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คำนำ 
 
  รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา เป็นการสรุปผลการจัดการศึกษาท่ีสะท้อนผลการ
พัฒนาการพัฒนาคุณภาพของสถานศึกษา ซึ่งเป็นผลสำเร็จจากการบริหารจัดการศึกษาที่สอดคล้องกับ
มาตรฐานการศึกษาขั ้นพื ้นฐาน เพื ่อการประกันคุณภาพภายใน (ตามกฎกระทรวงการประกันคุณภาพ          
พ.ศ.๒๕๖๑) ๓ มาตรฐาน ได้แก่ คุณภาพผู้เรียน กระบวนการบริหารและจัดการผู้บริหารสถานศึกษา และ
กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ผลการวิเคราะห์จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา และระบุ
แนวทางการพัฒนาสถานศึกษาในอนาคต โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือนำเสนอรายงานผลการจัดการศึกษาในรอบปี
ที่ผ่านมาเพ่ือให้ทราบผลผลิตและผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นตามแผนและตามระบบประกันคุณภาพของสถานศึกษา 
เพื่อให้สถานศึกษาได้ใช้ประโยชน์ในการปรับปรุงแผนและระบบประเมินคุณภาพภายในและนำเสนอผลการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาต่อหน่วยงานต้นสังกัด และสาธารณชนได้รับทราบและรองรับการประกันคุณภาพ
ภายนอกต่อไป 

  โรงเรียนบ้านโคกแปะ ขอขอบคุณ คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้ปกครอง ชุมชน 
คณะครู บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียนทุกคน ที่ให้ความร่วมมือ และช่วยกันพัฒนาคุณภาพการจัด
การศึกษาของโรงเรียนบ้านโคกแปะให้บรรลุเป้าหมายตามที่กำหนดไว้เป็นอย่างดี 

 

 

   
โรงเรียนบ้านโคกแปะ 
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บทสรุปของผู้บริหารสถานศึกษา 
 

ข้อมูลพื้นฐาน  
ชื่อโรงเรียน  บ้านโคกแปะ  
ชื่อผู้บริหารโรงเรียน  นายอัมพร  ภูพานเพชร   เบอรโ์ทรศัพท์  083-4136563 
จำนวนครู 17 คน จำแนกเป็น ข้าราชการครู 14 คน   ครูอัตราจ้าง 2 คน  ธุรการโรงเรียน 1 คน 
แบ่งหน้าที่เป็นครูระดับปฐมวัย  2  คน ประถมศึกษา 9 คน  มัธยมศึกษา 4 คน ผู้บริหารสถานศึกษา 1 คน 
จำนวนนักเรียน 140 คน จำแนกเป็นระดับปฐมวัย31 คน ระดับประถมศึกษา71 คน ระดับมัธยมศึกษา37คน 
 

ผลการประเมินตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาปฐมวัย 
 โรงเร ียนบ้านโคกแปะ จัดการเร ียนการสอนระดับปฐมวัย ตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย                
ปีพุทธศักราช 2560 (ฉบับปรับปรุง 2563) มีนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 1 รวม 11 คน นักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2 
รวม 8 คน และนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 3 รวม 12 คน ครูผู้สอน 2 คน  โดยครูได้จัดประสบการณ์ให้เด็กเต็ม
ตามศักยภาพ ได้รับประสบการณ์ตรงจากการเล่นและการลงมือปฏิบัติจริงอย่างมีความสุข จัดบรรยากาศที่เอ้ือ
ต่อการเรียนรู้ โดยจัดประสบการณ์ตามแนวคิดมอนเตสซอรี่  มีการบูรณาการตาม 6 กิจกรรมหลัก และนำ
กิจกรรมตามโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยมาใช้ในการจัดกิจกรรมเสริมประสบการณ์เพื ่อส่งเสริม
พัฒนาการของเด็กตามความสามารถในการคิดรวบยอด การคิดเชิงเหตุผลทางคณิตศาสตร์และวิ ทยาศาสตร์ 
การคิดแก้ปัญหาและสามารถตัดสินใจในเรื่องง่ายๆ ได้ และได้มีการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์ 
เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19)  โรงเรียนได้จัดทำรายงานการ
ประเมินคุณภาพของตนเอง (SAR) ป ีการศึกษา 2563 เป ิดเผยผลการประเมินคุณภาพของเด ็กต่อ
คณะกรรมการสถานศึกษา ผู้ปกครอง ชุมชน หน่วยงานต้นสังกัด และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องโดยการเผยแพร่ข้อมูล
ผ่านช่องทาง เว็บไซต์สถานศึกษา สมุดรายงานผลพัฒนาการของเด็ก ฯลฯ เสนอต่อกรรมการสถานศึกษา 
ผู้ปกครองนักเรียน หน่วยงานต้นสังกัด และหน่วยงานอื่นๆ รายงานและเผยแพร่ในสื่อ เช่น เพจ Facebook 
ของโรงเรียนบ้านโคกแปะ 

สรุปผลการประเมินคุณภาพการจัดการศึกษาระดับปฐมวัยตามมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนบ้าน
โคกแปะอยู่ในระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม 

ซ่ึงมาตรฐานที่ 1 คุณภาพของเด็ก มีผลการประเมินอยู่ในระดับยอดเยี่ยม 
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ มีผลการประเมินอยู่ในระดับยอดเยี่ยม และ
มาตรฐานที่ 3 การจัดประสบการณ์ท่ีเน้นเด็กเป็นสำคัญ มีผลการประเมินอยู่ในระดับยอดเยี่ยม 

  จุดเด่นที่พบ (ผลจากการดำเนินการตามแผนฯเป็นรูปธรรม ฯลฯ)   

สรุปผลการประเมินคุณภาพการจัดการศึกษาระดับปฐมวัยตามมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียน อยู่ใน
ระดับคุณภาพ ยอดเยี ่ยม  ซึ ่งมาตรฐานที่ 1 คุณภาพของเด็ก มีผลการประเมินอยู ่ในระดับยอดเยี ่ยม   
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ มีผลการประเมินอยู่ในระดับยอดเยี่ยม  และมาตรฐานที่ 3 
การจัดประสบการณ์ท่ีเน้นเด็กเป็นสำคัญ มีผลการประเมินอยู่ในระดับ ยอดเยี่ยม 
  จุดเด่นที่พบ     

 เด็กมีพัฒนาการด้านร่างกาย  อารมณ์  จิตใจ  สังคม  และสติปัญญา เหมาะสมกับวัย  ร่าเริงแจ่มใส 
แสดงอารมณ์ความรู้สึกได้เหมาะสม กล้าพูด  กล้าแสดงออก รู้จักการแบ่งปันทำกิจกรรมร่วมกับผู้อ่ืนได้ สนใจ 
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สิ่งต่างๆ ที่อยู่รอบตัว รู ้จักทักทายใช้ภาษาสื่อสารกับผู้อื ่นได้  มีสัมมาคารวะเมื่อพบเห็นผู้ใหญ่  มีน้ำหนัก     
ส่วนสูง  เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน  ทำให้เด็กเคลื่อนไหวร่างกายได้คล่องแคล่ว   
  โรงเรียนได้ดำเนินการโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2563  คือ  โครงการปรับปรุงหลักสูตร
ปฐมวัย  โครงการครูปฐมวัยยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้  โครงการพัฒนาสภาพแวดล้อมให้เอื ้อต่อการเรียนรู้             
และโครงการบร ิหารจ ัดการแบบม ีส ่วนร ่วม  เพ ื ่ อพ ัฒนากระบวนการบร ิหารและการจ ัดการ                          
ดังนี้ คือ โรงเรียนได้จัดทำหลักสูตรสถานศึกษาระดับปฐมวัย ให้สอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย 
พุทธศักราช 2560 และสอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่น มีการจัดครูเข้าสอนครบทุกห้องเรียน  จัดส่งครูเข้ารับ
การอบรมตามที่หน่วยงานต้นสังกัดหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดเพื่อพัฒนาคุณภาพครูผู้สอน เช่น การอบรม
ตามแนวคิดมอนเตสซอรี่  โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย  มีการจัดหาสื่อเทคโนโลยีและสื่อการเรียนรู้เพ่ือ
สนับสนุนการจัดประสบการณ์ของเด็ก จัดการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์ เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) มีการประเมินผลโครงการ โดยใช้แบบประเมินความพึงพอใจ 
และแบบรายงานการดำเนินโครงการ การบริหารจัดการของสถานศึกษาเน้นให้ผู ้มีส่วนเกี่ยวข้องเข้ามามี
บทบาทในการบริหารจัดการ ได้แก่  คณะกรรมการสถานศึกษา ผู้ปกครอง ชุมชน ซึ่งจะมีส่วนช่วยเหลือ
สนับสนุน กิจกรรมต่างๆ ของสถานศึกษา และมีการนิเทศภายในเพ่ือกำกับติดตามการจัดการเรียนการสอนให้
มีคุณภาพ มีการจัดประสบการณ์เพื่อส่งเสริมพัฒนาการเต็มตามศักยภาพของเด็ก ให้เด็กมีโอกาสได้รับ
ประสบการณ์ตรงจาการเรียนรู้  และได้ลงมือทำผ่านกิจกรรมบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย มีการจัดบรรยากาศ
และสภาพแวดล้อมภายในห้องเรียนให้เอื้อต่อการจัดประสบการณ์  มีการประเมินพัฒนาการตามสภาพจริง         
ด้วยวิธีการและเครื่องมือที่หลากหลาย  มีการนำผลการประเมินไปใช้ในการจัดประสบการณ์และพัฒนาเด็กให้
มีความพร้อมทั้งด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม และสติปัญญา 
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บทสรุปของผู้บริหาร 
 

ผลการประเมินตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 โรงเรียนบ้านโคกแปะ จัดการเรียนการสอนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช 2560)  มีนักเรียนระดับประถมศึกษา       
71 คน ระดับมัธยมศึกษา 37 คน ครูผู้สอน 9 คน โรงเรียนบ้านโคกแปะจัดกระบวนการเรียนการสอนที่เน้น
ผู้เรียนเป็นสำคัญ โดยการดำเนินงานมีกิจกรรมอย่างหลากหลาย ได้แก่ ส่งเสริมให้ครูจัดการเรียนการสอนเน้น
การปฏิบัติ (Active learning)  ให้ผู ้เร ียนผ่านกระบวนการคิด ปฏิบัติจริง จัดการเรียนรู ้ด้วยโครงงาน            
เพื่อนำไปสู่การเรียนรู้ที่ยั่งยืนตามมาตรฐานและตัวชี้วัดของหลักสูตรสถานศึกษา  รวมถึงมีการศึกษาแหล่ง
เรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่นได้รับความร่วมมือจากชุมชนโดยการฝึกปฏิบัติจริงเน้นชิ้นงาน  ฝึกทักษะพ้ืนฐาน
ด้านอาชีพ พัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนโดยใช้กระบวนการ PLC ร่วมกันแลกเปลี่ยนเรียนรู้ตามกลุ่มสาระ 
ระดับชั้น ในการเขียนแผนร่วมกัน จัดการเรียนการสอน สังเกตชั้นเรียน ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่าง
เป็นระบบ ให้ข้อมูลสะท้อนกลับแล้วนำผลที่ได้มาปรับปรุงการจัดการเรียนรู้พัฒนาผู้เรียน และได้มีการจัดการ
เรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์ เพ่ือเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19)  
โรงเรียนได้จัดทำรายงานการประเมินคุณภาพของตนเอง (SAR) ปีการศึกษา 2563 เปิดเผยผลการประเมิน
คุณภาพของผู้เรียนต่อคณะกรรมการสถานศึกษา ผู้ปกครอง ชุมชน หน่วยงานต้นสังกัด และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
โดยการเผยแพร่ข้อมูลผ่านช่องทาง เว็บไซต์สถานศึกษา สมุดรายงานผลพัฒนาการของผู้เรียน ฯลฯ เสนอต่อ
กรรมการสถานศึกษา ผู้ปกครองนักเรียน หน่วยงานต้นสังกัด และหน่วยงานอื่นๆ รายงานและเผยแพร่ในสื่อ 
เช่น เพจ Facebook ของโรงเรียนบ้านโคกแปะ 

สรุปผลการประเมินคุณภาพการจัดการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานตามมาตรฐานการศึกษาของ
โรงเรียนบ้านโคกแปะ  อยู่ในระดับคุณภาพดีเลิศ 

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของเด็ก มีผลการประเมินอยู่ในระดับยอดเยี่ยม 
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ มีผลการประเมินอยู่ในระดับดีเลิศ และ 
มาตรฐานที่ 3 การจัดประสบการณ์ท่ีเน้นเด็กเป็นสำคัญ มีผลการประเมินอยู่ในระดับยอดเยี่ยม 

  จุดเด่นที่พบ (ผลจากการดำเนินการตามแผนฯเป็นรูปธรรม ฯลฯ)    
 

จุดเด่นที่พบ 
       จากผลการดำเนินงาน ตามแผนงาน โครงการ และกิจกรรมต่างๆ ส่งผลให้โรงเรียนบ้านโคกแปะ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาเป็นไปตามเป้าที่ตั้งไว้ นักเรียนมีความสามารถในการสื่อสาร การอ่าน การเขียน   
และการคิดคำนวณ มีการคิดวิเคราะห์อย่างมีวิจารณญาณ โดยการเรียนรู้ผ่านกิจกรรมโครงงาน เพื่อฝึกการ
แก้ปัญหาด้วยตนเอง  และมุ่งเน้นให้เด็กสามารถสืบค้นข้อมูลต่างๆ ผ่านเทคโนโลยี ICT การเรียนการสอนใน
รูปแบบออนไลน์  ทำให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนผ่านเกณฑ์ตามที่สถานศึกษากำหนด  ไม่มีอัตราความเสี่ยงการ
ติดสิ่งเสพติด มีระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่างเข้มแข็ง  ไม่มีการทะเลาะวิวาทในโรงเรียน โรงเรียน มีระบบ
เทคโนโลยีและสารสนเทศที่พร้อมใช้งาน และมีระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเพื่อใช้ในการจัดการเรียนการ
สอน  มีครูครบขั้น ครูจัดการเรียนการสอนโดยใช้โครงงานเพื่อส่งเสริมการ  คิดวิเคราะห์ของนักเรียน และจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนแบบ Active learning เพ่ือให้นักเรียนได้ลงมือปฏิบัติจริง  ผู้เรียนมีคุณลักษณะและ
ค่านิยมท่ีพึงประสงค์ท่ีสถานศึกษากำหนด  ผู้เรียนมีความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย ซึ่งเห็นได้จากการ
เข้าร่วมกิจกรรมตามหลักสูตรท้องถิ่นของโรงเรียน  เข้าร่วมกิจกรรมวันสำคัญต่างๆ  เช่น วันสำคัญทาง
พระพุทธศาสนา ประเพณีในท้องถิ่น เป็นต้น  
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  โรงเรียนบ้านโคกแปะมีจุดเน้นในด้านการพัฒนาวิชาการ งานฝีมือ มีคุณธรรมจริยธรรม และน้อมนำ
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการดำเนินชีวิต ซึ่งกระบวนการบริหารและการจัดการคุณภาพของ
สถานศึกษาโรงเรียนบ้านโคกแปะ ได้ดำเนินการวิเคราะห์สภาพปัญหา ผลการจัดการศึกษา ผลการประเมินที่
ผ่านมา โดยใช้ข้อมูลเป็นฐานในการกำหนดเป้าหมายวิสัยทัศน์ และพันธกิจอย่างชัดเจน สอดคล้องกับบริบท
ของโรงเรียน และความต้องการของชุมชน มีระบบการบริหารจัดการคุณภาพอย่างเป็นระบบ วางแผนพัฒนา
คุณภาพการจัดการศึกษาโดยนำแผนปฏิบัติการ ไปปฏิบัติ ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และปรับปรุง พัฒนา
งานอย่างต่อเนื่อง มีการบริหารอัตรากำลัง  ทรัพยากรทางการศึกษา มีการนิเทศภายใน การนิเทศกำกับ
ติดตามจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง นำข้อมูลมาใช้ในพัฒนาบุคลากร  ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการ
วางแผน ปรับปรุง พัฒนาและร่วมกันรับผิดชอบต่อการจัดการศึกษา  มีการบริหารจัดการเกี่ยวกับงานวิชาการ
อย่างเป็นระบบ  มีการส่งเสริมสนับสนุนพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาตรงตามความต้องการและจัดให้มี
ชุมชนแห่งการเรียนรู้  ครูชุมชน  มาใช้ในการพัฒนางานและการเรียนรู้ของผู้เรียน  จัดสภาพแวดล้อมทาง
กายภาพภายในและภายนอกห้องเรียน และสภาพแวดล้อมทางสังคมท่ีเอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้ของผู้เรียนอย่าง
มีคุณภาพ  มีความปลอดภัย จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ สนับสนุนการบริหารจัดการ และการจัดการเรียนรู้ที่
เหมาะสมกับสภาพของโรงเรียน พัฒนาบริการด้านเทคโนโลยี สารสนเทศ มีห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์  และ
เนื่องจากในปีการศึกษา 2563 มีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) โรงเรียนจึงมีจัดการ
เรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์ เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาด มีการบริหารจัดการและการจัดการ
เรียนรู้อย่างเหมาะสมกับสภาพของโรงเรียนและสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน 

มีการบริหารและการจัดการอย่างเป็นระบบ มีการกำหนดวิสัยทัศน์ และพันธกิจของสถานศึกษาที่
ชัดเจน  สอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษา มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษาที่ชัดเจน มีการ
ปรับแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา แผนปฏิบัติการประจำปีที ่สอดคล้องกับผลการจัดการศึกษา        
สภาพปัญหา ความต้องการพัฒนา และนโยบายการปฏิรูปการศึกษาที่มุ่งเน้นการพัฒนาให้ผู้เรียนมีคุณภาพ
ตามมาตรฐานการเรียนรู้  ตามหลักสูตรสถานศึกษา  มีการบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศของโรงเรียน        
เช่น ข้อมูลผลการจัดการศึกษา ข้อมูลภาวะโภชนาการ ข้อมูลนักเรียนรายบุคคล ข้อมูลผลการเรียนตาม
หลักสูตร  ข้อมูลเด็กพิเศษ   เพ่ือนำมาใช้ในการบริหารและการจัดการเรียนรู้ของนักเรียนทุกกลุ่ม   

โรงเรียนบ้านโคกแปะจัดกระบวนการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ส่งเสริมให้ครูจัดการเรยีน
การสอนเน้นการปฏิบัติ (Active learning)  ผ่านกระบวนการคิด ปฏิบัติจริง เพื่อนำไปสู่การเรียนรู้ที่ยั่งยืน  
ตามมาตรฐานและตัวชี้วัดของหลักสูตรสถานศึกษา ให้นักเรียนมีส่วนร่วม ครูรู ้จักผู้เรียนเป็นรายบุคคล           
ครูมีแผนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ เกิดกระบวนการคิดและทักษะในการแก้ปัญหา สามารถ
นำไปใช้จัดกิจกรรมได้จริง ครูใช้สื่อ และแหล่งเรียนรู้ มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก เพื่อให้เด็กรักการ
เรียนรู้และเรียนรู้ร่วมกันอย่างมีความสุข ครูร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการเขียนแผน และให้ข้อมูลสะท้อนกลับ
เพื่อการพัฒนา และปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนตามแผน ผลิตสื่อ นวัตกรรม แผนการจัดการเรียนรู้         
ใช้สื่อเทคโนโลยี โดยพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนโดยใช้กระบวนการ PLC สนับสนุนให้ครูจัดการเรียนการ
สอนที่สร้างโอกาสให้นักเรียนทุกคนมีส่วนร่วม ได้ลงมือปฏิบัติจริงจนสรุปความรู้ได้ด้วยตนเอง จัดการเรียนการ
สอนที่เน้นทักษะการคิด เช่น จัดการเรียนรู้ด้วยโครงงาน การฝึกปฏิบัติจริงโดยเน้นชิ้นงาน รวมถึงมีการศึกษา
แหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่นโดยได้รับความร่วมมือจากชุมชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมผ่านครูชุมชน 
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ส่วนที่ 1 
ข้อมูลพื้นฐานของสถานศึกษา 

 
1.ข้อมูลทั่วไป 
 1.1  ชื่อ  สถานศึกษา.………………………………....โรงเรียนบ้านโคกแปะ......…………………….  
         ที่ตั้ง   เลขที่......-...........หมู่ที่.........12...........ตำบล................โคกสี..................................... 
                     อำเภอ............เมืองขอนแก่น.................จงัหวัดขอนแก่น  รหัสไปรษณีย์.......40000………… 
   โทรศัพท…์.........-.........…..โทรสาร ..........-....………e-mail ……………………-………………… 
                     Website https://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=1040050002 
                     พื้นที่ทั้งหมด...........12.............ไร่...........-.......งาน..............96.........ตารางวา       
   ประวัติโดยสังเขป 
    โรงเรียนบ้านโคกแปะ  ตั้งอยู่หมู่ที่  12  บ้านโคกแปะ  ตำบลโคกสี  อำเภอเมือง  จังหวัด
ขอนแก่น รหัสไปรษณีย์  40000  โทรศัพท ์ 083-4136563  เริ่มก่อตั้งเมื่อ พ.ศ.2482  โดยอาศัยศาลาวัดเป็น
สถานที่เรียน เปิดทำการสอนชั้นประถมศึกษาปีที่  1  ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่  4  ต่อมาเมื่อ  พ.ศ.2507          
ได้ย้ายมาเป็นเอกเทศบนเนื้อที่ 12 ไร่ 96 ตารางวา จนถึงปัจจุบัน ห่างจากตัวจังหวัดขอนแก่นไปทางทิศ
ตะวันออกเฉียงเหนือโดยประมาณ  22  กิโลเมตร  มีอาณาเขตติดต่อ  ดังนี้ 
  ทิศเหนือ ติดต่อกับตำบลหนองตูม อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 
  ทิศตะวันออก ติดต่อกับตำบลเสือเฒ่า กิ่งอำเภอซำสูง จังหวัดขอนแก่น 
  ทิศใต้ ติดต่อกับตำบลกู่ทอง  อำเภอเชียงยืน  จังหวัดมหาสารคาม 
  ทิศตะวันตก ติดต่อกับตำบลบึงเนียม  อำเภอเมือง  จังหวัดขอนแก่น 
   สภาพเศรษฐกิจ/สังคมและชุมชน 
   ชุมชนบ้านโคกแปะ ตำบลโคกสี อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น ประกอบอาชีพหลักคือทำ
การเกษตร พืชเศรษฐกิจที่สำคัญได้แก่ ข้าว สัตว์เลี้ยงที่สำคัญได้แก่ โค กระบือ  และสัตว์ปีก นอกจากนั้นก็มี
รายได้เสริมจากการเกษตร  ได้แก่  การเลี้ยงกบและเลี้ยงปลาในนาข้าว  การปลูกเห็ดฟาง  สวนผลไม้  เป็นต้น  
นอกจากนั้นประชากรอีกส่วนหนึ่งจะย้ายที่ทำกินไปต่างจังหวัดเมื่อสิ้นหน้านา เช่นจังหวัดระยอง ชลบุรี  
กรุงเทพมหานคร และอื่นๆ บางส่วนจะย้ายไปอยู่เป็นเวลานานมากทิ้งลูกๆ ไว้กับปู่ ย่า ตา ยาย เด็กจึงขาด
ความอบอุ่น  มีปัญหาด้านการเรียนและปัญหาอื่นๆตามมา 
  ชุมชนที่ตั้งอยู่ในท้องถิ่นชนบท ที่มีลักษณะภูมิประเทศเป็นที่ราบสูง แต่มีแหล่งน้ำธรรมชาติ
อยู่ใกล้ชุมชน มีดินเป็นดินปนทรายอุ้มน้ำได้น้อย มีน้ำใต้ดินเป็นน้ำกร่อยไม่เหมาะกับการอุปโภคบริโภค การ
เพาะปลูกไม่ได้ผลและมีความเสี่ยงมากเนื ่องจากต้องอาศัยน้ำตามธรรมชาติซึ ่งมีทั ้งน้ำท่วมและฝนแล้ง 
ภูมิอากาศตลอดปีมี 3 ฤดู คือฤดูร้อน ฤดูฝน แลฤดูหนาว  ฤดูร้อนอุณหภูมิเฉลี่ยประมาณ 38 องศาเซลเซียส  
ฤดูฝนตกชุกที่สุด ประมาณเดือน ตุลาคม และ ฤดูหนาวอากาศหนาวเย็นที่สุด  อุณหภูมิโดยเฉลี่ยประมาณ     
18 องศาเซลเซียส 
 
 
 
 

https://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=1040050002
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   การจัดการศึกษา/โครงสร้างการบริหาร 
  โรงเรียนบ้านโคกแปะ  เป็นโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่นเขต 1  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ 
เปิดทำการสอนตั้งแต่ระดับก่อนประถมศึกษาถึงระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 มีโครงสร้างการบริหารดังนี้ 
 

 

 1.2  ชื่อผู้อำนวยการโรงเรียน นายอัมพร  ภูพานเพชร  อายุ 59 ปี 
         โทรศัพท ์ 0834136563 

     วุฒิการศึกษาสูงสุดปริญญาโท  บริหารการศึกษา ดำรงตำแหน่งผู้บริหารโรงเรียนนี้เมื่อ         
             ปี พ.ศ. 2556 รวม  8 ปี 
 

  1.3  วิสัยทัศน์ (VISION) 
      โรงเรียนบ้านโคกแปะมุ่งมั่นพัฒนาผู้เรียน ให้มีคุณธรรม นำความรู้ มุ่งสู่มาตรฐานการศึกษา 
ยกระดับผลสัมฤทธิ์สูงตามเกณฑ์มาตรฐาน  นำเทคโนโลยีและภูมิปัญญาท้องถิ่นมาบริหารจัดการ
อย่างมีประสิทธิภาพ เปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา พัฒนางาน
หตัถกรรมน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ พอเพียง  และบริหารโดยใช้หลักธรรมาภิบาล ประสานสู่
ประชาคมอาเซียน 
 

 1.4  อัตลักษณ์ของโรงเรียน 
           งานฝีมือเป็นเลิศ   เชิดชูคุณธรรม 
   น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 
 

  1.5 เอกลักษณ์ของโรงเรียน 
           งานฝีมือดี   มีสัมมาคารวะ 
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2. ข้อมูลครูและบุคลากรทางการศึกษา   
 

ที ่ ชื่อ ตำแหน่ง 
วุฒกิารศึกษาสูงสุด/

วิชาเอก 
ประจำชั้น/ 

กลุ่มสาระที่สอน 
หมายเหตุ 

1 นายอัมพร ภูพานเพชร  
 

ผู้อำนวยการ
โรงเรียน 

ปริญญาโท/บริหาร
การศึกษา 

  

2 นางดวงเดือน กลางจันทา คร ู ปริญญาตรี/การ
ประถมศึกษา 

วิชาการงานอาชีพ  

3 นางมนนิภา  แก้วล้วนล้วน คร ู ปริญญาตรี/การ
ประถมศึกษา 

ประถมศึกษาปีที่ 3  

4 นางเสาวนีย์  นันสมบัติ 
 

คร ู ปริญญาโท/หลักสูตร
และการสอน 

ประถมศึกษาปีที่ 1  

5 นางศุภัทรา  จันทร 
 

คร ู ปริญญาตรี/การ
ประถมศึกษา 

ประถมศึกษาปีที่ 2  
 

 

6 นางสาวฑิฆัมพร  ภูลายยาว 
 

คร ู ปริญญาโท/บริหาร
การศึกษา 

มัธยมศึกษาปีที ่3/
วิชาภาษาอังกฤษ 

 

7 นายวรวิทย์  วังโสม 
 

คร ู ปริญญาตรี/พืชไร่ ประถมศึกษาปีที่ 6/
วิชาการงาน ฯ 

 

8 นายอดิศร  ศรีอรัญ คร ู ปริญญาโท/บริหาร
การศึกษา 

ประถมศึกษาปีที่ 5/
วิชาศิลปะ 

 

9 นายบุญญาพงษ์  ดวงมาลย์ 
 

คร ู ปริญญาตรี/การจัดการ
สิ่งแวดล้อมและ
ทรัพยากร 

มัธยมศึกษาปีที่ 1/
วิชาวิทยาศาสตร์ 

 

10 นางสาวณัฏฐ์  บัวผัน 
 

คร ู ปริญญาตรี/สังคม
ศึกษา 

มัธยมศึกษาปีที่ 2/
วิชาสังคมศึกษา 

 

11 นางสาวกมลชนก  ยลถวิล 
 

ครูผู้ช่วย ปริญญาตรี/
คณิตศาสตร์ 

ประถมศึกษาปีที่ 6/
วิชาคณิตศาสตร์ 

 

12 นางสาวโสภิดา  ไชยเพ็ชร 
 

ครูผู้ช่วย ปริญญาตรี/จุล
ชีววิทยา 

ประถมศึกษาปีที่ 4/
วิชาวิทยาศาสตร์ 

 

13 นายเอกภาพ  สินธุกูฏ 
 

ครูผู้ช่วย ปริญญาตรี/พลศึกษา ประถมศึกษาปีที่ 4/
วิชาสุขศึกษาและพล
ศึกษา 

 

14 นางสาวสุพรรษา  โคตรชมภู 
 

ครูผู้ช่วย ปริญญาตรี/ภาษาไทย ประถมศึกษาปีที่ 5/. 
วิชาภาษาไทย 

 

15 นางสาวบุษบา  โทหล้า 
 

บุคลากร
คณิตศาสตร์ 

ปริญญาตรี/
คณิตศาสตร์ 

มัธยมศึกษาปีที่ 1/
วิชาคณิตศาสตร์ 

 

16 นางสาวปวีณา  วงษ์แก้ว 
 

บุคลากร
วิทยาศาสตร์ 

ปริญญาตรี/สังคม
ศึกษา 

ระดับอนุบาล 1,2  
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ที ่ ชื่อ ตำแหน่ง 
วุฒกิารศึกษาสูงสุด/

วิชาเอก 
ประจำชั้น/ 

กลุ่มสาระที่สอน 
หมายเหตุ 

17 นางสาวธัญญรัตน์  ไกรดวง 
 

ธุรการ
โรงเรียน 

ปริญญาตรี/ภาษาไทย ระดับอนุบาล 3 - 

18 นายเอกลักษณ์ จันทรังษี 
 

นักการภาร
โรง 

ปวช. - - 

 
3 ข้อมูลนักเรียนประจำปีการศึกษา 2563 (10 พฤศจิกายน 2563 ) 
 

3.1 จำนวนนักเรียน ปีการศึกษา 2563 ทั้งหมด  140 คนแยกเป็น 
 

ชั้น จำนวน 
วันที่จัดการเรยีน

การสอน 

รายการ  

หมายเหตุ 
จำนวน
นักเรียน 

(คน) 

จำนวน
ห้องเรียน

(ห้อง) 

จำนวนคร ู

ระดับปฐมวัย (200)  ครูไม่ครบชั้น 
อนุบาล 1  11 1  

2 
สอนรวมชั้น  
อนุบาล 1-3  อนุบาล 2  8 1 

อนุบาล 3  12 1 
รวม  31  2 (ครู 1 : เด็ก 15) 

ระดับประถมศึกษา (200)   
ประถมศึกษาปีที่ 1  9 1 1  
ประถมศึกษาปีที่ 2  13 1 1  
ประถมศึกษาปีที่ 3  10 1 1  
ประถมศึกษาปีที่ 4  14 1 2  
ประถมศึกษาปีที่ 5  11 1 2  
ประถมศึกษาปีที่ 6  14 1 2  

รวม  71  9 (ครู 1 : เด็ก 8) 
ระดับมัธยมศึกษา (200)   

มัธยมศึกษาปีที่ 1  22 1 2  
มัธยมศึกษาปีที ่2  8 1 1  
มัธยมศึกษาปีที่ 3  8 1 1  

รวม  38  4 (ครู 1 : เด็ก 9 ) 
รวมทั้งสิ้น  140 12   
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3.2 จำนวนห้อง 

 
ที ่ ประเภทห้อง จำนวน หมายเหตุ 
1 ห้องเรียนปฐมวัย 3  
2 ห้องเรียนประถมศึกษา 6  
3 ห้องเรียนมัธยมศึกษา 3  
4 ห้องพยาบาล 1  
5 ห้องปฏิบัติการ 1  
6 ห้องสมุด 1  

7 ห้องดนตรี 1  
 

3.3 จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา 
  

ที ่ ระดับการศึกษา 
จำนวน
นักเรียน 

(คน) 

จำนวนผู้สำเร็จ
การศึกษา 

(คน) 

คิดเป็น
ร้อยละ 

 

หมายเหตุ 

1 ปฐมวัย (อนุบาล 3)  12 11 91.66  
2 ประถมศึกษา (ประถมศึกษาปีที่6 ) 14 12 85.71  
3 มัธยมศึกษา (มัธยมศึกษาปีที่3 ) 8 8 100  

 
4.ข้อมูลอ่ืนๆที่เกี่ยวข้อง 
 4.1 อาคารสถานที่  

1) อาคารเรียนถาวร แบบ ป.1 ฉ ขนาด 3 ห้องเรียน 1 หลัง ต่อเติมชั้นล่าง เป็นห้องประชุม 
2) อาคารเรียนถาวร แบบ สปช. 105/29 ขนาด 8 ห้องเรียน จำนวน 1 หลัง 
3) อาคารเอนกประสงค์ แบบ สปช.  202/29 จำนวน 1 หลัง 
4) อาคารโรงอาหารแบบสร้างเอง จำนวน 1 หลัง 
5) ส้วมแบบองค์การ 1 หลัง 3 ที ่
6) ส้วม แบบ สปช. 106/29 จำนวน 1 หลัง 4 ที ่
7) ส้วมแบบสร้างเอง ใต้บันไดอาคารเรียนแบบ ป.1 ฉ 1 หลัง 2 ที ่
8) ส้วมแบบสร้างเองในห้องฝึกทักษะ ในอาคารแบบ ป.1 ฉ 1 หลัง 1 ที ่
9) ถังเก็บน้ำฝนแบบ ฝ. 30 (พิเศษ) จำนวน 1 คอลั่ม 
10) ถังเก็บน้ำฝนแบบ ฝ. 33 จำนวน 3 คอลั่ม 
11) ถังเก็บน้ำฝนแบบ ฝ. 33 กรมอนามัย จำนวน 3 คอลั่ม 
12) สระน้ำ จำนวน 2 สระ 
13) สนามบาสเก็ตบอล จำนวน 1 ที ่
14) สนามตระกร้อ จำนวน   1   ที ่
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15) ส้วมงบไทยเข้มแข็ง 1 หลัง 4 ที ่
16) ถนนคอนกรีตยาว 350 เมตร 

            17) รั้วลวดหนาม 9 เส้น 160   เมตร   
 

4.2 แหล่งเรียนรู้ 
 

แหล่งเรียนรู้ภายใน แหล่งเรียนรู้ภายนอก 
1.ห้องสมุด 1.แปลงเกษตรชุมชน 
2.ห้องดนตรี 2.นวดแผนไทย 
3.ห้องศิลปะ 3.วัดป่าเทพพิทักษ์ 
4.ห้องวิทยาศาสตร์ 4.วัดโพธิ์ศรีธาราม 
5.ลานวิทย์ 5.ฟาร์มกบ 
6. แปลงเกษตร 6.การเพาะเห็ดฟาง 
7. บ่อเลี้ยงปลา 7.งานจักสาน 
8. สนามเด็กเล่น 8.การทำพานบายศรี 
9. สวนหย่อม 9.การทอเสื่อ 
10. สนามฟุตบอล  
11. บ่อหมักปุ๋ยชีวภาพ  

 
4.3 ผลการจัดการศึกษา ปีการศึกษา 2563 

1) ผลการประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัย  

ชั้นอนุบาลปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563 
 

พัฒนาการด้าน จำนวนเด็ก 
(คน) 

จำนวนเด็กตามระดับคุณภาพ (คน) 
ดี พอใช้ ควรส่งเสริม 

1.ด้านร่างกาย 11 11 - - 
2.ด้านอารมณ์ จิตใจ 11 11 - - 
3.ด้านสังคม 11 11 - - 
4.ด้านสติปัญญา 11 11 - - 

    

   ชั้นอนุบาลปีที่ 2 ปีการศึกษา 2563 
 

พัฒนาการด้าน จำนวนเด็ก 
(คน) 

จำนวนเด็กตามระดับคุณภาพ (คน) 
ดี พอใช้ ควรส่งเสริม 

1.ด้านร่างกาย 8 8 - - 
2.ด้านอารมณ์ จิตใจ 8 8 - - 
3.ด้านสังคม 8 8 - - 
4.ด้านสติปัญญา 8 8 - - 
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  ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ปีการศึกษา 2563 
 

 

พัฒนาการด้าน จำนวนเด็ก 
(คน) 

จำนวนเด็กตามระดับคุณภาพ (คน) 
ดี พอใช้ ควรส่งเสริม 

1.ด้านร่างกาย 12 11 1 - 
2.ด้านอารมณ์ จิตใจ 12 11 - 1 
3.ด้านสังคม 12 11 - 1 
4.ด้านสติปัญญา 12 11 - 1 

 
 

2) ผลการประเมินตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ 

 
 
 
 
 

จำนวนและร้อยละของนักเรียนที่มีเกรดเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแต่ละรายวิชาในระดับ 3 ขึ้นไป 
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 

ช้ัน จำนวน ไทย คณิต วิทย์ วิทยาการฯ สังคมฯ ประวัตฯิ สุขศึกษาฯ ศิลปะฯ การงาน อังกฤษ 

ป.1 9 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 

ป.2 13 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 46.15 

ป.3 10 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 

ป.4 14 71.43 85.71 57.14 71.43 71.43 100.00 100.00 100.00 100.00 78.57 

ป.5 11 90.91 81.82 63.64 63.64 81.82 100.00 81.82 100.00 100.00 63.64 

ป.6 12 83.33 50.00 66.67 75.00 83.33 75.00 100.00 100.00 100.00 75.00 

รวม 69 89.86 85.51 79.71 84.06 88.41 95.65 97.10 100.00 100.00 75.36 
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จำนวนและร้อยละของนักเรียนที่มีเกรดเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแต่ละรายวิชาในระดับ 3 ขึ้นไป 
 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 

ช้ัน 

จำนวน 

ไทย คณิต วิทย์ 
วิทยา
การฯ สังคมฯ ประวัตฯิ 

สุข
ศึกษา ศิลปะ การงาน อังกฤษ นักเรียน 

ม.1 22.00 81.82 63.64 54.55 90.91 100.00 100.00 100.00 100.00 86.36 40.91 

ม.2 8.00 87.50 50.00 62.50 100.00 100.00 100.00 62.50 50.00 50.00 62.50 

ม.3 8.00 100.00 50.00 62.50 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 50.00 

รวม 38.00 86.84 57.89 57.89 94.74 100.00 100.00 92.11 89.47 81.58 47.37 

จำนวนและร้อยละของนักเรียนที่มีเกรดเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแต่ละรายวิชาในระดับ 3 ขึ้นไป 
ภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษา 2563 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 

ชั้น จำนวน ไทย คณิต วิทย์ วิทยาการ สังคมฯ ประวัติ สุขฯ ศิลปะ การงาน อังกฤษ 

ม.1 22 40.91 59.09 77.27 81.82 72.73 100.00 100.00 100.00 90.91 54.55 

ม.2 8 87.50 62.50 87.50 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 62.50 

ม.3 8 50.00 62.50 62.50 100.00 87.50 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 

รวม 38 52.63 60.53 76.32 89.47 81.58 100.00 100.00 100.00 94.74 65.79 
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3) ผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
 

 
ระดับชั้น 

 
จำนวน 

จำนวนนักเรียนที่มีคุณลักษณะตาม
ระดับคุณภาพ 

 

นร.ได้ระดับดีขึ้นไป 

นักเรียน ดีเยี่ยม ดี ผ่าน ไม่ผ่าน จำนวน ร้อยละ 

ประถมศึกษาปีท่ี 1 9 7 2 0 0 9 100.00 

ประถมศึกษาปีท่ี 2 13 11 2 0 0 13 100.00 

ประถมศึกษาปีท่ี 3 10 9 1 0 0 10 100.00 

ประถมศึกษาปีท่ี 4 14 10 4 0 0 14 100.00 

ประถมศึกษาปีท่ี 5 11 10 1 0 0 11 100.00 

ประถมศึกษาปีท่ี 6 12 9 3 0 0 12 100.00 

รวมระดับประถมศึกษา 69 56 13 0 0 69 100.00 

มัธยมศึกษาปีท่ี 1 22 16 6 0 0 22 100.00 

มัธยมศึกษาปีท่ี 2 8 6 2 0 0 8 100.00 

มัธยมศึกษาปีท่ี 3 8 5 3 0 0 8 100.00 

รวมระดับมัธยมศึกษา 38 27 11 0 0 38 100.00 

รวมทั้งสิ้น 107 83 24 0 0 107 100.00 

เฉลี่ยร้อยละ 77.57 22.43 0 0 100.00   
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  4) ผลการประเมินสมรรถนะที่สำคัญของผู้เรียน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ระดับชั้น 

 
 

จำนวน 
นักเรียน 

จำนวนนักเรียนที่มีผลการประเมินสมรรถนะผ่านเกณฑ์ที่
สถานศึกษากำหนด 

นร.จำนวนที่ผ่านเกณฑ์
ทั้ง 5 สมรรถนะ 

การ
สื่อสาร 

การ
คิด 

การ
แก้ปัญหา 

ทักษะชีวิต เทคโนโลยี จำนวน ร้อยละ 

ประถมศึกษาปีที่ 1 9 9 9 8 9 9 9 97.78 

ประถมศึกษาปีที่ 2 13 13 10 10 13 13 12 90.77 

ประถมศึกษาปีที่ 3 10 10 10 9 10 10 10 98.00 

ประถมศึกษาปีที่ 4 14 14 14 12 14 14 14 97.14 

ประถมศึกษาปีที่ 5 11 11 11 10 11 11 11 98.18 

ประถมศึกษาปีที่ 6 14 14 13 13 14 14 14 97.14 

รวมระดับประถม
ศึกษา 

71 71 67 62 71 71 68.4 96.34 

มัธยมศึกษาปีที่ 1 22 22 22 20 22 22 22 98.18 

มัธยมศึกษาปีที่ 2 8 8 7 7 8 8 8 95.00 

มัธยมศึกษาปีที่ 3 8 8 7 7 8 8 8 95.00 

รวมระดับ
มัธยมศึกษา 

38 38 36 34 38 38 36.8 96.84 

รวมทั้งสิ้น 109 109 103 96 109 109 105.2 96.51 

เฉลี่ยร้อยละ 100.00 94.5 88.07 100.00 100.00 96.51 96.50 
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5 ) ผลการประเมินการอ่าน  คิดวิเคราะห์และเขียน 
รายงานผลการอ่านออกเขียนได้ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 

ปีการศึกษา 2563 
รายการประเมิน: การอ่าน 

ระดับชั้น จำนวน ผลการประเมิน (คน) นร.ได้ระดับดีขึ้นไป 

นักเรียน ดีเยี่ยม ดี ผ่าน ไม่ผ่าน จำนวน ร้อยละ 

ประถมศึกษาปีท่ี 1 9 6 2 0 0 9 100.00 

ประถมศึกษาปีท่ี 2 13 10 3 0 0 13 100.00 

ประถมศึกษาปีท่ี 3 10 8 2 0 0 10 100.00 

ประถมศึกษาปีท่ี 4 14 10 4 0 0 14 100.00 

ประถมศึกษาปีท่ี 5 11 10 1 0 0 11 100.00 

ประถมศึกษาปีท่ี 6 12 10 2 0 0 12 100.00 

รวมระดับประถม
ศึกษา 

69 55 14 0 0 69 100.00 

 
เฉลี่ยร้อยละ 

79.72 20.28 0 0 100.00   

 
รายการประเมิน :  การคิดวิเคราะห์ 

ระดับชั้น จำนวน ผลการประเมิน (คน) นร.ได้ระดับดีขึ้นไป 

นักเรียน ดีเยี่ยม ดี ผ่าน ไม่ผ่าน จำนวน ร้อยละ 

ประถมศึกษาปีท่ี 1 9 7 2 0 0 9 100.00 

ประถมศึกษาปีท่ี 2 13 10 3 0 0 13 100.00 

ประถมศึกษาปีท่ี 3 10 7 3 0 0 10 100.00 

ประถมศึกษาปีท่ี 4 14 9 5 0 0 14 100.00 

ประถมศึกษาปีท่ี 5 11 9 2 0 0 11 100.00 

ประถมศึกษาปีท่ี 6 12 9 3 0 0 12 100.00 

รวมระดับประถม
ศึกษา 

69 51 18 0 0 69 100.00 

เฉลี่ยร้อยละ 73.91 26.09 0 0 100   
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รายการประเมิน :  การเขียน 

ระดับชั้น จำนวน ผลการประเมิน (คน) นร.ได้ระดับดีขึ้นไป 

นักเรียน ดี
เยี่ยม 

ด ี ผ่าน ไม่ผ่าน จำนวน ร้อยละ 

ประถมศึกษาปีท่ี 1 9 6 3 0 0 9 100.00 

ประถมศึกษาปีท่ี 2 13 8 4 0 0 13 100.00 

ประถมศึกษาปีท่ี 3 10 5 5 0 0 10 100.00 

ประถมศึกษาปีท่ี 4 14 7 7 0 0 14 100.00 
ประถมศึกษาปีท่ี 5 11 6 5 0 0 11 100.00 

ประถมศึกษาปีท่ี 6 12 7 5 0 0 12 100.00 

รวมระดับประถมศึกษา 69 40 29 0 0 69 100.00 
เฉลี่ยร้อยละ 57.97 42.03 0 0 100   

 

ผลการทดสอบการอ่าน-การเขียน คำพ้ืนฐานของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 

ข้อมูล ณ วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564 
 

ระดับชั้น 
จำนวน 

นร. 

การอ่านออกเสียงคำ 

ผ่าน คิดเป็น
ร้อยละ 

ไม่ผ่าน คิดเป็น
ร้อยละ 

คะแนนเต็ม คะแนน
สูงสุด 

คะแนน
ต่ำสุด 

ป.1 9 7 77.78 2 22.22 10 10 4 

ป.2 13 13 100 0 - 20 20 18 

ป.3 10 10 100 0 - 20 20 14 

  

การเขียนคำ 

ผ่าน คิดเป็น
ร้อยละ 

ไม่ผ่าน คิดเป็น
ร้อยละ 

คะแนน
เต็ม 

คะแนน
สูงสุด 

คะแนน
ต่ำสุด 

ป.1 9 7 77.78 2 22.22 10 9 2 

ป.2 13 13 100 0 - 20 19 11 

ป.3 10 10 100 0 - 20 19 11 
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ผลการทดสอบความสามารถด้านการอ่าน การเขียนภาษาไทย  
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 

ข้อมูล ณ วันที่ 16-18 มีนาคม 2564 
ชั้น จำนวน 

(คน) 
การอ่าน
ออกเสียง 
(ร้อยละ) 

การอ่านรู้
เรื่อง 

(ร้อยละ) 

การเขียนคำ 
(ร้อยละ) 

การเขียน
ประโยค 
(ร้อยละ) 

การเขียน
เรื่อง 

(ร้อยละ) 
ป.1 9   83.89   

ป.2 13 96.92 75.38 81.54 92.69 80.29 

ป.3 10 97.00 75.00 78.50  63.13 

 

6 ) ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) 

 
 

ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาองักฤษ

คะแนนเฉลีย่ของโรงเรียน 53.56 25.00 31.85 28.33

คะแนนเฉลีย่ระดบัจงัหวดั 55.74 29.22 38.23 42.11

คะแนนเฉลีย่ สงักดั สพฐ.ทัว่ประเทศ 54.96 28.59 37.64 38.87

คะแนนเฉลีย่ ระดบัประเทศ 56.20 29.99 38.78 43.55
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ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาตขัิน้พืน้ฐาน (O-NET)                 
ปีการศึกษา 2563 ชัน้ประถมศึกษาปีที่ 6
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ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาองักฤษ

คะแนนเฉลีย่ของโรงเรียน 51.50 16.00 30.16 26.50

คะแนนเฉลีย่ระดบัจงัหวดั 53.45 24.91 29.45 33.21

คะแนนเฉลีย่ สงักดั สพฐ.ทัว่ประเทศ 55.18 25.82 30.17 34.14

คะแนนเฉลีย่ ระดบัประเทศ 54.29 25.46 29.89 34.38
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ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาตขัิน้พืน้ฐาน (O-NET)                
ปีการศึกษา 2563 ชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 3

การอา่นออกเสยีง การอา่นรู้เร่ือง รวม 2 สมรรถนะ

คะแนนเฉลีย่ของโรงเรียน 88.66 77.55 83.11

คะแนนเฉลีย่ระดบัจงัหวดั 75.35 72.85 74.19

คะแนนเฉลีย่ สงักดั สพฐ.ทัว่ประเทศ 74.13 72.23 73.20

คะแนนเฉลีย่ ระดบัประเทศ 74.14 71.86 73.02
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7. ผลการทดสอบความสามารถด้านการอ่านออกของผูเ้รียน         
(Reading Test : RT ) 

ระดบัชัน้ประถมศึกษาปีท่ี 1 ปีการศึกษา 2563
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  8. ผลการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (NT) 

คะแนนเฉลี่ยร้อยละผลการประเมินการทดสอบความสามารถพ้ืนฐานของผู้เรียนระดับชาติ (NT)                                 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3    ปีการศึกษา 2563 โรงเรียนบ้านโคกแปะ  

คะแนนเฉลี่ย  ด้านคณิตศาสตร์ ด้านภาษาไทย เฉลี่ยทั้ง 2 ด้าน    

ระดับโรงเรียน 57.16 64.00 60.58    

ระดับเขตพ้ืนที่ 42.99 50.69 46.84    

ระดับประเทศ 40.47 47.46 43.97    
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ด้านคณิตศาสตร์ ด้านภาษาไทย เฉลีย่ทัง้ 2 ด้าน

คะแนนเฉล่ียร้อยละผลการประเมินการทดสอบความสามารถ
พืน้ฐานของผู้เรียนระดับชาต ิ(NT) ชัน้ประถมศึกษาปีที่ 3 ปี

การศึกษา 2563

ระดบัโรงเรียน ระดบัเขตพืน้ที่ ระดบัประเทศ
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ส่วนที่ 2 
รายงานผลการประเมินตนเองตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  

 
2.1 ผลการประเมินมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาปฐมวัย 

  2.1.1 มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของเด็ก 

  1) ระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม   

2) วิธีการพัฒนา ข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ ที่สนับสนุนผลการประเมินตนเอง 

  (1) วิธีการพัฒนา   
    โรงเรียนบ้านโคกแปะมีหลักสูตรสถานศึกษา ตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย 
พุทธศักราช 2560 โดยมีการประเมิน ปรับปรุง พัฒนาหลักสูตรทุกปีการศึกษา มีการดำเนินการโครงการตาม
แผนปฏิบัติการประจำปี 2563 ตามโครงการ “เด็กปฐมวัยยุคใหม่  สุขกาย สุขใจ” เพื่อเน้นการพัฒนาทั้ง
ทางด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม และสติปัญญา  เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีสุขภาพทางกายที่แข็งแรง มีการ
แสดงออกทางอารมณ์ที่เหมาะสม เป็นสมาชิกที่ดีของสังคม มีคุณธรรม จริยธรรม และเรียนรู้ได้ตามวัย โดย
แยกเป็นการพัฒนาในแต่ละด้าน  ดังนี้ 
    1. พัฒนาการด้านร่างกาย  มีการจัดประสบการณ์การเรียนตามแนวคิดมอนเตสซอรี่ 
เพ่ือเป็นการพัฒนากล้ามเนื้อมัดใหญ่และกล้ามเนื้อมัดเล็ก  ทำให้เด็กสามารถเรียนรู้ทุกอย่างผ่านมือของตัวเอง  
มีอิสระในการเรียนรู้ จัดกิจกรรมประจำวันเพื่อให้ผู้เรียนมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงและมีพัฒนาการตามวัย  
ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้แสดงออกทางด้านร่างกายตามความถนัดและความสนใจ ปลูกฝังให้ผู้เรียนสนใจกิจกรรม
การออกกำลังกาย ทำให้เด็กมีน้ำหนัก ส่วนสูงตามเกณฑ์มาตรฐาน มีการตรวจสุขภาพผู้เรียน มีการแปรงฟัน
หลังอาหาร การล้างมือก่อนและหลังรับประทานอาหาร และมีการประเมินพัฒนาการด้านร่างกายของผู้เรียน
เป็นรายบุคคล 
    2. พัฒนาการด้านอารมณ์ โรงเรียนได้ส่งเสริมพัฒนาการด้านอารมณ์ โดยการจัด
กิจกรรมประจำวันตาม 6 กิจกรรมหลัก เพื่อให้เด็กได้แสดงออกมีความมั่นใจในตนเอง ร่าเริงแจ่มใส แสดง
ความรู้สึกได้เหมาะสม กล้าพูด กล้าแสดงออก รู้จักช่วยเหลือ แบ่งปัน รู้หน้าที่ มีความสุขกับดนตรี ศิลปะ และ
การเคลื่อนไหว ผู้เรียนได้ทำกิจกรรมศิลปะที่หลากหลาย ทั้งยังกระตุ้นส่งเสริมในมีความมุ่งมั่นและรักการ
ทำงานด้วยการชื่นชม และให้กำลังใจ   
    3. พัฒนาการด้านสังคม  มีการจัดประสบการณ์เพื่อส่งเสริมให้เด็กมีพฤติกรรมการ
แสดงออกทางสังคมอย่างเหมาะสม  สามารถปฏิบัติกิจวัตรประจำวันได้ด้วยตนเอง  มีวินัยในตนเอง อยู่ร่วมกับ
ผู้อื่นในสังคมได้อย่างมีความสุข  โดยจัดให้เด็กได้ทำงาน  ทั้งงานเดี่ยว งานคู่ กลุ่มย่อย และกลุ่มใหญ่  สามารถ
เลือกทำกิจกรรมตามความสนใจของตนเอง  มีส่วนร่วมในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมในและนอกห้องเรียน         
มีมารยาทตามวัฒนธรรมไทย เช่น การไหว้ การยิ้ม การทักทาย การมีสัมมาคารวะกับผู้ใหญ่ แสดงความเคารพ
ผู้ใหญ่ตามความเหมาะสม 
   4. พัฒนาการด้านสติปัญญา ดำเนินการจัดประสบการณ์การเรียนแบบมอนเตสซอรี่
เพื่อเป็นการปูพื้นฐานความรู้เรื่องจำนวนตัวเลขการอ่านและการเขียน เด็กจะได้เรียนรู้อย่า งเป็นขั้นตอนจาก
รูปธรรมสู่นามธรรม โดยใช้อุปกรณ์ของมอนเตสซอรี่เป็นสื่อที่เด็กสามารถเลือกเอง ทำให้เกิดการเรียนรู้อย่าง
มีสมาธิและสร้างสรรค์ ครูเป็นผู้จัดสิ่งแวดล้อมในโรงเรียนให้เหมือนบ้าน ให้การสนับสนุน ให้เสรีภาพแก่เด็ก    
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ให้คำปรึกษา กระตุ้นให้แด็กคิดแก้ปัญหาด้วยตนเอง โดยผ่านกิจกรรมท้ังด้านทักษะกลไก เด็กจะได้ทำกิจกรรม
ต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการเคลื่อนไหวเบื้องต้นในชีวิตประจำวัน ด้านประสาทสัมผัส  ให้เด็กได้ใช้ประสาทสัมผัสทั้ง
ห้า ด้านการเขียนและคณิตศาสตร์ เป็นการเตรียมตัวด้านการอ่าน การเขียนโดยธรรมชาติ  การผสมคำ  
คณิตศาสตร์ ส่วนกิจกรรมบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย  เป็นการส่งเสริมทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ให้กับ
เด็กปฐมวัย โดยเป็นกิจกรรมง่ายๆ แต่เน้นให้เด็กได้ปฏิบัติจริง ให้เด็กสังเกตและจดจำ เพื่อให้เด็กสามารถ
สนทนาโต้ตอบในเรื่องราวต่างๆ ที่ตนเองสนใจและสงสัยได้   

   จากการพัฒนาตามมาตรฐานที่ 1 ด้านคุณภาพของเด็ก  ตลอดปีการศึกษา 2563 
ส่งผลให้เด็กมีพัฒนาการด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม และสติปัญญา มีการพัฒนาที่ดีข้ึนตามลำดับ และได้นำผล
การประเมินโครงการ/กิจกรรม ประชุมชี้แจงต่อคณะกรรมการสถานศึกษา และผู้ปกครอง เพื่อนำไปใช้ในการ
ปรับปรุงและวางแผนพัฒนาต่อไป 

(2)  ข้อมูล เอกสาร หลักฐาน ที่สนับสนุนผลการประเมินตนเอง 
1)  เข้าร่วมโครงการ Montessori และโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย 
    2)  ข้อมูลนักเรียนรายบุคคล 
    3)  ผลการประเมินพัฒนาการผู้เรียนทั้ง 4  ด้าน 
   4)  แบบประเมินพัฒนาการผู้เรียนทั้ง 4 ด้าน 
    5)  แบบบันทึกการตรวจสุขภาพ 
     6)  แบบบันทึกการชั่งน้ำหนัก  วัดส่วนสูง  และตรวจภาวะโภชนาการ 
   7)  ตารางกิจกรรมประจำวัน 
   8)  ข้อตกลงของห้อง 
   9)  เกียรติบัตร  

   (3) จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา และแผนการพัฒนาคุณภาพให้สูงข้ึน 
   3.1  จุดเด่น เด็กปฐมวัย มีความพร้อมทางด้านร่างกาย  สุขภาพแข็งแรง  สมบูรณ์ 
ร่าเริง  รู้จักการแบ่งปัน เล่นและทำกิจกรรมร่วมกับผู้อ่ืนได้ สนใจสิ่งต่าง ๆ ที่อยู่รอบตัว รู้จักทักทายใช้ภาษา
สื่อสารกับผู้อื่นได้  มีสัมมาคารวะเมื่อพบเห็นผู้ใหญ่  กล้าแสดงออกตามช่วงวัย 
     3.2  จุดที่ควรพัฒนา เด็กปฐมวัยบางส่วนยังขาดความรับผิดชอบ  ความคิดสร้างสรรค์  
ขาดการแยกแยะ  สิ่งของต่างๆ ที่เกิดจากประสบการณ์   
    3.3 แผนการพัฒนาคุณภาพที่ยกระดับให้สูงขึ้น 
 1) ควรส่งเสริมให้เด็กมีทักษะกระบวนการคิดวิเคราะห์ เพ่ือให้ได้ฝึกคิดอย่างเป็นระบบ 
  2) ควรส่งเสริมและพัฒนาครูให้จัดทำแผนการจัดประสบการณ์ที่เน้นทักษะการคิดวิเคราะห์อย่างเป็น
ระบบ 
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2.1.2 มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 
1) ระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม 

2) วิธีการพัฒนา ข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ ที่สนับสนุนผลการประเมินตนเอง 

  (1) วิธีการพัฒนา   

 โรงเรียนบ้านโคกแปะได้ดำเนินการบริหารจัดการสถานศึกษา โดยร่วมกันวิเคราะห์ 
SWOT ศึกษาสภาพปัญหาผลการดำเนินงานและผลการประเมินคุณภาพการศึกษาในปีการศึกษาที่ผ่านมา 
เพื่อเป็นข้อมูลในการนำมากำหนดเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจของสถานศึกษา กำหนดแผนพัฒนา
คุณภาพการจัดการศึกษา และแผนปฏิบัติการประจำปี ด้วยระบบการประกันคุณภาพการศึกษา โดยการมีส่วน
ร่วมของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย มีระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพตามกระบวนการวงจรคุณภาพ PDCA 
โดยมีการพัฒนาปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษาในรูปแบบหลักสูตรบูรณาการที่มีความเหมาะสมกับวัยของเด็ก 
และครอบคลุมพัฒนาการทั้ง 4 ด้าน และสอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย ตามหลักสูตรการศึกษา
ปฐมวัย พุทธศักราช 2560 และสอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่น มีจุดเน้นในด้านการพัฒนาวิชาการ งานฝีมือ มี
คุณธรรมจริยธรรม และน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการดำเนินชีวิต โรงเรียนจึงได้ดำเนินการ
โครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2563 คือ โครงการปรับปรุงหลักสูตรปฐมวัย โครงการครูปฐมวัยยุคใหม่
ใส่ใจเรียนรู้  โครงการพัฒนาสภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อการเรียนรู้ และโครงการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม 
เพื่อพัฒนากระบวนการบริหารและการจัดการ โดยมีการจัดครูเข้าสอนครบทุกห้องเรียน จัดส่งครูเข้ารับการ
อบรมตามที่หน่วยงานต้นสังกัดหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดเพื่อพัฒนาคุณภาพครูผู้สอน เช่น การอบรมตาม
แนวคิดมอนเตสซอรี่ โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย  มีการจัดหาสื่อเทคโนโลยีและสื่อการเรียนรู้เพ่ือ
สนับสนุนการจัดประสบการณ์ของเด็ก จัดการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์ เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) มีการประเมินผลโครงการ โดยใช้แบบประเมินความพึงพอใจ 
และแบบรายงานการดำเนินโครงการ มีการประชุมสะท้อนผลการดำเนินการ รวมถึงการนิเทศภายในเพ่ือ
กำกับติดตามการจัดการการเรียนการสอน โครงการต่างๆ เพื ่อนำผลการประเมินไปปรับปรุงแก้ไขการ
ปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นในปีการศึกษาต่อไป การบริหารจัดการของสถานศึกษาเน้นให้ผู ้มีส่วน
เกี่ยวข้องเข้ามามีบทบาทในการบริหารจัดการ นำเสนอผลการบริหารจัดการของสถานศึกษาให้ได้รับทราบ 
ได้แก่ คณะกรรมการสถานศึกษา ผู้ปกครอง ชุมชน ซึ่งจะมีส่วนช่วยเหลือสนับสนุน กิจกรรมต่างๆ ของ
สถานศึกษา และนำผลมาใช้ในการวางแผนการพัฒนาการดำเนินงานต่อไป 

(2)  ข้อมูล เอกสาร หลักฐาน ที่สนับสนุนผลการประเมินตนเอง 
          1)  มีหลักสูตรครอบคลุมทั ้ง 4 ด้าน สอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่น กล่าวคือ 
โรงเรียนมีการประเมินและพัฒนาหลักสตูรสถานศึกษา ให้สอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยและบริบท
ของท้องถิ่น  และโรงเรียนได้ออกแบบการจัดประสบการณ์ที่เตรียมความพร้อม เน้นการเรียนรู้ผ่านการเล่น
และการลงมือปฏิบัติจริง  
     2) มีการกำหนดเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจที่ชัดเจน  สอดคล้องกับบริบทของ
สถานศึกษา ความต้องการชุมชน นโยบายรัฐบาล แผนการศึกษาแห่งชาติ  โดยผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วมใน
การดำเนินการ และมีการทบทวน ปรับปรุงให้สามารถนำไปใช้จริง และทันต่อการเปลี่ยนแปลง 
    3) นักเรียนมีผลการประเมินพัฒนาการ เป็นไปตามเกณฑ์สถานศึกษา  
    4) นักเรียนทุกคนมีความพร้อมเข้าเรียนในชั้นที่สูงขึ้น  



26 
 
    5) ครูทุกคนได้รับการส่งเสริม สนับสนุนให้ได้รับการอบรม พัฒนาตามมาตรฐาน
วิชาชีพ และนำความรู้ ทักษะ ประสบการณ์นำมาใช้ในการพัฒนางานในหน้าที่และพัฒนาผู้เรียน 
   6) ผู้ปกครองนักเรียนมีความพึงพอใจในการบริหารจัดการศึกษาของโรงเรียนใน
ระดับมากท่ีสุด 
 
    (3) จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา  และแผนการพัฒนาคุณภาพให้สูงขึ้น 
   3.1  จุดเด่น มีหลักสูตรสถานศึกษาที่สอดคล้องกับหลักสูตรปฐมวัยพุทธศักราช 
2560 ผู้บริหารให้การส่งเสริม สนับสนุน ทั้งด้านทรัพยากรและงบประมาณ คณะกรรมการสถานศึกษา 
ผู้ปกครองให้การช่วยเหลือสนับสนุนในกิจกรรมต่างๆ ของโรงเรียน 
   3.2 จุดที่ควรพัฒนา ครูที่สอนระดับปฐมวัยไม่ได้จบการศึกษาสาขาปฐมวัย  
    3.3 แผนการพัฒนาคุณภาพที่ยกระดับให้สูงขึ้น 
  1) พัฒนาสื่อการจัดประสบการณ์ที่หลากหลาย เช่น สื่อการเรียนรู้ออนไลน์  
  2) นำแหล่งเรียนรู้ภายนอกห้องเรียนมาช่วยในการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ของเด็ก 
 

2.1.3 มาตรฐานที่ 3 การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นสำคัญ 
1) ระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม 

2) วิธีการพัฒนา ข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ ที่สนับสนุนผลการประเมินตนเอง 

  (1) วิธีการพัฒนา 
                   โรงเรียนบ้านโคกแปะมีหลักสูตรสถานศึกษา ตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 
2560 โดยมีการประเมิน ปรับปรุง พัฒนาหลักสูตรทุกปีการศึกษา วิเคราะห์มาตรฐาน คุณลักษณะที่พึง
ประสงค์ในหลักสูตรสถานศึกษา ดำเนินการโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2563 มีการจัดครูเข้าสอน
ครบทุกห้องเรียน โดยครูได้จัดประสบการณ์ให้เด็กเต็มตามศักยภาพ มีกิจกรรมที่ส่งเสริมพัฒนาเด็กครบทุก
ด้าน ทั้งด้านร่างกาย ด้านอารมณ์จิตใจ ด้านสังคมและด้านสติปัญญา ได้รับประสบการณ์ตรงจากการเล่นและ
การลงมือปฏิบัติจริง อย่างมีความสุข ครูจัดบรรยากาศท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ โดยจัดประสบการณ์ตามแนวคิด
มอนเตสซอรี่  และมีการบูรณาการตาม 6 กิจกรรมหลัก และนำกิจกรรมตามโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย
มาใช้ในการจัดกิจกรรมเสริมประสบการณ์เพ่ือส่งเสริมพัฒนาการของเด็กตามความสามารถในการคิดรวบยอด 
การคิดเชิงเหตุผลทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ การคิดแก้ปัญหาและสามารถตัดสินใจในเรื่องง่ายๆ ได้ 
สถานศึกษากำหนดเป้าหมายคุณภาพการศึกษาระดับปฐมวัยเป็นเป้าประสงค์ชัดเจน มีโครงการพัฒนาความ
พร้อมของเด็กปฐมวัย และบูรณาการกับโครงการกิจกรรมระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สภาพแวดล้อมห้องเรียน
จัดมุมเสริมประสบการณ์  4 หมวด คือ  หมวดชีวิตประจำวัน หมวดภาษา หมวดคณิตศาสตร์ และหมวด
ประสาทรับรู้ มีสื่อของเล่น หนังสือนิทาน  ผู้บริหารสถานศึกษาทำการนิเทศอย่างน้อยภาคเรียนละ 2 ครั้ง มี
การประเมินแผนการจัดประสบการณ์ การสังเกตชั้นเรียน แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพ่ือนำผลการประเมินไปใช้ใน
การพัฒนา 
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(2)  ข้อมูล เอกสาร หลักฐาน ที่สนับสนุนผลการประเมินตนเอง 
     จากการจัดกิจกรรมดังกล่าว  เมื่อสิ้นปีการศึกษาโรงเรียนได้ประเมินผลตามแนว
ทางการประเมินคุณภาพตามเกณฑ์ที่ สพฐ. กำหนด ผลปรากฏว่า   
   1) ครูสอนระดับปฐมวัยทุกคนจัดประสบการณ์ที่ส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการทุกด้าน
อย่างสมดุลเต็มศักยภาพ กล่าวคือ ครูทั ้ง 2 คน วิเคราะห์ข้อมูลเด็กเป็นรายบุคคล จัดทำแผนการจัด
ประสบการณ์ได้ระดับดีขึ ้นไป และครูทั้ง 2 คน จัดกิจกรรมที่ส่งเสริมพัฒนาการเด็กครบทุกด้าน ทั้งด้าน
ร่างกาย ด้านอารมณ์ จิตใจ ด้านสังคม และด้านสติปัญญาเต็มศักยภาพ โดยความร่วมมือของพ่อแม่และ
ครอบครัว ชุมชนและผู้เกี่ยวข้อง 
     2) ครูสอนระดับปฐมวัยทุกคนสร้างโอกาสให้เด็กได้รับประสบการณ์ตรง เล่นและ
ปฏิบัติอย่างมีความสุข กล่าวคือ ครูทั้ง 2 คน จัดประสบการณ์ที่เชื่อมโยงกับประสบการณ์เดิม ให้เด็กมีโอกาส
เลือกทำกิจกรรมอย่างอิสระ ตามความสนใจ ความสามารถ หลากหลายรูปแบบ เด็กได้เล่น ลงมือกระทำ 
เรียนรู้ และสร้างความรู้ด้วยตนเองอย่างมีความสุข ด้วยกิจกรรมบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย การจัดการเรียนรู้
ตามแนวคิดมอนเตสซอรี่ 
     3) ครูสอนระดับปฐมวัยทุกคนจัดบรรยากาศที ่เอื ้อต่อการเรียนรู ้ ใช้สื ่อและ
เทคโนโลยีที่เหมาะสมกับวัย คือ ครูทั้ง 2 คน จัดห้องเรียนให้สะอาด อากาศถ่ายเท ปลอดภัย จัดพื้นที่แสดงผล
งานเด็ก พ้ืนที่มุมประสบการณ์ โดยให้เด็กมีส่วนร่วมในการจัดสภาพแวดล้อมในห้องเรียน  และครูทั้ง 2 คน ใช้
สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับช่วงอายุ ระยะความสนใจของเด็ก 
     4) ครูสอนระดับปฐมวัยทุกคนประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริง และนำผลการ 
ประเมินพัฒนาการเด็กไป ปรับปรุงการจัดประสบการณ์และพัฒนาเด็ก  ด้วยการประเมินพัฒนาการเด็กจาก
กิจกรรมและกิจวัตรประจำวันด้วยเครื่องมือและวิธีการที่หลากหลาย  โดยผู้ปกครองและผู้เกี่ยวข้องมีส่วนร่วม 
นำผลการประเมินที่ได้ไปปรับปรุงการจัดประสบการณ์และพัฒนาเด็ก 

    (3) จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา และแผนการพัฒนาคุณภาพให้สูงขึ้น 
   3.1  จุดเด่น มีแผนการจัดประสบการณ์ท่ีเน้นเด็กเป็นสำคัญ สภาพภายในห้องเรียน
มีความเหมาะสมต่อการจัดการเรียนการสอน มีสื่อการสอนที่สอดคล้องกับกิจกรรมการเรียนรู้ทั้งการเรียนรู้
แบบมอนเตสซอรี่  และบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย 
    3.2  จุดที่ควรพัฒนา จัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาประสบการณ์การเรียนรู้ของเด็กและ 
บูรณาการตาม 6 กิจกรรมหลักให้มีความหลากหลายมากยิ่งขึ้น เพ่ิมสื่อการจัดประสบการณท์ี่สอดคล้องกับการ
เรียนรู้แบบมอนเตสซอรี่และบ้านวิทยาศาสตร์น้อยให้ดียิ่งขึ้น 
    3.3 แผนการพัฒนาคุณภาพที่ยกระดับให้สูงขึ้น 
 1) พัฒนาเทคนิคการจัดประสบการณ์ของเด็กให้หลากหลายมากขึ้น เพ่ือให้เหมาะสมกับความ
แตกต่างระหว่างบุคคลของเด็ก 
 2) จัดทำโครงการที่เกี่ยวข้องกับการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ของเด็กให้หลากหลาย 
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2.2 ผลการประเมินมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

  2.2.1 มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน 

  1) ระดับคุณภาพ ดีเลิศ    

2) วิธีการพัฒนา ข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ ที่สนับสนุนผลการประเมินตนเอง 

  (1) วิธีการพัฒนา   
โรงเรียนบ้านโคกแปะได้พัฒนาคุณภาพของผู้เรียนให้มีคุณภาพตามหลักสูตรที่มีการปรับปรุงหลักสูตร

สถานศึกษา(ฉบับปรับปรุง  พ.ศ. 2561) ตามมาตรฐานการเรียนรู้ และตัวชี้วัดในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ โดยมี
การประเมิน ปรับปรุง พัฒนาหลักสูตรทุกปีการศึกษา มีการดำเนินการโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปี 
2563 เพื่อให้ครูใช้เป็นกรอบในการจัดการเรียนการสอน การพัฒนาผู้เรียน ให้บรรลุตามค่าเป้าหมายที่ตั้งไว้
ส่งเสริมให้ครูจัดกระบวนการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญด้วย กิจกรรมที่หลากหลาย      
   ด้านความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิดคำนวณ ได้จัดทำ
โครงการพัฒนาความสามารถในการอ่าน-เขียน การสื่อสารภาษาไทย ภาษาอังกฤษและการคิดคำนวณ  มี
กิจกรรมภาษาไทยวันละคำ ภาษาอังกฤษวันละคำ กิจกรรมหนังสือเล่มเล็ก กิจกรรมเรียนรู ้คำพื ้นฐาน
ภาษาไทย-ภาษาอังกฤษ กิจกรรมห้องสมุดมีชีวิต กิจกรรมเสียงตามสาย กิจกรรมสภานักเรียน  ผลการจัด
กิจกรรมอยู่ในระดับ  ดีเลิศ 
   ด้านความสามารถในการวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อธิบายแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็น และแก้ปัญหาได้จัดกิจกรรมแบบบูรณาการเข้ากับทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ มุ่งเน้นกิจกรรมเรียนรู้แบบ
โครงงานได้จัดกิจกรรมการเรียนการสอนผ่านโครงงาน เน้นให้เด็กมีกระบวนการคิด รู้จักแก้ปัญหาด้วยตัวเอง 
โดยใช้เทคโนโลยี  ICT เข้ามาช่วยในการสืบค้นข้อมูล  โดยจัดกิจกรรมพ่ีสอนน้อง กิจกรรมหนังสือเล่มเล็ก เกม
การศึกษา กิจกรรมเสียงตามสาย (เท่ียงวันแห่งรอยยิ้ม) กิจกรรมศึกษาแหล่งเรียนรู้ กิจกรรมเข้าค่ายวิทย์-คณิต
, ค่ายคุณธรรม กิจกรรมธนาคารขยะรีไซเคิล ผลการจัดกิจกรรมอยู่ในระดับ  ดีเลิศ 
   ด้านความสามารถในการสร้างนวัตกรรมและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร ได้จัดกิจกรรมบันทึกการอ่าน  กิจกรรมพี่อ่านให้น้องฟัง กิจกรรม ICT สู่โลกกว้าง เสียงตามสาย     
(เที่ยงวันแห่งรอยยิ้ม) กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ กิจกรรมเรียนรู้ทางออนไลน์ และกิจกรรมหนังสือเล่มเล็ก ผลการ
จัดกจิกรรมอยู่ในระดับ  ดีเลิศ  
   ด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา โดยมุ่งเน้นการสอนตาม
ตัวชี้วัด ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนผ่านเป้าที่ทางโรงเรียนตั้งไว้ทุกสาระการเรียนรู้ และได้มีการนำผลการประเมิน
คุณภาพของผู้เรียนไปพัฒนาผู้เรียนด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้สูงขึ้น 
   ด้านมีความรู้  ทักษะพื้นฐาน เจตคติที่ดีต่องานอาชีพ โรงเรียนบ้านโคกแปะเป็น
โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา นักเรียนมีโอกาสออกเรียนกลางคัน และบางคนไม่มีโอกาสที่จะศึกษาต่อใน
ระดับท่ีสูงขึ้น การสร้างอาชีพและฝึกทักษะพื้นฐานด้านอาชีพ จึงเป็นสิ่งที่จำเป็นทางโรงเรียนได้จัดกิจกรรมการ
ปลูกผักสวนครัว  การตัดผมนักเรียน การแกะสลักผัก,ผลไม้ การทำดอกไม้จันทน์ การเลี้ยงปลาในกระชัง การ
ทำขนมไทย และการทำพานบายศรี และชุมชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมฝึกทักษะอาชีพ ผ่านครูชุมชน 
เป็นที่พึงพอใจของผู้เรียน ผู้ปกครอง และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ได้จัดทำโครงการต่างๆดังต่อไปนี้ 
   1) ความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิดคำนวณ 
   2) โครงการพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ   
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   3) โครงการพัฒนาความสามารถ ในการใช้ ICT เพ่ือการเรียนรู้ 
   4) โครงการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษาและหลักสูตรสาระการเรียนรู้ 
   5) โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทุกกลุ่มสาระ และผลสัมฤทธิ์  
       NT, O-NET 
   6) โครงการฝึกทักษะอาชีพ 
 

   ด้านคุณลักษณะที่พึงประสงค์ มุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่
สถานศึกษากำหนด และมีสุขภาวะทางร่างกายและจิตสังคม มีความภูมิใจในท้องถิ ่น และความเป็นไทย 
ยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย  โดยมีกิจกรรมที่ส่งเสริมคุณลักษณะที่พึ่งประสงค์ 
เช่น  กิจกรรมคารวะธรรม  กิจกรรมธนาคารโรงเรียน กิจกรรมสวดมนต์ ไหว้พระ นั่งสมาธิ การทำความ
สะอาดเขตสี การเข้าร่วมกิจกรรมตามประเพณี และวัฒนธรรมของชุมชน การแต่งกายด้วยผ้าพื้นเมืองทุกวัน
อังคาร  กิจกรรมช่วยเหลือและพัฒนาชุมชน ในงานต่างๆ เช่น งานศพ ทางโรงเรียนรับหน้าที่พิธีกร ทำ
ดอกไม้จันทน์ มอบให้เจ้าภาพ และรำหน้าไฟให้ทุกงาน นอกจากนั้นทางโรงเรียนมีกิจกรรมป้องกัน หลีกเลี่ยง
สารเสพติดให้โทษ สภาวะเสี่ยงต่อความรุนแรงทางเพศ ส่งเสริมการอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุขในสังคมได้จัดทำ
โครงการดังต่อไปนี้ 
   1)  โครงการส่งเสริมผู้เรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์   
   2)  โครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ   
   จากการพัฒนาตามมาตรฐานที่ 1 ด้านคุณภาพของผู้เรียน  ตลอดปีการศึกษา 2563 
ส่งผลให้ผู้เรียนมีการพัฒนา ตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ และได้นำผลการประเมินโครงการ/กิจกรรม ประชุมชี้แจงต่อ
คณะกรรมการสถานศึกษา และผู้ปกครอง เพื่อนำไปใช้ในการปรับปรุงและวางแผนพัฒนาต่อไป 

(2)  ข้อมูล เอกสาร หลักฐาน ที่สนับสนุนผลการประเมินตนเอง 
   1)  แบบสรุปผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
   2)  แบบสรุปรายงานข้อมูลการอ่านออกเขียนได้ 
   3)  โครงงานตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
   4)  ผลงานนักเรียนตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
   5)  รายงานผลการทดสอบ O-NET, NT 
   6)  ผลการประเมินคุณลักษณะที่พ่ึงประสงค์ของผู้เรียน 
   7)  เกียรติบัตรนักเรียน 
   8)  ภาพถ่ายกิจกรรม 
    9)  แบบบันทึกการเข้าร่วมกิจกรรมในชุมชน และจิตอาสา 
            10) แบบบันทึกสุขภาพภาวะโภชนาการ น้ำหนักส่วนสูง การแปรงฟัน  
   11) บันทึกการเยี่ยมบ้านนักเรียน 

   (3) จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา และแผนการพัฒนาคุณภาพให้สูงข้ึน 
    3.1  จุดเด่น  ผู้เรียนอ่านออก เขียนได้ผ่านเกณฑ์การประเมิน ครูจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอนเน้นการปฏิบัติ เน้นทักษะในการอ่านการเขียน และการคิดคำนวณ  ผู้เรียนมีความสามารถใน
การใช้เทคโนโลยี และการสื่อสารได้อย่างเหมาะสม ผู้เรียนมี สุขภาพกาย สุขภาพจิตดี กล้าแสดงออก และ
สามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนอย่างมีความสุข 
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    3.2  จุดที่ควรพัฒนา  พัฒนาความสามารถการสื่อสารภาษาอังกฤษ   
    3.3 แผนการพัฒนาคุณภาพที่ยกระดับให้สูงขึ้น 
  1) พัฒนาความสามารถทางภาษาอังกฤษให้กับผู้เรียน 
  2) จัดหาสื่อ เทคโนโลยีให้เพียงพอกับผู้เรียน 
  3) พัฒนาผู้เรียนให้มีความก้าวหน้าในการทดสอบระดับชาติ ทั้ง 4 สาระการเรียนรู้ 
  4) มีการนิเทศ ติดตามผลงานอย่างต่อเนื่อง  
 

2.2.2 มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 
1) ระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม 

2) วิธีการพัฒนา ข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ ที่สนับสนุนผลการประเมินตนเอง 

  (1) วิธีการพัฒนา   
   โรงเรียนบ้านโคกแปะได้ดำเนินการบริหารจัดการสถานศึกษา โดยร่วมกันวิเคราะห์ 
SWOT ศึกษาสภาพปัญหาผลการดำเนินงานและผลการประเมินคุณภาพการศึกษาในปีการศึกษาที่ผ่านมา 
เพื่อเป็นข้อมูลในการนำมากำหนดเป้าหมาย วิสัยทัศน์  และพันธกิจของสถานศึกษา กำหนดแผนพัฒนา
คุณภาพการจัดการศึกษา และแผนปฏิบัติการประจำปี 2563  ด้วยระบบการประกันคุณภาพการศึกษา โดย
การมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย มีระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพตามกระบวนการวงจร
คุณภาพ PDCA และได้มีจุดเน้นในด้านการพัฒนาวิชาการ งานฝีมือ มีคุณธรรมจริยธรรม และน้อมนำหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการดำเนินชีวิต สอดคล้องกับบริบทของโรงเรียน และความต้องการของ
ชุมชน  มีระบบการบริหารจัดการคุณภาพอย่างเป็นระบบ  วางแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาโดยนำ
แผนปฏิบัติการ ลงสู่การปฏิบัติจริง ติดตาม ตรวจสอบเป็นระยะ มีการ ประเมินผลสัมฤทธิ์ของการปฏิบัติงาน
ตามแผน และปรับปรุง พัฒนางานอย่างต่อเนื่อง และนำผลการประเมินไปใช้ในการปรับปรุงแก้ไขในส่วนที่ต้อง
พัฒนาในปีต่อไป มีการบริหารอัตรากำลัง  ทรัพยากรทางการศึกษา มีการนิเทศภายใน การนิเทศกำกับติดตาม
จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง นำข้อมูลมาใช้ในพัฒนาบุคลากร  ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการวางแผน  
ปรับปรุง  พัฒนาและร่วมกันรับผิดชอบต่อการจัดการศึกษา  มีการบริหารจัดการเกี่ยวกับงานวิชาการอย่าง
เป็นระบบ  มีการส่งเสริมสนับสนุนพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาตรงตามความต้องการและจัดให้มี
ชุมชนแห่งการเรียนรู้  ครูชุมชน  มาใช้ในการพัฒนางานและการเรียนรู้ของผู้เรียน  จัดสภาพแวดล้อมทาง
กายภาพภายในและภายนอกห้องเรียน และสภาพแวดล้อมทางสังคมท่ีเอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้ของผู้เรียนอย่าง
มีคุณภาพ  มีความปลอดภัย จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ สนับสนุนการบริหารจัดการ และการจัดการเรียนรู้ที่
เหมาะสมกับสภาพของโรงเรียน พัฒนาบริการด้านเทคโนโลยี สารสนเทศ มีห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์  และ
เนื่องจากในปีการศึกษา 2563 มีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) โรงเรียนจึงมีจัดการ
เรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์ เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาด มีการบริหารจัดการและการจัดการ
เรียนรู้อย่างเหมาะสมกับสภาพของโรงเรียนและสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน โดยได้ดำเนินการตาม
โครงการต่อไปนี้ 
   1)  โครงการพัฒนาการบริหารจัดการ แบบมีส่วนร่วม   
   2)  โครงการพัฒนาบุคลากรทั้งระบบ 
   3)  โครงการปรับปรุงสภาพ ภูมิทัศน์และแหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน 
   4) โครงการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
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 (2)  ข้อมูล เอกสาร หลักฐาน ที่สนับสนุนผลการประเมินตนเอง 
    1) มีการกำหนดเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจที่ชัดเจน สอดคล้องกับบริบทของ
สถานศึกษา ความต้องการชุมชน นโยบายรัฐบาล แผนการศึกษาแห่งชาติ โดยผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วมใน
การดำเนินการ และมีการทบทวน ปรับปรุงให้สามารถนำไปใช้จริง และทันต่อการเปลี่ยนแปลง 
    2) มีรูปแบบการบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา ที่เป็นระบบ และดำเนินการ
อย่างต่อเนื่อง มีความชัดเจนและเกิดประสิทธิภาพ ส่งผลต่อคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
โดยความร่วมมือของผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย มีการรายงานผลการประเมินและผลการจัดการศึกษาให้ผู้ที่มีส่วน
เกี่ยวข้อง ผู้มีส่วนได้เสีย และนำเสนอต่อสาธารณชนให้รับทราบ 
   3) ครูทุกคนได้รับการส่งเสริม สนับสนุนให้ได้รับการอบรม พัฒนาตามมาตรฐาน
วิชาชีพ และนำความรู้ ทักษะ ประสบการณ์นำมาใช้ในการพัฒนางานในหน้าที่และพัฒนาผู้เรียน 
   4) โรงเรียนได้จัดการขยะและสิ่งแวดล้อมภายในโรงเรียนอย่างเป็นระบบ มีสภาพภูมิ
ทัศน์สวยงาม ร่มรื่นเหมาะแก่การเรียนรู้ 
   5) ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับเกียรติบัตรผู้สอนกิจกรรมทางวิชาการ ระดับ
เขตพ้ืนที่การศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 ดังนี้ 
          -   นายบุญญาพงษ์       ดวงมาลย์        ครูผู้สอนโครงงานวิทยาศาสตร์ ป.4-6, ม.1-3 
  -   นางสาวปวีณา        วงษแ์ก้ว        ครูผู้สอนโครงงานวิทยาศาสตร์ ม.1-3 
   -   นางสาวโสภิดา        ไชยเพ็ชร        ครูผู้สอนโครงงานวิทยาศาสตร์ ป.4-6, ม.1-3 
  -   นางศุภัทรา         จันทร        ครูผู้สอนคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-3 ,ป.4-6 
  -   นางมนนิภา         แก้วล้วนล้วน    ครูผู้สอนกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่กลอน(4บท) ป.4-6 
  -   นางมนนิภา         แก้วล้วนล้วน    ครูผู้สอนกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่กาพย์ยานี11 ป.4-6 
  -   นายอดิศร         ศรีอรัญ          ครูผู้สอนกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่กาพย์ยานี11 ป.4-6 
   6) ผู้ปกครองนักเรียน ศิษย์เก่า  ชุมชน  ได้ร่วมกันระดมทรัพยากรเพ่ือการพัฒนา
สถานศึกษา นำมาใช้ในการบริหารจัดการ การจัดการเรียนการสอน และเปิดบริการห้องคอมพิวเตอร์แก่ชุมชน
และการใช้สัญญาณ Internet ภายในโรงเรียนตลอด  24 ชั่วโมง ทุกวัน 
   7)  ได้จัดการบริหารข้อมูลสารสนเทศของโรงเรียน เช่น ข้อมูลผลการจัดการศึกษา 
ข้อมูลภาวะโภชนาการ โปรแกรม DMC (ข้อมูลนักเรียนรายบุคคล) โปรแกรม B-OBEC (ข้อมูลที่ดินสิ่งก่อสร้าง)  
โปรแกรม M-OBEC (ข้อมูลครุภัณฑ์)  โปรแกรม EMIS (ข้อมูลสารสนเทศของโรงเรียน)  โปรแกรม School 
MISS (ข้อมูลผลการเรียนตามหลักสูตร)  ข้อมูลเด็กพิเศษ เพ่ือนำมาใช้ในการบริหารและการจัดการเรียนรู้ของ
นักเรียนทุกกลุ่ม  ข้อมูลเด็กยากจนพิเศษ อย่างเป็นระบบ ทันสมัย  
     8)  ผู้ปกครองนักเรียนมีความพึงพอใจในการบริหารจัดการศึกษาของทางโรงเรียน  
      9)  มีแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา แผนปฏิบัติการประจำปี เกียรติบัตร     
โล่รางวัล ภาพถ่าย ผลงาน ชิน้งาน หนังสือราชการ    

    (3) จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา และแผนการพัฒนาคุณภาพให้สูงขึ้น 
    3.1  จุดเด่น  มีเป้าหมาย วิสัยทัศน์  พนธกิจ ที่กำหนดไว้อย่างชัดเจน สามารถ
ปฏิบัติได้จริง  มีครูและบุคลากรที่เพียงพอ มีความรู้ ความสามารถตรงตามเอก และมีความถนัดในวิชาที่สอน 
มีคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และชุมชนที่เข้มแข็ง 
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    3.2  จุดที่ควรพัฒนา อาคารและห้องปฏิบัติการไม่เพียงพอและไม่เหมาะสมต่อการ
จัดการเรียนรู้ ควรมีการนิเทศ ติดตาม ที่ชัดเจนและต่อเนื่อง 
    3.3 แผนการพัฒนาคุณภาพที่ยกระดับให้สูงขึ้น 

1)  สร้างเครือข่ายกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
2)  เปิดโอกาสให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษามากขึ้น 

 
2.2.3 มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
1) ระดับคุณภาพ ดีเลิศ 

2) วิธีการพัฒนา ข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ ที่สนับสนุนผลการประเมินตนเอง 

  (1) วิธีการพัฒนา   
  โรงเรียนบ้านโคกแปะจัดกระบวนการเรียนการสอนที ่เน้นผู ้เร ียนเป็นสำคัญ โดยการ
ดำเนินงานมีกิจกรรมอย่างหลากหลาย ได้แก่ งานหลักสูตรมีการประชุมปฏิบัติการ ปรับปรุงและพัฒนา
หลักสูตรสถานศึกษาหลักสูตรสาระการเรียนรู้ ตามมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด ( ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560 
) ส่งเสริมให้ครูจัดการเรียนการสอนเน้นการปฏิบัติ (Active learning)  ให้ผู้เรียนผ่านกระบวนการคิด ปฏิบัติ
จริง เพ่ือนำไปสู่การเรียนรู้ที่ยั่งยืน  ตามมาตรฐานและตัวชี้วัดของหลักสูตร ดำเนินการโครงการตามแผนปฏิบัติ
การประจำปี 2563 มีการจัดครูเข้าสอนครบทุกห้องเรียน ครูรู้จักผู้เรียนเป็นรายบุคคล ดำเนินการตรวจสอบ
และประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และนำผลมาพัฒนาผู้เรียน รวมทั้งร่วมกันแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และนำผลที่
ได้มาปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ ครูมีแผนการจัดการเรียนรู้ที่ เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ เกิดกระบวนการคิดและ
ทักษะในการแก้ปัญหา สามารถนำไปใช้จัดกิจกรรมได้จริง ครูใช้สื่อ และแหล่งเรียนรู้ มีการบริหารจัดการชั้น
เรียนเชิงบวก เพ่ือให้เด็กรักการเรียนรู้และเรียนรู้ร่วมกันอย่างมีความสุข ครูร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการเขียน
แผน และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื ่อการพัฒนา และปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนตามแผน ผลิตสื่อ 
นวัตกรรม แผนการจัดการเรียนรู้ ใช้สื่อเทคโนโลยี โดยพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนโดยใช้กระบวนการ 
PLC อีกท้ังปรับโครงสร้างรายวิชา  สัดส่วนคะแนนแต่ละหน่วย กำหนดคุณลักษณะอันพึงประสงค์ที่สอดคล้อง
กับหน่วยการเรียนรู้  และสนับสนุนให้ครูจัดการเรียนการสอนที่สร้างโอกาสให้นักเรียนทุกคนมีส่วนร่วม ได้ลง
มือปฏิบัติจริงจนสรุปความรู้ได้ด้วยตนเอง จัดการเรียนการสอนที่เน้นทักษะการคิด เช่น จัดการเรียนรู้ด้วย
โครงงาน การฝึกปฏิบัติจริงโดยเน้นชิ้นงาน รวมถึงมีการศึกษาแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่นโดยได้รับความ
ร่วมมือจากชุมชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมผ่านครูชุมชน โดยดำเนินการตามโครงการต่อไปนี้ 
  1)  โครงการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
  2)  โครงการพัฒนาการเรียนการสอน Active Learning  
  3)  โครงการพัฒนาคุณภาพการเรียน การสอนโดยใช้ กระบวนการ PLC 
  4)  โครงการทัศนศึกษา 
  5)  ชีวิตสดใส ห่างไกล สิ่งเสพติด 
  6)  โครงการอยู่อย่างพอเพียง 
  7)  โครงการพัฒนาการเรียนการสอนเด็กพิเศษเรียนร่วม 
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 (2) ข้อมูล เอกสาร หลักฐาน ที่สนับสนุนผลการประเมินตนเอง 
   1) ครูและบุคลากรทางการศึกษาจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในการพัฒนากระบวนการ
คิด การเรียนการสอนแบบ Active Learning ใช้กระบวนการกลุ่ม ให้นักเรียนลงมือปฏิบัติ ให้นักเรียนมีโอกาส
แสดงความคิดเห็น สรุปการเรียนรู้ การนำเสนองาน และนำความรู้ ทักษะไปใช้ในชีวิตประจำวัน  โดยใช้
กระบวนการแก้ปัญหา ใช้โครงงาน แหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่นให้เกิดประโยชน์มากที่สุด    
   2)  ครูและบุคลากรทางการศึกษามีส่วนร่วมในการปรับปรุง พัฒนาหลักสูตรของ
สถานศึกษา หลักสูตรสาระการเรียนรู้  และนำไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน เพื่อพัฒนาผู้เรียนอย่างรอบ
ด้าน  ตามมาตรฐานการเรียนรู้ และตัวชี้วัดตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ ทั้งนักเรียนปกติ และนักเรียนพิเศษเรียน
รวม โดยเชื่อมโยงกับท้องถิ่น การดำเนินชีวิตของนักเรียน และสอดคล้องกับเป้าหมายในการพัฒนาผู้เรียนให้มี
ทักษะการคิดแก้ปัญหา ทักษะความรู้ในศตวรรษที่ 21 และเตรียมผู้เรียนให้มีความรู้ ทักษะประสบการณ์ ใน
การใช้ชีวิตในโลกอนาคต  และตอบสนองกับการพัฒนานักเรียนพิเศษเรียนรวม ที ่ได้รับการพัฒนาตาม
ความสามารถและศักยภาพ 
   3)  ครูและบุคลากรทางการศึกษา ใช้สื่อ เทคโนโลยี Computer แหล่งเรียนรู้ทั้ง
ภายในและ ภายนอกโรงเรียน ในการจัดการเรียนรู้ เพื่อพัฒนาผู้เรียน ทั้งครูชุมชน นำภูมิปัญญาท้องถิ่นมา
จัดการเรียนรู้ในการตัดผม ทำขนมไทย ทำดอกไม้จันทน์ และให้ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้แสวงหาความรู้ด้วยตนเอง 
ทั้งกิจกรรมในห้องสมุด ห้องคอมพิวเตอร์ การจัดกิจกรรมโครงการสำรวจตามความต้องการและปัญหาที่
ต้องการเรียนรู้ แก้ไข 
   4) ครูและบุคลากรทางการศึกษา จัดการเรียนรู้โดยเน้นการปฏิสัมพันธ์เชิงบวก      
รักและเอาใจใส่นักเรียน สร้างนักเรียนให้เป็นคนดี ให้นักเรียนมีความมั่นใจ ปลอดภัย ที่จะเรียนรู้กับครูและ
เพื่อน และเรียน เล่นอย่างมีความสุข จนได้รับคำชื่นชมจากผู้ปกครอง  และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการดูแล
นักเรียน 
   5)  ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีการวัด ประเมินผลผู้เรียนโดยเก็บข้อมูลจาก
วิธีการหลากหลาย เช่น การสอบถาม สัมภาษณ์ ให้คะแนนจากผลงาน รายงาน ชิ้นงาน การทำงานกลุ่ม 
พฤติกรรมการเรียน การทำงาน ลักษณะนิสัย การสอบท้ังแบบอัตนัย และปรนัย การปฏิบัติจริง สอดคล้องกับ
ธรรมชาติของวิชา และเป้าหมายของการพัฒนาผู้เรียน มีการให้ข้อมูลสะท้อนกลับแก่ผู้เรียน ผู้ปกครองเพ่ือนำ
ผลการประเมินไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน โดยมีเอกสารประกอบดังนี้ 
  1)  หลักสูตรสถานศึกษา หลักสูตรสาระการเรียนรู้ 
  2)  แผนการจัดการเรียนรู้ 
  3)  บันทึกการใช้สื่อ เทคโนโลยี และแหล่งเรียนรู้  
  4)  ผลงานนักเรียน 
  5)  ภาพถ่าย 
  6)  แบบบันทึกการสะท้อนผลการเรียนรู้  
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    (3) จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา และแผนการพัฒนาคุณภาพให้สูงขึ้น 
    3.1  จุดเด่น ครูมีความตั้งใจ มุ่งม่ันในการพัฒนาการสอน  นักเรียนมีส่วนร่วมในการ
จัดบรรยากาศ สภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 
    3.2  จุดที่ควรพัฒนา ควรนำภูมิปัญญาท้องถิ่นให้เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้  ให้ข้อมูลย้อนกลับแก่นักเรียนทันทีเพ่ือนักเรียนนำไปใช้พัฒนาตนเอง 
    3.3 แผนการพัฒนาคุณภาพที่ยกระดับให้สูงขึ้น 
 1)  พัฒนาการใช้สื่อ เทคโนโลยี สู่ห้องเรียน 
 2)  ส่งเสริมให้ครูจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้และนำไปใช้ได้จริง 
 3)  จัดกิจกรรมสำหรับนักเรียนที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ 
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ภาคผนวก 
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ประกาศโรงเรียนบ้านโคกแปะ 
เรื่อง การใช้มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาระดับการศึกษาปฐมวัย 

และระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 
ปีการศึกษา  2563 

---------------------------------------------  
  โดยที่มีประกาศใช้กฎกระทรวงว่าด้วยการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561  นโยบาย
การปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง  ที่กำหนดเป้าหมายและยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพคนไทยและ
การศึกษาไทยในอนาคต ประกอบกับมีนโยบายปฏิรูประบบการประเมินและการประกันคุณภาพทั้งภายในและ
ภายนอกของทุกระดับ การประกันคุณภาพภายในเป็นส่วนหนึ่งของการบริหารการศึกษาที่ต้อง  ดำเนินการ
อย่างต่อเนื่อง โดยมีการจัดทำรายงานประจำปีเสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัด หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และเปิดเผย
ต่อสาธารณชน เพื ่อนำไปสู ่การพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษา และเพื ่อรองรับการประกันคุณภาพ
ภายนอก ดังนั้น โรงเรียนบ้านโคกแปะ จึงกำหนดมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนบ้านโคกแปะ เพ่ือสอดคล้อง
กับประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษา ระดับ  ปฐมวัย ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
ฉบับลงวันที่ 6 สิงหาคม พ.ศ. 2561 ดังรายละเอียดแนบท้ายประกาศฉบับนี้  
   ประกาศ ณ วันที่  1  กรกฎาคม พ.ศ. 2563 
 
 
 
 
      (นายอัมพร   ภูพานเพชร) 
           ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกแปะ 
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กำหนดค่าเป้าหมาย 

มาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาปฐมวัยและระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

เพื่อประกันคุณภาพภายในโรงเรียนบ้านโคกแปะ 

ปีการศึกษา 2563 
 
 

ระดับการศึกษาปฐมวัย 
 

มาตรฐานที่ ประเด็นพิจารณา เป้าหมาย 
 
 
 

มาตรฐานที่ 1 

คุณภาพของเด็ก 

1.1 เด็กมีพัฒนาการด้านร่างกาย แข็งแรง มีสุขนิสัยที่ดี และดูแลความ
ปลอดภัยของตนเองได้ 

ยอดเยี่ยม 

1.2 เด็กมีพัฒนาการด้านอารมณ์ จิตใจ ควบคุม และแสดงออกทางอารมณ์ได้ ยอดเยี่ยม 

1.3 เด็กมีพัฒนาการด้านสังคม ช่วยเหลือตนเอง และเป็นสมาชิกที่ดีของสังคม ยอดเยี่ยม 

1.4 เด็กมีพัฒนาการด้านสติปัญญา สื่อสารได้ มีทักษะการคิดพ้ืนฐานและ
แสวงหาความรู้ได้ 

ยอดเยี่ยม 

 
 
 
 
 

มาตรฐานที่ 2 

กระบวนการบริหาร
และการจัดการ 

2.1 โรงเรียนมีหลักสูตรครอบคลุมพัฒนาการทั้ง 4 ด้าน สอดคล้องกับบริบท
ของท้องถิ่น 

ยอดเยี่ยม 

2.2 โรงเรียนจัดครูให้เพียงพอกับชั้นเรียน ยอดเยี่ยม 

2.3 โรงเรียนส่งเสริมให้ครูมีความเชี่ยวชาญด้านการจัดประสบการณ์ ยอดเยี่ยม 

2.4 โรงเรียนจัดสภาพแวดล้อมและสื่อเพ่ือการเรียนรู้ อย่างปลอดภัย และ
เพียงพอ 

ยอดเยี่ยม 

2.5 โรงเรียนให้บริการสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนรู้เพื่อสนับสนุน
การจัดประสบการณ์ 

ยอดเยี่ยม 

2.6 โรงเรียนมีระบบบริหารคุณภาพท่ีเปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วม ยอดเยี่ยม 

มาตรฐานที่ 3 

การจัดประสบการณ์
ที่เน้นเด็กเป็นสำคัญ 
 

3.1 ครูจัดประสบการณ์ที่ส่งเสริมให้เด็กมีการพัฒนาการทุกด้านอย่างสมดุลเต็ม
ศักยภาพ 

ยอดเยี่ยม 

3.2 ครูสร้างโอกาสให้เด็กได้รับประสบการณ์ตรง เล่นและปฏิบัติอย่างมี
ความสุข 

ยอดเยี่ยม 

3.3 ครูจัดบรรยากาศที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ ใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับวัย ยอดเยี่ยม 

3.4 ครูประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริงและนำผลประเมินพัฒนาการเด็ก
ไปปรับปรุงการจัดประสบการณ์และพัฒนาเด็ก 
 

ยอดเยี่ยม 
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ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 

มาตรฐานที่ ประเด็นพิจารณา เป้าหมาย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

มาตรฐานที่ 1 

คุณภาพของผู้เรียน 

1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน ยอดเยี่ยม 
1) มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิด

คำนวณ 
ยอดเยี่ยม 

2) มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย 
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและแก้ปัญหา 

ยอดเยี่ยม 

3) มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม ยอดเยี่ยม 
4) มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ยอดเยี่ยม 
5) มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา ยอดเยี่ยม 
6) มีความรู้ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ ยอดเยี่ยม 

1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน ยอดเยี่ยม 
1) การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากำหนด ยอดเยี่ยม 
2) ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย ยอดเยี่ยม 
3) การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย ยอดเยี่ยม 
4) สุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม ยอดเยี่ยม 

 
 

 
 

มาตรฐานที่ 2 

กระบวนการบริหาร
และการจัดการ 

2.1 มีเป้าหมาย วิสัยทัศน์และพันธกิจที่สถานศึกษากำหนดชัดเจน ยอดเยี่ยม 

2.2 มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา ยอดเยี่ยม 

2.3 ดำเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตร
สถานศึกษาและทุกกลุ่มเป้าหมาย 

ยอดเยี่ยม 

2.4 พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ ยอดเยี่ยม 

2.5 จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่าง
มีคุณภาพ 

ยอดเยี่ยม 

2.6 จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและการ
จัดการเรียนรู้ 

ยอดเยี่ยม 

 
 
 

มาตรฐานที่ 3 

กระบวนการจัดการ
เรียนการสอนที่เน้น
ผู้เรียนเป็นสำคัญ 

3.1 จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถนำไป
ประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 

ยอดเยี่ยม 

3.2 ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ ยอดเยี่ยม 
3.3 มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก ยอดเยี่ยม 
3.4 ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบและนำผลมาพัฒนาผู้เรียน ยอดเยี่ยม 
3.5 มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและ
ปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 
 

ยอดเยี่ยม 
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คำสั่งโรงเรียนบ้านโคกแปะ 

ที่  32  / 2563 
เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา  ปีการศึกษา  2563  

***************************************************************  
                       ตามที่กระทรวงศึกษาธิการได้ออกกฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์และวิธีการประกัน
คุณภาพการศึกษา พ.ศ.2561   กำหนดให้สถานศึกษาจัดให้มีระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา โดย
การกำหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาให้เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษาแต่ละระดับและประเภท
การศึกษาที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการประกาศกำหนด ทั้งนี้ระดับการศึกษาปฐมวัย  3 มาตรฐาน 
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน 3 มาตรฐาน ครอบคลุมมาตรฐานการศึกษาเพื่อประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษาตามที่กระทรวงศึกษาธิการประกาศใช้  ณ วันที่  6  สิงหาคม พ.ศ.  2561 เพ่ือพัฒนาคุณภาพ และ
มาตรฐานการศึกษา 
           เพื ่อให้การขับเคลื ่อนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาดำเนินไปอย่างต่อเนื ่อง มี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยมีคณะกรรมการ  อย่างน้อย  3  คน ซึ่งประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก     
ที่หน่วยงานต้นสังกัดขึ้นทะเบียนไว้อย่างน้อย  1  คน เข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการประเมินคุณภาพภายใน
สถานศึกษา อย่างน้อยปีละ  1  ครั้ง โรงเรียนบ้านโคกแปะจึงแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน
สถานศึกษา  ประจำปีการศึกษา  2563   ดังต่อไปนี้ 
               1. นายอัมพร        ภูพานเพชร              ผู้อำนวยการโรงเรียน               ประธานกรรมการ 
               2. นายประสงค์      บุญมา                   ศึกษานิเทศก์                               ผู้ทรงคุณวุฒิ 
               3. นางมนนิภา       แก้วล้วนล้วน            ครูชำนาญการพิเศษ                      กรรมการ 
               4. นางเสาวนีย์       นันสมบัติ                ครูชำนาญการพิเศษ                      กรรมการ 
               5. นายบุญญาพงษ์   ดวงมาลย์               คร ู                                           กรรมการ 
               6. นางสาวณัฏฐ์      บัวผัน                    ครู                                           กรรมการ 
               7. นางสาวกมลชนก ยลถวิล                  ครูผู้ช่วย              กรรมการ 
               8. นางดวงเดือน     กลางจันทา             ครชูำนาญการพิเศษ        กรรมการและเลขานุการ 
 

        ขอให้ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้ง  ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ เอาใจใส่เพ่ือให้เกิดผลดีแก่ทางราชการ
สืบไป 
 

                  จึงประกาศมาเพ่ือทราบโดยทั่วกัน 
 

                         ประกาศ ณ วันที่  3  เดือน  สิงหาคม  พ.ศ.  2563 
 
                                                      
    (นายอัมพร    ภูพานเพชร) 
                                                                                 ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกแปะ 



40 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



41 
 

 

 
คำสั่งโรงเรียนบ้านโคกแปะ 

ที  21  / 2563 
เรื่อง   แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดทำรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR)  

 ปีการศึกษา  2563  

************************************************  

  ตาม พ.ร.บ. การศึกษาแห่งซาติ พ.ศ.2542 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2543 หมวด 6 
มาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา มาตรา 48 ระบุว่าการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาเป็นส่วน
หนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษาที่ต้องดำเนินการอย่างต่อเนื่อง โดยมีการจัดทำรายงานประจำปี  เสนอ
ต่อหน่วยงานต้นสังกัด หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และเปิดเผยต่อสาธารณชน เพื่อพัฒนาคุณภาพและมาตรฐาน
การศึกษา เพื่อให้การบริหารจัดการงานของโรงเรียนเป็นไปตามมาตรฐานของ สพฐ.ที่กำหนด   โรงเรียนบ้าน
โคกแปะจึงขอแต่งตั ้งคณะกรรมการดำเนินการจัดทำรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR)         
ปีการศึกษา 2563  ทั้งระดับการศึกษาปฐมวัย และระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
 1. ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

1. นางดวงเดือน        กลางจันทา  ครูชำนาญการพิเศษ       ประธานกรรมการ 
  2. นางเสาวนีย์        นันสมบัติ  ครูชำนาญการพิเศษ           กรรมการ 
  3. นางสาวกมลชนก    ยลถวลิ                 ครูผู้ชว่ย        กรรมการ 
  4. นางสาวโสภิดา       ไชยเพ็ชร                   ครูผู้ช่วย               กรรมการ 
  5. นางสาวบุษบา        โทหล้า                บุคลากรวิทย์-คณิต      กรรมการ              
  6. นายบุญญาพงษ์      ดวงมาลย์                   คร ู       กรรมการและเลขานุการ 
 2. ระดับการศึกษาปฐมวัย 
  1. นางสาวปวีณา       วงษ์แก้ว  บุคลากรวิทย์-คณิต ประธานกรรมการ 
  2. นางสาวธัญญรัตน์   ไกรดวง       ครูธุรการ       กรรมการและเลขานุการ 
มีหน้าที่   
     1. ศึกษาเอกสารแผนพัฒนาการจัดการศึกษา แผนปฏิบัติการประจำปี รายงานประจำปี (SAR) 
และเอกสารอื่นๆที่เก่ียวข้อง 
     2. รว่มกับคณะผู้ประเมินคุณภาพสรุปผลการประเมินเป็นระยะ ๆ 
     3. กำกับการจัดทำและส่งรายงานผลการประเมินให้ผู้เกี่ยวข้อง 
     4. รว่มรับผิดชอบผลการประเมินและรายงานการประเมิน  
 

                      สั่ง  ณ  วันที่   25   เดือน พฤษภาคม   พ.ศ.  2563 
                                                                  
          ลงชื่อ   
  

                                                                        (นายอัมพร   ภูพานเพชร) 
                                                                 ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกแปะ 
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คำสั่งโรงเรียนบ้านโคกแปะ 
ที ่23 /2563 

เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนกระบวนการ PLC ชุมชนแห่งการเรียนรู้ 
ทางวิชาชีพในสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 

-------------------------------------------------------------------- 
 ด้วยโรงเรียนบ้านโคกแปะได้ดำเนินการขับเคลื ่อนกระบวนการ PLC (Professional Learning 
Community) “ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ” ในสถานศึกษา แลกเปลี่ยนเรียนรู้จากประสบการณ์สู่การปฏิบัติ
ได้อย่างมปีระสิทธิภาพ ส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนอย่างยั่งยืน  

เพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้ สู่การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามเป้าหมาย อาศัยอำนาจตาม
ความในมาตรา 37 แห่งพระราชบัญญัติบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2546 จึงแต่งตั้งคณะกรรมการ
ขับเคลื่อนกระบวนการ PLC ในสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 ดังต่อไปนี้ 

 

 1. คณะกรรมการอำนวยการ มีหน้าที่  สร้างความเข้าใจ ความตระหนัก ให้คำปรึกษา ชี้แนะ  ติดต่อ  
ประสานงาน  และอำนวยความสะดวกในการดำเนินงาน  ประกอบด้วย 

   1.1  นายอัมพร ภูพานเพชร     ผู้อำนวยการโรงเรียน  ประธานกรรมการ 
    1.2  นางดวงเดือน กลางจันทา  ครูชำนาญการพิเศษ  รองประธานกรรมการ 
    1.3  นางมนนิภา  แก้วล้วนล้วน  ครูชำนาญการพิเศษ   กรรมการ 
    1.4  นางเสาวนีย์  นันสมบตัิ  ครูชำนาญการพิเศษ  กรรมการ/เลขานุการ 
 

  2. คณะกรรมการวางแผนดำเนินงาน  ประกอบด้วย (หัวหน้างาน ) 
     2.1  นางดวงเดือน  กลางจันทา  ครูชำนาญการพิเศษ    ประธานกรรมการ 
  2.2  นางมนนิภา  แก้วล้วนลว้น  ครูชำนาญการพิเศษ   กรรมการ 
  2.3  นางศุภัทรา  จันทร  ครูชำนาญการพิเศษ   กรรมการ 
             2.4  นางเสาวนีย์ นันสมบัติ  ครูชำนาญการพิเศษ   กรรมการ/เลขานุการ 
   มีหน้าที ่ 1. วางแผน/ออกแบบการดำเนินการขับเคลื่อนกระบวนการ PLC 

  2. เสนอโครงการส่งเสริมคุณภาพการศึกษาด้วยกระบวนการ PLC 
  3. กำหนดปฏิทินการขับเคลื่อนกระบวนการ PLC 
  4. จัดทำแบบนิเทศ แบบประเมิน และ แบบบันทึก  PLC  
  5. นิเทศ กำกับ ติดตาม 
 

 3. คณะกรรมการดำเนินการขับเคลื่อนกระบวนการ PLC  
      3.1 นางดวงเดือน กลางจันทา  ครชูำนาญการพิเศษ ประธานกรรมการ 
 3.2 คณะครู จำแนกตามกลุ่มสาระการเรียนรู้   กรรมการ 
  นางสาวสุพรรษา  โคตรชมภู ครูผู้ช่วย  กลุ่มสาระภาษาไทย 
  นางสาวกมลชนิก  ยลถวิล  ครูผู้ช่วย  กลุ่มสาระคณิตศาสตร์ 
  นายบุญญาพงษ์ ดวงมาลย์ คร ู  กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี
  นางสาวฑิฆัมพร ภูลายยาว ครูชำนาญการ กลุ่มสาระภาษาอังกฤษ 

 

 



44 
 
  นางสาวณัฏฐ์ บัวผัน  คร ู  กลุ่มสาระสังคมศึกษา 
  นายอดิศร ศรีอรัญ  คร ู  กลุ่มสาระศิลปะดนตรี  
  นายวรวิทย์ วังโสม  ครูชำนาญการ กลุ่มสาระการงานอาชีพ 
 3.3 นางเสาวนีย์  นันสมบัติ  ครูชำนาญการพิเศษ กรรมการ/เลขานุการ   
 มีหน้าที่ 1. ประสานงานการขับเคลื่อนกระบวนการ PLC ในแต่ละกลุ่ม 
   2. ขับเคลื่อนกระบวนการ PLC /จดบันทึกข้อมูล PLC  
   3. สรุปและรายงานผลการขับเคลื่อนกระบวนการ PLC 
   4. ดำเนินการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในกลุ่ม/ระดับ/งาน 
   5. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย 
 

 4. คณะกรรมการดำเนินงานจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (Show & Share) ประกอบด้วย 
 4.1  นายบุญญาพงษ์ ดวงมาลย์     คร ู   ประธานกรรมการ 
 4.2  นางสาวกมลชนก ยลถวิล  ครูผู้ช่วย   รองประธานกรรมการ 
 4.3  นางสาวโสภิดา ไชยเพ็ชร  ครผูู้ช่วย    กรรมการ 
 4.4  นายเอกภาพ  สินธุกูฏ  ครูผู้ช่วย    กรรมการ 
 4.5  นางสาวปวีณา วงษ์แก้ว     บุคลากรวิทย์-คณิต   กรรมการ 
 4.6  นางสาวณัฏฐ์ บัวผัน     คร ู    กรรมการ/เลขานุการ 
 มีหน้าที ่ 1. สำรวจการสรุปและรายงานผลการขับเคลื่อนกระบวนการ PLC ของทุกกลุ่ม 
   2. จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (Show&Share)  
   3. ตัดสินผลงาน/นวัตกรรมที่ประสบผลสำเร็จ 
 

 5. คณะกรรมการประเมินผล  
 5.1  นายวรวิทย์  วังโสม  ครชูำนาญการ  ประธานกรรมการ 
 5.2  นางสาวฑิฆัมพร ภูลายยาว ครชูำนาญการ  รองประธานกรรมการ 
 5.3  นายบุญญาพงษ์ ดวงมาลย์      คร ู   กรรมการ 
 5.4  นางสาวบุษบา  โทหล้า        บุคลากรวิทย์-คณิต    กรรมการ 
 5.5  นางสาวกมลชนก  ยลถวิล    ครูผู้ช่วย  กรรมการ/เลขานุการ 
  มีหน้าที่ 1. สรุปผลการขับเคลื่อนกระบวนการ PLC ในสถานศึกษา 
    2. จัดทำเกียรติบัตรให้แก่ครูผู้มีผลงานระดับดีเยี่ยม ดีมาก และดี 
    3. จัดทำรูปเล่ม พร้อมเสนอผู้บังคับบัญชาตามลำดับ 
 

  ให้ผู ้ที ่ได้ร ับการแต่งตั ้งตามคำสั ่งนี ้  ปฏิบัติหน้าที ่ที ่ได้รับมอบหมายอย่างเต็มความรู้  
ความสามารถ  และบรรลุวัตถุประสงค์ที่วางไว้  เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้เรียน 
 

  ทั้งนี้  ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 
 

     สั่ง  ณ วันที่ 25 เดือน พฤษภาคม  พ.ศ.2563 
 
       
 
 

    ลงชื่อ           
            ( นายอัมพร  ภูพานเพชร )           
        ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกแปะ 
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คำสั่งโรงเรียนบ้านโคกแปะ 

ที่  20 / 2563 
เรื่อง   แต่งตั้งและมอบหมายให้ข้าราชการครู  และบุคลากรปฏิบัติงานในหน้าที่   

และงานที่ได้รับมอบหมาย  ประจำปีการศึกษา  2563 
------------------------------------------ 

  ด้วยโรงเรียนบ้านโคกแปะ ตำบลโคกสี อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาขอนแก่นเขต 1 มีหน้าที่จัดการศึกษาให้เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษา จึงแต่งตั้งครูประจำชั้น 
ประจำวิชา และงานที่ได้รับมอบหมายพิเศษให้ปฏิบัติ มีหน้าที่อบรมให้คำแนะนำ สั่งสอน ดูแลความเรียบร้อย
ของนักเรียนในชั้นเรียน และนอกห้องเรียน ให้มีความประพฤติ ปฏิบัติที่ดี ถูกต้องตามกฎระเบียบของทาง
โรงเรียน รวมถึงการจัดทำเอกสารชั้นเรียน ให้ได้ผลอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

 อาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2546 มาตรา 39(2) คำสั่ง
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่ 9/2546 ลงวันที่ 7 กรกฎาคม 2546 จึงแต่งตั้งให้ครูประจำชั้น 
ประจำวิชา และงานที่ได้รับมอบหมายพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2563 ดังนี้  

ที ่ ชื่อ – สกุล หน้าที่รับผิดชอบ 
1 นางดวงเดือน  กลางจันทา 

(ครูชำนาญการพิเศษ) 
งานในหน้าที่ (ครูประจำชั้น/วิชาที่สอน) 
1. วิชาแนะแนว  ป.4 – 6                 จำนวน  3  ชั่วโมง/สัปดาห์ 
2. วิชาการงาน  ป.1 – 3                  จำนวน  3  ชั่วโมง/สัปดาห์ 
3. วิชาการงาน  ป.4 – 6                  จำนวน  3  ชั่วโมง/สัปดาห์ 
4. ซ่อมเสริม ป.6                            จำนวน  1  ชั่วโมง/สัปดาห์ 
5. กิจกรรมชุมนุม                           จำนวน  1  ชั่วโมง/สัปดาห์ 
6. ลูกเสือ – เนตรนารี ป.4 - 6            จำนวน  1  ชัว่โมง/สัปดาห์ 
7. กิจกรรม จริยธรรม                      จำนวน  1  ชั่วโมง/สัปดาห์ 
                    รวม                        จำนวน  13  ชั่วโมง/สัปดาห์ 
งานพิเศษท่ีได้รับมอบหมาย 
1. รักษาราชการแทนผู้อำนวยการโรงเรียน คนที่ 1 
2. หัวหน้างานวิชาการโรงเรียน 
3. คณะกรรมการสถานศึกษา 
4. คณะกรรมการนิเทศติดตาม 
5. หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ 
6. การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
7. รายงานประจำปีที่เป็นรายงานประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา (SAR) 
8. จัดทำแผนปฏิบัติการโรงเรียน 
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ที ่ ชื่อ – สกุล หน้าที่รับผิดชอบ 
9. หัวหน้าเวรประจำวันจันทร์ 
10. รับผิดชอบดูแลการรับประทานอาหารกลางวันประจำวันจันทร์ 
11. ดูแลรับผิดชอบห้องประชุมและบริเวณหน้าห้องประชุม 
12. งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย 

2 
 
 
 
 
 

นางมนนิภา  แก้วล้วนล้วน 
(ครูชำนาญการพิเศษ) 

 
 
 

งานในหน้าที่ (ครูประจำชั้น/วิชาที่สอน) 
1. ประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 
2. วิชาภาษาไทย ป.3                        จำนวน  5  ชั่วโมง/สัปดาห์ 
3. วิชาคณิตศาสตร์ ป.3                     จำนวน  5  ชั่วโมง/สัปดาห์ 
4. วิชาประวัติศาสตร์ ป.3                   จำนวน  1  ชั่วโมง/สัปดาห์ 
5. วิชาสังคมศึกษา  ป.3                     จำนวน  1  ชั่วโมง/สัปดาห์ 
6. วิชาแนะแนว ป.3                         จำนวน  1  ชั่วโมง/สัปดาห์ 
7. ซ่อมเสริม ป.3                             จำนวน  2  ชั่วโมง/สัปดาห์ 
8. บำเพ็ญ ป.3                                จำนวน  1  ชั่วโมง/สัปดาห์ 
9. กิจกรรมชุมนุม                             จำนวน  1  ชั่วโมง/สัปดาห์ 
10. ลูกเสือ – เนตรนารี ป.4 - 6            จำนวน  1  ชัว่โมง/สัปดาห์ 
11. กิจกรรม จริยธรรม                      จำนวน  1  ชั่วโมง/สัปดาห์ 
                 รวม                            จำนวน  19  ชั่วโมง/สัปดาห์ 
งานพิเศษท่ีได้รับมอบหมาย 
1. รักษาราชการแทนผู้อำนวยการโรงเรียน คนที่  2 
2. หัวหน้างานบริหารทั่วไป 
3. งานสัมพันธ์ชุมชน 
4. งานโรงเรียนวิถีพุธ 
5. งานโรงเรียนคุณธรรม 
6. รับผิดชอบดูแลสวัสดิการครูโรงเรียนบ้านโคกแปะ 
7. ที่ปรึกษาอาหารกลางวัน 
8. งานสภานักเรียน 
9. การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
10. หัวหน้าเวรประจำวันศุกร์ 
11. รับผิดชอบดูแลการรับประทานอาหารกลางวันประจำวันศุกร์ 
12. ดูแลรับผิดชอบถนนหน้าอาคารเรียน เสาธง และหน้าโรงอาหาร 
13. งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย 

3 นางเสาวนีย์  นันสมบัติ 
(ครูชำนาญการพิเศษ) 

 

งานในหน้าที่ (ครูประจำชั้น/วิชาที่สอน) 
1. ประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 
2. วิชาภาษาไทย ป.1                      จำนวน  5  ชั่วโมง/สัปดาห์ 
3. วิชาภาษาอังกฤษ ป.1                  จำนวน  3  ชั่วโมง/สัปดาห์ 
4. วิชาภาษาอังกฤษ (เพ่ิมเติม) ป.1      จำนวน  2  ชัว่โมง/สัปดาห์ 
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ที ่ ชื่อ – สกุล หน้าที่รับผิดชอบ 
5. วิชาสังคม ป.1                           จำนวน  1  ชั่วโมง/สัปดาห์ 
6. วิชาประวัติศาสตร์ ป.1                 จำนวน  1  ชั่วโมง/สัปดาห์ 
7. วิชาแนะแนว ป.1                       จำนวน  1  ชั่วโมง/สัปดาห์ 
8. บำเพ็ญ ป.1                              จำนวน  1  ชั่วโมง/สัปดาห์ 
9. ซ่อมเสริม ป.1                           จำนวน  2  ชั่วโมง/สัปดาห์ 
10. กิจกรรมชุมนุม                         จำนวน  1  ชั่วโมง/สัปดาห์ 
11. ลูกเสือ – เนตรนารี ป.1 - 3          จำนวน  1  ชั่วโมง/สัปดาห์ 
12. กิจกรรม จริยธรรม                    จำนวน  1  ชั่วโมง/สัปดาห์ 
                    รวม                       จำนวน  19  ชัว่โมง/สัปดาห์ 
งานพิเศษท่ีได้รับมอบหมาย 
1. รักษาราชการแทนผู้อำนวยการโรงเรียน คนที่  3 
2. หัวหน้างานการเงินและงบประมาณโรงเรียน 
3. การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
4. งานประกันชีวิตอุบัติเหตุหมู่นักเรียน 
5. ครูวิชาการระดับประถมศึกษา 
6. รายงานประจำปีที่เป็นรายงานประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา (SAR) 
7. รับผิดชอบงานข้อมูลนักเรียนพิการเรียนรวม 
8. รับผิดชอบข้อมูลนักเรียนยากจนพิเศษ 
9. รายงานข้อมูลการอ่านออกเขียนได้ 
10. ครูเวรประจำวันพฤหัสบดี 
11. รับผิดชอบดูแลการรับประทานอาหารกลางวันประจำวันพฤหัสบดี 
12. ดูแลรับผิดชอบบริเวณห้องน้ำ 
13. งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย 

4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นางศุภัทรา  จันทร 
(ครูชำนาญการพิเศษ) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

งานในหน้าที่ (ครูประจำชั้น/วิชาที่สอน) 
1. ประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 2  
2. วิชาภาษาไทย ป.4                      จำนวน  4  ชั่วโมง/สัปดาห์ 
3. วิชาภาษาไทย ป.2                      จำนวน  5  ชั่วโมง/สัปดาห์ 
4. วิชาสังคมศึกษา ป.2                    จำนวน  1  ชั่วโมง/สัปดาห์ 
5. วิชาประวัติศาสตร์ ป.2                 จำนวน  1  ชั่วโมง/สัปดาห์ 
6. วิชาภาษาอังกฤษ ป.2                  จำนวน  3  ชั่วโมง/สัปดาห์  
7. วิชาแนะแนว ป.2                        จำนวน  1  ชั่วโมง/สัปดาห์ 
8. บำเพ็ญ ป.2                                 จำนวน  1  ชัว่โมง/สัปดาห์ 
9. ซ่อมเสริม ป.2                              จำนวน   2  ชัว่โมง/สัปดาห์ 
10. กิจกรรมชุมนุม                            จำนวน  1  ชัว่โมง/สัปดาห์ 
11. ลูกเสือ – เนตรนารี ป.1 - 3             จำนวน  1  ชั่วโมง/สัปดาห์ 
12. กิจกรรม จริยธรรม                        จำนวน  1  ชัว่โมง/สัปดาห์ 
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                   รวม                            จำนวน 21  ชั่วโมง/สัปดาห์ 
งานพิเศษท่ีได้รับมอบหมาย 
1. เจ้าหน้าที่งานอาหารกลางวัน , โครงการอาหารกลางวันโรงเรียน 
2. จัดทำโปรแกรม  School  Lunch 
3. ดูแลโรงอาหารและภาชนะ 
4. ดูแลบัญชีวันลาของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
5. งานอาหารเสริม (นมโรงเรียน) 
6. หัวหน้าเวรประจำวันพฤหัสบดี 
7. รับผิดชอบดูแลการรับประทานอาหารกลางวันประจำวันพฤหัสบดี 
8. ดูแลรับผิดชอบโรงอาหาร และบริเวณรอบ ๆ โรงอาหาร 
9. งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย 

5 นางวันทนา  ฤทธิยูง 
(ครูชำนาญการพิเศษ) 

 

งานในหน้าที่ (ครูประจำชั้น/วิชาที่สอน) 
1. หัวหน้าสายชั้นอนุบาล 
2. ประจำชั้นระดับอนุบาล 3 
3. ปฏิบัติการสอนระดับอนุบาล 3       จำนวน  25  ชัว่โมง/สัปดาห์ 
งานพิเศษท่ีได้รับมอบหมาย 
1. จัดทำหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัย 
2. งานวิชาการระดับอนุบาล 
3. งานกิจการนักเรียนระดับอนุบาล 
4. งานแผนปฏิบัติการปฐมวัย 
5. ครูเวรประจำวันจันทร์ 
6. รับผิดชอบอาหารกลางวันชั้นอนุบาลวันจันทร์ – ศุกร์ 
7. ดูแลรับผิดชอบบริเวณห้องอนุบาล 
8. งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย 

6 นางสาวฑิฆัมพร  ภูลายยาว 
(ครูชำนาญการ) 

 

งานในหน้าที่ (ครูประจำชั้น/วิชาที่สอน) 
1. ประจำชั้นมัธยมศึกษาปีที ่3 
2. วิชาภาษาอังกฤษ ป.4 - 6                 จำนวน  6  ชัว่โมง/สัปดาห์ 
3. วิชาภาษาอังกฤษ ม.1 - 3                 จำนวน  9  ชัว่โมง/สัปดาห์ 
4. วิชาภาษาอังกฤษ ม.1 - 3 (เพ่ิมเติม)     จำนวน  3  ชั่วโมง/สัปดาห์ 
5. วิชากิจกรรมชุมนุม                         จำนวน  1  ชัว่โมง/สัปดาห์ 
6. ลูกเสือ – เนตรนารี ม.1 - 3               จำนวน  1  ชั่วโมง/สัปดาห์ 
7. กิจกรรม จริยธรรม                        จำนวน  1  ชั่วโมง/สัปดาห์ 
                        รวม                       จำนวน  21  ชัว่โมง/สัปดาห์ 
งานพิเศษท่ีได้รับมอบหมาย 
1. เจ้าหน้าที่พัสดุ คนที่ 1  
2. หัวหน้าหมวดกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ 
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3. เจ้าหน้าที่งานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
4. รายงานข้อมูลยาเสพติดในสถานศึกษา 
5. งานปกครอง 
6. ตรวจสอบพัสดุประจำปี 
7. งานแนะแนวโรงเรียน 
8.  งานลูกเสือ ระดับมัธยม 
9. หัวหน้าเวรประจำวันอังคาร 
10. รับผิดชอบดูแลการรับประทานอาหารกลางวันประจำวันอังคาร 
11. ดูแลรับผิดชอบเขตถนน , สนามวอลเล่ย์บอล , สนามตะกร้อ 
12. งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย 

7 นายวรวิทย์  วังโสม 
(ครูชำนาญการ) 

 

งานในหน้าที่ (ครูประจำชั้น/วิชาที่สอน) 
1. ประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 
2. วิชาการงาน ฯ ม.1 - 3                      จำนวน  6  ชัว่โมง/สัปดาห์ 
3. วิชาวิทยาการคำนวณ (วิทย์) ม.1 - 3      จำนวน  3  ชัว่โมง/สัปดาห์ 
4. วิชาภาษาอังกฤษ (เพ่ิมเติม) ป.2           จำนวน  2  ชัว่โมง/สัปดาห์ 
5. วิชาภาษาอังกฤษ (เพ่ิมเติม) ป.4-6         จำนวน  3  ชัว่โมง/สัปดาห์ 
6. วิชาคอมพิวเตอร์ (เพ่ิมเติม) ม.1-3          จำนวน  3  ชัว่โมง/สัปดาห์ 
7. ซ่อมเสริม ป.6                                  จำนวน  1  ชัว่โมง/สัปดาห์ 
8. กิจกรรมชุมนุม                                 จำนวน  1  ชัว่โมง/สัปดาห์ 
9. ลูกเสือ – เนตรนารี ม.1 - 3                  จำนวน  1  ชั่วโมง/สัปดาห์ 
10. กิจกรรม จริยธรรม                         จำนวน  1  ชัว่โมง/สัปดาห์ 
                          รวม                       จำนวน  21  ชั่วโมง/สัปดาห์ 
งานพิเศษท่ีได้รับมอบหมาย 
1. หัวหน้าหมวดกลุ่มสารการงานอาชีพและเทคโนโลยี 
2.เจ้าหน้าที่พัสดุ คนที่ 2  
3. เจ้าหน้าที่ประจำห้องคอมพิวเตอร์ 
4. จัดทำข้อมูลอินเตอร์เน็ต / ICT 
5. งานสภานักเรียน 
6. งานฝ่ายปกครองนักเรียน 
7. งานกิจการนักเรียน 
8.งานสัมพันธ์ชุมชน 
9. ครูเวรประจำวันพฤหัสบดี 
10. รับผิดชอบดูแลการรับประทานอาหารกลางวันประจำวันพฤหัสบดี 
11. ดูแลรับผิดชอบเขตลานเอนกประสงค์ 
12. งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย 
13. รายงานขอมูล B-OBEC 
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8 
 
 
 
 
 
 
 
 

นายอดิศร  ศรีอรัญ 
(ครู) 

 
 
 
 
 
 
 
 

งานในหน้าที่ (ครูประจำชั้น/วิชาที่สอน) 
1. ประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 
2. วิชาศิลปะ ป.4 - 6                      จำนวน  6  ชั่วโมง/สัปดาห์ 
3. วิชาศิลปะ ม.1 - 3                      จำนวน  6  ชั่วโมง/สัปดาห์ 
4. วิชาแนะแนว ม.2 - 3                   จำนวน  2  ชั่วโมง/สัปดาห์ 
5. วิชาคอมพิวเตอร์ ป.1                   จำนวน  1  ชั่วโมง/สัปดาห์ 
6. วิชาภาษาไทย (เพ่ิมเติม) ม.1 - 3      จำนวน  3  ชั่วโมง/สัปดาห์ 
7. กิจกรรมชุมนุม                           จำนวน  1  ชั่วโมง/สัปดาห์ 
8. ลูกเสือ – เนตรนารี ม.1 - 3            จำนวน  1  ชัว่โมง/สัปดาห์ 
9. กิจกรรม จริยธรรม                      จำนวน  1  ชั่วโมง/สัปดาห์ 
                     รวม                       จำนวน  21  ชั่วโมง/สัปดาห์ 
งานพิเศษท่ีได้รับมอบหมาย 
1. หัวหน้างานโสตทัศนูปกรณ์ 
2.หัวหน้าหมวดกลุ่มสาระศิลปะ-ดนตรี 
3.งานสภานักเรียน วินัยและคุณธรรม 
4. เจ้าหน้าที่งานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
5. ควบคุมวงโยธวาธิต 
6. กิจกรรมลูกเสือ – เนตรนารี 
7. กิจกรรมกีฬาและนันทนาการ 
8. งานกิจการนักเรียน 
9. งานสัมพันธ์ชุมชน 
10. งานฝ่ายปกครองนักเรียน 
11. ครูเวรประจำวันอังคาร 
121. รับผิดชอบดูแลการรับประทานอาหารกลางวันประจำวันอังคาร 
13. ดูแลรับผิดชอบเขตด้านหลังอาคารมัธยม 
14. งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย 

9 
 

นางสาวณัฏฐ์  บัวผัน 
(ครู) 

 
 

งานในหน้าที่ (ครูประจำชั้น/วิชาที่สอน) 
1. ประจำชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 
2. วิชาสังคมศึกษา ม.1 - 3                จำนวน  9  ชั่วโมง/สัปดาห์ 
3. วิชาสังคมศึกษา ป.4 – 6               จำนวน  6  ชั่วโมง/สัปดาห์ 
4. วิชาประวัติศาสตร์ ม.1 - 3             จำนวน  3  ชั่วโมง/สัปดาห์ 
5. กิจกรรมชุมนุม                           จำนวน  1  ชั่วโมง/สัปดาห์ 
6. ลูกเสือ – เนตรนารี ม.1 - 3            จำนวน  1  ชัว่โมง/สัปดาห์ 
7. กิจกรรม จริยธรรม                      จำนวน  1  ชั่วโมง/สัปดาห์ 
                             รวม               จำนวน  21  ชั่วโมง/สัปดาห์ 



53 
 

ที ่ ชื่อ – สกุล หน้าที่รับผิดชอบ 
งานพิเศษท่ีได้รับมอบหมาย 
1. งานทะเบียนและวัดผลของโรงเรียน 
2. หัวหน้าหมวดกลุ่มสาระสังคมศึกษา 
3.รายงานข้อมูลการจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล (DMC) 
4. รายงานข้อมูลระบบริหารจัดการสถานศึกษา (Schoolmis) 
5. รายงานข้อมูลระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารการศึกษา (e-mis) 
6. รายงานข้อมูลนักเรียนยากจนพิเศษ 
7. การรายงานข้อมมูล (DLTV) 
8. การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
9. โรงเรียนวิถีพุธ 
10. งานสัมพันธ์ชุมชน 
11. ประชาสัมพันธ์โรงเรียน 
12.ครูเวรประจำวันศุกร์ 
13.รับผิดชอบดูแลการรับประทานอาหารกลางวันประจำวันศุกร์ 
14. ดูแลรับผิดชอบเขตถนนทางเข้าด้านตะวันตก 
15. งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย 

10 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นายบุญญาพงษ์  ดวงมาลย์ 
(ครู) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

งานในหน้าที่ (ครูประจำชั้น/วิชาที่สอน) 
1. ประจำชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 
2. วิชาวิทยาศาสตร์ ม.1 - 3               จำนวน  6  ชั่วโมง/สัปดาห์ 
3. วิชาวิทยาศาสตร์ ป.1 - 3               จำนวน  6  ชั่วโมง/สัปดาห์ 
4. วิชาศิลปะ ป.1 - 3                       จำนวน  3  ชั่วโมง/สัปดาห์ 
5. วิชาคอมพิวเตอร์ ป.2-3                 จำนวน  2  ชั่วโมง/สัปดาห์ 
6. แนะแนว ม.1                             จำนวน  1  ชั่วโมง/สัปดาห์ 
7. กิจกรรมชุมนุม                            จำนวน  1  ชั่วโมง/สัปดาห์ 
8. ลูกเสือ – เนตรนารี ม.1 - 3             จำนวน  1  ชัว่โมง/สัปดาห์ 
9. กิจกรรม จริยธรรม                      จำนวน  1  ชั่วโมง/สัปดาห์ 
                  รวม                         จำนวน  21  ชัว่โมง/สัปดาห์ 
งานพิเศษท่ีได้รับมอบหมาย 
1. เจ้าหน้าทีธ่นาคารโรงเรียน 
2. หัวหน้าหมวดกลุ่มสาระวิทยาศาตร์ 
3. ครูวิชาการโรงเรียน 
4. งานกิจการนักเรียน 
5. หัวหน้างานธุรการโรงเรียน 
6. บันทึกการประชุมครู 
7. งานสภานักเรียน 
8. งานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
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9. งานฝ่ายปกครองนักเรียน 
10. งานสัมพันธ์ชุมชน 
11. เจ้าหน้าที่ดูแลโรงอาหารคนที่ 2 
12. ครูเวรประจำวันจันทร์ 
13. รับผิดชอบดูแลการรับประทานอาหารกลางวันประจำวันจันทร์ 
14. ประชาสัมพันธ์โรงเรียน 
15. ดูแลรับผิดชอบเขตลานจอดรถข้างสระ และบริเวณบ่อขยะ 
16. งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย 

11 นางสาวกมลชนก  ยลถวิล 
(ครูผู้ช่วย) 

 

งานในหน้าที่ (ครูประจำชั้น/วิชาที่สอน) 
1. ประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 
2. วิชาคณิตศาสตร์ ป.4 - 6                จำนวน  12  ชั่วโมง/สัปดาห์ 
3. วิชาคณิตศาสตร์ ป.2                     จำนวน  5  ชั่วโมง/สัปดาห์ 
4. วิชาภาษาอังกฤษ (เพ่ิมเติม) ป.3        จำนวน  2  ชั่วโมง/สัปดาห์ 
5. กิจกรรมชุมนุม                            จำนวน  1  ชั่วโมง/สัปดาห์ 
6. ลูกเสือ – เนตรนารี ป.4 - 6             จำนวน  1  ชัว่โมง/สัปดาห์ 
7. กิจกรรม จริยธรรม                      จำนวน  1  ชั่วโมง/สัปดาห์ 
                      รวม                       จำนวน  22  ชั่วโมง/สัปดาห์ 
งานพิเศษท่ีได้รับมอบหมาย 
1. ครูวิชาการระดับประถมศึกษา 
2. หัวหน้าหมวดกลุ่มสาระคณิตศาสตร์ 
3. งานหัวหน้าปฏิคมโรงเรียน 
4. เจ้าหน้าที่อาหารกลางวัน   School lunch 
5. เจ้าหน้าที่สหกรณ์โรงเรียน 
6. งานควบคุมภายใน 
7. การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
8. ครูเวรประจำวันพุทธ 
9. รับผิดชอบดูแลการรับประทานอาหารกลางวันประจำวันอังคาร 
10. ดูแลรับผิดชอบเขตสวนวิทยาศาสตร์ 
11. งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย 

12  
  

นางสาวโสภิดา  ไชยเพ็ชร 
(ครูผู้ช่วย) 

 

งานในหน้าที่ (ครูประจำชั้น/วิชาที่สอน) 
1. ประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 
2. วิชาวิทยาศาสตร์ ป.4 - 6                จำนวน  9  ชั่วโมง/สัปดาห์ 
3. วิชาประวัติศาสตร์ ป.4 - 6              จำนวน  3  ชั่วโมง/สัปดาห์ 
4. วิชาคอมพิวเตอร์(เพ่ิมเติม) ป.4-6       จำนวน  3  ชั่วโมง/สัปดาห์ 
5. บำเพ็ญฯ   ป.4-6                          จำนวน  3  ชั่วโมง/สัปดาห์ 
6. ซ่อมเสริม ป.4                              จำนวน  1  ชั่วโมง/สัปดาห์ 
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7. กิจกรรมชุมนุม                              จำนวน  1  ชัว่โมง/สัปดาห์ 
8. ลูกเสือ – เนตรนารี ป.4 - 6               จำนวน  1  ชั่วโมง/สัปดาห์ 
9. กิจกรรม จริยธรรม                         จำนวน  1  ชัว่โมง/สัปดาห์ 
                       รวม                        จำนวน  22  ชัว่โมง/สัปดาห์ 
งานพิเศษท่ีได้รับมอบหมาย 
1. หัวหน้าเจ้าหน้าที่สหกรณ์โรงเรียน 
2. เจ้าหน้าที่การเงินโรงเรียนคนที่ 2 
3. การรายงานข้อมูลนักเรียนเรียนรวม (LD) 
4. งานปฏิคมโรงเรียน 
5. งานอนามัยโรงเรียน 
6. ครูเวรประจำวันจันทร์ 
7. รับผิดชอบดูแลการรับประทานอาหารกลางวันประจำวันจันทร์ 
8. ดูแลรับผิดชอบเขตบริเวณถนนหน้าอาคาร (เสาธง และ สระน้ำ) 
9. งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย 

13 นายเอกภาพ  สินธุกูฏ 
(ครูผู้ช่วย) 

 

งานในหน้าที่ (ครูประจำชั้น/วิชาที่สอน) 
1. ประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 
2. วิชาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.4 - 6      จำนวน  6  ชั่วโมง/สัปดาห์ 
3. วิชาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1 - 3      จำนวน  6  ชั่วโมง/สัปดาห์ 
4. วิชาสุขศึกษาและพลศึกษา ป..1-3       จำนวน  3  ชั่วโมง/สัปดาห์ 
5. วิชาภาษาอังกฤษ (พ้ืนฐาน) ป.3          จำนวน  3  ชั่วโมง/สัปดาห์ 
6. ซ่อมเสริม ป.4                               จำนวน  1  ชัว่โมง/สัปดาห์ 
7. กิจกรรมชุมนุม                               จำนวน  1  ชัว่โมง/สัปดาห์ 
8. ลูกเสือ – เนตรนารี ป.4 - 6               จำนวน  1  ชั่วโมง/สัปดาห์ 
9. กิจกรรม จริยธรรม                        จำนวน  1  ชั่วโมง/สัปดาห์    
                                   รวม           จำนวน  22  ชั่วโมง/สัปดาห์ 

งานพิเศษท่ีได้รับมอบหมาย 
1.หัวหน้าหมวดกลุ่มสาระสุขศึกษาและพละศึกษา 
2.งานโสตทัศนูปกรณ์ 
3. งานประชาสัมพันธ์โรงเรียน 
4. งานสภานักเรียน 
5. งานสัมพันธ์ชุมชน 
6. งานกิจการนักเรียน 
7. งานฝ่ายปกครองนักเรียน 
8. ครูเวรประจำวันพุทธ 
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9. รับผิดชอบดูแลการรับประทานอาหารกลางวันประจำวันพุธ 
10. ดูแลรับผิดชอบเขตสนามฟุตบอล และหน้าโรงเรียน 
11. งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย 

14 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นางสาวสุพรรษา  โคตรชมภู 
(ครูผู้ช่วย) 

งานในหน้าที่ (ครูประจำชั้น/วิชาที่สอน) 
1. ประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 
2. วิชาภาษาไทย ป.5 - 6                 จำนวน  8  ชั่วโมง/สัปดาห์ 
3. วิชาภาษาไทย ม.1 - 3                 จำนวน  9  ชั่วโมง/สัปดาห์ 
4. ซ่อมเสริม ป. 5                          จำนวน  1  ชั่วโมง/สัปดาห์ 
5. ลูกเสือ – เนตรนารี ป.1 - 3           จำนวน  1  ชั่วโมง/สัปดาห์ 
6. กิจกรรม จริยะธรรม                    จำนวน  1  ชั่วโมง/สัปดาห์ 
                    รวม                      จำนวน  21  ชัว่โมง/สัปดาห์ 
งานพิเศษท่ีได้รับมอบหมาย 
1.หัวหน้ากลุ่มสาระภาษาไทย 
2. เจ้าหน้าที่ห้องสมุด 
3. งานลูกเสือ 
4. งานกิจการนักเรียน 
5.งานปฏิคมโรงเรียน 
6.หัวหน้าเวรประจำวันพุธ 
7. รับผิดชอบดูแลการรับประทานอาหารกลางวันประจำวันพุธ 
8. ดูแลรับผิดชอบเขตบริเวณหลังอาคารประถมศึกษา และ หลังห้องสมุด 
9. งานอ่ืน ๆ ที่ได้รับมอบหมาย  

15 
 
 
 
 
 

นางสาวบุษบา  โทหล้า 
(บุคลากรวิทย์-คณิต) 

 
 
 
 
 
 

งานในหน้าที่ (ครูประจำชั้น/วิชาที่สอน) 
1. ประจำชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 
2. วิชาคณิตศาสตร์ ม.1 - 3                จำนวน  9  ชั่วโมง/สัปดาห์ 
3. วิชาคณิตศาสตร์ (เพ่ิมเติม) ม.1 - 3    จำนวน  3  ชัว่โมง/สัปดาห์ 
4. วิชาคณิตศาสตร์ ป.1                     จำนวน  5  ชั่วโมง/สัปดาห์ 
5. ซ่อมเสริม ป.5                             จำนวน  1  ชั่วโมง/สัปดาห์ 
6. กิจกรรมชุมนุม                            จำนวน  1  ชั่วโมง/สัปดาห์ 
7. ลูกเสือ – เนตรนารี ม.1 - 3             จำนวน  1  ชัว่โมง/สัปดาห์ 
8. กิจกรรม จริยธรรม                      จำนวน  1  ชั่วโมง/สัปดาห์ 
                            รวม                 จำนวน  21  ชั่วโมง/สัปดาห์ 
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งานพิเศษท่ีได้รับมอบหมาย 
1. หัวหน้างานอนามัยโรงเรียน 
2. งานปฏิคมโรงเรียน 
3. ครูวิชาการระดับมัธยมศึกษา 
4. ครูฝ่ายปกครอง 
5.รายงานข้อมูลยาเสพติด 
6. ครูเวรประจำวันศุกร์ 
7. รับผิดชอบดูแลการรับประทานอาหารกลางวันประจำวันศุกร์ 
8. ดูแลรับผิดชอบเขตสวนอโศก 
9. งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย 
 

16 นางสาวปวีณา  วงษ์แก้ว 
(บุคลากรวิทย์-คณิต) 

 

งานในหน้าที่ (ครูประจำชั้น/วิชาที่สอน) 
1. ประจำชั้นระดับอนุบาล 1,2 
2. ปฏิบัติการสอนระดับอนุบาล 1,2  จำนวน  25  ชัว่โมง/สปัดาห์ 
งานพิเศษท่ีได้รับมอบหมาย 
1. งานวิชาการระดับอนุบาล 
2. งานกิจการนักเรียนระดับอนุบาล 
3. งานปฏิคมโรงเรียน 
4. งานสัมพันธ์ชุมชน 
5. ดูแลการฝึกซ้อมรำของนักเรียนประจำโรงเรียน 
6. ครูเวรประจำวันอังคาร 
7. รับผิดชอบอาหารกลางวันชั้นอนุบาลวันจันทร์ – ศุกร์ 
8. ดูแลรับผิดชอบบริเวณด้านหลังห้องสมุดและห้องอนุบาล 
9. งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย  

17 นางสาวธัญญรัตน์  ไกรดวง 
(ครูธุรการ) 

 

งานในหน้าที่ธุรการโรงเรียน 
1. ปฏิบัติหน้าที่งานธุรการโรงเรียน 
2. งานธุรการ  งานสารบรรณ  จัดเก็บเอกสาร  หลักฐานทะเบียนหนังสือ  
    ราชการต่างๆ โดยระบบ E-office 
3. งานพัสดุ  จัดลงทะเบียน  การคุมการเบิกจ่าย  การจัดเก็บ  รักษาดูแล 
    ความเป็นระเบียบเรียบร้อย 
4. รายงานข้อมูลข่าวสาร  จัดระบบทะเบียน  ระเบียนข้อมูล  การสำรวจ 
    และบันทึกข้อมูล  การจัดทำรายงานข้อมูล  จัดส่งและรับข้อมูลใน 
    ระบบ  ICT 
5. งานการประสานงาน การติดต่อสื่อสารกับหน่วยงานราชการอ่ืน ๆ ชุมชน 
    และท้องถิ่น  การให้บริการแก่ประชาชนหรือผู้มาขอรับบริการ  หรือ    
    ติดต่อราชการ 
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6. ดูแลการฝึกซ้อมรำของนักเรียนประจำโรงเรียน 
7. งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย 

18. นายเอกลักษณ์ จันทรังสี 
(นักการภารโรง) 

งานในหน้าที่นักการภารโรง 
1. เปิด,ปิด ห้องเรียน อาคารเรียน อาคารประกอบ ห้องพิเศษ ห้องปฏิบัติการ 
และประตูโรงเรียน 
2. ปัด กวาด เช็ด ถู อาคารเรียน อาคารประกอบและบริเวณท่ัวไป  
3. นำถังขยะตามอาคารเรียน อาคารประกอบ และบริเวณท่ัวไป ไปทิ้งและ
กำจัด  
4. ดูแลปรับปรุงตกแต่งสวนหย่อม รักษาความสะอาดบริเวณโรงเรียน ตกแต่ง
ต้นไม้ ตัดหญ้าตามบริเวณต่างๆให้สดชื่น สวยงามอยู่เสมอ 
5. ดูแลรักษาความปลอดภัยของสถานที่ราชการ และทรัพย์สินของทาง
ราชการ ภาคกลางคืนทุกคืน 
6. บริการครูและนักเรียนตามความเหมาะสม 
7. ดูแล รักษาปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสถานที่ และพัสดุครุภัณฑ์ของโรงเรียน
ให้ใช้งานได้ตามควรแก่สภาพ 
8. ปฏิบัติงานตามที่ผู้อำนวยการโรงเรียน ครูผู้สอนมอบหมายตามความ
เหมาะสมกับหน้าที่ 

ให้ผู้ทีไ่ด้รับมอบหมาย  ปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายด้วยความวิริยะอุตสาหะ  เอาใจใส่  เพ่ือให้เกิด
ประโยชน์สูงสุดต่อโรงเรียนและราชการสืบไป 
    ทั้งนี้  ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 
              สั่ง  ณ  วันที่  25  เดือน มิถุนายน  พ.ศ. 2563 
 
 
 
 
 
 

(นายอัมพร  ภูพานเพชร) 
     ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกแปะ 
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ผลการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา  ปีการศึกษา 2563  ระดับการศึกษาปฐมวัย 

มาตรฐานที่ ประเด็นพิจารณา เป้าหมาย ผลการประเมิน 
 
 
 

มาตรฐานที่ 1 

คุณภาพของเด็ก 

1.1 เด็กมีพัฒนาการด้านร่างกาย แข็งแรง มีสุขนิสัยที่ดี และดูแล
ความปลอดภัยของตนเองได้ 

ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม 

1.2 เด็กมีพัฒนาการด้านอารมณ์ จิตใจ ควบคุม และแสดงออกทาง
อารมณ์ได้ 

ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม 

1.3 เด็กมีพัฒนาการด้านสังคม ช่วยเหลือตนเอง และเป็นสมาชิกที่
ดีของสังคม 

ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม 

1.4 เด็กมีพัฒนาการด้านสติปัญญา สื่อสารได้ มีทักษะการคิด
พ้ืนฐานและแสวงหาความรู้ได้ 

ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม 

สรุปผลมาตรฐานที่ 1 คุณภาพเด็ก ยอดเยี่ยม 
 
 
 
 
 

มาตรฐานที่ 2 

กระบวนการบริหาร
และการจัดการ 

2.1 โรงเรียนมีหลักสูตรครอบคลุมพัฒนาการทั้ง 4 ด้าน สอดคล้อง
กับบริบทของท้องถิ่น 

ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม 

2.2 โรงเรียนจัดครูให้เพียงพอกับชั้นเรียน ยอดเยี่ยม ดีเลิศ 
2.3 โรงเรียนส่งเสริมให้ครูมีความเชี่ยวชาญด้านการจัด
ประสบการณ์ 

ยอดเยี่ยม ดีเลิศ 

2.4 โรงเรียนจัดสภาพแวดล้อมและสื่อเพ่ือการเรียนรู้ อย่าง
ปลอดภัย และเพียงพอ 

ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม 

2.5 โรงเรียนให้บริการสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนรู้
เพ่ือสนับสนุนการจัดประสบการณ์ 

ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม 

2.6 โรงเรียนมีระบบบริหารคุณภาพท่ีเปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องทุก
ฝ่ายมีส่วนร่วม 

ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม 

สรุปผลมาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ ยอดเยี่ยม 
มาตรฐานที่ 3 

การจัดประสบการณ์
ที่เน้นเด็กเป็นสำคัญ 
 

3.1 ครูจัดประสบการณ์ท่ีส่งเสริมให้เด็กมีการพัฒนาการทุกด้าน
อย่างสมดุลเต็มศักยภาพ 

ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม 

3.2 ครูสร้างโอกาสให้เด็กได้รับประสบการณ์ตรง เล่นและปฏิบัติ
อย่างมีความสุข 

ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม 

3.3 ครูจัดบรรยากาศที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ ใช้สื่อและเทคโนโลยีที่
เหมาะสมกับวัย 

ยอดเยี่ยม ดีเลิศ 

3.4 ครูประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริงและนำผลประเมิน
พัฒนาการเด็กไปปรับปรุงการจัดประสบการณ์และพัฒนาเด็ก 

ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม 

สรุปผลมาตรฐานที่ 3 การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นสำคัญ ยอดเยี่ยม 
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ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

มาตรฐานที่ ประเด็นพิจารณา เป้าหมาย ผลการประเมิน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

มาตรฐานที่ 1 

คุณภาพของผู้เรียน 

1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน   

7) มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการ
คิดคำนวณ 

ยอดเยี่ยม ดีเลิศ 

8) มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ 
อภิปราย แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและแก้ปัญหา 

ยอดเยี่ยม ดีเลิศ 

9) มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม ยอดเยี่ยม ดีเลิศ 
10) มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการ

สื่อสาร 
ยอดเยี่ยม ดีเลิศ 

11) มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา ยอดเยี่ยม ดีเลิศ 
12) มีความรู้ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม 

1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน   
5) การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากำหนด ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม 

6) ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม 
7) การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและ

หลากหลาย 
ยอดเยี่ยม ดีเลิศ 

8) สุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม ยอดเยี่ยม 
 

ยอดเยี่ยม 

สรุปผลมาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน ดีเลิศ 
 

 
 
 

มาตรฐานที่ 2 

กระบวนการบริหาร
และการจัดการ 

2.1 มีเป้าหมาย วิสัยทัศน์และพันธกิจที่สถานศึกษากำหนดชัดเจน ยอดเยี่ยม 
 

ยอดเยี่ยม 

2.2 มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา ยอดเยี่ยม 
 

ยอดเยี่ยม 

2.3 ดำเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตาม
หลักสูตรสถานศึกษาและทุกกลุ่มเป้าหมาย 

 

ยอดเยี่ยม 
 

ยอดเยี่ยม 

2.4 พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ ยอดเยี่ยม 
 

ยอดเยี่ยม 

2.5 จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการ
เรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 

 

ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม 

2.6 จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการ
และการจัดการเรียนรู้ 

ยอดเยี่ยม 
 

ยอดเยี่ยม 

สรุปผลมาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 
 

 

ยอดเยี่ยม 
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มาตรฐานที่ ประเด็นพิจารณา เป้าหมาย ผลการประเมิน 
 
 
 

มาตรฐานที่ 3 

กระบวนการจัดการ
เรียนการสอนที่เน้น
ผู้เรียนเป็นสำคัญ 

3.1 จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถ
นำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 

ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม 

3.2 ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการ
เรียนรู้ 

ยอดเยี่ยม ดีเลิศ 

3.3 มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม 
3.4 ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบและนำผลมา
พัฒนาผู้เรียน 

ยอดเยี่ยม ดีเลิศ 

3.5 มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนา
และปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 

ยอดเยี่ยม ดีเลิศ 

สรุปผลมาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ดีเลิศ 
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เกียรติบัตรและผลงานดีเด่น 
ของสถานศึกษา 
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เกียรติบัตรและผลงานดีเด่นของสถานศึกษา 
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน 
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เกียรติบัตรและผลงานดีเด่นของสถานศึกษา 
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน 
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เกียรติบัตรและผลงานดีเด่นของสถานศึกษา 
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา 
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เกียรติบัตรและผลงานดีเด่นของสถานศึกษา 
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา 
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เกียรติบัตรและผลงานดีเด่นของสถานศึกษา 
มาตรฐานที่ 3 การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นสำคัญ 
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