
 

 
รายงานการประเมินตนเอง 

(Self - Assessment Report : SAR) 
ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
โรงเรียนบ้านดงกลาง 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑ 
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

กระทรวงศึกษาธิการ 
 



๒ 

 

 รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา                                          สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑  

   
 

คำนำ 
 
  รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา เป็นการสรุปผลการจัดการศึกษาท่ีสะท้อนผลการ
พัฒนาการพัฒนาคุณภาพของสถานศึกษา ซึ่งเป็นผลสำเร็จจากการบริหารจัดการศึกษาท่ีสอดคล้องกับ
มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพภายใน (ตามกฎกระทรวงการประกันคุณภาพ พ.ศ.
๒๕๖๑) ๓  มาตรฐาน ได้แก่ คุณภาพผู้เรียน กระบวนการบริหารและจัดการผู้บริหารสถานศึกษา และ
กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ผลการวิเคราะห์จุดเด่น จุดท่ีควรพัฒนา และระบุ
แนวทางการพัฒนาสถานศึกษาในอนาคต โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำเสนอรายงานผลการจัดการศึกษาในรอบปี
ท่ีผ่านมาเพื่อให้ทราบผลผลิตและผลลัพธ์ท่ีเกิดขึ้นตามแผนและตามระบบประกันคุณภาพของสถานศึกษา 
เพื่อให้สถานศึกษาได้ใช้ประโยชน์ในการปรับปรุงแผนและระบบประเมินคุณภาพภายในและนำเสนอผลการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาต่อหน่วยงานต้นสังกัด และสาธารณชนได้รับทราบและรองรับการประกันคุณภาพ
ภายนอกต่อไป 

  โรงเรียนบ้านดงกลาง ขอขอบคุณ คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน ผู้ปกครอง ชุมชน 
คณะครู บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียนทุกคน ท่ีให้ความร่วมมือ และช่วยกันพัฒนาคุณภาพการจัด
การศึกษาของโรงเรียนบ้านดงกลางให้บรรลุเป้าหมายตามท่ีกำหนดไว้เป็นอย่างดี 

   
โรงเรียนบ้านดงกลาง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๓ 

 

 รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา                                          สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑  

   
 

สารบญั 

เร่ือง หน้า 
คำนำ                                                                                                                                             ๒     
สารบัญ                                                                                                           
 

ส่วนที่ ๑ ข้อมูลพื้นฐานของสถานศึกษา  
         ๑. ข้อมูลท่ัวไป 
         ๒.  ข้อมูลครูและบุคลากรทางการศึกษา 
         ๓.  ข้อมูลนักเรียน 
         ๔.  ข้อมูลการใช้แหล่งเรียนรู้ภายในและภายนอกโรงเรียน 
         ๕.  ผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม 
         ๖.  ผลการประเมินพัฒนาการเด็กระดับปฐมวัย 
         ๗.  ผลการประเมินตามกลุ่มสาระการเรียนรู้                                                   
ส่วนที่ ๒ รายงานผลการประเมินตนเองตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา                                                               
ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา(ระดับการศึกษาปฐมวัย) 

                 ๓ 
                   ๕ 
                   ๕ 
                   8 
                 ๑๐ 
                 ๑2 
                 ๑3 
                 ๑7 
                 18 
                  
                 ๒5                             

    มาตรฐานท่ี ๑ คุณภาพของเด็ก                                                                                                      ๒5 
    มาตรฐานท่ี ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ                  27 
    มาตรฐานท่ี ๓ การจัดประสบการณ์ท่ีเน้นเด็กเป็นสำคัญ 
    บทสรุปสำหรับผู้บริหาร 
ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา(ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน) 

                 29 
                 ๓1 
                 ๓3 

    มาตรฐานท่ี ๑ คุณภาพของผู้เรียน                  ๓3 
    มาตรฐานท่ี ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ                  ๓5 
    มาตรฐานท่ี ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
    บทสรุปสำหรับผู้บริหาร      

ภาคผนวก  
   ประกาศการใช้มาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาปฐมวัย 
   กำหนดค่าเป้าหมายมาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาปฐมวัย 
   ประกาศการใช้มาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน                                                                                                                                                                                                        
   กำหนดค่าเป้าหมายมาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

                 37 
                 40 
                 ๔2 
                 ๔3 
                 ๔4 
                 46 
                 48 

   คำส่ังมอบหมายงานในหน้าท่ีของสถานศึกษาท่ีเป็นนิติบุคคลให้บุคลากรปฏิบัติตาม 
   ภารกิจ 
 
 
 
 
 

                 54 



๔ 

 

 รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา                                          สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑  

   
 

สารบญั (ต่อ) 

 
เร่ือง 
 

                หน้า 

    คำส่ังแต่งต้ังคณะกรรมการดำเนินงานขับเคล่ือนกระบวนการ PLC ในสถานศึกษา                  57 
    คำส่ังแต่งต้ังคณะกรรมการดำเนินงานนิเทศภายในปีการศึกษา ๒๕๖๓                  58 
    คำส่ังแต่งต้ังคณะกรรมการดำเนินงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาและติดตาม 
    ตรวจสอบคุณภาพสถานศึกษา 

                 59 

    คำส่ังแต่งต้ังคณะกรรมการจัดทำรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษาประจำ 
    ปีการศึกษา  ๒๕๖๓ 

                 61 

    ความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษา                  ๖2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



๕ 

 

 รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา                                          สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑  

   
 

ส่วนที่ ๑ 
ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียนบ้านดงกลาง 

 
๑.ข้อมูลทั่วไป 
        ๑.๑  ชื่อ ประวัติของสถานศึกษา  
          โรงเรียนบ้านดงกลาง   ท่ีต้ัง เลขท่ี – หมู่ท่ี ๕ ตำบล  บ้านโต้น อำเภอ พระยืน  จังหวัดขอนแก่น  
รหัสไปรษณีย์ ๔๗๓๒๐ 

โรงเรียนบ้านดงกลางต้ังขึ้นเมื่อวันท่ี ๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๔๖๑ โดยความร่วมมือของชาวบ้านระดม
ทุนร่วมกับงบประมาณของรัฐบาล โดยอาศัยศาลาวัดดงกลางเป็นท่ีเรียน เปิดทำการสอนครั้งแรกถึงช้ัน ป.๓ ปี 
พ.ศ.๒๔๖๙ ขยายช้ันเรียนถึงช้ัน ป.๔ 
 ปี พ.ศ.๒๔๘๓ ย้ายท่ีเรียนจากศาลาวัดดงกลางมาเรียนท่ีอาคารเรียนแบบ ป.๑ ขนาด ๔ ห้องเรียนซึ่ง
ต้ังอยู่ในท่ีปัจจุบัน เป็นอาคารท่ีก่อสร้างขึ้นโดยเงินบริจาคของราษฎรท่ีอพยพไป จ.เพชรบูรณ์ คนละ ๓ บาท 
แต่ยังไม่เสร็จ และได้ทำการก่อสร้างต่อเติมเรื่อยมาจนเสร็จสมบูรณ์ รวมงบประมาณในการก่อสร้างท้ังส้ิน 
๗,๖๕๑ บาท ใช้เวลาในการก่อสร้าง ๑๐ ปี และได้ทำการเปิดป้ายเมื่อวันท่ี ๑๕ มีนาคม พ.ศ. ๒๔๙๓  
 ปี พ.ศ. ๒๕๐๘ ได้รับงบประมาณจากราชการ ๒๕๐,๐๐๐ บาท สร้างอาคารเรียนแบบองค์การ ๑๐๘ 
เป็นอาคารไม้ ๒ ช้ัน ๑๖ ห้องเรียนโดยใช้วัสดุอาคารหลังเดิม แต่ยังไม่แล้วเสร็จ โดยใช้แรงงานของชาวบ้าน 
 ปี พ.ศ. ๒๕๑๓ ได้รับงบประมาณจากทางราชการ ๕๕,๐๐๐ บาท ปรับปรุงกั้นฝาติดต้ังประตูหน้าต่าง
ช้ันล่างท่ียังไม่แล้วเสร็จ จึงใช้แรงงานของชาวบ้านโดยการนำของหลวงปู่ พระพิมลธรรม ใช้เวลาปรับปรุง ๘ 
วัน จนแล้วเสร็จสมบูรณ์ 
 ปี พ.ศ. ๒๕๒๐ นักเรียนจากบ้านโต้นได้แยกไปเรียนท่ีโรงเรียนชุมชนบ้านโต้นศรีพิมลวิทยา 
 ปี พ.ศ. ๒๕๒๘ นักเรียนจากโรงเรียนบ้านดงเก่าแยกไปเรียนท่ีโรงเรียนบ้านดงเก่า 
 ปี พ.ศ. ๒๕๓๗ ทางการได้ขยายอาคารเรียนแบบองค์การ ๐๐๘ และได้รับงบประมาณก่อสร้างอาคาร
เรียนแบบ สปช. ๑๐๕/๒๙ จำนวน ๔ ห้องเรียน ก่อสร้างแล้วเสร็จในปี พ.ศ. ๒๕๓๘ 
 ปี พ.ศ. ๒๕๓๙ ครูและชาวบ้านได้สร้างอาคารเรียนช้ันเดียวขนาด ๓ ห้องเรียน ๑ หลัง ส้ินเงิน 
๒๕๕,๐๐๐ บาท  
 ปี พ.ศ. ๒๕๔๐ ครูและชาวบ้านร่วมกันต่อเติมช้ันล่างอาคารเรียนแบบ สปช. ๑๐๕/๒๙ จำนวน  ๑ 
ห้องเรียน   ส้ินเงิน ๔๐,๐๐๐ บาท  
 ในปี พ.ศ. ๒๕๔๑ ได้รับงบประมาณจากทางราชการต่อเติมอาคารเรียน สปช. ๑๐๕/๒๙ อีก ๒ ห้อง 
 ในปี พ.ศ. ๒๕๕๑ ตำแหน่งผู้บริหารว่างลง นายกันยา   ตีมูลลา ได้ย้ายมาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการ
โรงเรียน 
 ในปี พ.ศ. ๒๕๕๒ โรงเรียนบ้านดงกลาง ได้จัดการเรียนการสอนแบบเรียนรวม โดยมีโรงเรียนบ้าน 
ดงกลางเป็นศูนย์กลางเรียนรวม และมีโรงเรียนบ้านโจดใหญ่ และบ้านดงเก่ามาเรียนรวม เพื่อเป็นการ
แก้ปัญหาโรงเรียนขนาดเล็กท่ีขาดครูในสาขาวิชาต่างๆ  
 ในปี พ.ศ. ๒๕๖๐ โรงเรียนบ้านดงกลาง ได้รับคัดเลือกให้เป็นโรงเรียนดีใกล้บ้านได้รับงบประมาณ
สร้างสนามกีฬา สนามฟุตบอล ลานกีฬาอเนกประสงค์ ห้องน้ำ และบ้านพักครูรวมทั้งงบซ่อมแซมต่างๆ  
 วันท่ี ๑ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๑ นายวิรุณพงศ์ สมชม ได้ย้ายมาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการ
สถานศึกษาถึงปัจจุบันมีข้าราชการครูปฏิบัติหน้าท่ีในการเรียนการสอนดังนี้  ผู้อำนวยการ ๑ คน ครู ๘ คน  



๖ 

 

 รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา                                          สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑  

   
 

ครูจ้างสอน ๑ คน ธุรการ ๓ คน นักการภารโรง ๒ คน แม่ครัว ๒ คน รวมบุคลากรท้ังส้ิน ๑๗ คน ตลอด
ระยะเวลาท่ีผ่านมามีผู้บริหารโรงเรียนมาดำรงตำแหน่งดังนี้ 

๑. นายไสย   คุณพระ     พ.ศ. 
๒. นายมงคล   สุภธีระ     พ.ศ. 
๓. นายพันลภ   รัศมาวี    พ.ศ. 
๔. นายดำรง   ต้นโพธิ์    พ.ศ. 
๕. นายทองสุข    อัครธิติพงษ์   พ.ศ.  
๖. นายหนู   เคนคำภา    พ.ศ. 
๗. นายสมาส   นามพิกุล    พ.ศ. 
๘. นายบุญ   มาจุฬา    พ.ศ. 
๙. นายนุกุลกิจ   ศำสุด    พ.ศ. 
๑๐. นายอุบล   ไชยศรี    พ.ศ. 
๑๑. นายทวีป   ชุมทอก    พ.ศ. 
๑๒. นายพันคำ   มีโพนทอง   พ.ศ. ๒๕๔๘ – ๒๕๔๙ 
๑๓. นายวิฑูล   อนุชน    พ.ศ. ๒๕๔๙ -  ๒๕๕๑ 
๑๔. นายกัญตวิชญ์   ตีมูลลา     พ.ศ. ๒๕๕๑ -  ๒๕๖๐  
และในปี พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๑ มี นายถาวร นาคสมบูรณ์  รักษาการผู้อำนวยการ 
๑๕. นาย วิรุณพงศ์   สมชม   พ.ศ. ๒๕๖๑  -  ปัจจุบัน 
โดยมาดำรงตำแหน่งเมื่อวันท่ี ๑ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๑ 

 โรงเรียนมีพืน้ท่ีท้ังหมด  จำนวน    ๒   แปลง  
       แปลงที่ ๑  โฉนดเลขท่ี ขก. ๑๓๘๐  เนื้อที่ ๑๘ ไร่  ๑ งาน  ๘๒  ตารางวา 
ต้ังอยู่บ้านดงกลาง ตำบลบ้านโต้น  อำเภอพระยืน  จังหวัดขอนแก่น  ใช้เป็นท่ีต้ังของโรงเรียน 

   แปลงที่  ๒  โฉนดเลขท่ี ขก. ๑๓๘๑  เนื้อที ่๑ ไร่  ๑ งาน  ๘๕  ตารางวา  ต้ังอยู่บ้านดงกลาง 
     ตำบลบ้านโต้น  อำเภอพระยืน  จังหวัดขอนแก่น เป็นสถานท่ีทำการเกษตรของโรงเรียนและชาวบ้าน  
     โทรศัพท์  ๐๔๓-๒๖๑๗๐  โทรสาร -  e-mail - 
     Website : http:/school.obec.go.th/dongklang/ 
        ๑.๒  เขตพื้นที่บริการ  มีดังนี้ 
    จำนวนนักเรียนในเขตพื้นท่ีบริการท้ังหมด  ๒  หมู่บ้าน คือ 
        ๑.  บ้านดงกลาง   หมู่ท่ี  ๕  ตำบลบ้านโต้น  ประชากร จำนวน             ๑๘๙       ครัวเรือน 
        ๒. บ้านดงกลาง    หมู่ท่ี  ๗  ตำบลบ้านโต้น  ประชากร จำนวน             ๑๓๔       ครัวเรือน 
       ๑.๓ สภาพเศรษฐกิจสังคมและชุมชนโดยรวม  

สภาพชุมชนรอบบริเวณโรงเรียนมีลักษณะ เป็นชุมชนแบบสังคมชนบทโดยท่ัวไป บ้านเรือนต้ังอยู่ 
ใกล้ชิด พึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกัน มีน้าใจท่ีดีต่อกัน เสียสละ สภาพภูมิประเทศเป็นท่ีดอนและพื้นราบ มีทุ่งนา 
และไร่สวน มีประชากรประมาณ  ๙๑๔   คน  
๑.๓.๑. ระดับวุฒิการศึกษาของผู้ปกครองส่วนใหญ่  

- ต่ำกว่าปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ ๗๙  



๗ 
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- ปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ ๒๐ 
- สูงกว่าปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ ๑ 

๑.๓.๒ อาชีพหลักของผู้ปกครองส่วนใหญ่  
- รับราชการ คิดเป็นร้อยละ ๙  
- ค้าขาย คิดเป็นร้อยละ ๑๐ 
- เกษตรกรรม คิดเป็นร้อยละ ๗๖  
- อื่น ๆ (ระบ ุ) คิดเป็นร้อยละ ๕ 

๑.๓.๓ ศาสนาท่ีผู้ปกครองส่วนใหญ่นับถือ.  
- พุทธ คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐  
- อื่น ๆ (ระบ)ุ คิดเป็นร้อยละ - 

๑.๓.๔ รายได้โดยเฉล่ียของประชาชน (คนต่อป)ี 15,000 บาท  
       ๑.๔  ชื่อผู้อำนวยการโรงเรียน นายวิรุณพงศ์   สมชม   อายุ  ๕๔  ปี 

         โทรศัพท์ ๐๘๑-๕๕๗-๒๕๒๔ 
     วุฒิการศึกษาสูงสุด ปริญญาโท ดำรงตำแหน่งผู้บริหารโรงเรียนนี้เมื่อวนัท่ี 1 พฤศจิกายน  
พ.ศ. ๒๕๖๑   รวม  ๓  ปี 

        ๑.๕  วิสัยทัศน์ (VISION) 
   ภายในปีการศึกษา  ๒๕๖๓ นี้  โรงเรียนบ้านดงกลาง  จัดการเรียนการสอนโดยยึดหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม มีความสามารถตามมาตรฐานด้านคุณภาพ  มี
ความสามารถด้านเทคโนโลยี  บุคลากรได้รับการพัฒนาสู่ครูมืออาชีพ ชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา  
 ๑.๖ อัตลักษณ์ของนักเรียน “ ประหยัดและออมทรัพย์ ” 
 ๑.๗ เอกลักษณ์ของโรงเรียน “ ชมรม ทู บี นัมเบอร์วัน ” 
          ๑.๘ โครงสร้างการบริหาร / การจัดการศึกษา  
 โรงเรียนบ้านดงกลาง สังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑  
จัดการศึกษาในระดับช้ันอนุบาล  ๑   ถึงระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๖ มีจำนวนนักเรียน ท้ังหมด  ๑๐๖  คน 
ผู้บริหาร  ๑  คน ครู  ๑๑  คน โดยมีโครงสร้างการบริหาร ดังนี้ 
 

 
โครงสร้างการบริหาร โรงเรียนบ้านดงกลาง 

 
 
 
 
 
 
  

- นายโกเมน ต้นโพธิ์           - นางสำอางค์ ต้นโพธิ์        - นายวิรุณพงศ์ สมชม          - นายภูเบศร์ วิเศษมี                                        
- นายบดีดล สาเสน            - นางสาวจุฑามาศ ทองผา       - นางสำอางค์ ต้นโพธิ์          - นายสามารถ ต้นทัพไทย 

กลุ่มงานการเงินและพัสดุ กลุ่มงานบุคลากร กลุ่มงานบริหารท่ัวไป กลุ่มงานวิชาการ 

ผู้อำนวยการโรงเรียน 
นายวิรุณพงศ์ สมชม 

  คณะกรรมการสถานศึกษาฯ 



๘ 
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 โรงเรียนบ้านดงกลาง เป็นโรงเรียนขนาดเล็ก มีข้อจำกัดเรื่องจำนวนบุคลากรครูไม่ครบช้ัน ใน
ระยะแรกจึงแก้ปัญหาโดยใช้การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม(DLTV)ต่อมาได้ร่วมกับโรงเรียนขนาดเล็กท่ีอยู่
ใกล้เคียงและประสบปัญหาครูไม่ครบช้ันจัดการศึกษาแบบเรียนรวมเพื่อแก้ปัญหา ต้ังแต่ปีการศึกษา 2556 
โดยมีโรงเรียนบ้านดงเก่าและโรงเรียนบ้านโจดใหญ่นำนักเรียนท้ังหมดมาเรียนรวมโดยใช้โรงเรียนบ้านดงกลาง
เป็นศูนย์กลางการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนและกิจกรรมต่างๆ ปัจจุบันโรงเรียนบ้านโจดใหญ่ได้ยุบรวมกับ
โรงเรียนบ้านดงกลาง   การจัดการศึกษา จัดการศึกษาออกเป็น 2 ระดับคือ ระดับอนุบาล1-3 และ
ระดับประถมศึกษาปีท่ี 1-6 ครูและบุคลากรร่วมกันจัดกิจกรรมการเรียนรู้และกิจกรรมส่งเสริมคุณภาพผู้เรียน
ร่วมกันตามแผนงาน/โครงการในแผนปฏิบัติการประจำปี ใช้งบประมาณร่วมกัน ซึ่งดำเนินมาจนถึงปัจจุบัน
ส่งผลให้สามารถแก้ปัญหาครูไม่ครบช้ันและนักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนท่ีสูงขึ้น   
 
๒. ข้อมูลครูและบุคลากรทางการศึกษา   

ท่ี ชื่อ ตำแหน่ง 
วุฒิการศึกษา
สูงสุด/วิชาเอก 

ประจำชั้น/ 
กลุ่มสาระที่สอน 

หมายเหตุ 

๑ นางสาวจิรนัย  เพ็ชรขุนทศ ครูพี่เล้ียง ป.ตรี อ.๑  

๒ นางสาวอนงลักษณ์ ขวัญพรม 
พนักงาน
ราชการ 

ป.ตรี/การศึกษา
ปฐมวัย 

อ.๒  

๓ 
นางสาวจุฑามาศ  ทองผา คร ู ป.ตรี/การศึกษา

ปฐมวัย 
อ.๓  

๔ 
นางสำอางค์   ต้นโพธิ์ คร ู ป.ตรี/เกษตร ประจำช้ันป.๑ สอน

ทุกวิชา 
 

๕ 
นายสามารถ  ต้นทัพไทย 
 

พนักงาน
ราชการ 

ป.ตรี/พลศึกษา ประจำช้ันป.๒ สอน
ทุกวิชา 

 

๖ 
นางวารีรัตน์  วิเศษมี ครู ป.โท/บริหารการศึกษา ประจำช้ันป.๓ สอน

ทุกวิชา  

๗ 

 
 
 
นายภูเบศร์  วิเศษมี 

 
 
 

คร ู

 
 
 
 
ป.โท/บริหารการศึกษา 

ครูประจำช้ันป.๔
สอนวิชา
คณิตศาสตร์ป.๔-๕, 
วิชาศิลปะป.๖,วิชา
สังคมศึกษาป.๔,
วิชาประวัติศาสตร์
ป.๔ 

สอนเวียนใน
ระดับช้ัน ป.๔-

๖ 

๘ 

 
นายวัชรวุธ  ศรีภูมิกุล 

 
คร ู

 
ป.ตรี/ภาษาไทย 

ครูประจำช้ันป.๕
สอนวิชาภาษาไทย 
ป.๔-๖ 

สอนเวียนใน
ระดับช้ัน  
ป.๔-๖ 



๙ 
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ท่ี ชื่อ ตำแหน่ง 
วุฒิการศึกษา
สูงสุด/วิชาเอก 

ประจำชั้น/ 
กลุ่มสาระที่สอน 

หมายเหตุ 

๙ นายโกเมน ต้นโพธิ ์
 
 
 
 
 
 
 

คร ู ป.ตรี/ภาษาอังกฤษ ครูประจำช้ันป.๖ 
สอนวิชา
ภาษาอังกฤษ ป.๔-
๖,วิชาสังคมศึกษา,
วิชาประวัติศาสตร์
ป.๖,วิชาศิลปะป.๔, 

สอนเวียนใน
ระดับช้ัน  
ป.๔-๖ 

๑๐ นายบดีดล   สาเสน ครูผู้ช่วย ป.ตรี/คอมพิวเตอร์
ศึกษา 

สอนวิชาสังคม
ศึกษาป.๕,การงาน
อาชีพป.๔-๖,วิชา
สุขศึกษาและพล
ศึกษาป.๔-๖,สอน
วิชาประวัติศาสตร์
ป.๕,วิชาศิลปะป.๕ 

สอนเวียนใน
ระดับช้ัน ป.๔-
๖ 

๑๑ นางสาวอัจฉรา  วีเงิน ครูอัตรา
จ้าง 

ป.ตรี/เคมี สอนวิชา
คณิตศาสตร์ป.๖, 
วิชาวิทยาศาสตร์ป.
๔-๖ 

สอนเวียนใน
ระดับช้ัน ป.๔-
๖ 

๑๒ นางสาวอนุสรา  ช่างปรุง ธุรการ
โรงเรียน 

ป.ตรี/นาฏศิลป์ - - 

๑๓ นายสายญาติ บำรุงชัย นักการ
ภารโรง 

ม.3 - - 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๐ 
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๓ ข้อมูลนักเรียน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ (๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๓) 
 

๓.๑  จำนวนนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๓  ทั้งหมด ๑๐๖ คน แยกเป็น  
   

 

ชั้น จำนวน 
วันท่ีจัดการเรียน

การสอน 

รายการ  

หมายเหตุ 
จำนวน
นักเรียน 

(คน) 

จำนวน
ห้องเรียน 

(ห้อง) 

จำนวนครู 

ระดับปฐมวัย (๒๐๐)   
อนุบาล ๑  ๑๑ ๑ 

 
๑   

อนุบาล ๒  ๗ ๑ 
อนุบาล ๓  ๑๑ ๑ ๑ 

รวม  ๒๙ ๓ ๓  
ระดับประถมศึกษา (๒๐๐)   

ประถมศึกษาปีท่ี ๑  ๘ ๑ ๑  
ประถมศึกษาปีท่ี ๒  ๒๔ ๑ ๑  
ประถมศึกษาปีท่ี ๓  ๑๑ ๑ ๑  
ประถมศึกษาปีท่ี ๔  ๑๑ ๑  

๕ 
ครูประจำวิชา
สอนเวียนใน
ระดับช้ันป.4-6 

 
 

   

ประถมศึกษาปีท่ี ๕  ๑๕ ๑ 
ประถมศึกษาปีท่ี ๖  ๘ ๑ 

รวม  ๗๗ ๖ ๘  
ระดับมัธยมศึกษา (๒๐๐)   

มัธยมศึกษาปีท่ี ๑  - - -  
มัธยมศึกษาปีท่ี ๒  - - -  
มัธยมศึกษาปีท่ี ๓  - - -  

รวม  - - -  
รวมทั้งสิ้น  ๑๐๖ ๙ ๑๑  

 

๓.๒  จำนวนห้อง 

ท่ี ประเภทห้อง จำนวน หมายเหตุ 
๑ ห้องเรียนปฐมวัย ๒  
๒ ห้องเรียนประถมศึกษา ๖  
๓ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ๑  
๔ ห้องพยาบาล ๑  



๑๑ 
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ท่ี ประเภทห้อง จำนวน หมายเหตุ 
๕ ห้องสมุด ๑  
๖ โรงอาหาร ๑  
๗ ห้องประชุม ๑  
๘ อาคารอเนกประสงค์ ๑  
๙ บ้านพักครู ๔  
๑๐ สระน้ำ ๑  
๑๑ สนามเด็กเล่น ๑  
๑๒ สนาม BBL ๑  
๑๓ สนามกีฬา(ฟุตบอล,วอลเล่ย์บอล,ตะกร้อ

,บาสเก็ตบอล,เปตอง) 
ประเภทละ๑-๒ 
สนาม 

สนามกีฬาหลายประเภททับซ้อน
กันในสนามเดียวกัน 

 
๓.๓  จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา  

ท่ี ระดับการศึกษา จำนวนนักเรียน 
(คน) 

จำนวนผู้สำเร็จ
การศึกษา  

(คน) 

คิดเป็นร้อยละ 
 

หมายเหตุ 

๑ ปฐมวัย (อนุบาล ๓)  ๑๑ ๑๑ ๑๐๐  
๒ ประถมศึกษา (ประถมศึกษาปีที่ ๖) ๘ ๘ ๑๐๐  
๓ มัธยมศึกษา (มัธยมศึกษาปีที่ ๓) - - -  
 

๓.๔. ข้อมูลด้านงบประมาณและทรัพยากร ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 
 แหล่งงบประมาณ สำหรับ แผนงาน/โครงการของสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ 
ท่ีมาของงบประมาณ : คำนวณจากข้อมูลนักเรียน ณ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๓   
1 เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายรายหัว งบประมาณ  
  -  ระดับก่อนประถม  (1,700 X 29 (จำนวน นร.) 49,300  
  -  ระดับประถม   (1,900 X86 (จำนวน นร.) 165,300  
  - ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  (3,500 X …..(จำนวน นร.) -  
 (หาก ร.ร.ใด มีนร.ต่ำกว่า 120 คน จัดสรรให้เพิ่มอีกหัวละ 500 บาท/ปี 81,500  
  และร.ร.ขยายโอกาส มีนร.ต่ำกว่า 300 คน จัดสรรให้ระดับมัธยมหัวละ 1000/ปี) - - 
2 เงินโครงการเรียนฟรี 15 ปี (กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน)   
  - ระดับก่อนประถม  (430 X .15......(จำนวน นร.) 12,470  
  - ระดับประถมศึกษา (480 X ..60....(จำนวน นร.) 41,190  
  - ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  (880 X ......(จำนวน นร.) - - 
3 งบอื่น ๆ  (ถ้ามี) - - 



๑๒ 

 

 รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา                                          สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑  

   
 

                          รวมงบประมาณ 312,350  
 การจัดสรรงบประมาณ:   

 
1. จัดสรรเป็นค่าใช้จ่ายประจำก่อน เช่น ค่าน้ำ/ไฟ/โทรศัพท์ ค่าวัสดุ  ค่าปรับปรุง
ซ่อมแซม    84,000 - 

 
2. ส่วนท่ีเหลือนำมาใช้จ่ายในโครงการพัฒนาฯ ให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ สพฐ. สพป./
สมศ./ ความต้องการของโรงเรียน   228,350 - 

 รวม 312,350 - 
 
๔.  ข้อมูลการใช้แหล่งเรียนรู้ภายในและภายนอกโรงเรียน  ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 
     จำนวนนักเรียนใช้แหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน  ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 

แหล่งเรียนรู้ ป.๑ ป.๒ ป.๓ ป.๔ ป.๕ ป.๖ 
ห้องสมุด ๘ ๖ ๗ ๙ ๑๓ ๑๕ 
สวนป่า ๘ ๖ ๗ ๙ ๑๓ ๑๕ 
สระน้ำ ๘ ๖ ๗ ๙ ๑๓ ๑๕ 
ห้องคอมฯ ๘ ๖ ๗ ๙ ๑๓ ๑๕ 
ห้องประกอบอาหาร ๘ ๖ ๗ ๙ ๑๓ ๑๕ 
แปลงเกษตร ๘ ๖ ๗ ๙ ๑๓ ๑๕ 
ห้องพยาบาล ๘ ๖ ๗ ๙ ๑๓ ๑๕ 
ห้องดนตรี ๘ ๖ ๗ ๙ ๑๓ ๑๕ 
สนามกีฬา ๘ ๖ ๗ ๙ ๑๓ ๑๕ 
สนามเด็กเล่น, สนาม BBL ๘ ๖ ๗ ๙ ๑๓ ๑๕ 
บ่อเล้ียงกบ 
 

๘ ๖ ๗ ๙ ๑๓ ๑๕ 

บ่อเล้ียงปลาดุก ๘ ๖ ๗ ๙ ๑๓ ๑๕ 
 

จำนวนนักเรียนใช้แหล่งเรียนรู้นอกโรงเรียน  ปีการศึกษา  ๒๕๖๓ 
แหล่งเรียนรู้ ป.๑ ป.๒ ป.๓ ป.๔ ป.๕ ป.๖ 

สวนสัตว์ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ 

แปลงเกษตรชาวบ้าน 
 

๖ ๖ ๗ ๗ ๗ ๙ 

การทอเส่ือจากต้นกก/บ้าน
ผู้ปกครอง 

๖ ๖ ๗ ๗ ๗ ๙ 

การจักสานภาชนะจากไม้ไผ่ 
(นายสงวน  จันทร์มี) 

๐ ๐ ๐ ๙ ๑๓ ๑๕ 



๑๓ 

 

 รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา                                          สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑  

   
 

แหล่งเรียนรู้ ป.๑ ป.๒ ป.๓ ป.๔ ป.๕ ป.๖ 

ศูนย์วิทยาศาสตร์ขอนแก่น ๘ ๖ ๗ ๙ ๑๓ ๑๕ 

วัดบ้านดงกลาง ๘ ๖ ๗ ๙ ๑๓ ๑๕ 

งานนิทัศการวิชาการ ๘ ๖ ๗ ๙ ๑๓ ๑๕ 

กลุ่มแม่บ้านบ้านดงกลาง ๘ ๖ ๗ ๙ ๑๓ ๑๕ 

โรงงานอุตสาหกรรมทอเส่ือ ๘ ๖ ๗ ๙ ๑๓ ๑๕ 

สำนักงานเทศบาลบ้านโต้น ๘ ๖ ๗ ๙ ๑๓ ๑๕ 

บา้นนางประยงค์  เพ็งเพชร 
(หมอนขิด) 

๘ ๖ ๗ ๙ ๑๓ ๑๕ 

บ้านนางมณีวรรณ  ขุมดินพิทักษ์ 
(งานใบตอง) 

๘ ๖ ๗ ๙ ๑๓ ๑๕ 

สวนนายบุญส่ง  ราชวงศ์ (หมอ
ดิน) 

๘ ๖ ๗ ๙ ๑๓ ๑๕ 

พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำหนองคาย ๘ ๖ ๗ ๙ ๑๓ ๑๕ 

๕. ผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม โรงเรียนบ้านดงกลาง 
 ๕.๑. ได้รับการประเมินคุณภาพภายนอกจาก สมศ. ครั้งสุดท้าย  รอบ  ๓   เมื่อวันที่    
๑๓ - ๑๕ เดือน กุมภาพันธ์  พ.ศ. ๒๕๕๕  บริษัท/ห้างหุ้นส่วน  ที่เข้าประเมินชื่อ  ห้างหุ้นส่วน  
มิตรประเมิน  ผู้เข้าประเมิน จำนวน    ๒   คน ปรากฏผลดังนี้   (แสดงผลการประเมินตามตาราง
ของ สมศ. ในระดับการศึกษาที่ได้รับการประเมิน) 



๑๔ 

 

 รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา                                          สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑  

   
 

●ระดับการศึกษาปฐมวัยระดับการศึกษาปฐมวัย  
มาตรฐาน 

 
น้ำหนัก
คะแนน 

คะแนนท่ี
ได้ 

ระดับ
คุณภาพ 

ระดับปฐมวัย 
กลุ่มตัวบ่งชี้พ้ืนฐาน 

   

ตัวบ่งชี้ที่    ๑ เด็กมีพัฒนาการด้านร่างกายสมวัย ๕.๐๐ ๔.๐๐ ดี 
ตัวบ่งชี้ที่    ๒ เด็กมีพัฒนาการด้านอารมณ์และจิตใจสมวัย ๕.oo ๔.๕๐ ดีมาก 
ตัวบ่งชี้ที่    ๓ เด็กมีพัฒนาการด้านสังคมสมวัย ๕.oo ๔.๐๐ ดี 
ตัวบ่งชี้ที่    ๔ เด็กมีพัฒนาการด้านสติปัญญาสมวัย ๑o.oo ๘.๐๐ ดี 
ตัวบ่งชี้ที่    ๕ เด็กมีความพร้อมศึกษาต่อในขั้นต่อไป ๑o.oo ๘.๐๐ ดี 
ตัวบ่งชี้ที่    ๖ ประสิทธิผลการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่เน้น

เด็กเป็นสำคัญ 
๓๕.oo ๒๙.๐๐ ดี 

ตัวบ่งชี้ที่    ๗ ประสิทธิภาพของการบริหารจัดการและการ
พัฒนาสถานศึกษา 

๑๕.oo ๑๓.๕๐ ดีมาก 

ตัวบ่งชี้ที่    ๘ ประสิทธิผลของระบบการประกันคุณภาพภายใน ๕.oo ๓.๕๙ พอใช ้
 กลุ่มตัวบ่งชี้อัตลักษณ์    
ตัวบ่งชี้ที่    ๙ ผลการพัฒนาให้บรรลุตามปรัชญา ปณิธาน/

วิสัยทัศน์ พันธกิจ และวัตถุประสงค์ของการจัดต้ัง
สถานศึกษา 

๒.๕o ๒.๐๐ ดี 

ตัวบ่งชี้ที่    ๑o ผลการพัฒนาตามจุดเน้นและจุดเด่นที่ส่งผล
สะท้อนเป็นเอกลักษณ์ของสถานศึกษา 

๒.๕o ๑.๕๐ 
 

พอใช ้

 กลุ่มตัวบ่งชี้มาตรการส่งเสรมิ    
ตัวบ่งชี้ที่    ๑๑ ผลการดำเนินงานโครงการพิเศษเพ่ือส่งเสริม

บทบาท ของสถานศึกษา 
๒.๕o ๒.๐๐ ดี 

ตัวบ่งชี้ที่    ๑๒ ผลการส่งเสริมพัฒนาสถานศึกษาเพ่ือยกระดับ
มาตรฐาน รักษามาตรฐาน และพัฒนาสู่ความเป็น
เลิศที่สอดคล้องกับแนวทางการปฏิรูปการศึกษา 

๒.๕o ๒.๐๐ ดี 

 คะแนนรวม ๑๐๐.๐๐ ๘๒.o๙ ดี 
โรงเรียนมีผลการประเมินระดับคุณภาพได้มาตรฐาน โดยมีค่าเฉล่ีย      ๘๒.o๙       ระดับคุณภาพ  ดี 
ผลการรับรองมาตรฐานคุณภาพ     รับรอง            

 

 



๑๕ 

 

 รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา                                          สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑  

   
 

๕.๒.  ข้อเสนอแนะจากการประเมินภายนอก และการนำผลไปพัฒนาคุณภาพ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 
 - ผู้เรียนควรได้รับการประเมินคุณลักษณะใฝ่รู้ รักการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง 

 - ผู้เรียนควรได้รับการพัฒนาความสามารถในการคิดและกระบวนการทำงานจากการเรียนรู้แบบ
โครงงาน 
 - ผู้เรียนทุกระดับช้ันควรได้รับการพัฒนาความรู้และทักษะท่ีจำเป็นตามหลักสูตรอย่างเป็น
กระบวนการผ่านกิจกรรมการเรียนรู้ท่ีหลากหลาย 

 - โรงเรียนควรกำหนดโครงการพิเศษเพื่อส่งเสริมบทบาทของสถานศึกษา 
 - การดำเนินงาน โครงการตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ควรกำหนดเนื้อหาสาระไว้ในหลักสูตร
สถานศึกษาข้ันพื้นฐานทุกระดับ 
 - โรงเรียนควรพัฒนาประสิทธิผลการดำเนินการเพื่อพัฒนาความสามารถของครูอย่างเป็น
กระบวนการ มีการนิเทศติดตาม ประเมินการสอนฯลฯ 

 - ครูควรพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอน จัดกิจกรรมท่ีเน้นกระบวนการการสอนโครงงาน 
 - โรงเรียนควรเร่งพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายใน 

 
●ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน 



๑๖ 

 

 รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา                                          สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑  

   
 

  มาตรฐาน 
 

น้ำหนัก
คะแนน คะแนนท่ีได้ 

ระดับ
คุณภาพ 

ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
กลุ่มตัวบ่งชี้พ้ืนฐาน 

   

ตัวบ่งชี้ที่  ๑ ผู้เรียนมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี ๑o.oo ๘.๘๒ ดี 
ตัวบ่งชี้ที่    ๒ ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่พึง

ประสงค์ 
๑o.oo ๙.๖๕ ดีมาก 

ตัวบ่งชี้ที่    ๓ ผู้เรียนมีความใฝ่รู้ และเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ๑o.oo ๙.๐๔ ดีมาก 
ตัวบ่งชี้ที่    ๔ ผู้เรียนคิดเป็น  ทำเป็น ๑o.oo ๘.๒๓ ดี 
ตัวบ่งชี้ที่    ๕ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน ๒o.oo ๑๓.๖๕ ดี 
ตัวบ่งชี้ที่    ๖ ประสิทธิผลของการจัดการเรียนการสอนที่เน้น

ผู้เรียนเป็นสำคัญ 
๑o.oo ๘.๐๐ ดี 

ตัวบ่งชี้ที่    ๗ ประสิทธิภาพของการบริหารจัดการและการ
พัฒนาสถานศึกษา 

๕.oo ๓.๘๐ ดี 

ตัวบ่งชี้ที่    ๘ พัฒนาการของการการประกันคุณภาพภายใน
โดยสถานศึกษาและต้นสังกัด 

๕.oo ๓.๖๐ พอใช ้

 กลุ่มตัวบ่งชี้อัตลักษณ์    
ตัวบ่งชี้ที่    ๙ ผลการพัฒนาให้บรรลุตามปรัชญา ปณิธาน/

วิสัยทัศน์ พันธกิจ และวัตถุประสงค์ของการ
จัดต้ังสถานศึกษา 

๕.oo  ๔.๐๐ ดี 

ตัวบ่งชี้ที่    ๑o ผลการพัฒนาตามจุดเน้นและจุดเด่นที่ส่งผล
สะท้อนเป็นเอกลักษณ์สถานศึกษา 

๕.oo ๕.๐๐ ดีมาก 

 
 

    

 กลุ่มตัวบ่งชี้มาตรการส่งเสรมิ   ดี 
ตัวบ่งชี้ที่    ๑๑ ผลการดำเนินงานโครงการพิเศษเพ่ือส่งเสริม

บทบาท ของสถานศึกษา 
๕.oo ๔.๐๐ พอใช ้

ตัวบ่งชี้ที่    ๑๒ ผลการส่งเสริมพัฒนาสถานศึกษาเพ่ือยกระดับ
มาตรฐาน รักษามาตรฐาน และพัฒนาสู่ความ
เป็นเลิศที่สอดคล้องกับแนวทางการปฏิรูป
การศึกษา 

๕.oo ๓.๐๐ ดี 

 คะแนนรวม ๑
oo.oo 

๘๐.๗๙  



๑๗ 

 

 รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา                                          สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑  

   
 

โรงเรียนมีผลการประเมินระดับคุณภาพได้มาตรฐาน โดยมีค่าเฉล่ีย    ๘๐.๗๙  ระดับคุณภาพ   ดี 
ผลการรับรองมาตรฐานคุณภาพ    รับรอง            
ข้อเสนอแนะจากผลการประเมินคุณภาพภายนอก 
 - ผู้เรียนควรได้รับการประเมินคุณลักษณะใฝ่รู้ รักการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง 

 - ผู้เรียนควรได้รับการพัฒนาความสามารถในการคิดและกระบวนการทำงานจากการเรียนรู้แบบ
โครงงาน 
 - ผู้เรียนทุกระดับช้ันควรได้รับการพัฒนาความรู้และทักษะท่ีจำเป็นตามหลักสูตรอย่างเป็น
กระบวนการผ่านกิจกรรมการเรียนรู้ท่ีหลากหลาย 

 - โรงเรียนควรกำหนดโครงการพิเศษเพื่อส่งเสริมบทบาทของสถานศึกษา 
 - การดำเนินงาน โครงการตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ควรกำหนดเนื้อหาสาระไว้ในหลักสูตร
สถานศึกษาข้ันพื้นฐานทุกระดับ 
 - โรงเรียนควรพัฒนาประสิทธิผลการดำเนินการเพื่อพัฒนาความสามารถของครูอย่างเป็น
กระบวนการ มีการนิเทศติดตาม ประเมินการสอน ฯลฯ 

 - ครูควรพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอน จัดกิจกรรมท่ีเน้นกระบวนการการสอนโครงงาน 
 - โรงเรียนควรเร่งพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายใน 
 
   ๖. ผลการประเมินพัฒนาการเด็กระดับปฐมวัย 
           ๖.๑ ผลประเมินพัฒนาการเด็ก ช้ันอนุบาลปีที่  ๑  ปีการศึกษา  ๒๕๖๓ 

พัฒนาการด้าน 
จำนวน นร.  
ช้ันอนุบาล 2 

ระดับคุณภาพ 
ดี พอใช้ ปรับปรุง 

จำนวน 
นร. 

ร้อยละ จำนวน 
นร. 

ร้อยละ จำนวน 
นร. 

ร้อยละ 

1.ด้านร่างกาย 10 10 100 0 0 0 0 
2.ด้านอารมณ์ จิตใจ 10 10 100 0 0 0 0 
3.ด้านสังคม 10 10 100 0 0 0 0 
4.ด้านสติปัญญา 10 10 100 0 0 0 0 

หมายเหตุ   เสนอผลการประเมินตามหลักการประเมินพัฒนาการเด็กระดับปฐมวัย 
          ๖.๒ ผลประเมินพัฒนาการเด็ก ช้ันอนุบาลปีที่  ๒  ปีการศึกษา  ๒๕๖๓ 

พัฒนาการด้าน 
จำนวน นร.  
ช้ันอนุบาล 2 

ระดับคุณภาพ 
ดี พอใช้ ปรับปรุง 

จำนวน 
นร. 

ร้อยละ จำนวน 
นร. 

ร้อยละ จำนวน 
นร. 

ร้อยละ 

1.ด้านร่างกาย 5 5 100 0 0 0 0 
2.ด้านอารมณ์ จิตใจ 5 5 100 0 0 0 0 
3.ด้านสังคม 5 4 80 0 0 0 0 
04.ด้านสติปัญญา 5 4 80 1 20 0 0 

หมายเหตุ   เสนอผลการประเมินตามหลักการประเมินพัฒนาการเด็กระดับปฐมวัย 



๑๘ 
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           ๖.๓ ผลประเมินพัฒนาการเด็ก ช้ันอนุบาลปีที่  ๓   ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 

พัฒนาการด้าน 
จำนวน นร.  
ช้ันอนุบาล 2 

ระดับคุณภาพ 
ดี พอใช้ ปรับปรุง 

จำนวน 
นร. 

ร้อยละ จำนวน 
นร. 

ร้อยละ จำนวน 
นร. 

ร้อยละ 

1.ด้านร่างกาย 9 9 100 0 0 0 0 
2.ด้านอารมณ์ จิตใจ 9 9 100 0 0 0 0 
3.ด้านสังคม 9 9 100 0 0 0 0 
4.ด้านสติปัญญา 9 8 88.89 1 11.11 0 0 

หมายเหตุ   เสนอผลการประเมินตามหลักการประเมินพัฒนาการเด็กระดับปฐมวัย 
     ๗. ผลการประเมินตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ 

 ๗.๑. ค่าเฉลี่ยร้อยละของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (ของโรงเรียน)  ปีการศึกษา  ๒๕๖๓ จำแนก
เป็นรายชั้นและกลุ่มสาระการเรียนรู้ 

กลุ่มสาระการ
เรียนรู ้

ระดับช้ัน    (เฉล่ียร้อยละ) เฉล่ีย 
ร้อยละ  ป.1 ป.2 ป.3 ป.4 ป.5 ป.6 ม.

1 
ม.
2 

ม.
3 

ภาษาไทย 78.63 78.50 71.91 66.00 70.13 77.75 - - - 73.82 
คณิตศาสตร์ 79.00 72.83 63.73 70.09 70.38 70.63 - - - 71.11 
วิทยาศาสตร์ 
และเทคโนโลยี 

76.50 76.25 69.82 63.00 69.81 70.25 - - - 
70.94 

สังคมศึกษา 
ศาสนาฯ 

73.63 80.79 69.36 73.82 76.81 73.88 - - - 
74.72 

ศิลปะ 77.63 78.21 69.27 72.45 87.80 72.75 - - - 76.35 
สุขศึกษาและพล
ศึกษา 

76.75 85.13 68.64 69.70 78.63 82.00 - - - 
76.81 

การงานอาชีพ 77.50 80.46 70.91 69.30 79.25 83.60 - - - 76.84 
ภาษาอังกฤษ 71.63 69.25 65.91 67.55 69.13 68.63 - - - 68.68 
รวมเฉล่ียร้อยละ 76.41 77.68 68.69 68.99 75.24 74.94 - - - 73.66 

 
๗.๒. จำนวนนักเรียนที่มีระดับผลการเรียนเฉลี่ย (เกรด) ต้ังแต่ ๓ ขึ้นไป  ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 
จำแนกเปน็รายชั้นและกลุ่มสาระการเรียนรู้ 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
ระดับช้ัน    (จำนวน นร.) 

รวม  ป.1 ป.2 ป.3 ป.4 ป.5 ป.6 
ภาษาไทย 8 22 6 6 7 8 57 
คณิตศาสตร์ 8 13 4 6 8 6 45 
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 8 23 5 4 9 3 52 



๑๙ 
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กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
ระดับช้ัน    (จำนวน นร.) 

รวม  ป.1 ป.2 ป.3 ป.4 ป.5 ป.6 
สังคมศึกษา ศาสนาฯ 5 24 6 6 13 5 59 
ศิลปะ 8 23 2 6 16 5 60 
สุขศึกษาและพลศึกษา 8 24 6 6 15 8 67 
การงานอาชีพ 8 24 5 6 14 8 65 
ภาษาอังกฤษ 5 11 4 4 10 5 39 

เฉล่ีย 7.25 20.5 4.75 5.5 11.5 6 55.5 
 
     ๗.๓. ผลการประเมินสมรรถนะสำคัญตามหลักสูตรเป็นไปตามเกณฑ์ 

 
ชั้น 

 
จำนวน 

นร. 

ผลการประเมิน นร.ที่ได้ 
ระดับ 3 ข้ึนไป ระดับ ระดับ ระดับ ระดับ ระดับ 

1 2 3 4 5 คน ร้อยละ 
ประถมศึกษาปีท่ี 1 8 0 0 3 2 3 8 100 
ประถมศึกษาปีท่ี 2 24 0 0 7 12 5 24 100 
ประถมศึกษาปีท่ี 3 11 0 0 4 1 6 11 100 
ประถมศึกษาปีท่ี 4 11 0 0 0 3 8 11 100 
ประถมศึกษาปีท่ี 5 15 0 0 1 3 11 15 100 
ประถมศึกษาปีท่ี 6 8 0 0 0 1 7 8 100 

รวมทั้งสิ้น 77 0 0 15 22 40 77 100 
 
            ๗.๔. ผลการประเมินการอ่าน  คิดวิเคราะห์ และเขียนเปน็ไปตามเกณฑ์ 

 
ชั้น 

 
จำนวน 

นร. 

ผลการประเมิน นร.ที่ได้ 
ระดับ 3 ข้ึนไป ระดับ ระดับ ระดับ ระดับ ระดับ 

1 2 3 4 5 คน ร้อยละ 
ประถมศึกษาปีท่ี 1 8 0 2 3 2 1 6 75 
ประถมศึกษาปีท่ี 2 24 0 2 13 6 3 22 92 
ประถมศึกษาปีท่ี 3 11 0 2 2 1 6 9 81.81 
ประถมศึกษาปีท่ี 4 11 0 1 1 3 6 10 90 
ประถมศึกษาปีท่ี 5 15 0 1 4 2 8 14 93.3 
ประถมศึกษาปีท่ี 6 8 0 1 1 0 6 7 87.5 

รวมทั้งสิ้น 77 0 9 24 14 30 68 86.60 
         
 
 
 



๒๐ 
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 ๗.๕ ผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

ระดับชั้น 
จำนวน 
นักเรียน 

จำนวนนักเรียนที่มีคุณลักษณะตามระดับคุณภาพ นร.ได้ระดับดีขึ้นไป 
ดีเยี่ยม ดี ผ่าน ไม่ผ่าน จำนวน ร้อยละ 

ประถมศึกษาปีท่ี 1 8 3 4 1 0 7 87.5 
ประถมศึกษาปีท่ี 2 24 8 14 2 0 22 91.66 
ประถมศึกษาปีท่ี 3 11 5 4 2 0 9 81.81 
ประถมศึกษาปีท่ี 4 11 7 4 0 0 11 100 
ประถมศึกษาปีท่ี 5 15 11 3 1 0 14 93.33 
ประถมศึกษาปีท่ี 6 8 6 2 0 0 8 100 

รวมทั้งสิ้น 77 40 29 8 0 69 554.3 
เฉลี่ยร้อยละ 51.94 37.66 10.38 0 89.61 92.38 

 ๗.๖. ผลการประเมินสมรรถนะสำคัญของผู้เรียน 

ระดับชั้น 
จำนวน
นักเรียน 

จำนวนนักเรียนที่มีผลการประเมินสมรรถนะ 
ผ่านเกณฑ์ที่สถานศึกษากำหนด 

จำนวนนักเรียนที่
ผ่านเกณฑ์ทั้ง 5 

สมรรถนะ 
การ 

สื่อสาร 
การคิด การ 

แก้ปัญหา 
การใช ้

ทักษะชีวิต 
การใช ้

เทคโนโลยี 
จำนวน ร้อยละ 

ประถมศึกษาปีท่ี 1 8 8 8 8 8 7 7 87.5 
ประถมศึกษาปีท่ี 2 24 24 24 24 24 21 21 87.5 
ประถมศึกษาปีท่ี 3 11 11 11 11 11 9 9 81.81 
ประถมศึกษาปีท่ี 4 11 11 11 11 11 10 10 90.90 
ประถมศึกษาปีท่ี 5 15 15 15 15 15 14 14 93.33 
ประถมศึกษาปีท่ี 6 8 8 8 8 8 7 7 87.5 

รวมทั้งสิ้น 77 77 77 77 77 68 68 528.5
4 

เฉลี่ยร้อยละ 100 100 100 100 100 88.31 88.1
1 

88.09 

 
 ๗.๗. ผลการประเมินค่านิยมหลัก ๑๒  ประการ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ - ๓ 
 

ค่านิยมหลัก  
12  ประการ 

ข้อที่ 

ระดับ 
คุณภาพ 

ผลการประเมิน (ชั้น/จำนวนนักเรียน) 
ป.1 ป.2 ป.3 รวม 

    
จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ 

ข้อ 1 รักชาติ 
ศาสนา 

ระดับ 1 0 0 0 0 0 0 0 0 

      ระดับ 2 0 0 0 0 0 0 0 0 



๒๑ 
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ค่านิยมหลัก  
12  ประการ 

ข้อที่ 

ระดับ 
คุณภาพ 

ผลการประเมิน (ชั้น/จำนวนนักเรียน) 
ป.1 ป.2 ป.3 รวม 

    
จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ 

พระมหากษัตริย์ 
       ระดับ 3 0 0 0 0 0 0 0 0 
 ระดับ 4 8 100.00 24 100.00 11 100.00 43 100.00 
ข้อ 3 กตัญญู  ระดับ 1 0 0 0 0 0 0 0 0 
       ต่อพ่อแม่ ระดับ 2 0 0 0 0 0 0 0 0 
       ผู้ปกครอง ระดับ 3 0 0 0 0 0 0 0 0 
       ครูอาจารย์ ระดับ 4 8 100.00 24 100.00 11 100.00 43 100.00 
ข้อ 8 มีระเบียบ  ระดับ 1 0 0 0 0 0 0 0 0 
       วินัย ระดับ 2 0 0 0 0 0 0 0 0 
       เคารพ
กฎหมาย 

ระดับ 3 2 25.00 5 20.83 3 27.27 10 23.25 

 ระดับ 4 6 75.00 19 79.16 8 72.72 33 76.74 
 
           ๗.๘. ผลการประเมินค่านิยมหลัก ๑๒ ประการ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔-๖ 
 

ค่านิยมหลัก  
12  ประการ 

ข้อที่ 

ระดับ 
คุณภาพ 

ผลการประเมิน (ชั้น/จำนวนนักเรียน) 
ป.4 ป.5 ป.6 รวม 

    
จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ 

ข้อ 2 ซ่ือสัตย์ ระดับ 1 0 0 0 0 0 0 0 0 
       เสียสละ ระดับ 2 0 0 0 0 0 0 0 0 
      อดทน ระดับ 3 3 27.27 4 26.66 2 25.00 9 26.47 
 ระดับ 4 8 72.72 11 73.33 6 75.00 25 73.52 
ข้อ 4 ใฝ่หาความรู้ ระดับ 1 0 0 0 0 0 0 0 0 
       หม่ันศึกษา ระดับ 2 0 0 0 0 0 0 0 0 
       เล่าเรียน ระดับ 3 2 18.18 5 33.33 3 37.50 10 29.41 
        ระดับ 4 9 81.81 10 66.66 5 62.50 24 70.58 
ข้อ 11 มีความ ระดับ 1 0 0 0 0 0 0 0 0 
       เข้มแข็ง ระดับ 2 0 0 0 0 0 0 0 0 
      ทั้งกายและใจ ระดับ 3 1 9.09 4 26.66 1 12.50 6 17.64 
 ระดับ 4 10 90.90 11 73.33 7 87.50 28 82.35 
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๗.๙. ผลการทดสอบระดับชาติ 
 ๗.๙.๑. ผลการทดสอบระดับชาติ ( O-NET ) ปกีารศึกษา ๒๕๖๓ โรงเรียนบ้านดงกลาง 

 
 

กลุ่มสาระ 
การเรียนรู้ 

ชั้น ป. 6 ชั้น ม.3 

จำนวน 
นร. ที่

เข้าสอบ 

 
คะแนน 
เฉลี่ย 

นร.ที่มีคะแนน
เท่ากับ/มากกว่า 
ค่าเฉลี่ยระดับชาติ 

จำนวน 
นร. ที่

เข้าสอบ 

 
คะแนน 
เฉลี่ย 

 

นร.ที่มีคะแนน
เท่ากับ/มากกว่า 

ค่าเฉลี่ย
ระดับชาติ 

คน ร้อยละ คน ร้อยละ 
ภาษาไทย 7 54.14 4 57.14 - - - - 
คณิตศาสตร์ 7 20.00 3 42.86 - - - - 
วิทยาศาสตร์ 7 39.34 3 42.86 - - - - 
ภาษาอังกฤษ 7 30.36 - - - - - - 

 
๗.๙.๑.๑. เปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ( O-NET ) กับค่าเฉลี่ยระดับ
จังหวัดและระดับประเทศ  ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ โรงเรียนบ้านดงกลาง  ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 

รายวิชา 
ค่าเฉลี่ย 

โรงเรียน จังหวัด ผลต่าง ประเทศ ผลต่าง 
ภาษาไทย 54.14 55.74 - 1.6 56.20 - 2.06 
คณิตศาสตร์ 20.00 29.22 - 9.22 29.99 - 9.99 
วิทยาศาสตร์ 39.34 38.23 + 1.11 38.78 + 0.56 
ภาษาอังกฤษ 30.36 42.11 - 11.75 43.55 - 13.19 

 
๗.๙.๑.๒. เปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน ( O-NET ) ปีการศึกษา 
๒๕๖๒ –๒๕๖๓ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ โรงเรียนบ้านดงกลาง 

รายวิชา ปี 2562 ปี 2563 ผลต่าง 
ภาษาไทย 47.39 54.14 +6.75 
คณิตศาสตร์ 21.43 20.00 -1.43 
วิทยาศาสตร์ 25.89 39.34 +13.45 
ภาษาอังกฤษ 29.29 30.36 +1.07 
 
 
 
 
 



๒๓ 
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๗.๙.๑.๓. ผลการประเมินการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (National 
Teat : NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่  ๓  ประจำปีการศึกษา  ๒๕๖๓ โรงเรียนบ้านดงกลาง 

ด้าน ระดับโรงเรียน ระดับเขตพื้นท่ี ระดับประเทศ 
ด้านคณิตศาสตร์ 39.83 42.99 40.47 
ด้านภาษาไทย 54.00 50.69 47.46 
เฉล่ียท้ัง 2  ด้าน 46.91 46.84 43.97 
          
        ๗.๙.๑.๔. ผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน(Reading Test : RT)  

ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ปี การศึกษา ๒๕๖๓ โรงเรียนบ้านดงกลาง 
 

ด้าน 
จำนวนและร้อยละนักเรียนจำแนกตามระดับคุณภาพ 

ดีมาก ดี พอใช้ ปรับปรุง 
จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ 

การอ่านออกเสียง ๖ ๗๕.๐๐ ๒ ๒๕.๐๐ ๐ ๐.๐๐ ๐ ๐.๐๐ 
การอ่านรู้เรื่อง ๖ ๗๕.๐๐ ๒ ๒๕.๐๐ ๐ ๐.๐๐ ๐ ๐.๐๐ 
รวม๒ด้าน ๗ ๘๗.๕๐ ๑ ๑๒.๕๐ ๐ ๐.๐๐ ๐ ๐.๐๐ 
 

๗.๙.๒. ผลการทดสอบระดับชาติ ( O-NET ) โรงเรียนบ้านดงเก่า  ปีการศึกษา ๒๕๖๓ (เรียนรวม
กับโรงเรียนบ้านดงกลาง) 

๗.๙.๒.๑. เปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ( O-NET ) กับค่าเฉลี่ย
ระดับจังหวัดและระดับประเทศ  ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ โรงเรียนบ้านดงเก่า  ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 
(เรียนรวมกับโรงเรียนบ้านดงกลาง) 

รายวิชา 
ค่าเฉลี่ย 

โรงเรียน จังหวัด ผลต่าง ประเทศ ผลต่าง 
ภาษาไทย 52.58 55.74 -3.16 56.20 -3.62 
คณิตศาสตร์ 30.00 29.22 +0.78 29.99 +0.01 
วิทยาศาสตร์ 42.82 38.23 +4.59 38.78 +4.04 
ภาษาอังกฤษ 41.67 42.11 -0.44 43.55 -1.88 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๔ 
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        ๗.๙.๒.๒. เปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน ( O-NET ) 
ปีการศึกษา ๒๕๖๒ – ๒๕๖๓ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ โรงเรียนบ้านดงเก่า (เรียนรวมกับ
โรงเรียนบ้านดงกลาง) 
รายวิชา ปี 2562 ปี 2563 ผลต่าง 

ภาษาไทย 43.40 52.58 +9.18 
คณิตศาสตร์ 29.00 30.00 +1.00 
วิทยาศาสตร์ 32.75 42.82 +10.07 
ภาษาอังกฤษ 20.00 41.67 +21.67 
   

 ๗.๙.๒.๓. ผลการประเมินการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ
(National Teat : NT ) ช้ันประถมศึกษาปีที่ ๓ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ โรงเรียนบ้านดงเก่า 
(เรียนรวมกับโรงเรียนบ้านดงกลาง) 

ด้าน ระดับโรงเรียน ระดับเขตพื้นท่ี ระดับประเทศ 
ด้านคณิตศาสตร์ 32.00 42.99 40.47 
ด้านภาษาไทย 58.75 50.69 47.46 
เฉล่ียท้ัง 2  ด้าน 45.37 46.84 43.97 
 

๗.๙.๒.๔. ผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (Reading Test : RT)  
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ปี การศึกษา ๒๕๖๓ โรงเรียนบ้านดงเก่า (เรียนรวมกับโรงเรียนบ้านดง
กลาง) 
 

ด้าน 
จำนวนและร้อยละนักเรียนจำแนกตามระดับคุณภาพ 

ดีมาก ดี พอใช้ ปรับปรุง 
จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ 

การอ่านออกเสียง ๓ ๑๐๐ ๐ ๐๐.๐๐ ๐ ๐.๐๐ ๐ ๐.๐๐ 
การอ่านรู้เรื่อง ๓ ๑๐๐ ๐ ๐๐.๐๐ ๐ ๐.๐๐ ๐ ๐.๐๐ 
รวม๒ด้าน ๓ ๑๐๐ ๐ ๐๐.๐๐ ๐ ๐.๐๐ ๐ ๐.๐๐ 
 

 

 

 

 

 



๒๕ 
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ส่วนที่ ๒ 

รายงานผลการประเมินตนเองตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  
 

๒.๑ ผลการประเมินมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาปฐมวัย 
๒.๑.๑ มาตรฐานที่  ๑  คุณภาพของเด็ก 
ระดับคุณภาพ  :  ดีเลิศ 
๑. กระบวนการพัฒนาและผลการพัฒนา 
 โรงเรียนได้ดำเนินโครงการพัฒนาเด็กปฐมวัย โดยดำเนินกิจกรรมดังนี ้
กิจกรรมที่ ๑ การพัฒนาการด้านร่างกาย 

โรงเรียนได้ดำเนินงานโครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียน โดยมีกิจกรรมเพื่อพัฒนาการด้าน
ร่างกายของเด็กดังนี้ การเคล่ือนไหวและจังหวะ- กิจกรรมกลางแจ้ง กิจกรรมเบรนยิม-กิจกรรม BBL –
กิจกรรมมอนเตสซอรี่ –การจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ ตามตารางการจัดประสบการณ์ของแต่ละวัน
เพื่อให้เด็กได้ออกกำลังกายได้เคล่ือนไหวเพื่อให้มีสุขภาพร่างกายท่ีแข็งแรงและมีพัฒนาการทางด้าน
ร่างกายเหมาะสมตามวัย -จัดทำโครงการ อาหารกลางวัน 100 เปอร์เซ็นต์ เพื่อจัดอาหารท่ีมี
ประโยชน์และได้รับสารอาหารครบตามปริมาณท่ีเด็กแต่ละคนควรได้รับในแต่ละวันรวมถึงอาหารเสริม
นม มีการจัดทำ School  lunch เพื่อตรวจสอบคุณภาพอาหารกลางวันท่ีทางโรงเรียนได้จัดให้เด็ก
ได้รับประทานในแต่ละวัน เด็กได้รับการพักผ่อนในช่วงเวลาท่ีกำหนด ได้รับการตรวจสุขภาพและเฝ้า
ระวังโรคภัยท่ีจะคุกคามรวมถึงการปลูกฝังเรื่องความสะอาดโดยท่ัวไปของร่างกาย มีการทดสอบ
สมรรถภาพทางร่างกายภาคเรียนละ 1 ครั้ง การช่ังน้ำหนัก-วัดส่วนสูงเพื่อให้ทราบถึงพัฒนาทาง
ร่างกายเพื่อช่วยเหลือและส่งต่อพร้อมท้ังขอคำแนะนำจากเจ้าหน้าท่ีสาธารณสุขในกรณีท่ีเด็กมี
น้ำหนักและส่วนสูงไม่เป็นไปตามเกณฑ์ สร้างเครือข่ายผู้ปกครองในการเฝ้าระวังเรื่องความปลอดภัย
ให้กับเด็กจากอุบัติภัยต่างๆเช่น ยาเสพติด อุบัติเหตุ และภัยจากโลกไซเบอร์ 

กิจกรรมที่ ๒ การพัฒนาด้านอารมณ์ จิตใจ 
โรงเรียนได้ดำเนินงานโครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียน โดยมีกิจกรรมเพื่อพัฒนาการด้าน

อารมณ์ จิตใจของเด็กดังนี้ –จัดกิจกรรมเสรี กิจกรรมกลางแจ้ง กิจกรรมเล่นตามมุม-กิจกรรมบทบาท
สมมุติ-กิจกรรมร้องเพลง-กิจกรรมเล่านิทาน –กิจกรรมศิลปะ –กิจกรรมหนูน้อยกล้าแสดงออก –
กิจกรรมเกมการศึกษา -กิจกรรมมอนเตสซอรี่ –การจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ เพื่อให้เด็กมีลักษณะ
พฤติกรรมท่ีเหมาะสมตามวัย ให้เด็กมีความกล้าแสดงออก รู้จักควบคุมอารมณ์ มีจิตใจร่าเริงแจ่มใส
ตลอดเวลา เด็กได้แสดงออกทางด้านอารมณ์โดยผ่านกิจกรรมท่ีหลากหลายจากแผนการจัด
ประสบการณ์ ฝึกการทำงานอย่างมีขั้นตอน การทำงานท่ีมีอิสระในการสร้างสรรค์ผลงาน มี
จินตนาการและเข้าใจบทบาทในการแสดงบทบาทสมมุติ กล้าแสดงออกในการเล่าเรื่องส้ันๆ ออกแบบ
ท่าทางและมีจินตนาการตามเสียงเพลงและเสียงดนตรี 

กิจกรรมที่ ๓ การพัฒนาด้านสังคม 
โรงเรียนได้ดำเนินงานโครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียน -โครงการโรงเรียนสุจริตโดยมีกิจกรรม

เพื่อพัฒนาการด้านสังคมของเด็กดังนี้ –จัดกิจกรรมเสรี กิจกรรมกลางแจ้ง กิจกรรมเคล่ือนไหว บ้าน
วิทยาศาสตร์น้อย กิจกรรมเกมการศึกษา กิจกรรมการทำงานร่วมกับผู้อื่น-กิจกรรมช่วยพี่เก็บขยะ -



๒๖ 
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กิจกรรมมอนเตสซอรี่ -การจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนมีพฤติกรรมท่ีแสดงออก
ทางด้านสังคมท่ีเหมาะสมตามวัย ปลูกฝังและส่งเสริมการแสดงออกเมื่ออยู่ร่วมกับคนอื่นในสังคม เช่น
การปรับตัวเมื่อเข้าสู่สังคม การเข้าแถวรับอาหารกลางวัน และเคารพสิทธิ์ของผู้อื่นยอมรับความ
คิดเห็นของคนอื่นและปฏิบัติตามข้อตกลงร่วมกัน ส่งเสริมความสามัคคีในหมู่คณะสามารถทำงาน
ร่วมกับผู้อื่นได้ 

กิจกรรมที่ ๔ การพัฒนาด้านสติปัญญา 
โรงเรียนได้ดำเนินงานโครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียน โดยมีกิจกรรมเพื่อพัฒนาการด้าน

สติปัญญาของเด็กดังนี้ –จัดกิจกรรมสร้างสรรค์ กิจกรรมเสริมประสบการณ์ กิจกรรมเกมการศึกษา 
กิจกรรมบ้านวิทยาศาสตร์น้อย กิจกรรมเพื่อพัฒนาเด็กในด้านสติปัญญาโดยจัดกิจกรรมถามตอบ -
กิจกรรมวาดภาพตามจินตนาการ -กิจกรรมมอนเตสซอรี่ -การจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ –กิจกรรม
วิทยาศาสตร์ บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยเพื่อให้เด็กมีพัฒนาการทางด้านสติปัญญาเหมาะสมตามวัย โดย
จัดประสบการณ์เพื่อให้เด็กได้เกิดทักษะ ในการถาม-ตอบพร้อมท้ังการส่ือสารระหว่างครูและเด็ก การ
มีทักษะในการฟังและการพูดสามารถส่ือสารได้อย่างเข้าใจตอบปัญหาหรือพูดส่ือสารเกี่ยวกับเรื่องท่ี
ถามสามารถตอบได้ตรงประเด็นคำถามและสามารถแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมได้อย่างเหมาะสม 
ส่งเสริมให้เด็กได้ใช้จินตนาการโดยการวาดภาพและระบายสีรวมถึงสามารถอธิบายภาพท่ีวาดได้ 
ส่งเสริมให้เด็กได้รู้จักแก้ปัญหาท่ีเกิดขึ้นจากการทำงานด้วยตนเอง สนับสนุนให้ผู้เรียนมีนิสัยรักการ
อ่านค้นคว้าในส่ิงท่ีอยากรู้อยากเห็นโดยครูอ่านนิทานให้เด็กฟัง มีการถามตอบตัวละครในเรื่อง ปลูกฝัง
คุณลักษณะท่ีดี-ข้อคิดตามตัวละครและแสดงบทบาทสมมุตินอกจากนี้เพื่อให้เด็กได้เรียนรู้จากของจริง
หรือสถานการณ์โรงเรียนได้จัดกิจกรรมทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ระดับปฐมวัยเพื่อให้เด็กได้รับ
ประสบการณ์ตรง 

   ๒. ข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์  
 ๒.๑  ข้อมูลนักเรียนรายบุคคล 
 ๒.๒  ผลการประเมินพัฒนาการผู้เรียนท้ัง  ๔  ด้าน 
 ๒.๓  แบบประเมินพัฒนาการผู้เรียนท้ัง  ๔  ด้าน 
 ๒.๔  แบบบันทึกการทดสอบสมรรถภาพ 
 ๒.๕  แบบบันทึกการตรวจความสะอาดของร่างกาย 
 ๒.๖  แบบบันทึกการตรวจสุขภาพ /น้ำหนัก สวนสูง 
 ๒.๗  ผลงาน/ช้ินงานของเด็ก 
  ๒.๘ แบบบันทึกการแปรงฟน 
  ๒.๙. แบบบันทึกการด่ืมนม 
-  ๒.๑๐ กิจกรรมเสรี  
-  ๒.๑๑ กิจกรรมสร้างสรรค์  
  ๒.๑๒ สรุปการดําเนินงานกิจกรรมหนา เสาธง  
  ๒.๑๓ กิจกรรมวันสําคัญ   

๒.๑๔ ภาพถ่ายกิจกรรม 
๒.๑๕ รายงานผลการดำเนินกิจกรรมโครงการ 
 



๒๗ 

 

 รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา                                          สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑  

   
 

  ๓. จุดเด่น จุดท่ีควรพัฒนา  และข้อเสนอแนะเพื่อพัฒนามาตรฐานให้สูงขึ้น 
๓.๑ จุดเด่น 

๓.๑.๑ เด็กมีสุขภาวะท่ีดีทางด้านร่างกาย น้ำหนักและส่วนสูงเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน
เด็กไทย 

      ๓.๑.๒ เด็กมีพัฒนาการทางด้านอารมณ์ จิตใจ ร่าเริงแจ่มใส  
 ๓.๑.๓ เด็กมีพัฒนาการด้านสังคม ปรับตัวเข้ากับคนอื่นและส่ิงแวดล้อม ทำงานร่วมกับผู้อื่น 

มีระเบียบวินัย 
๓.๑.๔ เด็กมีพัฒนาการทางด้านสติปัญญา เหมาะสมตามวัย กระตือรือร้น อยากรู้อยากเห็น 
มีทักษะในการส่ือสารเพื่อการเรียนรู้ 

๓.๒ จุดท่ีควรพัฒนา 
๓.๒.๑ จัดส่ิงแวดล้อมให้อื้อต่อการจัดประสบการณ์ 

      ๓.๒.๒ จัดหาวัสดุอุปกรณ์ ส่ือเทคโนโลยีท่ีทันสมัยสำหรับจัดกิจกรรม 
       ๓.๒.๓ เด็กสามารถอ่านคำพื้นฐานระดับอนุบาลได้มากขึ้น 

๓.๒.๔ ครูได้รับการพัฒนาทักษะในการจัดประสบการณ์อย่างสม่ำเสมอ 
    ๓.๓ ข้อเสนอแนะเพื่อพัฒนามาตรฐานให้สูงขึ้น 
  ๓.๓.๑ ควรส่งเสริมเด็กให้มีทักษะในการคิดอย่างเป็นระบบมากขึ้น 

๓.๓.๒ ควรจัดหาส่ือและเทคโนโลยีท่ีทันสมัยเพื่อส่งเสริมให้เด็กเกิดการเรียนรู้และสามารถใช้
เทคโนโลยีได้ 
๓.๓.๓  ควรส่งเสริมให้ครู ศึกษาค้นคว้าเพื่อเพิ่มทักษะและหาเทคนิควิธีการใหม่ ๆ มาจัด
กิจกรรมให้กับเด็ก 
 

มาตรฐานที่ ๒  กระบวนการบริหารและการจัดการ 

๑. ระดับคุณภาพ     ดีเลิศ 

๒. วิธีการพัฒนา ข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์  

๑. วิธีการดำเนินงานและผลการดำเนินงาน 

โรงเรียนได้ดำเนินการวิเคราะห์สภาพปัญหา ผลการจัดการศึกษาท่ีผ่านมา โดยการศึกษา
ข้อมูล สารสนเทศจากผลการนิเทศ ติดตาม ประเมินการจัดการศึกษาตามนโยบายการปฏิรูป
การศึกษา และจัดประชุมระดมความคิดเห็น จากบุคลากรในสถานศึกษาและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง เพื่อ
วางแผนร่วมกันกำหนดเป้าหมาย กำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ กลยุทธ์ ทิศทางการพัฒนาท่ีทุกฝ่าย
ร่วมกันกำหนดชัดเจน ในแผนปฏิบัติการประจำปีและแผนพัฒนาคุณภาพจัดการศึกษา ให้ตรงตาม
ความต้องการและบริบทของชุมชน ในการจัดการศึกษาของสถานศึกษาให้มีคุณภาพในการพัฒนา
คุณภาพเด็ก โดยดำเนินงานตามแผนงานโครงการ ดังนี้ 

- โครงการบริหารและจัดการศึกษาแบบมีส่วนร่วม โดยดำเนินการจัดทำนโยบายร่วมกั บ
คณะกรรมการสถานศึกษาฯตัวแทนผู้ปกครองและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง -กำหนดทิศทางการพัฒนา
การศึกษาแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม การบริหารงานวิชาการ การบริหารงบประมาณ การ
บริหารงานบุคคล การบริหารงานท่ัวไป และมีส่วนร่วมในการบริหารงานตามแผนงาน/โครงการ/



๒๘ 
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กิจกรรม-ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพการศึกษา -มีการพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศให้
ทันสมัยและเป็นปัจจุบันเพื่อประโยชน์ในการบริหารจัดการ ร่วมกำกับติดตามตรวจสอบการ
ดำเนินงานและรับทราบรายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษา -ประชาสัมพันธ์ทำความเข้าใจ
ระหว่างชุมชนกับโรงเรียน ระดมทรัพยากรเพื่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาจากเครือข่ายอุปถัมภ์ 
ส่งผลให้สถานศึกษามีส่ือ และแหล่งเรียนรู้ท่ีมีคุณภาพ 

- ดำเนินโครงการพัฒนาหลักสูตร  โดยการจัดทำหลักสูตรระดับปฐมวัยท่ีมีความยืดหยุ่น  มี
การออกแบบการจัดประสบการณ์ท่ีเป็นการเตรียมความพร้อม เน้นการเรียนรู้ผ่านการเล่นและการลง
มือปฏิบัติ ตอบสนองความต้องการและความแตกต่างของเด็กปกติและกลุ่มเป้าหมายโดยเฉพาะและ
สอดคล้องกับวิถีชีวิตของครอบครัว ชุมชนและท้องถิ่นนอกจากนี้ยังจัดครูท่ีมีประสบการณ์และเหมาะ
กับภารกิจการเรียนการสอนหรือจัดครูท่ีจบการศึกษาปฐมวัยหรือผ่านการอบรมการศึกษาปฐมวัย
อย่างพอเพียงกับช้ันเรียน 

- โครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ส่งเสริมครูและบุคลากรให้มีความรู้
ความสามารถโดยส่งเสริมสนับสนุนให้บุคลากรเข้ารับการพัฒนาเพื่อเพิ่มทักษะ เทคนิคใหม่ๆอยู่เสมอ 
มีความรู้ในการวิเคราะห์และออกแบบหลักสูตรสถานศึกษา มีทักษะในการจัดประสบการณ์และการ
ประเมินพัฒนาการเด็กใช้ประสบการณ์สำคัญในการออกแบบการจัดกิจกรรมมีการสังเกตและประเมิน
พัฒนาการเด็กเป็นรายบุคคล มีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับเด็กและครอบครัว 

- โครงการพัฒนาส่ือและเทคโนโลยีทางการศึกษา โรงเรียนได้จัดสภาพแวดล้อมภายในและ
ภายนอกห้องเรียนท่ีคำนึงถึงความปลอดภัย ส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้เป็นรายบุคคลและกลุ่ม เล่นและ
ร่วมมือร่วมใจ มีมุมประสบการณ์หลากหลาย มีส่ือการเรียนรู้ มีของเล่น หนังสือนิทาน ส่ือจาก
ธรรมชาติ ส่ือสำหรับเด็กมุด ลอด ปีนป่าย ส่ือเทคโนโลยี ส่ือเพื่อการสืบเสาะหาความรู้อำนวยความ
สะดวก และให้บริการส่ือเทคโนโลยีสารสนเทศวัสดุและอุปกรณ์เพื่อสนับสนุนการจัดประสบการณ์
และพัฒนาครู  

- โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์และแหล่งเรียนเรียนรู้ภายในและภายนอกสถานศึกษา ปรับปรุง
และพัฒนาสภาพแวดล้อมและส่ือเพื่อให้เอื้อต่อการเรียนรู้  

- โครงการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา พัฒนาระบบประกันคุณภาพภายใน โดยเปิด
โอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา มีการกำกับติดตามการดำเนินงาน
อย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง เพื่อสร้างความมั่นใจต่อคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา  
จัดทำแผนพัฒนาการศึกษาโดยกำหนดมาตรฐานการศึกษาท่ีสอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาปฐมวัย
และอัตลักษณ์ท่ีกำหนด ดำเนินงานตามแผน มีการประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพภายใน
สถานศึกษา ติดตามผลการดำเนินงานอย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่องรวมถึงจัดทำรายงานผลการประเมิน
ตนเองประจำปี นำผลการประเมินเพื่อปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพให้สูงขึ้น โดยผู้ปกครองและ
ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วมและจัดส่งรายงานผลการประเมินตนเองให้หน่วยงานต้นสังกัดทาง
เว็บไซต์ของโรงเรียน ทางวารสารข่าวของโรงเรียนและแจ้งในวาระการประชุมผู้ปกครองเมื่อส้ินสุด
ภาคเรียนหรือส้ินปีการศึกษา 

๒. ข้อมลู หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์  
 ๒.๑  แผนปฏิบัติการประจำปี  
 ๒.๒  แบบบันทึกการนิเทศ ติดตามแผนงานโครงการ/กิจกรรม 



๒๙ 
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 ๒.๓  แบบนิเทศและเย่ียมช้ันเรียน 
 ๒.๔  คำรับรองการปฏิบัติหน้าท่ีราชการ  
 ๒.๕  ภาพถ่ายกิจกรรม 
 ๒.๖  แฟ้มผลงาน/การพัฒนาตนเอง  
 ๒.๗  รายงานการจัดกิจกรรมโครงการ 
๓. จุดเด่น จุดท่ีควรพัฒนา  และข้อเสนอแนะเพื่อพัฒนามาตรฐานให้สูงขึ้น 

๓.๑ จุดเด่น 
๓.๑ มีแผนการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

     ๓.๒ ชุมชนเข้มแข็งและให้ความร่วมมือกับสถานศึกษาเป็นอย่างดี 
    ๓.๓ มีนโยบายท่ีชัดเจนสามารถปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม   

๓.๒ จุดท่ีควรพัฒนา 
๓.๒.๑ สร้างความเข้าใจและประชาสัมพันธ์ให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องได้รับทราบ 

     ๓.๒.๒ ขอรับการช่วยเหลือบุคลากร งบประมาณท่ียังขาดแคลน    
    ๓.๓ ข้อเสนอแนะเพื่อพัฒนามาตรฐานให้สูงขึ้น 
     ๓.๓.๑ ควรส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรให้ได้รับเทคนิควิธีการใหม่ๆอยู่เสมอ 
     ๓.๓.๒ ควรสนับสนุนงบประมาณเพื่อพัฒนาสภาพแวดล้อม ท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้และมีความปลอดภัย 
     ๓.๓.๓ ควรจัดหาส่ือเทคโนโลยีท่ีทันสมัยและพัฒนาระบบสารสนเทศให้เป็นปัจจุบัน 
 

มาตรฐานที่ ๓  การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นสำคัญ 

๑. ระดับคุณภาพ    ดีเลิศ 

๑. วิธีการดำเนินงานและผลการดำเนินงาน 

 โรงเรียนได้จัดทำโครงการพัฒนาครูและบุคลากร โดยดำเนินกิจกรรมดังนี้ –ครูมีการจัดทำแผนการจัด
ประสบการณ์ การวิเคราะห์มาตรฐานคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ในหลักสูตรสถานศึกษา โดยมีกิจกรรมท่ีส่งเสริม
พัฒนาการเด็กครบทุกด้านท้ังด้านร่างกาย ด้านอารมณ์ จิตใจ ด้านสังคม และด้านสติปัญญา โดยไม่มุ่งเน้น
พัฒนาด้านใดด้านหนึ่งเพียงด้านเดียว เพื่อให้เด็กมีพัฒนาการทุกด้านอย่างสมดุลเต็มศักยภาพ วิเคราะห์และ
รู้จักเด็กเป็นรายบุคคลและสร้างโอกาสให้เด็กทุกคนได้รับประสบการณ์ตรง เล่นและลงมือกระทำผ่านประสาท
สัมผัส จัดบรรยากาศท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้ ใช้ส่ือเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมกับวัย มีการติดตามและประเมินผล
พัฒนาการเด็กอย่างเป็นระบบ นำผลการประเมินเพื่อแก้ไขและพัฒนาเด็กให้พัฒนาเต็มตามศักยภาพ 
 ครูจัดประสบการณ์ท่ีเช่ือมโยงกับประสบการณ์เดิมให้เด็กมีโอกาสเลือกทำกิจกรรมอย่างอิสระ ตาม
ความต้องการ ความสนใจ ความสามารถ ตอบสนองต่อวิธีการเรียนรู้ของเด็กเป็นรายบุคคลหลากหลายรูปแบบ
จากแหล่งเรียนรู้ท่ีหลากหลาย เด็กได้เลือกเล่นเรียนรู้ ลงมิอกระทำ และสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง 
 ครูจัดห้องเรียนสะอาด อากาศถ่ายเท ปลอดภัย มีพื้นท่ีแสดงผลงาน พื้นท่ีมุมประสบการณ์และการจัด
กิจกรรม เด็กมีส่วนร่วมในการจัดสภาพแวดล้อมในห้องเรียน มีป้ายนิเทศ ครูใช้ส่ือเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมกับ
ช่วงอายุ ระยะความสนใจและวิถีการเรียนรู้ของเด็ก ส่ือของเล่นท่ีกระตุ้นให้คิดและหาคำตอบ 
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 ครูประเมินพัฒนาการเด็กจากกิจกรรมและกิจวัตรประจำวันด้วยเครื่องมือและวิธีการท่ีหลากหลาย มี
การใช้แบบทดสอบวิเคราะห์ผลการประเมินพัฒนาการเด็กโดยผู้ปกครองและผู้เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมและนำผล
การประเมินท่ีได้ไปพัฒนาคุณภาพเด็กและแลกเปล่ียนเรียนรู้การจัดประสบการณ์ท่ีมีประสิทธิภาพร่วมกัน 
   ๒. ข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์  
 ๒.๑  แบบบันทึกข้อมูลนักเรียนรายบุคคล 
 ๒.๒  แบบบันทึกการเย่ียมบ้าน 
 ๒.๓  แบบประเมินพัฒนาการผู้เรียนท้ัง ๔ ด้าน 
 ๒.๔   แบบบันทึกผลการประเมินพัฒนาการผู้เรียนท้ัง  ๔  ด้าน 
 ๒.๕  แผนการจัดประสบการณ์  
 ๒.๖  แบบบันทึกการนิเทศ/เย่ียมช้ันเรียน 
 ๒.๗  แบบบันทึกผลการทดสอบสมรรถภาพเด็ก 
 ๒.๘  รูปภาพกิจกรรม 
 
๓. จุดเด่น จุดท่ีควรพัฒนา  และข้อเสนอแนะเพื่อพัฒนามาตรฐานให้สูงขึ้น 

๓.๑ จุดเด่น 
   ๓.๑.๑ ครูมีประสบการณ์ในการจัดกิจกรรม 
   ๓.๑.๒ ครูรู้จักเด็กเป็นรายบุคคล 
   ๓.๑.๓ ครูศึกษาค้นคว้าเพิ่มพูนประสบการณ์ ทักษะ เทคนิควิธีการใหม่ๆอยู่เสมอ 
๓.๒ จุดท่ีควรพัฒนา 

      ๓.๒.๑ สร้างความเข้าใจกับผู้ปกครองในการช่วยกันพัฒนาเด็กร่วมกัน 
         ๓.๒.๒ สร้างสังคมแห่งการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมและพัฒนาเด็ก 

๓.๓ ข้อเสนอแนะเพื่อพัฒนามาตรฐานให้สูงขึ้น 
    ๓.๓.๑ ครูควรสร้างความเข้าใจกับผู้ปกครองในการพัฒนาเด็กร่วมกัน 
    ๓.๓.๒ ควรจัดสภาพแวดล้อม ท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้ของเด็กและให้มีความปลอดภัย 
    ๓.๓.๓ ครูควรใช้ส่ือเทคโนโลยีท่ีทันสมัยในการจัดประสบการณ์ให้กับเด็ก 
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สรุปผลการประเมินตนเองตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาปฐมวัย 
(บทสรุปสำหรับผู้บริหาร) 

ข้อมูลทั่วไป 
ช่ือโรงเรียนบ้านดงกลาง ท่ีอยู่หมู่ท่ี ๕  บ้านดงกลาง ตำบลบ้านโต้น อำเภอพระยืน จังหวัด

ขอนแก่น สังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑ โทรศัพท์ - โทรสาร -  
เปิดสอนระดับช้ันอนุบาล  ๑   ถึงระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๖ ผู้บริหาร ๑ คน ครู ๑๑ คน นักเรียน 
๑๐๖ คน นักเรียนท่ีมีความต้องการพิเศษ -  คน 

รายงานประจำปีของสถานศึกษาถือเป็นข้อมูลสารสนเทศสำคัญท่ีสถานศึกษาจะต้องนำไป
วิเคราะห์  สังเคราะห์เพื่อสรุปการเช่ือมโยงหรือสะท้อนภาพความสำเร็จกับแผนพัฒนาการจัด
การศึกษาของสถานศึกษา และนำไปใช้ในการวางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 
ดังนั้น จากผลการดำเนินงานของสถานศึกษา  สามารถสรุปผลการประเมินในภาพรวมของจุดเด่น  
จุดควรพัฒนาของแต่ละมาตรฐานพร้อมท้ังแนวทางการพัฒนาในอนาคตและความต้องการการ
ช่วยเหลือได้ดังนี้ 

ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษาอยู่ในระดับ  ดีเลิศ 
จากผลการดำเนินงาน โครงการและกิจกรรมต่างๆ ส่งผลให้  จัดการพัฒนาคุณภาพ

การศึกษาประสบผลสำเร็จตามเป็นไปตามเป้าหมายท่ีสถานศึกษากำหนดไว้ในแต่ละมาตรฐาน จากผล
การประเมินสรุปว่า ได้ระดับดีเลิศ ท้ังนี้เพราะมาตรฐานท่ี ๑ คุณภาพของเด็ก อยู่ในระดับ ดีเลิศ 
มาตรฐานท่ี ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ อยู่ในระดับ ดีเลิศ และมาตรฐานท่ี ๓ การจัด
ประสบการณ์ท่ีเน้นเด็กเป็นสำคัญ อยู่ในระดับ   ดีเลิศ ท้ังนี้ ผลพัฒนาการเด็กในด้านร่างกาย อารมณ์ 
จิตใจ และสติปัญญา บรรลุตามเป้าหมายท่ีสถานศึกษากำหนด ดังนี้ 

ด้านคุณภาพของเด็ก เด็กมีน้ำหนัก ส่วนสูงตามเกณฑ์มาตรฐาน เคล่ือนไหวร่างกาย
คล่องแคล่วทรงตัวได้ดี ใช้มือและตาประสานสัมพันธ์ได้ดี  ดูแลรักษาสุขภาพอนามัยส่วนตนและ
ปฏิบัติจนเป็นนิสัย ปฏิบัติตนตามข้อตกลงเกี่ยวกับความปลอดภัย หลีกเล่ียงสภาวะท่ีเส่ียงต่อโรค ส่ิง
เสพติดและระวังภัยจากบุคคล ส่ิงแวดล้อม และสถานการณ์ท่ีเส่ียงอันตราย 
สถานศึกษาดำเนินการบริหารและจัดการสถานศึกษาท่ีครอบคลุมด้านวิชาการ ด้านครูและบุคลากร  

ด้านข้อมูลสารสนเทศ ด้านสภาพแวดล้อมและส่ือเพื่อการเรียนรู้ และด้านระบบประกัน
คุณภาพภายใน โดยเปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา มีการกำกับ
ติดตามการดำเนินงานอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง เพื่อสร้างความมั่นใจต่อคุณภาพการจัดการศึกษา
ของสถานศึกษา 
   ด้านการจัดประสบการณ์ท่ีเน้นเด็กเป็นสำคัญ พบว่าครูมีความรู้ ความเข้าใจ ในกระบวนการ
จัดประสบการณ์ตามมาตรฐานและตัวช้ีวัดของหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย ครูวิเคราะห์ข้อมูลเด็กเป็น
รายบุคคล จัดทำแผนการจัดประสบการณ์ จากการวิเคราะห์มาตรฐานคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ใน
หลักสูตร โดยมีกิจกรรมท่ีส่งเสริมพัฒนาการเด็กครบทุกด้านท้ังด้านร่างกาย ด้านอารมณ์ จิตใจ ด้าน
สังคม และด้านสติปัญญา ไม่มุ่งเน้นพัฒนาด้านใดด้านหนึ่งเพียงด้านเดียว ได้จัดกิจกรรมท่ีหลากหลาย
รูปแบบจากแหล่งเรียนรู้ท่ีหลากหลาย สรางปฏิสัมพันธท่ีดี เด็กได้เลือกเล่นเรียนรู้ ได้ลงมิอกระทำ 
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และสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง ครูจัดสภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อการเรียนรู้มีมุมประสบการณ์และการ
จัดกิจกรรม เด็กมีส่วนร่วมในการจัดสภาพแวดล้อมในห้องเรียน ประเมินพัฒนาการเด็กจากกิจกรรม
และกิจวัตรประจำวันด้วยเครื่องมือและวิธีการท่ีหลากหลาย ครูมีการตรวจสอบและประเมินเด็กอย่าง
เป็นระบบและนําผลมาพัฒนาเด็กรวมท้ังร่วมกันแลกเปล่ียนเรียนรู้ระหว่างครู ผู้ปกครองหรือผู้มีส่วน
เกี่ยวข้องเพื่อนําผลท่ีได้มาปรับปรุงและพัฒนาในลำดับต่อไป              
     มีการรายงานผลการพัฒนาทางเว็บไซต์ของโรงเรียน คือ Website 
http:/school.obec.go.th/dongklang/ และแจ้งในวาระการประชุมผู้ปกครองเมื่อส้ินปีการศึกษา
รวมถึงในวารสารข่าวของโรงเรียน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๓๓ 

 

 รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา                                          สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑  

   
 

๒.๒. ผลการประเมินตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

๒.๒.๑. มาตรฐานที่ ๑  คุณภาพของผู้เรียน 
ระดับคุณภาพ  :  ดีเลิศ 
๑. กระบวนการพฒันาและผลการพัฒนา 

เพื่อให้ผู้เรียนมีผลการเรียนท้ังด้านผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการ ประกอบด้วยความสามารถใน การ 
อ่าน การเขียน การส่ือสารการคิดคํานวณ การคิดประเภท ต่างๆ การสร้างนวัตกรรม การใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรการมีความรู้ทักษะพื้นฐาน
และเจตคติท่ีดีต่อวิชาชีพ และด้าน คุณลักษณะอันพึงประสงค์ท่ีเป็นค่านิยมท่ีดีตามท่ีสถานศึกษา
กำหนด ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทยการยอมรับท่ีจะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและ
หลากหลายรวมทั้งสุขภาวะทางร่างกายและจิตสังคมโรงเรียนได้จัดทำโครงการและดำเนินงานจัด
กิจกรรมเพื่อพัฒนาผู้เรียน ดังนี ้

ด้านผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน-ดำเนินงานโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา 
โครงการพัฒนาทักษะการอ่าน-เขียนนักเรียนระดับประถมศึกษา –โครงการพัฒนาทักษะการคิด
วิเคราะห์ของนักเรียน -ซึ่งมีกิจกรรมต่างๆท่ีส่งผลให้ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียนสูงขึ้น ผู้เรียนมี
ความสามารถในการอ่าน การเขียน การส่ือสาร และการคิดคํานวณ ผู้เรียนมีทักษะในการอ่าน การ
เขียน การส่ือสารและการคิดคํานวณตามเกณฑ์ท่ีโรงเรียนกำหนดในแต่ละระดับช้ัน ผู้เรียนมี
ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปล่ียนความคิดเห็นและ
แก้ปัญหาได้ ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดจําแนกแยกแยะใคร่ครวญไตร่ตรองอย่างรอบคอบ โดย
ใช้เหตุผลประกอบการตัดสินใจ มีการอภิปรายแลกเปล่ียนความคิดเห็น 

โรงเรียนได้จัดทำโครงการพัฒนาส่ือเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา - โครงการ พัฒนา 
คุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีทางไกลผ่านดาวเทียมรูปแบบActive learning เพื่อให้ผู้เรียนมี
ความสามารถในการสร้างและใช้นวัตกรรม ผู้เรียนมีความสามารถในการรวบรวมความรูปได้ท้ังด้วย
ตัวเองและการทำงานเป็นทีม เช่ือมโยงองค์ความรู้และประสบการณ์มาใช้ในการสร้างสรรค์ส่ิง ใหม่ๆ 
คิดและออกแบบโครงการ โครงงาน ช้ินงาน ผลผลิต ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและ
การส่ือสาร ผู้เรียนมีความสามารถในใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารเพื่อการพัฒนาตนเอง
และสังคมในด้านการเรียนรูปการส่ือสารการทำงานอย่างสร้างสรรค์และมีคุณธรรม จัดทำโครงการ
พัฒนาหลักสูตร ครูได้รับการพัฒนาตามโครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา โครงการ
พัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้ด้วยรูปแบบ Active  learning ครูมีทักษะมีเทคนิควิธีการในการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอน ทำให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา ผู้เรียน
บรรลุและมีความก้าวหน้าในการเรียนรู้ตามหลักสูตรสถานศึกษาจากพื้นฐานเดิมในด้านความรู้ความ
เข้าใจ มีทักษะกระบวนการต่างๆ รวมทั้งมี ความก้าวหน้าในผลการทดสอบระดับต่างๆ  จัดทำ
โครงการน้อมนำพระบรมราโชบายรัชกาลท่ี 10 ด้านการศึกษาสู่การปฏิบัติในโรงเรียน เพื่อให้ผู้เรียน
มีความรู้ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติท่ีดีต่องานอาชีพ ผู้เรียนมีความรู้ทักษะพื้นฐานในการจัดการเจต
คติท่ีดีพร้อมท่ีจะศึกษาต่อในระดับช้ันท่ีสูงขึ้น การทำงานหรืองานอาชีพในลำดับต่อไป 

ด้านคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน โรงเรียนได้ดำเนินโครงการและกิจกรรมต่างๆ 
เพื่อให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ดังนี้ –โครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียน - โครงการส่งเสริม
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ผู้เรียน -โครงการโรงเรยีนสุจริต -โครงการโรงเรียนวิธีพุทธ -โครงการ
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โรงเรียนปลอดขยะ -โครงการประหยัดและออมทรัพย์ -โครงการชมรม ทู บี นัมเบอร์วัน–โครงการจัด
การศึกษาพิเศษเรียนร่วม ซึ่งมีกิจกรรมต่างๆท่ีจะพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะและค่านิยมท่ีดีงาม
ตามอัตลักษณ์และเอกลักษณ์ท่ีโรงเรียนกำหนด ผู้เรียนมีพฤติกรรมเป็นผู้ท่ีมีคุณธรรม จริยธรรม 
เคารพในกฎกติกา มีค่านิยมและจิตสํานึกตามท่ีโรงเรียนกำหนดโดยไม่ขัดกับกฎหมายและวัฒนธรรม 
อันดีของสังคม ด้านคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน โรงเรียนดำเนินโครงการและกิจกรรมดังนี้ 
กิจกรรมมีทัศนคติท่ีถูกต้องต่อบ้านเมือง --กิจกรรมปลูกฝังค่านิยม 12 ประการ -กิจกรรมมีพื้นฐาน
ชีวิตท่ีมั่นคง มีคุณธรรม –รักความเป็นไทยใส่ใจวัฒนธรรมท้องถิ่น –กิจกรรมเป็นพลเมืองดี เพื่อ
ปลูกฝังให้ผู้เรียนมีความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย ผู้เรียนมีความภูมิใจในท้องถิ่น เห็นคุณค่า
ของความเป็นไทย มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์วฒันธรรมและประเพณีไทย รวมทั้งภูมิปัญญาไทย 3) 
ยอมรับท่ีจะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย ผู้เรียนยอมรับและอยู่ร่วมกันบนความ
แตกต่างระหว่างบุคคลในด้าน เพศวัยเช้ือชาติศาสนา ภาษาวัฒนธรรม ประเพณี 

ด้านผู้เรียนมีสุขภาวะทางร่างกายและจิตสังคมโรงเรียนได้ดำเนินโครงการ-โครงการ อาหาร
กลางวัน 100 เปอร์เซ็นต์ จัดทำ School  lunch เพื่อตรวจสอบคุณภาพและปริมาณสารอาหารท่ี
ผู้เรียนได้รับจากการรับประทานอาหารกลางวันท่ีโรงเรียนได้จัดทำให้ –อาหารเสริม(นม) มีกิจกรรม
ทดสอบสมรรถภาพเพื่อตรวจสอบความสมบูรณ์ของร่างกาย มีเจ้าหน้าท่ีสาธารณสุขจากโรงพยาบาล
ประจำตำบล มาให้ความรู้ด้านสุขภาพ การช่ังน้ำหนัก วัดส่วนสูง เพื่อตรวจสอบภาวะโภชนาการ ทำ
ให้ผู้เรียนเรียนรู้และมีการรักษาสุขภาพกาย สุขภาพจิต อารมณ์และสังคม และแสดงออกอย่าง
เหมาะสมในแต่ละช่วงวัยสามารถอยู่ร่วมกับคนอื่นอย่างมีความสุข เข้าใจ ผู้อื่นไม่มีความขัดแย่งกับ
ผู้อื่น 

๒. ข้อมลู หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์  
 ๒.๑  ข้อมูลนักเรียนรายบุคคล 
 ๒.๒  ผลการประเมินนักเรียน 
 ๒.๓  แบบประเมินการอ่าน 
 ๒.๔  รายงานผลการจัดกิจกรรม 
 ๒.๕  ผลการทดสอบระดับสถานศึกษาและระดับชาติ 
 ๒.๖  ผลงานช้ินงานของนักเรียน 
 ๒.๗  ผลงานช้ินงานของครู 
 ๒.๘  รูปภาพกิจกรรม 
๓. จุดเด่น จุดท่ีควรพัฒนา  และข้อเสนอแนะเพื่อพัฒนามาตรฐานให้สูงขึ้น 

๓.๑ จุดเด่น 
      ๓.๑.๑ ผู้เรียนมีความพร้อมสามารถอ่านออกเขียนได้ คิดคำนวณเป็น 
      ๓.๑.๒ ผู้เรียนสามารถสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง 

    ๓.๑.๓ ผู้เรียนมีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ตามคุณลักษณะท่ีโรงเรียนกำหนด 
๓.๑.๔ ผู้เรียนสามารถเขียนเพื่อการส่ือสารได้ทุกคน  
๓.๑.๕ ผู้เรียนสามารถใช้เทคโนโลยีในการแสวงหาความรู้ได้ด้วยตนเอง ส่งผลให้ 
         ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนสูงขึ้น 
๓.๑.๖ ผู้เรียนรู้ตระหนักถึงโทษและพิษภัยของส่ิงเสพติดต่างๆ 
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๓.๑.๖ ผู้เรียนรู้มีทัศนคติท่ีดีต่ออาชีพสุจริต 
๓.๑.๗ ผู้เรียนรู้มีความเข้าใจและยอมรับเรื่องความแตกต่างระหว่างบุคคลและระหว่างวัย  

๓.๒ จุดท่ีควรพัฒนา 
๓.๒.๑ จัดบุคลากรทำหน้าท่ีสอนให้ครบช้ันและตรงตามสาขาวิชาหรือความถนัด 

      ๓.๒.๒ จัดหาส่ือเทคโนโลยีท่ีทันสมัยเพื่อใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 
๓.๒.๓ ผู้เรียนในระดับช้ัน ป.๑ –ป.๓ ยังต้องเร่งพฒันาด้านการนาเสนอ การอภิปรายและ 
         แลกเปล่ียนเรียนรู้อย่างสมเหตุสมผล และต้องพัฒนาทักษะการแก้ปัญหาตาม 
         สถานการณ์ได้อย่างเหมาะสม 

๓.๓ ข้อเสนอแนะเพื่อพัฒนามาตรฐานให้สูงขึ้น 
  ๓.๓.๑ ควรกำหนดแนวทางการพัฒนาเพื่อเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
  ๓.๓.๒ ควรส่งเสริมครูให้ได้รับเทคนิควิธีการใหม่ๆเพื่อใช้ในการจัดการเรียนการสอน   

 ๓.๓.๓ ควรจัดหาส่ือเทคโนโลยีท่ีทันสมัยเพื่อช่วยในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของครู 
                   และให้เกิดการเรียนรู้ของผู้เรียน 

 
 มาตรฐานที่  ๒   กระบวนการบริหารและการจัดการ 
ระดับคุณภาพ  :  ดีเลิศ 
๑. วิธีการดำเนินงานและผลการดำเนินงาน 

เพื่อให้การจัดระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา มีเป้าหมาย วิสัยทัศน์และพันธกิจ 
อย่างชัดเจน สามารถดําเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพผู้เรียนได้รอบด้านตามหลักสูตร
สถานศึกษาในทุกกลุ่มเป้าหมาย ดำเนินการพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถทาง
วิชาชีพ จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการเรียนรู้รวมท้ังจัด
สภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมให้เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้ ดังนี้ 

โรงเรียนได้ดำเนินการวิเคราะห์สภาพปัญหา ผลการจัดการศึกษาท่ีผ่านมา โดยการศึกษา 
ข้อมูล สารสนเทศจากผลการนิเทศ ติดตาม ประเมินการจัดการศึกษาตามนโยบายการปฏิรูป
การศึกษาจากบุคลากรในสถานศึกษา คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
จัดทําแผนปฏิบัติการประจำปี แผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา โดยมีการกำหนดเป้าหมาย 
วิสัยทัศน์และพันธกิจไว้อย่างชัดเจน สอดคล้องกับบริบทของโรงเรียนและความต้องการของชุมชน 
ท้องถิ่น วัตถุประสงค์ของ แผนการศึกษาแห่งชาตินโยบายของรัฐบาลและของหน่วยงานต้นสังกัด
รวมทั้งทันต่อการเปล่ียนแปลงของสังคมในการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียน จัดทำโครงการ
บริหารและจัดการศึกษาแบบมีส่วนร่วม เพื่อให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมีส่วนร่วมกำหนดนโยบายพร้อมท้ัง
จัดหาทรัพยากร จัดสรรงบประมาณ มอบหมายงานให้ผู้รับผิดชอบ ดำเนินการพัฒนาตามแผนงาน
เพื่อให้บรรลุเป้าหมายท่ีกำหนดไว้  

โรงเรียนสามารถบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษาอย่างเป็นระบบท้ังในส่วนการ 
วางแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาการนาแผนไปปฏิบัติเพื่อพัฒนา คุณภาพการศึกษา มีการ
ติดตามตรวจสอบประเมินผลและปรับปรุงพัฒนางานอย่างต่อเนื่อง -มีการบริหารอัตรากําลัง 
ทรัพยากรทางการศึกษาและระบบดูแลช่วยเหลือ นักเรียน มีระบบการนิเทศภายในตามโครงการ
นิเทศภายในเพื่อให้ครูจัดกิจกรรมการเรียนการสอนได้ตรงจุดประสงค์การเรียนรู้ ประเมินผลการ
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ดำเนินงาน มีการนําข้อมูลมาใช้ในการพัฒนาครูและบุคลากร ผู้ท่ีเกี่ยวข้อง ทุกฝ่ายมีส่วนร่วมการ
วางแผน ปรับปรุงพัฒนาและร่วมรับผิดชอบต่อผลการจัดการศึกษา ดำเนินโครงการโครงการพัฒนา
กระบวนการจัดการเรียนรู้ด้วยรูปแบบ Active  learning -โครงการ พัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วย
เทคโนโลยีทางไกลผ่านดาวเทียมรูปแบบActive learning –โครงการพัฒนาหลักสูตร งานหลักสูตรมี
การประชุมปฏิบัติการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา เพื่อพัฒนาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้าน
ตามหลักสูตรสถานศึกษาและ ทุกกลุ่มเป้าหมาย สถานศึกษาบริหารจัดการเกี่ยวกับงานวิชาการ ท้ัง
ด้านการพัฒนาหลักสูตรกิจกรรมเสริมหลักสูตร ท่ีเน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้าน เช่ือมโยงวิถีชีวิตจริง
และ ครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมาย หมายรวมถึงการจัด การเรียนการสอนของกลุ่มท่ีเรียนแบบควบรวม
หรือกลุ่มท่ีเรียนร่วมด้วย -ดำเนินโครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาพัฒนาครูและบุคลากร
ให้มีความเช่ียวชาญทางอาชีพ สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาครูบุคลากรให้มีความเช่ียวชาญ
ทางวิชาชีพ และจัดให้มีชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ มาใช้ในการพัฒนางานและการเรียนรู้ ของผู้เรียน 
ดำเนินงานโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์และแหล่งเรียนเรียนรู้ภายในและภายนอกสถานศึกษา เพื่อจัด
สภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมท้ังภายในและภายนอกห้องเรียน ท่ีเอื้อต่อการจัดการเรียนรู้
และมีความปลอดภัย ดำเนินงานโครงการพัฒนาส่ือเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา จัดระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ จัดระบบการจัดหาการ
พัฒนาและการบริการเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อใช้ในการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ท่ี
เหมาะสมกับสภาพและบริบทของโรงเรียน ดำเนินงานโครงการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
เพื่อรักษาคุณภาพในการจัดการศึกษาซึ่งเป็นการยืนยันและให้ความมั่นใจกับผู้ปกครองในการส่งบุตร
หลานเข้าเรียน รวมถึงรายงานผลการดำเนินงานพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนให้ผู้มีส่วน
เกี่ยวข้องได้รับทราบในลำดับต่อไปทางเว็บไซต์ของโรงเรียน ทางวารสารข่าวของโรงเรียนและแจ้งใน
วาระการประชุมผู้ปกครองเมื่อส้ินสุดภาคเรียนหรือส้ินปีการศึกษา 

๒. ข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์  
 ๒.๑  แผนกลยุทธ์ 
 ๒.๒  แผนปฏิบัติการประจำปี 
 ๒.๓  แบบบันทึกการนิเทศ ติดตามแผนงานโครงการ/กิจกรรม 
 ๒.๔  คำรับรองการปฏิบัติหน้าท่ี 
 ๒.๕  แบบนิเทศและเย่ียมช้ันเรียน 
 ๒.๖  แฟ้มพัฒนางาน/การพัฒนาตนเอง 
 ๒.๗  ภาพถ่ายกิจกรรม 
๓. จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา  และข้อเสนอแนะเพือ่พัฒนามาตรฐานให้สูงขึ้น 
       ๓.๑ จุดเด่น 

๓.๑.๑ โรงเรียนมีแผนพฒันาคุณภาพการจัดการศึกษา แผนปฏิบัติการประจำปีท่ีทุกฝ่ายมี 
         ส่วนร่วมในการกำหนดเป้าหมาย 
๓.๑.๒ ชุมชนเข้มแข็งและให้ความร่วมมือกับสถานศึกษาเป็นอย่างดี 

     ๓.๑.๓ โรงเรียนมนีโยบายท่ีชัดเจนสามารถปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม 
๓.๑.๔ โรงเรียนมีเทคนิคการประชุมท่ีหลากหลายวิธี 
๓.๑.๕ โรงเรียนมีการบริหารและการจัดการอย่างเป็นระบบ 
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      ๓.๒ จุดที่ควรพัฒนา 
๓.๒.๑  สร้างความเข้าใจและประชาสัมพันธ์ให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องได้รับทราบ 
๓.๒.๒  ขอรับการช่วยเหลือบุคลากร งบประมาณท่ียังขาดแคลน 

  ๓.๒.๓  สร้างเครือข่ายความร่วมมือของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดการศึกษาของโรงเรียนให้ 
 มีความเข้มแข็ง มีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อผลการจัดการศึกษาและการขับเคล่ือน 
 คุณภาพการจัดการศึกษา 

๓.๒.๔   เปิดโอกาสให้ผู้ปกครองได้มีส่วนร่วมในการเสนอความคิดเห็นในการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนา 
           ผู้เรียน  

      ๓.๓ ข้อเสนอแนะเพื่อพัฒนามาตรฐานให้สงูขึ้น 
๓.๓.๑ ควรส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรให้ได้รับเทคนิควิธีการใหม่ๆอยู่เสมอ 
๓.๓.๒ ควรสนับสนุนงบประมาณเพื่อพัฒนาสภาพแวดล้อม ท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้และมีความ 

                     ปลอดภัย 
๓.๓.๓ ควรจัดหาส่ือเทคโนโลยีท่ีทันสมัยและพัฒนาระบบสารสนเทศให้เป็นปัจจุบัน 
๓.๒.๔ ควรสร้างเครือข่ายความร่วมมือของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดการศึกษาของโรงเรียน 
 

มาตรฐานที่  ๓  กระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
ระดับคุณภาพ  :  ดีเลิศ 
๑. วิธีการดำเนินงานและผลการดำเนินงาน 

เพื่อให้กระบวนการจัดการเรียนการสอนเป็นไปตามมาตรฐานและตัวชี้วัดของหลักสูตร 
สถานศึกษา สร้างโอกาสให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริงมีการ
บริหารจัดการช้ันเรียนเชิงบวกสร้างปฏิสัมพันธท่ีดี ครูรูจักผูเรียนเปนรายบุคคล ดำเนินการตรวจสอบ
และประเมินผูเรียนอยางเปนระบบและนําผลมาพัฒนาผูเรียน รวมทั้งร่วมกันแลกเปล่ียนเรียนรูและนํา
ผลท่ีได้มาใช้ในการสะท้อนผลยอนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู โรงเรียนจึงได้
ดำเนินงานตามแผนงาน/โครงการ ดังนี้ 

โรงเรียนดำเนินการส่งเสริมให้ครูจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ โดยการ 
ดำเนินงาน/กิจกรรมอย่างหลากหลาย จัดทำโครงการพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้ด้วยรูปแบบ 
Active  learning -โครงการ พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา -โครงการ พัฒนาส่ือเทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อการศึกษา –โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีทางไกลผ่านดาวเทียม
รูปแบบ Active learning เพื่อจัดการเรียนรูผานกระบวนการคิดและปฏิบัติจริงผู้เรียนสามารถนําไป
ประยุกตใชในการดําเนินชีวิต จัดกิจกรรมการเรียนรูตามมาตรฐานการเรียนรูตัวช้ีวัดของหลักสูตร
สถานศึกษาท่ีเนนใหผูเรียนไดเรียนรูโดยผานกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง มีแผนการจัดการเรียนรูท่ี
สามารถนําไปจัดกิจกรรมไดจริง จัดทำโครงการจัดการศึกษาพิเศษเรียนร่วม ซึ่งมีรูปแบบการจัดการ
เรียนรูเฉพาะสำหรับผูท่ีมีความจําเปนและตองการความชวยเหลือพิเศษ ผูเรียนไดรับการฝกทักษะ
แสดงออก แสดงความคิดเห็น สรุปองคความรูนําเสนอผลงานและสามารถนําไปประยุกตใชในชีวิตได 
จัดทำโครงการพัฒนาส่ือเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา เพื่อสนับสนุนการใชส่ือเทคโนโลยี
สารสนเทศ และแหลงเรียนรูท่ีเอื้อตอการเรียนรู มีการใชส่ือเทคโนโลยีสารสนเทศและ แหลงเรียนรู
รวมท้ังภูมิปญญาทองถิ่นมาใชในการจัดการเรียนรูโดยสรางโอกาสใหผูเรียนไดแสวงหาความรูดวย
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ตนเอง จากส่ือท่ีหลากหลาย จัดทำโครงการนิเทศภายใน และสะท้อนผลเพื่อให้ครูได้มีการบริหาร
จัดการช้ันเรียนเชิงบวก มีการบริหารจัดการช้ันเรียน โดยเนนการมีปฏิสัมพันธเชิงบวกผู้เรียนรักท่ีจะ
เรียนรูสามารถเรียนรูรวมกันอยางมีความสุข มีการตรวจสอบและประเมินผูเรียนอยางเปนระบบ นํา
ผลท่ีได้มาพัฒนาผูเรียน มีการตรวจสอบและประเมินคุณภาพการจัดการเรียนรูอยางเปนระบบ มี
ขั้นตอนโดยใชเครื่องมือและวิธีการวัดและประเมินผลท่ีเหมาะสมกับเปาหมายในการ จัดการเรียนรู
และใหขอมูลยอนกลับแกผูเรียนเพื่อนำไปใชพัฒนาการเรียนรู้ ครูและผูมีสวนเกี่ยวของรวมกัน
แลกเปล่ียนความรูและประสบการณ์และใหขอมูลปอนกลับเพื่อปรับปรุงและพัฒนาการจัดการเรียนรู้  

๒ ข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์  
 ๒.๑  ข้อมูลนักเรียนรายบุคคล 
 ๒.๒  ผลการประเมินนักเรียน 
 ๒.๓  แบบประเมินการอ่าน 
 ๒.๔  รายงายผลการจัดกิจกรรมตามแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 
 ๒.๕  ผลการทดสอบระดับสถานศึกษาหรือระดับชาติ 
 ๒.๖  ผลงานช้ินงานของนักเรียน 
 ๒.๗  ผลงานช้ินงานของครู 
 ๒.๘  แผนการจัดการเรียนรู้ 
 ๒.๙  แฟ้มสะสมผลงาน 
 ๒.๑๐ เกียรติบัตร 
 ๒.๑๑ งานวิจัยในช้ันเรียน 
 ๒.๑๒ รูปภาพกิจกรรม 
๓. จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา  และข้อเสนอแนะเพือ่พัฒนามาตรฐานให้สูงขึ้น 

๓.๑ จุดเด่น 
๓.๑.๑ ครูมีความรู้ความสามารถ 

      ๓.๑.๒ ครูมีความถนัดในวิชาท่ีสอนหรือได้สอนตรงสาขาวิชาเอกหรือความถนัด 
      ๓.๑.๓ ความแสวงหาความรู้และพัฒนาตนเองอยู่เสมอ 

   ๓.๑.๔ ครูผู้สอนสามารถจัดการเรียนรู้ได้อย่างมีคุณภาพ  
๓.๑.๕ ครูต้ังใจ มุ่งมั่นในการพัฒนาการสอน 
๓.๑.๖ ครูจัดกิจกรรมให้นักเรียนแสวงหาความรู้จากส่ือเทคโนโลยีด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง 
๓.๑.๗ ครูให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการจัดบรรยากาศ สภาพแวดล้อมท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้ 
๓.๑.๘ ครูจัดกิจกรรมให้นักเรียนเรียนรู้โดยการคิด ได้ปฏิบัติจริงด้วยวิธีการและแหล่งเรียนรู้
ท่ีหลากหลาย 
๓.๑.๙ ใช้งานวิจัยในช้ันเรียนเพื่อแก้ปัญหาและพัฒนาผู้เรียนให้เต็มศักยภาพ 
๓.๑.๑๐ มีการดำเนินการนิเทศ กำกับ ติดตาม ประเมินผล การดำเนินงาน และจัดทำ
รายงานผลการจัดการศึกษา  
๓.๑.๑๑ โรงเรียนได้ใช้กระบวนวิจัยในการรวบรวมข้อมูล เพื่อใช้เป็นฐานในการวางแผน
พัฒนาคุณภาพสถานศึกษา 
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๓.๒ จุดที่ควรพัฒนา 
       ๓.๒.๑ ขอรับการจัดสรรครูและบุคลากร 

            ๓.๒.๒ ขอรับการจัดสรรส่ือเทคโนโลยีท่ีทันสมัยเพื่อใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 
                ๓.๒.๓  ควรนำภูมิปัญญาท้องถิ่นมามีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมให้ นักเรียนได้เรียนรู้  
                ๓.๒.๔ ควรให้ข้อมูลย้อนกลับแก่นักเรียนทันทีเพื่อนักเรียนนำไปใช้พัฒนาตนเอง 

๓.๓ ข้อเสนอแนะเพือ่พัฒนามาตรฐานให้สูงขึ้น 
       ๓.๓.๑ ควรกำหนดเป้าหมายการพัฒนาร่วมกนั 
       ๓.๓.๒ ครูควรแสวงหาความรู้และพัฒนาตนเองอยู่เสมอ 
       ๓.๓.๓ ควรจัดหาและพัฒนาส่ือเทคโนโลยีท่ีทันสมัยรวมถึงแหล่งเรียนรู้ให้เพียงพอ 
       ๓.๓.๔ ควรพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศให้เป็นปัจจุบันและทันสมัยอยู่ตลอดเวลา 
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สรุปผลการประเมินตนเองตามมาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 (บทสรุปของผู้บริหาร) 

 

ข้อมูลทั่วไป 
ช่ือโรงเรียนบ้านดงกลาง  ท่ีอยู่หมู่ท่ี ๕  บ้านดงกลาง ตำบลบ้านโต้น อำเภอพระยืน จังหวัดขอนแก่น 

สังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑ โทรศัพท์ – โทรสาร - 
เปิดสอนระดับช้ันอนุบาล  ๑   ถึงระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๖  
ผู้บริหาร ๑ คน ครู ๑๑ คน นักเรียน ๑๐๖ คน นักเรียนท่ีมีความต้องการพิเศษ - คน 
 รายงานประจำปีของสถานศึกษาถือเป็นข้อมูลสารสนเทศสำคัญท่ีสถานศึกษาจะต้องนำไปวิเคราะห์  
สังเคราะห์เพื่อสรุปการเช่ือมโยงหรือสะท้อนภาพความสำเร็จกับแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
และนำไปใช้ในการวางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ดังนั้น จากผลการดำเนินงานขอ ง
สถานศึกษา  สามารถสรุปผลการประเมินในภาพรวมของจุดเด่น  จุดควรพัฒนาของแต่ละมาตรฐาน   พร้อม
ท้ังแนวทางการพัฒนาในอนาคตและความต้องการการช่วยเหลือได้ดังนี้ 

ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษาอยู่ในระดับ  ดีเลิศ 
 จากผลการดำเนินงาน โครงการและกิจกรรมต่างๆ ส่งผลให้การจัดการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ประสบผลสำเร็จตามเป็นไปตามเป้าหมายท่ีสถานศึกษากำหนดไว้ในแต่ละมาตรฐาน จากผลการประเมิน
สรุปว่า ได้ระดับดีเลิศ ท้ังนี้ เพราะมาตรฐานท่ี ๑ คุณภาพของผู้เรียน อยู่ในระดับ  ดีเลิศ มาตรฐานท่ี ๒ 
กระบวนการบริหารและการจัดการ อยู่ในระดับ ดีเลิศ และมาตรฐานท่ี ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ี
เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ อยู่ในระดับ ดีเลิศ 

ท้ังนี้ ผลการเรียนรู้ท่ีเป็นคุณภาพของผู้เรียนด้านผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการ ผู้เรียนอ่านออกเขียนได้ทุกคน  

ส่วนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา และผลการทดสอบระดับชาติหรือผลการทดสอบอื่นๆ 
พบว่ามีความก้าวหน้าอย่างต่อเนื่อง สถานศึกษาส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมี
วิจารณญาณ ด้วยกิจกรรมโครงงาน ช้ินงาน ผลผลิต ผู้เรียนมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและ
การส่ือสาร ผู้เรียนบรรลุและมีความก้าวหน้าในการเรียนรู้ตามหลักสูตรสถานศึกษา มีความรู้ ทักษะพื้นฐาน 
และเจตคติท่ีดีต่องานอาชีพ มีคุณลักษณะและค่านิยมท่ีดีเป็นผู้ท่ีมีคุณธรรม จริยธรรม เคารพในกฎกติกา มี
ค่านิยมและจิตสํานึกตามท่ีสถานศึกษากําหนดโดยไม่ขัดกับกฎหมายและวัฒนธรรม อันดีของสังคม 

 ด้านกระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา พบว่า ผู้บริหารสถานศึกษาเป็นผู้มี
วิสัยทัศน์และมีภาวะผู้นำมีการกําหนดเป้าหมายวิสัยทัศนและ พันธกิจอย่างชัดเจน สามารถดําเนินงานพัฒนา
วิชาการท่ีเนนคุณภาพผูเรียนรอบดาน ตามหลักสูตรสถานศึกษาในทุกกลุมเปาหมายจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพ
การจัดการศึกษา ดําเนินการพัฒนาครูและบุคลากรใหมีความเช่ียวชาญทางวิชาชีพ และจัดระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการเรียนรูรวมท้ังจัดสภาพแวดลอมทางกายภาพและสังคมท่ี
เอื้อตอการจัดการเรียนรู  
 ด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ พบว่าครูมีความรู้ ความเข้าใจ ใน
กระบวนการจัดการเรียนการสอนตามมาตรฐานและตัวชี้วัดของหลักสูตรสถานศึกษาจัดการเรียนการสอนตาม
มาตรฐานและตัวช้ีวัดของหลักสูตรสถานศึกษา สรางโอกาสใหผูเรียนมีสวนรวมในการเรียนรูผานกระบวนการ
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คิดและ ปฏิบัติจริงมีการบริหารจัดการช้ันเรียนเชิงบวก สรางปฏิสัมพันธท่ีดีครูรูจักผูเรียนเปนรายบุคคล 
ดําเนินการตรวจสอบและประเมินผูเรียนอยางเปนระบบและนําผลมาพัฒนาผูเรียนรวมท้ังรวมกันแลกเปล่ียน
เรียนรูและนําผลท่ีไดมาปรับปรุงเพื่อพัฒนาในลำดับต่อไป มีการรายงานผลการพัฒนาทางเว็บไซต์ของโรงเรียน
คือ  Website : http:/school.obec.go.th/dongklang/และแจ้งในวาระการประชุมผู้ปกครองเมื่อส้ินปี
การศึกษารวมถึงในวารสารข่าวของโรงเรียน 
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ประกาศโรงเรียนบ้านดงกลาง 

เร่ือง  การใช้มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาระดับการศึกษาปฐมวัย 
เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 

------------------------------- 
 โดยที่มีการประกาศใช้กฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา  
พ.ศ. ๒๕๕๓  ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ  เร่ือง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษาปฐมวัยเพื่อการประกัน
คุณภาพภายในของสถานศึกษา  ประกาศคณะกรรมการการประกันคุณภาพภายในระดับการศึกษาปฐมวัย 
เร่ือง กำหนดหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติเก่ียวกับการประกันคุณภาพภายในระดับการศึกษาปฐมวัยนโยบาย
การปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สองที่กำหนดเป้าหมายและยุทธศาสตร์อย่างชัดเจนในการพัฒนาคุณภาพ
คนไทยและการศึกษาไทยในอนาคต  รวมทั้งอัตลักษณ์และจุดเน้นของสถานศึกษา โรงเรียนบ้านดงกลาง
จึงปรับมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาระดับปฐมวัยโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐานและการมีส่วนร่วมของผู้เก่ียวข้องทั้งบุคลากรทุกคนในโรงเรียน  ผู้ปกครอง  และประชาชนใน
ชุมชน ให้เหมาะสมและสอดคล้องกันเพื่อนำไปสูก่ารพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา  การประเมิน
คุณภาพภายในและเพือ่รองรับการประเมินคุณภาพภายนอก 
 โรงเรียนบ้านดงกลาง จึงประกาศใช้มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาระดับการศึกษาปฐมวัย
ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้  เพื่อเป็นเป้าหมายในการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา  ระดับ
การศึกษาปฐมวัย และการประเมินคุณภาพภายใน 
 
  ประกาศ  ณ  วันที่    ๑๐   กรกฎาคม   พ.ศ.  ๒๕๖๓ 
 
 
       ลงชื่อ  

        ( นายวิรุณพงศ์   สมชม) 
                                                                   ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดงกลาง 
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มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาแนบท้ายประกาศ 
เร่ือง การใช้มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาระดับการศึกษาปฐมวัย 

เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของเด็ก 
1.1 มีพัฒนาการด้านร่างกายแข็งแรง มีสุขนิสัยท่ีดีและดูแลความปลอดภัยของตัวเองได้ 
1.2 มีพัฒนาการด้านอารมณ์จิตใจควบคุมและแสดงออกทางอารมณ์ได้ 
1.3 มีพัฒนาการด้านสังคม ช่วยเหลือตนเองและเป็นสมาชิกท่ีดีของสังคม 
1.4 มีพัฒนาการด้านสติปัญญา ส่ือสารได้ มีทักษะการคิดพื้นฐานและแสวงหาความรู้ได้ 
มาตรฐานที่ 2. กระบวนการบริหารและการจัดการ 
2.1. มีหลักสูตรครอบคลุมพัฒนาการท้ัง 4 ด้านสอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่น 
2.2. จัดครูให้เพียงพอกับช้ันเรียน 
2.3. ส่งเสริมให้ครูมีความเช่ียวชาญด้านการจัดประสบการณ์ 
2.4. จัดสภาพแวดล้อมและส่ือเพื่อการเรียนรู้ อย่างปลอดภัยและเพียงพอ 
2.5. ให้บริการส่ือเทคโนโลยีสารสนเทศและส่ือการเรียนรู้เพื่อสนับสนุนการจัดประสบการณ์สำหรับครู 

2.6. มีระบบบริหารคุณภาพท่ีเปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วม 
มาตรฐานที่ 3 การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นสำคัญ 
3.1.จัดประสบการณ์ท่ีส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการทุกด้านอย่างสมดุลเต็มศักยภาพ 
3.2. สร้างโอกาสให้เด็ก ได้รับประสบการณ์ตรง เล่นและปฏิบัติอย่างมีความสุข 
3.3. จัดบรรยากาศท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้ใช้ส่ือ และเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมกับวัย 
3.4. ประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริง และนำผลการประเมินพัฒนาการเด็กไปปรับปรุงการจัด
ประสบการณ์และพัฒนาเด็ก 

 
การกำหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาโรงเรียนบ้านดงกลาง 

ระดับการศึกษาปฐมวัย 
มาตรฐานที่ ตัวชี้วัด/ประเด็นการพิจารณา ค่าเป้าหมาย 

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของเด็ก ดีเลิศ 
1.1 มีพัฒนาการด้านร่างกายแข็งแรง มีสุขนิสัยท่ีดีและดูแลความปลอดภัยของตัวเองได้ ดีเลิศ 
1.2 มีพัฒนาการด้านอารมณ์จิตใจควบคุมและแสดงออกทางอารมณ์ได้ ดีเลิศ 
1.3 มีพัฒนาการด้านสังคม ช่วยเหลือตนเองและเป็นสมาชิกท่ีดีของสังคม ดีเลิศ 
1.4 มีพัฒนาการด้านสติปัญญา ส่ือสารได้ มีทักษะการคิดพื้นฐานและแสวงหาความรู้ได้ ดีเลิศ 
มาตรฐานที่ 2. กระบวนการบริหารและการจัดการ ดีเลิศ 
2.1. มีหลักสูตรครอบคลุมพัฒนาการท้ัง 4 ด้านสอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่น ดีเลิศ 
2.2. จัดครูให้เพียงพอกับช้ันเรียน ดีเลิศ 
2.3. ส่งเสริมให้ครูมีความเช่ียวชาญด้านการจัดประสบการณ์ ดีเลิศ 



๔๕ 

 

 รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา                                          สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑  

   
 

มาตรฐานที่ ตัวชี้วัด/ประเด็นการพิจารณา ค่าเป้าหมาย 

2.4. จัดสภาพแวดล้อมและส่ือเพื่อการเรียนรู้ อย่างปลอดภัยและเพียงพอ ดีเลิศ 
2.5. ให้บริการส่ือเทคโนโลยีสารสนเทศและส่ือการเรียนรู้เพื่อสนับสนุนการจัด
ประสบการณ์สำหรับครู 

ดีเลิศ 

2.6. มีระบบบริหารคุณภาพท่ีเปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วม ดีเลิศ 

มาตรฐานที่ 3 การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นสำคัญ ดีเลิศ 
3.1.จัดประสบการณ์ท่ีส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการทุกด้านอย่างสมดุลเต็มศักยภาพ ดีเลิศ 
3.2. สร้างโอกาสให้เด็ก ได้รับประสบการณ์ตรง เล่นและปฏิบัติอย่างมีความสุข ดีเลิศ 
3.3. จัดบรรยากาศท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้ใช้ส่ือ และเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมกับวัย ดีเลิศ 
3.4. ประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริง และนำผลการประเมินพัฒนาการเด็กไป
ปรับปรุงการจัดประสบการณ์และพัฒนาเด็ก 

ดีเลิศ 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๔๖ 

 

 รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา                                          สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑  

   
 

 
ประกาศ โรงเรียนบ้านดงกลาง 

เร่ือง  การใช้มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 

------------------------------- 
โดยที่มีการประกาศใช้กฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา  

พ.ศ. ๒๕๕๓ ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ  เร่ือง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน  เพื่อการประกัน
คุณภาพภายในของสถานศึกษา  ประกาศคณะกรรมการการประกันคุณภาพภายในระดับการศึกษาขั้น
พื้นฐาน  เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์และแนวปฏิบติัเก่ียวกับการประกันคุณภาพภายในระดับการศึกษาขั้น
พื้นฐาน  นโยบายการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สองที่กำหนดเป้าหมายและยุทธศาสตร์อย่างชัดเจนใน
การพัฒนาคุณภาพคนไทยและการศึกษาไทยในอนาคต  รวมทั้งอัตลักษณ์และจุดเน้นของสถานศึกษา
โรงเรียนโรงเรียนบ้านดงกลาง จึงปรับมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาระดับขั้นพื้นฐาน  โดยความ
เห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและการมีส่วนร่วมของผู้เก่ียวข้องทั้งบุคลากรทุกคนใน
โรงเรียน  ผู้ปกครอง  และประชาชนในชุมชน ให้เหมาะสมและสอดคล้องกันเพื่อนำไปสู่การพัฒนา
คุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา  การประเมินคุณภาพภายในและเพื่อรองรับการประเมินคุณภาพ
ภายนอก 
 โรงเรียนโรงเรียนบ้านดงกลาง จึงประกาศใช้มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาระดับการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน  ตามเอกสารแนบทา้ยประกาศนี้  เพื่อเป็นเป้าหมายในการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐาน
การศึกษา  ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน และการประเมินคุณภาพภายใน 
 
  ประกาศ  ณ  วันที่   ๑๐   กรกฎาคม   พ.ศ.  ๒๕๖๓ 
 
 
       ลงชื่อ  

       ( นายวิรุณพงศ์   สมชม) 
                                                                   ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดงกลาง 
 
      
 
 
 
 
 
 



๔๗ 

 

 รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา                                          สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑  

   
 

มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาแนบท้ายประกาศ 
เรื่อง การใช้มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

เพ่ือการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน 

1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
1. ความสามารถในการอ่าน การเขียน การส่ือสารและการคิดคำนวณ ตามเกณฑ์ของแต่ละระดับช้ัน 
2. ความสามารถในการวิเคราะห์และคิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย แลกเปล่ียนความคิดเห็นและ
แก้ปัญหา 
3. ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 
4. ความก้าวหน้าทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 
5. ผลสัมฤทธิ์และพัฒนาการจากผลการสอบวัดระดับชาติ 
6.ความพร้อมในการศึกษาต่อ การฝึกงานหรือการทำงาน 
1.2. คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน 
1. การมีคุณลักษณะและค่านิยมท่ีดีตามท่ีสถานศึกษากำหนดโดยไม่ขัดกับกฎหมายและวัฒนธรรมอันดี
งามของสังคม 
2. ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย 
3. การยอมรับท่ีจะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย 
4. สุขภาวะทางกายและลักษณะจิตสังคม 
มาตรฐานที่2 กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา 
1.การมีเป้าหมาย วิสัยทัศน์และพันธกิจท่ีสถานศึกษากำหนดชัดเจน 
2.การวางแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
2.1 การวางแผนและการดำเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพของผู้เรียนรอบด้านทุกกลุ่มเป้าหมาย 
และดำเนินการอย่างเป็นรูปธรรม 
2.2 การวางแผนและดำเนินงานพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเช่ียวชาญทางวิชาชีพ 
2.3 การวางแผนการบริหารและการจัดการข้อมูลสารสนเทศอย่างเป็นระบบ 
2.4 การวางแผนและจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมท่ีเอื้อต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
3. การมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายและการร่วมรับผิดชอบต่อผลการจัดการศึกษา ให้มีคุณภาพและ
ได้มาตรฐาน 
4. การกำกับ ติดตาม ประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษา 

มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผูเ้รียนเป็นสำคัญ 
1.การมีกระบวนการเรียนการสอนท่ีสร้างโอกาสให้ผู้เรียนทุกคนมีส่วนร่วม 
2.การจัดการเรียนการสอนท่ียึดโยงกับบริบทของชุมชนและท้องถิ่น 
3.การตรวจสอบและประเมินความรู้ความเข้าใจของผู้เรียนอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ 

 
 



๔๘ 

 

 รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา                                          สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑  

   
 

การกำหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาโรงเรียนบ้านดงกลาง 
ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

มาตรฐาน
ท่ี 

ตัวชี้วัด/ประเด็นการพิจารณา ค่าเป้าหมาย 

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน ดีเลิศ 
1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน ดีเลิศ 
1. ความสามารถในการอ่าน การเขียน การส่ือสารและการคิดคำนวณ ตามเกณฑ์ของ
แต่ละระดับช้ัน 

ดีเลิศ 

2. ความสามารถในการวิเคราะห์และคิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย แลกเปล่ียน
ความคิดเห็นและแก้ปัญหา 

ดีเลิศ 

3. ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร ดีเลิศ 
4. ความก้าวหน้าทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา ดีเลิศ 
5. ผลสัมฤทธิ์และพัฒนาการจากผลการสอบวัดระดับชาติ ดีเลิศ 
6.ความพร้อมในการศึกษาต่อ การฝึกงานหรือการทำงาน ดีเลิศ 
1.2. คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน ดีเลิศ 
1. การมีคุณลักษณะและค่านิยมท่ีดีตามท่ีสถานศึกษากำหนดโดยไม่ขัดกับกฎหมายและ
วัฒนธรรมอันดีงามของสังคม 

ดีเลิศ 

2. ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย ดีเลิศ 
3. การยอมรับท่ีจะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย ดีเลิศ 
4. สุขภาวะทางกายและลักษณะจิตสังคม ดีเลิศ 
มาตรฐานที่2 กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา ดีเลิศ 
1.การมีเป้าหมาย วิสัยทัศน์และพันธกิจท่ีสถานศึกษากำหนดชัดเจน ดีเลิศ 
2.การวางแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา ดีเลิศ 
2.1 การวางแผนและการดำเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพของผู้เรียนรอบด้าน
ทุกกลุ่มเป้าหมาย และดำเนินการอย่างเป็นรูปธรรม 

ดีเลิศ 

2.2 การวางแผนและดำเนินงานพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเช่ียวชาญทางวิชาชีพ ดีเลิศ 
2.3 การวางแผนการบริหารและการจัดการข้อมูลสารสนเทศอย่างเป็นระบบ ดีเลิศ 
2.4 การวางแผนและจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมท่ีเอื้อต่อการจัดการ
เรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 

ดีเลิศ 

3. การมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายและการร่วมรับผิดชอบต่อผลการจัดการศึกษา 
ให้มีคุณภาพและได้มาตรฐาน 

ดีเลิศ 

4. การกำกับ ติดตาม ประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษา ดีเลิศ 

มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผูเ้รียนเป็นสำคัญ ดีเลิศ 
1.การมีกระบวนการเรียนการสอนท่ีสร้างโอกาสให้ผู้เรียนทุกคนมีส่วนร่วม ดีเลิศ 
2.การจัดการเรียนการสอนท่ียึดโยงกับบริบทของชุมชนและท้องถิ่น ดีเลิศ 



๔๙ 

 

 รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา                                          สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑  

   
 

มาตรฐาน
ท่ี 

ตัวชี้วัด/ประเด็นการพิจารณา ค่าเป้าหมาย 

3.การตรวจสอบและประเมินความรู้ความเข้าใจของผู้เรียนอย่างเป็นระบบและมี
ประสิทธิภาพ 
 

ดีเลิศ 

 
ฐานข้อมูลเดิม เป้าหมายและแนวทางการพัฒนาคุณภาพปีการศึกษา 2563 

1.  ระดับการศึกษาปฐมวัย  

มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้ 

ฐา
นข

้อมู
ล 

ปี 
25

62
 

เป
้าห

มา
ย 

 ป
ี 

25
63

 

แนวทางการพัฒนา  
(งาน/โครงการ/กิจกรรม) 

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพเด็ก /ประเด็นการพิจารณา ดีเลิศ ดีเลิศ (งาน/โครงการ/กิจกรรม) 
1.1 มีพัฒนาการด้านร่างกายแข็งแรง มีสุขนิสัยท่ีดีและ
ดูแลความปลอดภัยของตัวเองได้ 

ดีเลิศ ดีเลิศ โครงการพัฒนาเด็กระดับ
ปฐมวัยและผู้เรียนระดับข้ัน
พื้นฐาน 
โครงการ ส่งเสริม
คุณลักษณะอันพึงประสงค์
ผู้เรียน 
โครงการพัฒนาหลักสูตร 
 

1.2 มีพัฒนาการด้านอารมณ์จิตใจควบคุมและ
แสดงออกทางอารมณ์ได้ 

ดีเลิศ ดีเลิศ 

1.3 มีพัฒนาการด้านสังคม ช่วยเหลือตนเองและเป็น
สมาชิกท่ีดีของสังคม 

ดีเลิศ ดีเลิศ 

1.4 มีพัฒนาการด้านสติปัญญา ส่ือสารได้ มีทักษะการ
คิดพื้นฐานและแสวงหาความรู้ได้ 

ดีเลิศ ดีเลิศ 

มาตรฐานที่ 2. กระบวนการบริหารและการจัดการ ดีเลิศ ดีเลิศ (งาน/โครงการ/กิจกรรม) 
2.1. มีหลักสูตรครอบคลุมพัฒนาการท้ัง 4 ด้าน
สอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่น 

ดีเลิศ ดีเลิศ -โครงการพัฒนาหลักสูตร 
-โครงการ บริหารและจัด
การศึกษาแบบมีส่วนร่วม 
-โครงการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาด้วยเทคโนโลยี
ทางไกลผ่านดาวเทียม
รูปแบบActive learning 
-โครงการ พัฒนาส่ือ
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อ
การศึกษา 
 

2.2. จัดครูให้เพียงพอกับช้ันเรียน ดีเลิศ ดีเลิศ 
2.3. ส่งเสริมให้ครูมีความเช่ียวชาญด้านการจัด
ประสบการณ์ 

ดีเลิศ ดีเลิศ 

2.4. จัดสภาพแวดล้อมและส่ือเพื่อการเรียนรู้ อย่าง
ปลอดภัยและเพียงพอ 

ดีเลิศ ดีเลิศ 

2.5. ให้บริการส่ือเทคโนโลยีสารสนเทศและส่ือการ
เรียนรู้เพื่อสนับสนุนการจัดประสบการณ์สำหรับครู 

ดีเลิศ ดีเลิศ 

2.6. มีระบบบริหารคุณภาพท่ีเปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้อง
ทุกฝ่ายมีส่วนร่วม 

ดีเลิศ ดีเลิศ 

มาตรฐานที่ 3 การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็น
สำคัญ 

ดีเลิศ ดีเลิศ (งาน/โครงการ/กิจกรรม) 

3.1.จัดประสบการณ์ท่ีส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการทุก ดีเลิศ ดีเลิศ -โครงการพัฒนาครูและ
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แนวทางการพัฒนา  
(งาน/โครงการ/กิจกรรม) 

ด้านอย่างสมดุลเต็มศักยภาพ บุคลากรทางการศึกษา 
-โครงการพัฒนา
กระบวนการจัดการเรียนรู้
ด้วยรูปแบบ Active  
learning 
- 

3.2. สร้างโอกาสให้เด็ก ได้รับประสบการณ์ตรง เล่น
และปฏิบัติอย่างมีความสุข 

ดีเลิศ ดีเลิศ 

3.3. จัดบรรยากาศท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้ใช้ส่ือ และ
เทคโนโลยีท่ีเหมาะสมกับวัย 

ดีเลิศ ดีเลิศ 

3.4. ประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริง และนำผล
การประเมินพัฒนาการเด็กไปปรับปรุงการจัด
ประสบการณ์และพัฒนาเด็ก 

ดีเลิศ ดีเลิศ 

 
2. ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
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 แนวทางการพัฒนา 
(งาน/โครงการ/กิจกรรม) 

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน ดีเลิศ ดีเลิศ (งาน/โครงการ/กิจกรรม) 
1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน ดีเลิศ ดีเลิศ -โครงการพัฒนาเด็กระดับ

ปฐมวัยและผู้เรียนระดับ
ขั้นพื้นฐาน 
โครงการ ส่งเสริม
คุณลักษณะอันพึงประสงค์
ผู้เรียน 
-โครงการพัฒนาหลักสูตร 
-โครงการ ชมรม ทู บี นัม
เบอร์วันจูเนียร์ 
-โครงการจัดการศึกษา
พิเศษเรียนร่วม 
-โครงการฝึกทักษะ
ภาษาอังกฤษเพื่อส่ือสาร
ในชีวิตประจำวัน 
-โครงการน้อมนำพระบรม
ราโชบายรัชกาลท่ี 10 
ด้านการศึกษาสู่การปฏิบัติ
ในโรงเรียน 

1. ความสามารถในการอ่าน การเขียน การส่ือสาร
และการคิดคำนวณ ตามเกณฑ์ของแต่ละระดับช้ัน 

ดีเลิศ ดีเลิศ 

2. ความสามารถในการวิเคราะห์และคิดอย่างมี
วิจารณญาณ อภิปราย แลกเปล่ียนความคิดเห็นและ
แก้ปัญหา 

ดีเลิศ ดีเลิศ 

3. ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและ
การส่ือสาร 

ดีเลิศ ดีเลิศ 

4. ความก้าวหน้าทางการเรียนตามหลักสูตร
สถานศึกษา 

ดีเลิศ ดีเลิศ 

5. ผลสัมฤทธิ์และพัฒนาการจากผลการสอบวัด
ระดับชาติ 

ดีเลิศ ดีเลิศ 

6.ความพร้อมในการศึกษาต่อ การฝึกงานหรือการ
ทำงาน 

ดีเลิศ ดีเลิศ 

1.2. คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน ดีเลิศ ดีเลิศ 
1. การมีคุณลักษณะและค่านิยมท่ีดีตามท่ีสถานศึกษา
กำหนดโดยไม่ขัดกับกฎหมายและวัฒนธรรมอันดีงาม
ของสังคม 

ดีเลิศ ดีเลิศ 
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 แนวทางการพัฒนา 
(งาน/โครงการ/กิจกรรม) 

2. ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย ดีเลิศ ดีเลิศ -โครงการ ยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา 3. การยอมรับท่ีจะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและ

หลากหลาย 
ดีเลิศ ดีเลิศ 

4. สุขภาวะทางกายและลักษณะจิตสังคม ดีเลิศ ดีเลิศ 

มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ
ของผู้บริหารสถานศึกษา 

ดีเลิศ ดีเลิศ (งาน/โครงการ/กิจกรรม) 

1.2. คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน ดีเลิศ ดีเลิศ โครงการ ส่งเสริม
คุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ผู้เรียน 
1. ปลูกฝังค่านิยม  12  
ประการ 
2. ปลูกฝังคุณลักษณะอัน
พึงประสงค์ตามหลักสูตร 
3. ปลูกฝังคุณลักษณะลูก
ท่ีดีของพ่อแม่  
4.  วันแม่แห่งชาติ 
5.  วันพ่อแห่งชาติ 
6.  วันเด็กแห่งชาติ 
7. ปลูกฝังความเป็น
นักเรียนท่ีดีของครู 
8. วันไหว้คร ู
9. ปลูกฝังการบำเพ็ญ
ประโยชน์ต่อสังคม  (จิต
สาธารณะ) 
10.  ค่ายคุณธรรม (ศูนย์
ปฏิบัติธรรมสมเด็จพระ
พุฒาจารย์) 
11.  วันสำคัญทางศาสนา  
     -   วันวิสาขบูชา 
     -   วันอาสาฬหบูชา 
     -   วันเข้าพรรษา 
     -   วันออกพรรษา  

1. การมีคุณลักษณะและค่านิยมท่ีดีตามท่ีสถานศึกษา
กำหนดโดยไม่ขัดกับกฎหมายและวัฒนธรรมอันดีงาม
ของสังคม 

ดีเลิศ ดีเลิศ 

2. ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย ดีเลิศ ดีเลิศ 
3. การยอมรับท่ีจะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและ
หลากหลาย 

ดีเลิศ ดีเลิศ 

4. สุขภาวะทางกายและลักษณะจิตสังคม ดีเลิศ ดีเลิศ 
1.2. คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน ดีเลิศ ดีเลิศ 
1. การมีคุณลักษณะและค่านิยมท่ีดีตามท่ีสถานศึกษา
กำหนดโดยไม่ขัดกับกฎหมายและวัฒนธรรมอันดีงาม
ของสังคม 

ดีเลิศ ดีเลิศ 

2. ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย ดีเลิศ ดีเลิศ 
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 แนวทางการพัฒนา 
(งาน/โครงการ/กิจกรรม) 

        -   วันมาฆบูชา 
12.  กิจกรรมลูกเสือ-
เนตรนารี,กิจกรรมปลูกฝัง
ระเบียบวินัยและจิต
สาธารณะ 
13.  กิจกรรมส่งเสริม
ประชาธิปไตย 
14.  กิจกรรมฝึก
กระบวนการคิด 
   -  โครงงาน 

มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่
เน้นผู้เรียนเปน็สำคัญ 

ดีเลิศ ดีเลิศ โครงการ พัฒนา
กระบวนการจัดการเรียนรู้
ด้วยรูปแบบ Active  
learning 

1.การมีกระบวนการเรียนการสอนท่ีสร้างโอกาสให้
ผู้เรียนทุกคนมีส่วนร่วม 

ดีเลิศ ดีเลิศ โครงการพัฒนาศักยภาพ
ผู้เรียนระดับประถมศึกษา 
1.กิจกรรมรักการอ่าน 
 -บันทึกการอ่าน 
 -บันทึกการใช้ห้องสมุด 
 -บันทึกการยืมหนังสือ
ห้องสมุด 
2. กิจกรรมส่งเสริมการคิด
วิเคราะห์(โครงงาน) 
3. ส่งเสริมความสามารถ
ด้าน ICT 
 -บันทึกการสืบค้น 

2.การจัดการเรียนการสอนท่ียึดโยงกับบริบทของ
ชุมชนและท้องถิ่น 

ดีเลิศ ดีเลิศ 

3.การตรวจสอบและประเมินความรู้ความเข้าใจของ
ผู้เรียนอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ 
 

ดีเลิศ ดีเลิศ 
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 แนวทางการพัฒนา 
(งาน/โครงการ/กิจกรรม) 

 -ทะเบียนอีเมล์ 
4. ทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ 
5.  กิจกรรมเสียงตามสาย 
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คำส่ังโรงเรียนบ้านดงกลาง บ้านดงเก่า บ้านโจดใหญ่ (เครือข่ายคุณภาพแก่งกุดโดกโมเดล) 
ท่ี   ๓๕  /๒๕๖๓ 

เรื่อง มอบหมายงานในหน้าท่ีของสถานศึกษาท่ีเป็นนิติบุคคลให้บุคลากรปฏิบัติตามภารกิจ                
ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ 

*************************************** 
ด้วยโรงเรียนบ้านดงกลาง ดงเก่า โจดใหญ่ (เครือข่ายคุณภาพแก่งกุดโดกโมเดล)  อ้างถึงกฎหมายว่า

ด้วยระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ  พ.ศ. ๒๕๔๖ มาตรา ๓๕ กำหนดให้สถานศึกษาท่ีจัด
การศึกษาขั้นพื้นฐาน  ตามมาตรา  ๓๔ (๒) เฉพาะโรงเรียนท่ีมีฐานะเป็นนิติบุคคล มีบทบาทหน้าท่ี ขอบข่าย
และภารกิจบริหารและจัดการสถานศึกษาท้ัง ๔ ด้าน คือ การบริหารวิชาการ การบริหารงบประมาณ การ
บริหารงานบุคคล  และการบริหารท่ัวไป เพื่อให้การบริหารจัดการศึกษาตามภาระหน้าท่ีของสถานศึกษาท่ี
บัญญัติไว้ในกฎหมายการศึกษาและกฎหมายท่ีเกี่ยวข้อง ดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย          และมี
ประสิทธิภาพ ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามมาตรา ๔๕ (๕ ) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ
กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๕๖ ประกอบกับระเบียบคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานว่าด้วยการมอบ
อำนาจในการส่ังการ การอนุญาต อนุมัติ  การปฏิบัติราชการ หรือการดำเนินการอื่นของผู้อำนวยการ
สถานศึกษา       พ.ศ. ๒๕๔๖ จึงมอบหมายงานในหน้าท่ีรับผิดชอบให้บุคลากรปฏิบัติตามหน้าท่ีดังนี้ 

๑. แต่งต้ังครูประจำชั้นเรียน 
๑.๑ ช้ันอนุบาล ๑      นางสาวจิรนัย  เพชรขุนทด ตำแหน่ง  ครูพี่เล้ียง  
๑.๒ ช้ันอนุบาล ๒  นางสาวอนงลักษณ์  ขวัญพรม พนักงานราชการ 
๑.๓ ช้ันอนุบาล ๓  นางสาวจุฑามาศ  ทองผา  ตำแหน่ง  ครู 
๑.๓ ช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๑   นางสำอางค์  ต้นโพธิ์   ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ 
๑.๔ ช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๒/๒  นายสามารถ   ต้นทัพไทย ตำแหน่ง พนักงานราชการ 
๑.๕ ช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๔    นายภูเบศร์  วิเศษมี  ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ 
๑.๖ ช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๕    นายวัชรวุธ  ศรีภูมิกุล  ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย 
๑.๗ ช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๖     นายโกเมน  ต้นโพธิ์  ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ 
หน้าที่ เป็นท่ีปรึกษา ดูแล ช่วยเหลือให้การสนับสนุน ส่งเสริม ท้ังด้านการเรียน ปัญหาต่างๆท่ีเกิด 

ขึ้นกับนักเรียน จัดทำแบบรายงาน   ปพ.ต่างๆ พร้อมรายงานผู้บริหารให้ทราบ 
๒. ครูเวรประจำวัน 

๒.๑ วันจันทร์   นายโกเมน  ต้นโพธิ์ และ นางสำอางค์  ต้นโพธิ์ 
๒.๒ วันอังคาร  นางวารีรัตน์  วิเศษมี และ นางสาวอัจฉรา วีเงิน 
๒.๓ วันพุธ   นายภูเบศร์  วิเศษมี และ นายวัชรวุธ  ศรีภูมิกุล 
๒.๔ วันพฤหัสบดี  นายสามารถ ต้นทัพไทย และ นางสาวจิรนัย เพ็ชรขุนทศ 
๒.๕ วันศุกร์   นายบดีดล สาเสน และ นางสาวอนงลักษณ์  ขวัญพรม 
๒.๖ ช้ันอนุบาล ๑-๓ ทุกวัน ครูจุฑามาศ  ทองผา และ นางสาวอนงลักษณ์ ขวัญพรม  



๕๕ 

 

 รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา                                          สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑  

   
 

มีหน้าที่  กำกับดูแลการทำความสะอาด อนุญาต ไม่อนุญาตให้เด็กนักเรียนออกนอกบริเวณ 
โรงเรียนในเวลาราชการ อบรมหน้าเสาธง ดูแลความปลอดภัยและสวัสดิการต่างๆท่ีเด็กนักเรียนพึงได้รับ เช่น
โรงอาหาร การบริการเสียงตามสาย ความปลอดภัยด้านจราจรและงานอื่นๆท่ีเกี่ยวข้องต้ังแต่เวลา ๐๗.๐๐ น.- 
๑๖.๐๐ น. 

๓. หัวหน้ากลุ่มงาน 
๓.๑ กลุ่มบริหารงานแผนและงบประมาณ  นายโกเมน ต้นโพธิ์ 
 ๓.๑.๑ นางสำอางค์  ต้นโพธิ์ เจ้าหน้าท่ีการเงินและบัญชี 
 ๓.๑.๒ นางสาวจุฑามาศ ทองผา  เจ้าหน้าท่ีพัสุด 
๓.๒ กลุ่มบริหารงานวิชาการ นายโกเมน ต้นโพธิ์ , นายภูเบศร์ วิเศษมี , นายบดีดล สาเสน 
๓.๓ กลุ่มงานบริหารท่ัวไป นายโกเมน ต้นโพธิ์ , นายภูเบศร์ วิเศษมี , นางวารีรัตน์  วิเศษมี 
๓.๔ กลุ่มบริหารงานบุคคล  นางสำอางค์  ต้นโพธิ์ , นายวัชรวุธ ศรีภูมิกุล , นายภูเบศร์ วิเศษมี 
มีหน้าที่ บริหารงานตามขอบข่ายการบริหารงานโรงเรียนนิติบุคคล ตามรายละเอียดท่ีแนบมา 

พร้อมคำส่ังนี้ให้เกิดประสิทธิภาพประสิทธิผล และรายงานผลการดำเนินงานต่อผู้บริหารสถานศึกษา เป็นท่ี
ปรึกษาและร่วมตัดสินใจตามบทบาทหน้าท่ีร่วมกับผู้บริหารสถานศึกษา 

๔. เจ้าหน้าที่ธุรการและปฏิคมโรงเรียน 
๔.๑ นางสาวจิตติยา  ทุมทา , นางสาวอนุศรา ช่างปรุง  

 ๕. เจ้าหน้าที่อนามัยโรงเรียนและสวัสดิการสหกรณ์ 
       ๕.๑ นางสำอางค์  ต้นโพธิ์ และ นางวารีรัตน์ วิเศษมี 

มีหน้าท่ี กำหนดแนวทางตรวจสอบมาตรฐานคุณภาพอาหารท่ีผู้ประกอบการนำมาจำหน่ายใน
โรงเรียน จัดหาผู้ประกอบการด้วยวิธีการต่างๆท่ีเหมาะสมและโปร่งใส ควบคุมดูแลด้านความสะอาดบริเวณโรง
อาหาร พร้อมรายงานปัญหาอุปสรรคต่อฝ่ายบริหารและดำเนินงานจัดหาจัดต้ังและจำหน่ายในรูปแบบสหกรณ์
โรงเรียน จัดทำบัญชีรายรับ รายจ่าย ระดมทุนเรือนหุ้น และปันผล 
 ๖. ประชาสัมพันธ์และโสตทัศนูปกรณ์โรงเรียน 
       ๖.๑ นายโกเมน  ต้นโพธิ์        เป็นเจ้าหน้าท่ีโสตทัศนูปกรณ์ 
       ๖.๒ นางสาวจิตติยา  ทุมทา  และ นางสาวอนุศรา ช่างปรุง   เป็นเจ้าหน้าท่ีประชาสัมพันธ์ 
                    มีหน้าท่ี ดำเนินการจัดหาให้มี จัดต้ังระบบแสง เสียงในโรงเรียน รับการติดต่อประสานงาน
และงานพิธีการต่างๆท่ีโรงเรียนจัดขึ้นทุกกรณี พร้อมการซ่อมบำรุงรักษาให้อยู่ในสภาพใช้งานได้พร้อมรายงาน
ผลการดำเนินการ่อฝ่ายบริหาร 
 ๗. งานควบคุมภายใน 
       ๗.๑ นายภูเบศร์ วิเศษมี , นางวารีรัตน์  วิเศษมี 

 มีหน้าท่ี ดำเนินการ จัดทำคู่มือการควบคุมภายใน กำหนดความเส่ียง รายงานผลการ 
ดำเนินงาน ตามแบบฟอร์มท่ีกำหนดไว้ในคู่มือไปท่ี สพป.เขต ขอนแก่น เขต ๑ และสำนักงานตรวจเงินแผนดิน
ภูมิภาคให้ตรงตามกำหนด 

ขอให้ผู้ท่ีได้รับการแต่งต้ังจงปฏิบัติหน้าท่ีอย่างเต็มความสามารถ  เพื่อให้เกิดผลดีต่อทางราชการสืบไป 
 
 
 

 



๕๖ 

 

 รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา                                          สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑  

   
 

  ท้ังนี้  ต้ังแต่วันท่ี  ๓  กรกฎาคม   พ.ศ. ๒๕๖๓   เป็นต้นไป 
    ส่ัง  ณ วันท่ี   ๒  กรกฎาคม   พ.ศ. ๒๕๖๓ 
 
 
     ลงช่ือ                
      (นายวิรุณพงศ์   สมชม) 
                   ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดงกลาง 
      
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



๕๗ 

 

 รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา                                          สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑  

   
 

 
คำส่ังโรงเรียนบ้านดงกลาง 

ท่ี   ๓๖  / ๒๕๖๓ 
เรื่อง แต่งต้ังคณะกรรมการดำเนินงานขับเคล่ือนกระบวนการ PLC ในสถานศึกษา 

…………………………………………………………….. 
เพื่อให้การพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอนของครูผู้สอนด้วยการขับเคล่ือนกระบวนการ PLC 

(Professional  Learning Community) ในโรงเรียนบ้านดงกลาง ซึ่งเป็นการระดมความคิดของครู เพื่อให้
เกิดการแลกเปล่ียนเรียนรู้จากประสบการณ์การทำหน้าท่ีสู่การวิพากษ์ เพิ่มเติม ทบทวน ปรับปรุงพัฒนางาน
ไปสู่การเรียนรู้เพื่อเพิ่มพูนทักษะแห่งศตวรรษท่ี๒๑ ของครูผู้สอน ผู้เรียนเรียนรู้ด้วยตนเอง โดยท่ีครูออกแบบ
การเรียนรู้และอำนวยความสะดวกในการเรียนรู้แบบใช้ปัญญาเป็นฐาน เพื่อให้การดำเนินงานดังกล่าวเป็นไป
ด้วยความเรียบร้อย จึงแต่งต้ังคณะกรรมการดำเนินงานขับเคล่ือนกระบวนการ PLC ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทาง
วิชาชีพสู่การพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ดังนี้ 

๑.  กลุ่ม PLC ระดับช้ัน ป. ๑-๓ ประกอบด้วย 
๑.๑. นางวารีรัตน์  วเิศษมี       ครูชำนาญการพิเศษ  ประธานกรรมการ 
๑.๒. นางสำอางค์   ต้นโพธิ์      ครูชำนาญการพิเศษ  กรรมการ  
๑.๓. นางสาวจุฑามาศ ทองผา   ครู   กรรมการและเลขานุการ  

๑.  กลุ่ม PLC ระดับช้ัน ป.๔-๖ ประกอบด้วย 
      ๒.๑.. นายภูเบศร์   วิเศษมี       ครูชำนาญการพิเศษ  ประธานกรรมการ  

๒.๒. นายวัชรวุธ  ศรีภูมิกุล      ครู   กรรมการ  
๒.๓. นางสาวอัจฉรา วีเงิน       ครูอัตราจ้าง   กรรมการ  
๒.๔. นายโกเมน     ต้นโพธิ์     ครูชำนาญการพิเศษ  กรรมการและเลขานุการ  

หน้าท่ี   
๑. วางแผน ประสานงาน และสะท้อนสภาพปัญหาการเรียนการสอน หาแนวทางการแก้ปัญหา ร่วม 
   กำหนดแผนการดำเนินงาน ร่วมออกแบบกิจกรรม ส่ือการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล 
   และร่วมรับผิดชอบการดำเนินงาน PLC 

 ๒. สรุปรายงานผลการดำเนินงาน 
ท้ังนี้ ต้ังแต่ วันท่ี  ๓  เดือน กรกฎาคม  พ.ศ. ๒๕๖๓ 

ส่ัง ณ  วันท่ี  ๒  เดือน  กรกฎาคม   พ.ศ. ๒๕๖๓ 
 
ลงช่ือ................ ................... 
      ( นายวิรุณพงศ์  สมชม ) 

                                                                  ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดงกลาง 



๕๘ 

 

 รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา                                          สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑  

   
 

 
คำส่ังโรงเรียนบ้านดงกลาง 

ท่ี    ๓๗   / ๒๕๖๓ 
เรื่อง แต่งต้ังคณะกรรมการดำเนินงานนิเทศภายใน ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 

…………………………………………………………….. 
ด้วยโรงเรียนบ้านดงกลาง ได้จัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

พุทธศักราช ๒๕๕๑ ซึ่งกำหนดให้นักเรียนได้เรียนรู้ตามมาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัด ท่ีกำหนดในกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ ๘ กลุ่มสาระการ เรียนรู้และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน กลุ่มบริหารวิชาการจึงได้กำหนดให้มีการนิเทศ
ติดตามการสอนของครูให้เป็นไปตามระบบ เพื่อให้การจัดกิจกรรมเป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงอาศัยอำนาจ
ตามความในมาตราท่ี ๒๗ แห่งพระราชบัญญัติ ระเบียบข้าราชการครุและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ 
(แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๕๑) แต่งต้ังคณะกรรมดำเนินการ ดังต่อไปนี ้

๑. นายวิรุณพงศ์  สมชม      ผู้อำนวยการโรงเรียน    ประธานกรรมการ  
๒. นายภูเบศร์   วิเศษมี       ครูชำนาญการพิเศษ    รองประธานกรรมการ  
๓. นางวารีรัตน์  วิเศษมี       ครูชำนาญการพิเศษ    กรรมการ  
๔. นางสำอางค์   ต้นโพธิ์      ครูชำนาญการพิเศษ    กรรมการ  
๕. นายโกเมน     ต้นโพธิ์      ครูชำนาญการพิเศษ    กรรมการและเลขานุการ  

หน้าท่ี   
๑.วางแผนการดำเนินงานกำกับและติดตามการนิเทศ พฤติกรรมการสอนของครู ตรวจเยี่ยมนิเทศ

ห้องเรียน 
          ๒. จัดทำแบบบันทึกการนิเทศและสรุปผลการนิเทศเพื่อรายงานให้ผู้บังคับบัญชาให้รับทราบ 

ขอให้คณะกรรมการท่ีได้รับการแต่งต้ัง ได้ปฏิบัติหน้าท่ี ท่ีได้รับมอบหมายอย่างเต็มความสามารถ
เพื่อให้เกิด ประโยชน์ต่อทางโรงเรียนและทางราชการต่อไป 

ท้ังนี้ ต้ังแต่ วันท่ี  ๓  เดือน กรกฎาคม  พ.ศ. ๒๕๖๓ 
 ส่ัง ณ  วันท่ี  ๒  เดือน  กรกฎาคม   พ.ศ. ๒๕๖๓ 

 
ลงช่ือ................ ................ 
      ( นายวิรุณพงศ์  สมชม ) 

                                                                  ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดงกลาง 
 
 



๕๙ 

 

 รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา                                          สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑  

   
 

 
คำส่ังโรงเรียนบ้านดงกลาง 

ท่ี  ๓๙  / ๒๕๖๓ 
เรื่อง แต่งต้ังคณะกรรมการดำเนินงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 

และติดตามตรวจสอบคุณภาพสถานศึกษา  
…………………………………………………………….. 

 ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ ได้กำหนดความมุ่งหมายและหลักการสำคัญใน
การจัดการศึกษาให้มีการกำหนดมาตรฐานการศึกษาและจัดระบบประกันคุณภาพการศึกษาทุกระดับ และ
ประเภทการศึกษาโดยในหมวด ๖ มาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา มาตรา ๔๗ กำหนดให้มีระบบ
การประกันคุณภาพการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุก
ระดับ ประกอบด้วย ระบบประกันคุณภาพภายใน และระบบประกันคุณภาพภายนอก มาตรา ๔๘ กำหนดให้
หน่วยงานต้นสังกัดและสถานศึกษาจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาและให้ถือว่าการ
ประกันคุณภาพภายในเป็นส่วนหนึ่งในกระบวนการบริหารจัดการศึกษาและต้องดำเนินการอย่างต่อเนื่อง 
 อาศัยอำนาจตามมาตรา ๒๗ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
พ.ศ.๒๕๔๗ จึงขอแต่งต้ังคณะกรรมการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ดังต่อไปนี้ 

๑. นายวิรุณพงศ์  สมชม      ผู้อำนวยการโรงเรียน       ประธานกรรมการ  
๒. นายภูเบศร์   วิเศษมี       ครูชำนาญการพิเศษ       รองประธานกรรมการ  
๓. นางเพ็ญศิริ  ยาสิงห์ทอง ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สพป.ขก.๑  กรรมการ 
๔. นางวารีรัตน์  วิเศษมี       ครูชำนาญการพิเศษ       กรรมการ  
๕. นางสำอางค์   ต้นโพธิ์      ครูชำนาญการพิเศษ       กรรมการ  
๖. นางสาวจุฑามาศ ทองผา  ครูชำนาญการ      กรรมการ  
๗. นายวัชรวุธ  ศรีภูมิกุล      ครูชำนาญการ      กรรมการ  
๘. นายโกเมน     ต้นโพธิ์      ครูชำนาญการพิเศษ       กรรมการและเลขานุการ  

หน้าท่ี   
 ๑.วางแผนการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา ให้สอดคล้องกับนโยบายและแนวทางการประกัน 
    คุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 
 ๒.จัดทำคู่มือการประกันคุณภาพ รายงานการประเมินตนเอง กำกับติดตามเพื่อให้การพัฒนาคุณภาพ 
             การศึกษาเป็นไปอย่างต่อเนื่อง 
 ๓.รายงานผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ให้หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องทราบและ 
             เผยแพร่ต่อสาธารณชน 



๖๐ 

 

 รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา                                          สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑  

   
 

 ขอให้ผู้ท่ีได้รับมอบหมายได้ปฏิบัติหน้าท่ีด้วยความต้ังใจและเต็มความสามารถ เพื่อให้เกิดผลดีต่อ
โรงเรียนและราชการสืบไป 

ท้ังนี้ ต้ังแต่ วันท่ี  ๓  เดือน  กรกฎาคม    พ.ศ. ๒๕๖๓ 
 ส่ัง ณ  วันท่ี  ๒  เดือน  กรกฎาคม    พ.ศ. ๒๕๖๓ 

 
ลงช่ือ................ ................ 
      ( นายวิรุณพงศ์  สมชม ) 

                                                                  ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดงกลาง 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



๖๑ 

 

 รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา                                          สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑  

   
 

 
คำส่ังโรงเรียนบ้านดงกลาง 

ท่ี ๘๑ / ๒๕๖๔ 
เรื่อง แต่งต้ังคณะกรรมการจัดทำรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ 

…………………………………………………………….. 
รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา เป็นการสรุปผลการจัดการศึกษาท่ีสะท้อนผลการ

พัฒนาการพฒันาคุณภาพของสถานศึกษา ซึ่งเป็นผลสำเร็จจากการบริหารจัดการศึกษาท่ีสอดคล้องกับ
มาตรฐานการศึกษาข้ันพื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพภายใน ด้านคุณภาพผู้เรียน กระบวนการบริหารและ
จัดการผู้บริหารสถานศึกษา และกระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ผลการวิเคราะห์
จุดเด่น จุดท่ีควรพัฒนา และระบุแนวทางการพฒันาสถานศึกษาในอนาคต โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำเสนอ
รายงานผลการจัดการศึกษาในรอบปีท่ีผ่านมา ให้ทราบผลผลิตและผลลัพธ์ที่เกิดข้ึน เพื่อให้สถานศึกษาได้ใช้
ประโยชน์ในการปรับปรุงแผนและระบบประเมินคุณภาพภายใน นำเสนอผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษาต่อ
หน่วยงานต้นสังกัดและสาธารณชนได้รับทราบพร้อมรองรับการประกนัคุณภาพภายนอกต่อไป 
  ดังนั้น เพื่อให้การจัดทำรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษาโรงเรียนบ้านดงกลาง 
ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ สำเร็จตามเวลาท่ีกำหนดในการนำเสนอผลการจัดการศึกษาของโรงเรียน จึงแต่งต้ัง
คณะกรรมการจัดทำรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา ดังรายนามต่อไปนี้ 

    ๑. นายวิรุณพงศ์  สมชม  ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียน    ประธานกรรมการ 
    ๒. นายโกเมน  ต้นโพธิ์    ตำแหน่ง ครู   กรรมการ 
    ๓. นางสำอางค์  ต้นโพธิ์    ตำแหน่ง ครู    กรรมการ 
    ๔. นางสาวจุฑามาศ  ทองผา   ตำแหน่ง ครู   กรรมการ 
    ๕. นายบดีดล  สาเสน      ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย   กรรมการ 
    ๖. นายสามารถ  ตันทัพไทย   ตำแหน่ง พนักงานราชการ กรรมการ 
    ๗. นางสาวอนงลักษณ์  ขวัญพรม ตำแหน่ง พนักงานราชการ กรรมการ 
    ๘. นางสาวอนุศรา  ช่างปรุง  ตำแหน่ง ธุรการโรงเรียน  กรรมการและเลขานุการ 

ท้ังนี้ ต้ังแต่ วันท่ี  ๕  เดือน  เมษายน   พ.ศ. ๒๕๖๔ 
 ส่ัง ณ  วันท่ี  ๒  เดือน  เมษายน   พ.ศ. ๒๕๖๔ 

 
ลงช่ือ 
      ( นายวิรุณพงศ์  สมชม ) 

                                                                  ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดงกลาง 
 
 
 
 



๖๒ 

 

 รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา                                          สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑  

   
 

ความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษา 
 การพัฒนาคุณภาพการศึกษาประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ สถานศึกษามีภาระหน้าท่ีจะต้องดำเนิน 
การตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ.  ๒๕๔๒  ท่ีกำหนดไว้ชัดเจนในมาตรา  ๔๘  ให้สถานศึกษา 
มีการจัดทำรายงานพัฒนาคุณภาพเสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัดเป็นประจำทุกปี   
 ดังนั้นโรงเรียนบ้านดงกลาง จึงได้ดำเนินการประชุมหารือคณะกรรมการสถานศึกษาและ 
คณะครู  ตลอดได้แนวปฏิบัติ  พร้อมท้ังได้ดำเนินการรวบรวมข้อมูล  ผลงาน  ซึ่งทางโรงเรียนได้ดำเนิน
กิจกรรม ตามสาระการเรียนรู้ ตลอดจนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนทุกช้ันในรอบปีการศึกษา   
การจัดทำรายงานประจำปีของสถานศึกษา  ประจำปีการศึกษา  ๒๕๖๓ คณะกรรมการสถานศึกษา 
ได้ให้ความเห็นชอบและผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว 

 

 
                          ( นายสมควร   ศรีประดู่ ) 

        ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน 

                               โรงเรียนบ้านดงกลาง 

                                                    วันท่ี    ๙    เดือน   เมษายน   พ.ศ. ๒๕๖๔ 

 
 


