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 รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา  โรงเรยีนบา้นหนองแวงหนองจกิโนนตุ่น  ปกีารศึกษา 2562  ส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1  
 

 

ส่วนที่  1 
ข้อมูลพื้นฐาน 

 
          1.1 1.1 ข้อมลูทั่วไป   ข้อมลูทั่วไป     
  
 ชื่อโรงเรียนบ้านหนองแวงหนองจิกโนนตุ่น ที่ตั้ง หมู่ 1 ต าบลหนองแวง  อ าเภอพระยืน  จังหวัดขอนแก่น 
 สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1                                                                         
 โทร. 043-455537   โทรสาร  043-455537    

 e-mail-nongweang_nnn@hotmail.com                                                                                                  
website-http://school.kkzone1.go.th/nongwanggiktoon                                                                               
เปิดสอนระดับชั้นอนุบาล 1 ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  เนื้อท่ี  17 ไร่  1 งาน 61 ตารางวา   

      
     1.1.22    ข้อมูลนักเรียน  ข้อมูลนักเรียน    
         

 1.2.1  จ านวนนักเรียน ปีการศึกษา 2562  ทั้งหมด....187......คน แยกเป็น    

ชั้น 
จ านวนนักเรียน 
(10 พฤศจิกายน 2562) จ านวนห้องเรียน 

ชาย หญิง รวม 
อนุบาล 1 0 0 0 0 
อนุบาล 2 15 9 24 1 
อนุบาล 3 15 6 21 1 
รวมนักเรียนปฐมวัย 30 15 45 2 
ประถมศึกษาปีที่ 1 18 9 27 1 
ประถมศึกษาปีที่ 2 7 4 11 1 
ประถมศึกษาปีที่ 3 9 5 14 1 
ประถมศึกษาปีที่ 4 10 8 18 1 
ประถมศึกษาปีที่ 5 10 7 17 1 
ประถมศึกษาปีที่ 6 9 9 18 1 
รวมนักเรียน ป.1-6 63 42 105 6 
มัธยมศึกษาปีที่ 1 6 5 11 1 
มัธยมศึกษาปีที่ 2 8 12 20 1 
มัธยมศึกษาปีที่ 3 3 3 6 1 
รวมนักเรียน ม.1-3 17 20 37 3 
รวม นร.ทั้งหมด 110 77 187 11 

  

mailto:nongweang_nnn@hotmail.com


2 
 

 รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา  โรงเรยีนบา้นหนองแวงหนองจกิโนนตุ่น  ปกีารศึกษา 2562  ส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1  
 

 

  1.1.33    ข้อมูลครูและบุคลากร  ข้อมูลครูและบุคลากร    
         

 1.3.1  บุคลากรทั้งหมด........17.......คน  แยกตามประเภท  ดังนี้ 

ประเภท 
บุคลากร 

เพศ วุฒิการศึกษา อายุเฉลี่ย ประสบการณ์ในต าแหน่ง 

ชาย หญิง 
ต่ ากว่า 
ป.ตร ี

ป.ตร ี
สูงกว่า   
ป.ตร ี

น้อยกว่า     
30  ป ี

30 – 50 
มากกว่า 
50  ป ี

น้อยกว่า 
10 ปี 

10 – 
20 

มากกว่า 
20  ป ี

ผู้อ านวยการ   1 - - - 1 - - 1 - 1 - 
รองผู้อ านวยการ  - - - - - - - - - - - 
ข้าราชการครู  2 11 - 9 4 2 5 6 4 3 6 
พนักงานราชการ(ครู) - - - - - - - - - - - 
ครูอัตราจ้าง   1 - - 1 - 1 - - 1 - - 
พี่เลี้ยงเด็ก/ลูกจ้าง - 1 - 1 - - 1 - 1 - - 
นักการ/ ภารโรง   1 - - 1 - - - 1 - 1 - 
รวม 5 12 - 12 5 3 6 8 6 5 6 

      1.3.2   จ านวนครูที่ได้สอนตรงตามวิชาเอก ……4……คน  และคิดเป็นร้อยละ……23.53….ของครูทั้งหมด 
      1.3.3   ในรอบปีการศึกษา 2562 มีครูได้รับการพัฒนาในรูปแบบการอบรมสัมมนาในวิชาที่สอน 

           ด้วยระบบคูปองการศึกษา  จ านวน...........4...........คน  คิดเปน็ร้อยละ....23.53..... ของครูทั้งหมด 
      1.3.4  ผู้อ านวยการสถานศึกษา ชื่อ นายสมคิด  กัญญพันธ์   อายุ....53.........ป ี

         วุฒิการศึกษาสูงสุด....การบริหารการศึกษา...ด ารงต าแหน่งผู้บริหารโรงเรียนนี้เมื่อ 2 พฤศจิกายน 2561 
               รวม....1....ปี 

                * หมายเหตุ   ครูทั้งหมด   หมายถึง  ครูปฏิบัติการสอน ท้ังที่เป็นข้าราชการครู พนักงานราชการและครูอัตราจ้าง                            

1.4  ค าขวัญ  : น าหน้าวิชาการ ประสานชุมชน ฝึกฝนวินัย ร่วมใจพัฒนา รักษาสิ่งแวดล้อม                                            
น้อมน าเศรษฐกิจพอเพียง  

1.5 ปรัชญา : ความรู้ คู่คุณธรรม  
 

1.6 สีประจ าโรงเรียน : ขาว- แดง 
 

1.7  ประวัติโรงเรียน               
  โรงเรียนบ้านหนองแวงหนองจิกโนนตุ่น  เดิมชื่อว่าโรงเรียนประชาบาลวัดสว่างแวงฮี ซึ่งในสมัยก่อน

นั้นได้อาศัยวัดเป็นสถานที่ให้การศึกษา ท าการสอนระดับชั้นเตรียมประถม 2 ปี ในขณะแรกตั้งโรงเรียนมี
นักเรียนอยู่ประมาณ 70-80 คน  มีครูท าการสอนอยู่  3 ท่าน  ในกาลต่อมา   จึงได้ย้ายโรงเรียนจากวัดสว่าง
แวงฮ ี มาท าการเรียนการสอนสถานที่ แห่งใหม่ และอาคารหลังใหม่  เมื่อวันที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2482  โดย
เปลี่ยนชื่อเป็นโรงเรียนบ้านหนองแวงหนองจิกโนนตุ่น (หนองแวงวิทยาคาร) ต าบลบ้านโต้น อ าเภอพระยืน  
จังหวัดขอนแก่น              

ในวันที่ 1 มกราคม  2526  ผู้ใหญ่บ้านและราษฎรทั้ง 3 หมู่บ้านได้มีมติพร้อมเพรียงกันขอเปลี่ยนชื่อ
เป็นโรงเรียนบ้านหนองแวงหนองจิกโนนตุ่น ในสมัยที่นายทองม้วน ค าสุต เป็นผู้บริหารโรงเรียน คือต าแหน่ง                
อาจารย์ใหญ่  ระดับ 6  จนท่านเกษียณอายุราชการปี 2532  ต่อจากนั้นก็มีผู้ด ารงต าแหน่งครูใหญ่สืบต่อ
ประกอบด้วย                                                                                                                                           
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1. นายสมศักดิ์   โสรถาวร       ต าแหน่งครูใหญ่  พ.ศ. 2532 -  2543                                                               
2. นายเสกสรร   ลุนบง          (รักษาการในต าแหน่งครูใหญ่) พ.ศ. 2543 -2544    
3. นายบุญไกร  แสงสุวรรณ     ต าแหน่งผู้อ านวยการโรงเรียน   พ.ศ. 2544 -2551                                          
4. นายอร่าม   ลอยคลัง          ต าแหน่งผู้อ านวยการโรงเรียน  พ.ศ. 2551 -2554                      

  5. นายสุพจน์   กองทุน          ต าแหน่งผู้อ านวยการโรงเรียน   พ.ศ. 2554 -2561  
  6. นายสมคิด  กัญญพันธ์  ต าแหน่งผู้อ านวยการโรงเรียน   พ.ศ. 2561  ถึงปัจจุบัน  

1.8 วิสัยทัศน์ 
     ภายในปี 2565  โรงเรียนบ้านหนองแวงหนองจิกโนนตุ่น เป็นโรงเรียนต้นแบบ  ครู นักเรียน                    
มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา  บริหารจัดการยึดหลักธรรมมาภิบาล น้อมน าปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงสู่การเรียนรู้ภาษาจีนกลาง  

     1.9 พันธกิจ 
1) จัดกิจกรรมส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความรู้และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามหลักสูตรสถานศึกษา 
2) จัดกิจกรรมส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง 
3) พัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
4) จัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนอย่างหลากหลายและใช้แหล่งเรียนรู้อย่างรู้ค่า 
5) ส่งเสริมให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
6) จัดกิจกรรมที่ส่งเสริมอัตลักษณ์ “ยิ้มไหว้ ทักทายเป็น” และเอกลักษณ์ ของโรงเรียน                              

“ สถานศึกษาพอเพียง”     ให้โดดเด่น  
7)  พัฒนาคุณภาพสถานศึกษาตามแนวทางปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่ 2 
8) พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ 

1.10  อัตลักษณ์ของโรงเรียน  “ยิ้มไหว้ ทักทายเป็น ” 

  1.11  เอกลักษณ์ ของโรงเรียน “สถานศึกษาพอเพียง” 

1.12  Best   practice  
          สถานศึกษาแบบอย่างการจัดการเรียนรู้และบริหารจัดการตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง 

 

1.13  เปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล 1 ถึงระดับมัธยมศึกษาปีท่ี 3 

1.14  พื้นที่บริการ  

 

หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน 
1 บ้านหนองแวง ต าบลหนองแวง    อ าเภอพระยืน   จังหวัดขอนแก่น  
5 บ้านหนองจิก ต าบลหนองแวง   อ าเภอพระยืน   จังหวัดขอนแก่น  
4 บ้านโนนตุ่น ต าบลหนองแวง   อ าเภอพระยืน   จังหวัดขอนแก่น  
7 บ้านหนองแวง ต าบลหนองแวง   อ าเภอพระยืน  จังหวัดขอนแก่น  
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                                              ส่วนที่ 2 
                          ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา 

 
 
 

 

       ผลการประเมินตนเองตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับปฐมวัย 
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของเด็ก 
 

1. ระดับคุณภาพ : ยอดเยี่ยม 

2. วิธีการพัฒนา ข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ ที่สนับสนุนผลการประเมินตนเอง 

  2.1 วิธีการพัฒนา 
โรงเรียนบ้านหนองแวงหนองจิกโนนตุ่น มีกระบวนการพัฒนาเด็กที่หลากหลาย ส่งเสริมให้เด็ก                  

มีพัฒนาการด้านร่างกาย แข็งแรง  มีสุขนิสัยที่ดี และดูแลความปลอดภัยของตนเองได้ โรงเรียนจัดให้เด็กได้รับ
ประทานอาหารที่สะอาด ถูกสุขลักษณะ ปริมาณเหมาะสมตามวัย มีก ารควบคุมดูแลให้ เด็กดื่มนม                  
เป็นประจ่าทุกวัน อย่างสม่่าเสมอ มีการชั่งน ่าหนัก วัดส่วนสูง ภาคเรียนละ 2 ครั ง มีกิจกรรมออกก่าลังกาย             
หนา้เสาธงก่อนเข้าเรียนทุกวัน จัดหาอุปกรณ์ ซ่อมแซมสนามเด็กเล่นให้มีความปลอดภัย สะดวก พร้อมใช้งานอยู่
ตลอดเวลา ไม่มีจุดที่เป็นอันตราย มีกฎ กติกา ข้อตกลงในการดูแลตนเองให้ปลอดภัย หลีกเลี่ยงจากอันตราย               
มีการให้ความรู้แก่เด็ก เกี่ยวกับโรคติดต่อในชุมชน โรคติดต่อจากการอยู่ร่วมกัน อุบัติเหตุที่ จะเกิดขึ นได้                    
ในชีวิตประจ่าวัน มีการรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด  มีการจัดกิจกรรมเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพ เพ่ือส่งเสริมพัฒนาการด้าน
ร่างกายให้กับเด็ก และได้รับความร่วมมือจากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต่าบลหนองแวง ในการดูแลส่งเสริมสุขภาพอนามัย
ของเด็ก นอกจากนี ยังมีการส่งเสริมให้เด็กได้เล่นกีฬาตามความสามารถ สนับสนุนให้เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา
ภายใน และในระดับกลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา  มีการจัดกิจกรรมเรียนรู้สู่โลกกว้าง เพ่ือส่งเสริมให้
เด็กมีพัฒนาการด้านสังคม ช่วยเหลือตนเอง เป็นสมาชิกท่ีดีของสังคม  มีวินัยในตนเอง   มีสัมมาคารวะกับผู้ใหญ่ 
มีมารยาทที่ดี ยิ ม ไหว้ ทักทาย ตามอัตลักษณ์ของโรงเรียน ช่วยเหลือตนเองในการปฏิบัติกิจวัตรประจ่าวัน 
สามารถรับประทานอาหารด้วยตนเองและมีมารยาทในการรับประทานอาหาร รู้จักดูแลรักษาความสะอาด ทั ง
ภายในและนอกห้องเรียน โดยการจัดกิจกรรมแบ่งเขตพื นที่รับผิดชอบ รู้จักช่วยเหลือ แบ่งปันเพ่ือน ในห้องเรียน 
ท่างานร่วมกับเพ่ือน  ๆได้ โดยการใช้กิจกรรมกลุ่มในการจัดประสบการณ์ การเรียนรู้ รู้จักเก็บของเล่น สิ่งของ
เครื่องใช้ ของตน และของส่วนรวม ปลูกฝังให้นักเรียนรู้จักประเพณีวัฒนธรรม ด้วยกิจกรรมอนุรักษ์วัฒนธรรม
ไทย   รู้จักทดแทนบุญคุณพ่อ แม่ ครู  เช่น กิจกรรมวันส่าคัญทางชาติ   กิจกรรมวันส่าคัญทางพระพุทธศาสนา เช่น วัน
พ่อ วันแม่ วันไหว้ครู วันเข้าพรรษา วันลอยกระทง  เป็นต้น ส่งเสริมพัฒนาการด้านอารมณ์ จิตใจ ปลูกฝังให้เด็ก
มีความซื่อสัตย์สุจริต ไม่เอาสิ่งของของผู้อ่ืนมาเป็นของตน มีความอดทน มีความมั่นใจ กล้าพูด  กล้าแสดงออก 
ยิ มแย้มแจ่มใส มีการจัดกิจกรรมทางด้านศิลปะ ดนตรี   ให้นักเรียนได้วาดภาพ ระบายสี เพ่ือสร้างจินตนาการ
และมีอารมณ์ผ่องใส ให้เด็กได้ท่ากิจกรรมด้วยความสนุกสนาน มีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับเพื่อน ทั งในและนอกห้องเรียน 
โดยครูได้ด่าเนินการจัดประสบการณ์การเรียนการสอนตามแผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ และมีการจัดกิจกรรมร้อง 
เล่น เต้น อ่าน ให้เด็กได้แสดงออกตามศักยภาพของตน  โรงเรียนได้ส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการด้านสติปัญญา  
สื่อสารได ้ มีทักษะการคิดพื นฐาน และแสวงหาความรู้ได้  โดยการเข้าร่วมโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยแห่ง
ประเทศไทย ท่าให้เด็กได้ฝึกปฏิบัติการทดลอง การสังเกต มีความคิดสร้างสรรค์  รู้จักแก้ปัญหา  มีการจัดการเรียน
การสอนแบบมอนเตสซอรี      มีการจัดกิจกรรมโครงงานเพ่ือการเรียนรู้  โดยส่งเสริมให้เด็กมีความสนใจเรียนรู้สิ่ง
ต่างๆ รอบตัว  กล้าซักถามเพ่ือค้นหาค่าตอบ มีการจัดกิจกรรมส่งเสริมรักการอ่าน เพ่ือส่งเสริมให้เด็กมีทักษะทาง
ภาษา มีนิสัยรักการอ่าน ส่งเสริมให้เด็กอ่านนิทานและเล่านิทานที่ตนเองอ่านให้ครูและเพ่ือนฟัง  มีการส่งเสริม
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สนับสนุนให้เด็กเข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันทักษะทางวิชาการในระดับต่างๆ  มีการสร้างสรรค์ผลงานด้านศิลปะ
โดยการวาดภาพระบายสี การตัด ฉีก ตัด ปะ ส่งเสริมให้เด็กได้เสนอผลงานด้วยภาษาที่เหมาะสมตามวัย  ได้จัดโครงการ
ส่งเสริมพัฒนาทักษะภาษาจีนกลาง (โรงเรียนสามภาษาสู่อาเซียน) โดยครูผู้สอนสอดแทรกภาษาจีนในหน่วยการ
จัดประสบการณ์ให้เด็กได้พูดสื่อสาร ร้องเพลง เพ่ือส่งเสริมให้เด็กกล้าแสดงออก เช่น การกล่าวค าทักทาย 
ขอบคุณ  ลาก่อนเป็นภาษาจีนกลาง รวมถึงการเรียนรู้ค าศัพท์หมวดต่างๆจัดกิจกรรมการเรียนรู้นอกห้องเรียน
เพ่ือให้เด็กได้ปฏิสัมพันธ์กับบุคคลภายนอก เรียนรู้นอกสถานที่ แก้ปัญหาในสถานการณ์จริง 
 

     2.2  ข้อมูล เอกสาร หลักฐาน ที่สนับสนุนผลการประเมินตนเอง  
ข้อมูลพัฒนาการด้านร่างกาย   
      เด็กมีพัฒนาด้านร่างกาย แข็งแรงมีสุขนิสัยที่ดี และดูแลความปลอดภัยของตนเอง ร้อยละ 98.41

สังเกตได้จากเด็กมีน้ าหนักและส่วนสูง ตามเกณฑ์ที่ก าหนด มีสุขภาพอนามัยและสุขนิสัยที่ดี สามารถเคลื่อนไหว
ร่างกายได้อย่างคล่องแคล่ว ประสานสัมพันธ์และทรงตัวได้  โดยใช้มือและตาประสานสัมพันธ์กัน  ดูแล ป้องกัน
ตนเองและเพ่ือนร่วมชั้นได้อย่างความปลอดภัย                     

 ข้อมูลพัฒนาด้านอารมณ์  จิตใจ  
  เด็กมีพัฒนาการด้านอารมณ์ จิตใจ  ควบคุม และ  แสดงออกทางอารมณ์ ร้อยละ 98.37  สังเกต

ได้จากการกล้าพูด กล้าแสดงออก รู้จักเข้าแถวรอคิวในการรับประทานอาหาร รู้จักหน้าที่รับผิดชอบ ตามที่ได้รับ
มอบหมายทั้งในและนอกห้องเรียน  ตามเขตพ้ืนที่รับผิดชอบ ร่าเริง แจ่มใส  
           ข้อมูลพัฒนาการด้านสังคม   

  เด็กมีผลการประเมินพัฒนาด้านสังคม สามารถช่วยเหลือตนเอง และเป็นสมาชิกที่ดีของสังคม  
ร้อยละ 98.21  สังเกตได้จากการช่วยเหลือตนเองในการปฏิบัติกิจวัตรประจ าวัน   รู้จักเก็บสิ่งของเครื่องใช้                 
ทั้งของส่วนตัวและส่วนรวม สามารถปฏิบัติตนเป็นผู้น าและผู้ตามได้เหมาะสมกับสถานการณ์ รู้จักยิ้ม ทักทาย        
อยู่เป็นนิจ อยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข 

 

            ข้อมูลพัฒนาการด้านสติปัญญา   
   เด็กมีพัฒนาการด้านสติปัญญา สื่อสารได้   มีทักษะการคิดพ้ืนฐาน และแสวงหาความรู้ ได้                    

คิดเป็นร้อยละ 97.27 สังเกตได้จากเด็กสามารถสื่อสารได้  มีทักษะการคิดพ้ืนฐาน และแสวงหาความรู้ได้ 
สนทนาโต้ตอบและเล่าเรื่องให้ผู้อ่ืนเข้าใจได้  สามารถตั้งค าถามในสิ่งที่ตนเองสนใจหรือสงสัยและพยายามค้นหา
ค าตอบ  อ่านนิทานและเล่าเรื่องที่ตนเองอ่านได้เหมาะสมกับวัย มีความสามารถในการคิดรวบยอด การคิด
แก้ปัญหาและสามารถตัดสินใจเรื่องง่ายๆได้ทางวัฒนธรรมไทย 

  เอกสาร/หลักฐาน 
- แผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา   
- แผนปฏิบัติการประจ าปี   
- รายงานกิจกรรม/โครงการ  
- แบบประเมินและผลการประเมินพัฒนาการผู้เรียนทั้ง 4 ด้าน   
- ข้อมูลนักเรียนรายบุคคล  
- แบบวิเคราะห์นักเรียนรายบุคคล  
- สมุดประจ าตัวเด็กปฐมวัย  
- แบบบันทึกการตรวจสุขภาพ /แบบบันทึกการดื่มนม/การแปรงฟัน  
- แบบบันทึกการชั่งน้ าหนัก-วัดส่วนสูง/ภาวะโภชนาการ 
-  
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3. จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา  และแผนการพัฒนาคุณภาพให้สูงข้ึน 
3.1  จุดเด่น   เด็กมีร่างกายเติบโตตามวัย มีน ่าหนักส่วนสูงตามเกณฑ์ มีทักษะการเคลื่อนไหวตามวัย 

สามารถดูแลสุขภาพและหลีกเลี่ยงต่อสภาวะที่เสี่ยงต่ออุบัติเหตุภัย และสิ่งเสพติด มีคุณธรรม จริยธรรม 
ค่านิยมท่ีพึงประสงค์  มีจิตส่านึกในการอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม ท่างานร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข  
มีอารมณ์แจ่มใส ร่าเริง สนุกสนาน  ร่วมกิจกรรมอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขมีสติปัญญาเรียนรู้ได้ตาม
กิจกรรมประจ่าวันอย่างดี 

 

    3.2 จุดที่ควรพัฒนา   
- ด้านการมีความคิดรวบยอด การแก้ปัญหาที่เกิดจากการอ่าน 
- การท่ากิจกรรมส่งเสริมสติปัญญาให้เหมาะสมตามวัย 

     - การพัฒนา ปลูกฝังในเรื่องสุขนิสัยที่ดี  
  

    3.3  แผนการพัฒนาคุณภาพที่ยกระดับให้สูงข้ึน 
          โรงเรียนได้ด าเนินการโครงการในแผนปฏิบัติการประจ าปี เพื่อพัฒนาคุณภาพเด็ก ดังนี้ 

1) โครงการสุขภาพดีถ้วนหน้า   เพ่ือส่งเสริมพัฒนาการด้านร่างกายของเด็กปฐมวัยให้มีสมรรถภาพ
ทางกายตามเกณฑ์มาตรฐาน 

2)  โครงการคุณธรรมน าชีวิต  เพ่ือส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการด้านอารมณ์และจิตใจสมวัย 
3)  โครงการพัฒนาทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง    
4)  โครงการความสัมพันธ์กับชุมชน  เพ่ือส่งเสริมให้ผู้เรียนมีพัฒนาการด้านสังคมและอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้

อย่างมีความสุข 
5)  โครงการนักวิทยาศาสตร์น้อย  เพ่ือส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการด้านสติปัญญาตามมาตรฐานการศึกษา  
6)  โครงการจัดการเรียนการสอนแบบมอนเตสซอรี  เด็กปฐมวัยมีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21                  

มีทักษะการคิด วิ เคราะห์และได้รับการพัฒนาด้านร่างกาย ด้านอารมณ์จิตใจ ด้านสังคม                     
ด้านสติปัญญา มีวินัย และพื นฐานด้านภาษา 
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มาตรฐานที่ 2  กระบวนการบริหารและการจัดการ 

1. ระดับคุณภาพ :  ยอดเยี่ยม 

2. วิธีการพัฒนา ข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ ที่สนับสนุนผลการประเมินตนเอง 

        2.1 วิธีการพัฒนา 

          การจัดการศึกษาปฐมวัยของโรงเรียนบ้านหนองแวงหนองจิกโนนตุ่น ได้มีการก าหนดเป้าหมาย 
วิสัยทัศน์ และพันธกิจของสถานศึกษาไว้อย่างชัดเจน  มีองค์ประกอบที่ส าคัญเพ่ือที่จะขับเคลื่อนการศึกษาระดับ
ปฐมวัยได้แก่  การพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัย ได้มีการพัฒนา
หลักสูตรการศึกษาปฐมวัยให้สอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่น  พิจารณาจากวัยของเด็ก  ประสบการณ์ของเด็ก 
โดยเป็นหลักสูตรที่มุ่งพัฒนาเด็กทุกด้าน  ทั้งด้านร่างกาย  อารมณ์จิตใจ สังคม  และสติปัญญา  เพ่ือให้ผู้เรียนมีความสุขในการ
เรียนรู้  มีการพัฒนาครูและบุคลากรให้มีศักยภาพ  ส าหรับด้านระบบกลไก  การเสริมสร้างความตระหนักรับรู้  
และความเข้าใจการจัดการศึกษาปฐมวัย  โดยให้ผู้มีส่วนร่วมทุกฝ่ายได้มีบทบาทในการมีส่วนร่วมการจัด
การศึกษา  โดยให้มีการประสานความร่วมมือเพ่ือร่วมกันพัฒนาผู้เรียนตามศักยภาพ 
    โรงเรียนบ้านหนองแวงหนองจิกโนนตุ่น ได้จัดสิ่งอ านวยความสะดวกที่จ าเป็นซึ่งเอ้ือประโยชน์               
และอ านวยความสะดวกต่อการพัฒนาเด็ก  ทั้งด้านร่างกาย  อารมณ์และจิตใจ  สังคม  และสติปัญญา คือ                
จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพที่เอ้ือต่อการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพและจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือ
สนับสนุนการบริหารจัดการเพ่ือการจัดการเรียนรู้  เช่น  จัดให้มีคอมพิวเตอร์พร้อมจอทีวี เพ่ือให้ครูได้จัด
กิจกรรมการเรียนการสอนและให้ครูได้ศึกษาหาข้อมูลทางโลกออนไลน์เพ่ือน ามาใช้ประโยชน์ต่อการจัดการสอน  
จัดให้มีอุปกรณ์  ของเล่น  ของใช้  เครื่องนอน  เครื่องอ านวยความสะดวกต่างๆ  ให้พอเพียงกับเด็ก  โดยจัดให้เหมาะสม  
สะอาด  ปลอดภัย  ให้มีมุมหนังสือที่จ าเป็นต่อพัฒนาการของเด็ก  ให้เพียงพอและเหมาะสมกับวัย  จัดให้มี
เครื่องเล่นสนาม  เล่นทราย ที่เหมาะสมปลอดภัย  จัดให้มีพ้ืนที่ส าหรับแปรงฟัน  ล้างมือ ท าความสะอาดร่างกาย 
ห้องน้าห้องส้วม  พร้อมอุปกรณ์ที่จ าเป็นและเหมาะสมกับเด็ก มีหลักสูตรปฐมวัยที่ยืดหยุ่นและสอดคล้องกับ
หลักสูตรสถานศึกษาเป็นรูปแบบการจัดประสบการณ์ที่ก่อให้เกิดการเตรียมความพร้อม  เน้นการเรียนรู้ผ่านการ
เล่นและการลงมือปฏิบัติด้วยตนเอง  สอดคล้องกับวิถีชีวิตของครอบครัว  ชุมชน  และท้องถิ่นจัดครูที่เหมาะสม
กับการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ คือมีครูประจ าการที่จบการศึกษาปฐมวัย   และมีครูที่ผ่านการอบรมทางด้าน
การดูแลเด็กปฐมวัย พร้อมทั้งส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมเพ่ือพัฒนาศักยภาพอย่างต่อเนื่องrพัฒนาคุณภาพครู
ด้านการศึกษาปฐมวัยอย่างต่อเนื่อง  ซึ่งส่งผลให้ครดู้านการศึกษาปฐมวัยทุกคนล้วนมีความรู้ความสามารถในการ
วิเคราะห์และออกแบบหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัย  มีทักษะในการจัดประสบการณ์และการประเมินพัฒนาการ
เด็กเป็นรายบุคคล  มีประสบการณ์ในการออกแบบการจัดกิจกรรม  ทักษะการสังเกต และการปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับ
เด็กและผู้ปกครองมีการจัดสภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกห้องเรียนที่ค านึงถึงความปลอดภัยของผู้เรียน  
ส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้ทั้งแบบรายบุคคลและรายกลุ่ม  มีมุมประสบการณ์และสื่อการเรียนรู้ที่หลากหลายที่ได้จาก
ธรรมชาติหรือสื่อในชุมชน  มุ่งเน้นให้เกิดการเรียนรู้แบบเรียนปนเล่นมีความสุขในการเรียนรู้   มีสื่อเทคโนโลยีใช้
ในการสืบเสาะหาความรู้ มีการจัดสิ่งอ านวยความสะดวกให้บริการด้านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ อุปกรณ์เพ่ือ
สนับสนุนการจัดประสบการณ์เพ่ือพัฒนาครูอย่างเพียงพอและทั่วถึง มีการก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาที่
สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาปฐมวัย  และอัตลักษณ์ที่สถานศึกษาก าหนด  มีการจัดท าแผนการจัดประสบการณ์ที่
สอดคล้องกับมาตรฐานตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย  มีการประเมินผลตรวจสอบคุณภาพภายในสถานศึกษา  
ติดตามผลการด าเนินงานและจัดท ารายงานผลการประเมินตนเองประจ าปี  มีการน าผลการประเมินไปปรับปรุงพัฒนาคุณภาพ
สถานศึกษา  โดยทุกฝ่ายมีส่วนร่วม  พร้อมทั้งรายงานผลการประเมินตนเองให้หน่วยงานต้นสังกัดอย่างต่อเนื่อง 
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   2.2 ข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ ที่สนับสนุนผลการประเมินตนเอง 
มีหลักสูตรครอบคลุมพัฒนาการทั้ง 4 ด้าน สอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่น  โรงเรียนมีหลักสูตร

ปฐมวัยสอดคล้องกับหลักสูตรสถานศึกษาเป็นรูปแบบการจัดประสบการณ์ที่ก่อให้เกิดการเตรียมความพร้อม  
เน้นการเรียนรู้ผ่านการเล่นและการลงมือปฏิบัติด้วยตนเอง  สอดคล้องกับวิถีชีวิตของครอบครัว  ชุมชน  และ
ท้องถิ่น จากโครงการส่งเสริมการจัดการศึกษาตามหลักสูตรสถานศึกษา  ระดับปฐมวัย   
 

จัดครูให้เพียงพอกับชั้นเรียน   มีครูประจ าการที่จบการศึกษาปฐมวัย โดยมีสัดส่วนครูที่เหมาะสมกับ
จ านวนของเด็ก และมีใบประกอบวิชาชีพครูทุกคน ครูมีคุณสมบัติเหมาะสมและความรู้ความสามารถ                  
กับภาระงานที่รับผิดชอบ โดยก าหนดภาระงานครูอย่างชัดเจน 

 

          ส่งเสริมให้ครูมีความเชี่ยวชาญด้านการจัดประสบการณ์   มีการจัดครูผู้สอนที่เหมาะสมกับการจัด
ประสบการณ์การเรียนรู้ คือมีครูประจ าการที่จบการศึกษาปฐมวัย โดยส่งบุคคลากรเข้ารับการอบรมเพ่ือพัฒนา
ศักยภาพอย่างต่อเนื่อง  ครูทุกคนได้รับการส่งเสริมให้มีความรู้ ประสบการณ์ จากการจัดชุมชนการเรียนรู้ทาง
วิชาชีพ (PLC) เพ่ือน าความรู้ แนวคิดมาใช้ในการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ให้มีคุณภาพ สามารถพัฒนาการจัด
ประสบการณ์เรียนรู้ที่ส่งเสริมพัฒนาการให้แก่เด็กได้จริง 

 

จัดสภาพแวดล้อมและสื่อเพื่อการเรียนรู้  อย่างปลอดภัย  และเพียงพอ  มีการจัดกิจกรรม
สภาพแวดล้อม ภายในและภายนอกห้องเรียนที่ เอ้ือต่อการเรียนรู้ของเด็ก มีการตรวจสอบสภาพของห้องเรียน 
และสิ่งของเครื่องใช้ของเด็ก เช่น ความปลอดภัยของสนามเด็กเล่น   สภาพห้องน้ าส่งผลให้มีสภาพแวดล้อมที่
เหมาะสม ปลอดภัย และเอ้ือต่อการเรียนรู้  ส่งเสริมสุขภาพอนามัย ป้องกันตนจากโรค การเจ็บป่วยพ้ืนฐาน              
จัดให้เด็กได้เรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน และนอกโรงเรียน   
 

ให้บริการสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนรู้เพื่อสนับสนุนการจัดประสบการณ์       
โรงเรียนมีห้องเรียนปฐมวัย ที่มีการจัดมุมประสบการณ์ เพ่ือ สนับสนุนการเรียนรู้ของเด็กได้ครบถ้วน 

โดยมีมุมต่าง ๆ ได้แก่ มุมหนังสือ มุมวิทยาศาสตร์ มุม บทบาทสมมติ มุมสร้างสรรค์ มุม บล็อก มุมเกมการศึกษา 
มุมภาษา  รวมทั้งมีการสนับสนุนสื่อ ที่เหมาะสมกับวัยของเด็ก เพ่ือส่งเสริมให้เด็กได้เรียนรู้วิธีการ สืบค้นข้อมูล 
และฝึกใช้สื่อเทคโนโลยีในการน าเสนอและสร้างสรรค์ผลงาน 
 

มีระบบบริหารคุณภาพที่เปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วม   โรงเรียนและครูจัดโครงการ/ 
กิจกรรมที่ส่งเสริมพัฒนาการของเด็ก และการมีส่วนร่วมของบุคคลที่เกี่ยวข้องตามพันธกิจของ โรงเรียน  เช่น                 
มีการจัดโครงการกีฬาสี  กิจกรมวันส าคัญทางศาสนา  กิจกรรมนิทรรศการแฟ้มผลงาน (open house)  
โครงการปฐมนิเทศผู้ปกครอง  
           เอกสาร/หลักฐาน 

- หลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัย  พุทธศักราช 2560 
- แผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา   
- แผนปฏิบัติการประจ าปี   
- รายงาน สรุป โครงการ/กิจกรรม  
- เกียรติบัตร/ภาพถ่าย 
- หลักฐานการใช้ห้องคอมพิวเตอร์ 
- ตารางกิจกรรม(ผนวกกิจกรรมกลางแจ้ง) 
- สื่อในห้องเรียน 
- ห้องปฏิบัติการ 
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- รายงานผลการประเมินตนเอง 
- การนิเทศติดตาม 
- บันทึกการประชุม 
- รายงานการอบรมของครู 
- ผลงาน/ชิ้นงาน 

3. จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา  และแผนการพัฒนาคุณภาพให้สูงข้ึน 
 3.1  จุดเด่น   

- มีหลักสูตรครอบคลุมพัฒนาการทั้ง 4 ด้าน สอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่น 
- การจัดสิ่งอ านวยความสะดวกให้บริการด้านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ อุปกรณ์เพ่ือสนับสนุนการจัด

ประสบการณ ์
- ครูเพียงพอต่อชั้นเรียน 
- ครูได้รับการพัฒนาด้านวิชาชีพ 

 

 3.2 จุดที่ควรพัฒนา   
จดัท าคู่มือประกันคุณภาพของสถานศึกษา เพ่ือแนะนาแนวทาง และสร้างความเข้าใจให้แก่ครูในการดา

เนินการประกันคุณภาพการศึกษาให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น 
- ส่งเสริมให้ครูมีความเชี่ยวชาญด้านการจัดประสบการณ์ 
- จัดสภาพแวดล้อมและสื่อเพ่ือการเรียนรู้ อย่างปลอดภัย และพอเพียง 
- ก าหนดแผนการพัฒนาครูอย่างชัดเจน  

    3.3 แผนการพัฒนาคุณภาพที่ยกระดับให้สูงข้ึน                                                                                
              โรงเรียนได้ด าเนินการโครงการในแผนปฏิบัติการประจ าปี เพ่ือพัฒนาด้านกระบวนการบริหารและ

จัดการของโรงเรียนดังนี้ 
1)  โครงการพัฒนาศักยภาพครู  ส่งเสริมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้ปฏิบัติงานอย่างมี

ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 
          2)  โครงการประกันคุณภาพภายใน  เพ่ือให้สถานศึกษามีระบบการประกันคุณภาพภายในที่เข้มแข็งมี

ประสิทธิภาพ 
3)  โครงการส่งเสริมพัฒนาหลักสูตรปฐมวัย  เพ่ือให้สถานศึกษามีการจัดการศึกษาตามหลักสูตรระดับ  

ปฐมวัย 
4)  โครงการบริหารจัดการโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน 

          5)  โครงการส่งเสริมกิจกรรมผู้เรียนบรรลุตามเป้าหมายวิสัยทัศน์ ปรัชญา และจุดเน้นของสถานศึกษา
เพ่ือพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียนตามปรัชญา วิสัยทัศน์และจุดเน้นของการศึกษา
ปฐมวัย 

          6)  โครงการพัฒนาทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง    
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มาตรฐานที่ 3  การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นส าคัญ 

1. ระดับคุณภาพ :  ยอดเยี่ยม 

2. วิธีการพัฒนา ข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ ที่สนับสนุนผลการประเมินตนเอง 

        2.1 วิธีการพัฒนา 

  จัดการศึกษาปฐมวัยมุ่งเน้นความส าคัญของการพัฒนาการในทุกๆ ด้าน  ทั้งทางด้านร่างกาย   อารมณ์
จิตใจ   สังคม และสติปัญญา  มีความรู้  คุณธรรม  จริยธรรม  และวัฒนธรรมในการด ารงชีวิต ซึ่งเป็นการจัด
ประสบการณ์การเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  เพ่ือสามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างเป็นสุข  ภายใต้ค าว่า ดี เก่ง 
มีสุข ประสบการณ์ในรูปแบบบูรณาการการเรียนรู้ แบบเรียนผ่านเล่น เพ่ือให้เด็กได้ประสบการณ์ตรง เกิดการ
เรียนรู้และมีการพัฒนาทั้งทางด้านร่างกาย  อารมณ์จิตใจ  สังคม และสติปัญญา ซึ่งสามารถยืดหยุ่นได้ความ
เหมาะสมและสอดคล้องกับหลักสูตรปฐมวัย ทั้งในห้องเรียนและนอกห้องเรียน  มีการใช้สื่อและเทคโนโลยีที่
เหมาะสมกับวัย  จัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่ครอบคลุมพัฒนาการในทุกๆด้านให้เหมาะสมกับวัย  ดังนี้ ด้าน
ร่างกาย พัฒนาการเคลื่อนไหวทางร่างกาย เด็กเคลื่อนไหวอย่างเหมาะสมตามจินตนาการเพ่ือให้ร่างกายทุกส่วน
ทั้งกล้ามเนื้อมัดใหญ่มัดเล็กให้ท างานอย่างมีประสิทธิภาพด้านอารมณ์ จิตใจ เด็กมีพัฒนาการด้านอารมณ์
ความรู้สึกได้อย่างเหมาะสม รู้จักยับยั้งชั่งใจ รู้จักการรอคอย กล้าแสดงออก ช่วยเหลือแบ่งปันมีความรับผิดชอบ
ด้านสังคม เด็กช่วยเหลือตัวเองในการปฏิบัติกิจวัตรประจ าวันได้  มีวินัยในตนเอง เล่นร่วมกับผู้อ่ืนได้ มีสัมมา
คารวะต่อผู้ใหญ่ด้านสติปัญญา มีความคิดร่วมยอด รู้จักการแก้ปัญหา สื่อสารและมีทักษะความคิดพ้ืนฐาน
แสวงหาความรู้ได้อย่างเหมาะสมตามวัย จัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่ส่งเสริมให้เด็กได้ประสบการณ์โดยตรง  
จากการเรียนผ่านการเล่น โดยลงมือปฏิบัติจริงด้วยตนเองและการเรียนรู้รายกลุ่ม  เพ่ือก่อให้เกิดความมีน้ าใจ  
ความสามัคคี  การแบ่งปัน  และการรอคอย  เพ่ือส่งผลให้เด็กเกิดการเรียนรู้ได้อย่างมีความสุข จัดบรรยากาศใน
ชั้นเรียนที่ส่งเสริมความสนใจให้แก่ผู้เรียน  ชั้นเรียนมีบรรยากาศเต็มไปด้วยความอบอุ่น  ความเห็นอกเห็นใจมี
ความเอ้ือเผื่อเผื่อแต่ต่อกันและกัน  ซึ่งเป็นแรงจูงใจภายนอกที่กระตุ้นให้ผู้เรียนรักการอยู่ร่วมกันในชั้นเรียน  และ
ปลูกฝังคุณธรรม  จริยธรรม ให้แก่เด็กนักเรียนห้องเรียนมีบรรยากาศ แจ่มใส สะอาด กว้างขวางพอเหมาะ มีมุม
ส่งเสริมประสบการณ์การเรียนรู้   มีการตกแต่งห้องเรียนให้สดใส  และมีสื่อการเรียนรู้ที่เ อ้ือต่อการจัด
ประสบการณ์การเรียนการสอน การประเมินพัฒนาการของเด็กปฐมวัย จากการจัดประสบการณ์การเรียนรู้  
และการจัดกิจวัตรประจ าวัน   ด้วยเครื่องมือและวิธีการที่หลากหลาย เช่น การสังเกต  การสอบถาม  การส ารวจ  
และการวิเคราะห์ผลพัฒนาการของเด็ก  โดยให้ผู้ปกครองมีส่วนร่วม  เพ่ือได้น าผลการประเมินไปพัฒนา
ศักยภาพของเด็กและพัฒนาการจัดประสบการณ์  การเรียนรู้ในชั้นเรียน เพ่ือพัฒนาครูอย่างเพียงพอและทั่วถึง มี
การก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  ที่สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาปฐมวัย  และอัตลักษณ์ที่
สถานศึกษาก าหนด  มีการจัดท าแผนการจัดประสบการณ์ที่สอดคล้องกับมาตรฐานตามหลักสูตรการศึกษา
ปฐมวัย  มีการประเมินผลตรวจสอบคุณภาพภายในสถานศึกษา  ติดตามผลการด าเนินงานและจัดท ารายงานผล
การประเมินตนเองประจ าปี  มีการน าผลการประเมินไปปรับปรุงพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา  โดยทุกฝ่ายมีส่วน
ร่วม  พร้อมทั้งรายงานผลการประเมินตนเองให้หน่วยงานต้นสังกัดอย่างต่อเนื่อง 
 

   2.2 ข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ ที่สนับสนุนผลการประเมินตนเอง 
จัดประสบการณ์ที่ส่งเสริมให้เด็กมีการพัฒนาการทุกด้านอย่างสมดุลเต็มศักยภาพ    
1. ครูมีกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นเด็กเป็นส าคัญ สามารถก าหนดเป้าหมายในการพัฒนา

คุณภาพผู้เรียนครอบคลุมทั้งด้านความรู้ ทักษะกระบวนการ สมรรถนะส าคัญ และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ที่
สอดคล้องกับเป้าหมายของหลักสูตรสถานศึกษา    
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2. ครูสามารถวิเคราะห์เด็กเป็นรายบุคคล ใช้ข้อมูลจากการวิเคราะห์เด็กมาใช้ในการวางแผนจัดการเรียนรู้
เพ่ือพัฒนาศักยภาพเด็กโดยค านึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล  

3. ครูออกแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้วิธีสอน เทคนิคการสอนที่หลากหลาย และจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้ตาม แผนการจัดการเรียนรู้ที่ก าหนด โดยครูเข้ารับอบรมพัฒนาความรู้ด้านการจัดการเรียนรู้ในระดับ
ปฐมวัย  

สร้างโอกาสให้เด็กได้รับประสบการณ์ตรง  เล่นและปฏิบัติอย่างมีความสุข  ครูมีการจัดท าแผนการจัด
ประสบการณ์ เพ่ือส่งเสริมให้เด็กได้รับประสบการณ์ตรงผ่านการเล่นและการปฏิบัติอย่างมีความสุข  ผ่านหน่วย
การเรียนต่างๆ ได ้ 

จัดบรรยากาศที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ใช้สื่อ  เทคโนโลยีที่เหมาะสมกับวัย  ผู้เรียนมีศักยภาพด้านการใช้สื่อ 
เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ ให้ครูผลิตสื่อเพ่ือใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการ
สอนทุกภาคเรียน โดยให้สอดคล้องกับหน่วยการเรียนรู้ เพ่ือให้มีสื่อเพียงพอสอดคล้องกับการเรียน ปลอดภัย
ส าหรับเด็ก ส่งเสริมให้ครูได้ริเริ่มสร้างสรรค์ผลิตสื่อการสอนด้วยตนเอง เช่น เกม เกมการศึกษา หุ่นมือ หุ่นนิ้วมือ 
เครื่องเคาะจังหวะ สื่อด้านคณิตศาสตร์ สื่อทางด้านภาษา และสื่อที่ส่งเสริมการเรียนรู้ผ่านประสาทสัมผัสทั้ง 5 
รวมถึงท าให้ผู้เรียนมีนิสัยรักการอ่าน ตามมาตรการส่งเสริมการอ่านและแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง จากแหล่ง
เรียนรู้ต่าง ๆ ทั้งภายในและนอกโรงเรียน มีทักษะในการฟัง พูด อ่าน เขียน ดีขึ้น มีการค้นคว้าหาความรู้เพ่ิมเติม 
ทั้งเรียนรู้ด้วยตนเอง และเรียนรู้ร่วมกลุ่มกัน ร่วมแก้ปัญหา การแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างกัน รวมทั้งการ
แสดงออก การแสดงความคิดเห็นและการน าเสนอผลงาน  
 

ประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริงและน าผลประเมินพัฒนาการเด็กไปปรับปรุงการจัดประสบการณ์และ
พัฒนาเด็ก  ครูสามารถวิเคราะห์ผู้เด็กเป็นรายบุคคล ใช้ข้อมูลจากการวิเคราะห์มาใช้ในการวางแผนจัดการ
เรียนรู้เพ่ือพัฒนาศักยภาพผู้เรียน  โดยค านึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล ระบุวิธีการวัดและประเมินพัฒนาการเด็ก 
ท่ีเหมาะสมและหลากหลายในแผนการจัดประสบการณ์เรียนรู้ได้อย่างชัดเจน  น่าเชื่อถือ อธิบายวิธีการประเมิน
พัฒนาการเด็กและการน าผลประเมินไปพัฒนาเด็กได้อย่าง โดยผู้ปกครองและผู้เกี่ยวข้องมีส่วนร่วม น าผลการ
ประเมินที่ได้ไปปรับปรุงการจัดประสบการณ์และพัฒนาเด็ก 

 

เอกสาร/หลักฐาน 
- รายงาน สรุป โครงการ/กิจกรรม 
- เกียรติบัตร/ภาพถ่าย 

- หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช  2560  
-  แผนการจัดประสบการณ์ 

- บันทึกการนิเทศ/บันทึกการประชุม                    
      - เครื่องมือ/แบบประเมินผลประสบการณ ์             

- รายงานผลการจัดประสบการณ์                      
       - ผลงานเด็กรายบุคคล 

3. จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา  และแผนการพัฒนาคุณภาพให้สูงข้ึน 
3.1  จุดเด่น       
ครูผู้สอนจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ โดยค านึงถึงพัฒนาการ และความสนใจของเด็กเน้นให้เด็ก

สร้างองค์ความรู้จากการลงมือปฏิบัติจริง มีทักษะการแสวงหาความรู้ ผ่านกิจกรรมที่หลากหลาย และสามารถ
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น าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ รวมทั้งการจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมทักษะการาคิดให้แก่ผู้เรียน ส่งผลให้เด็กมีพัฒนาการ
อย่างสมดุล   เด็กเรียนรู้ จากการเล่นและปฏิบัติกิจกรรม  พร้อมท้ังมีบรรยากาศ สภาพห้องเรียนเอื้อต่อการเรียนรู้ 
    3.2 จุดที่ควรพัฒนา  การน าผลสะท้อน การจัดประสบการณ์ของครู มาเป็นประเด็นในการจัดท าวิจัยใน
ชั้นเรียนเพื่อพัฒนาผู้เรียน  และการปรับปรุงเครื่องเล่นสนามและระบบสาธารณูปโภค ให้เพียงพอ 
 

    3.3 แผนการพัฒนาคุณภาพที่ยกระดับให้สูงข้ึน 
              โรงเรียนได้ด าเนินการโครงการในแผนปฏิบัติการประจ าปี เพ่ือพัฒนาด้านการจัดประสบการณ์ท่ีเน้น
เด็กเป็นส าคัญของโรงเรียนดังนี้ 

1)  โครงการทัศนศึกษาจากแหล่งเรียนรู้  เพ่ือส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาสถานศึกษาให้เป็นสังคมแห่ง 
การเรียนรู้  

2)  โครงการบัณฑิตน้อย   
3)  โครงการปฐมนิเทศและการปรับพ้ืนฐาน   
4)  โครงการส่งเสริมน้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การเรียนรู้  เพ่ือสร้างความภาคภูมิใจใน

คุณค่าของวัฒนธรรม  ค่านิยม  เอกลักษณ์ความเป็นไทย  อยู่ร่วมกับผู้อ่ืนอย่างเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่  รู้จัก
แบ่งปัน  ไม่เบียดเบียนผู้อ่ืนรู้จักการอดออม  รู้จักใช้วัสดุ  สิ่งของ  ทรัพยากรอย่างพอเพียง 

5)  โครงการพัฒนาทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง    
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สรุปผลการประเมินตนเองตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับปฐมวัย 
(บทสรุปของผู้บริหาร) 

ข้อมูลทั่วไป 
โรงเรียนบ้านหนองแวงหนองจิกโนนตุ่น   ทีอ่ยู่ ม.1 ต าบลหนองแวง  อ าเภอพระยืน  จังหวัดขอนแก่น                                 
สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1                                                                         
โทร. 043-455537   โทรสาร  043-455537    
เปิดสอนระดับชั้นอนุบาล ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 
ผู้บริหาร 1 คน ครู 13 คน ครูอัตราจ้าง  1  คน ธุรการโรงเรียน  1  คน นักการภารโรง 1 คน 
จ านวนนักเรียน รวม  187 คน   
จ าแนกเป็นระดับปฐมวัย 45 คน ระดับประถมศึกษา 105 คน  ระดับมัธยมศึกษา  37  คน 

ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษาอยู่ในระดับ ยอดเยี่ยม   
   จากผลการด าเนินงาน โครงการและกิจกรรมต่างๆ ส่งผลให้  การจัดการพัฒนาคุณภาพการศึกษา  

ประสบผลส าเร็จตามเป็นไปตามเป้าหมายที่สถานศึกษาก าหนดไว้ในแต่ละมาตรฐาน ทั้งนี้เพราะมาตรฐานที่ 1 
คุณภาพของเด็ก อยู่ในระดับยอดเยี่ยม  มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ อยู่ในระดับยอด
เยี่ยม และมาตรฐานที่ 3 การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นส าคัญ อยู่ในระดับยอดเยี่ยม จากผลการประเมิน
สรุปว่า ได้ระดับยอดเยี่ยม มีผลการด าเนินงาน ดังต่อไปนี้ 
   เด็กมีพัฒนาการด้านร่างกายแข็งแรง มีสุขนิสัยที่ดี และดูแลความปลอดภัยของตนเองได้  เด็กระดับ
ปฐมวัย  45 คน  มีน้ าหนักส่วนสูงตามเกณฑ์  มีกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ เป็นโครงการที่ส่งเสริมพัฒนาการด้าน
ร่างกาย ส่งผลให้เด็กร้อยละ 98.41 สุขภาพร่างกายแข็งแรงมีสุขนิสัยที่ดี และดูแลความปลอดภัยของตนเองได้ 
   คุณภาพเด็กด้านอารมณ์จิตใจควบคุมและแสดงออกทางอารมณ์ได้  โรงเรียนบ้านหนองแวงหนองจิกโนนตุ่น               
ได้จัดกิจกรรมที่ส่งเสริมให้เด็กๆได้สนุกสนาน มีความสุขในการเรียนรู้ จากโครงการส่งเสริมศักยภาพทักษะ
พ้ืนฐานผู้เรียนระดับปฐมวัย ส่งผลให้นักเรียนระดับปฐมวัย โรงเรียนบ้านหนองแวงหนองจิกโนนตุ่น ร้อยละ 98.37                                  
มีพัฒนาการทางด้านอารมณ์จิตใจ ควบคุมและแสดงออกทางอารมณ์ได้เหมาะสมตามวัย 
   คุณภาพเด็กด้านสังคม ช่วยเหลือตนเอง และเป็นสมาชิกที่ดีของสังคม นักเรียนระดับปฐมวัย                   
โรงเรียนบ้านหนองแวงหนองจิกโนนตุ่น ทุกคนช่วยเหลือตนเองในการท ากิจวัตรประจ าวัน มีวินัยในตนเอง                 
รู้จักการประหยัดพอเพียง  มีส่วนร่วมในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมทั้งในและนอกห้องเรียน มีมารยาททาง
วัฒนธรรมไทย เช่น การไหว้ การทักทาย ตามอัตลักษณ์ของโรงเรียน ผู้เรียนระดับปฐมวัย ได้เข้าร่วมการจัด
กิจกรรมอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย ส่งผลให้นักเรียนระดับปฐมวัยโรงเรียนบ้านหนองแวงหนองจิกโนนตุ่น  ร้อยละ98.21                
มีพัฒนาการด้านสังคม ช่วยเหลือตนเอง และเป็นสมาชิกท่ีดีของสังคมได้อย่างเหมาะสม 
  คุณภาพเด็กด้านสติปัญญา สื่อสารได้มีทักษะการคิดพ้ืนฐาน และแสวงหาความรู้ได้ นักเรียนระดับ
ปฐมวัยโรงเรียนบ้านหนองแวงหนองจิกโนนตุ่นทุกคน สนทนาโต้ตอบและเล่าเรื่องให้ผู้อ่ืนเข้าใจ ตั้งค าถามในสิ่งที่
ตนเองสนใจหรือสงสัยและพยายามค้นหาค าตอบ อ่านนิทานและเล่าเรื่องที่ตนเองอ่านได้เหมาะสมกับวัย                 
มีความสามารถในการคิดรวบยอด การคิดแก้ปัญหาและสามารถตัดสินใจเรื่องง่ายๆได้ จากโครงการส่ง เสริม
ศักยภาพทักษะพ้ืนฐานผู้เรียนระดับปฐมวัย ส่งผลให้นักเรียนระดับปฐมวัย โรงเรียนบ้านหนองแวงหนองจิกโนนตุ่น             
ร้อยละ 97.27  มีพัฒนาการด้านสติปัญญา สื่อสารได้มีทักษะการคิดพ้ืนฐาน และแสวงหาความรู้ได้อย่าง
เหมาะสม 
 ด้านกระบวนการจัดการบริหารและการจัดการหลักสูตรโรงเรียนบ้านหนองแวงหนองจิกโนนตุ่น             
มีหลักสูตรปฐมวัยที่ยืดหยุ่นและสอดคล้องกับหลักสูตรสถานศึกษาเป็นรูปแบบการจัดประสบการณ์ที่ก่อให้เกิด
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การเตรียมความพร้อม  เน้นการเรียนรู้ผ่านการเล่นและการลงมือปฏิบัติด้วยตนเอง  สอดคล้องกับวิถีชีวิตของ
ครอบครัว  ชุมชน  และท้องถิ่น จากโครงการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัย พุธศักราช2560 กิจกรรม
กิจกรรมบูรณาการปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่การเรียนการสอน ส่งผลให้โรงเรียนบ้านหนองแวงหนองจิกโนนตุ่น
มีหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัย  ตามพุทธศักราช 2560 
 ด้านการจัดครูให้เพียงพอต่อชั้นเรียนโรงเรียนบ้านหนองแวงหนองจิกโนนตุ่น  ได้มีการจัดครูที่เหมาะสม
กับการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ คือมีครูประจ าการที่จบการศึกษาปฐมวัย และมีครูที่มีประสบการณ์ในการจัด
ประสบการณ์การเรียนรู้ และได้ผ่านการอบรมทางด้านการดูแลเด็กปฐมวัย โรงเรียนบ้านหนองแวงหนองจิกโนนตุ่น  ได้
ส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมเพ่ือพัฒนาศักยภาพอย่างต่อเนื่อง   

ด้านส่งเสริมให้ครูมีความเชี่ยวชาญด้านการจัดประสบการณ์โรงเรียนบ้านหนองแวงหนองจิกโนนตุ่น             
ได้มีการพัฒนาคุณภาพครูด้านการศึกษาปฐมวัยอย่างต่อเนื่อง  ซึ่งส่งผลให้ครูด้ านการศึกษาปฐมวัยทุกคนล้วนมี
ความรู้ความสามารถในการวิเคราะห์และออกแบบหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัย  มีทักษะในการจัดประสบการณ์
และการประเมินพัฒนาการเด็กเป็นรายบุคคล  มีประสบการณ์ในการออกแบบการจัดกิจกรรม  ทักษะการสังเกต 
และการปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับเด็กและผู้ปกครอง จากโครงการพัฒนาบุคคลากร กิจกรรม PLC กิจกรรมการ
ประชุมสัมมนา กิจกรรมอบรมคูปองครู และกิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการ ส่งผลให้ครูโรงเรียนบ้านหนองแวง
หนองจิกโนนตุ่น มีความเชี่ยวชาญด้านการจัดประสบการณ์  
 จัดสภาพแวดล้อมและสื่อเพ่ือการเรียนรู้ อย่างปลอดภัย และพอเพียง โรงเรียนบ้านหนองแวงหนองจิกโนนตุ่น             
มีการจัดสภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกห้องเรียน  ที่ค านึงถึงความปลอดภัยของผู้เรียน  ส่งเสริมให้เกิด
การเรียนรู้ทั้งแบบรายบุคคลและรายกลุ่ม  มีมุมประสบการณ์และสื่อการเรียนรู้ที่หลากหลายที่ได้จากธรรมชาติ
หรือสื่อในชุมชน  มุ่งเน้นให้เกิดการเรียนรู้แบบเรียนปนเล่นมีความสุขในการเรียนรู้  มีสื่อเทคโนโลยีใช้ในการสืบ
เสาะหาความรู้  จากโครงการส่งเสริมให้สถานศึกษาเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้  กิจกรรมปรับปรุงสภาพแวดล้อม
พัฒนาแหล่งเรียนรู้  ส่งผลให้โรงเรียนบ้านหนองแวงหนองจิกโนนตุ่น  มีการจัดสภาพแวดล้อมและสื่อเพ่ือการ
เรียนรู้ อย่างปลอดภัย และพอเพียง 
 การให้บริการสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนรู้เพ่ือสนับสนุนการจัดประสบการณ์ 
โรงเรียนบ้านหนองแวงหนองจิกโนนตุ่น มีการจัดสิ่งอ านวยความสะดวก ให้บริการด้านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ 
อุปกรณ์เพ่ือสนับสนุนการจัดประสบการณ์เพ่ือพัฒนาครูอย่างเพียงพอและทั่วถึง  จากโครงการส่งเสริมให้
สถานศึกษาเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ กิจกรรมจัดหาสื่อการเรียนการสอนส่งผลให้โรงเรียนบ้านหนองแวงหนองจิกโนนตุ่น  
มีการให้บริการสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนรู้เพ่ือสนับสนุนการจัดประสบการณ์ 

มีระบบบริหารคุณภาพที่เปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วม โรงเรียนมีการก าหนดมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษาที่สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาปฐมวัย  และอัตลักษณ์ที่สถานศึกษาก าหนด  ได้มี
การจัดท าแผนการจัดประสบการณ์ที่สอดคล้องกับมาตรฐานตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย  มีการประเมินผล
ตรวจสอบคุณภาพภายในสถานศึกษา  ติดตามผลการด าเนินงานและจัดท ารายงานผลการประเมินตนเอง
ประจ าปี  มีการน าผลการประเมินไปปรับปรุงพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา  โดยทุกฝ่ายมีส่วนร่วม พร้อมทั้ง
รายงานผลการประเมินตนเองให้หน่วยงานต้นสังกัดอย่างต่อเนื่องจากโครงการส่งเสริมระบบประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษา ส่งผลให้โรงเรียนบ้านหนองแวงหนองจิกโนนตุ่น มีระบบบริหารคุณภาพที่เปิดโอกาสให้
ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วม 

ด้านการจัดการจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นส าคัญ มีจัดประสบการณ์ที่ส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการทุก
ด้านอย่างสมดุลเต็มศักยภาพ จัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่ครอบคลุมพัฒนาการในทุกๆด้านให้เหมาะสมกับวัย 

ด้านร่างกาย พัฒนาการเคลื่อนไหวทางร่างกาย เด็กเคลื่อนไหวอย่างเหมาะสมตามจินตนาการเพ่ือให้
ร่างกายทุกส่วนทัง้กล้ามเนื้อมัดใหญ่ มัดเล็ก ให้ท างานอย่างมีประสิทธิภาพ 
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ด้านอารมณ์ จิตใจเด็กมีพัฒนาการด้านอารมณ์ความรู้สึกได้อย่างเหมาะสม  รู้จักยับยั้งชั่งใจ รู้จักการ              
รอคอย กล้าแสดงออก ช่วยเหลือแบ่งปันมีความรับผิดชอบ 

ด้านสังคม   เด็กช่วยเหลือตัวเองในการปฏิบัติกิจวัตรประจ าวันได้  มีวินัยในตนเอง เล่นร่วมกับผู้อ่ืนได้                   
มีสัมมาคารวะต่อผู้ใหญ่ 

ด้านสติปัญญา   มีความคิดร่วมยอด รู้จักการแก้ปัญหา สื่อสารและมีทักษะความคิดพ้ืนฐานแสวงหา
ความรู้ได้อย่างเหมาะสมตามวัย  จากโครงการส่งเสริมศักยภาพทักษะพ้ืนฐานผู้ เรียนระดับปฐมวัย ส่งผลให้
โรงเรียนได้มีการจัดประสบการณ์ท่ีส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการทุกด้านอย่างสมดุลเต็มศักยภาพ  

การสร้างโอกาสให้เด็กได้ประสบการณ์ตรง  เล่น  และปฏิบัติอย่างมีความสุข  โรงเรียนบ้านหนองแวง
หนองจิกโนนตุ่น ได้จัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่ส่งเสริมให้เด็กได้ประสบการณ์โดยตรง  จากการเรียนผ่านการเล่น 
โดยลงมือปฏิบัติจริงด้วยตนเองและการเรียนรู้รายกลุ่ม  เพ่ือก่อให้เกิดความมีน้ าใจ  ความสามัคคี  การแบ่งปัน  
และการรอคอย  เพ่ือส่งผลให้เด็กเกิดการเรียนรู้ได้อย่างมีความสุขจากโครงการส่งเสริมศักยภาพทักษะพ้ืนฐาน
ผู้เรียนระดับปฐมวัย กิจกรรมเรียนรู้สู่โลกกว้าง  ส่งผลให้โรงเรียนได้มีการจัดประสบการณ์ที่สร้างโอกาสให้เด็กได้
ประสบการณ์ตรง  เล่น และปฏิบัติอย่างมีความสุข   

จัดบรรยากาศท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับวัย  โรงเรียนได้จัดบรรยากาศในชั้น
เรียนที่ส่งเสริมความสนใจให้แก่ผู้เรียน  ชั้นเรียนมีบรรยากาศเต็มไปด้วยความอบอุ่น  ความเห็นอกเห็นใจ                 
มีความเอ้ือเผื่อเผื่อแต่ต่อกันและกัน  ซึ่งเป็นแรงจูงใจภายนอกที่กระตุ้นให้ผู้เรียนรักการ  อยู่ร่วมกันในชั้นเรียน  
และปลูกฝังคุณธรรม  จริยธรรม ให้แก่เด็กนักเรียน นอกจากนี้ทางโรงเรียนยังมีห้องเรียนที่มีบรรยากาศ  แจ่มใส  
สะอาด กว้างขวางพอเหมาะ   มีมุมส่งเสริมประสบการณ์การเรียนรู้  มีการตกแต่งห้องเรียนให้สดใส  และมีสื่อ
การเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการจัดประสบการณ์การเรียนการสอน จากโครงการส่งเสริมศักยภาพทักษะพ้ืนฐานผู้เรียน
ระดับปฐมวัย กิจกรรมเปิดบ้านอนุบาล  ส่งผลให้โรงเรียนได้มีการจัดบรรยากาศที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ใช้สื่อและ
เทคโนโลยีที่เหมาะสมกับวัย   
           ด้านการประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริง  และน าผลการประเมินพัฒนาการเด็กไปปรับปรุงการจัด
ประสบการณ์และพัฒนาเด็กโรงเรียนมีกระบวนการ  การประเมินพัฒนาการของเด็กปฐมวัย จากการจัด
ประสบการณ์การเรียนรู้  และการจัดกิจวัตรประจ าวัน   ด้วยเครื่องมือและวิธีการที่หลากหลาย เช่น การสังเกต  
การสอบถาม  การส ารวจ  และการวิเคราะห์ผลพัฒนาการของเด็ก  โดยให้ผู้ปกครองมีส่วนร่วม  เพ่ือได้น าผล
การประเมินไปพัฒนาศักยภาพของเด็กและพัฒนาการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ในชั้นเรียน   จากโครงการ
ส่งเสริมศักยภาพทักษะพ้ืนฐานผู้เรียนระดับปฐมวัย กิจกรรมเปิดบ้านอนุบาลและกิจกรรมแข่งขันทักษะทาง
วิชาการ  ส่งผลให้โรงเรียนบ้านหนองแวงหนองจิกโนนตุ่น ได้มีการประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริง  และน า
ผลการประเมินพัฒนาการเด็กไปปรับปรุงการจัดประสบการณ์และพัฒนาเด็ก 
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      ผลการประเมินมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

มาตรฐานที่ 1  คุณภาพผู้เรียน 

1. ระดับคุณภาพ  ดีเลิศ      

2. วิธีการพัฒนา ข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ ที่สนับสนุนผลการประเมินตนเอง 
       2.1  วิธีการพัฒนา กิจกรรม กระบวนการบริหารจัดการ และการจัดการเรียนรู้ที่ส่งผลต่อระดับคุณภาพ    

โรงเรียนบ้านหนองแวงหนองจิกโนนตุ่น ส่งเสริมให้ครูจัดกระบวนการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็น
ส าคัญ โดยการด าเนินงาน/กิจกรรมอย่างหลากหลาย ได้แก่ งานหลักสูตรมีการประชุมปฏิบัติการ ปรับปรุง
หลักสูตรสถานศึกษา ตามมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดฯ (ฉบับปรับปรุงพ.ศ.2560) เพ่ือให้ครูใช้เป็นกรอบใน
การจัดการเรียนการสอน การพัฒนาผู้เรียน ส่งเสริม สนับสนุนให้ผู้เรียนบรรลุตามเป้าหมายที่ ว่า “การจัดการ
ศึกษาต้องเป็นไปเพ่ือพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้ และคุณธรรม 
จริยธรรม และวัฒนธรรมในการด ารงชีวิต สามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข ซึ่งสอดรับกับจุดมุ่งหมาย
ของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 ที่ได้มุ่งพัฒนาให้ผู้เรียนเป็นคนดี มีปัญญา มี
ความสุข ดังนั้นโรงเรียนบ้านหนองแวงหนองจิกโนนตุ่นจึงก าหนดมาตรฐานการศึกษาด้านคุณภาพผู้เรียนจ านวน 
2 ด้าน ได้แก่ 1) ด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และ2) ด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน  ด้านผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนมุ่งเน้นให้นักเรียนมีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร การคิดค านวณ รวมทั้งการมี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา มีความสามารถในการวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ มี
ความสามารถในการสร้างนวัตกรรม การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ การสื่อสาร และการมีความรู้  ทักษะพ้ืนฐาน 
เจตคติที่ดีต่องานอาชีพ  ส าหรับด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนมุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะและ
ค่านิยมท่ีดีตามท่ีสถานศึกษาก าหนด และ มีสุขภาวะทางร่างกายและสังคม ความภูมิใจในท้องถิ่น และความเป็น
ไทยการยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย 
 2.2 ข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ ที่สนับสนุนผลการประเมินตนเอง 
  ประเด็นภาพความส าเร็จด้านคุณภาพผู้เรียนที่สนับสนุนผลการประเมินตนเอง ได้แก่ ได้พัฒนาการอ่าน
การเขียนภาษาไทย กิจกรรมพัฒนาการอ่านออก เขียนได้ กิจกรรมอ่านคล่องเขียนคล่อง  ความส าเร็จด้าน
คุณภาพผู้เรียนที่สนับสนุนผลการประเมินตนเองดังกล่าวนี้ ส่งผลให้ผู้เรียน  อ่านหนังสือออกและอ่านคล่อง 
รวมทั้งสามารถเขียนเพ่ือการสื่อสารได้ทุกคน  สามารถใช้เทคโนโลยีในการแสวงหา ความรู้ได้ด้วยตนเอง ส่งผลให้
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนอยู่ในระดับดี เนื่องจากมีผลการประเมิน ความสามารถด้านการอ่านของ
ผู้เรียน (RT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 อยู่ในระดับดี โครงการส่งเสริมศักยภาพผู้เรียนเพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน  กิจกรรมการสอนซ่อมเสริม กิจกรรมการใช้เทคโนโลยีในการจัดการเรียนรู้ กิจกรรมพิชิต NT  
กิจกรรมพิชิต O-NET  ส่งผลให้ความสามารถพ้ืนฐานของผู้เรียนระดับชาติ (NT) มีคะแนนเฉลี่ยสูงกว่า
ระดับประเทศทุกด้าน  ผลการทดสอบ NT 3 ปีย้อนหลังเป็นไปตามเกณฑ์สถานศึกษา และ สูงกว่าค่าเฉลี่ย
ระดับชาติทุกวิชา และรวมทั้ง 3 วิชา สูงขึ้นต่อเนื่อง และมีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (O-NET) ในปี
การปีการศึกษา 2562  มีคะแนนเฉลี่ยสูงกว่าระดับชาติในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ระดับชั้นประถมศึกษา
ปีที่ 6  โรงเรียนมโีครงการส่งเสริมสุขภาพและสุนทรียภาพผู้เรียน  มีการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยม
ที่พึงประสงค์  โดยจัดกิจกรรมออมทรัพย์  กิจกรรมสหกรณ์ในโรงเรียน กิจกรรมตลาดนัดพอเพียง  กิจกรรม
ส่งเสริมค่านิยมหลัก 12 ประการ  โครงการพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะในการค้นคว้าและคิดอย่างเป็นระบบ ด้วย
กิจกรรมเรียนรู้ด้วยโครงงาน  กิจกรรมนิทรรศการผลงานการเรียนรู้ (open house ) ทุกสิ้นปีการศึกษา  
กิจกรรมค่ายวิชาการ พร้อมทั้งเพ่ิมเติมให้ผู้เรียนได้เรียนภาษาจีนกลาง จากวิทยากรภายนอกเพ่ือเพ่ิมพูนความรู้
ในเรื่องของภาษาเพื่อการสื่อสาร  และส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทักษะด้านวิชาการโดยเข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันงาน
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มหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรมวิชาการและเทคโนโลยีของนักเรียน  ปีการศึกษา 2562 ในระดับกลุ่ม
เครือข่ายฯ ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษาฯ  และระดับชาติ  โรงเรียนได้เป็นตัวแทนเข้าร่วมการแข่งขันระดับชาติ 
จ านวน  2 รายการ คือ กิจกรรมการแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่  กาพย์ยานี 11 (6 บท) ม.1-ม.3  ได้รับรางวัล 
เหรียญเงิน ล าดับที่ 36  และการแข่งขันพูดภาษาจีน ม.1-ม.3  ได้รับรางวัล เหรียญทอง ล าดับที่  4  จากงาน
มหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา  2562  ระดับชาติ 
(ภาคะวันออกเฉียงเหนือ) จังหวัดศรีสะเกษ  นักเรียนที่มีความต้องการพิเศษ จ านวน 4 คน ได้รับการพัฒนา ตาม
แผน IEP นอกจากนี้ผู้เรียนมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง มีสมรรถภาพทางกายและน้ าหนัก ส่วนสูงตามเกณฑ์ มี
ระเบียบวินัย เป็นที่ยอมรับของชุมชนโดยรอบในเรื่องความมี วินัย เคารพกฎกติกามารยาทของสังคม จนนักเรียน
ได้รับรางวัลจากการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา-กรีฑาในระดับกลุ่มเครือข่าย ฯ หลายรายการ  เปิดโอกาสให้ผู้เรียน
ได้เข้าร่วมกิจกรรมศึกษาจากแหล่งเรียนรู้ภายในและภายนอก เช่น การศึกษาดูงานสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์ ที่
มหาวิทยาลัยขอนแก่น และการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ในจังหวัดขอนแก่น 
 

เอกสาร/หลักฐาน 
 - รายงาน สรุป โครงการ/กิจกรรม  

- เกียรติบัตร/ภาพถ่าย 
- ผลงานนักเรียน,นวัตกรรมของครู/ นักเรียน 
-  แบบฝึกทักษะ /โครงงาน/ ผลงานนักเรียน 
- รายงานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 
-  แผนการจัดการเรียนรู้ 
- รายงานผลการประเมินคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 

  - รายงานผลการประเมินการอ่าน การคิดวิเคราะห์ และเขียน 
  - รายงานผลการประเมินสมรรถนะ  ส าคัญตามหลักสูตร    
           - รายงานผลการประเมินการทดสอบการอ่านของผู้เรียน (RT)                                                              

  - รายงานผลการประเมินการทดสอบความสามารถพ้ืนฐานของผู้เรียนระดับชาติ (NT)                                                 
- รายงานผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET)  

 

3. จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา  และแผนการพัฒนาคุณภาพให้สูงข้ึน 
 3.1  จุดเด่น 

สถานศึกษามีการวิเคราะห์ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและได้ก าหนดเป็นเป้าหมายทางการเรียนโดยใช้
ข้อมูลฐาน 3 ปีย้อนหลังเป็นเป้าหมายคุณภาพนักเรียนให้พัฒนาสูงขึ้น จัดกิจกรรมการเรียนการสอนเน้นการ
ปฏิบัติ เน้นทักษะในการอ่าน การเขียน และการคิดค านวณ ส่งเสริมผู้เรียนให้พัฒนาเต็มศักยภาพ มีการจัดแหล่ง
เรียนรู้ภายในได้อย่างเหมาะสม มีสื่อด้านเทคโนโลยีที่ทันสมัยครบทุกชั้นเรียน  ผู้เรียนมี สุขภาพกาย สุขภาพจิต 
ดี กล้าแสดงออก และสามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืน  อย่างมีความสุข 
 3.2 จุดที่ควรพัฒนา  
 -  ผลการประเมินระดับชาติ  

- กิจกรรมที่มุ่งเน้นยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการ เรียน  
- กิจกรรมด้านการอ่าน การเขียน ค านวณ ให้กับนักเรียนเรียนร่วม  
- ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ ของนักเรียน 
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3.3 แผนการพัฒนาคุณภาพที่ยกระดับให้สูงขึ้น 
     โรงเรียนได้ด าเนินการโครงการในแผนปฏิบัติการประจ าปี เพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้มี
ผลสัมฤทธิ์และ มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของโรงเรียน   ดังนี้ 

1) โครงการการส่งเสริมและพัฒนาเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา  
- กิจกรรมยกระดับผลสัมฤทธิ์   
- กิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงาน   
- กิจกรรมการเรียนรู้แบบ ACTIVE  LEARNING 
- กิจกรรมการสอนเสริมแบบเข้ม ระดับชั้น ป.1 ป.3 ป.6  ม.3                                                                  
- กิจกรรมส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ภาษาจีนกลาง   
- กิจกรรมการส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยระบบ DLIT  
- กิจกรรมค่ายวิชาการ  
- กิจกรรมภาษาวันละค า (ไทย  อังกฤษ  จีนกลาง )                                                                                       
- กิจกรรมส่งเสริมทักษะการเรียนภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร  

2) โครงการส่งเสริมให้สถานศึกษาเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ 
3) โครงการส่งเสริมสุขภาพ  
4) โครงการคุณธรรมน าชีวิต   
5) โครงการส่งเสริมกิจกรรมผู้เรียนบรรลุตามเป้าหมายวิสัยทัศน์ ปรัชญา และจุดเน้นของสถานศึกษา 
6) โครงการบริหารจัดการโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน 
7) โครงการส่งเสริมพัฒนาหลักสูตร 
8) โครงการส่งเสริมทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วย ICT 
9) โครงการห้องสมุด 3 ดี  

               10) โครงการ 1 นักเรียน 1 อาชีพ   
    - กิจกรรมแนะแนวการศึกษา   

- กิจกรรมสอนน้องลองอาชีพ  
- กิจกรรมนักธุรกิจน้อย  
- กิจกรรมสหกรณ์ร้านค้า  
- กิจกรรมตลาดนัดพอเพียง  
- กิจกรรมออมทรัพย์  
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มาตรฐานที่ 2  กระบวนการบริหารและการจัดการ 

1. ระดับคุณภาพ  ยอดเยี่ยม     

2. วิธีการพัฒนา ข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ ที่สนับสนุนผลการประเมินตนเอง 
 2.1  กิจกรรม กระบวนการบริหารและการจัดการที่ส่งผลต่อระดับคุณภาพ              
            เพ่ือให้บรรลุตามกระบวนการบริหารและการจัดการคุณภาพของสถานศึกษา ในโรงเรียน                            
บ้านหนองแวงหนองจิกโนนตุ่น การด าเนินการวิเคราะห์สภาพปัญหา   ผลการจัดการศึกษาที่ผ่านมา โดยใช้
ข้อมูลฐานในการก าหนดเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจอย่างชัดเจน  ในด าเนินการพัฒนาวิชาการที่เน้น
คุณภาพผู้เรียนรอบด้าน  ตามหลักสูตรสถานศึกษาทุกกลุ่มเป้าหมาย  เชื่อมโยงกับชีวิตจริง จัดท าแผนพัฒนา 
คุณภาพจัดการศึกษา ด าเนินงานพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญ ทางด้านวิชาชีพ ตามความต้องการ
ของครูและสถานศึกษา จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
และจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ  เพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับสภาพของโรงเรียน  
 

    2.2  ข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ ท่ีสนับสนุนผลการประเมินตนเอง 
 ประเด็นภาพความส าเร็จด้านกระบวนการบริหารและการจัดการได้แก่ โรงเรียนมีเป้าหมายวิสัยทัศน์ 
และพันธกิจที่โรงเรียนก าหนดชัดเจน สอดคล้องกับบริบทของโรงเรียน ความต้องการของชุมชน  มีระบบการ
บริหารจัดการคุณภาพอย่างเป็นระบบ  วางแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาโดยน าแผนไปปฏิบัติ   ติดตาม  
ตรวจสอบ  ประเมินผล  และปรับปรุง  พัฒนางานอย่างต่อเนื่อง มีการบริหารอัตราก าลัง  ทรัพยากรทางการศึกษา  
และระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน  มีการนิเทศภายใน  น าข้อมูลมาใช้ในการพัฒนาบุคลากร  และผู้เกี่ยวข้องทุก
ฝ่ายมีส่วนในการวางแผน ปรับปรุง  พัฒนาและร่วมกันรับผิดชอบต่อการจัดการศึ กษา มีการบริหารจัดการ
เกี่ยวกับงานวิชาการ รวมถึงการจัดการเรียนการสอนของกลุ่มเรียนร่วมด้วย มีการส่งเสริมสนับสนุนพัฒนาครู
และบุคลากรตรงตามความต้องการและจัดให้มีชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC)  ครูทุกคนได้รับการส่งเสริมให้
มีความรู้ ประสบการณ์ เพ่ือน าความรู้ แนวคิดมาใช้ในการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ให้มีคุณภาพยิ่งขึ้น                    
ครูผู้สอนทุกคนได้รับการส่งเสริม สนับสนุน ส่งผลให้ได้รับรางวัลที่เกี่ยวข้องกับมาตรฐานวิชาชีพครู เนื่องในงาน
วันครู ประจ าปี 2562 ดังนี้ 1)  นายพัชรพงษ์  แสนโสภาวัน  ได้รับรางวัล ครูผู้สอนสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
2)  นางปิยะนุช  อบมาสุ่ย   ได้รับรางวัลครูผู้สอนสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์   จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพ 
ภายในและภายนอกห้องเรียน และสภาพแวดล้อมทางสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้ของผู้เรียนที่มีคุณภาพ                 
มีความปลอดภัย จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ สนับสนุนการบริหารจัดการ และการจัดการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับ
สภาพของโรงเรียน พัฒนาบริการด้านเทคโนโลยี  สารสนเทศ  มีห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์เพ่ือใช้ในการบริหาร
จัดการและการจัดการเรียนรู้ตามศักยภาพและบริบทของโรงเรียน   ผู้ปกครองนักเรียน ศิษย์เก่า ชุมชน 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้ร่วมกันระดมทุนจัดท าผ้าป่าศิษย์เก่าฯ เพ่ือการพัฒนาสถานศึกษา ในการจัดสร้างถนนใน
โรงเรียน  ห้องน้ า ห้องสัวม  ที่พักผู้ปกครอง สวนหย่อมภายในบริเวณโรงเรียน  การบริหารจัดการศึกษา และ
น ามาใช้ในการจัดการเรียนรู้ของครูผู้สอนเพ่ือพัฒนาผู้เรียน และผู้เรียนได้ใช้ในการศึกษาค้นคว้าเพ่ือพัฒนาการ
เรียนรู้ของตนเองและโรงเรียนยังเปิดบริการการใช้สัญญาณ Internet ภายในโรงเรียนตลอด  24 ชั่วโมง ทุกวัน 
นอกจากนี้โรงเรียนได้จัดการบริหารข้อมูลสารสนเทศของโรงเรียน เช่น ข้อมูลผลการจัดการศึกษา ข้อมูลภาวะ
โภชนาการ  โปรแกรม DMC (ข้อมูลนักเรียนรายบุคคล)  โปรแกรม B-OBEC (ข้อมูลที่ดินสิ่งก่อสร้าง)  โปรแกรม 
M-OBEC (ข้อมูลครุภัณฑ์)  โปรแกรม EMIS (ข้อมูลสารสนเทศของโรงเรียน)  ข้อมูลเด็กพิเศษ เพ่ือน ามาใช้ใน
การบริหารและการจัดการเรียนรู้ของนักเรียนทุกกลุ่ม  อย่างเป็นระบบ ทันสมัยสามารถสืบค้นข้อมูลได้อย่าง
รวดเร็ว 
 



20 
 

 รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา  โรงเรยีนบา้นหนองแวงหนองจกิโนนตุ่น  ปกีารศึกษา 2562  ส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1  
 

 

เอกสาร/หลักฐาน 
 - รายงาน สรุป โครงการ/กิจกรรม                         
 - เกียรติบัตร/ภาพถ่าย 
 - แผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา                                                                                         
- แผนปฏิบัติการประจ าปี                                                                                                                 
- มาตรฐานสถานศึกษา                                                                                                                
- รายงานผลการประเมินตนเอง(SAR)                                                                                                       
- สารสนเทศโรงเรียน 

3. จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา  และแผนการพัฒนาคุณภาพให้สูงข้ึน 
 3.1  จุดเด่น 
 โรงเรียนมีเป้าหมาย  วิสัยทัศน์  พันธกิจ   ที่ก าหนดไว้ชัดเจน  สอดคล้องกับบริบทของโรงเรียนตาม
ความต้องการของชุมชน  วัตถุประสงค์ของแผนการจัดการศึกษาของชาติ  นโยบายของรัฐบาลและต้นสังกัด         
ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคม  พัฒนางานวิชาการเน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้าน  ตามหลักสูตรสถานศึกษา 
และส่งเสริมสนับสนุนพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญตรงตามความต้องการ  ให้เป็นชุมชนการเรียนรู้
ทางวิชาชีพ  มาใช้ในการพัฒนางานและการเรียนรู้ของผู้เรียน 

 

 3.2 จุดที่ควรพัฒนา  
 โรงเรียนควรจัดให้มีอาคารและห้องปฏิบัติการที่เพียงพอและเหมาะสมต่อการจัดการเรียนรู้ ควรมีการ
สนับสนุนให้ครูในระดับการศึกษาข้ันพื้นฐานเข้าสู่ระบบการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความรู้ความ
เชี่ยวชาญ เพ่ือให้ครูผู้สอนได้พัฒนาตนเองในเส้นทางของวิชาชีพครู และเป็นแรงกระตุ้นเพ่ือให้เกิดการปฏิบัติงาน
สอนและภาระนอกเหนืองานสอนอย่างมีประสิทธิภาพ 

3.3 แผนการพัฒนาคุณภาพที่ยกระดับให้สูงขึ้น 
           โรงเรียนได้ด าเนินการโครงการในแผนปฏิบัติการประจ าปี เพื่อพัฒนากระบวนการบริหารและการ
จัดการในโรงเรียน   ดังนี้ 

1) โครงการการส่งเสริมและพัฒนาเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา  
2) โครงการส่งเสริมให้สถานศึกษาเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ 
3) โครงการปรับปรุงสภาพแวดล้อมและภูมิทัศน์โรงเรียน 
4) โครงการประกันคุณภาพภายใน  
5) โครงการบริหารจัดการโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน 
6) โครงการส่งเสริมพัฒนาหลักสูตร 
7) โครงการส่งเสริมกิจกรรมผู้เรียนบรรลุตามเป้าหมายวิสัยทัศน์ ปรัชญา และจุดเน้นของสถานศึกษา 
8) โครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน   
9) โครงการพัฒนาบุคลากร   

- กิจกรรมอบรมพัฒนาครูทั้งระบบ 
- กิจกรรมการนิเทศภายใน 
- กิจกรรมอบรมครูมืออาชีพ 
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มาตรฐานที่ 3  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

1. ระดับคุณภาพ : ยอดเยี่ยม 

2. วิธีการพัฒนา/ผลที่เกิดจากการพัฒนา ข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ ท่ีสนับสนุนผลการประเมินตนเอง 
2.1 วิธีการพัฒนา 

โรงเรียนบ้านหนองแวงหนองจิกโนนตุ่น ส่งเสริมให้ครูจัดกระบวนการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็น
ส าคัญ โดยการด าเนินงาน/กิจกรรมอย่างหลากหลาย ได้แก่ งานหลักสูตรมีการประชุมปฏิบัติการ ปรับปรุง
หลักสูตรสถานศึกษา ตามมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดฯ(ฉบับปรับปรุงพ.ศ.2560) ส่งเสริมให้ครูจัดการเรียน
การสอนเน้นการปฏิบัติ (Active learning)  ให้ผู้เรียนผ่านกระบวนการคิด ปฏิบัติจริง เพ่ือน าไปสู่การเรียนรู้ที่
ลึกซึ้งและคงทน  ตามมาตรฐานและตัวชี้วัดของหลักสูตรสถานศึกษา ให้นักเรียนมีส่วนร่วม ครูรู้จักผู้เรียนเป็น
รายบุคคล ด าเนินการตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และน าผลมาพัฒนาผู้เรียน รวมทั้งร่วมกัน
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และน าผลที่ได้มาปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ ครูมีแผนการจัดการเรียนรู้ที่สามารถน าไปใช้จัด
กิจกรรมได้จริง ครูใช้สื่อ และแหล่งเรียนรู้ มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก เพ่ือให้เด็กรักการเรียนรู้และ
เรียนรู้ร่วมกันอย่างมีความสุข ครูร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และน าข้อมูลมาร่วมพัฒนาปรับปรุงการจัดการเรียนรู้และ
สอนตามแผน ครูผลิตนวัตกรรม แผนการจัดการเรียนรู้ อีกทั้งปรับโครงสร้างรายวิชา หน่วยการเรียนรู้ลดเวลา
เรียน เพ่ิมเวลารู้ สัดส่วนคะแนนแต่ละหน่วย ก าหนดคุณลักษณะอันพึงประสงค์ที่สอดคล้องกับหน่วยการเรียนรู้ 
สนับสนุนให้ครูจัดการเรียนการสอนที่สร้างโอกาสให้นักเรียนทุกคนมีส่วนร่วม ได้ลงมือปฏิบัติจริงจนสรุปความรู้
ได้ด้วยตนเอง จัดการเรียนการสอนที่เน้นทักษะการคิด  เช่น  จัดการเรียนรู้ด้วยโครงงาน ครูใช้สื่อการเรียนการ
สอน นวัตกรรมและเทคโนโลยี ภูมิปัญญาท้องถิ่น มีการประเมินคุณภาพและประสิทธิภาพของสื่อการสอนที่ใช้ครูทุก
คนท างานวิจัยในชั้นเรียน ปีการศึกษาละ 1 เรื่อง   

  
2.2 ข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ ที่สนับสนุนผลการประเมินตนเอง 

 1) ครูผู้สอนทุกคน  สามารถจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ในการพัฒนากระบวนการคิด  ใช้กระบวนการกลุ่ม  
ให้นักเรียนปฏิบัติจริง  และครูใช้ค าถามในการจัดกิจกรรมเพ่ือกระตุ้น ส่งเสริมกระบวนการคิดและกระบวนการ
เรียนรู้ของผู้เรียน ให้นักเรียนมีโอกาสแสดงความคิดเห็น สรุปการเรียนรู้ การน าเสนองาน และน าความรู้ ทักษะ 
ไปใช้ในชีวิตประจ าวัน  โดยใช้การจัดการเรียนรู้กระบวนการแก้ปัญหา  การจัดการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการ
สืบเสาะ  การจัดการเรียนรู้โดยใช้โครงงาน  การจัดการเรียนรู้โดยใช้กรณีศึกษา  การจัดการเรียนรู้โดยใช้
กระบวนการกลุ่ม การจัดการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการวิจัยเป็นฐาน การจัดการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์  การจัดการเรียนรู้ STEM Education  การใช้บทบาทสมมุติ  การเล่นละคร การจัดการเรียนรู้โดย
ใช้แหล่งเรียนรู้   
 2) ครูผู้สอนทุกคน  มีส่วนร่วมในการในการปรับปรุง พัฒนาหลักสูตรของสถานศึกษาทุกปี สอดคล้อง
กับนโยบาย และการเปลี่ยนแปลงสาระการเรียนรู้ และน าไปใช้ในการจัดการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาผู้เรียนอย่าง             
รอบด้านตามมาตรฐานการเรียนรู้ และตัวชี้วัดตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ ทั้งนักเรียนปกติ และนักเรียนพิเศษ             
เรียนรวม โดยเชื่อมโยงกับท้องถิ่น การด าเนินชีวิตของนักเรียน และสอดคล้องกับเป้าหมายในการพัฒนาผู้เรียน
ให้มีทักษะ ความรู้ในศตวรรษที่ 21 และเตรียมผู้เรียนให้มีความรู้ ทักษะ ประสบการณ์ ในการใช้ชีวิตใน                    
โลกอนาคต  และตอบสนองกับการพัฒนานักเรียนพิเศษเรียนรวม ที่ได้รับการพัฒนาตามความสามารถและ
ศักยภาพ 
 3) ครูผู้สอนและครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ ได้จัดการเรียนรู้ส าหรับเด็กพิเศษเรียนรวมนักเรียนที่มีความ
ต้องการพิเศษ  โดยใช้แผน IEP เพ่ือการพัฒนาผู้เรียนรายบุคคล 
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 4) ครูทุกคน  ใช้สื่อ เทคโนโลยี  Computer  แหล่งเรียนรู้ทั้งภายในโรงเรียน ภายนอกโรงเรียน ในการ
จัดการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาผู้เรียน  ทั้งครูภูมิปัญญาท้องถิ่นมาจัดการเรียนรู้ในการทอเสื่อ จักสาน  และให้ส่งเสริม
ให้ผู้เรียนได้แสวงหาความรู้ด้วยตนเอง ทั้งกิจกรรมในห้องสมุด  ห้องคอมพิวเตอร์ การจัดกิจกรรมโครงการส ารวจ
ตามความต้องการและปัญหาที่ต้องการเรียนรู้ แก้ไข 
 5)  ครูผู้สอนทุกคน  ใช้  DLTV / DLIT ประกอบการจัดการเรียนรู้ในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน  
 6)  ครูผู้สอนทุกคน ได้จัดห้องเรียนที่สะอาด เรียบร้อย ปลอดภัย และพ้ืนที่ว่างในห้องเรียน สื่อการ
เรียนรู้ บรรยากาศที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ของผู้เรียนทุกคน 
 7) ครูผู้สอนทุกคน  ได้ร่วมจัดห้องสมุดให้เป็นแหล่งเรียนรู้ของผู้เรียน จัดบรรยากาศในห้องสมุดให้จูงใจ
ในการใช้  จัดให้มีหนังสือ คอมพิวเตอร์ ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ ศึกษา ค้นคว้า  ได้เข้าถึงในการใช้และการเรียนรู้เพ่ือ
พัฒนาคุณภาพ 
 10) ครูผู้สอนทุกคน  จัดการเรียนรู้โดยเน้นการปฏิสัมพันธ์เชิงบวก รักและเอาใจใส่นักเรียน สร้าง
นักเรียนให้เป็นคนดี  ให้นักเรียนมีความมั่นใจ ปลอดภัย ที่จะเรียนรู้กับครูและเพ่ือน  และเรียน เล่นอย่างมี
ความสุข และได้รับค าชื่นชมจากผู้ปกครองในการดูแลนักเรียน 
 11)  ครูผู้สอนทุกคน  ด าเนินการวัด ประเมินผลผู้เรียนโดยเก็บข้อมูลจากวิธีการหลากหลาย เช่น การ
สอบถาม สัมภาษณ์ ให้คะแนนจากผลงาน รายงาน ชิ้นงาน การท างานกลุ่ม พฤติกรรมการเรียน  การท างาน 
ลักษณะนิสัย  การสอบทั้งแบบอัตนัย และปรนัย การปฏิบัติจริง สอดคล้องกับธรรมชาติวิชา และเป้าหมายของ
การพัฒนาผู้เรียน มีการให้ข้อมูลสะท้อนกลับแก่ผู้เรียน ผู้ปกครอง เพ่ือน าผลการประเมินไปใช้ในการพัฒนา
คุณภาพผู้เรียน 
 12) ครูผู้สอน  น าผลการประเมินในการจัดการเรียนรู้มาใช้ในการพัฒนาผู้เรียน และใช้กระบวนการวิจัย
ในชั้นเรียนในการพัฒนาการจัดการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาผู้เรียน 
 13)  ครูผู้สอนทุกคน  มีส่วนร่วมในการในการจัดการบริหารข้อมูลสารสนเทศของโรงเรียน เช่น ข้อมูล
ผลการจัดการศึกษา ข้อมูลภาวะโภชนาการ  โปรแกรม DMC (ข้อมูลนักเรียนรายบุคคล)  โปรแกรม B-OBEC 
(ข้อมูลที่ดินสิ่งก่อสร้าง)  โปรแกรม M-OBEC (ข้อมูลครุภัณฑ์)  โปรแกรม EMIS (ข้อมูลสารสนเทศของโรงเรียน)  
โปรแกรม School MISS (ข้อมูลผลการเรียนตามหลักสูตร)   ข้อมูลเด็กพิเศษ เพ่ือน ามาใช้ในการบริหารและการ
จัดการเรียนรู้ของนักเรียนทุกกลุ่ม  

14) ครูสามารถวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคล ใช้ข้อมูลจากการวิเคราะห์ผู้เรียนมาใช้ในการวางแผน
จัดการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาศักยภาพผู้เรียนโดยค านึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล สามารถจัดท าข้อสอบ              
ที่สามารถวัดและประเมินผลความรู้ครอบคลุมทุกมิติและตัวชี้วัดการเรียนรู้ทุกกลุ่มสาระ สามารถแนะแนวและให้
ค าปรึกษาโดยมีบทบาทหน้าที่การเป็นครูประจ าชั้น  
 15)  ผลการด าเนินการตามที่กล่าวมา ส่งผลให้ครูผู้สอนได้รับรางวัลที่เกี่ยวข้องกับมาตรฐานวิชาชีครู 
สามารถเป็นต้นแบบ แบบอย่างของการท างานในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน เนื่องในงานวันครู ประจ าปี 2562  
ได้แก่  
  1. นายพัชรพงษ ์ แสนโสภาวัน  ได้รับรางวัล ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
  2. นางปิยะนุช  อบมาสุ่ย   ได้รับรางวัล    ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์     
  

เอกสาร/หลักฐาน 

- รายงาน สรุป โครงการ/กิจกรรม                                                                                                             
- เกียรติบัตร/ภาพถ่าย 
- หลักสูตรสถานศึกษา 
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- แผนการสอน                                                                                                                            
- บันทึกการนิเทศ/บันทึกการประชุม                                                                                                
- เครื่องมือประเมินผลการจัดการเรียนรู้                                                                                                    
- รายงานผลการจัดการเรียนรู้                                                                                                            
- ผลงานผู้เรียน 

3. จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา  และแผนการพัฒนาคุณภาพให้สูงข้ึน 
 3.1  จุดเด่น    
             ครูมีความตั้งใจ มุ่งมั่นในการพัฒนาการสอน โดยจัดกิจกรรมให้นักเรียนได้เรียนรู้ ที่เน้นทักษะ
กระบวนการคิด ได้ปฏิบัติจริง มีการให้วิธีการและแหล่งเรียนรู้ ที่หลากหลาย ให้นักเรียนแสวงหาความรู้ จากสื่อ
เทคโนโลยีด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง นักเรียนมีส่วนร่วมในการจัดบรรยากาศ สภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการเรียนรู้
  
3.2 จุดที่ควรพัฒนา   
      ควรน าภูมิปัญญาท้องถิ่นให้เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมให้นักเรียนได้เรียนรู้ และการให้ข้อมูล
ย้อนกลับแก่นักเรียนทันที เพ่ือนักเรียนน าไปใช้พัฒนาตนเองและน าไปใช้ในการพัฒนาอาชีพต่อไป 
 3.3 แผนการพัฒนาคุณภาพที่ยกระดับให้สูงขึ้น 

               โรงเรียนได้ด าเนินการโครงการในแผนปฏิบัติการประจ าปี เพ่ือพัฒนาคุณภาพกระบวนการจัดการเรียนรู้                  
ดังนี้ 

1) โครงการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา 
2) โครงการจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน 
3) โครงการพัฒนาการใช้สื่อ เทคโนโลยี สู่ห้องเรียน  
4) โครงการส่งเสริมให้ครูจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้และน าไปใช้จริง 
5) กิจกรรมส าหรับนักเรียนที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ/นักเรียนเรียนรวมให้นักเรียนมีความรู้ 

สูงขึ้นตามระดับชั้น 
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สรุปผลการประเมินตนเองตามมาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
 (บทสรุปของผู้บริหาร) 

ข้อมูลทั่วไป 
โรงเรียนบ้านหนองแวงหนองจิกโนนตุ่น   ทีอ่ยู่ ม.1 ต าบลหนองแวง  อ าเภอพระยืน  จังหวัดขอนแก่น                                 
สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1                                                                         
โทร. 043-455537   โทรสาร  043-455537    
เปิดสอนระดับชั้นอนุบาล ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 
ผู้บริหาร 1 คน ครู 13 คน ครูอัตราจ้าง  1  คน ธุรการโรงเรียน  1  คน นักการภารโรง 1 คน 
จ านวนนักเรียน รวม  187  คน   
จ าแนกเป็นระดับปฐมวัย 45 คน ระดับประถมศึกษา 105 คน  ระดับมัธยมศึกษา  37  คน 

ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษาอยู่ในระดับ  ยอดเยี่ยม 
 จากผลการด าเนินงาน โครงการและกิจกรรมต่างๆ ส่งผลให้  จัดการพัฒนาคุณภาพการศึกษา                    
ประสบผลส าเร็จเป็นไปตามเป้าหมายที่สถานศึกษาก าหนดไว้ในแต่ละมาตรฐาน จากผลการประเมินสรุปว่า                   
ได้ ระดับดีเลิศ ทั้งนี้เพราะมาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน อยู่ในระดับดีเลิศ มาตรฐานที่ 2 กระบวนการ
บริหารและการจัดการ อยู่ในระดับ ยอดเยี่ยม และมาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียน
เป็นส าคัญ อยู่ในระดับ ยอดเยี่ยม  มีผลการด าเนินงาน ดังต่อไปนี้          
 โรงเรียนบ้านหนองแวงหนองจิกโนนตุ่น  ก าหนดมาตรฐานการศึกษาด้านคุณภาพผู้เรียนจ านวน 2 ด้าน 
ได้แก่ 1) ด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและ  2) ด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน ด้านผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนมุ่งเน้นให้นักเรียนมีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร การคิดค านวณ รวมทั้งการมีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา มีความสามารถในการวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ มีความสามารถ
ในการสร้างนวัตกรรม การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ การสื่อสาร และการมีความรู้  ทักษะพ้ืนฐาน เจตคติที่ดีต่อ
งานอาชีพ  ส าหรับด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน มุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดี 
ตามที่สถานศึกษาก าหนด และมีสุขภาวะทางร่างกายและสังคม ความภูมิใจในท้องถิ่น และความเป็นไทย  การ
ยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย  
 ประเด็นภาพความส าเร็จด้านคุณภาพผู้เรียนสถานศึกษามีการวิเคราะห์ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน         
เพ่ือพัฒนาให้สูงขึ้น จัดกิจกรรมการเรียนการสอนเน้นการปฏิบัติ เน้นทักษะในการอ่าน การเขียน และการ                    
คิดค านวณ ส่งเสริมผู้เรียนให้พัฒนาเต็มศักยภาพ  จัดแหล่งเรียนรู้ภายในให้เหมาะสม มีสื่อด้านเทคโนโลยี                   
ที่ทันสมัย  จัดกิจกรรมให้ผู้เรียนมี สุขภาพกาย สุขภาพจิตทีดี่  มีความกล้าแสดงออก และสามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืน
อย่างมีความสุข เน้นทักษะการท างานร่วมกัน ท าให้ผู้เรียนมีทักษะในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิด
ค านวณเป็นไปตามเกณฑ์ที่โรงเรียนก าหนดในแต่ระดับชั้น จากการประเมินนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6
จ านวนที่น ามาประเมินทั้งหมด จ านวน 85 คน (ไม่น าเด็กพิเศษมาคิดค านวณ จ านวน 20 คน) มีผลการอ่านออก
เสียงอยู่ในระดับดีขึ้นไป จ านวน  74  คน  คิดเป็น ร้อยละ 87.06  มีผลการอ่านออกรู้เรื่องอยู่ในระดับดีขึ้นไป 
จ านวน  76  คน  คิดเป็น ร้อยละ  89.41  และจากการประเมินนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 จ านวนที่น ามา
ประเมินทั้งหมด จ านวน 30 คน (ไม่น าเด็กพิเศษมาคิดค านวณ จ านวน 7 คน)  ผลการสอบจ าแนกตามระดับ
คะแนนความรู้ความเข้าใจในวรรณคดีและวรรณกรรม อยู่ในระดับดีขึ้นไป จ านวน 27 คน คิดเป็น  ร้อยละ 
90.00  นักเรียนมีความสามารถในการคิดจ าแนก แยกแยะ ใคร่ครวญไตร่ตรอง พิจารณาอย่างรอบคอบโดยใช้
เหตุผลประกอบการตัดสินใจ มีการอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และแก้ปัญหาอย่างมี เหตุผล                             
มีความสามารถในการรวบรวมความรู้ได้ทั้งด้วยตนเองและการท างานเป็นทีม เชื่อมโยงองค์ความรู้ และ
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ประสบการณ์มาใช้ในการสร้างสรรค์ สิ่งใหม่ ๆ จากการเรียนรู้โดย โครงการ/กิจกรรมบันทึกการอ่านภาษาไทย 
ภาษาไทยวันละค า  นักเรียนมีความภูมิใจในท้องถิ่น  เห็นคุณค่าของความเป็นไทย มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์
วัฒนธรรมประเพณีไทย รวมทั้งภูมิปัญญาไทย เข้าร่วมกิจกรรมที่โรงเรียนจัดคิดเป็นร้อยละ 100 นักเรียนมี
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามเกณฑ์ท่ีสถานศึกษาก าหนด ร้อยละ 100 มีผลการอ่านคิด วิเคราะห์และเขียนผ่าน
เกณฑ์ที่สถานศึกษาก าหนด ร้อยละ 91.43  ก าหนดมาตรฐานด้านคุณภาพผู้เรียนตามที่ว่า “การจัดการศึกษา
ต้องเป็นไปเพ่ือพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้ และคุณธรรม จริยธรรม 
และวัฒนธรรมในการด ารงชีวิต สามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข   
            ดังนั้นโรงเรียนบ้านหนองแวงหนองจิกโนนตุ่น  จึงก าหนดมาตรฐานการศึกษาด้านคุณภาพผู้เรียน
จ านวน 2 ด้าน ได้แก่ 1) ด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและ  2) ด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน                  
ด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนมุ่งเน้นให้นักเรียนมีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร การคิดค านวณ 
รวมทั้งการมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา มีความสามารถในการวิเคราะห์ คิดอย่างมี
วิจารณญาณ มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ การสื่อสาร และการมีความรู้  
ทักษะพ้ืนฐาน เจตคติที่ดีต่องานอาชีพ  ส าหรับด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนมุ่งเน้นให้ผู้ เรียนมี
คุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษาก าหนด และ มีสุขภาวะทางร่างกายและสังคม ความภูมิใจใน
ท้องถิ่น และความเป็นไทยการยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลายโดย มีประเด็นภาพ
ความส าเร็จด้านคุณภาพผู้เรียน ดังนี้นักเรียนมีทักษะในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิดค านวณเป็นไป
ตามเกณฑ์ที่โรงเรียนก าหนดในแต่ระดับชั้นมีความสามารถในการคิดจ าแนก แยกแยะ ใคร่ครวญไตร่ตรอง 
พิจารณาอย่างรอบคอบโดยใช้เหตุผลประกอบการตัดสินใจ มีการอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และ
แก้ปัญหาอย่างมีเหตุผล มีความสามารถในการรวบรวมความรู้ได้ทั้งด้วยตนเองและการท างานเป็นทีม เชื่อมโยง
องค์ความรู้ และประสบการณ์มาใช้ในการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ ๆ อาจเป็นแนวความคิด โครงการ โครงงาน ชิ้นงาน 
ผลผลิตความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือพัฒนาตนเอง และสังคมในด้านการ
เรียนรู้ การสื่อสาร การท างาน อย่างสร้างสรรค์ และมีคุณธรรมมีความก้าวหน้าในการเรียนรู้ตามหลักสูตร
สถานศึกษาจากพ้ืนฐานเดิมในด้านความรู้ ความเข้าใจ ทักษะ  กระบวนการต่าง ๆ รวมทั้งมีความก้าวหน้าในผล
การทดสอบระดับชาติ หรือผลการทดสอบอ่ืน ๆ มีความรู้ ทักษะพ้ืนฐานในการจัดการ เจตคติที่ดีพร้อมที่จะ
ศึกษาต่อในระดับชั้นที่สูงขึ้น การท างานหรืองานอาชีพมีพฤติกรรมเป็นผู้ที่มีคุณธรรม  จริยธรรม เคารพในกฎ
กติกา มีค่านิยมและจิตส านึกตามที่สถานศึกษาก าหนดโดยไม่ขัดกับกฎหมายและวัฒนธรรมอันดีของสังคมมีความ
ภูมิใจในท้องถิ่น เห็นคุณค่าของความเป็นไทย มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีไทยรวมทั้งภูมิปัญญา 
ผู้เรียนยอมรับการอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างระหว่างบุคคลในด้าน เพศ วัย เชื้อชาติ ศาสนา ภาษาวัฒนธรรม 
ประเพณีมีการรักษาสุขภาพกาย สุขภาพจิต อารมณ์ และสังคม แสดงออกอย่างเหมาะสมในแต่ละช่วงวัยสามารถ
อยู่ร่วมกับคนอ่ืนอย่างมีความสุข เข้าใจผู้อ่ืน ไม่มีความขัดแย้งกับผู้อื่น 
 ด้านกระบวนการบริหารและการจัดการพบว่า ผู้บริหารสถานศึกษาเป็นผู้มีวิสัยทัศน์และมีภาวะผู้น าและ
เพ่ือให้บรรลุตามกระบวนการบริหารและการจัดการคุณภาพของสถานศึกษาในโรงเรียน การด าเนินการวิเคราะห์
สภาพปัญหา   ผลการจัดการศึกษาที่ผ่านมา  โดยใช้ฐานข้อมูลในการก าหนดเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจ
อย่างชัดเจน  ในด าเนินการพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้าน  ตามหลักสูตรสถานศึกษาทุก
กลุ่มเป้าหมาย  เชื่อมโยงกับชีวิตจริง จัดท าแผนพัฒนา คุณภาพจัดการศึกษา ด าเนินงานพัฒนาครูและบุคลากร
ให้มีความเชี่ยวชาญ  ทางด้านวิชาชีพ  ตามความต้องการของครูและสถานศึกษา  จัดสภาพแวดล้อมทาง
กายภาพและสังคมที่ เ อ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ และจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ                 
เพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับสภาพของโรงเรียนบ้านหนองแวงหนองจิกโนนตุ่น  
โดยประเมินภาพความส าเร็จดังนี้ โรงเรียนมีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจที่โรงเรียนก าหนดชัดเจน   สอดคล้อง
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กับบริบทของโรงเรียน  สอดคล้องกับบริบทของโรงเรียน  ความต้องการของชุมชน  ท้องถิ่น  วัตถุประสงค์ของ
แผนการศึกษาแห่งชาติ  นโยบายของรัฐบาลและของต้นสังกัด  รวมทั้งทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคมมีระบบ
การบริหารจัดการคุณภาพอย่างเป็นระบบ  วางแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาโดยน าแผนไปปฏิบัติ   
ติดตาม  ตรวจสอบ  ประเมินผล  และปรับปรุง  พัฒนางานอย่างต่อเนื่อง  มีการบริหารอัตราก าลัง  ทรัพยากร
ทางการศึกษา  และระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน  มีการนิเทศภายใน  น าข้อมูลมาใช้ในการพัฒนาบุคลากร  และ
ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนในการวางแผน  ปรับปรุง  พัฒนาและร่วมกันรับผิดชอบต่อการจัดการศึกษามีการ
บริหารจัดการเกี่ยวกับงานวิชาการ  พัฒนาหลักสูตร  กิจกรรมเสริมหลักสูตรที่เน้นคุณภาพผู้ เรียนรอบด้าน  
เชื่อมโยงวิถีชีวิตจริงและครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมาย  รวมถึงการจัดการเรียนการสอนของกลุ่มที่เรียนแบบควบ
รวมและกลุ่มเรียนร่วมด้วย มีการส่งเสริมสนับสนุนพัฒนาครูและบุคลากรตรงตามความต้องการและจัดให้มี
ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ  มาใช้ในการพัฒนางานและการเรียนรู้ของผู้เรียนจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพ  
ภายในและภายนอกห้องเรียน และสภาพแวดล้อมทางสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้ของผู้เรียนอย่างมีคุณภาพ  
มีความปลอดภัยจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ  สนับสนุนการบริหารจัดการ และการจัดการเรียนรู้ที่เหมาะสม
กับสภาพของโรงเรียน  จัดหา พัฒนาและบริการด้านเทคโนโลยี  สารสนเทศ  จัดให้มีห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์
เพ่ือใช้ในการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ครบทุกชั้นเรียน 
   ด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ พบว่าครูมีความรู้ ความเข้าใจ              
ในกระบวนการจัดการเรียนการสอนตามมาตรฐานและตัวชี้วัดของหลักสูตรสถานศึกษา   ด้านกระบวนการ
จัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ โดยมีการด าเนินงาน/โครงการ/กิจกรรม อย่างหลากหลาย มุ่ง
ส่งเสริมให้ครูจัดการเรียนการสอนเน้นการปฏิบัติ (Active learning)  ให้ผู้เรียนผ่านกระบวนการคิด ปฏิบัติจริง 
เพ่ือน าไปสู่การเรียนรู้ที่ลึกซึ้งและคงทน  ตามมาตรฐานและตัวชี้วัดของหลักสูตรสถานศึกษา  ให้นักเรียนมีส่วน
ร่วม ครูรู้จักผู้เรียนเป็นรายบุคคล ด าเนินการตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และน าผลมาพัฒนา
ผู้เรียน รวมทั้งร่วมกันแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และน าผลที่ได้มาปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ ครูมีแผนการจัดการเรียนรู้
ที่สามารถน าไปใช้จัดกิจกรรมได้จริง ครูใช้สื่อ และแหล่งเรียนรู้ มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก เพ่ือให้เด็ก
รักการเรียนรู้และเรียนรู้ร่วมกันอย่างมีความสุข ครูร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และน าข้อมูลมาร่วมพัฒนาปรับปรุงการ
จัดการเรียนรู้และสอนตามแผน ครูผลิตนวัตกรรม แผนการจัดการเรียนรู้ อีกทั้งปรับโครงสร้างรายวิชาเพ่ิมเติมใน
รายวิชาภาษาจีนกลาง เพ่ือให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ภาษาที่ 3 มีการก าหนดคุณลักษณะอันพึงประสงค์ที่สอดคล้องกับ
หน่วยการเรียนรู้ สนับสนุนให้ครูจัดการเรียนการสอนที่สร้างโอกาสให้นักเรียนทุกคนมีส่วนร่วม ได้ลงมือปฏิบัติ
จริงจนสรุปความรู้ได้ด้วยตนเอง จัดการเรียนการสอนที่เน้นทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ เช่น มีการถอด
บทเรียนพอเพียง 2 3 4 โดยน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเข้ามาในการจัดการเรียนรู้  มีการจัดการเรียนรู้
ด้วยโครงงาน  ทั้งภายในห้องเรียนและนอกห้องเรียน ครูใช้สื่อการเรียนการสอน นวัตกรรมและเทคโนโลยี ภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น มีการประเมินคุณภาพและประสิทธิภาพของสื่อการสอนที่ใช้ครูทุกคนท างานวิจัยในชั้นเรียน อย่าง
น้อยปีการศึกษาละ  1 เรื่อง  โดยมีประเด็นภาพความส าเร็จด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียน
เป็นส าคัญ ดังนี้ครูจัดการเรียนรู้ให้นักเรียนผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง  ให้นักเรียนน าความรู้ไป
ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันได้  มีแผนการจัดการเรียนรู้ และจัดกิจกรรมส าหรับนักเรียนที่ต้องการควา ม
ช่วยเหลือเป็นพิเศษ ให้นักเรียนได้ฝึกทักษะ ได้แสดงความคิดเห็น ได้แสดงออก เป็นผู้สามารถสรุปองค์ความรู้ 
น าเสนอผลงาน และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ครูใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ รวมทั้ง
น าภูมิปัญญาท้องถิ่นมาใช้ในการจัดการเรียนรู้ นักเรียนได้แสวงหาความรู้ด้วยตนเองจากสื่อที่หลากหลาย ครูมี
การบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก เน้นการมีปฏิสัมพันธ์ ระหว่างเด็กกับครู  ครูกับเด็ก เด็กกับเด็ก  เด็กรักการ
เรียนรู้ และสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุข  ครูร่วมกันออกแบบการวัดผลประเมินผลเพ่ือตรวจสอบ และ
ประเมินผู้เรียนอย่างมีขั้นตอน ใช้เครื่องมือ วิธีการวัดและประเมินผลที่เหมาะสม พร้อมทั้งน าผลไปใช้พัฒนาการเรียนรู้ของ
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ผู้เรียน ครูผู้สอนร่วมกันแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์  (PLC)  เป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ โดย
แบ่งออกเป็น 2 วง วงที่ 1 พัฒนาการอ่านออกเขียนได้  วงที่ 2 การคิดอย่างมีวิจารณญาณ  และน าไปปรับปรุง /
พัฒนาการจัดการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาคุณภาพส าหรับผู้เรียน 
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                                     ส่วนที่ 3 
                                   ภาคผนวก 
 
              

 1. ผลการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
    
 
 

1.1 ผลการประเมินมาตรฐานการศึกษาปฐมวัย 
 

 

       ผลการประเมินพัฒนาการเด็ก 
       สรุปผลการประเมินพัฒนาการทั้ง 4 ด้าน 

ระดับชั้น 
จ านวนเด็ก 

ทั้งหมด (คน) 

จ านวนเด็กที่ผ่านการประเมินพัฒนาการ 
ตามระดับคุณภาพ (คน) ไม่ผ่าน ผ่าน 

ดี พอใช้ ควรส่งเสริม 
อนุบาลปีที่ 1 - - - - - 
อนุบาลปีที่ 2 24 - 22 2 - 
อนุบาลปีที่ 3 21 - 20 1 - 

รวม 45 - 42 3 - 

       สรุปผลการประเมินพัฒนาการตามมาตรฐานคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ 
       ระดับชั้นอนุบาลปีที่ 2 

ระดับ   
ชั้น 

จ านวน
เด็ก 

ทั้งหมด 
(คน) 

จ านวนเด็กที่ผ่านการประเมินพัฒนาการ 
ตามระดับคุณภาพ (คน) 

มาตรฐานคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ ผ่าน 
ดี พอใช้ ควรส่งเสริม

ส่งเสริม อนุบาล 
ปีที่ 2 

24 มฐ.1 ร่างกายเจริญเติบโตตามวัยและมสีุขนิสัยทีด่ี 24 - - 
มฐ.2 กล้ามเนื้อใหญ่และกล้ามเนื้อเล็กแข็งแรงใช้ได้อย่างคล่องแคล่วและ 
ประสานสัมพันธ์กัน 

23 1 - 

มฐ.3 มีสุขภาพจติดีและมีความสุข 24 - - 
มฐ.4 ช่ืนชมและแสดงออกทางศิลปะ ดนตรี และการเคลื่อนไหว 24 - - 
มฐ.5 มีคุณธรรม จริยธรรม และมีจิตใจท่ีดีงาม 24 - - 
มฐ.6 มีทักษะชีวิตและปฏิบัตตินตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 24 - - 
มฐ.7 รักธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม วัฒนธรรม และความเป็นไทย 24 - - 
มฐ.8 อยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุขและปฏิบตัิตนเป็นสมาชิกที่ดขีอง
สังคมในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตรยิ์ทรงเป็นประมุข 

24 - - 

มฐ.9 ใช้ภาษาสื่อสารไดเ้หมาะสมกับวัย 23 1 - 
มฐ.10 มีความสามารถในการคิดทีเ่ป็นพื้นฐานในการเรยีนรู ้ 22 2 - 
มฐ.11 มีจินตนาการและความคิดสร้างสรรค ์ 24 - - 
มฐ.12 มีเจตคติทีด่ีต่อการเรียนรู้และมีความสามารถในการแสวงหา
ความรู้ได้เหมาะสมกับวัย 

24 - - 
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ระดับชั้นอนุบาลปีท่ี 3 
 

ระดับชั้น 

จ านวน
เด็ก 

ทั้งหมด 
(คน) 

จ านวนเด็กที่ผ่านการประเมินพัฒนาการ 
ตามระดับคุณภาพ (คน) 

มาตรฐานคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ 
ผ่าน 

ดี พอใช้ 
ควร

ส่งเสริม 
อนุบาล 
ปีที่ 3 

21 มฐ.1 ร่างกายเจริญเติบโตตามวัยและมสีุขนิสัยทีด่ี 21 - - 
มฐ.2 กล้ามเนื้อใหญ่และกล้ามเนื้อเล็กแข็งแรงใช้ได้อย่างคล่องแคล่ว
และ ประสานสัมพันธ์กัน 

20 1 - 

มฐ.3 มีสุขภาพจติดีและมีความสุข 21 - - 
มฐ.4 ช่ืนชมและแสดงออกทางศิลปะ ดนตรี และการเคลื่อนไหว 21 - - 
มฐ.5 มีคุณธรรม จริยธรรม และมีจิตใจท่ีดีงาม 21 - - 
มฐ.6 มีทักษะชีวิตและปฏิบัตตินตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง    

21 - - 

มฐ.7 รักธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม วัฒนธรรม และความเป็นไทย 21 - - 
มฐ.8 อยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุขและปฏิบตัิตนเป็นสมาชิกที่ดี
ของสังคมในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น
ประมุข 

21 - - 

มฐ.9 ใช้ภาษาสื่อสารไดเ้หมาะสมกับวัย 21 - - 
มฐ.10 มีความสามารถในการคิดทีเ่ป็นพื้นฐานในการเรยีนรู ้ 19 2 - 
มฐ.11 มีจินตนาการและความคิดสร้างสรรค ์ 20 1 - 
มฐ.12 มีเจตคติทีด่ีต่อการเรียนรู้และมีความสามารถในการแสวงหา
ความรู้ได้เหมาะสมกับวัย 

20 1 - 
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 รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา  โรงเรยีนบา้นหนองแวงหนองจกิโนนตุ่น  ปกีารศึกษา 2562  ส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1  
 

 

1.2 ผลการประเมินมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 
 

1.2.1. ผลการประเมินตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
 

    
 

 ร้อยละของนักเรียนที่มีเกรดเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ปีการศึกษา 2562  แต่ละรายวิชาในระดับ 3 ขึ้นไป    
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6  

ชั้น 
จ านวน 

ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมฯ ประวัติฯ สุขศึกษา ศิลปะ การงานฯ อังกฤษ 
นักเรียน 

ป.1 27 27 22 27 27 27 27 27 27 27 
ป.2 11 8 9 9 10 11 11 11 11 9 
ป.3 14 13 12 13 13 13 13 14 14 13 
ป.4 18 11 9 11 11 11 14 13 14 17 
ป.5 17 6 4 10 12 12 11 11 13 17 
ป.6 18 12 11 14 18 13 16 17 18 7 
รวม 105 77 67 84 91 87 92 93 97 90 
ร้อยละ 73.33 63.81 80.00 86.67 82.86 87.62 88.57 92.38 85.71 
 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1-3   ภาคเรียนที่ 1  ปีการศึกษา 2562   

ชั้น 
จ านวน 

ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมฯ ประวัติฯ สุขศึกษา ศิลปะ การงานฯ อังกฤษ 
นักเรียน 

ม.1 10 8 5 4 10 7 8 8 9 6 
ม.2 19 15 10 12 12 10 13 16 15 15 
ม.3 6 4 2 3 4 4 6 5 6 3 
รวม 35 27 17 19 26 21 27 29 30 24 
ร้อยละ 77.14 

 

48.57 
 

54.29 74.29 60.00 77.14 82.86 85.71 68.57 
 

 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1-3   ภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษา 2562   

ชั้น 
จ านวน 

ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมฯ ประวัติฯ สุขศึกษา ศิลปะ การงานฯ อังกฤษ 
นักเรียน 

ม.1 10 8 4 5 8 8 8 10 10 7 
ม.2 19 17 9 15 11 9 15 16 16 15 
ม.3 6 4 2 2 4 4 4 5 6 3 
รวม 35 29 15 22 23 21 27 31 32 25 
 

ร้อยละ 
 

82.86 42.86 62.86 65.71 60.00 77.14 88.57 91.43 71.43 
 

หมายเหตุ    จ านวนนักเรียนที่น ามาประเมินจ านวน  35  คน  ไม่น ามาประเมินจ านวน  2  คน  
    เนื่องจาก  นักเรียนไม่มาเรียน ขาดเรียนมากกว่า 30 วัน  ตลอดปีการศึกษา 
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 รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา  โรงเรยีนบา้นหนองแวงหนองจกิโนนตุ่น  ปกีารศึกษา 2562  ส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1  
 

 

อ่านรู้เรื่อง อ่านออกเสียง 
รวมความสามารถท้ัง  

2 ด้าน 
ระดับโรงเรียน 61.76 79.23 70.49
ระดับเขตพื้นที่ 69.80 73.54 71.67
ระดับสังกัด 67.49 72.51 70.00
ระดับประเทศ 68.50 72.81 70.66
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ผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (RT) ชั้นประถมศึกษาปืท่ี 1                                  
ปีการศึกษา 2562 

 1.2.2 ผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (Reading Test : RT) 

 

        1) ผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (RT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

        

   หมายเหต ุ: คะแนนเฉลี่ยด้านการอ่านรู้เรื่องของนักเรียน ต่ ากว่า คะแนนเฉลี่ยระดับเขตพ้ืนที่                     
ระดับสังกัด  และระดับประเทศ  

      คะแนนเฉลี่ยด้านการอ่านออกเสียงของนักเรียน สูงกว่า คะแนนเฉลี่ยระดับเขตพ้ืนที่     
ระดับสังกัด และระดับประเทศ 

  

 2) ผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (RT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1                          
เปรียบเทียบภาพรวมร้อยละของผลต่างระหว่างปีการศึกษา 2561-2562 

     
 

 
ด้าน 

ปีการศึกษา 
2561 

ปีการศึกษา 
2562 

ร้อยละของผลต่าง
ระหว่างปีการศึกษา 

อ่านรู้เรื่อง 60.66 61.76 1.10 
อ่านออกเสียง 73.00 79.23 6.23 
รวมความสามารถทั้ง  2 ด้าน 66.83 70.49 3.66 
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 รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา  โรงเรยีนบา้นหนองแวงหนองจกิโนนตุ่น  ปกีารศึกษา 2562  ส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1  
 

 

  1.2.3 ผลการประเมินการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติขั้นพื้นฐาน (NT) 
  
        1) ผลการประเมินการทดสอบความสามารถพ้ืนฐานของผู้เรียนระดับชาติ (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3   

 

         หมายเหต ุ: ในปีการศึกษา 2562 คะแนนเฉลี่ยด้านทั้ง 2 ด้านของนักเรียน ต่ ากว่า คะแนนเฉลี่ย                 
ทุกระดับ 

       
 2) ผลการประเมินการทดสอบความสามารถพ้ืนฐานของผู้เรียนระดับชาติ (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 

เปรียบเทียบภาพรวมร้อยละของผลต่างระหว่างปีการศึกษา 2561-2562 
     
 

 
ความสามารถ 

ปีการศึกษา 
2561 

ปีการศึกษา 
2562 

ร้อยละของผลต่าง
ระหว่างปีการศึกษา 

ด้านภาษา 58.09 41.92 -16.17 
ด้านค านวณ 57.61 47.92 -9.69 
ด้านเหตุผล 59.28 - - 
รวมความสามารถทั้ง  3 ด้าน 58.33 44.92 -13.41 

 

           
 

ด้านภาษาไทย ด้านคณิตศาสตร์ รวมทั้ง 2ด้าน 
ระดับโรงเรียน 41.92 47.92 44.92
ระดับเขตพื้นที ่ 47.1 46.88 46.99
ระดับสังกัด 46 45.64 45.82
ระดับประเทศ 46.46 44.94 45.7
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ผลการประเมินการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ(NT)                                  
ปีการศึกษา 2562 ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 
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 รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา  โรงเรยีนบา้นหนองแวงหนองจกิโนนตุ่น  ปกีารศึกษา 2562  ส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1  
 

 

1.2.4 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน  (O-NET) 
  
  

1)  ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ประจ าปีการศึกษา 2562                                  
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 

 

 

      หมายเหตุ : คะแนนเฉลี่ยวิชาภาษาไทยของนักเรียน สูงกว่า คะแนนเฉลี่ยทุกระดับ  
                     คะแนนเฉลี่ยวิชาวิทยาศาสตร์  สูงกว่า คะแนนเฉลี่ยระดับสังกัด แต่ต่ ากว่า คะแนนเฉลี่ยระดับเขต

พ้ืนที่และคะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ  
       ในวิชาคณิตศาสตร์  และวิชาภาษาอังกฤษของนักเรียน ต่ ากว่า คะแนนเฉลี่ยทุกระดับ 

 
       ผลการประเมินการทดสอบความสามารถพ้ืนฐานของผู้เรียนระดับชาติ (O-NET) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6   

เปรียบเทียบภาพรวมร้อยละของผลต่างระหว่างปีการศึกษา 2561-2562 
     
 

 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
ปีการศึกษา 

2561 
ปีการศึกษา 

2562 
ผลต่าง 

ระหว่างปีการศึกษา 
ภาษาไทย 46.75 49.71 2.96 
คณิตศาสตร์ 40.00 31.07 -8.39 
วิทยาศาสตร์ 33.06 34.68 1.62 
ภาษาอังกฤษ 31.11 23.39 -7.72 

ค่าเฉลี่ย 37.73 34.71 -3.02 
 
 
 

ภาษาไทย ภาษาองักฤษ คณิตศาสตร ์ วิทยาศาสตร ์

ระดบัโรงเรียน 49.71 23.39 31.07 34.68

ระดบัเขตพืน้ท่ี 49.04 33.34 32.97 35.85

ระดบัสงักดั 47.95 30.86 31.60 34.30

ระดบัประเทศ 49.07 34.42 32.90 35.55
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ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน(O-NET)                                           

ปีการศึกษา 2562   ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 
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 รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา  โรงเรยีนบา้นหนองแวงหนองจกิโนนตุ่น  ปกีารศึกษา 2562  ส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1  
 

 

ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ 
ระดับโรงเรียน 52.50 25.00 12.00 25.25
ระดับเขตพื้นที ่ 51.10 28.11 21.89 29.62
ระดับสังกัด 55.91 32.98 26.98 30.22
ระดับประเทศ 55.14 33.25 26.73 30.07
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ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน(O-NET)                                        
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  ปีการศึกษา 2562 

2)  ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ประจ าปีการศึกษา 2562 
          ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 
 

 
   
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
            

 
 

 
หมายเหตุ : คะแนนเฉลี่ยวิชาภาษาไทยของนักเรียน สูงกว่า คะแนนเฉลี่ยระดับเขตพ้ืนที่  แตต่่ ากว่า                       

ระดับสังกัดสังกัด  และระดับประเทศ  
             ในวิชาภาษาอังกฤษ  วิชาคณิตศาสตร์  และวิทยาศาสตร์ ของนักเรียน ต่ ากว่า                        
คะแนนเฉลี่ยทุกระดับ  
 

        ผลการประเมินการทดสอบความสามารถพ้ืนฐานของผู้เรียนระดับชาติ (O-NET) ชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 3                         
เปรียบเทียบภาพรวมร้อยละของผลต่างระหว่างปีการศึกษา 2561-2562 

     
 

 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
ปีการศึกษา 

2561 
ปีการศึกษา 

2562 
ผลต่าง 

ระหว่างปีการศึกษา 
ภาษาไทย 50.60 52.50 1.90 
คณิตศาสตร์ 27.20 12.00 -15.20 
วิทยาศาสตร์ 32.00 25.25 -6.75 
ภาษาอังกฤษ 26.80 25.00 -1.8 

ค่าเฉลี่ย 34.15 28.69 -5.46 
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 รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา  โรงเรยีนบา้นหนองแวงหนองจกิโนนตุ่น  ปกีารศึกษา 2562  ส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1  
 

 

1.2.5 ผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
 
 

ระดับชั้น 
จ านวน 
นักเรียน 

จ านวนนักเรียนที่มีคุณลักษณะตามระดับคุณภาพ นร.ได้ระดับดีขึ้นไป 
ดีเยี่ยม ดี ผ่าน ไม่ผ่าน จ านวน ร้อยละ 

ประถมศึกษาปีท่ี 1 27 27 0 0 0 27 100.00 
ประถมศึกษาปีท่ี 2 11 9 2 0 0 11 100.00 
ประถมศึกษาปีท่ี 3 14 14 0 0 0 14 100.00 
ประถมศึกษาปีท่ี 4 18 18 0 0 0 18 100.00 
ประถมศึกษาปีท่ี 5 17 8 9 0 0 17 100.00 
ประถมศึกษาปีท่ี 6 18 15 3 0 0 18 100.00 
รวมระดับประถมศึกษา 105 91 14 0 0 105 100.00 
มัธยมศึกษาปีท่ี 1 10 10 0 0 0 10 90.91 
มัธยมศึกษาปีท่ี 2 19 16 3 0 0 19 90.01 
มัธยมศึกษาปีท่ี 3 6 6 0 0 0 6 100.00 
รวมระดับมัธยมศึกษา 35 32 3 0 0 35 100.00 
รวมทั้งสิ้น 140 123 17 0 0 140 100 
เฉลี่ยร้อยละ 87.86 12.14 0.00 100 0  

 

  
1.2.6 ผลการประเมินการอ่าน  คิดวิเคราะห์ และเขียนเป็นไปตามเกณฑ์ 
 
 

 
ชั้น 

จ านวน 
นร. 

ผลการประเมิน นร.ที่ได้ระดับ 3 ขึ้นไป 
ดีเยี่ยม ด ี ผ่าน ไม่ผ่าน จ านวน(คน) ร้อยละ 

ประถมศึกษาปีท่ี 1 27 15 12 0 0 27 100 
ประถมศึกษาปีท่ี 2 11 5 3 3 0 8 83.72 
ประถมศึกษาปีท่ี 3 14 13 1 0 0 14 100 
ประถมศึกษาปีท่ี 4 18 8 6 4 0 14 77.77 
ประถมศึกษาปีท่ี 5 17 6 8 3 0 14 82.35 
ประถมศึกษาปีท่ี 6 18 8 10 0 0 18 100 
รวมระดับประถม
ศึกษา 

105 55 40 10 0 95 90.48 

มัธยมศึกษาปีท่ี 1 10 7 3 0 0 10 90.91 
มัธยมศึกษาปีท่ี 2 19 8 10 1 0 18 90.00 
มัธยมศึกษาปีท่ี 3 6 3 2 1 0 5 83.33 
รวมระดับมัธยมศึกษา 35 18 15 2 0 33 94.29 
รวมทั้งสิ้น 140 73 55 12 0 128 91.43 
เฉลี่ยร้อยละ 52.14 39.29 8.57 0 91.43  
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1.2.7 ผลการประเมินสมรรถนะส าคัญตามหลักสูตรเป็นไปตามเกณฑ์ 
 
 

ระดับชั้น 
จ านวน
นักเรียน 

จ านวนนักเรียนที่มีผลการประเมนิสมรรถนะ 
ผ่านเกณฑ์ที่สถานศกึษาก าหนด 

จ านวนนักเรียนที่ผ่าน
เกณฑ์ทั้ง 5 สมรรถนะ 

การ 
สื่อสาร 

การคิด การ 
แก้ปัญหา 

การใช้ 
ทักษะชีวิต 

การใช้ 
เทคโนโลยี 

จ านวน ร้อยละ 

ประถมศึกษาปีท่ี 1 27 27 27 27 27 27 27 100 
ประถมศึกษาปีท่ี 2 11 11 11 11 11 11 11 100 
ประถมศึกษาปีท่ี 3 14 14 14 14 14 14 14 100 
ประถมศึกษาปีท่ี 4 18 18 18 18 18 18 18 100 
ประถมศึกษาปีท่ี 5 17 17 17 17 17 17 17 100 
ประถมศึกษาปีท่ี 6 18 18 18 18 18 18 18 100 
รวมระดับประถมศึกษา 105 105 105 105 105 105 105 100 
มัธยมศึกษาปีท่ี 1 10 10 10 10 10 10 10 100 
มัธยมศึกษาปีท่ี 2 19 19 19 19 19 19 19 100 
มัธยมศึกษาปีท่ี 3 6 6 6 6 6 6 6 100 
รวมระดับมัธยมศึกษา 35 35 35 35 35 35 35 100 
รวมทั้งสิ้น 140 140 140 140 140 140 140 100 
เฉลี่ยร้อยละ  100 100 100 100 100 100  

 

หมายเหตุ    ตารางข้อที่  6,7,8  ใช้จ านวนนักเรียนที่น ามาประเมินจ านวน  140 คน                                                   
ไม่น ามาประเมินจ านวน  2  คน เนื่องจาก  นักเรียนไม่มาเรียน ขาดเรียนมากกว่า 30 วนั                        
ตลอดปีการศึกษา 
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2. หลักฐาน ข้อมูลส าคัญที่แสดงเกียรติยศและผลงานดีเด่นของสถานศึกษา 
    
 

2.1  โรงเรียนได้เข้าร่วมการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ประจ าปีการศึกษา 2562                      
              ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 ณ โรงเรียนสนามบิน และโรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 
ระหว่าง วันท่ี 19 - 20 เดือนกันยายน พ.ศ. 2562 

 

ล าดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู 

1 ภาษาไทย การแข่งขนักวีเยาวชนคนรุ่น
ใหม่ กาพย์ยานี 11  

95 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงพิมพ์รดา  พิมพ์ดีด 
2. เด็กหญิงเบญญทิพย์  จงดา  

1. นางสาวสรัญรัตน ์ ขวามาตร ์
2. นางนจุรนิทร ์ โคตรสวรรค ์ 

2 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-
ม.3 

80 ทอง รองชนะเลิศ
อันดับที่ 2 

1. เด็กชายอภิรวัฒน ์ ไชยทา 
  

1. นางสาวปาณิสรา  โม้ชา 
  

3 คณิตศาสตร์ การแข่งขันเวทคณิต                
ม.1-ม.3 

85 ทอง รองชนะเลิศ
อันดับที่ 1 

1. เด็กชายจิรพนธ ์ แสนงาม 
  

1. นางสาวปาณิสรา  โม้ชา 
  

4 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทาง
วิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 

65 ทองแดง 6 1. เด็กหญิงดวงกมล  ชัยมุงคุณ 
2. เด็กหญิงปาณิศา  ภูเฉลียว 
3. เด็กชายวรเมธ  พระธาน ี 

1. นางสาวนันทิมา  สมมิตร 
2. นายพัชรพงษ ์ แสนโสภาวัน 
  

5 สังคมศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม 

การประกวดมารยาทไทย 
ป.1-ป.3 

78 เงิน 8 1. เด็กหญิงมีนา  เป้าหมั่น 
2. เด็กชายอชิรวัฒน ์ รอดตัว 

1. นางสุขสันต์  ขุนจร 
2. นางเมืองทอง  อินทร์เพ็ชร  

6 สังคมศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม 

การประกวดมารยาทไทย 
ป.4-ป.6 

85.17 ทอง 9 1. เด็กหญิงศุภสรา  มูลไธสง 
2. เด็กชายสิทธิชยั  ดอนใหญ่  

1. นางปิยะนุช  อบมาสุ่ย 
2. นางศศิวิมล  มุขพิมาย 

7 สังคมศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม 

การประกวดมารยาทไทย 
ม.1-ม.3 

86.8 ทอง 9 1. เด็กชายศิริชัย  เคนอินทร์ 
2. เด็กหญิงอภัสรา  ราชนอก  

1. นางสาวนันทิมา  สมมิตร 
2. นางศศิวิมล  มุขพิมาย  

8 สุขศึกษาและพล
ศึกษา 

การแข่งขนัตอบปัญหาสขุ
ศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 

68 ทองแดง 9 1. เด็กหญิงภัทรนันท์  แก้วคร 
2. เด็กชายยศอนันต ์ เรืองศรี  

1. นายสุขสรรค์  ใจทาน 
2. นายโสภัน  ชาญป่าไพร 

9 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขนัการสรา้งสรรค์
ภาพด้วยการปะตดิ ม.1-ม.3 

90 ทอง รองชนะเลิศ
อันดับที่ 2 

1. เด็กชายอิทธิชัย  ปากเมย 
2. เด็กชายโชคมงคล  เคนอินทร ์

1. นางสาวปาณิสรา  โม้ชา 
2. นางสุขสันต์  ขุนจร 

10 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขนัขับรอ้งเพลงสากล 
ประเภทหญิง ม.1-ม.3 

77 เงิน 5 1. เด็กหญิงมิรันดา  แสนหอม 1. นางสาวนภาพร  ภูสอดสี 
  

11 ภาษาตา่งประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน 
(Story Telling) ม.1-ม.3 

71 เงิน 6 1. เด็กหญิงธมลวรรณ  ลุนหนุด 
  

1. นางสาวนภาพร  ภูสอดสี 
  

12 ภาษาตา่งประเทศ การแข่งขันพูดภาษาจีนป.4-ป.6 76 เงิน 7 1. เด็กหญิงพิชชากร  ค าพร 
2. เด็กหญิงแววจิราภรณ์ นามสีฐาน 

1. นายพัชรพงษ ์ แสนโสภาวัน 
2. นางวัลภา  โคตรปลาบู่ 

13 ภาษาตา่งประเทศ การแข่งขันพูดภาษาจีน ม.
1-ม.3 

81.32 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงพัณณิตา  ปาฏิหาริย์ 
2. เด็กหญิงสุนิสา  สุคนธวารีย ์ 

1. นางสาวนภาพร  ภูสอดสี 
2. นางนุจรินทร์  โคตรสวรรค์  

14 เรียนรวม - การงาน
อาชีพและ
เทคโนโลยี 

การแข่งขนัการวาดภาพด้วย
โปรแกรม Paint ประเภท
นักเรียนที่มีความบกพร่อง
ทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 

80 ทอง 8 1. เด็กชายณัฐดนัย พันธอ์ ามาตย์ 
2. เด็กชายเจษฎา  ราษดี  

1. นางสาวสรัญรัตน ์ ขวามาตร ์
2. นางปิยะนุช  อบมาสุ่ย  

15 เรียนรวม - การงาน
อาชีพและ
เทคโนโลยี 

การแข่งขนัการวาดภาพด้วย
โปรแกรม Paint ประเภท
นักเรียนที่มีความบกพร่อง
ทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 

93 ทอง รอง
ชนะเลิศ
อันดับที่ 1 

1. เด็กชายเอกศิลป ์ ศรีจันทร์ 
2. เด็กชายไกรวุฒ ิ โรจน์บุญถึง 
  

1. นางนุจรินทร์  โคตรสวรรค์ 
2. นายจารุวัฒน ์ ศรีรังกรณ์ 
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                  การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562  
ระดับชาติภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (สพป.) ณ จังหวัดศรีสะเกษ                                                         

ระหว่าง วันที่ 12 - 14 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2562 
ที ่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน คร ู
1 การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ 

กาพย์ยาน ี11 (6 บท) ม.1-ม.3 
71 เงิน 36 1. เด็กหญิงพิมพ์รดา  พิมพ์ดีด 

2. เด็กหญิงเบญญทิพย ์ จงดา  
1. นางสาวสรัญรัตน์  ขวามาตร์ 
2. นางนุจรินทร ์ โคตรสวรรค์  

2 การแข่งขันพูดภาษาจีน ม.1-ม.3 88.6 ทอง 4 1. เด็กหญิงธมลวรรณ  ลุนหนูน 
2. เด็กหญิงสุนิสา  สุคนธวารีย ์ 

1. นางสาวนภาพร  ภูสอดสี 
2. นางศศิวิมล  มุขพิมาย  

2.2 ผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ประจ าปีการศึกษา 2562  
 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มีผลการพัฒนาเมื่อเปรียบเทียบกับปี 2561 ลดลง  3.02 
 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  มีผลการพัฒนาเมื่อเปรียบเทียบกับปี  2561 ลดลง  5.46 

2.3 ผลงานดีเด่นของสถานศึกษา กิจกรรมที่ประสบผลส าเร็จ ในปีการศึกษา 2562 
 เป็นโรงเรียนผ่านการประเมินรอบสองกิจกรรมบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย  
 ได้รับรางวัล MOE AWARDS ปี 2559 ผลงานระดับดีเด่น  
 เป็นโรงเรียนที่มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละรวมทั้ง 3 ด้านสูงกว่าระดับประเทศ จากการทดสอบตาม 

ความสามารถพ้ืนฐานของผู้เรียนระดับชาติ(NT) ชั้น ป.3 ปีการศึกษา 2561 
 มีค่าพัฒนาการผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืน (O-NET) รวม 4 กลุ่มสาระการเรียนรู้                     

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เพ่ิมข้ึนอย่างต่อเนื่อง 3 ปี (ปีการศึกษา 2559-2561) 
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ประกาศโรงเรียนบ้านหนองแวงหนองจกิโนนตุ่น 
เรื่อง  ใหใชมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาปฐมวัย 

เพื่อการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
******************************************************************** 

  โดยที่มีการประกาศใชกฎกระทรวงวาดวย ระบบ หลักเกณฑ และวิธีการประกันคุณภาพ
การศึกษา พ.ศ.2561 ที่ปรับปรุงใหม ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ใหใชมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษาระดับปฐมวัย เพ่ือการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ตามประกาศ ณ วันที่ 6 สิงหาคม 
พ.ศ. 2561 ประกาศ เรื่องนโยบายการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สองที่ก าหนดเปาหมายและยุทธศาสตร
ในการพัฒนาคุณภาพคนไทยและการศึกษาไทยในอนาคต  รวมทั้งอัตลักษณ  และจุดเนนของสถานศึกษา                                
โรงเรียนบ้านหนองแวง-หนองจิกโนนตุ่น  จึงก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาระดับปฐมวัย โดย
ความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาและการมีส วนรวมของผู เกี่ยวของ ทั้งบุคลากรทุกคนใน
โรงเรียนและผูปกครอง เพ่ือเปนเปาหมายในการพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา ของสถานศึกษา
ระดับปฐมวัย ตลอดจนเพ่ือสงเสริม สนับสนุน ก ากับ ดูแล และติดตามตรวจสอบคุณภาพการจัดการศึกษา
ของสถานศึกษา  

 โรงเรียนบ้านหนองแวงหนองจิกโนนตุ่น  จึงประกาศใหใชมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา               
ระดับปฐมวัย ตามเอกสารแนบทายประกาศนี ้   

  

 ประกาศ ณ วันที่ 16 พฤษภาคม  พ.ศ. 2562  
 
 

        (นายนิพนธ์  โลหะรัตนากร)  
       ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

                                                      โรงเรียนบ้านหนองแวงหนองจิกโนนตุ่น 
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 ประกาศโรงเรียนบ้านหนองแวงหนองจกิโนนตุ่น 
เรื่อง  ก าหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาปฐมวัย 

เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 

******************************************************************** 

   ประกาศโรงเรียนบ้านหนองแวงหนองจิกโนนตุ่น เรื่อง การก าหนดคาเปาหมายตามมาตรฐาน
การศึกษา  เพ่ือการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา โดยที่มีการประกาศใชกฎกระทรวงการประกัน
คุณภาพการศึกษา  ปการศึกษา 2561 ใหสถานศึกษาแตละแหงจัดใหมีระบบการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายใน สถานศึกษา โดยก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ใหเปนไปตามมาตรฐานการศึกษาแตละ
ระดับ และประเภทการศึกษาที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ ประกาศก าหนด พรอมทั้งจัดท าแผนพัฒนา
การจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่มุ งคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา และด าเนินการตามแผนที่ก าหนดไว 
จัดใหมีการ ประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ติดตามผลการด าเนินการ  เพ่ือ
พัฒนาสถานศึกษา ใหมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา และจัดสงรายงานผล การประเมินตนเองใหแกหนวย
งานตนสังกัดหรือหนวยงานที่ก ากับดูแลสถานศึกษาเปนประจ าทุกป  

   โรงเรียนบ้านหนองแวงหนองจิกโนนตุ่น จึงประกาศการก าหนดคาเปาหมาย ตามมาตรฐานการศึกษา 
ระดับปฐมวัย  ตามเอกสารแนบทายประกาศนี้  เพ่ือเปนเปาหมายในการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
ระดับปฐมวัย และการประเมินคุณภาพภายในส าหรับ ปการศึกษา 2562 

 

ประกาศ ณ วันที่ 16 พฤษภาคม  พ.ศ. 2562 
 

(นายสมคิด   กัญญพันธ์)  
     ผูอ านวยการโรงเรียนบ้านหนองแวงหนองจิกโนนตุ่น 
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   การก าหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับปฐมวัย 
เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2562 

แนบท้ายประกาศโรงเรียนบ้านหนองแวงหนองจิกโนนตุ่น                  
เรื่อง ก าหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับปฐมวัย 

เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 
............................................................. 

 

มาตรฐาน / ประเด็นการพิจารณา ค่าเป้าหมายมาตรฐาน/ 
ประเด็นการพิจารณา 

มาตรฐานที่  1  คุณภาพของเด็ก ยอดเยี่ยม 
1.1 มีการพัฒนาด้านร่างกาย  แข็งแรง  มีสุขนิสัยที่ดี  และดูแลความปลอดภัยของ 

ตนเองได้ 
ยอดเยี่ยม 

1.2 มีการพัฒนาด้านอารมณ์  จิตใจ  ควบคุม  และแสดงออกทางอารมณ์ได้ ยอดเยี่ยม 
1.3 มีการพัฒนาการด้านสังคม  ช่วยเหลือตนเอง  และเป็นสมาชิกท่ีดีของสังคม ยอดเยี่ยม 
1.4 มีพัฒนาการด้านสติปัญญา  สื่อสารได้  มีทักษะการคิดพ้ืนฐานและแสวงหาความรู้ได้ ยอดเยี่ยม 
มาตรฐานที่  2  กระบวนการบริหารและจัดการ ยอดเยี่ยม 
2.1  มีหลักสูตรครอบคลุมพัฒนาการทั้ง 4 ด้าน  สอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่น ยอดเยี่ยม 
2.2  จัดครูให้เพียงพอกับชั้นเรียน ยอดเยี่ยม 
2.3  ส่งเสริมให้ครูมีความเชี่ยวชาญด้านการจัดประสบการณ์ ยอดเยี่ยม 
2.4  จัดสภาพแวดล้อมและสื่อเพ่ือการเรียนรู้  อย่างปลอดภัย  และเพียงพอ ยอดเยี่ยม 
2.5  ให้บริการสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนรู้เพ่ือสนับสนุนการจัดประสบการณ์ ยอดเยี่ยม 
2.6  มีระบบบริหารคุณภาพท่ีเปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วม ยอดเยี่ยม 
มาตรฐานที่  3  การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นส าคญั ยอดเยี่ยม 
3.1  จัดประสบการณ์ที่ส่งเสริมให้เด็กมีการพัฒนาการทุกด้านอย่างสมดุลเต็มศักยภาพ ยอดเยี่ยม 
3.2  สร้างโอกาสให้เด็กได้รับประสบการณ์ตรง  เล่นและปฏิบัติอย่างมีความสุข ยอดเยี่ยม 
3.3  จัดบรรยากาศที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ใช้สื่อเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับวัย ยอดเยี่ยม 
3.4  ประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริงและน าผลประเมินพัฒนาการเด็กไปปรับปรุงการ 
       จัดประสบการณ์และพัฒนาเด็ก 

ยอดเยี่ยม 

สรุปผลการประเมินในภาพรวมของสถานศึกษา ยอดเยี่ยม 
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การก าหนดค่าเป้าหมาย 

 
     1. ศึกษาข้อมูลเดิม  ผลการประเมินต่าง ๆ ที่ผ่านมา  เพ่ือเป็นข้อมูลฐานในการก าหนดค่าเป้าหมาย                            

2. การก าหนดค่าเป้าหมาย  แต่ละมาตรฐาน  ควรก าหนดเป็น ระดับคุณภาพ  5  ระดับ  เพื่อให้สอดคล้อง
กับการประเมิน  ดังนี้ 

ระดับ  ยอดเยี่ยม 
ระดับ  ดีเลิศ 
ระดับ  ดี 
ระดับ  ปานกลาง 
ระดับ  ก าลังพัฒนา 

   3. การก าหนดค่าเป้าหมาย  ในแต่ละประเด็นพิจารณา  จะก าหนดเป็น  ระดับคุณภาพ  หรือเป็นร้อยละ                     
ตามความเหมาะสมกับบริบทของสถานศึกษา 

ระดับคุณภาพและความหมาย 

เกณฑ์การตัดสินคุณภาพของมาตรฐานมี   5  ระดับ  
ค่าร้อยละ 

ระดับคุณภาพ 

น้อยกว่าร้อยละ  60.00  ระดับก าลังพัฒนา 
ร้อยละ 60.00 – 69.99  ระดับปานกลาง 
ร้อยละ 70.00 – 79.99  ระดับดี 
ร้อยละ  80.00 – 89.99  ระดับดีเลิศ 
ร้อยละ 90.00  ขึ้นไป ระดับยอดเยี่ยม 
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ประกาศโรงเรียนบ้านหนองแวงหนองจกิโนนตุ่น 
เรื่อง  ใหใชมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  

เพื่อการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
******************************************************************** 

  โดยที่มีการประกาศใชกฎกระทรวงวาดวย ระบบ หลักเกณฑ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา 
พ.ศ.2561 ที่ปรับปรุงใหม ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ใหใชมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาระดับ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เพ่ือการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ตามประกาศ ณ วันที่ 6 สิงหาคม พ.ศ. 
2561 ประกาศ เรื่องนโยบายการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สองที่ก าหนดเปาหมายและยุทธศาสตรในการ
พัฒนาคุณภาพคนไทยและการศึกษาไทยในอนาคต รวมทั้งอัตลักษณ และจุดเนนของสถานศึกษา โรงเรียนบ้าน
หนองแวงหนองจิกโนนตุ่น  จึงก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน โดยความ
เห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาและการมีสวนรวมของผูเกี่ยวของ  ทั้งบุคลากรทุกคนในโรงเรียนและผู
ปกครอง  เพ่ือเปนเปาหมายในการพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน ตลอดจนเพ่ือสงเสริม สนับสนุน ก ากับ ดูแล และติดตามตรวจสอบคุณภาพการจัดการศึกษาของ
สถานศึกษา  

 โรงเรียนบ้านหนองแวงหนองจิกโนนตุ่น  จึงประกาศใหใชมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาระดับ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ตามเอกสารแนบทายประกาศนี ้ 

  

 ประกาศ ณ วันที่ 16 พฤษภาคม  พ.ศ. 2562 
 
 

         (นายนิพนธ์  โลหะรัตนากร)  
         ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

                                                       โรงเรียนบ้านหนองแวงหนองจิกโนนตุ่น 
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ประกาศโรงเรียนบ้านหนองแวงหนองจกิโนนตุ่น 
เรื่อง  ก าหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 

******************************************************************** 

   ประกาศโรงเรียนบ้านหนองแวงหนองจิกโนนตุ่น เรื่อง การก าหนดคาเปาหมายตามมาตรฐาน
การศึกษาเพ่ือการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา โดยที่มีการประกาศใชกฎกระทรวงการประกันคุณภาพ
การศึกษา  ปการศึกษา 2562 ใหสถานศึกษาแตละแหงจัดใหมีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
สถานศึกษา โดยก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ใหเปนไปตามมาตรฐานการศึกษาแตละระดับ และ
ประเภทการศึกษาที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ ประกาศก าหนด พรอมทั้งจัดท าแผนพัฒนาการจัด
การศึกษาของสถานศึกษาท่ีมงุคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา และด าเนินการตามแผนที่ก าหนดไว จัดใหมีการ 
ประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ติดตามผลการด าเนินการ เพ่ือพัฒนาสถานศึกษา
ใหมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา และจัดสงรายงานผล การประเมินตนเองใหแกหนวยงานตนสังกัดหรือหน
วยงานที่ก ากับดูแลสถานศึกษาเปนประจ าทุกป  

   โรงเรียนบ้านหนองแวงหนองจิกโนนตุ่น จึงประกาศการก าหนดคาเปาหมาย ตามมาตรฐานการศึกษา 
ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  ตามเอกสารแนบทายประกาศนี้  เพ่ือเปนเปาหมายในการพัฒนาคุณภาพและ
มาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน และการประเมินคุณภาพภายในส าหรับ ปการศึกษา 2562  

 

  ประกาศ ณ วันที่ 16 พฤษภาคม  พ.ศ. 2562 
 
 

(นายสมคิด  กัญญพันธ์)  
     ผูอ านวยการโรงเรียนบ้านหนองแวงหนองจิกโนนตุ่น 
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   การก าหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2562 

แนบท้ายประกาศโรงเรียนบ้านหนองแวงหนองจิกโนนตุ่น                  
เรื่อง ก าหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 
............................................................. 

 

มาตรฐาน / ประเด็นการพิจารณา ค่าเป้าหมายมาตรฐาน/ 
ประเด็นการพิจารณา 

มาตรฐานที่  1  คุณภาพของผู้เรียน ดีเลิศ 
1.1  ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน  
     1)  มีความสามารถในการอ่าน  การเขียน  การสื่อสารและการคิดค านวณ ดี 
     2)  มีความสามารถในการวิเคราะห์และคิดอย่างมีวิจารณญาณ  อภิปรายแลกเปลี่ยนความ

คิดเห็น  และแก้ปัญหา 
ดี 

     3)  มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม ดี 
     4)  มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  และการสื่อสาร ดีเลิศ 
     5)  มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา ดีเลิศ 
     6)  มีความรู้  ทักษะพื้นฐานและเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ ยอดเยี่ยม 
1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน  
     1)  การมีคุณลักษณะและค่านิยมท่ีดีตามท่ีสถานศึกษาก าหนด ยอดเยี่ยม 
     2)  ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย ยอดเยี่ยม 
     3)  การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย ยอดเยี่ยม 
     4)  สุขภาวะทางร่างกายและลักษณะจิตสังคม ยอดเยี่ยม 
มาตรฐานที่  2  กระบวนการบริหารและจัดการ ยอดเยี่ยม 
2.1  การมีเป้าหมาย  วิสัยทัศน์  และพันธกิจที่สถานศึกษาก าหนดชัดเจน ยอดเยี่ยม 
2.2  มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา ยอดเยี่ยม 
2.3  ด าเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสุตรสถานศึกษาและทุก

กลุ่มเป้าหมาย 
ดีเลิศ 

2.4 พัฒนาครูและบุคลกรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ ยอดเยี่ยม 
2.5 จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคูณภาพ ยอดเยี่ยม 
2.6 จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ ยอดเยี่ยม 
มาตรฐานที่  3  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ยอดเยี่ยม 
3.1 จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ ยอดเยี่ยม 
3.2 ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ  และแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ ยอดเยี่ยม 
3.3 มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก ยอดเยี่ยม 
4.4 ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ  และน าผลมาพัฒนาผู้เรียน ยอดเยี่ยม 
3.5 มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ ดีเลิศ 

สรุปผลการประเมินในภาพรวมของสถานศึกษา ยอดเยี่ยม 
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การก าหนดค่าเป้าหมาย 
 

     1. ศึกษาข้อมูลเดิม  ผลการประเมินต่าง ๆ ที่ผ่านมา  เพ่ือเป็นข้อมูลฐานในการก าหนดค่าเป้าหมาย                            
2. การก าหนดค่าเป้าหมาย  แต่ละมาตรฐาน  ควรก าหนดเป็น ระดับคุณภาพ  5  ระดับ  เพื่อให้สอดคล้อง
กับการประเมิน  ดังนี้ 

ระดับ  ยอดเยี่ยม 
ระดับ  ดีเลิศ 
ระดับ  ดี 
ระดับ  ปานกลาง 
ระดับ  ก าลังพัฒนา 

   3. การก าหนดค่าเป้าหมาย  ในแต่ละประเด็นพิจารณา  จะก าหนดเป็น  ระดับคุณภาพ  หรือเป็นร้อยละ                     
ตามความเหมาะสมกับบริบทของสถานศึกษา 

ระดับคุณภาพและความหมาย 

เกณฑ์การตัดสินคุณภาพของมาตรฐานมี   5  ระดับ  
ค่าร้อยละ 

ระดับคุณภาพ 

น้อยกว่าร้อยละ  60.00  ระดับก าลังพัฒนา 
ร้อยละ 60.00 – 69.99  ระดับปานกลาง 
ร้อยละ 70.00 – 79.99  ระดับดี 
ร้อยละ  80.00 – 89.99  ระดับดีเลิศ 
ร้อยละ 90.00  ขึ้นไป ระดับยอดเยี่ยม 
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ค าสั่งโรงเรียนบ้านหนองแวงหนองจิกโนนตุ่น                                                                                             
ที ่ 8  / 2563 

เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการจัดท ารายงานประจ าปีที่เป็นรายงานประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา                   
ประจ าปีการศึกษา 2562 

  เพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษา  ให้มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล  บรรลุเป้าหมายของการจัด
การศึกษาข้ันพ้ืนฐานเพ่ือพัฒนาผู้เรียน  จึงแต่งตั้งให้ข้าราชการครูจัดท ารายงานประจ าปีที่เป็นรายงานประเมิน
คุณภาพภายใน  ของสถานศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2562  ดังนี้ 

1. นายสมคิด  กัญญพันธ์  ผู้อ านวยการโรงเรียน    ประธานกรรมการ 
2. นายพัชรพงษ์   แสนโสภาวัน  ครูช านาญการพิเศษ  กรรมการ 
3. นางนุจรินทร์  โคตรสวรรค์  ครูช านาญการพิเศษ  กรรมการ 
4. นายสุขสรรค์  ใจทาน  ครูช านาญการพิเศษ  กรรมการ 
5. นางเมืองทอง  อินทร์เพ็ชร  ครูช านาญการ   กรรมการ 
6. นางสุขสันต์ ขุนจร   ครูช านาญการพิเศษ  กรรมการ 
7. นางศศิวิมล  มุขพิมาย  ครู คศ.1    กรรมการ 
8. นางสาวภัคนันต์ สีลับขวา  ครูพ่ีเลี้ยง   กรรมการ 
9. นางสาวนภาพร  ภูสอดสี  ครู คศ.1    กรรมการ  
10. นางวัลภา  โคตรปลาบู่  ครูช านาญการ   กรรมการ 
11. นางสาวนันทิมา   สมมิตร  ครูผู้ช่วย    กรรมการ 
12. นางสาววันทนีย์  ผานาค  ครูผู้ช่วย    กรรมการ 
13. นางสาวสรัญรัตน์  ขวามาตร์  ครูช านาญการพิเศษ กรรมการและเลขานุการ 
14. นางสาวปาณิสรา  โม้ชา  ครูช านาญการ  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
15. นางปิยะนุช   อบมาสุ่ย  ครูช านาญการพิเศษ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
16. นายจารุวัฒน์  ศรีรังกรณ์  ครูธุรการ   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

                  ให้ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้ง  ใช้ความรู้  ความสามารถ  ด าเนินการจัดท ารายงานประจ าปีที่เป็นรายงาน
ประเมินคุณภาพภายใน ของสถานศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2562  อย่างเต็มความสามารถเพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลต่อโรงเรียนและนักเรียนเป็นส าคัญเพ่ือให้โรงเรียนบรรลุเป้าประสงค์ของการจัดการศึกษา 

ทั้งนี้  ตังแต่วันที่  11  มีนาคม  พ.ศ.  2563  เป็นต้นไป 

        สั่ง  ณ  วันที่  11  มีนาคม  พ.ศ.  2563   
                (ลงชื่อ)  

                                                                    (นายสมคิด   กัญญพันธ์)               
                                                      ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหนองแวงหนองจิกโนนตุ่น 
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5. บันทึกการให้ความเห็นชอบรายงานประจ าปีฯ ของคณะกรรมการสถานศึกษา 
 
 
 รายงานประจ าปีที่เป็นรายงานประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2562  ฉบับนี้ 
  ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษาของโรงเรียนบ้านหนองแวงหนองจิกโนนตุ่น   ในคราว

ประชุมครั้งที ่ 2 /2563  เมื่อวันที่....27.... เดือน...มีนาคม.....พ.ศ.2563 เป็นที่เรียบร้อย สามารถน าไปอ้างอิง
และเผยแพร่ต่อสาธารณชนได้ 

 
 
                                                      (ลงชื่อ)........................... ............................................. 
                                                          (นายนิพนธ์  โลหะรัตนากร) 
                               ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนบ้านหนองแวงหนองจิกโนนตุ่น 
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รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา 
(Self - Assessment Report : SAR) 

ปีการศึกษา 2562 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โรงเรียนบ้านหนองแวงหนองจิกโนนตุ่น 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
กระทรวงศึกษาธิการ 
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ค าน า 

        
รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา เป็นการสรุปผลการจัดการศึกษาที่สะท้อนผลการพัฒนาการพัฒนา
คุณภาพของสถานศึกษา ซึ่งเป็นผลส าเร็จจากการบริหารจัดการศึกษาที่สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน เพื่อการประกันคุณภาพภายใน (ตามกฏกระทรวงการประกันคุณภาพ  พ.ศ.2561) 3 มาตรฐาน ได้แก่ คุณภาพ
ผู้เรียน กระบวนการบริหารและจัดการผู้บริหารสถานศึกษา และกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียน
เป็นส าคัญ ผลการวิเคราะห์จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา และระบุแนวทางการพัฒนาสถานศึกษาในอนาคต โดยมี
วัตถุประสงค์เพ่ือน าเสนอรายงานผลการจัดการศึกษาในรอบปีที่ผ่านมาเพ่ือให้ทราบผลผลิตและผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น
ตามแผนและตามระบบประกันคุณภาพของสถานศึกษา เพ่ือให้สถานศึกษาได้ใช้ประโยชน์ในการปรับปรุงแผน
และระบบประเมินคุณภาพภายในและน าเสนอผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษาต่อหน่วยงานต้นสังกัด และ
สาธารณชนได้รับทราบและรองรับการประกันคุณภาพภายนอกต่อไป 

    โรงเรียนบ้านหนองแวงหนองจิกโนนตุ่น ขอขอบคุณ คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ผู้ปกครอง 
ชุมชน คณะครู บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียนทุกคน ที่ให้ความร่วมมือ และช่วยกันพัฒนาคุณภาพการจัด
การศึกษาของโรงเรียนบ้านห้วยไซให้บรรลุเป้าหมายตามที่ก าหนดไว้เป็นอย่างดี 

   

                                                   โรงเรียนบ้านหนองแวงหนองจิกโนนตุ่น 
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