
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 
 
 

 
 

รายงานการประเมินตนเอง 
ปีการศึกษา 256๓ 

 
 
 
 
 
 

โรงเรียนบ้านหนองหญ้าแพรกท่าแร่ 
 
 
 
 
 
 
 
 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พืน้ฐาน 

กระทรวงศึกษาธิการ 
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 รายงานการประเมินตนเองโรงเรียนบ้านหนองหญ้าแพรกท่าแร่                        ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑    
 

ค าน า 
 
  รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา เป็นการสรุปผลการจัดการศึกษาท่ีสะท้อนผลการ
พัฒนาการพัฒนาคุณภาพของสถานศึกษา ซึ่งเป็นผลส าเร็จจากการบริหารจัดการศึกษาท่ีสอดคล้องกับ
มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพภายใน (ตามกฎกระทรวงการประกันคุณภาพ พ.ศ.
๒๕๖๑) ๓  มาตรฐาน ได้แก่ คุณภาพผู้เรียน กระบวนการบริหารและจัดการผู้บริหารสถานศึกษา และ
กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ผลการวิเคราะห์จุดเด่น จุดท่ีควรพัฒนา และระบุ
แนวทางการพัฒนาสถานศึกษาในอนาคต โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อน าเสนอรายงานผลการจัดการศึกษาในรอบปี
ท่ีผ่านมาเพื่อให้ทราบผลผลิตและผลลัพธ์ท่ีเกิดขึ้นตามแผนและตามระบบประกันคุณภาพของสถานศึกษา 
เพื่อให้สถานศึกษาได้ใช้ประโยชน์ในการปรับปรุงแผนและระบบประเมินคุณภาพภายในและน าเสนอผลการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาต่อหน่วยงานต้นสังกัด และสาธารณชนได้รับทราบและรองรับการประกันคุณภาพ
ภายนอกต่อไป 

  โรงเรียนบ้านบ้าหนองหญ้าแพรกท่าแร่  ขอขอบคุณ คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
ผู้ปกครอง ชุมชน คณะครู บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียนทุกคน ท่ีให้ความร่วมมือ และช่วยกันพัฒนา
คุณภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนบ้านหนองหญ้าแพรกท่าแร่  ให้บรรลุเป้าหมายตามท่ีก าหนดไว้เป็นอย่างดี 

   

 

โรงเรียนบ้านหนองหญ้าแพรกท่าแร่ 
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๓ 
 

 รายงานการประเมินตนเองโรงเรียนบ้านหนองหญ้าแพรกท่าแร่                        ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑    
 

สารบัญ 
เร่ือง          หน้า 
ค าน า            ก                                                                                                              
สารบัญ              ข 
บทสรุปส าหรับผู้บริหาร (ระดับปฐมวัย)           ๑ 
บทสรุปส าหรับผู้บริหาร (ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน)       ๒ 
ส่วนท่ี ๑ ข้อมูลพื้นฐานของสถานศึกษา        ๓ 
ส่วนท่ี ๒ รายงานผลการประเมินตนเองตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา(ระดับปฐมวัย)      ๑๑ 
    มาตรฐานท่ี ๑ คุณภาพของเด็ก        ๑๑ 
    มาตรฐานท่ี ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา   ๑๙ 
    มาตรฐานท่ี ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ   ๒๒ 
ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา(ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน) 
    มาตรฐานท่ี ๑ คุณภาพของผู้เรียน       ๒๖ 
    มาตรฐานท่ี ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา   ๓8 
    มาตรฐานท่ี ๓ การจัดประสบการณ์ท่ีเน้นเด็กเป็นส าคัญ     ๔1 
ภาคผนวก         

ข 



๑ 
 

 รายงานการประเมินตนเองโรงเรียนบ้านหนองหญ้าแพรกท่าแร่                        ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑    
 

บทสรุปของผู้บริหาร 

สรุปผลการประเมินคุณภาพการจัดการศึกษาระดับปฐมวัยตามมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนบ้าน
หนองหญ้าแพรกท่าแร่ อยู่ในระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม  

มาตรฐานท่ี ๑ คุณภาพของเด็ก มีผลการประเมินอยู่ในระดับยอดเยี่ยม   
มาตรฐานท่ี ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ มีผลการประเมินอยู่ในระดับยอดเยี่ยม  
มาตรฐานท่ี ๓ การจัดประสบการณ์ท่ีเน้นเด็กเป็นส าคัญ มีผลการประเมินอยู่ในระดับ ยอดเยี่ยม 

  จุดเด่นท่ีพบหลังจากการด าเนินการตามแผนการพัฒนาการศึกษา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๓  
 ผลพัฒนาการผู้เรียนในด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ และสติปัญญา บรรลุตามเป้าหมายท่ีสถานศึกษา
ก าหนด การพัฒนาด้านร่างกายผู้เรียนมีน้ าหนัก ส่วนสูงตามเกณฑ์มาตรฐาน มีการเคล่ือนไหวร่างกาย
คล่องแคล่ว มีการทรงตัวได้ดี ใช้มือและตาประสานสัมพันธ์ได้ดี มีทักษะในการดูแลรักษาสุขภาพอนามัยส่วน
ตน และสามารถปฏิบัติจนเป็นนิสัย ปฏิบัติตามข้อตกลงเกี่ยวกับความปลอดภัย หลีกเล่ียงสภาวะท่ีเส่ียงต่อโรค 
ส่ิงเสพติด และสถานการณ์ท่ีเส่ียงต่ออันตรายต่างๆ    การพัฒนาด้านอารมณ์  ผู้เรียนร่าเริงแจ่มใส แสดง
อารมณ์ความรู้สึกได้เหมาะสม ยอมรับและพอใจในความสมารถของตนเองและผู้อื่น มีจิตส านึกและค่านิยมท่ีดี
งาม ผู้เรียนกล้าพูด  กล้าแสดงออก ช่วยเหลือแบ่งปัน และรู้หน้าท่ีความรับผิดชอบของตนเอง การพัฒนาด้าน
สังคม  ผู้เรียนสามารถปฏิบัติกิจวัตรประจ าวัน และข้อตกลงของห้องเรียนได้ ผู้เรียนมีวินัยในตนเอง มีมารยาท
ตามวัฒนธรรมไทย เช่น การไหว้ การยิ้ม การทักทาย การกล่าวค าขอบคุณ การกล่าวค าขอโทษ การขอ
อนุญาต เป็นต้น เล่นและท างานร่วมกับผู้อื่นได้ โดยปราศจากการใช้ความรุนแรง การพัฒนาด้านสติปัญญา  
ผู้เรียนสามารถสนทนาโต้ตอบและเล่าเรื่องให้ผู้อื่นเข้าใจได้ สามารถต้ังค าถามในส่ิงท่ีตนเองสนใจหรือสงสัยได้
อย่างเหมาะสมกับวัย ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดแก้ปัญหา และสามารถตัดสินใจในเรื่องง่ายๆได้  ผู้เรียน
สามารถใช้เทคโนโลยีได้ เช่น แว่นขยาย แม่เหล็ก เป็นเครื่องมือในการเรียนรู้และแสวงหาความรู้ได้ด้วยตนเอง 
 ในด้านกระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา พบว่าผู้บริหารสถานศึกษามี 
ความเข้าใจปรัชญา แนวคิด หลักการจัดการศึกษาปฐมวัย และหลักสูตรสถานศึกษาท่ีครอบคลุมพัฒนาท้ัง ๔ 
ด้านและสอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่น มีการจัดครูให้เหมาะสมกับภารกิจการเรียนการสอนให้เพียงพอกับช้ัน
เรียน และมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับผู้เรียนและครอบครัว ส่งเสริมและพัฒนาครูให้มีความรู้ความสามารถ และทักษะ
ในการจัดประสบการณ์และการประเมินพัฒนาการผู้เรียนเป็นรายบุคคล อ านวยความสะดวก จัดหาส่ืออุปกรณ์ 
เพื่อสนับสนุนการจัดประสบการณ์ท่ีเพียงพอ นอกจากนั้นมีการประเมินและตรวจสอบคุณภาพภายใน
สถานศึกษา โดยการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองและผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย 
 ในกระบวนการจัดประสบการณ์ท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ พบว่าครูมีความรู้ความเข้าใจในกระบวนการ
จัดประสบการณ์ให้ผู้เรียนมีพัฒนาการทุกด้านอย่างสมดุลเต็มตามศักยภาพ ครูรู้จักผู้เรียนเป็นรายบุคคล และ
สร้างโอกาสให้ผู้เรียนได้รับประสบการณ์ตรง ด้วยการเล่นและปฏิบัติอย่างมีความสุขโดยจัดกิจกรรมท่ีส่งเสริม
ผู้เรียนครบทุกด้าน ท้ังทางด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ  สังคม และสติปัญญา  ครู ผู้เรียนช่วยกันจัดห้องเรียน
ให้สะอาด มีอากาศถ่ายเทมีความปลอดภัย มีพื้นท่ีแสดงผลงานผู้เรียนและพื้นท่ีจัดกิจกรรมท่ีเหมาะสม ให้
ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการจัดห้องเรียน เช่นการท าความสะอาดห้องเรียน การเช็ดท าความสะอาดส่ือท้ัง ๔ หมวด 
คือ หมวดชีวิตประจ าวัน หมวดประสาทรับรู้ หมวดภาษา และหมวดคณิตศาสตร์  การดูแลรดน้ าต้นไม้ การ
จัดท าป้ายนิเทศประจ าเดือน ครุประเมินพัฒนาผู้เรียนจากกิจกรรมและกิจวัตรประจ าวันด้วยเครื่องมือและ
วิธีการท่ีหลาหลาย แต่ไม่ใช่การใช้แบบทดสอบในการวิเคราะห์ผล การประเมินพัฒนาผู้เรียนให้ผู้ปกครองมี
ส่วนร่วมและแลกเปล่ียนเรียนรู้ร่วมกัน   

 



๒ 
 

 รายงานการประเมินตนเองโรงเรียนบ้านหนองหญ้าแพรกท่าแร่                        ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑    
 

บทสรุปของผู้บริหาร 

สรุปผลการประเมินคุณภาพการจัดการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานตามมาตรฐานการศึกษาของ
โรงเรียนบ้านหนองหญ้าแพรกท่าแร่ อยู่ในระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม 

มาตรฐานท่ี ๑ คุณภาพของเด็ก มีผลการประเมินอยู่ในระดับ ดีเลิศ 
มาตรฐานท่ี ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ มีผลการประเมินอยู่ในระดับ ยอดเยี่ยม  
มาตรฐานท่ี ๓ การจัดประสบการณ์ท่ีเน้นเด็กเป็นส าคัญ มีผลการประเมินอยู่ในระดับ ยอดเยี่ยม 

  จุดเด่นท่ีพบหลังจากการด าเนินการตามแผนการพัฒนาการศึกษา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๓  
 ผลการเรียนรู้ท่ีเป็นคุณภาพของผู้เรียนด้านผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการ ผู้เรียนอ่านออกเขียนได้ทุกคน 

ส่วนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา และผลการทดสอบระดับชาติหรือผลการทดสอบอื่นๆ 
พบว่ามีความก้าวหน้าอย่างต่อเนื่อง สถานศึกษาส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมี
วิจารณญาณ ด้วยกิจกรรมโครงงาน  ผู้เรียนได้ฝึกปฏิบัติ ทดลองคิดค้น สร้างนวัตกรรม น าไปใช้และเผยแพร่
ผลงาน ผู้เรียนสามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารพัฒนาตนเองและสังคมในด้านการเรียนรู้ การ
ส่ือสาร การท างานอย่างสร้างสรรค์และมีคุณธรรม  จริยธรรม  คุณลักษณะและค่านิยมท่ีดีตามท่ีสถานศึกษา
ก าหนด  อีกท้ังยังภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย สามารถอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างได้อย่างมีความสุข   

ด้านกระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา พบว่า ผู้บริหารสถานศึกษาเป็นผู้มี
วิสัยทัศน์และมีภาวะผู้น า  มีการวางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา  ปฏิบัติตามแผน  ติดตาม ตรวจสอบ 
ประเมินผล ปรับปรุงพัฒนางานอย่างต่อเนื่อง  บุคลากรและผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วม มีการปรับ
แผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา แผนปฏิบัติการประจ าปี ท่ีสอดคล้องกับผลการจัดการศึกษา สภาพ
ปัญหา ความต้องการพัฒนา และนโยบายการปฏิรูปการศึกษาท่ีมุ่งเน้นการพัฒนาให้ผู้เรียนมีคุณภาพตาม
มาตรฐานการเรียนรู้ตามหลักสูตรสถานศึกษา  ส่งเสริมสนับสนุนพัฒนาบุคลากรให้มีความเช่ียวชาญทาง
วิชาชีพ  สามารถจัดการเรียนรู้ได้อย่างมีคุณภาพ  มีการด าเนินการนิเทศ ก ากับ ติดตามประเมินผล การ
ด าเนินงาน และจัดท ารายงานผลการจัดการศึกษา และโรงเรียนได้ใช้กระบวนวิจัยในการรวบรวมข้อมูล เพื่อใช้
เป็นฐานในการวางแผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา  
 ด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ พบว่าครูมีความรู้ ความเข้าใจ ใน
กระบวนการจัดการเรียนการสอนตามมาตรฐานและตัวชี้วัดของหลักสูตรสถานศึกษา  สร้างโอกาสให้ผู้เรียนมี
ส่วนร่วมในการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในการด าเนินชีวิต เช่น
จัดการเรียนรู้ด้วยโครงงาน มีแผนการจัดการเรียนรู้ IEPเฉพาะส าหรับผู้ท่ีมีความจ าเป็นและต้องการความ
ช่วยเหลือพิเศษ ใช้ส่ือและเทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้รวมทั้งภูมิปัญญาท้องถิ่นในการจัดการเรียนรู้  
มีการบริหารช้ันเรียนเชิงบวก  ท่ีส่งเสริมให้ผู้เรียนสร้างปฏิสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน ครูรู้จักนักเรียนรายบุคคล ครูทุก
คนท างานวิจัยในช้ันเรียนปีการศึกษาละ ๑ เรื่อง ด าเนินการตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบและ
น าผลมาพัฒนาผู้เรียน รวมท้ังร่วมกันแลกเปล่ียนเรียนรู้และน าผลท่ีได้มาให้ข้อมูลย้อนกลับเพื่อพัฒนาและ
ปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 

 
 
 

 

 



๓ 
 

 รายงานการประเมินตนเองโรงเรียนบ้านหนองหญ้าแพรกท่าแร่                        ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑    
 

ส่วนที่ ๑ 
ข้อมูลพื้นฐานของสถานศึกษา 

 
๑.ข้อมูลทั่วไป 
 ๑.๑  ชื่อ  สถานศึกษาโรงเรียนบ้านหนองหญ้าแพรกท่าแร่ 
   ท่ีต้ัง    หมู่ท่ี ๑๑  ต าบลดอนหัน อ าเภอเมือง  จังหวัดขอนแก่น  รหัสไปรษณีย์  ๔๐๒๖๐ 
พื้นท่ีท้ังหมด  ๑๙   ไร่   ๒  งาน ๕๖   ตารางวา  โทรศัพท์   ๐๔๓-๔๕๐๐๙๗  โทรสาร ๐๔๓-๔๕๐๐๙๗ 
e-mail  : yapraek@hotmail.com  , Npts.service@gmail.com  
, Bannongyapraeckk1@kkzone1.go.th 
    ๑.๒  ชื่อผูอ้ านวยการโรงเรียน  
 นายเจตน์  มงคลสวัสด์ิ  อายุ   ๕๔  ปี  โทรศัพท์ ๐๘๑๙๕๔๐๖๗๑   วุฒิการศึกษาสูงสุดปริญญาโท 
ศษ.ม. สาขาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น ด ารงต าแหน่งผู้บริหาร ณ โรงเรียนปัจจุบัน  
เมื่อวันท่ี ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๑   รวม  ๓ ปี 

  ๑.๓  วิสัยทัศน์ (VISION) 
   “โรงเรียนเป็นแหล่งเรียนรู้ มุ่งสู่ความเป็นประชาคมอาเซียน  ผู้เรียนมีคุณภาพตามเกณฑ์
มาตรฐาน พัฒนาผู้เรียนกลุ่มเด็กพิเศษให้ได้เต็มตามศักยภาพ  สืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น น้อมน าหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง  โดยความร่วมมือจากทุกภาคส่วน” 
              ๑.๔ อัตลักษณ์ของโรงเรียน 
   “ผู้เรียนมีสุขภาพดีด้วยกิจกรรมแอโรบิก” 
              ๑.๕ เอกลักษณ์ของโรงเรียน 
   “โรงเรียนส่งเสริมกิจกรรมแอโรบิก” 
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 รายงานการประเมินตนเองโรงเรียนบ้านหนองหญ้าแพรกท่าแร่                        ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑    
 

 
  ๑.๖ ผลการประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัย 

สรุปผลการประเมินพัฒนาการเด็กตามมาตรฐานคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
1.6.1ด้านร่างกาย 

 
1.6.2 พัฒนาการด้านอารมณ์ จิตใจ 

 
 

 



๕ 
 

 รายงานการประเมินตนเองโรงเรียนบ้านหนองหญ้าแพรกท่าแร่                        ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑    
 

 
1.6.3 พัฒนาการด้านสังคม 

 
  1.6.4 ด้านสติปัญญา 

 
 
 
 
 
 
 



๖ 
 

 รายงานการประเมินตนเองโรงเรียนบ้านหนองหญ้าแพรกท่าแร่                        ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑    
 

 
  ๑.๗ ผลการประเมินตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ 

 
จากการประเมินตามกลุ่มสาระการเรียนรู้พบว่า ค่าเฉล่ียร้อยละของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน
ระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๑ ถึง ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๓ มีผลการเรียนเฉล่ียร้อยละดังนี้ ภาษาไทยร้อย 
๗๖.๖๓ คณิตศาสตร์ร้อยละ ๗๑.๒๖ วิทยาศาสตร์ร้อยละ ๗๔.๒๔ สังคมศึกษาศาสตร์และวัฒนธรรมร้อยละ 
๗๖ .๗๕ สุขศึกษาและพลศึกษาร้อยละ ๘๒ .๓๓ ศิลปะร้อยละ ๗๙ .๖๖ การงานอาชีพร้อยละ ๘๐ .๓๕ 
ภาษาอังกฤษร้อยละ ๗๑.๔๐ ประวัติศาสตร์ร้อยละ ๗๙.๓๓ และหน้าท่ีพลเมืองร้อยละ ๗๘.๗๖ 

 
        จากการประเมินตามกลุ่มสาระการเรียนรู้พบว่า ค่าเฉล่ียร้อยละของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน
ท่ีได้ระดับ ๓ ขึ้นไป ระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๑ ถึง ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๓ มีผลการเรียนเฉล่ียร้อยละ
ดังนี้ ภาษาไทยร้อย ๖๙.๐๐ คณิตศาสตร์ร้อยละ ๕๓.๘๘ วิทยาศาสตร์ร้อยละ ๖๙.๘๓ สังคมศึกษาศาสตร์และ



๗ 
 

 รายงานการประเมินตนเองโรงเรียนบ้านหนองหญ้าแพรกท่าแร่                        ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑    
 

วัฒนธรรมร้อยละ ๘๐.๕๔ สุขศึกษาและพลศึกษาร้อยละ ๙๕.๓๘ ศิลปะร้อยละ ๙๒.๖๓ การงานอาชีพร้อยละ 
๘๕.๕๐ ภาษาอังกฤษร้อยละ ๕๗.๘๗ ประวัติศาสตร์ร้อยละ ๗๙.๓๓ และหน้าท่ีพลเมืองร้อยละ ๘๑.๓๕ 
๑.๘ ผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

 
จากการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ค่าเฉล่ียร้อยละของคุณลักษณะอังพึงประสงค์ของนักเรียน

ท่ีได้ระดับ ดี ขึ้นไป ระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๑ ถึง ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๓ พบว่า  ช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๑ 
ร้อยละ ๑๐๐ ช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๒ ร้อยละ ๑๐๐ ช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๓ ร้อยละ ๑๐๐ ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 
๔ ร้อยละ ๑๐๐ ช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๕ ร้อยละ ๑๐๐ ช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๖ ร้อยละ ๑๐๐ ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 
๑ ร้อยละ ๙๗.๐๐  ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๒ ร้อยละ ๙๖.๙๐  ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๓ ร้อยละ ๙๘.๐๐ โดยมีผลการ
ประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์เฉล่ียร้อยละ ๙๘ เมื่อเปรียบเทียบค่าเป้าหมายร้อยละ ๙๕ ผลบรรลุ
วัตถุประสงค์ 

 
 
 
 
 

 



๘ 
 

 รายงานการประเมินตนเองโรงเรียนบ้านหนองหญ้าแพรกท่าแร่                        ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑    
 

 
๑.๙ ผลการประเมินการอ่าน  คิดวิเคราะห์และเขียน 

 
จากการประเมินผลการประเมินการอ่าน  คิดวิเคราะห์และเขียน   ค่าเฉล่ียร้อยละของนักเรียน

ระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๑ ถึง ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๓ ท่ีมีผลการประเมินการอ่าน  คิดวิเคราะห์และ
เขียนระดับดีขึ้นไป พบว่า  ด้านการอ่านผลการประเมินร้อยละ ๖๙.๙๓ ด้านการคิดวิเคราะห์ผลการประเมิน
ร้อยละ ๘๕.๘๑ ด้านการเขียนส่ือความผลการประเมินร้อยละ ๖๙.๙๓   โดยมีผลการผลการประเมินการอ่าน  
คิดวิเคราะห์และเขียนเฉล่ียร้อยละ ๗๕.๒๓ เมื่อเปรียบเทียบค่าเป้าหมายร้อยละ ๘๒ ผลไม่บรรลุวัตถุประสงค์
เนื่องจาก การอ่านและการเขียนส่ือความผลการประเมินยังไม่ถึงค่าเป้าหมายท่ีก าหนดไว้ 
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 รายงานการประเมินตนเองโรงเรียนบ้านหนองหญ้าแพรกท่าแร่                        ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑    
 

๒. ข้อมูลครูและบุคลากรทางการศึกษา   
 

ท่ี ชื่อ ต าแหน่ง 
วุฒิการศึกษาสูงสุด/

วิชาเอก 
ประจ าชั้น/ 

กลุ่มสาระที่สอน 
หมาย
เหตุ 

๑ นายเจตน์  มงคลสวัสด์ิ ผู้อ านวยการ ศษ.ม./การบริหารการศึกษา -  
๒ นางสบาจิตร์  ชัยน้อย ครู ศษ.ม./การบริหารการศึกษา อนุบาล๓/ปฐมวัย  
๓ นายไสว  กองแก้ว ครู คบ./ พลศึกษา ม.๑/สุขศึกษา/พละ  
๔ นางบังอร  ดวงอัน ครู กศ.ม./สังคมศึกษา ม.๒/ภาษาไทย  
๕ นายส ารวย  อ ามาตหิน ครู คบ./ วิทยาศาสตร์ท่ัวไป ม.๒/วิทยาศาสตร์  
๖ นางปริชาติ  สอนโก่ย ครู ศษ.ม./การบริหารการศึกษา ป.๑/ภาษาไทย  
๗ นายดนตรี  หล้าสีดา ครู คบ./การบริหารการศึกษา ม.๓/การงานอาชีพ  
๘ นางอัญชญา  ม่วงภูเขียว ครู ศษ.ม./การบริหารการศึกษา ม.๓/คณิตศาสตร์  
๙ นางสาวรัตนาภรณ์  มีทา ครู ศศ.บ./ ภาษาไทย ป.๕/ภาษาไทย  

๑๐ นางเสาวคนธ์  ชุมยางสิม ครู คบ./ การประถมศึกษา อนุบาล๒/ปฐมวัย  
๑๑ นายอดิศร  อุ่นแก้ว ครู คบ./ ภาษาอังกฤษ ม.๑/ภาษาอังกฤษ  
๑๒ นางสาวนงค์นุช  ศีษะนอก ครู ศษ.ม./การบริหารการศึกษา อนุบาล๑/ปฐมวัย  
๑๓ นางสาวรุ่งรัตน ์ สิทธิวงศ์ ครู ศษ.ม./การบริหารการศึกษา ป.๖/ภาษาอังกฤษ  
๑๔ นางสาวฤทัยรัตน์ ระลาคี ครู ศษ.บ./ วิทยาศาสตร์ศึกษา ป.๔/วิทยาศาสตร์  
๑๕ นางสาวเกศรินทร์ อนุศรี ครู พธ.บ./ ภาษาไทย ป.๓/ภาษาไทย  
๑๖ นายธนากร  ณิชเสฏฐี ครู ศษ.บ./ คณิตศาสตร์ ป.๕/คณิตศาสตร์  
๑๗ นายคมกฤษณ์  ทองขอน ครู คบ./ ศิลปะ ป.๒/ศิลปะ  
๑๘ นางสุรินดา แสนแก้ว ครู คบ./ การศึกษาปฐมวัย อนุบาล๑/ปฐมวัย  
๑๙ นายชัยชาญ  บัวทอง ครูพี่เล้ียง

เด็กพิเศษ 
วท.บ./ คอมพิวเตอร์ เด็กพิเศษ  

๒๐ นายวสันต์  เดชอุทัย นักการ 
ภารโรง 

ม.๖ -  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๐ 
 

 รายงานการประเมินตนเองโรงเรียนบ้านหนองหญ้าแพรกท่าแร่                        ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑    
 

๑.๓ ข้อมูลนักเรียน จ านวนห้องและจ านวนผู้ส าเร็จการศึกษา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๓ 
(๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๓) 
๑.๓.๑  จ านวนนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๓  ทั้งหมด   ๓๔๔  คน แยกเป็น  
 

 
ชั้น 

จ านวน 
วันที่จัดการ
เรียนการ

สอน 

รายการ  
หมายเหตุ จ านวน

นักเรียน 
(คน) 

จ านวน
ห้องเรียน 
(ห้อง) 

จ านวนครู 

ระดับปฐมวัย (๒๐๐)  ครูครบช้ัน 
อนุบาล ๑ ๑๘๗ ๑๘ ๑ ๑ สอนรวมชั้น 

อนุบาล ๑-๓ อนุบาล ๒ ๑๘๗ ๑๘ ๑ ๑ 
อนุบาล ๓ ๑๘๗ ๑๖ ๑ ๑ 

รวม ๑๘๗ ๕๒ ๓ ๓ (ครู ๑ : เด็ก ๑๗) 
ระดับประถมศึกษา (๒๐๐)  ครูครบช้ัน 
ประถมศึกษาปีท่ี ๑ ๑๘๗ ๒๒ ๑ ๑  
ประถมศึกษาปีท่ี ๒ ๑๘๗ ๔๐ ๑ ๑  
ประถมศึกษาปีท่ี ๓ ๑๘๗ ๓๖ ๑ ๑  
ประถมศึกษาปีท่ี ๔ ๑๘๗ ๒๙ ๑ ๑  
ประถมศึกษาปีท่ี ๕ ๑๘๗ ๒๙ ๑ ๒  
ประถมศึกษาปีท่ี ๖ ๑๘๗ ๓๙ ๑ ๑  

รวม ๑๘๗ ๑๙๕ ๖ ๗ (ครู ๑: เด็ก ๒๗) 
ระดับมัธยมศึกษา (๒๐๐)  ครูครบช้ัน 
มัธยมศึกษาปีท่ี ๑ ๑๘๗ ๓๒ ๑ ๒  
มัธยมศึกษาปีท่ี ๒ ๑๘๗ ๓๓ ๑ ๒  
มัธยมศึกษาปีท่ี ๓ ๑๘๗ ๓๒ ๑ ๒  

รวม ๑๘๗ ๙๗ ๓ ๖ (ครู ๑: เด็ก ๑๖) 
รวมทั้งสิ้น ๑๘๗ ๓๔๔ ๑๑ ๑๖  

 

 

 

 

 

 



๑๑ 
 

 รายงานการประเมินตนเองโรงเรียนบ้านหนองหญ้าแพรกท่าแร่                        ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑    
 

๑.๓.๒  จ านวนหอ้ง 

ท่ี ประเภทห้อง จ านวน หมายเหตุ 
๑ ห้องเรียนปฐมวัย ๓  
๒ ห้องเรียนประถมศึกษา ๖  
๓ ห้องเรียนมัธยมศึกษา ๓  
๔ ห้องปฏิบัติการ ๒  
๕ ห้องพยาบาล ๑  
๖ ห้องนาฏศิลป์ ๑  
๗ ห้องสมุด ๑  
๘ ห้องประชุม ๒  
๙ ห้องผู้อ านวยการ ๑  

๑๐ ห้องธุรการ ๑  
๑๑ ห้องสหกรณ์ร้านค้า ๑  
๑๒ โรงอาหาร ๑  
๑๓ ห้องพักคร ู ๓  

 
๑.๓.๓  จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษา 
 

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) ๓๙ ๓๙ ๑๐๐  
๓ มัธยมศึกษา (มัธยมศึกษาปีท่ี ๓) ๓๒ ๒๘ ๘๗.๕  

 
  



๑๒ 
 

 รายงานการประเมินตนเองโรงเรียนบ้านหนองหญ้าแพรกท่าแร่                        ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑    
 

ส่วนที่ ๒ 
รายงานผลการประเมินตนเองตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  

 
๒.๑ ผลการประเมนิมาตรฐานการศึกษาของสถานศกึษา ระดบัปฐมวัย 
  ๒.๑.๑ มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของเด็ก 
  ๑) ระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม 

๒) วิธีการพัฒนา ขอ้มูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ ที่สนับสนุนผลการประเมินตนเอง 

  (๑) วิธีการพัฒนา   

                    นวัตกรรม/วิธีการที่ใช้ในการพัฒนา ที่สอดคล้องกับจุดเน้น/อัตลักษณ์  
  โรงเรียนบ้านหนองหญ้าแพรกท่าแร่ ได้ด าเนินการพัฒนาผู้เรียนโดยการจัดประสบการณ์
เรียนรู้ตามแนวคิดมอนเตสซอริ  และโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทยโดยมีส่วนร่วมของ 
พ่อแม่ ครอบครัว ชุมชน และทุกฝ่ายท่ีเกี่ยวข้องร่วมมือกันส่งเสริมพัฒนาการของผู้เรียน ได้จัดประสบการณ์ 
ดังนี ้
               ๑.  จัดห้องเรียนให้เสมือนบ้านเพื่อสร้างความรู้สึกอบอุ่นและมั่นใจให้แก่ผู้เรียนท่ีเพิ่งจากบ้านมา
โรงเรียนครั้งแรกและเช่ือว่าในสภาพแวดล้อมคล้ายบ้าน ผู้เรียนจะพอใจท่ีจะเลียนแบบ (Imitation) บทบาท
ต่างๆ ของผู้ท่ีอยู่แวดล้อมผู้เรียนได้ง่าย เพราะผู้เรียนจะมีประสบการณ์กับบุคคลท่ีเขาใกล้ชิดอยู่แล้ว 
โดยเฉพาะพ่อแม่ ผู้เรียนเห็นพ่อแม่ท างานบ้าน การท าตามแบบเป็นการแสดงความสามารถของผู้เรียนท่ีจะ
น าไปใช้ในชีวิตจริงต่อไป 
               ๒.  ให้เสรีภาพกับผู้เรียนท่ีจะเลือกเล่นด้วยตนเอง เป็นการสร้างความมั่นใจต่อตนเอง ผู้เรียนจะได้
โอกาสแสดงความสามารถของตนเองให้คนอื่นรับรู้ได้ ตลอดจนสามารถท่ีจะฝึกฝน สร้าง สรรค์ส่ิงต่างๆ และ
ปรับชีวิตตนเองโดยไม่รู้ตัว มอนเตสซอริเช่ือว่า ผู้เรียนมีจิตใจท่ีซึมซับส่ิงต่างๆจากส่ิงแวดล้อม (Absorbent 
mind) ได้เหมือนฟองน้ า และเช่ือว่ามนุษย์เราเป็นผู้ให้การศึกษาแก่ตนเอง ดังเช่น ผู้เรียนเรียนรู้ภาษาแม่ได้เอง
โดยไม่ต้องสอนอย่างเป็นทางการ แตกต่างจากการท่ีผู้ใหญ่เรียนภาษาต่างประเทศท่ีต้องใช้ความพยายามมาก 
               ๓. จัดสภาพการณ์ต่างๆท่ียึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง ครูเป็นเพียงผู้อ านวยความสะดวก คอยให้ค า 
แนะน า ปรึกษา เตรียมการสอนและจัดส่ิงแวดล้อมอย่างมีจุดมุ่งหมาย ผู้เรียนจะต้องติดตามดูการสาธิตการใช้
อุปกรณ์ของครูแล้วจึงจะตัดสินใจเองว่าจะเลือกท างานหรือฝึกหัดอุปกรณ์ช้ินใด ลักษณะการเรียนรู้เช่นนี้คือ 
การเรียนด้วย    ความอิสระท่ีมีขอบเขต ผู้เรียนต้องเรียนรู้ท่ีใช้อุปกรณ์อย่างถูกต้องก่อนท่ีจะมีสิทธิ์เลือก เป็น
การปลูกฝังวินัยและ   การควบคุมตนเองให้ผู้เรียน 
               ๔. พัฒนาจิตใจของผู้เรียนไปพร้อมกับการพัฒนาการทางด้านสติปัญญาและร่างกาย เน้น
สุขอนามัยของผู้เรียน ผู้เรียนต้องท าความสะอาดอวัยวะทุกส่วนของร่างกาย ผู้เรียนต้องได้ออกก าลังกายและมี
การเคล่ือนไหว 

 



๑๓ 
 

 รายงานการประเมินตนเองโรงเรียนบ้านหนองหญ้าแพรกท่าแร่                        ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑    
 

               ๕. การเรียนไปพร้อมกับการเล่นจะช่วยให้ผู้เรียนสนใจ เพลิดเพลิน เพราะเป็นวิธีการสอนท่ี
สอดคล้องกับธรรมชาติของผู้เรียน คือ ผู้เรียนต้องการการเคล่ือนไหว ไม่หยุดนิ่ง ผู้เรียนชอบเล่น รื้อ แคะ แกะ
ช้ินส่วนของส่ิงต่างๆ หรือน าไปประกอบใหม่ ผู้เรียนชอบเลียนแบบผู้ท่ีตนเองพบเห็น ผู้เรียนจึงชอบสมมุติ 
พร้อมกันนั้นผู้เรียนมีจินตนาการ จึงชอบท าในส่ิงท่ีเกินกว่าวัยของตนเองจะท าได้ และผู้เรียนมีความอยากรู้
อยากเห็น จึงชอบส ารวจ ค้นหาเสมอ 
                ๖. ฝึกการใช้ประสาทสัมผัสของผู้เรียนทุกด้าน ท้ังการสังเกต การจับต้อง การลูบคล า การฟัง
เสียง    การดมกล่ินและการชิมรส เพื่อการเจริญเติบโตทางด้านสติปัญญา 
                ๗. ยึดหลักความแตกต่างระหว่างบุคคล เพราะผู้เรียนแต่ละคนมีลักษณะเฉพาะของตนท่ีได้รับ
จากพันธุกรรมจากพ่อแม่ จากการอบรมเล้ียงดู และจากสภาพส่ิงแวดล้อมท่ีเขาได้ปะทะสัมพันธ์ ผู้เรียนแต่ละ
คนจึงไม่เหมือนกัน จุดมุ่งหมายของการเรียนการสอนจึงไม่คาดหวังว่าผู้เรียนทุกคนจะท าอะไรได้เหมือนกัน
หมด แต่พยายามหาทางส่งเสริมให้ทุกคนอย่างเหมาะสม มอนเตสซอริย้ าว่า ผู้เรียนไม่ใช่ผู้ใหญ่ตัวเล็ก จึงควร
ได้รับการดูแลแตกต่างไปจากผู้ใหญ่โดยค านึงถึงสภาพชีวิตผู้เรียน 
                ๘. การรักผู้เรียนและนับถือความสามารถท่ีเป็นธรรมชาติของผู้เรียน มอนเตสซอริจัดการเรียน
การสอนให้ผู้เรียนตามความสามารถของแต่ละคน แต่ให้ท างานไปตามล าดับความยาก ง่าย โดยมีอุปกรณ์
ขนาดเหมาะมือผู้เรียน 
                ๙.  เป้าหมายสูงสุดของการสอนคือ การมุ่งให้ผู้เรียนได้เป็นผู้เรียนท่ีมีคุณค่าทางจิตใจสูง ฝึกให้
เห็นคุณค่าของความร่วมมือกับส่วนรวม การควบคุมตนเอง ความรับผิดชอบ ความอดทน เป็นตัน 
                ๑๐.  จัดโอกาสการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียน ให้ผู้เรียนได้พัฒนาอย่างเต็มท่ีเพราะช่วงเวลาหลักของชีวิต
คือช่วงอายุแรกเกิดถึง ๖ ขวบเป็นช่วงท่ีสติปัญญาของคนและพลังจิตพัฒนาสูงสุด วิธีสอนและเทคนิคการสอน
แบบ     มอนเตสซอริเน้นให้ผู้เรียนท ากิจกรรมด้วยตนเอง  
                ๑๑.  ให้ผู้เรียนได้เล่นปนเรียน (Play Way Method) มอนเตสซอริมีความเช่ือว่า การเล่นมี
ความส าคัญต่อชีวิตของผู้เรียนเพราะธรรมชาติของผู้เรียนจะผูกพันกับการเล่น จึงให้เสรีภาพในการเล่นกับ
ผู้เรียนและจัดโอกาสให้ผู้เรียนได้เล่น หากผู้เรียนสนใจเล่น จะเล่นซ้ าๆ กันได้หลายครั้ง เพราะการเล่นจะท าให้
ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ได้ดีท่ีสุด 
                ๑๒.  การเล่นเกมจะตอบสนองความต้องการของผู้เรียนและส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียน ผู้เรียน
จะมีเสรีภาพท่ีเล่นลักษณะใดก็ได้ กติกาอาจเกิดจากผู้เรียนเป็นผู้ก าหนดเอง เกมอาจเกิดจากความคิดของ
ผู้เรียนท่ีได้จากส่ือคณิตศาสตร์ และส่ิงแวดล้อมท่ีครูจัดไว้ให้ 
                ๑๓.  วิธีให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ (Creativity Method) เป็นวิธีการท่ีแฝงอยู่ในกระบวนการ
จัดการเรียนการสอนของมอนเตสซอริท่ีจะสนับสนุนให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้จากการกระท าของตนเอง
ตามล าดับคือ ผู้เรียนได้แสดงออกอย่างอิสระ การพยายามให้ผู้เรียนใช้ทักษะท่ีมีอยู่ การส่งเสริมให้ค้นหาส่ิง
ใหม่ การปรับปรุงส่ิงเดิมให้ดีขึ้น และการสร้างสรรค์ส่ิงท่ีเป็นนามธรรม 



๑๔ 
 

 รายงานการประเมินตนเองโรงเรียนบ้านหนองหญ้าแพรกท่าแร่                        ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑    
 

                ๑๔.  การสาธิต (Demonstration) ครูจะใช้วิธีนี้เมื่อผู้เรียนขอร้องและครูสังเกตว่าผู้เรียนช่วย
ตนเองไม่ได้แล้ว ครูสาธิตด้วยวิธีที่เงียบ ไม่อธิบายหรืออธิบายน้อยท่ีสุด สาธิตเป็นขั้นๆ และให้โอกาสผู้เรียนลง
มือกระท าตามท่ีครูท าให้ดูและครูคอยสังเกตการท าของผู้เรียนว่าถูกต้องหรือไม่ 
                  ๑๕. ห้องเรียนแบบเปิด (Open Classroom) เป็นลักษณะการจัดห้องเรียนมากกว่าวิธีสอน          
มอนเตสซอริเป็นผู้บุกเบิกการจัดการเรียนท่ีให้อิสระผู้เรียนเป็นรายบุคคล สนับสนุนการสืบค้นความรู้จาก
ส่ิงแวดล้อม ผู้เรียนจะเรียนรู้ด้วยตนเองเป็นส่วนมาก 
                  ๑๖. การเสริมสร้างอัตมโนทัศน์ (Self Concept) เป็นลักษณะท่ีสอดคล้องกับแนวคิดของมนุษย์
นิยม เพราะมอนเตสซอริจัดส่ิงแวดล้อมและส่ือการเรียนการสอนท่ีเป็นประสบการณ์ส่งเสริมให้ผู้เรียนค้นพบ
ความส าเร็จ ส่งเสริมให้ผู้เรียนมั่นใจว่าตนเป็นผู้มีความสามารถ เสริมแรงทางบวก   

 
โครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปี ๒๕๖๓ 

มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้ 

เป
้าห

มา
ย

ปี 
๒๕

๖๓
 

ผล
กา

ร
ปร

ะเม
ิน แนวทางการพัฒนา 

(งาน/โครงการ/กิจกรรม) 

มาตรฐานที่๑ คุณภาพเด็ก  
๑.๑ มีพัฒนาการด้านร่างกาย แข็งแรง มีสุขนิสัยท่ีดี และดูแล
ความปลอดภัยของตนเองได้ 

๙๕ ๙๖.๓๘ ๑.โครงการโรงเรียนส่งเสริม
พัฒนาการด้านร่างกาย 

๑.๒ มีพัฒนาการด้านอารมณ์ จิตใจ ควบคุมและแสดงออก
ทางอารมณ์ได้ 

๙๕ ๙๕.๒๐ ๒.โครงการส่งเสริมพัฒนาการ
ด้านอารมณ์และจิตใจ 

๑.๓ มีพัฒนาการด้านสังคม ช่วยเหลือตนเอง และเป็นสมาชิก
ท่ีดีของสังคม 

๙๕ ๙๕.๖๔ ๓.โครงการส่งเสริมพัฒนาการ
ด้านสังคม 

๑.๔ มีพัฒนาการด้านสติปัญญา ส่ือสารได้ มีทักษะการคิด
พื้นฐาน และแสวงหาความรู้ได้ 

๙๐ ๙๒.๕๗ ๔.โครงการส่งเสริมพัฒนาการ
ด้านสติปัญญา 
๕.โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์
น้อย ประเทศไทย 

ค่าเฉลี่ย ๙๔ ๙๔.๙๕  
มาตรฐานที่ ๒  กระบวนการบริหารและการจัดการ ๖.โครงการพัฒนากระบวนการ

บริหารและการจัดการ
สถานศึกษา 
๗.โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย
ในการจัดการศึกษาต้ังแต่ระดับ
อนุบาลจนจบการศึกษาขั้น
พื้นฐาน 

๒.๑ มีหลักสูตรครอบคลุมพัฒนาการท้ัง๔ ด้าน สอดคล้องกับ
บริบทของท้องถิ่น 

๑๐๐ ๑๐๐ 

๒.๒ จัดครูให้เพียงพอกับช้ันเรียน ๑๐๐ ๑๐๐ 
๒.๓ ส่งเสริมให้ครูมีความเช่ียวชาญด้านการจัดประสบการณ์  ๑๐๐ ๑๐๐ 
๒.๔ จัดสภาพแวดล้อมและส่ือเพื่อการเรียนรู้ อย่างปลอดภัย
และเพียงพอ 

๑๐๐ ๑๐๐ 



๑๕ 
 

 รายงานการประเมินตนเองโรงเรียนบ้านหนองหญ้าแพรกท่าแร่                        ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑    
 

  
 
  

   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้ 

เป
้าห

มา
ย

ปี 
๒๕

๖๓
 

ผล
กา

ร
ปร

ะเม
ิน แนวทางการพัฒนา 

(งาน/โครงการ/กิจกรรม) 

๒.๕ให้บริการส่ือเทคโนโลยีสารสนเทศและส่ือการเรียนรู้เพื่อ
สนับสนุนการจัดประสบการณ์ส าหรับครู 

๑๐๐ ๑๐๐  

๒.๖ มีระบบบริหารคุณภาพท่ีเปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย
มีส่วนร่วม 

๑๐๐ ๑๐๐ 

ค่าเฉลี่ย ๑๐๐ ๑๐๐  
มาตรฐานที่ ๓  การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นส าคัญ ๘.โครงการพัฒนาการจัด

ประสบการณ์ตามแนวคิดมอน
เตสซอริ   

๓.๑ ครูจัดประสบการณ์ท่ีส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการทุกด้าน
อย่างสมดุลเต็มตามศักยภาพ 

๑๐๐ ๑๐๐ 

๓.๒ สร้างโอกาสให้เด็กได้รับประสบการณ์ตรง เล่น ละปฏิบัติ
อย่างมีความสุข 

๑๐๐ ๑๐๐ 

๓.๓ ครูจัดบรรยากาศท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้ ใช้ส่ือและ
เทคโนโลยีท่ีเหมาะสมกับวัย 

๑๐๐ ๑๐๐ 

๓.๔ ครูใช้เครื่องมือการวัดและประเมินพัฒนาการของเด็ก
อย่างหลากหลาย  และสรุปรายงานผลพัฒนาการของเด็กแก่
ผู้ปกครอง 

๑๐๐ ๑๐๐ 

ค่าเฉลี่ย ๑๐๐ ๑๐๐  



๑๖ 
 

 รายงานการประเมินตนเองโรงเรียนบ้านหนองหญ้าแพรกท่าแร่                        ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑    
 

 ผลการประเมินพัฒนาการเด็ก/ประเมินโครงการ ดังนี้ 
           มาตรฐานท่ี ๑.๑ เด็กมีพัฒนาการด้านร่างกาย แข็งแรงมีสุขนิสัยท่ีดี และดูแลความปลอดภัยของ
ตนเองได้ 

 
สรุปผลการ ประเมินตนเองตาม  มาตรฐานที่  ๑.๑    
มีระดับคุณภาพ       ก าลังพัฒนา      ปานกลาง       ดี       ดีเลิศ       ยอดเยี่ยม  
 
มาตรฐานท่ี ๑.๒ เด็กมีพัฒนาการด้านอารมณ์และจิตใจ ควบคุม และแสดงออกทางอารมณ์ได้ 

 
สรุปผลการประเมินตาม  มาตรฐานที่  ๑.๒    
มีระดับคุณภาพ        ก าลังพัฒนา      ปานกลาง       ดี       ดีเลิศ       ยอดเยี่ยม  



๑๗ 
 

 รายงานการประเมินตนเองโรงเรียนบ้านหนองหญ้าแพรกท่าแร่                        ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑    
 

 
มาตรฐานท่ี ๑.๓ เด็กมีพัฒนาการด้านสังคม ช่วยเหลือตนเอง และเป็นสมาชิกท่ีดีของสังคม 
 

 
สรุปผลการประเมินตาม  มาตรฐานที่  ๑.๓    
มีระดับคุณภาพ    ก าลังพัฒนา      ปานกลาง       ดี       ดีเลิศ       ยอดเยี่ยม  
 
มาตรฐานท่ี ๑.๔ เด็กมีพัฒนาการด้านสติปัญญา ส่ือสารได้ มีทักษะการคิดพื้นฐาน และแสวงหาความรู้ได้ 

 
สรุปผลการประเมินตาม  มาตรฐานที่  ๑.๔   
มีระดับคุณภาพ      ก าลังพัฒนา      ปานกลาง       ดี       ดีเลิศ       ยอดเยี่ยม   



๑๘ 
 

 รายงานการประเมินตนเองโรงเรียนบ้านหนองหญ้าแพรกท่าแร่                        ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑    
 

ผู้ปกครองและผู้เกี่ยวข้องมีส่วนร่วม น าผลการประเมินท่ีได้ไปปรับปรุงการจัดประสบการณ์และ 
พัฒนาผู้เรียน มีการสรุปผลการประเมิน จัดท าสมุดรายงานประจ าตัวผู้เรียน เพื่อรายงานผลการพัฒนาผู้เรียน
ในทุกด้าน เป็นประจ าภาคเรียน เสนอต่อผู้ปกครองและผู้ท่ีเกี่ยวข้อง ตลอดจนมีการส่งต่อข้อมูลผู้เรียนใน
ระดับสูงขึ้นไป 

 (๒)  ข้อมูล เอกสาร หลักฐาน ที่สนบัสนนุผลการประเมินตนเอง 
- นักเรียนอนุบาลได้รับรางวัล ระดับเหรียญทอง  ในการแข่งขันกิจกรรมฉีกตัด ปะ กระดาษปฐมวัย 

ในการแข่งขันงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม  วิชาการ  และเทคโนโลยีของนักเรียน  ระดับเขต
พื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแก่นเขต ๑  ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 

-รางวัลชนะเลิศกีฬาฟุตบอล ระดับอนุบาล ระดับกลุ่มเครือข่าย 
-รางวัลชนะเลิศกีฬาชักเย่อ ระดับอนุบาล ระดับกลุ่มเครือข่าย 
 - แบบบันทึกการประเมินพัฒนาการ  
- บันทึกการช่ังน้ าหนักรายบุคคล  
- บันทึกการวัดส่วนสูงรายบุคคล  
- บันทึกหลังแผนการจัดประสบการณ์  
- บันทึกการตรวจสุขภาพร่างกาย  
- แฟ้มสะสมผลงานเด็กรายบุคคล  
- แบบประเมินผลงานของเด็กรายบุคคล  
- แบบประเมินคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของเด็กรายบุคคล  
- แบบบันทึกพฤติกรรม  
- การน าเสนอผลงานนักเรียน  
- หลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัย  
- ใบงานตามหน่วยการเรียนการสอน  
- แฟ้มสะสมผลงานของนักเรียนรายบุคคล  
- ครูประจ าช้ันสังเกตและบันทึกผลลงในแบบบันทึกการประเมินพัฒนาการ (ด้านสังคม)  
- ตารางกิจวัตรประจ าวันของแต่ละห้องเรียน  
- ภาพถ่ายกิจวัตรประจ าวันหน้าเสาธง การไหว้สวัสดี การเคารพ  
- ภาพถ่ายการรับประทานอาหาร การแปรงฟัน การเปล่ียนแต่งกายชุดนอนกลางวัน  
- รายงานโครงการส่งเสริมพฒันาด้านร่างกาย   
- รายงานโครงการส่งเสริมพัฒนาด้านอารมณ์ จิตใจ   
- รายงานโครงการส่งเสริมพัฒนาด้านสังคม 
- รายงานโครงการส่งเสริมพัฒนาด้นสติปัญญา 
- ภาพถ่ายการไหว้ การสัมมาคารวะผู้ใหญ่  



๑๙ 
 

 รายงานการประเมินตนเองโรงเรียนบ้านหนองหญ้าแพรกท่าแร่                        ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑    
 

   (๓) จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา  และแผนการพัฒนาคุณภาพให้สูงขึ้น 

  ๓.๑  จุดเด่น  เด็กมีพัฒนาการด้านร่างกาย แข็งแรงมีสุขนิสัยท่ีดี และดูแลความปลอดภัยของตนเอง
ได้   ด้านอารมณ์และจิตใจ เด็กควบคุม และแสดงออกทางอารมณ์ได้  ด้านสังคม เด็กช่วยเหลือตนเอง และ
เป็นสมาชิกท่ีดีของสังคม  ด้านสติปัญญา ส่ือสารได้ มีทักษะการคิดพื้นฐาน และแสวงหาความรู้ได้อยู่ในระดับ 
ยอดเยี่ยม 

๓.๒  จุดท่ีควรพัฒนาส่งเสริม ให้ผู้เรียนมีทักษะการคิดวิเคราะห์มีความสามารถในการคิดรวบยอด 
การคิดเชิงเหตุผลทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์      

๓.๓ แผนการพัฒนาคุณภาพท่ียกระดับให้สูงขึ้น 
๑) ควรส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทักษะการคิดวิเคราะห์มีความสามารถในการคิด รวบยอด การคิดเชิง

เหตุผลทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์มากขึ้น 
 ๒).จัดหาส่ือเพื่อพัฒนาประสบการณ์ผู้เรียนเน้นทักษะกระบวนการคิดในรูปแบบท่ีหลากหลาย   

๒.๑.๒ มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ 

๑) ระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม  

 
๒) วิธีการพัฒนา ขอ้มูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ ที่สนับสนุนผลการประเมินตนเอง 

  (๑) วิธีการพัฒนา   

                            โรงเรียนบ้านหนองหญ้าแพรกท่าแร่ มีจุดเน้นโดยพัฒนาโรงเรียนเป็นแหล่งเรียนรู้ มุ่งสู่
ความเป็นประชาคมอาเซียน  ผู้เรียนมีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานพัฒนาผู้เรียน   กลุ่มเด็กพิเศษให้ได้เต็มตาม
ศักยภาพ  สืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น น้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  โดยความร่วมมือจากทุกภาค



๒๐ 
 

 รายงานการประเมินตนเองโรงเรียนบ้านหนองหญ้าแพรกท่าแร่                        ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑    
 

ส่วน  แนวทางการพัฒนาได้ด าเนินโครงการพัฒนากระบวนการบริหารและการจัดการสถานศึกษา ระดับ
ปฐมวัยตามแนวคิดมอนเตสซอริ มีหลักสูตรสถานศึกษาท่ียืดหยุ่น และสอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย 
โดยสถานศึกษาออกแบบการจัดประสบการณ์ท่ีเตรียมความพร้อมและไม่เร่งรัดวิชาการ เน้นการเรียนรู้ ผ่าน
การเล่นและการลงมือปฏิบัติ ตอบสนองความต้องการและความแตกต่างของเด็กปกติและกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ 
และสอดคล้องกับวิถีชีวิตของครอบครัว ชุมชนและท้องถิ่น  จัดครูให้เหมาะสมกับภารกิจการเรียนการสอน  
โดยจัดครูท่ีจบการศึกษาปฐมวัยและผ่านการอบรมการศึกษาปฐมวัยมารับผิดชอบจัดกระบวนการจัด
ประสบการณ์ ได้เพียงพอกับช้ันเรียน    ผู้บริหารสถานศึกษามีความเข้าใจปรัชญา แนวคิด หลักการจัดการ
ศึกษาปฐมวัย มีความมุ่งมั่นและพัฒนาตนเองมาตลอด เข้าร่วมประชุม อบรม สัมมนาตามท่ีหน่วยงานต้นสังกัด
และหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง  ส่งเสริมให้ครูได้อบรมพัฒนาตนเองและน าความรู้มาใช้ในการจัดการประสบการณ์
การเรียนรู้ของผู้เรียน ใช้หลักการบริหารแบบมีส่วนร่วม มีวิสัยทัศน์ มีความเป็นผู้น า จัดประชุมครูเพื่อ
ปรึกษาหารือ  นิเทศช้ันเรียน ให้ค าแนะน าเกี่ยวกับกระบวนการจัดการเรียนการสอน อย่างสม่ าเสมอ   
สนับสนุนให้มีการสอนแบบมอนเตสซอริ ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ตลอดเวลา ท้ังในและนอกสถานท่ี ผู้บริหาร
ให้ค าแนะน า ให้ค าปรึกษาด้านวิชาการ และเอาใจใส่การจัดการศึกษาเต็มเวลา และเต็มศักยภาพเพื่อพัฒนา
คุณภาพผู้เรียนให้เต็มศักยภาพ มีการจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา และแผนปฏิบัติการประจ าปี ท่ีมี
โครงการ/กิจกรรม ท่ีมุ่งเน้นพัฒนาคุณภาพการศึกษาและพัฒนาคุณภาพผู้เรียนอย่างหลากหลาย มีค าส่ัง
มอบหมายงานและหน้าท่ีอย่างเมาะสม จัดโครงการบริหารงานภายในสถานศึกษาอย่างเป็นระบบและชัดเจน  
 ส่งเสริมการด าเนินการพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเช่ียวชาญทางวิชาชีพ โดยส่งเสริมให้เข้ารับ
การอบรมในสาขาวิชาท่ีสอนตามโครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร และส่งเสริมให้ครูได้เข้ารับการอบรมเพื่อ
พัฒนางานในหน้าท่ีอย่างต่อเนื่อง  มีการน าคณะครูศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มประสบการณ์และแลกเปล่ียนเรียนรู้กับ
เพื่อนๆร่วมวิชาชีพ สร้างขวัญและก าลังใจแก่บุคลากรในโอกาสวันส าคัญต่างๆ ตามความเหมาะสม และจัดให้มี
ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ เพื่อเป็นเวทีแลกเปล่ียนเรียนรู้และน ามาใช้ในการพัฒนางานและการเรียนรู้ของ
ผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง ส าหรับการบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศ  ได้มีการบริหารอย่างเป็นระบบ เป็นหมวดหมู่
ครอบคลุมข้อมูลสารสนเทศของแต่ละฝ่ายและทันสมัย ด้านการจัดสภาพแวดล้อม พัฒนาและปรับปรุงอาคาร
สถานท่ีได้มีการด าเนินการอย่างต่อเนื่องตลอดปีการศึกษา ท าให้มีห้องเรียนท่ีสะอาด มีอาคารเรียนท่ีมั่นคง มี
ส่ิงอ านวยความสะดวกพอเพียงอยู่ในสภาพท่ีใช้การได้ดีและมีความปลอดภัย  
 โรงเรียนให้บริการส่ือเทคโนโลยี สารสนเทศและส่ือการเรียนรู้เพื่อสนับสนุนการจัดประสบการณ์
เหมาะสมกับบริบทของโรงเรียน  มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของโรงเรียน ท่ีเหมาะสมและต่อเนื่อง มีการ
ช้ีแนะระหว่าง การปฏิบัติงาน บูรณาการการปฏิบัติงานและเปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วมจนเป็น
แบบอย่างท่ีดีและได้รับการยอมรับจากชุมชนและหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 

            (๒)  ข้อมูล เอกสาร หลักฐาน ที่สนบัสนุนผลการประเมินตนเอง 
-รางวัล  Best Practice  ด้านการบริหารจัดการระดับปฐมวัยดีเด่น 
- หลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัยโรงเรียนบ้านหนองหญ้าแพรกท่าแร่ พุทธศักราช ๒๕๖๑ ตามหลักสูตร

การศึกษาปฐมวัยพุทธศักราช ๒๕๖๐ (สาหรับเด็กอายุ ๓ –๖ ปี)  



๒๑ 
 

 รายงานการประเมินตนเองโรงเรียนบ้านหนองหญ้าแพรกท่าแร่                        ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑    
 

- แผนการจัดการสบการณ์  
- กรณีศึกษาเด็กรายบุคคล  
- แบบบันทึกการนิเทศการสอน  
- แบบประเมินการใช้หลักสูตรของสถานศึกษาระดับปฐมวัย   
- กรณีศึกษาเด็กรายบุคคล  
- แบบบันทึกการนิเทศการสอน  
- ข้อมูลสถิติของนักเรียนและจ านวนครูผู้สอนปฐมวัย  
- ข้อมูลครูรายบุคคล  
- แฟ้มสะสมผลงานของครูผู้สอน  
- แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้ปกครองและผู้เกี่ยวข้องในการจัดการเรียนการสอน 
- แฟ้มสะสมผลงานของครูผู้สอน  
- รายงานผลการอบรมต่างๆ  
- การปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา  
- แบบสังเกตพฤติกรรมเด็กรายบุคคล  
- แบบประเมินพัฒนาการรายบุคคล  
- บันทึกการส่ือสารบ้านและโรงเรียน  
- กิจกรรมพัฒนาแหล่งเรียนรู ้ 
- ข้อมูลสารสนเทศด้านอาคารสถานท่ี  
- ท าเนียบแหล่งเรียนรู้ ส่ือ อุปกรณ์ และส่ิงอานวยความสะดวกต่าง ๆ ในห้องเรียนและนอกห้องเรยีน  
- แบบบันทึกการสังเกตจากสภาพจริง  
- ศูนย์การเรียนต่างๆในห้องเรียน  
- ท าเนียบการจัดทาส่ือการเรียนการสอนตามหน่วยการเรียน  
- โครงการพฒันาระบบสารสนเทศและเทคโนโลยีในสถานศึกษา  
- ห้องสมุด  
- กิจกรรมส่งเสริมงานวิชาการของโรงเรียน  
- ระบบการประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษา ระดับปฐมวัย  
- แผนพัฒนาการศึกษา ๔ ปี  
- แผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา  
- แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ  
- ค าส่ังการปฏิบัติงาน  
- แบบสอบถามความพึงพอใจในการจัดการศึกษาของโรงเรียน  
- ข้อมูลจากการเย่ียมบ้านนักเรียน  
- รายงานการอบรมสัมมนา และการศึกษาดูงาน 



๒๒ 
 

 รายงานการประเมินตนเองโรงเรียนบ้านหนองหญ้าแพรกท่าแร่                        ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑    
 

 (๓) จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา  และแผนการพัฒนาคุณภาพให้สูงขึ้น 
   ๓.๑  จุดเด่น 

  มีหลักสูตรสถานศึกษาท่ีสอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช ๒๕๖๑   ครูเพียงพอ
กับช้ันเรียน  ส่ือการเรียนรู้ต่างๆ ท่ีทันสมัย   บริหารจัดการศึกษาโดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน   มีระบบ
การประกันคุณภาพตามกฎกระทรวง การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา พ.ศ.๒๕๖๑  

 ๓.๒  จุดท่ีควรพัฒนา 
ปรับพื้นท่ีบริเวณสนามเด็กเล่นและบริเวณด้านหน้าอาคารเรียนระดับปฐมวัย ให้สวยงาม  ซ่อมแซม

อาคารเรียนระดับปฐมวัยให้ปลอดภัย    ขาดเครื่องเล่นสนามส าหรับการเล่นกลางแจ้ง 
  ๓.๓ แผนการพัฒนาคุณภาพท่ียกระดับให้สูงขึ้น 

   จัดหางบประมาณปรับพื้นท่ีบริเวณสนามเด็กเล่นและบริเวณด้านหน้าอาคารเรียนระดับปฐมวัย ให้
สวยงาม   ซ่อมแซมอาคารเรียนระดับปฐมวัยให้ปลอดภัย  ส่งเสริมและสนับสนุนจัดหาเครื่องเล่นสนามส าหรับ
การเล่นกลางแจ้งให้เพียงพอ 
 
 ๒.๑.๓ มาตรฐานที่ ๓ การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นส าคัญ 

๑) ระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม   

 
๒) วิธีการพัฒนา ขอ้มูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ ที่สนับสนุนผลการประเมินตนเอง 

 (๑) วิธีการพัฒนา 
           คณะครูโรงเรียนบ้านหนองหญ้าแพรกท่าแร่ ได้มีการการวิเคราะห์หลักสูตรฯ เขียนแผนการจัด
ประสบการณ์  ตามแนวคิดมอนเตสซอรี และบูรณาการโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย   โดย
การจัดท าโครงงานวิทยาศาสตร์ ปีการศึกษาละ ๑ โครงงาน และท ากิจกรรมการทดลองทางวิทยาศาสตร์ ปี
การศึกษา ๒๐ กิจกรรม ในส่วนรูปแบบการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ตามแนวคิดมอนเตสซอรินั้น ประกอบ



๒๓ 
 

 รายงานการประเมินตนเองโรงเรียนบ้านหนองหญ้าแพรกท่าแร่                        ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑    
 

ไปด้วย การจัดสภาพห้องเรียนให้มี ส่ือ อุปกรณ์ให้ผู้เรียนได้ส ารวจและเลือกเล่นตามความสนใจท้ัง ๔ หมวด 
ได้แก่ 

 ๑) หมวดชีวิตประจ าวัน  มีจุดประสงค์เพื่อพัฒนาการมีสมาธิ พัฒนาการควบคุมการเคล่ือนไหว 
และเพื่อพัฒนาการพึ่งพาตนเอง  แบ่งออกเป็น ๕ กลุ่มงาน คือ กลุ่มงานการเคล่ือนไหวเบ้ืองต้น  กลุ่มงานการ
ดูแลตนเอง  กลุ่มงานการดูแลส่ิงแวดล้อม  กลุ่มงานมารยาทและคุณสมบัติผู้ดี  กลุ่มงานการควบคุมการ
เคล่ือนไหว  
 ๒) หมวดประสาทรับรู้   มี จุดประสงค์เพื่อพัฒนาการรับรู้และการเข้าใจด้วยประสาทรับรู้   
พัฒนาการจ าแนกคุณลักษณะของส่ิงต่าง ๆ ท่ีมีอยู่ตามธรรมชาติ  และพัฒนาการจัดระบบระเบียบ ล าดับของ
ส่ิงต่าง ๆ แบ่งออกเป็น ๕ กลุ่มงาน คือ กลุ่มงานจักษุประสาท การมองเห็น สี ขนาด รูปร่าง  รูปทรง   กลุ่ม
งานโสตประสาท   การได้ยิน  กลุ่มงานนาสิกประสาท  การดมกล่ิน กลุ่มงานชิวหาประสาท การชิมรส  กลุ่ม
งานผัสสะประสาท  การสัมผัสการรับรู้รอบทิศทางเกี่ยวกับพื้นผิว  อุณหภูมิ  น้ าหนัก 

๓) หมวดภาษา มีจุดประสงค์เพื่อพัฒนาการส่ือสารด้วยวาจา  เตรียมความพร้อมด้านการเขียน  
และการอ่าน  แบ่งออกเป็น  ๔ กลุ่มงาน คือ กลุ่มงานภาษาพูด   กลุ่มงานภาษาเขียน กลุ่มงานภาษาอ่าน   
กลุ่มงาน 
 ๔) หมวดคณิตศาสตร์  มีจุดประสงค์เพื่อ ให้ผู้เรียนรู้จักช่ือของปริมาณและสัญลักษณ์ตัวเลข ๑-๑๐  
 เพื่อให้ผู้เรียนรู้ระบบและกระบวนการเลขฐานสิบ  และให้ผู้เรียนรู้จักองค์ประกอบท่ีส าคัญของผลบวก ผลลบ 
ผลคูณ ผลหาร  แบ่งออกเป็น  ๖   กลุ่มงาน  คือ กลุ่มงาน จ านวน ๑-๑๐ และ ๐   กลุ่มงานระบบเลขฐานสิบ 
กลุ่มงาน    การนับ  กลุ่มงานการจ าขึ้นใจ กลุ่มงานหนทางสู่นามธรรม  กลุ่มงานเศษส่วน 

การใช้ส่ือเทคโนโลยีและแหล่งเรียนรู้ท่ีเอื้อต่อการจัดการเรียนรู้ ประเมินแผนการจัดประสบการณ์ 
เช่น การสังเกตช้ันเรียน การแลกเปล่ียน  เรียนรู้  การน าผลการประเมินไปใช้เพื่อพัฒนา  ได้จัดโครงการ
พัฒนาการจัดประสบการณ์ท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีพัฒนาการด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ 
สังคม และสติปัญญา อย่างสมดุล เต็มศักยภาพโดยความร่วมมือของพ่อแม่และครอบครัว  ชุมชนและ
ผู้เกี่ยวข้อง และเป็นแบบอย่างท่ีดี  สร้างโอกาสให้ผู้เรียนได้รับประสบการณ์ตรง  เล่นและปฏิบัติกิจกรรม 
เรียนรู้ลงมือท าและสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเองอย่างมีความสุข จัดบรรยากาศและสภาพแวดล้อมในห้องเรียนท่ี
เอื้อต่อการเรียนรู้โดยผู้เรียนมีส่วนร่วม ใช้ส่ือและเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมกับวัย  

          โรงเรียนได้พัฒนาครูและบุคลากรให้สามารถปฏิบั ติงานตามบทบาทหน้าท่ีได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ ส่งเสริมให้ครูทุกคนได้พัฒนาคนเองอยู่เสมอ เข้าร่วมการประชุม /อบรม/สัมมนาท้ังตามท่ี
หน่วยงานต้นสังกัดและหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง มีการศึกษาดูงานของครูและบุคลากรปฐมวัย เพื่อให้มีความเข้าใจ
ในหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย จัดท าหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พัฒนาหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยของ
สถานศึกษา  ครอบคลุมพัฒนาผู้เรียนท้ัง ๔ ด้าน จัดท าแผนการจัดประสบการณ์ตามแนวคิดมอนเตสซอริ โดย
แทรกหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง พัฒนาครูให้จัดประสบการณ์ตามแนวคิดมอนเตสซอริให้กับผู้เรียนได้
อย่างเหมาะสม พัฒนาเครื่องมือการวัด และประเมินพัฒนาการของผู้เรียนอย่างหลากหลาย ครูบริหารจัดการ



๒๔ 
 

 รายงานการประเมินตนเองโรงเรียนบ้านหนองหญ้าแพรกท่าแร่                        ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑    
 

ช้ันเรียนท่ีส่งเสริมให้ผู้เรียนมีพฤติกรรมท่ีเหมาะสม เน้นสร้างความสัมพันธ์ระหว่างครูกับนักเรียนในเชิงบวก 
และเกื้อกูลโดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  
         ครูปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าท่ี ตามมาตรฐานวิชาชีพด้วยความมุ่งมั่นและทุ่มเท สร้างเสริม 
คุณธรรม จริยธรรม ตามจรรยาบรรณวิชาชีพ พัฒนาศักยภาพครูสู่ความเป็นมืออาชีพ จัดการศึกษาผู้เรียนเป็น
รายบุคคล  มีการวิจัยเพื่อแก้ปัญหาและพัฒนาผู้เรียนและบันทึกผลการพัฒนาผู้เรียนโดยครูประจ าช้ัน ครู
ประเมินพัฒนาการผู้เรียนตามสภาพจริงด้วยวิธีการท่ีหลากหลาย โดยผู้ปกครองและผู้เกี่ยวข้องมีส่วนร่วม น า
ผลการประเมินท่ีได้ไปปรับปรุงการจัดประสบการณ์และ พัฒนาผู้เรียน มีการสรุปผลการประเมิน จัดท าสมุด
รายงานประจ าตัวผู้เรียน เพื่อรายงานผลการพัฒนาผู้เรียนในทุกด้าน เป็นประจ าภาคเรียน เสนอต่อผู้ปกครอง
และผู้ท่ีเกี่ยวข้อง ตลอดจนมีการส่งต่อข้อมูลผู้เรียนในระดับสูงขึ้นไป 

(๒)  ข้อมูล เอกสาร หลักฐาน ที่สนบัสนนุผลการประเมินตนเอง 

-ได้รับเกียรติบัตรครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง กิจกรรมฉีก ตัด ปะกระดาษ
ปฐมวัย  งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม  วิชาการ  และเทคโนโลยีของนักเรียน  ระดับเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่นเขต ๑  ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 

-รางวัลครูดีของแผ่นดินขั้นพื้นฐาน 

-เป็นผู้มีส่วนร่วมในการส่งเสริมจรรยาบรรณของวิชาชีพครูโดยการแบ่งปันเรื่องราวความประทับใจท่ีมี
ต่อครูดี ผ่านภาพถ่าย หรือคลิปวีดีโอ ตามโครงการจรรยาบรรณสู่ครูดี..เพื่อเด็กดี ประจ าปี ๒๕๖๓ กิจกรรม 
“คารวะครูผู้สร้าง ผู้น าทางชีวิต” 

-ผ่านการประเมินเพื่อรับตราพระราชทานโครงการบ้านวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทย ระดับปฐมวัย 
ครั้งท่ี ๓ 
 

- แผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้เด็กปฐมวัยอายุ ๓ ปี ๔ ปี และ ๕ ปี  
- สรุปหลังแผนการจัดประสบการณ์ระดับปฐมวัย  
- แบบประเมินคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ในหลักสูตรสถานศึกษา  
- บันทึกการส่งแผนการสอน  
- การนิเทศการสอน  
- บันทึกการใช้แหล่งเรียนรู้ในและนอกห้องเรียน  
- ภาพถ่ายกิจกรรมสร้างสรรค์เสรี  
- โครงการสอนแบบโครงงาน  
- ภาพถ่ายห้องเรียน  
- การผลิตส่ือการเรียนการสอน  
- การจัดป้ายนิเทศหน่วยการเรียน  
- บันทึกการใช้ส่ือและเทคโนโลยี 



๒๕ 
 

 รายงานการประเมินตนเองโรงเรียนบ้านหนองหญ้าแพรกท่าแร่                        ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑    
 

- ตารางการใช้ห้องสมุด  
- บันทึกการผลิตส่ือ และการใช้ส่ือการจัดการเรียนการสอน  
- แบบบันทึกการประเมินพัฒนาการเด็กท้ัง ๔ ด้าน  
- แบบประเมินความพร้อม 
(๓) จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา  และแผนการพัฒนาคุณภาพให้สูงขึ้น 

 ๓.๑  จุดเด่น  
ครูจัดประสบการณ์ท่ีส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการทุกด้านอย่างสมดุลเต็มศักยภาพ  มีแผนการจัด

ประสบการณ์การเรียนรู้ สามารถจัดการเรียนรู้ท่ีเด็กได้ลงมือปฏิบัติจริง  
 มีการจัดการเรียนรู้ตามแหล่งเรียนรู้ภายนอกสถานศึกษา  จัดกิจกรรมหลากหลายท่ีส่งเสริมให้เด็กกล้าม
แสดงออกและสามารถนาเสนอผลงานได้  
   ๓.๒  จุดท่ีควรพัฒนา 

 การพัฒนาครูเพื่อเสริมสร้างความสามารถในการใช้ส่ือและเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมกับช่วงอายุ  
การใช้เทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอนของครู  
  ๓.๓ แผนการพัฒนาคุณภาพท่ียกระดับให้สูงขึ้น 
 การส่งเสริมให้ครูเข้ารับการพัฒนาการใช้ส่ือและเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมกับช่วงอายุ ระยะ        
ความสนใจ และวิถีการเรียนรู้ของผู้เรียน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๖ 
 

 รายงานการประเมินตนเองโรงเรียนบ้านหนองหญ้าแพรกท่าแร่                        ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑    
 

๒.๒ ผลการประเมนิมาตรฐานการศึกษาของสถานศกึษา ระดบัการศกึษาข้ันพืน้ฐาน 

  ๒.๒.๑ มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียน 

  ๑) ระดับคุณภาพ ดีเลิศ   

 
๒) วิธีการพัฒนา ขอ้มูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ ที่สนับสนุนผลการประเมินตนเอง 

 (๑) วิธีการพัฒนา   

๑.๑.๑) นวัตกรรม/วิธีการที่ใช้ในการพัฒนา ที่สอดคล้องกับจุดเน้น/อัตลักษณ์  
        โรงเรียนบ้านหนองหญ้าแพรกท่าแร่ มีกระบวนการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนด้วยวิธีการท่ี

หลากหลาย โดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  มีการออกแบบการจัดการเรียนรู้ท่ีเหมาะสมกับผู้เรียน โดยมีการจัดการ
เรียนรู้ท้ังรูปแบบ Active  Learning  การระดมสมอง แบบลงมือปฏิบัติจริง แบบร่วมมือกันเรียนรู้ แบบใช้
กระบวนการคิด กระบวนการแก้ปัญหาเป็นหลัก โดยมุ่งพัฒนาให้ผู้เรียนทุกคนอ่านออกและเขียนได้ต้ังแต่
ระดับช้ัน ป.๑ พัฒนาครูทุกคนให้มีความสามารถในการน าเทคนิควิธีสอนหลากหลายมาใช้ให้ตรงตามศักยภาพ
ผู้เรียน ใช้ส่ือเทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอน มีแหล่งเรียนรู้และแหล่งสืบค้นข้อมูล ครูในสายช้ันเดียวกัน
ร่วมกันก าหนดแผนการจัดการเรียนรู้ การวัดและประเมินผลแบบบูรณาการ ครูเน้นการใช้ค าถามเพื่อพัฒนา
ทักษะการคิดของผู้เรียนเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้เต็มตามศักยภาพ และเป็นไปตามมาตรฐานและตัวช้ีวัดของ
หลักสูตร ซึ่งได้มีการจัดท าหลักสูตรสถานศึกษา พ.ศ.๒๕๖๒ ตามมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดฯ  เพื่อให้ครู
ใช้เป็นกรอบในการจัดการเรียนการสอน การพัฒนาผู้เรียน ส่งเสริม สนับสนุนให้ผู้เรียนบรรลุตามเป้าหมายท่ีว่า 
“การจัดการศึกษาต้องเป็นไปเพื่อพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ท่ีสมบูรณ์ท้ังร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้ 
และคุณธรรม จริยธรรม และวัฒนธรรมในการด ารงชีวิต สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข ซึ่งสอดรับ

 



๒๗ 
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กับจุดมุ่งหมายของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ ท่ีได้มุ่งพัฒนาให้ผู้เรียนเป็นคน
ดี มีปัญญา มีความสุข ดังนั้นโรงเรียนบ้านหนองหญ้าแพรกท่าแร่ จึงก าหนดมาตรฐานการศึกษาด้านคุณภาพ
ผู้เรียนเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน  จ านวน ๔ ด้าน ได้แก่   ดังนี้ 

๑)  มีความสามารถในการอ่าน  เขียน  การส่ือสาร  และการคิดค านวณตามเกณฑ์ของแต่ละระดับช้ัน  
ได้แก่  โครงการส่งเสริมผู้เรียนในด้านการอ่าน การเขียน การส่ือสารและการคิดค านวณตามเกณฑ์  ของแต่ละ
ระดับช้ันเรียน โครงการพัฒนาความสามารถในการอ่าน เขียน และส่ือสาร  โครงการพัฒนาทักษะการคิด
ค านวณและแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์  โครงการพัฒนาความสามารถในการใช้ ICT เพื่อการเรียนรู้  โครงการ
ฝึกทักษะอาชีพ    โครงการเรียนสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา  โครงการส่งเสริมทักษะพื้นฐานการ
ส่ือสารภาษาต่างประเทศ โดยมีกิจกรรมดังนี้  กิจกรรมการคัดครองนักเรียนด้านการอ่าน การเขียน คิดค านวณ  
กิจกรรมส่งเสริมรักการอ่าน  กิจกรรมส่งเสริมห้องสมุด ๓ ดี  กิจกรรมการเข้าใช้ห้องสมุดส าหรับการเรียนรู้
และค้นคว้าของแต่ละช้ันเรียนสัปดาห์ละ ๑ช่ัวโมง ต่อสัปดาห์  กิจกรรมการอ่านและเขียนค าพื้นฐาน ป.๑-ป.๖ 
กิจกรรมการแก้โจทย์ปัญหาหาทางคณิตศาสตร์  ป.๑-ม.๓  การบริการการใช้ ICT  ในการเรียนรู้และท่องโลก
อินเตอร์เน็ต  กิจกรรมตอบปัญหาสารานุกรม รักการอ่าน  กิจกรรมการทดสอบการอ่าน การเขียน  กิจกรรม
ส่งเสริมความสามารถทางวิชาการของนักเรียน  โดย  ผู้เรียนอ่านหนังสือออกและอ่านคล่อง รวมท้ังสามารถ
เขียนเพื่อการส่ือสารได้ 

๒)  มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์  คิดวิจารณญาณ  อภิปราย  แลกเปล่ียนความคิดเห็นและ
แก้ปัญหา  ได้แก่  โครงการ พัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ คิดอย่างเป็นระบบ  และ 
การตัดสินใจในการแก้ปัญหา โดยมีกิจกรรมดังนี้  กิจกรรมหน้าเสาธง   กิจกรรมส่งเสริมรักการอ่าน   กิจกรรม
การเรียนรู้ผ่านโครงงาน  ฝึกทักษะการแก้โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์  กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์  กิจกรรม
บันทึกการเรียนรู้/บันทึกรักการอ่าน  กิจกรรมการประกวดในวันภาษาไทย  กิจกรรมพัฒนาทักษะการอ่าน    
คิดวิเคราะห์และเขียน(ป.๑-ม.๓  )โดยผ่านค่ายวิชาการ  กิจกรรมพัฒนาทักษะการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียน
(ป.๑-ม.๓ )  ด้วยกิจกรรมการท าหนังสือนิทานส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม      
 ๓)  มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม  ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร  ได้แก่  โครงการ 
ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร  โดยมีกิจกรรมดังนี้  กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาการใช้
คอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร  กิจกรรมสนับสนุนการใช้ส่ืออิเล็กทรอนิกส์เพื่อการเรียน
การสอน  งานบริการสารสนเทศด้าน ICT   การใช้ส่ือ DLTV DLIT  ในกิจกรรมการเรียนการสอน  สะเต็ม
ศึกษาบูรณาการสาระการเรียนรู้  คณิตศาสตร์  วิทยาศาสตร์  และเทคโนโลยี  กิจกรรมปรับปรุง/พัฒนาห้อง
คอมพิวเตอร์ให้มีคอมพิวเตอร์ท่ีมีประสิทธิภาพส าหรับการเรียนรู้และสืบค้นข้อมูล  โดยผู้เรียนทุกคนสามารถใช้
เทคโนโลยีในการแสวงหาความรู้ได้ด้วยตนเอง 
 ๔)  มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา  ได้แก่  โครงการ ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา  โดยมีกิจกรรมดังนี้   กิจกรรมยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ๘  กลุ่มสาระ  
กิจกรรมการเรียนรู้แบบBrain-based Learning  (BBL)  กิจกรรมการเรียนรู้แบบ Active Learning  ป.๑-๖
กิจกรรมการทดสอบด้วยการใช้ข้อสอบกลาง  วิเคราะห์ผล NT ปีการศึกษา ๒๕๖๓  วิเคราะห์นักเรียนช้ัน  ป.



๒๘ 
 

 รายงานการประเมินตนเองโรงเรียนบ้านหนองหญ้าแพรกท่าแร่                        ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑    
 

๓ เป็นรายบุคคลแยกตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ มาตรฐาน/ตัวช้ีวัด    จัดท า รวบรวมคลังข้อสอบท่ีสอดคล้อง
กับมาตรฐาน/ตัวช้ีวัด   จัดท า รวบรวมคลังส่ือ นวัตกรรมท้ัง online, offline  ปรับแผนการสอน  โดยน า
ข้อสอบในคลังไปแทรกในท้ายบทเรียน  สอนไปสอบไป  โดย  ผู้เรียนมีความสามารถในการแข่งขันทักษะทาง
วิชาการในระดับต่าง ๆ  

๕)  มีความรู้  ทักษะพื้นฐาน  และเจตคติท่ีดีต่องานอาชีพ  ได้แก่  โครงการงานอาชีพ ส่งเสริม 
พัฒนาศักยภาพผู้เรียนให้มีความพร้อมในการศึกษาต่อ  การฝึกงาน  หรือการท างาน  โดยมีกิจกรรมดังนี้  
กิจกรรมการผลิตน้ าสมุนไพร น้ าด่ืมดอกอัญชัน  กิจกรรมการแปรรูปอาหาร  กิจกรรมการประดิษฐ์ดอกไม้จาก
เศษวัสดุ  กิจกรรมการท าขนมไทย  กิจกรรมเหรียญโปรยทาน  ดอกไม้จันทน์  กิจกรรมการฝึกช่างเช่ือม 
กิจกรรมเพาะเห็ดนางฟ้า กิจกรรมเล้ียงไก่ไข่  กิจกรรมแนะแนวการศึกษาต่อ  กิจกรรมแนะแนวอาชีพ   
กิจกรรมแนะแนวและระบบดูและช่วยเหลือนักเรียน  กิจกรรมสหกรณ์โรงเรียนโดยผู้เรียนท่ีจบการศึกษาช้ัน  
ม.๓  เรียนต่อ  ร้อยละ  ๑๐๐   

๒.๑.๒  โรงเรียนด าเนินการเพื่อพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ผู้เรียน   
ผลการประเมิน  อยู่ในระดับ  ยอดเยี่ยม  ดังนี ้

  ๑)  มีคุณลักษณะและค่านิยมท่ีดีตามท่ีสถานศึกษาก าหนด   โรงเรียนได้จัดให้มีโครงการ/กิจกรรม
ท่ีส่งเสริมพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ด้วยวิธีการท่ีหลากหลาย  ได้แก่  โครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ  
โครงการโรงเรียนวิถีพุทธ  โครงการค่านิยม ๑๒ ประการ  กิจกรรมเดินทางไกลอยู่ ค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตร
นารี 

กิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน  กิจกรรมการประกวดโครงงานคุณธรรม เยาวชนท าดี
ถวายในหลวง  กิจกรรมบูรณาการการเรียนรู้ ๘ กลุ่มสาระ  กิจกรรมร าค่านิยมหลักของคนไทย  ๑๒ ประการ 
กิจกรรมประชุมช้ีแจงคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน/ผู้ปกครอง/ชุมชนและนักเรียน  กิจกรรม ลดเวลา
เรียน เพิ่มเวลารู้ จัดกิจกรรมท่ีเหมาะสมให้กับผู้เรียน  โดย  ผู้เรียนมีระเบียบวินัย เคารพกฎกติกา มารยาท
ของสังคม ปฏิบัติตนตามค่านิยมหลัก  ๑๒ประการ   

๒)  มีความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย  ได้แก่  โครงการ ส่งเสริมความภูมิใจในท้องถิ่นและ
วัฒนธรรมของความเป็นไทย  โดยมีกิจกรรมดังนี้  กิจกรรมร าดอกคูนเสียงแคน  เพื่อส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียน
ให้มีคุณลักษณะตามเอกลักษณ์สถานศึกษา  เพื่อส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะตามเอกลักษณ์
สถานศึกษา  กิจกรรมชุมนุมนาฏศิลป์  กิจกรรมคุณลักษณะของผู้เรียนท่ีเป็นลูกท่ีดีของพ่อแม่ ผู้ปกครอง  
กิจกรรมตามรอยพุทธศาสนา  กิจกรรมวันภาษาไทย  กิจกรรมส่งเสริมและร่วมงานประเพณี ศิลปะและ
วัฒนธรรมไทย วัฒนธรรมท้องถิ่น  กิจกรรมอนุรักษ์และสืบทอดภูมิปัญญาไทยและภูมิปัญญาท้องถิ่น  ปรับปรุง
และพัฒนาห้องดนตรี-นาฏศิลป์  โดย  ผู้เรียนมีความภูมิใจในความเป็นไทย  มีอัตลักษณ์และเอกลักษณ์ตามท่ี
สถานศึกษาก าหนด  มีนิสัยรักการออม  และมีทักษะด้านการฟ้อนร า   
  
 
 



๒๙ 
 

 รายงานการประเมินตนเองโรงเรียนบ้านหนองหญ้าแพรกท่าแร่                        ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑    
 

๓ ) ยอมรับท่ีจะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย  ได้แก่  โครงการ ส่งเสริมการยอมรับท่ี
จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย  โดยมีกิจกรรมดังนี้  กิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตย/สภา
นักเรียน  กิจกรรมแนะแนว/ระบบดูและช่วยเหลือนักเรียน  การแสดงความคิดเห็นอย่างสุภาพและรับฟังความ
คิดเห็นของผู้อื่นด้วยความเข้าใจ  การแสดงมารยาทท่ีเหมาะสมตามวัฒนธรรมการอยู่ร่วมกัน  การเห็นคุณค่า
ของวัฒนธรรมท่ีแตกต่างกัน  การปรับตัวและร่วมกิจกรรมตามบริบททางวัฒนธรรมและสังคม  การค านึงถึง
สิทธิมนุษยชน  โดย  ผู้เรียนยอมรับความคิดเห็นของผู้อื่น  เรียนรู้ ท่ีจะปรับตัวเข้ากับผู้อื่น  และเข้าร่วม
โครงการส่งเสริมคุณธรรม  จริยธรรมทุกคน  ผู้เรียนมีคุณธรรม  จริยธรรม  ประพฤติตนเป็นคนดี   
 ๔)  มีสุขภาวะทางร่างกายและลักษณะจิตสังคม  ได้แก่  โครงการ ส่งเสริมสุขภาวะทางร่ายกายและ
ลักษณะจิตสังคม    โดยมีกิจกรรมดังนี้  สถานศึกษาปลอดภัยและสุขภาพอนามัยดี  เช่น  กิจกรรมส่งเสริม
สุขภาพ  กิจกรรมรณรงค์เพื่อสุขภาพ   กิจกรรมสร้างมนุษย์สัมพันธ์  กิจกรรมจัดส่ิงแวดล้อมในโรงเรียน  
สถานศึกษาปลอดภัย  กิจกรรมโภชนาการและอาหารท่ีปลอดภัย  กิจกรรมการบริการอนามัยโรงเรียน   
กิจกรรมส่งเสริมการออกก าลังกายโดยแอโรบิก  กิจกรรมการท าประกันอุบัติเหตุ  กิจกรรมผู้บ าเพ็ญประโยชน์/
จิตอาสาโดย  ผู้เรียนมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง  มีสมรรถภาพทางกายและน้ าหนักส่วนสูงตามเกณฑ์               
มีจิตสาธารณะช่วยเหลืองานโรงเรียน ชุมชน และสังคม 

    ๑.๑.๒) โครงการ/กิจกรรม ที่ส่งเสริมคุณภาพของผู้เรียนตามแผนปฏิบัติราชการฯ 

มาตรฐาน 
เป้าหมาย  
ปี ๒๕๖๓ 

ผลการ
ประเมิน 

แนวทางการพัฒนา 
(งาน/โครงการ/กิจกรรม) 

มาตรฐานที่ ๑  คุณภาพของผู้เรียน ๑.โครงการยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  
๒.โครงการพัฒนา
ความสามารถในการอ่าน 
เขียน และส่ือสาร 
๓. โครงการจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอนด้วยโครงงาน 
๔.โครงการพัฒนา
ความสามารถในการใช้ ICT 
เพื่อการเรียนรู ้
๕.โครงการฝึกทักษะอาชีพ 
๖.โครงการส่งเสริมทักษะ
พื้นฐานการส่ือสาร
ภาษาต่างประเทศ 

๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน  
๑) มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การส่ือสาร 
และการคิดค านวณ 

๘๒ ๖๔.๒๖ 

๒) มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมี
วิจารณญาณ อภิปรายแลกเปล่ียนความคิดเห็น และ
แก้ปัญหา 

๘๕ ๗๙.๒๐ 

๓) มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม (ของนักเรียน) ๘๑ ๘๕.๐๒ 
๔) มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร ๙๕ ๘๒.๐๒ 
๕) มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา ๘๐ ๗๖.๘๘ 
       - NT    ๕๔.๕๗ 44.80 
       - O-NET ป.๖ ๓๖.๑๔ 37.86 
       - O-NET ม.๓ ๓๗.๘๒ 30.03 
๖) มีความรู้ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติท่ีดีต่องานอาชีพ ๙๕ ๙๐.๓๑ 



๓๐ 
 

 รายงานการประเมินตนเองโรงเรียนบ้านหนองหญ้าแพรกท่าแร่                        ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑    
 

 
 

 
 

มาตรฐาน 
เป้าหมาย  
ปี ๒๕๖๓ 

ผลการ
ประเมิน 

แนวทางการพัฒนา 
(งาน/โครงการ/กิจกรรม) 

๑.๒ คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน ๗. โครงการโรงเรียน
ส่งเสริมสุขภาพและส่งเสริม
สมรรถภาพผู้เรียน 
๘. โครงการโรงเรียนวิถี
พุทธ 
๙.โครงการค่านิยม ๑๒ 
ประการ 
๑๐. โครงการโรงเรียน
สุจริต 

๑) การมีคุณลักษณะและค่านิยมท่ีดีตามท่ีสถานศึกษา
ก าหนด 

๙๕ ๑๐๐ 
 

๒) ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย ๙๕ ๑๐๐ 
๓) ยอมรับท่ีจะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและ
หลากหลาย 

๙๕ ๑๐๐ 

๔) มีสุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม ๙๕ ๑๐๐ 

ค่าเฉลี่ย ๘๙.๘ ๘๗.๗๗  

มาตรฐาน 

เป
้าห

มา
ย 

 
ปี 

๒๕
๖๓

 

ผล
กา

ร
ปร

ะเม
ิน แนวทางการพัฒนา 

(งาน/โครงการ/
กิจกรรม) 

มาตรฐานที่ ๒  กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา ๑๑. โครงการพัฒนา
ระบบบริหารจัดการ
เชิงคุณภาพ 
๑๒. โครงการพัฒนา
ระบบประกันคุณภาพ
ภายใน 
๑๓.โครงการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาโดย
ใช้ PLC 
๑๔. โครงการระบบ
ดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
๑๔.โครงการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายในการจัด
การศึกษาฯ 

๒.๑ มีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจท่ีสถานศึกษาก าหนด
ชัดเจน 

๙๕ ๑๐๐ 

๒.๒ มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา ๙๕ ๑๐๐ 
๒.๓ ด าเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้าน
ตามหลักสูตร 
สถานศึกษา และทุกกลุ่มเป้าหมาย 

๙๕ ๙๕.๕๖ 

๒.๔ พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเช่ียวชาญทางวิชาชีพ ๙๕ ๑๐๐ 
๒.๕ จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมท่ีเอื้อต่อการ
จัดการเรียนรู้ 
อย่างมีคุณภาพ 

๙๕ ๙๕.๕๖ 

๒.๖ จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหาร
จัดการและ 
การจัดการเรียนรู้ 

๙๕ ๙๕.๕๖ 

ค่าเฉลี่ย ๙๐.๕ ๙๗.๗๘  



๓๑ 
 

 รายงานการประเมินตนเองโรงเรียนบ้านหนองหญ้าแพรกท่าแร่                        ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑    
 

 

๑.๑.๓) ผลการประเมินคุณภาพของผู้เรียน/ประเมินโครงการ 

มาตรฐาน 

เป
้าห

มา
ย 

 
ปี 

๒๕
๖๓

 

ผล
กา

ร 
ปะ

เม
ิน 

ระ
ดับ

คุณ
ภา

พ สรุปผล
การ

ประเมิน 
มาตรฐานที่ ๑  คุณภาพของผู้เรียน 
๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน      
๑) มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การส่ือสาร และการคิด
ค านวณ 

๘๒ ๖๔.๒๖ ปาน
กลาง 

ต่ ากว่า
เป้าหมาย 

๒) มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ 
อภิปรายแลกเปล่ียนความคิดเห็น และแก้ปัญหา 

๘๕ ๗๙.๒๐ ดี ต่ ากว่า
เป้าหมาย 

๓) มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม (ของนักเรียน) ๘๑ ๘๕.๐๒ ดีเลิศ สูงกว่า
เป้าหมาย 

๔) มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
ส่ือสาร 

๙๕ ๘๒.๐๒ ดีเลิศ ต่ ากว่า
เป้าหมาย 

๕) มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา ๘๐ ๗๖.๘๘ ดี ต่ ากว่า
เป้าหมาย 

       - NT    ๕๔.๕๗ 44.80 - ต่ ากว่า
เป้าหมาย 

       - O-NET ป.๖ ๓๖.๑๔ 37.86 - สูงกว่า

มาตรฐาน 
เป้าหมาย  
ปี ๒๕๖๓ 

ผลการ
ประเมิน 

แนวทางการพัฒนา 
(งาน/โครงการ/

กิจกรรม) 
มาตรฐานที่ ๓  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผูเ้รียนเป็นส าคัญ   ๑๕. โครงการ

พัฒนาการจัดการ
เรียนการสอนโดยยึด
ผู้เรียนเป็นส าคัญ 
๑๖. โครงการจัดซื้อ
วัสดุการเรียนการสอน 
๑๗. โครงการเดิน
ทางไกลอยู่ค่ายพัก
แรมลูกเสือ-เนตรนารี 
 

๓.๑ จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และ
สามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 

๘๕ ๙๓.๓๓ 

๓.๒ ใช้ส่ือ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ท่ีเอื้อต่อ
การเรียนรู ้

๙๑ ๙๑.๑๑ 

๓.๓ มีการบริหารจัดการช้ันเรียนเชิงบวก ๙๔ ๑๐๐ 
๓.๔ ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบและน าผล
มาพัฒนาผู้เรียน 

๙๕ ๘๘.๘๙ 

๓.๕ มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อ
พัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู ้

๙๕ ๘๘.๘๙ 

ค่าเฉลี่ย ๙๒ ๙๒.๔๔  



๓๒ 
 

 รายงานการประเมินตนเองโรงเรียนบ้านหนองหญ้าแพรกท่าแร่                        ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑    
 

มาตรฐาน 

เป
้าห

มา
ย 

 
ปี 

๒๕
๖๓

 

ผล
กา

ร 
ปะ

เม
ิน 

ระ
ดับ

คุณ
ภา

พ สรุปผล
การ

ประเมิน 
เป้าหมาย 

       - O-NET ม.๓ ๓๗.๘๒ 30.03 - ต่ ากว่า
เป้าหมาย 

๖) มีความรู้ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติท่ีดีต่องานอาชีพ ๙๕ ๙๐.๓๑ ยอด
เย่ียม 

ต่ ากว่า
เป้าหมาย 

๑.๒ คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 
๑) การมีคุณลักษณะและค่านิยมท่ีดีตามท่ีสถานศึกษาก าหนด ๙๕ ๑๐๐ 

 
ยอด
เย่ียม 

สูงกว่า
เป้าหมาย 

๒) ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย ๙๕ ๑๐๐ ยอด
เย่ียม 

สูงกว่า
เป้าหมาย 

๓) ยอมรับท่ีจะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย ๙๕ ๑๐๐ ยอด
เย่ียม 

สูงกว่า
เป้าหมาย 

๔) มีสุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม ๙๕ ๑๐๐ ยอด
เย่ียม 

สูงกว่า
เป้าหมาย 

ค่าเฉลี่ยมาตรฐานที่ ๑  คุณภาพของผู้เรียน ๘๙.๘ ๘๗.๗๗ ดีเลิศ 
ต่ ากว่า

เป้าหมาย 

มาตรฐานที่ ๒  กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา 
๒.๑ มีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจท่ีสถานศึกษาก าหนด
ชัดเจน 

๙๕ ๑๐๐ ยอด
เย่ียม 

สูงกว่า
เป้าหมาย 

๒.๒ มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา ๙๕ ๑๐๐ ยอด
เย่ียม 

สูงกว่า
เป้าหมาย 

๒.๓ ด าเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้าน
ตามหลักสูตรสถานศึกษา และทุกกลุ่มเป้าหมาย 

๙๕ ๙๕.๕๖ ยอด
เย่ียม 

สูงกว่า
เป้าหมาย 

๒.๔ พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเช่ียวชาญทางวิชาชีพ ๙๕ ๑๐๐ ยอด
เย่ียม 

สูงกว่า
เป้าหมาย 

๒.๕ จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมท่ีเอื้อต่อการ
จัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 

๙๕ ๙๕.๕๖ ยอด
เย่ียม 

สูงกว่า
เป้าหมาย 

๒.๖ จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหาร
จัดการและการจัดการเรียนรู้ 

๙๕ ๙๕.๕๖ ยอด
เย่ียม 

สูงกว่า
เป้าหมาย 

ค่าเฉลี่ยมาตรฐานที่ ๒   
กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา 

 
๙๐.๕ ๙๗.๗๘ 

ยอด
เยี่ยม 

สูงกว่า
เป้าหมาย 



๓๓ 
 

 รายงานการประเมินตนเองโรงเรียนบ้านหนองหญ้าแพรกท่าแร่                        ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑    
 

มาตรฐาน 

เป
้าห

มา
ย 

 
ปี 

๒๕
๖๓

 

ผล
กา

ร 
ปะ

เม
ิน 

ระ
ดับ

คุณ
ภา

พ สรุปผล
การ

ประเมิน 
มาตรฐานที่ ๓  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผูเ้รียนเป็นส าคัญ   
๓.๑ จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และ
สามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 

๘๕ ๙๓.๓๓ ยอด
เย่ียม 

สูงกว่า
เป้าหมาย 

๓.๒ ใช้ส่ือ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ท่ีเอื้อต่อการ
เรียนรู ้

๙๑ ๙๑.๑๑ ยอด
เย่ียม 

สูงกว่า
เป้าหมาย 

๓.๓ มีการบริหารจัดการช้ันเรียนเชิงบวก ๙๔ ๑๐๐ ยอด
เย่ียม 

สูงกว่า
เป้าหมาย 

๓.๔ ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบและน าผลมา
พัฒนาผู้เรียน 

๙๕ ๘๘.๘๙ ดีเลิศ ต่ ากว่า
เป้าหมาย 

๓.๕ มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อ
พัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู ้

๙๕ ๘๘.๘๙ ดีเลิศ ต่ ากว่า
เป้าหมาย 

ค่าเฉลี่ยมาตรฐานที่ ๓   
กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ     

๙๒ ๙๒.๔๔ 
ยอด
เยี่ยม 

สูงกว่า
เป้าหมาย 

 
ผลการประเมินเสนอผู้เกี่ยวข้องได้รับทราบ น าเสนอโดยจากการประชุมครู ผู้ปกครอง กรรมการ

สถานศึกษา และเผยแพร่ผลการด าเนินงานผ่านทางส่ือออนไลน์ เพื่อรับฟังปัญหา/ข้อเสนอแนะ จากการตรวจ
ติดตาม เข้าประชุม ทบทวนเพื่อป้องกันและแก้ไขอย่างต่อเนื่องภาคเรียนละ ๑ ครั้ง น าผลการประเมินเสนอ 
และน าไปใช้ในการวางแผนพัฒนาต่อไป 

(๒)  ข้อมูล เอกสาร หลักฐาน ที่สนบัสนนุผลการประเมินตนเอง 

 



๓๔ 
 

 รายงานการประเมินตนเองโรงเรียนบ้านหนองหญ้าแพรกท่าแร่                        ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑    
 

           ๑) ผลการทดสอบความสามารถด้านการอ่านเขียนภาษาไทยของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๑  
ประจ าภาคเรียนท่ี ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๓  ด้านการเขียน   ผลการทดสอบระดับพอใช้ขึ้นไป ร้อยละ ๘๑.๘๒  

 ๒) ผลการทดสอบความสามารถด้านการอ่านเขียนภาษาไทยของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๒  
ประจ าภาคเรียนท่ี ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๓  ด้านการอ่านออกเสียง     ผลการทดสอบระดับพอใช้ขึ้นไป ร้อยละ 
๙๕.๐๐ ด้านการอ่านรู้เรื่อง  ผลการทดสอบระดับพอใช้ขึ้นไป ร้อยละ ๙๐.๐๐  สรุปผลด้านการอ่าน  ผลการ
ทดสอบระดับพอใช้ขึ้นไป ร้อยละ ๙๒.๕๐  ด้านการเขียนค า   ผลการทดสอบระดับพอใช้ขึ้นไป ร้อยละ 
๘๐.๐๐  ด้านการเขียนประโยค     ผลการทดสอบระดับพอใช้ขึ้นไป ร้อยละ ๙๗.๕๐   ด้านการเขียนเรื่อง          
ผลการทดสอบระดับพอใช้ขึ้นไป ร้อยละ ๙๕.๐๐  สรุปด้านการเขียน    ผลการทดสอบระดับพอใช้ขึ้นไป ร้อย
ละ ๙๐.๘๓  

๓) ผลการทดสอบความสามารถด้านการอ่านเขียนภาษาไทยของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๓ 
ประจ าภาคเรียนท่ี ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๓  ด้านการอ่านออกเสียง     ผลการทดสอบระดับพอใช้ขึ้นไป ร้อยละ 
๑๐๐  ด้านการอ่านรู้เรื่อง  ผลการทดสอบระดับพอใช้ขึ้นไป ร้อยละ ๑๐๐  สรุปผลด้านการอ่าน  ผลการ
ทดสอบระดับพอใช้ขึ้นไป ร้อยละ ๑๐๐   ด้านการเขียนค า   ผลการทดสอบระดับพอใช้ขึ้นไป ร้อยละ ๙๑.๖๗ 
ด้านการเขียนเรื่อง  ผลการทดสอบระดับพอใช้ขึ้นไป ร้อยละ ๑๐๐  สรุปผลด้านการเขียน  ผลการทดสอบ
ระดับพอใช้ขึ้นไป ร้อยละ ๙๕.๘๔  

  
 ๔) ผลการด าเนินการทดสอบความสามารถด้านการอ่าน (Reading Test : RT) ของนักเรียนช้ัน
ประถมศึกษาปีท่ี ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๓  จ านวน ๒๒ คน คะแนนเฉล่ียด้านการอ่าน  ๒๖.๖๘  คะแนน  คิด
เป็นร้อยละ ๕๓.๓๖  คะแนนเฉล่ียด้านการเขียน   ๒๕.๒๗  คะแนน  คิดเป็นร้อยละ ๕๐.๕๕  คะแนนเฉล่ีย
ด้านการอ่านและการเขียน  ๕๑.๙๕  คะแนน  คิดเป็นร้อยละ ๕๑.๙๕ 



๓๕ 
 

 รายงานการประเมินตนเองโรงเรียนบ้านหนองหญ้าแพรกท่าแร่                        ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑    
 

           ๕)  ผลการด าเนินการทดสอบความสามารถด้านการอ่าน (Reading Test : RT) ของนักเรียนช้ัน
ประถมศึกษาปีท่ี ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๓  จ านวน ๒๒ คน ร้อยละของนักเรียนท่ีผ่านเกณฑ์ ๕๐ %  ด้านการ
อ่าน  จ านวน ๑๐ คน  คิดเป็นร้อยละ  ๔๕.๔๕   ด้านการเขียน  จ านวน ๑๓ คน  คิดเป็นร้อยละ  ๕๙.๐๙  
ด้านการอ่านและการเขียน  จ านวน ๑๒ คน  คิดเป็นร้อยละ  ๕๔.๕๕  

 
6) นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3 มีความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (National Test: 

NT) ท้ัง ๒ ด้าน อยู่ในระดับ  44.8 คือ ความสามารถด้านภาษาไทย  อยู่ในระดับ  54.89  ความสามารถ
ด้านคณิตศาสตร์  อยู่ในระดับ 34.7  
   



๓๖ 
 

 รายงานการประเมินตนเองโรงเรียนบ้านหนองหญ้าแพรกท่าแร่                        ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑    
 

 
          7) นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๖ มีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นสามัญ (Ordinary 
National Educational Test: O-NET) ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ได้คะแนนร้อยละ  37.86  โดยแยกเป็น วิชา
ภาษาไทย ร้อยละ 56.74 วิชาคณิตศาสตร์ ร้อยละ 23 วิชาวิทยาศาสตร์  ร้อยละ 37.79 และวิชา
ภาษาอังกฤษ  ร้อยละ 33.9 

 



๓๗ 
 

 รายงานการประเมินตนเองโรงเรียนบ้านหนองหญ้าแพรกท่าแร่                        ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑    
 

 8) นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๓ มีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นสามัญ (Ordinary 
National Educational Test: O-NET) ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ได้คะแนนร้อยละ 34.60 โดยแยกเป็น วิชา
ภาษาไทย ร้อยละ 48.36 วิชาคณิตศาสตร์ ร้อยละ 21.47 วิชาวิทยาศาสตร์  ร้อยละ 25.95  และวิชา
ภาษาอังกฤษ  ร้อยละ 24.34 
 9) นักเรียนร้อยละ ๗๕.๒๓  มีความสามารถในการอ่าน คิดวิเคราะห์ และการเขียนส่ือความ  ใน
ระดับดีขึ้นไป  

10) นักเรียนร้อยละ ๙๑.๗๑  มีผลการประเมินสมรรถนะผ่านเกณฑ์ท่ีสถานศึกษาก าหนด 
๑1) นักเรียนร้อยละ ๙๘.๐๐  มีผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ในระดับดีขึ้นไป 
๑2) นักเรียนร้อยละ ๑๐๐ มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 
๑3) นักเรียนร้อยละ ๕๓.๘๘ มรีะดับผลการเรียนเฉล่ียในกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ระดับดีขึ้นไป 

          ๑4) นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้  เฉล่ียร้อยละ  ๗๗.๐๗ 
          ๑5) นักเรียนเฉล่ียร้อยละ ๗๖.๔๙ มีระดับผลการเรียนต้ังแต่ระดับ ๓ ขึ้นไป ตามเกณฑ์สถานศึกษา
ก าหนด 
          ๑6) นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๓ ร้อยละ ๑๐๐ มีความรู้และทักษะพื้นฐานต่องานอาชีพอย่างน้อย ๑ 
อย่าง 
          ๑7) นักเรียนร้อยละ ๑๐๐ มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม 
  ๑8) นักเรียนร้อยละ ๑๐๐  มีสุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคมผ่านเกณฑ์ท่ีสถานศึกษาก าหนด 
           ๑๙) นักเรียนร้อยละ ๑๐๐ มีความภูมิใจในท้องถิ่น และความเป็นไทย 
          20) นักเรียนร้อยละ ๑๐๐ ยอมรับท่ีจะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและความหลากหลาย 
           21) นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๓ ร้อยละ ๑๐๐ มีความพร้อมในการศึกษาต่อ หรือการฝึกงาน           
การท างาน 
          ๒2) นักเรียนร้อยละ ๑๐๐ ได้รับการเยี่ยมบ้าน และโรงเรียนน าข้อมูลมาใช้ในการดูแลช่วยเหลือ
ผู้เรียน 
          ๒3) นักเรียนมีผลการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขต  จ านวน ๒๔ กิจกรรม ได้รับรางวัล 
ระดับเหรียญทอง ๑๒ กิจกรรม เหรียญเงิน ๑๑  กิจกรรม  และเหรียญทองแดง  ๑ กิจกรรม 
        (๓) จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา  และแผนการพัฒนาคุณภาพให้สูงขึ้น 

๓.๑  จุดเด่น   
          ผู้เรียนอ่านออกเขียนได้ทุกคน ผู้เรียนมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการ

ส่ือสารได้อย่างเหมาะสม ผู้เรียนมีความก้าวหน้าจากพื้นฐานเดิมในแต่ละปีในด้านความรู้ ความเข้าใจและ
ทักษะต่าง ๆ ตามหลักสูตร อย่างเป็นรูปธรรมและต่อเนื่อง ผู้เรียนมีสุขภาวะท่ีดีและมีสุนทรียภาพ มีสุขภาพ
ร่างกายแข็งแรง ผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ สุภาพ อ่อนน้อม มีเมตตาและจิตอาสา รักและภูมิใจใน
ท้องถิ่น จนเป็นท่ียอมรับของชุมชน และได้รับความไว้วางใจจากผู้ปกครองในการส่งบุตรหลานเข้ามาเรียน 
       



๓๘ 
 

 รายงานการประเมินตนเองโรงเรียนบ้านหนองหญ้าแพรกท่าแร่                        ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑    
 

       ๓.๒  จุดท่ีควรพัฒนา 
    การพัฒนาความสามารถในการคิดค านวณ คิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย
แลกเปล่ียนความคิดเห็นและการแก้ปัญหาอย่างต่อเนื่อง การพัฒนาความสามารถทางภาษาอังกฤษให้กับ
ผู้เรียน การพัฒนาค่าเฉล่ียผลการทดสอบระดับชาติของผู้เรียนทุกระดับช้ันให้สูงขึ้นหรือคุณภาพเป็นไปตาม
เป้าหมายอย่างต่อเนื่องเป็นล าดับ. ควรจัดหาส่ือเทคโนโลยีให้เพียงพอต่อความต้องการของผู้เรียน  ควรมีการ
นิเทศติดตามอย่างจริงจังและต่อเนื่อง จัดนิทรรศการและการประกวดโครงงานนักเรียน เพื่อให้นักเรียนได้
แลกเปล่ียนเรียนรู้และน าเสนอผลงานกลุ่มของตนด้วยความภาคภูมิใจ  
   ๓.๓ แผนการพัฒนาคุณภาพท่ียกระดับให้สูงขึ้น 
  ๑ ) พัฒนาความสามารถในการคิดค านวณ คิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย
แลกเปล่ียนความคิดเห็นและการแก้ปัญหาอย่างต่อเนื่องโดยใช้ Active Learning และการศึกษาช้ันรียน
Lesson Study และวิธีการแบบเปิด Open Approach มากขึ้น  
  ๒) พัฒนาค่าเฉล่ียผลการทดสอบระดับชาติของผู้เรียนทุกระดับช้ันให้สูงขึ้นหรือคุณภาพ
เป็นไปตามเป้าหมายอย่างต่อเนื่อง   
  ๓) หาส่ือเทคโนโลยีให้เพียงพอต่อความต้องการของผู้เรียนและกระตุ้นให้ผู้เรียนใช่ส่ือ
เทคโนโลยีให้เกิดประโยชน์สูงสุด 
  ๔)  วางแผนการการนิเทศติดตามอย่างจริงจังและต่อเนื่อง  
  ๕) จัดนิทรรศการและการประกวดโครงงานนักเรยีน เพื่อให้นักเรียนได้แลกเปล่ียนเรียนรู้และ
น าเสนอผลงานกลุ่มของตนด้วยความภาคภูมิใจ 
๒.๒.๒ มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ 

๑) ระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม   

 
 



๓๙ 
 

 รายงานการประเมินตนเองโรงเรียนบ้านหนองหญ้าแพรกท่าแร่                        ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑    
 

๒) วิธีการพัฒนา ขอ้มูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ ที่สนับสนุนผลการประเมินตนเอง 

  (๑) วิธีการพัฒนา   
    โรงเรียนบ้านหนองหญ้าแพรกท่าแร่ พัฒนาแหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียนได้เพียงพอและมี
ประสิทธิภาพ พัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้พื้นฐานสู่ความเป็นประชาคมอาเซียน   ส่งเสริมคุณภาพผู้เรียนให้มี
คุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน กลุ่มเด็กพิเศษได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ  . ส่งเสริมสืบสานและสนับสนุน
อนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น ปลูกฝังหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการด าเนินชีวิต   พัฒนาครูและ
บุคลากรด้วยวิธีการท่ีหลากหลายและต่อเนื่อง ประสานความร่วมมือกับทุกภาคส่วนให้เข้ามามีส่วนร่วมในการ
จัดการศึกษา 
                       ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ มีภาวะผู้น า สามารถปฏิบัติงานตามบทบาทได้อย่างมีประสิทธิภาพ  มี
การบริหารจัดการสถานศึกษาและพัฒนาผู้เรียนอย่างเป็นระบบ มีการก าหนดเป้าหมาย วิสัยทัศน์ พันธกิ จ
อย่างชัดเจน โดยการวิเคราะห์สภาพปัญหา ผลการจัดการศึกษาท่ีผ่านมาด้วยกระบวนการ SWOT เปิดโอกาส
ให้บุคลากรทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นในการจัดการศึกษาขอสถานศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพ
ผู้เรียนอย่างรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษาในทุกกลุ่มเป้าหมาย ส่งเสริมการด าเนิ นการพัฒนาครูและ
บุคลากรให้มีความเช่ียวชาญทางวิชาชีพ โดยส่งเสริมให้เข้ารับการอบรมเพื่อพัฒนางานในหน้าท่ีอย่างต่อเนื่อง 
มีการน าคณะครูศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มประสบการณ์และแลกเปล่ียนเรียนรู้กับเพื่อนๆร่วมวิชาชีพ สร้างขวัญและ
ก าลังใจแก่บุคลากรในโอกาสวันส าคัญต่าง ๆ ตามความเหมาะสม และจัดให้มีชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ เพื่อ
เป็นเวทีแลกเปล่ียนเรียนรู้และน ามาใช้ในการพัฒนางานและการเรียนรู้ของผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง ส าหรับการ
บริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศ ได้มีการบริหารอย่างเป็นระบบ เป็นหมวดหมู่ครอบคลุมข้อมูลสารสนเทศของ
แต่ละฝ่ายและทันสมัย โรงเรียนได้มีการจัดเก็บท้ังในรูปของเอกสารคอมพิวเตอร์ และลงเผยแพร่ไว้ในเว็บไซต์ 
ด้านการจัดสภาพแวดล้อม มีการพัฒนาและปรับปรุงอาคารสถานท่ีให้น่าอยู่ น่าใช้ มีการด าเนินการอย่าง
ต่อเนื่องตลอดปีการศึกษา ท าให้มีห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ อาคารเรียนท่ีมั่นคง มีส่ิงอ านวยความสะดวก
พอเพียง อยู่ในสภาพท่ีใช้การได้ดี สะอาด ร่มรื่นและมีความปลอดภัย ส าหรับงานประกันคุณภาพภายใน 
โรงเรียนได้มีการก ากับ ติดตามและประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษาอย่างเป็นระบบ โดยมี
กระบวนการด าเนินงานการตรวจติดตามคุณภาพภายในสถานศึกษาท่ีชัดเจน  ได้มีการแต่งต้ังคณะกรรมการ
ตรวจติดตามคุณภาพภายในสถานศึกษา  จัดท าแผนการตรวจติดตาม  ก าหนดระยะเวลาท่ีชัดเจน  และ
ด าเนินการตรวจติดตาม  โดยมีการติดตาม ตรวจสอบในส่วนของวิธีปฏิบัติงานของทุกฝ่าย  และติดตาม
ตรวจสอบคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียน  สรุปผลการตรวจติดตามและประเมินผล 
ผู้อ านวยการสถานศึกษา ลงนามรับรองรายงานผลการตรวจติดตามคุณภาพภายในสถานศึกษา น าปัญหา/
ข้อเสนอแนะ จากการตรวจติดตาม เข้าประชุม ทบทวนเพื่อป้องกันและแก้ไขอย่างต่อเนื่องภาคเรียนละ ๑ ครั้ง 
น าผลการประเมินเสนอผู้เกี่ยวข้องได้รับทราบ  และน าไปใช้ในการวางแผนพัฒนาต่อไป 
  
 
 



๔๐ 
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(๒)  ข้อมูล เอกสาร หลักฐาน ที่สนบัสนนุผลการประเมินตนเอง 

- แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

 - แผนปฏิบัติการประจ าปี 

- หลักสูตรสถานศึกษา 

- ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 

 - รายงานโครงการตามแผนปฏิบัติการประจ าปี 

- ระบบข้อมูลสารสนเทศ 

- โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการเชิงคุณภาพ 

- โครงการพัฒนาระบบประกนัคุณภาพภายใน 

- โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยใช้ PLC 

 - โครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 

- โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา 
     - ประกาศผลงานดีเด่นด้านการบริหารจัดการ  Obec  Award  ระดับ  ดีเด่น                  

ประเภทผู้บริหาร   
- ประกาศผลงานดีเด่นด้านการบริหารจัดการ  Obec  Award  ระดับ  ดีเด่น                  

ประเภทโรงเรียนขยายโอกาส   
-  เกียรติบัตรเข้าร่วมจัดนิทรรศการ  การประเมินศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา 
(๓) จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา  และแผนการพัฒนาคุณภาพให้สูงขึ้น 

  ๓.๑  จุดเด่น  
   ๓.๑.๑  มีการก าหนดเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจท่ีชัดเจน สอดคล้องกับบริบทของ
สถานศึกษา ความต้องการชุมชน นโยบายรัฐบาล แผนการศึกษาแห่งชาติ  โดยผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วมใน
การด าเนินการ และมีการทบทวน ปรับปรุงให้สามารถน าไปใช้จริง และทันต่อการเปล่ียนแปลง 
  ๓.๑.๒  มีรูปแบบการบริหารงาน “CO-FRIENDS MODEL”  ในการบริหารจัดการคุณภาพ
ของสถานศึกษา  ท่ีเป็นระบบ และด าเนินการอย่างต่อเนื่อง  มีความชัดเจนและเกิดประสิทธิภาพ ส่งผลต่อ
คุณภาพ๓.๑.๑  ผู้บริหารมีความต้ังใจ มุ่งมั่น และมีวิสัยทัศน์ท่ีดีในการบริหารงาน สามารถเป็นแบบอย่างท่ีดีใน
การท างาน ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 
  ๓.๑.๓  พัฒนาบุคลากรครูให้มีความรู้ ความสามารถในการจัดการเรียนการสอนด้วย
กระบวนการ Professional Learning Community (PLC) และเปิดโอกาสให้บุคลากรครูทุกคนมีส่วนร่วม 
  ๓.๑.๔  ส่งเสริมสนับสนุนครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความก้าวหน้าทางวิชาชีพ 
   ๓.๑.๕  โรงเรียนมีผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบ ๔ ท้ัง ๓ มาตรฐานอยู่ในระดับ ดี ท้ัง
ระดับการศึกษาปฐมวัยและระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน    
   ๓.๒  จุดท่ีควรพัฒนา 
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   ๓.๒.๑  พัฒนาบุคลากรครูให้มีความรู้ ความสามารถในการจัดการเรียนการสอนด้วย
กระบวนการ Professional Learning Community (PLC) และเปิดโอกาสให้บุคลากรครูทุกคนมีส่วนร่วม 
อย่างต่อเนื่อง 
   ๓.๒.๒  ควรมีการนิเทศ ติดตามการด าเนินงานอยา่งต่อเนื่อง 
   ๓.๓ แผนการพัฒนาคุณภาพท่ียกระดับให้สูงขึ้น 
   ๓.๓.๑  มีการพัฒนาแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาท่ีสอดคล้องกับนโยบาย  ความต้องการ
และปัญหาของท้องถิ่น 
    ๓.๓.๒  ด าเนินการตามแผนพัฒนาการศึกษาอย่างเป็นระบบต่อเนื่อง 
    ๓.๓.๓  มีการติดตามตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนโดยใช้เครื่องมือใน
การตรวจสอบอย่างมีคุณภาพ 
  ๓.๓.๔  มีการน าผลการประเมินไปใช้ในการปรับปรุงการปฏิบัติงานตามแผนอย่างต่อเนื่อง 
๒.๒.๓ มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผูเ้รียนเป็นส าคัญ 

๑) ระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม  

 
๒) วิธีการพัฒนา ขอ้มูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ ที่สนับสนุนผลการประเมินตนเอง 

  (๑) วิธีการพัฒนา   
                          โรงเรียนบ้านหนองหญ้าแพรกท่าแร่ ได้จัดให้มีโครงการพัฒนาการจัดการเรียนการสอน 
โดยยึดผู้เรียนเป็นส าคัญ เพื่อส่งเสริมให้ครูจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  มีการวิเคราะห์
หลักสูตรฯ เขียนแผนการจัดการเรียนรู้ โดยจัดการเรียนการสอนตามมาตรฐานและตัวช้ีวัดของหลักสูตร
สถานศึกษา โด ยใช้นวัตกรรมการศึกษาช้ันเรียน (Lesson study)  และวิธีการแบบเปิด Open Approach  
วัฏจักรสืบเสาะ (Inquiry  Cycle)  ส าหรับช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๑  และ  ช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๔  ระดับช้ัน
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อื่นๆ  จัดการเรียนการสอนแบบ  Active Learning  และสร้างโอกาสให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการเรียนรู้ผ่าน
กระบวนการคิดและปฏิบัติจริง โดยจัดให้มีโครงการพัฒนาทักษะการคิดค านวณและแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์  
อีกท้ังยังจัดให้มีโครงการฝึกทักษะอาชีพ  ครูจัดกระบวนการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง  และ
สามารถน าไปประยุกต์ใช้ในการด าเนินชีวิต  มีกระบวนการเรียนการสอนท่ีสร้างโอกาสให้ผู้เรียนทุกคนมีส่วน
ร่วม  ได้แก่  โครงการพัฒนาหลักสูตร ทักษะกระบวนการเรียนรู้ และกิจกรรมพัฒนาคุณภาพ  
ผลการประเมิน  อยู่ในระดับ  ยอดเยี่ยม 

๑) ครูใช้ส่ือ  เทคโนโลยีสารสนเทศ  และแหล่งเรียนรู้ท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้  ได้แก่   กิจกรรมพัฒนา
หลักสูตรสถานศึกษา  กิจกรรมสนับสนุนการจัดการกิจกรรมการเรียนรู้   กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  กิจกรรมการ
นิเทศภายใน  กิจกรรมแนะแนวและระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน    กิจกรรมศึกษาแหล่งเรียนรู้นอก
สถานศึกษาของนักเรียนช้ัน ป.๑ - ม.๓    การจัดการเรียนการสอนท่ียึดโยงกับบริบทของชุมชนและท้องถิ่น  
ได้แก่  กิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้  ส่งเสริมการใช้แหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาในท้องถิ่นในการพัฒนา
การศึกษา  โดยมีกิจกรรมดังนี้  กิจกรรมปรับปรุงและพัฒนาห้องเรียน/แหล่งเรียนรู้  กิจกรรมแลกเปล่ียน
เรียนรู้   
ผลการประเมิน  อยู่ในระดับ  ยอดเยี่ยม 

๒) ครูมีการบริหารจัดการช้ันเรียนเชิงบวก  มีการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  
สนับสนุนให้ครูจัดการเรียนการสอนท่ีสร้างโอกาสให้นักเรียนทุกคนมีส่วนร่วม ได้ลงมือปฏิบัติจริงจนสรุป
ความรู้ได้ด้วยตนเอง  จัดการเรียนการสอนท่ีเน้นทักษะการคิด เช่น จัดการเรียนรู้ด้วยโครงงาน  ครูมีการ
มอบหมายหน้าท่ีให้นักเรียนจัดป้ายนิเทศ และบรรยากาศตามสถานท่ีต่าง ๆ ท้ังภายในห้องเรียนและนอก
ห้องเรียน ครูใช้ส่ือการเรียนการสอน นวัตกรรมและเทคโนโลยี ส่ือDLTV DLIT ภูมิปัญญาท้องถิ่น  ครูทุก
คนท างานวิจัยในช้ันเรียน   
ผลการประเมิน  อยู่ในระดับ  ยอดเยี่ยม 

๓) ครูตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ  มีการตรวจสอบและประเมินความรู้ความเข้าใจ
ของผู้เรียนอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ  ได้แก่  กิจกรรมพัฒนาหลักสูตร   ประเมินผลและเทียบโอนผล
การเรียนรู้อย่างเป็นระบบ  โดยมีกิจกรรมดังนี้  จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์และวัสดุสอบ  จัดท าระเบียบหลักเกณฑ์
ด้านการวัดและประเมินผล  จัดหา/จัดท าเอกสาร/แบบฟอร์มท่ีใช้ในการวัดผล (ปพ.๑,ปพ.๕,ปพ.๖,ปพ.๗)   
ผลการประเมิน  อยู่ในระดับ  ดีเลิศ 

๔) ครูมีการแลกเปล่ียนเรียนรู้และให้ข้อมูลย้อนกลับ  เพื่อปรับปรุงและพัฒนาการจัดการเรียนรู้ โดย
การรวบรวมและกรอกข้อมูลประมวลผล การเรียน  รายงานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  จัดซื้อ/จัดท ารายงาน
ผู้ส าเร็จการศึกษา  รวบรวม/จัดเก็บหลักฐานทางการศึกษาให้เป็นหมวดหมู่  เพื่อเป็นฐานข้อมูลในการปรับปรุง
และพัฒนาการเรียนการสอนในปีการศึกษาต่อไป  จัดการเรียนรู้โดยจัดกิจกรรม open house ซึ่งผู้เรียนและ
ครูได้จัดนิทรรศการแสดงผลงานเพื่อแลกเปล่ียนเรียนรู้กับสถานศึกษาใกล้เคียง   
ผลการประเมิน  อยู่ในระดับ  ดีเลิศ 
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ผลการประเมินเสนอผู้เกี่ยวข้องได้รับทราบ น าเสนอโดยจากการประชุมครู ผู้ปกครอง กรรมการ
สถานศึกษา และเผยแพร่ผลการด าเนินงานผ่านทางส่ือออนไลน์ เพื่อรับฟังปัญหา/ข้อเสนอแนะ จากการตรวจ
ติดตาม เข้าประชุม ทบทวนเพื่อป้องกันและแก้ไขอย่างต่อเนื่องภาคเรียนละ ๑ ครั้ง น าผลการประเมินเสนอ 
และน าไปใช้ในการวางแผนพัฒนาต่อไป 
(๒)  ข้อมูล เอกสาร หลักฐาน ที่สนับสนุนผลการประเมินตนเอง 

            ๑) มีการก าหนดเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจท่ีชัดเจน สอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษา ความ
ต้องการชุมชน นโยบายรัฐบาล แผนการศึกษาแห่งชาติ  โดยผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการด าเนินการ 
และมีการทบทวน ปรับปรุงให้สามารถน าไปใช้จริง และทันต่อการเปล่ียนแปลง 
  ๒ ) มีรูปแบบการบริหารงาน “CO-FRIENDS MODEL”  ในการบริหารจัดการคุณภาพของ
สถานศึกษา  ท่ีเป็นระบบ และด าเนินการอย่างต่อเนื่อง  มีความชัดเจนและเกิดประสิทธิภาพ ส่งผลต่อคุณภาพ
ตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา โดยความร่วมมือของผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย มีการน าข้อมูลผลการ
ประเมินและผลการจัดการศึกษา มาใช้ในการปรับปรุง พัฒนางานอย่างต่อเนื่อง จนเป็นแบบอย่างได้ 
 ๓) นักเรียนมีผลการทดสอบ O-NET ๓ ปีย้อนหลังเป็นไปตามเกณฑ์สถานศึกษา 
 ๔) นักเรียนผลการทดสอบ NT ๓ ปีย้อนหลังเป็นไปตามเกณฑ์สถานศึกษา  
 ๖) นักเรียนท่ีมีความต้องการพิเศษ จ านวน ๓๒ คน ได้รับการพัฒนา ตามแผน IEP 
 ๗) ครูทุกคนได้รับการส่งเสริม สนับสนุนให้ได้รับการอบรม พัฒนาตามมาตรฐานวิชาชีพ และน า
ความรู้ ทักษะ ประสบการณ์น ามาใช้ในการพัฒนางานในหน้าท่ีและพัฒนาผู้เรียน 
 ๘) ครูทุกคนได้รับการส่งเสริม สนับสนุนให้ได้รับการอบรม พัฒนาตามมาตรฐานวิชาชีพ และน า
ความรู้ ทักษะ ประสบการณ์น ามาใช้ในการพัฒนางานในหน้าท่ีและพัฒนาผู้เรียน  
 ๙)  โรงเรียนเข้าร่วมโครงการการจัดการขยะและส่ิงแวดล้อม ตามนโยบายส านักงานคณะกรรมการ
ศึกษาข้ันพื้นฐาน 
 ๑๐) โรงเรียนเข้าร่วมโครงการสภานักเรียน 
 ๑๑) โรงเรียนได้รับคัดเลือกให้เป็นโรงเรียนคุณภาพประจ าต าบล  ตามนโยบาย ๑ ต าบล ๑ 
โรงเรียนคุณภาพ  ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน  ประจ าปี ๒๕๖๒ 
 ๑๒)  โรงเรียนได้รับการประเมินให้เป็น “โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ ระดับทอง” 
 ๑๓) ครูทุกคนได้รับการส่งเสริมให้มีความรู้ ประสบการณ์ จากการจัดชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ 
(PLC) เพื่อน าความรู้ แนวคิดมาใช้ในการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ให้มีคุณภาพยิ่งขึ้น 
 ๑๔) ครูผู้สอนทุกคนได้รับการส่งเสริม สนับสนุน ส่งผลให้ได้รับรางวัลท่ีเกี่ยวข้องกับมาตรฐาน
วิชาชีพครู ได้แก่  
  ๑๔.๑) นางสาวเกศรินทร์  อนุศรี  ได้รับรางวัลดังนี้ 
   - ได้รับรางวัลผู้ฝึกสอนเหรียญทอง  การร้องเพลงคุณธรรม ระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี 
๑-๓ มหกรรมทางวิชาการนักเรียนประจ าปีศึกษา ๒๕๖๓  ระดับเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑ 



๔๔ 
 

 รายงานการประเมินตนเองโรงเรียนบ้านหนองหญ้าแพรกท่าแร่                        ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑    
 

   - ได้รับรางวัลผู้ฝึกสอนเหรียญทอง  แข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ (เขียนเรื่องจากภาพ) 
ระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๑-๓  มหกรรมทางวิชาการนักเรียนประจ าปีศึกษา ๒๕๖๓  ระดับเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑ 
   - ได้รับรางวัลผู้ฝึกสอนเหรียญทอง  แข่งขันคัดลายมือส่ือภาษาไทย  ระดับช้ัน
ประถมศึกษาปีท่ี ๑-๓  มหกรรมทางวิชาการนักเรียนประจ าปีศึกษา ๒๕๖๓  ระดับเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑  
  ๑๔.๒)  นางสาวรุ่งรัตน์  สิทธิวงศ์  ได้รับรางวัล  ดังนี้ 
   - ได้รับคัดเลือกให้เป็น “ครูดีไม่มีอบายมุข”  ประจ าปีการศึกษา  ๒๕๖๓ 
   - ได้รับรางวัลผู้ฝึกสอนเหรียญทอง  การแข่งขันวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint 
ประเภทนักเรียนท่ีมีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๑-๖  มหกรรมทางวิชาการ
นักเรียนประจ าปีศึกษา ๒๕๖๓  ระดับเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑ 
  ๑๔.๓)  นางสาวรัตนาภรณ์  มีทา  ได้รับรางวัล  ดังนี้ 
   - ได้รับรางวัลผู้ฝึกสอนเหรียญทองแดง  คัดลายมือภาษาไทย  ระดับช้ันประถมศึกษา
ปีท่ี ๔-๖  มหกรรมทางวิชาการนักเรียนประจ าปีศึกษา ๒๕๖๓  ระดับเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น 
เขต ๑ 
   - ได้รับรางวัลผู้ฝึกสอนเหรียญทอง  เขียนเรียงความ ระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๔-๖  
มหกรรมทางวิชาการนักเรียนประจ าปีศึกษา ๒๕๖๓  ระดับเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑ 
   - ได้รับรางวัลผู้ฝึกสอนเหรียญทอง  ประกวดร้องเพลงลูกทุ่งหญิง ระดับช้ัน
ประถมศึกษาปีท่ี ๑-๖  มหกรรมทางวิชาการนักเรียนประจ าปีศึกษา ๒๕๖๓  ระดับเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑ 
   - ได้รับรางวัลผู้ฝึกสอนเหรียญทอง  ประกวดร้องเพลงลูกกรุงหญงิ ระดับช้ัน
ประถมศึกษาปีท่ี ๑-๖  มหกรรมทางวิชาการนักเรียนประจ าปศึีกษา ๒๕๖๓  ระดับเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑ 
   - ได้รับรางวัลผู้ฝึกสอนเหรียญทอง  ประกวดร้องเพลงพระราชนิพนธ์หญงิ ระดับช้ัน
ประถมศึกษาปีท่ี ๑-๖  มหกรรมทางวิชาการนักเรียนประจ าปีศึกษา ๒๕๖๓  ระดับเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑ 
   - ได้รับรางวัลผู้ฝึกสอนเหรียญเงิน  การวาดภาพระบายสี  ระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี 
๔-๖  งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๓  ระดับเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑ 
  ๑๔.๔)  นางสาวฤทัยรัตน์  ระลาคี  ได้รับรางวัลดังนี้ 
   - ได้รับรางวัลผู้ฝึกสอนเหรียญทอง  การแข่งขันวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint 
ประเภทนักเรียนท่ีมีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๑-๖  มหกรรมทางวิชาการ
นักเรียนประจ าปีศึกษา ๒๕๖๓  ระดับเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑ 



๔๕ 
 

 รายงานการประเมินตนเองโรงเรียนบ้านหนองหญ้าแพรกท่าแร่                        ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑    
 

   -ได้รับรางวัลผู้ฝึกสอนเหรียญทอง  ประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ประเภท
ส่ิงประดิษฐ์ ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๑-๓  มหกรรมทางวิชาการนักเรียนประจ าปีศึกษา ๒๕๖๓  ระดับเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑ 
   -ได้รับรางวัลผู้ฝึกสอนเหรียญทอง  ประกวดส่ิงประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ระดับช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี ๑-๓   มหกรรมทางวิชาการนักเรียนประจ าปีศึกษา ๒๕๖๓  ระดับเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑ 
 ๑๔.๕  นางบังอร  ดวงอัน  ได้รับรางวัลดังนี้ 
   - ได้รับรางวัลผู้ฝึกสอนเหรียญเงิน  การประกวดเพลงคุณธรรม ระดับช้ันมัธยมศึกษา
ปีท่ี ๑-๓ มหกรรมทางวิชาการนักเรียนประจ าปีศึกษา ๒๕๖๓  ระดับเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น 
เขต ๑ 
   - ได้รับรางวัลผู้ฝึกสอนเหรียญทอง  การแข่งขันคัดลายมือ  ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 
๑-๓ มหกรรมทางวิชาการนักเรียนประจ าปีศึกษา ๒๕๖๓  ระดับเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑ 
   - ได้รับรางวัลผู้ฝึกสอนเหรียญเงิน  การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียน
เรียงความ) ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๑-๓ มหกรรมทางวิชาการนักเรียนประจ าปีศึกษา ๒๕๖๓  ระดับเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑ 
   - ได้รับรางวัลผู้ฝึกสอนเหรียญเงิน  การแข่งขันเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑  
ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๑-๓ มหกรรมทางวิชาการนักเรียนประจ าปีศึกษา ๒๕๖๓  ระดับเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑ 
   - ได้รับรางวัลผู้ฝึกสอนเหรียญเงิน  การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ   ระดับช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี ๑-๓ มหกรรมทางวิชาการนักเรียนประจ าปีศึกษา ๒๕๖๓  ระดับเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา
ขอนแก่น เขต ๑ 
   - ได้รับรางวัลผู้ฝึกสอนเหรียญเงิน  การขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งหญิง ระดับช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี ๑-๓ มหกรรมทางวิชาการนักเรียนประจ าปีศึกษา ๒๕๖๓  ระดับเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา
ขอนแก่น เขต ๑ 
   - ได้รับรางวัลผู้ฝึกสอนเหรียญเงิน  การขับร้องเพลงไทยลูกกรุงชาย ระดับช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี ๑-๓ มหกรรมทางวิชาการนักเรียนประจ าปีศึกษา ๒๕๖๓  ระดับเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา
ขอนแก่น เขต ๑ 
   - ได้รับรางวัลผู้ฝึกสอนเหรียญทอง  การขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์หญิงระดับ   
ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๑-๓   มหกรรมทางวิชาการนักเรียนประจ าปีศึกษา ๒๕๖๓  ระดับเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑ 
   - ได้รับรางวัลผู้ฝึกสอนเหรียญเงิน  การขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ชาย  ระดับ              
ม.๑-ม.๓ มหกรรมทางวิชาการนักเรียนประจ าปีศึกษา ๒๕๖๓  ระดับเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น 
เขต ๑ 



๔๖ 
 

 รายงานการประเมินตนเองโรงเรียนบ้านหนองหญ้าแพรกท่าแร่                        ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑    
 

 ๑๔.๖ นายส ารวย  อ ามาตหิน  ได้รับรางวัล  ดังนี้ 
   - ได้รับรางวัลผู้ฝึกสอนเหรียญทอง  ประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ประเภท
ส่ิงประดิษฐ์  ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๑-๓  มหกรรมทางวิชาการนักเรียนประจ าปีศึกษา ๒๕๖๓  ระดับเขต
พื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑ 
   - ได้รับรางวัลผู้ฝึกสอนเหรียญทอง  ประกวดส่ิงประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ระดับช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี ๑-๓   มหกรรมทางวิชาการนักเรียนประจ าปีศึกษา ๒๕๖๓  ระดับเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑ 
  ๑๔.๗  นายไสว  กองแก้ว  ได้รับรางวัลดังนี้ 
   - ได้รับรางวัลผู้ฝึกสอนเหรียญเงิน  การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ระดับช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี ๑-๓   มหกรรมทางวิชาการนักเรียนประจ าปีศึกษา ๒๕๖๓  ระดับเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑ 
  ๑๔.๘  นางอัญชญา  ม่วงภูเขียว  ได้รับรางวัลดังนี้ 
   - ได้รับรางวัลผู้ฝึกสอนเหรียญทอง  กิจกรรมการแข่งขันเพลงคุณธรรม  ระดับช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี ๑-๓   มหกรรมทางวิชาการนักเรียนประจ าปีศึกษา ๒๕๖๓  ระดับเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑ 
   - ได้รับรางวัลผู้ฝึกสอนเหรียญเงิน  การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์  ระดับช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี ๑-๓   มหกรรมทางวิชาการนักเรียนประจ าปีศึกษา ๒๕๖๓  ระดับเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑ 
   - ได้รับรางวัลผู้ฝึกสอนเหรียญเงิน  การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด
ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๑-๓   มหกรรมทางวิชาการนักเรียนประจ าปีศึกษา ๒๕๖๓  ระดับเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑ 
   - ได้รับรางวัลผู้ฝึกสอนเหรียญเงิน  การแข่งขันการร าวงมาตรฐาน ระดับช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี ๑-๓   มหกรรมทางวิชาการนักเรียนประจ าปีศึกษา ๒๕๖๓  ระดับเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑ 
  ๑๔.๙  นายอดิศร  อุ่นแก้ว  ได้รับรางวัลดังนี้ 
   - ได้รับรางวัลผู้ฝึกสอนเหรียญเงิน  การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ระดับช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี ๑-๓   มหกรรมทางวิชาการนักเรียนประจ าปีศึกษา ๒๕๖๓  ระดับเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑ 
  ๑๔.๑๐  นายดนตรี  หล้าสีดา  ได้รับรางวัลดังนี้ 
   - ได้รับรางวัลผู้ฝึกสอนเหรียญทองชนะเลิศ การแข่งขันการร าวงมาตรฐาน ระดับช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี ๑-๓   มหกรรมทางวิชาการนักเรียนประจ าปีศึกษา ๒๕๖๓  ระดับเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑ 
 ๑๕)  ครูผู้สอนมีนวัตกรรมการสอนเพื่อใช้ในการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาผู้เรียน ร้อยละ ๑๐๐ ดังนี้ 
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  ๑๕.๑)  นายดนตรี หล้าสีดา  โดยใช้นวัตกรรม การพัฒนาทักษะอาชีพด้วย โครงงานอาชีพ 
  ๑๕.๒)  นายไสว กองแก้ว โดยใช้นวัตกรรม การพัฒนาสุขภาพด้วยกิจกรรมแอโรบิก 
  ๑๕ .๓)  นายส ารวย อ ามาตหิน โดยใช้นวัตกรรม   การสอนแบบโครงงานเพื่อพัฒนา
กระบวนการกลุ่ม ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๒ 
  ๑๕.๔)  นางบังอร ดวงอัน โดยใช้นวัตกรรม การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาไทย 
ช้ัน ม.๓ โดยใช้ส่ือ DLIT 
  ๑๕.๕)  นางสุข์พีรญา  บุรินทร์อุทัยกุล  โดยใช้นวัตกรรม  พัฒนาการคิดค านวณด้วยชุดฝึก
ทักษะ ช้ัน ป.๑-๓ 
  ๑๕.๖)  นางอัญชญา ม่วงภูเขียว  โดยใช้นวัตกรรม  แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง การ
บวกจ านวนเต็ม ช้ัน ม.๑ 
  ๑๕.๗)  นายธนากร  ณิชเสฏฐี  โดยใช้นวัตกรรม พัฒนาการคิดค านวณด้วยชุดฝึกทักษะ ป.๔-๖ 
  ๑๕.๘)  นางปริชาติ  สอนโก่ย  โดยใช้นวัตกรรม แผนการจัดการเรียนรู้ภาษาไทย แบบ 
Active Learning 
  ๑๕ .๙ ) นางสาวรุ่งรัตน์   สิทธิวงศ์  โดยใช้นวัตกรรม   การพัฒนาทักษะการส่ือสาร
ภาษาอังกฤษโดยใช้กระบวนการ CLT (Communicative Language Teaching : CLT) 
  ๑๕๑๐)  นางสาวนงค์นุช  ศีษะนอก  โดยใช้นวัตกรรม ส่งเสริมพัฒนาการการเรียนรู้ด้าน
สติปัญญาด้วยการเล่นกีฬาหมากล้อมระดับปฐมวัย 
  ๑๕.๑๑)  นายอดิศร  อุ่นแก้ว  โดยใช้นวัตกรรม  การพัฒนาทักษะการส่ือสารภาษาอังกฤษ
โดยใช้วิธีการสอนแบบ CLT 
  ๑๕ .๑๒) นางสาวรัตนาภรณ์  มีทา  โดยใช้นวัตกรรม   ชุดแบบฝึกอ่านเขียนค าพื้นฐาน
ภาษาไทย ป.๔-๖ 
  ๑๕.๑๓)  นางสาวฤทัยรัตน์  ระลาคี  โดยใช้นวัตกรรม  พัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ด้วย
รูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะ Inquiry base learning 
  ๑๕.๑๔)  นางสาวเกศรินทร์  อนุศรี  โดยใช้นวัตกรรม  พัฒนาทักษะภาษาไทย ด้วยชุดฝึก
ทักษะ ช้ัน ป.๓ 
  ๑๕.๑๕)  นายคมกฤษณ์  ทองขอน โดยใช้นวัตกรรม การวาดภาพระบายสีโดยใช้ส่ือประสม  
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ สาระทัศนศิลป์ ช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๑-๓  
  ๑๕.๑๖)  นางเสาวคนธ์  ชุมยางสิม  โดยใช้นวัตกรรม ส่งเสริมพัฒนาการท้ัง๔ ด้านด้วยการ
จัดประสบการณ์ตามแนวคิดมอนเตสซอรี่ 
  ๑๕.๑๗) นางสบาจิตร์  ชัยน้อย  โดยใช้นวัตกรรม  ส่งเสริมทักษะด้านคณิตศาสตร์และ
วิทยาศาสตร์ ด้วยการจัดประสบการณ์รูปแบบโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย 
 ๑๖) ผู้บริหารโรงเรียนมีผลการประเมินมาตรฐานโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ด้านผู้บริหารโรงเรียน อยู่
ในระดับดีเย่ียม ท้ัง ๔ ประเด็นพิจารณา คือ มีความรู้ ความเข้าใจในคุณธรรม  มีกระบวนการบริหารงานท่ีเป็น
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ระบบ  บริหารงานด้วยความโปร่งใส เป็นธรรมตรวจสอบได้  โดยใช้แบบประเมินของส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพื้นฐาน 
 ๑๗) โรงเรียนมีผลการประเมินมาตรฐานโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ด้านโรงเรียน อยู่ในระดับดีเยี่ยม    
๖ ประเด็น คือ การจัดบรรยากาศ สภาพแวดลอม แหลงเรียนรูท่ีเอื้อตอการปลูกฝงคุณธรรมของโรงเรียน           
มีแผนพัฒนาคุณธรรม  คุณธรรมอัตลักษณของโรงเรียนหรือกรอบแนวคิดโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. มีการเผย
แพรประชาสัมพันธผานชองทางตาง ๆ อยางตอเนื่อง  การประเมินคุณธรรมและความโปรงใสของโรงเรียน      
ไดรับการยอมรับหรือยกยองเชิดชูเกียรติจากหนวยงานภายในหรือภายนอกและผลประเมินระดับดี   คือ      
สรางเครือขายและการมีสวนรวม  โดยใช้แบบประเมินของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 ๑๘) โรงเรียนมีผลการประเมินระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ตาม
กฎกระทรวงการประกันคุณภาพ พ.ศ.๒๕๖๑ โดยรวมในระดับยอดเย่ียม โดยใช้แบบประเมินของส านักงานเขต
พื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑ 
 ๑๙) สมาคมผู้ปกครอง ผู้ปกครองนักเรียน ศิษย์เก่า ชุมชน เอกชน ได้ร่วมกันระดมทรัพยากรเพื่อ
การพัฒนาสถานศึกษา ในปี ๒๕๖๐-๒๕๖๒ เป็นเงินรวม ๓๕๒,๑๘๗.๐๐  บาท  เพื่อน ามาใช้ในการบริหารจัด
การศึกษา และน ามาใช้ในการจัดการเรียนรู้ของครูผู้สอนเพื่อพัฒนาผู้เรียน และผู้เรียนได้ใช้ ในการศึกษา
ค้นคว้าเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของตนเองและโรงเรียนยังเปิดบริการการใช้สัญญาณ Internet ภายในโรงเรียน
ตลอด  ๒๔ ช่ัวโมง ทุกวัน 
   ๒๐)  ได้จัดการบริหารข้อมูลสารสนเทศของโรงเรียน เช่น ข้อมูลผลการจัดการศึกษา ข้อมูลภาวะ
โภชนาการ  โปรแกรม DMC (ข้อมูลนักเรียนรายบุคคล)  โปรแกรม B-OBEC (ข้อมูลท่ีดินส่ิงก่อสร้าง)  
โปรแกรม M-OBEC (ข้อมูลครุภัณฑ์)  โปรแกรม EMIS (ข้อมูลสารสนเทศของโรงเรียน)  โปรแกรม School 
MISS (ข้อมูลผลการเรียนตามหลักสูตร)  ข้อมูลเด็กพิเศษ เพื่อน ามาใช้ในการบริหารและการจัดการเรียนรู้ของ
นักเรียนทุกกลุ่ม  อย่างเป็นระบบ ทันสมัย  
  ๒๑) ผู้ปกครองนักเรียนมีความพึงพอใจในการบริหารจัดการศึกษาของโรงเรียนในระดับมากท่ีสุด  
 (๓) จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา  และแผนการพัฒนาคุณภาพให้สูงขึ้น 
   ๓.๑  จุดเด่น  ครูต้ังใจ มุ่งมั่นในการพัฒนาการสอนครูจัดกิจกรรมให้นักเรียนแสวงหาความรู้
จากส่ือเทคโนโลยีด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง  ครูให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการจัดบรรยากาศ สภาพแวดล้อมท่ีเอื้อ
ต่อการเรียนรู้  ครูจัดกิจกรรมให้นักเรียนเรียนรู้โดยการคิด ได้ปฏิบัติจริงวิธีการและแหล่งเรียนรู้ท่ีหลากหลาย 
ครูผู้สอนได้มีการตรวจสอบและประเมินความรู้ ความเข้าใจของผู้เรียนอย่างเป็นระบบ ตามมาตรฐานการวัด
และประเมินผลได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
   ๓.๒  จุดท่ีควรพัฒนา 
   ควรมีเครื่องมือในการวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคลให้เป็นรูปแบบมาตรฐาน มีข้อมูลท่ี
ครูผู้สอนสามารถน ามาวางแผนการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนให้มีประสิทธิภาพ 
          ส่งเสริมน าภูมิปัญญาท้องถิ่นให้เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมให้นักเรียนได้เรียนรู้มากขึน้ 

  ๓.๓ แผนการพัฒนาคุณภาพท่ียกระดับให้สูงขึ้น   
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  ๑)จัดการสอนและจัดโครงการพัฒนาผู้เรียนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญมากขึ้น  
      ๒) สร้างเครื่องมือในการวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคลให้เป็นรูปแบบมาตรฐาน มีข้อมูลท่ี
ครูผู้สอนสามารถน ามาวางแผนการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนให้มีประสิทธิภาพ 
         ๓) น าภูมิปัญญาท้องถิ่นให้เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมให้นักเรียนได้เรียนรู้มากขึ้น



 
 
 

 
 
 
 

ภาคผนวก   
 

๑ ผลการประเมินพัฒนาการเด็กตามมาตรฐานคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์  
2.ผลการประเมินพัฒนาการเด็ก/ประเมินโครงการ 
3.ผลการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับปฐมวัย 
4. ผลการประเมินตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
5. ผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
๖. ผลการประเมินสมรรถนะส าคัญของผู้เรียน 
๗. ผลการประเมินการอ่าน  คิดวิเคราะห์ และเขียน  ปีการศึกษา  ๒๕๖๓ 
๘. ผลการประเมินการทดสอบความสามารถด้านการอ่าน (Reading Test : RT) ของ
นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 
9.ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับชาติ (National Test : NT) ของนักเรียนช้ัน
ประถมศึกษาปีท่ี 3   ปีการศึกษา 2563 
10.ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน  (O-NET) ช้ันประถมศึกษาปีท่ี  6 
และช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ปีการศึกษา  2563  
11. ผลประเมินการทดสอบความสามารถด้านการอ่านเขียนภาษาไทยของนักเรียนช้ัน
ประถมศึกษาปีท่ี ๑- ๓ปีการศึกษา ๒๕๖๓   
๑2. หลักฐาน ข้อมูลส าคัญท่ีแสดงเกียรติยศและผลงานดีเด่นของสถานศึกษา 
๑3. ค าส่ังคณะท างานรายงานประจ าปีฯ (SAR)  ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 

               ๑4. บันทึกการให้ความเห็นชอบรายงานประจ าปีฯ ของคณะกรรมการสถานศึกษา



 
 

สรุปผลการประเมินพัฒนาการเด็กตามมาตรฐานคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 

 
มาตรฐาน 

สรุประดับ
คุณภาพ 

   อ.๑ อ.๒ อ.๓ 
 ๑.พัฒนาการด้านร่างกาย        
 มาตรฐานท่ี ๑ ร่างกายเจริญเติบโตตามวัยและมีสุขนิสัยท่ีดี ๓ ๓ ๓ 
 มาตรฐานท่ี ๒ กล้ามเนื้อใหญ่และกล้ามเนื้อเล็กแข็งแรงใช้ได้อย่างคล่องแคล่วและประสานสัมพันธ์

กัน 
๓ ๓ ๓ 

 ๒.พัฒนาการด้านอารมณ์ จิตใจ        
 มาตรฐานท่ี ๓  มีสุขภาพจิตดีและมีความสุข ๓ ๓ ๓ 
 

มาตรฐานท่ี ๔ ช่ืนชมและแสดงออกทางศิลปะ ดนตรี และการเคล่ือนไหว ๓ ๓ ๓ 
 

มาตรฐานท่ี ๕ มีคุณธรรม จริยธรรม และมีจิตใจท่ีดีงาม ๓ ๓ ๓ 
 ๓.พัฒนาการด้านสังคม         
 

มาตรฐานท่ี ๖ มีทักษะชีวิตและปฏิบัติตนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ๓ ๓ ๓ 
 มาตรฐานท่ี ๗ รักธรรมชาติ ส่ิงแวดล้อม วัฒนธรรม และความเป็นไทย ๓ ๓ ๓ 
 มาตรฐานท่ี ๘ อยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุขและปฏิบัติตนเป็นสมาชิกท่ีดีของสังคมในระบอบ

ประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมขุ 
๓ ๓ ๓  

๔.พัฒนาการด้านสติปัญญา        
 

มาตรฐานท่ี ๙  ใช้ภาษาส่ือสารได้เหมาะสมกับวัย ๓ ๓ ๓ 
 มาตรฐานท่ี ๑๐ มีความสามารถในการคิดท่ีเป็นพื้นฐานการเรียนรู้ ๓ ๓ ๓ 
 

มาตรฐานท่ี ๑๑ มีจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์ ๓ ๓ ๓ 
 มาตรฐานท่ี ๑๒ มีเจตคติท่ีดีต่อการเรียนรู้และมีความสามารถในการแสวงหาความรู้ได้เหมาะสม

กับวัย 
๓ ๓ ๓  

     
     
     

 

 

 

 



 
 

ผลการประเมินพัฒนาการเด็ก/ประเมินโครงการ 
           มาตรฐานท่ี ๑.๑ เด็กมีพัฒนาการด้านร่างกาย แข็งแรงมีสุขนิสัยท่ีดี และดูแลความปลอดภัยของ
ตนเองได้ 

ตัวบ่งชี้ 

 

จ านวน
นักเรียน 

ชั้นอนุบาล
๑-๓ 

ระดับคุณภาพ 
 คิดเป็น

ร้อยละ 
 ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 
๑.๑.๑ มีน้ าหนักส่วนสูงเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน   ๕๒   ๕ 7 40 93.46 
๑.๑.๒ สามารถเคลื่อนไหวร่างกายคล่องแคล่ว ทรงตัวได้ดี ๕๒  2  5 45 95.77 
๑.๑๓ มีสามารถใช้มือและตาประสานสัมพันธ์ได้ดี ๕๒    8 44 96.92 
๑.๑.๔สามารถดูแลสุขภาพอนามัยส่วนตนและปฏิบัติจน
เป็นนิสัย 

๕๒   2 7 43 95.77 

๑.๑.๕สามารถปฏิบัติตนตามข้อตกลงเกี่ยวกับความ
ปลอดภัย หลีกเลี่ยงสภาวะที่เสี่ยงต่อโรค สิ่งเสพติดและ
ระวังภัยต่อบุคคล สภาพแวดล้อม และสถานการณ์ที่เสี่ยง
อันตราย 

๕๒ 

    52 100 

เฉลี่ยร้อยละ 96.38 
 
มาตรฐานท่ี ๑.๒ เด็กมีพัฒนาการด้านอารมณ์และจิตใจ ควบคุม และแสดงออกทางอารมณ์ได้ 
 

ตัวบ่งชี้ 
จ านวน
นักเรียน 

ชั้นอนบุาล
1-3 

ระดับคุณภาพ 
 

คิดเป็น 
ร้อยละ 

1 2 3 4 5 

๑.๒.๑ ร่าเริงแจ่มใส แสดงอารมณ์ความรู้สึกได้เหมาะสม 52   9 2 41 92.31 
๑.๒.๒รู้จักยับย้ังช่ังใจ อดทนในการรอคอย ยอมรับและ
พอใจในความสามารถและผลงานของตนเองและผู้อื่น 

52   1 5 46 97.31 

๑.๒.๓มีจิตส านึกและค่านิยมท่ีดี มีความมั่นใจ กล้าพูดกล้า
แสดงออก ช่วยเหลือแบ่งปัน เคารพสิทธิ รู้หน้าท่ีรับผิดชอบ 
อดทนอดกลั้น ซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรมจริยธรรมตามท่ี
สถานศึกษาก าหนด 

52  1 1 2 48 97.31 

๑.๒.๔ช่ืนชมและมีความสุขกับศิลปะ ดนตรี และการ
เคลื่อนไหว 

52  2 2 6 42 93.85 

เฉลี่ยร้อยละ 95.20 
 
 



 
 
มาตรฐานท่ี ๑.๓ เด็กมีพัฒนาการด้านสังคม ช่วยเหลือตนเอง และเป็นสมาชิกท่ีดีของสังคม 
 

ตัวบ่งชี้ 
จ านวน
นักเรียน 

ชั้นอนบุาล
1-3 

ระดับคุณภาพ 
 

คิดเป็น 
ร้อยละ 

1 2 3 4 5 

๑.๓.๑ ช่วยเหลือตนเองในการปฏิบัติกิจวัตรประจ าวัน 52   2 4 46 96.92 
๑.๓.๒ มีวินัยในตนเอง ประหยัดและพอเพียง 52   2 12 38 93.85 
๑.๓.๓ มีส่วนร่วมดูแลรักษาส่ิงแวดล้อมในและนอก
ห้องเรียน 

52  2 1 2 47 96.15 

๑.๓.๔ มีมารยาทตามวัฒนธรรมไทย เช่น การไหว้ การ
ยิ้มทักทาย และมีสัมมาคารวะกับผู้ใหญ่ 

52  1 1 16 35 93.85 

๑.๓.๕ ยอมรับหรือเคารพความแตกต่างระหว่างบคุคล 
เช่น ความคิด พฤติกรรม พื้นฐานครอบครัว เช้ือชาติ 
ศาสนา วัฒนธรรม 

52  3 1 4 44 94.23 

๑.๓.๖เล่นและท างานร่วมกับผู้อื่นได้ แก้ไขข้อขัดแย้งโดย
ปราศจากการใช้ความรุนแรง 

52    3 49 98.85 

เฉลี่ยร้อยละ 95.64 
 

มาตรฐานท่ี ๑.๔ เด็กมีพัฒนาการด้านสติปัญญา ส่ือสารได้ มีทักษะการคิดพื้นฐาน และแสวงหาความรู้ได้ 

ตัวบ่งชี้ 
จ านวน
นักเรียน 

ชั้นอนบุาล
๑-๓ 

ระดับคุณภาพ 
 

คิดเป็น
ร้อยละ 

1 2 3 4 5 

๑.๔.๑ สนทนาโต้ตอบและเล่าเรื่องให้ผู้อื่นเข้าใจ 52  1  11 40 94.62 
๑.๔.๒ ต้ังค าถามในส่ิงท่ีตนเองสนใจหรือสงสัยและ
พยายามค้นหาค าตอบ 

52  2 8 9 33 88.08 

๑.๔.๓มีอ่านนิทานและเล่าเรื่องท่ีตนเองอ่านได้เหมาะสม
กับวัย 

52  2 5 11 34 89.62 

๑.๔.๔ความสามารถในการคิดรวบยอด การคิดเชิงเหตุผล
ทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ การคิดแก้ปัญหาและ
สามารถตัดสินใจในเรื่องง่าย ๆ ได้ 

52    18 34 93.08 

๑.๔.๕สร้างสรรค์ผลงานตามความคิดและจินตนาการ 
เช่น งานศิลปะ การเคล่ือนไหวท่าทาง การเล่นอิสระ 

52   4 5 43 95 

๑.๔.๖ ใช้ส่ือเทคโนโลยี เช่น แว่นขยาย แม่เหล็ก กล้อง
ดิจิตอล เป็นเครื่องมือในการเรียนรู้และแสวงหาความรู้ได้ 

52   5 3 44 95 

เฉลี่ยร้อยละ 92.57 



 
 

ผลการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับปฐมวัย 

ระดับปฐมวัย มาตรฐาน/ประเด็น 
ค่า

เป้าหมาย 
(ร้อยละ) 

ผลการ
ประเมิน 

(ค่าร้อยละ) 

ระดับ
คุณภาพ 

สรุปผล 
การประเมิน 

มาตรฐาน ๑ คุณภาพของเด็ก  
๑.๑ มีพัฒนาการด้านร่างกาย แข็งแรง มีสุขนิสัยท่ีดี 
และดูแลความปลอดภัยของตนเองได้ 

๙๕ ๙๖.๓๘ ยอดเยี่ยม  สูงกว่า
เป้าหมาย 

๑.๒ มีพัฒนาการด้านอารมณ์ จิตใจ ควบคุม และ
แสดงออกทางอารมณ์ได้ 

๙๕ ๙๕.๒๐ ยอดเยี่ยม  สูงกว่า
เป้าหมาย 

๑.๓ มีพัฒนาการด้านสังคม ช่วยเหลือตนเอง และเป็น
สมาชิกท่ีดีของสังคม 

๙๕ ๙๕.๖๔ ยอดเยี่ยม สูงกว่า
เป้าหมาย 

๑.๔ มีพัฒนาการด้านสติปัญญา ส่ือสารได้ มีทักษะคิด
พื้นฐาน และแสวงหาความรู้ได้ 

๙๐ ๙๒.๕๗ ยอดเยี่ยม สูงกว่า
เป้าหมาย 

ค่าเฉลี่ย ๙๔ ๙๔.๙๕ ยอดเยี่ยม  สูงกว่า
เป้าหมาย 

มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ 
๒.๑ มีหลักสูตรครอบคลุมพัฒนาการท้ัง ๔ ด้าน 
สอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่น 

๑๐๐ ๑๐๐ ยอดเยี่ยม  บรรลุ
เป้าหมาย 

๒.๒ จัดครูให้เพียงพอกับช้ันเรียน ๑๐๐ ๑๐๐ ยอดเยี่ยม บรรลุ
เป้าหมาย 

๒.๓ ส่งเสริมให้ครูมีความเช่ียวชาญด้านการจัด
ประสบการณ์ 

๑๐๐ ๑๐๐ ยอดเยี่ยม บรรลุ
เป้าหมาย 

๒.๔ จัดสภาพแวดล้อมและส่ือเพื่อการเรียนรู้ อย่าง
ปลอดภัยและเพียงพอ 

๑๐๐ ๑๐๐ ยอดเยี่ยม บรรลุ
เป้าหมาย 

๒.๕ จัดบริการส่ือเทคโนโลยีสารสนเทศและส่ือการ
เรียนรู้เพื่อสนับสนุนจัดประสบการณ์ 

๑๐๐ ๑๐๐ ยอดเยี่ยม บรรลุ
เป้าหมาย 

๒.๖ มีระบบบริหารคุณภาพท่ีเปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้อง
ทุกฝ่ายมีส่วนร่วม 

๑๐๐ ๑๐๐ ยอดเยี่ยม บรรลุ
เป้าหมาย 

ค่าเฉลี่ย ๑๐๐ ๑๐๐ ยอดเยี่ยม  บรรลุ
เป้าหมาย 

มาตรฐานที่ ๓ การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นส าคัญ 
๓.๑ จัดประสบการณ์ท่ีส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการทุก
ด้านอย่างสมดุลเต็มศักยภาพ 

๑๐๐ ๑๐๐ ยอดเยี่ยม  สูงกว่า
เป้าหมาย 

๓.๒ สร้างโอกาสให้เด็กได้รับประสบการณ์ตรง เล่นและ
ปฏิบัติอย่างมีความสุข 
 
 

๑๐๐ ๑๐๐ ยอดเยี่ยม สูงกว่า
เป้าหมาย 



๒ 
 

 รายงานการประเมินตนเองโรงเรียนบ้านหนองหญ้าแพรกท่าแร่                        ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑    
 

ระดับปฐมวัย มาตรฐาน/ประเด็น 
ค่า

เป้าหมาย 
(ร้อยละ) 

ผลการ
ประเมิน 

(ค่าร้อยละ) 

ระดับ
คุณภาพ 

สรุปผล 
การประเมิน 

๓.๓ จัดบรรยากาศท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้ ใช้ส่ือและ
เทคโนโลยีท่ีเหมาะสมกับวัย 

๑๐๐ ๑๐๐ ยอดเยี่ยม  สูงกว่า
เป้าหมาย 

๓.๔ ประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริงและน าผล
การประเมินพัฒนาการเด็กไปปรับปรุงการจัด
ประสบการณ์และพัฒนาเด็ก 

๑๐๐ ๑๐๐ ยอดเยี่ยม  สูงกว่า
เป้าหมาย 

ค่าเฉลี่ย ๑๐๐ ๑๐๐ ยอดเยี่ยม 
สูงกว่า

เป้าหมาย 

ค่าเฉลี่ยรวม ๙๘ ๙๘.๓๒ ยอดเยี่ยม 
สูงกว่า

เป้าหมาย 
 

สรุปผลการประเมินคุณภาพภายในระดับปฐมวัย  
• ค่าเฉล่ียรวมผลการประเมินคุณภาพ เท่ากับ   ๙๘.๓๒ มีคุณภาพระดับ ยอดเยี่ยม  
การรับรองมาตรฐานการจัดการศึกษาระดับปฐมวัยของสถานศึกษา  
• มีค่าเฉล่ียผลประเมินคุณภาพ เพราะผลการประเมินระดับคุณภาพอิงเกณฑ์และอิงสถานศึกษา  

มีค่าเฉล่ียต้ังแต่ดีขึ้นไป   ใช่  ไม่ใช่  
• มีค่าเฉล่ียของผลประเมินในระดับดีขึ้นไป ๓  มาตรฐาน   ใช่  ไม่ใช่  
• ไม่มีผลประเมินคุณภาพของมาตรฐานอยู่ในระดับปรับปรุง  ใช่  ไม่ใช่  

         สรุปว่า ผลการจัดการศึกษาระดับปฐมวัยของสถานศึกษาในภาพรวม  ได้ มาตรฐานคุณภาพ
ประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 
 สรุป ผลการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย ดังนี้ 
 

 มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้ ระดับคุณภาพ 
มาตรฐานท่ี ๑ คุณภาพของเด็ก ยอดเยี่ยม 
มาตรฐานท่ี ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ ยอดเยี่ยม 
มาตรฐานท่ี ๓ การจัดประสบการณ์ท่ีเน้นเด็กเป็นส าคัญ ยอดเยี่ยม 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

ผลการประเมินตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
จ านวนและร้อยละของนักเรียนทีม่ีเกรดเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแต่ละรายวิชาในระดับ ๓ ขึ้นไป 

ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่  ๑ ถึง  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓  ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ ระดับชั้น     เฉลี่ย 

 ป.๑ ป.๒ ป.๓ ป.๔ ป.๕ ป.๖ ม.๑ ม.๒ ม.๓ 

ภาษาไทย ๕๔.๕๕ ๗๐.๐๐ ๖๓.๘๙ ๕๘.๖๒ ๕๘.๖๒ ๖๙.๒๓ ๘๑.๘๒ ๘๖.๑๑ ๗๘.๑๓ ๖๙.๐๐ 

คณิตศาสตร์ ๕๔.๕๕ ๗๗.๕๐ ๕๘.๓๓ ๘๖.๒๑ ๒๗.๕๙ ๓๓.๓๓ ๔๘.๔๘ ๕๘.๓๓ ๔๐.๖๓ ๕๓.๘๘ 

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ๖๓.๖๔ ๘๗.๕๐ ๗๗.๗๘ ๔๘.๒๘ ๖๘.๙๗ ๖๖.๖๗ ๗๕.๗๖ ๘๐.๕๖ ๕๙.๓๘ ๖๙.๘๓ 

สังคมศึกษา ศาสนาฯ ๕๔.๕๕ ๘๗.๕๐ ๘๘.๘๙ ๗๕.๘๖ ๑๐๐.๐๐ ๘๒.๐๕ ๘๑.๘๒ ๘๓.๓๓ ๗๑.๘๘ ๘๐.๖๕ 

สุขศึกษาและพลศึกษา ๑๐๐.๐๐ ๑๐๐.๐๐ ๑๐๐.๐๐ ๑๐๐.๐๐ ๑๐๐.๐๐ ๑๐๐.๐๐ ๙๖.๙๗ ๘๓.๓๓ ๗๘.๑๓ ๙๕.๓๘ 

ศิลปะ ๘๑.๘๒ ๑๐๐.๐๐ ๑๐๒.๗๘ ๙๖.๕๕ ๑๐๐.๐๐ ๖๑.๕๔ ๑๐๐.๐๐ ๙๗.๒๒ ๙๓.๗๕ ๙๒.๖๓ 

การงานอาชีพ ๖๘.๑๘ ๑๐๐.๐๐ ๙๑.๖๗ ๑๐๐.๐๐ ๑๐๐.๐๐ ๖๖.๖๗ ๕๗.๕๘ ๙๑.๖๗ ๙๓.๗๕ ๘๕.๕๐ 

ภาษาอังกฤษ ๕๔.๕๕ ๖๕.๐๐ ๗๕.๐๐ ๔๔.๘๓ ๖๘.๙๗ ๕๖.๔๑ ๔๘.๔๘ ๖๓.๘๙ ๔๓.๗๕ ๕๗.๘๗ 

ประวัติศาสตร์ ๕๐.๐๐ ๘๕.๐๐ ๘๘.๘๙ ๙๓.๑๐ ๗๒.๔๑ ๖๖.๖๗ ๙๐.๙๑ ๘๘.๘๙ ๗๘.๑๓ ๗๙.๓๓ 

หน้าที่พลเมือง ๘๑.๘๒ ๑๐๐.๐๐ ๘๘.๘๙ ๕๘.๖๒ ๗๕.๘๖ ๗๑.๗๙ ๘๑.๘๒ ๑๐๐.๐๐ ๖๘.๗๕ ๘๐.๘๔ 
 
 

 



 
 

ผลการประเมินตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
ค่าเฉลี่ยร้อยละของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจ าแนกเป็นรายชั้นและกลุ่มสาระการเรียนรู้ 

 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่  ๑ ถึง  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ ระดับชั้น     เฉลี่ยตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ 

ป.๑ ป.๒ ป.๓ ป.๔ ป.๕ ป.๖ ม.๑ ม.๒ ม.๓ 

ภาษาไทย ๗๓.๕๕ ๗๗.๙๕ ๗๖.๗๕ ๗๐.๒๔ ๗๐.๓๑ ๗๑.๐๐ ๘๐.๓๐ ๘๔.๒๙ ๘๕.๓๒ ๗๖.๖๓ 

คณิตศาสตร์ ๗๒.๕๕ ๘๐.๖๕ ๗๓.๓๓ ๗๗.๘๓ ๖๕.๙๐ ๖๕.๕๔ ๖๖.๙๐ ๗๑.๖๖ ๖๖.๙๗ ๗๑.๒๖ 

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ๗๕.๕๙ ๗๕.๙๐ ๗๕.๔๔ ๗๐.๗๒ ๗๓.๐๐ ๗๑.๕๔ ๗๕.๙๑ ๗๗.๕๗ ๗๒.๔๕ ๗๔.๒๔ 

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ๗๓.๐๐ ๗๖.๐๓ ๗๗.๙๒ ๗๗.๙๓ ๗๕.๘๓ ๗๗.๐๕ ๗๔.๐๐ ๘๑.๘๐ ๗๗.๑๙ ๗๖.๗๕ 

สุขศึกษาและพลศึกษา ๘๒.๕๕ ๘๑.๗๕ ๘๓.๒๕ ๘๕.๖๙ ๘๖.๖๖ ๘๕.๙๒ ๗๗.๓๖ ๗๘.๖๖ ๗๙.๑๐ ๘๒.๓๓ 

ศิลปะ ๗๗.๐๕ ๘๒.๑๐ ๘๒.๔๔ ๗๙.๘๓ ๗๖.๗๖ ๗๒.๔๖ ๘๑.๖๑ ๘๒.๔๙ ๘๒.๑๙ ๗๙.๖๖ 

การงานอาชีพ ๗๗.๒๗ ๘๓.๐๓ ๘๐.๔๒ ๘๔.๗๒ ๗๖.๓๘ ๗๔.๗๗ ๗๘.๖๐ ๘๒.๘๓ ๘๕.๑๖ ๘๐.๓๕ 

ภาษาอังกฤษ ๗๒.๒๓ ๗๓.๔๕ ๗๕.๔๒ ๗๐.๑๗ ๗๕.๒๔ ๗๑.๑๐ ๗๐.๖๗ ๗๐.๗๗ ๖๓.๕๒ ๗๑.๔๐ 

ประวัติศาสตร์ ๗๒.๘๒ ๗๖.๙๐ ๗๘.๑๑ ๗๗.๒๘ ๗๖.๙๗ ๗๔.๐๕ ๘๖.๕๒ ๘๔.๒๓ ๘๗.๑๓ ๗๙.๓๓ 

หน้าที่พลเมือง ๗๘.๐๐ ๗๗.๑๕ ๗๘.๓๙ ๗๒.๖๒ ๗๗.๑๐ ๗๔.๒๘ ๗๗.๑๓ ๙๑.๘๐ ๘๒.๓๓ ๗๘.๗๖ 

เฉลี่ยเป็นรายชั้น ๗๕.๔๖ ๗๘.๔๙ ๗๘.๑๕ ๗๖.๗๐ ๗๕.๔๑ ๗๓.๗๗ ๗๖.๙๐ ๘๐.๖๑ ๗๘.๑๔ ๗๗.๐๗ 

 



 
 

ผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
จ านวนร้อยละของนักเรียนที่มีผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์  
ในระดับดี ขึ้นไประดับชั้นประถมศึกษาปีที๑่ ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓  

ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 
 

ระดับชั้น 
จ านวน 
นักเรียน 

นักเรียนที่มีผลการประเมินความสามารถในการคิด
ระดับดีขึ้นไป 

จ านวน (คน) ร้อยละ 
ประถมศึกษาปีที่ ๑ ๒๒ ๒๒ ๑๐๐ 

ประถมศึกษาปีที่ ๒ ๔๐ ๔๐ ๑๐๐ 

ประถมศึกษาปีที่ ๓ ๓๖ ๓๖ ๑๐๐ 

ประถมศึกษาปีที่ ๔ ๒๙ ๒๙ ๑๐๐ 

ประถมศึกษาปีที่ ๕ ๒๙ ๒๙ ๑๐๐ 

ประถมศึกษาปีที่ ๖ ๓๙ ๓๙ ๑๐๐ 

มัธยมศึกษาปีที่ ๑ ๓๓ ๓๒ ๙๖.๙๗ 

มัธยมศึกษาปีที่ ๒ ๓๖ ๓๕ ๙๗.๒๒ 

มัธยมศึกษาปีที่ ๓ ๓๒ ๒๘ ๘๗.๕๐ 

รวมทั้งสิ้น ๒๙๖ ๒๙๐ ๙๗.๙๗ 

เฉลี่ยร้อยละ  ๙๗.๙๗ 



 
 

ผลการประเมินสมรรถนะส าคัญของผู้เรียน 
จ านวนร้อยละของนักเรียนที่มีผลการประเมินสมรรถนะส าคัญของผู้เรียน  

ในระดับดี ขึ้นไประดับชั้นประถมศึกษาปีที๑่ ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ 
 ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 

ระดับชั้น จ านวนนักเรียน 
จ านวนนักเรียนที่ผ่านเกณฑ์สมรรถนะส าคัญ 

ของผู้เรียน ในระดับดี ข้ึนไป 
จ านวน(คน) ร้อยละ 

ประถมศึกษาปีที่ ๑ ๒๒ ๑๕ ๖๘.๑๘ 

ประถมศึกษาปีที่ ๒ ๔๐ ๔๐ ๑๐๐.๐๐ 

ประถมศึกษาปีที่ ๓ ๓๖ ๓๐ ๘๓.๓๓ 

ประถมศึกษาปีที่ ๔ ๒๙ ๒๗ ๙๓.๑๐ 

ประถมศึกษาปีที่ ๕ ๒๙ ๒๔ ๘๒.๗๖ 

ประถมศึกษาปีที่ ๖ ๓๙ ๓๗ ๙๔.๘๗ 

มัธยมศึกษาปีที่ ๑ ๓๓ ๓๓ ๑๐๐.๐๐ 

มัธยมศึกษาปีที่ ๒ ๓๖ ๓๕ ๙๗.๒๒ 

มัธยมศึกษาปีที่ ๓ ๓๒ ๓๑ ๙๖.๘๘ 

รวมทั้งสิ้น ๒๙๖ ๒๗๒ ๙๐.๗๑ 

เฉลี่ยร้อยละ ๙๐.๗๑ 

 
ผลการประเมินการอ่าน  คิดวิเคราะห์ และเขยีน 

ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ถึง มัธยมศึกษาปีที่ ๓  ปีการศึกษา  ๒๕๖๓ 

ด้านการประเมิน 
จ านวน นักเรียน

ทั้งหมด 

นักเรียนที่ได้ระดับ  ดี  ขึ้นไป 

จ านวน(คน) ร้อยละ 
การอ่าน ๒๙๖ ๒๐๗ ๖๙.๙๓ 

การคิดวิเคราะห์ ๒๙๖ ๒๕๔ ๘๕.๘๑ 

การเขียนสื่อความ ๒๙๖ ๒๐๗ ๖๙.๙๓ 

เฉลี่ย ๒๙๖.๐๐ ๒๒๒.๖๗ ๗๕.๒๓ 



 
 

ผลการทดสอบความสามารถด้านการอ่าน (Reading Test : RT) 
ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 

๑.คะแนนเฉลี่ยผลการด าเนินการทดสอบความสามารถด้านการอ่าน (Reading Test : RT) ของ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๓   

 
๒.ร้อยละของนักเรียนที่ผ่านเกณฑ์ ๕๐ %การทดสอบความสามารถด้านการอ่าน  

(Reading Test : RT) ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๓   



 
 
 

๓.เปรียบเทียบผลการด าเนินการทดสอบความสามารถด้านการอ่าน (Reading Test : RT) ของ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ตามค่าเป้าหมายของโรงเรียน 

 
ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับชาติ (National Test : NT) 

 ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3   ปีการศึกษา 2563 
 

ด้าน ปีการศึกษา 2562 ปีการศึกษา 2563 ผลต่างปี62-63 
คณิตศาสตร์ 53.84 34.7 -19.14 
ภาษาไทย 49.3 54.89 5.59 

รวม 2 ด้าน 51.57 44.8 -6.77 

 
 
 
 
 
 



 
 

ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน  (O-NET) 
ชั้นประถมศึกษาปีที่  6 และชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา  2563 

 

1. ช้ันประถมศกึษาปทีี่ 6 
 

รายวิชา 
คะแนนเฉลี่ย
ระดับโรงเรียน 

คะแนนเฉลี่ย
ระดับจังหวัด 

คะแนนเฉลี่ยระดับ
เขตพื้นที ่

คะแนนเฉลี่ย
ระดับประเทศ 

เทียบกับ
ระดับประเทศ 

ภาษาไทย 56.74 55.74 56.28 56.2 0.54 

ภาษาอังกฤษ 33.9 42.11 42.26 43.55 -9.65 

คณิตศาสตร์ 23 29.22 30.24 29.99 -6.99 

วิทยาศาสตร์ 37.79 38.23 38.59 38.78 -0.99 

เฉลี่ย 37.8575 41.325 41.8425 42.13 -4.2725 

 
กลุ่มสาระฯ ปีการศึกษา 

2561 
ปีการศึกษา 

2562 
ผลต่าง 

ปี61-62 
ปีการศึกษา 

2563 
ผลต่าง 

ปี62-63 
ภาษาไทย 52.75 46.66 -6.09 56.74 10.08 

คณิตศาสตร์ 33.82 28.04 -5.78 23 -5.04 

วิทยาศาสตร์ 40.43 31.41 -9.02 37.79 6.38 

ภาษาอังกฤษ 32.28 26.43 -5.85 33.9 7.47 

เฉลี่ยรวม 39.82 33.14 -6.69 37.86 4.72 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

2. ช้ันมัธยมศกึษาปทีี่ 3 
 

รายวิชา 
คะแนนเฉลี่ย
ระดับโรงเรียน 

คะแนนเฉลี่ย
ระดับจังหวัด 

คะแนนเฉลี่ย
ระดับเขตพื้นที่ 

คะแนนเฉลี่ย
ระดับประเทศ 

เทียบกับ
ระดับประเทศ 

ภาษาไทย 48.36 53.45 52.73 54.29 -5.93 
ภาษาอังกฤษ 24.34 33.21 28.17 34.38 -10.04 
คณิตศาสตร์ 21.47 24.91 21.64 25.46 -3.99 
วิทยาศาสตร์ 25.95 29.45 27.88 29.89 -3.94 

เฉลี่ย 30.03 35.255 32.605 36.005 -5.975 
 

กลุ่มสาระฯ 
ปีการศึกษา 

2561 
ปีการศึกษา 

2562 
ผลต่าง 

ปี61-62 
ปีการศึกษา 

2563 
ผลต่าง 

ป6ี2-63 

ภาษาไทย 53.68 54.89 1.21 48.36 -6.53 

คณิตศาสตร์ 24 26.11 2.11 21.47 -4.64 

วิทยาศาสตร์ 34.88 29.55 -5.33 25.95 -3.6 

ภาษาอังกฤษ 25.84 28.75 2.91 24.34 -4.41 

เฉลี่ยรวม 34.60 34.83 0.225 34.60 -0.225 

 
 
 
 
 
 
 



 
 

ผลการทดสอบความสามารถด้านการอ่านเขียนภาษาไทยของนักเรียน 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑-๓  ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 

๑.ผลการทดสอบความสามารถด้านการอ่าน การเขียนภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ 
จ านวนร้อยละของนักเรียนที่มีผลการทดสอบระดับพอใช้ข้ึนไป  ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 

การทดสอบ จ านวนนักเรียน ผลการทดสอบระดับพอใช้ข้ึนไป 

จ านวน ร้อยละ 
ด้านการเขียน ๒๒ ๑๗ ๘๑.๘๒ 

๒.ผลการทดสอบความสามารถด้านการอ่าน การเขียนภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒ จ านวนร้อยละ
ของนักเรียนที่มีผลการทดสอบระดับพอใช้ข้ึนไป  ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 

การทดสอบ จ านวนนักเรียน ผลการทดสอบระดับพอใช้ข้ึนไป 

จ านวน ร้อยละ 

๑.ด้านการอ่านออกเสยีง ๔๐ ๓๘ ๙๕.๐๐ 

๒.ด้านการอ่านรู้เร่ือง ๔๐ ๓๖ ๙๐.๐๐ 
สรุปผลด้านการอ่าน ๙๒.๕๐ 

๓.ด้านการเขียนค า ๔๐ ๓๒ ๘๐.๐๐ 

๔.ด้านการเขียนประโยค ๔๐ ๓๙ ๙๗.๕๐ 

๕.ด้านการเขียนเร่ือง ๔๐ ๓๘ ๙๕.๐๐ 

สรุปด้านการเขียน ๙๐.๘๓ 

 
๓.ผลการทดสอบความสามารถด้านการอ่าน การเขียนภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ จ านวนร้อยละ
ของนักเรียนที่มีผลการทดสอบระดับพอใช้ข้ึนไป  ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 

การทดสอบ จ านวนนักเรียน ผลการทดสอบระดับพอใช้ข้ึนไป 

จ านวน ร้อยละ 

๑.ด้านการอ่านออกเสยีง ๒๔ ๒๔ ๑๐๐ 

๒.ด้านการอ่านรู้เร่ือง ๒๔ ๒๔ ๑๐๐ 
สรุปผลด้านการอ่าน ๑๐๐ 

๓.ด้านการเขียนค า ๒๔ ๒๒ ๙๑.๖๗ 

๔.ด้านการเขียนเร่ือง ๒๔ ๒๔ ๑๐๐ 
สรุปด้านการเขียน ๙๕.๘๔ 



 
 

หลักฐาน ข้อมูลส าคัญที่แสดงเกียรติยศและผลงานดีเด่นของสถานศึกษา 
ครูผู้สอนได้รับรางวัลที่เก่ียวข้องกับการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 

  

 
 
 

 

 



 
 
 

 
 
 
 



 
 
 

 
 

 



 
 
 

 
 
 
 
 
 



 
 

นักเรียนได้รับรางวัลจากงานมหกรรมทางวิชาการนักเรยีน 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่นเขต ๑ 

ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๓ 
ระหว่างวันที่ ๑๔-๒๙ กันยายน ๒๕๖๓     

๑. การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง 

      
๒. การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ระดับมัธยม 
 

   
๓. การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ ์

 



 
 
๔. วาดภาพระบายสี ป.๔-๖ 

 
๕. การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี๑๑ (๖ บท) ม.๑-๓ 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
๖. การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.๑-๓ และ ป.๔-๖ 

 



 
 
๗. การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ (เขียนเร่ืองจากภาพ)  

 

 
๘. การประกวดเพลงคุณธรรม ป.๑-๓ 



 
 

 
๙. การประกวดสวดมนต์แปลภาษาอังกฤษ ม.๑-๓ 
 

    



 
 

 
๑๐. การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.๑-๓ 

 
 
 

 



 
 

 
 
 



 
 

บนัทึกการให้ความเหน็ชอบรายงานประจ าปีฯ ของคณะกรรมการสถานศกึษาข้ันพืน้ฐาน 
 
  
            รายงานประจ าปีท่ีเป็นรายงานประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๓  ฉบับนี้ 
 ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษารายงานประจ าปีท่ีเป็นรายงานประเมินคุณภาพภายในของ
สถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๓  ฉบับนี้ 
  ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษาของโรงเรียนบ้านหนองหญ้าแพรกท่าแร่           
ในคราวประชุม  ครั้งท่ี   ……/๒๕๖๔   เมื่อวันท่ี ………  เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๔   เป็นท่ีเรียบร้อย 
สามารถน าไปอ้างอิงและเผยแพร่ต่อสาธารณชนได้ 
 
 

                                                (ลงช่ือ).................... .................................................... 
                                                                   ( นางบังอร  เทวะเส ) 
                               ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐานโรงเรียนบ้านหนองหญ้าแพรกท่าแร่ 
 
 
 
 


