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 ตอนที่  1 
ข้อมูลพื้นฐาน 

 
1. 1. 11    ข้อมูลทั่วไป   ข้อมูลทั่วไป     
 ชื่อ  สถานศึกษา โรงเรียนชุมชนบ้านโต้นศรีพิมลวิทยา  
 ที่ตั้ง   เลขที่ – หมู่ที่ 1 ต าบล บ้านโต้น 
                    อ าเภอพระยืน  จังหวัดขอนแก่น  รหัสไปรษณีย์ 40320  
            พ้ืนที่ทั้งหมด 10 ไร่ – งาน –  ตารางวา       
            โทรศัพท์  043-309560  โทรสาร 043-309560   
             website http://www.banton.ac.th 
         e-mail bantonsc@gmail.com 
 
1.1.22    ข้อมูลนักเรียนข้อมูลนักเรียน      
        1.2.1  จ านวนนักเรียน ปีการศึกษา 2556 (ข้อมูล ณ วันที่  28  กุมภาพันธ์  2557)  
ทั้งหมด 194  คน แยกเป็น    

ชั้น 
จ านวนนักเรียน 

จ านวนห้องเรียน ชาย หญิง รวม 
อนุบาล 1 2 6 2 1 
อนุบาล 2 7 8 15 1 
ประถมศึกษาปีที่ 1 14 12 26 1 
ประถมศึกษาปีที่ 2 10 10 20 1 
ประถมศึกษาปีที่ 3 12 15 27 1 
ประถมศึกษาปีที่ 4 20 10 30 1 
ประถมศึกษาปีที่ 5 22 14 36 1 
ประถมศึกษาปีที่ 6 15 19 34 1 
มัธยมศึกษาปีที่ 1 - - - - 
มัธยมศึกษาปีที่ 2 - - - - 
มัธยมศึกษาปีที่ 3 - - - - 

รวม 104 90 194 8 

 1.2.2  จ านวนนักเรียนที่มีลักษณะพิเศษ   

รายการ จ านวน (คน ) คิดเป็นร้อยละ 

1 นักเรียนที่มีความบกพร่องเรียนร่วม   33 17.01 
2 นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ    61 31.44 
3 นักเรียนปัญญาเลิศ  0 0 
4 นักเรียนที่ต้องการความช่วยเหลือ(ยากจน, ด้อยโอกาส ฯลฯ)   2 1.03 
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 1.2.3  จ านวนนักเรียนด้านอ่ืน ๆ           

รายการ จ านวน (คน ) 
คิดเป็นร้อยละของจ านวน

นักเรียนทั้งหมด 
1. นักเรียนตกซ้ าชั้น  1 0.52 
2. นักเรียนที่ขาดเรียนมากกว่า 30  วันตลอดปีการศึกษา   1 0.52 
3. นักเรียนออกกลางคัน    0 0 
4. นักเรียนที่มีความบกพร่อง 

4.1  ด้านการอ่าน 
4.2  ด้านการเขียน 

 
11 
16 

 
5.67 
8.25 

 1.2.4  นักเรียนที่มีผลงานและท าชื่อเสียงให้โรงเรียน ปีการศึกษา 2556 

ชื่อ-สกุล กิจกรรม ระดับของรางวัล 
1. เด็กชายขวัญชัย  ศรีจิวังษา 
2. เด็กชายธนวัฒน ์ แข็งแรง 
3. เด็กชายภูมินทร์  เจริญรอย 
4. เด็กชายวิศวะ  แสนบุตร 
5. เด็กชายสรายุทธ  รัตนขันแสง 

รางวัลเยาวชนดีเด่นแห่งชาติ 
จังหวัดขอนแก่น ที่สร้างชื่อเสียงด้าน
วิชาการ 

จังหวัดขอนแก่น 

1. เด็กชายขวัญชัย  ศรีจิวังษา 
2. เด็กชายธนวัฒน ์ แข็งแรง 
3. เด็กชายภูมินทร์  เจริญรอย 
4. เด็กชายวิศวะ  แสนบุตร 
5. เด็กชายสรายุทธ  รัตนขันแสง 

การประกวดสื่อการเรียนการสอน
ส่งเสริมศีลธรรม “หนังสั้น” ในงาน
ครบรอบ 100 ปีพระสังฆราช 

ชมเชย 
ระดับประเทศ 

1. เด็กชายขวัญชัย  ศรีจิวังษา 
2. เด็กชายธนวัฒน ์ แข็งแรง 
3. เด็กชายภูมินทร์  เจริญรอย 
4. เด็กชายวิศวะ  แสนบุตร 
5. เด็กชายสรายุทธ  รัตนขันแสง 

การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 เหรียญ ทอง 
ระดับภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ 

1. เด็กหญิงมนัสพร  หาระวงศ ์ การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับ
ใจความส าคัญ ป.1-ป.3 

เหรียญ เงิน 
ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 

1. เด็กหญิงวันวิสาข์  โสภาจนัทร์ การแข่งขันการท่องอาขยานท านอง
เสนาะ ป.1-ป.3 

เหรียญ ทอง 
ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 

1. เด็กชายณัฐนันท์    ผาพันธ์ 
2. เด็กชายปรีดานันท์   ผาพันธ์ 
3. เด็กหญิงภาณินี  ทองผา 

การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ 
ประเภท 1 ป.4-ป.6 

เหรียญ เงิน  
รองชนะเลิศอันดับที ่2 
ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 

1. เด็กชายขวัญชัย  ศรีจิวังษา 
2. เด็กชายธนวัฒน ์ แข็งแรง 
3. เด็กชายภูมินทร์  เจริญรอย 
4. เด็กชายวิศวะ  แสนบุตร 

การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 เหรียญ ทอง 
ชนะเลิศ 
ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 
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ชื่อ-สกุล กิจกรรม ระดับของรางวัล 
5. เด็กชายสรายุทธ  รัตนขันแสง 
1. เด็กหญิงกฤตยา  ด าหนูไทย 
2. เด็กหญิงชฎาภา  วรรณศรี 
3. เด็กหญิงณญาดา  สาแช 
4. เด็กหญิงณัชชา  สิงห์แม 
5. เด็กหญิงบุษกร  วรรณศรี 
6. เด็กหญิงพิจิตรา  ต้นโพธิ์ 
7. เด็กหญิงภัทราวดี  สุภาเรือง 
8. เด็กหญงิมัลลิกา  โม้ชา 
9. เด็กหญิงวรนุช  วงษ์หาจักร 
10. เด็กหญิงเมขลา  เทือกนา 

การประกวดสวดมนต์แปล ป.1-ป.6 เหรียญ ทอง 
ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 

1. เด็กหญิงจันทิมา  วรรยผล 
2. เด็กหญิงจุฑามาศ  ตุ่นค า 
3. เด็กหญิงฐิติมา  วิเศษมี 
4. เด็กหญิงฐิติยา  แสนบุตร 
5. เด็กหญิงดวงใจ  พลดี 
6. เด็กหญิงธนพร  บุญเจียม 
7. เด็กหญิงนภาพร  ศรีบูจันดี 
8. เด็กหญิงพิยะดา  พงษาโคตร 
9. เด็กหญิงมนต์นภา  ย่อยกลาง 
10. เด็กหญิงยุภารัตน์  ชนะบัว 
11. เด็กหญิงรัตนา  อ้นสังข์ 
12. เด็กชายวิศรุต  หนวดตีบ 
13. เด็กหญิงวิไลวรรณ  แสงสุด 
14. เด็กหญิงศิริวรรณวดี  ศรีประดู่ 
15. เด็กหญิงสุจิตรา  วิเศษม ี

การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6 เหรียญ ทอง 
รองชนะเลิศอันดับที่ 1 
ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 

1. เด็กหญิงปนัดดา  พรมพา 
2. เด็กหญิงรัชนีกร  ศรีคชไกร 

การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพล
ศึกษา ป.1-ป.6 

ได้เข้าร่วม 
ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 

1. เด็กชายภูริภัทร  จันทะศรี การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-
ป.3 

เหรียญ เงิน 
ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 

1. เด็กชายถิรวิทย์  สาภักด ี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล 
ประเภทชาย ป.1-ป.6 

เหรียญ ทองแดง 
ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 

1. เด็กหญิงพิมพ์ชนก  จอมมิ่ง การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล 
ประเภทหญิง ป.1-ป.6 

เหรียญ ทอง 
ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 

1. เด็กชายมงคล  บุญตา การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภท
ชาย ป.1-ป.6 

เหรียญ เงิน 
ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 

1. เด็กหญิงสรินยา  ชินอ้วน การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภท เหรียญ เงิน 
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ชื่อ-สกุล กิจกรรม ระดับของรางวัล 
หญิง ป.1-ป.6 ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 

1. เด็กชายฤทธิ์รงค์  พิลาอ่อน การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ 
ประเภทชาย ป.1-ป.6 

เหรียญ เงิน 
ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 

1. เด็กหญิงนิตยาพร  หมื่นตุ การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ 
ประเภทหญิง ป.1-ป.6 

เหรียญ เงิน 
ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 

1. เด็กชายทักษิณ  วิเศษมี 
2. เด็กชายวสันต์  ศรีอัดชา 
3. เด็กชายเมฆรินทร์  เอิกเกริก 

การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-
ป.6 

เหรียญ ทอง 
ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 

1. เด็กชายชาญณรงค์  ย่อยกลาง 
2. เด็กชายสุรชัย  จันทร์มี  

การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-
book) ป.4-ป.6 

เหรียญ ทอง 
รองชนะเลิศอันดับที่ 2 
ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 

1. เด็กชายนวศิลป์  อินเต็ม 
2. เด็กชายภาณุวัฒน์  ชมเชย 

การสร้าง Webpage ประเภท Web 
Editor ป.4-ป.6 

เหรียญ ทอง 
ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 

1. เด็กหญิงสรินยา  ชินอ้วน การแข่งขัน Multi Skills 
Competition ป.4-ป.6 

ได้เข้าร่วม 
ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 

1. เด็กหญิงพรธิดา  พ่ัวแพง การเล่านิทานประกอบสื่อ ปฐมวัย เหรียญ เงิน 
ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 

1. เด็กชายกฤษฎา  ชมพูนิช 
2. เด็กชายภาณุพงษ์  ศรีพาเสน 
3. เด็กชายวาริช  หนวดตีบ 

การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษ
วัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความ
บกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่ก าหนดช่วง
ชั้น 

เหรียญ เงิน 
ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 

1. เด็กชายทวีป  ศรีจิวังษา 
2. เด็กชายวันชนะ  กางบุญมา 
  

การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม 
Paint ประเภทนักเรียนที่มีความ
บกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่ก าหนดช่วง
ชั้น 

เหรียญ ทอง 
รองชนะเลิศอันดับที่ 2 
ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 
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1.1.33    ข้อมูลข้อมูลครูและครูและบุคลากร  บุคลากร    
        1.3.1  บุคลากรทั้งหมด 17  คน  แยกตามประเภท  ดังนี้ 

ประเภท 
บุคลากร 

เพศ วุฒิการศึกษา อายุเฉลี่ย ประสบการณ์ใน
ต าแหน่ง 

ชาย หญิง 
ต่ ากว่า 
ป.ตร ี

ป.ตร ี
สูงกว่า   
ป.ตร ี

น้อยกว่า     
30  ป ี

30 – 50 
มากกว่า 
50  ป ี

น้อยกว่า 
10 ปี 

10 – 
20 

 มากกว่า 
20  ป ี

ผู้อ านวยการ   1    1   1   1 
รองผู้อ านวยการ             
ข้าราชการครู  4 8  10 2 1 2 9 2 1 9 
พนักงานราชการ(ครู)            
ครูอัตราจ้าง    2  2  2   2   
พี่เลี้ยงเด็ก/
ลูกจ้าง 

 1  1  1   1   

นักการ/ ภารโรง   1  1    1  1   
รวม 6 11 1 13 3 4 3 10 6 1 10 

      1.3.2   จ านวนครูที่ได้สอนตรงตามวิชาเอก 12  คน  และคิดเป็นร้อยละ 85.71 ของครูทั้งหมด 
      1.3.3   ในรอบปีการศึกษา 2556  มีครูได้รับการพัฒนาในรูปแบบการอบรมสัมมนาในวิชาที่สอน 

           ไม่ต่ ากว่า  20  ชั่วโมง  จ านวน 14  คน  คิดเป็นร้อยละ 100 ของครูทั้งหมด 
      1.3.4  ผู้อ านวยการสถานศึกษา ชื่อ นายมีชัย   เสาหล่อน  อายุ 55 ปี 

         วุฒิการศึกษาสูงสุดปริญญาโท  ด ารงต าแหน่งผู้บริหารโรงเรียนนี้เมื่อ 29  ตุลาคม 2553 
               รวม  3  ปี  6 เดือน 

* หมายเหตุ   ครูทั้งหมด   หมายถึง  ครูปฏิบัติการสอน ท้ังที่เปน็ข้าราชการครู พนักงานราชการและครูอตัราจา้ง 

1.1.44      ข้อมูลอาคารสถานที่ข้อมูลอาคารสถานที่  

      11..4.1  อาคารเรียน 3  หลัง  แบ่งเป็น 8  ห้องเรียน  5  ห้องประกอบ (ห้องฝ่ายบริหาร/ธุรการ/อ่ืนๆ) 
 1.4.2  อาคารประกอบ/อาคารอเนกประสงค์ 5 หลัง 

1.55      ข้อมูลงบประมาณ   ข้อมูลงบประมาณ     
ปีการศึกษา  2556  (พฤษภาคม 2556 – เมษายน 2557)  

       1.5.1   รายรับ  จ านวน  1,287,780  บาท  แยกเป็น 
     1)  ได้รับจัดสรรจากภาครัฐ  รวม  1,152,780 บาท  แยกเป็น   

 หมวดเงินเดือนและค่าจ้าง 504,510  บาท  (ร้อยละ 43.76) 
 หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ  266,470 บาท  (ร้อยละ 23.12) 
 หมวดเงินอุดหนุน 381,800  บาท  (ร้อยละ 33.12)  

       2)  ได้รับการสนับสนุนจากชุมชน  องค์กรเอกชน  และอ่ืน ๆ 
 เงิน  จ านวน 15,000  บาท 
 วัสดุ  อุปกรณ์  คิดเป็นเงิน  120,000  บาท 
 แรงงานและอ่ืน ๆ  คิดเป็นเงิน  - บาท   



 

 รายงานประจ าปีที่เป็นรายงานประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 

 1.5.2   รายจ่าย  จ านวน  429,558  บาท  แยกรายจ่าย  ดังนี้ 
      1)  งานวิชาการ  จ านวน  257,735 บาท  คิดเป็นร้อยละ 60 
      2)  งานบุคลากร  จ านวน 42,956  บาท  คิดเป็นร้อยละ 10 
          3)  งานกิจการนักเรียน  จ านวน 42,956  บาท  คิดเป็นร้อยละ 10 
      4)  งานบริหารทั่วไปและอ่ืน ๆ จ านวน  85,911 บาท  คิดเป็นร้อยละ 20 
 1.5.3  ทรัพยากรที่จ าเป็น 
        1)  คอมพิวเตอร์  มีทั้งหมด 20  เครื่อง  เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตได้จ านวน 20 เครื่อง 

 ใช้เพ่ือการบริหารจัดการ 8 เครื่อง 
 ใช้เพ่ือการเรียนการสอน 12 เครื่อง 

        2)  ห้องปฏิบัติการ 
        1)  คอมพิวเตอร์  มีทั้งหมด  12  เครื่อง  เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตได้จ านวน  12  เครื่อง 

 ใช้เพ่ือการบริหารจัดการ  2  เครื่อง 
 ใช้เพ่ือการเรียนการสอน 10 เครื่อง 

        2)  ห้องปฏิบัติการ 
        มีห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์   สภาพการใช้งาน  ปรับปรุง 
            มีห้องปฏิบัติการทางภาษา      สภาพการใช้งาน ปรับปรุง  

               มีห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 1 ห้อง  สภาพการใช้งาน  พอใช้   
                มีห้องสมุด  สภาพการใช้งาน ดี 

 

1.1.66      ข้อมูลข้อมูลสภาพชุมชนโดยรวม  สภาพชุมชนโดยรวม    
        1.6.1   ระดับวุฒิการศึกษาของผู้ปกครองส่วนใหญ่  ประถมศึกษา   
         1.6.2   อาชีพหลักของผู้ปกครองส่วนใหญ่ เกษตรกรรม   

 1.6.3   ศาสนาที่ผู้ปกครองส่วนใหญ่นับถือ พุทธ 
 1.6.4   รายได้โดยเฉลี่ยของประชาชน (คนต่อปี) 40,000  บาท 

1.71.7    แหล่งเรียนรู้แหล่งเรียนรู้  ภูมปิัญญาท้องถิ่นภูมปิัญญาท้องถิ่น  

ที ่ แหล่งเรียนรู้/ ภูมิปัญญาท้องถิ่น จ านวนครั้งที่ใช้ (ปี 2556) 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 

ห้องคอมพิวเตอร์ 
สหกรณ์ร้านค้าโรงเรียน 
ห้องสมุด 
ห้องพยาบาล 
สวนอุทยานประวัติศาสตร์ 
ส านักงานเทศบาล(วัดศรีจันทร์) 
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพชุมชนต าบลบ้านโต้น 
กลุ่มแม่บ้าน 
ศูนย์ปฏิบัติธรรมสวนสมเด็จฯ 
ส านักงานประปาส่วนภูมิภาค 
อนุสาวรีย์สมเด็จพระพุฒาจารย์  (อาจ  อาสภมหาเถร) 

300 
180 
185 
30 
5 
6 
10 
2 
3 
1 
2 



 

 รายงานประจ าปีที่เป็นรายงานประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 

ที ่ แหล่งเรียนรู้/ ภูมิปัญญาท้องถิ่น จ านวนครั้งที่ใช้ (ปี 2556) 
12 โรงงานทอเสื่อ 2 

  

1.1.88    ผลการประเมินคุณภาพภายนอกผลการประเมินคุณภาพภายนอกจาก  สมจาก  สมศศ..  
 1.8.1  ได้รับการประเมินคุณภาพภายนอกจาก สมศ. ครั้งสุดท้าย  รอบ 3 เมื่อวันที่ 6-8  เดือน  
กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2555  บริษัท/ห้างหุ้นส่วน  ที่เข้าประเมินชื่อ หจก. มิตรประเมิน ผู้เข้าประเมิน จ านวน  2  
คน ปรากฏผลดังนี้   (ผลการประเมินอย่างไม่เป็นทางการ) 
ระดับปฐมวัย 
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน : ระดับการศึกษาปฐมวัย 

ชื่อตัวบ่งชี้ 
น้ าหนัก
คะแนน 

คะแนน
ที่ได้ 

ระดับ
คุณภาพ 

มาตรฐานที่ 1 มาตรฐานที่ว่าด้วยผลการจัดการศึกษา    
กลุ่มตัวบ่งชี้พ้ืนฐาน    
ตัวบ่งชี้ที่ 1 เด็กมีพัฒนาการด้านร่างกายสมวัย 5 5 ดีมาก 
ตัวบ่งชี้ที่ 2 เด็กมีพัฒนาการด้านอารมณ์และจิตใจสมวัย 5 4 ดี 
ตัวบ่งชี้ที่ 3  เด็กมีพัฒนาการด้านสังคมสมวัย 5 4 ดี 
ตัวบ่งชี้ที่ 4 เด็กมีพัฒนาการด้านสติปัญญาสมวัย 10 8 ดี 
ตัวบ่งชี้ที่ 5 เด็กมีความพร้อมศึกษาต่อในขั้นต่อไป 10 8 ดี 
กลุ่มตัวบ่งชี้อัตลักษณ์    
ตัวบ่งชี้ที่ 6 ผลการพัฒนาให้บรรลุตามปรัชญา ปณิธาน/วิสัยทัศน์ พันธกิจ 
และวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งสถานศึกษา 

2.50 2 ดี 

ตัวบ่งชี้ที่ 10 ผลการพัฒนาตามจุดเน้นและจุดเด่นที่ส่งผลสะท้อนเป็น
เอกลักษณ์ของสถานศึกษา 

2.50 2 ดี 

กลุ่มตัวบ่งชี้มาตรฐานการส่งเสริม    
ตัวบ่งชี้ที่ 11 ผลการด าเนินงานโครงการพิเศษเพ่ือส่งเสริมบทบาทของ
สถานศึกษา 

2.50 2.50 ดีมาก 

มาตรฐานที่ 2 มาตรฐานที่ว่าด้วยการบริหารจัดการศึกษา    
กลุ่มตัวบ่งชี้พื้นฐาน    
ตัวบ่งชี้ที่ 7 ประสิทธิภาพของการบริหารจัดการและการพัฒนาสถานศึกษา 15 14 ดีมาก 
กลุ่มตัวบ่งชี้มาตรฐานการส่งเสริม    
ตัวบ่งชี้ที่ 12 ผลการส่งเสริมพัฒนาสถานศึกษาเพ่ือยกระดับมาตรฐาน รักษา
มาตรฐานและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศท่ีสอดคล้องกับแนวทางการปฏิรูป
การศึกษา 

2.50 2.50 ดีมาก 

มาตรฐานที่ 3 มาตรฐานที่ว่าด้วยการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็น
ส าคัญ 

   

กลุ่มตัวบ่งชี้พ้ืนฐาน    
ตัวบ่งชี้ที่ 6 ประสิทธิผลการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่เน้นเด็กเป็นส าคัญ 35 27 ดี 
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ชื่อตัวบ่งชี้ 
น้ าหนัก
คะแนน 

คะแนน
ที่ได้ 

ระดับ
คุณภาพ 

มาตรฐานที่ 4 มาตรฐานที่ว่าด้วยการประกันคุณภาพภายใน    
กลุ่มตัวบ่งชี้พ้ืนฐาน    
ตัวบ่งชี้ที่ 8 ประสิทธิผลของระบบการประกันคุณภาพภายใน 5 4.82 ดีมาก 

รวมคะแนนทั้งหมด 100 83.82 ดี 
 
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน:ประถมศึกษาและมัธยมศึกษา 

ชื่อตัวบ่งชี้ 
น้ าหนัก
คะแนน 

คะแนน
ที่ได้ 

ระดับ
คุณภาพ 

มาตรฐานที่ 1 มาตรฐานที่ว่าด้วยผลการจัดการศึกษา    
กลุ่มตัวบ่งชี้พื้นฐาน    
ตัวบ่งชี้ที่ 1 ผู้เรียนมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี 10 8.13 ดี 
ตัวบ่งชี้ที่ 2 ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ 10 7.85 ดี 
ตัวบ่งชี้ที่ 3  ผู้เรียนมีความใฝ่รู้ และเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง 10 8.33 ดี 
ตัวบ่งชี้ที่ 4 ผู้เรียนคิดเป็น ท าเป็น 10 8.75 ดี 
ตัวบ่งชี้ที่ 5 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน 20 18.67 ดีมาก 
กลุ่มตัวบ่งชี้อัตลักษณ์    
ตัวบ่งชี้ที่ 6 ผลการพัฒนาให้บรรลุตามปรัชญา ปณิธาน พันธกิจ และ
วัตถุประสงค์ของการจัดตั้งสถานศึกษา 

5 4 ดี 

ตัวบ่งชี้ที่ 10 ผลการพัฒนาตามจุดเน้นและจุดเด่นที่ส่งผลสะท้อนเป็น
เอกลักษณ์ของสถานศึกษา 

5 4 ดี 

กลุ่มตัวบ่งชี้มาตรฐานการส่งเสริม    
ตัวบ่งชี้ที่ 11 ผลการด าเนินงานโครงการพิเศษเพ่ือส่งเสริมบทบาทของ
สถานศึกษา 

5 5 ดีมาก 

มาตรฐานที่ 2 มาตรฐานที่ว่าด้วยการบริหารจัดการศึกษา    
กลุ่มตัวบ่งชี้พ้ืนฐาน    
ตัวบ่งชี้ที่ 7 ประสิทธิภาพของการบริหารจัดการและการพัฒนาสถานศึกษา 5 4.30 ดี 
กลุ่มตัวบ่งชี้มาตรฐานการส่งเสริม    
ตัวบ่งชี้ที่ 12 ผลการส่งเสริมพัฒนาสถานศึกษาเพ่ือยกระดับมาตรฐาน รักษา
มาตรฐานและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศท่ีสอดคล้องกับแนวทางการปฏิรูป
การศึกษา 

5 5 ดีมาก 

มาตรฐานที่ 3 มาตรฐานที่ว่าด้วยการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียน
เป็นส าคัญ 

   

กลุ่มตัวบ่งชี้พื้นฐาน    
ตัวบ่งชี้ที่ 6 ประสิทธิผลการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่เน้นเด็กเป็นส าคัญ 10 8 ดี 
มาตรฐานที่ 4 มาตรฐานที่ว่าด้วยการประกันคุณภาพภายใน    
กลุ่มตัวบ่งชี้พื้นฐาน    



 

 รายงานประจ าปีที่เป็นรายงานประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 

ชื่อตัวบ่งชี้ 
น้ าหนัก
คะแนน 

คะแนน
ที่ได้ 

ระดับ
คุณภาพ 

ตัวบ่งชี้ที่ 8 พัฒนาการของการประกันคุณภาพภายในโดยสถานศึกษาและ
ต้นสังกัด 

5 4.83 ดีมาก 

ผลรวมคะแนนทั้งหมด 100 86.86 ดี 
 

 1.8.2  ข้อเสนอแนะจากการประเมินภายนอก และการน าผลไปพัฒนาคุณภาพ ปีการศึกษา 2556 

ข้อเสนอแนะจาก สมศ. โครงการ/กิจกรรมที่จัดท ารองรับในปีการศึกษา 2556 
ระดับปฐมวัย 
ด้านผลการจัดการศึกษาปฐมวัย 
    1. สถานศึกษาควรจัดหาสื่อธรรมชาติ สื่อของจริง เช่น 
ผัก ผลไม้ เครื่องดนตรีง่ายๆ สื่อท่ีจัดท าขึ้นเอง เช่น แผนภูมิ 
หุ่นมือ หุ่นกระบอก ฯลฯ ของเล่น เช่นตุ๊กตา หุ่นยนต์ 
บล็อกต่างๆ ตัวต่อ ฯลฯ ให้เด็กไดเ้ล่นอิสระตามจินตนาการ 
    2. ครูควรจัดกิจกรรมกลุม่ใหญ ่สลับกลุม่ย่อย ในการจดั
กิจกรรมทุกครั้ง เปลี่ยนสมาชิกกลุม่ ผู้น ากลุม่ทุกครั้ง เพื่อ
เป็นการฝึกเด็กให้เรียนรู้การเป็นผูน้ าและผู้ตามทีด่ี 
    3. สถานศึกษาควรฝึกให้เด็กทุกคนปฏิบัติกิจกรรมสวด
มนต์ไหว้พระทุกวัน และจัดอบรมเพื่อปลุกฝั่งคุณธรรม 
จริยธรรมแก่ผูเ้รียน โดยครูหรือผูท้รงคุณวุฒิทางศาสนา 
อยา่งน้อยสัปดาหล์ะ 1 ครั้ง โดยจดัท าอย่างต่อเนื่องตลอดปี
การศึกษา นอกจากน้ันควรจดักิจกรรมเพิม่เตมิ เพื่อส่งเสริม
คุณธรรม จรยิธรรม ให้เกิดแก่เด็ก เช่น การสวดท านอง
สรภญัญะ การสาธิตประกวดมารยาทไทย การปฏิบัติศาสน
พิธีตามวัยของเด็ก การเล่านิทานธรรมะ เป็นต้น กิจกรรม
ดังกล่าวสามรถท าได้ทั้งระดับปฐมวัยและระดับ
ประถมศึกษา โดยครูพิจารณาจัดตามความเหมาะสมกับวัย
ของเด็ก 
    4.  สถานศึกษาควรก าหนดแผนงาน/โครงการในการ
พัฒนาเด็กแตล่ะด้านใหส้อดคล้องกับวุฒิภาวะ/ความ
ต้องการ/ธรรมชาติของเด็กโดยเฉพาะ ด าเนินการพัฒนาเด็ก 
ตามระบบครบวงจรคุณภาพมีการนิเทศติดตามอย่าง
สม่ าเสมอ 
    5.  ครูประจ าชั้นคนใหม่ ควรเอาใจใส่เด็กที่ไม่ผ่านเกณฑ์
เป็นพิเศษ และควรให้เด็กร่วมห้องเรียนมสี่วนช่วยเหลือ 
สนับสนุน ส่งเสรมิให้ก าลังใจ เด็กจะได้พัฒนาการที่ดีขึ้น
ภายในไม่ช้า 
    6.  การส่งเสริมและปลูกฝังด้านคุณธรรม จรยิธรรมให้แก่
เด็ก หากจะใช้วิธีการอบรมและวิธีปฏิบัติที่ซ้ าซากจะท าให้
เด็กเบื่อ เพราะเห็นว่าเป็นสิ่งที่ไมน่่าสนใจ เพื่อให้เด็กเกดิ
การซึมซาบค่านิยมทางคณุธรรม จริยธรรม ควรเลือกใช้
กิจกรรมที่หลากหลายพอเหมาะกบัวัยเด็กและก าหนด

- โครงการเด็กมีพัฒนาการด้านร่างกาย  
- โครงการเด็กมีพัฒนาการด้านอารมณ์ และจิตใจ  
- โครงการเด็กมีพัฒนาการด้านสังคม  
- โครงการเด็กมีพัฒนาการด้านสติปญัญา  
- โครงการครูปฏิบตัิงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมี

ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล  
- โครงการผู้บริหารปฏิบตัิงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมี

ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล  
- โครงการแนวทางการจดัการศึกษา  
- โครงการสถานศึกษามีการประกันคุณภาพภายใน

สถานศึกษาตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง  
- โครงการสถานศึกษามีการส่งเสรมิ สนับสนุน ให้

สถานศึกษาเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้  
- โครงการพัฒนาสถานศึกษาให้บรรลุเป้าหมายตามปรัชญา 

วิสัยทัศน์ และจุดเน้นการจัดการศกึษาปฐมวัย  
- โครงการการพัฒนาสถานศึกษาตามนโยบายและแนว

ทางการปฏิรูปการศึกษาเพื่อยกระดับคุณภาพให้สูงขึ้น  
- โครงการคาราวานเสรมิสร้างเด็ก 
- โครงการบ้านวิทยาศาสตร์น้อย 
- ส่งเสริมสุขภาพกีฬาและนันทนาการ    
- ส่งเสริมคณุธรรม จริยธรรมและคณุลักษณะที่พึงประสงค์    
- อ่านเขียนทุกวันสร้างสรรค์ปัญญา  
- เพิ่มประสิทธิภาพการเรยีนการสอน 
- เพิ่มประสิทธิภาพการเรยีนรู ้
- ส่งเสริมการเรียนรู้แบบโครงงานสานสู่ฝันความเป็นมือ

อาชีพ 
- เพิ่มประสิทธิภาพครูสู่มืออาชีพ 
- เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการสู่ความเป็นเลิศ 
- เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการแบบมสี่วนร่วม 
- พัฒนาหลักสตูรกระบวนการเรียนรู้ 
- พัฒนาสภาพแวดล้อม 
- พัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 
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ระยะเวลาที่เหมาะสม เช่น ให้ร้องเพลง ประเภทสร้างสรรค์
คุณธรรม ท่องค ากลอนสอนใจ ท่องอาขยาน อาจจะให้เด็ก
ได้แสดงท่าทางประกอบง่ายๆ การจัดสภาพแวดล้อมใน
สถานศึกษาให้มีบรรยากาศเหมาะสมแก่การปลูกฝัง
เสรมิสร้างคุณธรรม จริยธรรม จัดนิทรรศการแผ่นป้าย
คุณธรรม เป็นต้น 
 
2.ด้านการบริหารจัดการการศึกษา 
    1.  สถานศึกษาควรจัดส่งเสริมให้คณะกรรมการ
สถานศึกษามารับแต่งตั้งใหม่เพิม่เติม ไดเ้ข้าใจและตระหนัก
ถึงบทบาทหน้าท่ีให้ชัดเจน เพื่อให้เกิดความมั่นใจในการ
ก ากับ สนับสนุน และส่งเสรมิกิจการของสถานศึกษา อาจ
ร่วมมือกับโรงเรียนในศูนย์เครือข่าย ร่วมกันอบรมสัมมนา 
จัดทัศนศึกษาหรือดูงานนอกสถานท่ี 
    2. สถานศึกษาควรเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร สรุปสาระที่
น่าสนใจ มอบให้เด็กน าไปให้ผูป้กครองอ่าน จะได้ทราบ
ความเคลื่อนไหวการพัฒนาโรงเรียน และพฤติกรรมเกีย่วกับ
เด็ก เป็นการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ความรู้ขา่วสารแก่
ผู้ปกครองด้วย โดยจดัท าเป็นเอกสาร แผ่นพับ เป็นลักษณะ
จุลสารภาคเรยีนละ 1- 2 ครั้ง ตามแต่ศักยภาพของ
สถานศึกษา และเป็นการน าเสนอผลงานเด็กให้ผู้ปกครอง
รับทราบและชื่นชมด้วย 
3. ด้านการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ   
       ครูควรน าผลประเมินไปใช่พัฒนาเด็กและพัฒนาแนว
ทางการจัดประสบการณ์การเรียนรู้และเปิดโอกาสให้
ผู้ปกครองมสี่วนร่วมในการวางแผนน าผลประเมินไปพัฒนา
เด็ก 
4.  ด้านการประกันคุณภาพภายใน 
     สถานศึกษาควรพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ความเข้าใจ
และสามารถด าเนินการประกันคณุภาพได้รูปแบบท่ีควรใช้
ในสถานศึกษาคือ การจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ โดยให้ครูทุก
คนเข้าร่วม หากสามารถหาบุคลากรที่มีความสามารถจะเป็น
แกนน าได้ก็ควรมอบหมายให้แกนน าเป็นผู้รบัผิดชอบ
ด าเนินการ การประชุมเชิงปฏิบัตกิารจะท าให้บุคลากรทุก
คนท่ีบทบาท มีภาระงานท่ีจะต้องปฏิบัติร่วมกัน นอกจากวิธี
ดังกล่าวอาจจัดอบรมสัมมนาหรือจัดทัศนศึกษาดูงาน เพื่อ
น าแบบอย่างที่ดีมาพัฒนาตัวเอง  
 
ระดับประถมศึกษา 
1) ผลการจัดการศึกษา 
    1) สถานศึกษาควรประสานความร่วมมือ  กับคณะครู  
ผู้ปกครอง  และผู้มสี่วนเกี่ยวข้องในการจัดการศึกษา  มี
ความตระหนักร่วมกัน  และก าหนดนโยบายส่งเสริม

- ส่งเสริมการศึกษา แหล่งเรียนรู้   
- พัฒนาสถานศึกษาสู่ความเป็นเลิศ 
- โรงเรียนดีศรตี าบล   
- ส่งเสริมกิจกรรมพิเศษ    
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สุนทรียภาพของสถานศึกษา ทั้งนี้ด้วยความเห็นชอบของ
คณะกรรมการสถานศึกษา   
    2) สถานศึกษาควรรวบรวมกิจกรรมที่มีแนวปฏิบัติ
คล้ายคลึงกัน  หรือสามารถนาประยุกต์รวมเป็นกิจกรรม
เดียวกัน จะท าให้การปฏิบตัิและการด าเนินการได้ชัดเจน  
สามารถน าไปด าเนินงานเป็นระบบครบวงจรคณุภาพได้
อย่างแท้จริง  บังเกิดผลดีทั้งผู้เรยีนและผูร้ับผดิชอบโครงการ 
    3) สถานศึกษาควรประสานความร่วมมือกับศิษย์เก่า  
หรือผู้มจีิตศรัทธาบริจาคหนังสือเข้าห้องสมุด  ไม่วา่จะเป็น
หนังสือเก่าหรือใหม ่
    4) สถานศึกษาควรบริหารเวลาในการใช้เครื่อง
คอมพิวเตอร์  อย่างเท่าเทียมกันทุกคนหรือการประสานขอ
ความร่วมมือไปยังผู้ทีม่ีส่วนเกีย่วข้องในการจัดการศึกษา  
หาแนวทางการพัฒนาร่วมกัน 
    5) สถานศึกษาควรจ าท าแผนการพัฒนาการคดิเป็น  ท า
เป็นให้กับนักเรียน  ก าหนดโครงการที่มุ่งมั่นพัฒนาผูเ้รียน
ทั้งโรงเรียน  ก าหนดแนวทางให้ครูจัดกิจกรรมไปในทิศทาง
เดียวกัน   มีการประเมินผลการเรยีนรู้ที่ชัดเจนโดยการ
จัดท าเกณฑ์การประเมินและการตัดสินท่ีเป็นรูปธรรม 
    6) สถานศึกษาควรมีการนิเทศติดตามการประเมิน
สมรรถนะส าคัญของผูเ้รียนตามหลักสูตรก าหนดให้ชัดเจน
ในแผนการจัดการเรียนรู้  ก าหนดคะแนนส าหรับการ
ประเมินไว้ในแผนการประเมินตมสภาจริงทุกกลุ่มสาระ 
    7) สถานศึกษาควรมีการประชมุร่วมกัน  วางแผนพัฒนา
คุณภาพแต่ละกลุ่มสาระ  มีการนเิทศติดตามการจดักิจกรรม
การเรยีนการสอนอย่างต่อเนื่อง  ให้ครูทุกคนมีความ
ตระหนักว่า  ผูเ้รียนจะต้องได้รับความรู้ทุกกลุ่มสาระตาม
หลักสตูร  ทุกกลุ่มสาระมีคณุค่าเทา่เทียมกัน  ส าหรับ
อนาคตของผู้เรียนทุกคน  สามารถน าไปใช้ในชีวิตประจ าวัน
ได ้
    8) สถานศึกษาควรฝึกให้ทุกคนปฏิบัติกิจกรรมสวดมนต์
ไหว้พระทุกวัน  และจัดอบรมเพื่อปลูกฝังคณุธรรมจรยิธรรม
แก่ผู้เรยีน  โดยครูหรือผู้ทรงคุณวฒุิทางศาสนา  อย่างน้อย
สัปดาหล์ะ 1 ครั้ง โดยจัดท าอย่างต่อเนื่องตลอดปีการศึกษา  
นอกจากน้ันควรจัดกิจกรรมเพิ่มเตมิ เพื่อส่งเสริมคณุธรรม
จริยธรรม  ให้เกิดแก่เด็ก เช่น  การสวดท านองสรภญัญะ  
การสาธติการประกวดมารยาทไทย  การปฏิบัติศาสนพิธี
ตามวัยของเด็ก การเล่านิทานธรรมะ เป็นต้น กิจกรรม
ดังกล่าวสามารถท าได้ทั้งระดับปฐมวัยและปฐมศึกษา  โดย
ครูพิจารณาจดัตามความเหมาะสมกับวัยของเด็ก 
    9) เพื่อให้เกิดการซึมซาบค่านิยมทางคุณธรรม  
จริยธรรม  ควรเลือกใช้กิจกรรมทีห่ลากหลายพอเหมาะกับ
วัยเด็กและก าหนดระยะเวลาที่เหมาะสม  เช่น  ให้ร้องเพลง
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ประเภทสรา้งสรรค์คณุธรรม  ท่องค ากลอนสอนใจ  ท่อง
อาขยาน  อาจจะให้เด็กท าท่าทางประกอบง่ายๆ การจัด
สภาพแวดล้อมในสถานศึกษาใหม้บีรรยากาศเหมาะสมแก่
การปลูกฝังเสริมสร้างคณุธรรม  จริยธรรม  จัดนิทรรศการ
แผ่นป้ายคณุธรรม  เป็นต้น 
2) ด้านการบริหารจัดการศึกษา 
    มีคณะกรรมการสถานศึกษาตั้งใหม่เพิ่มเตมิหลายคน  ยัง
ไม่ได้รับการอบรมใหเ้ข้าใจบทบาทหน้าที่ ควรจัดอบรม
สัมมนา ให้เข้าใจบทบาทหน้าที่  และมีความมั่นใจในการ
พัฒนาสถานศึกษา 
3) ด้านการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
    สถานศึกษาควรจัดส่งครูเข้ารับการอบรมการจัดการ
เรียนการสอน  ในกลุ่มสาระที่ไมม่คีรูตรงตามวิชาเอก เมื่อ
กลับจากการอบรม  ควรน ามาขยายผลด้วยการประชุมเชิง
ปฏิบัติการกับคณะครูทุกคน  จะท าให้การจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอน  อีกทั้งการวัดผลประเมินผลในกลุม่สาระนั้น  
เป็นไปในทิศทางเดียวกัน 
4) ด้านการประกันคุณภาพภายใน 
    สถานศึกษาควรพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความเข้าใจ
และสามารถด าเนินการประกันคณุภาพได้รูปแบบท่ีควรใช้
ในสถานศึกษาคือ  การจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ  โดยให้ครู
ทุกคนได้เข้าร่วม  หากสามารถหาบุคลากรที่มคีวามสามารถ
จะเป็นแกนน าได้  ก็ควรมอบหมายให้แกนน าเป็น
ผู้รับผิดชอบด าเนินการ   การประชุมเชิงปฏิบัติการจะท าให้
บุคลากรทุกคนมีบทบาท  มีภาระงานท่ีจะต้องปฏิบัติร่วมกัน  
นอกจากวิธีการดังกล่าว  อาจจัดอบรมสมัมนา  หรือจดัทัศน
ศึกษาดูงาน  เพื่อน าแบบอย่างที่ดีมาพัฒนาตนเอง 
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ตอนที่ 2 

การพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา 
ตามแผนปฏิบัติการประจ าปีของสถานศึกษา ปี 2556  

  

2.1 การบริหารจัดการศึกษา  
2.1  โรงเรียนชุมชนบ้านโต้นศรีพิมลวิทยา แบ่งโครงสร้างการบริหารงานเป็น 4 ด้าน   

ได้แก่ กลุ่มบริหารงานวิชาการ  กลุ่มบริหารงานบุคคล  กลุ่มบริหารงานงบประมาณ  กลุ่มบริหารงานทั่วไป 
ซึ่งในปีการศึกษา 2556  โรงเรียนยึดหลักการบริหารจัดการและแผนภูมิการบริหาร ดังนี้ 

  
  

2.2 วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย อัตลักษณ์ และเอกลักษณ์ของสถานศึกษา 
 วิสัยทัศน์      
  ภายในปี 2556  โรงเรียนชุมชนบ้านโต้นศรีพิมลวิทยา  จะพัฒนาให้ได้คุณภาพมาตรฐาน
การศึกษา  เป็นศูนย์กลางแห่งการเรียนรู้  สืบสานวัฒนธรรมท้องถิ่น  ภายใต้การมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน        
 พันธกิจ  
   1. เสริมสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา 
   2. เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ครูและนักเรียน ด้วยวธิีการที่หลากหลายและต่อเนื่อง 
   3. ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับ 
   4. ฟ้ืนฟู และสืบสานเอกลักษณ์วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นอย่างต่อเนื่อง 
   5. เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการโดยยึดหลักธรรมาภิบาล 
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      เป้าหมาย 
 1.  นักเรียนเรียนรู้อย่างมีความสุขภายใต้สิ่งแวดล้อมที่ดี 
 2.  นักเรียนมีความรู้ ความสามารถ และคุณลักษณะที่พ่ึงประสงค์มาตรฐานหลักสูตรและมาตรฐาน
การศึกษาข้ันพ้ืนฐานระดับดีขึ้นไป 
 3.  นักเรียนมีความสามารถใช่สื่อเทคโนโลยี ใช้ชีวิตอย่างพอพียง 
 4. ครูและผู้บริหารเป็นมืออาชีพ มีคุณธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพครูและมีความรู้ความสามารถใน
การสอนและการบริหารจัดการให้บรรลุเป้าหมายที่ก าหนดระดับดีขึ้นไป 
 5. ปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้โดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญเพ่ือให้ผู้เรียนได้รับการพัฒนาตามธรรมชาติ
อย่างเต็มศักยภาพ 
 6. ส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างโรงเรียนกับชุมชนและภาคีเครือข่ายผู้เกี่ยวข้องฝ่ายมีส่วนร่วม
ในการพัฒนานักเรียนให้เป็นสมาชิกที่ดีของชุมชน สามารถด ารงตนอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขระดับดีขึ้นไป 
 7. พัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดี (Good Governance) โดยเน้นกระจายอ านาจและการมีส่วนร่วม
ของคณะกรรมการสถานศึกษา บุคลากรภายในโรงเรียน ชุมชน และทุกภาคส่วน ร่วมของคณะกรรมการ
สถานศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน (SBM) 
 อัตลักษณ์ของสถานศึกษา  
  แรกพบนบไหว้ 
 เอกลักษณ์ของสถานศึกษา 
  โรงเรียนส่งเสริมคุณธรรม 
 
2.3 กลยุทธ์การพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
 กลยุทธ์ที่ 1  ด้านคุณภาพผู้เรียน 
 ส่งเสริมการปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ให้นักเรียนได้รับการพัฒนาเต็มศักยภาพและมาตรฐาน
การศึกษาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 กลยุทธ์ที่ 2  ด้านการจัดการศึกษา 
  ส่งเสริมการพัฒนาครูด้านการจัดการเรียนรู้และระบบไอซีทีด้วยวิธีการที่หลากหลายและต่อเนื่อง 
 กลยุทธ์ที่ 3  ด้านการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
  ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดบรรยากาศภายในโรงเรียนให้เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้ของนักเรียน 
 กลยุทธ์ที่ 4  ด้านอัตลักษณ์ของสถานศึกษา 
  ส่งเสริมและพัฒนาให้ผู้เรียนมีความนอบน้อม  มีสัมมาคารวะ  รู้จักการท าความเคารพ 
 กลยุทธ์ที่ 5  ด้านมาตรการส่งเสริม 
 ส่งเสริมและพัฒนาระบบจัดการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ  โดยมีชุมชนเข้ามามีส่วนร่วม 
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2.4 โครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการประจ าปีของสถานศึกษา ปี 2556  
 

กลยุทธ์ที่ โครงการ/กิจกรรม สนองมาตรฐาน/ตัวบ่งชี้ 
1.  ด้านคุณภาพผู้เรียน - ส่งเสริมสุขภาพกีฬาและ

นันทนาการ    
- ส่งเสริมคณุธรรม จริยธรรมและ

คุณลักษณะที่พึงประสงค์    
- อ่านเขียนทุกวันสร้างสรรค์ปัญญา  
- เพิ่มประสิทธิภาพการเรยีนการ

สอน 
- เพิ่มประสิทธิภาพการเรยีนรู ้
- ส่งเสริมการเรียนรู้แบบโครงงาน

สานสูฝ่ันความเป็นมืออาชีพ 

มาตรฐานท่ี 1  
ตัวบ่งช้ีที่  1.1,1.2,1.3,1.4,1.5,1.6 
 
มาตรฐานที่ 2  
ตัวบ่งช้ีที่  2.1, 2.2, 2.3, 2.4 
 
มาตรฐานที่ 3  
ตัวบ่งช้ีที่  3.1, 3.2, 3.3, 3.4 
 
มาตรฐานที่ 4  
ตัวบ่งช้ีที่  4.1, 4.2, 4.3, 4.4 
 
มาตรฐานที่ 5  
ตัวบ่งช้ีที่  5.1, 5.2, 5.3, 5.4 
 
มาตรฐานที่ 6  
ตัวบ่งช้ีที่  6.1, 6.2, 6.3, 6.4 
 

2.  ด้านการจัดการศึกษา 
 

- เพิ่มประสิทธิภาพครูสู่มืออาชีพ 
- เพิ่มประสิทธิภาพการบริหาร

จัดการสู่ความเป็นเลศิ 
- เพิ่มประสิทธิภาพการบริหาร

จัดการแบบมีส่วนร่วม 
- พัฒนาหลักสตูรกระบวนการ

เรียนรู ้
- พัฒนาสภาพแวดล้อม 
- พัฒนาระบบประกันคุณภาพ

ภายในของสถานศึกษา 

มาตรฐานที่ 7  
ตัวบ่งช้ีที่  7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 7.5, 7.6, 
7.7, 7.8, 7.9 
 
มาตรฐานที่ 8  
ตัวบ่งช้ีที่  8.1, 8.2, 8.3, 8.4, 8.5, 8.6 
 
มาตรฐานที่ 9  
ตัวบ่งช้ีที่  9.1, 9.2, 9.3 
 
มาตรฐานที่ 10 
ตัวบ่งช้ีที่  10.1, 10.2, 10.3, 10.4, 10.5, 
10.6 
 
มาตรฐานท่ี 11  
ตัวบ่งช้ีที่  11.1, 11.2, 11.3 
 
มาตรฐานที่ 12 
ตัวบ่งช้ีที่  12.1, 12.2, 12.3, 12.4, 12.5, 
12.6 
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กลยุทธ์ที่ โครงการ/กิจกรรม สนองมาตรฐาน/ตัวบ่งชี้ 
3.  ด้านการสร้างสังคมแห่ง
การเรียนรู้ 

- ส่งเสริมการศึกษา แหล่งเรียนรู้   มาตรฐานที่ 13  
ตัวบ่งช้ีที่  13.1, 13.2 

4.  ด้านอัตลักษณ์ของ
สถานศึกษา 

- พัฒนาสถานศึกษาสู่ความเป็นเลิศ 
- โรงเรียนดีศรตี าบล   

มาตรฐานที่ 14  
ตัวบ่งช้ีที่  14.1, 14.2 

5.  ด้านมาตรการส่งเสริม - ส่งเสริมกิจกรรมพิเศษ    มาตรฐานที่ 15  
ตัวบ่งช้ีที่  15.1, 15.2 
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ตอนที่ 3 
ผลการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา ปี 2556 

  
3.1 ผลการพัฒนาคุณภาพตามแผนปฏิบัติการประจ าปีของสถานศึกษา 
 ในปีการศึกษา  2556  โรงเรยีนได้ด าเนินการตามแผนงาน/โครงการ  ปรากฏผล ดังนี้  

3.1.1 ระดับการศึกษาปฐมวัย    
มาตรฐานที่ 1  เด็กมีพัฒนาการด้านร่างกาย   

ตัวบ่งชี้ 
เป้า 

หมาย 
ผลการ 
พัฒนา 

บรรลุ/ 
ไม่บรรลุ 

คะแนน 
ที่ได้ 

ระดับ
คุณภาพ 

ร่องรอยหลักฐานอ้างอิง  
ถึงความพยายาม 

1.1  มีน้ าหนัก ส่วนสูง เป็นไป
ตามเกณฑ์มาตรฐาน 

87.29 100 บรรลุ 5 ดีเยี่ยม 
- สมุดรายงานประจ าตัวเด็ก 
- บันทึกผลการจัดประสบการณ ์
- บันทึกน้ าหนัก ส่วนสูงของเด็ก 
- แบบประเมินพัฒนาการเด็ก 1.2 มีทักษะเคลื่อนไหว 

ตามวัย 
87.77 100 บรรลุ 1 ดีเยี่ยม 

1.3 มีสุขนิสัยในการดูแล
สุขภาพของตน 

87.59 100 บรรลุ 1.50 ดีเยี่ยม 

1.4 หลีกเลี่ยงต่อสภาวะที่
เสี่ยงต่อโรค  อุบัติเหตุ  ภัย  
และสิ่งเสพติด 

84.57 100 บรรลุ 1.50 ดีเยี่ยม 

รวม    5 ดีเยี่ยม 
 
 วิธีการพัฒนา  
  โรงเรียนด าเนินการตามโครงการเด็กมีพัฒนาการด้านร่างกาย  มีกิจกรรมภายใต้โครงการเด็กมี
พัฒนาการด้านร่างกาย  กิจกรรม ได้แก่  1) กิจกรรมกีฬาหนูน้อย  2) กิจกรรมนันทนาการ  3) กิจกรรม
โภชนาการดีมีสุข 
 ผลการพัฒนา   
    การด าเนินงานกิจกรรมต่าง ๆ ภายใต้โครงการส่งผลให้ผู้บริหาร ครูผู้สอน ผู้ปกครอง 
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานและนักเรียนมีความพึงพอใจต่อการด าเนินงานโครงการโดยภาพรวมอยู่ใน
ระดับมาก (ค่าเฉลี่ย ≥ 3.51) 
  จากการจัดกิจกรรมดังกล่าว  เมื่อสิ้นปีการศึกษาโรงเรียนได้ประเมินผลตามแนวทางการประเมิน
คุณภาพตามเกณฑ์ที่ สพฐ. ก าหนด ผลปรากฏว่า มาตรฐานที่ 1  มีผลการด าเนินการที่ บรรลุเป้าหมายจ านวน 
4 ตัวบ่งชี้ และไม่บรรลุจ านวน - ตัวบ่งชี้ คะแนนที่ได้โดยรวมของมาตรฐาน คือ 5 คะแนน และอยู่ในระดับ  
ดีเยี่ยม 
 แนวทางการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนามาตรฐานในอนาคต 
  โรงเรียนจัดท าโครงการส่งเสริมพัฒนาด้านร่างกายอย่างต่อเนื่องและน าผลประเมินพัฒนาการเด็ก
เป็นรายบุคคลอย่างสม่ าเสมอต่อเนื่องตลอดปี 
 
 



 

 รายงานประจ าปีที่เป็นรายงานประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 

มาตรฐานที่ 2  เด็กมีพัฒนาการด้านอารมณ์และจิตใจ 

ตัวบ่งชี้ 
เป้า 

หมาย 
ผลการ 
พัฒนา 

บรรลุ/ 
ไม่บรรลุ 

คะแนน 
ที่ได้ 

ระดับ
คุณภาพ 

ร่องรอยหลักฐานอ้างอิง  
ถึงความพยายาม 

2.1 ร่าเริงแจ่มใสมี
ความรู้สึกท่ีดีต่อตนเอง 

83.00 100 บรรลุ 1 ดีเยี่ยม 
- บันทึกพฤติกรรมเด็ก 
- ชิ้นงาน/ผลงานเด็ก 
- แผนการจัดประสบการณ์และ
บันทึกผลหลังสอน 
- ภาพถา่ย 
- บันทึกพัฒนาการเด็ก 

2.2 มีความม่ันใจและกล้า
แสดงออก 

75.43 100 บรรลุ 1 ดีเยี่ยม 

2.3 ควบคุมอารมณ์ตนเอง
ได้เหมาะสมกับวัย 

83.30 100 บรรลุ 1 ดีเยี่ยม 

2.4 ชื่นชมศิลปะดนตรี  
การเคลื่อนไหว และรัก
ธรรมชาติ 

84.30 100 บรรลุ 2 ดีเยี่ยม 

รวม    5 ดีเยี่ยม 
 
 วิธีการพัฒนา  
  โรงเรียนด าเนินการตามโครงการเด็กมีพัฒนาการด้านอารมณ์ และจิตใจ  มีกิจกรรมภายใต้
โครงการเด็กมีพัฒนาการด้านอารมณ์ และจิตใจ  กิจกรรม ได้แก่  1) กิจกรรมฟังนิทานก่อนนอน  2) กิจกรรม
สมาธิสร้างปัญญา   3) กิจกรรมหนูน้อยท าดี(ประเพณีวันส าคัญ)  4) กิจกรรมหนูดีมีคุณธรรม 
 ผลการพัฒนา   
    การด าเนินงานกิจกรรมต่าง ๆ ภายใต้โครงการส่งผลให้ผู้บริหาร ครูผู้สอน ผู้ปกครอง 
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานและนักเรียนมีความพึงพอใจต่อการด าเนินงานโครงการโดยภาพรวมอยู่ใน
ระดับมาก (ค่าเฉลี่ย ≥ 3.51) 
  จากการจัดกิจกรรมดังกล่าว  เมื่อสิ้นปีการศึกษาโรงเรียนได้ประเมินผลตามแนวทางการประเมิน
คุณภาพตามเกณฑ์ที่ สพฐ. ก าหนด ผลปรากฏว่า มาตรฐานที่ 2  มีผลการด าเนินการที่ บรรลุเป้าหมายจ านวน 
4 ตัวบ่งชี้ และไม่บรรลุจ านวน -  ตัวบ่งชี้ คะแนนที่ได้โดยรวมของมาตรฐาน คือ 5  คะแนน และอยู่ในระดับ 
ดีเยี่ยม 
 แนวทางการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนามาตรฐานในอนาคต 
 โรงเรียนจัดท าโครงการส่งเสริมพัฒนาด้านอารมณ์และจิตใจอย่างต่อเนื่องและน าผลประเมินมา
พัฒนาเด็กเป็นรายบุคคลอย่างสม่ าเสมอต่อเนื่องตลอดปี ส่งเสริมการเข้าร่วมกิจกรรมและสร้างผลงานด้าน
ศิลปะในการแข็งขันทางวิชาการตามนโยบาย สพป. ขอนแก่น เขต 1 
 



 

 รายงานประจ าปีที่เป็นรายงานประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 

มาตรฐานที่ 3  เด็กมีพัฒนาการด้านสังคม 

ตัวบ่งชี้ 
เป้า 

หมาย 
ผลการ 
พัฒนา 

บรรลุ/ 
ไม่บรรลุ 

คะแนน 
ที่ได้ 

ระดับ
คุณภาพ 

ร่องรอยหลักฐานอ้างอิง  
ถึงความพยายาม 

3.1 มีวินัย  รับผิดชอบ เชื่อ
ฟังค าสั่งสอนของพ่อแม่  ครู
อาจารย์ 

87.29 100 บรรลุ 2 ดีเยี่ยม 
- แบบบันทึกการสังเกตพฤติกรรม 
- บันทึกค าพูดของเด็ก 
- สมุดรายงานพัฒนาการเด็ก 
- โล่/เกียรติบัตร/รางวัล/ภาพถ่าย 
- ผลงานเด็ก 
- รายงานสรุปโครงการ กิจกรรม 
- รูปภาพ ภาพถ่าย 

3.2 มีความซื่อสัตย์ สุจริต  
ช่วยเหลือแบ่งปัน 

83.77 100 บรรลุ 1 ดีเยี่ยม 

3.3 เล่นและท างานร่วมกับ
ผู้อื่นได้ 

84.57 100 บรรลุ 1 ดีเยี่ยม 

3.4 ประพฤติตนตาม
วัฒนธรรมไทยและศาสนาที่
ตนเองนับถือ 

87.59 100 บรรลุ 1 ดีเยี่ยม 

รวม    5 ดีเยี่ยม 
 
 วิธีการพัฒนา  
  โรงเรียนด าเนินการตามโครงการเด็กมีพัฒนาการด้านสังคม  มีกิจกรรมภายใต้โครงการเด็กมี
พัฒนาการด้านสังคม  กิจกรรม ได้แก่  1) กิจกรรมกีฬาหนูน้อย  2)  กิจกรรมออมทรัพย์   3) กิจกรรม 
วันส าคัญ   4) กิจกรรมศิลปะ/และนันทนาการ 
 ผลการพัฒนา   
    การด าเนินงานกิจกรรมต่าง ๆ ภายใต้โครงการส่งผลให้ผู้บริหาร ครูผู้สอน ผู้ปกครอง 
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานและนักเรียนมีความพึงพอใจต่อการด าเนินงานโครงการโดยภาพรวมอยู่ใน
ระดับมาก (ค่าเฉลี่ย ≥ 3.51) 
  จากการจัดกิจกรรมดังกล่าว  เมื่อสิ้นปีการศึกษาโรงเรียนได้ประเมินผลตามแนวทางการประเมิน
คุณภาพตามเกณฑ์ที่ สพฐ. ก าหนด ผลปรากฏว่า มาตรฐานที่ 3  มีผลการด าเนินการที่ บรรลุเป้าหมายจ านวน 
4 ตัวบ่งชี้ และไม่บรรลุจ านวน -  ตัวบ่งชี้ คะแนนที่ได้โดยรวมของมาตรฐาน คือ 5  คะแนน และอยู่ในระดับ 
ดีเยี่ยม 
 แนวทางการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนามาตรฐานในอนาคต 
  โรงเรียนจัดท าโครงการเด็กมีพัฒนาการด้านสังคม  เพ่ือให้เด็กมีพัฒนาการตามวัยและน าผล 
การประเมินมาพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
 



 

 รายงานประจ าปีที่เป็นรายงานประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 

มาตรฐานที่ 4  เด็กมีพัฒนาการด้านสติปัญญา 

ตัวบ่งชี้ 
เป้า 

หมาย 
ผลการ 
พัฒนา 

บรรลุ/ 
ไม่บรรลุ 

คะแนน 
ที่ได้ 

ระดับ
คุณภาพ 

ร่องรอยหลักฐานอ้างอิง  
ถึงความพยายาม 

4.1 สนใจเรียนรู้สิ่งรอบตัว  
ซักถามอย่างตั้งใจ และรัก
การเรียนรู้ 

84.00 100 บรรลุ 1 ดีเยี่ยม 
- แฟ้มสะสมผลงานเด็ก 
- ผลจากการท ากิจกรรมโครงการที่
ส่งเสริมสนับสนุน 
- แผนปฏิบัติงาน/โครงการ 
- รายงานโครงการ 
- แบบประเมิน/แบบบันทกึ
พัฒนาการเด็ก 
- แผนปฏิบัติงาน/โครงการ 
 

4.2 มีความคิดรวบยอด
เกี่ยวกับสิ่งต่าง ๆที่เกิดจาก
ประสบการณ์การเรียนรู้ 

83.60 100 บรรลุ 1 ดีเยี่ยม 

4.3 มีทักษะภาษาที่
เหมาะสมกับวัย 

85.60 100 บรรลุ 1 ดีเยี่ยม 

4.4 มีทักษะกระบวนการ
ทางวิทยาศาสตร์และ
คณิตศาสตร์ 

85.60 100 บรรลุ 1 ดีเยี่ยม 

4.5  มีจินตนาการและ
ความคิดสร้างสรรค์ 

85.60 100  1 ดีเยี่ยม 

รวม    5 ดีเยี่ยม 
 
 วิธีการพัฒนา  
  โรงเรียนด าเนินการตามโครงการเด็กมีพัฒนาการด้านสติปัญญา  มีกิจกรรมภายใต้โครงการเด็กมี
พัฒนาการด้านสติปัญญา  กิจกรรม ได้แก่  1) กิจกรรมหนูน้อยรักการอ่าน  2) บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยแห่ง 
3) กิจกรรมส่งเสริมคณิตศาสตร์  4) กิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ 5) กิจกรรมหนูน้อยเรียนรู้ไอซีที 
 ผลการพัฒนา   
    การด าเนินงานกิจกรรมต่าง ๆ ภายใต้โครงการส่งผลให้ผู้บริหาร ครูผู้สอน ผู้ปกครอง 
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานและนักเรียนมีความพึงพอใจต่อการด าเนินงานโครงการโดยภาพรวมอยู่ใน
ระดับมาก (ค่าเฉลี่ย ≥ 3.51) 
  จากการจัดกิจกรรมดังกล่าว  เมื่อสิ้นปีการศึกษาโรงเรียนได้ประเมินผลตามแนวทางการประเมิน
คุณภาพตามเกณฑ์ที่ สพฐ. ก าหนด ผลปรากฏว่า มาตรฐานที่ 4  มีผลการด าเนินการที่ บรรลุเป้าหมายจ านวน 
5 ตัวบ่งชี้ และไม่บรรลุจ านวน -  ตัวบ่งชี้ คะแนนที่ได้โดยรวมของมาตรฐาน คือ 5  คะแนน และอยู่ในระดับ 
ดีเยี่ยม 
 แนวทางการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนามาตรฐานในอนาคต 
  โรงเรียนน าผลการประเมินจัดท าโครงการส่งเสริมพัฒนาด้านสติปัญญาอย่างต่อเนื่อง เพ่ือให้เด็กมี
พัฒนาการตามวัย และมีวามพร้อมในการเรียนรู้ในระดับชั้นต่อไป 
 



 

 รายงานประจ าปีที่เป็นรายงานประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 

มาตรฐานที่  5  ครูปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 

ตัวบ่งชี้ 
เป้า 

หมาย 
ผลการ 
พัฒนา 

บรรลุ/ 
ไม่บรรลุ 

คะแนน 
ที่ได้ 

ระดับ
คุณภาพ 

ร่องรอยหลักฐานอ้างอิง  
ถึงความพยายาม 

5.1 ครเูข้าใจปรัชญา   
หลักการ  และธรรมชาติ
ของการจัดการศึกษา
ปฐมวัย  และสามารถน ามา
ประยุกต์ใช้ในการจัด
ประสบการณ์ 

86.3 100 บรรลุ 2 ดีเยี่ยม 

- หลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัย 
- แผนการจัดประสบการณ์ 
- แฟ้มข้อมูลผู้เรียนเป็นรายบุคคล 
- สื่อ/แหล่งเรียนรู ้
- เครื่องมือประเมินพัฒนาการเด็ก 
- ชิ้นงาน/ผลงานเด็ก 
- บันทึกการสอนของครู 
- รายงานผลการพัฒนาเด็ก
รายบุคคล 
- สื่อตามมุมประสบการณ์ 
- เอกสารแสดงการรายงานกับ
ผู้ปกครอง 
- รายงานการวิจัยในการพัฒนาเด็ก 
- รายงานผลการพัฒนาเด็ก 
- เอกสาร หลักฐาน การเผยแพร่
ผลงานวิจัย 
- รายงานผลการปฏิบัติงาน 
- โครงการ กิจกรรม เพื่อส่งเสริม
พัฒนาการของเด็ก 
- สมุดเยี่ยม สมุดนิเทศ 
- แฟ้มพัฒนางานของครู 
- แฟ้มภาพถ่ายจัดสิ่งแวดล้อม มุม
ส่งเสริมประสบการณ์ 
ทั้งภายในและภายนอกห้องเรียน 
-บันทึก/การติดต่อสัมพันธก์ับ
ผู้ปกครอง 
(แฟ้มงาน) 
- สถานที่/ห้องเรียนของเด็กปฐมวัย 
- สถานที่นอกหอ้งเรียน ได้แก่ 
เครื่องเล่น/ 
สนามเด็กเล่น/บ่อน้ า/บ่อทราย/
สวนหย่อม/ 
บริเวณภายโรงเรียน 

5.2 ครูจัดท าแผนจัด
ประสบการณ์ที่สอดคล้อง
กับหลักสูตรการศึกษา
ปฐมวัยและสามารถจัด
ประสบการณ์การเรียนรู้ที่
หลากหลาย  สอดคล้องกับ
ความแตกต่างระหว่าง
บุคคล 

84.1 100 บรรลุ 2 ดีเยี่ยม 

5.3 ครูบริหารจัดการที่สร้าง
วินัยเชิงบวก 

84.26 100 บรรลุ 2 ดีเยี่ยม 

5.4 ครูใช้สื่อและเทคโนโลยี
ที่เหมาะสม  สอดคล้องกับ
พัฒนาการของเด็ก 

83.4 100 บรรลุ 2 ดีเยี่ยม 

5.5 ครูใช้เครื่องมือการวัด
และประเมินพัฒนาการของ
เด็กอย่างหลากหลาย  และ
สรุปรายงานผลพัฒนาการ
ของเด็กแก่ผู้ปกครอง 

83.05 100 บรรลุ 2 ดีเยี่ยม 

5.6 ครูวิจัยและพัฒนาการ
จัดการเรียนรู้ที่ตน
รับผิดชอบ  และใช้ผลใน
การปรับการจัดประสบ 

85.5 100 บรรลุ 2 ดีเยี่ยม 

5.7 ครูจัดสิ่งแวดล้อมให้เกิด
การเรียนรู้ได้ตลอดเวลา 

87.31 100 บรรลุ 2 ดีเยี่ยม 

5.8 ครูมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับ
เด็ก และผู้ปกครอง 

96.42 100 บรรลุ 2 ดีเยี่ยม 

5.9 ครูมีวุฒิและความรู้
ความสามารถในด้าน
การศึกษาปฐมวัย 

87.1 100 บรรลุ 2 ดีเยี่ยม 



 

 รายงานประจ าปีที่เป็นรายงานประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 

ตัวบ่งชี้ 
เป้า 

หมาย 
ผลการ 
พัฒนา 

บรรลุ/ 
ไม่บรรลุ 

คะแนน 
ที่ได้ 

ระดับ
คุณภาพ 

ร่องรอยหลักฐานอ้างอิง  
ถึงความพยายาม 

5.10  ครูจัดท าสารนิทัศน์
และน ามาไตร่ตรองเพ่ือใช้
ประโยชน์ในการพัฒนาการ
เด็ก 

83.2 100 บรรลุ 2 ดีเยี่ยม 

รวม    20 ดีเยี่ยม 
 
 วิธีการพัฒนา  
  โรงเรียนด าเนินการตามโครงการครูปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิด
ประสิทธิผล  มีกิจกรรมภายใต้โครงการครูปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิด
ประสิทธิผล  กิจกรรม ได้แก่  1) กิจกรรมจัดท า/ปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัย  2) กิจกรรม ผลิตสื่อ 
วัสดุ อุปกรณ์การเรียนการสอน  3) กิจกรรมท าแผนจัดประสบการณ์การเรียนการสอน  4) กิจกรรมการท าวิจัย
ในชั้นเรียน  5) การเก็บรวบรวมผลงาน ชิ้นงาน และรูปภาพกิจกรรมต่าง ๆ  6) การเข้าร่วมอบรม สัมมนา  
การพัฒนาตนเอง 
 ผลการพัฒนา   
    การด าเนินงานกิจกรรมต่าง ๆ ภายใต้โครงการส่งผลให้ผู้บริหาร ครูผู้สอน ผู้ปกครอง 
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานและนักเรียนมีความพึงพอใจต่อการด าเนินงานโครงการโดยภาพรวมอยู่ใน
ระดับมาก (ค่าเฉลี่ย ≥ 3.51) 
  จากการจัดกิจกรรมดังกล่าว  เมื่อสิ้นปีการศึกษาโรงเรียนได้ประเมินผลตามแนวทางการประเมิน
คุณภาพตามเกณฑ์ที่ สพฐ. ก าหนด ผลปรากฏว่า มาตรฐานที่ 5  มีผลการด าเนินการที่ บรรลุเป้าหมายจ านวน 
10 ตัวบ่งชี้ และไม่บรรลุจ านวน -  ตัวบ่งชี้ คะแนนที่ได้โดยรวมของมาตรฐาน คือ 20  คะแนน และอยู่ในระดับ 
ดีเยี่ยม 
 แนวทางการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนามาตรฐานในอนาคต 
  โรงเรียนน าผลการประเมินโครงการพัฒนา ครูปฐมวัยสามารถปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่าง
มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลอย่างต่อเนื่อง 
 
มาตรฐานที่ 6  ผู้บริหารปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 

ตัวบ่งชี้ 
เป้า 

หมาย 
ผลการ 
พัฒนา 

บรรลุ/ 
ไม่บรรลุ 

คะแนน 
ที่ได้ 

ระดับ
คุณภาพ 

ร่องรอยหลักฐานอ้างอิง  
ถึงความพยายาม 

6.1 ผู้บริหารเข้าใจปรัชญา
และหลักการจัดการศึกษา
ปฐมวัย 

5 5 บรรลุ 3 ดีเยี่ยม 
- รายงานการประเมินคุณภาพ
ภายนอก 
- รายงานประจ าป ี
- แฟ้มสะสมงานของครู/ผู้บริหาร
สถานศึกษา 
- แฟ้มประกาศนยีบัตร/รางวัลต่าง 
ๆ 
- หนังสือติดต่อประสานงาน สถิติ
การใช้ห้องสมุด 
สถิติการยืมหนังสือ วารสาร 

6.2 ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์  
ภาวะผู้น า  และความคิด
ริเริ่มทีเ่น้นการพัฒนาเด็ก
ปฐมวัย 
 

5 5 บรรลุ 3 ดีเยี่ยม 



 

 รายงานประจ าปีที่เป็นรายงานประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 

ตัวบ่งชี้ 
เป้า 

หมาย 
ผลการ 
พัฒนา 

บรรลุ/ 
ไม่บรรลุ 

คะแนน 
ที่ได้ 

ระดับ
คุณภาพ 

ร่องรอยหลักฐานอ้างอิง  
ถึงความพยายาม 

6.3 ผู้บริหารใช้หลักการ
บริหารแบบมีส่วนร่วมและ
ใช้ข้อมูลการประเมินผล
หรือการวิจัยเป็นฐาน 

5 5 บรรลุ 3 ดีเยี่ยม 

รายงานการวิจยั 
- หลักสูตรสถานศึกษา แผนการ
จัดการเรียนรู ้
หลักฐานการเรียนรู้ของผู้เรียน 
- สมุดเยี่ยม สมุดนิเทศ สมุดตรวจ
ราชการ 6.4 ผู้บริหารสามารถ

บริหารจัดการการศึกษาให้
บรรลุเป้าหมายตาม
แผนพัฒนาคุณภาพ
สถานศึกษา 

5 5 บรรลุ 3 ดีเยี่ยม 

6.5 ผู้บริหารส่งเสริมและ
พัฒนาศักยภาพบุคลากรให้
มีประสิทธิภาพ 

5 5 บรรลุ 3 ดีเยี่ยม 

6.6 ผู้บริหารให้ค าแนะน า  
ค าปรึกษา  ทางวิชาการ
และเอาใจใส่การจัด
การศึกษาปฐมวัยเต็ม
ศักยภาพและเต็มเวลา 

5 5 บรรลุ 3 ดีเยี่ยม 

6.7 เด็ก  ผู้ปกครอง และ
ชุมชนพึงพอใจผลการ
บริหารจัดการศึกษาปฐมวัย 

5 5 บรรลุ 2 ดีเยี่ยม 

รวม    20 ดีเยี่ยม 
 
 วิธีการพัฒนา  
  โรงเรียนด าเนินการตามโครงการผู้บริหารปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและ
เกิดประสิทธิผล  มีกิจกรรมภายใต้โครงการผู้บริหารปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิด
ประสิทธิผล  กิจกรรม ได้แก่  1) กิจกรรมแนะแนว / เข้ารับการอบรม / ศึกษาดูงาน  2) จัดให้มีการนิเทศ
ภายใน ประเมินผลการปฏิบัติงานของครูในโรงเรียน 
 ผลการพัฒนา   
    การด าเนินงานกิจกรรมต่าง ๆ ภายใต้โครงการส่งผลให้ผู้บริหาร ครูผู้สอน ผู้ปกครอง 
คณะกรรมการสถานศึกษาขัน้พื้นฐานและนักเรียนมีความพึงพอใจต่อการด าเนินงานโครงการโดยภาพรวมอยู่ใน
ระดับมาก (ค่าเฉลี่ย ≥ 3.51) 
  จากการจัดกิจกรรมดังกล่าว  เมื่อสิ้นปีการศึกษาโรงเรียนได้ประเมินผลตามแนวทางการประเมิน
คุณภาพตามเกณฑ์ที่ สพฐ. ก าหนด ผลปรากฏว่า มาตรฐานที่ 6  มีผลการด าเนินการที่ บรรลุเป้าหมายจ านวน 
7 ตัวบ่งชี้ และไม่บรรลุจ านวน -  ตัวบ่งชี้ คะแนนที่ได้โดยรวมของมาตรฐาน คือ 20  คะแนน และอยู่ในระดับ 
ดีเยี่ยม 



 

 รายงานประจ าปีที่เป็นรายงานประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 

 แนวทางการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนามาตรฐานในอนาคต 
  โรงเรียนจัดท าโครงการพัฒนาผู้บริหารอย่างต่อเนื่องในด้านการจัดการศึกษาปฐมวัยอย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อไป 
 
มาตรฐานที่ 7   แนวการจัดการศึกษา 

ตัวบ่งชี้ 
เป้า 

หมาย 
ผลการ 
พัฒนา 

บรรลุ/ 
ไม่บรรลุ 

คะแนน 
ที่ได้ 

ระดับ
คุณภาพ 

ร่องรอยหลักฐานอ้างอิง  
ถึงความพยายาม 

7.1 มีหลักสูตรการศึกษา
ปฐมวัยของสถานศึกษาและ
น าสู่การปฏิบัติได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

5 5 บรรลุ 4 ดีเยี่ยม 

- หลักสูตรการศึกษาปฐมวัยของ
สถานศึกษา 
- รายงานการวิจัย และติดตามผล
การใช้หลักสูตรการศึกษาปฐมวยั
ของสถานศึกษา 
- สรุปผลและรายงานการทบทวน 
ปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร
การศึกษาปฐมวัยของสถานศึกษา 
- บันทึกการประชุม ค าสั่ง 
ภาพถา่ย 
- ค าสั่ง บันทึกแต่งตั้งหรือ
มอบหมายผู้รับผิดชอบหรือ
ด าเนินงาน 
- แผนพัฒนาการจัดการศึกษาของ
สถานศึกษาหรอืแผนปฏบิัติการ
ประจ าป ี
- แผนผังหรือแผนภูมิที่แสดงระบบ
และกลไกเพื่อให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
ทุกฝ่ายเกิดความตระหนักและ
เข้าใจการจัดการศึกษาปฐมวัย 
- บันทึกการประชุมครู บันทึกการ
ประชุมผู้ปกครองเด็กปฐมวัย 
บันทึกการประชุมคณะกรรมการ 
สถานศึกษา 
- เอกสาร คู่มือ แนวปฏิบัติของ
ผู้ปกครองเด็กปฐมวัย คู่มือ 
คณะกรรมการสถานศึกษา 

7.2 มีระบบและกลไกให้ผู้มี
ส่วนร่วมทุกฝ่ายตระหนัก
และเข้าใจการจัดการศึกษา
ปฐมวัย 

5 5 บรรลุ 4 ดีเยี่ยม 

7.3 จัดกิจกรรมเสริมสร้าง
ความตระหนักรู้และความ
เข้าใจหลักการจัดการศึกษา
ปฐมวัย 

5 5 บรรลุ 4 ดีเยี่ยม 

7.4 สร้างการมีส่วนร่วมและ
แสวงหาความร่วมมือกับ
ผู้ปกครอง  ชุมชน  และ
ท้องถิ่น 

5 5 บรรลุ 4 ดีเยี่ยม 

7.5 จัดสิ่งอ านวยความ
สะดวกเพ่ือพัฒนาการเด็ก
อย่างรอบด้าน 

5 5 บรรลุ 4 ดีเยี่ยม 

รวม    20 ดีเยี่ยม 
 
 วิธีการพัฒนา  
  โรงเรียนด าเนินการตามโครงการแนวทางการจัดการศึกษา  มีกิจกรรมภายใต้โครงการแนว
ทางการจัดการศึกษา  กิจกรรม ได้แก่  1)  กิจกรรมการอบรมบุคลากรปฐมวัย  2) กิจกรรมผลิตสื่อปฐมวัย 
 ผลการพัฒนา   
    การด าเนินงานกิจกรรมต่าง ๆ ภายใต้โครงการส่งผลให้ผู้บริหาร ครูผู้สอน ผู้ปกครอง 
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานและนักเรียนมีความพึงพอใจต่อการด าเนินงานโครงการโดยภาพรวมอยู่ใน
ระดับมาก (ค่าเฉลี่ย ≥ 3.51) 
  จากการจัดกิจกรรมดังกล่าว  เมื่อสิ้นปีการศึกษาโรงเรียนได้ประเมินผลตามแนวทางการประเมิน
คุณภาพตามเกณฑ์ที่ สพฐ. ก าหนด ผลปรากฏว่า มาตรฐานที่ 7  มีผลการด าเนินการที่ บรรลุเป้าหมายจ านวน 



 

 รายงานประจ าปีที่เป็นรายงานประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 

5 ตัวบ่งชี้ และไม่บรรลุจ านวน -  ตัวบ่งชี้ คะแนนที่ได้โดยรวมของมาตรฐาน คือ 20  คะแนน และอยู่ในระดับ 
ดีเยี่ยม 
 แนวทางการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนามาตรฐานในอนาคต 
  โรงเรียนน าผลการประเมินโครงการมาพัฒนาแนวทางการจัดการศึกษาอย่างต่อเนื่อง และตาม
นโยบายการจัดการศึกษาปฐมวัย สพป. ขอนแก่น เขต 1 

มาตรฐานที่ 8  สถานศึกษามีการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง 

ตัวบ่งชี้ 
เป้า 

หมาย 
ผล
การ 

พัฒนา 

บรรลุ/ 
ไม่

บรรลุ 

คะแนน 
ที่ได้ 

ระดับ
คุณภาพ 

ร่องรอย
หลักฐาน
อ้างอิง  

ถึงความ
พยายาม 

8.1 ก าหนดมาตรฐานการศึกษาปฐมวัยของสถานศึกษา 5 5 บรรลุ 1 ดีเยี่ยม - ปรัชญา 
ปณิธาน 
พันธกิจ 
วัตถุประสงค์
ของการ
จัดตั้ง 
สถานศึกษา 
เอกลักษณ์
ของ
สถานศึกษา 
- การ
วิเคราะห ์
สังเคราะห์ 
และการ
หลอมรวม
เป็น
มาตรฐาน
การศึกษา
ปฐมวัยของ
สถานศึกษา 
- หลักสูตร
การศึกษา
ปฐมวัยของ
สถานศึกษา/
เอกสาร
มาตรฐาน
การศึกษา
ปฐมวัยของ
สถานศึกษา 
- เอกสาร
แผนพัฒนา
การจัด
การศึกษา
และของ
สถานศึกษา 
แผนปฏิบัติ

8.2 จัดท าและด าเนินการตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของ
สถานศึกษาท่ีมุ่งพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา 

5 5 บรรลุ 1 ดีเยี่ยม 

8.3 จัดระบบข้อมูลสาระสนเทศและใช้สารสนเทศในการบริหาร
จัดการ 

5 5 บรรลุ 1 ดีเยี่ยม 

8.4 ติดตามตรวจสอบ  และประเมินผลการด าเนินงานคุณภาพ
ภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

5 5 บรรลุ 0.50 ดีเยี่ยม 

8.5 น าผลการประเมินผลคุณภาพทั้งภายในและภายนอกไปใช้
วางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง 

5 5 บรรลุ 0.50 ดีเยี่ยม 

8.6 จัดท ารายงานประจ าปีที่เป็นรายงานการประเมินคุณภาพ
ภายใน 

5 5 บรรลุ 1 ดีเยี่ยม 

รวม 

   5 ดีเยี่ยม 



 

 รายงานประจ าปีที่เป็นรายงานประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 

ตัวบ่งชี้ 
เป้า 

หมาย 
ผล
การ 

พัฒนา 

บรรลุ/ 
ไม่

บรรลุ 

คะแนน 
ที่ได้ 

ระดับ
คุณภาพ 

ร่องรอย
หลักฐาน
อ้างอิง  

ถึงความ
พยายาม 
การประจ าปี
ของ
สถานศึกษา
ที่เกี่ยวกบั
การ 
จัด
การศึกษา
ระดับ
ปฐมวัย 
- ค าสั่ง
มอบหมาย
งานให้
บุคลากร
ปฏิบัติงาน
ตาม 
- ค าสั่ง
มอบหมาย
งานให้
บุคลากร
ปฏิบัติงาน
ตาม
แผนงาน/ 
งาน/
โครงการ/
กิจกรรม ที่
ก าหนดไว ้
 

 
 วิธีการพัฒนา  
  โรงเรียนด าเนินการตามโครงการสถานศึกษามีการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาตามที่
ก าหนดในกฎกระทรวง  มีกิจกรรมภายใต้โครงการสถานศึกษามีการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาตามที่
ก าหนดในกฎกระทรวง  กิจกรรม ได้แก่  1) กิจกรรมจัดท าแผนพัฒนาสถานศึกษา  2) กิจกรรมพัฒนาระบบ
สารสนเทศ  3) กิจกรรมติดตามตรวจสอบและประเมินผลการด าเนินงานตามคุณภาพการศึกษา 
 ผลการพัฒนา   
    การด าเนินงานกิจกรรมต่าง ๆ ภายใต้โครงการส่งผลให้ผู้บริหาร ครูผู้สอน  ผู้ปกครอง 
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานและนักเรียนมีความพึงพอใจต่อการด าเนินงานโครงการโดยภาพรวมอยู่ใน
ระดับมาก (ค่าเฉลี่ย ≥ 3.51) 
  จากการจัดกิจกรรมดังกล่าว  เมื่อสิ้นปีการศึกษาโรงเรียนได้ประเมินผลตามแนวทางการประเมิน
คุณภาพตามเกณฑ์ที่ สพฐ. ก าหนด ผลปรากฏว่า มาตรฐานที่ 8  มีผลการด าเนินการที่ บรรลุเป้าหมายจ านวน 



 

 รายงานประจ าปีที่เป็นรายงานประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 

6 ตัวบ่งชี้ และไม่บรรลุจ านวน -  ตัวบ่งชี้ คะแนนที่ได้โดยรวมของมาตรฐาน คือ 5  คะแนน และอยู่ในระดับ 
ดีเยี่ยม 
 แนวทางการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนามาตรฐานในอนาคต 
  โรงเรียนรายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน และน าผลการประเมินโครงการมาพัฒนา
สถานศึกษา และตามนโยบายการจัดการศึกษาปฐมวัย สพป. ขอนแก่น เขต 1 
 
มาตรฐานที่ 9  สถานศึกษามีการสร้าง  ส่งเสริม  สนับสนุน ให้สถานศึกษาเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ 

ตัวบ่งชี้ 
เป้า 

หมาย 
ผลการ 
พัฒนา 

บรรลุ/ 
ไม่บรรลุ 

คะแนน 
ที่ได้ 

ระดับ
คุณภาพ 

ร่องรอยหลกัฐานอ้างอิง  
ถึงความพยายาม 

9.1 เป็นแหล่งเรียนรู้เพ่ือ
พัฒนาการเรียนรู้ของเด็ก
และบุคคลากรใน
สถานศึกษา 

5 5 บรรลุ 3 ดีเยี่ยม 

-แผนพัฒนาการจัดการศึกษาของ
สถานศึกษา 
- แผนปฏิบัติการประจ าป ี
- ผลการวิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศ 
- เอกสารรายงานการนิเทศติดตาม
ผลการด าเนินงาน 
- บันทึกรายงานการประชุม 
- รายงานสรุปผลการประเมิน
โครงการ กิจกรรมปฐมวยั 
- ฐานข้อมูลแหล่งเรียนรู้ ทะเบียน
การใช้แหล่งเรียนรู้ 
- เอกสารแสดงขั้นตอนการ
ด าเนินงานพัฒนาแหล่งเรียนรู้ 
- ป้ายนิเทศการจัดกจิกรรมต่างๆ 
ที่เกี่ยวขอ้ง 

9.2 มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ร่วมกันภายในสถานศึกษา  
ระหว่างสถานศึกษากับ
ครอบครัว  ชุมชน  และ
องค์กรที่เก่ียวข้อง 

5 5 บรรลุ 2 ดีเยี่ยม 

รวม 
   5 ดีเยี่ยม 

 
 วิธีการพัฒนา  
  โรงเรียนด าเนินการตามโครงการสถานศึกษามีการส่งเสริม สนับสนุน ให้สถานศึกษาเป็นสังคม
แห่งการเรียนรู้  มีกิจกรรมภายใต้โครงการสถานศึกษามีการส่งเสริม สนับสนุน ให้สถานศึกษาเป็นสังคมแห่ง
การเรียนรู้  กิจกรรม ได้แก่  1) กิจกรรมเยี่ยมบ้านนักเรียน  2) กิจกรรมการท าวิจัยในชั้นเรียน  3) กิจกรรม 
การจัดหา ผลิตสื่อ วัสดุ อุปกรณ์การเรียน  4) โครงการคาราวานเสริมสร้างเด็ก  5) ทัศนศึกษา 
 ผลการพัฒนา   
    การด าเนินงานกิจกรรมต่าง ๆ ภายใต้โครงการส่งผลให้ผู้บริหาร ครูผู้สอน ผู้ปกครอง 
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานและนักเรียนมีความพึงพอใจต่อการด าเนินงานโครงการโดยภาพรวมอยู่ใน
ระดับมาก (ค่าเฉลี่ย ≥ 3.51) 
  จากการจัดกิจกรรมดังกล่าว  เมื่อสิ้นปีการศึกษาโรงเรียนได้ประเมินผลตามแนวทางการประเมิน
คุณภาพตามเกณฑ์ที่ สพฐ. ก าหนด ผลปรากฏว่า มาตรฐานที่ 9  มีผลการด าเนินการที่ บรรลุเป้าหมายจ านวน 
2 ตัวบ่งชี้ และไม่บรรลุจ านวน -  ตัวบ่งชี้ คะแนนที่ได้โดยรวมของมาตรฐาน คือ 5  คะแนน และอยู่ในระดับ 
ดีเยี่ยม 
 แนวทางการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนามาตรฐานในอนาคต 
  โรงเรียนน าผลการการประเมินโครงการสร้างเสริมและสนับสนุนให้สถานศึกษาเป็นสังคมแห่ง  
การเรียนรู้ และน าผลการประเมินโครงการมาพัฒนาสถานศึกษาอย่างต่อเนื่อง 
 



 

 รายงานประจ าปีที่เป็นรายงานประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 

มาตรฐานที่ 10  การพัฒนาสถานศึกษาให้บรรลุเป้าหมายตามปรัชญา  วิสัยทัศน์  และจุดเน้นของ
การศึกษาปฐมวัย 

ตัวบ่งชี้ 
เป้า 

หมาย 
ผลการ 
พัฒนา 

บรรลุ/ 
ไม่บรรลุ 

คะแนน 
ที่ได้ 

ระดับ
คุณภาพ 

ร่องรอยหลักฐานอ้างอิง  
ถึงความพยายาม 

10.1 จัดโครงการ  กิจกรรม
พัฒนาเด็กให้บรรลุ
เป้าหมายปรัชญา  
วิสัยทัศน์  และจุดเน้นของ
การศึกษาปฐมวัยของ
สถานศึกษา 

5 5 บรรลุ 3 ดีเยี่ยม 

-แผนพัฒนาการจัดการศึกษาของ
สถานศึกษา 
- แผนปฏิบัติการประจ าปีระดับ
ปฐมวัย 
- โครงการ กิจกรรมที่ส่งเสริมการ
จัดการศึกษาปฐมวัย 
- สรุปผลการนิเทศติดตามผลการ
ด าเนินงาน 
- รายงานผลการปฏิบัติงานและ
รายงานสรุปการประเมินโครงการ 
- รายงานการประเมินพัฒนาการ
เด็กที่จบการศึกษาตามหลกัสูตร
การศึกษาปฐมวัย 

10.2 ผลการด าเนินงาน
บรรลุตามเป้าหมาย 
 

5 5 บรรลุ 2 ดีเยี่ยม 

รวม    5 ดีเยี่ยม 
 
 วิธีการพัฒนา  
  โรงเรียนด าเนินการตามโครงการพัฒนาสถานศึกษาให้บรรลุเป้าหมายตามปรัชญา วิสัยทัศน์ และ
จุดเน้นการจัดการศึกษาปฐมวัย   มีกิจกรรมภายใต้โครงการพัฒนาสถานศึกษาให้บรรลุเป้าหมายตามปรัชญา 
วิสัยทัศน์ และจุดเน้นการจัดการศึกษาปฐมวัย กิจกรรม ได้แก่  1) กิจกรรมอบรมคุณธรรมจริยธรรม   
2) กิจกรรมศูนย์สื่อปฐมวัย 
 ผลการพัฒนา   
    การด าเนินงานกิจกรรมต่าง ๆ ภายใต้โครงการส่งผลให้ผู้บริหาร ครูผู้สอน ผู้ปกครอง 
คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐานและนักเรียนมีความพึงพอใจต่อการด าเนินงานโครงการโดยภาพรวมอยู่ใน
ระดับมาก (ค่าเฉลี่ย ≥ 3.51) 
  จากการจัดกิจกรรมดังกล่าว  เมื่อสิ้นปีการศึกษาโรงเรียนได้ประเมินผลตามแนวทางการประเมิน
คุณภาพตามเกณฑ์ที่ สพฐ. ก าหนด ผลปรากฏว่า มาตรฐานที่ 10  มีผลการด าเนินการที่ บรรลุเป้าหมาย
จ านวน 2 ตัวบ่งชี้ และไม่บรรลุจ านวน -  ตัวบ่งชี้ คะแนนที่ได้โดยรวมของมาตรฐาน คือ 5  คะแนน และอยู่ใน
ระดับดีเยี่ยม 



 

 รายงานประจ าปีที่เป็นรายงานประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 

 แนวทางการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนามาตรฐานในอนาคต 
  โรงเรียนน าผลการประเมินโครงการที่บรรลุเป้าหมายตามปรัชญา วิสัยทัศน์ และจุดเน้นของ
สถานศึกษาปฐมวัยและส่งเสริมกิจกรรมให้เด็กบรรลุเป้าหมายตามปรัชญา วิสัยทัศน์ และจุดเน้นของ
สถานศึกษาปฐมวัย 
 
มาตรฐานที่  11  การพัฒนาสถานศึกษาตามนโยบายและแนวทางการปฏิรูปการศึกษาเพื่อยกระดับ
คุณภาพให้สูงขึ้น 

ตัวบ่งชี้ 
เป้า 

หมาย 
ผลการ 
พัฒนา 

บรรลุ/ 
ไม่บรรลุ 

คะแนน 
ที่ได้ 

ระดับ
คุณภาพ 

ร่องรอยหลักฐานอ้างอิง  
ถึงความพยายาม 

11.1 จัดโครงการ   
กิจกรรมส่งเสริมสนับสนุน
ตามนโยบายเกี่ยวกับการจัด
การศึกษาปฐมวัย 

5 5 บรรลุ 3 ดีเยี่ยม 

- หลักฐาน ร่องรอยการวิเคราะห์
นโยบายของต้นสังกัดตามแนวทาง
ปฏิรูปการศึกษาเพื่อการจัดท า
แผนงานโครงการพิเศษ 
- แผนพัฒนาการจัดการศึกษาของ
สถานศึกษา 
- แผนปฏิบัติการประจ าป ี
- โครงการ กิจกรรมพิเศษระดับ
ปฐมวัย 
- ข้อมูลจากการนิเทศติดตามผล
การด าเนินงาน 
- รายงานสรุปการประเมิน
โครงการหรือรายงานผล 
การปฏิบัติงาน 
- รายงานการประชุม บันทึกการ
ประชุมของงานที่เกี่ยวข้อง 
โครงการ กิจกรรมที่ตอบสนอง
นโยบายตามแนวทาง 
ปฏิรูปการศึกษาระดับปฐมวัย 
- สรุปผลการประเมินโครงการ
กิจกรรมฯ 
- ข้อมูลการสอบถามความพึงพอใจ
ครู ผู้บริหาร เด็ก 
หรือผู้เกี่ยวข้องกับการด าเนินงาน
ตามโครงการ กิจกรรมฯ 
- สรุปรายงานวิเคราะห์เด็ก
รายบุคคล 

11.2  ผลการด าเนินงาน
บรรลุตามเป้าหมาย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5 5 บรรลุ 2 ดีเยี่ยม 

รวม    5 ดีเยี่ยม 
 
 วิธีการพัฒนา  
  โรงเรียนด าเนินการตามโครงการการพัฒนาสถานศึกษาตามนโยบายและแนวทางการปฏิรูป
การศึกษาเพ่ือยกระดับคุณภาพให้สูงขึ้น    มีกิจกรรมภายใต้โครงการการพัฒนาสถานศึกษาตามนโยบายและ
แนวทางการปฏิรูปการศึกษาเพ่ือยกระดับคุณภาพให้สูงขึ้น    กิจกรรม ได้แก่  1) กิจกรรมหนูน้อยรู้จักอาเซียน 
2) กิจกรรมหนูน้อยนักอนุรักษ์   3) กิจกรรมพัฒนาห้องเรียนไอซีท ี  4) กิจกรรมคุณหนูพอเพียง 



 

 รายงานประจ าปีที่เป็นรายงานประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 

 ผลการพัฒนา   
    การด าเนินงานกิจกรรมต่าง ๆ ภายใต้โครงการส่งผลให้ผู้บริหาร ครูผู้ สอน ผู้ปกครอง 
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานและนักเรียนมีความพึงพอใจต่อการด าเนินงานโครงการโดยภาพรวมอยู่ใน
ระดับมาก (ค่าเฉลี่ย ≥ 3.51) 
  จากการจัดกิจกรรมดังกล่าว  เมื่อสิ้นปีการศึกษาโรงเรียนได้ประเมินผลตามแนวทางการประเมิน
คุณภาพตามเกณฑ์ที่ สพฐ. ก าหนด ผลปรากฏว่า มาตรฐานที่ 11  มีผลการด าเนินการที่ บรรลุเป้าหมาย
จ านวน 2 ตัวบ่งชี้ และไม่บรรลุจ านวน -  ตัวบ่งชี้ คะแนนที่ได้โดยรวมของมาตรฐาน คือ 5  คะแนน และอยู่ใน
ระดับดีเยี่ยม 
 แนวทางการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนามาตรฐานในอนาคต 
  โรงเรียนจัดท าโครงการพัฒนาสถานศึกษาตามนโยบายและแนวทางปฏิรูปการศึกษาตาม สพป.
เขต 1 ด้านการจัดการศึกษาปฐมวัย และด าเนินการตามโครงการตามนโยบายให้บรรลุเป้าหมายเพ่ือยกระดับ
คุณภาพให้สูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง  
 
 
 
 
 
 
 



 

 รายงานประจ าปีที่เป็นรายงานประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 

3.1.2 ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
  มาตรฐานที่ 1    ผู้เรียนมีสุขภาวะท่ีดีและมีสุนทรียภาพ 

ตัวบ่งชี้ 
เป้า 

หมาย 
ผลการ 
พัฒนา 

บรรลุ/ 
ไม่บรรลุ 

คะแนน 
ที่ได้ 

ระดับ
คุณภาพ 

ร่องรอยหลักฐานอ้างอิง  
ถึงความพยายาม 

1.1 มีสุขนิสัยในการดูแล
สุขภาพและออกก าลังกาย 
สม่ าเสมอ 

100 99.42 
ไม่

บรรลุ 
0.50 ดีเยี่ยม 

- แฟ้มเอกสารผู้เรียนรายบุคคล 
- ข้อมูลด้านคุณภาพ คุณลักษณะ
อันพึงประสงค์ผู้เรียนรายบุคคล 
- สถิติการเจ็บป่วยการใช้ห้อง
พยาบาล  
- กิจกรรมการแข่งขันกีฬา 
- สมุดเยี่ยมเจา้หน้าที่สาธารณสุข 
- สรุปผลการบันทกึน้ าหนกั 
ส่วนสูง ผลการทดสอบสมรรถภาพ
ร่างกายนักเรียน 
- ข้อมูลพัฒนาการด้านน้ าหนกั 
ส่วนสูง สมรรถภาพทางกายตาม
เกณฑ์ของผู้เรียนรายบุคคล 
- บันทึกระเบยีนสะสมทางการ
เรียน 
- โครงการ / กิจกรรมระบบดูแล
ช่วยเหลือนกัเรียนของโรงเรียน 
- ผลการประเมินสมรรถนะ
ความสามารถในการใช้ทักษะชวีิต 
- กิจกรรมวันส าคัญ 

1.2 มีน้ าหนัก ส่วนสูง และ
มีสมรรถภาพทางกายตาม
เกณฑ์มาตรฐาน 

96.22 97.11 บรรลุ 0.49 ดีเยี่ยม 

1.3 ป้องกันตนเองจากสิ่ง
เสพติดให้โทษและหลีกเลี่ยง
ตนเองจากสภาวะที่เสี่ยงต่อ
ความรุนแรง โรค ภัย 
อุบัติเหตุ และปัญหาทาง
เพศ    

100 100 บรรลุ 1 ดีเยี่ยม 

1.4 เห็นคุณค่าในตนเอง มี
ความมั่นใจ  กล้าแสดงออก
อย่างเหมาะสม 

97.35 99.42 บรรลุ 0.99 ดีเยี่ยม 

1.5 มีมนุษยสัมพันธ์  ที่ดี
และให้เกียรติผู้อ่ืน 

100 97.11 
ไม่

บรรลุ 
0.97 ดีเยี่ยม 

1.6 สร้างผลงานจากการ
เข้าร่วมกิจกรรมด้านศิลปะ 
ดนตรี/นาฏศิลป์ กีฬา/
นันทนาการตาม 
จินตนาการ 

100 100 บรรลุ 1 ดีเยี่ยม 

รวม    4.95 ดีเยี่ยม 
 
 วิธีการพัฒนา  
  โรงเรียนด าเนินการตามโครงการส่งเสริมสุขภาพกีฬาและนันทนาการ   มีกิจกรรมภายใต้
โครงการส่งเสริมสุขภาพกีฬาและนันทนาการ   กิจกรรม ได้แก่  1) กายบริหาร   2) อาหารกลางวัน 100 %   
3)อาหารเสริม(นม)   4) กีฬาสีสัมพันธ์ต้านยาเสพติด   5) ชุมนุมผู้น าด้านกีฬา  6)  สภานักเรียน  7) กิจกรรม
ทักษะชีวิตร่วมคิดร่วมท าอนุรักษ์สืบสานศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์  กีฬาและนันทนาการ 

 ผลการพัฒนา   
    การด าเนินงานกิจกรรมต่าง ๆ ภายใต้โครงการส่งผลให้ผู้บริหาร ครูผู้สอน ผู้ปกครอง 
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานและนักเรียนมีความพึงพอใจต่อการด าเนินงานโครงการโดยภาพรวมอยู่ใน
ระดับมาก (ค่าเฉลี่ย ≥ 3.51) 



 

 รายงานประจ าปีที่เป็นรายงานประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 

  จากการจัดกิจกรรมดังกล่าว  เมื่อสิ้นปีการศึกษาโรงเรียนได้ประเมินผลตามแนวทางการประเมิน
คุณภาพตามเกณฑ์ที่ สพฐ. ก าหนด ผลปรากฏว่า มาตรฐานที่ 1  มีผลการด าเนินการที่ บรรลุเป้าหมายจ านวน 
4 ตัวบ่งชี้ และไม่บรรลุจ านวน 2  ตัวบ่งชี้ คะแนนที่ได้โดยรวมของมาตรฐาน คือ 4.95 คะแนน และอยู่ในระดับ 
ดีเยี่ยม 
 แนวทางการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนามาตรฐานในอนาคต 
 ปรับปรุงสถานที่ส าหรับให้นักเรียนแปรงฟันและที่ส าหรับน้ าดื่มให้สะอาดเหมาะสม ส่งเสริมให้
นักเรียนรู้จักเลือกรับประทานอาหารที่มีประโยชน์  รับประทานอาหารตรงเวลา ส่งเสรมิให้ผู้เรียนมีสุขภาวะที่ดี
และมีสุนทรียภาพอย่างต่อเนื่อง 
 
มาตรฐานที่ 2  ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ 

ตัวบ่งชี้ 
เป้า 

หมาย 
ผลการ 
พัฒนา 

บรรลุ/ 
ไม่บรรลุ 

คะแนน 
ที่ได้ 

ระดับ
คุณภาพ 

ร่องรอยหลักฐานอ้างอิง  
ถึงความพยายาม 

2.1 มีคุณลักษณะที่พึง
ประสงค์ตามหลักสูตร 100 96.53 

ไม่
บรรลุ 1.93 ดีเยี่ยม 

- สรุปรายงานผลการประเมิน
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ ตาม
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น
พื้นฐาน 
- แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
แผนปฏิบัติการประจ าป ี
- กิจกรรมวันส าคัญทาง
พระพุทธศาสนา 

2.2 เอ้ืออาทรผู้อ่ืนและ
กตัญญูกตเวทีต่อผู้มีพระคุณ 100 99.42 

ไม่
บรรลุ 0.99 ดีเยี่ยม 

2.3 ยอมรับความคิดและ
วัฒนธรรมที่แตกต่าง 100 98.84 

ไม่
บรรลุ 0.99 ดีเยี่ยม 

2.4 ตระหนัก รู้คุณค่า ร่วม
อนุรักษ์และพัฒนา
สิ่งแวดล้อม 100 98.84 

ไม่
บรรลุ 0.99 ดีเยี่ยม 

รวม    4.90 ดีเยี่ยม 
 
 วิธีการพัฒนา  
  โรงเรียนด าเนินการตามโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะที่พึงประสงค์  
มีกิจกรรมภายใต้โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะที่พึงประสงค์   กิจกรรม ได้แก่   
1) กิจกรรมส่งเสริมระเบียบวินัย  2) กิจกรรมหน้าเสาธง  3) อบรมนายหมู่ลูกเสือ-เนตรนารี  4) ส่งเสริมวินัย
ด้านการจราจร  5) คณะกลุ่มเขตบริการ  6) วันส าคัญทางศาสนา  7) อบรมคุณธรรมจริยธรรมทุกวันศุกร์   
8) ธรรมสัญจร  9) ของหายได้คืน  10) บันทึกความดี  11) วันไหว้ครู  12) วันพ่อ  13) วันแม่   
14) วันสถาปนาโรงเรียน 15) จิตอาสา  16) ออมทรัพย์ในโรงเรียน  17) ประกวดห้องเรียนห้องกลุ่มสาระ 
การเรียนรู้  18) พัฒนาโรงเรียน Big  Cleaning  Day  20) พัฒนาสิ่งแวดล้อม  21) ปลูกไม้ดอกไม้ประดับและ
จัดสวนฯ  22) ส่งเสริมมารยาทไทย  23) วันลอยกระทง 24) วันสุนทรภู่  25) งานประเพณี  26) งานวันร าลึก
สมเด็จพระพุฒาจารย์ฯ 

 ผลการพัฒนา   
    การด าเนินงานกิจกรรมต่าง ๆ ภายใต้โครงการส่งผลให้ผู้บริหาร ครูผู้สอน ผู้ปกครอง 
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานและนักเรียนมีความพึงพอใจต่อการด าเนินงานโครงการโดยภาพรวมอยู่ใน
ระดับมาก (ค่าเฉลี่ย ≥ 3.51) 



 

 รายงานประจ าปีที่เป็นรายงานประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 

  จากการจัดกิจกรรมดังกล่าว  เมื่อสิ้นปีการศึกษาโรงเรียนได้ประเมินผลตามแนวทางการประเมิน
คุณภาพตามเกณฑ์ที่ สพฐ. ก าหนด ผลปรากฏว่า มาตรฐานที่ 2  มีผลการด าเนินการที่ บรรลุเป้าหมายจ านวน 
- ตัวบ่งชี้ และไม่บรรลุจ านวน 4  ตัวบ่งชี้ คะแนนที่ได้โดยรวมของมาตรฐาน คือ 4.90 คะแนน และอยู่ในระดับ 
ดีเยี่ยม 
 แนวทางการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนามาตรฐานในอนาคต 
                ส่งเสริมและปลูกฝังให้นักเรียนมีคุณธรรม  จริยธรรมมากยิ่งขึ้นเช่น  ในเรื่องการช่วยเหลือเกื้อกูล
กัน  ตรงต่อเวลา  ความรับผิดชอบต่อหน้าที่  การพูดจาด้วยถ้อยค าที่สุภาพ  และส่งเสริมให้สวดมนต์ไหว้พระ
หลังเลิกเรียนทุกวัน 
 
มาตรฐานที่ 3  ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง รักเรียนรู้และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 

ตัวบ่งชี้ 
เป้า 

หมาย 
ผลการ 
พัฒนา 

บรรลุ/ 
ไม่บรรลุ 

คะแนน 
ที่ได้ 

ระดับ
คุณภาพ 

ร่องรอยหลักฐานอ้างอิง  
ถึงความพยายาม 

3.1  มีนิสัยรักการอ่านและ
แสวงหาความรู้ด้วยตนเอง
จากห้องสมุด แหล่งเรียนรู้ 
และสื่อต่างๆ รอบตัว 

99.05 97.69 
ไม่

บรรลุ 
1.95 ดีเยี่ยม 

- สถิติการใช้ห้องสมุดของผู้เรียน 
- ทะเบียนแหล่งเรียนรู้ 
ภายในและภายนอกสถานศึกษา 
- บันทึกการใช้ห้องคอมพวิเตอร์ 

3.2  มีทักษะในการอ่าน ฟัง 
ดู พูด เขียน  และตั้งค าถาม
เพ่ือค้นคว้าหาความรู้
เพ่ิมเติม 

97.92 96.53 
ไม่

บรรลุ 
0.97 ดีเยี่ยม 

3.3 เรียนรู้ร่วมกันเป็นกลุ่ม 
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น
เพ่ือการเรียนรู้ระหว่างกัน   

100 98.84 
ไม่

บรรลุ 
0.99 ดีเยี่ยม 

3.4 ใช้เทคโนโลยีในการ
เรียนรู้และน าเสนอผลงาน 

99.61 100 บรรลุ 1.00 ดีเยี่ยม 

รวม    4.91 ดีเยี่ยม 
 
 วิธีการพัฒนา  
  โรงเรียนด าเนินการตามโครงการอ่านเขียนทุกวันสร้างสรรค์ปัญญา มีกิจกรรมภายใต้โครงการอ่าน
เขียนทุกวันสร้างสรรค์ปัญญา กิจกรรม ได้แก่  1) ภาษาไทยวันละค า  2) บันทึกการอ่าน  3) ประกวด 
ยอดนักอ่าน  4) ตอบปัญหาจากสารานุกรม  5) จัดป้ายนิเทศให้ความรู้  6) ครอบครัวรักการอ่าน   
7) รักการอ่านสานสู่ฝัน  8) ร้านหมอภาษา  9) เรียนรู้สู่ ICT มีจินตนาการแบบสร้างสรรค์ 
 ผลการพัฒนา   
    การด าเนินงานกิจกรรมต่าง ๆ ภายใต้โครงการส่งผลให้ผู้บริหาร ครูผู้สอน ผู้ปกครอง 
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานและนักเรียนมีความพึงพอใจต่อการด าเนินงานโครงการโดยภาพรวมอยู่ใน
ระดับมาก (ค่าเฉลี่ย ≥ 3.51) 
  จากการจัดกิจกรรมดังกล่าว  เมื่อสิ้นปีการศึกษาโรงเรียนได้ประเมินผลตามแนวทางการประเมิน
คุณภาพตามเกณฑ์ที่ สพฐ. ก าหนด ผลปรากฏว่า มาตรฐานที่ 3  มีผลการด าเนินการที่ บรรลุเป้าหมายจ านวน 



 

 รายงานประจ าปีที่เป็นรายงานประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 

1 ตัวบ่งชี้ และไม่บรรลุจ านวน 3 ตัวบ่งชี้ คะแนนที่ได้โดยรวมของมาตรฐาน คือ 4.91 คะแนน และอยู่ในระดับ 
ดีเยี่ยม 
 แนวทางการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนามาตรฐานในอนาคต 

- สนับสนุนงบประมาณเพ่ือจัดซื้อคอมพิวเตอร์ให้มีจ านวนเพ่ิมข้ึนเพียงพอต่อจ านวนผู้ใช้ 
- สนับสนุนงบประมาณเพ่ือจัดซื้อพจนานุกรมภาษาไทยเพื่อฝึกให้นักเรียนรู้จักหลักการใช้ 

 
มาตรฐานที่ 4  ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดอย่างเป็นระบบ คิดสร้างสรรค์ ตัดสินใจแก้ปัญหาได้อย่างมี 
                   สติสมเหตุผล 

ตัวบ่งชี้ 
เป้า 

หมาย 
ผลการ 
พัฒนา 

บรรลุ/ 
ไม่บรรลุ 

คะแนน 
ที่ได้ 

ระดับ
คุณภาพ 

ร่องรอยหลักฐานอ้างอิง  
ถึงความพยายาม 

4.1 สรุปความคิดจากเรื่องที่
อ่าน ฟัง และดู และสื่อสาร
โดยการพูดหรือเขียนตาม
ความคิดของตนเอง 

100 93.64 
ไม่

บรรลุ 
1.87 ดีเยี่ยม 

- ผลการประเมินผลการปฏิบัติ
กิจกรรมของผู้เรียน 
- รายงานประจ าปีของสถานศึกษา 
- ผลการแข่งขันทักษะทางวิชาการ 
- การประเมินจุดเน้นของ
สถานศึกษา 
- ผลการประเมินอา่นเขียน คิด 
วิเคราะห ์
 

4.2 น าเสนอวิธีคิด วิธี
แก้ปัญหาด้วยภาษาหรือ
วิธีการของตนเอง 

100 94.22 
ไม่

บรรลุ 
0.94 ดีเยี่ยม 

4.3 ก าหนดเป้าหมาย 
คาดการณ์ ตัดสินใจ
แก้ปัญหาโดยมีเหตุผล
ประกอบ 

97.92 95.35 
ไม่

บรรลุ 
0.95 ดีเยี่ยม 

4.4 มีความคิดริเริ่ม และ
สร้างสรรค์ผลงานด้วยความ
ภาคภูมิใจ 

100 97.69 
ไม่

บรรลุ 
0.98 ดีเยี่ยม 

รวม    4.75 ดีเยี่ยม 
 
 วิธีการพัฒนา  
  โรงเรียนด าเนินการตามโครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการเรียนการสอน  มีกิจกรรมภายใต้โครงการ
เพ่ิมประสิทธิภาพการเรียนการสอน  กิจกรรม ได้แก่  1) วันภาษาไทยแห่งชาติ  2) การเรียนการสอนแบบ
โครงงาน  3) แข่งขันทักษะวิชาการ  4) การจัดนิทรรศการ 

 ผลการพัฒนา   
    การด าเนินงานกิจกรรมต่าง ๆ ภายใต้โครงการส่งผลให้ผู้บริหาร ครูผู้สอน ผู้ปกครอง 
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานและนักเรียนมีความพึงพอใจต่อการด าเนินงานโครงการโดยภาพรวมอยู่ใน
ระดับมาก (ค่าเฉลี่ย ≥ 3.51) 
  จากการจัดกิจกรรมดังกล่าว  เมื่อสิ้นปีการศึกษาโรงเรียนได้ประเมินผลตามแนวทางการประเมิน
คุณภาพตามเกณฑ์ที่ สพฐ. ก าหนด ผลปรากฏว่า มาตรฐานที่ 4  มีผลการด าเนินการที่ บรรลุเป้าหมายจ านวน  
- ตัวบ่งชี้ และไม่บรรลุจ านวน 4ตัวบ่งชี้ คะแนนที่ได้โดยรวมของมาตรฐาน คือ 4.75 คะแนน และอยู่ในระดับ ดี
เยี่ยม 



 

 รายงานประจ าปีที่เป็นรายงานประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 

 แนวทางการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนามาตรฐานในอนาคต 
 - ฝึกให้นักเรียนเกิดกระบวนการคิด  กล้าคิดกล้าท ากล้าทดลอง  แสดงออกมากยิ่งขึ้น 
 
มาตรฐานที่ 5  ผู้เรียนมีความรู้และทักษะที่จ าเป็นตามหลักสูตร 

ตัวบ่งชี้ 
เป้า 

หมาย 
ผลการ 
พัฒนา 

บรรลุ/ 
ไม่บรรลุ 

คะแนน 
ที่ได้ 

ระดับ
คุณภาพ 

ร่องรอยหลักฐานอ้างอิง  
ถึงความพยายาม 

5.1 ผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนแต่ละกลุ่มสาระ
เป็นไปตามเกณฑ์ 

98.66 78.61 ไม่บรรลุ 0.79 ดีมาก 

- รายงานผลการทดสอบของ
สถาบันทดสอบทางการศึกษา
แห่งชาติ (สทศ.) ของผู้เรียนชั้นที่มี
การทดสอบ ทั้ง 8 กลุ่ม 
สาระ 
- สารสนเทศผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน 
- ตรวจผลงานผู้เรียนตาม
สมรรถนะส าคัญ 
- บันทึกการใช้ห้องคอมพวิเตอร์ 
- ผลการประเมินการอ่านคิด
วิเคราะห์เขียนระดับชั้นเรียน 

5.2 ผลการประเมิน
สมรรถนะส าคัญตาม
หลักสูตรเป็นไปตามเกณฑ์ 

81.48 99.42 บรรลุ 0.99 ดีเยี่ยม 

5.3 ผลการประเมินการ
อ่าน  คิดวิเคราะห์ และ
เขียนเป็นไปตามเกณฑ์ 

100 99.42 ไม่บรรลุ 1.99 ดีเยี่ยม 

5.4 ผลการทดสอบ
ระดับชาติเป็นไปตามเกณฑ์ 

45.58 31.25 ไม่บรรลุ 0.31 ปรับปรุง 

รวม    4.08 ดีมาก 
 
 วิธีการพัฒนา  
  โรงเรียนด าเนินการตามโครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการเรียนรู้  มีกิจกรรมภายใต้โครงการเพ่ิม
ประสิทธิภาพการเรียนรู้   กิจกรรม ได้แก่  1) สอนภาษาไทยโดยใช้วิธีการแบบเปิดร่วมแบบฝึก   
2) สอนคณิตศาสตร์โดยใช้รูปแบบการสอน Open Approach  3) การเรียนรู้โดยใช้รูปแบบเสาะแสวงหา
ความรู้TOK   4) การศึกษาค้นคว้าและแบบฝึกเชิงสร้างสรรค์  5) รูปแบบการสอนการเขียนเชิงสร้างสรรค์ 
6) การสอนแบบ 5 E  7) การเรียนการสอนโดยใช้การเรียนรู้แบบร่วมมือ  8) สอนภาษาเพ่ือการสื่อสารที่เน้น
นักเรียนเป็นส าคัญ 
 ผลการพัฒนา   
    การด าเนินงานกิจกรรมต่าง ๆ ภายใต้โครงการส่งผลให้ผู้บริหาร ครูผู้สอน ผู้ปกครอง 
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานและนักเรียนมีความพึงพอใจต่อการด าเนินงานโครงการโดยภาพรวมอยู่ใน
ระดับมาก (ค่าเฉลี่ย ≥ 3.51) 
  จากการจัดกิจกรรมดังกล่าว  เมื่อสิ้นปีการศึกษาโรงเรียนได้ประเมินผลตามแนวทางการประเมิน
คุณภาพตามเกณฑ์ที ่สพฐ. ก าหนด ผลปรากฏว่า มาตรฐานที่ 5  มีผลการด าเนินการที่ บรรลุเป้าหมายจ านวน 
1 ตัวบ่งชี้ และไม่บรรลุจ านวน 3 ตัวบ่งชี้ คะแนนที่ได้โดยรวมของมาตรฐาน คือ 4.08 คะแนน และอยู่ในระดับ 
ดีมาก 
 แนวทางการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนามาตรฐานในอนาคต 
                ฝึกให้นักเรียนเกิดกระบวนการคิด กล้าท ากล้าแสดงออก มากยิ่งข้ึน  พัฒนาคะแนนผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนระดับชาติให้สูงขึ้นร้อยละ 5 



 

 รายงานประจ าปีที่เป็นรายงานประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 

มาตรฐานที่ 6  ผู้เรียนมีทักษะในการท างาน รักการท างาน สามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้และมีเจตคติที่ดี 
                   ต่ออาชีพสุจริต   

ตัวบ่งชี้ 
เป้า 

หมาย 
ผลการ 
พัฒนา 

บรรลุ/ 
ไม่บรรลุ 

คะแนน 
ที่ได้ 

ระดับ
คุณภาพ 

ร่องรอยหลักฐานอ้างอิง  
ถึงความพยายาม 

6.1 วางแผนการท างานและ
ด าเนินการจนส าเร็จ 

98.48 99.42 บรรลุ 1.99 ดีเยี่ยม 
- แฟ้มสะสมผลงานของผู้เรียน 
- กิจกรรมวันส าคัญ 
- แบบบันทึกการประเมิน
พฤติกรรมการปฏิบัติงานของ
ผู้เรียน 

 
 

6.2 ท างานอย่างมีความสุข 
มุ่งม่ันพัฒนางาน และภูมิใจ
ในผลงานของตนเอง 

100 99.42 
ไม่

บรรลุ 
0.99 ดีเยี่ยม 

6.3 ท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ 100 100 บรรลุ 1 ดีเยี่ยม 
6.4 มีความรู้สึกที่ดีต่ออาชีพ
สุจริตและหาความรู้
เกี่ยวกับอาชีพที่ตนเองสนใจ 

100 99.42 
ไม่

บรรลุ 
0.99 ดีเยี่ยม 

รวม    4.98 ดีเยี่ยม 
 

 วิธีการพัฒนา  
  โรงเรียนด าเนินการตามโครงการส่งเสริมการเรียนรู้แบบโครงงานสานสู่ฝันความเป็นมืออาชีพ   
มีกิจกรรมภายใต้โครงการส่งเสริมการเรียนรู้แบบโครงงานสานสู่ฝันความเป็นมืออาชีพ  กิจกรรม ได้แก่   
1) การเรียนรู้แบบโครงงาน  2) ขยะรีไซเคิล(หารายได้ระหว่างเรียน)  3) การจัดนิทรรศการผลงานนักเรียน   
4) ส่งเสริมความเป็นมืออาชีพจากภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 ผลการพัฒนา   
    การด าเนินงานกิจกรรมต่าง ๆ ภายใต้โครงการส่งผลให้ผู้บริหาร ครูผู้สอน ผู้ปกครอง 
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานและนักเรียนมีความพึงพอใจต่อการด าเนินงานโครงการโดยภาพรวมอยู่ใน
ระดับมาก (ค่าเฉลี่ย ≥ 3.51) 
  จากการจัดกิจกรรมดังกล่าว  เมื่อสิ้นปีการศึกษาโรงเรียนได้ประเมินผลตามแนวทางการประเมิน
คุณภาพตามเกณฑ์ที่ สพฐ. ก าหนด ผลปรากฏว่า มาตรฐานที่ 6  มีผลการด าเนินการที่ บรรลุเป้าหมายจ านวน 
2 ตัวบ่งชี้ และไม่บรรลุจ านวน 2 ตัวบ่งชี้ คะแนนที่ได้โดยรวมของมาตรฐาน คือ 4.98 คะแนน และอยู่ในระดับ 
ดีเยี่ยม 
 แนวทางการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนามาตรฐานในอนาคต 
 - สร้างเกณฑ์มาตรฐานต่างๆ ให้เห็นชัดเจน  เพ่ือให้นักเรียนท างานได้ตามเกณฑ์มาตรฐาน 
 - ฝึกให้นักเรียนได้ทบทวนการท างาน  เพ่ือให้เกิดความรอบคอบมากขึ้น 
 - จัดกิจกรรมให้นักเรียนท างานเป็นทีมอย่างสม่ าเสมอและต่อเนื่อง 
         - จัดกิจกรรมการมีส่วนร่วมในการพัฒนาโรงเรียน ในรูปแบบห้องเรียน ระดับชั้น และ ภาพรวมทั้ง
โรงเรียนอย่างสม่ าเสมอและต่อเนื่อง 
 



 

 รายงานประจ าปีที่เป็นรายงานประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 

มาตรฐานที่ 7  ครูปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล   

ตัวบ่งชี้ 
เป้า 

หมาย 
ผลการ 
พัฒนา 

บรรลุ/ 
ไม่บรรลุ 

คะแนน 
ที่ได้ 

ระดับ
คุณภาพ 

ร่องรอยหลักฐานอ้างอิง  
ถึงความพยายาม 

7.1 ครูมีการก าหนด
เป้าหมายคุณภาพผู้เรียนทั้ง
ด้านความรู้ ทักษะ
กระบวนการ  สมรรถนะ 
และคุณลักษณะที่พึง
ประสงค์ 

83 100 บรรลุ 1 ดีเยี่ยม 

- หลักสูตรสถานศึกษา/หลกัสูตร
กลุ่มสาระการเรียนรู ้
- แผนการจัดการเรียนรู้ 
- แฟ้มข้อมูลผู้เรียนเป็นรายบุคคล 
- แบบส ารวจข้อมูล สื่อ นวัตกรรม 
และเทคโนโลย ี
ทางการศึกษา แหล่งเรียนรู้ บริบท
และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
- รายงานวิจยัชั้นเรียน 
- บันทึกการเยีย่มบ้าน 
- รายงานการวิจัยในชั้นเรียนของ
ครูแต่ละคน 
- นวัตกรรม/สื่อการเรียนรู ้
- รายงานผลการปฏิบัติหน้าที ่
- ผลการประเมินการปฏบิัติหน้าที่
ตามมาตรฐานต าแหน่ง 
และมาตรฐานวิทยฐานะต าแหน่ง 
- ทะเบียนประวัต ิ
- บันทึกเวลาปฏิบัติงานของ
ข้าราชการ 
- ค าสั่งปฏิบัติการสอน 
- บันทึกการสอนแทน 
- ผลการแข่งขันความเป็นเลิศตั้งแต่
ระดับเขตพื้นที่ขึ้นไป 
 

7.2 ครูมีการวิเคราะห์
ผู้เรียนเป็นรายบุคคล และ
ใช้ข้อมูลในการวางแผนการ
จัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนา
ศักยภาพของผู้เรียน 

83 100 บรรลุ 1 ดีเยี่ยม 

7.3 ครูออกแบบและจัดการ
เรียนรู้ที่ตอบสนองความ
แตกต่างระหว่างบุคคลและ
พัฒนาการทางสติปัญญา 

93 100 บรรลุ 2 ดีเยี่ยม 

7.4 ครูใช้สื่อและเทคโนโลยี
ที่เหมาะสมผนวกกับการน า
บริบทและภูมิปัญญาของ
ท้องถิ่นมาบูรณาการในการ
จัดการเรียนรู้ 

83 100 บรรลุ 1 ดีเยี่ยม 

7.5 ครูมีการวัดและ
ประเมินผลที่มุ่งเน้นการ
พัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน
ด้วยวิธีการที่หลากหลาย 

93 100 บรรลุ 1 ดีเยี่ยม 

7.6 ครูให้ค าแนะน า 
ค าปรึกษา และแก้ไขปัญหา
ให้แก่ผู้เรียนทั้งด้านการ
เรียนและคุณภาพชีวิตด้วย
ความเสมอภาค 

93 100 บรรลุ 1 ดีเยี่ยม 

7.7 ครูมีการศึกษาวิจัยและ
พัฒนาการจัดการเรียนรู้ใน
วิชาที่ตนรับผิดชอบและใช้
ผลในการปรับการสอน 
 
 

83 100 บรรลุ 1 ดีเยี่ยม 



 

 รายงานประจ าปีที่เป็นรายงานประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 

ตัวบ่งชี้ 
เป้า 

หมาย 
ผลการ 
พัฒนา 

บรรลุ/ 
ไม่บรรลุ 

คะแนน 
ที่ได้ 

ระดับ
คุณภาพ 

ร่องรอยหลักฐานอ้างอิง  
ถึงความพยายาม 

7.8 ครูประพฤติปฏิบัติตน
เป็นแบบอย่างที่ดีและเป็น
สมาชิกท่ีดีของสถานศึกษา 

100 100 บรรลุ 1 ดีเยี่ยม 

7.9 ครูจัดการเรียนการสอน
ตามวิชาที่ได้รับมอบหมาย
เต็มเวลา เต็มความสามารถ 

93 100 บรรลุ 1 ดีเยี่ยม 

รวม    10 ดีเยี่ยม 
 
 วิธีการพัฒนา  
  โรงเรียนด าเนินการตามโครงการเพ่ิมประสิทธิภาพครูสู่มืออาชีพ  มีกิจกรรมภายใต้โครงการเพ่ิม
ประสิทธิภาพครูสู่มืออาชีพ  กิจกรรม ได้แก่  1) พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา  2) วิเคราะห์นักเรียนเป็น
รายบุคคลทุกกลุ่มสาระฯ   3) พัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้และพัฒนาสื่อ   4) การสอนแบบบูรณาการ 
5) ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  6) วิจัยในชั้นเรียน  7) อนุรักษ์วัฒนธรรมไทยด้านการแต่งกาย   
8) การสอนซ่อมเสริม 
 ผลการพัฒนา   
    การด าเนินงานกิจกรรมต่าง ๆ ภายใต้โครงการส่งผลให้ผู้บริหาร ครูผู้สอน ผู้ปกครอง 
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานและนักเรียนมีความพึงพอใจต่อการด าเนินงานโครงการโดยภาพรวมอยู่ใน
ระดับมาก (ค่าเฉลี่ย ≥ 3.51) 
  จากการจัดกิจกรรมดังกล่าว  เมื่อสิ้นปีการศึกษาโรงเรียนได้ประเมินผลตามแนวทางการประเมิน
คุณภาพตามเกณฑ์ที่ สพฐ. ก าหนด ผลปรากฏว่า มาตรฐานที่ 7  มีผลการด าเนินการที่ บรรลุเป้าหมายจ านวน 
9 ตัวบ่งชี้ และไม่บรรลุจ านวน - ตัวบ่งชี้ คะแนนที่ได้โดยรวมของมาตรฐาน คือ 10 คะแนน และอยู่ในระดับ 
ดีเยี่ยม 
 แนวทางการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนามาตรฐานในอนาคต 
  - ส่งเสริมสนับสนุนให้ครูประชุม อบรม สัมมนา เพ่ือน าประโยชน์มาพัฒนาการเรียนการสอน 
  - ส่งเสริมให้ครูจัดท าผลงานทางวิชาการ เพื่อขอมีหรือขอเลื่อนให้มีวิทยฐานะที่สูงขึ้น 
  - ส่งเสริมให้ครูไปศึกษาต่อในระดับปริญญาโท เพ่ือพัฒนาตนเอง 



 

 รายงานประจ าปีที่เป็นรายงานประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 

มาตรฐานที่ 8  ผู้บริหารปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล   

ตัวบ่งชี้ 
เป้า 

หมาย 
ผลการ 
พัฒนา 

บรรลุ/ 
ไม่บรรลุ 

คะแนน 
ที่ได้ 

ระดับ
คุณภาพ 

ร่องรอยหลักฐานอ้างอิง  
ถึงความพยายาม 

8.1 ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ 
ภาวะผู้น าและความคิดริเริ่ม
ที่เน้นการพัฒนาผู้เรียน 

5 4 
ไม่

บรรลุ 
0.80 ดีมาก 

- แผนปฏิบัติการประจ าปี 
โครงการ/กิจกรรม 
- บันทึกการประชุม ค าสั่งการ
ปฏิบัติงานของโรงเรียน 
- สมุดนิเทศ สมุดเยี่ยมของ
โรงเรียน 
- รายงานการประเมินภายนอกของ 
สมศ. รายงาน 
ประจ าปีของโรงเรียน 
- แฟ้มสะสมงานของครู/ ผู้บริหาร
สถานศึกษา 
- รายงานการประเมินคุณภาพ
ภายในโดยหนว่ยงานต้น 
สังกัด 
- หลักสูตรสถานศึกษา แผนการ
จัดการเรียนรู ้หลักฐาน 
การเรียนรู้ของผู้เรียน 
- สมุดเยี่ยม สมุดนิเทศ 
- รายงานการประเมินภายนอกของ 
สมศ. 
- ป้าย แผนภูมิการจัดโครงสร้าง
องค์กร ป้ายแสดงแผนงาน 
โครงการ  
 

8.2  ผู้บริหารใช้หลักการ
บริหารแบบมีส่วนร่วมและ
ใช้ข้อมูลผลการประเมิน
หรือผลการวิจัยเป็นฐานคิด
ทั้งด้านวิชาการและการ
จัดการ 

5 5 บรรลุ 2 ดีเยี่ยม 

8.3 ผู้บริหารสามารถ
บริหารจัดการการศึกษาให้
บรรลุเป้าหมายตามที่
ก าหนดไว้ในแผนปฏิบัติการ 

5 5 บรรลุ 2 ดีเยี่ยม 

8.4 ผู้บริหารส่งเสริมและ
พัฒนาศักยภาพบุคลากรให้
พร้อมรับการกระจาย
อ านาจ 

5 5 บรรลุ 2 ดีเยี่ยม 

8.5 นักเรียน ผู้ปกครองและ
ชุมชนพึงพอใจผลการ
บริหารการจัดการศึกษา 

5 5 บรรลุ 1 ดีเยี่ยม 

8.6 ผู้บริหารให้ค าแนะน า 
ค าปรึกษาทางวิชาการและ
เอาใจใส่การจัดการศึกษา
เต็มศักยภาพและเต็มเวลา 

5 5 บรรลุ 2 ดีเยี่ยม 

รวม    9.8 ดีเยี่ยม 
 
 วิธีการพัฒนา  
  โรงเรียนด าเนินการตามโครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการสู่ความเป็นเลิศ  มีกิจกรรม
ภายใต้โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการสู่ความเป็นเลิศ  กิจกรรม ได้แก่  1) จัดท าสรุปแผนงาน 
โครงการ กิจกรรม  2) ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน   3) การนิเทศภายใน  4) ส่งเสริมพัฒนา
บุคลากรให้มีคุณภาพ  5) ประชุมผู้ปกครองและจัดตั้งเครือข่าย  6) การศึกษาดูงาน 
 ผลการพัฒนา   
    การด าเนินงานกิจกรรมต่าง ๆ ภายใต้โครงการส่งผลให้ผู้บริหาร ครูผู้สอน ผู้ปกครอง 
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานและนักเรียนมีความพึงพอใจต่อการด าเนินงานโครงการโดยภาพรวมอยู่ใน
ระดับมาก (ค่าเฉลี่ย ≥ 3.51) 



 

 รายงานประจ าปีที่เป็นรายงานประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 

  จากการจัดกิจกรรมดังกล่าว  เมื่อสิ้นปีการศึกษาโรงเรียนได้ประเมินผลตามแนวทางการประเมิน
คุณภาพตามเกณฑ์ที่ สพฐ. ก าหนด ผลปรากฏว่า มาตรฐานที่ 8  มีผลการด าเนินการที่ บรรลุเป้าหมายจ านวน
5 ตัวบ่งชี้ และไม่บรรลุจ านวน 1 ตัวบ่งชี้ คะแนนที่ได้โดยรวมของมาตรฐาน คือ 9.8 คะแนน และอยู่ในระดับ 
ดีเยี่ยม 
 แนวทางการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนามาตรฐานในอนาคต 
  ผู้บริหารใช้ศาสตร์และศิลป์ในการบริหารงานและการใช้หลักครองตน ครองคนและครองงาน 
โดยยึดหลักบัญญัติ 10 ประการ มาปรับปรุงและพัฒนาการบริหารอยู่เสมอ 
 
มาตรฐานที่ 9  คณะกรรมการสถานศึกษา และผู้ปกครอง ชุมชนปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมี 
                   ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล     

ตัวบ่งชี้ 
เป้า 

หมาย 
ผลการ 
พัฒนา 

บรรลุ/ 
ไม่บรรลุ 

คะแนน 
ที่ได้ 

ระดับ
คุณภาพ 

ร่องรอยหลักฐานอ้างอิง  
ถึงความพยายาม 

9.1 คณะกรรมการ
สถานศึกษารู้และปฏิบัติ
หน้าที่ตามที่ระเบียบก าหนด 

5 5 บรรลุ 2 ดีเยี่ยม 

- แผนพัฒนาคุณภาพการจัด
การศึกษาของสถานศึกษา 
- แผนปฏิบัติการประจ าปี 
โครงการ/กิจกรรม 
- บันทึกรายงานการประชุม ค าสั่ง
ต่าง ๆ  
- ผลการรายงานประจ าปีของ
โรงเรียน 
- ป้ายโครงสร้างองค์กร 
- สมุดบันทึกการประชุมผู้ปกครอง 
สมุดบันทึกการประชุมภาคี
เครือข่ายผู้ปกครอง บันทึกรายงาน
การประชุมค าสั่งต่างๆ 

9.2 คณะกรรมการ
สถานศึกษาก ากับติดตาม 
ดูแลและขับเคลื่อนการ
ด าเนินงานของสถานศึกษา
ให้บรรลุผลส าเร็จตาม
เป้าหมาย 

5 5 บรรลุ 1 ดีเยี่ยม 

9.3 ผู้ปกครองและชุมชน
เข้ามามีส่วนร่วมในการ
พัฒนาสถานศึกษา 

5 5 บรรลุ 2 ดีเยี่ยม 

รวม    5 ดีเยี่ยม 
 
 วิธีการพัฒนา  
  โรงเรียนด าเนินการตามโครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม  มีกิจกรรม
ภายใต้โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม  กิจกรรม ได้แก่  1) บทบาทหน้าที่ของ
คณะกรรมการสถานศึกษา  2) ประชุมผู้ปกครองและแต่งตั้งเครือข่ายผู้ปกครอง  3) ประเมินนักเรียน/
ผู้ปกครอง/ชุมชน 
 ผลการพัฒนา   
    การด าเนินงานกิจกรรมต่าง ๆ ภายใต้โครงการส่งผลให้ผู้บริหาร ครูผู้สอน ผู้ปกครอง 
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานและนักเรียนมีความพึงพอใจต่อการด าเนินงานโครงการโดยภาพรวมอยู่ใน
ระดับมาก (ค่าเฉลี่ย ≥ 3.51) 
  จากการจัดกิจกรรมดังกล่าว  เมื่อสิ้นปีการศึกษาโรงเรียนได้ประเมินผลตามแนวทางการประเมิน
คุณภาพตามเกณฑ์ที่ สพฐ. ก าหนด ผลปรากฏว่า มาตรฐานที่ 9  มีผลการด าเนินการที่ บรรลุเป้าหมายจ านวน



 

 รายงานประจ าปีที่เป็นรายงานประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 

3 ตัวบ่งชี้ และไม่บรรลุจ านวน - ตัวบ่งชี้ คะแนนที่ได้โดยรวมของมาตรฐาน คือ 5  คะแนน และอยู่ในระดับ 
ดีเยี่ยม 
 แนวทางการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนามาตรฐานในอนาคต 
  คณะกรรมการสถานศึกษามีส่วนร่วมในการระดมทรัพยากรมาช่วยสนับสนุนการศึกษา  จัดท า
โครงการทัศนศึกษา ดูงานเปรียบเทียบให้กับคณะครูและคณะกรรมการสถานศึกษา   
 
มาตรฐานที่ 10 สถานศึกษามีการจัดหลักสูตร กระบวนการเรียนรู้ และกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
                    อย่างรอบด้าน      

ตัวบ่งชี้ 
เป้า 

หมาย 
ผลการ 
พัฒนา 

บรรลุ/ 
ไม่บรรลุ 

คะแนน 
ที่ได้ 

ระดับ
คุณภาพ 

ร่องรอยหลักฐานอ้างอิง  
ถึงความพยายาม 

10.1 หลักสูตรสถานศึกษา
เหมาะสมและสอดคล้องกับ
ท้องถิ่น 

5 5 บรรลุ 2 ดีเยี่ยม 

- หลักสูตรการจัดการศึกษาของ
สถานศึกษา 
- ขั้นตอนการจัดท าหลักสูตร 
- การใช้หลักสูตรสถานศึกษา 
- การวิจยัและติดตามผลการใช้
หลักสูตร 
- การปรับปรุงและพัฒนาหลกัสูตร
สถานศึกษา 
- กิจกรรมการมีส่วนรว่มของ
ผู้ปกครอง ชุมชน 
- หลักสูตรสถานศึกษา 
- การจัดท าโครงสร้างรายวิชา
เพิ่มเติม 
- แนวทางการบริหารจัดการ
หลักสูตรสถานศึกษา 
- คู่มือด าเนินการจัดกิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน 
- แผนงาน โครงการ กิจกรรมที่
ส่งเสริมการพัฒนาผู้เรียน 
- ผลการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
ตามแผนงาน โครงการกจิกรรม 
- แผนงาน โครงการ กิจกรรม 
- ค าสั่ง 
-ปฏิทินการนิเทศ 
- บันทึกการประชุม 
- เครื่องมือส าหรับการนิเทศภายใน 
- บันทึกผลการนิเทศและการน าผล
ไปปรับปรุงพัฒนาการจัดการเรียน
การสอน 

10.2 จัดรายวิชาเพ่ิมเติมที่
หลากหลายให้ผู้เรียนเลือก
เรียนตามความถนัด 
ความสามารถและความ
สนใจ 

5 5 บรรลุ 2 ดีเยี่ยม 

10.3 จัดกิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียนที่ส่งเสริมและ
ตอบสนองความต้องการ 
ความสามารถ ความถนัด
และความสนใจของผู้เรียน 

5 5 บรรลุ 1 ดีเยี่ยม 

10.4 สนับสนุนให้ครูจัด
กระบวนการเรียนรู้ที่ให้
ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติจริง
จนสรุปความรู้ได้ด้วยตนเอง 

5 5 บรรลุ 1 ดีเยี่ยม 

10.5 นิเทศภายใน ก ากับ 
ติดตามตรวจสอบและน าผล
ไปปรับปรุงการเรียนการ
สอนอย่างสม่ าเสมอ 

5 5 บรรลุ 2 ดีเยี่ยม 

10.6   จัดระบบดูแล
ช่วยเหลือผู้เรียนที่มี
ประสิทธิภาพและ
ครอบคลุมถึงผู้เรียนทุกคน 

5 5 บรรลุ 2 ดีเยี่ยม 

รวม    10 ดีเยีย่ม 
 
 วิธีการพัฒนา  



 

 รายงานประจ าปีที่เป็นรายงานประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 

  โรงเรียนด าเนินการตามโครงการพัฒนาหลักสูตรกระบวนการเรียนรู้   มีกิจกรรมภายใต้โครงการ
พัฒนาหลักสูตรกระบวนการเรียนรู้   กิจกรรม ได้แก่  1) พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา  2) พัฒนากิจกรรมชุมนุม 
3) อบรม  สัมมนา  เชิงปฏิบัติการ   4) นิเทศภายใน  5) พัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
 ผลการพัฒนา   
    การด าเนินงานกิจกรรมต่าง ๆ ภายใต้โครงการส่งผลให้ผู้บริหาร ครูผู้สอน ผู้ปกครอง 
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานและนักเรียนมีความพึงพอใจต่อการด าเนินงานโครงการโดยภาพรวมอยู่ใน
ระดับมาก (ค่าเฉลี่ย ≥ 3.51) 
  จากการจัดกิจกรรมดังกล่าว  เมื่อสิ้นปีการศึกษาโรงเรียนได้ประเมินผลตามแนวทางการประเมิน
คุณภาพตามเกณฑ์ที่ สพฐ. ก าหนด ผลปรากฏว่า มาตรฐานที่ 10  มีผลการด าเนินการที่ บรรลุเป้าหมาย
จ านวน 6 ตัวบ่งชี้ และไม่บรรลุจ านวน - ตัวบ่งชี้ คะแนนที่ได้โดยรวมของมาตรฐาน คือ  10 คะแนน และอยู่ใน
ระดับดีเยี่ยม 
 แนวทางการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนามาตรฐานในอนาคต 
 โรงเรียนควรมีการจัดกิจกรรมตามนโยบาย จุดเน้น แนวทางการปฏิรูปการศึกษาเพ่ือพัฒนาและ
ส่งเสริมสถานศึกษาให้ยกระดับคุณภาพสูงขึ้น พัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น
พ้ืนฐานและตามมาตรฐานสากล  ส่งเสริมการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ พัฒนาองค์ความรู้ 
พัฒนา เทคโนโลยีทรัพยากรด้านสถานที่วัสดุอุปกรณ์ทรัพยากรด้านนวัตกรรม สนับสนุนให้มีการจัดกิจกรรม
ของคณะกรรมการนักเรียนและผู้แทนนักเรียนประเภทต่างๆ มีการส่งเสริม การพัฒนา ป้องกัน และแก้ไข
ปัญหา เพ่ือพัฒนานักเรียนให้เต็มตามศักยภาพ 
 
มาตรฐานที่ 11  สถานศึกษามีการจัดสภาพแวดล้อมและการบริการที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนพัฒนาเต็มศักยภาพ             

ตัวบ่งชี้ 
เป้า 

หมาย 
ผลการ 
พัฒนา 

บรรลุ/ 
ไม่บรรลุ 

คะแนน 
ที่ได้ 

ระดับ
คุณภาพ 

ร่องรอยหลักฐานอ้างอิง  
ถึงความพยายาม 

11.1  ห้องเรียน ห้อง 
ปฏิบัติการ อาคารเรียน
มั่นคง สะอาดและปลอดภัย 
มีสิ่งอ านวยความสะดวก 
พอเพียง อยู่ในสภาพใช้การ
ได้ดี สภาพแวดล้อมร่มรื่น
และมีแหล่งเรียนรู้ส าหรับ
ผู้เรียน 

5 4 
ไม่

บรรลุ 
3.20 ดีมาก 

- แฟ้มเอกสาร แผนปฏิบัตกิาร
ประจ าป ีโครงการ กจิกรรม 
- แบบบันทึกการก ากับติดตามงาน
อาคารสถานที ่
- บันทึกการประชุม ค าสั่งการ
ปฏิบัติงานของโรงเรียน 
- รายงานประจ าปีของโรงเรียน 
- อาคาร ห้องเรียน ห้องปฏิบัตกิาร 
สื่อ/วัสดุอุปกรณ์ สภาพแวดล้อม 
แหล่งเรียนรู้ 
- บันทึกสุขภาพนักเรียน ข้อมูล
สารสนเทศด้านสุขภาพอนามัย
นักเรียน 
- บันทึกประชุมคณะกรรมการ
สถานศึกษา 
- สมุดเยี่ยม รายงานประจ าปีของ
โรงเรียน 
- แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
- แผนปฏิบัติการประจ าปี  
- รายงานโครงการฯ รายงาน
ประจ าปีของโรงเรียน 
- สมุดค าสั่ง 

11.2  จัดโครงการกิจกรรม
ที่ส่งเสริมสุขภาพอนามัย
และความปลอดภัยของ
ผู้เรียน 

5 5 บรรลุ 3 ดีเยี่ยม 

11.3  จัดห้องสมุดที่ให้ 
บริการสื่อและเทคโนโลยี
สารสนเทศที่เอ้ือให้ผู้เรียน
เรียนรู้ด้วยตนเองและหรือ
เรียนรู้แบบมีส่วนร่วม 

5 3 
ไม่

บรรลุ 
1.80 ดี 



 

 รายงานประจ าปีที่เป็นรายงานประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 

ตัวบ่งชี้ 
เป้า 

หมาย 
ผลการ 
พัฒนา 

บรรลุ/ 
ไม่บรรลุ 

คะแนน 
ที่ได้ 

ระดับ
คุณภาพ 

ร่องรอยหลักฐานอ้างอิง  
ถึงความพยายาม 

 
 
 
 
 

- หลักสูตรสถานศึกษา แผนการ
จัดการเรียนรู ้
- สถิติการใช้ห้องสมุด 
- สถิติการใช้สื่อ สารสนเทศเพื่อ
การเรียนรู้ของผู้เรียน 
- สภาพและบรรยากาศของ
ห้องสมุด สื่อและเทคโนโลยี
สารสนเทศในห้องสมุด รวม    8 ดีมาก 

 
 วิธีการพัฒนา  
  โรงเรียนด าเนินการตามโครงการพัฒนาสภาพแวดล้อม  มีกิจกรรมภายใต้โครงการพัฒนา
สภาพแวดล้อม  กิจกรรม ได้แก่  1) พัฒนาปรับปรุงอาคารสถานที่  2) พัฒนาสิ่งแวดล้อม  3) อาหารกลางวัน 
100 %  4) สืบค้นข้อมูลผ่านระบบ Internet  5) พัฒนาห้องสมุดเคลื่อนที่  6) สร้างหอประชุมสมเด็จ 
พระพุฒาจารย์ 
 ผลการพัฒนา   
    การด าเนินงานกิจกรรมต่าง ๆ ภายใต้โครงการส่งผลให้ผู้บริหาร ครูผู้สอน ผู้ปกครอง 
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานและนักเรียนมีความพึงพอใจต่อการด าเนินงานโครงการโดยภาพรวมอยู่ใน
ระดับมาก (ค่าเฉลี่ย ≥ 3.51) 
  จากการจัดกิจกรรมดังกล่าว  เมื่อสิ้นปีการศึกษาโรงเรียนได้ประเมินผลตามแนวทางการประเมิน
คุณภาพตามเกณฑ์ที่ สพฐ. ก าหนด ผลปรากฏว่า มาตรฐานที่ 11  มีผลการด าเนินการที่ บรรลุเป้าหมาย
จ านวน 1 ตัวบ่งชี้ และไม่บรรลุจ านวน  2 ตัวบ่งชี้ คะแนนที่ได้โดยรวมของมาตรฐาน คือ 8 คะแนน และอยู่ใน
ระดับดีมาก 
 แนวทางการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนามาตรฐานในอนาคต 
    ควรประเมินความพึงพอใจ ความคิดเห็นของครู นักเรียน ผู้ปกครอง คณะกรรมการสถานศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน เกี่ยวกับการใช้แหล่งเรียนรู้ ความต้องการในการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียนและนอกโรงเรียน 
 
มาตรฐานที่ 12 สถานศึกษามีการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง              

ตัวบ่งชี้ 
เป้า 

หมาย 
ผลการ 
พัฒนา 

บรรลุ/ 
ไม่บรรลุ 

คะแนน 
ที่ได้ 

ระดับ
คุณภาพ 

ร่องรอยหลกัฐานอ้างอิง  
ถึงความพยายาม 

12.1   ก าหนดมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษา 

5 5 บรรลุ 1 ดีเยี่ยม 
- ปรัชญา ปณิธาน พันธกิจ 
วัตถุประสงค์ของการจัดตั้ง 
สถานศึกษา เอกลักษณ์ของ
สถานศึกษา 
- หลักสูตรสถานศึกษา /เอกสาร
มาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา 
- เอกสารแผนพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาและแผนปฏิบัต ิ
การประจ าปีของสถานศึกษา 
 
 

12.2   จัดท าและ
ด าเนินการตามแผนพัฒนา
การจัดการศึกษาของ
สถานศึกษาท่ีมุ่งพัฒนา
คุณภาพตามมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษา 
 

5 5 บรรลุ 1 ดีเยี่ยม 



 

 รายงานประจ าปีที่เป็นรายงานประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 

ตัวบ่งชี้ 
เป้า 

หมาย 
ผลการ 
พัฒนา 

บรรลุ/ 
ไม่บรรลุ 

คะแนน 
ที่ได้ 

ระดับ
คุณภาพ 

ร่องรอยหลกัฐานอ้างอิง  
ถึงความพยายาม 

12.3 จัดระบบข้อมูล
สารสนเทศและใช้
สารสนเทศในการบริหาร
จัดการเพ่ือพัฒนาคุณภาพ
สถานศึกษา 

5 5 บรรลุ 1 ดีเยี่ยม 

- ค าสั่งมอบหมายงานให้บุคลากร
ปฏิบัติงานตามแผนงาน/ 
งาน /โครงการ /กิจกรรม ที่ 
 - รายงานประจ า ปีที่เป็นรายงาน
ประเมินภายในของสถานศึกษา 
- การจัดโครงสร้างการบริหารงาน
ของสถานศึกษา 
- ค าสั่งแต่งต้ังผู้รับผิดชอบในการ
ติดตามตรวจสอบ และประเมิน
คุณภาพการศึกษา ของสถานศึกษา 
- หลักฐานที่เกี่ยวข้องในการ
ติดตาม ตรวจสอบ และ 
ประเมินคุณภาพภายใน
สถานศึกษา และเอกสาร 
สรุปผลการติดตาม ตรวจสอบ
คุณภาพการศึกษาของ 
สถานศึกษาและผลการประเมิน
คุณภาพภายในของสถานศึกษา 
- สรุปรายงานประจ าปีเป็นรายงาน
ประเมินคุณภาพภายในของ
สถานศึกษา 

12.4 ติดตามตรวจสอบและ
ประเมินคุณภาพภายในตาม
มาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา 

5 5 บรรลุ 0.50 ดีเยี่ยม 

12.5 น าผลการประเมิน
คุณภาพทั้งภายในและ
ภายนอกไปใช้วางแผน
พัฒนาคุณภาพการศึกษา
อย่างต่อเนื่อง 

5 5 บรรลุ 0.50 ดีเยี่ยม 

12.6   จัดท ารายงาน
ประจ าปีที่เป็นรายงานการ
ประเมินคุณภาพภายใน 

5 5 บรรลุ 1 ดีเยี่ยม 

รวม    5 ดีเยี่ยม 
 วิธีการพัฒนา  
  โรงเรียนด าเนินการตามโครงการพัฒนาระบบประกัน คุณภาพภายในของสถานศึกษา   
มีกิจกรรมภายใต้โครงการพัฒนาระบบประกัน คุณภาพภายในของสถานศึกษา  กิจกรรม ได้แก่  1) ก าหนด
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  2) พัฒนาแผนการจัดการศึกษา  3) พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศ   
4) พัฒนาแผนคุณภาพการศึกษา  5) จัดท ารายงานการประเมิน SAR 
 ผลการพัฒนา   
    การด าเนินงานกิจกรรมต่าง ๆ ภายใต้โครงการส่งผลให้ผู้บริหาร ครูผู้สอน ผู้ปกครอง 
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานและนักเรียนมีความพึงพอใจต่อการด าเนินงานโครงการโดยภาพรวมอยู่ใน
ระดับมาก (ค่าเฉลี่ย ≥ 3.51) 
  จากการจัดกิจกรรมดังกล่าว  เมื่อสิ้นปีการศึกษาโรงเรียนได้ประเมินผลตามแนวทางการประเมิน
คุณภาพตามเกณฑ์ที่ สพฐ. ก าหนด ผลปรากฏว่า มาตรฐานที่ 12  มีผลการด าเนินการที่ บรรลุเป้าหมาย
จ านวน 6  ตัวบ่งชี้ และไม่บรรลุจ านวน - ตัวบ่งชี้ คะแนนที่ได้โดยรวมของมาตรฐาน คือ 5  คะแนน และอยู่ใน
ระดับดีเยี่ยม 
 แนวทางการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนามาตรฐานในอนาคต 
  ทบทวนคุณภาพของสถานศึกษาตามกฎกระทรวงว่าด้วยระบบหลักเกณฑ์และวิธีการประกัน
คุณภาพการศึกษา 2557   และสถานศึกษาจะต้องได้ระบบการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาจากต้น
สังกัดอย่างสม่ าเสมอและต่อเนื่อง 
 



 

 รายงานประจ าปีที่เป็นรายงานประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 

มาตรฐานที่ 13  สถานศึกษามีการสร้าง ส่งเสริม สนับสนุน ให้สถานศึกษาเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้             

ตัวบ่งชี้ 
เป้า 

หมาย 
ผลการ 
พัฒนา 

บรรลุ/ 
ไม่บรรลุ 

คะแนน 
ที่ได้ 

ระดับ
คุณภาพ 

ร่องรอยหลักฐานอ้างอิง  
ถึงความพยายาม 

13.1 มีการสร้างและพัฒนา
แหล่งเรียนรู้ภายใน
สถานศึกษาและใช้
ประโยชน์จากแหล่งเรียนรู้ 
ทั้งภายในและภายนอก
สถานศึกษาเพ่ือพัฒนาการ
เรียนรู้ของผู้เรียนและ
บุคลากรของสถานศึกษา
รวมทั้งผู้ที่เกี่ยวข้อง      

5 5 บรรลุ 5 ดีเยี่ยม 

- แผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา 
- แผนปฏิบัติการประจ าป ี
โครงการ/กิจกรรม 
- รายงานการประชุม 
- ทะเบียนการใช้แหล่งเรียนรู ้
- ภาพถา่ยแหล่งเรียนรู้ 
- ป้ายนิเทศการจัดกจิกรรมต่างๆ  
 

13.2 มีการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ระหว่างบุคลากร
ภายในสถานศึกษาระหว่าง
สถานศึกษากับครอบครัว 
ชุมชนและองค์กรที่
เกี่ยวข้อง 

5 5 บรรลุ 5 ดีเยี่ยม 

รวม    10 ดีเยี่ยม 
 วิธีการพัฒนา  
  โรงเรียนด าเนินการตามโครงการส่งเสริมการศึกษา แหล่งเรียนรู้  มีกิจกรรมภายใต้โครงการ
ส่งเสริมการศึกษา แหล่งเรียนรู้  กิจกรรม ได้แก่  1) การศึกษาแหล่งเรียนรู้ภายในและภายนอกสถานศึกษา   
2) ศึกษาดูงาน  3)  ปรับปรุงห้องเรียนไอซีที 
 ผลการพัฒนา   
    การด าเนินงานกิจกรรมต่าง ๆ ภายใต้โครงการส่งผลให้ผู้บริหาร ครูผู้สอน ผู้ปกครอง 
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานและนักเรียนมีความพึงพอใจต่อการด าเนินงานโครงการโดยภาพรวมอยู่ใน
ระดับมาก (ค่าเฉลี่ย ≥ 3.51) 
  จากการจัดกิจกรรมดังกล่าว  เมื่อสิ้นปีการศึกษาโรงเรียนได้ประเมินผลตามแนวทางการประเมิน
คุณภาพตามเกณฑ์ที่ สพฐ. ก าหนด ผลปรากฏว่า มาตรฐานที่ 13  มีผลการด าเนินการที่ บรรลุเป้าหมาย
จ านวน 2 ตัวบ่งชี้ และไม่บรรลุจ านวน - ตัวบ่งชี้ คะแนนที่ได้โดยรวมของมาตรฐาน คือ 10  คะแนน และอยู่ใน
ระดบัดีเยี่ยม 
 แนวทางการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนามาตรฐานในอนาคต 
  - จัดบรรยากาศและแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียนให้สวยงาม น่าดู น่าอยู่ น่าเรียน 
  - พัฒนาปรับปรุงห้องปฏิบัติการต่าง ๆ ห้องสมุด  ให้ทันสมัย และให้เหมาะสมแก่การเรียนรู้ของ
นักเรียน 
  - จัดส่งเสริมอุปกรณ์เทคโนโลยีให้มีแหล่งสืบค้นข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตในห้องปฏิบัติการ และ
ห้องสมุด 
  - จัดโครงการวันส าคัญต่าง ๆ ให้มีการร่วมมือระหว่างโรงเรียนและชุมชนอย่างสม่ าเสมอ มีการ
ประชุมผู้ปกครอง คณะกรรมการสถานศึกษาอยู่เสมอ 



 

 รายงานประจ าปีที่เป็นรายงานประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 

 
มาตรฐานที่ 14  การพัฒนาสถานศึกษาให้บรรลุเป้าหมายตามวิสัยทัศน์ ปรัชญาและจุดเน้นที่ก าหนดขึ้น             

ตัวบ่งชี้ 
เป้า 

หมาย 
ผลการ 
พัฒนา 

บรรลุ/ 
ไม่บรรลุ 

คะแนน 
ที่ได้ 

ระดับ
คุณภาพ 

ร่องรอยหลักฐานอ้างอิง  
ถึงความพยายาม 

14.1  จัดโครงการ กิจกรรม
ที่ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียน
ให้มีคุณลักษณะตาม 
อัตลักษณ์ของผู้เรียน 
“แรกพบนบไหว้” 

5 5 บรรลุ 1 ดีเยี่ยม 

- แผนพัฒนาคุณภาพการจัด
การศึกษาของสถานศึกษา 
- แผนปฏิบัติการประจ าป ี
โครงการ กิจกรรม 
- ทะเบียนแหล่งเรียนรู้ 
- รายงานผลการปฏิบัติงานและ
รายงานสรุปการประเมินโครงการ 
- เป้าหมาย วิสัยทัศน์ ปรัชญา 
จุดเน้น เป้าหมายกลยุทธ ์โครงการ
และกิจกรรม  
- รายงานการปฏิบัติงานประจ าปี 
 

14.2  ผลการด าเนินงานที่
ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้
มีคุณลักษณะตาม 
อัตลักษณ์ของผู้เรียน 
“แรกพบนบไหว้” 

5 5 บรรลุ 2 ดีเยี่ยม 

14.3  จัดโครงการ กิจกรรม
ที่ส่งเสริมและพัฒนา
สถานศึกษาตามเอกลักษณ์
ของโรงเรียน “โรงเรียน
ส่งเสริมคุณธรรม” 

5 5 บรรลุ 1 ดีเยี่ยม 

14.4  ผลการด าเนินงานที่
ส่งเสริมและพัฒนา
สถานศึกษาตามเอกลักษณ์
ของโรงเรียน “โรงเรียน
ส่งเสริมคุณธรรม” 

5 5 บรรลุ 1 ดีเยี่ยม 

รวม    5 ดีเยี่ยม 
 วิธีการพัฒนา  
  โรงเรียนด าเนินการตามโครงการพัฒนาสถานศึกษาสู่ความเป็นเลิศ  มีกิจกรรมภายใต้โครงการ
พัฒนาสถานศึกษาสู่ความเป็นเลิศ  กิจกรรม ได้แก่  1) โครงการส่งเสริมสุขภาพกีฬาและนันทนาการ    
2) โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ฯ (อบรมคุณธรรม)  3) โครงการอ่านเขียนทุกวันสร้างสรรค์ปัญญา   
4) โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการจัดการเรียนรู้สู่มาตรฐาน  5) โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการเรียนรู้   
6) โครงการส่งเสริมการเรียนรู้แบบโครงงานสานสู่ฝัน  7) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพครูสู่มืออาชีพ  8) โครงการ
เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการสู่ความเป็นเลิศ   9) โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการแบบมี 
ส่วนร่วม  10) โครงการพัฒนาหลักสูตรกระบวนการเรียนรู้ฯ  11) พัฒนาสภาพแวดล้อมและการบริการที่
ส่งเสริมฯ 12) โครงการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในฯ 13) โครงการพัฒนาสถานศึกษาสู่ความเป็นเลิศ    
14) โครงการส่งเสริมกิจกรรมพิเศษ       



 

 รายงานประจ าปีที่เป็นรายงานประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 

 ผลการพัฒนา   
    การด าเนินงานกิจกรรมต่าง ๆ ภายใต้โครงการส่งผลให้ผู้บริหาร ครูผู้สอน ผู้ปกครอง 
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานและนักเรียนมีความพึงพอใจต่อการด าเนินงานโครงการโดยภาพรวมอยู่ใน
ระดับมาก (ค่าเฉลี่ย ≥ 3.51) 
  จากการจัดกิจกรรมดังกล่าว  เมื่อสิ้นปีการศึกษาโรงเรียนได้ประเมินผลตามแนวทางการประเมิน
คุณภาพตามเกณฑ์ที่ สพฐ. ก าหนด ผลปรากฏว่า มาตรฐานที่ 14  มีผลการด าเนินการที่ บรรลุเป้าหมาย
จ านวน 4 ตัวบ่งชี้ และไม่บรรลุจ านวน  -  ตัวบ่งชี้ คะแนนที่ได้โดยรวมของมาตรฐาน คือ 5  คะแนน และอยู่ใน
ระดับดีเยี่ยม 
 แนวทางการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนามาตรฐานในอนาคต 
 โรงเรียนได้จัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปี   จัดกิจกรรมเพ่ือส่งเสริมนักเรียนด้านคุณธรรม  
จริยธรรม  โครงการส่งเสริมทักษะชีวิตกับเศรษฐกิจพอเพียง   กิจกรรมไปวัดทุกวันพระ  เพ่ือให้นักเรียนได้
บรรลุผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายที่วางไว้อย่างต่อเนื่อง  
 
มาตรฐานที่ 15  การจัดกิจกรรมตามนโยบาย จุดเน้น แนวทางการปฏิรูปการศึกษาเพื่อพัฒนาและส่งเสริม 
                    สถานศึกษาให้ยกระดับคุณภาพสูงขึ้น                

ตัวบ่งชี้ 
เป้า 

หมาย 
ผลการ 
พัฒนา 

บรรลุ/ 
ไม่บรรลุ 

คะแนน 
ที่ได้ 

ระดับ
คุณภาพ 

ร่องรอยหลักฐานอ้างอิง  
ถึงความพยายาม 

15.1  จัดโครงการ กิจกรรม
พิเศษด้านส่งเสริมให้ผู้เรียน
มีคุณลักษณะตามเบญจ
ลักษณ์ 

5 5 บรรลุ 3 ดีเยี่ยม 

- แผนงาน โครงการพิเศษ 
- แผนปฏิบัติการประจ าปี 
โครงการ กิจกรรมพิเศษ 
- ข้อมูลจากการนิเทศติดตามผล
การด าเนินงาน 
- รายงานสรุปการประเมิน
โครงการ 
- แผนพัฒนาคุณภาพการจัด
การศึกษาของสถานศึกษา 
 

15.2  ผลการด าเนินงาน
พิเศษด้านส่งเสริมให้ผู้เรียน
มีคุณลักษณะตามเบญจ
ลักษณ์ 

5 5 บรรลุ 2 ดีเยี่ยม 

รวม    5 ดีเยี่ยม 
 
 วิธีการพัฒนา  
  โรงเรียนด าเนินการตามโครงการส่งเสริมกิจกรรมพิเศษ   มีกิจกรรมภายใต้โครงการส่งเสริม
กิจกรรมพิเศษ   กิจกรรม ได้แก่  1) โครงการส่งเสริมสุขภาพกีฬาและนันทนาการ  2) รายงานผล 
การด าเนินงานโครงการ กิจกรรมพิเศษ  3)  กิจกรรมลูกเสือ/เนตรนารี  4)  กิจกรรมไอซีที  5)  กิจกรรมศึกษา
แหล่งเรียนรู้ 
 ผลการพัฒนา   
    การด าเนินงานกิจกรรมต่าง ๆ ภายใต้โครงการส่งผลให้ผู้บริหาร ครูผู้สอน ผู้ปกครอง 
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานและนักเรียนมีความพึงพอใจต่อการด าเนินงานโครงการโดยภาพรวมอยู่ใน
ระดับมาก (ค่าเฉลี่ย ≥ 3.51) 
  จากการจัดกิจกรรมดังกล่าว  เมื่อสิ้นปีการศึกษาโรงเรียนได้ประเมินผลตามแนวทางการประเมิน
คุณภาพตามเกณฑ์ที่ สพฐ. ก าหนด ผลปรากฏว่า มาตรฐานที่ 15  มีผลการด าเนินการที่ บรรลุเป้าหมาย



 

 รายงานประจ าปีที่เป็นรายงานประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 

จ านวน 2  ตัวบ่งชี้ และไม่บรรลุจ านวน - ตัวบ่งชี้ คะแนนที่ได้โดยรวมของมาตรฐาน คือ 5 คะแนน และอยู่ใน
ระดับดีเยี่ยม 
 
 แนวทางการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนามาตรฐานในอนาคต 

  โรงเรียนได้จัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปี มีการก าหนดเป้าหมายการส่ งเสริมให้นักเรียนมี
คุณธรรมจริยธรรม มีนิสัยรักการอ่าน อ่านคล่องเขียนคล่อง  โดยมีแผนพัฒนาและส่งเสริมนักเรียนเพ่ือยกระดับ
ด้านการอ่านการเขียน ด้านคุณธรรมจริยธรรม โดยจัดกิจกรรมวันส าคัญทางพระพุทธศาสนา  โครงการพัฒนา
คุณธรรมจริยธรรม  กิจกรรมสวดมนต์ประจ าสัปดาห์ กิจกรรมให้ธรรมสวนะหน้าเสาธงทุกวันพระโดย
ผู้อ านวยการโรงเรียนและคณะครู กิจกรรมคารวะธรรมและกิจกรรมส่งเสริมรักการอ่าน และพัฒนาทักษะการ
อ่านการเขียน ให้นักเรียนอ่านคล่องเขียนคล่อง โดยได้จัดกิจกรรมบันทึกการอ่าน แบบฝึกทักษะการอ่านการ
เขียน กิจกรรมตะกร้าความรู้สู่ห้องเรียน กิจกรรมภาษาไทยขึ้นต้นไม้  กิจกรรมท าหนังสือเล่มเล็ก เพ่ือให้
นักเรียนได้บรรลุผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายที่วางไว้อย่างต่อเนื่อง 

3.2 จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา  และแนวทางการพัฒนาในอนาคต 
 3.2.1 การจัดการศึกษาระดับปฐมวัย 
  1) จุดเด่น 
    โรงเรียนด าเนินการตามโครงการพัฒนาบุคลากรปฐมวัยเพ่ือให้ครูปฏิบัติงานตามบทบาท
หน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลตามตัวชี้วัดโครงการ  ตามแผนปฏิบัติการสถานศึกษาและเข้ารับ
การอบรมตามนโยบายของ สพป. ขอนแก่น เขต 1 ได้แก่  หลักสูตรการจัดกิจกรรมแบบบูรณาการวิทยาศาสตร์  
คณิตศาสตร์  และเทคโนโลยี  หลักสูตรการพัฒนาการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ให้เอ้ือกระบวนการคิดแบบ
วิทยาศาสตร์ 
  2) จุดที่ควรพัฒนา  
   โรงเรียนควรมีการจัดระบบข้อมูลสารสนเทศและการใช้สารสนเทศในการบริหารจัดการและ
สามารถติดตามตรวจสอบได้  และประเมินผลการด าเนินงานคุณภาพภายในมาตรฐานการศึกษาข อง
สถานศึกษา  มีการน าผลการประเมินไปใช้วางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง  จัดโครงการ   
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนให้บรรลุเป้าหมาย  ปรัชญา วิสัยทัศน์  และจุดเน้นของการศึกษาปฐมวัยของสถานศึกษา 
  3) แนวทางพัฒนาในอนาคต   
   โรงเรียนได้จัดท าแผนการปฏิบัติการโครงการ  มีคณะกรรมการในโครงการอย่างเพียงพอและ
มีประสิทธิภาพ  สามารถจัดท าแผนและเก็บข้อมูล  เพ่ือน ามาใช้ในการวางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่าง
ต่อเนื่อง 
 
 3.2.2 การจัดการศึกษาระดับพื้นฐาน 
  1) จุดเด่น   
   จากการจัดท าโครงการ/กิจกรรมการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนท าให้ ผู้เรียนมี
ความรู้และทักษะที่จ าเป็นตามหลักสูตร  มีสุขภาวะที่ดีและมีสุนทรียภาพ  มีคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมที่พึง
ประสงค์  คณะกรรมการสถานศึกษาและผู้ปกครอง  ชุมชน  ปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพ
และเกิดประสิทธิผลพร้อมทั้งเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาสถานศึกษา 
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  2) จุดที่ควรพัฒนา   
   จากผลการประเมินโรงเรียนมีจุดที่ควรพัฒนาในด้านผู้เรียนให้มีความสามารถในการคิดอย่าง
เป็นระบบ  คิดสร้างสรรค์  ใช้เหตุผลในการอ้างอิงแนวคิด  สรุปความคิดจากเรื่องที่อ่าน  ฟังและดูสื่อสารโดย
การพูดหรือเขียนตามความคิดของตนเอง  น าเสนอวิธีคิด  วิธีแก้ปัญหาด้วยภาษาหรือวิธีการของตนเอง   
มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ผลงานด้วยความภาคภูมิใจ  ก าหนดเป้าหมาย   คาดการณ์และตัดสินใจแก้ปัญหา
โดยมีเหตุผลประกอบ 
  3) แนวทางพัฒนาในอนาคต  
   จากการด าเนินงานทั้งหมด  โรงเรียนชุมชนบ้านโต้นศรีพิมลวิทยา  ได้ด า เนินการพัฒนา
คุณภาพการศึกษามาอย่างต่อเนื่อง  โดยมีการศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลพ้ืนฐานจุดเด่น  จุดด้อย  จากแนวทางการ
ท างานตามแผนปฏิบัติการ 2556  มาเป็นแนวทางการปรับปรุงใช้วางแผนการด าเนินการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง  
ซึ่งการพัฒนาในอนาคต  จะด าเนินการพัฒนาการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน  พัฒนาผู้เรียนมีรู้คู่
คุณธรรม  มีสุขภาพสมบูรณ์   แข็งแรง  มีคุณภาพลักษณะที่ พึงประสงค์   สนใจใฝ่รู้   รักการอ่าน   
มีความสามารถในการท างานร่วมกัน  รักสถาบัน  โรงเรียนจัดหาและส่งเสริมการใช้ห้องสมุด  การใช้
ห้องปฏิบัติการต่างๆ มาพัฒนาการเรียนรู้   จัดบรรยากาศของโรงเรียนให้ร่มรื่น  สวยงาม  น่าดู  น่าอยู่   
น่าเรียน พัฒนาบุคลากรให้มีคุณภาพ  ให้มีความตระหนักร่วมกันในการพัฒนาองค์กร  มีความเสียสละและ  
มีนิสัยใฝ่เรียนรู้  ประสานงาน  ปฏิบัติงาน  และสร้างปฏิสัมพันธ์อันดีร่วมกับชุมชน  ชุมชนมีส่วนร่วม  
ในการระดมทรัพยากรเพ่ือพัฒนาทุกภาคส่วนในองค์กร  พัฒนาสื่อการเรียนการสอนโดยใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย 
สร้าง/ปรับปรุงแหล่งเรียนรู้ในสถานศึกษาให้เอ้ือต่อการเรียนการสอน 
 
3.3 ความต้องการและการช่วยเหลือจากหน่วยงานต้นสังกัดและหน่วยงานอ่ืนๆ   
 โรงเรียนต้องการความช่วยเหลือ  ด้ านงบประมาณสนับสนุนเ พ่ือน าไปบริหารจัดการ    
ด้านการพัฒนาคุณภาพการศึกษา  ดังนี้ 

- คอมพิวเตอร์มีจ านวนเพียงพอกับนักเรียน 
- จัดสรรครูที่มีความสามารถเฉพาะทาง  เช่น  วิทยาศาสตร์  พลศึกษา  และนาฏศิลป์/ดนตรี 

  - เจ้าหน้าที่ธุรการประจ าโรงเรียน  โรงเรียนละ 1 ต าแหน่ง  เพ่ือลดภาระการท างานของครูด้าน
เอกสาร  ครูจะได้มีเวลาในการจัดการเรียนการสอนอย่างเต็มที่ 

- ของบประมาณสนับสนุนวิทยากรภูมิปัญญาท้องถิ่น 
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ภาคผนวก   
 

 
1. ผลการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

     1.1  มาตรฐานการศึกษาปฐมวัย 
 1.2  มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
2. ผลการประเมินพัฒนาการเด็กระดับปฐมวัย 
3. ผลการประเมินตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
    3.1  ค่าเฉลี่ยร้อยละของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
    3.2  จ านวนนักเรียนที่มีระดับผลการเรียนเฉลี่ย 
4. ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับชาติ 
5. ผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา มาตรฐานที่ 3 ตัวบ่งชี้ท่ี 3.4 
6. ผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
7. ผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน 
8. ผลการประเมินสมรรถนะส าคัญของผู้เรียน 
9. หลักฐาน ข้อมูลส าคัญที่แสดงเกียรติยศและผลงานดีเด่นของสถานศึกษา 
10. ค าสั่งคณะท างานรายงานประจ าปีฯ (SAR)  ปีการศึกษา 2556 
11. บันทึกการให้ความเห็นชอบรายงานประจ าปีฯ ของคณะกรรมการสถานศึกษา 
 


