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การเตรียมความพร้อมของสถานศึกษา
ส าหรบัการเปิดภาคเรียนท่ี 1

ปีการศึกษา 2564 

01 การเตรยีมความพรอ้มดา้นอาคาร สถานที่ หอ้งเรยีน สื่อ วสัดุ อุปกรณ์ อื่นๆ

02
การมอบหมายครแูละบุคลากร(กอ่นและชว่งเปิดภาคเรยีน) ใหเ้น้นความเหมาะสม
ความปลอดภยัของครแูละนกัเรยีน

03
การเตรยีมความพรอ้มของนกัเรยีน เชน่ การเรยีน ON site ขอใหเ้น้นความปลอดภยัของครู
และนกัเรยีนเป็นส าคญั และนกัเรยีนตอ้งไดเ้รยีนทุกคน

04 การเตรยีมความพรอ้มในสถานการณ์โควดิ-19 ขึน้อยู่กบับรบิทของแต่ละโรงเรยีน



การประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา ปีการศึกษา 2563



การประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา ปีการศึกษา 2563 (ต่อ)



การจัดท ารายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา(SAR)
ปีการศึกษา 2563

1. สพป.ชัยภูมิ เขต 2 แจ้งแนวปฏิบัติตาม หนังสือส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2 ที่ 04039/1562 ลงวันที่ 28
เมษายน 2564 และหนังสือ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
ชัยภูมิ เขต 2 ที่ 04039/1593 ลงวันที่ 29 เมษายน 2564 เป็นที่
เรียบร้อย



การจัดท ารายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา(SAR) ปี
การศึกษา 2563

2. การน าส่ง SAR ปีการศึกษา 2563 ก าหนดการน าส่ง ดังนี้

1) น าส่งรูปเล่ม SAR ปีการศึกษา 2563 จ าแนกเป็นระดับ

การศึกษาปฐมวัย 1 เล่ม และระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 1 เล่ม 

ไปยังส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2 

ภายในวันที่ 21พฤษภาคม 2564

2) น าส่งข้อมูลและไฟล์ SAR ในรูปแบบ .pdf ไฟล์ ไปยังเขตพื้นที่

การศึกษา ตาม google from ทีก่ าหนด



การประเมินคุณภาพภายนอก ภายใต้เงื่อนไขสถานการณ์การแพร่ระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019  

(COVID – 19)



การประเมินคุณภาพภายนอก ภายใต้เงื่อนไขสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค
ติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019  

(COVID – 19)



โรงเรียนท่ีได้รบัการประเมินระยะแรก
โดยการวิเคราะห์ SAR เป็นท่ีเรียบร้อยมีจ านวน 17 โรงเรียน

1. โรงเรียนบา้นบวั (รัฐ
ราษฎร์วทิยา)  
2. โรงเรียนบึงมะนาว
วทิยา                                                        
3. โรงเรียนบา้นเป้า 
(ส าราญไชยวทิยา)  4. 

โรงเรียนบา้นมกบ (รัฐ
ราษฎร์บ ารุง) 

เกษตรสมบรูณ์ แก้งครอ้ บา้นแท่น คอนสาร ภเูขียว

1.โรงเรียนศรีแกง้คร้อ
2.โรงเรียนบา้นเก่าวทิยา
นุกูล
3.โรงเรียนบา้นซ ามูล
นาก  
4.โรงเรียนบา้นเซียมป่า
หมอ้ 

1.โรงเรียนชุมชนแท่น
ประจนั  
2.โรงเรียนไตรมิตร
พทิยา                                 
3.โรงเรียนบา้นโจดโนน
ข่า 

1.โรงเรียนบา้นหนอง
เชียงรอด  
2.โรงเรียนบา้นโนนเพิม่                                    
3.โรงเรียนบา้นน ้ าพหิุน
ลาด 

1.โรงเรียนบา้นหนอง
ปลา 
2.โรงเรียนบา้นหวั
หนอง                               
3.โรงเรียนบา้นหนองกงุ







ผลเปรียบเทยีบ O-NET ป.6 ปีการศึกษา 2562 กับ 2563



ผลเปรียบเทียบ O-NET ม.3 ปีการศึกษา 2562 กับ 2563



จ านวนนักเรียนที่ได้รับคะแนน 50% ขึ้นไป

ระดับชั้น วิชา/ด้าน จ านวนนักเรยีนที่เข้าสอบ
จ านวนนักเรยีนที่ได้คะแนน 

50 % ขึ้นไป
ร้อยละของจ านวนนักเรยีนที่ได้

คะแนน 50 % ขึ้นไป

ป.6 ภาษาไทย 3,383  คน 1,808 คน 53.44

ภาษาอังกฤษ 3,383 คน 462 คน 13.65

คณิตศาสตร์ 3,383  คน 145 คน 4.28

วิทยาศาสตร์ 3,383  คน 405 คน 11.97

ม.3 ภาษาไทย 713  คน 278 คน 38.99

ภาษาอังกฤษ 712  คน 11  คน 1.54

คณิตศาสตร์ 713  คน 3  คน 0.42

วิทยาศาสตร์ 712  คน 0  คน 0.00

ป.3 คณิตศาสตร์ 3,403  คน 952 คน 27.97

ภาษาไทย 3,403  คน 1,329  คน 39.05

รวมท้ัง 2 ด้าน 3,403  คน 1,019  คน 29.94

ป.1 การอ่านออกเสียง 3,147  คน 2,618  คน 83.19

การอ่านรู้เรื่อง 3,083  คน 2,680  คน 86.92

รวม 2 ด้าน 3,083  คน 2,682 คน 86.99



โรงเรียนบ้านหัวหนอง อ.ภูเขยีว (59.15)1

โรงเรียนบ้านด่านเจริญท่ากอกวิทยาสรรค์ อ.แก้งคร้อ (56.80)2

โรงเรยีนบ้านดงพอง อ.แก้งคร้อ (52.93)3

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองเซียงซา อ.ภูเขียว (50.99)4

โรงเรียนบ้านหนองไฮ อ.แก้งคร้อ (49.31)5

โรงเรยีนบ้านข่าเชียงพนิ อ.บ้านแท่น (48.68)6

โรงเรียนบ้านถนนกลาง อ.บ้านแท่น (48.59)7

โรงเรียนบ้านห้วยไห อ.คอนสาร (48.42)8

โรงเรยีนบ้านโจดพทิยาคาร อ.เกษตรสมบูรณ์ (48.42)9

โรงเรียนชุมชนแท่นประจัน อ.บ้านแท่น (48.00)10

โรงเรยีนที่มคีะแนนเฉลี่ยรวม O-NET (ป.6) 10 อันดับแรก ปกีารศึกษา 2563  

ค่าเฉลี่ย
เขต 36.87

ค่าเฉลี่ย
ประเทศ 42.13



โรงเรียนบ้านหนองแวง อ.แก้งคร้อ (36.26)1

โรงเรียนบ้านหนองคู อ.บ้านแท่น (35.41)2

โรงเรยีนบ้านหนองไผ่ อ.เกษตรสมบูรณ์ (32.86)3

โรงเรียนบ้านเซยีมป่าหม้อ อ.แก้งคร้อ (32.75)4

โรงเรียนบ้านหนองแต้ราษฎร์สามัคคี อ.เกษตรสมบูรณ์ (32.75)5

โรงเรยีนคุรุราษฎร์วิทยา อ.ภูเขียว (32.52)6

โรงเรียนบ้านฉนวน อ.ภูเขียว (32.20)7

โรงเรียนบ้านโจดโนนข่า อ.บ้านแท่น (31.47)8

โรงเรยีนไตรมิตรพทิยา อ.บ้านแท่น (31.28)9

โรงเรียนชุมชนห้วยยาง อ.คอนสาร (31.27)10

โรงเรียนที่มคีะแนนเฉลี่ยรวม O-NET (ม.3) 10 อันดับแรก ปกีารศึกษา 2563  

ค่าเฉลี่ย
เขต 29.72

ค่าเฉลี่ย
ประเทศ 36.01



ช่ืนชมนักเรียนที่ได้คะแนน NT คณิตศาสตร์ เตม็ 100 คะแนน



ผลเปรยีบเทียบ NT ป.3 ปกีารศกึษา 2562 กับ 2563



โรงเรียนที่มีคะแนนเฉลี่ยรวม NT 10 อันดับแรก ปีการศึกษา 2563

โรงเรียนบ้านทิกแล้ง สาขาห้วยหินลับวิทยาสรรค์ อ.เกษตรสมบูรณ์ (75.50)

โรงเรียนบ้านดอนเค็ง อ.บ้านแท่น (70.33)

โรงเรียนบ้านเขวา อ.เกษตรสมบูรณ์ (65.30)

โรงเรียนบ้านมอญ อ.บ้านแท่น (68.27)

2

4

10

8

โรงเรยีนบ้านโจดพทิยาคาร อ.เกษตรสมบูรณ์ (72.83)

โรงเรียนบ้านโพธิ์(คุรุราษฎร์ประสิทธิ์) อ.เกษตรสมบูรณ์ (70.18)

โรงเรียนบ้านตาดรนิทอง อ.ภูเขียว (69.56)

โรงเรียนบ้านหัวนา อ.ภูเขียว (65.32)

3

5

7

9

โรงเรียนบ้านเหมือดแอ่หนองโดน อ.บ้านแท่น (76.79)1

โรงเรยีนฉิมพลมีา อ.ภูเขียว (69.80)6

ค่าเฉลี่ย
เขต 42.38

ค่าเฉลี่ย
ประเทศ 43.97



ผลเปรียบเทยีบ RT ปีการศึกษา 2562 กับ 2563



ค่าเฉลี่ย
เขต 74.05

โรงเรยีนที่มีคะแนนเฉลี่ยรวม RT 10 อันดับแรก ปกีารศึกษา 2563  

โรงเรียนบ้านมอญ อ.บ้านแท่น (99.00)

โรงเรียนบ้านดอนเค็ง อ.บ้านแท่น (97.00)

โรงเรียนบ้านกุดโคลน อ.ภูเขียว (94.33)

โรงเรยีนบ้านดอนดู่ อ.บ้านแท่น (94.87)

2

4

10

8

โรงเรยีนบ้านหนองเรือ อ.บ้านแท่น (98.85)

โรงเรียนฉิมพลีมา อ.ภูเขียว (96.71)

โรงเรียนบ้านภูดนิ (มิตรผลอุปถัมภ)์ อ.ภูเขียว (95.14)

โรงเรียนเพชรราษฎร์บ ารุง อ.บ้านแท่น (94.56)

3

5

7

9

โรงเรียนบ้านโป่งดินด า อ.ภูเขียว (100.00)1

โรงเรยีนบ้านหินลาดพัฒนา อ.บ้านแท่น (96.25)6

ค่าเฉลี่ย
ประเทศ 73.02


