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คำนำ 
 รายงานผลการประเมินตนเองประจำปีของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2564 ฉบับนี้   โรงเรียนบ้านาอินทร์นาโอนา

คอยพัฒนา  ได้จัดทำขึ้น ตามกฎกระทรวง ว่าด้วยการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.2561 ข้อ 3 ที่ระบุให้สถานศึกษาแตล่ะ

แห่งจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา โดยการกำหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาให้

เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษาแต่ละระดับ และประเภทการศึกษาที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการประกาศกำหนดให้

สถานศึกษาใช้เทียบเคียงในการจัดการศึกษา พร้อมทั้งจัดทำแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่มุ่งคุณภาพตาม

มาตรฐานการศึกษาและดำเนินการตามแผนที่กำหนดไว้ จัดให้มีการประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพการศึกษาภายใน

สถานศึกษา ติดตามผลการดำเนินการเพื่อพัฒนาสถานศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา และจัดส่งรายงานผลการ

ประเมินตนเองประจำปีให้แก่หน่วยงานต้นสังกัดและหน่วยงานที่กำกับดูแลสถานศึกษาเป็นประจำทุกปี 

 เอกสารรายงานผลการประเมินตนเองประจำปีของสถานศึกษาฉบับนี้ ประกอบไปด้วยส่วนสำคัญ คือ บทสรุปของ

ผู้บริหารสถานศึกษา ส่วนที่ 1 ข้อมูลพื้นฐาน  ส่วนที่ 2 ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา ส่วนที่ 3 สรุปผลการประเมิน

และแนวทางการพัฒนา และส่วนท่ี 4 ภาคผนวก  

 โรงเรียนบ้านนาอินทร์นาโอนาคอยพัฒนา ขอขอบพระคุณคณะกรรมการดำเนินงานและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย  

ที่มีส่วนร่วมในการรายงานผล ประเมินผล กิจกรรมโครงการต่างๆ เพื่อจัดทำเป็นข้อมูลสารสนเทศเพื่อการรายงานผล  

จนสามารถจัดทำเอกสารรายงานผลการประเมินตนเองประจำปีของสถานศึกษาสำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี และทางโรงเรียนหวัง

เป็นอย่างยิ่งว่าเอกสารฉบับน้ีจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาต่อไป 

 

 โรงเรียนบ้านนาอินทร์นาโอนาคอยพัฒนา 
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บทสรุปของผู้บริหารสถานศึกษา 

รายงานผลการประเมินตนเอง (Self – Assessment Report: SAT) ประจำปีการศึกษา 2564 

โรงเรียนบ้านนาอินทร์นาโอนาคอยพัฒนา 

สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2 

 โรงเรียนบ้านนาอินทร์นาโอนาคอยพัฒนา ที่ตั้ง เลขที่ 89 หมู่  5  ตำบลนาเดื่อ  อำเภอศรีสงคราม 

จังหวัดนครพนม   รหัสไปรษณีย์  48150   โทรศัพท์   089-8409344 

ข้อมูลพื้นฐาน 

 ชื่อผู้บริหาร นายเจริญพร  คำจารย์  เบอร์โทร 089-8409344 

 E-mail :  Charoen3605@gmail.com 

 จำนวนครูและบุคลากรทางการศึกษา   20  คน 

 จำนวนเด็ก   295  คน 

 สภาพของชุมชน  อยู่นอกเขตเทศบาล 

วิสัยทัศน์   

โรงเรียนบ้านนาอินทร์นาโอนาคอยพัฒนา  และชุมชนร่วมมือกันจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนานักเรียนให้มี

คุณภาพ  มีคุณธรรม  และมีความสุขตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

 

เป้าประสงค์ 

1. บุคลากรมีความรู้ความสามารถในการจัดการเรียนรู้ และมีเจตคติท่ีดีต่อวิชาชีพ 

2. จัดการศึกษาภาคบังคับ 9 ปี ให้นักเรียนมีคุณภาพ และโอกาสเท่าเทียมกัน เป็นที่ยอมรับของชุมชน 

3. นักเรียนมีทักษะวิชาการทุกกลุ่มสาระ ตามมาตรฐานที่หลักสูตรสถานศึกษากำหนด 

4. นักเรียนมีสุขภาพกาย สุขภาพจิตที่ดี รักการออกกำลังกาย 

5. นักเรียนมีจิตสำนึกในการอนุรักษ์ประเพณี วัฒนธรรม สร้างสรรค์ภูมิปัญญาท้องถิ่น 

6. นักเรียนภาคภูมิใจในความเป็นไทย ยึดมั่นในวิถีชีวิต และการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมี 

พระมหากษัตริย์เป็นประมุข 

 

ระดับการศึกษาปฐมวัย 
 โรงเรียนบ้านนาอินทร์นาโอนาคอยพัฒนา  มีนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2 – 3 จำนวน  45  คน (ข้อมูล ณ 

10  พ.ย.  2564) ครู จำนวน 2  คน จัดทำรายงานผลการประเมินตนเองในภาพรวมมีระดับคุณภาพ ระดับดี

เลิศ  มีผลการดำเนินงานตามมาตรฐาน ดังต่อไปนี้ 
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 ด้านคุณภาพของเด็ก โรงเรียนมีผลการประเมินคุณภาพภายใน ตามมาตรฐานที่ 1 มีค่าคะแนน ร้อย
ละ  97.44 อยู ่ในระดับ ยอดเยี ่ยม บรรลุเป้าหมายที ่สถานศึกษากำหนดไว้   เนื ่องจากสถานศึกษามี
กระบวนการพัฒนาผู้เรียนด้วยวิธีการที่หลากหลาย ครูจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ตามศักยภาพของ
ผู้เรียน และเป็นไปตามมาตรฐานและตัวชี้วัดของหลักสูตรสถานศึกษาและหลักสูตรการศึกษาระดับปฐมวัย  
ส่งผลให้เด็กมีพัฒนาการทั้ง 4 ด้านเป็นไปตามพัฒนาการและสภาพที่พึงประสงค์ของหลักสูตร ดังนี้   
 เด็กมีพัฒนาการด้านร่างกาย แข็งแรงมีสุขนิสัยที่ดีและดูแลความปลอดภัยของตนเองได้มีน้ำหนัก
ส่วนสูงตามเกณฑ์มาตรฐาน เคลื่อนไหวร่างกายคล่องแคล่ว ทรงตัวได้ดี ใช้มือและตาประสานสัมพันธ์ได้ดี ดูแล
รักษาสุขภาพอนามัยส่วนตนและปฏิบัติจนเป็นนิสัย ปฏิบัติตนตามข้อตกลง เกี่ยวกับความปลอดภัย หลีกเลี่ยง
สภาวะที่เสี่ยงต่อโรค สิ่งเสพติด และระวังภัยจากบุคคล สิ่งแวดล้อม และ สถานการณ์ท่ีเสี่ยงอันตราย  คุณภาพ
ระดับดีเลิศ คิดเป็นร้อยละ  97.44                           

เด็กมีพัฒนาการด้านอารมณ์ จิตใจ ควบคุมและแสดงออกทางอารมณ์ได้ เด็กร่าเริงแจ่มใส แสดง
อารมณ์ความรู้สึกได้เหมาะสม รู้จักยับยั้งชั่งใจ อดทนในการรอคอย ยอมรับและพอใจในความสามารถ และ
ผลงานของตนเองและผู้อื่น มีจิตสำนึกและค่านิยมที่ดี มีความมั่นใจ กล้าพูด กล้าแสดงออก ช่วยเหลือแบ่งปัน 
เคารพสิทธิ รู้หน้าที่รับผิดชอบ อดทนอดกลั้น ซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรมตาม  ที่สถานศึกษากำหนด
ชื่นชมและมีความสุขกับศิลปะ ดนตรี และการเคลื่อนไหว คิดเป็นร้อยละ  100                              

เด็กมีพัฒนาการด้านสังคม  ช่วยเหลือตนเอง และเป็นสมาชิกที่ดีของสังคม เด็กช่วยเหลือตนเองใน
การปฏิบัติกิจวัตรประจำวัน มีวินัยในตนเอง ประหยัดและพอเพียง มีส่วนร่วมดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมในและ
นอกห้องเรียน มีมารยาทตามวัฒนธรรมไทย เช่น การไหว้ การยิ้ม ทักทาย  และมีสัมมาคารวะกับผู้ใหญ่                  
เป็นต้น  ยอมรับหรือเคารพความแตกต่างระหว่างบุคคล เช่น ความคิด พฤติกรรม พื้นฐานครอบครัว เชื้อชาติ 
ศาสนา วัฒนธรรม คุณภาพระดับดีเลิศ  คิดเป็นร้อยละ  100   

เด็กมีพัฒนาการด้านสติปัญญา มีพัฒนาการด้านสติปัญญา สื่อสารได้ มีทักษะการคิดพื้นฐาน และ
แสวงหาความรู้ได้  เด็กสนทนาโต้ตอบและเล่าเรื่องให้ผู้อื่นเข้าใจ ตั้งคำถามในสิ่งที่ตนเองสนใจหรือสงสัย และ
พยายามค้นหาคำตอบ อ่านนิทานและเล่าเรื่องที่ตนเองอ่านได้เหมาะสมกับวัย  มีความสามารถในการคิด รวบ
ยอด การคิดเชิงเหตุผลทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ การคิดแก้ปัญหาและสามารถตัดสินใจในเรื่องง่าย ๆ 
ระดับคุณภาพดเีลิศ  คิดเป็นร้อยละ  97.44                          

จุดเด่นของเด็กปฐมวัยโรงเรียนบ้านนาอินทร์นาโอนาคอยพัฒนา คือ เด็กได้รับการส่งเสริมและพัฒนา
ด้านจิตและทักษะวิทยาศาสตร์ ครูจัดกิจกรรมการทดลองและโครงงานตามโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย 
“ประเทศไทย” ที่เน้นให้เด็กได้ลงมือปฏิบัติเองตามการจัดประสบการณ์แบบวัฏจักรสืบเสาะเด็กสามารถใช้
แว่นขยาย แม่เหล็ก กล้องดิจิตอล และสื่อทางวิทยาศาสตร์ได้คล่องแคล่ว กล้าคิด กล้าสงสัยและมีทักษะในการ
แสวงคำตอบหรือได้มาซึ่งคำตอบได้ เด็กมีทักษะการสื่อสาร การถาม การตอบ การแสดงความคิดเห็นซึ่งเป็น
พ้ืนฐานสำคัญในการเรียนรู้ในชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ต่อไป 

ด้านกระบวนการบริหารและการจัดการ โรงเรียนสามารถบริหารจัดการศึกษาปฐมวัยบรรลุตาม

เป้าหมายที่สถานศึกษากำหนดขึ้น  ตามมาตรฐานที่ 2  มีผลการประเมิน อยู ่ในระดับคุณภาพ  ดีเลิศ  
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เนื ่องจากโรงเรียนบ้านนาอินทร์นาโอนาคอยพัฒนา มีหลักสูตรสถานศึกษาระดับปฐมวัยฉบับปรับปรุง 

พุทธศักราช 2561 ตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 ของกระทรวงศึกษาธิการ ที่สอดคล้อง

กับบริบทของสถานศึกษา ครูมีจำนวนเพียงพอและเหมาะสมกับชั้นเรียน ซึ่งครูผู ้สอนจบปริญญาตรีด้าน

การศึกษาปฐมวัยโดยตรง  มีการส่งเสริมให้ครูมีความเชี่ยวชาญด้านการจัดประสบการณ์  เพ่ือเพ่ิมพูนศักยภาพ

ด้านการจัดประสบการณ์ที่ส่งผลต่อคุณภาพเด็กเป็นรายบุคคลตรงตามความต้องการของครูและสถานศึกษา  

โรงเรียนเข้าร่วมโครงการ” บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย  ในพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม

ราชกุมารี  โรงเรียนคุณภาพมาตรฐานกิจกรรมวิทยาศาสตร์สำหรับเด็กปฐมวัย  บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย  

ประเทศไทย” ตั้งแต่ปี พ.ศ.  2562  คงสภาพรอบที่  3  โรงเรียนได้จัดสภาพแวดล้อมอย่างปลอดภัย  และมี

สื่อเพื่อการเรียนรู้อย่างเพียงพอและหลากหลาย  ให้บริการสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนรู้  เพ่ือ

สนับสนุนการจัดประสบการณ์เหมาะสมกับบริบทของสถานศึกษา  โรงเรียนมีระบบบริหารจัดการคุณภาพของ

สถานศึกษาที่เปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องมีส่วนร่วม  การปฏิบัติงานที่ส่งผลต่อคุณภาพมาตรฐานของสถานศึกษา  

บูรณาการการปฏิบัติงานและเปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วม 

 ด้านการจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นสำคัญ โรงเรียนสามารถจัดการศึกษาปฐมวัยบรรลุตาม

เป้าหมายที่สถานศึกษากำหนดขึ้น   มีผลการประเมินคุณภาพภายใน ตามมาตรฐานที่ 3 มีผลการประเมินอยู่

ในระดับคุณภาพ  ดีเลิศ  เนื่องจากครูวิเคราะห์ข้อมูลเด็กเป็นรายบุคคล จัดทำแผนการจัดประสบการณ์  

จากการวิเคราะห์มาตรฐานคุณลักษณะที ่พึงประสงค์ในหลักสูตรสถานศึกษา โดยมีกิจกรรมที่ส่งเสริม

พัฒนาการเด็กครบทุกด้าน ไม่มุ่งเน้นการพัฒนาด้านใดด้านหนึ่งเพียงด้านเดียว  ครูจัดประสบการณ์ที่เชื่อมโยง

กับประสบการณ์เดิม ให้เด็กมีโอกาสได้เล ือกทำกิจกรรมอย่างอิสระ ตามความสนใจ ความต้องการ 

ความสามารถ ตอบสนองต่อวิธีการเรียนรู้ของเด็กเป็นรายบุคคล หลากหลายรูปแบบจากแหล่งเรียนรู ้ที่

หลากหลาย เด็กได้เลือกเล่น ลงมือ กระทำ และสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง  ครูจัดห้องเรียนได้สะอาด อากาศ

ถ่ายเท ปลอดภัย มีพื้นที่แสดงผลงานเด็ก พื้นที่สำหรับมุมประสบการณ์และการจัดกิจกรรม เด็กมีส่วนร่วมใน

การจัดสภาพแวดล้อมในห้องเรียน เช่น ป้ายนิเทศ การดูแลต้นไม้ เป็นต้น ครูใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสม

กับช่วงอายุ ระยะความสนใจและวิถีการเรียนรู้ของเด็ก เช่น กล้องดิจิตอล คอมพิวเตอร์ แว่นขยาย สื่อของเล่น

ที่กระดุ้นให้คิดและหาคำตอบ เป็นต้น  ครูประเมินพัฒนาการเด็กจากกิจกรรมและกิจวัตรประจำวันด้วย

เครื่องมือและวิธีการที่หลากหลาย ไม่ใช้แบบทดสอบ วิเคราะห์ผลการประเมินพัฒนาการเด็กโดยผู้ปกครอง

และผู ้เกี ่ยวข้อง มีส่วนร่วม และนำผลการประเมินไปพัฒนาคุณภาพเด็กและแลกเปลี ่ยนเรียนรู ้การจัด

ประสบการณ์ท่ีมีประสิทธิภาพ 

หลักฐานการสนับสนุน 

 1. โครงการส่งเสริมพัฒนาทักษะกระบวนการคิดเด็กปฐมวัยตามศักยภาพ 

  2. โครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ 



4 
 

รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self – Assessment Report: SAR) ปีการศึกษา 2564 
โรงเรียนบ้านนาอินทร์นาโอนาคอยพัฒนา 

  3. โครงการวันสำคัญทางศาสนา 

  4. ข้อมูลบันทึกสุขภาพ / การชั่งน้ำหนัก / การวัดส่วนสูง 

  5. สมุดรายงานประจำตัวเด็ก , บันทึกพัฒนาการด้านร่างกาย ( อบ.) 

  6. แบบบันทึกการดูแลสุขภาพและพัฒนาการของเด็กปฐมวัย  

  7. แผนการจัดประสบการณ์ 

  8. บันทึกหลังการจัดประสบการณ์ 

 9. รายงานการจัดโครงการบ้านวิทยาศาสตร์น้อย 

  10. โครงการทัศนศึกษา  

  11. หลักสูตรสถานศึกษาระดับปฐมวัย 

  12. แฟ้มสะสมผลงานเด็ก 

  13. ภาพถ่ายกิจกรรมต่าง ๆ 

จุดเด่น 

1.  เด็กมีพัฒนาการทั้ง  4  ด้านที่สมวัย 

2.  มีการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ตามหลักสูตรสถานศึกษา และมีแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมเสริม

ในการพัฒนาผู้เรียนอย่างเป็นระบบ 

3.  โรงเรียนมีหลักสูตรครอบคลุมพัฒนาการทั้ง 4 ด้าน สอดคล้องกับบริบทท้องถิ่น และมีการประเมิน

การใช้หลักสูตรทุกปีการศึกษา 

4.  โรงเรียนเข้าโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยแห่งประเทศไทย ตั้งแต่ปี 2562   ถึงปัจจุบันได้รับ

ตราพระราชทานคงสภาพเป็นครั้งที่  2   ได้พัฒนาการจัดการเรียนรู้เป็นผู้เรียนเป็นสำคัญ  เน้นการปฏิบัติสู่

เด็กนักเรียน  ส่งเสริมและพัฒนาด้านจิตและทักษะวิทยาศาสตร์ 

5.  ครูมีวุฒิการศึกษา จบการศึกษาปริญญาตรี สาขาอนุบาล มีครูครบชั้นเรียน  และได้พัฒนาตนเอง 

คือเข้ารับการอบรมตามหลักสูตรต่างๆ เพ่ือให้ครูได้พัฒนาศักยภาพที่จะนำมาจัดประสบการณ์สำหรับเด็กและ

เพ่ือเพ่ิมสมรรถนะในการประกอบวิชาชีพระดับสูงต่อไป 

 6.  ครูรู้จักเด็กเป็นรายบุคคลและจัดกิจกรรมที่สาสามารถส่งเริมพัฒนาการได้ครอบคลุมทั้ง 4 ด้าน

อย่างเป็นองค์รวม และคำนึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล 

7.  โรงเรียนประชุมผู้ปกครอง อย่างน้อย ปีละ 2 ครั้ง และมีการติดต่อสื่อสารกับผู้ปกครองผ่านทาง 

โซเชียลมีเดียต่างๆ เพ่ือติดต่อสื่อสารกับผู้ปกครอง มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษาที่เปิดโอกาส

ให้ผู้เกี่ยวข้องมีส่วนร่วม  การปฏิบัติงานที่ส่งผลต่อคุณภาพมาตรฐานของสถานศึกษา 
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จุดที่ควรพัฒนา 

1.  การพัฒนาสนามเด็กเล่นให้ได้มาตรฐานและเพียงพอต่อความต้องการของเด็กเพื่อใช้ในการจัด

กิจกรรมการเล่นกลางแจ้ง 

2.  ครูควรพัฒนารูปแบบการจัดประสบการณ์ที่ส่งเสริมพัฒนาการเด็กทั้ง  4 ด้าน ให้โดดเด่นและมี

คุณภาพ สามารถเป็นนวัตกรรมหรือเป็นอย่างที่ดีของครูและของโรงเรียน 

แผนงาน/ แนวทางการพัฒนาเพื่อให้ได้คุณภาพสูงขึ้น (ระดับปฐมวัย) 

 แผนปฏิบัติงานที่ 1 ด้านคุณภาพเด็ก 

 1.  โครงการส่งเสริมพัฒนาการทั้ง 4 ด้านของเด็กปฐมวัย 

 2.  โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย 

 3.  โครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ 

 4.  โครงการจัดกิจกรรมวันสำคัญ 

 5.  โครงการทัศนศึกษา 

 6.  กิจกรรมห้องเรียนคุณภาพ 

 แผนปฏิบัติงานที่ 2 ด้านกระบวนการบริหารจัดการ 

 1.  โครงการส่งเสริมพัฒนาการทั้ง 4 ด้านของเด็กปฐมวัย 

 2.  โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย 

 3.  โครงการส่งเสริมการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 

 4.  งานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนเ(ยี่ยมบ้านนักเรียน) 

 5.  โครงการ ผลิตสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยี 

 6.  โครงการจัดทำทะเบียนนักเรียนรายบุคคล 

 แผนปฏิบัติงานที่ 3  ด้านการจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นสำคัญ  

 1.  โครงการส่งเสริมพัฒนาการทั้ง 4 ด้านของเด็กปฐมวัย 

 2.  โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย 

 3.  โครงการส่งเสริมการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 

 4.  งานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนเ(ยี่ยมบ้านนักเรียน) 

 5.  โครงการ ผลิตสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยี 

 6.  โครงการจัดทำทะเบียนนักเรียนรายบุคคล 

แบบอย่างท่ีดีของสถานศึกษา ( Best Practice) หรือ นวัตกรรม (Innovation) 

1. ด้านการบริหาร 
- ชื่อเรื่อง ...........................-............................................................................................................  
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2. ด้านการจัดการเรียนการสอน 
- ชื่อเรื่อง บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย  ในพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช

กุมารี  โรงเรียนคุณภาพมาตรฐานกิจกรรมวิทยาศาสตร์สำหรับเด็กปฐมวัย  บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย  
ประเทศไทย” ตั้งแต่ปี พ.ศ.  2562  คงสภาพรอบที่  3  ปีการศึกษา 2563-2567 

 

ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 โรงเรียนบ้านนาอินทร์นาโอนาคอยพัฒนา  มีนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  1 - ม.3 จำนวน 250 คน 

(ข้อมูล ณ 10  พ.ย. 2564)  ข้าราชการครู จำนวน  16  คน ครูอัตราจ้าง จำนวน 1 คน นักการภารโรง  

จำนวน  1  คน  ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ  จำนวน  1  คน  เจ้าหน้าที่ธุรการ จำนวน  1  คน จัดทำรายงานผลการ

ประเมินตนเองในภาพรวมมีระดับคุณภาพระดับ ดีเลิศ  บรรลุเป้าหมายที่สถานศึกษากำหนดขึ้น   มีผลการ

ดำเนินงานตามมาตรฐาน ดังต่อไปนี้ 

 ด้านคุณภาพผู้เรียน โรงเรียนมีผลการประเมินคุณภาพภายใน ตามมาตรฐานที่ 1  มีค่าคะแนน ร้อย

ละ  71.66   บรรลุเป้าหมายที่สถานศึกษากำหนด  มีผลการประเมินคุณภาพภายใน ตามมาตรฐานที่ 1 อยู่ใน

ระดับคุณภาพ  ดี  เนื่องจาก  โรงเรียนส่งเสริมให้ครูจัดกระบวนการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ โดย

การดำเนินงาน/กิจกรรมอย่างหลากหลาย ได้แก่ การดำเนินงานโครงการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของ

ผู้เรียน ตลอดปีการศึกษา ด้วยการดำเนินงานตามวงจรคุณภาพ PDCA เพ่ือส่งเสริมความสามารถของผู้เรียนใน

ด้านการอ่าน การเขียน การสื่อสาร การคิดคำนวณ ให้ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมี

วิจารณญาณ สามารถแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและแก้ปัญหา ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความสามารถในการสร้าง

นวัตกรรม มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

ตามหลักสูตรสถานศึกษา มีความรู้ ทักษะพ้ืนฐานและเจตคติที่ดีต่ออาชีพ  การดำเนินงานโครงการส่งเสริมและ

พัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน ตลอดปีการศึกษา ด้วยการดำเนินงานตามวงจรคุณภาพ PDCA 

เพ่ือส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามท่ีสถานศึกษากำหนด มีความภาคภูมิใจในท้องถิ่นและ

ความเป็นไทย การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย และการมีสุขภาวะทางร่างกายและ

จิตสังคม 

 โรงเรียนบ้านนาอินทร์นาโอนาคอยพัฒนา มีกระบวนการพัฒนาผู้เรียนด้วยวิธีการที่หลากหลาย ครู 

จัดการเรียนรู้ให้เป็นไปตามศักยภาพของผู้เรียน และเป็นไปตามมาตรฐานและตัวชี้วัดของหลักสูตรมีการ
ออกแบบการจัดการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับผู้เรียนโดยมีการจัดการเรียนเรียนรู้ทั้งรูปแบบการระดมสมอง แบบ
ลงมือปฏิบัติจริง แบบร่วมมือกันเรียนรู้  แบบใช้กระบวนการคิด  กระบวนการใช้ปัญหาเป็นหลักและเน้นเรื่อง
การอ่านออกของผู้เรียนเป็นเรื่องสำคัญที่สุดโดยมุ่งพัฒนาให้ผู้เรียนทุกคนอ่านออกและเขียนได้ตั้งแต่ระดับชั้น 
ป. 1  พัฒนาครูทุกคนให้มีความสามารถในการนำเทคนิควิธีสอนให้ตรงตามศักยภาพผู้เรียน  ใช้สื่อเทคโนโลยี

ในการจัดการเรียนการสอน  มีแหล่งเรียนรู้และแหล่งสืบค้นข้อมูล  ได้แก่  ห้องสมุด  ห้องคอมพิวเตอร์ ครู
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จัดทำแผนการจัดการเรียนรู้  การวัดและประเมินผลตามสภาพจริง  ครูเน้นการใช้คำถามเพ่ือพัฒนาทักษะการ
คิดของผู้เรียน 

 นอกจากนี้ได้มีการดำเนินการเพื่อพัฒนาทักษะชีวิตของผู้เรียน  เพื่อให้อยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข   
เน้นการพัฒนาด้านคุณธรรมจริยธรรมที่เหมาะสมกับวัยของผู้เรียน  และตามนโยบายของผู้บริหาร การจัด
กิจกรรมที่ส่งเสริมคุณธรรมกับนักเรียน  จัดกิจกรรมการพัฒนาให้เหมาะสมกับวัย  พัฒนาคุณธรรมผู้เรียนตาม
หลักสูตร  เน้นให้ผู้เรียนมีวินัย  ซื่อสัตย์  รับผิดชอบและมีจิตสาธารณะ  มีระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนและ
การดูแลสุขภาวะจิต  การเข้าไปศึกษากับภูมิปัญญาในชุมชนรอบๆ สถานศึกษา  จัดกิจกรรมให้ความรู้เรื่องพิษ
ภัยจากยาเสพติด  ส่งเสริมการออกกำลังกาย  และเพิ่มเวลาเรียนรู้เรื่องอาชีพ เช่น การเลี้ยงไก่งวง   การเลี้ยง
ปลา  การปลูกพืชผักสวนครัว  เป็นต้น 

โรงเรียนบ้านนาอินทร์นาโอนาคอยพัฒนา มีผลที่เกิดจากการพัฒนาในด้านผลการประเมินผลสัมฤทธิ์ 
ทางวิชาการ  ผู้เรียนสามารถอ่านออกและอ่านคล่องตามมาตรฐานการอ่านในแต่ละระดับชั้นสามารถเขียน
สื่อสารได้ดี  รู้จักการวางแผน  สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ดีตามหลักประชาธิปไตย  กล้าแสดงออก  และ
แสดงความคิดเห็นหรือวิพากษ์ได้อย่างสร้างสรรค์  สืบค้นข้อมูลหรือแสวงหาความรู้จากสื่อเทคโนโลยีได้ด้วย
ตนเอง  รวมทั้ง  สามารถวิเคราะห์  จำแนกแยกแยะได้ว่าสิ่งไหนดี   สำคัญ  จำเป็น  รวมทั้งรู้เท่าทันสื่อและ
สังคมที่เปลี ่ยนแปลงอย่างรวดเร็วผู ้เรียนรู ้และตระหนักถึงโทษและพิษภัยของสิ ่งเสพติดต่าง ๆ  เลือก
รับประทานอาหารที่สะอาด  และมีประโยชน์  รักการออกกำลังกาย นักเรียนทุกคนสามารถเล่นกีฬาได้อย่าง
น้อยคนละประเภท  ยอมรับในกฎ  กติกาของกลุ่ม  ของสถานศึกษา ของสังคม  มีทัศนคติที่ดีต่ออาชีพสุจริต  
รวมถึงมีความเข้าใจเรื่องความแตกต่างระหว่างบุคคลและระหว่างวัย  
 ด้านกระบวนการบริหารและการจัดการ  โรงเรียนสามารถบริหารจัดการศึกษา  ตามมาตรฐานที่ 2  
มีค่าคะแนน ร้อยละ  84.28   บรรลุเป้าหมายที่สถานศึกษากำหนด  มีผลการประเมินคุณภาพภายใน ตาม
มาตรฐานที่ 2  อยู่ในระดับคุณภาพ ดีเลิศ   เนื่องจาก  มีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจที่สถานศึกษากำหนด
ชัดเจน  มีการบริหารจัดการแบบกระจายอำนาจและแบ่งงานเป็นฝ่ายต่าง ๆ มีการแบ่งโครงสร้างงานภายใน
องค์กรเพ่ือความคล่องตัวของการทำงาน โดยมีการแบ่งงาน 4 ฝ่าย  มีการบริหารจัดการเกี่ยวกับงานวิชาการ
ทั้งด้านการพัฒนาหลักสูตร กิจกรรมเสริมหลักสูตรที่เน้นคุณภาพผู้เรียนอย่างรอบด้าน ที่เชื่อมโยงกับวิถีชีวิต
จริงและครอบคลุมผู้เรียนทุกคนทุกกลุ่มทั้งเด็กปกติและเด็กพิเศษ  มีการส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาครู บุคลากร
ให้มีความเชี่ยวชาญในวิชาชีพ และจัดให้มีชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพมาใช้ในการพัฒนางานและการเรียนรู้
ของผู้เรียน โดยครูทุกคนผ่านการอบรมและมีชั่วโมงการอบรมผ่านตามเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ. กำหนด  มีการจัด
สภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ โดยมีการจัดแหล่งเรียนรู้ต่างๆภายในโรงเรียน  มีการ
จัดกิจกรรมการประกวดห้องเรียนคุณภาพ  เพ่ือพัฒนาสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมี
คุณภาพ และมีความปลอดภัย   มีการจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและการ
เรียนรู้ เพ่ือพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและการเรียนรู้ที่  เช่น ติดตั้ง
ระบบสัญญาณอินเตอร์เน็ตจาก  TOT  เพ่ือกระจายสัญญาณอินเตอร์เน็ตให้ครบคลุมทั่วถึงท้ังบริเวณโรงเรียน 

ด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ โรงเรียนมีผลการประเมินคุณภาพ 
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ภายใน ตามมาตรฐานที่ มีค่าคะแนน ร้อยละ  82 บรรลุเป้าหมายที่สถานศึกษากำหนด  มีผลการประเมิน

คุณภาพภายใน ตามมาตรฐานที่ 3 อยู่ในระดับคุณภาพ  ดีเลิศ  เนื่องจากโรงเรียนส่งเสริมให้ครูจัดกระบวนการ

เรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ โดยการดำเนินงาน/กิจกรรมอย่างหลากหลาย ได้แก่ งานหลักสูตรมีการ
ประชุมปฏิบัติการ ปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา ตามมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดฯ (ฉบับปรับปรุงพ.ศ.

2560) ส่งเสริมให้ครูจัดการเรียนการสอนเน้นการปฏิบัติ (Active learning)  ให้ผู้เรียนผ่านกระบวนการคิด 

ปฏิบัติจริง เพื่อนำไปสู่การเรียนรู้ที่ลึกซึ้งและคงทน  ตามมาตรฐานและตัวชี้วัดของหลักสูตรสถานศึกษา  ให้
นักเรียนมีส่วนร่วม ครูรู้จักผู้เรียนเป็นรายบุคคล ดำเนินการตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และ
นำผลมาพัฒนาผู้เรียน รวมทั้งร่วมกันแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และนำผลที่ได้มาปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ ครูมี
แผนการจัดการเรียนรู้ที่สามารถนำไปใช้จัดกิจกรรมได้จริง ครูใช้สื่อ และแหล่งเรียนรู้ มีการบริหารจัดการชั้น
เรียนเชิงบวก เพ่ือให้เด็กรักการเรียนรู้และเรียนรู้ร่วมกันอย่างมีความสุข ครูร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และนำข้อมูล
มาร่วมพัฒนาปรับปรุงการจัดการเรียนรู้และสอนตามแผน ครูผลิตนวัตกรรม แผนการจัดการเรียนรู้ อีกท้ังปรับ
โครงสร้างรายวิชา หน่วยการเรียนรู้ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ สัดส่วนคะแนนแต่ละหน่วย กำหนดคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์ที่สอดคล้องกับหน่วยการเรียนรู้ สนับสนุนให้ครูจัดการเรียนการสอนที่สร้างโอกาสให้นักเรียน
ทุกคนมีส่วนร่วม ได้ลงมือปฏิบัติจริงจนสรุปความรู้ได้ด้วยตนเอง จัดการเรียนการสอนที่เน้นทักษะการคิด เช่น 
จัดการเรียนรู้ด้วยโครงงาน ครูมีการมอบหมายหน้าที่ให้นักเรียนจัดป้ายนิเทศ และบรรยากาศตามสถานที่ต่าง ๆ
ทั้งภายในห้องเรียนและนอกห้องเรียน ครูใช้สื่อการเรียนการสอน นวัตกรรมและเทคโนโลยี ภูมิปัญญาท้องถิ่น มี
การประเมินคุณภาพและประสิทธิภาพของสื่อการสอนที่ใช้ 

หลักฐานการสนับสนุน 

 1.  รายงานโครงการ/กิจกรรมต่างๆ 

2.  แผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา 

3.  แผนปฏิบัติการประจำปี 2564 

4.  ปฏิทินการปฏิบัติงานประจำปีการศึกษา 2564 

5.  บันทึกการประชุมบุคลากร/คณะกรรมการสถานศึกษา 

6.  สมุดนิเทศ 

7.  แบบรายงานผลการปฏิบัติงานของครู (SAR) 

 8.  รายงานผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านออกของผู้เรียน (RT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 
 9.  รายงานผลการทดสอบความสามารถพ้ืนฐานของผู้เรียนระดับชาติ (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 
 10. รายงานผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 
 11. รายงานผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 
 12. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับสถานศึกษา 
 13. สรุปผลและรายงานโครงการยกระดับคุณภาพผู้เรียน  เพื่อการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ
ขั้นพ้ืนฐานและการอ่านออก  เขียนได้  โดยใช้กระบวนการ PLC 
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จุดเด่น 

1. ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษาสูงกว่าเป้าหมายที่สถานศึกษากำหนด มี

ผลสอบ O-net สูงกว่าปีการศึกษาท่ีผ่านมา และรายวิชาวิทยาศาสตร์   ของชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีค่าเฉลี่ย

สูงขึ้น ร้อยละ 3.01   

2. ผู้เรียนมีความสนใจในการสร้างนวัตกรรมจากการที่ได้เรียนรู้ในชั้นเรียน 

3. ผู้เรียนมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือพัฒนาตนเอง และสังคม

ในด้านการเรียนรู้ การสื่อสารและการทำงาน 

4. ผู้เรียนมีความรู้ ทักษะพ้ืนฐาน และเจตคติที่ดีพร้อมที่จะศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น และการทำงาน

หรืออาชีพสุจริต 

5. ผู้เรียนมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีสูงกว่าเป้าหมายที่สถานศึกษากำหนด 

 6. สถานศึกษามีเป้าหมาย วิสัยทัศน์และพันธกิจที่สถานศึกษากำหนดที่ชัดเจน สอดคล้องกับบริบท

ของสถานศึกษา ความต้องการของชุมชน นโยบายของรัฐบาล แผนการศึกษาชาติ และเป็นไปได้ในการปฏิบัติ 

7. สถานศึกษามีระบบการจัดการคุณภาพของสถานศึกษาที่ชัดเจน มีประสิทธิภาพ ส่งผลต่อคุณภาพ

ตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา โดยความร่วมมือของผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย และมีการนำข้อมูลมาพัฒนา

งานอยู่เสมอ 

 8. ผลจากการที่ครูผู้สอนใช้การบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก ทำให้เด็กรักท่ีจะเรียนรู้ สามารถเรียนรู้

ร่วมกันได้อย่างมีความสุข และเด็กมีพฤติกรรมรักครู รักเพ่ือน รักโรงเรียน 

9. มีชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพครูเพ่ือพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 

จุดที่ควรพัฒนา 

 1. ผู้เรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ควรได้รับการพัฒนาด้านการอ่าน  

การเขียน การคิดคำนวณ  การคิดวิเคราะห์  การพูดนำเสนอ  การอภิปราย และฝึกความมั่นใจการพูดในที่

สาธารณะ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้อย่างสมเหตุสมผล  

 2. ควรพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและผลการทดสอบระดับชาติให้มีค่าเฉลี่ยสูงขึ้นทุกกลุ่มสาระ 

3. ควรสร้างเครือข่ายทางการศึกษา เพ่ือพัฒนาด้านวิชาการและด้านอ่ืนๆของโรงเรียน 

4. ครคูวรได้รับการอบรมการพัฒนาศักยภาพของด้านการทำงานวิจัยในเรื่องนวัตกรรม เพ่ือพัฒนา

คุณภาพด้านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 

แผนงาน/ แนวทางการพัฒนาเพื่อให้ได้คุณภาพสูงขึ้น (ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน) 

 แผนปฏิบัติงานที่ 1 ด้านคุณภาพผู้เรียน 

1. โครงการสอนซ่อมเสริมและส่งเสริมศักยภาพสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ    
2.  งานประกันคุณภาพภายใน 
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3.  โครงการ ผลิตสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยี 

4.  โครงการสถานศึกษาพอเพียง 

5.  โครงการยกผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 8 กลุ่มสาระ 

6.  โครงการ 1 โรงเรียน 1 อาชีพ 

7.  โครงการโรงเรียนสุจริต 

8.  โครงการโรงเรียนสีขาว 

9.  โครงการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ 

10.  โครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ 

 แผนปฏิบัติงานที่ 2 ด้านกระบวนการบริหารจัดการ 

 1.  โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ 
 2.  โครงการพัฒนาระบบบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน 
 3.  โครงการบริหารงานบุคคล 
 4.  โครงการนิเทศภายในโรงเรียน 
 5.  โครงการ ผลิตสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยี 
 6.  โครงการพัฒนาและส่งเสริมการใช้ห้องสมุด 
 7.  โครงการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ 

 แผนปฏิบัติงานที่ 3  ด้านการจัดประสบการณ์ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ  

 1.  โครงการสอนซ่อมเสริม 

 2.  โครงการนิเทศภายในโรงเรียน 

 3.  โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ 

 4.  โครงการ ผลิตสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยี 

 5.  โครงการพัฒนาและส่งเสริมการใช้ห้องสมุด 

 6.  โครงการสถานศึกษาพอเพียง 

 

แบบอย่างท่ีดีของสถานศึกษา ( Best Practice) หรือ นวัตกรรม (Innovation) 

1. ด้านการบริหาร 
- ชื่อเรื่อง   การปฏิบัติที่เป็นเลิศ Best Practice : วงจรคุณภาพ  PDCA และ อิทธิบาท 4 สู่สาม

ประสานบวร ปี 2564 ระดับสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาพ้ืนที่การศึกษาประเภท ผู้อำนวยการสถานศึกษา 
ระดับ ดีเยี่ยม  นายเจริญพร  คำจารย์  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาอินทร์นาโอนาคอยพัฒนา 
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2. ด้านการจัดการเรียนการสอน 
- ชื่อเรื่อง  โครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนในสถานศึกษา  โครงการความเป็นเลิศในการจัด 

การศึกษาของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในพ้ืนที่ความรับผิดชอบของสำนักงานศึกษาธิการภาค 
11 (REO 11 MOE AWARD)  ประเภท ครูผู้สอน ด้านที่ 3  ด้านการจัดการศึกษาเพื่อความปลอดภัย 
ระดับ ดีเยี่ยม  นายบุญชู   ใจใส  ครูโรงเรียนบ้านนาอินทร์นาโอนาคอยพัฒนา 

- ชื่อเรื่อง กิจกรรมสื่อต้านทุจริต ประจำปี 2564  ในโครงการเสริมสร้างคุณะรรม จริยธรรมและธรร
มาภิบาลในสถานศึกษา (โครงการโรงเรียนสุจริต) ประจำปีการศึกษา 2564  ได้รับรางวัล รองชนะเลิศ
อันดับที่ 1  นางสาวศศิธร ไชยโกษี โรงเรียนนาอินทร์นาโอนาคอยพัฒนา 
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ส่วนที่ 1 ข้อมลูพื้นฐาน 

1.1 ข้อมูลทั่วไป 
ชื่อโรงเรียน บ้านนาอินทร์นาโอนาคอยพัฒนา 
ประวัติของโรงเรียน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ที่อยู่ 

โรงเรียนบ้านนาอินทร์นาโอนาคอยพัฒนา  เดิมชื่อโรงเรียนบ้านนาอินทร์  ก่อตั้ง
เมื่อวันที่  5  มีนาคม  2482  เป็นโรงเรียนประชาบาลใช้หลักสูตรของ
กระทรวงศึกษาธิการ  มีหมู่บ้านในเขตบริการ  3  หมู่บ้าน  คือ  บ้านนา-
อินทร์  บ้านนาโอและบ้านนาคอย  ครูคนแรกคือ นายสานต์  เจริญวงศ ์  
จัดการเรียนการสอนที่ศาลาวัดทรายศรี  บ้านนาอินทร์  ตำบลนาเดื่อ   
อำเภอศรีสงคราม  จังหวัดนครพนม  เปลี่ยนชื่อเป็นโรงเรียนบ้านนาอินทร์นาโอ
นาคอยพัฒนา  เมื่อวันที่  9  ตุลาคม  2544   
ตามประกาศคณะกรรมการการประถมศึกษาจังหวัดนครพนม   
ลงวันที่  11  ธันวาคม  2544  โดย นายวิทย์  ลิมมานนท์วลาชัย   
ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม 

พ.ศ. 2508  ได้รับเงินอุดหนุนสร้างโรงเรียนเป็นเอกเทศและใช้เป็น
สถานที่ในปัจจุบัน  ตั้งอยู่  หมู่ที ่ 5  บ้านนาอินทร ์ ตำบลนาเดื่อ   
อำเภอศรีสงคราม  จังหวัดนครพนม  ระยะทางห่างจากสำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษานครพนม  เขต 2  ระยะทาง  15  กิโลเมตร 

พ.ศ.  2536  ย้ายสังกัดจากองค์การบริหารส่วนจังหวัด  ขึ้นตรงต่อ
สำนักงานการประถมศึกษาแห่งชาติ   (สปช.)  จัดการเรียนการสอน  ป. 1 -  6 

พ.ศ.  2527  เปิดสอนระดับก่อนประถมศึกษาถึงชั้นประถมศึกษา 
ปีที ่ 6 

พ.ศ.  2537  เปิดนำร่องขยายโอกาสทางการศึกษาเมื่อ 
วันที่  16  พฤษภาคม  2537  

พ.ศ.  2546  (  16  พฤษภาคม  2546  )  เริ่มใช้หลักสูตร 
สถานศึกษา  2546  เปิดใช้ในชั้นประถมศึกษาปีที่  1  ชั้นประถมศึกษา 
ปีที ่ 4  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1  เพ่ือให้สอดคล้อง  พ.ร.บ.การศึกษา
แห่งชาติ  พ.ศ.  2542  ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
ไทย  พุทธศักราช  2540 

พ.ศ.  2546  เปลี่ยนแปลงสังกัดจาก  สปช.  เป็น  สพฐ.  (สำนักงาน 
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน)  โรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษานครพนมเขต  2  เมื่อวันที่  7  กรกฎาคม  2546 
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เลขที่  89   หมู่ที่ 5  บ้านนาอินทร์     ตำบลนาเดื่อ     อำเภอศรีสงคราม   
จังหวัดนครพนม   รหัสไปรษณีย์ 48150 

สังกัด สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม  เขต 2 
โทรศัพท์ 089-8409344   
Facebook Fanpage นอพ. รร.บ้านนาอินทร์นาโอนาคอยพัฒนา แฟนเพจ 
เปิดสอนระดับช้ัน อนุบาล 2  ถึงระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3 

ข้อมูลอาคารสถานที่โดยย่อ   1.  อาคารแบบ  ป.1 ฉ  จำนวน  1  หลัง 

2.  อาคารแบบ  สปช.  105/26 จำนวน  4  หลัง  

3.  ส้วม แบบ  สปช. 601/26 จำนวน  3  หลัง 

4.  ส้วม แบบ  สปช. 401  จำนวน  1  หลัง 

5.  อาคารอนุบาล  จำนวน  1  หลัง 

6.  อาคารอเนกประสงค์  จำนวน  1  หลัง 

7.  ส้วมนักเรียนหญิง 4 ที่/49 จำนวน  1  หลัง 

 

อัตลักษณ์   ยิ้ม ไหว้ ทายทัก รู้รักสามัคคี 

เอกลักษณ์   สิ่งแวดล้อมดี มีสุนทรียภาพ 
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1.2  โครงสร้างการบรหิารสถานศึกษา 

แผนภูมิการบริหารจัดการศึกษาโรงเรียนบ้านนาอินทร์นาโอนาคอยพัฒนา 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
  

นายเจริญพร  คำจารย ์

ผู้อำนวยการโรงเรียน 
คณะกรรมการที่ปรึกษา 

กลุ่มบริหารงานวิชาการ 

คณะกรรมการสถานศึกษาขัน้พืน้ฐาน 

 

หัวหน้ากลุ่มงาน 

นางสาวนครินทร์  เครือหว้า 

กลุ่มบริหารงบประมาณ

งบประมาณ 
กลุ่มบริหารงานบุคคล กลุ่มบริหารงานทั่วไป 

หัวหน้ากลุ่มงาน 

นางชมภูนุช  ทนงค์ 

ครูประจำชั้น 

ชั้นอนุบาลปีที่ ๒ 
นางสาวชลิตา ไชยศรี 

หัวหน้ากลุ่มงาน 

นายชวนันท์  ชินพลชาย 

 

หัวหน้ากลุ่มงาน 

นางสุวดี  บัวสาย 

นายลำพันธุ์  รัตนะ 
นักการภารโรง 

ชั้นอนุบาลปีที่ 3 
นางสาววัชรี  แก้วปีลา 

นายทวีศักด์ิ  รัตนะ 
ครูธุรการ 

ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ 
นางสมปอง  แขมเกษม 

 

ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒ 
นางสาวอรพินธ์ ดวงภักดี 
 

ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ 
นางสาววรรณวิลาศ เพิ่มศิลป์ 

 

ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ 
นายบุญชู   ใจใส 

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๒ 
นางสุวดี บัวสาย 

นายตุลาการ  อินทริง 

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๑ 
นางสาวกรุณา  ตรีเศียร 
นางสาวศศิธร  ไชโกษี 

 

ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ 
นางชมภูนุช  ทนงค ์

นางสมศกัดิ์  มงัคละคีร ี
 

 
 

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๓ 
นายชวนันท์  ชินพลชาย 

นางสาวนครินทร์  เครือหว้า 
 

ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕ 
นางสาวปริยากร  มีอำนาจ 

นายภานุวัฒน์  อุ่นตา 
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1.3  ข้อมูลครูและบุคลากร 
1) จำนวนบุคลากร 

บุคลากร ผู้บริหาร ครูผู้สอน 
พนักงาน

ราชการ 

ครูอัตรา

จ้าง 

เจ้าหน้าที่

อื่นๆ 
รวมท้ังหมด 

ปีการศึกษา 2564 1 15 - 1 3 20 

       

 

2) วุฒิการศึกษาสูงสุดของบุคลากร 

ปริญญาเอก ปริญญาโท ปริญญาตรี ป.บัณฑิต อนุปริญญา ปวช./ม.๖ ต่ำกว่า รวม 

1 6 11 1 - - 1 20 

 

1.4  ข้อมูลนักเรียน (ข้อมูล ณ 10 พ.ย.2564) 

 จำนวนนักเรียน ปีการศึกษา 2564  รวมทั้งสิ้น 295 คน 

ระดับชั้นเรียน 
จำนวน

ห้องเรียน 

จำนวนนักเรียน 

ชาย หญิง รวม 

อ.1 - - - - 

อ.2 1 9 12 21 

อ.3 1 11 13 24 

รวมปฐมวัย 2 20 25 45 

ป.1 1 8 15 23 

ป.2 1 11 12 23 

ป.3 1 16 13 29 

ป.4 1 20 16 36 
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เปรียบเทียบข้อมูลจ านวนนักเรียน ปีการศึกษา 2562 - 2564

ปฐมวยั ประถมศกึษา มธัยมศกึษา

ป.5 1 9 7 16 

ป.6 1 19 17 36 

รวม  ป.1-ป.6 6 83 80 163 

ม.1 1 23 13 36 

ม.2 1 16 13 29 

ม.3 1 7 15 22 

รวม ม.1-ม.3 3 46 41 87 

รวมทั้งหมด 11 149 146 295 
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1.5  โครงสร้างหลักสูตรโรงเรียนบ้านนาอินทร์นาโอนาคอยพัฒนา 
1.  โครงสร้างหลักสูตรปฐมวัยโรงเรียนบ้านนาอินทร์นาโอนาคอยพัฒนา 

  โครงสร้างเวลาในการจัดประสบการณ์ให้กับเด็ก  1-3  ปีการศึกษาโดยประมาณ  ทั้งนี้  

ขึ้นอยู่กับอายุของเด็กที่เริ่มเข้าสถานศึกษา  โดยโรงเรียนบ้านนาอินทร์นาโอนาคอยพัฒนา จัดประสบการณ์

ให้กับเด็กอายุตั ้งแต่  4 – 6 ปี  โดยเริ่มที่ชั ้นอนุบาลปีที่ 2 -3  โดยมีเวลาเรียนไม่น้อยกว่า 180  วันต่อปี

การศึกษา  แบ่งออกเป็น  2  ภาคเรียนต่อ 1 ปีการศึกษา  ในแต่ละวันมีการจัดประสบการณ์ ไม่น้อยกว่า  5  

ชั่วโมง  โดยตารางการจัดประสบการณ์ มีดังนี้ 

 

ตารางกิจกรรมประจำวัน  ชั้นอนุบาลปีที่ 2-3 

โรงเรียนบ้านนาอินทร์นาโอนาคอยพัฒนา 

กิจกรรม เวลา หมายเหตุ 
กิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะ 15  นาที  
กิจกรรมสร้างสรรค์ 30  นาที  
กิจกรรมเสรี   15  นาที  
กิจกรรมเสริมประสบการณ์ 30  นาที  
กิจกรรมกลางแจ้ง 20  นาที  
เกมการศึกษา 15  นาที  
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2.  โครงสร้างหลักสูตรโรงเรียนบ้านนาอินทร์นาโอนาคอยพัฒนา 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้/ กิจกรรม 
เวลาเรียน 

ระดับประถมศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
ป. ๑ ป. ๒ ป. ๓ ป. ๔ ป. ๕ ป. ๖ ม.๑ ม.๒ ม.๓ 

 กลุ่มสาระการเรียนรู้  
ภาษาไทย ๒๐๐ ๒๐๐ ๒๐๐ ๑๖๐ ๑๖๐ ๑๖๐ ๑๒๐ ๑๒๐ ๑๒๐ 

คณิตศาสตร์ ๒๐๐ ๒๐๐ ๒๐๐ ๑๖๐ ๑๖๐ ๑๖๐ ๑๒๐ ๑๒๐ ๑๒๐ 

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๑๒๐ ๑๒๐ ๑๒๐ ๑๖๐ ๑๖๐ ๑๖๐ 

สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม ๑๒๐ ๑๒๐ ๑๒๐ ๑๒๐ ๑๒๐ ๑๒๐ ๑๖๐ ๑๖๐ ๑๖๐ 

 ศาสนาศีลธรรม จริยธรรม 
หน้าที่พลเมือง วัฒนธรรมและ 

การดำเนินชีวิตในสังคม 
 ภูมิศาสตร์ 
 เศรษฐศาสตร์ 
 ต้านสุจริตศึกษา 

 
 

๘๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ 
 

๘๐ 
 

 
๘๐ 

 

 
 
 

๑๒๐ 
 

 
 
 

๑๒๐  

 
 
 

๑๒๐ 
 

ประวัติศาสตร์ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ 

สุขศึกษาและพลศึกษา ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐  ๘๐  ๘๐  

ศิลปะ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐  ๘๐  ๘๐  

การงานอาชีพ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ 
ภาษาต่างประเทศ ๑๒๐ ๑๒๐ ๑๒๐ ๑๒๐ ๑๒๐ ๑๒๐ ๑๒๐ ๑๒๐ ๑๒๐ 

รวมเวลาเรียน (พื้นฐาน) ๘๔๐ ๘๔๐ ๘๔๐ ๘๔๐ ๘๔๐ ๘๔๐ ๘๘๐  ๘๘๐ ๘๘๐ 
รายวิชาเพิ่มเติม  

- ภาษาต่างประเทศ 
        - คณิตศาสตร์ 
        - วิทยาศาสตร์ 
        - คอมพิวเตอร์ 
        - หน้าที่พลเมือง 

๘๐ 
- 
- 
- 
- 

๘๐ 
- 
- 
- 
- 

๘๐ 
- 
- 
- 
- 

๘๐ 
- 
- 
- 
- 

๘๐ 
- 
- 
- 
- 

๘๐ 
- 
- 
- 
- 

๔๐ 
๔๐ 
๔๐ 
๘๐ 
๔๐ 

๔๐ 
๔๐ 
๔๐ 
๘๐ 
๔๐ 

๔๐ 
๔๐ 
๔๐ 
๘๐ 
๔๐ 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  

  กิจกรรมแนะแนว ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ 

        กิจกรรมนักเรียน ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ 
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กลุ่มสาระการเรียนรู้/ กิจกรรม 
เวลาเรียน 

ระดับประถมศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
ป. ๑ ป. ๒ ป. ๓ ป. ๔ ป. ๕ ป. ๖ ม.๑ ม.๒ ม.๓ 

       ลูกเสือ-เนตรนารี ๓๐ ๓๐ ๓๐ ๓๐ ๓๐ ๓๐ ๓๐ ๓๐ ๓๐ 

-  ชุมนุมตามความสนใจ/ลดเวลา
เรียน/เศรษฐกิจพอเพียง/อ่ืนๆ 

๓๐ ๓๐ ๓๐ ๓๐ ๓๐ ๓๐ ๓๐ ๓๐ ๓๐ 

 กิจกรรมเพ่ือสังคมและ 
สาธารณประโยชน์ 

๑๐ ๑๐ ๑๐ ๑๐ ๑๐ ๑๐ 
๑๐ ๑๐ ๑๐ 

รวมเวลาเรียนกิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียน 

๑๒๐ ๑๒๐ ๑๒๐ ๑๒๐ ๑๒๐ ๑๒๐ ๑๒๐ ๑๒๐ ๑๒๐ 

รวมเวลาเรียนทั้งหมด ไม่น้อยกว่า๑,๐๐๐ชม./ปี ไม่น้อยกว่า๑,๐๐๐ชม./ปี ไม่น้อยกว่า๑,๒๐๐ชม./ปี 
 

1.6  ผลสมัฤทธิ์ทางการเรียนระดับสถานศึกษา 
         ระดับปฐมวัย 

ผลการประเมินพัฒนาการระดับปฐมวัย   จำนวน  45  คน (อนุบาล 2 -3) 

พัฒนาการ 

ผลการประเมินพัฒนาการ 

ดี พอใช้ ปรับปรุง 

จำนวน 

(คน) 
ร้อยละ 

จำนวน 

(คน) 
ร้อยละ 

จำนวน 

(คน) 
ร้อยละ 

ด้านร่างกาย 44 97.44 1 2.56 - - 

ด้านอารมณ์และจิตใจ 45 100 - - - - 

ด้านสังคม 45 100 - - - - 

ด้านสติปัญญา 44 97.44 1 2.56 - - 

รวมเฉลี่ย 44.5 98.72 2 1.28 - - 
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ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
1) ข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับสถานศึกษา 

1.1 ข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้  ของผู้เรียนที่ได้ระดับ  3  ขึ้นไป 

กลุ่มสาระ 
ระดับชั้น 

ป.1 ป.2 ป.3 ป.4 ป.5 ป.6 ม.1 ม.2 ม.3 

จำนวนนักเรียน 23 23 29 36 16 36 36 29 22 
ภาษาไทย 13 14 8 34 11 23 14 22 15 

คณิตศาสตร ์ 15 13 14 26 2 21 14 9 13 

วิทยาศาสตร ์ 15 9 11 0 8 24 30 21 13 

สังคมศึกษาฯ 14 10 15 35 12 30 14 11 7 

ประวัติศาสตร ์ 17 3 15 32 16 30 9 11 4 

สุขศึกษาฯ 18 19 22 36 16 30 12 22 16 

ศิลปะ 21 11 16 36 14 26 15 21 13 

การงานอาชีพ 23 10 17 27 16 28 21 20 15 

ภาษาต่างประเทศ 13 1 5 2 0 22 3 3 3 

วิทยาการคำนวณ 12 12 8 36 11 32 18 16 8 
รวมเฉลี่ย 70.00 44.35 45.17 73.33 66.25 73.89 41.67 53.79 48.64 

          

1.2 ผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์  ของผู้เรียนที่ได้ระดับ  3  ขึ้นไป 

กลุ่มสาระ 
ระดับชั้น 

ป.1 ป.2 ป.3 ป.4 ป.5 ป.6 ม.1 ม.2 ม.3 

จำนวนนักเรียน 23 23 29 36 16 36 36 29 22 
• 1.  รักชาติ ศาสน์ กษัตริย ์ 23 23 29 36 16 36 36 29 22 
• 2.  ซื่อสัตย์สุจริต 23 23 20 36 16 23 28 24 18 
• 3.  มีวินัย 23 23 20 36 16 23 25 24 15 

4.  ใฝ่เรียนรู ้ 23 23 18 36 16 23 20 24 15 
• 5.  อยู่อย่างพอเพียง 23 23 20 36 16 23 30 22 18 
• 6.  มุ่งมั่นในการทำงาน 23 23 18 36 16 20 25 24 15 
• 7.  รักความเป็นไทย 23 23 20 36 16 23 28 29 20 
• 8.  มีจิตสาธารณะ 23 23 20 36 16 23 20 20 18 

รวมเฉลี่ย/ร้อยละ 100 100 72.12 100 100 83.62 73.61 82.75 80.11 
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          1.3    ผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียน  ของผู้เรียนที่ได้ระดับ  3  ขึ้นไป 

กลุ่มสาระ 
ระดับชั้น 

ป.1 ป.2 ป.3 ป.4 ป.5 ป.6 ม.1 ม.2 ม.3 

จำนวนนักเรียน 23 23 29 36 16 36 36 29 22 
1.  ความสามารถในการอ่าน 
การเขียน การสื่อสารและ
การคิดคำนวณ ตามเกณฑ์
ของแต่ละ 

• ระดับชั้น 

16 18 24 24 11 28 26 24 18 

2.  ความสามารถในการคิด
วิเคราะห์ คดิอย่างมี
วิจารณญาณ อภิปราย
แลกเปลีย่นความ 

• คิดเห็นและแก้ปัญหา 

15 16 20 22 10 24 24 23 15 

รวม 31 34 44 46 21 52 50 47 33 
เฉลี่ยร้อยละ 67.39 79.07 75.86 63.89 65.63 72.22 69.44 81.03 75.00 

  

1.4.  ผลการประเมินสมรรถนะสำคัญของผู้เรียน 5 ด้าน ของผู้เรียนที่ได้ระดับ  3  ขึ้นไป 

กลุ่มสาระ 
ระดับชั้น 

ป.1 ป.2 ป.3 ป.4 ป.5 ป.6 ม.1 ม.2 ม.3 

จำนวนนักเรียน 23 23 29 36 16 36 36 29 22 
• 1 ความสามารถด้านการสื่อสาร 20 21 26 34 15 30 28 26 20 
• 2.ความสารถด้านการคิด 19 18 25 30 14 29 30 26 18 
• 3.ความสามารถในการแก้ปญัหา 16 22 24 29 12 36 32 24 15 

4.ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต 21 20 29 34 16 34 30 27 20 
• 5.ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี 20 21 26 32 16 30 34 22 20 

รวม 96 102 130 159 73 159 154 125 93 
เฉลี่ย/ร้อยละ 83.48 88.70 89.66 88.33 91.25 88.33 85.56 86.21 84.55 
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รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self – Assessment Report: SAR) ปีการศึกษา 2564 
โรงเรียนบ้านนาอินทร์นาโอนาคอยพัฒนา 

1.5.  ผลการประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ปีการศึกษา 2564 

 

 

1.7 ผลการทดสอบระดับชาติของผู้เรียน  
ผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (RT)  ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 ปีการศึกษา 2564 
 

 

  

ป.1 ป.2 ป.3 ป.4 ป.5 ป.6 ม.1 ม.2 ม.3 รวม

ผ่าน 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00%

ไม่ผ่าน 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
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100.00%

120.00%

ผลการประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ปีการศึกษา 2564

ผ่าน ไม่ผ่าน

อ่านออกเสยีง อ่านรูเ้รื่อง รวม 2 สมรรถนะ

ระดบัโรงเรียน 55.75% 67.75% 61.75%

ระดบัเขตพืน้ท่ี 69.04% 72.30% 70.67%

ระดบัประเทศ 69.95% 72.79% 73.02%

0.00%
10.00%
20.00%
30.00%
40.00%
50.00%
60.00%
70.00%
80.00%
90.00%

100.00%

รอ้
ยล

ะ

ระดบั

คะแนนเฉลี่ยร้อยละผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน 
(Reading Test: RT) ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 ปีการศึกษา 2564

ระดบัโรงเรียน ระดบัเขตพืน้ท่ี ระดบัประเทศ



23 
 

รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self – Assessment Report: SAR) ปีการศึกษา 2564 
โรงเรียนบ้านนาอินทร์นาโอนาคอยพัฒนา 

2.  ผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (RT)  ปีการศึกษา 2562 – 2564 

 

  

 

  ผลการทดสอบการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT)  
1.  ผลการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2564 
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ความสามารถดา้นภาษาไทย ความสามารถดา้นคณิตศาสตร์ รวมสองความสามารถ

ระดบัโรงเรียน 34.33% 23.79% 29.06%

ระดบัเขตพืน้ท่ี 45.89% 38.47% 42.18%

ระดบั สพฐ. 55.48% 48.73% 52.11%

ระดบัประเทศ 56.14% 49.44% 52.80%
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ผลประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) 
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 ปีการศึกษา 2564

ระดบัโรงเรียน ระดบัเขตพืน้ท่ี ระดบั สพฐ. ระดบัประเทศ

คะแนนเฉลี่ยร้อยละผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (Reading Test: RT)  

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2562-2564 
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รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self – Assessment Report: SAR) ปีการศึกษา 2564 
โรงเรียนบ้านนาอินทร์นาโอนาคอยพัฒนา 

2.  คะแนนเฉลี่ยร้อยละของจำนวนนักเรียนที่มีผลการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT)  

ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 ปีการศึกษา 2562-2564 

 

 

ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (Ordinary National Educational 

Test: O - NET) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 
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ความสามารถดา้นภาษาไทย

ความสามารถดา้นคณิตศาสตร์

รวม 2 ดา้น

ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาองักฤษ

ระดบัประเทศ 50.38% 36.83% 34.31% 39.22%

ระดบัสงักดั สพฐ. 49.24% 35.80% 33.61% 35.62%

ระดบัเขตพืน้ท่ี 49.54% 35.85% 33.68% 35.46%

ระดบัโรงเรียน 41.73% 31.43% 30.50% 30.21%

รวม 47.72% 34.98% 33.03% 35.13%
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ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O - NET)
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 ปีการศึกษา 2564

ระดบัประเทศ ระดบัสงักดั สพฐ. ระดบัเขตพืน้ท่ี ระดบัโรงเรียน รวม

คะแนนเฉลี่ยร้อยละของจำนวนนักเรียนที่มีผลการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) 

ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 ปีการศึกษา 2562-2564 
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รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self – Assessment Report: SAR) ปีการศึกษา 2564 
โรงเรียนบ้านนาอินทร์นาโอนาคอยพัฒนา 
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  ผลการประเมินการทดสอบทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2562 – 2564 

กลุ่มสาระฯ 
ปีการศึกษา 

เฉลี่ย 
เป้าหมายปี 

2564 2562 2563 2564 

ภาษาไทย 40.60 44.64 41.73 42.32 45.00 

คณิตศาสตร ์ 26.36 29.38 31.43 29.06 30.00 

วิทยาศาสตร์ 28.57 32.35 30.50 30.47 33.00 

ภาษาอังกฤษ 25.11 30.00 30.21 28.44 31.00 

สรุปได้ว่าปีการศึกษา  2564  ผลการทดสอบ  O-net  ในวชิาที่คะแนนถดถอย มีดังนี้ ภาษาไทย -2.91  
,วิทยาศาสตร์  -1.85   วิชาทีค่ะแนนเพ่ิมขึ้นมี ดังนี้  คณิตศาสตร์  +2.05 , ภาษาอังกฤษ  +0.21   

 

   

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 
 
 

กราฟแสดงผลการประเมินการทดสอบทางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2562 – 2564 
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รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self – Assessment Report: SAR) ปีการศึกษา 2564 
โรงเรียนบ้านนาอินทร์นาโอนาคอยพัฒนา 

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 
1) ผลการทดสอบทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2564 

 

 
 กราฟแสดงผลผลการทดสอบทางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2564 

2.  ผลการประเมินการทดสอบทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2562 – 2564 

กลุ่มสาระ 
ปีการศึกษา 

เฉลี่ย 
เป้าหมาย 

ปี 2564 2562 2563 2564 

ภาษาไทย 42.83 57.84 46.65 49.11 45.00 

คณิตศาสตร ์ 18.00 20.00 20.72 19.57 21.00 

วิทยาศาสตร์ 29.22 29.16 32.17 30.18 30.50 

ภาษาอังกฤษ 27.44 27.27 25.00 26.57 28.00 

           สรุปได้ว่าปีการศึกษา  2564  ผลการทดสอบ  O-net  ในวิชาที่คะแนนถดถอย มีดังนี้   
ภาษาไทย  -11.19 และภาษาอังกฤษ  -2.27  วิชาที่คะแนนเพ่ิมข้ึนมี ดังนี้ วิทยาศาสตร์  +3.01 และ
คณิตศาสตร์  + 0.72 
 
 

ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาองักฤษ

ระดบัประเทศ 51.19% 24.47% 31.45% 31.11%

ระดบัสงักดั สพฐ. 48.34% 22.91% 30.48% 28.85%

ระดบัเขตพืน้ท่ี 52.13% 24.75% 31.67% 30.79%

ระดบัโรงเรียน 46.65% 20.72% 32.17% 25.00%

รวม 49.58% 23.21% 31.44% 28.94%
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ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O - NET)
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ปีการศึกษา 2564

ระดบัประเทศ ระดบัสงักดั สพฐ. ระดบัเขตพืน้ท่ี ระดบัโรงเรียน รวม
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โรงเรียนบ้านนาอินทร์นาโอนาคอยพัฒนา 
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1.8 แหล่งเรียนรู้ภายในและภายนอกโรงเรียน  

 1) แหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

             

กราฟแสดงผลการประเมินการทดสอบทางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2562 – 2564 

จำนวนนักเรียนที่ใช้แหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน การศึกษา 2564 
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รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self – Assessment Report: SAR) ปีการศึกษา 2564 
โรงเรียนบ้านนาอินทร์นาโอนาคอยพัฒนา 
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 2) แหล่งเรียนรู้ภายนอกโรงเรียน 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

1.9 จำนวนนกัเรียนที่จบการศึกษา และศึกษาต่อ  

ระดับชั้น จำนวนนักเรียนที่จบ จำนวนนักเรียนที่ศึกษาต่อ คิดเป็นร้อยละ 

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 36 36 100 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 22 20 90.90 

1.10 ผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม 

          ⚫  ระดับปฐมวัย 

 มาตรฐานที่ 1  มาตรฐานที่ว่าด้วยผลการจัดการศึกษา  ผลการประเมินอยู่ในระดับคุณภาพดี 

 มาตรฐานที่ 2  มาตรฐานที่ว่าด้วยการบริหารจัดการศึกษา  ผลการประเมินอยู่ในระดับคุณภาพดี 

มาตรฐานที่ 3  มาตรฐานที่ว่าด้วยการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ  ผลการ

ประเมินอยู่ในระดับคุณภาพดี 

มาตรฐานที่ 4  มาตรฐานที่ว่าด้วยการประกันคุณภาพภายใน  ผลการประเมินอยู่ในระดับคุณภาพ 

ดีมาก 

จำนวนนักเรียนที่ใช้แหล่งเรียนรู้ภายนอกโรงเรียน การศึกษา 2564 
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รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self – Assessment Report: SAR) ปีการศึกษา 2564 
โรงเรียนบ้านนาอินทร์นาโอนาคอยพัฒนา 

          ⚫  ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

มาตรฐานที่ 1  มาตรฐานที่ว่าด้วยผลการจัดการศึกษา  ผลการประเมินอยู่ในระดับคุณภาพดีมาก 

 มาตรฐานที่ 2  มาตรฐานที่ว่าด้วยการบริหารจัดการศึกษา  ผลการประเมินอยู่ในระดับคุณภาพ 

ดีมาก 

มาตรฐานที่ 3  มาตรฐานที่ว่าด้วยการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ  ผลการ

ประเมินอยู่ในระดับคุณภาพดีมาก 

มาตรฐานที่ 4  มาตรฐานที่ว่าด้วยการประกันคุณภาพภายใน  ผลการประเมินอยู่ในระดับคุณภาพ 

ดีมาก 

 ⚫  ข้อเสนอแนะจากผลการประเมินคุณภาพภายนอก 

ระดับปฐมวัย 

1. ด้านผลการจัดการศึกษา 

 1)  เด็กควรได้รับการปลูกฝังด้านสุขนิสัยที่ดี  ในการรู้จักหลีกเลี่ยงการกระทำที่จะ 

นำไปสู่การบาดเจ็บในเด็ก 

   2)  สถานศึกษาสามารถกำหนดทิศทางในการส่งเสริมเด็กให้มีพัฒนาการด้าน

อารมณ์และจิตใจที่โดดเด่นยิ่งขึ้น  โดยเฉพาะการใช้สื่อธรรมชาติและสื่อเทคโนโลยีมาจัดประสบการณ์เรียนรู้ 

   3)  เด็กควรได้รับการพัฒนาด้านการเป็นผู้นำ  ผู้ตามที่ดี 

   4)  เด็กควรได้รับการปลูกฝังให้มีนิสัยใฝ่รู้เรื่องสิ่งต่างๆรอบตัว 

   5)  เด็กควรได้รับการพัฒนาทักษะพ้ืนฐานตามพัฒนาการด้านสติปัญญา 

  2.  ด้านการบริหารจัดการศึกษา 

   1)  สถานศึกษาสามารถกำหนดทิศทางการใช้ทรัพยากรทุกด้านในการบริหารจัดการ

และพัฒนาสถานศึกษาอย่างคุ้มค่า 

   2)  สถานศึกษาควรพัฒนาครูให้เป็นครูยุคใหม่ที่สามารถจัดการเรียนการสอนให้

ผู้เรียนเกิดความรู้  พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง  ให้เป็นครูมืออาชีพที่ปรับการเรียนเปลี่ยนการสอน  โดยใช้ผล

ประเมินอย่างต่อเนื่อง  ใช้สื่อเทคโนโลยีที่ทันสมัย  และพัฒนาเด็กให้เป็นเด็กยุคใหม่ 

  3.  ด้านการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 

   ครูควรส่งเสริมการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อธรรมชาติและ

พัฒนาการของเด็กให้ได้เรียนรู้การเป็นผู้นำและผู้ตามที่ดี  โดยครูควรจัดกิจกรรมให้เด็กผลัดเปลี่ยนกันเป็นผู้นำ

ในการทำกิจกรรมประจำวันที่เหมาะสมตามวัย  และจัดกิจกรรมให้เด็กมีโอกาสได้แสดงความคิดเห็น  บอก

เหตุผลในการทำกิจกรรมกลุ่มตามศักยภาพ  และควรนำผลการประเมินไปปรับการเรียนเปลี่ยนการสอน 
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  4.  ด้านการประกันคุณภาพภายใน 

  สถานศึกษาสามารถกำหนดทิศทางการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานให้สูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง  

โดยนำผลการประเมินจากหน่วยงานต้นสังกัดมาพิจารณา  และดำเนินการตามระบบประกันคุณภาพภายในทั้ง  

8  ขั้นตอน  ตามกฎกระทรวงศึกษาธิการ  ว่าด้วยระบบ  หลักเกณฑ์  และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา 

พ.ศ. 2553  รวมทั้งเพ่ิมบทบาทการมีส่วนร่วมจากทุกฝ่ายที่เก่ียวข้อง  ตลอดจนโอกาสที่ดีจากการรวมกลุ่ม

เครือข่ายสถานศึกษา  การนำภูมิปัญญาท้องถิ่นหรือผู้รู้ทางด้านภาษาในชุมชนหรือภาษาของประเทศเพ่ือน

บ้านเข้ามาบูรณาการเป้าหมายพื่อการก้าวสู่ประชาคมอาเซียน 

  ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

1. ด้านผลการจัดการศึกษา 

   1)  สถานศึกษาสามารถกำหนดทิศทางการพัฒนาผู้เรียนมีสุขภาพกายและ

สุขภาพจิตที่ดีอย่างทั่วถึงทุกคน 

   2)  สถานศึกษาสามารถกำหนดทิศทางการพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรม  จริยธรรม

อย่างทั่วถึงทุกคน 

   3)  สถานศึกษาสามารถกำหนดทิศทางพัฒนาผู้เรียนอย่างต่อเนื่องในด้านการรู้จัก

ค้นคว้าหาความรู้จากการอ่าน  การใช้สื่อเทคโนโลยีและการเรียนรู้ด้วยตนเองจากแหล่งเรียนรู้ต่างๆ 

   4)  สถานศึกษาสามารถกำหนดทิศทางการพัฒนาผู้เรียนให้มีความสามารถด้านการ

คิดวิเคราะห์  คิดสังเคราะห์  คิดอย่างเป็นระบบ  คิดสร้างสรรค์  และคิดอย่างมีวิจารณญาณ 

   5)  ผู้เรียนควรได้รับการพัฒนายกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  โดยเฉพาะผลการ

ทดสอบระดับชาติ (O-NET)  ที่ต่ำกว่าระดับ  ดี  และครูควรนำปัจจัยและปัญหาที่เกิดข้ึนมาร่วมกันวิเคราะห์

เพ่ือหาแนวทางแก้ไข 

   6)  สถานศึกษาสามารถกำหนดทิศทางการพัฒนาอัตลักษณ์ของผู้เรียนให้โดดเด่น

ยิ่งขึ้น  เพ่ิมกิจกรรมให้หลากหลายเพื่อพัฒนาให้มีนิสัยกล่าวคำทักทายได้เหมาะสม  เช่น  สวัสดีทักทาย  ไหว้

อย่างสวยงาม  และรู้จักสามัคคี  เป็นต้น  และดำเนินการให้โดดเด่น  ดำรงไว้อย่างยั่งยืน  โดยร่วมมือกับ

ผู้ปกครอง  ชุมชน  และผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย  

   7)  สถานศึกษาสามารถดำเนินการพัฒนาตามจุดเน้นและจุดเด่นของสถานศึกษา  

คือ  การจัดสภาพแวดล้อมและภูมิทัศน์  สะอาด  สวยงาม  ร่มรื่น  น่าอยู่  และมีความปลอดภัย  สร้าง

จิตสำนึกการอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย  มีสุนทรียภาพอย่างไทย  ส่งผลสะท้องเป็นเอกลักษณ์ของสถานศึกษา  คือ  

สิ่งแวดล้อมดี  มีสุนทรียภาพ  ให้โดดเด่นเป็นที่ยอมรับของผู้ปกครอง  ชุมชน  และหน่วยงานภายนอกอย่าง

กว้างขวาง 
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   8)  สถานศึกษาสามารถส่งเสริมบทบาทของสถานศึกษาในการแก้ไขปัญหาของ

สถานศึกษาและชุมชน  คือ  การใช้เครื่องยึดเหนี่ยวในการปฏิบัติตนให้อยู่ในศีลธรรม  สามารถเป็นแบบอย่าง

ของการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้น  เกิดประโยชน์สร้างคุณค่าต่อสถานศึกษาและชุมชนในการแก้ไขปัญหาต่อไป 

  2.  ด้านการบริหารจัดการศึกษา 

   1)  สถานศึกษาสามารถกำหนดทิศทางการเพ่ิมประสิทธิภาพของการบริหารจัดการ

และพัฒนาสถานศึกษาได้  โดยกำหนดเป้าหมายในการพัฒนาให้สูงขึ้น  เช่น  การพัฒนาทางด้านวิชาการ  การ

นิเทศ  ติดตามผลการปฏิบัติงานของครูทุกคน  โดยเฉพาะการพัฒนากระบวนการเรียนการสอน  การวัดผล

และประเมินผลการเรียน  การวิเคราะห์ผลการประเมินผู้เรียนมาประกอบการจัดสอนซ่อมเสริม  เพ่ือพัฒนา

ผู้เรียนให้มีคุณภาพอย่างต่อเนื่อง 

   2)  สถานศึกษาสามารถกำหนดทิศทางการพัฒนาในอนาคต  โดยส่งเสริมและ

พัฒนาให้บุคลากรทุกภาคส่วนให้เกิดความรู้  ความเข้าใจในการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่  ๒  คือพัฒนา

ส่งเสริมให้ผู้เรียนเป็นผู้เรียนยุคใหม่ที่มีนิสัยใฝ่รู้  ใฝ่เรียน  เรียนรู้ด้วยตนเอง  แสวงหาความรู้อย่างต่อเนื่อง  

เรียนรู้ตลอดชีวิต  พัฒนาครูให้เป็นครูยุคใหม่ที่สามารถจัดการเรียนการสอนให้ผู้เรียนเกิดความรู้  พัฒนา

ตนเองอย่างต่อเนื่อง  ให้เป็นครูมืออาชีพอย่างมีคุณค่า  พัฒนาให้สถานศึกษาให้สามารถเป็นแหล่งเรียนรู้ที่มี

คุณภาพที่บุคลากรทุกระดับสามารถไปใช้บริการได้  และพัฒนาการบริหารจัดการใหม่ที่เน้นการมีส่วนร่วมจาก

คณะกรรมการสถานศึกษา  ผู้ปกครอง  ชุมชน  ภาครัฐ  ภาคเอกชน  และทุกภาคส่วนที่หลากหลายยิ่งขึ้น 

  3.  ด้านการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 

   สถานศึกษาสามารถกำหนดทิศทางการดำเนินการของสถานศึกษาให้สามารถจัดการ

เรียนรู้ที่เน้นถึงความสามารถของผู้เรียนเป็นรายบุคคลและจัดการเรียนการสอนที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถ

พัฒนาตนเอง  ได้ตามธรรมชาติและเต็มศักยภาพ  โดยพัฒนาครูให้มีความรู้ความเข้าใจเป้าหมายของหลักสูตร

แกนกลางขั้นพ้ืนฐาน  พ.ศ. 2551  สามารถจัดกระบวนการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ  เช่นการ

ออกแบบการเรียนรู้ที่สนองความแตกต่างของผู้เรียน  การจัดบรรยากาศห้องเรียนให้เอ้ือต่อการเรียนรู้  การ

เตรียมสื่อและการใช้สื่อที่หลากหลายในการจัดกิจกรรมรวมทั้งการประเมินความก้าวหน้าของผู้เรียน  แล้วนำ

ผลมาวางแผนจัดการสอนซ่อมเสริมให้มีประสิทธิภาพ  เป็นต้น  รวมทั้งจัดทำคู่มือเพ่ือพัฒนาให้ครูมีคุณณภาพ

และทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

  4.  ด้านการประกันคุณภาพภายใน 

   สถานศึกษาสามารถกำหนดทิศทางการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานให้สูงขึ้นอย่าง

ต่อเนื่อง  โดยนำผลการประเมินจากหน่วยงานต้นสังกัดมาพิจารณา  และดำเนินการตามระบบการประกัน

คุณภาพภายใน  ทั้ง  8  ขั้นตอน  ตามกฎกระทรวงศึกษาธิการ  ว่าด้วยระบบ  หลักเกณฑ์  และวิธีการประกัน

คุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2553  รวมทั้งเพ่ิมบทบาทการมีส่วนร่วมจากทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง  ตลอดจนโอกาสที่ดี
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จากการรวมกลุ่มเครือข่ายสถานศึกษา  การนำภูมิปัญญาท้องถิ่นหรือผู้รู้ทางด้านภาษาในชุมชนหรือภาษาของ

ประเทศเพ่ือนบ้านเข้ามาบูรณาการเป้าหมาย  เพ่ือการก้าวสู่ประชาคมอาเซียน 
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1.13 สรุปผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ระดับการศึกษาปฐมวัย 
 

มาตรฐาน 
เป้าหมายของ

สถานศึกษากำหนดไว ้
ผลการประเมิน แปลผล หมายเหตุ 

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของเด็ก ดีเลิศ ยอดเยี่ยม บรรลุเป้าหมาย  

1.1 มีพัฒนาการด้านร่างกาย แข็งแรง มีสุขนิสัยที่ดีและดูแลความปลอดภัยของ
ตนเองได้ 

ร้อยละ  90 ร้อยละ 97.44  บรรลุเป้าหมาย 
 

1.2 มีพัฒนาการด้านอารมณ์ จิตใจ ควบคุม และแสดงออกทางอารมณ์ได้ ร้อยละ  90 ร้อยละ 100 บรรลุเป้าหมาย  

1.3 มีพัฒนาการด้านสังคม ช่วยเหลือตนเอง และเป็นสมาชิกท่ีดีของสังคม ร้อยละ  90 ร้อยละ 100 บรรลุเป้าหมาย  

1.4 มีพัฒนาการด้านสติปัญญา สื่อสารได้ มีทักษะการคิดพ้ืนฐานและแสวงหา
ความรู้ได้ 

ร้อยละ  90 ร้อยละ 97.44 บรรลุเป้าหมาย  

มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ ดีเลิศ ดีเลิศ บรรลุเป้าหมาย  

2.1 มีหลักสูตรครอบคลุมพัฒนาการทั้ง 4 ด้าน สอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่น ร้อยละ  80 ร้อยละ  88 บรรลุเป้าหมาย  

2.2 จัดครูให้เพียงพอกับชั้นเรียน ร้อยละ  80 ร้อยละ  88 บรรลุเป้าหมาย  

2.3 ส่งเสริมให้ครูมีความเชี่ยวชาญด้านการจัดประสบการณ์ ร้อยละ  80 ร้อยละ  88 บรรลุเป้าหมาย  

2.4 จัดสภาพแวดล้อมและสื่อเพ่ือการเรียนรู้ อย่างปลอดภัยและเพียงพอ ร้อยละ  80 ร้อยละ  89 บรรลุเป้าหมาย  

2.5 ให้บริการสื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และสื่อการเรียนรู้เพ่ือสนับสนุนการจัด
ประสบการณ์ 

ร้อยละ  80 ร้อยละ  88 บรรลุเป้าหมาย 
 

2.6 มีระบบบริหารคุณภาพที่เปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วม ร้อยละ  80 ร้อยละ  88 บรรลุเป้าหมาย  
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มาตรฐาน 
เป้าหมายของ

สถานศึกษากำหนดไว ้
ผลการประเมิน แปลผล หมายเหตุ 

2.7  การจัดกิจกรรมตามนโยบาย  จุดเน้น  แนวทางการปฏิรูปการศึกษา  เพื่อ
พัฒนาและส่งเสริมสถานศึกษาให้ยกระดับคุณภาพให้สูงขึ้น *** 

 
 

ร้อยละ  80 ร้อยละ 88 บรรลุเป้าหมาย  

มาตรฐานที่ 3 การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นสำคัญ ดีเลิศ ดีเลิศ บรรลุเป้าหมาย  
3.1 จัดประสบการณ์ที่ส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการทุกด้านอย่างสมดุลเต็มศักยภาพ ร้อยละ  80 ร้อยละ  88  บรรลุเป้าหมาย  

3.2 สร้างโอกาสให้เด็กได้รับประสบการณ์ตรง เล่น และปฏิบัติอย่างมีความสุข 
 

ร้อยละ  80 ร้อยละ  88 บรรลุเป้าหมาย  

3.3 จัดบรรยากาศท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับวัย ร้อยละ  80 ร้อยละ  89 บรรลุเป้าหมาย  

3.4 ประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริง และนำผลการประเมินพัฒนาการเด็กไป
ปรับปรุงการจัดประสบการณ์และพัฒนาเด็ก 

ร้อยละ  80 ร้อยละ  88 บรรลุเป้าหมาย  

3.5  ส่งเสริมเอกลักษณ์  และอัตลักษณ์ที่สถานศึกษากำหนดขึ้น  ***   ร้อยละ  80 ร้อยละ  88 บรรลุเป้าหมาย  

สรุปผลการประเมินในของสถานศึกษา ระดับการศึกษาปฐมวัย ดีเลิศ บรรลุเป้าหมาย 
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1.14  สรุปผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 

มาตรฐาน 
เป้าหมายของ

สถานศึกษากำหนดไว ้
ผลการประเมิน แปลผล หมายเหตุ 

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน ดี ดีเลิศ บรรลุเป้าหมาย  

1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน ร้อยละ  70 ร้อยละ  74.33 บรรลุเป้าหมาย  

1) มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิดคำนวณ ร้อยละ  70 ร้อยละ  69 ไมบ่รรลุเป้าหมาย  
2) ความสามารถในการคิดวิเคราะห์  คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย

แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และแก้ปัญหา 
ร้อยละ  70 ร้อยละ  69.50 ไมบ่รรลุเป้าหมาย 

 

3) มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม ร้อยละ  70 ร้อยละ 76.50 บรรลุเป้าหมาย  
4) ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ร้อยละ  80 ร้อยละ  88.50 บรรลุเป้าหมาย  
5) มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา ร้อยละ  70 ร้อยละ  71 บรรลุเป้าหมาย  
6) มีความรู้ ทักษะพ้ืนฐาน และเจตคติท่ีดีต่องานอาชีพ ร้อยละ  70 ร้อยละ  80 บรรลุเป้าหมาย  

1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน ร้อยละ 80 ร้อยละ  90.90 บรรลุเป้าหมาย  

1) การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากำหนด ร้อยละ  80 ร้อยละ  85.27 บรรลุเป้าหมาย  
2) ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย ร้อยละ  90 ร้อยละ  92.74 บรรลุเป้าหมาย  
3) การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย ร้อยละ  80 ร้อยละ  85.60 บรรลุเป้าหมาย  
4) สุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม ร้อยละ  90 ร้อยละ  100 บรรลุเป้าหมาย  
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มาตรฐาน 
เป้าหมายของ

สถานศึกษากำหนดไว ้
ผลการประเมิน แปลผล หมายเหตุ 

มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ ดีเลิศ ดีเลิศ บรรลุเป้าหมาย  

2.1 มีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจที่สถานศึกษากำหนดชัดเจน  ร้อยละ  80 ร้อยละ  84.42 บรรลุเป้าหมาย  
2.2 มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา ร้อยละ  80 ร้อยละ  83.79 บรรลุเป้าหมาย  
2.3 ดำเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพของผู้เรียนรอบด้าน ตามหลักสูตร
สถานศึกษาและทุกกลุ่มเป้าหมาย 

ร้อยละ  80 ร้อยละ  85 บรรลุเป้าหมาย  

2.4 พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ  ร้อยละ  90 ร้อยละ  95 บรรลุเป้าหมาย  
2.5 จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่าง 
มีคุณภาพ 

ร้อยละ  90 ร้อยละ  93.01 บรรลุเป้าหมาย 
 

2.6 จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและ 
การจัดการเรียนรู้ 

ร้อยละ  90 ร้อยละ  91 บรรลุเป้าหมาย 
 

2.7  การจัดกิจกรรมตามนโยบาย  จุดเน้น  แนวทางการปฏิรูปการศึกษา  เพ่ือ
พัฒนาและส่งเสริมสถานศึกษาให้ยกระดับคุณภาพให้สูงขึ้น  

ร้อยละ  80 ร้อยละ  85.38 บรรลุเป้าหมาย 
 

มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรยีนเป็นสำคัญ ดีเลิศ ดีเลิศ บรรลุเป้าหมาย  

3.1 จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถนำไป
ประยุกต์ใช้ในชีวิตได้  

ร้อยละ  80 ร้อยละ  86.59 บรรลุเป้าหมาย 
 

3.2 ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ ร้อยละ  80 ร้อยละ  88.50 บรรลุเป้าหมาย  

3.3 มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก ร้อยละ  80 ร้อยละ  84.37 บรรลุเป้าหมาย  
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โรงเรียนบ้านนาอินทร์นาโอนาคอยพัฒนา 

มาตรฐาน 
เป้าหมายของ

สถานศึกษากำหนดไว ้
ผลการประเมิน แปลผล หมายเหตุ 

3.4 ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และนำผลมาพัฒนาผู้เรียน ร้อยละ  90 ร้อยละ  92.77 บรรลุเป้าหมาย  

3.5 มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุง
การจัดการเรียนรู้ 

ร้อยละ  80 ร้อยละ  86.65 บรรลุเป้าหมาย  

3.5  ส่งเสริมเอกลักษณ์  และอัตลักษณ์ท่ีสถานศึกษากำหนดขึ้น  ***   ร้อยละ  80 ร้อยละ  85.20   บรรลุเป้าหมาย  
สรุปผลการประเมินในของสถานศึกษา  

ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
ดีเลิศ บรรลุเป้าหมาย 
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ส่วนที่ 2 ผลการประเมนิตนเองของสถานศึกษา 

1.  ผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ระดับการศึกษาปฐมวัย 
 

มาตรฐาน 

เป้าหมาย

ของ

สถานศึกษา

กำหนดไว้ 

ผลการ

ประเมิน 
หมายเหตุ 

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของเด็ก ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม บรรลุเป้าหมาย 

มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ ดีเลิศ ดีเลิศ บรรลุเป้าหมาย 

มาตรฐานที่ 3 การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นสำคัญ ดีเลิศ ดีเลิศ บรรลุเป้าหมาย 

สรุปผลการประเมินในของสถานศึกษา 

ระดับการศึกษาปฐมวัย 
ดีเลิศ ดีเลิศ บรรลุเป้าหมาย 

 

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพเด็ก 

ระดับคุณภาพ :   ยอดเยี่ยม 
  

มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้ 
จำนวนเด็ก 

ที่ผ่านการประเมิน
ระดับ 3 ขึ้นไป 

จำนวนเด็ก 
ทั้งหมด 

ร้อยละ
ระดับท่ีได้ 

ค่าเป้าหมาย
ของสถานศึกษา

กำหนดไว ้

ระดับคุณภาพ 

(1) ด้านร่างกาย 44 45 97.44 90.00 ยอดเยี่ยม 
(2) ด้านอารมณ์ จิตใจ 45 45 100 90.00 ยอดเยี่ยม 
(3) ด้านสังคม 45 45 100 90.00 ยอดเยี่ยม 
(4)ด้านสติปัญญา 44 45 97.44 90.00 ยอดเยี่ยม 
รวมเฉลี่ยร้อยละที่ได้ 98.72 
ค่าเป้าหมายของสถานศึกษากำหนดไว ้ 90.00 
สรุประดับคุณภาพที่ได้ ยอดเยี่ยม 
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กระบวนการพัฒนาและผลการดำเนินงาน 

 ด้านร่างกาย  โรงเรียนส่งเสรมิเด็กให้มีพัฒนาการทั้ง  4  ด้านเป็นไปตามพัฒนาการและสภาพที่พึง

ประสงค์ของหลักสูตรสถานศึกษา  โดยมุ่งเน้นให้มีกระบวนการพัฒนาผู้เรียนด้วยวิธีการที่หลากหลาย  ครู

จัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ตามศักยภาพของผู้เรียน และเป็นไปตามมาตรฐานและตัวชี้วัดของ

หลักสูตรสถานศึกษาและหลักสูตรการศึกษาระดับปฐมวัย  ผ่านกิจกรรม/โครงการต่างๆ  ดังนี้ 

-  โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย  เพ่ือส่งเสริมความรู้พ้ืนฐานและเจคติท่ีดีทางด้านวิทยาศาสตร์ 

ตลอดปีการศึกษา 2564  

-  การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนสะเต็มศึกษาสำหรับเด็กปฐมวัยเพื่อการเตรียมความพร้อมให้

ผู้เรียนในการก้าวเข้าสู่ศตวรรษที่ 21 ตลอดปีการศึกษา  

-  การดำเนินการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามแนวทางการจัดกิจกรรมในหลักสูตรการศึกษา

ปฐมวัย พุทธศักราช 2560 ตลอดปีการศึกษา   

-  กิจกรรมทัศนศึกษา  กิจกรรมวันขึ้นปีใหม่  กิจกรรมวันเด็ก  และกิจกรรมวันสำคัญต่างๆ   

การจัดกิจกรรม/โครงการต่างๆ  ส่งผลให้เด็กมีพัฒนาการด้านร่างกายแข็งแรงมีสุขนิสัยที่ดีและดูแล

ความปลอดภัยของตนเองได้มีน้ำหนักส่วนสูงตามเกณฑ์มาตรฐาน เคลื่อนไหวร่างกายคล่องแคล่ว ทรงตัวได้ดี 

ใช้มือและตาประสานสัมพันธ์ได้ดี ดูแลรักษาสุขภาพอนามัยส่วนตนและปฏิบัติจนเป็นนิสัย ปฏิบัติตนตาม

ข้อตกลง เกี่ยวกับความปลอดภัย หลีกเลี่ยงสภาวะที่เสี่ยงต่อโรค สิ่งเสพติด และระวังภัยจากบุคคล 

สิ่งแวดล้อม และ สถานการณ์ที่เสี่ยงอันตราย  คุณภาพระดับยอดเยี่ยม  คิดเป็นร้อยละ  97.44                          

ด้านอารมณ์ จิตใจ   โรงเรียนส่งเสริมเด็กให้มีพัฒนาการด้านอารมณ์ จิตใจ ควบคุมและแสดงออก

ทางอารมณ์ได้ เด็กร่าเริงแจ่มใส แสดงอารมณ์ความรู้สึกได้เหมาะสม รู้จักยับยั้งชั่งใจ อดทนในการรอคอย 

ยอมรับและพอใจในความสามารถ และผลงานของตนเองและผู้อื่น มีจิตสำนึกและค่านิยมที่ดี มีความม่ันใจ 

กล้าพูด กล้าแสดงออก ช่วยเหลือแบ่งปัน เคารพสิทธิ รู้หน้าที่รับผิดชอบ อดทนอดกลั้น ซื่อสัตย์สุจริต มี

คุณธรรม จริยธรรมตาม  ที่สถานศึกษากำหนดชื่นชมและมีความสุขกับศิลปะ ดนตรี และการเคลื่อนไหว  ผ่าน

กิจกรรม/โครงการทัศนศึกษา  กิจกรรมตักบาตรวันพระ  กิจกรรมวันเด็ก  กิจกรรมวันขึ้นปีใหม่  กิจกรรมวัน
สำคัญทางศาสนา  ระดับคุณภาพยอดเยี่ยม  คิดเป็นร้อยละ  100   

 ด้านสังคม   โรงเรียนส่งเสริมเด็กให้มีพัฒนาการด้านสังคม  ช่วยเหลือตนเอง และเป็นสมาชิกที่ดี

ของสังคม เด็กช่วยเหลือตนเองในการปฏิบัติกิจวัตรประจำวัน มีวินัยในตนเอง ประหยัดและพอเพียง มีส่วน

ร่วมดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมในและนอกห้องเรียน มีมารยาทตามวัฒนธรรมไทย เช่น การไหว้ การยิ้ม ทักทาย  

และมีสัมมาคารวะกับผู้ใหญ่ เป็นต้น  ยอมรับหรือเคารพความแตกต่างระหว่างบุคคล เช่น ความคิด พฤติกรรม 

พ้ืนฐานครอบครัว เชื้อชาติ ศาสนา วัฒนธรรม  ผ่านกิจกรรม/โครงการ  การเลือกตั้งสภานักเรียน  กิจกรรมวัน

สำคัญทางศาสนา  คุณภาพระดับยอดเยี่ยม  คิดเป็นร้อยละ  100  
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ด้านสติปัญญา โรงเรียนส่งเสริมเด็กให้มีพัฒนาการด้านสติปัญญา สื่อสารได้ มีทักษะการคิดพื้นฐาน 
และแสวงหาความรู้ได้  เด็กสนทนาโต้ตอบและเล่าเรื่องให้ผู้อื่นเข้าใจ ตั้งคำถามในสิ่งที่ตนเองสนใจหรือสงสัย 
และพยายามค้นหาคำตอบ อ่านนิทานและเล่าเรื่องที่ตนเองอ่านได้เหมาะสมกับวัย  มีความสามารถในการคิด 
รวบยอด การคิดเชิงเหตุผลทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ การคิดแก้ปัญหาและสามารถตัดสินใจในเรื่องง่าย 
ๆ ผ่านโครงการบ้านวิทยาศาสตร์น้อย  ซึ่งส่งเสริมให้เด็กมีกระบวนการคิดอย่างเป็นระบบ สามารถเชื่อมโยง
ความคิดที่เกิดจากประสบการณ์การเรียนรู้ นำไปสู่พฤติกรรมที่คาดหวังได้  สามารถตัดสินใจแก้ปัญหาได้อย่าง
สมเหตุสมผล สนใจ เรียนรู้สิ่งรอบตัว ซักถามอย่างตั้งใจ และรักการเรียนรู้ มีทักษะการใช้ภาษาสื่อสารที่
เหมาะสมตามช่วงวัย มีทักษะการคิดพื้นฐานและแสวงหาความรู้ได้ด้วยตนเอง มีทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ มีจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์ ระดับคุณภาพยอดเยี่ยม  คิดเป็นร้อยละ  
97.44 
 จากการดำเนินงานดังกล่าว ส่งผลให้มีผลการประเมินในมาตรฐานที่  อยู่ในระดับ  ยอดเยี่ยม   และ

ได้รับรางวัลโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยแห่งประเทศไทย  รุ่นที่  3  ตั้งแต่ปี  2562  ถึงปัจจุบันได้รับตรา

พระราชทานคงสภาพเป็น รอบที่  3 ปีการศึกษา 2563-2567 

จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา แผนพัฒนาคุณภาพเพื่อยกระดับให้สูงข้ึน 

จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา 
1.  เด็กมีพัฒนาการด้านร่างกายสมวัย มีน้ำหนัก  

ส่วนสูง ตามเกณฑ์สมวัย  ร่างกายแข็งแรง 
เคลื่อนไหว ได้อย่างคล่องแคล่ว กล้ามเนื้อใหญ่และ
กล้ามเนื้อเล็ก ประสาทสัมพันธ์กันดี 
     2. เด็กมีพัฒนาการด้านอารมณ์ –จิตใจ สมวัย 
สามารถแสดงออกทางอารมณ์ ได้อย่างเหมาะสมกับ
กาละเทศ มีความรู้สึกท่ีดีต่อตนเองและผู้อื่น 
     3. เด็กมีพัฒนาการด้านสังคมสมวัย มีทักษะชีวิต
และปฏิบัติตนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง  มีวินัยใน
ตนเอง รักธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและอนุรักษ์สิ่งที่
เป็นสาธารณะสมบัติส่วนรวม มีมารยาทตาม
วัฒนธรรมไทย ยิ้มง่าย ไหว้สวย รู้จักทักทายผู้มา
เยือน 
     4.  เด็กมีพัฒนาการด้านสติปัญญาสมวัย มีความ
กล้าแสดงออก ทั้งทางด้านการใช้ท่าทาง คำพูด การ
ปฏิบัติสัมพันธ์ 

1. สื่อที่ส่งเสริมพัฒนาการด้านร่างกาย ได้แก่ สนามเด็ก
เล่น อุปกรณ์ เครื่องเล่นสนาม ควรมีการจัดหาเพิ่มเติม 
 2. โรงเรียนควรดำเนินการส่งเสริมให้เด็กมีได้มีการฝึก 
กิจกรรมการเป็นผู้นำ กล้าคิด กล้าแสดง และมีความ 
มั่นใจในตนเอง 
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     5.  เด็กได้รับการส่งเสริมและพัฒนาด้านจิตและ
ทักษะวิทยาศาสตร์ ครูจัดกิจกรรมการทดลองและ
โครงงานตามโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย 
     6.  มีการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ตาม
หลักสูตรสถานศึกษา และมีแผนงาน/โครงการ/
กิจกรรมเสริมในการพัฒนาผู้เรียนอย่างเป็นระบบ 
 

 

แผนพัฒนาคุณภาพเพื่อยกระดับให้สูงข้ึน (ระบุโครงการ กิจกรรมที่จะดำเนินการ) 
 1.  โครงการส่งเสริมพัฒนาการทั้ง 4 ด้านของเด็กปฐมวัย 

 2.  โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย 

 3.  โครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ 

 4.  โครงการจัดกิจกรรมวันสำคัญ 

 5.  โครงการทัศนศึกษา 

 6.  กิจกรรมห้องเรียนคุณภาพ 

แบบอย่างท่ีดีของสถานศึกษา ( Best Practice) หรือ นวัตกรรม (Innovation) 

……………………………………………………… - …………………………………………………………………………. 

 

 

ข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ ที่สนับสนุนผลการประเมินตนเอง 

 1. โครงการส่งเสริมพัฒนาทักษะกระบวนการคิดเด็กปฐมวัยตามศักยภาพ 

  2. โครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ 

  3. โครงการวันสำคัญทางศาสนา 

  4. ข้อมูลบันทึกสุขภาพ / การชั่งน้ำหนัก / การวัดส่วนสูง 

  5. สมุดรายงานประจำตัวเด็ก , บันทึกพัฒนาการด้านร่างกาย ( อบ.) 

  6. แบบบันทึกการดูแลสุขภาพและพัฒนาการของเด็กปฐมวัย  

  7. แผนการจัดประสบการณ์ 

  8. บันทึกหลังการจัดประสบการณ์ 

 9. รายงานการจัดโครงการบ้านวิทยาศาสตร์น้อย 

  10. โครงการทัศนศึกษา  

  11. หลักสูตรสถานศึกษาระดับปฐมวัย 
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  12. แฟ้มสะสมผลงานเด็ก 

  13. ภาพถ่ายกิจกรรมต่าง ๆ 

 

มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 

ระดับคุณภาพ: ดีเลิศ 

มาตรฐาน/ตัวบ่งช้ี 
เป้าหมายของ

สถานศึกษากำหนดไว้ 
ผลการประเมิน แปบผล 

1. มีหลักสูตรครอบคลุมพัฒนาการท้ัง 4 ด้าน 
สอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่น 

ดีเลิศ ดีเลิศ บรรลุเป้าหมาย 

2. จัดครูให้เพียงพอกับชั้นเรียน ดีเลิศ ดีเลิศ บรรลุเป้าหมาย 
3. ส่งเสริมให้ครูมีความเชี่ยวชาญด้านการจัด
ประสบการณ์ 

ดีเลิศ ดีเลิศ บรรลุเป้าหมาย 

4. จัดสภาพแวดล้อมและสื่อเพ่ือการเรียนรู้ 
อย่างปลอดภัยและเพียงพอ 

ดีเลิศ ดีเลิศ บรรลุเป้าหมาย 

5. ให้บริการสื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และสื่อ
การเรียนรู้เพ่ือสนับสนุนการจัดประสบการณ์ 

ดีเลิศ ดีเลิศ บรรลุเป้าหมาย 

6. มีระบบบริหารคุณภาพท่ีเปิดโอกาสให้
ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วม 

ดีเลิศ ดีเลิศ บรรลุเป้าหมาย 

7.  การจัดกิจกรรมตามนโยบาย  จุดเน้น  แนว
ทางการปฏิรูปการศึกษา  เพื่อพัฒนาและ
ส่งเสริมสถานศึกษาให้ยกระดับคุณภาพให้สูงขึ้น  

 
ดีเลิศ 

 
ดีเลิศ 

 
บรรลุเป้าหมาย 

เป้าหมายทีส่ถานศึกษากำหนดไว้ ดีเลิศ บรรลุเป้าหมาย 
สรุประดับคุณภาพที่ได้ ดีเลิศ บรรลุเป้าหมาย 

 
 

กระบวนการพัฒนาและผลการดำเนินงาน 

 โรงเรียนมีผลการประเมินคุณภาพภายใน มาตรฐานที่  ในระดับ   ดีเลิศ     โดยดำเนินงานดังนี้ 
 มีหลักสูตรครอบคลุมพัฒนาการทั้ง 4 ด้าน  สอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่น  โดยโรงเรียนได้

ดำเนินการวิเคราะห์สภาพปัญหาผลของการจัดการศึกษาที่ผ่านมา โดยมีการจัดประชุมระดมความคิดเห็น จาก
บุคลากรในสถานศึกษา  เพื่อวางแผนกำหนดเป้าหมาย วิสัยทัศน์ พันธกิจ กลยุทธ์ ในการจัดการศึกษาของ
สถานศึกษา โดยการร่วมคิดร่วมทำ และร่วมปฏิบัติงานของบุคลากรทุกคน ทุกงาน/โครงการ ในทุกกิจกรรมมี
การวางแผนดำเนินงานจะมีการกำกับติดตาม ประเมินผลการทำงานเป็นระยะๆ 
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 จัดครูให้เพียงพอกับชั้นเรียน  โดยโรงเรียนได้ดำเนินการจัดบุคลากร ให้มีจำนวนเพียงพอและ

เหมาะสมกับชั้นเรียน ซึ่งครูผู้สอนจบปริญญาตรีด้านการศึกษาปฐมวัยโดยตรง     

  ส่งเสริมให้ครูมีความเชี่ยวชาญด้านการจัดประสบการณ์  โดยโรงเรียนได้การดำเนินงานโครงการ
พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียน เพ่ือส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาครู บุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญ
ในวิชาชีพ และจัดให้มีชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพมาใช้ในการพัฒนางานและการเรียนรู้ของผู้เรียน  
มีโครงการพัฒนาบุคลากร โดยมีการศึกษาดูงานในสถานที่ต่าง ๆ เพื่อนำประสบการณ์มาประยุกต์ใช้เป็น
แนวทางในการพัฒนาองค์กร อีกท้ังส่งเสริมการทำงานเป็นทีม  
 จัดสภาพแวดล้อมและสื่อเพื่อการเรียนรู้  อย่างปลอดภัยและเพียงพอ  โดยโรงเรียนได้ดำเนินการ

จัดสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ เพื่อพัฒนาสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการจัดการ

เรียนรู ้อย่างมีคุณภาพ และมีความปลอดภัย  โดยการจัดกิจกรรมประกวดห้องเรียนคุณภาพ  ประจำปี

การศึกษา 2564 

 ให้บริการสื่อ  เทคโนโลยีสารสนเทศ  และสื่อการเรียนรู้เพื่อสนับสนุนการจัดประสบการณ์ โดย
โรงเรียนได้ดำเนินการสถานศึกษาจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและการ
เรียนรู้ เพ่ือพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและการเรียนรู้ที่  เช่น ติดตั้ง
ระบบสัญญาณอินเตอร์เน็ตจาก  TOT  เพ่ือกระจายสัญญาณอินเตอร์เน็ตให้ครบคลุมทั่วถึงท้ังบริเวณโรงเรียน 

มีระบบบริหารคุณภาพที่เปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วม***  โดยโรงเรียนได้ดำเนินการ 

ประชุมผู้ปกครอง อย่างน้อย ปีละ 2 ครั้ง และมีการติดต่อสื่อสารกับผู้ปกครองผ่านทางโซเชียลมีเดียต่างๆ เพ่ือ

ติดต่อสื่อสารกับผู้ปกครอง มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษาที่เปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องมีส่วนร่วม  

การปฏิบัติงานที่ส่งผลต่อคุณภาพมาตรฐานของสถานศึกษา 

 จากการดำเนินงานดังกล่าว ส่งผลให้มีผลการประเมินในมาตรฐานที่ 2 อยู่ในระดับ  ดีเลิศ  
 
 

จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา แผนพัฒนาคุณภาพเพื่อยกระดับให้สูงข้ึน 

จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา 
1. โรงเรียนมีหลักสูตรครอบคลุมพัฒนาการทั้ง 4 
ด้าน สอดคล้องกับบริบทท้องถิ่น และมีการประเมิน
การใช้หลักสูตรทุกปีการศึกษา 
2. โรงเรียนเข้าโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย
แห่งประเทศไทยตั้งแต่ปี 2560 ถึงปัจจุบันได้รับตรา
พระราชทานคงสภาพเป็น ครั้งที่ 3 ได้พัฒนาการ
จัดการเรียนรู้เป็นผู้เรียนเป็นสำคัญ  
เน้นการปฏิบัติสู่เด็กนักเรียน 

1. การพัฒนาสนามเด็กเล่นให้ได้มาตรฐานและเพียงพอ
ต่อความต้องการของเด็กเพื่อใช้ในการจัดกิจกรรมการ
เล่นกลางแจ้ง 
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3. การติดต่อสื่อสารกับผู้ปกครองผ่านทาง 
โซเชียลมีเดียต่างๆ เพื่อติดต่อสื่อสารกับผู้ปกครอง มี
ระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษาที่เปิด
โอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องมีส่วนร่วม  การปฏิบัติงานที่
ส่งผลต่อคุณภาพมาตรฐานของสถานศึกษา 

แผนพัฒนาคุณภาพเพื่อยกระดับให้สูงข้ึน (ระบุโครงการ กิจกรรมที่จะดำเนินการ) 
 1.  โครงการส่งเสริมพัฒนาการทั้ง 4 ด้านของเด็กปฐมวัย 

 2.  โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย 

 3.  โครงการส่งเสริมการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 

 4.  งานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนเ(ยี่ยมบ้านนักเรียน) 

 5.  โครงการ ผลิตสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยี 

 6.  โครงการจัดทำทะเบียนนักเรียนรายบุคคล 

แบบอย่างท่ีดีของสถานศึกษา ( Best Practice) หรือ นวัตกรรม (Innovation) 
……………………………………………………… …………………………………………………………………………. 

ข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ ที่สนับสนุนผลการประเมินตนเอง 

 1. แผนปฏิบัติการประจำปี 2564 

  2. หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย 

 3. รายงานผลการเข้าร่วมอบรมพัฒนาของครูและบุคลากร 

  4. แผนการจัดประสบการณ์ท่ีสอดคล้องกับมาตรฐานตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย 

  5. รายงานวิจัยในชั้นเรียน 

 6. รายงานผลการประเมินตนเองประจำปี / ID Plan 

 7. รายงานกิจกรรม PLC 

 8. รายงานการเยี่ยมบ้านเด็ก/ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 

 9. ทะเบียนรายงานการใช้สื่อ 
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มาตรฐานที่ 3 การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นสำคัญ 

ระดับคุณภาพ: ดีเลิศ 

มาตรฐาน/ตัวบ่งช้ี 
เป้าหมายของ
สถานศึกษา
กำหนดไว้ 

ผลการประเมิน หมายเหตุ 

1. จัดประสบการณ์ที่ส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการทุกด้าน
อย่างสมดุลเต็มศักยภาพ 

ดีเลิศ ดีเลิศ บรรลุเป้าหมาย 

2. สร้างโอกาสให้เด็กได้รับประสบการณ์ตรง เล่น และ
ปฏิบัติอย่างมีความสุข 

ดีเลิศ ดีเลิศ บรรลุเป้าหมาย 

3. จัดบรรยากาศท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ใช้สื่อและเทคโนโลยี
ที่เหมาะสมกับวัย 

ดีเลิศ ดีเลิศ บรรลุเป้าหมาย 

4. ประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริง และนำผลการ
ประเมินพัฒนาการเด็กไปปรับปรุงการจัดประสบการณ์
และพัฒนาเด็ก 

ดีเลิศ ดีเลิศ บรรลุเป้าหมาย 

5.  ส่งเสริมเอกลักษณ์  และอัตลักษณ์ที่สถานศึกษา
กำหนดขึ้น  ***   

ดีเลิศ ดีเลิศ บรรลุเป้าหมาย 

ค่าเป้าหมายของสถานศึกษากำหนดไว้ ดีเลิศ บรรลุเป้าหมาย 
สรุประดับคุณภาพที่ได้ ดีเลิศ  

 
กระบวนการพัฒนาและผลการดำเนินงาน 

 จัดประสบการณ์ที่ส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการทุกด้านอย่างสมดุลเต็มศักยภาพ  โดยโรงเรียนได้

ดำเนินการวิเคราะห์ข้อมูลเด็กเป็นรายบุคคล จัดทำแผนการจัดประสบการณ์ จากการวิเคราะห์มาตรฐาน

คุณลักษณะที่พึงประสงค์ในหลักสูตรสถานศึกษา โดยมีกิจกรรมที่ส่งเสริมพัฒนาการเด็กครบทุกด้าน ไม่มุ่งเน้น

การพัฒนาด้านใดด้านหนึ่งเพียงด้านเดียว  

 สร้างโอกาสให้เด็กได้รับประสบการณ์ตรง  เล่นและปฏิบัติอย่างมีความสุข โรงเรียนได้ดำเนินการ

จัดประสบการณ์ท่ีเชื่อมโยงกับประสบการณ์เดิม ให้เด็กมีโอกาสเลือกทำกิจกรรมอย่างอิสระ                                

ตามความต้องการ ความสนใจ ความสามารถ ตอบสนองต่อวิธีการเรียนรู้ของเด็กเป็นรายบุคคลหลากหลาย

รูปแบบ จากแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย เด็กได้เลือกเล่น เรียนรู้ ลงมือ กระทำ และสร้างองค์ความรู้ ด้วยตนเอง

ดำเนินงานบรรลุเป้าหมายที่สถานศึกษากำหนดขึ้น 

 จัดบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้  ใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับ  โรงเรียนได้ดำเนินการจัด

ห้องเรียนได้สะอาด อากาศถ่ายเท ปลอดภัย มีพื้นที่แสดงผลงานเด็ก พื้นที่สำหรับมุมประสบการณ์และการจัด

กิจกรรม เด็กมีส่วนร่วมในการจัดสภาพแวดล้อมในห้องเรียน เช่น ป้ายนิเทศ การดูแลต้นไม้ เป็นต้น ครูใช้สื่อ



46 
 

รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self – Assessment Report: SAR) ปีการศึกษา 2564 
โรงเรียนบ้านนาอินทร์นาโอนาคอยพัฒนา 

และเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับช่วงอายุ ระยะความสนใจและวิถีการเรียนรู้ของเด็ก เช่น กล้องดิจิตอล 

คอมพิวเตอร์ แว่นขยาย สื่อของเล่นที่กระดุ้นให้คิดและหาคำตอบ 

 ประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริงและนำผลการประเมินพัฒนาการเด็ก    ไปปรับปรุงการจัด

ประสบการณ์และพัฒนาเด็ก  โดยโรงเรียนได้ดำเนินการประเมินพัฒนาการเด็กจากกิจกรรมและกิจวัตร

ประจำวันด้วยเครื่องมือและวิธีการที่ หลากหลาย การประเมินพัฒนาการเด็ก  โดยผู้ปกครองและผู้เกี่ยวข้องมี

ส่วนร่วม และนำผลการประเมินที่ได้ไปพัฒนาคุณภาพเด็กและแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดประสบการณ์ที่มี

ประสิทธิภาพ มีการติดตามและประเมินผลพัฒนาการเด็กอย่างเป็นระบบ 

 ส่งเสริมเอกลักษณ์  และอัตลักษณ์ที่สถานศึกษากำหนดขึ้น  โรงเรียนมีการดำเนินการส่งเสริม
ผ่านการจัดกิจกรรมวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา  เด็กดีมีคุณธรรม  สวดมนต์ทุกวันศุกร์  การทำบุญตักบาตร
เนื่องในวันพระ 

 จากการดำเนินงานดังกล่าว ส่งผลให้มีผลการประเมินในมาตรฐานที่ 3 อยู่ในระดับ  ดีเลิศ  

จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา แผนพัฒนาคุณภาพเพื่อยกระดับให้สูงข้ึน 

จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา 
1. ครูรู ้จักเด็กเป็นรายบุคคลและจัดกิจกรรมที่สา
สามารถส่งเริมพัฒนาการได้ครอบคลุมทั้ง 4 ด้าน
อย่างเป็นองค์รวม และคำนึงถ ึงความแตกต ่าง
ระหว่างบุคคล 
2.การจัดประสบการณ์การเรียนรู้ส่งเสริมให้เด็กได้ 
ประสบการณ์โดยตรง จากการเรียนผ่านการเล่น 
โดยลงมือปฏิบัติจริงด้วยตนเองและการเรียนรู้ราย
กลุ่ม 
3. ครูจัดห้องสะอาด อากาศถ่ายเท ปลอดภัย มีพื้นที่
แสดงผลงานเด็ก พื้นที่สำหรับมุมประสบการณ์และ
ครูใช้สื่อ 

1. ควรเพิ่มและพัฒนาสื่อที่เน้นกระบวนการคิด ที่มี
จำนวนยังไม่เพียงพอและสอดคล้องกับการพัฒนาเด็ก
มากเท่าที่ควร 
 

แผนพัฒนาคุณภาพเพื่อยกระดับให้สูงข้ึน (ระบุโครงการ กิจกรรมที่จะดำเนินการ) 
 1.  โครงการส่งเสริมพัฒนาการทั้ง 4 ด้านของเด็กปฐมวัย 

 2.  โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย 

 3.  โครงการส่งเสริมการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 

 4.  งานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนเ(ยี่ยมบ้านนักเรียน) 

 5.  โครงการ ผลิตสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยี 

 6.  โครงการจัดทำทะเบียนนักเรียนรายบุคคล 
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แบบอย่างท่ีดีของสถานศึกษา ( Best Practice) หรือ นวัตกรรม (Innovation) 

……………………………………………………… …………………………………………………………………………. 

ข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ ที่สนับสนุนผลการประเมินตนเอง 

 1. มุมประสบการณ์ 

  2. แบบบันทึกการพัฒนาการของเด็ก 

  3. บรรยากาศ ห้องเรียนแจ่มใส มุมส่งเสริมประสบการณ์การเรียนรู้  

 4. การจัดกิจวัตรประจำวัน 

 5. ทะเบียนรายงานการใช้สื่อ  

 6. แผนการจัดประสบการณ์ท่ีสอดคล้องกับมาตรฐานตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย 

 7. โครงการต่างๆ 

สรุปผลการประเมินในภาพรวมระดับการศึกษาปฐมวัย 

ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษาอยู่ในระดับ: ดีเลิศ  

 ด้านคุณภาพของเด็ก โรงเรียนมีผลการประเมินคุณภาพภายใน มาตรฐานที่ 1  บรรลุมาตรฐานที่

สถานศึกษากำหนดขึ้น  โดยระดับคุณภาพที่ได้   คือ  ยอดเยี่ยม  เนื่องจาก  เด็กมีสมรรถภาพทางกาย 

น้ำหนักส่วนสูงตามเกณฑ์ มีทักษะการเคลื่อนไหว และสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพตนเองได้อย่างเหมาะสมตาม

ช่วงวัย  นอกจากนี้เด็กนักเรียนยังสามารถหลีกเลี่ยงต่อสภาวะความเสี่ยงต่างๆ  อาทิ  โรค  อุบัติเหตุ  ภัย  สิ่ง

เสพติด  เด็กนักเรียนมีพัฒนาการด้านสุนทรียภาพทางอารมณ์ที่ดี  มีความมั่นใจ และกล้าแสดงออกได้อย่าง

เหมาะสมตามช่วงวัย สามารถปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมรอบๆ ตัวได้ดี  สามารถทำงานร่วมกับผู้อ่ืน  รู้จักมี

น้ำใจ แบ่งปัน เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ เด็กมีพัฒนาการด้านพฤติกรรมทางสังคมที่ดี มีวินัย รับผิดชอบ  เชื่อฟังคำสั่ง

สอนของพ่อแม่ ครูอาจารย์ และเป็นสมาชิกที่ดีของสังคม เด็กมีกระบวนการคิดอย่างเป็นระบบ โดยสามารถ

เชื่อมโยงความคิดที่เกิดจากประสบการณ์การเรียนรู้ นำไปสู่พฤติกรรมที่คาดหวังได้ สามารถตัดสินใจแก้ปัญหา

ได้อย่างสมเหตุสมผล สนใจเรียนรู้สิ่งรอบตัว ซักถามอย่างตั้งใจ และรักการเรียนรู้ มีทักษะการใช้ภาษาสื่อสารที่

เหมาะสมตามช่วงวัย มีทักษะการคิดพื้นฐานและแสวงหาความรู้ได้ด้วยตนเอง มีทักษะกระบวนการทาง

วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ มีจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์  

 ด้านกระบวนการบริหารและการจัดการ โรงเรียนสามารถบริหารจัดการศึกษาปฐมวัยบรรลุตาม
เป้าหมายที่สถานศึกษากำหนดขึ้น   มีผลการประเมินคุณภาพภายใน มาตรฐานที่ 2 คือ  ดีเลิศ  เนื่องจากมี

หลักสูตรสถานศึกษาระดับปฐมวัยฉบับปรับปรุง พุทธศักราช 2561 ตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย 

พุทธศักราช 2560 ของกระทรวงศึกษาธิการ ที่สอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษา ครูมีจำนวนเพียงพอและ

เหมาะสมกับชั้นเรียน ซึ่งครูผู้สอนจบปริญญาตรีด้านการศึกษาปฐมวัยโดยตรง  มีการส่งเสริมให้ครูมีความ
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เชี่ยวชาญด้านการจัดประสบการณ์  เพื่อเพิ่มพูนศักยภาพด้านการจัดประสบการณ์ที่ส่งผลต่อคุณภาพเด็กเป็น

รายบุคคลตรงตามความต้องการของครูและสถานศึกษา  โรงเรียนเข้าร่วมโครงการ”บ้านนักวิทยาศาสตรน์้อย  

ในพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  โรงเรียนคุณภาพมาตรฐานกิจกรรม

วิทยาศาสตร์สำหรับเด็กปฐมวัย  บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย  ประเทศไทย” ตั้งแต่ปี พ.ศ.  2562 รุ่นที่  3  และ

คงสภาพรอบที่  3  โรงเรียนได้จัดสภาพแวดล้อมอย่างปลอดภัย  และมีสื่อเพื่อการเรียนรู้อย่างเพียงพอและ

หลากหลาย  ให้บริการสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและสื ่อการเรียนรู ้  เพื่อสนับสนุนการจัดประสบการณ์

เหมาะสมกับบริบทของสถานศึกษา  โรงเรียนมีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษาที่เปิดโอกาสให้

ผู้เกี่ยวข้องมีส่วนร่วม  การปฏิบัติงานที่ส่งผลต่อคุณภาพมาตรฐานของสถานศึกษา  บูรณาการการปฏิบัติงาน

และเปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วม  ส่งผลให้บริหารจัดการศึกษาปฐมวัยบรรลุตามเป้าหมายที่

สถานศึกษากำหนดขึ้น 

 ด้านการจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นสำคัญ โรงเรียนสามารถจัดการศึกษาปฐมวัยบรรลุตาม
เป้าหมายที่สถานศึกษากำหนดขึ้น   มีผลการประเมินคุณภาพภายใน ตามมาตรฐานที่ 3 คือ ดีเลิศ เนื่องจาก

เนื่องจากครูวิเคราะห์ข้อมูลเด็กเป็นรายบุคคล จัดทำแผนการจัดประสบการณ์ จากการวิเคราะห์มาตรฐาน

คุณลักษณะที่พึงประสงค์ในหลักสูตรสถานศึกษา โดยมีกิจกรรมที่ส่งเสริมพัฒนาการเด็กครบทุกด้าน ไม่มุ่งเน้น

การพัฒนาด้านใดด้านหนึ่งเพียงด้านเดียว  ครูจัดประสบการณ์ที่เชื่อมโยงกับประสบการณ์เดิม ให้เด็กมีโอกาส

ได้เลือกทำกจิกรรมอย่างอิสระ ตามความสนใจ ความต้องการ ความสามารถ ตอบสนองต่อวิธีการเรียนรู้ของ

เด็กเป็นรายบุคคล หลากหลายรูปแบบจากแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย เด็กได้เลือกเล่น ลงมือ กระทำ และสร้าง

องค์ความรู้ด้วยตนเอง  ครูจัดห้องเรียนได้สะอาด อากาศถ่ายเท ปลอดภัย มีพื้นที่แสดงผลงานเด็ก พื้นที่

สำหรับมุมประสบการณ์และการจัดกิจกรรม เด็กมีส่วนร่วมในการจัดสภาพแวดล้อมในห้องเรียน เช่น ป้าย

นิเทศ การดูแลต้นไม้ เป็นต้น ครูใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับช่วงอายุ ระยะความสนใจและวิถีการ

เรียนรู้ของเด็ก เช่น กล้องดิจิตอล คอมพิวเตอร์ แว่นขยาย สื่อของเล่นที่กระดุ้นให้คิดและหาคำตอบ เป็นต้น  

ครูประเมินพัฒนาการเด็กจากกิจกรรมและกิจวัตรประจำวันด้วยเครื่องมือและวิธีการที่หลากหลาย ไม่ใช้

แบบทดสอบ วิเคราะห์ผลการประเมินพัฒนาการเด็กโดยผู้ปกครองและผู้เกี่ยวข้อง มีส่วนร่วม และนำผลการ

ประเมินไปพัฒนาคุณภาพเด็กและแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดประสบการณ์ที่มีประสิทธิภาพ  ส่งผลให้จัด

การศึกษาปฐมวัยบรรลุตามเป้าหมายที่สถานศึกษากำหนดขึ้น 
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2.  สรุปผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ระดับการศึกษาปฐมวัย 

มาตรฐาน 
เป้าหมายที่
สถานศึกษา

กำหนด 

ผลการ
ประเมิน 

แปลผล 

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของเด็ก ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม 
บรรลุ

เป้าหมาย 

มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ ดีเลิศ ดีเลิศ 
บรรลุ

เป้าหมาย 

มาตรฐานที่ 3 การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นสำคัญ ดีเลิศ ดีเลิศ 
บรรลุ

เป้าหมาย 

สรุปผลการประเมินในของสถานศึกษา ระดับปฐมวัย ดีเลิศ ดีเลิศ 
บรรลุ

เป้าหมาย 
 

3.  ผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

มาตรฐาน 
เป้าหมายที่
สถานศึกษา
กำหนดไว้ 

ผลการ
ประเมินที่

ได้ 
หมายเหตุ 

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน ดี ดีเลิศ บรรลุเป้าหมาย 

มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ  ดีเลิศ ดีเลิศ บรรลุเป้าหมาย 

มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียน

เป็นสำคัญ 
ดีเลิศ ดีเลิศ บรรลุเป้าหมาย 

สรุปผลการประเมินในภาพรวมของสถานศึกษา ดีเลิศ บรรลุเป้าหมาย 

 
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพผู้เรียน 
ระดับคุณภาพ: ดีเลิศ 
1.1 กระบวนการพัฒนาและผลการดำเนินงาน 

 โรงเรียนบ้านนาอินทร์นาโอนาคอยพัฒนา ส่งเสริมให้ครูจัดกระบวนการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียน

เป็นสำคัญ โดยการดำเนินงาน/กิจกรรมอย่างหลากหลาย ได้แก่ การดำเนินงานโครงการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทาง

วิชาการของผู้เรียน ตลอดปีการศึกษา ด้วยการดำเนินงานตามวงจรคุณภาพ PDCA เพ่ือส่งเสริมความสามารถ

ของผู้เรียนในด้านการอ่าน การเขียน การสื่อสาร การคิดคำนวณ ให้ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ 
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คิดอย่างมีวิจารณญาณ สามารถแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและแก้ปัญหา ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความสามารถในการ

สร้างนวัตกรรม มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการ

เรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา มีความรู้ ทักษะพื้นฐานและเจตคติที่ดีต่ออาชีพ  การดำเนินงานโครงการ

ส่งเสริมและพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน ตลอดปีการศึกษา ด้วยการดำเนินงานตามวงจร

คุณภาพ PDCA เพ่ือส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากำหนด มีความภาคภูมิใจ

ในท้องถิ่นและความเป็นไทย การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย และการมีสุขภาวะ

ทางร่างกายและจิตสังคม 

 โรงเรียนบ้านนาอินทร์นาโอนาคอยพัฒนา มีกระบวนการพัฒนาผู้เรียนด้วยวิธีการที่หลากหลาย ครู 

จัดการเรียนรู้ให้เป็นไปตามศักยภาพของผู้เรียน และเป็นไปตามมาตรฐานและตัวชี้วัดของหลักสูตรมีการ
ออกแบบการจัดการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับผู้เรียนโดยมีการจัดการเรียนเรียนรู้ทั้งรูปแบบการระดมสมอง แบบ
ลงมือปฏิบัติจริง แบบร่วมมือกันเรียนรู้  แบบใช้กระบวนการคิด  กระบวนการใช้ปัญหาเป็นหลักและเน้นเรื่อง
การอ่านออกของผู้เรียนเป็นเรื่องสำคัญที่สุดโดยมุ่งพัฒนาให้ผู้เรียนทุกคนอ่านออกและเขียนได้ตั้งแต่ระดับชั้น 
ป. 1 พัฒนาครูทุกคนให้มีความสามารถในการนำเทคนิควิธีสอนให้ตรงตามศักยภาพผู้เรียน  ใช้สื่อเทคโนโลยีใน

การจัดการเรียนการสอน  มีแหล่งเรียนรู้และแหล่งสืบค้นข้อมูล  ได้แก่  ห้องสมุด  ห้องคอมพิวเตอร์ ครูจัดทำ
แผนการจัดการเรียนรู้  การวัดและประเมินผลตามสภาพจริง  ครูเน้นการใช้คำถามเพื่อพัฒนาทักษะการคิด
ของผู้เรียน 

 นอกจากนี้ได้มีการดำเนินการเพื่อพัฒนาทักษะชีวิตของผู้เรียน  เพ่ือให้อยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข   
เน้นการพัฒนาด้านคุณธรรมจริยธรรมที่เหมาะสมกับวัยของผู้เรียน  และตามนโยบายของผู้บริหาร การจัด
กิจกรรมที่ส่งเสริมคุณธรรมกับนักเรียน  จัดกิจกรรมการพัฒนาให้เหมาะสมกับวัย  พัฒนาคุณธรรมผู้เรียนตาม
หลักสูตร  เน้นให้ผู้เรียนมีวินัย  ซื่อสัตย์  รับผิดชอบและมีจิตสาธารณะ  มีระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนและ
การดูแลสุขภาวะจิต  การเข้าไปศึกษากับภูมิปัญญาในชุมชนรอบๆ สถานศึกษา  จัดกิจกรรมให้ความรู้เรื่องพิษ
ภัยจากยาเสพติด  ส่งเสริมการออกกำลังกาย  และเพิ่มเวลาเรียนรู้เรื่องอาชีพ เช่น การเลี้ยงไก่งวง   การเลี้ยง
ปลา  การปลูกพืชผักสวนครัว  เป็นต้น 

โรงเรียนบ้านนาอินทร์นาโอนาคอยพัฒนา มีผลที่เกิดจากการพัฒนาในด้านผลการประเมินผลสัมฤทธิ์ 
ทางวิชาการ  ผู้เรียนสามารถอ่านออกและอ่านคล่องตามมาตรฐานการอ่านในแต่ ละระดับชั้นสามารถเขียน
สื่อสารได้ดี  รู้จักการวางแผน  สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ดีตามหลักประชาธิปไตย  กล้าแสดงออก  และ
แสดงความคิดเห็นหรือวิพากษ์ได้อย่างสร้างสรรค์  สืบค้นข้อมูลหรือแสวงหาความรู้จากสื่อเทคโนโลยีได้ด้วย
ตนเอง  รวมทั้ง  สามารถวิเคราะห์  จำแนกแยกแยะได้ว่าสิ่งไหนดี   สำคัญ  จำเป็น  รวมทั้งรู้เท่าทันสื่อและ
สังคมที่เปลี ่ยนแปลงอย่างรวดเร็วผู ้เรียนรู ้และตระหนักถึงโทษและพิษภัยของสิ ่งเสพติดต่าง ๆ  เลือก
รับประทานอาหารที่สะอาด  และมีประโยชน์  รักการออกกำลังกาย นักเรียนทุกคนสามารถเล่นกีฬาได้อย่าง
น้อยคนละประเภท  ยอมรับในกฎ  กติกาของกลุ่ม  ของสถานศึกษา ของสังคม  มีทัศนคติที่ดีต่ออาชีพสุจริต  
รวมถึงมีความเข้าใจเรื่องความแตกต่างระหว่างบุคคลและระหว่างวัย  
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1.2  ผลการดำเนินงาน 

1.  ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
 ประเด็นพิจารณาที่ 1) มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิดคำนวณ 

มาตรฐาน/ประเด็นพิจารณา 
นักเรียนที่ได้
ระดับดีขึ้นไป 

(คน) 

นักเรียน 
ทั้งหมด 

คิดเป็น
ร้อยละ 

เป้าหมาย
ของ

สถานศึกษา 

ผลการ
ประเมิน 

แปลผล 

1.  เพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้มี
ความสามารถในการอ่านได้อย่าง
เหมาะสม  

175 250 70 60 
ปาน
กลาง 

บรรลุ
เป้าหมาย 

2.  เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มี
ความสามารถในการเขียนได้อย่าง
เหมาะสม 

174 250 69.60 60 
ปาน
กลาง 

บรรลุ
เป้าหมาย 

3. เพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้มีความสามารถ
ในการสื่อสารทั้งภาษาไทยและ
ภาษาต่างประเทศได้อย่างเหมาะสม 

175 250 70 60 
ปาน
กลาง 

บรรลุ
เป้าหมาย 

4. เพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้มีความสามารถ
ในการคิดคำนวณได้อย่างเหมาะสม 

175 250 70 60 
ปาน
กลาง 

บรรลุ
เป้าหมาย 

  
ประเด็นพิจารณาที่ 2) ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย 

แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และแก้ปัญหา 

มาตรฐาน/ประเด็นพิจารณา 
นักเรียนที่
ได้ระดับดี

ขึ้นไป (คน) 

นักเรียน 
ทั้งหมด 

คิดเป็น
ร้อยละ 

เป้าหมาย
ของ

สถานศึกษา 

ผลการ
ประเมิน 

หมาย
เหตุ 

1. เพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้มีความสามารถในการ
คิดวิเคราะห์ได้อย่างเหมาะสม 

170 250 68 60 
ปาน
กลาง 

 

2. เพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้มีความสามารถในการ
คิดอย่างมีวิจารณญาณได้อย่างเหมาะสม 

175 250 70 60 
ปาน
กลาง 

 

3. เพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้มีความสามารถในการ
อภิปรายและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นได้อย่าง
เหมาะสม 

176 250 70.40 60 
ปาน
กลาง 

 

4. เพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้มีความสามารถในการ
แก้ปัญหาและนำไปประยุกต์ใช้ในสถานการณ์ 
ต่างๆได้อย่างเหมาะสม 

175 250 70 60 
ปาน
กลาง 
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 ประเด็นพิจารณาที่  3) มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม 

มาตรฐาน/ประเด็นพิจารณา 
นักเรียนที่ได้
ระดับดีขึ้น
ไป (คน) 

นักเรียน 
ทั้งหมด 

คิดเป็น
ร้อยละ 

เป้าหมาย
ของ

สถานศึกษา 

ผลการ
ประเมิน 

หมาย
เหตุ 

1.  ผู้เรียนให้มีความสามารถในการรวบรวม
ความรู้ได้ท้ังด้วยตัวเองและการทำงานเป็นทีม  
เชื่อมโยงองค์ความรู้ และประสบการณ์มาใช้ใน
การสร้างสรรค์สิ่งใหม่ ๆ ไดอ้ย่างเหมาะสม   

200 250 80 70 ดีเลิศ  

 

ประเด็นพิจารณาที่  4) ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

มาตรฐาน/ประเด็นพิจารณา 

นักเรียนที่
ได้ระดับดี

ขึ้นไป 
(คน) 

นักเรียน 
ทั้งหมด 

คิดเป็น
ร้อยละ 

เป้าหมาย
ของ

สถานศึกษา 

ผลการ
ประเมิน 

หมาย
เหตุ 

1.  ผู้เรียนให้มีความสามารถในการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการ
พัฒนาตนเองและสังคมในด้านการเรียนรู้การ
สื่อสาร การทำงาน  อย่างสร้างสรรค์  

220 250 88 80 ดีเลิศ  

 
 
ประเด็นพิจารณาที่  5)  มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและผลการทดสอบระดับชาติเป็นไปตาม 

ตามหลักสูตรสถานศึกษา   

มาตรฐาน/ประเด็นพิจารณา 
นักเรียนที่
ได้ระดับดี

ขึ้นไป (คน) 

นักเรียน 
ทั้งหมด 

คิดเป็น
ร้อยละ 

เป้าหมาย
ของ

สถานศึกษา 

ผลการ
ประเมิน 

หมาย
เหตุ 

(1) ผู้เรียนมีความก้าวหน้าในการเรียนรู้ตามหลักสตูร
สถานศึกษาจากพ้ืนฐานเดิม ในด้านความรู้ ความ
เข้าใจ ทักษะกระบวนการต่างๆ  

155 250 61.6 60 
ปาน
กลาง 

 

(2) ค่าเฉลี่ยผลการทดสอบระดับชาติของผู้เรียนมี
พัฒนาการสูงขึ้นหรือคณุภาพเป็นไปตามเป้าหมาย     
(สูงกว่าระดับเขตฯ ระดับ สพฐ. และระดับชาติ) 

15 24 62.50 60 
ปาน
กลาง 
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ประเด็นพิจารณา 6) มีความรู้ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ 

มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้ 
นักเรียนที่
ได้ระดับดี

ขึ้นไป (คน) 

นักเรียน 
ทั้งหมด 

คิดเป็น
ร้อยละ 

เป้าหมาย
ของ

สถานศึกษา 

ผลการ
ประเมิน 

หมาย
เหตุ 

1.  ผู้เรียนให้มีความรู้ ทักษะพ้ืนฐานและเจต
คติท่ีดี พร้อมที่จะศึกษาต่อในระดับชั้นที่สูงขึ้น 

200 250 80 
70 ดี  

2.  ผู้เรียนให้มีวุฒิภาวะทางอาชีพ 200 250 80 70 ดี  

 
2.  คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 

มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้ 
นักเรียนที่
ได้ระดับดี

ขึ้นไป (คน) 

นักเรียน 
ทั้งหมด 

คิดเป็น
ร้อยละ 

เป้าหมาย
ของ

สถานศึกษา 

ผลการ
ประเมิน 

หมาย
เหตุ 

(1) การมีคุณลักษณะและค่านยิมที่ดีตามที่
สถานศึกษากำหนด 

220 250 88 80 ดีเลิศ  

(2) ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย 
230 250 92 90 

ยอด
เยี่ยม 

 

(3) การยอมรับท่ีจะอยูร่่วมกันบนความแตกต่างและ
หลากหลาย 

220 250 88 80 ดีเลิศ  

(4) สุขภาวะทางร่างกาย และจิตสงัคม 
250 250 100 90 

ยอด
เยี่ยม 

 

สรุปมาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน 

มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้ 
จำนวนเด็ก 
ที่ผ่านการ
ประเมิน 

จำนวนเด็ก 
ทั้งหมด 

ร้อยละ
ระดับท่ีได้ 

ค่าเป้าหมาย
ของสถานศึกษา

กำหนดไว ้

ระดับคุณภาพ 

(1.1) ผลสัมฤทธ์ิทางวิชาการของ
ผู้เรยีน 

220 250 88 70 
ด ี

(1.2) คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของ
ผู้เรยีน 

230 250 92 80 
ดีเลิศ 

 

จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา แผนพัฒนาคุณภาพเพื่อยกระดับให้สูงข้ึน 

จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา 
1. ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตร
สถานศึกษาสูงกว่าเป้าหมายที่สถานศึกษากำหนด มี

1. ผู้เรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 6 ควรได้รับการพัฒนาด้านการอ่าน  
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ผลสอบ O-net สูงกว่าปีการศึกษาท่ีผ่านมา และ
รายวิชาวิทยาศาสตร์  ของชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 มี
คะแนนเฉลี่ยสูงกว่าระดับประเทศ  
2. ผู้เรียนมีความสนใจในการสร้างนวัตกรรมจากการ
ที่ได้เรียนรู้ในชั้นเรียน 
3. ผู้เรียนมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือพัฒนาตนเอง และ
สังคมในด้านการเรียนรู้ การสื่อสารและการทำงาน 
4. ผู้เรียนมีความรู้ ทักษะพ้ืนฐาน และเจตคติที่ดี
พร้อมที่จะศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น และการทำงาน
หรืออาชีพสุจริต 
5. ผู้เรียนมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีสูงกว่า
เป้าหมายที่สถานศึกษากำหนด 
 

การเขียน การคิดคำนวณ  การคิดวิเคราะห์การพูด
นำเสนอการอภิปราย และฝึกความมั่นใจการพูดในที่
สาธารณะ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้อย่างสมเหตุสมผล  
2. ควรพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและผลการ
ทดสอบระดับชาติให้มีค่าเฉลี่ยสูงขึ้นทุกกลุ่มสาระ 
 

แผนพัฒนาคุณภาพเพื่อยกระดับให้สูงข้ึน (ระบุโครงการ กิจกรรมที่จะดำเนินการ) 
2. โครงการสอนซ่อมเสริมและส่งเสริมศักยภาพสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ    
2.  งานประกันคุณภาพภายใน 

3.  โครงการ ผลิตสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยี 

4.  โครงการสถานศึกษาพอเพียง 

5.  โครงการยกผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 8กลุ่มสาระ 

6.  โครงการ 1 โรงเรียน 1อาชีพ 

7.  โครงการโรงเรียนสุจริต 

8.  โครงการโรงเรียนสีขาว 

9.  โครงการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ 

10.  โครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ 

แบบอย่างท่ีดีของสถานศึกษา ( Best Practice) หรือ นวัตกรรม (Innovation) 

………………………………………………………-…………………………………………………………………………. 

ข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ ที่สนับสนุนผลการประเมินตนเอง 

 1. รายงานผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านออกของผู้เรียน (RT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 
 2. รายงานผลการทดสอบความสามารถพ้ืนฐานของผู้เรียนระดับชาติ (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 
 3. รายงานผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 
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 4. รายงานผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 
 5. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับสถานศึกษา 
 6. สรุปผลและรายงานโครงการยกระดับคุณภาพผู้เรียน  เพ่ือการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ
ขั้นพ้ืนฐานและการอ่านออก  เขียนได้  โดยใช้กระบวนการ PLC 
 7.  รายงานโครงการทัศนศึกษา/แหล่งเรียนรู้ 
   8.  รายงานโครงการต่างๆ 

มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 
ระดับคุณภาพ: ดีเลิศ 
 

มาตรฐาน/ตัวบ่งช้ี 
เป้าหมายของ
สถานศึกษา
กำหนดไว้ 

ผลการประเมิน หมายเหตุ 

2.1 มีเป้าหมาย วิสยัทัศน ์และพันธกิจที่สถานศึกษา
กำหนดชัดเจน  

ดีเลิศ ดีเลิศ บรรลุเป้าหมาย 

2.2  มีระบบบริหารจัดการคณุภาพของสถานศึกษา ดีเลิศ ดีเลิศ บรรลุเป้าหมาย 
2.3  ดำเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพของ
ผู้เรยีนรอบด้าน ตามหลักสตูรสถานศึกษาและทุก
กลุ่มเป้าหมาย 

ดีเลิศ ดีเลิศ บรรลุเป้าหมาย 

2.4  พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทาง
วิชาชีพ  

ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม บรรลุเป้าหมาย 

2.5  จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อ
ต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 

ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม บรรลุเป้าหมาย 

2.6  จัดระบบเทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อสนับสนุน
การบริหารจัดการและการจดัการเรียนรู ้

ดีเลิศ ดีเลิศ บรรลุเป้าหมาย 

2.7  การจัดกิจกรรมตามนโยบาย  จุดเน้น  แนว
ทางการปฏิรูปการศึกษา  เพื่อพัฒนาและส่งเสริม
สถานศึกษาให้ยกระดับคณุภาพใหสู้งขึ้น *** 

ดีเลิศ ดีเลิศ บรรลุเป้าหมาย 

เป้าหมายทีส่ถานศึกษากำหนดไว้ ดีเลิศ บรรลุเป้าหมาย 
สรุประดับคุณภาพที่ได้ ดีเลิศ บรรลุเป้าหมาย 

 
กระบวนการพัฒนาและผลการ 

มีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจที่สถานศึกษากำหนดชัดเจน   
โรงเรียนบ้านนาอินทร์นาโอนาคอยพัฒนามีการบริหารอย่างมีเป้าหมาย และทิศทางการพัฒนา

ระบบงานอย่างชัดเจน มีการกำหนด วิสัยทัศน์ พันธกิจ แผนการจัดการศึกษา แผนปฏิบัติการประจำปี มีการ
แต่งตั้งคณะทำงานบริหารงานแบบมีส่วนร่วม โดยมีการประชุมวางแผนและแต่งตั้งคณะทำงาน ประกอบด้วย
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รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self – Assessment Report: SAR) ปีการศึกษา 2564 
โรงเรียนบ้านนาอินทร์นาโอนาคอยพัฒนา 

ครู และคณะกรรมการนักเรียน  เป็นประจำทุกเดือน ซึ่งคณะกรรมการสถานศึกษา ผู้นำชุมชนโดยมีการ
ประชุมอย่างน้อย  2 ครั้ง ในหนึ่งปีการศึกษา และได้มีโอกาสในการร่วมวางแผนตรวจสอบ และรับทราบความ
เคลื่อนไหว ความก้าวหน้าในการจัดการศึกษาของโรงเรียน เพื่อชี้แจงและรับฟังข้อคิดเห็นต่าง ๆ ในการ
ดำเนินงานของโรงเรียน และนำผลมาปรับปรุง พัฒนางานให้มีประสิทธิภาพ พัฒนาบุคลากรได้รับการประเมิน
การปฏิบัติงานจาก ผู้อำนวยการ หัวหน้างาน  มีการประเมินการปฏิบัติงาน การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
ของครูแบบกัลยาณมิตรภายในกลุ่มสาระ โดยดำเนินการประเมินกันเอง และใช้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเป็น
ส่วนหนึ่งในการประเมินการจัดการเรียนการสอนของครู มีการประเมินจากผู้ปกครองในด้านบริบทต่าง ๆ ของ
โรงเรียน ผ่านการประชุมผู้ปกครองอย่างน้อยภาคเรียนละ 1 ครั้ง 
 มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา   

โรงเรียนบ้านนาอินทร์นาโอนาคอยพัฒนา  มีการบริหารจัดการแบบกระจายอำนาจและแบ่งงานเป็น
ฝ่ายต่าง ๆ มีการแบ่งโครงสร้างงานภายในองค์กรเพื่อความคล่องตัวของการทำงาน โดยมีการแบ่งงาน 4 ฝ่าย 
คือ กลุ่มบริหารงานวิชาการ กลุ่มบริหารงานบุคคล กลุ่มบริหารงานทั่วไป กลุ่มบริหารงงานแผนและบประมาณ 
แต่ละฝ่ายร่วมกันรับผิดชอบในฝ่ายของตน มีการปรึกษาปัญหาของแต่ละงาน ร่วมกันตรวจสอบงานภายใน
โรงเรียน รายงานผลต่อผู้บริหารและหาข้อสรุปร่วมกันในที่ประชุม ทำให้บุคลากรมีการพัฒนาตนเองในการ
ทำงาน สามารถวางแผนและตัดสินใจในงานต่าง ๆ ที่ตนรับผิดชอบ เช่น การจัดทำ /การสรุปโครงการหรือ
กิจกรรม ทำให้มีความคล่องตัวมีประสิทธิภาพดีส่งผลให้บุคลากรเกิดประสบการณ์ มีความรู้ ความชำนาญใน
การทำงานตามความสามารถ  
 ดำเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้าน  ตามหลักสูตรสถานศึกษา  และทุก
กลุ่มเป้าหมาย   
 โรงเรียนบ้านนาอินทร์นาโอนาคอยพัฒนา  มีการบริหารจัดการเก่ียวกับงานวิชาการท้ังด้านการพัฒนา

หลักสูตร กิจกรรมเสริมหลักสูตรที่เน้นคุณภาพผู้เรียนอย่างรอบด้าน ที่เชื่อมโยงกับวิถีชีวิตจริงและครอบคลุม

ผู้เรียนทุกคนทุกกลุ่มทั้งเด็กปกติและเด็กพิเศษ 

 พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ   
 โรงเรียนบ้านนาอินทร์นาโอนาคอยพัฒนา  มีการส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาครู บุคลากรให้มีความ
เชี่ยวชาญในวิชาชีพ และจัดให้มีชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพมาใช้ในการพัฒนางานและการเรียนรู้ของผู้เรียน 
โดยครูทุกคนผ่านการอบรมและมีชั่วโมงการอบรมผ่านตามเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ. กำหนด 
 จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมท่ีเอื้อต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
 โรงเรียนบ้านนาอินทร์นาโอนาคอยพัฒนา  มีการจัดสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมี
คุณภาพ โดยมีการจัดแหล่งเรียนรู้ต่างๆภายในโรงเรียน  มีการจัดกิจกรรมการประกวดห้องเรียนคุณภาพ  เพ่ือ
พัฒนาสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ และมีความปลอดภัย   
 จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ 
 โรงเรียนบ้านนาอินทร์นาโอนาคอยพัฒนา  ได้ดำเนินการจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือ
สนับสนุนการบริหารจัดการและการเรียนรู้ เพ่ือพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหาร
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รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self – Assessment Report: SAR) ปีการศึกษา 2564 
โรงเรียนบ้านนาอินทร์นาโอนาคอยพัฒนา 

จัดการและการเรียนรู้ที่  เช่น ติดตั้งระบบสัญญาณอินเตอร์เน็ตจาก  TOT  เพ่ือกระจายสัญญาณอินเตอร์เน็ต
ให้ครบคลุมทั่วถึงท้ังบริเวณโรงเรียน 
 จากการดำเนินงาน ส่งผลให้โรงเรียนมีผลการประเมินคุณภาพภายใน   มาตรฐานที่ 2  อยู่ในระดับ 
ดเีลิศ  การจัดกิจกรรมตามนโยบาย  จุดเน้น  แนวทางการปฏิรูปการศึกษา  เพื่อพัฒนาและส่งเสริม
สถานศึกษาให้ยกระดับคุณภาพให้สูงขึ้น   สถานศึกษาดำเนินการได้ผลการประเมิน ระดับ  ดีเลิศ  บรรลุค่า
เป้าหมายของสถานศึกษากำหนดไว้    
จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา แผนพัฒนาคุณภาพเพื่อยกระดับให้สูงข้ึน 

จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา 
1. สถานศึกษามีเป้าหมาย วิสัยทัศน์และพันธกิจที่
สถานศึกษากำหนดที่ชัดเจน สอดคล้องกับบริบท
ของสถานศึกษา ความต้องการของชุมชน นโยบาย
ของรัฐบาล แผนการศึกษาชาติ และเป็นไปได้ในการ
ปฏิบัติ 
2. สถานศึกษามีระบบการจัดการคุณภาพของ
สถานศึกษาท่ีชัดเจน มีประสิทธิภาพ ส่งผลต่อ
คุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
โดยความร่วมมือของผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย และมีการ
นำข้อมูลมาพัฒนางานอยู่เสมอ 
 
 

1.  ควรสร้างเครือข่ายทางการศึกษา เพ่ือพัฒนาด้าน
วิชาการและด้านอ่ืนๆของโรงเรียน 

แผนพัฒนาคุณภาพเพื่อยกระดับให้สูงข้ึน (ระบุโครงการ กิจกรรมที่จะดำเนินการ) 
 1.  โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ 
 2.  โครงการพัฒนาระบบบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน 
 3.  โครงการบริหารงานบุคคล 
 4.  โครงการนิเทศภายในโรงเรียน 
 5.  โครงการ ผลิตสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยี 
 6.  โครงการพัฒนาและส่งเสริมการใช้ห้องสมุด 
 7.  โครงการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ 
แบบอย่างท่ีดีของสถานศึกษา ( Best Practice) หรือ นวัตกรรม (Innovation) 

……………………………………………………… …………………………………………………………………………. 

ข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ ที่สนับสนุนผลการประเมินตนเอง 
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รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self – Assessment Report: SAR) ปีการศึกษา 2564 
โรงเรียนบ้านนาอินทร์นาโอนาคอยพัฒนา 

 1. แผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา  
 2. แผนปฏิบัติการประจำปี 2564 
 3. ปฏิทินการปฏิบัติงานประจำปีการศึกษา 2564 
 4. บันทึกการประชุมบุคลากร/คณะกรรมการสถานศึกษา 
 5. รายงานและสรุปผลโครงการที่เกี่ยวข้อง  
 6. อื่นๆ.... 
 
มาตรฐานที่ 3 การจัดประสบการณ์ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคญั 
ระดับคุณภาพ: ดีเลิศ 
 

มาตรฐาน/ตัวบ่งช้ี 
เป้าหมายของ
สถานศึกษา
กำหนดไว้ 

ผลการประเมิน หมายเหตุ 

3.1   จัดการเรยีนรู้ผา่นกระบวนการคิดและปฏบิัติ
จริง และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้  

ดีเลิศ ดีเลิศ บรรลุเป้าหมาย 

3.2    ใช้สื่อ เทคโนโลยสีารสนเทศ และแหล่งเรยีนรู้
ที่เอื้อต่อการเรยีนรู ้

ดีเลิศ ดีเลิศ บรรลุเป้าหมาย 

3.3    มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก ดีเลิศ ดีเลิศ บรรลุเป้าหมาย 
3.4    ตรวจสอบและประเมินผู้เรยีนอย่างเป็นระบบ 
และนำผลมาพัฒนาผู้เรียน 

ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม บรรลุเป้าหมาย 

3.5   มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อน
กลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจดัการเรียนรู้ 

ดีเลิศ ดีเลิศ บรรลุเป้าหมาย 

3.6  ส่งเสริมเอกลักษณ์  และอัตลักษณ์ที่
สถานศึกษากำหนดขึ้น  *** 

ดีเลิศ ดีเลิศ บรรลุเป้าหมาย 

เป้าหมายทีส่ถานศึกษากำหนดไว้ ดีเลิศ บรรลุเป้าหมาย 
สรุประดับคุณภาพที่ได้ ดีเลิศ บรรลุเป้าหมาย 

 
กระบวนการพัฒนาและผลการดำเนินงาน 

โรงเรียนบ้านนาอินทร์นาโอนาคอยพัฒนา  ส่งเสริมให้ครูจัดกระบวนการเรียนการสอนที่เน้น 
ผู้เรียนเป็นสำคัญ โดยการดำเนินงาน/กิจกรรมอย่างหลากหลาย ได้แก่ งานหลักสูตรมีการประชุมปฏิบัติการ 
ปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา ตามมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดฯ (ฉบับปรับปรุงพ.ศ.2560) ส่งเสริมให้ครู
จัดการเรียนการสอนเน้นการปฏิบัติ (Active learning)  ให้ผู้เรียนผ่านกระบวนการคิด ปฏิบัติจริง เพ่ือนำไปสู่
การเรียนรู้ที่ลึกซึ้งและคงทน  ตามมาตรฐานและตัวชี้วัดของหลักสูตรสถานศึกษา  ให้นักเรียนมีส่วนร่วม ครู
รู้จักผู้เรียนเป็นรายบุคคล ดำเนินการตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และนำผลมาพัฒนาผู้เรียน 
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รวมทั้งร่วมกันแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และนำผลที่ได้มาปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ ครูมีแผนการจัดการเรียนรู้ที่
สามารถนำไปใช้จัดกิจกรรมได้จริง ครูใช้สื่อ และแหล่งเรียนรู้ มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก เพื่อให้เด็ก
รักการเรียนรู้และเรียนรู้ร่วมกันอย่างมีความสุข ครูร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และนำข้อมูลมาร่วมพัฒนาปรับปรุง
การจัดการเรียนรู้และสอนตามแผน ครูผลิตนวัตกรรม แผนการจัดการเรียนรู้ อีกทั้งปรับโครงสร้างรายวิชา 
หน่วยการเรียนรู้ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ สัดส่วนคะแนนแต่ละหน่วย กำหนดคุณลักษณะอัน พึงประสงค์ที่
สอดคล้องกับหน่วยการเรียนรู้ สนับสนุนให้ครูจัดการเรียนการสอนที่สร้างโอกาสให้นักเรียนทุกคนมีส่วนร่วม 
ได้ลงมือปฏิบัติจริงจนสรุปความรู้ได้ด้วยตนเอง จัดการเรียนการสอนที่เน้นทักษะการคิด เช่น จัดการเรียนรู้ด้วย
โครงงาน ครูมีการมอบหมายหน้าที่ให้นักเรียนจัดป้ายนิเทศ และบรรยากาศตามสถานที่ต่าง ๆทั้งภายในห้องเรียน
และนอกห้องเรียน ครูใช้สื่อการเรียนการสอน นวัตกรรมและเทคโนโลยี ภูมิปัญญาท้องถิ่น มีการประเมินคุณภาพ
และประสิทธิภาพของสื่อการสอนที่ใช้  
 จากการดำเนินงาน ส่งผลให้ โรงเรียนมีผลการประเมินคุณภาพภายใน   มาตรฐานที่  3 อยู่ใน
ระดับ ดีเลิศ 
จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา แผนพัฒนาคุณภาพเพื่อยกระดับให้สูงข้ึน 

จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา 
1. ผลจากการที ่ครูผู ้สอนใช้การบริหารจัดการชั้น
เรียนเชิงบวก ทำให้เด็กรักท่ีจะเรียนรู้ สามารถเรียนรู้
ร่วมกันได้อย่างมีความสุข และเด็กมีพฤติกรรมรักครู 
รักเพ่ือน รักโรงเรียน 
2. มีชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพครูเพื่อพัฒนา
และปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 

ครคูวรได้รับการอบรมการพัฒนาศักยภาพของด้านการ
ทำงานวิจัยในเรื่องนวัตกรรม เพ่ือพัฒนาคุณภาพด้าน
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 

แผนพัฒนาคุณภาพเพื่อยกระดับให้สูงข้ึน (ระบุโครงการ กิจกรรมที่จะดำเนินการ) 
 1.  โครงการสอนซ่อมเสริม 

 2.  โครงการนิเทศภายในโรงเรียน 

 3.  โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ 

 4.  โครงการ ผลิตสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยี 

 5.  โครงการพัฒนาและส่งเสริมการใช้ห้องสมุด 

 6.  โครงการสถานศึกษาพอเพียง 

 7.  โครงการส่งเสริมสุขภาพนักเรียน 

 8.  โครงการจัดกิจกรรมวันสำคัญ 

 9.  โครงการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ 

 10.  โครงการจัดทำเครื่องมือวัดผลประเมินผล 

 11.  โครงการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาและหลักสูตรท้องถิ่น 
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 12.  โครงการสอนซ่อมเสริมช่วงปิดเทอม ปีการศึกษา 2564 

แบบอย่างท่ีดีของสถานศึกษา ( Best Practice) หรือ นวัตกรรม (Innovation) 

……………………………………………………… …………………………………………………………………………. 

ข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ ที่สนับสนุนผลการประเมินตนเอง 

 1. บันทึกประชุม 
 2. สมุดนิเทศ 
 3. แบบรายงานผลการปฏิบัติงานของครู (SAR) 
 4. รายงานและสรุปผลโครงการที่เกี่ยวข้อง (อาจะระบุชื่อโครงการ) 
 5. อ่ืนๆ.... 
 

สรุปผลการประเมินในภาพรวมระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษาอยู่ในระดับคุณภาพ:   ดีเลิศ 
  ด้านคุณภาพผู้เรียน โรงเรียนมีผลการประเมินคุณภาพภายใน มาตรฐานที ่1 ระดับ  ดีเลิศ  โดย 
 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนอยู่ในระดับ  ปานกลาง 
 คะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2564 
ระดับชั้น ป.6  คิดเป็นร้อยละ  33.47 
 คะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2564 
ระดับชั้น ม.3  คิดเป็นร้อยละ  31.13 
 คะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 
ปีการศึกษา 2564 คิดเป็นร้อยละ  29.06  
 ทั้งนี้เนื่องจากโรงเรียนบ้านนาอินทร์นาโอนาคอยพัฒนา  ได้ดำเนินงานตามโครงการ/กิจกรรมต่างๆ 
จนส่งผลให้มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของโรงเรียนที่ดี  และมีผลการทดสอบระดับชาติเพ่ิมขึ้นในบางวิชา ซึ่งผล
จากการดำเนินการตามโครงการและกิจกรรมนั้น ส่งผลโรงเรียนบ้านนาอินทร์นาโอนาคอยพัฒนาบรรลุ
เป้าหมายที่ตั้งไว้   

 ด้านกระบวนการบริหารและการจัดการ โรงเรียนสามารถบริหารจัดการศึกษาบรรลุตามเป้าหมาย มี
ผลการประเมินคุณภาพภายใน ตามมาตรฐานที่ 2 อยู่ในระดับคุณภาพ ดีเลิศ โดยผ่านการดำเนินงานที่มี

เป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจที่สถานศึกษากำหนดชัดเจน  มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา  มี

การดำเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษาและทุกกลุ่มเป้าหมายจน

มีการพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ  มีการจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่

เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ  และมีจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการ
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และการจัดการเรียนรู้  ส่งผลให้โรงเรียนบ้านนาอินทร์นาโอนาคอยพัฒนา เป็นโรงเรียนที่มคีุณภาพระดับดีเลิศ 

มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่สูงขึ้น เป็นที่ยอมรับจากต้นสังกัดและ 

ด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ โรงเรียนสามารถจัดการศึกษาบรรลุ 
ตามเป้าหมาย มีผลการประเมินคุณภาพภายใน ตามมาตรฐานที่ 3 อยู่ในระดับคุณภาพ ดีเลิศ โดยผ่านการ

ดำเนินงานที่ส่งเสริมให้ครูจัดกระบวนการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ โดยการดำเนินงาน/กิจกรรม
อย่างหลากหลาย ได้แก่ งานหลักสูตรมีการประชุมปฏิบัติการ ปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา ตามมาตรฐานการ
เรียนรู้และตัวชี้วัดฯ (ฉบับปรับปรุงพ.ศ.2560) ส่งเสริมให้ครูจัดการเรียนการสอนเน้นการปฏิบัติ (Active 
learning)  ให้ผู้เรียนผ่านกระบวนการคิด ปฏิบัติจริง เพื่อนำไปสู่การเรียนรู้ที่ลึกซึ้งและคงทน  ตามมาตรฐาน
และตัวชี้วัดของหลักสูตรสถานศึกษา  ให้นักเรียนมีส่วนร่วม ครูรู้จักผู้เรียนเป็นรายบุคคล ดำเนินการตรวจสอบ
และประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และนำผลมาพัฒนาผู้เรียน รวมทั้งร่วมกันแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และนำผลที่
ได้มาปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ ครูมีแผนการจัดการเรียนรู้ที่สามารถนำไปใช้จัดกิจกรรมได้จริง ครูใช้สื่อ และ
แหล่งเรียนรู้ มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก เพื่อให้เด็กรักการเรียนรู้และเรียนรู้ ร่วมกันอย่างมีความสุข 
ครูร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และนำข้อมูลมาร่วมพัฒนาปรับปรุงการจัดการเรียนรู้และสอนตามแผน ครูผลิต
นวัตกรรม แผนการจัดการเรียนรู้ อีกทั้งปรับโครงสร้างรายวิชา หน่วยการเรียนรู้ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ 
สัดส่วนคะแนนแต่ละหน่วย กำหนดคุณลักษณะอันพึงประสงค์ที่สอดคล้องกับหน่วยการเรียนรู้ สนับสนุนให้ครู
จัดการเรียนการสอนที่สร้างโอกาสให้นักเรียนทุกคนมีส่วนร่วม ได้ลงมือปฏิบัติจริงจนสรุปความรู้ได้ด้วยตนเอง 
จัดการเรียนการสอนที่เน้นทักษะการคิด เช่น จัดการเรียนรู้ด้วยโครงงาน ครูมีการมอบหมายหน้าที่ให้นักเรียน
จดัป้ายนิเทศ และบรรยากาศตามสถานที่ต่าง ๆทั้งภายในห้องเรียนและนอกห้องเรียน ครูใช้สื่อการเรียนการสอน 
นวัตกรรมและเทคโนโลยี ภูมิปัญญาท้องถิ่น มีการประเมินคุณภาพและประสิทธิภาพของสื่อการสอนที่ใช้ส่งผลให้
โรงเรียนบ้านนาอินทร์นาโอนาคอยพัฒนา มีกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญอยู่ใน
ระดับคุณภาพระดับดีเลิศ  

สรุปผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

มาตรฐาน 
เป้าหมายที่

สถานศึกษาตั้งไว้ 
ผลการประเมิน 

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน ดี ดีเลิศ 
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ ดีเลิศ ดีเลิศ 
มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรยีนเป็น
สำคัญ 

ดีเลิศ ดีเลิศ 

สรุปผลการประเมิน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ดีเลิศ 
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ส่วนที่ 3 สรุปผลการประเมินและแนวทางการพัฒนา 

  ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษาถือเป็นข้อมูลสารสนเทศสำคัญที่สถานศึกษา จะต้องนำไป
วิเคราะห์ สังเคราะห์เพื่อสรุปนำไปสู่การเชื่อมโยงหรือสะท้อนภาพความสำเร็จ กับแผนพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาของสถานศึกษา (3 - 5 ปี) และต้องนำไปใช้ในการวางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา

ในปีต่อไป ดังนั้น จากผลการดำเนินงานของสถานศึกษา สามารถสรุปผลการประเมินในภาพรวมของจุดเด่น 
จุดควรพัฒนาของแต่ละมาตรฐาน พร้อมทั้งแผนงาน/แนวทางการพัฒนาเพ่ือให้ได้คุณภาพท่ีสูงขึ้นในอนาคต
ดังนี้ 

ระดับการศึกษาปฐมวัย 

ระดับคุณภาพ  :   ดีเลิศ 

จุดเด่น จุดควรพัฒนา 
ด้านคุณภาพของเด็ก ด้านคุณภาพของเด็ก 
1.  เด็กมีพัฒนาการด้านร่างกายสมวัย มีน้ำหนัก  
ส่วนสูง ตามเกณฑ์สมวัย  ร่างกายแข็งแรง 
เคลื่อนไหว ได้อย่างคล่องแคล่ว กล้ามเนื้อใหญ่และ
กล้ามเนื้อเล็ก ประสาทสัมพันธ์กันดี 
2. เด็กมีพัฒนาการด้านอารมณ์ –จิตใจ สมวัย 
สามารถแสดงออกทางอารมณ์ ได้อย่างเหมาะสมกับ
กาละเทศ มีความรู้สึกท่ีดีต่อตนเองและผู้อื่น 
3. เด็กมีพัฒนาการด้านสังคมสมวัย มีทักษะชีวิตและ
ปฏิบัติตนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง   มีวินัยใน
ตนเอง รักธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและอนุรักษ์สิ่งที่
เป็นสาธารณะสมบัติส่วนรวม มีมารยาทตาม
วัฒนธรรมไทย ยิ้มง่าย ไหว้สวย รู้จักทักทายผู้มา
เยือน 
4.  เด็กมีพัฒนาการด้านสติปัญญาสมวัย มีความกล้า
แสดงออก ทั้งทางด้านการใช้ท่าทาง คำพูด การ
ปฏิบัติสัมพันธ์ 
5.  เด็กได้รับการส่งเสริมและพัฒนาด้านจิตและ
ทักษะวิทยาศาสตร์ ครูจัดกิจกรรมการทดลองและ
โครงงานตามโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย 

1. สื่อที่ส่งเสริมพัฒนาการด้านร่างกาย ได้แก่ สนาม
เด็กเล่น อุปกรณ์ เครื่องเล่นสนาม ควรมีการจัดหา
เพ่ิมเติม 
 2. โรงเรียนควรดำเนินการส่งเสริมให้เด็กมีได้มีการ
ฝึก 
กิจกรรมการเป็นผู้นำ กล้าคิด กล้าแสดง และมีความ 
มั่นใจในตนเอง 
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6.  มีการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ตามหลักสูตร
สถานศึกษา และมีแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมเสริม
ในการพัฒนาผู้เรียนอย่างเป็นระบบ 
ด้านกระบวนการบริหารและการจัดการ ด้านกระบวนการบริหารและการจัดการ 
1. โรงเรียนมีหลักสูตรครอบคลุมพัฒนาการทั้ง 4 
ด้าน สอดคล้องกับบริบทท้องถิ่น และมีการประเมิน
การใช้หลักสูตรทุกปีการศึกษา 
2. โรงเรียนเข้าโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย
แห่งประเทศไทยตั้งแต่ปี 2560 ถึงปัจจุบันได้รับตรา
พระราชทานคงสภาพเป็นครั้งที่ 3  ได้พัฒนาการ
จัดการเรียนรู้เป็นผู้เรียนเป็นสำคัญ เน้นการปฏิบัติสู่
เด็กนักเรียน 
3. การติดต่อสื่อสารกับผู้ปกครองผ่านทาง 
โซเชียลมีเดียต่างๆ เพื่อติดต่อสื่อสารกับผู้ปกครอง มี
ระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษาที่เปิด
โอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องมีส่วนร่วม  การปฏิบัติงานที่
ส่งผลต่อคุณภาพมาตรฐานของสถานศึกษา 

1. การพัฒนาสนามเด็กเล ่นให้ได้มาตรฐานและ
เพียงพอต่อความต้องการของเด็กเพื่อใช้ในการจัด
กิจกรรมการเล่นกลางแจ้ง 
 

ด้านการจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นสำคัญ ด้านการจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นสำคัญ 
1. ครูรู ้จักเด็กเป็นรายบุคคลและจัดกิจกรรมที่สา
สามารถส่งเริมพัฒนาการได้ครอบคลุมทั้ง 4 ด้าน
อย่างเป็นองค์รวม และคำนึงถ ึงความแตกต ่าง
ระหว่างบุคคล 
2.การจัดประสบการณ์การเรียนรู้ส่งเสริมให้เด็กได้ 
ประสบการณ์โดยตรง จากการเรียนผ่านการเล่น 
โดยลงมือปฏิบัติจริงด้วยตนเองและการเรียนรู้ราย
กลุ่ม 
3. ครูจัดห้องสะอาด อากาศถ่ายเท ปลอดภัย มีพื้นที่
แสดงผลงานเด็ก พ้ืนที่สำหรับมุมประสบการณ์และ
ครูใช้สื่อ 

1. ควรเพิ่มและพัฒนาสื่อที่เน้นกระบวนการคิด ที่มี
จำนวนยังไม่เพียงพอและสอดคล้องกับการพัฒนา
เด็กมากเท่าที่ควร 
 

แผนงาน/ แนวทางการพัฒนาเพื่อให้ได้คุณภาพที่สูงขึ้น 

 1.  โครงการส่งเสริมพัฒนาการทั้ง 4 ด้านของเด็กปฐมวัย 

 2.  โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย 
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 3.  โครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ 

 4.  โครงการจัดกิจกรรมวันสำคัญ 

 5.  โครงการทัศนศึกษา 

 6.  กิจกรรมห้องเรียนคุณภาพ 

 7.  งานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนเ(ยี่ยมบ้านนักเรียน) 

 8.  โครงการ ผลิตสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยี 

 9.  โครงการจัดทำทะเบียนนักเรียนรายบุคคล 

 

 

ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

ระดับคุณภาพ  :  ดีเลิศ 

จุดเด่น จุดควรพัฒนา 
ด้านคุณภาพของผู้เรียน ด้านคุณภาพของผู้เรียน 
1. ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตร
สถานศึกษาสูงกว่าเป้าหมายที่สถานศึกษากำหนด มี
ผลสอบ O-net สูงกว่าปีการศึกษาท่ีผ่านมา และ
รายวิชาภาษาไทย ของชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 มี
คะแนนเฉลี่ยสูงกว่าระดับประเทศ  
2. ผู้เรียนมีความสนใจในการสร้างนวัตกรรมจากการ
ที่ได้เรียนรู้ในชั้นเรียน 
3. ผู้เรียนมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือพัฒนาตนเอง และ
สังคมในด้านการเรียนรู้ การสื่อสารและการทำงาน 
4. ผู้เรียนมีความรู้ ทักษะพ้ืนฐาน และเจตคติที่ดี
พร้อมที่จะศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น และการทำงาน
หรืออาชีพสุจริต 
5. ผู้เรียนมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีสูงกว่า
เป้าหมายที่สถานศึกษากำหนด 

1. ผู้เรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 3 ควรได้รับการพัฒนาด้านการ
อ่าน การเขียน   การคิดคำนวณ   การคิดวิเคราะห์ 
การพูดนำเสนอ  การอภิปราย และฝึกความมั่นใจ
การพูดในที่สาธารณะ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้อย่าง
สมเหตุสมผล  
2. ควรพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและผลการ
ทดสอบระดับชาติให้มีค่าเฉลี่ยสูงขึ้นทุกกลุ่มสาระ 
 

ด้านกระบวนการบริหารและการจัดการ ด้านกระบวนการบริหารและการจัดการ 
1. สถานศึกษามีเป้าหมาย วิสัยทัศน์และพันธกิจที่
สถานศึกษากำหนดที่ชัดเจน สอดคล้องกับบริบท

1.  ควรสร้างเครือข่ายทางการศึกษา เพ่ือพัฒนาด้าน
วิชาการและด้านอ่ืนๆของโรงเรียน 
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ของสถานศึกษา ความต้องการของชุมชน นโยบาย
ของรัฐบาล แผนการศึกษาชาติ และเป็นไปได้ในการ
ปฏิบัติ 
2. สถานศึกษามีระบบการจัดการคุณภาพของ
สถานศึกษาท่ีชัดเจน มีประสิทธิภาพ ส่งผลต่อ
คุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
โดยความร่วมมือของผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย และมีการ
นำข้อมูลมาพัฒนางานอยู่เสมอ 
ด้านการจัดกระบวนการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียน
เป็นสำคัญ 

ด้านการจัดกระบวนการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียน
เป็นสำคัญ 

1. ผลจากการที ่ครูผู ้สอนใช้การบริหารจัดการชั้น
เรียนเชิงบวก ทำให้เด็กรักท่ีจะเรียนรู้ สามารถเรียนรู้
ร่วมกันได้อย่างมีความสุข และเด็กมีพฤติกรรมรักครู 
รกัเพ่ือน รักโรงเรียน 
2. มีชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพครูเพ่ือพัฒนา
และปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 

1.  ครูควรได้รับการอบรมการพัฒนาศักยภาพของ
ด้านการทำงานวิจัยในเรื่องนวัตกรรม เพ่ือพัฒนา
คุณภาพด้านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 

 

แผนงาน/ แนวทางการพัฒนาเพื่อให้ได้คุณภาพที่สูงขึ้น 

1. โครงการสอนซ่อมเสริมและส่งเสริมศักยภาพสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ    
2.  งานประกันคุณภาพภายใน 

3.  โครงการ ผลิตสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยี 

4.  โครงการสถานศึกษาพอเพียง 

5.  โครงการยกผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 8 กลุ่มสาระ 

6.  โครงการ 1 โรงเรียน 1อาชีพ 

7.  โครงการโรงเรียนสุจริต 

8.  โครงการโรงเรียนสีขาว 

9.  โครงการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ 

10.  โครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ 

 11.  โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ 
 12.  โครงการพัฒนาระบบบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน 

13.  โครงการบริหารงานบุคคล 
 14.  โครงการนิเทศภายในโรงเรียน 
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 15.  โครงการ ผลิตสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยี 
 16.  โครงการพัฒนาและส่งเสริมการใช้ห้องสมุด 
 17.  โครงการจัดกิจกรรมวันสำคัญ 

 18.  โครงการจัดทำเครื่องมือวัดผลประเมินผล 

 19.  โครงการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาและหลักสูตรท้องถิ่น 
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ภาคผนวก 
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ภาคผนวก ก 
- ประกาศและแนบท้ายประกาศโรงเรียนบ้านนาอินทร์นาโอนาคอยพัฒนา เรื่อง  ให้ใช้มาตรฐาน

การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ระดับปฐมวัย  และระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพ่ือการประกันคุณภาพภายใน
ของสถานศึกษา 

- ประกาศและแนบท้ายประกาศโรงเรียนบ้านนาอินทร์นาโอนาคอยพัฒนา  เรื่อง  การกำหนด
เป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  ระดับการศึกษาปฐมวัย  และระดับการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน  เพ่ือการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 

- ประกาศคำรับรองของคณะกรรมการสถานศึกษา 
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- ผลสัมฤทธิ์ 
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1. ข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับสถานศึกษา 

1.1) ร้อยละของนักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแต่ละรายวิชาในระดับ 3 ขึ้นไป 

กลุ่มสาระ 
ระดับชั้น 

ป.1 ป.2 ป.3 ป.4 ป.5 ป.6 ม.1 ม.2 ม.3 

จำนวนนักเรียน 23 23 29 36 16 36 36 29 22 
ภาษาไทย 13 14 8 34 11 23 14 22 15 

คณิตศาสตร ์ 15 13 14 26 2 21 14 9 13 

วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลย ี 15 9 11 0 8 24 

30 21 13 

สังคมศึกษาฯ 14 10 15 35 12 30 14 11 7 

ประวัติศาสตร ์ 17 3 15 32 16 30 9 11 4 

สุขศึกษาฯ 18 19 22 36 16 30 12 22 16 

ศิลปะ 21 11 16 36 14 26 15 21 13 

การงานอาชีพ 23 10 17 27 16 28 21 20 15 

ภาษาอังกฤษ 13 1 5 2 0 22 3 3 3 

วิทยาการคำนวณ 12 12 8 36 11 32 18 16 8 
รวมเฉลี่ย 70.00 44.35 45.17 73.33 66.25 73.89 41.67 53.79 48.64 

  จากตารางพบว่า ร้อยละของนักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ในระดับ 

3 ขึ้นไป ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  ปีการศึกษา 2564 รวมเฉลี่ย คิดเป็นร้อยละ 57.45

บรรลุค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษากำหนดไว้ 

 เมื่อพิจารณาเป็นรายชั้น พบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแต่ละรายวิชาที่ได้  ระดับ 3 ขึ้นไปดังนี้ 

 ชั้นประถมศึกษาปีท่ี  1 

รายวิชาที่สูงกว่าค่าเป้าหมาย รายวิชาที่ต่ำกว่าค่าเป้าหมาย 
ศิลปะ,  การงานอาชีพ, สุขศึกษา ,ประวัติศาสตร์ ภาษาไทย, คณิตศาสตร์, วิทยาศาสตร์, ภาษาอังกฤษ, 

วิทยาการคำนวณ , สังคม 
 

 ชั้นประถมศึกษาปีท่ี  2 

รายวิชาที่สูงกว่าค่าเป้าหมาย รายวิชาที่ต่ำกว่าค่าเป้าหมาย 
สุขศึกษา , ภาษาไทย , คณิตศาสตร์ , วิทยาการคำนวณ วิทยาศาสตร์, ประวัติศาสตร์, สุขศึกษาฯ, ศิลปะ, การ

งานอาชีพ 
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 ชั้นประถมศึกษาปีท่ี  3 

รายวิชาที่สูงกว่าค่าเป้าหมาย รายวิชาที่ต่ำกว่าค่าเป้าหมาย 
คณิตศาสตร์, วิทยาศาสตร์, สังคมศึกษาฯ,  สุขศึกษาฯ
, ศิลปะ, การงานอาชีพ, ประวัติศาสตร์ 

 

ภาษาอังกฤษ , ภาษาไทย, วิทยาการคำนวณ 

 

 ชั้นประถมศึกษาปีท่ี  4 

รายวิชาที่สูงกว่าค่าเป้าหมาย รายวิชาที่ต่ำกว่าค่าเป้าหมาย 
ภาษาไทย, คณิตศาสตร์, สังคมศึกษาฯ,  
ประวัติศาสตร์, สุขศึกษาฯ, ศิลปะ, การงานอาชีพ, 
วิทยาการคำนวณ  

ภาษาอังกฤษ , วิทยาศาสตร์ 

 

 ชั้นประถมศึกษาปีท่ี  5 

รายวิชาที่สูงกว่าค่าเป้าหมาย รายวิชาที่ต่ำกว่าค่าเป้าหมาย 
ภาษาไทย, วิทยาศาสตร์, สังคมศึกษา,  ประวัติศาสตร์
,  สุขศึกษา,  ศิลปะ,  การงานอาชีพ, วิทยาการ
คำนวณ 

ภาษาอังกฤษ, คณิตศาสตร์ 

 

 ชั้นประถมศึกษาปีท่ี  6 

รายวิชาที่สูงกว่าค่าเป้าหมาย รายวิชาที่ต่ำกว่าค่าเป้าหมาย 
วิทยาศาสตร์, สังคมศึกษา, ประวัติศาสตร์, สุขศึกษาฯ
, ศิลปะ,  การงานอาชีพ, วิทยาการคำนวณ, ภาษาไทย
, คณิตศาสตร์, ภาษาอังกฤษ 

 

 

 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1 

รายวิชาที่สูงกว่าค่าเป้าหมาย รายวิชาที่ต่ำกว่าค่าเป้าหมาย 
สุขศึกษา, การงานอาชีพ, ภาษาไทย, คณิตศาสตร์, 
วิทยาศาสตร์, สังคมศึกษาฯ, ศิลปะ,วิทยาการคำนวณ 

ภาษาอังกฤษ,  ประวัติศาสตร์ 
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 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  2 

รายวิชาที่สูงกว่าค่าเป้าหมาย รายวิชาที่ต่ำกว่าค่าเป้าหมาย 
คณิตศาสตร์, ภาษาไทย, วิทยาศาสตร์, สังคมศึกษา,  
สุขศึกษา,  ศิลปะ,  การงานอาชีพ, วิทยาการคำนวณ 

คณิตศาสตร์, ภาษาอังกฤษ 

  

 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3 

รายวิชาที่สูงกว่าค่าเป้าหมาย รายวิชาที่ต่ำกว่าค่าเป้าหมาย 
คณิตศาสตร์,ภาษาไทย, วิทยาศาสตร์, สังคมศึกษา,  
สุขศึกษา,  ศิลปะ,  การงานอาชีพ, วิทยาการคำนวณ 

ประวัติศาสตร์,  ภาษาอังกฤษ 

 

 

2.  ผลการประเมินการทดสอบระดับชาติ 
 1. ผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (RT) ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 ปีการศึกษา 

2564 

 

อ่านออกเสยีง อ่านรูเ้รื่อง รวม 2 สมรรถนะ

ระดบัโรงเรียน 55.75% 67.75% 61.75%

ระดบัเขตพืน้ท่ี 69.04% 72.30% 70.67%

ระดบัประเทศ 69.95% 72.79% 73.02%
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ยล
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คะแนนเฉลี่ยร้อยละผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน 
(Reading Test: RT) ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 ปีการศึกษา 2564

ระดบัโรงเรียน ระดบัเขตพืน้ท่ี ระดบัประเทศ
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 จากตาราง พบว่า ผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (RT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 

ปีการศึกษา 2564 โรงเรียนบ้านนาอินทร์นาโอนาคอยพัฒนา  มีผลสมรรถนะด้านการอ่านออกเสียง ร้อยละ 

55.75 ต่ำกว่าระดับเขตพ้ืนที่ ร้อยละ 69.04 และต่ำกว่าระดับประเทศ ร้อยละ 69.95  สมรรถนะด้านการอ่าน

รู้เรื่อง ร้อยละ 67.75 ต่ำกว่าระดับเขตพื้นที่ ร้อยละ 72.30  และต่ำกว่าระดับประเทศ ร้อยละ 72.79  รวม 2 

สมรรถนะ คิดเป็นร้อยละ 61.72 ต่ำกว่าระดับเขตพื้นที่ ร้อยละ 70.67 และต่ำกว่าระดับประเทศ ร้อยละ 

73.02   

 

 1.2  ผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (RT) ปีการศึกษา 2562 – 2564 

 

กราฟแสดงผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (RT) ปีการศึกษา 2562 – 2564 

 จากแผนภูมิ พบว่า ร้อยละของจำนวนนักเรียนที่มีผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านของ

ผู้เรียน (RT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2564  ด้านการอ่านออกเสียงอยู่ในระดับดีมาก  จำนวน  1  

คน (ร้อยละ 6.25) ระดับดี จำนวน  11  คน (ร้อยละ  68.75) ระดับพอใช้ จำนวน  4  คน (ร้อยละ 25)  

  ด้านการอ่านรู้เรื่อง อยู่ในระดับดีมาก จำนวน  3  คน (ร้อยละ 18.75)  ระดับดี จำนวน  13 คน 

(ร้อยละ 81.25)  

 รวม 2 สมรรถนะ อยู่ในระดับดีมาก จำนวน  1  คน (ร้อยละ  6.25)  ระดับดี จำนวน  13  คน 

(ร้อยละ  81.25) ระดับพอใช้  จำนวน  2  คน (ร้อยละ12.50)  

 สรุปได้ว่านักเรียนมีผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (RT) ตั้งแต่ระดับคุณภาพ 

ดีขึ้นไป ร้อยละ  61.75  อยู่ในระดับคุณภาพ  ดี 

46.85 45.62
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2.  ผลการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3  

 2.1  ผลการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา  2564 

 

 จากตาราง ผลประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2564 พบว่า คะแนน

เฉลี่ยความสามารถด้านภาษาไทย ร้อยละ  34.33  ต่ำกว่าคะแนนเฉลี่ยระดับเขตพ้ืนที่  ต่ำกว่าระดับสังกัด สพฐ.

และต่ำกว่าระดับประเทศ 

 คะแนนเฉลี่ยความสามารถด้านคณิตศาสตร์ ร้อยละ 23.79 ต่ำกว่าคะแนนเฉลี่ยระดับเขตพื้นที่  ต่ำกว่า

ระดับสังกัด สพฐ. และต่ำกว่าระดับประเทศ 

 คะแนนเฉลี่ยรวมสองความสามารถ ร้อยละ 29.06 ต่ำกว่าคะแนนเฉลี่ยระดับเขตพื้นที่  ต่ำกว่าระดับ

สังกัด สพฐ. และต่ำกว่าระดับประเทศ 

 

 

 

 

 

ความสามารถดา้นภาษาไทย ความสามารถดา้นคณิตศาสตร์ รวมสองความสามารถ

ระดบัโรงเรียน 34.33% 23.79% 29.06%

ระดบัเขตพืน้ท่ี 45.89% 38.47% 42.18%

ระดบั สพฐ. 55.48% 48.73% 52.11%

ระดบัประเทศ 56.14% 49.44% 52.80%
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ผลประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) 
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 ปีการศึกษา 2564

ระดบัโรงเรียน ระดบัเขตพืน้ท่ี ระดบั สพฐ. ระดบัประเทศ
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รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self – Assessment Report: SAR) ปีการศึกษา 2564 
โรงเรียนบ้านนาอินทร์นาโอนาคอยพัฒนา 

 

 

2.2  คะแนนเฉลี่ยร้อยละของจำนวนนักเรียนที่มีผลการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT)  

ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 ปีการศึกษา 2562-2564 

 

 

 

กราฟแสดงผลผลการประเมินคณุภาพผู้เรียน (NT) ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3 ปีการศึกษา 2562-2564 

  จากแผนภูม ิ พบว ่าร ้อยละของจำนวนนักเร ียนที ่ม ีผลการประเม ินคุณภาพผู ้ เร ียน ( NT)  

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3  ประจำปีการศึกษา 2564 จำแนกตามระดับคุณภาพ มีรายละเอียดดังนี้ 

  ความสามารถด้านภาษาไทย  เพ่ิมข้ึนจากปีการศึกษาที่ผ่านมา 

 ความสามารถด้านคณิตศาสตร์    ลดลงจากปีการศึกษาที่ผ่านมา 

 สรุปรวมทั้ง  2  สมรรถนะ  เพิ่มข้ึน จากปีการศึกษาท่ีผ่านมา 
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คะแนนเฉลี่ยร้อยละของจำนวนนักเรียนที่มีผลการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) 

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2562-2564 
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โรงเรียนบ้านนาอินทร์นาโอนาคอยพัฒนา 

 

 

3. ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (Ordinary National Educational Test:  

O - NET) ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 

 1.  ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน O - NET ป.6  ปีการศึกษา  2564 

 

 

 จากตาราง พบว่าผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน ( O-NET ) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 

6 ประจำปีการศึกษา 2564 

 คะแนนเฉลี่ยวิชาภาษาไทย คิดเป็นร้อยละ 41.73 ต่ำกว่าคะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ ต่ำกว่าคะแนน

เฉลี่ยระดับสังกัด สพฐ. ต่ำกว่าคะแนนเฉลี่ยระดับเขตพ้ืนที่  

  คะแนนเฉลี่ยวิชาคณิตศาสตร์ คิดเป็นร้อยละ 31.43 ต่ำกว่าคะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ ต่ำกว่า

คะแนนเฉลี่ยระดบัสังกัด สพฐ. ต่ำกว่าคะแนนเฉลี่ยระดับเขตพ้ืนที่ 

ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาองักฤษ

ระดบัประเทศ 50.38% 36.83% 34.31% 39.22%

ระดบัสงักดั สพฐ. 49.24% 35.80% 33.61% 35.62%

ระดบัเขตพืน้ท่ี 49.54% 35.85% 33.68% 35.46%

ระดบัโรงเรียน 41.73% 31.43% 30.50% 30.21%

รวม 47.72% 34.98% 33.03% 35.13%
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ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O - NET)
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 ปีการศึกษา 2564

ระดบัประเทศ ระดบัสงักดั สพฐ. ระดบัเขตพืน้ท่ี ระดบัโรงเรียน รวม
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รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self – Assessment Report: SAR) ปีการศึกษา 2564 
โรงเรียนบ้านนาอินทร์นาโอนาคอยพัฒนา 
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 คะแนนเฉลี่ยวิชาวิทยาศาสตร์ คิดเป็นร้อยละ 30.50 ต่ำกว่าคะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ ต่ำกว่า

คะแนนเฉลี่ยระดบัสังกัด สพฐ. ต่ำกว่าคะแนนเฉลี่ยระดับเขตพ้ืนที่ 

 คะแนนเฉลี่ยวิชาภาษาอังกฤษ คิดเป็นร้อยละ 30.21 ต่ำกว่าคะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ ต่ำกว่า

คะแนนเฉลี่ยระดบัสังกัด สพฐ. ต่ำกว่าคะแนนเฉลี่ยระดับเขตพ้ืนที่ 

 คะแนนเฉลี ่ยรวมทั ้ง 4 กลุ ่มสาระการเร ียนรู ้ ค ิดเป็นร้อยละ 33.46 ต่ำกว่าคะแนนเฉลี่ย

ระดับประเทศ ต่ำกว่าคะแนนเฉลี่ยระดับสังกัด สพฐ. ต่ำกว่าคะแนนเฉลี่ยระดับเขตพ้ืนที่  ซึ่งในแต่ละรายวิชามี

คะแนนเฉลี่ย ต่ำกว่า ร้อยละ 50 ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 

2. ผลการประเมินการทดสอบทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2562 – 2564 

กลุ่มสาระฯ 
ปีการศึกษา 

เฉลี่ย 
เป้าหมายปี 

2564 2562 2563 2564 

ภาษาไทย 40.60 44.64 41.73 42.32 45.00 

คณิตศาสตร ์ 26.36 29.38 31.43 29.06 30.00 

วิทยาศาสตร์ 28.57 32.35 30.50 30.47 33.00 

ภาษาอังกฤษ 25.11 30.00 30.21 28.44 31.00 

  สรุปได้ว่าปีการศึกษา  2564  ผลการทดสอบ  O-net  ในวชิาที่คะแนนถดถอย มีดังนี้ ภาษาไทย  
-2.91  ,วิทยาศาสตร์  -1.85   วิชาที่คะแนนเพ่ิมข้ึนมี ดังนี้  คณิตศาสตร์  +2.05 , ภาษาอังกฤษ  +0.21   
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รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self – Assessment Report: SAR) ปีการศึกษา 2564 
โรงเรียนบ้านนาอินทร์นาโอนาคอยพัฒนา 

 

 จากตาราง พบว่าผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 

ปีการศึกษา 2562 ถึง 2564  คะแนนเฉลี่ยวิชาภาษาไทย มีค่าเฉลี่ยต่ำลง ร้อยละ 2.91  คะแนนเฉลี่ยวิชา

คณิตศาสตร์ มีค่าเฉลี่ยสูงขึ้น ร้อยละ 2.05  คะแนนเฉลี่ยวิชาวิทยาศาสตร์  มีค่าเฉลี่ยต่ำลง ร้อยละ 1.85  และ

คะแนนเฉลี่ยวิชาภาษาอังกฤษ มีค่าเฉลี่ยสูงขึ้น ร้อยละ 0.21   

3.  ผลการทดสอบทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา  2564  ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี  3 

 

 จากตาราง พบว่าผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน ( O-NET ) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 

3 ประจำปีการศึกษา 2564 

 คะแนนเฉลี่ยวิชาภาษาไทย คิดเป็นร้อยละ 46.65  สูงกว่าคะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ ต่ำกว่าคะแนน

เฉลี่ยระดับสังกัด สพฐ. สูงกว่าคะแนนเฉลี่ยระดับเขตพ้ืนที่  

  คะแนนเฉลี่ยวิชาคณิตศาสตร์ คิดเป็นร้อยละ 20.72  ต่ำกว่าคะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ ต่ำกว่า

คะแนนเฉลี่ยระดับสังกัด สพฐ. กว่าคะแนนเฉลี่ยระดับเขตพ้ืนที่ 

ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาองักฤษ

ระดบัประเทศ 51.19% 24.47% 31.45% 31.11%

ระดบัสงักดั สพฐ. 48.34% 22.91% 30.48% 28.85%

ระดบัเขตพืน้ท่ี 52.13% 24.75% 31.67% 30.79%

ระดบัโรงเรียน 46.65% 20.72% 32.17% 25.00%

รวม 49.58% 23.21% 31.44% 28.94%
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ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O - NET)
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ปีการศึกษา 2564

ระดบัประเทศ ระดบัสงักดั สพฐ. ระดบัเขตพืน้ท่ี ระดบัโรงเรียน รวม
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รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self – Assessment Report: SAR) ปีการศึกษา 2564 
โรงเรียนบ้านนาอินทร์นาโอนาคอยพัฒนา 
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 คะแนนเฉลี่ยวิชาวิทยาศาสตร์ คิดเป็นร้อยละ 32.17  สูงกว่าคะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ สูงกว่า

คะแนนเฉลี่ยระดับสังกัด สพฐ. สูงกว่าคะแนนเฉลี่ยระดับเขตพ้ืนที่ 

 คะแนนเฉลี่ยวิชาภาษาอังกฤษ คิดเป็นร้อยละ 25  ต่ำกว่าคะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ ต่ำกว่าคะแนน

เฉลี่ยระดับสังกัด สพฐ. ต่ำกว่าคะแนนเฉลี่ยระดับเขตพ้ืนที่ 

 คะแนนเฉลี ่ยรวมทั ้ง 4 กล ุ ่มสาระการเร ียนรู ้  ค ิดเป ็นร ้อยละ 31.14 ต ่ำกว่าคะแนนเฉลี่ย

ระดับประเทศ ต่ำกว่าคะแนนเฉลี่ยระดับสังกัด สพฐ. ต่ำกว่าคะแนนเฉลี่ยระดับเขตพ้ืนที่   

 2.  ผลการประเมินการทดสอบทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2562 – 2564 

กลุ่มสาระ 
ปีการศึกษา 

เฉลี่ย 
เป้าหมาย 

ปี 2564 2562 2563 2564 

ภาษาไทย 42.83 57.84 46.65 49.11 45.00 

คณิตศาสตร ์ 18.00 20.00 20.72 19.57 21.00 

วิทยาศาสตร์ 29.22 29.16 32.17 30.18 30.50 

ภาษาอังกฤษ 27.44 27.27 25.00 26.57 28.00 

สรุปได้ว่าปีการศึกษา  2564  ผลการทดสอบ  O-net  ในวชิาที่คะแนนถดถอย มีดังนี้   
ภาษาไทย  -11.19 และภาษาอังกฤษ  -2.27  วิชาที่คะแนนเพ่ิมข้ึนมี ดังนี้ วิทยาศาสตร์  +3.01 และ
คณิตศาสตร์  + 0.72 

   

   

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

กราฟแสดงผลการประเมินการทดสอบทางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2562 – 2564 
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รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self – Assessment Report: SAR) ปีการศึกษา 2564 
โรงเรียนบ้านนาอินทร์นาโอนาคอยพัฒนา 

 จากตาราง พบว่าผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปี

การศึกษา 2562 ถึง 2564  คะแนนเฉลี่ยวิชาภาษาไทย มีค่าเฉลี่ยต่ำลง ร้อยละ 11.19  คะแนนเฉลี่ยวิชา

คณิตศาสตร์ มีค่าเฉลี่ยสูงขึ้น ร้อยละ 0.72  คะแนนเฉลี่ยวิชาวิทยาศาสตร์ มีค่าเฉลี่ยสูงขึ้น ร้อยละ 3.01  และ

คะแนนเฉลี่ยวิชาภาษาอังกฤษ มีค่าเฉลี่ยต่ำลง ร้อยละ 2.27   

 1.2.2  คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 
  1.1  ผลการประเมินสมรรถนะสำคัญของผู้เรียน 5 ด้าน ปีการศึกษา 2564  

ของนักเรียนที่ได้  ระดับ  3  ขึ้นไป 

กลุ่มสาระ 
ระดับชั้น 

ป.1 ป.2 ป.3 ป.4 ป.5 ป.6 ม.1 ม.2 ม.3 

จำนวนนักเรียน 23 23 29 36 16 36 36 29 22 
• 1 ความสามารถด้านการสื่อสาร 20 21 26 34 15 30 28 26 20 
• 2.ความสารถด้านการคิด 19 18 25 30 14 29 30 26 18 
• 3.ความสามารถในการแก้ปญัหา 16 22 24 29 12 36 32 24 15 

4.ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต 21 20 29 34 16 34 30 27 20 
• 5.ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี 20 21 26 32 16 30 34 22 20 

รวม 96 102 130 159 73 159 154 125 93 
เฉลี่ย/ร้อยละ 83.48 88.70 89.66 88.33 91.25 88.33 85.56 86.21 84.55 

  จากตาราง พบว่า นักเรียนมีความสามารถในการสื่อสาร ระดับดีขึ้นไป จำนวน  220  คน  คิดเป็น

ร้อยละ  88  ความสามารถในการคิด ระดับดีขึ้นไป จำนวน  209  คน  คิดเป็นร้อยละ 83.60   ความสามารถ

ในการแก้ปัญหา  ระดับดีขึ้นไป จำนวน  210  คน  คิดเป็นร้อยละ  84   ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต 

ระดับดีข้ึนไป จำนวน  231  คน  คิดเป็นร้อยละ  92.40  ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี ระดับดีเยี่ยม 

ระดับดีข้ึนไป จำนวน  221  คน  คิดเป็นร้อยละ  88.40 

ผลการประเมินสมรรถนะสำคัญของผู้เรียน 5 ด้าน ประจำปีการศึกษา 2564 ระดับดีเป็นต้นไป  

ร้อยละ 87.28  บรรลุค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษากำหนดไว้ 

 

 

 

 

 

  1.2  ผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
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กลุ่มสาระ 
ระดับชั้น 

ป.1 ป.2 ป.3 ป.4 ป.5 ป.6 ม.1 ม.2 ม.3 

จำนวนนักเรียน 23 23 29 36 16 36 36 29 22 
• 1.  รักชาติ ศาสน์ กษัตริย ์ 23 23 29 36 16 36 36 29 22 
• 2.  ซื่อสัตย์สุจริต 23 23 20 36 16 23 28 24 18 
• 3.  มีวินัย 23 23 20 36 16 23 25 24 15 

4.  ใฝ่เรียนรู ้ 23 23 18 36 16 23 20 24 15 
• 5.  อยู่อย่างพอเพียง 23 23 20 36 16 23 30 22 18 
• 6.  มุ่งมั่นในการทำงาน 23 23 18 36 16 20 25 24 15 
• 7.  รักความเป็นไทย 23 23 20 36 16 23 28 29 20 
• 8.  มีจิตสาธารณะ 23 23 20 36 16 23 20 20 18 

รวมเฉลี่ย/ร้อยละ 100 100 72.12 100 100 83.62 73.61 82.75 80.11 
 

 จากตาราง พบว่า ร้อยละของนักเรียนที่มีผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์  ระดับชั้น

ประถมศึกษาปีที่ 1 ถึง มัธยมศึกษาปีที่ 3  ปีการศึกษา 2564 ระดับดีขึ้นไป จำนวน 235 คน  คิดเป็นร้อยละ  

94  สรุปผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ บรรลุค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา

กำหนดไว้ 
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ภาคผนวก ค 

- คำสั่งคณะทำงาน SAR  ปีการศึกษา 2564 
- คำสั่งคณะกรรมการติดตามตรวจสอบและประเมินภายใน  ปีการศึกษา 2564  (ประกอบด้วย

บุคลากรในโรงเรียนหรือภายนอกโรงเรียน   อย่างน้อย 2 คน) 
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คณะผู้จัดทำ 

ที่ปรึกษา 

1. นายเจริญพร  คำจารย์ 

2. นายชวนันท์  ชินพลชาย 

3. นางสุวดี  บัวสาย 

4. นางชมภูนุช  ทนงค์ 

ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาอินทร์นาโอนาคอยพัฒนา 

ครูโรงเรียนบ้านนาอินทร์นาโอนาคอยพัฒนา 

ครูโรงเรียนบ้านนาอินทร์นาโอนาคอยพัฒนา 

ครูโรงเรียนบ้านนาอินทร์นาโอนาคอยพัฒนา 

  

  

 

คณะทำงาน 

1. นายบุญชู  ใจใส 

2. นางสาวนครินทร์  เครือหว้า 

3. นางสาวปริยากร  มีอำนาจ 

4. นายตุลาการ  อินทริง 

5. นายทวีศักดิ์  รัตนะ 

ครูโรงเรียนบ้านนาอินทร์นาโอนาคอยพัฒนา 

ครูโรงเรียนบ้านนาอินทร์นาโอนาคอยพัฒนา 

ครูโรงเรียนบ้านนาอินทร์นาโอนาคอยพัฒนา 

ครูโรงเรียนบ้านนาอินทร์นาโอนาคอยพัฒนา 

ครูธุรการโรงเรียนบ้านนาอินทร์นาโอนาคอยพัฒนา 

ออกแบบปก 

นายบุญชู  ใจใส ครูโรงเรียนบ้านนาอินทร์นาโอนาคอยพัฒนา 

บรรณาธิการ 

นายบุญชู   ใจใส ครูโรงเรียนบ้านนาอินทร์นาโอนาคอยพัฒนา 
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