
 
 

รายงานการประเมินตนเอง 
( Self Assessment Report : SAR ) 

ระดับการศึกษาปฐมวัย และ ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 

 
 
 
 
 
 

โรงเรียนบ้านค าหวัช้างโนนตุ่นป่ามะนาว 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑ 

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
กระทรวงศึกษาธกิาร 



๒ 
 

 รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา                                          ส านักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑   
 

ค าน า 

 
  รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา เป็นการสรุปผลการจัดการศึกษาท่ีสะท้อนผลการ
พัฒนาการพัฒนาคุณภาพของสถานศึกษา ซึ่งเป็นผลส าเร็จจากการบริหารจัดการศึกษาที่สอดคล้องกับ
มาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เพ่ือการประกันคุณภาพภายใน (ตามกฏกระทรวงการประกันคุณภาพ พ.ศ.
๒๕๖๑) ๓  มาตรฐาน ได้แก่ คุณภาพผู้ เรียน กระบวนการบริหารและจัดการผู้บริหารสถานศึกษา และ
กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ผลการวิเคราะห์จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา และระบุ
แนวทางการพัฒนาสถานศึกษาในอนาคต โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือน าเสนอรายงานผลการจัดการศึกษาในรอบปี
ที่ผ่านมาเพ่ือให้ทราบผลผลิตและผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นตามแผนและตามระบบประกันคุณภาพของสถานศึกษา 
เพ่ือให้สถานศึกษาได้ใช้ประโยชน์ในการปรับปรุงแผนและระบบประเมินคุณภาพภายในและน าเสนอผลการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาต่อหน่วยงานต้นสังกัด และสาธารณชนได้รับทราบและรองรับการประกันคุณภาพ
ภายนอกต่อไป 

  โรงเรียนบ้านค าหัวช้างโนนตุ่นป่ามะนาว   ขอขอบคุณ คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
ผู้ปกครอง ชุมชน คณะครู บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียนทุกคน ที่ให้ความร่วมมือ และช่วยกันพัฒนา
คุณภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนบ้านค าหัวช้างโนนตุ่นป่ามะนาว   ให้บรรลุเป้าหมายตามที่ก าหนดไว้เป็น
อย่างดี 

 

 

   
โรงเรียนบ้านค าหัวช้างโนนตุ่นป่ามะนาว    

  



๓ 
 

 รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา                                          ส านักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑   
 

สารบัญ 
 

เรื่อง หน้า 
 
ค าน า                                                                                                                          

   
                  ๒ 

สารบัญ                   ๓  

บทสรุปส าหรับผู้บริหาร (ระดับการศึกษาปฐมวัย)                   ๖ 

บทสรุปส าหรับผู้บริหาร (ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน)                                                                             ๘ 

ส่วนที่ ๑ ข้อมูลพื้นฐานของสถานศึกษา  
ข้อมูลทั่วไป 
    สถานศึกษา 
    พ้ืนที่ทั้งหมด 
    ประวัติโรงเรียนโดยย่อ 
    สภาพเศรษฐกิจ  สังคม  และชุมชน 
    การจัดการศึกษา/โครงสร้างการบิหาร 
    ผู้อ านวยการ 
    วิสัยทัศน์  พันธกิจ 
    เป้าประสงค ์
    อัตลักษณ์  เอกลักษณ์  
   ปรัชญา/ค าขวัญ 
ข้อมูลครูและบุคลากร 
ข้อมูลนักเรียน 
    ข้อมูลนักเรียน 
ข้อมูลผลการจัดการศึกษา 
     ผลการจัดการเรียนรู้ตามหลักสูตรสถานศึกษา  ระดับการศึกษาปฐมวัย 
     ผลการจัดการเรียนรู้ตามหลักสูตรสถานศึกษา  ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
     ผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
     ผลการอ่าน คิดวิเคราะห์ เขียน 
     ผลการประเมินสมรรถนะ 
ข้อมูลผลการทดสอบความสารมารถด้านการอ่าน  การเขียนภาษาไทย 

                   ๑๐ 
                   ๑๐ 
                   ๑๐ 
                   ๑๐ 
                   ๑๑ 
                   ๑๑             
                   ๑๒ 
                   ๑๗ 
                   ๑๗ 
                   ๑๘ 
                   ๑๙ 
                   ๒๐ 
                   ๒๐ 
                   ๑๖ 
                   ๒๑ 
                   ๒๑ 
                   ๒๒ 
                   ๒๒ 
                   ๒๔ 
                   ๒๖ 
                   ๒๖ 
                   ๒๗ 



๔ 
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ข้อมูลการทดสอบระดับชาติ 
      ผลการทดสอบระดับชาติของผู้เรียนด้านการอ่าน  RT   
      ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ 
    ผลการประเมินคุณภาพผู้เรียน NT  ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่  ๓           
    ผลการประเมินคุณภาพผู้เรียน O - NET  ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่  ๖ 
    ผลการประเมินคุณภาพผู้เรียน O - NET  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๓ 
ข้อมูลอาคาร/สถานที่ 
ข้อมูลผู้ส าเร็จการศึกษา               

                 ๒๘ 
                  ๒๘ 
                   
                  ๒๙ 
                  ๓๐ 
                  ๓๑ 
                  ๓๒ 
                  ๓๒ 

ส่วนที่ ๒ รายงานผลการประเมินตนเองตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
สรุปผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา(ระดับการศึกษาปฐมวัย) 

                ๓๓ 
                ๓๓ 

    มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของเด็ก                 ๓๓  
    มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ                  ๓๖ 
    มาตรฐานที่ ๓ การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นส าคัญ 
สรุปผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา(ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน) 

                 ๓๘ 
                  ๔๐ 

    มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียน ๔๐ 
    มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ ๔๒ 
    มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ๔๕ 
    
ภาคผนวก 
- ประกาศโรงเรียนบ้านค าหัวช้างโนนตุ่นป่ามะนาว เรื่อง  ก าหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาปฐมวัยและระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เพ่ือการ
ประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 
- ประกาศโรงเรียน เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  ระดับการศึกษาปฐมวัย
และการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  เพ่ือการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา   
- ค าสั่งโรงเรียนบ้านค าหัวช้างโนนตุ่นป่ามะนาว เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพ
ภายในสถานศึกษา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๓ 
- หนังสือเชิญผู้ทรงคุณวุฒิเป็นกรรมการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ปีการศึกษา 
๒๕๖๓ 
- ค าสั่งโรงเรียนบ้านค าหัวช้างโนนตุ่นป่ามะนาว เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการนิเทศภายใน
โรงเรียนประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๓ 
- ค าสั่งโรงเรียนบ้านค าหัวช้างโนนตุ่นป่ามะนาว เรื่อง คณะกรรมการ PLC ประจ าปี
การศึกษา ๒๕๖๓ 

 
๔๗ 

                   ๔๘ 
 
 
                   ๕๓ 
                    
                   ๕๔ 
 
                   ๕๖ 
 
                   ๕๗ 
 
                   ๕๙ 
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- ค าสั่งโรงเรียนบ้านค าหัวช้างโนนตุ่นป่ามะนาว  เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการประเมิน
คุณภาพการศึกษาส าหรับจัดท ารายงานประจ าปี ๒๕๖๓  (Self Assessment Report : 
SAR)  
- ค าสั่งโรงเรียนบ้านค าหัวช้างโนนตุ่นป่ามะนาว เรื่อง   มอบหมายงานสอนและงานพิเศษ
ของโรงเรียน ประจ าปีการศึกษา  ๒๕๖๓ 
- เกียรติบัตร/ภาพกิจกรรม / ข่าวประชาสัมพันธ์ 
- บันทึกการพิจารณาให้ความเห็นชอบรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา 
 
 

 

             ๖๐ 
 
 
              ๖๑ 
      
               ๘๗ 
               ๑๔๑       
                  

 
  



๖ 
 

 รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา                                          ส านักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑   
 

บทสรุปของผู้บริหาร 
ระดับการศึกษาปฐมวัย 
 ผลการประเมินตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาปฐมวัย 

 
โรงเรียนบ้านค าหัวช้างโนตุ่นป่ามะนาว  จัดการศึกษาระดับการศึกษาปฐมวัย ตามหลักสูตรการศึกษา 

ปฐมวัย พุทธศักราช  ๒๕๖๐ มีนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ ๑ – ๓ รวม  ๑๐  คน จัดชั้นเรียน ๑ หอ้งเรียน ครูผู้สอน 
๑ คน ได้จัดท ารายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา(SAR) ปีการศึกษา ๒๕๖๓ และน าเสนอผลการ
ประเมินต่อคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ผู้ปกครอง ชุมชน  หนว่ยงานต้นสังกัด และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง 
การประชุมผ่านช่องทางเว็บไซต์ของสถานศึกษา สมุดรายงานผลพัฒนาการของเด็กและเผยแพร่ในสื่อ เช่น 
กลุม่ไลน์ Facebook ของโรงเรียน  นอกจากนี้ได้น าผลการประเมินไปใช้ในการวางแผนเพื่อพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาต่อไป 

สรุปผลการประเมินคุณภาพการจัดการศึกษาระดับการศึกษาปฐมวัยตามมาตรฐานการศึกษาของ      
โรงเรียนบ้านค าหัวช้างโนนตุ่นป่ามะนาว อยู่ใน ระดับ ดีเลิศ ซึ่ง 
 มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของเด็ก มีผลการประเมินอยู่ในระดับ  ดีเลิศ  

มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ มีผลการประเมินอยู่ในระดับ  ยอดเยี่ยม  
มาตรฐานที่ ๓ การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นส าคัญ มีผลการประเมินอยู่ในระดับ ดีเลิศ 

จุดเด่นที่พบ 
      คุณภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนบ้านค าหัวช้างโนตุ่นป่ามะนาว  ในปีการศึกษา ๒๕๖๓ อยู่ใน
ระดับดีเลิศ  บรรลุเป้าหมายที่ก าหนดไว้คือ  ผลการประเมินคุณภาพการจัดการศึกษาระดับการศึกษาปฐมวัย
ตามมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนบ้านค าหัวช้างโนนตุ่นป่ามะนาว อยู่ในระดับคุณภาพ ดีเลิศ ซึ่งมาตรฐานที่ 
๑ คุณภาพของเด็ก มีผลการประเมินอยู่ในระดับ ดีเลิศ มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ มี
ผลการประเมินอยู่ในระดับ ยอดเยี่ยม และมาตรฐานที่ ๓ การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นส าคัญ มีผลการ
ประเมินอยู่ในระดับ ดีเลิศ 

 ทั้งนี้ผลพัฒนาการเด็กในด้านร่างกายอารมณ์จิตใจและสติปัญญาบรรลุตามเป้าหมายที่สถานศึกษา
ก าหนด           

การพัฒนาด้านร่างกาย  เด็กมีน้ าหนักส่วนสูงตามเกณฑ์มาตรฐานมีการเคลื่อนไหวร่างกายคล่องแคล่ว
มีการทรงตัวได้ดีใช้มือและตาประสานสัมพันธ์ได้ดีมีทักษะในการดูแลรักษาสุขภาพอนามัยส่วนตนและสามารถ
ปฏิบัติจนเป็นนิสัยปฏิบัติตนตามข้อตกลงเกี่ยวกับความปลอดภัยหลีกเลี่ยงสภาวะที่เสี่ยงต่อโรคสิ่งเสพติดและ
สถานการณ์ท่ีเสี่ยงอันตรายต่างๆ                    

การพัฒนาด้านอารมณ์   เด็กร่าเริงแจ่มใสแสดงอารมณ์ความรู้สึกได้เหมาะสมยอมรับและพอใจใน
ความสามารถของตนเองและผู้อ่ืนมีจิตส านึกและค่านิยมที่ดีงามเด็กกล้าพูดกล้าแสดงช่วยเหลือแบ่งปันและรู้
หน้าที่ความรับผิดชอบของตนเอง         
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การพัฒนาด้านสังคม   เด็กสามารถปฏิบัติกิจวัตรประจ าวันและข้อตกลงของห้องได้เด็กมีวินัยใน
ตนเองมีมารยาทตามวัฒนธรรมไทยเช่นการไหว้การยิ้มการทักทายเป็นต้นเล่นและท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้โดย
ปราศจากการใช้ความรุนแรง                            

การพัฒนาด้านสติปัญญา  เด็กสามารถสนทนาโต้ตอบและเล่าเรื่องให้ผู้อ่ืนเข้าใจได้  สามารถตั้งค าถาม
ในสิ่งที่ตนเองสนใจหรือสงสัยได้อย่างเหมาะสมกับวัย เด็กมีความสามารถในการคิดแก้ปัญหาและสามารถ
ตัดสินใจในเรื่องง่ายๆได้ และเด็กสามารถใช้เทคโนโลยี เช่น แว่นขยาย แม่เหล็ก  เป็นเครื่องมือในการเรียนรู้
และแสวงหาความรู้ได้ด้วยตนเอง 

ในด้านกระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษาพบว่าผู้บริหารสถานศึกษามีความ
เข้าใจปรัชญาแนวคิดหลักการจัดการศึกษาปฐมวัยและหลักสูตรสถานศึกษาที่ครอบคลุมพัฒนาการทั้ง ๔ ด้าน
และสอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่นมีการจัดครูให้เหมาะสมกับภารกิจการเรียนการสอนให้เพียงพอกับชั้นเรียน
และมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับเด็กและครอบครัว ส่งเสริมและพัฒนาครูให้มีความรู้ความสามารถและทักษะในการจัด
ประสบการณ์และการประเมินพัฒนาการเด็กเป็นรายบุคคลสถานศึกษา อ านวยความสะดวกจัดหาสื่อวัสดุ
อุปกรณ์ เพ่ือสนับสนุนการจัดประสบการณ์ที่พอเพียงและนอกจากนั้นสถานศึกษามีการประเมินผลและ
ตรวจสอบคุณภาพภายในสถานศึกษาโดยการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองและผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย 

ในด้านกระบวนการจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นส าคัญพบว่าครูมีความรู้ ความเข้าใจในกระบวนการ
จัดประสบการณ์ให้เด็กมีพัฒนาการทุกด้านอย่างสมดุลเต็มตามศักยภาพครูรู้จักเด็กเป็นรายบุคคลและสร้าง
โอกาสให้เด็กได้รับประสบการณ์โดยตรงด้วยการเล่นและปฏิบัติอย่างมีความสุขโดยจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมเด็ก
ครบทุกด้านทั้งด้านร่างกายด้านอารมณ์ ด้านสังคมและด้านสติปัญญาโดยไม่มุ่งเน้นการพัฒนาด้านใดด้านหนึ่ง
เพียงด้านเดียว ครจูัดห้องเรียนให้สะอาดมีอากาศถ่ายเท มีความปลอดภัย มีพ้ืนที่แสดงผลงานเด็กและพ้ืนที่จัด
กิจกรรมที่เหมาะสม ครูให้เด็กได้มีส่วนร่วมในการจัดห้องเรียนเช่นป้ายนิเทศการท าความสะอาดห้อง การดูแล
ต้นไม้ เป็นต้น ครูประเมินพัฒนาการเด็กจากกิจกรรมและกิจวัตรประจ าวันด้วยเครื่องมือและวิธีการที่
หลากหลายแต่ไม่ใช่การใช้แบบทดสอบในการวิเคราะห์ผลการประเมินพัฒนาการเด็กให้ผู้ปกครองมีส่วนร่วม
และแลกเปลี่ยนการเรียนรู้ร่วมกัน 
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บทสรุปของผู้บริหาร 
ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 ผลการประเมินตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

โรงเรียนบ้านค าหัวช้างโนนตุ่นป่ามะนาว จัดการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานตามหลักสูตร 
แกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช  ๒๕๕๑ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๓)   มีนักเรียนชั้นประถมศึกษา
ปีที ่๑-๖  รวม  ๔๔  คน จัดชั้นเรียน  ๖  หอ้งเรียน ครูผู้สอน  ๔ คน นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๓ รวม  
๒๑  คน จัดชั้นเรียน  ๓  หอ้งเรียน ครูผู้สอน  ๓ คน ไดจ้ัดท ารายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา 
(SAR) ปีการศึกษา  ๒๕๖๓  และน าเสนอผลการประเมินต่อคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  ผู้ปกครอง 
ชุมชน หน่วยงานต้นสังกัด และผู้มีส่วน เกี่ยวข้อง ผ่านช่องทางการประชุมเว็บไซต์ของสถานศึกษา  แบบ ปพ.
๕ และเผยแพร่ในสื่อ เช่น กลุ่มไลน์  Facebook ของโรงเรียน นอกจากนี้ยังไดน้ าผลการประเมินไปใช้ในการ
วางแผนเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาต่อไป 

สรุปผลการประเมินคุณภาพการจัดการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานตามมาตรฐานการศึกษาของ
โรงเรียนบ้านค าหัวช้างโนนตุ่นป่ามะนาว  อยู่ในระดับคุณภาพดีเลิศ ซ่ึง 

มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของเด็ก มีผลการประเมินอยู่ในระดับดีเลิศ    
มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ มีผลการประเมินอยู่ในระดับยอดเยี่ยม 
มาตรฐานที่ ๓ การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นส าคัญ มีผลการประเมินอยู่ในระดับดีเลิศ 

 จุดเด่นที่พบ   
คุณภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนบ้านค าหัวช้างโนนตุ่นป่ามะนาว ในปีการศึกษา ๒๕๖๓ อยู่ใน

ระดับ  ดีเลิศ  บรรลุเป้าหมายที่ก าหนดไว้ ส่งผลให้การจัดการพัฒนาคุณภาพการศึกษาประสบผลส าเร็จตาม
เป็นไปตามเป้าหมายที่สถานศึกษาก าหนดไว้ในแต่ละมาตรฐาน จากผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา 
สรุปว่าได้ระดับ  ดีเลิศ  ทั้งนี้เพราะมีมาตรฐานที่ ๑  คุณภาพของผู้เรียน อยู่ในระดับ ดีเลิศ  มาตรฐานที่ ๒ 
กระบวนการบริหารและการจัดการ อยู่ในระดับ ยอดเยี่ยม  และมาตรฐานที่ ๓  กระบวนการจัดการเรียนการ
สอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ อยู่ในระดับ ดีเลิศ  

ทั้งนี้ผลการเรียนรู้ที่เป็นคุณภาพของผู้เรียนด้านผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการผู้เรียนอ่านออกเขียนได้ ส่วน
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา และผลการทดสอบระดับชาติหรือผลการทดสอบอ่ืนๆ พบว่า 
มีความก้าวหน้าอย่างต่อเนื่อง สถานศึกษาส่งเสริมให้ผู้เรียน มีความสามารถในการคิด วิเคราะห์ คิดอย่างมี
วิจารณญาณ ด้วยกิจกรรมโครงงานสืบค้นข้อมูล โดยใช้เทคโนโลยีทางอินเตอร์เน็ต และห้องสมุดเป็นแหล่ง
เรียนรู้อภิปรายและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพ่ือพัฒนาตนเองได้อย่างเหมาะสม และปลอดภัยสถานศึกษา มี
การส่งเสริมและพัฒนาทักษะพ้ืนฐานด้านอาชีพให้กับนักเรียนด้วยกิจกรรมสหกรณ์ร้านค้าในโรงเรียน การเพาะ
เห็ด การปลูกผักสวนครัว  การเลี้ยงไก่ เลี้ยงปลาและเลี้ยงกบ นอกจากนี้โรงเรียนได้พัฒนาคุณภาพผู้เรียนด้าน
คุณลักษณะที่พึงประสงค์และค่านิยมท่ีดี ซึ่งมีผลการพัฒนาเป็นไปตามเป้าหมายที่สถานศึกษาก าหนด 

ในด้านกระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา พบว่า ผู้บริหารสถานศึกษาเป็น   
ผู้มีวิสัยทัศน์และมีภาวะผู้น า มีระบบการบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษาที่ชัดเจน เปิดโอกาสให้บุคลากร
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ทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นเพ่ือพัฒนาคุณภาพผู้เรียนอย่างรอบด้าน ตามหลักสูตรสถานศึกษา
ในทุกกลุ่มเป้าหมาย ส่งเสริมการด าเนินการพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ โดยส่งเสริม
ให้เข้ารับการอบรมในสาขาวิชาที่สอนตามโครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร และส่งเสริมให้ครูได้เข้ารับการ
อบรม เพ่ือพัฒนางานในหน้าที่อย่างต่อเนื่อง มีการน าคณะครูศึกษาดูงาน เพ่ือเพ่ิมประสบการณ์และ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับเพ่ือนๆ ร่วมวิชาชีพสร้างขวัญและก าลังใจแก่บุคลากรในโอกาสวันส าคัญต่างๆตามความ
เหมาะสมและจัดให้มีชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพเพ่ือเป็นเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้และน ามาใช้ในการพัฒนางาน
และการเรียนรู้ของผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง 

ในด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ พบว่า ครูมีความรู้ความเข้าใจใน
กระบวนการจัดการเรียนการสอนตามมาตรฐานและตัวชี้วัดของหลักสูตรสถานศึกษา ครูได้ปฏิบัติตามบทบาท
หน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพ โดยด าเนินการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา เพ่ือเป็นแนวทางในการจัดกระบวนการ
เรียนการสอนที่สร้างโอกาสให้ผู้เรียนทุกคน มีส่วนร่วม เน้นให้ผู้เรียนได้เรียนรู้โดยผ่านกระบวนการคิดและ
ปฏิบัติจริง ส่งเสริมการใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศแหล่งเรียนรู้รวมทั้งภูมิปัญญาท้องถิ่น เพ่ือให้สามารถน าไป
ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันได้ นอกจากนี้ยังได้ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการจัดบรรยากาศสภาพแวดล้อม 
สื่อการเรียน และอ านวยความสะดวกที่เอ้ือต่อการเรียนรู้เพ่ือให้ผู้เรียนได้ตระหนัก และรู้คุณค่าของทรัพยากร
และสิ่งแวดล้อม มีความรู้ความเข้าใจและใช้ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมในโรงเรียนเป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้ได้ด้วย
ตนเองอย่างคุ้มค่า 
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ส่วนที่ ๑ 
ข้อมูลพื้นฐานของสถานศึกษา 

 
๑.ข้อมูลทั่วไป 
 ๑.๑  ชื่อ  สถานศึกษา  โรงเรียนบ้านค าหัวช้างโนนตุ่นป่ามะนาว  
   ที่ตั้ง   เลขที ่ -   หมู่ที่  ๒   ต าบลป่ามะนาว     อ าเภอบ้านฝาง    จังหวัดขอนแก่น   
                    รหัสไปรษณีย์  ๔๐๒๗๐    

               โทรศัพท ์ ๐๘๘-๙๖๘๕๓๑๕  โทรสาร  -    e-mail  sapata_fan@hotmail.com    
                    Website :   http://khch.kkzone๑.go.th/index.php 
                    ระดับชั้นที่เปิดสอน   อนุบาล –  มัธยมศึกษาปีที่  ๓ 

   ๑.๒  พื้นที่ทั้งหมด 
                   พ้ืนที่ทั้งหมด : ๙  ไร่  ๑๐  ตารางวา  
 

 
พ้ืนที่โรงเรียน  ๙  ไร่  ๑๐  ตารางวา  ภาพ จาก Google Maps 
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 รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา                                          ส านักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑   
 

            ๑.๓  ประวัติโรงเรียนโดยย่อ 
             โรงเรียนบ้านค าหัวช้างโนนตุ่นป่ามะนาว  ก่อตั้งเมื่อวันที่ ๑๘ เดือน พฤษภาคม พ.ศ.๒๔๘๓ 
ไดท้ าการเปิดสอนตั้งแตร่ะดับชั้นอนุบาลปีที่ ๑ ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที ่๓ ตั้งแต่เริ่มก่อตั้ง  โรงเรียนจนถึง
ปัจจุบัน  

 ผู้บริหารสถานศึกษาคนแรก คือ นายฉะอ้อน  จุลค าภา 
  ผู้บริหารสถานศึกษาคนปัจจุบัน คือ นางธราภรณ์  จิตรสม 

            ๑.๔ สภาพเศรษฐกิจ สังคม และชุมชน 
๑. สภาพชุมชนรอบบริเวณโรงเรียนมีลักษณะเป็นชุมชนชนบท มีประชากรประมาณ ๕๐๐ คน 

บริเวณใกล้เคียงโดยรอบโรงเรียน ได้แก่ บ้านค าหัวช้าง   บ้านโนนตุ่น  บ้านป่ามะนาว 
๒. ผู้ปกครองส่วนใหญ่ จบการศึกษาระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖  อาชีพหลักของชุมชน คือ การ 

ท านา และรับจ้าง ประชาชนส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ ประเพณีศิลปวัฒนธรรม-ท้องถิ่นที่เป็นที่รู้จัก 
โดยทั่วไป คือ ประเพณีวันสงกรานต์ ประเพณีลอยกระทง การทอดกฐิน ฐานะทางเศรษฐกิจ/รายได้โดยเฉลี่ย 
ต่อครอบครัวต่อปี ๑๐,๐๐๐ – ๓๐,๐๐๐ บาท จ านวนคนเฉลี่ยต่อครอบครัว ๖ คน 

๓. โอกาสและข้อจ ากัดของโรงเรียน   
  โรงเรียนบ้านค าหัวช้างโนนตุ่นป่ามะนาว อยู่ในหมู่บ้านและพ้ืนที่เพาะปลูกตามฤดูกาลเป็นแหล่ง 

เรียนรู้ของนักเรียนและครู นอกจากนั้นหน่วยราชการ ได้ส่งวิทยากรที่มีความรู้ความสามารถมาให้ความรู้แก่
นักเรียนและครูในฐานะอาจารย์พิเศษ เช่น โครงการการศึกษาเพ่ือต่อต้านการใช้ยาเสพติดในเด็กนักเรียน ครู
แดร์ (D.A.R.E)  

โอกาส ข้อจ ากัด 

๑. ผู้ปกครองและชุมชนเห็นความส าคัญ 
ของการศึกษาสนับสนุนร่วมมือกัน 
พัฒนาโรงเรียนอย่างต่อเนื่อง 
๒. องค์กรในท้องถิ่นให้การสนับสนุน 
การศึกษาเป็นอย่างดี 
 

๑. ผู้ปกครองมีฐานะยากจน 
๒. ผู้ปกครองส่วนใหญ่ไปท างาน 
ต่างจังหวัดทิ้งบุตรหลานไว้กับผู้สูงอายุ 
๓. ขาดสื่อการเรียนรู้และอุปกรณ์เกี่ยวกับ 
ระบบดิจิตอล 
๔. อัตราก าลังครูขาดแคลน 

 

 

 

 

 

 

 

 



๑๒ 
 

 รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา                                          ส านักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑   
 

๑.๕ การจัดการศึกษา/โครงสร้างการบริหารงานโรงเรียน 
 การจัดการศึกษาระดับการศึกษาปฐมวัย 
โรงเรียนจัดการศึกษาระดับการศึกษาปฐมวัย โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้เด็กเจริญเติบโต อย่างสมบูรณ์  

มีพัฒนาการสมวัย สมดุลทั้งด้านรางกาย ด้านอารมณ์ จิตใจ ด้านสังคม และด้านสติปัญญา ใช้กิจกรรมดนตรี 
กิจกรรมเคลื่อนไหวด้วยเพลง เป็นกิจกรรมที่สามารถสงเสริมพัฒนาการด้านรางกาย อารมณ์ จิตใจ สังคมและ
สติปัญญา ส่งผลให้เด็กมีสุนทรียภาพและมีลักษณะนิสัยชื่นชอบในด้านศิลปะ ดนตรี การเคลื่อนไหวรางกาย
ตามจังหวะของเพลงจะชวยให้เด็กมีสุขภาพกาย สุขภาพจิตที่ดีสงเสริมการจัดกิจกรรมสงเสริมด้านสุขภาพของ
รางกายของเด็ก กิจกรรมที่สงเสริม ปลูกฝังและพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ให้กับเด็กปฐมวัยทุกด้าน โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งระเบียบวินัยความรับผิดชอบ หลักธรรมเบื้องต้นทางศาสนา ความซื่อสัตย์สุจริต ความกตัญญูกตเวที 
เมตตากรุณา มีน้ าใจ ความเสียสละและการประหยัดอดออม เพื่อฝึกฝนและพัฒนาพฤติกรรมและจิตใจของเด็ก
ปฐมวัยให้สามารถปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ของโรงเรียน พร้อมทั้งมุ่งเน้นให้เด็กประพฤติปฏิบัติตนในชีวิตประจ าวัน
ในทางท่ีดีและถูกต้อง สามารถอยู่ในสังคมรวมกับผู้อ่ืนอย่างมีความสุขร่วมกันวางแผนการด าเนินการในการจัด
การศึกษาในปการศึกษาปัจจุบัน ให้สอดคลองกับปรัชญา วิสัยทัศน์ และพันธกิจ โดยใช้หลักการด าเนินงาน
แบบการมีสว่นรวมของบุคลากร คณะกรรมการบริหาร และผู้ที่มีสวนเกี่ยวของ ซึ่งสะทอนในรูปของการ
ด าเนินงานแบบจากบนสูล่าง ในรูปของนโยบายหลักเกณฑ์วิธีการจากลางสูบน หาแนวทางในการจัดโครงการ
และวางแผนการด าเนินการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา โดยมีมาตรฐานการศึกษาระดับ
ปฐมวัยและขั้นพ้ืนฐานเป็นกรอบในการ    ด าเนินงาน ซึ่งผลจากการด าเนินงานดังกล่าวท าให้โรงเรียนทราบ
จุดเด่น จุดที่ควรปรับปรุงและใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาโรงเรียน โดยมีแผนปฏิบัติการประจ าปีเป็นแผนการ
ในการก าหนดแนวทางปฏิบัติ 

ครูสามารถจัดกิจกรรมสร้างเสริมประสบการณ์ให้กับเด็กท่ีหลากหลาย สามารถจัดกิจกรรมได้
เหมาะสมกับวัยค านึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล มีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับพ่อแม ่ผู้ปกครอง สงเสริม 
การเรียนรู้เพ่ือพัฒนาด้านรางกาย อารมณ์ สังคม และสติปัญญาแกเด็ก จัดท าแผนการจัดการเรียนรูที่ 
เน้นเด็กเปน็ส าคัญสามารถสร้าง พัฒนา และใช้เครื่องมือในการวัดและประเมินพัฒนาการของเด็ก 
อย่างหลากหลาย จัดสิ่งแวดลอมทั้งภายในและภายนอกห้องเรียนเพื่อให้เด็กเกิดการเรียนรู้ไดต้ลอดเวลาสรุป
รายงานผลพัฒนาการของเด็กแก่ผู้ปกครองจัดท าข้อมูลสารนิเทศและน าไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาเด็ก
สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นแบบอยางที่ดีต่อเด็ก ผู้ปกครอง ชุมชน และผู้มีสวนเกี่ยว
ของอุทิศตน ทุมเทแรงกาย แรงใจในการการปฏิบัติงาน และมุงม่ันพัฒนาเด็กให้มีคุณภาพ 

การจัดการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
โรงเรียนจัดการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ได้รว่มกับคณะกรรมการสถานศึกษา ผู้ปกครอง และ 

คณะครู มีบทบาทในการมีส่วนร่วมการจัดการศึกษา เพื่อร่วมกันพัฒนาผู้เรียนตามศักยภาพที่ทางโรงเรียนบ้าน
ค าหัวช้างโนนตุ่นป่ามะนาว  ได้ตั้งเป้าไว้ ซึ่งทางโรงเรียนได้ด าเนินการวิเคราะห์สภาพปัญหา ผลการจัด



๑๓ 
 

 รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา                                          ส านักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑   
 

การศึกษาท่ีผ่านมา โดยการศึกษาข้อมูล สารสนเทศจากผลการนิเทศติดตาม ประเมินการจัดการศึกษาตาม
นโยบายการปฏิรูปการศึกษา และจัดประชุมระดมความคิดเห็น จากบุคลากรในสถานศึกษาเพ่ือวางแผน
รว่มกันก าหนดเป้าหมาย ปรับวิสัยทัศน์ ก าหนดพันธกิจ  กลยุทธ์ มีองค์ประกอบที่ส าคัญเพ่ือที่จะขับเคลื่อน
การศึกษาในระดับขั้นพ้ืนฐานได้แก่ การพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษา 
ไดม้ีการพัฒนาหลักสูตรการศึกษาให้สอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่น ซึ่งเป็นหลักสูตรที่มุ่งพัฒนาเด็กทุกด้าน 
ทั้งดา้นร่างกาย อารมณ์จิตใจ สังคม และสติปัญญา เพื่อให้ผู้เรียนมีความสุขในการเรียนรู้ มีการพัฒนาครู และ
บุคลากรใหม้ีศักยภาพ ส าหรับด้านระบบกลไก การเสริมสร้างความตระหนักรับรู้ และความเข้าใจการจัด
การศึกษา ในการจัดการศึกษาของสถานศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพผู้เรียน มีการปรับแผนพัฒนาคุณภาพจัด
การศึกษาแผนปฏิบัติการประจ าปี ให้สอดคล้องกับสภาพปัญหา ความต้องการพัฒนา และนโยบายการปฏิรูป 
การศึกษา พร้อมทั้งจัดหาทรัพยากร จัดสรรงบประมาณ มอบหมายงานให้ผู้รับผิดชอบ ด าเนินการพัฒนาตาม
แผนงานเพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่ก าหนดไว้ มีการด าเนินการนิเทศ ก ากับ ติดตาม ประเมินผลการด าเนินงาน 
และสรุปผลการด าเนินงานโดยกระบวนการ PDCA มีการวางแผน การลงมือท าการตรวจสอบ และปรับปรุง
แก้ไข ในทุกกระบวนการบริหารจัดการของผู้บริหาร 
            นอกจากนี้ทางโรงเรียนบ้านค าหัวช้างโนนตุ่นป่ามะนาว ไดจ้ัดสิ่งอ านวยความสะดวกที่จ าเป็นซึ่งเอ้ือ
ประโยชน์ และอ านวยความสะดวกต่อการพัฒนาผู้เรียน ทั้งด้านร่างกาย อารมณ์และจิตใจ สังคม และ
สติปัญญา คือ จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพที่เอ้ือต่อการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพและจัดระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการเพื่อการจัดการเรียนรู้ เช่น จัดให้มีห้องคอมพิวเตอร์เพื่อให้เด็กได้
ศึกษาหาขอ้มูลทางโลกออนไลน์ จัดให้มีอุปกรณ์ทางคอมพิวเตอร์ รวมทั้งสิ่งอ านวยความสะดวกต่าง ๆ ด้าน
เทคโนโลยีที่เก่ียวข้องกับการศึกษาหาความรู้ให้กับผู้เรียน รวมถึงเครื่องอ านวยความสะดวกต่าง ๆ ให้พอเพียง
กับผู้เรียน โดยจัดให้เหมาะสม สะอาด ปลอดภัย ให้มีมุมหนังสือ และห้องสมุดที่จ าเป็นต่อพัฒนาด้านการเรียน
ของผู้เรียน ให้เพียงพอและเหมาะสมกับวัย จัดให้มีที่นั่งพักผ่อนที่เหมาะสมปลอดภัย จัดให้มีพ้ืนที่ส าหรับน้ าด่ืม
ที่สะอาด ถูกสุขลักษณะ ที่ล้างมือ ห้องน้ าหอ้งส้วม พรอ้มอุปกรณ์ที่จ าเป็นและเหมาะสมกับเด็ก มีหลักสูตรการ
เรียนการสอนที่สอดคล้องกับหลักสูตรสถานศึกษาและหลักสูตรแกนกลาง เป็นรูปแบบการจัดประสบการณ์ 
เน้นการเรียนรู้ผ่านการเล่นและการลงมือปฏิบัติด้วยตนเอง สอดคล้องกับวิถีชีวิตของครอบครัว ชุมชน และ
ท้องถิ่นจัดครูที่เหมาะสมและตรงกับวิชา คือมีครูสอนวิชาต่าง ๆ จบตรงสาขาวิชาที่สอน ส่งบุคลากรเข้ารับการ
อบรมเพ่ือพัฒนาศักยภาพ คุณภาพของครูและบุคลากรด้านการศึกษาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งส่งผลให้ครูทุกคนล้วนมี
ความรู้ความสามารถในการวิเคราะห์และออกแบบหลักสูตรสถานศึกษา มีทักษะในการจัดประสบการณ์และ
การประเมินพัฒนาการผู้เรียนเป็นรายบุคคล มีประสบการณ์ในการออกแบบการจัดกิจกรรม ทักษะการสังเกต 
และการปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับเด็กและผู้ปกครองมีการจัดสภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอก ห้องเรียนที่
ค านึงถึงความปลอดภัยของผู้เรียน ส่งเสริมใหเ้กิดการเรียนรู้ทั้งแบบรายบุคคลและรายกลุ่ม มีสื่อการเรียนรู้ที่
หลากหลายที่ไดจ้ากธรรมชาติหรือสื่อในชุมชน มุ่งเน้นให้เกิดการเรียนรู้แบบเรียนปนเล่นมีความสุขในการ
เรียนรู้ มีสื่อเทคโนโลยีใช้ในการสืบเสาะหาความรู้และมีการจัดการเรียนการสอนโดยการใช้สื่อ DLIT มีการจัด
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สิ่งอ านวยความสะดวกให้บริการด้านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ อุปกรณ์เพ่ือสนับสนุนการจัดประสบการณ์เพ่ือ
พัฒนาครูอย่างเพียงพอและทั่วถึง มีการก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาที่สอดคล้องกับมาตรฐาน
การศึกษา และอัตลักษณ์ที่สถานศึกษาก าหนด มีการจัดท าแผนการจัดประสบการณ์ที่สอดคล้องกับมาตรฐาน
ตามหลักสูตรการศึกษาแกนกลางและหลักสูตรสถานศึกษา มีการประเมินผลตรวจสอบคุณภาพภายใน
สถานศึกษา ติดตามผลการด าเนินงานและจัดท ารายงานผลการประเมินตนเองประจ าปี มีการน าผลการ
ประเมินไปปรับปรุงพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา โดยทุกฝ่ายมีส่วนร่วม พรอ้มทั้งรายงานผลการประเมินตนเอง
ให้หนว่ยงานต้นสังกัดอย่างต่อเนื่อง 

         โครงสร้างการบริหารงาน 

          อาศัยอ านาจตามกฎกระทรวง  ซึ่งก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการกระจายอ านาจการบริหารและการจัด
การศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๐ อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๕ และมาตรา ๓๙ วรรคสองแห่งพระราชบัญญัติ
การศึกษา แห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ (ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติฉบับที่ ๒ พ.ศ.
๒๕๔๕)โรงเรียนหินกองวิทยา แบ่งงานรับผิดชอบตามภาระงาน ดังนี้ (ตามเอกสาร ค าสั่ง ภาคผนวก)  
            ๑. ด้านการบริหารงานวิชาการ มีภาระหน้าที่ ๑๗ อย่างด้วยกันคือ  
                ๑.๑ การพัฒนาหรือการด าเนินการเกี่ยวกับการให้ความเห็นการพัฒนาสาระหลักสูตร ท้องถิ่น  
                ๑.๒ การวางแผนงานด้านวิชาการ  

      ๑.๓ การจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษา  
      ๑.๔ การพัฒนาหลักสูตรของสถานศึกษา  
      ๑.๕ การพัฒนากระบวนการเรียนรู้  
      ๑.๖ การวัดผล ประเมินผล และด าเนินการเทียบโอนผลการเรียน  
      ๑.๗ การวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาในสถานศึกษา  
      ๑.๘ การพัฒนาและส่งเสริมให้มีแหล่งเรียนรู้  
      ๑.๙ การนิเทศการศึกษา  
      ๑.๑๐ การแนะแนว  
      ๑.๑๑ การพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในและมาตรฐานการศึกษา  
      ๑.๑๒ การส่งเสริมชุมชนให้มีความเข้มแข็งทางวิชาการ  
      ๑.๑๓ การประสานความร่วมมือในการพัฒนาวิชาการกับสถานศึกษาและองค์กรอ่ืน  
     ๑.๑๔ การส่งเสริมและสนับสนุนงานวิชาการแก่บุคคล ครอบครัว องค์กร หน่วยงานสถาน

ประกอบการ และสถาบันอ่ืนที่จัดการศึกษา  
      ๑.๑๕ การจัดท าระเบียบและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับงานด้านวิชาการของสถานศึกษา  
      ๑.๑๖ การคัดเลือกหนังสือ แบบเรียนเพื่อใช้ในสถานศึกษา  
      ๑.๑๗ การพัฒนาและใช้สื่อเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา  

          ๒. ด้านการบริหารงานงบประมาณ มีภาระหน้าที่  ๒๒ อย่างด้วยกัน  คือ  
                ๒.๑ การจัดท าแผนงบประมาณและค าขอตั้งงบประมาณเพ่ือเสนอต่อปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 
หรือ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน แล้วแต่กรณี  



๑๕ 
 

 รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา                                          ส านักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑   
 

               ๒ .๒ การจัดท าแผนปฏิบัติการใช้จ่ายเงินตามที่ ได้รับจัดสรรงบประมาณจากส านักงาน
คณะกรรมการ การศึกษาขั้นพ้ืนฐานโดยตรง  
               ๒.๓ การอนุมัติการใช้จ่ายงบประมาณท่ีได้รับจัดสรร  
               ๒.๔ การขอโอนและการขอเปลี่ยนแปลงงบประมาณ 
               ๒.๕ การรายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ  
               ๒.๖ การตรวจสอบติดตามและรายงานการใช้งบประมาณ  
               ๒.๗ การตรวจสอบติดตามและรายงานการใช้ผลผลิตจากงบประมาณ  
               ๒.๘ การระดมทรัพยากรและการลงทุนเพ่ือการศึกษา  
               ๒.๙ การปฏิบัติงานอื่นใดตามที่ได้รับมอบหมายเกี่ยวกับกองทุนเพ่ือการศึกษา  
               ๒.๑๐ การบริหารจัดการทรัพยากรเพ่ือการศึกษา  
               ๒.๑๑ การวางแผนพัสดุ  
               ๒.๑๒ การก าหนดรูปแบบรายการ หรือคุณลักษณะเฉพาะของครุภัณฑ์ หรือสิ่งก่อสร้างที่ใ ช้เงิน
งบประมาณเพ่ือเสนอต่อปลัดกระทรวงศึกษาธิการหรือเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานแล้วแต่
กรณ ี 
               ๒.๑๓ การพัฒนาระบบข้อมูลและสารสนเทศเพ่ือการจัดท าและจัดหาพัสดุ  
               ๒.๑๔ การจัดหาพัสดุ  
               ๒.๑๕ การควบคุมดูแล บ ารุงรักษาและจ าหน่ายพัสดุ  
               ๒.๑๖ การจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สิน  
               ๒.๑๗ การเบิกเงินจากคลัง  
               ๒.๑๘ การรับเงิน การเก็บรักษาเงิน และการจ่ายเงิน 
               ๒.๑๙ การน าเงินส่งคลัง  
               ๒.๒๐ การจัดท าบัญชีการเงิน  
               ๒.๒๑ การจัดท ารายงานทางการเงินและงบการเงิน  
               ๒.๒๒ การจัดท าหรือจัดหาแบบพิมพ์บัญชี ทะเบียน และรายงาน  
           ๓) ด้านการบริหารงานบุคคล มีภาระหน้าที่  ๒๐ อย่างด้วยกัน คือ  
               ๓.๑ การวางแผนอัตราก าลัง  
               ๓.๒ การจัดสรรอัตราก าลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  
               ๓.๓ การสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง  
               ๓.๔ การเปลี่ยนต าแหน่งให้สูงขึ้น การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  
               ๓.๕ การด าเนินการเก่ียวกับการเลื่อนขั้นเงินเดือน  
               ๓.๖ การลาทุกประเภท  
               ๓.๗ การประเมินผลการปฏิบัติงาน  
               ๓.๘ การด าเนินการทางวินัยและการลงโทษ  
               ๓.๙ การสั่งพักราชการและการสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน  
               ๓.๑๐ การรายงานการด าเนินการทางวินัยและการลงโทษ  
               ๓.๑๑ การอุทธรณ์และการร้องทุกข์  
               ๓.๑๒ การออกจากราชการ  
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               ๓.๑๓ การจัดระบบและการจัดท าทะเบียนประวัติ  
               ๓ .๑๔  การจั ดท าบัญชี ร ายชื่ อและให้ ความ เห็ น เกี่ ย วกับการ เสนอขอพระราชทาน 
เครื่องราชอิสริยาภรณ์  
               ๓.๑๕ การส่งเสริมการประเมินวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา   
               ๓.๑๖ การส่งเสริมและยกย่องเชิดชูเกียรติ  
               ๓.๑๗ การส่งเสริมมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณวิชาชีพ   
               ๓ .๑๘ การส่งเสริมวินัย คุณธรรมและจริยธรรมส าหรับข้าราชการครูและบุคลากรทาง        
การศึกษา  
               ๓.๑๙ การริเริ่มส่งเสริมการขอรับใบอนุญาต  
               ๓.๒๐ การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา การด าเนินการที่เกี่ยวกับการ
บริหารงาน บุคคลให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการนั้น  
          ๔. ด้านการบริหารงานทั่วไป มีภาระหน้าที่ ๒๑ อย่างด้วยกัน คือ  
               ๔.๑ กาพัฒนาระบบและเครือข่ายข้อมูลสารสนเทศ  
               ๔.๒ การประสานงานและพัฒนาเครือข่ายการศึกษา  
               ๔.๓ การวางแผนการบริหารงานการศึกษา  
               ๔.๔ งานวิจัยเพื่อพัฒนานโยบายและแผน  
               ๔.๕ การจัดระบบการบริหารและพัฒนาองค์กร  
               ๔.๖ การพัฒนามาตรฐานการปฏิบัติงาน  
               ๔.๗ งานเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา  
               ๔.๘ การด าเนินงานธุรการ  
               ๔.๙ การดูแลอาคารสถานที่และสภาพแวดล้อม  
               ๔.๑๐ การจัดท าส ามะโนผู้เรียน  
               ๔.๑๑ การรับนักเรียน  
               ๔.๑๒ การเสนอความเห็นเกี่ยวกับเรื่องการจัดตั้ง ยุบรวมหรือเลิกสถานศึกษา  
               ๔.๑๓ การประสานการจัดการศึกษาในระบบ นอกระบบและตามอัธยาศัย  
               ๔.๑๔ การระดมทรัพยากรเพ่ือการศึกษา  
               ๔.๑๕) การทัศนศึกษา  
               ๔.๑๖ งานกิจการนักเรียน  
               ๔.๑๗ การประชาสัมพันธ์งานการศึกษา  
               ๔.๑๘ การส่งเสริม สนับสนุนและประสานการจัดการศึกษาของบุคคล ชุมชน องค์กร หน่วยงาน
และ สถาบันสังคมอ่ืนที่จัดการศึกษา  
               ๔.๑๙ งานประสานราชการกับส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถิ่น (ท) การรายงานผลการปฏิบัติงาน  
               ๔.๒๐ การจัดระบบการควบคุมภายในหน่วยงาน  
               ๔.๒๑ แนวทางการจัดกิจกรรมเพ่ือปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการลงโทษนักเรียน  
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โครงสร้างการบริหารงาน 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
          ๑.๖ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านค าหัวช้างโนนตุ่นป่ามะนาว  นางธราภรณ์   จิตรสม    
                  อายุ  ๔๒  ปี       โทรศัพท ์ ๐๘๘-๙๖๘๕๓๑๕    
                  วุฒิการศึกษาสูงสุด   ปริญญาตรี  ครุศาสตร์บัณฑิต (ค.บ.)  วิชาเอกวิทยาศาสตร์ทั่วไป     

            ด ารงต าแหน่งผู้บริหารโรงเรียนนี้เมื่อ   ๒๐ ธันวาคม  ๒๕๖๒   รวม  ๑  ปี  ๓ เดือน  ๙  วัน 

๑.๗  วิสัยทัศน์ (VISION) 

                  โรงเรียนบ้านค าหัวช้างโนนตุ่นป่ามะนาวมุ่งส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณธรรม น าความรู้  มุ่งสู่
มาตรฐาน อ่านออกเขียนได้  เน้นจิตอาสา น้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 

๑.๘  พันธกิจ (MISSION) 
๑. ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความสามารถในการอ่าน  การเขียน  การสื่อสารและการคิดค านวณ ตาม

เกณฑ์ของแต่ละระดับชั้น 
๒. ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์  คิดอย่างมีวิจารณญาณ  อภิปราย  

แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และสามารถแก้ปัญหาได้อย่างมีสติสมเหตุผล   

นายนิครอง  บวัใหญ่
รักษา 

นางสพุรรณี  ชณุหบญุญ

ทิพย์ 

น.ส.ณภิญรัตน์  อินทรกลุ

ไชย  

 

นายนิครอง  บวัใหญ่
รักษา 

นางสพุรรณี  ชณุหบญุญ

ทิพย์ 

น.ส.ณภิญรัตน์  อินทรกลุ

ไชย  

 

นายนิครอง  บวัใหญ่
รักษา 

นางสพุรรณี  ชณุหบญุญ

ทิพย์ 

 
 

นายนิครอง  บวัใหญ่
รักษา 

นางสพุรรณี  ชณุหบญุญ

ทิพย์ 

 
 

คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านค าหัวช้างโนนตุ่นป่ามะนาว 
นางธราภรณ์  จิตรสม 

 

ฝ่ายบริหารวิชาการ ฝ่ายบริหารบุคคล ฝ่ายบริหารงบประมาณ ฝ่ายบริหารทั่วไป 

ฝ่ายบริการทั่วไป 

นางลาวัลย์  อุระศิลป์ 
 
 

 

น.ส.นภสร คุณประเสริฐ 
 

นางวรรณา  พุฒละ 
น.ส.กาญจนา ซาติ้ว 

 

 

นายกิ่งศักดิ์  สารสม 
นายวโิรจน์ ผาสุข 

 

พนักงานบริการ(ภารโรง) 
นายสุระศักดิ์  บัวทอง 

 



๑๘ 
 

 รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา                                          ส านักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑   
 

๓.  ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม 
๔.   ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร 
๕.  ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 
๖.  ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความรู้  ทักษะพ้ืนฐาน และเจตคติท่ีดีต่องานอาชีพ 
๗.  ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามท่ีสถานศึกษาก าหนด 
๘.  ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย 
๙.   ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีการยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย 
๑๐.  ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีสุขภาวะทางร่างกายที่ดีและลักษณะจิตสังคม 
๑๑. ส่งเสริมและพัฒนาสถานศึกษาให้บรรลุเป้าหมาย  ตามวิสัยทัศน์ ปรัชญา และพันธกิจที่สถานศึกษา

ก าหนดขึ้น 
๑๒.   ส่งเสริมและพัฒนาสถานศึกษาให้มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 
๑๓.   ส่งเสริมให้สถานศึกษาด าเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตร

สถานศึกษาและทุกกลุ่มเป้าหมาย 
๑๔. ส่งเสริมและพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 
๑๕. ส่งเสริมให้สถานศึกษามีการจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการ

เรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
๑๖.  ส่งเสริมให้สถานศึกษามีการจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการ

และการจัดการเรียนรู้ 
๑๗ . ส่งเสริมให้สถานศึกษามีการจัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถ

น าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 
๑๘. ส่งเสริมให้สถานศึกษามีการใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 
๑๙.  ส่งเสริมให้สถานศึกษามีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก 
๒๐. ส่งเสริมให้สถานศึกษามีการตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบและน าผลมา

พัฒนาผู้เรียน  
๒๑.  ส่งเสริมให้สถานศึกษามีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและ

ปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 
 

๑.๙ เป้าประสงค์ (GOAL) 
๑.  ผู้เรียนมีความสามารถในการอ่าน  การเขียน  การสื่อสารและการคิดค านวณ ตามเกณฑ์ของ

แต่ละระดับชั้น  ร้อยละ ๘๕ 
๒.  ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์  คิดอย่างมีวิจารณญาณ  อภิปราย  แลกเปลี่ยน

ความคิดเห็น และสามารถแก้ปัญหาได้อย่างมีสติสมเหตุผล  ร้อยละ ๘๕ 



๑๙ 
 

 รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา                                          ส านักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑   
 

๓.  ผู้เรียนมีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม  ร้อยละ ๘๐ 
๔.   ผู้เรยีนมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  ร้อยละ ๘๕ 
๕.  ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา  ร้อยละ ๘๕ 
๖.  ผู้เรียนมีความรู้  ทักษะพ้ืนฐาน และเจตคติท่ีดีต่องานอาชีพ ร้อยละ ๘๕ 
๗.  ผู้เรียนมีคุณลักษณะและค่านิยมท่ีดีตามท่ีสถานศึกษาก าหนด  ร้อยละ ๘๕ 
๘.  ผู้เรียนมีความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย  ร้อยละ ๘๕ 
๙.   ผู้เรียนมีการยอมรับทีจ่ะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย  ร้อยละ ๘๕ 
๑๐.  ผู้เรียนมีสุขภาวะทางร่างกายที่ดีและลักษณะจิตสังคม  ร้อยละ ๘๕ 
๑๑. สถานศึกษาบรรลุเป้าหมาย  ตามวิสัยทัศน์ ปรัชญา และพันธกิจที่สถานศึกษาก าหนดขึ้น  ระดับดมีาก 
๑๒.   สถานศึกษามีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา  ระดับดีมาก 
๑๓.   สถานศึกษาด าเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษา

และทุกกลุ่มเป้าหมาย ระดับดมีาก 
๑๔. ครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ ร้อยละ ๘๕ 
๑๕. สถานศึกษามีการจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมี

คุณภาพ  ระดับดีมาก 
๑๖.  สถานศึกษามีการจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและการ

จัดการเรียนรู้  ระดับดีมาก 
๑๗ . สถานศึกษามีการจัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถน าไป

ประยุกต์ใช้ในชีวิตได้  ระดับดีมาก 
๑๘. สถานศึกษามีการใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ ระดับดีมาก 
๑๙.  สถานศึกษามีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก  ระดับดีมาก 
๒๐. สถานศึกษามีการตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบและน าผลมาพัฒนาผู้เรียน  

ระดับดีมาก 
๒๑.  สถานศึกษามีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการ

จัดการเรียนรู้  ระดับดีมาก 

๑.๑๐ อัตลักษณ์ของโรงเรียน 
    “เฒ่าแก่น้อย” 

          ๑.๑๑ เอกลักษณ์ของโรงเรียน 
                      “เศรษฐกิจพอเพียง” 
 



๒๐ 
 

 รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา                                          ส านักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑   
 

๑.๑๒ ปรัชญาโรงเรียน 
 ฐานตึก คือ อิฐ  ฐานชีวิต คือ การศึกษา 

๑.๑๒ ค าขวัญโรงเรียน 
  ความรู้ดี  มีคุณธรรม  น าประชาธิปไตย  พลานามัยสมบูรณ์ 

๒. ข้อมูลครูและบุคลากรทางการศึกษา   
                            ข้อมูลครูและบุคลากรทางการศึกษา  ปีการศึกษา  ๒๕๖๓ 
 

ที ่ ชื่อ ต าแหน่ง วุฒกิารศึกษาสูงสุด/วิชาเอก 
ประจ าชั้น/ 

กลุ่มสาระที่สอน 
หมายเหตุ 

๑ นางธราภรณ์  จิตรสม ผอ. ปริญญาตรี/วิทยาศาสตร์
ทั่วไป 

-  

๒ นายกิ่งศักดิ์  สารสม คร ู ปริญญาตรี/พลศึกษา ป.๔,๕ 
ทุกกลุ่มสาระ 

 

๓ นางลาวัลย์  อุระศิลป์ คร ู ปริญญาตรี/ภาษาไทย ป.๖ ทุกกลุ่มสาระ 
ม.๑  ๓ รายวชิา 

 

๔ นางวรรณา  พุฒละ คร ู ปริญญาตรี/การศึกษาปฐมวัย อนุบาล ๑ -๓,ป.๑ 
ทุกกลุ่มสาระ 

 

๕ นางสาวกาญจนา ซาต้ิว ครูผู้ช่วย ปริญญาตรี/วิทยาศาสตร์
(ชีววิทยา) 

ม.๓ 
๙  รายวิชา 

 

๖ นางสาวจินตนา  ต่อสกุล ครูผู้ช่วย ปริญญาตรี/ภาษาไทย ม.๒ 
๙ รายวิชา 

 

๗ นางสาวนภสร  คุณประเสริฐ พนักงาน ปริญญาตรี/วิทยาศาสตร์   ป.๒,๓ 
ทุกกลุ่มสาระ 

 

๘ นายวิโรจน์  ผาสุข ธุรการ
โรงเรียน 

ปวช.คอมพิวเตอร์ธุรกิจ - - 

๙ นายสุระศักดิ์  บัวทอง นักการ
ภารโรง 

มัธยมศึกษาปีที่  ๓ - - 

 
 
 
 



๒๑ 
 

 รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา                                          ส านักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑   
 

๓. ข้อมูลนักเรียน 
ข้อมูลนักเรียน ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๓ (๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๓) 

 

            จ านวนนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๓  ทั้งหมด   ๗๕  คน แยกเป็น  
 

ชั้น จ านวน 
วันที่จัดการเรยีน

การสอน 

รายการ  

หมายเหตุ จ านวน
นักเรียน 

(คน) 

จ านวน
ห้องเรียน 

(ห้อง) 

จ านวนคร ู

ระดับปฐมวัย (๒๐๑)  ครูไม่ครบชั้น 
อนุบาล ๑ ๒๐๑ ๒ ๑ ๑ สอนรวมชั้น  

อนุบาล ๑-๓  อนุบาล ๒ ๒๐๑ ๓ ๑ 
อนุบาล ๓ ๒๐๑ ๕ ๑ 

รวม ๒๐๑ ๑๐ ๓ ๑ (ครู ๑ : เด็ก ๑๐) 

ระดับประถมศึกษา (๒๐๑)  ครูไม่ครบชั้น 
ประถมศึกษาปีที่ ๑ ๒๐๑ ๗ ๑ ๐ สอนรวมชั้น

อนุบาล – ป.๑  
ประถมศึกษาปีที่ ๒ ๒๐๑ ๕ ๑ ๑ สอนรวมชั้น 
ประถมศึกษาปีที่ ๓ ๒๐๑ ๙ ๑ ป.๒-๓ 
ประถมศึกษาปีที่ ๔ ๒๐๑ ๖ ๑  

๑ 
สอนรวมชั้น 

ประถมศึกษาปีที่ ๕ ๒๐๑ ๗ ๑ ป.๔-๕ 
ประถมศึกษาปีที่ ๖ ๒๐๑ ๙ ๑ ๑  

รวม ๒๐๑ ๔๓ ๖ ๓ (ครู ๑ : เด็ก ๑๔) 

ระดับมัธยมศึกษา (๒๐๐)  ครูไม่ครบชั้น 
มัธยมศึกษาปีที่ ๑ ๒๐๑ ๖ ๑  

๒ 

ครูสอนตามกลุ่มสาระ
และสอนตาม DLTV 
โดยมีครูประถมศกึษา
ปีที่ ๖  ช่วยชั้น
มัธยมศึกษาปีที ่๑ 

มัธยมศึกษาปีที่ ๒ ๒๐๑ ๙ ๑ 
มัธยมศึกษาปีที่ ๓ ๒๐๑ ๗ ๑ 

รวม ๒๐๑ ๒๒ ๓ ๒  
รวมทั้งสิ้น ๒๐๑ ๗๕ ๑๒ ๖  

 
 
 



๒๒ 
 

 รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา                                          ส านักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑   
 

๔. ข้อมูลผลการจัดการศึกษา 
ผลการจัดการเรียนรู้ตามหลักสูตรสถานศึกษา ระดับการศึกษาปฐมวัย 
ร้อยละของนักเรียนที่มีผลการประเมินพัฒนาการแต่ละด้านในระดับ ๓ ขึ้นไปปีการศึกษา ๒๕๖๓ 
 

ระดับชั้น จ านวน
นักเรียน 

ผลการประเมินพัฒนาการนักเรียนด้าน 
รวม ร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม สติปัญญา 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 
อนุบาล ๑ ๒ ๒ ๑๐๐ ๒ ๑๐๐ ๒ ๑๐๐ ๒ ๑๐๐ ๑๐๐ 
อนุบาล ๒ ๓ ๓ ๑๐๐ ๓ ๑๐๐ ๓ ๑๐๐ ๓ ๑๐๐ ๑๐๐ 
อนุบาล ๓ ๕ ๕ ๑๐๐ ๕ ๑๐๐ ๕ ๑๐๐ ๕ ๑๐๐ ๑๐๐ 

รวม ๑๐ ๑๐ ๑๐๐ ๑๐ ๑๐๐ ๑๐ ๑๐๐ ๑๐ ๑๐๐ ๑๐๐ 
ร้อยละ ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ 

 
 
 

 
 

จากกราฟเปรียบเทียบผลพัฒนาการในแต่ละด้านที่ได้ระดับ  ๓   ขึ้นไป มีพัฒนาการที่ดีข้ึน 
 
 

 

ด้านร่างกาย ด้านจิตใจ ด้านสังคม ด้านสติปัญญา
ปีการศึกษา 2561 100 100 90 90
ปีการศึกษา 2562 100 100 100 100
ปีการศึกษา 2563 100 100 100 100
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เปรียบเทียบผลการประเมินพัฒนาการแต่ละด้านในระดับ ๓ ขึ้นไป
ปีการศึกษา ๒๕๖๑ - ๒๕๖๓

ปีการศึกษา 2561 ปีการศึกษา 2562 ปีการศึกษา 2563



๒๓ 
 

 รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา                                          ส านักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑   
 

ผลการจัดการเรียนรู้ตามหลักสูตรสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
ข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับสถานศึกษา 

ร้อยละของผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ – มัธยมศึกษาปีที่ ๓ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 
ที่มีเกรดเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน แต่ละรายวิชาระดับ ๓ ขึ้นไป 

ล ำดบัท่ี กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ 

ระดบัชั้น/นกัเรียนท่ีไดเ้กรด ๓  ข้ึน 

ป.๑ ป.๒ ป.๓ ป.๔ ป.๕ ป.๖ ม.๑ ม.๒ ม.๓ รวม ร้อยละ 

๑ ภาษาไทย ๗ ๕ ๙ ๖ ๕ ๙ ๕ ๙ ๗ ๖๒ ๙๖.๘๘ 

๒ คณิตศาสตร์ ๗ ๕ ๙ ๖ ๕ ๙ ๕ ๖ ๕ ๕๗ ๘๙.๐๖ 

๓ วิทยาศาสตร์ ๗ ๕ ๙ ๖ ๕ ๙ ๔ ๘ ๖ ๕๙ ๙๒.๑๙ 

๔ 
วิทยาการ
ค านวณ       ๕ ๗ ๔ ๑๖ ๗๖.๒๐ 

๕ สังคมศึกษา ๗ ๕ ๙ ๖ ๖ ๙ ๕ ๙ ๕ ๖๑ ๙๕.๓๑ 

๖ ประวัติศาสตร์ ๗ ๕ ๙ ๖ ๖ ๙ ๕ ๙ ๗ ๖๓ ๙๘.๔๔ 

๗ สุขศึกษาแลพลศึกษา ๗ ๕ ๙ ๖ ๖ ๙ ๕ ๙ ๗ ๖๓ ๙๘.๔๔ 

๘ ศิลปะ ดนตรี ๗ ๕ ๙ ๖ ๗ ๙ ๕ ๙ ๗ ๖๔ ๑๐๐ 

๙ การงานอาชีพ ๗ ๕ ๙ ๖ ๗ ๙ ๕ ๙ ๗ ๖๔ ๑๐๐ 

๑๐ ภาษาอังกฤษ ๖ ๓ ๕ ๖ ๓ ๙ ๕ ๗ ๕ ๔๙ ๗๖.๕๖ 

๑๑ 
หน้าที่พลเมือง 

(เพ่ิมเติม) ๗ ๕ ๙ ๖ ๗ ๙ ๕ ๙ ๗ ๖๔ ๑๐๐ 

๑๒ 
(เพ่ิมเติม)
ประถม ๗ ๔ ๗ ๖ ๔ ๙ ๕   ๔๒ ๙๗.๖๗ 

๑๓ 

เศรษฐกิจ
พอเพียง
(เพ่ิมเติม)       ๕ ๙ ๗ ๒๑ ๑๐๐ 

๑๔ 
 (เพ่ิมเติม)

มัธยม       ๕ ๖ ๖ ๑๗ ๘๐.๙๕ 
 
 
 



๒๔ 
 

 รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา                                          ส านักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑   
 

เปรียบเทียบข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับสถานศึกษา 
ร้อยละของผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๑ – มัธยมศึกษาปีที่ ๓ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ –๒๕๖๓ 

ที่มีเกรดเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน แต่ละรายวิชาระดับ ๓ ขึ้นไป 
 

 
 

       จากกราฟเปรียบเทียบข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับสถานศึกษาร้อยละของผู้เรียนชั้นประถมศึกษา
ปีที่ ๑ – มัธยมศึกษาปีที่ ๓ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ –๒๕๖๓ มีเกรดเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน แต่ละรายวิชา
เพ่ิมข้ึน 

ผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

ระดับชั้น 
จ านวนนักเรียน

ทั้งหมด 

นักเรียนที่มีผลการประเมิน 
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ระดับดีขึ้นไป หมายเหตุ 

คน ร้อยละ (%) 

ประถมศึกษาปีที่ ๑ ๗ ๗ ๑๐๐  
ประถมศึกษาปีที่ ๒ ๕ ๕ ๑๐๐  
ประถมศึกษาปีที่ ๓ ๙ ๙ ๑๐๐  
ประถมศึกษาปีที่ ๔ ๖ ๖ ๑๐๐  
ประถมศึกษาปีที่ ๕ ๗ ๗ ๑๐๐  
ประถมศึกษาปีที่ ๖ ๙ ๙ ๑๐๐  

ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคม
ประวัติศาสต

ร์

สุขศึกษา
และพล
ศึกษา

ศิลปะ
การงาน
อาชีพ

ภาษาอังกฤษ
หน้าที่

พลเมือง

ปีการศึกษา 2561 46 32 40 54 49 62 62 57 33 62

ปีการศึกษา 2562 50 49 70 76 67 89 99 96 27 73

ปีการศึกษา 2563 96.88 89.06 92.19 95.31 98.44 98.44 100 100 76.56 100
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ปีการศึกษา 2561 ปีการศึกษา 2562 ปีการศึกษา 2563



๒๕ 
 

 รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา                                          ส านักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑   
 

ระดับชั้น 
จ านวนนักเรียน

ทั้งหมด 

นักเรียนที่มีผลการประเมิน 
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ระดับดีขึ้นไป หมายเหตุ 

คน ร้อยละ (%) 

มัธยมศึกษาปีที่ ๑ ๕ ๕ ๑๐๐  
มัธยมศึกษาปีที่ ๒ ๙ ๙ ๑๐๐  
มัธยมศึกษาปีที่ ๓ ๗ ๗ ๑๐๐  

รวม ๖๔ ๖๔ ๑๐๐  
 
 

 
 
จากกราฟเปรียบเทียบร้อยละคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนที่ได้ในระดับ ดี ขึ้นไป ระดับชั้น 

ประถมศึกษาปีที่ ๑ – ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓  ปีการศึกษา ๒๕๖๑ - ๒๕๖๓ พบว่า คุณลักษณะอันพึงประสงค์
ของนักเรียนทุกระดับชั้น อยู่ในระดับ ดี ขึ้นไปทุกคน มีค่าเฉลี่ยร้อยละ ๑๐๐ 

 
 
 
 

ป.๑ ป.๒ ป.๓ ป.๔ ป.๕ ป.๖ ม.๑ ม.๒ ม.๓

ปีการศึกษา ๒๕๖๑ ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐

ปีการศึกษา  ๒๕๖๒ ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐

ปีการศึกษา  ๒๕๖๓ ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐

๐

๑๐

๒๐

๓๐

๔๐

๕๐

๖๐

๗๐

๘๐

๙๐

๑๐๐

เปรียบเทียบผลการประเมินคณุลกัษณะอนัพงึประสงค์  ปีการศกึษา  ๒๕๖๑ – ๒๕๖๓

ปีการศกึษา ๒๕๖๑ ปีการศกึษา  ๒๕๖๒ ปีการศกึษา  ๒๕๖๓



๒๖ 
 

 รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา                                          ส านักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑   
 

ผลการประเมินการอ่าน  คิดวิเคราะห์และเขียน 
 

ระดับชั้น 
จ านวนนักเรียน

ทั้งหมด 

นักเรียนที่มีผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์
และเขียน  ระดับดีขึ้นไป หมายเหตุ 

คน ร้อยละ (%) 

ประถมศึกษาปีที่ ๑ ๗ ๖ ๘๕.๗๑  
ประถมศึกษาปีที่ ๒ ๕ ๕ ๑๐๐  
ประถมศึกษาปีที่ ๓ ๙ ๙ ๑๐๐  
ประถมศึกษาปีที่ ๔ ๖ ๖ ๑๐๐  
ประถมศึกษาปีที่ ๕ ๗ ๖ ๘๕.๗๑  
ประถมศึกษาปีที่ ๖ ๙ ๗ ๗๗.๗๘  
มัธยมศึกษาปีที่ ๑ ๕ ๕ ๑๐๐  
มัธยมศึกษาปีที่ ๒ ๙ ๗ ๗๗.๗๘  
มัธยมศึกษาปีที่ ๓ ๗ ๗ ๑๐๐  

รวม ๖๔ ๕๘ ๙๐.๖๓  
 

ผลการประเมินสมรรถนะส าคัญของผู้เรียน 
 

ระดับชั้น 
จ านวนนักเรียน

ทั้งหมด 

นักเรียนที่มีผลการประเมินสมรรถนะส าคัญของ
ผู้เรียน 

ระดับดีขึ้นไป หมายเหตุ 

คน ร้อยละ (%) 

ประถมศึกษาปีที่ ๑ ๗ ๗ ๑๐๐  
ประถมศึกษาปีที่ ๒ ๕ ๕ ๑๐๐  
ประถมศึกษาปีที่ ๓ ๙ ๙ ๑๐๐  
ประถมศึกษาปีที่ ๔ ๖ ๖ ๑๐๐  
ประถมศึกษาปีที่ ๕ ๗ ๗ ๑๐๐  
ประถมศึกษาปีที่ ๖ ๙ ๙ ๑๐๐  
มัธยมศึกษาปีที่ ๑ ๕ ๕ ๑๐๐  
มัธยมศึกษาปีที่ ๒ ๙ ๙ ๑๐๐  
มัธยมศึกษาปีที่ ๓ ๗ ๗ ๑๐๐  

รวมเฉลี่ย ๖๔ ๖๔ ๑๐๐  



๒๗ 
 

 รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา                                          ส านักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑   
 

 

จากกราฟเปรียบเทียบร้อยละสมรรถนะส าคัญของนักเรียนที่ได้ในระดับ ดี ขึ้นไป ระดับชั้น 
ประถมศึกษาปีที่ ๑ – ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓  ปีการศึกษา ๒๕๖๑- ๒๕๖๓ พบว่า สมรรถนะส าคัญของนักเรียน
ทุกระดับชั้นมีพัฒนาการ อยู่ในระดับ ดี ขึ้นไปทุกคน มีค่าเฉลี่ยร้อยละ ๑๐๐ 

๕. ข้อมูลผลการทดสอบความสามรถด้านการอ่าน  การเขียนภาษาไทย 
ผลการประเมินความสามารถในการอ่านและเขียนค าพื้นฐาน   
ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๑ – ๓  ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 

 

สมรรถนะ 
คะแนนเฉลี่ยร้อยละของนักเรียนที่อยู่ในระดับดีขึ้นไป 

ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ 
การอ่านออกเสียงค า  ๑๐๐ ๑๐๐ 

การอ่านรู้เรื่อง  ๑๐๐ ๑๐๐ 
การเขียนค า ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ 

การเขียนเรื่อง  ๗๕.๐๐ ๘๘.๘๙ 
เขียนประโยค  ๑๐๐  

 
 
 
 

๐
๑๐
๒๐
๓๐
๔๐
๕๐
๖๐
๗๐
๘๐
๙๐

๑๐๐

ป.๑ ป.๒ ป.๓ ป.๔ ป.๕ ป.๖ ม.๑ ม.๒ ม.๓

๒๕๖๑ ๘๐ ๗๑ ๑๐๐ ๘๕ ๑๐๐ ๘๕ ๑๐๐ ๘๕ ๗๐

๒๕๖๒ ๘๓ ๗๑ ๑๐๐ ๘๕ ๑๐๐ ๘๘ ๑๐๐ ๘๖ ๗๑

๒๕๖๓ ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐

เปรียบเทียบผลการประเมินสมรรถนะส าคัญของผู้เรียน ปีการศึกษา  ๒๕๖๑ - ๒๕๖๓

๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓



๒๘ 
 

 รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา                                          ส านักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑   
 

๖.ข้อมูลทดสอบระดับชาติ 
      ผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (Reading Test : RT) ชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๑ 
ผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (RT) ชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๑  ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 

สมรรถนะ 
คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 

ระดับโรงเรียน ระดับเขตพื้นที่ ระดับประเทศ 
การอ่านออกเสียง ๙๐.๐๐ ๗๖.๖๑ ๗๔.๑๔ 

การอ่านรู้เรื่อง ๗๑.๗๑ ๗๒.๑๖ ๗๑.๘๖ 
รวม ๒ สมรรถนะ ๘๐.๘๖ ๗๔.๔๐ ๗๓.๐๒ 

 
เปรียบเทียบผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (RT)  

ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑      ปกีารศึกษา ๒๕๖๑ -  ๒๕๖๓ 

 
              จากกราฟเปรียบเทียบผลการประเมินด้านการอ่านของผู้เรียน (Reading Test: RT) ชั้น 
ประถมศึกษาปีที่ ๑ ปี ๒๕๖๑- ๒๕๖๓  พบว่า ด้านการอ่านออกเสียง ปีการศึกษา ๒๕๖๓   (๙๐.๐๐) คะแนน
เฉลี่ยสูงกว่าปีการศึกษา ๒๕๖๒ (๓๙.๒๐) อยู่ (๕๐.๘๐) ด้านการอ่านรู้เรื่อง ปีการศึกษา ๒๕๖๓ (๗๑.๗๑) 
คะแนนเฉลี่ยสูงกว่าปีการศึกษา ๒๕๖๒ (๓๐.๘๐) อยู่ (๔๐.๙๑) รวมทั้งสองสมรรถนะ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 
(๘๐.๘๖) คะแนนเฉลี่ยสูงกว่าปีการศึกษา ๒๕๖๒ (๓๕.๐๐) อยู่ (๔๕.๘๖)  

๐.๐๐

๑๐.๐๐

๒๐.๐๐

๓๐.๐๐

๔๐.๐๐

๕๐.๐๐

๖๐.๐๐

๗๐.๐๐

๘๐.๐๐

๙๐.๐๐

๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓

การอ่านออกเสียง ๕๐.๖๐ ๓๙.๒๐ ๙๐.๐๐

การอ่านรู้เร่ือง ๗๔.๘๐ ๓๐.๘๐ ๗๑.๗๑

รวม  ๒  ด้าน ๖๒.๗๐ ๓๕.๐๐ ๘๐.๘๖

เปรียบเทียบผลการประเมินความสามารถด้านการอา่นของผู้ เรียน (RT) 

ปีการศกึษา ๒๕๖๑ - ๒๕๖๓

การอ่านออกเสยีง การอ่านรู้เร่ือง รวม  ๒  ด้าน



๒๙ 
 

 รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา                                          ส านักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑   
 

ผลการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (National Test : NT)  ชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๓ 
 

ผลการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 
 

สมรรถนะ คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 
ระดับโรงเรียน ระดับเขตพื้นที่ ระดับประเทศ 

ภาษาไทย ๔๒.๕๐ ๔๒.๙๙ ๔๐.๔๗ 

คณิตศาสตร์ ๒๖.๐๐ ๕๐.๖๙ ๔๗.๔๖ 

รวม ๒ สมรรถนะ ๓๔.๒๕ ๔๖.๘๔ ๔๓.๙๓ 
 

 
 
           จากกราฟเปรียบเทียบผลการประเมินคุณภาพผู้ เรียน (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ ปีการศึกษา  
๒๕๖๑ –  ๒๕๖๓  พบว่า ผลการประเมินด้านภาษาไทยและด้านคณิตศาสตร์ ปีการศึกษา  ๒๕๖๓ ต่ ากว่า ปี
การศึกษา  ๒๕๖๒  ทั้ง ๒  ด้าน 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

๐.

๑๐.

๒๐.

๓๐.

๔๐.

๕๐.

๖๐.

๗๐.

๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓

ภาษาไทย ๓๑.๔๒ ๔๘.๕๘ ๒๖.

คณิตศาสตร์ ๓๐.๙๕ ๖๖.๓๓ ๔๒.๕

รวม  ๒  ด้าน ๓๑.๑๙ ๕๗.๔๕ ๓๔.๒๕

เปรียบเทียบผลการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ NT 
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๓ ปีการศึกษา  ๒๕๖๑ - ๒๕๖๓

ภาษาไทย คณิตศาสตร์ รวม  ๒  ด้าน



๓๐ 
 

 รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา                                          ส านักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑   
 

ผลการประเมินคุณภาพผู้เรียน (O-NET) ระดับชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๖ 
 

ผลการประเมินคุณภาพผู้เรียน (O-NET) ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 

ระดับโรงเรียน ระดับเขตพื้นที่ ระดับประเทศ 
ภาษาไทย ๔๑.๖๘ ๕๔.๙๖ ๔๔.๕๔ 

คณิตศาสตร์ ๒๓.๕๗ ๒๘.๕๙ ๒๙.๙๙ 
วิทยาศาสตร์ ๒๘.๒๙ ๓๗.๖๔ ๓๘.๗๘ 
ภาษาอังกฤษ ๒๘.๙๓ ๓๘.๘๗ ๔๓.๕๕ 

 

 
 

         จากกราฟผลการประเมินคะแนน O – NET  ชั้นประถมศึกษาปีที่  ๖  คะแนนวิทยาศาสตร์เพ่ิมข้ึน 
และภาษาอังกฤษเพ่ิมขึ้น  ส่วนวิชาคณิตศาสตร์และภาษาไทยลดลง 
 
 
 
 

๐
๕

๑๐
๑๕
๒๐
๒๕
๓๐
๓๕
๔๐
๔๕

ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาองักฤษ

๒๕๖๑ ๔๒ ๒๑.๑๕ ๓๒.๖๙ ๒๒.๘๘

๒๕๖๒ ๔๒.๗๑ ๒๕.๗๑ ๒๑.๐๗ ๒๖.๔๓

๒๕๖๓ ๔๑.๖๘ ๒๓.๕๗ ๒๘.๒๙ ๒๘.๙๓

เปรียบเทียบผลการประเมินคุณภาพผู้เรียน (O-NET) 
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๖ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ - ๒๕๖๓

๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓



๓๑ 
 

 รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา                                          ส านักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑   
 

ผลการประเมินคุณภาพผู้เรียน (O-NET) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๓ 
 

                 ผลการประเมินคุณภาพผู้เรียน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 

ระดับโรงเรียน ระดับเขตพื้นที่ ระดับประเทศ 
ภาษาไทย ๔๒.๒๕ ๕๕.๑๘ ๕๔.๒๙ 

คณิตศาสตร์ ๑๔.๔๐ ๒๕.๘๒ ๒๕.๔๖ 
วิทยาศาสตร์ ๒๖.๔๐ ๓๐.๑๗ ๒๙.๘๙ 
ภาษาอังกฤษ ๒๗.๕๐ ๓๔.๑๔ ๓๔.๓๘ 

 
 

 
 
       จากกราฟผลการประเมินคะแนน O – NET  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๓  คะแนนภาษาไทยเพ่ิมข้ึน และ
ภาษาอังกฤษเพ่ิมขึ้น  ส่วนวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ลดลง 
 
 
 
 

๐.๐๐
๕.๐๐

๑๐.๐๐
๑๕.๐๐
๒๐.๐๐
๒๕.๐๐
๓๐.๐๐
๓๕.๐๐
๔๐.๐๐
๔๕.๐๐

ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาองักฤษ

๒๕๖๑ ๓๐.๓๓ ๑๘.๖๗ ๒๘. ๒๔.๖๗

๒๕๖๒ ๓๙.๘ ๑๗.๖ ๒๙.๘ ๒๑.๖

๒๕๖๓ ๔๒.๒๕ ๑๔.๔ ๒๖.๔ ๒๗.๕

เปรียบเทียบผลการประเมินคุณภาพผู้เรียน (O-NET)
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๓ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ - ๒๕๖๓

๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓



๓๒ 
 

 รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา                                          ส านักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑   
 

๗. ข้อมูลอาคาร/สถานที ่ 

จ านวนห้องและสถานที่ 

ที ่ ประเภทห้อง จ านวน หมายเหตุ 
๑ ห้องเรียนปฐมวัย ๑  
๒ ห้องเรียนประถมศึกษา ๖  
๓ ห้องเรียนมัธยมศึกษา ๓  
๔ ห้องพยาบาล ๑  
๕ ห้องคอมพิวเตอร์   ๑  
๖ ห้องสมุด ๑  
๗ ห้องพักครู   ๑  
๘ ห้องคุณธรรม   ๑  
๙ ห้องประชุม ๑  

๑๐ ห้องสหกรณ์โรงเรียน ๑  
๑๑ ห้องประกอบอาหาร ๑  
๑๒ ห้องน้ านักเรียน ๖  
๑๓ สนามฟุตบอล ๑  
๑๔ สนามเด็กเล่น ๑  

รวม ๒๖  
 
๘. จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษา 

ที ่ ระดับการศึกษา 
จ านวน
นักเรียน 
(คน) 

จ านวนผู้ส าเร็จ
การศึกษา (คน) 

 
คิดเป็นร้อยละ 

 
หมายเหตุ 

๑ ปฐมวัย (อนุบาล ๓)  ๕ ๕ ๑๐๐  
๒ ประถมศึกษา 

(ประถมศึกษาปีที่ ๖) 
๙ ๙ ๑๐๐  

๓ มัธยมศึกษา  
(มัธยมศึกษาปีที่ ๓) 

๗ ๗ ๑๐๐  

 

 



๓๓ 
 

 รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา                                          ส านักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑   
 

ส่วนที่ ๒ 

รายงานผลการประเมินตนเองตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  
 
๒.๑ ผลการประเมินมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับปฐมวัย 
     ๒.๑.๑ มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของเด็ก 

 ๑) ระดับคุณภาพ ดีเลิศ 

๒) วิธีการพัฒนา ข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ ที่สนับสนุนผลการประเมินตนเอง 

  (๑) วิธีการพัฒนา  
      สถานศึกษามีวิธีการพัฒนาคุณภาพของเด็กด้วยวิธีการที่หลากหลาย ครูจัดประสบการณ์ส าคัญพัฒนา
เด็กได้ครบทั้ง ๔  ด้าน และเป็นไปตามมาตรฐานคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ตัวบ่งชี้ สภาพที่พึงประสงค์ของ
หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช ๒๕๖๐ โดยมีการจัดประสบการณ์ส าคัญและด าเนินกิจกรรมแบบ
บูรณาการตามหน่วยการเรียนรู้โดยยึดผู้เรียนเป็นส าคัญจัดกิจกรรมตามตารางประจ าวันและสอนตามแนวคิด
แบบมอนเตสชอรี่ พร้อมการจัดการเรียนรู้ การลงมือปฏิบัติจริงตามกระบวนการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยและ
มีพัฒนาการตามวัยส่งเสริมให้ผู้เรียนได้แสดงออกทางด้านร่างกายตามความถนัดและความสนใจจัดช่วงเวลาให้
เด็กได้นอนหลับพักผ่อนอย่างเพียงพอวันละประมาณ ๒-๓ ชั่วโมงปลูกฝังให้ผู้เรียนสนใจกิจกรรมการออกก าลัง
กาย โดยจัดประสบการณ์ในลักษณะการบูรณาการตามหน่วยการเรียน จัดอาหารกลางวันและอาหารเสริม
(นม) ให้เด็กครบทุกวันมีการชั่งน้ าหนักและวัดส่วนสูงมีการตรวจสุขภาพผู้เรียนมีการแปรงฟันหลังอาหารการ
ล้างมือก่อนและหลังรับประทานอาหาร กิจกรรมสุขภาพอนามัยตนเองมีการทดสอบสมรรถภาพทางกาย จัด
กิจกรรมการแข่งขันกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์บ้านและโรงเรียนมีการจัดกิจกรรมด้านดนตรีและการเคลื่อนไหว
ออกก าลังกาย กายบริหารหน้าเสาธงกิจกรรมกลางแจ้งกิจกรรมหนูน้อยแอโรบิคกิจกรรมป้ายความรู้การจัด
บอร์ดให้ความรู้เรื่องสิ่งเสพติดให้โทษกิจกรรมการเรียนรู้จากภูมิปัญญาท้องถิ่นโดยการเชิญเจ้าหน้าที่ จาก
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจ าต าบลมาให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันตนเองให้ปลอดภัยจากสภาวะเสี่ยง
ต่อโรคอุบัติเหตุภัยและสิ่งเสพติด การตรวจความสะอาดของร่างกายผมเล็บมือก่อนเข้าห้องเรียนทุกวันและมี
การประเมินพัฒนาการด้านร่างกายของผู้เรียนเป็นรายบุคคล 

การพัฒนาด้านอารมณ์  โรงเรียนได้พัฒนาและส่งเสริมผู้เรียนให้มีลักษณะพฤติกรรมที่แสดงออกทาง
อารมณ์จิตใจและความรู้สึกที่เหมาะสมกับวัยมี การด าเนินโครงการ/กิจกรรมส่งเสริมพัฒนาการด้านอารมณ์
จิตใจอย่างสม่ าเสมอและต่อเนื่องให้ผู้เรียนมีความมั่นใจในตนเองกล้าแสดงออกร่าเริงแจ่มใสควบคุมอารมณ์
ของตนเองได้ชื่นชมศิลปะดนตรีการเคลื่อนไหวและรักธรรมชาติผู้เรียนได้ท ากิจกรรมศิลปะที่หลากหลายโดย
บูรณาการในการเรียนรู้ตามหน่วยต่างๆฝึกท างานศิลปะอย่างมีขั้นตอนท าให้ผลงานศิลปะสวยงามและมี
ความคิดสร้างสรรค์เป็นของตนเองเมื่อท างานเสร็จแล้วครูก็จะน าผลงานของผู้เรียนมาจัดแสดงเพ่ือเสริมสร้าง
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ความภาคภูมิใจในผลงานของตนเองทั้งยังส่งเสริมแรงกระตุ้นด้วยการชื่นชมยกย่องให้ก าลังใจในการทางานท า
กิจกรรมต่างๆเพ่ือให้ผู้เรียนได้มีความมุ่งมั่นในการท างานอีกทั้งเน้นที่กริยามารยาทการเดินการไหว้การแสดง
ความเคารพผู้ใหญ่ตามความเหมาะสม 

การพัฒนาด้านสังคม  ครูผู้สอนด าเนินการจัดประสบการณ์เชิงบูรณาการเพ่ือส่งเสริมให้ผู้เรียนมี
พฤติกรรมแสดงออกด้านสังคมได้อย่างเหมาะสมกับวัยส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมในห้องเรียนการกราบการอยู่
ร่วมกับผู้อ่ืนในสังคมและการรักการท างานเพราะเป็นพ้ืนฐานที่ส าคัญส าหรับผู้เรียนการอยู่ร่วมในสังคมต่อไป
โดยจัดให้ผู้เรียนได้ท างานด้วยวิธีการที่หลากหลายทั้งการท างานเดี่ยวท างานคู่ท างานกลุ่มย่อยกลุ่มใหญ่จัด
กิจกรรมตามมุมเสรีต่างๆให้ผู้เรียนได้เลือกท ากิจกรรมตามความสนใจจัดกิจกรรมทัศนศึกษาตามแหล่งเรียนรู้
ทั้งภายในและภายนอกโรงเรียนส่งเสริมการเรียนรู้ตามระบอบประชาธิปไตยผู้เรียนจะได้ลงคะแนนเลือก
หัวหน้าห้องผลัดกันเป็นผู้น าผู้ตามและร่วมกันคิดข้อตกลงในห้องเรียนของตนเองและสามารถปฏิบัติตามได้
อย่างสร้างสรรค์ 

การพัฒนาด้านสติปัญญาโรงเรียนได้จัดกิจกรรมโครงการส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้มีพัฒนาการด้าน
สติปัญญาโดยจัดประสบการณ์การเรียนการสอนที่ส่งเสริมพัฒนาทักษะการคิดอย่างหลากหลายมีความคิดรวบ
ยอดเกี่ยวกับสิ่งต่างๆสนใจสิ่งรอบตัวผู้เรียนได้ฝึกทักษะทางภาษาและกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และ
คณิตศาสตร์ด้วยการทดลองส ารวจโดยผ่านกระบวนการแก้ปัญหาทดลองปฏิบัติท าให้ผู้เรียนคิดแก้ปัญหาได้
เหมาะสมกับวัยและเกิดจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์สนับสนุนให้ผู้เรียนมีนิสัยรักการอ่านด้วยกิจกรรม
นิทานพาเพลินครูอ่าน/เล่าให้ฟังทุกวันจัดให้มีมุมหนังสือมีหนังสือนิทานเสริมประสบการณ์ไว้ในห้องเรียนทุก
ห้องผู้เรียนได้เข้าห้องสมุดของโรงเรียนฟังนิทานจากครูและเลือกหนังสืออ่านตามความสนใจเป็นประจ าทุก
สัปดาห์และสามารถขอยืมหนังสือจากโรงเรียนกลับบ้านไปอ่านกับคุณพ่อคุณแม่ได้ 

(๒) ข้อมูล เอกสาร หลักฐาน ที่สนับสนุนผลการประเมินตนเอง 
 ๑) การประเมินพัฒนาการด้านร่างกาย พบว่า เด็กจ านวน ๑๐ คน มีพัฒนาการด้านร่างกาย 

ใน ระดับด ี คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐  
 ๒) การประเมินพัฒนาการด้านอารมณ์ พบว่า เด็กจ านวน ๑๐ คน มีพัฒนาการด้านอารมณ์ 

ใน ระดับด ี คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ 
 ๓) การประเมินพัฒนาการด้านสังคม พบว่า เด็กจ านวน ๑๐ คน มีพัฒนาการด้านสังคมใน 

ระดับด ี คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐  

 ๔) การประเมินพัฒนาการด้านสติปัญญา พบว่า เด็กจ านวน ๑๐ คน มีพัฒนาการด้าน 

สติปัญญาใน ระดับด ี คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐  
๕) ข้อตกลงของห้อง  เด็กทุกคนสามารถปฏิบัติตนตามข้อตกลงได้ 

  ๖)  ข้อมูลนักเรียนรายบุคคล 
  ๗)  ตารางกิจกรรมประจ าวัน 
  ๘)  เกียรติบัตร 
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  ๙)  ภาพกิจกรรม 
  ๑๐) แผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา  แผนปฏิบัติการประจ าปี  รายงานกิจกรรม/
โครงการ แบบประเมินและผลการประเมินพัฒนาการผู้เรียนทั้ง ๔ ด้าน ข้อมูลนักเรียนรายบุคคลแบบวิเคราะห์
นักเรียนรายบุคคลสมุดประจ าตัวเด็กปฐมวัยแบบบันทึกการตรวจสุขภาพ แบบบันทึกการช่างน้ าหนัก-ส่วนสูง/
การดื่มนม/การแปรงฟัน  

 (๓) จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา  และแผนการพัฒนาคุณภาพให้สูงขึ้น 
  ๓.๑ จุดเด่น 

  เด็กมีสุขภาพร่างกายที่สมบูรณ์แข็งแรงตามวัย อารมณ์ท่ีแจ่มใสและแสดงออกทางอารมณ์ได้เหมาะสม
กับวัย ท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข สามารถช่วยเหลือตนเองได้และเป็นสมาชิกท่ีดีของสังคม พร้อมทั้ง
มีทักษะการคิดพ้ืนฐานและทักษะในการแสวงหาความรู้ได้ด้วยตนเอง ส่งเสริมความกล้าแสดงออกของนักเรียน
ในด้านต่างๆรวมทั้งการส่งเสริมในด้านคุณธรรมจริยธรรม ให้เด็กเติบโตมาเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพและเป็น
พลเมืองที่ดีของสังคมต่อไป 

   ๓.๒ จุดที่ควรพัฒนา 
  การมีความคิดรวบยอด การแก้ปัญหาต่างๆในชีวิตประจ าวัน 
   ๓.๓ แผนการพัฒนาคุณภาพที่ยกระดับให้สูงขึ้น 

๑) ส่งเสริมกระบวนการจัดการเรียนรู้ให้เหมาะสมกับวัยของเด็กให้เด็กเรียนรู้ผ่านการเล่น
เรียนรู้อย่างมีความสุขจัดสภาพแวดล้อมให้เหมาะสม ดูแลด้านสุขนิสัยและโภชนาการเหมาะสม เด็กจึงจะ
พัฒนาศักยภาพสมองของเขาได้อย่างเต็มความสามารถ สมองของเด็กสามารถเรียนรู้ได้มากกว่าสมองของ
ผู้ใหญ่เดก็เรียนรู้ทุกอย่างที่เข้ามาปะทะสิ่งที่เข้ามาปะทะล้วนเป็นข้อมูลเข้าไปกระตุ้นสมองเด็กท าให้เซลล์ต่างๆ
เชื่อมโยงกันเป็นเครือข่ายเส้นใยสมองและจุดเชื่อมต่อต่างๆอย่างมากมายซึ่งจะท าให้เด็กเข้าใจและเรียนรู้สิ่ง
ต่างๆที่เกิดขึ้นสมองจะท าหน้าที่นี้ไปจนถึงอายุ ๑๐ ปีจากนั้นสมองจะเริ่มขจัดข้อมูลที่ไม่ได้ใช้ในชีวิตประจ าวัน
ทิ้งไปเพื่อให้ส่วนที่เหลือท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุด 
  ๒) ส่งเสริมพัฒนาการทุกด้านคือพัฒนาการทางสติปัญญา ร่างกาย อารมณ์ สังคม คุณธรรม
จริยธรรม เรียนรู้วัฒนธรรมและภูมิปัญญาเน้นสิทธิเด็กเพ่ือให้เด็กได้รับการดูแลช่วยเหลือได้รับการปกป้อง
คุ้มครองความปลอดภัยทั้งกายและจิตใจ ส่งเสริมให้ได้รับการพัฒนาเต็มศักยภาพ พ่อแม่และครอบครัวมี  
ส่วนร่วมดูแลเด็กอย่างใกล้ชิด ส าหรับเด็กอายุต่ ากว่า ๓ ปีที่จ าเป็นต้องได้รับการดูแลจากสถานรับเลี้ยงเด็ก
โดยผู้ท าหน้าที่ดูแลเด็กจะต้องมีความรู้ทางการศึกษาปฐมวัย ส่วนเด็กอายุ   ๓–๕ ปี ที่ได้รับการพัฒนาจาก
สถานศึกษา/ศูนย์พัฒนาเด็กก าหนดให้ผู้ท าหน้าที่ดูแลและให้การศึกษาแก่เด็กต้องมีความเป็นมืออาชีพและมี
ความรู้ทางการศึกษาปฐมวัยเด็กด าเนินชีวิตในสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมและเอ้ือต่อการเรียนรู้ได้รับบริการที่
มีคุณภาพด้านสุขภาพทางกายและจิตใจอย่างสม่ าเสมอ ได้รับการแก้ปัญหาข้อบกพร่องอย่างถูกต้องและทัน
ต่อสถานการณ ์
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           ๓) ผู้ปกครอง ชุมชนและสังคม (ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย) ได้รับความรู้ความเข้าใจและมีทักษะใน
การอบรมดูแล จัดประสบการณ์และจัดสภาพแวดล้อมในเด็กอย่างเหมาะสมกับระดับพัฒนาการ โดยสามารถ
เข้าถึงความรู้จากสื่อสิ่งพิมพ์ นิตยสาร โปสเตอร์ แผ่นพับ รายการวิทยุโทรทัศน์ Website โรงเรียนมีบทบาท
ส าคัญในการจัดกิจกรรมการให้การศึกษาแก่พ่อ แม่และผู้ปกครองในรูปแบบ การประชุมกลุ่มใหญ่ กลุ่มเล็ก 
กิจกรรมสัมพันธ์บ้านกับโรงเรียน แผ่นพับและจัดกิจกรรมแนะแนวความรู้ทางการศึกษาปฐมวัยแก่ผู้ปกครอง 
ชุมชนและสังคม ส่งเสริมให้ผู้ปกครองร่วมประเมินผลพัฒนาการเด็ก ผู้ปกครอง ชุมชนและสังคมมีส่วนร่วม
สนับสนุนกิจกรรมการเรียนการสอนและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา สถานพัฒนาเด็กและโรงเรียนระดับ
ปฐมวัยมีชมรมหรือสมาคมผู้ปกครองร่วมมือกับโรงเรียนเพ่ือส่งเสริมพัฒนาการเด็ก นอกจากนี้สื่อมวลชนมี
บทบาทส าคัญในการปกป้องคุ้มครองสิทธิ เฝ้าระวังและร่วมพัฒนาเด็กโดยวิธีเผยแพร่ความรู้และทักษะในการ
อบรมเลี้ยงดูเด็ก กระตุ้นในสังคมเห็นความส าคัญของการพัฒนาเด็ก 
 

     ๒.๑.๒ มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ 
        ๑) ระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม 

        ๒) วิธีการพัฒนา ข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ ที่สนับสนุนผลการประเมินตนเอง 

    (๑) วิธีการพัฒนา  
              การบริหารและการจัดการผู้บริหารสถานศึกษามีความเข้าใจปรัชญาแนวคิดหลักการจัดการศึกษา
ปฐมวัยมีความมุ่งมั่นและพัฒนาตนเองมาโดยตลอดเข้าร่วมประชุม/อบรม/สัมมนาตามที่หน่วยงานต้นสังกัด
ส่งเสริมให้ครูได้อบรมพัฒนาตนเองและน าความรู้มาใช้ในการจัดการประสบการณ์การเรียนรู้ของผู้ เรียนใช้
หลักการบริหารแบบมีส่วนร่วม  มีวิสัยทัศน์  มีความเป็นผู้น า  จัดประชุมครูเพ่ือปรึกษาหารือนิเทศชั้นเรียนให้
ค าแนะน าเกี่ยวกับผู้เรียนและการจัดกิจกรรมอย่างสม่ าเสมอสนับสนุนให้มีการสอนแบบโครงงานและให้ผู้เรียน
ได้เรียนรู้ตลอดเวลาทั้งในและนอกสถานที่ ผู้บริหารสถานศึกษาให้ค าแนะน าค าปรึกษาทางด้านวิชาการและ
เอาใจใส่การจัดการศึกษาเต็มเวลาและเต็มศักยภาพ เพ่ือพัฒนาคุณภาพเด็กให้เต็มตามศักยภาพมีการจัดท า
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาและแผนปฏิบัติการประจ าปีที่มีโครงการ/งาน/กิจกรรมที่มุ่งเน้นพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาและพัฒนาคุณภาพผู้เรียนอย่างหลากหลาย มีค าสั่งมอบหมายงานและหน้าที่อย่างเหมาะสมจัด
โครงสร้างการบริหารงานภายในสถานศึกษาอย่างเป็นระบบและชัดเจนส่งเสริมการด าเนินการพัฒนาครูและ
บุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพโดยส่งเสริมให้เข้ารับการอบรมในสาขาวิชาที่สอนตามโครงการพัฒนา
ครูรูปแบบครบวงจรและส่งเสริมให้ครูได้เข้ารับการอบรมเพ่ือพัฒนางานในหน้าที่อย่างต่อเนื่อง  มีการน าคณะ
ครูศึกษาดูงานเพ่ือเพ่ิมประสบการณ์และแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับเพ่ือนๆร่วมวิชาชีพ  สร้างขวัญและก าลังใจแก่
บุคลากรในโอกาสวันส าคัญต่างๆตามความเหมาะสมและจัดให้มีชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพเพ่ือ เป็นเวที
แลกเปลี่ยนเรียนรู้และน ามาใช้ในการพัฒนางานและการเรียนรู้ของผู้เรียนอย่างต่อเนื่องส าหรับการบริหาร
จัดการข้อมูลสารสนเทศได้มีการบริหารอย่างเป็นระบบเป็นหมวดหมู่ครอบคลุมข้อมูลสารสนเทศของแต่ละฝ่าย
และทันสมัยด้านการจัดสภาพแวดล้อมพัฒนาและปรับปรุงอาคารสถานที่ได้มีการด าเนินการอย่างต่อเนื่อง
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ตลอดปีการศึกษาท าให้มีห้องเรียนที่สะอาดมีอาคารเรียนที่มั่นคงมีสิ่งอ านวยความสะดวกพอเพียงอยู่ในสภาพ
ที่ใช้การได้ดีและมีความปลอดภัย 

            (๒)ข้อมูล เอกสาร หลักฐาน ที่สนับสนุนผลการประเมินตนเอง 
                    ๑) มีหลักสูตรครอบคลุมทั้ง ๔ ด้าน สอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่นกล่าวคือ โรงเรียนมีการ
ประเมินและพัฒนาหลักสตูรสถานศึกษา ให้สอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยและบริบทของท้องถิ่นและ
โรงเรียนได้ออกแบบการจัดประสบการณ์ที่เตรียมความพร้อม เน้นการเรียนรู้ผ่านการเล่นและการลงมือ   
ปฏิบัติจริง สอดคล้องกับวิถีชีวิตของครอบครัว ชุมชนและท้องถิ่น 
   ๒) มีการก าหนดเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจที่ชัดเจนสอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษา
ความต้องการชุมชนนโยบายรัฐบาลแผนการศึกษาแห่งชาติ โดยผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการด าเนินการ 
และมีการทบทวน ปรับปรุงให้สามารถน าไปใช้จริง และทันต่อการเปลี่ยนแปลง 
  ๓) นักเรียนมีผลการประเมินพัฒนาการเป็นไปตามเกณฑ์สถานศึกษา 
  ๔) นักเรียนทุกคนมีความพร้อมเข้าเรียนในชั้นที่สูงขึ้น  
  ๕) ครูทุกคนได้รับการส่งเสริม สนับสนุนให้ได้รับการอบรม พัฒนาตามมาตรฐานวิชาชีพ และ
น าความรู้ ทักษะ ประสบการณ์น ามาใช้ในการพัฒนางานในหน้าที่และพัฒนาผู้เรียน 
  ๖) ครูทุกคนได้รับการส่งเสริมให้มีความรู้ ประสบการณ์ จากการจัดชุมชนการเรียนรู้ทาง
วิชาชีพ (PLC) เพ่ือน าความรู้ แนวคิดมาใช้ในการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ให้มีคุณภาพยิ่งขึ้น 
  ๗) ผู้ปกครองนักเรียนมีความพึงพอใจในการบริหารจัดการศึกษาของโรงเรียนในระดับมาก
ที่สุด 
  ๘)  แผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา  แผนปฏิบัติการประจ าปี  รายงานกิจกรรม/
โครงการหลักสูตรสถานศึกษา  เกียรติบัตร ภาพกิจกรรม แบบสรุปการพัฒนาครูและบุคคลากร  ชิ้นงาน 
หนังสือราชการ  

    (๓) จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา  และแผนการพัฒนาคุณภาพให้สูงขึ้น 
        ๓.๑ จุดเด่น 

                              ๑) ผู้บริหารเข้าใจปรัชญาและหลักการจัดการศึกษาปฐมวัยมีวิสัยทัศน์มีภาวะผู้น า 
และความคิดริเริ่มที่เน้นการพัฒนาเด็กปฐมวัยทั้ง ๔ ด้าน 

           ๒) ผู้บริหารส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพบุคลากรอย่างต่อเนื่องทุกปีการศึกษา ให้ม ี
ประสิทธิภาพให้ค าแนะน าค าปรึกษาทางวิชาการและเอาใจใส่การจัดการศึกษาปฐมวัยเด็กเต็มศักยภาพและ
เต็มเวลาผู้เรียนผู้ปกครองและชุมชนพึงพอใจผลการบริหารจัดการศึกษาระดับปฐมวัย 

        ๓.๒ จุดที่ควรพัฒนา 
                              ๑) ขาดสื่อและอุปกรณ์ในการพัฒนาประสบการณ์ของเด็กอย่างรอบด้าน 
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         ๓.๓ แผนการพัฒนาคุณภาพที่ยกระดับให้สูงข้ึน 
                              ๑) ผู้บริหารควรส่งเสริมและสนับสนุนจัดหาสื่อและอุปกรณ์ในการพัฒนา 
ประสบการณ์เรียนรู้ของเด็กให้เหมาะสมและเพียงพอ 
 
     ๒.๑.๓ มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
           ๑) ระดับคุณภาพ ดีเลิศ 

           ๒) วิธีการพัฒนา ข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ ท่ีสนับสนุนผลการประเมินตนเอง 

      (๑) วิธีการพัฒนา  
                โรงเรียนบ้านค าหัวช้างโนนตุ่นป่ามะนาว มีการจัดการศึกษาปฐมวัยโดยมุ่งเน้นความส าคัญของ
พัฒนาการในทุกๆ ด้านทั้งทางด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม และสติปัญญา มีความรู้  คุณธรรม จริยธรรม
และวัฒนธรรมในการด ารงชีวิต ซึ่งเป็นการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่เน้นเด็กเป็นส าคัญ เพ่ือให้อยู่ร่วมกับ
ผู้อ่ืนได้อย่างเป็นสุข ภายใต้ค าว่า เก่ง  ดี มีสุข จัดประสบการณ์การเรียนรู้ตามโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์
น้อย ประเทศไทย รูปแบบการสอนแบบโครงงาน จัดกิจกรรมการเรียนการสอนบูรณาการกิจกรรมหลัก ๖ 
กิจกรรม เพ่ือให้เด็กได้เรียนผ่านประสบการณ์ตรงและกระบวนการคิดที่หลากหลาย เกิดการเรียนรู้และมี
พัฒนาการทั้ง ๔ ด้าน สามารถยืดหยุ่นได้ตามความเหมาะสมและสอดคล้องกับหลักสูตรปฐมวัย ทั้งในห้องเรียน
และนอกห้องเรียน มีการใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับวัย จัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่ครอบคลุม
พัฒนาการ ในทุก ๆ ด้านให้เหมาะสมกับวัย ดังนี้  

               ด้านร่างกาย พัฒนาการเคลื่อนไหวทางร่างกาย เด็กเคลื่อนไหวอย่างเหมาะสมตามจินตนาการ
เพ่ือให้ร่างกายทุกส่วนทั้งกล้ามเนื้อมัดใหญ่ มัดเล็กให้ท างานอย่างมีประสิทธิภาพ  

               ด้านอารมณ์จิตใจ เด็กมีพัฒนาการด้านอารมณ์ความรู้สึกได้อย่างเหมาะสม รู้จักยับยั้งชั่งใจ รู้จัก
การรอคอย กล้าแสดงออกช่วยเหลือแบ่งปันมีความรับผิดชอบ  

               ด้านสังคม เด็กช่วยเหลือตัวเองในการปฏิบัติกิจวัตรประจ าวันได้ มีวินัยในตนเอง เล่นรวมกับผู้อ่ืน
ได้ มีสัมมาคารวะต่อผู้ใหญ่  

               ด้านสติปัญญา มีความคิด รวบยอด รู้จักการแก้ปัญหาสื่อสารและมีทักษะความคิดพ้ืนฐาน
แสวงหาความรู้ได้อย่างเหมาะสมตามวัย รู้จักการตั้งค าถาม และค้นหาค าตอบโดยการใช้ทักษะกระบวนการ 
ทางวิทยาศาสตร์ในการแก้ปัญหาและคิดสร้างสรรค์องค์ความรู้ตามโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศ
ไทย จัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่ส่งเสริมให้เด็กได้ประสบการณ์โดยตรงจากการเรียนผ่านการเล่น โดยลงมือ
ปฏิบัติจริงด้วยตนเองและการเรียนรู้จากกิจกรรมกลุ่ม เพ่ือก่อให้เกิดความมีน้ าใจ ความสามัคคี การแบ่งปัน 
และการรอคอย ส่งผลให้เด็กเกิดการเรียนรู้ได้อย่างมีความสุข  

               จัดบรรยากาศในห้องเรียนที่ส่งเสริมความสนใจให้แก่ผู้เรียน ห้องเรียนมีบรรยากาศที่เอ้ือต่อการ
เรียนรู้มีความเห็นอกเห็นใจ มีความเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ซึ่งกันและกัน ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ให้แก่เด็ก มีมุม
ส่งเสริมประสบการณ์การเรียนรู้ มีการตกแต่งห้องเรียน และมีสื่อการเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการจัดประสบการณ์การ
เรียนการสอน การประเมินพัฒนาการของเด็กปฐมวัยจากการจัดประสบการณ์การเรียนรู้  และจัดกิจวัตร
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ประจ าวัน ด้วยเครื่องมือและวิธีการประเมินผลที่หลากหลาย เช่น การสังเกต การสอบถาม การสัมภาษณ์  การ
ส ารวจ และการวิเคราะห์ผลพัฒนาการของเด็ก โดยให้ผู้ปกครองมีส่วนร่วม เพ่ือได้น าผลการประเมินไปพัฒนา
ศักยภาพของเด็กและพัฒนาการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ในชั้นเรียน มีการก าหนดมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษาที่สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาปฐมวัย และอัตลักษณ์ที่สถานศึกษาก าหนด ครูจัดท าแผนการ
จัดประสบการณ์ที่สอดคล้องกับมาตรฐานตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย มีการประเมินผลตรวจสอบคุณภาพ
ภายในสถานศึกษา ติดตามผลการด าเนินงานและจัดท ารายงานผลการประเมินตนเองประจ าปีมีการน าผลการ
ประเมินไปปรับปรุงพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาโดยทุกฝ่ายมีส่วนร่วม พร้อมทั้งรายงานผลการประเมินตนเองให้
หน่วยงานต้นสังกัดอย่างต่อเนื่อง 

 (๒) ข้อมูล เอกสาร หลักฐาน ที่สนับสนุนผลการประเมินตนเอง 
 จากการจัดกิจกรรมดังกล่าว  เมื่อสิ้นปีการศึกษาโรงเรียนได้ประเมินผลตามแนวทางการประเมิน
คุณภาพตามเกณฑ์ที่ สพฐ. ก าหนด ผลปรากฏว่า  
 ๑) ครูผู้สอนระดับปฐมวัยจัดประสบการณ์ที่ส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการทุกด้านอย่างสมดุลเต็ม
ศักยภาพ วิเคราะห์ข้อมูลเด็กเป็นรายบุคคลจัดท าแผนการจัดประสบการณ์ได้ระดับดีขึ้นไป จัดกิจกรรมที่
ส่งเสริมพัฒนาการเด็กครบทุกด้าน ทั้งด้านร่างกาย ด้านอารมณ์ จิตใจ  ด้านสังคม และด้านสติปัญญาเต็ม
ศักยภาพ โดยความร่วมมือของพ่อแม่และครอบครัว ชุมชนและผู้เกี่ยวข้อง 
 ๒) ครูผู้สอนระดับปฐมวัยสร้างโอกาสให้เด็กได้รับประสบการณ์ตรง เล่นและปฏิบัติอย่างมีความสุข 
จัดประสบการณ์ที่เชื่อมโยงกับประสบการณ์เดิม ให้เด็กมีโอกาสเลือกท ากิจกรรมอย่างอิสระ ตามความสนใจ 
ความสามารถ หลากหลายรูปแบบ เด็กได้เล่น ลงมือกระท า เรียนรู้ และสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเองอย่างมี
ความสุขด้วยการท าโครงงานวิทยาศาสตร์ การจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดมอนเตรสเซอรี่ 
 ๓) ครผูู้สอนระดับปฐมวัยจัดบรรยากาศท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ ใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับวัย จัด
ห้องเรียนให้สะอาด อากาศถ่ายเท ปลอดภัย จัดพื้นที่แสดงผลงานเด็ก พ้ืนที่มุมประสบการณ์ โดยให้เด็กมีส่วน
ร่วมในการจัดสภาพแวดล้อมในห้องเรียน ใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับช่วงอายุ ระยะความสนใจของเด็ก 
 ๔) ครผูู้สอนระดับปฐมวัยประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริง และน าผลการประเมินพัฒนาการเด็ก
ไปปรับปรุงการจัดประสบการณ์และพัฒนาเด็ก  ด้วยการประเมินพัฒนาการเด็กจากกิจกรรมและกิจวัตร
ประจ าวันด้วยเครื่องมือและวิธีการที่หลากหลาย  โดยผู้ปกครองและผู้เกี่ยวข้องมีส่วนร่วม น าผลการประเมินที่
ได้ไปปรับปรุงการจัดประสบการณ์และพัฒนาเด็ก 
 ๕) แผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา  แผนปฏิบัติการประจ าปี  แผนการจัดการเรียนรู้  เกียรติ
บัตร โล่รางวัล  ภาพถ่าย  ผลงาน/ชิ้นงานของครูและนักเรียน หนังสือราชการ บันทึกการแสดงความชื่นชม  
ภาพการปฏิบัติงานที่มีคุณภาพของครู นักเรียนผลการวิเคราะห์เด็กรายบุคคลแผนการจัดประสบการณ์/ผลการ
จัดประสบการณ์ รายงานกิจกรรม 

  (๓) จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา  และแผนการพัฒนาคุณภาพให้สูงขึ้น 
       ๓.๑ จุดเด่น 



๔๐ 
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                  ๑) ครูเข้าใจปรัชญาหลักการและธรรมชาติของการจัดการศึกษาปฐมวัยและสามารถน ามา
ประยุกต์ใช้ในการจัดประสบการณ์สามารถจัดท าแผนการจัดประสบการณ์ท่ีสอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษา
ปฐมวัยและสามารถจัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่หลากหลายสอดคล้องกับความแตกต่างระหว่างบุคคล 

๒) ครูบริหารจัดการชั้นเรียนที่สร้างวินัยเชิงบวก ใช้สื่อเทคโนโลยีที่เหมาะสมและสอดคล้องกับ
พัฒนาการของเด็ก 

๓) ครูจัดสิ่งแวดล้อมให้เกิดการเรียนรู้ได้ตลอดเวลามีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับเด็กและผู้ปกครอง 
     ๓.๒ จุดที่ควรพัฒนา 
                  ๑) การพัฒนาครูเพ่ือเสริมสร้างความสามารถในจัดประสบการณ์การเรียนรู้ให้มีความหลากหลาย
และมีความเหมาะสมกับวัยของผู้เรียน 

         ๒) การผลิตสื่อที่หลากหลายและมีความเหมาะสมกับวัยของผู้เรียน   

     ๓.๓ แผนการพัฒนาคุณภาพที่ยกระดับให้สูงขึ้น 
๑) ควรมีการส่งเสริมให้ครูได้เข้ารับการพัฒนาด้านการจัดประสบการณ์การเรียนรู้และการ

ผลิตสื่อที่หลากหลายน าสู่การพัฒนาเด็กอย่างรอบด้าน 

๒.๒ ผลการประเมินมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

     ๒.๒.๑ มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียน 

  ๑) ระดับคุณภาพ  ดีเลิศ    

๒) วิธีการพัฒนา ข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ ที่สนับสนุนผลการประเมินตนเอง 

      (๑) วิธีการพัฒนา   

สถานศึกษามีกระบวนการพัฒนาผู้เรียนด้วยวิธีการที่หลากหลาย   ครูจัดการเรียนรู้ให้เป็นไปตาม
ศักยภาพของผู้เรียน และเป็นไปตามมาตรฐานและตัวชี้วัดของหลักสูตร   มีการออกแบบการจัดการเรียนรู้ที่
เหมาะสมกับผู้เรียน โดยมีการจัดการเรียนรู้ทั้งรูปแบบการระดมสมอง  แบบลงมือปฏิบัติจริง แบบร่วมมือกัน
เรียนรู้ แบบใช้กระบวนการคิด และเน้นเรื่องการอ่านออกของผู้เรียนเป็นเรื่องส าคัญที่สุด  จัดให้มีมุม          รัก
การอ่านภายในห้องเรียน 

ครูจัดหาหนังสือและผลิตสื่อ  เพ่ือมุ่งพัฒนาให้ผู้เรียนทุกคนอ่านออกและเขียนได้ตั้งแต่ระดับชั้น
ประถมศึกษาปีที่ ๑  มีการประเมินการอ่านออก  เขียนได้  พัฒนาครูทุกคนให้มีความสามารถในการน าเทคนิค
วิธีสอนให้ตรงตามศักยภาพผู้เรียน  ใช้สื่อเทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอน มีแหล่งเรียนรู้และแหล่งสืบค้น
ข้อมูล  ครูจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ การวัดและประเมินผลเพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้มีความก้าวหน้าทางการ
เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น  ในการทดสอบทั้งในระดับโรงเรียนและระดับชาติ  โดยได้จัดท าโครงการ
ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจัดหาแบบทดสอบเพ่ือให้นักเรียนได้ฝึกคิดฝึกท ารวมถึงเทคนิคในการท า
ข้อสอบในรูปแบบต่างๆ 



๔๑ 
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            สถานศึกษาได้มีการด าเนินการส่งเสริมและพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์และทักษะชีวิตของ
ผู้เรียนเน้นให้ผู้เรียนมีวินัย  ซื่อสัตย์ รับผิดชอบ และมีจิตสาธารณะ เพ่ือให้เป็นคนดีและอยู่ในสังคมได้อย่างมี
ความสุข เน้นการพัฒนาด้านคุณธรรม จริยธรรม โดยได้จัดท าโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมที่
พึงประสงค์  ได้การนิมนต์พระมาอบรมธรรมะในวันศุกร์ให้กับนักเรียนทุกระดับชั้น  โครงการวันส าคัญต่างๆ  
กิจกรรมน้องไหว้พ่ีพ่ีรับไหว้น้อง  ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีจิตส านึกและภูมิใจในความเป็นไทยด้วนการแต่งกายด้วย
ผ้าพ้ืนเมืองทุกวันศุกร์  ให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์วัฒนธรรมและประเพณีไทยโดยเข้าร่วมกิจกรรมงาน
บุญประเพณีกับชุมชน  ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีจิตสาธารณะโดยการพัฒนาโรงเรียน วัด  และช่วยงานเจ้าภาพใน
งานฌาปนกิจศพที่วัดและบ้านเจ้าภาพโดยช่วยเสิร์ฟน้ าและท าความสะอาดสถานที่  จัดท าโครงการส่งเสริม
พัฒนาการผู้เรียนมีสุขภาวะที่ดีและมีสุนทรียภาพ  โรงเรียนได้ประกอบอาหารกลางวันที่สะอาดและมีคุณค่า
ทางโภชนาการ  มีกิจกรรมแปรงฟันหลังอาหารเพ่ือฟันที่สะอาดและแข็งแรง  เพ่ือเสริมสร้างความแข็งแรงของ
ร่างกายในช่วงการท ากิจกรรมหน้าเสาธงนักเรียนได้กายบริหารประกอบเพลง  รักการออกก าลังกายนักเรียน
ทุกคนสามารถเล่นกีฬาได้อย่างน้อยคนละประเภท โครงการแข่งขันกีฬาเพ่ือความมีน้ าใจนักกีฬา  รู้แพ้  รู้ชนะ  
รู้อภัย  ยอมรับในกฎกติกาของกลุ่ม ของสถานศึกษาของสังคม โครงการโรงเรียนสีขาวมีการให้ความรู้และการ
เดินรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด การเข้าร่วมโครงการครู  DARE เพ่ือให้ผู้เรียนมีความรู้และรู้เท่าทันตระหนักถึง
โทษของสิ่งเสพติด โครงการส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนด้านทักษะการท างาน  รักการท างาน  สามารถท างาน
ร่วมกับผู้อ่ืนได้และมีเจตคติที่ดีต่ออาชีพ  มีทัศนคติที่ดีต่ออาชีพสุจริต รวมถึงมีความเข้าใจเรื่องความแตกต่าง
ระหว่างบุคคลและระหว่างวัย เพ่ืออยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้ในสังคมอย่างมีความสุข 

      (๒)  ข้อมูล เอกสาร หลักฐาน ที่สนับสนุนผลการประเมินตนเอง 
๑)  ส าเนาค าสั่ง 

  ๒)  ผลงานนักเรียน 
  ๓)  ส าเนาเกียรติบัตร 
  ๔)  แฟ้มสะสมงานนักเรียน 
  ๕)  ข้อมูลนักเรียนรายบุคคล 
  ๖)  แบบสรุปรายงานการอ่านออกเขียนได้ 
  ๗)  รายงานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน 
  ๘)  แบบสรุปผลการประเมินคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 
  ๙)  แหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน  เช่น  มุมสื่อ    ห้องสมุด   ห้องคอมพิวเตอร์ 
  ๑๐)  รายงานผลการทดสอบเพ่ือประเมินความสามารถในการอ่าน ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑(RT) 
  ๑๑)  ภาพกิจกรรม 
  ๑๒)  แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา แผนปฏิบัติการประจ าปี  รายงานโครงการ 
 



๔๒ 
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       (๓) จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา  และแผนการพัฒนาคุณภาพให้สูงขึ้น 
         ๓.๑  จุดเด่นของโรงเรียนบ้านค าหัวช้างโนนตุ่นป่ามะนาว  คือ  

๑. ผู้เรียนอ่านออก  เขียนได้ทุกคน รวมทั้ง สามารถเขียนเพ่ือการสื่อสารได้   
   ๒. ผู้เรียนมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสารได้อย่างเหมาะสม                    

๓. ผู้เรียนมีความก้าวหน้าจากพ้ืนฐานเดิมในแต่ละปีในด้านความรู้  ความเข้าใจและทักษะ 
ต่างๆตามหลักสูตรอย่างเป็นรูปธรรมและต่อเนื่อง 
   ๔. ผู้เรียนมีสุขภาวะที่ดี  และมีสุนทรียภาพร่างกายแข็งแรง  มีสมรรถภาพทางกายและ                     
น ้าหนักส่วนสูงตามเกณฑ์  
   ๕. ผู้เรียนมีความเมตตา  สุภาพอ่อนน้อม มีจิตอาสา เคารพกฎกติกา มารยาทของสังคม 
เป็นที่ยอมรับของชุมชนและได้รับความไว้วางใจจากผู้ปกครองในการส่งลูกหลานเข้ามาเรียน   
 

      ๓.๒  จุดที่ควรพัฒนาของโรงเรียนบ้านค าหัวช้างโนนตุ่นป่ามะนาว  คือ  
๑. การพัฒนาความสามารถในการคิดค านวณ คิดวิเคราะห์ ให้กับผู้เรียนอย่างจริงจังและต่อเนื่อง 

            ๒. การพัฒนาความสามารถด้านภาษาอังกฤษให้กับผู้เรียน 
๓. การยกระดับผลการทดสอบระดับชาติ O–NET ,  NT  ให้สูงขึ้น 
๔. การพัฒนาด้านการน าเสนอ การอภิปรายและแลกเปลี่ยนเรียนรู้อย่างสมเหตุสมผล 

        ๓.๓ แผนการพัฒนาคุณภาพที่ยกระดับให้สูงข้ึน 
๑. พัฒนาผู้เรียนให้มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรมอย่างเป็นระบบ มีการใช้กระบวนการ 

วิจัยในการด าเนินงานและมีการสร้างเวทีให้ผู้เรียนเผยแพร่ในช่องทางต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง 
๒. ส่งเสริมคุณธรรม  จริยธรรมให้กับผู้เรียน เพ่ือให้เป็นคนดีของสังคม 
๓. ให้ผู้เรียนเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดต่าง ๆ มากข้ึน โดยมีการวางแผนการจัดการเรียนรู้ใน 

ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้และมีการประเมินความสามารถในการคิดของผู้เรียนอย่างเป็นระบบ 
 

      ๒.๒.๒ มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ 
๑) ระดับคุณภาพ  ยอดเยี่ยม  

๒) วิธีการพัฒนา ข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ ที่สนับสนุนผลการประเมินตนเอง 

     (๑) วิธีการพัฒนา   
      เอกลักษณ์ของโรงเรียน “เศรษฐกิจพอเพียง” โรงเรียนบ้านค าหัวช้างโนนตุ่นป่ามะนาว มีการบริหาร
จัดการศึกษา ตามแนวทางการกระจายอ านาจทางการศึกษา  ตามหลักธรรมาภิบาล  มุ่งเน้นผู้เรียนให้มีความรู้
คู่คุณธรรม ด ารงชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  มีผู้บริหารที่มีวิสัยทัศน์  มีภาวะผู้น า  สามารถ
ปฏิบัติงานตามบทบาทได้อย่างมีประสิทธิภาพมีการบริหารจัดการสถานศึกษาและพัฒนาผู้เรียนอย่างเป็น
ระบบโดยการวิเคราะห์สภาพปัญหาจากผลการจัดการศึกษาที่ผ่านมา  ด้วยกระบวนการ  SWOT เปิดโอกาส
ให้บุคลากรทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นวางแผนรวมกัน ก าหนดเปาหมาย ปรับวิสัยทัศน



๔๓ 
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ก าหนดพันธกิจ กลยุทธในการจัดการศึกษาของสถานศึกษา  เพ่ือพัฒนาคุณภาพผู้เรียนมีการปรับแผนปฏิบัติ
การประจ าปใหสอดคลองกับสภาพปญหาความตองการพัฒนาในการจัดการศึกษาของสถานศึกษาเพ่ือพัฒนา
คุณภาพผู้เรียนอย่างรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษาในทุกกลุ่มเป้าหมาย  ด าเนินการตามแผนพัฒนา
คุณภาพการศึกษา และแผนปฏิบัติการประจ าปี ส่งเสริมการด าเนินการพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความ
เชี่ยวชาญทางวิชาชีพ  โดยส่งเสริมให้เข้ารับการอบรมเพ่ือพัฒนางานในหน้าที่อย่างต่อเนื่องมีการน าคณะครู
ศึกษาดูงานเพ่ือเพ่ิมประสบการณ์และแลกเปลี่ยนเรียนรู้  สร้างขวัญและก าลังใจแก่บุคลากรและจัดให้มีชุมชน
การเรียนรู้ทางวิชาชีพ  เพ่ือเป็นเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้และน ามาใช้ในการพัฒนางานและการเรียนรู้ของผู้เรียน
อย่างต่อเนื่อง  ส าหรับการบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศ  ได้มีการบริหารงานอย่างเป็นระบบเป็นหมวดหมู่ 
ครอบคลุมสารสนเทศของแต่ละฝ่ายและทันสมัย  โรงเรียนจัดเก็บทั้งในรูปเอกสาร  คอมพิวเตอร์และลง
เผยแพร่ในเว็บไซต์  ด้านการจัดสภาพแวดล้อมมีการพัฒนาและปรับปรุงอาคารสถานที่ให้น่าอยู่  มีการ
ด าเนินการอย่างต่อเนื่องตลอดปีการศึกษาท าให้มีห้องเรียน  ห้องปฏิบัติการ  อาคารเรียนที่มั่นคงมีสิ่งอ านวย
ความสะดวกเพียงพอ  อยู่ในสภาพที่ใช้การได้ดี  สะอาด  ร่มรื่น  และมีความปลอดภัย 

 ในส่วนของการประกันคุณภาพภายใน  โรงเรียนได้มีการก ากับ  ติดตามและประเมินผลการบริหาร
และการจัดการศึกษาอย่างเป็นระบบ  โดยมีกระบวนการด าเนินงานการตรวจติดตามคุณภาพภายใน
สถานศึกษาที่ชัดเจน  ได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจติดตามคุณภาพภายในสถานศึกษา  จัดท าแผนการ
ตรวจติดตาม  ก าหนดระยะเวลาที่ชัดเจน  และด าเนินการตรวจติดตามโดยมีการติดตามในส่วนของวิธี
ปฏิบัติงานของทุกฝ่าย  และติดตามตรวจสอบคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียน  สรุปผลการตรวจ
ติดตามและประเมินผล ผู้อ านวยการสถานศึกษา  ลงนามรับรองรายงานผลการตรวจติดตามคุณภาพภายใน
สถานศึกษา  น าปัญหา  ข้อเสนอแนะ  จากการตรวจติดตาม  เข้าประชุมทบทวนเพ่ือป้องกันและแก้ไขอย่าง
ต่อเนื่องภาคเรียนละ ๑  ครั้ง 

๒.๒ ข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ ที่สนับสนุนผลการประเมินตนเอง 
 ๑)  แผนปฏิบัติการประจ าปี ๒๕๖๓ 
 ๒)  แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๓ – ๒๕๖๕ 
 ๓)  ส าเนาค าสั่งมอบหมายงาน 
 ๔)  ส าเนาเกียรติบัตรโรงเรียน/ครู/นักเรียน 
 ๕)  รายงานผลการด าเนินงานโครงการ 
 ๖) ภาพกิจกรรม 
 
 
 
 



๔๔ 
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 ๓. จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา  และแผนการพัฒนาคุณภาพให้สูงข้ึน 

  ๓.๑ จุดเด่น 
             โรงเรียนบ้านค าหัวช้างโนนตุ่นป่ามะนาวมีระบบการบริหารและการจัดการอย่างเป็นระบบ  ผู้บริหาร
มีความรู้ความสามารถ มีภาวะผู้น าและน าหลักธรรมาภิบาล มาใช้ในการบริหารจัดการภายในองค์กร และให้
ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วม ในการจัดการศึกษา เริ่มจากการก าหนดวิสัยทัศน์   พันธกิจ เป้าหมาย การจัดท า
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา แผนปฏิบัติการประจ าปี การด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ ภายในสถานศึกษา และการ
รายงานการจัดการศึกษา โรงเรียนมีการปรับแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา แผนปฏิบัติการประจ าปี ที่
สอดคล้องกับผลการจัดการศึกษา สภาพปัญหาความต้องการพัฒนา และนโยบายการปฏิรูปการศึกษา   และ
โรงเรียนได้ใช้กระบวนการวิจัยในการรวบรวมข้อมูลเพ่ือใช้เป็นฐานในการวางแผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา 
ร่วมกับชุมชนระดมทรัพยากร มาใช้ในการพัฒนาสถานศึกษา นิเทศติดตามการด าเนินงานของบุคลากร สร้าง
ขวัญก าลังใจให้กับบุคลากรในการปฏิบัติหน้าที่ และสร้างความสามัคคีให้เกิดในองค์กร รวมทั้งเป็นแบบอย่างที่
ดีในการครองตน ครองคนและครองงาน และสร้างความเชื่อมั่นให้กับบุคคลภายนอกในการบริหารจัดการที่จะ
น าความส าเร็จมาสู่สถานศึกษาต่อไป  
 

๓.๒ จุดที่ควรพัฒนา 
          ๑. สร้างเครือข่ายความร่วมมือของผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ในการจัดการศึกษาของโรงเรียนให้          
              มีความเข้มแข็ง มีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อผลการจัดการศึกษา และขับเคลื่อนคุณภาพการ 
              จัดการศึกษา 
          ๒. ควรมีการนิเทศติดตามงานอย่างเป็นรูปธรรมและด าเนินการอย่างต่อเนื่อง 
           ๓. เร่งระดมทรัพยากรจากภายนอกเพ่ือน ามาใช้ในการพัฒนาการศึกษา เนื่องจากโรงเรียนมีขนาดเล็ก 

ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากทางราชการน้อย 
          ๔. จัดหาเทคโนโลยี(ระบบอินเทอร์เน็ต) ให้สามารถใช้การได้ดีและครอบคลุมภายในบริเวณโรงเรียน 
 

๓.๓ แผนการพัฒนาคุณภาพที่ยกระดับให้สูงขึ้น 
                โรงเรียนได้ด าเนินการศึกษาวิเคราะห์สภาพแวดล้อมปัจจัยพ้ืนฐานที่มีผลต่อการพัฒนา
การศึกษา  ให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียน  สถานศึกษา  ชุมชน  ท้องถิ่น  น าผลประเมินผลการจัด
การศึกษาที่ผ่านมา โดยการศึกษาข้อมูลสารสนเทศจากผลการนิเทศ ติดตาม ประเมิน การจัดการศึกษาตาม
นโยบายการปฏิรูปการศึกษา จัดประชมชุมผู้มีส่วนเกี่ยวข้องระดมความคิดเห็น วางแผนร่วมกันในการก าหนด
เป้าหมาย วิสัยทัศน์ก าหนดพันธกิจ กลยุทธ์ ในการจัดการศึกษาของสถานศึกษา เพ่ือพัฒนาคุณภาพผู้เรียน  มี
การจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา และแผนปฏิบัติการประจ าปีให้สอดคล้องกับสภาพปัญหา ความ
ต้องการพัฒนา และนโยบายการปฏิรูปการศึกษาจากหน่วยงานต้นสังกัด พร้อมทั้ งจัดหาทรัพยากร จัดสรร



๔๕ 
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งบประมาณมอบหมายงานให้ผู้รับผิดชอบด าเนินการพัฒนาตามแผนการ เพ่ือให้บรรลุตามเป้าหมายที่ก าหนด
ไว้ มีการก ากับนิเทศติดตามการด าเนินงานเป็นระยะๆ น าผลนิเทศติดตามมาปรับปรุงแก้ไขพัฒนางาน
ประเมินผลการด าเนินงานและจัดท ารายงานผลการจัดการศึกษา 
 

๒.๒.๓ มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
๑) ระดับคุณภาพ ดีเลิศ   

๒) วิธีการพัฒนา ข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ ที่สนับสนุนผลการประเมินตนเอง 

  (๑) วิธีการพัฒนา   
       โรงเรียนได้ด าเนินการส่งเสริมพัฒนาครูให้ปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพ โดย

ด าเนินการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา เพ่ือเป็นแนวทางในการจัดกระบวนการเรียนการสอนที่สร้างโอกาส ให้
ผู้เรียนทุกคนมีส่วนร่วมเน้นให้ผู้เรียนได้เรียนรู้โดยผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง สามารถน าไปประยุกต์ใช้
ในชีวิตประจ าวันได้ เช่น การจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน กิจกรรมชุมนุมตามความสนใจของผู้เรียนหรือโครงการ
พัฒนางานแนะแนวการศึกษาและอาชีพ เพ่ือแสวงหาความรู้ในการพัฒนาตนเองด้านการศึกษาอาชีพ  สามารถ
น าความรู้ไปประยุกต์ใช้ ให้เกิดประโยชน์แก่ตนเองและสังคมได้ ครูจัดกิจกรรมส่งเสริมให้ผู้เรียนได้ฝึกทักษะ
แสดงออก น าเสนอผลงาน แสดงความคิดเห็น คิดเป็น ท าเป็น ได้แก่ โครงการแข่งขันทักษะทางวิชาการ 
เพ่ือให้ผู้เรียนได้รับความรู้มีทักษะทางวิชาการที่หลากหลาย และได้แสดงออก ตามความรู้ความสามารถในด้าน
วิชาการอย่างเต็มศักยภาพ ครูได้ส่งเสริมให้ผู้เรียน รักการอ่าน และแสวงหาความรู้จากสื่อเทคโนโลยีด้วย
ตนเอง อย่างเป็นรูปธรรมและต่อเนื่อง โดยจัดท าโครงการรักการอ่าน เพ่ือสร้างนิสัยรักการอ่านและส่งเสริมให้
ผู้เรียนใช้บริการห้องสมุดและสื่อเทคโนโลยี ในการสืบค้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ยังได้ส่งเสริมให้
ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการจัดบรรยากาศสภาพแวดล้อม สื่อการเรียน และอ านวยความสะดวกท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ 
ได้แก่ การท าโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ เพ่ือเสริมสร้างบรรยากาศในห้องเรียน ห้องประกอบการ และบริเวณ
โรงเรียน ให้เอ้ือต่อการเรียนรู้และท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข กิจกรรมคัดแยกขยะเพ่ือให้ผู้เรียนได้
ตระหนักและรู้คุณค่าของทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม มีความรู้ความเข้าใจและใช้ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมใน
โรงเรียน เป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง อย่างคุ้มค่า 

       โรงเรียนได้จัดท าโครงการเศรษฐกิจพอเพียง เพ่ือให้ผู้เรียนสามารถแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง
จากแหล่งเรียนรู้รอบตัว มีจิตส านึกท่ีดี และรักษ์ชุมชนของตนเอง และเพ่ือให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่าง
สถานศึกษากับชุมชนและองค์กรที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ยังได้เชิญครูภูมิปัญญาท้องถิ่นมามีส่วนร่วมแสดงความ
คิดเห็น และร่วมจัดกิจกรรมการเรียนการสอนอย่างเป็นรูปธรรมอย่างหลากหลาย และต่อเนื่องในด้านการ
ตรวจสอบ และประเมินความรู้ความเข้าใจของผู้เรียนอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ ครูผู้สอนได้ใช้วิธีการ
วัดและประเมินผลที่หลากหลาย ตามธรรมชาติของวิชาซึ่งเน้นการประเมินผู้เรียนจากสภาพจริง มีกระบวนการ
ประเมินอย่างเป็นระบบ ทั้งประเมินก่อนสอน ระหว่างสอน และประเมินหลังสอนโดยใช้เครื่องมือและวิธีการ
วัด และประเมินผลที่เหมาะสมกับเป้าหมาย และการจัดการเรียนการสอนตามรายวิชาผู้เรียน และผู้ที่เก่ียวข้อง



๔๖ 
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ได้มีส่วนร่วมในการวัดและประเมินด้วยครูผู้สอนได้ให้ข้อมูลย้อนกลับ แก่ผู้เรียนหลังการประเมินเพ่ือให้ผู้เรียน
นาไปใช้พัฒนาตนเอง และครูผู้สอนได้น าผลการประเมินไปใช้ในการพัฒนาผู้เรียนในรูปของการวิจัยในชั้นเรียน
ต่อไป 

       จัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ โดยให้นักเรียนได้ฝึกปฏิบัติจริง เรียนรู้
จากสถานการณ์จริง ได้รับประสบการณ์ตรง โดยด าเนินโครงการทัศนศึกษา  ได้เรียนรู้แหล่งเรียนรู้ภายนอก  
จัดโครงการพัฒนาทักษะอาชีพ เพ่ือส่งเสริมด้านอาชีพให้กับผู้เรียน โดยการเชิญวิทยาการท้องถิ่นมาให้ความรู้  
ให้ประสบการณ์กับนักเรียน 
              (๒) ข้อมูลหลักฐานเอกสารเชิงประจักษ์ที่สนับสนุนผลการประเมินตนเอง 

๑) แผนการจัดการเรียนรู้ของครู 
๒) สื่อการจัดการเรียนรู้ 
๓) โครงงาน/ชิ้นงานผู้เรียน 
๔) ข้อมูลนักเรียนรายบุคคล 
๕) แผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา  แผนปฏิบัติประจ าปี  รายงานการด าเนินโครงการ 

                    

               (๓) จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา  และแผนการพัฒนาคุณภาพให้สูงขึ้น 
                    (๓.๑)จุดเด่น 
                        ๑. ครูผู้สอนมีกระบวนการเรียนการสอนที่สร้างโอกาสให้ผู้เรียนทุกคนมีส่วนร่วมได้อย่าง
หลากหลาย 
                        ๒. ครูผู้สอนจัดการเรียนการสอนที่สอดคล้องกับบริบทของชุมชนและท้องถิ่นได้อย่างต่อเนื่อง 
                        ๓. ครูผู้สอนได้มีการตรวจสอบและประเมินความรู้ความเข้าใจของผู้เรียนอย่างเป็นระบบ 
ตามมาตรฐานการวัดและประเมินผลได้อย่างมี ประสิทธิภาพ 
    (๓.๑) จุดที่ควรพัฒนา 
                         ๑. ควรส่งเสริมสนับสนุนให้มีการผลิตสื่อและใช้สื่อการเรียนรู้ 

(๓.๓) แผนการพัฒนาคุณภาพให้สูงขึ้น 
                         ๑. โรงเรียนโดยฝ่ายวิชาการ ควรจัดท าเครื่องมือในการวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคล              
ให้เป็นรูปแบบมาตรฐาน มีข้อมูลที่ครูผู้สอนสามารถน ามาวางแผนการจัดการเรียนรู้ เพ่ือพัฒนาศักยภาพของ 
ผู้เรียนให้มีประสิทธิภาพ 

 
 
 
 
 



๔๗ 
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ภาคผนวก 
 ประกาศโรงเรียนบ้านค าหัวช้างโนนตุ่นป่ามะนาว เรื่อง  ก าหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา ระดับการศึกษาปฐมวัยและระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพ่ือการประกันคุณภาพภายในของ
สถานศึกษา 
 ประกาศโรงเรียน เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  ระดับการศึกษาปฐมวัยและการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน  เพ่ือการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา   
 ค าสั่งโรงเรียนบ้านค าหัวช้างโนนตุ่นป่ามะนาว เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน
สถานศึกษา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๓ 
 หนังสือเชิญผู้ทรงคุณวุฒิเป็นกรรมการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 
 ค าสั่งโรงเรียนบ้านค าหัวช้างโนนตุ่นป่ามะนาว เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการนิเทศภายในโรงเรียนประจ าปี
การศึกษา ๒๕๖๓ 
 ค าสั่งโรงเรียนบ้านค าหัวช้างโนนตุ่นป่ามะนาว เรื่อง คณะกรรมการ PLC ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๓ 
 ค าสั่งโรงเรียนบา้นค าหัวช้างโนนตุ่นป่ามะนาว  เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคณุภาพการศึกษา ส าหรับจดัท า 
รายงานประจ าปี ๒๕๖๓  (Self Assessment Report : SAR)  

 ค าสั่งโรงเรียนบ้านค าหัวช้างโนนตุ่นป่ามะนาว เรื่อง   มอบหมายงานสอนและงานพิเศษของโรงเรียน 
ประจ าปีการศึกษา  ๒๕๖๓ 
 เกียรติบัตร/ภาพกิจกรรม / ข่าวประชาสัมพันธ์ 
 บันทึกการพิจารณาให้ความเห็นชอบรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา 
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ประกาศโรงเรียนบ้านค าหัวช้างโนนตุ่นป่ามะนาว 

เรื่อง  ก าหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา   

ระดับการศึกษาปฐมวัยและระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 

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

             โดยที่มีประกาศใช้กฎกระทรวงว่าด้วยระบบ  หลักเกณฑ์  และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา 
พ.ศ.๒๕๕๓  นโยบายการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สองที่ก าหนดเป้าหมายและยุทธศาสตร์ในการพัฒนา
คุณภาพคนไทยและการศึกษาไทยในอนาคต  นโยบายปฏิรูประบบการประเมินและการประกันคุณภาพ
การศึกษา  ประกาศคณะกรรมการการประกันคุณภาพภายในระดับการศึกษาขั้ นพ้ืนฐาน  เรื่องก าหนด
หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการประกันคุณภาพภายในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  ประกอบกับประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ  เรื่อง  ให้ใช้มาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเพ่ือการประกันคุณภาพภายในของ
สถานศึกษา  ฉบับลงวันที่  ๑๑  ตุลาคม  ๒๕๕๙  โรงเรียนบ้านค าหัวช้างโนนตุ่นป่ามะนาว  และปรับมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  จาการมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้อง  ทั้งบุคลากรทุกคนใน
โรงเรียน  ผู้ปกครอง  และพระชาชนชุมชนให้เหมาะสมและสอดคล้องกัน  เพ่ือน าไปสู่การพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  การประเมินคุณภาพภายในและรองรับการประเมินคุณภาพ
ภายนอก โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานในการประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๖๓  เมื่อวันที่  
๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๓   เพ่ือให้การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนบ้านค าหัวช้างโนนตุ่น
ป่ามะนาวมีคุณภาพและมาตรฐานจึงก าหนดค่าเป้าหมายการพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา  ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน  ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้ 
 
                       ประกาศ ณ วันที่  ๑๑  พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖3 
 
 
 
                                                                                  (นางธราภรณ์  จิตรสม) 
                                                                ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านค าหัวช้างโนนตุ่นป่ามะนาว 
 
 
 



๔๙ 
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การก าหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา   
เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา  ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 

เรื่อง  ก าหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  ระดับการศึกษาปฐมวัย 
.................................................................................................. 

 

มาตรฐาน / ประเด็นการพิจารณา ค่าเป้าหมายมาตรฐาน/ 
ประเด็นการพิจารณา 

มาตรฐานที่  ๑  คุณภาพของเด็ก ดีเลิศ 
๑.๑ มีการพัฒนาด้านร่างกาย  แข็งแรง  มีสุขนิสัยที่ดี  และดูแลความปลอดภัยของ  
      ตนเองได ้

ดีเลิศ 

๑.๒ มีการพัฒนาด้านอารมณ์  จิตใจ  ควบคุม  และแสดงอออกทางอารมณ์ได้ ดีเลิศ 
๑.๓ มีการพัฒนาการด้านสังคม  ช่วยเหลือตนเอง  และเป็นสมาชิกท่ีดีของสังคม ดีเลิศ 
๑.๔ มีพัฒนาการด้านสติปัญญา  สื่อสารได้  มีทักษะการคิดพ้ืนฐานและแสวงหาความรู้ได้ ดี 
มาตรฐานที่  ๒  กระบวนการบริหารและจัดการ ยอดเยี่ยม 
๒.๑  มีหลักสูตรครอบคลุมพัฒนาการทั้ง ๔ ด้าน  สอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่น ยอดเยี่ยม 
๒.๒  จัดครูให้เพียงพอกับชั้นเรียน ยอดเยี่ยม 
๒.๓  ส่งเสริมให้ครูมีความเชี่ยวชาญด้านการจัดประสบการณ์ ดีเลิศ 
๒.๔  จัดสภาพแวดล้อมและสื่อเพ่ือการเรียนรู้  อย่างปลอดภัย  และเพียงพอ ยอดเยี่ยม 
๒.๕  ให้บริการสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนรู้เพ่ือสนับสนุนการจัดประสบการณ์ ดีเลิศ 
๒.๖  มีระบบบริหารคุณภาพที่เปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วม ยอดเยี่ยม 
มาตรฐานที่  ๓  การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นส าคญั ดีเลิศ 
๓.๑  จัดประสบการณ์ที่ส่งเสริมให้เด็กมีการพัฒนาการทุกด้านอย่างสมดุลเต็มศักยภาพ ดีเลิศ 
๓.๒  สร้างโอกาสให้เด็กได้รับประสบการณ์ตรง  เล่นและปฏิบัติอย่างมีความสุข ดีเลิศ 
๓.๓  จัดบรรยากาศท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ใช้สื่อเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับวัย ดี 
๓.๔  ประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริงและน าผลประเมินพัฒนาการเด็กไปปรับปรุงการ
จัดประสบการณ์และพัฒนาเด็ก 

ดีเลิศ 

สรุปผลการประเมินในภาพรวมของสถานศึกษา ดีเลิศ 
 

 
 
 
 



๕๐ 
 

 รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา                                          ส านักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑   
 

การก าหนดค่าเป้าหมาย 
๑. ศึกษาข้อมูลเดิม  ผลการประเมินต่าง ๆ ที่ผ่านมา  เพ่ือเป็นข้อมูลฐานในการก าหนดค่าเป้าหมาย 

๒. การก าหนดค่าเป้าหมาย  แต่ละมาตรฐาน  ควรก าหนดเป็น ระดับคุณภาพ  ๕  ระดับ  เพ่ือให้

สอดคล้องกับการประเมิน  ดังนี้ 

ระดับ  ยอดเยี่ยม 
ระดับ  ดีเลิศ 
ระดับ  ดี 
ระดับ  ปานกลาง 
ระดับ  ก าลังพัฒนา 

๓. การก าหนดค่าเป้าหมาย  ในแต่ละประเด็นพิจารณา  จะก าหนดเป็น  ระดับคุณภาพ  หรือ  เป็น

ร้อยละตามความเหมาะสมกับบริบทของสถานศึกษา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



๕๑ 
 

 รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา                                          ส านักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑   
 

การก าหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา   
เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา  ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 

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

 

มาตรฐาน / ประเด็นการพิจารณา ค่าเป้าหมายมาตรฐาน/ 
ประเด็นการพิจารณา 

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

ดีเลิศ 

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

ยอดเยี่ยม 

๒.๔  พัฒนาครูและบุคลกรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ ยอดเยี่ยม 
๒.๕  จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคูณภาพ ยอดเยี่ยม 
๒.๖  จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการ
เรียนรู้ 
 
 

ยอดเยี่ยม 



๕๒ 
 

 รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา                                          ส านักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑   
 

มาตรฐานที่  ๓  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ดีเลิศ 
๓.๑  จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง  และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตได้ 

ดีเลิศ 

๓.๒  ใช้สื่อ  เทคโนโลยีสารสนเทศ  และแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ ดี 
๓.๓  มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก ดีเลิศ 
๔.๔  ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ  และน าผลมาพัฒนาผู้เรียน ดีเลิศ 
๓.๕  มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการ
จัดการเรียนรู้ 

ดีเลิศ 

สรุปผลการประเมินในภาพรวมของสถานศึกษา ดีเลิศ 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๕๓ 
 

 รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา                                          ส านักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑   
 

 

 
 
 

ประกาศโรงเรียนบ้านค าหัวช้างโนนตุ่นป่ามะนาว 

เรื่อง  การใช้มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาปฐมวัยและการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 
 

 

 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๔๕ มาตรา ๙
การจัดระบบ โครงสร้าง และกระบวนการจัดการศึกษา ให้ยึดหลักส าคัญในข้อ (๓) มีการก าหนดมาตรฐาน
การศึกษา และจัดระบบประกันคุณภาพการศึกษา ทุกระดับและประเภทการศึกษา  และมาตรตา ๔๘ ให้
หน่วยงานต้นสังกัดและสถานศึกษาจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา และถือว่า
การประกันคุณภาพภายในเป็นส่วนหนึ่งของการบริหารการศึกษาที่ต้องด าเนินการอย่างต่อเนื่อง โดยมีการ
จัดท ารายงานประจ าปีเสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัด หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และเปิดเผยต่อสาธารณชน เพื่อ
น าไปสู่การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา และเพ่ือรองรับการประกันคุณภาพภายนอก 
 มีการประกาศใช้กฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.๒๕๖๑  เรื่อง ให้ใช้มาตรฐาน
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  เพ่ือการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา เมื่อวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑  และ
นโยบายการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษท่ีสองที่ก าหนดเป้าหมายและยุทธศาสตร์อย่างชัดเจนในการพัฒนา
คุณภาพ   คนไทยและการศึกษาไทยในอนาคต ประกอบกับมีนโยบายให้ปฏิรูประบบการประเมินและการ
ประกันคุณภาพภายในและภายนอกทุกระดับก่อนมีการประเมินคุณภาพในรอบต่อไป รวมทั้ง อัตลักษณ์และ
จุดเน้นของสถานศึกษา โรงเรียนบ้านค าหัวช้างโนนตุ่นป่ามะนาว จึงปรับมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และการมีส่วนร่วม
ของผู้เกี่ยวข้อง ทั้งบุคลากรทุกคนในโรงเรียน ผู้ปกครอง  และประชาชนในชุมชน ให้เหมาะสมและสอดคล้อง
กันเพ่ือน าไปสู่การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา การพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในของ
สถานศึกษา และเพ่ือรองรับการประเมินคุณภาพภายนอกโรงเรียนบ้านค าหัวช้างโนนตุ่นป่ามะนาว  จึง
ประกาศการใช้มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  เพ่ือการประกันคุณภาพ
ภายในของสถานศึกษา ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้ เพ่ือเป็นเป้าหมายในการพัฒนาคุณภาพมาตรฐาน
การศึกษา  
 

   ประกาศ ณ วันที่  ๑๑  พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ 

  
 

                                                       (นางธราภรณ์  จิตรสม) 
                                      ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านค าหัวช้างโนนตุ่นป่ามะนาว 



๕๔ 
 

 รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา                                          ส านักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑   
 

 
ค าสั่งโรงเรียนบ้านค าหัวช้างโนนตุ่นป่ามะนาว 

ที่  ๑๙  /  ๒๕๖๓   
                เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๓ 
                                           ************************************* 
                   ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๔๒ และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๔๘ 
ได้ก าหนดความมุ่งหมายและหลักการส าคัญในการจัดการศึกษา ให้มีการก าหนดมาตรฐานการศึกษาและ
จัดระบบการประกันคุณภาพการศึกษา มาตรา ๔๗ ก าหนดให้มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาเพ่ือพัฒนา
คุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับ ประกอบด้วยระบบการประกันคุณภาพภายในและระบบประกัน
คุณภาพภายนอก มาตรา ๔๘ ก าหนดให้หน่วยงานต้นสังกัดและสถานศึกษาจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษาและให้ถือว่าการประกันคุณภาพภายใน เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารจัดการศึกษา
ที่ต้องด าเนินการอย่างต่อเนื่อง เพ่ือให้การด าเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย อาศัยอ านาจตามความใน
มาตรา ๒๗ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ข้อ ๑ เรื่องการบังคับบัญชา
ข้าราชการและบุคลากรในสถานศึกษา แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ประจ าปี
การศึกษา ๒๕๖๓ ดังนี้ 
                  ๑. นางธราภรณ์     จิตรสม    ผู้อ านวยการสถานศึกษา    ประธานกรรมการ 
                  ๒. นายกิ่งศักดิ์    สารสม   ครู โรงเรียนบ้านค าหัวช้างโนนตุ่นป่ามะนาว   รองประธานกรรมการ 

                  ๓. นางสาวจุฑามาศ  อินนามเพ็ง ผู้อ านวยการโรงเรียนหินกองวิทยา            กรรมการ 
                  ๔. นายวราวุธ   ปัทถาพงษ์        ศึกษานิเทศก์ สพป.ขอนแก่น เขต ๑          กรรมการ 
                  ๕. นางลาวลัย ์  อุระศิลป์         ครู โรงเรียนบ้านค าหัวช้างโนนตุ่นป่ามะนาว  กรรมการ 
                  ๖. นางสาวจินตนา   ต่อสกุล      ครูผู้ช่วย โรงเรียนบ้านค าหัวช้างโนนตุ่นป่ามะนาว กรรมการ 
                  ๗. นางสาวกาญจนา   ซาติ้ว       ครูผู้ช่วย โรงเรียนบ้านค าหัวช้างโนนตุ่นป่ามะนาว กรรมการ 
                  ๘. นางวรรณา   พุฒละ  ครู โรงเรียนบ้านค าหัวช้างโนนตุ่นป่ามะนาว กรรมการและเลขานุการ 
                  ๙. นางสาวนภสร   คุณประเสริฐ  พนักงานราชการ โรงเรียนบ้านค าหัวช้างโนนตุ่นป่ามะนาว 
                                                                                            กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 
 
 



๕๕ 
 

 รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา                                          ส านักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑   
 

 
      มีหน้าที ่ติดตาม ตรวจสอบและประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษาท้ังระดับการศึกษาปฐมวัยและ 
ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานให้ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งตามค าสั่ง ปฏิบัติหน้าที่ท่ีได้รับมอบหมายอย่างเต็ม
ความสามารถและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อทางราชการ 
            ทั้งนี ้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 
                 สั่ง ณ วันที่ ๘ เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๔ 

                                                                                       
                ( นางธราภรณ์  จิตรสม) 

                  ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านค าหัวช้างโนนตุ่นป่ามะนาว 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๕๖ 
 

 รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา                                          ส านักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑   
 

 
 

    
 
ที่ ศธ ๐๔๐๒๕.๐๙.๑๗/๔๒                                                                  โรงเรียนบ้านค าหัวช้างโนนตุ่นป่ามะนาว 
                                                                                         ต าบลป่ามะนาว  อ าเภอบ้านฝาง 
                                               จังหวัดขอนแก่น   ๔๐๒๗๐ 
 

                                                                    ๑  เมษายน  ๒๕๖๔ 

เรื่อง  เชิญผู้ทรงคุณวุฒิมาเป็นคณะกรรรมการประเมินมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียน 
 

เรียน  นางสาวจุฑามาศ  อินนามเพ็ง ผู้อ านวยการโรงเรียนหินกองวิทยา 
 

สิ่งที่ส่งมาด้วย  ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา  ปีการศึกษา  ๒๕๖๓ 
         จ านวน  ๑  ชุด 

 

       ด้วยโรงเรียนบ้านค าหัวช้างโนนตุ่นป่ามะนาว  ต าบลป่ามะนาว  อ าเภอบ้านฝาง  จังหวัด
ขอนแก่น  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑ จะจัดท ารายงานการประเมินตนเองของ
สถานศึกษา (SAR) ปีการศึกษา  ๒๕๖๓  ซึ่งเป็นการด าเนินการประเมินคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐาน
การศึกษา  ตามระบบประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา โรงเรียน ใคร่ขอเรียนเชิญท่าน มาเป็น
ผู้ทรงคุณวุฒิของคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๓   

       พร้อมหนังสือนี้  โรงเรียนบ้านค าหัวช้างโนนตุ่นป่ามะนาว  ได้จัดส่งค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ
ประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา ปีการศึกษา  ๒๕๖๓  รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วยมายังท่าน 
 

                 จึงเรียนมาเพ่ือทราบและโปรดพิจารณาด าเนินการต่อไป 
 

                                 ขอแสดงความนับถือ 

                                                       

                  ( นางธราภรณ์  จิตรสม) 
                         ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านค าหัวช้างโนนตุ่นป่ามะนาว   



๕๗ 
 

 รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา                                          ส านักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑   
 

 

ค าสั่งโรงเรียนบ้านค าหัวช้างโนนตุ่นป่ามะนาว 
ที่  ๓๓   /  ๒๕๖๓   

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการนิเทศภายในโรงเรียนประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๓ 
******************************************** 

เพ่ือให้การจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนบ้านค าหัวช้างโนนตุ่นป่ามะนาว  มีประสิทธิภาพและเพ่ือ

ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน ส่งผลให้ผู้เรียนมีคุณภาพตามจุดมุ่งหมายของหลักสูตร

สถานศึกษาและเป็นไปด้วยความเรียบร้อย อาศัยอ านาจตามมาตรา ๒๗ (๑) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบ

ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๗ และมาตรา ๓๙ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหาร

ราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖ และฉบับแก้ไขเพ่ิมเติม พ.ศ. ๒๕๕๓ จึงแต่งตั้งคณะกรรมการ  ดังนี้  

      ๑. นางธราภรณ์   จิตรสม ผู้อ านวยการสถานศึกษา    ประธานกรรมการ 
                ๒. นายกิ่งศักดิ์      สารสม ครูช านาญการพิเศษ         กรรมการ 
     ๓. นางลาวัลย์      อุระศิลป์                  ครูช านาญการ        กรรมการ 
     ๔. นางวรรณา      พุฒละ ครูช านาญการ       กรรมการ 
     ๕. นางสาวกาญจนา   ซาติ้ว ครูผู้ช่วย                      กรรมการ 
                ๖. นางสาวจินตนา     ต่อสกุล   ครูผู้ช่วย                           กรรมการ 
                ๗.  นางสาวนภสร     คุณประเสริฐ          พนักงานราชการ                 กรรมการ 
                ๘.  นายวิโรจน์         ผาสุข                   เจ้าหน้าที่ธุรการ        กรรมการและเลขานุการ 

 มีหน้าที่ 

 มีหน้าที่ร่วมกับผู้บริหารด าเนินการนิเทศภายในโรงเรียนตามทีมที่ก าหนดไว้ และแลกเปลี่ยนเรียนรู้
การจัดการเรียนการสอน เพ่ือให้เกิดประโยชน์แก่คณะครูและนักเรียนอย่างสูงสุด และน ามาปรับปรุงพัฒนา
แก้ไขการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนต่อไป 

 

 

 

 



๕๘ 
 

 รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา                                          ส านักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑   
 

ทั้งนี้ให้ผู้ที่ได้รับแต่งตั้งปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามความเสียสละและรับผิดชอบ เพ่ือให้บังเกิดผลต่อ
ราชการ 

   ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่  ๑  เดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๓  เป็นต้นไป 

          สั่ง  ณ  วันที่  ๑  เดอืน กรกฎาคม  พ.ศ. ๒๕๖๓ 
 

                 ลงชื่อ                    

                 ( นางธราภรณ์  จิตรสม) 
                  ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านค าหัวช้างโนนตุ่นป่ามะนาว 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๕๙ 
 

 รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา                                          ส านักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑   
 

 
ค าสั่งโรงเรียนบ้านค าหัวช้างโนนตุ่นป่ามะนาว 

ที่  ๓๑   /  ๒๕๖๓   
                                  เรื่อง คณะกรรมการ PLC ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๓ 
                                        ............................................................... 
            โดยอาศัย อ านาจตามความในมาตรา ๓๙ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ 
กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.๒๕๔๖ และ มาตรา ๒๗ มาตรา ๘๖ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและ 
บุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านค าหัวช้างโนนตุ่นป่ามะนาว  จึงแต่งตั้งคณะกรรมการ PLC 
ของสถานศึกษา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๓ ดังนี้ 
      ๑. นางธราภรณ์   จิตรสม ผู้อ านวยการสถานศึกษา    ประธานกรรมการ 
                ๒. นายกิ่งศักดิ์      สารสม ครูช านาญการพิเศษ         กรรมการ 
     ๓. นางลาวัลย์      อุระศิลป์                   ครูช านาญการ        กรรมการ 
     ๔. นางวรรณา      พุฒละ ครูช านาญการ       กรรมการ 
     ๕. นางสาวกาญจนา   ซาติ้ว ครูผู้ช่วย                      กรรมการ 

      ๖. นางสาวจินตนา     ตอ่สกุล   ครูผู้ช่วย                           กรรมการ 
      ๗.  นางสาวนภสร     คุณประเสริฐ          พนักงานราชการ                 กรรมการ 

                ๘.  นายวิโรจน์         ผาสุข                   เจ้าหน้าที่ธุรการ        กรรมการและเลขานุการ 
 

มีหน้าที่ ด าเนินการ PLC ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ 
    ทั้งนี ้ตั้งแต่บัดนี้ เป็นต้นไป 
        สั่ง ณ วันที่    ๑ เดือน กรกฎาคม  พ.ศ. ๒๕๖๓ 
 

             

     ลงชื่อ                       

                ( นางธราภรณ์  จิตรสม) 
                  ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านค าหัวช้างโนนตุ่นป่ามะนาว 



๖๐ 
 

 รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา                                          ส านักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑   
 

 
ค าสั่งโรงเรียนบ้านค าหัวช้างโนนตุ่นป่ามะนาว 

ที่   ๑๗  / ๒๕๖๔ 
เร่ือง  แต่งต้ังคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษา ส าหรับจัดท ารายงานประจ าปี ๒๕๖๓                            

(Self Assessment Report : SAR)  
 

 ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๒ ก าหนดให้สถานศึกษาต้องมีการประเมินภายในและ
จัดท ารายงานเป็นประจ าทุกปี และเปิดเผยให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและประชาชนได้รับทราบ ดังนั้น   โรงเรียนจึง
จัดท ารายงานประจ าปี       (Self Assessment Report : SAR) ซึ่งเป็นการสื่อสารให้ผู้เรียน ผู้ปกครอง ชุมชน
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบถึงความก้าวหน้าและผลการด าเนินงานจัดการศึกษาตามมาตรฐานคุณภาพ
การศึกษาอย่างต่อเนื่องสม่ าเสมอ โดยยึดมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่ สพฐ.ก าหนด ประกอบด้วยมาตรฐาน ๓ 
ด้าน ได้แก่ คุณภาพของผู้เรียน  กระบวนการบริหารและการจัดการ และกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่
เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  เพ่ือให้จัดท ารายงานประจ าปี (Self Assessment Report : SAR)  เป็นไปด้วยความ
เรียบร้อย โรงเรียนจึงแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษา  ดังนี้ 
 
           ๑. นางธราภรณ์     จิตรสม                     ผู้อ านวยการโรงเรียน             ประธานกรรมการ 
 ๒. นายกิ่งศักดิ์       สารสม                       คร ูคศ.๓                           กรรมการ 

          ๓. นางลาวัลย์        อุระศิลป์                      ครู คศ.๒                           กรรมการ 
         ๔. นางวรรณา        พุฒละ                         ครู คศ.๒                           กรรมการ 

         ๕. นางสาวกาญจนา  ซาติ้ว                         ครูผู้ช่วย      กรรมการ 

         ๖. นางสาวจินตนา    ต่อสกุล         ครูผู้ช่วย      กรรมการ 

         ๗. นางสาวนภสร     คุณประเสริฐ              พนักงานราชการ                      กรรมการ 

         ๘. นายวิโรจน ์        ผาสุข     ธุรการโรงเรียน                 กรรมการและเลขานุการ 

ทั้งนี้ขอให้บุคลากรที่ได้รับแต่งตั้ง ปฏิบัติหน้าที่อย่างเคร่งครัด เพ่ือให้เกิดความเรียบร้อยตาม
วัตถุประสงค์ และเกิดผลดีต่อทางราชการต่อไป 
                สั่ง  ณ  วันที่  ๒  เดือน เมษายน  พ.ศ.  ๒๕๖๔ 
 
                                                                 

(นางธราภรณ์     จิตรสม) 
ผู้อ านวยการโรงเรยีนบ้านค าหัวช้างโนนตุ่นป่ามะนาว 



๖๑ 
 

 รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา                                          ส านักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑   
 

 

  
ค าสั่งโรงเรียนบ้านค าหัวช้างโนนตุ่นป่ามะนาว 

ที่ ๓๒ / ๒๕๖๓ 
เรื่อง   มอบหมายงานสอนและงานพิเศษของโรงเรียน ประจ าปีการศึกษา  ๒๕๖๓ 

   เพ่ือให้เกิดความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบ ตลอดจนให้การบริหารงานในโรงเรียนเป็นไป
ตามวัตถุประสงค์และนโยบาย  เกิดประสิทธิภาพสอดคล้องกับพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ 
แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕ และ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๓ จึงอาศัยอ านาจตามมาตรา ๓๙  แห่ง
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการฉบับที่ ๑ พ.ศ. ๒๕๔๖ ฉบับที่ ๒ พ.ศ.๒๕๕๓ และ
ฉบับที่ ๓ พ.ศ.๒๕๖๒  อาศัยอ านาจมาตรา ๒๗ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ฉบับที่ ๑ พ.ศ. ๒๕๔๗ ฉบับที่ ๒ พ.ศ.๒๕๕๑ และฉบับที่ ๓ พ.ศ.๒๕๕๓  จึงมีค าสั่งมอบหมาย
งานให้คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาปฏิบัติหน้าที่สอนและหน้าที่พิเศษดังนี้ 
  การปฏิบัติหน้าที่สอน 

ที ่ ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง 
ครูประจ าชั้น/ปฏิบัติ

หน้าที่การสอน 
หมายเหตุ 

๑ นางวรรณา  พุฒละ    ครู คศ.๒ ชั้นอนุบาล ๑-๓  
๒ นางวรรณา  พุฒละ    ครู คศ.๒ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑  
๓ นายวิโรจน์  ผาสุข   ครูธุรการ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑  

๔ นางสาวนภสร  คุณประเสริฐ พนักงานราชการ 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 
๒  

 

๕ นางสาวนภสร  คุณประเสริฐ พนักงานราชการ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓  
๖ นายกิ่งศักดิ์  สารสม  ครู คศ.๓ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔  
๗ นายกิ่งศักดิ์  สารสม           ครู คศ.๓ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕  

๘ นางลาวัลย์ อุระศิลป์           ครู คศ.๒ 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ 
   

 

๙ นางลาวัลย์ อุระศิลป์           ครู คศ.๒ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 
๑   

 

๑๐ นางสาวกาญจนา  ซาติ้ว          ครูผู้ช่วย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๒  
๑๑ นางสาวกาญจนา  ซาติ้ว          ครูผู้ช่วย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๓  
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การปฏิบัติหน้าที่พิเศษ 
๑. ผู้อ านวยการสถานศึกษา 
 นางธราภรณ์  จิตรสม  ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านค าหัวช้างโนนตุ่นป่ามะนาว 
 มีหน้าที่ 
 ๑. บริหารกิจการของสถานศึกษาหรือส่วนราชการให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ  ข้อบังคับของ
ทางราชการและสถานศึกษาหรือส่วนราชการ รวมทั้งนโยบายและวัตถุประสงค์ของสถานศึกษาหรือส่วน
ราชการ   
 ๒. ประสานการระดมทรัพยากรเพ่ือการศึกษา รวมทั้งควบคุมดูแลบุคลากร การเงิน พัสดุ  สถานที่ และ
ทรัพย์สินอื่นของสถานศึกษาหรือส่วนราชการให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบและข้อบังคับของทางราชการ 
 ๓. เป็นผู้แทนของสถานศึกษาหรือส่วนราชการในกิจการทั่วไป รวมทั้งการจัดท านิติกรรมสัญญาใน
ราชการของสถานศึกษาหรือส่วนราชการ ตามวงเงินงบประมาณที่สถานศึกษาหรือส่วนราชการได้รับตามที่
ได้รับมอบอ านาจ 
 ๔. จัดท ารายงานประจ าปีเกี่ยวกับกิจการของสถานศึกษาหรือส่วนราชการเพ่ือเสนอต่อคณะกรรมการ
เขตพ้ืนที่การศึกษา 
 ๕. อ านาจหน้าที่ในการอนุมัติประกาศนียบัตร และเอกสารทางราชการให้เป็นไปตามระเบียบที่
คณะกรรมการสถานศึกษาขัน้พื้นฐานก าหนด 
 ๖. ควบคุม ดูแลให้การบริหารงานบุคคลในสถานศึกษาสอดคล้องกับนโยบาย กฎ  ระเบียบ ข้อบังคับ 
หลักเกณฑ์และวิธีการตามที่ศึกษาธิการจังหวัดก าหนด 
 ๗. พิจารณาเสนอความดีความชอบของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา 
 ๘. ส่งเสริม สนับสนุนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษาให้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง   
 ๙. ประเมินผลการปฏิบัติงานตามมาตรฐานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
๒. คณะกรรมการบริหารสถานศึกษา 
 มีหน้าที่ 
 ๑. ให้ค าปรึกษา เสนอแนะต่อผู้อ านวยการสถานศึกษาในการบริหารจัดการศึกษาและกิจกรรมทั้ งปวง
ของโรงเรียน 
 ๒. ร่วมมือ ควบคุม ดูแล ช่วยเหลือการบริหารงานทุก ๆ ด้านให้สอดคล้องกับแผนงาน  ลักษณะงาน 
วัตถุประสงค์ และเป้าหมายต่อการเรียนการสอนและการจัดกิจกรรมการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพและ
คุณภาพ 
 ๓. สนับสนุนให้มีการปรับปรุงอาคารสถานที่เพ่ือให้พร้อมในการใช้งาน บ ารุงด้านต่าง ๆ  เพ่ือสร้าง
บรรยากาศตลอดจนสิ่งแวดล้อมภายในโรงเรียนให้เหมาะสม 
 ๔. ช่วยเร่งรัด พัฒนาโรงเรียนสู่เกณฑ์มาตรฐานคุณภาพ 
 ๕. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่เห็นสมควรและเหมาะสม 



๖๓ 
 

 รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา                                          ส านักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑   
 

 ประกอบด้วย 
        ๑. นายกิ่งศักดิ์  สารสม                 ครู คศ.๓ ประธานกรรมการ 
 ๒. นางลาวัลย์  อุระศิลป์        ครู คศ.๒ กรรมการ 
 ๓. นางวรรณา  พุฒละ ครู คศ.๒ กรรมการ 
 ๔. นางสาวนภสร  คุณประเสริฐ   พนักงานราชการ กรรมการ 
 ๕. นายวิโรจน ์ ผาสุข ครูธุรการ กรรมการ 
 ๖. นางสาวกาญจนา  ซาติ้ว          ครูผู้ช่วย          กรรมการและเลขานุการ 
๓. หัวหน้าฝ่าย 
 ๓.๑  หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป         นายกิ่งศักดิ์  สารสม                 ครู คศ.๓ 
 มีหน้าที ่ บริหารงานในฝ่ายบริหารทั่วไป ก ากับติดตาม ดูแลการบริหารงานตามหน้าที่ความรับผิดชอบ 
ให้เป็นไปตามแผนงานและนโยบายของโรงเรียน รายงานผลการปฏิบัติงาน และงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย 
 ๓.๒  หัวหน้าฝ่ายบริหารวิชาการ               นางลาวัลย์  อุระศิลป์        ครู คศ.๒ 
 มีหน้าที ่บริหารงานในฝ่ายบริหารวิชาการ ก ากับติดตาม ดูแลการบริหารงานตามหน้าที่ความรับผิดชอบ
ให้เป็นไปตามแผนงานและนโยบายของโรงเรียน รายงานผลการปฏิบัติงานและงานอ่ืน ๆ ที่ได้รับมอบหมาย 
 ๓.๓  หัวหน้าฝ่ายบริหารงบประมาณ       นางวรรณา  พุฒละ ครู คศ.๒ 
 มีหน้าที่ บริหารงานในฝ่ายบริหารงบประมาณ ก ากับติดตาม ดูแลการบริหารงานตามหน้าที่ความ
รับผิดชอบให้เป็นไปตามแผนงานและนโยบายของโรงเรียน  รายงานผลการปฏิบัติงานและงานอ่ืน ๆ ที่ได้รับ
มอบหมาย 
 ๓.๔  หัวหน้าฝ่ายบริหารบุคคล           นางสาวนภสร  คุณประเสริฐ   พนักงานราชการ 
 มีหน้าที ่  บริหารงานในฝ่ายบริหารบุคคล ก ากับติดตาม ดูแลการบริหารงานตามหน้าที่ความรับผิดชอบ
ให้เป็นไปตามแผนงานและนโยบายของโรงเรียน รายงานผลการปฏิบัติงานและงานอ่ืน ๆ ที่ได้รับมอบหมาย 
 ๔. ฝ่ายบริหารงานวิชาการ 
 ๔.๑  งานพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 
 มีหน้าที่ 
 ๑. ศึกษาวิเคราะห์หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พ.ศ. ๒๕๖๒ ตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พ.ศ.๒๕๖๐ 
และหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. ๒๕๕๑ (ฉบับปรับปรุง ๒๕๖๐)  ข้อมูลสารสนเทศเกี่ยวกับสภาพ
ปัญหาและความต้องการของสังคม ชุมชนและท้องถิ่น 
 ๒. วิเคราะห์สภาพแวดล้อม และประเมินสถานภาพสถานศึกษาเพ่ือก าหนดวิสัยทัศน์  ภารกิจ เป้าหมาย 
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ โดยการมีส่วนร่วมของทุกฝ่าย ทั้งคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 ๓. จัดท าโครงสร้างหลักสูตรและสาระต่าง ๆ ที่ก าหนดให้มีในหลักสูตรสถานศึกษาที่สอดคล้องกับ
วิสัยทัศน์ เป้าหมายและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ โดยพยายามบูรณาการเนื้อหาสาระทั้งในกลุ่มสาระการ
เรียนรู้เดียวกันและระหว่างกลุ่มสาระการเรียนรู้ตามความเหมาะสม 
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 ๔. น าหลักสูตรไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน และบริหารจัดการการใช้หลักสูตรให้เหมาะสม 
 ๕. นิเทศการใช้หลักสูตร 
 ๖. ติดตามและประเมินผลการใช้หลักสูตร 
 ๗. ปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรตามความเหมาะสม 
 ประกอบด้วย 
 ๑. นางธราภรณ์  จิตรสม          ผู้อ านวยการสถานศึกษา ประธานกรรมการ 
  ๒. นางลาวัลย์  อุระศิลป์        ครู คศ.๒ รองประธานกรรมการ 
        ๓. นายกิ่งศักดิ์  สารสม                 ครู คศ.๓ กรรมการ 
 ๔. นางวรรณา  พุฒละ ครู คศ.๒ กรรมการ 
 ๕. นางสาวนภสร  คุณประเสริฐ   พนักงานราชการ กรรมการ 
 ๖. นางสาวกาญจนา  ซาติ้ว          ครูผู้ช่วย          กรรมการและเลขานุการ 
 ๗. นายวิโรจน ์ ผาสุข ครูธุรการ กรรมการและ
ผู้ช่วยเลขานุการ 
 ๔.๒ งานหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ 
 มีหน้าที่  ควบคุม ติดตาม ประสานการปฏิบัติงานของครูในกลุ่มสาระการเรียนรู้ จัดครูเข้าสอนแทน  
จัดตารางสอน ติดตามการวัดผลประเมินของกลุ่มสาระการเรียนรู้  
 ประกอบด้วย 
  ๔.๒.๑ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์   
        นางลาวลัย์  อุระศิลป์        ครู คศ.๒  
  ๔.๒.๒ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
   นางสาวนภสร  คุณประเสริฐ   พนักงานราชการ 
  ๔.๒.๓ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
         นางสาวกาญจนา  ซาติ้ว         ครูผู้ชว่ย           
  ๔.๒.๔ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
   นางสาวนภสร  คุณประเสริฐ    พนักงานราชการ 
  ๔.๒.๕ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี       
                  นายกิ่งศักดิ์  สารสม            ครู คศ.๓  
  ๔.๒.๖ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 
                 นายกิ่งศักดิ์  สารสม            ครู คศ.๓  
  ๔.๒.๗ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
          นางสาวกาญจนา  ซาติ้ว         ครูผู้ชว่ย      
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  ๔.๒.๘ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ     
           นางลาวัลย์  อุระศิลป์            ครู คศ.๒  
  ๔.๒.๙ หัวหน้ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
           นายกิ่งศักดิ์  สารสม             ครู คศ.๓ 
 ๔.๓  งานพัฒนากระบวนการเรียนรู้           
 มีหน้าที่  จัดวางระบบด าเนินการด้านการเรียนการสอน ติดตามดูแลการปฏิบัติงานของครู  ส่งเสริมให้ครู
จัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ และโครงสร้างแผนจัดการเรียนรู้ ตรวจแผนการจัดการเรียนรู้ ปพ.๕ จัดให้มีการ
นิเทศการเรียนการสอนแก่ครูในกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่าง ๆ ติดตามการเข้าสอนของครู พัฒนาและส่งเสริม 
ความก้าวหน้าทางวิชาการแก่ครู 
 ประกอบด้วย 
 ๑. นางธราภรณ์  จิตรสม          ผู้อ านวยการสถานศึกษา ประธานกรรมการ 
  ๒. นายกิ่งศักดิ์  สารสม                 ครู คศ.๓ กรรมการ 
        ๓. นางลาวลัย์  อุระศิลป์        ครู คศ.๒ กรรมการ 
 ๔. นางวรรณา  พุฒละ ครู คศ.๒ กรรมการ 
 ๕. นางสาวนภสร  คุณประเสริฐ   พนักงานราชการ กรรมการ 
 ๖. นายวิโรจน ์ ผาสุข ครูธุรการ กรรมการและเลขานุการ 
 ๗. นางสาวกาญจนา  ซาติ้ว          ครูผู้ช่วย          กรรมการและ
ผู้ช่วยเลขานุการ 
 ๔.๔  งานวัดผล ประเมินผลและเทียบโอนผลการเรียน      
 มีหน้าที่  ก าหนดระเบียบ แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการวัดผลและประเมินผลของสถานศึกษา  ส่งเสริมให้ครู
จัดท าแผนการวัดผลและประเมินผลแต่ละรายวิชา พัฒนาเครื่องมือวัดและประเมินผลให้ได้มาตรฐาน ก าหนด
ปฏิทินและตารางสอบในการสอบวัดผลกลางปี/ปลายปี จัดให้มีการเทียบโอนความรู้ ทักษะ ประสบการณ์ และ
ผลการเรียนจากสถานศึกษาอ่ืน สถานประกอบการและอ่ืน ๆ ตามแนวทางที่สถานศึกษาก าหนด  รายงาน
ข้อมูลผลการทดสอบ NT , O-NET และผลการทดสอบระดับสถานศึกษาให้ผู้เกี่ยวข้องได้รับทราบ รายงาน
ข้อมูลผลการเรียนทางระบบ SCHOOLMIS และทางช่องทางอ่ืน ๆ ตามที่หน่วยงานต้นสังกัดก าหนด 
 ประกอบด้วย 
 ๑. นางลาวัลย์  อุระศิลป์        ครู คศ.๒ ประธานกรรมการ 
 ๒. นางสาวนภสร  คุณประเสริฐ   พนักงานราชการ กรรมการ 
 ๓. นายวิโรจน ์ ผาสุข ครูธุรการ กรรมการ 
 ๔. นางสาวกาญจนา  ซาติ้ว          ครูผู้ช่วย          กรรมการและเลขานุการ 
 
 



๖๖ 
 

 รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา                                          ส านักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑   
 

  ๔.๕ งานทะเบียนนักเรียน       
 มีหน้าที่  จัดท าทะเบียนนักเรียน และเอกสารหลักฐานทางการศึกษา จัดหาและจัดพิมพ์เอกสาร  
หลักฐานทางการศึกษาท่ีสถานศึกษาก าหนด 
 ประกอบด้วย 
 ๑. นางลาวัลย์  อุระศิลป์        ครู คศ.๒ ประธานกรรมการ 
 ๒. นางสาวนภสร  คุณประเสริฐ   พนักงานราชการ กรรมการ 
 ๓. นายวิโรจน ์ ผาสุข ครูธุรการ กรรมการ 
 ๔. นางสาวกาญจนา  ซาติ้ว          ครูผู้ช่วย          กรรมการและเลขานุการ 
 ๔.๖  งานวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา      
 มีหน้าที่  ส่งเสริมให้ครูด าเนินการจัดท าวิจัยในชั้นเรียนเพื่อพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้ในแต่ละกลุ่มสาระ 
การเรียนรู้   
 ประกอบด้วย 
 ๑. นางธราภรณ์  จิตรสม          ผู้อ านวยการสถานศึกษา ประธานกรรมการ 
  ๒. นายกิ่งศักดิ์  สารสม                 ครู คศ.๓ กรรมการ 
        ๓. นางลาวลัย์  อุระศิลป์        ครู คศ.๒ กรรมการ 
 ๔. นางวรรณา  พุฒละ ครู คศ.๒ กรรมการ 
 ๕. นางสาวนภสร  คุณประเสริฐ   พนักงานราชการ กรรมการ 
 ๖. นายวิโรจน ์ ผาสุข ครูธุรการ กรรมการ 
 ๗. นางสาวกาญจนา  ซาติ้ว          ครูผู้ช่วย          กรรมการและเลขานุการ 
 ๔.๗  งานพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา           
 มีหน้าที่  ส่งเสริมให้ครูจัดท า ผลิตและพัฒนาสื่อและนวัตกรรมการเรียนการสอน จัดหาสื่อและ
เทคโนโลยีเพ่ือใช้ในการเรียนการสอน จัดท าบัญชีสื่อการเรียนการสอน เก็บรวบรวมผลงานของครู ประเมินผล 
การพัฒนาสื่อและเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา 
 
 ประกอบด้วย 
 ๑. นางธราภรณ์  จิตรสม          ผู้อ านวยการสถานศึกษา ประธานกรรมการ 
  ๒. นายกิ่งศักดิ์  สารสม                 ครู คศ.๓ กรรมการ 
        ๓. นางลาวลัย์  อุระศิลป์        ครู คศ.๒ กรรมการ 
 ๔. นางวรรณา  พุฒละ ครู คศ.๒ กรรมการ 
 ๕. นางสาวนภสร  คุณประเสริฐ   พนักงานราชการ กรรมการ 
 ๖. นายวิโรจน ์ ผาสุข ครูธุรการ กรรมการ 
 ๗. นางสาวกาญจนา  ซาติ้ว          ครูผู้ช่วย          กรรมการและเลขานุการ 



๖๗ 
 

 รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา                                          ส านักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑   
 

 ๔.๘  งานพัฒนาแหล่งเรียนรู้                   
 มีหน้าที่  ส ารวจและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ จัดท าเอกสารเผยแพร่แหล่งเรียนรู้ ส่งเสริมให้มีการใช้แหล่ง 
เรียนรู้ทั้งในและนอกโรงเรียนโดยครอบคลุมภูมิปัญญาท้องถิ่น   
 ประกอบด้วย 
 ๑. นายกิ่งศักดิ์  สารสม                 ครู คศ.๓                     ประธานกรรมการ 
 ๒. นางวรรณา  พุฒละ ครู คศ.๒ กรรมการ (อนุบาล) 
 ๓. นางสาวนภสร  คุณประเสริฐ   พนักงานราชการ กรรมการ (ป.๑ – ๓) 
 ๔. นางลาวัลย์  อุระศิลป์        ครู คศ.๒ กรรมการ (ป.๔ – ๖)  
 ๕. นางสาวกาญจนา  ซาติ้ว          ครูผู้ช่วย          กรรมการ (ม.๑ – ๓) 
 ๘. นายวิโรจน ์ ผาสุข ครูธุรการ กรรมการและเลขานุการ 
 ๔.๙  งานห้องสมุดและรักการอ่าน                   
 มีหน้าที่  ด าเนินงานห้องสมุด จัดหาหนังสือ วารสาร และสิ่งตีพิมพ์เพื่อเป็นการส่งเสริมการเรียน
การสอน บริการยืม-คืนหนังสือ จัดท าสถิติการใช้บริการห้องสมุด ซ่อมแซมหนังสือที่ช ารุด พัฒนาห้องสมุดให้
เป็นห้องสมุดมีชีวิต และจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านในรูปแบบต่าง ๆ  
 ประกอบด้วย 
 ๑. นางลาวัลย์  อุระศิลป์        ครู คศ.๒ ประธานกรรมการ 
 ๒. นางสาวนภสร  คุณประเสริฐ   พนักงานราชการ กรรมการ 
 ๓. นายวิโรจน ์ ผาสุข ครูธุรการ กรรมการ 
 ๔. นางสาวกาญจนา  ซาติ้ว          ครูผู้ช่วย          กรรมการและเลขานุการ 
 ๔.๑๐ งานนิเทศการศึกษา              
 มีหน้าที่  นิเทศการจัดการเรียนการสอนของคณะครูในสถานศึกษา ส่งเสริมให้ครูน าผลการนิเทศไป  
พัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 
 ประกอบด้วย 
 ๑. นางธราภรณ์  จิตรสม        ผู้อ านวยการสถานศึกษา        ประธานกรรมการ 
 ๑. นางลาวัลย์  อุระศิลป์        ครู คศ.๒ กรรมการ 
 ๒. นางสาวนภสร  คุณประเสริฐ   พนักงานราชการ กรรมการ 
 ๓. นางสาวกาญจนา  ซาติ้ว          ครูผู้ช่วย          กรรมการและเลขานุการ 
  ๔.๑๑ งานแนะแนวการศึกษา   
 มีหน้าที่  จัดระบบการแนะแนวทางวิชาการและวิชาชีพภายในสถานศึกษาโดยเชื่อมโยงกับระบบดูแล
และช่วยเหลือนักเรียนและกระบวนการเรียนการสอน บริการให้ค าปรึกษาแก่นักเรียน  รวบรวมสถิติเกี่ยวกับ
การแนะแนว ตลอดจนอ านวยความสะดวกแก่สถานศึกษาหรือสถาบันที่มาแนะแนวการศึกษาต่อหรือประกอบ 
อาชีพให้กับนักเรียน 



๖๘ 
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 ประกอบด้วย 
 ๑. นางลาวัลย์  อุระศิลป์        ครู คศ.๒ ประธานกรรมการ 
 ๒. นางสาวนภสร  คุณประเสริฐ   พนักงานราชการ กรรมการ 
 ๓. นายวิโรจน ์ ผาสุข ครูธุรการ กรรมการ 
 ๔. นางสาวกาญจนา  ซาติ้ว          ครูผู้ช่วย          กรรมการและเลขานุการ 
 ๔.๑๒  งานพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา       
  มีหน้าที่    
 ๑. ก าหนดเกณฑ์การประเมิน เป้าหมาย ความส าเร็จของสถานศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาและตัว
บ่งชี้ของสมศ. 
 ๒. วางแผนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามระบบการประกันคุณภาพสถานศึกษา ให้บรรลุผลตาม
เป้าหมายความส าเร็จชองสถานศึกษา 

 ๓. แต่งตั้งผู้รับผิดชอบตามมาตรฐานและตัวบ่งชี้ 
 ๔. ด าเนินการพัฒนาสถานศึกษาตามแผน ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลคุณภาพภายในเพ่ือพัฒนา
อย่างต่อเนื่อง 

 ๕. ประสานความร่วมมือกับสถานศึกษาและหน่วยงานอ่ืนในการปรับปรุงและพัฒนาระบบประกัน
คุณภาพภายใน   
 ๖. ประสานงานกับเขตพ้ืนที่การศึกษาเพ่ือประเมินสถานศึกษาตามระบบประกันคุณภาพภายในเขต
พ้ืนที่การศึกษา 

 ๗. ประสานงานกับ สมศ. ในการประเมินสถานศึกษาเพ่ือเป็นฐานในการพัฒนาอย่างเป็นระบบและ
ต่อเนื่อง 

 ๘. จัดท าเอกสารรายงานการประเมินเองทุกปีการศึกษา เพ่ือรายงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและสมศ. 
 ๙. งานอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการประกันคุณภาพการศึกษา 

 ประกอบด้วย 

 งานประกันคุณภาพการศึกษาระดับปฐมวัย 
 ๑. นางธราภรณ์  จิตรสม            ผู้อ านวยการสถานศึกษา    ประธานกรรมการ 
 ๒. นางวรรณา  พุฒละ ครู คศ.๒                     กรรมการ 
 ๓. นางสาวนภสร คุณประเสริฐ พนักงานราชการ กรรมการ 
 ๔. นายวิโรจน ์ ผาสุข      ครูธุรการ กรรมการและเลขานุการ 
 งานประกันคุณภาพการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพผู้เรียน 
 มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ 
 มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 



๖๙ 
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 ประกอบด้วย 
 ๑. นางธราภรณ์  จิตรสม          ผู้อ านวยการสถานศึกษา ประธานกรรมการ 
  ๒. นายกิ่งศักดิ์  สารสม                 ครู คศ.๓ กรรมการ 
        ๓. นางลาวลัย์  อุระศิลป์        ครู คศ.๒ กรรมการ 
 ๔. นางสาวนภสร  คุณประเสริฐ   พนักงานราชการ กรรมการ 
 ๕. นายวิโรจน ์ ผาสุข ครูธุรการ กรรมการ 
 ๖. นางสาวกาญจนา  ซาติ้ว          ครูผู้ช่วย          กรรมการและเลขานุการ 
 ๔.๑๓ งานส่งเสริมความรู้ด้านวิชาการแก่ชุมชน             
 มีหน้าที่  ให้บริการความรู้และการสืบค้นข้อมูลด้านวิชาการแก่ชุมชน จัดกิจกรรมส่งเสริมความรู้ด้าน
วิชาการ ประสานความร่วมมือและอ านวยความสะดวกกับหน่วยงานต่าง ๆ ที่จัดกิจกรรมส่งเสริมความรู้แก่  
ชุมชน 
 ประกอบด้วย 
 ๑. นางธราภรณ์  จิตรสม          ผู้อ านวยการสถานศึกษา ประธานกรรมการ 
  ๒. นายกิ่งศักดิ์  สารสม                 ครู คศ.๓ กรรมการ 
        ๓. นางลาวลัย์  อุระศิลป์        ครู คศ.๒ กรรมการ 
 ๔. นางวรรณา  พุฒละ ครู คศ.๒ กรรมการ 
 ๕. นางสาวนภสร  คุณประเสริฐ   พนักงานราชการ กรรมการ 
 ๖. นายวิโรจน ์ ผาสุข ครูธุรการ กรรมการ 
 ๗. นางสาวกาญจนา  ซาติ้ว          ครูผู้ช่วย          กรรมการและเลขานุการ 
 
 ๔.๑๔  งานประสานความร่วมมือในการพัฒนาวิชาการกับสถานศึกษาอ่ืน           
 มีหน้าที ่ ประสานความร่วมมือกับสถานศึกษาอ่ืนในการพัฒนาวิชาการของสถานศึกษา  แสวงหาความ
ร่วมมือและสร้างเครือข่ายในการพัฒนางานวิชาการ 
 ประกอบด้วย 
 ๑. นางลาวัลย์  อุระศิลป์        ครู คศ.๒ ประธานกรรมการ 
 ๒. นางสาวนภสร  คุณประเสริฐ   พนักงานราชการ กรรมการ 
 ๓. นายวิโรจน ์ ผาสุข ครูธุรการ กรรมการ 
 ๔. นางสาวกาญจนา  ซาติ้ว          ครูผู้ช่วย          กรรมการและเลขานุการ 
 ๔.๑๕  งานส่งเสริมและสนับสนุนงานวิชาการแก่บุคคล ครอบครัว องค์กร หน่วยงาน และสถาบัน
อ่ืนที่จัดการศึกษา     
 มีหน้าที่  ประสานความร่วมมือ ส่งเสริม และสนับสนุนงานวิชาการแก่บุคคล ครอบครัว  องค์กร 
หน่วยงาน และสถาบันอ่ืนที่จัดการศึกษา     
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 ประกอบด้วย 
 ๑. นางลาวัลย์  อุระศิลป์        ครู คศ.๒ ประธานกรรมการ 
 ๒. นางสาวนภสร  คุณประเสริฐ   พนักงานราชการ กรรมการ 
 ๓. นายวิโรจน ์ ผาสุข ครูธุรการ กรรมการ 
 ๔. นางสาวกาญจนา  ซาติ้ว          ครูผู้ช่วย          กรรมการและเลขานุการ 
 ๔.๑๖ งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน        
  ๔.๑๖.๑  ผู้บังคับบัญชาลูกเสือส ารอง  ชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๑-๓ 
 มีหน้าที่  จัดท าแผนการสอนกิจกรรมลูกเสือส ารอง ด าเนินการจัดกิจกรรมลูกเสือรองและประเมินผล
การเข้าร่วมกิจกรรมของนักเรียน  
ประกอบด้วย 
 ๑. นาวรรณา  พุฒละ ครู คศ.๒ ประธานกรรมการ                                 
 ๒. นางสาวนภสร  คุณประเสริฐ   พนักงานราชการ กรรมการ 
 ๓. นายวิโรจน ์ ผาสุข      ครูธุรการ       กรรมการและเลขานุการ 
  ๔.๑๖.๒  ผู้บังคับบัญชาลูกเสือสามัญ – เนตรนารี ชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๔-๖  และ ชั้นมัธยมศึกษาปี
ที ่๑-๓ 
 มีหน้าที่  จัดท าแผนการสอนกิจกรรมลูกเสือสามัญ – เนตรนารี ด าเนินการจัดกิจกรรมลูกเสือสามัญ – 
เนตรนารี และประเมินผลการเข้าร่วมกิจกรรมของนักเรียน  

ประกอบด้วย 
๑. นายกิ่งศักดิ์  สารสม ครู คศ.๓ ประธานกรรมการ 

 ๒. นางลาวัลย์  อุระศิลป์        ครู คศ.๒ กรรมการ 
 ๓. นางสาวนภสร  คุณประเสริฐ   พนักงานราชการ กรรมการ 
 ๔. นายวิโรจน ์ ผาสุข ครูธุรการ กรรมการ 
 ๕. นางสาวกาญจนา  ซาติ้ว          ครูผู้ช่วย          กรรมการและเลขานุการ 
  ๔.๑๖.๓  ครูผู้รับผิดชอบชุมนุม 
 มีหน้าที่  จัดกิจกรรมส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาผู้เรียนอย่างหลากหลายให้สอดคล้องกับชุมนุมที่
รับผิดชอบ และประเมินผลการเข้าร่วมกิจกรรมของนักเรียน ประกอบด้วย 
  ชุมนุมเศรษฐกิจพอเพียง 
  ๑. นางวรรณา  พุฒละ ครู คศ.๒ 
  ๒. นายสุระศักดิ์   บัวทอง นักการภารโรง 
  ชุมนุมกีฬา 
  ๑. นายกิ่งศักดิ์  สารสม ครู คศ.๓ 
  ๒. นางสาวนภสร  คุณประเสริฐ พนักงานราชการ 
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  ชุมนุมห้องสมุด 
  ๑. นางลาวัลย์  อุระศิลป์  ครู คศ.๒ 
  ๒. นางสาวกาญจนา  ซาติ้ว       ครูผู้ช่วย 
  ชุมนุมดนตรี - นาฎศิลป์ 
  ๑. นางสาวนภสร  คุณประเสริฐ พนักงานราชการ 
  ๒. นายวิโรจน ์ ผาสุข ครูธุรการ 
๕.ฝ่ายบริหารงานงบประมาณ 
 ๕.๑ งานจัดท าและเสนอของบประมาณ     
 การจัดท าแผน 
 มีหน้าที่ 
 ๑. วิเคราะห์และพัฒนานโยบายทางการศึกษา 
 ๒. จัดท าแผนกลยุทธ์หรือแผนพัฒนาการศึกษา 
 ๓. วิเคราะห์ความเหมาะสมของการเสนอของบประมาณ 
 ๔. จัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีของโรงเรียน 
 ๕. จัดท าปฏิทินการปฏิบัติงานของโรงเรียน 
 ประกอบด้วย 
 ๑. นางธราภรณ์  จิตรสม          ผู้อ านวยการสถานศึกษา ประธานกรรมการ 
  ๒. นายกิ่งศักดิ์  สารสม                 ครู คศ.๓ รองประธานกรรมการ  
        ๓. นางลาวลัย์  อุระศิลป์        ครู คศ.๒ กรรมการ 
 ๔. นางวรรณา  พุฒละ ครู คศ.๒ กรรมการ 
 ๕. นางสาวนภสร  คุณประเสริฐ   พนักงานราชการ กรรมการ 
 ๖. นางสาวกาญจนา  ซาติ้ว          ครูผู้ช่วย          กรรมการและเลขานุการ 
 ๗. นายวิโรจน ์ ผาสุข ครูธุรการ กรรมการและ
ผู้ช่วยเลขานุการ 
  การรายงานข้อมูลเพื่อเสนอของบประมาณ 
 มีหน้าที่ 
 ๑. รายงานข้อมูล DMC (ข้อมูล ๑๗ กรกฎาคม) 
  ๒. รายงานข้อมูลนักเรียนยากจน  คัดกรองนักเรียนยากจน (CCT) นักเรียนยากจนพิเศษ 
 ๓. รายงานข้อมูลให้หน่วยงานที่เก่ียวข้องเพ่ือเสนอของบประมาณ 
 ๔. รายงานข้อมูลที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ 
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 ประกอบด้วย 
 ๑. นายกิ่งศักดิ์  สารสม              ครู คศ.๓                 ประธานกรรมการ 
                       (ข้อมูลDMC/ของบประมาณ/EGP) 
 ๒. นางลาวัลย์  อุระศิลป์ครู         คศ.๒                กรรมการ 
                       (ข้อมูลDMC/นักเรียนยากจน/ยากจนพิเศษ/ 
                    รายงานข้อมูลที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้) 
 ๓. นางสาวกาญจนา  ซาติ้ว         ครูผู้ช่วย                 กรรมการ 
                       (ของบประมาณ/EGP/) 
 ๔. นายวิโรจน์  ผาสุข                ครูธุรการ               กรรมการ 
                       (ข้อมูลDMC/ของบประมาณ/EGP) 
 
 ๕.๒ งานจัดสรรงบประมาณ  
 มีหน้าที่ 
 ๑. วิเคราะห์กิจกรรมตามภารกิจงานที่ด าเนินการตามโครงสร้างสายงาน และตามแผนงาน   โครงการ
ของสถานศึกษา 
 ๒. ก าหนดงบประมาณ ทรัพยากรแต่ละงาน / โครงการให้เป็นไปตามกรอบวงเงินงบประมาณที่ได้รับ 
 ๓. จัดท ารายละเอียดแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ และน าเสนอขอความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 ๔. จัดท าแผนการใช้งบประมาณ เสนอแผนการใช้งบประมาณวงเงินรวม เพ่ือขออนุมัติเงินประจ างวด 
 ประกอบด้วย 
 ๑. นางธราภรณ์  จิตรสม          ผู้อ านวยการสถานศึกษา ประธานกรรมการ 
  ๒. นายกิ่งศักดิ์  สารสม                 ครู คศ.๓ กรรมการ  
        ๓. นางลาวลัย์  อุระศิลป์        ครู คศ.๒ กรรมการ 
 ๔. นางวรรณา  พุฒละ ครู คศ.๒ กรรมการ 
 ๕. นางสาวนภสร  คุณประเสริฐ   พนักงานราชการ กรรมการ 
 ๖. นางสาวกาญจนา  ซาติ้ว          ครูผู้ช่วย          กรรมการ 
 ๗. นายวิโรจน ์ ผาสุข ครูธุรการ กรรมการและเลขานุการ 
 ๕.๓ งานตรวจสอบ  ติดตาม  ประเมินผล และรายงานผลการใช้เงินและผลการด าเนินงาน  
    มีหน้าที่ 
 ๑. จัดท าแผนการตรวจสอบและรายงานผลการด าเนินการตรวจสอบต่อคณะกรรมการสถานศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน 
 ๒. รายงานข้อมูลการใช้งบประมาณ ผลการด าเนินงานของสถานศึกษาต่อเขตพ้ืนที่การศึกษา 



๗๓ 
 

 รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา                                          ส านักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑   
 

 ๓. รายงานการควบคุมภายในตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการก าหนดมาตรฐาน 
การควบคุมภายใน พ.ศ.๒๕๔๔ 
 ประกอบด้วย 
 ๑. นางธราภรณ์  จิตรสม          ผู้อ านวยการสถานศึกษา ประธานกรรมการ 
  ๒. นายกิ่งศักดิ์  สารสม                 ครู คศ.๓ กรรมการ  
        ๓. นางลาวลัย์  อุระศิลป์        ครู คศ.๒ กรรมการ 
 ๔. นางวรรณา  พุฒละ ครู คศ.๒ กรรมการ 
 ๕. นางสาวนภสร  คุณประเสริฐ   พนักงานราชการ กรรมการ 
 ๖. นางสาวกาญจนา  ซาติ้ว          ครูผู้ช่วย          กรรมการ 
 ๗. นายวิโรจน ์ ผาสุข ครูธุรการ กรรมการและเลขานุการ 
 ๕.๔  งานระดมทรัพยากรและการลงทุนเพื่อการศึกษา   
     มีหน้าที่ 
  ๑. ประชาสัมพันธ์ให้หน่วยงานภายในสถานศึกษา และสถานศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษาทราบรายการ
สินทรัพย์ของสถานศึกษาเพ่ือใช้ทรัพยากรร่วมกัน 
 ๒. วางระบบการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพร่วมกับบุคคลและหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน 
 ๓. สนับสนุนให้บุคลากรและสถานศึกษาร่วมกันใช้ทรัพยากรในชุมชนให้เกิดประโยชน์ต่อกระบวนการ
จัดการเรียนการสอนของสถานศึกษา 
 ๔. ศึกษา วิเคราะห์กิจกรรมและภารกิจงาน/โครงการ  ตามกรอบงบประมาณและแผนปฏิบัติการ
ประจ าปีที่มีความจ าเป็นต้องใช้วงเงินเพ่ิมเติมจากงบประมาณท่ีได้วางไว้ เพ่ือจัดล าดับความส าคัญของกิจกรรม
ให้เป็นไปตามความเร่งด่วนและช่วงเวลา 
 ๕. จัดท าแผนระดมทรัพยากรทางการศึกษาและทุนการศึกษา โดยก าหนดวิธีการ แหล่งสนับสนุน 
เป้าหมาย เวลาด าเนินงาน และผู้รับผิดชอบ 
 ๖. เสนอแผนการระดมทรัพยากรทางการศึกษา และทุนการศึกษาต่อคณะกรรมการสถานศึกษาขั้น
พ้ืนฐานเพื่อขอความเห็นชอบและด าเนินการในรูปคณะกรรมการ 
 ๗. เก็บรักษาเงินและเบิกจ่ายให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติการประจ าปีที่ต้องใช้วงเงินเพ่ิมเติม หรือให้
เป็นไปตามระเบียบของทุนการศึกษาและระเบียบว่าด้วยเงินนอกงบประมาณทั้งตามวัตถุประสงค์ และไม่
ก าหนดวัตถุประสงค์ 
 ๘. ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และรายงานการด าเนินงาน 
 ประกอบด้วย 
 ๑. นางธราภรณ์  จิตรสม          ผู้อ านวยการสถานศึกษา ประธานกรรมการ 
  ๒. นายกิ่งศักดิ์  สารสม                 ครู คศ.๓ กรรมการ  
        ๓. นางลาวลัย์  อุระศิลป์        ครู คศ.๒ กรรมการ 
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 ๔. นางวรรณา  พุฒละ ครู คศ.๒ กรรมการ 
 ๕. นางสาวนภสร  คุณประเสริฐ   พนักงานราชการ กรรมการ 
 ๖. นางสาวกาญจนา  ซาติ้ว          ครูผู้ช่วย          กรรมการ 
 ๗. นายวิโรจน ์ ผาสุข ครูธุรการ กรรมการและเลขานุการ 
 ๕.๕  งานบริหารการเงิน 
 มีหน้าที่  เบิกเงินจากคลัง รับเงิน เก็บรักษาเงิน จ่ายเงินให้เป็นไปตามระเบียบที่กระทรวงการคลัง  
ก าหนด และงานอ่ืน ๆ ที่ได้รับมอบหมาย 
 ประกอบด้วย 
 ๑. นางธราภรณ์  จิตรสม   ผู้อ านวยการสถานศึกษา หัวหน้าเจ้าหน้าที่การเงิน 
 ๒. นางวรรณา  พุฒละ ครู คศ.๒                 เจ้าหน้าที่การเงิน 
 ๓. นางสาวนภสร  คุณประเสริฐ พนักงานราชการ กรรมการ 
 ๔. นางสาวกาญจนา  ซาติ้ว ครูผู้ช่วย ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การเงิน 
 ๕.๖ งานบริหารบัญชี  ได้แก่    
 มีหน้าที่  ตั้งยอดบัญชีระหว่างปี บันทึกบัญชีประจ าวัน สรุปรายการบันทึกบัญชีประจ าวัน ปรับปรุง
บัญชีทุกสิ้นปีงบประมาณ ตรวจสอบเงินสด-ฝากให้ตรงบัญชี จัดท ารายงานประจ าวัน  รายงานประจ าเดือน
และประจ าปี รายงานข้อมูลตามระบบรายงาน ผลการบริหารงบประมาณรายจ่ายประจ าปี (e-budget) ให้ 
ถูกต้อง 
 ประกอบด้วย 
 ๑. นางวรรณา  พุฒละ ครู คศ.๒                 ประธานกรรมการ 
 ๒. นางสาวนภสร  คุณประเสริฐ พนักงานราชการ กรรมการ 
 ๓. นางสาวกาญจนา  ซาติ้ว ครูผู้ช่วย กรรมการเลขานุการ 
 ๕.๗  งานบริหารพัสดุและสินทรัพย์  
 มีหน้าที่  จัดซื้อ จัดจ้าง ตรวจสอบพัสดุ ครุภัณฑ์ ปรับปรุง ซ่อมบ ารุงให้ใช้งานได้อยู่เสมอ  เพ่ือให้  
เกิดผลดีแก่ทางราชการ  ตลอดจนรายงานข้อมูลครุภัณฑ์ ในระบบ M-Obec และงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย      
 ประกอบด้วย 
 ๑. นางธราภรณ์  จิตรสม   ผู้อ านวยการสถานศึกษา หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ 
 ๒. นายกิ่งศักดิ์  สารสม ครู คศ.๓                           เจ้าหน้าที่พัสดุ 
 ๓. นางสาวกาญจนา ซาติ้ว ครูผู้ช่วย ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่พัสดุ 
๖.ฝ่ายบริหารงานบุคคล 
 ๖.๑ งานวางแผนอัตราก าลังและก าหนดต าแหน่ง  
 มีหน้าที่  วิเคราะห์และวางแผนอัตราก าลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาของสถานศึกษา 
ก าหนดต าแหน่ง การขอเลื่อนต าแหน่งบุคลากรทางการศึกษาและวิทยฐานะข้าราชการครู  ตลอดจนรายงาน  
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ข้อมูลบุคลากรในระบบบบริหารงานบุคคล P-Obec และปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่ได้รับมอบหมาย 
 ประกอบด้วย   
      ๑. นางสาวนภสร  คุณประเสริฐ พนักงานราชการ                 ประธานกรรมการ 
 ๒. นางสาวกาญจนา ซาติ้ว ครูผู้ช่วย กรรมการ 
 ๓. นายวิโรจน์  ผาสุข ครูธุรการ กรรมการและเลขานุการ 
 ๖.๒ งานสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง  
 มีหน้าที ่ สรรหาและบรรจุแต่งตั้ง การจ้างลูกจ้างประจ าและลูกจ้างชั่วคราว การแต่งตั้ง  การบรรจุเข้า 
รับราชการ การรักษาการแทนและการรักษาการในต าแหน่ง และปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่ได้รับมอบหมาย 
 ประกอบด้วย   
      ๑. นางสาวนภสร  คุณประเสริฐ พนักงานราชการ                 ประธานกรรมการ 
 ๒. นางสาวกาญจนา ซาติ้ว ครูผู้ช่วย กรรมการ 
 ๓. นายสุระศักดิ์  บัวทอง นักการภารโรง กรรมการ 
 ๔. นายวิโรจน์  ผาสุข ครูธุรการ กรรมการและเลขานุการ 
 ๖.๓ งานเสริมสร้างประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ  
 มีหน้าที่  วางแผนและด าเนินการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา งานทะเบียนประวัติ 
งานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ การขอมีบัตรประจ าตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ จัดเก็บเกียรติบัตร/ผลงานดีเด่นของครูและ 
บุคลากรทางการศึกษา รวมทั้งปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่ได้รับมอบหมาย 
 ประกอบด้วย  
 ๑. นางธราภรณ์  จิตรสม            ผู้อ านวยการสถานศึกษา        ประธานกรรมการ 
 ๒. นายกิ่งศักดิ์  สารสม            ครู คศ.๓                     กรรมการ 
      ๓. นางสาวนภสร  คุณประเสริฐ พนักงานราชการ                 กรรมการ 
 ๔. นางสาวกาญจนา ซาติ้ว ครูผู้ช่วย กรรมการ 
 ๕. นายวิโรจน์  ผาสุข ครูธุรการ กรรมการและเลขานุการ 
 ๖.๔  งานวินัยและรักษาวินัย       
 มีหน้าที ่ แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงตามท่ีมีผู้มาร้องเรียน ด าเนินการลงโทษ จัดกิจกรรม 
ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรให้รักษาวินัย 
 ประกอบด้วย 
 ๑. นางธราภรณ์  จิตรสม            ผู้อ านวยการสถานศึกษา        ประธานกรรมการ 
 ๒. นายกิ่งศักดิ์  สารสม            ครู คศ.๓                     กรรมการ 
      ๓. นางสาวนภสร  คุณประเสริฐ พนักงานราชการ                 กรรมการ 
 ๔. นางสาวกาญจนา ซาติ้ว ครูผู้ช่วย กรรมการ 
 ๕. นายวิโรจน์  ผาสุข ครูธุรการ กรรมการและเลขานุการ 
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 ๖.๕ งานลงเวลา ย้าย ศึกษาต่อและออกจากราชการ   
 มีหน้าที ่ จัดท าบัญชีลงเวลาปฏิบัติราชการ จัดท าค าสั่งไปราชการ การย้าย โอน การศึกษาต่อและการ 
ออกจากราชการ 
 ประกอบด้วย  
      ๑. นางสาวนภสร  คุณประเสริฐ พนักงานราชการ                 ประธานกรรมการ 
 ๒. นางสาวกาญจนา ซาต้ิว ครูผู้ช่วย กรรมการ 
 ๓. นายวิโรจน์  ผาสุข ครูธุรการ กรรมการและเลขานุการ 
 ๖.๖  งานเวรรักษาความปลอดภัยสถานที่ราชการ     
 มีหน้าที่  จัดเวรรักษาความปลอดภัยสถานที่ราชการ เพ่ือให้การปฏิบัติหน้าที่เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
ปลอดภัย  ติดตามการปฏิบัติหน้าที่ของเวรรักษาความปลอดภัยสถานที่ราชการ การบันทึกการปฏิบัติงาน  
รายงานผู้บริหารอย่างต่อเนื่องเป็นประจ าทุกวัน 
 ประกอบด้วย  
      ๑. นางสาวนภสร  คุณประเสริฐ พนักงานราชการ                 ประธานกรรมการ 
 ๒. นางสาวกาญจนา ซาติ้ว ครูผู้ช่วย กรรมการ 
 ๓. นายวิโรจน์  ผาสุข ครูธุรการ กรรมการและเลขานุการ 
๗.ฝ่ายบริหารงานทั่วไป 
 ๗.๑  งานสารบรรณ   
 มีหน้าที่  รับ - ส่ง  โต้ตอบหนังสือราชการทั้งภายในและภายนอกให้ทันเวลา จัดเก็บและขออนุญาต
ท าลายหนังสือราชการ รายงานข้อมูลระบบสารสนเทศเพื่อบริหารจัดการศึกษา (EMIS) รายงานข้อมูล 
สารสนเทศให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ และปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
 ประกอบด้วย 
      ๑. นางสาวนภสร  คุณประเสริฐ พนักงานราชการ                 ประธานกรรมการ 
 ๒. นางสาวกาญจนา ซาติ้ว ครูผู้ช่วย กรรมการ 
 ๓. นายวิโรจน์  ผาสุข ครูธุรการ กรรมการและเลขานุการ 
 ๗.๒  งานเลขานุการคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  
 มีหน้าที ่ จัดพิมพ์ระเบียบวาระการประชุม บันทึกการประชุมของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
และปฏิบัติงานอ่ืน ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย  
 ประกอบด้วย 
 ๑. นางธราภรณ์  จิตรสม   ผู้อ านวยการสถานศึกษา ประธานกรรมการ 
 ๒. นางวรรณา  พุฒละ    ครู คศ.๒                กรรมการ 
 ๓. นางสาวนภสร  คุณประเสริฐ พนักงานราชการ กรรมการ  
 ๔. นายวิโรจน์  ผาสุข ครูธุรการ กรรมการและเลขานุการ 
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 ๗.๓  งานเทคโนโลยีสารสนเทศ     
 มีหน้าที่  วิเคราะห์ปัญหาและความต้องการของโรงเรียน เพ่ือพัฒนาระบบเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ 
สรุปข้อมูลสารสนเทศของโรงเรียน ผลงานดีเด่น และกิจกรรมของโรงเรียนสรุปเป็นรูปเล่มเพ่ือใช้เป็นข้อมูลใน
การพัฒนาโรงเรียน ดูแล ปรับปรุงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให้พร้อมใช้งาน ตลอดจนรายงานระบบจัดเก็บ  
ข้อมูลสารสนเทศและติดตามด้านเทคโนโลยี (OBECict) และปฏิบัติงานอ่ืน ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย  
 ประกอบด้วย 
 ๑. นายกิ่งศักดิ์  สารสม           ครู คศ.๓           ประธานกรรมการ 
 ๒. นางสาวนภสร  คุณประเสริฐ พนักงานราชการ กรรมการ 
 ๓. นางสาวกาญจนา ซาติ้ว ครูผู้ช่วย กรรมการ 
 ๔. นายวิโรจน์  ผาสุข ครูธุรการ กรรมการและเลขานุการ 
 ๗.๔  งานอาคารสถานที่และสภาพแวดล้อม 
 มีหน้าที่  บริหารอาคารสถานที่ จัดท าป้ายประชาสัมพันธ์ ซ่อมบ ารุง ดูแลรักษาอาคารสถานที่ให้ใช้งาน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ จัดสภาพแวดล้อมในบริเวณโรงเรียนให้เอื้อต่อการเรียนรู้  ตลอดจนรายงานข้อมูล         
ระบบจัดเก็บข้อมูลสิ่งก่อสร้าง( B-Obec) และปฏิบัติงานอ่ืนที่ได้รับมอบหมาย   
 ประกอบด้วย 
 ๑. นายกิ่งศักดิ์  สารสม                 ครู คศ.๓ ประธานกรรมการ  
        ๒. นางลาวลัย์  อุระศิลป์        ครู คศ.๒ กรรมการ 
 ๓. นางวรรณา  พุฒละ ครู คศ.๒ กรรมการ 
 ๔. นางสาวนภสร  คุณประเสริฐ   พนักงานราชการ กรรมการ 
 ๕. นางสาวกาญจนา  ซาติ้ว          ครูผู้ช่วย          กรรมการ 
 ๖. นายวิโรจน ์ ผาสุข ครูธุรการ กรรมการ 
 ๗. นายสุระศักดิ์ บัวทอง นักการภารโรง กรรมการและเลขานุการ 
 ๗.๕  งานจัดท าส ามะโนผู้เรียน 
 มีหน้าที ่ จัดท าส ามะโนประชากรวัยเรียน และนักเรียนที่อายุถึงเกณฑ์เข้าเรียนการศึกษาระดับปฐมวัย 
และการศึกษาภาคบังคับ  
 ประกอบด้วย 
 ๑. นายกิ่งศักดิ์  สารสม                 ครู คศ.๓ ประธานกรรมการ  
        ๒. นางลาวลัย์  อุระศิลป์        ครู คศ.๒ กรรมการ 
 ๓. นางวรรณา  พุฒละ ครู คศ.๒ กรรมการ 
 ๔. นางสาวนภสร  คุณประเสริฐ   พนักงานราชการ กรรมการ 
 ๕. นางสาวกาญจนา  ซาติ้ว          ครูผู้ช่วย          กรรมการ 
 ๖. นายวิโรจน ์ ผาสุข ครูธุรการ กรรมการ 
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 ๗. นายสุระศักดิ์ บัวทอง นักการภารโรง กรรมการและเลขานุการ 
 ๗.๖ งานรับนักเรียน  
 มีหน้าที ่ ประชาสัมพันธ์เรื่องการรับนักเรียน รับสมัครนักเรียนที่เข้าเรียนใหม่ในแต่ละปีการศึกษา  
รายงานการรับนักเรียน (Admission) ตามห้วงเวลาที่ก าหนด และปฏิบัติงานอ่ืนที่ได้รับมอบหมาย   
 ประกอบด้วย 
 ๑. นายกิ่งศักดิ์  สารสม                 ครู คศ.๓ ประธานกรรมการ  
        ๒. นางลาวลัย์  อุระศิลป์        ครู คศ.๒ กรรมการ 
 ๓. นางวรรณา  พุฒละ ครู คศ.๒ กรรมการ 
 ๔. นางสาวนภสร  คุณประเสริฐ   พนักงานราชการ กรรมการ 
 ๕. นางสาวกาญจนา  ซาติ้ว          ครูผู้ช่วย          กรรมการ 
 ๖. นายวิโรจน ์ ผาสุข ครูธุรการ กรรมการ 
 ๗. นายสุระศักดิ์ บัวทอง นักการภารโรง กรรมการและเลขานุการ 
 ๗.๗  งานปกครองและกิจการนักเรียน 
 มีหน้าที่  ด าเนินการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน  ส่งเสริม พัฒนาความประพฤติและระเบียบวินัยของ
นักเรียน  รายงานข้อมูลในระบบดูแลและติดตามการใช้สารเสพติดในสถานศึกษา (CATAS System) ยกย่อง
ให้ก าลังใจแก่นักเรียนที่ประพฤติดี และหาแนวทางในการปรับปรุงความประพฤติของนักเรียน เป็นผู้
ประสานงานและให้ความช่วยเหลือนักเรียนในการด าเนินกิจกรรมประชาธิปไตยในโรงเรียนและงานสภา
นักเรียน  
 ประกอบด้วย 
 ระบบดูแลและช่วยเหลือนักเรียน 
 ๑. นางธราภรณ์ จิตรสม  ผู้อ านวยการสถานศึกษา  ประธานกรรมการ 
 ๒. นายกิ่งศักดิ์  สารสม                 ครู คศ.๓ ประธานกรรมการ  
        ๓. นางลาวลัย์  อุระศิลป์        ครู คศ.๒ กรรมการ 
 ๔. นางวรรณา  พุฒละ ครู คศ.๒ กรรมการ 
 ๕. นางสาวนภสร  คุณประเสริฐ   พนักงานราชการ กรรมการ 
 ๖. นางสาวกาญจนา  ซาติ้ว          ครูผู้ช่วย          กรรมการ 
 ๗. นายวิโรจน ์ ผาสุข ครูธุรการ กรรมการ 
 ๘. นายสุระศักดิ์ บัวทอง นักการภารโรง กรรมการและเลขานุการ 
 ประชาธิปไตยในโรงเรียน(สภานักเรียน) 
 ๑. นายกิ่งศักดิ์  สารสม           ครู คศ.๓           ประธานกรรมการ 
 ๒. นางสาวนภสร  คุณประเสริฐ พนักงานราชการ กรรมการ 
 ๓. นางสาวกาญจนา ซาติ้ว ครูผู้ช่วย กรรมการ 
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 ๔. นายวิโรจน์  ผาสุข ครูธุรการ กรรมการและเลขานุการ 
 การยกย่องชมเชยนักเรียน 
 ๑. นางวรรณา  พุฒละ ครู คศ.๒ ประธานกรรมการ 
 ๒. นางสาวนภสร  คุณประเสริฐ พนักงานราชการ กรรมการ 
 ๓. นางสาวกาญจนา ซาติ้ว ครูผู้ช่วย กรรมการ 
 ๔. นายวิโรจน์  ผาสุข ครูธุรการ กรรมการและเลขานุการ 
 การปรับปรุงและส่งเสริมความประพฤติ 
 ๑. นางธราภรณ์ จิตรสม  ผู้อ านวยการสถานศึกษา  ประธานกรรมการ 
 ๒. นายกิ่งศักดิ์  สารสม                 ครู คศ.๓ ประธานกรรมการ  
        ๓. นางลาวลัย์  อุระศิลป์        ครู คศ.๒ กรรมการ 
 ๔. นางวรรณา  พุฒละ ครู คศ.๒ กรรมการ 
 ๕. นางสาวนภสร  คุณประเสริฐ   พนักงานราชการ กรรมการ 
 ๖. นางสาวกาญจนา  ซาติ้ว          ครูผู้ช่วย          กรรมการ 
 ๗. นายวิโรจน ์ ผาสุข ครูธุรการ กรรมการ 
 ๘. นายสุระศักดิ์ บัวทอง นักการภารโรง กรรมการและเลขานุการ 
 ๗.๘  งานประชาสัมพันธ์การศึกษา  
 มีหน้าที่  บริหารงานประชาสัมพันธ์ จัดเอกสาร วารสาร เสียงตามสาย เขียนป้ายประชาสัมพันธ์ และ
ประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่าง ๆ ของโรงเรียนในรูปแบบต่าง ๆ 
 ประกอบด้วย 
        ๑. นางลาวลัย์  อุระศิลป์        ครู คศ.๒ ประธานกรรมการ 
 ๒. นายกิ่งศักดิ์  สารสม                 ครู คศ.๓ กรรมการ  
 ๓. นางวรรณา  พุฒละ ครู คศ.๒ กรรมการ 
 ๔. นางสาวนภสร  คุณประเสริฐ   พนักงานราชการ กรรมการ 
 ๕. นางสาวกาญจนา  ซาติ้ว          ครูผู้ช่วย          กรรมการ 
 ๖. นายวิโรจน ์ ผาสุข ครูธุรการ กรรมการ 
 ๗. นายสุระศักดิ์ บัวทอง นักการภารโรง กรรมการและเลขานุการ 
 ๗.๙  งานสหกรณ์ออมทรัพย์และสหกรณ์ร้านค้าในโรงเรียน 
        สหกรณ์ออมทรัพย์  
 มีหน้าที่  ด าเนินการสมัครสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ ส่งเสริมให้นักเรียนเกิดการออมเงิน จัดท างบดุล 
ด าเนินการปันผลให้แก่สมาชิก บริหารงานอื่น ๆ ของสหกรณ์    
 ประกอบด้วย 
 ครูประจ าชั้นทุกคน 
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 สหกรณ์ร้านค้า 
 มีหน้าที่  ด าเนินการสมัครสมาชิกสหกรณ์ร้านค้า ส่งเสริมให้นักเรียนเกิดการออมเงิน จัดท างบดุล 
ด าเนินการปันผลให้แก่สมาชิก บริหารงานอื่น ๆ ของสหกรณ์    
 ประกอบด้วย 
 ๑. นางสาวกาญจนา  ซาติ้ว          ครูผู้ช่วย          ประธานกรรมการ 
 ๒. นางสาวนภสร  คุณประเสริฐ พนักงานราชการ กรรมการ 
 ๓. นายวิโรจน ์ ผาสุข ครูธุรการ กรรมการ 
 ๗.๑๐  งานอาหารกลางวันนักเรียน 
 มีหน้าที่  ด าเนินการจัดบริการอาหารกลางวันที่มีคุณภาพส าหรับนักเรียนให้เพียงพอกับความต้องการ 
ตามระบบแนะน าส ารับอาหารกลางวันส าหรับโรงเรียนแบบอัตโนมัติ  (Thai School Lunch)  จัดท าบัญชีวัสดุ
อุปกรณ์ บ ารุงรักษาอุปกรณ์ในการประกอบอาหารให้อยู่ในสภาพทีดีและปลอดภัย 
 ประกอบด้วย 
 ๑. นางวรรณา  พุฒละ ครู คศ.๒ ประธานกรรมการ 
 ๒. นางสาวนภสร  คุณประเสริฐ   พนักงานราชการ กรรมการ 
 ๓. ครูเวรประจ าวัน  กรรมการ  
 ๗.๑๑ งานอาหารกลางวันครู 
 มีหน้าที ่ มีหน้าที่จัดเตรียมอาหารกลางวันให้ครูและบุคลากรทางการศึกษา 

ประกอบด้วย  ครูเวรประจ าวัน 
 ๗.๑๒  งานอนามัย   
 มีหน้าที ่ บริหารงานอนามัย รับผิดชอบวางแผนการปฏิบัติงานด้านการส่งเสริมสุขภาพอนามัย รวบรวม
ข้อมูลด้านสุขภาพร่างกายและจิตใจของผู้เรียน ให้บริการด้านสุขภาพ การรักษาและปฐมพยาบาลเบื้องต้น 
ส่งเสริมกิจกรรมสุขภาพอนามัยและการป้องกันโรคให้แก่นักเรียนและชุมชน   
 ประกอบด้วย 
 ๑. นางวรรณา  พุฒละ ครู คศ.๒ ประธานกรรมการ 
 ๒. นางสาวนภสร  คุณประเสริฐ   พนักงานราชการ กรรมการ 
 ๓. นางสาวกาญจนา  ซาติ้ว          ครูผู้ช่วย          กรรมการ 
 ๔. นายวิโรจน ์ ผาสุข ครูธุรการ กรรมการและเลขานุการ 
 ๗.๑๓ เวรประจ าวัน 
 มีหน้าที่ 
  ๑. ดูแลเวรประจ าวันและรับ-ส่งนักเรียนเช้า-เย็น  ตั้งแต่เวลา ๐๗.๓๐ น.และหลัง ๑๖.๐๐ น. 
 ๒. ดูแลนักเรียนท าความสะอาดบริเวณเขตรับผิดชอบ 
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 ๓. จัดท าค าสั่งเวรประจ าวัน สมุดบันทึกเวรประจ าวัน สมุดบันทึกนักเรียนมาสาย โดยยึดหลักความ
เหมาะสม  
 ๔. ตรวจสอบความสะอาดเรียบร้อยทั่วไปทั้งภายในและนอกสถานศึกษา  
 ๕. จัดท าบันทึก สถิติ การขาด ลา มาสาย ของนักเรียนและเหตุการณ์ประจ าวัน และให้ความเห็นชอบ 
อนุญาตหรือไม่อนุญาตในการออกนอกสถานศึกษาของนักเรียนในแต่ละวัน 

 ๖. ตรวจตราหรือว่ากล่าวตักเตือนนักเรียนที่กระท าผิดระเบียบของสถานศึกษา และแจ้งให้ครูปรึกษา 
หรือฝ่ายปกครองหรือผู้ที่ผู้อ านวยการมอบหมายเพ่ือพิจารณาโทษต่อไป 

 ๗. มาปฏิบัติหน้าที่ครูเวรประจ าวันก่อนเวลาเริ่มต้นท าการปกติ และต้องรออยู่จนกว่านักเรียนจะกลับ
หมดหรืออย่างช้าหลังหมดเวลาเลิกเรียน ๑๐ นาท ี

 ๘. รับผิดชอบเหตุการณ์ประจ าวันให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย หากมีปัญหาให้รายงานหัวหน้าฝ่าย
กิจการนักเรียน 

 ๙. สรุปเหตุการณ์ประจ าวันลงในสมุดบันเวรประจ าวัน 

 ๑๐. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

 ประกอบด้วย 

 วันจันทร์ 
 ๑. นางลาวัลย์  อุระศิลป์ 
 ๒. นางสาวกาญจนา  ซาติ้ว 
 ๓. นายวิโรจน์  ผาสุข 
 วันอังคาร 
 ๑. นายกิ่งศักดิ์  สารสม 
 ๒. นางสาวนภสร  คุณประเสริฐ 
 วันพุธ 
 ๑. นางลาวัลย์  อุระศิลป์ 
 ๒. นายวิโรจน ์ ผาสุข  
 วันพฤหัสบดี 
 ๑. นางวรรณา  พุฒละ 
 ๒. นางสาวกาญจนา  ซาติ้ว 
 วันศุกร์ 
 ๑. นายกิ่งศักดิ์  สารสม 
 ๒. นางวรรณา  พุฒละ 
 ๓. นางสาวนภสร  คุณประเสริฐ  
 ๗.๑๔  งานตรวจเวรรักษาความปลอดภัย 
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 มีหน้าที ่ ปฏิบัติหน้าที่เวรรักษาความปลอดภัยเวลากลางวันและกลางคืน และกรณีเกิดความเสียหายแก่
ทางราชการให้รายงานผลการตรวจให้ผู้บังคับบัญชาทราบโดยทันที 
 ประกอบด้วย 
 ๑. นางธราภรณ์  จิตรสม    ผู้อ านวยการสถานศึกษา ผู้ตรวจเวรกลางวัน              
 ๒. นายสุระศักดิ์  บัวทอง นักการภารโรง ผู้ตรวจเวรกลางคืน 
 ๗.๑๕  งานประจ าชั้น 
 มีหน้าที ่ ดูแลรับผิดชอบห้องเรียนให้มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย ตกแต่งห้องเรียนให้เอ้ือต่อการเรียนรู้ 
จัดเวรประจ าวัน หัวหน้าห้อง เข้าพบนักเรียนในช่วงเวลากิจกรรมโฮมรูม และรักการอ่าน อบรมนักเรียนให้มี
ความประพฤติเรียบร้อย ปฏิบัติตามกฎระเบียบวินัยของโรงเรียน ดูแลแก้ไขความประพฤตินักเรียน ตรวจ
สุขภาพ ความสะอาดของเสื้อผ้าและร่างกาย ติดตามผลการเรียนและรายงานผู้ปกครอง/ผู้บริหาร จัดท าเอกสาร
หลักฐานที่สถานศึกษาก าหนดและงานธุรการห้องเรียน  ตลอดจนงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย 
 ประกอบด้วย 
 ๑. ชั้นอนุบาล ๑-๓    นางวรรณา  พุฒละ    ครู คศ.๒ 
 ๓. ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑  นางวรรณา  พุฒละ    ครู คศ.๒ 
               นายวิโรจน ์ ผาสุข     ครูธุรการ 
 ๔. ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒ นางสาวนภสร  คุณประเสริฐ  พนักงานราชการ 
 ๕. ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓  นางสาวนภสร  คุณประเสริฐ  พนักงานราชการ 
 ๖. ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔  นายกิ่งศักดิ์  สารสม    ครู คศ.๓ 
 ๗. ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕  นายกิ่งศักดิ์  สารสม            ครู คศ.๓ 
 ๘. ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖  นางลาวัลย์ อุระศิลป์            ครู คศ.๒ 
 ๘. ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑  นางลาวัลย์ อุระศิลป์            ครู คศ.๒ 
 ๘. ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๒  นางสาวกาญจนา  ซาติ้ว           ครูผู้ช่วย 
 ๘. ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๓ นางสาวกาญจนา  ซาติ้ว                 ครูผู้ช่วย 
 ๗.๑๖ งานรับผิดชอบห้องพิเศษต่าง ๆ  
  ๗.๑๖.๑ ห้องประกันคุณภาพการศึกษา 
  มีหน้าที ่ดูแล รักษาความสะอาด ความเรียบร้อย และปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
  ประกอบกด้วย 
   นางลาวัลย์  อุระศิลป์   ครู คศ.๒ 
  ๗.๑๖.๒ ห้องสมุด 
  มีหน้าที่ 
  ๑. ดูแล รักษาความสะอาด ความเรียบร้อย 
  ๒. ดูแลระบบสืบค้นงานห้องสมุด 



๘๓ 
 

 รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา                                          ส านักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑   
 

  ๓. ดูแลและให้ค าปรึกษาแก้ไขต่าง ๆ กับงานห้องสมุด 
  ๔. จัดกิจกกรมสังเสริมการอ่านการใช้ห้องสมุด 
  ๕. ดูแลนักเรียนที่มาใช้ห้องสมุด 
  ๖. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 
  ประกอบด้วย 
   นางลาวัลย์  อุระศิลป์   ครู คศ.๒ 
  ๗.๑๖.๓ ห้องสหกรณ์ 
  มีหน้าที่  
  ๑. ดูแลรักษาความสะอาด ความเรียบร้อย 
  ๒. ด าเนินงานบริหารสหกรณ์โรงเรียนเพ่ือให้เป็นไปตามระเบียบก าหนด 
  ๓. ตัดสินใจ และแก้ไขปัญหาการด าเนินงานสหกรณ์โรงเรียนทีอาจเกิดข้ึน 
  ๔. จัดหาสินค้าที่มีความจ าเป็นและเหมาะเพ่ือจ าหน่ายแก่สมาชิก 
  ๕. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
  ประกอบด้วย 
   ๑. นางสาวกาญจนา  ซาติ้ว  ครูผู้ช่วย 
     ๒. นายวิโรจน ์ ผาสุข    ครูธุรการ    
  ๗.๑๖.๔ ห้องประชุมเล็ก 
  มีหน้าที ่ 
  ๑. ดูแล รักษาความสะอาด ความเรียบร้อย  
  ๒. เปิด-ปิด แอร์ ไฟฟ้า หลังเลิกใช้งานห้องประชุม 
  ๓. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
  ประกอบด้วย 
   ๑. นางสาวนภสร  คุณประเสริฐ  พนักงานราชการ 
     ๒. นายวิโรจน ์ ผาสุข   ครูธุรการ    
  ๗.๑๖.๕ ห้องผู้บริหาร 
  มีหน้าที ่ดูแล รักษาความสะอาด ความเรียบร้อย และปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
   ๑. นางสาวนภสร  คุณประเสริฐ  พนักงานราชการ 
     ๒. นายวิโรจน ์ ผาสุข   ครูธุรการ    
  ๗.๑๖.๖ ห้องธุรการ 
  มีหน้าที่  
  ๑. ดูแล รักษา ความสะอาด ความเรียบร้อย 
  ๒. เปิด-ปิด ไฟฟ้า พัดลม หลังเลิกใช้งาน 



๘๔ 
 

 รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา                                          ส านักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑   
 

  ๓. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
  ประกอบด้วย 
   ๑. นางสาวนภสร  คุณประเสริฐ  พนักงานราชการ 
     ๒. นายวิโรจน ์ ผาสุก  ครูธุรการ    
  ๗.๑๖.๗ ห้องคอมพิวเตอร์ 
  มีหน้าที่ 
  ๑. ดูแล รักษา ความสะอาด ความเรียบร้อย  
  ๒. ควบคุม ดูแล รักษาและซ่อมบ ารุงคอมพิวเตอร์ ของโรงเรียนเพ่ือให้สามารถใช้งาน ได้ตลอดเวลา 
  ๓. จัดท ารายละเอียด ทะเบียนประวัติของคอมพิวเตอร์ที่ให้บริการ 
  ๔.  จัดหาคอมพิวเตอร์ที่ทันสมัย เหมาะสมกับการใช้งาน ให้กับบุคลากร นักเรียน 
  ๕. ให้ค าแนะน า ในการแก้ไขปัญหาเบื้องต้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ บุคลากร นักเรียน 

๖. รายงานผลการด าเนินงาน ปัญหาอุปสรรคในการท างานที่เก่ียวข้อง 
๗. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 

  
 ประกอบด้วย 
   ๑. นายกิ่งศักดิ์  สารสม  ครู คศ.๓ 
   ๒. นางลาวัลย์  อุระศิลป์  ครู คศ.๒ 
  ๗.๑๖.๘ ห้องวิทยาศาสตร์ 
  มีหน้าที่ 
  ๑. ดูแล รักษา ความสะอาด ความเรียบร้อย  
  ๒. ควบคุม ดูแล รักษาและซ่อมบ ารุงเครื่องมือทางวิทยาศาสตร์ ของโรงเรียนเพื่อให้สามารถใช้งาน 
ได้ตลอดเวลา 
  ๓. จัดท ารายละเอียด ทะเบียนประวัติของคอมพิวเตอร์ที่ให้บริการ 
  ๔. จัดหาเครื่องมือทางวิทยาศาสตร์ที่ทันสมัย เหมาะสมกับการใช้งาน ให้กับบุคลากร นักเรียน 
  ๕. ให้ค าแนะน า ในการแก้ไขปัญหาเบื้องต้นเกี่ยวกับเครื่องมือทางวิทยาศาสตร์ บุคลากร นักเรียน 

๖. รายงานผลการด าเนินงาน ปัญหาอุปสรรคในการท างานที่เก่ียวข้อง 
๗. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 

  ประกอบด้วย 
   นางสาวกาญจนา  ซาติ้ว  ครูผู้ช่วย 
  ๗.๑๖.๑๐ ห้องนาฏศิลป์ 
  มีหน้าที่ 
  ๑. ดูแล รักษา ความสะอาด ความเรียบร้อย  



๘๕ 
 

 รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา                                          ส านักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑   
 

  ๒. ควบคุม ดูแล รักษาและซ่อมบ ารุงเครื่องดนตรีของโรงเรียนเพื่อให้สามารถใช้งาน ได้ตลอดเวลา 
  ๓. จัดท ารายละเอียด ทะเบียนประวัติของเครื่องดนตรีที่ให้บริการ 
  ๔. จัดหาเครื่องเครื่องดนตรีที่ทันสมัย เหมาะสมกับการใช้งาน ให้กับบุคลากร นักเรียน 
  ๕. ให้ค าแนะน า ในการแก้ไขปัญหาเบื้องต้นเกี่ยวกับเครื่องเครื่องดนตรี บุคลากร นักเรียน 

๖. รายงานผลการด าเนินงาน ปัญหาอุปสรรคในการท างานที่เก่ียวข้อง 
๗. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 

  ประกอบด้วย 
   นายวิโรจน์  ผาสุข  ครูธุรการ 
  ๗.๑๖.๑๑ ห้องเก็บของ 
  มีหน้าที่ 
  ๑. ดูแล รักษา ความสะอาด ความเรียบร้อย  
  ๒. ควบคุม ดูแล รักษาและซ่อมบ ารุงอุปกรณ์ เครื่องมือต่าง ๆ ของโรงเรียนเพ่ือให้สามารถใช้งาน ได้
ตลอดเวลา 
  ประกอบด้วย 
   นายสุระศักดิ์  บัวทอง           นักการภารโรง 
  ๗.๑๖.๑๒ หอประชุมใหญ่ 
  มีหน้าที่ 
  ๑. ดูแล รักษาความสะอาด ความเรียบร้อย 
  ๒. ควบคุม ดูแล รักษาและซ่อมบ ารุงเครื่องโสตน์ทัศนูปกรณ์ ของโรงเรียนเพ่ือให้สามารถใช้งาน ได้
ตลอดเวลา 

  ๓. ด าเนินการติดตั้ง เครื่องเสียง, ไมค์ และอุปกรณ์อ่ืน ๆ ภายในโรงเรียน 

  ๔. ดูแลระบบ อุปกรณ์ เครื่องเสียงภายในโรงเรียน 

  ๕. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 

  ประกอบด้วย 
   นายสุระศักดิ์  บัวทอง           นักการภารโรง 
  ๗.๑๖.๑๓ ห้องน้ า 
  มีหน้าที่ ดูแล รักษาความสะอาด ความเรียบร้อย ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 
  ประกอบด้วย 
  นางลาวัลย์  อุระศิลป์         ครู  คศ.๒ 
  นางสาวกาญจนา  ซาติ้ว     ครูผู้ช่วย 
      
 



๘๖ 
 

 รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา                                          ส านักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑   
 

 ๗.๑๗  งานบริการสาธารณะ    
 มีหน้าที่  ให้บริการ อ านวยความสะดวกแก่นักเรียน คณะครู ชุมชนในการด าเนินกิจกรรม  เพ่ือให้การ
ด าเนินการต่าง ๆ เป็นไปด้วยความราบรื่น และปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย 
 ประกอบด้วย 
   นายวิโรจน์  ผาสุข  ครูธุรการ 
   นายสุระศักดิ์  บัวทอง           นักการภารโรง 
 ๗.๑๘  งานความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชน 
 มีหน้าที่  จัดกิจกรรมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างโรงเรียนกับชุมชนตามนโยบายของโรงเรียน ยก
ย่องเชิดชูเกียรติบุคคล สถาบัน หน่วยงานที่ให้การสนับสนุนโรงเรียน และให้ความร่วมมือในการพัฒนาชุมชน 
 ประกอบด้วย 
 ครูประจ าหมู่ ๑ 
  ๑. นายกิ่งศักดิ์  สารสม 
  ๒. นายวิโรจน ์ ผาสุข 
 ครูประจ าหมู่ ๒ 
  ๑. นางลาวัลย์  อุระศิลป์ 
  ๒. นางสาวนภสร  คุณประเสริฐ 
 ครูประจ าหมู่ ๓ 
  ๑. นางวรรณา  พุฒละ 
  ๒.  นางสาวกาญจนา  ซาติ้ว 
  
 ให้คณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายอย่างเคร่งครัดเพ่ือให้เกิดผลดีแก่ทาง
ราชการ หากมีปัญหาให้แจ้งผู้บริหารเพื่อด าเนินการแก้ไขต่อไป     
 
  สั่ง  ณ วันที่   ๑  เดือน   กรกฎาคม   พ.ศ.  ๒๕๖๓ 
         
                                                                          ลงชื่อ                     
                     (นางธราภรณ์ จิตรสม )   
          ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านค าหัวช้างโนนตุ่นป่ามะนาว 
 
 
 
 



๘๗ 
 

 รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา                                          ส านักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑   
 

ภาพกิจกรรม/เกียรติบัตร 
 

           
 

เกียรติบัตรโรงเรียน 
 

 
 



๘๘ 
 

 รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา                                          ส านักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑   
 

 
เกียรติบัตรโรงเรียน 

 

 
 



๘๙ 
 

 รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา                                          ส านักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑   
 

          
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 

          
  

 
 



๙๐ 
 

 รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา                                          ส านักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑   
 

เกียรติบัตรครู 
 

 
 

   
 

       
 
 
 
 



๙๑ 
 

 รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา                                          ส านักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑   
 

เกียรติบัตรครู 
 

   
 

  
 

   
 
 
 



๙๒ 
 

 รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา                                          ส านักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑   
 

เกียรติบัตรครู 
 

   
 

   
 

 
 
 



๙๓ 
 

 รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา                                          ส านักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑   
 

เกียรติบัตรครู 
 

  
 
 

  
 

   
 
 



๙๔ 
 

 รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา                                          ส านักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑   
 

เกียรติบัตรนักเรียน 
 

     
 

   
 

  
 
 
 
 



๙๕ 
 

 รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา                                          ส านักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑   
 

เกียรติบัตรนักเรียน 
 

 
 

นายกิ่งศักดิ์  สารสม เข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการซ่อมแซมระบบทางไกลผ่านดาวเทียม  
วันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๓ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๙๖ 
 

 รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา                                          ส านักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑   
 

นายกิ่งศักดิ์  สารสม  นางลาวัลย์  อุระศิลป์  และนางสาวกาญจนา  ซาติ้ว เข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการ 
เพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (O-NET) วันที่ ๗  พฤศจิกายน ๒๕๖๓  ณ โรงเรียนฝางวิทยายน   

 
นางสาวนภสร คุณประเสริฐ  นางวรรณา  พุฒละ และนายวิโรจน์  ผาสุข  เข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการ

พัฒนาการอ่าน การเขียน โดยใช้นวัตกรรมบันได ๖ ขั้น วันที่ ๑๔  พฤศจิกายน ๒๕๖๓ 
 

                                
ผู้บริหาร  คณะครู ไปศึกษาดูงานโรงเรียนบ้านาโคก  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเลย  เขต ๑  

วันที่  ๒๕-๒๖ กันยายน ๒๕๖๓ 
 

 



๙๗ 
 

 รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา                                          ส านักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑   
 

กิจกรรมการเรียนรู้ปฐมวัย 

กิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะ 

 
 

 
 

กิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะ 

 

 
 



๙๘ 
 

 รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา                                          ส านักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑   
 

กิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะ 

 

 
 

  
 
 

 



๙๙ 
 

 รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา                                          ส านักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑   
 

กิจกรรมสร้างสรรค์ 

  
 

 
 

  
 
 
 
 



๑๐๐ 
 

 รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา                                          ส านักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑   
 

กิจกรรมสร้างสรรค์ 
 

 
 

  
 

 
 



๑๐๑ 
 

 รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา                                          ส านักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑   
 

กิจกรรมสร้างสรรค์ 
 

  
 

 
 

  



๑๐๒ 
 

 รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา                                          ส านักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑   
 

กิจกรรมสร้างสรรค์ 
 

 
 

  
 

 



๑๐๓ 
 

 รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา                                          ส านักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑   
 

กิจกรรมเสรีเล่นตามมุม 

 

 
 

  
 



๑๐๔ 
 

 รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา                                          ส านักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑   
 

กิจกรรมเสริมประสบการณ์ 

  
 

 
 

 
 



๑๐๕ 
 

 รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา                                          ส านักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑   
 

กิจกรรมกลางแจ้ง 

 

  
 

 
 

  



๑๐๖ 
 

 รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา                                          ส านักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑   
 

รับประทานอาหารกลางวัน 

 

  
 
 

 



๑๐๗ 
 

 รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา                                          ส านักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑   
 

กิจกรรมนอนหลับพักผ่อน 

 

 
 
 

 
 



๑๐๘ 
 

 รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา                                          ส านักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑   
 

กิจกรรมเกมส์การศึกษา 

 
 

 
 

                   
 



๑๐๙ 
 

 รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา                                          ส านักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑   
 

กิจกรรมบ้านวิทยาศาสตร์น้อย 

 

 
 

 
 

 



๑๑๐ 
 

 รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา                                          ส านักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑   
 

กิจกรรมบ้านวิทยาศาสตร์น้อย 

 
 
 

 
 

 
 



๑๑๑ 
 

 รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา                                          ส านักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑   
 

กิจกรรมบ้านวิทยาศาสตร์น้อย 

 

 
 

 
 

 
 



๑๑๒ 
 

 รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา                                          ส านักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑   
 

กิจกรรมบ้านวิทยาศาสตร์น้อย 

 

 
 
 

 



๑๑๓ 
 

 รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา                                          ส านักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑   
 

ภาพกิจกรรม 
จัดกิจกรรมแห่เทียนพรรษา ถวายเทียนพรรษา ในวันเข้าพรรษา วันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๓ 

    

 

     
 



๑๑๔ 
 

 รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา                                          ส านักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑   
 

จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (พานักเรียนไปทัศนศึกษานอกสถานที่)  วันที่ ๕-๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ 

 
 

     
 

 
 

 



๑๑๕ 
 

 รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา                                          ส านักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑   
 

การรับนักเรียนหน้าโรงเรียน 

 

   
 
 

ได้รับความอนุเคราะห์จากชุด อสม.ทั้ง ๓ หมู่บ้าน ร่วมคัดกรองนักเรียน ครู ผู้ปกครอง  

ที่หน้าทางเข้าประตูโรงเรียนเพ่ือป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-๑๙ ตลอดปีการศึกษา 

 

   
 

 

 



๑๑๖ 
 

 รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา                                          ส านักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑   
 

กิจกรรมหน้าเสาธง 

 

 
 
 

  
 

 
 



๑๑๗ 
 

 รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา                                          ส านักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑   
 

 
กิจกรรมสาธิตการล้างมือ วันที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๓ 

 

 
 

กิจกรรมไหว้ครู วันที่ ๑๖ เดือน กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๓ 
 

 
 
 



๑๑๘ 
 

 รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา                                          ส านักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑   
 

 
กิจกรรมเลือกตั้งประธานนักเรียน วันที่ ๑๖ เดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ 

 

 
 
 
 

โครงการอบรมคุณธรรม วันที่ ๑๗ เดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ 

 
 
 



๑๑๙ 
 

 รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา                                          ส านักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑   
 

 
กิจกรรมสาธิตการแปรงฟันโดย รพ.สต. วันที่ ๒๔ เดือน กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๓ 

 

 
 

 
 

ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา วันที่ ๔ เดือน สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๓ 

 
 
 



๑๒๐ 
 

 รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา                                          ส านักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑   
 

 
 

ได้รับบริจาคสิ่งของและเงินสนับสนุนเพื่อเป็นค่าอาหารเลี้ยงกลุ่มจิตอาสา ชุมชน ผู้ปกครอง 
ที่มาร่วมทาสีรั้วโรงเรียน   

 

           

 
 

คณะครูท า MOU กับผู้อ านวยการโรงเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๓  
 

.  



๑๒๑ 
 

 รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา                                          ส านักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑   
 

 
 

กิจกรรมวันแม่ ปีการศึกษา ๒๕๖๓  

 
 
 

กิจกรรมกีฬาสีภายใน ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 

 
 
 
 



๑๒๒ 
 

 รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา                                          ส านักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑   
 

 
กิจกรรมกีฬากลุ่ม ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 

 
 

ร่วมแข่งขันกีฬาเปตอง ณ โรงเรียนศรีเสมาวิทยาเสริม วันที่ ๒๗-๒๙ มกราคม ๒๕๖๔ 
 

 
 
 
 



๑๒๓ 
 

 รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา                                          ส านักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑   
 

 
ผู้บริหาร  คณะครู ไปศึกษาดูงานโรงเรียนบ้านาโคก ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๑  

วันที่  ๒๕-๒๖ กันยายน ๒๕๖๓ 

                                    

 
ผู้บริหาร คณะครู นักเรียน ร่วมงานบุญกฐินบ้านโนนตุ่น วันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๓ 

               
 



๑๒๔ 
 

 รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา                                          ส านักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑   
 

ผู้บริหาร คณะครู นักเรียน ร่วมงานบุญกฐินบ้านค าหัวช้าง วันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๓   

 
 

 

ภาพกิจกรรมการรับทุนจากกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา วันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ 
 

 
 
 



๑๒๕ 
 

 รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา                                          ส านักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑   
 

ภาพกิจกรรมการแนะแนวการศึกษานักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๓ จากวิทยาลัยการจัดการขอนแก่น 
  วันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ 

 

 
ภาพกิจกรรมการแนะแนวการศึกษานักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๓ จากวิทยาลัยเกษตรมันจา 

  วันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ 
 

 
 
 



๑๒๖ 
 

 รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา                                          ส านักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑   
 

ภาพกิจกรรมประชุมกรรมการสถานศึกษา  วันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ 
 

 
ภาพกิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ณ ค่ายแก่นนคร อ.เมือง  จ.ขอนแก่น 

 วันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ 

 
 
 
 



๑๒๗ 
 

 รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา                                          ส านักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑   
 

ภาพกิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือส ารอง ณ โรงเรียนบ้านค าหัวช้างโนนตุ่นป่ามะนาว วันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ 
๒๕๖๔ 

 
 
 

ภาพกิจกรรมอบรมขยายผลการใช้โปรแกรม Google Meet และ Google Crassroom  
ณ โรงเรียนบ้านค าหัวช้างโนนตุ่นป่ามะนาว วันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ 

 
 
 



๑๒๘ 
 

 รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา                                          ส านักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑   
 

ภาพกิจกรรมแจกใบงานและนมโรงเรียนจากการปิดภาคเรียนด้วยเหตุพิเศษ วันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ 
 

 
 

ภาพกิจกรรมมอบทุนโนบูน วันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๖๔ 

 
 
 
 
 



๑๒๙ 
 

 รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา                                          ส านักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑   
 

ภาพกิจกรรมโครงการสถาศึกษาสีขาว  วันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๖๔ 
 

 
 

ภาพกิจกรรมโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ก่อนวัยเรียน  วันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๔ 
 

 
 



๑๓๐ 
 

 รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา                                          ส านักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑   
 

ภาพกิจกรรมการประกาศรับนักเรียน วันที่ ๑๒ และ ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๔ 

 
 
 

ภาพกิจกรรมการทดสอบระดับชาติ O-NET  วันที่ ๑๓-๑๔ มีนาคม ๒๕๖๔ 

 
 
 
 
 



๑๓๑ 
 

 รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา                                          ส านักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑   
 

ภาพกิจกรรมการทดสอบอ่านออกเขียนได้ ป.๒-๓  วันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๔ 

 
 
 

ภาพกิจกรรมการแนะแนวการศึกษานักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๓ จากโรงเรียนศรีเสมาวิทยาเสริม 
  วันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๔ 

 
 
 
 



๑๓๒ 
 

 รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา                                          ส านักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑   
 

ภาพกิจกรรมการแนะแนวการศึกษานักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๓  
จากวิทยาลัยเทคโนโลยีไทย เยอรมัน หนองเรือ   วันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๔ 

 
 
 
 

ภาพกิจกรรมการทดสอบ RT  วันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๔ 

 
 
 



๑๓๓ 
 

 รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา                                          ส านักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑   
 

ภาพกิจกรรมคณะครู นักเรียนงานบุญร่วมกับชุมชน วันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๔ 

 
 
 

ภาพกิจกรรมอบรมคุณธรรม วันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๔ 

 
 
 
 
 



๑๓๔ 
 

 รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา                                          ส านักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑   
 

ภาพกิจกรรมการเดินรณรงคส์่งเสริมการเลือกตั้ง วันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๔ 

 
 
 

ภาพกิจกรรมการสอบ NT ชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๓ วันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๔ 

 
 
 
 
 



๑๓๕ 
 

 รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา                                          ส านักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑   
 

ภาพกิจกรรมตลาดนัดวิชาการโลกอาชีพเพื่อการมีงานท า ณ กศน. จ.ขอนแก่น วันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๔ 

 
 
 
 

ภาพกิจกรรมมอบทุนปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน วันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๔ 

 
 
 
 



๑๓๖ 
 

 รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา                                          ส านักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑   
 

 
ภาพกิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือสามัญ ณ ค่ายแก่นนคร อ.เมือง จ.ขอนแก่น วันที่ ๒๙-๓๐ มีนาคม ๒๕๖๔ 

 
 
 

 
 
 
 
 



๑๓๗ 
 

 รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา                                          ส านักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑   
 

ภาพกิจกรรมเสียงตามสายในชุมชน 
 

 
 

 
ภาพกิจกรรมประชาสัมพันธ์ผ่านทาง Facebook 

 

              

 
 
 
 
 
 



๑๓๘ 
 

 รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา                                          ส านักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑   
 

ภาพกิจกรรมการเผยแพร่ข้อมูลผ่านทางกลุ่มไลน์ 

         
 

ภาพกิจกรรมการเผยแพร่ข้อมูลผ่านทางกลุ่มไลน์ 

   
    
 



๑๓๙ 
 

 รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา                                          ส านักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑   
 

 
 

ภาพกิจกรรมจัดท าวารสาร/แผ่นพับประชาสัมพันธ์ข่าวสารสู่ชุมชน 
 

        
 

ภาพกิจกรรมอบรมสร้างจิตส านึกรักษ์สิ่งแวดล้อม วันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๔ 
 
 

 
 
 

 
 
 



๑๔๐ 
 

 รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา                                          ส านักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑   
 

ภาพกิจกรรมพิธีมอบวุฒิบัตรและปัจฉิมนิเทศ ปีการศึกษา ๒๕๖๓  วันที่ ๖ เมษายน ๒๕๖๔ 

 
 
 

 

 
 
 

 



๑๔๑ 
 

 รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา                                          ส านักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑   
 

 

  
ความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษา 

************************************** 
 โดยที่มีประกาศใช้กฎกระทรวง  การประกันคุณภาพการศึกษา  พ.ศ.๒๕๖๓  ลงวันที่  ๑๐  เดือน 
พฤษภาคม  พ.ศ.๒๕๖๓   และประกาศส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เรื่อง แนวปฏิบัติการ
ด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  พ.ศ.๒๕๖๑  ให้สถานศึกษาจัดท ารายงาน
ผลการประเมินตนเอง (Self  Assessment  Report ) ตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  น าเสนอ
รายงานผลการประเมินตนเองต่อคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานให้เห็นชอบ และจัดส่งรายงานดังกล่าว
ต่อส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา เป็นประจ าทุกปี   
 ดังนั้นโรงเรียนบ้านค าหัวช้างโนนตุ่นป่ามะนาว  จึงได้ด าเนินการประชุมหารือคณะกรรมการสถานศึกษา
และคณะครู  ตลอดได้แนวปฏิบัติพร้อมทั้งได้ด าเนินการรวบรวมข้อมูล  ผลงาน  ซึ่งทางโรงเรียนได้ด าเนิน
กิจกรรม  ตามสาระการเรียนรู้  ตลอดจนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนทุกชั้นในรอบปีการศึกษา  การ
จัดท ารายงานประจ าปีของสถานศึกษา  ประจ าปีการศึกษา  ๒๕๖๓   คณะกรรมการสถานศึกษา ได้ให้ความ
เห็นชอบและผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ใช้รายงานตอหน่วยงานต้น
สังกัดและสาธารณชนได้ 

 
                                               นายสายหยุด     ถมมา 
                                         ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา 
                                        โรงเรียนบ้านค าหัวช้างโนนตุ่นป่ามะนาว 
                                                     ๗   เมษายน  ๒๕๖๓ 
 
                                                                           
                            
                                                       (นางธราภรณ์ จิตรสม )   
                ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านค าหัวช้างโนนตุ่นป่ามะนาว 
                                                      ๗   เมษายน  ๒๕๖๓ 
 

 
 


