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รายงานการประเมินตนเอง
ปีการศึกษา ๒๕๖๓

โรงเรียนบ้านโคกสีวิทยาเสริม

สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ

๒ก

คานา
รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา เป็นการสรุปผลการจัดการศึกษาที่ส ะท้อนผลการ
พัฒ นาการพัฒ นาคุณภาพของสถานศึกษา ซึ่งเป็นผลส าเร็จจากการบริห ารจัดการศึกษาที่สอดคล้ องกับ
มาตรฐานการศึ กษาขั้ น พื้ น ฐาน เพื่อ การประกัน คุณภาพภายใน (ตามกฏกระทรวงการประกัน คุณ ภาพ
พ.ศ.๒๕๖๑) ๓ มาตรฐาน ได้แก่ คุณภาพผู้เรียน กระบวนการบริหารและจัดการผู้บริหารสถานศึกษา
และกระบวนการจั ดการเรีย นการสอนที่เน้นผู้ เรียนเป็นส าคัญ ผลการวิเคราะห์จุดเด่น จุดที่ควรพัฒ นา
และระบุแนวทางการพัฒนาสถานศึกษาในอนาคต โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนาเสนอรายงานผลการจัดการศึกษา
ในรอบปี ที่ผ่ านมา เพื่อให้ทราบผลผลิ ตและผลลั พธ์ที่เกิดขึ้นตามแผนปฏิบัติการ และตามระบบประกัน
คุณภาพของสถานศึกษา เพื่อให้สถานศึกษาได้ใช้ประโยชน์ในการปรับปรุงแผนและระบบประเมินคุณภาพ
ภายใน และนาเสนอผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษาต่อหน่วยงานต้นสังกัด และสาธารณชนได้รับทราบและ
รองรับการประกันคุณภาพภายนอกต่อไป
โรงเรียนบ้านโคกสีวิทยาเสริม ขอขอบคุณคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้ปกครอง ชุมชน
คณะครู บุคลากรทางการศึกษาและนั กเรียนทุกคน ที่ให้ความร่วมมือและช่วยกันพัฒนาคุณ ภาพการจัด
การศึกษาของโรงเรียนให้บรรลุเป้าหมายตามที่กาหนดไว้เป็นอย่างดี
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สารบัญ
เรื่อง
คานา
สารบัญ
บทสรุปสาหรับผู้บริหาร (ระดับการศึกษาปฐมวัย)
บทสรุปสาหรับผู้บริหาร (ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน)
ส่วนที่ ๑ ข้อมูลพื้นฐานของสถานศึกษา
ส่วนที่ ๒ รายงานผลการประเมินตนเองตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา(ระดับการศึกษาปฐมวัย)
มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของเด็ก
มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ
มาตรฐานที่ ๓ การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นสาคัญ
ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา(ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน)
มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียน
มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ
มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
ภาคผนวก
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บทสรุปของผู้บริหาร
ข้อมูลพื้นฐาน
ชื่อสถานศึกษา โรงเรียนบ้านโคกสีวิทยาเสริม หมู่ที่ 2 บ้านโคกสี ตาบลโคกสี อาเภอเมืองขอนแก่น
จังหวัดขอนแก่น รหัสไปรษณีย์ 40000
ชื่อผู้บริหารสถานศึกษา นายอภิชาติ ศรีสารคาม โทรศัพท์ 098-1038489
Website : http://koksi.kkzone1.go.th/ , https://www.facebook.com/ouiouis.p
จานวนบุคลากร 14 คน จาแนกเป็น ข้าราชการครู 10 คน ครูอัตราจ้าง 1 คน เจ้าหน้าที่อื่น ๆ 3 คน
จานวนนักเรียน รวม 160 คน จาแนกเป็น ระดับปฐมวัย 59 คน ระดับประถมศึกษา 101 คน
สรุปผลการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา ระดับปฐมวัย
ระดับคุณภาพ.....ดีเลิศ........
มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของเด็ก ผลการประเมิน ระดับ.....ดีเลิศ....
มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ ผลการประเมิน ระดับ.....ดีเลิศ......
มาตรฐานที่ ๓ การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นสาคัญ ผลการประเมิน ระดับ...ดีเลิศ...
โรงเรียนบ้านโคกสีวิทยาเสริม ได้เล็งเห็นความสาคัญของการพัฒนาคุณภาพของเด็กปฐมวัยในทุก
ด้าน โดยกาหนดให้มีโครงการต่างๆในการพัฒนาเด็กปฐมวัยในแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาและแผนปฏิบัติ
การประจ าปี โดยผ่ านการมี ส่ ว นร่ ว มจากทุ กภาคส่ ว น ตลอดจนมี การศึก ษาวิเคราะห์ ข้ อมูล จากผลการ
ปฏิบั ติงานในปี การศึกษาปี ที่ ผ่ านมา ครู มีการวิเคราะห์ ผู้ เรียนเป็นรายบุคคล ครูมีก ารออกแบบการจั ด
ประสบการณ์การเรียนรู้แบบบูรณาการตามหน่วยการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ และจัดประสบการณ์บ้าน
วิทยาศาสตร์น้อย ทาให้เด็ก มีผลการพัฒนาในด้านร่างกาย อารมณ์จิตใจ สังคม และสติปัญญา บรรลุตาม
เป้าหมายที่สถานศึกษากาหนด ทาให้การพัฒนาด้านร่างกาย เด็กมีน้าหนัก ส่วนสูงตามเกณฑ์มาตรฐาน มีการ
เคลื่อนไหวร่างกายคล่องแคล่ว มีการทรงตัวได้ดี ใช้มือและตาประสานสัมพันธ์ได้ดี มีทักษะในการดูแลรักษา
สุขภาพอนามัยส่วนตนและสามารถปฏิบัติจนเป็นนิสัย ปฏิบัติตนตามข้อตกลงเกี่ยวกับความปลอดภัย หลีกเลี่ยง
สภาวะที่เสี่ยงต่อโรค สิ่งเสพติดและสถานการณ์ที่เสี่ยงอันตรายต่างๆ การพัฒนาด้านอารมณ์ จิตใจ เด็กร่าเริง
แจ่มใส แสดงอารมณ์ความรู้สึกได้เหมาะสม ยอมรับและพอใจในความสามารถของตนเองและผู้อื่น มีจิตสานึกและ
ค่านิยมที่ดีงาม เด็กกล้าพูดกล้าแสดงออก รู้จักช่วยเหลือแบ่งปัน และรู้หน้าที่ความรับผิดชอบของตนเอง การพัฒนา
ด้านสั งคม เด็กสามารถปฏิ บั ติกิจวัตรประจ าวันละข้อตกลงของห้ องได้ เด็กมีวินั ยในตนเอง มีมารยาทตาม
วัฒนธรรมไทย การไหว้ การยิ้ม การทักทายเป็นต้น เล่นและทางานร่วมกับผู้อื่นได้ โดยปราศจากการใช้ความรุนแรง
รู้จักอดทน รอคอย เข้าแถวตามลาดับก่อนหลัง มีความสามัคคี ความซื่อสัตย์ มีจิตอาสารู้จักช่วยเหลือและแบ่งปัน
การพัฒนาด้านสติปัญญา เด็กสามารถสนทนาโต้ตอบและเล่าเรื่องให้ผู้อื่นเข้าใจได้ สามารถตั้งคาถามในสิ่งที่ตนเอง
สนใจหรือสงสัยได้อย่างเหมาะสมกับวัย เด็กมีความสามารถในการคิดแก้ปัญหาและสามารถตัดสินใจในเรื่องง่าย ๆ
ได้และเด็กสามารถใช้เทคโนโลยี แว่นขยาย แม่เหล็ก เป็นเครื่องมือในการเรียนรู้และแสวงหาความรู้ได้ด้วยตนเอง
ด้านกระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา พบว่า ผู้บริหารสถานศึกษา มีความ
เข้าใจปรัชญา แนวคิด หลักการจัดการศึกษาปฐมวัย และหลักสูตรสถานศึกษาที่ครอบคลุมทั้ง 4 ด้านและ
สอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่น โดยมีแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาเป็นเครื่องมือกาหนดทิศทางการพัฒนาและ
อาศัยหลักการมีส่วนร่วมจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย มีการจัดครูให้เหมาะสมกับภารกิจการเรียนการสอนให้
เพียงพอกับชั้นเรียน และมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับเด็กและครอบครัว ส่งเสริมและพัฒนาครูให้มีความรู้ความสามารถ

๒
และทักษะในการจัดประสบการณ์และการประเมินพัฒนาการเด็กเป็นรายบุคคล สถานศึกษาอานวยความสะดวก
จัดหาสื่อวัสดุ อุปกรณ์ เพื่อสนับสนุนการจัดประสบการณ์ที่พอเพียง และนอกจากนั้นสถานศึกษามีการประเมินผล
และตรวจสอบติดตามคุณภาพภายในสถานศึกษาอย่างต่อเนื่อง โดยการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองและผู้เกี่ยวข้อง
ทุกฝ่าย ตลอดจนมีการรายงานและเผยแพร่ผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้ผู้ปกครองและสาธารณชนได้รับทราบ
ด้านการจั ดประสบการณ์ที่เน้ น เด็กเป็น ส าคัญ พบว่า ครูมีแ ผนการพัฒ นาตนเองเพื่ อกาหนด
เป้าหมายในการพัฒนาการจัดประสบการณ์ ครูมีความรู้ ความเข้าใจในกระบวนการจัดประสบการณ์ให้เด็กมี
พั ฒ นาการทุ กด้ านอย่ า งสมดุล เต็ มตามศั กยภาพ ครูมี การวางแผนการจัด ประสบการณ์อ ย่า งเป็ นระบบ
ครูรู้จักเด็กเป็นรายบุคคลและสร้างโอกาสให้เด็กได้รับประสบการณ์โดยตรง ด้วยการเล่นและปฏิบัติอย่างมี
ความสุข โดยจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมเด็กครบทุกด้าน ทั้งด้านร่างกาย ด้านอารมณ์ ด้านสังคม และด้าน
สติปัญญา โดยไม่มุ่งเน้นการพัฒนาด้านใดด้านหนึ่งเพียงด้านเดียว ครูจัดห้องเรียนให้สะอาด มีอากาศถ่ายเท
มีความปลอดภัย มีพื้นที่แสดงผลงานเด็กและพื้นที่จัดกิจกรรมที่เหมาะสม ครูให้เด็กได้มีส่วนร่วมในการ
จัดประสบการณ์ ครูประเมินพัฒนาการเด็กจากกิจกรรมและกิจวัตรประจาวันด้วยเครื่องมือและวิธีการที่
หลากหลาย การประเมินพัฒนาการเด็กให้ผู้ปกครองมีส่วนร่วมและแลกเปลี่ยนการเรียนรู้ร่วมกัน
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สรุปผลการประเมินคุณภาพการตามมาตรฐานการศึกษา ระดับ การศึกษาขั้นพื้นฐาน
ระดับคุณภาพ......ดี.......
มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียน ผลการประเมิน ระดับ.....ดี.......
มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ ผลการประเมิน ระดับ.....ดีเลิศ......
มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
ผลการประเมิน ระดับ ...ดีเลิศ....
โรงเรียนบ้านโคกสีวิทยาเสริม มีการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและบริหารงานวิชาการ มีการ
ปรับปรุงหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานที่สอดคล้องกับความต้องการของชุมชน มีการพัฒนาการจัดการเรียนการสอน
โดยเน้นกระบวนการแบบ Active Learning เน้นให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมกับการเรียนรู้ผ่านการปฏิบัติที่หลากหลาย
รูปแบบ ทาให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการ 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
พื้นฐานและผู้ปกครองนักเรียน ที่สอดคล้องกับบริบทท้องถิ่น มีการกาหนดค่าเป้าหมายในการพัฒนาที่ชัดเจน
มีการจัดระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษาตามมาตรฐานของสถานศึกษา มีการบริหารแบบมีส่วน
ร่วม โรงเรียนมีการจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม จากการจัดกิจกรรมส่งผลให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะอัน
พึงประสงค์ผ่านเกณฑ์ที่สถานศึกษากาหนด นักเรียนมีน้าหนัก ส่วนสูง มีสมรรถภาพทางกายผ่านเกณฑ์สถานศึกษา
กาหนด ผู้เรียนมีทักษะพื้นฐานในการประกอบอาชีพ รักการทางาน
ด้านกระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา พบว่า ผู้บริหารสถานศึกษาเป็นผู้มี
วิสัยทัศน์และมีภาวะผู้นา โดยกาหนดแนวทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามหลักศาสตร์พระราชาการพัฒนา
อย่างยั่งยืน(เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา) มีการจัดระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษาได้ตามมาตรฐานของ
สถานศึกษา มีการบริหารแบบมีส่วนร่วม ทาให้สถานศึกษาได้รับความร่วมมือจากนักเรียน ครู ผู้ปกครอง ชุมชน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน คณะกรรมการพัฒนาโรงเรียน ตลอดจนผู้เกี่ยวข้องอื่น ๆ และเปิดโอกาสให้
ทุกฝ่ายได้แสดงความคิดเห็นและประเมินผลความพึงพอใจในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา เพื่อพัฒนาคุณภาพ
ผู้เรียนอย่างรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษาในทุกกลุ่มเป้าหมาย นอกจากนี้สถานศึกษายังมีการพัฒนาครูและ
บุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางด้านวิชาชีพ โดยส่งเสริมให้เข้ารับการอบรมในสาขาที่สอนเพื่อพัฒนางานอย่าง
ต่อเนื่อง ทั้งการอบรมจากหน่วยงานต้นสังกัดและการอบรมออนไลน์
ด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ พบว่า สถานศึกษามีการส่งเสริมให้
ครู จั ดทาแผนพัฒ นาตนเอง เพื่อกาหนดแนวทางการพัฒ นาการเรียนการสอนเพื่อพัฒ นาคุณภาพผู้ เรียน
ครูมีความรู้ ความเข้าใจในกระบวนการจัดการเรียนรู้ตามมาตรฐานและตัวชี้วัดของหลักสูตร สถานศึกษามี
การส่งเสริมให้ครูพัฒนาการจัดการเรี ยนการสอนแบบ Active Learning ที่เน้นให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมกับการ
เรียนรู้ผ่านการปฏิบัติ นอกจากนี้ยังส่งเสริมให้ครูใช้นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ด้วยวิธีแบบเปิด (Open Approach)
และการศึกษาชั้นเรียน (Lesson Study) มีการพัฒนาระบบนิเทศภายในและใช้กระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้
ทางวิชาชีพ (PLC) ทาให้ครูจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ส่งผลให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนผ่านเกณฑ์มาตรฐานตามหลักสูตรและมีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
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๔
ส่วนที่ ๑
ข้อมูลพื้นฐานของสถานศึกษา
๑.ข้อมูลทั่วไป
๑.๑ ชื่อ สถานศึกษา โรงเรียนบ้านโคกสีวิทยาเสริม
ที่ตั้ง เลขที่............-.............หมู่ที่.........๒...........ตาบล..............โคกสี....................
อาเภอ.....เมืองขอนแก่น...........จังหวัดขอนแก่น รหัสไปรษณีย์.....๔๐๐๐๐.....……
พื้นที่ทั้งหมด ……14 ไร่ 2 งาน …….
โทรศัพท์…....098 103 8489....................โทรสาร ..............………….-.............................
e-mail ……apichat521@gmaill.com…. Website : http://koksi.kkzone1.go.th/
๑.๒ ชื่อผู้อานวยการโรงเรียน นายอภิชาติ ศรีสารคาม อายุ......๔๘......ปี
โทรศัพท์…..098 103 8489.......
วุฒิการศึกษาสูงสุด ค.ม. บริหารการศึกษา
ดารงตาแหน่งผู้บริหารโรงเรียนนี้เมื่อ 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
ระดับชั้น/คะแนนที่ได้

มาตรฐาน

อ.1
(16)

อ.2

อ.3

(18)

(25)

จานวน
คน

ร้อยละ

59

100

ระดับคุณภาพ

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพเด็ก
1.1 มีการพัฒนาด้านร่างกาย แข็งแรง มีสขุ นิสัยที่ดี และดูแลความปลอดภัยของตนเองได้ได้ระดับ 3 ขึ้นไป
1.1.1 ร้อยละ 80 มีน้าหนักและส่วนสูงตาม
(13) (15)
(20)
48
81.35
เกณฑ์
81.25 83.33 80.00
1.1.2 ร้อยละ 80 มีสุขภาพอนามัย สุขนิสัย (16) (18)
(2)
59
100
ที่ดี
100 100
100
1.1.3 ร้อยละ 80 รักษาความปลอดภัยของ
ตนเองและผู้อื่นหลีกเลี่ยงภาวะที่เสี่ยงต่อโรค สิ่ง
(16) (18)
(25)
59
100
เสพติดและระวังภัยจากบุคคล สิ่งแวดล้อมและ
100 100
100
สถานการณ์ที่เสีย่ งอันตราย
1.1.4 ร้อยละ 80 เคลื่อนไหวร่างกายได้อย่า
(16) (18)
(25)
59
100
คล่องแคล่ว ประสานสัมพันธ์และทรงตัวได้
100 100
100
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๕
ระดับชั้น/คะแนนที่ได้
มาตรฐาน

จานวน
คน

ร้อย
ละ

ระดับ
คุณภาพ

อ.1
อ.2
อ.3
59
100
(16)
(18)
(25)
1.1.5 ร้อยละ 80 ใช้มือ – ตา ประสาน
(15)
(16)
(25)
59
100 ยอดเยี่ยม
สัมพันธ์กัน
93.50 94.40 100
1.2 มีการพัฒนาด้านอารมณ์ จิตใจ ควบคุม และแสดงอออกทางอารมณ์ได้ ได้ระดับ 3 ขึ้นไป
1.2.1 ร้อยละ 80 แสดงออกทางอารมณ์ได้
(16) (18)
(25)
59
100 ยอดเยี่ยม
อย่างเหมาะสม
100 100
100
1.2.2 ร้อยละ 80 มีความรู้สกึ ที่ดีต่อตนเอง
(16) (18)
(25)
และผู้อื่น ยอมรับและพอใจในความสามารถและ
59
100 ยอดเยี่ยม
100 100
100
ผลงานของตนเองและผู้อื่น
1.2.3 ร้อยละ 80 สนใจมีความสุขและ
(16) (18)
(25)
แสดงออกผ่านงานศิลปะ ดนตรีและการ
59
100 ยอดเยี่ยม
100 100
100
เคลื่อนไหว
1.2.4 ร้อยละ 80 ความซื่อสัตย์สุจริต
(16) (18)
(25)
59
100 ยอดเยี่ยม
100 100
100
1.2.5 ร้อยละ 80 มีความเมตตา กรุณา มี
(16) (18)
(25)
59
100 ยอดเยี่ยม
น้าใจและช่วยเหลือแบ่งปัน
100 100
100
1.2.6 ร้อยละ 80 มีความเห็นอกเห็นใจผู้อื่น
(16) (18)
(25)
59
100 ยอดเยี่ยม
100 100
100
1.2.7 ร้อยละ 80 มีความรับผิดชอบ
(16) (18)
(25)
59
100 ยอดเยี่ยม
100 100
100
1.3 มีการพัฒนาการด้านสังคม ช่วยแหลือตนเอง และเป็นสมาชิกที่ดีของสังคมได้ระดับ 3 ขึ้นไป
1.3.1 ร้อยละ 80 ช่วยเหลือตนเองในการ
(14) (18)
(25)
57 96.61 ยอดเยี่ยม
ปฏิบัติกิจวัตรประจาวัน
87.50 100
100
1.3.2 ร้อยละ 80 มีวินัยในตนเอง
(16) (18)
(25)
59
100 ยอดเยี่ยม
100 100
100
1.3.3 ร้อยละ 80 ประหยัดและพอเพียง
(16) (18)
(25)
59
100 ยอดเยี่ยม
100 100
100
1.3.4 ร้อยละ 80 ดูแลรักษาธรรมชาติและ
(16) (18)
(25)
59
100 ยอดเยี่ยม
สิ่งแวดล้อม
100 100
100
1.3.5 ร้อยละ 80 มีมารยาทตามวัฒนธรรม
(16) (18)
(25)
59
100 ยอดเยี่ยม
ไทยและรักความเป็นไทย
100 100
100
1.3.6 ร้อยละ 80 ยอมรับความเหมือนและ
(16) (18)
(25)
59
100 ยอดเยี่ยม
ความแตกต่างระหว่างบุคคล
100 100
100
1.3.7 ร้อยละ 80 มีปฏิสมั พันธ์ที่ดีกับผู้อื่น
(16) (18)
(25)
59
100 ยอดเยี่ยม
100 100
100
1.3.8 ร้อยละ 80 ปฏิบัติตนเบื้องต้นในการ
(16) (18)
(25)
59
100 ยอดเยี่ยม
เป็นสมาชิกที่ดีของสังคม
100 100
100
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๖

มาตรฐาน

ระดับชั้น/คะแนนที่ได้

จานวน
คน

ร้อยละ

อ.1
อ.2
อ.3
59
100
(16)
(18)
(25)
1.4 มีพัฒนาการด้านสติปัญญา สื่อสารได้ มีทักษะการคิดพื้นฐานและแสวงหาความรู้ได้ได้ระดับ 3 ขึ้นไป
1.4.1 ร้อยละ 80 สนทนาโต้ตอบและเล่า
(16) (16)
(20)
52
88.13
เรื่องให้ผู้อื่นเข้าใจ
100 86.50 80.00
1.4.2 ร้อยละ 80 อ่านเขียนภาพและ
(14) (16)
(20)
50
84.74
สัญลักษณ์ได้
87.50 86.50 80.00
1.4.3 ร้อยละ 80 มีความสามารถในการคิด
(15) (17)
(20)
52
88.13
รวบยอด
93.75 91.60 80.00
1.4.4 ร้อยละ 80 มีความสามารถในการคิด
(12) (17)
(20)
49
83.05
เชิงเหตุผล
75.00 91.76 80.00
1.4.5 ร้อยละ 80 มีความสามารถในการคิด
(12) (16)
(20)
48
81.35
แก้ปัญหาและตัดสินใจ
75.00 89.13 80.00
1.4.6 ร้อยละ 80 ทางานศิลปะตาม
(14) (16)
(20)
50
84.74
จินตนาการและความคิดสร้างสรรค์
87.75 83.87 80.00
1.4.7 ร้อยละ 80 แสดงท่าทาง/เคลื่อนไหว
(16) (16)
(20)
52
88.13
ตามจินตนาอย่างสร้างสรรค์
100 89.13 80.00
1.4.8 ร้อยละ 80 มีเจตคติทดี่ ีต่อการเรียนรู้
(14) (16)
(20)
50
84.74
87.50 89.13 80.00
1.4.9 ร้อยละ 80 มีความสามารถในการ
(15) (17)
(20)
52
88.13
แสวงหาความรู้
93.75 94.74 80.00
สรุปผลการประเมินมาตรฐานที่ 1
ระดับคุณภาพ ดีเลิศ
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ระดับ
คุณภาพ

ดีเลิศ
ดีเลิศ
ดีเลิศ
ดีเลิศ
ดีเลิศ
ดีเลิศ
ดีเลิศ
ดีเลิศ
ดีเลิศ
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๗
มาตรฐาน

คะแนนที่ได้

ระดับคุณภาพ

มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ
2.1 หลักสูตรครอบคลุมพัฒนาการทั้ง 4 ด้าน สอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่น ระดับคุณภาพ ดีเลิศ
2.1.1 มีหลักสูตรสถานศึกษาที่ยืดหยุ่นและสอดคล้องกับการศึกษาปฐมวัยและ
4
ดีเลิศ
บริบทของท้องถิ่น
2.1.2 สถานศึก ษาออกแบบจัดประสบการณ์ที่เตรีย มความพร้อมและไม่เร่งรัด
4
ดีเลิศ
วิชาการ
2.1.3 สถานศึกษาออกแบบการจัดประสบการณ์ที่เน้นการเรียนรู้ผ่านการเล่น และ
4
ดีเลิศ
การลงมือปฏิบัติ (Active learning)
2.1.4 ออกแบบการจั ด ประสบการณ์ ที่ ต อบสนองความต้ อ งการและความ
แตกต่างของเด็กปกติและกลุ่มเป้าหมายเฉพาะที่สอดคล้องกับวิถีชีวิตของครอบครัว
4
ดีเลิศ
ชุมชนและท้องถิ่น
2.1.5 มีการประเมิน ตรวจสอบ และปรับปรุง / พัฒนาหลักสูตรอย่างต่อเนื่อง
4
ดีเลิศ
2.2 จัดครูให้เพียงพอกับชัน้ เรียน ระดับคุณภาพ ดีเลิศ
2.2.1 สถานศึกษามีการจัดหาครูให้เพียงพอและเหมาะสมกับชั้นเรียน
4
ดีเลิศ
2.3 ส่งเสริมให้ครูมีความเชี่ยวชาญด้านกาการจัดประสบการณ์ ระดับคุณภาพ ดีเลิศ
2.3.1 มีการพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถในการวิเคราะห์และ
4
ดีเลิศ
ออกแบบหลักสูตรสถานศึกษา
2.3.2 ส่งเสริมครูให้มีทักษะในการจัดประสบการณ์และการประเมินพัฒนาการเด็ก
4
ดีเลิศ
2.3.3 ส่งเสริมให้ครูมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับเด็กและครอบครัว
4
ดีเลิศ
2.4 จัดสภาพแวดล้อมและสื่อเพื่อการเรียนรู้ อย่างปลอดภัย และเพียงพอ ระดับคุณภาพ ดีเลิศ
2.4.1 สถานศึ ก ษามี ก ารจั ด สภาพแวดล้ อ มภายในและภายนอกห้ อ งเรี ย นที่
4
ดีเลิศ
คานึงถึงความปลอดภัยและมีสื่อเพื่อการเรียนรู้อย่างเพียงพอและหลากหลาย
2.4.2 จัดให้มีมุมประสบการณ์หลากหลาย มีสื่อการเรียนรู้ ที่ปลอดภัยและ
เพียงพอ เช่น ของเล่น หนังสือนิทาน สื่อจากธรรมชาติ สื่อสาหรับเด็กมุดลอด ปีนป่าย
4
ดีเลิศ
สื่อเทคโนโลยีการสืบเสาะหาความรู้
2.5 ให้บริการสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนรู้เพื่อสนับสนุนการจัดประสบการณ์ ระดับคุณภาพ ดีเลิศ
2.5.1 อานวยความสะดวกและให้บริการสื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ วัสดุ อุปกรณ์
4
ดีเลิศ
และสื่อการเรียนรู้
2.5.2 พั ฒ นาครู ใ ห้ มี ค วามรู้ ค วามสามารถในการผลิ ต และใช้ สื่ อ ในการจั ด
4
ดีเลิศ
ประสบการณ์
2.6 มีระบบบริหารคุณภาพที่เปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วม ระดับคุณภาพ ดีเลิศ
2.6.1 สถานศึกษากาหนดมาตรฐานสถานศึกษาของสถานศึกษาที่สอดคล้องกับ
4
ดีเลิศ
มาตรฐานการศึกษาปฐมและอัตลักษณ์ที่สถานศึกษากาหนด
2.6.2 สถานศึกษามีการจัดทาแผนพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษาที่สอดรับกับ
4
ดีเลิศ
มาตรฐานที่สถานศึกษากาหนด
2.6.3 สถานศึกษามีการประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพภายในสถานศึกษา
4
ดีเลิศ
2.6.4 สถานศึก ษาจั ดทารายงานผลการประเมินตนเองประจาปี นาผลประเมินไป
ปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา
2.6.5 สถานศึกษามีระบบจัดการคุณภาพของสถานศึกษาโดยเปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้อง
ทุกฝ่ายมีส่วนร่วม

สรุปผลการประเมินมาตรฐานที่ 2
 รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา

4

ดีเลิศ

4

ดีเลิศ

ระดับคุณภาพ ดีเลิศ
สานักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑ 

๘
มาตรฐาน

คะแนนที่ได้

ระดับคุณภาพ

มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นเด็กเป็นสาคัญ
3.1 ครูจัดประสบการณ์ที่ส่งเสริมให้เด็กมีการพัฒนาการทุกด้านอย่างสมดุลเต็มศักยภาพ ระดับคุณภาพ ดีเลิศ
3.1.1 ครูร้อยละ 100 มีการวิเคราะห์ข้อมูลเด็กเป็นรายบุคคล
3.1.2 ครู ร้ อ ยละ 100 จั ด ท าแผนและใช้ แ ผนการจั ด ประสบการณ์ จ ากการ
วิเคราะห์มาตรฐานคุณลักษณะที่พึงประสงค์ในหลักสูตรสถานศึกษา
3.1.3 ครูร้อยละ 100 จัดกิจกรรมที่ส่งเสริมพัฒนาการเด็กครบทุกด้าน ทั้งด้าน
ร่างกาย ด้านอารมณ์จิตใจ ด้านสังคม และด้านสติปัญญา โดยไม่มุ่งเน้นการพัฒนาด้าน
ใดด้านหนึ่งเพียงด้านเดียว

4

ดีเลิศ

4

ดีเลิศ

4

ดีเลิศ

3.2 สร้างโอกาสให้เด็กได้รับประสบการณ์ตรง เล่นและปฏิบัติอย่างมีความสุข ระดับคุณภาพ ดีเลิศ
3.2.1 ครูร้อยละ 100 จัดประสบการณ์ที่เชื่อมโยงกับประสบการณ์เดิม
3.2.2 ครูร้อยละ 100 ให้เด็ก มีโอกาสเลือกทากิ จ กรรมอย่างอิสระ ตามความ
ต้องการความสนใจ ความสามารถ ตอบสนองต่อวิธีการเรียนรู้ของเด็กเป็นรายบุคคล
หลากหลายรูปแบบจากแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย
3.2.3 ครูร้อยละ 100 เด็กได้เลือกเล่น เรียนรู้ลงมือ กระทา และสร้างองค์ความรู้
ด้วยตนเอง

4

ดีเลิศ

4

ดีเลิศ

4

ดีเลิศ

3.3 จัดบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้ใช้สื่อเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับวัย ระดับคุณภาพ ดีเลิศ
3.3.1 ครูร้อยละ 100 จัดบรรยากาศและสภาพแวดล้อมในห้องเรียนได้สะอาด
ปลอดภัย และอากาศถ่ายเทสะดวก
3.3.2 ครู ร้ อ ยละ 100 จั ด ให้ มี พื้ น ที่ แ สดงผลงานเด็ ก พื้ น ที่ ส าหรั บ มุ ม
ประสบการณ์และการจัดกิจกรรม
3.3.3 ครูร้อยละ 100 จัดให้เด็กมีส่วนร่วมในการจัดภาพแวดล้อมในห้องเรีย น
เช่น ป้ายนิเทศ การดูแลต้นไม้ เป็นต้น
3.3.4 ครูร้อยละ 100 ใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับช่วงอายุ ระยะความ
สนใจ และวิถีการเรียนรู้ของเด็ก เช่น กล้องดิจิตอล คอมพิวเตอร์ สาหรับการเรียนรู้
กลุ่มย่อย สื่อของเล่นที่กระตุ้นให้คิดและหาคาตอบ เป็นต้น

4

ดีเลิศ

4

ดีเลิศ

4

ดีเลิศ

4

ดีเลิศ

3.4 ประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริงแลละนาผลประเมินพัฒนาการเด็กไปปรับปรุงการจัดประสบการณ์และ
พัฒนาเด็กระดับคุณภาพ ดีเลิศ
3.4.1 ครูร้อยละ 100 ประเมินพัฒนาการเด็กจากกิจกรรมและกิจวัตรประจาวัน
ด้วยเครื่องมือและวิธีการที่หลากหลาย
3.4.2 ครูร้อยละ 100 วิเคราะห์ผลการประเมินพัฒนาการเด็กโดยผู้ปกครองและ
ผู้เกี่ยวข้องมีส่วนร่วม
3.4.3 ครูร้อยละ 100 นาผลการประเมินที่ ได้ไปพัฒนาคุณ ภาพเด็ก อย่างเป็ น
ระบบและต่อเนื่อง
3.4.4 ครูร้อยละ 100 นาผลการประเมินแลกเปลี่ยนเรียนรู้โดยใช้กระบวนการ
ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ

สรุปผลการประเมินมาตรฐานที่ 3

 รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา

4

ดีเลิศ

4

ดีเลิศ

4

ดีเลิศ

4

ดีเลิศ

ระดับคุณภาพ ดีเลิศ

สานักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑ 

๙
๑.๗ ผลการประเมินตามกลุ่มสาระการเรียนรู้
ข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับสถานศึกษา
1) ร้อยละของผูเ้ รียนทีม่ ีเกรดเฉลีย่ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน แต่ละรายวิชาระดับ 3 ขึ้นไป (ป. 1-6)
(1) ภาษาไทย
(2) คณิตศาสตร์
(3) วิทยาศาสตร์
(4) สังคมศึกษา
(5) ประวัติศาสตร์
(6) สุขศึกษา
(7) ศิลปะ ดนตรี
(8) การงานอาชีพ
(9) ภาษาอังกฤษ
(10) ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
เฉลี่ย

81.19
71.29
80.20
87.13
79.21
92.08
96.04
93.07
72.28
73.27
82.57

ข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับสถานศึกษา
กลุ่มสาระการเรียนรู้

ค่าร้อยละ
ผลต่างระดับโรงเรียนกับระดับต่าง ๆ ปี 2563

ระดับโรงเรียน
ปี 2562

ปี 256๓

ผลต่าง

ระดับ สพฐ.

ผลต่าง

ระดับประเทศ

ผลต่าง

๒) ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับขั้นพื้นฐาน O-NET ปีการศึกษา 2563 (เนื่องจากสถานการณ์โควิดสถานศึกษาจึง
ดาเนินการทดสอบโดยสถานศึกษา ใช้แบบทดสอบ ปีการศึกษา 2562)
ภาษาไทย
47.54 56.93 9.39
47.95
8.98
คณิตศาสตร์
41.54 48.00 6.46
31.60
16.40
วิทยาศาสตร์
43.40 57.30 13.90
34.30
13.00
ภาษาอังกฤษ
35.77 55.22 19.45
30.86
24.34
ค่าเฉลี่ยรวม
42.06 54.36 12.30
36.17
18.19
3) ผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (Reading Test : RT)
การอ่านออกเสียง
81.88 ๘๓.๘๘ 2.00
๗๔.๑๓
9.75
การอ่านรู้เรื่อง
80.70 ๗๕.๑๗ - 5.53
๗๒.๒๓
2.94
ค่าเฉลี่ยรวม
81.29 ๗๙.๕๒ - 1.77
๗๓.๒๐
6.32
4) ผลการประเมินการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (National Test : NT)
ด้านคณิตศาสตร์
49.80 42.66 - 7.14
40.47
2.19
ด้านภาษาไทย
46.10 58.20 12.10
47.46
10.74
ค่าเฉลี่ยรวม
47.95 50.43 2.48
43.97
6.47

 รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา

49.07
32.90
35.55
34.42
37.98

7.86
15.10
11.75
20.80
16.38

๗๔.๑๔
๗๑.๘๖
๗๓.๐๒

9.74
3.31
6.50

41.30
47.76
44.53

1.36
10.44
5.90

สานักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑ 

๑๐
ระดับชั้น/คะแนนที่ได้
มาตรฐาน
ป.1
ป.2
ป.3
ป.4
ป.5
17
17
14
19
17
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพผู้เรียน ระดับคุณภาพ ดี
1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน ระดับคุณภาพ ดี

ป.6
17

1) ร้อยละมีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสารและการคิดคานวณ ระดับคุณภาพ ดี
1.1 นั ก เรี ย นร้ อ ยละ 65
มี ค วามสามารถในการอ่ า น
(15)
(11)
(14)
(15)
(13)
การเขี ย นภาษาไทย อยู่ ใ น (14)
ร ะ ดั บ ดี ต า ม เ ก ณ ฑ์ ก า ร 82.35 88.24 78.57 73.68 88.24 76.47
ประเมินของสถานศึกษา

จานวน เฉลี่ย
คน ร้อยละ
101 100

ระดับ
คุณภาพ

82

81.19

(4)
ดีเลิศ

1.2 นักเรียนร้อยละ 65 ผ่าน
การประเมินสมรรถนะสาคั ญ (14)
ของผู้เรียน ด้านความสามารถ 82.35
ในการสื่อสาร ในระดับดี

(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
มี ค วามสามารถการสื่ อ สาร (14)
การน าเสนอผลงานได้ ต าม 82.35
เกณฑ์ของสถานศึกษา

(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 (10)
ภาษาอั งกฤษ ได้ ต ามเกณฑ์ 58.82
ของสถานศึกษา

(15)
88.24

(11)
78.57

(12)
63.16

(13)
76.47

(12)
70.59

73

72.28

(12)
70.58

(18)
85.71

77

78.57

1.5 นั ก เ รี ย น ร้ อ ย ล ะ 65
มี ค วามสามารถในการคิ ด
(14)
(11)
(10)
(12)
ค านวณ อยู่ ใ นระดั บ ดี ตาม
82.35 91.66 66.66 75.00
เ ก ณ ฑ์ ก า ร ป ร ะ เ มิ น ข อ ง
สถานศึกษา
2) ร้อยละมีความสามารถในการวิเคราะห์และคิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย
2.1 นั ก เ รี ย น ร้ อ ย ล ะ 65
(14)
(11)
(10)
(12)
ผ่ า นการประเมิ น การอ่ า น
82.35 91.66 66.66 75.00
คิดวิเคราะห์ อยู่ในระดับ ดี
2.2 นั ก เ รี ย น ร้ อ ย ล ะ 65
(14)
(11)
(10)
(12)
มี ก ารอภิ ป รายแลกเปลี่ ย น
82.35 91.66 66.66 75.00
ความคิดเห็น
2.3 นั ก เ รี ย น ร้ อ ย ล ะ 65 (14)
(11)
(10)
(12)
มีการแก้ปัญหาอย่างมีเหตุผล 82.35 91.66 66.66 75.00
3) ร้อยละมีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม ระดับคุณภาพ ดี
 รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา

(3)
ดี

(3)
ดี

แลกเปลีย่ นความคิดเห็นและแก้ปัญหา ระดับคุณภาพ ดี
(12)
70.58

(18)
85.71

77

78.57

(3)
ดี

(12)
70.58

(18)
85.71

77

78.57

(3)
ดี

(12)
70.58

(18)
85.71

77

78.57

(3)
ดี

สานักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑ 

๑๑
มาตรฐาน

ป.1
17

ระดับชั้น/คะแนนที่ได้
ป.2
ป.3
ป.4
ป.5
17
14
19
17

3.1 นั ก เรี ย นร้ อ ยละ 65
มีความสามารถในการรวบรวม (11)
(9)
(10)
(11)
(12)
ความรู้ ไ ด้ ทั้ ง ตั ว เองและการ 64.70 66.66 66.66 68.75 70.58
ทางานเป็นทีม
3.2 นั ก เรี ย นร้ อ ยละ 65 มี
ผลงานจากการท าโครงงาน/
โครงการ / สิ่ ง ประดิ ษ ฐ์ /
(11)
(9)
(10)
(11)
(12)
ชิ้นงาน/ผลผลิต และสามารถ
64.70 66.66 66.66 68.75 70.58
อธิ บ า ย ห ลั กกา ร แ นวคิ ด
ขั้นตอนการทางาน และปัญหา
อุปสรรคของการทางานได้
4) ร้อยละมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร ระดับคุณภาพ
4.1 นั ก เ รี ย น ร้ อ ย ล ะ 70
มีค วามสามารถในการสื บ ค้ น
ข้ อ มู ล จ า ก อิ น เ ต อ ร์ เ น็ ต
(14)
(10)
(10)
(12)
(12)
และสรุปความรู้ได้ด้วยตนเอง
82.35 83.33 66.66 75.00 70.58
และอ้ า งอิ ง แหล่ ง ข้ อ มู ล ที่ ไ ด้
จากการสืบค้นทางเทคโนโลยี
สารสนเทศ
4.2 นั ก เ รี ย น ร้ อ ย ล ะ 70
มี ค วามสามารถในการน า
เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
(14)
(10)
(10)
(12)
(12)
สื่อสารเพื่อพัฒ นาตนเองและ
82.35 83.33 66.66 75.00 70.58
สั ง คมในด้ า นการเรี ย นรู้ ก าร
สื่ อ ส าร กา ร ท างา นอย่ า ง
สร้างสรรค์ และมีคุณธรรม

ป.6
17

จานวน เฉลี่ย
คน ร้อยละ มาตรฐาน
101 100

(15)
71.42

68

69.38

(3)
ดี

(15)
71.42

68

69.38

(3)
ดี

(18)
85.71

76

77.55

(3)
ดี

(18)
85.71

76

77.55

(3)
ดี

ดี

5) ร้อยละมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา ระดับคุณภาพ ดี
5.1 ผลสั ม ฤทธิ์ ท างการ
เรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา (14)
8 สาระการเรี ย นรู้ เ กรด 3 82.35
ขึ้นไป
5.1.1 นั ก เรี ย นร้ อ ยละ 65
มี ผ ลการเรี ย นกลุ่ ม สาระการ (14)
เรียนรู้ภาษาไทย ระดับ 3 ขึ้น 82.35
ไป
5.1.2 นักเรียนร้อยละ 65 มีผล
การเรี ย นกลุ่ ม สาระการเรี ย นรู้
คณิตศาสตร์ ระดับ 3 ขึ้นไป

(14)
82.35

(12)
100

(10)
66.66

(12)
75.00

(12)
70.58

(18)
85.71

78

79.59

(3)
ดีเลิศ

(15)
88.24

(11)
78.57

(14)
73.68

(15)
88.24

(13)
76.47

82

81.19

(4)
ดีเลิศ

(15)
88.24

(10)
71.43

(10)
52.63

(12)
70.59

(11)
64.71

72

71.29

(3)
ดี

 รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา

สานักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑ 

๑๒
มาตรฐาน

ป.1
17

5.1.3 นั ก เรี ย นร้ อ ยละ 65
มี ผ ลการเรี ย นกลุ่ ม สาระการ (13)
เรีย นรู้วิ ทยาศาสตร์ ระดั บ 3 76.47
ขึ้นไป
5.1.4 นั ก เรี ย นร้ อ ยละ 70
มี ผ ลการเรี ย นกลุ่ ม สาระการ (17)
เรี ย นรู้ สั ง คมศึ ก ษา ระดั บ 3 100
ขึ้นไป
5.1.5 นั ก เรี ย นร้ อ ยละ 70
(17)
มี ผ ลการเรี ย นกลุ่ ม สาระการ
100
เรียนรู้ศิลปะ ระดับ 3 ขึ้นไป
5.1.6 นั ก เรี ย นร้ อ ยละ 70
มี ผ ลการเรี ย นกลุ่ ม สาระการ (17)
เรี ย นรู้ สุ ข ศึ ก ษา พลศึ ก ษา 100
ระดับ 3 ขึ้นไป
5.1.7 นั ก เรี ย นร้ อ ยละ 70
มี ผ ลการเรี ย นกลุ่ ม สาระการ (14)
เรี ย นรู้ ก ารงานอาชี พ และ 82.35
เทคโนโลยี ระดับ 3 ขึ้นไป
5.1.8 นั ก เรี ย นร้ อ ยละ 60
มี ผ ลการเรี ย นกลุ่ ม สาระการ (10)
เรี ย นรู้ ภ าษาต่ า งประเทศ 58.82
(ภาษาอังกฤษ) ระดับ 3 ขึ้นไป

ระดับชั้น/คะแนนที่ได้
ป.2
ป.3
ป.4
ป.5
17
14
19
17

ป.6
17

จานวน เฉลี่ย
คน ร้อยละ มาตรฐาน
101 100

(16)
94.21

(13)
92.86

(13)
68.42

(13)
76.47

(13)
76.47

81

80.20

(4)
ดีเลิศ

(14)
82.35

(14)
100

(13)
68.42

(17)
100

(13)
76.47

88

87.13

(4)
ดีเลิศ

(17)
100

(14)
100

(15)
78.95

(17)
100

(17)
100

97

96.04

(5)
ยอดเยี่ยม

(17)
100

(14)
100

(11)
57.89

(17)
100

(17)
100

93

92.08

(5)
ยอดเยี่ยม

(17)
100

(13)
92.86

(18)
94.74

(16)
94.12

(16)
94.12

94

93.07

(5)
ยอดเยี่ยม

(15)
88.24

(11)
78.57

(12)
63.16

(13)
76.47

(12)
70.59

73

72.28

(3)
ดี

88

87.13

(4)
ดีเลิศ

6) ร้อยละมีความรู้ ทักษะพื้นฐานและเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ ระดับคุณภาพ ดีเลิศ
6.1 นั ก เรี ย นร้ อ ยละ 80
มี ค วามรู้ ทั ก ษะพื้ น ฐานและ
เจตคติที่ดีต่องานอาชีพ

(17)
100

(14)
82.35

(14)
100

(13)
68.42

(17)
100

(13)
76.47

1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน ระดับคุณภาพ ดี
1) ร้อยละการมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากาหนด ระดับคุณภาพ ดีเลิศ
1. 1 นั ก เ รี ย นร้ อยล ะ 8 0
ผ่า นการประเมิน คุณ ลัก ษณะ (12)
88.23
อันพึงประสงค์ ในระดับดี

(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 นร้ อยล ะ 8 0
มี ค วามรั บ ผิ ด ชอบ มี วิ นั ย (12)
88.23
มีภาวะผู้นาและมีจิตอาสา

(12)
91.66

(12)
93.33

(9)
87.50

(10)
94.11

(11)
95.23

90

89.10

(4)
ดีเลิศ

 รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา

สานักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑ 

๑๓

มาตรฐาน

ป.1
17

1.3 นั ก เรี ย นร้ อ ยละ 80
มีคุ ณ ลัก ษณะและค่ า นิ ยมที่ ดี (12)
88.23
และเป็นแบบอย่างได้

ระดับชั้น/คะแนนที่ได้
ป.2
ป.3
ป.4
ป.5
17
14
19
17
(12)
91.66

(12)
93.33

(9)
87.50

(10)
94.11

ป.6
17

จานวน เฉลี่ย
คน ร้อยละ
101 100

ระดับ
คุณภาพ

(11)
95.23

90

89.10

(4)
ดีเลิศ

2) ร้อยละความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย ระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม
2.1 นั ก เรี ย นร้ อ ยละ 80
ร่ ว มกิ จ กรรมตามประเพณี
วันสาคัญ และท้องถิ่น

(17)
100

(17)
100

(14)
100

(19)
100

(17)
100

(17)
100

98

100

(5)
ยอดเยี่ยม

2.2 นั ก เรี ย นร้ อ ยละ 80
มี พ ฤติ ก รรมที่ แ สดงออกถึ ง
ความรั ก ในสถาบั น หลั ก ของ
ชาติ

(17)
100

(17)
100

(14)
100

(19)
100

(17)
100

(17)
100

98

100

(5)
ยอดเยี่ยม

2.3 นั ก เรี ย นร้ อ ยละ 80
ยึ ด มั่ น การปกครองระบอบ
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)
ยอดเยี่ยม

(17)
100

(17)
100

(14)
100

(19)
100

(17)
100

(17)
100

101

100

(5)
ยอดเยี่ยม

(17)
100

(17)
100

(14)
100

(19)
100

(17)
100

(17)
100

101

100

(5)
ยอดเยี่ยม

2.4 นั ก เรี ย นร้ อ ยละ 80
มี พ ฤติ ก รรมที่ แ สดงออกถึ ง
ความรักและภูมิใจในความเป็น
ไทย
2.5 นั ก เรี ย นร้ อ ยละ 80
มี พ ฤติ ก รรมที่ แ สดงออกถึ ง
ความรั ก และภู มิ ใ จประเพณี
วัฒนธรรมและท้องถิ่น

3) ร้อยละการยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย ระดับคุณภาพ ดีเลิศ
3.1 นั ก เรี ย นร้ อ ยละ 8 0
อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขบน
ความแตกต่างทางวัฒนธรรม/
ความคิดเห็นที่แตกต่าง
3.2 นั ก เรี ย นร้ อ ยละ 80
มี ทั ศ นคติ ที่ ดี ต่ อ บ้ า นเมื อ ง มี
หลั ก คิ ด ที่ ถู ก ต้ อ ง และเป็ น
พลเมืองที่ดีของชาติ และเป็น
พลเมื อ งโลกที่ ดี มี คุ ณ ธรรม
จริยธรรม

(17)
100

(17)
100

(14)
100

(19)
100

(17)
100

(17)
100

101

100

(5)
ยอดเยี่ยม

(17)
100

(17)
100

(14)
100

(19)
100

(17)
100

(17)
100

101

100

(5)
ยอดเยี่ยม

4) ร้อยละผู้เรียนมีสุขภาวะทางร่างกายและจิตใจ ระดับคุณภาพ ดี
 รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา

สานักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑ 

๑๔

มาตรฐาน
4.1 นั ก เรี ย นร้ อ ยละ 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
มาตรฐานของกรมอนามั ย
กระทรวงสาธารณสุข
4.2 นั ก เรี ย นร้ อ ยละ 70
มี ส มรรถภาพทางกายตาม
เกณฑ์ ม าตรฐานของกลมพล
ศึกษา หรือ สานัก งานกองทุ น
ส นั บ ส นุ น ก า ร ส ร้ า ง เ ส ริ ม
สุขภาพ (สสส.) ทุกข้อ
4.3 นั ก เรี ย น ร้ อ ยละ 80
มี สุ ข ภาพแข็ ง แรง แต่ ง กาย
สะอาดเรี ย บร้ อ ย เครื่ อ งใช้
ส่วนตัวสะอาด และปฏิบัติตน
ตามสุขบัญญัติ 10 ประการ
4.4 นั ก เรี ย น ร้ อ ยละ 80
หลี ก เลี่ ย งจากสิ่ ง มอมเมา
ปั ญ หาทางเพศ การทะเลาะ
วิวาท และอบายมุขทุกชนิด
4.5 นั ก เรี ย น ร้ อ ยละ 80
มีความรู้ทักษะในการป้องกั น
ตนเองจากภัยคุกคามรูปแบบ
ใหม่

ป.1
17

ระดับชั้น/คะแนนที่ได้
ป.2
ป.3
ป.4
ป.5
17
14
19
17

ป.6
17

จานวน เฉลี่ย
คน ร้อยละ
101 100

ระดับ
คุณภาพ

(12)
70.58

(15)
88.23

(9)
64.28

(15)
78.94

(16)
94.11

(14)
82.35

81

80.19

(4)
ดีเลิศ

(12)
70.58

(15)
88.23

(9)
64.28

(15)
78.94

(16)
94.11

(14)
82.35

81

80.19

(4)
ดีเลิศ

(16)
94.11

(16)
94.11

(13)
92.85

(16)
84.21

(16)
94.11

(16)
94.11

93

92.07

(5)
ยอดเยี่ยม

(12)
70.58

(15)
88.23

(9)
64.28

(15)
78.94

(16)
94.11

(14)
82.35

81

80.19

(4)
ดีเลิศ

(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 นั ก เรี ย น ร้ อ ยละ 80
มีพฤติกรรมที่แสดงออกในการ
ด า เ นิ น ชี วิ ต ที่ เ ป็ นมิ ต ร กั บ (12)
สิ่ ง แ ว ด ล้ อ ม แ ล ะ มี จิ ต 70.58
สาธารณะ

(15)
88.23

(10)
71.41

(15)
78.94

(16)
94.11

(16)
94.11

84

83.16

(4)
ดีเลิศ

4.7 นั ก เรี ย นร้ อ ยละ 80
ผ่ า นการประเมิ น สมรรถนะ
ส า คั ญ ข อ ง ผู้ เ รี ย น ด้ า น (12)
ความสามารถในการใช้ทักษะ 70.58
ชีวิต

(15)
88.23

(10)
71.41

(17)
89.47

(16)
94.11

(16)
94.11

86

85.14

(4)
ดีเลิศ

สรุปผลการประเมินมาตรฐานที่ 1
 รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา

ระดับคุณภาพ ดี
สานักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑ 

๑๕
มาตรฐาน

คะแนนที่ได้ ระดับคุณภาพ

มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ ระดับคุณภาพ ดีเลิศ
2.1 สถานมีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจที่สถานศึกษากาหนดชัดเจน ปฏิบัติได้จริง ระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม
2.1.1 สถานศึ ก ษาก าหนดเป้ า หมายวิ สั ย ทั ศ น์ แ ละพั น ธกิ จ ไว้ อ ย่ า งชั ด เจน
(5)
5
สอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษา ความต้องการของชุมชน ท้องถิ่น
ยอดเยีย่ ม
2.1.2 ก าหนดวิ สั ย ทั ศ น์ และพั น ธกิ จ ที่ ส อดคล้ อ ง เชื่ อ มโยงกั บ เป้ า หมาย
(5)
5
แผนยุทธศาสตร์ชาติแผนการศึกษาแห่งชาติ นโยบายของรัฐบาลและต้นสังกัด
ยอดเยีย่ ม
2.2 มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา ระดับคุณภาพ ดีเลิศ
2.2.1 มีการวางแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาอย่างเป็นระบบ
(5)
5
ยอดเยี่ยม
2.2.2 มีการนาแผนไปปฏิบัติ ติดตามตรวจสอบประเมินผลและปรับปรุงพัฒนา
(5)
5
งานอย่างต่อเนื่อง
ยอดเยี่ยม
2.2.3 มีการบริหารอัตรากาลัง ทรัพยากรทางการศึกษาจัดระบบดูแลช่วยเหลือ
(5)
5
นักเรียน และระบบการนิเทศภายใน
ยอดเยี่ยม
2.2.4 สถานศึกษามีการนาข้อมูลมาใช้ในการพัฒนาสถานศึกษา
(4)
4
ดีเลิศ
2.2.5 สถานศึกษาให้บุคลากรและผู้ทีเกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการวางแผน
(4)
4
ปรับปรุง พัฒนา และร่วมรับผิดชอบต่อผลการจัดการศึกษา
ดีเลิศ
2.3 มีการดาเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผูเ้ รียนอย่างรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษาและทุกกลุ่มเป้าหมาย
ระดับคุณภาพ ดีเลิศ
2.3.1 สถานศึกษามีการดาเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้าน
(4)
4
ตามหลักสูตรสถานศึกษาและทุกกลุ่มเป้าหมายเชื่อมโยงกับชีวิตจริง
ดีเลิศ
2.3.2 บริหารจัดการเกี่ยวกับงานวิชาการ ในด้านการพัฒนาหลักสูตรตามความ
(4)
4
ต้องการของผู้เรียน ที่สอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษา ชุมชน และท้องถิ่น
ดีเลิศ
2.3.3 ก าหนดหลั ก สู ต รสถานศึ ก ษาครอบคลุ ม การจั ด การเรี ย นการสอนทุ ก
(4)
4
กลุ่มเป้าหมาย
ดีเลิศ
2.3.4 บริหารจัดการเกี่ยวกับกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบ
(4)
4
ด้านเชื่อมโยงวิถีชีวิตจริง
ดีเลิศ
2.4 มีการพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ ระดับคุณภาพ ดีเลิศ
2.4.1 ครู แ ละบุ ค ลากรทางการศึ กษาได้ รั บ การส่งเสริ ม ให้ เ ข้า รั บ การพั ฒ นา
(4)
4
ตนเองตรงความต้องการของครูและสถานศึกษา
ดีเลิศ
2.4.2 จัดให้มีชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ นาชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพเข้ามา
(4)
4
ใช้ในการพัฒนางานและการเรียนรู้ของผู้เรียน
ดีเลิศ
2.5 มีการจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมทีเ่ อื้อต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคณ
ุ ภาพ ระดับคุณภาพ ดีเลิศ
2.5.1 จั ดสภาพแวดล้ อ มทางกายภาพภายในห้ อ งเรีย น ที่ เอื้ อ ต่อ การเรี ยนรู้
(4)
4
และคานึงถึงความปลอดภัย
ดีเลิศ
2.5.2 จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพภายนอกห้องเรียน ที่เอื้อต่อการเรียนรู้
(4)
4
และคานึงถึงความปลอดภัย
ดีเลิศ
 รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา

สานักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑ 

๑๖
มาตรฐาน

คะแนนที่ได้ ระดับคุณภาพ

2.5.3 จั ด สภาพแวดล้ อ มทางสังคม ที่ เ อื้ อต่ อ การจั ด การเรีย นรู้ และมีค วาม
4
ปลอดภัย
2.6 มีการจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ ระดับคุณภาพ
2.6.1 สถานศึ ก ษามี ร ะบบการจั ด หา การพั ฒ นาและการบริ ก าร เทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อใช้ในการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ ที่เหมาะสมกับสภาพ
4
ของสถานศึกษา

สรุปผลการประเมินมาตรฐานที่ 2

 รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา

(4)
ดีเลิศ
ดีเลิศ
(4)
ดีเลิศ

ระดับคุณภาพ ดีเลิศ

สานักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑ 

๑๗
ร้อย
ระดับ
ละ คุณภาพ
มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญระดับคุณภาพ ดีเลิศ
จานวน
8 คน

มาตรฐาน

3.1 จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัตจิ ริง และสามารถนาไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ ระดับคุณภาพ ดีเลิศ
3.1.1 ครูร้อยละ 80 ของทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ จัดการเรียนรู้เน้นกระบวนการ
คิ ด และให้ ผู้ เ รี ย นฝึ ก ปฏิ บั ติ จ ริ ง ตามมาตรฐานการเรี ย นรู้ ตั ว ชี้ วั ด ของหลั ก สู ต ร
7
87.50
ดีเลิศ
สถานศึกษา และสามารถนาไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้
3.1.2 ครูร้อยละ 80 มีแผนการจัดการเรียนรู้ที่สามารถนาไปจัดกิจกรรมได้จริง
7
87.50
ดีเลิศ
แบบ Active Learning
3.1.3 ครูร้อยละ 80 มีรูปแบบการจัดการเรียนรู้เฉพาะสาหรับผู้ที่มีความจาเป็น
7
87.50
ดีเลิศ
และต้องการความช่วยเหลือพิเศษ
3.1.4 ครู ร้ อ ยละ 80 ฝึ ก ทั ก ษะให้ ผู้ เ รี ย นได้ แ สดงออก แสดงความคิ ด เห็ น
8
100 ยอดเยี่ยม
สรุปองค์ความรู้ และนาเสนอผลงาน
3.2 ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้ ระดับคุณภาพ ดีเลิศ
3.2.1 ครูร้อยละ 80 ใช้สื่อการเรียนรู้ที่หลากหลายและสร้างโอกาสให้ผู้เรียนได้
แสวงหาความรู้ด้วยตนเองจากสื่อที่หลากหลาย
3.2.2 ครูร้อยละ 80 ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดการเรียนรู้

7

87.50

ดีเลิศ

7

87.50

ดีเลิศ

3.2.3 ครู ร้ อ ยละ 80 ใช้ แ หล่ ง เรี ย นรู้ ทั้ ง ภายใน และภายนอกโรงเรี ย น
ภูมิปัญญาท้องถิ่น บูรณาการในการจัดการเรียนการสอนเอื้อต่อการเรียนรู้ให้ผู้เรียนฝึก
8
100
ปฏิบัติจริง
3.3 มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก ระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม
3.3.1 ครูร้อยละ 80 มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก มีปฏิสัมพันธ์ เชิงบวก
ให้เด็กรักครู ครูรักเด็ก และเด็กรักเด็ก สามารถเรียนรู้ร่วมกันอย่างมีความสุขส่งผลให้
7
87.50
นักเรียนรักการเรียนรู้
3.4 ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบและนาผลมาพัฒนาผู้เรียน ระดับคุณภาพ ดีเลิศ
3.4.1 ครูร้อยละ 80 มีการตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบและให้
7
87.50
ข้อมูลย้อนกลับ นาผลมาพัฒนาผู้เรียน
3.4.2 ครู ร้ อ ยละ 80 มี เ ครื่ อ งมื อ วั ด และวิ ธี ก ารประเมิ น ผลที่ เ หมาะสมกั บ
7
87.50
เป้าหมายของการเรียนรู้

สรุปผลการประเมินมาตรฐานที่ 3

 รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา

ยอดเยี่ยม

ดีเลิศ

ดีเลิศ
ดีเลิศ

ระดับคุณภาพ ดีเลิศ

สานักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑ 

๑๘

8. มีจิตสาธารณะ

ผลการประเมิน(คน/ ร้อยละ)
7. รักความเป็นไทย

6. มุ่งมั่นในการทางาน

5. อยู่อย่างพอเพียง

4. ใฝ่เรียนรู้

3. มีวินัย

2. ซื่อสัตย์สุจริต

1. รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์

จานวนนักเรียน

ชั้น

๑.๘ ผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์
คุณลักษณะอันพึงประสงค์

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

รวม
ร้อยละ

ดีเยี่ยม
3

ดี
2

ผ่าน ไม่ผ่าน
1
0

12
12
12
9
13
11
77

3
3
2
7
4
5
24

2
2
3
ระดับคุณภาพ
ยอดเยี่ยม

94
93.06

๑.๙ ผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียน
ชั้น

จานวนนักเรียนที่ประเมิน
(คน)

ป.1
ป.2
ป.3
ป.4
ป.5
ป.6
รวม

17
17
14
19
17
17
101
รวม
ร้อยละ

 รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา

ผลการประเมิน(คน/ ร้อยละ)
ดีเยี่ยม
ดี
ผ่าน
ไม่ผ่าน
3
2
1
0
10
4
3
9
5
3
8
3
3
6
9
4
6
6
5
7
9
1
46
36
19
82
81.18

ระดับคุณภาพ ดีเลิศ

สานักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑ 

๑๙
๑.๑๐ ผลการแข่งขันงานมหกรรมวิชาการ ปี 2563 ระดับเขต
ที่
ปฐมวัย
1

รายการ
การสร้างภาพด้วยการฉีก
ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย

ผลการแข่งขัน
ระดับเหรียญทอง

ชื่อผู้แข่งขัน

1.เด็กหญิงณิชนันทน์ ทองแท้ 1.นางกนกพร ภูพานเพชร
2.เด็กหญิงนราสินี ผาภู
2.นางสาวนันทนา แสน
3.เด็กหญิงขณินทิพย์ แสงวิจิตร ศาลา

ประถมศึกษา
การแข่งขันคัดลายมือสื่อ
ระดับเหรียญทอง
เด็กหญิงอริสา จุ้ยพุทธา
1
ภาษาไทยป.1-ป.3
การแข่งขันเรียงร้อยถ้อย
ระดับเหรียญทอง
เด็กหญิงปิยะฉัตร บัวพันธ์
2 ความ (การเขียนเรื่องจาก
ภาพ) ป.1-ป.3
การแข่งขันคัดลายมือสื่อ
ระดับเหรียญทอง
เด็กหญิงวรัญญา จาวัน
3
ภาษาไทย ป.4-ป.6
การแข่งขันเรียงร้อยถ้อย
ระดับเหรียญทอง
เด็กหญิงทิพย์วารี วรพันธ์
4 ความ (การเขียนเรียงความ)
ป.4-ป.6
การแข่งขันขับร้องเพลงไทย
ระดับเหรียญเงิน
เด็กชายธรรมสาร คาแก้ว
5 ลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1ป.6
การแข่งขันขับร้องเพลงไทย
ระดับเหรียญเงิน
เด็กหญิงสุวนันท์ เผ้าหอม
6 ลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1ป.6
การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ ระดับเหรียญทองแดง
เด็กหญิงธยานี บอมโคตร
7 (Impromptu Speech)
ป.4-ป.6
การแข่งขันเล่านิทาน
ระดับเหรียญเงิน
เด็กหญิงศิริกานต์ โคกสีอานวย
8
(Story Telling) ป.4-ป.6
การแข่งขันการวาดภาพ
ระดับเหรียญเงิน
เด็กหญิงกิตติวรา คามูล
9
ระบายสี ป.1-ป.3

 รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา

ผู้ฝึกสอน

นางปริยานุช ชาญศึก
นางปริยานุช ชาญศึก
นางสาวพูลศิริ แสงวาโท
นายมงคล ดีสิมวงศ์
นายทองมาก มีมา
นายทองมาก มีมา
นายทองมาก มีมา
นายทองมาก มีมา
นางบังอร จินบุตร

สานักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑ 

๒๐
๒. ข้อมูลครูและบุคลากรทางการศึกษา
ที่

ชื่อ

ตาแหน่ง

๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐
๑๑
๑๒
๑๓
๑๔

นายอภิชาติ ศรีสารคาม
นายมงคล ดีสิมวงศ์
นางวิไลลักษณ์ มีมา
นางบังอร จินบุตร
นายทองมาก มีมา
นางกนกพร ภูพานเพชร
นายประพันธ์ โภคาแสง
นางปริยานุช ชาญศึก
นางสาวพูลศิริ แสงวาโท
นางสาวจิดาภา จันทร์เพ็ง
น.ส.ศุภลักษณ์ขณา กิตติปัญญาศิริ
น.ส.นันทนา แสนศาลา
น.ส.พิมพ์ลภัส คามุง
นายทองสุข สิมมา

ผู้อานวยการ
ครูชานาญการพิเศษ
ครูชานาญการพิเศษ
ครูชานาญการพิเศษ
ครูชานาญการพิเศษ
ครูชานาญการพิเศษ
ครูชานาญการพิเศษ
ครูชานาญการพิเศษ
ครูผู้ช่วย
ครูผู้ช่วย
ธุรการโรงเรียน
ครูอัตราจ้าง
พี่เลี้ยงเด็กปฐมวัย
นักการภารโรง

วุฒิการศึกษา
สูงสุด/วิชาเอก
บริหารการศึกษา
บริหารฯ
วิทยาศาสตร์
คหกรรมศาสตร์
ภาษาอังกฤษ
ภาษาอังกฤษ
ประถมศึกษา
ภาษาไทย
ภาษาไทย
คณิตศาสตร์
รัฐศาสตร์
ปฐมวัย

ประจาชั้น/
กลุ่มสาระทีส่ อน

หมายเหตุ

ประจาชั้น ป.๖
ประจาชั้น ป.๖
ประจาชั้น ป.๑
ประจาชั้น ป.๕
ประจาชั้นอนุบาล ๓

ประจาชั้น ป.๔
ประจาชั้น ป.๓
ประจาชั้น ป.๔
ประจาชั้น ป.๒
ประจาชั้นอนุบาล ๒
ประจาชั้นอนุบาล ๑

๑.๓ ข้อมูลนักเรียน ประจาปีการศึกษา ๒๕๖๓ (๒๗ มกราคม ๒๕๖๔)
๑.๓.๑ จานวนนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ทั้งหมด .....๑๖๐..... คน แยกเป็น
จานวน
รายการ
วันที่จัดการเรียน
จานวน
จานวน
ชั้น
จานวนครู
การสอน

หมายเหตุ

นักเรียน (คน) ห้องเรียน (ห้อง)

ระดับปฐมวัย
อนุบาล ๑
อนุบาล ๒
อนุบาล ๓
รวม
ระดับประถมศึกษา
ประถมศึกษาปีที่ ๑
ประถมศึกษาปีที่ ๒
ประถมศึกษาปีที่ ๓
ประถมศึกษาปีที่ ๔
ประถมศึกษาปีที่ ๕
ประถมศึกษาปีที่ ๖

(๕๙)
๑๖
๑๘
๒๕
๕๙

๑
๑
๑

๓

๑๗
๑๗
๑๔
๑๙
๑๗
๑๗

๑
๑
๑
๑
๑
๑

๑
๑
๑
๑
๑
๑

(๑๐๑)

รวม
รวมทั้งสิ้น
 รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา

๑๐๑
๑๖๐
สานักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑ 

๒๑
๑.๓.๒
ที่
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗

จานวนห้อง
ประเภทห้อง
ห้องเรียนปฐมวัย
ห้องเรียนประถมศึกษา
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์
ห้องประชุมโรงเรียน
ห้องธุรการ
ห้องผู้อานวยการ
ห้องสมุด
ฯลฯ

จานวน
๓
๖
๑
๑
๑
๑
๑

หมายเหตุ

๑.๓.๓ จานวนผู้สาเร็จการศึกษา
ที่
๑
๒

ระดับการศึกษา
ปฐมวัย (อนุบาล ๓)
ประถมศึกษา (ประถมศึกษาปีที่ ๖)

 รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา

จานวน
นักเรียน คน)
๒๕
๑๗

จานวนผู้สาเร็จ
การศึกษา (คน)
๒๕
๑๗

คิดเป็น
ร้อยละ
๑๐๐
๑๐๐

หมายเหตุ

สานักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑ 

๒๒
ส่วนที่ ๒
รายงานผลการประเมินตนเองตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
ผลการประเมินมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับปฐมวัย
๑. มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของเด็ก
ระดับคุณภาพ ........ดีเลิศ.........
๑.๑ กระบวนการพัฒนา
โรงเรียนบ้านโคกสีวิทยาเสริม ได้จัดทาหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช ๒๕๖๐ และ
แผนปฏิบัติการประจาปี โดยผ่านการเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษา ผู้แทนครู ผู้แทนผู้ปกครอง
ผู้แทนชุมชนและผู้ทรงคุณวุฒิ มีการวิเคราะห์ความพึงพอใจของผู้ปกครองและรายงานผลการใช้หลักสูตรของ
ปีการศึกษาที่ผ่านมา เพื่อกาหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาระดับปฐมวัย ครูมีก าร
วิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคล ครูมี การออกแบบการจัดประสบการณ์เรียนรู้แบบบูรณาการตามหน่วยการ
เรีย นรู้ ที่เน้น ผู้เรีย นเป็น สาคัญ และจั ดประสบการณ์บ้านวิทยาศาสตร์น้อย สถานศึกษามีแผนการนิเทศ
ติดตามการจัดประสบการณ์อย่างต่อเนื่อง
การพัฒนาด้านร่างกาย โรงเรียนได้ดาเนินการพัฒนาเด็กโดยการจัดประสบการณ์เรียนรู้แบบ
บูรณาการตามหน่วยการเรียนรู้โดยยึดเด็กเป็นสาคัญ จัดกิจกรรมตามตารางประจาวันเพื่อให้เด็กมีสุขภาพ
ร่างกายที่แข็งแรงและมีพัฒนาการตามวัย ส่งเสริมให้เด็กได้แสดงออกทางด้านร่างกายตามความถนัดและ
ความสนใจ จัดช่ว งเวลาให้เด็ก ได้น อนหลับพัก ผ่อ น วัน ละประมาณ ๑-2 ชั่ว โมง ปลูกฝัง ให้เ ด็กสนใจ
กิจกรรมการออกกาลังกาย โดยจัดประสบการณ์ในลักษณะการบูรณาการตามหน่วยการเรียน จัดอาหาร
กลางวันและอาหารเสริม (นม) ให้เด็กครบทุกวัน มีการชั่งน้าหนัก วัดส่วนสูง และได้ตรวจสุขภาพเด็ก มี
การแปรงฟัน หลัง อาหาร สอนวิธีก ารล้า งมือก่อ นและหลัง รับ ประทานอาหาร กิจ กรรมสุข ภาพอนามัย
ตนเอง มีการทดสอบสมรรถภาพทางกาย จัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาภายในเพื่อเชื่อมความสัมพันธ์บ้าน
และโรงเรียน มีการจัดกิจกรรมด้านดนตรีและการเคลื่อนไหว การออกกาลังกาย กายบริหารหน้าเสาธง
กิจกรรมกลางแจ้ง กิจกรรมป้ายความรู้ การจัดบอร์ดให้ความรู้เรื่องวันสาคัญและเรื่องยาเสพติดให้โทษ
กิจกรรมการเรียนรู้จากภูมิปัญญาท้องถิ่น โดยการเชิญเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในตาบลมาให้ความรู้เกี่ยวกับ
การป้องกันตนเองให้ปลอดภัย โรงเรียนได้จัดให้มีมาตรการเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดจากโรคอุบัติใหม่
และจากสภาวะเสี่ยงต่อโรคไข้เลือดออก โรคมือเท้าปาก อุบัติเหตุ ภัยและสิ่งเสพติด โดยการตรวจความ
สะอาดของร่างกาย ผม เล็บมือ ก่อนเข้าห้องเรียนทุกวัน และมีการประเมินพัฒนาการด้านร่างกายของ
เด็กเป็นรายบุคคลอย่างต่อเนื่อง
การพัฒ นาด้า นอารมณ์ โรงเรีย นได้พัฒ นาและส่ง เสริม เด็ก ให้มีลัก ษณะและพฤติก รรมที่
แสดงออกทางอารมณ์ จิตใจและความรู้สึกที่เหมาะสมกับวัย มีการดาเนินโครงการ/กิจกรรมที่ส่งเสริม
พัฒ นาการด้า นอารมณ์ จิต ใจอย่า งสม่ าเสมอและต่อ เนื ่อ ง โดยจัด กิจ กรรมวัน ส าคัญ ทางศาสนา
เช่น วัน มาฆบูช า กิจ กรรมวัน ส าคัญ ของชาติ เช่น วัน พ่อ วัน แม่ กิจ กรรมวัน ส าคัญ ของสากล
เช่น วัน ฮาโลวีน และกิจกรรมกีฬาสีภายในให้เด็กมีความมั่นใจในตนเอง กล้าแสดงออก ร่าเริงแจ่มใส
ควบคุมอารมณ์ของตนเองได้ ชื่นชมศิลปะดนตรีการเคลื่อนไหวและรักธรรมชาติ เด็กได้ทากิจกรรมศิลปะ
ที่หลากหลายโดยบูรณาการในการเรียนรู้ตามหน่วยต่าง ๆ ฝึกทางานศิลปะอย่า งมีขั้นตอน ทาให้ผลงาน
ศิลปะสวยงามและมีความคิดสร้างสรรค์เป็นของตนเอง เมื่อทางานเสร็จแล้วครูก็จะนาผลงานของเด็กมา
 รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา
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๒๓
จัด แสดงเพื่อ เสริม สร้า งความภาคภูมิใ จในผลงานของตนเอง ทั้ง ยัง ส่ง เสริม แรงกระตุ้น ด้ว ยการชื่น ชม
ยกย่อง ให้กาลังใจในการทางาน ทากิจ กรรมต่าง ๆ เพื่ อให้เด็กมีค วามมุ่งมั่นในการทางาน อีกทั้งเน้น
กิริยามารยาท การเดิน การไหว้ การแสดงความเคารพผู้ใหญ่ตามความเหมาะสม
การพัฒนาการด้านสังคม ครูผู้สอนดาเนินการจัดประสบการณ์เชิงบูรณาการ เพื่อส่งเสริม
ให้เด็กมีพฤติกรรมแสดงออกด้านสังคมได้อย่างเหมาะสมกับวัย ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมในห้องเรียน
การกราบ การไหว้ การให้ความร่วมมือ ความสามัคคี การอดทน การรอคอย การเสียสละ ความซื่อสัตย์
การประหยัด อดออม การอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมและการรักการทางาน เพราะเป็นพื้นฐานสาคัญสาหรับ
ผู้เรียนในการอยู่ร่วมสังคมต่อไป โดยจัดให้เด็กได้ทางานด้วยวิธีการที่หลากหลาย โดยจัดหน้าที่ทาหน้าที่
เวรประจ าวัน ในการช่ว ยเหลือ รัก ษาความสะอาดในห้อ งเรีย นทั ้ง การท างานเดี ่ย ว ท างานคู ่
ทางานกลุ่มย่อยและกลุ่มใหญ่ จัดกิจกรรมตามมุมเสรีต่าง ๆ ให้เด็กได้เลือกทาตามความสนใจ จัดกิจกรรม
ทัศนศึกษาตามแหล่งเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน ส่งเสริมการเรียนรู้ตามระบอบประชาธิปไตย
เด็ก จะได้ล งคะแนนเลือ กหัว หน้าห้อ ง ผลัด กัน เป็น ผู้นา ผู้ตามและร่ว มกัน คิด ข้อ ตกลงในห้องเรียนของ
ตนเองและสามารถปฏิบัติต ามได้อย่า งสร้า งสรรค์ต ลอดจนจัดกิจกรรมส่ง เสริม การดาเนิน ชีวิตตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เช่น การออมทรัพย์ มีจิตอาสา
การพัฒ นาด้า นสติปัญญา โรงเรีย นได้ดาเนิน การจัดกิจ กรรมให้กับ เด็ก อย่า งหลากหลาย
เช่น การจัด กิจ กรรมประจ าวัน 6 กิจ กรรมหลัก ที ่ส อดคล้อ งกับ หลัก สูต รการศึก ษาปฐมวัย
พุทธศักราช 2560 เพื่อส่งเสริมและพัฒนาเด็กให้มีประสิทธิภาพทั้ง 4 ด้าน จัดประสบการณ์เรียนรู้
แบบบูรณาการตามหน่วยการเรียนรู้โดยยึดเด็กเป็นสาคัญ และจัดประสบการณ์บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย
แห่งประเทศไทยซึ่งเป็นกิจกรรมที่ฝึกให้เด็กมีทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ ทาให้
เด็กรู้จักการสังเกต การแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ ครูผู้สอนสนับสนุนให้เด็กมีนิสัยรักการอ่าน โดยครูอ่าน
นิทานและเล่านิทานให้เด็กฟังทุกวัน จัดให้มีมุมหนังสือ มีหนังสือนิทานเสริมประสบการณ์ไว้ในห้องเรียน
ทุกห้อง นอกจากนี้ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ยังจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านคาพื้นฐาน เพื่อเตรียมความพร้อมใน
การเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ตลอดจนส่งเสริมศักยภาพเด็กสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ และจัด
กิจ กรรมทัศนศึกษาแหล่งเรีย นรู้ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษาซึ่งเป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมและปลูกฝัง
พัฒ นาด้านสติปัญญาให้เด็กรู้จักการแสวงหาความรู้ที่มีอยู่ร อบตัว ทาให้เด็กเกิด ความคิด รวบยอดในการ
เรียนรู้สิ่งต่าง ๆ และเรียนรู้อย่างมีความสุข
การจัดประสบการณ์ที่ส่งเสริมให้เด็กมีพัฒ นาการทุกด้านตามแผนการจัดประสบการณ์ของ
ครูผู้สอนและการจัดกิจกรรมโครงการต่าง ๆ ตามแผนปฏิบัติการของสถานศึกษา สถานศึกษามีการนิเทศ
กากับและติดตามการจัดประสบการณ์ และกิจกรรมตามโครงการอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ในโอกาสกิจกรรม
วันสาคัญหรื อกิจกรรมที่เป็นโอกาสพิเศษต่างๆ เด็กที่มีความสามารถและความถนัดด้านต่างๆ จะได้แสดง
ความสามารถของตนเองให้ผู้ปกครองและบุคคลภายนอกได้เห็นผลงาน สถานศึกษามีการจัดกิจกรรมเปิดบ้าน
วิชาการและประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรมต่างๆของเด็กทางสื่อออนไลน์เพื่อเผยแพร่ผลงานของเด็ก รวมทั้ง
ให้ผู้ปกครองได้ประเมินความพึงพอใจในการจัดการกิจกรรมต่าง ๆของสถานศึกษา
๑.๒ ผลการดาเนินการ
ด้านคุณภาพของเด็ก เด็กมีพัฒนาการด้านร่างกายแข็งแรง มีสุขนิสัยที่ดี มีน้าหนักส่วนสูง
ตามเกณฑ์ของกรมอนามัย มีทักษะในการเคลื่อนไหวตามวัย มีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพของตนเองและ
สามารถหลีกเลี่ยงสภาวะที่เสี่ยงต่อโรค ด้านอารมณ์จิตใจ เด็กมีการทากิจกรรมด้านศิลปะดนตรี นาฏศิลป์
 รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา

สานักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑ 

๒๔
และกีฬา ทาให้เด็กสามารถควบคุม และแสดงออกทางอารมณ์ได้เหมาะสมตามวัย ด้านสังคม จากการที่เด็ก
ได้ทากิจกรรมหลัก 6 กิจกรรม ส่งผลให้เด็กมีพัฒนาการด้านสังคม ช่วยเหลือตนเองและเป็นสมาชิกที่ดีของ
สังคม เด็กมีอารมณ์ ร่าเริงแจ่มใส มีความรู้สึกที่ดีต่อตนเอง มีความมั่นใจและกล้าแสดงออก ด้านสติปัญญา
เด็ ก สามารถสื่ อ สารได้ เ หมาะสมกั บ วั ย มี ทั ก ษะการคิ ด พื้ น ฐาน และแสวงหาความรู้ ใ นสิ่ ง ๆ ต่ า งได้
เด็กได้รับรางวั ลเหรี ยญทองจากการแข่งขันมหกรรมทางวิชาการนักเรียน ระดับส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ส่งผลให้ผลการประเมินคุณภาพมาตรฐานที่ ๑ อยู่ในระดับ ดี
๑.๓ ข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ ที่สนับสนุนการประเมินตนเอง
1) ข้อมูลนักเรียนรายบุคคล
2) ผลการประเมินพัฒนาการผู้เรียนทั้ง 4 ด้าน
3) แบบประเมินพัฒนาการผู้เรียนทั้ง 4 ด้าน
4) ตารางกิจกรรมประจาวัน
5) ข้อตกลงของห้อง
7) รูปภาพกิจกรรม
8) เกียรติบัตร
๑.๔ แผนการพัฒนาคุณภาพเพื่อยกระดับให้สูงขึ้น
จุดเด่น
1) เด็กมีสุขภาพร่างกายที่สมบูรณ์ตามวัย
2) เด็กมีอารมณ์ที่แจ่มใส และแสดงออกทาง
อารมณ์ได้เหมาะสมกับวัย
3) เด็กสามารถช่วยเหลือตนเองได้และเป็นสมาชิก
ที่ดีของสังคม
4) เด็กมีทักษะการคิดพื้นฐานและทักษะในการ
แสวงหาความรู้ได้ด้วยตนเอง
5) โรงเรียนผ่านการประเมินบ้านวิทยาศาสตร์น้อย
แห่งประเทศไทยและมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

จุดที่ควรพัฒนา
1) จัดกิจกรรมที่ส่งเสริมให้เด็กมีทักษะกระบวนการ
คิดที่หลากหลาย
2) ส่งเสริมและพัฒนาครูให้มีการจัดทาแผน
ประสบการณ์ที่เน้นทักษะการคิด ความคิด
รวบยอดเพิ่มมากขึ้น

แผนการพัฒนาคุณภาพเพื่อยกระดับให้สูงขึ้น
1. จัดกระบวนการเรียนรู้ ทักษะการคิดวิเคราะห์ด้วยการบูรณาการกระบวนการเรียนรู้โดยใช้
ทักษะด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยีอย่างต่อเนื่องมาใช้ในการจัดกิจกรรมให้กับเด็ก
2. จัดกระบวนการเรียนรู้ให้เด็กได้รับการพัฒนาทักษะการแก้ปัญหา จากการร่วมกิจกรรม
บทบาทสมมุติ เกมการศึกษาและการเรียนรู้
3. จัดอบรมพัฒนาครู เพื่อเพิ่มศักยภาพในการสอน ให้ครูมีความรู้ความสามารถด้านการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนได้อย่างหลากหลายเหมาะสมกับผู้เรียนมากขึ้น อย่างมีประสิทธิภาพ

 รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา

สานักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑ 

๒๕
๒. มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ
ระดับคุณภาพ ........ดีเลิศ.....
๒.๑ กระบวนการพัฒนา
สถานศึ ก ษามี แ ผนพั ฒ นาคุ ณ ภาพการศึ ก ษา โดยอาศั ย การมี ส่ ว นร่ ว มคณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้ปกครองนักเรียน และครูผู้สอนในการกาหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าหมายการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษา และหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย ที่ครอบคลุมพัฒนาการทั้ง ๔ ด้านสอดคล้องกับ
บริ บ ทของท้ อ งถิ่ น โรงเรี ย นได้ มี โ ครงการพั ฒ นาและจั ด หาสื่ อ พั ฒ นาแหล่ ง เรี ย นรู้ เ พื่ อ ใช้ ใ นการจั ด
ประสบการณ์ วางแผนออกแบบการจัดประสบการณ์เตรียมความพร้อมและสอดคล้องกับพัฒนาการของเด็ก
โดยไม่เร่งรัดวิชาการ เน้นการเรียนรู้ผ่านการเล่นและลงมือปฏิบัติ จัดครูเข้าสอนอย่างพอเพียงกับชั้นเรียน มี
การพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความรู้สามารถจัดประสบการณ์และประเมินพัฒนาการเด็ก ใช้ประสบการณ์
สาคัญในการออกแบบการจัดกิจกรรม มีการสังเกตและประเมินพัฒนาการเด็กเป็นรายบุค คล สถานศึกษามี
ปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับเด็กและผู้ปกครองโดยผ่านโครงการกีฬาภายในสัมพันธ์ กิจกรรมวันแม่ กิจกรรมประชุม
ผู้ ป กครองก่ อ นเปิ ด ภาคเรี ย น กิ จ กรรมเปิ ด บ้ านวิ ช าการและมีก ารเผยแพร่ ผ ลการพั ฒ นาคุ ณ ภาพเด็ ก สู่
สาธารณะชนในหลายรูปแบบ เช่น สื่อออนไลน์ เว็บไซต์โรงเรียน จดหมายข่าว
สถานศึกษาจัดสภาพแวดล้อม สื่อและแหล่งเรียนรู้เพื่อการเรียนรู้อย่างปลอดภัยส่งเสริมให้เกิด
การเรียนรู้เป็นรายบุคคลและรายกลุ่ม มีมุมประสบการณ์ มีสื่อการเรียนรู้
สถานศึกษาอานวยความสะดวกและให้ บริการสื่อเทคโนโลยีส ารสนเทศ วัสดุ อุปกรณ์เพื่อ
สนับสนุนการจัดประสบการณ์ และให้ครูได้รับการพัฒนาด้วยวิธีการเข้ารับการอบรม สถานศึกษามีการ
กาหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาสอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาปฐมวัย มีการนิเทศภายในอย่าง
เป็นระบบและต่อเนื่อง ประกอบด้วยการนิเทศการการประสบการณ์ การนิเทศจัดสภาพแวดล้อมในชั้นเรียน
นิเทศการจัดกิจกรรมบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ตลอดจนใช้กระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ
(PLC) เพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดประสบการณ์ของครู มีการประเมินผล ติดตามและตรวจสอบคุณภาพ
ภายในสถานศึกษา โดยการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองและผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย นาผลการประเมินไปปรับปรุง
และพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาต่อไป
๒.๒ ผลการดาเนินงาน
โรงเรียนมีนโยบายเพื่อพัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลาง และคลอบคลุม
พัฒ นาการทั้ง ๔ ด้าน ของผู้ เรี ย นอย่างชัดเจนและสม่าเสมอ โดยครูมีความรู้ความเข้าใจ สามารถจัด
ประสบการณ์การเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพ รวมทั้งสามารถนาผลการจัดประสบการณ์การเรียนรู้มาพัฒนาการ
จั ด ประสบการณ์ ค รั้ ง ต่ อ ไป โรงเรี ย นมี ก ารด าเนิ น งานด้ า นการเผยแพร่ ค วามรู้ ท างวิ ช าการผ่ า นการจั ด
นิทรรศการแสดงผลงานที่เกิดขึ้นจากการจัดประสบการณ์ให้กับเด็กในปีการศึ กษา ๒๕๖๓ โดยมีผู้เข้าชม
นิทรรศการเป็ น ครู ผู้ ส อน ผู้ป กครอง และผู้ ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ ายที่ให้ ความสนใจ ส่ งผลให้ ผ ลการประเมิน
คุณภาพมาตรฐานที่ ๒ อยู่ในระดับ ดีเลิศ
2.๓ ข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ ที่สนับสนุนผลการประเมินตนเอง
1) แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา แผนปฏิบัติการประจาปี
2) โครงการตามแผนปฏิบัติการ
3) ข้อมูลนักเรียนรายบุคคล
4) รายงาน ผลการการจัดการศึกษาปฐมวัย ปีการศึกษา 2563
 รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา

สานักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑ 

๒๖
5)
6)
7)
8)

รายงานโครงการ
แผนการนิเทศภายใน
ภาพถ่าย
เว็บไซต์

๒.๔ แผนการพัฒนาคุณภาพเพื่อยกระดับให้สูงขึ้น
จุดเด่น
จุดที่ควรพัฒนา
1) มีครูและบุคลากรทางการศึกษาครบทุกชั้น
1) ตาแหน่งครูที่จบเอกปฐมวัยหรือที่มีประสบการณ์
2) การจัดการศึกษาระดับปฐมวัยเป็นที่ยอมรับของ การสอนปฐมวัยไม่พียงพอ ซึ่งในขณะนี้สถานศึกษา
ผู้ปกครอง และชุมชน ทาให้จ านวนนักเรี ยนระดับ ใช้เงินสถานศึกษาจ้างครูให้ครบชั้น
ปฐมวัยมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น
2) จานวนสื่อ วัสดุอุปกรณ์ที่ส่งเสริมพัฒนาการทั้ง 4
3) ผู้ปกครองนักเรียนและชุมชนให้การสนับสนุนการ ด้านของผู้เรียนให้เพียงพอและมีประสิทธิภาพดี
พัฒนาคุณภาพการศึกษา
แผนการพัฒนาคุณภาพเพื่อยกระดับให้สูงขึ้น
1. ควรจัดสรรครูที่จบเอกปฐมวัยหรือที่มีประสบการณ์การสอนปฐมวัยให้เพียงพอ ซึ่งในขณะ
นี้สถานศึกษาใช้เงินสถานศึกษาจ้างครู
2. ควรจัดหาสื่อ วัสดุอุปกรณ์ที่ส่งเสริมพัฒนาการทั้ง 4 ด้านของผู้เรียนให้เพียงพอและมี
ประสิทธิภาพดี

 รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา

สานักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑ 

๒๗
๓. มาตรฐานที่ ๓ การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นสาคัญ
ระดับคุณภาพ ........ดีเลิศ...........
๓.๑ กระบวนการพัฒนา
แผนพั ฒนาคุ ณภาพการศึ กษาและแผนปฏิ บั ติ การประจ าปี โรงเรี ยนบ้ านโคกสี วิ ทยาเสริ ม
กาหนดให้มีโครงการพัฒนาครูและบุ คลากรทางการศึกษา โดยให้ครูผู้ สอนทุกคนนาข้อมูลจากการรายงานผลการ
ปฏิบัติการในปีที่ผ่านมา เพื่อนามาจัดทาแผนพัฒนาตนเอง (IDP) เพื่อพัฒนาการจัดประสบการณ์ให้มีประสิทธิภาพดีขึ้น
ทั้ งในด้ านการพั ฒนาความรู้ ทางวิ ชาชี พและพั ฒนาตนเองในด้ านการจั ดประสบการณ์ ที่ เน้ นเด็ กเป็ นส าคั ญ
ทาให้ครูมีความรู้ ความเข้าใจในกระบวนการจัดประสบการณ์ให้เด็กมีพัฒนาการทุกด้านอย่างสมดุลเต็มตามศักยภาพ
ครูทุกคนมีการวิเคราะห์ข้อมูลนักเรียนเป็นรายบุคคล โดยใช้ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน การเยี่ยมบ้าน วิธีการสังเกต
และการสัมภาษณ์ในการคัดกรองนักเรียน ทั้งด้านการเรียน สุขภาพ และด้านอื่น ๆ เพื่อให้ครูรู้จักเด็กเป็นรายบุคคล
และสร้ างโอกาสให้เด็กได้รับประสบการณ์โดยตรงที่สอดคล้องกับศักยภาพและความต้องการของผู้เรียน ครูมีการ
วิเคราะห์ หลักสูตรและจั ดทากาหนดการจั ดประสบการณ์ ออกแบบการจั ดประสบการณ์ด้วยเทคนิ คการสอนที่
หลากหลาย ออกแบบสื่อให้เหมาะสมและทั นสมั ย จั ดประสบการณ์ด้ วยกระบวนการเรี ย นรู้ แ บบบู ร ณาการ
และการเรี ย นรู้ ผ่ า นการเล่ น (lay-based Learning) คื อ การผสานกั น ระหว่ า งการสอนและการเรี ย นรู้
ส่งเสริมให้เด็กเล่นปนเรียนและปฏิบัติอย่างมีความสุข ครูจัดห้องเรียนให้สะอาด มีอากาศถ่ายเท มีความปลอดภัย
มีพื้นที่แสดงผลงานเด็กและพื้นที่จัดกิจกรรมที่เหมาะสม ครูให้เด็กได้มีส่วนร่วมในการจัดห้องเรียน เช่น ป้ายนิเทศ
การท าความสะอาดห้ อง การดู แลต้ นไม้ การจั ดหนั งสื อเข้ าชั้ นให้ เรี ยบร้ อย การเก็ บขยะ เทขยะ เป็ นต้ น
ครู ประเมินพัฒนาการเด็กจากกิจกรรมและกิจวัตรประจาวันด้วยเครื่องมือและวิธีการที่หลากหลายอย่างต่อเนื่อง
แต่ไม่ใช้แบบทดสอบในการวิเคราะห์ผล ใช้การวิเคราะห์ผู้เรียนจากการสังเกต การสัมภาษณ์ การประเมินพัฒนาการ
เด็กให้ผู้ปกครองมีส่วนร่วมและแลกเปลี่ยนการเรียนรู้ร่วมกัน
ครู ผู้ สอนมี การจั ดประสบการณ์ เพื่อ ส่ งเสริม พัฒ นาการเด็กครบทุ กด้ าน ทั้ง ด้านร่างกาย
อารมณ์ - จิตใจ สังคมและสติปัญญา ไม่มุ่งเน้นการพัฒนาด้านใดด้านหนึ่ง เช่น โครงการพัฒนาศักยภาพ
เด็กปฐมวัย โครงการสอนซ่อมเสริมและส่งเสริมศักยภาพสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ ส่งเสริมประสิทธิภาพ
การจั ด ประสบการณ์วิ ท ยาศาสตร์ น้ อ ยแห่ ง ประเทศไทย โครงการพัฒ นาห้ อ งเรี ยนและคุ ณ ภาพการจั ด
การศึกษา โครงการส่งเสริมการเรียนรู้กิจกรรมวันสาคัญ โครงการส่งเสริมรักการอ่าน อ่านออกเขียนได้และ
ใฝ่ เ รี ย นรู้ อ ย่ า งต่ อ เนื่ อ ง โครงการคุ ณ ธรรม จริ ย ธรรม และสื บ สาน อนุ รั ก ษ์ วั ฒ นธรรมประเพณี ไ ทย
โครงการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ โครงการส่งเสริมสุขภาพและสมรรถภาพผู้เรียน กิจกรรมส่งเสริมประสิทธิ
ภาพการจัดประสบการณ์วิทยาศาสตร์น้อยแห่งประเทศไทย ซึ่งโครงการและกิจกรรมเหล่านี้เป็นโครงการที่มี
การจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมให้เด็กเกิดกระบวนการเรียนรู้อย่างหลากหลาย มีพัฒนาการเหมาะสมตามวัย
ครูมีการประเมินพัฒนาการเด็กจากกิจกรรมและกิจวัตรประจาวัน ด้วยเครื่องมือการวัดและ
วิธีการที่หลากหลาย ครอบคลุม เหมาะสมกับวัยเด็ก การประเมินพัฒนาการเด็กทุกครั้งให้ผู้ปกครองและผู้มี
ส่วนเกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการประเมินพัฒนาการเด็ก และนาผลการประเมินที่ได้ไปพัฒนา ปรับปรุงคุณภาพ
เด็ก ให้ดียิ่งขึ้นไป ตลอดจนรายงานผลการประเมินให้ผู้ปกครองและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องได้รับทราบ
๓.๒ ผลการดาเนินงาน
ครูมีกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นเด็กเป็นสาคัญ สามารถกาหนดเป้าหมายในการ
พัฒนาคุณภาพผู้เรียนครอบคลุมทุกด้าน ครูสามารถวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคล ใช้ข้อมูลจากการวิเคราะห์
เด็กมาใช้ในการวางแผนการจัดการเรียนรู้ เพื่อพัฒนาศักยภาพเด็กโดยคานึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล
 รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา
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ครูออกแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้วิธีสอน เทคนิคการสอนที่หลากหลายและจัดกิจกรรมการเรียนรู้
ตามแผนการจัดการเรียนรู้ที่กาหนด โดยครูเข้ารับการอบรมพัฒนาความรู้ด้านการจัดการเรียนรู้ในระดับ
ปฐมวัย เช่น การอบรมวิทยาการคานวณ การอบรมบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทย ครูมีการผลิตสื่อ
เพื่อใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนทุกภาคเรียน โดยให้สอดคล้องกับหน่วยการเรียนรู้ เพื่อให้มีสื่อ
เพียงพอสอดคล้องกับการเรียน ปลอดภัยสาหรับเด็ก
๓.๓ ข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ ที่สนับสนุนผลการประเมินตนเอง
1) แผนพัฒนาตนเอง (IDP)
2) ข้อมูลนักเรียนรายบุคคล
3) แผนการจัดประสบการณ์
๔) รายงาน ผลการการจัดการศึกษาปฐมวัย ปีการศึกษา 2563
๕) เกียรติบัตร
3. แผนการพัฒนาคุณภาพเพื่อยกระดับให้สูงขึ้น
จุดเด่น
1) เด็ก ครู และผู้ปกครองมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน
2) เด็กอยากมาโรงเรียน และมีความสุขขณะอยู่ใน
ห้องเรียนและนอกห้องเรียน
3) ครูมีการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง

จุดที่ควรพัฒนา
1) ควรจัดกิจกรรมที่หลากหลายเพื่อพัฒนาทักษะ
ด้านการคิดรอบยอด คิดเชิงเหตุผล คิดแก้ปัญหา
ให้กับเด็ก
2) พั ฒ นาการจั ด ประสบการณ์ ที่ ส่ ง เสริ ม ด้ า น
ระเบียบวินัย
3) จัดกิจกรรมเสริมแรงเพื่อแสดงความชื่นชม
ผลงาน ความภาคภูมิใจของเด็กและผู้ปกครองอย่าง
สม่าเสมอ
4) ส่งเสริมการใช้กระบวนการวิจัยในการ
พัฒนาการจัดประสบการณ์ เพื่อพัฒนาเด็กให้มี
คุณภาพครบทั้ง 4 ด้าน
แผนการพัฒนาคุณภาพเพื่อยกระดับให้สูงขึ้น
1. วางแผนการจัดสภาพแวดล้อมที่ส่งเสริมการเรียนรู้ จัดสิ่งอานวยความสะดวกเพื่อพัฒนา
เด็กอย่างรอบด้าน ให้เพียงพอ
2. สนับสนุนให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างบุคลากรในระดับเครือข่ายสถานศึกษาด้วย
กระบวนการ PLC เพื่อแลกเปลี่ยนทักษะ ประสบการณ์ เทคนิคการสอนนวัตกรรม

๒.๒ ผลการประเมินมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
 รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา
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๒๙
ผลการประเมินมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
๑. มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียน
ระดับคุณภาพ ........ดี.........
๑.๑ กระบวนการพัฒนา
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
โรงเรียนบ้านโคกสีวิทยาเสริม ได้มีการปรับปรุงหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานที่สอดคล้องกับ
ความต้ องการของชุ มชน มี การก าหนดค่ าเป้ าหมายการพั ฒ นาตามมาตรฐานการศึ กษาของสถานศึ กษา
มีการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนโดยเน้นกระบวนการแบบ Active Learning ที่เน้นให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมกับการ
เรี ยนรู้ ผ่ านการปฏิ บั ติ ที่ หลากหลายรู ปแบบ โดยมุ่ งเน้ นให้ ผู้ เรียนมีความรู้ และทั กษะที่จ าเป็นตามหลั กสู ตร
จัดกิจกรรมพัฒนาให้ผู้เรียนมีความสามารถด้านการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิดคานวณ มีการจัดการ
เรียนการสอนแบบโครงงาน จัดการเรียนการสอนส่งเสริมทักษะการคิดขั้นสูงด้วยวิธีการสอนแบบเปิด (Open
Approach) ระดับประถมศึกษาทุกชั้น เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ด้านการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ
อภิป รายแลกเปลี่ ย นความคิดเห็ น และแก้ปัญหาของผู้ เรียน ผ่ านการจัดการเรียนรู้ด้ว ยกิจกรรมพัฒ นา
กระบวนการคิ ด วิ เ คราะห์ ให้ ผู้ เ รี ย นสามารถสรุ ป ความคิ ด ด้ ว ยการพู ด หรื อ เขี ย นตามความคิ ด
นาเสนอความคิด หาวิธีการแก้ปัญหา ด้วยภาษาหรือวิธีการของตนเอง โรงเรียนได้ดาเนินงานโครงการต่าง ๆ
เพื่อ สนั บ สนุ น การเรี ย นรู้ เช่ น โครงการห้ องสมุดมี ชีวิต กิจกรรมยอดนักอ่ าน กิ จกรรมภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษวันละคา กิจกรรมห้ านาทีทวีปัญญา(เสียงตามสาย) เป็นต้น เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ความ
เข้ า ใจในหลั ก การใช้ ภ าษาอย่ า งถู ก ต้ อ ง โรงเรี ย นมี ก ารส่ งเสริ มความเป็ นเลิ ศทางวิ ชาการของนั กเรี ยน
เช่น เข้าร่วมกิจกรรมแข่งขันมหกรรมทางวิชาการของนักเรียน นอกจากนี้โรงเรียนได้จัดให้มีโครงการสอนเสริม
ประสบการณ์ พิ เศษเพื่ อเพิ่ มศั กยภาพนั กเรี ยนชั้ น ป. 1-6 จ านวน 2 ชั่ ว โมง/สั ปดาห์ วิ ช าภาษาไทย
จานวน 1 ชั่วโมง และ วิชาคณิตศาสตร์ จานวน 1 ชั่วโมง มีติดตามและประเมินผลโดยการทดสอบการอ่าน
การเขียน และการคิดคานวณ ภาคเรียนละ 2 ครั้ง มีการส่งเสริมการใช้ห้องสมุดเป็นแหล่งเรียนรู้สืบค้นข้อมูลใน
รูปแบบที่หลากหลาย
ด้านความสามารถในการสร้างนวัตกรรม โรงเรียนบ้านโคกสีวิทยาเสริมสนับสนุนให้ผู้เรียนใช้
ความรู้ การแก้ปัญหา และทักษะกระบวนการคิดในการประดิษฐ์สิ่งที่เป็นประโยชน์ โดยมีครูผู้สอนในรายวิชา
วิทยาศาสตร์ การงานอาชีพและเทคโนโลยี จัดการเรียนรู้โดยผ่านการทาโครงงาน โรงเรียนมุ่งพัฒนาให้
ผู้เรีย นทุกคนมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีส ารสนเทศและการสื่ อสารได้อย่างเหมาะสม ปลอดภัย
มีประสิทธิภาพ มีแหล่งเรียนรู้และแหล่งสืบค้นข้อมูล ได้แก่ ห้องคอมพิวเตอร์ ห้องสมุด ส่งเสริมให้ผู้เรียนมี
ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) อินเตอร์เน็ต (Internet) และสื่อสังคม
(Social Media) ในการเรียนรู้ มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และเรียนรู้ร่วมกันและสามารถใช้เทคโนโลยีนาเสนอ
ผลงานอย่างสร้างสรรค์ โรงเรียนจัดกิจ กรรมที่ส่งเสริมศักยภาพของผู้เรียนให้มีความรู้ ทักษะพื้นฐาน และ
เจตคติที่ดีต่องานอาชีพ โดยจัดกิจกรรมการเรียนรู้ทักษะอาชีพพื้นฐานโดยใช้วัสดุจากท้องถิ่นมาประดิษฐ์ดอกไม้
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน
โรงเรียนบ้านโคกสีวิทยาเสริมได้มุ่งเน้นการพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตาม
หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยจัดโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม โดยการเข้าค่ายคุณธรรม จริยธรรม
นักเรียน โครงการค่ายเยาวชนคนดีของแผ่นดิน (ค่ายสุจริต) กิจกรรมเด็กดีโคกสีวิทยาเสริม กิจกรรมเข้าร่วมวัน
สาคัญทางศาสนา ประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่น โดยการนานักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมงานบุญประเพณีต่าง ๆ
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ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีจิตสาธารณะช่วยเหลือผู้อื่น เข้าใจ เห็นใจ ผู้ที่ได้รับความเดือดร้อน รวมทั้งปฏิบัติตนต่อ
ผู้อื่นด้วยความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ เสียสละเพื่อส่วนรวม กิจกรรมประชาธิปไตยในโรงเรียน กิจกรรมจิตอาสาพัฒนา
ชุมชน กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรมยอดนักออม กิจกรรมเก็บของได้
ส่งคืนเจ้าของ กิจกรรมคัดแยกขยะ กิจกรรมน้องไหว้พี่พี่รับไหว้น้อง โครงการโรงเรียนสีขาว โครงการโรงเรียน
ส่งเสริมสุขภาพ รวมทั้งสภาวะเสี่ยงต่อโรคภัย อุบัติเหตุ รวมถึงพฤติกรรมเสี่ยงภัยอื่น ๆ เช่น ภัยจากโลกไซเบอร์
เพื่อให้ผู้เรียนอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข โรงเรียนจัดกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาการด้านร่างกายและจิตใจที่แข็งแรง
โดยจัดชุมนุมกีฬาและจัดการแข่งขันกีฬาสัมพันธ์ภายใน
๑.๒ ผลการดาเนินงาน
ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามเกณฑ์การประเมินของสถานศึกษา นักเรียนมีผลการทดสอบ
ระดั บชาติ O–NET ชั้ นประถมศึ กษาปี ที่ 6 มีค่ าเฉลี่ ยคิ ดเป็ นร้ อยละ 54.37 สู งกว่ าค่าเฉลี่ ยระดั บชาติ
ผลการทดสอบ NT ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ ปีการศึกษา 2563 มีค่าเฉลี่ยร้อยละ ๕๐.๔3 สูงกว่าค่าเฉลี่ย
ระดับชาติ และผลการทดสอบ RT ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563 มีค่าเฉลี่ยคิดเป็นร้อยละ 79.53
มีค่าเฉลี่ยสูงกว่าระดับชาติ ผู้เรียนมีทักษะการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณคิดแก้ปัญหา มีความสามารถใน
การสร้างนวัตกรรมและใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสื่อสารตามเกณฑ์การประเมินของสถานศึกษา นักเรียนได้รับ
รางวัลเหรียญทองการแข่งขันมหกรรมทางวิชาการนักเรียน ประจาปีการศึกษา 2563 จานวน 5 เหรียญทอง 4
เหรียญเงิน และ 1 เหรียญทองแดง
จากการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน ส่งผลให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะอัน
พึงประสงค์ผ่านเกณฑ์ที่สถานศึกษากาหนด นักเรียนมีน้าหนัก ส่วนสูง มีสมรรถภาพทางกายผ่านเกณฑ์สถานศึกษา
กาหนด ผู้เรียนมีทักษะพื้นฐานในการประกอบอาชีพ รักการทางาน ผลการแข่งขันกีฬานักเรียนสานักงานเขต
พื้น ที่ก ารศึ กษาประถมศึ ก ษาขอนแก่ น เขต ๑ ปีก ารศึก ษา 2563 นั กเรีย นได้ รางวั ล รองชนะเลิ ศ
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 แผนการพัฒนาคุณภาพเพื่อยกระดับให้สูงขึ้น
 รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา

สานักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑ 

๓๑
จุดเด่น
1) ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนผ่านเกณฑ์ที่
สถานศึกษากาหนด มีผลการประเมินระดับชาติ
O – NET สูงกว่าระดับชาติทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้
2) ผู้เรียนสามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารได้อย่างเหมาะสม
3) ผู้เรียนมีสุขภาวะที่ดี มีสุนทรียภาพ มีสุขภาพ
ร่างกายแข็งแรง รักการเล่นกีฬานัก ผู้เรียนกล้า
แสดงออก ร่าเริงแจ่มใส สุขภาพกายแข็งแรง
4) ผู้เรียนเป็นผู้มีคุณธรรมจริยธรรมตามที่
สถานศึกษากาหนด มีความซื่อสัตย์ ประหยัด และ
อดออม เป็นเอกลักษณ์ของสถานศึกษา เป็นที่
ยอมรับของชุมชน และความไว้วางใจของผู้ปกครอง
5) ผู้เรียนสามารถสอบเข้าเรียนต่อในระดับม.1 ใน
โรงเรียนชั้นนาของจังหวัดได้

จุดที่ควรพัฒนา
1) การพัฒนาผลการทดสอบระดับชาติ RT,NT และ
O- NET ของผู้เรียนให้สูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง
2) พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับชาติ O-NET
ของผู้เรียนให้สูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง
3) พัฒนาความสามารถด้านการคิดคานวณ การคิด
วิเคราะห์ คิดแก้ปัญหา คิดอย่างมีวิจารณญาณ
ให้กับผู้เรียนอย่างจริงจังและต่อเนื่อง
4) การพัฒนาความสามารถในด้านภาษาอังกฤษ
5) ควรจั ด หาสื่ อ เทคโนโลยี ใ ห้ เ พี ย งพอต่ อ ความ
ต้องการของผู้เรียน

แผนการพัฒนาคุณภาพเพื่อยกระดับให้สูงขึ้น
1. จัดโครงการส่งเสริมทักษะวิชาการ เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนพัฒนาความเป็นเลิศและความ
เป็นอัจฉริยภาพทางการศึกษา และสนับสนุนให้ผู้เรียนเข้าร่วมการแข่งขันทางด้านวิชาการต่าง ๆ เพื่อนา
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
สถานศึกษามีแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาและแผนปฏิบัติการประจาปี โดยอาศัยการมีส่วน
ร่วมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ชุมชนและผู้ปกครองนักเรียน การกาหนดเป้าหมายความสาเร็จ
ตัวชี้วัดผลผลิตและผลลัพธ์ของการดาเนินงาน สถานศึกษามีการพัฒนาการบริหารจัดการตามแนวศาสตร์
พระราชากับ การพัฒนาที่ยั่งยืน (เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา) และมีคณะกรรมการบริหารหลักสู ตรเพื่อพัฒนา
หลั ก สู ต รการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน พุ ท ธศั ก ราช 2551 (ปรั บ ปรุ ง 2560) ที่ ส อดคล้ อ งกั บ บริ บ ทท้ อ งถิ่ น
สถานศึกษามีการจัดระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษาตามมาตรฐานของสถานศึกษา มี การบริหาร
แบบมีส่วนร่วม ได้รับความร่วมมือจากนักเรียน ครู ผู้ปกครอง ชุมชน คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
และคณะกรรมการพัฒนาโรงเรียน ตลอดจนผู้เกี่ยวข้องอื่น ๆ และเปิดโอกาสให้ทุกฝ่ายได้แสดงความคิดเห็น
เพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนอย่างรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึก ษาในทุกกลุ่มเป้าหมาย มีการพัฒนาครูและ
บุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางด้านวิชาชีพโดยส่งเสริมให้เข้ารับการอบรมในสาขาที่สอน และส่งเสริมให้ครู
และบุคลากรเข้าอบรมเพื่อพัฒนางานอย่างต่อเนื่อง มีระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาโดยมีการจัดทา
มาตรฐานและกาหนดเป้าหมาย จัดทาโครงการ ดาเนินการโดยคณะครูทุกคน มีโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรีย นเพื่อพัฒนาผลสั มฤทธิ์ทางการเรียนตามหลั กสูตร และพัฒนาผลการทดสอบระดับชาติและ
ทดสอบอื่น ๆ มีการประชุมครูและบุ คลากรเพื่อพัฒนางานทุกเดือน ส่ งเสริมการทางานโดยออกคาสั่ งให้
ปฏิบัติงานตามโครงการที่ถนัดทุกคน กิจกรรมพัฒนา ปรับปรุงห้องเรียน และภูมิทัศน์รอบนอกเพื่อเป็นแหล่ง
เรียนรู้ในโรงเรียน จัดสิ่งอานวยความสะดวก เช่น ไฟฟ้า น้าประปา สื่อ ระบบอินเทอร์เน็ตที่มีประสิทธิภาพ
ครอบคลุมพื้นที่ นักเรียนทุกคนสามารถใช้และเข้าถึงสิ่งอานวยความสะดวก จัดอาหารกลางวันนักเรียนและ
สุ ข าภิ บ าลที่ ส ะอาด ปลอดภั ย และส่ ง เสริ ม บุ ค ลากรให้ มี ก ารด าเนิ น ชี วิ ต ตามหลั ก เศรษฐกิ จ พอเพี ย ง
กิจกรรมตรวจสอบภายใน งานการเงิน พัสดุ รับการตรวจสอบจากต้นสังกัด จัดทารายงานโครงการและ
รายงานการประเมินตนเองสรุปเป็นรายงานของสถานศึกษา จัดทารายงานผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ตามระบบประกั น คุ ณ ภาพภายใน เพื่ อ รายงานต่ อ ต้ น สั ง กั ด และประชาสั ม พั น ธ์ ผู้ เ กี่ ย วข้ อ งทราบ
แจ้งที่ประชุมคณะกรรมการการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้ปกครองนักเรียนและให้ผู้มีส่วนร่วมรับทราบทั่วกัน
สถานศึกษามีการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา เช่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาจุ ฬ าลงกรณราชวิ ท ยาลั ย วิ ท ยาเขตขอนแก่ น วิ ท ยาลั ย บั ณ ฑิ ต เอเชี ย มหาวิ ท ยาลั ย ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ สถานศึกษาได้กาหนดระบบพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ โดย
ให้ครูทุกคนจัดทาแผนพัฒนาตนเอง(ID-Plan) เพื่อพัฒนาและยกระดับคุณภาพการศึกษา จัดให้มีการนิเทศ
ภายในอย่างเป็นระบบและต่อเนื่องด้วยกระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) และนานวัตกรรม
การศึกษาชั้นเรียน (Lesson Study) มาใช้ในการพัฒนาวิชาชีพครู มีการเปิดชั้นเรียนให้เพื่ อนครูเข้าชมการ
สอนเพื่อร่วมกันพัฒนาการสอนของครู นาผลที่ได้จากข้อเสนอแนะจากการเปิดชั้นเรียนมาปรับปรุงการจัดการ
เรียนการสอนต่อไป นอกจากนี้สถานศึกษามีการนาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศเพื่อการจัดการศึกษาอย่างมี
คุณภาพ (Q-Info) มาใช้การในการบริหารจัดการและการบริหารงานวิ ชาการ มีการประเมินผลและตรวจสอบ
คุณภาพภายในสถานศึกษา โดยการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองและผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย นาผลการประเมินไป
ปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพสถานศึกษามีการเผยแพร่ผลการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาผ่านช่องทางที่
หลากกลาย เช่น การประชุมผู้ปกครอง กิจกรรมเปิดบ้านวิชาการ จดหมายข่าว ผ่านเว็บไซต์ เป็นต้น
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๒.๒ ผลการดาเนินงาน
โรงเรียนบ้านโคกสีวิทยาเสริมมีการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ตามที่กาหนดใน
กฎกระทรวงโดยกาหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา จัดทาและดาเนินการตามแผนพัฒนาการจัด
การศึกษาของสถานศึกษา ที่มุ่งพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา จัดให้มีการติดตาม
ตรวจสอบและประเมิ น คุ ณ ภาพภายในตามมาตรฐานการศึ ก ษาของสถานศึ ก ษา มี ก ารก ากั บ ติ ด ตาม
และประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษาที่เป็นระบบและต่อเนื่อง เปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องมีส่วนร่วม
ในการจัดการศึกษา มีการดาเนินงานด้านการเผยแพร่ความรู้ ทาให้สถานศึกษาได้รับการยอมรับจากชุมชน
ผู้ปกครองและชุมชนให้ความร่วมมือในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ให้การสนับสนุนการงบประมาณในการ
พัฒนาอาคารสถานที่และแหล่งเรียนรู้ ทาให้จานวนนักเรียนมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นทุกปี ชุมชนที่อยู่ใกล้เคียงมี
ความเชื่อมั่นในการจัดการศึกษาและส่งบุตรหลานมาเข้าเรียน
2.๓ ข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ ที่สนับสนุนผลการประเมินตนเอง
1) แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา แผนปฏิบัติการประจาปี หลักสูตรสถานศึกษา
2) รายงานประเมินตนเอง SAR ของครู
3) รายงานโครงการตามแผนปฏิบัติการ
4) เอกสารรายงานการพัฒนาคุณภาพนักเรียน
5) รายงานผลการประเมินตนเองประจาปี
6) เกียรติบัตร ภาพถ่าย
๒.๔ แผนการพัฒนาคุณภาพเพื่อยกระดับให้สูงขึ้น
จุดเด่น
จุดที่ควรพัฒนา
1. ผู้บริหารมีความตั้งใจ มีความมุ่งมั่นมีหลักการ
1. ควรเปิดโอกาสให้ผู้ปกครองได้มีส่วนร่วมในการ
บริหาร และมีวิสัยทัศน์ที่ดีในการบริหารงาน
เสนอความคิดเห็นในการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนา
สามารถเป็นแบบอย่างที่ดีในการทางาน และ
ผู้เรียนมากขึ้น
คณะกรรมการสถานศึกษามีความตั้งใจ และมีความ 2. ควรสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับผู้มีส่วน
พร้อมในการปฏิบัติหน้าที่ตามบทบาท
เกี่ยวข้องในการจัดการศึกษาของโรงเรียนให้มีความ
2. โรงเรียนมีการบริหารและการจัดการอย่างเป็น
เข้มแข็งมีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อผลการจัดการศึกษา
ระบบ โรงเรียนได้ใช้เทคนิคการประชุมที่หลากหลาย และการขับเคลื่อนคุณภาพการจัดการศึกษา
วิธี เช่น การประชุมแบบมีส่วนร่วม การประชุมระดม
สมอง การประชุมกลุ่ม เพื่อให้ทุกฝ่ายมีส่วนร่วมใน
การกาหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมายที่ชัดเจน
มีการปรับแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา
แผนปฏิบัติการประจาปีที่สอดคล้องกับผลการจัด
การศึกษา สภาพปัญหา ความต้องการพัฒนา และ
นโยบายการปฏิรูปการศึกษา ที่มุ่งเน้นการพัฒนาให้
ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานหลักสูตรของ
สถานศึกษา ครูผู้สอนสามารถจัดการเรียนรู้ได้อย่าง
มีคุณภาพ มี ประเมินผลการดาเนินงาน และจัดทา
รายงานผลการจัดการศึกษา
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แผนการพัฒนาคุณภาพเพื่อยกระดับให้สูงขึ้น
๑. สถานศึกษาจัดโครงการการสนับสนุนให้ครูเข้าสู่ระบบการพัฒนาครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาให้มีความรู้ความเชี่ยวชาญตามมาตรฐานตาแหน่งให้มากขึ้น
๒. สถานศึ กษาเปิ ดโอกาสให้ ผู้ ปกครองได้มีส่ ว นร่ว มในการเสนอความคิ ดเห็ นในการจั ด
การศึกษาเพื่อพัฒ นาผู้ เรี ย นมากขึ้น และควรมีการบริห ารจัดการสิ่ งแวดล้ อมภายในโรงเรียนแบบยั่งยืน
เช่น การจัดการขยะครบวงจร
๓. สร้ า งเครื อ ข่ า ยความร่ ว มมื อ เพื่ อ การพั ฒ นาคุ ณ ภาพการศึ ก ษาจากทุ ก ภาคส่ ว น
เช่น สถานบันการศึกษาระดับดุมศึกษา องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น
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๓. มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
ระดับคุณภาพ .........ดีเลิศ............
๓.1 กระบวนการพัฒนา
สถานศึกษามีโครงการพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคน ส่งเสริมให้ครูผู้สอนทุก
คนมีการจัดทาแผนพัฒนาตนเอง (IDP) เพื่อพัฒนาการจัดการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพสอดคล้องกับศักยภาพ
ผู้เรียน ครูมีการวิเคราะห์และคัดกรองเด็กเป็นรายบุคคล เพื่อวางแผนจัดการเรียนรู้ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีพัฒนาการทุก
ด้าน ครู มี ความรู้ ความเข้า ใจในกระบวนการจั ด การเรี ย นรู้ ต ามมาตรฐานและตั ว ชี้ วัด ของสถานศึ ก ษา
สถานศึกษามีการส่งเสริมให้ครูพัฒนาการจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning ที่เน้นให้ผู้เรียนมีส่วน
ร่วมกับการเรียนรู้ผ่านการปฏิบัติ ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ด้วยวิธีแบบเปิด (Open Approach) และการศึกษาชั้น
เรียน (Lesson Study) มีการพัฒนาระบบนิเทศภายในและกระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC)
ครู มีก ารวิเ คราะห์ ห ลั กสู ต รและออกแบบการจั ดกิจกรรมการเรียนรู้ โ ดยใช้วิธี ส อนและเทคนิ คการสอนที่
หลากหลาย โดยใช้สื่ อทางไกลผ่ านดาวเทียมมาใช้ประกอบในการจัด กิจกรรมการเรียนรู้ สถานศึกษามี
โครงการจัดหา พัฒนาสื่อและแหล่งเรียนรู้ ครูได้ปฏิบัติหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพโดยดาเนินการพัฒนาการ
จัดการเรียนการสอน เน้นให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ผ่านการคิด ได้ลงมือปฏิบัติจริง และสามารถนาไปประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตได้ครอบคลุม ทั้งด้านความรู้ ทักษะ กระบวนการ ที่สอดคล้องกับเป้าหมายของหลักสู ตรสถานศึกษา
ได้เรียนรู้ร่วมกันเป็นกลุ่มเพื่อฝึกให้ผู้เรียนรู้จักวางแผนการทางาน กล้าแสดงความคิดเห็น และแสดงถึงความ
รัก ความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างผู้เรียน ครูส่งเสริมให้ผู้เรียนใช้สื่อเทคโนโลยี แหล่งเรียนรู้ทั้งในและนอกห้องเรียน
นอกจากนี้ยังส่งเสริมให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการจัดบรรยากาศ สภาพแวดล้อม สื่อการเรียน เพื่อให้ผู้เรียนได้
ตระหนักและรู้คุณค่าของทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม เพื่อให้เกิดการเรียนรู้อย่างมีความสุข ครูใช้ระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน กิจกรรมเยี่ยมบ้านนักเรียน เพื่อให้ความช่วยเหลือให้คาแนะ คาปรึกษาและแก้ไขปัญหา
ของผู้เรียนทั้งด้านการเรียน และคุณภาพชีวิต มีการสร้างข้อตกลงในชั้นเรียนตาม หลักคุณธรรม จริยธรรม
และมีความยุติธรรมในการบริหารจัดการด้านพฤติกรรมของผู้เรียน
สถานศึกษามีวิธีการส่งเสริมครูในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ และนามาใช้
ปรับปรุงการเรียนรู้แก่ผู้เรียนทุกระดับชั้น โดยครูผู้สอนทุกรายวิชาได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันและให้
ข้อมูล สะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้อยู่เสมอ
ผลการดาเนินการ
ครู มี เ ทคนิ ค /วิ ธี ส อนที่ เ น้ น ผู้ เ รี ย นเป็ น ส าคั ญ เพื่ อ พั ฒ นาผู้ เ รี ย นให้ มี ก ระบวนการคิ ด
การลงมือปฏิบัติจริง และสามารถนาความรู้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจาวันได้ ครูสามารถวิเคราะห์ผู้เรียนเป็น
รายบุคคล ใช้ข้อมูลจากการวิเคราะห์ผู้เรียนมาออกแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้วิธีสอนที่หลากหลาย
และจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแผนการจัดการเรียนรู้ที่ออกแบบไว้ โดยใช้สื่อและเทคโนโลยีเพื่อกระตุ้นให้
ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้อย่างมีความสุข ให้คาแนะนาและช่วยเหลือผู้เรียนโดยเน้นการจัดการชั้นเรียนเชิงบวก
โรงเรี ย นมี วิ ธี ก ารสนั บ สนุ น ครู ใ นการแลกเปลี่ ย นเรี ย นรู้ เ พื่ อ พั ฒ นาอย่ า งชั ด เจนด้ ว ยกระบวนการ PLC
และการศึกษาชั้นเรียน(Lesson Study) ผู้เรียนมีศักยภาพด้านการใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และโดย
สามารถเลือกและใช้เทคโนโลยีได้เหมาะสมตามวัย สามารถนาเทคโนโลยีไปใช้พัฒนาตนเองได้อย่างเหมาะสม
ผู้เรี ยนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรีย นผ่ านเกณฑ์มาตรฐานตามหลักสูตรและค่าเป้าหมายที่สถานศึกษากาหนด
ตลอดจนมีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑
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๓.2 ข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ ที่สนับสนุนผลการประเมินตนเอง
1) โครงการพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา
2) แผนพัฒนาตนเอง (IDP)
3) ข้อมูลนักเรียนรายบุคคล
4) แผนการจัดการเรียนรู้
5) ผลการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
6) บันทึกการใช้แหล่งเรียนรู้
7) เกียรติบัตร
3.๔ แผนการพัฒนาคุณภาพเพื่อยกระดับให้สูงขึ้น
จุดเด่น
จุดที่ควรพัฒนา
1. ครูพัฒนาตนเองอยู่เสมอ มีความตั้งใจมุ่งมั่น ใน 1. ครูควรพัฒนาการจัดกิจกรรมส่งเสริมด้าน
การปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มเวลาและความสามารถ
ระเบียบ วินัยของผู้เรียน
2. ครูจัดกิจกรรมให้นักเรียนแสวงหาความรู้จากสื่อ 2. ครูควรจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนในระดับชั้น ป.1เทคโนโลยีด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง
ป.3 ให้สามารถนาเสนอ อภิปรายและแลกเปลี่ยน
3. ครูให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการจัดบรรยากาศ
เรียนรู้อย่างสมเหตุสมผล และมีทักษะในการ
สภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้
แก้ปัญหาตามสถานการณ์ได้อย่างเหมาะสม
4. ครูพัฒนาตนเองด้วยกระบวนการชุมชนการ
3. ครูควรจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนในระดับชั้น
เรียนรู้ทางวิชาชีพ มีการร่วมสังเกตการสอน สะท้อน ป.4-6 ให้มีพฤติกรรมรักการอ่าน เพื่อส่งเสริมให้
ผล เพื่อนาผลการจัดการเรียนการสอนไปพัฒนา
ผู้เรียนเกิดทักษะการแสวงหาความรู้ด้วยตนเองให้
ปรับปรุงต่อไป
มากขึ้น
4. ครูควรวัดและประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียน
ด้วยวิธีที่หลากหลายตามสภาพจริงสอดคล้องกับ
มาตรฐานการเรียนรู้ และธรรมชาติวิชา
5. ครูควรนาภูมิปัญญาท้องถิ่นให้เข้ามามีส่วนร่วม
ในการจัดกิจกรรมให้นักเรียนได้เรียนรู้
6. ครูควรให้ข้อมูลย้อนกลับแก่นักเรียนทันทีเพื่อ
นักเรียนนาไปใช้พัฒนาตนเอง
7. ครูควรทาวิจัยในชั้นเรียนอย่างน้อยปีละ 1 เรื่อง
8. ครูพัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยี
แผนการพัฒนาคุณภาพเพื่อยกระดับให้สูงขึ้น
๑. จัดโครงการส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นให้เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมให้นักเรียนได้
เรียนรู้
๒. จัดโครงการส่งเสริมให้ครูพัฒนาสื่อและนวัตกรรมการเรียนรู้ การพัฒนาการจัดการเรียน
การสอนออนไลน์
๓. พัฒนาการจัดกิจกรรม PLC ในสถานศึกษาอย่างต่อเนื่อง เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้
ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้
๔. จัดโครงการพัฒนาครูในการวิจัยเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้
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ภาคผนวก
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ประกาศโรงเรียนบ้านโคกสีวิทยาเสริม
เรื่อง มาตรฐานการศึกษาและการกาหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาปฐมวัย
เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2563
------------------------------------------------โดยที่มีประกาศใช้กฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา
พ.ศ.2561 นโยบายการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง ที่กาหนดเป้าหมายและยุทธศาสตร์ในการพัฒนา
คุณภาพคนไทยและการศึกษาไทยในอนาคต นโยบายปฏิรูประบบการประเมินและการประกันคุณภาพ
การศึกษา ประกาศคณะกรรมการการประกันคุณภาพภายในระดับปฐมวัย เรื่อง กาหนดหลักเกณฑ์และแนว
ปฏิ บั ติ เ กี่ ย วกั บ การประกั น คุ ณ ภาพภายในระดั บ ปฐมวั ย ประกอบกั บ ประกาศกระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร
เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษาระดั บปฐมวัยเพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ฉบับลงวันที่ 6
สิงหาคม 2561 กาหนดให้สถานศึกษาต้องดาเนินการกาหนดมาตรฐานและค่าเป้าหมายมาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษา เพื่อให้บุคลากรและผู้เกี่ยวข้องใช้เป็นกรอบดาเนินงาน วางแผนการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ตามมาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย
โรงเรียนบ้านโคกสีวิทยาเสริม จึงขอประกาศค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับ
ปฐมวัย โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและการมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้อง เพื่อให้การ
พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนบ้านโคกสีวิทยาเสริมมีคุณภาพและมาตรฐาน จึงกาหนดค่า
เป้ าหมายการพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับปฐมวัย ตามเอกสารแนบท้าย
ประกาศนี้
ประกาศ ณ วันที่ 2 พฤษภาคม พ.ศ.2563

(นายอภิชาติ ศรีสารคาม)
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านโคกสีวิทยาเสริม

 รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา

สานักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑ 

๓๙

มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาปฐมวัย
โรงเรียนบ้านโคกสีวิทยาเสริม
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาปฐมวัย พ.ศ.256๓ มีจานวน 3 มาตรฐาน ได้แก่
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของเด็ก
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ
มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
แต่ละมาตรฐานมีรายละเอียด ดังนี้
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของเด็ก
1.1 มีพัฒนาการด้านร่างกาย แข็งแรง มีสุขนิสัยที่ดี และดูแลความปลอดภัยของตนเองได้
1.2 มีพัฒนาการด้านอารมณ์ จิตใจ ควบคุมและแสดงออกทางอารมณ์ได้
1.3 มีพัฒนาการด้านสังคม ช่วยเหลือตนเอง และเป็นสมาชิกที่ดีของสังคม
1.4 มีพัฒนาการด้านสติปัญญา สื่อสารได้ มีทักษะการคิดพื้นฐาน และแสวงหาความรู้ได้
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ
2.1 มีหลักสูตรครอบคลุมพัฒนาการทั้ง 4 ด้าน สอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่น
2.2 จัดครูให้เพียงพอกับชั้นเรียน
2.3 ส่งเสริมให้ครูมีความเชี่ยวชาญด้านการจัดประสบการณ์
2.4 จัดสภาพแวดล้อมและสื่อเพื่อการเรียนรู้อย่างปลอดภัย และเพียงพอ
2.5 ให้บริการสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนรู้เพื่อสนับสนุนการจัดประสบการณ์
2.6 มีระบบบริหารคุณภาพที่เปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วม
มาตรฐานที่ 3 การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นสาคัญ
3.1 จัดประประสบการณ์ที่ส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการทุกด้านอย่างสมดุลเต็มศักยภาพ
3.2 สร้างโอกาสให้เด็กได้รับประสบการณ์ตรง เล่นและปฏิบัติอย่างมีความสุข
3.3 จัดบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้ ใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับวัย
3.4 ประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริงและนาผลการประเมินพัฒนาการเด็กไปปรับปรุงการจัด
ประสบการณ์และพัฒนาเด็ก
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การกาหนดค่าเป้าหมายการพัฒนาตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
ระดับการศึกษาปฐมวัย เพื่อการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ปีการศึกษา 256๓

ค่าเป้าหมาย

มาตรฐานการศึกษา
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของเด็ก
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ
มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ

(ระดับคุณภาพ)
ดีเลิศ
(ระดับ 4)
ดีเลิศ
(ระดับ 4)
ดีเลิศ
(ระดับ 4)

ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายความสาเร็จตามประเด็นพิจารณา
ของมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาปฐมวัย
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของเด็ก จานวน ๔ ประเด็นการพิจารณา ระดับคุณภาพ ดี
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของเด็ก
1.1 มีการพัฒนาด้านร่างกาย แข็งแรง มีสุขนิสัยที่ดี และดูแลความปลอดภัยของตนเองได้ ได้ระดับ 3 ขึ้นไป
1.1.1 ร้อยละ 80 มีน้าหนักและส่วนสูงตามเกณฑ์
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 มีความรู้สึกที่ดีต่อตนเองและผู้อื่น ยอมรับและพอใจในความสามารถและผลงาน
ของตนเองและผู้อื่น
1.2.3 ร้อยละ 80 สนใจมีความสุขและแสดงออกผ่านงานศิลปะ ดนตรีและการเคลื่อนไหว
1.2.4 ร้อยละ 80 ความซื่อสัตย์สุจริต
1.2.5 ร้อยละ 80 มีความเมตตา กรุณา มีน้าใจและช่วยเหลือแบ่งปัน
1.2.6 ร้อยละ 80 มีความเห็นอกเห็นใจผู้อื่น
1.2.7 ร้อยละ 80 มีความรับผิดชอบ
1.3 มีการพัฒนาการด้านสังคม ช่วยแหลือตนเอง และเป็นสมาชิกที่ดีของสังคม
1.3.1 ร้อยละ 80 ช่วยเหลือตนเองในการปฏิบัติกิจวัตรประจาวัน
1.3.2 ร้อยละ 80 มีวินัยในตนเอง
 รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา

สานักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑ 

๔๑
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 มีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับผู้อื่น
1.3.8 ร้อยละ 80 ปฏิบัติตนเบื้องต้นในการเป็นสมาชิกที่ดีของสังคม
1.4 มีพัฒนาการด้านสติปัญญา สื่อสารได้ มีทักษะการคิดพื้นฐานและแสวงหาความรู้ได้
1.4.1 ร้อยละ 80 สนทนาโต้ตอบและเล่าเรื่องให้ผู้อื่นเข้าใจ
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 ทางานศิลปะตามจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์
1.4.7 ร้อยละ 80 แสดงท่าทาง/เคลื่อนไหวตามจินตนาอย่างสร้างสรรค์
1.4.8 ร้อยละ 80 มีเจตคติที่ดีต่อการเรียนรู้
1.4.9 ร้อยละ 80 มีความสามารถในการแสวงหาความรู้
มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ
จานวน 6 ประเด็นการพิจารณา ระดับคุณภาพ ดีเลิศ
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ
2.1 หลักสูตรครอบคลุมพัฒนาการทั้ง 4 ด้าน สอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่น
2.1.1 มีหลักสูตรสถานศึกษาที่ยืดหยุ่นและสอดคล้องกับการศึกษาปฐมวัยและบริบทของท้องถิ่น
2.1.2 สถานศึกษาออกแบบจัดประสบการณ์ที่เตรียมความพร้อมและไม่เร่งรัดวิชาการ
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
 รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา

สานักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑ 

๔๒
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ (ต่อ)
2.3.3 ส่งเสริมให้ครูมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับเด็กและครอบครัว
2.4 จัดสภาพแวดล้อมและสื่อเพื่อการเรียนรู้ อย่างปลอดภัย และเพียงพอ
2.4.1 สถานศึกษามีการจัดสภาพแวดล้อมภายในและภายนอกห้องเรียนที่คานึงถึงความปลอดภัย
และมีสื่อเพื่อการเรียนรู้อย่างเพียงพอและหลากหลาย
2.4.2 จัดให้มีมุมประสบการณ์หลากหลาย มีสื่อการเรียนรู้ ที่ปลอดภัยและเพียงพอ เช่น ของเล่น
หนังสือนิทาน สื่อจากธรรมชาติ สื่อสาหรับเด็กมุดลอด ปีนป่าย สื่อเทคโนโลยีการสืบเสาะหาความรู้
2.5 ให้บริการสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนรู้เพื่อสนับสนุนการจัดประสบการณ์
2.5.1 อานวยความสะดวกและให้บริการสื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ วัสดุ อุปกรณ์และสื่อการเรียนรู้
2.5.2 พัฒนาครูให้มีความรู้ความสามารถในการผลิตและใช้สื่อในการจัดประสบการณ์
2.6 มีระบบบริหารคุณภาพที่เปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วม
2.6.1 สถานศึกษากาหนดมาตรฐานสถานศึกษาของสถานศึกษาที่สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาปฐมวัย
และอัตลักษณ์ที่สถานศึกษากาหนด
2.6.2 สถานศึกษามีการจัดทาแผนพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษาที่สอดรับกับมาตรฐานที่สถานศึกษา
กาหนด
2.6.3 สถานศึกษามีการประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพภายในสถานศึกษา
2.6.4 สถานศึกษาจัดทารายงานผลการประเมินตนเองประจาปี นาผลประเมินไปปรับปรุงและพัฒนา
คุณภาพสถานศึกษา
2.6.5 สถานศึกษามีระบบจัดการคุณภาพของสถานศึกษาโดยเปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วม
มาตรฐานที่ 3 การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นสาคัญ
จานวน 4 ประเด็นการพิจารณา ระดับคุณภาพ ดีเลิศ
มาตรฐานที่ 3 การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นสาคัญ
3.1 จัดประสบการณ์ที่ส่งเสริมให้เด็กมีการพัฒนาการทุกด้านอย่างสมดุลเต็มศักยภาพ
3.1.1 ครูร้อยละ 100 มีการวิเคราะห์ข้อมูลเด็กเป็นรายบุคคล
3.1.2 ครูร้อยละ 100 จัดทาแผนและใช้แผนการจัดประสบการณ์จากการวิเคราะห์มาตรฐานคุณลักษณะ
ทีพ่ ึงประสงค์ในหลักสูตรสถานศึกษา
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 ให้เด็กมีโอกาสเลือกทากิจกรรมอย่างอิสระ ตามความต้องการความสนใจ
ความสามารถ ตอบสนองต่อวิธีการเรียนรู้ของเด็กเป็นรายบุคคล หลากหลายรูปแบบจากแหล่งเรียนรู้
ที่หลากหลาย
3.2.3 ครูร้อยละ 100 เด็กได้เลือกเล่น เรียนรู้ลงมือ กระทา และสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง
 รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา

สานักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑ 

๔๓
มาตรฐานที่ 3 การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นสาคัญ (ต่อ)
3.3 จัดบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้ใช้สื่อเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับวัย
3.3.1 ครูร้อยละ 100 จัดบรรยากาศและสภาพแวดล้อมในห้องเรียนได้สะอาด ปลอดภัย และอากาศ
ถ่ายเทสะดวก
3.3.2 ครูร้อยละ 100 จัดให้มีพื้นที่แสดงผลงานเด็ก พื้นที่สาหรับมุมประสบการณ์และการจัดกิจกรรม
3.3.3 ครูร้อยละ 100 จัดให้เด็กมีส่วนร่วมในการจัดภาพแวดล้อมในห้องเรียน เช่น ป้ายนิเทศ การดูแล
ต้นไม้ เป็นต้น
3.3.4 ครูร้อยละ 100 ใช้สอื่ และเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับช่วงอายุ ระยะความสนใจ และวิถีการเรียนรู้
ของเด็ก เช่น กล้องดิจิตอล คอมพิวเตอร์ สาหรับการเรียนรู้กลุ่มย่อย สื่อของเล่นที่กระตุ้นให้คิด
และหาคาตอบ เป็นต้น
3.4 ประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริงแลละนาผลประเมินพัฒนาการเด็กไปปรับปรุงการจัด
ประสบการณ์และพัฒนาเด็ก
3.4.1 ครูร้อยละ 100 ประเมินพัฒนาการเด็กจากกิจกรรมและกิจวัตรประจาวันด้วยเครื่องมือ
และวิธีการที่หลากหลาย
3.4.2 ครูร้อยละ 100 วิเคราะห์ผลการประเมินพัฒนาการเด็กโดยผู้ปกครองและผู้เกี่ยวข้องมีส่วนร่วม
3.4.3 ครูร้อยละ 100 นาผลการประเมินที่ได้ไปพัฒนาคุณภาพเด็กอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง
3.4.4 ครูร้อยละ 100 นาผลการประเมินแลกเปลี่ยนเรียนรู้โดยใช้กระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้
ทางวิชาชีพ

 รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา

สานักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑ 

๔๔

ประกาศโรงเรียนบ้านโคกสีวิทยาเสริม
เรื่อง มาตรฐานการศึกษาและการกาหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2563
------------------------------------------------โดยที่มีประกาศใช้กฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิ ธีการประกันคุณภาพการศึกษา
พ.ศ.2561 นโยบายการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง ที่กาหนดเป้าหมายและยุทธศาสตร์ในการพัฒนา
คุณภาพคนไทยและการศึกษาไทยในอนาคต นโยบายปฏิรูประบบการประเมินและการประกันคุณภาพ
การศึกษา ประกาศคณะกรรมการการประกันคุณภาพภายในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน เรื่อง กาหนด
หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการประกันคุณภาพภายในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประกอบกับประกาศ
กระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร เรื่ อ ง ให้ ใ ช้ ม าตรฐานการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐานเพื่ อ การประกั น คุ ณ ภาพภายในของ
สถานศึกษา ฉบับลงวันที่ 6 สิงหาคม 2561 กาหนดให้สถานศึกษาต้องดาเนินการกาหนดมาตรฐานและค่า
เป้าหมายมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา เพื่อให้บุคลากรและผู้เกี่ยวข้องใช้เป็นกรอบดาเนินงาน วาง
แผนการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน
โรงเรียนบ้านโคกสีวิทยาเสริม จึงขอประกาศค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และการมีส่วนร่วม
ของผู้เกี่ยวข้อง เพื่อให้การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนบ้านโคกสีวิทยาเสริมมีคุณภาพ
และมาตรฐานจึ งกาหนดค่าเป้าหมายการพัฒ นาคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้
ประกาศ ณ วันที่ 2 พฤษภาคม พ.ศ.2563

(นายอภิชาติ ศรีสารคาม)
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านโคกสีวิทยาเสริม
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มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
โรงเรียนบ้านโคกสีวิทยาเสริม
มาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2563 มีจานวน 3 มาตรฐาน ได้แก่
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน
1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน
1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ
มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
แต่ละมาตรฐานมีรายละเอียด ดังนี้
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน
1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน
1) มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิดคานวณ
2) มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็น และแก้ปัญหา
3) มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม
4) มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
5) มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา
6) มีความรู้ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ
1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน
1) การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากาหนด
2) ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย
3) การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย
4) สุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ
2.1 มีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจที่สถานศึกษากาหนดชัดเจน
2.2 มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา
2.3 ดาเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษาและทุกกลุ่มเป้าหมาย
2.4 พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ
2.5 จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ
2.6 จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้
มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
3.1 จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถนาไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้
3.2 ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้
3.3 มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก
3.4 ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบและนาผลมาพัฒนาผู้เรียน
3.5 มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้
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การกาหนดค่าเป้าหมายการพัฒนาตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ปีการศึกษา 256๓

ค่าเป้าหมาย

มาตรฐานการศึกษา

(ระดับคุณภาพ)
ดี
(ระดับ 3)

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน
1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน
1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ
มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ

ดีเลิศ
(ระดับ 4)
ดีเลิศ
(ระดับ 4)

ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายความสาเร็จตามประเด็นพิจารณา
ของมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน จานวน 10 ประเด็นการพิจารณา ระดับคุณภาพ ดี
1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน
จานวน 6 ประเด็นการพิจารณา ระดับคุณภาพ ดี
๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน ระดับคุณภาพ ดี
1) มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิดคานวณ
1.1 นักเรียนร้อยละ 65 มีความสามารถในการอ่าน การเขียนภาษาไทย อยู่ในระดับดี ตามเกณฑ์
การประเมินของสถานศึกษา
1.2 นักเรียนร้อยละ 65 ผ่านการประเมินสมรรถนะสาคัญของผู้เรียน ด้านความสามารถในการสื่อสาร
ในระดับดี
1.3 นักเรียนร้อยละ 65 มีความสามารถการสื่อสาร การนาเสนอผลงานได้ตามเกณฑ์ของสถานศึกษา
1.4 นักเรียนร้อยละ 60 มีความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษ ได้ตามเกณฑ์ของสถานศึกษา
1.5 นักเรียนร้อยละ 65 มีความสามารถในการคิดคานวณ อยู่ในระดับดี ตามเกณฑ์การประเมิน
ของสถานศึกษา
2) มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยน ความคิดเห็น
และแก้ปัญหา
2.1 นักเรียนร้อยละ 65 ผ่านการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ อยู่ในระดับ ดี
2.2 นักเรียนร้อยละ 65 มีการอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
2.3 นักเรียนร้อยละ 65 มีการแก้ปัญหาอย่างมีเหตุผล
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๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน ระดับคุณภาพ ดี
3) มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม
3.1 นักเรียนร้อยละ 65 มีความสามารถในการรวบรวมความรู้ได้ทั้งตัวเองและการทางานเป็นทีม
3.2 นักเรียนร้อยละ 65 มีผลงาน จากการทาโครงงาน/โครงการ / สิ่งประดิษฐ์ /ชิ้นงาน
และสามารถอธิบายหลักการ แนวคิด ขั้นตอนการทางาน และปัญหาอุปสรรคของการทางานได้
4) มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
4.1 นักเรียนร้อยละ 70 มีความสามารถในการสืบค้นข้อมูลจากอินเตอร์เน็ต และสรุปความรู้ได้ด้วยตนเอง
และอ้างอิงแหล่งข้อมูลที่ได้จากการสืบค้นทางเทคโนโลยีสารสนเทศ
4.2 นักเรียนร้อยละ 70 มีความสามารถในการนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อพัฒนาตนเอง
และสังคมในด้านการเรียนรู้การ สื่อสาร การทางานอย่างสร้างสรรค์ 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 นักเรียนร้อยละ 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 ทักษะพื้นฐานและเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ
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1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน
จานวน 4 ประเด็นการพิจารณา ระดับคุณภาพ ดี
1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน ระดับคุณภาพ ดี
๑) การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากาหนด
๑.๑ นักเรียนร้อยละ 80 ผ่านการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ในระดับดี
๑.๒ นักเรียนร้อยละ 80 มีความรับผิดชอบ มีวินัย มีภาวะผู้นาและมีจิตอาสา
๑.๓ นักเรียนร้อยละ 80 มีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดี และเป็นแบบอย่างได้
2) ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย
2.1 นักเรียนร้อยละ 80 ร่วมกิจกรรมตามประเพณี วันสาคัญ 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
และเป็นพลเมืองโลกที่ดี มีคุณธรรมจริยธรรม
๔) สุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม
4.1 นักเรียนร้อยละ 70 มีน้าหนัก ส่วนสูง และพัฒนาการทางร่างกายเจริญเติบโตตามเกณฑ์มาตรฐาน
ของกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข
4.2 นักเรียนร้อยละ 70 มีสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์มาตรฐานของกลมพลศึกษา หรือสานักงาน
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 นักเรียน ร้อยละ 80 มีความรู้ทักษะในการป้องกันตนเองจากภัยคุกคามรูปแบบใหม่
4.6 นักเรียนร้อยละ 80 มีพฤติกรรมที่แสดงออกในการดาเนินชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
และมีจิตสาธารณะ
4.7 นักเรียนร้อยละ 80 ผ่านการประเมินสมรรถนะสาคัญของผู้เรียน ด้านความสามารถในการใช้ทักษะ
ชีวิตในระดับดี

 รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา

สานักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑ 

๔๙
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ
จานวน 6 ประเด็นการพิจารณา ระดับคุณภาพ ดีเลิศ
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ ระดับคุณภาพ ดีเลิศ
2.1 มีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจที่สถานศึกษากาหนดชัดเจน สอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษา
สามารถปฏิบัติได้จริง
2.1.1 สถานศึกษามีแผนพัฒนาการศึกษา ที่ได้รับความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษา
และสามารถตรวจสอบได้
2.1.2 กาหนดวิสัยทัศน์ และพันธกิจ ที่สอดคล้อง เชื่อมโยงกับเป้าหมาย แผนยุทธศาสตร์ชาติ
แผนการศึกษาแห่งชาติ นโยบายของรัฐบาลและต้นสังกัด
2.2 มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา ที่ส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐาน
ของสถานศึกษาที่ได้กาหนดค่าเป้าหมายความสาเร็จไว้
2.2.1 มีการวางแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาอย่างเป็นระบบ
2.2.2 มีการนาแผนไปปฏิบัติ ติดตามตรวจสอบประเมินผลและปรับปรุงพัฒนางานอย่างต่อเนื่อง
2.2.3 มีการบริหารอัตรากาลัง ทรัพยากรทางการศึกษาจัดระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน และระบบ
การนิเทศภายใน
2.2.4 สถานศึกษามีการนาข้อมูลมาใช้ในการพัฒนาสถานศึกษา
2.2.5 สถานศึกษาให้บุคลากรและผู้ทีเกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการวางแผน ปรับปรุง พัฒนา
และร่วมรับผิดชอบต่อผลการจัดการศึกษา
2.3 มีการดาเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนอย่างรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษา
และทุกกลุ่มเป้าหมาย
2.3.1 สถานศึกษามีการดาเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษา
และทุกกลุ่มเป้าหมายเชื่อมโยงกับชีวิตจริง
2.3.2 บริหารจัดการเกี่ยวกับงานวิชาการ ในด้านการพัฒนาหลักสูตรตามความต้องการของผู้เรียน
ที่สอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษา ชุมชน และท้องถิ่น
2.3.3 กาหนดหลักสูตรสถานศึกษาครอบคลุมการจัดการเรียนการสอนทุกกลุ่มเป้าหมาย
2.3.4 บริหารจัดการเกี่ยวกับกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านเชื่อมโยงวิถีชีวิตจริง
2.4 มีการพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ
2.4.1 ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการส่งเสริมให้เข้ารับการพัฒนาตนเองตรงความต้องการ
ของครูและสถานศึกษา
2.5 มีการจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ
2.5.1 จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพภายในห้องเรียน ที่เอื้อต่อการเรียนรู้ และคานึงถึงความปลอดภัย
2.5.2 จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพภายนอกห้องเรียน ที่เอื้อต่อการเรียนรู้ และคานึงถึงความปลอดภัย
2.5.3 จัดสภาพแวดล้อมทางสังคม ที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้ และมีความปลอดภัย
2.6 มีการจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้
สถานศึกษามีระบบการจัดหา การพัฒนาและการบริการ เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อใช้ในการบริหาร
จัดการและการจัดการเรียนรู้ ที่เหมาะสมกับสภาพของสถานศึกษา
 รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา
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๕๐
มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
จานวน 5 ประเด็นการพิจารณา ระดับคุณภาพ ดีเลิศ
มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญระดับคุณภาพ ดีเลิศ
3.1 จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถนาไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้
3.1.1 ครูร้อยละ 80 ของทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ จัดการเรียนรู้เน้นกระบวนการคิด และให้ผู้เรียนฝึก
ปฏิบัติจริง ตามมาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัดของหลักสูตรสถานศึกษา และสามารถนาไป
ประยุกต์ใช้ในชีวิตได้
3.1.2 ครูร้อยละ 80 มีแผนการจัดการเรียนรู้ที่สามารถนาไปจัดกิจกรรมได้จริง แบบ Active Learning
3.1.3 ครูร้อยละ 80 มีรูปแบบการจัดการเรียนรู้เฉพาะสาหรับผู้ที่มีความจาเป็น และต้องการ
ความช่วยเหลือพิเศษ
3.1.4 ครูร้อยละ 80 ฝึกทักษะให้ผู้เรียนได้แสดงออก แสดงความคิดเห็น สรุปองค์ความรู้ และนาเสนอ
ผลงาน
3.2 ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้
3.2.1 ครูร้อยละ 80 ใช้สื่อการเรียนรู้ที่หลากหลายและสร้างโอกาสให้ผู้เรียนได้แสวงหาความรู้ด้วยตนเอง
จากสื่อที่หลากหลาย
3.2.2 ครูร้อยละ 80 ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดการเรียนรู้
3.2.3 ครูร้อยละ 80 ใช้แหล่งเรียนรู้ทั้งภายใน และภายนอกโรงเรียนภูมิปัญญาท้องถิ่น บูรณาการ
ในการจัดการเรียนการสอนเอื้อต่อการเรียนรู้ให้ผู้เรียนฝึกปฏิบัติจริง
3.3 มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก
3.3.1 ครูร้อยละ 80 มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก มีปฏิสัมพันธ์ เชิงบวก ให้เด็กรักครู ครูรักเด็ก
และเด็กรักเด็ก สามารถเรียนรู้ร่วมกันอย่างมีความสุขส่งผลให้นักเรียนรักการเรียนรู้
3.4 ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบและนาผลมาพัฒนาผู้เรียน
3.4.1 ครูร้อยละ 80 มีการตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบและให้ข้อมูลย้อนกลับ
นาผลมาพัฒนาผู้เรียน
3.4.2 ครูร้อยละ 80 มีเครื่องมือวัดและวิธีการประเมินผลที่เหมาะสมกับเป้าหมายของการเรียนรู้
3.5 มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้
3.5.1 ครูร้อยละ 80 และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนา
และปรับปรุงการจัดการเรียนรู้
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คาสั่งโรงเรียนบ้านบ้านโคกสีวิทยาเสริม
ที่ 7 / 25๖๓
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินการนิเทศภายในโรงเรียน
…………………...........................
ด้วย โรงเรียนบ้านโคกสีวิทยาเสริม ได้จัดทาแผนการนิเทศภายใน ประจาปีการศึกษา ๒๕๖๓ และ
เพื่อให้สอดคล้องการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑ ที่ได้กาหนดนโยบายการ
นิเทศติดตามการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา ประจาปี ๒๕๖๓ และเพื่อส่งเสริมให้มีการปรับปรุง
กระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของครู เพื่อให้ผู้เรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพสูงขึ้น อาศัยอานาจตาม
มาตรา แห่งพระราชบัญญัติระเบียบการบริหารราชการ กระทรวงศึกษาธิการ 2546 เรื่องการบังคับบัญชา
ข้าราชการในสังกัด จึงแต่งตั้งคณะกรรมการนิเทศภายใน ประกอบด้วย
๑. นายอภิชาติ ศรีสารคาม
๒. นายมงคล ดีสิมวงศ์
๓. นางกนกพร ภูพานเพชร
๔. นางมลฑา บุตรโพธิ์
๕. นางวิไลลักษณ์ มีมา

ผู้อานวยการโรงเรียน
ครู คศ.๓
ครู คศ.๓
ครู คศ.๓
ครู คศ.๓

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

มีหน้าที่ วิเคราะห์ปัญหา ความต้องการจาเป็น พิจารณาค้นหาทางเลือกการแก้ปัญหาหรือพัฒนา
งานวางแผนจัดทาแผนงานโครงการ ปฏิทินการนิเทศ เครื่องมือการนิเทศ ดาเนินการตามแผน กากับติดตาม
ประเมินความก้าวหน้า ประเมินผลสรุป และรายงานผลให้ผู้บริหารทราบ
ให้คณะกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งปฏิบัติงาน โดยนิเทศติดตาม ประสานงาน ให้คาปรึกษา เพื่อให้เกิด
ประโยชน์สูงสุด
ทั้งนี้ตั้งแต่ วันที่ 2 เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๓
สั่ง ณ วันที่ 28 เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๓

(นายอภิชาติ ศรีสารคาม)
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านโคกสีวิทยาเสริม
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คาสั่งโรงเรียนบ้านโคกสีวิทยาเสริม
ที่ 150 / 2563
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนกระบวนการ PLC ในการวางแผนการจัดการเรียนการสอน
ด้วยวิธีการแบบเปิด(Open Approach)
****************************
ตามที่ โรงเรียนบ้านโคกสีวิทยาเสริม ได้เริ่มดาเนินงานวิชาการด้วยนวัตกรรมการศึกษาชั้นเรียน
(Lesson Study) และวิธีการแบบเปิด (Open Approach) เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง ในปี
การศึกษา 2563 เพื่อให้การดาเนินการขับเคลื่อนกระบวนการ PLC ในการแผนการจัดการเรียนการสอนด้วย
วิธีการแบบเปิด (Open Approach) เป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงแต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินงาน ดังนี้
1. นายอภิชาติ ศรีสารคาม
ผู้อานวยการ
ประธานกรรมการ
2. นายมงคล ดีสิมวงศ์
ครู ชานาญการพิเศษ
กรรมการ
3. นายทองมาก มีมา
ครู ชานาญการพิเศษ
กรรมการ
4. นางบังอร จินบุตร
ครู ชานาญการพิเศษ
กรรมการ
5. นางกนกพร ภูพานเพชร
ครู ชานาญการพิเศษ
กรรมการ
6. นางวิไลลักษณ์ มีมา
ครู ชานาญการพิเศษ
กรรมการ
7. นางปริยานุช ชาญศึก
ครู ชานาญการพิเศษ
กรรมการ
8. นายประพันธ์ โภคาแสง
ครู ชานาญการพิเศษ
กรรมการ
9. นางสาวพูลศิริ แสงวาโท
ครูผู้ช่วย
กรรมการ
10. นางสาวจิดาภา จันทร์เพ็ง
ครูผู้ช่วย
กรรมการและ
เลขานุการ
มีหน้าที่ วางแผน/ออกแบบการดาเนินการขับเคลื่อนกระบวนการ PLC ในการแผนการจัดการเรียน
การสอนด้วยวิธีการแบบเปิด (Open Approach)
ทั้งนี้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
สั่ง ณ วันที่ 21 ตุลาคม พ.ศ. 2563
ลงชื่อ
(นายอภิชาติ ศรีสารคาม)
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านโคกสีวิทยาเสริม

 รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา

สานักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑ 

๕๓

คาสั่งโรงเรียนบ้านโคกสีวิทยาเสริม
ที่ 149 / 2563
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินงานวิชาการด้วยนวัตกรรมการศึกษาชั้นเรียน (Lesson Study)
และวิธีการแบบเปิด (Open Approach)
****************************
ตามที่ โรงเรียนบ้านโคกสีวิทยาเสริม ได้เริ่มดาเนินงานวิชาการด้วยนวัตกรรมการศึกษาชั้นเรียน
(Lesson Study) และวิธีการแบบเปิด (Open Approach) เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง ในปี
การศึกษา 2563 เพื่อให้การดาเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงแต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินงาน ดังนี้
ทีมจัดการศึกษาชั้นเรียนชั้น ป. 1 - 3 ประกอบด้วย
1. นายอภิชาติ ศรีสารคาม
2. นางบังอร จินบุตร
3. นางสาวจิดาภา จันทร์เพ็ง
4. นางปริยานุช ชาญศึก
5. นางวิไลลักษณ์ มีมา
6. นางกนกพร ภูพานเพชร

ผู้อานวยการโรงเรียน
ครู ชานาญการพิเศษ
ครูผู้ช่วย
ครู ชานาญการพิเศษ
ครู ชานาญการพิเศษ
ครู ชานาญการพิเศษ

ทีมจัดการศึกษาชั้นเรียนชั้น ป. 4 - 6 ประกอบด้วย
1. นายอภิชาติ ศรีสารคาม
2. นายมงคล ดีสิมวงศ์
3. นายประพันธ์ โภคาแสง
4. นายทองมาก มีมา
5. นางสาวพูลศิริ แสงวาโท
6. นางสาวจิดาภา จันทร์เพ็ง

ผู้อานวยการโรงเรียน
ครู ชานาญการพิเศษ
ครู ชานาญการพิเศษ
ครู ชานาญการพิเศษ
ครูผู้ช่วย
ครูผู้ช่วย

มีหน้าที่
1. ร่วมเขียนแผนกับทีมการศึกษาชั้นเรียน
2. สอนและร่วมสังเกตการณ์สอนในชั้นเรียน ตามขั้นตอน 4 ขั้นตอนของวิธีการแบบเปิด
3. ดาเนินกิจกรรมการสะท้อนผลหลังการสอนในทีมการสอนในทีมการจัดการศึกษาชั้น
เรียนเป็นรายสัปดาห์ รายเดือนกับทุกทีม

 รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา

สานักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑ 

๕๔
ให้คณะกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งตามคาสั่งนี้ ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มกาลังความสามารถ เพื่อให้บัง
เกิดผล ดีและประโยชน์สูงสุดต่อโรงเรียนและราชการสืบไป
ทั้งนี้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
สั่ง ณ วันที่ 21 ตุลาคม พ.ศ. 2563

ลงชื่อ
(นายอภิชาติ ศรีสารคาม)
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านโคกสีวิทยาเสริม

 รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา

สานักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑ 

๕๕

 รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา

สานักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑ 

๕๖

 รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา

สานักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑ 

๕๗

 รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา

สานักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑ 

๕๘

 รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา

สานักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑ 

๕๙

 รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา

สานักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑ 

๖๐

 รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา

สานักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑ 

๖๑

 รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา

สานักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑ 

๖๒

 รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา

สานักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑ 

๖๓

 รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา

สานักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑ 

๖๔

 รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา

สานักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑ 

๖๕

 รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา

สานักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑ 

๖๖

คาสั่งโรงเรียนบ้านโคกสีวิทยาเสริม
ที่ ๕๕/๒๕๖๔
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๓
…………………………………………..
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ หมวด ๖ มาตรา ๔๗ กาหนดให้มีระบบการ
ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา และกระทรวงศึกษาธิการได้มีการประกาศกฎกระทรวงการประกัน
คุณภาพการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑ สาหรับให้สถานศึกษาใช้เป็นแนวทางดาเนินงานเพื่อการประกันคุณภาพ
ภายในของสถานศึกษา รวมทั้งเป็นกลไกหลักในการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาให้ได้มาตรฐาน
อย่างเป็นระบบ มีประสิทธิภาพ อันส่งผลต่อการยกระดับคุณภาพการศึกษา และให้มีการจัดทารายงาน
ประจาปี เสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัด หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและเปิดเผยต่อสาธารณชน เพื่อนาไปสู่การ
พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา โรงเรียนบ้านโคกสีวิทยาเสริม จึงแต่งตั้งบุคคลในท้ายคาสั่งนี้เป็น
คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา เพื่อทาการประเมินมาตรฐานการศึกษาปฐมวัย และ
มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน ให้แล้วเสร็จดังต่อไปนี้
๑. คณะกรรมการอานวยการ ประกอบด้วย
๑.๑ นายสุริยันต์ สุนทองห้าว ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาฯ ประธานคณะกรรมการ
๑.๒ คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานทุกคน
กรรมการ
๑.๓ คณะกรรมการพัฒนาสถานศึกษาโรงเรียนบ้านโคกสีวิทยาเสริม กรรมการ
๑.๔ นายอภิชาติ ศรีสารคาม
ผู้อานวยการโรงเรียน
กรรมการและเลขานุการ
มีหน้าที่ ให้คาแนะนา ปรึกษา อานวยความสะดวก แก้ไขปัญหาในการดาเนินการประเมินคุณภาพ
ภายในสถานศึกษา แก่คณะกรรมการดาเนินงาน เพื่อให้การดาเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมี
ประสิทธิภาพ
๒. คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ระดับปฐมวัย ประกอบด้วย
๒.๑ นายอภิชาติ ศรีสารคาม
ผู้อานวยการโรงเรียน
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
ผู้อานวยการโรงเรียน
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
 รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา

สานักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑ 

๖๗
๒.๖ นายประพันธ์ โภคาแสง
ครู
กรรมการ
๒.๗ นางสาวพูลศิริ แสงวาโท
ครูผู้ช่วย
กรรมการ
๒.๘ นางสาวจิดาภา จันทร์เพ็ง ครูผู้ช่วย
กรรมการ
๒.๙ นางวิไลลักษณ์ มีมา
ครู
กรรมการและเลขานุการ
มีหน้าที่
๑. ดาเนินการรวบรวมข้อมูล เตรียมร่องรอยข้อมูลตามมาตรฐาน/ ประเด็นการพิจารณา
๒. ศึกษาเอกสาร แนวทางการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา ของสานักทดสอบทาง
การศึกษา สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
๓. ประเมินมาตรฐาน ๓ มาตรฐาน/ ประเด็นการพิจารณา ตามบริบทของโรงเรียนและพิจารณา
ให้ระดับคุณภาพ โดยใช้ประกาศมาตรฐานและการกาหนดค่าเป้าหมายของโรงเรียนประกอบในการประเมิน
พิจารณา
๔. สรุปบรรยายมาตรฐานทั้ง ๓ มาตรฐาน ประกอบด้วย ๑) กระบวนการพัฒนา ๒) ผลการ
ดาเนินงาน ๓) จุดเด่น ๔) จุดควรพัฒนา ๕) แผนพัฒนาเพื่อให้ได้มาตรฐานที่สูงขึ้น
๔. คณะกรรมการจัดทารายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR) ประกอบด้วย
๔.๑ นายมงคล ดีสิมวงศ์
ครู
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
มีหน้าที่ ดาเนินการรวบรวมข้อมูล ตรวจสอบความถูกต้อง จัดทาเล่มรายงานการประเมินตนเอง
ของสถานศึกษา (SAR) ปีการศึกษา ๒๕๖๓ เพื่อนาเสนอต่อคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และ
เสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัด หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและเปิดเผยต่อสาธารณชนต่อไป
ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
สั่ง ณ วันที่ ๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๔

นายอภิชาติ ศรีสารคาม)
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านโคกสีวิทยาเสริม

 รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา

สานักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑ 

๖๘

บันทึกการพิจารณาให้ความเห็นชอบเอกสาร
รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา ประจาปีการศึกษา ๒๕๖๓ ของคณะกรรมการสถานศึกษา
…………………………………
รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษาประจาปีทเี่ ป็นรายงานประเมินคุณภาพภายในของ
สถานศึกษา ปีการศึกษา 2563 ฉบับนี้ ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษาของโรงเรียน
บ้านโคกสีวิทยาเสริม ในคราวประชุมครั้งที่ 3/2564 เมื่อวันที่ 23 เดือน เมษายน พ.ศ.2564
เป็นที่เรียบร้อย สามารถนาไปอ้างอิงและเผยแพร่ ต่อสาธารณชนได้
(ลงชื่อ)........................................................................
(นายสุริยันต์ สุนทองห้าว)
ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนบ้านโคกสีวิทยาเสริม

 รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา

สานักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑ 

