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กระทรวงศึกษาธิการ 



 
 

 
ค าน า 

 
  รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา เป็นการสรุปผลการจัดการศึกษาที่สะท้อนผล 
การพัฒนาการพัฒนาคุณภาพของสถานศึกษา ซึ่งเป็นผลส าเร็จจากการบริหารจัดการศึกษาที่สอดคล้องกับ
มาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เพ่ือการประกันคุณภาพภายใน (ตามกฎกระทรวงการประกันคุณภาพ พ.ศ.
๒๕๖๑) ๓  มาตรฐาน ได้แก่ คุณภาพผู้ เรียน กระบวนการบริหารและจัดการผู้บริหารสถานศึกษา  
และกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ผลการวิเคราะห์จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา และ
ระบุแนวทางการพัฒนาสถานศึกษาในอนาคต โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือน าเสนอรายงานผลการจัดการศึกษาใน
รอบปีที่ผ่านมาเพ่ือให้ทราบผลผลิตและผลลัพธ์ที่ เกิดขึ้นตามแผนและตามระบบประกันคุณภาพของ
สถานศึกษา เพ่ือให้สถานศึกษาได้ใช้ประโยชน์ในการปรับปรุงแผนและระบบประเมินคุณภาพภายในและ
น าเสนอผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษาต่อหน่วยงานต้นสังกัด และสาธารณชนได้รับทราบและรองรับการ
ประกันคุณภาพภายนอกต่อไป 

  โรงเรียนชุมชนบ้านโต้นศรีพิมลวิทยา ขอขอบคุณ คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
ผู้ปกครอง ชุมชน คณะครู บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียนทุกคน ที่ให้ความร่วมมือ และช่วยกันพัฒนา
คุณภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนบ้านห้วยไซให้บรรลุเป้าหมายตามที่ก าหนดไว้เป็นอย่างดี 

 

 

   
โรงเรียนชุมชนบ้านโต้นศรีพิมลวิทยา 

  



ข 
 

 รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา                                          ส านักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑  
   
 

 

สารบัญ 
 

เรื่อง หน้า 
 
ค าน า ก  
สารบัญ 
บทสรุปส าหรับผู้บริหาร (ระดับการศึกษาปฐมวัย) 
บทสรุปส าหรับผู้บริหาร (ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน) 
ส่วนที่ ๑ ข้อมูลพื้นฐานของสถานศึกษา 
 ๑. ข้อมูลทั่วไป 
 ๒. โครงสร้างการบริหารงาน 
 ๓. ข้อมูลครูและบุคลากรทางการศึกษา   
 ๔. ข้อมูลนักเรียน ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๓ (๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๓) 
 ๕. จ านวนห้อง 
 ๖.  จ านวนผูส้ าเร็จการศึกษา 
 ๗. แหล่งเรียนรู้ของสถานศึกษา 
ส่วนที่ ๒ รายงานผลการประเมินตนเองตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา(ระดับปฐมวัย) 
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สถานศึกษา(ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน) 
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บทสรุปของผู้บริหาร 

โรงเรียนชุมชนบ้านโต้นศรีพิมลวิทยา จัดการเรียนการสอนระดับปฐมวัย ตามหลักสูตรการศึกษา
ปฐมวัย ปีพุทธศักราช ๒๕๖๐ (ฉบับปรับปรุง ๒๕๖๓) มีนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ ๑ - ๓ รวม ๖๓ คน  
จัดชั้นเรียน ๓ ห้อง  ครูผู้สอน ๓ คน มีผลการด าเนินงาน ดังต่อไปนี้ 

สรุปผลการประเมินคุณภาพการจัดการศึกษาระดับปฐมวัยตามมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนชุมชน
บ้านโต้นศรีพิมลวิทยา อยู่ในระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม   

ซ่ึงมาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของเด็ก มีผลการประเมินอยู่ในระดับ ยอดเยี่ยม      
มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ มีผลการประเมินอยู่ในระดับยอดเยี่ยม  และ
มาตรฐานที่ ๓ การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นส าคัญ มีผลการประเมินอยู่ในระดับ ยอดเยี่ยม   

 จุดเด่นที่พบ   
 ทั้งนี้ผลพัฒนาการเด็กในด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ และสติปัญญา บรรลุตามเป้าหมายที่สถานศึกษา
ก าหนด การพัฒนาด้านร่างกายเด็กมีน้ าหนัก ส่วนสูงตามเกณฑ์มาตรฐาน มีการเคลื่อนไหว ร่างกายคล่องแคล่ว 
มีการทรงตัวได้ดี ใช้มือและตาประสานสัมพันธ์ได้ดี มีทักษะในการดูแลรักษาสุขภาพ อนามัยส่วนตน และ
สามารถปฏิบัติจนเป็นนิสัย โรงเรียนได้เข้าร่วมโครงการบ้านวิทยาศาสตร์น้อย ฝึกทักษะการสังเกต การทดลอง
และการแก้ไขปัญหา เพ่ือส่งเสริมให้เด็กเกิดการพัฒนาด้านอารมณ์ เด็กร่าเริง แจ่มใส ได้เหมาะสม ยอมรับและ
พอใจในความสามารถของตนเองและผู้อื่น มีจิตส านึกและค่านิยมที่ดีงาม เด็กกล้าพูด กล้าแสดงออก ช่วยเหลือ
แบ่งปัน และรู้หน้าที่ความรับผิดชอบของตนเอง การพัฒนาด้านสังคม เด็กสามารถปฏิบัติกิจวั ตรประจ าวัน 
และข้อตกลงของห้องได้ เด็กมีวินัยในตนเอง  มีมารยาทตามวัฒนธรรมไทย เช่น การไหว้ การยิ้ม การทักทาย 
เป็นต้น เล่นและท างานร่วมกับ ผู้ อ่ืนได้ โดยปราศจากการใช้ความรุนแรง การพัฒนาด้านสติปัญญา  
เด็กสามารถสนทนาโต้ตอบและเล่า เรื่องให้ผู้อ่ืนเข้าใจได้ สามารถตั้ งค าถามในสิ่งที่ตนเองสนใจหรือสงสัยได้
อย่างเหมาะสมกับวัย เด็กมี ความสามารถในการคิดแก้ปัญหาและสามารถตัดสินใจในเรื่องง่ายๆ ได้ และเด็ก
สามารถใช้เทคโนโลยี เช่น แว่นขยาย แม่เหล็ก เป็นเครื่องมือในการเรียนรู้และแสวงหาความรู้ได้ด้วยตนเอง 
 ในด้านกระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา พบว่า ผู้บริหารสถานศึกษา  
มีความเข้าใจปรัชญา แนวคิด หลักการจัดการศึกษาปฐมวัย และหลักสูตรสถานศึกษาที่ครอบคลุม พัฒนาการ
ทั้ง ๔ ด้าน และสอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่น  มีการนิเทศการจัดการเรียนการสอนอย่างสม่ าเสมอ  มีการจัด
ครูให้เหมาะสมกับภารกิจการเรียนการสอนให้เพียงพอกับชั้นเรียน และมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับเด็กและครอบครัว 
ส่งเสริมและพัฒนาครูให้มีความรู้ความสามารถ และทักษะในการจัดประสบการณ์และการประเมินพัฒนาการ
เด็กเป็นรายบุคคล สถานศึกษาอ านวยความสะดวก จัดหาสื่อวัสดุอุปกรณ์ เพ่ือสนับสนุนการจัดประสบการณ์ที่
พอเพียง นอกจากนั้นสถานศึกษามีการประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพภายในสถานศึกษา โดยการมีส่วน
ร่วมของ ผู้ปกครองและผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย 
 ในด้านกระบวนการจัดประสบการณ์ที่ เน้นเด็กเป็นส าคัญ พบว่าครูมีความรู้  ความเข้าใจ  
ในกระบวนการจัดประสบการณ์ให้เด็กมีพัฒนาการทุกด้านอย่างสมดุลเต็มตามศักยภาพ ครูรู้จักเด็ก 
เป็นรายบุคคลและสร้างโอกาสให้เด็กได้รับประสบการณ์โดยตรง ด้วยการเล่นและปฏิบัติอย่างมีความสุข  
โดยจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมเด็กครบทุกด้าน ทั้งด้านร่างกาย ด้านอารมณ์ ด้านสังคมและด้านสติปัญญา  
โดยไม่มุ่งเน้นการพัฒนาด้านใดด้านหนึ่งเพียงด้านเดียว ครูจัดห้องเรียนให้สะอาด มีอากาศถ่ายเท  
มีความปลอดภัย มีพ้ืนที่แสดงผลงานเด็กและพ้ืนที่จัดกิจกรรมที่เหมาะสม ครูให้เด็กได้มีส่วนร่วมในการจัด 
ห้องเรียน เช่น ป้ายนิเทศ การท าความสะอาดห้อง การดูแลต้นไม้ เป็นต้น ครูประเมินพัฒนาการเด็ กจาก



๒ 
 

 รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา                                          ส านักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑  
   
 

กิจกรรมและกิจวัตรประจ าวันด้วยเครื่องมือและวิธีการที่หลากหลาย แต่ไม่ใช่การใช้แบบทดสอบ  
ในการวิเคราะห์ผล การประเมินพัฒนาการเด็กให้ผู้ปกครองมีส่วนร่วมและแลกเปลี่ยนการเรียนรู้ร่วมกัน  
โดยมีการสื่อสารระหว่างผู้ปกครองทั้งการพบปะพูดคุยผ่านการพบหน้าและช่องทางสื่อสารออนไลน์ในไลน์กลุ่ม
ผู้ปกครอง 
 โรงเรียนชุมชนบ้านโต้นศรีพิมลวิทยาได้เปิดเผยผลการประเมินคุณภาพของเด็กต่อคณะกรรมการ
สถานศึกษา ผู้ปกครอง ชุมชน หน่วยงานต้นสังกัด และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง โดยการเผยแพร่ข้อมูลผ่านช่องทาง
เว็บไซต์ของสถานศึกษา สมุดรายงานผลพัฒนาการของเด็ก ฯลฯ เสนอต่อกรรมการสถานศึกษา ผู้ปกครอง
นักเรียน หน่วยงานต้นสังกัด และหน่วยงานอ่ืน ๆ รายงานและเผยแพร่ในสื่อสังคมออนไลน์ เช่น กลุ่มไลน์
ผู้ปกครอง  Facebook ของโรงเรียน   
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 รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา                                          ส านักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑  
   
 

บทสรุปของผู้บริหาร 

โรงเรียนชุมชนบ้านโต้นศรีพิมลวิทยา จัดการเรียนการสอนระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  ตามหลักสูตร
หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนชุมชนบ้านโต้นศรีพิมลวิทยา พุทธศักราช  ๒๕๖๑  ตามหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  พุทธศักราช  ๒๕๕๑ มีนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  ๑ – ๖ รวม ๑๐๔ คน  
จัดชั้นเรียน ๖ ห้อง  ครูผู้สอน ๙ คน มีผลการด าเนินงาน ดังต่อไปนี้ 

สรุปผลการประเมินคุณภาพการจัดการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานตามมาตรฐานการศึกษาของ
โรงเรียนชุมชนบ้านโต้นศรีพิมลวิทยา อยู่ในระดับคุณภาพดีเลิศ 

ซ่ึงมาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียน มีผลการประเมินอยู่ในระดับดีเลิศ 
มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ มีผลการประเมินอยู่ในระดับดีเลิศ 
และมาตรฐานที่ ๓ การจัดประสบการณ์ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ มีผลการประเมินอยู่ในระดับ ดีเลิศ 

  จุดเด่นที่พบ    
ทั้งนี้ ผลการเรียนรู้ที่เป็นคุณภาพของผู้เรียนด้านผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการ เฉลี่ยร้อยละ ๗๕.๙๖ ซึ่งสูง

กว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้(เป้าหมายโรงเรียนร้อยละ ๗๐)  สถานศึกษาส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความสามารถในการคิด 
วิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ ด้วยกิจกรรมโครงงาน สืบค้นข้อมูลโดยใช้เทคโนโลยีทางอินเตอร์เน็ตและ
ห้องสมุดเป็นแหล่งเรียนรู้ อภิปรายและแลกเปลี่ยนความคิดเห็น เพ่ือพัฒนาตนเองได้อย่างเหมาะสม และ
ปลอดภัย สถานศึกษามีการส่งเสริมและพัฒนาทักษะพ้ืนฐานด้านอาชีพให้กับนักเรียนด้วยโครงการนักธุรกิจ
น้อยตามรอยพ่อ การท าขนมโดนัทบัตเตอร์จิ๋ว  การท าวุ้น  และการสร้างคลิปหนังสั้นเพ่ือเผยแพร่ในเว็บไซต์ 
youtube หารายได้จากโฆษณา  นอกจากนี้โรงเรียนได้พัฒนาคุณภาพผู้ เรียน ด้านคุณลักษณะที่พึงประสงค์
และค่านิยมที่ดี ซึ่งมีผลการพัฒนาเป็นไปตามเป้าหมายท่ีสถานศึกษาก าหนด 

ในด้านกระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา พบว่า ผู้บริหารสถานศึกษา  
เป็นผู้มีวิสัยทัศน์และมีภาวะผู้น า มีระบบการบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษาที่ ชัดเจน เปิดโอกาสให้ 
บุคลากรทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น เพ่ือพัฒนาคุณภาพผู้เรียนอย่างรอบด้านตามหลักสูตร 
สถานศึกษาในทุกกลุ่มเป้าหมาย ส่งเสริมการด าเนินการพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทาง วิชาชีพ 
โดยส่งเสริมให้เข้ารับการอบรมในสาขาวิชาที่สอนตามโครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร และ ส่งเสริมให้ครู
ได้เข้ารับการอบรมเพ่ือพัฒนางานในหน้าที่อย่างต่อเนื่อง มีการน าคณะครูศึกษาดูงานที่โรงเรียน ธนากร 
สงเคราะห ์จังหวัดหนองคาย  เพ่ือเพ่ิมประสบการณ์และแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับเพ่ือนร่วมวิชาชีพ สร้างขวัญและ
ก าลังใจแก่บุคลากรใน โอกาสวันส าคัญต่าง ๆ ตามความเหมาะสม และจัดให้มีชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ 
เพ่ือเป็นเวที แลกเปลี่ยนเรียนรู้และน ามาใช้ในการพัฒนางานและการเรียนรู้ของผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง  

ด้านกระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา พบว่า ผู้บริหารสถานศึกษาเป็นผู้ มี
วิสัยทัศน์และมีภาวะผู้น าในด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ พบว่าครูมีความรู้  
ความเข้าใจ ในกระบวนการจัดการเรียนการสอนตามมาตรฐานและตัวชี้วัดของหลักสูตรสถานศึกษา  
ครูได้ปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพโดยด าเนินการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา เพ่ือเป็น
แนวทางในการจัดกระบวนการเรียนการสอนที่สร้างโอกาสให้ผู้เรียนทุกคนมีส่วนร่วม เน้นให้ผู้เรียนได้เรียนรู้
โดยผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง ส่งเสริมการใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ แหล่งเรียนรู้รวมทั้งภูมิปัญญา
ท้องถิ่น เพ่ือให้สามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันได้ นอกจากนี้ยังได้ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีส่วนร่วม  
ในการจัดบรรยากาศ สภาพแวดล้อม สื่อการเรียน และอ านวยความสะดวกที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ เพ่ือให้ผู้เรียน
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ได้ตระหนักและรู้คุณค่าของทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม มีความรู้ความเข้าใจและใช้ทรัพยากรและสิ่งแวด ล้อม 
ในโรงเรียนเป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้ได้ด้วยตนเองอย่างคุ้มค่า 
 โรงเรียนชุมชนบ้านโต้นศรีพิมลวิทยาได้เปิดเผยผลการประเมินคุณภาพของผู้เรียนต่อคณะกรรมการ
สถานศึกษา ผู้ปกครอง ชุมชน หน่วยงานต้นสังกัด และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง โดยการเผยแพร่ข้อมูลผ่านช่องทาง
เว็บไซต์ของสถานศึกษา สมุดรายงานผลพัฒนาการของเด็ก ฯลฯ เสนอต่อกรรมการสถานศึกษา ผู้ปกครอง
นักเรียน หน่วยงานต้นสังกัด และหน่วยงานอ่ืน ๆ รายงานและเผยแพร่ในสื่อสังคมออนไลน์ เช่น กลุ่มไลน์
ผู้ปกครอง  Facebook ของโรงเรียน   
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ส่วนที่ ๑ 
ข้อมูลพื้นฐานของโรงเรียน 

 
๑.ข้อมูลทั่วไป 
 ๑.๑  โรงเรียนชุมชนบ้านโต้นศรีพิมลวิทยา  
   ที่ตั้ง   หมู่ที่ ๑ ต าบล บ้านโต้น 
                    อ าเภอพระยืน จังหวัดขอนแก่น  รหัสไปรษณีย์ ๔๐๓๒๐  
                       พ้ืนที่ทั้งหมด ๑๕ ไร่    
               โทรศัพท ์- โทรสาร - 
           e-mail bantonesc@gmail.com    Website : www.banton.ac.th  
   Youtube Channel : ชุมชนบ้านโต้นศรีพิมลวิทยา 
   Facebook : ชุมชนบ้านโต้นศรีพิมลวิทยา 
   ประวัติโรงเรียนชุมชนบ้านโต้นศรีพิมลวิทยา ตั้งอยู่หมู่ที่  ๑ บ้านโต้น ต าบลบ้านโต้น  
อ าเภอพระยืน จังหวัดขอนแก่น เดิมชื่อโรงเรียนศรีพิมลวิทยา สังกัดกองการศึกษาพิเศษ กรมสามัญศึกษา 
กระทรวงศึกษาธิการ ตั้งขึ้นเมื่อวันที่  ๒๓ มิถุนายน ๒๕๐๓ โดยการน าของ สมเด็จพระพุฒาจารย์  
(อาจ  อาสภมหาเถร) ขณะที่ด ารง สมณศักดิ์ พระพิมลธรรม เปิดท าการสอนครั้งแรกคือชั้น ป. ๕ – ๗ ที่ดิน
เป็นที่ราชพัสดุ หมายเลขทะเบียนที่ ขก. ๑๓๘๔ มีพ้ืนที่ทั้งหมด  ๑๕  ไร่  (เป็นพ้ืนที่วัดศรีพิมล)  ปัจจุบันเปิด
สอนชั้นอนุบาล ๑ – ชั้นปรถมศึกษาปีที่ ๖ มีห้องเรียนจ านวน  ๙  ห้องเรียน 
   สภาพเศรษฐกิจ ชุมชน และสังคม บ้านโต้นจัดว่ามีเศรษฐกิจดีมาก ประชาชนทั่วไปในหมู่บ้าน
มีงานท า โดยส่วนใหญ่ท างานโรงงานทอเสื่อ และประกอบอาชีพค้าขาย มีหนองน้ าขนาดใหญ่ มีแม่น้ าชี 
ไหลผ่านและมีแก่งกุดโดกท่ีเป็นพ้ืนที่เก็บน้ าขนาดใหญ่ จึงท าให้มีการท าการเกษตรที่หลากหลาย ท านา ร้อยละ 
๖๔.๒๓ ท าไร่ร้อยละ ๕.๕๖ มีตลาดเทศบาลที่เป็นศูนยย์กลางของการค้าขาย มีที่ตั้งที่สามารถเชื่อมต่อได้อีก
หลายต าบลและเชื่อมต่อในตัวจังหวัดและอ าเภอได้อย่างสะดวก ประชาชนร้อยละ ๙๙ นับถือศาสนาพุทธ และ
ร้อยละ ๑ นับถือศาสนาอื่นๆ มีวัดศรีพิมลเป็นศูนย์รวมใจทางด้านศาสนา 
   ๑.๒  ผู้อ านวยการสถานศึกษา นายสุริยา ฤาชากูล   อายุ ๔๒ ปี 

         โทรศัพท ์๐๘๗-๙๗๓๙๕๖๔ 
     วุฒิการศึกษาสูงสุด ปริญญาโท  ด ารงต าแหน่งผู้บริหารโรงเรียนนี้เมื่อ ๘ มกราคม ๒๕๖๔ 
              รวม ๔ เดือน 
   ๑.๓  วิสัยทัศน์ (VISION) 

 “ภายในปี ๒๕๖๕  โรงเรียนชมุชนบ้านโต้นศรีพิมลวิทยา  จะพัฒนาให้ได้คุณภาพมาตรฐานการศึกษา
เป็นศูนย์กลางแห่งการเรียนรู้  สืบสานวัฒนธรรมท้องถิ่น  ภายใต้การมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน” 

  ๑.๔ อัตลักษณ์ของผู้เรียน 
    มีสัมมาคารวะ 

  ๑.๕ เอกลักษณ์ของโรงเรียน 
   โรงเรียนส่งเสริมคุณธรรม 
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  ๑.๖ ผลการประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัย 

ชั้น 
จ ำนวน
นักเรียน 

ด้ำนร่ำงกำย ด้ำนอำรมณ์ ด้ำนสังคม ด้ำนสติปัญญำ สรุป 
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อนุบำลปีที่ 
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อนุบำลปีที่ 
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รวม ๖๓ ๖๑ ๒ ๐ ๖๑ ๒ ๐ ๖๑ ๒ ๐ ๖๑ ๒ ๐ ๖๑ ๒ ๐ 

ร้อยละ ๑๐๐ ๙๖.๘๓ ๓.๑๗ ๐.๐๐ 
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  ๑.๗ ผลการประเมินตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 

กลุ่มสาระ 
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กลุ่มสาระ 
จ านวนนักเรียนท่ีได้รับระดับผลการเรียน 

นัก
เรีย

นที่
ลง

 
ทะ

เบ
ียน

 

ค่า
เฉ

ลี่ย
 

SD
 

นร
.ท

ี่ผ่า
น 

๑-
๔ 

นร
. ไ

ด้ 
๓ 

- ๔
 

นัก
เรีย

นที่
ไม

่ผ่า
น 

๐ ๑ ๑.
๕ 

๒ ๒.
๕ 

๓ ๓.
๕ 

๔ ร มส
 

สังคมศึกษา  

๐ ๑๓
 

๖ ๒๒
 

๓๔
 

๔๒
 

๓๔
 

๕๗
 

๐ ๐ ๒๐
๘ 

๓.
๐๐

 

๑.
๗๓

 

๑๐
๔ 

๓.
๐๐

 

๐ 

ร้อยละ 

๐ ๖.
๒๕

 

๒.
๘๘

 

๑๐
.๕

๘ 

๑๖
.๓

๕ 

๒๐
.๑

๙ 

๑๖
.๓

๕ 

๒๗
.๔

๐ 

๐ ๐ ๑๐
๐ 

   ๗๕
.๐

๐ 

 

สุขศึกษา
และ 
พลศึกษา ๐ ๗ ๐ ๔ ๘ ๑๔

 

๒๒
 

๔๙
 

๐ ๐ ๑๐
๔ 

๓.
๓๗

 

๑.
๘๓

 

๑๐
๔ 

๓.
๓๗

 

๐ 

ร้อยละ 

๐ ๖.
๗๓

 

๐.
๐๐

 

๓.
๘๕

 

๗.
๖๙

 

๑๓
.๔

๖ 

๒๑
.๑

๕ 

๔๗
.๑

๒ 

๐ ๐ ๑๐
๐ 

   ๘๔
.๑

๓ 

 

ศิลปะ ๐ ๓ ๕ ๓ ๑๒
 

๒๘
 

๒๓
 

๓๐
 

๐ ๐ ๑๐
๔ 

๓.
๑๘

 

๑.
๗๘

 

๑๐
๔ 

๓.
๑๘

 

๐ 

ร้อยละ 

๐ ๒.
๘๘

 

๔.
๘๑

 

๒.
๘๘

 

๑๑
.๕

๔ 

๒๖
.๙

๒ 

๒๒
.๑

๒ 

๒๘
.๘

๕ 

๐ ๐ ๑๐
๐ 

   ๗๙
.๕

๗ 

 

การงาน
อาชีพ ๐ ๖ ๒ ๔ ๑๐

 

๓๓
 

๑๙
 

๓๐
 

๐ ๐ ๑๐
๔ 

๓.
๑๕

 

๑.
๗๗

 

๑๐
๔ 

๓.
๑๕

 

๐ 
ร้อยละ 

๐ ๕.
๗๗

 

๑.
๙๒

 

๓.
๘๕

 

๙.
๖๒

 

๓๑
.๗

๓ 

๑๘
.๒

๗ 

๒๘
.๘

๕ 

๐ ๐ ๑๐
๐ 

   ๗๘
.๗

๓ 

 

ภาษาต่าง 
ประเทศ ๐ ๓ ๑๐

 

๗ ๑๑
 

๒๖
 

๑๙
 

๒๘
 

๐ ๐ ๑๐
๔ 

๓.
๐๔

 

๑.
๗๔

 

๑๐
๔ 

๓.
๐๔

 

๐ 

ร้อยละ 

๐ ๒.
๘๘

 

๙.
๖๒

 

๖.
๗๓

 

๑๐
.๕

๘ 

๒๕
.๐

๐ 

๑๘
.๒

๗ 

๒๖
.๙

๒ 

๐ ๐ ๑๐
๐ 

   ๗๕
.๙

๖ 

 

รวมระดับ 

๐ ๕๕
 

๓๘
 

๖๘
 

๑๑
๓ 

๑๙
๔ 

๑๗
๖ 

๒๙
๒ 

๐ ๐ ๙๓
๖ 

๓.
๐๙

 

๑.
๗๖

 

๙๓
๖ 

๓.
๐๙

 

๐ 

ร้อยละ 

๐ ๕.
๘๘

 

๔.
๐๖

 

๗.
๒๖

 

๑๒
.๐

๗ 

๒๐
.๗

๓ 

๑๘
.๘

๐ 

๓๑
.๒

๐ 

๐ ๐ ๑๐
๐ 

   ๗๗
.๓

๖ 

 

 
  



๘ 
 

 รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา                                          ส านักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑  
   
 

  ๑.๘ เปรียบเทียบผลการประเมินตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ ปีการศึกษา ๒๕๖๒-๒๕๖๓ 

กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ 
ร้อยละของผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน  

ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๒ ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๓ ผลต่ำง 

ภำษำไทย ๖๙.๙๙ ๗๕.๘๔ ๕.๘๕ 

คณิตศำสตร์ ๖๗.๖๓ ๗๒.๓๖ ๔.๗๓ 

วิทยำศำสตร์ ๗๓.๐๐ ๗๙.๖๙ ๖.๖๙ 

สังคมศึกษำ ฯ ๗๓.๓๒ ๗๕.๐๐ ๑.๖๘ 

สุขศึกษำและพละศึกษำ ๗๗.๖๓ ๘๔.๑๓ ๖.๕๐ 

ศิลปะ ๗๘.๗๐ ๗๙.๕๗ ๐.๘๗ 

กำรงำนอำชีพฯ ๗๔.๐๗ ๗๘.๗๓ ๔.๖๖ 

ภำษำต่ำงประเทศ ๗๙.๗๖ ๗๕.๙๖ -๓.๘๐ 

รวมทุกกลุ่มสำระ ๗๔.๕๒ ๗๗.๓๖ ๒.๘๔ 

 
  ๑.๙ ผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 

ชั้น 
จ านวน
นักเรียน
ทั้งหมด 

ผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

นักเรียนที่มีผลการ
ประเมินคุณลักษณะ 

อันพึงประสงค์ระดับดี
ขึ้นไป 

ดีเยี่ยม ดี ผ่าน ไม่ผ่าน คน 
ร้อยละ 
(%) 

ป.๑ ๑๗ ๑๗  ๐ ๐  ๐  ๑๗ ๑๐๐ 

ป.๒ ๒๕ ๒๓ ๐  ๒ ๐  ๒๓ ๙๒ 

ป.๓ ๑๔ ๗ ๗  ๐ ๐  ๑๔ ๑๐๐ 

ป.๔ ๒๑ ๒๐  ๐ ๑ ๐  ๒๐ ๙๕ 

ป.๕ ๑๔ ๑๔  ๐ ๐  ๐  ๑๔ ๑๐๐ 

ป.๖ ๑๓ ๑๐ ๓  ๐ ๐  ๑๓ ๑๐๐ 

รวมเฉลี่ย ๑๐๔ ๙๑ ๑๐ ๓ ๐ ๑๐๑ ๙๗ 
 

  



๙ 
 

 รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา                                          ส านักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑  
   
 

๑.๑๐ เปรียบเทียบผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ปีการศึกษา ๒๕๖๒-๒๕๖๓ 

ชั้น 
ร้อยละนักเรียนที่มีผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ระดับดีขึ้นไป 

ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ผลต่าง 
ป.๑ ๑๐๐ ๑๐๐ ๐ 
ป.๒ ๑๐๐ ๙๒ -๘ 
ป.๓ ๑๐๐ ๑๐๐ ๐ 
ป.๔ ๑๐๐ ๙๕ -๕ 
ป.๕ ๑๐๐ ๑๐๐ ๐ 
ป.๖ ๑๐๐ ๑๐๐ ๐ 

รวมเฉลี่ย ๑๐๐ ๙๗ -๓ 
 

  ๑.๑๑ ผลการประเมินการอ่าน  คิดวิเคราะห์และเขียน ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 

ชั้น 
จ านวน
นักเรียน
ทั้งหมด 

ผลการประเมินการอ่าน  คิดวิเคราะห์และเขียน 

นักเรียนที่มีผลการ
ประเมินความสามารถ
ในการคิดวิเคราะห์และ

เขียนระดับดีขึ้นไป 

ดีเยี่ยม ดี ผ่าน ไม่ผ่าน คน 
ร้อยละ 
(%) 

ป.๑ ๑๗ ๘ ๙ ๐ ๐ ๑๗ ๑๐๐ 

ป.๒ ๒๕ ๑๖ ๖ ๓ ๐ ๒๒ ๘๘ 

ป.๓ ๑๔ ๘ ๒ ๔ ๐ ๑๐ ๗๑ 

ป.๔ ๒๑ ๗ ๑๑ ๓ ๐ ๑๘ ๘๖ 

ป.๕ ๑๔ ๕ ๗ ๒ ๐ ๑๒ ๘๖ 

ป.๖ ๑๓ ๕ ๒ ๖ ๐ ๗ ๕๔ 

รวมเฉลี่ย ๑๐๔ ๔๙ ๓๗ ๑๘ ๐ ๘๖ ๘๓ 
 

  



๑๐ 
 

 รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา                                          ส านักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑  
   
 

  ๑.๑๒ เปรียบเทียบผลการประเมินการอ่าน  คิดวิเคราะห์และเขียน ปีการศึกษา ๒๕๖๒-๒๕๖๓ 

ชั้น 
ร้อยละนักเรียนที่มีผลการประเมินความสามารถในการคิดวิเคราะห์และเขียนระดับดีขึ้นไป 

ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ผลต่าง 
ป.๑ ๑๐๐.๐๐ ๑๐๐ ๐ 

ป.๒ ๘๔.๖๒ ๘๘ ๓ 

ป.๓ ๙๐.๔๘ ๗๑ -๑๙ 

ป.๔ ๘๕.๗๑ ๘๖ ๐ 

ป.๕ ๕๐.๐๐ ๘๖ ๓๖ 

ป.๖ ๖๕.๒๒ ๕๔ -๑๑ 

รวมเฉลี่ย ๘๖ ๘๓ -๓ 
 
  ๑.๑๓  เปรียบเทียบผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (Reading Test: RT) 
ปีการศึกษา ๒๕๖๒-๒๕๖๓ 

ปีการศึกษา 

คะแนนผลการประเมินของแต่ละด้าน  

การอ่านออกเสียง การอ่านรู้เรื่อง รวม ๒ ด้าน 

ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ๖๐.๕๒ ๕๙.๐๔ ๕๙.๗๘ 

ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ๕๗.๕ ๖๖.๗๕ ๖๒.๑๒ 

ผลต่าง -๓.๐๒ ๗.๗๑ ๒.๓๔ 
 
๑.๑๔ เปรียบเทียบผลการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (Nation Test: 

NT) ปีการศึกษา ๒๕๖๒-๒๕๖๓ 

ปีการศึกษา 

คะแนนความสามารถ  
ด้านคณิตศาสตร์ 
(Mathematics) 

ด้านภาษาไทย (Thai 
Language) 

ความความสามารถ ๒ ด้าน 

ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ๓๔.๘๑ ๔๒.๐๙ ๓๘.๔๕ 

ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ๒๗.๗๗ ๔๑.๖๖ ๓๔.๗๒ 

ผลต่าง -๗.๐๔ -๐.๔๓ -๓.๗๓ 
 

  



๑๑ 
 

 รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา                                          ส านักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑  
   
 

๑.๑๕ เปรียบเทียบผลการทดสอบระดับชาติ O-net ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ปีการศึกษา ๒๕๖๒-
๒๕๖๓ 

กลุ่มสาระการ
เรียนรู้ 

ปีการศึกษา 
๒๕๖๒ 

ปีการศึกษา 
๒๕๖๓ 

ผลต่าง ๒๕๖๒-
๒๕๖๓ 

คะแนน
ระดับประเทศ 

เทียบ
ระดับประเทศ 

คณิตศาสตร์ ๒๔.๐๐ ๒๕.๗๑ ๑.๗๑ ๒๙.๙๙ -๔.๒๘ 
ภาษาต่างประเทศ ๒๕ ๒๕.๓๖ ๐.๓๖ ๔๓.๕๕ -๑๘.๑๙ 
ภาษาไทย ๔๒.๒๗ ๖๒.๐๗ ๑๙.๘๐ ๕๖.๒๐ ๕.๘๗ 
วิทยาศาสตร์ ๒๙.๗๕ ๔๒.๖๗ ๑๒.๙๒ ๓๘.๗๘ ๓.๘๙ 
เฉลี่ย ๔ สาระ ๓๐.๒๖ ๓๘.๙๕ ๘.๗๐ ๔๒.๑๓ -๓.๑๘ 
 
๒. โครงสร้างการบริหารงาน 

 
 
  



๑๒ 
 

 รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา                                          ส านักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑  
   
 

๓. ข้อมูลครูและบุคลากรทางการศึกษา   

ที ่ ชื่อ 
ต า 

แหน่ง 
วุฒิการศึกษาสูงสุด/วิชาเอก 

ประจ าชั้น/ 
กลุ่มสาระที่สอน 

๑ นายแสวง  พรหมไชย คร ู ปริญญาตร/ีภาษาไทย ป.๑-๓/สังคมศึกษาฯ, 
ป.๓/ศลิปะ,การงานฯ,ภาษาอังกฤษ 

๒ นางสาววราภรณ์  แสงมูล คร ู ปริญญาตร/ีคณิตศาสตร์ศึกษา ป.๓-๖/คณติศาสตร ์

๓ นางอินทิรา  อ่อนจันทร์ คร ู ปริญญาตร/ีพัฒนาชุมชน ป.๔-๖/สังคมศึกษา,การงานฯ 
ป.๕/ศลิปะ 

๔ นางประคอง  อ่อนจันทร์ คร ู ปริญญาตร/ีภาษาอังกฤษ ป.๑-๒,๔-๖/ภาษาอังกฤษ 
ป.๔/ศลิปะ 

๕ นางสาวอาริยา   
รอดบ้านเกาะ 

คร ู ปริญญาตร/ีภาษาไทย ป.๔-๖/ภาษาไทย 
ป.๖/ศลิปะ 
ป.๔,๖/สุขศึกษา 

๖ นางสาววรรณภา  อินทรพร ครูผู้ช่วย ปริญญาตร/ีภาษาไทย อ.๓,ป.๓/ภาษาไทย 

๗ นางสาวสุมาตรา  เสนา ครูผู้ช่วย ปริญญาตร/ีพลศึกษา ป.๒/ภาษาไทย,คณติศาสตร์,ศิลปะ,
การงานฯ 
ป.๒-๖/สุขศึกษา 

๘ นายพูลทรัพย์  หารพะยอม คร ู ปริญญาตร/ีปรญิญาโท/ 
วิทยาการคอมพิวเตอร์/
คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

ป.๒-๖/วิทยาศาสตร ์
ป.๔-๖/ช่างภาพรุ่นเยาว ์

๙ นางสาวจิราภรณ์   
สวุรรณวงศ ์

คร ู ปริญญาตร/ีปรญิญาโท/
คอมพิวเตอร์ศึกษา/เทคโนโลยี
การศึกษา 

ป.๑/ภาษาไทย,คณติศาสตร์,
วิทยาศาสตร์,สุขศึกษา,ศิลปะ 
,การงาน 
ป.๑-๓/คอมพิวเตอร ์

๑๐ นางสาวมัทธนา  พิทยา
รักษ ์

ครูพี่เลีย้ง ปริญญาตร/ีปฐมวัย อ.๑ 

๑๑ นางสาวราตรี  จันทร์นา
ฝาย 

ครูอัตรา
จ้าง 

ปริญญาตร/ีการบญัช ี อ.๒ 

๑๒ นายพัลลภ ศรีพรรณ ธุรการ
โรงเรียน 

ปริญญาตร/ีคอมพิวเตอร์
บริหารธรุกิจ 

- 

๑๓ นายสันต์  หาระวงศ ์ นักการ
ภารโรง 

ม.๖ - 

 
  



๑๓ 
 

 รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา                                          ส านักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑  
   
 

๔. ข้อมูลนักเรียน ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๓ (๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๓) 
 

จ านวนนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๓  ทั้งหมด  ๑๖๗  คน แยกเป็น  
 

ชั้น จ านวน 
วันที่จัดการเรยีน

การสอน 

รายการ  

หมายเหตุ 
จ านวน
นักเรียน 

(คน) 

จ านวน
ห้องเรียน 

(ห้อง) 

จ านวนคร ู

ระดับปฐมวัย    
อนุบาล ๑ ๒๐๐ ๑๙ ๑ ๑ 
อนุบาล ๒ ๒๐๐ ๒๒ ๑ ๑ 
อนุบาล ๓ ๒๐๐ ๒๒ ๑ ๑ 

รวม - ๖๓ ๓ ๓ (ครู ๑ : เด็ก ๒๑) 
ระดับประถมศึกษา   ครูสอนเวียน

ตามรายวิชา ประถมศึกษาปีที่ ๑ ๒๐๐ ๑๗ ๑ ๑ 
ประถมศกึษาปีที่ ๒ ๒๐๐ ๒๕ ๑ ๑ 
ประถมศึกษาปีที่ ๓ ๒๐๐ ๑๔ ๑ ๑ 
ประถมศึกษาปีที่ ๔ ๒๐๐ ๒๑ ๑ ๒ 
ประถมศึกษาปีที่ ๕ ๒๐๐ ๑๔ ๑ ๒ 
ประถมศึกษาปีที่ ๖ ๒๐๐ ๑๓ ๑ ๑ 

รวม - ๑๐๔ ๖ ๘ (ครู ๑ :  
เด็ก ๑๓ ) 

รวมทั้งสิ้น - ๑๖๗ ๙ ๑๑  
 

๕. จ านวนห้อง 

ที ่ ประเภทห้อง จ านวน หมายเหตุ 
๑ หอ้งเรียนปฐมวัย ๓  
๒ ห้องเรียนประถมศึกษา ๓  
๓ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ๑  
๔ ห้องพยาบาล ๑  
๕ ห้องคณิตศาสตร์ ๑  
๖ ห้องภาษาอังกฤษ ๑  
๗ ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ ๑  
๘ ห้องสังคมศึกษา ๑  
๙ ห้องภาษาไทย ๑  
๑๐ ห้องสมุด ๑  



๑๔ 
 

 รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา                                          ส านักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑  
   
 

ที ่ ประเภทห้อง จ านวน หมายเหตุ 
๑๑ ห้องธุรการ ๑  
๑๒ ห้องประชุมประชาสามัคคี ๑  
๑๓ ห้องผู้อ านวยการ ๑  
๑๔ ห้องสหกรณ์ร้านค้าโรงเรียน ๑  

 
๖.  จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษา 

ที ่ ระดับการศึกษา 
จ านวน
นักเรียน 

(คน) 

จ านวนผู้ส าเร็จ
การศึกษา  

(คน) 

คิดเป็นร้อยละ 
 

หมายเหตุ 

๑ ปฐมวัย (อนุบาล ๓)  ๒๒ ๒๒ ๑๐๐  
๒ ประถมศึกษา (ประถมศึกษาปีที่ 

๖) 
๑๓ ๑๓ ๑๐๐  

 
๗. แหล่งเรียนรู้ของสถานศึกษา 
๗.๑ แหล่งเรียนรู้ภายใน 

ที ่ ชื่อแหล่งเรียนรู้ภายใน 
๑ ห้องสมุด 
๒ ห้องคอมพิวเตอร์ 
๓ สหกรณ์ร้านค้าโรงเรียน 
๔ โรงเพาะเห็ด 
๕ สวนมะนาวท่อ 

 
๗.๒ แหล่งเรียนรู้ภายนอก 

ที ่ ชื่อแหล่งเรียนรู้ภายนอก 
๑ วัดศรีพิมล 
๒ แก่งกุดโดก 
๓ สวนสมเด็จพระพุฒาจารย์ (อาจ อาสภมหาเถร) 
๔ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจ าต าบลบ้านโต้น 

 
  



๑๕ 
 

 รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา                                          ส านักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑  
   
 

ส่วนที่ ๒ 
รายงานผลการประเมินตนเองตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  

 
๒.๑ ผลการประเมินมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาปฐมวัย 
มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของเด็ก 
  ๑) ระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม    

๒) วิธีการพัฒนา ข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์  
      (๑) วิธีการพัฒนา   
   จากการจัดกิจกรรมที่มีบรรยากาศห้องเรียนส่งเสริมพัฒนาการ การจัดหาและผลิตสื่อระดับ
ปฐมวัย กิจกรรมโครงการบ้านวิทยาศาสตร์น้อย โครงการเสริมสร้างสุขภาวะทางร่างกายและจิตสังคม กิจกรรม
ขยับกายขยายสมอง (BBL) กิจกรรมการแข่งขันกีฬาภายในและกีฬาระดับต่าง ๆ  กิจกรรมพัฒนาระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน ท าให้เด็กมีร่างกายเจริญเติบโตตามวัยและมีสุขนิสัยที่ดี สุขภาพจิตดีและมีความสุข ร่าเริง
แจ่มใส มีสุขอนามัย แสดงอารมณ์ความรู้สึกได้สอดคล้องกับสถานการณ์ต่างๆ  มีความมั่นใจ กล้าพูดกล้า
แสดงออกอย่างเหมาะสม ยิ้มทักทาย พูดคุย และปฏิบัติตนต่อผู้ใหญ่ได้เหมาะสม มีส่วนร่วมในการดูแลรักษา
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม โดยการทิ้งขยะถูกที่ สามารถเคลื่อนไหวตามจังหวะดนตรีได้อย่างคล่องแคล่วและมี
ความสุข สามารถสร้างชิ้นงานศิลปะตามความสามารถได้อย่างอิสระ รู้จักการออม ใช้สิ่งของที่มีอยู่อย่างรู้
คุณค่าประหยัดและพอเพียงซึ่งเป็นการปฏิบัติตนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงการพัฒนาด้าน
อารมณ์ ได้มีการพัฒนา ส่งเสริม สนับสนุนให้ผู้เรียนมีพฤติกรรมที่แสดงออกทางอารมณ์ จิตใจและความรู้สึกที่
เหมาะสมกับวัยและสอดคล้องกับสถานการณ์อย่างเหมาะสม มีกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาการด้านอารมณ์ จิตใจ
อย่างต่อเนื่องเพ่ือเสริมสร้างความมั่นใจในตนเอง ให้กล้าคิด กล้าท า กล้าแสดงออก ผู้เรียนได้ท ากิจกรรม
ผลงานทางด้านศิลปะที่หลากหลายโดยการบูรณาการในการเรียนรู้ตามหน่วยต่างๆ ฝึกสร้างงานศิลปะอย่าง มี
ขั้นตอน ท าให้ผลงานศิลปะสวยงามและมีความคิดสร้างสรรค์อย่างอิสระ เมื่อท างานเสร็จแล้วครูผู้สอนน า
ผลงานของผู้เรียนมาจัดแสดงเพ่ือเสริมสร้างให้ผู้เรียนมีความพึงพอใจในความสามารถของตน และชื่นชม
ผลงานของตนเองเป็นการเสริมแรงกระตุ้นให้ผู้เรียนกระตือรือร้นในการเรียนรู้ในครั้งต่อไป 

       การพัฒนาด้านสังคม ได้มีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพ่ือส่งเสริมด้านการแสดงออกทางสังคมให้
ผู้เรียนปฏิบัติได้เหมาะสมกับวัย โดยส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมในห้องเรียนตามอัตลักษณ์ของโรงเรียนคือ  
มีสัมมาคารวะ การปฏิบัติตนตามมารยาทไทยอย่างถูกกาลเทศะ การไหว้ ผู้เรียนรู้จักการกล่าว สวัสดี ขอโทษ 
ขอบคุณ ได้ด้วยตนเองตามสถานการณ์ ผู้เรียนได้เลือกท ากิจกรรมตามความสนใจ จัดกิจกรรมทัศนศึกษา  
ตามแหล่งเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน ส่งเสริมการเรียนรู้ตามระบอบประชาธิปไตย ผู้เรียนจะ ได้
ลงคะแนนเลือกหัวหน้าห้อง ผลัดกันเป็นผู้น า ผู้ตาม และร่วมกันคิดข้อตกลงในการปฏิบัติตนในห้องเรียน  
ของตนเอง และสามารถปฏิบัติตามได้อย่างเหมาะสม รู้จักการเข้าแถวล าดับก่อนหลัง การขออนุญาตหรือ  
รอคอยเมื่อต้องการสิ่งของของผู้อ่ืน ผู้สอนเน้นจัดกิจกรรมการอยู่ร่วมกันท ากิจกรรมร่วมกันกับเพ่ือน เพ่ือสร้าง
ปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับผู้อื่นให้ผู้เรียน ผู้เรียนแสดงความรักต่อเพ่ือนโดยการแบ่งปันสิ่งของให้เพ่ือน  

  (๒)  ข้อมูล เอกสาร หลักฐาน  
  ๑)  ข้อมูลนักเรียนรายบุคคล 
  ๒)  แบบประเมินพัฒนาการผู้เรียนทั้ง ๔ ด้าน 
             ๓)  สมุดประจ าตัวเด็กปฐมวัย 



๑๖ 
 

 รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา                                          ส านักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑  
   
 

  ๔)  แบบบันทึกการชั่งน้ าหนัก-ส่วนสูง/การแปรงฟัน  
            ๕)  ภาพกิจกรรม 
  (๓) จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา  และข้อเสนอแนะเพื่อพัฒนามาตรฐานให้สูงขึ้น 

   ๓.๑  จุดเด่น 
  ๑) เด็กมีร่างกายเติบโตตามวัย มีน้ าหนักส่วนสูงตามเกณฑ์ มีทักษะการเคลื่อนไหวตามวัย 
  ๒) เด็กมีอารมณ์ร่าเริงแจ่มใส และแสดงออกทางอารมณ์ได้สอดคล้องกับสถานการณ์อย่าง
เหมาะสมกับวัย  
  ๓) เด็กมีคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมท่ีพึงประสงค์ มีจิตส านึกในการอนุรักษ์ธรรมชาติและ
พัฒนาสิ่งแวดล้อม  
  ๔) เด็กมีทักษะการคิดแก้ปัญหา ตัดสินใจ และทักษะในการแสวงหาความรู้ได้ด้วยตนเอง 
  ๕)  เด็กสามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข ร่วมกิจกรรมอยู่ในสังคม ใช้สติปัญญา 
ในการร่วมกิจกรรมประจ าวันอย่างดี  
   ๓.๒  จุดที่ควรพัฒนา 
  ๑) ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทักษะกระบวนการคิดวิเคราะห์แบบ Mind Mapping การใช้ผังกราฟิก  
เพ่ือให้ผู้เรียนได้ฝึกคิดอย่างเป็นระบบ  
  ๒) ส่งเสริมและพัฒนาครูให้มีการจัดท าแผนประสบการณ์ที่เน้นทักษะการคิด ความคิดรวบ
ยอด เพ่ิมมากข้ึน 
  ๓) ครูมีการจัดกิจกรรมเพ่ือส่งเสริมพัฒนาการทั้ง ๔ ด้าน ให้หลากหลายมากขึ้น 
   ๓.๓ ข้อเสนอแนะเพื่อพัฒนามาตรฐานให้สูงขึ้น 
    ๑) โรงเรียนจัดท าโครงการส่งเสริมพัฒนาด้านร่างกายอย่างต่อเนื่อง  และน าผลประเมิน  
พัฒนาการเด็กเป็นรายบุคคลอย่างสม่ าเสมอต่อเนื่องตลอดปี 
    ๒)  ส่งเสริมการเข้าร่วมกิจกรรมและสร้างผลงานด้านศิลปะในการแข่งขันทางวิชาการตาม
นโยบาย สพป. ขอนแก่น เขต ๑ 
              ๓) จัดกิจกรรมโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยให้กับเด็กอย่างต่อเนื่อง 

 
มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ 

๑) ระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม  
๒) วิธีการพัฒนา ข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์  

 (๑) วิธีการพัฒนา   
    สถานศึกษาได้ปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษาระดับปฐมวัย ให้สอดคล้องกับหลักสูตร
การศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช ๒๕๖๑ และสอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่น จัดครูเข้าสอนครบทุกห้องเรียน
อนุบาล สถานศึกษาจัดส่งครูเข้ารับการอบรม พัฒนาตามที่หน่วยงานต้นสังกัดหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดเพ่ือ
พัฒนาคุณภาพครูผู้สอน เช่น หลักสูตรการจัดประสบการณ์การเรียนรู้บูรณาการเทคโนโลยีระดับปฐมวัย  
และสะเต็มศึกษา หลักสูตรโครงการบ้านวิทยาศาสตร์น้อยการจัดท าแผนการเรียนรู้รายวิชาเพ่ิมเติมการป้องกัน
การทุจริต รวมทั้งจัดหาสื่อเทคโนโลยีและสื่อการเรียนรู้เพ่ือสนับสนุนการจัดประสบการณ์ของเด็ก เช่น  
สนามเด็กเล่น อุปกรณ์ในการจัดกิจกรรมบ้านวิทยาศาสตร์น้อย ส่งเสริมให้ครูปฐมวัยทุกคนพัฒนาการจัด
ประสบการณ์เด็กด้วยการใช้ชุมชนแห่งการเรียนรู้ (PLC) มีการแลกเปลี่ยนความคิดแนวทางการจัดการเรียน



๑๗ 
 

 รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา                                          ส านักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑  
   
 

การสอนระหว่างครูผู้สอนระดับปฐมวัย มีการจัดสภาพแวดล้อมภายในและภายนอกห้องเรียนที่ค านึงถึง 
ความปลอดภัยของเด็ก จัดสภาพแวดล้อมที่ส่งเสริมให้เด็กเกิดการเรียนรู้เป็นรายบุคคลและเป็นกลุ่ม เล่นแบบ
ร่วมมือร่วมใจ  มีมุมประสบการณ์ท่ีหลากหลาย มีสื่อการเรียนรู้ ได้แก่ ของเล่น หนังสือนิทาน สื่อจากธรรมชาติ 
สื่อส าหรับเด็กมุด ลอด ปีนป่าย สื่อเทคโนโลยี สื่อเพ่ือการสืบเสาะหาความรู้  ซึ่งในการบริหารจัดการของ
สถานศึกษาเน้นให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเข้ามามีบทบาทในการบริหารจัดการ ไม่ว่าจะเป็นคณะกรรมการ
สถานศึกษา ผู้ปกครอง ชุมชน ซึ่งจะมีส่วนช่วยเหลือสนับสนุนในการประชุมผู้ปกครอง กิจกรรมต่าง  ๆ  
ของสถานศึกษา มีการระดมทุนเพ่ือพัฒนาด้านการศึกษา   
  (๒)  ข้อมูล เอกสาร หลักฐาน  
  ๑) เป้าหมาย วิสัยทัศน์และพันธกิจที่สถานศึกษาก าหนด มีความชัดเจนและสอดคล้องกับ
บริบทของสถานศึกษา ความต้องการของชุมชนและนโยบายหน่วยงานต้นสังกัดตามล าดับ 
  ๒) แผนปฏิบัติการประจ าปี  รายงานกิจกรรม /โครงการหลักสูตรสถานศึกษาปีการศึกษา 
๒๕๖๓  ชิ้นงาน  
   ๓) รายงานการประเมินตนเองรายบุคคลของครูผู้สอนระดับปฐมวัย (Personal self-
assessment report)   
   ๔) รูปภาพ 
  ๕) เกียรติบัตร 
   (๓) จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา  และข้อเสนอแนะเพื่อพัฒนามาตรฐานให้สูงขึ้น 

  ๓.๑  จุดเด่น 
  ๑) ผู้บริหารเข้าใจปรัชญาและหลักการจัดการศึกษาปฐมวัย มีวิสัยทัศน์ มีภาวะผู้น าและ 
ความคิดริเริ่มที่เน้นการพัฒนาเด็กปฐมวัยทั้ง ๔ ด้าน  
   ๒) ผู้บริหารส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพบุคลากร ให้มีประสิทธิภาพ ให้ค าแนะน า ค าปรึกษา 
 ทางวิชาการ และเอาใจใส่การจัดการศึกษาปฐมวัย เด็กเต็มศักยภาพและเต็มเวลา ผู้เรียน  ผู้ปกครองและ
ชุมชนพึงพอใจผลงาน 
   ๓.๒  จุดที่ควรพัฒนา 
         ๑) จัดหาสื่อและอุปกรณ์ในการพัฒนาประสบการณ์ของเด็กอย่างรอบด้าน  
             ๒) การจัดการเรียนการสอนเสริมประสบการณ์ท่ีหลากหลาย 
              ๓) ไม่ได้น าผลการประเมินมาปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา อย่างต่อเนื่อง

เท่าท่ีควร 
   ๓.๓ ข้อเสนอแนะเพื่อพัฒนามาตรฐานให้สูงขึ้น 
      ๑) ควรน าผลการประเมินตนเองของสถานศึกษามาใช้เป็นข้อมูลในการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
    ๒) ส่งเสริมให้ครูได้รับการอบรมเกี่ยวกับหลักสูตรการจัดการเรียนการสอนเพ่ือน ามาพัฒนา
ตนเองให้ดียิ่งขึ้น  
 
 
 
 
  



๑๘ 
 

 รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา                                          ส านักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑  
   
 

มาตรฐานที่ ๓ การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นส าคัญ 
๑) ระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม  
๒) วิธีการพัฒนา ข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์  

 (๑) วิธีการพัฒนา   
 ครูจัดกิจกรรมตามตารางกิจวัตรประจ าวัน บูรณาการตาม ๖ กิจกรรมหลัก จัดกิจกรรม

โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยแห่งประเทศไทย  และการจัดประสบการณ์การเรียนรู้บูรณาการเทคโนโลยี
ระดับปฐมวัย และสะเต็มศึกษา  มาใช้ในการจัดกิจกรรมเสริมประสบการณ์เพ่ือส่งเสริมพัฒนาการด้าน
ความสามารถในการคิดรวบยอด  การคิดเชิงเหตุผลทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์  การคิดแก้ปัญหาและ
สามารถตัดสินใจในเรื่องง่าย ๆ ได้  ส่งเสริมให้เด็กได้รู้จักการทดลองที่ดีโดยการจัดโครงการกิจกรรม 
บ้านวิทยาศาสตร์น้อย เพ่ือให้เด็กเกิดการเรียนรู้ในการทดลองวิทยาศาสตร์ได้หลากหลายมากข้ึน 

 สถานศึกษาก าหนดเป้าหมายคุณภาพการศึกษาระดับปฐมวัยเป็นเป้าประสงค์ชัดเจน   
บูรณาการกับโครงการของระดับปฐมวัยให้เข้ากับกิจกรรมระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สภาพแวดล้อมห้องเรียน 
จัดมุมเสริมประสบการณ์  ๕ มุม มีสื่อมุมบล็อค  มุมหนังสือนิทาน มุมเกมการศึกษา มุมวิทยาศาสตร์  
มุมบทบาทสมมุติ เครื่องเล่นสนามจ านวนหนึ่งทรุดโทรม มีการใช้สื่อ DLTV ในการช่วยการจัดการเรียน 
การสอน ผู้บริหารสถานศึกษาท าการนิเทศภายในภาคเรียนละ ๒ ครั้ง 
  ครูปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่ ตามมาตรฐานวิชาชีพด้วยความมุ่งมั่นและทุ่มเท สร้างเสริม 
คุณธรรม จริยธรรม ตามจรรยาบรรณวิชาชีพ พัฒนาศักยภาพครูสู่ความเป็นมืออาชีพ จัดการศึกษาเด็กเป็น
รายบุคคล มีการวิจัยเพ่ือแก้ปัญหาและพัฒนาเด็ก  บันทึกผลการพัฒนาเด็กโดยครูประจ าชั้น มีการสรุปผล 
การประเมิน  จัดท าสมุดรายงานประจ าตัวเด็ก บันทึกการแปรงฟัน เพ่ือรายงานผลพัฒนาการเด็กในทุกด้าน  
เป็นประจ าทุกภาคเรียน เสนอต่อผู้ปกครองและผู้ที่เก่ียวข้อง ตลอดจนมีการส่งต่อข้อมูลผู้เรียนในระดับสูงขึ้น 

 (๒)  ข้อมูล เอกสาร หลักฐาน  
   จากการจัดกิจกรรมดังกล่าว  เมื่อสิ้นปีการศึกษาโรงเรียนได้ประเมินผลตามแนวทาง  
การประเมินคุณภาพตามเกณฑ์ที่ สพฐ. ก าหนด ผลปรากฏว่า   
  ๑) ครูจัดประสบการณ์ที่ส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการทุกด้านอย่างสมดุลเต็มศักยภาพ กล่าวคือ 
ครมีูการวิเคราะห์ข้อมูลเด็กเป็นรายบุคคล จัดท าแผนการจัดประสบการณ์ให้สอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้ 
และจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมพัฒนาการเด็กครบทุกด้าน ทั้งด้านร่างกาย ด้านอารมณ์ จิตใจ  ด้านสังคม  
และด้านสติปัญญาเต็มศักยภาพ โดยความร่วมมือของพ่อแม่และครอบครัว ชุมชนและผู้เกี่ยวข้อง 
   ๒) ครูสร้างโอกาสให้เด็กได้รับประสบการณ์ตรง เล่นและปฏิบัติอย่างมีความสุข กล่าวคือ  
ครูจัดประสบการณ์ที่เชื่อมโยงกับประสบการณ์เดิม ให้เด็กมีโอกาสเลือกท ากิจกรรมอย่างอิสระ ตามความสนใจ 
ความสามารถ หลากหลายรูปแบบ เด็กได้เล่น ลงมือกระท า เรียนรู้ และสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเองอย่างมี
ความสุขด้วยการท าโครงงานวิทยาศาสตร์  การจัดการเรียนรู้ บูรณาการเทคโนโลยีระดับปฐมวัย  
และสะเต็มศึกษา 
   ๓) ครูสอนระดับปฐมวัยทุกคนจัดบรรยากาศทั้งในและนอกห้องเรียนที่ เอ้ือต่อการเรียนรู้  
ใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับวัย  จัดห้องเรียนให้สะอาด อากาศถ่ายเท ปลอดภัย จัดพ้ืนที่แสดงผลงาน
เด็ก พ้ืนที่มุมประสบการณ์ โดยให้เด็กมีส่วนร่วมในการจัดสภาพแวดล้อมในห้องเรียน   ใช้สื่อและเทคโนโลยี  
ที่เหมาะสมกับช่วงอายุ  



๑๙ 
 

 รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา                                          ส านักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑  
   
 

   ๔) ครูสอนระดับปฐมวัยทุกคนประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริง และน าผลการประเมิน
พัฒนาการเด็กไป ปรับปรุงการจัดประสบการณ์และพัฒนาเด็ก  ด้วยการประเมินพัฒนาการเด็กจากกิจกรรม
และกิจวัตรประจ าวันด้วยเครื่องมือและวิธีการที่หลากหลาย  โดยผู้ปกครองและผู้เกี่ยวข้องมีส่วนร่วม น าผล
การประเมนิที่ได้ไปปรับปรุงการจัดประสบการณ์และพัฒนาเด็ก 
  ๕) แผนปฏิบัติการประจ าปี   
            ๖) เกียรติบัตร  
            ๗) ภาพถ่าย   
            ๘) ผลงาน/ชิ้นงานของครูและนักเรียน  
 (๓) จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา  และข้อเสนอแนะเพื่อพัฒนามาตรฐานให้สูงขึ้น 

  ๓.๑  จุดเด่น 
  ๑) ครูเข้าใจปรัชญา หลักการ และธรรมชาติของการจัดการศึกษาปฐมวัยและ

สามารถน ามาประยุกต์ใช้ในการจัดประสบการณ์ สามารถจัดท าแผนการจัดประสบการณ์ที่สอดคล้องกับ 
หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย และสามารถจัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่หลากหลายสอดคล้องกับความแตกต่าง
ระหว่างบุคคล  

  ๒) ครูบริหารจัดการชั้นเรียนที่สร้างวินัย  ใช้สื่อเทคโนโลยีที่เหมาะสมและสอดคล้อง
กับพัฒนาการของเด็ก ส่งเสริมให้เด็กได้รู้จักท างานและอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข 

  ๓) ครูจัดสิ่งแวดล้อมให้เกิดการเรียนรู้ได้ตลอดเวลา  จัดกิจกรรมให้เด็กเกิดความคิด
สร้างสรรค์รักงานศิลปะและดนตรี ท าให้เด็กมีอารมณ์ท่ีแจ่มใส 

   ๔) ครูมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับเด็กและผู้ปกครอง 
   ๓.๒  จุดที่ควรพัฒนา 
    ๑)  การกระตุ้นให้เด็กมีความเชื่อมั่นในตนเอง  กล้าคิด กล้าแสดงออก 
    ๒)  มีการส่งเสริมให้เด็กได้เข้าร่วมกิจกรรมได้ครบทุกคน 
       ๓)  ควรมีแนวทางแก้ไขปัญหาส าหรับเด็กที่ขาดความพร้อมในการเข้าร่วมกิจกรรม
กับผู้อ่ืน 
   ๓.๓ ข้อเสนอแนะเพื่อพัฒนามาตรฐานให้สูงขึ้น 
   ๑) ครูระดับปฐมวัยทุกคนร่วมกันวิเคราะห์ประเด็นปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นกับตัวเด็ก 
แล้วน าประเด็นปัญหามาหาแนวทางแก้ไขร่วมกัน 
   ๒) จัดท าโครงการ/กิจกรรม ที่เป็นการส่งเสริมพัฒนาการของเด็กทั้ง ๔ ด้าน  
ให้หลากหลายขึ้น 
 
 
  



๒๐ 
 

 รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา                                          ส านักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑  
   
 

๒.๒ ผลการประเมินมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียน 
  ๑) ระดับคุณภาพ ดีเลิศ    

๒) วิธีการพัฒนา ข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์  
   ๒.๑  กิจกรรม  วิธีการพัฒนาที่ส่งผลต่อระดับคุณภาพ 
   สถานศึกษามีกระบวนการพัฒนาผู้เรียนด้วยวิธีการที่หลากหลาย ครูจัดการเรียนรู้ให้เป็นไป
ตามศักยภาพของผู้เรียน และเป็นไปตามมาตรฐานและตัวชี้วัดของหลักสูตรมีการออกแบบการจัดการเรียนรู้  
ที่เหมาะสมกับผู้เรียน โดยมีการจัดการเรียนรู้ทั้งรูปแบบการระดมสมอง แบบลงมือปฏิบัติจริง แบบร่วมมือกัน
เรียนรู้ แบบใช้กระบวนการคิดกระบวนการใช้ปัญหาเป็นหลัก และเน้นเรื่องการอ่านออกของผู้เรียนเป็นเรื่อง
ส าคัญที่สุดโดยมุ่งพัฒนาให้ผู้เรียนทุกคนอ่านออกและเขียนได้ตั้งแต่ระดับชั้น ป. ๑ พัฒนาครูทุกคนให้มี
ความสามารถในการน าเทคนิควิธีสอนให้ตรงตามศักยภาพผู้เรียน ใช้สื่อเทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอน 
มีแหล่งเรียนรู้และแหล่งสืบค้นข้อมูล ได้แก่ ห้องสมุด คอมพิวเตอร์ประจ าชั้นเรียน ครูในสายชั้นเดียวกันร่วมกัน
ก าหนดแผนการจัดการเรียนรู้ การวัดและประเมินผลแบบบูรณาการ ครูเน้นการใช้ค าถามเพ่ือพัฒนาทักษะการ
คิดของผู้เรียนนอกจากนี้ สถานศึกษาได้มีการด าเนินการเพ่ือพัฒนาทักษะชีวิตของผู้เรียน เพ่ือให้อยู่ในสังคมได้
อย่างมีความสุข เน้นการพัฒนาด้านคุณธรรม จริยธรรม ที่เหมาะสมกับวัยของผู้เรียน โดยการจัดค่ายคุณธรรม
น าชีวิตให้กับนักเรียนทุกระดับชั้น จัดกิจกรรมการพัฒนาให้เหมาะสมกับวัย พัฒนาคุณธรรมผู้เรียนตาม
เอกลักษณ์ของโรงเรียนคือ โรงเรียนส่งเสริมคุณธรรม เน้นให้ผู้ เรียนมีวินัย ซื่อสัตย์  รับผิดชอบ  
และมีจิตสาธารณะ มีระบบการแนะแนวและการดูแลสุขภาวะจิต น าภูมิปัญญาท้องถิ่นมาร่ วมกันวางแผน 
การจัดการเรียนการสอนและมีการเรียนรู้ในโลกกว้าง การเข้าไปศึกษากับภูมิปัญญาในชุมชนรอบ  ๆ 
สถานศึกษาจัดกิจกรรมสถานศึกษาส่งเสริมการออกก าลังกาย เช่น กิจกรรม BBL ในตอนเช้า กิจกรรมกีฬา
ภายใน กีฬากลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ ๑๐  มีโครงงานอาชีพที่ได้รับการสนับสนุนจากโครงการ
โรงเรียนประชารัฐ โครงการนักธุรกิจน้อยตามรอยพ่อ ได้แก่  การผลิตโดนัทบัตเตอร์จิ๋ว การถ่ายท า  
ภาพยนตร์สั้น เป็นต้น 
 ผู้เรียนสามารถอ่านออกและอ่านคล่องตามมาตรฐานการอ่านในแต่ละระดับชั้น สามารถเขียนสื่อสาร
ได้ดี รู้จักการวางแผนสามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ดีตามหลักประชาธิปไตย กล้าแสดงออก และแสดง 
ความคิดเห็นหรือวิพากษ์ได้อย่างสร้างสรรค์ สืบค้นข้อมูลหรือแสวงหาความรู้จากสื่อ เทคโนโลยีได้ด้วยตนเอง 
รวมทั้งสามารถวิเคราะห์ จ าแนกแยกแยะได้ว่าสิ่งไหนดี ส าคัญ จ าเป็น รวมทั้งรู้เท่าทันสื่อและสังคมที่
เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ผู้เรียนรู้และตระหนักถึงโทษและพิษภัยของสิ่งเสพติดต่าง  ๆ เลือกรับประทาน
อาหารที่สะอาดและมีประโยชน์  รักการออกก าลังกาย นักเรียนทุกคนสามารถเล่นกีฬาได้อย่างน้อยคนละ
ประเภท ยอมรับในกฎกติกาของกลุ่มของสถานศึกษาของสังคม มีทัศนคติที่ดีต่ออาชีพสุจริ ต รวมถึง 
มีความเข้าใจเรื่องความแตกต่างระหว่างบุคคลและระหว่างวัย ทั้งนี้ มีผลการด าเนินงานเชิงประจักษ์  
จากการประเมินในด้านต่าง ๆ 

 (๒)  ข้อมูล เอกสาร หลักฐาน  
๑) นักเรียนทุกคนมีความสามารถในการอ่าน เขียนภาษาไทย ในระดับดี  ตามเกณฑ์สถานศึกษา 
๒) นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ มีผลการประเมนิความสามารถดา้นการอ่านของผู้เรียน (Reading 

Test: RT) อยู่ในระดับดีและสูงกว่าปีการศึกษาที่ผ่านมา 
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๓) ผลการทดสอบระดับชาติ (O-Net) สูงขึ้นกว่าปีที่ผ่านมาร้อยละ ๘.๐๗ 
 ๔) นักเรียนทุกคนมีความสามารถใช้ภาษาอังกฤษแนะน าตนเอง สถานศึกษา และสนทนาอย่างง่าย 
 ๕) นักเรียนร้อยละ ๗๕.๙๖ ได้ระดับผลการเรียนเฉลี่ยในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาอังกฤษระดับ ๓  
ขึ้นไป 
 ๖) นักเรียนทุกคนมีผลงานจากการท าโครงงาน/ผลงานประดิษฐ์ใหม่ และสามารถอธิบายหลักการ 
แนวคิด ขั้นตอนการท างาน และปัญหาอุปสรรคของการท างานได้ 
 ๗) นักเรียนทุกคนสามารถสืบค้นข้อมูลจากอินเตอร์เน็ต และสรุปความรู้ด้วยตนเอง 
 ๘) นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์เฉลี่ย ๘ กลุ่ม สาระการเรียนรู้  ร้อยละ ๗๐.๗๓ สูงกว่าเกณฑ์ที่สถานศึกษา
ก าหนดไว้ (เกณฑ์ที่ก าหนดไว้ ร้อยละ ๗๐) 
 ๙) นักเรียนร้อยละ ๗๗.๓๖  มีระดับผลการเรียนเฉลี่ยตามหลักสูตร ตั้งแต่ระดับ ๓ ขึ้นไปตามเกณฑ์
สถานศึกษาก าหนด (เกณฑ์ที่ก าหนดไว้ ร้อยละ ๗๐) 
 ๑๐) นักเรียนทุกคนจัดท าโครงงานคุณธรรมและน าไปใช้ในชีวิตจริง และนักเรียนทุกคนร่วมกิจกรรม
จิตอาสา 
 ๑๑) นักเรียนทุกคนมีความรับผิดชอบ มีวินัย มีภาวะผู้น า มีจิตอาสา อยู่ร่วมกับคนอ่ืนอย่างมีความสุข 
เข้าใจผู้อ่ืน ไม่มีความขัดแย้งกับผู้อื่น 
 ๑๒) นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ทุกคน มีความรู้และทักษะพ้ืนฐานต่องานอาชีพอย่างน้อย ๑ 
อย่าง ได้แก่ การท าโดนัทบัตเตอร์จิ๋ว และทุกคนมีช่องยูทูปในการเผยแพร่ผลงานตัวเอง 
 ๑๓)  นัก เรี ยนทุกคนมีส่ วนร่ วมในกิจกรรมประเพ ณีของท้องถิ่ น  ในงานร าลึ กชาติกาล 
สมเด็จพระพุฒาจารย์ (อาจ อาสภมหาเถร) วันที่ ๘ ธันวาคม ของทุกปี และร่วมกิจกรรมวันส าคัญทางศาสนา
ทุกกิจกรรม 
 ๑๔) นักเรียนร้อยละ ๘๑.๗๓ มีน้ าหนัก ส่วนสูง ตามเกณฑ์กรมอนามัย และมีสุขภาพแข็งแรง 
 ๑๕) มีโครงงาน/ผลงานประดิษฐ์ใหม่ๆ ของนักเรียน 
 ๑๖) มีการสอนงานอาชีพให้นักเรียน ท าให้มีโครงการหนึ่งผลงานหนึ่งผลิตภัณฑ์ของนักเรียน 
 ๑๗) นักเรียนทุกคนไม่เกี่ยวข้องสิ่งเสพติด  โรงเรียนมีโครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่าง
เข้มแข็ง 
 ๑๘) ไม่มีการทะเลาะวิวาทในโรงเรียน 
    ๑๙) นักเรียนทุกคนได้รับการเยี่ยมบ้าน และโรงเรียนน าข้อมูลมาใช้ในการดูแลช่วยเหลือผู้เรียน 
    ๒๐) นักเรียนได้รับรางวัลการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ส านักงาน 
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑ ดังนี้   
  ๒๐.๑ กิจกรรมเรียงร้อยถ้อยความ การเขียนเรื่องจากภาพป.๑-ป.๓ ระดับเหรียญทอง 
  ๒๐.๒ กิจกรรม คัดลายมือสื่อภาษาไทย  ป.๑-ป.๓ ระดับเหรียญทอง 
  ๒๐.๓ กิจกรรมกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ ป.๔-ป.๖ ระดับเหรียญทอง 
  ๒๐.๔ คัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.๔-ป.๖ ระดับเหรียญทอง 
  ๒๐.๕ เรียงร้อยถ้อยความ หัวข้อ เด็กไทยร่วมใจต้านภัยโควิด ป.๔-ป.๖ ระดับเหรียญทอง 
  ๒๐.๖ การสร้างการ์ตูนด้วยโปรแกรมกราฟิก ป.๑-๓ ระดับเหรียญทอง 
  ๒๐.๗ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.๔-๖  ระดับเหรียญทอง 
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  ๒๐.๘ กิจกรรมวาดภาพระบายสี   ป.๑-ป.๖ ประเภทนักเรียนบกพร่องทางการเรียนรู้  ระดับ
เหรียญทอง 

 ๒๑) แผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา แผนปฏิบัติการประจ าปี ๒๕๖๓ แผนการจัดการเรียนรู้   
เกียรติบัตร โล่รางวัล  ภาพถ่าย  ผลงาน/ชิ้นงานของครูและนักเรียน หนังสือ  ภาพถ่ายการปฏิบัติงานที่มี
คุณภาพของครู นักเรียน  แบบ ปพ. ต่างๆ แผนการจัดการเรียนรู้ บันทึกการนิเทศภายใน รายงานกิจกรรม/
โครงการ  ผลการวิเคราะห์ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของโรงเรียน ฯลฯ 
  (๓) จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา  และข้อเสนอแนะเพื่อพัฒนามาตรฐานให้สูงขึ้น 
      ๓.๑  จุดเด่น 
     ๑)  ผู้เรียนอ่านออกเขียนได้ผ่านเกณฑ์ท่ีสถานศึกษาก าหนด  
     ๒)  ผลการทดสอบระดับชาติ (O-Net) สูงขึ้นกว่าปีที่ผ่านมาร้อยละ ๘.๐๗  

  ๓) ผู้เรียนมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารได้อย่าง
เหมาะสม  

  ๔) ผู้เรียนมีสุขภาวะที่ดีและมีสุนทรียภาพ มีสุขภาพ  ร่างกายแข็งแรง  
  ๕) ผู้เรียนมีความสุภาพ อ่อนน้อม มีสัมมาคารวะ ตามเอกลักษณ์ของสถานศึกษา  

เป็นที่ยอมรับของชุมชน และได้รับความไว้วางใจ จากผู้ปกครองในการส่งบุตรหลานเข้ามาเรียน 
    ๓.๒ จุดที่ควรพัฒนา  
    ๑) พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทั้ง ๘ กลุ่มสาระการเรียนรู้ให้มีค่าเฉลี่ยมากกว่า 
ร้อยละ ๗๕  
    ๒)  พัฒนาผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (Reading Test: RT) 
ให้อยู่ในระดับดมีาก 
    ๓)  พัฒนาผลการสอบประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพ้ืนฐานให้สูงขึ้นร้อยละ ๕  
    ๔) ส่งเสริมให้ผู้เรียนร้อยละ ๙๐ มีทักษะอาชีพพ้ืนฐาน 
    ๓.๓ ข้อเสนอแนะเพื่อพัฒนามาตรฐานให้สูงข้ึน 

  ๑)  จัดท าโครงการพัฒนาความสามารถในการคิดค านวณ คิดวิเคราะห์ ให้กับผู้เรียน
อย่างจริงจังและต่อเนื่อง   

  ๒)  จัดกิจกรรมที่ส่งเสริมการอ่านของนักเรียนทุกระดับชั้น 
    ๓)  ควรจัดนิทรรศการและการประกวดโครงงานนักเรียน เพ่ือให้นักเรียนได้
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และน าเสนอผลงานกลุ่มของตนด้วยความภาคภูมิใจ 
    ๔)  ผลิต/จัดหาสื่อ นวัตกรรมที่ช่วยส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียนรายบุคคล 
    ๕)  มีการนิเทศ ติดตามอย่างจริงจังและต่อเนื่อง  
มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ 
 ๑) ระดับคุณภาพ ดีเลิศ    

๒) วิธีการพัฒนา ข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์  
   ๒.๑  กิจกรรม  วิธีการพัฒนาที่ส่งผลต่อระดับคุณภาพ 
       สถานศึกษาได้ด าเนินการวิเคราะห์สภาพปัญหา ผลการจัดการศึกษาที่ผ่านมา  
โดยการศึกษาข้อมูล สารสนเทศจากผลการนิเทศ ติดตาม ประเมินการจัดการศึกษาตามนโยบายการปฏิรูป
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การศึกษา และจัดประชุมระดมความคิดเห็น จากบุคลากรในสถานศึกษาเพ่ือวางแผนร่วมกันก าหนดเป้าหมาย 
ปรับวิสัยทัศน์ ก าหนดพันธกิจ กลยุทธ์ ในการจัดการศึกษาของสถานศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพผู้ เรียน  
มีการปรับแผนพัฒนาคุณภาพจัดการศึกษา แผนปฏิบัติการประจ าปี ให้สอดคล้องกับสภาพปัญหา  
ความต้องการพัฒนา และนโยบายการปฏิรูปการศึกษาพร้อมทั้งจัดหาทรัพยากร จัดสรรงบประมาณ 
มอบหมายงานให้ผู้ รับผิดชอบ ด าเนินการพัฒนาตามแผนงานเ พ่ือให้บรรลุ เป้าหมายที่ก าหนดไว้   
มีการด าเนินการนิเทศ ก ากับ ติดตาม ประเมิน  ผลการด าเนินงาน และสรุปผลการด าเนินงาน  สถานศึกษามี
การก าหนดเป้าหมาย วิสัยทัศน์และพันธกิจสอดคล้องกับสภาพปัญหาความต้องการพัฒนาของสถานศึกษา 
นโยบายการปฏิรูปการศึกษา ความต้องการของชุมชน ท้องถิ่น และสอดคล้องกับแนวทางการปฏิรูป  
ตามแผนการศึกษาชาติ  แผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา แผนปฏิบัติการประจ าปี สอดคล้องกับ 
การพัฒนาผู้เรียนทุกกลุ่มเป้าหมาย มีการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความรู้ความเชี่ยวชาญ  
ตามมาตรฐานต าแหน่ง  ข้อมูลสารสนเทศมีความถูกต้องครบถ้วน ทันสมัย น าไปประยุกต์ใช้ได้ ด าเนินการ
อย่างเป็นระบบ และมีกิจกรรมจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่กระตุ้นผู้ เรียนให้ใฝ่เรียนรู้  
สถานศึกษามีการปรับแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา แผนปฏิบัติการประจ าปี ให้สอดคล้ องกับสภาพ
ปัญหา ความต้องการพัฒนาและนโยบายการปฏิรูปการศึกษาโดยผู้มีส่วนได้เสียมีส่วนร่วมในการพัฒนาและ
ร่วมรับผิดชอบ  ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย และเครือข่ายการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษามีส่วนร่วมในการร่วมวางแผน
พัฒนาคุณภาพการศึกษาและรับทราบ รับผิดชอบต่อผลการจัดการศึกษา  สถานศึกษามีการนิเทศ ก ากับ 
ติดตาม และประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษาที่เหมาะสม เป็นระบบและต่อเนื่อง เปิดโอกาสให้
ผู้เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา  สถานศึกษามีรูปแบบการบริหารและการจัดการเชิงระบบ โดยทุกฝ่าย 
มีส่วนร่วมยึดหลักธรรมาภิบาล และแนวคิดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  โดยมุ่งพัฒนาผู้เรียนตาม
แนวทางปฏิรูปการศึกษา สถานศึกษามีการระดมทรัพยากรเพ่ือการพัฒนาคุณภาพการศึกษาจากเครือข่าย
อุปถัมภ์ ส่งผลให้สถานศึกษามีสื่อและแหล่งเรียนรู้ที่มีคุณภาพ 
 ๒.๒ ข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์  
  ๑) มีการก าหนดเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจที่ชัดเจน สอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษา  
ความต้องการชุมชน นโยบายรัฐบาล แผนการศึกษาแห่งชาติ  โดยผู้ เกี่ยว ข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วมใน 
การด าเนินการ และมีการทบทวน ปรับปรุงให้สามารถน าไปใช้จริง และทันต่อการเปลี่ยนแปลง 
 ๒) ครูทุกคนได้รับการส่งเสริม สนับสนุนให้ได้รับการอบรม พัฒนาตามมาตรฐานวิชาชีพ และน า
ความรู้ ทักษะ ประสบการณ์น ามาใช้ในการพัฒนางานในหน้าที่และพัฒนาผู้เรียน 
 ๓) ครูทุกคนได้รับการส่งเสริมให้มีความรู้ ประสบการณ์ จากการจัดชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ 
(PLC) เพ่ือน าความรู้ แนวคิดมาใช้ในการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ให้มีคุณภาพยิ่งข้ึน 
 ๔)  ครูผู้สอนมีการจัดท าวิจัยในชั้นเรียนเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง 
 ๕) ผู้บริหารโรงเรียนมีความสมารถในการบริหารงาน มีภาวะความเป็นผู้น า  และมีคุณธรรม  
บริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาล  บริหารงานด้วยความโปร่งใส เป็นธรรมตรวจสอบได้   
 ๖) โรงเรียนมีผลการประเมินระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา  
ตามกฎกระทรวงการประกันคุณภาพ พ.ศ.๒๕๖๑ โดยรวมในระดับดีเลิศ โดยใช้แบบประเมินของส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑ 
   ๗)  ได้จัดการบริหารข้อมูลสารสนเทศของโรงเรียน เช่น ข้อมูลผลการจัดการศึกษา ข้อมูลภาวะ
โภชนาการ  โปรแกรม DMC (ข้อมูลนักเรียนรายบุคคล)  โปรแกรม B-OBEC (ข้อมูลที่ดินสิ่งก่อสร้าง)  
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โปรแกรม M-OBEC (ข้อมูลครุภัณฑ์)  โปรแกรม EMIS (ข้อมูลสารสนเทศของโรงเรียน)  โปรแกรม School 
MISS (ข้อมูลผลการเรียนตามหลักสูตร)  ข้อมูลเด็กพิเศษ เพ่ือน ามาใช้ในการบริหารและการจัดการเรียนรู้ของ
นักเรียนทุกกลุ่ม  อย่างเป็นระบบ ทันสมัย ใช้โปรแกรมแบบบันทึกคะแนนรายวิชาที่พัฒนาขึ้นเองใน 
การบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศ (ปพ.๕) มีเว็บไซต์โรงเรียน  มีการบริหารงานราชการผ่านทางกลุ่มไลน์
โรงเรียน การบริหารคลังภาพกิจกรรมและสารสนเทศต่างๆ ของโรงเรียนผ่านทางเฟซบุ๊คและไลน์กลุ่ม 
 ๘)  ผู้ปกครองนักเรียนมีความพึงพอใจในการบริหารจัดการศึกษาของโรงเรียนในระดับมากที่สุด 
 ๙)  แผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา  แผนปฏิบัติการประจ าปี  เกียรติบัตร โล่รางวัล  ภาพถ่าย  
ผลงาน  ชิ้นงาน (ที่โรงเรียน)  หนังสือราชการ บันทึกการแสดงความชื่นชม ภาพการปฏิบัติงานที่มีคุณภาพใน 
Facebook  ผลงานครูและนักเรียนที่แสดงไว้ใน Youtube เว็บไซต์โรงเรียนซึ่งแสดงข้อมูลสารสนเทศต่าง ๆ 
ของทางโรงเรียน 
๓. จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา  และข้อเสนอแนะเพื่อพัฒนามาตรฐานให้สูงข้ึน 
 ๓.๑  จุดเด่น  ผู้บริหารมีความตั้งใจ มุ่งมั่น และมีวิสัยทัศน์ที่ดีใน การบริหารงาน สามารถเป็นแบบอย่าง
ที่ดีในการท างาน 
 ๓.๒ จุดที่ควรพัฒนา   
  พัฒนาบุคลากรครูให้มีความรู้ ความสามารถใน การจัดการเรียนการสอนด้วยกระบวนการ 
Professional Learning Community (PLC) และเปิดโอกาสให้บุคลากรครูทุกคนมีส่วนร่วม 
 ๓.๓ ข้อเสนอแนะเพื่อพัฒนามาตรฐานให้สูงข้ึน 
 ๑) ควรพัฒนาบุคลากรครูให้มีความรู้ ความสามารถในการจัดการเรียนการสอนด้วยกระบวนการ
Professional Learning Community (PLC) และเปิดโอกาสให้บุคลากรครูทุกคนมีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่อง  
 ๒) ควรมีการนิเทศ ติดตามการด าเนินงานอย่างต่อเนื่อง 

๓) เปิดโอกาสให้ผู้ปกครองได้มีส่วนร่วมในการเสนอความคิดเห็นในการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาผู้เรียน 
๔) สร้างเครือข่ายความร่วมมือของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดการศึกษาของโรงเรียนให้มีความเข้มแข็ง 

มีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อผลการจัดการศึกษา และการขับเคลื่อนคุณภาพการจัดการศึกษา 

มาตรฐานที่ ๓  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
๑. ระดับคุณภาพ  ดีเลิศ      
๒. วิธีการพัฒนา ข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์  
 ๒.๑  กิจกรรม  วิธีการพัฒนาที่ส่งผลต่อระดับคุณภาพ 

โรงเรียนด าเนินการส่งเสริมให้ครูจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้ เรียนเป็นส าคัญโดยการด าเนินงาน
กิจกรรมอย่างหลากหลาย ได้แก่  มีการบูรณาการภาระงาน ชิ้นงาน โดย ทุกระดับชั้นจัดท าหน่วยบูรณาการ
เศรษฐกิจพอเพียงปรับโครงสร้างรายวิชา หน่วยการเรียนรู้ ลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้ สัดส่วนคะแนนแต่ละ
หน่วยก าหนดคุณลักษณะอันพึงประสงค์ที่สอดคล้องกับหน่วยการเรียนรู้ สนับสนุนให้ครูจัดการเรียนการสอนที่
สร้างโอกาสให้นักเรียนทุกคนมีส่วนร่วม ได้ลงมือปฏิบัติจริงจนสรุปความรู้ได้ด้วยตนเอง จัดการเรียนการสอนที่
เน้นทักษะการคิด เช่น จัดการเรียนรู้ด้วยโครงงาน ครูมีการมอบหมายหน้าที่ให้นักเรียนจัดป้ายนิเทศและ
บรรยากาศตามสถานที่ต่าง ๆ ทั้งภายในห้องเรียนและนอกห้องเรียน ครูใช้สื่อการเรียนการสอน นวัตกรรมและ
เทคโนโลยี ภูมิปัญญาท้องถิ่นมีการประเมินคุณภาพและประสิทธิภาพของสื่อการสอนที่ใช้  ครูทุกคนท างาน
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วิจัยในชั้นเรียนปีการศึกษาละ ๑ เรื่อง และได้รับการตรวจให้ค าแนะน าโดยคณะกรรมการวิจัยของเขตพ้ืนที่
การศึกษา 
 ๒.๒ ข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์  
 ๑) ครูผู้สอนทุกคนสามารถจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ในการพัฒนากระบวนการคิด  ใช้กระบวนการกลุ่ม  
ให้นักเรียนปฏิบัติจริง  และครูใช้ค าถามระดับสูงในการจัดกิจกรรมเพ่ือกระตุ้น ส่งเสริมกระบวนการคิด  
และกระบวนการเรียนรู้ของผู้เรียน ให้นักเรียนมีโอกาสแสดงความคิดเห็น สรุปการเรียนรู้ การน าเสนองาน  
และน าความรู้ ทักษะ ไปใช้ในชีวิตประจ าวัน  โดยใช้การจัดการเรียนรู้กระบวนการแก้ปัญหา  การจัดการ
เรียนรู้โดยใช้กระบวนการสืบเสาะ  การจัดการเรียนรู้โดยใช้โครงงาน  การจัดการเรียนรู้โดยใช้กรณีศึกษา   
การจดัการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการกลุ่ม การจัดการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการวิจัยเป็นฐาน การจัดการเรียนรู้
โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์  การใช้บทบาทสมมุติ  การเล่นละคร การจัดการเรียนรู้โดยใช้แหล่งเรียนรู้   
การจัดการเรียนรู้โดยใช้ภาพยนตร์สั้นในการพัฒนากระบวนการคิดเชิงสร้างสรรค์ของผู้เรียน (CBL) 
 ๒) ครูผู้สอนทุกคนมีส่วนร่วมในการในการปรับปรุง พัฒนาหลักสูตรของสถานศึกษาทุกปี สอดคล้อง
กับนโยบาย และการเปลี่ยนแปลงสาระการเรียนรู้    และน าไปใช้ในการจัดการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาผู้เรียนอย่าง
รอบด้าน  ตามมาตรฐานการเรียนรู้ และตัวชี้วัดตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ ทั้งนักเรียนปกติ และนักเรียนพิเศษ
เรียนรวม โดยเชื่อมโยงกับท้องถิ่น การด าเนินชีวิตของนักเรียน และสอดคล้องกับเป้าหมายในการพัฒนาผู้เรียน
ให้มีทักษะ ความรู้ในศตวรรษที่ ๒๑ และเตรียมผู้เรียนให้มีความรู้ ทักษะ ประสบการณ์ ในการใช้ชีวิตในโลก
อนาคต  และตอบสนองกับการพัฒนานักเรียนพิเศษเรียนรวม ที่ได้รับการพัฒนาตามความสามารถ  
และศักยภาพ 
 ๓) ครูทุกคนใช้สื่อ เทคโนโลยี  Computer  แหล่งเรียนรู้ทั้งภายในโรงเรียน ภายนอกโรงเรียน  
ในการจัดการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาผู้เรียน  และส่งเสริมให้ผู้เรียนได้แสวงหาความรู้ด้ วยตนเอง ทั้งกิจกรรม 
ในห้องสมุด  ห้องคอมพิวเตอร์ การจัดกิจกรรมโครงการส ารวจตามความต้องการและปัญหาที่ต้องการเรียนรู้ 
แก้ไข 
 ๔)  ครูผู้สอนใช้  DLTV  ประกอบการจัดการเรียนรู้ในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
 ๕)  ครูผู้สอนทุกคน ได้จัดห้องเรียนที่สะอาด เรียบร้อย ปลอดภัย และพ้ืนที่ว่างในห้องเรียน สื่อการ
เรียนรู้ บรรยากาศที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ของผู้เรียนทุกคน 
 ๖)  ครูผู้สอน ได้ร่วมจัดห้องสมุดให้เป็นแหล่งเรียนรู้ของผู้เรียน จัดบรรยากาศในห้องสมุดให้จูงใจใน
การใช้  จัดให้มีหนังสือ มีคอมพิวเตอร์ประจ าห้องเรียน ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ ศึกษา ค้นคว้า  ได้เข้าถึงในการใช้
และการเรียนรู้เพื่อพัฒนาคุณภาพ 
 ๗) ครูผู้สอนทุกคนจัดการเรียนรู้โดยเน้นการปฏิสัมพันธ์เชิงบวก รักและเอาใจใส่นักเรียน สร้าง
นักเรียนให้เป็นคนดี  ให้นักเรียนมีความมั่นใจ ปลอดภัย ที่จะเรียนรู้กับครูและเพ่ือน  และเรียน เล่นอย่ างมี
ความสุข และได้รับค าชื่นชมจากผู้ปกครองในการดูแลนักเรียน 
           ๘) ครูผู้สอนทุกคนด าเนินการวัด ประเมินผลผู้เรียนโดยเก็บข้อมูลจากวิธีการหลากหลาย เช่น  
การสอบถาม สัมภาษณ์ ให้คะแนนจากผลงาน รายงาน ชิ้นงาน การท างานกลุ่ม พฤติกรรมการเรียน   
การท างาน ลักษณะนิสัย  การสอบทั้งแบบอัตนัย และปรนัย การปฏิบัติจริง สอดคล้องกับธรรมชาติวิชาและ
เป้าหมายของการพัฒนาผู้เรียน มีการให้ข้อมูลสะท้อนกลับแก่ผู้เรียน ผู้ปกครอง เพ่ือน าผลการประเมินไปใช้ใน
การพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
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 ๙) ครูผู้สอนส่วนใหญ่น าผลการประเมินในการจัดการเรียนรู้มาใช้ ในการพัฒนาผู้เรียน และใช้
กระบวนการวิจัยในชั้นเรียนในการพัฒนาการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาผู้เรียน 
 ๑๐) ครูผู้สอนทุกคนมีส่วนร่วมในการในการจัดการบริหารข้อมูลสารสนเทศของโรงเรียน เช่น ข้อมูล
ผลการจัดการศึกษา ข้อมูลภาวะโภชนาการ  โปรแกรม DMC (ข้อมูลนักเรียนรายบุคคล)  โปรแกรม B-OBEC 
(ข้อมูลที่ดินสิ่งก่อสร้าง)  โปรแกรม  M-OBEC (ข้อมูลครุภัณฑ์)  โปรแกรม  EMIS (ข้อมูลสารสนเทศ 
ของโรงเรียน)  โปรแกรม School MISS (ข้อมูลผลการเรียนตามหลักสูตร)   ข้อมูลเด็กพิเศษ เพ่ือน ามาใช้ใน
การบริหารและการจัดการเรียนรู้ของนักเรียนทุกกลุ่ม 
 ๑๑)  ครูผู้สอนมีสื่อ/นวัตกรรมการสอนเพื่อใช้ในการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาผู้เรียน ดังนี้ 
  ๑๑.๑)  นายแสวง  พรหมไชย  
    - งานวิจัยในชั้นเรียนบทเรียนส าเร็จรูป เรื่อง พุทธศาสนสุภาษิต 
  ๑๑.๒)  นางสาวสุมาตรา  เสนา  
    - แซนวิชร่างกายมนุษย์ 
    - ค าท่ีใช้ รร  
    - สานปลากระดาษ 
    - อาหารหลัก ๕ หมู่ 
    - โรคติดต่อ 
    - ยาเสพติด 
    - คณิตคิดเร็ว  
  ๑๑.๓)  นางประคอง  อ่อนจันทร์  

   - ต่อค าศัพท์เก่ียวกับอาชีพ 
   - ต่อค าศัพท์ค าคล้องจอง 
 ๑๑.๔)  นางอินทิรา  อ่อนจันทร์  
   - หลักศิลาจารึกเรื่องพระพุทธ พระธรรมพระสงฆ์ 

    - หลักศิลาจารึกขยะ 
    - หลักศิลาจารึกสวยด้วยเส้น 
    - สังเวชนียสถานที่ส าคัญทางพระพุทธศาสนา 
    - กล่องหกเหลี่ยมวันส าคัญทางพระพุทธศาสนา 
    - ป๊อบอัพการดูแลรักษาเสื้อผ้า 
    - ป๊อบอัพยุคสมัยที่ใช้ในการศึกษาประวัติศาสตร์ 
    - ป๊อบอัพค ายืมภาษาอังกฤษทีม่ีมาใช้ในภาษาไทย 
    - ป๊อบอัพ ๑๐ รัชกาล 
    - กล่องสี่เหลี่ยม  ๖  ภาค 
  ๑๑.๕)  นางสาววราภรณ์  แสงมูล  

- นาฬิกา 
- ตาชั่ง 
- ชุดแบบฝึกข้อสอบ 
- ไอศกรีม ครน. หรม.   
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- รูปทรงเรขาคณิต 
- รูปทรงสูตรพื้นที่ปริมาตร 
- กระบอกตวงปริมาตร 
- ใบความรู้ทางคณิตศาสตร์ มาตราต่างๆ 
- ประวัติบุคคลส าคัญทางคณิตศาสตร์ 

 ๑๑.๖) นายพูลทรัพย์  หารพะยอม  
   - เจ้าหนูนักค านวณ (วิทยาการค านวณ) 
   - การพัฒนาความคิดสร้างสรรค์เชิงนวัตกรรมของนักเรียนโดยการผลิตภาพยนตร์สั้น
ในกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ (Creativity-Based Learning : CBL) 
 ๑๑.๗)  นางสาวอาริยา รอดบ้านเกาะ  

- เกมบิงโกตัวค าราชาศัพท์ภาษาไทย ป.๔ – ๖  
- เกมบิงโกค าควบกล้ า แท้ และไม่แท้ ป.๔ – ๖ 
- เกมบิงโกพยัญชนะไทย ป.๔ – ๖ 
- สื่อไม้บรรทัดหัดอ่านประโยค ป.๔ – ๖ 
- สื่อสระหัดอ่าน ป.๔ – ๖ 
- สื่อการอ่านบัญชีค าพ้ืนฐาน ป.๔ - ๖ 
- สื่อหนังสือมะเฟืองค าศัพท์ ป.๔ – ๖  
- หลักศิลาจารึก ไตรยางศ์อักษรสามหมู่  
- ลูกบอลส านวนไทย 

  ๑๑.๘)  นางสาวจิราภรณ์  ตลับเพชร  
    - ผลิตสื่อการอ่านออกเสียงค า 
    - ผลิตสื่อการอ่านบัญชีค าพ้ืนฐาน 
    - ผลิตสื่อการเรียนรู้คณิตศาสตร์เรื่องการบวก-ลบ (กิจกรรมกลุ่ม) 
    - ผลิตสื่อการเรียนรู้เพ่ือแก้ปัญหาเด็กอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ เรื่องสระเดี่ยวเสียงยาว 
ชั้น ป.๑  
 ๑๒)  แผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา  แผนปฏิบัติการประจ าปี  แผนการจัดการเรียนรู้    
เกียรติบัตร โล่รางวัล  ภาพถ่าย  ผลงาน/ชิ้นงานของครูและนักเรียน หนังสือราชการ บันทึกการแสดง  
ความชื่นชม  ภาพการปฏิบัติงานที่มีคุณภาพของครู  นักเรียนใน Facebook  ผลงานที่แสดงไว้ ใน  
You tube ช่อง “โรงเรียนชุมชนบ้านโต้นศรีพิมลวิทยา” ของครู นักเรียน    
 
๓. จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา  และข้อเสนอแนะเพื่อพัฒนามาตรฐานให้สูงข้ึน 
 ๓.๑  จุดเด่น 
  ๑) ครูผู้สอนมีกระบวนการเรียนการสอนที่สร้างโอกาสให้ผู้เรียนทุกคนมีส่วนร่วมได้อย่าง หลากหลาย  
  ๒) ครูผู้สอนจัดการเรียนการสอนที่สอดคล้องกับบริบทของชุมชนและท้องถิ่นได้อย่างต่อเนื่อง  
  ๓) ครูผู้สอนได้มีการตรวจสอบและประเมินความรู้  ความเข้าใจของผู้ เรียนอย่างเป็นระบบ  
ตาม มาตรฐานการวัดและประเมินผลได้อย่างมี ประสิทธิภาพ 
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 ๓.๒ จุดที่ควรพัฒนา   
  ๑. ควรมีเครื่องมือในการวิเคราะห์ผู้เรียนเป็น รายบุคคล ให้เป็นรูปแบบมาตรฐาน มีข้อมูลที่ 
ครูผู้สอนสามารถน ามาวางแผนการจัดการเรียนรู้ เพ่ือพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนให้มีประสิทธิภาพ  
  ๒) ส่งเสริมน าภูมิปัญญาท้องถิ่นให้เข้ามามีส่วนร่วม ในการจัดกิจกรรมให้นักเรียนได้เรียนรู้มากขึ้น 
 ๓.๓ ข้อเสนอแนะเพื่อพัฒนามาตรฐานให้สูงข้ึน 

๑) โรงเรียนโดยกลุ่มงานวิชาการ ควรจัดท าเครื่องมือในการวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคล ให้เป็น 
รูปแบบมาตรฐาน มีข้อมูลที่ครูผู้สอนสามารถน ามาวางแผนการจัดการเรียนรู้ เพ่ือพัฒนาศักยภาพของ ผู้เรียน
ให้มีประสิทธิภาพ 

๒)  ควรน าภูมิปัญญาท้องถิ่นให้เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมให้นักเรียนได้เรียนรู้มากขึ้น 
๓)  ควรให้ข้อมูลย้อนกลับแก่นักเรียนทันทีเพ่ือนักเรียนน าไปใช้พัฒนาตนเอง 
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ภาคผนวก 
 
 
 
 

๑. เว็บไซต์ผลการปฏิบัติงานของบุคลากรโรงเรียนชุมชนบ้านโต้นศรีพิมลวิทยา 
๒. ผลงานนักเรียน 
๓. ผลการปฏิบัติหน้าที่ครูและผู้บริหาร 
๔. เกียรติบัตรแสดงผลงานของโรงเรียน 
๕. ประกาศก าหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาระดับปฐมวยัและระดับ 
    การศึกษาข้ันพื้นฐาน เพ่ือการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 
๖. ค าสั่งแต่งตัง้คณะกรรมการด าเนินการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา 
๗. บันทึกการให้ความเห็นชอบรายงานประจ าปีฯ ของคณะกรรมการสถานศึกษา 
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๑. เว็บไซต์ผลการปฏิบัติงานของบุคลากรโรงเรียนชุมชนบ้านโต้นศรีพิมลวิทยา 
ล าดับ ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง URL เว็บไซต์ 

๑ นายสุริยา  ฤาชากูล ผู้อ านวยการ
โรงเรียน 

https://sites.google.com/view/suriyarue 

๒ นายพูลทรัพย์  หารพะยอม คร ู https://sites.google.com/view/poonsab82 
๓ นางสาวจิราภรณ์  ตลับเพชร คร ู https://sites.google.com/view/yooinna 
๔ นางสาวสุมาตรา  เสนา ครูผู้ช่วย https://sites.google.com/view/kru-jojoe 
๕ นางอินทิรา  อ่อนจันทร์ คร ู https://sites.google.com/view/i-intira 
๖ นางประคอง  อ่อนจันทร์ คร ู https://sites.google.com/view/krukingkong 
๗ นางสาววราภรณ์  แสงมูล คร ู https://sites.google.com/view/poope 
๘ นางสาวอาริยา  รอดบ้านเกาะ คร ู https://sites.google.com/view/kru-

leekimon 
๙ นางสาววรรณภา  อินทรพร ครูผู้ช่วย https://sites.google.com/view/ 

classroomkrukhaimoog 
๑๐ นายแสวง  พรหมไชย คร ู https://sites.google.com/view/sawang03 
๑๑ นางสาวมัทธนา  พิทยารักษ์ ครูพ่ีเลี้ยง https://sites.google.com/view/ 

phittayarak253132 
หมายเหตุ  เว็บไซต์ของบุคลากรแต่ละคนมีลิงค์อยู่ที่หน้าเว็บไซต์โรงเรียน www.banton.ac.th 
  



๓๑ 
 

 รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา                                          ส านักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑  
   
 

๒. ผลงานนักเรียน 

 



๓๒ 
 

 รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา                                          ส านักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑  
   
 



๓๓ 
 

 รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา                                          ส านักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑  
   
 



๓๔ 
 

 รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา                                          ส านักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑  
   
 



๓๕ 
 

 รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา                                          ส านักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑  
   
 



๓๖ 
 

 รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา                                          ส านักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑  
   
 



๓๗ 
 

 รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา                                          ส านักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑  
   
 



๓๘ 
 

 รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา                                          ส านักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑  
   
 



๓๙ 
 

 รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา                                          ส านักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑  
   
 



๔๐ 
 

 รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา                                          ส านักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑  
   
 



๔๑ 
 

 รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา                                          ส านักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑  
   
 



๔๒ 
 

 รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา                                          ส านักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑  
   
 



๔๓ 
 

 รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา                                          ส านักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑  
   
 



๔๔ 
 

 รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา                                          ส านักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑  
   
 

 



๔๕ 
 

 รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา                                          ส านักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑  
   
 

๓. ผลการปฏิบัติหน้าที่ครูและผู้บริหาร 

 



๔๖ 
 

 รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา                                          ส านักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑  
   
 



๔๗ 
 

 รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา                                          ส านักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑  
   
 



๔๘ 
 

 รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา                                          ส านักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑  
   
 



๔๙ 
 

 รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา                                          ส านักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑  
   
 

  



๕๐ 
 

 รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา                                          ส านักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑  
   
 

๔. เกียรติบัตรแสดงผลงานของโรงเรียน 



๕๑ 
 

 รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา                                          ส านักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑  
   
 



๕๒ 
 

 รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา                                          ส านักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑  
   
 



๕๓ 
 

 รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา                                          ส านักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑  
   
 

 



๕๔ 
 

 รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา                                          ส านักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑  
   
 



๕๕ 
 

 รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา                                          ส านักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑  
   
 

  

    



๕๖ 
 

 รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา                                          ส านักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑  
   
 



๕๗ 
 

 รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา                                          ส านักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑  
   
 



๕๘ 
 

 รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา                                          ส านักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑  
   
 



๕๙ 
 

 รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา                                          ส านักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑  
   
 



๖๐ 
 

 รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา                                          ส านักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑  
   
 



๖๑ 
 

 รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา                                          ส านักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑  
   
 



๖๒ 
 

 รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา                                          ส านักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑  
   
 

  



๖๓ 
 

 รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา                                          ส านักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑  
   
 

 

FaceBook โรงเรียนชุมชนบ้านโต้นศรีพิมลวิทยา 

 

เว็บไซต์โรงเรียน http://www.banton.ac.th 



๖๔ 
 

 รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา                                          ส านักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑  
   
 

 

Youtube Channel ชุมชนบา้นโต้นศรีพิมลวิทยา 

  



๖๕ 
 

 รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา                                          ส านักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑  
   
 

 

 
 
 

  ประกาศโรงเรียนชุมชนบ้านโต้นศรีพิมลวิทยา 
เรื่อง  ก าหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาระดับปฐมวัยและระดบัการศึกษาขั้นพื้นฐาน  

เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 
------------------------------------------------- 

 โดยที่มีประกาศใช้กฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา  
พ.ศ. ๒๕๖๑ นโยบายการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สองที่ก าหนดเป้าหมายและยุทธศาสตร์ในการพัฒนา
คุณภาพคนไทยและการศึกษาไทยในอนาคตประกอบกับมีนโยบายให้ปฏิรูประบบการประเมินและการประกัน
คุณภาพทั้งภายในและภายนอกของทุกระดับก่อนจะมีการประเมินคุณภาพในรอบต่อไปและประกาศกระทรวง
ศึกษาธิการเรื่องให้ใช้มาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัยระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและระดับการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน ศูนย์การศึกษาพิเศษ เมื่อวันที่๖ สิงหาคมพ.ศ.๒๕๖๑ ก าหนดให้สถานศึกษาต้องด าเนินการก าหนด
มาตรฐาน และค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา เพ่ือให้บุคลากรและผู้เกี่ยวข้องใช้เป็น
กรอบด าเนินงาน วางแผนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษา  
 โรงเรียนชุมชนบ้านโต้นศรีพิมลวิทยา  จึงประกาศให้ใช้มาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัยและระดับ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐานเพ่ือใช้เป็นหลักในการเทียบเคียงส าหรับการส่งเสริมและก ากับดูแลในการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาการตรวจสอบการประเมินผลและการประกันคุณภาพทางการศึกษาและขอประกาศค่าเป้าหมาย
ตามมาตรฐานของสถานศึกษา ระดับปฐมวัยและระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน โดยความเห็นชอบของ
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานครั้งที่ ๑/ ๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๑๒ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ และการมีส่วน
ร่วมของผู้เกี่ยวข้องเพ่ือให้การพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนชุมชนบ้านโต้นศรีพิมลวิทยา มีคุณภาพ
ตามมาตรฐาน จึงก าหนดค่าเป้าหมายการพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับ
ปฐมวัยและระดับการศึกษาข้ันพื้นฐานตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้ 

ทั้งนี้ หากมีประกาศอ่ืนใดที่ขัดหรือแย้งกับประกาศนี้ ให้ยกเลิกและใช้ประกาศนี้แทน  
ประกาศ  ณ วันที่ ๑๖ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๓  
 

            (นายไพทูรย์  ชาวโพธิ์)  
                                      ผู้อ านวยการโรงเรียนชุมชนบ้านโต้นศรีพิมลวิทยา 

 
 (นายนิตย์  ก้อนค า)  

                       ประธานกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐานโรงเรียนชุมชนบ้านโต้นศรีพิมลวิทยา 
  



๖๖ 
 

 รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา                                          ส านักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑  
   
 

แนบท้ายประกาศ 
เรื่อง การก าหนดคา่เป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

ระดับปฐมวัยและระดบัการศกึษาขั้นพืน้ฐาน 
เพื่อการประกนัคณุภาพภายในของสถานศึกษา ประจ าปีการศกึษา ๒๕๖๓ 

********************* 
ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมายความส าเร็จ 

ตามประเด็นพิจารณาในมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
ระดับ ปฐมวัยโรงเรียนชุมชนบ้านโต้นศรีพิมลวิทยา 

 
มาตรฐานที่ ๑   คุณภาพเด็ก 
ระดับคุณภาพ   ดีเลิศ 

ประเด็นพิจารณา รายการตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายความส าเร็จ 
๑.๑ มีพัฒนาการด้าน
ร่างกาย แข็งแรง มีสุขนิสัยที่
ดีและดูแลความปลอดภัย
ของตนได้ 

๑) เด็กร้อยละ ๙๐ มีน้ าหนักและส่วนสูงตามเกณฑ์มาตรฐานของกรมอนามัย 
๒) เด็กร้อยละ ๙๐ มีสุขภาพอนามัยและสุขนิสัยที่ดี 
๓) เด็กร้อยละ ๙๐ ปฏิบัติตนตามข้อตกลงของห้องเรียนรวมทั้งเล่นและปฏิบัติ
กิจกรรมได้อย่างปลอดภัยต่อตนเอง และต่อผู้อ่ืน 
๔) เด็กร้อยละ ๙๐ รู้และปฏิบัติตนที่หลีกเลี่ยงสภาวะที่เสี่ยงต่อโรค สิ่งเสพติด 
และระวังภัยจากบุคคล สิ่งแวดล้อม และสถานการณ์ท่ีเสี่ยงอันตราย 
๕) เด็กร้อยละ ๙๐ สามารถเคลื่อนไหวร่างกายอย่างคล่องแคล่ว 

๑.๒ มีพัฒนาการด้าน
อารมณ์ จิตใจ ควบคุมและ
แสดงออกทางอารมณ์ได้ 
 

๑)เด็กร้อยละ ๙๕ ร่าเริง แจ่มใสสามารถแสดงอารมณ์ ความรู้สึก ได้สอดคล้องกับ
สถานการณ์อย่างเหมาะสมตามวัย 
๒) เด็กร้อยละ ๙๐ กล้าพูด กล้าแสดงออกได้อย่างเหมาะสมตามสถานการณ์ 
๓) เด็กร้อยละ ๙๐ สนใจศิลปะ-ดนตรี มีความสุขและแสดงท่าทาง/เคลื่อนไหว
ประกอบเพลง จังหวะ และดนตรีได้ และสร้างผลงานศิลปะ ได้เหมาะสมตามวัย 
๔) เด็กร้อยละ ๙๐ มีความเมตตา กรุณา  มีน้ าใจ ช่วยเหลอืและแบ่งปัน 
๕) เด็กร้อยละ ๙๐ สามารถท างานที่ได้รับมอบหมายจนส าเร็จได้ด้วยตนเอง 

๖) เด็กร้อยละ ๙๐ รู้จักยับยั้งชั่งใจ อดทนในการรอคอย และรู้จักอดกลั้นต่อสิ่งเร้า
ใจที่มากระทบหรือพบเห็น 
 
๗) เด็กร้อยละ ๙๐ มีจิตส านึกและค่านิยมที่ดี เคารพสิทธิ รู้หน้าที่รับผิดชอบ 
ซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรมจริยธรรมตามที่สถานศึกษาก าหนด 
๘) เด็กร้อยละ ๙๐ ยอมรับและพอใจในความสามารถและผลงานของตนเอง 
และผู้อ่ืน 
๑) เด็กร้อยละ ๙๐ สามารถช่วยเหลือตนเองในการปฏิบัติกิจวัตรประจ าวันได้
เหมาะสม 



๖๗ 
 

 รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา                                          ส านักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑  
   
 

ประเด็นพิจารณา รายการตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายความส าเร็จ 
๑.๓  มีพัฒนาการด้านสังคม 
ช่วยเหลือตนเอง และเป็น
สมาชิกท่ีดีของสังคม 

๒) เด็กร้อยละ ๙๐ มีวินัยในตนเอง เก็บของเล่น ของใช้เข้าที่อย่างเรียบร้อยด้วย
ตนเอง 
๓) เด็กร้อยละ ๙๐ ใช้สิ่งของเครื่องใช้อย่างประหยัดและพอเพียง 

 

๔) เด็กร้อยละ ๙๐ สามารถดูแลรักษาธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมทั้งภายในและ
ภายนอกห้องเรียน รวมทั้งทิ้งขยะได้ถูกท่ีด้วยตนเอง 
๕) เด็กร้อยละ ๙๕ สามารถปฏิบัติตนตามมารยาทไทยได้เหมาะสมกับ
กาลเทศะ  เช่น การไหว้ การยิ้ม ทักทาย และมีสัมมาคารวะกับผู้ใหญ่ 
๖) เด็กร้อยละ ๙๐ สามารถเล่นหรือท างานร่วมกับผู้อ่ืน และยอมรับหรือเคารพ
ความแตกต่างระหว่างบุคคลได้ 
๗) เด็กร้อยละ ๙๐ สามารถปฏิบัติตนเป็นผู้น าและผู้ตามได้เหมาะสมกับ
สถานการณ์ 

๑.๔ มีพัฒนาการด้าน
สติปัญญา สื่อสารได้ 
มีทักษะการคิดพ้ืนฐาน 
และแสวงหาความรู้ได้ 

๑) เดก็ร้อยละ ๙๐ สามารถสนทนาโต้ตอบ และเล่าเรื่องให้ผู้อื่นเข้าใจได้ 
๒) เด็กร้อยละ ๙๐ สามารถ จับคู่ เปรียบเทียบ จ าแนก จัดกลุ่ม และเรียงล าดับ
เหตุการณ์ได้ 
๓) เด็กร้อยละ ๙๐ สามารถตั้งค าถามในสิ่งที่ตนเองสนใจหรือสงสัย และค้นหา
ค าตอบโดยใช้วิธีการที่หลากหลายด้วยตนเองได้ 
๔) เด็กร้อยละ ๘๕ สามารถระบุปัญหา สร้างทางเลือก และเลือกวิธีแก้ปัญหาได้ 
๕) เด็กร้อยละ ๙๐ สามารถ สามารถอธิบาย เชื่อมโยงสาเหตุและผลที่เกิดขึ้นใน
สถานการณ์หรือการกระท าได้ 
๖) เด็กร้อยละ ๙๐ มีความสามารถในการคิดรวบยอด และคิดเชิงเหตุผลทาง
คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 
๗) เด็กร้อยละ ๙๐ สร้างสรรค์ผลงานตามความคิดและจินตนาการ เช่น งานศิลปะ 
การเคลื่อนไหว และท่าทางการเล่นอิสระ 
๘) เด็กร้อยละ ๙๐ สามารถใช้สื่อเทคโนโลยี เช่น แว่นขยาย แม่เหล็ก                         
กล้องดิจิตอล เป็นเครื่องมือในการเรียนรู้ และแสวงหาความรู้ได้ 

 
มาตรฐานที่ ๒  กระบวนการบริหารจัดการ 
ระดับคุณภาพ    ดีเลิศ 
 

ประเด็นพิจารณา รายการตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายความส าเร็จ 
๒.๑ มีหลักสูตรครอบคลุม
พัฒนาการทั้ง ๔ ด้าน 
สอดคล้องกับบริบทของ
ท้องถิ่น 

๑) สถานศึกษามีหลักสูตรสถานศึกษาที่ยืดหยุ่น และสอดคล้องกับหลักสูตร
การศึกษาปฐมวัย และบริบทของท้องถิ่น อีกท้ังมีการประเมินหลักสูตรสถานศึกษา
ให้สอดคล้องและมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 
๒) สถานศึกษาออกแบบการจัดประสบการณ์ท่ีเตรียมความพร้อมและไม่เร่งรัด
วิชาการ  เน้นการเรียนรู้และลงมือปฏิบัติ ตอบสนองความต้องการและความ



๖๘ 
 

 รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา                                          ส านักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑  
   
 

ประเด็นพิจารณา รายการตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายความส าเร็จ 
แตกต่างของเด็กปกติ และกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ รวมทั้งสอดคล้องกับวิถีชีวิตของ
ครอบครัว ชุมชน และท้องถิ่น 

๒.๒ จัดครูให้เพียงพอกับชั้น
เรียน 

๑) สถานศึกษามีการจัดครูให้เหมาะสมกับกับภารกิจการเรียนการสอน หรือจัดครู
ที่จบการศึกษาปฐมวัย หรือผ่านการอบรมการศึกษาปฐมวัย อย่างเพียงพอกับชั้น
เรียน 

๒.๓ ส่งเสริมให้ครูมีความ
เชี่ยวชาญด้านการจัด
ประสบการณ์ 

๑) สถานศึกษาส่งเสริมให้ครู(ปฐมวัย)ทุกคนมีทักษะในการจัดประสบการณ์และ
การประเมินพัฒนาการเด็ก  อีกท้ังใช้ประสบการณ์ส าคัญ ในการออกแบบและจัด
กิจกรรมได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
๒) สถานศึกษาส่งเสริมให้ครู(ปฐมวัย)ทุกคนมีการสังเกตและประเมินเด็กเป็น
รายบุคคล 
๓) สถานศึกษาส่งเสริมให้ครู(ปฐมวัย)ทุกคนมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับเด็ก และครอบครัว 
๔) สถานศึกษาส่งเสริมให้ครู(ปฐมวัย)ทุกคนพัฒนาการจัดประสบการณ์เด็กด้วย
การใช้ชุมชนแห่งการเรียนรู้(Professional Learning Community: PLC) เป็น
วิธีการในการพัฒนา 

๒.๔ จัดสภาพแวดล้อมและ
สื่อเพ่ือการเรียนรู้ อย่าง
ปลอดภัยและเพียงพอ 

๑) สถานศึกษาจัดสภาพแวดล้อมภายในและภายนอกห้องเรียนที่ค านึงถึงความ
ปลอดภัยของเด็ก 
 
๒) สถานศึกษาจัดสภาพแวดล้อมท่ีส่งเสริมให้เด็กเกิดการเรียนรู้เป็นรายบุคคลและ
เป็นกลุ่ม เล่นแบบร่วมมือร่วมใจ 
๓) สถานศึกษาจัดมุมประสบการณ์ที่หลากหลาย มีสื่อการเรียนรู้ เช่น ของเล่น 
หนังสือนิทาน สื่อจากธรรมชาติ สื่อส าหรับเด็กมุด ลอด ปีนป่าย สื่อเทคโนโลยี สื่อ
เพ่ือการสืบเสาะหาความรู้ 

๒.๕ ให้บริการสื่อเทคโนโลยี
และสื่อการเรียนรู้เพ่ือ
สนับสนุนการจัด
ประสบการณ์ส าหรับครู 

๑) สถานศึกษาอ านวยความสะดวก และให้บริการสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ วัสดุ
อุปกรณ ์ เพ่ือสนับสนุนการจัดประสบการณ์ส าหรับครูอย่างเพียงพอและ 
เหมาะสมกับบริบทของสถานศึกษา 

๒.๖ มีระบบบริหารคุณภาพ
ที่เปิดโอกาส                 
ให้ผู้เกี่ยวขอ้งทุกฝ่ายมี                
ส่วนร่วม 

๑) สถานศึกษามีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา ที่เหมาะสมและ
ต่อเนื่อง มีการชี้แนะระหว่างการปฏิบัติงาน ส่งผลต่อคุณภาพตามมาตรฐานของ
สถานศึกษา  บูรณาการการปฏิบัติงานและเปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วน
ร่วมจนเป็นแบบอย่างที่ด ี และได้รับการยอมรับจากชุมชนและหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง 
๒) สถานศึกษามีการนิเทศภายในสถานศึกษาอย่างต่อเนื่อง เพื่อการพัฒนาการ
จัดการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพ 

 
 



๖๙ 
 

 รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา                                          ส านักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑  
   
 

มาตรฐานที่ ๓  การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นส าคัญ 
ระดับคุณภาพ   ดีเลิศ 

ประเด็นพิจารณา รายการตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมายความส าเร็จ 
๓.๑ จัดประสบการณ์ที่
ส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการ
ทุกด้านอย่างสมดุลเต็ม
ศักยภาพ 

๑) ครู(ปฐมวัย)ทุกคนมีการวิเคราะห์ข้อมูลเด็กเป็นรายบุคคล เพ่ือเป็นข้อมูลในการ
จัดประสบการณ์/กิจกรรม และช่วยเหลืออย่างเหมาะสมกับเด็ก 
๒) ครู(ปฐมวัย)ทุกคนมีแผนและใช้แผนการจัดประสบการณ์ท่ีส่งเสริมให้เด็กมี
พัฒนาการครบทุกด้านทั้งด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม และสติปัญญาอย่าง
สมดุล เต็มศักยภาพโดยความร่วมมือของพ่อแม่ ครอบครัว ชุมชนและ
ผู้เกี่ยวข้อง และเป็นแบบอย่างที่ดี 
 
 
 

๓.๒ สร้างโอกาสให้เด็ก
ได้รับประสบการณ์ตรง 
เล่น และปฏิบัติอย่างมี
ความสุข 

๑) ครู(ปฐมวัย)ทุกคนสร้างโอกาสให้เด็กได้รับประสบการณ์ตรง เล่น และปฏิบัติ
กิจกรรม  เรียนรู้  ลงมือท า และสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเองอย่างมีความสุข 

๓.๓ จัดบรรยากาศท่ีเอ้ือ
ต่อการเรียนรู้ ใช้สื่อ และ
เทคโนโลยีที่เหมาะสม               
กับวัย 

๑) ครู(ปฐมวัย)ทุกคนจัดบรรยากาศและสภาพแวดล้อมในห้องเรียนได้
สะอาด  ปลอดภัย อากาศถ่ายเทสะดวก  เด็กมีส่วนร่วมในการจัดห้องเรียน เช่น 
ป้ายนิเทศ  การจัดมุมต่าง ๆ การเก็บดูแลรักษาของเล่น สิ่งของเครื่องใช้ ให้เป็น
ระเบียบสวยงาม 
๒) ครู(ปฐมวัย)ทุกคนใช้สื่อเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับช่วงอายุ ระยะความสนใจ และ
วิถีการเรียนรู้ของเด็ก เช่น กล้องดิจิตอล  คอมพิวเตอร์ ส าหรับการเรียนรู้กลุ่ม
ย่อย  สื่อ ของเล่นที่กระตุ้นให้คิดและหาค าตอบ 

๓.๔ ประเมินพัฒนาการ
เด็กตามสภาพจริง  และน า
ผลการประเมินพัฒนาการ
เด็กไปปรับปรุงการจัด
ประสบการณ์และพัฒนา
เด็ก 

๑) ครู(ปฐมวัย)ทุกคนประเมินพัฒนาการเด็กจากกิจกรรมและกิจวัตรประจ าวันด้วย
เครื่องมือและวิธีการที่หลากหลาย 
๒) ครู(ปฐมวัย)ทุกคนมีการวิเคราะห์ผลการประเมินพัฒนาการเด็กโดยผู้ปกครอง
และผู้เกี่ยวข้องมีส่วนร่วม 
๓) ครู(ปฐมวัย)ทุกคนมีการน าผลการประเมินที่ได้ไปพัฒนาคุณภาพเด็ก และ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดประสบการณ์ที่มีประสิทธิภาพ 

 
 
 
 
 
 
 



๗๐ 
 

 รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา                                          ส านักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑  
   
 

 
การก าหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  

เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา  ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 
เรื่อง  ก าหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  ระดับปฐมวัย 

.................................................................................................. 
มาตรฐาน / ประเด็นการพิจารณา ค่าเป้าหมายมาตรฐาน/ 

ประเด็นการพิจารณา 
มาตรฐานที ่ ๑  คุณภาพของเด็ก ยอดเยี่ยม       
๑.๑ มีการพัฒนาด้านร่างกาย  แข็งแรง  มีสุขนิสัยที่ด ีและดูแลความปลอดภัยของ 
ตนเองได้ 

ยอดเยี่ยม       

๑.๒ มีการพัฒนาด้านอารมณ์  จิตใจ  ควบคุมดูแลและแสดงงอออกทางอารมณ์ได้ ยอดเยี่ยม       
๑.๓ มีการพัฒนาการด้านสังคม  ช่วยแหลือตนเอง  และเป็นสมาชิกที่ดีของสังคม ยอดเยี่ยม       
๑.๔ มีพัฒนาการด้านสติปัญญา  สื่อสารได ้ มีทักษะการคิดพ้ืนฐานและแสวงหาความรู้ได้ ยอดเยี่ยม       
มาตรฐานที ่ ๒  กระบวนการบริหารและจัดการ ดีเลิศ 
๒.๑  มีหลักสูตรครอบคลุมพัฒนาการทั้ง ๔ ด้าน  สอดคล้องกับบริบทขอองท้องถิ่น ดีเลิศ 
๒.๒  จัดครุให้เพียงพอกับชั้นเรียน ดีเลิศ 
๒.๓  ส่งเสริมให้ครูมีความเชี่ยวชาญด้านกากรรจัดประสบการณ์ ดีเลิศ 
๒.๔  จัดสภาพแวดล้อมและสื่อเพ่ือการเรียนรู้  อย่างปลอดภัย  และเพียงพอ ดีเลิศ 
๒.๕  ให้บริการสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนรู้เพ่ือสนับสนุนการจัดประสบการณ์ ดีเลิศ 
๒.๖  มีระบบบริหารคุณภาพที่เปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วม ดีเลิศ 
มาตรฐานที ่ ๓  การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นส าคญั ดีเลิศ 
๓.๑  จัดประสบการณ์ที่ส่งเสริมให้เด็กมีการพัฒนาการทุกด้านอย่างสมดุลเต็มศักยภาพ ดีเลิศ 
๓.๒  สร้างโอกาสให้เด็กได้รับประสบการณ์ตรง  เล่นและปฏิบัติอย่างมีความสุข ดีเลิศ 
๓.๓  จัดบรรยากาศท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ใช้สื่อเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับวัย ดีเลิศ 
๓.๔ ประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริงแลละน าผลประเมินพัฒนาการเด็กไปปรับปรุงการ
จัดประสบการณ์และพัฒนาเด็ก 

ดีเลิศ 

สรุปผลการประเมินในภาพรวมของสถานศึกษา ดีเลิศ 
 
 
 
 
  



๗๑ 
 

 รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา                                          ส านักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑  
   
 

ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมายความส าเร็จ 
ตามประเด็นพิจารณาในมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนชุมชนบ้านโต้นศรีพิมลวิทยา 
 
มาตรฐานที่ ๑  คุณภาพของผู้เรียน 
ระดับคุณภาพ ดีเลิศ 

๑.  ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
ประเด็นพิจารณา รายการตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายความส าเร็จ 

๑.๑ มีความสามารถในการ
อ่าน การเขียน การสื่อสาร 
และการคิดค านวณ 

๑) นักเรียนร้อยละ ๗๕ มีความสามารถในการอ่าน เขียนภาษาไทยอยู่ในระดับดีขึ้นไป 
ตามเกณฑ์ที่สถานศึกษาก าหนด 
๒) นักเรียนร้อยละ ๗๕ มีความสามารถในการใช้ภาษาเพ่ือการสื่อสาร น าเสนองาน 
ผลงาน ได้ตามเกณฑ์ที่สถานศึกษาก าหนด 
๓) นักเรียนร้อยละ ๗๕ มีความสามารถในการอ่านเขียน ค า และประโยคภาษาอังกฤษ 
ได้ตามระดับชั้นตรงตามหลักสูตรสถานศึกษาก าหนด 
๔) นักเรียนร้อยละ ๗๕ มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษแนะน าตนเอง 
สถานศึกษา และสนทนาอย่างง่ายได้ตามระดับชั้นและตรงตามหลักสูตรสถานศึกษา 
๕)  นักเรียนร้อยละ ๗๕ ได้ระดับผลการเรียนเฉลี่ยในกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
ระดับ๓ขึ้นไป ตามเกณฑ์การวัดและประเมินผลของสถานศึกษา 

๑.๒ มีความสามารถในการ
คิดวิเคราะห์ คิดอย่างมี
วิจารณญาณ อภิปราย
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น 
และแก้ปัญหา 

๑) นักเรียนร้อยละ ๗๕ มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ โดยใช้เหตุผลประกอบการ
ตัดสินใจและแก้ปัญหาได้ 
๒) นักเรียนร้อยละ ๗๕ มีความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณ โดยใช้เหตุผล
ประกอบการตัดสินใจและแก้ปัญหาได้ 
๓) นักเรียนร้อยละ ๗๕ มีความสามารถในการอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น โดย
ใช้เหตุผลประกอบการตัดสินใจและแก้ปัญหา 

๑.๓ มีความสามารถในการ
สร้างนวัตกรรม 

๑) นักเรียนร้อยละ ๗๕ มีผลงานจากการท าโครงงาน/ผลงานประดิษฐ์ใหม่ และ
สามารถอธิบายหลักการ แนวคิด ขั้นตอนการท างาน และปัญหาอุปสรรคของการ
ท างานได้ อย่างน้อยภาคเรียนละ ๑ ชิ้น 

๑.๔ ความสามารถในการ
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร 

๑) นักเรียนร้อยละ ๘๕ สามารถสืบค้นข้อมูลจากอินเตอร์เน็ต และสรุปองค์ความรู้ด้วย
ตนเองได้ 
 
๒) นักเรียนร้อยละ ๘๕ มีความสามารถในการเลือกใช้เทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่างมี
ประสิทธิภาพเหมาะสม 
๓) นักเรยีนร้อยละ ๘๕ มีความสามารถด้านการสื่อสารผ่านเครือข่ายสังคม (Social 
Network) เพ่ือพัฒนาตนเองในด้านการเรียนรู้ การท างานอย่างสร้างสรรค์และมี
คุณธรรม 



๗๒ 
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ประเด็นพิจารณา รายการตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายความส าเร็จ 
๑.๕ มีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนตามหลักสูตร
สถานศึกษา 

๑) นักเรียนร้อยละ ๗๕ มีระดับผลการเรียนเฉลี่ยรวมตามหลักสูตรสถานศึกษา ระดับ 
๓ ขึ้นไป ตามเกณฑ์การวัดและประเมินผลของสถานศึกษา 
๒) ผลการทดสอบระดับชาติ NT และ O-NET มีพัฒนาการสูงขึ้นร้อยละ ๓ 
จากปีการศึกษาที่ผ่านมา 

๑.๖ มีความรู้ ทักษะ
พ้ืนฐาน และเจตคติท่ีดีต่อ
งานอาชีพ 
 

๑) นักเรียนร้อยละ ๘๕ มีความรู้ เจตคติท่ีดี และทักษะพ้ืนฐานต่องานอาชีพได้ตาม
ระดับชั้น 
๒) นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ร้อยละ ๘๕ มีความรู้ เจตคติท่ีดี และทักษะในการ
ประกอบอาชีพได้อย่างน้อย ๑ อาชีพ 
๓) นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ร้อยละ ๘๕ มีความพร้อมในการศึกษาต่อและ
ประกอบอาชีพ 

 
๒.คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน 

ประเด็นพิจารณา รายการตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายความส าเร็จ 
๒.๑ มีคุณลักษณะและ
ค่านิยมท่ีดีตามท่ี
สถานศึกษาก าหนด 

๑) นักเรียนร้อยละ ๘๕ ขึ้นไปมีผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ในระดับดี               
ขึ้นไป 

๒.๒ มีความภาคภูมิใจใน
ท้องถิ่นและความเป็นไทย 

๑)  นักเรียนร้อยละ ๘๕ มีความภาคภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย 
๒) นักเรียนร้อยละ ๘๕ ร่วมโครงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของโรงเรียนและชุมชนอย่าง
ต่อเนื่อง 
๓) นักเรียนทุกคนมีส่วนร่วมในกิจกรรมประเพณีของท้องถิ่น 

๒.๓ ยอมรับที่จะอยู่ร่วมกัน
บนความแตกต่างและ
หลากหลาย 
 

๑) นักเรียนทุกคนมีความรับผดิชอบมีวินัยมภีาวะผู้นำ มีจิตอาสา ยอมรับความคิดเห็น
และอยู่ร่วมก ับคนอ ื่นอย ่างมีความส ุข เข้าใจผู้อืน่ไม่มีความขัดแย้งกับผู้อ่ืน 

๒.๔ มีสุขภาวะทางร่างกาย 
และจิตสังคม 

๑) นักเรียนร้อยละ ๘๐ มีน้ าหนัก ส่วนสูง ตามเกณฑ์กรมอนามัย และมีสุขภาพ
แข็งแรง 
๒) นักเรียนร้อยละ ๘๕ มีทักษะชีวิต โดยรู้และเข้าใจ สามารถป้องกันตนเองจาก
สภาวะหรือสถานการณ์ท่ีมีความเสี่ยง             
๓) นักเรียนร้อยละ ๘๕ เข้าใจและยอมรับในความแตกต่างทางวัฒนธรรม 
เชื้อชาติ ศาสนา สามารถอยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างมีความสุข 
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มาตรฐานที่ ๒  ด้านการบริหารและการจัดการ 
ระดับคุณภาพ ดีเลิศ 

ประเด็นพิจารณา รายการตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายความส าเร็จ 
๒.๑ มีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ 
และพันธกิจที่สถานศึกษา
ก าหนดชัดเจน 

๑) สถานศึกษามีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจชัดเจน สอดคล้องกับบริบทของ
สถานศึกษา ความต้องการของชุมชน นโยบายรัฐบาล แผนการศึกษาแห่งชาติ เป็นไป
ได้ในการปฏิบัติ  ทันต่อการเปลี่ยนแปลง 
๒) สถานศึกษามีการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบมีการจัดท าแผนพัฒนาการศึกษาที่
สอดคล้องกับแผนพัฒนาการศึกษาชาติ/ ยุทธศาสตร์ชาติ/นโยบายของส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษา โดยความร่วมมือของทุกฝ่าย / มีการน าแผนไปปฏิบัติ/มีการติดตาม
ตรวจสอบประเมินผลและปรับปรุงพัฒนางานอย่างต่อเนื่อง และน าข้อมูลมาใช้ในการ
ปรับปรุงพัฒนาและเป็นแบบอย่างได้ 

๒.๒ มีระบบบริหารจัดการ
คุณภาพของสถานศึกษา 

๑)  สถานศึกษามีโครงสร้างการบริหารจัดการที่ชัดเจน ครอบคลุมทั้ง ๔ งานหลักของ
สถานศึกษา และมีการก าหนดบทบาทหน้าที่ชัดเจน 
๒) สถานศึกษามีระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่มีประสิทธิภาพ 
๓) สถานศึกษามีระบบนิเทศภายในที่มีประสิทธิภาพ 

๒.๓ ด าเนินงานพัฒนา
วิชาการท่ีเน้นคุณภาพ
ผู้เรียนรอบด้านตาม
หลักสูตรสถานศึกษาและ
ทุกกลุ่มเป้าหมาย 
 
 

๑) สถานศึกษามีหลักสูตรสถานศึกษาทั้งระดับปฐมวัย และระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน
เชื่อมโยงกับชีวิตจริงและท้องถิ่นและเป็นแบบอย่างได้ 
๒) สถานศึกษาจัดการศึกษาที่เน้นผู้เรียนทุกกลุ่มเป้าหมายอย่างรอบด้านตามศักยภาพ
และประเภทของความพิการ 

๒.๔ พัฒนาครูและบุคลากร
ให้มีความเชี่ยวชาญทาง
วิชาชีพ 

๑) ครูและบุคลากรได้รับการสนับสนุนให้เข้ารับการอบรมตรง/สอดคล้องกับความ
ต้องการและหน้าที่ที่ปฏิบัติ อย่างน้อย ๒๐ ชั่วโมงต่อปีการศึกษา 
๒) สถานศึกษาส่งเสริมให้ครูพัฒนางานโดยใช้ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ 
(Professional Learning Community: PLC ) ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 

๒.๕ จัดสภาพแวดล้อมทาง
กายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อ
การจัดการเรียนรู้ 

๑) สถานศึกษามีสภาพแวดล้อมที่ร่มรื่น ปลอดภัย มีแหล่งพักผ่อนเพียงพอส าหรับ
นักเรียน  และมีแหล่งสืบค้นข้อมูลทางอินเตอร์เน็ตที่เข้าถึงได้ง่าย 
๒) สถานศึกษามีห้องสมุด ห้องปฏิบัติการเพียงพอ และจัดเวทีทางวิชาการให้นักเรียน
ทุกคนได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน อย่างน้อย ๒ ครั้งต่อ ๑ ปีการศึกษา 

๒.๖ จัดระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศเพ่ือสนับสนุน
การบริหารจัดการและการ
จัดการเรียนรู้ 

๑) สถานศึกษามีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่สนับสนุนการบริหารจัดการและการ
เรียนรู้อย่างเพียงพอและใช้ประโยชน์เต็มศักยภาพ 
๒) สถานศึกษามีการส่งเสริมการใช้สื่อ เทคโนโลยี และนวัตกรรมในการจัดการเรียนรู้ 

 
  



๗๔ 
 

 รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา                                          ส านักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑  
   
 

มาตรฐานที่ ๓  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
ระดับคุณภาพ ดีเลิศ 

ประเด็นพิจารณา รายการตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายความส าเร็จ 
๓.๑ จัดการเรียนรู้ผ่าน
กระบวนการคิดและปฏิบัติ
จริง และสามารถน าไป
ประยุกต์ใช้ในการด าเนิน
ชีวิต 

๑) ครูทุกคนจัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิด และปฏิบัติจริงตามมาตรฐานการศึกษา
และตัวชี้วัดตามหลักสูตรสถานศึกษา ส่งผลให้ผู้เรียนสร้างองค์ความรู้และจัดระบบการ
เรียนรู้ได้ด้วยตนเอง 
๒) ครูทุกคนมีแผนการจัดการเรียนรู้ที่สามารถน าไปจัดการเรียนการสอนได้จริงและ
ผู้เรียนสามารถน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตจริงได้ 
๓) ครูทุกคนมีนวัตกรรมในการจัดการเรียนรู้ (วิจัย/สื่อการสอน/รูปแบบ/วิธีการ)อย่าง
น้อยภาคเรียนละ ๑ ชิ้น และมีการเผยแพร่และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทั้งในและนอก
สถานศึกษา 

๓.๒ ใช้สื่อ เทคโนโลยี
สารสนเทศ และแหล่ง
เรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 

๑) ครูร้อยละ ๘๕ ใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ ในการจัดการเรียนการสอนอย่างมี
ประสิทธิภาพและสร้างโอกาสให้ผู้เรียนแสวงหาความรู้ด้วยตนเองด้วยวิธีการที่
หลากหลาย 
๒) ครูร้อยละ ๘๕ ใช้แหล่งเรียนรู้ภายในและภายนอกโรงเรียนและภูมิปัญญาท้องถิ่น
ในการจัดการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ 

๓.๓ มีการบริหารจัดการ
ชั้นเรียนเชิงบวก 

๑) ครูร้อยละ ๘๕ จัดสภาพแวดล้อมในห้องเรียน ให้น่าดู น่าอยู่ น่าเรียน และเอ้ือต่อ
การเรียนรู้ของผู้เรียน 
๒) ครูร้อยละ ๘๕ มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก โดยเปิดโอกาสให้ผู้เรียนมีส่วน
ร่วมในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้อย่างมีความสุข 

๓.๔ ตรวจสอบและ
ประเมินผู้เรียนอย่างเป็น
ระบบและน าผลมาพัฒนา
ผู้เรียน 

๑) ครูร้อยละ ๘๕ ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ มีขั้นตอนโดยใช้
เครื่องมือและวิธีการวัดและประเมินผลที่เหมาะสมกับเป้าหมายในการจัดการเรียนรู้ 
พร้อมทั้งให้ข้อมูลย้อนกลับแก่ผู้เรียน และน าผลมาพัฒนาผู้เรียนอย่างมีประสิทธิภาพ 

๓.๕ มีการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อน
กลับเพื่อพัฒนาและ
ปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 

๑) ครูร้อยละ ๘๕ เข้าร่วมชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professional Learning 
Community: PLC) ระหว่างครูและผู้เก่ียวข้อง พร้อมทั้งแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้
ข้อมูลสะท้อนกลับเพ่ือพัฒนาการจัดการเรียนรู้ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
๒) สถานศึกษามีการนิเทศภายในอย่างต่อเนื่อง เพื่อพัฒนาการจัดการเรียนการสอนให้
มีประสิทธิภาพ 

 
 
 
  



๗๕ 
 

 รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา                                          ส านักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑  
   
 

การก าหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  
เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา  ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 

เรื่อง  ก าหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
.................................................................................................. 

มาตรฐาน / ประเด็นการพิจารณา 
ค่าเป้าหมายมาตรฐาน/ 
ประเด็นการพิจารณา 

มาตรฐานที ่ ๑  คุณภาพของผู้เรียน ดีเลิศ 
๑.๑  ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน ด ี
     ๑)  มีความสามารถในการอ่าน  การเขียน  การสื่อสารและการคิดค านวณ ดีเลิศ 
     ๒)  มีความสามารถในการวิเคราะห์และคิดอย่างมีวิจารณญาณ  อภิปราย  
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น  และแก้ปัญหา 

ดีเลิศ 

     ๓)  มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม ดี 
     ๔)  มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  และการสื่อสาร ดีเลิศ 
     ๕)  มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา ดี 
     ๖)  มีความรู้  ทักษะพื้นฐานและเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ ดีเลิศ 
๑.๒คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน ดีเลิศ 
     ๑)  การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษาก าหนด ดีเลิศ 
     ๒)  ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย ดีเลิศ 
     ๓)  การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย ยอดเยี่ยม 
     ๔)  สุขภาวะทางร่างกายและลักษณะจิตสังคม ดีเลิศ 
มาตรฐานที ่ ๒  กระบวนการบริหารและจัดการ ดีเลิศ 
๒.๑  การมีเป้าหมาย  วิสัยทัศน์  และพันธกิจที่สถานศึกษาก าหนดชัดเจน ดีเลิศ 
๒.๒  มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา ดีเลิศ 
๒.๓ ด าเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสุตรสถานศึกษา
และทุกกลุ่มเป้าหมาย 

ดีเลิศ 

๒.๔ พัฒนาครูและบุคลกรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ ดีเลิศ 
๒.๕ จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคูณภาพ ดีเลิศ 
๒.๖ จัดระบบเทคโนโบยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการ
เรียนรู้ 

ดีเลิศ 

มาตรฐานที ่ ๓  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ดีเลิศ 
๓.๑  จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตได้ 

ยอดเยี่ยม 

๓.๒ ใช้สื่อ  เทคโนโลยีสารสนเทศ  และแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ ดีเลิศ 
๓.๓ มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก ดีเลิศ 
๔.๔ ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ  และน าผลมาพัฒนาผู้เรียน ดีเลิศ 



๗๖ 
 

 รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา                                          ส านักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑  
   
 

มาตรฐาน / ประเด็นการพิจารณา 
ค่าเป้าหมายมาตรฐาน/ 
ประเด็นการพิจารณา 

๓.๕ มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการ
เรียนรู้ 

ดีเลิศ 

สรุปผลการประเมินในภาพรวมของสถานศึกษา ดีเลิศ 
 

  



๗๗ 
 

 รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา                                          ส านักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑  
   
 

 
 
 

ค าสั่ง  โรงเรียนชุมชนบ้านโต้นศรีพิมลวิทยา 
ที่ ๒๓/๒๕๖๔ 

เรื่อง   แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา 
-------------------------------------------------------- 

 ด้วยส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น  เขต ๑ ก าหนดส่งรายงานประจ าปีที่เป็น
รายงานประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา ปีการศึกษา  ๒๕๖๓  เพ่ือรายงานหน่วยงานต้นสังกัด  และ
เผยแพร่ให้สาธารณะชนทราบ  นั้น จึงแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการดังต่อไปนี้ 

๑. คณะกรรมการอ านวยการ 
 ๑.๑  นายสุริยา ฤาชากูล    ผู้อ านวยการโรงเรียน  ประธานกรรมการ 
 ๑.๒  นางสาวจิราภรณ์  สุวรรณวงศ์ คร ู   กรรมการ 
 ๑.๓  นายแสวง  พรหมไชย  คร ู   กรรมการ 
 ๑.๔  นางอินทิรา  อ่อนจันทร์  คร ู   กรรมการ 
 ๑.๕  นายพูลทรัพย์  หารพะยอม คร ู   กรรมการและเลขานุการ 
มีหน้าที ่ อ านวยความสะดวก  ให้ค าปรึกษา  ให้การด าเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 

๒. คณะกรรมการจัดท า SAR  
๒.๑  นายพูลทรัพย์  หารพะยอม   คร ู  ประธานกรรมการ 
๒.๒  นายแสวง  พรหมไชย   คร ู  กรรมการ 
๒.๓  นางอินทิรา  อ่อนจันทร์   คร ู  กรรมการ 
๒.๔  นางประคอง  อ่อนจันทร์   คร ู  กรรมการ 
๒.๕  นางสาวจิราภรณ์  สุวรรณ์วงศ ์ คร ู  กรรมการ 
๒.๖  นางสาววราภรณ์  แสงมูล  คร ู  กรรมการ 
๒.๗  นางสาวอาริยา  รอดบ้านเกาะ คร ู  กรรมการ 
๒.๘  นางสาววรรณภา  อินทรพร  ครูผู้ช่วย  กรรมการ 
๒.๙  นางสาวมัทธนา  พิทยารักษ์  ครูพ่ีเลี้ยง กรรมการ 
๒.๑๐  นางสาวราตรี  จันทร์นาฝาย ครูอัตราจ้าง  กรรมการ 
๒.๑๑ นางสาวสุมาตรา  เสนา  ครูผู้ช่วย  กรรมการ 
๒.๑๒  นายพัลลภ  ศรีพรรณ  ครูธุรการ กรรมการและเลขานุการ 

มีหน้าที่  รวบรวมข้อมูลจากการประเมินผลสอบ  การประเมินโครงการ  กิจกรรม  สรุปเป็นสารสนเทศของ
โรงเรียนด้านวิชาการ  และน าข้อมูลมาจัดท าเป็น SAR ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ให้เรียบร้อย รายงานผู้บริหารได้
ทราบ  ตรวจสอบความถูกต้อง  เพื่อจะได้รายงานส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  และรายงานต่อสาธารณชนได้
ทราบต่อไป 
  



๗๘ 
 

 รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา                                          ส านักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑  
   
 

 ๓. คณะกรรมการตรวจสอบและประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา 
  ๓.๑  นายกีรติวิทย์  สุวรรณธรรมา  ศึกษานิเทศก์  สพป.ขอนแก่น เขต ๑ ประธานกรรมการ 
  ๓.๒  นายวุฒิชาติ ศรีสังข์   ศึกษานิเทศก ์ สพป.ขอนแก่น เขต ๑  กรรมการ 
  ๓.๓  นายพรชัย  บุญยืน   ผอ.รร.ชุมชนบ้านพระยืน       กรรมการ 
มีหน้าที่  ด าเนินการประเมิน ตรวจสอบตามรูปแบบการประเมิน ให้ได้ข้อมูลครบถ้วน ถูกต้องตามความเป็น
จริง และส่งผลให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์การพัฒนาการศึกษาสู่มาตรฐานต่อไป 
 
ขอให้ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้ง ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ  เอาใจใส่และให้บังเกิดผลดีแก่ทางราชการสืบไป 

  ทั้งนี้   ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 

สั่ง    ณ   วันที่ ๒๖ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ 
 
 

(นายสุริยา ฤาชากูล) 
ผู้อ านวยการโรงเรียนชุมชนบ้านโต้นศรีพิมลวิทยา 

  



๗๙ 
 

 รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา                                          ส านักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑  
   
 

 

บันทึกการให้ความเห็นชอบรายงานประจ าปีฯ ของคณะกรรมการสถานศึกษา 
 
 รายงานประจ าปีที่เป็นรายงานประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๓  ฉบับนี้ 
  ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษาของโรงเรียนชุมชนบ้านโต้นศรีพิมลวิทยา  ในคราวประชุม    
  ครั้งที่  ๑/๒๕๖๔  เมื่อวันที่ ๘  เดือน เมษายน พ.ศ.๒๕๖๔   เป็นที่เรียบร้อย สามารถน าไปอ้างอิงและ 
  เผยแพร่ ต่อสาธารณชนได้ 
 
 
                                                      (ลงชื่อ)........................................................................ 
                                                                             (นายสุรสิทธิ ์ ทุมทา) 
                                            ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนชุมชนบ้านโต้นศรีพิมลวิทยา 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



๘๐ 
 

 รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา                                          ส านักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑  
   
 

 


