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ส่วนที่  1 
ข้อมูลพื้นฐานของสถานศึกษา 

 
1. 1. 11    ข้อมูลทั่วไป   ข้อมูลทั่วไป     
 ชื่อ  สถานศึกษา  โรงเรียนบ้านนาฝายนาโพธิ์  
 ที่ตัง้   เลขที่    -   หมู่ที่    5   ตำบล    หนองบัว   อำเภอ    บ้านฝาง                              
            จังหวัดขอนแก่น  รหัสไปรษณีย์   40270 
            พ้ืนที่ทัง้หมด    11   ไร่    3   งาน    49    ตารางวา       
            โทรศัพท ์063 4945324  โทรสาร    - 
         e-mail  toy-wi@hotmail.com                    
1.1.22    ข้อมูลนกัเรียนข้อมูลนกัเรียน      
        1.2.1  จำนวนนักเรียน ปีการศึกษา 2562  ทั้งหมด....182....คน แยกเป็น    

ชั้น 
จำนวนนักเรียน  

(10 พฤศจิกายน 2562) จำนวนห้องเรียน 

ชาย หญิง รวม 
อนุบาล 1 4 6 10 1 
อนุบาล 2 8 8 16 1 
อนุบาล 3 3 5 8 1 

รวมนักเรียนปฐมวัย 15 19 34 3 
ประถมศึกษาปีที่ 1 11 10 21 1 
ประถมศึกษาปีที่ 2 6 7 13 1 
ประถมศึกษาปีที่ 3 7 4 11 1 
ประถมศึกษาปีที่ 4 10 7 17 1 
ประถมศึกษาปีที่ 5 8 11 19 1 
ประถมศึกษาปีที่ 6 6 11 17 1 

รวมนักเรียน ป.1-6 48 50 98 6 
มัธยมศึกษาปีที่ 1 13 2 15 1 
มัธยมศึกษาปีที่ 2 11 6 17 1 
มัธยมศึกษาปีที่ 3 13 5 18 1 

รวมนักเรียน ม.1-3 37 13 50 3 
รวม นักเรียนทัง้หมด 100 82 182 11 
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1.1.33    ข้อมูลข้อมูลครูและครูและบุคลากร  บุคลากร    
        1.3.1  บุคลากรทั้งหมด.......16......คน  แยกตามประเภท  ดังนี้ 

ประเภท 
บุคลากร 

เพศ วุฒิการศึกษา อายุเฉลี่ย ประสบการณ์ในตำแหน่ง 

ชาย หญิง 
ต่ำกว่า 
ป.ตร ี

ป.ตร ี
สูงกว่า   
ป.ตร ี

น้อยกว่า     
30  ป ี

30 – 50 
มากกว่า 
50  ป ี

น้อยกว่า 
10 ป ี

10 – 
20 

 มากกว่า 
20  ป ี

ผู้อำนวยการ   - 1 - - 1 - - 1 1 - - 
รองผู้อำนวยการ  - - - - - - - - - - - 
ข้าราชการครู  5 9 - 11 3 1 6 7 4 4 6 
พนักงานราชการ(ครู) - - - - - - - - - - - 
ครูอัตราจ้าง /ธุรการ  - 1 - 1 - 1 - - 1 - - 
พี่เลี้ยงเด็ก/ลูกจ้าง - - - - - - - - - - - 
นักการ/ ภารโรง   1 - - - 1 - - 1 - - 1 

รวม 6 11 1 12 5 2 6 9 6 5 7 

      1.3.2  จำนวนครูที่ได้สอนตรงตามวิชาเอก …12...คน  และคิดเป็นร้อยละ…85.71...ของครูทั้งหมด 
      1.3.3  ในรอบปีการศึกษา 2562 มีครูได้รับการพัฒนาในรูปแบบการอบรมสัมมนาในวิชาที่สอน 

          ด้วยระบบคูปองการศึกษา  จำนวน......14......คน  คิดเป็นรอ้ยละ...100... ของครูทั้งหมด 
      1.3.4  ผู้อำนวยการสถานศึกษา ชื่อ...ดร.วิไลพร   ศรีจันทร์หล้า......อายุ...54....ป ี

         วุฒิการศึกษาสูงสุด...ปริญญาเอก....ดำรงตำแหน่งผู้บริหารโรงเรียนนี้เมื่อ  29 พฤศจิกายน    
              พ.ศ.2563 
              รวม...-....ปี...4...เดือน 

* หมายเหตุ   ครูทั้งหมด   หมายถึง  ครูปฏิบัติการสอน ท้ังที่เปน็ข้าราชการครู พนักงานราชการและครูอตัราจา้ง 

1.4 วิสัยทัศน์โรงเรียนบ้านนาฝายนาโพธิ์ 
  “พัฒนาแหล่งเรียนรู้   มุ่งสู่เทคโนโลยี   เด็กเก่งและเป็นคนดี   มีคุณภาพตามเกณฑ์” 
 
1.5 อัตลกัษณ์ของโรงเรียน 
  “อนุรักษ์ผ้าไทย  รวมใจไหว้สวย” 

 
1.6 เอกลักษณ์ของโรงเรียน 
  “สร้างองค์ความรู้  สู่หนังสือเล่มเล็ก” 

1.7 อ่ืนๆ สำคัญ  
1. โรงเรียนแกนนำการสอนรูปแบบมอลเตสซอรี่  ระดับปฐมวัย 
2. โรงเรียนแกนนำการสอนภาษาไทยแบบ BBL  ระดับประถมศึกษา 
3. โรงเรียนห้องสมุด  3ดี 
4. โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล 
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ส่วนที่ 2 
ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา 

 
 
 
 

 
ผลการประเมินตนเองตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับปฐมวยั 
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของเด็ก 

 1. ระดับคุณภาพ  ยอดเยี่ยม    

 2. วิธีการพัฒนา ข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ ที่สนับสนุนผลการประเมินตนเอง 
 2.1  วิธีการพัฒนา  กิจกรรม กระบวนการบริหารจัดการ และการจัดประสบการณ์ที่ส่งผลต่อระดับ
คุณภาพ (การดำเนินการโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2562 ) 
 การพัฒนาด้านร่างกาย โรงเรียนบ้านนาฝายนาโพธิ์ได้ดำเนินการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการตาม
หน่วยการเรียนรู้โดยยึดผู้เรียนเป็นสำคัญ โดยจัดกิจกรรมตามตารางประจำวันเพ่ือให้เด็กมีพัฒนาการด้าน
ร่างกายแข็งแรง มีสุขนิสัยที่ดี และดูแลความปลอดภัยของตนเองได้ ปลูกฝังให้ผู้เรียนสนใจการออกกำลังกาย
ผ่านกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะ กิจกรรมการกายบริหารหน้าเสาธง กิจกรรมหนูน้อยแอโรบิค กิจกรรม
กลางแจ้ง กิจกรรมกีฬาสีภายใน ด้านสุขนิสัยที่ดีได้ดำเนินการจัดกิจกรรมจัดอาหารกลางวันอาหารเสริม(นม)ให้
เด็กครบทุกวัน มีการชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูง มีการตรวจสุขภาพของผู้เรียน มีการแปรงฟันหลังรับประทานอาหาร  
ล้างมือก่อนและหลังรับประทานอาหาร มีการทดสอบสมรรถภาพทางกาย และมีการประเมินพัฒนาการด้าน
ร่างกายของผู้เรียนรายบุคคล 
 การพัฒนาด้านอารมณ์ โรงเรียนบ้านนาฝายนาโพธิ์ได้พัฒนาและส่งเสริมให้ผู้ เ รียนมีลักษณะ
พฤติกรรมที่แสดงออกทางอารมณ์ จิตใจและความรู้สึกที่เหมาะสมกับวัย มีการดำเนินโครงการส่งเสริม
พัฒนาการทางด้านอารมณ์ จิตใจ ผ่านกิจกรรมที่ทางครูประจำชั้นและทางโรงเรียนจัดขึ้น ส่งผลให้ผู้เรียนมี
ความมั่นใจในตนเองกล้าแสดงออก ร่าเริงแจ่มใส สามารถควบคุมอารมณ์ของตนเองได้ดี ได้จัดกิจกรรมที่
ส่งเสริมให้เด็กๆได้สนุกสนาน มีความสุขในการเรียนรู้ จากโครงการส่งเสริมพัฒนาการทางด้านอารมณ์  
  การพัฒนาด้านสังคม โรงเรียนบ้านนาฝายนาโพธิ์ได้จัดกิจกรรมบูรณาการเพ่ือส่งเสริมให้ผู้เรียนมี
พฤติกรรมแสดงออกด้านสังคมได้อย่างเหมาะสมกับวัยช่วยเหลือตนเอง และเป็นสมาชิกที่ดีของสังคม ส่งเสริม
คุณธรรมจริยธรรมในห้องเรียน การอยู่ร่วมกับสังคม โดยการจัดให้ผู้เรียนได้ทำงานในกิจกรรมที่หลากหลาย ทั้ง
กิจกรรมเดี่ยว กิจกรรมกลุ่มย่อย กิจกรรมกลุ่มใหญ่นักเรียนระดับปฐมวัยโรงเรียนบ้านนาฝานนาโพธิ์ทุกคน
ช่วยเหลือตนเองในการทำกิจวัตรประจำวัน มีวินัยในตนเอง  รู้จักการประหยัดพอเพียง มีส่วนร่วมในการดูแล
รักษาสิ่งแวดล้อมทั้งในและนอกห้องเรียน มีมารยาททางวัฒนธรรมไทย เช่น การไหว้ การทักทาย จากโครงการ
ส่งเสริมศักยภาพทักษะพ้ืนฐานผู้เรียนระดับปฐมวัย  
 การพัฒนาด้านสติปัญญา โรงเรียนบ้านาฝายนาโพธิ์ส่งเสริมและพัฒนาด้านสติปัญญาโดยจัด
ประสบการณ์การเรียนการสอนผ่านสื่อที่หลากหลาย ผู้เรียนจึงมีทักษะการคิดพ้ืนฐาน และแสวงหาความรู้ได้ 
ผู้เรียนระดับปฐมวัยสามารถสนทนาโต้ตอบและเล่าเรื่องให้ผู้อ่ืนเข้าใจได้เหมะสมตามวัย ตั้งคำถามในสิ่งที่

  
การนำเสนอข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ ที่สนับสนุนผลการประเมินตนเอง 

 ระดับปฐมวัย 
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ตนเองสนใจหรือสงสัยและพยายามค้นหาคำตอบ อ่านนิทานและเล่าเรื่องที่ตนเองอ่านได้เหมาะสมกับวัย มี
ความสามารถในการคิดรวบยอด การคิดแก้ปัญหาและสามารถตัดสินใจเรื่องง่ายๆได้ จากโครงการส่งเสริม
ศักยภาพทักษะพ้ืนฐานผู้เรียนระดับปฐมวัย  
     2.2  ข้อมูล เอกสาร หลักฐาน ที่สนับสนุนผลการประเมินตนเอง  
  1) เด็กทุกคนมีความเมตตา กรุณา มีน้ำใจ ช่วยเหลือ และแบ่งปัน 
 2) เด็กร้อยละ 90 สามารถทำงานที่ได้รับมอบหมายจนสำเร็จได้ด้วยตนเอง 
 3) เด็กทุกคนสามารถช่วยเหลือตนเองในการปฏิบัติกิจวัตรประจำวันได้เหมาะสม 
 4) เด็กทุกคนมีวินัยในตนเอง เก็บของเล่น ของใช้เข้าที่อย่างเรียบร้อยด้วยตนเอง 
 5) เด็กร้อยละ 90 ใช้สิ่งของเครื่องใช้อย่างประหยัดและพอเพียงด้วยตนเอง 
 6) เด็กร้อยละ 90 สามารถดูแลรักษาธรรมชาติ  สิ่งแวดล้อม และท้ิงขยะได้ถูกท่ีได้ด้วยตนเอง 
 7) เด็กทุกคนสามารถปฏิบัติตนเป็นผู้นำและผู้ตามได้เหมาะสมกับสถานการณ์  
 8) เด็กร้อยละ 90 สามารถเล่นหรือทำงานร่วมมือกับเพื่อนได้ 
 9) เด็กทุกคนสามารถทักทาย พูดคุยกับผู้ใหญ่และบุคคลที่คุ้นเคยได้อย่างเหมาะสมตามสถานการณ์ 
 10) เด็กทุกคนสามารถปฏิบัติตนตามข้อตกลงได้ 
 11) แผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา  แผนปฏิบัติการประจำปี   

  12) รายงานกิจกรรม/โครงการ  
  13) แบบประเมินและผลการประเมินพัฒนาการผู้เรียนทั้ง 4 ด้าน   
  14) ข้อมูลนักเรียนรายบุคคล แบบวิเคราะห์นักเรียนรายบุคคล  
  15) สมุดประจำตัวเด็กปฐมวัย  
  16) แบบบันทึกการตรวจสุขภาพ  
  17) แบบบันทึกการช่างน้ำหนัก-ส่วนสูง/การดื่มนม/การแปรงฟัน  

3. จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา และแผนการพัฒนาคุณภาพให้สูงขึ้น 
3.1  จุดเด่น 

1) เด็กสุขภาพร่างกายที่สมบูรณ์แข็งแรงตามวัย 
       2) เด็กมีอารมณ์ท่ีแจ่มใจ และแสดงออกทางอารมณ์ได้ เหมาะสมกับวัย 
  3) เด็กสามารถช่วยเหลือตนเองได้และเป็นสมาซิกที่ดี ของสังคม 
  4) เด็กมีทักษะการคิดพ้ืนฐานและทักษะในการ แสวงหาความรู้ได้ด้วยตนเอง 

    5) โรงเรียนผ่านการประเมินบ้านวิทยาศาสตร์น้อย และมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
    6) โรงเรียนเป็นแหล่งศึกษาดูงานรูปแบบการสอนมอลเตสซอรี่ 
 

3.2 จุดที่ควรพัฒนา   
1) ส่งเสริมด้านการมีความคิดรวบยอด การแก้ปัญหาที่เกิดจากการอ่าน 

 2) ส่งเสริมและพัฒนาครูให้มีการจัดทำแผนประสบการณ์ที่เน้นทักษะการคิด ความคิดรวบยอดเพ่ิม
มากขึ้น 
           3) ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทักษะกระบวนการคิด วิเคราะห์ โดยการใช้แผนผังความคิด 
 
3.3 แผนการพัฒนาคุณภาพที่ยกระดับให้สูงขึ้น 
 1) ขยายการจัดการศึกษาระดับปฐมวัย  โดยเปิดรับเด็กอายุ 3 ปีบริบูรณ์เข้าเรียนในชั้นอนุบาล 1   
ที่สอดคล้องการจัดการของรัฐตามท่ีกำหนดในรัฐธรรมนูญพุทธศักราช  2560 เพ่ิมขึ้น 
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 2) ใช้รูปแบบการจัดการเรียนการสอนมอนเตสซอรี่เป็นแนวทางพัฒนาผู้เรียน ด้วยการจัดหาสื่อ 
อย่างเพียงพอและเหมาะสม  และปรับปรุงห้องเรียนให้สวยงามน่าอยู่ปลอดภัย เหมาะกับการจัดประสบการณ์ 
 3) สอนเสริมชั้นอนุบาล 3 ด้านการอ่าน คิดคำนวณ และการใช้เหตุผล เพ่ือเตรียมความพร้อมที่จะ
เข้าเรียนในระดับชั้นที่สูงขึ้นต่อไป 

 

มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 

1. ระดับคุณภาพ :  ยอดเยี่ยม    

2. วิธีการพัฒนา ข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ ที่สนับสนุนผลการประเมินตนเอง 
 2.1  วิธีการพัฒนา  กิจกรรม กระบวนการบริหารจัดการ และการจัดประสบการณ์ที่ส่งผลต่อระดับ
คุณภาพ (การดำเนินการโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2562 ) 

การจัดการศึกษาปฐมวัยของโรงเรียนบ้านนาฝายนาโพธิ์ได้มีการกำหนดเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และ
พันธกิจของสถานศึกษาไว้อย่างชัดเจน  มีองค์ประกอบที่สำคัญเพ่ือที่จะขับเคลื่อนการศึกษาระดับปฐมวัยได้แก่  
การพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัยพุทธศักราช 2560 ได้มีการ
พัฒนาหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยให้สอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่น  พิจารณาจากวัยของเด็ก  ประสบการณ์
ของเด็ก โดยเป็นหลักสูตรที่มุ่งพัฒนาเด็กทุกด้าน  ทั้งด้านร่างกาย  อารมณ์จิตใจ สังคม  และสติปัญญา  เพ่ือให้
ผู้เรียนมีความสุขในการเรียนรู้  มีการพัฒนาครูและบุคลากรให้มีศักยภาพ  สำหรับด้านระบบกลไก  การ
เสริมสร้างความตระหนักรับรู้  และความเข้าใจการจัดการศึกษาปฐมวัย  โดยให้ผู้มีส่วนร่วมทุกฝ่ายได้มีบทบาท
ในการมีส่วนร่วมการจัดการศึกษา  โดยให้มีการประสานความร่วมมือเพ่ือร่วมกันพัฒนาผู้เรียนตามศักยภาพ 
   โรงเรียนบ้านนาฝายนาโพธิ์ ได้จัดสิ่งอำนวยความสะดวกที่จำเป็นซึ่งเอ้ือประโยชน์  และอำนวย
ความสะดวกต่อการพัฒนาเด็ก  ทั้ งด้านร่างกาย  อารมณ์และจิตใจ  สังคม  และสติปัญญา คือ จัด
สภาพแวดล้อมทางกายภาพที่เอ้ือต่อการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพและจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุน
การบริหารจัดการเพ่ือการจัดการเรียนรู้  เช่น จัดให้มีอุปกรณ์  ของเล่น  ของใช้  เครื่องนอน  เครื่องอำนวย
ความสะดวกต่างๆ ให้พอเพียงกับเด็ก  โดยจัดให้เหมาะสม  สะอาด  ปลอดภัย  ให้มีมุมหนังสือที่จำเป็นต่อ
พัฒนาการของเด็ก  ให้เพียงพอและเหมาะสมกับวัย  จัดให้มีเครื่องเล่นสนาม ที่เหมาะสมปลอดภัย  จัดให้มี
พ้ืนที่สำหรับแปรงฟัน  ล้างมือ  ทำความสะอาดร่างกาย  ห้องน้าห้องส้วม  พร้อมอุปกรณ์ที่จำเป็นและ
เหมาะสมกับเด็ก มีหลักสูตรปฐมวัยที่ยืดหยุ่นและสอดคล้องกับหลักสูตรสถานศึกษาเป็นรูปแบบการจัด
ประสบการณ์ที่ก่อให้เกิดการเตรียมความพร้อม  เน้นการเรียนรู้ผ่านการเล่นและการลงมือปฏิบัติด้วยตนเอง  
สอดคล้องกับวิถีชีวิตของครอบครัว  ชุมชน  และท้องถิ่นจัดครูที่เหมาะสมกับการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ 
คือมีครูประจำการที่จบการศึกษาปฐมวัย   ส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมเพ่ือพัฒนาศักยภาพอย่างต่อเนื่อง r
พัฒนาคุณภาพครูด้านการศึกษาปฐมวัยอย่างต่อเนื่อง  ซึ่งส่งผลให้ครูด้านการศึกษาปฐมวัยทุกคนล้วนมีความรู้
ความสามารถในการวิเคราะห์และออกแบบหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัย  มีทักษะในการจัดประสบการณ์และ
การประเมินพัฒนาการเด็กเป็นรายบุคคล  มีประสบการณ์ในการออกแบบการจัดกิจกรรม  ทักษะการสังเกต 
และการปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับเด็กและผู้ปกครองมีการจัดสภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกห้องเรียนที่คำนึงถึง
ความปลอดภัยของผู้เรียน  ส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้ทั้งแบบรายบุคคลและรายกลุ่ม  มีมุมประสบการณ์และสื่อ
การเรียนรู้ที่หลากหลายที่ได้จากธรรมชาติหรือสื่อในชุมชน  มุ่งเน้นให้เกิดการเรียนรู้แบบเรียนปนเล่นมีความสุข
ในการเรียนรู้  มีสื่อเทคโนโลยีใช้ในการสืบเสาะหาความรู้ มีการจัดสิ่งอำนวยความสะดวกให้บริการด้านสื่อ
เทคโนโลยีสารสนเทศ อุปกรณ์เพ่ือสนับสนุนการจัดประสบการณ์เพ่ือพัฒนาครูอย่างเพียงพอและทั่วถึง มีการ
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กำหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาที่สอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยพุทธศักราช  2560  
และอัตลักษณ์ที่สถานศึกษากำหนด  มีการจัดทำแผนการจัดประสบการณ์ที่สอดคล้องกับมาตรฐานตาม
หลักสูตรการศึกษาปฐมวัยพุทธศักราช 2560  มีการประเมินผลตรวจสอบคุณภาพภายในสถานศึกษา  ติดตาม
ผลการดำเนินงานและจัดทำรายงานผลการประเมินตนเองประจำปี  มีการนำผลการประเมินไปปรับปรุงพัฒนา
คุณภาพสถานศึกษา  โดยทุกฝ่ายมีส่วนร่วม  พร้อมทั้งรายงานผลการประเมินตนเองให้หน่วยงานต้นสังกัดอย่าง
ต่อเนื่อง 
     2.2 ข้อมูล เอกสาร หลักฐาน ที่สนับสนุนผลการประเมินตนเองผลการพัฒนา   
 1)  มีหลักสูตรครอบคลุมทั้ง ๔ ด้าน สอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่น กล่าวคือ โรงเรียนมีการประเมิน
และพัฒนาหลักสตูรสถานศึกษา ให้สอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยและบริบทของท้องถิ่น  และ
โรงเรียนไดอ้อกแบบการจัดประสบการณ์ที่เตรียมความพร้อม เน้นการเรียนรู้ผ่านการเล่นและการลงมือปฏิบัติ
จริง สอดคล้องกับวิถีชีวิตของครอบครัว ชุมชนและท้องถิ่น 
  2) มีการกำหนดเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจที่ชัดเจน สอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษา ความ
ต้องการชุมชน นโยบายรัฐบาล แผนการศึกษาแห่งชาติ  โดยผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการดำเนินการ 
และมีการทบทวน ปรับปรุงให้สามารถนำไปใช้จริง และทันต่อการเปลี่ยนแปลง 
 3) นักเรียนมีผลการประเมินพัฒนาการ 3 ปีย้อนหลังเป็นไปตามเกณฑ์สถานศึกษา และสูงขึ้น
ต่อเนื่อง   
 4) นักเรียนทุกคนมีความพร้อมเข้าเรียนในชั้นที่สูงขึ้น  
 5) ครูทุกคนได้รับการส่งเสริม สนับสนุนให้ได้รับการอบรม พัฒนาตามมาตรฐานวิชาชีพ และนำ
ความรู้ ทักษะ ประสบการณ์นำมาใช้ในการพัฒนางานในหน้าที่และพัฒนาผู้เรียน 
 6) โรงเรียนได้รับรางวัลการจัดการขยะและสิ่งแวดล้อม ระดับชาติ 
 7) โรงเรียนได้รับการส่งเสริมให้เป็นโรงเรียนแกนนำจัดการสอนรูปแบบมอลเตสซอรี 
 8) ครูทุกคนได้รับการส่งเสริมให้มีความรู้ ประสบการณ์ จากการจัดชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ 
(PLC) เพ่ือนำความรู้ แนวคิดมาใช้ในการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ให้มีคุณภาพยิ่งขึ้น 
 9) ครูผู้สอนทุกคนได้รับการส่งเสริม สนับสนุน ส่งผลให้ได้รับรางวัลที่เกี่ยวข้องกับมาตรฐานวิชาชีพ
คร ูเช่น  
  -นางสาวกนกวรรณ   แก้วดอนหัน  ได้รับรางวัล ครูผู้สอนระดับปฐมวัยดีเด่น เนื่องในวัน
ครูประจำปีการศึกษา 2562 ของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1  
 10)  ครูผู้สอนมีนวัตกรรมการสอนเพ่ือใช้ในการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาผู้เรียน คือ 
  -นางสาวกนกวรรร   แก้วดอนหัน  
 11) ผู้บริหารโรงเรียนได้รับรางวัล ครูดีไม่มีอบายมุข  จาก คุรุสภา ในปี 2562 
 12) ผู้บริหารโรงเรียนเป็นวิทยากรพี่เลี้ยงในการอบรมครู  ผู้บริหารโรงเรียน  ฯลฯ  
 13) โรงเรียนมีผลการประเมินระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ตามกฏ
กระทรวงการประกันคุณภาพ พ.ศ.2562 โดยรวมในระดับดีเยี่ยม โดยใช้แบบประเมินของสำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 
    14) ผู้ปกครองนักเรียนมีความพึงพอใจในการบริหารจัดการศึกษาของโรงเรียนในระดับมากที่สุด 
    15) แผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา  แผนปฏิบัติการประจำปี  รายงานกิจกรรม/โครงการ
หลักสูตรสถานศึกษาปีการศึกษา 2560 เกียรติบัตร โล่รางวัล  ภาพถ่าย  บันทึกการประชุม รายงานการอบรม
ของครูผลงาน  ชิ้นงาน หนังสือราชการ สมุดบันทึก อบ.ต่าง ๆ   
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3. จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา และแผนการพัฒนาคุณภาพให้สูงขึ้น 
 3.1  จุดเด่น 
   1) ผู้บริหารเข้าใจปรัชญาและหลักการจัดการปฐมวัย มีวิสัยทัศน์ มีภาวะผู้นำ และความคิดริเริ่มที่
เน้นการพัฒนาเด็กปฐมวัยทั้ง 4 ด้าน 
         2) ผู้บริหารส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพบุคลากร ให้มีประสิทธิภาพ ให้คำแนะนำ คำปรึกษาทาง 
วิชาการ และเอาใจใส่การจัดการศึกษาปฐมวัย เด็กเต็มศักยภาพและเต็มเวลา ผู้เรียน ผู้ปกครอง และชุมชน  
พึงพอใจผลการบริหารจัดการศึกษาระดับปฐมวัย 
        3) ผู้บริหารสนับสนุนการจัดสิ่งอำนวยความสะดวกให้บริการด้านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ อุปกรณ์
เพ่ือสนับสนุนการจัดประสบการณ์ 
        4) ผู้บริหารส่งเสริมใหค้รูได้รับการพัฒนาด้านวิชาชีพอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ 
      3.2 จุดที่ควรพัฒนา   
         1) ขาดสื่อและอุปกรณ์ในการพัฒนาประสบการณ์ของเด็กอย่างรอบด้าน 
         2) ขาดครูปฐมวัย และสอนไม่ครบชั้น 
           3) ผลการประเมินตนเอง ไม่ได้นำผลการประเมินมาปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการจัดการศกึษา
อย่างต่อเนื่องทุกปีการศึกษา 

3.3 แผนการพัฒนาคุณภาพที่ยกระดับให้สูงขึ้น 
             1) ผู้บริหารควรส่งเสริมและสนับสนุนจัดหาสื่อและอุปกรณ์ในการพัฒนาประสบการณ์เรียนรู้ ของ
เด็กให้เหมาะสมและเพียงพอ 
             2) ควรมีการนำผลการประเมินตนเอง (SAR) ของสถานศึกษามาปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพ การ
จัดการศึกษาอย่างต่อเนื่องทุกปีการศึกษา 
         3) ควรจัดหาครูที่จบเอกปฐมวัยมาเพ่ิมเพ่ือแก่ไข ปัญหาครูขาดและสอนไม่ครบชั้น 
 
มาตรฐานที่ 3  การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นสำคัญ 
1. ระดับคุณภาพ :  ยอดเยี่ยม 

2. วิธีการพัฒนา ข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ ที่สนับสนุนผลการประเมินตนเอง 
 2.1  วิธีการพัฒนา  กิจกรรม กระบวนการบริหารจัดการ และการจัดประสบการณ์ที่ส่งผลต่อระดับ
คุณภาพ (การดำเนินการโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2562 ) 
              จัดการศึกษาปฐมวัยมุ่งเน้นความสำคัญของการพัฒนาการในทุกๆ ด้าน ทั้งทางด้านร่างกาย   
อารมณ์จิตใจ สังคม และสติปัญญา  มีความรู้  คุณธรรม  จริยธรรม  และวัฒนธรรมในการดำรงชีวิต ซึ่งเป็น
การจัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ  เด็กเป็นคนดี  คนเก่ง  สามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่าง
เป็นสุข จัดประสบการณ์ในรูปแบบบูรณาการการเรียนรู้ แบบเรียนผ่านเล่น เพ่ือให้เด็กได้ประสบการณ์ตรง เกิด
การเรียนรู้และมีการพัฒนาทั้งทางด้านร่างกาย   อารมณ์จิตใจ   สังคม และสติปัญญา ซึ่งสามารถยืดหยุ่นได้
ความเหมาะสมและสอดคล้องกับหลักสูตรปฐมวัย ทั้งในห้องเรียนและนอกห้องเรียน  มีการใช้สื่อและ
เทคโนโลยีที่เหมาะสมกับวัย  จัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่ครอบคลุมพัฒนาการในทุกๆ ด้านให้เหมาะสมกับวัย 
ดังนี้ ด้านร่างกาย พัฒนาการเคลื่อนไหวทางร่างกาย เด็กเคลื่อนไหวอย่างเหมาะสมตามจินตนาการเพ่ือให้
ร่างกายทุกส่วนทั้งกล้ามเนื้อมัดใหญ่มัดเล็กให้ทำงานอย่างมีประสิทธิภาพด้านอารมณ์ จิตใจ เด็กมีพัฒนาการ
ด้านอารมณ์ความรู้สึกได้อย่างเหมาะสม  รู้จักยับยั้งชั่งใจ รู้จักการรอคอย กล้าแสดงออก ช่วยเหลือแบ่ งปันมี
ความรับผิดชอบด้านสังคม เด็กช่วยเหลือตัวเองในการปฏิบัติกิจวัตรประจำวันได้  มีวินัยในตนเอง เล่นร่วมกับ
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ผู้อ่ืนได้ มีสัมมาคารวะต่อผู้ใหญ่ด้านสติปัญญา มีความคิดร่วมยอด รู้จักการแก้ปัญหา สื่อสารและมีทักษะ
ความคิดพ้ืนฐานแสวงหาความรู้ได้อย่างเหมาะสมตามวัย จัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่ส่งเสริมให้เด็กได้
ประสบการณ์โดยตรง โดยลงมือปฏิบัติจริงด้วยตนเองและการเรียนรู้รายกลุ่ม  เพ่ือก่อให้เกิดความมีน้ำใจ  
ความสามัคคี  การแบ่งปัน  และการรอคอย  เพ่ือส่งผลให้เด็กเกิดการเรียนรู้ได้อย่างมีความสุข  จัดบรรยากาศ
ในชั้นเรียนที่ส่งเสริมความสนใจให้แก่ผู้เรียน  ชั้นเรียนมีบรรยากาศเต็มไปด้วยความอบอุ่น  ความเห็นอกเห็นใจ   
มีความเอ้ือเผื่อเผื่อแต่ต่อกันและกัน  ซึ่งเป็นแรงจูงใจภายนอกที่กระตุ้นให้ผู้เรียนรักการอยู่ร่วมกันในชั้นเรียน  
และปลูกฝังคุณธรรม  จริยธรรม ให้แก่เด็กนักเรียน 
 ห้องเรียนมีบรรยากาศ  แจ่มใส  กว้างขวางพอเหมาะ   มีมุมส่งเสริมประสบการณ์การเรียนรู้  มีการ
ตกแต่งห้องเรียนให้น่าอยู่  และมีสื่อการเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการจัดประสบการณ์การเรียนการสอน การประเมิน
พัฒนาการของเด็กปฐมวัย จากการจัดประสบการณ์การเรียนรู้  และการจัดกิจวัตรประจำวัน   ด้วยเครื่องมือ
และวิธีการที่หลากหลาย เช่น การสังเกต  การสอบถาม  การสำรวจ  และการวิเคราะห์ผลพัฒนาการของเด็ก  
โดยให้ผู้ปกครองมีส่วนร่วม  เพ่ือได้นำผลการประเมินไปพัฒนาศักยภาพของเด็กและพัฒนาการจัด
ประสบการณ์การเรียนรู้ในชั้นเรียนเพื่อพัฒนาครูอย่างเพียงพอและทั่วถึง มีการกำหนดมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษาที่สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาปฐมวัย  และอัตลักษณ์ที่สถานศึกษากำหนด  มีการจัดทำ
แผนการจัดประสบการณ์ที่สอดคล้องกับมาตรฐานตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย  มีการประเมินผลตรวจสอบ
คุณภาพภายในสถานศึกษา  ติดตามผลการดำเนินงานและจัดทำรายงานผลการประเมินตนเองประจำปี  มีการ
นำผลการประเมินไปปรับปรุงพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา  โดยทุกฝ่ายมีส่วนร่วม  พร้อมทั้งรายงานผลการ
ประเมินตนเองให้หน่วยงานต้นสังกัดอย่างต่อเนื่อง 
     2.2 ข้อมูล เอกสาร หลักฐาน ที่สนับสนุนผลการประเมินตนเองผลการพัฒนา   
 จากการจัดกิจกรรมดังกล่าว  เมื่อสิ้นปีการศึกษาโรงเรียนได้ประเมินผลตามแนวทางการประเมิน
คุณภาพตามเกณฑ์ที่ สพฐ. กำหนด ผลปรากฏว่า   
 1) ครสูอนระดับปฐมวัยจัดประสบการณ์ที่ส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการทุกด้านอย่างสมดุลเต็ม
ศักยภาพ กล่าวคือ ครูวิเคราะห์ข้อมูลเด็กเป็นรายบุคคล จัดทำแผนการจัดประสบการณ์ได้ระดับดีขึ้นไป และ
จัดกิจกรรมที่ส่งเสริมพัฒนาการเด็กครบทุกด้าน ทั้งด้านร่างกาย ด้านอารมณ์ จิตใจ  ด้านสังคม และด้าน
สติปัญญาเต็มศักยภาพ โดยความร่วมมือของพ่อแม่และครอบครัว ชุมชนและผู้เกี่ยวข้อง 
  2) ครสูอนระดับปฐมวัยสร้างโอกาสให้เด็กได้รับประสบการณ์ตรง เล่นและปฏิบัติอย่างมีความสุข 
กล่าวคือ จัดประสบการณ์ที่เชื่อมโยงกับประสบการณ์เดิม ให้เด็กมีโอกาสเลือกทำกิจกรรมอย่างอิสระ ตาม
ความสนใจ ความสามารถ หลากหลายรูปแบบ เด็กได้เล่น ลงมือกระทำ เรียนรู้ และสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง
อย่างมีความสุข ด้วยกระบวนการรูปแบบบ้านวิทยาศาสตร์น้อย และตามแนวคิดมอลเตสซอรี่ 
  3) ครสูอนระดับปฐมวัยจัดบรรยากาศท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ ใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับวัย 
กล่าวคือ จัดห้องเรียนให้สะอาด อากาศถ่ายเท ปลอดภัย จัดพ้ืนที่แสดงผลงานเด็ก พ้ืนที่มุมประสบการณ์ โดย
ให้เด็กมีส่วนร่วมในการจัดสภาพแวดล้อมในห้องเรียน  และใช้สื่อและเทคโนโลยีที่่เหมาะสมกับช่วงอายุ ระยะ
ความสนใจของเด็ก 
  4) ครสูอนระดับปฐมวัยประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริง และนำผลการประเมินพัฒนาการเด็ก
ไปปรับปรุงการจัดประสบการณ์และพัฒนาเด็ก  ด้วยการประเมินพัฒนาการเด็กจากกิจกรรมและกิจวัตร
ประจำวันด้วยเครื่องมือและวิธีการที่หลากหลาย  โดยผู้ปกครองและผู้เกี่ยวข้องมีส่วนร่วม นำผลการประเมินที่
ได้ไปปรับปรุงการจัดประสบการณ์และพัฒนาเด็ก 
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 5) แฟ้มผลงานครู  และรายงานการปฏิบัติงานของครู 
 6) แผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา  แผนปฏิบัติการประจำปี  แผนการจัดการเรียนรู้ รายงาน
กิจกรรม/โครงการ เกียรติบัตร โล่รางวัล  ภาพถ่าย  ผลงาน/ชิ้นงานของครูและนักเรียน หนังสือราชการ      
สมุดบันทึก อบ. ต่างๆ ผลการวิเคราะห์เด็กรายบุคคล  แผนการจัดประสบการณ์/ผลการจัดประสบการณ์   

3. จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา และแผนการพัฒนาคุณภาพให้สูงขึ้น 
3.1  จุดเด่น  

1) ครูเข้าใจปรัชญาหลักการและธรรมชาติของการดการศึกษาปฐมวัยและสามารถนำมาประยุกต์ใช้
ในการจัดประสบการณ์สามารถจัดทำแผนการจัดประสบการณ์ที่สอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย
และสามารถจัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่หลากหลาย 

2) ครูบริหารจัดการขั้นเรียนที่สร้างวินัยเชิงบวกใช้สื่อเทคโนโลยีที่เหมาะสมและสอดคล้องกับ
พัฒนาการชองเด็ก 

3) ครูจัดสิ่งแวดล้อมให้เกิดการเรียนรู้ได้ตลอดเวลา มีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับเด็กและผู้ปกครอง 

 3.2 จุดที่ควรพัฒนา   
1) การพัฒนาครูเพ่ือเสริมสร้างความสามารถในจัดประสบการณ์การเรียนรู้ให้มีความหลากหลายและ

มิความเหมาะสมกับวัยของผู้เรียน 
   2) จัดอุปกรณ์สื่อการเรียนการสอนที่หลากหลายพัฒนาเครื่องเล่นสนามและระบบสาธารณูปโภคจัด
กิจกรรมส่งเสริมเด็กเรียนรู้การอยู่ร่วมกัน 
 3.3 แผนการพัฒนาคุณภาพที่ยกระดับให้สูงขึ้น 
 1) ส่งเสริมให้ครูได้เข้ารับการพัฒนาด้านการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ และการผลิตสื่อที่
หลากหลาย นำสู่การพัฒนาเด็กอย่างรอบด้าน 
 2) จัดอุปกรณ์สื่อการเรียนการสอนที่หลากหลายพัฒนาเครื่องเล่นสนามและระบบสาธารณูปโภคให้
เพียงพอและปลอดภัย 
 
 4. สรุปผลการประเมินในภาพรวม ระดับปฐมวัย  (บทสรุปของผู้บริหาร)  

สรุปผลการประเมินคุณภาพการจัดการศึกษาระดับปฐมวัยตามมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนบ้าน
นาฝายนาโพธิ์ อยู่ในระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม  ซึ่งมาตรฐานที่ 1 คุณภาพของเด็ก มีผลการประเมินอยู่ในระดับ
ยอดเยี่ยม  มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ มีผลการประเมินอยู่ในระดับ ยอดเยี่ยม  และ
มาตรฐานที่ 3 การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นสำคัญ มีผลการประเมินอยู่ในระดับ ยอดเยี่ยม  ซึ่งจุดเด่นที่
พบคือ  

ผลพัฒนาการเด็กในด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ และสติปัญญา บรรลุตามเป้าหมายที่ สถานศึกษา
กำหนด การพัฒนาด้านร่างกายเด็กมีน้ำหนัก ส่วนสูงตามเกณฑ์มาตรฐาน มีการเคลื่อนไหว ร่างกายคล่องแคล่ว 
มีการทรงตัวได้ดี ใช้มือและตาประสานสัมพันธ์ได้ดี มีทักษะในการดูแลรักษาสุขภาพ อนามัยส่วนตน และ
สามารถปฏิบัติจนเป็นนิสัย ปฏิบัติตนตามข้อตกลงเกี่ยวกับความปลอดภัย หลีกเลี่ยง สภาวะที่เสี่ยงต่อโรค สิ่ง
เสพติด และสถานการณ์ที่เสี่ยงอันตรายต่างๆ การพัฒนาด้านอารมณ์ เด็กร่าเริง แจ่มใส แสดงอารมณ์ความรู้สึก
ได้เหมาะสม ยอมรับและพอใจในความสามารถของตนเองและผู้อ่ืน มีจิตสำนึกและค่านิยมที่ดีงาม เด็กกล้าพูด 
กล้าแสดง ช่วยเหลือแบ่งปัน และรู้หน้าที่ความรับผิดขอบของ ตนเอง การพัฒนาด้านสังคม เด็กสามารถปฏิบัติ
กิจวัตรประจำวัน และข้อตกลงของห้องได้ เด็กมีวินัยใน ตนเอง มีมารยาทตามวัฒนธรรมไทย เช่น การไหว้ การ
ยิ้ม การทักทาย เป็นต้น เล่นและทำงานร่วมกับ ผู้อ่ืนไต้โดยปราศจากการใช้ความรุนแรง การพัฒนาต้าน
สติปัญญา เด็กสามารถสนทนาโต้ตอบและเล่า เรื่องให้ผู้อ่ืนเข้าใจได้ สามารถตั้งดำถามในสิ่งที่ตนเองสนใจหรือ



 

 รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา                                    สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 

10 

สงสัยได้อย่างเหมาะสมกับวัย เด็กมี ความสามารถในการคิดแก้ปัญหาและสามารถตัดสินใจในเรื่องง่ายๆ ได้ 
และเด็กสามารถใช้เทคโนโลยี เช่น แว่นขยาย แม่เหล็ก เป็นเครื่องมือในการเรียนรู้และแสวงหาความรู้ได้ด้วย
ตนเอง 

ในด้านกระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา พบว่า ผู้บริหารสถานศึกษา มี
ความเข้าใจปรัชญา แนวคิด หลักการจัดการศึกษาปฐมวัย และหลักสูตรสถานศึกษาที่ครอบคลุม พัฒนาการทั้ง 
4 ด้าน และสอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่น มีการจัดครูให้เหมาะสมกับภารกิจการเรียน การสอนให้เพียงพอ
กับชั้นเรียน และมีปฏิสัมพันธ์'ที่ดีกับเด็กและครอบครัว ส่งเสริมและพัฒนาครูให้มี ความรู้ความสามารถ และ
ทักษะในการจัดประสบการณ์และการประเมินพัฒนาการเด็กเป็นรายบุคคล สถานศึกษาอำนวยความสะดวก 
จัดหาสื่อวัสดุอุปกรณ์ เพ่ือสนับสนุนการจัดประสบการณ์ที่พอเพียง และ นอกจากนั้นสถานศึกษามีการ
ประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพภายในสถานศึกษา โดยการมีส่วนร่วมของ ผู้ปกครองและผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย 

ในด้านกระบวนการจัดประสบการณ์ที่ เน้นเด็กเป็นสำคัญ พบว่าครูมีความรู้ ความเข้าใจ ใน 
กระบวนการจัดประสบการณ์ให้เด็กมีพัฒนาการทุกด้านอย่างสมดุลเต็มตามศักยภาพ ครูรู้จักเด็กเป็น 
รายบุคคลและสร้างโอกาสให้เด็กได้รับประสบการณ์โดยตรง ด้วยการเล่นและปฏิบัติอย่างมีความสุข โดย จัด
กิจกรรมที่ส่งเสริมเด็กครบทุกด้าน ทั้งด้านร่างกาย ด้านอารมณ์ ด้านสังคมและด้านสติปัญญา โดยไม่ มุ่งเน้น
การพัฒนาด้านใดด้านหนึ่งเพียงด้านเดียว ครูจัดห้องเรียนให้สะอาด มีอากาศถ่ายเท มีความ ปลอดภัย มีพ้ืนที่
แสดงผลงานเด็กและพ้ืนที่จัดกิจกรรมที่เหมาะสม ครูให้เด็กได้มีส่วนร่วมในการจัด ห้องเรียน เช่น ป้ายนิเทศ 
การทำความสะอาดห้อง การดูแลต้นไม้ เป็นต้น ครูประเมินพัฒนาการเด็กจากกิจกรรมและกิจวัตรประจำวัน
ด้วยเครื่องมือและวิธีการที่หลากหลาย แต่ไม่ใช่การใช้แบบทดสอบในการ วิเคราะห์ผล การประเมินพัฒนาการ
เด็กให้ผู้ปกครองมีส่วนร่วมและแลกเปลี่ยนการเรียนรู้ 
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ผลการประเมินมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
มาตรฐานที่ 1  คุณภาพผู้เรียน 

1. ระดับคุณภาพ  ยอดเยี่ยม      

2. วิธีการพัฒนา ข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ ที่สนับสนุนผลการประเมินตนเอง 
 2.1  วิธีการพัฒนา กิจกรรม กระบวนการบริหารจัดการ และการจัดการเรียนรู้ที่ส่งผลต่อระดับ
คุณภาพ   

มีกระบวนการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนด้วยวิธีที่หลากหลาย โดยทางโรงเรียนได้ให้ความสำคัญด้าน 
ผลสัมฤทธิ์,ทางวิชาการของผู้เรียนเป็นหลัก มีจุดเน้นประจำโรงเรียนคือ “อ่านออก เขียนได้ ลายมือสวย คิดเลข
เป็น มิจิตสาธารณะ” โรงเรียนได้จัดให้มีโครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน นักเรียนจดบันทึกการอ่านและมีการ
ตรวจบันทึกจากครูผู้สอนทุกสัปดาห์ มีการทดสอบการอ่าน การเขียนและการคิด คำนวณ ภาคเรียนละ 2 ครั้ง 
หากพบว่าผู้เรียนอ่านไม่ออก เขียนไม่ได้ คิดคำนวณไม่เป็น ครูจัดสอนซ่อมเสริม และออกแบบกิจกรรมการ
เรียนการสอนที่เหมาะสมกับผู้เรียน เช่น การเรียนรู้ผ่านการลงมือปฏิบัติจริง การเรียนรู้ผ่านกิจกรรมโครงงาน 
การใช้ปัญหาเป็นฐานในการระดมความคิดเพ่ือแก้ปัญหาด้วยภาษา หรือวิธีการของตนเองและสร้างสรรค์
ผลงานด้วยความภาคภูมิใจ สามารถ เชื่อมโยงความรู้เดิมกับความรู้ใหม่ด้วยการใช้เทคโนโลยี การสื่อสารทาง
อินเตอร์เน็ตในการพัฒนาตนเอง และใช้ห้องสมุดเป็นแหล่งเรียนรู้สืบด้นข้อมูลในรูปแบบที่หลากหลาย 
นอกจากนี้ทางโรงเรียนยังได้ ดำเนินการพัฒนาผู้เรียนให้มีความก้าวหน้าทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 
รวมทั้งมีความก้าวหน้า ในผลการทดสอบระดับชาติหรือผลการทดสอบอ่ืนๆ อย่างต่อเนื่อง โดยได้จัดทำ
โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์,ทางการเรียน จัดหาแนวข้อสอบและเทคนิคการทำข้อสอบมาให้ผู้เรียนได้ฝึกคิด 
ฝึกทำ ในรูปแบบต่างๆ และยังได้ส่งเสริมให้นักเรียนได้แสดงศักยภาพในการเป็นผู้นำต่างๆ เช่น การเป็นพิธีกร
ในกิจกรรมวันสำคัญต่างๆ ของโรงเรียน ทั้งนี้โรงเรียนยังได้ปลูกฝังเจตคติที่ดีเตรียมความพร้อมในการศึกษาต่อ
ผ่านกิจกรรมแนะแนว และทักษะในการทำงานหรือการประกอบอาชีพ โดยโรงเรียนจัดหลักสูตรรายวิชา
เพ่ิมเติมงานอาชีพให้กับนักเรียนชั้น ม.1 - ม.3 

นอกจากการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ ,ทางวิชาการของผู้เรียนแล้ว โรงเรียนยังได้ส่งเสริมและพัฒนา 
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียนด้วยวิธีการที่หลากหลาย คือ ความประพฤติด้านคุณธรรมจริยธรรม 
ค่านิยม และจิตสำนึกตามที่สถานศึกษากำหนด ได้แก่ โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม โครงการธนาคาร
ความดี โครงการธนาคารขยะ  โครงการฝากเงินออมทรัพย์ไว้กับ ธ.ก.ส. โครงการวันสำคัญต่างๆ อาทิเช่น     
วันสำคัญทางศาสนา วันแม่ วันพ่อ กิจกรรมน้องไหว้พ่ีพ่ีรับไหว้น้อง  โครงการโรงเรียนสีขาว โครงการแข่งขัน
กีฬาภายใน เพ่ือให้ผู้เรียนรู้จักป้องกันและหลีกเลี่ยงจากสิ่งเสพติดให้โทษ สภาวะเลี่ยงต่อความรุนแรง โรคภัย 
อุบัติเหตุ และปัญหาทางเพศ ไม่เพิกเฉยต่อการกระทำ สิ่งที่ไม่ถูกต้อง เพ่ือการอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข 
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 ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
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 2.2 ข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ ที่สนับสนุนผลการประเมินตนเอง 
 1) นักเรียนทุกคนมีความสามารถในการอ่าน เขียนภาษาไทย ในระดับดี  ตามเกณฑ์สถานศึกษา 
 2) นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1- 6 มากกว่าร้อยละ 90 มีความสามารถในการอ่านออกเสียง     
อ่านรู้เรื่อง การเขียนคำ และการเขียนเรื่อง ตามแบบประเมินและเกณฑ์การประเมินของสำนักทดสอบทาง
การศึกษา สพฐ. 
 3) นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3  มากกว่าร้อยละ 90 มีความสามารถในการรู้เรื่องการ อ่าน 
(Reading Literacy) ตามแนว PISA  ตามแบบประเมินและเกณฑ์การประเมินของสำนักทดสอบทางการศึกษา  
สพฐ. 
 4) นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ร้อยละ 88.47 มีความสามารถในการอ่านออกเสียง ในระดับดีมาก  
และร้อยละ 91.52 มีความสามารถในการอ่านรู้เรื่อง ในระดับดีมาก  จากแบบทดสอบความสามารถในการอ่าน 
(Reading Test) ของ สพฐ. 
 5) นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 มากกว่าร้อยละ 70 มีความสามารถดา้นภาษา ในระดับ ดีขึ้นไป  
จากแบบทดสอบความสามารถด้านภาษา ในการทดสอบความสามรถพ้ืนฐานของผู้เรียนระดับชาติ (NT)  
 6) นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 มากกว่าร้อยละ 70 มีความสามารถด้านคิดคำนวณในระดับดีข้ึน
ไปจากแบบทดสอบความสามารถด้านภาษา ในการทดสอบความสามรถพ้ืนฐานของผู้เรียนระดับชาติ (NT)  
 7) นักเรียนทุกคนมีความสามารถใช้ภาษาอังกฤษแนะนำตนเอง สถานศึกษา และสนทนาอย่างง่าย 
 8) นักเรียนร้อยละ 70 ได้ระดับผลการเรียนเฉลี่ยในกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ระดับ 3 ขึ้นไป 
 9) นักเรียนได้เข้าร่วมการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมในระดับภาค และระดับชาติ 
 10) นักเรียนทุคนสามารถสืบค้นข้อมูลจากอินเตอร์เน็ท และสรุปความรู้ด้วยตนเอง 
 11) นักเรียนร้อยละ 80  มีระดับผลการเรียนเฉลี่ยตามหลักสูตร ตั้งแต่ระดับ 3 ขึ้นไปตามเกณฑ์
สถานศึกษากำหนด  
 12) ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) 3 ปีย้อนหลังเป็นไปตามเกณฑ์
สถานศึกษา และสูงกว่าค่าเฉลี่ยระดับชาติ/ระดับชั้นที่สอบ และสูงขึ้นต่อเนื่อง 
 13) ผลการทดสอบความสามรถพ้ืนฐานของผู้เรียนระดับชาติ (NT) 3 ปีย้อนหลังเป็นไปตามเกณฑ์
สถานศึกษา และสูงกว่าค่าเฉลี่ยระดับชาติ/ระดับชั้นที่สอบ และสูงขึ้นต่อเนื่อง 
   14) นักเรียนมีผลการประเมินมาตรฐานโรงเรียนคุณธรรม 5 ประเด็น คือ มีความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับคุณธรรม สามารถจัดทำโครงงานคุณธรรม เป็นผู้นำด้านคุณธรรม การปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี      
มีพฤติกรรมที่พึงประสงค์ในโรงเรียนเพ่ิมขึ้น และมีคุณภาพในระดับดี   
 15) นักเรยีนทุกคนมีคุณธรรม  มีความรับผิดชอบ มีวินัย มีภาวะผู้นำ มีจิตอาสา อยู่ร่วมกับคนอ่ืน
อย่างมีความสุข เข้าใจผู้อื่น  
 16) นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มัธยมศึกษาปีที่  3 ทุกคน มีความรู้และทักษะพ้ืนฐานต่องาน
อาชีพอย่างน้อย 1 อย่าง 
 17) นักเรียนร้อยละ 95 มีจิตสำนึกในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและมีส่วนร่วมในกิจกรรมประเพณีของ
ท้องถิ่น อย่างต่อเนื่อง 
    18) นักเรียนร้อยละ 95 มีน้ำหนัก ส่วนสูง ตามเกณฑ์กรมอนามัย และมีสุขภาพแข็งแรง  
      19) มีการสอนงานอาชีพให้นักเรียน ทำให้มีโครงการหนึ่งผลงานหนึ่งผลิตภัณฑ์ของนักเรียน 
   20) นักเรียนทุกคนไม่เก่ียวข้องสิ่งเสพติด โรงเรียนมีโครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่าง
เข้มแข็ง 
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   21) นักเรียนทุกคนได้รับการเยี่ยมบ้าน และโรงเรียนนำข้อมูลมาใช้ในการดูแลช่วยเหลือผู้เรียน                                                                                                                                                
            22) นักเรียนได้รับรางวัล เกียรติบัตร ดังนี้  (หรือระบุจำนวนนักเรียนที่ได้รับรางวัล) 
       22.1 ด.ญ.กัลยาลักษณ์  มุริจันทร์  ได้รับรางวัลเหรียญทอง คัดลายมือระดับชั้น ม.1-3 งาน
ศิลปหัตถกรรมครั้งที่ 69 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่จังหวัดศรีสะเกษ  ปีการศึกษา 2562 
       22.2 ด.ญ.ณัฐฐาพร  เกตกอง  ได้รับรางวัลเหรียญทอง  ยุวบรรณารักษ์ ระดับชั้น ม.1-3 งาน 
ศิลปหัตถกรรมครั้งที่ 69 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่จังหวัดศรีสะเกษ  ปีการศึกษา 2562 
       22.3 ด.ญ.นฤมล  พวกดอนเค็ง ได้รับรางวัลเหรียญทอง  ยุวบรรณารักษ์ ระดับชั้น ม.1-3 งาน 
ศิลปหัตถกรรมครั้งที่ 69 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่จังหวัดศรีสะเกษ  ปีการศึกษา 2562 
       22.4 ด.ญ.อุมาพร  ซุยกระเดื่อง ได้รับรางวัลเหรียญทอง  ยุวบรรณารักษ์ ระดับชั้น ม.1-3 งาน 
ศิลปหัตถกรรมครั้งที่ 69 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่จังหวัดศรีสะเกษ  ปีการศึกษา 2562 
       22.5 ด.ช.จรูญโรจน ์ ทนอุก  ได้รับรางวัลเหรียญทอง  ปติมากรรมนูนสูง ระดับชั้น ม.1-3 งาน 
ศิลปหัตถกรรมครั้งที่ 69 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่จังหวัดศรีสะเกษ  ปีการศึกษา 2562 
      22.6 ด.ช.บัลลังก์  ฤทธิ์เดช  ได้รับรางวัลเหรียญทอง  ปติมากรรมนูนสูง ระดับชั้น ม.1-3 งาน 
ศิลปหัตถกรรมครั้งที่ 69 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่จังหวัดศรีสะเกษ  ปีการศึกษา 2562 
                22.7 ด.ช.รักชาติ  ศรีคำม้วน  ได้รับรางวัลเหรียญทอง  ปติมากรรมนูนสูง ระดับชั้น ม.1-3 งาน 
ศิลปหัตถกรรมครั้งที่ 69 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่จังหวัดศรีสะเกษ  ปีการศึกษา 2562 
      22.8 ด.ญ.ศรัญญา  ชมเชย  ได้รับรางวัลเหรียญทอง  ภาพยนต์สั้น ระดับชั้น ม.1-3 งาน 
ศิลปหัตถกรรมครั้งที่ 69 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่จังหวัดศรีสะเกษ  ปีการศึกษา 2562 
               22.9 ด.ญ.ปนัดดา  นิยมวัน  ได้รับรางวัลเหรียญทอง  ภาพยนต์สั้น ระดับชั้น ม.1-3 งาน 
ศิลปหัตถกรรมครั้งที่ 69 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่จังหวัดศรีสะเกษ  ปีการศึกษา 2562 
               22.10 ด.ญ.ปภาวินี  ไชยดา  ได้รับรางวัลเหรียญทอง  ภาพยนต์สั้น ระดับชั้น ม.1-3 งาน 
ศิลปหัตถกรรมครั้งที่ 69 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่จังหวัดศรีสะเกษ  ปีการศึกษา 2562 
               22.11 ด.ช.พงศ์ศิริ  คำพรม  ได้รับรางวัลเหรียญทอง  ภาพยนต์สั้น ระดับชั้น ม.1-3 งาน 
ศิลปหัตถกรรมครั้งที่ 69 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่จังหวัดศรีสะเกษ  ปีการศึกษา 2562 
               22.12 ด.ช.นิธินนัท์  นามแสงผา  ได้รับรางวัลเหรียญทอง  ภาพยนต์สั้น ระดับชั้น ม.1-3 งาน 
ศิลปหัตถกรรมครั้งที่ 69 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่จังหวัดศรีสะเกษ  ปีการศึกษา 2562 
      22.13 ด.ช.ปัญญากร  วงค์ศรีแก้ว  ได้รับรางวัลเหรียญทอง ร้องเพลงลูกทุ่งชายที่มีความบกพร่อง
ทางสติปัญญา ระดับชั้น ป.1-6 งานศิลปหัตถกรรมครั้งที่ 69 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่จังหวัดศรีสะเกษ        
ปีการศึกษา 2562 
 23) แผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา  แผนปฏิบัติการประจำปี  แผนการจัดการเรียนรู้  เกียรติ
บัตร โล่รางวัล  ภาพถ่าย  ผลงาน/ชิ้นงานของครูและนักเรียน ผลสอบ O – NET, NT, RT ฯลฯ ผลสอบข้อสอบ
กลางประจำปีการศึกษา 2562  หนังสือราชการ แฟ้มผลงานครู  รายงานผลการปฏิบัติงาน  บันทึกการประชุม  
แบบ ปพ. ต่างๆ แผนการจัดการเรียนรู้ บันทึกการนิเทศภายใน รายงานกิจกรรม/โครงการ  ผลการวิเคราะห์
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของโรงเรียน ฯลฯ  
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3. จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา และแผนการพัฒนาคุณภาพให้สูงขึ้น 
3.1  จุดเด่น 

   1) ผู้เรียนอ่านออกเขียนได้ทุกคน 
               2) ผู้เรียนมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารได้อย่างเหมาะสม 
               3) ผู้เรียนมีความก้าวหน้าจากพ้ืนฐานเดิมในแต่ละปีในด้านความรู้ ความเข้าใจและทักษะต่างๆ 
ตามหลักสูตร อย่างเป็นรูปธรรม  อย่างต่อเนื่อง 
               4) ผู้เรียนมีสุขภาวะที่ดีและสุนทรียภาพ มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง 
               5) ผู้เรียนมีสุขภาพ อ่อนน้อม เมตตาจิตอาสารักและรับใช้จนเป็นเอกลักษณ์ของสถานศึกษาเป็นที่
ยอมรับของชุมชน และได้รับความไว้วางใจจากผู้ปกครองในการส่งบุตรหลานเข้ามาเรียน 

3.2 จุดที่ควรพัฒนา  
    1) การพัฒนาความสามารถในการคิดคำนวณ คิดวิเคราะห์ ให้กับผู้เรียนอย่างจริงจังและต่อเนื่อง 

              2) การพัฒนาความสามารถทางภาษาอังกฤษให้กับผู้เรียน 
              3) การพัฒนาค่าเฉลี่ยผลการทดสอบระดับชาติของผู้เรียนทุกระดับชั้นให้สูงขึ้นหรือคุณภาพเป็นไป
ตามเป้าหมายอย่างต่อเนื่อง 
 3.3 แผนการพัฒนาคุณภาพที่ยกระดับให้สูงขึ้น 

1) ควรมีการพัฒนาความสามารถในการคิดคำนวณ คิดวิเคราะห์ ให้กับผู้เรียนอย่างจริงจังและ 
ต่อเนื่อง  

2) ควรพัฒนาความสามารถทางภาษาอังกฤษให้กับผู้เรียนมากข้ึน 
3) ควรจัดนิทรรศการและประกวดผลงานนักเรียน เพ่ือให้นักเรียนได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และ 

นำเสนอผลงานกลุ่มของตนด้วยความภาคภูมิใจ 
4) ควรจัดหาสื่อเทคโนโลยีให้เพียงพอต่อความต้องการของผู้เรียน ควรมีการนิเทศ ติดตามอย่างจริงจัง 

และต่อเนื่อง 
 
มาตรฐานที่ 2  กระบวนการบริหารและการจัดการ 

1. ระดับคุณภาพ  ยอดเยี่ยม     

2. วิธีการพัฒนา ข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ ที่สนับสนุนผลการประเมินตนเอง 
 2.1  กิจกรรมกระบวนการบริหารและการจัดการที่ส่งผลต่อระดับคุณภาพ 

มีผู้บริหารที่มีวิสัยทัศน์ มีภาวะผู้นำ สามารถปฏิบัติงานตามบทบาทได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีการ
บริหารจัดการสถานศึกษาและพัฒนาผู้เรียนอย่างเป็นระบบ มีการกำหนดเป้าหมาย วิสัยทัศน์ พันธกิจ อย่างซัด
เจน โดยการวิเคราะห์สภาพปัญหาจากผลการจัดการศึกษาที่ผ่านมา ด้วยกระบวนการ SWOT เปิดโอกาสให้
บุคลากรทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น ในการจัดการศึกษาของสถานศึกษาเพ่ือ พัฒนาคุณภาพ
ผู้เรียนอย่างรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษาในทุกกลุ่มเป้าหมาย ส่งเสริมการดำเนินการ พัฒนาครูและ
บุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ โดยส่งเสริมให้เข้ารับการอบรมในสาขาวิชาที่สอน ตามโครงการพัฒนา
ครูรูปแบบครบวงจร และส่งเสริมให้ครูได้เข้ารับการอบรมเพ่ือพัฒนางานในหน้าที่ อย่างต่อเนื่อง มีการนำคณะ
ครูศึกษาดูงานเพ่ือเพ่ิมประสบการณ์และแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับเพ่ือนๆ ร่วมวิชาชีพ สร้างขวัญและกำลังใจแก่
บุคลากรในโอกาสวันสำคัญต่างๆ ตามความเหมาะสม และจัดให้มีชุมซน การเรียนรู้ทางวิชาชีพ เพ่ือเป็นเวที
แลกเปลี่ยนเรียนรู้และนำมาใช้ในการพัฒนางานและการเรียนรู้ของผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง สำหรับการบริหาร
จัดการข้อมูลสารสนเทศ ได้มีการบริหารอย่างเป็นระบบ เป็นหมวดหมู่ครอบคลุมข้อมูลสารสนเทศของแต่ละ
ฝ่ายและทันสมัย โรงเรียนได้มีการจัดเก็บทั้งในรูปของเอกสาร คอมพิวเตอร์ และลงเผยแพร่ไว้ในเว็บไซต์ ด้าน
การจัดสภาพแวดล้อม มีการพัฒนาและปรับปรุงอาคาร สถานที่ให้น่าอยู่ น่าใช้ มีการดำเนินการอย่างต่อเนื่อง
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ตลอดปีการศึกษาทำให้มีห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ อาคารเรียนที่มั่นคง มีสิ่งอำนวยความสะดวกพอเพียง อยู่ใน
สภาพทีใ่ช้การได้ดี สะอาด ร่มรื่น  สวยงาม และมีความปลอดภัย 

ในส่วนของงานการประกันคุณภาพภายใน โรงเรียนได้มีการกำกับ ติดตามและประเมินผลการ บริหาร
และการจัดการศึกษาอย่างเป็นระบบ โดยมีกระบวนการดำเนินงานการตรวจติดตามคุณภาพ ภายใน
สถานศึกษาที่ชัดเจน ได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจติดตามคุณภาพภายในสถานศึกษา จัดทำแผนการ
ตรวจติดตาม กำหนดระยะเวลาที่ชัดเจน และดำเนินการตรวจติดตาม สรุปผลการตรวจติดตามและประเมินผล 
ผู้อำนวยการสถานศึกษาลงนามรับรองรายงานผลการตรวจติดตามคุณภาพภายในสถานศึกษา นำปัญหา/ 
ข้อเสนอแนะ จากการตรวจติดตาม เข้าประชุม ทบทวนเพ่ือป้องกันและแก้ไข อย่างต่อเนื่อง ภาคเรียนละ      
1 ครั้ง 

 2.2 ข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ ที่สนับสนุนผลการประเมินตนเอง 
  1) มีการกำหนดเป้าหมายวิสัยทัศน์  และพันธกิจที่ชัดเจน สอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษา 
ความต้องการชุมชน นโยบายรัฐบาล แผนการศึกษาแห่งชาติ  โดยผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการ
ดำเนินการ และมีการทบทวน ปรับปรุงให้สามารถนำไปใช้จริง และทันต่อการเปลี่ยนแปลง 
  2) มีรูปแบบการบริหารงาน “CO-FRIENDS MODEL”  ในการบริหารจัดการคุณภาพของ
สถานศึกษา  ที่เป็นระบบ และดำเนินการอย่างต่อเนื่อง  มีความชัดเจนและเกิดประสิทธิภาพ ส่งผลต่อคุณภาพ
ตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา โดยความร่วมมือของผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย มีการนำข้อมูลผลการประเมิน
และผลการจัดการศึกษา มาใช้ในการปรับปรุง พัฒนางานอย่างต่อเนื่อง จนเป็นแบบอย่างได้ 
 3) นักเรียนมีผลการทดสอบ O-NET 3 ปีย้อนหลังเป็นไปตามเกณฑ์สถานศึกษา และสูงกว่าค่าเฉลี่ย
ระดับชาติ/ดับชั้นที่สอบ และสูงขึ้นต่อเนื่อง   
 4) นักเรยีนผลการทดสอบ NT 3 ปีย้อนหลังเป็นไปตามเกณฑ์สถานศึกษา และ สูงกว่าค่าเฉลี่ย
ระดับชาติ/ดับชั้นที่สอบ และสูงขึ้นต่อเนื่อง  
 5) ครูทุกคนได้รับการส่งเสริม สนับสนุนให้ได้รับการอบรม พัฒนาตามมาตรฐานวิชาชีพ และนำ
ความรู้ ทักษะ ประสบการณ์นำมาใช้ในการพัฒนางานในหน้าที่และพัฒนาผู้เรียน 
 6) โรงเรียนได้รับรางวัลการประกวดกิจกรรมงานศิลปหัตถกรรมระดับภาค/ระดับชาติ ครั้งที่ 69 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ที่จังหวัดศรีสะเกษ ระดับเหรียญทอง  5  รายการคือ 
  6.1) เหรียญทองคัดลายมือ ระดับชั้น ม.1-3 
  6.2) เหรียญทองยุวบรรณารักษ์  ระดับชั้น ม.1-3 
  6.3) เหรียญทองปติมากรรม ระดับชั้น ม.1-3 
  6.4) เหรียญทองภาพยนต์สั้น  ระดับชั้น ม.1-3 
  6.5) เหรียญทองร้องเพลงลูกทุ่งชายที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-6 
 7) ครูทุกคนได้รับการส่งเสริมให้มีความรู้ ประสบการณ์ จากการจัดชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ 
(PLC) เพ่ือนำความรู้ แนวคิดมาใช้ในการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ให้มีคุณภาพยิ่งขึ้น 
 8) ครูผู้สอนทุกคนได้รับการส่งเสริม สนับสนุน ส่งผลให้ได้รับรางวัลที่เกี่ยวข้องกับมาตรฐานวิชาชีพ
ครู เช่น  
  8.1)  นางมาลิษา  วันนา ได้รับรางวัล ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยดีเด่น    
งานวันครู ปี 2563 ของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 
  8.2)  นางประหยัด  ละทัยนิล ได้รับรางวัล ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะดีเด่น งาน
วันครู ปี 2563 ของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 
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  8.3) นายนัสกร  มะลาศรี  ได้รับรางวัล ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ดีเด่น 
งานวันครู ปี 2563 ของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 
  8.4) นายสรเทพ  แมนเมือง  ได้รับรางวัล ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
ดีเด่น งานวันครูปี 2563 ของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 
  8.5) นางสาวกนกวรรณ  แก้วดอนหัน ครูผู้สอนเด็กปฐมวัยดีเด่น งานวันครู ปี 2563 ของ
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 
 9)  ครูผู้สอนมีนวัตกรรมการสอนเพื่อใช้ในการจัดการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาผู้เรียน คือ 
  9.1)  นางสาวกนกวรรณ  แก้วดอนหัน  สื่อประกอบการสอนเด็กปฐมวัย  
  9.2)  นางมาลิษา  วันนา  หนังสือเล่มเล็ก/สื่อสอนเสริมภาษาไทย 
  9.3)  นางบรรจง  สมานมิตร  สื่อการสอนภาษาไทย  BBL ป.1 
  9.4)  นายสายัณห์  วันนา  สือ่ประกอบการสอนเสริมวิทยาศาสตร์/STEM ศึกษา  
                         9.5  นายนัสกร  มะลาศรี  สื่อประกอบการสอนคณิตศาสตร์ 
                         9.6  นายรักไทย  ละทัยนิล  สื่อประกอบการสอนเสริม  NT  ป.3 
                         9.7  นายสรเทพ  แมนเมือง  สื่อประกอบการสอนเสริมการงานพ้ืนฐานอาชีพ 
                         9.8  นายพัชรพล  พฤษการณ์  สื่อประกอบการสอนสุขศึกษา/พลศึกษา 
             9.9  นางประหยัด  ละทัยนิล  สื่อการสอนคณิตศาสตร์ ประถมศึกษา 
  9.10 นางภัทรพร  มาสุ่ม  สื่อการสอนสังคมศึกษา 
  9.11 นางสาวอุไรภรณ์  ป้องปาน  สื่อการสอนภาษาไทย ประถมศึกษา 
  9.12 นางสาวรินดา  โพธิ์ศรี  สื่อการสอนภาษาอังกฤษ 
  9.13 นางสาวอภิญญา  ธุนันทา  สื่อประกอบการสอนเด็กปฐมวัย 
 10) ผู้บริหารโรงเรียนได้รับรางวัล ครูดีไม่มีอบายมุข จาก คุรุสภา ในปี 2562 
 11) ผู้บริหารโรงเรียนเป็นวิทยากรพี่เลี้ยงในการอบรมผู้บริหารโรงเรียน  
 12) ผู้บริหารโรงเรียนมีผลการประเมินมาตรฐานโรงเรียนคุณธรรม ด้านผู้บริหารโรงเรียน อยู่ในระดับ
ดีเยี่ยม ทั้ง 4 ประเด็นพิจารณา คือ มีความรู้ ความเข้าใจในคุณธรรม  มีกระบวนการบริหารงานที่เป็นระบบ  
บริหารงานด้วยความโปร่งใส เป็นธรรมตรวจสอบได้   
 13) โรงเรียนมีผลการประเมินมาตรฐานโรงเรียนคุณธรรม ด้านโรงเรียน อยู่ในระดับดี 6 ประเด็น คือ 
การจัดบรรยากาศสภาพแวดลอม แหลงเรียนรูที่เอ้ือตอการปลูกฝงคุณธรรมของโรงเรียน มีแผนพัฒนาคุณธรรม  
คุณธรรมอัตลักษณของโรงเรียน  หรือกรอบแนวคิดโรงเรียนคุณธรรม มีการเผยแพรประชาสัมพันธผานชอง
ทางตางๆ อยางตอเนื่อง  การประเมินคุณธรรมและความโปรงใสของโรงเรียน  ไดรับการยอมรับหรือยกยอง
เชิดชูเกียรติจากหนวยงานภายในหรือภายนอกและผลประเมินระดับดี คือ สรางเครือขายและการมีสวนรวม   
 14) โรงเรียนมีผลการประเมินระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ตามกฏ
กระทรวงการประกันคุณภาพ พ.ศ.2561 โดยรวมในระดับยอด 
    15) ได้จัดการบริหารข้อมูลสารสนเทศของโรงเรียน เช่น ข้อมูลผลการจัดการศึกษา ข้อมูลภาวะ
โภชนาการ  โปรแกรม DMC (ข้อมูลนักเรียนรายบุคคล)  โปรแกรม B-OBEC (ข้อมูลที่ดินสิ่งก่อสร้าง)  
โปรแกรม M-OBEC (ข้อมูลครุภัณฑ์)  โปรแกรม EMIS (ข้อมูลสารสนเทศของโรงเรียน)  โปรแกรม School 
MISS (ข้อมูลผลการเรียนตามหลักสูตร)  ข้อมูลเด็กพิเศษ เพ่ือนำมาใช้ในการบริหารและการจัดการเรียนรู้ของ
นักเรียนทุกกลุ่ม  อย่างเป็นระบบ ทันสมัย  
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  16) ผู้ปกครองนักเรียนมีความพึงพอใจในการบริหารจัดการศึกษาของโรงเรียนในระดับมากท่ีสุด 
  17)  แผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา แผนปฏิบัติการประจำปี เกียรติบัตร โล่รางวัล ภาพถา่ย  
ผลงาน  ชิ้นงาน  หนังสือราชการ แฟ้มการปฏิบัติงาน   รายงานการปฏิบัติงาน  บันทึกการประชุม  ภาพการ
ปฏิบัติงานที่มีคุณภาพใน Facebook  ผลงานที่แสดงไว้ใน You tube 

3. จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา และแผนการพัฒนาคุณภาพให้สูงขึ้น 
 3.1  จุดเด่น 
  1) ผู้บริหารมีความตั้งใจมุ่งมั่นและมีวิสัยทัศน์ที่ดีในการบริหารงาน   
  2) ใช้หลักประชาธิปไตย  กัลยาณมิตร  เป็นแบบอย่างที่ดีในการทำงาน 
  3) ผู้นำในการปฏิบัติตน 3 มิติ คือ  มาดต้องตา  วาจาต้องใจ  ภายในยอดเยี่ยม 
 3.2 จุดที่ควรพัฒนา   
 .  1) พัฒนาบุคลากรครูให้มีความรู้ความสามารถในการจัดการเรียนการสอนด้วยกระบวนการ
Professional Learning Community ( PLC ) และเปิดโอกาสให้บุคลากรครูทุกคนมีส่วนร่วม 
           2) จัดหาสื่อให้เพียงพอ  และส่งเสริมครูใช้สื่อ  DLTV  และ  DLIT  อย่างจริงจัง 
           3) ยกผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  RT  NT  O-NET  ให้สูงขึ้นทุกปีการศึกษาอย่างต่อเนื่อง 

3.3 แผนการพัฒนาคุณภาพที่ยกระดับให้สูงขึ้น 
 1) ควรพัฒนาบุคลากรครูให้มิความรู้ ความสามารถในการจัดการเรียนการสอนด้วยกระบวนการ  
Professional Learning Community ( PLC ) และเปิดโอกาสให้บุคลากรครูทุกคนมีส่วนร่วม อย่างต่อเนื่อง 

 2) ควรมีการนิเทศ ติดตามการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง 
 

มาตรฐานที่ 3  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 

1. ระดับคุณภาพ  ยอดเยี่ยม     

2. วิธีการพัฒนา ข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ ที่สนับสนุนผลการประเมินตนเอง 
 2.1  กิจกรรม  วิธีการพัฒนาที่ส่งผลต่อระดับคุณภาพ 

ได้ดำเนินการส่งเสริมพัฒนาครูให้ปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพโดยดำเนินการ 
พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา เพ่ือเป็นแนวทางในการจัดกระบวนการเรียนการสอนที่สร้างโอกาสให้ผู้เรียน ทุก
คนมีส่วนร่วม เน้นให้ผู้เรียนได้เรียนรู้โดยผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง สามารถนำไปประยุกต์ใช้ ใน
ชีวิตประจำวันได้ เช่น การจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน กิจกรรมชุมนุมความสนใจของผู้เรียน หรือ โครงการพัฒนา
งานแนะแนวการศึกษาและอาชีพ เพื่อแสวงหาความรู้ในการพัฒนาตนเองด้านการศึกษา อาชีพ ทักษะชีวิตและ
สังคม สามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ แก่ตนเองและสังคมได้ ครูจัดกิจกรรมส่งเสริมให้ผู้เรียน
ได้ฝึกทักษะ แสดงออก นำเสนอผลงาน แสดงความคิดเห็น คิดเป็น ทำเป็น ได้แก่ โครงการแข่งข้นทักษะทาง
วิชาการ เพ่ือให้ผู้เรียนได้รับความรู้ มีทักษะทางวิชาการที่หลากหลายและได้แสดงออกซึ่งความรู้ ความสามารถ
ในด้านวิชาการตามศักยภาพ ครูได้ส่งเสริมให้ผู้เรียน รักการอ่าน และแสวงหาความรู้จากสื่อเทคโนโลยีด้วย
ตนเองอย่างเป็นรูปธรรมและต่อเนื่อง โดยจัดทำโครงการรักการอ่าน เพ่ือสร้างนิสัยรักการอ่านและส่งเสริมให้
ผู้เรียนใช้บริการห้องสมุดและสื่อเทคโนโลยี ในการสืบค้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ยังได้ส่งเสริมให้
ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการจัดบรรยากาศ สภาพแวดล้อม สื่อการเรียน และอำนวยความสะดวกท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ 
ได้แก่ การทำโครงการเรารักโรงเรียน เพ่ือเสริมสร้างบรรยากาศในห้องเรียน ห้องประกอบการและบริเวณ
โรงเรียนให้เอ้ือต่อการเรียนรู้ และทำงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข โครงการรวมใจรักษ์สิ่งแวดล้อม เพ่ือให้
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ผู้เรียนได้ตระหนักและรู้คุณค่าของทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม มีความรู้ความเข้าใจและใช้ทรัพยากรและ
สิ่งแวดล้อมในโรงเรียน เป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้ได้ด้วยตนเองอย่างคุ้มค่า 

โรงเรียนได้จัดทำโครงการบูรณาการการเรียนรู้จากชุมชน เพ่ือให้ผู้เรียนสามารถแสวงหาความรู้ ด้วย
ตนเองจากแหล่งเรียนรู้รอบตัว มีจิตสำนึกท่ีดีและรักษ์ชุมชนของตนเองและเพ่ือให้เกิดการแลกเปลี่ยน เรียนรู้
ระหว่างสถานศึกษากับชุมชนและองค์กรที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ยังได้เชิญครูภูมิปัญญาท้องถิ่นมามี ส่วนร่วม
แสดงความคิดเห็นและร่วมจัดกิจกรรมการเรียนการสอนอย่างเป็นรูปธรรมอย่างหลากหลายและ ต่อเนื่อง ใน
ด้านการตรวจสอบและประเมินความรู้ความเข้าใจของผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และมีประสิทธิภาพ ครูผู้สอนได้
ใช้วิธีการวัดและประเมินผลที่หลากหลายตามธรรมชาติของวิซา ซึ่งเน้นการประเมินผู้เรียนจากสภาพจริง มี
กระบวนการประเมินอย่างเป็นระบบ ทั้งประเมินก่อนสอน ระหว่างสอน และประเมินหลังสอน โดยใช้
เครื่องมือและวิธีการวัดและประเมินผลที่เหมาะสมกับเป้าหมาย และการจัดการเรียนการสอนตามรายวิซา 
ผู้เรียนและผู้ที่เกี่ยวข้องได้มีส่วนร่วมในการวัดและประเมินด้วย ครูผู้สอนไดให้ข้อมูลย้อนกลับแก่ผู้เรียนหลัง
การประเมินเพ่ือให้ผู้เรียนนำไปใช้พัฒนาตนเองและครูผู้สอน ได้นำผลการประเมินไปใช้ในการพัฒนาผู้เรียน
ในรูปของการวิจัยในชั้นเรียนต่อไป 

 2.2 ข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ ที่สนับสนุนผลการประเมินตนเอง 
 1) ครผูู้สอนทุกคนสามารถจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ในการพัฒนากระบวนการคิด  ใช้กระบวนการกลุ่ม  
ให้นักเรียนปฏิบัติจริง  และครูใช้คำถามระดับสูงในการจัดกิจกรรมเพ่ือกระตุ้น ส่งเสริมกระบวนการคิดและ
กระบวนการเรียนรู้ของผู้เรียน ให้นักเรียนมีโอกาสแสดงความคิดเห็น สรุปการเรียนรู้ การนำเสนองาน และนำ
ความรู้ ทักษะ ไปใช้ในชีวิตประจำวัน  โดยใช้การจัดการเรียนรู้กระบวนการแก้ปัญหา  การจัดการเรียนรู้โดยใช้
กระบวนการสืบเสาะ  การจัดการเรียนรู้โดยใช้โครงงาน  การจัดการเรียนรู้โดยใช้กรณีศึกษา  การจัดการเรียนรู้
โดยใช้กระบวนการกลุ่ม การจัดการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการวิจัยเป็นฐาน การจัดการเรียนรู้โดยใช้กระบวน  
การทางวิทยาศาสตร์  การจัดการเรียนรู้ STEM Education  การใช้บทบาทสมมุติ  การเล่นละคร  การจัดการ
เรียนรู้โดยใช้แหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย  เช่น  ห้องสมุด ห้องคอมพิวเตอร์ ห้องวิทยาศาสตร์ อินเตอร์เน็ต  DLIT  
สวนป่า  สวนเกษตร  ทัศนศึกษา  เป็นต้น 
 2) ครูผู้สอนทุกคนมีส่วนร่วมในการในการปรับปรุง พัฒนาหลักสูตรของสถานศึกษาทุกปี สอดคล้องกับ
นโยบาย และการเปลี่ยนแปลงสาระการเรียนรู้ และนำไปใช้ในการจัดการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาผู้เรียนอย่างรอบ
ด้าน  ตามมาตรฐานการเรียนรู้ และตัวชี้วัดตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ ทั้งนักเรียนปกติ และนักเรียนพิเศษเรียน
รวม โดยเชื่อมโยงกับท้องถิ่น การดำเนินชีวิตของนักเรียน และสอดคล้องกับเป้าหมายในการพัฒนาผู้เรียนให้มี
ทักษะ ความรู้ในศตวรรษท่ี 21 และเตรียมผู้เรียนให้มีความรู้ ทักษะ ประสบการณ์ ในการใช้ชีวิตในโลกอนาคต  
และตอบสนองกับการพัฒนานักเรียนพิเศษเรียนรวม ที่ได้รับการพัฒนาตามความสามารถและศักยภาพ 
 3) ครทูุกคนใช้สื่อ เทคโนโลยี  Computer  แหล่งเรียนรู้ทั้งภายในโรงเรียน ภายนอกโรงเรียน ในการ
จัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาผู้เรียน  ทั้งครูภูมิปัญญาท้องถิ่นมาจัดการเรียนรู้ในงานเกษตร ปลูกพืช  เลี้ยงสัตว์  การ
ทอเสื่อ จักสาน  สมุนไพร  และส่งเสริมให้ผู้เรียนได้แสวงหาความรู้ด้วยตนเอง ทั้งกิจกรรมในห้องสมุด       
ห้องคอมพิวเตอร์ การจัดกิจกรรมโครงการสำรวจตามความต้องการและปัญหาที่ต้องการเรียนรู้ 
 4)  ครูผู้สอนทุกคนใช้  DLIT  ประกอบการจัดการเรียนรู้ในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน  
 5)  ครูผู้สอนทุกคน ได้จัดห้องเรียนที่สะอาด เรียบร้อย ปลอดภัย และพ้ืนที่ว่างในห้องเรียน สื่อการ
เรียนรู้ บรรยากาศที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ของผู้เรียนทุกคน 
 6) ครูผู้สอนทุกคนได้ร่วมจัดห้องสมุดให้เป็นแหล่งเรียนรู้ของผู้เรียน จัดบรรยากาศในห้องสมุดให้จูงใจ
ในการใช้  จัดให้มีหนังสือ คอมพิวเตอร์ ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ ศึกษาค้นคว้า ได้เข้าถึงในการใช้และการเรียนรู้เพ่ือ
พัฒนาคุณภาพ 
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 7) ครูผู้สอนมีผลการประเมินมาตรฐานโรงเรียนคุณธรรม ด้านครูผู้สอน อยู่ในระดับ ดีเยี่ยม 5  
ประเด็นพิจารณา คือ ความรู้ความเข้าใจด้านคุณธรรม การจัดการเรียนรู้ปลูกฝังและประเมินคุณธรรม 
จริยธรรมนักเรียน การสร้างเครือข่ายการมีส่วนร่วม การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ความประพฤติปฏิบัติตนเป็น
แบบอย่างที่ด ีและได้รับการยอมรับหรือยกย่องเชิดชูเกียรติจากบุคคล หน่วยงาน องค์กรภายในหรือภาย   
นอกอย่างต่อเนื่อง 
 8) ครูผู้สอน 5 ท่าน ได้รับรางวัลครูครูผู้สอนดีเด่น ในงานวันครู จาก สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 
 9) ครูผู้สอนทุกคนจัดการเรียนรู้โดยเน้นการปฏิสัมพันธ์เชิงบวก รักและเอาใจใส่นักเรียน สร้างนักเรียน
ให้เป็นคนดี  ให้นักเรียนมีความม่ันใจ ปลอดภัย ที่จะเรียนรู้กับครูและเพ่ือน และเรียน เล่นอย่างมีความสุข และ
ได้รับคำชื่นชมจากผู้ปกครองในการดูแลนักเรียน 
 10) ครูผู้สอนทุกคนดำเนินการวัด ประเมินผลผู้เรียนโดยเก็บข้อมูลจากวิธีการหลากหลาย เช่น การ
สอบถาม สัมภาษณ์ ให้คะแนนจากผลงาน รายงาน ชิ้นงาน การทำงานกลุ่ม พฤติกรรมการเรียน  การทำงาน 
ลักษณะนิสัย การสอบทั้งแบบอัตนัย และปรนัย การปฏิบัติจริง สอดคล้องกับธรรมชาติวิชา และเป้าหมายของ
การพัฒนาผู้เรียน มีการให้ข้อมูลสะท้อนกลับแก่ผู้เรียน ผู้ปกครอง เพื่อนำผลการประเมินไปใช้ในการพัฒนา
คุณภาพผู้เรียน 
 11) ครูผู้สอนส่วนใหญ่นำผลการประเมินในการจัดการเรียนรู้มาใช้ในการพัฒนาผู้เรียน และใช้
กระบวนการวิจัยในชั้นเรียนในการพัฒนาการจัดการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาผู้เรียน 
 12) ครูผู้สอนทุกคนมีส่วนร่วมในการในการจัดการบริหารข้อมูลสารสนเทศของโรงเรียน เช่น ข้อมูลผล
การจัดการศึกษา ข้อมูลภาวะโภชนาการ  โปรแกรม DMC (ข้อมูลนักเรียนรายบุคคล)  โปรแกรม B-OBEC 
(ข้อมูลที่ดินสิ่งก่อสร้าง)  โปรแกรม M-OBEC (ข้อมูลครุภัณฑ์)  โปรแกรม EMIS (ข้อมูลสารสนเทศของ
โรงเรียน) โปรแกรม School MISS (ข้อมูลผลการเรียนตามหลักสูตร) ข้อมูลเด็กพิเศษ เพ่ือนำมาใช้ในการ
บริหารและการจัดการเรียนรู้ของนักเรียนทุกกลุ่ม 
 13)  ผลการดำเนินการตามที่กล่าวมา ส่งผลให้ครูผู้สอนได้รับรางวัลที่เก่ียวข้องกับมาตรฐานวิชาชีครู 
สามารถเป็นต้นแบบ แบบอย่างของการทำงานในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ได้แก่ 
  13.1)  นางมาลิษา  วันนา ได้รับรางวัล ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยดีเด่น    
งานวันครู ปี 2563 ของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 
  13.2)  นางประหยัด  ละทัยนิล ได้รับรางวัล ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะดีเด่น 
งานวันครู ปี 2563 ของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 
  13.3) นายนัสกร  มะลาศรี  ได้รับรางวัล ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ดีเด่น 
งานวันครู ปี 2563 ของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 
  13.4) นายสรเทพ  แมนเมือง  ได้รับรางวัล ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
ดีเด่น งานวันครูปี 2563 ของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 
  13.5) นางสาวกนกวรรณ  แก้วดอนหัน ครูผู้สอนเด็กปฐมวัยดีเด่น งานวันครู ปี 2563 
ของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 
          14)  ครูผู้สอนมีนวัตกรรมการสอนเพื่อใช้ในการจัดการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาผู้เรียน คือ 
  14.1)  นางสาวกนกวรรณ  แก้วดอนหัน  สื่อประกอบการสอนเด็กปฐมวัย  
  14.2)  นางมาลิษา  วันนา  หนังสือเล่มเล็ก/สื่อสอนเสริมภาษาไทย 
  14.3)  นางบรรจง  สมานมิตร  สื่อการสอนภาษาไทย  BBL ป.1 
  14.4)  นายสายัณห์  วันนา  สื่อประกอบการสอนเสริมวิทยาศาสตร์/STEM ศึกษา  
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                         14.5  นายนัสกร  มะลาศรี  สื่อประกอบการสอนคณิตศาสตร์ 
                         14.6  นายรักไทย  ละทัยนิล  สื่อประกอบการสอนเสริม  NT  ป.3 
                         14.7  นายสรเทพ  แมนเมือง  สื่อประกอบการสอนเสริมการงานพ้ืนฐานอาชีพ 
                         14.8  นายพัชรพล  พฤษการณ์  สื่อประกอบการสอนสุขศึกษา/พลศึกษา 
             14.9  นางประหยัด  ละทัยนิล  สื่อการสอนคณิตศาสตร์ ประถมศึกษา 
  14.10 นางภัทรพร  มาสุ่ม  สื่อการสอนสังคมศึกษา 
  14.11 นางสาวอุไรภรณ์  ป้องปาน  สื่อการสอนภาษาไทย ประถมศึกษา 
  14.12 นางสาวรินดา  โพธิ์ศรี  สื่อการสอนภาษาอังกฤษ 
  14.13 นางสาวอภิญญา  ธุนันทา  สื่อประกอบการสอนเด็กปฐมวัย 
 16)  แผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา  แผนปฏิบัติการประจำปี  แผนการจัดการเรียนรู้        
เกียรติบัตร โล่รางวัล  ภาพถ่าย  ผลงาน/ชิ้นงานของครูและนักเรียน (ที่โรงเรียน) หนังสือราชการ แฟ้มผลงาน  
รายงานผลการปฏิบัติงาน  ภาพการปฏิบัติงานที่มีคุณภาพของครู นักเรียนใน Facebook  ผลงาน ที่แสดงไว้ใน 
You tube  ของครู นักเรียน  
 
3. จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา และแผนการพัฒนาคุณภาพให้สูงขึ้น 
 3.1  จุดเด่น  

 1) ครูผู้สอนมีกระบวนการเรียนการสอนที่สร้างโอกาสให้ผู้เรียนทุกคนมีส่วนร่วมได้อย่าง 
หลากหลาย 

 2) ครูผู้สอนจัดการเรียนการสอนที่สอดคล้องกับบริบทของชุมชนและท้องถิ่นได้อย่างต่อเนื่อง 
 3) ครูผู้สอนได้มีการตรวจสอบและประเมินความรู้ความเข้าใจของผู้เรียนอย่างเป็นระบบ ตาม
มาตรฐานการวัดและประเมินผลได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

3.2 จุดที่ควรพัฒนา   
 1) ควรมีเครื่องมือในการวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคล ให้เป็นรูปแบบมาตรฐาน มีข้อมูลที่ 
ครูผู้สอนสามารถนำมาวางแผนการจัดการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนให้มีประสิทธิภาพ 
        2) ส่งเสริมนำภูมิปัญญาท้องถิ่นให้เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมให้นักเรียนได้เรียนรู้มากข้ึน 

3.3 แผนการพัฒนาคุณภาพที่ยกระดับให้สูงขึ้น 
     1) โรงเรียนโดยฝ่ายวชิาการ ควรจัดทำเครื่องมือในการวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคล ให้เป็น  

รูปแบบมาตรฐาน มีข้อมูลที่ครูผู้สอนสามารถนำมาวางแผนการจัดการเรียนรู้ เพ่ือพัฒนาศักยภาพของ ผู้เรียน
ให้มปีระสิทธิภาพ 

         2) ควรนำภูมิปัญญาท้องถิ่นให้เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมให้นักเรียนได้เรียนรู้มากข้ึน 
 

4. สรุปผลการประเมินในภาพรวม ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  (บทสรุปของผู้บริหาร)  
              ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษาอยู่ในระดับ ยอดเย่ียม 

จากผลการดำเนินงาน โครงการและกิจกรรมต่างๆ ส่งผลให้ จัดการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ประสบ
ผลสำเร็จตามเป็นไปตามเป้าหมายที่สถานศึกษากำหนดไว้ในแต่ละมาตรฐาน จากผลการประเมิน สรุปว่า ได้
ระดับยอดเยี่ยม ทั้ งนี้ เพราะมาตรฐานที่  1 คุณภาพของผู้ เรียน อยู่ในระดับยอดเยี่ยม มาตรฐานที่  2 
กระบวนการบริหารและการจัดการอยู่ในระดับ ยอดเยี่ยม และมาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการ
สอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ อยู่ในระดับ ยอดเยี่ยม 

ทั้งนี้ ผลการเรียนรู้ที่เป็นคุณภาพของผู้เรียนด้านผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการ ผู้เรียนอ่านออกเขียนได้ ทุก
คน ส่วนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา และผลการทดสอบระดับชาติหรือผลการ ทดสอบ
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อ่ืนๆ พบว่ามีความก้าวหน้าอย่างต่อเนื่อง สถานศึกษาส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความสามารถในการคิด วิเคราะห์ คิด
อย่างมีวิจารณญาณ ด้วยกิจกรรมโครงงาน สืบค้นข้อมูลโดยใช้เทคโนโลยีทางอินเตอร์เน็ต และห้อ งสมุดเป็น
แหล่งเรียนรู้ อภิปรายและแลกเปลี่ยนความคิดเห็น เพ่ือพัฒนาตนเองได้อย่างเหมาะสม และปลอดภัย 
สถานศึกษามีการส่งเสริมและพัฒนาทักษะพ้ืนฐานด้านอาชีพให้กับนักเรียนด้วยกิจกรรม สหกรณ์ร้านค้าใน
โรงเรียน การปลูกผักสวนครัว และการประกอบอาชีพ เพ่ือให้ผู้เรียนมีเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ นอกจากนี้
โรงเรียนได้พัฒนาคุณภาพผู้เรียน ด้านคุณลักษณะที่พึงประสงค์และค่านิยมที่ดี ซึ่งมีผลการพัฒนาเป็นไปตาม
เป้าหมายที่สถานศึกษากำหนด 

ในด้านกระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา พบว่า ผู้บริหารสถานศึกษา เป็นผู้
มีวิลัยทัศน์และมีภาวะผู้นำ มีระบบการบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษาที่ซัดเจน เป็ดโอกาสให้ บุคลากร
ทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น เพ่ือพัฒนาคุณภาพผู้เรียนอย่างรอบด้านตามหลักสูตร สถานศึกษา
ในทุกกลุ่มเป้าหมาย ส่งเสริมการดำเนินการพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทาง วิชาชีพ โดยส่งเสริม
ให้เข้ารับการอบรมในสาขาวิชาที่สอนตามโครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร และ ส่งเสริมให้ครูได้เข้ารับการ
อบรมเพ่ือพัฒนางานในหน้าที่อย่างต่อเนื่อง มีการนำคณะครูศึกษาดูงานเพ่ือ เพิ่มประสบการณ์และแลกเปลี่ยน
เรียนรู้กับเพ่ือนๆ ร่วมวิชาชีพ สร้างขวัญและกำลังใจแก่บุคลากรใน โอกาสวันสำคัญต่างๆตามความเหมาะสม 
และจัดให้มีชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ เพ่ือเป็นเวที แลกเปลี่ยนเรียนรู้และนำมาใช้ในการพัฒนางานและการ
เรียนรู้ของผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง 

ในด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ พบว่าครูมีความรู้  ความเข้าใจ ใน
กระบวนการจัดการเรียนการสอนตามมาตรฐานและตัวชี้วัดของหลักสูตรสถานศึกษา ครูได้ปฏิบัติตาม บทบาท
หน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพโดยดำเนินการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา เพ่ือเป็นแนวทางในการจัด กระบวนการ
เรียนการสอนที่สร้างโอกาสให้ผู้เรียนทุกคนมีส่วนร่วม เน้นให้ผู้เรียนได้เรียนรู้โดยผ่าน กระบวนการคิดและ
ปฏิบัติจริง ส่งเสริมการใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ แหล่งเรียนรู้รวมทั้งภูมิปัญญาท้องถิ่น เพ่ือให้สามารถนำไป
ประยุกต์ใช้ ในชีวิตประจำวันได้  นอกจากนี้ยังได้ส่งเสริมให้ผู้ เรียนมีส่วนร่วม ในการจัดบรรยากาศ 
สภาพแวดล้อม สื่อการเรียน และอำนวยความสะดวกท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ เพ่ือให้ผู้เรียนได้ตระหนักและรู้คุณค่า
ของทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม มีความรู้ความเข้าใจและใช้ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม ในโรงเรียนเป็นแหล่ง
ศึกษาเรียนรู้ได้ด้วยตนเองอย่างคุ้มค่า 
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1. ผลการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
      -มาตรฐานการศึกษาปฐมวัย 
      -มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
2. ผลการประเมินตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
3. ผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
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6. คำสั่งคณะทำงานรายงาน (SAR) ประจำปีการศึกษา 2562 
7. บันทึกการให้ความเห็นชอบรายงานของคณะกรรมการสถานศึกษา 
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1. ผลการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
    1.1 ระดับการศึกษาปฐมวัย  

มาตรฐาน/ตัวบง่ชี ้ เป้าหมาย  
ปี 2561 

ผลการ
ประเมิน  
ปี 2562 

แนวทางการพัฒนา  
(งาน/โครงการ/กิจกรรม) 

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของเด็ก //// //// โครงการพัฒนาคุณภาพ
เด็กปฐมวัย 1.1 มีพัฒนาการด้านร่างกาย แข็งแรง  มีสุขนิสัยที่ดี  และ

ดูแลความปลอดภัยของตนเองได้ 
100 100 

1.2 มีพัฒนาการด้านอารมณ์  จิตใจ  ควบคุม  และ
แสดงออกทางอารมณ์ได้ 

98 100 

1.3 มีพัฒนาการด้านสังคม ช่วยเหลือตนเอง  และเป็น
สมาชิกท่ีดีของสังคม 

95 98 

1.4 มีพัฒนาการด้านสติปัญญา สื่อสารได้ มีทักษะการคิด
พ้ืนฐาน  และแสวงหาความรู้ได้ 

95 98 

มาตรฐานที่  2  กระบวนการบริหารและการจัดการ //// //// โครงการพัฒนา
กระบวนการบริหารและ
การจัดการเด็กปฐมวัย 

2.1 มีหลักสูตรครอบคลุมพัฒนาการทั้ง  4  ด้าน สอดคล้อง
กับบริบทของท้องถิ่น 

5 5 

2.2 จัดครูให้เพียงพอกับชั้นเรียน 5 5 
2.3 ส่งเสริมให้ครูมีความเชี่ยวชาญด้านการจัดประสบการณ์ 5 5 
2.4 จัดสภาพแวดล้อมและสื่อการเรียนรู้เพ่ือสนับสนุนการ
จัดปกระสบการณ์ 

5 5 

2.5 ให้บริการสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อกากรเรียนรู้
เพ่ือสนับสนุนการจัดประสบการณ์ 

5 5 

2.6 มีระบบบริหารคุณภาพที่เปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องทุก
ฝ่ายมีส่วนร่วม 

5 5 

มาตรฐานที่ 3 การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นสำคัญ //// //// โครงการจัดประสบการณ์
การศึกษาปฐมวัยที่เน้นเด็ก
เป็นสำคัญ 

3.1 จัดประสบการณ์ที่ส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการทุกด้าน
อย่างสมดุลเต็มศักยภาพ 

5 5 

3.2 สร้างโอกาสให้เด็กได้รับประสบการณ์ตรง เล่นและ
ปฏิบัติอย่างมีความสุข 

5 5 

3.3 จัดบรรยากาศท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ใช้สื่อและเทคโนโลยีที่
เหมาะสมกับวัย 

5 5 

3.4 ประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริงและนำผลการ
ประเมินพัฒนาการเด็กไปปรับปรุงการจัดปกระสบการณ์
และพัฒนาเด็ก 

5 5 
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    1.2 ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
มาตรฐาน/ตัวบง่ชี ้ เป้าหมาย  

ปี 2561 
ผลการ
ประเมิน  
ปี 2562 

แนวทางการพัฒนา  
(งาน/โครงการ/กิจกรรม) 

มาตรฐานที่ 1  คุณภาพของผู้เรียน //// //// /////////// 
1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน  //// //// โครงการยกระดับ

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน      1) มีความสามารถในการอ่าน เขียน การสื่อสาร และ
การคิดคำนวณตามเกณฑ์ของแต่ละระดับชั้น 

90 95 

     2) มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดวิจารณญาณ 
อภิปราย  แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและแก้ปัญหา 

90 95 

     3) มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม 95 98 
     4) มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร 

98 100 

     5) มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 98 100 
     6) มีความรู้  ทักษะพ้ืนฐาน  และเจตคติที่ดีต่องาน
อาชีพ 

98 100 

1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน //// //// โครงการส่งเสริมคุณธรรม 
จริยธรรมและ
คุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ 

     1)  การมีคุณลักษณะและค่านิยมท่ีดีตามท่ีสถานศึกษา
กำหนด 

98 100 

     2)  ความภูมิใจในท้องถิ่น และความเป็นไทย 100 100 
     3)  ยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและความ
หลากหลาย 

100 100 

     4)  สุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม 100 100 
มาตรฐานที่ 2  กระบวนการบริหารและการจัดการ //// //// โครงการพัฒนาระบบ

บริหารจัดการเชิง
คุณภาพ 

1. มีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจ ที่สถานศึกษากำหนด
ชัดเจน 

5 5 

2. มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 5 5 
3. ดำเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้าน
ตามหลักสูตรสถานศึกษา 

5 5 

4. พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 5 5 
5. จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการ
จัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 

5 5 

6. จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหาร
จัดการและการจัดการเรียนรู้ 

5 5 
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มาตรฐาน/ตัวบง่ชี ้ เป้าหมาย  
ปี 2561 

ผลการ
ประเมิน  
ปี 2562 

แนวทางการพัฒนา  
(งาน/โครงการ/กิจกรรม) 

มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้น
ผู้เรียนเป็นสำคัญ 

//// //// โครงการพัฒนา
กระบวนการจัดการเรียน
การสอนที่เน้นผู้เรียนเป็น
สำคัญ 

1. จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริงและ
สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 

5 5 

2. ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อ
การเรียนรู้ 

5 5 

3. มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก 5 5 
4. ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบและนำผล
มาพัฒนาผู้เรียน 

5 5 

5. มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และใช้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อ
พัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 

5 5 

 
2. ผลการประเมินตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ และ O-NET,  NT,  RT 

     ตารางสรุปคะแนนวัดและประเมินผลปลายปีโรงเรียนบ้านนาฝายนาโพธิ์  ปีการศึกษา  2562 
ช้ัน กลุ่มสาระการเรียนรู้พื้นฐาน เฉลี่ย 

ไทย คณิต. วิทย์. สังคม ประวัติ. สุข/
พละ 

ศิลปะ การ
งาน 

E คอม เพิ่มเติม 
การงาน 

เพิ่มเติม 
การงาน 

เพิ่มเติม 
หน้าที ่

ป.1 91.00 87.95 89.04 88.95 93.23 91.33 90.62 90.38 83.43 85.43 - - - 89.14 

ป.2 90.68 87.31 86.46 90.15 90.38 91.38 92.00 91.54 83.69 91.69 - - - 80.36 

ป.3 85.91 82.00 79.81 81.91 84.27 88.36 90.91 82.81 84.09 86.81 - - - 84.69 

ป.4 78.94 73.94 74.82 73.41 79.52 78.47 78.64 81.52 78.58 84.76 - - - 78.28 

ป.5 79.63 75.11 74.47 77.42 81.32 79.42 82.58 85.21 83.21 86.26 - - - 80.46 

ป.6 80.47 78.94 77.06 78.18 82.18 82.29 84.94 86.88 87.76 87.41 - - - 82.61 

รวม 506.63 485.25 481.66 490.02 510.90 511.25 519.69 518.34 500.76 522.56 - - - 495.54 

เฉล่ีย 84.43 80.87 80.27 81.67 85.15 85.20 86.61 86.39 83.46 87.06 - - - 82.59 

ม.1 72.47 71.91 74.00 80.47 83.53 80.80 87.00 83.00 81.73 84.00 76.00 85.27 87.80 80.61 

ม.2 76.65 73.53 75.00 85.24 80.76 83.94 91.29 86.06 81.76 85.06 84.94 88.35 83.76 82.80 

ม.3 76.72 73.89 74.39 81.72 80.11 80.78 86.89 87.17 81.06 85.89 80.56 84.78 80.39 81.10 

รวม 225.84 219.33 223.39 247.43 244.40 245.52 265.18 256.23 244.55 254.95 241.50 258.40 251.95 243.51 

เฉล่ีย 75.28 73.11 74.46 82.47 81.46 81.84 88.39 85.41 81.51 84.98 80.50 86.13 83.98 81.17 
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ตารางเปรียบเทียบคะแนน  O-NET  ปีการศึกษา  61  -  62  โรงเรียนบ้านนาฝายนาโพธิ์  ป.6 
กลุ่มสาระ ปี 2561 ปี 2562 ผลต่าง ระดบั สพฐ. ผลต่าง ระดบัประเทศ ผลต่าง 
ภาษาไทย 46.41 52.80 +6.39 47.95 +4.85 49.07 +3.73 
คณิตศาสตร์ 30.91 28.00 -2.91 31.60 -3.6 31.19 -3.19 
วิทยาศาสตร์ 32.86 36.17 +3.31 34.07 +2.1 35.55 +0.62 
ภาษาองักฤษ 24.32 28.00 +3.68 30.86 -2.86 34.42 -6.42 

เฉล่ีย 33.63 36.24 +2.61 36.12 +.12 37.55 -1.31 
 

ตารางเปรียบเทียบคะแนน  O-NET  ปีการศึกษา  61  -  62  โรงเรียนบ้านนาฝายนาโพธิ์  ม.3 
กลุ่มสาระ ปี 2561 ปี 2562 ผลต่าง ระดบั สพฐ. ผลต่าง ระดบัประเทศ ผลต่าง 
ภาษาไทย 56.50 58.23 +1.73 55.91 +2.32 55.14 +3.09 
คณิตศาสตร์ 27.11 25.54 -1.57 26.98 -1.44 26.73 -1.19 
วิทยาศาสตร์ 37.00 32.62 -4.38 30.22 +2.40 30.07 +2.55 
ภาษาองักฤษ 26.50 33.08 +6.58 28.11 +4.97 33.25 -0.17 

เฉล่ีย 36.77 37.36 +0.59 35.30 +2.06 36.29 +1.07 
 

ตารางเปรียบเทียบคะแนน  RT  ปีการศึกษา  61  -  62  โรงเรียนบ้านนาฝายนาโพธิ์  ป.1 
กลุ่มสาระ ปี 2561 ปี 2562 ผลต่าง ระดบั สพฐ. ผลต่าง ระดบัประเทศ ผลต่าง 

อ่านออกเสียง 77.16 88.47 +11.31 67.49 +20.98 68.50 +19.97 
อ่านรู้เร่ือง 74.00 91.52 +17.52 72.51 +19.01 72.81 +18.71 
เฉล่ีย 75.58 89.99 +14.41 70.00 +19.99 70.66 +19.33 

 
ตารางเปรียบเทียบคะแนน  NT  ปีการศึกษา  61  -  62  โรงเรียนบ้านนาฝายนาโพธิ์  ป.3 

กลุ่มสาระ ปี 2561 ปี 2562 ผลต่าง ระดบั สพฐ. ผลต่าง ระดบัประเทศ ผลต่าง 
ดา้นภาษา 52.32 53.04 0.72 47.10 5.94 46.46 6.58 
ดา้นค านวณ 60.17 60.72 0.55 46.99 13.84 44.94 15.78 

เฉล่ีย 56.24 56.88 4.09 46.99 9.89 45.70 11.18 
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3. ผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
สรุปผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์  (8 ข้อ)โรงเรียนบ้านนาฝายนาโพธิ์ ปลายปี/2562 
ชั้น จำนวน 

นักเรียน 
ผลการประเมิน สรุป 

ดีเยี่ยม ดี ผ่าน 
ป.1 21 18 3 0 ดีเยี่ยม 
ป.2 13 12 1 0 ดีเยี่ยม 
ป.3 11 10 1 0 ดีเยี่ยม 
ป.4 17 17 0 0 ดีเยี่ยม 
ป.5 19 19 0 0 ดีเยี่ยม 
ป.6 17 17 0 0 ดีเยี่ยม 
ม.1 15 15 0 0 ดีเยี่ยม 
ม.2 17 9 8 0 ดีเยี่ยม 
ม.3 18 17 1 0 ดีเยี่ยม 
รวม 148 134 14 0 ดีเยี่ยม 

เฉลี่ยร้อยละ 148 90.54 9.45 0 ดีเยี่ยม 
 
 
4. ผลการประเมินสมรรถนะสำคัญของผู้เรียน 

สรุปผลการประเมินสมรรถนะสำคัญของผู้เรียน (5 ข้อ)โรงเรียนบ้านนาฝายนาโพธิ์ ปลายปี/2562 
ชั้น จำนวน 

นักเรียน 
ผลการประเมิน สรุป 

ดีเยี่ยม ดี ผ่าน 
ป.1 21 18 3 0 ดีเยี่ยม 
ป.2 13 8 5 0 ดีเยี่ยม 
ป.3 11 8 3 0 ดีเยี่ยม 
ป.4 17 8 8 1 ดี 
ป.5 19 16 3 0 ดีเยี่ยม 
ป.6 17 15 2 0 ดีเยี่ยม 
ม.1 15 15 0 0 ดีเยี่ยม 
ม.2 17 3 14 0 ดี 
ม.3 18 18 0 0 ดีเยี่ยม 
รวม 148 110 38 1 ดีเยี่ยม 

เฉลี่ยร้อยละ 148 74.32 25.67 0.67 ดีเยี่ยม 
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5. ผลการประเมิน  อ่าน  คิดวิเคราะห์  และเขียน 
สรุปผลการประเมินการอ่าน  คิดวิเคราะห์  และเขียน (3 ข้อ)โรงเรียนบ้านนาฝายนาโพธิ์ ปลาย/2562 
ชั้น จำนวน 

นักเรียน 
ผลการประเมิน สรุป 

ดีเยี่ยม ดี ผ่าน 
ป.1 21 18 3 0 ดีเยี่ยม 
ป.2 13 8 5 0 ดีเยี่ยม 
ป.3 11 7 4 0 ดีเยี่ยม 
ป.4 17 8 8 1 ดี 
ป.5 19 16 3 0 ดีเยี่ยม 
ป.6 17 15 2 0 ดีเยี่ยม 
ม.1 15 15 0 0 ดีเยี่ยม 
ม.2 17 6 10 1 ดี 
ม.3 18 18 0 0 ดีเยี่ยม 
รวม 148 111 35 2 ดีเยี่ยม 

เฉลี่ยร้อยละ 148 75.00 23.64 1.35 ดีเยี่ยม 
 
 
5. หลักฐาน ข้อมูลสำคัญที่แสดงเกียรติยศและผลงานดีเด่นของสถานศึกษา 
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 รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา                                    สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 

31 
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35 
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39 
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6. คำสั่งคณะทำงานรายงาน (SAR) ประจำปีการศึกษา 2562 
 
 
 
 

คำสั่งโรงเรียนบ้านนาฝายนาโพธิ์ 
ที่        / 2563 

เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินและจัดทำรายงานคุณภาพการศึกษา  
(SAR) โรงเรียน  ประจำปีการศึกษา 2562  

************************************************* 
 ตามที่สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1  ได้ให้โรงเรียนจัดทำรายงานการ
ประเมินตนเอง (SAR) ของโรงเรียน และรายงานสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1  
เมื่อสิ้นปีการศึกษา เพ่ือให้การดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย  บรรลุตามวัตถุประสงค์  จึงแต่งตั้ง
คณะกรรมการจัดทำรายงานการประเมินตนเอง (SAR)  แล้ว ตรวจสอบ ทบทวน ประเมินและจัดทำรายงาน
คุณภาพการศึกษาของโรงเรียน ประจำปี 2557  ดังต่อไปนี้  
 
 1. ดร.วิไลพร  ศรีจันทร์หล้า ผู้อำนวยการโรงเรียน  ประธานกรรมการ 
 2. นางมาลิษา   วันนา ครู โรงเรียนบ้านนาฝายนาโพธิ์  กรรมการ 
 3. นางประหยัด  ละทัยนิล ครู โรงเรียนบ้านนาฝายนาโพธิ์  กรรมการ 
 4. นายรักไทย  ละทัยนิล ครู โรงเรียนบ้านนาฝายนาโพธิ์  กรรมการ 
 5. นางสาวกนกวรรณ  แก้วดอนหัน  ครูโรงเรียนบ้านนาฝายนาโพธิ์ กรรมการ 

5. นายสายัณห์   วันนา ครู โรงเรียนบ้านนาฝายนาโพธิ์  กรรมการและเลขานุการ     
 
มีหน้าที่    จัดทำรายงานการประเมินตนเอง (SAR) แล้วตรวจสอบ ทบทวน ประเมินและจัดทำ

รายงานคุณภาพการศึกษา(SAR) ของโรงเรียน และรายงานสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาขอนแก่น เขต 1 
ภายในวันที่  3  มีนาคม 2563  

ขอให้คณะกรรมการที่ ได้รับการแต่งตั้ ง  จงตั้ งใจปฏิบัติหน้าที่ที่ ได้รับมอบหมายอย่างเต็ม
ความสามารถ  เพ่ือให้เกิดประโยชน์แก่ทางราชการ  หากมีปัญหาให้นำเสนอผู้บริหารเพ่ือหาทางปรับปรุงแก้ไข
ต่อไป 
 ทั้งนี้  ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 
   
  สั่ง   ณ   วันที่   16  มีนาคม   พ.ศ.  2563 
 
      (ลงชื่อ) 
      (ดร.วิไลพร   ศรีจันทร์หล้า) 
                    ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาฝายนาโพธิ์ 
   
 



 

 รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา                                    สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 
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7. บันทึกการให้ความเห็นชอบรายงานของคณะกรรมการสถานศึกษา 
 

 รายงานประจำปีที่เป็นรายงานประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2562  ฉบับนี้
ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษาของโรงเรียนบ้านนาฝายนาโพธิ์ ในคราวประชุมครั้งที่ 
...1.../...2563....  เมื่อวันที่..27... เดือน....มีนาคม..พ.ศ..2563....   เป็นที่เรียบร้อย สามารถนำไปอ้างอิงและ
เผยแพร่ต่อสาธารณชนได้ 
 
 
                                               (ลงชื่อ)........................................................................  
                                                              (  นายอภิชาติ       ภาภักดี  ) 
                                         ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนบ้านนาฝายนาโพธิ์ 
 


