา 2563 – 2564 
 

ตารางท่ี 26 ตารางเปรียบเทียบผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (RT) ชั้น
ประถมศึกษาปีท่ี 1  และร้อยละของผลต่างระหว่างปีการศึกษา 2563 – 2564 

สมรรถนะ 
ปีการศึกษา ปีการศึกษา ร้อยละของผลต่าง 

2563 2564 ระว่างปีการศึกษา 

     การอ่านออกเสียง 39.33 50.37 +11.04 
     การอ่านรู้เรื่อง 56.93 57.48 +0.55 

     รวม 2 สมรรถนะ 48.13 53.92 +5.79 
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ดีมาก ดี พอใช้ ปรับปรุง
การอ่านออกเสียง 63.63 13.63 22.72 0.00

การอ่านรู้เร่ือง 54.54 45.45 0.00 0.00

รวม 2 สมรรถนะ 63.63 27.27 9.09 0.00

ร้อ
ยล

ะข
อง

จํา
นว

นน
ักเ

รีย
น

ผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (RT)
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 ปีการศึกษา 2564  จําแนกตามระดับคุณภาพ
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1) ผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน   ประจำปีการศึกษา 2564    

 

1.1.คะแนนเฉลี่ยร้อยละ ปีการศึกษา 2562 - 2564   เปรียบเทียบระดับต่างๆ 
ตารางที่  27 ตารางแสดงผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน

คะแนนเฉลี่ยร้อยละ ปีการศึกษา 2562 - 2564   เปรียบเทียบระดับต่างๆ    

ที ่ ระดับ 

คะแนนเฉลี่ยร้อยละ คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 
รวม 2 สมรรถนะ 

การอ่านออกเสียง การอ่านรู้เรื่อง 

2562 2563 2564 2562 2563 2564 2562 2563 2564 

1 ระดับโรงเรียน 50.37 71.37 78.00 57.48 67.25 79.18 53.93 69.31 78.59 

2 ระดับเขตพ้ืนที่ 66.74 76.09 69.63 70.90 68.12 65.08 68.82 72.11 67.35 

3 ระดับประเทศ 68.50 74.14 69.95 72.81 71.86 72.79 70.66 73.02 71.38 

 
แผนภูมิที่ 15 แผนภูมิเปรียบเทียบผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (RT)                       

ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 
 

 
 
 
 

0.00

20.00

40.00

60.00

80.00

การอ่านออกเสียง การอ่านรู้เร่ือง รวม 2 สมรรถนะ
2562 50.37 57.48 53.93

2563 71.37 67.25 69.31

2564 78.00 79.18 78.59
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ผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (RT)  
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1  เปรียบเทียบปีการศึกษา 2562 - 2564
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1  ร้อยละของผลต่างระหว่างปีการศึกษา 2562 – 2563 จำแนกตามร้อยละของระดับคุณภาพ 

 

1.2. ร้อยละของจำนวนนักเรียน ปีการศึกษา 2563 -2564 จำแนกตามระดับคุณภาพ 
 

ตารางท่ี 28  ตารางแสดง ร้อยละของจำนวนนักเรียน ปีการศึกษา 2563 -2564 
จำแนกตามระดับคุณภาพ  

ที ่ สมรรถนะ 
ร้อยละของจำนวนนักเรียน ปี 2563 ร้อยละของจำนวนนักเรียน ปี 2564 

ดีมาก ดี พอใช้ ปรับปรุง ดีมาก ดี พอใช้ ปรับปรุง 

1 การอ่านออกเสียง 12.00 1.00 0.00 3.00 63.63 13.63 22.72 0.00 

2 การอ่านรู้เรื่อง 7.00 6.00 0.00 3.00 54.54 45.45 0.00 0.00 

  รวม 2 สมรรถนะ 11.00 2.00 0.00 3.00 63.63 27.27 9.09 0.00 

 
แผนภูมิที่ 16 แสดงความสามารถด้านการอ่านออกเสียง ตามระดับคุณภาพ 
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ดีมาก ดี พอใช้ ปรับปรุง

ความสามารถด้านการอ่านออกเสียง ตามระดับคุณภาพ 

ร้อยละของจํานวนนักเรียน ปี 2563 ร้อยละของจํานวนนักเรียน ปี 2564
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แผนภูมิที่ 17 แสดงความสามารถด้านการอ่านรู้เรื่อง ตามระดับคุณภาพ 

 
 

แผนภูมิ ที่ 18  แสดงผลการประเมินความสามารถด้านการอ่าน rt ผลการประเมินรวมทั้ง 2 สมรรถนะ 

 
 

7.00 6.00

0.00
3.00

54.54

45.45

0.00 0.00
0.00

10.00

20.00

30.00

40.00

50.00

60.00

ดีมาก ดี พอใช้ ปรับปรุง

ความสามารถด้านการอ่านรู้เรื่อง  ตามระดับคุณภาพ 

ร้อยละของจํานวนนักเรียน ปี 2563 ร้อยละของจํานวนนักเรียน ปี 2564
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ดีมาก ดี พอใช้ ปรับปรุง

ผลการประเมินรวมทั้ง 2 สมรรถนะ

ร้อยละของจํานวนนักเรียน ปี 2563 ร้อยละของจํานวนนักเรียน ปี 2564
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2.14 ผลการประเมินคุณภาพผู้เรียน   ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3      
1) ผลการประเมินคุณภาพผู้เรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2564  
ตารางท่ี 29 ตารางแสดงผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (NT) ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 

ปีการศึกษา 2564 
ระดับ/รายวิชา ด้านภาษาไทย ด้านคณิตศาสตร ์ รวม 2  ด้าน 

คะแนนเฉลี่ยของโรงเรียน 58.02 49.88 53.95 
คะแนนเฉลี่ยระดับเขตพ้ืนที่ 51.64 41.98 46.81 
คะแนนเฉลี่ยระดับจังหวัด 54.53 46.27 50.39 
คะแนนเฉลี่ยสังกัด สพฐ. ทั้งหมด 55.48 48.73 52.11 
คะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ 56.14 49.44 52.80 
  

แผนภูมิที่ 19 แสดงผลการทดสอบคุณภาพผู้เรียน (NT) ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3   
ปีการศึกษา  2564 

 
   
 
 
 
 
 
 
 

คะแนนเฉลี่ยของโรงเรียนคะแนนเฉลี่ยระดบัเขตพืน้ท่ีคะแนนเฉลี่ยระดบัจงัหวดั
คะแนนเฉลี่ยสงักดั สพฐ. 

ทัง้หมด
คะแนนเฉลี่ยระดบัประเทศ

ดา้นภาษาไทย 58.02 51.64 54.53 55.48 56.14

ดา้นคณิตศาสตร์ 49.88 41.98 46.27 48.73 49.44

รวม 2 ดา้น 53.95 46.81 50.39 52.11 52.8
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1.1.คะแนนเฉลี่ยร้อยละ ปีการศึกษา 2562 – 2564   เปรียบเทียบระดับต่างๆ    
ตารางท่ี 30 แสดงคะแนนเฉลี่ยร้อยละแสดงผลการทดสอบคุณภาพผู้เรียน (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3  ปี

การศึกษา 2562 – 2564   เปรียบเทียบระดับต่างๆ
 

 
 
แผนภูมิที่ 20 แสดงคะแนนเฉลี่ยร้อยละแสดงผลการทดสอบคุณภาพผู้เรียน (NT) ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3  

ปีการศึกษา 2562 – 2564   เปรียบเทียบระดับต่างๆ 
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ด้านภาษาไทย ด้านคณิตศาสตร์ รวมเฉลี่ยทั้ง 2 ด้าน
2562 53.00 50.00 51.50

2563 57.65 64.60 61.13

2564 58.02 49.88 53.95

คะ
แน

นเ
ฉล

ี่ย

ผลการประเมินคุณภาพผู้เรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
เปรียบเทียบปีการศึกษา 2562 - 2564
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1.2. ร้อยละของจำนวนนักเรียน ปีการศึกษา 2562 -2563 จำแนกตามระดับคุณภาพ 
 ตารางท่ี 31 แสดงคะแนนเฉลี่ยร้อยละแสดงผลการทดสอบคุณภาพผู้เรียน (NT) ชั้นประถมศึกษา

ปีท่ี 3 จำแนกระดับคุณภาพ ปีการศึกษา 2563 – 2564   เปรียบเทียบระดับต่างๆ

 
 

แผนภูมิที่ 21 แสดงคะแนนเฉลี่ยร้อยละแสดงผลการทดสอบคุณภาพผู้เรียน (NT) ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 
จำแนกระดับคุณภาพ ปีการศึกษา 2563 – 2564   เปรียบเทียบระดับต่างๆ 

 
 

 
 

0.00

10.00

20.00

30.00

40.00

50.00

60.00

ดีมาก ดี พอใช้ ปรับปรุง
ด้านภาษาไทย 28.00 52.00 16.00 4.00

ด้านคณิตศาสตร์ 24.00 32.00 36.00 8.00

รวมท้ัง 2 ด้าน 16.00 44.00 36.00 4.00
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ผลการประเมินคุณภาพผู้เรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
ปีการศึกษา 2564 จําแนกตามระดับคุณภาพ
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แผนภูมิที่ 22 แสดงคะแนนเฉลี่ยร้อยละแสดงผลการทดสอบคุณภาพผู้เรียน (NT) ความสามารถด้าน
ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 จำแนกระดับคุณภาพ ปีการศึกษา 2563 – 2564   เปรียบเทียบระดับ

ต่างๆ 
 
 

 

แผนภูมิที่ 23 แสดงคะแนนเฉลี่ยร้อยละแสดงผลการทดสอบคุณภาพผู้เรียน (NT) ความสามารถด้าน 
คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 จำแนกระดับคุณภาพ ปีการศึกษา 2563 – 2564 เปรียบเทียบระดับ

ต่างๆ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

30.00

40.00

30.00

0.00

28.00

52.00

16.00

4.00

0.00 10.00 20.00 30.00 40.00 50.00 60.00

ดีมาก

ดี

พอใช้

ปรับปรุง

ความสามารถด้านภาษาไทย ตามระดับคุณภาพ 

ร้อยละของจํานวนนักเรียน ปี 2564 ร้อยละของจํานวนนักเรียน ปี 2563

60.00

10.00

20.00

10.00

24.00

32.00

36.00

8.00

0.00 10.00 20.00 30.00 40.00 50.00 60.00 70.00

ดีมาก

ดี

พอใช้

ปรับปรุง

ความสามารถด้านคณิตศาสตร์ ตามระดับคุณภาพ
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2.15 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)   ปีการศึกษา 2563   
1 ) ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)    ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 

 

ตารางท่ี 32 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O – NET) 
ประจำปีการศึกษา 2564 ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 

 
ระดับ/รายวิชา ภาษาไทย คณิตศาสตร ์ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ 

คะแนนเฉลี่ยของโรงเรียน 81.25 55.88 50 54.69 
คะแนนเฉลี่ยระดับเขตพ้ืนที่ 49.72 34.92 33.24 32.79 
คะแนนเฉลี่ยระดับจังหวัด 53.18 37.95 35.13 37.60 
คะแนนเฉลี่ยสังกัด สพฐ. ทั้งหมด 49.54 35.85 33.68 35.46 
คะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ 50.38 36.83 34.31 39.22 

 
แผนภูมิที่ 24  ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O – NET) 

ประจำปีการศึกษา 2564 ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 
 

 
 
 

ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ คะแนนรวมเฉลี่ย

ระดับประเทศ 50.38 39.22 36.83 34.31 40.19

ระดับสังกัด สพฐ. 49.54 35.46 35.46 33.68 38.54

ระดับเขตพื้นที่ 49.72 32.79 34.92 33.24 37.67

ระดับโรงเรียน 81.25 54.69 55.88 50.00 60.46
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ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน(O-NET)
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2564
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ตารางที่ 33  ตารางเปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน(O-NET) 
 ปีการศึกษา 2563 – 2564 

 

 
 

แผนภูมิที่ 25 แสดงการ เปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน(O-NET)  
ปีการศึกษา 2563 – 2564 

 

 
 

ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
คะแนนรวม

เฉลี่ย

2563 75.33 44.44 32.22 52.48 51.12

2564 81.25 54.69 55.88 50.00 60.46

ผลการพัฒนา 5.92 10.25 23.66 -2.48 9.34
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ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2563 - 2564
ระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6
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ตารางที่ 34 เปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน(O-NET) 
 ปีการศึกษา 2562 – 2564 

 

 
 

แผนภูมิที่ 26 แผนภูมิเปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน(O-NET) 
 ปีการศึกษา 2562 – 2564 
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ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ คะแนนรวมเฉลี่ย
2562 54.17 32.25 30.56 33.97 35.65

2563 75.33 44.44 32.22 52.48 51.12

2564 81.25 54.69 55.88 50.00 60.46
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ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน(O-NET) 
เปรียบเทียบปีการศึกษา 2562 - 2564
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3. ข้อมูลการใช้แหล่งเรียนรู้ภายในและภายนอกโรงเรียน  ภูมิปัญญาท้องถิ่น  
 1) ห้องสมุดมีขนาด   48  ตารางเมตร จำนวนหนังสือในห้องสมุด 1,200  เล่ม 
  การสืบค้นหนังสือและการยืม-คืน ใช้ระบบ OBEC Library Automation System ของ สพฐ. 
  จำนวนนักเรียนที่ใช้ห้องสมุดในปีการศึกษาท่ีรายงาน เฉลี่ย  70  คน ต่อ วันคิดเป็นร้อยละ 
59.82   ของนักเรียนทั้งหมด 
 2)  ห้องปฏิบัติการ 
  -   ห้องคอมพิวเตอร์   จำนวน  1   ห้อง  
  -   ห้องสมุด    จำนวน  1   ห้อง 
  -   ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ จำนวน  1   ห้อง 
  -   ห้องสำนักงาน/ห้องพักครู  จำนวน  1   ห้อง 
  -   ห้องประชุม   จำนวน  1   ห้อง 
  -   ห้องนิทรรศการ/ห้องเกียรติยศ จำนวน  1   ห้อง 
 3) คอมพิวเตอร์โน้ตบุ้ค จำนวน 120 เครื่อง  คอมพิวเตอร์ ตั้งโต้ะ  จำนวน  19  เครื่อง 
   ใช้เพื่อการเรียนการสอน 139 เครื่อง 
   ใช้เพื่อสืบค้นข้อมูลทางอินเทอร์เน็ต  139 เครื่อง 
   จำนวนนักเรียนที่สืบค้นข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตในปีการศึกษาที่รายงาน เฉลี่ย  94 คน ต่อวัน  
คิดเป็นร้อยละ 80.34  ของนักเรียนทั้งหมด  ใช้เพ่ือการบริหารจัดการ  5  เครื่อง 
 4) แหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน 

ตารางท่ี 35 แสดงผลการใช้แหล่งเรียนรู้ภายในโณงเรียน ระดับช้ัน ป. 1 ถึง ป.6 

แหล่งเรียนรู้ ชั้น ป. 1 ชั้น ป. 2 ชั้น ป. 3 ชั้น ป. 4 ชั้น ป.5 ชั้น ป. 6 

ห้องสมุด 23 16 25 17 18 18 

สวนยางพารา 23 16 25 17 18 18 

ห้องคอมพิวเตอร์ 23 16 25 17 18 18 

สวนป่ายางนา 23 16 25 17 18 18 

ห้องนิทรรศการ 23 16 25 17 18 18 

โรงพักขยะ 23 16 25 17 18 18 

สหกรณ์โรงเรียน 23 16 25 17 18 18 

สวนเศรษฐกิจพอเพียง 23 16 25 17 18 18 

สวนพฤกษศาสตร์ 23 16 25 17 18 18 
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แผนภูมิที่ 27 แผนภูมิแสดงจำนวนนักเรียนที่ใช้แหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน ปีการศึกษา  2564 
 

 
 
 5) ปราชญ์ชาวบ้าน/ภูมิปัญญาท้องถิ่น ผู้ทรงคุณวุฒิ ที่สถานศึกษาเชิญมาให้ความรู้แก่ครู นักเรียน ใน
ปีการศึกษา  2564 
ตารางท่ี 36 แสดงปราชญ์ชาวบ้าน/ภูมิปัญญาท้องถิ่น ผู้ทรงคุณวุฒิ ที่สถานศึกษาเชิญมาให้ความรู้แก่ครู 

นักเรียน ในปีการศึกษา  2564 
ที ่ ชื่อ สกุล ให้ความรู้เรื่อง ครั้ง/ปี 
1 นางสาววัลภา   พิศงาม การทอเสื่อ 2 
2 นางรัตนาภรณ์  พะสุรัมย์ การทำขนมไทย / ช่างตัดผม 2 
3 นางขวัญใจ  บรรเทาพิษ การสานกระจูด 2 
4 นายประหยัด   กิรัมย์ หมอยางประจำหมู่บ้าน  
5 นายสมร   ชาวสวน หมอยาสมุนไพร  
6 นางสาววัลภา   พิศงาม การทำขนมพ้ืนบ้าน 2 
7 นายนาค  ภาสดา การทำสุ่มไก่  
8 นางยน  เชิดสุข การทำบายศรี  จักรสานใบมะพร้าว  
9 นายอิทธิพัทร  สุขต้อง การจับผ้า  

สถิติการให้ความรู้ในโรงเรียนแห่งนี้ จำนวน 8 

ชั้น ป. 1 ชั้น ป. 2 ชั้น ป. 3 ชั้น ป. 4 ชั้น ป. 5 ชั้น ป. 6
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25

17 18 18

จํานวนนักเรียนที่ใช้แหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน  ปีการศึกษา  2564

ห้องสมุด สวนยางพารา ห้องคอมพิวเตอร์

สวนป่ายางนา ห้องนิทรรศการ โรงพักขยะ

สหกรณ์โรงเรียน สวนเศรษฐกิจพอเพียง สวนพฤกษศาสตร์
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แผนภูมิที่ 28 แผนภูมิแสดงจำนวนนักเรียนที่เรียนรู้กับปราชญ์ชาวบ้าน/ภูมิปัญญาท้องถิ่น ผู้ทรงคุณวุฒิ ที่
สถานศึกษาเชิญมาให้ความรู้แก่ครู นักเรียน ในปีการศึกษา  2564 

 

   
 
6. ข้อมูลงบประมาณ 

ตารางท่ี 37 แสดงข้อมูลงบประมาณรายรับรายจ่ายของโรงเรียน ปีการศึกษา 2564 

 
  
 
 
 

ชั้น ป. 1 ชั้น ป. 2 ชั้น ป. 3 ชั้น ป. 4 ชั้น ป. 5 ชั้น ป. 6

23 16 25 17 18 18
23 16

25
17 18 18

23
16

25
17 18 18

23
16

25

17 18 18

23

16

25

17 18 18

23

16

25

17 18 18

23

16

25

17 18 18

23

16

25

17 18 18

23

16

25

17 18 18

จํานวนนักเรียนที่เรียนรู้กับปราชญ์ชุมชนนอกโรงเรียน  ปีการศึกษา  2564

นางสาววัลภา   พิศงาม นางรัตนาภรณ์  พะสุรัมย์ นางขวัญใจ  บรรเทาพิษ

นายประหยัด   กิรัมย์ นายสมร   ชาวสวน นางสาววัลภา   พิศงาม

นายนาค  ภาสดา นางยน  เชิดสุข นายอิทธิพัทร  สุขต้อง

ที ่ โครงการฝ่าย งบประมาณ ระยะเวลาดำเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

1 งานวิชาการ 64,000 ตลอดปีงบประมาณ นางสำรวย   รื่นรมย ์

2 งานบุคลากร 286,000 ตลอดปีงบประมาณ นายสงคราม  รื่นรมย ์

3 งานงบประมาณ 358,098 ตลอดปีงบประมาณ นายประชุม   อุดหนุน 

4 งานบริหารทั่วไป 836,000 ตลอดปีงบประมาณ นายเจรญิทรัพย์  บอกประโคน 
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7. ข้อมูลสภาพชุมชนโดยรวม 
 1) สภาพชุมชนรอบบริเวณโรงเรียนมีลักษณะ เป็นชุมชน ชนบท มีประชากรประมาณ 1050 คน 
บริเวณใกล้เคียงโดยรอบโรงเรียน ได้แก่  พ้ืนที่ทำการเกษตร อาชีพหลักของชุมชน คือ อาชีพหลัก ทำนา ทำ
สวน อาชีพเสริม การเลี้ยงสัตว์ ส่วนใหญ่นับถือศาสนา พุทธ ประเพณี/ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นที่เป็นที่รู้จัก
โดยทั่วไป คือ  แซนโฎนตา 
 2) ผู้ปกครองส่วนใหญ่ จบการศึกษาระดับ ประถมศึกษา และมัธยมตอนต้น  ฐานะทางเศรษฐกิจ/
รายได้โดยเฉลี่ยต่อครอบครัว ต่อปี  12,000 บาท จำนวนคนเฉลี่ยต่อครอบครัว   4  คน 

3) จุดอ่อน จุดแข็ง โอกาสและข้อจำกัดของโรงเรียน  
โอกาส 
 ชุมชนที่มีความสามัคคี มีความเสียสละให้ความร่วมมือกับสถานศึกษาในทุกด้าน ทุกมิติเป็นอย่าง

ดี ชุมชนอยู่ใกล้สถานศึกษา การเดินทางมาเรียนของผู้เรียนสะดวก ง่ายต่อการติดตามดูแล ลดปัญหาการขาด 
เรียนของผู้เรียน มีวัฒนธรรม และวิถีชีวิตของชาวชนบทที่ให้ความเคารพผู้ใหญ่และผู้มีพระคุณ มีภูมิปัญญา  
ท้องถิ่นที่มีความรู้ความสามารถหลากหลาย ช่วยพัฒนาการศึกษา ผู้ปกครองส่วนใหญ่มีสื่อเทคโนโลยีที่ทันสมัย 
ทำให้ผู้เรียนรับรู้ข่าวสารและเหตุการณ์ได้รวดเร็ว เช่น โทรทัศน์ โทรศัพท์มือถือ การคมนาคมและการสื่อสาร  
ด้านต่างๆ สะดวกรวดเร็ว ผู้ปกครองให้ความสนใจส่งบุตรหลานมาเข้าเรียนและชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการ  
จัดการศึกษาเป็นอย่างดี ชุมชนให้ความเชื่อมั่น ศรัทธา ในการบริหาร ส่งผลให้มีผู้ปกครองทั้งในเขตและนอก
เขตบริการส่งเสริมให้บุตร ธิดา มาเรียนที่โรงเรียน สถิติจำนวนนักเรียนในแต่ละปีจึงเพ่ิมข้ึนตลอดทุกปี โรงเรียน
ตั้งอยู่ใกล้แหล่งชุมชน มีความพร้อม  ทั้งด้านสาธารณูปโภค  การคมนาคม ฐานะทางเศรษฐกิจปานกลาง พอเลี้ยงตัวได้  
ชุมชนให้การยอมรับ เชื่อมั่น  เชื่อถือ และศรัทธาในการเป็นโรงเรียนที่มีชื่อเสียงในด้านการจัดการศึกษาโดยใช้เทคโนโลยี      
ในการจัดการเรียนการสอน  ส่งผลให้มีการสนับสนุนและส่งเสริมการจัดการศึกษาทุก ๆ ด้าน และความเจริญทางด้าน
เทคโนโลยีในชุมชน ก่อให้เกิด ผลดีต่อการวางแผนบริหาร และจัดการศึกษา ผู้เรียนมีโอกาสนําความรู้ไปปรับใช้ในการ
ดําเนินชีวิตอย่างมี ความสุข  

 ข้อจำกัด 
ผู้ปกครองส่วนใหญ่มีอาชีพทำการเกษตร มีรายได้น้อย ไม่มีเงินสนับสนุนให้ผู้เรียนได้เรียนต่อในระดับ

ที่สูงขึ้น ผู้ปกครองส่วนใหญ่มีความรู้น้อยไม่สามารถสอนการบ้านให้บุตรหลานได้ และผู้เรียบางส่วน ต้องอาศัย
อยู่กับ ปู่ ย่า ตา ยาย เนื่องจากพ่อแม่ไปประกอบอาชีพต่างพ้ืนที่ บางครั้งทำให้ขาดการดูแล เด็กขาด ความ
อบอุ่นประชากรโดยเฉลี่ยมีรายได้ปานกลาง ทําให้สามารถสนับสนุน บุตรหลานในด้านการศึกษาได้ในระดับหนึ่ง  
สืบเนื่องจากความเจริญด้านเทคโนโลยีและด้านวัตถุ   ทําให้วัฒนธรรมไทย เสื่อมลง ชุมชนมีวัฒนธรรมและค่านิยมใหม่
มากขึ้น มีอิสระในการคิดและการดําเนินชีวิต  ซึ่งอาจก่อให้เกิดปัญหา และพฤติกรรมเสี่ยง 
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8. การพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนอย่างรอบด้าน 
 โรงเรียนบ้านภูมินิยมพัฒนาได้ดำเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนอย่างรอบด้าน 
ครอบคลุม ทุกกลุ่มเป้าหมาย ตามหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนบ้านภูมินิยมพัฒนา พุทธศักราช  2564 ตาม
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 ( 2560 )   สร้างโอกาสทางการศึกษาให้กับผู้ที่มี
ความสามารถในระดับต่าง ๆ  โดยพัฒนาด้านวิชาการและสังคมตามศักยภาพของนักเรียนให้เป็นผู้ที่มี
ความสามารถในการศึกษาค้นคว้าและ เรียนรู้ด้วยตนเองได้อย่างต่อเนื่อง สร้างจิตสำนึกให้เป็นผู้ที่มีคุณธรรม 
จริยธรรม มีการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา ให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียน ชุมชน ท้องถิ่น เน้น
คุณภาพผู้เรียนอย่างรอบด้านครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมาย ตามหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนบ้านภูมินิยม
พัฒนา ปี 2564 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช2551 (ฉบับปรังปรุง พ.ศ.2560) 
จัดการเรียนการสอนในระดับชั้นอนุบาลปีที่ 1 - ประถมศึกษาปี่ที่  6 เน้นตามวิสัยทัศน์ของสถานศึกษา โดยนำ
ความต้องการและความคาดหวังของนักเรียน ผู้ปกครอง ชุมชนและผลสอบเข้าศึกษาต่อ ระดับมัธยมศึกษา 
การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET   NT  RT) มาเป็นข้อมูลในการพัฒนาหลักสูตร 
สถานศึกษาเพ่ือตอบสนองความต้องการของนักเรียน ผู้ปกครอง ชุมชน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียรายละเอียด  
โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา สามารถดูเพ่ิมเติมได้ที่ QR Code ภาคผนวก 
9. ข้อมูลแผนภูมิการบริหารของสถานศึกษา 
 โรงเรียนบ้านภูมินิยมพัฒนามุ่งพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา โดยยึดแผนพัฒนาสถานศึกษาที่มุ่งเน้น
พัฒนา คุณภาพนักเรียนทุกกลุ่มเป้าหมายอย่างชัดเจน เป็นที่ยอมรับ ดำเนินการบริหารจัดการคุณภาพของ 
สถานศึกษา ยึดหลักวงจรการทำงานแบบ PDCA ในการขับเคลื่อนการบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา  
แบ่งโครงสร้างการบริหารงานเป็น ๔ ฝ่าย ได้แก่ฝ่ายบริหารงานวิชาการ  ฝ่ายบริหารงานงบประมาณ ฝ่าย
บริหารงานบุคคล และ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป โดยยึดบริหารแบบมีส่วนร่วมจากบุคลากรทุกระดับและทุกฝ่าย  
ดังนี้ 
1. ขั้น Plan (P) วางแผนและออกแบบนวัตกรรมและการดำเนินกิจกรรม โดยมีวิธีการหรือแผนปฏิบัติงาน  ที่
มุ่งบรรลุผลองค์กร ตามสภาพปัญหาและความต้องการ ให้เหมาะสมกับความพร้อมและบริบทของสถานศึกษา 
โดยอาศัยหลักการบริหาร โดยใช้กระบวนการ SAPRAC ดังนี้  
 S : SWOT คือการศึกษาและวิเคราะห์ สภาพปัจจุบันปัญหาก่อนลงมือวางแผนปฏิบัติงาน  
 A : AIC คือการบริหารแบบส่วนร่วม การสร้างจิตสำนึกของครู นักเรียน ชุมชนให้ร่วมกันพัฒนา  
 P : PDCA คือการนำวงจรคุณภาพมาเป็นหลักในการบริหารจัดการ  
 R : R & D คือการนำวิจัยและพัฒนาใช้เครื่องมือในการวางแผนและลงมือปฏิบัติงาน  
 A : Awareness คือการตระหนักในความจำเป็น สนใจ ใส่ใจในการทำงานและสร้างเจตคติ ที่ดี
ของคร ูต่อการทำงาน โดยเฉพาะการทำงานแบบมีส่วนร่วม  
 C : Continue คือการทำงานแบบมีส่วนร่วมไม่หยุดนิ่ง  
2. ขั้น Do ( D ) ดำเนินการตามท่ีได้วางแผนไว้โดยถ่ายทอดเพ่ือนำไปสู่การปฏิบัติอย่างทั่วถึงท้ัง องค์กร โดยใช้
รูปแบบการบริหาร Phumniyom Model ในการขับเคลื่อน อาศัยแนวคิดที่สำคัญ 3 ประการคือ  
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 - หลักการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน ( School Based Management )  
 - หลักการพัฒนาคุณภาพนักเรียน (Learner Development)  
 - หลักการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ( Education Quality Assurance) ทั้งนี้ได้มีการ
ดำเนินงานตามขั้นตอนและแผนงานที่วางไว้อย่างถูกต้องครบถ้วน มีการกำหนดหน้าที่  และมอบหมายความ
รับผิดชอบของครูและบุคลากรทางการศึกษาที่เกี่ยวข้องและมีการปฏิบัติตามที่กำหนดไว้ ด้วยความมุ่งมั่นและ
ตั้งใจ โดยพยายามไปสู่ความสำเร็จ  
3. ขั้น Check ( C) ตรวจสอบประเมินและการปรับปรุง ในการประเมินผลและตรวจสอบการ ดำเนินงานและ
การบริหารจัดการสถานศึกษาโดยประเมินจากคุณภาพของผู้เรียน เพ่ือปรับปรุงแนวทางการ  ดำเนินการให้ดี
ขึ้น โดยได้มีการติดตามประเมินผลและปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง มีการประเมินผลลัพธ์เทียบกับค่า  เป้าหมาย
ทั้งตัววัดระหว่างการดำเนินการและผลลัพธ์ตามวัตถุประสงค์ เพ่ือการแก้ไขปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง ตลอดจนมี
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผลการปรับปรุงที่ดีขึ้นในองค์กรอย่างเป็นระบบ  
4. ขั้น Action ( A ) นำผลการประเมินที่ใช้แนวทางที่สอดคล้องไปในแนวทางเดียวกันกับความ  ต้องการของ
สถานศึกษาตามที่ระบุไว้ตามแผนพัฒนาคุณภาพ เพ่ือสนับสนุนเป้าประสงค์ของสถานศึกษา โดย  มุ่งเน้นที่
คุณภาพของผู้เรียน  

 
โมเดลในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

PHUMNIYOM  MODEL 

 

 
 

 
 



 
 

75 

 

ส่วนที่ 2 
ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา 

   โรงเรียนบ้านภูมินิยมพัฒนา  ดำเนินการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ตามกฎกระทรวง การ
ประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.  2561  ประจำปีการศึกษา 2564  มีผลการประเมินตามมาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษา ระดับปฐมวัย และระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ดังนี้  

 
   ผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาระดับการศึกษาปฐมวัย ปีการศึกษา 2564 

มาตรฐาน ระดับคุณภาพ 

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของเด็ก ดีเลิศ 

มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ ดีเลิศ 

มาตรฐานที่ 3 การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นสำคัญ ดีเลิศ 

สรุปผลการประเมินในภาพรวมของสถานศึกษา ดีเลิศ 

มำตรฐำนที่ 1 คุณภำพของเด็ก  
1. ระดับคุณภำพ   ดีเลิศ 
2. วิธีกำรพัฒนำ/ผลที่เกิดจำกกำรพัฒนำ ข้อมูล หลักฐำน เอกสำรเชิงประจักษ์ ที่สนับสนุนผล

กำรประเมินตนเอง 
2.1 วิธีกำรพัฒนำ/ผลที่เกิดจำกกำรพัฒนำ 
โรงเรียนบ้านภูมินิยมพัฒนา มีกระบวนการพัฒนาเด็กที่หลากหลาย ส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการด้าน

ร่างกาย แข็งแรง มีสุขนิสัยที่ดี และดูแลความปลอดภัยของตนเองได้ โรงเรียนจัดให้เด็กได้รับประทานอาหารที่
สะอาด   ถูกสุขลักษณะ ปริมาณเหมาะสมตามวัย มีการควบคุมดูแลให้เด็กดื่มนมเป็นประจำทุกวันอย่าง
สม่ำเสมอ มีการชั่งน้ำหนัก วัดส่วนสูง ภาคเรียนละ 2 ครั้ง มีกิจกรรมออกกำลังกายหน้าเสาธงก่อนเข้าเรียนทุก
วัน จัดหาอุปกรณ์ ซ่อมแซมสนามเด็กเล่นให้มีความปลอดภัย สะดวกพร้อมใช้งานอยู่ตลอดเวลา  ไม่มีจุดที่เป็น
อันตราย มีกฎ กติกา ข้อตกลงในการดูแลตนเองให้ปลอดภัย หลีกเลี่ยงจากอันตราย มีการจัดบอร์ดให้ความรู้
แก่เด็กเกี่ยวกับโรคติดต่อในชุมชน โรคติดต่อจากการอยู่ร่วมกัน อุบัติเหตุที่เกิดขึ้นได้ในชีวิตประจำวัน มีการ
รณรงค์ต่อต้านยาเสพติด มีการจัดกิจกรรมสุขภาพดีเพ่ือส่งเสริมพัฒนาการด้านร่างกายให้กับเด็ก และได้รับ
ความร่วมมือจากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านตาแตรว ในการดูแลส่งเสริมสุขภาพอนามัยของเด็ก 
นอกจากนี้ยังมีการส่งเสริมให้เด็กได้เล่นกีฬาตามความสามารถ มีการจัดกิจกรรมเรียนรู้สู่โลกกว้าง เพ่ือส่งเสริม
ให้เด็กมีพัฒนาการด้านสังคม ช่วยเหลือตนเอง เป็นสมาชิกที่ดีของสังคม  มีวินัยในตนเอง มีสั มมาคารวะกับ
ผู้ใหญ่ มีมารยาทที่ดี ยิ้ม ไหว้ ทักทาย ช่วยเหลือตนเองในการปฏิบัติกิจวัตรประจำวัน สามารถรับประทาน
อาหารด้วยตนเองและมีมารยาทในการรับประทานอาหาร รู้จักดูแลรักษาความสะอาด ทั้งภายในและนอก
ห้องเรียน โดยการจัดกิจกรรมแบ่งเขตพ้ืนที่รับผิดชอบ รู้จักช่วยเหลือ แบ่งปันเพื่อนในห้องเรียน ทำงานร่วมกับ
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เพ่ือนๆ ได้ โดยการใช้กิจกรรมกลุ่มในการจัดประสบการณ์การเรียนรู้      รู้จักเก็บของเล่น สิ่งของเครื่องใช้ 
ของตน และของส่วนรวม ปลูกฝังให้นักเรียนรู้จักประเพณีวัฒนธรรม ด้วยกิจกรรมอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย รู้จัก
ทดแทนบุญคุณพ่อ แม่ ครู โดยจัดกิจกรรมวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา เช่น วันแม่     วันไหว้ครู วัน
เข้าพรรษา ส่งเสริมพัฒนาการด้านอารมณ์ จิตใจ ปลูกฝังให้เด็กมีความซื่อสัตย์สุจริต ไม่เอาสิ่งของของผู้อ่ืนมา
เป็นของตน มีความอดทน มีความมั่นใจ กล้าพูด กล้าแสดงออก ยิ้มแย้มแจ่มใส มีการจัดกิ จกรรมทางด้าน
ศิลปะ ดนตรี ให้นักเรียนได้วาดภาพ ระบายสี เพ่ือสร้างจินตนาการและมีอารมณ์ผ่องใส ให้เด็กได้ทำกิจกรรม
ด้วยความสนุกสนาน มีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับเพ่ือน ทั้งในและนอกห้องเรียน โดยครูได้ดำเนินการจัดประสบการณ์
การเรียนการสอนตามแผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ และมีการจัดกิจกรรมร้อง เล่น เต้น อ่าน ให้เด็กได้
แสดงออกตามศักยภาพของตน  โรงเรียนได้ส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการด้านสติปัญญา สื่อสารได้ มีทักษะการ
คิดพ้ืนฐาน และแสวงหาความรู้ได้ โดยการเข้าร่วมโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยแห่งประเทศไทย ทำให้
เด็กได้ฝึกปฏิบัติการทดลอง การสังเกต ความคิดสร้างสรรค์ รู้จัก กล้าซักถามเพ่ือค้นหาคำตอบ มีการ
สร้างสรรค์ผลงานด้านศิลปะ     โดยการวาดภาพระบายสี การตัด ฉีก ตัด ปะ ส่งเสริมให้เด็กได้เสนอผลงาน
ด้วยภาษาที่เหมาะสมตามวัย จัดกิจกรรมการเรียนรู้นอกห้องเรียนเพ่ือให้เด็กได้ปฏิสัมพันธ์กับบุคคลภายนอก 
เรียนรู้นอกสถานที่ แก้ปัญหาในสถานการณ์จริง 

 

ผลกำรประเมินมำตรฐำนที่ 1 คุณภำพเด็ก 
 

มาตรฐาน 
ระดับ

คุณภาพ 
แปลผล 

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของเด็ก 4 ดีเลิศ 
1.1 มีพัฒนาการด้านร่างกาย แข็งแรง มีสุขนิสัยที่ดีและดูแลความปลอดภัยของตนเองได้ 4 ดีเลิศ 
1.2 มีพัฒนาการด้านอารมณ์ จิตใจ ควบคุม และแสดงออกทางอารมณ์ได้ 5 ยอดเยี่ยม 
1.3 มีพัฒนาการด้านสังคม ช่วยเหลือตนเอง และเป็นสมาชิกท่ีดีของสังคม 4 ดีเลิศ 
1.4 มีพัฒนาการด้านสติปัญญา สื่อสารได้ มีทักษะการคิดพ้ืนฐานและแสวงหาความรู้ได้ 4 ดีเลิศ 

 
   2.2 ข้อมูล หลักฐำน เอกสำรเชิงประจักษ์ ที่สนับสนุนผลกำรประเมินตนเอง 

- รายงาน สรุป โครงการ/กิจกรรม 
- เด็กมีพัฒนาการด้านร่างกาย แข็งแรง มีสุขนิสัยที่ ดี และดูแลความปลอดภัยของตนเองได้ ร้อยละ 

89.33 
- เด็กมีพัฒนาการด้านอารมณ์ จิตใจ ควบคุม และแสดงออกทางอารมณ์ได้ ร้อยละ 90.99 สังเกตได้จาก

การกล้าพูด กล้าแสดงออก รู้จักเข้าแถว รอคิว ในการรับประทานอาหาร รู้จักหน้าที่ รับผิดชอบ ตามที่ได้รับ
มอบหมายทั้งในและนอกห้องเรียน ตามเขตพ้ืนที่รับผิดชอบ ร่าเริง แจ่มใส  
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- เด็กมีพัฒนาด้านสังคม ช่วยเหลือตนเอง และเป็นสมาชิกที่ดีของสังคม ได้ร้อยละ 87.37 สังเกตได้จาก
การช่วยเหลือตนเองในการปฏิบัติกิจวัตรประจำวัน รู้จักเก็บสิ่งของเครื่องใช้  ทั้งของส่วนตัวและส่วนรวม รู้จัก
ยิ้ม ทักทาย อยู่เป็นนิจ อยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข 

- เด็กมีพัฒนาการด้านสติปัญญา สื่อสารได้ มีทักษะการคิดพ้ืนฐาน และแสวงหาความรู้ได้ คิดเป็นร้อย
ละ 85.51 
3. จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนำ แผนพัฒนำคุณภำพเพื่อยกระดับให้สูงขึ้น 

จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนำ 

เด็กมีร่างกายเติบโตตามวัย มีน้ำหนักส่วนสูงตาม
เกณฑ์ มีทักษะการเคลื่อนไหวตามวัย สามารถดูแล
สุขภาพและหลีกเลี่ยงต่อสภาวะที่เสี่ยงต่ออุบัติเหตุ 
ภัย และสิ่งเสพติด มีคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมท่ีพึง
ประสงค์ มีจิตสำนึกในการอนุรักษ์และพัฒนา
สิ่งแวดล้อม ทำงานร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข มี
อารมณ์แจ่มใส ร่าเริง สนุกสนาน ร่วมกิจกรรมอยู่ใน
สังคมได้อย่างมีความสุข มีสติปัญญาเรียนรู้ได้ตาม
กิจกรรมประจำวันอย่างดี 

-ด้านการมีความคิดรวบยอด การแก้ปัญหาที่เกิดจากการ
อ่าน 
-การทำกิจกรรมเสริมสติปัญญาให้เหมาะสมตามวัย 
-การพัฒนา ปลูกฝังในเรื่องสุขนิสัยที่ดี เช่น การล้างมือก่อน
รับประทานอาหาร ล้างมือก่อนออกจากห้องน้ำ ห้องส้วม 
และการเลือกรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ ให้เป็นนิสัย 
-การยืนตรงเมื่อได้ยินเพลงชาติ 
-การใช้คำพูดขอบคุณ ขอโทษ 
-การใช้วาจาสุภาพเหมาะสมกับวัย 

 

แผนงำน/แนวทำงพัฒนำคุณภำพให้ดีขึ้นกว่ำเดิม  
1)  โครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมระดับปฐมวัย 
2)  โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย 
3)  โครงการหนูน้อยสุขภาพดี 
4) ส่งเสริมให้เด็กมีทักษะกระบวนการคิดรวบยอด เพ่ือให้เด็กฝึกคิดอย่างเป็นระบบ 

    5) จัดหาสื่อเพ่ือพัฒนาประสบการณ์เด็กท่ีเน้นทักษะกระบวนการคิดในรูปแบบที่หลากหลาย 
 

มำตรฐำนที่ 2  กระบวนกำรบริหำรและกำรจัดกำร 
1. ระดับคุณภำพ ดีเลิศ 
2. วิธีกำรพัฒนำ/ผลที่เกิดจำกกำรพัฒนำ ข้อมูล หลักฐำน เอกสำรเชิงประจักษ์ ท่ีสนับสนุนผล

กำรประเมินตนเอง 
2.1 วิธีกำรพัฒนำ/ผลที่เกิดจำกกำรพัฒนำ 

          การจัดการศึกษาปฐมวัยของโรงเรียนบ้านภูมินิยมพัฒนา ได้มีการกำหนดเป้าหมาย วิสัยทัศน์         
และพันธกิจของสถานศึกษาไว้อย่างชัดเจน  มีองค์ประกอบที่สำคัญเพ่ือที่จะขับเคลื่อนการศึกษาระดับปฐมวัย  
ได้แก่  การพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัย ได้มีการพัฒนา
หลักสูตรการศึกษาปฐมวัยให้สอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่น  พิจารณาจากวัยของเด็ก  ประสบการณ์ของเด็ก 
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โดยเป็นหลักสูตรที่มุ่งพัฒนาเด็กทุกด้าน  ทั้งด้านร่างกาย  อารมณ์จิตใจ สังคม  และสติปัญญา  เพ่ือให้ผู้เรียนมี
ความสุขในการเรียนรู้  มีการพัฒนาครูและบุคลากรให้มีศักยภาพ  สำหรับด้านระบบกลไก  การเสริมสร้าง
ความตระหนักรับรู้  และความเข้าใจการจัดการศึกษาปฐมวัย  โดยให้ผู้มีส่วนร่วมทุกฝ่ายได้มีบทบาทในการมี
ส่วนร่วมการจัดการศึกษา  โดยให้มีการประสานความร่วมมือเพ่ือร่วมกันพัฒนาผู้เรียนตามศักยภาพ 
    โรงเรียนบ้านภูมินิยมพัฒนา ได้จัดสิ่งอำนวยความสะดวกที่จำเป็นซึ่งเอ้ือประโยชน์  และอำนวย
ความสะดวกต่อการพัฒนาเด็ก  ทั้งด้านร่างกาย  อารมณ์และจิตใจ  สังคม  และสติปัญญา คือ จัด
สภาพแวดล้อมทางกายภาพที่เอ้ือต่อการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ เพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการเพ่ือการจัดการ
เรียนรู้  เช่น  จัดให้มีอุปกรณ์  ของเล่น  ของใช้  เครื่องนอน  เครื่องอำนวยความสะดวกต่างๆ ให้พอเพียงกับ
เด็ก  โดยจัดให้เหมาะสม  สะอาด  ปลอดภัย  ให้มีมุมหนังสือที่จำเป็นต่อพัฒนาการของเด็กให้เพียงพอและ
เหมาะสมกับวัย  จัดให้มีเครื่องเล่นสนามที่เหมาะสมปลอดภัย  จัดให้มีพ้ืนที่สำหรับแปรงฟัน  ล้างมือ  ทำ
ความสะอาดร่างกาย  ห้องน้าห้องส้วม  พร้อมอุปกรณ์ที่จำเป็นและเหมาะสมกับเด็ก มีหลักสูตรปฐมวัยที่
ยืดหยุ่นและสอดคล้องกับหลักสูตรสถานศึกษาเป็นรูปแบบการจัดประสบการณ์ที่ก่อให้เกิดการเตรียมความ
พร้อม  เน้นการเรียนรู้ผ่านการเล่นและการลงมือปฏิบัติด้วยตนเอง  สอดคล้องกับวิ ถีชีวิตของครอบครัว  
ชุมชน  ส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมเพ่ือพัฒนาศักยภาพอย่างต่อเนื่องพัฒนาคุณภาพครูด้านการศึกษาปฐมวัย
อย่างต่อเนื่อง  ซึ่งส่งผลให้ครูด้านการศึกษาปฐมวัยทุกคนล้วนมีความรู้ความสามารถในการวิเคราะห์และ
ออกแบบหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัย  มีทักษะในการจัดประสบการณ์และการประเมินพัฒนาการเด็กเป็น
รายบุคคล  มีประสบการณ์ในการออกแบบการจัดกิจกรรม  ทักษะการสังเกต และการปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับเด็ก
และผู้ปกครองมีการจัดสภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกห้องเรียนที่คำนึงถึงความปลอดภัยของผู้เรียน  
ส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้ทั้งแบบรายบุคคลและรายกลุ่ม  มีมุมประสบการณ์และสื่อการเรียนรู้ที่หลากหลายที่
ได้จากธรรมชาติหรือสื่อในชุมชน  มุ่งเน้นให้เกิดการเรียนรู้แบบเรียนปนเล่นมีความสุขในการเรียนรู้  มีสื่อ
เทคโนโลยีใช้ในการสืบเสาะหาความรู้ มีการจัดสิ่งอำนวยความสะดวกให้บริการด้านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ 
อุปกรณ์เพ่ือสนับสนุนการจัดประสบการณ์เพ่ือพัฒนาครูอย่างเพียงพอและทั่วถึง มีการกำหนดมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษาที่สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาปฐมวัย  และอัตลักษณ์ที่สถานศึกษากำหนด  มี
การจัดทำแผนการจัดประสบการณ์ที่สอดคล้องกับมาตรฐานตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย  มีการประเมินผล
ตรวจสอบคุณภาพภายในสถานศึกษา  ติดตามผลการดำเนินงานและจัดทำรายงานผลการประเมินตนเอง
ประจำปี  มีการนำผลการประเมินไปปรับปรุงพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา  โดยทุกฝ่ายมีส่วนร่วม  พร้อมทั้ง
รายงานผลการประเมินตนเองให้หน่วยงานต้นสังกัดอย่างต่อเนื่อง 
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ผลกำรประเมินมำตรฐำนที่ 2 กระบวนกำรบริหำรและกำรจัดกำร 

มาตรฐาน 
ระดับ

คุณภาพ 
แปลผล 

มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 4 ดีเลิศ 
2.1 มีหลักสูตรครอบคลุมพัฒนาการทั้ง 4 ด้าน สอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่น 5 ยอดเยี่ยม 
2.2 จัดครูให้เพียงพอกับชั้นเรียน 4 ดีเลิศ 
2.3 ส่งเสริมให้ครูมีความเชี่ยวชาญด้านการจัดประสบการณ์ 4 ดีเลิศ 
2.4 จัดสภาพแวดล้อมและสื่อเพ่ือการเรียนรู้ อย่างปลอดภัยและพียงพอ 4 ดีเลิศ 
2.5 ให้บริการสื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และสื่อการเรียนรู้เพ่ือสนับสนุนการจัด
ประสบการณ์ 

4 ดีเลิศ 

2.6 มีระบบบริหารคุณภาพที่เปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วม 3 ดี 
2.2 ข้อมูล หลักฐำน เอกสำรเชิงประจักษ์ ท่ีสนับสนุนผลกำรประเมินตนเอง 

-  แผนปฏิบัติการ หลักสูตร 
- หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย 
- รายงานผลการเข้าร่วมอบรมพัฒนาของครูและบุคลากร  
-  โครงการพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรระดับปฐมวัย 
-  โครงการปรับปรุงพัฒนาบริบทแหล่งเรียนรู้ภายในสถานศึกษา 
-  แผนการจัดประสบการณ์ที่สอดคล้องกับมาตรฐานตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย 
- รายงานผลการประเมินตนเองประจำปี   

3. จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนำ แผนพัฒนำคุณภำพเพื่อยกระดับให้สูงขึ้น 

จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนำ 

  - มีหลักสูตรครอบคลุมพัฒนาการท้ัง   4 ด้าน 
สอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่น 
- การจัดสิ่งอำนวยความสะดวกให้บริการด้านสื่อ
เทคโนโลยีสารสนเทศ อุปกรณ์เพ่ือสนับสนุนการจัด
ประสบการณ์ 
-  ครูได้รับการพัฒนาด้านวิชาชีพ 

-  จัดครูให้เพียงพอต่อชั้นเรียน 
- ส่งเสริมให้ครูมีความเชี่ยวชาญด้านการจัด
ประสบการณ์ 
- จัดสภาพแวดล้อมและสื่อเพ่ือการเรียนรู้ อย่าง
ปลอดภัย และพอเพียง 
- กำหนดแผนการพัฒนาครูอย่างชัดเจน 

 
แผนพัฒนำคุณภำพเพื่อยกระดับให้สูงข้ึน        

1)  โครงการพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรระดับปฐมวัย 
        2)  โครงการพัฒนาคุณภาพการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ 
  3) โครงการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาระดับปฐมวัย 
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มำตรฐำนที่ 3  กำรจัดประสบกำรณ์ที่เน้นเด็กเป็นสำคัญ 
1. ระดับคุณภำพ   ดีเลิศ 
2. วิธีกำรพัฒนำ/ผลที่เกิดจำกกำรพัฒนำ ข้อมูล หลักฐำน เอกสำรเชิงประจักษ์ ท่ีสนับสนุนผล

กำรประเมินตนเอง 
     2.1 วิธีกำรพัฒนำ/ผลที่เกิดจำกกำรพัฒนำ 

การจัดการศึกษาปฐมวัยมุ่งเน้นความสำคัญของการพัฒนาการในทุกๆ ด้าน  ทั้งทางด้านร่างกาย   
อารมณ์จิตใจ   สังคม และสติปัญญา  มีความรู้  คุณธรรม  จริยธรรม  และวัฒนธรรมในการดำรงชีวิต ซึ่งเป็น
การจัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ  เพ่ือสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างเป็นสุข  ภายใต้คำ
ว่า  เก่ง  ดี   มีสุข ประสบการณ์ในรูปแบบบูรณาการการเรียนรู้ แบบเรียนผ่านเล่น เพื่อให้เด็กได้ประสบการณ์
ตรง เกิดการเรียนรู้และมีการพัฒนาทั้งทางด้านร่างกาย   อารมณ์จิตใจ   สังคม และสติปัญญา ซึ่งสามารถ
ยืดหยุ่นได้ความเหมาะสมและสอดคล้องกับหลักสูตรปฐมวัย ทั้งในห้องเรียนและนอกห้องเรียน  มีการใช้สื่อ
และเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับวัย  จัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่ครอบคลุมพัฒนาการในทุกๆด้านให้เหมาะสม
กับวัย ดังนี้ ด้านร่างกาย พัฒนาการเคลื่อนไหวทางร่างกาย เด็กเคลื่อนไหวอย่างเหมาะสมตามจินตนาการ
เพ่ือให้ร่างกายทุกส่วนทั้งกล้ามเนื้อมัดใหญ่มัดเล็กให้ทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ ด้านอารมณ์ จิตใจ เด็กมี
พัฒนาการด้านอารมณ์ความรู้สึกได้อย่างเหมาะสม  รู้จักยับยั้งชั่งใจ รู้จักการรอคอย กล้าแสดงออก ช่วยเหลือ
แบ่งปันมีความรับผิดชอบ ด้านสังคม  เด็กช่วยเหลือตัวเองในการปฏิบัติกิจวัตรประจำวันได้  มีวินัยในตนเอง 
เล่นร่วมกับผู้อ่ืนได้ มีสัมมาคารวะต่อผู้ใหญ่  ด้านสติปัญญา   มีความคิดร่วมยอด รู้จักการแก้ปัญหา สื่อสาร
และมีทักษะความคิดพ้ืนฐานแสวงหาความรู้ได้อย่างเหมาะสมตามวัย  จัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่ส่งเสริมให้
เด็กได้ประสบการณ์โดยตรง จากการเรียนผ่านการเล่น โดยลงมือปฏิบัติจริงด้วยตนเองและการเรียนรู้รายกลุ่ม  
เพ่ือก่อให้เกิดความมีน้ำใจ  ความสามัคคี  การแบ่งปัน  และการรอคอย       เพ่ือส่งผลให้เด็กเกิดการเรียนรู้ได้
อย่างมีความสุข จัดบรรยากาศในชั้นเรียนที่ส่งเสริมความสนใจให้แก่ผู้เรียน        ชั้นเรียนมีบรรยากาศเต็มไป
ด้วยความอบอุ่น  ความเห็นอกเห็นใจ   มีความเอ้ือเผื่อ เผื่อแต่ต่อกันและกัน  ซึ่งเป็นแรงจูงใจภายนอกที่
กระตุ้นให้ผู้เรียนรักการอยู่ร่วมกันในชั้นเรียน  และปลูกฝังคุณธรรม  จริยธรรม ให้แก่เด็กนักเรียน 
 ห้องเรียนมีบรรยากาศ  แจ่มใส  กว้างขวางพอเหมาะ   มีมุมส่งเสริมประสบการณ์การเรียนรู้  มีการ
ตกแต่งห้องเรียนให้สดใส  และมีสื่อการเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการจัดประสบการณ์การเรียนการสอน การประเมิน
พัฒนาการของเด็กปฐมวัย จากการจัดประสบการณ์การเรียนรู้  และการจัดกิจวัตรประจำวัน   ด้วยเครื่องมือ
และวิธีการที่หลากหลาย เช่น การสังเกต  การสอบถาม  การสำรวจ  และการวิเคราะห์ผลพัฒนาการของเด็ก  
โดยให้ผู้ปกครองมีส่วนร่วม  เพ่ือได้นำผลการประเมินไปพัฒนาศักยภาพของเด็กและพัฒนาการจัด
ประสบการณ์การเรียนรู้ในชั้นเรียนเพ่ือพัฒนาครูอย่างเพียงพอและทั่วถึง  มีการกำหนดมาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษาที่สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาปฐมวัย  และอัตลักษณ์ที่สถานศึกษากำหนด  มีการจัดทำ
แผนการจัดประสบการณ์ท่ีสอดคล้องกับมาตรฐานตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย  มีการประเมินผลตรวจสอบ
คุณภาพภายในสถานศึกษา  ติดตามผลการดำเนินงานและจัดทำรายงานผลการประเมินตนเองประจำปี  มีการ
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นำผลการประเมินไปปรับปรุงพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา  โดยทุกฝ่ายมีส่วนร่วม  พร้อมทั้งรายงานผลการ
ประเมินตนเองให้หน่วยงานต้นสังกัดอย่างต่อเนื่อง 
 

ผลกำรประเมินมำตรฐำนที่ 3 กำรจัดประสบกำรณ์ที่เน้นเด็กเป็นสำคัญ 
 

มาตรฐาน 
ระดับ

คุณภาพ 
แปลผล 

มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 4 ดีเลิศ 
3.1 จัดประสบการณ์ที่ส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการทุกด้านอย่างสมดุลเต็มศักยภาพ 4 ดีเลิศ 

3.2 สร้างโอกาสให้เด็กได้รับประสบการณ์ตรง  เล่นและปฏิบัติอย่างมีความสุข 4 ดีเลิศ 

3.3 จัดบรรยากาศที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับวัย 4 ดีเลิศ 

3.4 ประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริงและนำผลการประเมินพัฒนาการเด็กไป 
ปรับปรุงการจัดประสบการณ์และพัฒนาการเด็ก 

4 ดีเลิศ 

   2.2 ข้อมูล หลักฐำน เอกสำรเชิงประจักษ์ ที่สนับสนุนผลกำรประเมินตนเอง 
-  มุมประสบการณ์ 

 -  แบบบันทึกการพัฒนาการของเด็ก 
 -  รายงานผลการประเมินตนเอง 
 -  บรรยากาศ  ห้องเรียนแจ่มใส  มีมุมส่งเสริมประสบการณ์การเรียนรู้   
 -  การจัดกิจวัตรประจำวัน    
 -  แบบประเมินพัฒนาการนักเรียนรายบุคคล ตามคุณลักษณะอันพึงประสงค์  
3. จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนำ แผนพัฒนำคุณภำพเพื่อยกระดับให้สูงขึ้น 

จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนำ 

- เด็กมีพัฒนาการการอย่างสมดุล 
- เด็กเรียนรู้ จากการเล่นและปฏิบัติกิจกรรม 
- มีบรรยากาศ สภาพห้องเรียนเอื้อต่อการเรียนรู้ 
- ประเมินผลเด็กด้วยวิธีการหลากหลาย 

 

- จัดอุปกรณ์สื่อการเรียนการสอนที่หลากหลาย 
- พัฒนาเครื่องเล่นสนามและระบบสาธารณูปโภค 
- จัดกิจกรรมส่งเสริมเด็กเรียนรู้การอยู่ร่วมกัน 

 

แผนพัฒนำ/แนวทำงพัฒนำคุณภำพให้ดีขึ้นกว่ำเดิม 
1)  โครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมสำหรับปฐมวัย 
2)  โครงการก้าวสู่โลกกว้างแห่งการเรียนรู้ 
3)  โครงการหนูน้อยสุขภาพดี 
4)  โครงการพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรระดับปฐมวัย 
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โรงเรียนบ้านภูมินิยมพัฒนา  ดำเนินการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ตามกฎกระทรวง 
การประกันคุณภาพ การศึกษา พ.ศ. 2561 ประจำปีการศึกษา 2564 มีผลการประเมินตามมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2564 ดังนี้ 

 

ผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 

มาตรฐาน ระดับคุณภาพ 
มาตรฐานที ่1 คุณภาพของผู้เรียน 
              1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน  
              1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 

ยอดเยี่ยม 

มาตรฐานที ่2 กระบวนการบริหารและการจัดการ  ยอดเยี่ยม 

มาตรฐานที ่3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ  ยอดเยี่ยม 

สรุปผลการประเมินในภาพรวมของสถานศึกษา ยอดเยี่ยม 
 

 

ตารางท่ี 38 แสดงผลการประเมินตนเองตามตัวชี้วัดและประเด็นพิจารณาทั้ง 3 มาตรฐาน 

มาตรฐานที่  ประเด็นการพิจารณา 
ค่าร้อยละ 

สรุปผลการ
ประเมิน เป้าหมาย 

ผลการ
ประเมิน 

มาตรฐานที่  1  คุณภาพผู้เรียน             ดีเลิศ ยอดเยี่ยม สูงกว่าเป้าหมาย 
1.1 ด้านผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 80.83 87.55 สูงกว่าเป้าหมาย 
1) มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิด
คํานวณ 

75 80.07 สูงกว่าเป้าหมาย 

2)  มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ 
อภิปรายแลกเปลี่ยน ความคิดเห็น และแก้ปัญหา 

75 82.30 สูงกว่าเป้าหมาย 

3)  มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม 80 85.32 สูงกว่าเป้าหมาย 
4)  มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 85 95 สูงกว่าเป้าหมาย 
5)  มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 80 82.64 สูงกว่าเป้าหมาย 
6)  มีความรู้  ทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ 90 100 สูงกว่าเป้าหมาย 
1.2 ด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน 90 99.33 สูงกว่าเป้าหมาย 
1)การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากำหนด 90 100 สูงกว่าเป้าหมาย 
2)  ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย  90 100 สูงกว่าเป้าหมาย 
3) การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย 90 100 สูงกว่าเป้าหมาย 
4) สุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม 90 97.33 สูงกว่าเป้าหมาย 
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มาตรฐานที่  ประเด็นการพิจารณา 
ค่าร้อยละ 

สรุปผลการ
ประเมิน เป้าหมาย 

ผลการ
ประเมิน 

มาตรฐานที่  2  กระบวนการบริหารและการจัดการ ดีเลิศ ยอดเยี่ยม สูงกว่าเป้าหมาย 
  2.1  มีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจที่สถานศึกษากำหนด
ชัดเจน สอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษา สามารถปฏิบัติได้จริง 

ดีเลิศ ยอดเยี่ยม สูงกว่าเป้าหมาย 

  2.2  มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา ที่ส่งผลต่อ
การพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานของสถานศึกษาที่ได้
กำหนดค่าเป้าหมายความสำเร็จไว้ 

ดีเลิศ ยอดเยี่ยม สูงกว่าเป้าหมาย 

  2.3  มีการดำเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพผู้เรียนอย่าง
รอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษาและทุกกลุ่มเป้าหมาย 

ดีเลิศ ยอดเยี่ยม สูงกว่าเป้าหมาย 

  2.4  มีการพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ ดีเลิศ ยอดเยี่ยม สูงกว่าเป้าหมาย 
  2.5  มีการจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการ
จัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 

ดีเลิศ ยอดเยี่ยม สูงกว่าเป้าหมาย 

  2.6  มีการจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการ
บริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ 

ดีเยี่ยม ยอดเยี่ยม สูงกว่าเป้าหมาย 

มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรยีน
เป็นสำคัญ      

ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม สูงกว่าเป้าหมาย 

3.1  จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และ
สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้  

90 100 สูงกว่าเป้าหมาย 

3.2  ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการ
เรียนรู้ 

90 85.71 สูงกว่าเป้าหมาย 

3.3  มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก 90 100 สูงกว่าเป้าหมาย 
3.4  ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบและนำผลมา
พัฒนาผู้เรียน 

90 100 สูงกว่าเป้าหมาย 

3.5  มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนา
และปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 

90 100 ต่ำกว่าเป้าหมาย 

สรุปภาพรวมสถานศึกษาได้ระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม 
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ผลการประเมินตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
มาตรฐานที่ 1  คุณภาพผู้เรียน 
1. ระดับคุณภาพ   ดีเลิศ 
2. วิธีการ/ข้อมูล/หลักฐาน/เอกสารที่สนับสนุนผลการประเมินตนเอง 

  

2.1 วิธีการ/กระบวนการพัฒนา 
โรงเรียนบ้านภูมินิยมพัฒนา มีกระบวนการพัฒนาผู้เรียนในด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ด้วยวิธีการที่

หลากหลาย  โดยมุ่งเน้นการพัฒนาผู้เรียนให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของโรงเรียนได้แก่  “โรงเรียนบ้านภูมินิยม
พัฒนา  มุ่งจัดการศึกษา พัฒนาให้ผู้เรียนมีความรู้คู่คุณธรรม  ยกระดับคุณภาพการศึกษาสู่สากล   ภายในปี  
2565 ” และกำหนดพันธกิจ ในการพัฒนานักเรียนสู่ความเป็นเลิศและมีความรู้ความสามารถ  เหมาะสมตาม
ศักยภาพนักเรียน  ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมที่ปลูกฝังให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม คุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
และทักษะที่จําเป็นในศตวรรษที่ 21 บนพ้ืนฐานของความเป็นไทย   โดยมุ่งเน้นการพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะ  
3r8c  ซึ่งการดําเนินการในการพัฒนาคุณภาพนักเรียน  มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ สูงค่าเป้าหมายที่โรงเรียนกําหนด  โดยจัดกิจกรรมในหลักสูตรและกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่
หลากหลาย รวมทั้งสิ้น 21 โครงการ เพ่ือส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความรู้ความสามารถ  มีทักษะในศตวรรษที่ 21 
เน้นการให้ผู้เรียนได้ปฏิบัติจริง ผ่านกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ จัดกิจกรรมการเรียนการสอน
โดยใช้สื่อเทคโนโลยีเป็นฐาน เสริมทักษะด้านต่างๆ ส่งผลให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์ อยู่ใน ระดับ ยอดเยี่ยม ตามค่าเป้าหมายที่กำหนด ดังปรากฏจากผล การประเมินในด้านต่าง ๆ 
ดังนี้ 
 2.1.1 ด้านผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 

โรงเรียนบ้านภูมินิยมพัฒนา ดำเนินการตามกระบวนการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนด้าน 
ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการดังนี้ ต้นปีการศึกษาผู้บริหารจัดประชุม ครู วางแผนการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนโดย
ร่วมกันวิเคราะห์ผลการประเมินในปีการศึกษาที่ผ่านมา  และจัดทำประกาศค่าเป้าหมาย แต่ละมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษา จัดประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาและผู้นำชุมชน เพ่ือให้คณะกรรมการ
สถานศึกษาให้ความเห็นชอบและลงนามประกาศค่าเป้าหมายแต่ละมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
ร่วมกับทบทวนแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาและจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี คณะครู ผู้บริหารร่วมกัน
กำหนดเครื่องมือวิธีการประเมินแต่ละมาตรฐาน จัดทำเป็นเล่มแจกครูทุกคนจัดทำเป็นข้อมูลระบบสารเทศ
เพ่ือให้ครูได้ใช้เป็นข้อมูลในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนไปทิศทางเดียวกัน  แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน
พัฒนาคุณภาพผู้เรียนตลอดปีการศึกษา (รายละเอียดคำสั่ง แนบท้ายภาคผนวก)  คณะกรรมการที่ได้รับการ
แต่งตั้ง ดำเนินการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนและกำหนดโครงการ/กิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนใน
หลากหลายวิธีการ  ให้มี  1)มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิดคำนวณ  2)มี
ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและแก้ปัญหา  3)มี
ความสามารถในการสร้างนวัตกรรม  4)มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร 5)มี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 6)มีความรู้ ทักษะพ้ืนฐาน และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ  ผ่าน
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โครงการหลักของฝ่ายวิชาการ จำนวน 4 โครงการ คือ โครงการพัฒนาและส่งเสริมคุณภาพผู้เรียนให้มี
ประสิทธิภาพตามมาตรฐานการศึกษา กิจกรรมหลัก ดำเนิน 2 กิจกรรม คือ   กิจกรรมพัฒนาและส่งเสริม
คุณภาพผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน มี  36 กิจกรรม   กิจกรรมพัฒนาและส่งเสริมคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ของผู้เรียน  มี  10  กิจกรรม กิจกรรมย่อยตามแผนปฏิบัติการประจำปี กิจกรรมพัฒนาและส่งเสริม
คุณภาพผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน มี  36 กิจกรรมที่ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียน คือ (1) กิจกรรมพัฒนา
และส่งเสริมความสามารถในการอ่าน การเขียนภาษาไทย (2) กิจกรรมพัฒนาและส่งเสริมความสามารถในการ
อ่าน การเขียน ภาษาอังกฤษ(3) กิจกรรมพัฒนาและส่งเสริมเพ่ิมพูนสมรรถนะสำคัญของผู้เรียน ด้าน
ความสามารถในการสื่อสารภาษาไทย(4) กิจกรรมพัฒนาและส่งเสริมเพ่ิมพูนสมรรถนะสำคัญของผู้เรียน ด้าน
ความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษ(5) กิจกรรมพัฒนาและส่งเสริมการอ่าน คิด วิเคราะห์และเขียนสื่อ
ความ(6) กิจกรรมพัฒนาและส่งเสริมความสามารถในการคิดคำนวณ(7) กิจกรรมพัฒนาและส่งเสริมสมรรถนะ
สำคัญผู้ เรียน(8) กิจกรรมพัฒนาและส่งเสริมความสามารถในการวิเคราะห์  วิจารณ์  ข่าว บทความ  
สถานการณ์ อย่างสร้างสรรค์(9) กิจกรรมพัฒนาและส่งเสริมความสามารถในการสร้างสรรค์ผลงานที่เกิดจาก
การคิดและสร้างสรรค์(10) กิจกรรมพัฒนาและส่งเสริมเพ่ิมพูนความสามารถในการสร้างนวัตกรรม ผลงาน 
ชิ้นงานอย่างสร้างสรรค์(11) กิจกรรมพัฒนาและส่งเสริมความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร (12) กิจกรรมพัฒนาและส่งเสริมทักษะด้าน Digital Literacy (13) กิจกรรมยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา(14) กิจกรรมพัฒนาและส่งเสริมทักษะพ้ืนฐานและเจคติที่ดีต่องาน
อาชีพ(15)  กิจกรรมสอนซ่อมเสริม(16) กิจกรรมสอนซ่อมเด็กอ่อนเสริมเด็กเก่ง(17) กิจกรรมการจัดการเรียนรู้
โดยภูมิปัญญาท้องถิ่น(18) กิจกรรมการกิจกรรมเรียนรู้ด้วยโครงงาน(19) กิจกรรมการจัดซื้อ ฝึก สอน สอบ
(20) กิจกรรมทัศนศึกษาทั้งในและนอกสถานที่(21) กิจกรรมการจัดซื้อ หนังสือเสริมความรู้ หนังสือห้องสมุด
(22) กิจกรรมการวัดและประเมินผล(23) กิจกรรมการทดสอบระดับชาติ (NT)(24) กิจกรรมการทดสอบทาง
การศึกษาระดับชาติ (O-NET)(25) กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาเทคโนโลยีและสารสนเทศ(26) กิจกรรมส่งเสริม
การแข่งขันทักษะทางวิชาการ(27) กิจกรรม pre basic(28) กิจกรรม สัญญาณเริ่มเติมความรู้(29)  กิจกรรม 
true  on  air  (30) ส่งเสริมและพัฒนานักเรียนที่มีความต้องการพิเศษ(31) กิจกรรมอ่านออกเขียนได้อ่าน
คล่องเขียนคล่อง(32) กิจกรรมการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม(33) กิจกรรมเพ่ิมขับเคลื่อนสมรรถนะการ
เรียนรู้ของผู้เรียนด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม(34) กิจกรรมห้องเรียนคุณภาพ(35) กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน
ห้องสมุด(36) กิจกรรมปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา  โครงการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียน
เป็นสำคัญ  โครงการ การพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาที่มีประสิทธิภาพ  โครงการ
การพัฒนาสถานศึกษาให้บรรลุเป้าหมายตามวิสัยทัศน์ ปรัชญาอัตลักษณ์และเอกลักษณ์   ที่กำหนดขึ้น  
โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ สู่อาชีพ วิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง  โครงการส่งเสริมกิจกรรมวันสำคัญ  โครงการ
สถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข     โครงการเข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารี (จัดกิจกรรมไม่ได้
เนื่องจากสถานการณ์โควิด) โครงการแข่งขันกีฬา  (จัดกิจกรรมไม่ได้เนื่องจากสถานการณ์โควิด) เนื่องจาก
สถานการณ์โควิดระบาดโรงเรียนต้องทำการเรียนการสอน ในหลายรูปแบบ เช่น on  hand  on  demand  
ทำให้กิจกรรมบางกิจกรรมที่ต้องมีการรวมกลุ่มไม่สามารถดำเนินการได้ ตัวอย่างเช่น  กิจกรรมวันเด็ก   
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กิจกรรมวันแม่  กิจกรรมวันพ่อ    กิจกรรมทัศนศึกษา  กิจกรรมเสริมเพ่ือให้การพัฒนาบรรลุตามค่าเป้าหมาย
ที่ตั้งไว้ โรงเรียนยังได้ดำเนินกิจกรรมเสริมหลักสูตร กิจกรรม  true  on  air (นำเสนอความรู้ ภาษาไทย คณิต  
วิทย์  อังกฤษ สังคม ออกอากาศทุกวันนำเสนอวันละ 2 คน นำเสนอระดับชั้นละ 1 วัน ตั้งแต่ ป.2 – ป.6 ทุก
วันศุกร์ครูประจำชั้นรวบรวมสมุดบันทึกความรู้จากการฟังและดูการออกอากาศให้ผู้บริหารลงนามทุกสัปดาห์ )  
กิจกรรม  pre  basic ( นำเสนอ คำพ้ืนฐานภาษาไทย  คำพ้ืนฐานภาษาอังกฤษ  คิดเลขเร็วทุกวันตั้งแต่ ป.1 – 
ป.6 ทุกวันศุกร์ครูประจำชั้นรวบรวมสมุดบันทึกความรู้จากการศึกษาหาความรู้ให้ผู้บริหารลงนามทุกสัปดาห์  )   
กิจกรรมขยับกายขยายสมอง (ออกกำลังกายวันละ 5 นาที เตรียมความพร้อมสมอง ร่างกายก่อนเข้าเรียนหน้า
เสาธงทุกวันนำออกกำลังกายโดยแกนนำ จำนวน 10 คน )  กิจกรรมสัญญาณออดเริ่ม เติมความรู้ ( ท่อง
อาขยานพร้อมกันทั้งโรงเรียนเมื่อสัญญาณออดเริ่ม ท่องสูตรคูณพร้อมกัน เมื่อสัญญาณออดเริ่ม  ในเวลา  
15.30 น.ทุกชั้นตามด้วยดื่มนมพร้อมพร้อมทั้งโรงเรียน ) ส่งเสริมการสื่อสารการใช้ภาษาอังกฤษทุกวัน 
(ทักทายหน้าเสาธงทุกวัน  ทุกชั้นคุณครูและนักเรียนทักทายกันด้วยภาษาอังกฤษง่ายๆวันละ 1  ประโยค ) 
และจัดกิจกรรมการแข่งขันความเป็นเลิศทางวิชาการในวันสำคัญ  จัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยให้
นักเรียนทำโครงงานเป็นฐานตามสนใจ ( pbl)  โครงงานคุณธรรม โครงงานภาษาไทย  โครงงานภาษาอังกฤษ 
โครงงานคณิตศาสตร์  โครงงานวิทยาศาสตร์ อย่างน้อยภาคเรียนละ เรื่อง ต่อคน ทุกชั้นเรียน  พัฒนาระบบ
เครือข่ายอินเทอร์เน็ต และสัญญาณ Wifi  ความเร็วสูง  ครอบคลุมทุกพ้ืนที่เพ่ือให้ผู้เรียนสืบค้นข้อมูลได้ทุกที่
ทุกเวลา  มีการจัดการเรียนการสอน  ที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนสืบค้นข้อมูลจาก Internet และสรุปความรู้ได้ด้วย
ตนเอง เพ่ือส่งเสริมผู้เรียนให้มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  ครูจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ  ใช้  สื่อ  นวัตกรรม  เทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอน    มีการวัดและ
ประเมินผลตามสภาพจริงด้วยเครื่องมือและวิธีการหลากหลาย  และนำผลมาพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตาม
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา จัดกิจกรรมส่งเสริมทักษะชีวิ ต ( กิจกรรมสหกรร์ร้านค้า ตามรอย
พระราชดำริ  กิจกรรมออมทรัพย์วันละนิดชีวิตมั่นคง  กิจกรรมเกษตรเพ่ือชีวิตที่พอเพียง กิจกรรมสวนป่ายาง
นา กิจกรรมสวนยางพารา  กิจกรรมเลี้ยงปลาในบ่อ  กิจกรรมปลูกพืชผักสวนครัว  กิจกรรมทำขนมไทย  
กิจกรรมทำอาหารไทย  กิจกรรมขายของออนไลน์  กิจกรรมปลูกพืชฟ้าทะลายโจร)    มีกระบวนการทำ  AAR 
ทั้งตอนเช้าและตอนบ่าย  มีกระบวนการจัดการเรียนการสอนของครูโดยใช้เทคโนโลยีและสารสนเทศเป็นฐาน
ครูทุกคนได้รับกาพัฒนาให้มีความสามารถในการนำเทคนิควิธีสอนให้ตรงตามศักยภาพของผู้เรียน โดยใช้สื่อ
เทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอน เพ่ือสนับสนุนส่งเสริมนักเรียนให้มีความสามารถรอบด้าน ให้สามารถ
พัฒนาตนเองได้เต็มตามศักยภาพ และพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยระบบเทคโนโลยี  มีและจัดหาแหล่งเรียนรู้
และแหล่งสืบค้นข้อมูลให้กับนักเรียนและครู  โดยการ จัดหาอินเทอร์เน็ตสัญญาณความเร็วสูง คอมพิวเตอร์
โน๊ตบุ้ค จำนวน 139 เครื่อง สำหรับครูและนักเรียนใช้สำหรับการเรียนการสอน  จัดหาสื่อดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้  
ส่งเสริมให้ครูใช้สื่อในโครงการทรูปลูกปัญญา โรงเรียนได้รับการสนับสนุนจากการร่วมประกวดโครงการ  
ประเมินจนได้เป็น โรงเรียนต้นแบบ ทรูปลูกปัญญาระดับยอดเยี่ยม ได้รับการสนับสนุนสื่อเพ่ือการพัฒนา
ผู้เรียน เช่น  สื่อ cai (แปดกลุ่มสาระการเรียนรู้ ประกอบด้วย เนื้อหามีภาพเคลื่อนไหวและเสียง  แบบประเมิน 
สรุปผลการประเมิน นักเรียนสามารถเรียนรู้ได้เอง )  เกมพอเพียง (เกมตามรอยพระยุคลบาท)   English 
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Genius   (หลักสูตรภาษาอังกฤษอิงตามมาตรฐานยุโรป)    สื่อ interactive 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้    SIS ( 
สื่อดิจิทัลเสริมการเรียนการสอนที่ประกอบไปด้วยเนื้อหาของ 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ รวมทั้งหลักสูตรคุณธรรม
จริยธรรม ภาษาอังกฤษ การฝึกทักษะการอ่าน การเขียน ที่มีความน่าสนใจ ง่ายต่อการเรียนรู้ ด้วยการนำเสนอ
รูปแบบมัลติมีเดียผ่านการ์ตูน ที่มีสีสันสวยงาม พร้อมเสียง และการเคลื่อนไหว เพ่ือทำให้เกิดการเรียนรู้อย่าง
ต่อเนื่อง   ด้วยการสรุปเนื้อหาที่ชัดเจน ตรงประเด็น พร้อมมีเกมฝึกทักษะ และแบบฝึกหัด ให้ทดสอบความรู้ 
ความเข้าใจ เหมาะสำหรับเป็นสื่อช่วยสอน สำหรับครูผู้สอน นักเรียน ) True Clicklife  (สื่อการเรียนการสอน
คอมพิวเตอร์และสารสนเทศในรูปแบบใหม่ )  www.truepiookpunya.com  otpchelp.com   DLIT 
(Resources)      E – Learning otpchelp.com   สื่อบทเรียนออนไลน์  เว็บไซต์ทางการศึกษา จัดการเรียน
การสอนแบบ Application for Education ได้แก่ Google Classroom  kahoot  Socrative ZipGrade 
Trueplookpanya True VWorld True Vlearn  ห้องออกอากาศสด  TRUE  ON  AIR   ทำแบบฝึก ใบงาน 
live  work  sheet  โดยดำเนินการตามรูปแบบและวิธีการที่กำหนดอย่างต่อเนื่องตลอดปีการศึกษา 
 โรงเรียนจัดระบบวางแผนติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา โดยแต่งตั้งคณะกรรมการติดตาม
ตรวจสอบคุณภาพการศึกษา จัดทำปฏิทินการดำเนินงานวิชาการ  คู่มือการปฏิบัติงานด้านวิชาการ  คู่มือการ
นิเทศภายใน  แผนการนิเทศภายใน แบบบันทึกการส่งงานของครู คู่มือการประกันคุณภาพภาย แบบ
ประเมินผลการปฏิบัติงานขอครู แต่งตั้งคณะกรรมการนิเทศภายใน   แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำรายงาน
ประจำปี เสนอคณะกรรมการสถานศึกษาลงนามเห็นชอบ เมื่อคณะกรรมการเห็นชอบรายงานประจำปี 
โรงเรียนเผยแพร่ผลการดำเนินงานให้สารธชนได้รับทราบ และนำเสนอข้อมูลต่อผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งภายใน
และภายนอก ต่อผู้ปกครอง ชุมชน หน่วยงานทางการศึกษาทุกระดับที่เกี่ยวข้อง โดยการประชุมผู้ปกครอง 
กิจกรรมของทางสถานศึกษา นิทรรศการวิชาการ จดหมายข่าว ประกาศ เว็บไซด์ สิ้นปีการศึกษา  31  มีนาคม 
2565  โรงเรียนได้แจ้งผลการเรียน  ปพ.6 ให้กับนักเรียนทุกคนเพ่ือสะท้อนกลับผลการจัดการเรียนการสอน
ตลอดปีการศึกษา 2564 ประชุมวางแผนวิเคราะห์ข้อมูลเมื่อสิ้นปีการศึกษาเพ่ือวางแผนการพัฒนาในปี
การศึกษา  2565 จากการดำเนินงานมีผลการประเมินเป็นไปตามเป้าหมายของสถานศึกษากำหนด อยู่ใน 
ระดับยอดเยี่ยม  

2.1.2 ด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน 
โรงเรียนบ้านภูมินิยมพัฒนามีกระบวนการพัฒนาผู้เรียนในด้านคุณลักษณะที่พึงประสงค์ด้วย 

วิธีการที่หลากหลาย โดยสอดแทรกในการจัดการเรียนรู้ทุกกลุ่มสาระ เพ่ือพัฒนาผู้เรียน พัฒนาคุณลักษณะ
ด้าน ซื่อสัตย์สุจริต มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ และรักการทำงาน โดยให้นักเรียนทำซ้ำๆ ทำสม่ำเสมอ เพ่ือให้เกิดลักษณะ
นิสัยที่ดี โดยประเมินคุณลักษณะประสงค์จากการเข้าร่วมกิจกรรมที่โรงเรียนกำหนดขึ้น  ส่งผลให้ผู้เรียนมี
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ สูงกว่าค่าเป้าหมายที่สถานศึกษากำหนด โดยจัดกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาคุณลักษณะ
ที่พึงประสงค์ เช่น โครงการสร้างเสริมคุณธรรม จริยธรรม ให้นักเรียนมีความรับผิดชอบ  มีวินัย ความซื่อสัตย์ 
สุจริต มีจิตสาธารณะ และค่านิยมที่พึงประสงค์ ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ศาสตร์ของพระราชา กับ
การพัฒนาที่ยั่งยืน  กิจกรรมโครงงานคุณธรรม กิจกรรมประกวดมารยาทการแสดงความเคารพบุคคลต่าง ๆใน
วันสำคัญ  กิจกรรมรายงานผลการปฏิบัติหน้าที่รักษาความสะอาดเขตรับผิดชอบประจำวันของนักเรียนหน้า



 
 

88 

 

เสาธงทุกเช้า รายงานโดยคณะกรรมการสภานักเรียนที่รับผิดชอบ  กิจกรรมสวดมนต์ยาวหมู่สุดสัปดาห์  
กิจกรรมร่วมประกวดสวดมนต์สรภัญญะระดับจังหวัด  กิจกรรมนั่งสมาธิก่อนเรียนภาคบ่าย   กิจกรรมคนเก่ง 
คนดี  ศรีบ้านภูมิ ให้รางวัลเด็กทำความดี  กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ ชั้น ป.6 “ปลูกรักสถาบันผูกพันตลอดกาล” 
กิจกรรมขยับกายขยายสมองตอนเช้าก่อนเข้าเรียน   กิจกรรมหน้าเสาธง กิจกรรมแปรงฟันก่อนขึ้นเรียนตอน
บ่าย กิจกรรมห้องน้ำสะอาด  กิจกรรมกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย กิจกรรมดื่มนมทุกวัน  กิจกรรมทดสอบ
สมรรถภาพทางกายของกรมพลศึกษากระทรวงศึกษาธิการ  กิจกรรมบริการน้ำดื่มน้ำใช้   กิจกรรมดูแลความ
ปลอดภัยนักเรียน  กิจกรรมนันทนาการในโอกาสต่างๆ  โครงการอาหารกลางวัน   โครงการสถานศึกษาสีขาว
ปลอดยาเสพติดและอบายมุข  กิจกรรมจัดแบ่งเขตพ้ืนที่ให้นักเรียนทุกห้องดูแลรับผิดชอบรักษาความสะอาด 
ด้วยกิจกรรมสภานักเรียน คณะกรรมการนักเรียน จัดกิจกรรมส่งเสริมความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย 
ด้วยการแต่งกายด้วยผ้าไหมพ้ืนบ้านสุรินทร์ทุกวันศุกร์  กิจกรรมร่วมกิจกรรมตามประเพณี วัฒนธรรม และวัน
สำคัญต่าง ๆ จัดกิจกรรมเกี่ยวกับสถาบันชาติและพระมหากษัตริย์ ส่งเสริมสุนทรียภาพของนักเรียนด้านดนตรี 
ด้านทัศนศิลป์ จัดกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาสุขภาวะทางร่างกายให้กับผู้เรียนที่มีภาวะพร่องทางโภชนาการทั้ง
ขาดและเกิน ทดสอบสมรรถภาพทางกายของผู้เรียนตามเกณฑ์มาตรฐานของกรมพลศึกษา กิจกรรมร่วมใจ
อนุรักษ์พลังงาน ปิดไฟทุกครั้งในโรงเรียนและที่บ้านของนักเรียน เพ่ือให้นักเรียนรู้จักการใช้พลังงานอย่างคุ้มค่า
และประหยัดพลังงานไฟฟ้ากิจกรรมรณรงค์การทิ้งขยะให้ถูกที่ รักษาความสะอาดของโรงเรียน และลดการใช้
โฟม กิจกรรมคัดแยกขยะ  อีกทั้งยังมีกิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตยเป็นการช่วยให้ผู้เรียนได้พัฒนาตนเองสู่
การเป็นพลเมืองที่ดีเช่น การให้นักเรียนเรียนรู้เกี่ยวกับการเลือกตั้งซึ่งเป็นหน้าที่ของพลเมืองไทยทุกคน โดย
เป็นการส่งเสริมให้นักเรียนรู้จักประชาธิปไตย การหาเสียง และการลงคะแนนเสียง ในการเลือกตั้งประธาน
นักเรียนและประธานคณะสีรวมทั้งกิจกรรมส่งเสริมเด็ก และเยาวชนดีเด่น เป็นการช่วยสนับสนุนนักเรียนใน
การทำกิจกรรมต่างๆให้ประสบความสำเร็จ และนำไปสู่รางวัลแห่งความภาคภูมิใจของนักเรียน กิจกรรมอบรม
ออนไลน์ให้ความรู้เกี่ยวกับ พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ โดยกลุ่มบริษัท  ทรู  คอร์ปอเรชั่นให้กับนักเรียนชั้น ป.4 – 6  
และกิจกรรมให้นักเรียนทุกคน ทำแบบทดสอบเกี่ยวกับภัยคุกคามและอันตรายทาง social-network เพ่ือให้
ผู้เรียนทุกคนมีความรู้ทักษะในการป้องกันตนเองจากภัยคุกคามรูปแบบใหม่ กิจกรรมพ่ีๆไหว้น้อง  น้องไหว้พ่ี 
กิจกรรมของหายได้คืน  กิจกรรมเขตรับผิดชอบความสะอาด กิจกรรมจิตอาสาทำดี จัดกิจกรรมส่งเสริม 
ปลูกฝัง ให้ผู้เรียนดำเนินชีวิตที่มิตรกับสิ่งแวดล้อม และมีจิตสาธารณะ ด้วยกิจกรรมจิตอาสา ปลูกต้ นไม้  เก็บ
ขยะ คว่ำกะลาป้องกันยุงลายร่วมกับชุมชน กิจกรรมการคัดแยกขยะ กิจกรรม 5R  กิจกรรมชุมนุม เพ่ือให้
นักเรียนได้รับการพัฒนาทั้งทางกาย อารมณ์ สังคม และสติปัญญา กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน์ 
การส่งเสริมด้านการตระหนักรู้คุณค่า ร่วมอนุรักษ์พัฒนาสิ่งแวดล้อม กิจกรรมรางวัลประกวดห้องเรียน จาก
การดำเนินงานมีผลการประเมินเป็นไปตามเป้าหมายของสถานศึกษากำหนด อยู่ใน ระดับยอดเยี่ยม 
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2. ผลการประเมิน 
       โรงเรียนบ้านภูมินิยมพัฒนา ขอรายงานผลการประเมินตนเอง มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน 
ประกอบด้วย 2 ประเด็นพิจารณาดังนี้  
 

1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน  มีผลการประเมินดังนี้ 
ตารางท่ี 39  แสดงค่าร้อยละของเป้าหมายและผลการประเมินมาตรฐานที่ 1 คุณภาพผู้เรียน ประเด็น
พิจารณาที่ 1.1 ด้านผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน ปีการศึกษา 2564 
 

มาตรฐานที่ 1 ประเด็นการพิจารณา ที่ 1.1  
ด้านผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 

ค่าร้อยละ 
สรุปผลการประเมิน 

เป้าหมาย 
ผลการ
ประเมิน 

1) มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และ
การคิดคำนวณ           

75 80.07 สูงกว่าเป้าหมาย 

         1.1 นักเรียนมีความสามารถในการอ่าน การ
เขียนภาษาไทย อยู่ในระดับดี ตามเกณฑ์การประเมิน
ของสถานศึกษา 

75 80.06 สูงกว่าเป้าหมาย 

        1.2 นักเรียนผ่านการประเมินสมรรถนะสำคัญ 
ของผู้เรียน ด้านความสามารถในการสื่อสาร ในระดับดี 

75 94.87 สูงกว่าเป้าหมาย 

        1.3 นักเรียนมีความสามารถการสื่อสาร  
การนำเสนอผลงานได้ตามเกณฑ์ของสถานศึกษา 

75 94.67 สูงกว่าเป้าหมาย 

        1.4 นักเรียนมีความสามารถในการสื่อสาร
ภาษาอังกฤษ  ได้ตามเกณฑ์ของสถานศึกษา 

75 53.85 ต่ำกว่าเป้าหมาย 

        1.5 นักเรียนมีความสามารถในการคิดคำนวณ  
อยู่ในระดับดี ตามเกณฑ์การประเมินของสถานศึกษา 

75 76.92 สูงกว่าเป้าหมาย 

2)  มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมี
วิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยน ความคิดเห็น และ
แก้ปัญหา 

75 82.30 สูงกว่าเป้าหมาย 

          2.1 นักเรียนผ่านการประเมินสมรรถนะ 
ความสามารถ การอ่าน คิดวิเคราะห์ อยู่ใน ระดับ ดี 

75  94.87 สูงกว่าเป้าหมาย 

          2.2 นักเรียนผ่านการประเมินสมรรถนะ
ความสามารถ การคิดอย่างมีวิจารณญาณอยู่ใน ระดับ ดี 

75  75.60 สูงกว่าเป้าหมาย 

          2.3 นักเรียนผ่านการประเมินสมรรถนะ
ความสามารถในการแก้ปัญหาใน  ระดับดี 

75  76.45 สูงกว่าเป้าหมาย 
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มาตรฐานที่ 1 ประเด็นการพิจารณา ที่ 1.1  
ด้านผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 

ค่าร้อยละ 
สรุปผลการประเมิน 

เป้าหมาย 
ผลการ
ประเมิน 

     3)  มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม 80 85.32 สูงกว่าเป้าหมาย 
          3.1 นักเรียนมีความรู้และทักษะพ้ืนฐานในการ
สร้างนวัตกรรม ในระดับ ดี ตามเกณฑ์การประเมินของ
สถานศึกษา 

80 100 สูงกว่าเป้าหมาย 

          3.2 นักเรียนมีผลงาน จากการทำโครงงาน/
ชิ้นงานและสามารถอธิบายหลักการแนวคิดขั้นตอน การ
ทำงาน และปัญหาอุปสรรคของการทำงานได้ 

80 100 สูงกว่าเป้าหมาย 

          3.3 นักเรียนสามารถสร้างนวัตกรรม 80 90 สูงกว่าเป้าหมาย 
          3.4 นักเรียนสามารถสร้างนวัตกรรม และนำ
นวัตกรรมไปใช้  และมีการเผยแพร่ 

80 51.28 ต่ำกว่าเป้าหมาย 

4)  มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร 

85 95 สูงกว่าเป้าหมาย 

         4.1 นักเรียนมีความสามารถในการสืบค้นข้อมูล
จากอินเตอร์เน็ต และสรุปความรู้ได้ด้วยตนเอง และ
อ้างอิงแหล่งข้อมูลที่ได้จากการสืบค้นทางเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

85 100 สูงกว่าเป้าหมาย 

        4.2 นักเรียนผ่านการประเมินสมรรถนะสำคัญของ
ผู้เรียน ด้านความสามารถในการใช้เทคโนโลยี ในระดับดี 

85 100 สูงกว่าเป้าหมาย 

         4.3 นักเรียนมีทักษะด้าน Digital Literacy ใน
การเรียนรู้ อย่างมีประสิทธิภาพ 

85 85 ตามเป้าหมาย 

5)  มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 80 82.64 สูงกว่าเป้าหมาย 
            5.1.1 นักเรียนมีผลการเรียนกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ภาษาไทย ระดับ 3 ขึ้นไป 

80 80.34 
สูงกว่าเป้าหมาย 

            5.1.2 นักเรียนมีผลการเรียนกลุ่มสาระการ
เรียนรู้คณิตศาสตร์ ระดับ 3 ขึ้นไป 

80 76.92 ต่ำกว่าเป้าหมาย 

            5.1.3 นักเรียนมีผลการเรียนกลุ่มสาระการ
เรียนรู้วิทยาศาสตร์ ระดับ 3 ขึ้นไป 

80 88.03 สูงกว่าเป้าหมาย 

            5.1.4 นักเรียนมีผลการเรียนกลุ่มสาระการ
เรียนรู้สังคมศึกษา ระดับ 3 ขึ้นไป 

80 86.49 สูงกว่าเป้าหมาย 

            5.1.5 นักเรียนมีผลการเรียนกลุ่มสาระการ 80 81.20 สูงกว่าเป้าหมาย 
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มาตรฐานที่ 1 ประเด็นการพิจารณา ที่ 1.1  
ด้านผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 

ค่าร้อยละ 
สรุปผลการประเมิน 

เป้าหมาย 
ผลการ
ประเมิน 

เรียนรู้สังคมศึกษา รายวิชา ประวัติศาสตร์ระดับ 3 ขึ้นไป 
            5.1.6 นักเรียนมีผลการเรียนกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ศิลปะ ระดับ 3 ขึ้นไป 

80 92.31 สูงกว่าเป้าหมาย 

            5.1.7 นักเรียนมีผลการเรียนกลุ่มสาระการ
เรียนรู้สุขศึกษา พลศึกษา ระดับ 3 ขึ้นไป 

80 92.31 สูงกว่าเป้าหมาย 

            5.1.8 นักเรียน มีผลการเรียนกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ การงานอาชีพ ระดับ 3 ขึ้นไป 

80 92.31 สูงกว่าป้าหมาย 

            5.1.9 นักเรียน มีผลการเรียนกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ระดับ 3 ขึ้นไป        

80 53.85 ต่ำกว่าเป้าหมาย 

6)  มีความรู้  ทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ 90 100 สูงกว่าเป้าหมาย 
     6.1 นักเรียน มีความรู้ ทักษะพ้ืนฐานและเจตคติที่ดี 
ต่องานอาชีพ 

85 100 สูงกว่าเป้าหมาย 

     6.2  นักเรียนมี Portfolio เพ่ือการศึกษาต่อ 85 100 สูงกว่าเป้าหมาย 

     6.3 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ มีความพร้อมที่
ศึกษาต่อ ในระดับที่สูงขึ้น 

100 100  ตามเป้าหมาย 

สรุปภาพรวมประเด็นการพิจารณา ที่ 1.1  
ด้านผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 

80.83 87.55 สูงกว่าเป้าหมาย 

 
จากตารางที่ 39  แสดงค่าร้อยละของเป้าหมาย และผลการประเมินมาตรฐานที่ 1 คุณภาพผู้เรียน ประเด็น
พิจารณาที่ 1.1 ด้านผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน ปีการศึกษา 2564 พบว่า ผลการดำเนินการพัฒนา
คุณภาพผู้เรียน สูงกว่าเป้าหมาย จำนวน 6 ประเด็น เมื่อพิจารณาโดยภาพรวมของการดำเนินงานแล้วสูงกว่า
เป้าหมายที่ตั้งไว้ 
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ตารางท่ี 40  แสดงค่าร้อยละของเป้าหมายและผลการประเมินมาตรฐานที่ 1 คุณภาพผู้เรียน ประเด็น
พิจารณาที่ 1.2 ด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน ปีการศึกษา 2564  
 

มาตรฐานที่ 1 ประเด็นการพิจารณา ที่ 1.2  
ด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน 

ค่าร้อยละ  
 

สรุปผลการประเมิน 
เป้าหมาย 

ผลการ
ประเมิน 

1) การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษา
กำหนด 

90 100 สูงกว่าเป้าหมาย 

    1.1 นักเรียนผ่านการประเมินคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ ในระดับดี 

90 100 สูงกว่าเป้าหมาย 

    1.2 นักเรียนมีความรับผิดชอบ มีวินัย มีภาวะผู้นำ
และมีจิตอาสา 

90 100 สูงกว่าเป้าหมาย 

    1.3 นักเรียนมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดี และเป็น
แบบอย่างได้ 

90 100 สูงกว่าเป้าหมาย 

2)  ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย 90 100 สูงกว่าเป้าหมาย 
          2.1 นักเรียนร่วมกิจกรรมตามประเพณี วัน
สำคัญ และท้องถิ่น 

90 100 สูงกว่าเป้าหมาย 

          2.2 นักเรียน มีพฤติกรรมที่แสดงออกถึงความรัก
ในสถาบันหลักของชาติ 

90 100 สูงกว่าเป้าหมาย 

          2.3 นักเรียน ยึดมั่นการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข 

90 100 สูงกว่าเป้าหมาย 

          2.4 นักเรียน มีพฤติกรรมที่แสดงออกถึงความรัก
และภูมิใจในความเป็นไทย  

90 100 สูงกว่าเป้าหมาย 

          2.5 นักเรียน มีพฤติกรรมที่แสดงออกถึงความรัก
และภูมิใจประเพณีวัฒนธรรมและท้องถิ่น 

90 100 สูงกว่าเป้าหมาย 

3) การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและ
หลากหลาย 

90 100 สูงกว่าเป้าหมาย 

     3.1 นักเรียน อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขบนความ
แตกต่างทางวัฒนธรรม/ความคิดเห็นที่แตกต่าง 

90 100 สูงกว่าเป้าหมาย 

     3.2 นักเรียนมีทัศนคติที่ดีต่อบ้านเมือง มีหลักคิดที่
ถูกต้อง และเป็นพลเมืองที่ดีของชาติ และเป็นพลเมือง
โลกที่ดี มีคุณธรรมจริยธรรม 

90 100 สูงกว่าเป้าหมาย 

4) สุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม 90 97.33 สูงกว่าเป้าหมาย 
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มาตรฐานที่ 1 ประเด็นการพิจารณา ที่ 1.2  
ด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน 

ค่าร้อยละ  
 

สรุปผลการประเมิน 
เป้าหมาย 

ผลการ
ประเมิน 

4.1 นักเรียน มีน้ำหนัก ส่วนสูง และพัฒนาการทาง
ร่างกายเจริญเติบโตตามเกณฑ์มาตรฐานของกรมอนามัย
กระทรวงสาธารณสุข 

90 96.80 สูงกว่าเป้าหมาย 

4.2 นักเรียน  มีสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์มาตรฐาน
ของกลมพลศึกษา หรือสำนักงานกองทุนสนับสนุนการ
สร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ทุกข้อ 

90 96.80 สูงกว่าเป้าหมาย 

4.3 นักเรียน มีสุขภาพแข็งแรง แต่งกายสะอาดเรียบร้อย 
เครื่องใช้ส่วนตัวสะอาด และปฏิบัติตนตามสุขบัญญัติ 10 
ประการ 

90 96.80 สูงกว่าเป้าหมาย 

4.4 นักเรียน หลีกเลี่ยงจากสิ่งมอมเมา ปัญหาทางเพศ 
การทะเลาะวิวาท และอบายมุขทุกชนิด  

90 96.80 สูงกว่าเป้าหมาย 

4.5 นักเรียน  มีความรู้ทักษะในการป้องกันตนเองจาก
ภัยคุกคามรูปแบบใหม่ 

90 96.80 สูงกว่าเป้าหมาย 

4.6 นักเรียน มีพฤติกรรมที่แสดงออกในการดำเนินชีวิตที่
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และมีจิตสาธารณะ 

90 100 สูงกว่าเป้าหมาย 

สรุปภาพรวมประเด็นการพิจารณา ที่ 1.2  
ด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน 

90 99.33 สูงกว่าเป้าหมาย 

 จากตารางที่ 40  แสดงค่าร้อยละของเป้าหมายและผลการประเมินมาตรฐานที่ 1 คุณภาพผู้เรียน 
ประเด็นพิจารณาที่  1.2 ด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้ เรียน ปีการศึกษา 2564 พบว่า ผลการ
ดำเนินการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 4 ประเด็นพิจารณา สูงกว่าเป้าหมาย จำนวน 4 ประเด็นพิจารณา เมื่อ
พิจารณาโดยภาพรวมของการดำเนินงานแล้ว  สูงกว่าเป้าหมาย ทุกประเด็นพิจารณา 
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ตารางท่ี 41  แสดงผลการประเมินมาตรฐานที่ 1 คุณภาพผู้เรียน ทั้ง 10 ประเด็นพิจารณาด้านผลสัมฤทธิ์ 
               ทางวิชาการ และด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน ปีการศึกษา 2564  
 

มาตรฐาน ค่าร้อยละ สรุปผลการประเมิน 
เป้าหมาย ผลการประเมิน  

1.1 ด้านผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
1) มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และ
การคิดคํานวณ 

75 80.07 ดีเลิศ 

2) มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมี
วิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยน ความคิดเห็น และ
แก้ปัญหา 

75 82.30 ดีเลิศ 

3) มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม 80 85.32 ดีเลิศ 
4) มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร 

85 95 ยอดเยี่ยม 

5) มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 80 82.64 ดีเลิศ 
6) มีความรู้ ทักษะพ้ืนฐาน และเจตคติท่ีดีต่องานอาชีพ 90 100 ยอดเยี่ยม 
2. ด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน 
1) การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษา
กำหนด 

90 100 ยอดเยี่ยม 

2) ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย 90 100 ยอดเยี่ยม 
3) การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและ
หลากหลาย 

90 100 ยอดเยี่ยม 

4) สุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม 90 97.33 ยอดเยี่ยม 
รวมสองด้าน 84.55 93.44 ยอดเยี่ยม 

 
จากตารางที่ 41  แสดงผลการประเมินมาตรฐานที่ 1 คุณภาพผู้เรียน ทั้ง 10 ประเด็นพิจารณาด้าน

ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการ และด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน ปีการศึกษา 2564 พบว่า ผลการ
ดำเนินการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนและด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน สูงกว่าเป้าหมาย จำนวน 10
ประเด็นพิจารณา เมื่อพิจารณาโดยภาพรวมของการดำเนินงานแล้วสูงกว่าเป้าหมายทุกประเด็นพิจารณา 
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ด้านผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน  ผลการดำเนินงาน / บรรลุผลสำเร็จ มีดังนี้   
สถานศึกษาได้ตั้งคณะกรรมการประเมินภายในของสถานศึกษาขึ้นและรวบรวมข้อมูลผลสัมฤทธิ์  

ทางการเรียนของผู้เรียนด้านต่าง ๆ ตามแผนการเก็บรวบรวมข้อมูลจากนักเรียนระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานทุก 
คน (จำนวน 117 คน) ของสถานศึกษา แล้วนำมาประเมินตามเกณฑ์ของสถานศึกษา พบว่า 
 ผู้เรียนมีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสารและการคิดคํานวณในภาพรวมคิดเป็นร้อยละ 
80.07 จากค่าเป้าหมายร้อยละ 75.00 สูงกว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้ หลักฐานเชิงประจักษ์ ได้แก่ มีผลสัมฤทธิ์
ทางการ เรียนของนักเรียนที่ได้ระดับ 3 ขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ 82.64 สูงกว่าค่าเป้าหมายที่กำหนดไว้ร้อยละ 
75.00 ผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียนของนักเรียน อยู่ในระดับดีเยี่ยม คิดเป็นร้อยละ 94.87 
สูงกว่าค่าเป้าหมาย ซึ่งกำหนดไว้ร้อยละ 80.00 ผลการประเมินสมรรถนะสำคัญของผู้เรียนด้านความสามารถ
ใน การสื่อสาร ความสามารถในการคิด ความสามารถในการแก้ปัญหา และความสามารถในการใช้เทคโนโลยี 
สูงกว่า ค่าเป้าหมายที่กำหนด และผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ระดับชั้น
ประถมศึกษา ปีที่ 6 สูงกว่าระดับประเทศ มีนักเรียนที่ทำคะแนนได้ 90  คะแนน ในรายวิชาภาษาไทย  คือ 
เด็กหญิงอภิญญา  โจมรัมย์  จำนวน  1  คน และผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน  (NT) 
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่  3 สูงกว่าระดับประเทศทั้งสองด้าน  มีนักเรียนที่ได้คะแนน ด้านคณิตศาสตร์  100  
คะแนน  จำนวน  1  คน  คือ เด็กชายวงศกร  วิชัยรัมย์  ผลสอบการอ่านทั้งสองด้าน  RT ระดับชั้น ป.1 สูง
กว่าระดับประเทศทั้งสองด้าน  มีนักเรียนที่ได้คะแนน  100  คะแนน  จำนวน  3  คน  คือ  เด็กหญิงสุชานันท์  
ชาวสวน  เด็กหญิงกัญญาภัทร  สายแก้ว  เด็กหญิงชนิสารา   ลำดวนหอม สถานศึกษาได้รับรางวัล
ทรงคุณค่า  สพฐ.(OBEC AWARDS)  ชนะเลิศระดับเหรียญทอง  สถานศึกษายอดเยี่ยม ประเภท
ประถมศึกษาขนาดกลาง ด้านบริหารจัดการ โครงการประกวดหน่วยงานและผู้มีผลงานดีเด่นที่ประสบ
ผลสำเร็จเป็นที่ประจักษ์  ครั้งท่ี 10 ปีการศึกษา  2563   ทั้งนี้โรงเรียนมีผลการดำเนินงานเชิงประจักษ์ดังนี ้
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ตารางท่ี 42 ตารางแสดงร้อยละของนักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแต่ละรายวิชาในระดับ 3 ขึ้นไป 
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 ปีการศึกษา 2564 กับค่าเป้าหมาย 

 
วิชา / ระดับชั้น ป.1 ป.2 ป.3 ป.4 ป.5 ป.6 เฉลี่ยรวม ค่าเป้าหมาย 

ภาษาไทย 100 75.00 84.00 76.47 88.89 50.00 84.34 80 
คณิตศาสตร์ 100 75.00 96.00 70.59 55.56 50.00 76.92 80 
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 100 75.00 96.00 58.82 88.89 100 88.03 80 
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 100 75.00 100 88.24 88.89 83.33 90.60 80 
ประวัติศาสตร์ 100 56.25 100 70.59 72.22 72.22 81.20 80 
สุขศึกษาและพลศึกษา 100 62.50 100 88.24 94.44 100 92.31 80 
ศิลปะ 100 62.50 100 88.24 94.44 100 92.31 80 
การงานอาชีพ 100 62.50 100 94.12 94.44 88.89 92.31 80 
อังกฤษ 100 50.00 60.00 35.29 27.78 33.33 53.85 80 
 

   แผนภูมิแสดงผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแต่ละรายวิชาในระดับ 3 ขึ้นไป 
 ปีการศึกษา 2564 กับค่าเป้าหมาย 
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แผนภูมิแสดงผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน แต่ละรายวิชา ในระดับ 3 ขึ้นไป  
ปีการศึกษา  2564 กับค่าเป้าหมาย

ผลการเรียน 3 ขึน้ไป ค่าเปา้หมาย
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ตารางท่ี 43 ตารางเปรียบเทียบความก้าวหน้าของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน ระดับชั้น

ประถมศึกษาปีท่ี 1-6 ปีการศึกษา 2562 - 2564 

ระดับชั้น / วิชา ปีการศึกษา 2562 ปีการศึกษา 2563 ปีการศึกษา  2564 
ภาษาไทย 72.73 80.18 84.34 
คณิตศาสตร์ 80.91 79.28 76.92 
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 76.36 80.18 88.03 
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 86.36 86.49 90.60 
ประวัติศาสตร์ 81.82 78.38 81.20 
สุขศึกษาและพลศึกษา 90 89.19 92.31 
ศิลปะ 93.64 90.99 92.31 
การงานอาชีพ 100 90.99 92.31 
อังกฤษ 53.64 64.86 53.85 
 

แผนภูมิแสดงเปรียบเทียบความก้าวหน้าของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน  
ปีการศึกษา 2562 - 2564 

 
 

 

 

ไทย คณิต วิทย์ สงัคมศกึษาฯ ประวติั สขุศกึษา ศิลปะ การงานอาชีพองักฤษ

ปีการศกึษา  2562 72.73 80.91 76.36 86.36 81.82 90 93.64 100 53.64

ปีการศกึษา  2563 80.18 79.28 80.18 86.49 78.38 89.19 90.99 90.99 64.86

ปีการศกึษา 2564 84.34 76.92 88.03 90.6 81.2 92.31 92.31 92.31 53.85
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แผนภมูิแสดงเปรยีบเทียบความกา้วหนา้ผลสมัฤทธ์ิทางการเรยีน 

ปีการศกึษา  2564

ปีการศกึษา  2562 ปีการศกึษา  2563 ปีการศกึษา 2564
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ตารางท่ี 44 ตารางแสดงการเปรียบเทียบการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียนระดับดีขึ้นไปกับค่าเป้าหมาย 

ของระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 ปีการศึกษา 2564 

ระดับชั้น ค่าเป้าหมาย ปีการศึกษา 2564 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 80 100 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 80 100 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 80 100 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 80 64.7 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 80 100 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 80 100 

เฉลี่ยรวม 80 94.87 
 

แผนภูมิแสดงการเปรียบเทียบการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียนระดับดีเยี่ยมกับค่าเป้าหมาย 

 ปีการศึกษา 2564 
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แผนภูมิแท่งเปรียบเทียบ การอ่านคิด วิเคราะห์และเขียนของผู้เรียนที่ได้ระดับดีขึ้นไป 
ปีการศึกษา 2564

ค่าเป้าหมาย ปีการศึกษา 2564
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ตารางท่ี 45 ตารางแสดงการเปรียบเทียบผลการประเมินสมรรถนะสำคัญด้านความสามารถในการสื่อสาร 

ของนักเรียนที่ได้ระดับดีขึ้นไป กับค่าเป้าหมาย ของระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 ปีการศึกษา 2564 

ระดับชั้น ค่าเป้าหมาย ปีการศึกษา 2564 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 75 82.60 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 75 68.34 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 75 90.84 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 75 82.60 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 75 95 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 75 70.21 

เฉลี่ยรวม 75 81.59 
 

แผนภูมิแสดงการเปรียบเทียบผลการประเมินสมรรถนะสำคัญด้านความสามารถในการสื่อสาร 

ปีการศึกษา 2564 
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แผนภูมิแสดงการเปรียบเทียบผลการประเมินสมรถนะสําคัญ 
ด้านความสามารถในการสื่อสาร  ปีการศึกษา  2564

ค่าเป้าหมาย ปีการศกึษา 2564
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ตารางท่ี 46 ตารางแสดงการเปรียบเทียบผลการประเมินสมรรถนะสำคัญด้านความสามารถในการคิดของ 

กับค่าเป้าหมาย ของระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1-6 ปีการศึกษา 2564 

ระดับชั้น ค่าเป้าหมาย ปีการศึกษา 2564 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 75 77.51 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 75 68.34 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 75 97.50 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 75 85.84 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 75 83.89 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 75 73.65 

เฉลี่ยรวม 75 81.12 
 

แผนภูมิแสดงการเปรียบเทียบผลการประเมินสมรรถนะสำคัญด้านความสามารถในการคิด 

 ปีการศึกษา 2564 
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แผนภูมิแสดงการเปรียบเทียบผลการประเมินสมรรถนะสําคัญด้านความสามารถในการคิด ปี
การศึกษา  2564

ค่าเป้าหมาย ปีการศึกษา 2564
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ตารางท่ี  47 ตารางแสดงการเปรียบเทียบผลการประเมินสมรรถนะสำคัญด้านความสามารถในการ

แก้ปัญหา กับค่าเป้าหมาย ของระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 ปีการศึกษา 2564 

ระดับชั้น ค่าเป้าหมาย ปีการศึกษา 2564 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 75 77.51 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 75 70.01 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 75 94.17 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 75 77.51 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 75 85.48 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 75 74.17 

เฉลี่ยรวม 75 79.80 
 

แผนภูมิแสดงการเปรียบเทียบผลการประเมินสมรรถนะสำคัญด้านความสามารถในการแก้ปัญหาของ

นักเรียน กับค่าเป้าหมาย ของระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1-6 ปีการศึกษา 
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แผนภูมิแสดงการเปรียบเทียบผลการประเมินสมรรถนะสําคัญ ด้านความสามารถในการ
แก้ปัญหา  ปีการศึกษา  2564

ค่าเป้าหมาย ปีการศึกษา 2564
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ตารางท่ี  48 ตารางแสดงการเปรียบเทียบผลการประเมินสมรรถนะสำคัญด้านความสามารถในการใช้

ทักษะชีวิต ของนักเรียน กับค่าเป้าหมาย ของระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 ปีการศึกษา 2564 

ระดับชั้น ค่าเป้าหมาย ปีการศึกษา 2564 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 75 84.72 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 75 68.34 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 75 100 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 75 94.45 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 75 100 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 75 90.84 

เฉลี่ยรวม 75 89.72 
 

แผนภูมิแสดงการเปรียบเทียบผลการประเมินสมรรถนะสำคัญด้านความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต 
ปีการศึกษา 2564 
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แผนภูมิแสดงผลการเปรียบเทียบการประเมินสมรรถนะสําคัญ ด้านความสามารถในการใช้
ทักษะชีวิต  ปีการศึกษา  2564

ค่าเป้าหมาย ปีการศึกษา 2564
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ตารางท่ี 49 ตารางแสดงการเปรียบเทียบผลการประเมินสมรรถนะสำคัญด้านความสามารถในการใช้

เทคโนโลยี กับค่าเป้าหมาย ของระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 ปีการศึกษา 2564 

ระดับชั้น ค่าเป้าหมาย ปีการศึกษา 2564 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 75 100 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 75 68.34 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 75 100 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 75 100 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 75 100 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 75 90.84 

เฉลี่ยรวม 75 93.16 
 

แผนภูมิแสดงการเปรียบเทียบผลการประเมินสมรรถนะสำคัญด้านความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต 
ปีการศึกษา 2564 
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แผนภูมิแสดงผลการเปรียบเทียบการประเมินสมรรถนะสําคัญ ด้าน
ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี  ปีการศึกษา  2564

ค่าเป้าหมาย ปีการศึกษา 2564
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   ตารางท่ี 50 ผลการประเมินความสามารถด้านอ่านของผู้เรียน (Reading Test : RT) ชั้นประถมศึกษา

ปีท่ี 1 ปีการศึกษา 2564 

ความสามารถ คะแนนเฉลี่ยร้อยละ รวม 2 สมรรถนะ 
การอ่านออกเสียง การอ่านรู้เรื่อง 

ระดับโรงเรียน 78.00 79.18 78.59 
ระดับเขตพ้ืนที่ 69.63 65.08 67.35 
ระดับประเทศ 69.95 72.79 71.38 

 

แผนภูมิ ผลการประเมินความสามารถด้านอ่านของผู้เรียน (Reading Test : RT) ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 

ปีการศึกษา 2564 
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การอ่านออกเสียง การอ่านรู้เร่ือง รวม 2 สมรรถนะ
ระดับโรงเรียน 78.00 79.18 78.59

ระดับเขตพ้ืนที่ 69.63 65.08 67.35

ระดับประเทศ 69.95 72.79 71.38
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ผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (RT)  
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1  การศึกษา 2564
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1) ผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน   ประจำปีการศึกษา 2564   

 
1.1.คะแนนเฉลี่ยร้อยละ ปีการศึกษา 2562 - 2564   เปรียบเทียบระดับต่างๆ     

ที ่ ระดับ 

คะแนนเฉลี่ยร้อยละ คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 
รวม 2 สมรรถนะ 

การอ่านออกเสียง การอ่านรู้เรื่อง 

2562 2563 2564 2562 2563 2564 2562 2563 2564 

1 ระดับโรงเรียน 50.37 71.37 78.00 57.48 67.25 79.18 53.93 69.31 78.59 

2 ระดับเขตพ้ืนที่ 66.74 76.09 69.63 70.90 68.12 65.08 68.82 72.11 67.35 

3 ระดับประเทศ 68.50 74.14 69.95 72.81 71.86 72.79 70.66 73.02 71.38 

 
แผนภูมิเปรียบเทียบผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (RT) ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 
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2562 50.37 57.48 53.93

2563 71.37 67.25 69.31

2564 78.00 79.18 78.59

คะ
แน

นเ
ฉล

ี่ย

ผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (RT)  
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1  เปรียบเทียบปีการศึกษา 2562 - 2564
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2.14 ผลการประเมินคุณภาพผู้เรียน   ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3      
1) ผลการประเมินคุณภาพผู้เรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2564 
  
ตารางท่ี 51 ตารางแสดงผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (NT) ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 

ปีการศึกษา 2564 
ระดับ/รายวิชา ด้านภาษาไทย ด้านคณิตศาสตร ์ รวม 2  ด้าน 

คะแนนเฉลี่ยของโรงเรียน 58.02 49.88 53.95 
คะแนนเฉลี่ยระดับเขตพ้ืนที่ 51.64 41.98 46.81 
คะแนนเฉลี่ยระดับจังหวัด 54.53 46.27 50.39 
คะแนนเฉลี่ยสังกัด สพฐ. ทั้งหมด 55.48 48.73 52.11 
คะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ 56.14 49.44 52.80 
  

แผนภูมิผลการทดสอบคุณภาพผู้เรียน (NT) ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3   
ปีการศึกษา  2564 

 

 
 
 

คะแนนเฉลี่ยของโรงเรียนคะแนนเฉลี่ยระดบัเขตพืน้ท่ีคะแนนเฉลี่ยระดบัจงัหวดั
คะแนนเฉลี่ยสงักดั สพฐ. 

ทัง้หมด
คะแนนเฉลี่ยระดบัประเทศ

ดา้นภาษาไทย 58.02 51.64 54.53 55.48 56.14

ดา้นคณิตศาสตร์ 49.88 41.98 46.27 48.73 49.44

รวม 2 ดา้น 53.95 46.81 50.39 52.11 52.8
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 1.1.คะแนนเฉลี่ยร้อยละ ปีการศึกษา 2562 – 2564   เปรียบเทียบระดับต่างๆ  
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ด้านภาษาไทย ด้านคณิตศาสตร์ รวมเฉลี่ยทั้ง 2 ด้าน
2562 53.00 50.00 51.50

2563 57.65 64.60 61.13

2564 58.02 49.88 53.95

คะ
แน

นเ
ฉล

ี่ย

ผลการประเมินคุณภาพผู้เรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
เปรียบเทียบปีการศึกษา 2562 - 2564
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 1.2. ร้อยละของจำนวนนักเรียน ปีการศึกษา 2562 -2563 จำแนกตามระดับคุณภาพ 
 

 
 

แผนภูมิแสดง ผลการทดสอบคุณภาพผู้เรียน จำแนกตามระดับคุณภาพ  ปีการศึกษา  2564 
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ผลการประเมินคุณภาพผู้เรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
ปีการศึกษา 2564 จําแนกตามระดับคุณภาพ
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1 ) ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)    ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 
 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O – NET) 

ประจำปีการศึกษา 2564 ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 
 

ระดับ/รายวิชา ภาษาไทย คณิตศาสตร ์ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ 
คะแนนเฉลี่ยของโรงเรียน 81.25 55.88 50 54.69 
คะแนนเฉลี่ยระดับเขตพ้ืนที่ 49.72 34.92 33.24 32.79 
คะแนนเฉลี่ยระดับจังหวัด 53.18 37.95 35.13 37.60 
คะแนนเฉลี่ยสังกัด สพฐ. ทั้งหมด 49.54 35.85 33.68 35.46 
คะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ 50.38 36.83 34.31 39.22 
 
 

 
 
 
 
 
 

ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ คะแนนรวมเฉลี่ย

ระดับประเทศ 50.38 39.22 36.83 34.31 40.19

ระดับสังกัด สพฐ. 49.54 35.46 35.46 33.68 38.54

ระดับเขตพื้นที่ 49.72 32.79 34.92 33.24 37.67

ระดับโรงเรียน 81.25 54.69 55.88 50.00 60.46
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ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน(O-NET)
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2564
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ตารางเปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน(O-NET) 
 ปีการศึกษา 2562 – 2564 

 
 

แผนภูมิเปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน(O-NET) 
 ปีการศึกษา 2562 – 2564 
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ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ คะแนนรวมเฉลี่ย
2562 54.17 32.25 30.56 33.97 35.65

2563 75.33 44.44 32.22 52.48 51.12

2564 81.25 54.69 55.88 50.00 60.46
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ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน(O-NET) เปรียบเทียบ
ปีการศึกษา 2562 - 2564
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ตารางท่ี 52 ตารางแสดงผลงาน/รางวัลนักเรียนที่เกิดจากการพัฒนาด้านผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการ 
 
ที ่ ชื่อนักเรียน ผลงาน หมายเหตุ 
1 เด็กหญิงชนิสรา  ลำดวนหอม คะแนน 100  คะแนนเต็มจากการสอบ RT สพฐ.จัดสอบ 
2 เด็กหญิงกัญญาภัค   สายแก้ว คะแนน 100  คะแนนเต็มจากการสอบ RT สพฐ.จัดสอบ 
3 เด็กหญิงสุชานันท์  ลำดวนหอม คะแนน 100  คะแนนเต็มจากการสอบ RT สพฐ.จัดสอบ 
4 เด็กชายวงศกร  วิชัยรัมย์ คะแนน 100  คะแนนเต็มจากการสอบ NT สพฐ.จัดสอบ 
5 เด็กหญิงอภิญญา  โจมรัมย์ คะแนน 100  คะแนนเต็มจากการสอบ O  -NET สทศ.จัดสอบ 
6 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ .1 ผลสอบ ในภาพรวม RT สูงกว่าระดับประเทศสองด้าน สพฐ.จัดสอบ 
7 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ .3 ผลสอบ ในภาพรวม NT สูงกว่าระดับประเทศสองด้าน สพฐ.จัดสอบ 
8 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ .6 ผลสอบ ในภาพรวม  สูงกว่าระดับประเทศทั้งสี่วิชา สูงตลอด

ต่อเนื่องทุกปี
การศึกษา 

 
ด้านคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน    ผลการดำเนินงาน  มีดังนี้   
 ผู้เรียนมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากำหนด ในภาพรวมคิดเป็นร้อยละ  99.33 จาก
ค่าเป้าหมาย  ร้อยละ  90 สูงกว่าเป้าหมายที่กำหนด นักเรียนผ่านการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ใน
ระดับดี  ร้อยละ 100  จากค่าเป้าหมาย  ร้อยละ  90 นักเรียนมีความรับผิดชอบ มีวินัย มีภาวะผู้นำและมีจิต
อาสา  ร้อยละ  100  จากค่าเป้าหมายเป้าหมายร้อยละ  90  นักเรียนมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดี และเป็น
แบบอย่างได ้ร้อยละ 100   จากค่าเป้าหมาย  ร้อยละ  90  
 ผู้เรียนมีความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย โดยประเมินจากการการเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ที่
สถานศึกษาจัดขึ้น ในภาพรวมคิดเป็นร้อยละ  100  จากค่าเป้าหมาย  ร้อยละ  90 สูงกว่าเป้าหมายที่กำหนด
ทุกตัวบ่งชี้ตามประเด็นพิจารณา นักเรียนร่วมกิจกรรมตามประเพณี วันสำคัญ และท้องถิ่น  ร้อยละ  100   
จากค่าเป้าหมาย  ร้อยละ  90 นักเรียนมีพฤติกรรมที่แสดงออกถึงความรักในสถาบันหลักของชาติ และยึดมั่น
การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข  ร้อยละ  100  จากค่าเป้าหมาย  ร้อยละ  
90 นักเรียนมีพฤติกรรมที่แสดงออกถึงความรักและภูมิใจในความเป็นไทย ประเพณีวัฒนธรรมและท้องถิ่น   
ร้อยละ  100  จากค่าเป้าหมาย  ร้อยละ 90 ผลงานเชิงประจักษ์  ได้แก่  แบบประเมินคุณลักษณะและค่านิยม
ที่ดีตามที่สถานศึกษากำหนด  แบบบันทึกความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย  แบบบันทึกกิจกรรมบำเพ็ญ
สาธารณประโยชน์ วันสำคัญ และท้องถิ่น   
 ผู้เรียนยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย  ในภาพรวมคิดเป็นร้อยละ  100  
จากค่าเป้าหมาย  ร้อยละ  90 สูงกว่าเป้าหมายที่กำหนด นักเรียนอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขบนความแตกต่าง
ทางวัฒนธรรม/ความคิดเห็นที่แตกต่าง  ร้อยละ  100  จากค่าเป้าหมาย  ร้อยละ  90 นักเรียนมีทัศนคติท่ีดีต่อ



 
 

113 

 

บ้านเมือง มีหลักคิดที่ถูกต้อง และเป็นพลเมืองที่ดีของชาติ และเป็นพลเมืองโลกที่ดี มีคุณธรรมจริยธรรม   
แตกต่าง  ร้อยละ  100  จากค่าเป้าหมาย  ร้อยละ  90 ได้ตามเป้าหมายทุกประเด็น  
 ผู้เรียนมีสุขภาวะทางร่างกาย  และจิตสังคมผ่านตามเกณฑ์มาตรฐานของกรมอนามัย ในภาพรวมคิด
เป็นร้อยละ  97.33  จากค่าเป้าหมาย  ร้อยละ  90 ไดสู้งกว่าเป้าหมายที่สถานศึกษากำหนด นักเรียนมีน้ำหนัก 
ส่วนสูง และพัฒนาการทางร่างกายเจริญเติบโตตามเกณฑ์มาตรฐานของกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข  
ร้อยละ 96.80  จากค่าเป้าหมาย  ร้อยละ  90 นักเรียนมีสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์มาตรฐานของกลมพล
ศึกษา หรือสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ทุกข้อ  ร้อยละ  96.80 จากค่าเป้าหมาย  
ร้อยละ  90 นักเรียนมีสุขภาพแข็งแรง แต่งกายสะอาดเรียบร้อย เครื่องใช้ส่วนตัวสะอาด และปฏิบัติตนตามสุข
บัญญัติ 10 ประการ  ร้อยละ  96.80 จากค่าเป้าหมาย  ร้อยละ  90 นักเรียนหลีกเลี่ยงจากสิ่งมอมเมา ปัญหา
ทางเพศ การทะเลาะวิวาท และอบายมุขทุกชนิด  ร้อยละ  96.80  จากค่าเป้าหมาย  ร้อยละ  90 นักเรียนมี
ความรู้ทักษะในการป้องกันตนเองจากภัยคุกคามรูปแบบใหม่  ร้อยละ  96.80  จากค่าเป้าหมาย  ร้อยละ  90  
นักเรียนมีพฤติกรรมที่แสดงออกในการดำเนินชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และมีจิตสาธารณะ  ร้อยละ  100  
จากค่าเป้าหมาย  ร้อยละ  90  

3. จุดเด่น 
 จุดเด่นของโรงเรียนคือ  บุคลากรและบุคลากรทางการศึกษาเป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ 
บุคลากรสอนตรงตามเอก จบการศึกษาปริญญาตรีทุกคน มีความมุ่งม่ันเสียสละทุ่มเทในการสอน ใฝ่รู้หาความรู้
เทคนิคใหม่ๆมาสอนนักเรียน บุคลากรใช้เทคโนโลยีในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน   มีสื่อ เทคโนโลยีที่
เพียงพอในการดำเนินการเรียนการสอน   ส่งผลให้คุณภาพของผู้เรียน คือ นักเรียนโรงเรียนบ้านภูมินิยม
พัฒนาได้รับการพัฒนาอย่างรอบด้าน มีความรู้ความสามารถทั้งด้านวิชาการ ดนตรี กีฬา ศิลปะ และมี
ความสามารถทางด้านเทคโนโลยี พัฒนาตนเองได้เต็มตามศักยภาพ ใฝ่ เรียนรู้ ส่งผลให้ผลการทดสอบทาง
การศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มีค่าเฉลี่ยสูงกว่าค่าเฉลี่ยระดับประเทศ
ทุกรายวิชาและพัฒนาการที่สูงขึ้น 5  ตลอด 5 ปีการศึกษา  ผลทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน NT 
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3  มีค่าเฉลี่ยสูงกว่าค่าเฉลี่ยระดับประเทศท้ังสองด้าน ผลการประเมินความสามารถ
ด้านการอ่านของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1  (RT) สูงกว่าระดับประเทศทั้งด้านและมีพัฒนาสูงขึ้นสามปี
การศึกษา  และผู้เรียนได้รับรางวัลเป็นที่ประจักษ์ดังนี้ 
 1.  รางวัลชนะเลิศ สื่อการเรียนรู้ผ่านคลิปวิดีโอ (Covid-19 กับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม) เรื่อง 
โรงเรียนน่าอยู่สู้ภัยโควิด19  มีนักเรียนได้รับรางวัล จำนวน  5  คน คือ เด็กหญิงภัทรวดี   สายวัน 
เด็กหญิงสุพรรษา  บุพโต  เด็กหญงิธิดารัตน์   รัฐมั่น  เด็กหญิงธัญญาภรณ์   เหมาะใจ 
 2. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 สื่อสร้างสรรค์ต้านทุจริต เรื่อง โกงน้อย มีนักเรียนได้รับรางวัล 
จำนวน  5  คน คือเด็กชายภัทรพงษ์  มรรคผล  เด็กชายธนธรรม  สุวรรณโสภี เด็กชายนราวิชญ์  ก้านแก้ว 
เด็กชายพิสิษฐ์  สิริดี  เด็กหญิงภัทรวดี   สายวัน 
 3. รางวัลชนะเลิศ ห้องเรียนคุณภาพสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ระดับเครือข่าย   
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 4. รางวัลชมเชย การประกวดสวดมนต์หมู่ทำนองสรภัญญะ ประเภททีม 5 คน ระดับจังหวัดมี
นักเรียนได้รับรางวัล จำนวน  5  คน  เด็กหญิงกชกรณ์  อินทร์สำราญ เด็กหญิงกัญญารัตน์  แก้วเห็ม  
เด็กหญิงสุพรรษา  สิมมา  เด็กหญิงผุสดี งามเลิศ  เด็กหญิงพัชรดา เหมาะใจ  เด็กหญิงรัญชนาภรณ์  เหมาะใจ  
 5. รางวัลชนะเลิศ โครงงานนักเรียนด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม เรื่อง ขจัดขยะด้วย Mr.E นักเรียน
ได้รับรางวัล จำนวน  5  คน  เด็กหญิงกชกรณ์  อนิทร์สำราญ    เด็กหญิงรัญชนาภรณ์  เหมาะใจ   
เด็กหญิงผุสดี  งามเลิศ    เด็กหญิงสุพรรษา   สิมมา เด็กหญิงภัทรวดี   สายวัน 
 สำหรับการพัฒนาด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ มีการพัฒนาคุณลักษณะอังพึงประสงค์อย่าง 
หลากหลาย ทำให้มีคุณธรรม จริยธรรม การเป็นพลเมืองที่ดีและมีทักษะในศตวรรษท่ี 21 ส่งเสริมให้นักเรียน
ได้ร่วมกันประกวด เช่นได้รับรางวัล ชมเชย  ประกวดบรรยายธรรมมะ  ระดับชั้น ป.1 – 6 คือ ด.ญ. ภัทรวดี  
สายวัน  รางวัลชมเชย  การประกวดสวดมนต์หมู่ทำนองสรภัญญะ ประเภททีม 5 คน ระดับจังหวัด นักเรียน
ได้รับรางวัล 6  คน คือ เด็กหญิงกชกรณ์  อินทร์สำราญ เด็กหญิงกัญญารัตน์  แก้วเห็ม  เด็กหญิงสุพรรษา  
สิมมา  เด็กหญิงผุสดี งามเลิศ  เด็กหญิงพัชรดา เหมาะใจ  เด็กหญิงรัญชนาภรณ์  เหมาะใจ 
 จากจุดเด่นดังกล่าวส่งผลให้ผลการประเมินคุณภาพภายในของโรงเรียน มาตรฐานที่ 1 ด้าน
คุณภาพ ผู้เรียน มีผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา ดังนี้  
 1. ผู้เรียนมีความก้าวหน้าทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา มีพัฒนาทางการเรียนที่สูงขึ้น  
 2. ผู้เรียนมีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสารและการคิดคำนวณอยู่ในระดับดีเลิศ
และผลการปฏิบัติสูงกว่าค่าเป้าหมาย  
 3. ผู้เรียนมีมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย แลกเปลี่ยน 
ความคิดเห็น และแก้ปัญหาอยู่ในระดับดีเลิศ และผลการปฏิบัติสูงกว่าค่าเป้าหมาย  
 4. ผู้เรียนมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสารอยู่ในระดับยอดยี่ยม 
และ ผลการปฏิบัติสูงกว่าค่าเป้าหมาย  

 5. ผู้เรียนมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากำหนด และ ผลการปฏิบัติสูงกว่าค่า
เป้าหมาย  

 6. ผู้เรียนมีความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย มีการยอมรับที่จะอยู่บนความแตกต่างและ 
หลากหลาย และมีสุขภาวะทางกาย และจิตสังคม สูงกว่าค่าเป้าหมาย 
 

4. จุดควรพัฒนา 
 1. จัดกิจกรรมส่งเสริมความสามารถสร้างนวัตกรรม และมีความรู้และทักษะพ้ืนฐานในการสร้าง  
นวัตกรรม เพิ่มเติม  
 2. ส่งเสริมนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันระดับต่างๆเพ่ือพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้มี คุณภาพตาม
มาตรฐานการศึกษาต่อไป  
 3.พัฒนาให้นักเรียน มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือพัฒนา ตนเอง 
และสังคมในด้านการเรียนรู้ การสื่อสาร การทำงานอย่างสร้างสรรค์ และมีคุณธรรม  
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 4. บุคลากรทุกฝ่ายควรให้ความสำคัญและช่วยกันปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม และค่านิยมที่ดีแก่ 
นักเรียนทุกคนอย่างต่อเนื่องและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน 
          5. ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาอังกฤษให้เป็นไปตามเกณฑ์ 
5. แนวทาง/แผนพัฒนาเพื่อให้ได้มาตรฐานที่สูงขึ้น 
แผนปฏิบัติงาน  เพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
1. แผนปฏิบัติการที่ 1 พัฒนาศักยภาพของผู้เรียนให้สามารถเข้าร่วมการแข่งขันในเวทีต่างๆ 
 2. แผนปฏิบัติการที่ 2 พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการเรียนรู้  
3. แผนปฏิบัติการที่ 3 เสริมสร้างบุคคลแห่งการเรียนรู้ตามกรอบ CEFR  
4. แผนปฏิบัติการที่ 4 พัฒนาศักยภาพผู้เรียนด้านภาษาอังกฤษ  
5. แผนปฏิบัติการที่ 5 พัฒนาศักยภาพผู้เรียนด้านคณิตศาสตร์ 
6. แผนปฏิบัติการที่ 6 พัฒนาผู้เรียนให้มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรมอย่างเป็นระบบ  มีการใช้
กระบวนการวิจัยในการดำเนินงาน และมีการสร้างเวทีให้ผู้เรียนเผยแพร่ ในช่องทางต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง  
7. แผนปฏิบัติการที่ 7 พัฒนาให้ผู้เรียนเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดต่าง ๆ มากขึ้น โดยมีการวางแผน  การ
จัดการเรียนรู้ในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้และมีการประเมินความสามารถ ในการคิดของผู้เรียนอย่างเป็นระบบ  
แหล่งข้อมูลหลักฐานอ้างอิง 
สถานศึกษามีแหล่งข้อมูลหลักฐานอ้างอิงผลการดำเนินงานเชิงประจักษ์ ดังนี้ 

1. แผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา 
2. แผนปฏิบัติการประจำปี 
3. แผนการสอน 
4. รายงานการจัดกิจกรรม 
5. แบบประเมินโครงการสรุป 
6. รายงานการประชุม 
7. ผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านของนักเรียน 
8. ผลการประเมินคุณภาพผู้เรียน 
9. ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน 
10. ผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
11. ผลการประเมินผลการประเมินสมรรถนะสำคัญของผู้เรียน 
12. ผลการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
13. ประกาศมาตรฐานโรงเรียน 
14. รายงานการใช้หลักสูตร 
15. รายงานการประเมินสมรรถนะทางกาย 
16. รายงานการประเมินวินัยนักเรียน 
17. รายงานการประเมิน คิด วิเคราะห์และเขียน 
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18. รายงานการประเมินมาตรฐาน  ที่ 1 
19. รายงานการจัดกิจกรรมแนะแนว 
20. รายงานการจัดกิจกรรมสอนซ่อมเสริม 
21. ปฏิทินการปฏิบัติงานวิชาการ 
22. คู่มือการนิเทศภายใน 
23. ปพ. 5 
24 คู่มือการวัดและประเมินผล 
25. หลักสูตรสถานศึกษา 
26. คู่มือการจัดกิจกรรมผู้เรียน 

 27. รายงานการตรวจอบคุณภาพการศึกษา 
 28. คำสั่ง 
แบบอย่างท่ีดี (Best Practice) หรือนวัตกรรม (Innovation) 

1. สถานศึกษามีผลการทดสอบความสามารถด้านการอ่าน RT ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 มีค่าเฉลี่ยสูง 
กว่าค่าเฉลี่ยระดับประเทศทั้ง 2 สมรรถนะ  มีนักเรียนได้คะแนนเต็มร้อยคะแนน  3  คน สูงต่อเนื่อง 3  ปี
การศึกษา 

2. สถานศึกษามีผลการประเมินคุณภาพผู้เรียน NT ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 มีค่าเฉลี่ยนสูงกว่า
ระดับประเทศ  มีนักเรียนได้คะแนนเต็ม  100  คะแนน  1   คน  

3. สถานศึกษามีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) มีค่าเฉลี่ยสูงกว่า
ระดับประเทศ 4 กลุ่มสาระการเรียนรู้และสูงกว่าค่าเฉลี่ยรวมในปีการศึกษาที่ผ่านมา สูงต่อเนื่อง 5 ปี
การศึกษา 

 3. สถานศึกษาเป็นโรงเรียนพระราชทาน  
4. สถานศึกษา เป็นโรงเรียนต้นแบบทรูปลูกปัญญา  ใช้เทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอน   
5. นักเรียนเข้าศึกษาต่อในระดับมัธยมศึกษาร้้อยละ ๑๐๐  
6. สถานศึกษามีหลักสูตรสถานศึกษาที่ปรับปรุง ปี 2564 เพ่ือให้เหมาะสมกับสถานการณ์  โดยมี

หลักสูตรเพิ่มเติม คือ  หลักสูตรต้านทุจริต  หลักสูตรวิทยาการคำนวณ  หลักสูตรคอมพิวเตอร์  หลักสูตร 
English  genius   

 

มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ   ระดับคุณภาพ : ยอดเยี่ยม 
1. กระบวนการพัฒนา 

โรงเรียนบ้านภูมินิยมพัฒนา มีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และ พันธกิจ ที่กำหนดไว้ตรงกับวัตถุประสงค์ 
แผนการศึกษาชาติ นโยบายการปฏิรูปการศึกษาของรัฐบาล สำนักงานการศึกษาขั้นพื้นฐาน และของต้นสังกัด 
โดย มีความสอดคล้องกับความต้องการของชุมชน ท้องถิ่น อย่างชัดเจน ซึ่งโรงเรียนได้ดำเนินการจัดให้มีการ 
ประชุม 1) วิเคราะห์ ทบทวน บริบทของโรงเรียน (SWOT) และ 2) ทบทวนวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์
(วัตถุประสงค์กลยุทธ์) เพ่ือเป็น กรอบ ทิศทางในการดำเนินงาน  สอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษา สามารถ
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ปฏิบัติได้จริง และมีการปรับให้สอดคล้องกับผลการประเมินบริบทของสถานศึกษาทุกปี มีกระบวนการกำหนด
วิสัยทัศน์ พันธกิจและเป้าหมาย อย่างเป็นระบบและเป็นขั้นตอน โดยแต่งตั้งคณะกรรมการ รวบรวมข้อมูล
พ้ืนฐานของโรงเรียน กำหนดจุดยืน กำหนดภาพความสำเร็จ จัดทำร่างวิสัยทัศน์ ประเมินทบทวนและปรับปรุง
แก้ไข ส่งผลให้โรงเรียนมีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และ พันธกิจที่ชัดเจน สอดคล้องกับบริบทของโรงเรียน ความ
ต้องการของชุมชน ท้องถิ่น วัตถุประสงค์ของ แผนการศึกษาชาติ นโยบายของรัฐบาล และ ของต้นสังกัด 
รวมทั้งทันต่อการเปลี่ยนแปลง ของสังคม 

โรงเรียนดำเนินการกำหนดเป้าหมาย วิสัยทัศน์และพันธกิจไว้อย่าง ชัดเจน สอดคล้องกับบริบท 
ของสถานศึกษา ความต้องการของชุมชน ท้องถิ่น วัตถุประสงค์ของแผนการศึกษาแห่งชาตินโยบายของรัฐบาล
และของสำนักงาน   เขตพ้ืนที่การศึกษา โดยได้ประชุมผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเพ่ือการดำเนินงาน จัดทำ 
แผนพัฒนาการศึกษา และแผนปฏิบัติการประจำปีผ่านการเห็นชอบโดยคณะกรรมการ  สถานศึกษา ทำให้
สถานศึกษามีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษาที่ชัดเจน มีประสิทธิภาพ ส่งผลต่อคุณภาพตาม
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา โดยความร่วมมือของผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย มีการนำข้อมูลมาใช้ในการ
ปรับปรุง อย่างต่อเนื่อง สถานศึกษามีการดำเนินงานพัฒนาวิชาการผู้เรียนรอบด้าน  ตามหลักสูตรสถานศึกษา 
และทุกกลุ่มเป้าหมาย เชื่อมโยงกับชีวิตจริง พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพตรงตาม
ความต้องการของครูและ สถานศึกษา และจัดให้มีชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพเพ่ือพัฒนางาน จัด
สภาพแวดล้อม ทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ และมีความปลอดภัย  
จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการ เรียนรู้ที่เหมาะสมกับสภาพของ
สถานศึกษา สถานศึกษายังมีกระบวนการ วิจัยและพัฒนาระบบการบริหารที่ถูกต้องตามหลักวิชาการ 
 
 

โรงเรียนบ้านภูมินิยมพัฒนา มีการจัดโครงสร้างการบริหารงานโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน (School Base 
Management) ออกเป็น 4 กลุ่ม ประกอบด้วยกลุ่มบริหารวิชาการ กลุ่มบริหารงบประมาณ กลุ่มบริหารงาน
บุคคล กลุ่มบริหารทั่วไป กำกับดูแลองค์กรและพัฒนากระบวนการบริหารจัดการ ยึดหลักธรรมาภิบาล เน้น
การบริหารคน (Human Resource Management) และบริหารงานแบบมีโรงเรียนบ้านภูมินิยมพัฒนา มี
ระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา ได้ดำเนินการวิเคราะห์ สภาพปัญหา ผลการศึกษา ที่ผ่านมา โดย
ศึกษาข้อมูล สารสนเทศ ผลการนิเทศติดตาม เพ่ือวางแผนร่วมกัน กำหนด เป้าหมาย ร่วมวางแผนและร่วมกัน
กำหนดผลที่เกิด ปรับวิสัยทัศน์ กำหนดพันธกิจ กลยุทธ์ในการจัดการศึกษาของโรงเรียนเพ่ือพัฒนา  คุณภาพ
นักเรียน มีการปรับแผนพัฒนา แผนการ ปฏิบัติการประจำปี ให้สอดคล้อง กับสภาพปัญหา ความต้องการ 
และ นโยบายการปฏิรูปการศึกษาพร้อมทั้งจัดหาทรัพยากร  จัดสรรงบประมาณ มอบหมายผู้รับผิดชอบ 
ดำเนินการ พัฒนาตามแผนงานเพ่ือให้บรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้  มีการนิเทศ ติดตามประเมินผลการ
ดำเนินงาน และ สรุปผลการดำเนินงาน  ส่งผลให้โรงเรียน มีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และ  พันธกิจที่ชัดเจน 
สอดคล้องกับบริบทของโรงเรียน ความต้องการของชุมชน ท้องถิ่น และสอดคล้องกับ แนวทางการปฏิรูปตาม
แผนการศึกษาชาติ อันจะ นำไปสู่การจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา แผนปฏิบัติการประจำปี ที่
สอดคล้องกับสภาพปัญหา ความต้องการพัฒนา และนโยบาย การปฏิรูป การศึกษา ส่งผลต่อคุณภาพตาม
มาตรฐานการศึกษา ของโรงเรียน โดยมีความร่วมมือจากผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย และเครือข่ายการพัฒนาคุณภาพ
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การศึกษา มีส่วนร่วม ในการวางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาและโรงเรียน ยังมีการนิเทศ กำกับ ติดตาม และ
ประเมิน ผลการ บริหารและการจัดการศึกษา ที่เหมาะสม มีการนำ ข้อมูลมาใช้ในการปรับปรุงพัฒนางาน
อย่างเป็นระบบ ต่อเนื่อง    

โรงเรียนบ้านภูมินิยมพัฒนา ดำเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพ ผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตร
สถานศึกษาและทุกกลุ่ม เป้าหมาย  มีกระบวนการดำเนินการพัฒนา หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนบ้านภูมิ
นิยมพัฒนา ให้มีความเหมาะสมและสอดคล้อง กับท้องถิ่นและสอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น 
พ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 ( ฉบับปรับปรุง 2560)  การดำเนินการจัดหลักสูตร ตอบสนองความต้องการขั้น
พ้ืนฐานของนักเรียน โดยจัดกิจกรรมการเรียนการสอนมีรายวิชาเพ่ิมเติมที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตในโลกยุค
ปัจจุบัน เช่น ภาษาอังกฤษ วิทยาการคำนวณ หน้าที่พลเมือง คอมพิวเตอร์  วิทยาการคำนวณ  รวมทั้งด้าน
กีฬา จัดกิจกรรม พัฒนาผู้เรียนที่ส่งเสริม ตอบสนองความต้องการ ความสามารถ ความถนัดและความสนใจ
ของผู้เรียน เช่น กิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด บำเพ็ญประโยชน์ และกิจกรรมชุมนุมตามกลุ่มสาระการ 
เรียนรู้ต่างๆ ชั่วโมงจริยธรรม ให้นักเรียนได้แสดงความรู้ ทักษะ ความสามารถในการร่วมประกวดแข่งขัน
ทักษะทางวิชาการ ในวันสำคัญต่างๆ ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ ในวันสำคัญต่างๆ  จัดกิจกรรม จัดกิจกรรมกีฬา
สีที่ส่งเสริม คุณภาพผู้เรียนด้านการบริการ การจัดการ การวางแผน โดยกิจกรรมดังกล่าวเน้นให้นักเรียนได้ลง
มือปฏิบัติ โรงเรียนกำหนดให้มีการนิเทศ ติดตาม ตรวจสอบอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง โดยกลุ่ม บริหาร
วิชาการนิเทศติดตาม มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในกลุ่ม สาระการเรียนรู้ ส่งเสริม สนับสนุนการวิจัยเพ่ือพัฒนา 
คุณภาพการจัดการศึกษา ผู้ปกครองสนับสนุน งบประมาณต่อทางโรงเรียน กลุ่มเครือข่ายผู้ปกครองได้ร่วม 
ติดตามและดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่างมีประสิทธิภาพและ ครอบคลุมถึงนักเรียนทุกคน  ส่งผลให้มีหลักสูตร
สถานศึกษา ที่ได้รับการปรับปรุงเพ่ือให้มีความเหมาระสมและสอดคล้อง กับท้องถิ่น โดยความเห็นชอบจาก
คณะครู ผู้บริหาร กรรมการสถานศึกษา ผู้แทนชุมชน ผู้ทรงคุณวุฒิ มีการจัดรายวิชาพ้ืนฐานและรายวิชา
เพ่ิมเติมสอดคล้องกับบริบทของผู้เรียน การบูรณาการ ภูมิปัญญาท้องถิ่น แหล่งเรียนรู้ จัดกิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียนที่ส่งเสริมและตอบสนองความ ต้องการ ความถนัดและความสนใจของผู้เรียน นักเรียนเข้า ร่วมกิจกรรม
ส่งเสริมวิชาการในวันสำคัญต่างๆ กิจกรรมลดเวลาเรียนเพ่ิมเวลารู้ เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริม  ความรักชาติ 
ศาสนา พระมหากษัตริย์ กิจกรรมที่เป็น ประโยชน์ต่อท้องถิ่นและสังคม ใช้วิจัยเพ่ือพัฒนาและ ปรับปรุง
การศึกษา จัดระบบดูแลและช่วยเหลือผู้เรียนที่มี ประสิทธิภาพและครอบคลุมถึงผู้เรียนทุกคน 

โรงเรียนบ้านภูมินิยมพัฒนา มีระบบการบริหารจัดการคุณภาพอย่างเป็นระบบ มีการพัฒนางานอย่าง 
ต่อเนื่องและมีสถานศึกษาอ่ืนมาศึกษาดูงานต่อเนื่อง มีการบริหารจัดการโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน (School 
Base Management) ภายใต้วงจรคุณภาพ PDCA ด้วยการบริหารที่เป็นระบบ เน้นผลสัมฤทธิ์ของงานเป็น
สำคัญ (RBM : Result Based Management) เป็นการกระจายอำนาจ และการมีส่วนร่วมของทุกฝ่ายที่
เกี่ยวข้อง มีการวิเคราะห์ผลการจัดการศึกษาที่ผ่านมา จัดการ ประชุมระดมความคิดเห็น วางแผน กำหนด
เป้าหมายในการจัดการศึกษาเพ่ือให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ให้ความสำคัญกับการเสริมสร้างประสิทธิภาพของ
องค์กร โดยดำเนินการนำวิสัยทัศน์ไปสู่การปฏิบัติอย่างมีระบบ  โดยนำวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ มา
กำหนดกลยุทธ์ นำไปสู่การจัดทำแผนปฏิบัติการ โครงการและกิจกรรม  ต่าง ๆ และกำหนดผู้รับผิดชอบ 
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กำหนดการประเมิน หลังจากปฏิบัติตามแผนมีการวิเคราะห์ผลเพ่ือปรับปรุงและ  พัฒนาอย่างเป็นครบวงจร 
ด้วยการบริหารที่เป็นระบบ ยึดหลักธรรมาภิบาล การบริหารแบบมีส่วนร่วม และค่านิยมของโรงเรียน (TEAM) 
เป็นวัฒนธรรมองค์กรในการทำงานที่ชัดเจนและมีประสิทธิภาพ  ส่งผลให้โรงเรียนมีระบบและกลไกการบริหาร
จัดการคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาเพ่ือการประกันคุณภาพการศึกษาที่มีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล 
ส่งผลให้กระบวนการบริหารและการจัดการอยู่ในระดับ ยอดเยี่ยม  

ในส่วนของการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนดำเนินการประเมินผลการใช้หลักสูตรจากการ
จัดการเรียนการสอน โดยสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนและผู้ปกครอง นำผลการประเมินมาปรับปรุง
และพัฒนา หลักสูตรการจัดการเรียนการสอนให้เหมาะสม สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียนและชุมชน
อย่างมี ประสิทธิภาพ สามารถพัฒนาคุณภาพผู้เรียนอย่างรอบด้านและทุกกลุ่มเป้าหมาย สถานศึกษา มีการ
ปรับปรุง พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา การจัดการเรียนการสอน แหล่งเรียนรู้ ข้อมูลสารสนเทศ วิจัยในชั้นเรียน 
และ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ให้สอดสอดกับผู้เรียนและชุมชน มีกลไกการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการ
โดยน้อม นำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่เรียนรู้ทุกรายวิชา เน้นการพัฒนาทักษะชีวิต เพ่ือให้ผู้เรียนให้
มีคุณภาพและมีจิตสาธารณะเพ่ือส่วนรวมและชุมชน โดยดำเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการ วิเคราะห์ SWOT 
เพ่ือพัฒนา หลักสูตรให้สอดคล้องกับศักยภาพ ความต้องของผู้เรียน และชุมชน วางแผนการใช้หลักสูตร และ
กลไกการจัดการ เรียนการสอนเพ่ือพัฒนาคุณภาพผู้เรียนอย่างรอบด้าน ดังนี้ 

 

1. การบูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการจัดการเรียนการสอนทุกกลุ่มสาระการ 
เรียนรู้ สร้างแหล่งเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงในสถานศึกษา เพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ คู่คุณธรรม และมี
ความพอเพียง  

2. การจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเพ่ือพัฒนาทักษะ  
ด้านภาษา และการสื่อสาร เน้นให้ผู้เรียนมีทักษะการคิดวิเคราะห์สังเคราะห์ ประเมินค่า 

3. จัดกิจกรรมลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้ ด้วยกิจกรรม หลากหลายกิจกรรม เพ่ือพัฒนา 
ทักษะชีวิต ทักษะอาชีพ ทักษะดนตรี นาฏศิลป์ และทักษะกีฬา – กรีฑา  
 4.พัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยระบบเทคโนโลยี  

5. ดำเนินการประเมินผลการใช้หลักสูตร การจัดการเรียนการสอน โดยสอบถามความพึง พอใจของ
นักเรียน และผู้ปกครอง นำผลประเมิน มาปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร การจัดการเรียนการสอน ให้มี  ความ
เหมาะสมสอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียน และชุมชนอย่างมีประสิทธิภาพ สามารถพัฒนาคุณภาพ  
ผู้เรียนอย่างรอบด้านและทุกกลุ่มเป้าหมาย 

6. ดำเนินการพัฒนาศักยภาพของครูและบุคลากรอย่างต่อเนื่อง โดยจัดอบรมประชุม สัมมนาศึกษาดู
งาน อย่างน้อยปีการศึกษาละ 1 ครั้ง การสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ (PLC) ส่งเสริมให้มีการพัฒนาตนเอง และ
เข้าร่วม ประกวดผลงานรางวัลดีเด่นด้านต่างๆ  

7. จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ ด้วยโครงการ 
พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการเรียนรู้และการบริหารจัดการพัฒนาระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตและ 
สัญญาณ Wi-Fi ให้ครอบคลุมทุกพ้ืนที่ จัดหาซอฟต์แวร์ทางการบริหารกลุ่มงานและฝ่ายต่างๆ เช่น  ระบบ
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ประเมินผลการเรียนรู้ออนไลน์ โปรแกรมห้องสมุด พัฒนาห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ที่เอ้ือต่อการจัดการ  
เรียนการสอน จัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์ วัสดุอุปกรณ์ โสตทัศนศึกษา สื่อดิจิตอล และซอฟต์แวร์ที่ส่งเสริมการ 
จัดการเรียนรู้  มีอุปกรณ์ในการส่งเสริมสมรรถนะการใช้เทคโนโลยีเพ่ือการเรียนรู้ยุคใหม่ของผู้เรียน เช่น 
คอมพิวเตอร์โน้ตบุ้ค  จำนวน 120 เครื่อง  คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ จำนวน  19  เครื่อง 

 

 โรงเรียนบ้านภูมินิยมพัฒนา ได้จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้ 
อย่างมีคุณภาพ ด้วยโครงการพัฒนาอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม  โครงการส่งเสริมนิสัยรักอ่านพัฒนา
ห้องสมุดให้เป็นแหล่งเรียนรู้มีชีวิต  พัฒนาห้องเรียนที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้  มีอาคาร
ประกอบ  4  หลัง  มีอาคารโรงอาหาร  มีหอประชุม  ที่มีความพร้อม  และเอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้  การจัด
กิจกรรมต่างๆ  มีต้นไม้ร่มรื่น  บริเวณทั่วไปสะอาด  สวยงาม  มีสวนหย่อมให้นักเรียนได้พักผ่อน  มีที่นั่ง
พักผ่อนเพียงพอกับความต้องการของนักเรียน  มีแหล่งเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอก  แหล่งเรียนรู้ภายใน  
ได้แก่  ห้องสมุดโรงเรียน    ห้องสหกรณ์โรงเรียน    ห้องทรูปลูกปัญญา  ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์    สวน
ยางพารา  สนามกีฬา สวนพฤกษศาสตร์   สวนเกษตรพอเพียง โรงพักขยะ ป่ายางนา  ห้องนิทรรศการ  
ห้องเรียนคุณภาพทุกห้อง แหล่งเรียนรู้ภายนอก  ได้แก่  ปราชญ์ชาวบ้าน วัดดวงแก้วนิยมธรรม  อ่างเก็บน้ำ
ประจำหมู่บ้าน    กองทุนหมู่บ้านภูมินิยม  
 โรงเรียนบ้านภูมินิยมพัฒนา มีการจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและ
การจัดการเรียนรู้ ข้อมูลสารสนเทศภายในโรงเรียนนอกจากจะจัดเก็บในรูปแบบเอกสารแล้ว ยังเก็บรวบรวม
เป็นข้อมูลออนไลน์ไว้ใน Google Cloud แบ่งระดับความสามารถในการเข้าถึงไฟล์เอกสารต่างๆ ตามฝ่ายงาน 
และมีการเก็บรวมรวมผลการปฏิบัติงานผ่าน Google Classroom เช่น รายงานการเยี่ยมบ้าน รายงาน
โครงการแผนการจัดการเรียนรู้ เป็นต้น   ด้วยโครงการโรงเรียนทรูปลูกปัญญา  เปิดโลกกว้างแห่งการเรียนรู้  
ไปกับสื่อ ทรูปลูกปัญญา  พัฒนาระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตและสัญญาณ  Wifi ให้ครอบคลุมทุกพ้ืนที่ใน
โรงเรียน โปรแกรมประเมินพฤติกรรมนักเรียน (SDQ) โปรแกรมห้องสมุด โปรแกรมสหกรณ์ร้านค้าในโรงเรียน 
ระบบบัญชีฝากเงินออมทรัพย์ออนไลน์ การรายงานข้อมูลทางการเงิน (e - budget) ระบบการจัดซื้อจัดจ้าง
ภาครัฐ (e - GP) พัฒนาห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ที่ เอ้ือต่อการจัดการเรียนการสอน จัดหาเครื่อง
คอมพิวเตอร์โน้ตบุคให้นักเรียนทุกคน  วัสดุอุปกรณ์ โสตทัศนศึกษา สื่อดิจิตอล สื่อที่ได้รับจากโครงการทรูปลูก
ปัญญา และซอฟต์แวร์ที่ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ของกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
 เนื่องจากในปีการศึกษา 2564 ที่ผ่านมาเกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
2019 (COVID-19)  โรงเรียนบ้านภูมินิยมพัฒนา ได้มีการบริหารและการจัดการในสถานการณ์การแพร่ระบาด
ของโรคติดเชื้อ ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สำหรับการบริหารจัดการเกี่ยวกับรูปแบบการจัดการเรียน
การสอน เพ่ือให้การ จัดการเรียนการสอน ตลอด ปีการศึกษา 2564 เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและ มี
ประสิทธิภาพใน สถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และผ่านการเห็นชอบ
ของคณะกรรมการ สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เครือข่ายผู้ปกครองนักเรียน ฝ่ายบริหารของโรงเรียน และครู
โรงเรียน ให้โรงเรียนดำเนินการจัดการเรียนการสอนของ โรงเรียน คือ การจัดการเรียนการสอนแบบ on site  
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โดยยึดหลักความปลอดภัยสูงสุดของนักเรียนเป็นหลัก โดยปฏิบัติตามมาตรการ 44 ข้อ เช่น จัดห้องเรียนโดย
เว้นระยะห่างทางสังคม (Social Distancing) จำนวนนักเรียน 20–25 คน งดเว้นกิจกรรมที่เสี่ยง รวมกลุ่มกัน 

สำหรับความปลอดภัยในการป้องกันการแพร่ระบาด โรงเรียนบ้านภูมินิยมพัฒนา มีมาตรการการ
ป้องกันการแพร่ ระบาด โดยกำหนดการปฏิบัติตนของนักเรียนเมื่อมาโรงเรียน คือ 1)สวมใส่หน้ากากอนามัย
หรือหน้ากากผ้า หรือ Face Shield ตลอดเวลาเมื่ออยู่ในโรงเรียน, 2) นักเรียนทุกคนต้องคัดกรอง ตรวจวัด
อุณหภูมิ บริเวณท่ีโรงเรียน กำหนดทุกวัน, 3) ล้างมือด้วยสบู่เหลว หรือเจลล้างมือแอลกอฮอล์หลังรับประทาน
อาหาร และหลังเข้าห้องน้ำ, 4) นักเรียนปฏิบัติทุกกิจกรรมเว้นระยะห่างทางสังคม (Social Distancing) ได้
อย่างสะดวก ภายใต้ “ชีวิตวิถีใหม่” (New Normal) และ 5) เข้าเรียนตามวันเวลา ตารางเรียนที่โรงเรียน
กำหนด  

นอกจากนี้การใช้พ้ืนที่ห้องเรียน โรงอาหาร ห้องประชุม สนามกีฬา ห้องสมุด ฯลฯ มีการกำหนดให้จัด 
ห้องเรียน โดยจัดโต๊ะเรียนต่อห้องเรียน จำนวนไม่เกิน 20 - 25 ตัว และแต่ละตัวให้มีการเว้นระยะห่างทาง
กายภาพ 1 - 1.5 เมตร เพ่ือลดความแออัดของนักเรียน จัดให้นักเรียนพักรับประทานอาหารกลางวันโดยให้
รับประทานในห้องเรียน จัดให้ผู้เรียนนั่งรับประทานโต๊ะตนเอง ให้เตรียมกล่องข้าว แก้วน้ำ ช้อน อุปกรณ์ใช้
สำหรับการเรียน เตรียมมาจากบ้านเพ่ือใช้ส่วนตัว  และประชาสัมพันธ์ให้นักเรียนงดการใช้ของร่วมกันของ
นักเรียน และ การมารับนักเรียนกลับบ้าน ผู้ปกครองรับนักเรียน ณ จุดรับ – ส่ง ที่โรงเรียนกำหนด กรณี 
ผู้ปกครองเข้ามาติดต่อ ราชการผ่านจุดคัดกรองของโรงเรียน โดยครูเวรประจำวันหรือเจ้าหน้าที่รักษาความ
ปลอดภัยทำหน้าที่คัดกรอง และบันทึกข้อมูลเบื้องต้นของทุกท่าน จากการที่โรงเรียนบ้านภูมินิยมพัฒนามี
นวัตกรรมการบริหารของผู้บริหาร มีกลไกการประกันคุณภาพภายในที่เป็นระบบ มีการพัฒนาครูและบุคลากร 
และจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและ การเรียนรู้ที่ทันสมัย รวมทั้งจัด
สภาพแวดล้อมให้เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้ ส่งผลให้โรงเรียนบ้านภูมินิยมพัฒนา มีกระบวนการบริหารและการ
จัดการที่มีประสิทธิภาพ 
ผลการดำเนินงาน 

โรงเรียนบ้านภูมินิยมพัฒนา ขอรายงานผลการประเมินตนเอง มาตรฐานที่  2  กระบวนการบริหาร 
และการจัดการ ปีการศึกษา 2564 ดังนี้ 
ตารางที่ 53  แสดงผลการประเมินมาตรฐานที่  2  กระบวนการบริหารและการจัดการ ปีการศึกษา 2564 

มาตรฐานที่ 2 /ประเด็นการพิจารณา 
ระดับคุณภาพ 

สรุปผลการประเมิน 
เป้าหมาย ผลการประเมิน 

  2.1  มีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจที่สถานศึกษา
กำหนดชัดเจน สอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษา 
สามารถปฏิบัติได้จริง 

ดีเลิศ ยอดเยี่ยม สูงกว่าเป้าหมาย 

2.2 มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษาที่สง่ผล
ต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานของ
สถานศึกษาที่ได้กำหนดค่าเปา้หมายความสำเร็จไว้ 

ดีเลิศ ยอดเยี่ยม สูงกว่าเป้าหมาย 



 
 

122 

 

มาตรฐานที่ 2 /ประเด็นการพิจารณา 
ระดับคุณภาพ 

สรุปผลการประเมิน 
เป้าหมาย ผลการประเมิน 

  2.3  มีการดำเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพ
ผู้เรียนอย่างรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษาและทุก
กลุม่เป้าหมาย 

ดีเลิศ ยอดเยี่ยม สูงกว่าเป้าหมาย 

  2.4  มีการพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความ
เชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 

ดีเลิศ ยอดเยี่ยม สูงกว่าเป้าหมาย 

  2.5  มีการจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคม
ที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 

ดีเลิศ ยอดเยี่ยม สูงกว่าเป้าหมาย 

  2.6  มีการจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือ
สนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ 

ดีเลิศ ยอดเยี่ยม สูงกว่าเป้าหมาย 

สรุปผลการประเมิน มาตรฐานที่  2   
กระบวนการบริหารและการจัดการ 

ระดับยอดเยี่ยม 

   
จากตารางที่ 53 แสดงผลการประเมินมาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการปีการศึกษา 

2564 พบว่า ผลกระบวนการบริหารและการจัดการเป็นไปสูงกว่าเป้าหมาย จำนวน 6 ประเด็น พิจารณา เมื่อ  
พิจารณาโดยภาพรวมของการดำเนินงานแล้วสูงกว่าเป้าหมาย และอยู่ในระดับคุณภาพยอดเยี่ยม  

จากการที่โรงเรียนได้ปฏิบัติงานตามหลักการบริหารงานคุณภาพ (PDCA) ส่งผลให้การบริหารจัด 
การศึกษาของโรงเรียนบ้านภูมินิยมพัฒนาบรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้ ครูและบุคลากรของโรงเรียนสามารถ
ปฏิบัติหน้าที่ของตนเองได้ อย่างเต็มประสิทธิภาพ ส่งผลให้ผู้เรียนได้รับการพัฒนาคุณภาพรอบด้าน สามารถ
อภิปรายผลการประเมินได้ดังนี้ 

1. ด้านมีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจที่สถานศึกษากำหนดชัดเจน  โรงเรียนบ้านภูมินิยมพัฒนามี
แผนปฏิบัติการ และแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ และ  เป้าหมายของ
สถานศึกษา สามารถใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงานของสถานศึกษาได้จริง สอดคล้องกับบริบทของโรงเรียน 
รวมทั้งทันต่อการเปลี่ยนแปลง ของสังคม มีการศึกษานโยบายรัฐบาลและแผนการศึกษาของชาติ เพ่ือกำหนด
เป้าหมายของสถานศึกษามีการกำหนดตัวชี้วัดของ แต่ละมาตรฐานการศึกษาอย่างชัดเจน ดังปรากฏในแผนกล
ยุทธ์ของโรงเรียนบ้านภูมินิยมพัฒนา ขับเคลื่อนความสำเร็จของตัวชี้วัดแต่ละประเด็น ผ่านโครงการ/กิจกรรม  
และวัดความสำเร็จของโครงการและตัวชี้วัด โดยในปีการศึกษา 2564 โรงเรียนบ้านภูมินิยมพัฒนา มีโครงการ/
กิจกรรมทั้งหมด 22 โครงการ ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมายของโครงการ/กิจกรรมทั้งสิ้น 22 โครงการ  
ดังนั้นโครงการและกิจกรรมที่กำหนดไว้ สามารถพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาได้อย่างเป็นธรรม มีร่องรอย
หลักฐานการดำเนินงานที่ชัดเจน   

2. ด้านระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา โรงเรียนบ้านภูมินิยมพัฒนา มีการดำเนินการ
พัฒนาคุณภาพกลุ่มบริหารที่มีความเหมาะสม ครอบคลุมทุกกลุ่มบริหาร โดยยึดหลักการกระจายอำนาจและ
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หลักธรรมาภิบาล พร้อมทั้งติดตามตรวจสอบการดำเนินงานของบุคลากรแต่ละกลุ่มบริหารอย่างเป็นระบบ เกิด
การพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาได้ตามมาตรฐานการประกันคุณภาพภายใน สถานศึกษา บริหารจัดการโดยใช้
โรงเรียนเป็นฐาน (School Base Management) ภายใต้วงจรคุณภาพ (PDCA) ที่ชัดเจนและมีประสิทธิภาพ  
มีการกำหนดกระบวนการกำกับติดตามการดำเนินงานของโรงเรียนบ้านภูมินิยมพัฒนา ที่ดำเนินการจัด
การศึกษาแบบมีส่วนร่วม (Participation Management) มาขับเคลื่อนโรงเรียนสู่คุณภาพตามมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษา โดยความร่วมมือของผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย โรงเรียน มีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจ
ที่ชัดเจน สอดคล้องกับบริบทของโรงเรียน ความต้องการของชุมชน ท้องถิ่น และสอดคล้องกับ แนวทางการ
ปฏิรูปตามแผนการศึกษาชาติ อันจะนำไปสู่การจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา แผนปฏิบัติการประจำปี ที่
สอดคล้องกับสภาพปัญหา ความต้องการพัฒนา และนโยบาย การปฏิรูป การศึกษา ส่งผลต่อคุณภาพตาม
มาตรฐานการศึกษา ของโรงเรียน โดยมีความร่วมมือจากผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย และเครือข่ายการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา มีส่วนร่วม ในการวางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาและโรงเรียน ยังมีการนิเทศ กำกับ ติดตาม และ
ประเมิน ผลการ บริหารและการจัดการศึกษา ที่เหมาะสม มีการนำ ข้อมูลมาใช้ในการปรับปรุงพัฒนางาน
อย่างเป็นระบบ ต่อเนื่อง    

3. ด้านการดำเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพ โรงเรียนบ้านภูมินิยมพัฒนา มุ่งพัฒนาหลักสูตร
สถานศึกษาให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง และพัฒนาทักษะในศตวรรษที่ 21 ให้แก่ผู้เรียน จัดหลักสูตรที่สนอง
นโยบายของรัฐ ได้แก่หลักสูตรเพ่ิมเติม  หลักสูตรคอมพิวเตอร์  หลักสูตรวิทยาการคำนวณ  หลักสูตรต้าน
ทุจริต  หลักสูตรหน้าที่พลเมือง  หลักสูตร English  genius   กิจกรรมเพ่ิมทักษะชีวิต ส่งผลให้ผู้เรียนได้รับ
การพัฒนาอย่างรอบด้านและเกิดบรรยากาศใหม่ๆ ในการเรียนรู้  หลักสูตรสถานศึกษาได้รับการปรับปรุง
เพ่ือให้มีความเหมาะสมและสอดคล้อง กับท้องถิ่น โดยความเห็นชอบจากคณะครู ผู้บริหาร กรรมการ
สถานศึกษา ผู้แทนชุมชน ผู้ทรงคุณวุฒิ มีการจัดรายวิชาพ้ืนฐานและรายวิชาเพ่ิมเติมสอดคล้องกับบริบทของ
ผู้เรียน การบูรณาการ ภูมิปัญญาท้องถิ่น แหล่งเรียนรู้ จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนที่ส่งเสริมและตอบสนองความ 
ต้องการ ความถนัดและความสนใจของผู้เรียน นักเรียนเข้า ร่วมกิจกรรมส่งเสริมวิชาการในวันสำคัญต่างๆ 
กิจกรรมลดเวลาเรียนเพ่ิมเวลารู้ เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริม ความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ กิจกรรมที่
เป็น ประโยชน์ต่อท้องถิ่นและสังคม ใช้วิจัยเพ่ือพัฒนาและ ปรับปรุงการศึกษา จัดระบบดูแลและช่วยเหลือ
ผู้เรียนที่มี ประสิทธิภาพและครอบคลุมถึงผู้เรียนทุกคนกำหนดโครงการเพ่ือพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพ
ผู้เรียนอย่างรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษา มีกระบวนการในการพัฒนางานด้านวิชาการ  

4. ด้านการพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ ผู้บริหารส่งเสริมให้บุคลากรพัฒนา 
ตนเอง ได้แก่ การศึกษาต่อ การทำผลงานทางวิชาการ เพ่ือให้เลื่อน หรือมีวิทยฐานะสูงขึ้น การอบรมสัมมนา
เพ่ือเพ่ิมพูนความรู้และประสิทธิภาพในสายงาน ส่งผลให้ครูและบุคลากร  มีความรู้ความเชี่ยวชาญในการ
ปฏิบัติงานเพ่ือพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา  ผลงานเชิงประจักษ์  ได้แก่   รางวัลครูผู้สอนนักเรียนได้รับ
รางวัลต่าง ๆ เช่นรางวัลชนะเลิศ การทำคลิปสั้นการสอนทักษะสุขภาพในเด็กปฐมวัย ประจำปีการศึกษา 
2563 เรื่อง วิธีการล้างมือ 7 ขั้นตอน ครูผู้ได้รับรางวัล จำนวน 4 คน คือนางสาววัสลิกา   สงวนดีนางสาวอินธุ
อร  สนั่นเอ้ือ  นางสาวมณีรัตน์  ศรีสิงห์  นางสาวยศวดี   ศรีมารักษ์ รางวัลชนะเลิศ ห้องเรียนคุณภาพสายชั้น
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ประถมศึกษาปีที่ 4 ระดับเครือข่าย  นางสาวพนิตนาฎ  แก้วมูล ได้รับรางวัล ชนะเลิศ ระดับดีมาก  การ
ประเมินห้องเรียนคุณภาพ โครงการนิเทศภายใน 100 % ปีการศึกษา 2563 ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5  นางสาว
อินธุอร  สนั่นเอ้ือได้รับรางวัล รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ระดับดีชั้นอนุบาลปีที่ 2 การประเมินห้องเรียน
คุณภาพโครงการนิเทศภายใน 100%  นางสาวอินธุอร  สนั่นเอ้ือ ได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวดคลิปการ
สอนระดับเครือข่ายการจัดการศึกษาสังขะ 3 ระดับปฐมวัย   นางสาววัสลิกา  สงวนดี ได้รับรางวัล รางวัลรอง
ชนะเลิศอันดับ 1 ระดับดี  ชั้นอนุบาลปีที่ 2 การประเมินห้องเรียนคุณภาพโครงการนิเทศภายใน 100%  
นางสาววัสลิกา  สงวนดี เป็นผู้ได้รับคัดเลือก เป็นครูผู้ปฏิบัติงานดีเด่น เนื่องในวันครูแห่งชาติ ปี 2564  เป็น
ต้น 

5. ด้านการจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและระบบเทคโนโลยี ผู้บริหารให้ความสำคัญกับการพัฒนา
อาคารสถานที่ ห้องเรียนคุณภาพ แหล่ง เรียนรู้ภายในโรงเรียน เพ่ือให้ผู้เรียนได้ใช้ประโยชน์อย่างเต็มที่ โดยมี
การปรับปรุงและพัฒนาอาคารสถานที่อยู่  เสมอ  จัดหา ปรับปรุงและพัฒนาระบบเครือข่ายเทคโนโลยี
สารสนเทศให้ครอบคลุม  เช่น คอมพิวเตอร์   สื่อ  ติดตั้งกล้องวงจรปิด 10 จุด กระดาน active bord  
โปรเจคเตอร์  เพ่ือใช้ในการ บริหารจัดการข้อมูล ส่งผลให้สถานศึกษามีระบบอินเทอร์เน็ตเพ่ือให้ผู้เรียนได้ใช้
ศึกษาค้นคว้า เข้าถึงแหล่งข้อมูล ความรู้ได้อย่างทั่วถึงและบุคลากรสามารถเข้าถึงและเรียกใช้ข้อมูลสารสนเทศ
ที่ต้องการได้อย่างรวดเร็วและ ทันสมัย ติดตั้งกล้องวงจรปิด 

2. จุดเด่น 
ผู้บริหารสถานศึกษา เป็นผู้มีความความรู้ความสามารถด้านการบริหารจัดการด้านเทคโนโลยี  ใช้ 

เทคโนโลยีในการบริหารจัดการ สถานศึกษาพัฒนามีระบบกลไกการประกันคุณภาพภายในที่เป็นระบบมี

ประสิทธิภาพและมี การบริหารจัดการของผู้บริหารมีนวัตกรรมการบริหารที่มีคุณภาพ โดยมีกำหนดเป้าหมาย 

วิสัยทัศน์ พันธกิจไว้อย่างชัดเจน สอดคล้องกับบริบทของโรงเรียนตามความต้องการของชุมชน วัตถุประสงค์

ของแผนพัฒนา การศึกษาชาติ นโยบายของรัฐและต้นสังกัดทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคม ดำเนินการ

พัฒนางานวิชาการเน้น คุณภาพของผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษา รวมทั้งมีการจัดกิจกรรมส่งเสริม

และปลูกฝังให้ผู้เรียนเป็นทั้ง คนเก่งและคนดี พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้มีความเชี่ยวชาญตรง

ตามความต้องการให้สามารถสร้าง และพัฒนานวัตกรรมการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเป็น

ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ ส่งผลให้ผู้บริหารได้รับรางวัลประเทศ 

 จุดควรพัฒนา 
พัฒนาการบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศภายในโรงเรียน เพ่ือใช้ในการพัฒนาคุณภาพ การศึกษาของ

โรงเรียน โดยบูรณาการข้อมูลให้สามารถใช้ในการบริหารจัดการงานทุกกลุ่มบริหารของโรงเรียน ให้  มีความ
เชื่อมโยงบนฐานข้อมูลเดียวกันเพ่ือลดความซ้ำซ้อนของงาน 
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3. แนวทาง/แผนพัฒนาเพื่อให้ได้มาตรฐานที่สูงขึ้น 
จากการประเมินตนเองในมาตรฐานที่ 2 ของโรงเรียนบ้านภูมินิยมพัฒนา พบว่า โรงเรียนมีการ 

บริหารจัดการอย่างชัดเจนและมีประสิทธิภาพ และเป็นที่ยอมรับจากชุมชน และหน่วยงานต้นสังกัดดังนั้นเพ่ือ
พัฒนาประสิทธิภาพผลการดำเนินงานอย่างยั่งยืน จึงได้กำหนดแนวทางในการพัฒนาดังนี้ 

1. แผนปฏิบัติการที่ 3 พัฒนา ปรับปรุง ซ่อมแซม จัดหา เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการ 
เรียนรู้เพ่ิมเติม 

2. แผนปฏิบัติการที่ 4 พัฒนาระบบการจัดการข้อมูลสารสนเทศให้โรงเรียนให้มีความ 
เชื่อมโยงกันทั้งโรงเรียน 
 3.  แผนปฏิบัติการที่ 5 พัฒนาการบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ หลักสูตร กระบวน การเรียนรู้ 
การนิเทศการสอนและงานวิจัย 

แหล่งข้อมูลหลักฐานอ้างอิง 
สถานศึกษามีแหล่งข้อมูลหลักฐานอ้างอิงเชิงประจักษ์ ดังนี้ 
1. ประกาศมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
2. แผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา 
3. แผนปฏิบัติการประจำปี 
4. หลักสูตรสถานศึกษา, หลักสุตรกลุ่มสาระการเรียนรู้  หลักสูตรเพ่ิมเติม 
5. คำสั่งโรงเรียน  คู่มือการปฏิบัติงานครู 
6. รายงานการประชุม 
7. รายงานสรุปโครงการ/กิจกรรม 
8. ปฏิทินปฏิบัติงาน 
9. ข้อมูลสารสนเทศ 
10. การจัดทำข้อมูลนักเรียน (Data Management Center : DMC) 
12. รายงานการควบคุมภายใน 
13. ผลการแข่งขันทางวิชาการระดับสพป. เครือข่าย 
14. เกียรติบัตร  
15. ภาพกิจกรรม 
แบบอย่างที่ดี (Best Practice) หรือนวัตกรรม (Innovation) โรงเรียนบ้านภูมินิยมพัฒนา มี

วัฒนธรรมองค์กร คือ การบริหารโรงเรียน คณะครู บุคลากร และ นักเรียนเพ่ือการปฏิบัติงานที่เป็นระบบ
ทั้งโรงเรียน โดยใช้รูปแบบ PHUMNIYOM MODEL 
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มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรยีนเป็นสำคัญ ระดับคุณภาพ : ยอดเยี่ยม 
1. กระบวนการพัฒนา 

สถานศึกษาจัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริงตามมาตรฐาน การเรียนรู้ตัวชี้วัดของ 
หลักสูตรสถานศึกษา มีแผนการจัดการเรียนรู้ที่สามารถ นำไปจัดกิจกรรมได้จริง และสามารถนำไปประยุกต์ใช้

ในชีวิตได้ เน้นให้ผู้เรียนมีทักษะกระบวนการคิดวิเคราะห์ การอ่าน การเขียน และการสื่อสาร โดยมีการจัด

กิจกรรมการเรียนรู้ในรูปแบบต่าง ๆ  โดยใช้กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ด้วย

วิธีการที่หลากหลาย โดยมุ่งเน้นการพัฒนาผู้เรียนให้สอดคล้องกับ วิสัยทัศน์ของโรงเรียน ส่งเสริมครูให้จัด

กิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้น ผู้เรียนเป็นสำคัญแบบ Active Learning ด้วยเทคนิควิธีที่หลากหลาย การสอนแบบ

โครงงาน (Project-based Learning) การสอนแบบใช้ปัญหาเป็นฐาน (Problem-based Learning) การ

จัดการเรียนรู้แนวสะเต็มศึกษา (STEM Education) เพ่ือพัฒนากระบวนการคิด ปฏิบัติจริง และสามารถนำ

ความรู้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้  ครูดำเนินการสอนผ่านแอพพลิเคชั่นที่น่าสนใจและหลากหลาย และ

ดำเนินการจัดการเรียนการสอนได้ทุกสถานการณ์โดย การใช้ Google Meet ในการสอนออนไลน์ Google 

Classroom และ Google Site ครูมีนวัตกรรมในการจัดการเรียนรู้และครูบางส่วนมีการเผยแพร่ ครูใช้สื่อ

เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้รวมทั้งภูมิปัญญาท้องถิ่นที่เอ้ือต่อการเรียนรู้โดยสร้างโอกาส ให้ผู้เรียน

ได้แสวงหาความรู้ด้วยตนเอง ครูมีกระบวนการตรวจสอบและประเมิน  ผู้เรียนอย่างเป็นระบบ ใช้เครื่องมือ 

และวิธีการวัดและประเมินผลที่เหมาะสม กับเป้าหมายในการจัดการเรียนรู้ให้ข้อมูลย้อนกลับแก่ผู้เรียนและนำ

ผลมาพัฒนา ผู้เรียน ครูมีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก เด็กรักที่จะเรียนรู้และเรียนรู้ร่วมกัน อย่างมี

ความสุข ครูจัดทำชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้  และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพ่ือ

พัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ส่งเสริมให้ครูประจำชั้น และครูผู้สอนทุกคน บริหารชั้นเรียนด้วยการ

สร้างวินัยเชิงบวก (Positive Discipline) โดยการเสริมแรง มอบรางวัล ยกย่อง ชมเชย มีการสร้างวินัยในการ

เรียนเชิงบวกด้วย หมั่นให้กำลังใจนักเรียน เมื่อนักเรียนทำดี ต้องกล่าวชื่นชม ต้องชมทุกครั้ง โดยพยายามให้

การชม เกิดขึ้นบ่อยกว่า การตักเตือน สร้างบรรยากาศที่อบอุ่นมีปฏิสัมพันธ์เชิงบวก เพ่ือสร้างการจูงใจผู้เรียน

ให้รักการเรียนรู้และเรียนรู้อย่างมีความสุขครูตรวจสอบและประเมินผลผู้เรียนอย่างเป็นระบบ โดยการวัดผล

ประเมินผลตามสภาพจริง ด้วยเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพ โดยจัดทำข้อสอบจากการวางแผนการสร้าง

แบบทดสอบ(Test Blueprint) ใช้วิธีการวัดผลประเมินผลที่หลากหลาย ด้วยการสังเกต สอบถาม การ

ประเมินผลงาน ชิ้นงาน และนำผลการประเมินมาพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอน การทำวิจัยในชั้น

เรียน เพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานที่กำหนดครูมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ด้วยกระบวนการสร้าง

ชุมชนแห่งการเรียนรู้ PLC การนิเทศชั้นเรียน และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพ่ือพัฒนาและปรับปรุงการจัดการ

เรียนรู้ของครูทุกคน โดยจัดตาราง PLC ทั้ง ในระดับงานวิชาการ และตาราง PLC ของกลุ่มสาระการเรียนรู้ 



 
 

127 

 

 

2. ผลการดำเนินงาน 
      โรงเรียน บ้านภูมินิยมพัฒนา  ขอรายงานผลการประเมินตนเอง มาตรฐานที่ 3 กระบวนการ 

จัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ  ประกอบด้วย 5  ประเด็นพิจารณาดังนี้ 
 

ตารางที่ 54 แสดงค่าร้อยละของเป้าหมายและผลการประเมินมาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการ
สอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ปีการศึกษา 2564 
มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้น

ผู้เรียนเป็นสำคัญ      
ค่าร้อยละ สรุปผลการ

ประเมิน เป้าหมาย ผลการประเมิน 
3.1  จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง 
และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 

90 100 สูงกว่าเป้าหมาย 

1) ครูทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ จัดการเรียนรู้เน้น
กระบวนการคิด และให้ผู้เรียนฝึกปฏิบัติจริง ตาม
มาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัด ของหลักสูตรสถานศึกษา
และสามารถนําไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 

90 100 สูงกว่าเป้าหมาย 

2) ครูมีนวัตกรรมในการจัดการเรียนรู้ แบบ Active 
Learning 

90 100 สูงกว่าเป้าหมาย 

3.2  ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือ
ต่อการเรียนรู้ 

90 85.71 สูงกว่าเป้าหมาย 

1) ครูทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ใช้สื่อการเรียนรู้ที่
หลากหลาย 

90 100 สูงกว่าเป้าหมาย 

2) ครูทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศใน
การจัดการเรียนรู้ มี application 

90 85.71 ต่ำกว่าเป้าหมาย 

3) ครูทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ใช้ แหล่งเรียนรู้ทั้งภายใน 
และ ภายนอกโรงเรียน ภูมิปัญญาท้องถิ่น บูรณาการใน
การจัดการ เรียนการสอนเอ้ือต่อการเรียนรู้ให้ผู้เรียนฝึก
ปฏิบัติจริง 

90 71.42 ต่ำกว่าเป้าหมาย 

3.3  มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก 90 100 สูงกว่าเป้าหมาย 
1) ครู มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก มีปฏิสัมพันธ์ 
เชิงบวก 
ส่งผลให้นักเรียนรักการเรียนรู้ 
 
 
 

90 100 สูงกว่าเป้าหมาย 
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มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้น
ผู้เรียนเป็นสำคัญ      

ค่าร้อยละ สรุปผลการ
ประเมิน เป้าหมาย ผลการประเมิน 

3.4  ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบและ
นำผลมาพัฒนาผู้เรียน 

90 100 สูงกว่าเป้าหมาย 

1) ครู มีการตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็น
ระบบและให้ข้อมูลย้อนกลับ นําผลมาพัฒนาผู้เรียน 

90 100 สูงกว่าเป้าหมาย 

2) ครู มีเครื่องมือวัดและวิธีการประเมินผลที่เหมาะสม
กับเป้าหมายของการเรียนรู้ 

90 100 สูงกว่าเป้าหมาย 

3.5  มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับ
เพ่ือพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 

90 100 สูงกว่าเป้าหมาย 

1) ครู และ ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการ
จัดการเรียนรู้ 

90 100 สูงกว่าเป้าหมาย 

สรุปผลการประเมิน มาตรฐานที่ 3 
กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 

ยอดเยี่ยม 

 
จากตารางที่ 53  แสดงค่าร้อยละของเป้าหมายและผลการประเมินมาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการ

เรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็น ปีการศึกษา 2564 พบว่า ผลกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็น
สำคัญ สูงกว่าเป้าหมาย จำนวน 5 ประเด็นพิจารณา เมื่อพิจารณาโดยภาพรวมของการดำเนินงานแล้ว สูงกว่า
เป้าหมาย  

ผลการประเมินคุณภาพมาตรฐานที่ 3 อยู่ในระดับยอดเยี่ยม โดยประเมินจากประเด็นพิจารณาตาม
มาตรฐานการศึกษาด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ดังต่อไปนี้ 

1. จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ ครูทุก
คน ทำการวิเคราะห์หลักสูตร โดยจัดทำบันทึกข้อตกลงการพัฒนาคุณภาพการศึกษา รายบุคคลระหว่าง
ครูผู้สอนกับหัวหน้า กลุ่มบริหารวิชาการ และผู้อำนวยการตามลำดับ จัดการเรียนรู้เน้นกระบวนการคิด และ
ให้ผู้เรียนฝึกปฏิบัติจริง ตามมาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัดของหลักสูตรสถานศึกษา และสามารถนำไป
ประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ ประเมินได้จากแผนการจัดการเรียนรู้ทุกรายวิชา มีการนิเทศการสอนคิดเป็นร้อยละ 100 
ทั้งภาคเรียนที่ 1 และภาคเรียนที่ 2 โดยนิเทศการสอนเดือนละ 1 ครั้ง  เยี่ยมชั้นเรียนสัปดาห์ละ  1  ครั้ง ครูมี
นวัตกรรมในการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning โดยสร้างความตระหนักและให้ความรู้ผ่านกระบวนการ 
ประชุมชี้แจงในกลุ่มสาระการเรียนรู้ เอกสารเผยแพร่ความรู้ รวมถึงการอบรมพัฒนาครูให้จัดทำแผนการ
จัดการเรียนรู้ที่มีโครงสร้างและองค์ประกอบครบตามท่ีสถานศึกษากำหนดตามแบบวัดประเมินแผนการจัดการ
เรียนรู้ และนำไปสู่การปฏิบัติจริงในห้องเรียนครูทุกคนจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning ที่ เน้น
กระบวนการเรียนรู้ มากกว่าเนื้อหาวิชา โดยร่วมกันวิเคราะห์หลักสูตร จัดทำแผนการจัดการเรียนรู้  ตาม
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มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดของหลักสูตรสถานศึกษา โดยจัดกระบวนการ  เรียนรู้ที่หลากหลาย เช่น การ
จัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบโครงงาน การสอน แบบสะเต็มศึกษา เป็นต้น และครูร้อยละ 100 มีการ
จัดทำวิจัยในชั้นเรียน เพ่ือพัฒนาการจัดการเรียนการสอน  

2. การใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้  ครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา  ร้อยละ ๑๐๐ สามารถผลิตและใช้สื่อการสอนที่สอดคล้องกับกิจกรรม การเรียนรู้ในกลุ่มสาระการสอน 
โดยสื่อการสอนที่ใช้ประกอบด้วย สื่อธรรมชาติในท้องถิ่น ใบงาน ใบความรู้แบบฝึกทักษะ บัตรภาพ บัตรคำ 
วิดีโอ และเกม  เพลงต่าง นอกจากนี้ ครูทุกคนจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้เพ่ือส่งเสริมให้ผู้เรียน ได้เรียนรู้จาก
แหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา ครูทุกคนมีการมอบหมายงานให้ผู้เรียนจัด
ทำการศึกษาค้นคว้าจากศูนย์ข้อมูล สารสนเทศเพ่ือการเรียนรู้และส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีเพ่ือการเรียนรู้ของ
โรงเรียน เช่น ห้องสมุด ห้อง คอมพิวเตอร์  ป้ายนิเทศหน้าอาคาร แผ่นป้ายความรู้ต้นไม้พูดได้  สวนเกษตร ครู
มีการใช้สื่อเทคโนโลยี นวัตกรรม ในการเรียนการสอนได้อย่างเหมาะสม และมีความหลากหลาย เช่น สื่อ 
สื่อคอมพิวเตอร์ สื่อการเรียนทางไกล (DLTV) สื่อ บทเรียนสำเร็จรูป สื่อแบบฝึกต่าง ๆ สื่อการสอนใน 
Youtube  สื่อจากกลุ่มบริษัททรูคอร์ปอเรชั่น เป็นต้น รวมทั้งใช้แหล่งเรียนรู้ทั้งภายในสถานศึกษา เช่น สวน
พฤกษศาสตร์ สวนเกษตรพอเพียง บ่อปลา ห้องสมุด ห้องคอมพิวเตอร์ เป็นต้น และ แหล่งเรียนรู้ภายนอก
สถานศึกษา ภูมิปัญญาท้องถิ่นมาบูรณาการในการเรียนการสอนเอ้ือต่อการเรียนรู้ให้ผู้เรียน ได้ฝึกปฏิบัติได้จริง 
เช่น การตัดผม  การจับจีบผ้า การทอเสื่อ   การแปรรูปผลิตภัณฑ์ การประดิษฐ์เศษวัสดุจากสิ่งของเหลือใช้ 
เป็นต้น โดยมีการประเมินคุณภาพและประสิทธิภาพของสื่อการสอนที่ใช้  นอกจากนี้ ครูทุกคนมีการ จัดการ
เรียนรู้โดยใช้สื่อการเรียนรู้ที่หลากหลาย ทั้งสื่อสิ่งพิมพ์และสื่อมัลติมิเดีย มีการสร้าง Google Site สำหรับการ
จัดกิจกรรมการเรียนรู้และสอนออนไลน์ผ่าน Google Meet อีกทั้งใช้ Google classroom ช่วยในการจัดการ
ชั้นเรียน ใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ ด้วยการจัดทำสื่อ มัลติมีเดีย การใช้ ICT การสืบค้นข้อมูลจาก
อินเทอร์เน็ต จัดให้มี  คอมพิวเตอร์โน้ตบุค ทีวีระบบเครื่องเสียง สนับสนุนการจัดการเรียนรู้ของครูผู้สอน  
นับเป็นการอำนวยความ สะดวกเรื่องสื่อ เทคโนโลยีที่ทันสมัย โรงเรียนมี  แหล่งเรียนรู้ที่มีคุณภาพส่งเสริมให้
นักเรียนสามารถค้นคว้า สืบค้นข้อมูลที่ทันสมัยอย่างหลากหลาย มาประกอบการเรียนรู้ การค้นคว้า การ
ทำงานของนักเรียนให้มีประสิทธิภาพ ด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ของผู้เรียนและครู 
โรงเรียนมีเครื่องคอมพิวเตอร์ที่เพียงพอ มี การใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้
ครูทุกทุกคน มี ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ และครู บุคลากรคอมพิวเตอร์ที่ได้รับการสนับสนุนจาก กลุ่ม
บริษัททรู (เจ้าหน้าที่ ict ) ที่มีความชำนาญไว้บริการอย่างเพียงพอ และสามารถพัฒนาต่อยอดนักเรียนได้ใช้
ทักษะที่เกิดจากการเรียนรู้เทคโนโลยีไปสู่โครงการที่ส่งเสริมศักยภาพของผู้เรียนทางคอมพิวเตอร์ 

3. มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก ครูทุกคนมีการบริหารจัดการชั้นเรียนที่เป็นระบบ จัดทำ
เอกสาร ในชั้นเรียนอย่างถูกต้องและครบถ้วน มีการวิเคราะห์ข้อมูลนักเรียนรายบุคคล  และนำผลการไป
ออกแบบการจัดการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับความสามารถ ความต้องการและสภาพบริบทของนักเรียน 
มีการดูแลช่วยเหลือผู้เรียนอย่างเป็น ระบบ โดยมีการติดต่อสื่อสารกับผู้ปกครองนักเรียนในหลายช่องทาง คือ 
ทางโทรศัพท์ ทาง Facebook การจัดตั้งกลุ่ม Line และการประชุมผู้ปกครอง เพ่ือแลกเปลี่ยนข้อมูลที่
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เกี่ยวข้องกับนักเรียนอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้มีครูทุกคน  มีการเยี่ยมบ้านนักเรียนในความรับผิดชอบปี
การศึกษาละ ๑ ครั้ง แล้วจัดทำข้อมูลพื้นฐานของนักเรียนเป็นรายบุคคล บริหารชั้นเรียนด้วยการสร้างวินัยเชิง
บวก(Positive Discipline) โดยการเสริมแรง มอบรางวัล ยกย่อง ชมเชย มีการสร้าง วินัยในการเรียนเชิงบวก
โดยให้กำลังใจนักเรียน เลือกถ่ายทอดความรัก มากกว่าการใช้ความรุนแรง ใช้การสื่อสาร  โดยตรงกับนักเรียน 
สร้างบรรยากาศที่อบอุ่นมีปฏิสัมพันธ์เชิงบวก เพ่ือสร้างการจูงใจผู้เรียนให้รักการเรียนรู้และ  เรียนรู้อย่างมี
ความสุข จึงส่งผลให้การจัดการเรียนการสอน คุณภาพของผู้เรียนคุณภาพของสถานศึกษาได้อย่างดี  เป็นที่
ยอมรับของชุมชน ผู้ปกครอง และประชาชนทั่วไป นอกจากนั้นยังส่งเสริมให้ครู มีความสามารถในการ จัดการ
เรียนรู้แบบ เชิงรุก (Active Learning) จนส่งผลให้ได้รับรางวัลอันเป็นผลจากการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ
ของครู  

4. ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบและนำผลมาพัฒนาผู้เรียน  ครูทุกคนมีการ
ออกแบบการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียน อย่างเป็นระบบ แบ่งสัดส่วนของประเมินผลก่อนกลาง
ภาค กลางภาค และ ปลายภาคแล้วส่งแผนการวัดประเมินผลต่อวิชาการ ครูร้อยละ ๑๐๐ ใช้เครื่องมือวัดและ
ประเมินผลที่เหมาะสมกับการประเมิน (A, P, K) และให้ข้อมูล ย้อนกลับแก่ผู้เรียน เพ่ือให้นักเรียนจัดทำแฟ้ม
สะสมงาน มีการแจ้งผลการประเมิน ให้ผู้ปกครองทราบ เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายการเรียนรู้  นอกจากนี้ครูมี
กระบวนการ ตรวจสอบและประเมินผลผู้เรียนอย่างเป็นระบบ โดยการวัดผลประเมินผลตามสภาพจริง ด้วย
เครื่องมือที่มี ประสิทธิภาพ โดยจัดทำข้อสอบจากการวางแผนการสร้างแบบทดสอบ (Test Blueprint) และใช้
วิธีการวัดผล ประเมินผลที่หลากหลาย และนำผลการประเมินมาพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอน การ
ทำวิจัยในชั้น เรียน เพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานที่กำหนด โดยการสนับสนุนให้ครูได้บันทึกหลัง
สอนทุกครั้ง เพ่ือ ทราบ ความสำเร็จ และปัญหาในการจัดการเรียนรู้ และนำผลการประเมินดังกล่าวมา
ปรับปรุง กระบวนการเรียนรู้ ให้มีประสิทธิภาพโดยใช้กระบวนการวิจัยมากขึ้น 

5. มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ ครู
ทุกคนรวมกลุ่มชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) เพ่ือแลกเปลี่ยน เรียนรู้กันเกี่ยวกับปัญหาที่เกิดขึ้นจากการ
จัดกิจกรรมการเรียนการสอนในกลุ่ม สาระการเรียนรู้ที่รับผิดชอบ พัฒนาสื่อ/นวัตกรรมและแนวทางการ
แก้ปัญหา จัดทำแผนการจัดการเรียนรู้สังเกตการสอน และสะท้อนผลการสังเกตการสอน ร่วมกันในวันศุกร์วัน
ละ ๑ ชั่วโมง นอกจากนี้ครูทุกคนได้รับ การพัฒนาความรู้ที่ตรงกับความต้องการของตนเองและสถานศึกษา 
และนำความรู้ที่ได้รับมาใช้ในการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนต่อไป นอกจากนี้ยังมี การนิเทศชั้นเรียน และ
ให้ข้อมูล สะท้อนกลับ เพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ของครูทุกคน ทั้งนี้เป็นผลมาจากการรวมกลุ่ม
ของครูใน รูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ มีการประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับปัญหาในการจัดการ
เรียนการสอน เพ่ือหาแนวทางในการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ร่วมกัน เช่น การบูรณาการลดภาระงานของ
ผู้เรียนในแต่ละ ระดับชั้น การให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยีในการจัดการเรียนรู้และการวางแผนการ
จัดการเรียนรู้ให้ สอดคล้องกับผู้เรียน นอกจากนั้นยังมีการนิเทศ กำกับ ติดตามจากเพ่ือนครูและฝ่ายบริหาร 
ส่งผลให้ครูมีการ ช่วยเหลือแบ่งปัน และสร้างวัฒนธรรมองค์กรแห่งการเรียนรู้ โดยโรงเรียนจัดให้มีชั่วโมง
สำหรับจัดกิจกรรมชุมชน ชุมชนแห่งการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องและมีการนิเทศติดตามอย่างเป็นระบบ   
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สำหรับการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID-19) ของครูในโรงเรียน ปีการศึกษา 2564  เป็นไปด้วยความเรียบร้อยมีการจัดการเรียนรู้ที่ใช้รูปแบบ
การเรียนรู้หลากหลาย เช่น การเรียนรู้ที่เกิดขึ้นใน ห้องเรียนผสมผสานกับการเรียนรู้นอกห้องเรียนที่ครูและ
นักเรียนไม่ได้เผชิญหน้ากันหรือศึกษาค้นคว้าจากแหล่ง เรียนรู้ในระบบอินเทอร์เน็ตที่มีอยู่อย่างหลากหลาย ซึ่ง
มีเป้าหมายอยู่ที่การเรียนรู้ของนักเรียนเป็นสำคัญ มีการจัด ระบบปฏิบัติการของ Google ในการจัดการเรียน
การสอน ได้แก่ Google Meet , Google Classroom ,Google site True  VWord  True Vlearn โดยเน้น
กิจกรรมที่ให้ผู้เรียนสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเองและมีการปรับกิจกรรมให้เหมาะสมในการเรียนรู้ 

ครูมีการเผยแพร่นวัตกรรมในการจัดการเรียนรู้ แบบ Active Learning โดยโรงเรียนสนับสนุน
ช่องทางในการเผยแพร่นวัตกรรมผ่านทางเว็บไซต์ของโรงเรียน การเปิดโอกาสให้ครูนำนวัตกรรมไปเผยแพร่
และสร้างเครือข่ายทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา มีผลงานเป็นที่ประจักษ์  

จุดเด่น 
1. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา มีความรู้ความสามารถ จบปริญญาตรีทุกคน มีความ 

มุ่งมั่นในการสอน และครูทุกคนเป็นผู้หาเทคนิคใหม่ๆมาสอนนักเรียนอย่างสม่ำเสมอ  คิดและวางแผนการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอน ผลิตสื่อการสอน สร้างนวัตกรรมการเรียนรู้โดยใช้เทคโนโลยีเพ่ือ  การศึกษา 
สอดคล้องและเหมาะสมกับความต้องการของผู้เรียนในยุค Thailand 4.0 เพ่ือมุ่งพัฒนาความรู้ ความสามารถ
ของนักเรียนอย่างเต็มตามศักยภาพ  

2. โรงเรียนได้กำหนดให้ครูทุกคนวิเคราะห์หลักสูตร วิเคราะห์ความสัมพันธ์กับมาตรฐาน และตัวชี้วัด
ของ หลักสูตรแกนกลาง ออกแบบหน่วยการเรียนรู้ วิเคราะห์กิจกรรมการเรียนรู้ให้สัมพันธ์กับมาตรฐานตัวชี้วัด 
ตลอดจน ออกแบบการวัดผล และประเมินผลที่สัมพันธ์กับกิจกรรมการเรียนรู้ มาตรฐาน และตัวชี้วัด และเน้น 
กระบวนการเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 

 3. โรงเรียนมีการบริหารจัดการชั้นเรียนที่มีประสิทธิภาพ เช่น ใช้สื่อ เทคโนโลยี สารสนเทศและแหล่ง 
เรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ จัดบรรยากาศให้เอื้อต่อการเรียนรู้  

4. โรงเรียนมีเครือข่ายผู้ปกครอง ครูและชุมชนองค์กรอ่ืน ๆ ทั้งภาคเอกชนและภาครัฐได้เข้ามามีส่วน
ร่วม และให้ความร่วมมือสนับสนุนส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ให้ครบสมบูรณ ์
          5.  ครูมีจำนวนที่เพียงพอ จบตรงเอก มีความมุ่มม่ัน เสียสละ ทุ่มเทเพ่ือพัฒนาผู้เรียน 

1. จุดควรพัฒนา 
1. ครูทุกคนควรได้รับการอบรมการพัฒนาศักยภาพทางด้านการทำงานวิจัยในเรื่องสื่อ 

นวัตกรรมและ การใช้เทคโนโลยีเพ่ือพัฒนาคุณภาพด้านเทคนิคและวิธีการจัดกระบวนการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง  
2. ครูควรมีเครื่องมือในการวิเคราะห์ผู้เรียนรายบุคคล ให้เป็นรูปแบบมาตรฐาน มีข้อมูลที่ครูผู้สอน  

สามารถนำ มาวางแผนการจัดการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาศักยภาพผู้เรียนให้มีประสิทธิภาพส่งเสริมให้ครูใช้
กระบวนการวิจัยเพ่ือพัฒนาการจัดการเรียนการสอน ส่งเสริมให้เกิดการพัฒนา  ทักษะทางภาษาตามกรอบ 
CEFR และส่งเสริมให้ครูมีความรู้ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีที่หลากหลายในการ จัดการเรียนการสอนที่
เน้นผู้เรียนสำคัญ 
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แนวทาง/แผนพัฒนาเพื่อให้ได้มาตรฐานที่สูงขึ้น 
1. ส่งเสริมให้ครูพัฒนาตนเองในการผลิตสื่อการเรียนการสอนโดยใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยอย่าง 

ต่อเนื่อง  
2.  พัฒนาครูให้ทำการวิจัยในชั้นเรียน เพ่ือนำผลของงานวิจัยนั้นไปพัฒนาการเรียนการสอนให้มี

ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
           3.  จัดกิจกรรมการเรียนการสอน ที่เน้นการอ่าน การเขียนในรายวิชา ภาษาอังกฤษ ตามกรอบ
มาตรฐาน CEFR เพ่ือส่งเสริมและพัฒนาให้ผู้เรียนมีความสามารถในการสื่อสารได้ดีขึ้น  
แหล่งข้อมูลหลักฐานอ้างอิง 
- คำสั่งโรงเรียน 
- แผนปฏิบัติการ 
- วาระการประชุม 
- แผนการจัดการเรียนรู้ 
- สื่อการสอน  
- รายงานโครงงานบูรณาการ 
- รายงานการดำเนินงานกิจกรรมตามโครงการ 
- สถิติการศึกษาเรียนรู้จากภูมิปัญญาท้องถิ่น 
- แบบบันทึกการนิเทศการสอน เยี่ยมชั้นเรียน 
- เครื่องมือการวัด ประเมินผลผู้เรียน 
- แบบฝึกหัด การบ้าน ข้อสอบของนักเรียน 
- ชิ้นงาน ผลงานนักเรียน 
- บรรยากาศมุมประสบการณ์ในชั้นเรียน 
- แฟ้มพัฒนางานครู 
- เกียรติบัตร 
- รูปภาพกิจกรรม 
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ประกาศต่างๆของโรงเรียน คำสั่งงานบริหารวิชาการ 

หลักสูตรสถานศึกษาปี 2564  ผลการประเมิน สมศ.รอบที่ 4 
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รางวัล/เกียรติบัตรโรงเรียน

  

รางวัล/ผลงานด้านนักเรียน

  

นวัตกรรมในการดำเนินงานของ รร.  ผลการประเมิน สมศ.รอบที่ 4 

 เกียรติบัตรรับรอง  รร.ปลอดภัย.   เกียรติบัตรรับรอง  รร.ปลอดภัย.  
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