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ค าน า 

 
  รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา เป็นการสรุปผลการจัดการศึกษาท่ีสะท้อนผล 
การพัฒนาคุณภาพของสถานศึกษา ซึ่งเป็นผลส าเร็จจากการบริหารการจัดการศึกษาท่ีสอดคล้องกับมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษาเพื่อการประกันคุณภาพภายใน (ตามกฎกระทรวงการประกันคุณภาพ พ.ศ.๒๕๖๑) 
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาระดับการศึกษาปฐมวัย ประกอบด้วย ๓ มาตรฐาน ได้แก่ คุณภาพของเด็ก 
กระบวนการบริหารและการจัดการ และการจัดประสบการณ์ท่ีเน้นเด็กเป็นส าคัญ  และมาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษาระดับขั้นพื้นฐาน ประกอบด้วย ๓ มาตรฐาน ได้แก่ คุณภาพของผู้เรียน กระบวนการบริหาร
และการจัดการ และกระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ พร้อมผลการวิเคราะห์จุดเด่น 
จุดท่ีควรพัฒนา และระบุแนวทางการพัฒนาสถานศึกษาในอนาคต โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อน าเสนอรายงานผล
การจัดการศึกษาในรอบปีท่ีผ่านมา  เพื่อให้ทราบผลผลิตและผลลัพธ์ท่ีเกิดขึ้นตามแผนและตามระบบประกัน
คุณภาพภายในของสถานศึกษา  เพื่อให้สถานศึกษาได้ใช้ประโยชน์ในการปรับปรุงแผนและระบบประเมิน
คุณภาพภายในพร้อมน าเสนอผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษาต่อหน่วยงานต้นสังกัด และสาธารณชนได้รับ
ทราบและรองรับการประกันคุณภาพภายนอกต่อไป 

  โรงเรียนบ้านนาฝายนาโพธิ์ ขอขอบคุณ คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้ปกครอง 
ชุมชน คณะครู บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียนทุกคน ท่ีให้ความร่วมมือ และช่วยกันพัฒนาคุณภาพการจัด
การศึกษาของโรงเรียนบ้านนาฝายนาโพธิ์ให้บรรลุเป้าหมายตามท่ีก าหนดไว้เป็นอย่างดี 
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ตารางท่ี ๘ แสดงผลการประเมินตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ (ระดับข้ันพื้นฐาน) โรงเรียนบ้านนาฝายนาโพธิ์                  
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ตารางท่ี ๒๑  แสดงเปรียบเทียบเป้าหมาย ปีการศึกษา ๒๕๖๒ และผลการประเมิน ปีการศึกษา ๒๕๖๓                   
 ระดับการศึกษาปฐมวัย.....................................................................................................................  
ตารางท่ี ๒๒  แสดงเปรียบเทียบเป้าหมาย ปีการศึกษา ๒๕๖๒ และผลการประเมิน ปีการศึกษา ๒๕๖๓                   
 ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน............................................................................................................... 
ตารางท่ี ๒๓  แสดงตารางเปรียบเทียบคะแนนผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน                  
 (Reading Test : RT)  ปีการศึกษา  ๒๕๖๒  -  ๒๕๖๓  โรงเรียนบ้านนาฝายนาโพธิ์                 
 ช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๑...................................................................................................................... 
ตารางท่ี ๒๔  แสดงตารางเปรียบเทียบคะแนนผลการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ 
 (National Test : NT) ปีการศึกษา  ๒๕๖๒  -  ๒๕๖๓  โรงเรียนบ้านนาฝายนาโพธิ์               
 ช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๓...................................................................................................................... 
ตารางท่ี ๒๕  แสดงตารางเปรียบเทียบคะแนนผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน                  

(Ordinary National Educational Test : O - NET) ระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๖                        
ปีการศึกษา  ๒๕๖๒  -  ๒๕๖๓  โรงเรียนบ้านนาฝายนาโพธิ์.......................................................   

ตารางท่ี ๒๖  แสดงตารางเปรียบเทียบคะแนนผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน                     
 (Ordinary National Educational Test : O - NET) ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๓                                
 ปีการศึกษา  ๒๕๖๒  -  ๒๕๖๓  โรงเรียนบ้านนาฝายนาโพธิ์..........................................................   

ตารางท่ี ๒๗  แสดงหลักฐาน ข้อมูลส าคัญท่ีแสดงเกียรติยศและผลงานดีเด่นของสถานศึกษา............................... 
ตารางท่ี ๒๘  แสดงข้อมูลผลการประเมินคุณภาพภายนอกจาก  สมศ. รอบ ๓ ระดับการศึกษาปฐมวัย...............  
ตารางท่ี ๒๙  แสดงข้อมูลผลการประเมินคุณภาพภายนอกจาก  สมศ. รอบ ๓ ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน.......... 
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 รายงานการประเมินตนเองของโรงเรียนบ้านนาฝายนาโพธิ์                        ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑   
 

สารบญัภาพ 
 

เร่ือง            หน้า 

ภาพที่ ๑ แสดงสถานภาพของโรงเรียนบ้านนาฝายนาโพธิ์ อ าเภอบ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น................................. 
ภาพที่ ๒ แสดงตัวอย่างจดหมายข่าวประชาสัมพันธ์งานโรงเรียน.......................................................................... 
ภาพที่ ๓ แสดงภาพแสดงเกียรติบัตรและผลงานดีเด่นระดับชาติของโรงเรียนบ้านนาฝายนาโพธิ์......................... 

๘๕ 
๑๐๐ 
๑๑๓ 
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 รายงานการประเมินตนเองของโรงเรียนบ้านนาฝายนาโพธิ์                        ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑   
 

สารบญัแผนภูมิกราฟ 
 

เร่ือง            หน้า 

แผนภูมิกราฟที่ ๑  แสดงข้อมูลผลการประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัย ระดับช้ันอนุบาลท่ี ๑ – ๓                      
 โรงเรียนบ้านนาฝายนาโพธิ์ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ – ๒๕๖๓......................................................  
แผนภูมิกราฟที่ ๒  แสดงข้อมูลผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (Reading Test : RT)              
 ช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๑ โรงเรียนบ้านนาฝายนาโพธิ์ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ - ๒๕๖๓.................. 
แผนภูมิกราฟที่ ๓  แสดงข้อมูลผลการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ  
 (National Test : NT) ช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๓ โรงเรียนบ้านนาฝายนาโพธิ์                           
 ปีการศึกษา ๒๕๖๑ - ๒๕๖๓................................................................................................... 
แผนภูมิกราฟที่ ๔ แสดงข้อมูลผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (Ordinary National 
 Educational Test : O - NET) ช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๖  โรงเรียนบ้านนาฝายนาโพธิ์            
 ปีการศึกษา ๒๕๖๑ – ๒๕๖๓.................................................................................................. 
แผนภูมิกราฟที่ ๕ แสดงข้อมูลผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (Ordinary National 
 Educational Test : O - NET) ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๓ โรงเรียนบ้านนาฝายนาโพธิ์                      
 ปีการศึกษา ๒๕๖๑ – ๒๕๖๓.................................................................................................. 
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 รายงานการประเมินตนเองของโรงเรียนบ้านนาฝายนาโพธิ์                        ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑   
 

สารบญัแผนภูมภิาพ 
 

เร่ือง            หน้า 

แผนภูมิภาพที่ ๑ แสดงโครงสร้างการบริหารงานโรงเรียนบ้านนาฝายนาโพธิ์........................................................ 
แผนภูมิภาพที่ ๒ แสดงรูปแบบการบริหารสถานศึกษาของโรงเรียนบ้านนาฝายนาโพธิ์......................................... 
แผนภูมิภาพที่ ๓ แสดงการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างสภาพแวดล้อมภายในและภายนอก (MATRIX)  
                    โรงเรียนบ้านนาฝายนาโพธิ์ อ าเภอบ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น  ประจ าปีพุทธศักราช ๒๕๖๓...... 
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 รายงานการประเมินตนเองของโรงเรียนบ้านนาฝายนาโพธิ์                        ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑   
 

บทสรุปของผู้บริหารสถานศึกษา 
 

โรงเรียนบ้านนาฝายนาโพธิ์ ต้ังอยู่หมู่ท่ี ๕ ต าบลหนองบัว อ าเภอบ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น  
รหัสไปรษณีย์ ๔๐๒๗๐  พื้นท่ีท้ังหมด  ๑๑  ไร่  ๓  งาน  ๔๙  ตารางวา 

ผู้บริหารโรงเรียนบ้านนาฝายนาโพธิ์ ดร.วิไลพร ศรีจันทร์หล้า   เบอร์โทรศัพท์  ๐๖๓ ๔๙๔๕๓๒๔      
E-mail : toy-wi@hotmail.com  จ านวนครูและบุคลากร ๑๗  คน  จ าแนกเป็นผู้บริหารสถานศึกษา ๑ คน  
ข้าราชการครู ๑๔  คน แบ่งหน้าท่ีเป็นครูระดับการศึกษาปฐมวัย ๒ คน ครูระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ๑๓ คน  
ธุรการโรงเรียน ๑ คน และนักการภารโรง ๑ คน  จ านวนนักเรียนรวม ๑๙๐ คน  จ าแนกเป็น ระดับการศึกษา
ปฐมวัย ๔๒ คน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ๑๔๗  คน 
  
ผลการประเมินตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาปฐมวัย 

สรุปผลการประเมินคุณภาพการจัดการศึกษาระดับการศึกษาปฐมวัยตามมาตรฐานการศึกษาของ
โรงเรียนบ้านนาฝายนาโพธิ์  อยู่ในระดับคุณภาพ  ดีเลิศ  ดังนี้ 

มาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาปฐมวัย ระดับคุณภาพ 
มาตรฐานท่ี ๑  คุณภาพของเด็ก ดีเลิศ 
มาตรฐานท่ี  ๒  กระบวนการบริหารและการจัดการ ดีเลิศ 
มาตรฐานท่ี  ๓  การจัดประสบการณ์ท่ีเน้นเด็กเป็นส าคัญ ดีเลิศ 

                               โรงเรียนบ้านนาฝายนาโพธิ์จัดประสบการณ์ระดับการศึกษาปฐมวัย โดยน าหลักสูตรการศึกษา
ปฐมวัย พุทธศักราช ๒๕๖๐ น ามาใช้เป็นกรอบและทิศทางในการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนบ้านนา-
ฝายนาโพธิ์ (ฉบับปรับปรุง ๒๕๖๓) อย่างมีประสิทธิภาพ มีนักเรียนช้ันอนุบาลปีท่ี ๑ – ๓ รวม ๔๒ คน จัดช้ัน
เรียน ๑ ห้องเรียน ครูผู้สอน ๒ คน ท ารายงานการประเมินตนเอง (SAR) ปีการศึกษา ๒๕๖๓  เปิดเผยผลการ
ประเมินคุณภาพของเด็กต่อคณะกรรมการสถานศึกษา ผู้ปกครอง ชุมชน หน่วยงานต้นสังกัด และผู้มีส่วน
เกี่ยวข้อง โดยการเผยแพร่ข้อมูลผ่านช่องทาง เว็บไซต์ของสถานศึกษา สมุดรายงานผลพัฒนาการของเด็ก 
รายงานและเผยแพร่ในส่ืออิเล็กทรอนิกส์ ได้แก่ กลุ่ม line Facebook เพจโรงเรียนบ้านนาฝายนาโพธิ์ 
จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ของโรงเรียน มีผลการด าเนินงาน ดังต่อไปนี้ 

จุดเด่นที่พบ โรงเรียนบ้านนาฝายนาโพธิ์น านวัตกรรมมอนเตสซอร่ี (Montessori) มาใช้ใน
การการจัดเรียนการสอนโดยมีอุปกรณ์เฉพาะมอนเตสซอรี่เพียงพอส าหรับการเรียนการสอน มีครูท่ีผ่าน             
การอบรมในการใช้ส่ือและอุปกรณ์ โดยจุดมุ่งหมายของการสอนแบบมอนเตสซอรีกล่าวว่า เด็กมีสิทธิในการพัฒนา
บุคลิกภาพของตนเองในการเรียน มีสิทธิท่ีจะมีอิสระในการท ากิจกรรม โดยครูค านึงถึงความต้องการของเด็ก 
ปลูกฝังให้เด็กเจริญเติบโตตามความต้องการตามธรรมชาติ และเรียนรู้ส่ิงต่าง ๆ รอบตัวได้อย่างอิสระตาม
รูปแบบการเรียนการสอนแบบมอนเตสซอรี่ (Montessori) การท่ีเด็กได้เรียนรู้ตามความต้องการด้วยตัวเอง



๒ 
 

 
 รายงานการประเมินตนเองของโรงเรียนบ้านนาฝายนาโพธิ์                        ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑   
 

และซึมซับการเรียนรู้จากส่ิงแวดล้อม  จะช่วยท าให้เด็กได้เรียนรู้ในส่ิงท่ีต้องการ เด็กจะได้รับอิสระในขอบเขต 
ท่ีได้จัดเตรียมไว้ เมื่อเด็กได้รับผลส าเร็จตามความต้องการ จะท าให้เด็กเกิดความพึงพอใจ มีความรู้สึก ท่ีดีต่อ
ตัวเองและส่ิงแวดล้อม ดังนั้นเด็กโรงเรียนบ้านนาฝายนาโพธิ์จึงสามารถมีพัฒนาการท่ีคลอบคลุมท้ังด้าน
ร่างกาย อารมณ์จิตใจ สังคม และสติปัญญาอย่างเต็มศักยภาพตามวัย การเรียนการสอนแบบมอนเตสซอรี่ 
(Montessori) ครอบคลุมการศึกษา ๓ ด้านคือ ๑) ด้านทักษะกลไก หรือกลุ่มประสบการณ์ชีวิต มีจุดประสงค์
เพื่อฝึกการดูแลและจัดการส่ิงแวดล้อม การท างานให้เสร็จสมบูรณ์ ความรับผิดชอบและการประสานสัมพันธ์
ให้สมดุล ๒) ด้านประสาทสัมผัสมีจุดประสงค์เพื่อฝึกการสังเกต การใช้ประสาทสัมผัสท้ังห้าเกี่ยวกับมิติ รูปทรง            
๓) ด้านการเขียนและคณิตศาสตร์ หรือกลุ่มวิชาการ มีจุดประสงค์เพื่อเตรียมเด็กเข้าสู่ระดับประถมศึกษา 
เตรียมตัวด้านการอ่านการเขียน 

นอกจากนี้โรงเรียนบ้านนาฝายนาโพธิ์ยังมุ่งพัฒนาให้เด็กมีพัฒนาการตามวัยเต็มศักยภาพมีความ
พร้อมในการเรียนรู้ มีร่างกายเจริญเติบโตตามวัย แข็งแรง และมีสุขนิสัยท่ีดี มีสุ ขภาพจิตดี มีสุนทรียภาพ               
มีคุณธรรม จริยธรรมและจิตใจท่ีดีงาม มีทักษะชีวิตและปฏิบัติตนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง              
มีวินัย และอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข มีทักษะการคิด การใช้ภาษาส่ือสาร และการแสวงหาความรู้ได้
เหมาะสมกับวัย และได้ก าหนดเป้าหมายในการพัฒนาเด็กปฐมวัยให้มีพัฒนาการด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ 
สังคม และสติปัญญา ครอบครัว ชุมชน  สังคม และประเทศชาติในอนาคต โดยได้รายงานผลการจัดการศึกษา
ปฐมวัยของสถานศึกษา เป็นการสรุปผลการด าเนินงานในรอบปีการศึกษาของสถานศึกษาท่ีสะท้อนให้เห็นภาพ
ความส าเร็จท่ีเกิดขึ้นตามบริบทของสถานศึกษา ดังนี้ 

มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของเด็ก  
    เด็กมีคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมท่ีพึงประสงค์มีสุขนิสัยสุขภาพกายและสุขภาพจิตท่ีดี                

มีสุนทรียภาพด้านศิลปะ ดนตรี กีฬามีความรู้และทักษะท่ีจ าเป็นตามหลักสูตรมีทักษะในการท างาน              
รักการท างานและสามารถท างานร่วมกับผู้อื่นได้ผู้เรียนมีพัฒนาการท่ีดีขึ้นตามความเหมาะสม จนเป็นท่ียอมรับ
ของผู้ปกครองและชุมชน เด็กมีความกระตือรือร้น ใฝ่รู้  และมีทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์                 
เมือ่จัดกิจกรรมการทดลองหรือโครงงาน ผู้ปกครองให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี 

คุณภาพของเด็กด้านการพัฒนาด้านร่างกาย โรงเรียนบ้านนาฝายนาโพธิ์ได้ด าเนินการจัดการเรียนรู้
แบบบูรณาการตามหน่วยการเรียนรู้โดยยึดผู้เรียนเป็นส าคัญ โดยจัดกิจกรรมตามตารางประจ าวันเพื่อให้เด็ก         
มีพัฒนาการด้านร่างกายแข็งแรง มีสุขนิสัยท่ีดี และดูแลความปลอดภัยของตนเองได้ ปลูกฝังให้ผู้เรียนสนใจ              
การออกก าลังกายผ่านกิจกรรมเคล่ือนไหวและจังหวะ ผ่านกิจกรรมการกายบริหารหน้าเสาธง กิจกรรมหนูน้อย             
แอโรบิค กิจกรรมกลางแจ้ง กิจกรรมกีฬาสีภายใน ด้านสุขนิสัยท่ีดีได้ด าเนินการจัดกิจกรรมจัดอาหารกลางวัน
อาหารเสริม(นม)ให้เด็กครบทุกวัน มีการช่ังน้ าหนักวัดส่วนสูง มีการตรวจสุขภาพของผู้เรียน มีการแปรงฟัน
หลังรับประทานอาหาร  ล้างมือก่อนและหลังรับประทานอาหาร มีการทดสอบสมรรถภาพทางกาย และมีการ
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ประเมินพัฒนาการด้านร่างกายของผู้เรียนรายบุคคลส่งผลให้นักเรียนระดับการศึกษาปฐมวัยโรงเรียนบ้าน-         
นาฝายนาโพธิ์ภาพรวมจ านวน ๔๒ คน คุณภาพผู้เรียนระดับดีจ านวน ๔๒ คน คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ มีน้ าหนัก
ส่วนสูงตามเกณฑ์ ตามโครงการส่งเสริมสุขภาพระดับการศึกษาปฐมวัย กิจกรรมหนูน้อยวัยใสใส่ใจสุขภาพ 
ส่งผลให้เด็กสุขภาพร่างกายแข็งแรง มีสุขนิสัยท่ีดี  และดูแลความปลอดภัยของตนเองได้ 

คุณภาพเด็กด้านอารมณ์ โรงเรียนบ้านนาฝายนาโพธิ์ได้พัฒนาและส่งเสริมให้ผู้เรียนมีลักษณะ
พฤติกรรมท่ีแสดงออกทางอารมณ์ จิตใจและความรู้ได้จัดกิจกรรมท่ีส่งเสริมให้เด็กๆได้สนุกสนาน มีความสุขใน
การเรียนรู้ จากโครงการส่งเสริมพัฒนาการทางด้านอารมณ์ ส่งผลให้นักเรียนระดับการศึกษาปฐมวัยโรงเรียน
บ้านนาฝายนาโพธิ์ภาพรวมจ านวน ๔๒ คน คุณภาพผู้เรียนระดับดีจ านวน ๔๒ คน คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐                 
มีพัฒนาการทางด้านอารมณ์จิตใจ ควบคุมและแสดงออกทางอารมณ์ได้เหมาะสมตามวัย 
 คุณภาพเด็กด้านสังคม โรงเรียนบ้านนาฝายนาโพธิ์จัดกระบวนการเรียนการสอนให้เด็กช่วยเหลือ
ตนเอง และเป็นสมาชิกท่ีดีของสังคม นักเรียนระดับการศึกษาปฐมวัยโรงเรียนบ้านนาฝายนาโพธิ์ทุกคน
ช่วยเหลือตนเองในการท ากิจวัตรประจ าวัน มีวินัยในตนเอง  รู้จักการประหยัดพอเพียง มีส่วนร่วมในการดูแล
รักษาส่ิงแวดล้อมท้ังในและนอกห้องเรี ยน มีมารยาททางวัฒนธรรมไทย เช่น การไหว้ การทักทาย                     
จากโครงการส่งเสริมพัฒนาการทางด้านสังคม กิจกรรมอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ 
โครงการทัศนศึกษา ส่งผลให้นักเรียนระดับการศึกษาปฐมวัยโรงเรียนบ้านนาฝายนาโพธิ์ภาพรวมจ านวน               
๔๒ คน คุณภาพผู้เรียนระดับดีจ านวน ๔๒ คน คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ มีพัฒนาการด้านสังคม ช่วยเหลือตนเอง 
และเป็นสมาชิกท่ีดีของสังคมได้อย่างเหมาะสม 

คุณภาพเด็ก ด้านสติปัญญา โรงเรียนบ้านนาฝายนาโพธิ์ ส่งเสริมกระบวนการคิดวิเคราะห์                   
การแก้ปัญหาของผู้เรียนผ่านกิจกรรมการเรียนรู้ท่ีภายในห้อง เรียน ผู้เรียนส่ือสารได้มีทักษะการคิดพื้นฐาน 
และแสวงหาความรู้ได้ นักเรียนระดับการศึกษาปฐมวัยโรงเรียนบ้านนาฝายนาโพธิ์ สนทนาโต้ตอบและเล่าเรื่อง
ให้ผู้อื่นเข้าใจ ต้ังค าถามในส่ิงท่ีตนเองสนใจหรือสงสัยและพยายามค้นหาค าตอบ อ่านนิทานและเล่าเรื่องท่ี
ตนเองอ่านได้เหมาะสมกับวัย มีความสามารถในการคิดรวบยอด การคิดแก้ปัญหาและสามารถตัดสินใจเรื่อง
ง่าย ๆ ได้จากโครงการส่งเสริมศักยภาพทักษะพื้นฐานผู้เรียนระดับการศึกษาปฐมวัย กิจกรรมเปิดบ้านวิชาการ 
ส่งผลให้นักเรียนระดับการศึกษาปฐมวัยโรงเรียนบ้านนาฝายนาโพธิ์ภาพรวมจ านวน ๔๒ คน คุณภาพผู้เรียน
ระดับดีจ านวน ๓๗ คน คิดเป็นร้อยละ ร้อยละ ๘๙.๐๙ มีพัฒนาการด้านสติปัญญา ส่ือสารได้มีทักษะการคิด
พื้นฐาน และแสวงหาความรู้ได้อย่างเหมาะสม 

มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ  
            โรงเรียนบ้านนาฝายนาโพธิ์มีการบริหารและการจัดการอย่างเป็นระบบใช้เทคนิคการประชุม            
ท่ีหลากหลายวิธี เช่น การประชุมแบบมีส่วนร่วม การประชุมระดมสมอง การประชุมกลุ่ม เพื่อให้ทุกฝ่าย         
มีส่วนร่วมในการก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย ท่ีชัดเจน มีการปรับแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา 
แผนปฏิบัติการประจ าปีท่ีสอดคล้องกับผลการจัดการศึกษา สภาพปัญหา ความต้องการ พัฒนา และนโยบาย
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การปฏิรูปการศึกษาท่ีมุ่งเน้นการพัฒนาให้เด็กมีคุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรู้ ตามหลักสูตรสถานศึกษา 
ครูผู้สอนสามารถจัดการเรียนรู้ได้อย่างมีคุณภาพ มีการด าเนินการนิเทศ ก ากับ  ติดตาม ประเมินผล                  
การด าเนินงาน และจัดท ารายงานผลการจัดการศึกษาในการรวบรวมข้อมูล เพื่อใช้เป็นฐานในการวางแผน
พัฒนาคุณภาพสถานศึกษา อีกท้ังผู้บริหาร ครู และผู้ปกครองมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการและกิจกรรม              
ต่าง ๆ ในโรงเรียน มีการวางแผน บริหารจัดการสภาพแวดล้อมรอบบริเวณโรงเรียนท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้ของเด็ก 

  ด้านกระบวนการจัดการบริหารและการจัดการหลักสูตรโรงเรียนบ้านนาฝายนาโพธิ์มีหลักสูตร
ปฐมวัยสอดคล้องกับหลักสูตรสถานศึกษา เป็นรูปแบบการจัดประสบการณ์ท่ีก่อให้เกิดการเตรียมความพร้อม                 
เน้นการเรียนรู้ผ่านการเล่นและการลงมือปฏิบัติด้วยตนเอง  สอดคล้องกับวิถีชีวิตของครอบครัว  ชุมชน  และ
ท้องถิ่น จากโครงการส่งเสริมการจัดการศึกษาตามหลักสูตรสถานศึกษา ระดับการศึกษาปฐมวัยกิจกรรม     
บูรณาการปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่การเรียนการสอน  ส่งผลให้โรงเรียนบ้านนาฝายนาโพธิ์ มีหลักสูตร
สถานศึกษาปฐมวัย ด้านการจัดบุคลากรได้มีการจัดครูผู้สอนท่ีเหมาะสมกับการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ คือ
มีครูประจ าการท่ีจบการศึกษาปฐมวัย โรงเรียนบ้านนาฝายนาโพธิ์ได้ส่งบุคคลากรเข้ารับการอบรมเพื่อพัฒนา
ศักยภาพอย่างต่อเนื่อง จากโครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาส่งผลให้โรงเรียนบ้านนาฝายนาโพธิ์ 
มีบุคคลากรท่ีเพียงพอต่อช้ันเรียน 
 
  มาตรฐานที่ ๓ การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นส าคัญ  

   โรงเรียนบ้านนาฝายนาโพธิ์มีจัดประสบการณ์ท่ีส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการทุกด้านอย่างสมดุล           
เต็มศักยภาพ จัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่ครอบคลุมพัฒนาการในทุกๆด้านให้เหมาะสมกับวัย ครูมีความต้ังใจ
มุ่งมั่นในการพัฒนาการสอนโดยจัดกิจกรรมให้เด็กได้เรียนรู้ผ่านการจัดกิจกรรมเคล่ือนไหวและจังหวะ กิจกรรม
เสริมประสบการณ์ กิจกรรมสร้างสรรค์ กิจกรรมเสรี กิจกรรมกลางแจ้ง และกิจกรรมเกมการศึกษา โดย          
มีการใช้นวัตกรรมการเรียนการสอนมอนเตสซอรีควบคู่ด้วย และใช้แหล่งเรียนรู้ท่ีหลากหลายให้เด็กแสวงหา
ความรู้จากส่ือเทคโนโลยีด้วย ตนเองอย่างต่อเนื่อง เด็กมีส่วนร่วมในการจัดบรรยากาศ สภาพแวดล้อมท่ีเอื้อต่อ
การเรียนรู้ มีแผนการจัดประสบการณ์ และมีส่วนร่วมโดยยึดกับบริบทของชุมชนและท้องถิ่น ครูมีการประเมิน
คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของเด็กอย่างเป็นระบบ ท้ังยังมีระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนซึ่งเกิดความร่วมมือกัน
ระหว่างผู้ปกครองกับครู และครูยังได้น าเทคนิควิธีการท่ี หลากหลายมาปรับปรุงการจัดกิจกรรมการเรียน                 
การสอนเพื่อให้เด็กเกิดการเรียนรู้ตามนโยบายการ พัฒนาการศึกษาภายใต้กรอบประเทศไทย ๔.๐ สู่ศตวรรษ
ท่ี ๒๑ และครูมีผลงานวิจัยในช้ันเรียนเพื่อ น ามาพัฒนาการจัดประสบการณ์ ส่งผลให้จ านวนเด็กระดับ
การศึกษาปฐมวัยมากขึ้นทุกปีอย่างต่อเนื่อง 

ด้านการจัดการจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นส าคัญ โรงเรียนบ้านนาฝายนาโพธิ์มีจัดประสบการณ์
ท่ีส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการทุกด้านอย่างสมดุลเต็มศักยภาพ จัดประสบการณ์การเรียนรู้ ท่ีครอบคลุม
พัฒนาการในทุก ๆ ด้านให้เหมาะสมกับวัย 
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 ด้านร่างกาย  พัฒนาการเคล่ือนไหวทางร่างกาย เด็กเค ล่ือนไหวอย่างเหมาะสมตามจินตนาการ
เพื่อให้ร่างกายทุกส่วนท้ังกล้ามเนื้อมัดใหญ่มัดเล็กให้ท างานอย่างมีประสิทธิภาพ 

 ด้านอารมณ์ จิตใจ  เด็กมีพัฒนาการด้านอารมณ์ความรู้สึกได้อย่างเหมาะสม  รู้ จักยับยั้งช่ังใจ               
รู้จักการรอคอย กล้าแสดงออก ช่วยเหลือแบ่งปันมีความรับผิดชอบ 

 ด้านสังคม  เด็กช่วยเหลือตัวเองในการปฏิบัติกิจวัตรประจ าวันได้  มีวินัยในตนเอง เล่นร่วมกับผู้อื่น
ได้ มีสัมมาคารวะต่อผู้ใหญ่ 

 ด้านสติปัญญา  มีความคิดร่วมยอด รู้จักการแก้ปัญหา ส่ือสารและมีทักษะความคิดพื้นฐานแสวงหา
ความรู้ได้อย่างเหมาะสมตามวัย  จากโครงการส่งเสริมศักยภาพทักษะพื้นฐานผู้เรียนระดับการศึกษาปฐมวัย 
กิจกรรมเปิดบ้านอนุบาล  ส่งผลให้โรงเรียนบ้านนาฝายนาโพธิ์ ได้มีการจัดประสบการณ์ท่ีส่งเสริมให้เด็ก                  
มีพัฒนาการทุกด้านอย่างสมดุลเต็มศักยภาพ 
             โรงเรียนบ้านนาฝายนาโพธิ์มีการประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริง  และน าผลการประเมิน
พัฒนาการเด็กไปปรับปรุงการจัดประสบการณ์และพัฒนาเด็ก  มีกระบวนการ  การประเมินพัฒนาการของเด็ก
ปฐมวัย จากการจัดประสบการณ์การเรียนรู้  และการจัดกิจวัตรประจ าวัน   ด้วยเครื่องมือและวิธีการท่ี
หลากหลาย เช่น การสังเกต  การสอบถาม  การส ารวจ  และการวิเคราะห์ผลพัฒนาการของเด็ก  โดยให้
ผู้ปกครองมีส่วนร่วม  เพื่อได้น าผลการประเมินไปพัฒนาศักยภาพของเด็กและพัฒนาการจัดประสบการณ์          
การเรียนรู้ในช้ันเรียน จากโครงการส่งเสริมศักยภาพทักษะพื้นฐานผู้เรียนระดับการศึกษาปฐมวัย กิจกรรมเปิด
บ้านวิชาการและกิจกรรมแข่งขันทักษะทางวิชาการ  ส่งผลให้โรงเรียนบ้านนาฝายนาโพธิ์ ได้มีการประเมิน
พัฒนาการเด็กตามสภาพจริง  และน าผลการประเมินพัฒนาการเด็กไปปรับปรุงการจัดประสบการณ์และ
พัฒนาเด็กต่อไป 

 

จุดที่ควรพัฒนา  
        มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของเด็ก  

ครูควร ส่ง เสริมและจัดกิจกรรมท่ีหลากหลายเพื่ อ ให้ เ ด็กไ ด้พัฒนาความคิดรวบยอด                   

คิดวิเคราะห์  คิดสร้างสรรค์ คิดไตร่ตรอง ปฏิบัติเป็น และแก้ปัญหาได้ มีวิสัยทัศน์ และการพัฒนาในด้าน              

การมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง รักการเรียนรู้และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง  

         มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ  

ควรสร้างเครือข่ายความร่วมมือของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดการศึกษาของโรงเรียนให้มี  

ความเข้มแข็ง มีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อผลการจัดการศึกษา และการขับเคล่ือนคุณภาพการจัดการศึกษา  

         มาตรฐานที่ ๓ การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นส าคัญ  

ควรน าภูมิปัญญาท้องถิ่นให้เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมให้เด็กได้เรียนรู้และการให้ข้อมูล

ย้อนกลับแก่นักเรียนทันทีเพื่อเด็กน าไปใช้พัฒนาตนเอง  
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 แนวทางในการพัฒนาให้มีคุณภาพสูงขึ้นอย่างนอ้ย ๑ ระดับ หรือ คงคุณภาพเดิม 
          มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของเด็ก  

              แผนปฏิบัติงานท่ี ๑ พัฒนาทักษะกระบวนการคิดรวบยอด การแก้ปัญหาของเด็กท่ีเกิดขึ้น

ชีวิตประจ าวัน จัดโครงการส่งเสริมพัฒนาการทางด้านสติปัญญา สามารถน าความรู้มาวิเคราะห์ปัญหา และ               

ท าวิจัยในช้ันเรียนเพื่อหาแนวทางส่งเสริมพัฒนาการให้กับเด็ก  

           มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ  

แผนปฏิบัติงานท่ี ๑ ส่งเสริมให้มีกิจกรรมประสานความร่วมมือของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องใน                

การจัดการศึกษาของโรงเรียนให้มีความเข้มแข็ง มีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อผลการจัดการศึกษา และ              

การขับเคล่ือนคุณภาพการจัดการศึกษา  

แผนปฏิบัติงานท่ี ๒ ส่งเสริมส่ือการเรียนการสอนสมาร์ททีวีทุกห้องเรียน  
           มาตรฐานที่ ๓ การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นส าคัญ  

แผนปฏิบัติงานท่ี ๑ เชิญวิทยากรท้องถิ่นเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมเพื่อสร้างโอกาส

ให้เด็กได้รับประสบการณ์ตรง เล่นและปฏิบัติกิจกรรม เรียนรู้ ลงมือท า และสร้ างองค์ความรู้ด้วยตนเอง                 

อย่างมีความสุข  
 

ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาสู่นวัตกรรม หรือแบบอย่างที่ดี  
๑) จัดประสบการณ์การเรียนรู้ท่ีบูรณาการ การใช้เทคโนโลยี สนับสนุนแนวทางในการใช้ปัญหา

เป็นฐานและทักษะการคิดขั้นสูง  

 ๒) เด็กน าองค์ความรู้จากการปฏิบัติมาสร้างสรรค์เป็นช้ินงาน 
 

ผลการประเมินตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
สรุปผลการประเมินคุณภาพการจัดการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานตามมาตรฐานการศึกษาของ

โรงเรียนบ้านนาฝายนาโพธิ์  อยู่ในระดับคุณภาพ  ดีเลิศ  ดังนี้ 
มาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับคุณภาพ 

มาตรฐานท่ี ๑  คุณภาพของผู้เรียน 
          ๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
          ๑.๒ คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน 

ดีเลิศ 

มาตรฐานท่ี  ๒  กระบวนการบริหารและการจัดการ ดีเลิศ 
มาตรฐานท่ี  ๓  กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ดีเลิศ 
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                               โรงเรียนบ้านนาฝายนาโพธิ์จัดการเรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยน าหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ (ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช ๒๕๖๐) และหลักสูตรสถานศึกษา
โรงเรียนบ้านนาฝายนาโพธิ์ (ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช ๒๕๖๓) น ามาใช้เป็นกรอบและทิศทางในการพัฒนา
หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนบ้านนาฝายนาโพธิ์ (ฉบับปรับปรุง ๒๕๖๓) อย่างมีประสิทธิภาพ มีนักเรียน               
ช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๑ ถึงมัธยมศึกษาปีท่ี ๓ รวม ๑๔๘ คน จัดช้ันเรียน ๙ ห้องเรียน ครูผู้สอน ๑๒ คน                
ท ารายงานการประเมินตนเอง (SAR) ปีการศึกษา ๒๕๖๓  เปิดเผยผลการประเมินคุณภาพของผู้เรียนต่อ
คณะกรรมการสถานศึกษา ผู้ปกครอง ชุมชน หน่วยงานต้นสังกัด และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง โดยการเผยแพร่ข้อมูล
ผ่านช่องทาง เว็บไซต์ของสถานศึกษา แบบรายงานผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนรายบุคคล (ปพ.๖) จดหมาย
ข่าวประชาสัมพันธ์งานโรงเรียน มีผลการด าเนินงาน ดังต่อไปนี้ 

จุดเด่นที่พบ โรงเรียนบ้านนาฝายนาโพธิ์มีการจัดเรียนการสอนโดยใช้นวัตกรรมการศึกษา         
ช้ันเรียน (Lesson Study) มี ๓ ขั้นตอน คือ วางแผนร่วมกัน  สังเกตการสอน และสะท้อนผล ส่วนวิธีการแบบ
เปิด (Open Approach) มี ๔ ขั้นตอน คือ วิเคราะห์สถานการณ์ปัญหา  คิดแก้ปัญหา  อภิปรายแสดงแนวคิด 
และสรุปเช่ือมโยงแนวคิด โดยในปีการศึกษา ๒๕๖๓ เริ่มใช้จัดการเรียนการสอนระดับช้ันประถมศึกษา           
ปีท่ี ๑ – ๓ และจะมีการขยายผลการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ในปีการศึกษา ๒๕๖๔ จัดการเรียนการสอน
ระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๔ ถึง ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๓ ผลจากการทดลองใช้นวัตกรรมการศึกษาช้ันเรียน 
(Lesson Study) และวิธีการแบบเปิด (Open Approach) ครูปรับวิธีการเรียนเปล่ียนวิธีการสอนจากการให้
ความรู้ ความจ า มาเป็นเน้นกระบวนการส่งเสริมการคิดให้กับผู้เรียน ส่งผลให้ ผู้เรียนกล้าคิด กล้าท า                   
กล้าแสดงออก และสามารถแก้ปัญหาได้ ท าให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และผลการทดสอบระดับชาติ การ
ประเมินความสามารถในการอ่านของผู้เรียน (Reading test : RT) และการทดสอบความสามารถพื้นฐานของ
ผู้เรียนระดับชาติ (National Test : NT)  ปีการศึกษา ๒๕๖๓ สูงกว่าค่าเฉล่ียระดับประเทศ 

นอกจากนี้โรงเรียนบ้านนาฝายนาโพธิ์ยังมีการจัดการเรียนการสอนโดยใช้นวัตกรรมท่ีเน้น
กระบวนการรูปแบบ Active Learning ได้แก่ การสอนแบบสะเต็มศึกษา (STEM Education)  การสอนแบบ
5Es  การสอนแบบ BBL  การสอนแบบโครงงาน  การท าหนังสือเล่มเล็ก  การจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
กิจกรรมชุมนุมความสนใจของผู้เรียน หรือ โครงการพัฒนางานแนะแนวการศึกษาและอาชีพ ส่งผลให้ผู้เรียน          
มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ มีสมรรถนะตามเกณฑ์ มีความรู้ ความสามรถ กล้าคิด กล้าท า กล้าแสดงออก 
และสามารถแก้ปัญหาได้ ท าให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น   
 มาตรฐานที่  ๑  คุณภาพผู้เรียน 

  ๑. โรงเรียนมีกระบวนการพัฒนาผู้เรียนในด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ด้วยวิธีการท่ีหลากหลาย 
โดยมุ่งเน้นการพัฒนาผู้เรียนให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของโรงเรียนได้แก่ “พัฒนาแหล่งเรียนรู้   มุ่งสู่เทคโนโลยี   
เด็กเก่งและเป็นคนดี   มีคุณภาพตามเกณฑ์” โดยจัดกิจกรรมในหลักสูตร มีแผนการเรียนตามความถนัดและ
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ความสนใจอย่างรอบด้านท้ังด้านภาษาไทย คณิตศาสตร์  วิทยาศาสตร์  ภาษาอังกฤษ และอื่น  ๆ  มีรายวิชา
เสริมหลักสูตรท่ีหลากหลาย เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความสามารถด้านการคิดและมีทักษะในศตวรรษท่ี ๒๑ 
นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๑ มีผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (Reading Test : RT)
อยู่ในระดับดีมาก (ร้อยละ ๙๘.๐๐)  ผลการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (National 
Test : NT)   ช้ันประถมศึกษาปีท่ี  ๓  สูงกว่าระดับประเทศ  และผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ       
ขั้นพื้นฐาน (Ordinary National Educational Test : O - NET)  ช้ันประถมศึกษาปีท่ี  ๖  และ                       
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี  ๓  สูงกว่าปีท่ีผ่านมา  พัฒนาระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตและสัญญาณ Wifi ครอบคลุม 
ทุกพื้นท่ีของโรงเรียนเพื่อให้ผู้เรียนสืบค้นข้อมูลได้ทุกท่ีมีการจัดการเรียนการสอนท่ีส่งเสริมให้ผู้เรียนคิดขั้นสูง 
ปฏิบัติเป็น และแก้ปัญหาได้ โดยใช้นวัตกรรมศึกษาช้ันเรียน (Lesson Study) และวิธีการแบบเปิด (Open 
Approach) โดยเข้าร่วมโครงการกับสถาบันวิจัยและพัฒนาครูอาเซียน มหาวิทยาลัยขอนแก่น ส่งเสริมผู้เรียน
ให้มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร จัดกิจกรรมการเรียนรู้ท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
เช่น การท าโครงงาน  และการท าหนังสือเล่มเล็ก ในทุกกลุ่มสาระท่ีนักเรียนสนใจ มีการวัดและประเมินผลตาม
สภาพจริงด้วยเครื่องมือและวิธีการหลากหลาย และน าผลมาพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษา ส่งผลให้ผู้เรียนมีแหล่งเรียนรู้ที่ทันสมัย รู้ทันเทคโนโลยี คิดเป็น  ท าเป็น แก้ปัญหาได้ เป็นคนดี
ของสังคมและมีคุณภาพตามเกณฑ์ท่ีสถานศึกษาก าหนด  และสอดคล้องกับเอกลักษณะของโรงเรียนคือ     
“สร้างองค์ความรู้  สู่หนังสือเล่มเล็ก”  
                 ๒. โรงเรียนมีกระบวนการพัฒนาผู้เรียนในด้านคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ด้วยวิธีการหลากหลาย 
ส่งผลให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ ตามค่าเป้าหมายท่ีก าหนด โดยจัดกิจการพัฒนาคุณลักษ ณะ                 
ท่ีพึงประสงค์ ด้วยโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมในโรงเรียน มีระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนโดยออกเยี่ยม
บ้านนักเรียนครบร้อยละ ๑๐๐ ครูมีการคัดกรองและช่วยเหลือนักเรียนท่ีมีปัญหา  ท้ังด้านสุขภาพอนามัย             
ด้านการเรียน การรับทุนการศึกษา และส่งต่อนักเรียนและครอบครัวท่ีต้องการความช่วยเหลือแบบเร่งด่วนไป
ยังหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องเพื่อร่วมมือกันแก้ปัญหา จัดแบ่ง เขตพื้นท่ีให้นักเรียนทุกห้องดูแลรับผิดชอบรักษา
ความสะอาด แต่งต้ังให้ทุกห้องเป็นเวรท าห้องน้ านักเรียน ส่งเสริมภาวะผู้น าด้วยกิจกรรมสภานักเรียน 
คณะกรรมการนักเรียน จัดกิจกรรมส่งเสริมความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม
ตามประเพณี วัฒนธรรม และวันส าคัญท้องถิ่นในชุมชนซึ่งสอดคล้องกับอัตลักษณ์ของโรงเรียนคือ “อนุรักษ์ 
ผ้าไทย  รวมใจไหว้สวย”อีกด้วย จัดกิจกรรมเกี่ยวกับสถาบันชาติและพระมหากษัตริย์ กิจกรรมชุมนุมดนตรี 
ชุมนุมกีฬา ชุมนุมศิลปะ กิจกรรมค่ายพักแรมของลูกเสือ -เนตรนารีการแข่งขันกีฬาสีภายใน ช่ังน้ าหนัก                
วัดส่วนสูง ของผู้เรียนทุกคน และประสานงานเจ้าหน้าท่ีสาธารณสุขเพื่อแปรผล จัดกิจกรรมส่งเสริม พัฒนา                
สุขภาวะทางร่างกายให้กับผู้เรียนท่ีมีภาวะ โภชนาการท้ังขาดและเกิน ทดสอบสมรรถภาพทางกายของผู้เรียน
ตามเกณฑ์มาตรฐานของกรมพลศึกษา 
  



๙ 
 

 
 รายงานการประเมินตนเองของโรงเรียนบ้านนาฝายนาโพธิ์                        ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑   
 

มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ 
                 ๑) โรงเรียนมีการบริหารและการจัดการอย่างเป็นระบบใช้เทคนิคการประชุมท่ี หลากหลายวิธี 
เช่น การประชุมแบบมีส่วนร่วมการประชุมระดมสมอง การประชุมกลุ่มเพื่อให้ทุกฝ่าย มีส่วนร่วมในการก าหนด
วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย ท่ีชัดเจนมีการปรับแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา แผนปฏิบัติการประจ าปี   
ท่ีสอดคล้องกับผลการจัดการศึกษาสภาพปัญหาความต้องการพัฒนา และนโยบายการปฏิรูปการศึกษา                
ท่ีมุ่งเน้นการพัฒนาให้เด็กมีคุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรู้ หลักสูตรสถานศึกษาครูผู้สอนสามารถจัดการ
เรียนรู้ได้อย่างมีคุณภาพ มีการด าเนินการนิเทศ ก ากับ ติดตาม ประเมินผล การด าเนินงานและจัดท ารายงาน
ผลการจัดการศึกษาและโรงเรียนได้ใช้กระบวนการ  PLC  กระบวนการวิจัยในการรวบรวมข้อมูลเพื่อใช้เป็น
ฐานในการวางแผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา 
                 ๒) ผู้ปกครองมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการและกิจกรรมต่าง ๆ ในโรงเรียน 
                 ๓) มีสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมท่ีเอื้อต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพความพร้อม
ในเรื่องอาคารสถานท่ี มีแหล่งเรียนรู้ มีทีพักผ่อนหย่อนใจ ร่มรื่น สวยงาม มีห้องประชุมสะดวกต่อการใช้งาน  
มีลานเอนกประสงค์ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนนอกห้องเรียน หรือกิจกรรมเสริมหลักสูตร 
         มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  

      ครูทุกคนมีแผนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นกระบวนการคิด และให้ผู้เรียนฝึกปฏิบัติจริงและสามารถ
น าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ มีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน โดยส่งเสริมบทบาทของผู้เรียนให้มีส่วนร่วม 
ปรับการเรียนเปล่ียนการสอน ด้วยการน าเทคนิควิธีการท่ีหลากหลายมาปรับปรุงการจัดกิจกรรมการเรียน             
การสอน เพื่อให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ตามนโยบายการพัฒนาการศึกษาภายใต้กรอบประเทศไทย ๔.๐                  
สู่ศตวรรษที่ ๒๑ และครูมีผลงานวิจัยในช้ันเรียนเพื่อน ามาพัฒนาการจัดการเรียนการสอนมีการบริหารจัดการ
ช้ันเรียนเชิงบวก มีปฏิสัมพันธ์เชิงบวก ส่งผลให้นักเรียนรักการเรียนรู้มีการวัดผลด้วยวิธีการท่ีหลากหลาย
รวมท้ังใช้เครื่องตรวจวิเคราะห์ข้อสอบท่ีได้มาตรฐาน สามารถน าข้อมูลไปใช้พัฒนาการเรียนการสอนให้มี
ประสิทธิภาพส่งผลให้โรงเรียนได้รับความไว้วางใจจากชุมชนส่งบุตรหลานเข้าศึกษามากขึ้นทุกปีอย่างต่อเนื่อง 
 

 จุดที่ควรพัฒนา 
         มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียน 

ครูควรจัดกิจกรรมการเรียนรู้ส่งเสริมความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ การเรียน
ออนไลน์  และการส่ือสารเพื่อพัฒนาตนเองและสังคมในด้านการเรียนรู้  การ ส่ือสาร การท างาน                            
อย่างสร้างสรรค์ และมี คุณธรรม และส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเองรักการเรียนรู้
และพัฒนาตนเอง อย่างต่อเนื่อง 

 
 



๑๐ 
 

 
 รายงานการประเมินตนเองของโรงเรียนบ้านนาฝายนาโพธิ์                        ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑   
 

                มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ  
        ควรสร้างเครือข่ายความร่วมมือของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดการศึกษาของโรงเรียนให้มี                  

ความเข้มแข็ง มีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อผลการจัดการศึกษาและการขับเคล่ือนคุณภาพการจัดการศึกษา 
มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
        ครูควรน าส่ือและเทคโนโลยีมาใช้ในการจัดการเรียนการสอน  จัดการเรียนการสอนออนไลน์ 

ผ่านระบบเครือข่ายในรูปแบบ webpage , Google form , Application ต่าง ๆ เหล่านี้เป็นต้น 
 

 แนวทางในการพัฒนาให้มีคุณภาพสูงขึ้นอย่างน้อย ๑ ระดับ หรือ คงคุณภาพเดิม 
มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียน 

แผนปฏิบัติงานท่ี ๑ พัฒนาให้นักเรียน มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและ            
การส่ือสารเพื่อพัฒนาตนเอง และสังคมในด้านการเรียนรู้ การส่ือสาร การท างาน อย่างสร้างสรรค์ และ            
มีคุณธรรม   
                  แผนปฏิบัติงานท่ี ๒ พัฒนาให้นักเรียนมีความรู้และทักษะพื้นฐานในการสร้างนวัตกรรมและ               
น านวัตกรรมไปใช้และมีการเผยแพร่ 
           มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ 

แผนปฏิบัติงานท่ี ๑ ส่งเสริมให้มีกิจกรรมประสานความร่วมมือของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัด
การศึกษาของโรงเรียนให้มีความเข้มแข็ง มีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อผลการจัดการศึกษา และการขับเคล่ือน 
คุณภาพการจัดการศึกษา 
                  แผนปฏิบัติงานท่ี ๒ ส่งเสริมส่ือการเรียนการสอน DLTV หรือ สมาร์ททีวีทุกห้องเรียน 

                  มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  
                  แผนปฏิบัติงานท่ี ๑ พัฒนาศักยภาพครูในการจัดการเรียนการสอนเทียบเคียงมาตรฐานสากล 

ส่งเสริมการใช้และพัฒนาส่ือการสอนและเทคโนโลยีในการจัดการเรียนรู้ 
 ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาสู่นวัตกรรมหรือแบบอย่างที่ดี 

 ๑) จัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่บูรณาการการใช้นวัตกรรม/เทคโนโลยี สนับสนุนแนวทางในการใช้ 
ปัญหาเป็นฐานและทักษะการคิดขั้นสูงอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน 
 ๒) ส่งเสริมความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารเพื่อพัฒนาตนเอง และ
สังคม ในด้านการเรียนรู้ การส่ือสาร การท างาน อย่างสร้างสรรค์ 
 

  



๑๑ 
 

 
 รายงานการประเมินตนเองของโรงเรียนบ้านนาฝายนาโพธิ์                        ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑   
 

ส่วนท่ี ๑ 
ข้อมูลพ้ืนฐานโรงเรียนบ้านนาฝายนาโพธิ ์

 
 

๑.ข้อมูลท่ัวไป 
 ๑.๑  ที่ต้ังโรงเรียนบ้านนาฝายนาโพธิ ์
     โรงเรียนบ้านนาฝายนาโพธิ์  ต้ังอยู่หมู่ท่ี   ๕   ต าบลหนองบัว 
                   อ าเภอบ้านฝาง  จังหวัดขอนแก่น  รหัสไปรษณีย์   ๔๐๒๗๐ 
                 โทรศัพท์   ๐๖๓ ๔๙๔๕๓๒๔     โทรสาร   - 
             e-mail :   toy-wi@hotmail.com   Website : Nafainapo.com 
                      พื้นท่ีท้ังหมด  ๑๑  ไร่  ๓  งาน  ๔๙  ตารางวา  
 

 ๑.๒  ประวัติโดยสังเขป 
โรงเรียนบ้านนาฝายนาโพธิ์  ก่อตั้งเมื่อวันท่ี ๑๔  มิถุนายน ๒๕๐๑  
โดยแยกออกมาโรงเรียนบ้านบะยาว เปิดสอนช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๑-๔  
มีนายเผด็จ  ทัพขวา  เป็นครูใหญ่คนแรก  
และขยายถึงช้ันประถมศึกษาปีท่ี  ๖  ในปีการศึกษา ๒๕๔๐   
โรงเรียนเปิดขยายโอกาสทางการศึกษาต้ังแต่ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๑-๓ จนถึงปัจจุบัน  
จัดการศึกษาออกเป็น ๓ ระดับ คือ ระดับช้ันอนุบาล (อ.๑-๓) ระดับช้ันประถมศึกษา (ป.๑-๖) 

และระดับช้ันมัธยมศึกษา (ม.๑-๓) 
สภาพชุมชน โรงเรียนอยู่ในเขตบริการหลัก ๒ หมู่บ้าน คือ หมู่ ๒ บ้านนาโพธิ์ และหมู่ ๕            

บ้านนาฝาย  สภาพเศรษฐกิจ มีสภาพเศรษฐกิจพอเพียง อาชีพส่วนใหญ่ของชุมชน คือ เกษตรกร  ด ารงชีพตาม
แบบวัฒนธรรมไทย และนับถือพุทธศาสนาเป็นหลัก 
 

   ๑.๓  ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านนาฝายนาโพธิ ์ 
   ดร.วิไลพร   ศรีจันทร์หล้า   อายุ  ๕๕  ปี 

         โทรศัพท์   ๐๖๓ ๔๙๔๕๓๒๔      
     วุฒิการศึกษาสูงสุดปริญญาเอก  

     ด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านนาฝายนาโพธิ์  เมื่อ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๒                
รวม ๒ ปี  

 
  



๑๒ 
 

 
 รายงานการประเมินตนเองของโรงเรียนบ้านนาฝายนาโพธิ์                        ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑   
 

 ๑.๔  โครงสร้างการบริหารงานโรงเรียนบ้านนาฝายนาโพธิ ์
                          อาศัยอ านาจตามกฎกระทรวง  ซึ่งก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการกระจายอ านาจการ
บริหารและการจัดการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๐ อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๕ และมาตรา ๓๙ วรรคสองแห่ง
พระราชบัญญัติการศึกษา แห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ (ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติฉบับ
ท่ี ๒ พ.ศ.๒๕๔๕)โรงเรียนบ้านนาฝายนาโพธิ์ แบ่งงานรับผิดชอบตามภาระงาน ดังนี้ (ตามเอกสาร ค าส่ัง 
ภาคผนวก)  
             ๑) ด้านการบริหารงานวิชาการ มีภาระหน้าท่ี ๑๗ อย่างด้วยกันคือ  
                 ๑.๑) การพัฒนาหรือการด าเนินการเกี่ยวกับการให้ความเห็นการพัฒนาสาระหลักสูตร 
ท้องถิ่น  
                 ๑.๒) การวางแผนงานด้านวิชาการ  

              ๑.๓) การจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษา  
              ๑.๔) การพัฒนาหลักสูตรของสถานศึกษา  
              ๑.๕) การพัฒนากระบวนการเรียนรู ้ 
              ๑.๖) การวัดผล ประเมินผล และด าเนินการเทียบโอนผลการเรียน  
              ๑.๗) การวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาในสถานศึกษา  
              ๑.๘) การพัฒนาและส่งเสริมให้มีแหล่งเรียนรู ้ 
              ๑.๙) การนิเทศการศึกษา  
              ๑.๑๐) การแนะแนว  
              ๑.๑๑) การพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในและมาตรฐานการศึกษา  
              ๑.๑๒) การส่งเสริมชุมชนให้มีความเข้มแข็งทางวิชาการ  
              ๑.๑๓) การประสานความร่วมมือในการพัฒนาวิชาการกับสถานศึกษาและองค์กรอื่น  
     ๑.๑๔) การส่งเสริมและสนับสนุนงานวิชาการแก่บุคคล ครอบครัว องค์กร หน่วยงาน

สถานประกอบการ และสถาบันอื่นท่ีจัดการศึกษา  
             ๑.๑๕) การจัดท าระเบียบและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับงานด้านวิชาการของสถานศึกษา  
             ๑.๑๖) การคัดเลือกหนังสือ แบบเรียนเพื่อใช้ในสถานศึกษา  
             ๑.๑๗) การพัฒนาและใช้ส่ือเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา  

           ๒) ด้านการบริหารงานงบประมาณ มีภาระหน้าท่ี  ๒๒ อย่างด้วยกัน  คือ  
                    ๒.๑) การจัดท าแผนงบประมาณและค าขอต้ังงบประมาณเพื่อเสนอต่อปลัดกระทรวง
ศึกษาธิการ หรือ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน แล้วแต่กรณี  
                    ๒.๒) การจัดท าแผนปฏิบัติการใช้จ่ายเงินตามท่ีได้รับจัดสรรงบประมาณจากส านักงาน
คณะกรรมการ การศึกษาข้ันพื้นฐานโดยตรง  



๑๓ 
 

 
 รายงานการประเมินตนเองของโรงเรียนบ้านนาฝายนาโพธิ์                        ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑   
 

                    ๒.๓) การอนุมัติการใช้จ่ายงบประมาณท่ีได้รับจัดสรร  
                     ๒.๔) การขอโอนและการขอเปล่ียนแปลงงบประมาณ 
                        ๒.๕) การรายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ  
                        ๒.๖) การตรวจสอบติดตามและรายงานการใช้งบประมาณ  
                        ๒.๗) การตรวจสอบติดตามและรายงานการใช้ผลผลิตจากงบประมาณ  
                        ๒.๘) การระดมทรัพยากรและการลงทุนเพื่อการศึกษา  
                        ๒.๙) การปฏิบัติงานอื่นใดตามท่ีได้รับมอบหมายเกี่ยวกับกองทุนเพื่อการศึกษา  
                   ๒.๑๐) การบริหารจัดการทรัพยากรเพื่อการศึกษา  
                       ๒.๑๑) การวางแผนพัสดุ  
                      ๒.๑๒) การก าหนดรูปแบบรายการ หรือคุณลักษณะเฉพาะของครุภัณฑ์ หรือส่ิงก่อสร้างท่ี
ใช้เงินงบประมาณเพื่อเสนอต่อปลัดกระทรวงศึกษาธิการหรือเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
แล้วแต่กรณี  
                        ๒.๑๓) การพัฒนาระบบข้อมูลและสารสนเทศเพื่อการจัดท าและจัดหาพัสดุ  
                        ๒.๑๔) การจัดหาพัสดุ  
                        ๒.๑๕) การควบคุมดูแล บ ารุงรักษาและจ าหน่ายพัสดุ  
                        ๒.๑๖) การจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สิน  
                        ๒.๑๗) การเบิกเงินจากคลัง  
                        ๒.๑๘) การรับเงิน การเก็บรักษาเงิน และการจ่ายเงิน 
                        ๒.๑๙) การน าเงินส่งคลัง  
                        ๒.๒๐) การจัดท าบัญชีการเงิน  
                        ๒.๒๑) การจัดท ารายงานทางการเงินและงบการเงิน  
                        ๒.๒๒) การจัดท าหรือจัดหาแบบพิมพ์บัญชี ทะเบียน และรายงาน  
                ๓) ด้านการบริหารงานบุคคล มีภาระหน้าท่ี  ๒๐ อย่างด้วยกัน คือ  
                     ๓.๑) การวางแผนอัตราก าลัง  
                        ๓.๒) การจัดสรรอัตราก าลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  
                         ๓.๓) การสรรหาและบรรจุแต่งต้ัง  
                         ๓.๔) การเปล่ียนต าแหน่งให้สูงขึ้น การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  
                         ๓.๕) การด าเนินการเกี่ยวกับการเล่ือนขั้นเงินเดือน  
                         ๓.๖) การลาทุกประเภท  
                         ๓.๗) การประเมินผลการปฏิบัติงาน  
                         ๓.๘) การด าเนินการทางวินัยและการลงโทษ  



๑๔ 
 

 
 รายงานการประเมินตนเองของโรงเรียนบ้านนาฝายนาโพธิ์                        ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑   
 

                        ๓.๙) การส่ังพักราชการและการส่ังให้ออกจากราชการไว้ก่อน  
 ๓.๑๐) การรายงานการด าเนินการทางวินัยและการลงโทษ  
                         ๓.๑๑) การอุทธรณ์และการร้องทุกข์  
                         ๓.๑๒) การออกจากราชการ  
                         ๓.๑๓) การจัดระบบและการจัดท าทะเบียนประวัติ  
                      ๓.๑๔) การจัดท าบัญชีรายช่ือและให้ความเห็นเกี่ยวกับการเสนอขอพระราชทาน 
เครื่องราชอิสริยาภรณ์  
 ๓.๑๕) การส่งเสริมการประเมินวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา   
 ๓.๑๖) การส่งเสริมและยกย่องเชิดชูเกียรติ  
 ๓.๑๗) การส่งเสริมมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณวิชาชีพ   
 ๓.๑๘) การส่งเสริมวินัย คุณธรรมและจริยธรรมส าหรับข้าราชการครูและบุคลากรทาง        
การศึกษา  
        ๓.๑๙) การริเริ่มส่งเสริมการขอรับใบอนุญาต  
 ๓.๒๐) การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา การด าเนินการท่ี เกี่ยวกับ            
การบริหารงาน บุคคลให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการนั้น  
                   ๔) ด้านการบริหารงานท่ัวไป มีภาระหน้าท่ี ๒๑ อย่างด้วยกัน คือ  
                ๔.๑) การพัฒนาระบบและเครือข่ายข้อมูลสารสนเทศ  
             ๔.๒) การประสานงานและพัฒนาเครือข่ายการศึกษา  
                    ๔.๓) การวางแผนการบริหารงานการศึกษา  
                    ๔.๔) งานวิจัยเพื่อพัฒนานโยบายและแผน  
                     ๔.๕) การจัดระบบการบริหารและพัฒนาองค์กร  
                      ๔.๖) การพัฒนามาตรฐานการปฏิบัติงาน  
                   ๔.๗) งานเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา  
                ๔.๘) การด าเนินงานธุรการ  
             ๔.๙) การดูแลอาคารสถานท่ีและสภาพแวดล้อม  
                 ๔.๑๐) การจัดท าส ามะโนผู้เรียน  
        ๔.๑๑) การรับนักเรียน  
               ๔.๑๒) การเสนอความเห็นเกี่ยวกับเรื่องการจัดต้ัง ยุบรวมหรือเลิกสถานศึกษา  
                  ๔.๑๓) การประสานการจัดการศึกษาในระบบ นอกระบบและตามอัธยาศัย  
                   ๔.๑๔) การระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา  
             ๔.๑๕) การทัศนศึกษา  



๑๕ 
 

 
 รายงานการประเมินตนเองของโรงเรียนบ้านนาฝายนาโพธิ์                        ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑   
 

 ๔.๑๖) งานกิจการนักเรียน  
 ๔.๑๗) การประชาสัมพันธ์งานการศึกษา  
                       ๔.๑๘) การส่งเสริม สนับสนุนและประสานการจัดการศึกษาของบุคคล ชุมชน องค์กร 
หน่วยงานและ สถาบันสังคมอื่นท่ีจัดการศึกษา  
                      ๔.๑๙) งานประสานราชการกับส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถิ่น (ท) การรายงานผลการ
ปฏิบัติงาน  
                       ๔.๒๐) การจัดระบบการควบคุมภายในหน่วยงาน  
 ๔.๒๑) แนวทางการจัดกิจกรรมเพื่อปรับเปล่ียนพฤติกรรมในการลงโทษนักเรียน  
 

 
 

  



๑๖ 
 

 
 รายงานการประเมินตนเองของโรงเรียนบ้านนาฝายนาโพธิ์                        ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑   
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  รูปแบบการบริหารสถานศึกษาของโรงเรียนบ้านนาฝายนาโพธิ์ 
ในการพัฒนาครูและโรงเรียนเพือ่ยกระดับคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง 

Output  

Process 

แผนภูมิภาพที่ ๒ แสดงรูปแบบการบริหารสถานศึกษาของโรงเรียนบ้านนาฝายนาโพธิ์ 



๑๘ 
 

 
 รายงานการประเมินตนเองของโรงเรียนบ้านนาฝายนาโพธิ์                        ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑   
 

 

 ๑.๕  วิสัยทัศน์ (VISION) 
   “พัฒนาแหล่งเรียนรู้   มุ่งสู่เทคโนโลยี   เด็กเก่งและเป็นคนดี   มีคุณภาพตามเกณฑ์” 
 

  ๑.๖  พันธกิจ(MISSION) 
   ๑) ส่งเสริมและพัฒนาการบริหารจัดการและบริการทางการศึกษาให้มีประสิทธิภาพและ    

เกิดประสิทธิผล 
      ๒) จัดกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดี คนเก่ง มีความสุขในการด ารงชีวิต              
มีความสามารถทางเทคโนโลยี มีความรู้และมีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 

 ๓) ส่งเสริมและพัฒนาโรงเรียนให้มีแหล่งเรียนรู้ท้ังในและนอกห้องเรียนท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้
และบริการ 

 ๔) ส่งเสริมให้โรงเรียนมีการแสวงหาความร่วมมือจากทุกภาคส่วนเพื่อพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา 

 ๑.๗  เป้าหมาย(GOAL) 
   ๑) โรงเรียนสามารถบริหารจัดการและบริการทางการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพและ               
เกิดประสิทธิผล 
   ๒) ผู้เรียนเป็นคนดี เป็นคนเก่ง มีความสุขในการด ารงชีวิต และมีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์
ตามมาตรฐานท่ีก าหนด 
   ๓) ผู้เรียนมีความสามารถทางเทคโนโลยีทางการศึกษา มีความรู้และมีคุณภาพตาม เกณฑ์    
มาตรฐาน 

  ๔) โรงเรียนสามารถพัฒนาแหล่งเรียนรู้ท้ังในและนอกห้องเรียนให้เอื้อต่อการเรียนรู้และ 
บริการ 
   ๕) โรงเรียนสามารถประสาน ส่งเสริมและแสวงหาความร่วมมือจากทุกภาคส่วนเพื่อพัฒนา
คุณภาพการศึกษา 
 

   ๑.๘  อัตลักษณ์ของนักเรียน 
    “อนุรักษ์ผ้าไทย  รวมใจไหว้สวย” 
 

   ๑.๙  เอกลักษณ์ของโรงเรียน 
    “สร้างองค์ความรู้  สู่หนังสือเล่มเล็ก” 
 

  



๑๙ 
 

 
 รายงานการประเมินตนเองของโรงเรียนบ้านนาฝายนาโพธิ์                        ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑   
 

 ๑.๑๐  จุดเน้นประจ าโรงเรียน  
  ๑) “อ่านออก เขียนได้ คิดเป็น  ท าเป็น แก้ปัญหาได้ มีจิตสาธารณะ” 
  ๒) “มาดต้องตา  วาจาต้องใจ  ภายในดีเลิศ” 
  

 ๑.๑๑  ข้อมูลหลักสูตรที่จัดการเรียนการสอน 
 

โครงสร้างหลักสูตรและเวลาเรียน 
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน ๒๕๕๑ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๐) โรงเรียนบ้านนาฝายนาโพธิ์   

 

ตารางที่ ๑ แสดงโครงสร้างหลักสูตรและเวลาเรียน  ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ๒๕๕๑ 
(ฉบับปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๐) โรงเรียนบ้านนาฝายนาโพธิ์   

 

รายวิชา 
ป.๑ – ป.๓ ป.๔ – ป.๖ ม.๑ – ม.๓ 

นน. นก. ชม. นน. นก. ชม. นน. นก. ชม. 
ไทย ๒๐๐ ๕.๐ ๕ ๑๖๐ ๔.๐ ๔ ๑๒๐ ๑.๕ ๓ 

คณิต. ๒๐๐ ๕.๐ ๕ ๑๖๐ ๔.๐ ๔ ๑๒๐ ๑.๕ ๓ 
วิทย์. ๘๐ ๒.๐ ๒ ๘๐ ๒.๐ ๒ ๑๒๐ ๑.๕ ๓ 
สังคม. ๔๐ ๑.๐ ๑ ๘๐ ๒.๐ ๒ ๑๒๐ ๑.๕ ๓ 
ประวัติ ๔๐ ๑.๐ ๑ ๔๐ ๑.๐ ๑ ๔๐ ๐.๕ ๑ 
สุข/พละ ๔๐ ๑.๐ ๑ ๘๐ ๒.๐ ๒ ๘๐ ๑.๐ ๒ 
ศิลปะ. ๔๐ ๑.๐ ๑ ๘๐ ๒.๐ ๒ ๘๐ ๑.๐ ๒ 
การงาน ๔๐ ๑.๐ ๑ ๘๐ ๒.๐ ๒ ๘๐ ๑.๐ ๒ 
ภาษา E ๑๖๐ ๔.๐ ๔ ๘๐ ๒.๐ ๒ ๑๒๐ ๑.๕ ๓ 

รวมพื้นฐาน ๘๔๐ - ๒๑ ๘๔๐ - ๒๑ ๘๘๐ - ๒๒ 
เพิ่มเติม ๔๐ ๔๐ ๒๐๐ 

คอมพิวเตอร์ - - - ๔๐ ๑.๐ ๑ ๘๐ ๑.๐ ๒ 
งานอาชีพ - - - - - - ๔๐ ๐.๕ ๑ 
งานอาชีพ - - - - - - ๔๐ ๐.๕ ๑ 

อังกฤษ/คอม ๔๐ ๑.๐ ๑ - - - - - - 
สังคมฯ - - - - - - ๔๐ ๐.๕ ๑ 

ก.พัฒนาผู้เรียน ๑๒๐ 
แนะแนว ๔๐ ๑.๐ ๑ ๔๐ ๑.๐ ๑ ๔๐ ๐.๕ ๑ 

ลูกเสือ/พัฒนา ๔๐ ๑.๐ ๑ ๔๐ ๑.๐ ๑ ๔๐ ๐.๕ ๑ 



๒๐ 
 

 
 รายงานการประเมินตนเองของโรงเรียนบ้านนาฝายนาโพธิ์                        ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑   
 

รายวิชา 
ป.๑ – ป.๓ ป.๔ – ป.๖ ม.๑ – ม.๓ 

นน. นก. ชม. นน. นก. ชม. นน. นก. ชม. 
ชุมนุม ๔๐ ๑.๐ ๑ ๔๐ ๑.๐ ๑ ๔๐ ๐.๕ ๑ 

รวมท้ังส้ิน ๑๐๐๐ - ๒๕ ๑๐๐๐ - ๒๕ ๑๒๐๐ - ๓๐ 
 

  ๑.๑๒  อื่น ๆ  
 ๑) โรงเรียนแกนน าการสอนรูปแบบมอนเตสซอรี  ระดับการศึกษาปฐมวัย 

๒) โรงเรียนแกนน าการสอนภาษาไทยแบบ BBL  ระดับประถมศึกษา 
๓) โรงเรียนห้องสมุด ๓ ดี 
๔) โรงเรียนคุณภาพประจ าต าบล 
๕) โรงเรียนวิถีพุทธดีเด่น 

  ๖) โรงเรียนในโครงการใช้นวัตกรรมศึกษาช้ันเรียน (Lesson Study) และวิธีการแบบเปิด 
(Open Approach) ของสถาบันวิจัยและพัฒนาวิชาชีพครูอาเซียน มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
 

๒. ข้อมูลครูและบุคลากรทางการศึกษา   
 

ตารางที่ ๒ แสดงข้อมูลครูและบุคลากรทางการศึกษา  
 

ท่ี ชื่อ ต าแหน่ง 
วุฒิการศึกษาสูงสุด/

วิชาเอก 
ประจ าชั้น/ 

กลุ่มสาระที่สอน/อื่นๆ 
หมาย
เหตุ 

๑ นางสาววิไลพร  ศรีจันทร์หล้า ผู้อ านวยการ ป.เอก/บริหารการศึกษา บริหารสถานศึกษา  
๒ นางสาวกนกวรรณ แก้วดอนหัน ครูช านาญการ ป.โท/บริหารการศึกษา 

(ป.ตรีปฐมวัย) 
อนุบาล ๑-๓  

๓ นางสาวอภิญญา  ธุนันทา ครูช านาญการ
พิเศษ 

ป.เอก/บริหารการศึกษา 
(ป.ตรีวิทย์.คอม) 

อนุบาล ๑-๓  

๔ นางบรรจง   สมานมิตร ครูช านาญการ
พิเศษ 

ป.ตรี/วิทยาศาสตร์ทั่วไป ประถมศึกษาปีท่ี  ๑  

๕ นางทรัพย์ทวี  พาสส์ ครูช านาญการ
พิเศษ 

ป.ตรี/บรรณารักษ์ ประถมศึกษาปีท่ี  ๒  

๖ นายรักไทย  ละทัยนิล ครูช านาญการ
พิเศษ 

 

ป.ตรี/สุขศึกษา ประถมศึกษาปีท่ี  ๓  



๒๑ 
 

 
 รายงานการประเมินตนเองของโรงเรียนบ้านนาฝายนาโพธิ์                        ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑   
 

ท่ี ชื่อ ต าแหน่ง 
วุฒิการศึกษาสูงสุด/

วิชาเอก 
ประจ าชั้น/ 

กลุ่มสาระที่สอน/อื่นๆ 
หมาย
เหตุ 

๗ นางประหยัด  ละทัยนิล ครูช านาญการ
พิเศษ 

ป.ตรี/สุขศึกษา ประถมศึกษาปีท่ี  ๔  

๘ นางสาวอุไรพร  ป้องปาน ครู ป.ตรี/บัญชี ภาษาไทย ป.๔-๖/
อื่นๆ 

 

๙ นางสาวรินดา  โพธิ์ศรี ครูผู้ช่วย ป.ตรี/ภาษา E ภาษา E ป.๔-ม.๓/
อื่นๆ 

 

๑๐ นางสุกัญญา  ศิลธรรม ครูผู้ช่วย ป.ตรี/ภาษาไทย ภาษาไทย ม.๑-๓/อื่นๆ  
๑๑ นายพัชรพล  พฤษการณ์ ครู ป.ตรี/พลศึกษา พลศึกษาป.๑-ม.๓/

อื่นๆ 
 

๑๒ นายสรเทพ  แมนเมือง ครูช านาญการ ป.โท/บริหาร 
(ป.ตรีเกษตร) 

การงานฯ ม.๑-๓/อื่นๆ  

๑๓ นางสาวธิดารัตน์  แซ่เจ็ง ครูผู้ช่วย ป.ตรี/คณิตศาสตร์ คณิต.ป.๔-ม.๓/อื่นๆ  
๑๔ นางภัทรพร  มาสุ่ม ครูช านาญการ

พิเศษ 
ป.ตรี/สังคมศึกษา สังคมฯ ม.๑-๓/อื่นๆ  

๑๕ นายสายัณห์  วันนา ครูช านาญการ
พิเศษ 

ป.โท/หลักสูตรและ 
การสอนวิทย์. 

วิทยาศาสตร์ป.๔-ม.๓/
อื่นๆ 

 

๑๖ นางสาววัฒนา  แสงชาลี ธุรการ
โรงเรียน 

ป.ตรี/ธุรกิจคอมฯ งานธุรการโรงเรียน  

๑๗ นายแสงทวี  ผากอง นักการภารโรง ป.๖ งานภารโรงโรงเรียน  
 
  



๒๒ 
 

 
 รายงานการประเมินตนเองของโรงเรียนบ้านนาฝายนาโพธิ์                        ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑   
 

๓. ข้อมูลนักเรียน ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๓  
 

๓.๑  จ านวนนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๓  ทั้งหมด  ๑๙๐ คน 
 

ตารางที่ ๓ แสดงข้อมูลนักเรียน ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๓  
 

ชั้น 

จ านวนนักเรียน 
(๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๒) จ านวนห้องเรียน 

ชาย หญิง รวม 
อนุบาล ๑ ๕ ๗ ๑๒ ๑ 
อนุบาล ๒ ๗ ๗ ๑๔ ๑ 
อนุบาล ๓ ๘ ๘ ๑๖ ๑ 

รวมนักเรียนปฐมวัย ๒๐ ๒๒ ๔๒ ๓ 
ประถมศึกษาปีท่ี ๑ ๙ ๗ ๑๖ ๑ 
ประถมศึกษาปีท่ี ๒ ๑๑ ๑๐ ๒๑ ๑ 
ประถมศึกษาปีท่ี ๓ ๗ ๘ ๑๕ ๑ 
ประถมศึกษาปีท่ี ๔ ๗ ๔ ๑๑ ๑ 
ประถมศึกษาปีท่ี ๕ ๑๐ ๗ ๑๗ ๑ 
ประถมศึกษาปีท่ี ๖ ๘ ๑๑ ๑๙ ๑ 

รวมนักเรียน ป.๑-๖ ๕๒ ๔๗ ๙๙ ๖ 
มัธยมศึกษาปีท่ี ๑ ๘ ๙ ๑๗ ๑ 
มัธยมศึกษาปีท่ี ๒ ๑๓ ๒ ๑๕ ๑ 
มัธยมศึกษาปีท่ี ๓ ๑๑ ๖ ๑๗ ๑ 

รวมนักเรียน ม.๑-๓ ๓๒ ๑๗ ๔๙ ๓ 
รวม นักเรียนทั้งหมด ๑๐๔ ๘๖ ๑๙๐ ๑๑ 

 
  



๒๓ 
 

 
 รายงานการประเมินตนเองของโรงเรียนบ้านนาฝายนาโพธิ์                        ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑   
 

   ๓.๒  จ านวนห้องเรียน นักเรียน ครู และจ านวนวันที่สอน ปีการศึกษา ๒๕๖๓  
 

ตารางที่ ๔ แสดงจ านวนห้องเรียน นักเรียน ครู และจ านวนวันท่ีสอน ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 

 

 

ชั้น 
จ านวนวันที่ 

จัดการเรียนการสอน 

รายการ 
 

หมายเหตุ จ านวนนักเรียน 
(คน) 

จ านวนห้องเรียน
(ห้อง) 

จ านวน
ครู 

ระดับปฐมวัย (๒๐๐)  ครูไม่ครบช้ัน 
อนุบาล ๑ ๒๐๐ ๑๒ ๑ ๒ สอนรวมช้ัน  

อนุบาล ๑-๓  อนุบาล ๒ ๒๐๐ ๑๔ ๑ 
อนุบาล ๓ ๒๐๐ ๑๖ ๑ 

รวม  ๔๒ ๓ ๒ (ครู ๑ : เด็ก ๒๑) 

ระดับประถมศึกษา (๒๐๐)  ครูไม่ครบวิชา 
ประถมศึกษาปีท่ี ๑ ๒๐๐ ๑๖ ๑ ๑  
ประถมศึกษาปีท่ี ๒ ๒๐๐ ๒๑ ๑ ๑  
ประถมศึกษาปีท่ี ๓ ๒๐๐ ๑๕ ๑ ๑  
ประถมศึกษาปีท่ี ๔ ๒๐๐ ๑๑ ๑ ๑  
ประถมศึกษาปีท่ี ๕ ๒๐๐ ๑๗ ๑ ๑  
ประถมศึกษาปีท่ี ๖ ๒๐๐ ๑๙ ๑ ๑  

รวม  ๙๙ ๖ ๖ (ครู ๑ : เด็ก ๑๔) 

ระดับมัธยมศึกษา (๒๐๐)  ครูไม่ครบวิชา 
มัธยมศึกษาปีท่ี ๑ ๒๐๐ ๑๗ ๑ ๒  
มัธยมศึกษาปีท่ี ๒ ๒๐๐ ๑๕ ๑ ๒  
มัธยมศึกษาปีท่ี ๓ ๒๐๐ ๑๗ ๑ ๒  

รวม  ๔๙ ๓ ๖  
รวมทั้งสิ้น  ๑๙๐ ๑๒ ๑๔  

 
  



๒๔ 
 

 
 รายงานการประเมินตนเองของโรงเรียนบ้านนาฝายนาโพธิ์                        ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑   
 

๓.๓  จ านวนห้องเรียนและห้องปฏิบัติการ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 
 

ตารางที่ ๕ แสดงจ านวนห้องเรียนและห้องปฏิบัติการ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 

 

ท่ี ประเภทห้อง จ านวน หมายเหตุ 
๑ ห้องเรียนปฐมวัย ๓  อนุบาล ๑-๓   
๒ ห้องเรียนประถมศึกษา ๖  ป.๑-๖ 
๓ ห้องเรียนมัธยมศึกษา ๓  ม.๑-๓ 
๓ ห้องปฏิบัติวิทยาศาสตร์ ๑  
๔ ห้องพยาบาล ๑  
๕ ห้องคอมพิวเตอร์ ๑  
๖ ห้องสมุด ๑  
๗ ห้องจริยศึกษา ๑  
๘ ห้องอุ่นใจ ๑  
๙ ห้อง Open Approach ๑  

๑๐ ห้องพักคร ู ๒  
๑๑ ห้องแนะแนว/วิชาการ 

                   ฯลฯ 
๑  

 

  



๒๕ 
 

 
 รายงานการประเมินตนเองของโรงเรียนบ้านนาฝายนาโพธิ์                        ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑   
 

๓.๔  จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 
 

ตารางที่ ๖ แสดงจ านวนผู้ส าเร็จการศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 

  

ท่ี ระดับการศึกษา 
จ านวน 

นักเรียน (คน) 
จ านวนผู้ส าเร็จ
การศึกษา (คน) 

คิดเป็น
ร้อยละ 

หมายเหตุ 

๑ ปฐมวัย (อนุบาล ๓)  ๑๖ ๑๖ ๑๐๐  
๒ ประถมศึกษา (ประถมศึกษาปีท่ี ๖) ๑๙ ๑๙ ๑๐๐  
๓ มัธยมศึกษา (มัธยมศึกษาปีท่ี ๓) ๑๗ ๑๗ ๑๐๐  

 
๔.  ข้อมูลอื่น ๆ  

๔.๑ ข้อมูลอาคารสถานที่   
           ๑)  อาคารเรียน ๔ หลัง  แบ่งเป็น  ๑๐ ห้องเรียน  ๖ ห้องประกอบ 
   ๒)  อาคารประกอบ/อเนกประสงค์  ๒  หลัง (ห้อง ผอ. ห้องธุรการ ห้องประชุม) 
   ๓)  ห้องน้ าครู ๔ ท่ี  ห้องน้ าอนุบาล ๒ ท่ี  ห้องน้ านักเรียนประถม ๔ ท่ี  และมัธยมศึกษา          
                        ตอนต้น ๔ ท่ี 

 ๔)  สนามฟุตบอล ๑ สนาม  สนามบาสเกตบอล ๑ สนาม  สนามวอลเล่ย์บอล และสนาม 
                         ตะกร้อ ๑ สนาม 

 ๕)  อื่น ๆ (ระบุ)  พระพุทธรูปพร้อมฐานประทับ ๑ องค์  
 

๔.๒ แหล่งเรียนรู้ 
           ๑)  แหล่งเรียนรู้ภายใน ประกอบด้วย ห้องสมุด 3D  ห้องวิทยาศาสตร์  ห้องคอมพิวเตอร์  
ห้องจริยศึกษา  ห้อง Open Approach  ห้องเรียน  ห้องสหกรณ์  โรงอาหาร แปลงเกษตร  สวนหย่อม            
หลุมเศรษฐกิจพอเพียง และป้ายนิเทศ   
   ๒)  แหล่งเรียนรู้ภายนอก ประกอบด้วย วัด ชุมชน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ตลาดนัด
สวนป่า สถานประกอบการ แหล่งเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ไร่นาสวนผสม และวิสาหกิจชุมชน 
 

  



๒๖ 
 

 
 รายงานการประเมินตนเองของโรงเรียนบ้านนาฝายนาโพธิ์                        ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑   
 

๔.๓ ผลการจัดการศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๓  
   ๑) ผลการประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัย 
             ปีการศึกษา ๒๕๖๓ นักเรียนช้ันอนุบาลปีท่ี ๑ - ๓  ท่ีเข้ารับการประเมิน จ านวน  ๔๒  คน 
             ปีการศึกษา ๒๕๖๒ นักเรียนช้ันอนุบาลปีท่ี ๑ - ๓  ท่ีเข้ารับการประเมิน จ านวน  ๓๔  คน 
             ปีการศึกษา ๒๕๖๑ นักเรียนช้ันอนุบาลปีท่ี ๑ - ๓  ท่ีเข้ารับการประเมิน จ านวน  ๔๒  คน 
 

ตารางที ่๗ แสดงผลการประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัย โรงเรียนบ้านนาฝายนาโพธิ์ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 

 

ระดับช้ัน 
จ านวน

เด็ก
ปฐมวัย 

จ านวนเด็กปฐมวัยที่มีผลการประเมินพัฒนาการ (ระดับดี) 
จ าแนกรายด้าน 

ร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม สติปัญญา 
จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

ปีการศึกษา๒๕๖๑ 
อนุบาล ๑ ๑๖ ๑๖ ๑๐๐ ๑๖ ๑๐๐ ๑๖ ๑๐๐ ๑๕ ๙๓.๗๕ 
อนุบาล ๒ ๑๑ ๑๑ ๑๐๐ ๑๑ ๑๐๐ ๑๑ ๑๐๐ ๑๐ ๙๐.๙๐ 
อนุบาล ๓ ๑๕ ๑๕ ๑๐๐ ๑๕ ๑๐๐ ๑๕ ๑๐๐ ๑๓ ๙๐.๐๓ 
รวม/เฉลี่ย ๔๒ ๔๒ ๑๐๐ ๔๒ ๑๐๐ ๔๒ ๑๐๐ ๓๘ ๙๐.๔๘ 

ปีการศึกษา๒๕๖๒ 
อนุบาล ๑ ๑๐ ๑๐ ๑๐๐ ๑๐ ๑๐๐ ๑๐ ๑๐๐ ๙ ๙๐ 
อนุบาล ๒ ๑๖ ๑๖ ๑๐๐ ๑๖ ๑๐๐ ๑๕ ๙๓.๗๕ ๑๔ ๘๗.๕๐ 
อนุบาล ๓ ๘ ๘ ๑๐๐ ๘ ๑๐๐ ๘ ๑๐๐ ๗ ๗๗.๗๗ 
รวม/เฉลี่ย ๓๔ ๓๔ ๑๐๐ ๓๔ ๑๐๐ ๓๓ ๙๗.๐๕ ๓๐ ๘๘.๒๕ 

ปีการศึกษา๒๕๖๓ 
อนุบาล ๑ ๑๒ ๑๒ ๑๐๐ ๑๑ ๙๑.๖๖ ๑๒ ๑๐๐ ๑๑ ๙๑.๖๖ 
อนุบาล ๒ ๑๔ ๑๔ ๑๐๐ ๑๒ ๘๕.๗๑ ๑๔ ๑๐๐ ๑๑ ๘๕.๗๑ 
อนุบาล ๓ ๑๖ ๑๖ ๑๐๐ ๑๔ ๘๗.๕๐ ๑๖ ๑๐๐ ๑๔ ๘๗.๕๐ 
รวม/เฉลี่ย ๔๒ ๔๒ ๑๐๐ ๓๗ ๘๘.๐๙ ๔๒ ๑๐๐ ๓๘ ๙๐.๔๗ 

 
 
 
 
 



๒๗ 
 

 
 รายงานการประเมินตนเองของโรงเรียนบ้านนาฝายนาโพธิ์                        ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑   
 

นักเรียนระดับช้ันอนุบาลปีท่ี ๑ – ๓ (คละช้ันเรียน) ปีการศึกษา ๒๕๖๑ – ๒๕๖๓ ท่ีเข้ารับการ
ประเมิน  
 

แผนภูมิกราฟที่ ๑ แสดงข้อมูลผลการประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัย ระดับช้ันอนุบาลท่ี ๑ – ๓                  
โรงเรียนบ้านนาฝายนาโพธิ์ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ – ๒๕๖๓    

 

 

จากแผนภูมิท่ี ๑ แสดงข้อมูลผลการประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัย ระดับช้ันอนุบาลท่ี ๑ – ๓              
ปีการศึกษา ๒๕๖๑ – ๒๕๖๓  ด้านร่างกาย  มีผลคะแนน ร้อยละ ๑๐๐, ๑๐๐ และ๑๐๐ ตามล าดับ               
ด้านอารมณ์ จิตใจ มีผลคะแนนร้อยละ ๑๐๐, ๑๐๐ และ ๘๘.๐๙ ตามล าดับ  ด้านสังคม มีผลคะแนน ร้อยละ 
๑๐๐, ๙๗.๐๕ และ ๑๐๐ ตามล าดับ  ด้านสติปัญญา มีผลคะแนนร้อยละ ๙๐.๔๘, ๘๘.๒๕ และ ๙๐.๔๗   

จากแผนภูมิพบว่า ผลรวมคะแนนแสดงข้อมูลผลการประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัย ระดับช้ันอนุบาล
ท่ี ๑ – ๓ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ – ๒๕๖๓   มีค่าเฉล่ียรวมด้านร่างกาย  อารมณ์ จิตใจ  สังคม  และสติปัญญา
พัฒนาการขึ้นและยังคงสภาพอยู่ เนื่องจากนักเรียนท่ีได้รับการทดสอบแต่ละปีเป็นคนละกลุ่ม  
  

๐ 
๑๐ 
๒๐ 
๓๐ 
๔๐ 
๕๐ 
๖๐ 
๗๐ 
๘๐ 
๙๐ 

๑๐๐ 

ร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม สติปัญญา 

จ า
นว

นน
ักเ

รีย
น 

ระดับช้ัน 

ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 

ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 

ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 



๒๘ 
 

 
 รายงานการประเมินตนเองของโรงเรียนบ้านนาฝายนาโพธิ์                        ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑   
 

   ๒) ผลการประเมินตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ (ระดับข้ันพื้นฐาน) 
นักเรียนท่ีมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาพื้นฐานในระดับดี (ระดับ ๓ ขึ้นไป)                       

ปีการศึกษา ๒๕๖๓  
 

ตารางที่ ๘ แสดงผลการประเมินตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ (ระดับขั้นพื้นฐาน) โรงเรียนบ้านนาฝายนาโพธิ์                  
ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 

 

ระดับชั้น 
จ านวน
นักเรียน 

รายวิชา(พื้นฐาน) 

ภา
ษา

ไท
ย 

คณิ
ตศ

าส
ตร์

 

วิท
ยา

ศา
สต

ร์ 

สัง
คม

ศึก
ษา

ฯ 

ปร
ะวั

ติศ
าส

ตร์
 

สุข
ศึก

ษา
ฯ 

ศิล
ปะ

 

กา
รง

าน
อา

ชีพ
 

ภา
ษา

อัง
กฤ

ษ 

ป.๑ ๑๖ ๑๖ ๑๖ ๑๖ ๑๖ ๑๖ ๑๖ ๑๖ ๑๖ ๑๖ 
ป.๒ ๒๑ ๒๑ ๒๑ ๒๑ ๒๑ ๒๑ ๒๑ ๒๑ ๒๑ ๒๑ 
ป.๓ ๑๕ ๑๓ ๑๓ ๑๕ ๑๓ ๑๔ ๑๕ ๑๕ ๑๕ ๑๒ 
ป.๔ ๑๑ ๑๑ ๑๐ ๑๑ ๑๑ ๑๑ ๑๑ ๑๑ ๑๑ ๑๐ 
ป.๕ ๑๗ ๑๖ ๑๒ ๑๖ ๑๖ ๑๖ ๑๖ ๑๗ ๑๖ ๑๖ 
ป.๖ ๑๙ ๑๙ ๑๕ ๑๗ ๑๗ ๑๖ ๑๙ ๑๓ ๑๙ ๑๕ 
ม.๑ ๑๗ ๑๖ ๑๔ ๑๕ ๑๖ ๑๖ ๑๖ ๑๗ ๑๗ ๑๕ 
ม.๒ ๑๕ ๑๔ ๑๔ ๑๔ ๑๕ ๑๕ ๑๕ ๑๕ ๑๔ ๑๒ 
ม.๓ ๑๗ ๑๗ ๑๖ ๑๗ ๑๗ ๑๗ ๑๗ ๑๗ ๑๔ ๑๗ 
รวม ๑๔๘ ๑๔๕ ๑๓๑ ๑๔๒ ๑๔๒ ๑๔๒ ๑๔๖ ๑๔๒ ๑๔๓ ๑๓๔ 

ร้อยละ - ๙๗.๙๗ ๘๘.๕๑ ๙๕.๙๔ ๙๕.๙๔ ๙๕.๙๔ ๙๘.๖๔ ๙๕.๙๔ ๙๖.๖๒ ๙๐.๕๔ 
 



๒๙ 
 

 รายงานการประเมินตนเองของโรงเรียนบ้านนาฝายนาโพธิ์                        ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑   
 

     ตารางสรุปคะแนนวัดและประเมินผลปลายปีโรงเรียนบ้านนาฝายนาโพธิ์  ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 
 

ตารางที่ ๙ แสดงสรุปผลคะแนนวัดและประเมินผลปลายปี โรงเรียนบ้านนาฝายนาโพธิ์  ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 

 

ชั้น 
กลุ่มสาระการเรียนรู้พื้นฐาน 

เฉลี่ย 
ไทย คณิต. วิทย์. สังคม. ประวัติ. สุข/พละ ศิลปะ การงาน E คอม 

เพิ่มเติม 
การงาน 

เพิ่มเติม 
การงาน 

เพิ่มเติม 
หน้าที่ 

ป.๑ ๙๐.๒๕ ๘๖.๑๒ ๙๐.๓๗ ๘๘.๐๐ ๘๕.๖๘ ๘๒.๘๗ ๘๘.๘๑ ๘๗.๐๐ ๘๔.๓๗ ๘๖.๖๒ - - - ๘๗.๐๑ 
ป.๒ ๘๗.๕๒ ๙๐.๑๔ ๘๖.๙๐ ๘๗.๑๔ ๘๗.๗๖ ๙๒.๕๒ ๙๑.๐๕ ๙๐.๗๖ ๘๗.๔๘ ๙๒.๙๐ - - - ๘๙.๔๒ 
ป.๓ ๘๐.๔๖ ๘๐.๐๐ ๘๒.๖๖ ๘๐.๒๖ ๗๙.๖๐ ๘๐.๙๓ ๘๒.๙๓ ๘๓.๐๖ ๘๐.๕๓ ๘๑.๘๖ - - - ๘๐.๗๐ 
ป.๔ ๘๔.๖๔ ๗๘.๓๖ ๗๙.๐๐ ๘๐.๙๐ ๘๐.๐๙ ๘๔.๕๔ ๘๔.๐๙ ๘๒.๒๗ ๘๓.๒๗ ๘๔.๓๖ - - - ๘๒.๑๘ 
ป.๕ ๘๓.๘๒ ๗๕.๐๐ ๗๕.๑๘ ๘๔.๑๒ ๗๖.๙๔ ๘๑.๒๔ ๘๒.๐๐ ๘๔.๑๒ ๘๕.๐๐ ๘๒.๘๘ - - - ๘๑.๐๓ 
ป.๖ ๘๕.๓๒ ๗๙.๑๑ ๗๖.๐๐ ๗๙.๔๗ ๗๗.๙๕ ๘๒.๙๕ ๗๕.๑๖ ๘๔.๗๔ ๗๘.๗๙ ๘๔.๒๑ - - - ๘๐.๓๗ 
รวม ๕๑๒.๐๑ ๔๘๘.๗๓ ๔๙๐.๑๑ ๔๙๙.๘๙ ๔๘๘.๐๒ ๕๐๕.๐๕ ๕๐๔.๐๔ ๕๑๑.๙๕ ๔๙๙.๔๔ ๕๑๒.๘๓ - - - ๕๐๐.๗๑ 
เฉลี่ย ๘๕.๓๔ ๘๑.๔๖ ๘๑.๖๙ ๘๓.๓๒ ๘๑.๓๔ ๘๔.๑๘ ๘๔.๐๑ ๘๕.๓๓ ๘๓.๒๔ ๘๕.๔๗ - - - ๘๓.๔๕ 
ม.๑ ๘๐.๗๖ ๘๒.๐๖ ๗๗.๓๕ ๘๗.๕๓ ๘๖.๑๒ ๘๑.๕๓ ๘๕.๑๒ ๘๗.๔๗ ๘๑.๔๑ ๘๖.๕๓ ๘๓.๘๘ ๘๕.๒๙ ๙๒.๐๖ ๘๔.๓๙ 
ม.๒ ๗๗.๒๐ ๘๐.๐๗ ๗๖.๒๐ ๘๖.๒๗ ๘๗.๕๓ ๘๑.๔๐ ๘๘.๒๐ ๘๓.๔๗ ๘๐.๐๗ ๘๓.๙๓ ๘๔.๐๐ ๗๖.๖๗ ๙๑.๘๐ ๘๒.๘๓ 
ม.๓ ๘๓.๙๔ ๘๐.๓๕ ๗๖.๘๒ ๘๕.๗๖ ๘๗.๙๔ ๘๒.๑๘ ๘๒.๑๘ ๘๗.๑๘ ๘๕.๒๙ ๘๗.๐๖ ๘๘.๙๔ ๙๔.๔๗ ๙๑.๙๔ ๘๕.๗๐ 
รวม ๒๔๑.๙๐ ๒๔๒.๔๘ ๒๓๐.๓๗ ๒๕๙.๕๖ ๒๖๑.๕๙ ๒๔๕.๑๑ ๒๕๕.๕๐ ๒๕๘.๑๒ ๒๔๖.๗๗ ๒๕๗.๕๒ ๒๕๖.๘๒ ๒๕๖.๔๓ ๒๗๕.๘๐ ๒๕๒.๙๒ 
เฉลี่ย ๘๐.๖๓ ๘๐.๘๓ ๗๖.๗๙ ๘๖.๕๒ ๘๗.๒๐ ๘๑.๗๐ ๘๕.๑๗ ๘๖.๐๔ ๘๒.๒๖ ๘๕.๘๔ ๘๕.๖๑ ๘๕.๔๘ ๙๑.๙๓ ๘๔.๓๑ 

 



๓๐ 
 

 รายงานการประเมินตนเองของโรงเรียนบ้านนาฝายนาโพธิ์                        ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑   
 

   ๓) ผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
 

สรุปผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ (๘ ข้อ) โรงเรียนบ้านนาฝายนาโพธิ์ ปลายปี/๒๕๖๓ 
 

ตารางที่ ๑๐ แสดงสรุปผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ (๘ ข้อ) โรงเรียนบ้านนาฝายนาโพธิ์ 
ปลายปี/๒๕๖๓ 

 

ชั้น 
จ านวน 
นักเรียน 

ผลการประเมิน 
สรุป 

ดีเยี่ยม ดี ผ่าน 
ป.๑ ๑๖ ๑๖ - - ดีเย่ียม 
ป.๒ ๒๑ ๒๑ - - ดีเย่ียม 
ป.๓ ๑๕ ๑๕ - - ดีเย่ียม 
ป.๔ ๑๑ ๑๑ - - ดีเย่ียม 
ป.๕ ๑๗ ๑๗ - - ดีเย่ียม 
ป.๖ ๑๙ ๑๙ - - ดีเย่ียม 
ม.๑ ๑๗ ๑๗ - - ดีเย่ียม 
ม.๒ ๑๕ ๖ ๙ - ดี 
ม.๓ ๑๗ ๑๗ - - ดีเย่ียม 
รวม ๑๔๘ ๑๓๙ ๙ - ดีเย่ียม 

เฉล่ียร้อยละ - ๙๓.๙๒ ๖.๐๘ - ดีเย่ียม 
 
   ๔) ผลการประเมินสมรรถนะท่ีส าคัญของผู้เรียน 
 

สรุปผลการประเมินสมรรถนะส าคัญของผู้เรียน (๕ ข้อ) โรงเรียนบ้านนาฝายนาโพธิ์ ปลายปี/๒๕๖๓ 
 

ตารางที่ ๑๑ แสดงสรุปผลการประเมินสมรรถนะส าคัญของผู้เรียน  (๕ ข้อ) โรงเรียนบ้านนาฝายนาโพธิ์ 
ปลายปี/๒๕๖๓ 

 

ชั้น 
จ านวน 
นักเรียน 

ผลการประเมิน 
สรุป 

ดีเยี่ยม ดี ผ่าน 
ป.๑ ๑๖ ๑๖ - - ดีเย่ียม 
ป.๒ ๒๑ ๒๑ - - ดีเย่ียม 
ป.๓ ๑๕ ๖ ๙ - ดี 
ป.๔ ๑๑ ๑๑ - - ดีเย่ียม 
ป.๕ ๑๗ ๑๕ ๑ ๑ ดีเย่ียม 



๓๑ 
 

 
 รายงานการประเมินตนเองของโรงเรียนบ้านนาฝายนาโพธิ์                        ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑   
 

ชั้น 
จ านวน 
นักเรียน 

ผลการประเมิน 
สรุป 

ดีเยี่ยม ดี ผ่าน 
ป.๖ ๑๙ ๑๕ ๔ - ดีเย่ียม 
ม.๑ ๑๗ ๑๓ ๔ - ดีเย่ียม 
ม.๒ ๑๕ ๖ ๙ - ดี 
ม.๓ ๑๗ ๑๗ - - ดีเย่ียม 
รวม ๑๔๘ ๑๒๐ ๒๗ ๑ ดีเย่ียม 

เฉล่ียร้อยละ - ๘๑.๐๘ ๑๘.๒๔ ๐.๖๘ ดีเย่ียม 
 
   ๕) ผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน 
 

สรุปผลการประเมินการอ่าน  คิดวิเคราะห์  และเขียน (๓ ข้อ) โรงเรียนบ้านนาฝายนาโพธิ์ ปลาย/๒๕๖๓ 
 

ตารางที่ ๑๒ แสดงสรุปผลการประเมินการอ่าน  คิดวิเคราะห์  และเขียน (๓ ข้อ) โรงเรียนบ้านนาฝายนาโพธิ์ 
ปลายปี/๒๕๖๓ 

 

ชั้น 
จ านวน 
นักเรียน 

ผลการประเมิน 
สรุป 

ดีเยี่ยม ดี ผ่าน 
ป.๑ ๑๖ ๑๐ ๖ - ดีเย่ียม 
ป.๒ ๒๑ ๑๙ ๒ - ดีเย่ียม 
ป.๓ ๑๕ ๗ ๗ ๑ ดีเย่ียม 
ป.๔ ๑๑ ๘ ๓ - ดีเย่ียม 
ป.๕ ๑๗ ๑๕ ๑ ๑ ดีเย่ียม 
ป.๖ ๑๙ ๘ ๑๑ - ดี 
ม.๑ ๑๗ ๑๓ ๓ ๑ ดีเย่ียม 
ม.๒ ๑๕ ๘ ๗ - ดีเย่ียม 
ม.๓ ๑๗ ๑๗ - - ดีเย่ียม 
รวม ๑๔๘ ๑๐๕ ๔๐ ๓ ดีเย่ียม 

เฉล่ียร้อยละ - ๗๐.๙๕ ๒๗.๐๒ ๒.๐๓ ดีเย่ียม 
 
  



๓๒ 
 

 
 รายงานการประเมินตนเองของโรงเรียนบ้านนาฝายนาโพธิ์                        ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑   
 

  ๖) ผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (Reading Test : RT)  การทดสอบ
ความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (National Test : NT)  และการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ
ขั้นพื้นฐาน (Ordinary National Educational Test : O - NET)  ปีการศึกษา ๒๕๖๑ - ๒๕๖๓ 

๖.๑) ผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (Reading Test : RT)            
ช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ - ๒๕๖๓ มีพัฒนาการอยู่ในระดับดีมากต่อเนื่องกันทุกปี  
 

ตารางที่ ๑๓ แสดงผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (Reading Test : RT)               
ช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๑ โรงเรียนบ้านนาฝายนาโพธิ์ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ - ๒๕๖๓ 

 

ด้านประเมิน ปี ๒๕๖๑ ปี ๒๕๖๒ ปี ๒๕๖๓ 
อ่านออกเสียง ๗๗.๑๖ ๘๘.๔๗ ๙๘.๓๗ 

อ่านรู้เร่ือง ๗๔.๐๐ ๙๑.๕๒ ๙๗.๗๕ 
รวม ๗๕.๕๘ ๘๙.๙๙ ๙๘.๐๖ 

 

แผนภูมิกราฟที่ ๒  แสดงข้อมูลผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (Reading Test : RT)              
ช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๑ โรงเรียนบ้านนาฝายนาโพธิ์ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ - ๒๕๖๓ 

 

จากแผนภูมิท่ี ๒ แสดงข้อมูลผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (Reading Test : 
RT)  โรงเรียนบ้านนาฝายนาโพธิ์  การประเมินด้านการอ่านออกเสียง ปีการศึกษา ๒๕๖๑ – ๒๕๖๓ มีผล
คะแนน ร้อยละ ๗๗.๑๖, ๘๘.๔๗ และ ๙๘.๓๗ ตามล าดับ พบว่า ผลการทดสอบการอ่านออกเสียงเพิ่มขึ้น  

๐.๐๐ 
๑๐.๐๐ 
๒๐.๐๐ 
๓๐.๐๐ 
๔๐.๐๐ 
๕๐.๐๐ 
๖๐.๐๐ 
๗๐.๐๐ 
๘๐.๐๐ 
๙๐.๐๐ 

๑๐๐.๐๐ 

อ่านออกเสียง อ่านรู้เรื่อง รวม 

ผล
คะ

แน
น 

ด้านประเมิน 

ปี ๒๕๖๑ 

ปี ๒๕๖๒ 

ปี ๒๕๖๓ 



๓๓ 
 

 
 รายงานการประเมินตนเองของโรงเรียนบ้านนาฝายนาโพธิ์                        ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑   
 

การประเมินด้านการอ่านรู้เรื่อง ปีการศึกษา ๒๕๖๑ – ๒๕๖๓ มีผลคะแนน ร้อยละ ๗๔.๐, ๙๑.๕๒ และ 
๙๗.๗๕ ตามล าดับ  พบว่า ผลการทดสอบการอ่านรู้เรื่องเพิ่มข้ึน   

จากแผนภูมิพบว่า ผลรวมคะแนนการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (Reading Test 
: RT)  ปีการศึกษา ๒๕๖๑ – ๒๕๖๓ โรงเรียนบ้านนาฝายนาโพธิ์  มีค่าเฉล่ียรวมด้านการอ่านออกเสียงและ
การอ่านรู้เรื่อง พัฒนาการขึ้นอย่างต่อเนื่อง คือ  ร้อยละ ๗๕.๕๘, ๘๙.๙๙ และ ๙๘.๐๖ ตามล าดับ 

 

 ๖.๒) ผลการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (National Test : NT)             
ช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๓ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ – ๒๕๖๓ มีพัฒนาการสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องทุกปี 
 

ตารางที่ ๑๔ แสดงผลการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (National Test : NT)                         
ช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๓ โรงเรียนบ้านนาฝายนาโพธิ์ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ - ๒๕๖๓ 

 

ด้านประเมิน ปี ๒๕๖๑ ปี ๒๕๖๒ ปี ๒๕๖๓ 
ด้านภาษา ๕๒.๓๒ ๕๓.๐๔ ๙๓.๑๒ 

ด้านค านวณ ๖๐.๑๗ ๖๐.๗๒ ๙๒.๓๗ 
ด้านเหตุผล ๔๕.๘๙ - - 

รวม ๕๒.๗๙ ๕๖.๘๘ ๙๒.๗๕ 
 

แผนภูมิกราฟที่ ๓ แสดงข้อมูลผลการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (National Test : 
NT)  ช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๓ โรงเรียนบ้านนาฝายนาโพธิ์ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ - ๒๕๖๓ 

 
 

๐.๐๐ 
๑๐.๐๐ 
๒๐.๐๐ 
๓๐.๐๐ 
๔๐.๐๐ 
๕๐.๐๐ 
๖๐.๐๐ 
๗๐.๐๐ 
๘๐.๐๐ 
๙๐.๐๐ 

๑๐๐.๐๐ 

ด้านภาษา ด้านค านวณ ด้านเหตุผล รวม 

ผล
คะ

แน
น 

ด้านประเมิน 

ปี ๒๕๖๑ 

ปี ๒๕๖๒ 

ปี ๒๕๖๓ 



๓๔ 
 

 
 รายงานการประเมินตนเองของโรงเรียนบ้านนาฝายนาโพธิ์                        ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑   
 

จากแผนภูมิท่ี ๓ แสดงข้อมูลผลการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (National 
Test : NT)  โรงเรียนบ้านนาฝายนาโพธิ์ การประเมินด้านภาษา ปีการศึกษา ๒๕๖๑ – ๒๕๖๓ มีผลคะแนน 
ร้อยละ ๕๒.๓๒, ๕๓.๐๔ และ ๙๓.๑๒ ตามล าดับ พบว่า ผลการทดสอบด้านภาษาเพิ่มขึ้น  การประเมินด้าน
ค านวณ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ – ๒๕๖๓ มีผลคะแนน ร้อยละ ๖๐.๑๗, ๖๐.๗๒ และ ๙๒.๓๗ ตามล าดับ พบว่า 
ผลการทดสอบการค านวณเพิ่มข้ึน  การประเมินด้านเหตุผล ปีการศึกษา ๒๕๖๑ มีผลคะแนน ร้อยละ ๔๕.๘๙   

จากแผนภูมิพบว่า ผลรวมคะแนนการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (National 
Test : NT)  ปีการศึกษา ๒๕๖๑ – ๒๕๖๓ โรงเรียนบ้านนาฝายนาโพธิ์  มีค่าเฉล่ียรวมด้านภาษา ค านวณ และ
เหตุผล พัฒนาการขึ้นอย่างต่อเนื่อง คือ ร้อยละ ๕๒.๗๙, ๕๖.๘๘ และ ๙๒.๗๕ ตามล าดับ 

 

 ๖.๓) ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (Ordinary National 
Educational Test : O - NET) ช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๖  ปีการศึกษา ๒๕๖๑ – ๒๕๖๓ มีพัฒนาการสูงขึ้น
อย่างต่อเนื่องและคงสภาพทุกปี  
 

ตารางที่ ๑๕ แสดงผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (Ordinary National Educational 
Test : O - NET) ช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๖  โรงเรียนบ้านนาฝายนาโพธิ์ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ – 
๒๕๖๓ 

 

กลุ่มสาระ ปี ๒๕๖๑ ปี ๒๕๖๒ ปี ๒๕๖๓ 

ไทย ๕๖.๕๐ ๕๒.๘๐ ๕๙.๔๐ 
คณิต ๒๗.๑๑ ๒๘.๐๐ ๒๘.๗๕ 
วิทย์. ๓๗.๐๐ ๓๖.๑๗ ๓๖.๘๖ 

E ๒๖.๕๐ ๒๘.๐๐ ๓๓.๕๔ 
รวม ๓๖.๗๗ ๓๖.๒๔ ๓๙.๖๓ 

 

  



๓๕ 
 

 
 รายงานการประเมินตนเองของโรงเรียนบ้านนาฝายนาโพธิ์                        ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑   
 

แผนภูมิกราฟที่ ๔  แสดงข้อมูลผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (Ordinary National 
Educational Test : O - NET) ช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๖  โรงเรียนบ้านนาฝายนาโพธิ์            
ปีการศึกษา ๒๕๖๑ – ๒๕๖๓ 

 

 
จากแผนภูมิท่ี ๔ แสดงข้อมูลผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (Ordinary National 

Educational Test : O - NET) ช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๖ โรงเรียนบ้านนาฝายนาโพธิ์  ปีการศึกษา ๒๕๖๑ – 
๒๕๖๓ วิชาภาษาไทย  มีผลคะแนน ร้อยละ ๕๖.๕๐, ๕๒.๘๐ และ๕๙.๔๐ ตามล าดับ วิชาคณิตศาสตร์ มีผล
คะแนนร้อยละ ๒๗.๑๑, ๒๘.๐๐ และ ๒๘.๗๕ ตามล าดับ  วิชาวิทยาศาสตร์ มีผลคะแนน ร้อยละ ๓๗.๐๐, 
๓๖.๑๗ และ ๓๖.๘๖ ตามล าดับ วิชาภาษาอังกฤษ มีผลคะแนนร้อยละ ๒๖.๕๐, ๒๘.๐๐ และ ๓๓.๕๔ 
ตามล าดับ  

จากแผนภูมิพบว่า ผลรวมคะแนนผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (Ordinary 
National Educational Test : O - NET)  ช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๖ โรงเรียนบ้านนาฝายนาโพธิ์  ปีการศึกษา 
๒๕๖๑ – ๒๕๖๓  มีค่าเฉล่ียรวมวิชาภาษาไทย วิชาคณิตศาสตร์ วิชาวิทยาศาสตร์ และวิชาภาษาอังกฤษ 
พัฒนาการขึ้นอย่างต่อเนื่อง ๒ วิชา คือ วิชาคณิตศาสตร์และวิชาภาษาอังกฤษ ส่วนวิชาภาษาไทยและวิชา
วิทยาศาสตร์ ยังคงสภาพอยู่ เนื่องจากนักเรียน ท่ีได้รับการทดสอบแต่ละปีเป็นคนละกลุ่ม และทางโรงเรียนจะ
พัฒนาให้สูงขึ้นต่อไป 
 

๐.๐๐ 

๑๐.๐๐ 

๒๐.๐๐ 

๓๐.๐๐ 

๔๐.๐๐ 

๕๐.๐๐ 

๖๐.๐๐ 

๗๐.๐๐ 

ไทย คณิต วิทย.์ E รวม 

ผล
คะ

แน
น 

กลุ่มสาระ 

ปี ๒๕๖๑ 

ปี ๒๕๖๒ 

ปี ๒๕๖๓ 



๓๖ 
 

 
 รายงานการประเมินตนเองของโรงเรียนบ้านนาฝายนาโพธิ์                        ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑   
 

 ๖.๔) ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (Ordinary National 
Educational Test : O - NET) ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๓ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ – ๒๕๖๓ มีพัฒนาการสูงขึ้น                  
อย่างต่อเนื่องและคงสภาพทุกปี  
 

ตารางที่ ๑๖ แสดงผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (Ordinary National Educational 
Test :  O - NET) ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๓ โรงเรียนบ้านนาฝายนาโพธิ์ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ – 
๒๕๖๓ 

 

กลุ่มสาระ ปี ๒๕๖๑ ปี ๒๕๖๒ ปี ๒๕๖๓ 

ไทย ๕๖.๕๐ ๕๘.๒๓ ๕๕.๐๙ 
คณิต ๒๗.๑๑ ๒๕.๕๔ ๒๕.๔๓ 
วิทย์. ๓๗.๐๐ ๓๒.๖๒ ๓๐.๒๔ 

E ๒๖.๕๐ ๓๓.๐๘ ๒๖.๖๑ 
รวม ๓๖.๗๗ ๓๗.๓๖ ๓๔.๓๔ 

 

แผนภูมิกราฟที่ ๕  แสดงข้อมูลผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (Ordinary National 
Educational Test : O - NET) ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๓ โรงเรียนบ้านนาฝายนาโพธิ์                      
ปีการศึกษา ๒๕๖๑ – ๒๕๖๓ 

 

 

๐.๐๐ 

๑๐.๐๐ 

๒๐.๐๐ 

๓๐.๐๐ 

๔๐.๐๐ 

๕๐.๐๐ 

๖๐.๐๐ 

๗๐.๐๐ 

ไทย คณิต วิทย.์ E รวม 

ผล
คะ

แน
น 

กลุ่มสาระ 

ปี ๒๕๖๑ 

ปี ๒๕๖๒ 

ปี ๒๕๖๓ 



๓๗ 
 

 
 รายงานการประเมินตนเองของโรงเรียนบ้านนาฝายนาโพธิ์                        ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑   
 

จากแผนภูมิท่ี ๕ แสดงข้อมูลผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (Ordinary National 
Educational Test : O - NET) ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๓ โรงเรียนบ้านนาฝายนาโพธิ์   ปีการศึกษา                 
๒๕๖๑ – ๒๕๖๓ วิชาภาษาไทย  มีผลคะแนน  ร้อยละ ๕๖.๕๐, ๕๘.๒๓ และ ๕๕.๐๙ ตามล าดับ                    
วิชาคณิตศาสตร์ มีผลคะแนนร้อยละ ๒๗.๑๑, ๒๕.๕๔ และ ๒๕.๔๓ ตามล าดับ  วิชาวิทยาศาสตร์ มีผล
คะแนน  ร้อยละ ๓๗.๐๐, ๓๒.๖๒ และ ๓๐.๒๔ ตามล าดับ วิชาภาษาอังกฤษ มีผลคะแนน ร้อยละ ๒๖.๕๐, 
๓๓.๐๘ และ ๒๖.๖๑ ตามล าดับ  

จากแผนภูมิพบว่า ผลรวมคะแนนผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (Ordinary 
National Educational Test : O - NET) ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๓  ปีการศึกษา ๒๕๖๑ – ๒๕๖๓ โรงเรียน           
บ้านนาฝายนาโพธิ์  มีค่าเฉล่ียรวมวิชาภาษาไทย วิชาคณิตศาสตร์ วิชาวิทยาศาสตร์ และวิชาภาษาอังกฤษ 
ยังคงสภาพอยู่ เนื่องจากนักเรียนท่ีได้รับการทดสอบแต่ละปีเป็นคนละกลุ่ม และทางโรงเรียนจะพัฒนาให้สูงขึ้น
ต่อไป 

 

๔.๔ ผลการประเมินด้านคุณธรรม 
  ๑) นักเรียนได้รับรางวัลการแข่งขันงานมหกรรมทางวิชาการนักเรียน ระดับเหรียญทอง  ประจ า            

ปีการศึกษา  ๒๕๖๓ สพป.ขอนแก่น เขต ๑ จ านวน  ๑๔  รายการ (คัดลายมมือ  เขียนเรียงความ  วาดภาพ
ระบายสี  การปั้นงานปติมากรรม  ร้องเพลงไทยลูกกรุง  และลูกทุ่ง  เล่านิทานคุณธรรม  หนังสือเล่มเล็ก) 

 ๒) ครูรับรางวัลระดับชาติครูดีไม่มีอบายมุขระดับชาติ จาก สพฐ.  ๑๐  คน   
(๑) นายสายัณห์  วันนา  
(๒) นายรักไทย  ละทัยนิล  
(๓) นางภัทรพร  มาสุ่ม  
(๔) นางทรัพย์ทวี  พาสส์  
(๕) นางสาวกนกวรรณ  แก้วดอนหัน  
(๖) นางสาวอุไรภรณ์  ป้องปาน  
(๗) นายสรเทพ  แมนเมือง  
(๘) นางสาวรินดา  โพธิ์ศรี  
(๙) นางสุกัญญา  ศิลธรรม  
(๑๐) นายพัชรพล  พฤษการณ์ 

 ๓) ผู้อ านวยการโรงเรียนโรงเรียนดีไม่มีอบายมุขระดับชาติ จากสพฐ. (ดร.วิไลพร  ศรีจันทร์หล้า) 
 ๔) ได้รับคัดเลือกเป็นโรงเรียนคุณภาพดีประจ าต าบล ของสพฐ. 
 ๕) ได้รับคัดเลือกเป็นโรงเรียนคุณธรรมดีเด่น ของสพป.ขอนแก่นเขต ๑  

 

  



๓๘ 
 

 
 รายงานการประเมินตนเองของโรงเรียนบ้านนาฝายนาโพธิ์                        ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑   
 

๔.๕ ความคาดหวัง   
๑) ผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (Reading Test : RT) ช้ันประถมศึกษา

ปีท่ี ๑ อยู่ในระดับดีมาก (๕ ปีต่อเนื่อง)  ต้องดีกว่าเดิม 
๒) ผลการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (National Test : NT)                  

ช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๓ สูงกว่าค่าเฉล่ียระดับชาติทุกด้าน (๕ ปีต่อเนื่อง)  ต้องดีกว่าเดิม 
๓) ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (Ordinary National Educational Test 

: O - NET) ช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๖ และมัธยมศึกษาปีท่ี ๓ เพิ่มข้ึน (๕ ปีต่อเนื่อง ) ต้องดีกว่าเดิม 

๔.๖ แนวทางพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา   
ระดับการศึกษาปฐมวัย 
  ๑) เน้นการจัดการเรียนรู้แบบ  Montessori  อย่างเข้มข้น 

  ๒) จัดหาอัตราก าลังเพิ่มเติม (ขาดครูประจ าการหลักในการสอนช้ันอนุบาล) ด้วยงบประมาณ
ของชุมชน 

  ๓) จัดหางบประมาณเพิ่มเติม  (ของบ Montessori ด้วยงบประมาณของชุมชน) 
ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

  ๑) ส่งเสริมประสิทธิภาพการสอนของครู 
  ๒) สอนเสริมเพิ่มคะแนนเฉล่ียการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (Reading 

Test : RT)  การทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (National Test : NT)   และการทดสอบ
ทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (Ordinary National Educational Test : O - NET) ให้สูงขึ้นเกินกว่า
ค่าเฉล่ียระดับประเทศอย่างต่อเนื่อง  

  ๓) สร้างเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้กว้างขวางมากยิ่งขึ้น 

  



๓๙ 
 

 
 รายงานการประเมินตนเองของโรงเรียนบ้านนาฝายนาโพธิ์                        ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑   
 

ส่วนท่ี ๒ 
รายงานผลการประเมินตนเองตามมาตรฐานการศึกษาโรงเรียนบ้านนาฝายนาโพธ์ิ  

 
๑. ผลการประเมินมาตรฐานการศึกษา  ระดับการศึกษาปฐมวัย 

๑.๑ มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของเด็ก  
๑) ระดับคุณภาพ   ดีเลิศ       
๒) วิธีการพัฒนา ข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์  

 ๒.๑) วิธีการพัฒนา  กิจกรรม กระบวนการบริหารจัดการ และการจัดประสบการณ์ที่ส่งผลต่อ
ระดับคุณภาพ  

(๑) วิธีการพัฒนา/การจัดประสบการณ์ (ด้านร่างกาย)  
โรงเรียนบ้านนาฝายนาโพธิ์มีการจัดประสบการณ์ส าคัญท่ีสอดคล้องกับมาตรฐาน

คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ตามหลักสูตรปฐมวัยพุทธศักราช ๒๕๖๐  โดยบูรณาการการจัดประสบการณ์              
๖ กิจกรรมหลักในการพัฒนาเด็กปฐมวัยด้านร่างกาย มีน้ าหนักและส่วนสูงตามเกณฑ์ของกรมอนามัยเด็กมี
สุขภาพอนามัยสุขนิสัยท่ีดี รับประทานอาหารท่ีมีประโยชน์ได้หลายชนิดและด่ืมน้ าท่ีสะอาดด้วยตนเอง  รู้จัก
ล้างมือก่อนรับประทานอาหารและหลังจากใช้ห้องน้ าห้องส้วม เล่นและท ากิจกรรมอย่างปลอดภัยด้วยตนเอง 
สามารถเคล่ือนไหวร่างกายอย่างคล่องแคล่วประสานสัมพันธ์และทรงตัวได้ใช้มือ-ตาประสานสัมพันธ์กันใช้
กรรไกรตัดกระดาษตามแนวเส้นโค้งได้ใช้กรรไกรตัดกระดาษตามแนวเส้นโค้งได้ใช้กรรไกรตัดกระดาษตามแนว
เส้นโค้งได้ 

ผลการพัฒนา 
โรงเรียนบ้านนาฝายนาโพธิ์มีการจัดประสบการณ์ส าคัญท่ีสอดคล้องกับมาตรฐาน

คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ ในการประเมินพัฒนาเด็กปฐมวัย ในปีการศึกษา ๒๕๖๓ นักเรียนโรงเรียนบ้านนา
ฝายนาโพธิ์มีพัฒนาการทางด้านร่างกาย ตามมาฐานท่ี ๑ ร่างกายเจริญเติบโตตามวัยและมีสุขนิสัยท่ีดี ช้ัน
อนุบาลปีท่ี ๑ ร้อยละ ๑๐๐  ช้ันอนุบาลปีท่ี ๒ ร้อยละ ๑๐๐ และช้ันอนุบาลปีท่ี ๓ ร้อยละ ๑๐๐  มาตรฐานท่ี 
๒ กล้ามเนื้อใหญ่และกล้ามเนื้อเล็กแข็งแรงใช้ได้อย่างคล่องแคล่วและประสานสัมพันธ์กัน  ช้ันอนุบาลปีท่ี ๑ 
ร้อยละ ๘๕.๗๑  ช้ันอนุบาลปีท่ี ๒ ร้อยละ ๙๒.๘๖ และช้ันอนุบาลปีท่ี ๓ ร้อยละ ๙๘.๘๑ มีพัฒนาการด้าน
ร่างกาย แข็งแรง มีสุขนิสัยท่ีดี สามารถดูแลความปลอดภัยของตนได้ สามารถเคล่ือนไหวร่างกายคล่องแคล่ว 
ทรงตัวได้ดี ใช้มือและตาประสานสัมพันธ์ได้ดีและมีทักษะตามวัย ผ่านโครงการส่งเสริมสุขภาพระดับช้ันปฐมวัย 
กิจกรรมเคล่ือนไหวและจังหวะ กิจกรรมกลางแจ้ง กิจกรรมกีฬาสีภายใน กิจกรรมกีฬากลุ่มเครือข่ายพัฒนา
คุณภาพการศึกษา กิจกรรมประเมินพัฒนาการด้านร่างกาย โครงการอาหารเสริม(นม)โรงเรียน โครงการ
อาหารกลางวัน 

 



๔๐ 
 

 
 รายงานการประเมินตนเองของโรงเรียนบ้านนาฝายนาโพธิ์                        ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑   
 

(๒) วิธีการพัฒนา/การจัดประสบการณ์ (ด้านอารมณ์ จิตใจ)  
โรงเรียนบ้านนาฝายนาโพธิ์มีการจัดประสบการณ์ส าคัญท่ีสอดคล้องกับมาตรฐาน

คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ ตามหลักสูตรปฐมวัยพุทธศักราช ๒๕๖๐ โดยบูรณาการการจัดประสบการณ์                     
๖ กิจกรรมหลักในการพัฒนาเด็กปฐมวัยด้านอารมณ์ จิตใจ เด็กแสดงออกทางอารมณ์ได้อย่างเหมาะสมตาม
วัยแสดงอารมณ์ ความรู้สึกได้สอดคล้องกับสถานการณ์อย่างเหมาะสมกล้าพูดกล้าแสดงออกอย่างเหมาะสม
ตามสถานการณ์สนใจ มีความสุขและแสดงออกผ่านงานศิลปะ ดนตรีและการเคล่ือนไหว มีความสุขและ
แสดงออกผ่านเสียงเพลงและดนตรีมีคุณธรรม จริยธรรม และมีจิตใจท่ีดีงาม ซื่อสัตย์สุจริต มีความเมตตากรุณา 
มีน้ าใจและช่วยเหลือแบ่งปัน มีความเห็นอกเห็นใจคนอื่น มีความรับผิดชอบ 

ผลการพัฒนา 
โรงเรียนบ้านนาฝายนาโพธิ์มีการจัดประสบการณ์ส า คัญท่ีสอดคล้องกับมาตรฐาน

คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ ในการประเมินพัฒนาเด็กปฐมวัย ในปีการศึกษา ๒๕๖๓ นักเรียนโรงเรียนบ้านนา
ฝายนาโพธิ์มีพัฒนาการทางด้านอารมณ์ จิตใจ ตามมาฐานท่ี ๓ มีสุขภาพจิตดีและมีความสุข ช้ันอนุบาลปีท่ี ๑ 
ร้อยละ ๙๘.๙๖ ช้ันอนุบาลปีท่ี ๒ ร้อยละ ๙๔.๔๔ และช้ันอนุบาลปีท่ี ๓ ร้อยละ ๑๐๐  มาตรฐานท่ี ๔ ช่ืนชม
และแสดงออกทางศิลปะ ดนตรี และการเคล่ือนไหว ช้ันอนุบาลปีท่ี ๑ ร้อยละ ๘๙.๘๑  ช้ันอนุบาลปีท่ี ๒ ร้อย
ละ ๙๒.๘๖ และช้ันอนุบาลปีท่ี ๓ ร้อยละ ๑๐๐   มาตรฐานท่ี ๕ มีคุณธรรม จริยธรรม และมีจิตใจท่ีดีงามช้ัน
อนุบาลปีท่ี ๑ ร้อยละ ๙๐.๕๖  ช้ันอนุบาลปีท่ี ๒ ร้อยละ ๘๙.๕๒ และช้ันอนุบาลปีท่ี ๓ ร้อยละ ๙๓.๓๓  ผ่าน
โครงการพัฒนาสุขภาพจิตดีและมีความสุข  ผ่านกิจกรรมการเล่านิทาน  กิจกรรมรักการอ่าน กิจกรรม
เคล่ือนไหวและจังหวะ โครงการวันแด็กแห่งชาติ โครงการวันแม่ โครงการโรงเรียนวิถีพุทธ  

(๓) วิธีการพัฒนา/การจัดประสบการณ์ (ด้านสังคม)  
โรงเรียนบ้านนาฝายนาโพธิ์มีการจัดประสบการณ์ส าคัญท่ีสอดคล้องกับมาตรฐาน

คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ ตามหลักสูตรปฐมวัยพุทธศักราช ๒๕๖๐  โดยบูรณาการการจัดประสบการณ์                      
๖ กิจกรรมหลักในการพัฒนาเด็กปฐมวัยด้านสังคม เด็กช่วยเหลือตนเองในการปฏิบัติกิจวัตรประจ าวันได้
แต่งตัวด้วยตนเองได้อย่างคล่องแคล่วรับประทานอาหารด้วยตนเองอย่างถูกวิธีใช้และท าความสะอาดห้องน้ า
ห้องส้วมด้วยตนเอง มีวินัยในตนเองเก็บของเล่นของใช้เข้าท่ีอย่างเรียบร้อยด้วยตนเอง  รู้จักประหยัดและ
พอเพียงใช้ส่ิงของเครื่องใช้อย่างประหยัดและพอเพียงด้วยตนเอง รักธรรมชาติ ส่ิงแวดล้อม วัฒนธรรม และ
ความเป็นไทย ท้ิงขยะได้ถูกท่ี มีส่วนร่วมดูแลรักษาธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมด้วยตนเอง  

ผลการพัฒนา 
โรงเรียนบ้านนาฝายนาโพธิ์มีการจัดประสบการณ์ส าคัญท่ีสอดคล้องกับมาตรฐาน

คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ ในการประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัย ในปีการศึกษา ๒๕๖๓ นักเรียนโรงเรียน         
บ้านนาฝายนาโพธิ์มีพัฒนาการทางด้านสังคม ตามมาฐานท่ี ๖ มีทักษะชีวิตและปฏิบัติตนตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง ช้ันอนุบาลปีท่ี ๑ ร้อยละ ๘๗.๕๐  ช้ันอนุบาลปีท่ี ๒ ร้อยละ ๙๐.๘๗ และช้ันอนุบาลปีท่ี ๓ 



๔๑ 
 

 
 รายงานการประเมินตนเองของโรงเรียนบ้านนาฝายนาโพธิ์                        ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑   
 

ร้อยละ ๙๗.๙๒  มาตรฐานท่ี ๗ รักธรรมชาติ ส่ิงแวดล้อม วัฒนธรรม และความเป็นไทย ช้ันอนุบาลปีท่ี ๑  
ร้อยละ ๙๐.๖๗  ช้ันอนุบาลปีท่ี ๒ ร้อยละ ๙๑.๙๐ และช้ันอนุบาลปีท่ี ๓ ร้อยละ ๙๔.๕๘ มาตรฐานท่ี ๘            
อยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุขและปฏิบัติตนเป็นสมาชิกท่ีดีของสังคมในระบอบประชาธิปไตย  อันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ไทย ช้ันอนุบาลปีท่ี ๑ ร้อยละ ๙๓.๐๖ ช้ันอนุบาลปีท่ี ๒ ร้อยละ ๙๒.๘๖ และ
ช้ันอนุบาลปีท่ี ๓ ร้อยละ ๙๕.๘๓ ผ่านโครงการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ภายใน-นอกห้องเรียนผ่านกิจกรรมหลุม
พอเพียง กิจกรรมส ารวจเห็นนางฟ้าเกาหลี กิจกรรมทัศนศึกษานอกนอกเรียน โครงการธนาคารขยะ โครงการ
ออมทรัพย์ โครงการเยี่ยมบ้านนักเรียน 

(๔) วิธีการพัฒนา/การจัดประสบการณ์ (ด้านสังคม)  
โรงเรียนบ้านนาฝายนาโพธิ์มีการจัดประสบการณ์ส าคัญท่ีสอดคล้องกับมาตรฐาน

คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ ตามหลักสูตรปฐมวัยพุทธศักราช ๒๕๖๐  โดยบูรณาการการจัดประสบการณ์                
๖ กิจกรรมหลักในการพัฒนาเด็กปฐมวัยด้านด้านสติปัญญา เด็กสามารถใช้ภาษาส่ือสารได้เหมาะสมกับวัย 
สนทนาโต้ตอบและเล่าเรื่องให้ผู้อื่นเข้าใจ ฟังผู้อื่นพูดจนจบและสนทนาโต้ตอบอย่างต่อเนื่องเช่ือมโยงกับเรื่อง   
ท่ีฟัง เล่าเป็นเรื่องราวต่อเนื่องได้อ่าน เขียนภาพและสัญลักษณ์ได้ เด็กมีความสามารถในการคิดท่ีเป็นพื้นฐาน
การเรียนรู้ สามรถบอกลักษณะและส่วนประกอบ การเปล่ียนแปลงหรอความสัมพันธ์ของส่ิงต่างๆจากการ
สังเกตโดยใช้ประสาทสัมผัส จับคู่และเปรียบเทียบความแตกต่างและความเหมือนของส่ิงต่างๆ โดยใช้ลักษณะ
ท่ีสังเกตพบสองลักษณะขึ้นไป เรียงล าดับส่ิงของหรือเหตุการณ์อย่างน้อย ๕ ล าดับ เด็กมีความสามารถในการ
คิดเชิงเหตุผลตามช่วงวัยของตนเอง อธิบายเช่ือมโยงสาเหตุและผลท่ีเกิดขึ้นในเหตุการณ์หรือการกระท าด้วย
ตนเอง คาดคะเนส่ิงท่ีอาจจะเกิดขึ้น และมีส่วนร่วมในการลงความเห็นจากข้อมูลอย่างมีเหตุผล มีความสามารถ
ในการแก้ปัญหาและตัดสินใจ เด็กมีมีจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์ สร้างผลงานศิลปะเพื่อส่ือสาร
ความคิด ความรู้สึกของตนเองโดยมีการดัดแปลงและแปลกใหม่จากเดิม เคล่ือนไหวท่าทางเพื่อส่ือสารความคิด 
ความรู้สึกของตนเองอย่างหลากหลาย เด็กมีเจตคติท่ีดีต่อการเรียนรู้และมีความสามารถในการแสวงหาความรู้
ได้ เหมาะสมกับวัย กระตือรือร้นในการเข้าร่วมกิจกรรมต้ังแต่ต้นจนจบ ค้นหาค าตอบของข้อสงสัยต่าง ๆ    
โดยใช้วิธีการท่ีหลากหลายด้วยตนเอง 

ผลการพัฒนา  
โรงเรียนบ้านนาฝายนาโพธิ์มีการจัดประสบการณ์ส าคัญท่ีสอดคล้องกับมาตรฐาน

คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ ในการประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัย ในปีการศึกษา ๒๕๖๓ นักเรียนโรงเรียนบ้าน
นาฝายนาโพธิ์มีพัฒนาการทางด้านสังคม ตามมาตรฐานท่ี ๙  ใช้ภาษาส่ือสารได้เหมาะสมกับวัย  ช้ันอนุบาล           
ปีท่ี ๑ ร้อยละ ๙๓.๐๖  ช้ันอนุบาลปีท่ี ๒ ร้อยละ ๙๔.๐๕ และช้ันอนุบาลปีท่ี ๓ ร้อยละ ๙๓.๗๕ มาตรฐานท่ี 
๑๐ มีความสามารถในการคิดท่ีเป็นพื้นฐานการเรียนรู้ ช้ันอนุบาลปีท่ี ๑ ร้อยละ ๙๓.๐๖ ช้ันอนุบาลปีท่ี ๒  
ร้อยละ ๘๑.๐๕ และช้ันอนุบาลปีท่ี ๓ ร้อยละ ๙๔.๔๑ มาตรฐานท่ี ๑๑ มีจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์ 
ช้ันอนุบาลปีท่ี ๑ ร้อยละ ๘๓.๓๓ ช้ันอนุบาลปีท่ี ๒ ร้อยละ ๙๖.๔๓๕ และช้ันอนุบาลปีท่ี ๓ ร้อยละ ๙๔.๗๙ 



๔๒ 
 

 
 รายงานการประเมินตนเองของโรงเรียนบ้านนาฝายนาโพธิ์                        ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑   
 

มาตรฐานท่ี ๑๒ มีเจตคติท่ีดีต่อการเรียนรู้และมีความสามารถในการแสวงหาความรู้ได้ เหมาะสมกับวัย            
ช้ันอนุบาลปีท่ี ๑ ร้อยละ ๘๒.๖๔  ช้ันอนุบาลปีท่ี ๒ ร้อยละ ๗๙.๗๖และช้ันอนุบาลปีท่ี ๓ ร้อยละ ๙๗.๗๙ 
ผ่านโครงการพัฒนาศักยภาพทางวิชาการ กิจกรรมแข่งขันทักษะทางวิชาการระดับการศึกษาปฐมวัย 

๒.๒) ข้อมูล เอกสาร หลักฐาน  
     (๑) ข้อมูลนักเรียนรายบุคคล 
 (๒) รายงาน สรุป โครงการ/กิจกรรม 

(๓) แผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ 
(๔) รายงานสรุปผลการประเมินคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ผู้เรียนท้ัง ๔ ด้าน 
(๕) รายงานการใช้หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย 
(๖) แบบบันทึกน้ าหนักส่วนสูง 
(๗) แบบบันทึกออมทรัพย์ 
(๘) ตารางกิจกรรมประจ าวัน 
(๙) ข้อตกลงของห้องเรียน 
(๑๐) เกียรติบัตรครู/นักเรียนงานศิลปะหัตกรรมนักเรียน 
(๑๑) รูปภาพกิจกรรม    

๒.๓) จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา และแผนการพัฒนาคุณภาพให้สูงขึ้น 
  (๑)  จุดเด่น 

(๑.๑) ครูเข้าใจปรัชญา หลักการ และธรรมชาติของการจัดการศึกษาปฐมวัย และ
สามารถน ามาประยุกต์ใช้ใน การจัดประสบการณ์ท่ีสอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย และสามารถจัด
ประสบการณ์การเรียนรู้ที่หลากหลาย สอดคล้องกับความแตกต่างระหว่างบุคคล 

(๑.๒) ครูบริหารจัดการช้ันเรียนท่ีสร้างวินัยเชิงบวกใช้ส่ือเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมและ
สอดคล้องกับพัฒนาการของเด็ก 

(๑.๓) เด็กมีพัฒนาการการอย่างสมดุลเด็กเรียนรู้ จากการเล่นและปฏิบัติกิจกรรมมี
บรรยากาศ สภาพห้องเรียนเอื้อต่อการเรียนรู้ประเมินผลเด็กด้วยวิธีการหลากหลาย 

  (๒)  จุดที่ควรพัฒนา 
(๒.๑) การพัฒนาครูเพื่อเสริมสร้างความสามารถในการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ให้มี

ความหลากหลาย และมีความเหมาะสมกับวัยของผู้เรียน                                                                                              
(๒.๒) จัดอุปกรณ์ส่ือการเรียนการสอนท่ีหลากหลายพัฒนาเครื่องเล่นสนามและระบบ

สาธารณูปโภคจัดกิจกรรมส่งเสริมเด็กเรียนรู้การอยู่ร่วมกัน 
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  (๓) แผนการพัฒนาคุณภาพทีย่กระดับให้สูงขึ้น 
                    (๓.๑) โครงการพัฒนาคุณภาพเด็กปฐมวัย 

           (๓.๒) โครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ                  
           (๓.๓) โครงการโรงเรียนสุจริต 
        (๓.๔) โครงการสถานศึกษาสีขาว 
  (๓.๕) โครงการโรงเรียนวิถีพุทธ 
 (๓.๖) โครงการคุณธรรม 
 (๓.๗) โครงการเด็กดีมีเงินออม 
                  (๓.๘) โครงการสหกรณ์โรงเรียน 
 (๓.๙) โครงการพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 

  (๔) ข้อเสนอแนะ 
(๔.๑) ครูควรมีการส่งเสริมให้ครูได้เข้ารับการพัฒนาด้านการจัดประสบการณ์การ

เรียนรู้ และผลิตส่ือท่ีหลากหลาย น าสู่การพัฒนาเด็กอย่างรอบด้าน 

(๔.๒) ครูควรจัดกิจกรรมท่ีส่งเสริมพัฒนาการทางด้านสติปัญญา และน าผลมา
วิเคราะห์ปัญหา และท าวิจัยในช้ันเรียนเพื่อหาแนวทางส่งเสริมพัฒนาการให้กับเด็ก 

                  (๔.๓) ครูควรจัดประสบการณ์หรือกิจกรรมท่ีส่งเสริมการเรียนรู้ท่ีสนองต่อธรรมชาติ
และพัฒนาการของเด็ก โดยเฉพาะการจัดประสบการณ์ในลักษณะการเรียนปนเล่น การท ากิจกรรมท่ีเด็กสนใจ
โดยผ่านเกมการศึกษา การสังเกตส ารวจ นอกห้องเรียน การลงมือปฏิบัติจริง รวมท้ัง การเรียนรู้แบบโครงงาน
ง่ายๆส าหรับเด็กปฐมวัย 

 
๑.๒ มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ  

 วิธีการพัฒนา ข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์  
๑) ระดับคุณภาพ   ดีเลิศ       
๒) วิธีการพัฒนา ข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์  

 ๒.๑) วิธีการพัฒนา  กิจกรรม กระบวนการบริหารจัดการ และการจัดประสบการณ์ที่ส่งผลต่อ
ระดับคุณภาพ  

กระบวนการบริหารการจัดการศึกษาปฐมวัยของโรงเรียนบ้านนาฝายนาโพธิ์ได้มีการก าหนด
เป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจของสถานศึกษาไว้อย่างชัดเจน  มีองค์ประกอบท่ีส าคัญเพื่อท่ีจะขับเคล่ือน
การศึกษาระดับการศึกษาปฐมวัย ได้แก่  การพัฒนาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรปฐมวัย 
พุทธศักราช ๒๕๖๐ และหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนบ้านนาฝายนาโพธิ์ (ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช ๒๕๖๓)
ได้มีการพัฒนาหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยให้สอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่น  พิจารณาจากวัยของเด็ก  



๔๔ 
 

 
 รายงานการประเมินตนเองของโรงเรียนบ้านนาฝายนาโพธิ์                        ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑   
 

ประสบการณ์ของเด็ก โดยเป็นหลักสูตรท่ีมุ่งพัฒนาเด็กทุกด้าน  ท้ังด้านร่างกาย  อารมณ์จิตใจ สังคม  และ
สติปัญญา  เพื่อให้ผู้เรียนมีความสุขในการเรียนรู้  มีการพัฒนาครูและบุคลากรให้มีศักยภาพ  ส าหรับด้าน
ระบบกลไก  การเสริมสร้างความตระหนักรับรู้  และความเข้าใจการจัดการศึกษาปฐมวัย  โดยให้ผู้มีส่วนร่วม
ทุกฝ่ายได้มีบทบาทในการมีส่วนร่วมการจัดการศึกษา  โดยให้มีการประสานความร่วมมือ เพื่อร่วมกันพัฒนา
ผู้เรียนตามศักยภาพ 

       การจัดเรียนการสอนแบบมอนเตสซอรี่ (Montessori) โรงเรียนบ้านนาฝายนาโพธิ์เปิดท าการ
สอนในระดับช้ันอนุบาลปีท่ี ๑-๓ จ านวน ๑ ห้องเรียน โรงเรียนมีแผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้โดย 
บูรณาการการเรียนการสอนมอนเตสซอรี่เข้าในแผนการจัดประสบการณ์ มีอุปกรณ์การเรียนท่ีเพียงพอส าหรับ
การสอน มีครูท่ีผ่านการอบรมในการใช้ส่ือและอุปกรณ์ โดยค านึงถึงความต้องการของเด็ก ปลูกฝังให้เด็ก
เจริญเติบโตตามความต้องการตามธรรมชาติ และเรียนรู้ส่ิงต่าง ๆ รอบตัวได้อย่างอิสระตามรูปแบบการเรียน
การสอนแบบมอนเตสซอรี่ (Montessori) เช่ือว่า การท่ีเด็กได้เรียนรู้ตามความต้องการด้วยตัวเองและซึมซับ
การเรียนรู้จากส่ิงแวดล้อม จะช่วยท าให้เด็กได้เรียนรู้ในส่ิงท่ีต้องการ เด็กจะได้รับอิสระในขอบเขตท่ีได้
จัดเตรียมไว้ เมื่อเด็กได้รับผลส าเร็จตามความต้องการ จะท าให้เด็กเกิดความพึงพอใจ มีความรู้สึกท่ีดีต่อตัวเอง
และส่ิงแวดล้อม 

                 จัดการศึกษาปฐมวัยโรงเรียนบ้านนาฝายนาโพธิ์มุ่งเน้นความส าคัญของการพัฒนาการในทุก ๆ 
ด้าน  ท้ังทางด้านร่างกาย   อารมณ์จิตใจ   สังคม และสติปัญญา  มีความรู้  คุณธรรม  จริยธรรม  และ
วัฒนธรรมในการด ารงชีวิต ซึ่งเป็นการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  เพื่อสามารถอยู่
ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างเป็นสุข  ภายใต้ค าว่า  เก่ง  ดี   มีสุข ประสบการณ์ในรูปแบบบูรณาการการเรียนรู้ 
แบบเรียนผ่านเล่น เพื่อให้เด็กได้ประสบการณ์ตรง เกิดการเรียนรู้และมีการพัฒนาท้ังทางด้ านร่างกาย   
อารมณ์จิตใจ   สังคม และสติปัญญา ซึ่งสามารถยืดหยุ่นได้ความเหมาะสมและสอดคล้องกับหลักสูตรปฐมวัย 
ท้ังในห้องเรียนและนอกห้องเรียน  มีการใช้ส่ือและเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมกับวัย  จัดประสบการณ์การเรียนรู้          
ท่ีครอบคลุมพัฒนาการในทุกๆด้านให้เหมาะสมกับวัย ดังนี้ ด้านร่างกาย พัฒนาการเคล่ือนไหวทางร่างกาย 
เด็กเคล่ือนไหวอย่างเหมาะสมตามจินตนาการเพื่อให้ร่างกายทุกส่วนท้ังกล้ามเนื้อมัดใหญ่มัดเล็กให้ท างานอย่าง
มีประสิทธิภาพด้านอารมณ์ จิตใจ เด็กมีพัฒนาการด้านอารมณ์ความรู้สึกได้อย่างเหมาะสม  รู้จักยับยั้งช่ังใจ 
รู้จักการรอคอย กล้าแสดงออก ช่วยเหลือแบ่งปันมีความรับผิดชอบด้านสังคม   เด็กช่วยเหลือตัวเองในการ
ปฏิบัติกิจวัตรประจ าวันได้  มีวินัยในตนเอง เล่นร่วมกับผู้อื่นได้ มีสัมมาคารวะต่อผู้ใหญ่ด้านสติปัญญา             
มีความคิดร่วมยอด รู้จักการแก้ปัญหา ส่ือสารและมีทักษะความคิดพื้นฐานแสวงหาความรู้ได้อย่างเหมาะสม
ตามวัย จัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่ส่งเสริมให้เด็กได้ประสบการณ์โดยตรง จากการเรียนผ่านการเล่น โดยลง
มือปฏิบัติจริงด้วยตนเองและการเรียนรู้รายกลุ่ม  เพื่อก่อให้เกิดความมีน้ าใจ  ความสามัคคี  การแบ่งปัน  และ
การรอคอย  เพื่อส่งผลให้เด็กเกิดการเรียนรู้ได้อย่างมีความสุข จัดบรรยากาศในช้ันเรียนท่ีส่งเสริมความสนใจ
ให้แก่ผู้เรียน  ช้ันเรียนมีบรรยากาศเต็มไปด้วยความอบอุ่น  ความเห็นอกเห็นใจ   มีความเอื้อเผ่ือเผ่ือแต่ต่อกัน
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และกัน  ซึ่งเป็นแรงจูงใจภายนอกท่ีกระตุ้นให้ผู้เรียนรักการอยู่ร่วมกันในช้ันเรียน  และปลูกฝังคุณธรรม  
จริยธรรม ให้แก่เด็กนักเรียน 

 มีการจัดห้องเรียนให้มีบรรยากาศ  แจ่มใส  กว้างขวางพอเหมาะ   มีมุมส่งเสริมประสบการณ์การ
เรียนรู้  มีการตกแต่งห้องเรียนให้สดใส  และมีส่ือการเรียนรู้ท่ีเอื้อต่อการจัดประสบการณ์การเรียนการสอน 
การประเมินพัฒนาการของเด็กปฐมวัย จากการจัดประสบการณ์การเรียนรู้  และการจัดกิจวัตรประจ าวัน   
ด้วยเครื่องมือและวิธีการท่ีหลากหลาย เช่น การสังเกต  การสอบถาม  การส ารวจ  และการวิเคราะห์ผล
พัฒนาการของเด็ก  โดยให้ผู้ปกครองมีส่วนร่วม  เพื่อได้น าผลการประเมินไปพัฒนาศักยภาพขอ งเด็กและ
พัฒนาการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ในช้ันเรียนเพื่อพัฒนาครูอย่างเพียงพอและท่ัวถึง มีการก าหนดมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษาท่ีสอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาปฐมวัย  และอัตลักษณ์ท่ีสถานศึกษาก าหนด              
มีการจัดท าแผนการจัดประสบการณ์ท่ีสอดคล้องกับมาตรฐานตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย  มีการ
ประเมินผลตรวจสอบคุณภาพภายในสถานศึกษา  ติดตามผลการด าเนินงานและจัดท ารายงานผลการประเมิน
ตนเองประจ าปี  มีการน าผลการประเมินไปปรับปรุงพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา  โดยทุกฝ่ายมีส่วนร่วม  พร้อม
ท้ังรายงานผลการประเมินตนเองให้หน่วยงานต้นสังกัดอย่างต่อเนื่อง โรงเรียนบ้านนาฝายนาโพธิ์ ได้จัดส่ิง
อ านวยความสะดวกท่ีจ าเป็นซึ่งเอื้อประโยชน์  และอ านวยความสะดวกต่อการพัฒนาเด็ก  ท้ังด้านร่างกาย  
อารมณ์และจิตใจ  สังคม  และสติปัญญา คือ จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้อย่างมี
คุณภาพและจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการเพื่อการจัดการเรียนรู้  เช่น  จัดให้
มีห้องคอมพิวเตอร์เพื่อให้เด็กได้ศึกษาหาข้อมูลทางโลกออนไลน์  จัดให้มีอุปกรณ์  ของเล่น  ของใช้  เครื่อง
นอน  เครื่องอ านวยความสะดวกต่างๆ ให้พอเพียงกับเด็ก  โดยจัดให้เหมาะสม  สะอาด  ปลอดภัย   ให้มีมุม
หนังสือท่ีจ าเป็นต่อพัฒนาการของเด็ก  ให้เพียงพอและเหมาะสมกับวัย  จัดให้มีเครื่องเล่นสนาม  เครื่องเล่นน้ า  
เล่นทราย  ท่ีเหมาะสมปลอดภัย  จัดให้มีพื้นท่ีส าหรับแปรงฟัน  ล้างมือ  ท าความสะอาดร่างกาย  ห้องน้าห้อง
ส้วม  พร้อมอุปกรณ์ท่ีจ าเป็นและเหมาะสมกับเด็ก มีหลักสูตรปฐมวัยท่ียืดหยุ่นและสอดคล้องกับหลักสูตร
สถานศึกษาเป็นรูปแบบการจัดประสบการณ์ท่ีก่อให้เกิดการเตรียมความพร้อม  เน้นการเรียนรู้ผ่านการเล่น
และการลงมือปฏิบัติด้วยตนเอง  สอดคล้องกับวิถีชีวิตของครอบครัว  ชุมชน  และท้องถิ่นจัดครูท่ีเหมาะสมกับ
การจัดประสบการณ์การเรียนรู้ คือมีครูประจ าการท่ีจบการศึกษาปฐมวัย   ส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมเพื่อ
พัฒนาศักยภาพอย่างต่อเนื่องrพัฒนาคุณภาพครูด้านการศึกษาปฐมวัยอย่างต่อเนื่อง  ซึ่งส่งผลให้ครูด้าน
การศึกษาปฐมวัยทุกคนล้วนมีความรู้ความสามารถในการวิเคราะห์และออกแบบหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัย  
มีทักษะในการจัดประสบการณ์และการประเมินพัฒนาการเด็กเป็นรายบุคคล  มีประสบการณ์ในการออกแบบ
การจัดกิจกรรม  ทักษะการสังเกต และการปฏิสัมพันธ์ท่ีดีกับเด็กและผู้ปกครองมีการจัดสภาพแวดล้อมท้ัง
ภายในและภายนอกห้องเรียนท่ีค านึงถึงความปลอดภัยของผู้เรียน  ส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้ท้ังแบบรายบุคคล
และรายกลุ่ม  มีมุมประสบการณ์และส่ือการเรียนรู้ที่หลากหลายท่ีได้จากธรรมชาติหรือส่ือในชุมชน  มุ่งเน้นให้
เกิดการเรียนรู้แบบเรียนปนเล่นมีความสุขในการเรียนรู้  มีส่ือเทคโนโลยีใช้ในการสืบเสาะหาความรู้ มีการจัด
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ส่ิงอ านวยความสะดวกให้บริการด้านส่ือเทคโนโลยีสารสนเทศ อุปกรณ์เพื่อสนับสนุนการจัดประสบการณ์เพื่อ
พัฒนาครูอย่างเพียงพอและท่ัวถึง มีการก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาท่ีสอดคล้องกับหลักสูตร
ปฐมวัยพุทธศักราช ๒๕๖๐  และอัตลักษณ์ท่ีสถานศึกษาก าหนด  มีการจัดท าแผนการจัดประสบการณ์ท่ี
สอดคล้องกับมาตรฐานตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยพุทธศักราช ๒๕๖๐  มีการประเมินผลตรวจสอบ
คุณภาพภายในสถานศึกษา  ติดตามผลการด าเนินงานและจัดท ารายงานผลการประเมินตนเองประจ าปี            
มีการน าผลการประเมินไปปรับปรุงพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา  โดยทุกฝ่ายมีส่วนร่วม  พร้อมท้ังรายง านผล
การประเมินตนเองให้หน่วยงานต้นสังกัดอย่างต่อเนื่อง 

๒.๒) ข้อมูล เอกสาร หลักฐาน  
 (๑) โครงสร้างการบริหารงาน 
 (๒) แผนปฏิบัติการ  
 (๓) หลักสูตรสถานศึกษา 

             (๔) รายงานการใช้หลักหลักสูตร 
 (๕) รายงานผลการเข้าร่วมอบรมพัฒนาของครูและบุคลากร  
 (๖) แผนการจัดประสบการณ์ท่ีสอดคล้องกับมาตรฐานตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย 
 (๗) รายงานผลการประเมินตนเองประจ าปี   

๒.๓) จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา และแผนการพัฒนาคุณภาพให้สูงขึ้น 
   (๑)  จุดเด่น 

(๑.๑) ผู้บริหารเข้าใจปรัชญา และหลักการศึกษาปฐมวัย มีวิสัยทัศน์ มีภาวะผู้น า และ
ความคิดริเริ่มท่ีเน้นการพัฒนาเด็กปฐมวัยทั้ง ๔ ด้าน 

(๑.๒) ผู้บริหารส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพบุคลากรให้มีประสิทธิภาพ ให้ค าแนะน า 
ค าปรึกษาทางวิชาการ และเอาใจใส่การจัดการศึกษาปฐมวัยเด็กเต็มศักยภาพและเต็มเวลา ผู้เรียน ผู้ปกครอง 
และชุมชนพึงพอใจผลการบริหารจัดการศึกษาปฐมวัย 

(๑.๓) การจัดส่ิงอ านวยความสะดวกให้บริการด้านส่ือเทคโนโลยีสารสนเทศ อุปกรณ์
เพื่อสนับสนุนการจัดประสบการณ์ 

(๑.๔) ครูได้รับการพัฒนาด้านวิชาชีพอย่างต่อเนื่องและสม่ าเสมอ 
   (๒)  จุดที่ควรพัฒนา 

(๒.๑) จัดครูให้เพียงพอต่อช้ันเรียน 
(๒.๒) ส่งเสริมให้ครูมีความเช่ียวชาญด้านการจัดประสบการณ์ 
(๒.๓) จัดสภาพแวดล้อมและส่ือเพื่อการเรียนรู้ อย่างปลอดภัย และพอเพียง 
(๒.๔) ก าหนดแผนการพัฒนาครูอย่างชัดเจน 
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  (๓) แผนการพัฒนาคุณภาพทีย่กระดับให้สูงขึ้น 
 (๓.๑) โครงการพัฒนากระบวนการบริหารและการจัดการเด็กปฐมวัย 
 (๓.๒) โครงการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาและหลักสูตรท้องถิ่น 
 (๓.๓) โครงการนิเทศภายใน                              
 (๓.๔) โครงการส่งเสริมระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา   

(๓.๕) โครงการจัดซื้อวัสดุ – ครุภัณฑ์ 
(๓.๖) โครงการพัฒนาบุคลากรด้านการท าวิจัยในช้ันเรียน 
(๓.๗) โครงการอบรมและศึกษาดูงาน 
(๓.๘) โครงการส่งเสริมความสัมพันธ์กับชุมชน 

  (๔) ข้อเสนอแนะ 
 (๔.๑) ผู้บริหารควรส่งเสริม และสนับสนุนจัดหาส่ืออุปกรณ์ในการพัฒนาประสบการณ์
เรียนรู้ของเด็กให้เหมาะสมและพอเพียง   
 (๔.๒) ควรมีการน าผลการประเมินตนเอง (SAR) ของสถานศึกษามาปรับปรุงและ
พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาอย่างต่อเนื่องทุกปีการศึกษา  
                 (๔.๓) ครูควรจัดประสบการณ์หรือกิจกรรมท่ีส่งเสริมการเรียนรู้ท่ีสนองต่อธรรมชาติ
และพัฒนาการของเด็ก โดยเฉพาะการจัดประสบการณ์ในลักษณะการเรียนปนเล่น การท ากิจกรรมท่ีเด็กสนใจ
โดยผ่านเกมการศึกษา การสังเกตส ารวจ นอกห้องเรียน การลงมือปฏิบัติจริง รวมท้ัง การเรียนรู้แบบโครงงาน
ง่ายๆส าหรับเด็กปฐมวัย 
 

๑.๓ มาตรฐานที่ ๓ การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นส าคัญ   
๑) ระดับคุณภาพ   ดีเลิศ       
๒) วิธีการพัฒนา ข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์  

 ๒.๑) วิธีการพัฒนา  กิจกรรม กระบวนการบริหารจัดการ และการจัดประสบการณ์ที่ส่งผลต่อ
ระดับคุณภาพ  

โรงเรียนบ้านนาฝายนาโพธิ์น านวัตกรรมมอนเตสซอร่ี (Montessori) มาใช้ในการการจัด
เรียนการสอนโดยมีอุปกรณ์เฉพาะมอนเตสซอรี่เพียงพอส าหรับการเรียนการสอน มีครูท่ีผ่านการอบรมในการ
ใช้ส่ือและอุปกรณ์ โดยจุดมุ่งหมายของการสอนแบบมอนเตสซอรีกล่าวว่า เด็กมีสิทธิในการพัฒนาบุคลิกภาพของ
ตนเองในการเรียน มีสิทธิท่ีจะมีอิสระในการท ากิจกรรม โดยครูค านึงถึงความต้องการของเด็ก ปลูกฝังให้เด็ก
เจริญเติบโตตามความต้องการตามธรรมชาติ และเรียนรู้ส่ิงต่าง ๆ รอบตัวได้อย่างอิสระตามรูปแบการเรียนการ
สอนแบบมอนเตสซอรี่ (Montessori) การท่ีเด็กได้เรียนรู้ตามความต้องการด้วยตัวเองและซึมซับการเรียนรู้
จากส่ิงแวดล้อม  จะช่วยท าให้เด็กได้เรียนรู้ในส่ิงท่ีต้องการ เด็กจะได้รับอิสระในขอบเขตท่ีได้จัดเตรียมไว้ เมื่อ
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เด็กได้รับผลส าเร็จตามความต้องการ จะท าให้เด็กเกิดความพึงพอใจ มีความรู้สึกท่ีดีต่อตัวเองและส่ิงแวดล้อม 
ดังนั้นเด็กโรงเรียนบ้านนาฝายนาโพธิ์จึงสามารถมีพัฒนาการท่ีคลอบคลุมท้ังด้านร่างกาย อารมณ์จิตใจ สังคม 
และสติปัญญาอย่างเต็มศักยภาพตามวัย การเรียนการสอนแบบมอนเตสซอรี่ (Montessori) ครอบคลุม
การศึกษา ๓ ด้านคือ๑) ด้านทักษะกลไก (Motor Education) หรือกลุ่มประสบการณ์ชีวิต มีจุดประสงค์เพื่อ
ฝึกการดูแลและจัดการส่ิงแวดล้อม การท างานให้เสร็จสมบูรณ์ ความรับผิดชอบและการประสานสัมพันธ์ให้
สมดุล เด็กจะท ากิจกรรมต่างๆ ท่ีเกี่ยวกับการเคล่ือนไหวเบื้องต้นของชีวิตประจ าวัน การดูแลตนเอง                 
การจัดการเกี่ยวกับของใช้ในบ้าน ๒) ด้านประสาทสัมผัส (Education of the Senses) มีจุดประสงค์เพื่อฝึกการ
สังเกต การใช้ประสาทสัมผัสท้ังห้าเกี่ยวกับมิติ รูปทรง ปริมาตรของแข็ง ของทึบ อุณหภูมิ เด็กจะได้รู้จักทรงกระบอก 
ลูกบาศก์ ปริซึม แขนงไม้ ชุดรูปทรงเรขาคณิต ๓) ด้านการเขียนและคณิตศาสตร์ (Preparation For Writing 
and Arithmetic) หรือกลุ่มวิชาการ มีจุดประสงค์เพื่อเตรียมเด็กเข้าสู่ระดับประถมศึกษา เตรียมตัวด้านการ
อ่านการเขียนโดยธรรมชาติ การประสมค า คณิตศาสตร์ 
                  การพัฒนาด้านร่างกาย โรงเรียนบ้านนาฝายนาโพธิ์ได้ด าเนินการจัดการเรียนรู้แบบ            
บูรณาการตามหน่วยการเรียนรู้โดยยึดผู้เรียนเป็นส าคัญ โดยจัดกิจกรรมตามตารางประจ าวันเพื่อให้เด็กมี
พัฒนาการด้านร่างกายแข็งแรง มีสุขนิสัยท่ีดี และดูแลความปลอดภัยของตนเองได้ ปลูกฝังให้ผู้เรียนสนใจ            
การออกก าลังกายผ่านกิจกรรมเคล่ือนไหวและจังหวะ กิจกรรมการกายบริหารหน้าเสาธง กิจกรรมหนูน้อยแอ
โรบิค กิจกรรมกลางแจ้ง กิจกรรมกีฬาสีภายใน ด้านสุขนิสัยท่ีดีได้ด าเนินการจัดกิจกรรมจัดอาหารกลางวัน
อาหารเสริม (นม) ให้เด็กครบทุกวัน มีการช่ังน้ าหนักวัดส่วนสูง มีการตรวจสุขภาพของผู้เรียน มีการแปรงฟัน
หลังรับประทานอาหาร  ล้างมือก่อนและหลังรับประทานอาหาร มีการทดสอบสมรรถภาพทางกาย และมี            
การประเมินพัฒนาการด้านร่างกายของผู้เรียนรายบุคคล 
   การพัฒนาด้านอารมณ์ โรงเรียนบ้านนาฝายนาโพธิ์ได้พัฒนาและส่งเสริมให้ผู้เรียนมี
ลักษณะพฤติกรรมท่ีแสดงออกทางอารมณ์ จิตใจและความรู้สึกท่ีเหมาะสมกับวัย มีการด าเนินโครงการส่งเสริม
พัฒนาการทางด้านอารมณ์ จิตใจ ผ่านกิจกรรมท่ีทางครูประจ าช้ันและทางโรงเรียนจัดขึ้น ส่งผลให้ผู้เรียนมี
ความมั่นใจในตนเองกล้าแสดงออก ร่าเริงแจ่มใส สามารถควบคุมอารมณ์ของตนเองได้ ดี ได้จัดกิจกรรมท่ี
ส่งเสริมให้เด็กๆได้สนุกสนาน มีความสุขในการเรียนรู้ จากโครงการส่งเสริมพัฒนาการทางด้านอารมณ์  

   การพัฒนาด้านสังคม โรงเรียนบ้านนาฝายนาโพธิ์ได้จัดกิจกรรมบูรณาการเพื่อส่งเสริมให้
ผู้เรียนมีพฤติกรรมแสดงออกด้านสังคมได้อย่างเหมาะสมกับวัยช่วยเหลือตนเอง และเป็นสมาชิกท่ีดีของสังคม 
ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมในห้องเรียน การอยู่ร่วมกับสังคม โดยการจัดให้ผู้เรียนได้ท างานในกิจกรรม                 
ท่ีหลากหลาย ท้ังกิจกรรมเด่ียว กิจกรรมกลุ่มย่อย กิจกรรมกลุ่มใหญ่นักเรียนระดับการศึกษาปฐมวัยโรงเรียน
บ้านนาฝายนาโพธิ์ทุกคนช่วยเหลือตนเองในการท ากิจวัตรประจ าวัน มีวินัยในตนเอง  รู้จักการประหยัด
พอเพียง มีส่วนร่วมในการดูแลรักษาส่ิงแวดล้อมท้ังในและนอกห้องเรียน มีมารยาททางวัฒนธรรมไทย                
เช่น การไหว้ การทักทาย จากโครงการส่งเสริมศักยภาพทักษะพื้นฐานผู้เรียนระดับการศกึษาปฐมวัย 



๔๙ 
 

 
 รายงานการประเมินตนเองของโรงเรียนบ้านนาฝายนาโพธิ์                        ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑   
 

       การพัฒนาด้านสติปัญญา โรงเรียนบ้านนาฝายนาโพธิ์ส่งเสริมและพัฒนาด้านสติปัญญา
โดยจัดประสบการณ์การเรียนการสอนผ่านส่ือท่ีหลากหลาย ผู้เรียนจึงมีทักษะการคิดพื้นฐาน และแสวงหา
ความรู้ได้ ผู้เรียนระดับการศึกษาปฐมวัยสามารถสนทนาโต้ตอบและเล่าเรื่องให้ผู้อื่นเข้าใจได้เหมะสมตามวัย 
ต้ังค าถามในส่ิงท่ีตนเองสนใจหรือสงสัยและพยายามค้นหาค าตอบ อ่านนิทานและเล่าเรื่องท่ีตนเองอ่านได้
เหมาะสมกับวัย มีความสามารถในการคิดรวบยอด การคิดแก้ปัญหาและสามารถตัดสินใจเรื่องง่าย  ๆ ได้                
จากโครงการส่งเสริมศักยภาพทักษะพื้นฐานผู้เรียนระดับการศึกษาปฐมวัย 

 การจัดเรียนการสอนแบบมอนเตสซอร่ี (Montessori) โรงเรียนบ้านนาฝายนาโพธิ์มี
อุปกรณ์ของมอนเตสซอรี่เพียงพอส าหรับการเรียนการสอน มีครูที่ผ่านการอบรมในการใช้ส่ือและอุปกรณ์ โดย
ค านึงถึงความต้องการของเด็ก ปลูกฝังให้เด็กเจริญเติบโตตามความต้องการตามธรรมชาติ และเรียนรู้ส่ิงต่าง ๆ 
รอบตัวได้อย่างอิสระตามรูปแบบการเรียนการสอนแบบมอนเตสซอรี่ (Montessori) เช่ือว่า การท่ีเด็กได้เรียนรู้
ตามความต้องการด้วยตัวเองและซึมซับการเรียนรู้จากส่ิงแวดล้อม จะช่วยท าให้เด็กได้เรียนรู้ในส่ิงท่ีต้องการ 
เด็กจะได้รับอิสระในขอบเขตท่ีได้จัดเตรียมไว้ เมื่อเด็กได้รับผลส าเร็จตามความต้องการ จะท าให้เด็กเกิดความ
พึงพอใจ มีความรู้สึกท่ีดีต่อตัวเองและส่ิงแวดล้อม เด็กโรงเรียนบ้านนาฝายนาโพธิ์จึงสามารถมีพัฒนาการท่ีคล
อบคลุมท้ังด้านร่างกาย อารมณ์จิตใจ สังคม และสติปัญญาอย่างเต็มศักยภาพตามวัยการเรียนการสอนแบบ
มอนเตสซอรี่ (Montessori) ช่วยพัฒนาหรือให้เด็กมีอิสระในด้านบุคลิกภาพของเด็กในวิถีทางต่างๆ อย่าง
มากมาย"ส่ิงแวดล้อมของโรงเรียนระบบมอนเตสเซอรี่ คือ การจัดระบบเพื่อสะท้อนถึงศักยภาพและความ
ต้องการของเด็ก เพื่อเด็กจะได้พัฒนาบุคลิกภาพของตามวัย เด็กจะก้าวหน้าไปตามธรรมชาติตามพัฒนาการ
ของเด็ก เด็กมีอิสรภาพในการเลือกจากส่ิงแวดล้อมท่ีมีส่ิงต่างๆ ซึ่งสนองความพอใจ และความต้องการภายใน
ของเขาเป็นการจัดระบบของตนเอง เพื่อเด็กจะได้ปรับตัวเข้ากับสภาพของสังคมและส่ิงมีชีวิตต่างๆ 

๒.๒) ข้อมูล เอกสาร หลักฐาน  
(๑) ข้อมูลนักเรียนรายบุคคล 
(๒) รายงาน สรุป โครงการ/กิจกรรม 
(๓) รายงานสรุปผลพัฒนาการตามมาตรฐานและคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ผู้เรียนท้ัง ๔ ด้าน 
(๔) แบบบันทึกพัฒนาการของเด็ก 
(๕) ตารางกิจกรรมประจ าวัน 
(๖) ข้อตกลงของห้องเรียน 
(๗) บรรยากาศภายในห้องเรียน มีมุมส่งเสริมประสบการณ์การเรียนรู้   
(๘) แผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ 
(๙) รายงานผลการประเมินตนเอง   
(๑๐) รายงานการใช้หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย 



๕๐ 
 

 
 รายงานการประเมินตนเองของโรงเรียนบ้านนาฝายนาโพธิ์                        ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑   
 

(๑๑) เกียรติบัตร 
(๑๒) การจัดกิจวัตรประจ าวัน    
(๑๓) รูปภาพกิจกรรม 

๒.๓) จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา และแผนการพัฒนาคุณภาพให้สูงขึ้น 
   (๑) จุดเด่น 

(๑.๑) เด็กมีร่างกายเติบโตตามวัย มีน้ าหนักส่วนสูงตามเกณฑ์ มีทักษะการเคล่ือนไหว            
ตามวัย  

(๑.๒) เด็กสามารถดูแลสุขภาพและหลีกเล่ียงต่อสภาวะท่ีเส่ียงต่ออุบัติเหตุ ภัย และ               
ส่ิงเสพติด  

(๑.๓) เด็กมีคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมท่ีพึงประสงค์ มีจิตส านึกในการอนุรักษ์และ
พัฒนาส่ิงแวดล้อม  

(๑.๔) เด็กท างานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข มีอารมณ์แจ่มใส ร่าเริง สนุกสนาน                 
ร่วมกิจกรรมอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข  

(๑.๕) เด็กสามารถปฏิบัติตามกิจกรรมประจ าวันอย่างดี 
(๑.๖) โรงเรียนผ่านการประเมินบ้านวิทยาศาสตร์น้อย และมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 

   (๒)  จุดที่ควรพัฒนา 
(๒.๑) ส่งเสริมด้านการมีความคิดรวบยอด การแก้ปัญหาท่ีเกิดจากการอ่าน 
(๒.๒) ส่งเสริมและพัฒนาครูให้มีการจัดท าแผนประสบการณ์ท่ีเน้นทักษะการคิด 

ความคิดรวบยอดเพิ่มมากขึ้น 
(๒.๓) ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทักษะกระบวนการคิด วิเคราะห์ โดยการใช้แผนผังความคิด 
 

   (๓) แผนการพัฒนาคุณภาพที่ยกระดับให้สูงขึ้น 
         (๓.๑) โครงการจัดประสบการณ์การศึกษาปฐมวัยที่เน้นเด็กเป็นส าคัญ   

 (๓.๒) โครงการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาและหลักสูตรท้องถิ่น 

      (๓.๓) โครงการสถานศึกษาสีขาว  

         (๓.๔) โครงการโรงเรียนวิถีพุทธ 

         (๓.๕) โครงการคุณธรรม 

         (๓.๖) โครงการเด็กดีมีเงินออม                       

         (๓.๗) โครงการพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
 

  



๕๑ 
 

 
 รายงานการประเมินตนเองของโรงเรียนบ้านนาฝายนาโพธิ์                        ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑   
 

   (๔) ข้อเสนอแนะ 
 (๔.๑) ควรมีการส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทักษะกระบวนการคิด วิเคราะห์แบบ Mind 

Mapping โดยการใช้แผนผังความคิด  

 (๔.๒) ควรส่งเสริมและพัฒนาครูให้มีการจัดประสบการณ์ท่ีเน้นทักษะการคิด และ

ความคิดรวบยอดมากขึ้น 

 (๔.๓) ควรจัดหาส่ือเพื่อพัฒนาประสบการณ์ผู้เรียนท่ีเน้นทักษะกระบวนการคิดใน

รูปแบบท่ีหลากหลาย 
 

๑.๔ สรุปผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ระดับการศึกษาปฐมวัย ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 

ตารางที่ ๑๗ แสดงสรุปผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ระดับการศึกษาปฐมวัย ปีการศึกษา 
๒๕๖๓ 

มาตรฐาน 
ระดับ 

คุณภาพ 
แปลผล 

มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของเด็ก  ๔ ดีเลิศ 
๑.๑ มีพัฒนาการด้านร่างกาย แข็งแรง มีสุขนิสัยท่ีดีและดูแลความปลอดภัย ของตนเอง
ได้  

๕ ยอดเย่ียม 

๑.๒ มีพัฒนาการด้านอารมณ์ จิตใจ ควบคุม และแสดงออกทางอารมณ์ได้   ๔ ดีเลิศ 
๑.๓ มีพัฒนาการด้านสังคม ช่วยเหลือตนเอง และเป็นสมาซิกท่ีดีของสังคม  ๔ ดีเลิศ 
๑.๔ มี'พัฒนาการด้านสติปัญญา ส่ือสารได้ มีทักษะการคิดพื้นฐานและแสวงหาความรู้
ได้  

๔ ดีเลิศ 

มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ  ๔ ดีเลิศ 
๒.๑ มีหลักสูตรครอบคลุมพัฒนาการท้ัง ๔ ด้าน สอดคล้องกับบริบทของ ท้องถิ่น  ๕ ยอดเย่ียม 
๒.๒ จัดครูให้เพียงพอกับช้ันเรียน  ๓ ดี 
๒.๓ ส่งเสริมให้ครูมีความเช่ียวชาญด้านการจัดประสบการณ์  ๔ ดีเลิศ 
๒.๔ จัดสภาพแวดล้อมและส่ือเพื่อการเรียนรู้ อย่างปลอดภัยและเพียงพอ  ๔ ดีเลิศ 
๒.๕ ให้บริการส่ือ เทคโนโลยีสารสนเทศ และส่ือการเรียนรู้เพื่อสนับสนุนการจัด
ประสบการณ์  

๕ ยอดเย่ียม 

๒.๖ มีระบบบริหารคุณภาพที่เปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วม  ๔ ดีเลิศ 
มาตรฐานที่ ๓ การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นส าคัญ  ๔ ดีเลิศ 
๓.๑ จัดประสบการณ์ท่ีส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการทุกด้านอย่างสมดุลเต็มศักยภาพ  ๔ ดีเลิศ 



๕๒ 
 

 
 รายงานการประเมินตนเองของโรงเรียนบ้านนาฝายนาโพธิ์                        ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑   
 

มาตรฐาน 
ระดับ 

คุณภาพ 
แปลผล 

๓.๒ สร้างโอกาสให้เด็กได้รับประสบการณ์ตรง เล่น และปฏิบัติอย่างมีความสุข  ๕ ยอดเย่ียม 
๓.๓ จัดบรรยากาศท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้ใช้ส่ือและเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมกับวัย  ๔ ดีเลิศ 
๓.๔ ประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริง และน าผลการประเมินพัฒนาการ เด็กไป
ปรับปรุงการจัดประสบการณ์และพัฒนาเด็ก  

๔ ดีเลิศ 

 

ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษาอยู่ในระดับ ดีเลิศ 

โรงเรียนบ้านนาฝายนาโพธิ์จัดการเรียนการสอนระดับการศึกษาปฐมวัย  มีนักเรียนช้ันอนุบาลปีท่ี 
๑-๓ รวม ๔๒ คน ครูผู้สอน ๒ คน จัดท ารายงานการประเมินตนเอง (SAR) ปีการศึกษา ๒๕๖๓  เสนอต่อ
หน่วยงานต้นสังกัด และหน่วยงานอื่นๆ ผลการประเมินตนเองในภาพรวม อยู่ในระดับ ดีเลิศ มีผลการ
ด าเนินงาน ดังต่อไปนี้ 

คุณภาพของเด็กด้านการพัฒนาด้านร่างกาย โรงเรียนบ้านนาฝายนาโพธิ์ได้ด าเนินการจัดการ
เรียนรู้แบบบูรณาการตามหน่วยการเรียนรู้โดยยึดผู้เรียนเป็นส าคัญ โดยจัดกิจกรรมตามตารางประจ าวันเพื่อให้
เด็กมีพัฒนาการด้านร่างกายแข็งแรง มีสุขนิสัยท่ีดี และดูแลความปลอดภัยของตนเองได้ ปลูกฝังให้ผู้เรียน
สนใจการออกก าลังกายผ่านกิจกรรมเคล่ือนไหวและจังหวะ ผ่านกิจกรรมการกายบริหารหน้าเสาธง กิจกรรม
หนูน้อยแอโรบิค กิจกรรมกลางแจ้ง กิจกรรมกีฬาสีภายใน ด้านสุขนิสัยท่ีดีได้ด าเนินการจัดกิจกรรมจัดอาหาร
กลางวันอาหารเสริม(นม)ให้เด็กครบทุกวัน มีการช่ังน้ าหนักวัดส่วนสูง มีการตรวจสุขภาพของผู้เรียน มีการ
แปรงฟันหลังรับประทานอาหาร  ล้างมือก่อนและหลังรับประทานอาหาร มีการทดสอบสมรรถภาพทางกาย 
และมีการประเมินพัฒนาการด้านร่างกายของผู้เรียนรายบุคคลส่งผลให้นักเรียนระดับการศึกษาปฐมวัย
โรงเรียนบ้านนาฝายนาโพธิ์ภาพรวมจ านวน ๔๒ คน คุณภาพผู้เรียนระดับดีจ านวน ๔๒ คน คิดเป็นร้อยละ
๑๐๐ มีน้ าหนักส่วนสูงตามเกณฑ์ ตามโครงการส่งเสริมสุขภาพระดับการศึกษาปฐมวัย กิจกรรมหนูน้อยวัยใส
ใส่ใจสุขภาพ ส่งผลให้เด็กสุขภาพร่างกายแข็งแรง มีสุขนิสัยท่ีดี  และดูแลความปลอดภัยของตนเองได้ 

คุณภาพเด็กด้านอารมณ์ โรงเรียนบ้านนาฝายนาโพธิ์ได้พัฒนาและส่งเสริมให้ผู้เรียนมีลักษณะ
พฤติกรรมท่ีแสดงออกทางอารมณ์ จิตใจและความรู้ได้จัดกิจกรรมท่ีส่งเสริมให้เด็กๆได้สนุกสนาน มีความสุขใน
การเรียนรู้ จากโครงการส่งเสริมพัฒนาการทางด้านอารมณ์ ส่งผลให้นักเรียนระดับการศึกษาปฐมวัยโรงเรียน
บ้านนาฝายนาโพธิ์ภาพรวมจ านวน ๔๒ คน คุณภาพผู้เรียนระดับดีจ านวน ๔๒ คน คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐               
มีพัฒนาการทางด้านอารมณ์จิตใจ ควบคุมและแสดงออกทางอารมณ์ได้เหมาะสมตามวัย 
 คุณภาพเด็กด้านสังคม โรงเรียนบ้านนาฝายนาโพธิ์จัดกระบวนการเรียนการสอนให้เด็กช่วยเหลือ
ตนเอง และเป็นสมาชิกท่ีดีของสังคม นักเรียนระดับการศึกษาปฐมวัยโรงเรียนบ้านนาฝายนาโพธิ์ทุกคน
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ช่วยเหลือตนเองในการท ากิจวัตรประจ าวัน มีวินัยในตนเอง  รู้จักการประหยัดพอเพียง มีส่วนร่วมในการดูแล
รักษาส่ิงแวดล้อมท้ังในและนอกห้องเรียน มีมารยาททางวัฒนธรรมไทย เช่น การไหว้ การทักทาย จาก
โครงการส่งเสริมพัฒนาการทางด้านสังคม กิจกรรมอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ โครงการ
ทัศนศึกษา ส่งผลให้นักเรียนระดับการศึกษาปฐมวัยโรงเรียนบ้านนาฝายนาโพธิ์ภาพรวมจ านวน ๔๒ คน 
คุณภาพผู้เรียนระดับดีจ านวน ๔๒ คน คิดเป็นร้อยละ๑๐๐ มีพัฒนาการด้านสังคม ช่วยเหลือตนเอง และเป็น
สมาชิกท่ีดีของสังคมได้อย่างเหมาะสม 

 คุณภาพเด็กด้านสติปัญญา  โรงเรียนบ้านนาฝายนาโพธิ์ ส่งเสริมกระบวนการคิดวิเคราะห์                   
การแก้ปัญหาของผู้เรียนผ่านกิจกรรมการเรียนรู้ท่ีภายในห้องเรียน ผู้เรี ยนส่ือสารได้มีทักษะการคิดพื้นฐาน 
และแสวงหาความรู้ได้ นักเรียนระดับการศึกษาปฐมวัยโรงเรียนบ้านนาฝายนาโพธิ์ สนทนาโต้ตอบและเล่าเรื่อง
ให้ผู้อื่นเข้าใจ ต้ังค าถามในส่ิงท่ีตนเองสนใจหรือสงสัยและพยายามค้นหาค าตอบ อ่านนิทานและเล่าเรื่องท่ี
ตนเองอ่านได้เหมาะสมกับวัย มีความสามารถในการคิดรวบยอด การคิดแก้ปัญหาและสามารถตัดสินใจเรื่อง
ง่าย ๆ ได้จากโครงการส่งเสริมศักยภาพทักษะพื้นฐานผู้เรียนระดับการศึกษาปฐมวัย กิจกรรมเปิดบ้านวิชาการ 
ส่งผลให้นักเรียนระดับการศึกษาปฐมวัยโรงเรียนบ้านนาฝายนาโพธิ์ภาพรวมจ านวน ๔๒ คน คุณภาพผู้เรียน
ระดับดีจ านวน ๓๗ คน คิดเป็นร้อยละ ร้อยละ ๘๙.๐๙ มีพัฒนาการด้านสติปัญญา ส่ือสารได้มีทักษะการคิด
พื้นฐาน และแสวงหาความรู้ได้อย่างเหมาะสม 

ด้านกระบวนการจัดการบริหารและการจัดการหลักสูตร โรงเรียนบ้านนาฝายนาโพธิ์มีหลักสูตร
ปฐมวัยสอดคล้องกับหลักสูตรสถานศึกษา เป็นรูปแบบการจัดประสบการณ์ท่ีก่อให้เกิดการเตรียมความพร้อม                 
เน้นการเรียนรู้ผ่านการเล่นและการลงมือปฏิบัติด้วยตนเอง  สอดคล้องกับวิถีชีวิตของครอบครัว  ชุมชน  และ
ท้องถิ่น จากโครงการส่งเสริมการจัดการศึกษาตามหลักสูตรสถานศึกษา ระดับการศึกษาปฐมวัยกิจกรรม            
บูรณาการปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่การเรียนการสอน  ส่งผลให้โรงเรียนบ้านนาฝายนาโพธิ์ มีหลักสูตร
สถานศึกษาปฐมวัย ด้านการจัดบุคลากรได้มีการจัดครูผู้สอนท่ีเหมาะสมกับการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ คือ
มีครูประจ าการท่ีจบการศึกษาปฐมวัย โรงเรียนบ้านนาฝายนาโพธิ์ได้ส่งบุคคลากรเข้ารับการอบรมเพื่อพัฒนา
ศักยภาพอย่างต่อเนื่อง จากโครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาส่งผลให้โรงเรียนบ้านนาฝายนาโพธิ์มี
บุคคลากรท่ีเพียงพอต่อช้ันเรียน 

 ด้านการจัดการจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นส าคัญ โรงเรียนบ้านนาฝายนาโพธิ์มีจัดประสบการณ์
ท่ีส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการทุกด้านอย่างสมดุลเต็มศักยภาพ จัดประสบการณ์การเรียนรู้ ท่ีครอบคลุม
พัฒนาการในทุกๆด้านให้เหมาะสมกับวัย 

 ด้านร่างกาย  พัฒนาการเคล่ือนไหวทางร่างกาย เด็กเคล่ือนไหวอย่างเหมาะสมตามจินตนาการ
เพื่อให้ร่างกายทุกส่วนท้ังกล้ามเนื้อมัดใหญ่มัดเล็กให้ท างานอย่างมีประสิทธิภาพ 

 ด้านอารมณ์ จิตใจ  เด็กมีพัฒนาการด้านอารมณ์ความรู้สึกได้อย่างเหมาะสม  รู้จักยับยั้งช่ังใจ รู้จัก
การรอคอย กล้าแสดงออก ช่วยเหลือแบ่งปันมีความรับผิดชอบ 
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 ด้านสังคม  เด็กช่วยเหลือตัวเองในการปฏิบัติกิจวัตรประจ าวันได้  มีวินัยในตนเอง เล่นร่วมกับผู้อื่น
ได้ มีสัมมาคารวะต่อผู้ใหญ่ 

 ด้านสติปัญญา  มีความคิดร่วมยอด รู้จักการแก้ปัญหา ส่ือสารและมีทักษะความคิดพื้นฐานแสวงหา
ความรู้ได้อย่างเหมาะสมตามวัย  จากโครงการส่งเสริมศักยภาพทักษะพื้นฐานผู้เรียนระดับการศึกษาปฐมวัย 
กิจกรรมเปิดบ้านอนุบาล  ส่งผลให้โรงเรียนบ้านนาฝายนาโพธิ์ได้มีการจัดประสบการณ์ท่ีส่งเสริมให้เด็กมี
พัฒนาการทุกด้านอย่างสมดุลเต็มศักยภาพ 

 โรงเรียนบ้านนาฝายนาโพธิ์มีการประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริง  และน าผลการประเมิน
พัฒนาการเด็กไปปรับปรุงการจัดประสบการณ์และพัฒนาเด็ก  มีกระบวนการ  การประเมินพัฒนาการของเด็ก
ปฐมวัย จากการจัดประสบการณ์การเรียนรู้  และการจัดกิจวัตรประจ าวัน   ด้วยเครื่องมือและวิธีการท่ี
หลากหลาย เช่น การสังเกต  การสอบถาม  การส ารวจ  และการวิเคราะห์ผลพัฒนาการของเด็ก  โดยให้
ผู้ปกครองมีส่วนร่วม  เพื่อได้น าผลการประเมินไปพัฒนาศักยภาพของเด็กและพัฒนาการจัดประสบการณ์การ
เรียนรู้ในช้ันเรียน จากโครงการส่งเสริมศักยภาพทักษะพื้นฐานผู้เรียนระดับการศึกษาปฐมวัย กิจกรรมเปิดบ้าน
วิชาการและกิจกรรมแข่งขันทักษะทางวิชาการ  ส่งผลให้โรงเรียนบ้านนาฝายนาโพธิ์ ได้มีการประเมิน
พัฒนาการเด็กตามสภาพจริง  และน าผลการประเมินพัฒนาการเด็กไปปรับปรุงการจัดประสบการณ์และ
พัฒนาเด็กต่อไป 
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๒. ผลการประเมินมาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
๒.๑ มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียน  

๑) ระดับคุณภาพ   ดีเลิศ       
๒) วิธีการพัฒนา ข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์  

๒.๑) วิธีการพัฒนา  กิจกรรม กระบวนการบริหารจัดการ และการจัดประสบการณ์ที่ส่งผลต่อ
ระดับคุณภาพ  

 (๑) ด้านผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
     โรงเรียนบ้านนาฝายนาโพธิ์  มีกระบวนการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนด้วยวิธีท่ีหลากหลาย 

โดยทางโรงเรียนได้ให้ความส าคัญด้าน ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียนเป็นหลักท่ีสอดคล้องกับจุดเน้นประจ า
โรงเรียนคือ “อ่านออก เขียนได้ คิดเป็น  ท าเป็น แก้ปัญหาได้ มีจิตสาธารณะ” และเอกลักษณ์ของโรงเรียน 
“สร้างองค์ความรู้ สู่หนังสือเล่มเล็ก” ได้จัดให้มีโครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน นักเรียนจดบันทึกการอ่าน
และมีการตรวจบันทึกจากครูผู้สอนทุกสัปดาห์ มีการทดสอบการอ่าน การเ ขียนและการคิด ค านวณ                   
ภาคเรียนละ ๒ ครั้ง หากพบว่าผู้เรียนอ่านไม่ออก เขียนไม่ได้ คิดค านวณไม่เป็น ครูจัดสอนซ่อมเสริม และ
ออกแบบกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีเหมาะสมกับผู้เรียน เช่น การเรียนรู้ผ่านการลงมือปฏิบัติจริง การเรียนรู้
ผ่านกิจกรรมโครงงาน การใช้ปัญหาเป็นฐานในการระดมความคิดเพื่อแก้ปัญหาด้วยการใช้นวัตกรรมศึกษา          
ช้ันเรียน (Lesson Study) ๓ ขั้นตอนคือ วางแผนร่วมกัน  สังเกตการสอน สะท้อนผล และวิธีการแบบเปิด 
(Open Approach) ๔ ขั้นตอนคือ วิเคราะห์สถานการณ์ปัญหา  คิดแก้ปัญหา  อภิปรายแสดงแนวคิด และ
สรุปเช่ือมโยงแนวคิด  และสร้างหนังสือเล่มเล็กท่ีบูรณาการหลากหลายวิชา สามารถสร้างสรรค์ผลงานด้วย            
ความภาคภูมิใจ ใช้สถานการณ์ในการแก้ปัญหาสามารถเช่ือมโยงความรู้เดิมกับความรู้ใหม่ด้วยการใช้
เทคโนโลยี  การส่ือสารทางอินเตอร์เน็ตในการพัฒนาตนเอง และใช้ห้องสมุดเป็นแหล่งเรียนรู้สืบค้นข้อมูล             
ในรูปแบบท่ีหลากหลาย นอกจากนี้ทางโรงเรียนยังได้ ด าเนินการพัฒนาผู้เรียนให้มีความก้าวหน้าทางการเรียน
ตามหลักสูตรสถานศึกษา รวมท้ังมีความก้าวหน้า ในผลการทดสอบระดับชาติหรือผลการทดสอบอื่น  ๆ               
อย่างต่อเนื่อง โดยได้จัดท าโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ ,ทางการเรียน จัดหาแนวข้อสอบและเทคนิคการท า
ข้อสอบมาให้ผู้เรียนได้ฝึกคิด ฝึกท า ในรูปแบบต่างๆ และยังได้ส่งเสริมให้นักเรียนได้แสดงศักยภาพในการเป็น
ผู้น าต่างๆ เช่น การเป็นพิธีกรในกิจกรรมวันส าคัญต่าง ๆ ของโรงเรียน ท้ังนี้โรงเรียนยังได้ปลูกฝังเจตคติท่ีดี
เตรียมความพร้อมในการศึกษาต่อผ่านกิจกรรมแนะแนว และทักษะในการท างานหรือการประกอบอาชีพ                 
โดยโรงเรียนจัดหลักสูตรรายวิชาเพิ่มเติมงานอาชีพให้กับนักเรียนช้ัน ม.๑ - ม.๓ 

(๒) ด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน 
 โรงเรียนบ้านนาฝายนาโพธิ์   มีกระบวนการพัฒนาผู้เรียนในด้านคุณลักษณะ ท่ี                

พึงประสงค์ด้วยวิธีการท่ีหลากหลายและสอดคล้องกับจุดเน้นข้อท่ี ๒ “มาดต้องตา  วาจาต้องใจ  ภายในดี
เลิศ”  และอัตลักษณ์ของโรงเรียน  “อนุรักษ์ผ้าไทย  รวมใจไหว้สวย” โดยจัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมและ



๕๖ 
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จริยธรรมในโรงเรียนได้แก่โครงการโรงเรียนคุณธรรม  มีระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนโดยการเยี่ยมบ้าน
นักเรียนครบร้อยละ ๑๐๐ ครูมีการคัดกรองและช่วยเหลือนักเรียนท่ีมีปัญหาท้ังด้านสุขภาพอนามัย ด้านการ
เรียน การรับทุนการศึกษาและส่งต่อนัก ครอบครัวท่ีต้องการความช่วยเหลือแบบเร่งด่วนไปยังหน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้องเพื่อร่วมมือกันแก้ปัญหา จัดแบ่งเขตพื้นท่ีให้นักเรียนทุกห้องดูแลรับผิดชอบรักษาความสะอาด แต่งต้ัง
ให้ทุกห้องเป็นเวรท าห้องน้ านักเรียน ส่งเสริมภาวะผู้น าด้วยกิจกรรมสภานักเรียน คณะกรรมการนักเรียน จัด
กิจกรรมส่งเสริมความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทยนักเรียนโดยใส่ชุดผ้าไทยมาโรงเรียนทุกวันศุกร์ เน้น
การกราบไหว้พระ ญาติผู้ใหญ่  ครู ผู้ปกครอง เพื่อน และอื่นๆ เข้าร่วมกิจกรรมตามประเพณี วัฒนธรรม และ
วันส าคัญท้องถิ่นในชุมชน จัดกิจกรรมเกี่ยวกับสถาบันชาติและพระมหากษัตริย์  กิจกรรมชุมนุมดนตรี กีฬา 
และศิลปะ กิจกรรมค่ายพักแรมของลูกเสือ-เนตรนารี  ช่ังน้ าหนักวัดส่วนสูง ของผู้เรียนทุกคนและประสานงาน
เจ้าหน้าท่ี สาธารณสุขเพื่อแปรผล จัดกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาสุขภาวะทางร่างกายให้กับผู้เรียนท่ีมีภาวะ 
โภชนาการท้ังขาดและเกิน ทดสอบสมรรถภาพทางกายของผู้เรียนตามเกณฑ์มาตรฐานของกรมพลศึกษา 

 นอกจากนี้ยังจัดกิจกรรมส่งด้านความประพฤติ  ด้านคุณธรรมจริยธรรม ค่านิยม และ
จิตส านึกตามท่ีสถานศึกษาก าหนด ได้แก่ โครงการ เข้าค่ายอบรมคุณธรรมจริยธรรม โครงการอบรม                
การต้ังครรภ์ท่ีไม่พึงประสงค์ก่อนในวันเรียนนักเรียน  โครงการธนาคารความดี โครงการธนาคารขยะ  
โครงการฝากเงินออมทรัพย์ไว้กับ ธ.ก.ส. กิจกรรมน้องไหว้พี่พี่รับไหว้น้อง  โครงการโรงเรียนสีขาว โครงการ
แข่งขันกีฬาสีภายใน เพื่อใหผู้้เรียนรู้จักป้องกันและหลีกเล่ียงจากส่ิงเสพติดให้โทษ สภาวะเล่ียงต่อความรุนแรง 
โรคภัย อุบัติเหตุ และปัญหาทางเพศ ไม่เพิกเฉยต่อการกระท า ส่ิงท่ีไม่ถูกต้อง เพื่อการอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมี
ความสุข 

๒.๒) ข้อมูล เอกสาร หลักฐาน  
 (๑) นักเรียนทุกคนมีความสามารถในการอ่าน เขียนภาษาไทย ในระดับดี  ตามเกณฑ์

สถานศึกษา 
   (๒) นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๑- ๖ มากกว่าร้อยละ ๙๐ มีความสามารถในการอ่านออก
เสียง อ่านรู้เรื่อง การเขียนค า และการเขียนเรื่อง ตามแบบประเมินและเกณฑ์การประเมินของส านักทดสอบ
ทางการศึกษา สพฐ. 
   (๓) นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๑-๓  มากกว่าร้อยละ ๙๐ มีความสามารถในการรู้เรื่อง              
การอ่าน (Reading Literacy) ตามแนว PISA  ตามแบบประเมินและเกณฑ์การประเมินของส านักทดสอบทาง
การศึกษา  สพฐ. 
   (๔) นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๑ ร้อยละ ๙๘.๒๕ มีความสามารถในการอ่านออกเสียง               
ในระดับดีมาก  และร้อยละ ๙๗.๗๕ มีความสามารถในการอ่านรู้เรื่อง ในระดับดีมาก  จากแบบทดสอบ
ความสามารถในการอ่าน (Reading Test) ของ สพฐ. 



๕๗ 
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   (๕) นักเรียนทุกคนมีความสามารถใช้ภาษาอังกฤษแนะน าตนเอง สถานศึกษา และสนทนา
อย่างง่าย 
   (๖) นักเรียนได้เข้าร่วมการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมในระดับภาค และระดับชาติ 
   (๗) นักเรียนทุคนสามารถสืบค้นข้อมูลจากอินเตอร์เน็ท และสรุปความรู้ด้วยตนเอง 
   (๘) นักเรียนร้อยละ ๘๐  มีระดับผลการเรียนเฉล่ียตามหลักสูตร ต้ังแต่ระดับ ๓ ขึ้นไป              
ตามเกณฑ์สถานศึกษาก าหนด  
   (๙) ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ๓ ปีย้อนหลังเป็นไป                
ตามเกณฑ์สถานศึกษา และสูงกว่าค่าเฉล่ียระดับชาติ/ระดับช้ันท่ีสอบ และสูงขึ้นต่อเนื่อง 
   (๑๐) ผลการทดสอบความสามรถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (NT) ๓ ปีย้อนหลังเป็นไป             
ตามเกณฑ์สถานศึกษา และสูงกว่าค่าเฉล่ียระดับชาติ/ระดับช้ันท่ีสอบ และสูงขึ้นต่อเนื่อง 
      (๑๑) นักเรียนมีผลการประเมินมาตรฐานโรงเรียนคุณธรรม ๕ ประเด็น คือ มีความรู้                
ความเข้าใจเกี่ยวกับคุณธรรม สามารถจัดท าโครงงานคุณธรรม เป็นผู้น าด้านคุณธรรม การปฏิบัติตนเป็น
แบบอย่างท่ีดี  มีพฤติกรรมท่ีพึงประสงค์ในโรงเรียนเพิ่มข้ึน และมีคุณภาพในระดับดี   
   (๑๒) นักเรียนทุกคนมีคุณธรรม  มีความรับผิดชอบ มีวินัย มีภาวะผู้น า มีจิตอาสา อยู่
ร่วมกับคนอื่นอย่างมีความสุข เข้าใจผู้อื่น  
   (๑๓) นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๖ มัธยมศึกษาปีท่ี  ๓ ทุกคน มีความรู้และทักษะพื้นฐาน
ต่องานอาชีพอย่างน้อย ๑ อย่าง 
   (๑๔) นักเรียนร้อยละ ๙๕ มีจิตส านึกในการอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อมและมีส่วนร่วมในกิจกรรม
ประเพณีของท้องถิ่น อย่างต่อเนื่อง 
      (๑๕) นักเรียนร้อยละ ๙๕ มีน้ าหนัก ส่วนสูง ตามเกณฑ์กรมอนามัย และมีสุขภาพแข็งแรง  
        (๑๖) มีการสอนงานอาชีพให้นักเรียน ท าให้มีโครงการหนึ่งผลงานหนึ่งผลิตภัณฑ์ของ
นักเรียน 
     (๑๗) นักเรียนทุกคนไม่เกี่ยวข้องส่ิงเสพติด โรงเรียนมีโครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
อย่างเข้มแข็ง 
     (๑๘) นักเรียนทุกคนได้รับการเยี่ยมบ้าน และโรงเรียนน าข้อมูลมาใช้ในการดูแลช่วยเหลือ
ผู้เรียน                                                                                                                                                
              (๑๙) นักเรียนได้รับรางวัล เกียรติบัตร ดังนี้  (หรือระบุจ านวนนักเรียนท่ีได้รับรางวัล) 
   - ด.ช.ยุพราช แก้วลือ ได้รับรางวัลเหรียญทอง  การแข่งขันวาดภาพด้วยโปรแกรม 
Paint ประเภทนักเรียนท่ีมีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.๑-๖ งานมหกรรมทางวิชาการนักเรียน ประจ าปี
การศึกษา  ๒๕๖๓ สพป.ขอนแก่น เขต ๑ 



๕๘ 
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   - ด.ญ.มิ่งกมล โคตรศรีเมือง ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง การแข่งขันเรียงร้อย 
ถ้อยความ (การเขียนเรื่องจากภาพ) ป.๑-๓ งานมหกรรมทางวิชาการนักเรียน ประจ าปีการศึกษา  ๒๕๖๓ 
สพป.ขอนแก่น เขต ๑ 
   - ด.ญ.ชรินทร์ทิพย์ จ าปีเขียว ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง การแข่งขันคัดลายมือ
ส่ือภาษาไทย ป.๑-๓ ประจ าปีการศึกษา  ๒๕๖๓ สพป.ขอนแก่น เขต ๑ 
   - ด.ช.บารมี ปัดชา ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ 
(การเขียนเรียงความ) ป.๔-๖ ประจ าปีการศึกษา  ๒๕๖๓ สพป.ขอนแก่น เขต ๑ 
   - ด.ญ.เพชรรัตน์ ไชยดี ด.ญ.กรกมล ทนอุก และ ด.ญ.ปิยธิดา วัยบุตร ได้รับรางวัล
ระดับเหรียญทอง การแข่งขันการท าหนังสือเล่มเล็ก ป.๔-๖ ประจ าปีการศึกษา  ๒๕๖๓ สพป.ขอนแก่น      
เขต ๑ 
   - ด.ช.วีระ ศักด์ิ โคตรศรี เมือง ไ ด้รับรางวัลระดับเหรียญ ทอง การแข่งขัน
ประติมากรรม ป.๔-๖ ประจ าปีการศึกษา  ๒๕๖๓ สพป.ขอนแก่น เขต ๑  
   - ด.ญ.อภิญญา สาลี ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูก
กรุง ประเภทหญิง ป.๔-๖ ประจ าปีการศึกษา  ๒๕๖๓ สพป.ขอนแก่น เขต ๑ 
   - ด.ญ.ขวัญข้าว  แพงบุตรดา ได้รับรางวัลเหรียญทอง  คัดลายมือ ระดับช้ัน ม.๑-๓ 
งานมหกรรมทางวิชาการนักเรียน ประจ าปีการศึกษา  ๒๕๖๓ สพป.ขอนแก่น เขต ๑ 
   - ด.ญ.ชนาภา  จูมสูงเนิน  ได้รับรางวัลเหรียญทอง การเขียนเรียงความ ระดับช้ัน    
ม.๑-๓ งานมหกรรมทางวิชาการนักเรียน ประจ าปีการศึกษา  ๒๕๖๓ สพป.ขอนแก่น เขต ๑ 
   - ด.ช.นิธิกร เคนดา  ด.ช.ปิยวัตร มาสุ่ม  และด.ช.ณัฐพงศ์ นามแสงผา ได้รับรางวัล
ระดับเหรียญทอง การประกวดโครงการวิทยาศาสตร์ ประเภทส่ิงประดิษฐ์ ระดับช้ันช้ันม. ๑-๓ ประจ า          
ปีการศึกษา  ๒๕๖๓ สพป.ขอนแก่น เขต ๑ 
         - ด.ญ.ณัฐฐาพร  เกตกอง  ได้รับรางวัลเหรียญทอง  การเล่านิทานคุณธรรม 
ระดับช้ัน ม.๑-๓ งานมหกรรมทางวิชาการนักเรียน ประจ าปีการศึกษา  ๒๕๖๓ สพป.ขอนแก่น เขต ๑ 
   - ด.ญ.ณัฐฐาพร  เกตกอง ด.ญ.สุภัทรตรา  สุภักดี และ ด.ญ.นฤมล พวกดอนเค็ง  
ได้รับรางวัลเหรียญทอง หนังสือเล่มเล็ก ระดับช้ัน ม.๑-๓ งานมหกรรมทางวิชาการนักเรียน ประจ า              
ปีการศึกษา  ๒๕๖๓ สพป.ขอนแก่น เขต ๑ 
   - ด.ช.จรูญโรจน์ ทนอุก  ด.ช.บัลลังก์ ฤทธิ์เดช  และด.ช.รักชาติ ศรีค าม้วน  ได้รับ
รางวัลระดับเหรียญทอง การแข่งขันประติมากรรม ม.๑-๓ งานมหกรรมทางวิชาการนักเรียน ประจ า                 
ปีการศึกษา  ๒๕๖๓ สพป.ขอนแก่น เขต ๑ 
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- ด.ช.วาคิม ลองค า  และด.ช.จิตรเทพ นาบ้าน  ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง               
การแข่งขันวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนท่ีมีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.๑-๓ งาน
มหกรรมทางวิชาการนักเรียน ประจ าปีการศึกษา  ๒๕๖๓ สพป.ขอนแก่น เขต ๑ 
   - ด.ญ.สุภัทรตรา  สุภักดี  ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง การแข่งขันขับร้องเพลง
ไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.๑-๓ งานมหกรรมทางวิชาการนักเรียน ประจ าปีการศึกษา  ๒๕๖๓ สพป.ขอนแก่น 
เขต ๑ 
   - ด.ญ.สุภัทรตรา  สุภักดี  ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง การแข่งขันขับร้อง เพลง
ไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.๑-๓ งานมหกรรมทางวิชาการนักเรียน ประจ าปีการศึกษา  ๒๕๖๓ สพป.
ขอนแก่น เขต ๑ 
   - ด.ช.บุญฤทธิ์ สิทธิกุมาร ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง การแข่งขันขับร้องเพลงไทย
ลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.๑-๓ งานมหกรรมทางวิชาการนักเรียน ประจ าปีการศึกษา  ๒๕๖๓ สพป.ขอนแก่น                                    
เขต ๑ 
   (๒๐) แผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา  แผนปฏิบัติการประจ าปี  แผนการจัดการเรียนรู้  
เกียรติบัตร โล่รางวัล  ภาพถ่าย  ผลงาน/ช้ินงานของครูและนักเรียน ผลการประเมินความสามารถด้านการ
อ่านของผู้เรียน (Reading Test : RT)  การทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (National 
Test : NT)  และการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (Ordinary National Educational Test : 
O - NET) ฯลฯ ผลสอบปลายภาคประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๓  หนังสือราชการ แฟ้มผลงานครู  รายงานผลการ
ปฏิบัติงาน  บันทึกการประชุม  แบบ ปพ. ต่างๆ  แผนการจัดการเรียนรู้ บันทึกการนิเทศภายใน รายงาน
กิจกรรม/โครงการ  ผลการวิเคราะห์ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของโรงเรียน ฯลฯ  

๒.๓) จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา และแผนการพัฒนาคุณภาพให้สูงขึ้น 
  (๑)  จุดเด่น 

  (๑.๑) ผู้เรียนอ่านออกเขียนได้ตามเกณฑ์ท่ีก าหนด 
                 (๑.๒) ผู้เรียนมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร ได้อย่าง
เหมาะสม 
                 (๑.๓) ผู้เรียนมีความก้าวหน้าจากพื้นฐานเดิมในแต่ละปีในด้านความรู้ ความเข้าใจและ
ทักษะต่างๆ ตามหลักสูตร อย่างเป็นรูปธรรม  อย่างต่อเนื่อง 
                 (๑.๔) ผู้เรียนมีสุขภาวะท่ีดีและสุนทรียภาพ มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง 
                  (๑.๕) ผู้เรียนมีความสุภาพ อ่อนน้อม เมตตาจิตอาสารักและรับใช้จนเป็นเอกลักษณ์ของ
สถานศึกษาเป็นที่ยอมรับของชุมชน และได้รับความไว้วางใจจากผู้ปกครองในการส่งบุตรหลานเข้ามาเรียน 
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  (๒)  จุดที่ควรพัฒนา 
  (๒.๑) การพัฒนาความสามารถในการคิดค านวณ คิดวิเคราะห์ ให้กับผู้เรียนอย่างจริงจัง
และต่อเนื่อง 
                (๒.๒) การพัฒนาความสามารถทางภาษาอังกฤษให้กับผู้เรียน 
                (๒.๓) การพัฒนาค่าเฉล่ียผลการทดสอบระดับชาติของผู้เรียนทุกระดับช้ันให้สูงขึ้นหรือ
คุณภาพเป็นไปตามเป้าหมายอย่างต่อเนื่อง 

  (๓) แผนการพัฒนาคุณภาพทีย่กระดับให้สูงขึ้น 
 (๓.๑) ควรมีการพัฒนาความสามารถในการคิดค านวณ คิดวิเคราะห์ ให้กับผู้เรียนอย่าง
จริงจังและต่อเนื่อง  

    (๓.๒) ควรพัฒนาความสามารถทางภาษาอังกฤษให้กับผู้เรียนมากขึ้น 
    (๓.๓) ควรจัดนิทรรศการและประกวดผลงานนักเรียน เพื่อให้นักเรียนได้แลกเปล่ียน
เรียนรู้ และน าเสนอผลงานกลุ่มของตนด้วยความภาคภูมิใจ 
    (๓.๔) ควรจัดหาส่ือเทคโนโลยีให้เพียงพอต่อความต้องการของผู้เรียน ควรมีการนิเทศ 
ติดตามอย่างจริงจังและต่อเนื่อง 

  (๔) ข้อเสนอแนะ 
 สถานศึกษาควรระบุข้อมูลลงใน SAR อย่างชัดเจน ในประเด็นผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียน
บรรลุตามตามค่าเป้าหมายการพัฒนาผู้เรียนท่ีสถานศึกษาได้ก าหนดไว้หรือไม่ อย่างไร ท้ังในเรื่องความรู้และ
คุณธรรม โดยมีการเปรียบเทียบผลกับเป้าหมาย ในรูปแบบตัวเลข ค่าร้อยละ ตาราง กราฟ  แผนภาพ หรือ
ข้อความ เพื่อให้เห็นถึงพัฒนาการท่ีเกิดขึ้นกับผู้เรียน  นอกจากนั้น ควรน าเสนอแสดงจ านวน หรือ  
รายละเอียดโครงการ/กิจกรรมในแผนปฏิบัติการประจ าปีด้านคุณภาพผู้เรียนด้วย  จะท าให้เป็นข้อมูลในการ
ปรับปรุงพัฒนาและน าไปใช้ในปีการศึกษาต่อไป  
 

๒.๒ มาตรฐานท่ี ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ  
๑) ระดับคุณภาพ   ดีเลิศ       
๒) วิธีการพัฒนา ข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์  

 ๒.๑) วิธีการพัฒนา  กิจกรรม กระบวนการบริหารจัดการ และการจัดประสบการณ์ที่ส่งผลต่อ
ระดับคุณภาพ  

โรงเรียนบ้านนาฝายนาโพธิ์  มีการบริหารจัดการโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน  (School Base 
Management)  ภายใต้วงจรคุณภาพ (PDCA) ด้วยการบริหารที่เป็นระบบ ยึดหลักธรรมาภิบาล การบริหารแบบมี
ส่วนร่วม  และค่านิยมของโรงเรียน (TEAM) เป็นวัฒนธรรมองค์กรในการท างานที่ชัดเจนและมีประสิทธิภาพ ส่งผล
ให้โรงเรียนมีระบบและกลไกการบริหารจดัการคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาเพื่อการประกันคุณภาพ การศึกษา
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ที่มีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล ส่งผลให้กระบวนการบริหารและการจัดการอยู่ในระดับ ดีเลิศ มีกระบวนการ
ก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจและเป้าหมาย อย่างเป็นระบบและเป็นข้ันตอน โดยแต่งต้ังคณะกรรมการ รวบรวมข้อมูล
พื้นฐานของโรงเรียน วิเคราะห์ SWOT ก าหนดจุดยืน ก าหนดภาพความส าเร็จ จัดท าร่างวิสัยทัศน ์ประเมินทบทวน
และปรับปรุงแก้ไข ส่งผลให้โรงเรียนมีวิสัยทัศน์  พันธกิจและเป้าหมายที่ชัดเจน สอดคล้องกับบริบทของ
สถานศึกษา สามารถปฏิบัติได้จริง มีการจัดโครงสร้างการบริหารงานโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน (School Base 
Management)  ออกเป็น ๔ กลุ่มงาน ประกอบด้วยกลุ่มบริหารงานวิชาการ กลุ่มบริหารงานงบประมาณ กลุ่ม
บริหารงานบุคคล กลุ่มบริหารงานบริหารทั่วไป ก ากับดูแลองค์กรและพัฒนากระบวนการบริหารจัดการ ยึดหลัก
ธรรมาภิบาล เน้นการบริหารคน (Human Resource Management) และบริหารงานแบบมีส่วนร่วม 
(Participation Management) มาใช้ในการบริหารและการจัดการเรียนการสอน ภายใต้วงจรคุณภาพ PDCA  
(การวางแผน  การปฏิบัติ  การตรวจสอบ  การน าไปใช้ปรับปรุง)  เพื่อพัฒนาผู้เรียน ครู ผู้บริหาร โรงเรียน และ
ชุมชนสู่ความเป็นเลิศ (Smart) อย่างยั่งยืน   

มี ผู้บริหาร ท่ีมีวิ สัยทัศน์  มีภาวะผู้น า สามารถปฏิบั ติงานตามบทบาทได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ  มีการบริหารจัดการสถานศึกษาและพัฒนาผู้เรียนอย่างเป็นระบบ โดยการวิเคราะห์สภาพ
ปัญหาจากผลการจัดการศึกษาท่ีผ่านมา ด้วยกระบวนการ SWOT เปิดโอกาสให้บุคลากรทุกฝ่ายมีส่วนร่วม              
ในการแสดงความคิดเห็น ในการจัดการศึกษาของสถานศึกษาเพื่อ  พัฒนาคุณภาพผู้เรียนอย่างรอบด้านตาม
หลักสูตรสถานศึกษาในทุกกลุ่มเป้าหมาย ส่งเสริมการด าเนินการ พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเช่ียวชาญ
ทางวิชาชีพ โดยส่งเสริมให้เข้ารับการอบรมในสาขาวิชาท่ีสอน ตามโครงการพัฒนาครูทุกรูปแบบ และส่งเสริม
ให้ครูได้เข้ารับการอบรมเพื่อพัฒนางานในหน้าท่ี อย่างต่อเนื่อง มีการน าคณะครูศึกษาดูงานเพื่อเพิ่ม
ประสบการณ์และแลกเปล่ียนเรียนรู้กับเพื่อนๆ ร่วมวิชาชีพ สร้างขวัญและก าลังใจแก่บุคลากรในโอกาสวัน
ส าคัญต่างๆ ตามความเหมาะสม และจัดให้มีชุมซนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC)  เพื่อเป็นเวทีแลกเปล่ียน
เรียนรู้และน ามาใช้ในการพัฒนางานและการเรียนรู้ของผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง ส าหรับการบริหารจัดการข้อมูล
สารสนเทศ ได้มีการบริหารอย่างเป็นระบบ เป็นหมวดหมู่ครอบคลุมข้อมูลสารสนเทศของแต่ละฝ่ายและ
ทันสมัย โรงเรียนได้มีการจัดเก็บท้ังในรูปของเอกสาร คอมพิวเตอร์ และลงเผยแพร่ไว้ในเว็บไซต์ ด้านการจัด
สภาพแวดล้อม มีการพัฒนาและปรับปรุงอาคาร สถานท่ีให้น่าอยู่น่าใช้ มีการด าเนินการอย่างต่อเนื่องตลอดปี
การศึกษาท าให้มีห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ อาคารเรียนท่ีมั่นคง มีส่ิงอ านวยความสะดวกพอเพียง อยู่ในสภาพ
ท่ีใช้การได้ดี สะอาด ร่มรื่น  สวยงาม และมีความปลอดภัย  ในส่วนของงานการประกันคุณภาพภายใน 
โรงเรียนได้มีการก ากับ ติดตามและประเมินผลการ บริหารและการจัดการศึกษาอย่างเป็นระบบ โดยมี
กระบวนการด าเนินงานการตรวจติดตามคุณภาพ ภายในสถานศึกษาท่ีชัดเจน ได้มีการแต่งต้ังคณะกรรมการ
ตรวจติดตามคุณภาพภายในสถานศึกษา จัดท าแผนการตรวจติดตาม ก าหนดระยะเวลาท่ีชัดเจน และ
ด าเนินการตรวจติดตาม สรุปผลการตรวจติดตามและประเมินผล ผู้อ านวยการสถานศึกษาลงนามรับรอง



๖๒ 
 

 
 รายงานการประเมินตนเองของโรงเรียนบ้านนาฝายนาโพธิ์                        ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑   
 

รายงานผลการตรวจติดตามคุณภาพภายในสถานศึกษา น าปัญหาข้อเสนอแนะ จากการตรวจติดตาม               
เข้าประชุม ทบทวนเพื่อป้องกันและแก้ไข อย่างต่อเนื่อง ภาคเรียนละ ๑ ครั้ง 

๒.๒) ข้อมูล เอกสาร หลักฐาน  
        (๑) มีการก าหนดเป้าหมายวิสัยทัศน์  และพันธกิจท่ีชัดเจน สอดคล้องกับบริบทของ
สถานศึกษา ความต้องการชุมชน นโยบายรัฐบาล แผนการศึกษาแห่งชาติ  โดยผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วมใน
การด าเนินการ และมีการทบทวน ปรับปรุงให้สามารถน าไปใช้จริง และทันต่อการเปล่ียนแปลง 
        (๒) มีรูปแบบการบริหารงาน “OKRs”  ในการบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษาท่ี
เป็นระบบ และด าเนินการอย่างต่อเนื่อง  มีความชัดเจนและเกิดประสิทธิภาพ ส่งผลต่อคุณภาพตามมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษา โดยความร่วมมือของผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย มีการน าข้อมูลผลการประเมินและผลการ
จัดการศึกษามาใช้ในการปรับปรุง พัฒนางานอย่างต่อเนื่อง จนเป็นแบบอย่างได้ 
       (๓) นักเรียนมีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (Ordinary National 
Educational Test : O - NET) ๓ ปียอ้นหลังเป็นไปตามเกณฑ์สถานศึกษา และ สูงกว่าค่าเฉล่ียระดับชาติ/ดับ
ช้ันท่ีสอบ และสูงขึ้นต่อเนื่อง   
       (๔) นักเรียนผลการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (National Test : 
NT)  ๓ ปีย้อนหลังเป็นไปตามเกณฑ์สถานศึกษา และ สูงกว่าค่าเฉล่ียระดับชาติ/ดับช้ันท่ีสอบ และสูงขึ้น
ต่อเนื่อง  
       (๕) ครูทุกคนได้รับการส่งเสริม สนับสนุนให้ได้รับการอบรม พัฒนาตามมาตรฐานวิชาชีพ 
และน าความรู้ ทักษะ ประสบการณ์น ามาใช้ในการพัฒนางานในหน้าท่ีและพัฒนาผู้เรียน (ครูได้เข้าร่วมเปิดช้ัน
เรียนระดับชาติ ครั้ง ท่ี ๑๔ ได้รับเกียรติบัตรจากสถาบันวิ จัยและพัฒนาวิชาชีพครูส าหรับอาเซียน 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น  ท้ังหมด  ๑๕  คน) และเกียรติบัตรครูแกนน าการใช้นวัตกรรมศึกษาช้ันเรียน (Lesson  
Study) และวิธีการแบบเปิด (Open Approach) จากสถาบันวิจัยและพัฒนาวิชาชีพครูส าหรับอาเซียน 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น อีกจ านวน  ๕  คน 
       (๖) โรงเรียนได้รับรางวัลการประกวดกิจกรรมงานศิลปหัตถกรรมของเขตพื้นท่ีการศึกษา 
ประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑ ปีการศึกษา  ๒๕๖๓   
   (๖.๑) เหรียญทองคัดลายมือ ระดับช้ัน ม.๑-๓ 
   (๖.๒) เหรียญทองเขียนเรียงความ  ระดับช้ัน ป.๑-๓, ป.๔-๖, ม.๑-๓ 
   (๖.๓) เหรียญทองปติมากรรม ระดับช้ัน ม.๑-๓ 
   (๖.๔) เหรียญทองโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทส่ิงประดิษฐ์  ระดับช้ัน ม.๑-๓ 
   (๖.๕)  เหรียญทองวาดภาพระบายสี  ระดับช้ัน ม.๑-๓ 
   (๖.๖) เหรียญทองร้องเพลงลูกทุ่งชายท่ีมีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.๑-๖ 
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       (๗) ครูทุกคนได้รับการส่งเสริมให้มีความรู้ ประสบการณ์ จากการจัดชุมชนการเรียนรู้    
ทางวิชาชีพ (PLC) เพื่อน าความรู้ แนวคิดมาใช้ในการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ให้มีคุณภาพยิ่งขึ้น 
       (๘) ครูผู้สอนทุกคนได้รับการส่งเสริม สนับสนุน ส่งผลให้ได้รับรางวัลท่ีเกี่ยวข้องกับ
มาตรฐานวิชาชีพครู เช่น รางวัลครูดีไม่มีอบายมุข (จาก สพฐ.จ านวน ๑๓ คน)   
       (๙) ผู้บริหารโรงเรียนเป็นวิทยากรพี่เล้ียงในการอบรมผู้บริหารโรงเรียน  
       (๑๐) ผู้บริหารโรงเรียนมีผลการประเมินมาตรฐานโรงเรียนคุณธรรม ด้านผู้บริหารโรงเรียน 
อยู่ในระดับดีเย่ียม ท้ัง ๔ ประเด็นพิจารณา คือ มีความรู้ ความเข้าใจในคุณธรรม  มีกระบวนการบริหารงานท่ี
เป็นระบบ  บริหารงานด้วยความโปร่งใส เป็นธรรมตรวจสอบได้   
          (๑๑) ได้จัดการบริหารข้อมูลสารสนเทศของโรงเรียน เช่น ข้อมูลผลการจัดการศึกษา 
ข้อมูลภาวะโภชนาการ  โปรแกรม DMC (ข้อมูลนักเรียนรายบุคคล)  โปรแกรม B-OBEC (ข้อมูลท่ีดิน
ส่ิงก่อสร้าง)  โปรแกรม M-OBEC (ข้อมูลครุภัณฑ์)  โปรแกรม EMIS (ข้อมูลสารสนเทศของโรงเรียน)  
โปรแกรม School MISS (ข้อมูลผลการเรียนตามหลักสูตร)  ข้อมูลเด็กพิเศษ เพื่อน ามาใช้ในการบริหารและ
การจัดการเรียนรู้ของนักเรียนทุกกลุ่มอย่างเป็นระบบทันสมัย  
        (๑๒) ผู้ปกครองนักเรียนมีความพึงพอใจในการบริหารจัดการศึกษาของโรงเรียนในระดับ
มากท่ีสุด 
                (๑๓) แผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา แผนปฏิบัติการประจ าปี เกียรติบัตร โล่
รางวัล ภาพถ่าย  ผลงานช้ินงาน  หนังสือราชการ แฟ้มการปฏิบัติงาน  รายงานการปฏิบัติงาน  บันทึก            
การประชุม  ภาพการปฏิบัติงานท่ีมีคุณภาพใน Facebook  ผลงานท่ีแสดงไว้ใน Youtube 

๒.๓) จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา และแผนการพัฒนาคุณภาพให้สูงขึ้น 
  (๑)  จุดเด่น 

          (๑.๑) ผู้บริหารมีความต้ังใจมุ่งมั่นและมีวิสัยทัศน์ท่ีดีในการบริหารงาน   
          (๑.๒) ใช้หลักประชาธิปไตย  กัลยาณมิตร  เป็นแบบอย่างท่ีดีในการท างาน 
          (๑.๓) ผู้น าในการปฏิบัติตน ๓ มิติดังจุดเน้น มาดต้องตา  วาจาต้องใจ  ภายในดีเลิศ 
                    (๑.๔) ส่งเสริมสนับสนุนให้ครูมีแฟ้มพัฒนางานเพื่อจัดระบบงานสารสนเทศครูผู้สอน 

  (๒)  จุดที่ควรพัฒนา 
          (๒.๑) พัฒนาบุคลากรครูให้มีความรู้ความสามารถในการจัดการเรียนการสอนด้วย
กระบวนการ Professional Learning Community (PLC) และเปิดโอกาสให้บุคลากรครูทุกคนมีส่วนร่วม 
                     (๒.๒) จัดหาส่ือให้เพียงพอ  และส่งเสริมครูใช้ส่ือสมาร์ททีวี  อินเตอร์เน็ต และ DLIT  
อย่างจริงจังและต่อเนื่อง 
                     (๒.๓) ยกผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  การประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน 
(Reading Test : RT)  การทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (National Test : NT)  และ
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การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (Ordinary National Educational Test : O - NET)  ให้
สูงขึ้นทุกปีการศึกษาอย่างต่อเนื่อง 

  (๓) แผนการพัฒนาคุณภาพทีย่กระดับให้สูงขึ้น 
         (๓.๑) ควรพัฒนาบุคลากรครูให้มีความรู้ ความสามารถในการจัดการเรียนการสอนด้วย
กระบวนการ  Professional Learning Community (PLC) และเปิดโอกาสให้บุคลากรครูทุกคนมีส่วนร่วม 
อย่างต่อเนื่อง 
         (๓.๒) ควรมีการนิเทศ ติดตามการด าเนินงานการวางแผนการสอน  การสังเกตการสอน  
การสะท้อนผลการสอนอย่างต่อเนื่อง 

  (๔) ข้อเสนอแนะ 
            การบริหารจัดการสถานศึกษา ตามขั้นตอนในวงจรคุณภาพ (PDCA) สถานศึกษาควร
จัดท าให้ครบและชัดเจนท้ังกระบวนการ คือ มีการวางแผนการด าเนินการ  มีการน าแผนไปใช้  มีการประเมิน
การด าเนินการตามแผน  น าผลประเมินการบริหารจัดการไปปรับปรุงแก้ไขในปีการศึกษาต่อไป และมีการ
น าเสนอผลการบริหารให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้รับทราบ พร้อมกับด าเนินการอย่างต่อเนื่องโดยคงคุณภาพเอาไว้ 
รวบรวมผลงานการบริหาร จัดท าเป็นรูปแบบงานวิจัย หรือ แบบอย่างท่ีดี ท าการเผยแพร่ผลงานให้ผู้สนใจ
น าไปใช้ในการบริหาร ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อสถานศึกษาและการศึกษาต่อไป   
 

๒.๓ มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เนน้ผู้เรียนเป็นส าคัญ  
๑) ระดับคุณภาพ   ดีเลิศ       
๒) วิธีการพัฒนา ข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์  

 ๒.๑) วิธีการพัฒนา  กิจกรรม กระบวนการบริหารจัดการ และการจัดประสบการณ์ที่ส่งผลต่อ
ระดับคุณภาพ  

ได้ด าเนินการส่งเสริมพัฒนาครูให้ปฏิบัติตามบทบาทหน้าท่ีอย่างมีประสิทธิภาพโดย
ด าเนินการ พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา วิเคราะห์หลักสูตร วางแผนจัดท าแผนจัดการเรียนรู้ เพื่อเป็นแนวทาง
ในการจัดกระบวนการเรียนการสอนท่ีสร้างโอกาสให้ผู้เรียน ทุกคนมีส่วนร่วม เน้นให้ผู้เรียนได้เรียนรู้โดยผ่าน
กระบวนการคิดและปฏิบัติจริง สามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันได้ ตามแนวทาง Active Learning 
เช่น การใช้นวัตกรรมศึกษาช้ันเรียน (Lesson  Study) และวิธีการแบบเปิด (Open Approach)  การสอน
แบบสะเต็มศึกษา  การสอนแบบ  BBL  การสอนแบบโครงงาน  การท าหนังสือเล่มเล็ก  การจัดกิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน กิจกรรมชุมนุมความสนใจของผู้เรียน หรือ โครงการพัฒนางานแนะแนวการศึกษาและอาชีพ 
เพื่อแสวงหาความรู้ในการพัฒนาตนเองด้านการศึกษา อาชีพ ทักษะชีวิตและสังคม สามารถน าความรู้               
ไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์แก่ตนเองและสังคมได้ ครูจัดกิจกรรมส่งเสริมให้ผู้เรียนได้ฝึกทักษะ แสดงออก 
น าเสนอผลงาน แสดงความคิดเห็น คิดเป็น ท าเป็น ได้แก่ โครงการแข่งข้นทักษะทางวิชาการ เพื่อให้ผู้เรียน
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ได้รับความรู้ มีทักษะทางวิชาการท่ีหลากหลายและได้แสดงออกซึ่งความรู้ ความสามารถในด้านวิชาการตาม
ศักยภาพ ครูได้ส่งเสริมให้ ผู้เรียน รักการอ่าน และแสวงหาความรู้จากส่ือเทคโนโลยีด้วยตนเองอย่างเป็น
รูปธรรมและต่อเนื่อง โดยจัดท าโครงการรักการอ่าน เพื่อสร้างนิสัยรักการอ่านและส่งเสริมให้ผู้เรียนใช้บริการ
ห้องสมุดและส่ือเทคโนโลยี ในการสืบค้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ยังได้ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมใน
การจัดบรรยากาศ สภาพแวดล้อม ส่ือการเรียน และอ านวยความสะดวกท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้ ได้แก่ การท า
โครงการเรารักโรงเรียน เพื่อเสริมสร้างบรรยากาศในห้องเรียน ห้องประกอบการและบริเวณโรงเรียนให้เอื้อต่อ
การเรียนรู้ และท างานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข โครงการรวมใจรักษ์ส่ิงแวดล้อม เพื่อให้ผู้เรียนได้
ตระหนักและรู้คุณค่าของทรัพยากรและส่ิงแวดล้อม มีความรู้ความเข้าใจและใช้ทรัพยากรและส่ิงแวดล้อมใน
โรงเรียน เป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้ได้ด้วยตนเองอย่างคุ้มค่า 

            โรงเรียนได้จัดท าโครงการบูรณาการการเรียนรู้จากชุมชน เพื่อให้ผู้เรียนสามารถแสวงหา
ความรู้ ด้วยตนเองจากแหล่งเรียนรู้ รอบตัว มีจิตส านึก ท่ีดีและรักษ์ชุมชนของตนเองแล ะเพื่อให้เกิด               
การแลกเปล่ียนเรียนรู้ระหว่างสถานศึกษากับชุมชน และองค์กรท่ีเกี่ยวข้อง นอกจากนี้ยังได้เชิญครูภูมิปัญญา
ท้องถิ่นมามี ส่วนร่วมแสดงความคิดเห็น และร่วมจัดกิจกรรมการเรียนการสอนอย่างเป็นรูปธรรม                       
อย่างหลากหลายและต่อเนื่อง ในด้านการตรวจสอบและประเมินความรู้ความเข้าใจของผู้เรียนอย่างเป็นระบบ 
และมีประสิทธิภาพ ครูผู้สอนได้ใช้วิธีการวัดและประเมินผลท่ีหลากหลายตามธรรมชาติของวิชา ซึ่งเน้นการ
ประเมินผู้เรียนจากสภาพจริง มีกระบวนการประเมินอย่างเป็นระบบ ท้ังประเมินก่อนสอน ระหว่างสอน และ
ประเมินหลังสอน โดยใช้เครื่องมือและวิธีการวัดและประเมินผลท่ีเหมาะสมกับเป้าหมาย และการจัดการเรียน
การสอนตามรายวิชา ผู้เรียนและผู้ท่ีเกี่ยวข้องได้มีส่วนร่วมในการวัดและประเมินด้วย ครูผู้สอนได้ให้ข้อมูล
ย้อนกลับแก่ผู้เรียนหลังการประเมินเพื่อให้ผู้เรียนน าไปใช้พัฒนาตนเองและครูผู้สอน ได้น าผลการประเมินไปใช้
ในการพัฒนาผู้เรียนในรูปของการวิจัยในช้ันเรียนต่อไป 

๒.๒) ข้อมูล เอกสาร หลักฐาน  
   (๑) ครู ผู้สอนทุกคนสามารถจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ในการพัฒนากระบวนการคิด                    
ใช้กระบวนการกลุ่ม  ให้นักเรียนปฏิบัติจริง  และครูใช้ค าถามระดับสูงในการจัดกิจกรรมเพื่อกระตุ้น ส่งเสริม
กระบวนการคิดและกระบวนการเรียนรู้ของผู้เรียน ให้นักเรียนมีโอกาสแสดงความคิดเห็น สรุ ปการเรียนรู้       
การน าเสนองาน และน าความรู้ ทักษะ ไปใช้ในชีวิตประจ าวัน  โดยใช้การจัดการเรียนรู้กระบวนการแก้ปัญหา  
การจัดการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการสืบเสาะ  การจัดการเรียนรู้โดยใช้โครงงาน  การจัดการเรียนรู้โดยใช้
กรณีศึกษา  การจัดการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการกลุ่ม การจัดการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการวิจัยเป็นฐาน          
การจัดการเรียนรู้โดยใช้กระบวน  การทางวิทยาศาสตร์  การจัดการเรียนรู้ STEM Education  การใช้บทบาท
สมมุติ  การเล่นละคร  การจัดการเรียนรู้โดยใช้แหล่งเรียนรู้ท่ีหลากหลาย  เช่น  ห้องสมุด ห้องคอมพิวเตอร์ 
ห้องวิทยาศาสตร์ อินเตอร์เน็ต  DLIT  สวนป่า  สวนเกษตร  ทัศนศึกษา  เป็นต้น 
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   (๒) ครูผู้สอนทุกคนมีส่วนร่วมในการในการปรับปรุง พัฒนาหลักสูตรของสถานศึกษาทุกปี 
สอดคล้องกับนโยบาย และการเปล่ียนแปลงสาระการเรียนรู้ และน าไปใช้ในการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาผู้เรียน
อย่างรอบด้านตามมาตรฐานการเรียนรู้ และตัวช้ีวัดตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ ท้ังนักเรียนปกติ และนักเรียน
พิเศษเรียนรวม โดยเช่ือมโยงกับท้องถิ่น การด าเนินชีวิตของนักเรียน และสอดคล้องกับเป้าหมายในการพัฒนา
ผู้เรียนให้มีทักษะ ความรู้ในศตวรรษที่ ๒๑ และเตรียมผู้เรียนให้มีความรู้ ทักษะ ประสบการณ์ ในการใช้ชีวิตใน
โลกอนาคต  และตอบสนองกับการพัฒนานักเรียนพิเศษเรียนรวม ท่ีได้รับการพัฒนาตามความสามารถและ
ศักยภาพ 
   (๓) ครูทุกคนใช้ส่ือ เทคโนโลยี  Computer  แหล่งเรียนรู้ท้ังภายในโรงเรียน ภายนอก
โรงเรียน ในการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาผู้เรียน  ท้ังครูภูมิปัญญาท้องถิ่นมาจัดการเรียนรู้ในงานเกษตร ปลูกพืช  
เล้ียงสัตว์  การทอเส่ือ จักสาน  สมุนไพร  และส่งเสริมให้ผู้เรียนได้แสวงหาความรู้ด้วยตนเอง ท้ังกิจกรรมใน
ห้องสมุด  ห้องคอมพิวเตอร์ การจัดกิจกรรมโครงการส ารวจตามความต้องการและปัญหาท่ีต้องการเรียนรู้ 
   (๔) ครูผู้สอนทุกคนใช้  DLIT  ประกอบการจัดการเรียนรู้ในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน  
   (๕)  ครูผู้สอนทุกคน ได้จัดห้องเรียนท่ีสะอาด เรียบร้อย ปลอดภัย และพื้นท่ีว่างในห้องเรียน 
ส่ือการเรียนรู้ บรรยากาศท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้ของผู้เรียนทุกคน 
   (๖) ครูผู้สอนทุกคนได้ร่วมจัดห้องสมุดให้เป็นแหล่งเรียนรู้ของผู้เรียน จัดบรรยากาศใน
ห้องสมุดให้จูงใจในการใช้  จัดให้มีหนังสือ คอมพิวเตอร์ ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ ศึกษาค้นคว้า ได้เข้าถึงในการใช้
และการเรียนรู้เพื่อพัฒนาคุณภาพ 
   (๗) ครูผู้สอนมีผลการประเมินมาตรฐานโรงเรียนคุณธรรม ด้านครูผู้สอน อยู่ในระดับ ดีเยี่ยม   
๕  ประเด็นพิจารณา คือ ความรู้ความเข้าใจด้านคุณธรรม การจัดการเรียนรู้ปลูกฝังและประเมินคุณธรรม 
จริยธรรมนักเรียน การสร้างเครือข่ายการมีส่วนร่วม การแลกเปล่ียนเรียนรู้ ความประพฤติปฏิบัติตนเป็น
แบบอย่างท่ีดี และได้รับการยอมรับหรือยกย่องเชิดชูเกียรติจากบุคคล หน่วยงาน องค์กรภายในหรือ                 
ภายนอกอย่างต่อเนื่อง 
   (๘) ครูผู้สอน ๕ ท่าน ได้รับเกียรติบัตรครูแกนน าการใช้นวัตกรรมศึกษาช้ันเรียน (Lesson  
Study) และวิธีการแบบเปิด (Open Approach) จากสถาบันวิจัยและพัฒนาวิชาชีพครูส าหรับอาเซียน 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น  ดังนี้ 
   - ดร.วิไลพร   ศรีจันทร์หล้า   ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านนาฝายนาโพธิ์ 
   - นายสายัณห์   วันนา    ครูวิชาการโรงเรียน 
   - นายรักไทย   ละทัยนิล   ครูผู้สอนช้ันประถมศึกษาปีท่ี  ๓ 
   - นางทรัพย์ทวี   พาสส์    ครูผู้สอนช้ันประถมศึกษาปีท่ี  ๒ 
   - นางบรรจง    สมานมิตร   ครูผู้สอนช้ันประถมศึกษาปีท่ี  ๑ 
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   (๙) ครูผู้สอนทุกคนจัดการเรียนรู้โดยเน้นการปฏิสัมพันธ์เชิงบวก รักและเอาใจใส่นักเรียน 
สร้างนักเรียนให้เป็นคนดี  ให้นักเรียนมีความมั่นใจ ปลอดภัย ท่ีจะเรียนรู้กับครูและเพื่ อน และเรียน เล่น        
อย่างมีความสุข และได้รับค าช่ืนชมจากผู้ปกครองในการดูแลนักเรียน 
   (๑๐) ครูผู้สอนทุกคนด าเนินการวัด ประเมินผลผู้เรียนโดยเก็บข้อมูลจากวิธีการหลากหลาย 
เช่น การสอบถาม สัมภาษณ์ ให้คะแนนจากผลงาน รายงาน ช้ินงาน การท างานกลุ่ม พฤติกรรมการเรีย น        
การท างาน ลักษณะนิสัย การสอบท้ังแบบอัตนัย และปรนัย การปฏิบัติจริง สอดคล้องกับธรรมชาติวิชา และ
เป้าหมายของการพัฒนาผู้เรียน มีการให้ข้อมูลสะท้อนกลับแก่ผู้เรียน ผู้ปกครอง เพื่อน าผลการประเมินไปใช้ใน
การพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
   (๑๑) ครูผู้สอนส่วนใหญ่น าผลการประเมินในการจัดการเรียนรู้มาใช้ในการพัฒนาผู้เรียน 
และใช้กระบวนการวิจัยในช้ันเรียนในการพัฒนาการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาผู้เรียน 
   (๑๒) ครูผู้สอนทุกคนมีส่วนร่วมในการในการจัดการบริหารข้อมูลสารสนเทศของโรงเรียน 
เช่น ข้อมูลผลการจัดการศึกษา ข้อมูลภาวะโภชนาการ  โปรแกรม DMC (ข้อมูลนักเรียนรายบุคคล)  โปรแกรม            
B-OBEC (ข้อมูลท่ีดินส่ิงก่อสร้าง)  โปรแกรม M-OBEC (ข้อมูลครุภัณฑ์)  โปรแกรม EMIS (ข้อมูลสารสนเทศ
ของโรงเรียน) โปรแกรม School MISS (ข้อมูลผลการเรียนตามหลักสูตร) ข้อมูลเด็กพิเศษ เพื่อน ามาใช้ใน               
การบริหารและการจัดการเรียนรู้ของนักเรียนทุกกลุ่ม 
   (๑๓) ผลการด าเนินการตามท่ีกล่าวมา ส่งผลให้ครูผู้สอนได้รับรางวัลท่ีเกี่ยวข้องกับมาตรฐาน
วิชาชีครู สามารถเป็นต้นแบบ แบบอย่างของการท างานในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ได้แก่ 
   - นายสรเทพ  แมนเมือง  ได้รับรางวัล ครูดีไม่มีอบายมุข งานวันครูปี ๒๕๖๔ ของ
ส านักงานคณะกรรมการศึกษาข้ันพื้นฐาน  และผลิตส่ือ 
         - นางสาวกนกวรรณ  แก้วดอนหัน ได้รับรางวัล ครูดีไม่มีอบายมุข งานวันครูปี 
๒๕๖๔ ของส านักงานคณะกรรมการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
         - นางบรรจง  สมานมิตร  ได้รับรางวัล ครูดีไม่มีอบายมุข งานวันครูปี ๒๕๖๔ ของ
ส านักงานคณะกรรมการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
         - นายสายัณห์  วันนา  ได้รับรางวัล ครูดีไม่มีอบายมุข งานวันครูปี ๒๕๖๔ ของ
ส านักงานคณะกรรมการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
               - นายรักไทย  ละทัยนิล  ได้รับรางวัล ครูดีไม่มีอบายมุข งานวันครูปี ๒๕๖๔ ของ
ส านักงานคณะกรรมการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
                            - นายพัชรพล  พฤษการณ์  ได้รับรางวัล ครูดีไม่มีอบายมุข งานวันครูปี ๒๕๖๔ ของ
ส านักงานคณะกรรมการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
         - นางภัทรพร  มาสุ่ม  ได้รับรางวัล ครูดีไม่มีอบายมุข งานวันครูปี ๒๕๖๔ ของ
ส านักงานคณะกรรมการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
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         - นางสาวอุไรภรณ์  ป้องปาน  ได้รับรางวัล ครูดีไม่มีอบายมุข งานวันครูปี ๒๕๖๔ 
ของส านักงานคณะกรรมการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
         - นางสาวรินดา  โพธิ์ศรี  ได้รับรางวัล ครูดีไม่มีอบายมุข งานวันครูปี ๒๕๖๔ ของ
ส านักงานคณะกรรมการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
              - นางสุกัญญา  ศิลธรรม  ได้รับรางวัล ครูดีไม่มีอบายมุข งานวันครูปี ๒๕๖๔ ของ
ส านักงานคณะกรรมการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
         - นางทรัพย์ทวี  พาสส์  ได้รับรางวัล ครูดีไม่มีอบายมุข งานวันครูปี ๒๕๖๔ ของ
ส านักงานคณะกรรมการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
         - ดร.วิไลพร  ศรีจันทร์หล้า  (ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านนาฝายนาโพธิ์) ได้รับรางวัล 
ครูดีไม่มีอบายมุข งานวันครูปี ๒๕๖๔ ของส านักงานคณะกรรมการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
          (๑๔) แผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา  แผนปฏิบัติการประจ าปี  แผนการจัดการเรียนรู้        
เกียรติบัตร โล่รางวัล  ภาพถ่าย  ผลงาน/ช้ินงานของครูและนักเรียน (ท่ีโรงเรียน) หนังสือราชการ แฟ้มผลงาน  
รายงานผลการปฏิบัติงาน  ภาพการปฏิบัติงานท่ีมีคุณภาพของครู นักเรียนใน Facebook  ผลงาน ท่ีแสดงไว้
ใน You tube  ของครู นักเรียน  

๒.๓) จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา และแผนการพัฒนาคุณภาพให้สูงขึ้น 
  (๑)  จุดเด่น 

   (๑.๑) ครูผู้สอนมีกระบวนการเรียนการสอนท่ีสร้างโอกาสให้ผู้เรียนทุกคนมีส่วนร่วมได้              
อย่างหลากหลาย 
   (๑.๒) ครูผู้สอนจัดการเรียนการสอนท่ีสอดคล้องกับบริบทของชุมชนและท้องถิ่นได้                   
อย่างต่อเนื่อง 
   (๑.๓) ครูผู้สอนได้มีการตรวจสอบและประเมินความรู้ความเข้าใจของผู้เรียนอย่างเป็น
ระบบ ตามมาตรฐานการวัดและประเมินผลได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

  (๒)  จุดที่ควรพัฒนา 
   (๒.๑) ควรมีเครื่องมือในการวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคล ให้เป็นรูปแบบมาตรฐาน                        
มีข้อมูลท่ีครูผู้สอนสามารถน ามาวางแผนการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนให้มีประสิทธิภาพ 
    (๒.๒) ส่งเสริมน าภูมิปัญญาท้องถิ่นให้เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมให้นักเรียนได้
เรียนรู้มากขึ้น 

(๓) แผนการพัฒนาคุณภาพที่ยกระดับให้สูงขึ้น 
 (๓.๑) โรงเรียนโดยฝ่ายวิชาการ ควรจัดท าเครื่องมือในการวิเคราะห์ผู้เรียนเป็น

รายบุคคล ให้เป็นรูปแบบมาตรฐาน มีข้อมูลท่ีครูผู้สอนสามารถน ามาวางแผนการจัดการเรียนรู้ เพื่อพัฒนา
ศักยภาพของ ผู้เรียนให้มีประสิทธิภาพ 
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           (๓.๒) ควรน าภูมิปัญญาท้องถิ่นให้เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมให้นักเรียนได้
เรียนรู้มากขึ้น 

  (๔) ข้อเสนอแนะ 
สถานศึกษาควรก าหนดแนวทางการนิเทศติดตามการจัดการเรียนรู้ท่ีเน้นนักเรียนเป็น

ส าคัญให้เป็นรูปธรรม เริ่มต้ังแต่การตรวจสอบแผนการจัดการเรียนรู้ให้มีองค์ประกอบครบถ้วน และถูกต้อง
ตามหลักการ  มีการจัดนิเทศการจัดการเรียนรู้  โดยก าหนดประเด็นให้ครอบคลุมการจัดการสอนตามแผน               
และแนวทางการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  มีการนิเทศ ติดตามการประเมินพัฒนาการของนักเรียน 
เน้นการตรวจสอบการจัดท าเกณฑ์การประเมินให้สอดคล้องกับพัฒนาการของนักเรียน ตามมาตรฐาน
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ และครอบคลุมสาระท่ีนักเรียนควรรู้ มีการประเมินความรู้ตามท่ีก าหนดในหลักสูตร
การศึกษาข้ันพื้นฐาน  

๒.๔ สรุปผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 
๒๕๖๓ 

ตารางที่ ๑๘ แสดงสรุปผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 
๒๕๖๓ 

 

มาตรฐาน 
ระดับ

คุณภาพ 
แปลผล 

มาตรฐานที่  ๑  คุณภาพของผู้เรียน  ๔ ดีเลิศ 
๑.๑  ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน ๔ ดีเลิศ 
     ๑)  มีความสามารถในการอ่าน  การเขียน  การส่ือสารและการคิดค านวณ ๔ ดีเลิศ 
     ๒)  มีความสามารถในการวิเคราะห์และคิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย   
         แลกเปล่ียนความคิดเห็น และแก้ปัญหา 

๔ ดีเลิศ 

     ๓)  มีความสามารในการสร้างนวัตกรรม ๔ ดีเลิศ 
     ๔)  มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และการส่ือสาร ๔ ดีเลิศ 
     ๕)  มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา ๕ ยอดเย่ียม 
     ๖)  มีความรู้  ทักษะพื้นฐานและเจตคติท่ีดีต่องานอาชีพ ๕ ยอดเย่ียม 
๑.๒  คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน ๔ ดีเลิศ 
     ๑)  การมีคุณลักษณะและค่านิยมท่ีดีตามท่ีสถานศึกษาก าหนด ๔ ยอดเย่ียม 
     ๒)  ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย ๔ ยอดเย่ียม 
     ๓)  การยอมรับท่ีจะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย ๔ ดีเลิศ 
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มาตรฐาน 
ระดับ

คุณภาพ 
แปลผล 

     ๔)  สุขภาวะทางร่างกายและลักษณะจิตสังคม ๕ ยอดเย่ียม 
มาตรฐานที่  ๒  กระบวนการบริหารและจัดการ ๔ ดีเลิศ 
๒.๑  การมีเป้าหมาย  วิสัยทัศน์  และพันธกิจท่ีสถานศึกษาก าหนดชัดเจน ๕ ยอดเย่ียม 
๒.๒  มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา ๔ ดีเลิศ 
๒.๓  ด าเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสุตรสถาน
ศึกษาและทุกกลุ่มเป้าหมาย 

๔ ดีเลิศ 

๒.๔  พัฒนาครูและบุคลกรให้มีความเช่ียวชาญทางวิชาชีพ ๔ ดีเลิศ 
๒.๕  จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมท่ีเอื้อต่อการจัดการเรียนรู้อย่าง 
มีคุณภาพ 

๔ ดีเลิศ 

๒.๖  จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการ
เรียนรู ้

๕ ยอดเย่ียม 

มาตรฐานที่  ๓  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ๔ ดีเลิศ 
๓.๑  จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง  และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ 
ในชีวิตได้ 

๕ ยอดเย่ียม 

๓.๒  ใช้ส่ือ  เทคโนโลยีสารสนเทศ  และแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้ ๔ ดีเลิศ 
๓.๓  มีการบริหารจัดการช้ันเรียนเชิงบวก ๔ ดีเลิศ 
๓.๔  ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และน าผลมาพัฒนาผู้เรียน ๔ ดีเลิศ 
๓.๕  มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุง           
การจัดการเรียนรู้ 

๕ ยอดเย่ียม 

 

สรุปผลการประเมินและแนวทางการพัฒนา 
 

  ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษาถือเป็นข้อมูลสารสนเทศส าคัญท่ีสถานศึกษาจะต้อง 
น าไปวิเคราะห์  สังเคราะห์เพื่อสรุปน าไปสู่การเช่ือมโยงหรือสะท้อนภาพความส าเร็จกับแผนพัฒนาการจัด
การศึกษาของสถานศึกษา  และน าไปใช้ในการวางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา  ดังนั้นจาก
ข้อมูลการด าเนินของสถานศึกษาและผลจากการด าเนินงาน  จึงสามารถสรุปเป็นจุดเด่น  จุดควรพัฒนาของแต่
ละมาตรฐาน  พร้อมท้ังแนวทางการพัฒนาในอนาคตและความต้องการความช่วยเหลือได้  ดังนี้ 
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 ๑. จุดเด่น 

 ๑.๑ ด้านคุณภาพผู้เรียน  
   ๑)  ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น  นักเรียนกล้าแสดงออก  ร่าเริงแจ่มใส                 
สุขภาพกายแข็งแรง  และเป็นผู้มีคุณธรรมจริยธรรมตามท่ีสถานศึกษาก าหนด 
   ๒) ผู้เรียนอ่านหนัง สือออกและอ่านคล่อง  รวมท้ังสามารถเขียนเพื่อการส่ือสารได้               
ทุกคน  สามารถใช้เทคโนโลยีในการแสวงหาความรู้ได้ด้วยตนเอง  ส่งผลให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
นักเรียนอยู่ในระดับดี       
   ๓) ผู้เรียนมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง  มีสมรรถภาพทางกายและน้ าหนักส่วนสูงตามเกณฑ์           
มีระเบียบวินัยจนเป็นเอกลักษณ์ของสถานศึกษา  เป็นท่ียอมรับของชุมชนโดยรอบในเรื่องความมีวินัย  เคารพ
กฎกติกา  ระเบียบของสังคม  เป็นต้น 
       ๔)  ผู้เรียนอ่านและเขียนได้เหมาะสมตามระดับช้ัน สามารถส่ือสารภาษาไทยได้เข้าใจ ชัดเจน  
กล้าแสดงออก มีความคิดริเริ่ม และสร้างสรรค์ ผลงานด้วยความภาคภูมิใจ โดยมีการสืบค้นข้อมูล หรือ
แสวงหาความรู้จากส่ือเทคโนโลยีได้ด้วยตนเอง สามารถวิเคราะห์ จ าแนกแยกแยะได้ว่าส่ิงไหนดี ส าคัญ จ าเป็น 
รวมท้ังรู้เท่าทันส่ือและสังคมท่ีเปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็ว   

๕) ผู้เรียนมีความภาคภูมิใจในท้องถิ่น  ในความเป็น ไทยและเห็นคุณค่าเกี่ยวกับภูมิปัญญา
ไทย  และ แสดงออกได้อย่างเหมาะสม จนเป็นเอกลักษณ์ของ สถานศึกษาเป็นที่ยอมรับของชุมชน  
          ๖) ผู้เรียนรู้และตระหนักถึงโทษและพิษภัยของส่ิงเสพติด เลือกรับประทานอาหารท่ีสะอาดและ          
มี ประโยชน์ รักการออกก าลังกาย มีสุขภาพร่างกาย แข็งแรง มีสมรรถภาพทางกายและน้ าหนัก -ส่วนสูง             
ตามเกณฑ์ นักกีฬาของโรงเรียนได้รับเหรียญรางวัล หลายรางวัล และหลายประเภท จากการแข่งขันรายการ
ต่าง ๆ ในระดับศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาและระดับเขตพื้นท่ีการศึกษา 
  ๑.๒  ด้านกระบวนการบริหารและการจัดการ 

  ๑)  ผู้บริหารมีความต้ังใจ  มีความมุ่งมั่น  มีหลักการบริหาร  และมีวิสัยทัศน์ท่ีดีในการ
บริหารงาน  สามารถเป็นแบบอย่างท่ีดีในการท างาน  และคณะกรรมการสถานศึกษามีความต้ัง ใจ และมี  
ความพร้อมในการปฏิบัติหน้าท่ีตามบทบาท 

๒)  โรงเรียนมีการบริหารและการจัดการอย่างเป็นระบบ แบ่งโครงสร้างการบริหารงานเป็น  
๔ กลุ่มงาน  ยึดหลักการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน (SMB)  

๓) โรงเรียนใช้เทคนิคการประชุมท่ีหลากหลายวิธี  เ ช่น การประชุมแบบมีส่วนร่วม          
การประชุมระดมสมอง การประชุมกลุ่ม เพื่อให้ทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการ ก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย            
ท่ีชัดเจน   
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๔) มีการปรับแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา แผนปฏิบัติการประจ าปี ท่ีสอดคล้องกับ
ผลการจัดการศึกษา สภาพปัญหา ความต้องการพัฒนา และ นโยบายการปฏิรูปการศึกษา  

๕) มีแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา แผนปฏิบัติ การประจ าปี ท่ีสอดคล้องกับ              
การพัฒนาผู้เรียนทุกกลุ่มเป้าหมาย   

       ๖) มีการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มี ความรู้ความเช่ียวชาญตามมาตรฐาน
ต าแหน่ง  

       ๗) มีข้อมูลสารสนเทศท่ีถูกต้อง ครบถ้วน ทันสมัย สามารถน าไปประยุกต์ใช้ได้ 
       ๘) โรงเรียนจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคม ท่ีกระตุ้นผู้เรียนให้ใฝ่เรียนรู้   
       ๙) ครูผู้สอนสามารถจัดการเรียนรู้ได้อย่างมีคุณภาพ  มีการด าเนินการนิเทศ ก ากับ ติดตาม 

ประเมินผลการด าเนินงาน และจัดท ารายงานผลการจัดการศึกษา  
๑๐) โรงเรียนได้ใช้กระบวนการวิจัยในการรวบรวม ข้อมูล เพื่อใช้เป็นฐานในการวางแผน

พัฒนาคุณภาพสถานศึกษา 
             ๑๑) มีการระดมทรัพยากร เพื่อการพัฒนาคุณภาพ การศึกษาจากผู้ปกครองนักเรียน ส่งผล
ใหโ้รงเรียนมีส่ือและแหล่งเรียนรู้ที่มีคุณภาพ 

๑๒) โรงเรียนให้ความส าคัญกับการด าเนินงานประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา              
เน้นการสร้างความเข้าใจและให้ความรู้ด้านการประกันคุณภาพการศึกษากับคณะครู บุคลากรทุกฝ่ายท่ี
เกี่ยวข้อง  การด าเนินงานประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา เน้นการมีส่วนร่วมของทุกกลุ่มสาระ         
การเรียนรู้ ด าเนินการในรูปของคณะกรรมการ ซึ่งเป็นตัวแทนจากทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้   โรงเรียนได้มีการ
พัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาท้ัง ๘ ข้อ 
 ๑.๓  ด้านกระบวนการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
  ๑) ครูพัฒนาตนเองอยู่เสมอ  มีความต้ังใจ  มุ่งมั่นในการปฏิบัติหน้าท่ีอย่างเต็มเวลา และ                
เต็มความสามารถ 
  ๒) ครูจัดกิจกรรมให้นักเรียนแสวงหาความรู้จากส่ือเทคโนโลยีด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง 
  ๓) ครูให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการจัดบรรยากาศ  สภาพแวดล้อมท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้ 
  ๔) ครูจัดกิจกรรมให้นักเรียนเรียนรู้จากการคิดได้ปฏิบัติจริงด้วยวิธีการและแหล่งเรียนรู้ท่ี
หลากหลาย 
  ๕) ผลงานวิจัยในช้ันเรียนของครูทุกคน ได้รับการตรวจประเมินและค าแนะน าจาก
คณะกรรมการวิจัย 
       ๖) ครูทุกคนจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็น ส าคัญ โดยการด าเนินงาน/โครงการ/กิจกรรม
อย่างหลากหลาย  
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        ๗) ครูทุกคนต้ังใจ มุ่งมั่นในการพัฒนาการสอน โดยจัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้แสวงหาความรู้
จากส่ือ เทคโนโลยีด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง   
                  ๘) มีการน าภูมิปัญญาท้องถิ่นเข้ามามีส่วนร่วมในการ จัดกิจกรรมการเรียนรู้   
                  ๙) ครูทุกคนท าวิจัยในช้ันเรียน อย่างน้อยปีการศึกษาละ ๑ เรื่อง  

 ๑๐) ครูทุกคนได้รับการพัฒนาตามโครงการพัฒนา หลักสูตรสถานศึกษา และแผนการ    
จัดการเรียนรู้ เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาของนักเรียน   
   

 ๒. จุดควรพัฒนา 
 ๒.๑ ด้านคุณภาพผู้เรียน 
   ๑)  ควรเปิดโอกาสให้ผู้ปกครองได้มีส่วนร่วมในการเสนอความคิดเห็นในการจัดการศึกษา   
เพื่อพัฒนาผู้เรียนมากขึ้น 

   ๒) ควรสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดการศึกษาของโรงเรียน            
ให้มีความเข้มแข็ง  มีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อผลการจัดการศึกษา  และการขับเคล่ือนคุณภาพการจัดการศึกษา 

          ๓) ผู้เรียนทุกระดับช้ันยังต้องเร่งพัฒนาความสามารถ ในการอ่าน การเขียน และการส่ือสาร
ภาษาอังกฤษ และการคิดค านวณ   

          ๔) โรงเรียนควรพัฒนาระบบเครือข่ายไร้สายให้ รวดเร็ว และกว้างขวาง เพื่อบริการผู้เรียน               
ในการสืบค้นข้อมูลหรือแสวงหาความรู้จากส่ือ เทคโนโลยีได้ด้วยตนเอง 
 ๒.๒ ด้านกระบวนการบริหารและการจัดการ 
   ๑) โรงเรียนควรจัดกิจกรรมเน้นให้ผู้เรียนได้มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์  คิดสังเคราะห์ 
อย่างหลากหลาย  และใช้แหล่งเรียนรู้ในการพัฒนาตนเอง 

   ๒)  ครูควรจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนในระดับ ช้ัน ป.๑– ม.๓ ให้สามารถน าเสนออภิปรายและ
แลกเปล่ียนเรียนรู้อย่างสมเหตุสมผล และมีทักษะในการแก้ปัญหาตามสถานการณ์ได้อย่างเหมาะสม 
    ๓) ครูควรจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนในระดับช้ัน ป.๔ – ม.๓  ให้มีพฤติกรรมทัศนคติท่ีดีต่อ
ความเป็นไทย ไม่หลงใหลกับค่านิยมต่างชาติ  จนเกิดการลอกเลียนแบบ ท าให้ลืมวัฒนธรรมอันดีงามของไทย 
   ๔) โรงเรียนควรจัดการเรียนการสอนด้วยวิธีการท่ีหลากหลาย  สอดคล้องกับมาตรฐาน           
การเรียนรู้ ตัวช้ีวัดตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและฝึกให้นักเรียนได้คิดวิเคราะห์  หาความรู้จาก            
แหล่งเรียนรู้ส่ือเทคโนโลยีให้มากขึ้น และพัฒนาส่ือ  แหล่งเรียนรู้  จัดเตรียมห้องปฏิบัติการให้อยู่ในสภาพดี
และพร้อมใช้งานเสมอ 
   ๕) ครูควรวัดและประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียนด้วยวิธีท่ีหลากหลายตามสภาพจริง 
สอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้และธรรมชาติวิชา 
   ๖) ครูควรน าภูมิปัญญาท้องถิ่นให้เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมให้นักเรียนได้เรียนรู้ 
   ๗) ครูควรให้ข้อมูลย้อนกลับแก่นักเรียนทันทีเพื่อนักเรียนน าไปใช้พัฒนาตนเอง 
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๘) โรงเรียนควรสร้างเครือข่ายความร่วมมือของผู้มีส่วน เกี่ยวข้องในการจัดการศึกษาของ
โรงเรียนให้มีความเข้มแข็ง และมีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อผลการจัด การศึกษา และการขับเคล่ือนคุณภาพ            
การจัดการศึกษา  
   ๙) สถานศึกษาจัดระบบให้ครูประเมินตนเองรายบุคคลตามแผนพัฒนาตนเอง  แต่ยังขาด 
การให้ข้อมูลย้อนกลับแก่ครูในการพัฒนาตนเองในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อยกระดับคุณภาพของนักเรียน  
   ๑๐) นักเรียนมีการประเมินตนเองในการเรียนรู้  แต่ยังขาดการติดตาม  ช่วยเหลือด้าน               
การเรียนรู้ของนักเรียนเป็นรายคน 
 ๒.๓  ด้านกระบวนการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
                  ๑) ควรมีการบูรณาการภาระงาน ช้ินงาน โดยจัดท าหน่วยบูรณาการ เรื่อง การระบาดของ
โรคไวรัส  ไข้หวัด โคโรน่า COVID ๒๐๑๙ และการบูรณาการการเรียนการสอนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง หรือ  หลุมพอเพียง  
   ๒) ควรมีการประเมินคุณภาพและประสิทธิภาพของ ส่ือการสอนท่ีใช้ และมีคลังเก็บส่ือการ
เรียนรู้ 
                  ๓) ควรมีการประชุมเชิงปฏิบัติการ ในการผลิตส่ือเทคโนโลยี ให้กับครูผู้สอนทุกคน 
                  ๔) ควรมีการจัดศึกษาดูงานสถานศึกษาท่ีประสบความส าเร็จในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
เช่น การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีท าให้ผู้เรียนอ่านออก เขียนได้  และ สถานศึกษาท่ีประสบความส าเร็จ
ในการจัดกิจกรรมการสอนภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสาร 
 

 ๓. แนวทางการพัฒนาในอนาคต 
   ๑) การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นการพัฒนาผู้เรียนเป็นรายบุคคลให้ชัดเจนขึ้น 
   ๒) การส่งเสริมให้ครูเห็นความส าคัญของการจัดการเรียนรู้โดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ               
การจัดท าการวิจัยในช้ันเรียน เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้สามารถเรียนรู้ได้เต็มศักยภาพ 
   ๓) การพัฒนาบุคลากรโดยส่งเข้ารับการอบรม  แลกเปล่ียนเรียนรู้ในงานท่ีได้รับมอบหมาย  
ติดตามผลการน าไปใช้  และผลท่ีเกิดกับผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง 
   ๔) การพัฒนาสถานศึกษาให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ของชุมชน  (PLC) 

๕) โรงเรียนต้องการให้ครูเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ คือ ลดภาระงานพิเศษให้น้อยลง จัดหา
แหล่งเรียนรู้  ส่ือ อุปกรณ์ อ านวยความสะดวกในการเรียนรู้แก่ครูโดยเฉพาะ  มีการปรับเปล่ียนวัฒนธรรมการ
ท างาน เปิดรับ การเปล่ียนแปลง และส่ิงใหม่ ๆ เปิดโอกาสด้านการแสดงออกทางความคิดอย่างเสรีมากขึ้น 
สร้างแรงจูงใจ ในการเรียนรู้ร่วมกันเป็นทีม มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้ให้เพิ่มมากขึ้น ส่งเสริมกิจกรรมร่วมคิด 
ร่วมท า  เพื่อเป้าหมาย และวิสัยทัศน์ร่วมกันของโรงเรียน โดยการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ/อบรม/สัมมนา 
และศึกษาดูงานอย่างต่อเนื่อง          
    



๗๕ 
 

 
 รายงานการประเมินตนเองของโรงเรียนบ้านนาฝายนาโพธิ์                        ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑   
 

๖) โรงเรียนมุ่งพัฒนาครูและบุคลากรภายในโรงเรียนให้เป็นครูมืออาชีพ เป็นครูท่ีสอนดี            
ซึ่งคือครูท่ีจัด ประสบการณ์การเรียนรู้ให้กับนักเรียนให้มากท่ีสุด นักเรียนได้เรียนรู้จากสถานการณ์จริงและ
สถานการณ์ จ าลอง ท่ีครูเป็นผู้จัดท าขึ้น ครูใช้เทคโนโลยีสารสนเทศต่าง ๆ มาประกอบเป็นส่ือการเรียนรู้ ใช้กับ
นักเรียน ท าให้นักเรียนได้รับการพัฒนาความรู้ความสามารถมากท่ีสุด             
              ๗) โรงเรียนมุ่งพัฒนาส่ิงแวดล้อมของโรงเรียน พัฒนาห้องเรียนให้เป็น E-classroom          
มีโสตทัศนูปกรณ์ ท่ีเอื้อต่อการจัดการเรียนการสอนของครูและนักเรียน เช่น เครื่องฉายภาพ เครื่องเสียง 
โทรทัศน์ เป็นต้น  ท าให้ครูสามารถจัดการเรียนรู้ท่ีหลากหลาย นักเรียนได้รับความรู้อย่างเต็มท่ี นอกจากนั้น
โรงเรียนยังมีการพัฒนา แหล่งเรียนรู้ภายใน อาทิ ห้องภูมิปัญญาท้องถิ่น ห้องอาเซียน ห้องสมุด ซึ่งจะมีมุม
หนังสือ มุมมัลติมีเดีย มุมสืบค้น ข้อมูล (คอมพิวเตอร์) ให้บริการกับนักเรียน นักเรียนสามารถแสวงหาความรู้
ด้วยตนเองได้             

         ๘) โรงเรียนมีการประสานการระดมทรัพยากร โดยประสานทุกภาคส่วนเพื่อระดับทรัพยากร 
ต่าง ๆ ท้ัง ความคิด ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา การปรับปรุงคุณภาพด้านต่าง ๆ ของโรงเรียน  รวมถึงการ
ระดมงบประมาณ  เพื่อใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน พัฒนาความรู้ความสามารถของบุคลากรภายใน
โรงเรียนและน ามาใช้ ในการสร้างขวัญก าลังใจให้กับครูและบุคลากรภายในโรงเรียน 
   ๙) พัฒนากระบวนการด าเนินงานและการบริหารจัดการ  เพื่อพัฒนาคุณภาพการจัด
การศึกษาของ สถานศึกษาให้เกิดสัมฤทธิ์ผลตามวิสัยทัศน์ ปรัชญา  จุดเน้นและเป้าหมายท่ีก าหนดขึ้น                
เพื่อส่งเสริมพัฒนาผู้เรียน อย่างรอบด้าน โดยการมีส่วนร่วมของผู้บริหาร ครู บุคลากร ผู้ปกครอง ชุมชนและ
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง  เพื่อส่งผลสะท้อนความเป็นเอกลักษณ์ของโรงเรียน จนเป็นท่ียอมรับของชุมชนและ
ท้องถิ่น   
   ๑๐) ส่งเสริมสุขภาพอนามัยและความปลอดภัยของผู้เรียน  ตามสุขบัญญัติ ๑๐ ประการ  
โดยความร่วมมือ ของทุกฝ่ายท่ีเกี่ยวข้อง  เพื่อให้ผู้เรียนรู้จักดูแลตนเองให้มีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง  รู้จักรักษา
สุขภาพอนามัยส่วนตน  และมีสุขภาพจิตท่ีดี  
 

 ๔. ความต้องการและการช่วยเหลือ 
          ๑) การพัฒนาครูผู้สอนในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ท่ีสอดคล้องกับการพัฒนาผู้เรียนใน
ศตวรรษท่ี ๒๑ 
   ๒) การสร้างข้อสอบท่ีสอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้ตามแนวทางของการประเมิน       
NT,  O-NET, และ PISA 
   ๓) การจัดสรรครูผู้สอนให้ตรงตามวิชาเอกท่ีโรงเรียนมีความต้องการและจ าเป็น 

      ๔) โรงเรียนต้องการระดมทรัพยากรต่าง ๆ เพื่อใช้ในการพัฒนาด้านต่าง ๆ ของโรงเรียน   
      ๕) โรงเรียนต้องการบุคลากรเพิ่มเติม เพื่อให้การบริหารจัดการด้านต่าง ๆ ของโรงเรียนมี
ความคล่องตัวมากยิ่งขึ้น    



๗๖ 
 

 
 รายงานการประเมินตนเองของโรงเรียนบ้านนาฝายนาโพธิ์                        ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑   
 

            ๖) ขอรับการสนับสนุนวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ ให้ความรู้ค าปรึกษาในด้านเทคนิคการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอน  การวัดและประเมินผลผู้เรียนด้วยเทคนิคท่ีหลากหลาย เทคนิคการสอนทักษะ           
การคิดเช่ือมโยง เพื่อพัฒนาผู้เรียนได้เติมเต็มตามศักยภาพ     
            ๗) ผู้ปกครอง ชุมชน หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง ให้ความร่วมมือสนับสนุนส่งเสริมกิจกรรมของ
โรงเรียนเพิ่มมากยิ่งขึ้น  เพื่อหาแนวทางแก้ปัญหา พัฒนา และส่งเสริมผู้เรียนร่วมกันระหว่างบ้าน โรงเรียน 
และชุมชนอย่างต่อเนื่อง  เพื่อพัฒนาให้ผู้เรียนมีคุณภาพสอดคล้องกับความต้องการของชุมชนและประเทศชาติ
ต่อไป 
 

 ๕. ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม 
          สถานศึกษาควรมีข้อมูลพื้นฐานสถานศึกษาให้ชัดเจนท้ัง ด้านท่ีต้ัง การติดต่อส่ือสาร ประวัติโดยสังเขป  
ด้านการจัดการศึกษา สภาพชุมชน สภาพทาง  

 
 
 

  



๗๗ 
 

 
 รายงานการประเมินตนเองของโรงเรียนบ้านนาฝายนาโพธิ์                        ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑   
 

 

ภาคผนวก 

 
๑. ประกาศตามมาตรฐานการศึกษาและก าหนดค่าเป้าหมายการศึกษาสถานศึกษา              

ระดับการศึกษาปฐมวัย 
- มาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย 
- การก าหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

๒. ประกาศตามมาตรฐานการศึกษาและก าหนดค่าเป้าหมายการศึกษาสถานศึกษา              
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

- มาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
- การก าหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

๓. ข้อมูลผลการ SWOT เพื่อก าหนดทิศทางโรงเรียน 
๔. ค าสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษา 

ระดับการศึกษาปฐมวัยและการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 
๕. หนังสือเชิญผู้ทรงคุณวุฒิเป็นกรรมการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา  

ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 
๖. ค าสั่งมอบหมายหน้าที่ให้ข้าราชการครูปฏิบัติหน้าที่ ภารกิจงาน ๔ กลุ่มงาน 
๗. ค าสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการนิเทศภายในโรงเรียน 
๘. ตัวอย่างจดหมายข่าวประชาสัมพันธ์งานโรงเรียน  

 ๙. เปรียบเทียบเป้าหมายปีการศึกษา ๒๕๖๒ และผลการประเมินปีการศึกษา ๒๕๖๓        
   - ระดับการศึกษาปฐมวัย 

   - ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
๑๐. เปรียบเทียบผลการประเมิน RT NT และ O-NET ปีการศึกษา ๒๕๖๒ และ ๒๕๖๓ 
๑๑. หลักฐาน ข้อมูลส าคัญที่แสดงเกียรติยศและผลงานดีเด่นของสถานศึกษา 
๑๒. ข้อมูลผลการประเมินคุณภาพภายนอกจาก สมศ. รอบ ๓ 
   - ระดับการศึกษาปฐมวัย 
   - ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
๑๓. บันทึกการให้ความเห็นชอบรายงานของคณะกรรมการสถานศึกษา 
๑๔. คณะกรรมการจัดท ารายงานการประเมินตนเอง (SAR) 

  



๗๘ 
 

 
 รายงานการประเมินตนเองของโรงเรียนบ้านนาฝายนาโพธิ์                        ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑   
 

๑. ประกาศตามมาตรฐานการศึกษาและก าหนดค่าเป้าหมายการศึกษาสถานศึกษา ระดับการศึกษาปฐมวัย 

 
ประกาศโรงเรียนบ้านนาฝายนาโพธิ ์

เร่ือง  ก าหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  
 ระดับการศึกษาปฐมวัย เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 

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

 โดยท่ีมีประกาศใช้กฎกระทรวงว่าด้วยระบบ  หลักเกณฑ์  และวิธีการประกันคุณภาพ
การศึกษา พ.ศ.๒๕๕๓  นโยบายการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษท่ีสองท่ีก าหนดเป้าหมายและยุทธศาสตร์ใน
การพัฒนาคุณภาพคนไทยและการศึกษาไทยในอนาคต  นโยบายปฏิรูประบบการประเมินและการประกัน
คุณภาพการศึกษา  ประกาศคณะกรรมการการประกันคุณภาพภายในระดับการศึกษาปฐมวัย เรื่องก าหนด
หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการประกันคุณภาพภายในระดับการศึกษาปฐมวัย ประกอบกับประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ  เรื่อง  ให้ใช้มาตรฐานการศึกษาปฐมวัยเพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา  
ฉบับลงวันท่ี  ๑๑  ตุลาคม  ๒๕๕๙  โรงเรียนบ้านนาฝายนาโพธิ์  และปรับมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
ระดับปฐมวัย จากการมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้อง  ท้ังบุคลากรทุกคนในโรงเรียน  ผู้ปกครอง และชุมชนให้
เหมาะสมและสอดคล้องกัน  เพื่อน าไปสู่การพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาปฐมวัย               
การประเมินคุณภาพภายในและรองรับการประเมินคุณภาพภายนอก โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานในการประชุมครั้งท่ี ๕/๒๕๖๒ เมื่อวันท่ี ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๒  เพื่อให้การพัฒนา
คุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนบ้านนาฝายนาโพธิ์ มีคุณภาพและมาตรฐานจึงก าหนดค่า
เป้าหมายการพัฒนาคุณภาพ ตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  ระดับการศึกษา ปฐมวัย                      
ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้ 
 

                       ประกาศ ณ วันท่ี  ๑๕  พฤษภาคม  พ.ศ.๒๕๖๓ 

                                                             

 

 

                                                              ( ดร.วิไลพร   ศรีจันทร์หล้า ) 
                                                        ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านนาฝายนาโพธิ์ 
  



๗๙ 
 

 
 รายงานการประเมินตนเองของโรงเรียนบ้านนาฝายนาโพธิ์                        ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑   
 

การก าหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  
เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา  ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 

เร่ือง  ก าหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  ระดับการศึกษาปฐมวัย 
 

ตารางที่ ๑๙ แสดงการก าหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  ระดับการศึกษาปฐมวัย 

 

มาตรฐาน / ประเด็นการพิจารณา 
ค่าเป้าหมายมาตรฐาน/ 
ประเด็นการพิจารณา 

มาตรฐานที่  ๑  คุณภาพของเด็ก ดีเลิศ 
๑.๑ มีการพัฒนาด้านร่างกาย  แข็งแรง  มีสุขนิสัยท่ีดี  และดูแลความปลอดภัยของ  
      ตนเองได้ 

ยอดเย่ียม 

๑.๒ มีการพัฒนาด้านอารมณ์  จิตใจ  ควบคุม  แลและแสดงงอออกทางอารมณ์ได้ ดีเลิศ 
๑.๓ มีการพัฒนาการด้านสังคม  ช่วยแหลือตนเอง  และเป็นสมาชิกท่ีดีของสังคม ดีเลิศ 
๑.๔ มีพัฒนาการด้านสติปัญญา  ส่ือสารได้  มีทักษะการคิดพื้นฐานและแสวงหาความรู้ได้ ดีเลิศ 
มาตรฐานที่  ๒  กระบวนการบริหารและจัดการ ดีเลิศ 
๒.๑  มีหลักสูตรครอบคลุมพัฒนาการท้ัง ๔ ด้าน  สอดคล้องกับบริบทขอองท้องถิ่น ยอดเย่ียม 
๒.๒  จัดครูให้เพียงพอกับช้ันเรียน ดี 
๒.๓  ส่งเสริมให้ครูมีความเช่ียวชาญด้านกากรรจัดประสบการณ์ ดีเลิศ 
๒.๔  จัดสภาพแวดล้อมและส่ือเพื่อการเรียนรู้  อย่างปลอดภัย  และเพียงพอ ดีเลิศ 
๒.๕  ให้บริการส่ือเทคโนโลยีสารสนเทศและส่ือการเรียนรู้เพื่อสนับสนุนการจัดประสบการณ์ ยอดเย่ียม 
๒.๖  มีระบบบริหารคุณภาพที่เปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วม ดีเลิศ 
มาตรฐานที่  ๓  การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นส าคัญ ดีเลิศ 
๓.๑  จัดประสบการณ์ท่ีส่งเสริมให้เด็กมีการพัฒนาการทุกด้านอย่างสมดุลเต็มศักยภาพ ดีเลิศ 
๓.๒  สร้างโอกาสให้เด็กได้รับประสบการณ์ตรง  เล่นและปฏิบัติอย่างมีความสุข ยอดเย่ียม 
๓.๓  จัดบรรยากาศท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้ใช้ส่ือเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมกับวัย ดีเลิศ 
๓.๔  ประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริงแลน าผลประเมินพัฒนาการเด็ก  ไปปรับปรุง 
       การจัดประสบการณ์และพัฒนาเด็ก 

ดีเลิศ 

 
  



๘๐ 
 

 
 รายงานการประเมินตนเองของโรงเรียนบ้านนาฝายนาโพธิ์                        ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑   
 

๒. ประกาศตามมาตรฐานการศึกษาและก าหนดค่าเป้าหมายการศึกษาสถานศึกษา ระดับการศึกษา              
ขั้นพื้นฐาน 

 
ประกาศโรงเรียนบ้านนาฝายนาโพธิ ์

เร่ือง  ก าหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  
 ระดับการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  เพือ่การประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 

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

 โดยท่ีมีประกาศใช้กฎกระทรวงว่าด้วยระบบ  หลักเกณฑ์  และวิธีการประกันคุณภาพ
การศึกษา พ.ศ.๒๕๕๓  นโยบายการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษท่ีสองท่ีก าหนดเป้าหมายและยุทธศาสตร์ใน
การพัฒนาคุณภาพคนไทยและการศึกษาไทยในอนาคต  นโยบายปฏิรูประบบการประเมินและการประกัน
คุณภาพการศึกษา  ประกาศคณะกรรมการการประกันคุณภาพภายในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน                       
เรื่องก าหนดหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการประกันคุณภาพภายในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
ประกอบกับประกาศกระทรวงศึกษาธิการ  เรื่อง  ให้ใช้มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการประกันคุณภาพ
ภายในของสถานศึกษา  ฉบับลงวันท่ี  ๑๑  ตุลาคม  ๒๕๕๙  โรงเรียนบ้านนาฝายนาโพธิ์  และปรับมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  จากการมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้อง  ท้ังบุคลากรทุกคนใน
โรงเรียน  ผู้ปกครอง  และชุมชนให้เหมาะสมและสอดคล้องกัน  เพื่อน าไปสู่การพัฒนาคุณภาพการศึกษาตาม
มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน  การประเมินคุณภาพภายในและรองรับการประเมินคุณภาพภายนอก โดย
ความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐานในการประชุมครั้งท่ี ๕/๒๕๖๒  เมื่อวันท่ี ๑๓ ธันวาคม 
๒๕๖๒  เพื่อให้การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนบ้านนาฝายนาโพธิ์ มีคุณภาพและ
มาตรฐานจึงก าหนดค่าเป้าหมายการพัฒนาคุณภาพ ตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  ระดับการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน  ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้ 
 

                       ประกาศ ณ วันท่ี  ๑๕  พฤษภาคม  พ.ศ.๒๕๖๓ 

                                                             

 

 

                                                              ( ดร.วิไลพร   ศรีจันทร์หล้า ) 
                                                        ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านนาฝายนาโพธิ์ 



๘๑ 
 

 
 รายงานการประเมินตนเองของโรงเรียนบ้านนาฝายนาโพธิ์                        ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑   
 

การก าหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา  ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 

เร่ือง  ก าหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 

ตารางที่ ๒๐ แสดงการก าหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  ระดับการศึกษา                 
ขั้นพื้นฐาน 

 

มาตรฐาน / ประเด็นการพิจารณา 
ค่าเป้าหมายมาตรฐาน/ 
ประเด็นการพิจารณา 

มาตรฐานที่  ๑  คุณภาพของผู้เรียน ดีเลิศ 
๑.๑  ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน ดีเลิศ 
     ๑)  มีความสามารถในการอ่าน  การเขียน  การส่ือสารและการคิดค านวณ ดีเลิศ 
     ๒)  มีความสามารถในการวิเคราะห์และคิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย   
         แลกเปล่ียนความคิดเห็น และแก้ปัญหา 

ดีเลิศ 

     ๓)  มีความสามารในการสร้างนวัตกรรม ดีเลิศ 
     ๔)  มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และการส่ือสาร ดีเลิศ 
     ๕)  มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา ยอดเย่ียม 
     ๖)  มีความรู้  ทักษะพื้นฐานและเจตคติท่ีดีต่องานอาชีพ ยอดเย่ียม 
๑.๒  คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน ดีเลิศ 
     ๑)  การมีคุณลักษณะและค่านิยมท่ีดีตามท่ีสถานศึกษาก าหนด ยอดเย่ียม 
     ๒)  ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย ยอดเย่ียม 
     ๓)  การยอมรับท่ีจะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย ดีเลิศ 
     ๔)  สุขภาวะทางร่างกายและลักษณะจิตสังคม ยอดเย่ียม 
มาตรฐานที่  ๒  กระบวนการบริหารและจัดการ ดีเลิศ 
๒.๑  การมีเป้าหมาย  วิสัยทัศน์  และพันธกิจท่ีสถานศึกษาก าหนดชัดเจน ยอดเย่ียม 
๒.๒  มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา ดีเลิศ 
๒.๓  ด าเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสุตรสถานศึกษา 
      และทุกกลุ่มเป้าหมาย 

ดีเลิศ 

๒.๔  พัฒนาครูและบุคลกรให้มีความเช่ียวชาญทางวิชาชีพ ดีเลิศ 
๒.๕  จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมท่ีเอื้อต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคูณภาพ ดีเลิศ 
๒.๖  จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัด 
       การเรียนรู้ 

ยอดเย่ียม 



๘๒ 
 

 
 รายงานการประเมินตนเองของโรงเรียนบ้านนาฝายนาโพธิ์                        ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑   
 

มาตรฐาน / ประเด็นการพิจารณา 
ค่าเป้าหมายมาตรฐาน/ 
ประเด็นการพิจารณา 

มาตรฐานที่  ๓  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ดีเลิศ 
๓.๑  จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง  และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ 
       ในชีวิตได้ 

ยอดเย่ียม 

๓.๒  ใช้ส่ือ  เทคโนโลยีสารสนเทศ  และแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้ ดีเลิศ 
๓.๓  มีการบริหารจัดการช้ันเรียนเชิงบวก ดีเลิศ 
๓.๔  ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และน าผลมาพัฒนาผู้เรียน ดีเลิศ 
๓.๕  มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุง 
       การจัดการเรียนรู้ 

ยอดเย่ียม 

 
  



๘๓ 
 

 
 รายงานการประเมินตนเองของโรงเรียนบ้านนาฝายนาโพธิ์                        ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑   
 

๓. ข้อมูลผลการ SWOT เพื่อก าหนดทิศทางโรงเรียน 

การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างสภาพแวดล้อมภายในและภายนอก (MATRIX) 
โรงเรียนบ้านนาฝายนาโพธิ์ อ าเภอบ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น  ประจ าปีพุทธศักราช ๒๕๖๓ 
จากการสรุปผลการวิ เคราะห์สภาพแวดล้อมสถานศึกษา ของ โรงเรียนบ้านนาฝายนาโพธิ์              

อ าเภอบ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น สามารถน ามาวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างสภาพแวดล้อมภายในและ
ภายนอก (MATRIX) ได้ดังนี้ 

สถานภาพของโรงเรียนบ้านนาฝายนาโพธิ์ อยูใ่นต าแหน่ง (STARS) "เอื้อและแข็ง" 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
แผนภูมิภาพที่ ๓ แสดงการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างสภาพแวดล้อมภายในและภายนอก (MATRIX)  
                    โรงเรียนบ้านนาฝายนาโพธิ์ อ าเภอบ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น  ประจ าปีพุทธศักราช ๒๕๖๓ 

 
 
 

  O(+)         

  
 

        

           

  P M2P M3P S1P S2P M1P M4P   

  T M2T M3T S1T S2T M1T M4T   

  S M2S M3S S1S S2S M1S M4S   

 W (-)          S (+) 

   E M2E M3E S1E S2E M1E M4E   

           

  T(-)         



๘๔ 
 

 
 รายงานการประเมินตนเองของโรงเรียนบ้านนาฝายนาโพธิ์                        ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑   
 

 
 

 

 
 
 
 
 

 
ภาพท่ี ๑ แสดงสถานภาพของโรงเรียนบ้านนาฝายนาโพธิ์ อ าเภอบ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น 

 
สรุปผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมสถานศึกษา 

 

โรงเรียนบ้านนาฝายนาโพธิ์ อ าเภอบ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น อยู่ในต าแหน่งดาวรุ่ง(STARS) 
“เอื้อและแข็ง” 

จากผลการวิเคราะห์ สภาพแวดล้อมภายใน และสภาพแวดล้อมภายนอกของโรงเรียนบ้านนาฝาย -          
นาโพธิ์ อ าเภอบ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น สรุปได้ว่า โรงเรียนบ้านนาฝายนาโพธิ์ มีสมรรถนะภายในท่ี เข้มแข็ง 
สามารถน าเป็นประโยชน์ในการท างานให้บรรลุวัตถุประสงค์ และมีสภาพแวดล้อมภายนอก โดยรวมท่ีเอื้อต่อ
การพัฒนางานให้มีประสิทธิภาพ และเป็นประโยชน์ต่อองค์กร ท าให้การท างานขององค์กรบรรลุวัตถุประสงค์ 
เหมาะสมต่อการวางแผนพัฒนาการศึกษาในทิศทาง เร่งพัฒนางาน บุกไปข้างหน้า  เพราะโรงเรียนอยู่ใน
ต าแหน่งดาวรุ่ง (STARS)“เอื้อและแข็ง” จากผลจาการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างสภาพแวดล้อมภายใน
และภายนอก (MATRIX) จ านวนท้ังส้ิน ๒๔ คู่ พบว่า มีความสัมพันธ์ระหว่างสภาพแวดล้อมภายในและ
ภายนอก (MATRIX) จ านวน ๑๘ คู่ อยู่ในต าแหน่งดาวรุ่ง (STARS) "เอื้อและแข็ง" จึงต้องเร่งสร้าง               
ความเจริญเติบโต สร้าง ส่งเสริม สนับสนุน และเพิ่ม ซ่ึงมีความสัมพันธ์ระหว่างสภาพแวดล้อมภายในและ
ภายนอก (MATRIX) จ านวน ๖ คู่ อยู่ในต าแหน่งวัวแม่ลูกอ่อน(CASH COW) “ไม่เอื้อแต่แข็ง” ชะลอ 
ปรับปรุง พัฒนา ไม่ขยาย ประสานความร่วมมือ ขอรับการสนับสนุน ไม่มีคู่ใดอยู่ในต าแหน่ง (Question 
marks) "สภาพปัญหา" ปรับปรุง พัฒนา แก้ไข ทบทวน ประสานความร่วมมือ ขอรับการสนับสนุน และไม่มี            
คู่ใด อยู่ในต าแหน่ง (Dogs Situation) สุนับจนตรอก “ไม่เอื้อและอ่อน” เลิก/ลดภารกิจบางด้านท่ีมีจุดอ่อน 
และ  ภัยคุกคาม  หรือ คิดใหม่ ท าใหม่ เลิก ลด ถ่ายโอน  ปรับ เปล่ียน Re-engineering   

ท้ังนี้ จากผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมของโรงเรียนบ้านนาฝายนาโพธิ์ อ าเภอบ้านฝาง จังหวั ด
ขอนแก่น ดังกล่าว น าไปเป็นข้อมูลหลักในการก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ ยุทธศาสตร์ ทิศทาง            
การพัฒนา และแผนพัฒนาการศึกษาของโรงเรียนต่อไป 



๘๕ 
 

 
 รายงานการประเมินตนเองของโรงเรียนบ้านนาฝายนาโพธิ์                        ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑   
 

๔. ค าสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาปฐมวัยและ

การศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 

 

ค าส่ังโรงเรียนบ้านนาฝายนาโพธิ์ 
ท่ี   ๑๒ / ๒๕๖๔ 

เรื่อง   แต่งต้ังคณะกรรมการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ประจ าปีการศึกษา  ๒๕๖๓ 
************************************* 

  ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๔๒ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี ๒)          

พ.ศ.๒๕๔๘ ได้ก าหนดความมุ่งหมายและหลักการส าคัญในการจัดการศึกษา ให้มีการก าหนดมาตรฐาน

การศึกษาและจัดระบบการประกันคุณภาพการศึกษา มาตรา ๔๗  ก าหนดให้มีระบบการประกันคุณภาพ

การศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับ ประกอบด้วยระบบการประกันคุณภาพภายใน

และระบบประกันคุณภาพภายนอก  มาตรา ๔๘ ก าหนดให้หน่วยงานต้นสังกัดและสถานศึกษาจัดให้มีระบบ

การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาและให้ถือว่าการประกันคุณภาพภายใน เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการ

บริหารจัดการศึกษาท่ีต้องด าเนินการอย่างต่อเนื่อง  เพื่อให้การด าเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย อาศัย

อ านาจตามความในมาตรา ๒๗  แห่งพระราชบัญญัติระเบียบราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ข้อ ๑ 

เรื่องการบังคับบัญชาข้าราชการและบุคลากรในสถานศึกษา แต่งต้ังบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนปฏิบัติ

หน้าท่ี ดังต่อไปนี้ 

       ๑. คณะกรรมการอ านวยการประกันคุณภาพการศึกษา  ประกอบด้วย 

   ๑.๑ ดร.วิไลพร  ศรีจันทร์หล้า        ผู้อ านวยการสถานศึกษา  ประธานกรรมการ 
                  ๑.๒ นายรักไทย  ละทัยนิล            ครูช านาญการพิเศษ       กรรมการ                
   ๑.๓ นางภัทรพร  มาสุ่ม               ครูช านาญการพิเศษ      กรรมการ 
   ๑.๔ นางประหยัด  ละทัยนิล         ครูช านาญการพิเศษ       กรรมการ               
   ๑.๕ นายสายัณห์  วันนา              ครูช านาญการพิเศษ      กรรมการและเลขานุการ 

 



๘๖ 
 

 
 รายงานการประเมินตนเองของโรงเรียนบ้านนาฝายนาโพธิ์                        ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑   
 

 มีหน้าที่   
  ๑. ก าหนดนโยบาย หลักเกณฑ์ และแนวปฏิบั ติต่างๆเพื่อส่งเสริม ส นับสนุนพัฒนา 
ด าเนินงานเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษา 
  ๒. เสนอแนวทางในการวางระเบียบ ข้อบังคับ และประกาศท่ีเกี่ยวข้องกับมาตรฐานในการ
ประกันคุณภาพภายใน  
  ๓. ก ากับติดตาม และให้ความเห็น ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการด าเนินการประกันคุณภาพ
ภายใน 
  ๔. สนับสนุนให้มีการพัฒนาคุณภาพ การตรวจ ติดตามคุณภาพและประเมินตนเองโดยถือว่า
การประกันคุณภาพภายในเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารซึ่งเป็นกระบวนการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
อย่างต่อเนื่อง 
 

๒. คณะกรรมการด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ประกอบด้วย 

 ๒.๑ ดร.วิไลพร  ศรีจันทร์หล้า ผู้อ านวยการสถานศึกษา ประธานกรรมการ 
 ๒.๒ นางภัทรพร  มาสุ่ม ครูช านาญการพิเศษ  กรรมการ 
 ๒.๓ นางบรรจง  สมานมิตร ครูช านาญการพิเศษ  กรรมการ 
 ๒.๔ นงทรัพย์ทวี  พาสส์ ครูช านาญการพิเศษ  กรรมการ 
 ๒.๕ นางสาวกนกวรรณ  แก้วดอนหัน     ครูช านาญการ            กรรมการ           
 ๒.๖ นางสาวธิดารัตน์  แซ่เจ็ง           ครูผู้ช่วย                   กรรมการ             
                 ๒.๗ นายสายัณห์  วันนา ครูช านาญการพิเศษ กรรมการและเลขานุการ              
                 ๒.๘ นางสาววัฒนา  แสงชาลี             เจ้าหน้าท่ีธุรการ  ผู้ช่วยกรรมการและเลขานุการ 

 มีหน้าที่  
       ๑. จัดท าแนวทาง และวิธีการประกันคุณภาพภายในด้านการพัฒนาคุณภาพการศึกษา               

การติดตามและการประเมินคุณภาพการศึกษา 
                 ๒. พัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพภายใน เพื่อใช้ก ากับ ตรวจสอบ และประเมิน
คุณภาพการศึกษาให้มีประสิทธิภาพและภายใต้กรอบนโยบายและหลักการ 

 ๓. ด าเนินการให้มีการให้มีการจัดท ามาตรฐาน ตัวบ่งช้ีคุณภาพ ในการพัฒนาคุณภาพตาม             
พันธกิจของโรงเรียนให้ครบถ้วน  ตามมาตรฐานการประกันคุณภาพภายใน   ของส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพื้นฐานและการประกันคุณภาพภายนอกของส านักงานรับรองมาตรฐานและการประเมินคุณภาพ
การศึกษา (สมศ.)  

๔. ด าเนินการให้มีการจัดท าคู่มือการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 



๘๗ 
 

 
 รายงานการประเมินตนเองของโรงเรียนบ้านนาฝายนาโพธิ์                        ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑   
 

๕. พิจารณา ทบทวน ตรวจสอบ รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษาเพื่อเสนอต่อ
คณะกรรมการอ านวยการ 

๖. ด าเนินการให้มีการจัดท ารายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา เสนอต่อหน่วยงานต้น
สังกัดเป็นประจ าทุกปี (ภายใน ๑๒๐ วัน นับจากวันส้ินปีการศึกษา) 
       ๗. ด าเนินการให้มีการเผยแพร่ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาให้หน่วยงานท้ังภายในและ
ภายนอกสถานศึกษา 

      ๘. ก าหนดมาตรฐาน การพัฒนาคุณภาพ การตรวจสอบ และการประเมินคุณภาพของ
สถานศึกษาเพื่อน าไปสู่การปฏิบัติ 
       ๓. คณะกรรมการติดตาม ทบทวนการด าเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ประกอบด้วย 

   ๓.๑ ดร.วิไลพร  ศรีจันทร์หล้า       ผู้อ านวยการสถานศึกษา ประธานกรรมการ 
                  ๓.๒ นายรักไทย  ละทัยนิล        ครูช านาญการพิเศษ       กรรมการ                
   ๓.๓ นางภัทรพร  มาสุ่ม             ครูช านาญการพิเศษ      กรรมการ 
   ๓.๔ นางประหยัด  ละทัยนิล         ครูช านาญการพิเศษ      กรรมการ               
   ๓.๕ นายสายัณห์  วันนา             ครูช านาญการพิเศษ      กรรมการและเลขานุการ 

มีหน้าที่ 
๑. ก าหนดตัวบ่งช้ีในการประกันคุณภาพการศึกษาของกลุ่มงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ และงาน

กิจกรรมท่ีเกี่ยวข้องให้สอดคล้องกับมาตรฐานและตัวบ่งช้ีของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
๒. วางแผนการด าเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาของกลุ่มงาน และกลุ่มสาระ               

การเรียนรู้ 
๓. ติดตามทบทวนการด าเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของกลุ่มงานและกลุ่มสาระ

การเรียนรู้ 
๔. เตรียมเอกสารและหลักฐานต่างๆ รวมถึงการเตรียมบุคลากร เพื่อรอรับการติดตามและ

ประเมินคุณภาพทั้งภายในและภายนอก 
๕. จัดท าแนวประเมินของกลุ่มงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ หรือกิจกรรมท่ีด าเนินงานตาม

แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ส่งเสริม ควบคุมและประเมินคุณภาพการศึกษาของกลุ่มงานและกลุ่มสาระ         
การเรียนรู้เมื่อส้ินภาคเรียนของปีการศึกษา 

๖. จัดท ารายงานผลการด าเนินงานและข้อเสนอแนะ วิธีการปรับปรุงคุณภาพการศึกษาของกลุ่ม
งานและกลุ่มสาระการเรียนรู้เมื่อส้ินภาคเรียนของปีการศึกษา 

๗. ปฏิบัติหน้าท่ีอื่นๆ ท่ีได้รับมอบหมายเกี่ยวกับงานประกันคุณภาพการศึกษา 
      



๘๘ 
 

 
 รายงานการประเมินตนเองของโรงเรียนบ้านนาฝายนาโพธิ์                        ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑   
 

๔. คณะกรรมการรวบรวมสารสนเทศระบบประกันคุณภาพการศึกษา    ประกอบด้วย 

 ๔.๑ นายสายัณห์  วันนา             ครูช านาญการพิเศษ       ประธานกรรมการ 
               ๔.๒ นายรักไทย  ละทัยนิล        ครูช านาญการพิเศษ       รองประธานกรรมการ                
 ๔.๓ นางภัทรพร  มาสุ่ม             ครูช านาญการพิเศษ      รองประธานกรรมการ 
 ๔.๔ นางประหยัด  ละทัยนิล         ครูช านาญการพิเศษ      รองประธานกรรมการ               
 ๔.๕ นางบรรจง  สมานมิตร  ครูช านาญการพิเศษ   กรรมการ 
 ๔.๖ นางสาวอภิญญา  ธุนันทา ครูช านาญการพิเศษ   กรรมการ 
 ๔.๗ นางทรัพย์ทวี  พาสส์ ครูช านาญการพิเศษ  กรรมการ 
 ๔.๘ นางสาวกนกวรรณ  แก้วดอนหัน   ครูช านาญการ             กรรมการ  
 ๔.๙ นายสรเทพ  แมนเมือง            ครูช านาญการ              กรรมการ 
 ๔.๑๐ นางสาวอุไรภรณ์  ป้องปาน         ครู                            กรรมการ 
 ๔.๑๑ นางสาวรินดา  โพธิ์ศรี          ครูผู้ช่วย           กรรมการ  
 ๔.๑๒ นางสุกัญญา  ศิลธรรม        ครูผู้ช่วย               กรรมการ      
                ๔.๑๓ นายพัชรพล  พฤษการณ์         ครู                     กรรมการและเลขานุการ              
                ๔.๑๔ นางสาวธิดารัตน์  แซ่เจ็ง        ครูผู้ช่วย              ผู้ช่วยกรรมการและเลขานุการ 

 มีหน้าที่   
     ๑. ด าเนินการให้มีการจัดท าข้อมูลสารสนเทศให้ครบถ้วนตามมาตรฐานการประกันคุณภาพ
ภายในและภายนอกของส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) 
     ๒. รายงานและสรุปผลการด าเนินงานตามมาตรฐาน เพื่อจัดท ารายงานการประเมินตนเอง 
     ๓. พิจารณา ทบทวน ตรวจสอบ รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา เพื่อให้มีข้อมูล
รายงานผลย้อนกลับในการน าไปใช้เพื่อการพัฒนางานต่อไป  

     ให้ผู้ท่ีได้รับการแต่งต้ังตามค าส่ัง  ปฏิบัติหน้าท่ีท่ีได้รับมอบหมายอย่างเต็มความสามารถและเกิด
ประโยชน์สูงสุดต่อทางราชการ 

              ท้ังนี้  ต้ังแต่บัดนี้เป็นต้นไป 

    ส่ัง  ณ  วันท่ี  ๒๐  เดือน มีนาคม  พ.ศ.๒๕๖๔ 
 

ลงช่ือ    
                               (ดร.วิไลพร   ศรีจันทร์หล้า) 
                                            ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านนาฝายนาโพธิ์ 

๗



๘๙ 
 

 
 รายงานการประเมินตนเองของโรงเรียนบ้านนาฝายนาโพธิ์                        ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑   
 

 
 

ค าส่ังโรงเรียนบ้านนาฝายนาโพธิ์ 
ท่ี  ๑๓ / ๒๕๖๔ 

เรื่อง  แต่งต้ังคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินคุณภาพภายใน โรงเรียนบ้านนาฝายนาโพธิ์ 
 ปีการศึกษา  ๒๕๖๓  ระดับการศึกษาปฐมวัยและระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

………………………………………….. 
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.  ๒๕๔๒  หมวด ๖  ว่าด้วยมาตรฐานและการประกันคุณภาพ

การศึกษามาตรา ๔๗  ให้มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษา  เพื่อพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
ทุกระดับ  ประกอบด้วยระบบประกันภายในและระบบการประกันคุณภาพภายนอก  ระบบ  หลักเกณฑ์ และ
วิธีการประกันคุณภาพการศึกษาให้เป็นไปตามท่ีก าหนดในกฎกระทรวง  มาตรา ๔๘  ให้หน่วยงานต้นสังกัด
และสถานศึกษา  จัดให้มีระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา  และให้ถือว่าการประกันคุณภาพภายใน  
เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษาท่ีต้องด าเนินการอย่างต่อเนื่อง  และตามกฎกระทรวงว่าด้วย
ระบบ  หลักเกณฑ์และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา  พ.ศ. ๒๕๕๓  หมวด ๒  การประกันคุณภาพภายใน
ของสถานศึกษาท่ีก าหนดให้มีคณะกรรมการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา เป็นกลไกหลัก  ในการ
ขับเคล่ือนการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาให้ได้มาตรฐานอย่างเป็นระบบ  มีประสิทธิภาพ  อันส่งผลต่อการ
ยกระดับคุณภาพการศึกษา  โดยมีการจัดท ารายงานประจ าปี  เสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัด  หน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้องและเปิดเผยต่อสาธารณชน  เพื่อน าไปสู่การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา และเพื่อรองรับ
การประกันคุณภาพภายนอก  โรงเรียนบ้านนาฝายนาโพธิ์จึงแต่งต้ังบุคคลในท้ายค าส่ังนี้เป็นคณะกรรมการ
ประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา  เพื่อท าการประเมินมาตรฐานการศึกษาปฐมวัย  และมาตรฐานการศึกษา
ขั้นพื้นฐานให้แล้วเสร็จ  ดังต่อไปนี้ 

 ๑. คณะกรรมการอ านวยการ  ประกอบด้วย 

                  ๑.๑ ดร.วิไลพร  ศรีจันทร์หล้า            ผู้อ านวยการสถานศึกษา    ประธานกรรมการ 
                  ๑.๒ นายรักไทย  ละทัยนิล                ครูช านาญการพิเศษ         กรรมการ                
   ๑.๓ นางภัทรพร  มาสุ่ม                   ครูช านาญการพิเศษ         กรรมการ 
   ๑.๔ นางประหยัด  ละทัยนิล              ครูช านาญการพิเศษ        กรรมการ               
   ๑.๕ นายสายัณห์  วันนา                   ครูช านาญการพิเศษ        กรรมการและเลขานุการ 



๙๐ 
 

 
 รายงานการประเมินตนเองของโรงเรียนบ้านนาฝายนาโพธิ์                        ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑   
 

  มีหน้าท่ี  ให้ค าแนะน า  ปรึกษา  อ านวยความสะดวก  แก้ไขปัญหาในการด าเนินการประเมิน
คุณภาพภายในสถานศึกษาแก่คณะกรรมการด าเนินงาน  เพื่อให้การด าเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย  
และมีประสิทธิภาพ 

 ๒.  คณะกรรมการตรวจสอบและประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา  ระดับการศึกษาปฐมวัย 
ประกอบด้วย 
  ๒.๑  ดร.วิไลพร  ศรีจันทร์หล้า            ผู้อ านวยการสถานศึกษา  ประธานกรรมการ 
     ๒.๒  ดร.พสิษฐ์  อมรเชษณ์                ผู้ทรงคุณวุฒิ       กรรมการ 
     ๒.๓  ดร.ฉวีวรรณ  แก้วหล่อน ผู้ทรงคุณวุฒิ       กรรมการ 
     ๒.๔  นายสายัณห์  วันนา                   ครูช านาญการพิเศษ       กรรมการ 
                ๒.๕  นางประหยัด  ละทัยนิล              ครูช านาญการพิเศษ      กรรมการ 
     ๒.๖  นางสาวกนกวรรณ  แก้วดอนหัน   ครูช านาญการ      กรรมการและเลขานุการ 
 ๔.๗ นางสาวอภิญญา  ธุนันทา ครูช านาญการพิเศษ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 
 ๓.  คณะกรรมการตรวจสอบและประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา  ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
ประกอบด้วย 
     ๓.๑ ดร.วิไลพร  ศรีจันทร์หล้า         ผู้อ านวยการสถานศึกษา   ประธานกรรมการ 
  ๓.๒ ดร.ฉวีวรรณ  แก้วหล่อน ผู้ทรงคุณวุฒิ       กรรมการ 
     ๓.๓ ดร.พสิษฐ์  อมรเชษณ์                ผู้ทรงคุณวุฒิ       กรรมการ 
     ๓.๔ นายรักไทย  ละทัยนิล                 ครูช านาญการพิเศษ           กรรมการ                               

๓.๕ นางประหยัด  ละทัยนิล               ครูช านาญการพิเศษ        กรรมการ 
     ๓.๖ นางภัทรพร  มาสุ่ม                     ครูช านาญการพิเศษ        กรรมการ 
     ๓.๗ นางบรรจง  สมานมิตร                 ครูช านาญการพิเศษ       กรรมการ 
     ๓.๘ นางทรัพย์ทวี  พาสส์                  ครูช านาญการพิเศษ       กรรมการ 
     ๓.๙ นายสรเทพ  แมนเมือง                 ครูช านาญการ               กรรมการ 
     ๓.๑๐ นางสาวอุไรภรณ์  ป้องปาน        ครู                            กรรมการ 
     ๓.๑๑ นางสาวรินดา  โพธิ์ศรี             ครูผู้ช่วย                     กรรมการ 
                ๓.๑๒ นางสุกัญญา  ศิลธรรม               ครูผู้ช่วย                     กรรมการ 
     ๓.๑๓ นางสาวธิดารัตน์  แซ่เจ็ง            ครูผู้ช่วย                     กรรมการ 
     ๓.๑๔ นายสายัณห์  วันนา              ครูช านาญการพิเศษ   กรรมการและเลขานุการ 
                ๓.๑๕ นายพัชรพล  พฤษการณ์            ครู                      กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 



๙๑ 
 

 
 รายงานการประเมินตนเองของโรงเรียนบ้านนาฝายนาโพธิ์                        ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑   
 

 คณะกรรมการตรวจสอบและประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา  มีหน้าท่ีดังนี้ 
 ๑. วางแผนก าหนดแนวทางและวิธีการด าเนินการประกันคุณภาพภายในโรงเรียน 
 ๒. ก ากับ  ติดตาม และให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการด าเนินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
สถานศึกษา 
 ๓. เสนอแต่งต้ังคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน จากตัวแทนในคณะกรรมการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายในโรงเรียน และผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก  ท าหน้าท่ีตรวจสอบ ทบทวน รายงานคุณภาพ
การศึกษาภายในสถานศึกษา 
 ๔. ให้โรงเรียนจัดระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในโรงเรียนเป็นส่วนหนึ่งของการ
บริหารการศึกษาท่ีประกอบด้วย ๕ ประการ  คือ 
 ๑)  การก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
 ๒)  จัดท าแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาท่ีมุ่งคุณภาพมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา 
 ๓)  การด าเนินงานตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
 ๔)  จัดใหม้ีการประเมินผล ติดตาม ตรวจสอบคุณภาพการศึกษา 
                 ๕)  ติดตามผลการด าเนินการเพื่อพัฒนาสถานศึกษาให้มีคุณภาพตาม มาตรฐานของ
สถานศึกษา และน าผลการติดตามไปใช้ประโยชน์ในการปรับปรุงพัฒนาสถานศึกษา 
   ๔.  คณะกรรมการจัดท ารายงานการประเมินตนเอง (SAR) ปีการศึกษา  ๒๕๖๓ ประกอบด้วย 
  ๔.๑ ดร.วิไลพร  ศรีจันทร์หล้า         ผู้อ านวยการสถานศึกษา  ประธานกรรมการ 
  ๔.๒ นายพัชรพล  พฤษการณ์        ครู                            กรรมการ 
             ๔.๓ นางสาวธิดารัตน์  แซ่เจ็ง        ครูผู้ช่วย                      กรรมการ           
             ๔.๔ นายสายัณห์  วันนา ครูช านาญการพิเศษ กรรมการและเลขานุการ   
             ๔.๕ นางสาวกนกวรรณ  แก้วดอนหัน   ครูช านาญการ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 

  มีหน้าท่ี  ด าเนินการรวบรวมข้อมูลจัดท ารายงานการประเมินตนเอง (SAR) ปีการศึกษา  ๒๕๖๓  
เพื่อน าเสนอต่อคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  และเสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัด หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง
ให้คณะกรรมการท่ีได้รับการแต่งต้ัง ด าเนินการประเมิน ตรวจสอบตามรูปแบบการประเมิน ให้ได้ข้ อมูล
ครบถ้วน  ถูกต้องตามสภาพความเป็นจริงท่ีสุด  จัดส่งหน่วยงานต้นสังกัด  จ านวน  ๑ เล่ม  ภายในวันท่ี              
๑๖  เมษายน  ๒๕๖๔  ท้ังนี้  เพื่อให้เกิดความเรียบร้อย อันจะยังส่งผลให้เป็นไปตามทิศทาง และวัตถุประสงค์
การพัฒนาการศึกษา สู่มาตรฐานการศึกษาต่อไป 
 
 
  



๙๒ 
 

 
 รายงานการประเมินตนเองของโรงเรียนบ้านนาฝายนาโพธิ์                        ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑   
 

              ท้ังนี้  ต้ังแต่บัดนี้เป็นต้นไป 

    ส่ัง  ณ  วันท่ี  ๑๕  เดือน มีนาคม  พ.ศ.๒๕๖๔ 
 

ลงช่ือ    
                               (ดร.วิไลพร   ศรีจันทร์หล้า) 
                                            ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านนาฝายนาโพธิ์ 
 
  



๙๓ 
 

 
 รายงานการประเมินตนเองของโรงเรียนบ้านนาฝายนาโพธิ์                        ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑   
 

๕. หนังสือเชิญผู้ทรงคุณวุฒิเป็นกรรมการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 
 

 
 
ท่ี ศธ ๐๔๐๒๕.๐๘.๐๘/๖๗                                                            โรงเรียนบ้านนาฝายนาโพธิ์ 

  ต าบลหนองบัว  อ าเภอบ้านฝาง 
                             จังหวัดขอนแก่น   ๔๐๒๗๐ 
  

                                                                   ๑๗  มีนาคม  ๒๕๖๔ 
 

เรื่อง  เชิญผู้ทรงคุณวุฒิมาเป็นคณะกรรรมการประเมินมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียน 
 

เรียน  ดร.พสิษฐ์  อมรเชษณ์ 
 

ส่ิงท่ีส่งมาด้วย  ค าส่ังแต่งต้ังคณะกรรมการประเมนิคุณภาพภายในของสถานศึกษา ปีการศึกษา  ๒๕๖๓ 
 

       ด้วยโรงเรียนบ้านนาฝายนาโพธิ์ อ าเภอบ้านฝาง  ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา
ขอนแก่น เขต ๑ จะจัดท ารายงานการประเมินตนเอง (SAR) ซึ่งเป็นการด าเนินการประเมินคุณภาพการศึกษา
ตามมาตรฐานการศึกษา  ตามระบบประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา โรงเรียนใคร่ขอเรียนเชิญท่าน    
มาเป็นผู้ทรงคุณวุฒิของคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๓   

       พร้อมหนังสือนี้  โรงเรียนบ้านนาฝายนาโพธิ์ ได้จัดส่งค าส่ังแต่งต้ังคณะกรรมการประเมิน
คุณภาพภายในของสถานศึกษา ปีการศึกษา  ๒๕๖๓  รายละเอียดตามส่ิงท่ีส่งมาด้วยมายังท่าน 
 

จึงเรียนมาเพื่อทราบและโปรดพิจารณาด าเนินการต่อไป 
 

                                       ขอแสดงความนับถือ 

 

                 ( ดร.วิไลพร  ศรีจันทร์หล้า ) 
                                  ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านนาฝายนาโพธิ์ 

โรงเรียนบ้านนาฝายนาโพธิ์ 
โทร. ๐๘๔-๗๙๓๔๒๑๑ (ธุรการ) 
 



๙๔ 
 

 
 รายงานการประเมินตนเองของโรงเรียนบ้านนาฝายนาโพธิ์                        ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑   
 

 
ท่ี ศธ ๐๔๐๒๕.๐๘.๐๘/๖๘                                                            โรงเรียนบ้านนาฝายนาโพธิ์ 

  ต าบลหนองบัว  อ าเภอบ้านฝาง 
                             จังหวัดขอนแก่น   ๔๐๒๗๐ 
  

                                                                   ๑๗  มีนาคม  ๒๕๖๔ 
 

เรื่อง  เชิญผู้ทรงคุณวุฒิมาเป็นคณะกรรรมการประเมินมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียน 
 

เรียน  ดร.ฉวีวรรณ  แก้วหล่อน 
 

ส่ิงท่ีส่งมาด้วย  ค าส่ังแต่งต้ังคณะกรรมการประเมนิคุณภาพภายในของสถานศึกษา ปีการศึกษา  ๒๕๖๓ 
 

       ด้วยโรงเรียนบ้านนาฝายนาโพธิ์ อ าเภอบ้านฝาง  ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา
ขอนแก่น เขต ๑ จะจัดท ารายงานการประเมินตนเอง (SAR) ซึ่งเป็นการด าเนินการประเมินคุณภาพการศึกษา
ตามมาตรฐานการศึกษา  ตามระบบประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา โรงเรียนใคร่ขอเรียนเชิญท่าน            
มาเป็นผู้ทรงคุณวุฒิของคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๓   

       พร้อมหนังสือนี้  โรงเรียนบ้านนาฝายนาโพธิ์ ได้จัดส่งค าส่ังแต่งต้ังคณะกรรมการประเมิน
คุณภาพภายในของสถานศึกษา ปีการศึกษา  ๒๕๖๓  รายละเอยีดตามส่ิงท่ีส่งมาด้วยมายังท่าน 
  

จึงเรียนมาเพื่อทราบและโปรดพิจารณาด าเนินการต่อไป 

 

                                       ขอแสดงความนับถือ 

 

                 ( ดร.วิไลพร  ศรีจันทร์หล้า ) 
                                  ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านนาฝายนาโพธิ์ 

 

โรงเรียนบ้านนาฝายนาโพธิ์ 
โทร. ๐๘๔-๗๙๓๔๒๑๑ (ธุรการ) 
  



๙๕ 
 

 
 รายงานการประเมินตนเองของโรงเรียนบ้านนาฝายนาโพธิ์                        ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑   
 

๖. ค าสั่งมอบหมายหน้าที่ให้ข้าราชการครูปฏิบัติหน้าที่ ภารกิจงาน ๔ กลุ่มงาน 

 
ค าสั่งโรงเรียนบ้านนาฝายนาโพธิ ์

ท่ี  ๕๕  /  ๒๕๖๓   
เร่ือง แต่งต้ังให้ข้าราชการครูปฏิบัติหน้าที่ของกลุ่มงาน ๔ กลุ่มงาน 

********************************** 
 เพื่อให้การด าเนินการบริหารจัดการศึกษาของโรงเรียนบ้านนาฝายนาโพธิ์ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ         
อาศัยอ านาจตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖ มาตรา ๓๙ และ
พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ มาตรา ๒๗ จึงแต่งต้ังให้
ข้าราชการครูปฏิบัติหน้าท่ีกลุ่มงานบริหาร ตามโครงสร้างการบริหารงานโรงเรียนบ้านนาฝายนาโพธิ์ 
ประกอบด้วย บุคคลดังต่อไปนี้ 

 ๑. กลุ่มบริหารงานวิชาการ 
นายสายัณห์  วันนา ครูช านาญการพิเศษ  หัวหน้ากลุ่มบริหารงานวิชาการ 

นางสาวกนกวรรณ  แก้วดอนหัน   ครูช านาญการ    กลุ่มบริหารงานวิชาการ 
นางสาวอภิญญา  ธุนันทา           ครูช านาญการพิเศษ   กลุ่มบริหารงานวิชาการ 
นางสาวธิดารัตน์  แซ่เจ็ง            ครูผู้ช่วย                   กลุ่มบริหารงานวิชาการ 

 นายพัชรพล  พฤษการณ์            ครู                       เลขานุการกลุ่มบริหารงานวิชาการ 
๒. กลุ่มบริหารงานงบประมาณ 

นางประหยัด  ละทัยนิล ครูช านาญการพิเศษ หัวหน้ากลุ่มบริหารงานงบประมาณ 

นายสรเทพ  แมนเมือง   ครูช านาญการ        กลุ่มบริหารงานงบประมาณ 

นางสาวอุไรภรณ์  ป้องปาน        ครู                    เลขานุการกลุ่มบริหารงานงบประมาณ 

 ๓. กลุ่มบริหารงานบุคคล 
 นายรักไทย  ละทัยนิล ครูช านาญการพิเศษ หัวหน้ากลุ่มบริหารงานบุคคล 

นางทรัพย์ทวี  พาสส์                ครูช านาญการพิเศษ  เลขานุการกลุ่มบริหารงานบุคคล 

  
  



๙๖ 
 

 
 รายงานการประเมินตนเองของโรงเรียนบ้านนาฝายนาโพธิ์                        ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑   
 

 ๔. กลุ่มบริหารงานทั่วไป 
นางภัทรพร  มาสุ่ม ครูช านาญการพิเศษ    หัวหน้ากลุ่มบริหารงานท่ัวไป 
นางบรรจง  สมานมิตร              ครูช านาญการพิเศษ     กลุ่มบริหารงานท่ัวไป 
นางสุกัญญา  ศิลธรรม               ครูผู้ช่วย                   กลุ่มบริหารงานท่ัวไป 
นางสาวรินดา  โพธิ์ศรี             ครูผู้ช่วย                   เลขานุการกลุ่มบริหารงานท่ัวไป 
 

ท้ังนี้ให้ผู้ท่ีได้รับแต่งต้ังปฏิบัติหน้าท่ีให้เป็นไปตามความเสียสละและรับผิดชอบ เพื่อให้บังเกิดผลต่อ
ราชการ 

ต้ังแต่วันท่ี  ๑๕  เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๓  เป็นต้นไป 

 
ส่ัง  ณ  วันท่ี  ๑๕  เดือน พฤษภาคม  พ.ศ. ๒๕๖๓ 
 

 

                 ลงช่ือ 

                (ดร.วิไลพร  ศรีจันทร์หล้า) 
                           ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านนาฝายนาโพธิ์ 

 

  
  



๙๗ 
 

 
 รายงานการประเมินตนเองของโรงเรียนบ้านนาฝายนาโพธิ์                        ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑   
 

๗. ค าสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการนิเทศภายในโรงเรียน 

 
ค าสั่งโรงเรียนบ้านนาฝายนาโพธิ ์

ท่ี  ๗๒  /  ๒๕๖๓   
เร่ือง แต่งต้ังคณะกรรมการนิเทศภายในโรงเรียนประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๓ 

 

เพื่อให้การจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนบ้านนาฝายนาโพธิ์มีประสิทธิภาพและเพื่อยกระดับ

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน ส่งผลให้ผู้เรียนมีคุณภาพตามจุดมุ่งหมายของหลักสูตรสถานศึกษาและ

เป็นไปด้วยความเรียบร้อย อาศัยอ านาจตามมาตรา ๒๗ (๑) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและ

บุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๗ และมาตรา ๓๙ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ

กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖ และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๕๓ จึงแต่งต้ังคณะกรรมการ  ดังนี้  

      ๑. ดร.วิไลพร  ศรีจันทร์หล้า         ผู้อ านวยการสถานศึกษา   ประธานกรรมการ 
 ๒. นายรักไทย  ละทัยนิล                 ครูช านาญการพิเศษ          กรรมการ                
                ๓. นางประหยัด  ละทัยนิล               ครูช านาญการพิเศษ        กรรมการ 
     ๔. นางภัทรพร  มาสุ่ม                     ครูช านาญการพิเศษ        กรรมการ 
     ๕. นางบรรจง  สมานมิตร                 ครูช านาญการพิเศษ       กรรมการ 
     ๖. นางทรัพย์ทวี  พาสส์                  ครูช านาญการพิเศษ       กรรมการ 
     ๗. นางสาวอภิญญา  ธุนันทา             ครูช านาญการพิเศษ      กรรมการ 
     ๘. นายสรเทพ  แมนเมือง                 ครูช านาญการ               กรรมการ 
 ๙. นายพัชรพล  พฤษการณ์            ครู                             กรรมการ      
 ๑๐. นางสาวอุไรภรณ์  ป้องปาน        ครู                            กรรมการ 
     ๑๑. นางสาวรินดา  โพธิ์ศรี             ครูผู้ช่วย                     กรรมการ 
     ๑๒. นางสุกัญญา  ศิลธรรม               ครูผู้ช่วย                     กรรมการ 
                ๑๓. นางสาวธิดารัตน์  แซ่เจ็ง            ครูผู้ช่วย                     กรรมการ 
     ๑๔. นายสายัณห์  วันนา              ครูช านาญการพิเศษ  กรรมการและเลขานุการ 
     ๑๕. นางสาวกนกวรรณ  แก้วดอนหัน   ครูช านาญการ      กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 



๙๘ 
 

 
 รายงานการประเมินตนเองของโรงเรียนบ้านนาฝายนาโพธิ์                        ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑   
 

 มีหน้าที่ 

  ร่วมกับผู้บริหารด าเนินการนิเทศภายในโรงเรียนตามทีมท่ีก าหนดไว้ และแลกเปล่ียนเรียนรู้การ
จัดการเรียนการสอน เพื่อให้เกิดประโยชน์แก่คณะครูและนักเรียนอย่างสูงสุด และน ามาปรับปรุงพัฒนาแก้ไข
ต่อไป 

ท้ังนี้ให้ผู้ท่ีได้รับแต่งต้ังปฏิบัติหน้าท่ีให้เป็นไปตามความเสียสละและรับผิดชอบ เพื่อให้บังเกิดผลต่อ
ราชการ 

ท้ังนี้ต้ังแต่วันท่ี  ๑๕  เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๓  เป็นต้นไป 

 
ส่ัง  ณ  วันท่ี  ๑๕  เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ 
 

 

                 ลงช่ือ 

                (ดร.วิไลพร  ศรีจันทร์หล้า) 
                           ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านนาฝายนาโพธิ์ 

 

 

  



๙๙ 
 

 
 รายงานการประเมินตนเองของโรงเรียนบ้านนาฝายนาโพธิ์                        ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑   
 

๘. ตัวอย่างจดหมายข่าวประชาสัมพันธ์งานโรงเรียน 

  

   

ภาพท่ี ๒ แสดงตัวอย่างจดหมายข่าวประชาสัมพันธ์งานโรงเรียน  



๑๐๐ 
 

 
 รายงานการประเมินตนเองของโรงเรียนบ้านนาฝายนาโพธิ์                        ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑   
 

๙. เปรียบเทียบเป้าหมาย ปีการศึกษา ๒๕๖๒ และผลการประเมิน ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 
    ๙.๑ ระดับการศึกษาปฐมวัย  
 

ตารางที่ ๒๑  แสดงเปรียบเทียบเป้าหมาย ปีการศึกษา ๒๕๖๒ และผลการประเมิน ปีการศึกษา ๒๕๖๓                   
ระดับการศึกษาปฐมวัย  

 

มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้ 
เป้าหมาย  
ปี ๒๕๖๒ 

ผลการประเมิน  
ปี ๒๕๖๓ 

แนวทางการพัฒนา 
(งาน/โครงการ/กิจกรรม) 

มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของเด็ก //// //// โครงการพัฒนาคุณภาพเด็ก
ปฐมวัย ๑.๑ มีพัฒนาการด้านร่างกาย แข็งแรง  มีสุขนิสัยท่ีดี  

และดูแลความปลอดภัยของตนเองได้ 
๑๐๐ ๑๐๐ 

๑.๒ มีพัฒนาการด้านอารมณ์  จิตใจ  ควบคุม  และ
แสดงออกทางอารมณ์ได้ 

๑๐๐ ๑๐๐ 

๑.๓ มีพัฒนาการด้านสังคม ช่วยเหลือตนเอง  และเป็น
สมาชิกท่ีดีของสังคม 

๙๘ ๑๐๐ 

๑.๔ มีพัฒนาการด้านสติปัญญา ส่ือสารได้ มีทักษะการ
คิดพื้นฐาน  และแสวงหาความรู้ได้ 

๙๘ ๑๐๐ 

มาตรฐานที่  ๒  กระบวนการบริหารและการจัดการ //// //// โครงการพัฒนากระบวนการ
บริหารและการจัดการ         
เด็กปฐมวัย 

๒.๑ มีหลักสูตรครอบคลุมพัฒนาการท้ัง  ๔  ด้าน 
สอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่น 

๕ ๕ 

๒.๒ จัดครูให้เพียงพอกับช้ันเรียน ๕ ๕ 
๒.๓ ส่งเสริมให้ครูมีความเช่ียวชาญด้านการจัด
ประสบการณ์ 

๕ ๕ 

๒.๔ จัดสภาพแวดล้อมและส่ือการเรียนรู้เพื่อสนับสนุน
การจัดปกระสบการณ์ 

๕ ๕ 

๒.๕ ให้บริการส่ือเทคโนโลยีสารสนเทศและส่ือกากร
เรียนรู้เพื่อสนับสนุนการจัดประสบการณ์ 

๕ ๕ 

๒.๖ มีระบบบริหารคุณภาพที่เปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้อง
ทุกฝ่ายมีส่วนร่วม 
 
 
 

๕ ๕ 



๑๐๑ 
 

 
 รายงานการประเมินตนเองของโรงเรียนบ้านนาฝายนาโพธิ์                        ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑   
 

มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้ 
เป้าหมาย  
ปี ๒๕๖๒ 

ผลการประเมิน  
ปี ๒๕๖๓ 

แนวทางการพัฒนา 
(งาน/โครงการ/กิจกรรม) 

มาตรฐานที่ ๓ การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็น
ส าคัญ 

//// //// โครงการจัดประสบการณ์
การศึกษาปฐมวัยท่ีเน้นเด็ก
เป็นส าคัญ ๓.๑ จัดประสบการณ์ท่ีส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการทุก

ด้านอย่างสมดุลเต็มศักยภาพ 
๕ ๕ 

๓.๒ สร้างโอกาสให้เด็กได้รับประสบการณ์ตรง เล่นและ
ปฏิบัติอย่างมีความสุข 

๕ ๕ 

๓.๓ จัดบรรยากาศท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้ใช้ส่ือและ
เทคโนโลยีท่ีเหมาะสมกับวัย 

๕ ๕ 

๓.๔ ประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริงและน าผล
การประเมินพัฒนาการเด็กไปปรับปรุงการจัดปกระสบ
การณ์และพัฒนาเด็ก 

๕ ๕ 

 
    ๙.๒ ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 

ตารางที่ ๒๒  แสดงเปรียบเทียบเป้าหมาย ปีการศึกษา ๒๕๖๒ และผลการประเมิน ปีการศึกษา ๒๕๖๓                   
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

 

มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้ 
เป้าหมาย  
ปี ๒๕๖๒ 

ผลการประเมิน  
ปี๒๕๖๓ 

แนวทางการพัฒนา 
(งาน/โครงการ/กิจกรรม) 

มาตรฐานท่ี ๑  คุณภาพของผู้เรียน //// //// /////////// 
๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน  //// //// โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียน      ๑) มีความสามารถในการอ่าน เขียน การส่ือสาร 
และการคิดค านวณตามเกณฑ์ของแต่ละระดับช้ัน 

๙๕ ๙๘ 

     ๒) มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิด
วิจารณญาณ อภิปราย  แลกเปล่ียนความคิดเห็นและ
แก้ปัญหา 

๙๕ ๙๘ 

     ๓) มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม ๙๘ ๑๐๐ 
     ๔) มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการส่ือสาร 
 

๑๐๐ ๑๐๐ 



๑๐๒ 
 

 
 รายงานการประเมินตนเองของโรงเรียนบ้านนาฝายนาโพธิ์                        ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑   
 

มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้ 
เป้าหมาย  
ปี ๒๕๖๒ 

ผลการประเมิน  
ปี๒๕๖๓ 

แนวทางการพัฒนา 
(งาน/โครงการ/กิจกรรม) 

     ๕) มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตร
สถานศึกษา 

๑๐๐ ๑๐๐ 

     ๖) มีความรู้  ทักษะพื้นฐาน  และเจตคติท่ีดีต่องาน
อาชีพ 

๑๐๐ ๑๐๐ 

๑.๒ คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน //// //// โครงการส่งเสริมคุณธรรม 
จริยธรรมและคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์ 

     ๑)  การมีคุณลักษณะและค่านิยมท่ีดีตามท่ี
สถานศึกษาก าหนด 

๑๐๐ ๑๐๐ 

     ๒)  ความภูมิใจในท้องถิ่น และความเป็นไทย ๑๐๐ ๑๐๐ 
     ๓)  ยอมรับท่ีจะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและ
ความหลากหลาย 

๑๐๐ ๑๐๐ 

     ๔)  สุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม ๑๐๐ ๑๐๐ 
มาตรฐานที่ ๒  กระบวนการบริหารและการจัดการ //// //// โครงการพัฒนาระบบ

บริหารจัดการเชิงคุณภาพ ๑. มีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจ ท่ีสถานศึกษาก าหนด
ชัดเจน 

๕ ๕ 

๒. มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา ๕ ๕ 
๓. ด าเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพผู้เรียนรอบ
ด้านตามหลักสูตรสถานศึกษา 

๕ ๕ 

๔. พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเช่ียวชาญทาง
วิชาชีพ 

๕ ๕ 

๕. จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมท่ีเอื้อต่อ
การจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 

๕ ๕ 

๖. จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการ
บริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ 

๕ ๕ 

มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่
เน้นผู้เรียนเปน็ส าคัญ 

//// ////  

๑. จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง
และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 

๕ ๕  

๒. ใช้ส่ือ เทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อ
ต่อการเรียนรู้ 

๕ ๕  



๑๐๓ 
 

 
 รายงานการประเมินตนเองของโรงเรียนบ้านนาฝายนาโพธิ์                        ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑   
 

มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้ 
เป้าหมาย  
ปี ๒๕๖๒ 

ผลการประเมิน  
ปี๒๕๖๓ 

แนวทางการพัฒนา 
(งาน/โครงการ/กิจกรรม) 

๓. มีการบริหารจัดการช้ันเรียนเชิงบวก ๕ ๕  
๔. ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบและน า
ผลมาพัฒนาผู้เรียน 

๕ ๕  

๕. มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้และใช้ข้อมูลสะท้อนกลับ
เพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู ้

๕ ๕  

มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่
เน้นผู้เรียนเปน็ส าคัญ 

//// //// โครงการพฒันากระบวนการ
จัดการเรียนการสอนที่เน้น
ผู้เรียนเปน็ส าคัญ ๑. จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง

และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 
๕ ๕ 

๒. ใช้ส่ือ เทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อ
ต่อการเรียนรู้ 

๕ ๕ 

๓. มีการบริหารจัดการช้ันเรียนเชิงบวก ๕ ๕ 
๔. ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบและน า
ผลมาพัฒนาผู้เรียน 

๕ ๕ 

๕. มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้และใช้ข้อมูลสะท้อนกลับ
เพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู ้

๕ ๕ 

  
๑๐. เปรียบเทียบผลการประเมิน RT NT และ O-NET ปีการศึกษา ๒๕๖๒ และ ๒๕๖๓ 

ตารางเปรียบเทียบคะแนนผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (Reading Test : 
RT)  ปีการศึกษา  ๒๕๖๒  -  ๒๕๖๓  โรงเรียนบ้านนาฝายนาโพธิ์  ช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๑ 
 

ตารางที่ ๒๓  แสดงตารางเปรียบเทียบคะแนนผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน 
(Reading Test : RT)  ปีการศึกษา  ๒๕๖๒  -  ๒๕๖๓  โรงเรียนบ้านนาฝายนาโพธิ์                 
ช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๑ 

 

กลุ่มสาระ 
ปี 

๒๕๖๒ 
ปี 

๒๕๖๓ 
ผลต่าง 

ระดับ 
สพฐ. 

ผลต่าง ระดับประเทศ ผลต่าง 

อ่านออกเสียง ๘๘.๔๗ ๙๘.๓๗ +๙.๙๐ ๗๔.๑๓ +๒๔.๒๔ ๗๔.๑๔  +๒๔.๒๓ 
อ่านรู้เร่ือง ๙๑.๕๒ ๙๗.๗๕ +๖.๒๓ ๗๒.๒๓ +๒๕.๕๒ ๗๑.๘๖ +๒๖.๐๐ 

เฉลี่ย ๘๙.๙๙ ๙๘.๐๖ +๘.๐๗ ๗๓.๒๐ +๒๕.๘๖ ๗๓.๐๒ +๒๕.๐๔ 



๑๐๔ 
 

 
 รายงานการประเมินตนเองของโรงเรียนบ้านนาฝายนาโพธิ์                        ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑   
 

ตารางเปรียบเทียบคะแนนผลการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (National         
Test : NT) ปีการศึกษา  ๒๕๖๒  -  ๒๕๖๓  โรงเรียนบ้านนาฝายนาโพธิ์  ช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๓ 
 

ตารางที่ ๒๔  แสดงตารางเปรียบเทียบคะแนนผลการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ 
(National Test : NT) ปีการศึกษา  ๒๕๖๒  -  ๒๕๖๓  โรงเรียนบ้านนาฝายนาโพธิ์               
ช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๓ 

 

กลุ่มสาระ 
ปี 

๒๕๖๒ 
ปี 

๒๕๖๓ 
ผลต่าง 

ระดับ 
สพฐ. 

ผลต่าง ระดับประเทศ ผลต่าง 

ด้านภาษา ๕๓.๐๔ ๙๓.๑๒ +๔๐.๐๘ ๔๗.๗๖ +๔๕.๓๖ ๔๗.๔๖ +๔๕.๖๖ 
ด้านค านวณ ๖๐.๗๒ ๙๒.๓๗ +๓๑.๖๕ ๔๑.๓๐ +๕๑.๐๗ ๔๐.๔๗ +๕๑.๙๐ 

เฉลี่ย ๕๖.๘๘ ๙๒.๗๕ +๓๕.๘๗ ๔๔.๕๓ +๔๘.๒๒ ๔๓.๙๗ +๔๘.๗๘ 
 

ตารางเปรียบเทียบคะแนนผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (Ordinary National 
Educational Test : O - NET) ระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๖ ปีการศึกษา  ๒๕๖๒  -  ๒๕๖๓  โรงเรียนบ้าน-
นาฝายนาโพธิ์   
 

ตารางที่ ๒๕  แสดงตารางเปรียบเทียบคะแนนผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (Ordinary 
National Educational Test : O - NET) ระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๖ ปีการศึกษา  ๒๕๖๒  
-  ๒๕๖๓  โรงเรียนบ้านนาฝายนาโพธิ์   

 

กลุ่มสาระ 
ปี 

๒๕๖๒ 
ปี 

๒๕๖๓ 
ผลต่าง ระดับ สพฐ. ผลต่าง ระดับประเทศ ผลต่าง 

ภาษาไทย ๕๒.๘๐ ๕๙.๔๐ +๖.๖๐ ๕๔.๙๖ +๔.๔๔ ๕๖.๒๐ +๓.๒๐ 
คณิตศาสตร์ ๒๘.๐๐ ๒๘.๗๕ +๐.๗๕ ๒๘.๕๙ -๐.๑๖ ๒๙.๙๙ -๑.๒๔ 
วิทยาศาสตร์ ๓๖.๑๗ ๓๖.๘๖ +๐.๖๙ ๓๗.๖๔ -๐.๗๘ ๓๘.๗๕ -๑.๘๙ 
ภาษาอังกฤษ ๒๘.๐๐ ๓๓.๕๔ +๕.๕๔ ๓๘.๘๗ -๕.๓๓ ๔๓.๕๕ -๑๐.๐๑ 

เฉลี่ย ๓๖.๒๔ ๓๙.๖๓ +๓.๓๙ ๔๐.๐๑ -๐.๓๘ ๔๒.๑๓ -๒.๕๐ 
 
  



๑๐๕ 
 

 
 รายงานการประเมินตนเองของโรงเรียนบ้านนาฝายนาโพธิ์                        ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑   
 

ตารางเปรียบเทียบคะแนนผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (Ordinary National 
Educational Test : O - NET) ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๓ ปีการศึกษา  ๒๕๖๒  -  ๒๕๖๓  โรงเรียนบ้าน- 
นาฝายนาโพธิ์   
 

ตารางที่ ๒๖  แสดงตารางเปรียบเทียบคะแนนผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (Ordinary 
National Educational Test : O - NET) ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๓ ปีการศึกษา  ๒๕๖๒  -  
๒๕๖๓  โรงเรียนบ้านนาฝายนาโพธิ์   

 

กลุ่มสาระ 
ปี 

๒๕๖๒ 
ปี 

๒๕๖๓ 
ผลต่าง 

ระดับ 
สพฐ. 

ผลต่าง ระดับประเทศ ผลต่าง 

ภาษาไทย ๕๘.๒๓ ๕๕.๐๙ -๓.๑๔ ๕๕.๑๘ -๐.๐๙ ๕๔.๒๙ +๐.๘๐ 
คณิตศาสตร์ ๒๕.๕๔ ๒๕.๔๓ -๐.๑๑ ๒๕.๘๒ -๐.๓๙ ๒๕.๔๖ -๐.๐๓ 
วิทยาศาสตร์ ๓๒.๖๒ ๓๐.๒๔ -๒.๐๒ ๓๐.๑๗ +๐.๐๗ ๒๙.๘๙ +๐.๓๕ 
ภาษาอังกฤษ ๓๓.๐๘ ๒๖.๖๑ -๖.๔๗ ๓๔.๑๔ -๗.๕๓ ๓๔.๓๘ -๗.๗๗ 

เฉลี่ย ๓๗.๓๗ ๓๔.๓๔ -๓.๐๑ ๓๖.๓๒ -๑.๙๘ ๓๖.๐๐ -๑.๖๖ 
    
  



๑๐๖ 
 

 รายงานการประเมินตนเองของโรงเรียนบ้านนาฝายนาโพธิ์                        ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑   
 

๑๑. หลักฐาน ข้อมูลส าคัญที่แสดงเกียรติยศและผลงานดีเด่นของสถานศึกษา 
 

ตารางที่ ๒๗  แสดงหลักฐาน ข้อมูลส าคัญท่ีแสดงเกียรติยศและผลงานดีเด่นของสถานศึกษา 

 

ประเภท ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบรางวัล 
สถานศึกษา 
โรงเรียนบ้านนาฝายนาโพธิ ์

 
-ให้ความร่วมมือในการประชาสัมพันธ์
ด้านการประชาสัมพันธ์ข่าวสาร และ
ความเคล่ือนไหวกิจกรรมของโรงเรียน
อย่างสม่ าเสมอ โครงการโรงเรียน
คุณภาพประจ าต าบล(๑ ต าบล ๑ 
โรงเรียนคุณภาพ) 
-เป็นโรงเรียนดีไม่มีอบายมุข ประจ าปี
การศึกษา ๒๕๖๓ 
-เป็นสถานศึกษาท่ีมีส่วนร่วมในการ
ประเมินพฤติกรรมเด็กและเยาวชนที่
ยึดมั่นในความซื่อสัตย์สุจริตและการ
ประเมินผลสัมฤทธิ์ในการใช้หลักสูตร
ต้านทุจริตศึกษา 

 
-ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพื้นฐาน 
 
 
 
 
-ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพื้นฐาน 
-มหาวิทยาลัยขอนแก่น/
ส านักงานคณะกรรมการ 
ป.ป.ช. 

ผู้บริหาร 
นางสาววิไลพร   ศรีจันทร์หล้า 

 
-ร่วมกิจกรรมเปิดช้ันเรียนระดับชาติ 
ครั้งท่ี ๑๔ The 14th National Open 
Class ระหว่างวันท่ี ๒๗-๒๘ มีนาคม 
พ.ศ. ๒๕๖๔ 
-การพัฒนาผู้บริหารสถานศึกษาเพื่อ
เป็นผู้น าด้านการขับเคล่ือนวิทยาการ
ค านวณ Coding For School 
Director ๗-๙ Teacher (C๔S) 

 
- สถาบันวิจัยและพัฒนา
วิชาชีพครูส าหรับอาเซียน 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
 
-ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพื้นฐาน 
สถาบันส่งเสริมการสอน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

ครู 
๑.นายสายัณห์ วันนา 
๒.นายรักไทย ละทัยนิล 
๓.นางภัทรพร มาสุ่ม 
๔.นางทรัพย์ทวี พาสส์ 

 
ครูดีไม่มีอบายมุข ประจ าปีการศึกษา 
๒๕๖๓ เนื่องในวันครูแห่งชาติ 
พุทธศักราช ๒๕๖๔ 
 

 
ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพื้นฐาน 
 
 



๑๐๗ 
 

 
 รายงานการประเมินตนเองของโรงเรียนบ้านนาฝายนาโพธิ์                        ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑   
 

ประเภท ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบรางวัล 
๕.นางสาวกนกวรรณ แก้วดอนหัน 
๖.นางสาวอุไรภรณ์ ป้องปาน 
๗.นายสรเทพ แมนเมือง 
๘.นางสาวรินดา โพธิ์ศรี 
๙.นางสุกัญญา ศิลธรรม 
๑๐.นายพัชรพล พฤษการณ์ 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

๑.นายสายัณห์ วันนา 
๒.นายรักไทย ละทัยนิล 
๓.นางภัทรพร มาสุ่ม 
๔.นางประหยัด ละทัยนิล 
๕.นางบรรจง สมานมิตร 
๖.นางทรัพย์ทวี พาสส์ 
๗.นางสาวกนกวรรณ แก้วดอนหัน 
๘.นางสาวอุไรภรณ์ ป้องปาน 
๙.นายสรเทพ แมนเมือง 
๑๐.นางสาวอภิญญา ธุนนัทา 
๑๑.นางสาวรินดา โพธิ์ศรี 
๑๒.นางสุกัญญา ศิลธรรม 
๑๓.นางสาวธิดารัตน์ แซ่เจ็ง 

ร่วมกิจกรรมทางวิชาการเนื่องใน
โอกาสวันครู ครั้งท่ี ๖๕ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
(รูปแบบออนไลน์) 

ส านักงานเลขาธิการคุรุสภา 

๑.นายสายัณห์ วันนา 
๒.นายรักไทย ละทัยนิล 
๓.นางภัทรพร มาสุ่ม 
๔.นางประหยัด ละทัยนิล 
๕.นางบรรจง สมานมิตร 
๖.นางทรัพย์ทวี พาสส์ 
๗.นางสาวกนกวรรณ แก้วดอนหัน 
๘.นางสาวอุไรภรณ์ ป้องปาน 
๙.นายสรเทพ แมนเมือง 
๑๐.นางสาวอภิญญา ธุนนัทา 
๑๑.นางสาวรินดา โพธิ์ศรี 

ร่วมกิจกรรมเปิดช้ันเรียนระดับชาติ 
ครั้งท่ี ๑๔ The 14th National Open 
Class ระหว่างวันท่ี ๒๗-๒๘ มีนาคม 
พ.ศ. ๒๕๖๔ 

สถาบันวิจัยและพัฒนา
วิชาชีพครูส าหรับอาเซียน 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น 



๑๐๘ 
 

 
 รายงานการประเมินตนเองของโรงเรียนบ้านนาฝายนาโพธิ์                        ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑   
 

ประเภท ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบรางวัล 
๑๒.นางสาวธิดารัตน์ แซ่เจ็ง 
๑.นายรักไทย ละทัยนิล 
๒.นางบรรจง สมานมิตร 
๓.นางทรัพย์ทวี พาสส์ 
๔.นายสรเทพ แมนเมือง 
๕.นางสาวกนกวรรณ แก้วดอนหัน 
๖.นางสาวอภิญญา ธุนนัทา 
๗.นายพัชรพล พฤษการณ์ 
๘.นางสาวธิดารัตน์ แซ่เจ็ง 

อบรมออนไลน์การจัดการเรียนรู้
วิทยาการค านวณส าหรับครู
ประถมศึกษาปีท่ี ๑-๓ Coding 
Online For Grade ๑-๓ Teacher 
(C๔T-๖) 

ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพื้นฐาน 
สถาบันส่งเสริมการสอน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

๑.นายรักไทย ละทัยนิล 
๒.นางประหยัด ละทัยนิล 
๓.นายสรเทพ แมนเมือง 
๔.นางสาวกนกวรรณ แก้วดอนหัน 
๕.นางสาวอุไรภรณ์ ป้องปาน 
๖.นางสาวอภิญญา ธุนนัทา 
๗.นางสาวรินดา โพธิ์ศรี 
๘.นายพัชรพล พฤษการณ์ 
๙.นางสาวธิดารัตน์ แซ่เจ็ง 

อบรมออนไลน์การจัดการเรียนรู้
วิทยาการค านวณส าหรับครู
ประถมศึกษาปีท่ี ๔-๖ Coding 
Online For Grade ๑-๓ Teacher 
(C๔T-๗) 

ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพื้นฐาน 
สถาบันส่งเสริมการสอน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

๑.นายสายัณห์ วันนา 
๒.นางประหยัด ละทัยนิล 
๓.นางภัทรพร มาสุ่ม 
๔.นายสรเทพ แมนเมือง 
๕.นางสาวอภิญญา ธุนนัทา 
๖.นายพัชรพล พฤษการณ์ 
๗.นางสุกัญญา ศิลธรรม 
๘.นางสาวธิดารัตน์ แซ่เจ็ง 

อบรมออนไลน์การจัดการเรียนรู้
วิทยาการค านวณส าหรับครู
มัธยมศึกษาปีท่ี ๑-๓ Coding Online 
For Grade ๗-๙ Teacher (C๔T-๘) 

ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพื้นฐาน 
สถาบันส่งเสริมการสอน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

นายสายัณห์ วันนา -ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับ
เหรียญทอง การประกวดโครงการ
วิทยาศาสตร์ ประเภทส่ิงประดิษฐ์ ช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี ๑-๓ 

ส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษา
ขอนแก่น เขต ๑ 
 



๑๐๙ 
 

 
 รายงานการประเมินตนเองของโรงเรียนบ้านนาฝายนาโพธิ์                        ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑   
 

ประเภท ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบรางวัล 
-ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับ
เหรียญทอง การแข่งขันวาดภาพ
ระบายสี ประเภทนักเรียนท่ีมีความ
บกพร่องทางการเรียนรู้ ม.๑-ม.๓ 

นายรักไทย ละทัยนิล -ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับ
เหรียญทอง การแข่งขันคัดลายมือส่ือ
ภาษาไทย ป.๑-ป.๓ 
-ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับ
เหรียญทอง การแข่งขันคัดลายมือส่ือ
ภาษาไทย ม.๑-ม.๓ 

ส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษา
ขอนแก่น เขต ๑ 

นางบรรจง สมานมิตร ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับ
เหรียญทอง การแข่งขันขับร้องเพลง
ไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.๑-ม.๓ 

ส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษา
ขอนแก่น เขต ๑ 

นางประหยัด ละทัยนิล ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับ
เหรียญเงิน การแข่งขันประติมากรรม 
ม.๑-ม.๓ 

ส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษา
ขอนแก่น เขต ๑ 

นางทรัพย์ทวี พาสส์ ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับ
เหรียญทอง การแข่งขันเรียงร้อยถ้อย
ความ (การเขียนเรื่องจากภาพ) ป.๑-
ป.๓ 

ส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษา
ขอนแก่น เขต ๑ 
 

นายสรเทพ แมนเมือง ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับ
เหรียญทอง การแข่งขันขับร้องเพลง
ไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.๑-ม.๓ 
ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับ
เหรียญเงิน การแข่งขันประติมากรรม 
ม.๑-ม.๓ 

ส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษา
ขอนแก่น เขต ๑ 
 

นางสาวอุไรภรณ์ ป้องปาน -ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับ
เหรียญทอง การแข่งขันขับร้องเพลง
ไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.๑-ม.๓ 
-ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับ

ส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษา
ขอนแก่น เขต ๑ 
 



๑๑๐ 
 

 
 รายงานการประเมินตนเองของโรงเรียนบ้านนาฝายนาโพธิ์                        ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑   
 

ประเภท ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบรางวัล 
เหรียญทอง การแข่งขันเรียงร้อยถ้อย
ความ (การเขียนเรียงความ) ป.๔-ป.๖ 
-ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับ
เหรียญทอง การแข่งขันวาดภาพด้วย
โปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนท่ีมี
ความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.๑-ม.๓ 

นางาสาวกนกวรรณ แก้วดอนหัน -ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับ
เหรียญทอง การแข่งขันวาดภาพด้วย
โปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนท่ีมี
ความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.๑-ป.๖ 

ส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษา
ขอนแก่น เขต ๑ 
 

นายพัชรพล พฤษการณ์ ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับ
เหรียญทอง การแข่งขันประติมากรรม 
ป.๔-ป.๖ 

ส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษา
ขอนแก่น เขต ๑ 

นักเรียน 
เด็กชายยุพราช แก้วลือ 

 
- ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง               
การแข่งขันวาดภาพด้วยโปรแกรม 
Paint ประเภทนักเรียนท่ีมีความ
บกพร่องทางการเรียนรู้ ป.๑-ป.๖ 

 
ส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษา
ขอนแก่น เขต ๑ 

เด็กหญิงมิ่งกมล โคตรศรีเมือง ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง                
การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ                
(การเขียนเรื่องจากภาพ) ป.๑-ป.๓ 

ส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษา
ขอนแก่น เขต ๑ 

เด็กหญิงชรินทร์ทิพย์ จ าปีเขียว - ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง               
การแข่งขันคัดลายมือส่ือภาษาไทย           
ป.๑- ป.๓ 

ส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษา
ขอนแก่น เขต ๑ 

เด็กชายบารมี ปัดชา - ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง              
การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ              
(การเขียนเรียงความ) ป.๔-ป.๖ 

ส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษา
ขอนแก่น เขต ๑ 

๑.เด็กหญิงเพชรรัตน์ ไชยดี 
๒.เด็กหญิงกรกมล ทนอุก 
๓.เด็กหญิงปิยธิดา วัยบุตร 

ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง                
การแข่งขันการท าหนังสือเล่มเล็ก           
ป.๔-  ป.๖ 

ส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษา
ขอนแก่น เขต ๑ 



๑๑๑ 
 

 
 รายงานการประเมินตนเองของโรงเรียนบ้านนาฝายนาโพธิ์                        ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑   
 

ประเภท ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบรางวัล 
เด็กชายวีระศักดิ์ โคตรศรีเมือง ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง            

การแข่งขันประติมากรรม ป.๔-ป.๖ 
ส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษา
ขอนแก่น เขต ๑ 

เด็กหญิงอภิญญา สาลี ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง             
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง 
ประเภทหญิง ป.๔-ป.๖ 

ส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษา
ขอนแก่น เขต ๑ 

เด็กหญิงขวัญข้าว แพงบุตรดา ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง               
การแข่งขันคัดลายมือส่ือภาษาไทย         
ม.๑-  ม.๓ 

ส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษา
ขอนแก่น เขต ๑ 

เด็กหญิงชนาภา จูมสูงเนิน ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง             
การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ            
(การเขียนเรียงความ) ม.๑-ม.๓ 

ส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษา
ขอนแก่น เขต ๑ 

๑.เด็กชายนิธิกร เคนดา 
๒.เด็กชายปิยวัตร มาสุ่ม 
๓.เด็กชายณัฐพงศ์ นามแสงผา 

ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง               
การประกวดโครงการวิทยาศาสตร์ 
ประเภทส่ิงประดิษฐ์ ช้ันมัธยมศึกษาปี
ท่ี ๑-๓ 

ส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษา
ขอนแก่น เขต ๑ 

เด็กหญิงณัฐฐาพร เกตกอง ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง               
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.๑-
ม.๓ 

ส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษา
ขอนแก่น เขต ๑ 

๑.เด็กหญิงณัฐฐาพร เกตกอง 
๒.เด็กหญิงนฤมล พวกดอนค็ง 
๓.เด็กหญิงวริศรา สามารถ 

ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง               
การแข่งขันการท าหนังสือเล่มเล็ก ม.๑-
ม.๓ 

ส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษา
ขอนแก่น เขต ๑ 

๑.เด็กชายจรูญโรจน์ ทนอุก 
๒.เด็กชายบัลลังก์ ฤทธิ์เดช 
๓.เด็กชายรักชาติ ศรีค าม้วน 

ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง           
การแข่งขันประติมากรรม ม.๑-ม.๓ 

ส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษา
ขอนแก่น เขต ๑ 

๑.เด็กชายวาคิม ลองค า 
๒.เด็กชายจิตรเทพ นาบ้าน 

- ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง             
การแข่งขันวาดภาพด้วยโปรแกรม 
Paint ประเภทนักเรียนท่ีมีความ
บกพร่องทางการเรียนรู้ ม.๑-ม.๓ 
 

ส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษา
ขอนแก่น เขต ๑ 



๑๑๒ 
 

 
 รายงานการประเมินตนเองของโรงเรียนบ้านนาฝายนาโพธิ์                        ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑   
 

ประเภท ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบรางวัล 
เด็กหญิงสุพัตรา สุภักดี -ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง        

การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง 
ประเภทหญิง ม.๑-ม.๓ 
-ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง การ
แข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง 
ประเภทหญิง ม.๑-ม.๓ 

ส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษา
ขอนแก่น เขต ๑ 

เด็กชายบุญฤทธิ์ สิทธิกุมาร ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง             
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง 
ประเภทหญิง ม.๑-ม.๓ 

ส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษา
ขอนแก่น เขต ๑ 

 
 

   
 

   
 

ภาพที่ ๓ แสดงภาพแสดงเกียรตบิัตรและผลงานดีเด่นระดับชาติของโรงเรียนบ้านนาฝายนาโพธิ์ 
 
  



๑๑๓ 
 

 
 รายงานการประเมินตนเองของโรงเรียนบ้านนาฝายนาโพธิ์                        ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑   
 

๑๒. ข้อมูลผลการประเมินคุณภาพภายนอกจาก  สมศ. รอบ ๓ 
      โรงเรียนบ้านนาฝายนาโพธิ์  ได้รับการประเมินคุณภาพภายนอกจาก สมศ. ครั้งสุดท้าย  รอบ ๓ 
เมื่อวันท่ี  ๓๐ - ๓๑ เดือน มกราคม และ ๑ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๕๕  บริษัท/ห้างหุ้นส่วน  ท่ีเข้าประเมิน
ช่ือ บริษัท  มิตรประเมิน ปรากฏผลดังนี้      
 ระดับการศึกษาปฐมวัย   
 

ตารางที่ ๒๘  แสดงข้อมูลผลการประเมินคุณภาพภายนอกจาก  สมศ. รอบ ๓ ระดับการศึกษาปฐมวัย   

 

ชื่อตัวบ่งชี้ 
น้ าหนัก
คะแนน 

คะแนน 
ที่ได้ 

ระดับ
คุณภาพ 

มาตรฐานที่ ๑ มาตรฐานที่ว่าด้วยผลการจัดการศึกษา    
กลุ่มตัวบ่งชี้พื้นฐาน    
ตัวบ่งช้ีท่ี ๑ เด็กมีพัฒนาการด้านร่างกายสมวัย  ๕.๐๐ ๔.๐๐ ดี 
ตัวบ่งช้ีท่ี ๒ เด็กมีพัฒนาการด้านอารมณ์และจิตใจสมวัย ๕.๐๐ ๔.๐๐ ดี 
ตัวบ่งช้ีท่ี ๓ เด็กมีพัฒนาการด้านสังคมสมวัย ๕.๐๐ ๔.๐๐ ดี 
ตัวบ่งช้ีท่ี ๔ เด็กมีพัฒนาการด้านสติปัญญาสมวัย ๑๐.๐๐ ๘.๐๐ ดี 
ตัวบ่งช้ีท่ี ๕ เด็กมีความพร้อมศึกษาต่อในขั้นต่อไป ๑๐.๐๐ ๘.๐๐ ดี 
กลุ่มตัวบ่งชี้อัตลักษณ์    
ตัวบ่งช้ีท่ี ๙ ผลการพัฒนาให้บรรลุตามปรัชญา ปณิธาน/วิสัยทัศน์ พันธกิจ และ
วัตถุประสงค์ของการจัดต้ังสถานศึกษา 

๒.๕๐ ๒.๐๐ ดี 

ตัวบ่งช้ีท่ี ๑๐ ผลการพัฒนาตามจุดเน้นและจุดเด่นท่ีส่งผลสะท้อนเป็นเอกลักษณ์ ๒.๕๐ ๒.๕๐ ดีมาก 
กลุ่มตัวบ่งชี้มาตรการส่งเสริม    
ตัวบ่งช้ีท่ี ๑๑ ผลการด าเนินงานโครงการพิเศษเพือ่ส่งเสริมบทบาทของ
สถานศึกษา 

๒.๕๐ ๒.๕๐ ดีมาก 

มาตรฐานที่ ๒ มาตรฐานที่ว่าด้วยการบริหารจัดการศึกษา    
กลุ่มตัวบ่งชี้พื้นฐาน    
ตัวบ่งช้ีท่ี ๗ ประสิทธิภาพของการบริหารจัดการและการพัฒนาสถานศึกษา ๑๕.๐๐ ๑๓.๐๐ ดี 
กลุ่มตัวบ่งชี้มาตรการส่งเสริม    
ตัวบ่งช้ีท่ี ๑๒ ผลการส่งเสริมพัฒนาสถานศึกษาเพื่อยกระดับมาตรฐาน รักษา
มาตรฐานและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศท่ีสอดคล้องกับแนวทางการปฏิรูปการศึกษา 
 

๒.๕๐ ๒.๐๐ ดี 



๑๑๔ 
 

 
 รายงานการประเมินตนเองของโรงเรียนบ้านนาฝายนาโพธิ์                        ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑   
 

ชื่อตัวบ่งชี้ 
น้ าหนัก
คะแนน 

คะแนน 
ที่ได้ 

ระดับ
คุณภาพ 

มาตรฐานที่ ๓ มาตรฐานที่ว่าด้วยการจัดการเรียนการสอนที่เนน้ผู้เรียนเป็น
ส าคัญ 

   

กลุ่มตัวบ่งชี้พื้นฐาน    
ตัวบ่งช้ีท่ี ๖ ประสิทธิผลการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่เน้นเด็กเป็นส าคัญ ๓๕.๐๐ ๒๙.๐๐ ดี 
มาตรฐานที่ ๔ มาตรฐานที่ว่าด้วยการประกันคุณภาพภายใน    
กลุ่มตัวบ่งชี้พื้นฐาน    
ตัวบ่งช้ีท่ี ๘ ประสิทธิผลของระบบการประกันคุณภาพภายใน ๕.๐๐ ๓.๕๙ ดีมาก 

คะแนนรวม ๑๐๐.๐๐ ๘๒.๕๙ ดี 
 

  



๑๑๕ 
 

 
 รายงานการประเมินตนเองของโรงเรียนบ้านนาฝายนาโพธิ์                        ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑   
 

 ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน : ประถมศึกษาและมัธยมศึกษา  

ตารางที่ ๒๙  แสดงข้อมูลผลการประเมินคุณภาพภายนอกจาก  สมศ. รอบ ๓ ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

 

ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
(ประถมศึกษาและมัธยมศึกษา) 

น้ าหนัก
คะแนน 

คะแนน 
ที่ได้ 

ระดับ
คุณภาพ 

มาตรฐานที่ ๑ ผลการจัดการศึกษา    
กลุ่มตัวบ่งชี้พื้นฐาน    
ตัวบ่งช้ีท่ี ๑ ผู้เรียนมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตท่ีดี  ๑๐.๐๐ ๙.๔๐ ดีมาก 
ตัวบ่งช้ีท่ี ๒ ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมท่ีพึงประสงค์ ๑๐.๐๐ ๙.๔๑ ดีมาก 
ตัวบ่งช้ีท่ี ๓ ผู้เรียนมีความใฝ่รู้ และเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ๑๐.๐๐ ๘.๖๕ ดี 
ตัวบ่งช้ีท่ี ๔ ผู้เรียนคิดเป็น ท าเป็น ๑๐.๐๐ ๘.๙๐ ดี 
ตัวบ่งช้ีท่ี ๕ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน ๒๐.๐๐ ๑๑.๓๘ พอใช้ 
กลุ่มตัวบ่งชี้อัตลักษณ์    
ตัวบ่งช้ีท่ี ๙ ผลการพัฒนาให้บรรลุตามปรัชญา ปณิธาน/วิสัยทัศน์ พันธกิจ และ
วัตถุประสงค์ของการจัดต้ังสถานศึกษา 

๕.๐๐ ๔.๐๐ ดี 

ตัวบ่งช้ีท่ี ๑๐ ผลการพัฒนาตามจุดเน้นและจุดเด่นท่ีส่งผลสะท้อนเป็น
เอกลักษณ์ของสถานศึกษา 

๕.๐๐ ๕.๐๐ ดีมาก 

กลุ่มตัวบ่งชี้มาตรการส่งเสริม    
ตัวบ่งช้ีท่ี ๑๑ ผลการด าเนินงานโครงการพิเศษเพือ่ส่งเสริมบทบาทของ
สถานศึกษา 

๕.๐๐ ๕.๐๐ ดีมาก 

มาตรฐานที่ ๒ การบริหารจัดการศึกษา    
กลุ่มตัวบ่งชี้พื้นฐาน    
ตัวบ่งช้ีท่ี ๗ ประสิทธิภาพของการบริหารจัดการและการพัฒนาสถานศึกษา ๕.๐๐ ๔.๓๐ ดี 
กลุ่มตัวบ่งชี้มาตรการส่งเสริม    
ตัวบ่งช้ีท่ี ๑๒ ผลการส่งเสริมพัฒนาสถานศึกษาเพื่อยกระดับมาตรฐาน รักษา
มาตรฐานและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศท่ีสอดคล้องกับแนวทางการปฏิรูปการศึกษา 

๕.๐๐ ๔.๐๐ ดี 

มาตรฐานที่ ๓ การจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ    
กลุ่มตัวบ่งชี้พื้นฐาน    
ตัวบ่งช้ีท่ี ๖ ประสิทธิผลการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่เน้นเด็กเป็นส าคัญ 
 

๑๐.๐๐ ๘.๐๐ ดี 



๑๑๖ 
 

 
 รายงานการประเมินตนเองของโรงเรียนบ้านนาฝายนาโพธิ์                        ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑   
 

ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
(ประถมศึกษาและมัธยมศึกษา) 

น้ าหนัก
คะแนน 

คะแนน 
ที่ได้ 

ระดับ
คุณภาพ 

มาตรฐานที่ ๔ ว่าด้วยการประกันคุณภาพภายใน    
กลุ่มตัวบ่งชี้พื้นฐาน    
ตัวบ่งช้ีท่ี ๘ ประสิทธิผลของระบบการประกันคุณภาพภายใน ๕.๐๐ ๓.๕๒ พอใช้ 

คะแนนรวม ๑๐๐.๐๐ ๘๑.๕๖ ดี 

 

 
 
 

  



๑๑๗ 
 

 
 รายงานการประเมินตนเองของโรงเรียนบ้านนาฝายนาโพธิ์                        ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑   
 

๑๓. บันทึกการให้ความเห็นชอบรายงานของคณะกรรมการสถานศึกษา 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 
รายงานประจ าปีท่ีเป็นรายงานประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๓  ฉบับนี้

ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษาของโรงเรียนบ้านนาฝายนาโพธิ์ ในคราวประชุมครั้งท่ี 
๑ / ๒๕๖๔ เมื่อวันท่ี ๙ เดือน เมษายน พ.ศ.๒๕๖๔  เป็นท่ีเรียบร้อย สามารถน าไปอ้างอิงและเผยแพร่ต่อ
สาธารณชนได้ 
 
 
 
                                                                   ( นายอภิชาติ       ภาภักดี ) 

                                                ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนบ้านนาฝายนาโพธิ์ 
 

 

 

              ( ดร.วิไลพร  ศรีจันทร์หล้า ) 
                              ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านนาฝายนาโพธิ์ 

 



๑๑๘ 
 

 
 รายงานการประเมินตนเองของโรงเรียนบ้านนาฝายนาโพธิ์                        ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑   
 

๑๓. คณะกรรมการจัดท ารายงานการประเมินตนเอง (SAR) 
 
 

คณะกรรมการจัดท ารายงานการประเมินตนเอง 
โรงเรียนบ้านนาฝายนาโพธิ์ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 

                

 ๑. ดร.วิไลพร  ศรีจันทร์หล้า         ผู้อ านวยการสถานศึกษา   ประธานกรรมการ 
 ๒. นายพัชรพล  พฤษการณ์            ครู                             กรรมการ 
 ๓. นางสาวธิดารัตน์  แซ่เจ็ง            ครูผู้ช่วย                     กรรมการ 
 ๔. นายสายัณห์  วันนา              ครูช านาญการพิเศษ   กรรมการและเลขานุการ 
            ๕. นางสาวกนกวรรณ  แก้วดอนหัน   ครูช านาญการ      กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

 
 

  



๑๑๙ 
 

 
 รายงานการประเมินตนเองของโรงเรียนบ้านนาฝายนาโพธิ์                        ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑   
 

 

 
 


