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ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑ 
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
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ค าน า 
 
 รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา  เป็นการสรุปผลการจัดการศึกษาที่สะท้อนผลการ
พัฒนาการพัฒนาคุณภาพของสถานศึกษา  ซึ่งเป็นผลส าเร็จจากการบริหารจัดการศึกษาที่สอดคล้องกับ
มาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  เพ่ือการประกันคุณภาพภายใน (ตามกฏกระทรวงการประกันคุณภาพ         
พ.ศ.๒๕๖๑)  ๓  มาตรฐาน  ได้แก่  คุณภาพผู้เรียน  กระบวนการบริหารและจัดการผู้บริหารสถานศึกษา        
และกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  ผลการวิเคราะห์จุดเด่น  จุดที่ควรพัฒนา        
และระบุแนวทางการพัฒนาสถานศึกษาในอนาคต  โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือน าเสนอรายงานผลการจัดการศึกษา
ในรอบปีที่ผ่านมา  เพ่ือให้ทราบผลผลิตและผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นตามแผนปฏิบัติการ  และตามระบบประกัน
คุณภาพของสถานศึกษา  เพ่ือให้สถานศึกษาได้ใช้ประโยชน์ในการปรับปรุงแผนและระบบประเมินคุณภาพ
ภายใน  และน าเสนอผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษาต่อหน่วยงานต้นสังกัด  และสาธารณชนได้รับทราบและ
รองรับการประกันคุณภาพภายนอกต่อไป 
 โรงเรียนบ้านโคกสีวิทยาเสริม  ขอขอบคุณคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  ผู้ปกครอง  ชุมชน  
คณะครู  บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียนทุกคน  ที่ให้ความร่วมมือและช่วยกันพัฒนาคุณภาพการจัด
การศึกษาของโรงเรียนให้บรรลุเป้าหมายตามที่ก าหนดไว้เป็นอย่างดี 
 
 
   

                                                                                      โรงเรียนบ้านโคกสีวิทยาเสริม 
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สารบัญ 
 
เรื่อง หน้า 
ค าน า ก 
สารบัญ 
บทสรุปส าหรับผู้บริหาร (ระดับการศึกษาปฐมวัย) 
บทสรุปส าหรับผู้บริหาร (ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน) 
ส่วนที่ ๑ ข้อมูลพื้นฐานของสถานศึกษา 
ส่วนที่ ๒ รายงานผลการประเมินตนเองตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา(ระดับการศึกษาปฐมวัย) 

ข 
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    มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของเด็ก 22 
    มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ 25 
    มาตรฐานที่ ๓ การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นส าคัญ  
ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา(ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน) 

27 
 

    มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียน 29 
    มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ  32 
    มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
ภาคผนวก 

35 
37 
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บทสรุปของผู้บริหาร 
  

ข้อมูลพื้นฐาน 
ชื่อสถานศึกษา  โรงเรียนบ้านโคกสีวิทยาเสริม  หมู่ที่  2  บ้านโคกสี  ต าบลโคกสี  อ าเภอเมืองขอนแก่น              
จังหวัดขอนแก่น  รหัสไปรษณีย์  40000  
ชื่อผู้บริหารสถานศึกษา  นายอภิชาติ  ศรีสารคาม  โทรศัพท์  098-1038489 
Website : http://koksi.kkzone1.go.th/ ,  https://www.facebook.com/ouiouis.p 
จ านวนบุคลากร  14  คน จ าแนกเป็น  ข้าราชการครู  10  คน  ครูอัตราจ้าง  1  คน  เจ้าหน้าที่อ่ืน ๆ 3 คน  
จ านวนนักเรียน  รวม  160  คน จ าแนกเป็น  ระดับปฐมวัย  59  คน ระดับประถมศึกษา  101  คน  
 
สรุปผลการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา  ระดับปฐมวัย   
ระดับคุณภาพ.....ดีเลิศ........ 
 มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของเด็ก  ผลการประเมิน  ระดับ.....ดีเลิศ....   
 มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ  ผลการประเมิน  ระดับ.....ดีเลิศ......      
  มาตรฐานที่ ๓ การจัดประสบการณ์ท่ีเน้นเด็กเป็นส าคัญ  ผลการประเมิน  ระดับ...ดีเลิศ... 
 โรงเรียนบ้านโคกสีวิทยาเสริม  ได้เล็งเห็นความส าคัญของการพัฒนาคุณภาพของเด็กปฐมวัยในทุก
ด้าน  โดยก าหนดให้มีโครงการต่างๆในการพัฒนาเด็กปฐมวัยในแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาและแผนปฏิบัติ
การประจ าปี  โดยผ่านการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน  ตลอดจนมีการศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลจากผลการ
ปฏิบัติงานในปีการศึกษาปีที่ผ่านมา  ครูมีการวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคล  ครูมีการออกแบบการจัด
ประสบการณ์การเรียนรู้แบบบูรณาการตามหน่วยการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  และจัดประสบการณ์บ้าน
วิทยาศาสตร์น้อย  ท าให้เด็กมีผลการพัฒนาในด้านร่างกาย  อารมณ์จิตใจ  สังคม  และสติปัญญา  บรรลุตาม
เป้าหมายที่สถานศึกษาก าหนด  ท าให้การพัฒนาด้านร่างกาย   เด็กมีน้ าหนัก  ส่วนสูงตามเกณฑ์มาตรฐาน  มีการ
เคลื่อนไหวร่างกายคล่องแคล่ว  มีการทรงตัวได้ดี  ใช้มือและตาประสานสัมพันธ์ได้ดี  มีทักษะในการดูแลรักษา
สุขภาพอนามัยส่วนตนและสามารถปฏิบัติจนเป็นนิสัย  ปฏิบัติตนตามข้อตกลงเกี่ยวกับความปลอดภัย  หลีกเลี่ยง
สภาวะที่เสี่ยงต่อโรค  สิ่งเสพติดและสถานการณ์ที่เสี่ยงอันตรายต่างๆ  การพัฒนาด้านอารมณ์ จิตใจ  เด็กร่าเริง
แจ่มใส  แสดงอารมณ์ความรู้สึกได้เหมาะสม  ยอมรับและพอใจในความสามารถของตนเองและผู้อ่ืน  มีจิตส านึกและ
ค่านิยมที่ดีงาม เด็กกล้าพูดกล้าแสดงออก  รู้จักช่วยเหลือแบ่งปัน  และรู้หน้าที่ความรับผิดชอบของตนเอง การพัฒนา
ด้านสังคม  เด็กสามารถปฏิบัติกิจวัตรประจ าวันละข้อตกลงของห้องได้   เด็กมีวินัยในตนเอง  มีมารยาทตาม
วัฒนธรรมไทย การไหว้ การยิ้ม การทักทายเป็นต้น เล่นและท างานร่วมกับผู้อื่นได้ โดยปราศจากการใช้ความรุนแรง 
รู้จักอดทน รอคอย เข้าแถวตามล าดับก่อนหลัง  มีความสามัคคี  ความซื่อสัตย์  มีจิตอาสารู้จักช่วยเหลือและแบ่งปัน  
การพัฒนาด้านสติปัญญา  เด็กสามารถสนทนาโต้ตอบและเล่าเรื่องให้ผู้อ่ืนเข้าใจได้  สามารถตั้งค าถามในสิ่งที่ตนเอง
สนใจหรือสงสัยได้อย่างเหมาะสมกับวัย  เด็กมีความสามารถในการคิดแก้ปัญหาและสามารถตัดสินใจในเรื่องง่าย ๆ 
ได้และเด็กสามารถใช้เทคโนโลยี  แว่นขยาย  แม่เหล็ก  เป็นเครื่องมือในการเรียนรู้และแสวงหาความรู้ได้ด้วยตนเอง 
 ด้านกระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา  พบว่า  ผู้บริหารสถานศึกษา มีความ
เข้าใจปรัชญา  แนวคิด  หลักการจัดการศึกษาปฐมวัย  และหลักสูตรสถานศึกษาที่ครอบคลุมทั้ง  4  ด้านและ
สอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่น  โดยมีแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาเป็นเครื่องมือก าหนดทิศทางการพัฒนาและ
อาศัยหลักการมีส่วนร่วมจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย  มีการจัดครูให้เหมาะสมกับภารกิจการเรียนการสอนให้
เพียงพอกับชั้นเรียน  และมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับเด็กและครอบครัว  ส่งเสริมและพัฒนาครูให้มีความรู้ความสามารถ 
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และทักษะในการจัดประสบการณ์และการประเมินพัฒนาการเด็กเป็นรายบุคคล  สถานศึกษาอ านวยความสะดวก 
จัดหาสื่อวัสดุ  อุปกรณ์  เพ่ือสนับสนุนการจัดประสบการณ์ท่ีพอเพียง  และนอกจากนั้นสถานศึกษามีการประเมินผล  
และตรวจสอบติดตามคุณภาพภายในสถานศึกษาอย่างต่อเนื่อง   โดยการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองและผู้เกี่ยวข้อง    
ทุกฝ่าย  ตลอดจนมีการรายงานและเผยแพร่ผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้ผู้ปกครองและสาธารณชนได้รับทราบ 
 ด้านการจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นส าคัญ  พบว่า  ครูมีแผนการพัฒนาตนเองเพ่ือก าหนด
เป้าหมายในการพัฒนาการจัดประสบการณ์  ครูมีความรู้  ความเข้าใจในกระบวนการจัดประสบการณ์ให้เด็กมี
พัฒนาการทุกด้านอย่างสมดุลเต็มตามศักยภาพ  ครูมีการวางแผนการจัดประสบการณ์อย่างเป็นระบบ         
ครูรู้จักเด็กเป็นรายบุคคลและสร้างโอกาสให้เด็กได้รับประสบการณ์โดยตรง  ด้วยการเล่นและปฏิบัติอย่างมี
ความสุข  โดยจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมเด็กครบทุกด้าน  ทั้งด้านร่างกาย  ด้านอารมณ์  ด้านสังคม  และด้าน
สติปัญญา  โดยไม่มุ่งเน้นการพัฒนาด้านใดด้านหนึ่งเพียงด้านเดียว  ครูจัดห้องเรียนให้สะอาด  มีอากาศถ่ายเท  
มีความปลอดภัย  มีพ้ืนที่แสดงผลงานเด็กและพ้ืนที่จัดกิจกรรมที่เหมาะสม  ครูให้เด็กได้มีส่วนร่วมในการ      
จัดประสบการณ์  ครูประเมินพัฒนาการเด็กจากกิจกรรมและกิจวัตรประจ าวันด้วยเครื่องมือและวิธีการที่
หลากหลาย  การประเมินพัฒนาการเด็กให้ผู้ปกครองมีส่วนร่วมและแลกเปลี่ยนการเรียนรู้ร่วมกัน 
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สรุปผลการประเมินคุณภาพการตามมาตรฐานการศึกษา  ระดับ  การศึกษาขั้นพื้นฐาน 
ระดับคุณภาพ......ดี....... 
  มาตรฐานที่  ๑  คุณภาพของผู้เรียน  ผลการประเมิน  ระดับ.....ดี.......    
    มาตรฐานที ่ ๒  กระบวนการบริหารและการจัดการ  ผลการประเมิน  ระดับ.....ดีเลิศ......      
    มาตรฐานที ่ ๓  กระบวนการจัดจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ    
                     ผลการประเมิน  ระดับ ...ดีเลิศ.... 
  โรงเรียนบ้านโคกสีวิทยาเสริม  มีการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและบริหารงานวิชาการ  มีการ
ปรับปรุงหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่สอดคล้องกับความต้องการของชุมชน  มีการพัฒนาการจัดการเรียนการสอน
โดยเน้นกระบวนการแบบ  Active Learning  เน้นให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมกับการเรียนรู้ผ่านการปฏิบัติที่หลากหลาย
รูปแบบ  ท าให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการ  ผลการทดสอบระดับชาติ O–NET   ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  คิด
เป็นร้อยละ  54.37   มีค่าเฉลี่ยสูงกว่าระดับชาติ  ผลการทดสอบ  NT  ชั้นประถมศึกษาปีที่  ๓  คิดเป็นร้อยละ 
๕๐.๔3  มีค่าเฉลี่ยสูงกว่าระดับชาติ  และผลการทดสอบ  RT  ชั้นประถมศึกษาปีที่  1   คิดเป็นร้อยละ  79.53  มี
ค่าเฉลี่ยสูงกว่าระดับชาติ  ผู้เรียนมีทักษะการคิดวิเคราะห์  คิดอย่างมีวิจารณญาณ  คิดแก้ปัญหา  มีความสามารถใน
การสร้างนวัตกรรมและใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสื่อสารตามค่าเป้าหมายของสถานศึกษา  
 สถานศึกษามีแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยอาศัยการมีส่วนร่วมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้น
พ้ืนฐานและผู้ปกครองนักเรียน  ที่สอดคล้องกับบริบทท้องถิ่น  มีการก าหนดค่าเป้าหมายในการพัฒนาที่ชัดเจน  
มีการจัดระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษาตามมาตรฐานของสถานศึกษา  มีการบริหารแบบมีส่วน
ร่วม  โรงเรียนมีการจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมคุณธรรม  จริยธรรม  จากการจัดกิจกรรมส่งผลให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะอัน
พึงประสงค์ผ่านเกณฑ์ท่ีสถานศึกษาก าหนด  นักเรียนมีน้ าหนัก  ส่วนสูง  มีสมรรถภาพทางกายผ่านเกณฑ์สถานศึกษา
ก าหนด  ผู้เรียนมีทักษะพ้ืนฐานในการประกอบอาชีพ  รักการท างาน    
 ด้านกระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา  พบว่า  ผู้บริหารสถานศึกษาเป็นผู้มี
วิสัยทัศน์และมีภาวะผู้น า  โดยก าหนดแนวทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามหลักศาสตร์พระราชาการพัฒนา
อย่างยั่งยืน(เข้าใจ  เข้าถึง  พัฒนา)  มีการจัดระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษาได้ตามมาตรฐานของ
สถานศึกษา  มีการบริหารแบบมีส่วนร่วม  ท าให้สถานศึกษาได้รับความร่วมมือจากนักเรียน  ครู  ผู้ปกครอง  ชุมชน  
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  คณะกรรมการพัฒนาโรงเรียน  ตลอดจนผู้เกี่ยวข้องอ่ืน ๆ และเปิดโอกาสให้
ทุกฝ่ายได้แสดงความคิดเห็นและประเมินผลความพึงพอใจในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา  เพ่ือพัฒนาคุณภาพ
ผู้เรียนอย่างรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษาในทุกกลุ่มเป้าหมาย  นอกจากนี้สถานศึกษายังมีการพัฒนาครูและ
บุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางด้านวิชาชีพ  โดยส่งเสริมให้เข้ารับการอบรมในสาขาที่สอนเพ่ือพัฒนางานอย่าง
ต่อเนื่อง  ทั้งการอบรมจากหน่วยงานต้นสังกัดและการอบรมออนไลน์ 
 ด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  พบว่า  สถานศึกษามีการส่งเสริมให้
ครูจัดท าแผนพัฒนาตนเอง  เพ่ือก าหนดแนวทางการพัฒนาการเรียนการสอนเพ่ือพัฒนาคุณภาพผู้เรียน           
ครูมีความรู้  ความเข้าใจในกระบวนการจัดการเรียนรู้ตามมาตรฐานและตัวชี้วัดของหลักสูตร  สถานศึกษามี
การส่งเสริมให้ครูพัฒนาการจัดการเรียนการสอนแบบ  Active Learning  ที่เน้นให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมกับการ
เรียนรู้ผ่านการปฏิบัติ  นอกจากนี้ยังส่งเสริมให้ครูใช้นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ด้วยวิธีแบบเปิด (Open  Approach)  
และการศึกษาชั้นเรียน (Lesson Study)   มีการพัฒนาระบบนิเทศภายในและใช้กระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้
ทางวิชาชีพ (PLC)  ท าให้ครูจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ  ส่งผลให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนผ่านเกณฑ์มาตรฐานตามหลักสูตรและมีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่  21   
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ส่วนที่ ๑ 
ข้อมูลพื้นฐานของสถานศึกษา 

๑.ข้อมูลทั่วไป 
 ๑.๑ ชื่อ  สถานศึกษา โรงเรยีนบ้านโคกสีวิทยาเสริม  
  ที่ตั้ง   เลขที่............-.............หมู่ที่.........๒...........ต าบล..............โคกสี.................... 
  อ าเภอ.....เมืองขอนแก่น...........จังหวัดขอนแก่น  รหัสไปรษณีย์.....๔๐๐๐๐.....……  
                       พ้ืนที่ทั้งหมด ……14 ไร่  2  งาน  …….    
            โทรศัพท์…....098 103 8489....................โทรสาร ..............………….-............................. 
  e-mail ……apichat521@gmaill.com…. Website : http://koksi.kkzone1.go.th/  
   ๑.๒  ชื่อผู้อ านวยการโรงเรียน นายอภิชาติ ศรีสารคาม   อายุ......๔๘......ป ี
           โทรศัพท์…..098 103 8489....... 
  วุฒิการศึกษาสูงสุด ค.ม. บริหารการศึกษา   
  ด ารงต าแหน่งผู้บริหารโรงเรียนนี้เมื่อ วันที่ ๑๖  พฤศจิกายน  ๒๕๖๒ รวม  ๑  ปี  ๕  เดือน 
   ๑.๓  วิสัยทัศน์ (VISION) 
  โรงเรียนบ้านโคกสีวิทยาเสริม มุ่งจัดการศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐาน ผู้เรียนมีทักษะในศตวรรษ  
 ที่ 21 ควบคู่คุณธรรม จริยธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น การบริหารจัดการการศึกษาตามหลักธรรมาภิบาล 
 ๑.๔ อัตลักษณ์ของโรงเรียน 
   “.......เศรษฐกิจพอเพียงเคียงคู่คุณธรรม......” 
 ๑.๕ เอกลักษณ์ของโรงเรียน 
   “………..ซื่อสัตย์  ประหยัด  อดออม........... ” 
   ๑.๖ ผลการประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัย 

มาตรฐาน 
ระดับชั้น/คะแนนที่ได้ จ านวน

คน 
ร้อยละ 

ระดับคุณภาพ 
อ.1 
(16) 

อ.2 
(18) 

อ.3 
(25) 

59 100 

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพเด็ก 
1.1 มีการพัฒนาด้านร่างกาย  แข็งแรง  มีสขุนิสัยที่ดี  และดูแลความปลอดภัยของตนเองได้ได้ระดับ 3 ขึ้นไป 
    1.1.1 ร้อยละ 80  มีน้ าหนักและส่วนสูงตาม
เกณฑ ์

(13) 
81.25 

(15) 
83.33 

(20) 
80.00 

48 81.35 ดีเลิศ 

    1.1.2 ร้อยละ 80  มีสุขภาพอนามัย  สุขนิสัย
ที่ด ี

(16) 
100 

(18) 
100 

(2) 
100 

59 100 ยอดเยี่ยม 

    1.1.3 ร้อยละ 80 รักษาความปลอดภัยของ
ตนเองและผู้อื่นหลีกเลี่ยงภาวะที่เสี่ยงต่อโรค สิ่ง
เสพติดและระวังภัยจากบุคคล สิ่งแวดล้อมและ
สถานการณ์ที่เสีย่งอันตราย 

(16) 
100 

(18) 
100 

(25) 
100 

59 100 ยอดเยี่ยม 

    1.1.4 ร้อยละ 80 เคลื่อนไหวร่างกายได้อย่า
คล่องแคล่ว ประสานสัมพันธ์และทรงตัวได้ 

(16) 
100 

(18) 
100 

(25) 
100 

59 100 ยอดเยี่ยม 
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มาตรฐาน 
ระดับชั้น/คะแนนที่ได้ 

จ านวน
คน 

ร้อย
ละ ระดับ

คุณภาพ อ.1 
(16) 

อ.2 
(18) 

อ.3 
(25) 

59 100 

    1.1.5 ร้อยละ 80 ใช้มือ – ตา ประสาน
สัมพันธ์กัน 

(15) 
93.50 

(16) 
94.40 

(25) 
100 

59 100 ยอดเยี่ยม 

1.2 มีการพัฒนาด้านอารมณ์  จิตใจ  ควบคุม  และแสดงอออกทางอารมณ์ได้ ได้ระดับ 3 ขึ้นไป 
    1.2.1 ร้อยละ 80 แสดงออกทางอารมณไ์ด้
อย่างเหมาะสม 

(16) 
100 

(18) 
100 

(25) 
100 

59 100 ยอดเยี่ยม 

    1.2.2 ร้อยละ 80 มีความรู้สกึท่ีดีต่อตนเอง
และผู้อื่น ยอมรับและพอใจในความสามารถและ
ผลงานของตนเองและผู้อื่น 

(16) 
100 

(18) 
100 

(25) 
100 

59 100 ยอดเยี่ยม 

    1.2.3 ร้อยละ 80 สนใจมีความสุขและ
แสดงออกผ่านงานศิลปะ ดนตรีและการ
เคลื่อนไหว 

(16) 
100 

(18) 
100 

(25) 
100 

59 100 ยอดเยี่ยม 

    1.2.4 ร้อยละ 80 ความซื่อสตัย์สุจริต  (16) 
100 

(18) 
100 

(25) 
100 

59 100 ยอดเยี่ยม 

    1.2.5 ร้อยละ 80 มีความเมตตา กรุณา มี
น้ าใจและช่วยเหลือแบ่งปัน 

(16) 
100 

(18) 
100 

(25) 
100 

59 100 ยอดเยี่ยม 

    1.2.6 ร้อยละ 80 มีความเหน็อกเห็นใจผู้อื่น (16) 
100 

(18) 
100 

(25) 
100 

59 100 ยอดเยี่ยม 

    1.2.7 ร้อยละ 80 มีความรับผิดชอบ (16) 
100 

(18) 
100 

(25) 
100 

59 100 ยอดเยี่ยม 

1.3 มีการพัฒนาการด้านสังคม  ช่วยแหลือตนเอง  และเป็นสมาชิกที่ดีของสังคมได้ระดับ 3 ขึ้นไป   
     1.3.1 ร้อยละ 80 ช่วยเหลือตนเองในการ
ปฏิบัติกิจวัตรประจ าวัน 

(14) 
87.50 

(18) 
100 

(25) 
100 

57 96.61 ยอดเยี่ยม 

     1.3.2 ร้อยละ 80 มีวินัยในตนเอง (16) 
100 

(18) 
100 

(25) 
100 

59 100 ยอดเยี่ยม 

     1.3.3 ร้อยละ 80 ประหยดัและพอเพียง (16) 
100 

(18) 
100 

(25) 
100 

59 100 ยอดเยี่ยม 

     1.3.4 ร้อยละ 80 ดูแลรักษาธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

(16) 
100 

(18) 
100 

(25) 
100 

59 100 ยอดเยี่ยม 

     1.3.5 ร้อยละ 80 มีมารยาทตามวัฒนธรรม
ไทยและรักความเป็นไทย 

(16) 
100 

(18) 
100 

(25) 
100 

59 100 ยอดเยี่ยม 

     1.3.6 ร้อยละ 80 ยอมรับความเหมือนและ
ความแตกต่างระหว่างบุคคล 

(16) 
100 

(18) 
100 

(25) 
100 

59 100 ยอดเยี่ยม 

     1.3.7 ร้อยละ 80 มีปฏิสมัพนัธ์ท่ีดีกับผู้อื่น (16) 
100 

(18) 
100 

(25) 
100 

59 100 ยอดเยี่ยม 

     1.3.8 ร้อยละ 80 ปฏิบัติตนเบื้องต้นในการ
เป็นสมาชิกที่ดีของสังคม 

(16) 
100 

(18) 
100 

(25) 
100 

59 100 ยอดเยี่ยม 
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มาตรฐาน 
ระดับชั้น/คะแนนที่ได้ จ านวน

คน 
ร้อยละ 

ระดับ
คุณภาพ อ.1 

(16) 
อ.2 
(18) 

อ.3 
(25) 59 100 

1.4 มีพัฒนาการด้านสติปัญญา  สื่อสารได้ มีทักษะการคิดพ้ืนฐานและแสวงหาความรู้ได้ได้ระดับ 3 ขึ้นไป 
     1.4.1 ร้อยละ 80 สนทนาโต้ตอบและเลา่
เรื่องให้ผู้อื่นเข้าใจ 

(16) 
100 

(16) 
86.50 

(20) 
80.00 

52 88.13 ดีเลิศ 

     1.4.2 ร้อยละ 80 อ่านเขียนภาพและ
สัญลักษณไ์ด ้

(14) 
87.50 

(16) 
86.50 

(20) 
80.00 

50 84.74 ดีเลิศ 

     1.4.3 ร้อยละ 80 มีความสามารถในการคดิ
รวบยอด 

(15) 
93.75 

(17) 
91.60 

(20) 
80.00 

52 88.13 ดีเลิศ 

     1.4.4 ร้อยละ 80 มีความสามารถในการคดิ
เชิงเหตุผล 

(12) 
75.00 

(17) 
91.76 

(20) 
80.00 

49 83.05 ดีเลิศ 

     1.4.5 ร้อยละ 80 มีความสามารถในการคดิ
แก้ปัญหาและตัดสินใจ 

(12) 
75.00 

(16) 
89.13 

(20) 
80.00 

48 81.35 ดีเลิศ 

     1.4.6 ร้อยละ 80 ท างานศิลปะตาม
จินตนาการและความคิดสร้างสรรค์ 

(14) 
87.75 

(16) 
83.87 

(20) 
80.00 

50 84.74 ดีเลิศ 

     1.4.7 ร้อยละ 80 แสดงท่าทาง/เคลื่อนไหว
ตามจินตนาอย่างสรา้งสรรค ์

(16) 
100 

(16) 
89.13 

(20) 
80.00 

52 88.13 ดีเลิศ 

     1.4.8 ร้อยละ 80 มีเจตคติทีด่ีต่อการเรียนรู้ (14) 
87.50 

(16) 
89.13 

(20) 
80.00 

50 84.74 ดีเลิศ 

     1.4.9 ร้อยละ 80 มีความสามารถในการ
แสวงหาความรู ้

(15) 
93.75 

(17) 
94.74 

(20) 
80.00 

52 88.13 ดีเลิศ 

สรุปผลการประเมินมาตรฐานที่ 1   ระดับคุณภาพ  ดีเลิศ 



๗ 
 

 รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา                                          ส านักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑  
   
 

 
มาตรฐาน 

 
คะแนนที่ได้ ระดับคุณภาพ 

มาตรฐานที ่2 กระบวนการบริหารและการจัดการ    
2.1 หลักสูตรครอบคลุมพัฒนาการทั้ง 4 ด้าน  สอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่น  ระดับคุณภาพ  ดีเลิศ 
     2.1.1 มีหลักสูตรสถานศึกษาท่ียืดหยุ่นและสอดคล้องกับการศึกษาปฐมวัยและ
บริบทของท้องถิ่น 

4 ดีเลิศ 

    2.1.2 สถานศึกษาออกแบบจัดประสบการณ์ท่ีเตรียมความพร้อมและไม่เร่งรัด
วิชาการ 

4 ดีเลิศ 

    2.1.3 สถานศึกษาออกแบบการจัดประสบการณ์ท่ีเน้นการเรียนรู้ผ่านการเล่น และ
การลงมือปฏิบัติ (Active learning) 

4 ดีเลิศ 

      2.1.4 ออกแบบการจัดประสบการณ์ท่ีตอบสนองความต้องการและความ
แตกต่างของเด็กปกติและกลุ่มเป้าหมายเฉพาะท่ีสอดคล้องกับวิถีชีวิตของครอบครัว 
ชุมชนและท้องถิ่น 

4 ดีเลิศ 

      2.1.5 มีการประเมิน ตรวจสอบ และปรับปรุง / พัฒนาหลักสูตรอย่างต่อเนื่อง 4 ดีเลิศ 
2.2 จัดครูให้เพียงพอกบัชัน้เรียน ระดบัคณุภาพ  ดีเลิศ 
      2.2.1 สถานศึกษามีการจัดหาครูให้เพียงพอและเหมาะสมกับชั้นเรียน 4 ดีเลิศ 
2.3 ส่งเสริมให้ครูมีความเชี่ยวชาญด้านกาการจดัประสบการณ์ ระดบัคณุภาพ  ดีเลิศ 
     2.3.1 มีการพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถในการวิเคราะห์และ
ออกแบบหลักสูตรสถานศึกษา 

4 ดีเลิศ 

    2.3.2 ส่งเสริมครูให้มีทักษะในการจัดประสบการณ์และการประเมินพัฒนาการเด็ก 4 ดีเลิศ 
     2.3.3 ส่งเสริมให้ครูมีปฏิสัมพันธ์ท่ีดีกับเด็กและครอบครัว 4 ดีเลิศ 
2.4 จัดสภาพแวดล้อมและสื่อเพื่อการเรียนรู้  อย่างปลอดภัย  และเพียงพอ ระดบัคณุภาพ  ดีเลิศ 
     2.4.1 สถานศึกษามีการจัดสภาพแวดล้อมภายในและภายนอกห้องเรียนท่ี
ค านึงถึงความปลอดภัยและมีส่ือเพื่อการเรียนรู้อย่างเพียงพอและหลากหลาย 

4 ดีเลิศ 

     2.4.2 จัดให้มีมุมประสบการณ์หลากหลาย    มีสื่อการเรียนรู้ ท่ีปลอดภัยและ
เพียงพอ เช่น ของเล่น หนังสือนิทาน สื่อจากธรรมชาติ สื่อส าหรับเด็กมุดลอด ปีนป่าย           
สื่อเทคโนโลยีการสืบเสาะหาความรู้ 

4 ดีเลิศ 

2.5 ให้บริการสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนรู้เพื่อสนบัสนนุการจัดประสบการณ์ ระดับคุณภาพ  ดีเลิศ 
     2.5.1 อ านวยความสะดวกและให้บริการสื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ วัสดุ อุปกรณ์
และสื่อการเรียนรู้ 

4 ดีเลิศ 

     2.5.2 พัฒนาครูให้มีความรู้ความสามารถในการผลิตและใช้สื่อในการจัด
ประสบการณ์ 

4 ดีเลิศ 

2.6 มีระบบบรหิารคณุภาพที่เปดิโอกาสใหผู้้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วม ระดบัคณุภาพ  ดีเลิศ 
     2.6.1 สถานศึกษาก าหนดมาตรฐานสถานศึกษาของสถานศึกษาท่ีสอดคล้องกับ
มาตรฐานการศึกษาปฐมและอัตลักษณ์ที่สถานศึกษาก าหนด 

4 ดีเลิศ 

     2.6.2 สถานศึกษามีการจัดท าแผนพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษาท่ีสอดรับกับ
มาตรฐานท่ีสถานศึกษาก าหนด 

4 ดีเลิศ 

     2.6.3 สถานศึกษามีการประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพภายในสถานศึกษา 4 ดีเลิศ 
      2.6.4 สถานศึกษาจัดท ารายงานผลการประเมินตนเองประจ าปี น าผลประเมินไป
ปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา 4 ดีเลิศ 

      2.6.5 สถานศึกษามีระบบจัดการคุณภาพของสถานศึกษาโดยเปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้อง
ทุกฝ่ายมีส่วนร่วม 4 ดีเลิศ 

สรุปผลการประเมินมาตรฐานที่ 2   ระดับคุณภาพ  ดีเลิศ 



๘ 
 

 รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา                                          ส านักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑  
   
 

 
มาตรฐาน 

 
คะแนนที่ได้ ระดับคุณภาพ 

มาตรฐานที่ 3  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นเด็กเป็นส าคัญ 
3.1 ครูจัดประสบการณ์ที่ส่งเสรมิให้เด็กมีการพัฒนาการทุกด้านอย่างสมดุลเต็มศักยภาพ ระดับคุณภาพ  ดีเลิศ 
    3.1.1 ครูร้อยละ 100 มีการวิเคราะห์ข้อมูลเด็กเป็นรายบุคคล 4 ดีเลิศ 
    3.1.2 ครูร้อยละ 100 จัดท าแผนและใช้แผนการจัดประสบการณ์จากการ
วิเคราะห์มาตรฐานคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ในหลักสูตรสถานศึกษา 

4 ดีเลิศ 

    3.1.3 ครูร้อยละ 100 จัดกิจกรรมท่ีส่งเสริมพัฒนาการเด็กครบทุกด้าน ท้ังด้าน
ร่างกาย ด้านอารมณ์จิตใจ ด้านสังคม และด้านสติปัญญา โดยไม่มุ่งเน้นการพัฒนาด้าน
ใดด้านหน่ึงเพียงด้านเดียว 

4 ดีเลิศ 

3.2 สร้างโอกาสให้เด็กได้รับประสบการณ์ตรง  เล่นและปฏบิัติอย่างมีความสุข ระดับคุณภาพ  ดีเลิศ 
     3.2.1 ครูร้อยละ 100 จัดประสบการณ์ท่ีเชื่อมโยงกับประสบการณ์เดิม 4 ดีเลิศ 
     3.2.2 ครูร้อยละ 100 ให้เด็กมีโอกาสเลือกท ากิจกรรมอย่างอิสระ ตามความ
ต้องการความสนใจ ความสามารถ ตอบสนองต่อวิธีการเรียนรู้ของเด็กเป็นรายบุคคล 
หลากหลายรูปแบบจากแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย 

4 ดีเลิศ 

     3.2.3 ครูร้อยละ 100 เด็กได้เลือกเล่น เรียนรู้ลงมือ กระท า และสร้างองค์ความรู้
ด้วยตนเอง 

4 ดีเลิศ 

3.3 จัดบรรยากาศท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ใช้สื่อเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับวัย ระดับคุณภาพ  ดีเลิศ 
      3.3.1 ครูร้อยละ 100 จัดบรรยากาศและสภาพแวดล้อมในห้องเรียนได้สะอาด 
ปลอดภัย และอากาศถ่ายเทสะดวก 

4 ดีเลิศ 

     3.3.2 ครู ร้ อยละ  100 จั ด ให้ มีพื้ น ท่ีแสดงผลงานเด็ก  พื้ น ท่ีส าหรั บมุ ม
ประสบการณ์และการจัดกิจกรรม 

4 ดีเลิศ 

     3.3.3 ครูร้อยละ 100 จัดให้เด็กมีส่วนร่วมในการจัดภาพแวดล้อมในห้องเรียน 
เช่น ป้ายนิเทศ การดูแลต้นไม้ เป็นต้น 

4 ดีเลิศ 

     3.3.4 ครูร้อยละ 100 ใช้สื่อและเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมกับช่วงอายุ ระยะความ
สนใจ และวิถีการเรียนรู้ของเด็ก เช่น กล้องดิจิตอล คอมพิวเตอร์ ส าหรับการเรียนรู้
กลุ่มย่อย สื่อของเล่นท่ีกระตุ้นให้คิดและหาค าตอบ เป็นต้น 

4 ดีเลิศ 

3.4 ประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริงแลละน าผลประเมินพัฒนาการเด็กไปปรับปรุงการจัดประสบการณ์และ
พัฒนาเด็กระดับคุณภาพ  ดีเลิศ 
     3.4.1 ครูร้อยละ 100 ประเมินพัฒนาการเด็กจากกิจกรรมและกิจวัตรประจ าวัน
ด้วยเครื่องมือและวิธีการท่ีหลากหลาย 

4 ดีเลิศ 

     3.4.2 ครูร้อยละ 100 วิเคราะห์ผลการประเมินพัฒนาการเด็กโดยผู้ปกครองและ
ผู้เกี่ยวข้องมีส่วนร่วม 

4 ดีเลิศ 

     3.4.3 ครูร้อยละ 100 น าผลการประเมินท่ีได้ไปพัฒนาคุณภาพเด็กอย่างเป็น
ระบบและต่อเนื่อง 

4 ดีเลิศ 

     3.4.4 ครูร้อยละ 100 น าผลการประเมินแลกเปลี่ยนเรียนรู้โดยใช้กระบวนการ
ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ 

4 ดีเลิศ 

สรุปผลการประเมินมาตรฐานที่ 3 ระดับคุณภาพ  ดีเลิศ 
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 รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา                                          ส านักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑  
   
 

 ๑.๗ ผลการประเมินตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
 

ข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับสถานศึกษา 
      1) ร้อยละของผูเ้รียนทีม่ีเกรดเฉลีย่ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน แต่ละรายวิชาระดับ 3 ขึ้นไป (ป. 1-6) 
 (1) ภาษาไทย 81.19 

 (2) คณิตศาสตร ์ 71.29 
 (3) วิทยาศาสตร ์ 80.20 
 (4) สังคมศึกษา 87.13 
 (5) ประวัติศาสตร ์ 79.21 

 (6) สุขศึกษา 92.08 

 (7) ศิลปะ ดนตร ี 96.04 

 (8) การงานอาชีพ 93.07 
 (9) ภาษาอังกฤษ 72.28 
 (10) ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 73.27 

เฉลี่ย 82.57 
ข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับสถานศึกษา 

กลุ่มสาระการเรียนรู ้
ค่าร้อยละ 

ระดับโรงเรียน ผลต่างระดับโรงเรียนกับระดับต่าง ๆ ปี 2563 
ปี 2562 ปี 256๓ ผลตา่ง ระดบั สพฐ. ผลตา่ง ระดบัประเทศ ผลตา่ง 

๒) ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับขั้นพื้นฐาน O-NET ปีการศึกษา 2563 (เนื่องจากสถานการณโ์ควิดสถานศึกษาจึง
ด าเนินการทดสอบโดยสถานศึกษา ใช้แบบทดสอบ ปีการศึกษา 2562) 
ภาษาไทย 47.54 56.93 9.39 47.95 8.98 49.07 7.86 
คณิตศาสตร ์ 41.54 48.00 6.46 31.60 16.40 32.90 15.10 
วิทยาศาสตร ์ 43.40 57.30 13.90 34.30 13.00 35.55 11.75 
ภาษาอังกฤษ 35.77 55.22 19.45 30.86 24.34 34.42 20.80 
ค่าเฉลี่ยรวม 42.06 54.36 12.30 36.17 18.19 37.98 16.38 
3) ผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (Reading Test : RT) 
การอ่านออกเสียง 81.88 ๘๓.๘๘ 2.00 ๗๔.๑๓ 9.75 ๗๔.๑๔ 9.74 
การอ่านรู้เรื่อง 80.70 ๗๕.๑๗ - 5.53 ๗๒.๒๓ 2.94 ๗๑.๘๖ 3.31 
ค่าเฉลี่ยรวม 81.29 ๗๙.๕๒ - 1.77 ๗๓.๒๐ 6.32 ๗๓.๐๒ 6.50 
4) ผลการประเมินการทดสอบความสามารถพ้ืนฐานของผู้เรียนระดบัชาติ (National Test : NT) 
ด้านคณติศาสตร ์ 49.80 42.66 - 7.14 40.47 2.19 41.30 1.36 
ด้านภาษาไทย 46.10 58.20 12.10 47.46 10.74 47.76 10.44 
ค่าเฉลี่ยรวม 47.95 50.43 2.48 43.97 6.47 44.53 5.90 

 
 
 
 
 



๑๐ 
 

 รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา                                          ส านักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑  
   
 

มาตรฐาน 
ระดับชั้น/คะแนนที่ได้ จ านวน

คน 
เฉลี่ย
ร้อยละ ระดับ

คุณภาพ 
ป.1 ป.2 ป.3 ป.4 ป.5 ป.6 
17 17 14 19 17 17 101 100 

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพผู้เรียน ระดับคุณภาพ ดี 
1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน ระดับคุณภาพ  ด ี
1)  ร้อยละมีความสามารถในการอ่าน  การเขียน การสื่อสารและการคิดค านวณ ระดับคุณภาพ  ดี 
1.1  นั ก เ รี ยนร้ อยละ  65        
มีความสามารถในการอ่าน 
การ เขียนภาษาไทย อยู่ ใน
ร ะ ดั บ ดี  ต า ม เ ก ณ ฑ์ ก า ร
ประเมินของสถานศึกษา 
 

(14) 
82.35 

(15) 
88.24 

(11) 
78.57 

(14) 
73.68 

(15) 
88.24 

(13) 
76.47 

82 81.19 
(4) 

ดีเลิศ 

1.2 นักเรียนร้อยละ 65 ผ่าน
การประเมินสมรรถนะส าคัญ
ของผู้เรียน ด้านความสามารถ
ในการสื่อสาร ในระดับดี 
 

(14) 
82.35 

(15) 
88.24 

(10) 
71.43 

(10) 
71.43 

(12) 
70.59 

(11) 
64.71 

72 71.29 
(3) 
ดี 

1.3 นั ก เ รี ย น ร้ อ ย ล ะ  65          
มีความสามารถการสื่อสาร 
การน าเสนอผลงานได้ตาม
เกณฑ์ของสถานศึกษา 
 

(14) 
82.35 

(15) 
88.24 

(10) 
71.43 

(10) 
71.43 

(12) 
70.59 

(11) 
64.71 

72 71.29 
(3) 
ดี 

1.4 นั ก เ รี ย น ร้ อ ย ล ะ  60          
มีความสามารถในการสื่อสาร
ภาษาอังกฤษ  ได้ตามเกณฑ์
ของสถานศึกษา 
 

(10) 
58.82 

(15) 
88.24 

(11) 
78.57 

(12) 
63.16 

(13) 
76.47 

(12) 
70.59 

73 72.28 
(3) 
ดี 
 

1.5 นั ก เ รี ย น ร้ อ ย ล ะ  65         
มีความสามารถในการคิด
ค านวณ อยู่ ในระดับดี  ตาม
เ ก ณ ฑ์ ก า ร ป ร ะ เ มิ น ข อ ง
สถานศึกษา 

(14) 
82.35 

(11) 
91.66 

(10) 
66.66 

(12) 
75.00 

(12) 
70.58 

(18) 
85.71 

77 78.57 
(3) 
ดี 

2)  ร้อยละมีความสามารถในการวิเคราะห์และคิดอย่างมีวิจารณญาณ  อภิปราย  แลกเปลีย่นความคดิเห็นและแก้ปัญหา   ระดับคุณภาพ  ดี 
2.1 นั ก เ รี ย น ร้ อ ย ล ะ  65      
ผ่ านการประ เมินการอ่ าน      
คิดวิเคราะห์ อยู่ในระดับ ดี 

(14) 
82.35 

(11) 
91.66 

(10) 
66.66 

(12) 
75.00 

(12) 
70.58 

(18) 
85.71 

77 78.57 
(3) 
ดี 

2.2 นั ก เ รี ย น ร้ อ ย ล ะ  65         
มีการอภิปรายแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็น 

(14) 
82.35 

(11) 
91.66 

(10) 
66.66 

(12) 
75.00 

(12) 
70.58 

(18) 
85.71 

77 78.57 
(3) 
ดี 

2.3 นั ก เ รี ย น ร้ อ ย ล ะ  65          
มีการแก้ปัญหาอย่างมีเหตุผล 

(14) 
82.35 

(11) 
91.66 

(10) 
66.66 

(12) 
75.00 

(12) 
70.58 

(18) 
85.71 

77 78.57 
(3) 
ดี 

3)  ร้อยละมีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม ระดับคณุภาพ  ด ี



๑๑ 
 

 รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา                                          ส านักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑  
   
 

มาตรฐาน 
ระดับชั้น/คะแนนที่ได้ จ านวน

คน 
เฉลี่ย
ร้อยละ มาตรฐาน ป.1 ป.2 ป.3 ป.4 ป.5 ป.6 

17 17 14 19 17 17 101 100 
3 .1  นั ก เ รี ยนร้ อยละ  65          
มีความสามารถในการรวบรวม
ความรู้ ได้ทั้งตัวเองและการ
ท างานเป็นทีม 

(11) 
64.70 

(9) 
66.66 

(10) 
66.66 

(11) 
68.75 

(12) 
70.58 

(15) 
71.42 

68 69.38 
(3) 
ดี 

3.2 นักเรี ยนร้อยละ 65 มี
ผลงานจากการท าโครงงาน/
โคร งการ  /  สิ่ งประดิ ษฐ์ /
ช้ินงาน/ผลผลิต  และสามารถ
อธิ บ า ยหลั กก า ร  แ นวคิ ด 
ขั้นตอนการท างาน และปัญหา
อุปสรรคของการท างานได้ 

(11) 
64.70 

(9) 
66.66 

(10) 
66.66 

(11) 
68.75 

(12) 
70.58 

(15) 
71.42 

68 69.38 
(3) 
ดี 

4)  ร้อยละมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ  และการสื่อสาร ระดับคุณภาพ  ดี 
4.1 นั ก เ รี ย น ร้ อ ย ล ะ  70          
มีความสามารถในการสืบค้น
ข้ อ มู ล จ า ก อิ น เ ต อ ร์ เ น็ ต        
และสรุปความรู้ได้ด้วยตนเอง 
และอ้างอิงแหล่งข้อมูลที่ได้
จากการสืบค้นทางเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

(14) 
82.35 

(10) 
83.33 

(10) 
66.66 

(12) 
75.00 

(12) 
70.58 

(18) 
85.71 

76 77.55 
(3) 
ดี 

4.2 นั ก เ รี ย น ร้ อ ย ล ะ  70          
มี ความสามารถในการน า
เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารเพื่อพัฒนาตนเองและ
สังคมในด้านการเรียนรู้การ
สื่ อ ส าร  กา รท า ง านอย่ า ง
สร้างสรรค์ และมีคุณธรรม 

(14) 
82.35 

(10) 
83.33 

(10) 
66.66 

(12) 
75.00 

(12) 
70.58 

(18) 
85.71 

76 77.55 
(3) 
ดี 

5)  ร้อยละมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา ระดับคุณภาพ  ด ี
    5.1 ผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 
8 สาระการเรียนรู้ เกรด 3     
ขึ้นไป 

(14) 
82.35 

(12) 
100 

(10) 
66.66 

(12) 
75.00 

(12) 
70.58 

(18) 
85.71 

78 79.59 
(3) 

ดีเลิศ 

5.1.1 นักเรียนร้อยละ 65      
มีผลการเรียนกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ภาษาไทย ระดับ 3 ขึ้น
ไป         

(14) 
82.35 

(15) 
88.24 

(11) 
78.57 

(14) 
73.68 

(15) 
88.24 

(13) 
76.47 

82 81.19 
(4) 

ดีเลิศ 

5.1.2 นักเรียนร้อยละ 65 มีผล
การเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์ ระดับ 3 ขึ้นไป 

(14) 
82.35 

(15) 
88.24 

(10) 
71.43 

(10) 
52.63 

(12) 
70.59 

(11) 
64.71 

72 71.29 
(3) 
ด ี



๑๒ 
 

 รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา                                          ส านักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑  
   
 

มาตรฐาน 
ระดับชั้น/คะแนนที่ได้ จ านวน

คน 
เฉลี่ย
ร้อยละ มาตรฐาน ป.1 ป.2 ป.3 ป.4 ป.5 ป.6 

17 17 14 19 17 17 101 100 
5.1.3 นักเรียนร้อยละ 65      
มีผลการเรียนกลุ่มสาระการ
เรียนรู้วิทยาศาสตร์ ระดับ 3 
ขึ้นไป 

(13) 
76.47 

(16) 
94.21 

(13) 
92.86 

(13) 
68.42 

(13) 
76.47 

(13) 
76.47 

81 80.20 
(4) 

ดีเลิศ 

5.1.4 นักเรียนร้อยละ 70      
มีผลการเรียนกลุ่มสาระการ
เรียนรู้สังคมศึกษา ระดับ 3 
ขึ้นไป 

(17) 
100 

(14) 
82.35 

(14) 
100 

(13) 
68.42 

(17) 
100 

(13) 
76.47 

88 87.13 
(4) 

ดีเลิศ 

5.1.5 นักเรียนร้อยละ 70      
มีผลการเรียนกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ศิลปะ ระดับ 3 ข้ึนไป 

(17) 
100 

(17) 
100 

(14) 
100 

(15) 
78.95 

(17) 
100 

(17) 
100 

97 96.04 
(5) 

ยอดเย่ียม 

5.1.6 นักเรียนร้อยละ 70    
มีผลการเรียนกลุ่มสาระการ
เรี ยนรู้ สุ ขศึกษา พลศึกษา 
ระดับ 3 ข้ึนไป 

(17) 
100 

(17) 
100 

(14) 
100 

(11) 
57.89 

(17) 
100 

(17) 
100 

93 92.08 
(5) 

ยอดเย่ียม 

5.1.7 นักเรียนร้อยละ 70     
มีผลการเรียนกลุ่มสาระการ
เรี ยนรู้ ก าร งานอา ชีพและ
เทคโนโลยี ระดับ 3 ข้ึนไป 

(14) 
82.35 

(17) 
100 

(13) 
92.86 

(18) 
94.74 

(16) 
94.12 

(16) 
94.12 

94 93.07 
(5) 

ยอดเย่ียม 

5.1.8 นักเรียนร้อยละ 60     
มีผลการเรียนกลุ่มสาระการ
เรี ยนรู้ ภ าษาต่ า งประ เทศ 
(ภาษาอังกฤษ) ระดับ 3 ข้ึนไป 
 

(10) 
58.82 

(15) 
88.24 

(11) 
78.57 

(12) 
63.16 

(13) 
76.47 

(12) 
70.59 

73 72.28 
(3) 
ดี 

6)  ร้อยละมีความรู้  ทักษะพ้ืนฐานและเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ ระดับคุณภาพ  ดีเลิศ 
6.1  นั ก เ รี ยนร้ อยละ  80        
มีความรู้  ทักษะพื้นฐานและ
เจตคติที่ดีต่องานอาชีพ 
 

(17) 
100 

(14) 
82.35 

(14) 
100 

(13) 
68.42 

(17) 
100 

(13) 
76.47 

88 87.13 
(4) 

ดีเลิศ 

1.2 คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน ระดับคุณภาพ  ด ี
1)  ร้อยละการมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษาก าหนด ระดับคุณภาพ  ดีเลิศ 
1 .1 นั ก เ รี ย น ร้ อ ยละ  80      
ผ่านการประเมินคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์ ในระดับดี 
 

(12) 
88.23 

(12) 
91.66 

(12) 
93.33 

(9) 
87.50 

(10) 
94.11 

(11) 
95.23 

90 89.10 
(4) 

ดีเลิศ 

1 .2 นั ก เ รี ย น ร้ อ ยละ  80          
มีความรับผิดชอบ  มี วินั ย       
มีภาวะผู้น าและมีจิตอาสา 
 

(12) 
88.23 

(12) 
91.66 

(12) 
93.33 

(9) 
87.50 

(10) 
94.11 

(11) 
95.23 

90 89.10 
(4) 

ดีเลิศ 



๑๓ 
 

 รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา                                          ส านักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑  
   
 

 
มาตรฐาน 

ระดับชั้น/คะแนนที่ได้ จ านวน
คน 

เฉลี่ย
ร้อยละ ระดับ

คุณภาพ 
ป.1 ป.2 ป.3 ป.4 ป.5 ป.6 
17 17 14 19 17 17 101 100 

1.3  นั ก เ รี ยนร้ อยละ  80        
มีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดี 
และเป็นแบบอย่างได้ 
 

(12) 
88.23 

(12) 
91.66 

(12) 
93.33 

(9) 
87.50 

(10) 
94.11 

(11) 
95.23 

90 89.10 
(4) 

ดีเลิศ 

2)  ร้อยละความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย ระดับคุณภาพ  ยอดเยี่ยม 
2.1  นั ก เ รี ยนร้ อยละ  80      
ร่วมกิจกรรมตามประเพณี      
วันส าคัญ และท้องถิ่น 
 

(17) 
100 

(17) 
100 

(14) 
100 

(19) 
100 

(17) 
100 

(17) 
100 

98 100 
(5) 

ยอดเย่ียม 

2.2  นั ก เ รี ยนร้ อยละ  80        
มีพฤติกรรมที่แสดงออกถึง
ความรักในสถาบันหลักของ
ชาติ 
 

(17) 
100 

(17) 
100 

(14) 
100 

(19) 
100 

(17) 
100 

(17) 
100 

98 100 
(5) 

ยอดเย่ียม 

2.3  นั ก เ รี ยนร้ อยละ  80       
ยึดมั่นการปกครองระบอบ
ป ร ะ ช า ธิ ป ไ ต ย อั น มี
พระมหากษัตริย์เป็นประมุข 
 

(17) 
100 

(17) 
100 

(14) 
100 

(19) 
100 

(17) 
100 

(17) 
100 

98 100 
(5) 

ยอดเย่ียม 

2.4  นั ก เ รี ยนร้ อยละ  80        
มีพฤติกรรมที่แสดงออกถึง
ความรักและภูมิใจในความเป็น
ไทย 

(17) 
100 

(17) 
100 

(14) 
100 

(19) 
100 

(17) 
100 

(17) 
100 

101 100 
(5) 

ยอดเย่ียม 

2.5  นั ก เ รี ยนร้ อยละ  80         
มีพฤติกรรมที่แสดงออกถึง
ความรักและภูมิใจประเพณี
วัฒนธรรมและท้องถิ่น 

(17) 
100 

(17) 
100 

(14) 
100 

(19) 
100 

(17) 
100 

(17) 
100 

101 100 
(5) 

ยอดเย่ียม 

3)  ร้อยละการยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย ระดับคุณภาพ  ดีเลิศ 
3. 1  นั ก เ รี ยนร้ อยละ  80          
อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขบน
ความแตกต่างทางวัฒนธรรม/
ความคิดเห็นท่ีแตกต่าง 

(17) 
100 

(17) 
100 

(14) 
100 

(19) 
100 

(17) 
100 

(17) 
100 

101 100 
(5) 

ยอดเย่ียม 

3.2  นั ก เ รี ยนร้ อยละ  80         
มีทัศนคติที่ดีต่อบ้านเมือง มี
หลักคิดที่ ถูกต้อง และเป็น
พลเมืองที่ดีของชาติ และเป็น
พลเมืองโลกที่ดี  มีคุณธรรม
จริยธรรม 

(17) 
100 

(17) 
100 

(14) 
100 

(19) 
100 

(17) 
100 

(17) 
100 

101 100 
(5) 

ยอดเย่ียม 

4) ร้อยละผู้เรียนมีสุขภาวะทางร่างกายและจิตใจ ระดับคุณภาพ  ดี 



๑๔ 
 

 รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา                                          ส านักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑  
   
 

 
มาตรฐาน 

ระดับชั้น/คะแนนที่ได้ จ านวน
คน 

เฉลี่ย
ร้อยละ ระดับ

คุณภาพ 
ป.1 ป.2 ป.3 ป.4 ป.5 ป.6 
17 17 14 19 17 17 101 100 

4.1  นั ก เ รี ยนร้ อยละ  70         
มี น้ า ห นั ก  ส่ ว น สู ง  แ ล ะ
พั ฒ น า ก า ร ท า ง ร่ า ง ก า ย
เ จ ริ ญ เ ติ บ โ ต ต า ม เ ก ณ ฑ์
มาตรฐานของกรมอนามัย 
กระทรวงสาธารณสุข 

(12) 
70.58 

(15) 
88.23 

(9) 
64.28 

(15) 
78.94 

(16) 
94.11 

(14) 
82.35 

81 80.19 
(4) 

ดีเลิศ 

4.2  นั ก เ รี ยนร้ อยละ  70         
มีสมรรถภาพทางกายตาม
เกณฑ์มาตรฐานของกลมพล
ศึกษา หรือส านักงานกองทุน
สนั บ ส นุ น ก า รส ร้ า ง เ ส ริ ม
สุขภาพ (สสส.) ทุกข้อ 

(12) 
70.58 

(15) 
88.23 

(9) 
64.28 

(15) 
78.94 

(16) 
94.11 

(14) 
82.35 

81 80.19 
(4) 

ดีเลิศ 

4.3 นักเรียน ร้อยละ 80       
มีสุขภาพแข็งแรง แต่งกาย
สะอาดเรียบร้อย เครื่ องใช้
ส่วนตัวสะอาด และปฏิบัติตน
ตามสุขบัญญัติ 10 ประการ 

(16) 
94.11 

(16) 
94.11 

(13) 
92.85 

(16) 
84.21 

(16) 
94.11 

(16) 
94.11 

93 92.07 
(5) 

ยอดเย่ียม 

4.4 นักเรียน ร้อยละ 80 
หลี ก เ ลี่ ย งจากสิ่ ง มอม เมา 
ปัญหาทางเพศ การทะเลาะ
วิวาท และอบายมุขทุกชนิด  

(12) 
70.58 

(15) 
88.23 

(9) 
64.28 

(15) 
78.94 

(16) 
94.11 

(14) 
82.35 

81 80.19 
(4) 

ดีเลิศ 

4.5 นักเรียน ร้อยละ 80       
มีความรู้ทักษะในการป้องกัน
ตนเองจากภัยคุกคามรูปแบบ
ใหม ่
 

(12) 
70.58 

(15) 
88.23 

(9) 
64.28 

(15) 
78.94 

(16) 
94.11 

(14) 
82.35 

81 80.19 
(4) 

ดีเลิศ 

4.6 นักเรียน  ร้อยละ 80       
มีพฤติกรรมที่แสดงออกในการ
ด า เ นิ น ชี วิ ตที่ เ ป็ นมิ ต ร กั บ
สิ่ ง แ ว ด ล้ อ ม  แ ล ะ มี จิ ต
สาธารณะ 
 

(12) 
70.58 

(15) 
88.23 

(10) 
71.41 

(15) 
78.94 

(16) 
94.11 

(16) 
94.11 

84 83.16 
(4) 

ดีเลิศ 

4.7  นั ก เ รี ยนร้ อยละ  80       
ผ่านการประเมินสมรรถนะ
ส า คั ญ ข อ ง ผู้ เ รี ย น  ด้ า น
ความสามารถในการใช้ทักษะ
ชีวิต 
 

(12) 
70.58 

(15) 
88.23 

(10) 
71.41 

(17) 
89.47 

(16) 
94.11 

(16) 
94.11 

86 85.14 
(4) 

ดีเลิศ 

สรุปผลการประเมินมาตรฐานที่ 1   ระดับคุณภาพ  ดี 
 
 
 
 
 
 



๑๕ 
 

 รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา                                          ส านักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑  
   
 

 
มาตรฐาน 

 
คะแนนที่ได้ ระดับคุณภาพ 

มาตรฐานที่  2  กระบวนการบริหารและการจัดการ  ระดับคุณภาพ ดีเลิศ 
2.1 สถานมีเปา้หมายวสิัยทัศน์และพันธกิจท่ีสถานศึกษาก าหนดชัดเจน ปฏิบัติได้จริง  ระดับคุณภาพ  ยอดเย่ียม 
     2.1.1 สถานศึกษาก าหนดเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจไว้อย่างชัดเจน
สอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษา ความต้องการของชุมชน ท้องถิ่น  

5 
(5) 

ยอดเยี่ยม 
     2.1.2 ก าหนดวิสัยทัศน์ และพันธกิจ ที่สอดคล้อง เช่ือมโยงกับเป้าหมาย       
แผนยุทธศาสตร์ชาติแผนการศึกษาแห่งชาติ นโยบายของรัฐบาลและต้นสังกัด 

5 
(5) 

ยอดเยี่ยม 
2.2 มรีะบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา ระดับคุณภาพ  ดีเลิศ 
     2.2.1 มีการวางแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาอย่างเป็นระบบ 

5 
(5) 

ยอดเยี่ยม 
     2.2.2 มีการน าแผนไปปฏิบัติ ติดตามตรวจสอบประเมินผลและปรับปรุงพัฒนา
งานอย่างต่อเนื่อง 

5 
(5) 

ยอดเยี่ยม 
     2.2.3 มีการบริหารอัตราก าลัง ทรัพยากรทางการศึกษาจัดระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน และระบบการนิเทศภายใน 

5 
(5) 

ยอดเยี่ยม 
     2.2.4 สถานศึกษามีการน าข้อมูลมาใช้ในการพัฒนาสถานศึกษา 

4 
(4) 

ดีเลิศ 
     2.2.5 สถานศึกษาให้บุคลากรและผู้ทีเกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการวางแผน 
ปรับปรุง พัฒนา และร่วมรับผิดชอบต่อผลการจัดการศึกษา 

4 
(4) 

ดีเลิศ 
2.3 มีการด าเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผูเ้รียนอย่างรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษาและทุกกลุ่มเป้าหมาย 
ระดบัคุณภาพ  ดีเลิศ 
     2.3.1 สถานศึกษามีการด าเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้าน
ตามหลักสูตรสถานศึกษาและทุกกลุ่มเป้าหมายเช่ือมโยงกับชีวิตจริง     

4 
(4) 

ดีเลิศ 
     2.3.2 บริหารจัดการเกี่ยวกับงานวิชาการ ในด้านการพัฒนาหลักสูตรตามความ
ต้องการของผู้เรียน    ที่สอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษา ชุมชน และท้องถิ่น 

4 
(4) 

ดีเลิศ 
     2.3.3 ก าหนดหลักสูตรสถานศึกษาครอบคลุมการจัดการเรียนการสอนทุก
กลุ่มเป้าหมาย 

4 
(4) 

ดีเลิศ 
     2.3.4 บริหารจัดการเกี่ยวกับกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบ
ด้านเช่ือมโยงวิถีชีวิตจริง 

4 
(4) 

ดีเลิศ 
2.4 มีการพัฒนาครูและบคุลากรให้มีความเช่ียวชาญทางวิชาชีพ   ระดับคุณภาพ  ดีเลิศ   
     2.4.1 ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการส่งเสริมให้เข้ารับการพัฒนา
ตนเองตรงความต้องการของครูและสถานศึกษา 

4 
(4) 

ดีเลิศ 
     2.4.2 จัดให้มีชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ น าชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพเข้ามา
ใช้ในการพัฒนางานและการเรียนรู้ของผู้เรียน 

4 
(4) 

ดีเลิศ 
2.5 มกีารจดัสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมทีเ่อื้อต่อการจดัการเรยีนรู้อย่างมีคณุภาพ ระดับคุณภาพ  ดีเลิศ 
     2.5.1 จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพภายในห้องเรียน ที่เอื้อต่อการเรียนรู้          
และค านึงถึงความปลอดภัย 4 

(4) 
ดีเลิศ 

     2.5.2 จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพภายนอกห้องเรียน ที่เอื้อต่อการเรียนรู้        
และค านึงถึงความปลอดภัย 4 

(4) 
ดีเลิศ 



๑๖ 
 

 รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา                                          ส านักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑  
   
 

 
มาตรฐาน 

 
คะแนนที่ได้ ระดับคุณภาพ 

     2.5.3 จัดสภาพแวดล้อมทางสังคม ที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้ และมีความ
ปลอดภัย 

4 
(4) 

ดีเลิศ 
2.6 มีการจดัระบบเทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจดัการและการจัดการเรียนรู้ ระดับคุณภาพ  ดีเลิศ 
2.6.1 สถานศึกษามีระบบการจัดหา  การพัฒนาและการบริการ  เทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อใช้ในการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ ที่เหมาะสมกับสภาพ
ของสถานศึกษา 

4 
(4) 

ดีเลิศ 

   สรุปผลการประเมินมาตรฐานที่ 2  ระดับคุณภาพ  ดีเลิศ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



๑๗ 
 

 รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา                                          ส านักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑  
   
 

มาตรฐาน จ านวน
8 คน 

ร้อย
ละ 

ระดับ
คุณภาพ 

มาตรฐานที่  3  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญระดับคุณภาพ ดีเลิศ 
3.1 จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัตจิริง และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ ระดับคุณภาพ  ดีเลิศ 
     3.1.1 ครูร้อยละ 80 ของทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ จัดการเรียนรู้เน้นกระบวนการ
คิด และให้ผู้เรียนฝึกปฏิบัติจริง ตามมาตรฐานการเรียนรู้ ตัวช้ีวัดของหลักสูตร
สถานศึกษา และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 

7 87.50 ดีเลิศ 

     3.1.2 ครูร้อยละ 80 มีแผนการจัดการเรียนรู้ที่สามารถน าไปจัดกิจกรรมได้จริง 
แบบ Active Learning 7 87.50 ดีเลิศ 

     3.1.3 ครูร้อยละ 80 มีรูปแบบการจัดการเรียนรู้เฉพาะส าหรับผู้ที่มีความจ าเป็น 
และต้องการความช่วยเหลือพิเศษ 7 87.50 ดีเลิศ 

     3.1.4 ครูร้อยละ 80 ฝึกทักษะให้ผู้ เรียนได้แสดงออก แสดงความคิดเห็น       
สรุปองค์ความรู้ และน าเสนอผลงาน 

8 100 ยอดเยี่ยม 

3.2 ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้  ระดับคุณภาพ  ดีเลิศ 

     3.2.1 ครูร้อยละ 80 ใช้สื่อการเรียนรู้ที่หลากหลายและสร้างโอกาสให้ผู้เรียนได้
แสวงหาความรู้ด้วยตนเองจากสื่อที่หลากหลาย 

7 87.50 ดีเลิศ 

     3.2.2 ครูร้อยละ 80 ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดการเรียนรู้ 7 87.50 ดีเลิศ 

     3.2.3 ครูร้อยละ 80 ใ ช้แหล่งเรียนรู้ทั้ งภายใน และภายนอกโรงเรียน              
ภูมิปัญญาท้องถิ่น บูรณาการในการจัดการเรียนการสอนเอื้อต่อการเรียนรู้ให้ผู้เรยีนฝกึ
ปฏิบัติจริง 

8 100 ยอดเยี่ยม 

3.3 มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก  ระดับคุณภาพ  ยอดเย่ียม 
     3.3.1 ครูร้อยละ 80 มีการบริหารจัดการช้ันเรียนเชิงบวก มีปฏิสัมพันธ์ เชิงบวก 
ให้เด็กรักครู ครูรักเด็ก และเด็กรักเด็ก สามารถเรียนรู้ร่วมกันอย่างมีความสุขส่งผลให้
นักเรียนรักการเรียนรู้ 

7 87.50 ดีเลิศ 

3.4 ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบและน าผลมาพัฒนาผู้เรียน  ระดับคุณภาพ  ดีเลิศ 
     3.4.1 ครูร้อยละ 80 มีการตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบและให้
ข้อมูลย้อนกลับ น าผลมาพัฒนาผู้เรียน 

7 87.50 ดีเลิศ 

     3.4.2 ครูร้อยละ 80 มีเครื่องมือวัดและวิธีการประเมินผลที่เหมาะสมกับ
เป้าหมายของการเรียนรู้ 

7 87.50 ดีเลิศ 

สรุปผลการประเมินมาตรฐานที่ 3 ระดับคุณภาพ  ดีเลิศ 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๘ 
 

 รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา                                          ส านักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑  
   
 

  ๑.๘ ผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
ชั้น

 

จ า
นว

นน
ักเ

รีย
น 

 

คุณลักษณะอันพึงประสงค์ ผลการประเมิน(คน/ ร้อยละ) 

1.
 รัก

ชา
ติ 

ศา
สน

์ ก
ษัต

ริย
 ์

2.
 ซ

ื่อส
ัตย

์สุจ
ริต

 

3.
 ม

ีวินั
ย 

4.
 ใฝ

่เรีย
นร

ู ้

5.
 อ

ยู่อ
ย่า

งพ
อเ

พีย
ง 

6.
 ม

ุ่งม
ั่นใ

นก
าร

ท า
งา

น 

7.
 รัก

คว
าม

เป
็นไ

ทย
 

8.
 ม

ีจิต
สา

ธา
รณ

ะ ดีเยี่ยม 
3 

ด ี
2 

ผ่าน 
1 

ไม่ผ่าน 
0 

ป.1 17  12 3 2 - 
ป.2 17 12 3 2 - 
ป.3 14 12 2 - - 
ป.4 19 9 7 3 - 
ป.5 17 13 4 - - 
ป.6 17 11 5 - - 
รวม 101 77 24 - - 
 รวม 94 ระดับคุณภาพ 

ยอดเยี่ยม ร้อยละ 93.06 
 
  ๑.๙ ผลการประเมินการอ่าน  คิดวิเคราะห์และเขียน 

ชั้น 
จ านวนนักเรียนที่ประเมิน 

(คน) 

ผลการประเมิน(คน/ ร้อยละ) 
ดีเยี่ยม 

3 
ดี 
2 

ผ่าน 
1 

ไม่ผ่าน 
0 

ป.1 17 10 4 3 - 
ป.2 17 9 5 3 - 
ป.3 14 8 3 3 - 
ป.4 19 6 9 4 - 
ป.5 17 6 6 5 - 
ป.6 17 7 9 1 - 
รวม 101 46 36 19  

รวม 
ร้อยละ 

82 
ระดับคุณภาพ ดีเลิศ 81.18 

 
  
 
 
 
 
 



๑๙ 
 

 รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา                                          ส านักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑  
   
 

๑.๑๐ ผลการแข่งขันงานมหกรรมวิชาการ ปี 2563 ระดับเขต  
 

ที ่ รายการ ผลการแข่งขัน ชื่อผู้แข่งขัน ผู้ฝึกสอน 
ปฐมวัย  

1 
การสร้างภาพด้วยการฉีก 
ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 

ระดับเหรียญทอง 
 

1.เด็กหญิงณิชนันทน์ ทองแท้ 
2.เด็กหญิงนราสินี ผาภ ู
3.เด็กหญิงขณินทิพย์ แสงวิจิตร 

1.นางกนกพร ภูพานเพชร 
2.นางสาวนันทนา  แสน
ศาลา 

ประถมศึกษา 

1 
การแข่งขันคัดลายมือสื่อ
ภาษาไทยป.1-ป.3 

ระดับเหรียญทอง เด็กหญิงอรสิา จุ้ยพุทธา นางปริยานุช ชาญศึก 

2 
การแข่งขันเรียงร้อยถ้อย
ความ (การเขียนเรื่องจาก
ภาพ) ป.1-ป.3 

ระดับเหรียญทอง 
 

เด็กหญิงปิยะฉัตร บัวพันธ ์ นางปริยานุช ชาญศึก 

3 
การแข่งขันคัดลายมือสื่อ
ภาษาไทย ป.4-ป.6 

ระดับเหรียญทอง 
 

เด็กหญิงวรญัญา จ าวัน นางสาวพูลศิริ แสงวาโท 

4 
การแข่งขันเรียงร้อยถ้อย
ความ (การเขียนเรียงความ) 
ป.4-ป.6 

ระดับเหรียญทอง 
 

เด็กหญิงทิพย์วารี วรพันธ์ นายมงคล ดสีิมวงศ ์

5 
การแข่งขันขับร้องเพลงไทย
ลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1- 
ป.6 

ระดับเหรียญเงิน 
 

เด็กชายธรรมสาร ค าแก้ว นายทองมาก มีมา 

6 
การแข่งขันขับร้องเพลงไทย
ลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-
ป.6 

ระดับเหรียญเงิน 
 

เด็กหญิงสุวนันท์ เผ้าหอม นายทองมาก มีมา 

7 
การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ 
(Impromptu Speech)  
ป.4-ป.6 

ระดับเหรียญทองแดง 
 

เด็กหญิงธยานี บอมโคตร นายทองมาก มีมา 

8 
การแข่งขันเล่านิทาน 
(Story Telling) ป.4-ป.6 

ระดับเหรียญเงิน 
 

เด็กหญิงศริิกานต์ โคกสีอ านวย นายทองมาก มีมา 

9 
การแข่งขันการวาดภาพ
ระบายสี ป.1-ป.3 

ระดับเหรียญเงิน 
 

เด็กหญิงกิตติวรา ค ามูล นางบังอร จินบุตร 

 
 
  



๒๐ 
 

 รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา                                          ส านักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑  
   
 

๒. ข้อมูลครูและบุคลากรทางการศึกษา   
 

ที ่ ชื่อ ต าแหน่ง 
วุฒิการศึกษา
สูงสุด/วิชาเอก 

ประจ าชั้น/ 
กลุ่มสาระทีส่อน 

หมายเหตุ 

๑ นายอภิชาติ  ศรสีารคาม ผู้อ านวยการ บริหารการศึกษา   
๒ นายมงคล  ดีสิมวงศ ์ ครูช านาญการพเิศษ บริหารฯ ประจ าช้ัน ป.๖  
๓ นางวิไลลักษณ ์ มีมา ครูช านาญการพเิศษ วิทยาศาสตร ์ ประจ าช้ัน ป.๖  
๔ นางบังอร  จินบุตร ครูช านาญการพเิศษ คหกรรมศาสตร ์ ประจ าช้ัน ป.๑  
๕ นายทองมาก  มีมา ครูช านาญการพเิศษ ภาษาอังกฤษ ประจ าช้ัน ป.๕  
๖ นางกนกพร  ภูพานเพชร ครูช านาญการพเิศษ ภาษาอังกฤษ ประจ าชั้นอนุบาล ๓  
๗ นายประพันธ ์ โภคาแสง ครูช านาญการพเิศษ ประถมศึกษา ประจ าช้ัน ป.๔  
๘ นางปริยานุช  ชาญศึก ครูช านาญการพเิศษ ภาษาไทย ประจ าช้ัน ป.๓  
๙ นางสาวพูลศิร ิ แสงวาโท ครูผู้ช่วย ภาษาไทย ประจ าช้ัน ป.๔  

๑๐ นางสาวจิดาภา จันทร์เพ็ง ครูผู้ช่วย คณิตศาสตร ์ ประจ าช้ัน ป.๒  
๑๑ น.ส.ศุภลักษณ์ขณา  กิตติปัญญาศริิ ธุรการโรงเรียน รัฐศาสตร ์   
๑๒ น.ส.นันทนา  แสนศาลา ครูอัตราจ้าง ปฐมวัย ประจ าชั้นอนุบาล ๒  
๑๓ น.ส.พิมพ์ลภัส  ค ามุง พี่เลี้ยงเด็กปฐมวัย  ประจ าชั้นอนุบาล ๑  
๑๔ นายทองสุข  สิมมา นักการภารโรง    

 

๑.๓ ข้อมูลนักเรียน ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๓ (๒๗ มกราคม ๒๕๖๔) 
 ๑.๓.๑  จ านวนนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๓  ทั้งหมด  .....๑๖๐..... คน แยกเป็น  

 

ชั้น 
จ านวน 

วันที่จัดการเรียน
การสอน 

รายการ 
หมายเหตุ จ านวน

นักเรียน (คน) 
จ านวน

ห้องเรียน (ห้อง) 
จ านวนครู 

ระดับปฐมวัย (๕๙)   
อนุบาล ๑  ๑๖ ๑ 

๓ 
  

อนุบาล ๒  ๑๘ ๑ 
อนุบาล ๓  ๒๕ ๑ 
รวม  ๕๙    
ระดับประถมศึกษา (๑๐๑)   
ประถมศึกษาปีที่ ๑  ๑๗ ๑ ๑  
ประถมศึกษาปีที่ ๒  ๑๗ ๑ ๑  
ประถมศึกษาปีที่ ๓  ๑๔ ๑ ๑  
ประถมศึกษาปีที่ ๔  ๑๙ ๑ ๑  
ประถมศึกษาปีที่ ๕  ๑๗ ๑ ๑  
ประถมศึกษาปีที่ ๖  ๑๗ ๑ ๑  
รวม  ๑๐๑    
รวมท้ังสิ้น  ๑๖๐    



๒๑ 
 

 รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา                                          ส านักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑  
   
 

๑.๓.๒  จ านวนห้อง 
ที ่ ประเภทห้อง จ านวน หมายเหตุ 
๑ ห้องเรียนปฐมวัย ๓  
๒ ห้องเรียนประถมศึกษา ๖  
๓ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ๑  
๔ ห้องประชุมโรงเรียน ๑  
๕ ห้องธุรการ ๑  
๖ ห้องผู้อ านวยการ ๑  
๗ ห้องสมุด ๑  
 ฯลฯ   

 
๑.๓.๓  จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษา 

ที ่ ระดับการศึกษา 
จ านวน

นักเรียน คน) 
จ านวนผู้ส าเร็จ
การศึกษา (คน) 

คิดเป็น  
ร้อยละ 

 
หมายเหตุ 

๑ ปฐมวัย (อนุบาล ๓)  ๒๕ ๒๕ ๑๐๐  
๒ ประถมศึกษา (ประถมศึกษาปีที่ ๖) ๑๗ ๑๗ ๑๐๐  

 
  



๒๒ 
 

 รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา                                          ส านักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑  
   
 

ส่วนที่ ๒ 
รายงานผลการประเมินตนเองตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

 
ผลการประเมินมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับปฐมวัย 
  ๑. มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของเด็ก 
      ระดับคุณภาพ ........ดีเลิศ......... 
     ๑.๑  กระบวนการพัฒนา 
  โรงเรียนบ้านโคกสีวิทยาเสริม  ได้จัดท าหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัย  พุทธศักราช  ๒๕๖๐  และ
แผนปฏิบัติการประจ าปี  โดยผ่านการเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษา  ผู้แทนครู  ผู้แทนผู้ปกครอง  
ผู้แทนชุมชนและผู้ทรงคุณวุฒิ  มีการวิเคราะห์ความพึงพอใจของผู้ปกครองและรายงานผลการใช้หลักสูตรของ
ปีการศึกษาที่ผ่านมา  เพ่ือก าหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาระดับปฐมวัย  ครูมีการ
วิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคล  ครูมีการออกแบบการจัดประสบการณ์เรียนรู้แบบบูรณาการตามหน่วยการ
เรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  และจัดประสบการณ์บ้านวิทยาศาสตร์น้อย   สถานศึกษามีแผนการนิเทศ
ติดตามการจัดประสบการณ์อย่างต่อเนื่อง   
  การพัฒนาด้านร่างกาย   โรงเรียนได้ด าเนินการพัฒนาเด็กโดยการจัดประสบการณ์เรียนรู้แบบ
บูรณาการตามหน่วยการเรียนรู้โดยยึดเด็กเป็นส าคัญ  จัดกิจกรรมตามตารางประจ าวันเพ่ือให้เด็กมีสุขภาพ
ร่างกายที่แข็งแรงและมีพัฒนาการตามวัย  ส่งเสริมให้เด็กได้แสดงออกทางด้านร่างกายตามความถนัดและ
ความสนใจ จัดช่วงเวลาให้เด็กได้นอนหลับพักผ่อน  วันละประมาณ ๑-2 ชั่วโมง  ปลูกฝังให้เด็กสนใจ
กิจกรรมการออกก าลังกาย โดยจัดประสบการณ์ในลักษณะการบูรณาการตามหน่วยการเรียน  จัดอาหาร
กลางวันและอาหารเสริม (นม) ให้เด็กครบทุกวัน  มีการชั่งน้ าหนัก วัดส่วนสูง  และได้ตรวจสุขภาพเด็ก   มี
การแปรงฟันหลังอาหาร  สอนวิธีการล้างมือก่อนและหลังรับประทานอาหาร กิจกรรมสุขภาพอนามัย
ตนเอง  มีการทดสอบสมรรถภาพทางกาย  จัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาภายในเพ่ือเชื่อมความสัมพันธ์บ้าน
และโรงเรียน  มีการจัดกิจกรรมด้านดนตรีและการเคลื่อนไหว  การออกก าลังกาย  กายบริหารหน้าเสาธง  
กิจกรรมกลางแจ้ง  กิจกรรมป้ายความรู้  การจัดบอร์ดให้ความรู้เรื่องวันส าคัญและเรื่องยาเสพติดให้โทษ  
กิจกรรมการเรียนรู้จากภูมิปัญญาท้องถิ่น  โดยการเชิญเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในต าบลมาให้ความรู้เกี่ยวกับ
การป้องกันตนเองให้ปลอดภัย  โรงเรียนได้จัดให้มีมาตรการเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดจากโรคอุบัติใหม่  
และจากสภาวะเสี่ยงต่อโรคไข้เลือดออก  โรคมือเท้าปาก  อุบัติเหตุ  ภัยและสิ่งเสพติด  โดยการตรวจความ
สะอาดของร่างกาย  ผม  เล็บมือ  ก่อนเข้าห้องเรียนทุกวัน  และมีการประเมินพัฒนาการด้านร่างกายของ
เด็กเป็นรายบุคคลอย่างต่อเนื่อง 
  การพัฒนาด้านอารมณ์  โรงเรียนได้พัฒนาและส่งเสริมเด็กให้มีลักษณะและพฤติกรรมที่
แสดงออกทางอารมณ์  จิตใจและความรู้สึกที่เหมาะสมกับวัย  มีการด าเนินโครงการ/กิจกรรมที่ส่งเสริม
พัฒนาการด้านอารมณ์ จ ิตใจอย่างสม่ าเสมอและต่อเนื ่อง  โดยจัดกิจกรรมว ันส าคัญทางศาสนา             
เช่น  ว ันมาฆบูชา  กิจกรรมวันส าคัญของชาติ  เช่น  ว ันพ่อ  ว ันแม่  กิจกรรมวันส าคัญของสากล           
เช่น  วันฮาโลวีน  และกิจกรรมกีฬาสีภายในให้เด็กมีความมั่นใจในตนเอง  กล้าแสดงออก  ร่าเริงแจ่มใส 
ควบคุมอารมณ์ของตนเองได้  ชื่นชมศิลปะดนตรีการเคลื่อนไหวและรักธรรมชาติ  เด็กได้ท ากิจกรรมศิลปะ
ที่หลากหลายโดยบูรณาการในการเรียนรู้ตามหน่วยต่าง ๆ     ฝึกท างานศิลปะอย่างมีขั้นตอน  ท าให้ผลงาน
ศิลปะสวยงามและมีความคิดสร้างสรรค์เป็นของตนเอง  เมื่อท างานเสร็จแล้วครูก็จะน าผลงานของเด็กมา



๒๓ 
 

 รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา                                          ส านักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑  
   
 

จัดแสดงเพื่อเสริมสร้างความภาคภูมิใจในผลงานของตนเอง  ทั้งยังส่งเสริมแรงกระตุ้นด้วยการชื่นชม       
ยกย่อง  ให้ก าลังใจในการท างาน  ท ากิจกรรมต่าง ๆ เพื่อให้เด็กมีความมุ่งมั่นในการท างาน  อีกทั้งเน้น
กิริยามารยาท  การเดิน  การไหว้  การแสดงความเคารพผู้ใหญ่ตามความเหมาะสม  
  การพัฒนาการด้านสังคม   ครูผู้สอนด าเนินการจัดประสบการณ์เชิงบูรณาการ  เพ่ือส่งเสริม
ให้เด็กมีพฤติกรรมแสดงออกด้านสังคมได้อย่างเหมาะสมกับวัย  ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมในห้องเรียน  
การกราบ การไหว้ การให้ความร่วมมือ  ความสามัคคี  การอดทน  การรอคอย การเสียสละ  ความซื่อสัตย์  
การประหยัด อดออม การอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมและการรักการท างาน  เพราะเป็นพื้นฐานส าคัญส าหรับ
ผู้เรียนในการอยู่ร่วมสังคมต่อไป  โดยจัดให้เด็กได้ท างานด้วยวิธีการที่หลากหลาย  โดยจัดหน้าที่ท าหน้าที่
เ ว รประจ าว ัน ในการช ่วย เหล ือร ักษาความสะอาดในห ้อง เร ียนทั ้งการท างานเดี ่ยว   ท า งานคู ่                 
ท างานกลุ่มย่อยและกลุ่มใหญ่  จัดกิจกรรมตามมุมเสรีต่าง ๆ ให้เด็กได้เลือกท าตามความสนใจ  จัดกิจกรรม
ทัศนศึกษาตามแหล่งเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน  ส่งเสริมการเรียนรู้ตามระบอบประชาธิปไตย  
เด็กจะได้ลงคะแนนเลือกหัวหน้าห้อง  ผลัดกันเป็นผู้น า  ผู ้ตามและร่วมกันคิดข้อตกลงในห้องเรียนของ
ตนเองและสามารถปฏิบัติตามได้อย่างสร้างสรรค์ตลอดจนจัดกิจกรรมส่งเ สริมการด าเนินชีวิตตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  เช่น  การออมทรัพย์  มีจิตอาสา 
  การพัฒนาด้านสติปัญญา  โรงเรียนได้ด าเนินการจัดกิจกรรมให้กับเด็กอย่างหลากหลาย             
เช ่น   การจ ัดก ิจกรรมประจ าว ัน   6  ก ิจกรรมหล ักที ่สอดคล ้องก ับหล ักส ูตรการศ ึกษาปฐมว ัย          
พุทธศักราช  2560  เพื่อส่งเสริมและพัฒนาเด็กให้มีประสิทธิภาพทั้ง  4  ด้าน  จัดประสบการณ์เรียนรู้
แบบบูรณาการตามหน่วยการเรียนรู้โดยยึดเด็กเป็นส าคัญ  และจัดประสบการณ์บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย
แห่งประเทศไทยซึ่งเป็นกิจกรรมที่ฝึกให้เด็กมีทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์  ท าให้
เด็กรู้จักการสังเกต  การแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์  ครูผู้สอนสนับสนุนให้เด็กมีนิสัยรักการอ่าน  โดยครูอ่าน
นิทานและเล่านิทานให้เด็กฟังทุกวัน  จัดให้มีมุมหนังสือ มีหนังสือนิทานเสริมประสบการณ์ไว้ในห้องเรียน
ทุกห้อง  นอกจากนี้ชั้นอนุบาลปีที่  3  ยังจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านค าพ้ืนฐาน  เพ่ือเตรียมความพร้อมใน
การเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่  1  ตลอดจนส่งเสริมศักยภาพเด็กสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ  และจัด
กิจกรรมทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษาซึ่งเป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมและปลูกฝัง
พัฒนาด้านสติปัญญาให้เด็กรู้จักการแสวงหาความรู้ที่มีอยู่รอบตัวท าให้เด็กเกิดความคิดรวบยอดในการ
เรียนรู้สิ่งต่าง ๆ  และเรียนรู้อย่างมีความสุข 
  การจัดประสบการณ์ที่ส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการทุกด้านตามแผนการจัดประสบการณ์ของ
ครูผู้สอนและการจัดกิจกรรมโครงการต่าง ๆ ตามแผนปฏิบัติการของสถานศึกษา  สถานศึกษามีการนิเทศ  
ก ากับและติดตามการจัดประสบการณ์และกิจกรรมตามโครงการอย่างต่อเนื่อง  นอกจากนี้ในโอกาสกิจกรรม
วันส าคัญหรือกิจกรรมที่เป็นโอกาสพิเศษต่างๆ เด็กที่มีความสามารถและความถนัดด้านต่างๆ จะได้แสดง
ความสามารถของตนเองให้ผู้ปกครองและบุคคลภายนอกได้เห็นผลงาน  สถานศึกษามีการจัดกิจกรรมเปิดบ้าน
วิชาการและประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรมต่างๆของเด็กทางสื่อออนไลน์เพ่ือเผยแพร่ผลงานของเด็ก  รวมทั้ง
ให้ผู้ปกครองได้ประเมินความพึงพอใจในการจัดการกิจกรรมต่าง ๆของสถานศึกษา  
   ๑.๒ ผลการด าเนินการ 
    ด้านคุณภาพของเด็ก เด็กมีพัฒนาการด้านร่างกายแข็งแรง  มีสุขนิสัยที่ดี  มีน้ าหนักส่วนสูง
ตามเกณฑ์ของกรมอนามัย  มีทักษะในการเคลื่อนไหวตามวัย  มีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพของตนเองและ
สามารถหลีกเลี่ยงสภาวะที่เสี่ยงต่อโรค  ด้านอารมณ์จิตใจ  เด็กมีการท ากิจกรรมด้านศิลปะดนตรี  นาฏศิลป์



๒๔ 
 

 รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา                                          ส านักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑  
   
 

และกีฬา ท าให้เด็กสามารถควบคุม  และแสดงออกทางอารมณ์ได้เหมาะสมตามวัย  ด้านสังคม  จากการที่เด็ก
ได้ท ากิจกรรมหลัก  6  กิจกรรม  ส่งผลให้เด็กมีพัฒนาการด้านสังคม  ช่วยเหลือตนเองและเป็นสมาชิกที่ดีของ
สังคม เด็กมีอารมณ์  ร่าเริงแจ่มใส  มีความรู้สึกที่ดีต่อตนเอง  มีความม่ันใจและกล้าแสดงออก  ด้านสติปัญญา       
เด็กสามารถสื่อสารได้เหมาะสมกับวัย   มีทักษะการคิดพ้ืนฐาน  และแสวงหาความรู้ ในสิ่ง  ๆ ต่างได้                 
เด็กได้รับรางวัลเหรียญทองจากการแข่งขันมหกรรมทางวิชาการนักเรียน  ระดับส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา   
ส่งผลให้ผลการประเมินคุณภาพมาตรฐานที่  ๑  อยู่ในระดับ ดี 
  ๑.๓ ข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ ที่สนับสนุนการประเมินตนเอง 
   1)  ข้อมูลนักเรียนรายบุคคล 
   2)  ผลการประเมินพัฒนาการผู้เรียนทั้ง 4 ด้าน 
   3)  แบบประเมินพัฒนาการผู้เรียนทั้ง 4 ด้าน 
   4)  ตารางกิจกรรมประจ าวัน 
   5)  ข้อตกลงของห้อง 
   7)  รูปภาพกิจกรรม 
   8)  เกียรติบัตร 

   ๑.๔  แผนการพัฒนาคุณภาพเพื่อยกระดับให้สูงข้ึน 
 

จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา 
1) เด็กมีสุขภาพร่างกายที่สมบูรณ์ตามวัย 
2) เด็กมีอารมณ์ที่แจ่มใส และแสดงออกทาง  
    อารมณ์ได้เหมาะสมกับวัย 
3) เด็กสามารถช่วยเหลือตนเองได้และเป็นสมาชิก 
    ที่ดีของสังคม 
4) เด็กมีทักษะการคิดพ้ืนฐานและทักษะในการ 
    แสวงหาความรู้ได้ด้วยตนเอง 
5) โรงเรียนผ่านการประเมินบ้านวิทยาศาสตร์น้อย
แห่งประเทศไทยและมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
 

1) จัดกิจกรรมที่ส่งเสริมให้เด็กมีทักษะกระบวนการ  
    คิดท่ีหลากหลาย 
2) ส่งเสริมและพัฒนาครูให้มีการจัดท าแผน 
    ประสบการณ์ท่ีเน้นทักษะการคิด ความคิด 
    รวบยอดเพ่ิมมากข้ึน 

 
   แผนการพัฒนาคุณภาพเพื่อยกระดับให้สูงข้ึน  
    1. จัดกระบวนการเรียนรู้ ทักษะการคิดวิเคราะห์ด้วยการบูรณาการกระบวนการเรียนรู้โดยใช้
ทักษะด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยีอย่างต่อเนื่องมาใช้ในการจัดกิจกรรมให้กับเด็ก  
    2. จัดกระบวนการเรียนรู้ให้เด็กได้รับการพัฒนาทักษะการแก้ปัญหา  จากการร่วมกิจกรรม
บทบาทสมมุติ  เกมการศึกษาและการเรียนรู้ 
    3. จัดอบรมพัฒนาครู เพ่ือเพ่ิมศักยภาพในการสอน ให้ครูมีความรู้ความสามารถด้านการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนได้อย่างหลากหลายเหมาะสมกับผู้เรียนมากข้ึน  อย่างมีประสิทธิภาพ 
 
 



๒๕ 
 

 รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา                                          ส านักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑  
   
 

 ๒. มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ 
   ระดับคุณภาพ ........ดีเลิศ.....  
    ๒.๑ กระบวนการพัฒนา  
     สถานศึกษามีแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา  โดยอาศัยการมีส่วนร่วมคณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  ผู้ปกครองนักเรียน  และครูผู้สอนในการก าหนดวิสัยทัศน์  พันธกิจ  และเป้าหมายการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษา  และหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยที่ครอบคลุมพัฒนาการทั้ง  ๔  ด้านสอดคล้องกับ
บริบทของท้องถิ่น  โรงเรียนได้มีโครงการพัฒนาและจัดหาสื่อ  พัฒนาแหล่งเรียนรู้ เ พ่ือใช้ในการจัด
ประสบการณ์  วางแผนออกแบบการจัดประสบการณ์เตรียมความพร้อมและสอดคล้องกับพัฒนาการของเด็ก
โดยไม่เร่งรัดวิชาการ  เน้นการเรียนรู้ผ่านการเล่นและลงมือปฏิบัติ  จัดครูเข้าสอนอย่างพอเพียงกับชั้นเรียน  มี
การพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความรู้สามารถจัดประสบการณ์และประเมินพัฒนาการเด็ก  ใช้ประสบการณ์
ส าคัญในการออกแบบการจัดกิจกรรม  มีการสังเกตและประเมินพัฒนาการเด็กเป็นรายบุคคล  สถานศึกษามี
ปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับเด็กและผู้ปกครองโดยผ่านโครงการกีฬาภายในสัมพันธ์  กิจกรรมวันแม่  กิจกรรมประชุม
ผู้ปกครองก่อนเปิดภาคเรียน  กิจกรรมเปิดบ้านวิชาการและมีการเผยแพร่ผลการพัฒนาคุณภาพเด็กสู่
สาธารณะชนในหลายรูปแบบ  เช่น  สื่อออนไลน์  เว็บไซต์โรงเรียน  จดหมายข่าว   
  สถานศึกษาจัดสภาพแวดล้อม  สื่อและแหล่งเรียนรู้เพ่ือการเรียนรู้อย่างปลอดภัยส่งเสริมให้เกิด
การเรียนรู้เป็นรายบุคคลและรายกลุ่ม  มีมุมประสบการณ์  มีสื่อการเรียนรู้  
  สถานศึกษาอ านวยความสะดวกและให้บริการสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ  วัสดุ  อุปกรณ์เพ่ือ
สนับสนุนการจัดประสบการณ์  และให้ครูได้รับการพัฒนาด้วยวิธีการเข้ารับการอบรม  สถานศึกษามีการ
ก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาสอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาปฐมวัย  มีการนิเทศภายในอย่าง
เป็นระบบและต่อเนื่อง  ประกอบด้วยการนิเทศการการประสบการณ์  การนิเทศจัดสภาพแวดล้อมในชั้นเรียน
นิเทศการจัดกิจกรรมบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย  ตลอดจนใช้กระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ 
(PLC) เพ่ือพัฒนาคุณภาพการจัดประสบการณ์ของครู  มีการประเมินผล  ติดตามและตรวจสอบคุณภาพ
ภายในสถานศึกษา  โดยการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองและผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย  น าผลการประเมินไปปรับปรุง
และพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาต่อไป  
   ๒.๒  ผลการด าเนินงาน 
   โรงเรียนมีนโยบายเพ่ือพัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลาง  และคลอบคลุม
พัฒนาการทั้ง  ๔  ด้าน  ของผู้เรียนอย่างชัดเจนและสม่ าเสมอ  โดยครูมีความรู้ความเข้าใจ  สามารถจัด
ประสบการณ์การเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพ  รวมทั้งสามารถน าผลการจัดประสบการณ์การเรียนรู้มาพัฒนาการ
จัดประสบการณ์ครั้งต่อไป  โรงเรียนมีการด าเนินงานด้านการเผยแพร่ความรู้ทางวิชาการผ่านการจัด
นิทรรศการแสดงผลงานที่เกิดขึ้นจากการจัดประสบการณ์ให้กับเด็กในปีการศึกษา  ๒๕๖๓  โดยมีผู้เข้าชม
นิทรรศการเป็นครูผู้สอน ผู้ปกครอง  และผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายที่ให้ความสนใจ   ส่งผลให้ผลการประเมิน
คุณภาพมาตรฐานที่  ๒  อยู่ในระดับ  ดีเลิศ  
   2.๓ ข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ ที่สนับสนุนผลการประเมินตนเอง 
    1)  แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา  แผนปฏิบัติการประจ าปี 
   2)  โครงการตามแผนปฏิบัติการ  
   3)  ข้อมูลนักเรียนรายบุคคล   
   4)  รายงาน ผลการการจัดการศึกษาปฐมวัย  ปีการศึกษา 2563 



๒๖ 
 

 รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา                                          ส านักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑  
   
 

   5)  รายงานโครงการ 
   6)  แผนการนิเทศภายใน 
   7)  ภาพถ่าย 
    8)  เว็บไซต์ 
 

   ๒.๔ แผนการพัฒนาคุณภาพเพื่อยกระดับให้สูงข้ึน 
จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา 

1) มีครูและบุคลากรทางการศึกษาครบทุกชั้น    
2) การจัดการศึกษาระดับปฐมวัยเป็นที่ยอมรับของ
ผู้ปกครอง และชุมชน ท าให้จ านวนนักเรียนระดับ
ปฐมวัยมีแนวโน้มเพ่ิมข้ึน 
3) ผู้ปกครองนักเรียนและชุมชนให้การสนับสนุนการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษา 

1) ต าแหน่งครูที่จบเอกปฐมวัยหรือที่มีประสบการณ์
การสอนปฐมวัยไม่พียงพอ ซึ่งในขณะนี้สถานศึกษา
ใช้เงินสถานศึกษาจ้างครูให้ครบชั้น 
2) จ านวนสื่อ วัสดุอุปกรณ์ที่ส่งเสริมพัฒนาการทั้ง 4 
ด้านของผู้เรียนให้เพียงพอและมีประสิทธิภาพดี 

 
   แผนการพัฒนาคุณภาพเพื่อยกระดับให้สูงข้ึน 
    1. ควรจัดสรรครูที่จบเอกปฐมวัยหรือที่มีประสบการณ์การสอนปฐมวัยให้เพียงพอ ซึ่งในขณะ
นี้สถานศึกษาใช้เงินสถานศึกษาจ้างครู 
     2. ควรจัดหาสื่อ วัสดุอุปกรณ์ที่ส่งเสริมพัฒนาการทั้ง  4  ด้านของผู้เรียนให้เพียงพอและมี
ประสิทธิภาพดี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๗ 
 

 รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา                                          ส านักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑  
   
 

 ๓. มาตรฐานที่ ๓ การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นส าคัญ 
  ระดับคุณภาพ ........ดีเลิศ...........   
  ๓.๑ กระบวนการพัฒนา  
    แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาและแผนปฏิบัติการประจ าปี  โรงเรียนบ้านโคกสีวิทยาเสริม       
ก าหนดให้มีโครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา  โดยให้ครูผู้สอนทุกคนน าข้อมูลจากการรายงานผลการ
ปฏิบัติการในปีที่ผ่านมา  เพ่ือน ามาจัดท าแผนพัฒนาตนเอง (IDP) เพ่ือพัฒนาการจัดประสบการณ์ให้มีประสิทธิภาพดีขึ้น  
ทั้งในด้านการพัฒนาความรู้ทางวิชาชีพและพัฒนาตนเองในด้านการจัดประสบการณ์ที่ เน้นเด็กเป็นส าคัญ                    
ท าให้ครูมีความรู้  ความเข้าใจในกระบวนการจัดประสบการณ์ให้เด็กมีพัฒนาการทุกด้านอย่างสมดุลเต็มตามศักยภาพ   
ครูทุกคนมีการวิเคราะห์ข้อมูลนักเรียนเป็นรายบุคคล  โดยใช้ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน  การเยี่ยมบ้าน  วิธีการสังเกต  
และการสัมภาษณ์ในการคัดกรองนักเรียน  ทั้งด้านการเรียน  สุขภาพ  และด้านอ่ืน  ๆ เพ่ือให้ครูรู้จักเด็กเป็นรายบุคคล
และสร้างโอกาสให้เด็กได้รับประสบการณ์โดยตรงที่สอดคล้องกับศักยภาพและความต้องการของผู้เรียน  ครูมีการ
วิเคราะห์หลักสูตรและจัดท าก าหนดการจัดประสบการณ์  ออกแบบการจัดประสบการณ์ด้วยเทคนิคการสอนที่
หลากหลาย  ออกแบบสื่อให้เหมาะสมและทันสมัย  จัดประสบการณ์ด้วยกระบวนการเรียนรู้แบบบูรณาการ        
และการเรียนรู้ผ่านการเล่น (lay-based Learning)  คือการผสานกันระหว่างการสอนและการเรียนรู้       
ส่งเสริมให้เด็กเล่นปนเรียนและปฏิบัติอย่างมีความสุข   ครูจัดห้องเรียนให้สะอาด  มีอากาศถ่ายเท  มีความปลอดภัย    
มีพ้ืนที่แสดงผลงานเด็กและพ้ืนที่จัดกิจกรรมที่เหมาะสม  ครูให้เด็กได้มีส่วนร่วมในการจัดห้องเรียน  เช่น  ป้ายนิเทศ  
การท าความสะอาดห้อง  การดูแลต้นไม้  การจัดหนังสือเข้าชั้นให้เรียบร้อย  การเก็บขยะ  เทขยะ  เป็นต้น                    
ครูประเมินพัฒนาการเด็กจากกิจกรรมและกิจวัตรประจ าวันด้วยเครื่องมือและวิธีการที่หลากหลายอย่างต่อเนื่อง         
แต่ไม่ใช้แบบทดสอบในการวิเคราะห์ผล  ใช้การวิเคราะห์ผู้เรียนจากการสังเกต  การสัมภาษณ์  การประเมินพัฒนาการ
เด็กให้ผู้ปกครองมีส่วนร่วมและแลกเปลี่ยนการเรียนรู้ร่วมกัน 
   ครูผู้สอนมีการจัดประสบการณ์เพ่ือส่งเสริมพัฒนาการเด็กครบทุกด้าน  ทั้งด้านร่างกาย  
อารมณ์ - จิตใจ  สังคมและสติปัญญา  ไม่มุ่งเน้นการพัฒนาด้านใดด้านหนึ่ง  เช่น  โครงการพัฒนาศักยภาพ
เด็กปฐมวัย   โครงการสอนซ่อมเสริมและส่งเสริมศักยภาพสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ   ส่งเสริมประสิทธิภาพ
การจัดประสบการณ์วิทยาศาสตร์น้อยแห่งประเทศไทย  โครงการพัฒนาห้องเรียนและคุณภาพการจัด
การศึกษา โครงการส่งเสริมการเรียนรู้กิจกรรมวันส าคัญ  โครงการส่งเสริมรักการอ่าน  อ่านออกเขียนได้และ
ใฝ่เรียนรู้อย่างต่อเนื่อง  โครงการคุณธรรม  จริยธรรม  และสืบสาน  อนุ รักษ์วัฒนธรรมประเพณีไทย     
โครงการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้  โครงการส่งเสริมสุขภาพและสมรรถภาพผู้เรียน  กิจกรรมส่งเสริมประสิทธิ
ภาพการจัดประสบการณ์วิทยาศาสตร์น้อยแห่งประเทศไทย  ซึ่งโครงการและกิจกรรมเหล่านี้เป็นโครงการที่มี
การจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมให้เด็กเกิดกระบวนการเรียนรู้อย่างหลากหลาย  มีพัฒนาการเหมาะสมตามวัย   
    ครูมีการประเมินพัฒนาการเด็กจากกิจกรรมและกิจวัตรประจ าวัน  ด้วยเครื่องมือการวัดและ
วิธีการที่หลากหลาย  ครอบคลุม  เหมาะสมกับวัยเด็ก  การประเมินพัฒนาการเด็กทุกครั้งให้ผู้ปกครองและผู้มี
ส่วนเกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการประเมินพัฒนาการเด็ก  และน าผลการประเมินที่ได้ไปพัฒนา  ปรับปรุงคุณภาพ
เด็ก ให้ดียิ่งขึ้นไป  ตลอดจนรายงานผลการประเมินให้ผู้ปกครองและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องได้รับทราบ 
   ๓.๒ ผลการด าเนินงาน 
    ครูมีกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นเด็กเป็นส าคัญ  สามารถก าหนดเป้าหมายในการ
พัฒนาคุณภาพผู้เรียนครอบคลุมทุกด้าน  ครูสามารถวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคล  ใช้ข้อมูลจากการวิเคราะห์
เด็กมาใช้ในการวางแผนการจัดการเรียนรู้   เพ่ือพัฒนาศักยภาพเด็กโดยค านึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล     



๒๘ 
 

 รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา                                          ส านักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑  
   
 

ครูออกแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้วิธีสอน  เทคนิคการสอนที่หลากหลายและจัดกิจกรรมการเรียนรู้
ตามแผนการจัดการเรียนรู้ที่ก าหนด  โดยครูเข้ารับการอบรมพัฒนาความรู้ด้านการจัดการเรียนรู้ในระดับ
ปฐมวัย เช่น  การอบรมวิทยาการค านวณ  การอบรมบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทย  ครูมีการผลิตสื่อ
เพ่ือใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนทุกภาคเรียน  โดยให้สอดคล้องกับหน่วยการเรียนรู้  เพ่ือให้มีสื่อ
เพียงพอสอดคล้องกับการเรียน  ปลอดภัยส าหรับเด็ก       
   ๓.๓ ข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ ที่สนับสนุนผลการประเมินตนเอง 
   1)  แผนพัฒนาตนเอง (IDP) 
   2)  ข้อมูลนักเรียนรายบุคคล 
   3)  แผนการจัดประสบการณ์ 
   ๔) รายงาน ผลการการจัดการศึกษาปฐมวัย  ปีการศึกษา 2563 
   ๕)  เกียรติบัตร 
 

3. แผนการพัฒนาคุณภาพเพื่อยกระดับให้สูงข้ึน 
จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา 

1) เด็ก ครู และผู้ปกครองมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน 
2) เด็กอยากมาโรงเรียน และมีความสุขขณะอยู่ใน
ห้องเรียนและนอกห้องเรียน 
3) ครูมีการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 
 

1) ควรจัดกิจกรรมที่หลากหลายเพื่อพัฒนาทักษะ
ด้านการคิดรอบยอด คิดเชิงเหตุผล คิดแก้ปัญหา 
ให้กับเด็ก    
2)  พัฒนาการจัดประสบการณ์ที่ ส่ ง เสริมด้ าน
ระเบียบวินัย 
 3) จัดกิจกรรมเสริมแรงเพ่ือแสดงความชื่นชม
ผลงาน ความภาคภูมิใจของเด็กและผู้ปกครองอย่าง
สม่ าเสมอ 
 4) ส่งเสริมการใช้กระบวนการวิจัยในการ
พัฒนาการจัดประสบการณ์  เพ่ือพัฒนาเด็กให้มี
คุณภาพครบทั้ง 4 ด้าน 

    แผนการพัฒนาคุณภาพเพื่อยกระดับให้สูงข้ึน 
    1. วางแผนการจัดสภาพแวดล้อมที่ส่งเสริมการเรียนรู้ จัดสิ่งอ านวยความสะดวกเพ่ือพัฒนา
เด็กอย่างรอบด้าน ให้เพียงพอ  
    2. สนับสนุนให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างบุคลากรในระดับเครือข่ายสถานศึกษาด้วย
กระบวนการ PLC เพ่ือแลกเปลี่ยนทักษะ ประสบการณ ์เทคนิคการสอนนวัตกรรม 
 
 
 
 
 
 
๒.๒ ผลการประเมินมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 



๒๙ 
 

 รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา                                          ส านักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑  
   
 

  ผลการประเมินมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
  ๑. มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียน 
  ระดับคุณภาพ ........ดี.........    
     ๑.๑ กระบวนการพัฒนา 
    ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน   
    โรงเรียนบ้านโคกสีวิทยาเสริมได้มีการปรับปรุงหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่สอดคล้องกับ
ความต้องการของชุมชน  มีการก าหนดค่าเป้าหมายการพัฒนาตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา                     
มีการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนโดยเน้นกระบวนการแบบ Active Learning  ที่เน้นให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมกับการ
เรียนรู้ผ่านการปฏิบัติที่หลากหลายรูปแบบ  โดยมุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีความรู้และทักษะที่จ าเป็นตามหลักสูตร             
จัดกิจกรรมพัฒนาให้ผู้เรียนมีความสามารถด้านการอ่าน  การเขียน  การสื่อสาร  และการคิดค านวณ  มีการจัดการ
เรียนการสอนแบบโครงงาน  จัดการเรียนการสอนส่งเสริมทักษะการคิดขั้นสูงด้วยวิธีการสอนแบบเปิด (Open 
Approach) ระดับประถมศึกษาทุกชั้น  เพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้ด้านการคิดวิเคราะห์  คิดอย่างมีวิจารณญาณ              
อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น  และแก้ปัญหาของผู้เรียน  ผ่านการจัดการเรียนรู้ด้วยกิจกรรมพัฒนา
กระบวนการคิดวิ เคราะห์   ให้ผู้ เรียนสามารถสรุปความคิด   ด้วยการพูดหรือเขียนตามความคิด             
น าเสนอความคิด  หาวิธีการแก้ปัญหา  ด้วยภาษาหรือวิธีการของตนเอง  โรงเรียนได้ด าเนินงานโครงการต่าง ๆ 
เพ่ือสนับสนุนการเรียนรู้  เช่น  โครงการห้องสมุดมีชีวิต  กิจกรรมยอดนักอ่าน  กิจกรรมภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษวันละค า  กิจกรรมห้านาทีทวีปัญญา(เสียงตามสาย)  เป็นต้น เพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ความ
เข้าใจในหลักการใช้ภาษาอย่างถูกต้อง   โรงเรียนมีการส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการของนักเรียน                
เช่น  เข้าร่วมกิจกรรมแข่งขันมหกรรมทางวิชาการของนักเรียน  นอกจากนี้โรงเรียนได้จัดให้มีโครงการสอนเสริม
ประสบการณ์พิเศษเพ่ือเพ่ิมศักยภาพนักเรียนชั้น  ป. 1-6  จ านวน  2  ชั่วโมง/สัปดาห์  วิชาภาษาไทย              
จ านวน  1  ชั่วโมง และ วิชาคณิตศาสตร์  จ านวน  1  ชั่วโมง  มีติดตามและประเมินผลโดยการทดสอบการอ่าน    
การเขียน  และการคิดค านวณ  ภาคเรียนละ  2  ครั้ง  มีการส่งเสริมการใช้ห้องสมุดเป็นแหล่งเรียนรู้สืบค้นข้อมูลใน
รูปแบบที่หลากหลาย   
    ด้านความสามารถในการสร้างนวัตกรรม โรงเรียนบ้านโคกสีวิทยาเสริมสนับสนุนให้ผู้เรียนใช้
ความรู้ การแก้ปัญหา  และทักษะกระบวนการคิดในการประดิษฐ์สิ่งที่เป็นประโยชน์  โดยมีครูผู้สอนในรายวิชา
วิทยาศาสตร์  การงานอาชีพและเทคโนโลยี  จัดการเรียนรู้โดยผ่านการท าโครงงาน  โรงเรียนมุ่งพัฒนาให้
ผู้เรียนทุกคนมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารได้อย่างเหมาะสม   ปลอดภัย         
มีประสิทธิภาพ  มีแหล่งเรียนรู้และแหล่งสืบค้นข้อมูล  ได้แก ่ ห้องคอมพิวเตอร์  ห้องสมุด  ส่งเสริมให้ผู้เรียนมี
ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  (ICT) อินเตอร์เน็ต (Internet)  และสื่อสังคม 
(Social Media) ในการเรียนรู้  มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และเรียนรู้ร่วมกันและสามารถใช้เทคโนโลยีน าเสนอ
ผลงานอย่างสร้างสรรค์   โรงเรียนจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมศักยภาพของผู้เรียนให้มีความรู้  ทักษะพ้ืนฐาน และ
เจตคติที่ดีต่องานอาชีพ  โดยจัดกิจกรรมการเรียนรู้ทักษะอาชีพพ้ืนฐานโดยใช้วัสดุจากท้องถิ่นมาประดิษฐ์ดอกไม้ 
   คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน  
    โรงเรียนบ้านโคกสีวิทยาเสริมได้มุ่งเน้นการพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตาม
หลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  โดยจัดโครงการส่งเสริมคุณธรรม  จริยธรรม  โดยการเข้าค่ายคุณธรรม  จริยธรรม
นักเรียน  โครงการค่ายเยาวชนคนดีของแผ่นดิน (ค่ายสุจริต)  กิจกรรมเด็กดีโคกสีวิทยาเสริม  กิจกรรมเข้าร่วมวัน
ส าคัญทางศาสนา  ประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่น  โดยการน านักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมงานบุญประเพณีต่าง ๆ  
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ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีจิตสาธารณะช่วยเหลือผู้อ่ืน  เข้าใจ  เห็นใจ  ผู้ที่ได้รับความเดือดร้อน  รวมทั้งปฏิบัติตนต่อ
ผู้อื่นด้วยความเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่  เสียสละเพ่ือส่วนรวม  กิจกรรมประชาธิปไตยในโรงเรียน  กิจกรรมจิตอาสาพัฒนา
ชุมชน  กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  กิจกรรมยอดนักออม  กิจกรรมเก็บของได้
ส่งคืนเจ้าของ  กิจกรรมคัดแยกขยะ  กิจกรรมน้องไหว้พ่ีพ่ีรับไหว้น้อง  โครงการโรงเรียนสีขาว  โครงการโรงเรียน
ส่งเสริมสุขภาพ  รวมทั้งสภาวะเสี่ยงต่อโรคภัย  อุบัติเหตุ  รวมถึงพฤติกรรมเสี่ยงภัยอ่ืน ๆ เช่น ภัยจากโลกไซเบอร์  
เพ่ือให้ผู้เรียนอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข  โรงเรียนจัดกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาการด้านร่างกายและจิตใจที่แข็งแรง
โดยจัดชุมนุมกีฬาและจัดการแข่งขันกีฬาสัมพันธ์ภายใน        
   ๑.๒  ผลการด าเนินงาน 
    ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามเกณฑ์การประเมินของสถานศึกษา  นักเรียนมีผลการทดสอบ
ระดับชาติ O–NET  ชั้นประถมศึกษาปีที่  6   มีค่าเฉลี่ยคิดเป็นร้อยละ  54.37  สูงกว่าค่าเฉลี่ยระดับชาติ              
ผลการทดสอบ  NT  ชั้นประถมศึกษาปีที่  ๓  ปีการศึกษา  2563  มีค่าเฉลี่ยร้อยละ ๕๐.๔3  สูงกว่าค่าเฉลี่ย
ระดับชาต ิ และผลการทดสอบ  RT  ชั้นประถมศึกษาปีที่  1  ปีการศึกษา  2563  มีค่าเฉลี่ยคิดเป็นร้อยละ  79.53  
มีค่าเฉลี่ยสูงกว่าระดับชาติ  ผู้เรียนมีทักษะการคิดวิเคราะห์  คิดอย่างมีวิจารณญาณคิดแก้ปัญหา  มีความสามารถใน
การสร้างนวัตกรรมและใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสื่อสารตามเกณฑ์การประเมินของสถานศึกษา  นักเรียนได้รับ
รางวัลเหรียญทองการแข่งขันมหกรรมทางวิชาการนักเรียน  ประจ าปีการศึกษา  2563  จ านวน  5  เหรียญทอง  4  
เหรียญเงิน  และ  1  เหรียญทองแดง   
    จากการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน ส่งผลให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะอัน
พึงประสงค์ผ่านเกณฑ์ท่ีสถานศึกษาก าหนด  นักเรียนมีน้ าหนัก  ส่วนสูง  มีสมรรถภาพทางกายผ่านเกณฑ์สถานศึกษา
ก าหนด  ผู้เรียนมีทักษะพ้ืนฐานในการประกอบอาชีพ  รักการท างาน  ผลการแข่งขันกีฬานักเรียนส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น  เขต ๑  ปีการศึกษา  2563  นักเรียนได้รางวัล  รองชนะเลิศ  
วอลเลย์บอลหญิง  รองชนะเลิศอันดับสอง  เปตองหญิง  และรองชนะเลิศอันดับสอง  ฟุตซอลชาย  
   ๑.๓  ข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ ที่สนับสนุนผลการประเมินตนเอง 
   1)  หลักสูตรสถานศึกษา 
   2)  โครงการตามแผนปฏิบัติการโรงเรียน 
   3)  ข้อมูลนักเรียนรายบุคคล 
   4)  แบบสรุปรายงานข้อมูลการอ่านออกเขียนได้ 
   5)  รายงานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน 
   6)  รายงานผลการทดสอบ  RT , NT , O- NET 
   7)  ผลงานผู้เรียน 
   8)  แหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน เช่น ห้องสมุด   
   9)  แบบสรุปผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน 
    10) เกียรติบัตร 
 
 
 
 
   ๑.๔ แผนการพัฒนาคุณภาพเพื่อยกระดับให้สูงข้ึน 
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จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา 
1) ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนผ่านเกณฑ์ที่
สถานศึกษาก าหนด มีผลการประเมินระดับชาติ 
O – NET สูงกว่าระดับชาติทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้  
2) ผู้เรียนสามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารได้อย่างเหมาะสม 
3) ผู้เรียนมีสุขภาวะที่ดี มีสุนทรียภาพ มีสุขภาพ
ร่างกายแข็งแรง รักการเล่นกีฬานัก ผู้เรียนกล้า
แสดงออก ร่าเริงแจ่มใส สุขภาพกายแข็งแรง 
4)  ผู้เรียนเป็นผู้มีคุณธรรมจริยธรรมตามที่
สถานศึกษาก าหนด มีความซื่อสัตย์  ประหยัด  และ
อดออม เป็นเอกลักษณ์ของสถานศึกษา เป็นที่
ยอมรับของชุมชน และความไว้วางใจของผู้ปกครอง 
5) ผู้เรียนสามารถสอบเข้าเรียนต่อในระดับม.1 ใน
โรงเรียนชั้นน าของจังหวัดได้ 

1) การพัฒนาผลการทดสอบระดับชาติ RT,NT และ 
O- NET ของผู้เรียนให้สูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง 
2) พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับชาติ O-NET
ของผู้เรียนให้สูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง 
3) พัฒนาความสามารถด้านการคิดค านวณ  การคิด
วิเคราะห์ คิดแก้ปัญหา คิดอย่างมีวิจารณญาณ 
ให้กับผู้เรียนอย่างจริงจังและต่อเนื่อง 
4) การพัฒนาความสามารถในด้านภาษาอังกฤษ  
5) ควรจัดหาสื่อเทคโนโลยีให้เพียงพอต่อความ
ต้องการของผู้เรียน 

 
   แผนการพัฒนาคุณภาพเพื่อยกระดับให้สูงข้ึน 
   1. จัดโครงการส่งเสริมทักษะวิชาการ  เพ่ือส่งเสริมให้ผู้เรียนพัฒนาความเป็นเลิศและความ
เป็นอัจฉริยภาพทางการศึกษา  และสนับสนุนให้ผู้เรียนเข้าร่วมการแข่งขันทางด้านวิชาการต่าง  ๆ เพ่ือน า
ความรู้และประสบการณ์มาปรับใช้ในการเรียน  ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและผลการทดสอบระดับชาติ  
    2. จัดโครงการพัฒนาทักษะกระบวนการคิดวิเคราะห์  ค่ายทักษะการคิด  ค่ายคณิตศาสตร์   
    3. จัดโครงการส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม  เช่น  ชุมนุมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม  ค่ายเยาวชน
ลดขยะ 
    4. จัดโครงการเรียนรู้ทันใจ ก้าวไกลไปพร้อมเทคโนโลยี  
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 ๒. มาตรฐานที่  ๒  กระบวนการบริหารและการจัดการ 
  ระดับคุณภาพ ......ดีเลิศ........ 
  ๒.๑ กระบวนการพัฒนา   
    สถานศึกษามีแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาและแผนปฏิบัติการประจ าปี  โดยอาศัยการมีส่วน
ร่วมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  ชุมชนและผู้ปกครองนักเรียน  การก าหนดเป้าหมายความส าเร็จ  
ตัวชี้วัดผลผลิตและผลลัพธ์ของการด าเนินงาน  สถานศึกษามีการพัฒนาการบริหารจัดการตามแนวศาสตร์
พระราชากับการพัฒนาที่ยั่งยืน(เข้าใจ  เข้าถึง  พัฒนา)  และมีคณะกรรมการบริหารหลักสูตรเพ่ือพัฒนา
หลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ปรับปรุง 2560) ที่สอดคล้องกับบริบทท้องถิ่น  
สถานศึกษามีการจัดระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษาตามมาตรฐานของสถานศึกษา  มีการบริหาร
แบบมีส่วนร่วม  ได้รับความร่วมมือจากนักเรียน  ครู ผู้ปกครอง  ชุมชน  คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน
และคณะกรรมการพัฒนาโรงเรียน  ตลอดจนผู้เกี่ยวข้องอ่ืน ๆ และเปิดโอกาสให้ทุกฝ่ายได้แสดงความคิดเห็น  
เพ่ือพัฒนาคุณภาพผู้เรียนอย่างรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษาในทุกกลุ่มเป้าหมาย  มีการพัฒนาครูและ
บุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางด้านวิชาชีพโดยส่งเสริมให้เข้ารับการอบรมในสาขาที่สอน  และส่งเสริมให้ครู
และบุคลากรเข้าอบรมเพ่ือพัฒนางานอย่างต่อเนื่อง  มีระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาโดยมีการจัดท า
มาตรฐานและก าหนดเป้าหมาย  จัดท าโครงการ  ด าเนินการโดยคณะครูทุกคน  มีโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนเพ่ือพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตร  และพัฒนาผลการทดสอบระดับชาติและ
ทดสอบอ่ืน ๆ มีการประชุมครูและบุคลากรเพ่ือพัฒนางานทุกเดือน  ส่งเสริมการท างานโดยออกค าสั่งให้
ปฏิบัติงานตามโครงการที่ถนัดทุกคน กิจกรรมพัฒนา  ปรับปรุงห้องเรียน  และภูมิทัศน์รอบนอกเพ่ือเป็นแหล่ง
เรียนรู้ในโรงเรียน  จัดสิ่งอ านวยความสะดวก  เช่น  ไฟฟ้า  น้ าประปา  สื่อ ระบบอินเทอร์เน็ตที่มีประสิทธิภาพ
ครอบคลุมพ้ืนที่  นักเรียนทุกคนสามารถใช้และเข้าถึงสิ่งอ านวยความสะดวก  จัดอาหารกลางวันนักเรียนและ
สุขาภิบาลที่สะอาด  ปลอดภัย  และส่งเสริมบุคลากรให้มีการด าเนินชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง       
กิจกรรมตรวจสอบภายใน  งานการเงิน  พัสดุ  รับการตรวจสอบจากต้นสังกัด  จัดท ารายงานโครงการและ
รายงานการประเมินตนเองสรุปเป็นรายงานของสถานศึกษา  จัดท ารายงานผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ตามระบบประกันคุณภาพภายใน  เ พ่ือรายงานต่อต้นสังกัดและประชาสัมพันธ์ผู้ เกี่ยวข้องทราบ                    
แจ้งที่ประชุมคณะกรรมการการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  ผู้ปกครองนักเรียนและให้ผู้มีส่วนร่วมรับทราบทั่วกัน  
สถานศึกษามีการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษา  เช่น  มหาวิทยาลัยขอนแก่น  
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย   วิทยาเขตขอนแก่น  วิทยาลัยบัณฑิตเอเชีย   มหาวิทยาลัยภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ  สถานศึกษาได้ก าหนดระบบพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ  โดย
ให้ครูทุกคนจัดท าแผนพัฒนาตนเอง(ID-Plan)  เพ่ือพัฒนาและยกระดับคุณภาพการศึกษา  จัดให้มีการนิเทศ
ภายในอย่างเป็นระบบและต่อเนื่องด้วยกระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC)  และน านวัตกรรม
การศึกษาชั้นเรียน (Lesson Study) มาใช้ในการพัฒนาวิชาชีพครู  มีการเปิดชั้นเรียนให้เพ่ือนครูเข้าชมการ
สอนเพ่ือร่วมกันพัฒนาการสอนของครู  น าผลที่ได้จากข้อเสนอแนะจากการเปิดชั้นเรียนมาปรับปรุงการจัดการ
เรียนการสอนต่อไป  นอกจากนี้สถานศึกษามีการน าระบบฐานข้อมูลสารสนเทศเพ่ือการจัดการศึกษาอย่างมี
คุณภาพ (Q-Info) มาใช้การในการบริหารจัดการและการบริหารงานวิชาการ  มีการประเมินผลและตรวจสอบ
คุณภาพภายในสถานศึกษา  โดยการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองและผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย  น าผลการประเมินไป
ปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพสถานศึกษามีการเผยแพร่ผลการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาผ่านช่องทางที่
หลากกลาย  เช่น  การประชุมผู้ปกครอง  กิจกรรมเปิดบ้านวิชาการ  จดหมายข่าว  ผ่านเว็บไซต์  เป็นต้น   
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  ๒.๒  ผลการด าเนินงาน 
   โรงเรียนบ้านโคกสีวิทยาเสริมมีการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา  ตามที่ก าหนดใน
กฎกระทรวงโดยก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  จัดท าและด าเนินการตามแผนพัฒนาการจัด
การศึกษาของสถานศึกษา  ที่มุ่งพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  จัดให้มีการติดตาม
ตรวจสอบและประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา   มีการก ากับ ติดตาม          
และประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษาที่เป็นระบบและต่อเนื่อง  เปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องมีส่วนร่วม
ในการจัดการศึกษา   มีการด าเนินงานด้านการเผยแพร่ความรู้  ท าให้สถานศึกษาได้รับการยอมรับจากชุมชน  
ผู้ปกครองและชุมชนให้ความร่วมมือในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา  ให้การสนับสนุนการงบประมาณในการ
พัฒนาอาคารสถานที่และแหล่งเรียนรู้  ท าให้จ านวนนักเรียนมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้นทุกปี  ชุมชนที่อยู่ใกล้เคียงมี
ความเชื่อมั่นในการจัดการศึกษาและส่งบุตรหลานมาเข้าเรียน   

     2.๓ ข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ ที่สนับสนุนผลการประเมินตนเอง 
   1)  แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา แผนปฏิบัติการประจ าปี หลักสูตรสถานศึกษา 
             2) รายงานประเมินตนเอง SAR ของครู 
             3) รายงานโครงการตามแผนปฏิบัติการ 
             4) เอกสารรายงานการพัฒนาคุณภาพนักเรียน 
             5) รายงานผลการประเมินตนเองประจ าปี 
             6) เกียรติบัตร ภาพถ่าย  
   ๒.๔ แผนการพัฒนาคุณภาพเพื่อยกระดับให้สูงข้ึน 

จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา 
1. ผู้บริหารมีความตั้งใจ มีความมุ่งมั่นมีหลักการ
บริหาร และมีวิสัยทัศน์ที่ดีในการบริหารงาน 
สามารถเป็นแบบอย่างที่ดีในการท างาน และ
คณะกรรมการสถานศึกษามีความตั้งใจ และมีความ
พร้อมในการปฏิบัติหน้าที่ตามบทบาท 
2. โรงเรียนมีการบริหารและการจัดการอย่างเป็น
ระบบ โรงเรียนได้ใช้เทคนิคการประชุมที่หลากหลาย
วิธ ีเช่น การประชุมแบบมีส่วนร่วม การประชุมระดม
สมอง การประชุมกลุ่ม เพ่ือให้ทุกฝ่ายมีส่วนร่วมใน
การก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมายที่ชัดเจน     
มีการปรับแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา
แผนปฏิบัติการประจ าปีที่สอดคล้องกับผลการจัด
การศึกษา สภาพปัญหา ความต้องการพัฒนา และ
นโยบายการปฏิรูปการศึกษา ที่มุ่งเน้นการพัฒนาให้
ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานหลักสูตรของ
สถานศึกษา ครูผู้สอนสามารถจัดการเรียนรู้ได้อย่าง
มีคุณภาพ มี ประเมินผลการด าเนินงาน และจัดท า
รายงานผลการจัดการศึกษา  

1. ควรเปิดโอกาสให้ผู้ปกครองได้มีส่วนร่วมในการ
เสนอความคิดเห็นในการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนา
ผู้เรียนมากข้ึน 
2. ควรสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับผู้มีส่วน
เกี่ยวข้องในการจัดการศึกษาของโรงเรียนให้มีความ
เข้มแข็งมีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อผลการจัดการศึกษา 
และการขับเคลื่อนคุณภาพการจัดการศึกษา 
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   แผนการพัฒนาคุณภาพเพื่อยกระดับให้สูงข้ึน 
    ๑. สถานศึกษาจัดโครงการการสนับสนุนให้ครูเข้าสู่ระบบการพัฒนาครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาให้มีความรู้ความเชี่ยวชาญตามมาตรฐานต าแหน่งให้มากข้ึน   
    ๒. สถานศึกษาเปิดโอกาสให้ผู้ปกครองได้มีส่วนร่วมในการเสนอความคิดเห็นในการจัด
การศึกษาเพ่ือพัฒนาผู้เรียนมากขึ้น  และควรมีการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมภายในโรงเรียนแบบยั่งยืน         
เช่น  การจัดการขยะครบวงจร 
    ๓. สร้างเครือข่ายความร่วมมือเ พ่ือการพัฒนาคุณภาพการศึกษาจากทุกภาคส่วน              
เช่น  สถานบันการศึกษาระดับดุมศึกษา  องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น   
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 ๓. มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
  ระดับคุณภาพ .........ดีเลิศ............   
  ๓.1 กระบวนการพัฒนา   
     สถานศึกษามีโครงการพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคน  ส่งเสริมให้ครูผู้สอนทุก
คนมีการจัดท าแผนพัฒนาตนเอง (IDP) เพ่ือพัฒนาการจัดการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพสอดคล้องกับศักยภาพ
ผู้เรียน  ครูมีการวิเคราะห์และคัดกรองเด็กเป็นรายบุคคล  เพ่ือวางแผนจัดการเรียนรู้ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีพัฒนาการทุก
ด้าน  ครูมีความรู้  ความเข้าใจในกระบวนการจัดการเรียนรู้ตามมาตรฐานและตัวชี้วัดของสถานศึกษา  
สถานศึกษามีการส่งเสริมให้ครูพัฒนาการจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning ที่เน้นให้ผู้เรียนมีส่วน
ร่วมกับการเรียนรู้ผ่านการปฏิบัติ  ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ด้วยวิธีแบบเปิด (Open Approach) และการศึกษาชั้น
เรียน (Lesson Study) มีการพัฒนาระบบนิเทศภายในและกระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC)  
ครูมีการวิเคราะห์หลักสูตรและออกแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้วิธีสอนและเทคนิคการสอนที่
หลากหลาย  โดยใช้สื่อทางไกลผ่านดาวเทียมมาใช้ประกอบในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้  สถานศึกษามี
โครงการจัดหา  พัฒนาสื่อและแหล่งเรียนรู้  ครูได้ปฏิบัติหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพโดยด าเนินการพัฒนาการ
จัดการเรียนการสอน  เน้นให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ผ่านการคิด  ได้ลงมือปฏิบัติจริง  และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตได้ครอบคลุม ทั้งด้านความรู้ ทักษะ กระบวนการ ที่สอดคล้องกับเป้าหมายของหลักสูตรสถานศึกษา      
ได้เรียนรู้ร่วมกันเป็นกลุ่มเพ่ือฝึกให้ผู้เรียนรู้จักวางแผนการท างาน  กล้าแสดงความคิดเห็น  และแสดงถึงความ
รัก  ความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างผู้เรียน ครูส่งเสริมให้ผู้เรียนใช้สื่อเทคโนโลยี  แหล่งเรียนรู้ทั้งในและนอกห้องเรียน  
นอกจากนี้ยังส่งเสริมให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการจัดบรรยากาศ  สภาพแวดล้อม  สื่อการเรียน  เพ่ือให้ผู้เรียนได้
ตระหนักและรู้คุณค่าของทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม  เพ่ือให้เกิดการเรียนรู้อย่างมีความสุข  ครูใช้ระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน  กิจกรรมเยี่ยมบ้านนักเรียน เพ่ือให้ความช่วยเหลือให้ค าแนะ ค าปรึกษาและแก้ไขปัญหา
ของผู้เรียนทั้งด้านการเรียน และคุณภาพชีวิต  มีการสร้างข้อตกลงในชั้นเรียนตาม หลักคุณธรรม จริยธรรม 
และมีความยุติธรรมในการบริหารจัดการด้านพฤติกรรมของผู้เรียน 
   สถานศึกษามีวิธีการส่งเสริมครูในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพ่ือพัฒนาการเรียนรู้  และน ามาใช้
ปรับปรุงการเรียนรู้แก่ผู้เรียนทุกระดับชั้น  โดยครูผู้สอนทุกรายวิชาได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันและให้
ข้อมูล สะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้อยู่เสมอ   
   ผลการด าเนินการ 
   ครูมีเทคนิค/วิธีสอนที่ เน้นผู้ เรียนเป็นส าคัญ   เพ่ือพัฒนาผู้ เรียนให้มีกระบวนการคิด           
การลงมือปฏิบัติจริง  และสามารถน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันได้  ครูสามารถวิเคราะห์ผู้เรียนเป็น
รายบุคคล  ใช้ข้อมูลจากการวิเคราะห์ผู้เรียนมาออกแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้วิธีสอนที่หลากหลาย  
และจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแผนการจัดการเรียนรู้ที่ออกแบบไว้   โดยใช้สื่อและเทคโนโลยีเพ่ือกระตุ้นให้
ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้อย่างมีความสุข  ให้ค าแนะน าและช่วยเหลือผู้เรียนโดยเน้นการจัดการชั้นเรียนเชิงบวก  
โรงเรียนมีวิธีการสนับสนุนครูในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพ่ือพัฒนาอย่างชัดเจนด้วยกระบวนการ  PLC          
และการศึกษาชั้นเรียน(Lesson Study)  ผู้เรียนมีศักยภาพด้านการใช้สื่อ  เทคโนโลยีสารสนเทศ  และโดย
สามารถเลือกและใช้เทคโนโลยีได้เหมาะสมตามวัย  สามารถน าเทคโนโลยีไปใช้พัฒนาตนเองได้อย่างเหมาะสม       
ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนผ่านเกณฑ์มาตรฐานตามหลักสูตรและค่าเป้าหมายที่สถานศึกษาก าหนด  
ตลอดจนมีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี  ๒๑  
 



๓๖ 
 

 รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา                                          ส านักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑  
   
 

   ๓.2 ข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ ที่สนับสนุนผลการประเมินตนเอง 
    1)  โครงการพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา 
   2)  แผนพัฒนาตนเอง (IDP)  
   3)  ข้อมูลนักเรียนรายบุคคล 
   4)  แผนการจัดการเรียนรู้ 
   5)  ผลการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  
   6)  บันทึกการใช้แหล่งเรียนรู้  
   7)  เกียรติบัตร 
   3.๔ แผนการพัฒนาคุณภาพเพื่อยกระดับให้สูงข้ึน 

จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา 
1. ครูพัฒนาตนเองอยู่เสมอ มีความตั้งใจมุ่งม่ัน ใน
การปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มเวลาและความสามารถ 
2. ครูจัดกิจกรรมให้นักเรียนแสวงหาความรู้จากสื่อ
เทคโนโลยีด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง 
3. ครูให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการจัดบรรยากาศ 
สภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 
4. ครูพัฒนาตนเองด้วยกระบวนการชุมชนการ
เรียนรู้ทางวิชาชีพ มีการร่วมสังเกตการสอน สะท้อน
ผล เพ่ือน าผลการจัดการเรียนการสอนไปพัฒนา 
ปรับปรุงต่อไป 

1. ครูควรพัฒนาการจัดกิจกรรมส่งเสริมด้าน
ระเบียบ วินัยของผู้เรียน  
2. ครูควรจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนในระดับชั้น ป.1- 
ป.3 ให้สามารถน าเสนอ อภิปรายและแลกเปลี่ยน
เรียนรู้อย่างสมเหตุสมผล และมีทักษะในการ
แก้ปัญหาตามสถานการณ์ได้อย่างเหมาะสม 
3. ครูควรจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนในระดับชั้น  
ป.4-6 ให้มีพฤติกรรมรักการอ่าน เพื่อส่งเสริมให้
ผู้เรียนเกิดทักษะการแสวงหาความรู้ด้วยตนเองให้
มากขึ้น 
4. ครูควรวัดและประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียน 
ด้วยวิธีที่หลากหลายตามสภาพจริงสอดคล้องกับ
มาตรฐานการเรียนรู้ และธรรมชาติวิชา 
5. ครูควรน าภูมิปัญญาท้องถิ่นให้เข้ามามีส่วนร่วม 
ในการจัดกิจกรรมให้นักเรียนได้เรียนรู้ 
6. ครูควรให้ข้อมูลย้อนกลับแก่นักเรียนทันทีเพ่ือ
นักเรียนน าไปใช้พัฒนาตนเอง 
7. ครูควรท าวิจัยในชั้นเรียนอย่างน้อยปีละ 1 เรื่อง 
8. ครูพัฒนาทักษะด้านเทคโนโลย ี

   แผนการพัฒนาคุณภาพเพื่อยกระดับให้สูงข้ึน 
   ๑. จัดโครงการส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นให้เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมให้นักเรียนได้
เรียนรู้  
    ๒. จัดโครงการส่งเสริมให้ครูพัฒนาสื่อและนวัตกรรมการเรียนรู้  การพัฒนาการจัดการเรียน
การสอนออนไลน์ 
   ๓. พัฒนาการจัดกิจกรรม PLC ในสถานศึกษาอย่างต่อเนื่อง เพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้
ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้  
   ๔. จัดโครงการพัฒนาครูในการวิจัยเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้ 



๓๗ 
 

 รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา                                          ส านักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑  
   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๓๘ 
 

 รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา                                          ส านักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑  
   
 

 
 

ประกาศโรงเรียนบ้านโคกสีวิทยาเสริม 
เรื่อง  มาตรฐานการศึกษาและการก าหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษา  ระดับการศึกษาปฐมวัย   

เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ปีการศึกษา  2563 
------------------------------------------------- 

 โดยที่มีประกาศใช้กฎกระทรวงว่าด้วยระบบ  หลักเกณฑ์  และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา 
พ.ศ.2561  นโยบายการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง  ที่ก าหนดเป้าหมายและยุทธศาสตร์ในการพัฒนา
คุณภาพคนไทยและการศึกษาไทยในอนาคต  นโยบายปฏิรูประบบการประเมินและการประกันคุณภาพ
การศึกษา  ประกาศคณะกรรมการการประกันคุณภาพภายในระดับปฐมวัย  เรื่อง  ก าหนดหลักเกณฑ์และแนว
ปฏิบัติเกี่ยวกับการประกันคุณภาพภายในระดับปฐมวัย  ประกอบกับประกาศกระทรวงศึกษาธิการ             
เรื่อง  ให้ใช้มาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัยเพ่ือการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา  ฉบับลงวันที่  6  
สิงหาคม  2561  ก าหนดให้สถานศึกษาต้องด าเนินการก าหนดมาตรฐานและค่าเป้าหมายมาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษา เพื่อให้บุคลากรและผู้เกี่ยวข้องใช้เป็นกรอบด าเนินงาน  วางแผนการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
ตามมาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย 
 โรงเรียนบ้านโคกสีวิทยาเสริม  จึงขอประกาศค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  ระดับ
ปฐมวัย  โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและการมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้อง  เพ่ือให้การ
พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนบ้านโคกสีวิทยาเสริมมีคุณภาพและมาตรฐาน  จึงก าหนดค่า
เป้าหมายการพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  ระดับปฐมวัย   ตามเอกสารแนบท้าย
ประกาศนี ้
 
                       ประกาศ  ณ  วันที่  2  พฤษภาคม  พ.ศ.2563 
 
 
 
 
       (นายอภิชาติ ศรีสารคาม) 
                                                                           ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านโคกสีวิทยาเสริม 
 
 
 
 
 
 
 
 



๓๙ 
 

 รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา                                          ส านักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑  
   
 

มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  ระดับการศึกษาปฐมวัย 
โรงเรียนบ้านโคกสีวิทยาเสริม 

 
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาปฐมวัย พ.ศ.256๓  มีจ านวน  3  มาตรฐาน  ได้แก่ 
 มาตรฐานที่  1  คุณภาพของเด็ก  
 มาตรฐานที่  2  กระบวนการบริหารและการจัดการ 
 มาตรฐานที่  3  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
แต่ละมาตรฐานมีรายละเอียด  ดังนี้ 
มาตรฐานที่  1  คุณภาพของเด็ก 
  1.1  มีพัฒนาการด้านร่างกาย แข็งแรง มีสุขนิสัยที่ดี และดูแลความปลอดภัยของตนเองได้ 
 1.2  มีพัฒนาการด้านอารมณ์ จิตใจ ควบคุมและแสดงออกทางอารมณ์ได้ 
 1.3 มีพัฒนาการด้านสังคม ช่วยเหลือตนเอง และเป็นสมาชิกท่ีดีของสังคม 
 1.4 มีพัฒนาการด้านสติปัญญา สื่อสารได้ มีทักษะการคิดพ้ืนฐาน และแสวงหาความรู้ได้ 
มาตรฐานที่  2  กระบวนการบริหารและการจัดการ 
 2.1  มีหลักสูตรครอบคลุมพัฒนาการทั้ง 4 ด้าน สอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่น 
 2.2  จัดครูให้เพียงพอกับชั้นเรียน 
 2.3  ส่งเสริมให้ครูมีความเชี่ยวชาญด้านการจัดประสบการณ์ 
 2.4  จัดสภาพแวดล้อมและสื่อเพ่ือการเรียนรู้อย่างปลอดภัย และเพียงพอ 
 2.5  ให้บริการสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนรู้เพ่ือสนับสนุนการจัดประสบการณ์ 
 2.6  มีระบบบริหารคุณภาพที่เปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วม 
มาตรฐานที่  3  การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นส าคญั 
 3.1 จัดประประสบการณ์ที่ส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการทุกด้านอย่างสมดุลเต็มศักยภาพ 
 3.2 สร้างโอกาสให้เด็กได้รับประสบการณ์ตรง เล่นและปฏิบัติอย่างมีความสุข 
 3.3 จัดบรรยากาศท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ ใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับวัย 
 3.4 ประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริงและน าผลการประเมินพัฒนาการเด็กไปปรับปรุงการจัด
ประสบการณ์และพัฒนาเด็ก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๔๐ 
 

 รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา                                          ส านักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑  
   
 

การก าหนดค่าเป้าหมายการพัฒนาตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
ระดับการศึกษาปฐมวัย  เพื่อการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา  ปีการศึกษา 256๓ 

 

มาตรฐานการศึกษา 
ค่าเป้าหมาย 

(ระดับคุณภาพ) 
มาตรฐานที่  1  คุณภาพของเด็ก ดีเลิศ 

(ระดับ 4) 
มาตรฐานที่  2  กระบวนการบริหารและการจัดการ 
 

ดีเลิศ 
(ระดับ 4) 

มาตรฐานที่  3  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ดีเลิศ 
(ระดับ 4) 

 
ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายความส าเร็จตามประเด็นพิจารณา 

ของมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  ระดับการศึกษาปฐมวัย 
มาตรฐานที่  1  คุณภาพของเด็ก  จ านวน  ๔  ประเด็นการพิจารณา ระดับคุณภาพ  ดี 

 
มาตรฐานที่  1  คุณภาพของเด็ก 
1.1 มีการพัฒนาด้านร่างกาย  แข็งแรง  มีสุขนิสัยที่ดี  และดูแลความปลอดภัยของตนเองได้  ได้ระดับ 3 ขึ้นไป 
   1.1.1 ร้อยละ 80 มีน้ าหนักและส่วนสูงตามเกณฑ์ 
   1.1.2 ร้อยละ 80 มีสุขภาพอนามัย  สุขนิสัยที่ดี 
   1.1.3 ร้อยละ 80 รักษาความปลอดภัยของตนเองและผู้อื่นหลีกเลี่ยงภาวะที่เสี่ยงต่อโรค  สิ่งเสพติด 
            และระวังภัยจากบุคคล  สิ่งแวดล้อมและสถานการณ์ที่เสี่ยงอันตราย 
   1.1.4 ร้อยละ 80 เคลื่อนไหวร่างกายได้อย่างคล่องแคล่ว ประสานสัมพันธ์และทรงตัวได้ 
   1.1.5 ร้อยละ 80 ใช้มือ – ตา ประสานสัมพันธ์กัน 
1.2 มีการพัฒนาด้านอารมณ์  จิตใจ  ควบคุม  และแสดงงอออกทางอารมณ์ได้ ได้ระดับ 3 ขึ้นไป 
   1.2.1 ร้อยละ 80 แสดงออกทางอารมณ์ได้อย่างเหมาะสม 
   1.2.2 ร้อยละ 80 มีความรู้สึกท่ีดีต่อตนเองและผู้อ่ืน ยอมรับและพอใจในความสามารถและผลงาน 
            ของตนเองและผู้อื่น 
   1.2.3 ร้อยละ 80 สนใจมีความสุขและแสดงออกผ่านงานศิลปะ ดนตรีและการเคลื่อนไหว 
   1.2.4 ร้อยละ 80 ความซื่อสัตย์สุจริต 
   1.2.5 ร้อยละ 80 มีความเมตตา กรุณา  มีน้ าใจและช่วยเหลือแบ่งปัน 
   1.2.6 ร้อยละ 80 มีความเห็นอกเห็นใจผู้อ่ืน 
   1.2.7 ร้อยละ 80 มีความรับผิดชอบ 
1.3 มีการพัฒนาการด้านสังคม  ช่วยแหลือตนเอง  และเป็นสมาชิกที่ดีของสังคม 
   1.3.1 ร้อยละ 80 ช่วยเหลือตนเองในการปฏิบัติกิจวัตรประจ าวัน 
   1.3.2 ร้อยละ 80 มีวินัยในตนเอง 



๔๑ 
 

 รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา                                          ส านักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑  
   
 

มาตรฐานที่  1  คุณภาพของเด็ก (ต่อ) 
   1.3.3 ร้อยละ 80 ประหยัดและพอเพียง 
   1.3.4 ร้อยละ 80 ดูแลรักษาธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
   1.3.5 ร้อยละ 80 มีมารยาทตามวัฒนธรรมไทยและรักความเป็นไทย 
   1.3.6 ร้อยละ 80 ยอมรับความเหมือนและความแตกต่างระหว่างบุคคล 
   1.3.7 ร้อยละ 80 มีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับผู้อ่ืน 
   1.3.8 ร้อยละ 80 ปฏิบัติตนเบื้องต้นในการเป็นสมาชิกที่ดีของสังคม 
1.4 มีพัฒนาการด้านสติปัญญา  สื่อสารได้  มีทักษะการคิดพ้ืนฐานและแสวงหาความรู้ได้ 
   1.4.1 ร้อยละ 80 สนทนาโต้ตอบและเล่าเรื่องให้ผู้อ่ืนเข้าใจ 
   1.4.2 ร้อยละ 80 อ่านเขียนภาพและสัญลักษณ์ได้ 
   1.4.3 ร้อยละ 80 มีความสามารถในการคิดรวบยอด 
   1.4.4 ร้อยละ 80 มีความสามารถในการคิดเชิงเหตุผล 
   1.4.5 ร้อยละ 80 มีความสามารถในการคิดแก้ปัญหาและตัดสินใจ 
   1.4.6 ร้อยละ 80 ท างานศิลปะตามจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์ 
   1.4.7 ร้อยละ 80 แสดงท่าทาง/เคลื่อนไหวตามจินตนาอย่างสร้างสรรค์ 
   1.4.8 ร้อยละ 80 มีเจตคติที่ดีต่อการเรียนรู้ 
   1.4.9 ร้อยละ 80 มีความสามารถในการแสวงหาความรู้ 

 
มาตรฐานที่  ๒  กระบวนการบริหารและการจัดการ   

จ านวน  6  ประเด็นการพิจารณา ระดับคุณภาพ  ดีเลิศ 
 
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 
2.1 หลักสูตรครอบคลุมพัฒนาการทั้ง 4 ด้าน  สอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่น 
   2.1.1 มีหลักสูตรสถานศึกษาท่ียืดหยุ่นและสอดคล้องกับการศึกษาปฐมวัยและบริบทของท้องถิ่น 
   2.1.2 สถานศึกษาออกแบบจัดประสบการณ์ท่ีเตรียมความพร้อมและไม่เร่งรัดวิชาการ 
   2.1.3 สถานศึกษาออกแบบการจัดประสบการณ์ที่เน้นการเรียนรู้ผ่านการเล่น และการลงมือปฏิบัติ 
           (Active learning) 
   2.1.4 ออกแบบการจัดประสบการณ์ที่ตอบสนองความต้องการและความแตกต่างของเด็กปกติ 
            และกลุ่มเป้าหมายเฉพาะที่สอดคล้องกับวิถีชีวิตของครอบครัว ชุมชนและท้องถิ่น 
   2.1.5 มีการประเมิน ตรวจสอบ และปรับปรุง / พัฒนาหลักสูตรอย่างต่อเนื่อง 
2.2 จัดครูให้เพียงพอกับชั้นเรียน 
   2.2.1 สถานศึกษามีการจัดหาครูให้เพียงพอ   และเหมาะสมกับชั้นเรียน 
2.3 ส่งเสริมให้ครูมีความเชี่ยวชาญด้านกาการจัดประสบการณ์ 
   2.3.1 มีการพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถในการวิเคราะห์และออกแบบหลักสูตร 
            สถานศึกษา 
   2.3.2 ส่งเสริมครูให้มีทักษะในการจัดประสบการณ์และการประเมินพัฒนาการเด็ก 



๔๒ 
 

 รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา                                          ส านักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑  
   
 

มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ (ต่อ) 
   2.3.3 ส่งเสริมให้ครูมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับเด็กและครอบครัว 
2.4 จัดสภาพแวดล้อมและสื่อเพื่อการเรียนรู้  อย่างปลอดภัย  และเพียงพอ 
   2.4.1  สถานศึกษามีการจัดสภาพแวดล้อมภายในและภายนอกห้องเรียนที่ค านึงถึงความปลอดภัย 
            และมีสื่อเพ่ือการเรียนรู้อย่างเพียงพอและหลากหลาย 
   2.4.2 จัดให้มีมุมประสบการณ์หลากหลาย มีสื่อการเรียนรู้ ที่ปลอดภัยและเพียงพอ เช่น ของเล่น  
           หนังสือนิทาน สื่อจากธรรมชาติ สื่อส าหรับเด็กมุดลอด ปีนป่าย สื่อเทคโนโลยีการสืบเสาะหาความรู้ 
2.5 ให้บริการสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนรู้เพื่อสนับสนุนการจัดประสบการณ์ 
   2.5.1 อ านวยความสะดวกและให้บริการสื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ วัสดุ อุปกรณ์และสื่อการเรียนรู้ 
   2.5.2 พัฒนาครูให้มีความรู้ความสามารถในการผลิตและใช้สื่อในการจัดประสบการณ์ 
2.6 มีระบบบริหารคุณภาพที่เปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วม 
   2.6.1 สถานศึกษาก าหนดมาตรฐานสถานศึกษาของสถานศึกษาที่สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาปฐมวัย 
            และอัตลักษณ์ที่สถานศึกษาก าหนด 
   2.6.2 สถานศึกษามีการจัดท าแผนพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษาท่ีสอดรับกับมาตรฐานที่สถานศึกษา 
            ก าหนด 
   2.6.3 สถานศึกษามีการประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพภายในสถานศึกษา 
   2.6.4 สถานศึกษาจัดท ารายงานผลการประเมินตนเองประจ าปี น าผลประเมินไปปรับปรุงและพัฒนา 
            คุณภาพสถานศึกษา       
   2.6.5 สถานศึกษามีระบบจัดการคุณภาพของสถานศึกษาโดยเปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วม 

 
มาตรฐานที่ 3  การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นส าคัญ   
จ านวน  4  ประเด็นการพิจารณา ระดับคุณภาพ  ดีเลิศ 

   

มาตรฐานที่ 3  การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นส าคัญ   
3.1 จัดประสบการณ์ที่ส่งเสริมให้เด็กมีการพัฒนาการทุกด้านอย่างสมดุลเต็มศักยภาพ 
  3.1.1 ครูร้อยละ 100 มีการวิเคราะห์ข้อมูลเด็กเป็นรายบุคคล 
  3.1.2 ครูร้อยละ 100 จัดท าแผนและใช้แผนการจัดประสบการณ์จากการวิเคราะห์มาตรฐานคุณลักษณะ 
          ทีพึ่งประสงค์ในหลักสูตรสถานศึกษา 
  3.1.3 ครูร้อยละ 100 จัดกิจกรรมที่ส่งเสริมพัฒนาการเด็กครบทุกด้าน ทั้งด้านร่างกาย ด้านอารมณ์จิตใจ  
           ด้านสังคม และด้านสติปัญญา โดยไม่มุ่งเน้นการพัฒนาด้านใดด้านหนึ่งเพียงด้านเดียว 
3.2 สร้างโอกาสให้เด็กได้รับประสบการณ์ตรง  เล่นและปฏิบัติอย่างมีความสุข 
  3.2.1 ครูร้อยละ 100 จัดประสบการณ์ที่เชื่อมโยงกับประสบการณ์เดิม 
  3.2.2 ครูร้อยละ 100 ให้เด็กมีโอกาสเลือกท ากิจกรรมอย่างอิสระ ตามความต้องการความสนใจ  
           ความสามารถ ตอบสนองต่อวิธีการเรียนรู้ของเด็กเป็นรายบุคคล หลากหลายรูปแบบจากแหล่งเรียนรู้ 
           ที่หลากหลาย 
  3.2.3 ครูร้อยละ 100 เด็กได้เลือกเล่น เรียนรู้ลงมือ กระท า และสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง 



๔๓ 
 

 รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา                                          ส านักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑  
   
 

มาตรฐานที่ 3  การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นส าคัญ (ต่อ) 
3.3 จัดบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้ใช้สื่อเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับวัย 
  3.3.1 ครูร้อยละ 100 จัดบรรยากาศและสภาพแวดล้อมในห้องเรียนได้สะอาด ปลอดภัย และอากาศ 
           ถ่ายเทสะดวก 
  3.3.2 ครูร้อยละ 100 จัดให้มีพ้ืนที่แสดงผลงานเด็ก พ้ืนที่ส าหรับมุมประสบการณ์และการจัดกิจกรรม 
  3.3.3 ครูร้อยละ 100 จัดให้เด็กมีส่วนร่วมในการจัดภาพแวดล้อมในห้องเรียน  เช่น  ป้ายนิเทศ การดูแล 
          ต้นไม้ เป็นต้น 
  3.3.4 ครูร้อยละ 100 ใช้สือ่และเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับช่วงอายุ ระยะความสนใจ และวิถีการเรียนรู้ 
          ของเด็ก เช่น กล้องดิจิตอล คอมพิวเตอร์ ส าหรับการเรียนรู้กลุ่มย่อย สื่อของเล่นที่กระตุ้นให้คิด 
          และหาค าตอบ เป็นต้น 
3.4 ประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริงแลละน าผลประเมินพัฒนาการเด็กไปปรับปรุงการจัด
ประสบการณ์และพัฒนาเด็ก 
  3.4.1 ครูร้อยละ 100 ประเมินพัฒนาการเด็กจากกิจกรรมและกิจวัตรประจ าวันด้วยเครื่องมือ 
           และวิธีการที่หลากหลาย 
  3.4.2 ครูร้อยละ 100 วิเคราะห์ผลการประเมินพัฒนาการเด็กโดยผู้ปกครองและผู้เกี่ยวข้องมีส่วนร่วม 
  3.4.3 ครูร้อยละ 100 น าผลการประเมินที่ได้ไปพัฒนาคุณภาพเด็กอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง 
  3.4.4 ครูร้อยละ 100 น าผลการประเมินแลกเปลี่ยนเรียนรู้โดยใช้กระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ 
           ทางวิชาชีพ 
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 รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา                                          ส านักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑  
   
 

 
ประกาศโรงเรียนบ้านโคกสีวิทยาเสริม 

เรื่อง  มาตรฐานการศึกษาและการก าหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา  ปีการศึกษา  2563 

------------------------------------------------- 

 โดยที่มีประกาศใช้กฎกระทรวงว่าด้วยระบบ  หลักเกณฑ์  และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา 
พ.ศ.2561  นโยบายการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง  ที่ก าหนดเป้าหมายและยุทธศาสตร์ในการพัฒนา
คุณภาพคนไทยและการศึกษาไทยในอนาคต  นโยบายปฏิรูประบบการประเมินและการประกันคุณภาพ
การศึกษา  ประกาศคณะกรรมการการประกันคุณภาพภายในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  เรื่อง  ก าหนด
หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการประกันคุณภาพภายในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  ประกอบกับประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ  เรื่อง  ให้ใช้มาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเพ่ือการประกันคุณภาพภายในของ
สถานศึกษา  ฉบับลงวันที่  6  สิงหาคม  2561  ก าหนดให้สถานศึกษาต้องด าเนินการก าหนดมาตรฐานและค่า
เป้าหมายมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา เพ่ือให้บุคลากรและผู้เกี่ยวข้องใช้เป็นกรอบด าเนินงาน วาง
แผนการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ตามมาตรฐานการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
 โรงเรียนบ้านโคกสีวิทยาเสริม  จึงขอประกาศค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  และการมีส่วนร่วม
ของผู้เกี่ยวข้อง  เพ่ือให้การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนบ้านโคกสีวิทยาเสริมมีคุณภาพ
และมาตรฐานจึงก าหนดค่าเป้าหมายการพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  ระดับ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้ 
 
                       ประกาศ  ณ  วันที่  2  พฤษภาคม  พ.ศ.2563 
 

 
       (นายอภิชาติ ศรีสารคาม) 
                                                                           ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านโคกสีวิทยาเสริม 

 
 



๔๕ 
 

 รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา                                          ส านักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑  
   
 

มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
โรงเรียนบ้านโคกสีวิทยาเสริม 

มาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ.2563  มีจ านวน 3 มาตรฐาน  ได้แก่ 
 มาตรฐานที่  1  คุณภาพของผู้เรียน 
   1.1  ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
   1.2  คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 
 มาตรฐานที่  2  กระบวนการบริหารและการจัดการ 
 มาตรฐานที่  3  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
 แต่ละมาตรฐานมีรายละเอียด  ดังนี้ 
มาตรฐานที่  1  คุณภาพของผู้เรียน 

1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
  1)  มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิดค านวณ 
  2)  มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยน 
  ความคิดเห็น และแก้ปัญหา 
  3)  มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม 
  4)  มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
  5)  มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 
  6)  มีความรู้  ทักษะพ้ืนฐาน และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ 
   1.2  คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 
  1)  การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษาก าหนด 
  2)  ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย 
  3)  การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย 
  4)  สุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม 
มาตรฐานที่  2  กระบวนการบริหารและการจัดการ 
 2.1  มีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจที่สถานศึกษาก าหนดชัดเจน 
 2.2  มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 
 2.3  ด าเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษาและทุกกลุ่มเป้าหมาย 
 2.4  พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 
 2.5  จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
 2.6  จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ 
มาตรฐานที่  3  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
 3.1  จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 
 3.2  ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 
 3.3  มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก 
 3.4  ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบและน าผลมาพัฒนาผู้เรียน 
 3.5  มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 



๔๖ 
 

 รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา                                          ส านักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑  
   
 

การก าหนดค่าเป้าหมายการพัฒนาตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  เพื่อการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา  ปีการศึกษา 256๓ 

 

มาตรฐานการศึกษา 
ค่าเป้าหมาย 

(ระดับคุณภาพ) 
มาตรฐานที่  1  คุณภาพของผู้เรียน 

1.1  ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
        1.2  คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน 

ดี 
(ระดับ 3) 

มาตรฐานที่  2  กระบวนการบริหารและการจัดการ 
 

ดีเลิศ 
(ระดับ 4) 

มาตรฐานที่  3  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ดีเลิศ 
(ระดับ 4) 

 
ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายความส าเร็จตามประเด็นพิจารณา 

ของมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
มาตรฐานที่  1  คุณภาพของผู้เรียน  จ านวน 10 ประเด็นการพิจารณา ระดับคุณภาพ ดี 

1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน   
จ านวน 6 ประเด็นการพิจารณา  ระดับคุณภาพ ดี 

 
๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน  ระดับคุณภาพ  ดี  
1) มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิดค านวณ 
   1.1 นักเรียนร้อยละ 65 มีความสามารถในการอ่าน การเขียนภาษาไทย อยู่ในระดับดี ตามเกณฑ์ 
          การประเมินของสถานศึกษา 
   1.2 นักเรียนร้อยละ 65 ผา่นการประเมินสมรรถนะส าคัญของผู้เรียน ด้านความสามารถในการสื่อสาร 
         ในระดับด ี
   1.3 นักเรียนร้อยละ 65  มีความสามารถการสื่อสาร การน าเสนอผลงานได้ตามเกณฑ์ของสถานศึกษา 
   1.4 นักเรียนร้อยละ 60  มีความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษ  ได้ตามเกณฑ์ของสถานศึกษา 
   1.5 นักเรียนร้อยละ 65  มีความสามารถในการคิดค านวณ อยู่ในระดับดี ตามเกณฑ์การประเมิน 
         ของสถานศึกษา 
2) มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยน ความคิดเห็น  
   และแก้ปัญหา 
   2.1 นักเรียนร้อยละ 65 ผา่นการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ อยู่ในระดับ ดี 
   2.2 นักเรียนร้อยละ 65 มีการอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น 
   2.3 นักเรียนร้อยละ 65 มีการแก้ปัญหาอย่างมีเหตุผล 
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 รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา                                          ส านักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑  
   
 

๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน  ระดับคุณภาพ  ดี 
3)  มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม 
   3.1 นักเรียนร้อยละ 65 มีความสามารถในการรวบรวมความรู้ได้ท้ังตัวเองและการท างานเป็นทีม 
   3.2 นักเรียนร้อยละ 65 มีผลงาน จากการท าโครงงาน/โครงการ / สิ่งประดิษฐ์ /ชิ้นงาน  
         และสามารถอธิบายหลักการ แนวคิด ขั้นตอนการท างาน และปัญหาอุปสรรคของการท างานได้ 
4)  มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
   4.1 นักเรียนร้อยละ 70 มีความสามารถในการสืบค้นข้อมูลจากอินเตอร์เน็ต และสรุปความรู้ได้ด้วยตนเอง  
         และอ้างอิงแหล่งข้อมูลที่ได้จากการสืบค้นทางเทคโนโลยีสารสนเทศ 
   4.2 นักเรียนร้อยละ 70 มีความสามารถในการน าเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือพัฒนาตนเอง 
         และสังคมในด้านการเรียนรู้การ    สื่อสาร การท างานอย่างสร้างสรรค์ และมีคุณธรรม 
5)  มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 
   5.1 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 8 สาระการเรียนรู้ 
      5.1.1 นักเรียนร้อยละ 65 มีผลการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ระดับ 3 ขึ้นไป 
      5.1.2 นักเรียนร้อยละ 65 มีผลการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ระดับ 3 ขึ้นไป 
      5.1.3 นักเรียนร้อยละ 65 มีผลการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ระดับ 3 ขึ้นไป 
      5.1.4 นักเรียนร้อยละ 70  มีผลการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ระดับ 3 ขึ้นไป 
      5.1.5 นักเรียนร้อยละ 70 มีผลการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ระดับ 3 ขึ้นไป 
      5.1.6 นักเรยีนร้อยละ 70 มีผลการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา พลศึกษา ระดับ 3 ขึ้นไป 
      5.1.7 นักเรียนร้อยละ 70 มีผลการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ ระดับ 3 ขึ้นไป 
      5.1.8 นักเรียนร้อยละ 60 มีผลการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) 
               ระดับ 3 ขึ้นไป 
   5.2 ผลการทดสอบระดับชาติเป็นไปตามเกณฑ์ (O-NET) 
        ผลการทดสอบเฉลี่ยทั้ง 4 กลุ่มสาระได้คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 40.00 – 49.99  ได้ระดับคุณภาพ  ดี 
6)  มีความรู้  ทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ 
   6.1 นักเรียนร้อยละ 80 มีความรู้ ทักษะพ้ืนฐานและเจตคติท่ีดีต่องานอาชีพ 
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 รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา                                          ส านักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑  
   
 

1.2 คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน 
จ านวน  4  ประเด็นการพิจารณา  ระดับคุณภาพ  ด ี

 
1.2  คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน    ระดับคุณภาพ ดี 
๑) การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษาก าหนด 
   ๑.๑  นักเรียนร้อยละ 80 ผ่านการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ในระดับดี 
   ๑.๒  นักเรียนร้อยละ 80 มีความรับผิดชอบ มีวินัย มีภาวะผู้น าและมีจิตอาสา 
   ๑.๓  นักเรียนร้อยละ 80 มีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดี และเป็นแบบอย่างได้ 
2) ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย 
   2.1 นักเรียนร้อยละ 80 ร่วมกิจกรรมตามประเพณี วันส าคัญ และท้องถิ่น 
   2.2 นักเรียนร้อยละ 80 มีพฤติกรรมที่แสดงออกถึงความรักในสถาบันหลักของชาติ 
   2.3 นักเรียนร้อยละ 80 ยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข 
   2.4 นักเรียนร้อยละ 80 มีพฤติกรรมที่แสดงออกถึงความรักและภูมิใจในความเป็นไทย  

2.5 นักเรียนร้อยละ 80 มีพฤติกรรมที่แสดงออกถึงความรักและภูมิใจประเพณีวัฒนธรรมและท้องถิ่น 
๓) การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย 
   3.1 นักเรียนร้อยละ 80 อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขบนความแตกต่างทางวัฒนธรรม/ความคิดเห็นที่แตกต่าง 
   3.2 นักเรียนร้อยละ 80 มีทัศนคติที่ดีต่อบ้านเมือง มีหลักคิดที่ถูกต้อง และเป็นพลเมืองที่ดีของชาติ  
         และเป็นพลเมืองโลกท่ีดี มีคุณธรรมจริยธรรม 
๔) สุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม 
   4.1 นักเรียนร้อยละ 70 มีน้ าหนัก ส่วนสูง และพัฒนาการทางร่างกายเจริญเติบโตตามเกณฑ์มาตรฐาน 
         ของกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข 
   4.2 นักเรียนร้อยละ 70 มีสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์มาตรฐานของกลมพลศึกษา หรือส านักงาน 
         กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ทุกข้อ 
   4.3 นักเรียน ร้อยละ 80 มีสุขภาพแข็งแรง แต่งกายสะอาดเรียบร้อย เครื่องใช้ส่วนตัวสะอาด  
         และปฏิบัติตนตามสุขบัญญัติ 10 ประการ 
   4.4 นักเรียน ร้อยละ 80 หลีกเลี่ยงจากสิ่งมอมเมา ปัญหาทางเพศ การทะเลาะวิวาท และอบายมุขทุกชนิด  
   4.5 นักเรยีน ร้อยละ 80 มีความรู้ทักษะในการป้องกันตนเองจากภัยคุกคามรูปแบบใหม่ 
   4.6 นักเรียนร้อยละ 80 มีพฤติกรรมที่แสดงออกในการด าเนินชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
         และมีจิตสาธารณะ 
   4.7 นักเรียนร้อยละ 80 ผา่นการประเมินสมรรถนะส าคัญของผู้เรียน ด้านความสามารถในการใช้ทักษะ 
         ชีวิตในระดับดี 

 
 
 
 
 



๔๙ 
 

 รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา                                          ส านักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑  
   
 

มาตรฐานที่  2  กระบวนการบริหารและการจัดการ   
จ านวน  6  ประเด็นการพิจารณา  ระดับคุณภาพ  ดีเลิศ 

มาตรฐานที่  2  กระบวนการบริหารและการจัดการ  ระดับคุณภาพ  ดีเลิศ 
2.1 มีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจที่สถานศึกษาก าหนดชัดเจน สอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษา  
     สามารถปฏิบัติได้จริง 
      2.1.1 สถานศึกษามีแผนพัฒนาการศึกษา ที่ได้รับความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษา 
               และสามารถตรวจสอบได้  
      2.1.2 ก าหนดวิสัยทัศน์ และพันธกิจ ที่สอดคล้อง เชื่อมโยงกับเป้าหมาย แผนยุทธศาสตร์ชาติ 
              แผนการศึกษาแห่งชาติ นโยบายของรัฐบาลและต้นสังกัด 
2.2 มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา ที่ส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐาน 
      ของสถานศึกษาที่ได้ก าหนดค่าเป้าหมายความส าเร็จไว้ 
     2.2.1 มีการวางแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาอย่างเป็นระบบ 
     2.2.2 มีการน าแผนไปปฏิบัติ ติดตามตรวจสอบประเมินผลและปรับปรุงพัฒนางานอย่างต่อเนื่อง 
     2.2.3 มีการบริหารอัตราก าลัง ทรัพยากรทางการศึกษาจัดระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน และระบบ 
              การนิเทศภายใน 
     2.2.4 สถานศึกษามีการน าข้อมูลมาใช้ในการพัฒนาสถานศึกษา 
     2.2.5 สถานศึกษาให้บุคลากรและผู้ทีเกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการวางแผน ปรับปรุง พัฒนา  
              และร่วมรับผิดชอบต่อผลการจัดการศึกษา 
2.3 มีการด าเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนอย่างรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษา 
      และทุกกลุ่มเป้าหมาย 
     2.3.1 สถานศึกษามีการด าเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษา 
              และทุกกลุ่มเป้าหมายเชื่อมโยงกับชีวิตจริง     
    2.3.2 บริหารจัดการเกี่ยวกับงานวิชาการ ในด้านการพัฒนาหลักสูตรตามความต้องการของผู้เรียน 
             ที่สอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษา ชุมชน และท้องถิ่น 
    2.3.3 ก าหนดหลักสูตรสถานศึกษาครอบคลุมการจัดการเรียนการสอนทุกกลุ่มเป้าหมาย 
    2.3.4 บริหารจัดการเกี่ยวกับกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านเชื่อมโยงวิถีชีวิตจริง 
2.4 มีการพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 
      2.4.1 ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการส่งเสริมให้เข้ารับการพัฒนาตนเองตรงความต้องการ 
               ของครูและสถานศึกษา 
2.5 มีการจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมท่ีเอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
      2.5.1 จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพภายในห้องเรียน ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ และค านึงถึงความปลอดภัย 
      2.5.2 จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพภายนอกห้องเรียน ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ และค านึงถึงความปลอดภัย 
      2.5.3 จัดสภาพแวดล้อมทางสังคม ที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้ และมีความปลอดภัย 
2.6 มีการจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ 
      สถานศึกษามีระบบการจัดหา การพัฒนาและการบริการ เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือใช้ในการบริหาร
จัดการและการจัดการเรียนรู้ ที่เหมาะสมกับสภาพของสถานศึกษา 



๕๐ 
 

 รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา                                          ส านักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑  
   
 

มาตรฐานที่  3  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
จ านวน  5  ประเด็นการพิจารณา  ระดับคุณภาพ  ดีเลิศ 

 
มาตรฐานที่  3  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญระดับคุณภาพ ดีเลิศ 
3.1 จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 
    3.1.1 ครูร้อยละ 80 ของทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ จัดการเรียนรู้เน้นกระบวนการคิด และให้ผู้เรียนฝึก 
             ปฏิบัติจริง ตามมาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัดของหลักสูตรสถานศึกษา และสามารถน าไป 
             ประยุกต์ใช้ในชีวิตได้  
    3.1.2 ครูร้อยละ 80 มีแผนการจัดการเรียนรู้ที่สามารถน าไปจัดกิจกรรมได้จริง แบบ Active Learning 
    3.1.3 ครูร้อยละ 80 มีรูปแบบการจัดการเรียนรู้เฉพาะส าหรับผู้ที่มีความจ าเป็น และต้องการ 
              ความช่วยเหลือพิเศษ 
    3.1.4 ครูร้อยละ 80 ฝึกทักษะให้ผู้เรียนได้แสดงออก แสดงความคิดเห็น สรุปองค์ความรู้ และน าเสนอ 
             ผลงาน 
3.2 ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้ 
    3.2.1 ครูร้อยละ 80 ใช้สื่อการเรียนรู้ที่หลากหลายและสร้างโอกาสให้ผู้เรียนได้แสวงหาความรู้ด้วยตนเอง 
             จากสื่อท่ีหลากหลาย 
    3.2.2 ครูร้อยละ 80 ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดการเรียนรู้ 
    3.2.3 ครูร้อยละ 80 ใช้แหล่งเรียนรู้ทั้งภายใน และภายนอกโรงเรียนภูมิปัญญาท้องถิ่น บูรณาการ 
             ในการจัดการเรียนการสอนเอ้ือต่อการเรียนรู้ให้ผู้เรียนฝึกปฏิบัติจริง 
3.3 มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก 
    3.3.1 ครูร้อยละ 80 มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก มีปฏิสัมพันธ์ เชิงบวก ให้เด็กรักครู  ครูรักเด็ก  
             และเด็กรักเด็ก สามารถเรียนรู้ร่วมกันอย่างมีความสุขส่งผลให้นักเรียนรักการเรียนรู้ 
3.4 ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบและน าผลมาพัฒนาผู้เรียน 
    3.4.1 ครูร้อยละ 80 มีการตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบและให้ข้อมูลย้อนกลับ  
             น าผลมาพัฒนาผู้เรียน 
    3.4.2 ครูร้อยละ 80 มีเครื่องมือวัดและวิธีการประเมินผลที่เหมาะสมกับเป้าหมายของการเรียนรู้ 
3.5 มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 
    3.5.1 ครูร้อยละ 80 และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพ่ือพัฒนา 
             และปรับปรุงการจัดการเรียนรู้  

 
 
 

 
 
 
 



๕๑ 
 

 รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา                                          ส านักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑  
   
 

 
 
 

ค าสั่งโรงเรียนบ้านบ้านโคกสวิีทยาเสริม 
ที่  7 / 25๖๓ 

เรื่อง   แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการนเิทศภายในโรงเรยีน 
…………………........................... 

 ด้วย  โรงเรียนบ้านโคกสีวิทยาเสริม ได้จัดท าแผนการนิเทศภายใน  ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๓ และ
เพ่ือให้สอดคล้องการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น  เขต  ๑  ที่ได้ก าหนดนโยบายการ
นิเทศติดตามการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา  ประจ าปี  ๒๕๖๓  และเพ่ือส่งเสริมให้มีการปรับปรุง
กระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของครู เพื่อให้ผู้เรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพสูงขึ้น  อาศัยอ านาจตาม
มาตรา แห่งพระราชบัญญัติระเบียบการบริหารราชการ  กระทรวงศึกษาธิการ  2546  เรื่องการบังคับบัญชา
ข้าราชการในสังกัด จึงแต่งตั้งคณะกรรมการนิเทศภายใน  ประกอบด้วย  

 ๑. นายอภิชาติ   ศรีสารคาม ผู้อ านวยการโรงเรียน  ประธานกรรมการ 
 ๒. นายมงคล  ดีสิมวงศ์   ครู  คศ.๓   กรรมการ  
 ๓. นางกนกพร  ภูพานเพชร ครู  คศ.๓   กรรมการ 
 ๔. นางมลฑา  บุตรโพธิ์  ครู  คศ.๓   กรรมการ 
 ๕. นางวิไลลักษณ์   มีมา  ครู  คศ.๓   กรรมการและเลขานุการ 

 มีหน้าที ่ วิเคราะห์ปัญหา ความต้องการจ าเป็น พิจารณาค้นหาทางเลือกการแก้ปัญหาหรือพัฒนา
งานวางแผนจัดท าแผนงานโครงการ ปฏิทินการนิเทศ เครื่องมือการนิเทศ ด าเนินการตามแผน ก ากับติดตาม 
ประเมินความก้าวหน้า ประเมินผลสรุป และรายงานผลให้ผู้บริหารทราบ 
 ให้คณะกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งปฏิบัติงาน โดยนิเทศติดตาม ประสานงาน ให้ค าปรึกษา เพื่อให้เกิด
ประโยชน์สูงสุด 

  ทั้งนี้ตั้งแต่   วันที่  2  เดือน  มกราคม  พ.ศ. ๒๕๖๓   

   สั่ง  ณ  วันที่  28  เดือน  มกราคม  พ.ศ. ๒๕๖๓ 
 

 
(นายอภิชาติ   ศรีสารคาม) 

ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านโคกสีวิทยาเสริม 
 
 

 



๕๒ 
 

 รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา                                          ส านักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑  
   
 

 
 
 

 ค าสั่งโรงเรียนบ้านโคกสีวิทยาเสริม 
ที่  150 /  2563 

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนกระบวนการ PLC ในการวางแผนการจัดการเรียนการสอน 
ด้วยวิธีการแบบเปิด(Open Approach)  

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

ตามท่ี  โรงเรียนบ้านโคกสีวิทยาเสริม  ได้เริ่มด าเนินงานวิชาการด้วยนวัตกรรมการศึกษาชั้นเรียน 
(Lesson Study) และวิธีการแบบเปิด (Open Approach) เพ่ือยกระดับคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง ในปี
การศึกษา 2563 เพ่ือให้การด าเนินการขับเคลื่อนกระบวนการ PLC ในการแผนการจัดการเรียนการสอนด้วย
วิธีการแบบเปิด (Open Approach)  เป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน ดังนี้  

1. นายอภิชาติ  ศรีสารคาม  ผู้อ านวยการ   ประธานกรรมการ 
2. นายมงคล  ดีสิมวงศ์   ครู ช านาญการพิเศษ  กรรมการ 
3. นายทองมาก  มีมา   ครู ช านาญการพิเศษ  กรรมการ 
4. นางบังอร  จินบุตร   ครู ช านาญการพิเศษ  กรรมการ 
5. นางกนกพร  ภูพานเพชร  คร ูช านาญการพิเศษ  กรรมการ 
6. นางวิไลลักษณ์  มีมา   ครู ช านาญการพิเศษ  กรรมการ 
7. นางปริยานุช  ชาญศึก  ครู ช านาญการพิเศษ   กรรมการ 
8. นายประพันธ์  โภคาแสง  ครู ช านาญการพิเศษ   กรรมการ 
9. นางสาวพูลศิริ  แสงวาโท  ครผูู้ช่วย    กรรมการ 
10. นางสาวจิดาภา  จันทร์เพ็ง  ครูผู้ช่วย    กรรมการและ

เลขานุการ 
มีหน้าที่ วางแผน/ออกแบบการด าเนินการขับเคลื่อนกระบวนการ PLC ในการแผนการจัดการเรียน 

การสอนด้วยวิธีการแบบเปิด (Open Approach)   

ทั้งนี้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 

สั่ง  ณ  วันที่  21  ตุลาคม  พ.ศ. 2563 
 

   ลงชื่อ  
                                                          (นายอภิชาติ  ศรีสารคาม) 

                                              ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านโคกสีวิทยาเสริม 
 
  



๕๓ 
 

 รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา                                          ส านักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑  
   
 

 
 
 

ค าสั่งโรงเรียนบ้านโคกสีวิทยาเสริม 
ที่  149 /  2563 

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานวิชาการด้วยนวัตกรรมการศึกษาชั้นเรียน (Lesson Study) 
และวิธีการแบบเปิด (Open Approach) 

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

ตามท่ี  โรงเรียนบ้านโคกสีวิทยาเสริม  ได้เริ่มด าเนินงานวิชาการด้วยนวัตกรรมการศึกษาชั้นเรียน 
(Lesson Study) และวิธีการแบบเปิด (Open Approach) เพ่ือยกระดับคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง ในปี
การศึกษา 2563 เพ่ือให้การด าเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน ดังนี้  

ทีมจัดการศึกษาชั้นเรียนชั้น ป. 1 - 3 ประกอบด้วย 
1. นายอภิชาติ  ศรีสารคาม  ผู้อ านวยการโรงเรียน 
2. นางบังอร  จินบุตร   ครู ช านาญการพิเศษ 
3. นางสาวจิดาภา  จันทร์เพ็ง  ครูผู้ช่วย 
4. นางปริยานุช  ชาญศึก   ครู ช านาญการพิเศษ 
5. นางวิไลลักษณ์  มีมา   ครู ช านาญการพิเศษ 
6. นางกนกพร  ภูพานเพชร  ครู ช านาญการพิเศษ  

ทีมจัดการศึกษาชั้นเรียนชั้น ป. 4 - 6 ประกอบด้วย 
1. นายอภิชาติ  ศรีสารคาม  ผู้อ านวยการโรงเรียน 
2. นายมงคล  ดีสิมวงศ์   ครู ช านาญการพิเศษ 
3. นายประพันธ์  โภคาแสง  ครู ช านาญการพิเศษ 
4. นายทองมาก  มีมา   ครู ช านาญการพิเศษ 
5. นางสาวพูลศิริ  แสงวาโท  ครูผู้ช่วย  
6. นางสาวจิดาภา  จันทร์เพ็ง  ครูผู้ช่วย   

มีหน้าที ่ 
1. ร่วมเขียนแผนกับทีมการศึกษาชั้นเรียน 
2. สอนและร่วมสังเกตการณ์สอนในชั้นเรียน ตามข้ันตอน 4 ขั้นตอนของวิธีการแบบเปิด 
3. ด าเนินกิจกรรมการสะท้อนผลหลังการสอนในทีมการสอนในทีมการจัดการศึกษาชั้น

เรียนเป็นรายสัปดาห์ รายเดือนกับทุกทีม 
  



๕๔ 
 

 รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา                                          ส านักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑  
   
 

ให้คณะกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งตามค าสั่งนี้ ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มก าลังความสามารถ เพ่ือให้บัง
เกิดผล ดีและประโยชน์สูงสุดต่อโรงเรียนและราชการสืบไป  

ทั้งนี้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 

สั่ง  ณ  วันที่  21  ตุลาคม  พ.ศ. 2563 

 

    ลงชื่อ  
                                                             (นายอภิชาติ  ศรีสารคาม) 
                                                    ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านโคกสีวิทยาเสริม 

  



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  
   
 



๖๔ 
 

 รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา                                          ส านักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑  
   
 



๖๕ 
 

 รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา                                          ส านักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑  
   
 

 
 

 
 
 



๖๖ 
 

 รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา                                          ส านักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑  
   
 

 
ค าสั่งโรงเรียนบ้านโคกสีวิทยาเสริม 

ที ่ ๕๕/๒๕๖๔ 
เรื่อง   แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา  ปีการศึกษา ๒๕๖๓   

………………………………………….. 
 

 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ. ๒๕๔๒  หมวด  ๖  มาตรา  ๔๗  ก าหนดให้มีระบบการ
ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา  และกระทรวงศึกษาธิการได้มีการประกาศกฎกระทรวงการประกัน
คุณภาพการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑  ส าหรับให้สถานศึกษาใช้เป็นแนวทางด าเนินงานเพ่ือการประกันคุณภาพ
ภายในของสถานศึกษา  รวมทั้งเป็นกลไกหลักในการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาให้ได้มาตรฐาน
อย่างเป็นระบบ  มีประสิทธิภาพ  อันส่งผลต่อการยกระดับคุณภาพการศึกษา  และให้มีการจัดท ารายงาน
ประจ าปี  เสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัด  หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและเปิดเผยต่อสาธารณชน  เพ่ือน าไปสู่การ
พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา  โรงเรียนบ้านโคกสีวิทยาเสริม  จึงแต่งตั้งบุคคลในท้ายค าสั่งนี้เป็น
คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา  เพ่ือท าการประเมินมาตรฐานการศึกษาปฐมวัย  และ
มาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  ให้แล้วเสร็จดังต่อไปนี้ 
๑. คณะกรรมการอ านวยการ  ประกอบด้วย                                                                                     
  ๑.๑  นายสุริยันต์  สุนทองห้าว   ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาฯ ประธานคณะกรรมการ 
 ๑.๒  คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานทุกคน กรรมการ 
 ๑.๓  คณะกรรมการพัฒนาสถานศึกษาโรงเรียนบ้านโคกสีวิทยาเสริม กรรมการ 
 ๑.๔  นายอภิชาติ  ศรีสารคาม ผู้อ านวยการโรงเรียน กรรมการและเลขานุการ    
  มีหน้าที ่ ให้ค าแนะน า ปรึกษา อ านวยความสะดวก  แก้ไขปัญหาในการด าเนินการประเมินคุณภาพ
ภายในสถานศึกษา  แก่คณะกรรมการด าเนินงาน  เพ่ือให้การด าเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมี
ประสิทธิภาพ 
๒.  คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ระดับปฐมวัย  ประกอบด้วย 
 ๒.๑  นายอภิชาติ  ศรีสารคาม ผู้อ านวยการโรงเรียน   ประธานคณะกรรมการ 
 ๒.๒  นางบังอร  จินบุตร ครู  กรรมการ 
 ๒.๓  นางวิไลลักษณ์  มีมา ครู  กรรมการ 
 ๒.๔  นางสาวนันทนา  แสนศาลา ครูอัตราจ้าง กรรมการ 
 ๒.๕  นางกนกพร  ภูพานเพชร ครู  กรรมการและเลขานุการ 
๓.  คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ประกอบด้วย 
 ๓.๑  นายอภิชาติ  ศรีสารคาม ผู้อ านวยการโรงเรียน   ประธานคณะกรรมการ  
 ๒.๑  นายมงคล  ดีสิมวงศ์ ครู   กรรมการ 
 ๒.๓  นางบังอร  จินบุตร ครู   กรรมการ 
 ๒.๔  นายทองมาก  มีมา  ครู   กรรมการ 
 ๒.๕  นางปริยานุช  ชาญศึก  ครู     กรรมการ 



๖๗ 
 

 รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา                                          ส านักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑  
   
 

 ๒.๖  นายประพันธ์  โภคาแสง  ครู     กรรมการ 
 ๒.๗  นางสาวพูลศิริ  แสงวาโท  ครูผู้ช่วย   กรรมการ 
 ๒.๘  นางสาวจิดาภา  จันทร์เพ็ง  ครผูู้ช่วย   กรรมการ 
 ๒.๙  นางวิไลลักษณ์  มีมา  ครู     กรรมการและเลขานุการ 
  มีหน้าที ่   
  ๑. ด าเนินการรวบรวมข้อมูล  เตรียมร่องรอยข้อมูลตามมาตรฐาน/ ประเด็นการพิจารณา    
   ๒. ศึกษาเอกสาร  แนวทางการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา  ของส านักทดสอบทาง
การศึกษา  ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
  ๓. ประเมินมาตรฐาน ๓ มาตรฐาน/ ประเด็นการพิจารณา  ตามบริบทของโรงเรียนและพิจารณา
ให้ระดับคุณภาพ  โดยใช้ประกาศมาตรฐานและการก าหนดค่าเป้าหมายของโรงเรียนประกอบในการประเมิน
พิจารณา  
  ๔. สรุปบรรยายมาตรฐานทั้ง ๓ มาตรฐาน ประกอบด้วย ๑) กระบวนการพัฒนา ๒) ผลการ
ด าเนินงาน  ๓) จุดเด่น  ๔) จุดควรพัฒนา ๕) แผนพัฒนาเพ่ือให้ได้มาตรฐานที่สูงขึ้น  
๔.  คณะกรรมการจัดท ารายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR)  ประกอบด้วย 
 ๔.๑  นายมงคล  ดีสิมวงศ์ คร ู  ประธานคณะกรรมการ  
 ๔.๒  นางบังอร  จินบุตร ครู   กรรมการ 
 ๔.๓  นางกนกพร  ภูพานเพชร ครู  กรรมการ 
 ๔.๔  นางวิไลลักษณ์  มีมา ครู   กรรมการ 
 ๔.๕  นางสาวพูลศิริ  แสงวาโท  ครูผู้ช่วย   กรรมการและเลขานุการ 
  มีหน้าที ่ ด าเนินการรวบรวมข้อมูล  ตรวจสอบความถูกต้อง  จัดท าเล่มรายงานการประเมินตนเอง
ของสถานศึกษา (SAR)  ปีการศึกษา  ๒๕๖๓  เพ่ือน าเสนอต่อคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  และ
เสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัด  หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและเปิดเผยต่อสาธารณชนต่อไป   

  ทั้งนี้  ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 
 
   สั่ง  ณ  วันที่  ๑  เมษายน   พ.ศ.  ๒๕๖๔ 
 

 

 
นายอภิชาติ   ศรีสารคาม) 

ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านโคกสีวิทยาเสริม 
 
 
 
 
 



๖๘ 
 

 รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา                                          ส านักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑  
   
 

 
 
 
  
 

บันทึกการพิจารณาให้ความเห็นชอบเอกสาร   
รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา  ประจ าปีการศึกษา  ๒๕๖๓  ของคณะกรรมการสถานศึกษา 

………………………………… 

  รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษาประจ าปีทีเ่ป็นรายงานประเมินคุณภาพภายในของ
สถานศึกษา  ปีการศึกษา 2563  ฉบับนี้  ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษาของโรงเรียน
บ้านโคกสีวิทยาเสริม  ในคราวประชุมครั้งที่ 3/2564   เมื่อวันที่   23   เดือน   เมษายน   พ.ศ.2564   
เป็นที่เรียบร้อย  สามารถน าไปอ้างอิงและเผยแพร่  ต่อสาธารณชนได้   
 
 
                                                      (ลงชื่อ)........................................................................ 
                                                                       (นายสุริยันต์ สุนทองห้าว) 
                                               ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนบ้านโคกสีวิทยาเสริม 

   
 
 
 

 
 


