
 
 

  
 

  

 



 
 

 
 
 
 

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา  
(Self – Assessment Report : SAR) 
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สำนักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศึกษายะลา เขต ๑ 
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

กระทรวงศึกษาธิการ



 

 

 
 

๑ 

คำนำ 

  รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self-Assessment Report : SAR) ปีการศึกษา 
๒๕๖๔ เล่มนี้ โรงเรียนบ้านทุ่งเหรียงได้จัดทำขั้น ตามกฎกระทรวงว่าด้วยการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.๒๕๖๑ 
ข้อ ๓ ที่ระบุให้ สถานศึกษาแต่ละแห่งจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาโดยการ
กำหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาให้เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษาแต่ละระดับ และประเภทการศึกษาที่
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการประกาศกำหนด พร้อมทั้งจัดทำแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่
มุ่งคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา  และดำเนินการตามแผนที่กำหนดไว้ จัดให้มีการประเมินผล  และตรวจสอบ
คุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ติดตามผลการดำเนินการ เพ่ือพัฒนาสถานศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐาน
การศึกษา และจัดส่งรายงานผลการประเมินตนเองให้แก่หน่วยงานต้นสังกัดหรือหน่วยงานที่กำกับดูแลสถานศึกษา
เป็นประจำทุกปี รายละเอียดของเนื้อหาในรายงาน ได้นำเสนอข้อมูลสำคัญ คือ บทสรุปของผู้บริหารสถานศึกษา
ส่วนที่ ๑ ข้อมูลพื้นฐานของสถานศึกษา ส่วนที่ ๒ ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษาส่วนที่ ๓ วิธีการปฏิบัติใน
การพัฒนาคุณภาพการศึกษา และส่วนที่ ๔ ภาคผนวก 
 ขอขอบพระคุณคณะทำงาน และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่านที่มีส่วนร่วมในการจัดทำรายงานเล่มนี้ และหวังว่า
เอกสารรายงานฉบับนี้ จะเป็นประโยชน์ต่อการปรับปรุง และพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา เพ่ือนำมาใช้เป็นฐานข้อมูล
ในการกำหนดนโยบายการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษาและของเขตพ้ืนที่การศึกษาในปีต่อไป 
ตลอดจนเพื่อประโยชน์ในการรองรับการประเมินคุณภาพภายนอกจากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมิน
คุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) ต่อไป 
 

 
                                                                      โรงเรียนบ้านทุ่งเหรียง 

                                                                                         ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๕ 
 
 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

๒ 

 

สารบัญ 

คำนำ                 หน้า 

สารบัญ           
ส่วนที่ ๑ บทสรุปสำหรับผู้บริหาร           

• สรุปผละดับคุณภาพรายมาตรฐาน        ๑ 
• สรุปผลการพัฒนาโดยภาพรวมของแต่ละมาตรฐาน       ๒ 
• ข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนาโดยภาพรวมของสถานศึกษา     ๓  

        
ส่วนที่ ๒ ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา 
 ๒.๑ ข้อมูลทั่วไปของสถานศึกษา        ๘ 

• ข้อมูลทั่วไป          ๘ 
• ข้อมูลครูและบุคลากร         ๙ 
• ข้อมูลนักเรียน         ๑๑ 
• สรุปข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับสถานศึกษา                                  ๑๒   
• ผลการทดสอบระดับชาติ        ๑๒ 
• สรุปการใช้แหล่งเรียนรู้ภายในและภายนอกสถานศึกษา    ๑๖ 
• ผลงานดีเด่น/รางวัลที่ได้รับ       ๑๖ 

๒.๒ ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา 
• มาตรฐานที่ ๑  คุณภาพผู้เรยีน       ๑๗ 

▪ ระดับคุณภาพ       ๑๗ 
▪ กระบวนการพัฒนา      ๑๗ 
▪ ผลการดำเนินงาน      ๑๙ 
▪ แผนการยกระดับคุณภาพให้สูงขึ้น     ๒๐ 
▪ แหล่งข้อมูล/หลักฐาน      ๒๐ 
▪ จุดเด่น        ๒๑ 
▪ จุดที่ควรพัฒนา       ๒๑ 
▪ ข้อเสนอแนะ       ๒๑ 

• มาตรฐานที่ ๒  กระบวนการบริหารและการจัดการ     ๒๒ 
▪ ระดับคุณภาพ                                                      ๒๒   
▪ กระบวนการพัฒนา      ๒๔ 
▪ ผลการดำเนินงาน      ๒๕ 



 

 

 
 

๓ 

▪ แผนการยกระดับคุณภาพให้สูงขึ้น     ๒๕ 
▪ แหล่งข้อมูล/หลักฐาน      ๒๕ 
▪ จุดเด่น        ๒๖ 
▪ จุดที่ควรพัฒนา       ๒๖ 
▪ ข้อเสนอแนะ       ๒๖ 

 
• มาตรฐานที่ ๓  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ  ๒๖ 

▪ ระดับคุณภาพ       ๒๖ 
▪ กระบวนการพัฒนา      ๒๘ 
▪ ผลการดำเนินงาน      ๒๘ 
▪ แผนการยกระดับคุณภาพให้สูงขึ้น              ๒๙   
▪ แหล่งข้อมูล/หลักฐาน      ๒๙ 
▪ จุดเด่น        ๓๐ 
▪ จุดที่ควรพัฒนา       ๓๐ 

ข้อเสนอแนะ     
ส่วนที่ ๓  ผลการปฏิบัติที่ดี/นวัตกรรมในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

▪ วิธีการปฏิบัติที่ดี/นวัตกรรม     ๓๒ 
▪ สภาพความจำเป็นในการแก้ปัญหา     ๓๒ 
▪ วิธีการดำเนินงาน       ๓๒ 
▪ ผลที่เกิดขึ้น       ๓๓ 
▪ การเผยแพร่       ๓๓                                                                               

ส่วนที่ ๔ ภาคผนวก         ๓๔ 
▪ คำสั่ง 
▪ ประกาศมาตรฐาน 
▪ ประกาศค่าเป้าหมาย 
▪ การประเมินรายมาตรฐาน 
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ส่วนที่ ๑ 

บทสรุปสำหรับผู้บริหารสถานศึกษา 

 

 



 

 

 
 

๑ 

บทสรุปผู้บริหารสถานศึกษา 

๑.๑ ผลการประเมินตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

โรงเรียนบ้านทุ่งเหรียงจัดการเรียนการสอนระดับประถมศึกษา มีนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ 

ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จำนวน ๕๖ คน ครูผู้สอน ๕ คน จัดทำรายงานการประเมินคุณภาพของตนเอง (SAR) 

ปีการศึกษา 256๔ เสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัดและหน่วยงานอื่น ๆ ผลการประเมินตนเองในภาพรวม อยู่ใน

ระดับ ดีเลิศ มีผลการดำเนินงาน ดังต่อไปนี้         

 โรงเรียนกำหนดมาตรฐานการศึกษาด้านคุณภาพผู้เรียน  จำนวน ๒ ด้าน ได้แก่  

 ๑) ด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนมุ่งเน้นให้นักเรียนมีความสามารถในการ

อ่าน การเขียน การสื่อสาร การคิดคำนวณ รวมทั้งการมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา มี

ความสามารถในการวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม การใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ การสื่อสาร และการมีความรู้ ทักษะพ้ืนฐาน เจตคติที่ดีต่องานอาชีพ     

 ๒) ด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน ด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนมุ่งเน้นให้

ผู้เรียนมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากำหนด และมีสุขภาวะทางร่างกายและสังคม ความภูมิใจ

ในท้องถิ่น และความเป็นไทยการยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันในวัฒนธรรมแบบพหุสังคม  

  ประเด็นภาพความสำเร็จด้านคุณภาพผู้เรียนสถานศึกษามีการวิเคราะห์ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและ

ได้กำหนดเป็นเป้าหมายทางการเรียนโดยใช้ข้อมูลฐาน ๓ ปีย้อนหลังเป็นเป้าหมายคุณภาพนักเรียนให้พัฒนา

สูงขึ้น  จัดกิจกรรมการเรียนการสอนเน้นการปฏิบัติ เน้นทักษะในการอ่าน การเขียน และการคิดคำนวณ 

ส่งเสริมผู้เรียนให้พัฒนาเต็มศักยภาพ จัดแหล่งเรียนรู้ภายในให้เหมาะสม มีสื่อด้านเทคโนโลยีที่ทันสมัย จัด

กิจกรรมให้ผู ้เรียนมี สุขภาพกาย สุขภาพจิตดี มีความกล้าแสดงออก และสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื ่นอย่างมี

ความสุข เน้นทักษะการทำงานร่วมกัน ทำให้นักเรียนมีทักษะในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร แ ละการคิด

คำนวณเป็นไปตามเกณฑ์ที่โรงเรียนกำหนดในแต่ระดับชั้น จากการประเมินนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 

ผลการอ่านออกเขียนได้อยู่ในระดับ พอใช้ขึ้นไป จำนวน ๔๙ คน คิดเป็นร้อยละ ๗๓.๒๑ และปรับปรุง จำนวน 

๑๕ คน คิดเป็นร้อยละ ๒๗.๐๐ นักเรียนมีความสามารถในการคิดจำแนก แยกแยะ ใคร่ครวญไตร่ตรอง 

พิจารณาอย่างรอบคอบโดยใช้เหตุผลประกอบการตัดสินใจ  มีการอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และ

แก้ปัญหาอย่างมีเหตุผล มีความสามารถในการรวบรวมความรู้ได้ทั้งด้วยตนเองและการทำงานเป็นทีม เชื่อมโยง

องค์ความรู้ และประสบการณ์มาใช้ในการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ ๆ จากการเรียนรู้โดย โครงการ/ กิจกรรมพัฒนา

และยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน    โครงการห้องสมุดมีชีวิต สร้างและผลิตสื่อ โครงการสถานศึกษา



 

 

 
 

๒ 

พอเพียงเพ่ือส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความรู้ทักษะที่จำเป็น โครงการวันสำคัญ และโครงการเดินตามรอยพ่อด้วยหลัก

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง นักเรียนมีความภูมิใจในท้องถิ่น เห็นคุณค่าของความเป็นไทย มีส่วนร่วมในการ

อนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีไทยรวมทั้งภูมิปัญญาไทย เข้าร่วมกิจกรรมที่โรงเรียนจัด คิดเป็นร้อยละ ๘๖ .๐๐ 

นักเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามเกณฑ์ที่สถานศึกษากำหนด ร้อยละ ๑๐๐.๐๐ มีผลการอ่ านคิด 

วิเคราะห์และเขียนผ่านเกณฑ์ที่สถานศึกษากำหนด ร้อยละ ๕๙.๔๓ 

๑.๒ ผลการพัฒนาโดยภาพรวมของแต่ละมาตรฐาน 

 ตามที่ โรงเรียนได้กำหนดมาตรฐานสถานศึกษา ไว้ ๓ ด้าน สรุปภาพความสำเร็จ ได้ดังนี้  

 ๑) มาตรฐานด้านคุณภาพผู้เรียน  นักเรียนมีทักษะในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิด

คำนวณเป็นไปตามเกณฑ์ที ่โรงเรียนกำหนดในแต่ระดับชั ้น มีความสามารถในการคิดจำแนก แยกแยะ 

ใคร่ครวญไตร่ตรอง พิจารณาอย่างรอบคอบโดยใช้เหตุผลประกอบการตัดสินใจ มีการอภิปรายแลกเปลี่ยน

ความคิดเห็น และแก้ปัญหาอย่างมีเหตุผล มีความสามารถในการรวบรวมความรู้ได้ทั้งด้วยตนเองและการ

ทำงานเป็นทีม เชื่อมโยงองค์ความรู้   สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือพัฒนาตนเองในด้าน

การเรียนรู้ การสื่อสาร การทำงาน อย่างสร้างสรรค์ และมีคุณธรรมมีความก้าวหน้าในการเรียนรู้ตามหลักสตูร

สถานศึกษา รวมทั้งมีความก้าวหน้าในผลการทดสอบระดับชาติ หรือผลการทดสอบอื่น ๆมีความรู้ ทักษะ

พื้นฐานในการจัดการ เจตคติที่ดีพร้อมที่จะศึกษาต่อในระดับชั้นที่สูงขึ้น การทำงานหรืองานอาชีพมีพฤติกรรม

เป็นผู้ที่มีคุณธรรม จริยธรรม เคารพในกฎกติกา มีค่านิยมและจิตสำนึกตามที่สถานศึกษากำหนดโดยไม่ขัดต่อ

ข้อกฎหมายและวัฒนธรรมอันดีของสังคมมีความภูมิใจในท้องถิ่น เห็นคุณค่าของความเป็นไทย มีส่วนร่วมใน

การอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีไทยรวมทั้งภูมิปัญญาท้องถิ่น  ผู้เรียนยอมรับการอยู่ร่วมกันบนความแตกต่าง

ระหว่างบุคคลในด้าน เพศ วัย เชื้อชาติ ศาสนา ภาษาวัฒนธรรม ประเพณี มีการรักษาสุขภาพกาย สุขภาพจิต 

อารมณ์ และสังคม แสดงออกอย่างเหมาะสมในแต่ละช่วงวัยสามารถอยู่ร่วมกับคนอื่นอย่างมีความสุข เข้าใจ

ผู้อื่น ไม่มีความขัดแย้งกับผู้อื่น 

   ๒)  มาตรฐานด้านกระบวนการการบริหารและการจัดการเพื่อให้บรรลุตามกระบวนการบริหารและ

การจัดการคุณภาพของสถานศึกษา โรงเรียนบ้านทุ่งเหรียงมีการดำเนินการวิเคราะห์สภาพปัญหา ผลการจัด

การศึกษาที่ผ่านมา โดยใช้ข้อมูลฐานในการกำหนดเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจอย่างชัดเจน  ในดำเนินการ

พัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้าน ตามหลักสูตรสถานศึกษาทุกกลุ่มเป้าหมาย เชื่อมโยงกับชีวิตจริง 

จัดทำแผนพัฒนา คุณภาพจัดการศึกษา ดำเนินงานพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญ ทางด้านวิชาชีพ  

ตามความต้องการของครูและสถานศึกษา จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อต่อการจัดการเรยีนรู้

อย่างมีคุณภาพ และจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและการเรียนรู้ที่เหมาะสม



 

 

 
 

๓ 

กับสภาพของโรงเรียนบ้านทุ่งเหรียง โดยประเมินภาพความสำเร็จดังนี้ โรงเรียนมีเป้าหมายวิสัยทัศน์และ      

พันธกิจที่โรงเรียนกำหนดชัดเจนสอดคล้องกับบริบทของโรงเรียน สอดคล้องกับบริบทของโรงเรียน ความ

ต้องการของชุมชน  ท้องถิ่น วัตถุประสงค์ของแผนการศึกษาแห่งชาติ นโยบายของรัฐบาลและของต้นสังกัด 

รวมทั้งการวางแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาโดยนำแผนไปปฏิบัติ ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และ

ปรับปรุง พัฒนางานอย่างต่อเนื่อง มีการบริหารอัตรากำลัง ทรัพยากรทางการศึกษา และระบบดูแลช่ วยเหลือ

นักเรียน มีการนิเทศภายใน  นำข้อมูลมาใช้ในการพัฒนาบุคลากร และผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนในการวางแผน 

ปรับปรุง พัฒนาและร่วมกันรับผิดชอบต่อการจัดการศึกษามีการบริหารจัดการเกี่ยวกับงานวิชาการ พัฒนาและ

ปรับปรุงหลักสูตร กิจกรรมเสริมหลักสูตรที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้าน เชื่อมโยงวิถีชีวิตจริงและครอบคลุมทุก

กลุ่มเป้าหมาย มีการส่งเสริมสนับสนุนพัฒนาครูและบุคลากรตรงตามความต้องการเพื่อนำมาใช้ในการพัฒนา

งานและการเร ียนรู ้ของผู ้ เร ียนจ ัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพ ภายในและภายนอกห้องเร ียน และ

สภาพแวดล้อมทางสังคมที่เอื ้อต่อการจัดการเรียนรู้ของผู้เรียนอย่างมีคุณภาพ มีความปลอดภัยจัดระบบ

เทคโนโลยีสารสนเทศ สนับสนุนการบริหารจัดการ และการจัดการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับสภาพของโรงเรียน 

จัดหา พัฒนาและบริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ   

       ๓) มาตรฐานด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ โดยการดำเนินงาน/

โครงการ/กิจกรรมอย่างหลากหลาย มุ่งส่งเสริมให้ครูจัดการเรียนการสอนเน้นการปฏิบัติ (Active learning)  

ให้ผู้เรียนผ่านกระบวนการคิด ปฏิบัติจริง เพื่อนำไปสู่การเรียนรู้ที่ลึกซึ้งและคงทน ตามมาตรฐานและตัวชี้วัด

ของหลักสูตรสถานศึกษา ให้นักเรียนมีส่วนร่วม ครูรู้จักผู้เรียนเป็นรายบุคคล ดำเนินการตรวจสอบและประเมิน

ผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และนำผลมาพัฒนาผู้เรียน รวมทั้งร่วมกันแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และนำผลที่ได้มาปรับปรุง

การจัดการเรียนรู้ ครูมีแผนการจัดการเรียนรู้ที่สามารถนำไปใช้จัดกิจกรรมได้จริง ครูใช้สื่อและแหล่งเรียนรู้ มี

การบริหารจัดการชั ้นเรียนเชิงบวก เพื ่อให้เด็กรักการเรียนรู ้และเรียนรู ้ร่วมกันอย่างมีความสุข ครูร่วม

แลกเปลี่ยนเรียนรู้และนำข้อมูลมาร่วมพัฒนาปรับปรุงการจัดการเรียนรู้และสอนตามแผน ครูมีแผนการจัดการ

เรียนรู้ อีกทั้งปรับโครงสร้างรายวิชา หน่วยการเรียนรู้ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ สัดส่วนคะแนนแต่ละหน่วย 

กำหนดคุณลักษณะอันพึงประสงค์ท่ีสอดคล้องกับหน่วยการเรียนรู้  สนับสนุนให้ครูจัดการเรียนการสอนที่สร้าง

โอกาสให้นักเรียนทุกคนมีส่วนร่วม ได้ลงมือปฏิบัติจริงจนสรุปความรู้ได้ด้วยตนเอง จัดการเรียนการสอนที่เน้น

ทักษะการคิด เช่น จัดการเรียนรู้ด้วยโครงงาน ครูใช้สื่อการเรียนการสอน นวัตกรรมและเทคโนโลยี ภูมิปัญญา

ท้องถิ่น ครูทำงานวิจัยในชั้นเรียน ปีการศึกษาละ ๑ เรื่อง โดยมีประเด็นภาพความสำเร็จด้านกระบวนการ

จัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ดังนี้ ครูจัดการเรียนรู้ให้นักเรียนผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติ

จริง ให้นักเรียนนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้ มีแผนการจัดการเรียนรู้และจัดกิจกรรมสำหรับ



 

 

 
 

๔ 

นักเรียนที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ ให้นักเรียนได้ฝึกทักษะ ได้แสดงความคิดเห็น ได้แสดงออก เป็นผู้

สามารถสรุปองค์ความรู ้ นำเสนอผลงาน และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ ครูใช้สื ่อ เทคโนโลยี

สารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ รวมทั้งนำภูมิปัญญาท้องถิ่นมาใช้ในการจัดการเรียนรู้ นักเรียนได้แสวงหาความรู้

ด้วยตนเองจากสื่อที่หลากหลาย ครูมีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก เน้นการมีปฏิสัมพันธ์ ระหว่างเด็กกับ

ครู เด็กกับเด็ก เด็กรักการเรียนรู้ และสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุข ครูร่วมกันออกแบบการวัดผล

ประเมินผลเพื่อตรวจสอบ และประเมินผู้เรียนอย่างมีขั้นตอน ใช้เครื่องมือ วิธีการวัดและประเมินผลที่เหมาะสม 

พร้อมทั้งนำผลไปใช้พัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน ครูผู้สอนร่วมกันแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์  (PLC) 

เป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพและนำไปปรับปรุง / พัฒนาการจัดการเรียนรู้ 

         ในปีการศึกษา ๒๕๖๔ เป็นปีที่โรงเรียนบ้านทุ่งเหรียง ไม่สามารถจัดการเรียนการสอนแบบปกติได้ 

เนื่องจากตลอดทั้งปีการศึกษา ๒๕๖๔ เกิดสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา ๒๐๑๙ 

(Covid-๑๙) จึงมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการสอนตามบริบทของสถานศึกษา ภายใต้สถานการณ์ที่ต้องเฝ้าระวัง  

เพ่ือความปลอดภัยของทุกฝ่าย การจัดการเรียนการสอนมีทั้งรูปแบบ On site ตามความสมัครใจของผู้ปกครอง

ในการให้นักเรียนมาเรียนที่โรงเรียน  โดยพิจารณาจากครอบครัวที่ฉีดวัคซีนครบ ๒ เข็มครบทุกคน เมื่อ

โรงเรียนต้องปิดเรียนด้วยเหตุพิเศษ หากเปิดเรียนให้นักเรียนสามารถมาเรียนที่โรงเรียนได้จะต้องปฏิบัติตาม

มาตรการเว้นระยะห่างทางสังคม มีการปรับการจัดการเรียนการสอน ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ ในรูปแบบ 

On air, On line. On demand. และ On hand ผสมผสานกันตามความถนัด และความสามารถของครูผู้สอน 

รวมถึงความเหมาะสมในการจัดการเรียนการสอนกับนักเรียนในแต่ละระดับชั้น มีการจัดทำสื่อในรูปแบบคลิป

วีดีโอการสอนของครูผู้สอน จัดทำสื่อใบงาน ใบความรู้ แบบฝึกทักษะ รวมถึงชุดกิจกรรมการเรียน ที่เหมาะสม

ผู้เรียนในแต่ละระดับชั้น  โดยมีการนัดหมายให้ผู้ปกครองรับส่งใบงาน ในทุกวันจันทร์ของสัปดาห์  หรือตามนัด

หมายของครูผู้รับผิดชอบ ส่วนใหญ่การจัดการเรียนรู้จะเป็นรูปแบบ On hand เนื่องจากนักเรียนส่วนใหญน่ั้น  

ขาดความพร้อมของอุปกรณ์การเรียนทางไกล  และอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ โทรศัพท์มือถือ และสัญญาณอินเทอร์

เนต ในส่วนของการวัด และประเมินผลคุณภาพผู้เรียนได้ใช้แนวทางการวัดและประเมินคุณภาพผู้เรียน ตาม

หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช ๒๕๕๑ ภายใต้สถานการณ์การแพร่กระจายของเชื้อโรคโค

โรนา ๒๐๑๙ โดยศึกษาจากตัวชี้วัด และสาระการเรียนรู้แกนกลางต้องรู้ และควรรู้ตามหลักสูตรแกนกลาง

การศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช ๒๕๕๑ สำหรับการจัดการเรียนรู้ปีการศึกษา ๒๕๖๔ ภายใต้สถานการณ์การ

แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (Covid-๑๙)  จากสำนักวิชาการ และมาตรฐานการศึกษา

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกระทรวงศึกษาธิการ ในส่วนของการวัดและประเมินผลนั้น

เป็นไปตามแผนที่วางไว้เนื่องจากครูได้มีการวิเคราะห์ตัวชี้วัดที่ต้องรู้และควรรู้ ออกแบบการจัดการเรียนการ



 

 

 
 

๕ 

สอน การเก็บคะแนน การวัดประเมินผลเพื่อตัดสินคุณภาพผู้เรียน ด้วยวิธีการที่หลากหลายเหมาะสมและ

สอดคล้องกับสถานการณ์จากการประเมินตนเองของสถานศึกษา 

๑.๓ ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาโดยภาพรวมของสถานศึกษา 

 ทางโรงเรียนได้สรุปภาพรวมการดำเนินงานโดยสรุปเป็นจุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา ข้อเสนอแนะและ

แนวทางในการพัฒนาดังต่อไปนี้ 

จุดเด่น 

- ผู้เรียนมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากำหนด  ครูมีความมุ่งมั่นในการจัดการเรียน            
การสอน 

- โรงเรียนมีเป้าหมายวิสัยทัศน์ พันธกิจที่ชัดเจน สอดคล้องกับบริบทของโรงเรียนและชุมชน  

- ส่งเสริมสนับสนุนพัฒนาครูให้มีความรู้ความสามารถ 

- เป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้พัฒนาวิชาชีพ 

- ครูมีความตั้งใจในการจัดการเรียนการสอน โดยจัดกิจกรรมให้เด็กได้เรียนรู้ที่เน้นทักษะกระบวนกา ร 
ได้ลงมือปฏิบัติจริง 

 
จุดควรพัฒนา 

- การจัดการเรียนการสอนเพ่ือพัฒนาทักษะการคิด 

- การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับชาติ ONET 

- สื่อเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์อำนวยความสะดวก เช่น เครื่องพิมพ์ ยังไม่เพียงพอ 

- สภาพแวดล้อม แหล่งเรียนรู้ภายนอกห้องเรียนมีน้อย  

- ขาดการส่งเสริมให้ผู้เรียนได้แสวงหาความรู้จากสื่อเทคโนโลยีด้วยตนเอง  
 

ข้อเสนอแนะ 

- ส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนเพ่ือพัฒนาทักษะการคิด 

- ส่งเสริมการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับชาติ ONET 

- จัดหาและพัฒนาสื่อเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์  

- ปรับปรุงสภาพแวดล้อม แหล่งเรียนรู้ภายนอกห้องเรียน 

- ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้แสวงหาความรู้จากสื่อเทคโนโลยีด้วยตนเอง 
 
 
 



 

 

 
 

๖ 

แนวทางการพัฒนา/แผนที่จะพัฒนา 

- ส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาทักษะการคิด 

- ส่งเสริมการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับชาติ ONET 

- จัดหาคอมพิวเตอร์สำหรับครู 

- พัฒนาสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ เช่น แหล่งการเรียนรู้นอกห้องเรียน 

- ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้แสวงหาความรู้จากสื่อเทคโนโลยีด้วยตนเอง 

- พัฒนาการเรียนการสอนเพ่ือพัฒนาผลสัมฤทธิ์ในรายวิชาที่มีการประเมินผลระดับชาติ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

๗ 

 

 

 

 

 

 

 

ส่วนที่ ๒ 
รายละเอียดผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

๘ 

ส่วนที่ ๒ 
รายละเอียดผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา 

๒.๑ ข้อมูลทั่วไปของสถานศึกษา 
๑. ข้อมูลทั่วไป 

 ชื่อโรงเรียนบ้านทุ่งเหรียง   ตั้งอยู่ หมู่ ๒ ตำบล ยุโป อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา สังกัด 

สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต ๑ โทรศัพท์ 073299964    โทรสาร 073299964 

Email  thungriang2561@hotmail.com      Website :  www.thungriang.com 

เปิดสอนระดับชั้น อนุบาลปีที่ ๒ ถึงระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ ๖ 

 

๑.๑ ประวัติโรงเรียนโดยย่อ 

             โรงเรียนบ้านทุ่งเหรียง เป็นโรงเรียนขนาดเล็ก ตั้งอยู่ที่หมู่ ๒ ตำบลยุโป อำเภอเมืองยะลา จังหวัด

ยะลา ตั้งขึ้นเมื่อวันที่ ๔ พฤษภาคม ๒๔๙๖ โดยนายหะยีดาโอ๊ะ บือราแง ร่วมกับราษฎรหมู่ที่ ๒ ตำบลยุโป 

อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา ได้ร่วมกันบริจาคเงิน จำนวน ๔,๗๐๐ บาท ระยะทางห่างจากอำเภอเมืองยะลา 

๘ กิโลเมตร จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต ๑ ประมาณ ๙ กิโลเมตร โรงเรียนเริ่ม

ก่อตั้งและเปิดทำการสอนตั้งแต่วันที่ ๖ พฤษภาคม  พ.ศ. ๒๔๙๖ ทางราชการได้แต่งตั้งให้นายชู เพชรแท้ เป็น

ครูใหญ่ ปัจจุบันเปิดสอนตั้งแต่ชั ้นอนุบาล ๑ ถึง ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ มีนางสาวนิธิมา โยธาทิพย์ เป็น

ผู้อำนวยการโรงเรียน 

๑.๒ ข้อมูลชุมชนและอาชีพประชากร 

   การคมนาคม จากโรงเรียนบ้านทุ่งเหรียง ถึงอำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลาระยะทาง ๘ กิโลเมตร ใช้

เวลาไป – กลับ ๒๐ นาที สภาพเส้นทางไปมาสะดวก ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทำสวนยางพารา เป็นอันดับหนึ่ง 

รองลงมาอาชีพรับจ้าง 

๑.๓ วิสัยทัศน์ (VISION) 

โรงเรียนจัดการศึกษา ให้สอดคล้องกับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและความต้องการของ

ชุมชน โดยใช้แหล่งเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกโรงเรียนให้เต็มศักยภาพ เน้นนักเรียนมีความรู้คู่คุณธรรม  

จริยธรรม และสามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข โดยการยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
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๙ 

๑.๔ พันธกิจ  (MISSION) 

๑. จัดการศึกษาให้สอดคล้องกับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและความต้องการของชุมชน 
            ๒. ปรับปรุงสภาพแวดล้อมของโรงเรียนให้น่าอยู่ 
            ๓. ส่งเสริมและพัฒนา คุณธรรม จริยธรรมของบุคลากรในโรงเรียน 
            ๔. สนับสนุนส่งเสริมและพัฒนานักเรียน ให้มีความรู้ โดยใช้แหล่งเรียนรู้อย่างหลากหลาย 

 

๑.๕ เป้าหมาย (AIM) 

๑. นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้นและมีคุณลักษณะพึงประสงค์ตามที่กำหนดไว้ 
            ๒. บุคลากรในโรงเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม อุทิศตนเพื่อการศึกษา สร้างศรัทธาต่อสังคม 
            ๓. โรงเรียนมีสภาพแวดล้อมน่าอยู่ เอ้ือต่อการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 

๔. สนับสนุนและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของบุคลากร นักเรียน และชุมชน ตามปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 

 
๑.๖ อัตลักษณ์ (IDENTITY) 

          “คุณธรรม จริยธรรม นำความรู้” 

 
๑.๗ เอกลักษณ์ (UNIQUENESS) 

           “การมีสัมมาคารวะ” 

๒.๑.๑  ข้อมูลพื้นฐานของสถานศึกษา 
ชื่อโรงเรียน โรงเรียนบ้านทุ่งเหรียง   ที่ตั้งหมู่ที่  ๒  ตำบลยุโป  อำเภอเมือง  จังหวัดยะลา   
ชื่อผู้บริหาร นางสาวนิธิมา  โยธาทิพ   เบอร์โทรศัพท์ ๐๖๔ - ๙๑๐๔๕๑๑๕ 
Email :  thungriang2561@hotmail.com 
Website : www.thungriang.com 

จำนวนบุคลากร จำนวน ๑๐ คน ผู้บริหาร ๑ คน ข้าราชการครู จำนวน ๒ คน   

พนักงานราชการ จำนวน ๒ คน  อิสลามแบบเข้ม  ๒  คน  บุคลากรทางการศึกษาอ่ืนๆ  จำนวน ๓ คน 

โรงเรียนบ้านทุ่งเหรียงเปิดทำการสอนระดับชั้นปฐมวัยถึงระดับประถมศึกษาปีที่ ๖  
จำนวนนักเรียน ระดับปฐมวัย จำนวน ๑๑  คน  ระดับประถมศึกษา จำนวน ๕๖  คน 
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๑๐ 

๒.๑.๒  ข้อมูลบุคลากรของสถานศึกษา 
 ๒. ข้อมูลผู้บริหาร 

 ๑) ผู้อำนวยการโรงเรียน ชื่อ - สกุล  นางสาวนิธิมา โยธาทิพย์ วุฒิ การศึกษามหาบัณฑิต (กศ.ม.) 
     สาขา บริหารการศึกษา  
     โทรศัพท์ ๐๖๔ – ๙๑๐๕๑๑๕ หรอื ๐๙๘ – ๖๙๔๘๕๕๐ 
     E-mail : peeoyy@gmail.com 
     ดำรงตำแหน่งที่โรงเรียนนี้ ตั้งแต่วันที่ ๓ มกราคม ๒๕๕๗ จนถึงปัจจุบัน 
 ๒) รองผู้อำนวยการโรงเรียน  ........-.......... คน 
 
๒.๑.๓. ข้อมูลครูและบุคลากร 

 

ผู้บริหาร 

ผู้สอน  

เจ้าหน้าที่อ่ืน 

 

รวม คร ู พนักงานราชการ อิสลามแบบเข้ม 

๑ ๒ ๒ ๒ ๓ ๑๐ 

 

๒.๑.๔ รายละเอียดบุคลากร 

ที ่ ชื่อ – สกุล ตำแหน่ง วิชาเอก หน้าที่/สอน 

๑ นางสาวนิธิมา  โยธาทิพย์ ผู้อำนวยการ การบริหารการศึกษา บริหาร 

๒ นางวิจิตรตรา  อุศมา คร ู วิทยาศาสตร์สุขภาพ อนุบาล ๒ และ ๓ 

๓ นางสาวซูไฮนี  ดาจริง คร ู ประถมศึกษา ประถมศึกษาปีที่ ๑ 

๔ นางสาวนูรีซัน  อุเซ็ง พนักงานราชการ ภาษาไทย ประถมศึกษาปีที่ ๒ 

๕ นางสาวนูรฮีลาล  สาและ ครูอิสลามแบบเข้ม วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร ประถมศึกษาปีที่ ๓ 

๖ นางสาวอามีเน๊าะ  ดาวาลี ครูอิสลามแบบเข้ม การสอนอิสลามศึกษา ประถมศึกษาปีที่ ๔ 

๗ นางสาวอาซีซ๊ะ  มะลี พนักงานราชการ ภาษาไทย ประถมศึกษาปีที่ ๕ 
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๑๑ 

๘ นางสาวมารียะ  มะทา คร ู ภาษาอังกฤษ ประถมศึกษาปีที่ ๖ 

๙ นางนงนุช  ไชยศรี พนักงานธุรการ รัฐประศาสนศาสตร์ ธุรการโรงเรียน 

๑๐ นางปราณี  สุหลง นักการภารโรง ปวส.บัญช ี นักการ 

๑๑ นายสะมะอูล  บือราแง พนักงานรักษา

ความปลอดภัย 

ม.๖ 

 

รักษาความ

ปลอดภัย 

 

*จำนวนครูที่สอนวิชาตรงเอก....๕....คน คิดเป็นร้อยละ ๕๗  
*จำนวนครูที่สอนตรงความถนัด .๖... คน คิดเป็นร้อยละ ๘๕ 
 
๒.๑.๕. ข้อมูลผู้เรียน 

จำนวนนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๔  รวม ๗๙ คน (ข้อมูล ณ ๓๐ มกราคม ๒๕๖๕) 

 

ระดับชั้นเรียน 

 

จำนวนห้องเรียน 

จำนวนนักเรียน 

ชาย หญิง รวม 

อ.๒ ๑ ๓ ๑ ๔ 

อ.๓ ๑ ๒ ๕ ๗ 

รวม ๒ ๕ ๖ ๑๑ 

ป.๑ ๑ ๔ ๔ ๘ 

ป.๒ ๑ ๕ ๑ ๖ 

ป.๓ ๑ ๕ ๕ ๑๐ 

 
 
 



 

 

 
 

๑๒ 

 

ระดับชั้นเรียน 

 

จำนวนห้องเรียน 

จำนวนนักเรียน 

ชาย หญิง รวม 

ป.๔ ๑ ๔ ๔ ๘ 

ป.๕ ๑ ๒ ๗ ๙ 

ป.๖ ๑ ๗ ๖ ๑๕ 

รวม ๖ ๒๙ ๒๗ ๕๖ 

รวมทั้งสิ้น ๘ ๓๔ ๓๓ ๖๗ 

 
 
๒.๑.๖ ข้อมูลผลสัมฤทธิท์างการเรียนระดับสถานศึกษาเรียน  

 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ๙ กลุ่มสาระการเรียนรู้ทุกระดับชั้น (ป.๑-ป.๖) ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 

 

วิชา ป.๑ 
ผลสัมฤทธิ์ 

ป.๒ 
ผลสัมฤทธิ์ 

ป.๓ 
ผลสัมฤทธิ์ 

ป.๔ 
ผลสัมฤทธิ์ 

ป.๕ 
ผลสัมฤทธิ์ 

ป.๖ 
ผลสัมฤทธิ์ 

ค่าเฉลี่ย 
ผลสัมฤทธิ์ 

ภาษาไทย ๖๒.๕๐ ๖๖.๖๗ ๑๐๐.๐๐ ๖๒.๕๐ ๗๗.๗๘ ๓๓.๓๓   ๖๗.๑๓ 

คณิตศาสตร์ ๖๒.๕๐ ๕๐.๐๐ ๖๐.๐๐ ๕๐.๐๐ ๔๔.๔๔ ๒๐.๐๐ ๔๗.๘๒ 

วิทยาศาสตร์ ๕๐.๐๐ ๑๖.๖๗ ๑๐๐.๐๐ ๒๕.๐๐ ๖๖.๖๗ ๔๖.๖๗ ๕๐.๘๔ 

สังคมฯ ๗๕.๐๐ ๑๖.๖๗ ๑๐๐.๐๐ ๑๐๐.๐๐ ๑๐๐.๐๐ ๘๖.๖๗ ๘๐ 

ประวัติศาสตร์ ๗๕.๐๐ ๑๖.๖๗ ๑๐๐.๐๐ ๓๗.๕๐ ๘๘.๘๙ ๘๖.๖๗ ๖๗.๔๖ 

พลศึกษา ๖๒.๕๐ ๑๖.๖๗ ๑๐๐.๐๐ ๑๐๐.๐๐ ๑๐๐.๐๐ ๘๖.๖๗ ๗๘ 

ศิลปะ ๖๒.๕๐ ๖๖.๖๗ ๑๐๐.๐๐ ๑๐๐.๐๐ ๑๐๐.๐๐ ๘๖.๖๗ ๘๖ 

การงานฯ ๖๒.๕๐ ๑๖.๖๗ ๑๐๐.๐๐ ๑๐๐.๐๐ ๑๐๐.๐๐ ๘๖.๖๗ ๗๘ 

อังกฤษ ๗๕.๐๐ ๑๖.๖๗ ๘๐.๐๐ ๓๗.๕๐ ๑๐๐.๐๐ ๓๑.๒๕ ๕๗ 

 
 



 

 

 
 

๑๓ 

๒.๑.๗. ผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
 

ระดับชั้น จำนวน นร.
ทั้งหมด 

จำนวน/ร้อยละของนักเรียนตามระดับ
คุณภาพ 

(คุณลักษณะอันพึงประสงค์) 

ดีเยี่ยม ดี ผ่าน ไม่ผ่าน 

ประถมศึกษาปีที่ ๑ ๘ ๓ ๔ ๑ - 
ประถมศึกษาปีที่ ๒ ๖ ๓ ๒ ๑ - 

ประถมศึกษาปีที่ ๓ ๑๐ ๑ ๗ ๒ - 
ประถมศึกษาปีที่ ๔ ๘ ๑ ๖ ๑ - 

ประถมศึกษาปีที่ ๕ ๙ ๒ ๕ ๒ - 

ประถมศึกษาปีที่ ๖ ๑๕ ๒ ๘ ๕ - 
รวม ๕๖ ๑๒ ๓๒ ๑๒ - 

เฉลี่ยร้อยละ   ๒๑.๔๓ ๕๗.๑๔ ๒๑.๔๓ - 

๒.๑.๘.ผลการประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
 

ระดับชั้น 
จำนวน
นักเรียน
ทั้งหมด 

จำนวนนักเรียนตามระดับคุณภาพ  (กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน) 
ผ่าน ไม่ผ่าน 

จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ 

ป.๑ ๘ ๘ ๑ - - 
ป.๒ ๖ ๖ ๑ - - 

ป.๓ ๑ ๑ ๑ - - 
ป.๔ ๘ ๘ ๑ - - 

ป.๕ ๙ ๙ ๑ - - 

ป.๖ ๑๕ ๑๕ ๑ - - 
รวม ๕๖ ๕๖ ๑ - - 

 

 

 

 



 

 

 
 

๑๔ 

๒.๑.๙ ผลการทดสอบระดับชาติของผู้เรียน 

ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับข้ันพื้นฐาน O-NET  

ที ่ รายวิชา 

คะแนนเฉลี่ย 

ของโรงเรียน 

คะแนนเฉลี่ย 

สังกัด สพป. 

คะแนนเฉลี่ย 

ระดับประเทศ 

ปี ๒๕๖๓ ปี ๒๕๖๔ 
ปี 

๒๕๖๓ 

ปี 

๒๕๖๔ 

ปี 

๒๕๖๓ 

ปี 

๒๕๖๔ 

๑ ภาษาไทย ๓๑.๗๙ ๒๓.๔๐ ๕๔.๙๖ ๔๙.๕๔ ๕๖.๒๐ ๕๐.๓๘ 

๒ ภาษาอังกฤษ ๒๖.๒๕ ๒๓.๔๔ ๓๘.๘๗ ๓๕.๔๖ ๔๓.๕๕ ๓๙.๒๒ 

๓ คณิตศาสตร์ ๒๐.๘๓ ๒๗.๑๗ ๒๘.๕๙ ๓๕.๘๕ ๒๙.๙๙ ๓๖.๘๓ 

๔ วิทยาศาสตร์ ๓๐.๑๖ ๒๗.๕๐ ๓๗.๖๔ ๓๓.๖๘ ๓๘.๗๘ ๓๔.๓๑ 

รวมเฉลี่ย ๒๗.๒๖ ๒๕.๓๘ ๔๐.๐๑ ๓๙.๐๐ ๓๘.๗๘ ๔๐.๑๙ 

 

๒.๑.๑๐. ผลการประเมินการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (National Test : RT) 

ที ่ ด้าน 

คะแนนเฉลี่ย 

ของโรงเรียน 

คะแนนเฉลี่ย 

สังกัด สพป. 

คะแนนเฉลี่ย 

ระดับประเทศ 

ปี ๒๕๖๓ ปี ๒๕๖๔ ปี ๒๕๖๓ ปี ๒๕๖๔ ปี ๒๕๖๓ ปี ๒๕๖๔ 

๑ การอ่านออกเสียง ๔๖.๐๐ ๑๐.๐๐ ๗๔.๑๓ ๔๕.๑๔ ๗๔.๑๔ ๖๙.๙๕ 

๒ การอ่านรู้เรื่อง ๖๒.๘๐ ๗๘.๖๖ ๗๒.๒๓ ๖๔.๖๙ ๗๑.๘๖ ๗๒.๗๙ 

รวมเฉลี่ย ๕๓.๔๐ ๕๓.๔๐ ๔๔.๓๓ ๗๓.๑๘ ๕๕.๐๐ ๗๒.๐๐ 

 
 

 

 

 

 



 

 

 
 

๑๕ 

๒.๑.๑๑ ผลการประเมินการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (National Test : NT) 

 

ที ่ ด้าน 

คะแนนเฉลี่ย 
ของโรงเรียน 

คะแนนเฉลี่ย 
สังกัด สพป. 

คะแนนเฉลี่ย 
ระดับประเทศ 

ปี ๒๕๖๓ ปี ๒๕๖๔ 
ปี 

๒๕๖๓ 
ปี 

๒๕๖๔ 
ปี 

๒๕๖๓ 
ปี 

๒๕๖๔ 
๑ ความสามารถด้านภาษาด้านภาษา  ๒๕.๒๕ ๓๘.๐๐ ๔๑.๓๐ ๔๖.๑๐ ๔๐.๔๗ ๕๖.๑๔ 

๒ คะแนนเฉลี่ยของโรงเรียนด้านคำนวณ  ๓๒.๖๒ ๓๓.๒๘ ๔๗.๗๖ ๔๒.๖๗ ๔๗.๔๖ ๔๙.๔๔ 

๓ คะแนนเฉลี่ยของโรงเรียนด้านเหตุผล  - - - - - - 

รวมเฉลี่ย ๒๘.๖๓ 
 

๔๔.๕๓ 
 

๔๓.๙๗ 
 

 
๒.๑.๑๒. นักเรียนที่มีผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน ดับดีขึ้นไป จำแนกตามรายชั้น 
 

ระดับชั้น 
จำนวน
นักเรียน
ทั้งหมด 

จำนวนนักเรียนตามระดับคุณภาพ(การอ่านคิด วิเคราะห์ และเขียน) 
ดีเยี่ยม ด ี ผ่าน ไม่ผ่าน 

จำนวน ร้อยละ จำนวน 
ร้อย
ละ 

จำนวน 
ร้อย
ละ 

จำนวน 
ร้อย
ละ 

ป.๑ ๘ ๑ ๑๓ ๓ ๓๗.๕ ๘ - - - 

ป.๒ ๖ ๑ ๑๗ ๓ ๕ ๖ - - - 
ป.๓ ๑ ๒ ๒ ๔ ๔ ๑ - - - 

ป.๔ ๘ ๑ ๑๓ ๔ ๕ ๘ - - - 

ป.๕ ๙ ๑ ๑๑ ๔ ๔๔ ๙ - - - 
ป.๖ ๑๕ ๒ ๒ ๔ ๖๗ ๑๕ - - - 

รวม ๕๖ ๘ ๑๖ ๒๒ ๔๘ ๕๖ - - - 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

๑๖ 

๒.๑.๑๓ แหล่งเรียนรู้ภายในและภายนอกสถานศึกษา 

๑๓.๑ แหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน 
 

ที ่ แหล่งเรียนรู้ ความสำคัญ 

๑ ห้องสมุดโรงเรียน ใช้สำหรับสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนทุกกลุ่มสาระ 

๒ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ใช้สำหรับการจัดการเรียนการสอนกลุ่มสาระการงานอาชีพ และ
เทคโนโลยี 

3 ห้องพยาบาล ใช้สำหรับการให้คำปรึกษานักเรียนด้านสุขภาพ ให้บริการปฐม
พยาบาลเบื้องต้นแก่นักเรียน และใช้สำหรับสนับสนุนการจัดการ
เรียนการสอนกลุ่มสาระสุขศึกษา 

4 ห้องสหกรณ์ร้านค้า ใช้สำหรับสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนทุกกลุ่มสาระ 

5 โรงอาหาร ใช้สำหรับสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนทุกกลุ่มสาระ 

6 ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ใช้สำหรับสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนทุกกลุ่มสาระ 

 
๑๓.๒ แหล่งเรียนรู้ภายนอกสถานศึกษา 

 

ที ่ แหล่งเรียนรู้ ความสำคัญ 

๑ รพ.สต.ยุโป ใช้สำหรับให้ความรู้ด้านสุขภาพ และตรวจสุขภาพนักเรียน 

๒ มหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา ใช้สำหรับศึกษาเรียนรู้ในทุกกลุ่มสาระ ในทุกระดับ 

๓ สวนเกษตรลุงวินัย/ยุโป ใช้สำหรับสนับสนุนด้านเศรษฐกิจพอเพียง 

๔ ศูนย์วิทยาศาสตร์ ใช้สำหรับศึกษาเรียนรู้ในทุกกลุ่มสาระ ในทุกระดับ 

 

๒.๑.๑๔   ผลงานดีเด่นในรอบปีการศึกษา ๒๕๖๔ 

  - 

 

 
 
 
 
 



 

 

 
 

๑๗ 

๒.๒  ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา 
 

ที ่ มาตรฐาน ระดับคุณภาพ 

๑ คุณภาพของผู้เรียน ดีเลิศ 
๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ ดีเลิศ 

๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ดีเลิศ 

สรุปผลการประเมินในภาพรวมของสถานศึกษา ดีเลิศ 
 
 มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียน 

๑.๑ระดับคุณภาพ : ดีเลิศ  
๑.๒วิธีการ/กระบวนการพัฒนา 
 โรงเรียนกำหนดมาตรฐานการศึกษาด้านคุณภาพผู้เรียนจำนวน ๒ ด้านได้แก่ ด้านผลสัมฤทธิ์ทาง
วิชาการของผู้เรียน และด้านคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน ด้านผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการ มุ่งเน้นให้
นักเรียนมีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร การคิดคำนวณ รวมทั้งการมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ตามหลักสูตรสถานศึกษา มีความสามารถในการวิเคราะห์คิดอย่างมีวิจารณญาณ มีความสามารถในการสร้าง
นวัตกรรม การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร และการมีความรู้ทักษะเบื้องต้น เจตคติที่ดีต่องาน
อาชีพ สำหรับด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนมุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะ และค่านิยมที่ดีตามที่
สถานศึกษากำหนด มีความภูมิใจในท้องถิ่นความเป็นไทย การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและ
หลากหลาย และมีสุขภาพทางร่างกาย และจิตสังคม 
 (๑) ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียนในภาพรวมอยู่ในระดับ ดีเลิศ ซึ่งสถานศึกษามี การวิเคราะห์
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และได้กำหนดเป็นค่าเป้าหมายทางการเรียนโดยใช้ข้อมูลจากปีที่ผ่านมาเป็นค่า
เป้าหมาย เนื่องจากเกิดการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด ๒๐๑๙ (Covid - ๑๙)  ในปี ๒๕๖๔ จึงยังกำหนด
เป็นร้อยละ ๗๐ โดยปรากฏผล ดังนี้ 
 ผู้เรียนมีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิดคำนวณ อยู่ในระดับ ดีเลิศ ตาม
เกณฑ์การประเมินของสถานศึกษา ซึ่งทางโรงเรียนได้จัดทำโครงการส่งเสริมความสามารถในการอ่าน การ
เขียน เนื่องจากเกิดการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด ๒๐๑๙ (Covid - ๑๙)  ในปี ๒๕๖๔ การจัดกิจกรรม
ทำได้โดยให้ครูบูรณาการไปกับการจัดการเรียนการสอนแทนการจัดกิจกรรมร่วมกัน เช่น กิจกรรมวันสุนทรภู่ 
วันภาษาไทย ให้นักเรียนทำกิจกรรมตามใบงานที่ครูมอบหมาย รวมถึงการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของ
ครูด้วยวิธีการต่าง ๆ เพื่อพัฒนาความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิดคำนวณ ส่งผลให้
เป็นไปตามเป้าหมายท่ีกำหนด  
 มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี ่ยน ความคิดเห็น       
และแก้ปัญหา อยู่ในระดับ ดีเลิศ จากการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของครูที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทักษะการ



 

 

 
 

๑๘ 

คิด ผ่านกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่ให้เด็กได้ลงมือปฏิบัติผ่านกระบวนการต่าง ๆ ถึงแม้ว่าจะเป็นการ
จัดกิจกรรมที่มีผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่รบาดชองโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (Covid-๑๙) และ
จากการจัดโครงการพัฒนาผู้เรียนให้มีความสามารถด้านการคิดอย่างเป็นระบบ คิดสร้างส รรค์ ซึ ่งได้รับ
ผลกระทบ ส่งผลให้การจัดกิจกรรมไม่สามารถจัดได้ ผลการประเมินสูงกว่าเป้าหมาย 
 มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม อยู่ในระดับ ดีเลิศ จากการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ส่งเสริมให้
นักเรียนได้สร้างสรรค์ผลงาน นวัตกรรมใหม่ ๆ นักเรียนสามารถนำเสนอผลงานได้ตามเกณฑ์ท่ีครูตั้งไว้ โดยครู
สนับสนุนให้นักเรียนได้สร้างสรรค์ผลงานตามความคิด จินตนาการ นำเสนอผลงานอธิบายขั้นตอนการทำงาน
ได้ จากการจัดการเรียนรู้ที่ส่งเสริมให้นักเรียนได้สร้างสรรค์งาน นักเรียนสามารถสร้างสรรค์ผลงานได้เหมาะสม
ตามวัย ผลการเมินสูงกว่าเป้าหมาย 
 มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร อยู่ในระดับ ดีเลิศ จากการดำเนินการ
จัดกิจกรรมพัฒนาความสามารถในการใช้เทคโนโลยี และจากการประเมินพบว่านักเรียนมีความสามารถตามที่
กำหนด ซึ่งปัญหาจากความยากลำบากในการจัดการศึกษาในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (Covid-๑๙) ทำให้มีการใช้เทคโนโลยีแอพลิเคชันต่าง ๆ เป็นช่องทางในการสื่อสารกัน
ระหว่างครู ผู้ปกครอง และนักเรียน จึงเป็นสถานการณ์ที่ได้ฝึกทักษะนักเรียนไปในตัวอีกรูปแบบหนึ่ง ผลการ
ประเมินสูงกว่าเป้าหมาย 
 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา อยู่ในระดับ ดี โดยกำหนดการพิจารณาด้วยการ
ตั้งค่าเป้าหมายไว้ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ว่า นักเรียนไม่ต่ำกว่า ร้อยละ ๗๐ จะต้องมี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้อยู่ในระดับดีขึ ้นไป และจากการวัดประเมินผล พบว่า 
นักเรียนร้อยละ ๖๗. ๑๓ มีผลการเรียนภาษาไทยอยู่ในระดับดีขึ้นไป  ร้อยละ ๔๘ มีผลการเรียนคณิตศาสตร์ 
อยู่ในระดับดีข้ึนไป ร้อยละ  ๔๖.๖๗ มีผลการเรียนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อยู่ในระดับดีข้ึนไปร้อยละ ๘๐ 
มีผลการเรียนสังคมศึกษา อยู่ในระดับดีข้ึนไป  ร้อยละ ๘๖ มีผลการเรียนศิลปะ อยู่ในระดับดีขึ้นไปร้อยละ ๗๘ 
มีผลการเรียนสุขศึกษา อยู่ในระดับดีขึ้นไป  ร้อยละ ๗๘ มีผลการเรียนการงานอาชีพและเทคโนโลยี อยู่ใน
ระดับดีขึ้นไป ร้อยละ ๕๗  มีผลการเรียนภาษาอังกฤษอยู่ในระดับดีขึ้นไป  สรุปได้ว่าผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ตามหลักสูตรสถานศึกษาในบางรายวิชาสูงกว่าค่าเป้าหมายและในบางรายวิชาต่ำกว่าค่าเป้าหมายที่กำหนดไว้ 
 (๒) คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนในภาพรวม อยู่ในระดับ ดีเลิศ มีรายละเอียด ดังต่อไปนี้ 
การมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน อยู่ในระดับดีเลิศ พบว่า นักเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ตาม
เกณฑ์ท่ีสถานศึกษากำหนด ถึงแม้ว่า ครู นักเรียน และผู้ปกครอง จะเผชิญกับสถานการณ์ การแพร่ระบาดของ
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (Covid-๑๙) ซึ่งส่งผลกระทบต่อการจัดการศึกษา และคุณภาพการศึกษาอย่าง
ชัดเจน แต่ทางโรงเรียนได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดี จากผู้ปกครอง เช่น มารับใบงานตามเวลาที่กำหนดการ
และมีการซักถามข้อสงสัยในการทำใบงานในกลุ่มไลน์ แสดงให้เห็นถึงความมีวินัยในตนเอง  และความ
กระตือรือร้น ในการรับส่งใบงานและแสดงความรับผิดชอบ ในการทำงานส่งทุกสัปดาห์ การตรงต่อเวลในการ



 

 

 
 

๑๙ 

มารับและส่งใบงาน  นอกจากนี้ทางโรงเรียนได้จัดกิจกรรมตามโครงการสร้างคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีเพ่ือ
ฝึกฝนนักเรียนให้เป็นผู้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ผลการประเมินสูงกว่าเป้าหมาย 
 ด้านความภาคภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย อยู่ในระดับดีเลิศ ซึ่งโรงเรียนได้จัดกิ จกรรมตาม
โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม จริยธรรมให้นักเรียน ผ่านกิจกรรม    ต่าง ๆ  มีความภาคภูมิใจในท้องถิ่น 
เห็นคุณค่าของความเป็นไทย มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นและประเพณีไทยซึ่งผลการ
ประเมินสูงกว่าค่าเป้าหมายที่วางไว้  
 ด้านการยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย อยู่ในระดับดีเลิศ ซึ่งโรงเรียนได้จัด 
กิจกรรมประชาธิปไตยในโรงเรียน มีสภานักเรียน ให้นักเรียนได้มีการเลือกตั้งประธานนักเรียน เพ่ือส่งเสริมให้
เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งร่างกายจิตใจสติปัญญาความรู้และคุณธรรมมีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการดำรงชีวิต
สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุขยอมรับการอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างระหว่างบุคคลในด้านเพศวัย
เชื้อชาติศาสนาภาษาวัฒนธรรมประเพณีผลการประเมินบรรลุเป้าหมาย 
 ด้านสุขภาวะทางร่างกายและลักษณะจิตสังคม อยู่ในระดับดีเลิศ โรงเรียนจัดโครงการพัฒนาผู้เรียนให้
มีสุขนิสัย สุขภาพกาย สุขภาพจิตและมีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี  โครงการพัฒนาผู้เรียนให้มีสุนทรียภาพด้านกีฬา มี
กิจกรรมสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมต่าง ๆ ให้นักเรียนผู้ปกครอง และบุคลากรในโรงเรียนห่างไกลอบายมุข ผล
จากการประเมินโครงการพบว่าหลายกิจกรรมไม่สามารถจัดได้เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติด
เชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (Covid-๑๙) เช่นค่ายลูกเสือเนตรนารีการแข่งขันกีฬา กิจกรรมรวมกลุ่มต่างๆ ที่ถูก
ปลูกฝังมาอย่างยาวนานส่งผลให้พฤติกรรมของนักเรียนเป็นไปในเชิงบวกและส่งผลให้การประเมินสูงกว่า
เป้าหมายทีต่ั้งไว้    
 
๑.๓. ผลการดำเนินงาน 
 จากการดำเนินการตามโครงการยกระดับผมสัมฤทธิ์ทางการเรียน ทำให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
ผู้เรียนใน ๘ กลุ่มสาระการเรียนรู้ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ อยู่ในระดับ ปานกลาง ผลการประเมินความสามารถใน
การอ่าน (RT) ในภาพรวมคิดเป็นร้อยละ ๗๘.๖๖ ด้านการอ่านออกเสียง คะแนนเฉลี่ย ๑๐.๐๐ การอ่านรู้เรื่อง 
โดยคะแนนรายด้าน และภาพรวมเฉลี่ย สูงกว่าระดับเขตพ้ืนที่ จังหวัด และประเทศ และการอ่านออกเสียงใน
ภาพรวมมีคะแนนต่ำกว่าระดับเขตพ้ืนที่ จังหวัด และประเทศ 
 ผลการทดสอบความสามารถพื้นฐานระดับชาติ (NT) คะแนนเฉลี่ย ความสามารถด้านภาษาไทย 
คะแนนเฉลี่ย ๓๘.๐๐ และความสามารถด้านคณิตศาสตร์ คะแนนเฉลี่ย ๓๓.๒๘ ทุกด้านต่ำกว่าระดับเขตพ้ืนที่ 
ระดับจังหวัด และระดับประเทศและคะแนนเฉลี่ยทุกด้านสูงขึ้นจากปีการศึกษาที่ผ่านมา 
  ผลการทดสอบการศึกษาระดับชาติขั ้นพื้นฐาน (O-NET)  ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ได้คะแนนเฉลี่ย 
๒๕.๓๗  ลดลง  ๑.๘๘  ต่ำกว่าคะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ โดยกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ได้คะแนนเฉลี่ย 
๒๓.๔๐ ลดลง  ๐๘. ๓๙ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ ได้คะแนนเฉลี่ย๒๓.๔๔ ลดลง  ๐๒.๘๑ กลุ่มสาระ            



 

 

 
 

๒๐ 

การเรียนรู้คณิตศาสตร์ ได้คะแนนเฉลี่ย ๒๗.๑๗  เพ่ิมข้ึน ๐๖.๓๔ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ได้คะแนน
เฉลี่ย ๒๗.๕๐ ลดลง ๐๒.๖๖  
๑.๔ แผนงาน/แนวทางพัฒนาคุณภาพเพื่อยกระดับให้สูงข้ึน 

- โรงเรียนเร่งพัฒนาการอ่าน การเขียน การคิดคำนวณและการคิดวิเคราะห์ 

- โรงเรียนศึกษาวิเคราะห์สาเหตุที่ทำให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและผลการประเมินระดับชาติในบาง
กลุ่มสาระลดลง โดยวิเคราะห์ทั้งในภาพรวมของโรงเรียนและผู้เรียนรายบุคคล เพื่อนำผลมาพัฒนา
ปรับปรุงการจัดการศึกษาในปีการศึกษาต่อไป 

- โรงเรียนพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ด้านความใฝ่รู้ใฝ่เรียน ความมีระเบียบวินัยและ
ความรับผิดชอบให้มากยิ่งขึ้น 

๑.๕. ข้อมูลหลักฐานเอกสารสนับสนุน 
  เอกสารเชิงประจักษ์ท่ีสนับสนุนผลการประเมินตนเองใน มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพผู้เรียน ได้แก่  

- หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนบ้านทุ่งเหรียงพุทธศักราช  ๒๕๖๔  ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช  ๒๕๕๑  (ฉบับปรับปรุง ๒๕๖๐) 

- แผนการจัดการเรียนรู้และบันทึกผลหลังสอน 

- แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

- รายงานโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

- รายงานโครงการคุณธรรม จริยธรรม 

- รายงานโครงการชุมชนสัมพันธ์ 

- รายงานโครงการพัฒนาผู้เรียนให้มีสุนทรียภาพทางกีฬา 

- รายงานโครงการโครงการส่งเสริมความสามารถในการอ่าน การเขียน 

- รายงานโครงการโครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 

- รายงานโครงการโครงการห้องสมุดมีชีวิต 

- รูปภาพกิจกรรมต่าง ๆ ได้แก่ จิตอาสาและบำเพ็ญประโยชน์   

- รายงานการเยี่ยมบ้าน 

- บันทึกการอ่าน  

- รายงานผลการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 

- รายงานผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (O-NET) ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 

- รายงานผลการทดสอบความสามารถพ้ืนฐานระดับชาติ (NT) ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 

- รายงานผลการทดสอบความสามารถในการอ่าน (RT) ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 

- ผลการอ่าน การเขียน ฐานข้อมูล emes ปีการศึกษา ๒๕๖๔ ภาคเรียนที่ ๑ และภาคเรียนที่ ๒ 

- รูปภาพ/โครงการ/กิจกรรม  



 

 

 
 

๒๑ 

 
๑.๖ จุดเด่น 
 ผู้เรียนมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรมตามที่สถานศึกษากำหนด มีความซื่อสัตย์
และมีจิตสำนึกความเป็นพลเมืองที่ดี  
 
๑.๗ จุดควรพัฒนา 

- ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนลดลงในบางรายวิชา และมีผลคะแนนการประเมินระดับชาติ O-net 
ต่ำกว่าคะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ  กลุ่มสาระ คือ ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย  วิทยาศาสตร์ และ
ประวัติศาสตร์ 

- ผู้เรียนควรได้รับการพัฒนาความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ การประยุกต์ การมี
วิจารณญาณ การแก้ปัญหาด้วยตนเองและมีความคิดสร้างสรรค์ให้มากยิ่งขึ้น 

- ผลการประเมินระดับชาติ 

- กิจกรรมที่มุ่งเน้นยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

- กิจกรรมด้านการอ่าน การเขียน คำนวณให้กับผู้เรียนเรียนร่วม 

- ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ของผู้เรียน 

- การพัฒนาความสามารถภาษาอังกฤษของผู้เรียน 

- ความสามารถในการจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษของครูผู้สอน 

 

๑.๘ข้อเสนอแนะ 

- โครงการ/กิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นการพัฒนาผู้เรียนเป็นรายบุคคล 

- โครงการพัฒนาบุคลากร โดยใช้กระบวนการ PDCA  

- จัดทำแผนการพัฒนาครูให้เป็นครูมืออาชีพ 

- กิจกรรมปรับภูมิทัศน์ ปรับปรุงอาคารเรียนและสภาพแวดล้อม 

- โครงการพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียน 

- กิจกรรมส่งเสริมจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ Active learning 

๑.๙ แผนงาน/แนวทางพัฒนาคุณภาพเพื่อยกระดับให้สูงข้ึน 

- โรงเรียนเร่งพัฒนาการอ่าน การเขียน การคิดคำนวณและการคิดวิเคราะห์ 

- โรงเรียนศึกษาวิเคราะห์สาเหตุที่ทำให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและผลการประเมินระดับชาติในบา ง
กลุ่มสาระลดลง โดยวิเคราะห์ทั้งในภาพรวมของโรงเรียนและผู้เรียนรายบุคคล เพื่อนำผลมาพัฒนา
ปรับปรุงการจัดการศึกษาในปีการศึกษาต่อไป 



 

 

 
 

๒๒ 

- โรงเรียนพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ด้านความใฝ่รู้ใฝ่เรียน ความมีระเบียบวินัยและ
ความรับผิดชอบให้มากยิ่งขึ้น 

 

มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ 

     ๒.๑ ระดับคุณภาพ : ดีเลิศ   
๒.๒ วิธีการ/กระบวนการพัฒนา 

 (๑) มีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจที่สถานศึกษากำหนดชัดเจน สอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษา 
สามารถปฏิบัติได้จริง อยู่ในระดับดีเลิศ  โรงเรียนบ้านทุ่งเหรียงมีการกำหนดทิศทางการจัดการศึกษาที่
ประกอบด้วย วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย และกลยุทธ์ โดยจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ระยะ ๔ ปี  
ที ่สอดคล้องกับนโยบายของชาติและสำนักงานเขตพื ้นที ่การศึกษาประถมศึกษายะลาเขต ๑โรงเรียน         
บ้านทุ่งเหรียง กำหนดกลยุทธ์เพื่อพัฒนาโดยแต่งตั้งคณะกรรมการจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย (คณะครู 
ผู้บริหาร คณะกรรมการสถานศึกษา ผู้แทนชุมชน ผู้ทรงคุณวุฒิ) มีการจัดประชุมคณะกรรมการพิจารณา และ
ระดมความคิดเห็นดังนี้ ศึกษาวิเคราะห์สภาพปัญหา และความต้องการจำเป็นของโรงเรียนอย่างเป็นระบบ 
โดยใช้ข้อมูลตามสภาพจริง กำหนดกลยุทธ์ วิเคราะห์สภาพแวดล้อมโดยใช้เทคนิค swot analysis ทบทวนผล
การดำเนินงานที่ผ่านมา เช่น สรุปการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ และรายงานประเมินตนเอง (SAR) 
กำหนดวิสัยทัศน์พันธกิจ และเป้าหมายด้านต่าง ๆ โดยมุ่งเน้นที่คุณภาพผู้เรียนที่สะท้อนคุณภาพความสำเร็จ
อย่างชัดเจน และเป็นรูปธรรม โดยทุกฝ่ายมีส่วนร่วม นำเสนอแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาเสนอต่อ
คณะกรรมการสถานศึกษาพิจารณาให้ความเห็นชอบดำเนินการ มีการใช้ข้อมูลเป็นฐานในการกำหนด
เป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจอย่างชัดเจนตามสภาพบริบทและสภาพปัญหาที่พบในปีการศึกษาที่ผ่านมาแล้ว
นำมากำหนดไว้ในแผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔   
  (๒) มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา ที่ส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาตาม
มาตรฐานของสถานศึกษาที่ได้กำหนดค่าเป้าหมายความสำเร็จไว้ อยู่ในระดับดีเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่งเหรียงมี
การจัดโครงสร้างการบริหารงานโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน(School based Management)ออกเป็น ๔ กลุ่มงาน 
ประกอบด้วย กลุ่มบริหารวิชาการ กลุ่มบริหารงบประมาณ กลุ่มบริหารบุคคล และกลุ่มบริหารทั่วไป กำกับ
ดูแลองค์กรและพัฒนากระบวนการบริหารจัดการ ยึดหลักธรรมาภิบาล เน้นการบริหารสร้างเครือข่ายการมี
ส่วนร่วมจัดการศึกษา และบริหารงานแบบมีส่วนร่วม ใช้ระบบการบริหารงานด้วยวงจรเดมมิ่ง (Deming 
Cycle) เป็นกระบวนการบริหารเพ่ือพัฒนาศักยภาพผู้เรียน ครู ผู้บริหาร มีการแต่งตั้งคณะกรรมการวิเคราะห์ 
SWOT ร่วมกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียวางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา แผนปฏิบัติการประจำปี ดำเนินการตาม
แผนที่วางไว้  นิเทศ กำกับ ติดตามประเมินผล การปฏิบัติงานเป็นระยะ รายงานผลการปฏิบัติงานนำผลที่
ได้มาปรับปรุง และพัฒนางาน ให้มีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง  มีการปรับปรุงโครงสร้างการบริหารงาน
กำหนดขอบข่ายภาระงาน มีระบบประกันคุณภาพภายในที่ขับเคลื่อนโดยใช้วงจรคุณภาพ PDCA ภายใต้การ
จัดโครงการบริหารงบประมาณ และการระดมทรัพยากรเพ่ือพัฒนาการศึกษา โครงการสัมพันธ์ชุมชน  บริหาร



 

 

 
 

๒๓ 

จัดการองค์กรภายใต้พันธสัญญาซื่อสัตย์สุจริต เปิดเผยข้อมูลสาธารณะการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการดำเนินงาน ITA Online 
 (๓) การดำเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนอย่างรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษาและ
ทุกกลุ่มเป้าหมาย ซึ่งดูได้จากผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทั้ง ๘ กลุ่มสาระการเรียนรู้ที่มีค่าคะแนนเฉลี่ยสูงกว่าค่า
เป้าหมายที่กำหนดไว้ และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียนที่อยู่ในระดับยอดเยี่ ยม ภายใต้โครงการ
โรงเรียนคุณธรรม มีการตรวจสอบการเรียนรู้ตลอดเวลามีรายงานผลการใช้หลักสูตรแต่งตั้งคณะกรรมการ
ปรับปรุงหลักสูตร ปรับปรุงระเบียบวิธีการวัดประเมินผล ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดย
บทบาทครูเป็นผู้อำนวยความสะดวกผู้นำการเรียนรู้ และผู้ให้คำแนะนำปรึกษา มีการนิเทศโดยผู้บริหาร และ
คณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งเข้านิเทศให้คำแนะนำในกระบวนการจัดการเรียนการสอนของครูโดยเป็นการ
นิเทศแบบหลากหลาย ผู้นิเทศและผู้รับการนิเทศการเป็นกัลยาณมิตรที่ดีต่อกันมีการรับฟังความคิดเห็นซึ่งกัน 
และกันเพื่อพัฒนางานและพัฒนาการจัดการเรียนการสอนให้ดีขึ้นอย่ างเป็นระบบนำผลสะท้อนไปปรับปรุง
พัฒนาการเรียนการสอนต่อไป    
 (๔) การพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ อยู่ในระดับดีเลิศจะทำโครงการพัฒนา
และเสริมสร้างศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา มีการแต่งตั้งความดีความชอบให้รางวัลยกย่องชมเชย
สร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน ในภาพรวมส่งผลให้ครูและบุคลากรมีความเชี่ยวชาญ จากการดำเนินโครงการ
พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา สนับสนุนการปฏิบัติงานครู และบุคลากรทุกคนเข้ารับการอบรมพัฒนา
ตนเองทางออนไลน์ เช่น หลักสูตรสถานศึกษาปลอดภัย หลักสูตรการสอนเฉพาะวิชาของตน ด้านการบริหาร
จัดการส่งเสริมสนับสนุนให้ครูจัดทำสื่อการเรียนการสอน ในรูปแบบต่าง ๆ ตามความเหมาะสมกับรายวิชา 
และชั้นเรียน เพื่อใช้ในการสอนทั้งรูปแบบ On site, On Hand, On Line, On Demand, ผลการดำเนินงาน
บรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้ มีคณะกรรมการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของ
ข้าราชการครูภาคเรียนละ ๑ ครั้งเพ่ือตรวจสอบประมวลผลการปฏิบัติงานของครู 
 (๕) มีการจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ อยู่ใน
ระดับดีเลิศ จัดทำโครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ และปรับปรุงอาคาร สถานที่ สิ ่งแวดล้อมในสถานศึกษา 
โครงการจัดซื้อ จัดหาและซ่อมบำรุงวัสดุอุปกรณ์การจัดการเรียนการสอน โดยโรงเรียนบ้านทุ่งเหรียงมีอาคาร
เรียน ๒ หลังที่มีความพร้อมสำหรับการจัดการเรียนรู้และการจัดกิจกรรมต่าง ๆ โดยในปีการศึกษา ๒๕๖๔ ได้
มีการพัฒนาทาสีอาคารเรียน ทาสีห้องเรียน พัฒนาห้องปฏิบัติการต่าง ๆ ให้เอื้อต่อการเรียนรู้ ทุกกลุ่มสาระ
การเรียนรู้ มีพื้นที่พอเพียงเหมาะสม ทันสมัย มีสิ่งอำนวยความสะดวกพอเพียง อยู่ในสภาพการใช้งานได้ดี 
บริเวณท่ัวไปสะอาดสวยงาม มีต้นไม้ร่มรื่น มีสวนหย่อม มีที่ให้นักเรียนได้พักผ่อนเพียงพอต่อความต้องการของ
นักเรียน จัดเตรียมสถานที่ภายในโรงเรียน ตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ 
จัดบรรยากาศสภาพแวดล้อมทางกายภาพที่เน้นความสะอาด ความปลอดภัย และความสวยงามให้เป็นแหล่ง
เรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้     



 

 

 
 

๒๔ 

 (๖) จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ โรงเรียนมีการ
จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ โดยการจัดโครงการ
จัดหาและซ่อมแซมวัสดุอุปกรณ์การเรียนการสอน หาสื่อเทคโนโลยีที่เอื้อและสนับสนุนการจัดการเรียนรู้ของ
ผู้เรียน และปลูกฝังให้ผู้เรียนมีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑  สามารถใช้สื่อ เทคโนโลยีในการค้นคว้าหา
ความรู้เพิ่มเติมด้วยตนเองได้ มีการพัฒนาและการบริการเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อใช้ในการบริหารจัดการที่
เหมาะสมกับสภาพของสถานศึกษา โดยเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ และแจ้งข่าวสารข้อมูลด้านการจัดการเรียน
การสอนหรือการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ภายในโรงเรียน ผ่านทางเว็บไซต์และ Facebook ของโรงเรียน รวมทั้ง
สนับสนุนให้ครูและบุคลากรใช้การสื่อสารผ่าน Line  เพื่อการดำเนินงานในระบบการบริหารจัดการอย่าง
รวดเร็ว 
 ๒.๓. ผลการดำเนินงาน 
 (๑) โรงเรียนมีเป้าหมาย วิสัยทัศน์และพันธกิจสอดคล้องกับบริบทสถานศึกษา สภาพปัญหา           
ความต้องการพัฒนาของสถานศึกษา นโยบายการปฏิรูปการศึกษา ความต้องการของชุมชนท้องถิ่น และ
สอดคล้องกับแนวทางการปฏิรูปตามแผนการศึกษาชาติและทันต่อการเปลี่ยนแปลง อยู่ในระดับคุณภาพ ดีเลิศ 
 (๒) โรงเรียนมีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษาอย่างเป็นระบบทั้งในส่วนการวางแผน
พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาและการนำแผนไปปฏิบัติเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้สอดคล้องกับสภาพ
ปัญหาความต้องการและนโยบายการปฏิรูปการศึกษามีคณะทำงานติดตามตรวจสอบประเมินผลคุณภาพ
ภายในและปรับปรุงพัฒนางานอย่างต่อเนื่อง มีการบริหารอัตรากำลัง ทรัพยากรทางการศึกษา และระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน มีระบบการนิเทศภายใน มีการนำข้อมูลมาใช้ในการพัฒนา บุคลากรและผู้ที่เกี่ยวข้องทุก
ฝ่ายมีส่วนร่วมในการวางแผน ปรับปรุง และพัฒนา และร่วมรับผิดชอบต่อผลการจั ดการศึกษา อยู่ในระดับ
คุณภาพ ดีเลิศ 
 (๓) โรงเรียนมีหลักสูตรสถานศึกษาที่ปรับปรุงแก้ไขให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงและความต้องการ            
ของผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง มีการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้าน มีการจัดหลักสูตร
เชื่อมโยงกับวิถีชีวิตจริง และครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมาย พร้อมทั้งประเมินผลและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง อยู่ใน
ระดับคุณภาพ ดีเลิศ 
 (๔) โรงเร ียนม ีคร ูและบ ุคลากรท ี ่ม ีความร ู ้ตามมาตรฐานว ิชาช ีพและพร้ อมพัฒนาตนเอง                
อย่างต่อเนื่อง ครูจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญด้วยรูปแบบที่หลากหลายและมีประสิทธิภาพ มีการจัด
ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพมาใช้พัฒนางานและการเรียนรู้ของผู้เรียน อยู่ในระดับคุณภาพ ดีเลิศ 
 (๕) โรงเรียนมีสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกทั้งภายในและภายนอกห้องเรียนให้เพียงพอ 
เอื ้อต่อการจัดการเรียนรู ้และปลอดภัย มีห้องเรียนและห้องปฏิบัติการ (ห้องพิเศษ) ต่าง ๆ ที ่เอื ้อต่อ              
การจัดการเรียนรู้อยู่ในระดับคุณภาพ ดีเลิศ 
 (๖) โรงเรียนมีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ โดย
การจัดหาสื่อเทคโนโลยีที่เอื้อและสนับสนุนการจัดการเรียนรู้ของผู้เรียนโดยส่งเสริมให้ทุกระดับชั้นมีโทรทัศน์



 

 

 
 

๒๕ 

และกล่องรับสัญญาณเพื่อใช้ในการจัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV)  สนับสนุนให้มีระบบ
อินเทอร์เน็ตเพื่อใช้ในการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ ที่เหมาะสมกับบริบทของสถานศึกษา มีการ
พัฒนาและการบริการเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อใช้ในการบริหารจัดการที่เหมาะสมกับสภาพของสถานศึกษา 
และมีข้อมูลสารสนเทศถูกต้อง ครบถ้วนและเป็นปัจจุบัน อยู่ในระดับคุณภาพ ดีเลิศ 
 

๒.๔ แหล่งข้อมูล/หลักฐาน 
 เอกสารเชิงประจักษ์ที่สนับสนุนผลการประเมินตนเองใน มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการ
จัดการ ได้แก่ 

- แผนปฏิบัติการประจำปี 

- แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

- หลักสูตรสถานศึกษา 

- บันทึกการนิเทศภายใน 

- รายงานโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ 

- รายงานโครงการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในโรงเรียน 

- รายงานโครงการบริหารงบประมาณ 

- รายงานโครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 

- รายงานโครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้และปรับปรุงอาคารสถานที่ 

- รายงานโครงการสัมพันธ์ชุมชน 

- รายงานโครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 

- วุฒิบัตรและเกียรติบัตรผลงานครู 

- รายงานสรุปการอบรม 

- รายงานข้อมูลสารสนเทศ 

- Facebook ของโรงเรียน 

- รูปภาพโครงการ/กิจกรรม/อ่ืน ๆ  
๒.๕ จุดเด่น 

- โรงเรียนมีการกำหนดเป้าหมาย วิสัยทัศน์และพันธกิจของสถานศึกษาที่ชัดเจน เป็นรูปธรรมและ 
สามารถนำไปปรับใช้กับการบริหารจัดการสถานศึกษาได้จริง 

- ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษาร่วมกับผู้ปกครองและชุมชนร่วมกันบริหารจัดการศึกษาให้มี
คุณภาพทั้งระบบ 

- ครูและบุคลากรทางการศึกษามีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพและสามารถใช้เทคโนโลยีในการจัดการ
เรียนการสอนให้แก่ผู้เรียนและการปฏิบัติงานในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ 



 

 

 
 

๒๖ 

- โรงเรียนมีสภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกห้องเรียนที่สวยงาม และเอ้ือต่อการเรียนรู้ของผู้เรียน 
 
๒.๖ จุดที่ควรพัฒนา 

- ครูและบุคลากรขาดความรู้ความสามารถในการจัดชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) มาใช้พัฒนา
งานและการเรียนรู้ของผู้เรียน และเปิดโอกาสให้ทุกคนมีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่อง 

- โรงเรียนขาดการกำกับ ติดตามและนิเทศการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง 
 

๒.๗ แผนงาน/แนวทางพัฒนาคุณภาพเพื่อยกระดับให้สูงข้ึน 

- ส่งเสริมและพัฒนารูปแบบการใช้กระบวนการวิจัยเป็นฐานในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

- เปิดโอกาสให้ผู ้ปกครองและชุมชนได้มีส่วนร่วมในการเสนอความคิดเห็นในการจัดการศึกษาเพ่ือ
พัฒนาผู้เรียนให้มีศักยภาพท่ีสูงขึ้น 

- สร้างเครือข่ายผู้ปกครองนักเรียนและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องให้มีความเข็มแข็ง เพื่อการพัฒนาคุณภาพการ
จัดการศึกษาของโรงเรียน 

- พัฒนาสถานศึกษาเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ของชุมชน 

- ผู้บริหารมอบหมายหัวหน้าฝ่ายทั้ง ๔ ฝ่ายจัดทำข้อมูลสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการ 
และเก็บรวบรวมไว้ที่ส่วนกลางของโรงเรียน เพ่ือให้แต่ละฝ่ายสามารถนำข้อมูลที่ต้องการไปใช้ได้อย่าง
สะดวกและรวดเร็ว 

 
 

มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 

     ๓. ๑ ระดับคุณภาพ : ดีเลิศ 
๓.๒ วิธีการ/กระบวนการพัฒนา 

 (๑)จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้  อยู่ในระดับดีเลิศ 
โรงเรียนบ้านทุ่งเหรียง มีการส่งเสริมและพัฒนาครูทุกระดับชั้น  ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ให้จัดกระบวนการเรียนรู้แบบ Active 
Learning เพื่อให้เกิดทักษะต่าง ๆ  ที่จำเป็นในการดำรงชีวิต เน้นการเรียนรู้จากการปฏิบัติจริง และเรียนรู้จากสถานการณ์
ปัญหาที่เกิดขึ้นจริง ในชีวิตประจำวัน ฝึกทักษะการคิดโดยมีการวางเงื่อนไข และกติกาในการร่วมกิจกรรมซึ่งกิจกรรมการ
เรียนรู้ที ่จัดขึ้นให้ผู ้เรียนได้ฝึกกระบวนการทำงานกลุ่ม เพื่อรับฟังความคิดเห็นของผู้อื ่น ปรับปรุงการสอน และปรับ
สิ่งแวดล้อมในชั้นเรียนให้เหมาะสม สอดคล้องกับลักษณะความต้องการของผู้เรียน ให้รางวัลด้วยวิธีการชมเชย เพื่อเสริมแรง
ให้กับผู้เรียน  ก่อนเปิดภาคเรียนครูวางแผน และเขียนแผนการจัดการเรียนรู้เพื่อเป็นแนวดำเนินการจัดกิจกรรมการเรียนการ
สอนแต่ละครั้ง โดยกำหนดสาระสำคัญจุดประสงค์เนื้อหากิจกรรมการเรียนการสอน สื่อ ตลอดจนการวัดผลและการประเมินผล 



 

 

 
 

๒๗ 

อย่างหลากหลาย โดยมุ่งส่งเสริมให้ครูจัดการเรียนการสอนเน้นการปฏิบัติ Active Learning ให้ผู้เรียนเรียนผ่านกระบวนการ
คิดปฏิบัติจริง ตามมาตรฐาน และตัวชี้วัดของหลักสูตรสถานศึกษา   
 (๒) ใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้อยู่ใน ระดับดีเลิศ จัดทำโครงการ
ห้องเรียนคุณภาพได้ดำเนินการพัฒนาและกำกับติดตามนิเทศการเรียนการสอนของครูในรูปแบบของ กิจกรรม
ดังนี้กิจกรรมพัฒนาครูเพื่อการสร้างสื่อการเรียนการสอนติดตั้งสัญญาณอินเตอร์ เน็ตครอบคลุมทุกห้องเรียน
ห้องพิเศษต่าง ๆ มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่พร้อมใช้งานด้านการเรียนการสอน ตามเกณฑ์ห้องเรียน
คุณภาพ เพื่อสนับสนุนให้ครูสามารถจัดการเรียนการสอนให้บรรลุเป้าหมาย ครูจัดหาสื่อการเรียนการสอนที่
เหมาะสมกับผู้เรียนทั้งทาง youtube  Powerpoint สื่อการสอนจาก DLTV  และจัดทำคลิปวีดีโอสั้นๆให้
นักเรียนสามารถเรียนรู้ได้ตลอดเวลาหากต้องการ 
 (๓) มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก อยู่ในระดับดีเลิศ ได้ดำเนินการพัฒนา และกำกับติดตาม
การนิเทศการเรียนการสอนของครู ในรูปแบบของกิจกรรม ดังนี้ กิจกรรมนิเทศภายในจากการดำเนินการ
โครงการกิจกรรมต่าง ๆ จัดสิ่งอำนวยความสะดวกภายในชั้นเรียนอย่างเพียงพอ พร้อมใช้งานได้ตลอดเวลา ซึ่ง
ประกอบด้วย โต๊ะ เก้าอี้ ทั ้งของผู้เรียน และของผู้สอน จัดกิจกรรมการมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างนักเรียนกับ
ครูผู้สอน ในรูปแบบต่าง ๆ ตามกิจกรรมการเรียนการสอนในแต่ละรายวิชา ครูผู้สอนมีการบริหารจัดการชั้น
เรียน โดยเน้นการมีปฏิสัมพันธ์เชิงบวก ครูเป็นแบบอย่างที่ดี มองโลกในแง่ดีมีแรงขับในการแก้ปัญหาเสมอ 
สร้างสัมพันธ์ที่ดีรับฟังปัญหาไม่ตำหนิ มีใจเป็นกลางเข้าใจปัญหา หาข้อมูลเพื่อให้รู้สาเหตุ และแนวทางการ
แก้ปัญหา มีการจัดทำ โครงการพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนโดยครูลงพื้นที่เยี่ยมบ้านนักเรียน ๑๐๐% 
สำรวจปัญหาและความพร้อมของอุปกรณ์การเรียนทางไกลให้ความช่วยเหลือนักเรียนโดยการสื่อสารผ่าน 
Application Face Time Application Line  จะทำแฟ้มใบงานให้กับนักเรียนทำให้ครูได้รู้จักนักเรียนเป็น
รายบุคคลจากการได้เห็นสภาพที่แท้จริงของบ้านนักเรียนแต่ละคนมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับผู้ปกครองเกิดความ
เข้าใจซึ่งกันและกัน  เด็กและผู้ปกครองให้ความร่วมมือด้วยดีไม่มีปัญหาความขัดแย้งส่งผลให้การดำเนินงาน 
 (๔) ตรวจสอบและประเมินผู ้เรียนอย่างเป็นระบบ และนำผลมาพัฒนาผู ้เรียน โรงเรียนมีการ
ตรวจสอบและประเมินคุณภาพการจัดการเรียนรู้อย่างเป็นระบบ ส่งเสริมให้ครูมีการพัฒนาเครื่องมือ วิธีการ
วัดและประเมินผลการเรียนที่มีคุณภาพสอดคล้องกับทุกมาตรฐานและตัวชี้วัด มีการใช้เครื่องมือและวิธีการวัด
และประเมินผลที่เหมาะสมกับเป้าหมายในการจัดการเรียนรู้และหลากหลายตามสภาพจริง มีการตรวจ
เอกสาร หลักฐาน ร่องรอยการปฏิบัติงาน ชิ้นงาน/ภาระงานของผู้เรียนเชิงประจักษ์ มีการให้ข้อมูลสะท้อน
กลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 
 (๕) มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลป้อนกลับเพื่อปรับปรุงและพัฒนาการจัดการเรียนรู้ โรงเรียน
สนับสนุนให้ครูแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลป้อนกลับเพื่อปรับปรุงและพัฒนาการจัดการเรียนรู้ด้วยการ
ประชุมผู้ปกครอง เพื่อรายงานพฤติกรรมและผลการเรียนของผู้เรียนให้ผู้ปกครองรับทราบและร่วมกันกับครู
เพ่ือดำเนินการยกระดับผลสัมฤทธิ์ให้ดียิ่งขึ้น โรงเรียนมีระบบนิเทศภายในด้านวิชาการ เพ่ือตรวจสอบติดตาม
ประเมินผลการจัดการเรียนรู้ของครูผู้สอนแบบกัลยาณมิตรโดยครูผู้สอนจะได้รับการนิเทศภาคเรียนละ ๑ ครั้ง             



 

 

 
 

๒๘ 

มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของครูในโรงเรียนผ่านกระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) นอกจากนี้
โรงเรียนยังเปิดโอกาสให้ครูได้เข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับหน่วยงานภายนอก เพ่ือนำความรู้ใหม่ที่ได้
จากการเข้าร่วมกิจกรรมมาใช้ในการพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ของผู้เรียน การจัดการเรียนการสอน
ของครูและการปฏิบัติงานในหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพ 
 
๓.๓ ผลการดำเนินงาน 
 (๑) โรงเรียนมีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญตามมาตรฐานการเรียนรู้ 
ตัวชี้วัด ผู้เรียนได้เรียนรู้โดยผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง ครูจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ที่สามารถนำไป
จัดกิจกรรมได้จริงและเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ อยู่ในระดับคุณภาพ ดีเลิศ 
 (๒) โรงเรียนมีสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ ครูมีความรู้ความเข้าใจใน
การใช้เทคโนโลยีประกอบการจัดการเรียนรู้ ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสอดคล้องกับ
สมรรถสำคัญด้านความสามารถในการใช้เทคโนโลยีและทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี ๒๑ ครูมีการจัดทำวิจัย
ในชั้น เพ่ือนำผลไปดำเนินการแก้ไขผู้เรียนและชั้นเรียน อยู่ในระดับคุณภาพ ดีเลิศ 
 (๓) โรงเรียนมีครูผู ้สอนที่กำหนดแผนการจัดการเรียนรู้ผ่านกิจกรรมที่ส่งเสริมให้เกิดการบริหาร
จัดการชั้นเรียนเชิงบวก ครูจัดทำข้อมูลผู้เรียนรายบุคคล มีปฏิสัมพันธ์เชิงบวกกับผู้เรียน ส่งผลให้ผู้เรียนมี
ความสุขในการเรียน รักการเรียนและมีปฏิสัมพันธ์เชิงบวกต่อตนเองและชั้นเรียน ผู้เรียนได้มีส่วนร่วมในการ
กำหนดแนวทางการเรียนรู้และข้อตกลงในห้องเรียน จัดสภาพแวดล้อมและบรรยากาศในชั้นเรียนเอื้อต่อการ
เรียนรู้ อยู่ในระดับคุณภาพ ดีเลิศ  
 (๔) โรงเรียนมีการตรวจสอบและประเมินคุณภาพการจัดการเรียนรู้อย่างเป็นระบบ ครูมีเครื่องมือ 
วิธีการวัดและประเมินผลการเรียนที่มีคุณภาพสอดคล้องกับทุกมาตรฐานและตัวชี้วัด เหมาะสมกับเป้าหมายใน
การจัดการเรียนรู้และหลากหลายตามสภาพจริง อยู่ในระดับคุณภาพ ดีเลิศ 
 (๕) ดำเนินการยกระดับผลสัมฤทธิ ์ให้ดียิ ่งขึ ้น โรงเรียนมีระบบนิเทศภายในด้านวิชาการ เพ่ือ
ตรวจสอบติดตามประเมินผลการจัดการเรียนรู้ของครูผู้สอนแบบกัลยาณมิตร ภาคเรียนละ ๑ ครั้ง เพื่อนำผล
การประเมินไปใช้ปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ของตนต่อไป อีกทั้งครูในโรงเรียนยังได้เรียนรู้ผ่านกระบวนการ
ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) กับครูในโรงเรียนและหน่วยงานภายนอก อยู่ในระดับคุณภาพ ดีเลิศ 
 
๓.๔  ข้อมูลหลักฐานเอกสารสนับสนุน 
  โรงเรียนมีเอกสารเชิงประจักษ์ที่สนับสนุนผลการประเมินตนเองใน มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการ
จัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ได้แก่ 

- หลักสูตรสถานศึกษา 

- แผนการจัดการเรียนรู้และบันทึกผลหลังสอน 

- รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ของครูผู้สอน 



 

 

 
 

๒๙ 

- รายงานพัฒนาตนเอง (ID PLAN) ของครูผู้สอน 

- รายงานสรุปการอบรม 

- รายงานวิเคราะห์ผู้เรียนรายบุคคล 

- สมุดรายงานผลการเรียนของผู้เรียน 

- เอกสารหลักฐานการวัดและประเมินผล 

- เครื่องมือวัดและประเมินผลการจัดการเรียนรู้ 

- รายงานวิจัยในชั้นเรียน 

- แบบบันทึกการกำกับ ติดตามและนิเทศภายใน 

- แบบบันทึกการเข้าร่วมชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) 

- แบบบันทึกการเข้าใช้ห้องสมุด และห้องคอมพิวเตอร์ 

- รายงานโครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้สามารถจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

- รายงานโครงการกำกับ ติดตามและนิเทศภายใน 

- กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้สารสนเทศ ICT 
๓.๔ จุดเด่น 

- ครูมีความมุ่งมั่น ตั้งใจพัฒนาการสอน โดยจัดกิจกรรมที่เน้นทักษะกระบวนการคิด ให้ผู้เรียนได้ปฏิบัติ
จริง 

- ครูผู้สอนมีความรู้ความเข้าใจในการใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ ทำให้สามารถประยุกต์ใช้กับการ
จัดการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียนได้และใช้ในกระบวนบริหารและกาจัดการของสถานศึกษา 

- ครูมีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก ส่งผลให้ผู้เรียนมีความสุขกับการเรียน รักการเรียนและอยาก
เรียนอยากรู้มากยิ่งข้ึน 

- โรงเรียนร่วมมือกับหน่วยงานภายนอกในการจัดกิจกรรมส่งเสริมความสามารถและความถนัดของ
ผู้เรียน  

 
๓.๕  จุดที่ควรพัฒนา 

- สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศยังไม่เพียงพอต่อความต้องการและจำนวนของผู้เรียน 

- ครูผู้สอนไม่ค่อยมีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับหน่วยงานภายนอก 

- ครูควรใช้เครื่องมือในการวัดผลการพัฒนาพฤติกรรมการเรียนรู้ตรงตามสภาพจริงอิงตามมาตรฐาน
การเรียนรู้และตัวชี้วัดและให้ข้อมูลย้อนกลับแก่ผู้เรียนทันที เพ่ือให้ผู้เรียนนำไปใช้พัฒนาตนเอง 

- ควรนำภูมิปัญญาท้องถิ่นให้เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้มากยิ่งข้ึน 
 



 

 

 
 

๓๐ 

๓.๖ ข้อเสนอแนะ 

- สนับสนุนสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศยังไม่เพียงพอต่อความต้องการและจำนวนของผู้เรียน 

- ส่งเสริมให้ครูผู้สอนแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับหน่วยงานภายนอก 

- ส่งเสริมใช้เครื่องมือในการวัดผลการพัฒนาพฤติกรรมการเรียนรู้ตรงตามสภาพจริง 

- ภูมิปัญญาท้องถิ่นให้เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ 
 
๓.๗ แผนงาน/แนวทางพัฒนาคุณภาพเพื่อยกระดับให้สูงข้ึน 

- นำข้อมูลจากการแลกเปลี่ยนนั้นมาใช้ในการพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้แก่ผู้เรียน 

- ส่งเสร ิมให ้คร ูม ี เคร ื ่องม ือในการวัดผลการพัฒนาพฤติกรรมการเร ียนร ู ้ตรงตามสภาพจริง                 
อิงตามมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดและให้ข้อมูลย้อนกลับแก่ผู้เรียนทันทีเพื่อให้ผู้เรียนนำไปใช้
พัฒนาตนเอง 

- ส่งเสริมและสนับสนุนให้ครูใช้กระบวนการวิจัยมาจัดการเรียนรู้อย่างเป็นรูปธรรมและต่อเนื่อง 

- ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการนำภูมิปัญญาท้องถิ่นมาใช้ประกอบการจัดการเรียนรู้หรือการจัด
กิจกรรมให้แก่ผู้เรียนมากขึ้น 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

๓๑ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ส่วนที่ ๓ 
วิธีการปฏิบัติที่ดี/นวัตกรรมในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

 
 

๓๒ 

ส่วนที่ ๓ 
วิธีการปฏิบัติที่ดี/นวัตกรรมในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

โรงเรียนบ้านทุ่งเหรียงได้ดำเนินการปฏิบัติเพื่อให้เกิดการพัฒนาคุณภาพการศึกษาดังนี้ 
 ๑. กระชับหลักสูตร ปรับให้สอดคล้องกับสถานการณ์โควิด-๑๙ และสื่อสารให้ผู้เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน
ทราบ หลักสูตรการศึกษาพื้นฐานของไทยในปัจจุบัน เน้นเนื้อหามาก ครูจำเป็นต้องใช้เวลาเยอะเพื่อสอนได้
ครบถ้วน และไม่เอื้อให้นักเรียนมีส่วนร่วม (Active Learning) เท่าที่ควร และหากยังใช้หลักสูตรเดิมในการ
เรียนการสอนภายใต้สถานการณ์โควิด- ๑๙ ครูจะต้องใช้เวลาสอนมากขึ้นเพื่อสอนให้ครบถ้วน  การปรับ
หลักสูตรให้กระชับควบคู่ไปกับจัดลำดับความสำคัญ รวมทั้งผ่อนคลายตัวชี้วัดเรื่องโครงสร้างเวลาเรียนจะ
สามารถช่วยลดความกดดัน โดยยังคงคุณภาพตามหลักสูตรแกนกลางขั้นพื้นฐาน ซึ่งหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐานได้กำหนดตัวชี้วัด “ต้องรู้” และ “ควรรู้” ในแต่ละสาระวิชา โดยมีศึกษานิเทศก์จากเขต
พื้นที่ให้คำแนะนำในการเลือกตัวชี้วัดและเนื้อหานอกเหนือจากส่วนที่จำเป็นเพื่อให้เหมาะกับบริบทและ
สถานการณ์ของพ้ืนที่    

๒. เพิ่มความยืดหยุ่นของโครงสร้างเวลาเรียนและความหลากหลายของรูปแบบการเรียนรู้  ความ
ยืดหยุ่นในการใช้เวลาและการเลือกรูปแบบการเรียนจะทำให้ครูสามารถออกแบบหน่วยการเรียนรู้ที่เหมาะสม
และส่งเสริมการเรียนรู้รายบุคคล (personalized learning 
 
สภาพความจำเป็นในการแก้ปัญหา  
 ในปีการศึกษา ๒๕๖๔ เป็นปีที่โรงเรียนบ้านทุ่งเหรียงไม่สามารถจัดการเรียนการสอนแบบปกติได้ 
เนื่องจากตลอดทั้งปีการศึกษา ๒๕๖๔ เกิดสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา ๒๐๑๙ 
(Covid-๑๙) จึงมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการสอนตามบริบทของสถานศึกษา  
วิธีการดำเนินงาน 
 ทางโรงเรียนบ้านทุ่งเหรียงมีการปรับการจัดการเรียนการสอน ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ ใน
รูปแบบ On air, On line. On demand. และ On hand ผสมผสานกันตามความถนัด และความสามารถ
ของครูผู้สอน รวมถึงความเหมาะสมในการจัดการเรียนการสอนกับนักเรียนในแต่ละระดับชั้น มีการจัดทำสื่อ
ในรูปแบบคลิปวีดีโอการสอนของครูผู้สอน จัดทำสื่อใบงาน ใบความรู้ แบบฝึกทักษะ รวมถึงชุดกิจกรรมการ
เรียน ที่เหมาะสมผู้เรียนในแต่ละระดับชั้น  โดยมีการนัดหมายให้ผู้ปกครองรับส่งใบงาน ในทุกวันจันทร์ของ
สัปดาห์  หรือตามนัดหมายของครูผู้รับผิดชอบ ส่วนใหญ่การจัดการเรียนรู้จะเป็นรูปแบบ On hand เนื่องจาก
นักเรียนส่วนใหญ่นั้น ขาดความพร้อมของอุปกรณ์การเรียนทางไกล  และอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ โทรศัพท์มือถือ 
และสัญญาณอินเทอร์เน็ต  
 
 

 



 

 

 
 

๓๓ 

ผลสำเร็จของการดำเนินงาน 

- โรงเรียนเป็นที่ชื ่นชมของชุมชน ชุมชนมีความพึงพอใจ และศรัทธาต่อการจัดการศึกษาของ

โรงเรียน 

- ผู้ปกครองและบุคคลในชุมชนมีความพึงพอใจต่อการจัดการศึกษาของโรงเรียน 

- ผู้ปกครองและบุคคลในชุมชนมีความร่วมมือต่อกิจกรรมต่างๆของโรงเรียน 

- โรงเรียนเป็นแบบอย่างท่ีดีแก่ชุมชน 

- ครูและบุคลากร ร่วมกันสนับสนุน ส่งเสริมกิจกรรมของชุมชน 

- นักเรียนได้รับการดูแลเป็นอย่างดี 

- นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่ดีขึ้น 

- นักเรียนมีความสามารถในการคิด 

- นักเรียนมีความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต 

 

การเผยแพร่ 

 เผยแพร่กิจกรรมต่างๆ ทางเฟสบุ๊ค  เว็บไซต์โรงเรียนบ้านทุ่งเหรียง และข่าวสารประชาสัมพันธ์ของ

โรงเรียน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

๓๔ 

 

 

 

 

 

 

 

ส่วนที่ ๔ 

ภาคผนวก 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

๓๕ 

บันทึกการพิจารณาให้ความเห็นชอบเอกสาร 
รายงานประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ 

ของโรงเรียนบ้านทุ่งเหรียง 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต ๑ 

............................................................................................................................. ................ 
      ตามที่โรงเรียนบ้านทุ่งเหรียง ได้จัดทำรายงานประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
และนำเสนอขอความเห็นชอบต่อคณะกรรมการสถานศึกษาขั ้นพื้นฐานนั้น ข้าพเจ้า และคณะกรรมการ
สถานศึกษาข้ันพื้นฐาน ได้ศึกษารายละเอียดของรายงานประจำปีแล้ว ปรากฏว่ามีความเหมาะสมสอดคล้องกับ
ผลการดำเนินงานของสถานศึกษา  

ข้าพเจ้าและคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จึงให้ความเห็นชอบรายงานประจำปีการศึกษา 
๒๕๖๔ ระดับการศึกษาปฐมวัย และระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ของโรงเรียนบ้านทุ่งเหรียงและขอให้ทาง
โรงเรียนได้นำผลการดำเนินงานไปพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้ได้มาตรฐานตามที่กำหนดไว้ 
ความเห็นชอบของประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 

ลงชื่อ                 
(นายทักษิณ บือราแง) 

ประธานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
โรงเรียนบ้านทุ่งเหรียง 

 
 

ลงชื่อ               
(นางสาวนิธิมา โยธาทิพย์) 

ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทุ่งเหรียง 
 

 

 
 
 

 

 



 

 

 
 

๓๖ 

หนังสือรับรองและแสดงความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน   
ให้ใช้มาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัยและระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 

ของโรงเรียนบ้านทุ่งเหรียง  อำเภอเมือง  จังหวัดยะลา 

กรรมการโรงเรียนที่ลงชื่อเห็นชอบ 
 

ลำดับ ชื่อ – สกุล ตำแหน่ง 
๑ นายทักษิณ  บือราแง ประธานกรรมการ 
๒ นายเส๊ะ  บือราแง กรรมการ 
๓ นายสาปีดี  สุหลง กรรมการ 
๔ นางสาวหามีดะห์  ดือราแม กรรมการ 
๕ นายมูหัมหมัด  หะมะ กรรมการ 
๖ นางสาวฮาปือเส๊าะ  ลาเต๊ะ กรรมการ 
๗ นางสาวนานีหย๊ะ  สาแลแม กรรมการ 
๘ นางสาวนูรีซัน   สะมะ กรรมการ 
๙ นางสาวนิธิมา  โยธาทิพย์ กรรมการและเลขานุการ 

 
บันทึกความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษา โรงเรียนบ้านทุ่งเหรียง 

มติที่ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนบ้านทุ่งเหรียง  ได้พิจารณาให้ความ
เห็นชอบรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๔ ด้วยมติเป็นเอกฉันท์ให้ใช้
รายงานต่อหน่วยงานต้นสังกัดและสาธารณชนได้ และให้ถือเสมือนหนึ่งว่ารายงานประเมินตนเองฉบับนี้
เป็นหลักฐานที่จะเป็นตัวบ่งชี้ให้บุคลากรในโรงเรียนทุกคน ทุกฝ่ายงาน ได้นำมาใช้เพื่อเป็นแนวทางใน
การพัฒนางานให้ตรงตามเป้าหมายมากยิ่งขึ้น และส่งผลดีต่อการบริหารจัดการภายในโรงเรียนต่อไป 
 
 

 

ลงชื่อ 

         ( นายทักษิณ   บือราแง ) 
                                   ประธานกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 
 
 
 



 

 

 
 

๓๗ 

 
 

ประกาศโรงเรียนบ้านทุ่งเหรียง 
เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับขั้นพ้ืนฐาน ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 

 ............................................................................................................................. .................... 
           ด้วยกระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศ เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษาระดับขั้นพ้ืนฐาน ระดับการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน และระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานศูนย์การศึกษาพิเศษ ลง วันที่ ๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ เพื่อใช้เป็น
หลักเทียบเคียงของสถานศึกษา หน่วยงานต้นสังกัด และสำนักงานเขตพื้นที ่การศึกษา เพื ่อการพัฒนา 
สนับสนุน ส่งเสริม กำกับ ดูแล และติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษานั้น 
 โรงเรียนบ้านทุ่งเหรียง จึงกำหนดให้มีมาตรฐานการศึกษา ระดับขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา ๒๕๖๔ เพ่ือ
การประกันคุณภาพการศึกษา จำนวน ๓ มาตรฐาน พร้อมกันนี้ได้กำหนดตัวบ่งชี้และค่าเป้าหมายความสำเร็จ
ของแต่ละมาตรฐานการศึกษา ดังเอกสารแนบท้ายประกาศนี้ 
 มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียน 
 ๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
๑) มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิดคำนวณ 
๒) มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และแก้ปัญหา 
๓) มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม 
๔) มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
๕) มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 
๖) มีความรู้ ทักษะพ้ืนฐาน และเจตคติท่ีดีต่องานอาชีพ 
๗)  มีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามหลักการอิสลาม ตามท่ีสถานศึกษากำหนด 
๑.๒ คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 
๑) การมีคุณลักษณะและค่านิยมสถานศึกษาที่ดีตามที่กำหนด 
๒) ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย 
๓) การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย 
๔)  สุขภาวะทางร่างกาย  และจิตสังคม 
มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ 
๒.๑ มีเป้าหมาย วิสัยทัศน์และพันธกิจที่สถานศึกษากำหนดชัดเจน 
๒.๒ มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 
๒.๓ ดำเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษาและทุกกลุ่มเป้าหมาย 
๒.๔ พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 
๒.๕ จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
๒.๖ จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ 
๒.๗ ส่งเสริมให้ครูมีความเชี่ยวชาญในการเรียนรู้ที่บูรณาการหลักคำสอนของศาสนาอิสลาม 
มาตรฐานที่ ๓ การจัดประสบการณ์ท่ีเน้นเด็กเป็นสำคัญ 



 

 

 
 

๓๘ 

๓.๑ จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริงและสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 
๓.๒ ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 
๓.๓ มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก 
๓.๔ ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และนำผลมาพัฒนาผู้เรียน 
๓.๕ มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 
๓.๖ จัดการเรียนรู้บูรณาการหลักคำสอนของศาสนาอิสลามอย่างมีคุณภาพ 
 
 
   ประกาศ ณ วันที่ ๑๔ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ 
 

                                                       
    (นางสาวนิธิมา   โยธาทิพย์) 
         ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทุ่งเหรียง 
                         (เอกสารแนบท้ายตามประกาศลงวันที่ ๑๔ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๔) 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

๓๙ 

ตัวบ่งชี้และค่าเป้าหมายความสำเร็จของแต่ละมาตรฐานการศึกษา  
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 256๔ 

มาตรฐานที/่ตัวบ่งชี้ความสำเร็จ 
ค่าเป้าหมายความสำเร็จ 

แต่ละปีการศึกษา 
2562 2563 2564 

1 คุณภาพของผู้เรียน 71 74 70 
1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 66 68 70 
1) มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิด
คำนวณ 

66 68 70 

2) มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ 
อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และแก้ปัญหา 

65 66 67 

3) มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม 65 67 69 
4) มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร 

67 69 71 

5) มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 65 67 70 
6) มีความรู้ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติท่ีดีต่องานอาชีพ 68 71 74 
1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 75 77 79 

1) การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษา
กำหนด 

75 78 80 

2) ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย 75 77 79 
3) การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและ

หลากหลาย 
75 77 79 

4) สุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม 73 76 79 
2 กระบวนการบริหารและการจัดการ ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม 
2.1 มีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจที่สถานศึกษากำหนด
ชัดเจน 

ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม 

2.2 มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม 
2.3 ดำเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตาม     
      หลักสูตรสถานศึกษาและทุกกลุ่มเป้าหมาย 

ดีเลิศ ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม 

2.4 พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ ดีเลิศ ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

๔๐ 

มาตรฐานที/่ตัวบ่งชี้ความสำเร็จ 
ค่าเป้าหมายความสำเร็จ 

แต่ละปีการศึกษา 
2562 2563 2564 

2.5 จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการ  
      จัดการเรียนรู้อย่างมี  คุณภาพ 

ดีเลิศ ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม 

2.6 จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหาร   
      จัดการและการจัดการเรียนรู้ 

ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม 

3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ดีเลิศ ดีเลิศ ดีเลิศ 
3.1 จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และ  
       สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 

85 86 87 

3.2 ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อกา  
      เรียนรู ้

85 87 88 

3.3 มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก 85 87 88 
3.4 ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบและนำผลมา 
      พัฒนาผู้เรียน 

85 86 87 

3.5 มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อ
พัฒนา 
      และปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 

๘๕ ๘๖ ๘๗ 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

๔๑ 

 
 

  

คำสั่งโรงเรียนบ้านทุ่งเหรียง 
ที่    ๕๓ / ๒๕๖๔ 

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา 
และจัดทำรายงานประเมินตนเอง SAR โรงเรียนบ้านทุ่งเหรียง ปีการศึกษา ๒๕๖๔  

ระดับปฐมวัยและระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
………………………………………….  .   

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.  ๒๕๔๒ หมวด ๖ ว่าด้วยมาตรฐานและการประกันคุณภาพ
การศึกษามาตรา ๔๗ ให้มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษา เพื่อพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุก
ระดับประกอบด้วยระบบประกันภายใน และระบบการประกันคุณภาพภายนอก ระบบ หลักเกณฑ์และวิธีการ
ประกันคุณภาพการศึกษาให้เป็นไปตามที่กำหนดในกฎกระทรวง มาตรา ๔๘ ให้หน่วยงานต้นสังกัดและ
สถานศึกษา จัดให้มีระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา และให้ถือว่าการประกันคุณภาพภายใน เป็นส่วน
หนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษาที่ต้องดำเนินการอย่างต่อเนื่อง และตามกฎกระทรวงว่าด้วยระบบ 
หลักเกณฑ์และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ .ศ. ๒๕๕๓ หมวด ๒ การประกันคุณภาพภายในของ
สถานศึกษาท่ีกำหนดให้มีคณะกรรมการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา เป็นกลไกหลักในการขับเคลื่อน 
การพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาให้ได้มาตรฐานอย่างเป็นระบบ มีประสิทธิภาพ อันส่งผลต่อการยกระดับ
คุณภาพการศึกษา โดยมีการจัดทำรายงานประจำปี เสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัด  หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและ
เปิดเผยต่อสาธารณชน เพื่อนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา และเพื่อรองรับการประกัน
คุณภาพภายนอกโรงเรียนบ้านทุ่งเหรียงจึงแต่งตั้งบุคคลในท้ายคำสั่งนี้เป็นคณะกรรมการประเมินคุณภาพ
ภายในสถานศึกษา เพื่อทำการประเมินมาตรฐานการศึกษาปฐมวัย และมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานให้แล้ว
เสร็จ ดังต่อไปนี้ 
คณะกรรมการอำนวยการ ประกอบด้วย 
๑. นางสาวนิธิมา  โยธาทิพย์               ผู้อำนวยการสถานศึกษา                  ประธานกรรมการ 
๒. นายทักษิณ     บือราแง                 ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา   กรรมการ 
๓. นางสาวอาอีซ๊ะ มะลี          กรรมการและเลขานุการ 

มีหน้าที่ ให้คำแนะนำปรึกษา อำนวยความสะดวก แก้ไขปัญหาในการดำเนินการประเมินคุณภาพ
ภายในสถานศึกษา แก่คณะกรรมการดำเนินงาน เพ่ือให้การดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมี
ประสิทธิภาพ 
 
 



 

 

 
 

๔๒ 

 
คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ระดับปฐมวัย ประกอบด้วย 
๑. นางวิจิตรตรา  อุศมา  ประธานกรรมการ 
๒. นางสาวอามีเนาะ  ดาวาลี  กรรมการและเลขานุการ 
 
คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ประกอบด้วย 
๑. นางสาวอาอีซ๊ะ  มะลี ประธานกรรมการ 
๒. นางสาวนูรีซัน   อุเซ็ง กรรมการ 
๓. นางสาวนูรฮีลาล สาและ กรรมการ 
๓. นางสาวมารียะ  มะทา กรรมการและเลขานุการ 
      คณะกรรมการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา มีหน้าที่ดังนี้ 
๑. วางแผนกำหนดแนวทางและวิธีการดำเนินการประกันคุณภาพภายในโรงเรียน 
๒. กำกับ ติดตาม และให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการดำเนินการประกันคุณภาพการศึกษา 
ภายในสถานศึกษา 
 
๓.เสนอแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพฯจากตัวแทนในคณะกรรมการประกัน 
คุณภาพการศึกษาภายในโรงเรียน และทำหน้าที่ตรวจสอบ ทบทวน รายงานคุณภาพการศึกษาภายใน
สถานศึกษา 
 
๔.ให้โรงเรียนจัดระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในโรงเรียนเป็นส่วนหนึ่งของ 
การบริหารการศึกษาที่ประกอบด้วย ๘ ประการคือ 
๑) การกำหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
๒) จัดทำแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่มุ่งคุณภาพมาตรฐาน 
การศึกษาของสถานศึกษา 
๓) จัดระบบบริหารและสารสนเทศ 
๔) การดำเนินงานตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
๕) จัดให้การติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา 
๖) จัดให้มีการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
๗) จัดทำรายงานประจำปีที่เป็นรายงานการประเมินคุณภาพภายใน 
๘) จัดให้มีการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง 
 



 

 

 
 

๔๓ 

๕.   กำกับ ติดตาม ตรวจสอบและให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการดำเนินการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของ
สถานศึกษาคณะกรรมการจัดทำรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR) ปีการศึกษา ๒๕๖๔  
ประกอบด้วย 
๑.นางสาวอาอีซ๊ะ  มะลี ประธานกรรมการ 
๒. นางสาวนูรีซัน อุเซ็ง กรรมการ 
๓. นางสาวมารียะ มะทา กรรมการและเลขานุการ 
            มีหน้าที่ ดำเนินการรวบรวมข้อมูล จัดทำรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR) 
 ปีการศึกษา ๒๕๖๔ เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และเสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัด 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้คณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้ง ดำเนินการประเมิน ตรวจสอบตามรูปแบบการ
ประเมินให้ได้ข้อมูลครบถ้วน ถูกต้องตามสภาพความเป็นจริงที่สุด จัดส่งหน่วยงานต้นสังกัด จำนวน ๑ เล่ม 
ภายใน  วันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๕ ทั้งนี้เพ่ือให้เกิดความเรียบร้อย อันจะยังส่งผลให้เป็นไปตามทิศทางและ
วัตถุประสงค์การพัฒนาการศึกษาสู่มาตรฐานการศึกษาต่อไป 
 

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 
สั่ง ณ วันที่  ๗  เมษายน  พ.ศ. ๒๕๖๕ 

 

                                                                 (ลงชื่อ)        
                                                                      (นางสาวนิธิมา  โยธาทิพย์) 
                                                                  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทุ่งเหรียง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

๔๔ 

 

 
 

ประกาศโรงเรียนบ้านทุ่งเหรียง 
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการทบทวนและปรับปรุงมาตรฐานการศึกษา  

ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 256๔ 
........................................... 

เพื่อการปรับปรุงและทบทวนมาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 256๔ ให้เป็นไป
ตามบริบทและสภาพของโรงเรียน จึงแต่งตั้งบุคคลต่อไปนี้ ทำหน้าที่ วิเคราะห์และนำผลการประเมินตนเอง
ของโรงเรียนมาศึกษาเพื่อใช้กำหนดสภาพปัญหา ความต้องการ และให้ทบทวน ปรับปรุงมาตรฐานการศึกษา
ประจำปีการศึกษา 256๔ ให้เหมาะสม สอดคล้องกับสภาพจริงและบริบทของโรงเรียน 
คณะกรรมการ ประกอบด้วย 
1. นางสาวนิธิมา    โยธาทิพย์  ผู้อำนวยการโรงเรียน ประธานกรรมการ 
2. นางสาวมารียะ   มะทา  ครู คศ.๒  รองประธานกรรมการ 
3. นางสาวนูรีซัน    อุเซ็ง   พนักงานราชการ   กรรมการ 
4. นางสาวอาซีซ๊ะ    มะลี   พนักงานราชการ   กรรมการ 
5. นายทักษิณ    บือราแง   กรรมการสถานศึกษา  กรรมการ 
6. นางวิจิตรตรา    อุศมา   ครู คศ.3   กรรมการและเลขานุการ 

ทั้งนี้ ให้คณะกรรมการดังกล่าว มีหน้าที่ วิเคราะห์ และนำผลการประเมินตนเองของโรงเรียนมาศึกษาเพื่อใช้
กำหนดสภาพปัญหา และความต้องการ และให้ทบทวนปรับปรุงมาตรฐานการศึกษา ประจำปีการศึกษา256๔ 
ให้เหมาะสม และสอดคล้องกับสภาพจริง และบริบทของโรงเรียน 
 
ประกาศ ณ วันที่  ๒  เดือน  กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๔ 
 
                                                               

                                               ลงชื่อ        
(นางสาวนิธิมา  โยธาทิพย์) 

                                                ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทุ่งเหรียง 
 

 

 

 



 

 

 
 

๔๕ 

สรุปผลการประเมินตนเองของโรงเรียน 

ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 
 โรงเรียนบ้านทุ่งเหรียงได้แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน ตามมาตรฐานการศึกษาระดับ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน โดยกำหนดมาตรฐานให้เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษา ซึ่งกระทรวงศึกษาธิการ ประกาศ 
ณ วันที่ 6 สิงหาคม 2561 โดยใช้วิธีการหลากหลาย ตามเกณฑ์การประเมินคุณภาพภายในของกระทรวงฯ 
โรงเรียนบ้านทุ่งเหรียงมีการกำหนดเกณฑ์การพิจารณาเป็นร้อยละและระดับคุณภาพ ซึ่งมีผลการประเมิน
มาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ดังตารางต่อไปนี้ 

ตาราง  สรุปผลการประเมินมาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 

มาตรฐานการศึกษา ระดับคุณภาพ 

มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียน ดีเลิศ 

มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา   ดีเลิศ 

มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ     ดีเลิศ 

 
จากตาราง พบว่า ผลการประเมินมาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีผลการประเมินอยู่ในระดับ
คุณภาพดีเลิศ เมื่อพิจารณาเป็นรายมาตรฐาน พบว่า มาตรฐานที่ 1 คุณภาพผู้เรียน อยู่ในระดับคุณภาพดี เลิศ  
มาตรฐานที ่ 2 กระบวนการการบริหารและการจัดการ  อยู ่ในระดับคุณภาพดีเลิศ และมาตรฐานที ่ 3 
กระบวนการการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ อยู่ในระดับคุณภาพดีเลิศ 
 



 

 

 
 

๔๖ 

สรุปผลการประเมินรายประเด็นพิจารณาตามมาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

โรงเรียนบ้านทุ่งเหรียง ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 

มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพผู้เรียน 

ประเด็นการประเมิน ระดับ
คุณภาพ 

สรุป 

๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน ดีเลิศ ครูผู้สอนมีการวิเคราะห์ข้อมูล
ของนักเรียนเป็นรายบุคคล เน้น
ให้ผู้เรียนสรุปความคิดจากเรื่อง
ที่อ่าน ฟัง ดู และสื่อสาร ด้วย
การพูดหรือเขียนตามความคิด
ด้วยวิธีการของตนเอง กำหนด
เป้าหมายคาดการณ์ ตัดสินใจ 
แก้ปัญหาโดยมเหตุผลประกอบ 
มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
ผลงานด้วยความภาคภูมิใจ 
พร้อมทั้งพัฒนาครูทุกคนให้มี
ความสามารถในการนำเทคนิค 
วิธีสอนให้ตรงตามศักยภาพ
ผู้เรียน ครูในสายชั้นให้การวัด
และประเมินผล แบบบูรณาการ 
ใช้คำถามเพ่ือพัฒนาทักษะ การ
คิดของผู้เรียน  

๑) มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การ
สื่อสาร และการคิดคำนวณ 

ดีเลิศ 

๒) มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมี
วิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
และแก้ปัญหา 

ดีเลิศ 

๓) มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม ดีเลิศ 
๔) มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ

และการสื่อสาร 
ดี 

๕) มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตร
โรงเรียน 

ดีเลิศ 

๖) มีความรู้ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดีต่องาน
อาชีพ 

ดีเลิศ 

๑.๒ คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน ยอดเยี่ยม  
๑) การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่

โรงเรียนกำหนด 
ยอดเยี่ยม โรงเรียนได้ส่งเสริมให้ผู้เรียน 

เป็นผู้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์
ตามหลักสูตรส่งเสริมด้าน
สุขภาพกายและใจ ตลอดจนการ
มีจิตสาธารณะ 

๒) ความภาคภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย ยอดเยี่ยม 
๓) การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่าง

และหลากหลาย 
ดีเลิศ 

๔) สุขภาวะทางร่างกายและจิตสังคม ยอดเยี่ยม 
 

 

  



 

 

 
 

๔๗ 

เกณฑ์การให้ระดับคุณภาพ 

เกณฑ์การประเมิน  มาตรฐานที่  ๑ 
ประเด็นที ่๑ และ ๒ 
การวิเคราะห์ผล 
 กำหนดเกณฑ์การตัดสินคุณภาพของมาตรฐานมี ๕ ระดับ  

 ระดับยอดเยี่ยม  ร้อยละ ๙๐ ขึ้นไป 
 ระดับดีเลิศ   ร้อยละ ๗๕.๐๐ – ๘๙.๙๙ 
 ระดับดี   ร้อยละ ๖๐.๐๐ – ๗๔.๙๙ 
 ระดับปานกลาง  ร้อยละ ๕๐.๐๐ – ๕๙.๙๙ 
 ระดับกำลังพัฒนา  ร้อยละ ๐.๐๐ – ๔๙.๙๙ 

 
เกณฑ์การประเมิน    มาตรฐานที่  ๒ 
ประเด็นที่  ๑ 
การวิเคราะห์ผล 
 กำหนดเกณฑ์การตัดสินคุณภาพของมาตรฐานมี ๓ ระดับ  

 ระดับยอดเยี่ยม  ร้อยละ ๙๐ ขึ้นไป 
 ระดับดีเลิศ   ร้อยละ ๗๕.๐๐ – ๘๙.๙๙ 
 ระดับดี   ร้อยละ ๖๐.๐๐ – ๗๔.๙๙ 

    
เกณฑ์การประเมิน   มาตรฐานที่  ๒ 
ประเด็นที่  ๒, ๓, ๔, ๕, ๖ 
การวิเคราะห์ผล 
 กำหนดเกณฑ์การตัดสินคุณภาพของมาตรฐานมี ๕ ระดับ  

 ระดับยอดเยี่ยม  ร้อยละ ๙๐ ขึ้นไป 
 ระดับดีเลิศ   ร้อยละ ๗๕.๐๐ – ๘๙.๙๙ 
 ระดับดี   ร้อยละ ๖๐.๐๐ – ๗๔.๙๙ 
 ระดับปานกลาง  ร้อยละ ๕๐.๐๐ – ๕๙.๙๙ 
 ระดับกำลังพัฒนา  ร้อยละ ๐.๐๐ – ๔๙.๙๙ 

 
เกณฑ์การประเมิน  มาตรฐานที่  ๓ 
ประเด็นที่  ๑,๒,๓,๔ 
การวิเคราะห์ผล 
 กำหนดเกณฑ์การตัดสินคุณภาพของมาตรฐานมี ๕ ระดับ  

 ระดับยอดเยี่ยม  ร้อยละ ๙๐ ขึ้นไป 
 ระดับดีเลิศ   ร้อยละ ๗๕.๐๐ – ๘๙.๙๙ 
 ระดับดี   ร้อยละ ๖๐.๐๐ – ๗๔.๙๙ 
 ระดับปานกลาง  ร้อยละ ๕๐.๐๐ – ๕๙.๙๙ 
 ระดับกำลังพัฒนา  ร้อยละ ๐.๐๐ – ๔๙.๙ 


