
บทสรุปของผู้บริหาร 
        สรุปผลการประเมินในภาพรวม ระดับปฐมวัย  (บทสรุปของผู้บริหาร)  

สรุปผลการประเมินคุณภาพการจัดการศึกษาระดับปฐมวัยตามมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนบ้าน
หนองคลอง อยู่ในระดับคุณภาพ ดีเลิศ   

ซึ่งมาตรฐานที่ 1 คุณภาพของเด็ก มีผลการประเมินอยู่ในระดับดีเลิศ    
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ มีผลการประเมินอยู่ในระดับยอดเยี่ยม   
และมาตรฐานที่ 3 การจัดประสบการณ์ท่ีเน้นเด็กเป็นสำคัญ มีผลการประเมินอยู่ในระดับ ดีเลิศ 
 

  จุดเด่นที่พบ   
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของเด็ก 

                   โรงเรียนมีการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการแบบมอนเตสซอรี (Montessori )ทำให้
สามารถพัฒนาคุณภาพของเด็กได้ เพราะเป็นการจัดการเรียนการสอนที่คำนึงถึงเด็กเป็นสำคัญ เด็กเรียนรู้จาก
การปฏิบัติจริงสนองตอบตามความสนใจ ความต้องการ และความมุ่งมั่นตั้งใจเรียนรู้ของเด็กเป็นรายบุคคลและ
ความแตกต่างระหว่างบุคคล แก้ไขข้อผิดพลาดด้วยตนเอง และวิเคราะห์เพ่ือแสวงหาวิธีการที่ดีท่ีสุดเกิดการ
เรียนรู้ด้วยตนเอง ด้วยความอิสระ เรียนรู้ผ่านจิตซึมซับสิ่งแวดล้อมรอบ ๆ ตัว อย่างมีสมาธิ มีวินัยในตนเอง เกิด
การพัฒนาทุก ๆ ด้านไปในเวลาเดียวกัน                   

มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ  
        ๑) มีหลักสูตรครอบคลุมพัฒนาการทั้ง 4 ด้าน สอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่น 
        ๒) การจัดสิ่งอำนวยความสะดวกให้บริการด้านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ อุปกรณ์เพ่ือสนับสนุน
การจัดประสบการณ์ครูได้รับการพัฒนาด้านวิชาชีพ  

         มาตรฐานที่ 3 การจัดประสบการณ์ท่ีเน้นเด็กเป็นสำคัญ  
         1) เด็กมีพัฒนาการอย่างสมดุล 
         2) เด็กเรียนรู้ จากการเล่นและปฏิบัติกิจกรรม 
         3) มีบรรยากาศ สภาพห้องเรียนเอ้ือต่อการเรียนรู้ มีการประเมินผลเด็กด้วยวิธีการหลากหลาย 
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บทสรุปของผู้บริหาร 
 

           สรุปผลการประเมินในภาพรวม ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  (บทสรุปของผู้บริหาร)  
           สรุปผลการประเมินคุณภาพการจัดการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ตามมาตรฐานการศึกษาของ
โรงเรียนบ้านหนองคลอง จากผลการดำเนินงานตามโครงการและกิจกรรมต่าง ๆ ส่งผลให้การพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาประสบผลสำเร็จเป็นไปตามเป้าหมายที่สถานศึกษากำหนดไว้ในแต่ละมาตรฐาน จากผลการประเมิน
สรุปว่า ได้ระดับดีเลิศ ทั้งนี้เพราะ  
           มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน อยู่ในระดับดีเลิศ  
           มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ อยู่ในระดับ ยอดเยี่ยม  
           และมาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ อยู่ในระดับ ดีเลิศ
  
 

     จุดเด่นที่พบ 
มาตรฐานที ่๑ คุณภาพผู้เรียน  
๑) ผลการเรียนรู้ที่เป็นคุณภาพของผู้เรียนด้านผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการ อาทิเช่น  
    ๑.๑) นักเรียนอ่านออกเขียนได้ตามนโยบายของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
ขอนแก่นเขต ๑ ดังนี้ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ นักเรียนมีความสามารถอ่านออก และเขียนได้ มากกว่า
ร้อยละ ๘๐ อยู่ในระดับดีขึ้นไป ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒ มีความสามารถด้านการอ่าน และการเขียนได้
ค่าเฉลี่ยร้อยละ ๙๔.๔๐ ได้ระดับดีขึ้นไป ชั้นปรถมศึกษาปีที่ ๓ มีความสามารถด้านการอ่าน การเขียน
ได ้คิดเป็นร้อยละ ๙๒.๘๕  
    ๑.๒) นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ มีความสามารถด้านการอ่าน และการเขียน ดังจะเห็นได้จาก
ผลการทดสอบการอ่าน และการเขียน (RT) ปีการศึกษา ๒๕๖๓ คิดเป็นร้อยละ ๘๘.๘๓ 
    ๑.๓) นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑-๖ มผีลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนตามหลักสูตร
สถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๓ มีพัฒนาการสูงขึ้นทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ นักเรียนที่มีคะแนนตั้งแต่
ระดับดีข้ึนไป คิดเป็นร้อยละ ๙๓.๘๘ 
    ๑.๔) ผลการทดสอบระดับชาติ O-NET ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา ๒๕๖๒ สูงกว่า
ระดับประเทศทั้ง ๒ กลุ่มสาระการเรียนรู้ มีค่าเฉลี่ย ๓๗.๘๙ 
๒) ผลการประเมินคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน  
    นักเรียนมีค่านิยมที่ดีงาม และมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามเกณฑ์ที่สถานศึกษากำหนด  
ดังจะเห็นได้จาก 
    ๒.๑) นักเรียนได้รับรางวัลเด็กดีของแผ่นดิน จำนวน ๕ คน 
    ๒.๓) นักเรียนได้รับเกียรติบัตรโรงเรียนคำพ่อสอน ทุกคน คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ 
    ๒.๓) นักเรียนมีผลการประเมินด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ 
    ๒.๔) นักเรียนมีผลการประเมินสมรรถนะสำคัญของผู้เรียน คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ 

 มาตรฐานที่ ๒ ด้านกระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา พบว่า 
              ๒.๑) ผู้บริหารสถานศึกษาเป็นผู้มีวิสัยทัศน์และมีภาวะผู้นำ มีระบบการบริหารจัดการคุณภาพของ
สถานศึกษาที่ชัดเจน เปิดโอกาสให้บุคลากรทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น  โดยใช้นวัตกรรม  
TEAMS MODEL เป็นรูปแบบในกระบวนการบริหารและการจัดการ 
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              ๒.๒) ผู้บริหารสถานศึกษามีภาวะความเป็นผู้นำทางวิชาการ จะเห็นได้จาก ส่งเสริม สนับสนุนให้ครู 
และบุคลากรทางการศึกษาเข้ารับการอบรมสัมมนา เพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ พัฒนางาน และพัฒนาตนเอง ทั้ง
ทางตรง และทางออนไลน์ มีการขยายผลต่อทั้งใน และต่างโรงเรียน 
               ๒.๓) ผู้บริหารใช้หลักประชาธิปไตยในการบริหารจัดการ โดยรับฟังความคิดเห็นของผู้อ่ืน และ
หลักการมีส่วนร่วม มีการกระจายอำนาจในการทำงาน และยึดมั่นในการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ตลอดจนนำคณะครู และบุคลากรทางการศึกษาเข้าร่วมพิธีวันสำคัญเกี่ยวกับ
พระมหากษัตริย์ 
               ๒.๔) ผู้บริหารมีการสร้างขวัญกำลังใจ ให้กับครูและบุคลากรทางการศึกษา อาทิเช่น จัดงานเลี้ยง
ต้อนรับครูที่ย้ายเข้ามาปฏิบัติราชการ จัดงานปีใหม่อย่างเหมาะสมกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส 
โควิด- ๑๙ และดูแลนักเรียนโดยจัดหาทุนการศึกษาสำหรับนักเรียนยากจน และเรียนดี ตลอดจนการบริหาร
และการจัดการองค์กรด้วยความเป็นธรรม และยุติธรรม 
               ๒.๕) มีรูปแบบการนิเทศภายในที่เป็นระบบ และเข้มแข็ง มีการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง โดยใช้
กระบวนการ PLC ในการขับเคลื่อน 
    มาตรฐานที ่๓ ด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ พบว่า 
               ๓.๑) ครูมีความรู้ ความเข้าใจ ในหลักสูตรสถานศึกษา และหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ (ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช ๒๕๖๐) เป็นอย่างดี ในการจัดกระบวนการจัดการ
เรียนรู้  
              ๓.๒) ครูจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนว Active Learning โดยนักเรียนได้เรียนรู้จากการปฏิบัติจริง 
ได้นำเสนอผลงานด้วยตนเอง สร้างโอกาสให้ผู้เรียนทุกคนมีส่วนร่วมในการจีดการเรียนรู้ จัดกิจกรรมเน้นให้
ผู้เรียนเกิดทักษะในศตวรรษที่ ๒๑ ได้เรียนรู้โดยผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง ฝึกทักษะกระบวนการคิด
ผ่านการปฏิบัติ โดยใช้กระบวนการ PLC 
              ๓.๓) ครูมีความสามารถในการใช้สื่อเทคโนโลยี สารสนเทศในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ อาทิเช่น
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส โควิด-๑๙ มีการส่งใบงาน/แบบฝึก 
ผ่านช่องทางออนไลน์โดยครูประจำชั้น มีการจัดตั้งกลุ่มไลน์  Facebook ในการติดต่อ ตลอดจนครู มี
ความสามารถในการใช้โปรแกรมGoogle Meet และGoogle Zoom ในการปฏิบัติงาน  
              ๓.๔) ครูจัดการเรียนการสอนตามทางไกล DLTV  และใช้ DLIT ตลอดจนภูมิปัญญาท้องถิ่นเป็น
วิทยากรฝึกทักษะอาชีพ ให้นักเรียนมีทักษะชีวิต สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้  
              ๓.๔) ครูใช้นวัตกรรม การวิจัยในชั้นเรียน ในการแก้ปัญหานักเรียนที่มีปัญหาด้านการเรียนรู้ ครบ
ทุกชั้นเรียน คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ 
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ส่วนที่ ๑ 
ข้อมูลพื้นฐานของสถานศึกษา 

 ๑.  ข้อมูลทั่วไป    
       ๑.๑ ชื่อ  สถานศึกษาโรงเรียนบ้านหนองคลอง 
  ที่ตั้ง   เลขที่ -  หมู่ที่ 7, 8  ตำบลป่ามะนาว  อำเภอบ้านฝาง  จังหวัดขอนแก่น   
             รหัสไปรษณีย์  40270  พ้ืนที่ทั้งหมด 1๘ ไร่  ๑  งาน   ๕.๘  ตารางวา       
             โทรศัพท์ 06-3398-9395   โทรสาร - E-mail address : Nongklong10145@gmail.com 
             website :http://School.obec.go.th/area13/bannongklong/index.htm  
       ๑.๒ ชื่อผู้บริหารสถานศึกษา : นางชุติมา  กะริอุณะ วุฒิการศึกษาสูงสุด ปริญญาโท  สาขา วิชาการ    
             บริหารการศึกษา  ดำรงตำแหน่งที่โรงเรียนนี้ตั้งแต่ ๑ พฤศจิกายน 2561  จนถึงปัจจุบัน เป็นเวลา 
             ๒ ปี ๑๑  เดือน 
        ๑.๓ วิสัยทัศน์โรงเรียนบ้านหนองคลอง 
                   จัดการศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา ชุมชนร่วมพัฒนา มีคุณธรรม จริยธรรม   
              น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง รักความเป็นไทย ก้าวไกลสู่ไทยแลนด์ 4.0 
        ๑.๔  อัตลักษณ์ของโรงเรียน 
              “เศรษฐกิจพอเพียง” 
            ๑.๕ เอกลักษณ์ของโรงเรียน 
              “ ยิ้ม ไหว้ ทายทัก ” 
๒. ข้อมูลครูและบุคลากรทางการศึกษา   
       ๒.1 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งหมด 12 คน แยกตามวิชาเอก/และประเภท ดังนี้ 

ที ่ ชื่อ ตำแหน่ง 
วุฒกิารศึกษาสูงสุด/

วิชาเอก 
ประจำชั้น/ 

กลุ่มสาระที่สอน 
หมาย
เหตุ 

๑ นางชุติมา  กะริอุณะ ผู้อำนวยการ ปริญญาโท/บริหารการศึกษา -  
๒ นางสาวมารินทร์  กัสปะ คร ู ปริญญาตรี/ภาษาไทย ประถมศึกษาปีที่๑  
๓. นางสาวทัศนีย์  แสนเจริญสุข คร ู ปริญญาตรี/วิทยาการคอมฯ ประถมศึกษาปีที่๒  
๔. นางพรรณพิมล  มีคำทอง คร ู ปริญญาตรี/เทคโนโลยีและ

นวัตกรรมทางการศึกษา 
ประถมศึกษาปีที่๓  

๕. นางสาวพิกุลศรี  ดิษฐเจริญ ครูผู้ช่วย ปริญญาตรี/ภาษาอังกฤษ ประถมศึกษาปีที่๓  
๖. นางนภาภรณ์  เบ้าคำ คร ู ปริญญาตรี/คณิตศาสตร์ ประถมศึกษาปีที่๔  
๗. นางอรุณี  ฮาตแสนเมือง คร ู ปริญญาโท/บริหารการศึกษา ประถมศึกษาปีที่๕  
๘. นางมะลิวรรณ  แก้วมาตย์ คร ู ปริญญาโท/บริหารการศึกษา ประถมศึกษาปีที่๖  
๙. นายเพิ่ม  เบ้าคำ คร ู ปริญญาตรี/เกษตร ประถมศึกษาปีที่๖  

๑๐. นางสุจิตตรา  วงษ์ธานี พนักงานราชการ ปริญญาตรี/บรรณารักษ์
ศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์ 

อนุบาล ๑,๓  

๑๑. นางสาวกัญภร  ขันถม ครูอัตราจ้าง ปริญญาตรี/คณิตศาสตร์ อนุบาล ๒  
๑๒. นางสาวธนศิริ  ภูมิแจดำ ธุรการโรงเรียน ปริญญาตรี/ภาษาอังกฤษ - - 
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ประเภท 
บุคลากร 

เพศ วุฒิการศึกษา อายุเฉลี่ย ประสบการณ์ใน
ตำแหน่ง 

ชาย หญิง 
ต่ำกว่า 
ป.ตร ี

ป.ตร ี
สูงกว่า   
ป.ตร ี

น้อยกว่า     
30  ป ี

30 – 50 
มากกว่า 
50  ป ี

น้อยกว่า 
10 ป ี

10 – 
20 

 มากกว่า 
20  ป ี

ผู้อำนวยการ   - 1 - - 1 - - 1 - 1 - 
รองผู้อำนวยการ  - - - - - - - - - - - 
ข้าราชการครู  1 7 - 6 2 2 - 6 ๒ - 6 
พนักงานราชการ(ครู) - 1 - 1 - - 1 - - 1 - 
ครูอัตราจ้าง   - 1 - 1 - - 1 - - 1 - 
พ่ีเลี้ยงเด็ก/
ลูกจ้าง 

- - - - - - - - - - - 

ธุรการโรงเรียน - 1 - 1 - 1 - - - 1 - 
รวม 1 11 - 9 3 3 2 7 1 5 6 

 
๓ ข้อมูลนักเรียน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ (๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๓) 
    ๓.๑  จำนวนนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๓  ทั้งหมด  ๑๒๗ คน แยกเป็น  
   

 

ชั้น จำนวน 
วันที่จัดการเรยีน

การสอน 

รายการ  

หมายเหตุ 
จำนวน
นักเรียน 

(คน) 

จำนวน
ห้องเรียน 

(ห้อง) 

จำนวนครู 

ระดับปฐมวัย (๒๐๐)  ครูไม่ครบชั้น 
อนุบาล ๑  ๔ 1 ๒ สอนรวมชั้น  

อนุบาล 1,3  อนุบาล ๒  ๑๐ 1 
อนุบาล ๓  ๙ 1 

รวม  2๓ ๓ ๒ (ครู 1 : เด็ก 12) 
ระดับประถมศึกษา (๒๐๐)  ครูครบชั้น 

ประถมศึกษาปีที่ ๑  ๑๔ 1 1  
ประถมศึกษาปีที่ ๒  ๑๘ 1 ๑  
ประถมศึกษาปีที่ ๓  ๑๔ 1 ๒  
ประถมศึกษาปีที่ ๔  ๒๒ 1 1  
ประถมศึกษาปีที่ ๕  ๑๔ 1 1  
ประถมศึกษาปีที่ ๖  ๒๒ 1 ๒  

รวม  ๑๐๔ ๖ ๘ (ครู ๑ : เด็ก ๑๓) 
รวมทั้งสิ้น  ๑๒๗ ๙ ๑๐  
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   ๓.2 จำนวนนักเรียนที่มีลักษณะพิเศษ   

รายการ จำนวน (คน ) คิดเป็นร้อยละ 
1 นักเรียนที่มีความบกพร่องเรียนร่วม   27 ๒๑.๒๖ 
2 นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ    7 ๕.๕๑ 
3 นักเรียนปัญญาเลิศ  ๑๐ ๗.๘๗ 
4 นักเรียนที่ต้องการความช่วยเหลือ(ยากจน, ด้อยโอกาส ฯลฯ)   1๑0 ๘๖.๖๑ 

  ๓.3 จำนวนนักเรียนด้านอ่ืน ๆ           

รายการ จำนวน (คน) 
คิดเป็นร้อยละของ

จำนวนนักเรียนทั้งหมด 
1. นักเรียนตกซ้ำชั้น  - - 
2. นักเรียนที่ขาดเรียนมากกว่า 30  วันตลอดปีการศึกษา   - - 
3. นักเรียนออกกลางคัน    - - 
4. นักเรียนที่มีความบกพร่อง 27 ๒๑.๒๖ 

 4.1 ด้านการอ่าน 27 ๒๑.๒๖ 
4.2  ด้านการเขียน 27 ๒๑.๒๖ 
4.3 ด้านการอ่านและการเขียน 27 ๒๑.๒๖ 

5. อ่ืน ๆ  (ระบุ)....................................... - - 
 
    ๓.๔  จำนวนห้อง 
 

ที ่ ประเภทห้อง จำนวน หมายเหตุ 
๑. ห้องเรียนปฐมวัย ๓ สภาพการใช้งาน พอใช้ 
๒. ห้องเรียนประถมศึกษา ๖ สภาพการใช้งาน ดี 
๓. ห้องคอมพิวเตอร์ ๑ สภาพการใช้งาน พอใช้ 
๔. ห้องพยาบาล ๑ สภาพการใช้งาน พอใช้ 
๕. ห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ ๑ สภาพการใช้งาน ปรับปรุง 

.๖. อาคารร้านค้าสหกรณ์ในโรงเรียน ๑ สภาพการใช้งาน ปรับปรุง 
๗. โรงเรือนเลี้ยงกบ/เลี้ยงปลา ๑ สภาพการใช้งาน พอใช้ 
๘. โรงเพาะเห็ด ๑ สภาพการใช้งาน พอใช้ 
๙. โรงอาหาร ๑ สภาพการใช้งาน ดี 
๑๐. ห้องประชุมสังวร พานิล ๑ สภาพการใช้งาน ดี 
๑๑. ห้องประชุมโรงเรียนบ้านหนองคลอง ๑ สภาพการใช้งาน ดี 
๑๒. ห้องสมุด ๑ สภาพการใช้งาน ดี 
๑๓. ห้องจริยะ ๑ สภาพการใช้งาน พอใช้ 

รวม ๒๐  
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 ๓.๕  จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา 
  

ที ่ ระดับการศึกษา 
จำนวน
นักเรียน 

(คน) 

จำนวนผู้สำเร็จ
การศึกษา  

(คน) 

คิดเป็นร้อยละ 
 

หมายเหตุ 

๑. ปฐมวัย (อนุบาล ๓)  ๙ ๙ ๑๐๐  
๒. ประถมศึกษา (ประถมศึกษาปีที่ ๖) ๒๒ ๒๒ ๑๐๐  

รวม ๓๑ ๓๑ ๑๐๐  

   ๓.๖ นักเรียนที่มีผลงานและทำชื่อเสียงให้โรงเรียน ปีการศึกษา 25๖๓ 

            รางวัลที่ได้รับระดับเขตพื้นที่การศึกษา 
ชื่อ-สกุล กิจกรรม ระดับของรางวัล 

นักเรียนปกติ  
ระดับปฐมวัย 
1.ด.ญ.สุพิชญา วงษ์ธาน ี
2.ด.ญ.ณัฏฐิดา อรุณศร ี   
3.ด.ญ.วลิาวัลย์ ขันทอง           
ระดับ ป. ๑-๓ 
4.ด.ญ.ศุภานันท์ ปานา 
5.ด.ญ. 
ระดับ ป.1-6 
6.ด.ญ.เชษฐสุดา หารเพชร 
7.ด.ญ.ทัศวรรณ ชาลีน้อย 
 

๘. ด.ญ.กัญญาภรณ์  แดดแท่ง 
๙. ด.ญ.ภาสินี  ละล ี
๑๐. ด.ญ. สุรีรัตน์  บัวศร ี
 

 
 
    
 ➢การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะกระดาษ 
 
    
 
  ➢ประติมากรรม ป.๑-๓ 
 
 
 ➢การสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติดป. 4-6 
 
 
  ➢การทำหนังสือเล่มเล็ก ป.๔-๖ 

 
 
 
➢เหรียญทอง 
 
 
 
➢เหรียญทอง 
 
 
➢เหรียญทอง 
 
 
➢เหรียญทอง 
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(ต่อ) 
 

ชื่อ-สกุล กิจกรรม ระดับของรางวัล 

๑1.ด.ญ.พรสุวรรณ  โชติกีรติเวช 
๑2.ด.ญ.พรนภา  งามบุ่งค้า  
๑3.ด.ญ.ขวัญชนก  วงษ์ธาน ี
๑๔.ด.ช.วงศกร  จันทร์อุป 
๑๕.ด.ญ.พิจิตตรา  จันโท 
๑๖.ด.ญ.พินนภา  แสนขันธ์ 
เด็กพิเศษ 
๑๗.ด.ช.อภิลักษณ์  บุปผาเดช 
 

 
  ➢ประติมากรรม ป.๔-๖ 
 
 ➢ศิลป์สร้างสรรค์ ป.๔-๖ 
 ➢การวาดภาพระบายสี ป.๔-๖ 
 ➢การคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.๔-๖ 
 
 ➢การวาดภาพระบายสี ป.๑-๖ 
 

 
➢เหรียญเงิน 
 
➢เหรียญเงิน 
➢เหรียญเงิน 
➢เหรียญทองแดง 
 
➢เหรียญทอง 
 

 
 ๓.๗   ข้อมูลสภาพชุมชนโดยรวม   

สภาพชุมชนโดยรวม จำนวน ร้อยละ หมายเหตุ 
การศึกษาของผู้ปกครอง (N=จำนวนนักเรียนทั้งหมด) 
 ประถมศึกษา ๗0 ๖๗.๓๑  
 มัธยมศึกษา ๒๖ ๒๕.๐๐  
 อนุปริญญา ๕ ๔.๘๑  
 ปริญญาตรี 3 ๒.๘๘  
 สูงกว่าปริญญาตรี - -  
อาชีพหลักของผู้ปกครอง (N=จำนวนนักเรียนทั้งหมด) 
 รับราชการ/รัฐวิสาหกิจ 3 ๒.๘๘  
 ค้าขาย 1๐ ๙.๖๒  
 เกษตรกรรม 55 ๕๒.๘๘  
 รับจ้าง ๓6 ๓๔.๖๒  
ศาสนาที่ผู้ปกครองส่วนใหญ่นับถือ (N=จำนวนนักเรียนทั้งหมด) 
 พุทธ 1๐๔ 100  
 อ่ืนๆ - -  
รายได้โดยเฉลี่ยของผู้ปกครอง (คนต่อปี) (N=จำนวนนักเรียนทั้งหมด) 
 ต่ำกว่า 50,000 บาท ๙๖ ๙๒.๓๑  
 50,001-100,000 บาท ๕ ๔.๘๑  
 100,001-200,000 บาท ๓ ๒.๘๘  
 มากกว่า 200,000 บาท - -  
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ส่วนที่ ๒ 
รายงานผลการประเมินตนเองตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  

 
๒.๑ ผลการประเมินมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับปฐมวัย 
  ๒.๑.๑ มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของเด็ก 
  ๑) ระดับคุณภาพ ดีเลิศ    

๒) วิธีการพัฒนา ข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ ที่สนับสนุนผลการประเมินตนเอง 

 (๑) วิธีการพัฒนา   
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของเด็ก 
 2.1.1 การพัฒนาด้านร่างกาย  โรงเรียนได้ดำเนินการพัฒนาผู้เรียนโดยการจัดประสบการณ์การ
เรียนรู้แบบบูรณาการตามหน่วยการเรียนรู้โดยยึดผู้เรียนเป็นสำคัญ  จัดกิจกรรมตามตารางประจำวันเพ่ือให้
ผู้เรียนมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงและมีพัฒนาการตามวัย  ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้แสดงออกทางด้านร่างกายตาม
ความถนัดและความสนใจจัดช่วงเวลาให้เด็กได้นอนหลับพักผ่อนอย่างพอเพียง  วันละประมาณ  2-3  ชั่วโมง  
ปลูกฝังให้ผู้เรียนสนใจกิจกรรมการออกกำลังกาย  โดยจัดประสบการณ์ในลักษณะการบูรณาการตามหน่วยการ
เรียน  จัดอาหารกลางวันและอาหารเสริม(นม) ให้เด็กครบทุกวัน  มีการชั่งน้ำหนักและวัดส่วนสูง  มีการตรวจ
สุขภาพผู้เรียน  มีการแปรงฝันหลังอาหาร  การล้างมือก่อนและหลังรับประทานอาหาร  กิจกรรมสุขภาพ
อนามัยตนเอง  มีการทดสอบสมรรถภาพทางกาย  จัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬากลุ่ม  มีการจัดกิจกรรมด้าน
ดนตรีและการเคลื่อนไหว  ออกกำลังกาย  กายบริหารหน้าเสาธง  กิจกรรมกลางแจ้ง      การจัดบอร์ดให้
ความรู้เรื่องสิ่งเสพติดให้โทษ  กิจกรรมการเรียนรู้นอกโรงเรียน  โดยการเชิญเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในตำบลมา
ให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันตนเองให้ปลอดภัยจากสภาวะเสี่ยงต่อโรค  อุบัติเหตุ  ภัยและสิ่งเสพติด  กา ร
ตรวจความสะอาดของร่างการ  ผม  เล็บมือก่อนเข้าห้องเรียนทุกวัน  และมีการประเมินพัฒนาการด้านร่างกาย
ของผู้เรียนเป็นรายบุคคล   
 2.1.2 การพัฒนาการด้านอารมณ์  โรงเรียนได้พัฒนาและส่งเสริมผู้เรียนให้มีลักษณะพฤติกรรมที่
แสดงออกทางอารมณ์  จิตใจและความรู้สึกที่เหมาะสมกับวัย  มีการดำเนินโครงการ/กิจกรรมส่งเสริม
พัฒนาการด้านอารมณ์  จิตใจ  อย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่องให้ผู้เรียนมีความม่ันใจในตนเอง  กล้าแสดงออก  ร่า
เริงแจ่มใส  ควบคุมอารมณ์ของตนเองได้  ชื่นชมศิลปะดนตรีการเคลื่อนไหวและรักธรรมชาติ  ผู้เรียนได้ทำ
กิจกรรมศิลปะที่หลากหลายโดยบูรณาการในการเรียนรู้ตามหน่วยต่าง ๆ  ฝึกทำงานศิลปะอย่างมีขั้นตอน  ทำ
ให้ผลงานศิลปะสวยงามและมีความคิดสร้างสรรค์เป็นของตนเอง  เมื่อทำงานเสร็จแล้วครูก็จะนำผลงานของ
ผู้เรียนมาจัดแสดงเพ่ือเสริมสร้างความภาคภูมิใจในผลงานของตนเอง  ทั้งยังส่งเสริมแรงกระตุ้นด้วยการชื่นชม  
ยกย่อง  ให้กำลังใจ  ในการทำงานทำกิจกรรมต่าง ๆ  เพื่อให้ผู้เรียนได้มีความมุ่งมั่นในการทำงาน  อีกท้ังเน้นที่
กริยามารยาท  การเดิน  การไหว้  การแสดงความเคารพผู้ใหญ่ตามความเหมาะสม 
 2.1.3 การพัฒนาการด้านสังคม ครูผู้สอนดำเนินการจัดประสบการณ์เชิงบูรณาแบบมอนเทสซอริ  
เพ่ือส่งเสริมให้ผู้เรียนมีพฤติกรรมแสดงออกด้านสังคมได้อย่างเหมาะสมกับวัย  ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมใน
ห้อง  การกราบ  การอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนในสังคม  และการรักการทำงาน  เพราะเป็นพื้นฐานที่สำคัญสำหรับผู้เรียน
การอยู่ร่วมในสังคมต่อไป  โดยจัดให้ผู้เรียนได้ทำงานด้วยวิธีการที่หลากหลาย  ทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน  
ส่งเสริมการเรียนรู้ตามระบอบประชาธิปไตย  ผู้เรียนจะได้ลงคะแนนเลือกหัวหนาห้อง  ผลัดกันเป็นผู้นำ  ผู้ตาม  
และร่วมกันคิดข้อตกลงในห้องของตนเอง  และสามารถปฏิบัติตามได้อย่างสร้างสรรค์ 
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2.1.4 การพัฒนาด้านสติปัญญา โรงเรียนส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้มีพัฒนาการด้านสติปัญญา  
โดยจัดประสบการณ์การเรียนการสอนที่ส่งเสริมพัฒนาทักษะการคิดอย่างหลากหลาย  มีความคิดรวบยอด
เกี่ยวกับสิ่งต่าง ๆ  สนใจสิ่งรอบตัว  ผู้เรียนได้ฝึกทักษะทางภาษา  และกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และ
คณิตศาสตร์  ด้วยการทดลอง  สำรวจ โดยผ่านกระบวนการแก้ปัญหา  ทดลองปฏิบัติ  ทำให้ผู้เรียนคิด
แก้ปัญหาได้เหมาะสมกับวัย  และเกิดจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์  สนับสนุนให้ผู้เรียนมีนิสัยรักการอ่าน  
โดยจัดให้มีมุมหนังสือ  มีหนังสือนิทานเสริมประสบการณ์ไว้ในห้องเรียน  ผู้เรียนได้เข้าห้องสมุดของโรงเรียน  
ฟังนิทานจากครูและเลือกหนังสืออ่านตามความสนใจเป็นประจำทุกสัปดาห์  และสามารถขอยืมหนังสือจาก
โรงเรียนกลับบ้านไปอ่านกับคุณพ่อคุณแม่ได้ 
ผลการดำเนินงาน 

1 ร้อยละ ๙๑.๓๐  เด็กมีพัฒนาการด้านร่างกายแข็งแรง มีสุขนิสัยที่ดี และดูแลความปลอดภัยของ
ตนเองในระดับดีขึ้นไป 

2 ร้อยละ ๙๑.๓๐ เด็กมีพัฒนาการด้านอารมณ์ จิตใจ ควบคุม และแสดงออกทางอารมณ์ได้ใน
ระดับดีข้ึนไป  

3 ร้อยละ๑๐๐  เด็กมีพัฒนาด้านสังคม ช่วยเหลือตนเอง และเป็นสมาชิกที่ดีของสังคมในระดับดี
ขึ้นไป  

4 ร้อยละ๘๖.๙๖ เด็กมีพัฒนาการด้านสติปัญญา สื่อสารได้ มีทักษะการคิดพ้ืนฐาน และแสวงหา
ความรู้ไดใ้นระดับดีขึ้นไป   

 (๒)  ข้อมูล เอกสาร หลักฐาน ที่สนับสนุนผลการประเมินตนเอง 
1)  ข้อมูลนักเรียนรายบุคคล 

 2)  ผลการประเมินพัฒนาการผู้เรียนทั้ง 4 ด้าน 
 3)  แบบประเมินพัฒนาการผู้เรียนทั้ง 4 ด้าน 
 4)  แบบวิเคราะห์นักเรียนรายบุคคล 
 5)  โครงการกิจกรรม/ รายงานโครงการกิจกรรม 
 6)  แบบบันทึกการตรวจสุขภาพ แบบบันทึกการช่างน้ำหนัก-ส่วนสูง/การดื่มนม/การแปรงฟัน 
 7)  รูปภาพกิจกรรม 
 ๘)  แผนปฏิบัติการประจำปี   

(๓) จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา  และแผนการพัฒนาคุณภาพให้สูงขึ้น 
   3.1 จุดเด่น  โรงเรียนมีการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการแบบมอนเตสซอรี 
(Montessori )ทำให้สามารถพัฒนาคุณภาพของเด็กได้เพราะ เป็นการจัดการเรียนการสอนที่คำนึงถึงเด็กเป็น
สำคัญ เด็กเรียนรู้จากการปฏิบัติจริงสนองตอบตามความสนใจ ความต้องการ และความมุ่งม่ันตั้งใจเรียนรู้ของ
เด็กเป็นรายบุคคลและความแตกต่างระหว่างบุคคล แก้ไขข้อผิดพลาดด้วยตนเอง และวิเคราะห์เพ่ือแสวงหา
วิธีการที่ดีท่ีสุดเกิดการเรียนรู้ด้วยตนเอง ด้วยความอิสระ เรียนรู้ผ่านจิตซึมซับสิ่งแวดล้อมรอบ ๆ ตัว อย่างมี
สมาธิ มีวินัยในตนเอง เกิดการพัฒนาทุก ๆ ด้านไปในเวลาเดียวกัน 
   3.2 จุดควรพัฒนา ควรดำเนินโครงการที่ส่งเสริมให้ครูมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับกิจกรรม
ที่ส่งเสริมพัฒนาการ ด้านร่างกาย และด้านอารมณ์ จิตใจของเด็ก เพ่ือให้ครูนำไปจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตาม
กิจกรรมหลักของโรงเรียน หรือจัดโครงการเพ่ิมเติม รวมทั้งสามารถนำความรู้มาวิเคราะห์ปัญหา และทำวิจัย
เพ่ือหาแนวทางส่งเสริมพัฒนาการให้กับเด็ก 
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 3.3 แผนการพัฒนาคุณภาพที่ยกระดับให้สูงขึ้น 
 1) จัดหาสื่อเพ่ือพัฒนาประสบการณ์ผู้เรียนที่เน้นทักษะกระบวนการคิดในรูปแบบที่หลากหลาย 
 2) จัดทำโครงการ/กิจกรรมที่ส่งเสริมให้ครูมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับกิจกรรมที่ส่งเสริมพัฒนาการ 
ด้านร่างกาย และด้านอารมณ์ จิตใจของเด็ก เพ่ือให้ครูนำไปจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามกิจกรรมหลักของ
โรงเรียน 
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๒.๑.๒ มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ 
๑) ระดับคุณภาพ .ยอดเยี่ยม      
๒) วิธีการพัฒนา ข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ ที่สนับสนุนผลการประเมินตนเอง 

  (๑) วิธีการพัฒนา   

๒.๑ มีหลักสูตรสถานศึกษาที่ยืดหยุ่น และสอดคล้องกับหลักสูตร การศึกษาปฐมวัย โรงเรียนบ้าน
หนองคลองได้จัดทำหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2562 ตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย 
พุทธศกัราช 2560 โดยผ่านการเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษา ผู้แทนครู ผู้แทน ผู้ปกครอง ผู้แทน
ชุมชนและผู้ทรงคุณวุฒิ มีการนำผลการวิเคราะห์ ความพึงพอใจของผู้ปกครองมาใช้ในการพัฒนาหลักสูตร
สถานศึกษาปฐมวัย โดยหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัยมีความสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย 
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ 12 ประการ สาระการ เรียนรู้รายปี จัดประสบการณ์สร้างบรรยากาศการเรียนรู้ มีสื่อ
และแหล่ง การเรียนรู้ การประเมินพัฒนาการและการบริหารจัดการหลักสูตร มี ความเชื่อมโยงและสอดคล้อง
กับการจัดการศึกษาปฐมวัย มีการนิเทศ กำกับ ติดตาม ตรวจสอบประเมินการใช้หลักสูตร โดยมีผลการ
ประเมิน การใช้หลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2562 คิดเป็นร้อยละ 92.18 

๒.๒ จัดครูครบชั้นเรียน 
 โรงเรียนบ้านหนองคลองมีครูที่ไม่ได้จบปฐมวัยแต่มีประสบการณ์ในการสอนจำนวน 2 คน คิดเป็นร้อย
ละ 100  ทางโรงเรียนจึงมีการจัดให้มีการอบรมเพ่ือเพ่ิมพูน ความรู้และประสบการณ์ ให้ครูมีความชำนาญใน
การสอนเด็กปฐมวัย อย่างต่อเนื่อง โดยแบ่งการพัฒนาตนเองของครูออกเป็น 4 ด้าน คือ 

 1) ด้านวิชาชีพ โดยจัดให้ครูเข้ารับการอบรมด้านวิชาชีพ เพ่ือ นำความรู้ไปพัฒนาตนเอง พัฒนางาน
และพัฒนาองค์กรอย่างต่อเนื่อง  

2) ด้านภาษาอังกฤษ จัดให้ครูเรียนภาษาอังกฤษ 
 3) ด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี จัดให้ครูได้เรียน คอมพิวเตอร์เพ่ือเป็นการนำไปใช้พัฒนาการ

เรียนการสอนของเด็ก  
4) ด้านคุณธรรม จริยธรรม โดยมีการแบ่งให้เข้ารับการอบรม ตามศาสนาที่ตนเองนับถือ ซึ่งการอบรม

นั้นแบ่งออกเป็นทั้งการอบรมภายนอกสถานศึกษานอกจากนี้ยังมีการส่งเสริม สนับสนุน ให้ครูได้เข้าร่วมการ
ประกวดครูดีเด่นระดับจังหวัด ระดับภาค สร้าง ความภาคภูมิใจให้กับตัวครูและนำชื่อเสียงมาสู่โรงเรียน ซึ่งจัด
โดย โครงการพัฒนาบุคลากร มีผลการดำเนินการคิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ 
  ๒.๓. มีการพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความรู้ ความสามารถในการ วิเคราะห์และออกแบบหลักสูตร
สถานศึกษา ส่งเสริมให้ครูมีทักษะในการจัดประสบการณ์และการประเมิน พัฒนาการเด็ก โดยการจัดอบรมเชิง
ปฏิบัติการต่างๆร่วมกับเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 

๒.๔ จัดสภาพแวดล้อมและสื่อเพ่ือการเรียนรู้ อย่างปลอดภัยและเพียงพอ โรงเรียนได้จัดสิ่งอำนวย
ความสะดวกที่จำเป็นซึ่งเอ้ือประโยชน์  และอำนวยความสะดวกต่อการพัฒนาเด็ก  ทั้งด้านร่างกาย  อารมณ์
และจิตใจ  สังคม  และสติปัญญา คือ จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ อย่างมีคุณภาพและ
จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการเพ่ือการจัดการเรียนรู้    จัดให้มีอุปกรณ์  ของ
เล่น  ของใช้  เครื่องนอน  เครื่องอำนวยความสะดวกต่าง ๆ ให้พอเพียงกับเด็ก  โดยจัดให้เหมาะสม  สะอาด  
ปลอดภัย  ให้มีมุมหนังสือที่จำเป็นต่อพัฒนาการของเด็ก  ให้เพียงพอและเหมาะสมกับวัย  จัดให้มีเครื่องเล่น
สนาม  เครื่องเล่นน้ำ  เล่นทราย  ที่เหมาะสมปลอดภัย  จัดให้มีพ้ืนที่สำหรับแปรงฟัน  ล้างมือ  ทำความสะอาด
ร่างกาย  ห้องน้าห้องส้วม  พร้อมอุปกรณ์ที่จำเป็นและเหมาะสมกับเด็ก มีหลักสูตรปฐมวัยที่ยืดหยุ่นและ
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สอดคล้องกับหลักสูตรสถานศึกษาเป็นรูปแบบการจัดประสบการณ์ที่ก่อให้เกิดการเตรียมความพร้อม  เน้นการ
เรียนรู้ผ่านการเล่นและการลงมือปฏิบัติด้วยตนเอง   

๒.๕.โรงเรียนกำหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาที่สอดคล้องกับ มาตรฐานการศึกษาปฐมวัย
และอัตลักษณ์ของสถานศึกษาสนับสนุนการจัดประสบการณ์เพ่ือพัฒนาครูอย่างเพียงพอและทั่วถึง มีการ
กำหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาที่สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาปฐมวัย  และอัตลักษณ์ที่
สถานศึกษากำหนด  มีการจัดทำแผนการจัดประสบการณ์ที่สอดคล้องกับมาตรฐานตามหลักสูตรการศึกษา
ปฐมวัย  มีการประเมินผลตรวจสอบคุณภาพภายในสถานศึกษา  ติดตามผลการดำเนินงานและจัดทำรายงาน
ผลการประเมินตนเองประจำปี  มีการนำผลการประเมินไปปรับปรุงพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา  โดยทุกฝ่ายมี
ส่วนร่วม  พร้อมทั้งรายงานผลการประเมินตนเองให้หน่วยงานต้นสังกัดอย่างต่อเนื่อง 

   2.2 ข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ ท่ีสนับสนุนผลการประเมินตนเอง 

         ๒)  ข้อมูล เอกสาร หลักฐาน ที่สนับสนุนผลการประเมินตนเอง 

     แผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา  แผนปฏิบัติการประจำปี  แผนการจัดการเรียนรู้  เกียรติ
บัตร โล่รางวัล  ภาพถ่าย  ผลงาน/ชิ้นงานของครูและนักเรียน (ท่ีโรงเรียน)  หนังสือราชการ บันทึก
การแสดงความชื่นชม  ภาพการปฏิบัติงานที่มีคุณภาพของครู นักเรียน ผลการวิเคราะห์เด็กรายบุคคล  
แผนการจัดประสบการณ์/ผลการจัดประสบการณ์  รายงานกิจกรรม   

 3.1 จุดเด่น  
  ๓.๑.๑) มีหลักสูตรครอบคลุมพัฒนาการทั้ง 4 ด้าน สอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่น 
  ๓.๓.๒) การจัดสิ่งอำนวยความสะดวกให้บริการด้านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ อุปกรณ์เพ่ือสนับสนุน
การจัดประสบการณ์ครูได้รับการพัฒนาด้านวิชาชีพ  

3.2 จุดที่ควรพัฒนา   
1. ส่งเสริมให้ครูมีความเชี่ยวชาญด้านการจัดประสบการณ์การสอนปฐมวัยและศักยภาพในการใช้
ภาษาอังกฤษ 
2. จัดทำคู่มือประกันคุณภาพของสถานศึกษา เพ่ือแนะนำแนวทาง และสร้างความเข้าใจให้แก่ ครูใน
การดำเนินการประกันคุณภาพการศึกษาให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น 

  
3.3 แผนการพัฒนาคุณภาพที่ยกระดับให้สูงขึ้น 
 1. ส่งเสริมให้บุคลากรพัฒนาศักยภาพด้านการใช้ภาษาอังกฤษ เพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงรูปแบบ 
การสอนที่เป็นระบบสองภาษาในอนาคต ตามกระแสของการเปลี่ยนแปลงของการจัดการศึกษาใน ปัจจุบันทั้ง
ในระดับปฐมวัย  

  2. จัดทำคู่มือประกันคุณภาพของสถานศึกษา เพื่อแนะนำแนวทาง และสร้างความเข้าใจให้แก่ ครูใน
การดำเนินการประกันคุณภาพการศึกษาให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น 
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มาตรฐานที่ 3  การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นสำคัญ 
 1. ระดับคุณภาพ: ดีเลิศ  
2. วิธีการพัฒนา ข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ ที่สนับสนุนผลการประเมินตนเอง 
 2.1 วิธีการพัฒนา  

โรงเรียนจัดการศึกษาปฐมวัยมุ่งเน้นความสำคัญของการพัฒนาการในทุก ๆ ด้าน  ทั้งทางด้านร่างกาย   
อารมณ์จิตใจ   สังคม และสติปัญญา  มีความรู้  คุณธรรม  จริยธรรม  และวัฒนธรรมในการดำรงชีวิต ซึ่งเป็น
การจัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ  เพ่ือสามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างเป็นสุข  ภายใต้คำ
ว่า  เก่ง  ดี   มีสุข ประสบการณ์ในรูปแบบบูรณาการแบบมอนเตสซอรี เพื่อให้เด็กได้ประสบการณ์ตรง เกิดการ
เรียนรู้และมีการพัฒนาทั้งทางด้านร่างกาย   อารมณ์จิตใจ   สังคม และสติปัญญา ซึ่งสามารถยืดหยุ่นได้ความ
เหมาะสมและสอดคล้องกับหลักสูตรปฐมวัย ทั้งในห้องเรียนและนอกห้องเรียน  มีการใช้สื่อและเทคโนโลยีที่
เหมาะสมกับวัย  จัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่ครอบคลุมพัฒนาการในทุก ๆ ด้านให้เหมาะสมกับวัย ดังนี้ ด้าน
ร่างกาย พัฒนาการเคลื่อนไหวทางร่างกาย เด็กเคลื่อนไหวอย่างเหมาะสมตามจินตนาการเพ่ือให้ร่างกายทุก
ส่วนทั้งกล้ามเนื้อมัดใหญ่มัดเล็กให้ทำงานอย่างมีประสิทธิภาพด้านอารมณ์ จิตใจ เด็กมีพัฒนาการด้านอารมณ์
ความรู้สึกได้อย่างเหมาะสม  รู้จักยับยั้งชั่งใจ รู้จักการรอคอย กล้าแสดงออก ช่วยเหลือแบ่งปันมีความ
รับผิดชอบด้านสังคม   เด็กช่วยเหลือตัวเองในการปฏิบัติกิจวัตรประจำวันได้  มีวินัยในตนเอง เล่นร่วมกับผู้อ่ืน
ได้ มีสัมมาคารวะต่อผู้ใหญ่ด้านสติปัญญา   มีความคิดร่วมยอด รู้จักการแก้ปัญหา สื่อสารและมีทักษะความคิด
พ้ืนฐานแสวงหาความรู้ได้อย่างเหมาะสมตามวัย จั ด ป ระสบ ก ารณ์ ก าร เรี ย น รู้ ที่ ส่ ง เส ริ ม ให้ เด็ ก ได้
ประสบการณ์โดยตรง จากการเรียนผ่านการเล่น โดยลงมือปฏิบัติจริงด้วยตนเองและการเรียนรู้รายกลุ่ม  เพ่ือ
ก่อให้เกิดความมีน้ำใจ  ความสามัคคี  การแบ่งปัน  และการรอคอย  เพ่ือส่งผลให้เด็กเกิดการเรียนรู้ได้อย่ างมี
ความสุข จัดบรรยากาศในชั้นเรียนที่ส่งเสริมความสนใจให้แก่ผู้เรียน  ชั้นเรียนมีบรรยากาศเต็มไปด้วยความ
อบอุ่น  ความเห็นอกเห็นใจ   มีความเอ้ือเผื่อเผื่อแต่ต่อกันและกัน  ซึ่งเป็นแรงจูงใจภายนอกท่ีกระตุ้นให้ผู้เรียน
รักการอยู่ร่วมกันในชั้นเรียน  และปลูกฝังคุณธรรม  จริยธรรม ให้แก่เด็กนักเรียน 
 ห้องเรียนมีบรรยากาศ  แจ่มใส  กว้างขวางพอเหมาะ   มีมุมส่งเสริมประสบการณ์การเรียนรู้  มีการ
ตกแต่งห้องเรียนให้สดใส  และมีสื่อการเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการจัดประสบการณ์การเรียนการสอน การประเมิน
พัฒนาการของเด็กปฐมวัย จากการจัดประสบการณ์การเรียนรู้  และการจัดกิจวัตรประจำวัน   ด้วยเครื่องมือ
และวิธีการที่หลากหลาย เช่น การสังเกต  การสอบถาม  การสำรวจ  และการวิเคราะห์ผลพัฒนาการของเด็ก  
โดยให้ผู้ปกครองมีส่วนร่วม  เพ่ือได้นำผลการประเมินไปพัฒนาศักยภาพของเด็กและพัฒนาการจัด
ประสบการณ์การเรียนรู้ในชั้นเรียนเพ่ือพัฒนาครูอย่างเพียงพอและทั่วถึง มีการกำหนดมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษาที่สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาปฐมวัย  และอัตลักษณ์ที่สถานศึกษากำหนด  มีการจัดทำ
แผนการจัดประสบการณ์ที่สอดคล้องกับมาตรฐานตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย  มีการประเมินผลตรวจสอบ
คุณภาพภายในสถานศึกษา  ติดตามผลการดำเนินงานและจัดทำรายงานผลการประเมินตนเองประจำปี  มีการ
นำผลการประเมินไปปรับปรุงพัฒนาคุณภาพการศึกษา  โดยทุกฝ่ายมีส่วนร่วม  พร้อมทั้งรายงานผลการ
ประเมินตนเองให้หน่วยงานต้นสังกัดอย่างต่อเนื่อง    
 
     2.2 ข้อมูล เอกสาร หลักฐาน ที่สนับสนุนผลการประเมินตนเองผลการพัฒนา   
 จากการจัดกิจกรรมดังกล่าว  เมื่อสิ้นปีการศึกษาโรงเรียนได้ประเมินผลตามแนวทางการประเมิน
คุณภาพตามเกณฑ์ที่ สพฐ. กำหนด ผลปรากฏว่า   
 1) ครูสอนระดับปฐมวัยทุกคนจัดประสบการณ์ท่ีส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการทุกด้านอย่างสมดุลเต็ม
ศักยภาพ กล่าวคือ ครูทั้ง ๒ คน วิเคราะห์ข้อมูลเด็กเป็นรายบุคคล จัดทำแผนการจัดประสบการณ์ได้ระดับดีขึ้น
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ไป และครูทั้ง ๒ คน จัดกิจกรรมที่ส่งเสริมพัฒนาการเด็กครบทุกด้าน ทั้งด้านร่างกาย ด้านอารมณ์ จิตใจ  ด้าน
สังคม และด้านสติปัญญาเต็มศักยภาพ โดยความร่วมมือของพ่อแม่และครอบครัว ชุมชนและผู้เกี่ยวข้อง 
  2) ครูสอนระดับปฐมวัยทุกคนสร้างโอกาสให้เด็กได้รับประสบการณ์ตรง เล่นและปฏิบัติอย่างมี
ความสุข กล่าวคือ ครูทั้ง ๒ คน จัดประสบการณ์ที่เชื่อมโยงกับประสบการณ์เดิม ให้เด็กมีโอกาสเลือกทำ
กิจกรรมอย่างอิสระ ตามความสนใจ ความสามารถ หลากหลายรูปแบบ เด็กได้เล่น ลงมือกระทำ เรียนรู้ และ
สร้างองค์ความรู้ด้วยตนเองอย่างมีความสุข ด้วยการทำโครงงานวิทยาศาสตร์ การจัดการเรียนรู้ตามแนวคิด
มอนเตสเซอรี่ 
  3) ครูสอนระดับปฐมวัยทุกคนจัดบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้ ใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับวัย 
กล่าวคือ  ครูทั้ง ๒ คน จัดห้องเรียนให้สะอาด อากาศถ่ายเท ปลอดภัย จัดพ้ืนที่แสดงผลงานเด็ก พื้นที่มุม
ประสบการณ์ โดยให้เด็กมีส่วนร่วมในการจัดสภาพแวดล้อมในห้องเรียน  และครูทั้ง ๒ คน ใช้สื่อและ
เทคโนโลยีที่่เหมาะสมกับช่วงอายุ ระยะความสนใจของเด็ก 
  4) ครูสอนระดับปฐมวัยทุกคนประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริง และนำผลการประเมินพัฒนาการ
เด็กไป ปรับปรุงการจัดประสบการณ์และพัฒนาเด็ก  ด้วยการประเมินพัฒนาการเด็กจากกิจกรรมและกิจวัตร
ประจำวันด้วยเครื่องมือและวิธีการที่หลากหลาย  โดยผู้ปกครองและผู้เกี่ยวข้องมีส่วนร่วม นำผลการประเมินที่
ได้ไปปรับปรุงการจัดประสบการณ์และพัฒนาเด็ก 
หลักฐาน อ้างอิง 
 แผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา  แผนปฏิบัติการประจำปี  แผนการจัดการเรียนรู้  เกียรติบัตร โล่
รางวัล  ภาพถ่าย  ผลงาน/ชิ้นงานของครูและนักเรียน (ที่โรงเรียน)  หนังสือราชการ บันทึกการแสดงความชื่น
ชม  ภาพการปฏิบัติงานที่มีคุณภาพของครู นักเรียน ผลการวิเคราะห์เด็กรายบุคคล  แผนการจัดประสบการณ์/
ผลการจัดประสบการณ์  รายงานกิจกรรม   

3. จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา และแผนการพัฒนาคุณภาพให้สูงข้ึน 
3.1 จุดเด่น 
1) เด็กมีพัฒนาการการอย่างสมดุล 
2) เด็กเรียนรู้ จากการเล่นและปฏิบัติกิจกรรม 
3) มีบรรยากาศ สภาพห้องเรียนเอื้อต่อการเรียนรู้ประเมินผลเด็กด้วยวิธีการหลากหลาย 

 3.2 จุดที่ควรพัฒนา   
  1. การนำผลสะท้อนการจัดการเรียนการสอนของครู มาเป็นประเด็นในการจัดทำวิจัยในชั้นเรียน เพ่ือ 
พัฒนาผู้เรียน 

 3.3 แผนการพัฒนาคุณภาพที่ยกระดับให้สูงขึ้น 
 1. ส่งเสริมให้ครูจัดกิจกรรมแบบบูรณาการแบบมอนเทสซอรี (Montessori)อย่างต่อเนื่อง เนื่องจากเป็น
การจัดการเรียนการสอนที่คำนึงถึงเด็กเป็นสำคัญ เด็กเรียนรู้จากการปฏิบัติจริงสนองตอบตามความสนใจ 
ความต้องการ และความมุ่งมั่นตั้งใจเรียนรู้ของเด็กเป็นรายบุคคลและความแตกต่างระหว่างบุคคล แก้ไข
ข้อผิดพลาดด้วยตนเอง และวิเคราะห์เพ่ือแสวงหาวิธีการที่ดีที่สุดเกิดการเรียนรู้ด้วยตนเอง ด้วยความอิสระ 
เรียนรู้ผ่านจิตซึมซับสิ่งแวดล้อมรอบ ๆ ตัว อย่างมีสมาธิ มีวินัยในตนเอง เกิดการพัฒนาทุก ๆ ด้านไปในเวลา
เดียวกัน 
 2.  ส่งเสริมให้ครูนำผลสะท้อนการจัดการเรียนการสอนของครู มาเป็นประเด็นในการจัดทำวิจัยในชั้น
เรียน เพื่อพัฒนาผู้เรียน ในรูปแบบกระบวนการ PLC 
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 (๓) จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา  และแผนการพัฒนาคุณภาพให้สูงขึ้น 
3.1 จุดเด่น 
1.เด็กมีพัฒนาการอย่างสมดุล 
2.เด็กเรียนรู้ จากการเล่นและปฏิบัติกิจกรรม 
3.มีบรรยากาศ สภาพห้องเรียนเอื้อต่อการเรียนรู้ประเมินผลเด็กด้วยวิธีการหลากหลาย 

   3.2 จุดที่ควรพัฒนา   
   1. การนำผลสะท้อนการจัดการเรียนการสอนของครู มาเป็นประเด็นในการจัดทำวิจัยในชั้น
เรียน เพื่อ พัฒนาผู้เรียน 

  
  ๓.๓ แผนการพัฒนาคุณภาพที่ยกระดับให้สูงขึ้น 
   1. ส่งเสริมให้ครูจัดกิจกรรมแบบบูรณาการแบบมอนเทสซอรี (Montessori)อย่างต่อเนื่อง 
เนื่องจากเป็นการจัดการเรียนการสอนที่คำนึงถึงเด็กเป็นสำคัญ เด็กเรียนรู้จากการปฏิบัติจริงสนองตอบตาม
ความสนใจ ความต้องการ และความมุ่งมั่นตั้งใจเรียนรู้ของเด็กเป็นรายบุคคลและความแตกต่างระหว่างบุคคล 
แก้ไขข้อผิดพลาดด้วยตนเอง และวิเคราะห์เพ่ือแสวงหาวิธีการที่ดีท่ีสุดเกิดการเรียนรู้ด้วยตนเอง ด้วยความ
อิสระ เรียนรู้ผ่านจิตซึมซับสิ่งแวดล้อมรอบ ๆ ตัว อย่างมีสมาธิ มีวินัยในตนเอง เกิดการพัฒนาทุก ๆ ด้านไปใน
เวลาเดียวกัน 
   2. ส่งเสริมให้ครูนำผลสะท้อนการจัดการเรียนการสอนของครู มาเป็นประเด็นในการจัดทำ
วิจัยในชั้นเรียน เพ่ือพัฒนาผู้เรียน ในรูปแบบกระบวนการ PLC 
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ผลการประเมินมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
การนำเสนอข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ ที่สนับสนุนผลการประเมินตนเอง 

 
 

มาตรฐานที่ ๑  คุณภาพผู้เรียน  

๑. ระดับคุณภาพ  ดีเลิศ      

๒. วิธีการพัฒนา ข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ ที่สนับสนุนผลการประเมินตนเอง 
 ๒.๑ วิธีการพัฒนา กิจกรรม กระบวนการบริหารจัดการ และการจัดการเรียนรู้ที่ส่งผลต่อระดับ
คุณภาพ 
              สถานศึกษามีกระบวนการพัฒนาผู้เรียนด้วยวิธีการที่หลากหลาย โดยนักเรียนได้เรียนรู้เต็มตาม
ศักยภาพของผู้เรียน เริ่มจากการวิเคราะห์ผู้เรียนรายบุคคล เพ่ือเป็นข้อมูลพื้นฐานในการจัดการเรียนรู้ให้เป็นไป
ตามมาตรฐานและตัวชี้วัดของหลักสูตรสถานศึกษา ซึ่งครูได้มีการออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับ
ผู้เรียน โดยยึดการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนว Active Learning มีทั้งรูปแบบการลงมือปฏิบัติจริง แบบ
ร่วมมือกันเรียนรู้ แบบใช้กระบวนการคิดกระบวนการใช้ปัญหาเป็นหลัก และสนองจุดเน้นด้านการอ่านออก 
เขียนได้ คิดเลขเป็น ของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑ และของสำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ผู้เรียนทุกคนได้รับการพัฒนาให้ผู้เรียนทุกคนอ่านออก เขียนได้ คิดเลขเป็น
ตั้งแต่ระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ ๑ สามารถอ่านออก ได้ร้อยละ ๘๐ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒ อ่านได้
ร้อยละ ๙๐ และชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ อ่านได้ ร้อยเปอร์เซ็นต์ ตามนโยบายของต้นสังกัด ครูมีการส่งเสริมให้
ผู้เรียนใช้สื่อเทคโนโลยีประกอบการศึกษาค้นคว้าหาความรู้เพ่ิมเติมทั้งที่อยู่ในโรงเรียนและอยู่ที่บ้าน ตลอดจน
ครูจัดกิจกรรมที่กระตุ้นให้ผู้เรียนมีการศึกษาจากแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น เช่นการพับดอกกุหลาบ
จากใบเตย การทำขนมบัวลอยไข่หวานใบเตย และการปลูกพืชผักสวนครัว รั้วกินได้ เพ่ือให้นักเรียนมีความรู้ 
และทักษะพ้ืนฐาน ตลอดจนมีเจตคติที่ดีต่อการประกอบอาชีพที่สุจริต เป็นต้น จัดกิจกรรมที่เป็นการส่งเสริมให้
นักเรียนได้ใช้ทักษะในการสืบค้นข้อมูลจากแหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน ได้แก่ ห้องสมุด ห้องปฏิบัติการ
วิทยาศาสตร์ ร้านค้าสหกรณ์โรงเรียน สวนมะนาว สวนกล้วย บ่อเลี้ยงกบ บ่อเลี้ยงปลา ตลอดจนโรงเรือนเพาะ
เห็ด นักเรียนได้รับการดูแลเอาใจใส่โดยครูประจำชั้นได้เยี่ยมบ้านนักเรียนทุกคนเพ่ือเก็บข้อมูลนักเรียน
รายบุคคล ในระบบDMCเพ่ือความสะดวกในการบริหารจัดการในระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน  ตลอดจนเพ่ือ
เป็นการแลกเปลี่ยนข้อมูล ความรู้ สร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างครูกับชุมชน มีการวัดและประเมินผลแบบ
บูรณาการอย่างเหมาะสม ครูเน้นการใช้คำถามเพ่ือพัฒนาทักษะการคิดของผู้ เรียน นักเรียนตั้งแต่ชั้น
ประถมศึกษาปีที่ ๓ ได้รับการคัดกรองหาความบกพร่อง ๙ ด้าน เพ่ือจัดกลุ่มในการพัฒนาคุณภาพ ซึ่งนักเรียน
ที่คัดกรองแล้ว ในปีการศึกษา ๒๕๖๓ พบว่ามีความบกพร่องทางด้านการเรียนรู้ ๒๗ คน คิดเป็นร้อยละ 
๒๑.๒๖ ซึ่งนักเรียนกลุ่มนี้ จะได้รับการดูแลช่วยเหลือด้านการศึกษาโดยได้รับการสอนเสริมหลังเวลาเลิกเรียน
วันละ ๑ ชั่วโมง และวันหยุดเสาร์อาทิตย์ โดยครูได้จัดทำแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล(IEP) ที่มีความ
เหมาะสมและตรงตามความต้องการจำเป็นพิเศษของนักเรียน โดยความยินยอม และร่วมมือของผู้ปกครอง  
โดยครูประจำชั้นที่มีเด็กพิเศษ และครูที่เป็นครูการศึกษาพิเศษ เพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้สามารถพัฒนาได้เต็มตาม
ศักยภาพของตนเอง นอกจากนี้ทางโรงเรียนยังได้ดำเนินการส่งเสริม และพัฒนาผู้เรียนให้มีความสามารถในการ
ใช้ เทคโนโลยีในการสืบค้นข้อมูล การสื่อสาร และการสร้างนวัตกรรม ตลอดจนการใช้ อินเทอร์ได้อย่าง
เหมาะสมกับวัย และรู้เท่าทันข้อมูลจากสื่อออนไลน์   นักเรียนมีความรู้ ทักษะในการคิดวิเคราะห์ ส่งผลให้
นักเรียนมีผลการทดสอบระดับชาติ  (NT) และผลการทดสอบระดับชาติขั้น พ้ืนฐาน (O-NET) สูงกว่า
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ระดับประเทศ อย่างต่อเนื่องทุกปี โดยสถานศึกษาได้จัดทำโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน จัดหา
แนวข้อสอบและเทคนิคการทำข้อสอบมาให้ผู้เรียนได้ฝึกคิด ฝึกทำในรูปแบบต่าง ๆ และยังได้ส่งเสริมให้
นักเรียนได้แสดงศักยภาพในการเป็นผู้นำต่าง ๆ เช่น การเป็นพิธีกรในกิจกรรมวันสำคัญต่าง ๆ ของโรงเรียน 
ทั้งนี้โรงเรียนยังได้ปลูกฝังเจตคติที่ดีในการเตรียมความพร้อมในการศึกษาต่อผ่านกิจกรรมแนะแนว  
  นอกจากการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้ เรียนแล้ว โรงเรียนยังได้ส่งเสริมและพัฒนา
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียนด้วยวิธีการที่หลากหลาย คือ ความประพฤติด้านคุณธรรมจริยธรรม 
ค่านิยม และจิตสำนึกตามที่สถานศึกษากำหนด ได้แก่ โครงการค่ายพุทธบุตร โครงการพระสอนศีลธรรมใน
โรงเรียน โครงการโรงเรียนปลอดขยะ โครงการโรงเรียนปลอดบุหรี่ และสารเสพติด กิจกรรมที่สำคัญเกี่ยวกับ
คุณธรรม จริยธรรม กิจกรรมนั่งสมาธิและสวดมนต์ สวดพระธรรมจักรฯ ทุกวันศุกร์ กิจกรรมวันวิสาขบูชา วัน
อาสาฬหบูชา วันมาฆบูชา วันเข้าพรรษา วันออกพรรษา กิจกรรมที่สร้างวัฒนธรรมที่ดีงาม อาทิเช่น กิจกรรม
วันแม่  กิจกรรมน้องไหว้พ่ีพ่ีรับไหว้น้อง เป็นต้น โรงเรียนส่งเสริมให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์วัฒนธรรม
และประเพณีไทย ด้วยการแต่งกายด้วยผ้าพ้ืนเมืองในวันศุกร์ ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีจิตสาธารณะช่วยเหลือผู้อ่ืน 
เข้าใจ เห็นใจ ผู้ที่ได้รับความเดือดร้อน รวมทั้งปฏิบัติตนต่อผู้ อ่ืนด้วยความเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่เสียสละเพ่ือส่วนรวม 
อีกท้ังยังส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถดูแลรักษาสุขภาพกาย สุขภาพจิตของตนเองให้แข็งแรงอยู่เสมอ โดยโรงเรียน
ได้จัดทำโครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ โครงการโรงเรียนสีขาว โครงการครูแดร์ โดยเจ้าหน้าที่ตำรวจจาก
สถานีตำรวจภูธรบ้านฝาง เพ่ือให้ผู้เรียนรู้จักป้องก้นและหลีกเลี่ยงจากสิ่งเสพติดให้โทษ สภาวะเสี่ยงต่อความ
รุนแรง โรคภัย อุบัติเหตุ และปัญหาทางเพศ ไม่เพิกเฉยต่อการกระทำสิ่งที่ไม่ถูกต้อง หรือการกระทำรุนแรงต่อ
เด็ก และสตรี  ในการอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข 
 
 ๒.๒ ข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ ที่สนับสนุนผลการประเมินตนเอง 
      ผลการดำเนินงาน พบว่า 
 ๑) นักเรียนทุกคนมีความสามารถในการอ่าน เขียนภาษาไทย ในระดับดี ตามเกณฑ์สถานศึกษา 
 ๒) นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑-๖ มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน คิดเป็น ร้อยละ ๙๓.๘๘  ตั้งแต่ระดับ  
               ดี ขึ้นไปตามเกณฑ์ท่ีสถานศึกษากำหนด 
          ๓) นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ร้อยละ ๘๘.๘๓ มีความสามารถในการอ่านออกเสียง ในระดับ 
                ดีขึ้นไป  จากแบบทดสอบความสามารถในการอ่าน (Reading Test) ของ สพฐ. 
         ๔) นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑,๒ และ ๓ มีความสามารถในการอ่าน และการเขียนตามนโยบายของ
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑ ในระดับดีขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ 
         ๕) นักเรียนทุกคนมีความสามารถใช้ภาษาอังกฤษแนะนำตนเอง สถานศึกษา และสนทนาอย่างง่าย 
         ๖) นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑-๖ มีพัฒนาการในการเรียนรู้มากขึ้น จะเห็นได้จาก ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของนักเรียนปีการศึกษา ๒๕๖๓ คิดเป็นร้อยละ ๙๓.๘๘ ไดม้ีผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา ตั้งแต่ระดับ
ดีขึ้นไป 
         ๗) นักเรียนทุกคนมีผลงานจากการทำโครงงาน/ผลงานประดิษฐ์ใหม่ และสามารถอธิบายหลักการ    
             แนวคิด ขั้นตอนการทำงาน และปัญหาอุปสรรคของการทำงานได้ 
         ๘) นักเรียนได้รับรางวัลชนะเลิศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพ้ืนที่ ๑ กิจกรรม 
               ➢กิจกรรมการจัดทำหนังสือเล่มเล็กระดับประถมศึกษาปีที่ ๔-๖  (เด็กปกติ) 
         ๙) นักเรียนได้รับรางวัลในการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพ้ืนที่การศึกษาขอนแก่น 
เขต๑ ดังนี้ 

   ๙.๑) รางวัลเหรียญทองกิจกรรมการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะ ติด ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔-๖ 
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   ๙.๒) รางวัลเหรียญทองกิจกรรมประติมากรรม ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑-๓ 
   ๙.๓) รางวัลเหรียญทองกิจกรรมประติมากรรม ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔-๖ 
   ๙.๔) รางวัลเหรียญเงินกิจกรรมศิลป์สร้างสรรค์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔-๖ 
   ๙.๕) รางวัลเหรียญเงินกิจกรรมการวาดภาพระบายสี ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔-๖ 
   ๙.๖) รางวัลเหรียญทองแดงกิจกรรมการคัดลายมือสื่อภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔-๖ 

             ๙.๗) รางวัลเหรียญทองกิจกรรมการวาดภาพระบายสี ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑-๖ 
                 (เด็กพิเศษ) ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ 
        ๑๐) นักเรียนได้รับรางวัลเด็กดีของแผ่นดิน  จำนวน ๕ คน 
        ๑๑) นักเรียนได้รับเกียรติบัตรผ่านการอบรม Be  Internet Awesome 
        ๑๒) นักเรียนได้รับเกียรติบัตรทุกคน ในการเข้าร่วมโครงการโรงเรียนคำพ่อสอน 
        ๑๓) นักเรียนทุกคนสามารถสืบค้นข้อมูลจากอินเทอร์เน็ต และสรุปความรู้ด้วยตนเอง 
        ๑๔) ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 
              สูงกว่าค่าเฉลี่ยระดับชาติ ๒ กลุ่มสาระการเรียนรู้ คือภาษาไทย และคณิตศาสตร์ 
        ๑๕) นักเรียนทุกคนมีคุณธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ นำไปใช้ในชีวิตจริง และนักเรียนทุก   
              คนร่วมกิจกรรมจิตอาสา 
        ๑๖) นักเรียนทุกคนมีความรับผิดชอบ มีวินัย มีภาวะผู้นำ มีจิตอาสา อยู่ร่วมกับคนอ่ืนอย่างมี 
               ความสุข เข้าใจผู้อื่น ไม่มีความขัดแย้งกับผู้อ่ืน  
        ๑๗) นักเรียนทุกคนร่วมโครงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของชุมชนอย่างต่อเนื่อง 
        ๑๘) นักเรียนทุกคนมีส่วนร่วมในกิจกรรมประเพณีของท้องถิ่น  
        ๑๙) นักเรียนร้อยละ ๙๕ มีน้ำหนัก ส่วนสูง ตามเกณฑ์กรมอนามัย และมีสุขภาพแข็งแรง  
        ๒๐) นักเรียนไดเ้ข้าร่วมกิจกรรมชุมนุมฝึกทักษะอาชีพ การทำดอกกุหลาบจากใบเตย จำหน่ายภายใน
โรงเรียน 
        ๒๑) นักเรียนทุกคนไม่เกี่ยวข้องกับสิ่งเสพติด ไม่มีปัญหาการทะเลาะวิวาทในโรงเรียน 
 ๒๒) นักเรียนทุกคนได้รับการเยี่ยมบ้าน และบันทึกข้อมูลในระบบ DMC เพ่ือความสะดวกรวดเร็วในการ
นำข้อมูลมาใช้ ทั้งในระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียน และอ่ืนๆ 
     เอกสาร หลักฐาน แหล่งข้อมูล 
 ➢ มีแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา แผนปฏิบัติการประจำปี แผนการจัดการเรียนรู้ บันทึกหลัง
การสอน เกียรติบัตร โล่รางวัล  ภาพถ่าย  ผลงาน/ชิ้นงานของครูและนักเรียน ผลสอบ O-NET, NT, RT ฯลฯ 
ผลการประเมินความสามารถในการอ่าน และการเขียน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓  หนังสือราชการ บันทึกการ
แสดงความชื่นชม ภาพการปฏิบัติงานที่มีคุณภาพของครู นักเรียน แบบปพ. ต่าง ๆ บันทึกการนิเทศภายใน 
รายงานโครงการ/กิจกรรม ผลการวิเคราะห์ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของโรงเรียน ฯลฯ    -  

๓. จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา และแผนการพัฒนาคุณภาพให้สูงข้ึน 
 ๓.๑ จุดเด่น 
        1) ผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑-๓ มีความสามารถในการอ่าน และการเขียนสูงกว่าค่าเป้าหมายของ 
                เขตพ้ืนที่ และสถานศึกษา คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐   
            2) ผู้เรียนมีค่าเฉลี่ยผลการทดสอบระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน O-NET สูงกว่าระดับประเทศทั้ง ๒ กลุ่ม   
                สาระการเรียนรู้ เป็นอย่างต่ำ ต่อเนื่องทุกปี 
            ๓) ผู้เรียนมีค่าเฉลี่ยการทดสอบระดับชาติ(NT) สูงกว่าระดับชาติทั้ง ๓ ด้าน ในปีการศึกษา ๒๕๖๒ 
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            ๔) ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษามีพัฒนาการสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องทุกปี  
                และผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ อยู่ในระดับดีเยี่ยม และมีค่านิยมที่ดีตลอดจน   
                ยอมรับความคิดเห็น และอยู่ร่วมกันบนความหลากหลายและแตกต่างได้อย่างมีความสุข 
            ๕) ผู้เรียนมีสุขภาวะที่ดีและมีสุนทรียภาพ มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง เป็นไปตามเกณฑ์ท่ีกำหนด 
            ๖) ผู้เรียนมีความสุภาพ อ่อนน้อม เมตตามีจิตสาธารณะ เป็นเอกลักษณ์ของสถานศึกษาเป็นที่ยอมรับ  
                ของชุมชน และได้รับความไว้วางใจจากผู้ปกครองในการส่งบุตรหลานเข้ามาเรียน 
   ๓.๒ จุดที่ควรพัฒนา  
 1) การพัฒนาความสามารถในการคิดคำนวณ คิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ การแก้ปัญหา 
               ให้กับผู้เรียนอย่างจริงจังและต่อเนื่อง 

๒) การพัฒนาความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารให้กับผู้เรียนmทุกระดับชั้น 
๓) ทักษะผู้เรียน ๓R ๘Cs ซึ่งเป็นทักษะของผู้เรียนในศตวรรษท่ี ๒๑ 

 ๓.๓ แผนการพัฒนาคุณภาพที่ยกระดับให้สูงขึ้น 
 3.1)  สถานศึกษาจัดทำแผนงานโครงการ/กิจกรรมเพ่ือพัฒนาความสามารถในการคิดคำนวณ คิด
วิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ และการแก้ปัญหาให้กับผู้เรียนอย่างจริงจังและต่อเนื่อง 
 3.2)  สถานศึกษาจัดทำแผนงานโครงการ/กิจกรรมเพ่ือพัฒนาความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ
เพ่ือการสื่อสารให้กับผู้เรียนอย่างจริงจังและต่อเนื่อง  
           ๓.๓)  สถานศึกษาจัดทำแผนงานโครงการ/กิจกรรมเพ่ือส่งเสริม และพัฒนาทักษะ ด้าน ๓R ๘Cs ซ่ึง
เป็นทักษะของผู้เรียนในศตวรรษท่ี ๒๑ 
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มาตรฐานที่ ๒  กระบวนการบริหารและการจัดการ 
๑. ระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม     
๒. วิธีการพัฒนา ข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ ที่สนับสนุนผลการประเมินตนเอง 
 ๒.๑ กิจกรรม กระบวนการบริหารและการจัดการที่ส่งผลต่อระดับคุณภาพ 
             มีผู้บริหารที่มีวิสัยทัศน์ มีภาวะผู้นำ สามารถปฏิบัติงานตามบทบาทได้อย่างมีประสิทธิภาพ การ
บริหารจัดการสถานศึกษา และพัฒนาผู้เรียนอย่างเป็นระบบ โดยใช้รูปแบบ TEAMS MODEL มีการกำหนด
เป้าหมาย วิสัยทัศน์ พันธกิจ อย่างชัดเจน โดยการวิเคราะห์สภาพปัญหาจากผลการจัดการศึกษาปีที่ผ่านมา 
ด้วยกระบวนการ SWOT Analysis เปิดโอกาสให้บุคลากรทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น และร่วม
สะท้อนผลการจัดการศึกษาในรอบปีการศึกษา  ส่งเสริมกระบวนการ PLC เพ่ือพัฒนารูปแบบการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้สู่คุณภาพผู้เรียนอย่างรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษาในทุกกลุ่มเป้าหมาย ส่งเสริมการดำเนินการ
พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ มีความรู้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกยุคดิจิทัล โดย
ส่งเสริมให้เข้ารับการอบรมรูปแบบออนไลน์ ในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษา และตามความสนใจ
ในช่วงการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส โควิด – ๑๙ จากหน่วยงานองค์กรที่เกี่ยวข้อง และองค์กรอ่ืนๆ ตลอดจน
ส่งเสริมให้ครูได้เข้ารับการอบรมรูปแบบออนไลน์ โดยใช้โปรแกรม Zoom หรือ Google Meet จากหน่วยงาน
ที่จัดขึ้น เพ่ือพัฒนาการปฏิบัติงานในหน้าที่อย่างต่อเนื่อง มีการนำคณะครูศึกษาดูงานเพ่ือเพ่ิมประสบการณ์  
และแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับเพ่ือนๆ ร่วมวิชาชีพ มีการสร้างขวัญและกำลังใจแก่บุคลากรในโอกาสวันสำคัญต่าง ๆ 
ตามความเหมาะสม และจัดให้มีชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) เพ่ือเป็นเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้และนำมาใช้
ในการพัฒนางานและการเรียนรู้ของผู้ เรียนในโรงเรียนอย่างต่อเนื่อง สำหรับการบริหารจัดการข้อมูล
สารสนเทศ ได้มีการบริหารอย่างเป็นระบบ เป็นหมวดหมู่ครอบคลุมข้อมูลสารสนเทศของแต่ละฝ่ายและ
ทันสมัย โรงเรียนได้การจัดเก็บทั้งในรูปแบบของเอกสาร คอมพิวเตอร์ และลงเผยแพร่ไว้ในเว็บไซต์ มีการ
ประชาสัมพันธ์ และนำเสนอผลการดำเนินงานของโรงเรียนผ่านทางจดหมายข่าวอย่างต่อเนื่อง  ด้านการจัด
สภาพแวดล้อม มีการพัฒนาและปรับปรุงอาคารสถานที่ให้น่าอยู่ น่าใช้ โดยมีการปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้ำ ห้อง
ส้วม ทาสีรั้วกำแพงโรงเรียน ปรับสภาพภูมิทัศน์ และอ่ืนๆ โดยการมีส่วนร่วมจากชุมชน ได้มีการดำเนินการ
อย่างต่อเนื่องตลอดปีการศึกษาทำให้มีห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ อาคารเรียนที่มั่นคง มีสิ่งอำนวยความสะดวก
พอเพียง อยู่ในสภาพที่ใช้การได้ดี สะอาด ร่มรื่น เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้ และมีความปลอดภัย  
       ในส่วนของงานการประกันคุณภาพภายใน โรงเรียนได้มีการกำกับ ติดตาม และประเมินผลการบริหาร
และการจัดการศึกษาอย่างเป็นระบบ โดยมีกระบวนการดำเนินงานการติดตามตรวจสอบคุณภาพภายใน
สถานศึกษาที่ชัดเจน ได้มีการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี ๒๕๖๓ โดยผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และดำเนินการตามแผน พร้อมกับการจัดทำรายงานผลของการดำเนินของโครงการ/
กิจกรรมที่ได้ดำเนินการแล้ว มีการดำเนินการตรวจติดตาม ตรวจสอบ โดยมีการติดตามตรวจสอบในส่วนชองวิธี
ปฏิบัติงานของทุกฝ่าย และติดตามตรวจสอบคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียน สรุปผลการตรวจ
ติดตามและประเมินผล ผู้อำนวยการสถานศึกษา ลงนามรับรองรายงานผลการตรวจติดตามคุณภาพภายใน
สถานศึกษา นำปัญหา/ข้อเสนอแนะ จากการตรวจติดตามฯ เข้าประชุมทบทวนเพ่ือป้องกันและแก้ไข อย่าง
ต่อเนื่อง ตลอดจนจัดทำรายงานประจำปีที่เป็นรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา ต่อหน่วยงานต้น
สังกัด และเผยแพร่ต่อสาธารณชน 
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 2.2 ข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ ที่สนับสนุนผลการประเมินตนเอง 
   ผลการดำเนินงาน 

  1) มีการกำหนดเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจที่ชัดเจน สอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษา ความ
ต้องการชุมชน นโยบายรัฐบาล แผนการศึกษาแห่งชาติ โดยผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการดำเนินการ และ
มีการทบทวน ปรับปรุงให้สามารถนำไปใช้จริง และทันต่อการเปลี่ยนแปลง 
  2) มีรูปแบบการบริหารงานแบบการมีส่วนร่วม “TEAMS MODEL” ในการบริหารจัดการคุณภาพ 
                 ของสถานศึกษาที่เป็นระบบ และดำเนินการอย่างต่อเนื่อง  มีความชัดเจนและเกิดประสิทธิภาพ  
                 ส่งผลต่อคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา โดยความร่วมมือของผู้เกี่ยวข้องทุก 
                 ฝ่าย มีการนำข้อมูล ผลการประเมินและผลการจัดการศึกษา มาใช้ในการปรับปรุง พัฒนางาน  
                 อย่างต่อเนื่อง  

  ๓) นักเรียนมีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) สูงกว่าค่าเฉลี่ยระดับชาติ  
       ๒ กลุ่มสาระการเรียนรู้   ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 

            4) นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ มีผลการทดสอบระดับชาติ (NT) ของปีการศึกษา ๒๕๖๒ สูงกว่า
ค่าเฉลี่ยระดับประเทศท้ัง ๒ ด้าน โดยมีค่าเฉลี่ย ๕๕.๑๙  
            ๕) นักเรียนที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ จำนวน ๒๗ คน ได้รับการพัฒนา ตามแผนการจัด 
                 การศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP)  
            ๖) ครูทุกคนได้รับการส่งเสริม สนับสนุนให้ได้รับการอบรม พัฒนาตามมาตรฐานวิชาชีพ และนำ 
                 ความรู้ ทักษะ ประสบการณ์นำมาใช้ในการพัฒนาการปฏิบัติงานในหน้าที่และพัฒนาผู้เรียน 
            ๗) โรงเรียนในโครงการ “การจัดการขยะและสิ่งแวดล้อม”  
            ๘) โรงเรียนในโครงการ “โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ” ระดับเหรียญทอง 
            ๙) โรงเรียนได้รับรางวัล “โรงเรียนวิถีพุทธ” ในระดับเหรียญทอง 
            ๑๐) โรงเรียนจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี ด้านการเงินบัญชี และพัสดุ ประจำปีงบประมาณ  
                   พ.ศ. ๒๕๖๒  ในระดับ “ดี” 
           ๑๑) โรงเรียนร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และได้รับงบประมาณสนับสนุนกิจกรรมเพ่ือสุขภาพ จาก 
                   สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ 
           ๑๒) โรงเรียนได้ส่งเสริมสนับสนุน การดำเนินงานด้านศาสนา ศิลปและวัฒนธรรม  
                    “เป็นองค์กรคุณธรรมต้นแบบ” 
           ๑๓) โรงเรียนในโครงการ ITFE (Innovation Thai for Education) เพ่ือยกระดับคุณภาพการศึกษา  
                 จังหวัดขอนแก่น 
           ๑๔) โรงเรียนสถานศึกษาสีขาว 
           1๕) ครูทุกคนได้รับการส่งเสริมให้มีความรู้ ประสบการณ์ จากการจัดชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ  
                   (PLC) เพ่ือนำความรู้ แนวคิดมาใช้ในการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ให้มีคุณภาพยิ่งข้ึน 
           1๖) ครูผู้สอนมีนวัตกรรมการสอนเพื่อใช้ในการจัดการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาผู้เรียน คือ 
        1๖.1) นางสาวมารินทร์ กัสปะ แบบฝึกการอ่านคำพ้ืนฐาน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 
     1๖.2) นางสาวทัศนีย์ แสนเจริญสุข แบบฝึกการอ่านคำพ้ืนฐาน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2                                  
                 ๑๖.๓) นางพรรณพิมล มีคำทอง แบบฝึกการอ่าน เขียน คำพ้ืนฐานชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 
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                 ๑๖.๔) นางสาวพิกุลศรี  ดิษฐเจริญ การพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ โดยใช้บทสนทนา 
 
                ๑๖.๕) นางนภาภรณ์  เบ้าคำ การสอนวิทยาศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โดยใช้รูปแบบ  
                          5E 
                ๑๖.๖) นางอรุณี  ฮาตแสนเมือง การพัฒนาทักษะการอ่าน และการเขียนคำที่สะกดด้วยมาตรา
ตัวสะกด แม่กง แม่กม แม่เกย และแม่เกอว โดยใช้แบบฝึกทักษะ นักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ชั้น
ประถมศึกษาปีที่  5  
                ๑๖.๗) นางมะลิวรรณ  แก้วมาตย์ การแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6     
                         โดยใช้รปูแบบโพลยา  
                ๑๖.๘) นายเพิ่ม เบ้าคำ การสอนการปลูกผักสวนครัวโดยใช้การปฏิบัติจริง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 
           ๑๗) ผู้บริหารโรงเรียนได้รับรางวัล OBEC AWARDS ด้านการบริหารจัดการศึกษา รองชนะเลิศ  
                  อันดับที่ ๒ เหรียญทอง  ระดับประเทศ 
           ๑๘)  โรงเรียนเข้าร่วมโครงการ Coaching Teams เพ่ือยกระดับคุณภาพการศึกษา ร้อยแก่นสารสินธุ์  
           ๑๙)  โรงเรียนในโครงการคำพ่อสอน 
           ๒๐) ผู้บริหารโรงเรียนมีผลการประเมินมาตรฐานโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ด้านผู้บริหารโรงเรียน 
                   อยู่ในระดับดีเยี่ยม ทั้ง 4 ประเด็นพิจารณา คือ มีความรู้ ความเข้าใจในคุณธรรม  มี  
                   กระบวนการบริหารงานที่เป็นระบบ  บริหารงานด้วยความโปร่งใส เป็นธรรมตรวจสอบได้   
                   โดยใช้แบบประเมินของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
           ๒๑) โรงเรียนมีผลการประเมินมาตรฐานโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ด้านโรงเรียน อยู่ในระดับดีเยี่ยม  
                   6 ประเด็น คือ การจัดบรรยากาศ สภาพแวดลอม แหลงเรียนรูที่เอ้ือตอการปลูกฝงคุณธรรม 
                   ของโรงเรียน มีแผนพัฒนาคุณธรรม  คุณธรรมอัตลักษณของโรงเรียนหรือกรอบแนวคิด 
                   โรงเรียนคุณธรรม สพฐ. มีการเผยแพรประชาสัมพันธผานชองทางตาง ๆ อยางตอเนื่อง  การ 
                   ประเมินคุณธรรมและความโปรงใสของโรงเรียน  ไดรับการยอมรับหรือยกยองเชิดชูเกียรติจาก 
                   หนวยงานภายในหรือภายนอกและผลประเมินระดับดี คือสรางเครือขายและการมีสวนรวม   
                   โดยใช้แบบประเมินของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
           2๒) โรงเรียนมีผลการประเมินระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ตาม      
                   กฎกระทรวงการประกันคุณภาพ พ.ศ.2561 โดยรวมในระดับยอดเยี่ยม โดยใช้แบบประเมิน 
                   ของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 
           2๓) สมาคมผู้ปกครอง ผู้ปกครองนักเรียน ศิษย์เก่า ชุมชน ได้ร่วมกันระดมทรัพยากรเพ่ือ 
                 การพัฒนาสถานศึกษา ในปี 256๓ เป็นเงินประมาณ ๖๐,๐๐๐ บาท  ในการจัดสร้าง 
                 ห้องสุขาให้กับนักเรียน จำนวน ๖ ห้อง 
           2๔) ได้จัดการบริหารข้อมูลสารสนเทศของโรงเรียน เช่น ข้อมูลผลการจัดการศึกษา ข้อมูลภาวะ 
                 โภชนาการ  โปรแกรม DMC (ข้อมูลนักเรียนรายบุคคล)  โปรแกรม B-OBEC (ข้อมูลที่ดิน 
                 สิ่งก่อสร้าง)  โปรแกรม M-OBEC (ข้อมูลครุภัณฑ์)  โปรแกรม EMIS (ข้อมูลสารสนเทศของ 
                 โรงเรียน)  โปรแกรม School MISS (ข้อมูลผลการเรียนตามหลักสูตร)  ข้อมูลเด็กพิเศษ เพ่ือ 
                 นำมาใช้ในการบริหารและการจัดการเรียนรู้ของนักเรียนทุกกลุ่ม  อย่างเป็นระบบ ทันสมัย  
 2๕) ผู้ปกครองนักเรียนมีความพึงพอใจในการบริหารจัดการศึกษาของโรงเรียนในระดับมากท่ีสุด 
 



24 
 

 รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา                                    สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 

 
 
         เอกสาร /หลักฐาน/ แหล่งข้อมูล 
              ➢แผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา แผนปฏิบัติการประจำปี รายงานโครงการ/กิจกรรม  
                 เกียรติบัตร โล่รางวัล ภาพถ่าย  ผลงาน  ชิ้นงาน (ท่ีโรงเรียน)  หนังสือราชการ บันทึกการแสดง 
                ความชื่นชม ภาพการปฏิบัติงานที่ มีคุณภาพใน ตลอดจนผลงานที่แสดงไว้ในเว็บไซต์ของโรงเรียน 

3. จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา และแผนการพัฒนาคุณภาพให้สูงข้ึน 
 3.1 จุดเด่น 
             1) ผู้บริหารมีความมุ่งม่ัน ตั้งใจ เสียสละ และมีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ พันธกิจในการทำงานที่ชัดเจน

ตลอดจนมีโครงสร้างการบริหารจัดการที่มีคุณภาพการในการบริหารงาน สามารถเป็นแบบอย่างที่ดีในการ
ทำงาน 

            2) ส่งเสริม สนับสนนุบุคลากรให้เข้ารับการพัฒนาและมีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 
            ๓) จัดสภาพแวดล้อมทั้งทางกายภาพ และสังคมให้มีความพร้อมพอเพียง ทั้งอาคารเรียน สนามกีฬา 

และบริเวณโดยรอบที่มีความสะอาด สวยงาม ร่มรื่นเอ้ือต่อการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ ตลอดจนการ
สนับสนุนที่ดีจากชุมชนในการพัฒนาการจัดการศึกษา 

           ๔) มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ดีเพ่ือส่งเสริมสนับสนุนการบริหารจัดการ และการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้ ตลอดจนการติดตั้งอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง 

 3.2 จุดที่ควรพัฒนา   
           1) พัฒนาบุคลากรครูให้มีความรู้ ความสามารถในการจัดการเรียนการสอนด้วยกระบวนการ 

Professional Learning Community (PLC) และเปิดโอกาสให้บุคลากรครูทุกคนมีส่วนร่วม  
           2) การสร้าง และพัฒนานวัตกรรม ให้มีความทันสมัย และเหมาะสมกับสภาพปัญหาของนักเรียน 
               แต่ละกลุ่ม 

 3.3 แผนการพัฒนาคุณภาพที่ยกระดับให้สูงขึ้น 
 3.1) จัดทำแผนงานโครงการ/กิจกรรมเพ่ือพัฒนาบุคลาการให้มีความรู้ ความสามารถในกระบวนการ
ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professional Learning Community:PLC) และเปิดโอกาสให้บุคลากรทุก
คนมีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่อง 
 3.2) พัฒนาระบบการนิเทศภายใน โดยการเปลี่ยนบทบาทของผู้นิเทศ และผู้รับการนิเทศ ตลอดจนมี
การดำเนินงานอย่างต่อเนื่องให้เป็นระบบ และมีประสิทธิภาพ 
          3.๓) การสร้างเครอืข่ายความรว่มมือกับบุคลากรในกลุ่มเครือข่ายการสอน Coding (C๔T) สำหรับครู
ประถมศึกษา 
          3.๔) สร้างความเข้าใจกับผู้ปกครองนักเรียน ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เกี่ยวกับเรื่องการจัดการเรียนการสอน
ในยุคดิจิทัล และในสถานการณ์การการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (โควิด-๑๙) 
          3.๕) จัดทำแผนพัฒนาครูใหีมีความรู้ ความสามารถในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เพ่ือการพัฒนาทักษะ 
ผู้เรียน ๓R ๘Cs 
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มาตรฐานที่ ๓  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
๑. ระดับคุณภาพ  ดีเลิศ      
๒. วิธีการพัฒนา ข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ ที่สนับสนุนผลการประเมินตนเอง 
 ๒.๑  กิจกรรม  วิธีการพัฒนาที่ส่งผลต่อระดับคุณภาพ 
             ได้ดำเนินการส่งเสริมพัฒนาครูให้ปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพโดยดำเนินการ
พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา(ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช ๒๕๖๓) เพ่ือเป็นแนวทางในการจัดกระบวนการเรียน
การสอนที่สร้างโอกาสให้ผู้เรียนทุกคนมีส่วนร่วม เน้นให้ผู้เรียนได้เรียนรู้โดยผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง 
ตามแนว Active Learning สามารถนำความรู้ ประสบการณ์ท่ีได้รับไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้ เช่น การ
จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนเพ่ือให้ผู้เรียนเกิดทักษะชีวิต กิจกรรมชุมนุมฝึกทักษะอาชีพ เพ่ือให้ผู้เรียนมีพ้ืนฐานใน
การประกอบอาชีพตามบริบทของท้องถิ่น สนองความต้องการ และความสนใจของผู้เรียน  จัดกิจกรรมเพ่ือ
กระตุ้นให้ผู้ เรียนรู้จักแสวงหาความรู้ในการพัฒนาตนเองด้านวิชาการ และอ่ืนๆ สามารถนำความรู้ไป
ประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ แก่ตนเองและสังคมได้ ครูจัดกิจกรรมส่งเสริมให้ผู้เรียนได้ฝึกทักษะ แสดงออก 
นำเสนอผลงาน แสดงความคิดเห็น คิดเป็น ทำเป็น โดยใช้เทคโนโลยี  และสารสนเทศในการจัดกิจกรรม 
ตลอดจนส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้เรียนได้มีโอกาสแสดงออก นำเสนอความรู้ ความสามารถผ่าน โครงการแข่งขัน
ทักษะทางวิชาการของเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑ ซึ่งเป็นหน่วยงานต้นสังกัด และ
หน่วยงานอ่ืนทั้งภาครัฐ และเอกชน เพ่ือให้ผู้เรียนได้รับความรู้ มีทักษะทางวิชาการที่หลากหลายและได้
แสดงออกซึ่งความรู้ ความสามารถในด้านวิชาการตามศักยภาพ ครูได้ส่งเสริมให้ผู้เรียนรักการอ่าน และ
แสวงหาความรู้จากสื่อเทคโนโลยีด้วยตนเองอย่างเป็นรูปธรรมและต่อเนื่อง โดยจัดทำโครงการรักการอ่าน เพ่ือ
สร้างวินัยรักการอ่าน และส่งเสริมให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการจัดบรรยากาศสภาพแวดล้อม สื่อการเรียน และ
อำนวยความสะดวกที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ ได้แก่ การทำโครงการเรารักโรงเรียน เพ่ือเสริมสร้างบรรยากาศใน
ห้องเรียน ห้องประกอบการและบริเวณโรงเรียนให้เอ้ือต่อการเรียนรู้ และทำงานร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข 
โครงการรวมใจรักษ์สิ่งแวดล้อม เพ่ือให้ผู้เรียนได้ตระหนักและรู้คุณค่าของทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม มีความรู้
ความเข้าใจและใช้ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม ในโรงเรียนเป็นแหล่งเรียนรู้ ได้ด้วยตนเองอย่งคุ้มค่า 
 ครูผู้สอน มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก ให้เกียรติ และสร้างขวัญกำลังใจกับนักเรียน จัดคู่  
Buddyให้กับนักเรียนเก่งคู่กับนักเรียนที่เรียนอ่อน เพ่ือคอยช่วยเหลือเกื้อกูลกัน จัดกิจกรรมเพ่ือปลูกฝังค่านิยม
เราไม่ทิ้งกันไว้ข้างหลัง ตลอดจนใช้เทคโนโลยี สื่อดิจิทัลช่วยในการจัดการเรียนรู้ในช่วงการแพร่ระบาดของเชื้อ
ไวรัสโคโรนา (โควิด-๑๙) โดยใช้กลุ่มไลน์ ติดต่อประสานงานทั้งกับนักเรียน และผู้ปกครองนักเรียน เพ่ือให้
ผู้เรียนได้เรียนรู้อย่างต่อเนื่อง  จัดกิจกรรมกระตุ้นให้ผู้เรียนแสวงหาความรู้ด้วยตนเองจากแหล่งเรียนรู้รอบตัว 
มีจิตสำนึกที่ดีและรักษ์ชุมชนของตนเอง และเพ่ือให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างสถานศึกษากับชุมชนและ
องค์กรที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ยังได้เชิญครูภูมิปัญญาท้องถิ่นมามีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็นและร่วมจัดกิจกรรม
การเรียนการสอนอย่างเป็นรูปธรรมในชั่วโมงชุมนุมฝึกทักษะอาชีพอย่างต่อเนื่อง ในด้านการตรวจสอบและ
ประเมินความรู้ความเข้าใจของผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และมีประสิทธิภาพ ครูผู้สอนได้ใช้วิธีการวัดและ
ประเมินผลที่หลากหลายตามธรรมชาติของวิชา ซึ่งเน้นการประเมินผู้เรียนจากสภาพจริง มีกระบวนการ
ประเมินอย่างเป็นระบบ ทั้งประเมินก่อนสอน ระหว่างสอน และประเมินหลังสอน โดยใช้เครื่องมือและวิธีการ
วัดและประเมินผลที่เหมาะสมกับเป้าหมาย และการจัดการเรียนกานสอนตามรายวิชา ผู้เรียนและผู้ที่เกี่ยวข้อง
ได้มีส่วนร่วมในการวัดและประเมินด้วยครูผู้สอนได้ให้ข้อมูลย้อนกลับแก่ผู้เรียนหลังการประเมินเพ่ือให้ผู้เรียน
นำไปใช้พัฒนาตนเองและครูผู้สอนได้นำผลการประเมินไปใช้ในการพัฒนารูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ สู่
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การพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ครูได้จัดทำ และพัฒนานวัตกรรมในรูปของการวิจัยในชั้นเรียน สู่การแก้ปัญหาของ
ผู้เรียนอย่างจริงจัง และต่อเนื่อง 
 ๒.๒ ข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ ที่สนับสนุนผลการประเมินตนเอง 
            ผลการดำเนินงาน 
 ๑) ครูผู้สอนทุกคนสามารถจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ตามแนว Active Learning ในการพัฒนา
กระบวนการคิด  กระบวนการกลุ่ม  โดยให้นักเรียนได้ลงมือปฏิบัติจริง ครูส่งเสริมกระบวนการคิดและ
กระบวนการเรียนรู้ของผู้เรียน ให้นักเรียนไดม้ีโอกาสแสดงความคิดเห็น สรุปการเรียนรู้ การนำเสนองาน และ
นำความรู้ ทักษะ ไปใช้ในชีวิตประจำวัน  โดยใช้การจัดการเรียนรู้กระบวนการแก้ปัญหา  การจัดการเรียนรู้โดย
ใช้โครงงาน  การจัดการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการกลุ่ม การจัดการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์  
ผ่านกระบวนการ ๕E   
 ๒) ครูผู้สอนทุกคนมีส่วนร่วมในการในการปรับปรุง พัฒนาหลักสูตรของสถานศึกษาทุกปี สอดคล้อง
กับนโยบาย และการเปลี่ยนแปลงสาระการเรียนรู้    และนำไปใช้ในการจัดการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาผู้เรียนอย่าง
รอบด้าน  ตามมาตรฐานการเรียนรู้ และตัวชี้วัดตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ ทั้งนักเรียนปกติ และนักเรียนที่มี
ความบกพร่องทางการเรียนรู้ โดยเชื่อมโยงกับท้องถิ่น การดำเนินชีวิตของนักเรียน และสอดคล้องกับเป้าหมาย
ในการพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะ ความรู้ในศตวรรษท่ี 21 และเตรียมผู้เรียนให้มีความรู้ ทักษะ ประสบการณ์ ใน
การใช้ชีวิตในโลกอนาคต  และตอบสนองกับการพัฒนานักเรียนพิเศษเรียนรวม ที่ได้รับการพัฒนาตามตาม
ความต้องการจำเป็นพิเศษ 
  ๓) ครูทุกคนใช้สื่อ เทคโนโลยี  Computer  แหล่งเรียนรู้ทั้งภายในโรงเรียน ภายนอกโรงเรียน ในการ
จัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาผู้เรียน  ทั้งครูภูมิปัญญาท้องถิ่นมาจัดการเรียนรู้ในการพับดอกกุหลาบจากใบเตย การ
ทำขนมไทยพ้ืนบ้าน  และให้ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้แสวงหาความรู้ด้วยตนเอง ทั้งกิจกรรมในห้องสมุด   
  ๔) ครูผู้สอนร้อยละ ๘๗.๕  จัดกิจกรรมการเรียนรู้ผ่าน  DLTV ในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน  
  ๕) ครูผู้สอนทุกคน ได้จัดห้องเรียนที่สะอาด เรียบร้อย ปลอดภัย และพ้ืนที่ว่างในห้องเรียน สื่อการ
เรียนรู้ บรรยากาศที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ของผู้เรียนทุกคน 
  ๖) ครูผู้สอนได้รับรางวัลครูดีของแผ่นดินจาก สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ร่วมกับ
สำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ 
           ๘) ครูผู้สอนทุกคนจัดการเรียนรู้โดยเน้นการปฏิสัมพันธ์เชิงบวก รักและเอาใจใส่นักเรียน สร้าง
นักเรียนให้เป็นคนดี  ให้นักเรียนมีความมั่นใจ ปลอดภัย ที่จะเรียนรู้กับครูและเพ่ือน  และเรียน เล่นอย่างมี
ความสุข และได้รับคำชื่นชมจากผู้ปกครองในการดูแลนักเรียน 
 ๙) ครูผู้สอนทุกคนดำเนินการวัด ประเมินผลผู้เรียนโดยเก็บข้อมูลจากวิธีการหลากหลาย เช่น การ
สอบถาม การสังเกต ให้คะแนนจากผลงาน รายงาน ชิ้นงาน การทำงานกลุ่ม พฤติกรรมการเรียน การทดสอบ
ทั้งแบบอัตนัย และปรนัย การปฏิบัติจริง สอดคล้องกับธรรมชาติวิชา และเป้าหมายของการพัฒนาผู้เรียน มี
การให้ข้อมูลสะท้อนกลับแก่ผู้เรียน ผู้ปกครอง เพ่ือนำผลการประเมินไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
 ๑๐) ครูผู้สอนส่วนใหญ่นำผลการประเมินในการจัดการเรียนรู้มาใช้ในการพัฒนาผู้เรียน และนำ
นวัตกรรมที่จัดทำขึ้นไปพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพ่ือให้ผู้เรียนมีคุณภาพมากขึ้น 
 ๑๑) ครูผู้สอนทุกคนมีส่วนร่วมในการจัดการบริหารข้อมูลสารสนเทศของโรงเรียน เช่น ข้อมูลผลการ
จัดการศึกษา ข้อมูลภาวะโภชนาการ โปรแกรม DMC (ข้อมูลนักเรียนรายบุคคล)  โปรแกรม B-OBEC (ข้อมูล
ที่ดินสิ่งก่อสร้าง) โปรแกรม M-OBEC (ข้อมูลครุภัณฑ์) โปรแกรม EMIS (ข้อมูลสารสนเทศของโรงเรียน)  
โปรแกรม School MISS (ข้อมูลผลการเรียนตามหลักสูตร) ข้อมูลเด็กพิเศษ เพ่ือนำมาใช้ในการบริหารและการ
จัดการเรียนรู้ของนักเรียนทุกกลุ่ม 
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 ๑๒) ผลการดำเนินการตามที่กล่าวมา ส่งผลให้ครูผู้สอนได้รับรางวัลที่เก่ียวข้องกับมาตรฐานวิชาชีพครู 
สามารถเป็นต้นแบบ แบบอย่างของการทำงานในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ได้แก่ 
 ๑๒.๑) นางอรุณี  ฮาตแสนเมือง ได้รับรางวัล “ครูดีของแผ่นดิน”  
 ๑๒.๒) นางมะลิวรรณ  แก้วมาตย์ ได้รับรางวัล “ครูดีของแผ่นดิน” 
  ๑๒.๓) นางนภาภรณ์  เบ้าคำ  ได้รับรางวัล “ครูดีของแผ่นดิน” 
                 ๑๒.๔) นางพรรณพิมล  มีคำทอง ได้รับรางวัล “ครูดีของแผ่นดิน”  
                 ๑๒.๕) นายเพิ่ม  เบ้าคำ  ได้รับรางวัล “ครูดีของแผ่นดิน” 
                 ๑๒.๖) นางสาวทัศนีย์ แสนเจริญสุข ได้รับรางวัล “ครูดีของแผ่นดิน” 
                 ๑๒.๗) นางสาวพิกุลศรี  ดิษฐเจริญ ได้รับรางวัล “ครูดีของแผ่นดิน” 
                 ๑๒.๘) นางสาวมารินทร์  กัสปะ ได้รับรางวัล “ครูดีของแผ่นดิน” 
 ๑๓)  ครูทุกคนมีนวัตกรรมการสอนเพื่อใช้ในการแก้ปัญหาและพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ดังนี้  
                 1๓.1) นางสาวมารินทร์ กัสปะ แบบฝึกการอ่านคำพ้ืนฐาน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 
     1๓.2) นางสาวทัศนีย์ แสนเจริญสุข แบบฝึกการอ่านคำพ้ืนฐาน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2                                  
                 ๑๓.๓) นางพรรณพิมล มีคำทอง แบบฝึกการอ่าน เขียน คำพ้ืนฐานชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 
                 ๑๓.๔) นางนภาภรณ์  เบ้าคำ การสอนวิทยาศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โดยใช้รูปแบบ  
                          5E 
                 ๑๓.๕) นางอรุณี  ฮาตแสนเมือง การพัฒนาทักษะการอ่าน และการเขียนคำท่ีสะกดด้วยมาตรา 
                          ตัวสะกด แม่กง แม่กม แม่เกย และแม่เกอว โดยใช้แบบฝึกทักษะ นักเรียนที่มีความบก 
                          พร่องทางการเรียนรู้ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5  
                 ๑๓.๖) นางมะลิวรรณ  แก้วมาตย์ การแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6     
                           โดยใชรู้ปแบบของโพลยา  
                 ๑๓.๗) นายเพิ่ม  เบ้าคำ การสอนการปลูกผักสวนครัวโดยใช้การปฏิบัติจริง  
                          ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 
          เอกสาร หลักฐาน แหล่งข้อมูล 
                   ➢แผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา  แผนปฏิบัติการประจำปี  แผนการจัดการเรียนรู้  
บันทึกหลังการสอน เกียรติบัตร โล่รางวัล  ภาพถ่าย  ผลงาน/ชิ้นงานของครูและนักเรียน (ท่ีโรงเรียน)   หนังสือ
ราชการ บันทึกการแสดงความชื่นชม  ภาพการปฏิบัติงานที่มีคุณภาพของครู นักเรียน  และจดหมายข่าว 
3. จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา และแผนการพัฒนาคุณภาพให้สูงข้ึน 
 3.1 จุดเด่น  
             1) ครูผู้สอนมีกระบวนการเรียนการสอนที่สร้างโอกาสให้ผู้เรียนทุกคนมีส่วนร่วมได้อย่างหลากหลาย 
             2) ครูผู้สอนจัดการเรียนการสอนที่สอดคล้องกับบริบทของชุมชนและท้องถิ่นได้อย่างต่อเนื่อง 
             ๓) ครูผู้สอนได้มีการตรวจสอบและประเมินความรู้ความสามารถของผู้เรียนอย่างเป็นระบบ ตาม 
                 ระเบียบของการวัดและประเมินผลได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 3.2 จุดที่ควรพัฒนา   
         1) ควรมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และใช้ข้อมูลสะท้อนกลับนำไปพัฒนาปรับปรุงการออกแบบการจัด   
                กิจกรรมการเรียนรู้ 

  ๒) ควรส่งเสริมการนำภูมิปัญญาท้องถิ่นให้เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมให้นักเรียนได้เรียนรู้
มากขึ้น 
  ๓) ควรส่งเสริมให้ครูจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เพ่ือพัฒนาทักษะให้ครอบคลุมทั้ง ๓ R ๘Cs  
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 3.3 แผนการพัฒนาคุณภาพที่ยกระดับให้สูงขึ้น 
           3.1) สถานศึกษาจัดทำแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมเพ่ือส่งเสริมสนับสนุนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้  
                   และนำข้อมูลสะท้อนกลับไปพัฒนาปรับปรุงการออกแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้อย่าง 
                   มีประสิทธิภาพ 
            3.2) สถานศึกษาจัดทำแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม เพื่อส่งเสริมสนับสนุน ภูมิปัญญาท้องถิ่นให้เข้า 
                  มามีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้นักเรียนได้เรียนรู้มากข้ึน เพ่ือให้เกิดสำนึกรักและ 
                  ร่วมสืบทอดภูมิปัญญา 
             ๓.๓) สถานศึกษาจัดทำแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม เพื่อส่งเสริมสนับสนุน การจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้มากขึ้น และเกิดทักษะในศตวรรษที่ ๒๑ 
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ภาคผนวก 
   

➢ ผลการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
      มาตรฐานการศึกษาปฐมวัย / มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
➢ ผลการประเมินตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
➢ ผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
➢ ผลการประเมินสมรรถนะสำคัญของผู้เรียน 
➢ หลักฐาน ข้อมูลสำคัญท่ีแสดงเกียรติยศและผลงานดีเด่นของสถานศึกษา 
➢ คำสั่งคณะทำงานรายงานประจำปีฯ (SAR)  ปีการศึกษา 256๓ 
➢ บันทึกการให้ความเห็นชอบรายงานประจำปีฯ ของคณะกรรมการสถานศึกษา 
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ผลการประเมินตามมาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาปฐมวัย ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 
 

 
มาตรฐาน ระดับคุณภาพ แปลผล 

มาตรฐานที่ ๑  คุณภาพของเด็ก     ๔ ดีเลิศ 
๑.๑ มีพัฒนาการด้านร่างกาย แข็งแรง มีสุขนิสัยที่ดี และดูแความ
ปลอดภัยของตนเองได้ 

๔ ดีเลิศ 

๑.๒ มีพัฒนาการด้านอารมณ์ จิตใจ ควบคุม และแสดงออกทาง
อารมณ์ได้ 

๔ ดีเลิศ 

๑.๓ มีพัฒนาการด้านสังคม ช่วยเหลือตนเอง และเป็นสมาซิกท่ีดี
ของสังคม 

๔ ดีเลิศ 

๑.๔ ม'ีพัฒนาการด้านสติปัญญา สื่อสารได้ มีทักษะการคิดพ้ืนฐาน
และ แสวงหาความรู้ได้ 

๔ ดีเลิศ 

มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ ๕ ยอดเยี่ยม 
๒.๑ มีหลักสูตรครอบคลุมพัฒนาการทั้ง ๔ ด้าน สอดคล้องกับ
บริบทของ ท้องถิ่น 

๕ ยอดเยี่ยม 

๒.๒ จัดครูให้เพียงพอกับชั้นเรียน  ๕ ยอดเยี่ยม 
๒.๓ ส่งเสริมให้ครูมีความเชี่ยวชาญด้านการจัดประสบการณ์ ๕ ยอดเยี่ยม 
๒.๔ จัดสภาพแวดล้อมและสื่อเพ่ือการเรียนรู้ อย่างปลอดภัยและ
เพียงพอ  

๕ ยอดเยี่ยม 

๒.๕ ให้บริการสื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และสื่อการเรียนรู้เพ่ือ
สนับสนุนการจัดประสบการณ  

๕ ยอดเยี่ยม 

๒.๖ มีระบบบริหารคุณภาพที่เปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วน
ร่วม 

๕ ยอดเยี่ยม 

มาตรฐานที่ ๓ การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นสำคัญ ๔ ดีเลิศ 
๓.๑ จัดประสบการณ์ที่ส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการทุกด้านอย่าง
สมดุลเต็มศักยภาพ 

๔ ดีเลิศ 

๓.๒ สร้างโอกาสให้เด็กได้รับประสบการณ์ตรง เล่น และปฏิบัติ
อย่างมีความสุข  

๔ ดีเลิศ 

๓.๓ จัดบรรยากาศท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ใช้สื่อและเทคโนโลยีที่
เหมาะสมกับวัย 

๔ ดีเลิศ 

๓.๔ ประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริง และนาผลการประเมิน
พัฒนาการ เด็กไปปรับปรุงการจัดประสบการณ์และพัฒนาเด็ก 

๔ ดีเลิศ 

สรุปผลการประเมินในภาพรวมของสถานศึกษา ๔ ดีเลิศ 
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ผลการประเมินตามมาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 
 

 
มาตรฐาน ระดับคุณภาพ แปลผล 

มาตรฐานที่ ๑  คุณภาพผู้เรียน     ๕ ดีเลิศ 
๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน ๕ ดีเลิศ 
๑.๑.๑) มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิดคำนวณ ๔ ดีเลิศ 
๑.๑.๒) มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ 
อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และแก้ปัญหา 

๕ ดีเลิศ 

๑.๑.๓) มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม ๔ ดีเลิศ 
๑.๑.๔) มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ๕ ดีเลิศ 
๑.๑.๕) มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา ๕ ดีเลิศ 
๑.๑.๖) มีความรู้ ทักษะพ้ืนฐาน และเจตคติท่ีดีต่องานอาชีพ ๔ ดีเลิศ 
๑.๒ คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน  ๕ ดีเลิศ 
1.๒.๑) การมีคุณลักษณะและค่านิยมท่ีดีตามท่ีสถานศึกษากำหนด ๕ ดีเลิศ 
๑.๒.๒) ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย ๕ ดีเลิศ 
๑.๒.3) การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย ๕ ดีเลิศ 
๑.๒.๔)  สุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม ๔ ดีเลิศ 
มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ ๕ ยอดเยี่ยม 
๒.๑ มีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจที่สถานศึกษากาหนดซัดเจน ๕ ยอดเยี่ยม 
๒.๒ มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา ๕ ยอดเยี่ยม 
๒.๓ ดาเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพของผู้เรียนรอบด้าน ตาม หลักสูตร
สถานศึกษาและทุกกลุ่มเป้าหมาย 

๕ ยอดเยี่ยม 

๒.๔ พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ ๕ ยอดเยี่ยม 
๒.๕ จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและลังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้ อย่างมี
คุณภาพ 

๕ ยอดเยี่ยม 

๒.๖ จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและ การ
จัดการเรียนรู้ 

๕ ยอดเยี่ยม 

มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ๔ ดีเลิศ 
๓.๑ จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถ นำไป
ประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 

๔ ดีเลิศ 

๓.๒ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ ๔ ดีเลิศ 
๓.๓ มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเซิงบวก ๔ ดีเลิศ 
๓.๔ ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และนำผลมาพัฒนา ผู้เรียน ๔ ดีเลิศ 
๓.๕ มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและ ปรับปรุง ๔ ดีเลิศ 
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การจัดการเรียนรู้ 
สรุปผลการประเมินในภาพรวมของสถานศึกษา ๕ ดีเลิศ 

 
สรุปผลการประเมินตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ (รวมทุกคนในชั้นเรียน) 

 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๑-๖  ปีการศึกษา 256๓   
โรงเรียนบ้านหนองคลอง  สพป.ขอนแก่น เขต ๑ 

 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
ระดับชั้น    (ร้อยละ) 

 ป.1 ป.2 ป.3 ป.4 ป.5 ป.6 เฉลี่ย 
ภาษาไทย ๘๗.๒๑ ๘๐.๘๙ ๘๓.๐๐ ๘๒.๒๒ ๘๑.๒๙ ๗๗.๒๓ ๘๑.๙๗ 
คณิตศาสตร์ ๘๕.๖๔ ๗๙.๐๖ ๘๔.๐๗ ๘๐.๐๐ ๘๐.๖๔ ๗๗.๘๖ ๘๑.๒๑ 
วิทยาศาสตร์และเทคโนฯ ๙๐.๒๘ ๗๗.๗๘ ๘๒.๐๐ ๗๕.๑๐ ๘๒.๑๔ ๗๖.๗๓ ๘๐.๖๗ 
สังคมศึกษา ศาสนาฯ ๘๘.๓๕ ๗๘.๖๑ ๘๗.๘๕ ๗๘.๑๐ ๘๓.๐๐ ๗๙.๐๐ ๘๒.๔๙ 
ศิลปะ ๘๗.๒๑ ๘๒.๙๔ ๘๒.๖๔ ๘๑.๓๐ ๘๓.๔๓ ๗๙.๗๗ ๘๒.๘๙ 
สุขศึกษาและพลศึกษา ๘๕.๖๔ ๘๒.๙๔ ๘๘.๐๗ ๘๖.๙๕ ๘๒.๒๙ ๘๑.๒๗ ๘๔.๕๓ 
การงานอาชีพ ๙๐.๒๘ ๘๔.๗๘ ๙๒.๕๗ ๘๖.๙๕ ๘๒.๙๓ ๘๑.๖๘ ๘๖.๕๓ 
ภาษาอังกฤษ ๘๘.๓๕ ๗๖.๔๔ ๘๓.๕๐ ๗๕.๙๕ ๘๐.๕๐ ๗๕.๙๕ ๘๐.๑๒ 

เฉลี่ย ๘๔.๘๒ ๘๐.๔๓ ๘๖.๗๑ ๘๐.๘๒ ๘๑.๗๙ ๗๘.๖๙ ๘๒.๕๓ 
 
 
 

ผลการประเมินตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ จำนวนนักเรียนที่มีระดับผลการเรียนเฉลี่ย (เกรด) ตั้งแต่ 3 ขึ้นไป 
ปีการศึกษา 256๓  จำแนกเป็นรายช้ันและกลุ่มสาระการเรียนรู้ 

 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
ระดับชั้น    (จำนวน นร.) 

 ป.1 ป.2 ป.3 ป.4 ป.5 ป.6 รวม เฉลี่ยร้อยละ 
ภาษาไทย ๑๒ ๑๘ ๑๔ ๑๘ ๑๓ ๑๙ ๙๔ ๙๐.๓๘ 
คณิตศาสตร์ ๑๔ ๑๘ ๑๔ ๑๘ ๑๒ ๑๙ ๙๕ ๙๑.๓๕ 
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ๑๔ ๑๗ ๑๔ ๑๙ ๑๔ ๑๘ ๙๖ ๙๒.๓๑ 
สังคมศึกษา ศาสนาฯ ๑๔ ๑๗ ๑๔ ๑๙ ๑๓ ๒๑ ๙๘ ๙๔.๓๑ 
ศิลปะ ๑๔ ๑๗ ๑๔ ๒๒ ๑๒ ๒๒ ๑๐๑ ๙๗.๑๒ 
สุขศึกษาและพลศึกษา ๑๔ ๑๗ ๑๔ ๒๒ ๑๒ ๒๒ ๑๐๑ ๙๗.๑๒ 
การงานอาชีพ ๑๔ ๑๗ ๑๔ ๒๒ ๑๓ ๒๒ ๑๐๒ ๙๘.๐๗ 
ภาษาอังกฤษ ๑๔ ๑๗ ๑๔ ๑๙ ๑๑ ๑๙ ๙๔ ๙๐.๓๘ 

เฉลี่ย ๑๓ ๑๗ ๑๔ ๒๐ ๑๓ ๒๐ ๙๘ ๙๓.๘๘ 
ร้อยละ ๙๘.๒๑ ๙๓.๗๕ ๑๐๐ ๙๐.๓๔ ๙๒.๘๖ ๙๒.๐๔ ๙๓.๘๘ ๙๓.๘๘ 
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สรุปผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๑-๖  ปีการศึกษา  ๒๕๖๓ 

โรงเรียนบ้านหนองคลอง  สพป.ขอนแก่น เขต ๑ 
 

ระดับชั้น 
จำนวน 
นักเรียน 

จำนวนนักเรียนที่มีคุณลักษณะตามระดับคุณภาพ นร.ได้ระดับดีขึ้นไป 
ดีเยี่ยม ดี ผ่าน ไม่ผ่าน จำนวน ร้อยละ 

ประถมศึกษาปีที่ 1 ๑๔ ๘ ๖ - - ๑๔ ๑๐๐ 
ประถมศึกษาปีที่ 2 ๑๘ ๑๗ ๑ - - ๑๘ ๑๐๐ 
ประถมศึกษาปีที่ 3 ๑๔ ๑๔ - - - ๑๔ ๑๐๐ 
ประถมศึกษาปีที่ 4 ๒๒ ๑๓ ๙ - - ๒๒ ๑๐๐ 
ประถมศึกษาปีที่ 5 ๑๔ ๑๒ ๒ - - ๑๔ ๑๐๐ 
ประถมศึกษาปีที่ 6 ๒๒ ๑๓ ๙ - - ๒๒ ๑๐๐ 
รวมระดับประถมศึกษา ๑๐๔ ๗๗ ๒๗ - - ๑๐๔ - 

รวมทั้งสิ้น ๑๐๔ ๗๗ ๒๗ - - ๑๐๔ - 
เฉลี่ยร้อยละ ๗๔.๐๔ ๒๕.๙๖ - - ๑๐๐ ๑๐๐ 

 
  

สรุปผลการประเมินสมรรถนะสำคัญของผู้เรียน 
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๑-๖  ปีการศึกษา  ๒๕๖๓ 

โรงเรียนบ้านหนองคลอง  สพป.ขอนแก่น เขต ๑ 
 

ระดับชั้น 
จำนวน
นักเรียน 

จำนวนนักเรียนที่มีผลการประเมินสมรรถนะ 
ผ่านเกณฑ์ที่สถานศึกษากำหนด 

จำนวนนักเรียนที่
ผ่านเกณฑ์ทั้ง 5 

สมรรถนะ 
การ 

สื่อสาร 
การคิด การ 

แก้ปัญหา 
การใช้ 

ทักษะชีวิต 
การใช้ 

เทคโนโลยี 
จำนวน ร้อยละ 

ประถมศึกษาปีที่ 1 ๑๔ ๑๔ ๑๔ ๑๔ ๑๔ ๑๔ ๑๔ ๑๐๐ 
ประถมศึกษาปีที่ 2 ๑๘ ๑๘ ๑๘ ๑๘ ๑๘ ๑๘ ๑๘ ๑๐๐ 
ประถมศึกษาปีที่ 3 ๑๔ ๑๔ ๑๔ ๑๔ ๑๔ ๑๔ ๑๔ ๑๐๐ 
ประถมศึกษาปีที่ 4 ๒๒ ๒๒ ๒๒ ๒๒ ๒๒ ๒๒ ๒๒ ๑๐๐ 
ประถมศึกษาปีที่ 5 ๑๔ ๑๔ ๑๔ ๑๔ ๑๔ ๑๔ ๑๔ ๑๐๐ 
ประถมศึกษาปีที่ 6 ๒๒ ๒๒ ๒๒ ๒๒ ๒๒ ๒๒ ๒๒ ๑๐๐ 

รวมทั้งสิ้น ๑๐๔ ๑๐๔ ๑๐๔ ๑๐๔ ๑๐๔ ๑๐๔ ๑๐๔ ๑๐๐ 
สรุประดับคุณภาพ  3 3 3 3 3 3 3 
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            สรุปผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และการเขียน 
                 ชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๑-๖  ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 
                โรงเรียนบ้านหนองคลอง  สพป. ขอนแก่น เขต ๑ 

 
ที ่ ชั้น ตัวช้ีวัด

ที1่ 
ตัวช้ีวัด

ที2่ 
ตัวช้ีวัด

ที3่ 
ตัวช้ีวัด

ที4่ 
ตัวช้ีวัด 
ที ่5 

รวม สรุปผล แปลผล 

1. ประถมศึกษาปีที่ 
๑ 

๒ ๒ ๓ ๓ ๒ ๑๒ ๒ ดี 

2. ประถมศึกษาปีที่ 
๒ 

๓ ๓ ๓ ๓ ๓ ๑๕ ๓ ดีเยี่ยม 

3. ประถมศึกษาปีที่ 
๓ 

๓ ๓ ๓ ๓ ๓ ๑๕ ๓ ดีเยี่ยม 

4. ประถมศึกษาปีที่ 
๔ 

๓ ๓ ๒ 3 3 ๑๔ ๓ ดีเยียม 

5. ประถมศึกษาปีที่ 
๕ 

๓ ๓ ๓ ๓ ๓ ๑๕ ๓ ดีเยี่ยม 

6. ประถมศึกษาปีที่ 
๖ 

๓ ๓ ๒ 3 3 ๑๔ ๓ ดีเยียม 

รวม ๑๗ ๑๗ ๑๖ ๑๗ ๑๗ ๘๕   
เฉลี่ย ๓ ๓ ๓ ๓ ๓ ๓ ๓ ดีเยี่ยม 

สรุปผลการประเมิน ๓ ดีเยี่ยม 
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                  สรุปผลการประเมินค่านิยม  ๑๒  ประการ 
                 ชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๑-๓  ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 
                โรงเรียนบ้านหนองคลอง  สพป. ขอนแก่น เขต ๑ 
 

ที ่ ชื่อ – สกุล ข้อ ๑ 
 

ข้อ ๓ 
 

ข้อ ๘ รวม สรุปผล
การ

ประเมิน 

การแปล
ผล 

๑. ประถมศึกษาปีที่ ๑ ๓ ๓ ๓ ๙ ๓ ดี 
๒. ประถมศึกษาปีที่ ๒ ๓ ๓ ๓ ๙ ๓ ดี 
๓. ประถมศึกษาปีที่ ๓ ๓ ๓ ๓ ๙ ๓ ดี 

รวม ๙ ๙ ๙ ๙ ๓ - 
เฉลี่ย ๓ ๓ ๓ ๙ ๓ ดี 

เฉลี่ยร้อยละ ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ ดี 
 
  
                       สรุปผลการประเมินค่านิยม  ๑๒  ประการ 
                     ชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๔-๖  ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 

 
ที ่ ชื่อ – สกุล ข้อ ๒ 

 
ข้อ ๔ 

 
ข้อ ๑๑ รวม สรุปผล

การ
ประเมิน 

การแปล
ผล 

๑. ประถมศึกษาปีที่ ๔ ๓ ๓ ๓ ๙ ๓ ดี 
๒. ประถมศึกษาปีที่ ๕ ๓ ๓ ๓ ๙ ๓ ดี 
๓. ประถมศึกษาปีที่ ๖ ๓ ๓ ๓ ๙ ๓ ดี 

รวม ๙ ๙ ๙ ๙ ๓ - 
เฉลี่ย ๓ ๓ ๓ ๙ ๓ ดี 

เฉลี่ยร้อยละ ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ ดี 
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 รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา                                    สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 

สรุปผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน 
ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 

 
ที ่ ชั้น จำนวน

นักเรีย
น 

ความสามารถด้านการอ่าน คิดวิเคราะห์  และเขียน                    
ข้อ1 ข้อ2 ข้อ3 ข้อ4 ข้อ5 สรุปผล 

ดีเยี่ยม 
(๓) 

ดี 
(๒) 

ผ่าน 
(๑) 

ดีเยี่ยม 
(๓) 

ดี 
(๒) 

ผ่าน 
(๑) 

ดีเยี่ยม 
(๓) 

ดี 
(๒) 

ผ่าน 
(๑) 

ดีเยี่ยม 
(๓) 

ดี 
(๒) 

ผ่าน 
(๑) 

ดีเยี่ยม 
(๓) 

ดี 
(๒) 

ผ่าน 
(๑) 

ดีเยี่ยม 
(๓) 

ดี 
(๒) 

ผ่าน 
(๑) 

๑. ป. ๑ ๑๔ ๑๑ ๓ - ๑๑ ๓ - ๑๑ ๓ - ๑๑ ๓ - ๑๑ ๓ - ๑๑ ๓ - 
๒. ป. ๒ ๑๘ ๑๖ ๒ - ๑๖ ๒ - ๑๖ ๒ - ๑๖ ๒ - ๑๖ ๒ - ๑๖ ๒ - 
๓. ป. ๓ ๑๔ ๑๔ - - ๑๔ - - ๑๔ - - ๑๔ - - ๑๔ - - ๑๔ - - 
๔. ป. ๔ ๒๒ ๑๗ ๕ - ๑๒ ๗ ๓ ๑๒ ๕ ๕ ๙ ๘ ๕ ๑๑ ๘ ๓ ๑๑ ๘ ๓ 
๕. ป.๕ ๑๔ ๙ ๕ - ๙ ๕ - ๗ ๗ - ๑๐ ๔ - ๑๐ ๔ - ๙ ๕ - 

๖. ป.๖ ๒๒ ๑๗ ๕ - ๑๒ ๗ ๓ ๑๒ ๕ ๕ ๙ ๘ ๕ ๑๑ ๘ ๓ ๑๑ ๘ ๓ 
รวม ๑๐๔ ๘๔ ๒๐ - ๗๔ ๒๔ ๖ ๗๒ ๒๒ ๑๐ ๖๙ ๒๕ ๑๐ ๗๓ ๒๕ ๖ ๗๒ ๒๖ ๖ 

สรุปผล - ๓ ๓ ๓ ๓ ๓ ๓ 
การแปลผล - ดีเยี่ยม ดีเยี่ยม ดีเยี่ยม ดีเยี่ยม ดีเยี่ยม ดีเยี่ยม 
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 รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา                                    สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 

สรุปผลการประเมินสมรรถนะสำคัญของผู้เรียน 
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๑-๖  ปีการศึกษา  ๒๕๖๓ 

  
ที ่ ชั้น ความสามารถด้าน           สรุปรายด้าน 

การสื่อสาร การคิด การแก้ปัญหา การใช้ทักษะชีวิต การใช้เทคโนโลยี 
ดีมาก ดี พอใช้ ดีมาก ดี พอใช้ ดีมาก ดี พอใช้ ดีมาก ด ี พอใ

ช้ 
ดีมาก ดี พอใช้ 1 2 3 4 5 

๑. ป. ๑ ๑๒ ๒ - ๖ ๘ - ๖ ๘ - ๑๒ ๒ - ๑๐ ๔ - ๓ ๓ ๓ ๓ ๓ 

๒. ป. ๒ 1๗ ๑ - 1๗ ๑ - 1๗ ๑ - 1๗ ๑ - 1๗ ๑ - 3 3 3 3 3 

๓. ป. ๓ ๑๔ - - ๑๔ - - ๑๔ - - ๑๔ - - ๑๔ - - 3 3 3 3 3 

๔. ป. ๔ ๒๐ 1 ๑ ๒๐ 1 1 ๒๐ 2 - ๒๐ 2 - ๑๕ ๗ - 2 2 3 3 3 

๕. ป. ๕ ๑๔ - - ๘ ๖ - ๘ ๖ - ๑๑ ๓ - ๑๔ - - ๓ ๓ ๓ ๓ ๓ 

๖. ป. ๖ ๒๒ - - ๑๒ ๖ ๔ ๑๓ ๖ ๘ ๒๒ - - ๒๒ - - ๒ ๒ ๒ ๒ ๒ 

รวม ๙๙ ๔ ๑ ๗๗ ๒๒ ๕ ๗๘ ๒๓ ๘ ๙๖ ๘ - ๙๒ ๑๒ - ๑๖ ๑๖ ๑๗ ๑๗ ๑๗ 
สรุป 3 3 3 3 3 3 

แปลผล ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก 
 



บันทึกการให้ความเห็นชอบรายงานประจำปีฯ ของคณะกรรมการสถานศึกษา 
 
       รายงานประจำปีที่เป็นรายงานการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา ปีการศึกษา 256๓ ฉบับนี้ 
  ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษาของโรงเรียนบ้านหนองคลอง  ในคราวประชุมครั้งที่ ๒   
   ๒ /256๔ เมื่อวันที่ ๑๕ เดือน มีนาคม พ.ศ. 256๔   เป็นที่เรียบร้อย สามารถนำไปอ้างอิงและเผยแพร่ 
  ต่อสาธารณชนได้ 
 
 
                                                      (ลงช่ือ)   กองพัน  วงษ์ธานี 
                                                              (นางกองพัน  วงษ์ธานี) 
                                         ประธานกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนบ้านหนองคลอง 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒ 
 

 รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา                                          สำนักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑     
 

การกำหนดค่าเป้าหมายมาตรฐานการศึกษา ระดับปฐมวัย ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 
 
มาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย ผลการประเมิน 

มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของเด็ก ดีเลิศ 

1.1  มีพัฒนาการด้านร่างกาย แข็งแรง มีสุขนิสัยที่ดี และดูแลความปลอดภัยของตนเองได้ 
1.2  มีพัฒนาการด้านอารมณ์ จิตใจ ควบคุมและแสดงออกทางอารมณ์ได้ 
1.3  มีพัฒนาการด้านสังคม ช่วยเหลือตนเอง และเป็นสมาชิกที่ดีของสังคม 
1.4 มีพัฒนาการด้านสติปัญญา สื่อสารได้ มีทักษะการคิดพ้ืนฐาน และแสวงหาความรู้ได้ 

 

 

มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ ยอดเยี่ยม 
 2.1  มีหลักสูตรครอบคลุมพัฒนาการาทั้ง 4 ด้าน สอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่น 
 2.2  จัดครูให้เพียงพอกับชั้นเรียน 
 2.3  ส่งเสริมให้ครูมีความเชี่ยวชาญด้านการจัดประสบการณ์ 
 2.4  จัดสภาพแวดล้อมและสื่อเพ่ือการเรียนรู้ อย่างปลอดภัยและเพียงพอ 
 2.5  ให้บริการสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ และสื่อการเรียนรู้เพ่ือสนับสนุนการจัดประสบการณ์
สำหรับครู 
 2.6  มีระบบบริหารคุณภาพที่เปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วม 
 

 

มาตรฐานที่ 3 การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นสำคัญ ดีเลิศ 
 3.1  จัดประสบการณ์ที่ส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการทุกด้านอย่างสมดุลเต็มศักยภาพ 
 3.2  สร้างโอกาสให้เด็กได้รับประสบการณ์ตรง เล่นและปฏิบัติอย่างมีความสุข 
 3.3  จัดบรรยากาศท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ ใช้สื่อ และเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับวัย 
 3.4  ประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริง และนำผลการประเมินพัฒนาการเด็กไปปรับปรุง
การจัดประสบการณ์และพัฒนาเด็ก 
  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๓ 
 

 รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา                                          สำนักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑     
 

การกำหนดค่าเป้าหมายการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 
 

ค่าเป้าหมายมาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป้าหมาย 

มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียน ดีเลิศ 

๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
๑) มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิดคำนวณ 
๒) มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย

แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และแก้ปัญหา 
๓) มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม 
๔) มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
๕) มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 
๖) มีความรู้ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ 

1.2 คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน 
      1)  การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากำหนด 
      ๒)  ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย 
      3)  การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย 
      ๔)  สุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม 
 

ดีเลิศ 
ดีเลิศ 
ดีเลิศ 

 
ดีเลิศ 
ดีเลิศ 
ดีเลิศ 
ดีเลิศ 
ดีเลิศ 
ดีเลิศ 
ดีเลิศ 
ดีเลิศ 
ดีเลิศ 

มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ ยอดเยี่ยม 
 2.1  มีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจที่สถานศึกษากำหนดชัดเจน 
 2.2  มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 
 2.3  ดำเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษาและทุก
กลุ่มเป้าหมาย 
 2.4  พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 
 2.5  จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
 2.5  จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ 
 

ยอดเยี่ยม 
ยอดเยี่ยม 
ยอดเยี่ยม 

 
ยอดเยี่ยม 
ยอดเยี่ยม 
ยอดเยี่ยม 

มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผุ้เรียนเป็นสำคัญ ดีเลิศ 
 3.1  จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 
 3.2  ใชส้ื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 
 3.3  มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก 
 3.4  ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และนำผลมาพัฒนาผู้เรียน 
 3.5  มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการ
เรียนรู้ 
 

ดีเลิศ 
ดีเลิศ 
ดีเลิศ 
ดีเลิศ 
ดีเลิศ 



๔ 
 

 รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา                                          สำนักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑     
 

 
คำสั่ง โรงเรียนบ้านหนองคลอง 

ที่ ๑๓ /256๔ 
เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำรายงานประจำปีที่เป็นรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา  

  ปีการศึกษา  256๓ 
 ........................................................................... 

          เพ่ือให้การดำเนินงานการจัดทำรายงานประจำปีที่เป็นรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา  
ปีการศึกษา 256๓ ของโรงเรียนบ้านหนองคลอง  เป็นไปด้วยความเรียบร้อยมีประสิทธิภาพ และสนอง
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 มาตราที่ 48 
ให้หน่วยงานต้นสังกัดและสถานศึกษา จัดให้มีระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาและให้ถือว่าการ
ประกันคุณภาพภายในเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษาที่ต้องดำเนินการอย่างต่อเนื่อง โดยมีการ
จัดทำรายงานประจำปีเสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัดหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและเปิดเผยต่อสาธารณชน เพ่ือนำไปสู่การ
พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา  และเพ่ือรองรับการประกันคุณภาพภายนอกรอบต่อไป  ดังนั้น เพ่ือให้
เข้าใจในแนวทางการปฏิบัติร่วมกัน จึงขอแต่งตั้งผู้มีรายนามต่อไปนี้เป็นคณะกรรมการดำเนินงาน  คือ 

1. นางชุติมา  กะริอุณะ ผู้อำนวยการโรงเรียน ประธานกรรมการ 
2. นางมะลิวรรณ  แก้วมาตย์                 ครู  กรรมการ 
3. นางสาวมารินทร์ กัสปะ                    ครู  กรรมการ 
4. นายเพิ่ม  เบ้าคำ                            ครู  กรรมการ 
5. นางพรรณพิมล  มีคำทอง ครู  กรรมการ 
6. นางสาวทัศนีย์  แสนเจริญสุข คร ู กรรมการ 
๗. นางสาวพิกุลศรี  ดิษฐเจริญ ครูผู้ช่วย กรรมการ 
๘. นางสุจิตตรา  วงษ์ธานี                    พนักงานราชการ            กรรมการ 
๙. นางกัญภร ขันถม ครูอัตราจ้าง  กรรมการ 
๑๐. นางสาวธนศิริ  ภูมิแจดำ                          ครูธุรการ                                 กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
๑๑ นางนภาภรณ์  เบ้าคำ                     ครู  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
๑๒. นางอรุณี  ฮาตแสนเมือง                  ครู  กรรมการและเลขานุการ 

  ขอให้ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้ง  จงได้ปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายด้วยความเอาใจใส่อย่างเคร่งครัด  
 เพ่ือให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  และเกิดประสิทธิผลต่อทางราชการ  หากมีปัญหาหรืออุปสรรค
ใดไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้  ให้รายงานให้ผู้อำนวยการทราบโดยด่วน 
                  ทั้งนี้  ตั้งแต่วันที่  ๑๕ เดือน มีนาคม พ.ศ. 256๔      เป็นต้นไป 
 

                                                                              (ลงชื่อ)   ชุติมา  กะริอุณะ 
                                                                                      (นางชุติมา  กะริอุณะ) 
                                                                              ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองคลอง 



๕ 
 

 รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา                                          สำนักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑     
 

 
 
 
 
 

   รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา 
 (Self - Assessment Report : SAR) 

ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
ปีการศึกษา256๓ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โรงเรียนบ้านหนองคลอง 
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 

สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
กระทรวงศึกษาธิการ 

  
 
 
 
 



๖ 
 

 รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา                                          สำนักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑     
 

คำนำ 
 
  รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา เป็นการสรุปผลการจัดการศึกษาที่สะท้อนผลการ
พัฒนาคุณภาพของสถานศึกษา ซึ่งเป็นผลสำเร็จจากการบริหารจัดการศึกษาที่สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาข้ัน
พ้ืนฐาน เพ่ือการประกันคุณภาพภายใน (ตามกฎกระทรวงการประกันคุณภาพ พ.ศ.๒๕๖๑) ๓  มาตรฐาน ได้แก่ 
คุณภาพผู้เรียน กระบวนการบริหารและการจัดการ และกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
ผลการวิเคราะห์จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา และระบุแนวทางการพัฒนาสถานศึกษาในอนาคต โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือ
นำเสนอรายงานผลการจัดการศึกษาในรอบปีที่ผ่านมาเพ่ือให้ทราบผลผลิตและผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นตามแผนและตาม
ระบบประกันคุณภาพของสถานศึกษา เพ่ือให้สถานศึกษาได้ใช้ประโยชน์ในการปรับปรุงแผนและระบบประเมิน
คุณภาพภายในและนำเสนอผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษาต่อหน่วยงานต้นสังกัด และสาธารณชนได้รับทราบ
และรองรับการประกันคุณภาพภายนอกต่อไป 

  โรงเรียนบ้านบ้านหนองคลอง ขอขอบคุณ คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ผู้ปกครอง 
ชุมชน คณะครู บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียนทุกคน ที่ให้ความร่วมมือ และช่วยกันพัฒนาคุณภาพการจัด
การศึกษาของโรงเรียนบ้านหนองคลองให้บรรลุเป้าหมายตามท่ีกำหนดไว้เป็นอย่างดี 

   
โรงเรียนบ้านหนองคลอง 

  



๗ 
 

 รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา                                          สำนักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑     
 

สารบัญ 
 

เรื่อง หน้า 
คำนำ   
สารบัญ 
บทสรุปสำหรับผู้บริหาร (ระดับปฐมวัย) 
บทสรุปสำหรับผู้บริหาร (ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน) 
ส่วนที่ ๑ ข้อมูลพื้นฐานของสถานศึกษา 
ส่วนที่ ๒ รายงานผลการประเมินตนเองตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา(ระดับปฐมวัย) 

 
๑ 
๒ 
๔ 
๖ 

    มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของเด็ก ๙ 
    มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ ๑๒ 
    มาตรฐานที่ ๓ การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นสำคัญ 
ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา(ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน) 

๑๔ 

    มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียน ๑๗ 
    มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ ๒๑ 
    มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
     

ภาคผนวก 
 

๒๕ 

 
 


