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ค าน า 

 
  รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา เป็นการสรุปผลการจัดการศึกษาท่ีสะท้อนผลการ
พัฒนาการพัฒนาคุณภาพของสถานศึกษา ซึ่งเป็นผลส าเร็จจากการบริหารจัดการศึกษาที่สอดคล้องกับ
มาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เพ่ือการประกันคุณภาพภายในระดับการศึกษาปฐมวัย และระดับการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน (ตามกฏกระทรวงการประกันคุณภาพ พ.ศ.2561)  3  มาตรฐาน ได้แก่ คุณภาพผู้เรียน กระบวนการ
บริหารและจัดการผู้บริหารสถานศึกษา และกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ผลการ
วิเคราะห์จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา และระบุแนวทางการพัฒนาสถานศึกษาในอนาคต โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือ
น าเสนอรายงานผลการจัดการศึกษาในรอบปีที่ผ่านมาเพ่ือให้ทราบผลผลิตและผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นตามแผนและ
ตามระบบประกันคุณภาพของสถานศึกษา เพ่ือให้สถานศึกษาได้ใช้ประโยชน์ในการปรับปรุงแผนและระบบ
ประเมินคุณภาพภายในและน าเสนอผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษาต่อหน่วยงานต้นสังกัด และสาธารณชน
ได้รับทราบและรองรับการประกันคุณภาพภายนอกต่อไป 

  โรงเรียนบ้านป่าหม้อหนองคู ขอขอบคุณ คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ผู้ปกครอง 
ชุมชน คณะครู บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียนทุกคน ที่ให้ความร่วมมือ และช่วยกันพัฒนาคุณภาพการจัด
การศึกษาของโรงเรียนบ้านป่าหม้อหนองคู ให้บรรลุเป้าหมายตามที่ก าหนดไว้เป็นอย่างดี 

   
โรงเรียนบ้านป่าหม้อหนองคู 
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บทสรุปของผู้บริหาร 

สรุปผลการประเมินคุณภาพการจัดการศึกษาระดับปฐมวัยตามมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนบ้าน
ป่าหม้อหนองคู  อยู่ในระดับคุณภาพ ดี 

ซึ่งมาตรฐานที่ 1 คุณภาพของเด็ก มีผลการประเมินอยู่ในระดับดเีลิศ  
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ มีผลการประเมินอยู่ในระดับดี 
และมาตรฐานที่ 2 การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นส าคัญ มีผลการประเมินอยู่ในระดับด ี

  จุดเด่นที่พบ  
โรงเรียนบ้านป่าหม้อหนองคูจัดการเรียนการสอนระดับปฐมวัย  มีนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2-3 รวม 7 

คน ครูผู้สอน 1 คน จัดท ารายงานการประเมินคุณภาพของตนเอง (SAR) ปีการศึกษา 2563  เสนอต่อชุมชน 
ผู้ปกครอง เว็บไซต์ เช่น FACEBOOK LINE หน่วยงานต้นสังกัด และหน่วยงานอื่นๆ ผลการประเมินตนเองใน
ภาพรวม อยู่ในระดับ ดี มีผลการด าเนินงาน ดังต่อไปนี้ 
 เด็กมีพัฒนาการด้านร่างกายแข็งแรง มีสุขนิสัยที่ดี และดูแลความปลอดภัยของตนเองได้  เด็ก ระดับ
ปฐมวัย 7 คน  มีน้ าหนักส่วนสูงตามเกณฑ์ จ านวน 7 คน กิจกรรมหนูน้อยวัยใสใส่ใจสุขภาพ เป็นโครงการที่
ส่งเสริมพัฒนาการด้านร่างกาย ส่งผลให้เด็ก ร้อยละ 100 สุขภาพร่างกายแข็งแรง มีสุขนิสัยที่ดี  และดูแลความ
ปลอดภัยของตนเองได้ 
 คุณภาพเด็กด้านอารมณ์จิตใจ ควบคุมและแสดงออกทางอารมณ์ได้ โรงเรียนบ้านป่าหม้อหนองคูได้จัด
กิจกรรมที่ส่งเสริมให้เด็กๆได้สนุกสนาน มีความสุขในการเรียนรู้ จากโครงการส่งเสริมศักยภาพทักษะพ้ืนฐาน
ผู้เรียนระดับปฐมวัย กิจกรรมบูรณาการเรียนรู้แบบเล่น(Play And Learn)  ส่งผลให้นักเรียนระดับปฐมวัย
โรงเรียนบ้านป่าหม้อหนองคู ร้อยละ100 มีพัฒนาการทางด้านอารมณ์จิตใจ ควบคุมและแสดงออกทางอารมณ์
ได้เหมาะสมตามวัย 
 คุณภาพเด็กด้านสังคม ช่วยเหลือตนเอง และเป็นสมาชิกที่ดีของสังคม นักเรียนระดับปฐมวัยโรงเรียน
บ้านป่าหม้อหนองคูทุกคนช่วยเหลือตนเองในการท ากิจวัตรประจ าวัน มีวินัยในตนเอง  รู้จักการประหยัด
พอเพียง มีส่วนร่วมในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมทั้งในและนอกห้องเรียน มีมารยาททางวัฒนธรรมไทย เช่น 
การไหว้ การทักทาย จากโครงการส่งเสริมศักยภาพทักษะพ้ืนฐานผู้เรียนระดับปฐมวัย กิจกรรมอนุรักษ์
วัฒนธรรมไทย ส่งผลให้นักเรียนระดับปฐมวัยโรงเรียนบ้านป่าหม้อหนองคู ร้อยละ100 มีพัฒนาการด้านสังคม 
ช่วยเหลือตนเอง และเป็นสมาชิกท่ีดีของสังคมได้อย่างเหมาะสม 
 คุณภาพเด็กด้านสติปัญญา สื่อสารได้มีทักษะการคิดพ้ืนฐาน และแสวงหาความรู้ได้ นักเรียนระดับ
ปฐมวัยโรงเรียนบ้านป่าหม้อหนองคูทุกคน สนทนาโต้ตอบและเล่าเรื่องให้ผู้อ่ืนเข้าใจ ตั้งค าถามในสิ่งที่ตนเอง
สนใจหรือสงสัยและพยายามค้นหาค าตอบ อ่านนิทานและเล่าเรื่องที่ตนเองอ่านได้เหมาะสมกับวัย มี
ความสามารถในการคิดรวบยอด การคิดแก้ปัญหาและสามารถตัดสินใจเรื่องง่ายๆได้ จากโครงการส่งเสริม
ศักยภาพทักษะพ้ืนฐานผู้เรียนระดับปฐมวัย กิจกรรมเรียนรู้สู่โลกกว้าง ส่งผลให้นักเรียนระดับปฐมวัยโรงเรียน
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บ้านป่าหม้อหนองคู ร้อยละ99 มีพัฒนาการด้านสติปัญญา สื่อสารได้มีทักษะการคิดพ้ืนฐาน และแสวงหา
ความรู้ได้อย่างเหมาะสม 
 ด้านกระบวนการจัดการบริหารและการจัดการหลักสูตรโรงเรียนบ้านป่าหม้อหนองคูมีหลักสูตร
ปฐมวัยที่ยืดหยุ่นและสอดคล้องกับหลักสูตรสถานศึกษาเป็นรูปแบบการจัดประสบการณ์ท่ีก่อให้เกิดการเตรียม
ความพร้อม  เน้นการเรียนรู้ผ่านการเล่นและการลงมือปฏิบัติด้วยตนเอง  สอดคล้องกับวิถีชีวิตของครอบครัว  
ชุมชน  และท้องถิ่น จากโครงการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัย พุธศักราช2560 กิจกรรมกิจกรรม
บูรณาการปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่การเรียนการสอน ส่งผลให้โรงเรียนบ้านป่าหม้อหนองคู มีหลักสูตร
สถานศึกษาปฐมวัย พ.ศ.2560  
 ด้านการจัดครูให้เพียงพอต่อชั้นเรียนโรงเรียนบ้านป่าหม้อหนองคูได้มีการจัดครูที่เหมาะสมกับการจัด
ประสบการณ์การเรียนรู้ คือคุณครูผ่านการอบรมทางด้านการดูแลเด็กปฐมวัย โรงเรียนบ้านป่าหม้อหนองคูได้
ส่งบุคคลากรเข้ารับการอบรมเพ่ือพัฒนาศักยภาพอย่างต่อเนื่อง มีครูเพียงพอต่อชั้นเรียน 
  ด้านส่งเสริมให้ครูมีความเชี่ยวชาญด้านการจัดประสบการณ์โรงเรียนบ้านป่าหม้อหนองคูได้มีการ
พัฒนาคุณภาพครูด้านการศึกษาปฐมวัยอย่างต่อเนื่อง  มีความรู้ความสามารถในการวิเคราะห์และออกแบบ
หลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัย  มีทักษะในการจัดประสบการณ์และการประเมินพัฒนาการเด็กเป็นรายบุคคล  มี
ประสบการณ์ในการออกแบบการจัดกิจกรรม  ทักษะการสังเกต และการปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับเด็กและผู้ปกครอง 
จากโครงการพัฒนาบุคคลากร กิจกรรมPLC กิจกรรมการประชุมสัมมนา กิจกรรมอบรมคูปองครู และกิจกรรม
ประชุมเชิงปฏิบัติการ ส่งผลให้ครูโรงเรียนบ้านป่าหม้อหนองคูมีความเชี่ยวชาญด้านการจัดประสบการณ์ จั ด
สภาพแวดล้อมและสื่อเพ่ือการเรียนรู้ อย่างปลอดภัย และพอเพียง โรงเรียนบ้านป่าหม้อหนองคูมีการจัด
สภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกห้องเรียน  ที่ค านึงถึงความปลอดภัยของผู้เรียน  ส่งเสริมให้เกิดการ
เรียนรู้ทั้งแบบรายบุคคลและรายกลุ่ม  มีมุมประสบการณ์และสื่อการเรียนรู้ที่หลากหลายที่ได้จากธรรมชาติ
หรือสื่อในชุมชน  มุ่งเน้นให้เกิดการเรียนรู้แบบเรียนปนเล่นมีความสุขในการเรียนรู้  มีสื่อเทคโนโลยีใช้ในการ
สืบเสาะหาความรู้  จากโครงการส่งเสริมให้สถานศึกษาเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้  กิจกรรมปรับปรุง
สภาพแวดล้อมพัฒนาแหล่งเรียนรู้  ส่งผลให้โรงเรียนบ้านป่าหม้อหนองคูมีการจัดสภาพแวดล้อมและสื่อเพ่ือ
การเรียนรู้ อย่างปลอดภัย และพอเพียง 
 การให้บริการสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนรู้เพ่ือสนับสนุนการจัดประสบการณ์ โรงเรียน
บ้านป่าหม้อหนองคู มีการจัดสิ่งอ านวยความสะดวก ให้บริการด้านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ อุปกรณ์เพ่ือ
สนับสนุนการจัดประสบการณ์เพ่ือพัฒนาครูอย่างเพียงพอและทั่วถึง จากโครงการส่งเสริมให้สถานศึกษาเป็น
สังคมแห่งการเรียนรู้  กิจกรรมจัดหาสื่อการเรียนการสอน  ส่งผลให้โรงเรียนบ้านป่าหม้อหนองคูมีการ
ให้บริการสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนรู้เพ่ือสนับสนุนการจัดประสบการณ์ 

มีระบบบริหารคุณภาพที่เปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วม โรงเรียนมีการก าหนดมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษาที่สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาปฐมวัย  และอัตลักษณ์ที่สถานศึกษาก าหนด  ได้
มีการจัดท าแผนการจัดประสบการณ์ที่สอดคล้องกับมาตรฐานตามหลั กสูตรการศึกษาปฐมวัย  มีการ
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ประเมินผลตรวจสอบคุณภาพภายในสถานศึกษา  ติดตามผลการด าเนินงานและจัดท ารายงานผลการประเมิน
ตนเองประจ าปี  มีการน าผลการประเมินไปปรับปรุงพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา  โดยทุกฝ่ายมีส่วนร่วม พร้อม
ทั้งรายงานผลการประเมินตนเองให้หน่วยงานต้นสังกัดอย่างต่อ เนื่อง จากโครงการส่งเสริมระบบประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษา ส่งผลให้โรงเรียนบ้านป่าหม้อหนองคูมีระบบบริหารคุณภาพที่เปิดโอกาสให้
ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วม 

ด้านการจัดการจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นส าคัญ มีจัดประสบการณ์ที่ส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการ
ทุกด้านอย่างสมดุลเต็มศักยภาพ จัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่ครอบคลุมพัฒนาการในทุกๆด้านให้เหมาะสมกับ
วัย 

ด้านร่างกาย พัฒนาการเคลื่อนไหวทางร่างกาย เด็กเคลื่อนไหวอย่างเหมาะสมตามจินตนาการเพ่ือให้
ร่างกายทุกส่วนทั้งกล้ามเนื้อมัดใหญ่มัดเล็กให้ท างานอย่างมีประสิทธิภาพ 

ด้านอารมณ์ จิตใจ เด็กมีพัฒนาการด้านอารมณ์ความรู้สึกได้อย่างเหมาะสม  รู้จักยับยั้งชั่งใจ รู้จักการ
รอคอย กล้าแสดงออก ช่วยเหลือแบ่งปันมีความรับผิดชอบ 

ด้านสังคม   เด็กช่วยเหลือตัวเองในการปฏิบัติกิจวัตรประจ าวันได้  มีวินัยในตนเอง เล่นร่วมกับผู้อ่ืนได้ 
มีสัมมาคารวะต่อผู้ใหญ่ 

ด้านสติปัญญา   มีความคิดร่วมยอด รู้จักการแก้ปัญหา สื่อสารและมีทักษะความคิดพ้ืนฐานแสวงหา
ความรู้ได้อย่างเหมาะสมตามวัย  จากโครงการส่งเสริมศักยภาพทักษะพ้ืนฐานผู้เรียนระดับปฐมวัย กิจกรรม
เปิดบ้านอนุบาล  ส่งผลให้โรงเรียนบ้านป่าหม้อหนองคูได้มีการจัดประสบการณ์ที่ส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการทุก
ด้านอย่างสมดุลเต็มศักยภาพ  

การสร้างโอกาสให้เด็กได้ประสบการณ์ตรง  เล่น  และปฏิบัติอย่างมีความสุข  โรงเรียนบ้านป่าหม้อ
หนองคูได้จัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่ส่งเสริมให้เด็กได้ประสบการณ์โดยตรง จากการเรียนผ่านการเล่น โดย
ลงมือปฏิบัติจริงด้วยตนเองและการเรียนรู้รายกลุ่ม  เพ่ือก่อให้เกิดความมีน้ าใจ  ความสามัคคี  การแบ่งปัน  
และการรอคอย  เพ่ือส่งผลให้เด็กเกิดการเรียนรู้ได้อย่างมีความสุข จากโครงการส่งเสริมศักยภาพทักษะ
พ้ืนฐานผู้เรียนระดับปฐมวัย กิจกรรมเรียนรู้สู่โลกกว้าง  ส่งผลให้โรงเรียนบ้านป่าหม้อหนองคูได้มีการจัด
ประสบการณ์ท่ีสร้างโอกาสให้เด็กได้ประสบการณ์ตรง  เล่น  และปฏิบัติอย่างมีความสุข   

จัดบรรยากาศที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับวัย  โรงเรียนบ้านป่าหม้อหนองคู
ได้จัดบรรยากาศในชั้นเรียนที่ส่งเสริมความสนใจให้แก่ผู้เรียน  ชั้นเรียนมีบรรยากาศเต็มไปด้วยความอบอุ่น  
ความเห็นอกเห็นใจ   มีความเอ้ือเผื่อเผื่อแต่ต่อกันและกัน  ซึ่งเป็นแรงจูงใจภายนอกที่กระตุ้นให้ผู้เรียนรักการ
อยู่ร่วมกันในชั้นเรียน  และปลูกฝังคุณธรรม  จริยธรรม ให้แก่เด็กนักเรียน นอกจากนี้โรงเรียนบ้านป่าหม้อ
หนองคูมีห้องเรียนที่มีบรรยากาศ  แจ่มใส  กว้างขวางพอเหมาะ   มีมุมส่งเสริมประสบการณ์การเรียนรู้  มีการ
ตกแต่งห้องเรียนให้สดใส  และมีสื่อการเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการจัดประสบการณ์การเรียนการสอน จากโครงการ
ส่งเสริมศักยภาพทักษะพ้ืนฐานผู้เรียนระดับปฐมวัย กิจกรรมเปิดบ้านอนุบาล  ส่งผลให้โรงเรียนบ้านป่าหม้อ
หนองคูได้มีการจัดบรรยากาศที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับวัย   
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ด้านการประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริง  และน าผลการประเมินพัฒนาการเด็กไปปรับปรุงการ
จัดประสบการณ์และพัฒนาเด็ก  โรงเรียนบ้านป่าหม้อหนองคูมีกระบวนการ  การประเมินพัฒนาการของเด็ก
ปฐมวัย จากการจัดประสบการณ์การเรียนรู้  และการจัดกิจวัตรประจ าวัน   ด้วยเครื่องมือและวิธีการที่
หลากหลาย เช่น การสังเกต  การสอบถาม  การส ารวจ  และการวิเคราะห์ผลพัฒนาการของเด็ก  โดยให้
ผู้ปกครองมีส่วนร่วม  เพ่ือได้น าผลการประเมินไปพัฒนาศักยภาพของเด็กและพัฒนาการจัดประสบการณ์การ
เรียนรู้ในชั้นเรียน จากโครงการส่งเสริมศักยภาพทักษะพ้ืนฐานผู้เรียนระดับปฐมวัย กิจกรรมเปิดบ้านอนุบาล
และกิจกรรมแข่งขันทักษะทางวิชาการ  ส่งผลให้โรงเรียนบ้านป่าหม้อหนองคูได้มีการประเมินพัฒนาการเด็ก
ตามสภาพจริง  และน าผลการประเมินพัฒนาการเด็กไปปรับปรุงการจัดประสบการณ์และพัฒนาเด็ก  
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บทสรุปของผู้บริหาร 

สรุปผลการประเมินคุณภาพการจัดการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานตามมาตรฐานการศึกษาของ
โรงเรียนบ้านป่าหม้อหนองคู อยู่ในระดับคุณภาพดี 

ซึ่งมาตรฐานที่ 1 คุณภาพของเด็ก มีผลการประเมินอยู่ในระดับด ี  
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ มีผลการประเมินอยู่ในระดับดี 

          และมาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ มีผลการประเมินอยู่ใน 
                            ระดับ ดี 
  จุดเด่นที่พบ  

ด้านคุณภาพของผู้เรียน ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการ ผู้เรียนอ่านออกเขียนได้เป็นส่วนมากแต่ยังมีบางส่วนที่
ต้องพัฒนาเป็นรายบุคคล ซึ่งมีไม่ถึงร้อยละ 5 ของโรงเรียนและเป็นเด็กที่ต้องดูแลอย่างใกล้ชิด  ส่วนผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา และผลการทดสอบระดับชาติหรือผลการทดสอบอ่ืนๆ พบว่ามี
ความก้าวหน้าพัฒนาการดีขึ้นกว่าปีการศึกษาที่ผ่านมาอย่างมีนัยส าคัญแต่ทว่ายังไม่บรรลุตามเกณฑ์ที่
สถานศึกษาตั้งเป้าหมายไว้ตามที่ควร ทั้งนี้สถานศึกษาพยายามส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความสามารถในการคิด
วิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ ด้วยกิจกรรม โครงการด้านวิชาการต่างๆ ตามแผนปฏิบัติการประจ าปี อย่าง
สุดก าลังของทรัพยากรบุคคลที่มีอย่างเต็มที ่
 ด้านกระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา พบว่า ผู้บริหารสถานศึกษาเป็นผู้มี
วิสัยทัศน์และมีภาวะผู้น า น าหลักการบริหาร เพ่ือรวมพลังสามัคคีของบุคลากรในโรงเรียน ทั้งการเสริมแรง 
กระบวนการนิเทศ ก ากับ ติดตาม การใช้หลักการมีส่วนร่วมและอาศัยชุมชนเป็นแหล่งเรียนรู้และอนุเคราะห์
เกื้อกูลกัน สร้างสัมพันธภาพที่ดีแบบเอกลักษณ์ชุมชนคนไทยที่อาศัย ช่วยเหลือกันและกัน  มีการแต่งตั้งบุคคล
ที่มีความเหมาะสมหรือท างานที่มอบหมายให้บรรลุวัตถุประสงค์ในฝ่ายต่างๆได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
 ด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ พบว่าครูมีความรู้ ความเข้าใจ ใน
กระบวนการจัดการเรียนการสอนตามมาตรฐานและตัวชี้วัดของหลักสูตรสถานศึกษา ใช้นวัตกรรม สื่อการ
เรียนรู้ที่เหมาะสมตามวัยและให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมและอยากเรียนรู้ตามแผนการจัดการเรียนรู้และหน่วยการ
เรียนรู้ที่คุณครูได้ออกแบบร่วมกันผ่านกระบวนการPLC  โดยคุณครูได้มีวิธีการสอนที่หลายหลายรูปแบบ 
หลากหลายวิธีวัดและประเมินผล ทั้งแบบสังเกต การเปิดประเด็นแบบเสรี การลงมือปฏิบัติจริง  วัดผลและ
ประเมินผลตามสภาพจริง การใช้แหล่งเรียนรู้จากภายในและภายนอกสถานศึกษา  
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ส่วนที่ 1 
ข้อมูลพื้นฐานของสถานศึกษา 

 
1.ข้อมูลทั่วไป 
 1.1  โรงเรียนบ้านป่าหม้อหนองคู – โรงเรียนบ้านแก่นประดู่(เรียนรวม) 
   ที่ตั้ง   บ้านป่าหม้อ หมู่ที ่ 6  ต าบลพระยืน 
                    อ าเภอพระยืน   จังหวัดขอนแก่น  รหัสไปรษณีย์ 403023  
               โทรศัพท์ 043-266614 e-mail kroopanuwat@gmail.com   

 Website : pmnk.kkzone1.go.th 
- พ้ืนที่ทั้งหมด 86 ไร่ 0 งาน 11 ตารางวา 

 - สภาพของชุมชน ลักษณะชุมชนรอบบริเวณโรงเรียนเป็นครอบครัวรวม และ ครอบครัว
เดี่ยวปะปนกัน  ส่วนใหญ่มีฐานะยากจน ไม่มีแหล่งอบายมุข  จ านวนประชากรประมาณ  400  คน 
อาชีพส าคัญในชุมชน ได้แก่ รับจ้างในโรงงาน อุตสาหกรรมทางการเกษตร เช่น ท านา ท าไร่ เลี้ยงไก่
ไข่ และ งานหัตกรรม  ประชากรส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ  ประเพณี/ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นที่เป็น
ที่รู้จักทั่วไป คือ ประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา  ประเพณีลอยกระทง   ประเพณีวันสงกรานต์  เป็นต้น 
ปัจจัยด้านสังคมและวัฒนธรรม ครอบครัวของนักเรียนส่วนใหญ่ยากจนประกอบอาชีพรับจ้างและ
เกษตรกรรมจึงส่งผลให้มีการเคลื่อนย้ายแรงงานไปประกอบอาชีพในเมือง ท าให้มีปัญหาการหย่าร้าง
สูง  การท างานต่างถิ่น ของพ่อและแม่  ท าให้นักเรียนอยู่กับญาติเท่านั้น 

- โครงสร้างหลักสูตรระดับการศึกษาปฐมวัยโรงเรียนบ้านป่าหม้อหนองคู 
โครงสร้างเวลาในการจัดประสบการณ์ให้กับเด็ก  2-3  ปีการศึกษา 2563 โดยประมาณ  ทั้งนี้  

ขึ้นอยู่กับอายุของเด็กที่เริ่มเข้าสถานศึกษา  โดยโรงเรียนบ้านป่าหม้อหนองคู จัดประสบการณ์ให้กับ
เด็กอายุตั้งแต่  4 – 6 ปี  โดยเริ่มที่ชั้นอนุบาลปีที่ 2 -3  โดยมีเวลาเรียนไม่น้อยกว่า 180  วันต่อปี
การศึกษา  แบ่งออกเป็น  2  ภาคเรียนต่อ 1 ปีการศึกษา  ในแต่ละวันมีการจัดประสบการณ์ไม่น้อย
กว่า  5  ชั่วโมง  โดยตารางการจัดประสบการณ์ มีดังนี้ 

ตารางกิจกรรมประจ าวัน  ชั้นอนุบาลปีที่ 2-3 โรงเรียนบ้านป่าหม้อหนองคู 
กิจกรรม เวลา หมายเหตุ 

กิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะ 15  นาที  
กิจกรรมสร้างสรรค์ 30  นาที  
กิจกรรมเสรี   15  นาที  
กิจกรรมเสริมประสบการณ์ 30  นาที  
กิจกรรมกลางแจ้ง 20  นาที  
เกมการศึกษา 15  นาที  
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- โครงสร้างหลักสูตรระดับประถมศึกษาโรงเรียนบ้านป่าหม้อหนองคู 
 

รายวิชา / กิจกรรม 
เวลาเรียน 

ระดับประถมศึกษา 

ป.1 ป.2 ป.3 ป.4 ป.5 ป.6 

กลุ่มสาระการเรียนรู้  

ภาษาไทย 200 200 200 160 160 160 

คณิตศาสตร์ 200 200 200 160 160 160 

วิทยาศาสตร์ 40 40 40 80 80 80 

สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 40 40 40 80 80 80 

ประวัติศาสตร์ 40 40 40 40 40 40 

สุขศึกษาและพลศึกษา 40 40 40 80 80 80 

ศิลปะ 40 40 40 80 80 80 

การงานอาชีพและเทคโนโลยี 40 40 40 80 80 80 

ภาษาต่างประเทศ 200 200 200 80 80 80 

รวมเวลาเรียน (พื้นฐาน) 840 840 840 840 840 840 

รายวิชาเพิ่มเติม  

หน้าที่พลเมือง 40 40 40 40 40 40 

รวมเวลาเรียน  (เพิ่มเติม) 40 40 40 40 40 40 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  

กิจกรรมแนะแนว 40 40 40 40 40 40 

กิจกรรมนักเรียน 
-  กิจกรรมลูกเสือ – เนตรนารี 
-  กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ 

40 
(10) 

40 
 (10) 

40 
 (10) 

40 
 (10) 

40 
 (10) 

40 
 (10) 

- ชุมนุม 40 40 40 40 40 40 

รวมเวลากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 120 120 120 120 120 120 

รวมเวลาเรียนทั้งหมด 1,000 ชั่วโมง / ปี 1,000  ชั่วโมง / ปี 
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  โครงสร้างการบริหารสถานศึกษา 

แผนภูมิการบริหารจัดการศึกษาโรงเรียนบ้านป่าหม้อหนองคู 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

นายภานุวัฒน์ สิงห์หาญ 
ผู้อ านวยการโรงเรียน คณะกรรมการที่ปรึกษา 

กลุ่มบริหารงานวิชาการ 

คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 

กลุ่มบริหารงบประมาณ
งบประมาณ 

กลุ่มบริหารงานบุคคล กลุ่มบริหารงานทั่วไป 

หัวหน้ากลุ่มงาน 
นางสุลักษณ์ มุสิกโปดก 

หัวหน้ากลุ่มงาน 
นางสาวสมพร ทองสวย 

หัวหน้ากลุ่มงาน 
นางศิริลักษณ์ นาคสุข 

 

หัวหน้ากลุ่มงาน 
นายสุรนันท์ ทัพซ้าย 

ครูประจ าชั้น 

ชั้นอนุบาลปีที่ 2 

นางเบญจา บุญวีรพันธุ์ 

ชั้นอนุบาลปีที่ 3 

นางเบญจา บุญวีรพันธุ์ 
 

ชั้นประถมศึกษาปีที่๑ 

นางสุลักษณ์ มุสิกโปดก 

 

ชั้นประถมศึกษาปีที่๒ 

น.ส.จริยาภรณ์ ภูนบทอง 

ชั้นประถมศึกษาปีที่๓ 

นางศิริลักษณ์ นาคสุข 

ชั้นประถมศึกษาปีที่๔ 

นางสาวสมพร ทองสวย 
 

ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ 

นายสุรนันท์ ทัพซ้าย 

ชั้นประถมศึกษาปีที่๕ 

นายพรศักด์ิ โคตรทัศน์ 

นายสมควร วงศ์ค าคูณ 

นักการภารโรง 

นางสาวพิฐชญาณ์ ค างาม 

พนักงานราชการ 

นางสาวมิรันตี มหาโยธา 
ครูธุรการ 
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1.2  ชื่อผู้อ านวยการโรงเรียน  นายภานุวัฒน์  สิงห์หาญ   อายุ    39   ป ี
         โทรศัพท ์ 098-1649571 
1.3  วิสัยทัศน์ (VISION) 

“โรงเรียนบ้านป่าหม้อหนองคู  มุ่งม่ันที่จะพัฒนานักเรียนให้เป็นผู้มีความรู้ คู่คุณธรรม 
นักเรียนและครูเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ ชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา ประยุกต์ใช้ภูมิปัญญา
ท้องถิ่น รักษ์ป่า รักการออม น้อมน าการด าเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง”   
1.4 อัตลักษณ์ของผู้เรียน 

    “ออมเป็นนิจ  ชีวิตไม่ขัดสน” 
 1.5 เอกลักษณ์ของโรงเรียน 
    “โรงเรียนรักษ์ป่า ” 
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1.6 ข้อมูลนักเรียน ประจ าปีการศึกษา 2563 (10 พฤศจิกายน 2563)  

- จ านวนนักเรียนโรงเรียนบ้านป่าหม้อหนองคู ปีการศึกษา 2563 มีโรงเรียนบ้านแก่น
ประดู่มาเรียนรวม  แยกเป็นนักเรียนโรงเรียนบ้านป่าหม้อหนองคู 87 คน นักเรียน
โรงเรียนบ้านแก่นประดู่ 19 คน  รวมนักเรียนทั้งหมด  106  คน      

 

ชั้น 
จ านวน 
วันที่

จัดการ
เรียนการ

สอน 

  รายการ  

หมายเหตุ จ านวน
นักเรียน
บ้านป่า

หม้อหนอง
คู (คน) 

จ านวน
นักเรียน
บ้านแก่น

ประดู ่(คน) 

จ านวน
นักเรียนบ้าน
แก่นประดู่ 

(คน) 

จ านวน
ห้องเรียน 

(ห้อง) 

จ านวนครู 

ระดับปฐมวัย (189)    ครูไม่ครบชั้น 
อนุบาล 1  - - - - 1 สอนรวมชั้น  

อนุบาล 2-3  อนุบาล 2  - - - - 
อนุบาล 3  7 1 8 1 

รวม  7 1 8 1 1 (ครู 1 : เด็ก 7) 

ระดับประถมศึกษา (189)    ครูครบชั้น 
ประถมศึกษาปีที่ 1  10 2 12 1 1  
ประถมศึกษาปีที่ 2  16 - 16 1 1  
ประถมศึกษาปีที่ 3  16 4 20 1 1  
ประถมศึกษาปีที่ 4  6 3 9 1 1  
ประถมศึกษาปีที่ 5  15 4 19 1 1  
ประถมศึกษาปีที่ 6  17 6 23 1 1  

รวม  80 18 98 6 6 (ครู 1 : เด็ก 
14) 

รวมทั้งสิ้น  87 19 106 7 7  
-  
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1.6.2  จ านวนห้อง 
 

ที ่ ประเภทห้อง จ านวน หมายเหตุ 
1 ห้องเรียนปฐมวัย 1  
2 ห้องเรียนประถมศึกษา 6  
3 ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 2  
4 ห้องพยาบาล 1  
5 ห้องสมุด 1  
6 ห้องประชุม 1  
7 ห้องผู้อ านวยการ 2  

 
1.6.3  จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษา 
  

ที ่ ระดับการศึกษา 
จ านวน
นักเรียน 

(คน) 

จ านวนผู้ส าเร็จ
การศึกษา  

(คน) 

คิดเป็นร้อยละ 
 

หมายเหตุ 

1 ปฐมวัย (อนุบาล 3)  8 8 100  
2 ประถมศึกษา (ประถมศึกษาปีที่ 6) 23 23 100  
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1.7 ข้อมูลอ่ืนๆ 

1.7.1 ข้อมูลสถานที่ 

- อาคารเรียน  3 หลัง  แบ่งเป็น  8 ห้องเรียน  3 ห้องประกอบ (ห้องฝ่ายบริหาร/
ธุรการ/อ่ืนๆ) 

- อาคารประกอบ/อาคารอเนกประสงค์ 1 หลัง 

- สนามฟุตบอล 1 สนาม สนามวอลเลย์บอล 1 สนาม สนามตะกร้อ 1 สนาม  

- สวนป่า เรือนเพาะช า โรงจอดรถ ห้องส้วม  บ้านพักครู 
1.7.2  ทรัพยากรที่จ าเป็น 

- คอมพิวเตอร์  มีทั้งหมด 20  เครื่อง  เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตได้จ านวน..20...เครื่อง 

 ใช้เพ่ือการบริหารจัดการ 13  เครื่อง 

 ใช้เพ่ือการเรียนการสอน  7  เครื่อง 
- ห้องปฏิบัติการ 

 มีห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 1 ห้อง  สภาพการใช้งาน พอใช้ 

 มีห้องสมุด 1  ห้อง  สภาพการใช้งาน   ดี 

 มีห้องพยาบาล 1  ห้อง  สภาพการใช้งาน   ดี 
 

- แหล่งเรียนรู้ 
ที ่ แหล่งเรียนรู้/ ภูมิปัญญาท้องถิ่น จ านวนครั้งที่ใช้ 

(ปี 2563) 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 

วัดบ้านป่าหม้อ 
ร้านค้าในชุมชน 
โรงเลี้ยงไก่ในชุมชน 
วัดบ้านหนองคู 
สวนป่าและบริเวณโรงเรียน 
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพบ้านป่าหม้อ 
เทศบาลพระยืนมิ่งมงคล 
ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ชุมชนบ้านป่าหม้อ 
ป่าไผ่โรงเรียน 
โรงสีข้าวพ่อบุญตา 
เรือนเพาะช าโรงเรียน 

6 
12 
8 
6 
34 
10 
4 
30 
32 
6 
28 
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12 
13 
14 
15 

สระหนองก่าม 
ร้านซ่อมรถในชุมชน 
ย้อมไหมมัดหมี่ยายบัว ยายสอน 
ไร่นานสวนผสมของคุณครูเสน่ห์ 

10 
8 
10 
18 

 
 

1.7.4 ผลการจัดการศึกษา ปีการศึกษา 2563 
 ผลการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  

มาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย 

3.1.1 พัฒนาการด้านร่างกาย ประกอบด้วย 2 มาตรฐานคือ 

มาตรฐานที่ 1 ร่างกายเจริญเติบโตตามวัยและมีสุขนิสัยท่ีดี 

ตัวบ่งชี้ สภาพที่พึงประสงค์ ระดับคุณภาพ 

    3 2 1 

1.1 น้ าหนักและส่วนสูง   ตาม
เกณฑ์ 

1.1.1 น้ าหนักและส่วนสูงตามเกณฑ์ของกรมอนามัย 

      

1.2 มีสุขภาพอนามัยสุขนิสัยที่ดี 1.2.1 รับประทานอาหารที่มีประโยชน์ได้หลายชนิดและ
ดื่มน้ าที่สะอาดด้วยตนเอง       

  

1.2.2 ล้างมือก่อนรับประทานอาหารและหลังจากใช้
ห้องน้ าห้องส้วมด้วยตนเอง       

  1.2.3 นอนพักผ่อนเป็นเวลา       

  1.2.4 ออกก าลังกาย       

1.3  รักษาความปลอดภัยของ
ตนเองและผู้อ่ืน 1.3.1 เล่นและท ากิจกรรมอย่างปลอดภัยด้วยตนเอง       
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มาตรฐานที่ 2 กล้ามเนื้อใหญ่และกล้ามเนื้อเล็กแข็งแรงใช้ได้อย่างคล่องแคล่วและ
ประสานสัมพันธ์กัน 

ตัวบ่งชี้ สภาพที่พึงประสงค์ ระดับคุณภาพ 

    3 2 1 

2.1 เคลื่อนไหวร่างกายอย่าง
คล่องแคล่วประสานสัมพันธ์
และทรงตัวได้ 

2.1.1 เดินต่อเท้าไปข้างหน้าเป็นเส้นตรงได้โดยไม่ต้อง
กางแขน 

      

  

2.1.2 กระโดดขาเดียวไปข้างหน้าได้อย่างต่อเนื่องโดยไม่
เสียการทรงตัว       

  2.1.3 วิ่งหลบหลีกสิ่งกีดขวางได้อย่างคล่องแคล่ว       

  2.1.4 รับลูกบอที่กระดอนขึ้นจากพ้ืนได้       

2.2 ใช้มือ-ตาประสานสัมพันธ์
กัน 

2.2.1 ใช้กรรไกรตัดกระดาษตามแนวเส้นโค้งได้ 
      

  2.2.2 เขียนรูปสามเหลี่ยมตามแบบได้อย่างมีมุมชัดเจน      

  2.2.3 รอ้ยวัสดุที่มีรูขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.25 ซม.ได้       

     

 

3.1.2 พัฒนาการด้านอารมณ์ จิตใจ ประกอบด้วย 3 มาตรฐานคือ 

มาตรฐานที่ 3  มีสุขภาพจิตดีและมีความสุข 

     

ตัวบ่งชี้ สภาพที่พึงประสงค์ ระดับคุณภาพ 

    3 2 1 

3.1 แสดงออกทางอารมณ์ได้อย่าง
เหมาะสม 

3.1.1 แสดงอารมณ์ ความรู้สึกได้สอดคล้องกับ
สถานการณ์อย่างเหมาะสม       

3.2 มีความรู้ที่ดีต่อตนเองและผู้อ่ืน 

3.2.1 กล้าพูดกล้าแสดงออกอย่างเหมาะสมตาม
สถานการณ์       

3.2.2 แสดงความพอใจในผลงานและความสามารถ
ของตนเองและผู้อื่น       
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มาตรฐานที่ 4 ชื่นชมและแสดงออกทางศิลปะ ดนตรี และการเคลื่อนไหว    

ตัวบ่งชี้ สภาพที่พึงประสงค์ ระดับคุณภาพ 

    3 2 1 

4.1 สนใจ มีความสุขและแสดงออก 
ผ่านงานศิลปะ ดนตรีและการ
เคลื่อนไหว 

4.1.1 สนใจ มีความสุข และแสดงออกผ่านงาน
ศิลปะ 

      

  

4.1.2 สนใจ มีความสุข และแสดงออกผ่าน
เสียงเพลงและดนตรี       

  

4.1.3 สนใจ มีความสุข แสดงท่าทาง/เคลื่อนไหว
ประกอบเพลง จังหวะ และดนตรี       

     
 
 

มาตรฐานที่ 5 มีคุณธรรม จริยธรรม และมีจิตใจที่ดีงาม    

ตัวบ่งชี้ สภาพที่พึงประสงค์ ระดับคุณภาพ 

    3 2 1 

5.1 ซื่อสัตย์สุจริต 
5.1.1 ขออนุญาตหรือรอคอยเมื่อต้องการสิ่งของ
ผู้อื่นด้วยตนเอง       

5.2 มีความเมตตากรุณา มีน้ าใจและ
ช่วยเหลือแบ่งปัน 

5.2.1 แสดงความรักเพ่ือนและมีเมตตาสัตว์เลี้ยง 
      

  5.2.2 ช่วยเหลือและแบ่งปันผู้อ่ืนได้ด้วยตนเอง       

5.3 มีความเห็นอกเห็นใจคนอ่ืน 
5.3.1 แสดงสีหน้าและท่าทางรับรู้ความรู้สึกผู้อื่น
อย่างสอดคล้องกับสถานการณ์       

5.4 มีความรับผิดชอบ 
5.4.1 ท างานที่ได้รับมอบหมายจนส าเร็จด้วย
ตนเอง       
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3.1.3 พัฒนาการด้านสังคม ประกอบด้วย 3 มาตรฐานคือ 

มาตรฐานที่ 6 มีทักษะชีวิตและปฏิบัติตนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

    

ตัวบ่งชี้ สภาพที่พึงประสงค์ ระดับคณุภาพ 

    3 2 1 

6.1 ช่วยเหลือตนเองใน
การปฏิบัติกิจวัตร
ประจ าวัน 

6.1.1 แต่งตัวด้วยตนเองได้อย่างคล่องแคล่ว 

      

  6.1.2 รับประทานอาหารด้วยตนเองอย่างถูกวิธี       

  6.1.3 ใช้และท าความสะอาดห้องน้ าห้องส้วมด้วยตนเอง       

6.2 มีวินัยในตนเอง 6.2.1 เก็บของเล่นของใช้เข้าที่อย่างเรียบร้อยด้วยตนเอง       

6.3 ประหยัดและ
พอเพียง 

6.3.1 ใช้สิ่งของเครื่องใช้อย่างประหยัดและพอเพียงด้วย
ตนเอง       

 
 
 
มาตรฐานที่ 7 รักธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม วัฒนธรรม และความเป็นไทย    

ตัวบ่งชี้ สภาพที่พึงประสงค์ ระดับคุณภาพ 

    3 2 1 

7.1 ดูแลรักษา
ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

7.1.1 มีส่วนร่วมดูแลรักษาธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมด้วย
ตนเอง 

      

  7.1.2 ทิ้งขยะได้ถูกท่ี       

7.2 มีมารยาทตาม
วัฒนธรรมไทย และรัก
ความเป็นไทย 

7.2.1 ปฏิบัตตินตามมารยาทไทยได้ตามกาลเทศะ 
      

  7.2.2 กล่าวค าขอบคณุและขอโทษด้วยตนเอง       

  
7.2.3 ยืนตรงและร่วมร้องเพลงชาติไทยและเพลงสรรเสริญพระ
บารม ี       
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มาตรฐานที่ 8 อยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุขและปฏิบัติตนเป็นสมาชิกที่ดีของสังคมในระบอบ
ประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

 

ตัวบ่งชี้ สภาพที่พึงประสงค์ 
ระดับ

คุณภาพ 

    3 2 1 

8.1 ยอมรับความเหมือนและ
ความแตกต่างระหว่างบุคคล 

8.1.1 เล่นและท ากิจกรรมร่วมกับเด็กที่แตกต่างไปจากตน 
      

8.2 มีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกบัผู้อื่น 8.2.1 เล่นหรือท างานร่วมมือกับเพื่อนอย่างมีเป้าหมาย       

  
8.2.2 ยิ้ม ทักทายหรือพูดคุยกับผู้ใหญ่และบุคคลที่คุ้นเคยได้
เหมาะสมกับสถานการณ ์       

8.3 ปฏิบัติตนเบื้องต้นในการเป็น
สมาชกิที่ดีของสังคม 

8.3.1 มีส่วนร่วมในการสร้างข้อตกลงและปฏิบัติตามข้อตกลง
ด้วยตนเอง       

  
8.3.2 ปฏิบัตตินเป็นผู้น าและผู้ตามไดเ้หมาะสมกับ
สถานการณ ์       

  
8.3.3 ประนีประนอมแกไ้ขปัญหาโดยปราศจากการใช้ความ
รุนแรงด้วยตนเอง       

 

3.1.4 พัฒนาการด้านสติปัญญา ประกอบด้วย 4 มาตรฐานคือ 
มาตรฐานที่ 9  ใช้ภาษาสื่อสารได้เหมาะสมกับวัย 

     

ตัวบ่งชี้ สภาพที่พึงประสงค์ ระดับคุณภาพ 

    3 2 1 

9.1 สนทนาโต้ตอบและเล่าเรื่องให้
ผู้อ่ืนเข้าใจ 

9.1.1 ฟังผู้อื่นพูดจนจบและสนทนาโต้ตอบอย่าง
ต่อเนื่องเชื่อมโยงกับเรื่องที่ฟัง       

  9.1.2 เล่าเป็นเรื่องราวต่อเนื่องได้       

9.2 อ่าน เขียนภาพและ
สัญลักษณ์ได้ 

9.2.1 อ่านภาพสัญลักษณ์ ค า ด้วยการชี้หรือกวาดตา
มองจุดเริ่มต้นและจุดจบของข้อความ       

  

9.2.2 เขียนชื่อของตนเองตามแบบ เขียนข้อความ
ด้วยวิธีที่คิดขึ้นเอง       

     

มาตรฐานที่ 10 มีความสามารถในการคิดที่เป็นพื้นฐานการเรียนรู้    
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มาตรฐานที่ 11 มีจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์    

ตัวบ่งชี้ สภาพที่พึงประสงค์ ระดับคุณภาพ 

    3 2 1 

11.1 ท างานศิลปะตามจินตนาการ
และความคิดสร้างสรรค์ 

11.1.1 สร้างผลงานศิลปะเพ่ือสื่อสารความคิด 

ความรู้สึกของตนเองโดยมีการดัดแปลงและแปลก
ใหม่จากเดิมและมีรายละเอียดเพ่ิมขึ้น       

11.2 แสดงท่าทางเคลื่อนไหวตาม
จินตนาการอย่างสร้างสรรค์ 

11.2.1 เคลื่อนไหวท่าทางเพ่ือสื่อสารความคิด 

ความรู้สึกของตนเองอย่างหลากหลายและแปลกใหม่       

 
 
 
     

ตัวบ่งชี้ สภาพที่พึงประสงค์ ระดับคุณภาพ 
    3 2 1 

10.1 มีความสามารถในการคิด
รวบยอด 

10.1.1 บอกลักษณะและส่วนประกอบ การ
เปลี่ยนแปลงหรอความสัมพันธ์ของสิ่งต่างๆจากการ
สังเกตโดยใช้ประสาทสัมผัส       

  

10.1.2 จับคู่และเปรียบเทียบความแตกต่างและ
ความเหมือนของสิ่งต่างๆ โดยใช้ลักษณะที่สังเกตพบ
สองลักษณะขึ้นไป       

  
10.1.3 จ าแนกและจัดกลุ่มสิ่งต่างๆโดยใช้ตั้งแต่สอง
ลักษณะขึ้นไปเป็นเกณฑ์       

  
10.1.4 เรียงล าดับสิ่งของหรือเหตุการณ์อย่างน้อย 5 

ล าดับ       
10.2 มีความสามารถในการคิด
เชิงเหตุผล 

10.2.1 อธิบายเชื่อมโยงสาเหตุและผลที่เกิดขึ้นใน
เหตุการณ์หรือการกระท าด้วยตนเอง       

  
10.2.2 คาดคะเนสิ่งที่อาจจะเกิดข้ึน และมีส่วนร่วม
ในการลงความเห็นจากข้อมูลอย่างมีเหตุผล       

10.3 มีความสามารถในการ
แก้ปัญหาและตัดสินใจ 

10.3.1 ตัดสินใจในเรื่องที่ง่ายๆ และยอมรับผลที่
เกิดข้ึน       

  10.3.2 ระบุปัญหาสร้างทางเลือกวิธีแก้ปัญหา       
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มาตรฐานที่ 12 มีเจตคติที่ดีต่อการเรียนรู้และมีความสามารถในการแสวงหาความรู้ได้ 
เหมาะสมกับวัย    

ตัวบ่งชี้ สภาพที่พึงประสงค์ ระดับคุณภาพ 

    3 2 1 

12.1 มีเจตคติที่ดีต่อการเรียนรู้ 
12.1.1 สนใจหยิบหนังสือมาอ่านและเขียนสื่อ
ความคิดด้วยตนเองอย่างเป็นประจ าอย่างต่อเนื่อง       

  

12.1.2 กระตือรือร้นในการเข้าร่วมกิจกรรมตั้งแต่ต้น
จนจบ       

12.2 มีความสามารถในการ
แสวงหาความรู้ 

12.2.1 ค้นหาค าตอบของข้อสงสัยต่างๆ โดยใช้
วิธีการที่หลากหลายด้วยตนเอง       

  

12.2.2 ใช้ประโยคค าถามว่า “เมื่อไหร่” “อย่างไร” 
ในการค้นหาค าตอบ       

 

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับสถานศึกษา 

         ระดับการศึกษาปฐมวัย 
ผลการประเมินพัฒนาการระดับปฐมวัย   จ านวน ..8.. คน (อนุบาล 2 -3) 

พัฒนาการ 

ผลการประเมินพัฒนาการ 

ดี พอใช้ ปรับปรุง 

จ านวน 
(คน) 

ร้อยละ 
จ านวน 
(คน) 

ร้อยละ 
จ านวน 
(คน) 

ร้อยละ 

ด้านร่างกาย 8 100 -  -  
ด้านอารมณ์และจิตใจ 8 100 -  -  
ด้านสังคม 8 100 -  -  
ด้านสติปัญญา 8 100 -  -  

รวมเฉลี่ย 8 100 -  -  
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   รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา                                                    โรงเรียนบา้นป่าหมอ้หนองคู อ าเภอพระยนื จงัหวดัขอนแก่น    
 

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

ผลการประเมินตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

จ านวนนักเรียนโรงเรียนบ้านป่าหม้อหนองคูที่มีระดับผลการเรียนเฉลี่ย (เกรด) ตั้งแต่ 3 ขึ้นไป  
ปีการศึกษา 2563  

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1  

  
ชื่อโรงเรียน 

ระดับชั้น/จ านวนนักเรียน รวม 
ป.1 ป.2 ป.3 ป.4 ป.5 ป.6   

บ้านป่าหม้อหนองคู 10 16 16 6 15 17 80 

1 ภาษาไทย 10 16 11 5 10 12 64 
2 คณิตศาสตร์ 9 15 12 5 10 11 62 
3 วิทยาศาสตร์ 10 16 10 5 10 15 66 

4 
สังคมศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

10 16 9 5 14 16 
70 

5 ประวัติศาสตร์ 10 16 12 5 14 16 73 
6 ศิลปะ 10 15 15 6 14 16 76 
7 สุขศึกษาและพลศึกษา 10 14 16 5 14 16 75 
8 การงานอาชีพและเทคโนโลยี 10 15 16 6 15 16 78 

9 
ภาษาต่างประเทศ
(ภาษาอังกฤษ) 

8 12 11 5 7 12 
55 

10 หน้าที่พลเมือง 10 15 5 6 15 13 64 
ร้อยละ 97.00 93.75 73.13 88.33 82.00 84.12 85.38 

 
จากตารางพบว่า ร้อยละของนักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ในระดับ 3 

ขึ้นไป ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  ปีการศึกษา 2563 รวมเฉลี่ย คิดเป็นร้อยละ 85.38
 บรรลุค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาก าหนดไว้ 
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   รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา                                                    โรงเรียนบา้นป่าหมอ้หนองคู อ าเภอพระยนื จงัหวดัขอนแก่น    
 

 

จ านวนนักเรียนโรงเรียนบ้านแก่นประดู่(เรียนรวม)ที่มีระดับผลการเรียนเฉลี่ย (เกรด) ตั้งแต่ 3 ขึ้นไป  
ปีการศึกษา 2563  

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1  

  
ชื่อโรงเรียน 

ระดับชั้น/จ านวนนักเรียน รวม 
ป.1 ป.2 ป.3 ป.4 ป.5 ป.6   

บ้านแก่นประดู่ 2 - 4 3 4 6 19 

1 ภาษาไทย 2 - 3 2 3 6 16 
2 คณิตศาสตร์ 2 - 2 2 3 6 15 
3 วิทยาศาสตร์ 2 - 2 2 4 5 15 

4 
สังคมศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

2 - 2 2 4 6 
16 

5 ประวัติศาสตร์ 2 - 2 2 4 6 16 
6 ศิลปะ 2 - 4 3 4 6 19 
7 สุขศึกษาและพลศึกษา 2 - 4 2 4 6 18 
8 การงานอาชีพและเทคโนโลยี 2 - 2 3 4 6 17 

9 
ภาษาต่างประเทศ
(ภาษาอังกฤษ) 

2 - 3 2 2 5 
14 

10 หน้าที่พลเมือง 2 - 2 3 4 6 17 
ร้อยละ 100 - 65.00 76.67 90.00 96.67 85.78 

 
 

จากตารางพบว่า ร้อยละของนักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ในระดับ 3 
ขึ้นไป ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  ปีการศึกษา 2563 รวมเฉลี่ย คิดเป็นร้อยละ 85.78
 บรรลุค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาก าหนดไว้ 
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   รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา                                                    โรงเรียนบา้นป่าหมอ้หนองคู อ าเภอพระยนื จงัหวดัขอนแก่น    
 

 

   ผลการประเมินการอ่าน  คิดวิเคราะห์ และเขียน โรงเรียนบ้านป่าหม้อหนองคู เป็นไปตามเกณฑ์ 

ระดับชั้น 

จ านวน ผลการประเมิน (คน) นร.ได้ระดับดีขึ้นไป    

นักเรียน ดีเยี่ยม ดี ผ่าน 
ไม่

ผ่าน 
จ านวน ร้อยละ 

   

ประถมศึกษาปีท่ี 1 10 4 2 4 -  6 60.00    

ประถมศึกษาปีท่ี 2 16 8 7 1 -  15 93.75    

ประถมศึกษาปีท่ี 3 16 5 5 6 -  10 62.50    

ประถมศึกษาปีท่ี 4 6 3 2 1 -  5 83.33    

ประถมศึกษาปีท่ี 5 15 5 8 2 -  13 86.66    

ประถมศึกษาปีท่ี 6 17 9 6 2 -  15 88.23    

รวมทั้งสิ้น 80 63 20 11 -  64 80.00    

เฉลี่ยร้อยละ 78.75 25.00 13.75 0 80.00      

           

 
   ผลการประเมินการอ่าน  คิดวิเคราะห์ และเขียน โรงเรียนบ้านแก่นประดู่(เรียนรวม) เป็นไปตามเกณฑ์ 

ระดับชั้น 

จ านวน ผลการประเมิน (คน) นร.ได้ระดับดีขึ้นไป 

นักเรียน ดีเยี่ยม ด ี ผ่าน 
ไม่

ผ่าน 
จ านวน ร้อยละ 

ประถมศึกษาปีท่ี 1 2 2 - - -  2 100 

ประถมศึกษาปีท่ี 2 - - - - -  - - 

ประถมศึกษาปีท่ี 3 4 2 - 2 -  2 50.00 

ประถมศึกษาปีท่ี 4 3 1 1 1 -  2 66.66 

ประถมศึกษาปีท่ี 5 4 3 1 - -  4 100 

ประถมศึกษาปีท่ี 6 6 3 3 - -  6 100 

รวมทั้งสิ้น 19 13 2 4 -  16 84.21 

เฉลี่ยร้อยละ 68.42 10.52 21.05 0 84.21   
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   รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา                                                    โรงเรียนบา้นป่าหมอ้หนองคู อ าเภอพระยนื จงัหวดัขอนแก่น    
 

ผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์  
ของโรงเรียนบ้านป่าหม้อหนองคู    

ระดับชั้น 

จ านวน 
จ านวนนักเรียนที่มีคุณลักษณะตามระดับ

คุณภาพ 
นร.ได้ระดับดีขึ้นไป 

นักเรียน ดีเยี่ยม ดี ผ่าน ไม่ผ่าน จ านวน ร้อยละ 

ประถมศึกษาปีท่ี 1 10 10 -  - -  10 100.0 

ประถมศึกษาปีท่ี 2 16 8 7 1  - 15 93.75 

ประถมศึกษาปีท่ี 3 16 13 2 1  - 15 93.75 

ประถมศึกษาปีท่ี 4 6 5 1  -  - 6 100.00 

ประถมศึกษาปีท่ี 5 15 10 5  -  - 15 100.0 

ประถมศึกษาปีท่ี 6 17 15 1 1  - 16 94.11 

รวมทั้งสิ้น 80 62 16 3  - 77 96.25 

เฉลี่ยร้อยละ 76.54 19.75 3.704 0 96.25   
 

ผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์  
ของโรงเรียนบ้านแก่นประดู่ (เรียนรวม)    

ระดับชั้น 
จ านวน 

จ านวนนักเรียนที่มีคุณลักษณะตามระดับ
คุณภาพ 

นร.ได้ระดับดีขึ้นไป 

นักเรียน ดีเยี่ยม ดี ผ่าน ไม่ผ่าน จ านวน ร้อยละ 

ประถมศึกษาปีท่ี 1 2 2 - - - 2 100.00 

ประถมศึกษาปีท่ี 2 - - - - - - - 

ประถมศึกษาปีท่ี 3 4 4 - - - 4 100.00 

ประถมศึกษาปีท่ี 4 3 2 1 - - 3 100.00 

ประถมศึกษาปีท่ี 5 4 4 - - - 4 100.00 

ประถมศึกษาปีท่ี 6 6 5 - 1 - 5 83.33 

รวมทั้งสิ้น 19 17 1 1 - 18 94.73 

เฉลี่ยร้อยละ 89.47 5.26 5.26 - 94.73   
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   รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา                                                    โรงเรียนบา้นป่าหมอ้หนองคู อ าเภอพระยนื จงัหวดัขอนแก่น    
 

การประเมินสมรรถนะส าคัญของผู้เรียน 5 ด้าน ของผู้เรียนโรงเรียนบ้านป่าหม้อหนองคูที่ได้ระดับ 3 ขึ้นไป 

กลุ่มสาระ 
ระดับชั้น 

ป.1 ป.2 ป.3 ป.4 ป.5 ป.6 
จ านวนนักเรียน 10 16 17 6 15 16 

 1 ความสามารถด้านการสื่อสาร 9 13 12 6 14 15 
 2.ความสารถด้านการคิด 7 10 14 5 13 14 
 3.ความสามารถในการแก้ปัญหา 8 10 10 5 13 15 

4.ความสามารถในการใช้ทักษะ
ชีวิต 

10 16 15 6 15 16 

 5.ความสามารถในการใช้
เทคโนโลยี 

9 15 14 6 15 16 

รวม 43 64 65 27 70 76 
เฉลี่ย 86.00 80.00 76.47 90.00 93.33 95.00 

 

การประเมินสมรรถนะส าคัญของผู้เรียน 5 ด้าน ของผู้เรียนโรงเรียนบ้านแก่นประดู่ ที่ได้ระดับ 3 ขึ้นไป 

กลุ่มสาระ 
ระดับชั้น 

ป.1 ป.2 ป.3 ป.4 ป.5 ป.6 
จ านวนนักเรียน 2 - 4 3 4 6 

 1 ความสามารถด้านการสื่อสาร 2 - 4 3 4 6 
 2.ความสารถด้านการคิด 2 - 3 3 4 6 
 3.ความสามารถในการแก้ปัญหา 2 - 3 3 3 5 

4.ความสามารถในการใช้ทักษะ
ชีวิต 

2 - 4 3 4 6 

 5.ความสามารถในการใช้
เทคโนโลยี 

2 - 4 3 4 6 

รวม 10 - 18 15 11 29 
เฉลี่ย 100.00 - 90.00 100.00 91.66 96.66 
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   รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา                                                    โรงเรียนบา้นป่าหมอ้หนองคู อ าเภอพระยนื จงัหวดัขอนแก่น    
 

ผลการทดสอบระดับชาติของผู้เรียน 
ผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน ( RT ) ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 

 โรงเรียนบ้านป่าหม้อหนองคู ปีการศึกษา 2563 
ผลการประเมิน ค่าเฉลี่ยรวมทั้งสองด้าน ร้อยละ 80.00 สงูกว่าระดับประเทศ 
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   รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา                                                    โรงเรียนบา้นป่าหมอ้หนองคู อ าเภอพระยนื จงัหวดัขอนแก่น    
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   รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา                                                    โรงเรียนบา้นป่าหมอ้หนองคู อ าเภอพระยนื จงัหวดัขอนแก่น    
 

 
 

จากตาราง พบว่า ผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (RT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 
ปีการศึกษา 2563 โรงเรียนบ้านป่าหม้อหนองคู มีผลสมรรถนะด้านการอ่านออกเสียงร้อยละ88.85  สูงกว่า
ระดับเขตพ้ืนที่ร้อยละ76.61  สูงกว่าระดับประเทศ ร้อยละ 74.13  สมรรถนะด้านการอ่านรู้เรื่อง ร้อยละ
71.14  ต่ ากว่ากว่าระดับเขตพ้ืนที่ ร้อยละ72.16 และต่ ากว่าระดับประเทศ ร้อยละ 72.23 รวม 2 สมรรถนะ 
คิดเป็นร้อยละ 80.00  สูงกว่ากว่าระดับเขตพ้ืนที่ ร้อยละ 74.40 และสูงกว่าระดับประเทศ ร้อยละ 73.02 

การอ่านออกเสียง การอ่านรู้เรื่อง รวมทั้ง 2 ด้าน

ระดับโรงเรียน 88.85 71.14 80

ระดับเขต 76.61 72.16 74.4

ระดับประเทศ 74.13 72.23 73.02
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กราฟเปรียบเทียบคะแนนผลการประเมินการอ่านของโรงเรียนบ้านป่าหม้อหนองคู  
กับเขตพ้ืนที่  และประเทศ
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   รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา                                                    โรงเรียนบา้นป่าหมอ้หนองคู อ าเภอพระยนื จงัหวดัขอนแก่น    
 

 
 จากแผนภูมิ พบว่า ร้อยละของจ านวนนักเรียนที่มีผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านของ
ผู้เรียน (RT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ด้านการอ่านออกเสียงอยู่ในระดับดีมาก จ านวน 6 คน 
(ร้อยละ 85.71) ระดับดี จ านวน 1 คน (ร้อยละ 14.28)  
 ด้านการอ่านรู้เรื่อง อยู่ในระดับดีมาก จ านวน 2 คน (ร้อยละ 28.57) ระดับดี จ านวน 5 คน (ร้อยละ 
71.42)  
 รวม 2 สมรรถนะ อยู่ในระดับดีมาก จ านวน 5 คน (ร้อยละ71.42) ระดับดี จ านวน 2 คน (ร้อยละ
28.57)  
 สรุปได้ว่านักเรียนมีผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (RT) ตั้งแต่ระดับคุณภาพ 
ดีขึ้นไป ร้อยละ 100 อยู่ในระดับคุณภาพ ดีมาก 

 
 
 
 
 
 
 

การอ่านออกเสียง การอ่านรู้เรื่อง รวม 2 สมรรถนะ

ปี 2561 41.26 64.3 52.78

ปี 2562 74.81 63.5 69.15

ปี 2563 88.85 71.14 80
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กราฟเปรียบเทียบคะแนนผลการอ่านของโรงเ รียนบ้านป่าหม้อหนองคู
ปี  2561 - 2563
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   รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา                                                    โรงเรียนบา้นป่าหมอ้หนองคู อ าเภอพระยนื จงัหวดัขอนแก่น    
 

ผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน ( RT ) ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 
 โรงเรียนบ้านแก่นประดู่ (เรียนรวม) ปีการศึกษา 2563 

ผลการประเมิน ค่าเฉลี่ยรวมทั้งสองด้าน ร้อยละ 90.00 สงูกว่าระดับประเทศ 
 



หน้า 30 

 

   รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา                                                    โรงเรียนบา้นป่าหมอ้หนองคู อ าเภอพระยนื จงัหวดัขอนแก่น    
 

 
 
 

 
 



หน้า 31 

 

   รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา                                                    โรงเรียนบา้นป่าหมอ้หนองคู อ าเภอพระยนื จงัหวดัขอนแก่น    
 

 
จากตาราง พบว่า ผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (RT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 

ปีการศึกษา 2563 โรงเรียนบ้านแก่นประดู่ มีผลสมรรถนะด้านการอ่านออกเสียงร้อยละ 100  สูงกว่าระดับ
เขตพ้ืนที่ร้อยละ76.61  สูงกว่าระดับประเทศ ร้อยละ 74.13  สมรรถนะด้านการอ่านรู้เรื่อง ร้อยละ 80.00  สูง
กว่ากว่าระดับเขตพ้ืนที่ ร้อยละ72.16 และต่ ากว่าระดับประเทศ ร้อยละ 72.23 รวม 2 สมรรถนะ คิดเป็นร้อย
ละ 80.00  สูงกว่ากว่าระดับเขตพ้ืนที่ ร้อยละ 74.40 และสูงกว่าระดับประเทศ ร้อยละ 73.02 

 

การอ่านออกเสียง การอ่านรู้เรื่อง รวมทั้ง 2 ด้าน

ระดับโรงเรียน 100 80 90

ระดับเขต 76.61 72.16 74.4

ระดับประเทศ 74.14 72.23 73.02
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กราฟเปรียบเทียบคะแนนผลการประเมินการอ่านของโรงเรียนบ้านแก่นประดู่
กับเขตพื้นที่ และประเทศ



หน้า 32 

 

   รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา                                                    โรงเรียนบา้นป่าหมอ้หนองคู อ าเภอพระยนื จงัหวดัขอนแก่น    
 

 
 

 จากแผนภูมิ พบว่า ร้อยละของจ านวนนักเรียนที่มผีลการประเมินความสามารถด้านการอ่านของ
ผู้เรียน (RT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1โรงเรียนบ้านแก่นประดู่  ปีการศึกษา 2563 ด้านการอ่านออกเสียงอยู่ใน
ระดับดีมาก จ านวน 2 คน (ร้อยละ 100)  
 ด้านการอ่านรู้เรื่อง อยู่ในระดับดีมาก จ านวน 1 คน (ร้อยละ 50) ระดับดี จ านวน 1 คน (ร้อยละ50)  
 รวม 2 สมรรถนะ อยู่ในระดับดีมาก จ านวน 2 คน (ร้อยละ 100 
 สรุปได้ว่านักเรียนมีผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (RT) ตั้งแต่ระดับคุณภาพ 
ดีขึ้นไป ร้อยละ 100 อยู่ในระดับคุณภาพ ดีมาก 

 
 
 
 
 
 
 
 

การอ่านออกเสียง การอ่านรู้เรื่อง รวม 2 สมรรถนะ

ปี 2561 88.66 74 81.31

ปี 2563 100 80 90
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กราฟเปรียบเทียบคะแนนผลการอ่านของโรงเรยีนบ้านแก่นประดู่ ปี 2561 กับ ป2ี563



หน้า 33 

 

   รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา                                                    โรงเรียนบา้นป่าหมอ้หนองคู อ าเภอพระยนื จงัหวดัขอนแก่น    
 

  ผลการทดสอบการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT)โรงเรียนบ้านป่าหม้อหนองคู          

1.  ผลการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2563 
 
 
 
 
 
 
 
 

 จากตาราง ผลประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2563 พบว่า คะแนน
เฉลี่ยความสามารถด้านคณิตศาสตร์ ค่าเฉลี่ยร้อยละ 42.72 สูงกว่าคะแนนเฉลี่ยระดับเขตพ้ืนที่   สูงกว่าระดับ
สังกัด สพฐ. และสูงกว่าระดับประเทศ 
 คะแนนเฉลี่ยความสามารถด้านภาษาไทย ร้อยละ44.90 มีค่าเฉลี่ยต่ ากว่าคะแนนเฉลี่ยระดับเขตพ้ืนที่  
ระดับสังกัด สพฐ. ระดับประเทศ 
 คะแนนเฉลี่ยรวมสองความสามารถ ร้อยละ 43.81  ต่ ากว่าคะแนนเฉลี่ยระดับเขตพ้ืนที่  ระดับสังกัด 
สพฐ. ระดับประเทศ 



หน้า 34 

 

   รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา                                                    โรงเรียนบา้นป่าหมอ้หนองคู อ าเภอพระยนื จงัหวดัขอนแก่น    
 

 ผลการทดสอบการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT)โรงเรียนบ้านแก่นประดู่ (มาเรียนรวม) 

1.  ผลการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3  
   ปีการศึกษา 2563 

จากตาราง ผลประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2563 พบว่า คะแนนเฉลี่ย
ความสามารถด้านคณิตศาสตร์ ร้อยละ 28.66  ต่ ากว่าคะแนนเฉลี่ยระดับเขตพ้ืนที่  ระดับสังกัด สพฐ. 
ระดับประเทศ 
 คะแนนเฉลี่ยความสามารถด้านภาษาไทย ร้อยละ 55.16 สูงกว่าคะแนนเฉลี่ยระดับเขตพ้ืนที่  ระดับ
สังกัด สพฐ. ระดับประเทศ 
 คะแนนเฉลี่ยรวมสองความสามารถ ร้อยละ 41.91 ต่ ากว่าคะแนนเฉลี่ยระดับเขตพ้ืนที่  ระดับสังกัด 
สพฐ. ระดับประเทศ 



หน้า 35 

 

   รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา                                                    โรงเรียนบา้นป่าหมอ้หนองคู อ าเภอพระยนื จงัหวดัขอนแก่น    
 

ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (Ordinary National Educational 
Test: O - NET) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบา้นป่าหม้อหนองคู

 
จากตาราง พบว่าผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน ( O-NET ) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 
ประจ าปีการศึกษา 2563 

 คะแนนเฉลี่ยวิชาภาษาไทย คิดเป็นร้อยละ 44.65 ต่ ากว่าคะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ ต่ ากว่าคะแนน
เฉลี่ยระดับสังกัด สพฐ. ต่ ากว่าคะแนนเฉลี่ยระดับเขตพ้ืนที่  

  คะแนนเฉลี่ยวิชาคณิตศาสตร์ คิดเป็นร้อยละ 24.33 ต่ ากว่าคะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ ต่ ากว่า
คะแนนเฉลี่ยระดับสังกัด สพฐ. ต่ ากว่าคะแนนเฉลี่ยระดับเขตพ้ืนที่ 

 คะแนนเฉลี่ยวิชาวิทยาศาสตร์ คิดเป็นร้อยละ 33.75 ต่ ากว่าคะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ ต่ ากว่า
คะแนนเฉลี่ยระดับสังกัด สพฐ. ต่ ากว่าคะแนนเฉลี่ยระดับเขตพ้ืนที่ 

 คะแนนเฉลี่ยวิชาภาษาอังกฤษ คิดเป็นร้อยละ 33.75 ต่ ากว่าคะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ ต่ ากว่า
คะแนนเฉลี่ยระดับสังกัด สพฐ. ต่ ากว่าคะแนนเฉลี่ยระดับเขตพ้ืนที่ 

 คะแนนเฉลี่ยรวมทั้ง 4 กลุ่มสาระการเรียนรู้ คิดเป็นร้อยละ 34.01 ต่ ากว่าคะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ 
ต่ ากว่าคะแนนเฉลี่ยระดับสังกัด สพฐ. ต่ ากว่าคะแนนเฉลี่ยระดับเขตพ้ืนที่   ซึ่งในแต่ละรายวิชามีคะแนนเฉลี่ย 
ต่ ากว่า ร้อยละ 50 กลุ่มสาระการเรียนรู้ 

ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ อังกฤษ

ระดับประเทศ 56.2 29.99 38.78 43.55

ระดับ สพฐ. 54.96 28.59 37.64 38.87

ระดับจังหวัด 55.74 29.22 38.23 42.11

ระดับโรงเรียน 44.65 24.33 33.75 33.33
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ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (Ordinary National Educational 
Test: O - NET) ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6



หน้า 36 

 

   รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา                                                    โรงเรียนบา้นป่าหมอ้หนองคู อ าเภอพระยนื จงัหวดัขอนแก่น    
 

 
  ผลการประเมินการทดสอบทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2561 – 2563  

โรงเรียนบ้านป่าหม้อหนองคู 

สรุปได้ว่าปีการศึกษา  2563  ผลการทดสอบ  O-net  ในวชิาที่คะแนนถดถอย มีดังนี้     
คณิตศาสตร์ –10.50   วิชาที่คะแนนเพ่ิมขึ้นมี ดังนี้  ภาษาไทย  + 1.33   วิทยาศาสตร์  +0.29    
ภาษาอังกฤษ  +2.18  วิชาที่บรรลุตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ คือ วิชาภาษาอังกฤษ 

 

 

 
จากตาราง พบว่าผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้น

ประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2561 ถึง 2563  คะแนนเฉลี่ยวิชาภาษาไทย มีค่าเฉลี่ยสูงขึ้นร้อยละ 
1.13 คะแนนเฉลี่ยวิชาคณิตศาสตร์ มีค่าเฉลี่ยต่ าลง ร้อยละ 10.75 คะแนนเฉลี่ยวิชาวิทยาศาสตร์ มี
ค่าเฉลี่ยสูงขึ้น ร้อยละ0.29 และคะแนนเฉลี่ยวิชาภาษาอังกฤษ มีค่าเฉลี่ย สูงขึ้น ร้อยละ 2.18 

 

ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ อังกฤษ

ปี2561 50.68 32.35 33.06 29.56

ปี2562 43.52 33.08 33.46 31.15

ปี2563 44.65 22.33 33.75 33.33
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กราฟแสดงผลการประเมินการทดสอบทางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) 
ปีการศึกษา 2561 – 2563

กลุ่มสาระฯ 
ปีการศึกษา 

เฉลี่ย 
เป้าหมายปี 
2563(3%) 

บรรลุ / ไม่
บรรลุ 2561 2562 2563 

ภาษาไทย 50.68 43.52 44.65 46.28 44.82 ไม่บรรลุ 
คณิตศาสตร ์ 32.35 33.08 22.33 29.25 34.07 ไม่บรรลุ 
วิทยาศาสตร์ 33.06 33.46 33.75 33.42 34.46 ไม่บรรลุ 
ภาษาอังกฤษ 29.56 31.15 33.33 31.34 32.08 บรรลุ 



หน้า 37 

 

   รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา                                                    โรงเรียนบา้นป่าหมอ้หนองคู อ าเภอพระยนื จงัหวดัขอนแก่น    
 

ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (Ordinary National Educational 
Test: O - NET) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบา้นแก่นประดู่ (มาเรียนรวม)

 
จากตาราง พบว่าผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน ( O-NET ) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 
ประจ าปีการศึกษา 2563 โรงเรียนบ้านแก่นประดู่(มาเรียนรวม) 

 คะแนนเฉลี่ยวิชาภาษาไทย คิดเป็นร้อยละ 49.60  ต่ ากว่าคะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ ต่ ากว่า
คะแนนเฉลี่ยระดับสังกัด สพฐ. ต่ ากว่าคะแนนเฉลี่ยระดับเขตพ้ืนที่  

  คะแนนเฉลี่ยวิชาคณิตศาสตร์ คิดเป็นร้อยละ 26.00 ต่ ากว่าคะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ ต่ ากว่า
คะแนนเฉลี่ยระดับสังกัด สพฐ. ต่ ากว่าคะแนนเฉลี่ยระดับเขตพ้ืนที่ 

 คะแนนเฉลี่ยวิชาวิทยาศาสตร์ คิดเป็นร้อยละ 37.35 ต่ ากว่าคะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ ต่ ากว่า
คะแนนเฉลี่ยระดับสังกัด สพฐ. ต่ ากว่าคะแนนเฉลี่ยระดับเขตพ้ืนที่ 

 คะแนนเฉลี่ยวิชาภาษาอังกฤษ คิดเป็นร้อยละ 32.50 ต่ ากว่าคะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ ต่ ากว่า
คะแนนเฉลี่ยระดับสังกัด สพฐ. ต่ ากว่าคะแนนเฉลี่ยระดับเขตพ้ืนที่ 
 คะแนนเฉลี่ยรวมทั้ง 4 กลุ่มสาระการเรียนรู้ คิดเป็นร้อยละ 36.36 ต่ ากว่าคะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ 
ต่ ากว่าคะแนนเฉลี่ยระดับสังกัด สพฐ. ต่ ากว่าคะแนนเฉลี่ยระดับเขตพ้ืนที่  ซึ่งในแต่ละรายวิชามีคะแนนเฉลี่ย 
ต่ ากว่า ร้อยละ 50 กลุ่มสาระการเรียนรู้ 

ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ อังกฤษ

ระดับประเทศ 56.2 29.99 38.78 43.55

ระดับ สพฐ. 54.96 28.59 37.64 38.87

ระดับจังหวัด 55.74 29.22 38.23 42.11

ระดับโรงเรียน 49.6 26 37.35 32.5
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ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (Ordinary National Educational 
Test: O - NET) ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6



หน้า 38 

 

   รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา                                                    โรงเรียนบา้นป่าหมอ้หนองคู อ าเภอพระยนื จงัหวดัขอนแก่น    
 

  ผลการประเมินการทดสอบทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน (O-NET) โรงเรียนบ้านแก่นประดู่ (มาเรียนรวม) 
ปีการศึกษา 2561 – 2563 

สรุปได้ว่าปีการศึกษา  2563  ผลการทดสอบ  O-net  ในวชิาที่คะแนนถดถอย มีดังนี้     
คณิตศาสตร์ –2.33   วิชาที่คะแนนเพ่ิมข้ึนมี ดังนี้  ภาษาไทย  + 1.77   วิทยาศาสตร์  +0.10    
ภาษาอังกฤษ  +7.08  วิชาที่บรรลุตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ คือ วิชาภาษาไทย และ วิชาภาษาอังกฤษ 

 

 

 
จากตาราง พบว่าผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้น พ้ืนฐาน ( O-NET) ชั้น

ประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2561 ถึง 2563  คะแนนเฉลี่ยวิชาภาษาไทย มีค่าเฉลี่ยสูงขึ้นร้อยละ 
1.77 คะแนนเฉลี่ยวิชาคณิตศาสตร์ มีค่าเฉลี่ยต่ าลง ร้อยละ 2.33 คะแนนเฉลี่ยวิชาวิทยาศาสตร์ มี
ค่าเฉลี่ยสูงขึ้น ร้อยละ0.10 และคะแนนเฉลี่ยวิชาภาษาอังกฤษ มีค่าเฉลี่ย สูงขึ้น ร้อยละ 7.08 

 
 

ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ อังกฤษ

ปี2561 31.51 20 23 35

ปี2562 47.83 28.33 37.25 25.42

ปี2563 49.6 26 37.35 32.5

0

10

20

30

40

50

60

กราฟแสดงผลการประเมินการทดสอบทางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) 
โรงเรียนบ้านแก่นประดู่ ปีการศึกษา 2561 – 2563

กลุ่มสาระฯ 
ปีการศึกษา 

เฉลี่ย 
เป้าหมายปี 
2563(3%) 

บรรลุ / ไม่
บรรลุ 2561 2562 2563 

ภาษาไทย 31.51 47.83 49.60 42.98 49.26 บรรลุ 
คณิตศาสตร ์ 20.00 28.33 26.00 24.77 29.17 ไม่บรรลุ 
วิทยาศาสตร์ 23.00 37.25 37.35 32.53 38.36 ไม่บรรลุ 
ภาษาอังกฤษ 35.00 25.42 32.50 30.97 26.18 บรรลุ 
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สรุปผลการประเมินความสามารถการอ่านและเขียน ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 – 6   
ปีการศึกษา 2563 

ตารางท่ี 1 ผลประเมินการอ่านออก 

 
 
 

ตารางท่ี 2 ผลประเมินการเขียน 

 
 
2. ข้อมูลครูและบุคลากรทางการศึกษา   
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ป.๑(๑๐คน) ป.๒(๑๖คน) ป.๓(๑๗คน) ป.๔(๖คน) ป.๕(๑๕คน) ป.๖(๑๖คน)

ผลประเมินการอ่านของนักเรียนระดบัช้ันประถมศกึษาปีท่ี 1-6 ตั้งแต่ระดับ ดี ขึ้นไป

การอ่านออกเสียง การอ่านรู้เรื่อง
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ป.๑(๑๐คน) ป.๒(๑๖คน) ป.๓(๑๗คน) ป.๔(๖คน) ป.๕(๑๕คน) ป.๖(๑๖คน)

ผลการประเมินการเขียน ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๑ - ๖ ตั้งแต่ระดับ ดี ขึ้นไป

การเขียนค า การเขียนประโยค การเขียนเรื่อง



หน้า 40 

 

   รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา                                                    โรงเรียนบา้นป่าหมอ้หนองคู อ าเภอพระยนื จงัหวดัขอนแก่น    
 

 ชื่อ ต าแหน่ง 
วุฒิการศึกษาสูงสุด/

วิชาเอก 
ประจ าชั้น/ 

กลุ่มสาระที่สอน 
หมายเหตุ 

1 นางเบญจา บุญวีรพันธุ์ คร ู ปริญญาตรี  
เอกบริหารการศึกษา 

ประจ าชั้นอนุบาล  

2 นางสุลักษณ์ มุสิกโปดก คร ู ปริญญาตรี 
เอกการประถมศึกษา 

ประจ าชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 1 

 

3 นางสาวจริยาภรณ์ ภูนบทอง ครูผู้ช่วย ปริญญาตรี 
เอกภาษาอังกฤษ 

โทภาษาจีน 

ประจ าชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 2 

 

4 นางศิริลักษณ์ นาคสุข คร ู ปริญญาตรี 
เอกการประถมศึกษา 

ประจ าชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 3 

 

5 นางสาวสมพร ทองสวย คร ู ปริญญาตรี 
เอกภาษาอังกฤษ 

ประจ าชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 4 

 

6 นายพรศักดิ์ โคตรทัศน์ คร ู ปริญญาตรี 
เอกอุตสาหกรรมศิลป์ 

ประจ าชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 5 

ครูโรงเรียน
บ้านแก่นประดู่
(มาเรียนรวม) 

7 นายสุรนันท์ ทัพซ้าย คร ู สสบ.ส่งเสริมการเกษตร
และสหกรณ์การบณัฑติ 
สาขาส่งเสรมิการเกษตร 

ประจ าชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 6 

 

8 นางสาวพิฐชญาณ์ ค างาม พนักงาน
ราชการ 

ปริญญาตรี 
เอกคอมพิวเตอร์ 

สอนวิชาคณิตศาสตร์
ระดับประถมศึกษาปีท่ี 
1 
สอนวิชาภาษาไทย 
ระดับประถมศึกษาปีท่ี 
2 - 3 

 

9 นางสาวมิรันตี มหาโยธา ธุรการ ปริญญาตรี 
เอกนิเทศศาสตร์ 

- - 

10 นางสาวปาริชาติ มุงคุณแสน ธุรการ ปริญญาตร ี
เอกวิทยาศาสตร์(ฟิสิกส์) 

- ธุรการโรงเรียน
บ้านแก่นประดู่
(มาเรียนรวม) 

10 นายสมควร วงศ์ค าคูณ นักการ
ภารโรง 

 - - 
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ส่วนที่ 2 
รายงานผลการประเมินตนเองตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  

 
2.1 ผลการประเมินมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาปฐมวัย 

  2.1.1 มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของเด็ก 

  1) ระดับคุณภาพ   ดีเลิศ  

2) วิธีการพัฒนา ข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์  

  (1) วิธีการพัฒนา     

โรงเรียนบ้านป่าหม้อหนองคูจัดประสบการการเรียนรู้ให้ผู้เรียนระดับปฐมวัย โดยยึดหลักสูตร
ปฐมวัย มีกระบวนการพัฒนาเด็กที่หลากหลาย ส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการด้านร่างกาย แข็งแรง มีสุขนิสัยที่ดี 
และดูแลความปลอดภัยของตนเองได้  จัดให้เด็กได้รับประทานอาหารที่สะอาด ถูกสุขลักษณะ ปริมาณ
เหมาะสมตามวัย มีการควบคุมดูแลให้เด็กดื่มนมเป็นประจ าทุกวันอย่างสม่ าเสมอ มีการชั่งน้ าหนัก วัดส่วนสูง 
ภาคเรียนละ 2 ครั้ง มีกิจกรรมออกก าลังกายหน้าเสาธงก่อนเข้าเรียนทุกวัน จัดหา อุปกรณ์ ซ่อมแซมสนามเด็ก
เล่นให้มีความปลอดภัย สะดวก พร้อมใช้งานอยู่ตลอดเวลา มีกฎ กติกา ข้อตกลงในการดูแลตนเองให้ปลอดภัย 
หลีกเลี่ยงจากอันตราย มีการจัดบอร์ดให้ความรู้แก่เด็กเกี่ยวกับโรคติดต่อในชุมชน โรคติดต่อจากการอยู่ร่วมกัน 
อุบัติเหตุที่เกิดขึ้นได้ในชีวิตประจ าวัน มีการรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด มีการจัดกิจกรรมสุขภาพดีมีสุขเพ่ือ
ส่งเสริมพัฒนาการด้านร่างกายให้กับเด็ก และได้รับความร่วมมือจากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพบ้านป่าหม้อ   
ต าบลพระยืน  ในการดูแลส่งเสริมสุขภาพอนามัยของเด็ก นอกจากนี้ยังมีการส่งเสริมให้เด็กได้เล่นกีฬาตาม
ความสามารถ สนับสนุนให้เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาในระดับกลุ่มสถานศึกษา  มีการจัดกิจกรรม เพ่ือส่งเสริมให้
เด็กมีพัฒนาการด้านสังคม ช่วยเหลือตนเอง เป็นสมาชิกที่ดีของสังคม  มีวินัยในตนเอง มีสัมมาคารวะกับผู้ใหญ่ 
มีมารยาทที่ดี ยิ้ม ไหว้ ทักทาย ช่วยเหลือตนเองในการปฏิบัติกิจวัตรประจ าวัน สามารถรับประทานอาหารด้วย
ตนเองและมีมารยาทในการรับประทานอาหาร รู้จักดูแลรักษาความสะอาด ทั้งภายในและนอกห้องเรี ยน โดย
การจัดกิจกรรมแบ่งเขตพ้ืนที่รับผิดชอบ รู้จักช่วยเหลือ แบ่งปันเพ่ือนในห้องเรียน ท างานร่วมกับเพ่ือนๆ ได้ 
โดยการใช้กิจกรรมกลุ่มในการจัดประสบการณ์ การเรียนรู้ รู้จักเก็บของเล่น สิ่งของเครื่องใช้ ของตน และของ
ส่วนรวม ปลูกฝังให้นักเรียนรู้จักประเพณีวัฒนธรรม ด้วยกิจกรรมอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย รู้จักทดแทนบุญคุณ
พ่อ แม่ ครู โดยจัดกิจกรรมวันส าคัญmทางชาติ กิจกรรมวันส าคัญทางพระพุทธศาสนา เช่นพ่อแห่งชาติ วันแม่
แห่งชาติ   วันไหว้ครู วันเข้าพรรษา เป็นต้น  ส่งเสริมพัฒนาการด้านอารมณ์ จิตใจ ปลูกฝังให้เด็กมีความ
ซื่อสัตย์สุจริต ไม่เอาสิ่งของของผู้อื่นมาเป็นของตน มีความอดทน มีความม่ันใจ กล้าพูด กล้าแสดงออก ยิ้มแย้ม
แจ่มใส มีการจัดกิจกรรมทางด้านศิลปะ ดนตรี เพ่ือสร้างจินตนาการและมีอารมณ์ผ่องใส ให้เด็กได้ท ากิจกรรม
ด้วยความสนุกสนาน มีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับเพ่ือน ทั้งในและนอกห้องเรียน โดยครู ได้ด าเนินการจัดประสบการณ์
การเรียนการสอนตามแผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ และมีการจัดกิจกรรมเล่านิทานเพ่ือส่งเสริมให้เด็กมี
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พัฒนาการด้านสติปัญญา สื่อสารได้ มีทักษะการคิดพ้ืนฐาน และแสวงหาความรู้ได้ โดยการเข้าร่วมโครงการ
บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยแห่งประเทศไทย ท าให้เด็กได้ฝึกปฏิบัติการทดลอง การสังเกต ความคิดสร้างสรรค์ 
รู้จักแก้ปัญหา มีการจัดกิจกรรมโครงงานเพ่ือการเรียนรู้ โดยส่งเสริมให้เด็กมีความสนใจเรียนรู้สิ่งต่างๆ รอบตัว 
กล้าซักถามเพ่ือค้นหาค าตอบ มีการจัดกิจกรรมนักเล่านิทาน เพ่ือส่งเสริมให้เด็กมีทักษะทางภาษา มีนิ สัยรัก
การอ่าน ส่งเสริมให้เด็กอ่านนิทานและเล่านิทานที่ตนเองอ่านให้ครูและเพ่ือนฟัง  มีการส่งเสริมสนับสนุนให้เด็ก
เข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันทักษะทางวิชาการในระดับต่างๆ  มีการสร้างสรรค์ผลงานด้านศิลปะโดยการวาด
ภาพระบายสี การตัด ฉีก ตัด ปะ ส่งเสริมให้เด็กได้เสนอผลงานด้วยภาษาที่เหมาะสมตามวัย จัดกิจกรรมการ
เรียนรู้นอกห้องเรียนเพ่ือให้เด็กได้ปฏิสัมพันธ์กับบุคคลภายนอก เรียนรู้นอกสถานที่ แก้ปัญหาในสถานการณ์
จริง 
  จากการด าเนินงาน ส่งผลให้โรงเรียนมีผลการประเมินคุณภาพภายใน มาตรฐานที่ 1 อยู่ใน
ระดับ ดีเลิศ 

(2)  ข้อมูล เอกสาร หลักฐาน  

1) รายงาน สรุป โครงการ/กิจกรรม 

2) เด็กมีพัฒนาการด้านร่างกาย แข็งแรง มีสุขนิสัยที่ ดี และดูแลความ
ปลอดภัยของตนเองได้   ร้อยละ 100 

3) เกียรติบัตร/เหรียญรางวัลจากการแข่งขันกีฬาระดับอ าเภอ 

4) เด็กมีพัฒนาการด้านอารมณ์ จิตใจ ควบคุม และแสดงออกทางอารมณ์ได้ 
ร้อยละ 100  สังเกตได้จากการกล้าพูด กล้าแสดงออก รู้จักเข้าแถว รอคิว 
ในการรับประทานอาหาร รู้จักหน้าที่รับผิดชอบ ตามที่ได้รับมอบหมายทั้ง
ในและนอกห้องเรียน ตามเขตพ้ืนที่รับผิดชอบ ร่าเริง แจ่มใส  

5)  เด็กมีพัฒนาด้านสังคม ช่วยเหลือตนเอง และเป็นสมาชิกที่ดีของสังคม ได้
ร้อยละ 100 สังเกตได้จากการช่วยเหลือตนเองในการปฏิบัติกิจวัตร
ประจ าวัน รู้จักเก็บสิ่งของเครื่องใช้ ทั้งของส่วนตัวและส่วนรวม รู้จักยิ้ม 
ทักทาย อยู่เป็นนิจ อยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข 

6) เด็กมีพัฒนาการด้านสติปัญญา สื่อสารได้ มีทักษะการคิดพ้ืนฐาน และ
แสวงหาความรู้ได้ คิดเป็นร้อยละ 100  

7) แผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา  แผนปฏิบัติการประจ าปี  รายงาน
กิจกรรม/โครงการ  

8) แบบประเมินและผลการประเมินพัฒนาการผู้เรียนทั้ง 4 ด้าน  ข้อมูล
นักเรียนรายบุคคล แบบวิเคราะห์นักเรียนรายบุคคล สมุดประจ าตัวเด็ก
ปฐมวัย แบบบันทึกการตรวจสุขภาพ แบบบันทึกการช่างน้ าหนัก-ส่วนสูง/
การดื่มนม/การแปรงฟัน 
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   (3) จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา  และ ข้อเสนอแนะเพื่อพัฒนามาตรฐานให้สูงข้ึน 
   3.1  จุดเด่น 
    เด็กมีร่างกายเติบโตตามวัย มีน้ าหนักส่วนสูงตามเกณฑ์ มีทักษะการ
เคลื่อนไหวตามวัย สามารถดูแลสุขภาพและหลีกเลี่ยงต่อสภาวะที่เสี่ยงต่ออุบัติเหตุ ภัย และสิ่งเสพติด มี
คุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมท่ีพึงประสงค์ มีจิตส านึกในการอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม ท างานร่วมกับ
ผู้อื่นได้อย่างมีความสุข มีอารมณ์แจ่มใส ร่าเริง สนุกสนาน ร่วมกิจกรรมอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข มี
สติปัญญาเรียนรู้ได้ตามกิจกรรมประจ าวันอย่างดี    
   3.2  จุดที่ควรพัฒนา 

1) ด้านการมีความคิดรวบยอด การแก้ปัญหาที่เกิดจากการอ่าน 

2) การท ากิจกรรมเสริมสติปัญญาให้เหมาะสมตามวัย 

3) การพัฒนา ปลูกฝังในเรื่องสุขนิสัยที่ดี เช่น การล้างมือก่อนรับประทาน
อาหาร ล้างมือก่อนออกจากห้องน้ า ห้องส้วม และการเลือกรับประทาน
อาหารที่มีประโยชน์ ให้เป็นนิสัย 

4) การยืนตรงเมื่อได้ยินเพลงชาติ 
5) การใช้วาจาสุภาพเหมาะสมกับวัย 

  
    3.3 ข้อเสนอแนะเพื่อพัฒนามาตรฐานให้สูงขึ้น 

1) โครงการพัฒนาสถานศึกษาตามนโยบายและแนวทางการปฏิรูปการศึกษา
เพ่ือยกระดับคุณภาพให้สูงขึ้น 

2) โครงการพัฒนาสถานศึกษาให้บรรลุเป้าหมายตามปรัชญา วิสัยทัศน์ และ
จุดเน้นของการศึกษาปฐมวัย 
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2.1.2 มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 
1) ระดับคุณภาพ ดี 

2) วิธีการพัฒนา ข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ 

  (1) วิธีการพัฒนา   

การจัดการศึกษาปฐมวัยของโรงเรียนบ้านป่าหม้อหนองคู ได้มีการก าหนดเป้าหมาย 
วิสัยทัศน์ และพันธกิจของสถานศึกษาไว้อย่างชัดเจน  มีการพัฒนาหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยให้
สอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่น  โดยเป็นหลักสูตรที่มุ่งพัฒนาเด็กทุกด้าน  เพื่อให้ผู้เรียนมีความสุขใน
การเรียนรู้  มีการพัฒนาครูและบุคลากรให้มีศักยภาพ  โดยให้ผู้มีส่วนร่วมทุกฝ่ายได้มีบทบาทในการมี
ส่วนร่วมการจัดการศึกษา   

โรงเรียนบ้านบ้านป่าหม้อหนองคู ได้จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้อย่าง
มีคุณภาพและจัดหาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการเพ่ือการจัดการเรียนรู้  
เช่น  การเรียนรู้ผ่าน DLIT เพ่ือให้เด็กได้เรียนรู้ประสบการณ์ทางโลกออนไลน์  จัดให้มีอุปกรณ์  ของ
เล่น  ของใช้  เครื่องนอน  เครื่องอ านวยความสะดวกต่างๆ โดยจัดให้เหมาะสม  สะอาด  ปลอดภัย  
ให้มีมุมหนังสือ มุมนักเล่านิทาน ที่จ าเป็นต่อพัฒนาการของเด็ก  ให้เพียงพอและเหมาะสมกับวัย  จัด
ให้มีเครื่องเล่นสนาม  เครื่องเล่นน้ า  เล่นทราย  ที่เหมาะสมปลอดภัย  จัดให้มีพ้ืนที่ส าหรับแปรงฟัน  
ล้างมือ  ท าความสะอาดร่างกาย  ห้องน้าห้องส้วม  พร้อมอุปกรณ์ท่ีจ าเป็นและเหมาะสมกับเด็ก มี
หลักสูตรปฐมวัยที่ยืดหยุ่นและสอดคล้องกับหลักสูตรสถานศึกษาเป็นรูปแบบการจัดประสบการณ์ที่
ก่อให้เกิดการเตรียมความพร้อม   เน้นการเรียนรู้ผ่านการเล่นและการลงมือปฏิบัติด้วยตนเอง  
สอดคล้องกับวิถีชีวิตของครอบครัว และชุมชน  ส่งบุคลากรเข้ารับการอบรม เพ่ือพัฒนาคุณภาพครู
ด้านการศึกษาปฐมวัยอย่างต่อเนื่อง  ซึ่งส่งผลให้ครู  มีความรู้ความสามารถในการวิเคราะห์และ
ออกแบบหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัย  มีทักษะในการจัดประสบการณ์และการประเมินพัฒนาการเด็ก
เป็นรายบุคคล  การออกแบบการจัดกิจกรรม  ทักษะการสังเกต และการปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับเด็กและ
ผู้ปกครอง สามารถจัดสภาพแวดล้อมท้ังภายในและภายนอกห้องเรียนได้อย่างเหมาะสม  มีการ
ก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาที่สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาปฐมวัย  และอัต
ลักษณ์ที่สถานศึกษาก าหนด  มีการจัดท าแผนการจัดประสบการณ์ท่ีสอดคล้องกับมาตรฐานตาม
หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย  มีการประเมินผลตรวจสอบคุณภาพภายในสถานศึกษา  ติดตามผลการ
ด าเนินงานและจัดท ารายงานผลการประเมินตนเองประจ าปี  แล้วน าผลการประเมินไปปรับปรุง
พัฒนาคุณภาพสถานศึกษาโดยทุกฝ่ายมีส่วนร่วม   

จากการด าเนินงาน ส่งผลให้โรงเรียนมีผลการประเมินคุณภาพภายใน มาตรฐานที่ 2 อยู่ใน
ระดับ ดี 
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(2)  ข้อมูล เอกสาร หลักฐาน  
1) มีหลักสูตรครอบคลุมทั้ง 4 ด้าน สอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่น กล่าวคือ โรงเรียน

มีการประเมินและพัฒนาหลักสตูรสถานศึกษา ให้สอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษา
ปฐมวัยและบริบทของท้องถิ่น  และโรงเรียนได้ออกแบบการจัดประสบการณ์ที่
เตรียมความพร้อม เน้นการเรียนรู้ผ่านการเล่นและการลงมือปฏิบัติจริง สอดคล้อง
กับวิถีชีวิตของครอบครัว ชุมชนและท้องถิ่น 

2) มีการก าหนดเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจที่ชัดเจน สอดคล้องกับบริบทของ
สถานศึกษา ความต้องการชุมชน นโยบายรัฐบาล แผนการศึกษาแห่งชาติ  โดย
ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการด าเนินการ และมีการทบทวน ปรับปรุงให้
สามารถน าไปใช้จริง และทันต่อการเปลี่ยนแปลง 

3) นักเรียนมีผลการประเมินพัฒนาการ 3 ปีย้อนหลังเป็นไปตามเกณฑ์สถานศึกษา 
และสูงขึ้นต่อเนื่อง   

4) ครูทุกคนได้รับการส่งเสริม สนับสนุนให้ได้รับการอบรม พัฒนาตามมาตรฐานวิชาชีพ 
และน าความรู้ ทักษะ ประสบการณ์น ามาใช้ในการพัฒนางานในหน้าที่และพัฒนา
ผู้เรียน 

5) โรงเรียนได้รับรางวัลการจัดการขยะและสิ่งแวดล้อม ระดับชาติ 
6) ครูทุกคนได้รับการส่งเสริมให้มีความรู้ ประสบการณ์ จากการจัดชุมชนการเรียนรู้

ทางวิชาชีพ (PLC) เพ่ือน าความรู้ แนวคิดมาใช้ในการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ให้มี
คุณภาพยิ่งขึ้น 

7) ผู้บริหารโรงเรียนได้รับรางวัล  OBEC AWARDS ด้านการบริหารจัดการศึกษา 
8) ผู้บริหารโรงเรียนเป็นวิทยากรพี่เลี้ยงในการอบรมผู้บริหารโรงเรียน  
9) โรงเรียนมีผลการประเมินระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา 

ตามกฏกระทรวงการประกันคุณภาพ พ.ศ.2561 โดยรวมในระดับดี โดยใช้แบบ
ประเมินของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 

10)  ผู้ปกครองนักเรียนมีความพึงพอใจในการบริหารจัดการศึกษาของโรงเรียนในระดับ
มากที่สุด 

11)  แผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา  แผนปฏิบัติการประจ าปี  รายงานกิจกรรม/
โครงการหลักสูตรสถานศึกษาปีการศึกษา เกียรติบัตร โล่รางวัล  ภาพถ่าย  บันทึก
การประชุม รายงานการอบรมของครูผลงาน  ชิ้นงาน (ท่ีโรงเรียน)  หนังสือราชการ 
บันทึกการแสดงความชื่นชม   
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    (3) จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา  และข้อเสนอแนะเพื่อพัฒนามาตรฐานให้สูงข้ึน 
   3.1  จุดเด่น 
    1) มีหลักสูตรครอบคลุมพัฒนาการท้ัง 4 ด้าน 
    2) สอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่น 
   3.2  จุดที่ควรพัฒนา 
    1) ควรจัดครูให้สอนตรงวิชาเอก 
    2) ควรส่งเสริมให้ครูมีความเชี่ยวชาญด้านการจัดประสบการณ์ 
    3) ควรจัดสภาพแวดล้อมและสื่อเพ่ือการเรียนรู้ อย่างปลอดภัย และ
พอเพียง       

    3.3 ข้อเสนอแนะเพื่อพัฒนามาตรฐานให้สูงขึ้น 
1) โครงการส่งเสริมศักยภาพผู้เรียนระดับปฐมวัย 
2) โครงการจัดท าแผนปฏิบัติการ  
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2.1.3 มาตรฐานที่ 3 การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นส าคัญ 
1) ระดับคุณภาพ  ดี 

2) วิธีการพัฒนา ข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์  

  (1) วิธีการพัฒนา   
ครูที่ท าหารสอนในระดับปฐมวัยได้วิเคราะห์หลักสูตรปฐมวัยในการจัดประสบการณ์ให้กับ

ผู้เรียน มีการวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคล มีการออกเยี่ยมบ้านนักเรียน เพ่ือจัดท าระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรียนให้ทั่วถึง ครูได้มีการจัดตั้งกลุ่ม PLC เพ่ือท าให้เกิดชุมชนแห่งการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
การศึกษาระหว่างครูเพ่ือแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นกับผู้ เรียนได้อย่าทันท่วงที โรงเรียนได้จัดการศึกษา
ปฐมวัยมุ่งเน้นความส าคัญของการพัฒนาการในทุกๆ ด้าน  ทั้งทางด้านร่างกาย   อารมณ์จิตใจ   
สังคม และสติปัญญา  มีความรู้  คุณธรรม  จริยธรรม  และวัฒนธรรมในการด ารงชีวิต ซึ่งเป็นการจัด
ประสบการณ์การเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  เพ่ือสามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างเป็นสุข  ภายใต้
ค าว่า  เก่ง  ดี   มีสุข ประสบการณ์ในรูปแบบบูรณาการการเรียนรู้ แบบเรียนผ่านเล่น เพ่ือให้เด็กได้
ประสบการณ์ตรง เกิดการเรียนรู้และมีการพัฒนาทั้งทางด้านร่างกาย   อารมณ์จิตใจ   สังคม และ
สติปัญญา ซึ่งสามารถยืดหยุ่นได้ความเหมาะสมและสอดคล้องกับหลักสูตรปฐมวัย ทั้งในห้องเรียน
และนอกห้องเรียน  มีการใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับวัย  จัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่
ครอบคลุมพัฒนาการในทุกๆด้านให้เหมาะสมกับวัย ดังนี้  

ด้านร่างกาย พัฒนาการเคลื่อนไหวทางร่างกาย เด็กเคลื่อนไหวอย่างเหมาะสมตาม
จินตนาการเพ่ือให้ร่างกายทุกส่วนทั้งกล้ามเนื้อมัดใหญ่มัดเล็กให้ท างานอย่างมีประสิทธิภาพ 

ด้านอารมณ์ จิตใจ เด็กมีพัฒนาการด้านอารมณ์ความรู้สึกได้อย่างเหมาะสม  รู้จักยับยั้งชั่งใจ 
รู้จักการรอคอย กล้าแสดงออก ช่วยเหลือแบ่งปันมีความรับผิดชอบ 

ด้านสังคม   เด็กช่วยเหลือตัวเองในการปฏิบัติกิจวัตรประจ าวันได้  มีวินัยในตนเอง เล่น
ร่วมกับผู้อ่ืนได้ มีสัมมาคารวะต่อผู้ใหญ่ด้านสติปัญญา   มีความคิดร่วมยอด รู้จักการแก้ปัญหา สื่อสาร
และมีทักษะความคิดพ้ืนฐานแสวงหาความรู้ได้อย่างเหมาะสมตามวัย  

จัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่ส่งเสริมให้เด็กได้ประสบการณ์โดยตรง จากการเรียนผ่านการ
เล่น โดยลงมือปฏิบัติจริงด้วยตนเองและการเรียนรู้รายกลุ่ม  เพื่อก่อให้เกิดความมีน้ าใจ  ความสามัคคี  
การแบ่งปัน  และการรอคอย  เพ่ือส่งผลให้เด็กเกิดการเรียนรู้ได้อย่างมีความสุข จัดบรรยากาศในชั้น
เรียนที่ส่งเสริมความสนใจให้แก่ผู้เรียน  ชั้นเรียนมีบรรยากาศเต็มไปด้วยความอบอุ่น  ความเห็นอก
เห็นใจ   มีความเอ้ือเผื่อเผื่อแต่ต่อกันและกัน  ซึ่งเป็นแรงจูงใจภายนอกที่กระตุ้นให้ผู้เรียนรักการอยู่
ร่วมกันในชั้นเรียน  และปลูกฝังคุณธรรม  จริยธรรม อันดี ให้แก่เด็ก 

ห้องเรียนมีบรรยากาศ  แจ่มใส  กว้างขวางพอเหมาะ   มีมุมส่งเสริมประสบการณ์การเรียนรู้        
มีการตกแต่งห้องเรียนให้สดใส  และมีสื่อการเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการจัดประสบการณ์การเรียนการสอน 
การประเมินพัฒนาการของเด็กปฐมวัย จากการจัดประสบการณ์การเรียนรู้  และการจัดกิจวั ตร
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ประจ าวัน    ด้วยเครื่องมือและวิธีการที่หลากหลาย เช่น การสังเกต  การสอบถาม  การส ารวจ  และ
การวิเคราะห์ผลพัฒนาการของเด็ก  โดยให้ผู้ปกครองมีส่วนร่วม  เพ่ือได้น าผลการประเมินไปพัฒนา
ศักยภาพของเด็กและพัฒนาการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ในชั้นเรียนเพ่ือพัฒนาครูอย่างเ พียงพอ
และทั่วถึง มีการก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาที่สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษา
ปฐมวัย  และอัตลักษณ์ที่สถานศึกษาก าหนด  มีการจัดท าแผนการจัดประสบการณ์ที่สอดคล้องกับ
มาตรฐานตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย  มีการประเมินผลตรวจสอบคุณภาพภายในสถานศึกษา  
ติดตามผลการด าเนินงานและจัดท ารายงานผลการประเมินตนเองประจ าปี  มีการน าผลการประเมิน
ไปปรับปรุงพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา  โดยทุกฝ่ายมีส่วนร่วม  พร้อมทั้งรายงานผลการประเมิน
ตนเองให้หน่วยงานต้นสังกัดอย่างต่อเนื่อง  

จากการด าเนินงาน ส่งผลให้โรงเรียนมีผลการประเมินคุณภาพภายใน มาตรฐานที่ 3 อยู่ใน
ระดับ ดี 

   

 (2)  ข้อมูล เอกสาร หลักฐาน 

จากการจัดกิจกรรมดังกล่าว  เมื่อสิ้นปีการศึกษาโรงเรียนได้ประเมินผลตามแนว
ทางการประเมินคุณภาพตามเกณฑ์ที่ สพฐ. ก าหนด ผลปรากฏว่า   

1) ครูสอนระดับปฐมวัยทุกคนจัดประสบการณ์ที่ส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการทุกด้าน
อย่างสมดุลเต็มศักยภาพ กล่าวคือ ครูได้ วิเคราะห์ข้อมูลเด็กเป็นรายบุคคล จัดท าแผนการจัด
ประสบการณ์ได้ระดับดีขึ้นไป และครูได้จัดกิจกรรมที่ส่งเสริมพัฒนาการเด็กครบทุกด้าน ทั้ง
ด้านร่างกาย ด้านอารมณ์ จิตใจ  ด้านสังคม และด้านสติปัญญาเต็มศักยภาพ โดยความ
ร่วมมือของพ่อแม่และครอบครัว ชุมชนและผู้เกี่ยวข้อง 

2) ครูสอนระดับปฐมวัยทุกคนสร้างโอกาสให้เด็กได้รับประสบการณ์ตรง เล่นและ
ปฏิบัติอย่างมีความสุข กล่าวคือ ครูจัดประสบการณ์ที่เชื่อมโยงกับประสบการณ์เดิม ให้เด็กมี
โอกาสเลือกท ากิจกรรมอย่างอิสระ ตามความสนใจ ความสามารถ หลากหลายรูปแบบ เด็ก
ได้เล่น ลงมือกระท า เรียนรู้ และสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเองอย่างมีความสุข ด้วยการท า
โครงงานวิทยาศาสตร์ การจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดมอนเตรสเซอรี่ 

3) ครูสอนระดับปฐมวัยทุกคนจัดบรรยากาศที่ เ อ้ือต่อการเรียนรู้  ใช้สื่อและ
เทคโนโลยีที่เหมาะสมกับวัย กล่าวคือ  ครูได้จัดห้องเรียนให้สะอาด อากาศถ่ายเท ปลอดภัย 
จัด พ้ืนที่แสดงผลงานเด็ก พ้ืนที่มุมประสบการณ์ โดยให้ เด็กมีส่วนร่วมในการจัด
สภาพแวดล้อมในห้องเรียน  และครูใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับช่วงอายุ ระยะความ
สนใจของเด็ก 



หน้า 49 

 

   รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา                                                    โรงเรียนบา้นป่าหมอ้หนองคู อ าเภอพระยนื จงัหวดัขอนแก่น    
 

4) ครูสอนระดับปฐมวัยทุกคนประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริง และน าผลการ
ประเมินพัฒนาการเด็กไป ปรับปรุงการจัดประสบการณ์และพัฒนาเด็ก  ด้วยการประเมิน
พัฒนาการเด็กจากกิจกรรมและกิจวัตรประจ าวันด้วยเครื่องมือและวิธีการที่หลากหลาย  โดย
ผู้ปกครองและผู้เกี่ยวข้องมีส่วนร่วม น าผลการประเมินที่ได้ไปปรับปรุงการจัดประสบการณ์
และพัฒนาเด็ก 

5) แผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา  แผนปฏิบัติการประจ าปี  แผนการจัดการ
เรียนรู้  เกียรติบัตร โล่รางวัล  ภาพถ่าย  ผลงาน/ชิ้นงานของครูและนักเรียน (ที่โรงเรียน)  
หนังสือราชการ บันทึกการแสดงความชื่นชม  ภาพการปฏิบัติงานที่มีคุณภาพของครู นักเรียน 
ผลการวิเคราะห์เด็กรายบุคคล  แผนการจัดประสบการณ์/ผลการจัดประสบการณ์  รายงาน
กิจกรรม 

    (3) จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา  และข้อเสนอแนะเพื่อพัฒนามาตรฐานให้สูงข้ึน 
   3.1  จุดเด่น 
    1) เด็กเรียนรู้ จากการเล่นและปฏิบัติกิจกรรม 
    2) มีบรรยากาศ สภาพห้องเรียนเอื้อต่อการเรียนรู้ 
    3) ประเมินผลเด็กด้วยวิธีการหลากหลาย 
   3.2  จุดที่ควรพัฒนา 
    1) จัดอุปกรณ์สื่อการเรียนการสอนที่หลากหลาย 
    2) พัฒนาเครื่องเล่นสนามและระบบสาธารณูปโภค 
    3) จัดกิจกรรมส่งเสริมเด็กเรียนรู้การอยู่ร่วมกัน 

    3.3 ข้อเสนอแนะเพื่อพัฒนามาตรฐานให้สูงขึ้น 
    1) โครงการส่งเสริมการจัดการศึกษาตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย 
    2) โครงการพัฒนาการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
    3) โครงการส่งเสริมและพัฒนาเด็กด้านพัฒนาการด้านร่างกาย 
    4) โครงการส่งเสริมและพัฒนาเด็กด้านพัฒนาการอารมณ์และจิตใจ 
    5) โครงการส่งเสริมและพัฒนาเด็กด้านพัฒนาการทางสังคม 
    6) โครงการส่งเสริมและพัฒนาเด็กด้านพัฒนาการด้านสติปัญญา 

7) โครงการพัฒนาสถานศึกษาให้บรรลุเป้าหมายตามปรัชญา วิสัยทัศน์และ
จุดเน้นของการศึกษาปฐมวัย 

  



หน้า 50 

 

   รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา                                                    โรงเรียนบา้นป่าหมอ้หนองคู อ าเภอพระยนื จงัหวดัขอนแก่น    
 

2.2 ผลการประเมินมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

  2.2.1 มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน 

  1) ระดับคุณภาพ ดี  

2) วิธีการพัฒนา ข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์  

  (1) วิธีการพัฒนา   

โรงเรียนบ้านป่าหม้อหนองคูส่งเสริมให้ครูจัดกระบวนการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็น
ส าคัญ โดยการด าเนินงาน/กิจกรรมอย่างหลากหลาย ได้แก่ งานหลักสูตรมีการประชุมปฏิบัติการ 
ปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา ตามมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดฯ(ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) 
เพ่ือให้ครูใช้เป็นกรอบในการจัดการเรียนการสอน การพัฒนาผู้เรียน ส่งเสริม สนับสนุนให้ผู้เรียนบรรลุ
ตามเป้าหมายที่ว่า “การจัดการศึกษาต้องเป็นไปเพ่ือพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งร่างกาย 
จิตใจ สติปัญญา ความรู้ และคุณธรรม จริยธรรม และวัฒนธรรมในการด ารงชีวิต สามารถอยู่ร่วมกับ
ผู้ อ่ืนได้อย่างมีความสุข ซึ่งสอดรับกับจุดมุ่งหมายของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
พุทธศักราช 2551 ที่ได้มุ่งพัฒนาให้ผู้เรียนเป็นคนดี มีปัญญา มีความสุข   ดังนั้นโรงเรียนบ้านป่าหม้อ
หนองคู จึงได้ด าเนินการตามมาตรฐานการศึกษาที่ 1 ด้านคุณภาพผู้เรียน ได้แก่ 1) ด้านผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน  และ 2) ด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน  ด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนมุ่งเน้น
ให้นักเรียนมีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร การคิดค านวณ รวมทั้งการมีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา มีความสามารถในการวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ มี
ความสามารถในการสร้างนวัตกรรม การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ การสื่อสาร และการมีความรู้  
ทักษะพ้ืนฐาน เจตคติที่ดีต่องานอาชีพ โดยด าเนินงานโครงการ กิจกรรมหลายอย่างได้แก่ โครงการ
ส่งเสริมการอ่าน โดยด าเนินกิจกรรมส่งเสริมการใช้ห้องสมุด กิจกรรมเสียงตามสาย กิจกรรมบันทึก
การอ่าน กิจกรรมเขียนตามค าบอก โครงการส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา โดยด าเนิน
กิจกรรมสืบค้นข้อมูลโดยใช้ internet โครงการส่งเสริมการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ  โดยด าเนินกิจกรรม  
กิจกรรมทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่  กิจกรรมภาษาไทยวันละค า กิจกรรมภาษาอังกฤษวันละ
ค า กิจกรรมต้นไม้พูดได้ โครงการระบบคัดกรองนักเรียน กิจกรรมระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
กิจกรรมแนะแนว กิจกรรมส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนด้วยระบบ IEP ส าหรับนักเรียนที่มีความ
ต้องการจ าเป็นพิเศษ โครงการสานฝันสู่อาชีพโดยด าเนินกิจกรรม  กิจกรรมส่งเสริมการหารายได้
ระหว่างเรียน (ปลูกผัก เลี้ยงสัตว์) กิจกรรมการท าขนมเพ่ือประกอบอาชีพ กิจกรรมแปรรูปผลิตภัณฑ์
ทางการเกษตร กิจกรรมงานหัตถกรรม ส าหรับด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนมุ่งเน้นให้
ผู้เรียนมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษาก าหนด และ มีสุขภาวะทางร่างกายและสังคม 
ความภูมิใจในท้องถิ่น และความเป็นไทยการยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย 
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โดยด าเนินงานโครงการ กิจกรรมหลายอย่างได้แก่ โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม โดยด าเนิน
กิจกรรมวันส าคัญ กิจกรรมจิตอาสา กิจกรรมประชาธิปไตยในโรงเรียน กิจกรรมชุมนุมจริยธรรม  

จากการด าเนินงาน ส่งผลให้โรงเรียนมีผลการประเมินคุณภาพภายใน มาตรฐานที่ 1 อยู่ใน
ระดับ ดี 

 (2)  ข้อมูล เอกสาร หลักฐาน  

1) นักเรียนทุกคนมีความสามารถในการอ่าน เขียนภาษาไทย ในระดับดี  ตามเกณฑ์
สถานศึกษา 

2) นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6  มากกว่าร้อยละ 75 มีความสามารถในการอ่าน
ออกเสียง  อ่านรู้เรื่อง  การเขียนค า  และการเขียนเรื่อง  ตามแบบประเมินและเกณฑ์การ
ประเมินของส านักทดสอบทางการศึกษา  สพฐ. 

3) นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 ร้อยละ 88.85  มีความสามารถในการอ่านออก
เสียง ในระดับดีมาก จากแบบทดสอบความสามารถในการอ่าน (Reading Test) ของ สพฐ 

4) นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 ร้อยละ 71.14 มีความสามารถในการอ่านรู้เรื่อง  
ในระดับ ดี  จากแบบทดสอบความสามารถในการอ่าน (Reading Test) ของ สพฐ 

5) นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 มากกว่าร้อยละ 44.90  มีความสามารถด้าน
ภาษา ในระดับ ดีขึ้นไป  จากแบบทดสอบความสามารถด้านภาษา ในการทดสอบความสาม
รถพ้ืนฐานของผู้เรียนระดับชาติ (NT) ของ สพฐ 

6) นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 มากกว่าร้อยละ 42.72 มีความสามารถด้านคิด
ค านวณในระดับดีขึ้นไป  จากแบบทดสอบความสามารถด้านภาษา ในการทดสอบความสาม
รถพ้ืนฐานของผู้เรียนระดับชาติ (NT) ของ สพฐ 

9) นักเรียนทุกคนมีความสามารถใช้ภาษาอังกฤษแนะน าตนเอง สถานศึกษา และ
สนทนาอย่างง่าย 

10) นักเรียนร้อยละ 80 ได้ระดับผลการเรียนเฉลี่ยในกลุ่มสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์ ระดับ3ขึ้นไป 

11) นักเรียนทุคนสามารถสืบค้นข้อมูลจากอินเตอร์เน็ท และสรุปความรู้ด้วยตนเอง 

12) นักเรียนร้อยละ 80  มีระดับผลการเรียนเฉลี่ยตามหลักสูตร ตั้งแต่ระดับ 3 ขึ้น
ไปตามเกณฑ์ถานศึกษาก าหนด  
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13) ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) 3 ปีย้อนหลัง 
บรรลุเป้าหมายในรายวิชา ภาษาอังกฤษ ยังไม่บรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ในรายวิชา  ภาษาไทย
คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ 

14) นักเรียนทุกคนมีความรับผิดชอบ มีวินัย มีภาวะผู้น า มีจิตอาสา อยู่ร่วมกับคน
อ่ืนอย่างมีความสุข เข้าใจผู้อ่ืน ไม่มีความขัดแย้งกับผู้อ่ืน  

15) นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ทุกคน มีความรู้และทักษะพื้นฐานต่องานอาชีพ
อย่างน้อย 1อย่าง 

16) นักเรียนทุกคนเป็นสมาชิกและร่วมโครงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของชุมชนอย่าง
ต่อเนื่อง 

17)นักเรียนทุกคนมีส่วนร่วมในกิจกรรมประเพณีของท้องถิ่น   

18) นักเรียนร้อยละ 95 มีน้ าหนัก ส่วนสูง ตามเกณฑ์กรมอนามัย และมีสุขภาพ
แข็งแรง  

19) มีโครงงาน/ผลงานประดิษฐ์ใหม่ๆ ของนักเรียน 

20) มีการสอนงานอาชีพให้นักเรียน เช่นการลงแปลงเกษตรปลูกผักสวนครัวของทุก
ระดับชั้น  

21) นักเรียนทุกคนไม่เกี่ยวข้องสิ่งเสพติด  โรงเรียนมีโครงการระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียนอย่างเข้มแข็ง 

22) ไม่มีการทะเลาะวิวาทในโรงเรียน  

23) นักเรียนทุกคนได้รับการเยี่ยมบ้าน และโรงเรียนน าข้อมูลมาใช้ในการดูแล
ช่วยเหลือผู้เรียน 

24) แผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา  แผนปฏิบัติการประจ าปี  แผนการจัดการ
เรียนรู้  เกียรติบัตร โล่รางวัล  ภาพถ่าย  ผลงาน/ชิ้นงานของครูและนักเรียน ผลสอบ O – 
NET, NT, RT ฯลฯ ผลสอบข้อสอบกลางประจ าปีการศึกษา 2562  หนังสือราชการ บันทึก
การแสดงความชื่นชม  ภาพการปฏิบัติงานที่มีคุณภาพของครู นักเรียน  แบบ ปพ. ต่างๆ 
แผนการจัดการเรียนรู้ บันทึกการนิเทศภายใน รายงานกิจกรรม/โครงการ ผลการวิเคราะห์
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของโรงเรียน 

 

     



หน้า 53 

 

   รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา                                                    โรงเรียนบา้นป่าหมอ้หนองคู อ าเภอพระยนื จงัหวดัขอนแก่น    
 

   (3) จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา  และข้อเสนอแนะเพื่อพัฒนามาตรฐานให้สูงขึ้น 
   3.1  จุดเด่น 

1) สถานศึกษามีการวิเคราะห์ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและได้ก าหนดเป็น
เป้าหมายทางการเรียนโดยใช้ข้อมูลฐาน 3 ปีย้อนหลัง 

2) จัดกิจกรรมการเรียนการสอนเน้นการปฏิบัติ เน้นทักษะในการอ่าน การ
เขียน และการคิดค านวณ 

    3) มีสื่อด้านเทคโนโลยี DLTV ครบทุกห้องเรียน   
    4) ผู้เรียนมี สุขภาพกาย สุขภาพจิต ดี กล้าแสดงออก  
   3.2  จดุที่ควรพัฒนา 

1) ผลสัมฤทธิ์ระดับชาติของนักเรียนมีแนวโน้มเปลี่ยนแปลงพัฒนาขึ้น
โดยรวม แต่ยังไม่ถึงค่าเฉลี่ยระดับชาติ ซึ่งจะต้องได้รับการพัฒนาต่อไป 

2) การจัดกิจกรรมที่เน้นการคิดวิเคราะห์ ให้ผู้เรียนได้เขียนแสดงทัศนคติยัง
ไม่บรรลุเป้าหมายเท่าท่ีควร     

    3.3 ข้อเสนอแนะเพื่อพัฒนามาตรฐานให้สูงขึ้น 
3.1) พัฒนาให้นักเรียนมีทักษะในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการ

คิดค านวณเป็นไปตามเกณฑ์ที่โรงเรียนก าหนดในแต่ระดับชั้น 
3.2) พัฒนาให้นักเรียนมีความสามารถในการคิดจ าแนก แยกแยะ 

ใคร่ครวญไตร่ตรอง พิจารณาอย่างรอบคอบโดยใช้เหตุผลประกอบการตัดสินใจ มี
การอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และแก้ปัญหาอย่างมีเหตุผล   

3.3) พัฒนาให้นักเรียนมีความสามารถในการรวบรวมความรู้ได้ท้ังด้วย
ตนเองและการท างานเป็นทีม เชื่อมโยงองค์ความรู้ และประสบการณ์มาใช้ในการ
สร้างสรรค์สิ่งใหม่ ๆ 

3.4) พัฒนาให้นักเรียน มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสารเพื่อพัฒนาตนเอง และสังคมในด้านการเรียนรู้ การสื่อสาร การท างาน 
อย่างสร้างสรรค์ และมีคุณธรรม  

3.5) พัฒนาให้นักเรียน มีความก้าวหน้าในการเรียนรู้ตามหลักสูตร
สถานศึกษาจากพ้ืนฐานเดิมในด้านความรู้ ความเข้าใจ ทักษะ  กระบวนการต่าง ๆ 
รวมทั้ง 

3.6) พัฒนาให้นักเรียนมีความก้าวหน้าในผลการทดสอบระดับชาติ มี
ความรู้ ทักษะพ้ืนฐานในการจัดการเจตคติที่ดีพร้อมที่จะศึกษาต่อในระดับชั้นที่
สูงขึ้น มีพฤติกรรมเป็นผู้ที่มีคุณธรรม  จริยธรรม เคารพในกฎกติกา  
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3.7) พัฒนาให้นักเรียนมีค่านิยมและจิตส านึกตามที่สถานศึกษามีความ
ภูมิใจในท้องถิ่น เห็นคุณค่าของความเป็นไทย มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์วัฒนธรรม
ประเพณีไทยรวมทั้งภูมิปัญญาไทย  

3.8) พัฒนาให้นักเรียน มีการรักษาสุขภาพกาย สุขภาพจิต อารมณ์ และ
สังคม แสดงออกอย่างเหมาะสมในแต่ละช่วงวัย 
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2.2.2 มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 
1) ระดับคุณภาพ ดี  

2) วิธีการพัฒนา ข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์  

  (1) วิธีการพัฒนา   

โรงเรียนบ้านป่าหม้อหนองคูมีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจที่สถานศึกษาก าหนด
กระบวนการบริหารและการจัดการคุณภาพของสถานศึกษา ในโรงเรียนบ้านป่าหม้อหนองคู ได้มีการ
ด าเนินแผนงานโดยยึดหลัก PDCA  มีรายละเอียดดังนี้ 

1. Plan (วางแผน) โรงเรียนบ้านป่าหม้อหนองคูได้จัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี โดยมีการ
การก าหนดเป้าหมาย / วัตถุประสงค์ในการด าเนินงาน วิธีการ และขั้นตอนที่จ าเป็นเพ่ือให้การ
ด าเนินงานบรรลุเป้าหมาย ในการวางแผนจะต้องท าความเข้าใจกับเป้าหมาย / วัตถุประสงค์ให้ชัดเจน 
เป้าหมายที่ก าหนดต้องเป็นไปตามนโยบาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจของโรงเรียนเพ่ือก่อให้เกิดการ
พัฒนาที่เป็นไปในแนวทางเดียวกันทั่วทั้งองค์กร  

 2. DO (ปฏิบัติ) โรงเรียนบ้านป่าหม้อหนองคูได้น าเอาแผนปฏิบัติการที่ก าหนดไว้ไปปฏิบัติให้
เป็นไปตามแผนที่ได้ก าหนดไว้ซึ่งก่อนที่จะปฏิบัติงานใด ๆ ครูทุกคนได้ศึกษาข้อมูลและเงื่อนไขต่างๆ 
ของสภาพงานที่เกี่ยวข้อง มีการเก็บรวบรวม และบันทึกข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน เพ่ือใช้
เป็นข้อมลูในการด าเนินงานในขั้นตอนต่อไป  

  3. Check (ตรวจสอบ ประเมิน) โรงเรียนบ้านป่าหม้อหนองคูได้มีการติดตาม การตรวจสอบ 
และการประเมินปัญหาที่เกิดขึ้น เช่นการใช้งบประมาณในโรงเรียน การบริหารจัดการองค์กร ในการ
ตรวจสอบ และการประเมินการปฏิบัติงาน เป็นไปตามแผนปฏิบัติงานที่ก าหนดไว้ในบางส่วน และใน
บางแผนได้มีการปรับปรุงเพื่อให้เกิดการพัฒนาที่ดียิ่งขึ้นต่อไป 

 4. Act (การปรับปรุง) โรงเรียนบ้านป่าหม้อหนองคู ได้ศึกษาปัญหาที่เกิดขึ้นและได้น ามา
ปรับปรุงให้เกิดผลและประสิทธิภาพที่ดียิ่งขึ้น อย่างเช่น การจัดให้มีบุคลากรเพียงพอต่อจ านวน
นักเรียน บุคลากรส่วนใหญ่ตรงตามสาขาวิชาเอก  บุคลากรมีความรัก ความสามัคคี ร่วมมือร่วมใจใน
การปฏิบัติงาน ร่วมกัน บุคลากรส่วนใหญ่ใฝ่หาความรู้และพัฒนาตนเองโดยโรงเรียนได้ส่งเสริม
สนับสนุนให้บุคลากรเข้าร่วมอบรม สัมมนาและศึกษาดูงาน จัดหาวัสดุอุปกรณ์เพียงพอต่อการ
ด าเนินงานและการจัดการเรียนการสอน 

มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา โดยได้ด าเนินการตามแผนงาน โครงการที่
ก าหนดไว้ได้แก่ โครงการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายใน ด าเนินกิจกรรมจัดท าแผนปฏิบัติการ 
กิจกรรมจัดท าทะเบียนนักเรียน กิจกรรมจัดท ารายงานประจ าปีที่เป็นรายงานประเมินคุณภาพภายใน 
(SAR) โครงการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา ด าเนินกิจกรรมการจัดระบบก ากับติดตามการพัฒนาและ
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ใช้หลักสูตรสถานศึกษา ด าเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้าน  ตามหลักสูตร
สถานศึกษา  และทุกกลุ่มเป้าหมาย  ชัดเจน  

พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ  ชัดเจน โดยมีการส่งเสริมสนับสนุน
พัฒนาครูและบุคลากรตรงตามความต้องการและจัดให้มีชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ  มาใช้ในการ
พัฒนางานและการเรียนรู้ของผู้เรียน ภายใต้โครงการส่งเสริมและพัฒนาครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาให้สามารถจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพในรูปแบบที่หลากหลาย ซึ่งมีกิจกรรม PLC กิจกรรม
อบรม สัมมนาและศึกษาดูงาน กิจกรรมนิเทศภายในกิจกรรมสร้างขวัญและก าลังใจบุคลากร กิจกรรม
ส่งเสริมการวิจัยในชั้นเรียนกิจกรรมการสร้างสื่อการสอนด้วยเทคนิคทางคอมพิวเตอร์ 

จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้ อย่างมีคุณภาพ จัด
สภาพแวดล้อมทางกายภาพ ภายในและภายนอกห้องเรียน และสภาพแวดล้อมทางสังคมที่เอ้ือต่อการ
จัดการเรียนรู้ของผู้เรียนที่มีคุณภาพ  มีความปลอดภัย โดยด าเนินงานตามโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ 
ซึ่งมีกิจกรรมปรับปรุงสนามเด็กเล่น กิจกรรมปรับปรุงสวนหย่อม กิจกรรมปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร
เรียนและอาคารประกอบ และกิจกรรมตกแต่งปรับปรุงห้องเรียนให้น่าอยู่ 

จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้   
จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ สนับสนุนการบริหารจัดการ และการจัดการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับ
สภาพของโรงเรียน พัฒนาบริการด้านเทคโนโลยี  สารสนเทศ ครูทุกคนมีคอมพิวเตอร์เพ่ือใช้ในการ
บริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้อย่างเหมาะสม โดยได้ด าเนินตามโครงการส่งเสริมการใช้
เทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา เพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้เกิดทักษะที่ส าคัญในศตวรรศท่ี 21 

 
โรงเรียนบ้านป่าหม้อหนองคู ไดจ้ัดท า SWOT Analysis ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 
การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก 
ด้านสังคมและวัฒนธรรม 
โอกาส(Opportunities) 
1.สภาพสังคมอยู่อย่างสงบสุขช่วยเหลือเกื้อกูลกัน 
2.ได้รับความร่วมมือจากองค์กรภายนอก เช่น อบต,อบจ,โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล

พระยืน 
3.ได้รับความร่วมมือจากผู้น าชุมชนและผู้ปกครอง 
4.ได้รับการสนับสนุนในเรื่องแนวทางการปฏิบัติงานจากเขตพ้ืนที่ฯ 
5.มีแหล่งเรียนรู้ในชุมชน ได้แก่ วัด,โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล,อาชีพท านา,ฟาร์มไก่ไข ่
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อุปสรรค (Threats) 
1.ประชาชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพรับจ้าง ไม่มีเวลาให้บุตรหลาน ขาดการดูแลเอาใจใส่ใน

เรื่องความประพฤติและเรื่องการเรียน 
2.นักเรียนหลายราย มีสภาพครอบครัวแตกแยกซ่ึงส่งผลถึงจิตใจและพฤติกรรมของเด็ก 
3.ผู้ปกครองบางส่วนขาดความรู้ความเข้าใจในการจัดการเรียนการสอน 
 
ด้านเทคโนโลยี 
โอกาส(Opportunities) 
1.ความเจริญทางสื่อเทคโนโลยีมีความทันสมัย มีแหล่งเรียนรู้มากข้ึน ช่วยให้ท างานได้รวดเร็ว

ยิ่งขึ้น สะดวกต่อการปฏิบัติงานและติดต่อสื่อสาร 
2.เครื่องมือสื่อสารในการติดต่อสะดวกรวดเร็วทันสมัย 
3.โรงเรียนได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานต้นสังกัด 
อุปสรรค (Threats) 
1.สื่อเทคโนโลยีมีผลต่อพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ และค่านิยมที่เปลี่ยนแปลงไป เด็กจะติดอยู่

กับการใช้โทรศัพท์ไม่สนใจคนอื่นหรือสิ่งอ่ืน 
2.สื่อที่ได้รับไม่เพียงพอกับความต้องการของจ านวนนักเรียน 
 
ด้านเศรษฐกิจ 
โอกาส(Opportunities) 
1.ได้รับการสนับสนุนงบประมาณ(เงินอุดหนุน)จาก สพฐ. 
2.ได้รับการสนับสนุนงบประมาณเพ่ือนักเรียนยากจนจาก กสศ. (ระบบปัจจัยพ้ืนฐานนักเรียน

ยากจน) 
3.ได้รับสนับสนุนงบประมาณจากผู้น าชุมชน ชุนชน และผู้ปกครอง 
อุปสรรค (Threats) 
1.ค่าครองชีพสูงท าให้บุคลากรและผู้ปกครองมีค่าใช้จ่ายสูงและมีรายได้ไม่แน่นอน มีปัญหา

เรื่องการเงิน 
2.ส่วนใหญ่ท าอาชีพรับจ้าง 
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ด้านการเมืองและกฎหมาย 
โอกาส(Opportunities) 
1.มีระเบียบ กฎหมาย ให้ถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด 
2.มีการกระจายอ านาจในการบริหารงาน 
3.สามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องบนพื้นฐานของระเบียบ เงื่อนไข แนวทางท่ีถูกก าหนดไว้ 
4.นโยบายต้นสังกัด มีการก าหนดแนวทางในการปฏิบัติงาน 
อุปสรรค (Threats) 
1.มีการปรับเปลี่ยนผู้บริหารระดับสูงบ่อยท าให้นโยบายเปลี่ยนบ่อย 
2.คนในชุมชนขาดความสนใจ มีความรู้เรื่องกฎหมายและการเมืองน้อย 
3.เปลี่ยนแนวนโยบายบ่อย 
 
ด้านโครงสร้างและนโยบาย 
จุดแข็ง(Strengths) 
1.มีโครงสร้างการบริหารงานที่ชัดเจนคือ แบ่งโครงสร้างการบริหารงานเป็น 4 ด้านยึด

หลักการบริหารแบบ PDCA ซึ่งมีการตรวจสอบได ้
2.มีนโยบายการบริหารงานที่ชัดเจน ง่ายต่อการปฏิบัติ 
จุดอ่อน(Weaknesses) 
1.การด าเนินงานตามนโยบายบางเรื่องยังไม่เป็นไปตามที่คาดหวัง ได้แก่ ผลการสอบ

ระดับชาติ O-net 
 
ด้านผลผลิตและการบริการ 
จุดแข็ง(Strengths) 
1.นักเรียนมีความรู้และทักษะที่จ าเป็นตามหลักสูตร 
2.นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมอันพึงประสงค์ 
จุดอ่อน(Weaknesses) 
ผลการสอบระดับชาติ O-net ของโรงเรียนยังต่ ากว่าคะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ 
 
ด้านบุคลากร 
จุดแข็ง(Strengths) 
1.มีบุคลากรเพียงพอต่อจ านวนนักเรียน 
2.บุคลากรส่วนใหญ่ตรงตามสาขาวิชาเอก 
3.บุคลากรมีความรัก ความสามัคคี ร่วมมือร่วมใจในการปฏิบัติงาน ร่วมกัน 



หน้า 59 

 

   รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา                                                    โรงเรียนบา้นป่าหมอ้หนองคู อ าเภอพระยนื จงัหวดัขอนแก่น    
 

4.บุคลากรส่วนใหญ่ใฝ่หาความรู้และพัฒนาตนเอง 
จุดอ่อน(Weaknesses) 
1.บุคลากรบางส่วนยังขาดความรู้ความช านาญในด้าน ICT 
2.บุคลากรบางส่วนมีภาระงานมากจนมีเวลาให้กับการจัดการเรียนการสอนน้อยลง 
3.ขาดแคลนบุคลากร วิชาเอกดนตรี –นาฏศิลป์  เอกปฐมวัย 
 
ด้านประสิทธิภาพทางการเงิน 
จุดแข็ง(Strengths) 
1.ได้รับจัดสรรเงินงบประมาณเพียงพอในการปฏิบัติงาน 
2.การเบิกจ่ายงบประมาณเป็นไปตามระเบียบราชการ 
3.ใช้จ่ายงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพคุ้มค่า 
4.ได้รับการสนับสนุนทางด้านงบประมาณจากหน่วยงานต้นสังกัด องค์กรต่างๆทั้งภาครัฐและ

เอกชน รวมทั้งผู้น าท้องถิ่น ผู้ปกครอง และประชาชน 
จุดอ่อน(Weaknesses) 
1.งบประมาณจัดสรรมากระชั้นชิด ต้องรีบเร่งในการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างเกินไป 
2.อาจต้องมีการส ารองจ่ายบางงานที่จ าเป็นเร่งด่วน 
3.งานการเงินและพัสดุ ก าหนดระเบียบและเงื่อนไขตายตัว ซึ่งในสถานศึกษาผู้ปฏิบัติงานคือ

ครู ซึ่งมีหน้าที่โดยตรงคือการสอน ครูจึงต้องใช้เวลาในการท างานการเงินและพัสดุมาก จึงไปเบียดบัง
เวลาการสอนของครู 

 
ด้านวัสดุอุปกรณ์ 
จุดแข็ง(Strengths) 
1.มีวัสดุอุปกรณ์เพียงพอต่อการด าเนินงานและการจัดการเรียนการสอน 
จุดอ่อน(Weaknesses) 
1.ขาดการดูแลเอาใจใส่ เก็บและบ ารุงรักษาวัสดุอุปกรณ์ 
 
ด้านการบริหารจัดการ 
จุดแข็ง(Strengths) 
1.สถานศึกษามีกฎระเบียบและหลักเกณฑ์ในการปฏิบัติงานชัดเจน 
2.โรงเรียนมีการประสานงานกับหน่วยงานอื่น ในการพัฒนาโรงเรียน 
3.มีการมอบหมายหน้าที่ในการปฏิบัติงานชัดเจนเป็นไปตามโครงสร้าง 
จุดอ่อน(Weaknesses) 
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1.มีนโยบายงานเร่งด่วนบ่อย ส่งผลกระทบกับการจัดการเรียนการสอน 
2.การติดตามและประเมินผลยังไม่ต่อเนื่อง 

จากการด าเนินงาน ส่งผลให้โรงเรียนมีผลการประเมินคุณภาพภายใน มาตรฐานที่ 2 อยู่ใน
ระดับ ดี 

2)  ข้อมูล เอกสาร หลักฐาน  

1) มีการก าหนดเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจที่ชัดเจน โดยใช้หลักการ PDCA ที่สามารถ
ตรวจสอบได้ สอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษา ความต้องการชุมชน นโยบายรัฐบาล แผนการ
ศึกษาแห่งชาติ  โดยผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการด าเนินการ และมีการทบทวน ปรับปรุงให้
สามารถน าไปใช้จริง และทันต่อการเปลี่ยนแปลง 

2) มีรูปแบบการบริหารงาน “CO-FRIENDS MODEL”  ในการบริหารจัดการคุณภาพของ
สถานศึกษา  ที่เป็นระบบ และด าเนินการอย่างต่อเนื่อง  มีความชัดเจนและเกิดประสิทธิภาพ ส่งผล
ต่อคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา โดยความร่วมมือของผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย มีการน า
ข้อมูลผลการประเมินและผลการจัดการศึกษา มาใช้ในการปรับปรุง พัฒนางานอย่างต่อเนื่อง จนเป็น
แบบอย่างได้ 

3) นักเรียนมีผลการทดสอบ O-NET 3 ปีย้อนหลังเป็นไปตามเกณฑ์สถานศึกษา  

4) ครูทุกคนได้รับการส่งเสริม สนับสนุนให้ได้รับการอบรม พัฒนาตามมาตรฐานวิชาชีพ และ
น าความรู้ ทักษะ ประสบการณ์น ามาใช้ในการพัฒนางานในหน้าที่และพัฒนาผู้เรียน 

5) ครูทุกคนได้รับการส่งเสริมให้มีความรู้ ประสบการณ์ จากการจัดชุมชนการเรียนรู้ทาง
วิชาชีพ (PLC) เพ่ือน าความรู้ แนวคิดมาใช้ในการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ให้มีคุณภาพยิ่งขึ้น 

6)  ครูผู้สอนมีนวัตกรรมการสอนเพ่ือใช้ในการจัดการเรียนรู้ เ พ่ือพัฒนาผู้ เรียน คือ             
นางสุลักษณ์ มุสิกโปดก 

7) ผู้บริหารโรงเรียนมีผลการประเมินมาตรฐานโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ด้านผู้บริหาร
โรงเรียน อยู่ในระดับดีเยี่ยม ทั้ง 4 ประเด็นพิจารณา คือ มีความรู้ ความเข้าใจในคุณธรรม  มี
กระบวนการบริหารงานที่เป็นระบบ  บริหารงานด้วยความโปร่งใส เป็นธรรมตรวจสอบได้  โดยใช้
แบบประเมินของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

8)  ได้จัดการบริหารข้อมูลสารสนเทศของโรงเรียน เช่น ข้อมูลผลกสนจัดการศึกษา ข้อมูล
ภาวะโภชนาการ  โปรแกรม DMC (ข้อมูลนักเรียนรายบุคคล)  โปรแกรม B-OBEC (ข้อมูลที่ดิน
สิ่งก่อสร้าง)  โปรแกรม M-OBEC (ข้อมูลครุภัณฑ์)  โปรแกรม EMIS (ข้อมูลสารสนเทศของโรงเรียน)  
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โปรแกรม School MISS (ข้อมูลผลการเรียนตามหลักสูตร)  ข้อมูลเด็กพิเศษ เพ่ือน ามาใช้ในการ
บริหารและการจัดการเรียนรู้ของนักเรียนทุกกลุ่ม  อย่างเป็นระบบ ทันสมัย 

9) ผู้ปกครองนักเรียนมีความพึงพอใจในการบริหารจัดการศึกษาของโรงเรียนในระดับมาก
ที่สุด 

10)  มีการเผยแพร่ผลงาน กิจกรรม การปฏิบัติงานที่มีคุณภาพใน Facebook เวปไซต์ Line  

    (3) จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา  และ ข้อเสนอแนะเพื่อพัฒนามาตรฐานให้สูงข้ึน 
   3.1  จุดเด่น 

1) โรงเรียนมีเป้าหมาย  วิสัยทัศน์  พันธกิจ ที่ก าหนดไว้ชัดเจน  สอดคล้องกับบริบทของ
โรงเรียนตามความต้องการของชุมชน  วัตถุประสงค์ของแผนการจัดการศึกษาของชาติ  นโยบายของ
รัฐบาลและต้นสังกัด 

2) พัฒนางานวิชาการเน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้าน  ตามหลักสูตรสถานศึกษา 
3) ส่งเสริมสนับสนุนพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญตรงตามความต้องการ 
4) ส่งเสริมโรงเรียนให้เป็นชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ  มาใช้ในการพัฒนางานและการ

เรียนรู้ของผู้เรียน 
   3.2  จุดที่ควรพัฒนา 

1) โรงเรียนควรจัดให้มีอาคารและห้องปฏิบัติการที่เพียงพอและเหมาะสมต่อการจัดการ
เรียนรู้ 

  
    3.3 ข้อเสนอแนะเพื่อพัฒนามาตรฐานให้สูงขึ้น 

3.1)  มีเครื่องมือในการติดตาม ประเมินผลโครงการการบริหารจัดการเก่ียวกับงานวิชาการ 
การพัฒนาหลักสูตร  

  3.2) กิจกรรมเสริมหลักสูตรที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้าน 
  3.3) โครงการจัดการเรียนการสอนนักเรียนเรียนรวม 
  3.4) โครงการพัฒนาครูพัฒนาครูสู่ครูมืออาชีพ 
  3.5) โครงการจัดสภาพแวดล้อมให้เป็นแหล่งเรียนรู้ 
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2.2.3 มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
1) ระดับคุณภาพ   ดี  

2) วิธีการพัฒนา ข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์  

  (1) วิธีการพัฒนา   
โรงเรียนบ้านป่าหม้อหนองคูส่งเสริมให้ครูจัดกระบวนการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็น

ส าคัญ โดยการด าเนินงาน/กิจกรรมอย่างหลากหลาย ได้แก่ งานหลักสูตรมีการประชุมปฏิบัติการ 
ปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา ตามมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดฯ(ฉบับปรับปรุงพ.ศ. 2560) 
ส่งเสริมให้ครูจัดการเรียนการสอนเน้นการปฏิบัติ (Active learning)  ให้ผู้เรียนผ่านกระบวนการคิด 
ปฏิบัติจริง เพ่ือน าไปสู่การเรียนรู้ที่ลึกซึ้งและคงทน  ตามมาตรฐานและตัวชี้วัดของหลักสูตร
สถานศึกษา  ให้นักเรียนมีส่วนร่วม ครูรู้จักผู้เรียนเป็นรายบุคคล ด าเนินการตรวจสอบและประเมิน
ผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และน าผลมาพัฒนาผู้เรียน รวมทั้งร่วมกันแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และน าผลที่ได้มา
ปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ ครูมีแผนการจัดการเรียนรู้ที่สามารถน าไปใช้จัดกิจกรรมได้จริง ครูใช้สื่อ 
และแหล่งเรียนรู้ มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก เพ่ือให้เด็กรักการเรียนรู้และเรียนรู้ร่วมกันอย่าง
มีความสุข ครูร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และน าข้อมูลมาร่วมพัฒนาปรับปรุงการจัดการเรียนรู้และสอน
ตามแผน ครูผลิตนวัตกรรม แผนการจัดการเรียนรู้ครบทุกรายวิชา และทุกชั้นปี อีกทั้งปรับโครงสร้าง
รายวิชา หน่วยการเรียนรู้ลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้ สัดส่วนคะแนนแต่ละหน่วย ก าหนดคุณลักษณะอัน
พึงประสงค์ที่สอดคล้องกับหน่วยการเรียนรู้ สนับสนุนให้ครูจัดการเรียนการสอนที่สร้างโอกาสให้
นักเรียนทุกคนมีส่วนร่วม ได้ลงมือปฏิบัติจริงจนสรุปความรู้ได้ด้วยตนเอง จัดการเรียนการสอนที่เน้น
ทักษะการคิด เช่น จัดการเรียนรู้ด้วยโครงงาน ครูมีการมอบหมายหน้าที่ให้นักเรียนจัดป้ายนิเทศ และ
บรรยากาศตามสถานที่ต่าง ๆทั้งภายในห้องเรียนและนอกห้องเรียน ครูใช้สื่อการเรียนการสอน 
นวัตกรรมและเทคโนโลยี ภูมิปัญญาท้องถิ่น มีการประเมินคุณภาพและประสิทธิภาพของสื่อการสอน
ที่ใช้ครูทุกคนท างานวิจัยในชั้นเรียน ปีการศึกษาละ  1 เรื่อง  ประเด็นภาพความส าเร็จด้าน
กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ที่สนับสนุนผลการประเมินตนเอง ได้แก่
หลักสูตรสถานศึกษา หลักสูตรรายวิชาเพ่ิมเติม กิจกรรมชุมนุม ให้นักเรียนเลือกตามความถนัดและ
ความสนใจผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง มีการบันทึกการใช้สื่อ เทคโนโลยีและแหล่งเรียนรู้ 
เอกสารการตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และน าผลมาพัฒนาผู้เรียนมีการบริหาร
จัดการชั้นเรียนเชิงบวกโดยครูมีวิจัยชั้นเรียนและน าผลไปแก้ไขปัญหาจริง ครูมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพ่ือพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ ซึ่งโรงเรียนบ้านป่าหม้อหนองคู 
ได้จัดท าโครงการที่ตอบสนองต่อกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  

จากการด าเนินงาน ส่งผลให้โรงเรียนมีผลการประเมินคุณภาพภายใน มาตรฐานที่ 3 อยู่ใน
ระดับ ดี 
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 (2)  ข้อมูล เอกสาร หลักฐาน  

1) ครูผู้สอนทุกคนสามารถจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ในการพัฒนากระบวนการคิด  ใช้
กระบวนการกลุ่ม  ให้นักเรียนปฏิบัติจริง  และครูใช้ค าถามระดับสูงในการจัดกิจกรรมเพ่ือ
กระตุ้น ส่งเสริมกระบวนการคิดและกระบวนการเรียนรู้ของผู้เรียน ให้นักเรียนมีโอกาสแสดง
ความคิดเห็น สรุปการเรียนรู้ การน าเสนองาน และน าความรู้ ทักษะ ไปใช้ในชีวิตประจ าวัน  
โดยใช้การจัดการเรียนรู้กระบวนการแก้ปัญหา  การจัดการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการสืบเสาะ  
การจัดการเรียนรู้โดยใช้โครงงาน  การจัดการเรียนรู้โดยใช้กรณีศึกษา  การจัดการเรียนรู้โดย
ใช้กระบวนการกลุ่ม การจัดการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการวิจัยเป็นฐาน การจัดการเรียนรู้โดย
ใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์  การจัดการเรียนรู้  STEM Education  การใช้บทบาท
สมมุติ  การเล่นละคร การจัดการเรียนรู้โดยใช้แหล่งเรียนรู้   

2) ครูผู้สอนทุกคนมีส่วนร่วมในการในการปรับปรุง พัฒนาหลักสูตรของสถานศึกษา
ทุกปี สอดคล้องกับนโยบาย และการเปลี่ยนแปลงสาระการเรียนรู้    และน าไปใช้ในการ
จัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาผู้เรียนอย่างรอบด้าน  ตามมาตรฐานการเรียนรู้ และตัวชี้วัดตามกลุ่ม
สาระการเรียนรู้ ทั้งนักเรียนปกติ และนักเรียนพิเศษเรียนรวม โดยเชื่อมโยงกับท้องถิ่น การ
ด าเนินชีวิตของนักเรียน และสอดคล้องกับเป้าหมายในการพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะ ความรู้ใน
ศตวรรษที่ 21 และเตรียมผู้เรียนให้มีความรู้ ทักษะ ประสบการณ์ ในการใช้ชีวิตในโลก
อนาคต  และตอบสนองกับการพัฒนานักเรียนพิเศษเรียนรวม ที่ได้รับการพัฒนาตาม
ความสามารถและศักยภาพ 

3) ครูทุกคนใช้สื่อ เทคโนโลยี  Computer  แหล่งเรียนรู้ทั้งภายในโรงเรียน 
ภายนอกโรงเรียน ในการจัดการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาผู้เรียน  ทั้งครูภูมิปัญญาท้องถิ่นมาจัดการ
เรียนรู้ในการทอเสื่อ จักสาน  และให้ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้แสวงหาความรู้ด้วยตนเอง ทั้ง
กิจกรรมในห้องสมุด  ห้องคอมพิวเตอร์ การจัดกิจกรรมโครงการส ารวจตามความต้องการ
และปัญหาที่ต้องการเรียนรู้ แก้ไข 

4)  ครูผู้สอนทุกคนใช้  DLTV  ประกอบการจัดการเรียนรู้ในการพัฒนาคุณภาพ
ผู้เรียน  

5)  ครูผู้สอนทุกคน ได้จัดห้องเรียนที่สะอาด เรียบร้อย ปลอดภัย และพ้ืนที่ว่างใน
ห้องเรียน สื่อการเรียนรู้ บรรยากาศที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ของผู้เรียนทุกคน 

6) ครูผู้สอนทุกคนได้ร่วมจัดห้องสมุดให้เป็นแหล่งเรียนรู้ของผู้เรียน จัดบรรยากาศ
ในห้องสมุดให้จูงใจในการใช้  จัดให้มีหนังสือ คอมพิวเตอร์ ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ ศึกษา ค้นคว้า  
ได้เข้าถึงในการใช้และการเรียนรู้เพื่อพัฒนาคุณภาพ 
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7) ครูผู้สอนทุกคนจัดการเรียนรู้โดยเน้นการปฏิสัมพันธ์เชิงบวก รักและเอาใจใส่
นักเรยีน สร้างนักเรียนให้เป็นคนดี  ให้นักเรียนมีความมั่นใจ ปลอดภัย ที่จะเรียนรู้กับครูและ
เพ่ือน  และเรียน เล่นอย่างมีความสุข และได้รับค าชื่นชมจากผู้ปกครองในการดูแลนักเรียน 

8)  ครูผู้สอนทุกคนด าเนินการวัด ประเมินผลผู้เรียนโดยเก็บข้อมูลจากวิธีการ
หลากหลาย เช่น การสอบถาม สัมภาษณ์ ให้คะแนนจากผลงาน รายงาน ชิ้นงาน การท างาน
กลุ่ม พฤติกรรมการเรียน  การท างาน ลักษณะนิสัย  การสอบทั้งแบบอัตนัย และปรนัย การ
ปฏิบัติจริง สอดคล้องกับธรรมชาติวิชา และเป้าหมายของการพัฒนาผู้เรียน มีการให้ข้อมูล
สะท้อนกลับแก่ผู้เรียน ผู้ปกครอง เพ่ือน าผลการประเมินไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 

9) ครูผู้สอนส่วนใหญ่น าผลการประเมินในการจัดการเรียนรู้มาใช้ในการพัฒนา
ผู้เรียน และใช้กระบวนการวิจัยในชั้นเรียนในการพัฒนาการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาผู้เรียน 

10)  ครูผู้สอนทุกคนมีส่วนร่วมในการในการจัดการบริหารข้อมูลสารสนเทศของ
โรงเรียน เช่น ข้อมูลผลกสนจัดการศึกษา ข้อมูลภาวะโภชนาการ  โปรแกรม DMC (ข้อมูล
นักเรียนรายบุคคล)  โปรแกรม B-OBEC (ข้อมูลที่ดินสิ่งก่อสร้าง)  โปรแกรม M-OBEC 
(ข้อมูลครุภัณฑ์)  โปรแกรม EMIS (ข้อมูลสารสนเทศของโรงเรียน)  โปรแกรม School 
MISS (ข้อมูลผลการเรียนตามหลักสูตร)   ข้อมูลเด็กพิเศษ เพ่ือน ามาใช้ในการบริหารและ
การจัดการเรียนรู้ของนักเรียนทุกกลุ่ม 

11) มีการก ากับ นิเทศติดตามผลกาจัดการเรียนสอนของครูผู้สอนอย่างสม่ าเสมอ
อย่างน้อยเดือนละ 2 ครั้งจากผู้บังคับบัญชา หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง 

12) ครูทุกคนได้รับการส่งเสริมให้มีความรู้ ประสบการณ์ จากการจัดชุมชนการ
เรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) เพ่ือน าความรู้ แนวคิดมาใช้ในการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ให้มี
คุณภาพยิ่งขึ้น 

13)  แผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา  แผนปฏิบัติการประจ าปี  แผนการ
จัดการเรียนรู้  เกียรติบัตร โล่รางวัล  ภาพถ่าย  ผลงาน/ชิ้นงานของครูและนักเรียน (ที่
โรงเรียน)   หนังสือราชการ บันทึกการแสดงความชื่นชม  ภาพการปฏิบัติงานที่มีคุณภาพของ
ครู นักเรียนใน Facebook   
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    (3) จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา  และ ข้อเสนอแนะเพื่อพัฒนามาตรฐานให้สูงข้ึน 
   3.1  จุดเด่น 

1) เน้นการเรียนการสอนแบบ ACTIVE LEARNING 
2) มีแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย เช่น ห้องมุด คอมพิวเตอร์เพ่ือการสืบค้น

ข้อมูล เป็นต้น ให้นักเรียนแสวงหาความรู้ จากสื่อเทคโนโลยีด้วยตนเอง 
3) การจัดบรรยากาศ สภาพแวดล้อมท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ 

   3.2  จุดที่ควรพัฒนา 
ควรน าภูมิปัญญาท้องถิ่นให้เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมให้นักเรียน

ได้เรียนรู้มากกว่านี้ และการให้ข้อมูลย้อนกลับแก่นักเรียนทันทีเพ่ือนักเรียนน าไปใช้
พัฒนาตนเอง 

 
    3.3 ข้อเสนอแนะเพื่อพัฒนามาตรฐานให้สูงขึ้น 
    1) จะจัดท าโครงการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา 
    2) จะจัดท าโครงการจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน 
    3) จะจัดท าโครงการพัฒนาการใช้สื่อ เทคโนโลยี สู่ห้องเรียน  

4) จะจัดท าโครงการส่งเสริมให้ครูจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้และน าไปใช้
จริง 

5) จะจัดกิจกรรมส าหรับนักเรียนที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ/
นักเรียนเรียนรวมให้นักเรียนมีความรู้สูงขึ้นตามระดับชั้น 
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ภาคผนวก  

 
 

1. ประกาศโรงเรียน เร่ืองก าหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษา ระดับ
ปฐมวัย และมาตรฐานการศึกษาระดับขั้นพื้นฐาน 

2. ค าสั่งคณะท างานรายงานประจ าปีฯ (SAR)  ปีการศึกษา 2563 
3. ค าสั่งคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน ปีการศึกษา 2563 
4. ค าสั่งนิเทศภายใน ประจ าปีการศึกษา 2563 
5.ค าสั่งการจัดตั้งกลุ่ม PLC ในโรงเรียน ประจ าปีการศึกษา 2563 
6. ค าสั่งมอบหมายงาน ประจ าปีการศึกษา 2563 
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ประกาศโรงเรียนบ้านป่าหม้อหนองคู 
เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาปฐมวัยและระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 
..................................................................... 

      โดยที่มีประกาศใช้กฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561 นโยบายการปฏิรูป
การศึกษา ในทศวรรษที่สองท่ีก าหนดเป้าหมายและยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพคนไทยและการศึกษาไทยใน
อนาคต ประกอบกับมีนโยบายปฏิรูประบบการประเมินและการประกันคุณภาพทั้งภายในและภายนอกของทุก
ระดับก่อน จะมีการประเมินคุณภาพในรอบต่อไป จ าเป็นต้องปรับปรุงมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐานให้
สอดคล้องกัน จึงให้ยกเลิกประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย เพ่ือการ
ประกันคุณภาพภายใน ของสถานศึกษา ลงวันที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ.2554 ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง 
ให้ใช้มาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เพ่ือการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ลงวันที่  11 ตุลาคม พ.ศ. 
2559       พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติพ.ศ. 2542 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 มาตรา 9 
(3) ได้ก าหนดการจัดระบบ โครงสร้าง และกระบวนการจัดการศึกษาให้ยึดหลักส าคัญข้อหนึ่ง คือมีการก าหนด 
มาตรฐานการศึกษาและจัดระบบการประกันคุณภาพการศึกษาทุกระดับและประเภทการศึกษา โดยมาตรา 31 
ให้กระทรวงมีอ านาจหน้าที่ก ากับดูแลการศึกษาทุกระดับและทุกประเภท ก าหนดนโยบาย แผน และมาตรฐาน 
การศึกษาและมาตรา 48 ให้หน่วยงานต้นสังกัดและสถานศึกษาจัดให้มีระบบประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษา และให้ถือว่าการประกันคุณภาพภายในเป็นส่วนหนึ่งของการบริหารการศึกษาที่ต้องด าเนินการ
อย่างต่อเนื่อง โดยมีการจัดท ารายงานประจ าปีเสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัดหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และเปิดเผย
ต่อสาธารณชน เพ่ือน าไปสู่การพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษา และเพ่ือการรองรับการประกันคุณภาพ
ภายนอก 

   โรงเรียนบ้านป่าหม้อหนองคู จึงประกาศให้ใช้มาตรฐานการศึกษา ระดับปฐมวัยและ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เพ่ือการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้เพ่ือเป็น
เป้าหมายในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ระดับปฐมวัย ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและการประเมินคุณภาพ
ภายใน ปีการศึกษา 2563  ตามเอกสารแนบท้ายประกาศ ฉบับนี้ 

ประกาศ ณ วันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 
 
 

(นายภานุวัฒน์ สิงห์หาญ)                                                   
  ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านป่าหม้อหนองคู 
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มาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาปฐมวัย เพื่อการประกันคุณภาพภายใน 
ของโรงเรียนบ้านป่าหม้อหนองคู 

แนบท้ายประกาศโรงเรียนบ้านป่าหม้อหนองคู เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษา 
ระดับปฐมวัย และระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 

ฉบับลงวันที่ 1 กรกฎาคม 2563 
............................................................. ................................................ 

มาตรฐานการศึกษา ระดับปฐมวัย เพ่ือการประกันคุณภาพภายในของโรงเรียนบ้านป่าหม้อหนองคู  
พ.ศ. 2563 มีจ านวน 3 มาตรฐาน ได้แก่ 

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของเด็ก 
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 
มาตรฐานที่ 3 การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นส าคัญ 

แต่ละมาตรฐานมีรายละเอียด ดังนี้ 
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของเด็ก 

1.1 มีพัฒนาการด้านร่างกาย แข็งแรง มีสุขนิสัยที่ดี และดูแลความปลอดภัยของตนเองได้ 
1.2 มีพัฒนาการด้านอารมณ์ จิตใจ ควบคุม และแสดงออกทางอารมณ์ได้ 
1.3 มีพัฒนาการด้านสังคม ช่วยเหลือตนเอง และเป็นสมาชิกท่ีดีของสังคม 

1.4 มีพัฒนาการด้านสติปัญญา สื่อสารได้ มีทักษะการคิดพ้ืนฐาน และแสวงหาความรู้ได้ 
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 

2.1 มีหลักสูตรครอบคลุมพัฒนาการทั้ง 4 ด้าน สอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่น 
2.2 จัดครูให้เพียงพอกับชั้นเรียน 
2.3 ส่งเสริมให้ครูมีความเชี่ยวชาญด้านการจัดประสบการณ์ 
2.4 จัดสภาพแวดล้อมและสื่อเพ่ือการเรียนรู้ อย่างปลอดภัย และเพียงพอ 
2.5 ให้บริการสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนรู้เพ่ือสนับสนุนการจัดประสบการณ์ 
2.6 มีระบบบริหารคุณภาพที่เปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วม 

มาตรฐานที่ 3 การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นส าคัญ 
3.1 จัดประสบการณ์ที่ส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการทุกด้านอย่างสมดุลเต็มศักยภาพ 
3.2 สร้างโอกาสให้เด็กได้รับประสบการณ์ตรง เล่นและปฏิบัติอย่างมีความสุข 
3.3 จัดบรรยากาศท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับวัย 
3.4 ประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริงและน าผลการประเมินพัฒนาการเด็กไปปรับปรุง

การจัดประสบการณ์และพัฒนาเด็ก 
 



หน้า 69 

 

   รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา                                                    โรงเรียนบา้นป่าหมอ้หนองคู อ าเภอพระยนื จงัหวดัขอนแก่น    
 

 

มาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการประกันคุณภาพภายใน 
ของโรงเรียนบ้านป่าหม้อหนองคู 

แนบท้ายประกาศโรงเรียนบ้านป่าหม้อหนองคู เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษา 
ระดับปฐมวัยและระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 

ฉบับลงวันที่ 1 กรกฎาคม 2563 
............................................................................ 

มาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เพ่ือการประกันคุณภาพภายในของโรงเรียน 
บ้านป่าหม้อหนองคู พ.ศ. 2563 มีจ านวน 3 มาตรฐาน ได้แก่ 

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน 
1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 

มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 
มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

แต่ละมาตรฐานมีรายละเอียด ดังนี้ 
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน 

1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
    1) มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสารและการคิดค านวณ 
    2) มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อธิปรายแลกเปลี่ยน

ความคิดเห็นและแก้ปัญหา 
   3) มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม 
   4) มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
   5) มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 
   6) มีความรู้ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ 
1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 
   1) การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษาก าหนด 
   2) ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย 
   3) การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย 
   4) สุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม 

มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 
1.1 การมีเป้าหมาย วิสัยทัศน์และพันธกิจที่สถานศึกษาก าหนดชัดเจน 
2.2 มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 
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2.3 ด าเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพของผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษา 
และทุกกลุ่มเป้าหมาย 

2.4 พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 
2.5 จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 

2.6 จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ 
มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรยีนเป็นส าคัญ 

3.1 การจัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริงและสามารถน าไปประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตได้ 

3.2 ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 
3.3 มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก 
3.4 ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และน าผลมาพัฒนาผู้เรียน 
3.5 มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการ

เรียนรู้ 
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ประกาศโรงเรียนบ้านป่าหม้อหนองคู 
เรื่อง การก าหนดเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  

ระดับการศึกษาปฐมวัย และการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 
........................................................... 

     ตามที่โรงเรียนบ้านป่าหม้อหนองคู ประกาศ ให้ใช้มาตรฐานการศึกษาปฐมวัยและการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน ในวันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 เพ่ือการประกันคุณภาพภายในของโรงเรียน ตามนโยบายการ
ปฏิรูปการศึกษา โดยได ้ก าหนดมาตรฐานการศึกษาอย่างชัดเจนในการพัฒนาคุณภาพของผู้เรียน และคุณภาพ
การจัดการศึกษาของ โรงเรียน ดังนั้น โรงเรียนบ้านป่าหม้อหนองคู จึงได้ก าหนดค่าเป้าหมายของการพัฒนา 
ตามมาตรฐานการศึกษาของ โรงเรียน โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานและการมี
ส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้องทั้งบุคลากร ทุกคนในโรงเรียน ผู้ปกครอง และประชาชนในชุมชน เพ่ือน าไปสู่การ
พัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษา การประเมินคุณภาพภายในและเพ่ือเป็นหลักประกันให้ผู้เรียนเกิดความ
มั่นใจว่าจะได้รับการจัดการศึกษาอย่างมี คุณภาพ ตลอดจนผู้ปกครอง ชุมชนและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ได้เกิด
ความเชื่อมั่นว่า บุตร หลานของตนจะได้รับการ จัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพและได้มาตรฐานตามที่โรงเรียน
ประกาศ  
    เพ่ือให้การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของ โรงเรียนบ้านป่าหม้อหนองคู มี
คุณภาพและได้มาตรฐาน โรงเรียนจึงได้ก าหนดค่าเป้าหมายการพัฒนาตามมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียน
ระดับการศึกษาปฐมวัย ตาม เอกสารแนบท้ายประกาศนี้เพ่ือเป็นเป้าหมายในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนและ
มาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษา ปฐมวัย และการประเมินคุณภาพภายในของโรงเรียน  

 
ประกาศ ณ วันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 

 
 
 

(นายภานุวัฒน์ สิงห์หาญ) 
ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านป่าหม้อหนองคู 
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มาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาปฐมวัย 
แนบท้ายประกาศโรงเรียนบ้านป่าหม้อหนองคู 

เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษา ระดับปฐมวัยและระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ฉบับลงวันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 

การก าหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

มาตรฐาน / ประเด็นการพิจารณา 
ค่าเป้าหมาย
มาตรฐาน 

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของเด็ก ดีเลิศ 
1.1 เด็กมีการพัฒนาด้านร่างกาย แข็งแรง มีสุขนิสัยที่ดีและดูแลความปลอดภัยของ 
ตนเองได้ 

ดีเลิศ 

1.2 เด็กมีการพัฒนาด้านอารมณ์จิตใจ ควบคุม และแสดงออกทางอารมณ์ได้  ดีเลิศ 
1.3 เด็กมีการพัฒนาการด้านสังคม ช่วยแหลือตนเอง และเป็นสมาชิกที่ดีของสังคม  ดีเลิศ 
1.4 เด็กมีพัฒนาการด้านสติปัญญา สื่อสารได้มีทักษะการคิดพ้ืนฐานและแสวงหาความรู้
ได้  

ดีเลิศ 

มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและจัดการ  ดี 
2.1 โรงเรียนมีหลักสูตรครอบคลุมพัฒนาการทั้ง 4 ด้าน สอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่น  ดีเลิศ 
2.2 โรงเรียนจัดครูให้เพียงพอกับชั้นเรียน  ดี 
2.3 โรงเรียนส่งเสริมให้ครูมีความเชี่ยวชาญด้านการจัดประสบการณ์ ยอดเยี่ยม ดี 
2.4 โรงเรียนจัดสภาพแวดล้อมและสื่อเพ่ือการเรียนรู้อย่างปลอดภัย และเพียงพอ  ดี 
2.5 โรงเรียนให้บริการสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนรู้เพื่อสนับสนุนการจัด
ประสบการณ์  

ดี 

2.6 โรงเรียน มีระบบบริหารคุณภาพท่ีเปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วม  ดี 
มาตรฐานที่ 3 การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นส าคัญ  ดี 
3.1 จัดประสบการณ์ที่ส่งเสริมให้เด็กมีการพัฒนาการทุกด้านอย่างสมดุลเต็มศักยภาพ  ดี 
3.2 สร้างโอกาสให้เด็กได้รับประสบการณ์ตรง เล่นและปฏิบัติอย่างมีความสุข ดีเลิศ 
3.3 จัดบรรยากาศท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ใช้สื่อเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับวัย  ดี 
3.4 ประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริงและน าผลประเมินพัฒนาการเด็กไปปรับปรุง
การจัดประสบการณ์และพัฒนาเด็ก  

ดี 

สรุปผลการประเมินในภาพรวมของสถานศึกษา ดี 
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มาตรฐานการศึกษา ระดับขั้นพื้นฐาน 
แนบท้ายประกาศโรงเรียนบ้านป่าหม้อหนองคู 

เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษา ระดับปฐมวัยและระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ฉบับลงวันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 

การก าหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
 

มาตรฐาน / ประเด็นการพิจารณา  ค่าเป้าหมาย
มาตรฐาน 

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน  ดี 
1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน  ดี 
1) มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสารตามเกณฑ์ที่สถานศึกษาก าหนด ดีเลิศ 
2) มีความสามารถคิดค านวณได้ตามเกณฑ์ท่ีสถานศึกษาก าหนด  ดีเลิศ 
3) มีความสามารถในการวิเคราะห์และคิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นและแก้ปัญหาได้ตามเกณฑ์  

ดี 

4) มีผลงานหรือชิ้นงานจากการทางานกลุ่มหรือเดี่ยวได้และสามารถอธิบายหลักการ
แนวคิดข้ันตอนการท างาน และแก้ปัญหาอุปสรรคของการท างานได้  

ดี 

5) มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ในการสืบค้นข้อมูลได้ ดี 
6) มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา  ดี 
7) มีความรู้ทักษะพ้ืนฐานและเจตคติที่ดีพร้อมที่จะศึกษาต่อในระดับชั้นที่สูงขึ้น  ดี 
1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน  ดีเลิศ 
1) การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษาก าหนด  ดีเลิศ 
2) มีส่วนร่วมในกิจกรรมประเพณีของท้องถิ่นและมีความภูมิใจในความเป็นไทย  ดีเลิศ 
3) อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขบนความแตกต่างทางวัฒนธรรมและความหลากหลาย ดีเลิศ 
4) มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์และแสดงออกอย่างเหมาะสมตามช่วงวัย  ดีเลิศ 
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและจัดการ ดี 
2.1 โรงเรียนมีเป้าหมาย วิสัยทัศน์และพันธกิจที่สถานศึกษาก าหนดชัดเจน  ดีเลิศ 
2.1 โรงเรียน มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษาตามระบบPDCA ดี 
2.3 โรงเรียนมีการพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนตามหลักสูตรสถานศึกษาทุก
กลุ่มเป้าหมาย  

ดี 

2.4 โรงเรียนมีการส่งเสริมและสนับสนุนพัฒนาครูและบุคลกรให้มีความเชี่ยวชาญทาง
วิชาชีพ  

ดีเลิศ 



หน้า 74 

 

   รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา                                                    โรงเรียนบา้นป่าหมอ้หนองคู อ าเภอพระยนื จงัหวดัขอนแก่น    
 

มาตรฐาน / ประเด็นการพิจารณา  ค่าเป้าหมาย
มาตรฐาน 

2.5 โรงเรียนจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคูณ
ภาพ  

ดี 

2.6 โรงเรียนจัดระบบสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้  ดีเลิศ 
มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรยีนเป็นส าคัญ  ดี 
3.1 ครูสามารถจัดการเรียนรู้ให้นักเรียนเกิดกระบวนการคิดและคิดสร้างสรรค์โดยการ
ปฏิบัติจริง และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 

ดี 

3.2 ครูสามารถใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้ ดีเลิศ 
 

3.3 ครูมีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก  ดี 
3.4 ครูมีการตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และน าผลมาพัฒนาผู้เรียน ดี 

 
3.5 ครูมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการ
จัดการเรียนรู้ 

ดี 
 

สรุปผลการประเมินในภาพรวมของสถานศึกษา ดี 
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ค าสั่งโรงเรียนบ้านป่าหม้อหนองคู 
ที่  30/2563 

เรื่อง   แต่งตั้งคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา 

 …………………........................... 
  เพ่ือให้การด าเนินการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนบ้านป่าหม้อหนองคู สังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 บรรลุตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาอย่าง
มีประสิทธิภาพ ได้ก าหนดนโยบายการนิเทศ ติดตาม ตรวจสอบและประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาภายใน
สถานศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2563 เพ่ือส่งเสริมให้มีการปรับปรุงกระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
ของครู  เพื่อให้ผู้เรียนเกิดทักษะการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพสูงขึ้น  
    ดังนั้น เพ่ือให้การพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนบ้านป่าหม้อหนองคู บรรลุตาม
วัตถุประสงค์และเกิดประโยชน์สูงสุด อาศัยอ านาจตามมาตรา 21 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครู
และบคุลากรทางการศึกษากระทรวงศึกษาธิการ 2547 และเพ่ือให้เป็นไปตามกฎกระทรวงศึกษาธิการ ก าหนด
หลักเกณฑ์ และวิธีการกระจายอ านาจบริหารและการจัดการศึกษา พ.ศ. 2550 จึงแต่งตั้งคณะกรรมการนิเทศ 
ติดตาม ตรวจสอบและประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ปีการศึกษา 2563   ดังนี้ 
  1. นายภานุวัฒน์  สิงห์หาญ ต าแหน่งผู้อ านวยการโรงเรียน ประธานกรรมการ 

  2. นางศิริลักษณ์ นาคสุข  ต าแหน่ง ครู     รองประธานกรรมการ 
  3. นางเบญจา บุญวีรพันธุ์  ต าแหน่ง ครู     กรรมการ 
  4. นายสุรนันท์ ทัพซ้าย  ต าแหน่ง ครู     กรรมการ 
  5. นายพรศักดิ์ โคตรทัศน์  ต าแหน่ง ครู     กรรมการ 
  6. นางสาวจริยาภรณ์ ภูนบทอง ต าแหน่ง ครู     กรรมการ 
  7. นางสาวสมพร ทองสวย ต าแหน่ง ครู     กรรมการ 
  8. นางสาวพิฐชญาณ์ ค างาม ต าแหน่ง พนักงานราชการ   กรรมการ 
  9. นางสุลักษณ์ มุสิกโปดก  ต าแหน่ง ครู    กรรมการและเลขานุการ 
  10. นางสาวมิรันตี มหาโยธา ต าแหน่ง ธุรการ   กรรมการและเลขานุการ 
  ให้คณะกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งปฏิบัติหน้าที่ นิเทศติดตาม ประสานงาน ให้บรรลุตาม

วัตถุประสงค์ของการด าเนินงาน เป็นไปด้วยความเรียบร้อย    เพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อราชการ  

 

  ทั้งนี้ตั้งแต่  วันที่  1  เดือนกรกฎาคม  พ.ศ.2563   
   สั่ง  ณ   วันที่  1  เดือนสิงหาคม  พ.ศ.2563 
 

ลงชื่อ                                                          
           (นายภานุวัฒน์ สิงหห์าญ) 

              ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านป่าหม้อหนองคู 
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บันทึกการให้ความเห็นชอบรายงานประจ าปีการศึกษา2563 ของคณะกรรมการสถานศึกษา 

 
  
 รายงานประจ าปีที่เป็นรายงานประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2563  ฉบับ
นี้  ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษาของโรงเรียนบ้านป่าหม้อหนองคู      ในคราว
ประชุมครั้ง      ที่ 6/2564  เม่ือวันที่   9   เดือน  เมษายน  พ.ศ.2564   เป็นที่เรียบร้อย สามารถน าไป
อ้างอิงและเผยแพร่ต่อสาธารณชนได้ 
 
 
                                                      (ลงช่ือ)........................................................................ 
                                                                                (นายสนุก   นาทเหนือ ) 
                                          ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนบ้านป่าหม้อหนองคู 
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ค าสั่งโรงเรียนบ้านป่าหม้อหนองคู 
ที่  06 /2563 

เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนกระบวนการPLC ชุมชนแห่งการเรียนรู้ 
ทางวิชาชีพในสถานศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2563 

-------------------------------------------------------------------- 
 ด้วยส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 ก าหนดให้สถานศึกษาด าเนินการ
ขับเคลื่อนกระบวนการ PLC (Professional Learning Community) “ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ” ใน
สถานศึกษา แลกเปลี่ยนเรียนรู้จากประสบการณ์สู่การปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ ส่งผลต่อการพัฒนา
คุณภาพผู้เรียนอย่างยั่งยืน  

เพ่ือพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้ สู่การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามเป้าหมาย อาศัยอ านาจตาม
ความในมาตรา 37 แห่งพระราชบัญญัติบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2546 จึงแต่งตั้งคณะกรรมการ
ขับเคลื่อนกระบวนการ PLC ในสถานศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2563 ดังต่อไปนี้ 
 1. คณะกรรมการอ านวยการ มีหน้าที่  สร้างความเข้าใจ  ความตระหนัก  ให้ค าปรึกษา  ชี้แนะ   
ติดต่อ  ประสานงาน  และอ านวยความสะดวกในการด าเนินงาน  ประกอบด้วย 

   1.1  นายภานุวัฒน์ สิงห์หาญ   ผู้อ านวยการโรงเรียน  ประธานกรรมการ 
    1.2  นายสุรนันท์ ทัพซ้าย  ครู โรงเรียนบ้านป่าหม้อหนองคู รองประธานกรรมการ 
    1.3  นางศิริลักษณ์ นาคสุข  ครู โรงเรียนบ้านป่าหม้อหนองคู กรรมการ 
    1.4  นางสุลักษณ์ มุสิกโปดก  ครู โรงเรียนบ้านป่าหม้อหนองคู กรรมการ/เลขานุการ 
  2. คณะกรรมการวางแผนด าเนินงาน  ประกอบด้วย (หัวหน้างาน ) 
     2.1 นางสุลักษณ์ มุสิกโปดก  ครู โรงเรียนบ้านป่าหม้อหนองคู  ประธานกรรมการ 
  2.2  นายสุรนันท์ ทัพซ้าย  ครู โรงเรียนบ้านป่าหม้อหนองคู กรรมการ 
              2.3  นางศิริลักษณ์ นาคสุข  ครู โรงเรียนบ้านป่าหม้อหนองคู กรรมการ 

2.4 นางสาวสมพร ทองสวย  ครู โรงเรียนบ้านป่าหม้อหนองคู กรรมการ 
2.5 นางเบญจา บุญวีรพันธุ์  ครู โรงเรียนบ้านป่าหม้อหนองคู กรรมการ 
2.6 นายพรศกัดิ์  โคตรทัศน์  ครู โรงเรียนบ้านแก่นประดู่ กรรมการ 
2.7 นางสาวพิฐชญาณ์ ค างาม พนักงานราชการ โรงเรียนบ้านป่าหม้อหนองคู กรรมการ 

              2.8  นางสาวจริยาภรณ์ ภูนบทอง ครูผู้ช่วย โรงเรียนบ้านป่าหม้อหนองคู กรรมการ/เลขานุการ   
   มีหน้าที ่ 1. วางแผน/ออกแบบการด าเนินการขับเคลื่อนกระบวนการ PLC 

  2. เสนอโครงการส่งเสริมคุณภาพการศึกษาด้วยกระบวนการ PLC 

 

 



หน้า 78 

 

   รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา                                                    โรงเรียนบา้นป่าหมอ้หนองคู อ าเภอพระยนื จงัหวดัขอนแก่น    
 

  3. ก าหนดปฏิทินการขับเคลื่อนกระบวนการ PLC 
  4. จัดท าแบบนิเทศ แบบประเมิน และ แบบบันทึก  PLC  
  5. นิเทศ ก ากับ ติดตาม 

 3. คณะกรรมการด าเนินการขับเคลื่อนกระบวนการ PLC  
      3.1 นางสุลักษณ์ มุสิกโปดก ครูวิชาการโรงเรียนบ้านป่าหม้อหนองคู ประธานกรรมการ 
 3.2 คณะครู จ าแนกตามกลุ่มที่ตั้งวง PLC 
  วง PLC วงที่ 1 “การอ่านอกเขียนได้” 

- นางเบญจา บุญวีรพันธุ์ 
- นางสุลักษณ์ มุสิกโปดก 

- นางศิริลักษณ์ นาคสุข 

- นางสาวจริยาภรณ์ ภูบลทอง 

- นางสาวพิชฐญาณ์ ค างาม 

  วง PCL วงที่ 2 “กรคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์” 

- นายสุรนันท์ ทัพซ้าย 

- นายพรศักดิ์ โคตรทัศน์ 
- นางสาวสมพร ทองสวย 

 3.3  นางสาวจริยาภรณ์ ภูนบทอง ครูผู้ช่วย โรงเรียนบ้านป่าหม้อหนองคู กรรมการ/เลขานุการ   
 มีหน้าที่ 1. ประสานงานการขับเคลื่อนกระบวนการ PLC ในแต่ละกลุ่ม 
   2. ขับเคลื่อนกระบวนการ PLC /จดบันทึกข้อมูล PLC  
   3. สรุปและรายงานผลการขับเคลื่อนกระบวนการ PLC 
   4. ด าเนินการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในกลุ่ม/ระดับ/งาน 
   5. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย 
 4. คณะกรรมการด าเนินงานจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (Show & Share) ประกอบด้วย 
 4.1  นางสุลักษณ์ มุสิกโปดก ครู โรงเรียนบ้านป่าหม้อหนอง  ประธานกรรมการ 
 4.2  นายสุรนันท์ ทัพซ้าย   ครู โรงเรียนบ้านป่าหม้อหนอง  รองประธานกรรมการ 
 4.3  นางสาวจริยาภรณ์ ภูนบทอง ครูผู้ช่วย โรงเรียนบ้านป่าหม้อหนองคูกรรมการ/เลขานุการ 
 มีหน้าที ่ 1. ส ารวจการสรุปและรายงานผลการขับเคลื่อนกระบวนการ PLC ของทุกกลุ่ม 
   2. จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (Show&Share)  
   3. ตัดสินผลงาน/นวัตกรรมที่ประสบผลส าเร็จ 
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    ลงชื่อ      
          (นายภานุวัฒน์ สิงห์หาญ)           
ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านป่าหม้อหนองคู 

 

 5. คณะกรรมการประเมินผล  
 5.1  นางศิริลักษณ์ นาคสุข ครู โรงเรียนบ้านป่าหม้อหนองคู  ประธานกรรมการ 
 5.2  นางเบญจา บุญวีรพันธุ์ ครู โรงเรียนบ้านป่าหม้อหนองคู  รองประธานกรรมการ 
 5.3  นางสาวสมพร ทองสวย ครู โรงเรียนบ้านป่าหม้อหนองคู  กรรมการ/เลขานุการ 
  มีหน้าที่ 1. สรุปผลการขับเคลื่อนกระบวนการ PLC ในสถานศึกษา 
    2. จัดท าเกียรติบัตรให้แก่ครูผู้มีผลงานระดับดีเยี่ยม ดีมาก และดี 
    3. จัดท ารูปเล่ม พร้อมเสนอผู้บังคับบัญชาตามล าดับ 
 

  ให้ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งตามค าสั่งนี้   ปฏิบัติหน้าที่ที่ ได้รับมอบหมายอย่างเต็มความรู้   
ความสามารถ  และบรรลุวัตถุประสงค์ที่วางไว้  เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้เรียน 
 

  ทั้งนี ้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 
 
     สั่ง  ณ วันที่  10   เดือน กรกฎาคม  พ.ศ.2563 
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ค าสั่งโรงเรียนบ้านป่าหม้อหนองคู 
ที่  3/2558 

เรื่อง   แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการนเิทศภายในโรงเรยีน 
…………………........................... 

  ด้วยส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 ได้ก าหนดนโยบายการนิเทศ
ภายในประจ าปีงบประมาณ 2563 เพ่ือส่งเสริมให้มีการปรับปรุงกระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของ
ครู  เพ่ือให้ผู้เรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพสูงขึ้น อาศัยอ านาจตามมาตรา 39 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบการ
บริหารราชการ กระทรวงศึกษาธิการ 2546 เรื่องการบังคับบัญชาข้าราชการในสังกัด จึงแต่งตั้งคณะกรรมการ
นิเทศภายใน   ประกอบด้วย  
  ๑. นายภานุวัฒน์  สิงห์หาญ  ประธานกรรมการ 

  2. นางศิริลักษณ์   นาคสุข   รองประธานกรรมการ 
  3. นางเบญจา  บุญวีรพันธุ์  กรรมการ 
  4. นายสุรนันท์   ทัพซ้าย   กรรมการ 
  5. นายพรศักดิ์  โคตรทัศน์  กรรมการ 
  6. นางสาวจริยาภรณ์ ภูนบทอง  กรรมการ 
  7. นางสาวสมพร  ทองสวย   กรรมการ 
  8. นางสาวพิิชฐชาณ์  ค างาม   กรรมการ 
  7. นางสุลักษณ์  มุสิกโปดก  กรรมการและเลขานุการ 
 

  บทบาทหน้าที่   ดังนี้ 
  วิเคราะห์ปัญหา ความต้องการจ าเป็น พิจารณาค้นหาทางเลือกการแก้ปัญหาหรือพัฒนางาน

วางแผนจัดท าแผนงานโครงการ ปฏิทินการนิเทศ เครื่องมือการนิเทศ ด าเนินการตามแผน ก ากับติดตาม 
ประเมินความก้าวหน้า ประเมินผลสรุป และรายงานผลให้ผู้บริหารทราบ 

  ให้คณะกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งปฏิบัติงาน โดยนิเทศติดตาม ประสานงาน ให้ค าปรึกษา    
เพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุด  

  ทั้งนี้ตั้งแต่  วันที่  1  เดือน กรกฎาคม พ.ศ.2563  
 

   สั่ง  ณ   วันที่  11  เดือน  กรกฎาคม พ.ศ. 2563 
 
 

 

      ลงชื่อ                                                         
           (นายภานุวฒัน์ สิงห์หาญ) 

               ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านป่าหม้อหนองคู 
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สั่งโรงเรียนบ้านป่าหม้อหนองคู 
ที่ 1/๒๕๖๓ 

เรื่อง  มอบหมายหน้าที่ให้บุคลากรปฏิบัติงานตามภารกิจของสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 

เพ่ือให้การบริหารจัดการศึกษาของโรงเรียนบ้านป่าหม้อหนองคู มีประสิทธิภาพและปรับให้เหมาะสมกับ
ความรู้ความสามารถของบุคลากร โดยอาศัยอ านาจตามมาตรา  ๓๙ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหาร
ราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.๒๕๔๖  และมาตรา ๒๗  แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.๒๕๔๗  จึงมอบหมายให้ข้าราชการครูและบุคลากรรับผิดชอบและปฏิบัติงานจัด
การศึกษาตามภารกิจของสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ดังนี้ 
 

ฝ่ายบริหารวิชาการ 

๑.  คณะกรรมการฝ่ายบริหารวิชาการ 
 ๑. นายภานุวัฒน์ สิงห์หาญ  ผู้อ านวยการโรงเรียน  ประธานกรรมการ 
 ๒. นายสุรนันท์ ทัพซ้าย   ครูช านาญการพิเศษ  รองประธานกรรมการ 
 ๓.  นางศิริลักษณ์ นาคสุข     ครูช านาญการพิเศษ        กรรมการ 

๔. นางเบญจา บุญวีรพันธุ์   ครูช านาญการพิเศษ  กรรมการ 
 ๕. นางสุลักษณ์ มุสิกโปดก  ครูช านาญการ   กรรมการและเลขานุการ 
๒.  หัวหน้าฝ่ายบริหารวิชาการ 
 นางสุลักษณ์ มุสิกโปดก   ครูช านาญการ 
3. งานพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 
 ๑. นางสุลักษณ์ มุสิกโปดก  ครูช านาญการ   หัวหน้า 
 ๒. นายสุรนันท์ ทัพซ้าย   ครชู านาญการพิเศษ  ผู้ช่วย 
 ๓. นางสาวพิชฐญาณ์ ค างาม  พนักงานกรรมการ  ผู้ช่วย 
4.  งานหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ 
 ๑. นายสุรนันท์  ทัพซ้าย   ครูช านาญการพิเศษ/หัวหน้ากลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์   
 ๒. นางศิริลักษณ์ นาคสุข   ครูช านาญการพิเศษ/หัวหน้ากลุ่มสาระฯศิลปะ    
 ๓. นางสุลักษณ์  มุสิกโปดก  ครูช านาญการ/หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย    
 ๔. นางสาวพิฐชญาณ์ ค างาม  พนักงานราชการ/หัวหน้ากลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ  
 ๕. นางเบญจาบุญวีรพันธุ์   ครชู านาญการพิเศษ/หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ
 ๖. นายพรศักดิ์ โคตรทัศน์   ครูช านาญการพิเศษ/หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์
 ๗. นางสาวสมพร ทองสวย  ครู/หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ              
 ๘. นางสาวจริยาภรณ์ ภูนบทอง  ครผูู้ช่วย/หัวหน้ากลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ  
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5. งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
 ๑. นายสุรนันท์ ทัพซ้าย  ครูช านาญการพิเศษ  หัวหน้า 
 ๒. นายพรศักดิ์  โคตรทัศน์ ครูช านาญการพิเศษ  ผู้ช่วย 
6. งานวัดผลประเมินผลและเทียบโอนผลการเรียน 
 ๑. นายสุรนันท์ ทัพซ้าย  ครูช านาญการพิเศษ  หัวหน้า 
 ๒. นางสุลักษณ์ มุสิกโปดก ครูช านาญการ   ผู้ช่วย 
7.  งานทะเบียน 
 ๑. นางเบญจา บุญวีรพันธุ์  ครูช านาญการพิเศษ  หัวหน้า 
8. การจัดท าระเบียบและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับงานด้านวิชาการของสถานศึกษา 

๑. นางสุลักษณ์ มุสิกโปดก ครูช านาญการ   หัวหน้า 
 ๒. นายสุรนันท์ ทัพซ้าย  ครูช านาญการพิเศษ  ผู้ช่วย           

 
ฝ่ายบริหารงบประมาณ 

๑. คณะกรรมการด าเนินการฝ่ายบริหารงบประมาณ       
  ๑. นายภานุวัฒน์ สิงห์หาญ  ผู้อ านวยการ  ประธานกรรมการ 
  ๒. นางสาวสมพร  ทองสวย  คร ู   รองประธานกรรมการ 

๓. นางสาวจริยาภรณ์ ภูนบทอง  ครผูู้ช่วย   กรรมการและเลขานุการ 
๒. หัวหน้าฝ่ายบริหารงบประมาณ 
          นางสางสมพร ทองสวย   คร ู
4. งานจัดท าและเสนอของบประมาณ 

๑. นางสาวสมพร  ทองสวย  คร ู    หัวหน้า 
๒. นางสาวจริยาภรณ์ ภูนบทอง  ครผูู้ช่วย    ผู้ช่วย 

6.  การจัดสรรเงินปัจจัยพื้นฐานการศึกษา 
 ๑. นางสาวสมพร ทองสวย  คร ู    หัวหน้า 

๒. นางสุลักษณ์ มสุิกโปดก  ครูช านาญการ   ผู้ช่วย 
7.  งานบริหารการเงิน 

นางสางสมพร ทองสวย   คร ู
8.  งานบริหารการบัญชี 
 นางสางสมพร ทองสวย   คร ู
9.  งานบริหารงานด้านพัสดุและสินทรัพย์ 
 9.๑  การจัดท าระบบฐานข้อมูลสินทรัพย์ของสถานศึกษา 

 นางสาวจริยาภรณ์  ภูนบทอง ครผูู้ช่วย    
 9.๒  งานจัดหาพัสดุ 
  นางสาวจริยาภรณ์  ภูนบทอง ครผูู้ช่วย    
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ฝ่ายบริหารงานบุคคล 

๑. คณะกรรมการฝ่ายบริหารงานบุคคล 
 ๑. นายภานุวัฒน์  สิงห์หาญ ผู้อ านวยการโรงเรียน  ประธานกรรมการ 

๒. นางศิริลักษณ์ นาคสุข  ครูช านาญการพิเศษ  รองประธานกรรมการ 
 3. นางเบญจา บุญวีรพันธุ์  ครูช านาญการพิเศษ  กรรมการและเลขานุการ           
๒. งานหัวหน้าฝ่ายบริหารงานบุคคล 

นางศิริลักษณ์  นาคสุข  ครูช านาญการพิเศษ  
3.  รายงานผลการปฏิบัติราชการ 

๑. นางศิริลักษณ์  นาคสุข  ครูช านาญการพิเศษ  หัวหน้างาน 
 ๒. นางสุลักษณ์ มุสิกโปดก คร ู    ผู้ช่วย 

๓.นางสาวมิรันตี มหาโยธา เจ้าหน้าที่ธุรการ   ผู้ช่วย 
4. งานเวรรักษาการ 

๑. นายสุรนันท์ ทัพซ้าย  ครูช านาญการพิเศษ  หัวหน้างาน 
๒. นายพรศักดิ์ โคตรทัศน์  ครูช านาญการพิเศษ  ผู้ช่วย 

 
ฝ่ายบริหารทั่วไป 

๑.  คณะกรรมการฝ่ายบริหารทั่วไป 
 ๑. นายภานุวัฒน์ สิงห์หาญ ผู้อ านวยการโรงเรียน  ประธานกรรมการ 

๒. นายสุรนันท์ ทัพซ้าย  ครูช านาญการพิเศษ  รองประธานกรรมการ 
 ๓. นายพรศักดิ์ โคตรทัศน์  ครูช านาญการพิเศษ  กรรมการและเลขานุการ 
๒.  หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป 

นายสุรนันท์ ทัพซ้าย  ครูช านาญการพิเศษ   
3. งานด าเนินงานธุรการ 

๑.นางสาวจริยาภรณ์ ภูนบทอง ครผูู้ช่วย    หัวหน้า 
 ๒. นางสาวมิรันตี มหาโยธา ครูธุรการ   ผู้ช่วย 
4. งานเลขานุการคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 ๑. นางสาวสมพร ทองสวย คร ู    หัวหน้า 
 ๒. นางสาวจริยาภรณ์ ภูนบทอง ครผูู้ช่วย    ผู้ช่วย 
5.  งานพัฒนาระบบเครือข่ายข้อมูลสารสนเทศ 

๑. นางสาวพิฐชญาณ์ ค างาม พนักงานราชการ    
6. งานอาคารสถานที่และสภาพแวดล้อม 

๑. นายสุรนันท์ ทัพซ้าย  ครูช านาญการพิเศษ  หัวหน้า 
๒.นายพรศักดิ์ โคตรทัศน์  ครูช านาญการพิเศษ  ผู้ช่วย 

7. งานจัดท าส ามะโนผู้เรียน   
๑. นางเบญจา บุญวีรพันธุ์  ครูช านาญการพิเศษ  หัวหน้า 
๒. นางสาวพิฐชญาณ์ ค างาม พนักงานราชการ   ผู้ช่วย 
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8.  งานรับนักเรียน 
 ๑. นางสาวจริยาภรณ์ ภูนบทอง  ครูผู้ช่วย    หัวหน้า 
 ๒. นางสาวพิฐชญาณ ค างาม  พนักงานราชการ   ผู้ช่วย 
9.  งานส่งเสริมสุขภาพอนามัยในโรงเรียน 
 ๑. นางสุลักษณ์ มุสิกโปดก  ครูช านาญการ   หัวหน้า 
 ๒. นางสาวจริยาภรณ์  ภูนบทอง  ครผูู้ช่วย    ผู้ช่วย 
๑0. งานห้องสมุด 
 นางสาวพิฐชญาณ ค างาม   พนักงานราชการ  
11. งานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 

๑. นางสุลักษณ์ มุสิกโปดก  ครูช านาญการ   หัวหน้า 
๒. นางสาวสมพร ทองสวย  คร ู    ผู้ช่วย 
 
ให้ผู้ที่ได้รับค าสั่งแต่งตั้งศึกษาระเบียบวิธีปฏิบัติ ถือปฏิบัติตามขอบข่ายงานและภารกิจของ

สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่ได้รับมอบหมายให้มีประสิทธิภาพ เกิดผลดีต่อสถานศึกษา จัดท ารายงานตามระเบียบ
วิธีปฏิบัติในแต่ละภารงานให้ผู้บริหารสถานศึกษาทราบต่อไป 

 ทั้งนี้  ตั้งแต่วันที่  1  กรกฎาคม  พ.ศ. ๒๕๖3 เป็นต้นไป 

  สั่ง ณ วันที่  1  กรกฎาคม  พ.ศ. ๒๕๖3 
 
 
 

 (นายภานุวัฒน์ สิงห์หาญ) 
 ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านป่าหม้อหนองคู 
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ค าสั่งโรงเรียนบ้านป่าหม้อหนองคู 

ที่    34 / 2563 
เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษา ส าหรับจัดท ารายงานประจ าปี  2563                               

(Self Assessment Report : SAR) และรองรับการประเมินคุณภาพภายนอก 

……………………………………….. 
 ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ก าหนดให้สถานศึกษาต้องมีการประเมินภายในและ
จัดท ารายงานเป็นประจ าทุกปี และเปิดเผยให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและประชาชนได้รับทราบ ดังนั้น   โรงเรียนจึง
ต้องจัดท ารายงานประจ าปี (Self Assessment Report : SAR) ซึ่งเป็นการสื่อสารให้ผู้เรียน ผู้ปกครอง ชุมชนและ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบถึงความก้าวหน้าและผลการด าเนินงานจัดการศึกษาตามมาตรฐานคุณภาพการศึกษา
อย่างต่อเนื่องสม่ าเสมอ โดยยึดมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่ สพฐ.ก าหนด ประกอบด้วยมาตรฐาน 3 ด้าน 
ได้แก่ คุณภาพของผู้เรียน  กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา  กระบวนการจัดการ
เรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  เพ่ือให้การประเมินคุณภาพภายการศึกษา ส าหรับจัดท ารายงานประจ าปี 
(Self Assessment Report : SAR)  และรองรับการประเมินภายนอก เป็นไปด้วยความเรียบร้อย โรงเรียนจึง
แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษา  ดังนี้ 

1. นายภานุวัฒน์ สิงห์หาญ   ผู้อ านวยการโรงเรียน ประธาน 
2. นายสุรนันท์ ทัพซ้าย   ครูช านาญการพิเศษ กรรมการ 
3. นางศิริลักษณ์ นาคสุข   ครูช านาญการพิเศษ กรรมการ 
4. นางเบญจา บุญวีรพันธุ์  ครชู านาญการพิเศษ กรรมการ 
5. นายพรศักดิ์ โคตรทัศน์  ครชู านาญการพิเศษ กรรมการ 
6. นางสาวสมพรทองสวย  ครู  คศ.๑  กรรมการ 
7. นางสาวจริยาภรณ์ ภูนบทอง  ครูผู้ช่วย   กรรมการ 
8. นางสาวพิฐชญาณ์ ค างาม  พนักงานราชการ  กรรมการ 
9. นางสาวมิรันตี มหาโยธา  เจ้าหน้าที่ธุรการ  กรรมการ 
10. นางสาวธารารัตน์  อธิกิจโชติ  ครูอัตราจ้าง  เลขานุการ 
11. นางสุลักษณ์ มุสิกโปดก  ครชู านาญการ  กรรมการและเลขานุการ 

            

ทั้งนี้ขอให้บุคลากรทีได้รับแต่งตั้ง ปฏิบัติหน้าที่อย่างเคร่งครัด เพ่ือให้เกิดความเรียบร้อยตาม
วัตถุประสงค์ และเกิดผลดีต่อทางราชการต่อไป 

สั่ง   ณ   วันที่  9   เมษายน    พ.ศ.  2564 
 
 
 

       (นายภานุวัฒน์ สิงห์หาญ 
                     ผู้อ านวยโรงเรียนบ้านป่าหม้อหนองคู 
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