
บทที่ 2   
ผลการดำเนินงานที่ผ่านมา 

 
1. ด้านโอกาสทางการศึกษา  

โรงเรียนบ้านปรือใหญ่ ได้ดำเนินการจัดการศึกษาใหก้ับประชากรวัยเรียน กลุ่มอายุ 4 - 15 ปี  เข้าเรียน
ในระดับก่อนประถมศึกษา ประถมศึกษาและมัธยมศึกษาตอนต้นในปีการศึกษา  2564  ดังนี้ 

1.1 อัตราการเข้าเรียน 
     ในปีการศึกษา 2564 จำนวนนักเรียนโรงเรียนบ้านปรือใหญ่ จำนวน 530 คน  ประชากรวัยเรียนเข้า

เรียนในระดับก่อนประถมศึกษาถึงระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จำนวน 530 คน คิดเป็นร้อยละ 100 รายละเอียด
ดังตารางท่ี  9 

ตารางท่ี 9  ร้อยละของประชากรวัยเรียนในเขตบริการท่ีเข้าเรียนในโรงเรียน ปีการศึกษา 2564  จำแนกตาม 
                ช้ันเรียน 

ชั้น ประชากรวัยเรียน เข้าเรียน คิดเป็นร้อยละ 
อนุบาลปีท่ี 2 38 38 100 
อนุบาลปีท่ี 3 43 43 100 
ประถมศึกษาปีท่ี 1 38 38 100 
ประถมศึกษาปีท่ี 2 39 43 100 
ประถมศึกษาปีท่ี 3 43 43 100 
ประถมศึกษาปีท่ี 4 56 56 100 
ประถมศึกษาปีท่ี 5 51 51 100 
ประถมศึกษาปีท่ี 6 66 66 100 
มัธยมศึกษาปีท่ี 1 64 64 100 
มัธยมศึกษาปีท่ี 2 58 58 100 
มัธยมศึกษาปีท่ี 3 34 34 100 

รวมทั้งสิ้น 530 530 100 
ท่ีมา : ข้อมูลตามโปรแกรม DMC 2021 ข้อมูล ณ วันท่ี 30 เมษายน 2565 
 
ตารางที่ 10  จำนวนเด็กด้อยโอกาส และเด็กพิเศษเรียนร่วม จำแนกตามระดับการศึกษา   
              

ระดับ เด็กด้อยโอกาส เด็กพิเศษเรียนร่วม 
ก่อนประถมศึกษา 76 - 
ประถมศึกษา 252 39 
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ระดับ เด็กด้อยโอกาส เด็กพิเศษเรียนร่วม 
มัธยมศึกษาตอนต้น 133 20 
มัธยมศึกษาตอนปลาย - - 

รวม 461 59 
ท่ีมา : ข้อมูลตามโปรแกรม DMC 2021 ข้อมูล ณ วันท่ี 30 เมษายน 2565 
        จากตาราง   แสดงให้เห็นจำนวนประชากรวัยเรียนท่ีเข้าเรียนโรงเรียนบ้านปรือใหญ่ในปีการศึกษา 2564  
เด็กด้อยโอกาสและเด็กพิเศษเรียนร่วมเข้าเรียน จำนวน  520  คน คิดเป็นร้อยละ 98.11 ของประชากรท้ังหมด  
โดยเข้าเรียนในระดับประถมศึกษามากท่ีสุด  

 1.2  อัตราการจบการศึกษา 
   ปีการศึกษา 2564  มีนักเรียนในสังกัดจบหลักสูตรจำนวน 100 คน ซึ่งนักเรียนระดับ             
ก่อนประถมศึกษาจบหลักสูตรมากท่ีสุด  คิดเป็นร้อยละ 100  รองลงมาได้แก่หลักสูตรประถมศึกษาคิดเป็น   
ร้อยละ 100 รายละเอียดดังตารางท่ี  11 
 

ตารางที่ 11  จำนวนนักเรียนจบการศึกษาตามหลักสูตร ในปีการศึกษา 2564 จำแนกตามระดับการศึกษา 
 

ระดับการศึกษา 
จำนวนนักเรียน 

ต้นปีการศึกษา ออกกลางคัน จบการศึกษา ร้อยละ 
ก่อนประถมศึกษา 43 - 43 100 
ประถมศึกษา 68 - 68 100 
มัธยมศึกษาตอนต้น 34 - 33 99 
มัธยมศึกษาตอนปลาย - - - - 
                รวม 145 - 144 99 

ท่ีมา : ข้อมูลตามโปรแกรม DMC 2021  ข้อมูล ณ วันท่ี 30 เมษายน 2565 

 1.3  อัตราการเรียนต่อ  
   ปีการศึกษา 2564 มีนักเรียนท่ีจบการศึกษาตามหลักสูตรท้ังส้ิน  จำนวน  102  คน อัตราการเรียน
ต่อของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที ่ 6 เรียนต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที ่ 1  มีจำนวนมากที่สุด รองลงมาคือ  
จบช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 เรียนต่อมัธยมศึกษาตอนปลายสายสามัญหรือสายอาชีพ รายละเอียด ดังตารางท่ี  12 
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ตารางที่ 12  จำนวนนักเรียนท่ีจบการศึกษาตามหลักสูตรในปีการศึกษา 2564   
     และเรียนต่อปีการศึกษา 2565 
 

รายการ 
จำนวนนักเรียน 

จบการศึกษา เรียนต่อ ร้อยละ 
จบ ป.6 เรียนต่อ ม. 1 68 68 100 
จบ ม.3 เรียนต่อ ม.4/สายอาชีพ 34 34 100 
รวม 102 102 100 

 

ท่ีมา : ข้อมูลตามโปรแกรม DMC 2021  ข้อมูล ณ วันท่ี 30 เมษายน 2565 

2.  ด้านคุณภาพการศึกษา 
 โรงเรียนบ้านปรือใหญ่ ขับเคลื่อนนโยบายการจัดการศึกษา เพื่อให้เด็กทุกคนได้รับการศึกษาอย่าง
ท่ัวถึงและมีคุณภาพ นักเรียนได้รับการพัฒนาให้เต็มตามศักยภาพและมีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ตามเจตนารมณ์
ของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติท่ีต้องการให้ผู้เรียนเป็นคนดี คนเก่งและอยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างเป็นสุข 
โดยยึดผู้เรียนเป็นสำคัญ โดยในปีการศึกษา 2564  นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจากการทดสอบทาง
การศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (Ordinary National Educational Test : O-NET) ต่ำกว่าระดับประเทศทุก
กลุ่มสาระ รายละเอียดดังตารางท่ี  13 

ตารางท่ี 13 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนจากผลการทดสอบทางการศึกษาระดับข้ันพื้นฐาน (O-NET)           
                ปีการศึกษา 2564  ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 จำแนกตามช้ันและกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
 
               กลุ่มสาระฯ ประถมศึกษาปีท่ี 6 
 ระดับ ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาต่างประเทศ 

คะแนนเฉลี่ยของโรงเรียน 42.54 29.11 33.54 26.95 
คะแนนเฉลี่ยระดับจังหวัด 48.77 35.37 34.1 34.1 
คะแนนเฉลี่ย สังกัด สพฐ.ทั้งหมด 49.54 35.8 35.62 35.62 
คะแนนเฉลี่ย ระดับประเทศ 50.38 36.83 39.22 39.22 

ท่ีมา  :  รายงานผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน ( O-net : สทศ. ปีการศึกษา 2564)           

จากตาราง   แสดงผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน จากผลการทดสอบ O-NET  ปีการศึกษา 2564 

ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6  คะแนนเฉล่ียทุกกลุ่มสาระต่ำกว่าทุกระดับ 
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แผนภาพ 1 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนจากผลการทดสอบทางการศึกษาระดับข้ันพื้นฐาน (O-NET)           
               ปีการศึกษา 2564 ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 จำแนกตามช้ันและกลุ่มสาระการเรียนรู้ 

 
ท่ีมา  :  รายงานผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-net : สทศ. ปีการศึกษา 2564) 

ตารางท่ี 14 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนจากผลการทดสอบทางการศึกษาระดับข้ันพื้นฐาน (O-NET)           
                ปีการศึกษา 2564  ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 จำแนกตามช้ันและกลุ่มสาระการเรียนรู้ 

               กลุ่มสาระฯ มัธยมศึกษาปีท่ี 3 
 ระดับ ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาต่างประเทศ 

คะแนนเฉล่ียของโรงเรียน 41.74 21.97 30.89 26.9 

คะแนนเฉล่ียระดับจังหวัด 46.73 21.92 30.02 27.68 

คะแนนเฉล่ีย สังกัด สพฐ.ท้ังหมด 48.34 22.91 30.48 28.85 

คะแนนเฉล่ีย ระดับประเทศ 51.19 24.47 31.45 31.11 

ท่ีมา  :  รายงานผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-net : สทศ. ปีการศึกษา 2564) 

          จากตาราง   แสดงผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนจากผลการทดสอบ O-NET ปีการศึกษา 2564  
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย วิทยาศาสตร์  คณิตศาสตร์และภาษาต่างประเทศมีคะแนน
เฉล่ียต่ำกว่าระดับจังหวัด ระดับ สพฐ.และระดับประเทศ 

 

 

 

ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ คะแนนรวมเฉลี่ย

คะแนนเฉลี่ยของโรงเรียน 42.54 29.11 33.54 26.95 33.06

คะแนนเฉลี่ยระดับจังหวัด 48.77 35.37 33.2 34.1 37.86

คะแนนเฉลี่ยสังกัด สพฐ.ทั้งหมด 49.54 35.8 33.61 35.62 38.64

คะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ 50.38 36.83 34.31 39.22 40.19
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ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ประจ าปีการศึกษา 2564
ช้ันประถมศึกษาปีที่ 6
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แผนภาพ 2   ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนจากผลการทดสอบทางการศึกษาระดับข้ันพื้นฐาน (O-NET)           
                 ปีการศึกษา 2564  ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 จำแนกตามช้ันและกลุ่มสาระการเรียนรู้ 

 
 

ท่ีมา  :  รายงานผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-net : สทศ. ปีการศึกษา 2564) 

 เปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ประจำปีการศึกษา               
2563-2564 ระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6  

แผนภาพ 3  เปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ประจำปีการศึกษา                
                2563-2564 ระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 

 
 

ท่ีมา  :  รายงานผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-net : สทศ. ปีการศึกษา 2564) 

ภาษาไ
ทย

คณิตศ
าสตร์

วิทยาศ
าสตร์

ภาษาอั
งกฤษ

คะแน
นรวม
เฉลี่ย

คะแนนเฉลี่ยของโรงเรียน 41.74 21.97 30.89 26.9 30.38

คะแนนเฉลี่ยระดับจังหวัด 46.73 21.92 30.02 27.68 31.59

คะแนนเฉลี่ยสังกัด สพฐ. 48.34 22.91 30.48 28.85 32.64

คะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ 51.19 24.47 31.45 31.11 34.56
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ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน  (O-NET) ปีการศึกษา

ภาษาไทย
คณิตศาสต

ร์
วิทยาศาส

ตร์
ภาษาอังก

ฤษ
คะแนน
รวมเฉลี่ย

2563 50.78 23.37 33.83 29.03 34.25

2564 42.54 29.11 33.54 26.95 33.03

ผลการพัฒนา -8.24 5.74 -0.29 -2.08 -1.2225
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ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน ปีการศึกษา 
2563-2564ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
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เปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ประจำปีการศึกษา               
256-2564 ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3  

แผนภาพ 4  เปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ประจำปีการศึกษา                
                2563-2564 ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 

 
ท่ีมา  :  รายงานผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-net : สทศ. ปีการศึกษา 2564) 

ความสามารถด้านภาษาไทยและด้านคณิตศาสตร์ ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3 ปีการศึกษา 2564               
ของโรงเรียนบ้านปรือใหญ่ จากการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับชาติ (National Test: NT)  พบว่ามีค่าเฉล่ีย 
สูงกว่าสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐานทุกวิชา รายละเอียดดังตาราง  15 

ตารางท่ี 15  ความสามารถช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3 ปีการศึกษา  2564  ประเมินการทดสอบความสามารถ
พื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (NT)  จำแนกความสามารถรายด้านและระดับ    
       

ความสามารถ ระดับ 
โรงเรียน สพป. ประเทศ 

ด้านภาษาไทย 63.22 54.13 56.14 

ด้านคณิตศาสตร์ 53.35 44.77 49.44 

เฉลี่ย 61.28 49.46 52.80 
 

ท่ีมา  :  รายงานผลการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3 ปีการศึกษา 2564 

          จากตาราง   แสดงผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนจากผลการทดสอบ (NT) ปีการศึกษา 2564  
ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3 ด้านภาษาไทยและด้านคณิตศาสตร์มีคะแนนเฉล่ียสูงกว่าระดับจังหวัด ระดับ สพฐ.และ
ระดับประเทศ 

ภาษาไทย
คณิตศาสต

ร์
วิทยาศาส

ตร์
อังกฤษ

คะแนน
รวมเฉลี่ย

2563 49.97 21.17 27.79 29.43 32.09

2564 41.74 21.97 30.89 26.9 30.38

ผลการพัฒนา -8.23 0.8 3.1 -2.53 -1.71
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ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2562-2564
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
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แผนภาพ 5  คะแนนเฉล่ียร้อยละผลการประเมินการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (NT)  
                ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3  
 

 
 

ท่ีมา  :  รายงานผลการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3 ปีการศึกษา 2564 

 
แผนภาพ  6 ร้อยละของจำนวนนักเรียนท่ีมีผลการประเมินการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียน 
                ระดับชาติ (NT) ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3 จำแนกตามระดับคุณภาพ 
 

 
 

ท่ีมา  :  รายงานผลการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3 ปีการศึกษา 2564 
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 เปรียบเทียบภาพรวมผลการประเมินการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (NT)  
ระบบช้ันประถมศึกษาท่ี 3 และร้อยละของผลต่างระหว่างปีการศึกษา 2563-2564 รายละเอียดดังตาราง 16 
 

ตารางท่ี 16 เปรียบเทียบภาพรวมผลการประเมินการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (NT)  
             และร้อยละของผลต่างระหว่างปีการศึกษา 2563-2564 
 

ความสามารถ ปีการศึกษา 2563 ปีการศึกษา 2564 ร้อยละของผลต่าง
ระหว่างปีการศึกษา              

(-/+) 
ด้านภาษาไทย 60.00 63.22 +3.22 
ด้านคณิตศาสตร์ 53.08 59.35 +6.27 
รวมความสามารถท้ัง 2 ด้าน 56.54 61.28 +4.74 

ท่ีมา  :  รายงานผลการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3 ปีการศึกษา 2564 

 จากตาราง  แสดงการเปรียบเทียบภาพรวมผลการประเมินการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียน
ระดับชาติ (NT) ระบบช้ันประถมศึกษาท่ี 3 และร้อยละของผลต่างระหว่างปีการศึกษา 2563-2564 

แผนภาพ 7  เปรียบเทียบภาพรวมผลการประเมินการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (NT)  
                และร้อยละของผลต่างระหว่างปีการศึกษา 2563-2564 จำแนกตามร้อยละของระดับคุณภาพ  

ความสามารถด้านภาษาไทย 

 
 

ท่ีมา  :  รายงานผลการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3 ปีการศึกษา 2564 
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แผนภาพ 8 เปรียบเทียบภาพรวมผลการประเมินการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (NT)  
               และร้อยละของผลต่างระหว่างปีการศึกษา 2563-2564 จำแนกตามร้อยละของระดับคุณภาพ  
               ความสามารถด้านคณิตศาสตร์ 
 

 

ท่ีมา  :  รายงานผลการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2564 
 
ตารางท่ี  17  ผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านออกของผู้เรียน (Reading Test : RT)  
ปีการศึกษา 2564 
 

สมรรถนะ ระดับ 
โรงเรียน สพป. ประเทศ 

ด้านการอ่านออกเสียง 71.31 72.96 69.95 
ด้านการอ่านรู้เรื่อง 63.68 71.61 72.29 

เฉลี่ย 69.95 72.79 71.38 
ท่ีมา  :  รายงานผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านออกของผู้เรียน (Reading Test : RT)  
 ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1 ปีการศึกษา 2564 
 จากตาราง  แสดงความสามารถด้านการอ่านออกเสียง และด้านการอ่านรู้เรื่อง  ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1 
ปีการศึกษา 2564 ของโรงเรียนบ้านปรือใหญ่  จากการประเมินความสามารถด้านการอ่านออกของผู้เรียน 
(Reading Test : RT) พบว่าด้านการอ่านออกเสียงมีค่าเฉล่ียสูงกว่าระดับประเทศ ด้านการอ่านรู้เรื่องมีค่าเฉล่ีย
ต่ำกว่าระดับสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 3 และต่ำกว่าระดับประเทศ 
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แผนภาพ 9 คะแนนเฉล่ียร้อยละผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (RT) ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 
1 ปีการศึกษา 2564  จำแนกตามคุณภาพ 

 
ท่ีมา  :  รายงานผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านออกของผู้เรียน (Reading Test : RT)  
 ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1 ปีการศึกษา 2564 
 
เปรียบเทียบผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (RT) ปีการศึกษา 2563 – 2564         
ตารางท่ี 18 เปรียบเทียบผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (RT) ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1   
และร้อยละของผลต่างระหว่างปีการศึกษา 2563 – 2564 
 

สมรรถนะ 
ปีการศึกษา ปีการศึกษา ร้อยละของผลต่าง 

2563 2564 ระว่างปีการศึกษา 

     การอ่านออกเสียง 81.66 71.31 -10.35 

     การอ่านรู้เร่ือง 77.66 63.86 -14.31 

     รวม 2 สมรรถนะ 79.66 67.50 -12.16 

ท่ีมา  :  รายงานผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านออกของผู้เรียน (Reading Test : RT)  
 ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1 ปีการศึกษา 2564 
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แผนภาพ 10 เปรียบเทียบผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (RT) ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1  
และร้อยละของผลต่างระหว่างปีการศึกษา 2563 – 2564 จำแนกตามร้อยละของระดับคุณภาพ 

 
 
ท่ีมา  :  รายงานผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านออกของผู้เรียน (Reading Test : RT)  
 ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1 ปีการศึกษา 2564 

แผนภาพ 11  เปรียบเทียบภาพรวมผลการประเมินผลการอ่านออกเสียงของผู้เรียนของผู้เรียน (RT) และร้อยละ
ของผลต่างระหว่างปีการศึกษา 2563-2564 จำแนกตามร้อยละของระดับคุณภาพ การอ่านออกเสียง 
 

 
ท่ีมา  :  รายงานผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านออกของผู้เรียน (Reading Test : RT)  
 ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1 ปีการศึกษา 2564 
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แผนภาพ 12  เปรียบเทียบภาพรวมผลการประเมินผลการอ่านรู้เรื่องของผู้เรียนของผู้เรียน (RT) และร้อยละของ
ผลต่างระหว่างปีการศึกษา 2563-2564 จำแนกตามร้อยละของระดับคุณภาพ การอ่านรู้เรื่อง 

 
ท่ีมา  :  รายงานผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านออกของผู้เรียน (Reading Test : RT)  
          ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1 ปีการศึกษา 2564 

ร้อยละของนักเรียนท่ีมีเกรดเฉล่ียผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับสถานศึกษาของนักเรียนช้ันประถมศึกษา
ปีท่ี 1-6 รายวิชาท่ีมีระดับ 3 ขั้นไป รายละเอียดดังแผนภาพ 13 
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แผนภาพ 13  ร้อยละของนักเรียนท่ีมีเกรดเฉล่ียผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับสถานศึกษาแต่ละรายวิชาใน             
                ระดับ 3 ข้ึนไป ระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1-6 ปีการศึกษา 2564 

 
 

ท่ีมา  :  เอกสารสารสนเทศผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ปีการศึกษา 2564 

ร้อยละของนักเรียนท่ีมีเกรดเฉล่ียผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับสถานศึกษาของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษา 
ปีท่ี 1-3 รายวิชาท่ีมีระดับ 3 ขั้นไป  รายละเอียดดังแผนภาพ 14 

 

 

 

ป.1 ป.2 ป.3 ป.4 ป.5 ป.6

ภาษาไทย 50.00 53.84 69.76 71.43 72.55 95.45

คณิตศาสตร์ 81.57 64.10 72.09 48.21 98.04 17.18

วิทยาศาสตร์ 78.94 64.10 65.11 51.79 50.98 67.19

สังคมศึกษา 97.36 69.23 83.72 100.00 100.00 100.00

ประวิติศาสตร์ 97.36 66.66 83.72 100.00 100.00 98.48

สุขศึกษา 97.36 79.48 88.37 100.00 100.00 100.00

ศิลปะ ดนตรี 97.36 84.61 93.02 100.00 100.00 93.94

การงานฯ 97.36 74.35 88.07 100.00 100.00 100.00

ภาษาอังกฤษ 52.63 35.89 72.09 0.00 9.80 42.19
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ร้อยละของนักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแต่ละรายวิชาในระดับ 3 ขึ้นไป
จ าแนกตามระดับชั้น  ปีการศึกษา 2564
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แผนภาพ 14  ร้อยละของนักเรียนท่ีมีเกรดเฉล่ียผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับสถานศึกษาแต่ละรายวิชาใน             
   ระดับ 3 ข้ึนไป ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1-3 ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2564 

 

 

  ท่ีมา  :  เอกสารสารสนเทศผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ปีการศึกษา 2564 

ม.1 ม.2 ม.3

ภาษาไทย 20.31 20.67 41.18

คณิตศาสตร์ 14.06 10.34 23.32

วิทยาศาสตร์ 20.31 31.03 64.71

สังคมศึกษา 23.43 46.56 64.71

ประวิติศาสตร์ 20.31 22.41 58.82

สุขศึกษา 46.88 58.62 17.65

ศิลปะ ดนตรี 26.50 20.69 64.71

การงานฯ 95.31 84.49 91.18

ภาษาอังกฤษ 23.44 29.31 38.24

ภาษาไทยเพ่ิมเติม 29.69 34.48 52.94

คณิตศาสตร์เพ่ิมเติม 12.5 18.87 44.12

งานเกษตร 96.88 84.49 91.18

งานอาชีพ 96.88 84.49 91.18

คอมพิวเตอร์ 28.12 22.88 52.94
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ร้อยละของนักเรียนท่ีมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแต่ละรายวิชา
ในระดับ 3 ข้ึนไป  ระดับช้ัน ม.1 - ม.3

ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา  2564
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ร้อยละของนักเรียนท่ีมีเกรดเฉล่ียผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับสถานศึกษาของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษา 
ปีท่ี 1-3 รายวิชาท่ีมีระดับ 3 ขั้นไป  รายละเอียดดังแผนภาพ 15 

แผนภาพ 15  ร้อยละของนักเรียนท่ีมีเกรดเฉล่ียผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับสถานศึกษาแต่ละรายวิชาใน             
    ระดับ 3 ขึ้นไป ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1-3 ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2564 

  
 

ท่ีมา  :  เอกสารสารสนเทศผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ปีการศึกษา 2564 

ม.1 ม.2 ม.3

ภาษาไทย 34.38 36.21 38.42

คณิตศาสตร์ 20.31 18.97 20.59

วิทยาศาสตร์ 23.44 43.10 52.94

สังคมศึกษา 53.13 44.85 79.41

ประวิติศาสตร์ 21.88 8.26 100.00

สุขศึกษา 21.88 8.26 100.00

ศิลปะ ดนตรี 42.19 24.14 44.18

การงานฯ 78.13 79.31 85.29

ภาษาอังกฤษ 28.13 29.31 47.06

ภาษาไทยเพ่ิมเติม 35.94 13.79 67.65

คณิตศาสตร์เพ่ิมเติม 20.31 29.31 76.47

งานเกษตร 81.21 84.48 91.18

งานอาชีพ 85.95 62.26 94.11

คอมพิวเตอร์ 25 22.41 38.24
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ร้อยละของนักเรียนท่ีมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแต่ละรายวิชา
ในระดับ 3 ข้ึนไป  ระดับช้ัน ม.1 - ม.3

ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา  2564
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ข้อมูลการใช้แหล่งเรียนรู้ภายในและภายนอกโรงเรียน ปีการศึกษา  2563  มีนักเรียนท่ีใช้แหล่งเรียนรู้ 
รายละเอียดดังแผนภาพ 16 

แผนภาพ 16 จำนวนนักเรียนท่ีใช้แหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน ปีการศึกษา 2564 

 
ท่ีมา  :  รายงานประจำปีของสถานศึกษา โรงเรียนบ้านปรือใหญ่ ปีการศึกษา 2564  

 จากแผนภาพ 16  พบว่า  แหล่งเรียนรู้ในโรงเรียนท่ีนักเรียนใช้บริการมากท่ีสุดคือ ห้องคอมพิวเตอร์  
รองลงมา คือห้องสหกรณ์โรงเรียน และสวนพฤกษศาสตร์ 

แผนภาพ 17  จำนวนนักเรียนท่ีใช้แหล่งเรียนรู้นอกโรงเรียน ปีการศึกษา 2564

 
ท่ีมา  :  รายงานประจำปีของสถานศึกษาโรงเรียนบ้านปรือใหญ่ ปีการศึกษา 2564  

ป.1 ป.2 ป.3 ป.4 ป.5 ป.6 ม.1 ม.2 ม.3

ห้องสมุด 27 25 40 52 68 60 35 25 30

ห้องวิทยาศาสตร์ 20 24 30 52 49 41 62 35 49

ห้องคอมพิวเตอร์ 35 43 57 52 68 60 62 35 50

ห้องสหกรณ์ 35 43 55 50 56 61 30 25 45

แปลงเกษตร 15 30 45 50 65 44 60 35 50

สวนพฤกษศาสตร์ 35 43 55 45 68 61 50 35 50
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จ านวนนักเรียนที่ใช้แหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน

ห้องสมุด ห้องวิทยาศาสตร์ ห้องคอมพิวเตอร์ ห้องสหกรณ์ แปลงเกษตร สวนพฤกษศาสตร์

ป.1 ป.2 ป.3 ป.4 ป.5 ป.6 ม.1 ม.2 ม.3

วัดบ้านปรือใหญ่ 37 43 57 30 48 50 32 30 25

วัดเกษตาเบ๊าะ 37 30 50 32 35 45 30 25 25

รพสต.ปรือใหญ่ 37 43 40 52 68 61 62 35 50

สวนสัตว์จุฬาภรณ์ 10 10 18 15 33 20 20 20 30

หนองแวง 10 18 20 40 45 50 45 35 42
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จ านวนนักเรียนที่ใช้แหล่งเรียนรู้นอกโรงเรียน

วัดบ้านปรือใหญ่ วัดเกษตาเบ๊าะ รพสต.ปรือใหญ่ สวนสัตว์จุฬาภรณ์ หนองแวง
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 จากแผนภาพ 17 พบว่าแหล่งเรียนรู้ภายนอกท่ีนักเรียนไปศึกษามากท่ีสุดคือ รพ.สต.ปรือใหญ่ 
 
3. ด้านประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ 
 โรงเรียนบ้านปรือใหญ่ มีผลการบริหารจัดการศึกษาในปี 2564 จากผลการประเมินคุณภาพตาม
มาตรฐานการศึกษา ปีการศึกษา 2564 รายละเอียดดังตาราง 17 
 

ตารางท่ี 19  ผลการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาปฐมวัย  ปีการศึกษา 2564               
 

มาตรฐาน 
ระดับ

คุณภาพ 
แปลผล 

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของเด็ก 5 ยอดเยี่ยม 

     1.1 มีพัฒนาการด้านร่างกาย แข็งแรง มีสุขนิสัยท่ีดีและดูแลความปลอดภัย
ของตนเองได้ 

5 ยอดเยี่ยม 

     1.2 มีพัฒนาการด้านอารมณ์ จิตใจ ควบคุม และแสดงออกทางอารมณ์ได้ 5 ยอดเยี่ยม 
     1.3 มีพัฒนาการด้านสังคม ช่วยเหลือตนเอง และเป็นสมาชิกท่ีดีของสังคม 5 ยอดเยี่ยม 
     1.4 มีพัฒนาการด้านสติปัญญา ส่ือสารได้ มีทักษะการคิดพื้นฐานและแสวงหา
ความรู้ได้ 

5 ยอดเยี่ยม 

มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 4 ดีเลิศ 
   2.1 มีหลักสูตรครอบคลุมพัฒนาการท้ัง 4 ด้าน สอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่น 5 ยอดเยี่ยม 
   2.2 จัดครูให้เพียงพอกับช้ันเรียน 5 ยอดเยี่ยม 
   2.3 ส่งเสริมให้ครูมีความเช่ียวชาญด้านการจัดประสบการณ์ 4 ดีเลิศ 
   2.4 จัดสภาพแวดล้อมและส่ือเพื่อการเรียนรู้ อย่างปลอดภัยและพียงพอ 4 ดีเลิศ 
   2.5 ให้บริการส่ือ เทคโนโลยีสารสนเทศ และส่ือการเรียนรู้เพื่อสนับสนุนการจัด
ประสบการณ์ 

4 ดีเลิศ 

   2.6 มีระบบบริหารคุณภาพท่ีเปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วม 4 ดีเลิศ 
มาตรฐานที่ 3 การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเปน็สำคัญ 5 ยอดเยี่ยม 
   3.1 จัดประสบการณ์ท่ีส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการทุกด้านอย่างสมดุลเต็ม
ศักยภาพ 

5 ยอดเยี่ยม 

   3.2 สร้างโอกาสให้เด็กได้รับประสบการณ์ตรง เล่น และปฏิบัติอย่างมีความสุข 5 ยอดเยี่ยม 

   3.3 จัดบรรยากาศท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้ใช้ส่ือและเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมกับวัย 5 ยอดเยี่ยม 
   3.4 ประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริง และนำผลการประเมินพัฒนาการเด็ก
ไปปรับปรุงการจัดประสบการณ์และพัฒนาเด็ก 

5 ยอดเยี่ยม 

สรุปผลการประเมินในภาพรวมของสถานศึกษา 5 ยอดเยี่ยม 
 

ท่ีมา  : รายงานประจำปีของสถานศึกษาโรงเรียนบ้านปรือใหญ่ ปีการศึกษา 2564 
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 จากตาราง  แสดงให้เห็นผลการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาปฐมวัย        
ปีการศึกษา 2564  ในภาพรวมอยู่ในระดับ  ยอดเยี่ยม  
ตารางท่ี 20  ผลการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน  ปีการศึกษา 2564 

มาตรฐาน 
ระดับ

คุณภาพ 
แปลผล 

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน 4 ดีเลิศ 
     1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 4 ดีเลิศ 
     1.2 คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน 5 ยอดเยี่ยม 
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ  5 ยอดเยี่ยม 
     2.1 มีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจท่ีสถานศึกษากำหนดชัดเจน  5 ยอดเยี่ยม 
     2.2 มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 5 ยอดเยี่ยม 
     2.3 ดำเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพของผู้เรียนรอบด้าน ตาม
หลักสูตรสถานศึกษาและทุกกลุ่มเป้าหมาย 

5 ยอดเยี่ยม 

     2.4 พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเช่ียวชาญทางวิชาชีพ  5 ยอดเยี่ยม 
     2.5 จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมท่ีเอื้อต่อการจัดการเรียนรู้
อย่างมีคุณภาพ 

5 
 

ยอดเยี่ยม 

     2.6 จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและ
การจัดการเรียนรู้ 

5 
 

ยอดเยี่ยม 

มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเปน็สำคัญ 4 ดีเลิศ 
     3.1 จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถนำไป
ประยุกต์ใช้ในชีวิตได้  

4 ดีเลิศ 

     3.2 ใช้ส่ือ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ท่ีเอื้อต่อการเรียนรู ้ 4 ดีเลิศ 
     3.3 มีการบริหารจัดการช้ันเรียนเชิงบวก 4 ดีเลิศ 
     3.4 ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และนำผลมาพัฒนา
ผู้เรียน 

4 ดีเลิศ 

     3.5 มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและ
ปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 

4 ดีเลิศ 

สรุปผลการประเมินในภาพรวมของสถานศึกษา 4 ดีเลิศ 
 

ท่ีมา  : รายงานการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา  สพป.ศก 3 
 

 จากตาราง  แสดงให้เห็นผลการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน     
ปีการศึกษา 2564 การศึกษาข้ันพื้นฐาน อยู่ในระดับ ดีเลิศ 
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ผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบ 4  
 โรงเรียนบ้านปรือใหญ่  ได้ดำเนินการจัดการศึกษาข้ันพื้นฐานในสถานศึกษา ปีการศึกษา 2564  
ปรากฏผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดท่ีบ่งช้ีถึงประสิทธิภาพในการจัดและบริหารการศึกษา  ปรากฏผลดังนี้ 

การศึกษาปฐมวัย 
มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของเด็ก 
จุดเน้น เด็กร่วมกิจกรรมโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย และการมีพัฒนาการสมวัยทั้ง ๔ ด้าน 

ผลการพิจารณา ตัวชี้วัด สรุปผลการประเมิน 

 ๑. มีการระบุเป้าหมายคุณภาพของเด็กปฐมวัย o ปรับปรุง (๐-๓ ข้อ)  
o พอใช้ (๔ ข้อ)  

✓ ดี (๕ ข้อ) 

 ๒.มีการระบุวิธีพฒันาคุณภาพของเด็กปฐมวัยอย่างเป็นระบบ
ตามเป้าหมายการพัฒนาเด็กปฐมวัย 

 ๓.มีพัฒนาการสมวัยตามเป้าหมายการพัฒนาเด็กปฐมวัย 
 ๔. มีการนำผลประเมินคุณภาพของเด็กปฐมวัยมาพัฒนาเด็ก

ปฐมวัยให้มีพัฒนาการสมวัย 
 ๕. มีการนำเสนอผลการประเมินคุณภาพของเด็กปฐมวัยต่อผู้

ท่ีเกี่ยวข้อง 
 

มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ 
จุดเน้น การพัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 

ผลการพิจารณา ตัวชี้วัด สรุปผลการประเมิน 

 ๑. มีการวางแผนการดำเนินการในแต่ละปีการศึกษา o ปรับปรุง (๐-๓ ข้อ)  
o พอใช้ (๔ ข้อ)  

✓ ดี (๕ ข้อ) 

 ๒. มีการนำแผนการดำเนินการไปใช้ดำเนินการ 
 ๓. มีการประเมินผลสัมฤทธิ์ของการดำเนินการตามแผน 
 ๔. มีการนำผลการประเมินไปใช้ในการปรับปรุงแก้ไขในปี 

การศึกษาต่อไป 
 ๕. มีการนำเสนอผลการบริหารจัดการของสถานศึกษาให้ผู้มี

ส่วนได้ส่วนเสียได้รับทราบ 
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มาตรฐานที่ ๓ การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นสำคัญ 
จุดเน้น การจัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่ส่งเสริมเด็กได้ประสบการณ์โดยตรง จากการเรียนผ่านการเล่น  
ลงมือปฏิบัติจริง 
 

ผลการพิจารณา ตัวชี้วัด สรุปผลการประเมิน 

 ๑. ครูมีการวางแผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้รายปีครบ
ทุกหน่วยการเรียนรู้ ทุกช้ันปี 

o ปรับปรุง (๐-๓ ข้อ)  
o พอใช้ (๔ ข้อ)  

✓ ดี (๕ ข้อ)  ๒. ครูทุกคนมีการนำแผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ไปใช้
ในการจัดประสบการณ์โดยใช้ส่ือเทคโนโลยีสารสนเทศและ
แหล่งเรียนรู้ท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้ 

 ๓. มีการตรวจสอบและประเมินผลการจัดประสบการณ์อย่าง
เป็นระบบ 

 ๔. มีการนำผลการประเมินมาพัฒนาการจัดประสบการณ์ของ
ครูอย่างเป็นระบบ 

 ๕. มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้และให้ข้อมูลป้อนกลับเพื่อพัฒนา 
ปรับปรุงการจัดประสบการณ์ 

 
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียน 
จุดเน้น ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและการอ่านออก อ่านคล่องตามมาตรฐานการอ่านในแต่ละระดับชั้น 

 

ผลการพิจารณา 

ตัวชี้วัด สรุปผลการประเมิน 

 ๑. มีการระบุเป้าหมายคุณภาพของผู้เรียน o ปรับปรุง (๐-๓ ข้อ)  
o พอใช้ (๔ ข้อ)  

✓ ดี (๕ ข้อ) 

 ๒. มีการระบุวิธีพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนอย่างเป็นระบบตาม 
เป้าหมายการพัฒนาผู้เรียน 

 ๓. มีผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนตามเป้าหมายการพัฒนาผู้เรียน 
 ๔. มีการนำผลประเมินคุณภาพของผู้เรียนมาพัฒนาผู้เรียน

ด้านผลสัมฤทธิ์ให้สูงขึ้น 
 ๕. มีการนำเสนอผลการประเมินคุณภาพของผู้เรียนต่อผู้ท่ี 

เกี่ยวข้อง 
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มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ 
จุดเน้น การพัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 
 

ผลการพิจารณา ตัวชี้วัด สรุปผลการประเมิน 

 ๑. มีการวางแผนการดำเนินการในแต่ละปีการศึกษา o ปรับปรุง (๐-๓ ข้อ)  
o พอใช้ (๔ ข้อ)  

✓ ดี (๕ ข้อ) 

 ๒. มีการนำแผนการดำเนินการไปใช้ดำเนินการ 
 ๓. มีการประเมินผลสัมฤทธิ์ของการดำเนินการตามแผน 
 ๔. มีการนำผลการประเมินไปใช้ในการปรับปรุงแก้ไขในปี 

การศึกษาต่อไป 
 ๕. มีการนำเสนอผลการบริหารจัดการของสถานศึกษาให้ผู้มี

ส่วนได้ส่วนเสียได้รับทราบ 

 
มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผูเ้รียนเป็นสำคัญ 
จุดเน้น ครูจัดการเรียนการสอนเน้นการปฏิบัติActive learning ให้ผูเ้รียนผ่านกระบวนการคิด ปฏิบัติจริง 
 

ผลการพิจารณา ตัวชี้วัด สรุปผลการประเมิน 

 ๑. ครูมีการวางแผนการจัดการเรียนรู้ครบทุกรายวิชา ทุกช้ัน
ปี 

o ปรับปรุง (๐-๓ ข้อ)  
o พอใช้ (๔ ข้อ)  

✓ ดี (๕ ข้อ)  ๒. ครูทุกคนมีการนำแผนการจัดการเรียนรู้ไปใช้ในการจัดการ
เรียนการสอนโดยใช้ส่ือเทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้
ท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้ 

 ๓. มีการตรวจสอบและประเมินผลการจัดการเรียนการสอน
อย่างเป็นระบบ 

 ๔. มีการนำผลการประเมินมาพัฒนาการจัดการเรียนการสอน
ของครูอย่างเป็นระบบ 

 ๕. มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้และให้ข้อมูลป้อนกลับเพื่อพัฒนา 
ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน 
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ตารางท่ี  21  ข้อมูลการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน/ผู้ปกครองนักเรียน 
 

ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้ปกครองนักเรียน 
คร้ังท่ี  จำนวนผู้มาประชุม คร้ังท่ี  จำนวนผู้มาประชุม 

1/2564 15 1/2564 537 
2/2564 15 2/2564 530 
3/2564 15   
4/2564 15   

 

ท่ีมา : รายงานการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานหรือรายงานการประชุมผู้ปกครอง 
 จากตาราง  แสดงข้อมูลการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน/ผู้ปกครองนักเรียน 
 
ตารางท่ี 22 จำนวนนักเรียน/ครู กรรมการสถานศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้นำชุมชน ผู้ปกครอง ท่ีได้รับ 
                รางวัลท่ีสำคัญ ฯลฯ  
 

ท่ี ชื่อ-สกุล ชื่อรางวัล หน่วยงานที่มอบ หมายเหตุ 
1 นายปริญญา  ภูมิสูง รางวัลทรงคุณค่า สพฐ.  

(OBEC AWARDS) 
สพฐ.  

2 นายปริญญา  ภูมิสูง ผลงานนวัตกรรมการจัดการเรียน
การสอนท่ีเป็นแบบอย่างได้ 

สพฐ.  

3 นายสิทธนศักดิ์  พงษ์วัน ผลงานนวัตกรรมการจัดการเรียน
การสอนท่ีเป็นแบบอย่างได้ 

สพฐ.  

4 นางสาวศิริรัตน์ บุตะเคียน ผลงานนวัตกรรมการจัดการเรียน
การสอนท่ีเป็นแบบอย่างได้ 

สพฐ.  

5 นางสาวพิมพ์บุญ วารินทร ์ ผลงานนวัตกรรมการจัดการเรียน
การสอนท่ีเป็นแบบอย่างได้ 

สพฐ.  

6 นางปราณี ธรรมนิยม รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC 
AWARDS ครั้งท่ี 10 สาขาภาษาไทย 
ม.ต้น 

สพฐ.  

7 นางชนกพร  แพงศร ี รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC 
AWARDS ครั้งท่ี 10 สาขากิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน 

สพฐ.  

8 นายสิทธนศักดิ์  พงษ์วัน รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC 
AWARDS ครั้งท่ี 10 สาขาการแนะ
แนว 

สพฐ.  
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ท่ี ชื่อ-สกุล ชื่อรางวัล หน่วยงานที่มอบ หมายเหตุ 
9 นางภาวนา  พันธ์นา รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC 

AWARDS ครั้งท่ี 10 สาขาวิชา
ภาษาอังกฤษ 

สพฐ.  

10 นางวิเรืองรอง  รัตนพนัธ์ รางวัลครูดีในดวงใจ ครั้งท่ี 19 สพป.  
ศรีสะเกษ เขต 3 

 

11 นางสาวพิมพ์บุญ วารินทร ์ รางวัลนวัตกรระดับทอง การ
ประกวดนวัตกรรมการศึกษาด้านการ
บริหารจัดการขยะและส่ิงแวดล้อม 

สพป.  
ศรีสะเกษ เขต 3 

 

12 นางสาวศิริรัตน์  บุตะเคียน รางวัลนวัตกรระดับทอง การ
ประกวดนวัตกรรมการศึกษาด้านการ
บริหารจัดการขยะและส่ิงแวดล้อม 

สพป.  
ศรีสะเกษ เขต 3 

 

13 นายเอกภักด์ิ  วังคะพันธ ์ รางวัลผู้บริหารสถานศึกษาดีเด่น 
เนื่องในงานวันครู ครั้งท่ี 66 

สพป.  
ศรีสะเกษ เขต 3 

 

14 นายสิทธนศักดิ์  พงษ์วัน รางวัลครูผู้สอน กลุ่มสาระการเรียนรู้
สังคมศึกษา ฯ ดีเด่น เนื่องในงานวัน
ครู ครั้งท่ี 66 

สพป.  
ศรีสะเกษ เขต 3 

 

15 นางวิเรืองรอง  รัตนพนัธ์ รางวัลครูผู้สอน กลุ่มสาระการเรียนรู้
สุขศึกษาและพลศึกษาดีเด่น เนื่องใน
งานวันครู ครั้งท่ี 66 

สพป.  
ศรีสะเกษ เขต 3 

 

16 นายจำนงค์  ศรีกะชา รางวัลครูผู้สอน กลุ่มสาระการเรียนรู้
ศิลปะดีเด่น เนื่องในงานวันครู ครั้งท่ี 
66 

สพป.  
ศรีสะเกษ เขต 3 

 

17 นางชนกพร  แพงศร ี รางวัลครูผู้สอน กิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียนดีเด่น เนื่องในงานวันครู ครั้งท่ี 
66 

สพป.  
ศรีสะเกษ เขต 3 

 

 

ท่ีมา : รายงานประจำปีของสถานศึกษาโรงเรียนบ้านปรือใหญ่  ปีการศึกษา 2564 
        จากตาราง  แสดงจำนวนนักเรียน/ครู ท่ีได้รับรางวัลท่ีสำคัญ  ฯลฯ   
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ตารางที ่ 23 แสดงผลการสำรวจความพึงพอใจของผู้ท่ีเกี่ยวข้องเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของสถานศึกษา  
รายการ/โครงการที่ประสบผลสำเร็จ ร้อยละความพึงพอใจ 

โครงการห้องเรียนคุณภาพ - ร้อยละ 100 ของส่ือการเรียนการสอน อุปกรณ์การเรียนการ
สอนท่ีพร้อมใช้งาน 
- ร้อยละ 80 ของนักเรียนโรงเรียนบ้านปรือใหญ่  
มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น 

โครงการพัฒนากิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้  
8  กลุ่มสาระ 

- ร้อยละ 80 ของนักเรียนท่ีมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน     
กลุ่มสาระภาษาไทยในระดับโรงเรียนและระดับชาติ 
ตามเกณฑ์ ระดับดี 
- ร้อยละ 80 ของครูมี /ใช้ส่ือการสอนท่ีเอื้อต่อการ 
เรียนรู้กลุ่มสาระภาษาไทย 
- ร้อยละ 75 ของครูท่ีสามารถใช้การวิจัยเป็นส่วนหนึ่ง    ของ
กระบวนการเรียนรู้และมีผลงานการวิจัยเพื่อ   พัฒนาการเรียนรู้ 

โครงการส่งเสริมสนับสนุนการประกวด
แข่งขันทักษะวิชาการงานศิลปหัตถกรรม
นักเรียน 

- ร้อยละ 80 ของนักเรียนท่ีได้รับรางวัลจากการเข้าแข่งขันทักษะ
ทางวิชาการ 

โครงการห้องสมุดมีชีวิต 
 

- ร้อยละ 100 ของนักเรียนใช้ห้องสมุดเป็นแหล่งเรียนรู้ 
- ร้อยละ 85 ของนักเรียนอ่านหนังสือเพิ่มเติม 
- ร้อยละ 90 ของนักเรียนมนีิสัยรักการอ่าน 
 

โครงการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน
เด็กพิการและเด็กพิเศษเรียนร่วม 
 

- ร้อยละ 80 ของนักเรียนมีทักษะการอ่าน การเขียน การคิด
คำนวณ ดีขึ้น 
- ร้อยละ 100 ของครูมี/ใช้ส่ือการสอนท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้ของ
นักเรียน 

โครงการนิเทศภายใน -  ร้อยละ 80 บุคลากรทุกคนได้รับการนิเทศ  นักเรียนได้รับการ
พัฒนา  มีความรู้  ตามหลักสูตรกำหนด 

โครงการพัฒนาสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 
 

-  ร้อยละ 100  ของนักเรียนมีจิตสำนึก มีความรักเห็นคุณค่าของ
การอนุรักษ์พันธุกรรมพืช 
-  ร้อยละ 100 โรงเรียนมีตัวอย่างพรรณไม้ข้อมูลพรรณไม้ 
-  ร้อยละ 100 นักเรียนร่วมการดูแลพื้นท่ีรับผิดชอบของโรงเรียน 
-  ร้อยละ 100 นักเรียนได้ใช้สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนเป็น
แหล่งเรียนรู้เกี่ยวกับพรรณไม้ในโรงเรียน 
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รายการ/โครงการที่ประสบผลสำเร็จ ร้อยละความพึงพอใจ 
โครงการส่งเสริมการปฏิบัติตามระบบประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษา 

-  ร้อยละ 80 ของมาตรฐานท่ีมีผลการประเมินคุณภาพอยู่ใน
ระดับท่ีสูงขึ้น 

โครงการจัดทำจัดหาส่ือการเรียนการสอน
สำหรับเด็กปฐมวัย 

-  ร้อยละ 70  ของนักเรียนอนุบาลมีการพัฒนาและมี
พัฒนาการท้ัง  4  ด้าน ดีขึ้น 

โครงการส่งเสริมการออกกำลังกาย เล่นกีฬา
ของนักเรียน 

-  ร้อยละ 80 นักเรียนมีพลานามัยสมบูรณ์  แข็งแรง  และมี
น้ำใจเป็นนักกีฬา 

โครงการพัฒนาสถานศึกษาแบบอย่างการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้และการบริหารจัดการตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

-  ร้อยละ 100 นักเรียนมีความรู้และทักษะพื้นฐานเกี่ยวกับ
งานอาชีพ 

โครงการวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา 
ประเพณีท้องถิ่นและวันสำคัญของชาติ 

-  ร้อยละ 100 ของผู้เรียนท่ีเข้าร่วมกิจกรรมวันสำคัญ 
-  ร้อยละ 90 ของผู้เรียนท่ีรู้และเข้าใจถึงท่ีมาและ
ความสำคัญของวันสำคัญท่ีจัดขึ้น 

โครงการดูแลสุขภาพอนามัยของนักเรียน -  ผู้เรียนร้อยละ 90  รู้จักดูแลสุขภาพ สุขนิสัยและจิตสำนึก
ในการดูแล เฝ้าระวังป้องกันโรคไข้เลือดออก 
-  โรงเรียนมีเวชภัณฑ์ยาไว้บริการแก่นักเรียน 
 

โครงการปรับปรุงสภาพแวดล้อมภายใน
บริเวณโรงเรียน 

- ร้อยละ 100 ของผู้ปกครองนักเรียนท่ีมีความพึงพอใจในการ
จัด สภาพแวดล้อม ปรับปรุงบริเวณภายใน  เป็นแหล่งเรียนรู้    
- ร้อยละ 90 ของนักเรียนโรงเรียนบ้านปรือใหญ่มีส่วนร่วมใน
การพัฒนาบำเพ็ญประโยชน์และมีความรับผิดชอบ 
- ร้อยละ 100 ของนักเรียนคุณลักษณะเป็นผู้มีวินัยและใฝ่รู้ 

โครงการประชุมผู้ปกครองนักเรียน -  ร้อยละ 100 ผู้ปกครองและชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการ
จัดการศึกษา 

โครงการการพัฒนางานการเงนิและพัสดุ -  การบริหารจัดการของกลุ่มบริหารงบประมาณมี
ประสิทธิภาพ  เกิดประสิทธิผลและผู้เกี่ยวข้องพึงพอใจ 

โครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
ภายในโรงเรียน 

- ร้อยละ 100 ของครูและบุคลากรได้รับการพัฒนาศักยภาพ
ของตนเองอย่างต่อเนื่อง 
- ร้อยละ 100 ของครูและบุคลากรท่ีเข้าร่วมประชุมครู 
- ร้อยละ 100 ของครูและบุคลากรท่ีเข้าร่วมทัศนศึกษาดูงาน 
- ร้อยละ 100 ของครูและบุคลากรท่ีได้รับการยกย่อง    เชิด
ชูเกียรติ 
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ตารางท่ี 24 ข้อมูลผลการระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา 
หน่วย  :  บาท 

รายการ องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ิน 

บุคคล/ชุมชน องค์กร
เอกชน 

อื่น ๆ 
 

รวมทั้งสิ้น 

ค่าที่ดินสิ่งก่อสร้าง      
  อาคารเรียน      
  อาคารประกอบ      
  ถนน/ทางเดินเท้า      

รวม      
ค่าครุภัณฑ์      
  คอมพิวเตอร์      

รวม      
งบดำเนินงาน (วิชาการ)      
  ทัศนศึกษา      
  นิทรรศการ      
  แข่งขันกีฬา      
อุดหนุนปัจจัยพืน้ฐาน      
  ทุนการศึกษา นร.ยากจน      
อื่น ๆ (ระบ)ุ      

ทีมา : ทะเบียนคุมงบประมาณการระดมทรัพยากรของโรงเรียน 
 จากตาราง  แสดงข้อมูลผลการระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา 

 
4. สรุปผลการดำเนินงานที่ผ่านมา 
 

จุดเด่น จุดควรพัฒนา 
ด้านคุณภาพของผู้เรียน 

  ผู ้เรียนอ่านหนังสือออกและอ่านคล่อง รวมท้ัง
สามารถเขียนเพื่อการสื ่อสารได้ทุกคน สามารถใช้
เทคโนโลยีในการแสวงหาความรู้ได้ด้วยตนเอง  ผู้เรียน
มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง มีสมรรถภาพทางกายและ
น้ำหนักส่วนสูงตามเกณฑ์ มีระเบียบวินัย เคารพกฎ
กติกา มารยาทของสังคม ได้แก่ การเข้าคิวรับอาหาร
กลางวัน นอกจากนี้ผู้เรียนยังมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

ด้านคุณภาพของผู้เรียน 
      โรงเรียนต้องเร่งพัฒนาผลสัมฤทธิ์การทดสอบทาง
การศึกษาระดับชาติขั ้นพื้นฐาน (O-NET) ให้สูงกว่า
ระดับชาติ  ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ที ่มีการทดสอบ 
รวมทั้งพฤติกรรมการเรียนรู้ของผู้เรียนจะต้องได้รับ
การพัฒนาเพื่อยกระดับคุณภาพความรู้ของผู้เรียน ซึ่ง
ครูจะต้องจัดกระบวนการเรียนรู้ให้เหมาะสม  เพื่อให้มี
ทักษะในการคิดวิเคราะห์ คิดสร้างสรรค์ คิดอย่างมี
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จุดเด่น จุดควรพัฒนา 
ตามหลักสูตรสถานศึกษาเป็นไปตามเป้าหมายท่ี
สถานศ ึกษากำหนด  ม ีความสามารถในการ ใ ช้
เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารเพื่อพัฒนาตนเอง
ได้อย่างเหมาะสม ปลอดภัย  มีความรู้ ทักษะพื้นฐาน 
และเจตคติที ่ดีต่องานอาชีพ  มีความสามารถด้าน
วิชาการ งานศิลปหัตกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งท่ี 
69 ได้ร ับรางวัลลำดับที่ 1 ของเขตพื ้นที ่การศึกษา
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 3 โดยมีผลงานเป็นท่ี
ประจักษ์แก่สาธารณชนอย่างต่อเนื่องตลอดทุกป ี

วิจารณญาณ คิดไตร่ตรอง คิดสร้างสรรค์จินตนาการ 
คิดแก้ปัญหา  เร่งพัฒนาด้านการนำเสนอ การอภิปราย
และแลกเปลี ่ยนเรียนรู้อย่างสมเหตุสมผลและต้อง
พัฒนาทักษะการแก้ปัญหาตามสถานการณ์ได้อย่าง
เหมาะสม  ส่งเสริมทักษะการวางแผน กล้าแสดงออก 
ตลอดจนการนำประสบการณ์ที่เรียนมาไปใช้ในชีวิต
ประวันได้ 

ด้านกระบวนการบริหารและการจัดการ              
        

       โรงเรียนบ้านปรือใหญ่มีเป้าหมาย วิสัยทัศน์และ
พันธกิจที่สถานศึกษากำหนดชัดเจน สอดคล้องกับ
บริบทของสถานศึกษา ความต้องการชุมชน นโยบาย
รัฐบาล แผนการศึกษาแห่งชาติ เป็นไปได้ในการปฏิบัติ      
มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษาที่มี
ประส ิทธ ิภาพ  ส ่งผลต ่อค ุณภาพตามมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษา โดยความร ่วมมือของ
ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย มีการพัฒนาครูและบุคลากรให้มี
ความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพตรงตามความต้องการของ
ครูและสถานศึกษา  มีการจัดสภาพแวดล้อมทาง
กายภาพและสังคมที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมี
คุณภาพและมีความปลอดภัย 

ด้านกระบวนการบริหารและการจัดการ 
 

     ควรมีการดำเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพ
ผู ้เร ียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษา และทุก
กลุ ่มเป้าหมาย เชื ่อมโยงกับชีว ิตจร ิง   โดยมีการ
จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื ่อสนับสนุนการ
บริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ที ่เหมาะสมกับ
สภาพของสถานศึกษา 
 
 
 
 
 

ด้านกระบวนการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียน 
เป็นสำคัญ 

ด้านกระบวนการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียน 
เป็นสำคัญ             
      ครูควรบูรณาการภูมิปัญญาท้องถิ ่นที ่เอื ้อต่อ      
การเรียนรู้เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรม มีการ
ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบมีข้ันตอน  
โดยใช้เคร ื ่องมือและว ิธ ีการวัดและประเมินผลท่ี
เหมาะสมกับเป้าหมายในการจัดการเรียนรู้ ให้ข้อมูล
ย้อนกลับแก่ผู้เรียน และนำผลมาพัฒนาผู้เรียน 
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จุดเด่น จุดควรพัฒนา 
     ครูมีความตั ้งใจ มุ ่งมั ่นในการพัฒนาการสอน      
โดยจัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง 
ตามมาตรฐานการเร ียนรู้  ต ัวช ี ้ ว ัดของหลักส ูตร
สถานศึกษา  มีแผนการจัดการเรียนรู้ที่สามารถนำไป
จัดกิจกรรมได้จริงและสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิต
ได้  มีการใช้ส่ือ เทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้
ท ี ่หลากหลาย ให้น ักเรียนแสวงหาความรู ้จากส่ือ
เทคโนโลยีด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง นักเรียนมีส่วนร่วม
ในการจัดบรรยากาศ  สภาพแวดล้อมที่เอื ้อต่อการ
เรียนรู้ มีการจัดการช้ันเรียนเชิงบวก เด็กรักท่ีจะเรียนรู้
และเรียนรู้ร่วมกันอย่างมีความสุข 
 

 
5. แนวทางการพัฒนาในอนาคต 
 5.1 การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ท่ีเน้นการพัฒนาผู้เรียนเป็นรายบุคคลให้ชัดเจนขึ้น 
 5.2 การส่งเสริมให้ครูเห็นความสำคัญของการจัดการเรียนรู้โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญการจัดทำการวิจัย 
ในช้ันเรียนเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้สามารถเรียนรู้ได้เต็มศักยภาพ 
   5.3 การพัฒนาบุคลากรโดยส่งเข้ารับการอบรม แลกเปล่ียนเรียนรู้ในงานท่ีได้รับมอบหมาย ติดตามผล
การนำไปใช้และผลท่ีเกิดกับผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง 
 5.4 การพัฒนาสถานศึกษาให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ของชุมชน 
 
6. ความต้องการพัฒนาและการช่วยเหลือการจัดการศึกษาของโรงเรียน 
 นำเสนอข้อมูลจากผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา โดยแบ่งออกเป็น 2 ระดับ คือ   ผลการ
ประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาระดับการศึกษาปฐมวัย และผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาระดับ
การศึกษาข้ันพื้นฐาน ดังนี ้

6.1 ผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาระดับการศึกษาปฐมวัย  
ด้านผู้เรียน  

 จุดที่ควรพัฒนา 
 การเรียนรู้ร่วมกับธรรมชาติผ่านกระบวนการค้นหา สำรวจ อนุรักษ์ และแบ่งปันเปิดโอกาสให้เราทำ
ความเข้าใจกระบวนการเรียนรู้ท่ีเกิดขึ้นจากการจัดประสบการณ์ตรงสำหรับเด็กปฐมวัย การเรียนรู้โดยใช้
ธรรมชาติเป็นฐาน (Nature-Based Learning) ใช้วิธีการหลากหลายวิธีเพื่อทำความเข้าใจความสัมพันธ์ระหว่าง
สภาพแวดล้อมการเรียนรู้กับตัวแปรพัฒนาการด้านร่างกาย ด้านอารมณ์ ด้านสังคม และด้านสติปัญญาท่ีสำคัญ
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ของเด็ก รวมท้ังปฏิสัมพันธ์ทางสังคม พฤติกรรมการเล่นอย่างสนุกสนานในโรงเรียน และการช่ืนชมธรรมชาติผ่าน
มุมมองของเด็กปฐมวัย 
 การวางรากฐานการจัดประสบการณ์เรียนรู้โดยใช้ธรรมชาติเป็นฐาน (Nature-Based Learning) ในช่วงปฐมวัย
ท่ีเป็นด่ังช่วงวัยทองของชีวิต จะทำให้เรามีนักวิทยาศาสตร์ นักสำรวจ นักกีฏวิทยา นักพฤกษศาสตร์ นักอนุรักษ์ 
หรือแม้แต่ศิลปินตัวน้อย ๆ ท่ีมีความเช่ียวชาญท้ังศาสตร์และศิลป์ทางการเรียนรู้ เด็กปฐมวัยพัฒนาทักษะท่ี
จำเป็นต่อการศึกษาต่อในระดับช้ันท่ีสูงขึ้นต่อไปอย่างมีประสิทธิภาพ ไม่ใช่เพียงแค่การเรียนรู้เท่านั้น แต่เด็ก
สามารถดำเนินชีวิต เติบโตไปเป็นสมาชิกท่ีดีของชุมชน สังคม ประเทศชาติ และประชาคมโลก การจัดการเรียนรู้
โดยใช้ธรรมชาติเป็นฐานได้บ่มเพาะและปลูกเมล็ดพันธุ์แห่งความหวังของนักอนุรกัษ์ธรรมชาติรุ่นเยาว์ให้เจริญ
งอกงาม สู่การโอบอุ้มทรัพยากรธรรมชาติของโลกในอนาคตสืบต่อไป 
 ด้านครู 
 จุดที่ควรพัฒนา 
 ครูควรจัดหาสื่อ วัสดุอุปกรณ์ที่ทันสมัย มีความพร้อมทุกด้าน  ในการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ให้กับ
เด็กปฐมวัย และจัดการเรียนการสอนด้วยวิธีที ่หลากหลาย สอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้  ตัวชี ้วัดตาม
หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย 
 ด้านผู้บริหาร 
 จุดที่ควรพัฒนา 
 ผู้บริหารสถานศึกษา ควรพัฒนาระบบการบริหารจัดการคุณภาพการศึกษาที่เหมาะสมอย่างต่อเนื่อง 
และเปิดโอกาสให้ผู ้เกี ่ยวข้องทุกฝ่ายเข้ามามีส่วนร่วม และมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างบุคลากรภายใน
สถานศึกษา ระหว่างสถานศึกษากับครอบครัว รวมถึงชุมชนและองค์กรท่ีเกี่ยวข้อง 

6.2 ผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

 ด้านผู้เรียน  
 จุดที่ควรพัฒนา 

 โรงเรียนต้องเร่งดำเนินการยกระดับผลสัมฤทธิ์การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ให้
สูงกว่าระดับชาติทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ที ่มีการทดสอบ และสูงกว่าค่าเป้าหมายที่กำหนด เพิ่มขึ้นร้อยละ 3  
รวมทั้งพฤติกรรมการเรียนรู้ของผู้เรียน จะต้องได้รับการพัฒนาเพื่อยกระดับคุณภาพความรู้ของผู้เรียน ซึ่งครู
จะต้องจัดกระบวนการเรียนรู ้ให้เหมาะสม  เพื่อให้มีทักษะในการคิดวิเคราะห์ คิดสร้างสรรค์ คิดอย่างมี
วิจารณญาณ คิดไตร่ตรอง คิดสร้างสรรค์จินตนาการ คิดแก้ปัญหา เร่งพัฒนาด้านการนำเสนอ การอภิปรายและ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้อย่างสมเหตุสมผลและต้องพัฒนาทักษะการแก้ปัญหาตามสถานการณ์ได้อย่างเหมาะสม  
ส่งเสริมทักษะการวางแผน กล้าแสดงออก ตลอดจนการนำประสบการณ์ท่ีเรียนมาไปใช้ในชีวิตประวันได้     
 ด้านครู 
 จุดที่ควรพัฒนา 
 ครูควรบูรณาการภูมิปัญญาท้องถิ่นที่เอื้อต่อการเรียนรู้เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรม มีการ
ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบมีข้ันตอน  โดยใช้เครื่องมือและวิธีการวัดและประเมินผล              
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ท่ีเหมาะสมกับเป้าหมายในการจัดการเรียนรู้ ให้ข้อมูลย้อนกลับแก่ผู้เรียน และนำผลมาพัฒนาผู้เรียน  ควรนำ 
นวัดกรรมมาใช้ในการจัดการเรียนรู้ และมีการเผยแพร่ 
 ด้านผู้บริหาร 
 จุดที่ควรพัฒนา 
 ผู้บริหารสถานศึกษา ควรควรมีการดำเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตร
สถานศึกษาและทุกกลุ่มเป้าหมาย เช่ือมโยงกับชีวิตจริง  โดยมีการจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุน



 

 

 


