
    
 
 

รายงานการประเมินตนเอง 
(Self - Assessment Report : SAR) 

ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
โรงเรียนบ้านบึงแก 

สำนักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑ 
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

กระทรวงศึกษาธิการ 



๒ 
 

 รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา                                          สำนักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑  

   
 

ค ำน ำ 
 
  รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา เป็นการสรุปผลการจัดการศึกษาท่ีสะท้อนผลการ
พัฒนาการพัฒนาคุณภาพของสถานศึกษา ซึ่งเป็นผลสำเร็จจากการบริหารจัดการศึกษาที่สอดคล้องกับ
มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพภายใน (ตามกฏกระทรวงการประกันคุณภาพ พ.ศ.
๒๕๖๑) ระดับการศึกษาปฐมวัย ๓  มาตรฐาน ได้แก่ คุณภาพของเด็ก กระบวนการบริหารและจัดการ       
และกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นเด็กเป็นสำคัญ และ ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน ๓ มาตรฐาน ได้แก่ 
คุณภาพผู้เรียน กระบวนการบริหารและจัดการ และกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
ผลการวิเคราะห์จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา และระบุแนวทางการพัฒนาสถานศึกษาในอนาคต โดยมีวัตถุประสงค์
เพื่อนำเสนอรายงานผลการจัดการศึกษาในรอบปีที่ผ่านมาเพื่อให้ทราบผลผลิตและผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นตามแผน
และตามระบบประกันคุณภาพของสถานศึกษา เพื่อให้สถานศึกษาได้ใช้ประโยชน์ในการปรับปรุงแผนและ
ระบบประเมินคุณภาพภายในและนำเสนอผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษาต่อหน่วยงานต้นสังกัด และ
สาธารณชนได้รับทราบและรองรับการประกันคุณภาพภายนอกต่อไป 

  โรงเรียนบ้านบึงแก ขอขอบคุณ คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ผู้ปกครอง ชุมชน 
คณะครู บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียนทุกคน ที่ให้ความร่วมมือ และช่วยกันพัฒนาคุณภาพการจัด
การศึกษาของโรงเรียนบ้านบึงแกให้บรรลุเป้าหมายตามท่ีกำหนดไว้เป็นอย่างดี 

   
โรงเรียนบ้านบึงแก 

  



๓ 
 

 รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา                                          สำนักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑  

   
 

สารบัญ 
 

เรื่อง                                                                                                    หน้า  
 
คำนำ                                                                                                          ๑ 

  

สารบัญ                                                                                                        ๒ 
บทสรุปสำหรับผู้บริหาร (ระดับการศึกษาปฐมวัย)                                                       ๔ 
บทสรุปสำหรับผู้บริหาร (ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน)                                                   ๖ 
 

ส่วนที่ ๑ ข้อมูลพื้นฐานของสถานศึกษา                                                                   
    ข้อมูลทั่วไป                                                                                              ๑๐ 
    ข้อมูลครูและบุคลากรทางการศึกษา                                                                 ๑๓ 
    ข้อมูลนักเรียนประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓                                                           ๑๔ 
    ข้อมูลส่วนอื่นๆท่ีเกี่ยวข้อง                                                                             ๑๖                                      
 

ส่วนที่ ๒ รายงานผลการประเมินตนเองตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา(ระดับการศึกษาปฐมวัย) 

  
   

    มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของเด็ก                                                                       ๒๐     
    มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ                                                ๒๓  
    มาตรฐานที่ ๓ การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นสำคัญ                                          ๒๕ 
ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา(ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน) 

 

    มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียน                                                                   ๒๗  
    มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ                                                ๓๐  
    มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ                       ๓๒ 
     

ภาคผนวก                                                                                                   ๓๔ 
 

 

 
  



๔ 
 

 รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา                                          สำนักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑  

   
 

บทสรุปของผู้บริหาร 
 

ข้อมูลพื้นฐาน 
ชื่อโรงเรียน  บ้านบึงแก 
ชื่อผู้บริหารโรงเรียน  นายรัฐศักดิ์  สุทธิสมพงษ์  เบอร์โทรศัพท์  ๐๘๙-๙๔๒๖๔๐๖    
e-mail.  bbkschool@hotmail.com 
จำนวนครู ๘ คน  จำแนกเป็น ข้าราชการครู ๕ คน  ครูอัตราจ้าง ๓ คน 
จำนวนนักเรียน  ๑๑๑ คน จำแนกเป็น ระดับปฐมวัย ๒๒ คน  ระดับประถมศึกษา ๘๙ คน 
 
ผลการประเมินตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  ระดับการศึกษาปฐมวัย 

โรงเรียนบ้านบึงแก จัดการเรียนการสอนระดับปฐมวัย ตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย  ปีพุทธศักราช 
๒๕๕๑ (ฉบับปรับปรุง ๒๕๖๐)  โดยใช้นวัตกรรมวอลดอร์ฟ (อนุบาลแบบบ้าน ) มีนักเรียนอนุบาลปีที่ ๑-๓ 
รวม ๒๒ คน จัดเป็น ๑ ห้องเรียน มีครูผู้สอน ๒ คน ทำรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 
เปิดเผยการประเมินคุณภาพของเด็กต่อคณะกรรมการสถานศึกษา ผู้ปกครอง หน่วยงานต้นสังกัด และผู้มีส่วน
เกี่ยวข้อง ซึ่งมีผลการประเมินดังต่อไปนี้ 

ผลการประเมินคุณภาพการจัดการศึกษาระดับปฐมวัยตามมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนบ้านบึงแก  
ในระดับ ดีเลิศ ซึ ่งมาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของเด็ก มีผลการประเมินอยู ่ในระดับดีเลิศ  มาตรฐานที่ ๒ 
กระบวนการบริหารและการจัดการ มีผลการประเมินอยู ่ในระดับดีเลิศ  และมาตรฐานที ่ ๓ การจัด
ประสบการณ์ท่ีเน้นเด็กเป็นสำคัญ มีผลการประเมินอยู่ในระดับ ดีเลิศ 
   ด้านคุณภาพของเด็ก มีกระบวนการพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้เด็กมีพัฒนาการด้านร่างกาย 
ด้านอารมณ์ จิตใจ  ด้านสังคมและด้านสติปัญญาเหมาะสมตามวัย ครูมีการวิเคราะห์หลักสูตร มาตรฐานการ
เรียนรู้ ตัวชี้วัด และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ เพ่ือจัดทำแผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ มีการวิเคราะห์
เด็กเพ่ือให้ครูรู้จักเด็กเป็นรายบุคคล แล้วนำผลการวิเคราะห์มาใช้ในการจัดกิจกรรมในรูปแบบที่หลาก หลาย
เพ่ือให้เหมาะสมกับความถนัด ความสนใจ และศักยภาพเด็กเป็นรายบุคคล โดยจัดกิจกรรมให้เด็กเกิดการ
เรียนรู้ผ่านกระบวนการคิด และการได้ลงมือปฏิบัติจริงสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิต ประจำวันได้เหมาะสม
ตามวัย มีการประเมินเด็กอย่างเป็นระบบครบถ้วนทุกคน ด้วยวิธีการที่หลาก หลาย เช่น การสังเกตพฤติกรรม 
การประเมินผลงาน การสนทนาซักถาม ให้เด็กและผู้ปกครองมีส่วนร่วมในการประเมิน และนำผลมาพัฒนาเด็ก
มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกับเพ่ือนครูและผู้ปกครอง เพ่ือนำผลการพัฒนามาปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ต่อไป
จุดเด่นที่พบ ผลพัฒนาการเด็กทั้ง ๔ ด้าน ได้แก่ ด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ  และสติปัญญา บรรลุตามเป้าหมาย
ที่สถานศึกษากำหนด อยู่ในระดับดีเลิศ และเหมาะสมตรงกับพัฒนาการและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของ
หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย  พุทธศักราช ๒๕๖๐ ซึ่งในการพัฒนาการศึกษาปฐมวัยของโรงเรียนบ้านบึงแก ได้ใช้
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 รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา                                          สำนักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑  

   
 

นวัตกรรม “อนุบาลแบบบ้าน ตามแนวคิดวอลดอร์ฟ” ใช้ในการจัดการเรียนการสอนเป็นแนวการศึกษาที่
บูรณาการวิชาการไปกับกิจกรรรมต่างๆโดยมีครูคอยดูแลและอำนวยความสะดวก เน้นการจัดบรรยากาศใน
การเรียนการสอนที่เน้นความงดงามของธรรมชาติทั้งในกลางแจ้งและในห้องเรียนจะช่วยให้เกดิการเรียนรู้ที่ดี  
เพ่ือพัฒนาให้เด็กเป็นมนุษย์ที่มีบุคลิกภาพที่สมดุลกลมกลืนไปกับโลกและสิ่งแวดล้อม  ได้ใช้พลังงานทุกด้าน
อย่างพอเหมาะเน้นไปที่การเรียนรู้แบบธรรมชาติ ไม่มีห้องเรียน ไม่มีกระดาน แต่จะมีมุมต่างๆ ให้เด็กได้
เรียนรู้ ได้เป็นอิสระที่จะคิดและสร้างสรรค์ โดยการเรียนรู้ของเด็กนั้นจะเป็นไปอย่างสมดุลโดยการเรียนรู้ทาง
กาย(การลงมือทำ) หัวใจ(ความรู้สึกความประทับใจ) และสมอง(ความคิด)  ซึ่งเป็นแนวทางการพัฒนาที่
เหมาะสมและตรงกับธรรมชาติของการพัฒนาเด็กปฐมวัยให้บรรลุตามศักยภาพสูงสุดที่เด็กมี 
  
 ด้านกระบวนการบริหารและการจัดการ สถานศึกษาวิเคราะห์สภาพปัญหาของปีการศึกษาที่ผ่านมา 
และได้นำผลการวิเคราะห์ไปพัฒนาการบริหารอย่างเป็นระบบเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด  โดยมีการร่วมกัน
กำหนดแนวทางการปฏิบัติงานโดยการวิเคราะห์สภาพความต้องการ ปัญหา สาเหตุและความจำเป็นของ
สถานศึกษา  เพ่ือกำหนดเป้าหมาย วิสัยทัศน์และพันธกิจ ให้สอดคล้องกับสภาพปัญหาความต้องการของ
สถานศึกษา ความต้องการของชุมชน จัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา แผนปฏิบัติการประจำปี 
สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาปฐมวัย ส่งเสริมให้ครูมีความชำนาญด้านการจัดประสบการณ์ที่ส่งผลต่อ
คุณภาพเด็กเป็นรายบุคคล และพัฒนาครูอย่างสม่ำเสมอ เพ่ือที่จะมาปรับใช้ในการเรียนการสอนในโรงเรียน    
มีประสบการณ์ในการออกแบบการจัดกิจกรรมและประเมินพัฒนาการเด็กเป็นรายบุคคล มีการจัดระบบ
บริหารจัดการคุณภาพของโรงเรียนอย่างเป็นระบบ โดยเปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วม ในการ
กำหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  มีการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษาท่ีสอดรับกับ
มาตรฐานที่สถานศึกษากำหนด  ดำเนินการตามแผนที่วางไว้  มีการประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพภายใน
สถานศึกษาเหมาะสมและต่อเนื่อง เป็นแบบอย่างที่ดีและได้รับการยอมรับจากชุมชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
มีการประชุมร่วมกับบุคลากร เพ่ือรับฟังความคิดเห็น ชี้แจงจุดเด่น-จุดด้อย และจัดทำรายงานผลการประเมิน
ตนเองประจำปี พร้อมทั้งเผยแพร่ผลการดำเนินงานทางเว็บไซต์และรายงานผลการประเมินตนเองให้หน่วยงาน 
ต้นสังกัดอย่างต่อเนื่อง 
 

ด้านการจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นสำคัญ สถานศึกษาได้วิเคราะห์หลักสูตรการศึกษาปฐมวัยตาม

แนวคิดวอลดอร์ฟ  ประกอบกับการใช้นวัตกรรม “อนุบาลแบบบ้านตามแนวคิดวอลดอร์ฟ”ในการจัดการเรียน

การสอนเป็นการจัดการศึกษาที่บูรณาการวิชาการไปกับกิจกรรมต่างๆโดยมีครูคอยดูแลและอำนวยความ

สะดวก เน้นการจัดบรรยากาศการเรียนเรียนการสอนที่เน้นความงดงามของธรรมชาติทั้งในและนอกห้องเรียน

ซึ่งจะช่วยให้เกิดการเรียนรู้ที่ดี เพ่ือพัฒนาให้เด็กมีบุคลิกภาพที่สมดุลกลมกลืนไปกับโลกและสิ่งแวดล้อม ได้ใช้
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พลังงานทุกด้านอย่างพอเหมาะเน้นไปที่การเรียนรู้แบบธรรมชาติ มีมุมต่างๆให้เด็กได้เรียนรู้ ได้เป็นอิสระที่จะ

คิด และสร้างสรรค์ จัดกิจกรรมให้เด็กๆมีส่วนร่วมในการคิด วางแผน ลงมือทำ และสรุปผลร่วมกัน เด็กได้

สะท้อนผลงานของตนเองในรูปแบบที่หลากหลาย เช่น งานศิลปะ การเล่าเรื่องราว การร้องเพลง การเต้นรำ 

และการเล่น ครมูีการประเมินพัฒนาการเด็กจากกิจกรรมและกิจวัตรประจำวัน ด้วยเครื่องมือและวิธีการที่

หลากหลายวิเคราะห์ผลการประเมินพัฒนาการ โดยผู้ปกครองและผู้เกี่ยวข้องมีส่วนร่วม และนำผลการประเมิน

ที่ได้ไปพัฒนาคุณภาพเด็กและการจัดประสบการณ์ที่มีประสิทธิภาพ มีการส่งต่อข้อมูลผลการพัฒนาเด็กเพ่ือ

การพัฒนาเด็กอย่างต่อเนื่อง    
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ผลการประเมินตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  ระดับประถมศึกษา 
โรงเร ียนบ้านบึงแก จัดการเร ียนการสอนระดับประถมศึกษา ตามหลักสูตรการศึกษา ระดับ

ประถมศึกษา ปีพุทธศักราช ๒๕๕๑ (ฉบับปรับปรุง ๒๕๖๐)  โดยใช้นวัตกรรม BBL และ Active learning มี
นักเรียนประถมศึกษาปีที่ ๑-๖ รวม ๘๙ คน จัดเป็น ๖ ห้องเรียน มีครูผู้สอน ๖ คน ทำรายงานการประเมิน
ตนเอง (SAR) ปีการศึกษา ๒๕๖๓ เปิดเผยการประเมินคุณภาพของเด็กต่อคณะกรรมการสถานศึกษา 
ผู้ปกครอง หน่วยงานต้นสังกัด และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ซึ่งมีผลการประเมินดังต่อไปนี้ 

ผลการประเมินคุณภาพการจัดการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานตามมาตรฐานการศึกษาของ
โรงเรียนบ้านบึงแก อยู่ในระดับคุณภาพ ดีเลิศ   ซ่ึงมาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียน มีผลการประเมิน อยู่ใน
ระดับคุณภาพ ดีเลิศ  มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ มีผลการประเมิน อยู่ในระดับ
คุณภาพ ดีเลิศ  และมาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ มีผลการประเมิน
อยู่ในระดับคุณภาพ ดีเลิศ 

   ด้านคุณภาพของผู้เรียน สถานศึกษาได้กำหนดค่าเป้าหมายในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน โดย
วิเคราะห์มาตรฐานการเรียนรู้จากหลักสูตรแกนกลางการศึกษาและหลักสูตรสถานศึกษา เพ่ือที่จะได้ทราบว่า
ผู้เรียนในแต่ละระดับชั้น ต้องการอะไร จะสอนอย่างไร และประเมินอย่างไร ให้ผู้เรียนพึงรู้ ปฏิบัติได้ มีคุณธรรม
จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ตามหลักสูตร มีการออกแบบการจัดการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับผู้เรียน โดยมี
กระบวนการพัฒนาผู้เรียนด้วยวิธีการที่หลากหลาย ครูจัดการเรียนรู้ให้เป็นไปตามศักยภาพของผู้เรียน และ
เป็นไปตามมาตรฐานและตัวชี้วัดของหลักสูตร โดยมีการจัดการเรียนรู้ทั้งรูปแบบลงมือปฏิบัติจริง แบบร่วมมือ
กันเรียนรู้ แบบใช้กระบวนการคิดกระบวนการใช้ปัญหาเป็นหลัก และเน้นเรื่องการอ่านออกของผู้เรียนเป็นเรื่อง
สำคัญที่สุดโดยมุ่งพัฒนาให้ผู้เรียนทุกคนอ่านออกและเขียนได้ตั้งแต่ระดับชั้น ป.1 พัฒนาครูทุกคนให้มีความ 
สามารถในการนำเทคนิควิธีสอนให้ตรงตามศักยภาพผู้เรียน ใช้สื่อเทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอน  จาก
วิธีการพัฒนาดังกล่าว ในการประเมินคุณภาพผู้เรียนในปีการศึกษา ๒๕๖๓ ด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ด้าน
ทักษะกระบวนการ และด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์  พบว่า     ผลการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการผู้เรียน
สามารถอ่านออก เขียนได้ ตามมาตรฐานในแต่ละระดับ ชั้นสามารถเขียนสื่อสารได้ สามารถทำงานร่วมกับผู้อ่ืน
ได้ กล้าแสดงออก และแสดงความคิดเห็นหรือวิพากษ์ได้อย่างสร้างสรรค์ สืบค้นข้อมูลหรือแสวงหาความรู้จาก
สื่อ เทคโนโลยีได้ด้วยตนเอง สามารถวิเคราะห์ จำแนกแยกแยะได้ว่าสิ่งไหนดี สำคัญ จำเป็น รวมทั้งรู้เท่าทันสื่อ
และสังคมที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ผู้เรียนรู้และตระหนักถึงโทษและพิษภัยของสิ่งเสพติด เลือกรับประทาน
อาหารที่สะอาดและมีประโยชน์ต่อร่างกาย รักการออกกำลังกาย นักเรียนทุกคนสามารถเล่นกีฬาได้อย่างน้อย
คนละประเภท ยอมรับในกฎกติกาของกลุ่ม ของสถานศึกษา ของสังคม มีทัศนคติที่ดีต่ออาชีพสุจริต รวมถึงมี
ความเข้าใจเรื่องความแตกต่างระหว่างบุคคลและระหว่างวัย  
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ด้านกระบวนการบริหารและการจัดการ  สถานศึกษาได้วิเคราะห์สภาพปัญหาของปีการศึกษาที่ผ่าน
มาและได้นำผลการวิเคราะห์ไปพัฒนาการบริหารอย่างเป็นระบบ เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด  โดยมีการ
ร่วมกันกำหนดแนวทางการปฏิบัติงานโดยการวิเคราะห์ สภาพความต้องการ ปัญหา สาเหตุและความจำเป็น
ของสถานศึกษา เพ่ือกำหนดเป้าหมาย วิสัยทัศน์และพันธกิจสอดคล้องกับสภาพปัญหาความต้องการพัฒนา
ของสถานศึกษา ความต้องการของชุมชน และสอดคล้องกับแนวทางการปฏิรูปตามแผนการศึกษาแห่งชาติ  
จัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา และแผนปฏิบัติการประจำปีทีส่อดคล้องกับการพัฒนาผู้เรียนทุก
กลุ่มเป้าหมาย มีการกำหนดผู้รับผิดชอบและมอบหมายการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามที่แผนงานกำหนด มีการ
แบ่งอำนาจหน้าที่ในการทำงาน จัดสรรทรัพยากรตามความต้องการเหมาะสม จัดโครงสร้างที่ยื่นหยุ่น กำหนด
บุคลากรที่รับผิดชอบงานสอดคล้องกับความรู้ความสามารถและความเชี่ยวชาญ  นำการเปลี่ยนแปลงมาพัฒนา
ให้สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริง มีการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความรู้ความชำนาญตาม 
มาตรฐานตำแหน่ง  สถานศึกษามีข้อมูลสารสนเทศที่เป็นปัจจุบัน มีความถูกต้อง ครบถ้วน ทันสมัย  สามารถ
นำไปประยุกต์ใช้ได้     มีกิจกรรมจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่กระตุ้นผู้เรียนให้ใฝ่เรียนรู้ และเปิด
โอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องและบุคลากรมีส่วนร่วมในการวางแผนงาน ให้บุคลากรทุกระดับร่วมประเมินผลงานตาม
สภาพจริง มีการประชุมร่วมกับบุคลากรเพ่ือรับฟังความคิดเห็น ให้การช่วยเหลือกำกับดูแลและแนะนำการ
ทำงานแก่บุคลากร ดูแลด้านการปฏิบัติงาน ด้านการตรวจสอบอย่างชัดเจน เพ่ือส่งเสริมความก้าวหน้าในการ
ปฏิบัติงาน ตลอดจนปรับปรุงการปฏิบัติงานโดยผ่านการยอมรับจากผู้เกี่ยวข้อง มีการนำผลการประเมินไป
ปรับปรุงพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา พร้อมทั้งเผยแพร่ผลการดำเนินงานทางเว็บไซต์รายงานผลการประเมิน
ตนเองให้หน่วยงานต้นสังกัดอย่างต่อเนื่อง 

 
ด้านการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ครูผู้สอนทุกคนดำเนินการวิเคราะห์หลักสูตร 

แกนการกลางศึกษา หลักสูตรสถานศึกษาและวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคล เพ่ือเห็นถึงสภาพปัญหาและการ

กำหนดเป้าหมาย ออกแบบการเรียนรู้ที่จะจัดการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียน ที่มุ่งเน้นกระบวนการคิด การปฏิบัติจริง 

เพ่ือนำไปสู่การเรียนรู้ที่ลึกซึ้งและคงทน  ตามมาตรฐานและตัวชี้วัดของหลักสูตรสถานศึกษา ครูรู้จักผู้เรียนเป็น

รายบุคคล ดำเนินการตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และนำผลมาพัฒนาผู้เรียน รวมทั้งร่วมกัน

แลกเปลี่ยนเรียนรู้และนำผลที่ได้มาปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ ผู้บริหารส่งเสริมให้ครูทุกคนจัดการเรียนการ

สอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ  มีการบูรณาการภาระงาน ชิ้นงาน ปรับโครงสร้างรายวิชา หน่วยการเรียนรู้    

สัดส่วนคะแนนแต่ละหน่วย กำหนดคุณลักษณะอันพึงประสงค์ท่ีสอดคล้องกับหน่วยการเรียนรู้ สนับสนุนให้ครู

จัดการเรียนการสอนที่สร้างโอกาสให้นักเรียนทุกคนมีส่วนร่วม ได้ลงมือปฏิบัติจริง จนสรุปความรู้ได้ด้วยตนเอง 

จัดการเรียนการสอนที่เน้นทักษะการคิด เช่น จัดการเรียนรู้ด้วยโครงงาน ครูใช้สื่อการเรียนการสอนที่เหมาะสม
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กับวัยของผู้เรียน นำนวัตกรรมและเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ในการติดต่อสื่อสารกับผู้เรียน ในช่วงสถานการณ์

การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า เพ่ือให้ผู้เรียนได้มีการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง  รวมถึงการนำภูมิปัญญาท้องถิ่นมา

ใช้ในการจัดการเรียนรู้ ครูมีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก เน้นการมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้เรียนกับครู      

ครูกับผู้เรียน ผู้เรียนกับผู้เรียน ปลูกฝังให้ผู้เรียนรักการเรียนรู้และสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุข ประเมิน

ผู้เรียนอย่างมีขั้นตอน ใช้เครื่องมือ วิธีการวัดและประเมินผลที่เหมาะสม ครูผู้สอนร่วมกันแลกเปลี่ยนความรู้

และประสบการณ์  (PLC)  เป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ  เพ่ือนำผลนำไปใช้ในการปรับปรุง /พัฒนาการ

จัดการเรียนรู้ของผู้เรียน  



๑๐ 
 

 รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา                                          สำนักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑  

   
 

ส่วนที่ ๑ 
ข้อมูลพื้นฐานของสถานศึกษา 

 
๑.ข้อมูลทั่วไป 
 ๑.๑  ชื่อสถานศึกษา  โรงเรียนบ้านบึงแก   
   ที่อยู่  หมู่ที่ ๔  ตำบลโนนท่อน  อำเภอเมือง  จังหวัดขอนแก่น  ๔๐๐๐๐ 

พ้ืนที่ทั้งหมด  ๓๕ ไร่  ๒ งาน  ๓๗.๙ ตารางวา    
โรงเรียนบ้านบึงแกตั้งขึ้นเมื่อวันที่   ๗  เดือนพฤษภาคม  พ.ศ. ๒๔๘๓  เป็นโรงเรียนบำรุง 

นายอำเภอ  โดยอาศัยศาลาวัดเป็นสถานที่ศึกษา   จนถึงวันที่  ๙  เดือนสิงหาคม  พ.ศ. ๒๕๐๑ คณะ
ครู   คณะสงฆ์  ชาวบ้านบึงแก   พร้อมด้วยคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานได้ช่วยกันสร้างเป็น
โรงเรียนเอกเทศชั่วคราวขึ้นที่ที่ดินของโรงเรียนในปัจจุบัน  เดิมชื่อโรงเรียนประชาบาล   ตำบลสำราญ   
ตั้งที่วัดทรายบึงสำราญ  บ้านบึงแก  โดยมีนายทองพูน   ศรีอีสาน   เป็นครูใหญ่   

- พ.ศ.๒๔๘๕  นายหนู    ศรีคำม้วน   ย้ายมาดำรงตำแหน่งครูใหญ่ 
- พ.ศ.๒๔๙๐  นายมานพ    หล้าจันทร์ดา   ย้ายมาดำรงตำแหน่งครูใหญ่ 
- พ.ศ.๒๕๐๘  นายลิขิต   อุ่นผาง   ย้ายมาดำรงตำแหน่งครูใหญ่ 
- พ.ศ.๒๕๒๐  นายสุรพงษ์ โฉมสุภาพ ได้รับคำสั่งแต่งตั้งเป็นครูใหญ่แทนนายลิขิต  อุ่นผาง  

ที่เกษียณอายุราชการ 
- พ.ศ.๒๕๒๖  นายชัยยศ   ภูหนองโอง     ได้ย้ายมาดำรงตำแหน่งครูใหญ่แทน นายสุรพงษ์   

โฉมสุภาพ ที่ลาออก และได้รับการปรับปรุงการกำหนดตำแหน่งเป็นอาจารย์ใหญ่  และผู้อำนวยการ
โรงเรียนจนกระท่ังเกษียณอายุราชการ   เมื่อวันที่  ๓๐   กันยายน  ๒๕๔๖ 

- พ.ศ.๒๕๔๖  นายไสล    คำพิทูรย์   ได้ย้ายมาดำรงตำแหน่งอาจารย์ใหญ่   และปรับเปลี่ยน
ชื่อตำแหน่งเป็นผู้อำนวยการโรงเรียน   ตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทาง 
การศึกษา  พ.ศ.๒๕๔๗  เมื่อวันที่ ๑๙  พฤษภาคม   ๒๕๔๘  ได้ย้ายไปดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการ
โรงเรียนบ้านป่าเหลื่อม 

- พ.ศ.๒๕๔๘  ดร.สิทธิพล    อาจอินทร์   ได้ย้ายมาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน  และ
ลาออกจากราชการ เมื่อวันที่  ๑  มิถุนายน  ๒๕๕๑  

- พ.ศ.๒๕๕๑  นายสุริยา  ธะนะคำมา  ย้ายมาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบึงแก 
วันที่ ๑๙  พฤศจิกายน  ๒๕๕๕   นายสุริยา  ธะนะคำมา  ย้ายไปดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรยีน
บ้านโคกสีโคกเปีย้ 



๑๑ 
 

 รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา                                          สำนักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑  

   
 

- วันที ่ ๑๙  พฤศจิกายน ๒๕๕๕ นายสมานฉันท์  จ ันทะมล  ย้ายมาดำรงตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบึงแก วันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ นายสมานฉันท์  จันทะมล  ย้ายไปดำรง
ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบึงเนียมบึงใคร่นุ่นท่าหิน 

- วันที ่ ๑๐  พฤศจิกายน  ๒๕๖๓ นายรัฐศักดิ ์  ส ุทธ ิสมพงษ์   ย ้ายมาดำรงตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบึงแก  จนถึงปัจจุบัน 

สภาพเศรษฐกิจและสังคม  ปัจจุบันบ้านบึงแกมี ๒ หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ที ่ ๔ และหมู่ ๑๔
ประชากรประมาณ  ๙๐% ประกอบอาชีพเกษตรกรรม เช่น ทำนา ทำไร่ ทำสวน เลี้ยงสัตว์ เป็นต้น 
ซึ่งในแต่ละครัวเรือนมีรายได้เฉลี่ยทั้งปีค่อนข้างสูงเนื่องจากมีน้ำใช้ทำการเกษตรตลอดทั้งปี ดินมีความ
อุดมสมบูรณ์ ด้านสังคมของชุมชนบ้านบึงแก ทั ้งสองหมู ่บ ้านมีความเข้มแข็ง สามัคคีก ันดี             
ที่ตั้งภูมิศาสตร์ของหมู่บ้านมีความเหมาะสมอย่างยิ่ง  ประชากรของชุมชนยึดหมั่นในขนบธรรมเนียม
ประเพณีท่ีดีงามอย่างเคร่งครัด มีความอบอุ่นและอยู่กันอย่างมีความสุข 

การจัดการศึกษาของโรงเรียนบ้านบึงแก  เปิดทำการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลปีที่ ๑ ถึง 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖  โดยใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีพุทธศักราช ๒๕๕๑ (ฉบับ
ปรับปรุง ๒๕๖๐)  และมีโครงสร้างในการบริหารงาน ๔ ฝ่าย ได้แก่ ฝ่ายบริหารวิชาการ  ฝ่ายบริหาร
งบประมาณ  ฝ่ายบริหารงานบุคคล  และฝ่ายบริหารทั่วไป  ซึ่งโครงสร้างของแต่ละฝ่ายสอดคล้องกับ
โครงสร้างการบริหารงานโรงเรียนตามแนวการกระจายอำนาจสู่สถานศึกษา ที่ระบุไว้ในกฎกระทรวง 
กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการการกระจายอำนาจการบริหารและการจัดการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๐ 
๑.๒  ชื่อผู้อำนวยการโรงเรียน นายรัฐศักดิ์  สุทธิสมพงษ์  อายุ ๕๙ ปี 

โทรศัพท ์๐๘๙-๙๔๒๖๔๐๖ 
      วุฒิการศึกษาสูงสุด  ศษ.ม. การบริหารการศึกษา 
              ดำรงตำแหน่งผู้บริหารโรงเรียนนี้เมื่อ วันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๓  
              รวม ๕ เดือน 

๑.๓  วิสัยทัศน์ (VISION) 
   โรงเรียนบ้านบึงแก  มุ่งจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 

การศึกษา และสามารถปรับตัวให้อยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ 
พอเพียง   

 ๑.๔ อัตลักษณ์ของโรงเรียน 
    “ การเรียนดี  กีฬาเด่น  เน้นการออม ” 
  ๑.๕ เอกลักษณ์ของโรงเรียน 
    “ โรงเรียนพอเพียง ” 
 



๑๒ 
 

 รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา                                          สำนักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑  

   
 

 



๑๓ 
 

 รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา                                          สำนักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑  

   
 

๒. ข้อมูลครูและบุคลากรทางการศึกษา   
 

ที ่ ชื่อ ตำแหน่ง 
วุฒกิารศึกษา
สูงสุด/วิชาเอก 

ประจำชั้น/ 
กลุ่มสาระที่สอน 

หมายเหตุ 

๑ นายรัฐศักดิ์ สุทธิสมพงษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน ศษ.ม. 
การบริหารการศึกษา 

-  

๒ นางลัดดา  ดวงกำ ครู คศ.๓ ค.บ. 
ประถมศึกษา 

ประจำชั้น ป.๒  

๓ นางละออง แจ่มจันทร์ ครู คศ.๓ ค.บ. 
ภาษาไทย 

ประจำชั้น  ป.๑  

๔ นายบุญถม  อุบาลี ครู คศ.๓ ค.บ. 
คณิตศาสตร์ 

คณิตศาสตร์  

๕ นางสาวพลอยไพลิน บุบผาชาต ิ ครู คศ.๒ กศ.ม. 
หลักสูตรและการสอน  

ประจำชั้น ป.๓  

๖ นางจุฑาทิพย์ พันทองหล่อ ครูผู้ช่วย ศศ.บ. 
การพัฒนาเด็กปฐมวยั 

อนุบาล ๑-๒  

๗ นางอมรา นครศรี ครูอัตราจ้าง คบ. 
วิทยาศาสตร์ทั่วไป 

วิทยาศาสตร์  

๘ นางสาวศิรลิักษณ์ เนตรพรม ครูอัตราจ้าง ศศ.บ. 
พัฒนาชุมชน 

ภาษาไทย  

๙ นางสาวมัลริกา โคตรบึงแก ครูอัตราจ้าง ศษ.บ. 
ปฐมวัย 

อนุบาล ๓  

๑๐ นายสุรเชษฐ์ ดอกไม้ ครูอัตราจ้าง ม.๖ 
วิทย์-คณิต 

ครูพ่ีเลี้ยง  

๑๑ นางสาวทิพาวรรณ ถนอมผล ธุรการโรงเรียน บธ.บ. 
บริหารธุรกิจ 

-  

๑๒ นายประวิทย์ คนซื่อ นักการภารโรง ปวช. 
ช่างยนต์ 

-  

 
 
 



๑๔ 
 

 รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา                                          สำนักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑  

   
 

๓ ข้อมูลนักเรียน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ (๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๓) 
 

๓.๑  จำนวนนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๓  ทั้งหมด  ๑๑๑ คน แยกเป็น  
   

 

ชั้น จำนวน 
วันที่จัดการเรยีน

การสอน 

รายการ  

หมายเหตุ จำนวน
นักเรียน 

(คน) 

จำนวน
ห้องเรียน 

(ห้อง) 

จำนวนคร ู

ระดับปฐมวัย (๑๙๗)  ครูครบชั้น 
อนุบาล ๑  ๘ ๑ 

 
๓ สอนรวมชั้น  

โดยใช้นวัตกรรม
วอลดอร์ฟ 

อนุบาล ๒  ๗ 
อนุบาล ๓  ๗ 

รวม  ๒๒ ๑ ๓  
ระดับประถมศึกษา (๑๙๗)  ครูครบชั้น 

ประถมศึกษาปีที่ ๑  ๑๖ ๑ ๑ สอนประจำชั้น 
ประถมศึกษาปีที่ ๒  ๑๘ ๑ ๑ 
ประถมศึกษาปีที่ ๓  ๑๓ ๑ ๑ 
ประถมศึกษาปีที่ ๔  ๑๒ ๑ ๓ หมุนเวียนสอน

ตามตารางเรียน ประถมศึกษาปีที่ ๕  ๘ ๑ 
ประถมศึกษาปีที่ ๖  ๒๒ ๑ 

รวม  ๘๙ ๖ ๖  
รวมทั้งสิ้น  ๑๑๑ ๗ ๙  

 
  



๑๕ 
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๓.๒ โครงสร้างเวลาเรียน โรงเรียนบ้านบึงแก 

 หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน กำหนดกรอบโครงสร้างเวลาเรียน ดังนี้ 

กลุ่มสาระการเรียนรู้/ 
กิจกรรม 

เวลาเรียน 

ระดับประถมศึกษา 

ป. ๑ ป. ๒ ป. ๓ ป. ๔ ป. ๕ ป. ๖ 

 กลุ่มสาระการเรียนรู้  

      ภาษาไทย ๒๐๐ ๒๐๐ ๒๐๐ ๑๖๐ ๑๖๐ ๑๖๐ 

     คณิตศาสตร ์ ๒๐๐ ๒๐๐ ๒๐๐ ๑๖๐ ๑๖๐ ๑๖๐ 

วิทยาศาสตร ์
และเทคโนโลย ี

๘๐ ๘๐ ๘๐ ๑๒๐ ๑๒๐ ๑๒๐ 

    สังคมศึกษา ศาสนา  
    และวัฒนธรรม 

๔๐ ๔๐ ๔๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ 

    ประวิติศาสตร์ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ 

    สุขศึกษาและพลศึกษา ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ 

    ศิลปะ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ 

    การงานอาชีพ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ 

    ภาษาตา่งประเทศ ๑๖๐ ๑๖๐ ๑๖๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ 

รายวิชาเพิ่มเติม  (อังกฤษ
เสริม) 

๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ 

รวมเวลาเรียน (พื้นฐาน) ๘๔๐ ๘๔๐ ๘๔๐ ๘๘๐ ๘๘๐ ๘๘๐ 

 กิจกรรมพฒันาผู้เรียน  ๑๒๐ ๑๒๐ ๑๒๐ ๑๒๐ ๑๒๐ ๑๒๐ 

รวมเวลาเรียนทั้งป ี ๑,๐๐๐ ๑,๐๐๐ ๑,๐๐๐ ๑,๐๐๐ ๑,๐๐๐ ๑,๐๐๐ 

รวมเวลาเรียนทั้งหมด ไม่เกิน  ๑,๐๐๐ ชั่วโมง/ป ี



๑๖ 
 

 รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา                                          สำนักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑  

   
 

๓.๓ จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา 

ที ่ ระดับการศึกษา 
จำนวน
นักเรียน 

(คน) 

จำนวนผู้สำเร็จ
การศึกษา  

(คน) 

คิดเป็นร้อยละ 
 

หมายเหตุ 

๑ ปฐมวัย (อนุบาล ๓)  ๗ ๗ ๑๐๐  
๒ ประถมศึกษา (ประถมศึกษาปีที่ ๖) ๒๒ ๒๒ ๑๐๐  

 
๔. ข้อมูลส่วนอ่ืนๆที่เกี่ยวข้อง 

๔.๑ อาคารสถานที ่

 - อาคารเรียน  ๓  หลัง แบ่งเป็น  ๗  ห้องเรียน  ๔  ห้องประกอบ  ดังนี้ 

  
 - อาคารประกอบ/อเนกประสงค์  ๓  หลัง 
   หลังที่   ๑    อาคารอเนกประสงค์ 
   หลังที่   ๒    อาคารห้องสมุด 
  หลังที่   ๓    อาคารโรงอาหาร 

 

 

 

 

 

 

ที ่ ประเภทห้อง จำนวน หมายเหตุ 
๑ ห้องเรียนปฐมวัย ๑ สอนรวมชั้นโดยนวัตกรรมวอลดอร์ฟ 

๒ ห้องเรียนประถมศึกษา ๖  
๓ ห้องธุรการ ๑  
๔ ห้องพักผู้อำนวยการโรงเรียน ๑  
๕ ห้องประชุม ๑  
๖ ห้องพยาบาล ๑  



๑๗ 
 

 รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา                                          สำนักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑  

   
 

๔.๒ แหล่งเรียนรู้ 

ข้อมูลการใช้แหล่งเรียนรู้ภายในและภายนอกโรงเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 
แหล่งเรียนรู้ภายใน 

  (๑) ห้องคอมพิวเตอร์ 
  (๒) ห้องสมุด 
  (๓) แปลงเกษตร 

แหล่งเรียนรู้ภายนอก 
  (๑) ทัศนศึกษา พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

(๒) ทัศนศึกษา วัดทุ่งเศรษฐี 
(๓) ทัศนศึกษา อ่างเก็บน้ำตอนบน โรงไฟฟ้าเขื่อนลำตะคอง 
(๔) ทัศนศึกษา ศูนย์การเรียนรู้ กฟผ.ลำตะคอง 

  (๕) โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ๓ 
                     (๕) วัดทรายบึงสำราญ 
 

๔.๓ ผลการจัดการศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ 

ผลการประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัย 

ร้อยละของเด็กท่ีมีพัฒนาการแต่ละด้านระดับ ๓ (ดีมาก) ขึ้นไป ค่าร้อยละ 
ด้านร่างกาย ๑๐๐ 
ด้านอารมณ์ ๑๐๐ 
ด้านสังคม ๑๐๐ 
ด้านสติปัญญา ๑๐๐ 
 

ผลการประเมินตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ 

ร้อยละของผู้เรียนที่มีเกรดเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  
แต่ละรายวิชาระดับ ๓ ขึ้นไป (ป.๑-๖) 

ค่าร้อยละ 

(๑) ภาษาไทย   ๗๐.๖๕ 
(๒) คณิตศาสตร์ ๗๔.๑๕ 
(๓) วิทยาศาสตร์ ๘๔.๒๖ 
(๔) สังคมศึกษา ๘๐.๘๙ 



๑๘ 
 

 รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา                                          สำนักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑  

   
 

(๕) ภาษาต่างประเทศ ๗๗.๕๒ 
(๖) สุขศึกษาและพลศึกษา ๙๖.๖๒ 
(๗) ศิลปะ  ๘๙.๘๘ 
(๘) การงานอาชีพและเทคโนโลยี ๘๘.๗๖ 
 
ผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
ร้อยละของผู้เรียนที่มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
แต่ละชั้นระดับ ๓ ขึ้นไป (ป.๑-๖) 

ค่าร้อยละ 

ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ๑๐๐ 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒ ๑๐๐ 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ ๑๐๐ 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ ๑๐๐ 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕ ๑๐๐ 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ๑๐๐ 
 
ผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียน 
ร้อยละของผู้เรียนที่มีผลประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียน 
แต่ละชั้นระดับ ๓ ขึ้นไป (ป.๑-๖) 

ค่าร้อยละ 

ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ๗๕.๐๐ 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒ ๑๐๐ 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ ๗๖.๖๒ 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ ๗๕.๐๐ 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕ ๑๐๐ 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ๙๕.๔๕ 
 
 
 
 
 
 



๑๙ 
 

 รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา                                          สำนักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑  

   
 

ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับข้ันพื้นฐาน O-NET ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 
ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับข้ันพ้ืนฐาน O-NET ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 

รายวิชา คะแนนเฉลี่ย 
ของโรงเรียน 

คะแนนเฉลี่ย 
ระดับจังหวัด 

 

คะแนนเฉลี่ย 
สังกัด  

 

คะแนนเฉลี่ย 
ระดับประเทศ 

(๑) ภาษาไทย ๕๙.๖๔ ๕๕.๗๔ ๕๔.๙๖ ๕๖.๒๐ 
(๒) คณิตศาสตร์ ๓๑.๔๓ ๒๙.๒๒ ๒๘.๕๙ ๒๙.๙๙ 
(๓)  วิทยาศาสตร์ ๓๘.๕๗ ๓๘.๒๓ ๓๗.๖๔ ๓๘.๗๘ 
(๔) ภาษาอังกฤษ ๔๕.๗๑ ๔๒.๑๑ ๓๘.๘๗ ๔๓.๕๕ 

 
ผลการประเมินการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (NT) 
ผลการประเมินการทดสอบความสามารถพ้ืนฐานของผู้เรียนระดับชาติ (National Test : NT) 
(๑) ความสามารถด้านภาษาด้านภาษาไทย ๒๖.๓๗ 
(๒) ความสามารถด้านภาษาด้านคณิตศาสตร์ ๔๘.๗๕ 
ผลเฉลี่ยรวมทั้ง ๒ ด้าน ๓๗.๕๖ 

 
ผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (RT) 
ผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (Reading Test : RT) 
(๑) ความสามารถด้านการอ่านออกเสียง ๙๖.๕๐ 
(๒) ความสามารถด้านการอ่านรู้เรื่อง ๙๘.๓๓ 
ผลเฉลี่ยรวมทั้ง ๒ ด้าน ๙๗.๔๑ 

 
ผลการประเมินการอ่านเขียนคำพื้นฐาน 
ผลการประเมินการอ่านเขียนคำพ้ืนฐาน 
 

ระดับชั้น 
ป.๒ ป.๓ 

ความสามารถด้านการอ่านออกเสียง ดีมาก ดีมาก 
ความสามารถด้านการอ่านรู้เรื่อง ดีมาก ดีมาก 
ความสามารถด้านการเขียนตามคำบอก ดีมาก ดีมาก 
ความสามารถด้านการเขียนเรื่องจากภาพ ดีมาก ดีมาก 

 



๒๐ 
 

 รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา                                          สำนักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑  

   
 

ส่วนที่ ๒ 

รายงานผลการประเมินตนเองตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  
 
๒.๑ ผลการประเมินมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาปฐมวัย 

  ๒.๑.๑ มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของเด็ก 

  ๑) ระดับคุณภาพ ดีเลิศ 
(๑) การพัฒนาการด้านร่างกาย แข็งแรง มีสุขนิสัยที่ดี และดูแลความปลอดภัยของตนได้ 

มีคุณภาพระดับดีเลิศ  (๒) การพัฒนาการด้านอารมณ์ จิตใจ ควบคุม และแสดงออกทางอารมณ์ได้ มี
คุณภาพระดับดีเลิศ (๓) การพัฒนาการด้านสังคม ช่วยเหลือตนเอง และเป็นสมาชิกท่ีดีของสังคม มี
คุณภาพระดับดีเลิศ (๔) การพัฒนา การด้านสติปัญญา สื่อสารได้ มีทักษะการคิดพ้ืนฐาน และ
แสวงหาความรู้ได ้มีคุณภาพระดับดีเลิศ 

๒) วิธีการพัฒนา ข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์  

  (๑) วิธีการพัฒนา   
กระบวนการพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้เด็กมีพัฒนาการด้านร่างกาย ด้านอารมณ์ 

จิตใจ  ด้านสังคมและด้านสติปัญญาเหมาะสมตามวัย ครูมีการวิเคราะห์หลักสูตร มาตรฐานการเรียนรู้ 

ตัวชี้วัด และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ เพ่ือจัดทำแผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ มีการวิเคราะห์

เด็กเพ่ือให้ครูรู้จักเด็กเป็นรายบุคคล แล้วนำผลการวิเคราะห์มาใช้ในการจัดกิจกรรมในรูปแบบที่หลาก 

หลายเพื่อให้เหมาะสมกับความถนัด ความสนใจ และศักยภาพเด็กเป็นรายบุคคล โดยจัดกิจกรรมให้

เด็กเกิดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิด และการไดล้งมือปฏิบัติจริงสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิต 

ประจำวันไดเ้หมาะสมตามวัย มีการประเมินเด็กอย่างเป็นระบบครบถ้วนทุกคน ด้วยวิธีการที่หลาก 

หลาย เช่น การสังเกตพฤติกรรม การประเมินผลงาน การสนทนาซักถาม ให้เด็กและผู้ปกครองมีส่วน

ร่วมในการประเมิน และนำผลมาพัฒนาเด็กมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกับเพื่อนครูและผู้ปกครอง เพ่ือ

นำผลการพัฒนามาปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ต่อไป โดยมีกระบวนการในการพัฒนาคุณภาพเด็กตาม

พัฒนาการทั้ง ๔ ด้านดังนี้ 

 



๒๑ 
 

 รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา                                          สำนักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑  

   
 

การพัฒนาด้านร่างกาย ครูได้ดำเนินการพัฒนาเด็กด้วยการจัดประสบการณ์การเรียนรู้แบบ    
วอลดอร์ฟ (อนุบาลแบบบ้าน) ตามหน่วยการเรียนรู้โดยยึดผู้เรียนเป็นสำคัญ จัดกิจกรรมตามตาราง
ประจำวัน กิจวัตรในบ้าน อาทิ งานบ้าน งานครัว งานสวน  ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้แสดงออกตามความ
ถนัดและความสนใจ จัดกิจกรรมด้านดนตรีและการเคลื่อนไหว ออกกำลังกาย กิจกรรมกลางแจ้ง  
กิจกรรมอำลา กิจกรรมเล่นอิสระ กิจกรรมเสริมประสบการณ์  มีการทดสอบสมรรถภาพทางกาย จัด
กิจกรรมการแข่งขันกีฬา  จัดบริการอาหารกลางวันและ อาหารเสริม(นม) ให้เด็กครบทุกวัน มีการชั่ง
น้ำหนักและวัดส่วนสูงเป็นประจำทุกเดือน นำผลการวัดการการเจริญเติบโตมาเทียบกับเกณฑ์
มาตรฐานเพื่อวิเคราะห์เด็กเป็นรายบุคคล แล้วนำผลไปพัฒนาเด็กต่อไป มีการตรวจสุขภาพร่างกาย 
ผม เล็บมือ ก่อนเข้าห้องเรียนทุกวัน มีการแปรงฟันหลังอาหาร การล้างมือก่อนและหลังรับประทาน
อาหาร  จัดช่วงเวลาให้เด็กได้นอนหลับพักผ่อนอย่างเพียงพอ วันละประมาณ ๒-๓ ชั่วโมง   แทรก
ด้วยการจัดกิจกรรมตามโครงการบ้านวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย  และการประเมินพัฒนาการด้าน
ร่างกายของเด็กเป็นรายบุคคล  

ด้านอารมณ-์จิตใจ  ครูได้จัดกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาการด้านอารมณ์-จิตใจอย่างสม่ำเสมอและ

ต่อเนื่อง เพ่ือให้เด็กมีความมั่นใจในตนเอง กล้าพูด กล้าแสดงออก มีอุปนิสัยร่าเริงแจ่มใส รู้จักควบคุม

อารมณ์ของตนเองได้เหมาะสมตามวัย อดทนในการรอคอย ยอมรับในความสามารถผู้อ่ืน เคารพสิทธิ รู้

หน้าที่รับผิดชอบ และช่วยเหลือผู้อื่น โดยสอดแทรกในกิจกรรมหลักอนุบาล และกิจกรรมประจำวัน 

เช่น ให้เด็กลงมือทำกิจกรรมต่างด้วยตนเอง โดยมีครูคอยดูแลและอำนวยความสะดวก เปิดโอกาสให้

เด็กเป็นผู้นำในการทำกิจกรรมต่างๆ และจัดกิจกรรมอย่าหลากหลายเพื่อให้เด็กมีโอกาสเลือกและ

ตัดสินใจทำกิจกรรมต่างๆตามความถนัดและความสนใจ เช่น กิจกรรมสร้างสรรค์  กิจกรรมเสรีมุม

เสริมประสบการณ์ต่าง ป้ายนิเทศจัดแสดงผลงานในห้องเรียน และเวรประจำวันทำงานบ้านต่างๆใน

ห้องเรียน เด็กเรียนรู้ผ่านการเล่นและการลงมือทำจากแบบอย่างพ่ีช่วยน้อง นอกจากนี้เด็กยังได้เรียนรู้

ผ่านบทเพลง บทกลอน นิทาน เพ่ือส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์และจินตนาการ ทำให้จิตใจสงบและ

ผ่อนคลาย โดยไม่รู้สึกว่าถูกสอนหรือเรียนกลมกลืนไปกับวิถีอย่างเป็นธรรมชาติ โดยจัดกิจกรรมตาม

แนววอลดอร์ฟ 

การพัฒนาด้านสังคม ครูได้ดำเนินการจัดประสบการณ์เชิงบูรณาการ เพ่ือส่งเสริมให้ผู้เรียนมี
พฤติกรรมแสดงออกด้านสังคมได้อย่างเหมาะสมกับวัย ส่งเสริมความมีวินัยในตนเอง ส่งเสริมคุณธรรม
จริยธรรมทั้งในและนอกห้องเรียน  ฝึกกิจกรรมงานบ้านต่างๆอย่างสม่ำเสมอ ฝึกกิจกรรมเดินแถวเป็น
ระเบียบ เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้มีส่วนร่วมในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมในและนอกห้องเรียน เพื่อให้
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สิ่งแวดล้อมมีบรรยากาศอบอุ่นและผ่อนคลาย เหมาะสมกับธรรมชาติของวัยเด็ก  และฝึกให้ยอมรับ
ความแตกต่างระหว่างบุคคล เล่นและทำงานร่วมกับผู้อ่ืนได้ รู้จักใช้จ่ายอย่างประหยัดและพอเพียง  

ด้านสติปัญญา (เพ่ิมจากเดิม) ครูมีการสังเกตขณะเด็กทำกิจกรรม สนทนาซักถาม  บันทึก 

และสังเกตจากชิ้นงาน เพ่ือประเมินผลการจัดกิจกรรมและการพัฒนาเด็ก และนำไปพัฒนาการจัด

กิจกรรมต่อไป มีการจัดแสดงผลงานและจัดทำแฟ้มสะสมผลงานเด็ก เปิดโอกาสให้ผู้ปกครองร่วม

ประเมินผลงานกับเด็กและพัฒนาเด็กร่วมกับครู 

(๒)  ข้อมูล เอกสาร หลักฐาน  
- ข้อมูลนักเรียนรายบุคคล         - แบบวิเคราะห์นักเรียนรายบุคคล 

  - ผลการประเมินพัฒนาการผู้เรียนทั้ง ๔ ด้าน     - แบบประเมินพัฒนาการผู้เรียนทั้ง ๔ ด้าน 
  - สมุดประจำตัวเด็กปฐมวัย        - แบบบันทึกการตรวจสุขภาพ 

   - แบบบันทึกการช่างน้ำหนัก-ส่วนสูง       - แบบบันทึกการดื่มนม 
   - บันทึกการแปรงฟัน          - แบบรายงานการจัดกิจกรรม 

   (๓) จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา  และแผนการพัฒนาคุณภาพ 
   

จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา 
๑) สามารถพัฒนานักเรียนปฐมวัยทุกคนได้ 
ครอบคลุมพัฒนาการทั้ง  ๔  ด้านและมีผลการ 
พัฒนาอยู่ในระดับที่ดีเลิศ  ผ่านนวัตกรรมอนุบาล 
แบบบ้านตามแนวคิดวอลดอร์ฟท่ีให้ความสำคัญกับ 
ธรรมชาติของวัยเป็นหลัก โดยการเรียนรู้ของเด็ก 
นั้นจะเป็นไปอย่างสมดุลโดยการเรียนรู้ทางกาย 
(การลงมือทำ) หัวใจ(ความรู้สึกความประทับใจ ) 
และสมอง(ความคิด) 
 
๒) นักเรียนปฐมวัยที่ผ่านการเรียนโดยใช้นวัตกรรม
แบบบ้านตามแนวคิดวอลดอร์ฟเป็นเด็กมีวินัยและ
ความร ับผ ิดชอบต ่อตนเองและส ่วนรวมผ ่าน
กิจกรรมประจำวันที่เด็ก ๆ ได้ปฏิบัติในโรงเรียน 

๑) ควรมีการจัดหาที่ที่เหมาะสำหรับการเล่นกลางแจ้ง  
เช่น สนามเด็กเล่นพร้อมเครื่องเล่นสนามสำหรับเด็ก 
ปฐมวัย เพราะจะเป็นที่สำหรับให้เด็กได้พัฒนาทั้งด้าน 
ร่างกาย  อารมณ์ – จิตใจ  สังคมและสติปัญญาผ่าน 
สนามเด็กเล่นซึ่งเป็นสิ่งสำคัญและจำเป็นสำหรับเด็ก 
ปฐมวัย 
     
๒) ควรมีให้ผู้ปกครองได้มีส่วนร่วมมากขึ้นโดยการให้ 
ความรู้หรือเสนอแนวทางสำหรับผู้ปกครองในการ
พัฒนาเด็กปฐมวัย ซึ่งเป็นเรื่องสำคัญและจำเป็นมาก
เพราะสังเกตว่าผู้ปกครองไม่ค่อยมีความเข้าใจใน
พัฒนาการและแนวทางในการพัฒนาเด็กปฐมวัย 
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๒.๑.๒ มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ 

๑) ระดับคุณภาพ ดีเลิศ 
(๑) ด้านหลักสูตรครอบคลุมทั้ง ๔ ด้าน สอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่น มีคุณภาพระดับดี

เลิศ  (๒) การจัดครูให้เพียงพอกับชั้นเรียน มีคุณภาพระดับยอดเยี่ยม  (๓) การส่งเสริมให้ครูมีความ
เชี่ยวชาญด้านการจัดประสบการณ์ มีคุณภาพระดับดีเลิศ   (๔) การจัดสภาพแวดล้อมและสื่อเพ่ือการ
เรียนรู้ อย่างปลอดภัยและเพียงพอ มีคุณภาพระดับ ดีเลิศ (๕) การให้บริการสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ
และสื่อการเรียนรู้ เพื่อสนับสนุนการจัดประสบการณ์ มีคุณภาพระดับดีเลิศ  (๖) ด้านระบบบริหาร
คุณภาพที่เปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วมมีคุณภาพระดับดีเลิศ 
 

๒) วิธีการพัฒนา ข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์  

  (๑) วิธีการพัฒนา   

      สถานศึกษาวิเคราะห์สภาพปัญหาของปีการศึกษาที่ผ่านมา และได้นำผลการวิเคราะห์ไป
พัฒนาการบริหารอย่างเป็นระบบเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด  โดยมีการร่วมกันกำหนดแนวทางการ
ปฏิบัติงานโดยการวิเคราะห์สภาพความต้องการ ปัญหา สาเหตุและความจำเป็นของสถานศึกษา  เพ่ือ
กำหนดเป้าหมาย วิสัยทัศน์และพันธกิจ ให้สอดคล้องกับสภาพปัญหาความต้องการของสถานศึกษา 
นโยบายการปฏิรูปการศึกษา ความต้องการของชุมชน และสอดคล้องกับแนวทางการปฏิรูปตามแผน 
การศึกษาแห่งชาติ  จัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา แผนปฏิบัติการประจำปี สอดคล้องกับ
มาตรฐานการศึกษาปฐมวัย ส่งเสริมให้ครูมีความชำนาญด้านการจัดประสบการณ์ที่ส่งผลต่อคุณภาพ
เด็กเป็นรายบุคคลและพัฒนาครูอย่างสม่ำเสมอ เพ่ือที่จะมาปรับใช้ในการเรียนการสอนในโรงเรียน  
ส่งผลให้ครูมีความรู้ความสามารถในการวิเคราะห์และออกแบบหลักสูตรสถานศึกษา  มีประสบการณ์
ในการออกแบบการจัดกิจกรรม และประเมินพัฒนาการเด็กเป็นรายบุคคล ครมูีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับเด็ก
และครอบครัว จัดสภาพแวดล้อมภายในและภายนอกห้องเรียนที่คำนึงถึงความปลอดภัย ส่งเสริมให้
เกิดการเรียนรู้เป็นรายบุคคลและกลุ่ม เล่นแบบร่วมมือร่วมใจ  จัดมุมประสบการณ์ที่มีสื่อการเรียนรู้
อย่างเพียงพอและหลากหลาย ให้บริการสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ วัสดุ และอุปกรณ์ เพ่ือสนับสนุนการ
จัดประสบการณ์ จัดระบบบริหารจัดการคุณภาพของโรงเรียนอย่างเป็นระบบโดยเปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยว 
ข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วม ด้วยการกำหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  จัดทำแผนพัฒนาการ 
ศึกษาของสถานศึกษาที่สอดรับกับมาตรฐานที่สถานศึกษากำหนด  ดำเนินการตามแผน  มีการประเมิน 
ผลและตรวจสอบคุณภาพภายในสถานศึกษาเหมาะสมและต่อเนื่อง เป็นแบบอย่างที่ดีและได้รับการ
ยอมรับจากชุมชนและหน่วยงานที่เก่ียวข้อง มีการประชุมร่วมกับบุคลากร เพ่ือรับฟังความคิดเห็น 
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ชี้แจงจุดเด่น-จุดด้อย กำกับดูแลและแนะนำการทำงานแก่บุคลากรทุกคน ดูแลด้านการปฏิบัติงานเพื่อ
ส่งเสริมความก้าวหน้าในการปฏิบัติงาน มีการประเมินตรวจสอบคุณภาพภายในสถานศึกษา  ติดตาม
ผลการดำเนินงาน จัดทำรายงานผลการประเมินตนเองประจำปี มีการนำผลการประเมินไปปรับปรุง 
และพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา  โดยให้ทุกฝ่ายมีส่วนร่วม  พร้อมทั้งเผยแพร่ผลการดำเนินงานทาง
เว็บไซต์รายงานผลการประเมินตนเองให้หน่วยงานต้นสังกัดอย่างต่อเนื่อง 

 

 (๒)  ข้อมูล เอกสาร หลักฐาน  
- บันทึกการประชุม    - รายงานกิจกรรม/โครงการ 

   - รายงานการอบรมของครู  - บันทึกการประชุมพัฒนาหลักสูตร 
   - หลักสูตรสถานศึกษา                 - เอกสารระบบประกันคุณภาพภายใน 

 

    (๓) จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา  และแผนการพัฒนาคุณภาพให้สูงขึ้น 
    

จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา 
๑)  ในการบริหารสายชั้นปฐมวัยนั้น มีความ
ครอบคลุมและเบ็ดเสร็จด้วยตัวของสายชั้นเอง 
โดยผู้อำนวยการมีหน้าที่ในการอำนวยความ
สะดวกในการบริหารจัดการและคอยสนับสนุนสิ่ง
ที่ยังขาดแคลน และการพัฒนาระดับปฐมวัยมีการ
กำหนดเป้าหมายในการพัฒนาอย่างชัดเจนทำให้
ทำงานได้สะดวกและคล่องตัวมากขึ้น 
๒) เปิดโอกาสให้ผู้ปกครอง และชุมชนได้มีส่วน 
ร่วมในการบริหารจัดการ โดยได้เข้ามาดูแล 
ร่วมมือและพัฒนาการศึกษาระดับปฐมวัย   

    ในการจัดการศึกษาปฐมวัยนั้นในรอบปีที่ผ่าน
มาในการที่เราทำงานร่วมกันระหว่างบ้าน  
โรงเรียน  ชุมชน  และผู้ปกครองนั้นทำให้เราได้
ทราบว่าผู้เกี่ยวข้องจำนวนมากนั้นยังไม่ค่อยมี
ความรู้ในการพัฒนาเด็กปฐมวัยอย่างแท้จริงว่า
ควรพัฒนาแต่ละช่วงวัยอย่างไรและมีวิธีในการ
พัฒนาอย่างไรเพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับบุตร
หลานที่เรียนอยู่ในชั้นปฐมวัย   
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๒.๑.๓ มาตรฐานที่ ๓ การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นสำคัญ 
๑) ระดับคุณภาพ ดีเลิศ 

(๑) การจัดประสบการณ์ที่ส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการทุกด้านอย่างสมดุลเต็มศักยภาพ มี
คุณภาพระดับดีเลิศ (๒) การสร้างโอกาสให้เด็กได้รับประสบการณ์ตรง เล่นและปฏิบัติอย่างมีความสุข 
มีคุณภาพระดับดีเลิศ (๓) การจัดบรรยากาศท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ ใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับ
วัย มีคุณภาพระดับดีเลิศ  (๔) การประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริง และนำผลการประเมิน
พัฒนาการเด็กไปปรับปรุงการจัดประสบการณ์และพัฒนาเด็ก มีคุณภาพระดับดีเลิศ 
 

๒) วิธีการพัฒนา ข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์  

  (๑) วิธีการพัฒนา   
สถานศึกษา ได้วิเคราะห์หลักสูตรการศึกษาปฐมวัยตามแนวคิดวอลดอร์ฟ  ประกอบกับการใช้

นวัตกรรม “อนุบาลแบบบ้านตามแนวคิดวอลดอร์ฟ” ในการจัดการเรียนการสอนเป็นการจัด

การศึกษาท่ีบูรณาการวิชาการไปกับกิจกรรมต่างๆโดยมีครูคอยดูแลและอำนวยความสะดวก เน้นการ

จัดบรรยากาศการเรียนเรียนการสอนที่เน้นความงดงามของธรรมชาติทั้งในและนอกห้องเรียนซึ่งจะ

ช่วยให้เกิดการเรียนรู้ที่ดี เพ่ือพัฒนาให้เด็กมีบุคลิกภาพท่ีสมดุลกลมกลืนไปกับโลกและสิ่งแวดล้อม ได้

ใช้พลังงานทุกด้านอย่างพอเหมาะเน้นไปที่การเรียนรู้แบบธรรมชาติ มีมุมต่างๆให้เด็กได้เรียนรู้ ได้เป็น

อิสระที่จะคิด และสร้างสรรค์ จัดกิจกรรมให้เด็กๆมีส่วนร่วมในการคิด วางแผน ลงมือทำ และสรุปผล

ร่วมกัน เด็กได้สะท้อนผลงานของตนเองในรูปแบบที่หลากหลาย เช่น งานศิลปะ การเล่าเรื่องราว การ

ร้องเพลง การเต้นรำ และการเล่น 

จัดห้องเรียนให้สะอาด อากาศถ่ายเท ปลอดภัย ในห้องเรียนมีอุปกรณ์และสิ่งของที่ทำมาจาก

ธรรมชาติให้เด็กนำมาประดิษฐ์ดัดแปลงเล่นกัน เช่น ผ้าหลากสี ท่อนไม้ เปลือกไม้ เมล็ดของต้นไม้ชนิด

ต่างๆ มีกิจกรรมหลากหลายให้เด็กเลือกทำตามความสนใจ เด็กๆได้ทำสิ่งต่างตามจินตนาการและ

ความคิดสร้างสรรค์ของตนเอง เช่น การวาดภาพด้วยสีน้ำ การปั้นขี้ผึ้ง การปลูกผักปลูกต้นไม้ การ

ทำอาหาร งานฝีมือ และการล้างจาน เป็นต้น ทำให้เด็กเห็นกระบวนการที่ต่อเนื่องช่วยให้เด็กเข้าใจ

แนวทางพ้ืนฐานในการปรับตัวเข้ากับชีวิต กระตุ้นให้เด็กร่วมมือ เกิดการเรียนรู้ที่เป็นไปอย่างมีชีวิตชีวา

เหมือนกับเป็นประสบการณ์จริง โดยการเรียนรู้ของเด็กจะเป็นไปอย่างสมดุลโดยการเรียนรู้ทางกาย

(การลงมือทำ) หัวใจ(ความรู้สึกประทับใจ) และสมอง(ความคิด) 



๒๖ 
 

 รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา                                          สำนักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑  

   
 

ครปูระเมินพัฒนาการเด็กจากกิจกรรมและกิจวัตรประจำวัน ด้วยเครื่องมือและวิธีการที่

หลากหลายวิเคราะห์ผลการประเมินพัฒนาการ โดยผู้ปกครองและผู้เกี่ยวข้องมีส่วนร่วม และนำผล

การประเมินที่ได้ไปพัฒนาคุณภาพเด็กและการจัดประสบการณ์ที่มีประสิทธิภาพ มีการส่งต่อข้อมูลผล

การพัฒนาเด็กเพ่ือการพัฒนาเด็กอย่างต่อเนื่อง    

 (๒)  ข้อมูล เอกสาร หลักฐาน  
  - ผลการวิเคราะห์เด็กรายบุคคล  - แผนการจัดประสบการณ์ 
    - บันทึกผลการจัดประสบการณ์   - รายงานกิจกรรม 
   - ผลการประเมินพัฒนาการเด็ก   - แบบประเมินพัฒนาการเด็ก 
    - ภาพถ่ายกิจกรรม 

    (๓) จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา  และแผนการพัฒนาคุณภาพ 
    

จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา 
๑) นวัตกรรม“อนุบาลแบบบ้านตามแนวคิดวอล  
ดอร์ฟ”ใช้ในการจัดการเรียนการสอนเป็นแนวการ  
ศึกษาที่บูรณาการวิชาการไปกับกิจกรรรมต่างๆโดย 
มีครูคอยดูแลและอำนวยความสะดวก เน้นการจัด 
บรรยากาศในการเรียนการสอนที่เน้นความงดงาม 
ของธรรมชาติทั้งในกลางแจ้งและในห้องเรียนจะ 
ช่วยให้เกิดการเรียนรู้ที่ดี 
    
๒) เด็กได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริง ผ่านการมอง   
การดู  ใช้ความคิดและลงมือกระทำผ่านกิจกรรม 
ประจำวันเด็กได้เรียนรู้ทุกสิ่งอย่างแบบไม่ได้ถูกยัด 
เยียดให้รู้ให้เรียน แต่เป็นการให้การศึกษาท่ีแยบคาย 
สามารถนำไปใช้ได้จริง 

      ข้อจำกัดในการใช้พื้นที่ในการเรียนรู้  เนื่องด้วย
ยังขาดสื่อ อุปกรณ์ท่ีเป็นธรรมชาติ สำหรับเด็กปฐมวัย
ทำให้เด็ก ๆ ขาดโอกาสที่จะทำสิ่งที่ท้าทายมากยิ่งขึ้น
จากชีวิตประจำวัน  ดังนั้นในปีต่อไปควรจัดหาเครื่อง
เล่นที่เหมาะสมกับธรรมชาติของวัยให้เพียงพอต่อ
ความต้องการของเด็ก ๆ และเพ่ือเป็นการพัฒนาเด็ก
ให้เต็มศักยภาพมากข้ึน 
 

 
 
 

 



๒๗ 
 

 รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา                                          สำนักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑  

   
 

๒.๒ ผลการประเมินมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

  ๒.๒.๑ มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียน 

  ๑) ระดับคุณภาพ ดีเลิศ  
(๑) ความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสารและการคิดคำนวณ มีคุณภาพระดับดีเลิศ 

(๒) ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และ
แก้ปัญหามีคุณภาพระดับดีเลิศ  (๓) ความสามารถในการสร้างนวัตกรรม มีคุณภาพระดับดีเลิศ     
(๔) ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มีคุณภาพระดับดีเลิศ  (๕) 
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา มีคุณภาพระดับดีเลิศ  (๖) ความรู้ ทักษะพ้ืนฐาน 
และเจตคติที่ดีต่ออาชีพ มีคุณภาพระดับดีเลิศ (๗) ความสามารถในการสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษ มี
คุณภาพระดับดีเลิศ 

   (๑) การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากำหนด  มีคุณภาพระดับดีเลิศ 
(๒) ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย มีคุณภาพระดับดีเลิศ  (๓) การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบน 
ความแตกต่างและหลากหลาย  มีคุณภาพระดับดีเลิศ  (๔) สุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม มี
คุณภาพระดับดีเลิศ 

๒) วิธีการพัฒนา ข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์  
   สถานศึกษาได้กำหนดค่าเป้าหมายในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน โดยวิเคราะห์มาตรฐาน
การเรียนรู้จากหลักสูตรแกนกลางการศึกษาและหลักสูตรสถานศึกษา เพ่ือทีจ่ะได้ทราบว่าผู้เรียนในแต่
ละระดับชั้น ต้องการอะไร จะสอนอย่างไร และประเมินอย่างไร ให้ผู้เรียนพึงรู้ ปฏิบัติได้ มีคุณธรรม
จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ตามหลักสูตร มีการออกแบบการจัดการเรียนรู้ที ่เหมาะสมกับ
ผู้เรียน โดยมีกระบวนการพัฒนาผู้เรียนด้วยวิธีการที่หลากหลาย ครูจัดการเรียนรู้ให้เป็นไปตาม
ศักยภาพของผู้เรียน และเป็นไปตามมาตรฐานและตัวชี้วัดของหลักสูตร โดยมีการจัดการเรียนรู้ทั้ง
รูปแบบลงมือปฏิบัติจริง แบบร่วมมือกันเรียนรู้ แบบใช้กระบวนการคิดกระบวนการใช้ปัญหาเป็นหลัก 
และเน้นเรื่องการอ่านออกของผู้เรียนเป็นเรื่องสำคัญที่สุดโดยมุ่งพัฒนาให้ผู้เรียนทุกคนอ่านออกและ
เขียนได้ตั้งแต่ระดับชั้น ป. 1 พัฒนาครูทุกคนให้มีความสามารถในการนำเทคนิควิธีสอนให้ตรงตาม
ศักยภาพผู้เรียน ใช้สื่อเทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอน มีรูปแบบการจัดการเรียนรู้ที่เข้าได้กับ
สถานการณ์ในการแพร่ระบาดของไวรัสโคน่า มีแหล่งเรียนรู้และแหล่งสืบค้นข้อมูล ได้แก่ ห้องสมุด ครู
ในสายชั้นเดียวกันร่วมกันกำหนดแผนการจัดการเรียนรู้และสะท้อนผลหลังการสอนร่วมกัน ครูเน้น
การใช้คำถามเพ่ือพัฒนาทักษะการคิดของผู้เรียน โดยมีกิจกรรม/โครงการที่ดำเนินการ ดังนี้ โครงการ 
“ส่งเสริมทักษะการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง รักเรียนรู้และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง” และ
โครงการ “พัฒนาทักษะกระบวนการคิดอย่างเป็นระบบ  คิดสร้างสรรค์ตัดสินใจแก้ปัญหาอย่างมี



๒๘ 
 

 รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา                                          สำนักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑  

   
 

เหตุผล” นอกจากนี้สถานศึกษาได้มีการดำเนินการเพ่ือพัฒนาทักษะชีวิตของผู้เรียน เพ่ือให้อยู่ในสังคม
ได้อย่างมีความสุข โดยมีโครงการที่ดำเนินการ ดังนี้ โครงการ“การพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้และทักษะ
ที่จำเป็นตามหลักสูตร” และโครงการ “ส่งเสริมผู้เรียนมีทักษะในการทำงาน  สามารถทำงานร่วมกับ
ผู้อื่นได้และมีเจตคติที่ดีต่ออาชีพสุจริต”  ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความสามารถด้านทักษะกีฬา ซึ่งเป็นที่
ยอมรับของโรงเรียนในกลุ่มสถานศึกษา ในด้านคุณธรรมจริยธรรม เน้นการพัฒนาด้านคุณธรรม 
จริยธรรม  ที่เหมาะสมกับวัยของผู้เรียน  โดยการนำนักเรียนทุกระดับชั้นไปทำบุญในวันสำคัญทาง
ศาสนา เน้นให้ผู้เรียนมีวินัย ซื่อสัตย์  มีจิตสาธารณะและใช้จ่ายอย่างพอเพียง โดยเสริมสร้างวินัยใน
การออมเงิน มีการดำเนินโครงการ “พัฒนาคุณธรรม  จริยธรรมผู้เรียน และค่าน ิยมท ี ่พ ึงประสงค์” 
และโครงการ “โครงการส่งเสริมให้ผู้เรียนมี สุขภาวะที่ดีและมีสุนทรียภาพ”  มีระบบการแนะแนว 
เยี่ยมบ้านนักเรียนและการดูแลสุขภาวะจิต นำภูมิปัญญาท้องถิ่นมาร่วมกันวางแผนการจัดการเรียน
การสอนและมีการเรียนรู้ในโลกกว้าง การเข้าไปศึกษากับภูมิปัญญาในชุมชน  ตลอดจนการศึกษา
เรียนรู้ ณ แหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ต่างๆ  

จากวิธีการพัฒนาดังกล่าว ในปลายปีการศึกษาสถานศึกษาได้มีการประเมินคุณภาพผู้เรียน
ด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ด้านทักษะกระบวนการ และด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ พบว่า      
ผลการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการผู้เรียนสามารถอ่านออก เขียนได้ ตามมาตรฐานในแต่ละระดับ 
ชั้นสามารถเขียนสื่อสารได้ สามารถทำงานร่วมกับผู้อ่ืนได้ กล้าแสดงออก และแสดงความคิดเห็นหรือ
วิพากษ์ได้อย่างสร้างสรรค์ สืบค้นข้อมูลหรือแสวงหาความรู้จากสื่อ เทคโนโลยีได้ด้วยตนเอง สามารถ
วิเคราะห์ จำแนกแยกแยะได้ว่าสิ่งไหนดี สำคัญ จำเป็น รวมทั้งรู้เท่าทันสื่อและสังคมที่เปลี่ยนแปลง
อย่างรวดเร็ว ผู้เรียนรู้และตระหนักถึงโทษและพิษภัยของสิ่งเสพติด เลือกรับประทานอาหารที่สะอาด
และมีประโยชน์ต่อร่างกาย รักการออกกำลังกาย นักเรียนทุกคนสามารถเล่นกีฬาได้อย่างน้อยคนละ
ประเภท ยอมรับในกฎกติกาของกลุ่ม ของสถานศึกษา ของสังคม มีทัศนคติที่ดีต่ออาชีพสุจริต รวมถึง
มีความเข้าใจเรื่องความแตกต่างระหว่างบุคคลและระหว่างวัย 

 

(๒)  ข้อมูล เอกสาร หลักฐาน  
           - ข้อมูลนักเรียนรายบุคคล     - แบบ ปพ. ต่างๆ            - แผนการจัดการเรียนรู้  

- บันทึกหลังสอน        - บันทึกการนิเทศภายใน  - รายงานกิจกรรม/โครงการ 
 - ผลการวิเคราะห์ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของโรงเรียน   - ผลสอบ RT   
           - ผลสอบการอ่านเขียนคำพ้ืนฐาน     - เกียรติบัตร                        - บันทึกการเยี่ยมบ้าน 
 
 
 



๒๙ 
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   (๓) จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา  และแผนการพัฒนาคุณภาพ 
    

จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา 
๑. ผู้เรียนสามารถอ่านออก เขียนได้   
๒. ผู้เรียนสามารถใช้เทคโนโลยีในการแสวงหา   
ความรู้ได้ด้วยตนเอง 
๓. ผู้เรียนมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง มีสมรรถภาพ   
ทางกายและน้ำหนักส่วนสูงตามเกณฑ์ 
๔. ผู้เรียนมีความสามารถด้านกีฬา เป็นที่ยอมรับ   
ของโรงเรียนในกลุ่มสถานศึกษา 
๕. ผู้เรียนเคารพกฎกติกาและมารยาทของสังคม 

๑. พัฒนาการคิดวิเคราะห์และต้องพัฒนาทักษะ
การแก้ปัญหาตามสถานการณ์ต่างๆ 
๒. พัฒนาค่าเฉลี่ยผลการทดสอบระดับชาติของ
ผู้เรียนให้เป็นไปตามเป้าหมายอย่างต่อเนื่อง 
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๒.๒.๒ มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ 
๑) ระดับคุณภาพ ดีเลิศ 

(๑) เป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจที่สถานศึกษากำหนดชัดเจน มีคุณภาพระดับดีเลิศ 
(๒) ระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา มีคุณภาพระดับดีเลิศ  (๓) การดำเนินงานพัฒนา
วิชาการท่ีเน้นคุณภาพของผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษา และทุกกลุ่มเป้าหมาย มีคุณภาพ
ระดับดีเลิศ (๔) การพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ มีคุณภาพระดับดีเลิศ    
(๕) การจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ มีคุณภาพ
ระดับดีเลิศ  (๖) การจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการ
เรียนรู้  มีคุณภาพระดับดีเลิศ 
 

๒) วิธีการพัฒนา ข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์  

  (๑) วิธีการพัฒนา   
  สถานศึกษาได้วิเคราะห์สภาพปัญหาของปีการศึกษาที่ผ่านมา และได้นำผลการวิเคราะห์ไป
พัฒนาการบริหารอย่างเป็นระบบ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด  โดยมีการร่วมกันกำหนดแนว
ทางการปฏิบัติงานโดยการวิเคราะห์ สภาพความต้องการ ปัญหา สาเหตุและความจำเป็นของ
สถานศึกษา เพื่อกำหนดเป้าหมาย วิสัยทัศน์และพันธกิจสอดคล้องกับสภาพปัญหาความต้องการ
พัฒนาของสถานศึกษา นโยบายการปฏิรูปการศึกษา ความต้องการของชุมชน และสอดคล้องกับแนว
ทางการปฏิรูปตามแผนการศึกษาแห่งชาติ  จัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา แผนปฏิบัติ
การประจำปี สอดคล้องกับการพัฒนาผู ้เรียนทุกกลุ ่มเป้าหมาย มีการกำหนดผู้รับผิดชอบและ
มอบหมายการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามที่แผนงานกำหนด มีการแบ่งอำนาจหน้าที่ในการทำงาน 
จัดสรรทรัพยากรตามความต้องการเหมาะสม จัดโครงสร้างที่ยื่นหยุ่น กำหนดบุคลากรที่รับผิดชอบ
งานสอดคล้องกับความรู ้ความสามารถและความเชี ่ยวชาญ  นำการเปลี ่ยนแปลงมาพัฒนาให้
สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริง มีการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความรู้ความชำนาญ 
ตามมาตรฐานตำแหน่ง ข้อมูลสารสนเทศมีความถูกต้อง ครบถ้วน ทันสมัย สามารถนำไปประยุกต์ใช้
ได้  มีกิจกรรมจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่กระตุ้นผู้เรียนให้ใฝ่เรียนรู้ และเปิดโอกาสให้
ผู้เกี่ยวข้องและบุคลากรมีส่วนร่วมในการวางแผนงาน ร่วมแสดงความคิดเห็นและตัดสินใจในการ
บริหารจัดการพัฒนาสถานศึกษา มีการกำหนดตารางการนิเทศภายใน โดยผู้อำนวยการสถานศึกษา
นิเทศครูผู้สอน ครูวิชาการนิเทศครูผู้สอน และครูผู้สอนในช่วงชั้นเดียวกันนิเทศและแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ซึ่งกันและกัน  ให้บุคลากรทุกระดับร่วมประเมินผลงานตามสภาพจริง จัดทำเครื่องมือในการประเมิน 
การประชุมร่วมกับบุคลากรเพื่อรับฟังความคิดเห็น ชี้แจงจุดเด่น-จุดด้อย โอกาสและอุปสรรคในการ



๓๑ 
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จัดการ  ให้การช่วยเหลือ กำกับดูแลและแนะนำการทำงานแก่บุคลากร ดูแลด้านการปฏิบัติงาน    
ด้านการตรวจสอบอย่างชัดเจน เพื่อส่งเสริมความก้าวหน้าในการปฏิบัติงาน ตลอดจนปรับปรุงการ
ปฏิบัติงานโดยผ่านการยอมรับจากผู้เกี่ยวข้อง มีการนำผลการประเมินไปปรับปรุงพัฒนาคุณภาพ
สถานศึกษา  พร้อมทั ้งเผยแพร่ผลการดำเนินงานทางเว็บไซต์รายงานผลการประเมินตนเองให้
หน่วยงานต้นสังกัดอย่างต่อเนื่อง 

 (๒)  ข้อมูล เอกสาร หลักฐาน  
- บันทึกการประชุม    - รายงานกิจกรรม/โครงการ 

   - รายงานการอบรมของครู  - สมุดนิเทศ 
   - หลักสูตรสถานศึกษา                  - เอกสารระบบประกันคุณภาพภายใน 
   - เกียรติบัตร              - ภาพถ่ายกิจกรรม 

    (๓) จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา  และแผนการพัฒนาคุณภาพ 
    

จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา 
           โรงเรียนมีการบริหารและการจัดการอย่างเป็นระบบ 
โรงเรียนได้ใช้เทคนิคการประชุมที่หลากหลายวิธี เช่น การ
ประชุมแบบมีส่วนร่วม การประชุมกลุ่ม เพื่อให้ทุกฝ่ายมีส่วน
ร่วมในการกำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย ที่ชัดเจน มี
การปรับแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา แผนปฏิบัติการ
ประจำปี ที่สอดคล้องกับผลการจัดการศึกษา สภาพปัญหา 
ความต้องการพัฒนา และนโยบายการปฏิรูปการศึกษาที่
มุ่งเน้นการพัฒนาให้ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรู้
ตามหลักสูตรสถานศึกษาครูผู้สอนสามารถจัดการเรียนรู้ได้
อย่างมีค ุณภาพ มีการดำเนินการนิเทศ กำกับ ติดตาม
ประเมินผล การดำเนินงาน และจัดทำรายงานผลการจัด
การศึกษาต่อสาธารณชนและหน่วยงานต้นสังกัด เพื่อใช้เป็น
ฐานในการวางแผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา 

       สร้างเครือข่ายความร่วมมือของผู ้มี
ส ่วนเก ี ่ยวข ้องในการจ ัดการศ ึกษาของ
โรงเร ียนให้ม ีความเข ้มแข็ง ม ีส ่วนร ่วม
รับผิดชอบต่อผลการจัดการศึกษา และการ
ขับเคล ื ่อนคุณภาพการจ ัดการศึกษาให้
หลากหลาย 
 

 
 
 

 



๓๒ 
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๒.๒.๓ มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
๑) ระดับคุณภาพ ดีเลิศ 

(๑) การจัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ 
ในชีวิตจริง มีคุณภาพระดับดีเลิศ  (๒) ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการ
เรียนรู้ มีคุณภาพระดับดีเลิศ  (๓) การบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก มีคุณภาพระดับดีเลิศ  (๔) การ
ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และนำผลมาพัฒนาผู้เรียน มีคุณภาพระดับดีเลิศ   (๕) 
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และให้ข้อมูลย้อนกลับเพ่ือพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ มีคุณภาพ
ระดับดเีลิศ 
 

๒) วิธีการพัฒนา ข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์  

  (๑) วิธีการพัฒนา   
การจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ครูผู้สอนทุกคนดำเนินการวิเคราะห์หลักสูตร 

แกนการกลางศึกษา หลักสูตรสถานศึกษา และวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคล เพ่ือเห็นถึงสภาพปัญหา
และการกำหนดเป้าหมาย ออกแบบการเรียนรู้ที่จะจัดการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียน ที่มุ่งเน้นกระบวนการคิด 
การปฏิบัติจริง เพ่ือนำไปสู่การเรียนรู้ที่ลึกซ้ึงและคงทน  ตามมาตรฐานและตัวชี้วัดของหลักสูตรสถาน 
ศึกษา ครูรู้จักผู้เรียนเป็นรายบุคคล ดำเนินการตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และนำ
ผลมาพัฒนาผู้เรียน รวมทั้งร่วมกันแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และนำผลที่ได้มาปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 
ผู้บริหารส่งเสริมให้ครูทุกคนจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ โดยการดำเนินกิจกรรมอย่าง
หลากหลาย ได้แก่ งานหลักสูตรมีการประชุมปฏิบัติการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา มีการบูรณาการ
ภาระงาน ชิ้นงาน ปรับโครงสร้างรายวิชา หน่วยการเรียนรู้ ลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้ สัดสว่นคะแนนแต่
ละหน่วย กำหนดคุณลักษณะอันพึงประสงค์ที่สอดคล้องกับหน่วยการเรียนรู้ สนับสนุนให้ครูจัดการ
เรียนการสอนที่สร้างโอกาสให้นักเรียนทุกคนมีส่วนร่วม ได้ลงมือปฏิบัติจริง จนสรุปความรู้ได้ด้วย
ตนเอง จัดการเรียนการสอนที่เน้นทักษะการคิด เช่น จัดการเรียนรู้ด้วยโครงงาน ครูมีการมอบหมาย
หน้าที่ให้นักเรียนจัดป้ายนิเทศตามสถานที่ต่าง ๆ ทั้งภายในห้องเรียนและนอกห้องเรียน เพ่ือให้ผู้เรียน
ได้มีส่วนร่วมในการสร้างบรรยากาศการเรียนรู้ ครูใช้สื่อการเรียนการสอนที่เหมาะสมกับวัยของผู้เรียน 
นำนวัตกรรมและเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ในการติดต่อสื่อสารกับผู้เรียน ในช่วงสถานการณ์การแพร่
ระบาดของไวรัสโคโรน่า เพื่อให้ผู้เรียนได้มีการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง  

 
 



๓๓ 
 

 รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา                                          สำนักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑  

   
 

ครูมีแผนการจัดการเรียนรู้ที่สามารถนำไปใช้จัดกิจกรรมได้จริง ครูใช้สื่อ และแหล่งเรียนรู้ มี
การบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก เพ่ือให้เด็กรักการเรียนรู้และเรียนรู้ร่วมกันอย่างมีความสุข ครูร่วม
แลกเปลี่ยนเรียนรู้และนำข้อมูลมาร่วมพัฒนาปรับปรุงการจัดการเรียนรู้และสอนตามแผน ครูผลิต
นวัตกรรมและ แผนการจัดการเรียนรู้  กำหนดคุณลักษณะอันพึงประสงค์ที่สอดคล้องกับหน่วยการ
เรียนรู้ สนับสนุนให้ครูจัดการเรียนการสอนที่สร้างโอกาสให้ผู้เรียนทุกคนมีส่วนร่วม ได้ลงมือปฏิบัติจริง
จนสรุปความรู้ได้ด้วยตนเอง จัดการเรียนการสอนที่เน้นทักษะการคิด เช่น จัดการเรียนรู้ด้วยโครงงาน  
ครูใช้สื่อการเรียนการสอน นวัตกรรมและเทคโนโลยี ภูมิปัญญาท้องถิ่น มีการประเมินคุณภาพและ
ประสิทธิภาพของสื่อการสอนที่ใช้ โดยกำหนดประเด็นภาพความสำเร็จด้านกระบวนการจัดการเรียน
การสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ดังนี้  ครูจัดการเรียนรู้ให้ผู้เรียนผ่านกระ บวนการคิดและปฏิบัติจริงให้
ผู้เรียนนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้  ครูใชส้ื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ 
รวมทั้งนำภูมิปัญญาท้องถิ่นมาใช้ในการจัดการเรียนรู้ ครูมีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก เน้นการ
มีปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้เรียนกับครู  ครูกับผู้เรียน ผู้เรียนกับผู้เรียน ปลูกฝังให้ผู้เรียนรักการเรียนรู้และ
สามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุข ประเมินผู้เรียนอย่างมีข้ันตอน ใช้เครื่องมือ วิธีการวัดและ
ประเมินผลที่เหมาะสม พร้อมทั้งนำผลไปใช้พัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน ครูผู้สอนร่วมกันแลกเปลี่ยน
ความรู้และประสบการณ์  (PLC)  เป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ และนำไปปรับปรุง /พัฒนาการ
จัดการเรียนรู้    

 (๒)  ข้อมูล เอกสาร หลักฐาน  
- ข้อมูลนักเรียนรายบุคคล  - แบบ ปพ. ต่าง ๆ - แผนการจัดการเรียนรู้ 

 - บันทึกหลังสอน   - บันทึกการนิเทศภายใน - รายงานกิจกรรม/โครงการ 
   - ผลการวิเคราะห์ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของโรงเรียน - ภาพถ่ายกิจกรรม 

    (๓) จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา  และแผนการพัฒนาคุณภาพ  
จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา 

๑) ครูตั้งใจ มุ่งมั่นในการพัฒนาการสอน 
๒) ครูจัดกิจกรรมให้นักเรียนแสวงหาความรู้จาก

สื่อเทคโนโลยีด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง 
๓) ครูให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการจัดบรรยากาศ  
   สภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการเรียนรู้    
๔) ครูจัดกิจกรรมให้นักเรียนเรียนรู้โดยการคิด 

ได้ปฏิบัติจริงวิธีการและแหล่งเรียนรู้ที่
หลากหลาย 

๑) ครคูวรนำภูมิปัญญาท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการจัด 
   กิจกรรมให้นักเรียนได้เรียนรู้ 
๒) ครคูวรนำการวิจัยในชั้นเรียนมาเป็นส่วนช่วยใน 
   การจัดการเรียนการสอน 



๓๔ 
 

 รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา                                          สำนักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑  

   
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๓๕ 
 

 รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา                                          สำนักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑  

   
 

 
 
 

 

ประกาศโรงเรียนบ้านบึงแก 

เรื่อง กำหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษา ระดับปฐมวัย ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

เพ่ือการประกันคุณภาพภายในโรงเรียนบ้านบึงแก ปีการศึกษา ๒๕๖๓  

..................................................................... 

 โดยที่มีประกาศใช้กฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑ นโยบายการปฏิรูป

การศึกษาในทศวรรษที่สอง ที่กำหนดเป้าหมายและยุทธศาสตร์ในการพัฒนาคุณภาพคนไทยและการศึกษาไทย

ในอนาคต ประกอบกับมีนโยบายให้ปฏิรูประบบการประเมินและการประกันคุณภาพทั้งภายในและภายนอก

ทุกระดับก่อนจะมีการประเมินคุณภาพในรอบต่อไป จำเป็นต้องปรับปรุงมาตรฐานการศึกษา    ขั้นพื้นฐานให้

สอดคล้องกัน  ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื ่อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษา ระดับปฐมวัย ระดับ

การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานศูนย์การศึกษาพิเศษ ฉบับลงวันที่ ๖ สิงหาคม  ๒๕๖๑ 

และประกาศโรงเรียนบ้านบึงแก เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษา ระดับปฐมวัย ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  

ฉบับลงวันที่ ๒๗  มีนาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๓ 

            เพื ่อให้การพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนบ้านบึงแก  มีคุณภาพและได้

มาตรฐาน   โรงเรียนบ้านบึงแกจึงกำหนดค่าเป้าหมายการพัฒนาตามมาตรฐานการศึกษา ระดับปฐมวัย ระดับ

การศึกษาขั้นพื้นฐาน  ปีการศึกษา  ๒๕๖๒  โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  ใน

การประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๒๗ เดือน มีนาคม  พ.ศ. ๒๕๖๓ รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย

ประกาศนี ้

            ประกาศ  ณ วันที่  ๒๗  มีนาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๓   

 

                                                                             (นายสมานฉันท์  จันทะมล) 

                                    ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบึงแก 

 



๓๖ 
 

 รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา                                          สำนักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑  

   
 

ค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษา ระดับปฐมวัย   

แนบท้ายประกาศโรงเรียนบ้านบึงแก  เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษา ระดับปฐมวัย  
ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  ฉบับลงวันที่  วันที่  ๒๗  มีนาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๓ 

............................................................. 

มาตรฐาน / ประเด็นการพิจารณา 
ค่าเป้าหมายมาตรฐาน/
ประเด็นการพิจารณา 

มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของเด็ก  

   ๑.๑ มีพัฒนาการด้านร่างกาย แข็งแรง มีสุขนิสัยที่ดี และดูแลความปลอดภัยของตนได้  ๔ (ดีเลิศ) 

   ๑.๒ มีพัฒนาการด้านอารมณ์ จิตใจ ควบคุม และแสดงออกทางอารมณ์ได้ ๔ (ดีเลิศ) 
   ๑.๓ มีพัฒนาการด้านสังคม ช่วยเหลือตนเอง และเป็นสมาชิกท่ีดีของสังคม ๔ (ดีเลิศ) 
   ๑.๔ มีพัฒนาการด้านสติปัญญา สื่อสารได้ มีทักษะการคิดพ้ืนฐาน  
         และแสวงหาความรู้ได้ 

๔ (ดเีลิศ) 

มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ      
   ๒.๑ มีหลักสูตรครอบคลุมทั้ง ๔ ด้าน สอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่น ๔ (ดีเลิศ) 
   ๒.๒ จัดครูให้เพียงพอกับชั้นเรียน ๔ (ดีเลิศ) 
   ๒.๓ ส่งเสริมให้ครูมีความเชี่ยวชาญด้านการจัดประสบการณ์    ๔ (ดีเลิศ) 
   ๒.๔ จัดสภาพแวดล้อมและสื่อเพ่ือการเรียนรู้ อย่างปลอดภัยและเพียงพอ ๔ (ดีเลิศ) 
   ๒.๕ ให้บริการสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนรู้  
         เพ่ือสนับสนุนการจัดประสบการณ์ 

๔ (ดีเลิศ) 

   ๒.๖ มีระบบบริหารคุณภาพที่เปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วม ๔ (ดีเลิศ) 

มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ  

   ๓.๑ จัดประสบการณ์ที่ส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการทุกด้านอย่างสมดุลเต็มศักยภาพ ๔ (ดีเลิศ) 
   ๓.๒ สร้างโอกาสให้เด็กได้รับประสบการณ์ตรง เล่นและปฏิบัติอย่างมีความสุข ๔ (ดีเลิศ) 
   ๓.๓ จัดบรรยากาศท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ ใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับวัย ๔ (ดีเลิศ) 
   ๓.๔ ประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริง และนำผลการประเมินพัฒนาการเด็ก 
         ไปปรับปรุงการจัดประสบการณ์และพัฒนาเด็ก   

๔ (ดีเลิศ) 

 

 



๓๗ 
 

 รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา                                          สำนักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑  

   
 

ค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
แนบท้ายประกาศโรงเรียนบ้านบึงแก เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษา ระดับประถมศึกษา 

ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  ฉบับลงวันที่  วันที่  ๒๗  มีนาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๓ 

มาตรฐาน / ประเด็นการพิจารณา 
ค่าเป้าหมายมาตรฐาน/
ประเด็นการพิจารณา 

มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียน  

   ๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน  
         ๑) ความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสารและการคิดคำนวณ   ๔ (ดีเลิศ) 
         ๒) ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย 
             แลกเปลี่ยนความคิดเห็น  และแก้ปัญหา 

๔ (ดีเลิศ) 

         ๓) ความสามารถในการสร้างนวัตกรรม ๔ (ดีเลิศ) 
         ๔) ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ๔ (ดีเลิศ) 
         ๕) มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา ๔ (ดีเลิศ) 
         ๖) มีความรู้ ทักษะพ้ืนฐาน และเจตคติที่ดีต่ออาชีพ ๔ (ดีเลิศ) 
         ๗) ความสามารถในการสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษ ๔ (ดีเลิศ) 
   ๑.๒ คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน ๔ (ดีเลิศ) 
         ๑) การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากำหนด ๔ (ดีเลิศ) 
         ๒) ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย ๔ (ดีเลิศ) 
         ๓) การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย ๔ (ดีเลิศ) 
         ๔) สุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม ๔ (ดีเลิศ) 

มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ   

   ๒.๑ มีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจที่สถานศึกษากำหนดชัดเจน ๔ (ดีเลิศ) 
   ๒.๒ มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา ๔ (ดีเลิศ) 
   ๒.๓ ดำเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพของผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษา 
          และทุกกลุ่มเป้าหมาย   

๔ (ดีเลิศ) 

   ๒.๔ พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ ๔ (ดีเลิศ) 
   ๒.๕ จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ ๔ (ดีเลิศ) 
   ๒.๖ จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการ
เรียนรู้   

๔ (ดีเลิศ) 

 



๓๘ 
 

 รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา                                          สำนักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑  

   
 

มาตรฐาน / ประเด็นการพิจารณา 
ค่าเป้าหมายมาตรฐาน/
ประเด็นการพิจารณา 

มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ  

   ๓.๑ จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ 
         ในชีวิตจริง 

๔ (ดีเลิศ) 

    ๓.๒ ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ ๔ (ดีเลิศ) 
    ๓.๓ มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก ๔ (ดีเลิศ) 
    ๓.๔ ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และนำผลมาพัฒนาผู้เรียน ๔ (ดีเลิศ) 
    ๓.๕ มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และให้ข้อมูลย้อนกลับเพื่อพัฒนา 
          และปรับปรุงการจัดการเรียนรู้   

๔ (ดีเลิศ) 

 
การกำหนดค่าเป้าหมาย 

 
 ๑. ศึกษาข้อมูลเดิม ผลการประเมินต่าง ๆ ที่ผ่านมา เพ่ือเป็นข้อมูลฐานในการกำหนดค่าเป้าหมาย 
 ๒. การกำหนดค่าเป้าหมาย แต่ละมาตรฐาน ควรกำหนดเป็น ระดับคุณภาพ ๕ ระดับ เพื่อให้
สอดคล้องกับการประเมิน ดังนี้ 
                  ระดับ ๕ ยอดเยี่ยม 

  ระดับ ๔ ดีเลิศ  
  ระดับ ๓ ดี  
  ระดับ ๒ ปานกลาง  
  ระดับ ๑ กำลังพัฒนา 
 ๓. การกำหนดค่าเป้าหมาย ในแต่ละประเด็นพิจารณา กำหนดเป็นระดับคุณภาพ  

 
 
 
 
 
 
 
 

 



๓๙ 
 

 รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา                                          สำนักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑  

   
 

 
 
 

คำสั่งโรงเรียนบ้านบึงแก 
ที ่ ๙/๒๕๖๔ 

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษา 
ระดับปฐมวัยและการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 

.............................................................. 
 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๔๒  หมวด ๖  ว่าด้วยมาตรฐานและการประกันคุณภาพ 
สถานศึกษา มาตรา ๔๗ ให้มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษา เพ่ือพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา 
ทุกระดับ ประกอบด้วยการประกันคุณภาพภายใน และระบบการประกันคุณภาพภายนอก ระบบหลักเกณฑ์ 
และวิธีการประกัน คุณภาพการศึกษาให้เป็นไปตามท่ีกำหนดในกฎกระทรวง มาตรา๔๘ ให้หน่วยงานต้นสังกัด 
และสถานศึกษา จัดให้มีระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา และให้ถือว่าการประกันคุณภาพภายใน เป็น
ส่วนหนึ่งของกระบวนการ บริหารการศึกษาท่ีต้องดำเนินการอย่างต่อเนื่อง และตามกฎกระทรวง ว่าด้วยระบบ 
หลักเกณฑ์และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๓ หมวด ๒ การประกันคุณภาพภายในของสถาน 
ศึกษา ที่กำหนดให้มีคณะกรรมการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา เป็นกลไกหลักในการ ขับเคลื่อน  
การพัฒนาคุณภาพของสถานศึกษาให้ได้มาตรฐาน อย่างเป็นระบบ มีประสิทธิภาพ อันส่งผลต่อการยกระดับ
คุณภาพกากรศึกษา โดยมีการจัดทำรายงานประจำปี เสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัด หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและ 
เปิดเผยต่อสาธารณชน เพ่ือนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา และเพ่ือรองรับการประกัน 
คุณภาพภายนอก 

 โรงเรียนบ้านบึงแก จึงขอแต่งตั้งบุคคลในท้ายคำสั่งนี้ เป็นคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน 
สถานศึกษา สถานศึกษาเพ่ือทำการประเมินมาตรฐานการศึกษาปฐมวัย และมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
ให้แล้วเสร็จ ดังต่อไปนี้ 

 ๑.คณะกรรมการอำนวยการ ประกอบด้วย 
 ๑.๑ นายรัฐศักดิ์  สุทธิสมพงษ์     ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบึงแก     ประธานกรรมการ 
 ๑.๒ นายสุพัฒน์  โยทองยศ        ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา กรรมการ 
 ๑.๓ ดร.ภูกิจ  คุณเจริญหิรัญ       ผู้ทรงคุณวุฒิ           กรรมการ 
 ๑.๔ นางจุฑาทิพย์ พันทองหล่อ    ครูผู้ช่วย            กรรมการ 
 ๑.๕ นางสาวพลอยไพลิน บุบผาชาติ  ครูชำนาญการ           กรรมการและเลขานุการ 

  



๔๐ 
 

 รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา                                          สำนักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑  

   
 

มีหน้าที ่ให้คำแนะนำ ปรึกษา อำนวยความสะดวก แก้ไขปัญหาในการดำเนินการประเมิน 
คุณภาพภายในสถานศึกษา แก่คณะกรรมการดำเนินงาน เพ่ือให้การดำนเนินงานเป็นไปด้วยความ
เรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ 
 

 ๒.คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ระดับปฐมวัย ประกอบด้วย 
 ๒.๑ นางจุฑาทิพย์  พันทองหล่อ      ครูผู้ช่วย           ประธานกรรมการ 
 ๒.๒ นางสาวมัลริกา โคตรบึงแก     ครูอัตราจ้าง           กรรมการ 
 ๒.๓ นางสาวทิพาวรรณ ถนอมผล      ธุรการ            กรรมการ 
 ๒.๔ นางสาวพลอยไพลิน บุบผาชาติ   ครูชำนาญการ          กรรมการและเลขานุการ 

 
 ๓.คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประกอบด้วย 
 ๓.๑ นายบุญถม อุบาลี    ครูชำนาญการพิเศษ    ประธานกรรมการ 
 ๓.๒ นางลัดดา ดวงกำ    ครูชำนาญการพิเศษ    กรรมการ 
 ๓.๓ นางละออง แจ่มจันทร์   ครูชำนาญการพิเศษ    กรรมการ 
 ๓.๔ นางอมรา นครศรี    ครู(โครงการครูขาดแคลน) กรรมการ 
 ๓.๕ นางสาวศิริลักษณ์ เนตรพรม     ครูอัตราจ้าง     กรรมการ 
 ๓.๖ นางสาวทิพาวรรณ ถนอมผล    ธุรการ      กรรมการ 
 ๓.๗ นางสาวพลอยไพลิน บุบผาชาติ ครูชำนาญการ     กรรมการและเลขานุการ 
 มีหน้าที ่๑) วางแผนกำหนดแนวทางและวิธีการประกันคุณภาพภายในโรงเรียน 
  ๒) กำกับ ติดตาม และให้ข้อเสนอแนะ เกี่ยวกับการดำเนินการประกันคุณภาพการศึกษา                       
                        ภายในสถานศึกษา 
  ๓) เสนอแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาฯ จากตัวแทนในคณะกรรมการ 
               ประกันคุณภาพการศึกษาภายในโรงเรียน และทำหน้าที่ตรวจสอบ ทบทวน รายงาน 
               คุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา 
  ๔) ให้โรงเรียนจัดระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในโรงเรียนเป็นส่วนหนึ่งของการ 
                บริหาร การศึกษาที่ประกอบด้วย 8 ประการ คือ 

- การกำหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
- จัดทำแผนพัฒนา การจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่มุ่งคุณภาพมาตรฐาน 

การศึกษา ของสถานศึกษา 
- จัดระบบบริหารและสารสนเทศ 
- การดำเนินงานตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 



๔๑ 
 

 รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา                                          สำนักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑  

   
 

- จัดให้มีการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา 
- จัดให้มีการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
- จัดทำรายงานประจำปีที่เป็นรายงานการประเมินคุณภาพภายใน 
- จัดให้มีการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง 

๕) กำกับ ติดตาม ตรวจสอบและให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการดำเนินการประกันคุณภาพ       
    การศึกษา ภายในสถานศึกษา 

 ๔.คณะกรรมการดำเนินงานตามมาตรฐานการศึกษาโรงเรียนบ้านบึงแก ระดับปฐมวัย  
 ๔.๑ นางจุฑาทิพย์  พันทองหล่อ      ครูผู้ช่วย           ประธานกรรมการ 
 ๔.๒ นางสาวมัลริกา โคตรบึงแก     ครูอัตราจ้าง           กรรมการ 
 ๔.๓ นางสาวทิพาวรรณ ถนอมผล      ธุรการ            กรรมการ 
 ๔.๔ นางสาวพลอยไพลิน บุบผาชาติ   ครูชำนาญการ          กรรมการและ
เลขานุการ 
 มีหน้าที่  ๑) ศึกษามาตรฐานการศึกษาโรงเรียน 
  ๒) ร่วมกำหนดค่าเป้าหมายในการพัฒนาคุณภาพ ตามมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียน 
  ๓) จัดทำแผนงาน โครงการ กิจกรรม และดำเนินงานตามแผน ให้บรรลุผลตามค่าเป้าหมายฯ 
  ๔) ติดตามตรวจสอบคุณภาพการดำเนินตามแผนฯ 
  ๕) ประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียน 
  ๖) มีส่วนร่วมในการจัดทำรายงานการประเมินคุณภาพประจำปี 
  ๗) นำผลการประเมนิไปวางแผนพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
 
 
 ๕.คณะกรรมการดำเนินงานตามมาตรฐานการศึกษาโรงเรียนบ้านบึงแก ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 ๕.๑ นายบุญถม อุบาลี     ครูชำนาญการพิเศษ    ประธานกรรมการ 
 ๕.๒ นางลัดดา ดวงกำ     ครูชำนาญการพิเศษ    กรรมการ 
 ๕.๓ นางละออง แจ่มจันทร์    ครูชำนาญการพิเศษ    กรรมการ 
 ๕.๔ นางอมรา นครศรี     ครู(โครงการครูขาดแคลน) กรรมการ 
 ๕.๕ นางสาวศิริลักษณ์ เนตรพรม      ครูอัตราจ้าง     กรรมการ 
 ๕.๖ นางสาวทิพาวรรณ ถนอมผล     ธุรการ      กรรมการ 
 ๕.๗ นางสาวพลอยไพลิน บุบผาชาติ  ครูชำนาญการ     กรรมการและเลขานุการ 
 มีหน้าที่  ๑) ศึกษามาตรฐานการศึกษาโรงเรียน 
  ๒) ร่วมกำหนดค่าเป้าหมายในการพัฒนาคุณภาพ ตามมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียน 
  ๓) จัดทำแผนงาน โครงการ กิจกรรม และดำเนินงานตามแผน ให้บรรลุผลตามค่าเป้าหมายฯ 
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  ๔) ติดตามตรวจสอบคุณภาพการดำเนินตามแผนฯ 
  ๕) ประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียน 
  ๖) มีส่วนร่วมในการจัดทำรายงานการประเมินคุณภาพประจำปี 
  ๗) นำผลการประเมนิไปวางแผนพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 

 ๖.คณะกรรมการจัดทำรายงานการประเมินตนเองของสถานศกึษา(SAR) ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 
ประกอบด้วย 
 ๖.๑ นางสาวพลอยไพลิน  บุบผาชาติ   ครูชำนาญการ  ประธานกรรมการ 
 ๖.๒ นางจุฑาทิพย์  พนัทองหลอ่   ครูผู้ช่วย  กรรมการ 
 ๖.๓ นางสาวทิพาวรรณ ถนอมผล     ธุรการ   กรรมการและเลขานุการ 
 มีหน้าที ่ รวบรวมข้อมูล จัดทำรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา(SAR) ปีการศึกษา 2563 
   เพ่ือนำเสนอต่อคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน และเสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัด 
                      หนว่ยงานที่เกี่ยวข้อง และเปิดเผยต่อสาธารณชนต่อไป 

 ให้คณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้ง ดำเนินการประเมิน ตรวจสอบตามรูปแบบการประเมิน ให้ได้
ข้อมูล 
ครบถ้วน ถูกต้องตามสภาพความเป็นจริงที่สุด จัดส่งหน่วยงานต้นสังกัด จำนวน ๓ เล่ม ภายในวันที่ ๙ 
เมษายน  ๒๕๖๔ ทั้งนี้เพ่ือให้เกิดความเรียบร้อย อันจะส่งผลให้เป็นไปตามทิศทางและวัตถุประสงค์การพัฒนา 
การศึกษาสู่มาตรฐานการศึกษาต่อไป 
 ทั้งนี้  ตั้งแต่บัดนี้ เป็นต้นไป 

  สั่ง  ณ  วันที่  ๑๕  มีนาคม  ๒๕๖๔ 

  
 
      (นายรัฐศักดิ์  สุทธิสมพงษ์) 
             ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบึงแก 
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คำสั่งโรงเรียนบ้านบึงแก 

ที ่   ๑๑  / ๒๕๖๔ 
         เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำรายงานประจำปีที่เป็นรายงานประเมินคุณภาพภายใน 
           ของสถานศึกษา  ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 
   ...................................................................................  
      ด้วยพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ. ๒๕๔๒  หมวดที่ ๖  มาตราที่ ๔๗  ระบุให้
สถานศึกษามีระบบการประกันคุณภาพการศึกษา  เพ่ือพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับ  
ประกอบด้วย ระบบประกันคุณภาพภายใน  และการประกันคุณภาพภายนอก  มาตราที่ ๔๘ ระบุให้
สถานศึกษาต้องจัดทำรายงานประจำปี  เสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัด หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและเปิดเผยต่อ
สาธารณชน 
      ดังนั้น  เพื่อให้การจัดทำรายงานประจำปีที่เป็นรายงานประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา
ประจำปีการศึกษา  ๒๕๖๓  เป็นไปด้วยความเรียบร้อยทันกำหนดเวลา  จึงแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำ
รายงานประจำปีที่เป็นรายงานประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา ๓ มาตรฐาน (ระดับการศึกษาปฐมวัย) 
และ ๓ มาตรฐาน (ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน)  ปีการศึกษา ๒๕๖๓  ดังต่อไปนี้ 
  ๑.  นายรัฐศักดิ์  สุทธิสมพงษ์           ผู้อำนวยการโรงเรียน ประธานกรรมการ 

๒.  นางลัดดา  ดวงกำ   คร ู   กรรมการ 
๓.  นางละออง    แจ่มจันทร์  คร ู                  กรรมการ 

  ๔.  นายบุญถม  อุบาลี   คร ู   กรรมการ 
          ๕.  นางจุฑาทิพย์  พันทองหล่อ  ครผูู้ช่วย                   กรรมการ  
          ๖.  นางสาวศิริลักษณ์   เนตรพรม  ครอัูตราจ้าง         กรรมการ 
           ๗.  นางอมรา  นครศรี                         ครูอัตราจ้าง                 กรรมการ 
 ๘.  นางสาวมัลริกา  โคตรบึงแก  ครพ่ีูเลี้ยงอนุบาล  กรรมการ 

.          ๙. นายสุรเชษฐ์  ดอกไม้      ครูพ่ีเลี้ยงอนุบาล           กรรมการ 
                     ๑๐. นางสาวพลอยไพลิน  บุบผาชาติ        ครู                            กรรมการและเลขานุการ 
          ๑๑. นางสาวทิพาวรรณ  ถนอมผล   ครูธุรการ   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
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   ให้คณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้ง  ดำเนินการจัดทำรายงานประจำปีที่เป็นรายงานประเมิน
คุณภาพภายในของสถานศึกษาปีการศึกษา ๒๕๖๓  ให้แล้วเสร็จภายในวันที่  ๙  เมษายน  ๒๕๖๔ 
 

   ทั้งนี้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 
 

    สั่ง  ณ  วันที่  ๑  เดือน เมษายน  พ.ศ. ๒๕๖๔ 

     
 
 
                   (นายรัฐศักดิ์  สุทธิสมพงษ์) 

                                                                  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบึงแก 
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คำสั่งโรงเรียนบ้านบึงแก 
ที่    41/2563 

เรื่อง   มอบหมายงานในหน้าที่ราชการ(เพิ่มเติม)  ประจำปีการศึกษา 2563 
………………………………………….. 

 เพ่ือให้การปฏิบัติหน้าที่ราชการของบุคลากรโรงเรียนบ้านบึงแก   ประจำปีการศึกษา 2563  เป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพและส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษา  สนองนโยบายของหน่วยงานต้นสังกัดและ
นโยบายเฉพาะ ของโรงเรียน  ประกอบกับมาตรา  39  แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ
กระทรวงศึกษาธิการ  พ.ศ. 2546  มาตรา 27  แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา  พ.ศ. 2547  และคำสั่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  ที่  22/2546   ลงวันที่  
8 กรกฎาคม  พ.ศ.2546   เรื่องมอบอำนาจเกี่ยวกับการพัสดุและระเบียบว่าด้วยการรักษาความปลอดภัย
แห่งชาติ  พ.ศ. 2517 

 และโรงเรียนบ้านบึงแก  จึงขอยกเลิกคำสั่งเก่ียวกับการมอบหมายงานในหน้าที่ราชการ  ตลอดจน
บรรดาคำสั่งโรงเรียนบ้านบึงแกท่ีขัด   หรือแย้งกับคำสั่งนี้และมอบหมายงานในหน้าที่ราชการและลูกจ้างราย
เดือนถือปฏิบัติ  ในปีการศึกษา  2563  ดังต่อไปนี้ 
 
 1. นายบุญถม  อุบาลี   รักษาการในตำแหน่ง  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบึงแก 
  
 2. การปฏิบัติงานตามภารกิจพื้นฐาน 
  2.1 ระดับก่อนประถมศึกษา 
  2.1.1  นางจุฑาทิพย์  พันทองหล่อ    ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย      ครูประจำชั้นอนุบาลปีที่  1 
                     2.1.2  นางสาวมัลริกา  โคตรบึงแก   ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง  ครูประจำชั้นอนุบาลปีที่  2 
           2.1.3  นายสุรเชษฐ์  ดอกไม้     ตำแหน่งครูอัตราจ้าง   ครูประจำชั้นอนุบาลปีที่  3 

2.2 ระดับประถมศึกษา 
2.2.1  นางละออง    แจ่มจันทร์  ข้าราชการครู ตำแหน่งครู (คศ.3) 

       ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่  1 
2.2.2   นางลัดดา  ดวงกำ   ข้าราชการครู ตำแหน่งครู (คศ.3) 

        ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่  2 
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2.2.3  นางสาวพลอยไพลิน  บุบผาชาติ ข้าราชการครู ตำแหน่งครู (คศ.2) 
             ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่  3 

2.2.4  นางสาวศิริลักษณ์  เนตรพรม ตำแหน่งครูอัตราจ้าง 
 ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่  4 

                     2.2.5  นายบุญถม  อุบาลี             ข้าราชการครู ตำแหน่งครู (คศ.3) 
          ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่  5 

2.2.6  นางอมรา  นครศรี             ตำแหน่งครู(โครงการครูขาดแคลนขั้นวิกฤต) 
 ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่  6 

 
3. การปฏิบัติงานการบริหารภายในโรงเรียน 
การบริหารวิชาการ    นางสาวพลอยไพลิน  บุบผาชาติ       หัวหน้างานวิชาการระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
         นางสาวมัลริกา  โคตรบึงแก            หัวหน้างานวิชาการระดับการศึกษาปฐมวัย 
  1) งานพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา   ผู้รับผิดชอบ คือ นางละออง   แจ่มจันทร์/ 

                                                                                   นางสาวมัลริกา  โคตรบึงแก                   
  2) งานพัฒนากระบวนการเรียนรู้    ผู้รับผิดชอบ คือ นางสาวพลอยไพลิน บุบผาชาติ 
  3) งานวัดผล ประเมินผลและเทียบโอนผลการเรียน  ผู้รับผิดชอบ คือ นางละออง   แจ่มจันทร์ 
  4) งานวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา   ผู้รับผิดชอบ คือ นางลัดดา  ดวงกำ/ 
                                                                                             นางสาวพลอยไพลิน  บุบผาชาติ 
  5) งานพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา ผู้รับผิดชอบ คือ นางลัดดา  ดวงกำ/ 

                                                                                   นางละออง   แจ่มจันทร์ 
  6) งานพัฒนาแหล่งเรียนรู้    ผู้รับผิดชอบ คือ นายบุญถม  อุบาลี 

7) งานห้องสมุด     ผู้รับผิดชอบ คือ นางสาวพลอยไพลนิ  บบุผาชาติ/ 
                                                                                   นางอมรา นครศรี 

  8) งานนิเทศการศึกษา    ผู้รับผิดชอบ คือ นางละออง  แจ่มจันทร์/ 
                                                                                             นายบุญถม  อุบาลี 

  9) งานแนะแนวและระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ผู้รับผิดชอบ คือ นายบุญถม  อุบาลี/ครทูุกคน 
 10) งานประกันคุณภาพภายใน   ผู้รับผิดชอบ คือ นางละออง   แจ่มจันทร์/ 

                                                                                  นางลัดดา  ดวงกำ/ครูทกุคน 
 

                                                                                                



๔๗ 
 

 รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา                                          สำนักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑  

   
 

11) งานประสานการพัฒนาด้านวิชาการ  ผู้รับผิดชอบ คือ นางสาวพลอยไพลนิ  บบุผาชาติ 
  12) งานจัดการศึกษาพิเศษเรียนร่วมกับเด็กปกติ ผู้รับผิดชอบ คือ นางสาวศิริลักษณ์  เนตรพรม/ 

                 คณะครูทุกคน 
  13) งานรายงานผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ผู้รับผิดชอบ คือ นางละออง   แจ่มจันทร์ / 

                                                                                   นางลัดดา  ดวงกำ/ 
                                                                                   นางสาวทิพาวรรณ  ถนอมผล 

  การบริหารงบประมาณ   นางละออง   แจ่มจันทร์  หัวหน้างานแผนงานและงบประมาณ 
  1) การจัดทำและเสนอของบประมาณ  ผู้รับผิดชอบ คือ นางละออง   แจ่มจันทร์ 
  2) งานแผนงานและโครงการ    ผู้รับผิดชอบ คือ นางสาวพลอยไพลนิ  บบุผาชาติ 
  3) งานประเมินผลและรายงาน   ผู้รับผิดชอบ คือ นางละออง   แจ่มจันทร์/ 

                                                                                  นางสาวพลอยไพลิน  บุบผาชาติ 
  4) งานระดมทรัพยากรและการลงทุนเพ่ือการศึกษา ผู้รับผิดชอบ คือ นายบุญถม   อุบาลี/ครูทุกคน 
  5) งานบริหารการเงินและการบัญชี  ผู้รับผิดชอบ คือ นางละออง   แจ่มจันทร์/ 

                                                                                  นางสาวศิริลักษณ์  เนตรพรม 
  6) งานบริหารพัสดุและสินทรัพย์   ผู้รับผิดชอบ คือ นางสาวมัลริกา  โคตรบึงแก/ 

                 นางอมรา  นครศรี 
 

 
การบริหารงานบุคคล   นายสมานฉันท์  จันทะมล   หัวหน้างานบริหารงานบุคคล 

  1) การมอบหมายภาระงาน     
  2) การส่งเสริมประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน    
  3) การส่งเสริมความก้าวหน้าในวิชาชีพ     
  4) งานระเบียบวินัย คุณธรรม และจริยธรรม   
  5) การประเมินผลการปฏิบัติงาน     
 

การบริหารทั่วไป   นางละออง    แจ่มจันทร์  หัวหน้างานบริหารทั่วไป 
 1) งานธุรการ       ผู้รับผิดชอบ คือ นางละออง    แจ่มจันทร์/   
                                                                                             นางสาวทิพาวรรณ  ถนอมผล 
  2) งานระบบข้อมูลสารสนเทศ    ผู้รับผิดชอบ คือ นางสาวพลอยไพลนิ บบุผาชาติ/   
                                                                                             นางสาวทิพาวรรณ  ถนอมผล 
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3) งานสำมะโนประชากรวัยเรียนและการรับนักเรียน ผู้รับผิดชอบ คือ นางสาวศิริลักษณ์  เนตรพรม 
                                                                                             นางสาวทิพาวรรณ  ถนอมผล 
  4) งานอาคารสถานที่และสภาพแวดล้อม  ผู้รับผิดชอบ คือ นายบุญถม   อุบาลี/                                                                                                
                                                                                             นายประวิทย์ คนซื่อ 
  5) งานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพืน้ฐานและชุมชน  ผู้รับผิดชอบ คือ นายบุญถม   อุบาลี/ 
                           นางละออง  แจ่มจันทร์/ 
          6) งานควบคุมภายใน    ผู้รับผิดชอบ คือ นางลัดดา  ดวงกำ/ 

                                                                                  นางสาวทิพาวรรณ  ถนอมผล 
  7) งานสุขภาพอนามัย    ผู้รับผิดชอบ คือ นางละออง    แจ่มจันทร์/ 
                                                                                             นางสาวมัลริกา  โคตรบึงแก 
  8) งานคุณธรรมจริยธรรม    ผู้รับผิดชอบ คือ นางลัดดา  ดวงกำ 

                                                                                  นายบุญถม   อุบาลี 
  9) งานประชาสัมพันธ์    ผู้รับผิดชอบ คือ นายบุญถม   อุบาลี/ 

                                                                                   นางสาวพลอยไพลนิ บุบผาชาติ/  
                                                                                   นางสาวทิพาวรรณ  ถนอมผล  

  10) โครงการอาหารกลางวัน   ผู้รับผิดชอบ คือ นางละออง    แจ่มจันทร์/ 
                                                                                             นางสาวมัลริกา  โคตรบึงแก 
  11) โครงการอาหารสริม (นม) โรงเรียน  ผู้รับผิดชอบ คือ นางละออง    แจ่มจันทร์ 
                                                                                             นางสาวมัลริกา  โคตรบึงแก 
  12) กิจกรรมวันสำคัญ    ผู้รับผิดชอบ คือ นายบุญถม   อุบาลี/ 
                                                                                             นางลัดดา  ดวงกำ 
 13) กิจกรรมประชาธิปไตย   ผู้รับผิดชอบ คือ นายบุญถม   อุบาลี/ 
                                                                                             นางสาวพลอยไพลนิ บบุผาชาติ/ 

                                                                                   นางสาวศิริลักษณ์  เนตรพรม 
14) กิจกรรมป้องกันสารเสพติด   ผู้รับผิดชอบ คือ นางอมรา  นครศรี/ 

                 นายบุญถม   อุบาลี 
15) กิจกรรมโรงเรียนวิถีพุทธ                            ผู้รับผดิชอบ คือ นางลัดดา  ดวงกำ/ 

                 นายบุญถม   อุบาลี 
 16)กิจกรรม  ศบค.ศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 
       ผู้รับผิดชอบ คือ นางละออง แจ่มจันทร์/ครูทุกคน
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4.  คณะกรรมการกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
1. คณะอนุกรรมการกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 

1.1  นางละออง    แจ่มจันทร์  ตำแหน่งครู       ประธานอนุกรรมการ 
1.2  นางอมรา  นครศรี   ตำแหน่งครู(โครงการครูขาดแคลนฯ)  กรรมการ 
1.3  นางสาวมัลริกา  โคตรบึงแก  ตำแหน่งครูอัตราจ้าง      กรรมการและเลขานุการ 

2. คณะอนุกรรมการกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
2.1  นายบุญถม   อุบาลี   ตำแหน่งครู       ประธานอนุกรรมการ 
2.2  นางอมรา  นครศรี   ตำแหน่งครู(โครงการครูขาดแคลนฯ)  กรรมการ 
2.3  นางสาวพลอยไพลิน  บุบผาชาติ ตำแหน่งครู        กรรมการและเลขานุการ 

3. คณะอนุกรรมการกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
3.1  นายบุญถม   อุบาลี   ตำแหน่งครู     ประธานอนุกรรมการ 
3.2  นางอมรา  นครศรี   ตำแหน่งครู(โครงการครูขาดแคลนฯ) กรรมการ 
3.3  นางลัดดา ดวงกำ   ตำแหน่งครู      กรรมการและเลขานุการ 

4. คณะอนุกรรมการกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา  ศาสนา และวัฒนธรรม 

4.1  นายบุญถม   อุบาลี   ตำแหน่งครู     ประธานอนุกรรมการ 
4.2  นางสาวศิริลักษณ์  เนตรพรม     ตำแหน่งครูอัตราจ้าง     กรรมการ 
4.3  นางอมรา นครศรี   ตำแหน่งครู(โครงการครูขาดแคลนฯ) กรรมการและเลขานุการ 

5.  คณะอนุกรรมการกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 
5.1  นายบุญถม   อุบาลี   ตำแหน่งครู   ประธานอนุกรรมการ 
5.2  นางสาวศิริลักษณ์  เนตรพรม     ตำแหน่งครูอัตราจ้าง  กรรมการ 
5.3  นางลัดดา ดวงกำ   ตำแหน่งครู   กรรมการและเลขานุการ 

6. คณะอนุกรรมการกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
6.1  นายบุญถม   อุบาลี   ตำแหน่งครู   ประธานอนุกรรมการ 
6.2  นางสาวพลอยไพลิน บุบผาชาติ ตำแหน่งครู   กรรมการ 
6.3  นางสาวศิริลักษณ์   เนตรพรม     ตำแหน่งครูอัตราจ้าง  กรรมการ 
6.4  นางลัดดา ดวงกำ   ตำแหน่งครู   กรรมการและเลขานุการ 

7. คณะอนุกรรมการกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี 
7.1  นางสาวพลอยไพลิน บุบผาชาติ ตำแหน่งครู   ประธานอนุกรรมการ 
7.2  นางสาวศิริลักษณ์   เนตรพรม     ตำแหน่งครู   กรรมการ 
7.3  นางสาวมัลริกา  โคตรบึงแก  ตำแหน่งครูอัตราจ้าง  กรรมการและเลขานุการ 
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8. คณะอนุกรรมการกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  (ภาษาอังกฤษ) 
8.1  นางอมรา  นครศรี   ตำแหน่งครู(โครงการครูขาดแคลน) ประธานอนุกรรมการ 
8.2  นางสาวศิริลักษณ์  เนตรพรม  ตำแหน่งครูอัตราจ้าง  กรรมการ 
8.3  นายบุญถม   อุบาลี   ตำแหน่งครู   กรรมการและเลขานุการ 

9. คณะอนุกรรมการกลุ่มสาระการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ 
9.1  นายบุญถม   อุบาลี   ตำแหน่งครู   ประธานอนุกรรมการ 
9.2  นางสาวศิริลักษณ์   เนตรพรม     ตำแหน่งครูอัตราจ้าง  กรรมการ 
9.3  นางอมรา  นครศรี   ตำแหน่งครู(โครงการครูขาดแคลน) กรรมการและเลขานุการ 

10. คณะอนุกรรมการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
10.1  นางละออง    แจ่มจันทร์  ตำแหน่งครู   ประธานอนุกรรมการ 
10.2  นายบุญถม   อุบาลี  ตำแหน่งครู    กรรมการ 
10.3 นางสาวพลอยไพลิน บุบผาชาติ ตำแหน่งครู   กรรมการ 
10.4 นางอมรา  นครศรี   ตำแหน่งครู(โครงการครูขาดแคลน) กรรมการและเลขานุการ  

       11. คณะอนุกรรมการสาระการเรียนรู้  หน้าที่พลเมือง 
11.1  นายบุญถม   อุบาลี            ตำแหน่งครู    ประธานอนุกรรมการ 
11.2  นางสาวศิริลักษณ์   เนตรพรม     ตำแหน่งครูอัตราจ้าง  กรรมการ 
11.3  นางอมรา  นครศรี   ตำแหน่งครู(โครงการครูขาดแคลน) กรรมการและเลขานุการ  

5. คณะกรรมการบริหารหลักสูตรและงานวิชาการสถานศึกษา 
5.1 นายสมานฉันท์   จันทะมล  ตำแหน่งครู   ประธานกรรมการ 
5.2 นายบุญถม   อุบาลี   ตำแหน่งครู   รองประธานกรรมการ 
5.3 นางลัดดา  ดวงกำ   ตำแหน่งครู   กรรมการ 
5.4 นางละออง      แจ่มจันทร์  ตำแหน่งครู   กรรมการ 
5.5 นางอมรา   นครศรี   ตำแหน่งครู(โครงการครูขาดแคลน) กรรมการ 
5.6 นางสาวมัลริกา   โคตรบึงแก  ตำแหน่งครูอัตราจ้าง  กรรมการ 
5.7  นางสาวศิริลักษณ์   เนตรพรม     ตำแหน่งครูอัตราจ้าง  กรรมการ 
5.8 นางสาวพลอยไพลิน บุบผาชาติ ตำแหน่งครู   กรรมการและเลขานุการ 

6.  คณะกรรมการประเมินการอ่าน  คิดวิเคราะห์ และ เขียน 
6.1 นายบุญถม   อุบาลี   ตำแหน่งครู   ประธานกรรมการ 
6.2 นางละออง  แจ่มจันทร์  ตำแหน่งครู   รองประธานกรรมการ 
6.3 นางลัดดา  ดวงกำ   ตำแหน่งครู   กรรมการ 
6.4 นางอมรา นครศรี   ตำแหน่งครู(โครงการครูขาดแคลน) กรรมการ 
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6.5 นางสาวมัลริกา   โคตรบึงแก  ตำแหน่งครูอัตราจ้าง  กรรมการ 
6.6  นางสาวศิริลักษณ์   เนตรพรม     ตำแหน่งครูอัตราจ้าง  กรรมการ 
6.7 นางสาวพลอยไพลิน บุบผาชาติ ตำแหน่งครู   กรรมการและเลขานุการ 

7. คณะกรรมการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของสถานศึกษา 
7.1 นายบุญถม   อุบาลี   ตำแหน่งครู   ประธานกรรมการ 
7.2 นางละออง    แจ่มจันทร์  ตำแหน่งครู   รองประธานกรรมการ 
7.3 นางลัดดา  ดวงกำ   ตำแหน่งครู   กรรมการ 
7.4 นางไข่มุก    จันทรจตุรภัทร  ตำแหน่งครู   กรรมการ 
7.5 นางอมรา นครศรี   ตำแหน่งครูอัตราจ้าง   กรรมการ 
7.9 นางสาวมัลริกา   โคตรบึงแก  ตำแหน่งครูอัตราจ้าง  กรรมการ 
7.7 นางสาวพลอยไพลิน บุบผาชาติ ตำแหน่งครู   กรรมการและเลขานุการ 

8. คณะกรรมการครูอนามัยโรงเรียนและงานป้องกันการระบาดเชื้อโควิด2019 
8.1 นางละออง   แจ่มจันทร์  ตำแหน่งครู             ประธานกรรมการ 
8.2 นายบุญถม  อุบาลี   ตำแหน่งครู       กรรมการ 
8.3 นางสาวพลอยไพลิน บุบผาชาติ ตำแหน่งครู       กรรมการ 
8.4 นายสุรเชษฐ์  ดอกไม้   ตำแหน่งครูอัตราจ้าง  กรรมการ 
8.5 นางอมรา นครศรี   ตำแหน่งครูอัตราจ้าง   กรรมการ 
8.6 นางสาวมัลริกา   โคตรบึงแก  ตำแหน่งครูอัตราจ้าง  กรรมการ 
8.7 นางสาวศิริลักษณ์   เนตรพรม     ตำแหน่งครูอัตราจ้าง  กรรมการ 
8.8 นายประวิทย์  คนซื่อ       ตำแหน่งครูนักการภารโรง  กรรมการ 
8.9 นางลัดดา  ดวงกำ   ตำแหน่งครู                     กรรมการและเลขานุการ 

9. คณะกรรมการดำเนินงานห้องสมุดโรงเรียน 
9.1 นางสาวพลอยไพลิน บุบผาชาติ ตำแหน่งครู            ประธานกรรมการ 
9.2 นางสาวมัลริกา   โคตรบึงแก  ตำแหน่งครูอัตราจ้าง        กรรมการ 
9.3 นางสาวทิพาวรรณ  ถนอมผล           ตำแหน่งธุรการ   กรรมการ 
9.4  นางสาวศิริลักษณ์   เนตรพรม     ตำแหน่งครูอัตราจ้าง  กรรมการ 
9.5 นางอมรา นครศรี   ตำแหน่งครู(โครงการครูขาดแคลนฯ) กรรมการและเลขานุการ 
9.5 คณะกรรมการสภานักเรียน                                                      กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

 
 
 



๕๒ 
 

 รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา                                          สำนักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑  

   
 

10. คณะกรรมการดำเนินกิจกรรม  ลดเวลาเรียน  เพิ่มเวลารู้ 
10.1 นายบุญถม    อุบาลี  ตำแหน่งครู             ประธานกรรมการ 
10.2 นายสุรเชษฐ์  ดอกไม้  ตำแหน่งครูอัตราจ้าง กรรมการ 
10.3 นางสาวพลอยไพลิน บุบผาชาติ ตำแหน่งครู  กรรมการ 
10.4 นางอมรา นครศรี   ตำแหน่งครูอัตราจ้าง กรรมการ 
10.5 นางลัดดา  ดวงกำ   ตำแหน่งครู  กรรมการ 
10.6 นางสาวมัลริกา   โคตรบึงแก ตำแหน่งครูอัตราจ้าง        กรรมการ 
10.7 นางสาวศิริลักษณ์   เนตรพรม     ตำแหน่งครูอัตราจ้าง       กรรมการ 
10.8 นางละออง    แจ่มจันทร์  ตำแหน่งครู  กรรมการและเลขานุการ 

11. ครูเวรทำหน้าที่ประจำวัน/รับนักเรียนหน้าประตูโรงเรียน กิจกรรมหน้าเสาธง  และอบรม ดูแลความ
ประพฤติของนักเรียน ตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย เพ่ือป้องกันเชื้อโควิด2019 
 

วันจันทร์    1.นางสาวพลอยไพลิน  บุบผาชาติ 
  2.นางสาวศิริลักษณ์  เนตรพรม 
   
วันอังคาร   1. นางละออง  แจ่มจันทร์ 
     2. นางสาวทิพาวรรณ  ถนอมผล 
 
วันพุธ  1.นางอมรา  นครศรี 
  2.นางสาวศิริลักษณ์  เนตรพรม 
 
วันพฤหัสบดี 1.นายบุญถม  อุบาลี 
  2.นางสาวทิพาวรรณ  ถนอมผล 
 
วันศุกร์  1. นางลัดดา  ดวงกำ 
  2. นางสาวศิริลักษณ์  เนตรพรม 
   

12.  ครูเวรทำหน้าที่รับนักเรียนชั้นอนุบาล 
 12.1 นางจุฑาทิพย์  พันทองหล่อ        ตำแหน่งครผูู้ช่วย                 ประธานกรรมการ 
 12.1 นางสาวมัลริกา   โคตรบึงแก       ตำแหน่งครูอัตราจ้าง       กรรมการ              

12.2 นายสุรเชษฐ์  ดอกไม้       ตำแหน่งครูอัตราจ้าง             กรรมการและเลขานุการ 



๕๓ 
 

 รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา                                          สำนักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑  

   
 

 
  ทั้งนี้ให้ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาทุกคน   ผู้ซึ่งได้รับการแต่งตั้งตามคำสั่งนี้ได้ศึกษา
งานในหน้าที่ความรับผิดชอบ  ตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเอาใจใส่  ด้วยวิริยะอุตสาหะ  เสียสละและถือ
ปฏิบัติตามระเบียบของทางราชการ   เพ่ือไมใ่ห้เกิดความเสียหายได้และให้ถือว่าการมอบหมายงานตามคำสั่งนี้   
เป็นการปฏิบัติงานประจำในภาวะปกติ  หากมีงานพิเศษหรืองานประจำเร่งด่วน  ให้ถือเป็นหน้าที่ความ
รับผิดชอบของบุคลากรทุกคนที่จะต้องให้ความร่วมมือช่วยเหลือซึ่งกันและกัน   หากมีปัญหาอุปสรรคในการ
ปฏิบัติหน้าที่ตามคำสั่งนี้  ให้รายงานผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนบ้านบึงแก  เพื่อพิจารณาวินิจฉัยสั่งการ
ตามควรแก่กรณีต่อไป 

   ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่  14  เดือน ตุลาคม  พ.ศ. 2563 

    สั่ง     ณ     วันที่    14  เดือน ตุลาคม  พ.ศ. 2563 

 
 
 
                     
 
                (นายสมานฉันท์  จันทะมล) 
     ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนบ้านบึงแก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๕๔ 
 

 รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา                                          สำนักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑  

   
 

 

 
 
 
 

คำสั่งโรงเรียนบ้านบึงแก 
ที่  ๒๔/๒๕๖๓ 

 

เรื่อง   แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการนเิทศภายในโรงเรยีน 
…………………........................... 

 

 ด้วยโรงเรียนบ้านบึงแก ร่วมกับสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑ มีนโยบาย
ที่จะยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนในปีการศึกษา ๒๕๖๓ เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายการ
ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และให้ผู้เรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพสูงขึ้น และเกิดประโยชน์สูงสุด อาศัย
อำนาจตามมาตรา ๒๑ แห ่งพระราชบ ัญญัต ิระเบ ียบข ้าราชการคร ูและบ ุคลากรทางการศ ึกษา 
กระทรวงศึกษาธิการ ๒๕๔๗ และเพื่อให้เป็นไปตามกฎกระทรวงศึกษาธิการ กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการ
กระจายอำนาจ การบริหาร และการจัดการศึกษา พ.ศ.๒๕๕๐ จึงขอแต่งตั ้งคณะกรรมการนิเทศภายใน  
ดังต่อไปนี้ 
 ๑. นายสมานฉันท์  จันทะมล ผู้อำนวยการโรงเรียน      ประธานกรรมการ 

๒. นายบุญถม อุบาลี  ครูชำนาญการพิเศษ      กรรมการ 
๓. นางละออง  แจ่มจันทร์ ครูชำนาญการพิเศษ      กรรมการ 
๔. นางลัดดา  ดวงกำ  ครูชำนาญการพิเศษ      กรรมการ 
๕. นางสาวศิริลักษณ์  เนตรพรม   ครูอัตราจ้าง       กรรมการ 
๖. นางสาวมัลริกา  โคตรบึงแก ครูอัตราจ้าง       กรรมการ 
๗. นางอมรา  นครศรี            ครู(โครงการครูขาดแคลน)    กรรมการ 

          ๘. นางสาวพลอยไพลิน บุบผาชาติ  ครูชำนาญการ       กรรมการและเลขานุการ 
 

          มีหน้าที ่ วิเคราะห์ปัญหา ความต้องการจำเป็น พิจารณาค้นหาทางเลือกการแก้ปัญหาหรือพัฒนางาน
วางแผนจัดทำแผนงานโครงการ ปฏิทินการนิเทศ เครื่องมือการนิเทศ ดำเนินการตามแผน กำกับติดตาม 
ประเมินสรุปผล และรายงานผลให้ผู้บริหารทราบ 

  

 ขอให้คณะกรรมการที่ได้รับแต่งตั้ง ปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายอย่างเต็มกำลังความสามารถ 
เพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุด ต่อทางราชการสืบไป 

 
 



๕๕ 
 

 รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา                                          สำนักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑  

   
 

  ทั้งนี ้ตั้งแต ่บัดนี้ เป็นต้น ไป   
 

   สั่ง  ณ   วันที่  ๗  เดือนกรกฎาคม  พ.ศ.๒๕๖๓ 
 
 

 

                                                               
           (นายสมานฉันท์  จันทะมล) 

              ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบึงแก 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๕๖ 
 

 รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา                                          สำนักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑  

   
 

 



๕๗ 
 

 รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา                                          สำนักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑  

   
 

บันทึกการให้ความเห็นชอบรายงานประจำปีฯ ของคณะกรรมการสถานศึกษา 

 
 รายงานประจำปีที่เป็นรายงานประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๓  ฉบับนี้ 
  ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษาของโรงเรียนบ้านบึงแก  ในคราวประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๖๔     
  เมื่อวันที่ ๗  เดือน เมษายน  พ.ศ.๒๕๖๔   เป็นที่เรียบร้อย สามารถนำไปอ้างอิงและเผยแพร่ 
  ต่อสาธารณชนได้ 
 

 

                                                             (ลงชื่อ)........................................................................ 
                                                                             (นายสุพัฒน์  โยทองยศ) 
                                                            ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนบ้านบึงแก 
 

 

 
 

 


