
1 
 

  รายงานผลการประเมินตนเอง  (Self Assessment  Report: SAR)  
ปีการศึกษา 2564    โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น   ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 

รายงานผลการปฏิบัติงานและผลการประเมินตนเอง 
(Self  Assessment  Report : SAR) 

ปีการศึกษา 2564    โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น  
--------------------------------------------- 

 
 
 

 
 ชื่อ  สถานศึกษา   โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 

 - รหัสสถานศึกษา 1040050083 
- ตั้งอยู่เลขท่ี 34/1 ถนนประชาสโมสร ต าบลในเมือง อ าเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 

รหัสไปรษณีย์ 40000 
            - โทรศัพท0์ 4333 2334  โทรสาร 0 4323 6579 
           - e-mail : academic.anubankk@gmail.com 
  - Website : https://www.facebook.com/AnubanKKSchool 
     : http://anubankhonkaen.ac.th 
     - ระดับท่ีเปิดสอน ปฐมวัย(อนุบาล 2,3) ถึง ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
(ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6) 
 

    พื้นที่ทั้งหมด 
   พ้ืนที่ทั้งหมด 7 ไร่  2  งาน  94 ตารางวา     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ข้อมูลทั่วไป 

 

ส่วนที่  1  :  ข้อมูลพื้นฐานของสถานศึกษา 
 

 

http://anubankhonkaen.ac.th/
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 ประวัติโรงเรียนโดยย่อ 
     โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่  24  มิถุนายน  2497  เปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้น
อนุบาลถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เดิมสังกัดกองการศึกษาพิเศษ กรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ 
ปีพุทธศักราช 2520 เปลี่ยนมาสังกัดกองการประถมศึกษา  กรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ  และ
ในเดือนตุลาคม 2523 ได้ โอนมาสังกัดส านักงานคณะกรรมการการปร ะถมศึกษาแห่ งชาติ
กระทรวงศึกษาธิการ  เดือนกรกฎาคม   ปีพุทธศักราช 2546 โอนมาสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ขอนแก่น เขต 1 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  กระทรวงศึกษาธิการ ปัจจุบันสังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1กระทรวงศึกษาธิการ 
 

ผู้บริหารสถานศึกษาคนแรก คือ นางเรณู  ภาษะฐิติ   
 

ผู้บริหารสถานศึกษาคนปัจจุบัน คือ นายประจวบ  ศิริภักดิ์   
 

 สภาพเศรษฐกิจ สังคม และชุมชน 
    สภาพชุมชนรอบบริเวณโรงเรียนมีลักษณะเป็นชุมชนเมือง มีประชากรประมาณ 10,000 คน
บริเวณใกล้เคียงโดยรอบโรงเรียน ได้แก่ สถานที่ราชการและตึกร้านค้า 
    1. ผู้ปกครองส่วนใหญ่ จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ถึง ระดับปริญญา ผู้ปกครอง
นักเรียนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพค้าขาย ร้อยละ 50 อาชีพรับจ้าง ร้อยละ 20 อาชีพธุรกิจส่วนตัว ร้อยละ 
10 อาชีพรับราชการ ร้อยละ 15 อาชีพเกษตรกรรม ร้อยละ 5 นับถือศาสนาพุทธ ร้อยละ 98 รายได้
ประชากรโดยเฉลี่ย ครอบครัวละ 200,000 บาท/ปี  จ านวนคนเฉลี่ยต่อครอบครัว 4 คน ประเพณี
ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นที่รู้จักโดยทั่วไปได้แก่ ประเพณีสงกรานต์ ประเพณีผูกเสี่ยว ประเพณีเข้าพรรษา
ประเพณีบุญกฐิน 

2. โอกาสและข้อจ ากัดของโรงเรียน 
   โรงเรียนอนุบาลขอนแก่นบริเวณใกล้เคียงเป็นสถานที่ราชการ สถานศึกษา ชุมชน และแหล่ง
การค้า โรงเรียนได้รับความร่วมมือและสนับสนุนให้ใช้สถานที่ดังกล่าวเป็นแหล่งเรียนรู้ของนักเรียนและ
ครู นอกจากนั้นหน่วยราชการ วัด ได้ส่งวิทยากรที่มีความรู้ความสามารถมาให้ความรู้แก่นักเรียนและครู
ในฐานะอาจารย์พิเศษ เช่น โครงการการศึกษาเพ่ือต่อต้านการใช้ยาเสพติดในเด็กนักเรียน ครูแดร์ 
(D.A.R.E) , กิจกรรมธรรมค่ายคุณธรรมโดยเจ้าอาวาส 
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ตารางท่ี 1 โอกาสและข้อจ ากัดของโรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 
โอกาส ข้อจ ากัด 

- ผู้ปกครองและชุมชนเห็นความส าคัญของ
การศึกษาสนับสนุนร่วมมือกันพัฒนาโรงเรียนอย่าง
ต่อเนื่องท าให้โรงเรียนบริหารงานได้คล่องตัวอย่าง
มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลที่ดีต่อนักเรียน 
- ความเจริญก้าวหน้าด้านเทคโนโลยี ส่งผลให้
ผู้ปกครองตระหนักและเห็นความส าคัญของการจัด
การศึกษา 
- โรงเรียนมีโครงสร้างและนโยบายที่ได้รับความ
เห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษาและผู้มี
ส่วนเกี่ยวข้องมามีส่วนร่วม 
- องค์กรในท้องถิ่นให้การสนับสนุนการศึกษาเป็น
อย่างดี 
- บุคลากรมีความตระหนักและรับผิดชอบต่อ
ภาระหน้าที่ของตนเอง และองค์กรร่วมกันจึงส่งผล
ให้สามารถเป็นผู้น าทางวิชาการและเป็นแบบอย่าง
ในการพัฒนาวิชาชีพได้ 
-นักเรียนแต่ละโครงการได้รับการส่งเสริมตาม
ความถนัดตามศักยภาพและจุดเน้น เช่น โครงการ
ห้องเรียนปกติ, โครงการห้องเรียนพิเศษ
วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์(GIFTED), โครงการ
จัดการเรียนการสอนตามหลักสูตร
กระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ(English 
Program), โครงการห้องเรียนภาษาจีนและ
โครงการห้องเรียนวิทยาการค านวณและนวัตกรรม 

- ผู้ปกครองบางส่วนมีงานประจ าไม่มีเวลาร่วม
กิจกรรมกับนักเรียน 
- ผู้ปกครองส่วนใหญ่ไปทางานต่างจังหวัดทิ้งบุตร
หลานไว้กับผู้สูงอายุ 
- สื่อการเรียนรู้และอุปกรณ์เกี่ยวกับระบบดิจิตอล
ยังไม่เพียงพอต่อจ านวนนักเรียน 
- นักเรียนขาดโอกาสได้ไปเรียนรู้ตามแหล่งเรียนรู้
ภายนอกอย่างกว้างขวางและหลากหลาย 
- อัตราก าลังครูขาดแคลนบางกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
- ครูยังขาดทักษะและความช านาญในการใช้สื่อ 
นวัตกรรมและเทคโนโลยีสมัยใหม่ 

 
 

 การจัดการศึกษา/โครงสร้างการบริหารงานโรงเรียน 
การจัดการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

   โรงเรียนอนุบาลขอนแก่นจัดการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ได้ร่วมกับคณะกรรมการ
สถานศึกษา ผู้ปกครอง และคณะครู มีบทบาทในการมีส่วนร่วมการจัดการศึกษา เพ่ือร่วมกันพัฒนา
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ผู้เรียนตามศักยภาพที่ทางโรงเรียนอนุบาลขอนแก่นได้ตั้งเป้าไว้ ซึ่งทางโรงเรียนได้ด าเนินการวิเคราะห์
สภาพปัญหา ผลการจัดการศึกษาที่ผ่านมา โดยการศึกษาข้อมูล สารสนเทศจากผลการนิเทศติดตาม 
ประเมินการจัดการศึกษาตามนโยบายการปฏิรูปการศึกษา และจัดประชุมระดมความคิดเห็น                
จากบุคลากรในสถานศึกษาเพ่ือวางแผนร่วมกันก าหนดเป้าหมาย ปรับวิสัยทัศน์ ก าหนดพันธกิจ กลยุทธ์ 
มีองค์ประกอบที่ส าคัญเพ่ือที่จะขับเคลื่อนการศึกษาในระดับขั้นพ้ืนฐานได้แก่ การพัฒนาวิชาการที่ เน้น
คุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษา ได้มีการพัฒนาหลักสูตรการศึกษาให้สอดคล้อง      
กับบริบทของท้องถิ่น ซึ่งเป็นหลักสูตรที่มุ่งพัฒนาเด็กทุกด้าน ทั้งด้านร่างกาย อารมณ์จิตใจ สังคม และ
สติปัญญา เพ่ือให้ผู้เรียนมีความสุขในการเรียนรู้ มีการพัฒนาครู และบุคลากรให้มีศักยภาพ ส าหรับ          
ด้านระบบกลไก การเสริมสร้างความตระหนักรับรู้ และความเข้าใจการจัดการศึกษา ในการจัดการศึกษา
ของสถานศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพผู้เรียน มีการปรับแผนพัฒนาคุณภาพจัดการศึกษาแผนปฏิบัติการ
ประจ าปี ให้สอดคล้องกับสภาพปัญหา ความต้องการพัฒนา และนโยบายการปฏิรูปการศึกษา พร้อมทั้ง
จัดหาทรัพยากร จัดสรรงบประมาณ มอบหมายงานให้ผู้รับผิดชอบ ด าเนินการพัฒนาตามแผนงาน
เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายที่ก าหนดไว้ มีการด าเนินการนิเทศ ก ากับ ติดตาม ประเมินผลการด าเนินงาน และ
สรุปผลการด าเนินงานโดยกระบวนการ PDCA มีการวางแผน การลงมือท าการตรวจสอบ และปรับปรุง
แก้ไข ในทุกกระบวนการบริหารจัดการของผู้บริหาร 
    นอกจากนี้ทางโรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ได้จัดสิ่งอ านวยความสะดวกที่จ าเป็นซึ่งเอ้ือประโยชน์ 
และอ านวยความสะดวกต่อการพัฒนาผู้เรียนทุกด้าน คือ จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพที่เอ้ือต่อ             
การเรียนรู้อย่างมีคุณภาพและจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการเพ่ือการ
จัดการเรียนรู้ เช่น จัดให้มีห้องคอมพิวเตอร์เพ่ือให้เด็กได้ศึกษาหาข้อมูลทางโลกออนไลน์ จัดให้มี
อุปกรณ์ทางคอมพิวเตอร์ รวมทั้งสิ่งอ านวยความสะดวกต่างๆ ด้านเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา 
หาความรู้ให้กับผู้ เรียน รวมถึงเครื่องอ านวยความสะดวกต่าง ๆ ให้พอเพียงกับผู้ เรียน โดยจัด            
ให้เหมาะสม สะอาด ปลอดภัย ให้มีมุมหนังสือ และห้องสมุดที่จ าเป็นต่อพัฒนาด้านการเรียนของผู้เรียน 
ให้เพียงพอและเหมาะสมกับวัย  จัดให้มีที่นั่งพักผ่อนที่เหมาะสมปลอดภัย จัดให้มีพ้ืนที่ส าหรับน้ าดื่ม               
ที่สะอาด ถูกสุขลักษณะ ที่ล้างมือ ห้องน้ าห้องส้วม พร้อมอุปกรณ์ที่จ าเป็นและเหมาะสมกับเด็ก                   
มีหลักสูตรการเรียนการสอนที่สอดคล้องกับหลักสูตรสถานศึกษาและหลักสูตรแกนกลาง เป็นรูปแบบ
การจัดการเรียนการสอนเน้นการเรียนรู้ผ่านการลงมือปฏิบัติด้วยตนเอง สอดคล้องกับวิถีชีวิตของ
ครอบครัว ชุมชน และท้องถิ่นจัดครูที่เหมาะสมและตรงกับวิชา คือมีครูสอนวิชาต่างๆ จบตรงสาขาวิชา  
ที่สอน ส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมเพ่ือพัฒนาศักยภาพ คุณภาพของครูและบุคลากรด้านการศึกษา          
อย่างต่อเนื่อง ซึ่งส่งผลให้ครูทุกคนล้วนมีความรู้ความสามารถในการวิเคราะห์และออกแบบหลักสูตร
สถานศึกษา มีทักษะในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามธรรมชาติของแต่ละวิชา การวัดและประเมินผล
ผู้เรียนเป็นรายบุคคล มีประสบการณ์ในการออกแบบการจัดกิจกรรม ทักษะการสังเกต และการ
ปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับเด็กและผู้ปกครองมีการจัดสภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอก ห้องเรียนที่ค านึงถึง
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  รายงานผลการปฏิบัติงานและผลการประเมินตนเอง (Self  Assessment  Report: SAR) 
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ความปลอดภัยของผู้เรียน ส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้ทั้งแบบรายบุคคลและรายกลุ่ม มีสื่อการเรียนรู้                
ที่หลากหลายที่ได้จากธรรมชาติหรือสื่อในชุมชน มุ่งเน้นให้เกิดการเรียนรู้อย่างมีความสุขในการเรียนรู้                    
มีสื่อเทคโนโลยีใช้ในการสืบเสาะหาความรู้และมีการจัดการเรียนการสอนโดยการใช้สื่ออย่างหลากหลาย 
เช่น  DLIT มีการจัดสิ่งอ านวยความสะดวกให้บริการด้านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ อุปกรณ์เพ่ือสนับสนุน
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาครูอย่างเพียงพอและทั่วถึง มีการก าหนดมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษาที่สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษา และอัตลักษณ์ที่สถานศึกษาก าหนด มีการจัดท าแผนการ
จัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับมาตรฐานตามหลักสูตรการศึกษาแกนกลางและหลักสูตร
สถานศึกษา มีการประเมินผลตรวจสอบคุณภาพภายในสถานศึกษา ติดตามผลการด าเนินงานและจัดท า
รายงานผลการประเมินตนเองประจ าปี มีการน าผลการประเมินไปปรับปรุงพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา 
โดยทุกฝ่ายมีส่วนร่วม พร้อมทั้งรายงานผลการประเมินตนเองให้หน่วยงานต้นสังกัดอย่างต่อเนื่อง 
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  รายงานผลการปฏิบัติงานและผลการประเมินตนเอง (Self  Assessment  Report: SAR) 
ปีการศึกษา 2564    โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1   

  

 
 
 
 

  
  
 

 
 

การบริหารงานวิชาการ การบริหารงานงบประมาณ การบริหารงานบุคคล การบริหารงานท่ัวไป 

1.  การพัฒนาหรือการด าเนินการเกี่ยวกับ 
การให้ความเห็นการพัฒนาสาระหลักสูตร
ท้องถ่ิน 
2.  การวางแผนด้านการวิชาการ 
3. การจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษา 
4.  การพัฒนาหลักสูตรของสถานศึกษา 
5.  การพัฒนากระบวนการเรียนรู้ 
6.  การวัดผล ประเมินผล และด าเนินการ
เทียบโอนผลการเรียน 
7.  การวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาใน
สถานศึกษา 
8.  การพัฒนาและส่งเสริมให้มีแหล่งเรียนรู้ 
9.  การนิเทศการศึกษา 
10.  การแนะแนว 
11.  การพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายใน
และมาตรฐานการศึกษา 
12.  การส่งเสริมชุมชนให้มีความเข้มแข็งทาง
วิชาการ 
13.  การประสานความร่วมมือในการพัฒนา
วิชาการกับสถานศึกษาและองค์กรอื่น 
14.  การส่งเสริมและสนับสนุนงานวิชาการ
แก่บุคคล ครอบครัว องค์กร หน่วยงาน 
สถานศึกษาและสถานประกอบการอื่น 
ที่จัดการศึกษา 
15.  การจัดท าระเบียบและแนวปฏิบัติ
เกี่ยวกับงานด้านวิชาการของสถานศึกษา 
16.  การคัดเลือกหนังสือ แบบเรียนเพื่อใช้ใน
สถานศึกษา 
17.  การพัฒนาสื่อ และใช้สื่อเทคโนโลยีเพื่อ
การศึกษา 
 

1.  การจัดท าแผนงบประมาณและค าขอต้ัง
งบประมาณเพื่อเสนอต่อเลขาธิการส านักงาน
คณะกรรมการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
2.  การจัดท าแผนการใช้จา่ยเงิน ตามท่ีได้รับจัดสรร
งบประมาณจากส านักงานคณะกรรมการศึกษาข้ัน
พื้นฐานโดยตรง 
3.  การอนุมัติการจ่ายงบประมาณท่ีได้รับจัดสรร 
4.  การขอโอนและการขอเปลี่ยนแปลงงบประมาณ 
5.  การรายงานผลการเบิกจา่ยงบประมาณ 
6.  การตรวจสอบ ติดตามและรายงานการใช้
งบประมาณ 
7.  การตรวจสอบ ติดตามและรายงานการใชผ้ลผลิต
จากงบประมาณ 
8.  การระดมทรัพยากรและการลงทุนเพื่อการศึกษา 

9.  การปฏิบัติงานอื่นใดตามท่ีได้รับมอบหมาย
เกี่ยวกับกองทุนเพื่อการศึกษา 
10.  การการบริหารจัดการทรัพยากรเพื่อการศึกษา 

11.  การวางแผนพัสดุ 
12.  การก าหนดรูปแบบรายการ หรือคุณลักษณะ
เฉพาะของครุภัณฑ์หรือสิ่งก่อสร้างที่ใช้งบประมาณ
เพื่อเสนอต่อเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาข้ัน
พื้นฐาน   
13.  การพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อการจัดท า
และจัดหาพสัดุ 
14.  การจัดหาพัสดุ 
15.  การควบคุมดูแล บ ารุงรักษาและจ าหน่ายพสัดุ 
16.  การจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สิน 
17. การเบิกเงินจากคลัง 
18.  การรับเงิน การเก็บรักษาเงินและการจ่ายเงิน 
19. การน าเงินส่งคลัง  
20.  การจัดท าบัญชีการเงิน 
21.  การจัดท ารายงานทางการเงิน และงบการเงิน 
22.  การจัดท าหรือจัดหาแบบพิมพ์บัญชี ทะเบียน
และรายงาน 
 

1.  การวางแผนอัตราก าลัง 
2.  การจัดสรรอัตราก าลังข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา 
3.  การสรรหาและบรรจุแต่งต้ัง   
4.  การเปลี่ยนต าแหน่งให้สูงข้ึน การย้าย
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
5.  การด าเนินการเกี่ยวกับการเลื่อนข้ัน
เงินเดือน 
6.  การลาทุกประเภท 
7.  การประเมินผลการปฏิบัติงาน 
8.  การด าเนินการทางวินัยและการลงโทษ 
9.  การสั่งพักราชการและการสั่งให้ออกจาก
ราชการไว้ก่อน 
10.  การรายงานการด าเนินการทางวนิัยและ
การลงโทษ 
11.  การอุทธรณ์และการร้องทุกข์ 
12. การออกจากราชการ 
13.  การจัดระบบและการจัดท าทะเบียน
ประวัติ 
14.  การจัดท าบัญชีรายชื่อและ 
การให้ความเห็นเกี่ยวกับการเสนอขอ
พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ ์
15.  การส่งเสริมการประเมินวิทยฐานะ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
16.  การส่งเสริมและยกย่องเชิดชูเกียรติ 
17.  การส่งเสริมมาตรฐานวิชาชีพและ
จรรยาบรรณวิชาชพี  
18.  การส่งเสริมวินัย คุณธรรมจริยธรรม
ส าหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา 
19.  การริเริ่มส่งเสริมการขอรับใบอนุญาต
ประกอบวิชาชพีครูและบุคลากรทางการศึกษา 
20.  การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา  

1,  การพัฒนาระบบเครือข่ายข้อมูล
สารสนเทศ 
2.  การประสานงานและพัฒนาเครือข่าย
สถานศึกษา 
3.  การวางแผนการบริหารงานการศึกษา 
4.  งานวิจัยเพื่อการพัฒนานโยบายและแผน 
5.  การจัดระบบการบริหารและพัฒนาองค์กร 

6.  การพัฒนามาตรฐานการปฏิบัติงาน     
7.  งานเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา 
8.  การด าเนินงานธุรการ   
9.  การดูแลอาคารสถานท่ีและสิ่งแวดล้อม 

10.  การจัดท าส ามะโนผู้เรียน 
11.  การรับนักเรียน 
12.  การเสนอความคิดเห็นเกี่ยวกับการ
จัดต้ัง ยุบ รวมหรือเลิกสถานศึกษา 
13.การประสานงานจัดการศึกษาในระบบ  
นอกระบบและตามอัธยาศัย 
14.  การระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา 
15.  การทัศนศึกษา 
16.  งานกิจการนักเรียน 
17.  การประชาสัมพันธ์งานการศึกษา 
18.  การส่งเสริม สนับสนุนและ
ประสานงานการจัดการศึกษาของบุคคล 
องค์กร หน่วยงานและสถาบันสังคมอ่ืนที่
จัดการศึกษา 
19.  งานประสานราชการส่วนภูมิภาค
และส่วนท้องถ่ิน  
20.  การรายงานผลการปฏิบัติงาน 
21.  การจัดระบบการควบคุมภายใน
หน่วยงาน 
22.  แนวทางการจัดกิจกรรมเพื่อ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการลงโทษ
นักเรียน 

ผู้อ านวยการโรงเรียน 
 

คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

คณะครู/บุคลากรทางการศึกษา 
 

แผนภูมิที่ 1 โครงสร้างการบริหารงานโรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 

คณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ สภานักเรียน 
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  รายงานผลการปฏิบัติงานและผลการประเมินตนเอง (Self  Assessment  Report: SAR) 
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  ผู้อ านวยการโรงเรียน  :  นายประจวบ  ศิริภักดิ์    

อายุ 55 ปี    โทรศัพท ์ 085-598-7893  
วุฒิการศึกษาสูงสุด.....กศ.ม.......  วิชาเอก บริหารการศึกษา 

     ด ารงต าแหน่งผู้บริหารโรงเรียนนี้เมื่อ   วันที่ 4  เดือนตุลาคม พ.ศ.2564   รวม   7   เดือน 
 

                             

วิสัยทัศน์ (VISION) 
   

ภายในปี 2565 โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้  มีความ
เป็นเลิศทางวิชาการ สร้างสรรค์นวัตกรรม ได้คุณภาพตามมาตรฐานสากลบนพื้นฐานความเป็นไทย  
    

อัตลักษณ์ของผูเ้รียน 
    

“รักการเรียนรู้” 
  

                            เอกลักษณ์ของโรงเรียน 
    

“ความเป็นเลิศทางวิชาการ” 
 

 

พันธกิจ (Mission) 
 
    1. พัฒนาผู้เรียนให้เป็นบุคคลที่รักการเรียนรู้ มีคุณธรรม มีความสามารถตามมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษา 

2. พัฒนาผู้เรียนที่มีความรู้ ความสามารถเป็นเลิศโดยส่งเสริมและสนับสนุนให้มีความเป็นเลิศ 
ทางวิชาการ 
 3. พัฒนาและส่งเสริมผู้เรียนในการสร้างนวัตกรรม 
 4. ส่งเสริม สนับสนุนให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนาสมรรถนะตามมาตรฐาน
หลักสูตรของสถานศึกษา 

5. ส่งเสริม สนับสนุน ให้ครูและบุคลากรทางการศึกษา พัฒนานวัตกรรมและน าไปประยุกต์ใช้                  
ในการพัฒนากระบวนการบริหารและการเรียนการสอนเพ่ือให้ผู้เรียนมีความพร้อม สู่สากลบนพ้ืนฐาน
ความเป็นไทย 
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6. พัฒนาระบบบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลภายใต้การมีส่วนร่วมของคณะบุคคล 
องค์กรส่วนท้องถิ่น ผู้ปกครองและชุมชน 

 

 

 
 
 ข้อมูลครูและบุคลากร ประจ าปีการศึกษา 2564 (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565) 
 บุคลากรทั้งหมด...... 222.......คน  แยกตามประเภท  ดังนี้ 

ตารางท่ี 2 จ านวนบุคลากรโรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ปีการศึกษา 2564   (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565) 

ประเภท 
บุคลากร 

เพศ วุฒิการศึกษา อายุเฉลี่ย ประสบการณ์ในต าแหน่ง 

ชาย หญิง รวม ต่ ากว่า 
ป.ตรี 

ป.ตรี 
สูงกว่า   
ป.ตรี 

น้อยกว่า     
30  ปี 

30 – 50 ปี 
มากกว่า 
50  ปี 

น้อยกว่า 
10 ปี 

10 – 20  ป ี
มากกว่า 
20  ปี 

ผู้อ านวยการ   1  1   1   1   1 

รองผู้อ านวยการ  4  4   4  2 2 1 1 2 
ข้าราชการคร ู 18 113 131  67 64 6 25 100 26 26 79 

รวม 23 113 136  67 69 6 27 103 27 27 82 
บุคลากรทางการศึกษา  2 2  2   2  2   
พนักงานราชการ(ครู)(ของรัฐ)             

เจ้าหน้าท่ีธุรการ(ของรัฐ)  1 1  1   1  1   
ครูอัตราจ้าง(คอม/วทิย์/
คณิต/ดนตรี(งบโรงเรียน)   

6 8 14  14  8 6  14   

ครูอัตราจ้าง(อนุบาล) 
(งบโรงเรียน)    16 16 11 5  1 13 2 5 10 1 

ครูอัตราจ้าง( E.P.)(งบโรงเรียน)   2 11 13  13  2 11  13   
ครูต่างประเทศ(งบโรงเรียน)   9 5 14  14  6 7 1 8 6  
ครูชาวจนี(งบโรงเรียน)    2 2  2  2   2   
ลูกจ้างช่ัวคราว(ของรัฐ) 1  1 1     1   1 
ลูกจ้างชัว่คราว(นกัการภาร
โรง)(งบโรงเรียน)   

9 6 15 15   2 12 1 14 1  

ลูกจ้างชัว่คราว(ส านักงาน)
(งบโรงเรียน)   1 7 8  8  1 6 1 6 2  

รวม 28 58 86 27 59 0 22 58 6 65 19 2 
รวมทั้งสิ้น 51 171 222 27 126 69 28 85 109 92 46 84 

 222 222 222 222 

 
 

ข้อมูลครูและบุคลากร 
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  รายงานผลการปฏิบัติงานและผลการประเมินตนเอง (Self  Assessment  Report: SAR) 
ปีการศึกษา 2564    โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1   

แผนภูมิที่ 2 ข้อมูลครูและบุคลากรจ าแนกตามเพศ ประจ าปีการศึกษา 2564 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
แผนภูมิที่ 3 ข้อมูลครูและบุคลากรจ าแนกตามวุฒิการศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2564 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เพศชาย เพศหญิง

เพศ 23 113

0

50

100

150
ข้อมูลครูและบุคลากรจ าแนกตามเพศ ประจ าปีการศึกษา 2564 

ปริญญาตรี สูงกว่าปริญญาตรี

วุฒิการศึกษา 67 69

66

67

68

69

70

ข้อมูลครูและบุคลากรจ าแนกตามวุฒิการศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2564 
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  รายงานผลการปฏิบัติงานและผลการประเมินตนเอง (Self  Assessment  Report: SAR) 
ปีการศึกษา 2564    โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1   

 
 ข้อมูลนักเรียน  ประจ าปีการศึกษา 2564 (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565) 

  จ านวนนักเรียน ปีการศึกษา 2564  ทั้งหมด......2,863.......คน แยกเป็น 

 

ตารางท่ี 3  ข้อมูลนักเรียนระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  ปีการศึกษา 2564 

สายชั้น จ านวนนักเรียน (คน) จ านวน
ห้องเรียน 
(ห้อง) 

จ านวนคร ู หมายเหตุ 

ชาย หญิง รวม 

ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

ประถมศึกษาปีที่ 1 252 219 471 10 ข้าราชการครู = 19   คน ครูครบชั้น 
(ครู 1 : เด็ก 25) 

ประถมศึกษาปีที่ 2 222 218 440 10 ข้าราชการครู = 18   คน ครูครบชั้น 
(ครู 1 : เด็ก 24) 

ประถมศึกษาปีที่ 3 254 232 486 10 ข้าราชการครู = 18   คน ครูครบชั้น 
(ครู 1 : เด็ก 27) 

ประถมศึกษาปีที่ 4 247 263 510 10 ข้าราชการครู = 18   คน ครูครบชั้น 
(ครู 1 : เด็ก 28) 

ประถมศึกษาปีที่ 5 243 239 482 10 ข้าราชการครู = 21   คน ครูครบชั้น 
(ครู 1 : เด็ก 23) 

ประถมศึกษาปีที่ 6 240 234 474 10 ข้าราชการครู = 21   คน ครูครบชั้น 
(ครู 1 : เด็ก 23) 

รวม 1,458 1,405 2,863 60 เฉลี่ย ครู 1 : เด็ก 25 

*หมายเหตุ จ านวนครูรวมท้ังโครงการห้องเรียนปกติและโครงการ English Program 

จากตารางที่ 3 ข้อมูลนักเรียนโรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ปีการศึกษา 2564 ระดับการศึกษา        
ขั้นพ้ืนฐาน นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 รวม 2,863 คน  มีครูประจ าการจ านวน 115 คน  เฉลี่ยใน
ภาพรวมทั้งโรงเรียนมี ครู 1 คน : เด็ก 25 คน 

 
 
 
 
 

ข้อมูลนักเรียน 
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  รายงานผลการปฏิบัติงานและผลการประเมินตนเอง (Self  Assessment  Report: SAR) 
ปีการศึกษา 2564    โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1   

 
แผนภูมิที่ 4 ข้อมูลนักเรียนระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 ปีการศึกษา 2564 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 ข้อมูลเปรียบเทียบจ านวนนักเรียน ปีการศึกษา 2562 - 2564  
 

แผนภูมิที่ 5 ข้อมูลนักเรียนระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6  
      ระหว่างปีการศึกษา 2562 - 2564 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.1.7 ผลการประเมินตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ 

ป.1 ป.2 ป.3 ป.4 ป.5 ป.6

ปีการศึกษา 2562 475 506 493 486 489 470

ปีการศึกษา 2563 435 477 509 489 481 487

ปีการศึกษา 2564 471 440 486 510 482 474

380
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440
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520

เปรียบเทียบจ านวนนักเรียน ปีการศึกษา 2562 - 2564 

ป.1 ป.2 ป.3 ป.4 ป.5 ป.6

เพศชาย 252 222 254 247 243 240

เพศหญิง 219 218 232 263 239 234

รวม 471 440 486 510 482 474
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ข้อมูลนักเรียนระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1-6
โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น  ปีการศึกษา 2564 
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  รายงานผลการปฏิบัติงานและผลการประเมินตนเอง (Self  Assessment  Report: SAR) 
ปีการศึกษา 2564    โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1   

 
 
 

 

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยร้อยละ  ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน  

แต่ละรายวิชาชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 –6  ปีการศึกษา 2564 (ข้อมูล ณ 31 มีนาคม 2565) 
 

ตารางท่ี 4 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยร้อยละ  ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  

กลุ่มสาระการ
เรียนรู้ 

ผลการเรียน(ร้อยละ)ของแต่ละสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 
รวม เฉลี่ย 

1 2 3 4 5 6 

ภาษาไทย 95.27 96.36 95.39 94.24 91.93 94.38 567.57 94.59 

คณิตศาสตร์ 98.80 96.56 92.31 91.69 88.09 89.21 556.66 92.77 

วิทยาศาสตร์ 97.05 95.73 93.69 89.77 88.14 90.87 555.25 92.54 

สังคมศึกษาฯ 97.90 97.78 91.20 94.06 95.43 97.17 573.54 95.59 

ประวัติศาสตร์ 97.45 97.84 98.50 94.77 96.47 96.67 581.70 96.95 

สุขศึกษาฯ 99.92 96.42 98.20 99.41 99.14 99.60 592.69 98.78 

ศิลปะ 100 95.05 98.97 99.55 99.76 99.57 592.90 98.81 

การงานฯ 100 98.75 91.84 97.35 97.32 98.39 583.65 97.27 

ภาษาอังกฤษ 95.30 96.64 93.46 93.77 91.26 92.24 562.67 93.77 
ภาษาอังกฤษเพ่ือ
การสื่อสาร 

96.41 92.98 94.41 95.53 95.15 95.22 569.70 94.95 

ค่าเฉลี่ย 97.81 96.41 94.79 95.01 94.26 95.33 573.63 95.60 
 
จากตารางที่ 4 โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ปีการศึกษา 2564  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตาม

หลักสูตรสถานศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6  ภาพรวมเฉลี่ยร้อยละ 95.60  โดยจ าแนกแต่ละวิชา 
ได้แก่ วิชาภาษาไทย เฉลี่ยร้อยละ 94.59 วิชาคณิตศาสตร์เฉลี่ยร้อยละ 92.77 วิชาวิทยาศาสตร์ฯ เฉลี่ย
ร้อยละ 92.54  วิชาสังคมศึกษาฯ เฉลี่ยร้อยละ 95.59  วิชาประวัติศาสตร์ เฉลี่ยร้อยละ 96.95          
วิชาสุขศึกษาฯ เฉลี่ยร้อยละ 98.78  วิชาศิลปะ เฉลี่ยร้อยละ 98.81  วิชาการงานอาชีพ เฉลี่ยร้อยละ 
97.27  วิชาภาษาต่างประเทศ(ภาษาอังกฤษ) เฉลี่ยร้อยละ 93.77 และภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 
เฉลี่ยร้อยละ 94.95 

ข้อมูลผลการจัดการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
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  รายงานผลการปฏิบัติงานและผลการประเมินตนเอง (Self  Assessment  Report: SAR) 
ปีการศึกษา 2564    โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1   

ภาษาไท
ย

คณิตศา
สตร์

วิทยาศา
สตร์ฯ

สังคม
ศึกษาฯ

ประวัติศ
าสตร์

สุขศึกษา
ฯ

ศิลปะ
การงาน
อาชีพ

ภาษาอัง
กฤษ

ปีการศึกษา 2562 84.02 81.34 81.75 84.81 82.21 88.33 85.82 88.15 82.46

ปีการศึกษา 2563 83.61 80.19 80.87 84.15 82.51 87.13 88.1 87.52 81.98

ปีการศึกษา 2564 94.59 92.77 92.54 95.59 96.95 98.78 98.81 97.27 93.77

0
20
40
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80
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120

ข้อมูลเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษาจ าแนกเป็นรายวิชา
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6  ระหว่าง ปีการศึกษา 2562 - 2564

แผนภูมิที่ 6 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยร้อยละ  ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน  
     แต่ละรายวิชาชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 –6  ปีการศึกษา 2564  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
แผนภูมิที่ 7  ข้อมูลเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษาจ าแนกเป็นรายวิชา 

      ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6  ระหว่าง ปีการศึกษา 2562 - 2564 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ป.1 ป.2 ป.3 ป.4 ป.5 ป.6

ไทย 95.27 96.36 95.39 94.24 91.93 94.38

คณิตฯ 98.8 96.56 92.31 91.69 88.09 89.21

วิทย์ฯ 97.05 95.73 93.69 89.77 88.14 90.87

สังคมฯ 97.9 97.78 91.2 94.06 95.43 97.17

ประวัติ 97.45 97.84 98.5 94.77 96.47 96.67

สุขศึกษาฯ 99.92 96.42 98.2 99.41 99.14 99.6

ศิลปะ 100 95.05 98.97 99.55 99.76 99.57

การงานฯ 100 98.75 91.84 97.35 97.32 98.39

E 95.3 96.64 93.46 93.77 91.26 92.24

E สื่อสาร 96.41 92.98 94.41 95.53 95.15 95.22
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ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยร้อยละ  ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
แต่ละรายวิชาชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 –6  ปีการศึกษา 2564 
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  รายงานผลการปฏิบัติงานและผลการประเมินตนเอง (Self  Assessment  Report: SAR) 
ปีการศึกษา 2564    โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1   

ข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1-6   
   

ร้อยละของนักเรียนที่มีเกรดเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน แต่ละรายวิชาชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 1 – 6 ปีการศึกษา 2564 (ข้อมูล ณ 31 มีนาคม 2565) ปรากฏผลดังนี้ 
 
ตารางท่ี 5  ร้อยละของนักเรียนที่มีเกรดเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
               แต่ละรายวิชาชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 6 ปีการศึกษา 2564 

ที ่
รายวิชา 

 

จ านวน
ผู้เรียน 

(คน) 

จ านวนนักเรียนที่มีผลการเรียน (คน) 

0 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 รวม
จ านวน 
(คน) 

นักเรียนที่
ได้เกรด 3 

ขึ้นไป 

ร้อยละ 
นักเรียนที่ได้

เกรด 3  
ขึ้นไป 

1.   สาระการเรียนรู้พ้ืนฐาน            
 1.1  ภาษาไทย 2,863  - 2 3 18 77 267 380 2,116 2,763 96.51 

 1.2  คณิตศาสตร ์ 2,863  - 3 5 48 158 278 407 1,964 2,649 92.53 

 1.3  วิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี 2,863  - 3 2 20 152 371 420 1,895 2,686 93.82 

 1.4  สังคมศึกษา ฯ 2,863  - 1 2 46 71 173 271 2,299 2,743 95.81 

 1.5 ประวัติศาสตร์ 2,863  - 1 - 4 20 155 308 2,375 2,838 99.13 

 1.6  สุขศึกษาและพลศกึษา 2,863  - - - - - 47 177 2,639 2,863 100 

 1.7  ศิลปะ 2,863  - - 1 8 15 29 117 2,693 2,839 99.16 

 1.8  การงานอาชีพ 2,863  - - - - 10 195 213 2,445 2,853 99.65 

 1.9 ภาษาต่างประเทศ 2,863  - 3 2 12 76 323 479 1,968 2,770 96.75 

2. รายวิชา/กิจกรรมที่สถานศึกษาจัด
เพิ่มเติมตามความพร้อมและจดุเน้น 

           

 2.1ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2,863 - - - 11 59 268 392 2,133 2,793 97.56 

 2.2การศึกษาเพื่อการเรียนรู้(IS)  433 - - - - - 5 9 419 433 100 

 2.3 วิทยาศาสตร์เพิ่มเติม 391 - - - - - 5 59 327 391 100 

 2.4 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 391 - - - - 1 25 59 306 390 99.74 

 2.5 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 865 - - - - 1 105 87 672 864 99.88 

 2.6 การเขียนภาษาจีน 110 - - - - - 14 22 74 110 100 

 2.7 วิทยาการค านวณ 49 - - - - - - - 49 49 100 

 2.8 เทคโนโลยี 49 - - - - - - - 49 49 100 

 2.9 นวัตกรรม 49 - - - - - - - 49 49 100 

 รวม 25,767 - 13 15 156 579 1,838 2,772 20,394 30,132 - 

 ร้อยละ 100 - 0.05 0.06 0.61 2.25 7.13 10.76 79.15  - 

ร้อยละของนักเรียนที่ได้รับผลการเรียน 2 ขึ้นไป (คิดเฉพาะสาระการเรียนรู้พื้นฐาน) 99.90 

ร้อยละของนักเรียนที่ได้รับผลการเรียน 3 ขึ้นไป(คิดเฉพาะสาระการเรียนรู้พื้นฐาน) 97.04 

 *หมายเหตุ  นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1-6 ท้ังหมด จ านวน 2,863 คน (คิดเฉพาะสาระการเรียนรู้พื้นฐาน)  



15 
 

  รายงานผลการปฏิบัติงานและผลการประเมินตนเอง (Self  Assessment  Report: SAR) 
ปีการศึกษา 2564    โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1   

 จากตารางที่  5  โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ปีการศึกษา 2564  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน            
ตามหลักสูตรสถานศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6  นักเรียนที่ได้รับผลการเรียนระดับ 2 ขึ้นไป คิดเป็น
ร้อยละ 99.91 นักเรียนที่ได้รับผลการเรียนระดับ 3 ขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ 97.30 
 
 
แผนภูมิที่ 8  ข้อมูลเปรียบเทียบร้อยละภาพรวมของนักเรียนที่มีเกรดเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
        ในระดับ 2 และ 3 ขึ้นไป   ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 6  ปีการศึกษา 2562 - 2564  
 

 
    
 จากแผนภูมิที่ 8 เปรียบเทียบร้อยละภาพรวมของนักเรียนที่มีเกรดเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ในระดับ 2 และ 3 ขึ้นไป ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 6  ปีการศึกษา 2562 - 2564 พบว่า จ านวนร้อยละ            
ของนักเรียนทีมี่ผลการเรียน เกรด 2 และ 3 ขึ้นไปสูงขึ้น ตามล าดับ 
 
 
 
 
 

เกรด 2 ขึ้นไป เกรด 3 ขึ้นไป

ปีการศึกษา 2562 99.44 95.25

ปีการศึกษา 2563 99.53 95.42

ปีการศึกษา 2564 99.91 97.3

92
93
94
95
96
97
98
99

100
101

ข้อมูลเปรียบเทียบร้อยละภาพรวมของนักเรียนที่มีเกรดเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ในระดับ 2 และ 3 ขึ้นไป

ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 - 6  ปีการศึกษา 2562 - 2564



16 
 

  รายงานผลการปฏิบัติงานและผลการประเมินตนเอง (Self  Assessment  Report: SAR) 
ปีการศึกษา 2564    โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1   

แผนภูมิที่ 9  ข้อมูลเปรียบเทียบร้อยละของนักเรียนที่มีเกรดเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
       แต่ละรายวิชาในระดับ 3 ขึ้นไป  ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 6   
        ปีการศึกษา 2562 - 2564  
 
 

 
 
 
 

 จากแผนภูมิที่ 9  เปรียบเทียบร้อยละของนักเรียนที่มีเกรดเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแต่ละ
รายวิชา ในระดับ 3 ขึ้นไป ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 6 ปีการศึกษา 2562 - 2564 พบว่า รายวิชา       
ที่มีคะแนนเฉลี่ยสูงขึ้น ได้แก่ ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ประวัติศาสตร์ สุขศึกษาและพลศึกษา 
และภาษาอังกฤษ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาษาไท
ย

คณิตศา
สตร์

วิทยาศา
สตร์ฯ

สังคม
ศึกษาฯ

ประวัติศ
าสตร์

สุข
ศึกษาฯ

ศิลปะ
การงาน
อาชีพ

ภาษาอัง
กฤษ

ปีการศึกษา 2562 95.24 89.21 89.76 97.43 93.49 99.83 99.76 99.25 93.25

ปีการศึกษา 2563 94.68 88.22 90.34 97.29 96 99.97 99.44 99.79 92.95

ปีการศึกษา 2564 96.51 92.53 93.82 95.81 99.13 100 99.16 99.65 96.75

82
84
86
88
90
92
94
96
98

100
102

ข้อมูลเปรียบเทียบร้อยละของนักเรียนที่มีเกรดเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
แต่ละรายวิชาในระดับ 3 ขึ้นไป

ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 6  ปีการศึกษา 2562 - 2564
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  รายงานผลการปฏิบัติงานและผลการประเมินตนเอง (Self  Assessment  Report: SAR) 
ปีการศึกษา 2564    โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1   

 

 ผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียน 
 

ร้อยละของนักเรียนที่มีผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ในระดับ ดี ขึ้นไป 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 6 ปีการศึกษา 2564  (ข้อมูล ณ 31 มีนาคม 2565) ปรากฏผลดังนี้ 
 
ตารางท่ี 6  ร้อยละของนักเรียนที่มีผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ในระดับ ดี ขึ้นไป 

     ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 6 ปีการศึกษา 2564 

ชั้น
ประถมศึกษา 

ปีที ่

จ านวน
นักเรียน 
ทั้งหมด
(คน) 

ผลการประเมินจ านวนนักเรียนที่ได้ระดับคุณภาพดีขึ้นไป (ร้อยละ)  
เฉลี่ย 

1. รักชาติ 
ศาสน์ 
กษัตริย์ 

2. 
ซ่ือสัตย์
สุจริต 

3. มีวินัย 4. ใฝ่
เรียนรู ้

5. อยู่
อย่าง

พอเพียง 

6. มุ่งมั่น
ในการ
ท างาน 

7. รัก
ความเป็น

ไทย 

8. มีจิต
สาธารณะ 

9.ความ
เป็นเลิศ

ทาง
วิชาการ 

สายชั้น ป.1 471 100 100 100 100 100 100 100 100 99.14 99.9 

สายชั้น ป.2 440 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

สายชั้น ป.3 486 100 100 99.38 99.79 100 98.77 100 100 99.80 99.75 

สายชั้น ป.4 510 100 100 100 100 100 100 100 100 80.39 97.82 

สายชั้น ป.5 482 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

สายชั้น ป.6 474 100 100 100 96.8 100 96.8 100 100 83.74 97.48 

ร้อยละ 100 100 99.90 99.43 100 99.26 100 100 93.85 99.16 

เฉลี่ย 99.16 
* หมายเหตุ  รายละเอียดปรากฏดังในภาคผนวกหนา้ที่ 85-90 
 

จากตารางที่ 6 ผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ในระดับ ดี ขึ้นไปของนักเรียน 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 6 ปีการศึกษา 2564  เฉลี่ยร้อยละ 99.16 
 
ตารางท่ี 7  เปรียบเทียบร้อยละของนักเรียนที่มีผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ในระดับ ดี 

    ขึ้นไป  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 6 ระหว่างปีการศึกษา 2562 - 2564 

ปี
การศึกษา 

จ านวน
นักเรียน 
ทั้งหมด
(คน) 

ผลการประเมินจ านวนนักเรียนที่ได้ระดับคุณภาพดีขึ้นไป (ร้อยละ) เฉลี่ย 
1. รักชาติ 

ศาสน์ 
กษัตริย์ 

2. ซื่อสัตย์
สุจริต 

3. มีวินัย 4. ใฝ่
เรียนรู ้

5. อยู่
อย่าง

พอเพียง 

6. มุ่งม่ัน
ในการ
ท างาน 

7. รัก
ความเป็น

ไทย 

8. มีจิต
สาธารณะ 

9.ความ
เป็นเลิศ

ทาง
วิชาการ 

2562 2,919 93.61 93.25 92.97 89.17 91.88 92.16 94.76 91.15 80.18 91.01 

2563 2,878 99.61 99.15 99.68 99.06 99.90 98.68 99.90 99.83 96.67 99.16 

2564 2,863 100 100 99.90 99.43 100 99.26 100 100 93.85 99.16 

เฉลี่ยร้อยละ 97.74 97.47 97.52 95.89 97.26 96.70 98.22 96.99 90.23 96.44 
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  รายงานผลการปฏิบัติงานและผลการประเมินตนเอง (Self  Assessment  Report: SAR) 
ปีการศึกษา 2564    โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1   

จากตารางที่ 7 เปรียบเทียบร้อยละของนักเรียนที่มีผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์                 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 6   ในระดับ ดี ขึ้นไป จ าแนกเป็นรายละเอียดแต่ละข้อ ระหว่างปีการศึกษา 
2562 – 2564 เฉลี่ยภาพรวม 3 ปีการศึกษา เฉลี่ยร้อยละ 96.44 

 
แผนภูมิที่ 10 ข้อมูลเปรียบเทียบร้อยละของนักเรียนที่มีผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

       ในระดับ ดี ขึ้นไป จ าแนกเป็นรายละเอียดแต่ละข้อ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 6  
       ระหว่าง  ปีการศึกษา 2562 - 2564 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
จากแผนภูมิที่ 10 เปรียบเทียบร้อยละของนักเรียนที่มีผลการประเมินคุณลักษณะอันพึง

ประสงค์ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 6   ในระดับ ดี ขึ้นไป จ าแนกเป็นรายละเอียดแต่ละข้อระหว่าง        
ปีการศึกษา 2562 – 2564 เฉลี่ยภาพรวม 3 ปีการศึกษา เฉลี่ยร้อยละ 96.44 

 
 
 
 
 
 
 
 

1. รัก
ชาติ 

2. 
ซื่อสัตย์

3. มี
วินัย

4. ใฝ่
เรียนรู้

5. อยู่
อย่าง

พอเพียง

6. 
มุ่งม่ันใน

การ
ท างาน

7. รัก
ความ

เป็นไทย

8. มีจิต
สาธาร
ณะ

9.ความ
เป็นเลิศ

ทาง
วิชาการ

ปีการศึกษา 2562 93.61 93.25 92.97 89.17 91.88 92.16 94.76 91.15 80.18

ปีการศึกษา 2563 99.61 99.15 99.68 99.06 99.9 98.68 99.9 99.83 96.67

ปีการศึกษา 2564 100 100 99.9 99.43 100 99.26 100 100 93.85

0
20
40
60
80

100
120

ข้อมูลเปรียบเทียบร้อยละของนักเรียนที่มีผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์
ในระดับ ดี ขึ้นไป จ าแนกเป็นรายละเอียดแต่ละข้อ

ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 – 6 ปีการศึกษา 2562 - 2564
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  รายงานผลการปฏิบัติงานและผลการประเมินตนเอง (Self  Assessment  Report: SAR) 
ปีการศึกษา 2564    โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1   

แผนภูมิที่ 11 ข้อมูลเปรียบเทียบร้อยละของนักเรียนที่มีผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
       ในระดับ ดี ขึ้นไป จ าแนกเป็นรายสายชั้น ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 6  
       ระหว่าง ปีการศึกษา 2562 - 2564 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

จากแผนภูมิที่  11  เปรียบเทียบร้อยละของนักเรียนที่มีผลการประเมินคุณลักษณะ                     
อันพึงประสงค์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 6 ในระดับ ดี ขึ้นไป ระหว่างปีการศึกษา 2562 – 2564 
จ าแนกเป็นรายสายชั้น เฉลี่ยภาพรวม 3 ปีการศึกษา เฉลี่ยร้อยละ 91.14, 97.24, 97.22, 97.08, 98.24 
และ 97.72 ตามล าดับ 
 

 ผลการอ่าน คิดวิเคราะห์ เขียนของนักเรียน 
ร้อยละของนักเรียนที่มีผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน ในระดับ ดี ขึ้นไป 

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 –6 ปีการศึกษา 2564  (ข้อมูล ณ 31 มีนาคม 2565) ปรากฏผลดังนี้ 
 
ตารางท่ี 8 ร้อยละของนักเรียนที่มีผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน ในระดับ ดี ขึ้นไป 
              ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 –6 ปีการศึกษา 2564 

ชั้นประถมศึกษา
ปีท่ี 

จ านวน
นักเรียน 

ทั้งหมด(คน) 

ผลการประเมินจ านวนนักเรียนที่ได้ระดับคุณภาพ(คน) ระดับคุณภาพ
ดีข้ึนไป 
(ร้อยละ) ดีเยี่ยม (3) ดี (2) 

พอใช้/ผ่านเกณฑ์
ขั้นต่ า (1) 

ปรับปรุง(0) 

(คน) 
 

(ร้อยละ) 
 

(คน) 
 

(ร้อยละ) 
 

(คน) 
 

(ร้อยละ) 
 

(คน) 
 

(ร้อยละ) 
 

ประถมศึกษาปีท่ี 1 471 387 82.17 80 16.99 4 0.84 - - 99.16 

ประถมศึกษาปีท่ี 2 440 384 87.27 56 12.73 - - - - 100 

ประถมศึกษาปีท่ี 3 486 430 88.48 52 10.70 4 0.82 - - 99.18 

สาย ป.1 สาย ป.2 สาย ป.3 สาย ป.4 สาย ป.5 สาย ป.6

ปีการศึกษา 2562 75.74 92.04 93.26 94.08 94.72 96.25

ปีการศึกษา 2563 97.78 99.67 98.65 99.34 100 99.43

ปีการศึกษา 2564 99.9 100 99.75 97.82 100 97.48

ค่าเฉลี่ย 91.14 97.24 97.22 97.08 98.24 97.72
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ข้อมูลเปรียบเทียบร้อยละของนักเรียนที่มีผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์
ในระดับ ดี ขึ้นไป จ าแนกเป็นรายสายชั้น

ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 – 6 ปีการศึกษา 2562 - 2564
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  รายงานผลการปฏิบัติงานและผลการประเมินตนเอง (Self  Assessment  Report: SAR) 
ปีการศึกษา 2564    โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1   

ตารางท่ี 8 ร้อยละของนักเรียนที่มีผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน ในระดับ ดี ขึ้นไป 

              ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 –6 ปีการศึกษา 2564 (ต่อ) 

ชั้นประถมศึกษา
ปีท่ี 

จ านวน
นักเรียน 

ทั้งหมด(คน) 

ผลการประเมินจ านวนนักเรียนที่ได้ระดับคุณภาพ(คน) ระดับคุณภาพ
ดีข้ึนไป 
(ร้อยละ) ดีเยี่ยม (3) ดี (2) 

พอใช้/ผ่านเกณฑ์
ขั้นต่ า (1) 

ปรับปรุง(0) 

(คน) 
 

(ร้อยละ) 
 

(คน) 
 

(ร้อยละ) 
 

(คน) 
 

(ร้อยละ) 
 

(คน) 
 

(ร้อยละ) 
 

ประถมศึกษาปีท่ี 4 510 404 79.22 106 20.78 - - - - 100 

ประถมศึกษาปีท่ี 5 482 362 75.10 120 24.90 - - - - 100 

ประถมศึกษาปีท่ี 6 474 422 89.03 46 9.70 5 1.05 1 0.22 98.73 

รวม/ร้อยละ 2,863 2,389 83.44 460 16.07 13 0.45 1 0.03 99.52 
 จากตารางที่ 8 ผลการประเมินการอ่าน  คิดวิเคราะห์และเขียนของนักเรียนตามหลักสูตร
สถานศึกษา โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ปีการศึกษา 2564 พบว่า นักเรียนที่ได้ระดับคุณภาพดีขึ้นไป 
เฉลี่ยร้อยละ  99.52 
 
 
ตารางท่ี 9 เปรียบเทียบผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียนของนักเรียนตามหลักสูตร 

    สถานศึกษาของนักเรียนโรงเรียนอนุบาลขอนแก่น  ระหว่างปีการศึกษา 2562 - 2564  
   จ าแนกตามระดับคุณภาพ 

 

ปีการศึกษา 
จ านวน
นักเรียน
(คน) 

ผลการประเมินร้อยละนักเรียนที่ได้ระดับคุณภาพ ระดับคุณภาพดี
ขึ้นไป 

(ร้อยละ) 
ดีเยี่ยม 

(3) 
ดี (2) พอใช้/ผ่าน

เกณฑ์ขั้นต่ า (1) 
ปรับปรุง 

(0) 

 2562 2,919 84.61 12.44 2.95 - 97.05 

2563 2,878 80.68 16.26 2.99 0.07 96.94 
2564 2,863 83.44 16.07 0.45 0.03 99.52 

เฉลี่ยร้อยละ - 82.91 14.92 2.13 0.05 97.84 
 

จากตารางที่ 9 เปรียบเทียบผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียนของนักเรียนตาม
หลักสูตรสถานศึกษาของนักเรียนโรงเรียนอนุบาลขอนแก่น  ระหว่างปีการศึกษา 2562 - 2564 จ าแนก
ตามระดับคุณภาพ 3 ปีการศึกษาเฉลี่ยร้อยละ 97.84 
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  รายงานผลการปฏิบัติงานและผลการประเมินตนเอง (Self  Assessment  Report: SAR) 
ปีการศึกษา 2564    โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1   

 
แผนภูมิที่ 12 ข้อมูลเปรียบเทียบผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียนของนักเรียน 
           จ าแนกตามระดับคุณภาพ  ระหว่างปีการศึกษา 2562 - 2564  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

จากแผนภูมิที่ 12 เปรียบเทียบผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียนของนักเรียนตาม
หลักสูตรสถานศึกษาของนักเรียนโรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ปีการศึกษา 2562 - 2564 จ าแนกตาม
ระดับคุณภาพดีข้ึนไป 97.05, 96.94 และ 99.52 ตามล าดับ 
 
 

 ผลการประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
ร้อยละของนักเรียนที่มีผลการประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 –6  

ปีการศึกษา 2564  (ข้อมูล ณ 31 มีนาคม 2565) ปรากฏผลดังนี้ 
 
ตารางท่ี 10 ร้อยละของนักเรียนที่มีผลการประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 –6  

     ปีการศึกษา 2564   
 

ระดับสายชั้น จ านวนนักเรียน
(คน) 

ผลการประเมินจ านวนนักเรียน(คน) ร้อยละ 

ผ่าน ไม่ผ่าน 
สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 471 471 - 100 

สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 440 440 - 100 
สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 486 486 - 100 

สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 510 510 - 100 

ดีเยี่ยม ดี
พอใช/้ผ่าน
เกณฑ์ขั้นต่ า

ปรับปรุง
ระดับคุณภาพดี

ขึ้นไป

ปีการศึกษา 2562 84.61 12.44 2.95 97.05

ปีการศึกษา 2563 80.68 16.26 2.99 0.07 96.94

ปีการศึกษา 2564 83.44 16.07 0.45 0.03 99.52
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ข้อมูลเปรียบเทียบผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียนของนักเรียน
จ าแนกตามระดับคุณภาพ  ระหว่างปีการศึกษา 2562 - 2564
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  รายงานผลการปฏิบัติงานและผลการประเมินตนเอง (Self  Assessment  Report: SAR) 
ปีการศึกษา 2564    โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1   

ตารางท่ี 10 ร้อยละของนักเรียนที่มีผลการประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 –6  
     ปีการศึกษา 2564 (ต่อ)  

 

ระดับสายชั้น จ านวนนักเรียน
(คน) 

ผลการประเมินจ านวนนักเรียน(คน) ร้อยละ 

ผ่าน ไม่ผ่าน 

สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 482 482 - 100 
สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 474 474 - 100 

รวม 2,863 2,863 - 100 
จากตารางที่ 10 ผลการประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ของนักเรียนที่มีผลการประเมินกิจกรรม

พัฒนาผู้เรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 –6  ปีการศึกษา 2564 นักเรียนที่ผ่าน คิดเป็นร้อยละ 100 
 
 

 ผลการประเมินสมรรถนะส าคัญ  
ร้อยละของนักเรียนที่มีผลการประเมินประเมินสมรรถนะส าคัญ ในระดับ ดี ขึ้นไป  

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 –6  ปีการศึกษา 2564  (ข้อมูล ณ 31 มีนาคม 2565) ปรากฏผลดังนี้ 
 
ตารางท่ี 11 ร้อยละของนักเรียนที่มีผลการประเมินประเมินสมรรถนะส าคัญ ในระดับ ดี ขึ้นไป  
               ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 –6  ปีการศึกษา 2564   

ชั้น
ประถมศึกษา 

ปีที ่

จ านวน
นักเรียน 
ทั้งหมด
(คน) 

ผลการประเมินจ านวนนักเรียนทีไ่ด้ระดับคุณภาพดีขึ้นไป  (ร้อยละ)  
เฉลี่ย ความสามารถ

ในการสื่อสาร 
ความสามารถ
ในการคิด 

ความสามารถ
ในการ
แก้ปัญหา 

ความสามารถ
ในการใช้
ทักษะชวีิต 

ความสามารถ
ในการใช้
เทคโนโลยี 

สายชั้น ป.1 471 99.58 99.58 99.79 100 100 99.79 

สายชั้น ป.2 440 100 96.59 98.87 100 100 99.09 
สายชั้น ป.3 486 99.38 98.97 99.38 100 97.74 99.09 

สายชั้น ป.4 510 100 98.43 99.42 100 100 99.57 

สายชั้น ป.5 482 100 98.55 98.13 100 100 99.34 
สายชั้น ป.6 474 98.73 98.74 98.74 100 100 99.24 

ร้อยละ 99.62 98.48 99.06 100 99.62 - 

เฉลี่ย 99.35 
 * หมายเหตุ  รายละเอียดปรากฏดังในภาคผนวกหนา้ที่ 87- 90 
  

 จากตารางที่ 11  โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ปีการศึกษา 2564 ผลการประเมินสมรรถนะส าคัญ
ของผู้เรียนพบว่า นักเรียนที่ได้ระดับคุณภาพดีขึ้นไป เฉลี่ยร้อยละ  99.35 
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  รายงานผลการปฏิบัติงานและผลการประเมินตนเอง (Self  Assessment  Report: SAR) 
ปีการศึกษา 2564    โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1   

ตารางท่ี 12 เปรียบเทียบผลการประเมินการประเมินสมรรถนะส าคัญของผู้เรียน   ระหว่างปีการศึกษา  
                2562 - 2564 จ าแนกค่าเฉลี่ยร้อยละของจ านวนนักเรียนที่ได้ระดับคุณภาพดีขึ้นไป 
 

ปีการศึกษา 

จ านวน
นักเรียน 
ทั้งหมด
(คน) 

ผลการประเมินจ านวนนักเรียนทีไ่ด้ระดับคุณภาพดีขึ้นไป  (ร้อยละ)  
เฉลี่ย ความสามารถ

ในการสื่อสาร 
ความสามารถ
ในการคิด 

ความสามารถ
ในการ
แก้ปัญหา 

ความสามารถ
ในการใช้
ทักษะชวีิต 

ความสามารถ
ในการใช้
เทคโนโลยี 

2562 2,919 92.36 87.57 90.14 94.09 92.92 91.42 
2563 2,878 98.64 98.13 97.91 97.98 99.35 98.40 

2564 2,863 99.62 98.48 99.06 100 99.62 99.35 

รวม/เฉลี่ย - 96.87 94.73 95.70 97.36 97.30 96.39 
จากตารางที่ 12 ผลการประเมินสมรรถนะส าคัญของผู้เรียน ระหว่างปีการศึกษา 2562 -2564 

พบว่า นักเรียนที่ได้ระดับคุณภาพดีขึ้นไป สูงขึ้นทุกปีการศึกษา เฉลี่ยภาพรวม 3 ปี ร้อยละ  96.39 
 
 
แผนภูมิที่ 13 ข้อมูลเปรียบเทียบร้อยละของนักเรียนที่มีผลการประเมินสมรรถนะส าคัญของผู้เรียน 

      ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 6 ในระดับ ดี ขึ้นไป จ าแนกเป็นรายข้อ 

      ระหว่างปีการศึกษา 2562 - 2564 

- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

จากแผนภูมทิี่ 13 ผลการประเมินสมรรถนะส าคัญของผู้เรียน ระหว่างปีการศึกษา 2562 -2564 
พบว่า นักเรียนที่ได้ระดับคุณภาพดีขึ้นไป เฉลี่ยร้อยละ  91.42, 98.40 และ 99.35 ตามล าดับ 

 

การสื่อสาร การคิด การแก้ปัญหา
การใช้ทักษะ

ชีวิต
การใช้

เทคโนโลยี
ค่าเฉลี่ย

ปีการศึกษา 2562 92.36 87.57 90.14 94.09 92.92 91.42

ปีการศึกษา 2563 98.64 98.13 97.91 97.98 99.35 98.4

ปีการศึกษา 2564 99.62 98.48 99.06 100 99.62 99.35
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ข้อมูลเปรียบเทียบร้อยละของนักเรียนที่มีผลการประเมินสมรรถนะส าคัญของผู้เรียน
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 – 6 ในระดับ ดี ขึ้นไป จ าแนกเป็นรายข้อ

ระหว่างปีการศึกษา 2562 - 2564



24 
 

  รายงานผลการปฏิบัติงานและผลการประเมินตนเอง (Self  Assessment  Report: SAR) 
ปีการศึกษา 2564    โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1   

 ข้อมูลผลการทดสอบความสามารถด้านการอ่าน การเขียนภาษาไทย  
   การเปรียบเทียบผลการสอบการอ่านออกเสียง  อ่านรู้เรื่อง  การเขียนค าและการเขียนเรื่องตาม
แบบประเมินและเกณฑ์การประเมินของส านักทดสอบทางการศึกษา  สพฐ.  ระหว่างปีการศึกษา 2562 
ถึง 2564 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 3  ปรากฏผลดังนี้ 
 
ตารางท่ี 13 เปรียบเทียบผลการสอบการอ่านออกเสียงตามแบบประเมินและเกณฑ์การประเมิน 

     ของส านักทดสอบทางการศึกษา สพฐ. ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 3  ระหว่างปีการศึกษา  
     2562 ถึง 2564  

ปี
การศึกษา 

 
สายชั้น 

นักเรียนปกติจ าแนกตามผลประเมิน 
การอ่านออกเสียง 

ระดับคุณภาพดีขึ้นไป 
(ร้อยละ) 

ดีมาก  
(ร้อยละ) 

ดี  (ร้อย
ละ) 

พอใช้  
(ร้อยละ) 

ปรับปรุง   
(ร้อยละ) 

2562 สายชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1  89.97 7.29 2.43 0.32 97.26 

สายชั้นประถมศึกษาปีท่ี 2 92.38 4.85 1.48 1.29 97.23 
สายชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 85.56 11.38 1.86 1.2 96.94 

ค่าเฉลี่ยร้อยละ 89.30 7.84 1.92 0.94 97.14 
2563 สายชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1  95.77 3.52 0.47 0.23 99.29 

สายชั้นประถมศึกษาปีท่ี 2 89.83 5.72 1.91 2.54 95.55 
สายชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 87.06 7.65 2.75 2.55 94.71 

ค่าเฉลี่ยร้อยละ 90.89 5.63 1.71 1.77 96.52 

2564 สายชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1  96.34 3.66 0 0 100 
สายชั้นประถมศึกษาปีท่ี 2 96.34 2.52 0 1.14 98.86 

สายชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 92.95 5.19 1.66 0.21 98.14 
ค่าเฉลี่ยร้อยละ 95.21 3.79 0.55 0.45 99.00 

 
จากตารางที่ 13 เปรียบเทียบผลการสอบการอ่านออกเสียงตามแบบประเมินและเกณฑ์การ

ประเมินของส านักทดสอบทางการศึกษา  สพฐ. ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 3  ปีการศึกษา 2562 ถึง 2564 
ร้อยละ 97.14  96.52 และ 99.00 ตามล าดับ 
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  รายงานผลการปฏิบัติงานและผลการประเมินตนเอง (Self  Assessment  Report: SAR) 
ปีการศึกษา 2564    โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1   

แผนภูมิที่ 14 สรุปการเปรียบเทียบผลการสอบตามแบบประเมินและเกณฑ์การประเมินด้านการอ่าน 

       ออกเสียง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3  ระหว่างปีการศึกษา 2562 - 2564 

 
 

จากแผนภูมิที่ 14 เปรียบเทียบผลการสอบตามแบบประเมินและเกณฑ์การประเมินของส านัก
ทดสอบทางการศึกษา  สพฐ. ด้านการอ่านออกเสียง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3  ระหว่างปีการศึกษา 
2562 – 2564 ระดับคุณภาพดีข้ึนไป 97.14, 96.52 และ 99.00 ตามล าดับ 
 
 
ตารางท่ี 14 เปรียบเทียบผลการสอบการอ่านรู้เรื่องตามแบบประเมินและเกณฑ์การประเมิน 

     ของส านักทดสอบทางการศึกษา สพฐ. ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 3  ระหว่างปีการศึกษา  
     2562 ถึง 2564  

ปี
การศึกษา 

สายชั้น นักเรียนปกติจ าแนกตามผลประเมิน การอ่านรู้เรื่อง ระดับคุณภาพ 
ดีขึ้นไป 
(ร้อยละ) ดีมาก  (ร้อยละ) 

ดี   
(ร้อยละ) 

พอใช้  
(ร้อยละ) 

ปรับปรุง   
(ร้อยละ) 

2562 สายชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1  85.96 11.09 2 0.95 97.05 
สายชั้นประถมศึกษาปีท่ี 2 42.73 44.31 10.39 2.57 87.04 

สายชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 29.32 53.06 16.08 1.53 82.38 
ค่าเฉลี่ยร้อยละ 52.67 36.15 9.49 1.68 88.82 

2563 สายชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1  ปีการศึกษา 2563 ไม่ได้มขี้อสอบประเมินด้านการอ่านรู้เรื่อง  
สายชั้นประถมศึกษาปีท่ี 2 41.95 42.80 11.23 4.03 84.75 

สายชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 58.24 33.92 5.29 2.55 92.16 
ค่าเฉลี่ยร้อยละ 50.10 38.36 8.26 3.29 88.46 

ดีมาก ดี พอใช้ ปรับปรุง
ระดับคุณภาพดี

ขึ้นไป

ปีการศึกษา 2562 89.3 7.84 1.92 0.94 97.14

ปีการศึกษา 2563 90.89 5.63 1.71 1.77 96.52

ปีการศึกษา 2564 95.21 3.79 0.55 0.45 99
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สรุปการเปรียบเทียบผลการสอบตามแบบประเมินและเกณฑ์การประเมิน
ด้านการอ่านออกเสียง ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1-3

ระหว่างปีการศึกษา 2562 - 2564
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  รายงานผลการปฏิบัติงานและผลการประเมินตนเอง (Self  Assessment  Report: SAR) 
ปีการศึกษา 2564    โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1   

 
ตารางท่ี 14 เปรียบเทียบผลการสอบการอ่านรู้เรื่องตามแบบประเมินและเกณฑ์การประเมิน 

     ของส านักทดสอบทางการศึกษา สพฐ. ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 3  ระหว่างปีการศึกษา  
     2562 ถึง 2564 (ต่อ) 

ปี
การศึกษา 

สายชั้น นักเรียนปกติจ าแนกตามผลประเมิน การอ่านรู้เรื่อง ระดับคุณภาพ 
ดีขึ้นไป 
(ร้อยละ) ดีมาก  (ร้อยละ) 

ดี   
(ร้อยละ) 

พอใช้  
(ร้อยละ) 

ปรับปรุง   
(ร้อยละ) 

2564 สายชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1  ปีการศึกษา 2564 ไม่ได้มขี้อสอบประเมินด้านการอ่านรู้เรื่อง  
สายชั้นประถมศึกษาปีท่ี 2 91.30 7.78 0.23 0.67 99.08 

สายชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 63.69 28.01 6.64 1.67 91.70 
ค่าเฉลี่ยร้อยละ 77.50 17.90 3.44 1.17 95.40 

จากตารางที่ 14 เปรียบเทียบผลการสอบการอ่านรู้เรื่องตามแบบประเมินและเกณฑ์การ
ประเมินของส านักทดสอบทางการศึกษา  สพฐ.   ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 3  ปีการศึกษา 2562 ถึง 
2564 ร้อยละ 88.82,  88.46  และ 95.40 ตามล าดับ 

 
แผนภูมิที่ 15  เปรียบเทียบผลการสอบตามแบบประเมินและเกณฑ์การประเมินด้านการอ่านรู้เรื่อง  
                  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3  ระหว่างปีการศึกษา 2562 - 2564 

 
จากแผนภูมิที่ 15 เปรียบเทียบผลการสอบตามแบบประเมินและเกณฑ์การประเมินของส านัก

ทดสอบทางการศึกษา  สพฐ. ด้านการอ่านรู้เรื่อง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3  ระหว่างปีการศึกษา 2562 – 
2564 ระดับคุณภาพดีขึ้นไป 88.82, 88.46 และ 95.40 ตามล าดับ 

 

ดีมาก ดี พอใช้ ปรับปรุง
ระดับคุณภาพดี

ขึ้นไป

ปีการศึกษา 2562 52.67 36.15 9.49 1.68 88.82

ปีการศึกษา 2563 50.1 38.36 8.26 3.29 88.46

ปีการศึกษา 2564 77.5 17.9 3.44 1.17 95.4
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เปรียบเทียบผลการสอบตามแบบประเมินและเกณฑ์การประเมิน
ด้านการอ่านรู้เรื่อง ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1-3

ระหว่างปีการศึกษา 2562 - 2564
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  รายงานผลการปฏิบัติงานและผลการประเมินตนเอง (Self  Assessment  Report: SAR) 
ปีการศึกษา 2564    โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1   

ตารางท่ี 15 เปรียบเทียบผลการสอบการเขียนค าตามแบบประเมินและเกณฑ์การประเมิน 
     ของส านักทดสอบทางการศึกษา สพฐ. ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 3  ระหว่างปีการศึกษา  
     2562 ถึง 2564 

ปีการศึกษา สายชั้น นักเรียนปกติจ าแนกตามผลประเมินการเขียนค า ระดับคุณภาพ
ดีขึ้นไป 
(ร้อยละ) 

ดีมาก  
(ร้อยละ) 

ดี   
(ร้อยละ) 

พอใช้  
(ร้อยละ) 

ปรับปรุง    
(ร้อยละ) 

2562 สายชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1  70.61 23.04 4.65 1.69 93.65 
สายชั้นประถมศึกษาปีท่ี 2 65.18 22.06 9.4 3.36 87.24 
สายชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 62.8 23.74 8.64 4.81 86.54 

ค่าเฉลี่ยร้อยละ 66.20 22.95 7.56 3.29 89.14 
2563 สายชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1  95.77 2.81 1.17 0.23 98.58 

สายชั้นประถมศึกษาปีท่ี 2 54.66 27.12 10.59 7.63 81.78 
สายชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 44.71 29.80 16.08 9.41 74.51 

ค่าเฉลี่ยร้อยละ 65.05 19.91 9.28 5.76 84.96 
2564 สายชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1  96.78 3.02 0.22 0 99.80 

สายชั้นประถมศึกษาปีท่ี 2 89.02 8.24 1.37 1.37 97.26 
สายชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 86.31 8.51 3.11 2.07 94.82 

ค่าเฉลี่ยร้อยละ 90.70 6.59 1.57 1.15 97.29 

จากตารางที่ 15 เปรียบเทียบผลการสอบการเขียนค าตามแบบประเมินและเกณฑ์การประเมิน
ของส านักทดสอบทางการศึกษา สพฐ. ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 3  ระหว่างปีการศึกษา 2562 ถึง 2564 
ร้อยละ 89.14,  84.96  และ 97.29 ตามล าดับ 
 
แผนภูมิที่ 16 เปรียบเทียบผลการสอบตามแบบประเมินและเกณฑ์การประเมินด้านการเขียนค า   
                  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3  ระหว่างปีการศึกษา 2562 - 2564 

 

ดีมาก ดี พอใช้ ปรับปรุง
ระดับคุณภาพ

ดีขึ้นไป

ปีการศึกษา 2562 66.2 22.95 7.56 3.29 89.14

ปีการศึกษา 2563 65.05 19.91 9.28 5.76 84.96

ปีการศึกษา 2564 90.7 6.59 1.57 1.15 97.29
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ด้านการเขียนค า  ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1-3  ระหว่างปีการศึกษา 2562 - 2564
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  รายงานผลการปฏิบัติงานและผลการประเมินตนเอง (Self  Assessment  Report: SAR) 
ปีการศึกษา 2564    โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1   

 
จากแผนภูมิที่ 16 เปรียบเทียบผลการสอบการเขียนค าตามแบบประเมินและเกณฑ์การประเมิน

ของส านักทดสอบทางการศึกษา สพฐ. ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 3  ระหว่างปีการศึกษา 2562 ถึง 2564 
ร้อยละ 89.14,  84.96  และ 97.29 ตามล าดับ 
 
ตารางท่ี 16 เปรียบเทียบผลการสอบการเขียนประโยค/เรื่องตามแบบประเมินและเกณฑ์การประเมิน 

     ของส านักทดสอบทางการศึกษา สพฐ. ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 3  ระหว่างปีการศึกษา  
     2562 ถึง 2564 

ปี
การศึกษา 

สายชั้น นักเรียนปกติจ าแนกตามผลประเมินการเขียนประโยค/เร่ือง ระดับคุณภาพ
ดีขึ้นไป 
(ร้อยละ) 

ดีมาก  
 (ร้อยละ) 

ดี  
 (ร้อยละ) 

พอใช้  (ร้อย
ละ) 

ปรับปรุง    
(ร้อยละ) 

2562 สายชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1  93.02 5.92 1.06 0 98.94 
สายชั้นประถมศึกษาปีท่ี 2 65.97 25.72 6.53 1.78 91.69 

สายชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 60.72 29.54 8.32 1.42 90.26 
ค่าเฉลี่ยร้อยละ 73.24 20.39 5.30 1.07 93.63 

2563 สายชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1  ปีการศึกษา 2563 ไม่ได้มีข้อสอบประเมินด้านการเขียนเร่ือง  
สายชั้นประถมศึกษาปีท่ี 2 64.19 19.70 13.35 2.75 83.89 

สายชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 65.10 26.86 6.27 1.76 91.96 
ค่าเฉลี่ยร้อยละ 64.65 23.28 9.81 2.26 87.93 

2564 สายชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1  ปีการศึกษา 2564 ไม่ได้มีข้อสอบประเมินด้านการเขียนเร่ือง  

สายชั้นประถมศึกษาปีท่ี 2 88.10 10.76 0.46 0.67 98.86 
สายชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 86.31 13.07 0.62 0 99.38 

ค่าเฉลี่ยร้อยละ 87.21 11.92 0.54 0.34 99.13 

 
จากตารางที่ 16 เปรียบเทียบผลการสอบการเขียนประโยค/เรื่องตามแบบประเมินและเกณฑ์

การประเมินของส านักทดสอบทางการศึกษา สพฐ. ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 3  ระหว่างปีการศึกษา 
2562 ถึง 2564 ร้อยละ 93.63,  87.93  และ 99.13 ตามล าดับ 
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  รายงานผลการปฏิบัติงานและผลการประเมินตนเอง (Self  Assessment  Report: SAR) 
ปีการศึกษา 2564    โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1   

แผนภูมิที่ 17 เปรียบเทียบผลการสอบตามแบบประเมินและเกณฑ์การประเมินด้านการเขียนประโยค 
      /เรื่อง  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3  ระหว่างปีการศึกษา 2562 - 2564 

 

 
 

จากแผนภูมิที่ 17 เปรียบเทียบผลการสอบตามแบบประเมินและเกณฑ์การประเมินของส านัก
ทดสอบทางการศึกษา  สพฐ.  ด้านการเขียนประโยค/เรื่อง  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3  ระหว่างปี
การศึกษา 2562 – 2564 ระดับคุณภาพดีขึ้นไป 93.63, 87.93 และ 99.13 ตามล าดับ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ดีมาก ดี พอใช้ ปรับปรุง
ระดับคุณภาพดีขึ้น

ไป

ปีการศึกษา 2562 73.24 20.39 5.3 1.07 93.63

ปีการศึกษา 2563 64.65 23.28 9.81 2.26 87.93

ปีการศึกษา 2564 87.21 11.92 0.54 0.34 99.13
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เปรียบเทียบผลการสอบตามแบบประเมินและเกณฑ์การประเมิน
ด้านการเขียนประโยค/เร่ือง  ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1-3  ระหว่างปีการศึกษา 2562 - 2564
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  รายงานผลการปฏิบัติงานและผลการประเมินตนเอง (Self  Assessment  Report: SAR) 
ปีการศึกษา 2564    โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1   

 
 ผลการทดสอบระดับชาติของผู้เรียนด้านการอ่านของผู้เรียน  
(Reading Test: RT) ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1  
ระหว่างปีการศึกษา 2562 – 2564 
 

ตารางท่ี 17 ผลการทดสอบระดับชาติของผู้เรียนด้านการอ่านของผู้เรียน(Reading Test: RT)  
                ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ระหว่างปีการศึกษา 2562 – 2564 

ด้าน ระดับโรงเรียน ระดับประเทศ ระดับ สังกัด 
ปี 

2562 
ปี 

2563 
ปี 

2564 
ค่าเฉลี่ย 

3 ปี 
ปี 

2562 
ผลต่าง ปี 

2563 
ผลต่าง ปี 

2564 
ผลต่าง ปี 

2562 
ผลต่าง ปี 

2563 
ผลต่าง ปี 

2564 
ผลต่าง 

การอ่าน
ออกเสียง 

79.77 83.43 88.36 83.85 68.50 +11.27 74.14 +9.29 69.95 +18.41 67.49 +12.28 74.13 +9.30 69.04 +19.32 

การอ่าน
รู้เรื่อง 

79.81 77.75 85.90 81.15 72.81 +7.00 71.86 +5.89 72.79 +13.11 72.51 +7.30 71.86 +5.89 72.30 +13.60 

รวม 2 
สมรรถ
นะ 

79.79 80.59 87.13 82.50 70.66 +9.13 73.02 +7.59 71.38 +15.75 70.00 +9.79 73.20 +7.60 70.67 +16.46 

 ระดับโรงเรียนค่าเฉลี่ย 
3 ปีการศึกษา  

= 82.50 

ค่าเฉลี่ย
ระดับประเทศ 
3 ปีการศึกษา 

= 71.68 

ผลต่างกับ
ระดับประเทศ 
3 ปีการศึกษา 

= +10.82 

ค่าเฉลี่ยระดับสังกัด 
3 ปีการศึกษา 

= 71.24 

ผลต่างกับระดับสังกัด 
3 ปีการศึกษา 

= +11.26 

 
 
 
 

จากตารางที่ 17 ผลประเมินความสามารถด้านการอ่านออกของผู้เรียน (Reading Test : RT) 
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1   โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น   ระหว่างปีการศึกษา 2562 – 2564 ระดับ
โรงเรียนค่าเฉลี่ย 3 ปีการศึกษามีค่าเฉลี่ยร้อยละเท่ากับ 82.50 ผลต่างกับระดับประเทศ 3 ปีการศึกษา
เท่ากับ +10.82 และผลต่างกับระดับสังกัด  3 ปีการศึกษา เท่ากับ +11.26 
 
 
 
 

หมายเหตุ   ปีการศึกษา 2562 นักเรียนที่เข้าสอบทั้งหมดจ านวน 472 คน 

                 ปีการศึกษา 2563 นักเรียนที่เข้าสอบทั้งหมดจ านวน 430 คน 
    ปกีารศึกษา 2564 นักเรียนที่เข้าสอบทั้งหมดจ านวน 425 คน 

       ข้อมูลผลทดสอบระดับชาติ 
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  รายงานผลการปฏิบัติงานและผลการประเมินตนเอง (Self  Assessment  Report: SAR) 
ปีการศึกษา 2564    โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1   

แผนภูมิที่ 18 คะแนนเฉลี่ยร้อยละผลประเมินความสามารถด้านการอ่านออกของผู้เรียน 
       (Reading Test : RT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 เปรียบเทียบระหว่างระดับโรงเรียนกับ 
       ระดับประเทศและระดับสังกัด ระหว่างปีการศึกษา 2562 - 2564 

 
 

จากแผนภูมทิี่ 18 ผลประเมินความสามารถด้านการอ่านออกของผู้เรียน (Reading Test : RT) 
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1   โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น   ระหว่างปีการศึกษา 2562 - 2564 ซึ่งสีฟ้า
แทนระดับโรงเรียน สีชมพูแทนระดับประเทศและสีเขียวแทนระดับสังกัดจะเป็นว่า สีฟ้าระดับโรงเรียนมี
ค่าเฉลี่ยสูงกว่าระดับประเทศและระดับสังกัดทุกปีการศึกษา 
 
แผนภูมิที่ 19 เปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยร้อยละผลประเมินความสามารถด้านการอ่านออกของผู้เรียน  
                 (Reading Test : RT) นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ระหว่าง ปีการศึกษา 2562 - 2564 

 
จากแผนภูมทิี่ 19 ผลประเมินความสามารถด้านการอ่านออกของผู้เรียน (Reading Test : RT) 

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1   โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น   ระหว่างปีการศึกษา 2562 - 2564  
รวม 2 สมรรถนะ 79.79, 80.59 และ 87.13 ตามล าดับ 

ปีการศึกษา 2562 ปีการศึกษา 2563 ปีการศึกษา 2564 เฉลี่ย

รวมระดับโรงเรียน 79.79 80.59 87.13 82.5

รวมระดับประเทศ 70.66 73.02 71.38 71.68

รวมระดับสังกัด 70 73.2 70.67 71.24

0

50

100

คะแนนเฉลี่ยร้อยละผลประเมินความสามารถด้านการอ่านออกของผู้เรียน
(Reading Test : RT) ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1

เปรียบเทียบระหว่างระดับโรงเรียนกับระดับประเทศและระดับสังกัด 
ระหว่างปีการศึกษา 2562 - 2564

การอ่านออกเสียง การอ่านรู้เร่ือง รวม 2 สมรรถนะ

ปีการศึกษา 2562 79.77 79.81 79.79

ปีการศึกษา 2563 83.43 77.75 80.59

ปีการศึกษา 2564 88.36 81.44 87.13
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เปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยร้อยละผลประเมินความสามารถด้านการอ่านออกของผู้เรียน 
(Reading Test : RT) นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 ระหว่าง ปีการศึกษา 2562 - 2564
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  รายงานผลการปฏิบัติงานและผลการประเมินตนเอง (Self  Assessment  Report: SAR) 
ปีการศึกษา 2564    โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1   

แผนภูมิที่ 20 แนวโน้มคะแนนเฉลี่ยร้อยละผลประเมินความสามารถด้านการอ่านออกของผู้เรียน  
      (Reading Test : RT) นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ระหว่าง ปีการศึกษา 2562 - 2564 

 
จากแผนภูมิที่ 20 แนวโน้มคะแนนเฉลี่ยร้อยละผลประเมินความสามารถด้านการอ่านออกของ

ผู้เรียน (Reading Test : RT) ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ระหว่าง ปีการศึกษา 2562 – 2564               
ด้านการอ่านออกเสียงและรวม 2 สมรรถนะมีแนวโน้มที่สูงขึ้น ส่วนด้านการอ่านรู้เรื่องปี 2564 สูงกว่า          
ปี 2563 

 
แผนภูมิที่ 21 เปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยร้อยละผลประเมินความสามารถด้านการอ่านออกของผู้เรียน 

      (Reading Test : RT)นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ระหว่าง ปีการศึกษา 2562 - 2564 
                จ าแนกตามระดับคุณภาพ (ด้านการอ่านออกเสียง)  

 

ปีการศึกษา 2562 ปีการศึกษา 2563 ปีการศึกษา 2564

การอ่านออกเสียง 79.77 83.43 88.36

การอ่านรู้เรื่อง 79.81 77.75 85.9

รวม 2 สมรรถนะ 79.79 80.59 87.13
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แนวโน้มคะแนนเฉลี่ยร้อยละผลประเมินความสามารถด้านการอ่านออก
ของผู้เรียน (Reading Test : RT) นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1

ระหว่าง ปีการศึกษา 2562 - 2564

ดีมาก ดี พอใช้ ปรับปรุง

ปีการศึกษา 2562 70.97 14.83 8.68 5.5

ปีการศึกษา 2563 76.92 11.65 7.22 4.19

ปีการศึกษา 2564 82.11 11.05 5.41 1.41
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เปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยร้อยละผลประเมินความสามารถด้านการอ่านออกของผู้เรียน
(Reading Test : RT)นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ระหว่าง ปีการศึกษา 2562 - 2564

จ าแนกตามระดับคุณภาพ (ด้านการอ่านออกเสียง) 
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  รายงานผลการปฏิบัติงานและผลการประเมินตนเอง (Self  Assessment  Report: SAR) 
ปีการศึกษา 2564    โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1   

จากแผนภูมทิี่ 21 การเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยร้อยละผลประเมินความสามารถด้านการอ่าน
ออกของผู้เรียน(Reading Test : RT)  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ระหว่าง ปีการศึกษา 2562 – 
2564 จ าแนกตามระดับคุณภาพ (ด้านการอ่านออกเสียง) ระดับคุณภาพดีมากสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง เฉลี่ย
ร้อยละ 70.97, 76.92 และ 82.11.ตามล าดับ 

 
แผนภูมิที่ 22 เปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยร้อยละผลประเมินความสามารถด้านการอ่านออกของผู้เรียน 

      (Reading Test : RT)นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ระหว่าง ปีการศึกษา 2562 - 2564 
                จ าแนกตามระดับคุณภาพ (ด้านการอ่านรู้เรื่อง)  

 
 

จากตารางที่ 22 เปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยร้อยละผลประเมินความสามารถด้านการอ่านออก
ของผู้เรียน(Reading Test : RT)  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ระหว่าง ปีการศึกษา 2562 – 2564  
จ าแนกตามระดับคุณภาพ(ด้านการอ่านรู้เรื่อง) ระดับคุณภาพดีมาก เฉลี่ยร้อยละ 68.43, 65.03 และ 
80.70 ตามล าดับ 
 
 
 
 
 
 
 

ดีมาก ดี พอใช้ ปรับปรุง

ปีการศึกษา 2562 68.43 22.03 8.68 0.84

ปีการศึกษา 2563 65.03 28.43 4.66 1.86

ปีการศึกษา 2564 80.7 17.64 1.41 0.23
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เปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยร้อยละผลประเมินความสามารถด้านการอ่านออกของผู้เรียน
(Reading Test : RT) นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 ระหว่าง ปีการศึกษา 2562 - 2564

จ าแนกตามระดับคุณภาพ(ด้านการอ่านรู้เร่ือง)
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  รายงานผลการปฏิบัติงานและผลการประเมินตนเอง (Self  Assessment  Report: SAR) 
ปีการศึกษา 2564    โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1   

แผนภูมิที่ 23 เปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยร้อยละผลประเมินความสามารถด้านการอ่านออกของผู้เรียน  
                (Reading Test : RT) นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ระหว่าง ปีการศึกษา 2562 - 2564 

     จ าแนกตามระดับคุณภาพ(รวม 2 สมรรถนะ) 

 
จากแผนภูมิที่ 23 เปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยร้อยละผลประเมินความสามารถด้านการอ่านออก

ของผู้เรียน(Reading Test : RT)  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ระหว่าง ปีการศึกษา 2562 – 2564 
จ าแนกตามระดับคุณภาพ(รวม 2 สมรรถนะ) ระดับคุณภาพดีมากสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องเฉลี่ยร้อยละ 
68.85, 73.42 และ 81.88 ตามล าดับ 

 
ตารางท่ี 18 ผลประเมินความสามารถด้านการอ่านออกของผู้เรียน (Reading Test : RT)  
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1  ที่ได้คะแนนเต็ม 100  คะแนน ระหว่างปีการศึกษา 2562- 2564 

 
สมรรถนะ 

ปีการศึกษา 2562 ปีการศึกษา 2563 ปีการศึกษา 2564 
จ านวนนักเรียน
ท่ีได้คะแนนเต็ม 

100  (คน) 

คิดเป็นร้อยละ 
ของจ านวน

นักเรียนท้ังหมด 

จ านวนนักเรียน
ท่ีได้คะแนนเต็ม 

100  (คน) 

คิดเป็นร้อยละ 
ของจ านวน

นักเรียนท้ังหมด 

จ านวนนักเรียน
ท่ีได้คะแนนเต็ม 

100  (คน) 

คิดเป็นร้อยละ 
ของจ านวน

นักเรียนท้ังหมด 
การอ่านออกเสียง 94 19.92 149 34.65 225 52.94 
การอ่านรู้เรื่อง 45 9.53 30 6.98 85 20.00 
รวม 2 สมรรถนะ 28 5.93 21 4.88 76 17.88 

ค่าเฉลี่ย 55.67 11.79 66.67 15.50 128.67 30.27 
 
 
 

ดีมาก ดี พอใช้ ปรับปรุง

ปีการศึกษา 2562 68.85 19.06 9.95 2.11

ปีการศึกษา 2563 73.42 18.18 6.75 1.63

ปีการศึกษา 2564 81.88 14.58 3.29 0.23
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เปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยร้อยละผลประเมินความสามารถด้านการอ่านออกของผู้เรียน
(Reading Test : RT) นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 ระหว่าง ปีการศึกษา 2562 - 2564

จ าแนกตามระดับคุณภาพ(รวม 2 สมรรถนะ)

หมายเหตุ   ปีการศึกษา 2562 นักเรียนที่เข้าสอบทั้งหมดจ านวน 472 คน 

                 ปีการศึกษา 2563 นักเรียนที่เข้าสอบทั้งหมดจ านวน 430 คน 
    ปกีารศึกษา 2564 นักเรียนที่เข้าสอบทั้งหมดจ านวน 425 คน 
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  รายงานผลการปฏิบัติงานและผลการประเมินตนเอง (Self  Assessment  Report: SAR) 
ปีการศึกษา 2564    โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1   

จากตารางที่ 18 ผลประเมินความสามารถด้านการอ่านออกของผู้เรียน (Reading Test : RT)  
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1  ที่ได้คะแนนเต็ม 100  คะแนน ระหว่างปีการศึกษา 2562- 2564 สูงขึ้น
อย่างต่อเนื่อง คิดเป็นร้อยละ 11.79, 15.50 และ 30.27 
 
 
แผนภูมิที่ 24 แนวโน้มค่าเฉลี่ยผลประเมินความสามารถด้านการอ่านออกของผู้เรียน  

      (Reading Test : RT)  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1  ที่ได้คะแนนเต็ม 100 คะแนน 
        ระหว่าง ปีการศึกษา 2562 - 2564 

 
 

จากแผนภูมทิี่ 24  ผลประเมินความสามารถด้านการอ่านออกของผู้เรียน (Reading Test : RT)  
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1  ที่ได้คะแนนเต็ม 100  คะแนน ระหว่างปีการศึกษา 2562- 2564 ด้าน
การอ่านออกเสียงมีแนวโน้มที่สูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ด้านการอ่านรู้เรื่องและรวม 2 สมรรถนะ ปีการศึกษา 
2564 สูงกว่าปีการศึกษา 2563 
 
 
 
 
 

ปีการศึกษา 2562 ปีการศึกษา 2563 ปีการศึกษา 2564

การอ่านออกเสียง 19.49 35.35 52.94

การอ่านรู้เรื่อง 9.11 6.98 20

รวม 2 สมรรถนะ 5.93 4.88 17.88

0
10
20
30
40
50
60

แนวโน้มค่าเฉลี่ยผลประเมินความสามารถด้านการอ่านออกของผู้เรียน 
(Reading Test : RT)  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1  ที่ได้คะแนนเต็ม 100 คะแนน

ระหว่าง ปีการศึกษา 2562 - 2564
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  รายงานผลการปฏิบัติงานและผลการประเมินตนเอง (Self  Assessment  Report: SAR) 
ปีการศึกษา 2564    โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1   

 ผลการทดสอบวัดความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (National Test : 
NT)  ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ระหว่างปีการศึกษา 2562 – 2564 

 
ตารางท่ี 19 ผลการทดสอบวัดความสามารถพ้ืนฐานของผู้เรียนระดับชาติ (National Test : NT)   

           ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ระหว่างปีการศึกษา 2562 – 2564 
ด้าน ระดับโรงเรียน ระดับประเทศ ระดับ สังกัด 

ปี 
2562 

ปี 
2563 

ปี 
2564 

ค่าเฉลี่ย 
3 ปี 

ปี 
2562 

ผลต่าง ปี 
2563 

ผลต่าง ปี 
2564 

ผลต่าง ปี 
2562 

ผลต่าง ปี 
2563 

ผลต่าง ปี 
2564 

ผลต่าง 

ด้านภาษา 53.39 55.06 59.71 56.05 46.46 +6.93 47.46 +7.60 56.14 +3.57 46.00 +7.39 47.76 +7.30 55.48 +4.23 

ด้าน
คณิตศาสตร์ 

55.84 47.73 51.14 51.57 44.94 +10.90 40.47 +7.26 49.44 +1.7 45.64 +10.20 41.30 +6.43 48.73 +2.41 

รวม
ความสามารถ
ท้ัง 2 ด้าน 

54.62 51.40 55.42 53.81 45.70 +8.92 43.97 +7.43 52.80 +2.62 45.82 +8.80 44.53 +6.87 52.11 +3.31 

 ระดับโรงเรยีนค่าเฉลีย่ 

3 ปีการศึกษา = 53.81 

ค่าเฉลี่ยระดับประเทศ 
3 ปีการศึกษา 

= 47.49 

ผลต่างกับระดับประเทศ 
3 ปีการศึกษา 

= +6.32 

ค่าเฉลี่ยระดับสงักัด 
3 ปีการศึกษา 

= 47.48 

ผลต่างกับระดับสงักัด 
3 ปีการศึกษา 

= +6.33 
 
 
 

จากตารางที่ 19 ผลประเมินผลการทดสอบวัดความสามารถพ้ืนฐานของผู้เรียนระดับชาติ 
(National Test : NT)  ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปี่ที่ 3 ระหว่างปีการศึกษา 2562 – 2564 ระดับ
โรงเรียนค่าเฉลี่ย 3 ปีการศึกษามีค่าเฉลี่ยร้อยละเท่ากับ 53.81 ผลต่างกับระดับประเทศ 3 ปีการศึกษา
เท่ากับ +6.32 และผลต่างกับระดับสังกัด  3 ปีการศึกษา เท่ากับ +6.33 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หมายเหตุ   ปีการศึกษา 2562 นักเรียนที่เข้าสอบทั้งหมดจ านวน 486 คน 

                 ปีการศึกษา 2563 นักเรียนที่เข้าสอบทั้งหมดจ านวน 506 คน 
    ปกีารศึกษา 2564 นักเรียนที่เข้าสอบทั้งหมดจ านวน 408 คน 
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  รายงานผลการปฏิบัติงานและผลการประเมินตนเอง (Self  Assessment  Report: SAR) 
ปีการศึกษา 2564    โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1   

แผนภูมิที่ 25 เปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยร้อยละ ผลสอบ National Test : NT ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3  
       ระดับโรงเรียนกับระดับประเทศและระดับสังกัด ปีการศึกษา 2564 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

จากแผนภูมิ ที่  25  เป รียบ เที ยบคะแนน เฉลี่ ยร้อยละ ผลสอบ  National Test : NT                     
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ระดับโรงเรียนกับระดับประเทศและระดับสังกัด ปีการศึกษา 2564 ด้านภาษา 
ด้านคณิตศาสตร์และรวมความสามารถ 2 ด้านค่าเฉลี่ยร้อยละระดับโรงเรียนสูงกว่าระดับประเทศและ
ระดับสังกัด 

 
แผนภูมิที่ 26 เปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยร้อยละ ผลสอบ National Test : NT ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3  
                  ระดับโรงเรียนระหว่างปีการศึกษา 2562 - 2564 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

ด้านภาษา ด้านคณิตศาสตร์ รวมความสามารถ 2 ด้าน

ปีการศึกษา 2562 53.39 55.84 54.62

ปีการศึกษา 2563 55.06 47.73 51.4

ปีการศึกษา 2564 59.71 51.14 55.42

ค่าเฉลี่ย 3 ปี 56.05 51.57 53.81
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เปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยร้อยละ ผลสอบ National Test : NT ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3
ระดับโรงเรียนระหว่างปีการศึกษา 2562 - 2564

ด้านภาษา ด้านคณิตศาสตร์ รวมความสามารถ 2 ด้าน

ระดับโรงเรียน 59.71 51.14 55.42

ระดับประเทศ 56.14 49.44 52.8

ระดับสังกัด 55.48 48.73 52.11

0
20
40
60
80

เปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยร้อยละ ผลสอบ National Test : NT ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3
ระดับโรงเรียนกับระดับประเทศและระดับสังกัด ปีการศึกษา 2564
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  รายงานผลการปฏิบัติงานและผลการประเมินตนเอง (Self  Assessment  Report: SAR) 
ปีการศึกษา 2564    โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1   

 

จากแผนภูมิที่ 26 ผลประเมินผลการทดสอบวัดความสามารถพ้ืนฐานของผู้เรียนระดับชาติ 
(National Test : NT)  ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปี่ที่ 3 ระหว่างปีการศึกษา 2562 – 2564 ค่าเฉลี่ย 
3 ปีการศึกษา ด้านภาษามีค่าเฉลี่ยร้อยละ 56.05 สูงที่สุด รองลงมารวมความสามารถ 2 ด้านค่าเฉลี่ย
ร้อยละ 53.81 และด้านคณิตศาสตร์ค่าเฉลี่ยร้อยละ 51.57 ตามล าดับ 

 
 

แผนภูมิที่ 27 แนวโน้มผลการทดสอบวัดความสามารถพ้ืนฐานของผู้เรียนระดับชาติ(National Test :  
                 NT) ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ระดับโรงเรียนระหว่างปีการศึกษา 2562 - 2564  

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
  จากแผนภูมิที่ 27 แนวโน้มค่าเฉลี่ยร้อยละผลการสอบวัดความสามารถพ้ืนฐานของผู้เรียน

ระดับชาติ(National Test : NT)   ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ระหว่างปีการศึกษา 2562 - 
2564  ด้านภาษามีแนวโน้มที่สูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ส่วนด้านค านวณและรวมความสามารถทั้ง 2 ด้าน              
ปีการศึกษา 2564 สูงกว่าปีการศึกษา 2563 

 
 
 
 
 
 
 

ปีการศึกษา 2562 ปีการศึกษา 2563 ปีการศึกษา 2564

ด้านภาษา 53.39 55.06 59.71

ด้านค านวณ 55.84 47.73 51.14

รวมท้ัง 2 ด้าน 54.62 51.4 55.42
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แนวโน้มผลการทดสอบวัดความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ(National Test : NT)
ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ระดับโรงเรียน  ระหว่างปีการศึกษา 2562 - 2564 
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  รายงานผลการปฏิบัติงานและผลการประเมินตนเอง (Self  Assessment  Report: SAR) 
ปีการศึกษา 2564    โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1   

ปีการศึกษา 2562 ปีการศึกษา 2563 ปีการศึกษา 2564

ระดับโรงเรียน 54.73 47.73 51.14

ระดับประเทศ 44.94 40.47 49.44

ระดับสังกัด 45.64 41.3 48.73
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แนวโน้มค่าเฉลี่ยร้อยละผลการสอบ (National Test : NT)
ความสามารถด้านคณิตศาสตร์ (Numeracy) ระหว่างปีการศึกษา 2562 - 2564

แผนภูมิที่ 28 แนวโน้มค่าเฉลี่ยร้อยละผลการสอบ (National Test : NT) ความสามารถด้านภาษา  
                  (Literacy) ระหว่างปีการศึกษา 2562 - 2564 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

จากแผนภูมิที่ 28 แนวโน้มค่าเฉลี่ยร้อยละผลการสอบ (National Test : NT) ความสามารถ
ด้านภาษา (Literacy) ระหว่างปีการศึกษา 2562 – 2564 ระดับโรงเรียนมีแนวโน้มที่สูงขึน้อย่างต่อเนื่อง
และสูงกว่าระดับประเทศและระดับสังกัดทุกปีการศึกษา 

 
แผนภูมิที่ 29 แนวโน้มค่าเฉลี่ยร้อยละผลการสอบ (National Test : NT)ความสามารถด้านคณิตศาสตร์  
                 (Numeracy) ระหว่างปีการศึกษา 2562 - 2564 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

จากแผนภูมิที่ 29 แนวโน้มค่าเฉลี่ยร้อยละผลการสอบ (National Test : NT) ความสามารถ
ด้านคณิตศาสตร์ (Numeracy) ระหว่างปีการศึกษา 2562 – 2564 ระดับโรงเรียนสูงกว่าระดับประเทศ
และระดับสังกัดทุกปีการศึกษา 

ปีการศึกษา 2562 ปีการศึกษา 2563 ปีการศึกษา 2564

ระดับโรงเรียน 53.39 55.06 59.71

ระดับประเทศ 46.46 47.46 56.14

ระดับสังกัด 46 47.76 55.48
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แนวโน้มค่าเฉลี่ยร้อยละผลการสอบ (National Test : NT)
ความสามารถด้านภาษา (Literacy) ระหว่างปีการศึกษา 2562 - 2564
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  รายงานผลการปฏิบัติงานและผลการประเมินตนเอง (Self  Assessment  Report: SAR) 
ปีการศึกษา 2564    โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1   

ปีการศึกษา 2562 ปีการศึกษา 2563 ปีการศึกษา 2564

ระดับโรงเรียน 54.62 51.4 55.42

ระดับประเทศ 45.7 43.97 52.8

ระดับสังกัด 45.82 44.53 52.11
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แนวโน้มค่าเฉลี่ยร้อยละผลการสอบ (National Test : NT)
รวมความสามารถทั้ง 2 ด้าน ระหว่างปีการศึกษา 2562 - 2564

แผนภูมิที่ 30 แนวโน้มค่าเฉลี่ยร้อยละผลการสอบ (National Test : NT) รวมความสามารถท้ัง 2 ด้าน  
                  ระหว่างปีการศึกษา 2562 - 2564 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

จากแผนภูมิ ที่  30 แนวโน้ มค่ าเฉลี่ ยร้อยละผลการสอบ (National Test : NT) รวม
ความสามารถทั้ง 2 ด้าน ระหว่างปีการศึกษา 2562 – 2564 ระดับโรงเรียนสูงกว่าระดับประเทศและ
ระดับสังกัดทุกปีการศึกษา 
 

 
ตารางท่ี 20 เปรียบเทียบคะแนนวัดความสามารถพ้ืนฐานของผู้เรียนระดับชาติ(National Test : NT)    

                  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3  นักเรียนที่ได้คะแนน 50 คะแนน ขึ้นไป  ระหว่าง ปีการศึกษา    
                   2562 – 2564   

 

จากตารางที่ 20 เปรียบเทียบคะแนนวัดความสามารถพ้ืนฐานของผู้เรียนระดับชาติ(National 
Test : NT)   ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3  ระหว่าง ปีการศึกษา 2562 – 2564 ค่าเฉลี่ย 3 ปีการศึกษาของ
จ านวนนักเรียนที่ได้คะแนน 50 คะแนน ขึ้นไป  ด้านภาษา ร้อยละ 63.54 ด้านคณิตศาสตร์ ร้อยละ 
48.38 รวมความสามารถท้ัง 2 ด้าน ร้อยละ 55.03  

 
วิชา 

ปีการศึกษา 2562 

นักเรียนที่ได้คะแนน 
50 คะแนน ขึ้นไป   (486 คน) 

ปีการศึกษา 2563 
นักเรียนที่ได้คะแนน 

50 คะแนน ขึ้นไป   (506 คน) 

ปีการศึกษา 2564 
นักเรียนที่ได้คะแนน 

50 คะแนน ขึ้นไป   (408 คน) 

ค่าเฉลี่ย 
 3 ปีการศึกษา 

ด้านภาษา 296 60.91 314 62.06 276 67.65 63.54 
ด้านคณิตศาสตร์ 284 58.44 208 41.11 186 45.59 48.38 
รวมความสามารถทัง้ 2 ด้าน 292 60.08 256 50.59 222 54.41 55.03 
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  รายงานผลการปฏิบัติงานและผลการประเมินตนเอง (Self  Assessment  Report: SAR) 
ปีการศึกษา 2564    โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1   

ปีการศึกษา 2562 ปีการศึกษา 2563 ปีการศึกษา 2564

ด้านภาษา 60.91 62.06 67.65

ด้านคณิตศาสตร์ 58.44 41.11 45.59

รวมทั้ง 2 ด้าน 60.08 50.59 54.41
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แนวโน้มค่าเฉลี่ยร้อยละผลการสอบ (National Test : NT)
นักเรียนที่ได้คะแนน 50 คะแนน ขึ้นไป ระหว่างปีการศึกษา 2562 - 2564

แผนภูมิที่ 31 เปรียบเทียบคะแนนวัดความสามารถพ้ืนฐานของผู้เรียนระดับชาติ(National Test : NT)    
                  นักเรียนที่ได้คะแนน 50 คะแนน ขึ้นไป   ระหว่าง ปีการศึกษา 2562 - 2564 

 
จากแผนภูมิที่ 31 เปรียบเทียบคะแนนวัดความสามารถพ้ืนฐานของผู้เรียนระดับชาติ(National 

Test : NT)   ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3  ระหว่าง ปีการศึกษา 2562-2564 ค่าเฉลี่ยร้อยละของจ านวน
นักเรียนที่ได้คะแนน 50 คะแนน ขึ้นไป  ด้านภาษาสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ส่วนด้านคณิตศาสตร์และรวม
ความสามารถ 2 ด้าน ปีการศึกษา 2564 สูงกว่าปีการศึกษา 2563 
 
แผนภูมิที่ 32 แนวโน้มค่าเฉลี่ยร้อยละผลการสอบ (National Test : NT) นักเรียนที่ได้คะแนน  
                 50 คะแนน ขึ้นไป ระหว่างปีการศึกษา 2562 - 2564 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

จากแผนภูมิที่ 32 เปรียบเทียบคะแนนวัดความสามารถพ้ืนฐานของผู้เรียนระดับชาติ(National 
Test : NT)   ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3  ระหว่าง ปีการศึกษา 2562-2564 ค่าเฉลี่ยร้อยละของนักเรียนที่ได้
คะแนน 50 คะแนน ขึ้นไป ด้านภาษามีแนวโน้มที่สูงกว่าด้านคณิตศาสตร์และรวมทั้ง 2 ด้าน 

ด้านภาษา ด้านคณิตศาสตร์ รวมความสามารถ 2 ด้าน

ปีการศึกษา 2562 60.91 58.44 60.08

ปีการศึกษา 2563 62.06 41.11 50.59

ปีการศึกษา 2564 67.65 45.59 54.41
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เปรียบเทียบคะแนนวัดความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ(National Test : NT)
นักเรียนที่ได้คะแนน 50 คะแนน ขึ้นไป   ระหว่าง ปีการศึกษา 2562 - 2564
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  รายงานผลการปฏิบัติงานและผลการประเมินตนเอง (Self  Assessment  Report: SAR) 
ปีการศึกษา 2564    โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1   

 ผลการประเมินคุณภาพผู้เรียน (O-NET) ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 
 
ตารางท่ี 21 ผลการประเมินคุณภาพผู้เรียน (O-NET) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2564 

 

วิชา 
คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 

ระดับโรงเรียน ระดับสังกัด ระดับประเทศ 
ภาษาไทย (61) 57.94 49.54 50.38 

คณิตศาสตร์(64) 46.68 35.85 36.83 

วิทยาศาสตร์(65) 38.79 33.68 34.31 
ภาษาอังกฤษ(63) 55.95 35.46 39.22 

ค่าเฉลี่ย 49.84 38.63 40.19 

จากตารางที่ 21 ผลการประเมินคุณภาพผู้เรียน (O-NET) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 
2564 ทุกวิชามีคะแนนเฉลี่ยร้อยละสูงกว่าระดับสังกัดและระดับประเทศ 
 
 
แผนภูมิที่ 33 ผลการประเมินคุณภาพผู้เรียน (O-NET) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2564 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

จากแผนภูมทิี่ 33 ผลการประเมินคุณภาพผู้เรียน (O-NET) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 
2564 ทุกวิชามีคะแนนเฉลี่ยร้อยละสูงกว่าระดับสังกัดและระดับประเทศ 
 

ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ฯ ภาษาอังกฤษ ค่าเฉลี่ย

ระดับโรงเรียน 57.94 46.68 38.79 55.95 49.84

ระดับสังกัด 49.54 35.85 33.68 35.46 38.63

ระดับประเทศ 50.38 36.83 34.31 39.22 40.19
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ผลการประเมินคุณภาพผู้เรียน (O-NET) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2564
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  รายงานผลการปฏิบัติงานและผลการประเมินตนเอง (Self  Assessment  Report: SAR) 
ปีการศึกษา 2564    โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1   

 
 เปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)  
ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 ระหว่างปีการศึกษา 2562 – 2564 

 

ตารางท่ี 22 เปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET)  
    ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ระหว่างปีการศึกษา 2562 – 2564 

วิชา ระดับโรงเรียน ระดับประเทศ ระดับ สังกัด 
ปี 

2562 
ปี 

2563 
ปี 

2564 
ค่าเฉลี่ย 

3 ปี 
ปี 

2562 
ผลต่าง ปี 

2563 
ผลต่าง ปี 

2564 
ผลต่าง ปี 

2562 
ผลต่าง ปี 

2563 
ผลต่าง ปี 

2564 
ผลต่าง 

ภาษาไทย 
(61) 

57.65 65.32 57.94 60.30 49.07 +8.58 56.20 +9.12 50.38 +7.56 47.95 +9.7 54.96 +10.36 49.54 +8.4 

คณิตศาสตร์
(64) 

46.23 41.83 46.68 44.91 32.90 +13.33 29.99 +11.84 36.83 +9.85 31.60 +14.63 28.59 +13.24 35.85 +10.83 

วิทยาศาสตร์
(65) 

46.50 47.41 38.79 44.23 35.55 +10.95 38.78 +8.63 34.31 +4.48 34.30 +12.20 37.64 +9.77 33.68 +5.11 

ภาษาอังกฤษ
(63) 

49.38 60.63 55.95 55.32 34.42 +14.96 43.55 +17.08 39.22 +16.73 30.86 +18.52 38.87 +21.76 35.46 +20.49 

เฉลี่ยต่อปี
การศึกษา 

49.94 53.80 49.84 - 37.99 +11.96 42.13 +11.67 40.19 +9.65 36.18 13.76 40.02 13.78 38.63 11.21 

 ระดับโรงเรยีนค่าเฉลีย่ 
3 ปีการศึกษา = 51.19 

ค่าเฉลี่ยระดับประเทศ 
3 ปีการศึกษา = 40.10 

ผลต่างกับระดับประเทศ 
3 ปีการศึกษา = +11.09 

ค่าเฉลี่ยระดับสงักัด 
3 ปีการศึกษา = 38.28 

ผลต่างกับระดับสงักัด 
3 ปีการศึกษา= +12.92 

 
 
 

จากตารางที่ 22 ผลประเมินผลการทดสอบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน              
(O-NET) ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปี่ที่ 6 ระหว่างปีการศึกษา 2562 – 2564 ค่าเฉลี่ย 3 ปีการศึกษา
ทุกวิชาในระดับโรงเรียนเฉลี่ยร้อยละ 51.19 ซึ่งสูงกว่าระดับประเทศ +11.09 และสูงกว่าระดับสังกัด 
+12.92  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หมายเหตุ   ปกีารศึกษา 2562 นักเรียนที่เข้าสอบทั้งหมดจ านวน 469 คน 

                 ปีการศึกษา 2563 นักเรียนที่เข้าสอบทั้งหมดจ านวน 468 คน 
    ปกีารศึกษา 2564 นักเรียนที่เข้าสอบทั้งหมดจ านวน  445  คน 
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  รายงานผลการปฏิบัติงานและผลการประเมินตนเอง (Self  Assessment  Report: SAR) 
ปีการศึกษา 2564    โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1   

 
แผนภูมิที่ 34 เปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET)  
                 ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ระหว่างปีการศึกษา 2562 – 2564 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
จากแผนภูมิที่ 34 ผลประเมินผลการทดสอบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน              

(O-NET) ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปี่ที่ 6 ระหว่างปีการศึกษา 2562 – 2564 ค่าเฉลี่ยร้อยละระดับ
โรงเรียน วิชาภาษาไทยร้อยละ 60.30 วิชาคณิตศาสตร์ร้อยละ 44.91 วิชาวิทยาศาสตร์ร้อยละ 44.23 
วิชาภาษาอังกฤษร้อยละ 55.32 และในภาพรวมทุกวิชา 3 ปี ค่าเฉลี่ยร้อยละ 51.19  

 
 
 

 

ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ
เฉลี่ยร้อยละต่อปี

การศึกษา

ปีการศึกษา 2562 57.65 46.23 46.5 49.38 49.94

ปีการศึกษา 2563 65.32 41.83 47.41 60.63 53.8

ปีการศึกษา 2564 57.94 46.68 38.79 55.95 49.84

เฉลี่ยร้อยละ 3 ปี 60.3 44.91 44.23 55.32 51.19
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เปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) 
ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 ระหว่างปีการศึกษา 2562 - 2564
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  รายงานผลการปฏิบัติงานและผลการประเมินตนเอง (Self  Assessment  Report: SAR) 
ปีการศึกษา 2564    โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1   

แผนภูมิที่ 35 สรุปภาพรวมแนวโน้มทุกวิชาผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน  
        (O-NET)  ระหว่างปีการศึกษา 2562 - 2564  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   จากแผนภูมิที่ 35 แนวโน้มผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ค่าเฉลี่ย
ทุกวิชาตั้งแต่ปีการศึกษา 2562-2564 ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 
ระดับโรงเรียนสูงกว่าระดับประเทศและระดับสังกัดทุกปีการศึกษา 
 
แผนภูมิที่ 36 สรุปภาพรวมแนวโน้มผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET)   

      วิชาภาษาไทย ระหว่างปีการศึกษา 2562 -2564 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

จากแผนภูมิที่ 36 แนวโน้มผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) วิชา
ภาษาไทย ตั้งแตป่ีการศึกษา 2562-2564 ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น  
ระดับโรงเรียนสูงกว่าระดับประเทศและระดับสังกัดทุกปีการศึกษา 

ปีการศึกษา 2562 ปีการศึกษา 2563 ปีการศึกษา 2564

ระดับโรงเรียน 49.94 53.8 49.84

ระดับประเทศ 37.99 42.13 40.19

ระดับสังกัด 36.18 40.02 38.63
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สรุปภาพรวมแนวโน้มทุกวิชาผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)  
ระหว่างปีการศึกษา 2562 -2564

ปีการศึกษา 2562 ปีการศึกษา 2563 ปีการศึกษา 2564

ระดับโรงเรียน 57.65 65.32 57.94

ระดับประเทศ 49.07 56.2 50.38

ระดับสังกัด 47.95 54.96 49.54
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สรุปภาพรวมแนวโน้มผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)  
วิชาภาษาไทย ระหว่างปีการศึกษา 2562 -2564
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  รายงานผลการปฏิบัติงานและผลการประเมินตนเอง (Self  Assessment  Report: SAR) 
ปีการศึกษา 2564    โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1   

แผนภูมิที่ 37 สรุปภาพรวมแนวโน้มผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET)   
                 วิชาคณิตศาสตร์ ระหว่างปีการศึกษา 2562 -2564 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

จากแผนภูมิที่ 37 แนวโน้มผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) วิชา
คณิตศาสตร์ ตั้งแต่ปีการศึกษา 2562-2564 ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  โรงเรียนอนุบาล
ขอนแก่น  ระดับโรงเรียนสูงกว่าระดับประเทศและระดับสังกัดทุกปีการศึกษา 

 
แผนภูมิที่ 38 สรุปภาพรวมแนวโน้มผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET)   
                 วิชาวิทยาศาสตร์ ระหว่างปีการศึกษา 2562 -2564 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

            
 จากแผนภูมิที่ 38 แนวโน้มผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) วิชา

วิทยาศาสตร์ฯ ตั้งแต่ปีการศึกษา 2562-2564 ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  โรงเรียนอนุบาล
ขอนแก่น  ระดับโรงเรียนสูงกว่าระดับประเทศและระดับสังกัดทุกปีการศึกษา 

ปีการศึกษา 2562 ปีการศึกษา 2563 ปีการศึกษา 2564

ระดับโรงเรียน 46.5 47.41 38.79

ระดับประเทศ 35.5 38.78 34.31

ระดับสังกัด 34.3 37.64 33.68

0
10
20
30
40
50

สรุปภาพรวมแนวโน้มผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)  
วิชาวิทยาศาสตร์ฯ ระหว่างปีการศึกษา 2562 -2564

ปีการศึกษา 2562 ปีการศึกษา 2563 ปีการศึกษา 2564

ระดับโรงเรียน 46.23 41.83 46.68

ระดับประเทศ 32.9 29.99 36.83

ระดับสังกัด 31.6 28.59 35.85
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สรุปภาพรวมแนวโน้มผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)  
วิชาคณิตศาสตร์ ระหว่างปีการศึกษา 2562 -2564
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  รายงานผลการปฏิบัติงานและผลการประเมินตนเอง (Self  Assessment  Report: SAR) 
ปีการศึกษา 2564    โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1   

 
 แผนภูมิที่ 38 สรุปภาพรวมแนวโน้มผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET)   
                 วิชาภาษาอังกฤษ ระหว่างปีการศึกษา 2562 -2564 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

จากแผนภูมทิี่ 38 แนวโน้มผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) วิชา
ภาษาอังกฤษ ตั้งแตป่ีการศึกษา 2562-2564 ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  โรงเรียนอนุบาล
ขอนแก่น  ระดับโรงเรียนสูงกว่าระดับประเทศและระดับสังกัดทุกปีการศึกษา 
              
ตารางท่ี 23 เปรียบเทียบจ านวนนักเรียนที่มีผลสอบ O-NET จ าแนกเป็นภาพรวมรายวิชาที่ได้คะแนน 
                เท่ากับและสูงกว่าระดับประเทศระหว่าง ปีการศึกษา 2562 – 2564    

 
 

วิชา 

ปีการศึกษา 2562 
(นักเรียนทั้งหมด 469 คน) 

ปีการศึกษา 2563 
(นักเรียนทั้งหมด 468 คน) 

ปีการศึกษา 2564 
(นักเรียนทั้งหมด 445 คน) 

ค่าเฉลี่ยร้อยละ
ของนักเรียนท่ี

ได้คะแนน
เท่ากับและ 

สูงกว่า
ระดับประเทศ 
3 ปีการศึกษา 

ค่าเฉลี่ยร้อย
ละ

ระดับประเทศ 

จ านวน
นักเรียนที่ได้

คะแนน
เท่ากับและ 

สูงกว่า 
(คน) 

คิดเป็นร้อยละ
ของนักเรียนที่

ได้คะแนน
เท่ากับและ 

สูงกว่า
ระดับประเทศ 

ค่าเฉลี่ยร้อยละ
ระดับประเทศ 

จ านวน
จ านวน

นักเรียนที่ได้
คะแนน

เท่ากับและ 
สูงกว่า 
(คน) 

คิดเป็นร้อยละ
ของนักเรียนที่

ได้คะแนน
เท่ากับและ 

สูงกว่า
ระดับประเทศ 

ค่าเฉลี่ยร้อยละ
ระดับประเทศ 

จ านวนนักเรียน
ที่ได้คะแนน
เท่ากับและ 

สูงกว่า 
(คน) 

คิดเป็นร้อยละ
ของนักเรียนที่

ได้คะแนน
เท่ากับและ 

สูงกว่า
ระดับประเทศ 

ภาษาไทย 49.07 343 73.85 56.20 350 74.79 50.38 310 69.66 72.77 

คณิตศาสตร์ 32.90 332 72.27 29.99 323 69.02 36.83 302 67.87 69.72 

วิทยาศาสตร์ฯ 35.55 330 71.28 38.78 320 68.38 34.31 269 60.45 66.70 
ภาษาอังกฤษ 34.42 286 63.38 43.55 308 65.81 39.22 309 69.44 66.21 

รวมเฉลี่ย - - 70.19 - - 69.50 - - 66.86 68.85 
 

ปีการศึกษา 2562 ปีการศึกษา 2563 ปีการศึกษา 2564

ระดับโรงเรียน 49.38 60.63 55.95

ระดับประเทศ 34.42 43.55 39.22

ระดับสังกัด 30.86 38.87 35.46
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สรุปภาพรวมแนวโน้มผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)  
วิชาภาษาอังกฤษ ระหว่างปีการศึกษา 2562 -2564



48 
 

  รายงานผลการปฏิบัติงานและผลการประเมินตนเอง (Self  Assessment  Report: SAR) 
ปีการศึกษา 2564    โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1   

จากตารางที่ 23 เปรียบเทียบจ านวนนักเรียนที่มีผลสอบ O-NET จ าแนกเป็นภาพรวมรายวิชา     
ที่ได้คะแนนเท่ากับและสูงกว่าระดับประเทศระหว่าง ปีการศึกษา 2562 – 2564   โดยคิดค่าเฉลี่ย        
ร้อยละจากจ านวนักเรียนที่เข้าสอบและท าคะแนนได้ วิชาภาษาไทย ร้อยละ  72.77  วิชาคณิตศาสตร์ 
ร้อยละ 69.72 วิชาวิทยาศาสตร์ 66.70 และวิชาภาษาอังกฤษ 66.21  ภาพรวมทั้ง 3 ปีการศึกษา เฉลี่ย
ร้อยละ 68.85 

 
 

แผนภูมิที่ 39 เปรียบเทียบจ านวนนักเรียนที่มีผลสอบ O-NET จ าแนกเป็นภาพรวมรายวิชาที่ได้คะแนน 
                  เท่ากับและสูงกว่าระดับประเทศ ระหว่าง ปีการศึกษา 2562 – 2564 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

จากแผนภูมิที่ 39 เปรียบเทียบจ านวนนักเรียนที่มีผลสอบ O-NET จ าแนกเป็นภาพรวมรายวิชา
ที่ได้คะแนนเท่ากับและสูงกว่าระดับประเทศระหว่าง ปีการศึกษา 2562 – 2564  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  
โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น    โดยคิดค่าเฉลี่ยร้อยละจากจ านวนนักเรียนที่เข้าสอบและท าคะแนนได้ วิชา
ภาษาไทย ร้อยละ  72.77  วิชาคณิตศาสตร์ ร้อยละ 69.72 วิชาวิทยาศาสตร์ 66.70 และวิชา
ภาษาอังกฤษ 66.21  ภาพรวมทั้ง 3 ปีการศึกษา เฉลี่ยร้อยละ 68.85 
 

ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
ภาษาอังกฤ

ษ

เฉลี่ยร้อยละ
ต่อปี

การศึกษา

ปีการศึกษา 2562 73.85 72.27 71.28 63.38 70.19

ปีการศึกษา 2563 74.79 69.02 68.38 65.81 69.5

ปีการศึกษา 2564 69.66 67.87 60.45 69.44 66.86

เฉลี่ยร้อยละ 3 ปีการศึกษา 72.77 69.72 66.7 66.21 68.85
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เปรียบเทียบจ านวนนักเรียนที่มีผลสอบ O-NET จ าแนกเป็นภาพรวมรายวิชาท่ีได้คะแนน
เท่ากับและสูงกว่าระดับประเทศ ระหว่าง ปีการศึกษา 2562 – 2564



49 
 

  รายงานผลการปฏิบัติงานและผลการประเมินตนเอง (Self  Assessment  Report: SAR) 
ปีการศึกษา 2564    โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1   

ตารางท่ี 24  จ านวนนักเรียนที่มีผลสอบ O-NET ได้คะแนนเต็ม 100  
                 ระหว่าง ปีการศึกษา 2562 – 2564 

 
 

ปีการศึกษา 

จ านวนนักเรียนที่ได้คะแนนเต็ม 100   
หมายเหตุ คณิตศาสตร์

(คน) 

คิดเป็น 
ร้อยละของ 
นักเรียน 
ทั้งหมดที่
เข้าสอบ 

ภาษาอังกฤษ
(คน) 

คิดเป็น 
ร้อยละของ 
นักเรียน 

ทั้งหมดที่เขา้
สอบ 

2562 5 1.07 5 1.07 คะแนนเต็ม 2 วิชาจ านวน 1 คน 

2563 7 1.50 8 1.71 คะแนนเต็ม 2 วิชาจ านวน 1 คน 

2564 11 2.47 11 2.47 คะแนนเต็ม 2 วิชาจ านวน 2 คน 

รวม/เฉลี่ย 23 1.68 24 1.75  
 * หมายเหตุ  รายละเอียดปรากฏดังในภาคผนวกหนา้ที่ 82- 83 

  จากตารางที่ 24 จ านวนนักเรียนที่มีผลสอบ O-NET ได้คะแนนเต็ม 100 ระหว่าง ปีการศึกษา 
2562 – 2564 คิดเป็นร้อยละของนักเรียนทั้งหมดที่เข้าสอบ 3 ปี วิชาคณิตศาสตร์ ร้อยละ 1.07, 1.50 
และ 2.47 ตามล าดับ วิชาภาษาอังกฤษ ร้อยละ 1.07, 1.71 และ 2.47 ตามล าดับ 
 
แผนภูมิที่ 40 เปรียบเทียบนักเรียนที่มีผลสอบ O-NET ที่ได้คะแนนเต็ม 100    
                  ระหว่าง ปีการศึกษา 2562 – 2564 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
จากแผนภูมิที่ 40 นักเรียนที่มีผลสอบ O-NET ได้คะแนนเต็ม 100ระหว่าง ปีการศึกษา 2562 – 

2564 เฉลี่ย 3 ปีการศึกษาวิชาคณิตศาสตร์ ร้อยละ 1.68 และวิชาภาษาอังกฤษ ร้อยละ 1.75 
 

คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ

ปีการศึกษา 2562 1.07 1.07

ปีการศึกษา 2563 1.5 1.77

ปีการศึกษา 2564 2.47 2.47

เฉลี่ยร้อยละ 3 ปีการศึกษา 1.68 1.75
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เปรียบเทียบนักเรียนที่มีผลสอบ O-NET ที่ได้คะแนนเต็ม 100
ระหว่าง ปีการศึกษา 2562 – 2564
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  รายงานผลการปฏิบัติงานและผลการประเมินตนเอง (Self  Assessment  Report: SAR) 
ปีการศึกษา 2564    โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1   

 
อาคารประกอบ 5 หลัง  อาคารอเนกประสงค์ 1  หลังมีห้องประกอบ/ห้องปฏิบัติการพิเศษ ดังนี้ 
 
ตารางท่ี 25   ข้อมูลอาคาร/สถานที่ 

ที ่ ห้องพิเศษ อาคาร จ านวนห้อง 

1 ห้องผู้อ านวยการโรงเรียน อาคาร 50 ปี 1 
2 ห้องรองผู้อ านวยการกลุ่มแผนงานและงบประมาณ อาคาร 50 ปี 1 

3 ห้องรองผู้อ านวยการกลุ่มงานอ านวยการ อาคาร 50 ปี 1 

4 ห้องรองผู้อ านวยการกลุ่มงานกิจการนักเรียน อาคาร 50 ปี 1 
5 ห้องรองผู้อ านวยการกลุ่มงานวิชาการ อาคาร 1 1 

6 ห้องการเงินและพัสดุ อาคาร 50 ปี 1 

7 ห้องธุรการ อาคาร 50 ปี 1 
8 ห้องกิจการนักเรียน อาคาร 50 ปี 1 

9 ห้องวัดผล ประเมินผล อาคาร 50 ปี 1 
10 ห้องประชาสัมพันธ์ อาคาร 50 ปี 1 

11 ห้องศูนย์สื่อปฐมวัย อาคาร 1 1 

18 ห้องปฏิบัติการโครงการ English Program  อาคาร 4 2 
19 ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์/E-classroom/ICT อาคาร 2,4,5,7 4 

20 ห้องอัจฉริยภาพคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ อาคาร 4 1 

21 ห้องศูนย์เผยแพร่ 5 ส.  ปตท.  อาคาร 4 1 
22 ห้องปฏิบัติการครูสาย ป. 5,ป. 6 อาคาร 5 2 

23 ห้องสมุด/ห้องสมุดโครงการ English Program อาคาร 3,5 2 

24 ห้องนักเรียนเรียนร่วม อาคาร 5 1 
25 ห้องปฏิบัติการ Open Approach / Lesson Study อาคาร 5 1 

26 ห้อง BBL อาคาร 6 1 
27 ห้องพักครู ป.1-2 อาคาร 6 2 

28 ห้องเรียนบัลเลย์  Bullet Room  อาคารชั่วคราว 1 

29 ห้องเรียนเปียโน  Piano Room อาคารชั่วคราว 2 
30 ห้องเรียนร้องเพลง  Singer Room อาคารชั่วคราว 1 

 

    ข้อมูลอาคาร/สถานที่ 
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  รายงานผลการปฏิบัติงานและผลการประเมินตนเอง (Self  Assessment  Report: SAR) 
ปีการศึกษา 2564    โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1   

ตารางท่ี 25   ข้อมูลอาคาร/สถานที่(ต่อ) 
ที ่ ห้องพิเศษ อาคาร จ านวนห้อง 

31 ห้องเรียนไวโอลิน  Violin Room อาคารชั่วคราว 1 

32 ห้องพยาบาล / แนะแนว อาคารชั่วคราว 1 
33 อาคารอเนกประสงค์ อาคารอเนกประสงค์ 1 

34 ร้านค้าสวัสดิการ ร้านค้าสวัสดิการ 2 
35 ห้องดนตรีไทย อาคารชั่วคราว 1 

36 ห้องศิลปะ อาคารชั่วคราว 1 

37 ห้องอาเซียน อาคาร 7 1 
38 ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ อาคาร 7 1 

39 ห้องพักครูสายป. 3 อาคาร 7 1 

40 ห้องเรียน ทุกสายชั้น 80 
 

 การใช้แหล่งเรียนรู้ภายในและภายนอกโรงเรียน ปีการศึกษา 2564 
 
 
ตารางท่ี 26   จ านวนนักเรียนที่ใช้แหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน ปีการศึกษา 2564 

ที ่ แหล่งเรียนรู้ จ านวนนักเรียน (คน) ร้อยละ 
1 ห้องสมุด 474 16.56 

2 ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 474 16.56 

3 สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 474 16.56 
4 สนามเด็กเล่น 474 16.56 

5 สนามฟุตบอล 474 16.56 
 

***หมายเหตุ เนื่องจากปีการศึกษา 2564 การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ภายใต้สถานการณ์ 
COVID-19 นักเรียนที่ ได้มาเรียนรู้ที่ โรงเรียนเป็นนักเรียนที่ ได้รับการฉีดวัคซีน ดังนั้น นักเรียน               
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ซึ่งมีอายุครบ 12 ปี เป็นกลุ่มเป้าหมายแรกท่ีได้รับวัคซีน 
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  รายงานผลการปฏิบัติงานและผลการประเมินตนเอง (Self  Assessment  Report: SAR) 
ปีการศึกษา 2564    โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1   

ตารางท่ี 27   จ านวนนักเรียนที่ใช้แหล่งเรียนรู้ภายนอกโรงเรียน ปีการศึกษา 2564 
 

ที ่ สายชั้น ชื่อแหล่งเรียนรู้ จ านวนครั้ง 

1 สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 1  วัด  บ้าน พิพิธภัณฑ์ สิ่งแวดล้อมรอบตัว Internet/ 
ห้องสมุด ปราชญ์ชาวบ้าน Link สื่อการเรียนรู้วิชา 
วิทยาการค านวณ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น  
พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา  ห้องเรียนออนไลน์  
ผ่านโปรแกรม ZOOM   Youtube  สวนสาธารณะ 

296 

2 สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 - กองกฐินโรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 
 ( เรียนรู้ออนไลน์ ) 
- กิจกรรมเนื่องในสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ  
ประจ าปี 2564 (รูปแบบ Online ผ่าน www.nsm.or.th) 
-  Christmas day ในรูปแบบออนไลน ์
-สืบค้นความข้อมูลจากอินเทอร์เน็ต New Year day  
- สืบค้นความข้อมูลจากอินเทอร์เน็ต Valentine day 
- ประเพณีวันลอยกระทง 
- กิจกรรมวันตรุษจีน การท าโคมไฟอักษรจีน 
- การท าข้อสอบวัดระดบัความรูภ้าษาจนี YCT2 
-วัด, ตลาด, หมู่บ้านของนักเรียน 

64 

3 สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 - กองกฐินโรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 
 ( เรียนรู้ออนไลน์)  
-Youtube 
-อินเทอร์เน็ต 
-ศูนย์วิทยบริการสิรินธร มหาวทิยาลัยมหามกุฏ 
ราชวิทยาลัยวทิยาเขตอีสาน 
-วัดหนองแวงพระอารามหลวง 
- ครอบครัว  - โรงเรียน – ชุมชนของนักเรียน 
-ค่ายอัจฉริยภาพวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์  
จังหวัดขอนแก่น 
-สื่อนอกห้องเรียน 
-วีดีทัศน ์
-พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาต ิ

82 

 
 

http://www.nsm.or.th/
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  รายงานผลการปฏิบัติงานและผลการประเมินตนเอง (Self  Assessment  Report: SAR) 
ปีการศึกษา 2564    โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1   

ตารางท่ี 27   จ านวนนักเรียนที่ใช้แหล่งเรียนรู้ภายนอกโรงเรียน ปีการศึกษา 2564 (ต่อ) 
 

ที ่ สายชั้น ชื่อแหล่งเรียนรู้ จ านวนครั้ง 
4 สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 -แหล่งเรียนรู้ในท้องถิ่น  

-สืบค้นข้อมูลจากอินเตอร์เน็ต 
425 

5 สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 -แหล่งเรียนรู้ในท้องถิ่น ,สืบค้นข้อมูลจากอินเตอร์เน็ต 
-Math IPST , www.scimath.org 
-ค้นคว้าออนไลน์จาก www.google.com 
-ช่อง DLTV 
-แหล่งเรียนรู้ออนไลน์สสวท. Project 14 วิชาวิทยาศาสตร์ 

92 

6 สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 -อินเทอร์เน็ต/ห้องสมุด 
-โรงแรมราชาวดี จ.ขอนแก่น 
-สืบค้นข้อมูลจาก Facebook Group 
-หนังสือเสริมบทเรียน 
-สืบค้นข้อมูลจากอินเทอร์เนต: You tube 
-เอกสารอิเล็กทรอนิกส์วิทยาศาสตร์ 
-เอกสารอิเล็กทรอนิกส์สุขศึกษา 
-เอกสารอิเล็กทรอนิกส์วันวิทยาศาสตร ์
-ศูนย์ศิลปวฒันธรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

263 

7 English Program -ห้องอินเตอร์เน็ต/ห้องสมุดสวนรัชดานสุรณ์/ 
-กิจกรรม One day trip ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6  
ณ พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา มหาวิทยาลยัขอนแก่น 
อ าเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 
- English Camp ชัน้ประถมศึกษาปีที่ 1-4  
ณ โรงแรมโฆษะ อ าเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 
- English Camp ชัน้ประถมศึกษาปีที่ 5-6  
ณ ราชาวดี รีสอร์ท อ าเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 

24 

   1,246 

 
 
 
 
 

http://www.scimath.org/
http://www.google.com/
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  รายงานผลการปฏิบัติงานและผลการประเมินตนเอง (Self  Assessment  Report: SAR) 
ปีการศึกษา 2564    โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1   

 
 
 
 
 

 จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2564 
 

ตารางท่ี 28   จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ปีการศึกษา 2564 
 

ระดับการศึกษา 
 

จ านวนนักเรียน (คน) จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษา(คน) คิดเป็นร้อยละ 

ประถมศึกษา (ประถมศึกษาปีที่ 6) 474 474 100 
  

 โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ปีการศึกษา 2564 มีนักเรียนผู้ส าเร็จการศึกษา ระดับการศึกษา 
ขั้นพ้ืนฐานประถมศึกษาปีที่ 6 จ านวน 474 คน คิดเป็นร้อยละ 100  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    ข้อมูลผู้ส าเร็จการศึกษา 
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  รายงานผลการปฏิบัติงานและผลการประเมินตนเอง (Self  Assessment  Report: SAR) 
ปีการศึกษา 2564    โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1   

 
 
 
 
 
 
 

ส่วนที ่2 
รายงานผลการประเมินตนเอง 

ตามมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 
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  รายงานผลการปฏิบัติงานและผลการประเมินตนเอง (Self  Assessment  Report: SAR) 
ปีการศึกษา 2564    โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1   

     ผลการประเมินตนเองตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา   
   ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  

ตัวบ่งชี้ 
ระดับคุณภาพ 

จ านวนนักเรียน(คน) 

ระดับ
คุณภาพ 

 

เฉลี่ย 

ร้อยละ
ของระดับ
คุณภาพ
เฉลี่ย 

ร้อยละของ
นักเรียนที่
ได้ระดับ3  
ขึ้นไป 
 5 4 3 2 1 

1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน - - - - - - -  
1) มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร 

และการคิดค านวณ  
2,331 

 
356 

 
112 

 
53 
 

11 
 

4.73 94.60 97.76 

  2) มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์คิดอย่างมีวิจารณญาณ 
อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและแก้ปัญหา  

2,359 388 88 26 2 4.77 95.40 99.02 

  3) มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม 2,355 392 106 10 0 4.78 95.60 99.65 

  4) มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 2,697 102 53 11 - 4.91 98.20 99.62 
  5) มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 2,355 394 107 6 1 4.78 95.60 99.76 
  6) มีความรู้ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติท่ีดีต่องานอาชีพ 2,841 13 9 0 0 4.99 99.80 100 

สรุปผลผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน (เฉลี่ย) 4.83 96.53 99.30 

1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน         
  1) การมีคุณลักษณะและค่านิยมท่ีดีตามท่ีสถานศึกษาก าหนด 2,780 65 14 4 0 4.96 99.16 99.86 
  2) ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย 2,852 10 1 0 0 4.99 99.80 100 
  3) การยอมรับท่ีจะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย 2,825 36 2 0 0 4.99 99.80 100 
  4) สุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม 2,826 32 5 0 0 4.99 99.80 100 

สรุปผลคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน(เฉลี่ย) 4.98 99.64 99.97 

สรุปผลการประเมินมาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน   4.91 98.09 99.64 

 
 
 
 
 
 
 
 

มาตรฐานที่ 1  คุณภาพของผู้เรียน       ผลการประเมินระดับคุณภาพ   ยอดเยี่ยม 

หมายเหตุ*  ช่วงคะแนนและระดับคุณภาพ 
ช่วงคะแนน ระดับคุณภาพ 

4.51-5.00 ยอดเยี่ยม 

3.51-4.50 ดีเลิศ 

2.51-3.50 ดี 

1.51-2.50 ปานกลาง 

0.00-1.50 ก าลังพฒันา 
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  รายงานผลการปฏิบัติงานและผลการประเมินตนเอง (Self  Assessment  Report: SAR) 
ปีการศึกษา 2564    โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1   

วิธีการพัฒนา ข้อมูล หลกัฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ ที่สนับสนุนผลการประเมินตนเอง 

    การก าหนดค่าเป้าหมายการพัฒนา 

        โรงเรียนอนุบาลขอนแก่นได้ประกาศก าหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน ด้านคุณภาพของผู้เรียน เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา  ประจ าปี
การศึกษา 2564 ดังนี้ 

มาตรฐาน / ประเด็นการพิจารณา 
ค่าเป้าหมายมาตรฐาน/ประเดน็การ

พิจารณา 
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน  

1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน ระดับยอดเย่ียม 
      1) มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิดค านวณ ร้อยละ 94.20 ระดับยอดเยี่ยม 

      2) มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลีย่น
ความคิดเห็น และแก้ปัญหา 

ร้อยละ 93.40 ระดับยอดเยี่ยม 

3) มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม ร้อยละ 93.00 ระดับยอดเยี่ยม 
4) มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ร้อยละ  96.80 ระดับยอดเยี่ยม 

5) มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา ร้อยละ 95.00 ระดับยอดเยี่ยม 

6) มีความรู้ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ ร้อยละ 99.60 ระดับยอดเยี่ยม 
1.2 คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน ระดับยอดเย่ียม 

      1) การมีคุณลักษณะและคา่นิยมที่ดตีามทีส่ถานศึกษาก าหนด ร้อยละ 99.00 ระดับยอดเยี่ยม 

2) ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย ร้อยละ 99.63 ระดับยอดเยี่ยม 
3) การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย ร้อยละ 99.20 ระดับยอดเยี่ยม 

4) สุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม ร้อยละ 99.48 ระดับยอดเยี่ยม 
 

วิธีการพัฒนามาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน โรงเรียนอนุบาลขอนแก่นได้ด าเนินการดังนี้ 

 โรงเรียนอนุบาลขอนแก่นได้ก าหนดเกณฑ์ระดับคุณภาพของผู้เรียนดังนี้ 
  ระดับ 5  หมายถึง ยอดเยี่ยม (นักเรียนปฏิบัติได้ร้อยละ 90 ขึ้นไป) 
  ระดับ 4  หมายถึง ดีเลิศ (นักเรียนปฏิบัติได้ร้อยละ 80-89) 
  ระดับ 3  หมายถึง ดี (นักเรียนปฏิบัติได้ร้อยละ 70-79) 
  ระดับ 2  หมายถึง ปานกลาง (นักเรียนปฏิบัติได้ร้อยละ 60-69) 
  ระดับ 1  หมายถึง ก าลังพัฒนา (นักเรียนปฏิบัติได้ต่ ากว่าร้อยละ 59) 
 1.1 ด้านผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน ประกอบด้วย  

1) ความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิดค านวณ โดยมีประเด็น                  
การตรวจสอบ ได้แก่  
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  รายงานผลการปฏิบัติงานและผลการประเมินตนเอง (Self  Assessment  Report: SAR) 
ปีการศึกษา 2564    โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1   

   - ความสามารถในการอ่าน การเขียนภาษาไทย ภาษาอังกฤษและภาษาจีน(โครงการ
ห้องเรียนพิเศษ) ของนักเรียนในแต่ละ ระดับชั้น   

    - ความสามารถในการสื่อสารภาษาไทย ภาษาอังกฤษและภาษาจีน(โครงการห้องเรียน
พิเศษ) ของนักเรียนในแต่ละระดับชั้น 

    - ความสามารถในการคิดค านวณของนักเรียนในแต่ละระดับชั้น  
     2) มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น 
และแก้ปัญหา นักเรียนมีความสามารถในการคิดจ าแนกแยกแยะ ใคร่ครวญไตร่ตรอง พิจารณา               
อย่างรอบคอบโดยใช้เหตุผลประกอบการตัดสินใจ มีการอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและแก้ปัญหา
อย่างมีเหตุผล โดยมีประเด็นการตรวจสอบ ได้แก่ การคิดวิเคราะห์และคิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย 
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นได้ อย่างเหมาะสม มีการแก้ปัญหาและน าไปประยุกต์ใช้ในสถานการณ์ต่าง ๆ 
ได้อย่างเหมาะสม  
    3) มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม ผู้เรียนมีความสามารถในการรวบรวมความรู้ได้ทั้งด้วย
ตนเองและการท างานเป็นทีม เชื่อมโยงองค์ความรู้ และประสบการณ์มาใช้ในการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ ๆ 
อาจเป็นแนวความคิด โครงการ โครงงาน ชิ้นงาน ผลผลิต  โดยมีประเด็นการตรวจสอบ ได้แก่               
การรวบรวมความรู้ทั้งด้วยตนเองและการท างานเป็นทีม การเชื่อมโยงความรู้และประสบการณ์มาใช้ใน
การสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ อาจเป็น แนวความคิด โครงการ โครงงาน ชิ้นงาน ผลผลิต 
   4) มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  ผู้เรียนมีความสามารถ          
ในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพ่ือพัฒนาตนเอง และสังคมในด้านการเรียนรู้ การ
สื่อสาร การท างาน อย่างสร้างสรรค์และมีคุณธรรม  โดยมีประเด็นการตรวจสอบ ได้แก่ มีความสามารถ
ในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือพัฒนาตนเองและสังคมในด้านการ เรียนรู้การ สื่อสาร การท างาน 
อย่างสร้างสรรค์และมีคุณธรรม ความสามารถในการสื่อสารโดยใช้เทคโนโลยีเพ่ือพัฒนาตนเองและสังคม 
ในด้านการ เรียนรู้ การสื่อสาร การท างาน อย่างสร้างสรรค์และมีคุณธรรม 
    5) มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษาผู้เรียนบรรลุและมีความก้าวหน้าในการ
เรียนรู้ตามหลักสูตรสถานศึกษาจากพ้ืนฐานเดิมใน ด้านความรู้ ความเข้าใจ ทักษะ กระบวนการต่าง ๆ 
รวมทั้งมีความก้าวหน้าในผลการทดสอบ ระดับชาติหรือผลการทดสอบอ่ืนๆ   โดยมีประเด็นการ
ตรวจสอบ ได้แก่ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนระดับโรงเรียนทั้ง 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ในทุก 
ระดับชั้น ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ของนักเรียน 
    6) มีความรู้ ทักษะพ้ืนฐาน และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพผู้ เรียนมีความรู้ ทักษะพ้ืนฐาน              
ในการจัดการ เจตคติที่ดี พร้อมที่จะศึกษาต่อในระดับชั้นที่สูงขึ้น โดยมีประเด็นการตรวจสอบ ได้แก่
นกัเรียนมีความรู้ ทักษะพ้ืนฐานในการจัดการพร้อมที่จะศึกษาต่อ ในระดับชั้นที่สูงขึ้น นักเรียนมีเจตคติที่
ดีพร้อมที่จะศึกษาต่อในระดับชั้นที่สูงขึ้นหรืองานอาชีพ 
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1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 
1) การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษาก าหนดผู้เรียนมีพฤติกรรมเป็นผู้ที่มี

คุณธรรม จริยธรรม เคารพในกฎกติกา มีค่านิยม และ จิตส านึกตามที่สถานศึกษาก าหนดโดยไม่ขัดกับ
กฎหมายและวัฒนธรรมอันดีของสังคม โดยมีประเด็นการตรวจสอบ ได้แก่ ความประพฤติด้านคุณธรรม 
จริยธรรม เคารพในกฎกติกา มีค่านิยมและจิตส านึก ตามที่สถานศึกษาก าหนดโดยไม่ขัดกับกฎหมายและ
วัฒนธรรมอันดีของสังคม 
   2) ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทยผู้เรียนมีความภาคภูมิใจในท้องถิ่น เห็นคุณค่าความ
เป็นไทย มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ วัฒนธรรมและประเพณีไทย รวมทั้งภูมิปัญญาไทย โดยมีประเด็น           
การตรวจสอบ ได้แก่ ความภาคภูมิใจในท้องถิ่น เห็นคุณค่าความเป็นไทย แสดงออกถึงความภาคภูมิใจ
ในท้องถิ่นในความเป็นไทยได้อย่างเหมาะสม  การมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์วัฒนธรรมและประเพณีไทย 
รวมทั้งภูมิปัญญาไทย 
   3) การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลายผู้เรียนยอมรับและอยู่ร่วมกันบน
ความแตกต่างระหว่างบุคคลในด้าน เพศ วัย เชื้อชาติ ศาสนา ภาษาวัฒนธรรม ประเพณี  โดยมีประเด็น           
การตรวจสอบ ได้แก่ การยอมรับความแตกต่างระหว่างบุคคลในด้านเพศ วัย เชื้อชาติศาสนา ภาษา 
วัฒนธรรม ประเพณี ด้วยความเข้าใจ และการอยู่ร่วมกันได้อย่างปกติสุขบนความแตกต่างระหว่างบุคคล
ในด้านเพศ วัย เชื้อชาติศาสนา ภาษา วัฒนธรรม ประเพณี 
 4) สุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม  ผู้เรียนมีการรักษาสุขภาพกาย สุขภาพจิต อารมณ์และ
สังคมและแสดงออกอย่าง เหมาะสมในแต่ละช่วงวัย สามารถอยู่ร่วมกับคนอ่ืนอย่างมีความสุข เข้าใจ
ผู้อ่ืน ไม่มีความขัดแย้งกับผู้อ่ืน โดยมีประเด็นการตรวจสอบ ได้แก่ การมีพัฒนาการทางร่างกายและ      
การเจริญเติบโตตามเกณฑ์มาตรฐาน การมีสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์มาตรฐาน รู้จักและเข้าใจ
ตนเองและผู้อ่ืน ภูมิใจในตนเอง กล้าแสดงออก  
   ปีการศึกษา 2564 โรงเรียนอนุบาลขอนแก่นได้จัดการเรียนการสอนภายใต้สถานการณ์ 
COVID-19 การจัดการเรียนรู้มีหลากหลายรูปแบบ เช่น ON-SITE (เรียนที่โรงเรียน),  ON-AIR(เรียนโดย 
DLTV KU-Band),  ONLINE(เรียนผ่านอิน เทอร์ เนต) ,  ON Demand(เรียนโดยใช้แอปพลิ เคชั่น      
อย่างหลากหลาย เช่น ZOOM, Google Meet, Video call Line),  ON Hand(เรียนที่บ้านโดยใช้
หนังสือเรียนหรือแบบฝึกหัดประกอบ)  ครูจะเข้าสอนตามปกติตามตารางเรียนและด าเนินกิจกรรมตาม
แผนการสอนที่ได้ปรับประยุกต์ให้เข้ากับสถานการณ์ การมอบหมายภาระงานจะเป็นการนัดส่งระหว่าง
ครูที่รับผิดชอบสอนกับนักเรียน  การสื่อสารระหว่างนักเรียนกับครูประจ าชั้นหรือครูประจ าวิชาส่วนมาก
จะผ่านทางกลุ่มไลน์  รวมถึงการจัดกิจกรรมต่างๆ ส่วนมากเป็นรูปแบบออนไลน์หรือบางกิจกรรม
นักเรียนส่งคลิป  เช่น การส่งเสริมรักการอ่าน  การประเมินการรู้เรื่องการอ่าน กิจกรรมการเขียน
เรียงความ การอ่านในวันส าคัญ เช่น วันพ่อ วันแม่  มีนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่มีอายุครบ 12 ปี 
ได้รับการฉีดวัคซึนและโรงเรียนได้จัดการเรียนการสอนแบบไฮบริดให้แก่นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 
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เมื่อสิ้นปีการศึกษาครูประเมินนักเรียนโดยแต่ละตัวบ่งชี้พิจารณาจากประเด็นในการตรวจสอบและเทียบ
กับเกณฑ์การพิจารณา และจากหลักสูตรโรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ได้มีการก าหนดการพัฒนาผู้เรียนให้
บรรลุมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด คลอบคลุมทุกด้าน เช่น ด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  สมรรถนะ
ส าคัญของผู้เรียน คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน   
 

ข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ ที่สนับสนุนผลการประเมินตนเอง 
 

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน  
โรงเรียนอนุบาลขอนแก่นได้ตั้งคณะกรรมการประเมินภายในของสถานศึกษาขึ้นและรวบรวม

ข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนด้านต่าง ๆ ตามแผนการเก็บรวบรวมข้อมูลจากนักเรียนทุกคน 
(จ านวน 2,863 คน) ของสถานศึกษา แล้วน ามาประเมินตามเกณฑ์ของสถานศึกษา ดังนี้ 

1.1 ด้านผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน ประกอบด้วย  

1) ความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิดค านวณ พบว่า นักเรียนจ านวน 
2,863 คน(ค่าเป้าหมายร้อยละ 94.20) 

   1.1) ผลการทดสอบการอ่านออกเสียงในระดับดีขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ 98.86  
สูงกว่าค่าเป้าหมาย 

ปี
การศึกษา 

 
สายชั้น 

นักเรียนปกติจ าแนกตามผลประเมิน  

การอ่านออกเสียง 

ระดับ
คุณภาพดี

ขึ้นไป 
(ร้อยละ) 

เฉลี่ย
ร้อยละ

ชั้น  
ป.1-6 

ดีมาก  
(ร้อยละ) 

ดี  (ร้อย
ละ) 

พอใช้  
(ร้อยละ) 

ปรับปรุง   
(ร้อยละ) 

2564 สายชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1  96.34 3.66 0 0 100  
 
 

98.86 

สายชั้นประถมศึกษาปีท่ี 2 96.34 2.52 0 1.14 98.86 
สายชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 92.95 5.19 1.66 0.21 98.14 

ค่าเฉลี่ยร้อยละ 95.21 3.79 0.55 0.45 99.00 
สายชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4  90.78 7.84 1.37 0 99.62 

สายชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 87.19 10.54 2.27 0 97.73 
สายชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 97.25 2.54 0.21 0 99.79 

ค่าเฉลี่ยร้อยละ 91.74 6.97 1.28 0 98.71 
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1.2) มีผลการทดสอบการอ่านรู้เรื่องในระดับดีขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ 91.15  
ต่ ากว่าค่าเป้าหมาย 

ปี
การศึกษา 

 
สายชั้น 

นักเรียนปกติจ าแนกตามผลประเมิน   
การอ่านรู้เรื่อง 

ระดับ
คุณภาพดี

ขึ้นไป 
(ร้อยละ) 

เฉลี่ย
ร้อยละ

ชั้น  
ป.1-6 

ดีมาก  
(ร้อยละ) 

ดี  (ร้อย
ละ) 

พอใช้  
(ร้อยละ) 

ปรับปรุง   
(ร้อยละ) 

2564 สายชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1  ปีการศึกษา 2564 ไม่ได้มีข้อสอบประเมินด้านการอ่านรู้เร่ือง -  
 

91.15 

สายชั้นประถมศึกษาปีท่ี 2 91.30 7.78 0.23 0.67 99.08 

สายชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 63.69 28.01 6.64 1.67 91.70 
ค่าเฉลี่ยร้อยละ 77.50 17.90 3.44 1.17 95.40 

สายชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4  49.80 35.29 13.14 1.76 85.09 
สายชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 44.21 41.53 13.64 0.62 85.74 

สายชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 44.82 45.03 9.51 0.63 89.85 
ค่าเฉลี่ยร้อยละ 46.28 40.62 12.10 1.00 86.90 

 
    1.3) ผลการทดสอบการเขียนค า/การเขียนเรื่องในระดับดีขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ 96.90 
ซ่ึงสูงกว่าค่าเป้าหมาย 

ปี
การศึกษา 

 
สายชั้น 

นักเรียนปกติจ าแนกตามผลประเมิน  

การเขียนค า 

ระดับ
คุณภาพดี

ขึ้นไป 
(ร้อยละ) 

เฉลี่ยร้อยละ
ชั้น  

ป.1-6 ดีมาก  
(ร้อยละ) 

ดี  (ร้อย
ละ) 

พอใช้  
(ร้อยละ) 

ปรับปรุง   
(ร้อยละ) 

2564 สายชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1  96.78 3.02 0.22 0 99.80  
 
 

96.90 

สายชั้นประถมศึกษาปีท่ี 2 89.02 8.24 1.37 1.37 97.26 
สายชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 86.31 8.51 3.11 2.07 94.82 

ค่าเฉลี่ยร้อยละ 90.70 6.59 1.57 1.15 97.29 

การเขียนเรื่อง 

สายชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4  63.14 31.76 5.10 0 94.90 
สายชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 72.52 23.14 4.34 0 95.66 

สายชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 89.85 9.09 1.06 0 98.94 
ค่าเฉลี่ยร้อยละ 75.17 21.33 3.50 0 96.50 
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  รายงานผลการปฏิบัติงานและผลการประเมินตนเอง (Self  Assessment  Report: SAR) 
ปีการศึกษา 2564    โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1   

   1.4) ผู้เรียนมีผลการประเมินการสื่อสารในระดับดีขึ้นไป จ านวน 2,852 คน คิดเป็นร้อยละ 
99.62 สูงกว่าค่าเป้าหมายดังตารางต่อไปนี้ 

 
ชั้น

ประถมศึกษา/
ห้อง 

จ านวน
นักเรียน 
ทั้งหมด
(คน) 

 
สมรรถนะส าคัญของ

ผู้เรียน 

ผลการประเมิน 
จ านวนนักเรียนที่ได้ระดับคุณภาพ(คน) 

ระดับ
คุณภาพ
ดีขึ้นไป 
(ร้อย
ละ) 

ดีเยี่ยม(3) ดี(2) พอใช้(1) 
ปรับปรุง

(0) 
(คน) (ร้อยละ) (คน) (ร้อยละ) (คน) (ร้อยละ) (คน) (ร้อยละ) 

ป.1 471 ความสามารถในการสือ่สาร 393 83.44 76 16.14 2 0.42 - - 99.58 

ป.2 440 ความสามารถในการสือ่สาร 415 94.32 25 5.68 - - - - 100 

ป.3 486 ความสามารถในการสือ่สาร 417 85.80 66 13.58 3 0.62 - - 99.38 

ป.4 510 ความสามารถในการสือ่สาร 433 84.90 77 15.10 - - - - 100 

ป.5 482 ความสามารถในการสือ่สาร 482 100 - - - - - - 100 

ป.6 474 ความสามารถในการสือ่สาร 428 90.29 40 8.44 5 1.06 1 0.21 98.73 

รวม/ร้อยละ 2,568 89.70 284 9.92 10 0.35 1 0.03 99.62 

 
1.5) ผู้เรียนมีผลการประเมินภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในระดับดีขึ้นไป จ านวน 2,754 คน 

คิดเป็นร้อยละ 96.19 ซ่ึงสูงกว่าค่าเป้าหมายดังตารางต่อไปนี้ 

ชั้นประถมศึกษาปีที ่

จ านวน
นักเรียน 
ทั้งหมด
(คน) 

ผลการประเมิน 
จ านวนนักเรียนที่ได้ระดับคุณภาพ(คน) 

ร้อยละ
ระดับ

คุณภาพ
ดีขึ้นไป ดีมาก  (3) ดี  (2) พอใช้  (1) ปรับปรุง (0) 

(คน) (ร้อยละ) (คน) (ร้อยละ) (คน) (ร้อยละ) (คน) (ร้อยละ) 
ประถมศึกษาปีที่ 1 471 394 83.65 60 12.74 17 3.61 - - 96.39 

ประถมศึกษาปีที่ 2 440 335 76.14 92 20.90 10 2.27 3 0.68 97.04 

ประถมศึกษาปีที่ 3 486 354 72.84 103 21.19 29 5.97 - - 94.03 

ประถมศึกษาปีที่ 4 510 343 67.25 156 30.59 11 2.16 - - 97.84 

ประถมศึกษาปีที่ 5 482 430 89.21 33 6.85 19 3.94 - - 96.06 

ประถมศึกษาปีที่ 6 474 371 78.27 83 17.51 17 3.59 3 0.63 95.78 

รวม/ร้อยละ 2,863 2,227 77.78 527 18.41 103 3.60 6 0.21 96.19 
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  รายงานผลการปฏิบัติงานและผลการประเมินตนเอง (Self  Assessment  Report: SAR) 
ปีการศึกษา 2564    โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1   

1.7) สรุปภาพรวมการประเมินภาษาจีนของนักเรียนด้านการเขียน,การสื่อสารของนักเรียน 
โครงการห้องเรียนพิเศษ (ห้องเรียนภาษาจีน ของ สพฐ., นวัตกรรมวิทยาการค านวณ, GIFTED, English 
Program) 
 

ชั้นประถมศึกษาปีที ่

จ านวน
นักเรียน 
ทั้งหมด

(คน) 

ผลการประเมินจ านวนนักเรียนที่ได้ระดับคุณภาพ(คน) 
การเขียน 

ร้อยละ
ระดับ

คุณภาพ
ดีขึ้นไป ดีมาก  (3) ดี  (2) พอใช้  (1) ปรับปรุง (0) 

(คน) (ร้อยละ) (คน) (ร้อยละ) (คน) (ร้อยละ) (คน) (ร้อยละ) 

ห้องเรียนภาษาจีน ของ สพฐ. 110 72 65.45 37 33.64 1 0.91 - - 99.09 

นวัตกรรมวิทยาการค านวณ 49 47 95.92 2 4.08 - - - - 100 

GIFTED 391 168 42.97 120 30.69 103 26.34 - - 73.66 

English Program 413 413 100 - - - - - - 100 

รวม/ค่าเฉลี่ยร้อยละ 963 700 72.69 159 16.51 104 10.80 - - 89.20 

  การสื่อสาร  

ห้องเรียนภาษาจีน ของ สพฐ. 110 73 66.36 32 29.09 5 4.55 - - 95.45 

นวัตกรรมวิทยาการค านวณ 49 47 95.92 2 4.08 - - - - 100 

GIFTED 391 189 48.34 116 29.67 86 21.99 - - 78.01 

English Program 413 413 100 - - - - - - 100 

รวม/ค่าเฉลี่ยร้อยละ 963 722 74.97 150 15.58 91 9.45 - - 90.55 

   * หมายเหตุ เอกสารอ้างอิงในภาคผนวกหน้าท่ี 84 - 86 

 - การประเมินภาษาจีน(การเขียน)ของนักเรียนด้านการเขียน,การสื่อสารของนักเรียน  โรงเรียน
อนุบาลขอนแก่น  โครงการห้องเรียนพิเศษ (ห้องเรียนภาษาจีน ของ สพฐ., นวัตกรรมวิทยาการค านวณ, 
GIFTED, English Program) พบว่า นักเรียนที่ได้ระดับคุณภาพดีข้ึนไป เฉลี่ยร้อยละ........... 89.20.....   
 - การประเมินภาษาจีน(การสื่อสาร)ของนักเรียนด้านการเขียน,การสื่อสารของนักเรียนโรงเรียน
อนุบาลขอนแก่น  โครงการห้องเรียนพิเศษ (ห้องเรียนภาษาจีน ของ สพฐ., นวัตกรรมวิทยาการค านวณ, 
GIFTED, English Program) พบว่า นักเรียนที่ได้ระดับคุณภาพดีขึ้นไป เฉลี่ยร้อยละ..... 90.55..............  
 
     1.8) ผลการประเมินด้านการคิดค านวณ พบว่า นักเรียนจ านวน 2,863 คน ผู้เรียนมีผล             
การประเมินในระดับดีขึ้นไป(ผลการเรียนเกรด 3 ขึ้นไป ในวิชาคณิตศาสตร์) จ านวน 2,649 คน คิดเป็น          
ร้อยละ 92.53 ต่ ากว่าค่ าเป้ าหมาย (ข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา                
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 หน้าที่ 12) 
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  รายงานผลการปฏิบัติงานและผลการประเมินตนเอง (Self  Assessment  Report: SAR) 
ปีการศึกษา 2564    โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1   

2) มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมวีิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
และแก้ปัญหา พบว่า นักเรียนจ านวน 2,863 คน(ค่าเป้าหมายร้อยละ 93.40) 

   2.1) ผลการประเมินความสามารถในการคิดผู้เรียนมีผลการประเมินระดับคุณภาพดีข้ึน
ไปจ านวน 2,828 คนคิดเป็นร้อยละ 98.48 สูงกว่าค่าเป้าหมาย  

 
ชั้น

ประถมศึกษา/
ห้อง 

จ านวน
นักเรียน 
ทั้งหมด
(คน) 

 
สมรรถนะส าคัญของผู้เรียน 

ผลการประเมิน 
จ านวนนักเรียนที่ได้ระดับคุณภาพ(คน) 

ระดับ
คุณภาพ
ดีขึ้นไป 
(ร้อย
ละ) 

ดีเยี่ยม(3) ดี(2) พอใช้(1) 
ปรับปรุง

(0) 
(คน) (ร้อยละ) (คน) (ร้อยละ) (คน) (ร้อยละ) (คน) (ร้อยละ) 

ป.1 471 ความสามารถในการคดิ 387 82.17 82 17.41 2 0.42 - - 99.58 

ป.2 440 ความสามารถในการคดิ 365 82.95 60 13.64 15 3.41 - - 96.59 

ป.3 486 ความสามารถในการคดิ 405 83.33 76 15.64 5 1.03 - - 98.97 

ป.4 510 ความสามารถในการคดิ 415 81.37 87 17.06 8 1.57 - - 98.43 

ป.5 482 ความสามารถในการคดิ 423 87.76 52 10.79 6 1.24 1 0.21 98.55 

ป.6 474 ความสามารถในการคดิ 430 90.72 38 8.02 5 1.05 1 0.21 98.74 

รวม/ร้อยละ 2,425 84.72 395 13.76 41 1.43 2 0.21 98.48 

 
 
 

   2.2) ผลการประเมินความสามารถในการแก้ปัญหาผู้เรียนมีผลการประเมินระดับ
คุณภาพดีขึ้นไปจ านวน 2,828 คนคิดเป็นร้อยละ 99.06 สูงกว่าค่าเป้าหมาย  
 

ชั้น
ประถมศึกษ

า/ห้อง 

จ านวน
นักเรีย

น 
ทั้งหมด
(คน) 

 
สมรรถนะส าคัญของผู้เรียน 

ผลการประเมิน 
จ านวนนักเรียนที่ได้ระดับคุณภาพ(คน) 

ระดับ
คุณภา
พดีขึ้น
ไป 
(ร้อย
ละ) 

ดีเยี่ยม(3) ดี(2) พอใช้(1) ปรับปรุง(0) 
(คน) (ร้อยละ) (คน) (ร้อยละ) (คน) (ร้อยละ) (คน) (ร้อยละ) 

ป.1 471 ความสามารถในการแก้ปัญหา 390 82.80 80 16.99 1 0.21 - - 99.79 

ป.2 440 ความสามารถในการแก้ปัญหา 375 85.23 60 13.64 5 1.14 - - 98.87 

ป.3 486 ความสามารถในการแก้ปัญหา 397 81.69 86 17.70 3 0.62 - - 99.38 

ป.4 510 ความสามารถในการแก้ปัญหา 404 79.22 103 20.20 3 0.59 - - 99.42 

ป.5 482 ความสามารถในการแก้ปัญหา 392 81.33 81 16.80 9 1.87 - - 98.13 

ป.6 474 ความสามารถในการแก้ปัญหา 429 90.51 39 8.23 5 1.05 1 0.21 98.74 

รวม/ร้อยละ 2,387 83.46 449 15.59 26 0.91 1 0.21 99.06 
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  รายงานผลการปฏิบัติงานและผลการประเมินตนเอง (Self  Assessment  Report: SAR) 
ปีการศึกษา 2564    โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1   

2.3) ผลการประเมินความสามารถในการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียนระดับคุณภาพดีขึ้นไป
จ านวน 2,828 คน  ปีการศึกษา 2564 คิดเป็นร้อยละ 99.51 สูงกว่าค่าเป้าหมาย เฉลี่ย 3 ปีการศึกษา 
ร้อยละ 97.83 

 

จากตารางการประเมินความสามารถในการอ่าน คิดวิเคราะห์สามารถน ามาท าเป็นแผนภูมิดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ปีการศึกษา 
จ านวน
นักเรียน
(คน) 

ผลการประเมนิร้อยละนักเรียนที่ได้ระดับคุณภาพ ระดับคุณภาพดี
ขึ้นไป 

(ร้อยละ) 
ดีเยี่ยม 

(3) 
ดี (2) พอใช้/ผ่านเกณฑ์ขั้น

ต่ า (1) 
ปรับปรุง (0) 

2562 2,919 84.61 12.44 2.95 - 97.05 

2563 2,878 80.68 16.26 2.99 0.07 96.94 
2564 2,863 83.44 16.07 0.45 0.03 99.51 

เฉลี่ยร้อยละ - 82.91 14.92 2.13 0.05 97.83 

ดีเยี่ยม ดี พอใช้ ปรับปรุง ระดับคุณภาพดีขึ้นไป

ปีการศึกษา 2562 84.61 12.44 2.95 0 97.05

ปีการศึกษา 2563 80.68 16.26 2.99 0.07 96.94

ปีการศึกษา 2564 83.44 16.07 0.45 0.03 99.51

เฉลี่ย 3 ปี 82.91 14.92 2.13 0.05 97.83
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เปรียบเทียบผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียนของนักเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา
โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น  ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 - 6  ระหว่างปีการศึกษา 2562 - 2564
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  รายงานผลการปฏิบัติงานและผลการประเมินตนเอง (Self  Assessment  Report: SAR) 
ปีการศึกษา 2564    โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1   

3) ผลการประเมินความสามารถในการสร้างนวัตกรรม(ค่าเป้าหมายร้อยละ 93.00) พบว่า 
ผู้เรียนได้เรียนรู้จากการปฏิบัติจริงมีกระบวนการคิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ คิดวิจารณญาณและ     
การแก้ปัญหาสามารถรวบรวมความรู้ได้ทั้งด้วยตัวเองและ  การท างานเป็นทีมเชื่อมโยงความรู้และ
ประสบการณ์มาใช้ในการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ มีแนวความคิด โครงการ โครงงาน  ชิ้นงาน  ผลผลิต       
ปีการศึกษา 2564 มีผลการประเมินระดับคุณภาพดีขึ้นไปจ านวน 2,853 คน  คิดเป็นร้อยละ 99.65      
ซึ่งสูงกว่าค่าเป้าหมาย เฉลี่ย 3 ปีการศึกษาร้อยละ 98.21 จ าแนกเป็นสายชั้นปีการศึกษา 2562 - 2564 
ได้ดังตารางและแผนภูมิต่อไปนี้ 

 
ตารางแสดงจ านวนนวัตกรรมของนักเรียน(เรื่องหรือชิ้น) ปีการศึกษา 2564 

 
ที ่

 
สายชั้น 

นวัตกรรมของนักเรียนในกลุ่มสาระการเรียนรู้ จ านวน
นวัตกรรม

ของ
นักเรียน
(เรื่อง 

หรือ ชิ้น) 

คิดเป็น 
ร้อยละ
ของ

จ านวน
นักเรียน
ทั้งหมด 

ร้อยละ
ของ

จ านวน
นักเรียน
ท่ีร่วม
จัดท า 

ไทย วิทย์ คณิต E สังคมฯ สุข
ศึกษ
าฯ 

ศิลปะ การ
งาน
อาชี
พ 

ภาษ
าจีน 

1 สายชั้นประถมศึกษาปีที ่1 6 5 3 5 5 1 0 1 1 131 100 100 

2 สายชั้นประถมศึกษาปีที ่2 15 11 10 6 0 0 3 3 0 696 100 100 

3 สายชั้นประถมศึกษาปีที ่3 14 12 17 28 8 1 4 5 - 6,820 100 100 

4 สายชั้นประถมศึกษาปีที ่4 4 3 5 4 2 1 0 2 0 1,935 100 100 

5 สายชั้นประถมศึกษาปีที ่5 4 5 4 3 3 2 1 2 0 2,742 100 100 

6 สายชั้นประถมศึกษาปีที ่6 3 3 4 3 2 1 1 2 0 31,548 100 100 

7 English Program 352 0 0 0 352 0 217 0 0 854 100 100 

รวม 398 39 43 49 372 6 226 15 1 44,726 100 100 

ร้อยละ 34.64 3.39 3.74 4.26 32.38 0.52 19.67 1.31 0.09    
 
 

ตารางแสดงจ านวนนวัตกรรมของนักเรียน(เรื่องหรือชิ้น) ปีการศึกษา 2562 - 2564 

 

 
ปีการศึกษา 

จ านวนนักเรียน

(คน) 
ผลการประเมินร้อยละนักเรียนที่ได้ระดับคุณภาพ ระดับ

คุณภาพดี
ขึ้นไป 

(ร้อยละ) 

5 (ยอด
เย่ียม) 

4 (ดีเลิศ) 3 (ดี) 
2 (ปาน
กลาง) 

1 
(ก าลัง
พัฒนา) 

ปีการศึกษา 2562 2,919 12.40 55.46 30.32 1.44 0.38 98.18 

ปีการศึกษา 2563 2,878 78.39 14.46 4.94 2.04 0.17 97.79 

ปีการศึกษา 2564 2,863 82.26 13.69 3.70 0.35 - 99.65 
เฉลี่ยร้อยละ - 61.50 25.30 11.42 1.54 0.32 98.21 
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  รายงานผลการปฏิบัติงานและผลการประเมินตนเอง (Self  Assessment  Report: SAR) 
ปีการศึกษา 2564    โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1   

จากตารางแสดงจ านวนนวัตกรรมของนักเรียน(เรื่องหรือชิ้น) ปีการศึกษา 2562 – 2564  
มาจัดท าเป็นแผนภูมิได้ดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4) มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ค่าเป้าหมายร้อยละ 96.80) 
พบว่า ผู้เรียนมีผลการประเมินในระดับดีขึ้นไป จ านวน 2,852 คน คิดเป็นร้อยละ 99.62 ซึ่งสูงกว่า              
ค่าเป้าหมาย 

 
ชั้น

ประถมศึกษา/
ห้อง 

จ านวน
นักเรียน 
ทั้งหมด
(คน) 

 
สมรรถนะส าคัญของผู้เรียน 

ผลการประเมิน 
จ านวนนักเรียนที่ได้ระดับคุณภาพ(คน) 

ระดับ
คุณภาพ
ดีขึ้นไป 
(ร้อย
ละ) 

ดีเยี่ยม(3) ดี(2) พอใช้(1) 
ปรับปรุง

(0) 
(คน) (ร้อยละ) (คน) (ร้อยละ) (คน) (ร้อยละ) (คน) (ร้อย

ละ) 
ป.1 471 ความสามารถในการใชเ้ทคโนโลยี 450 95.54 21 4.46 - - - - 100 

ป.2 440 ความสามารถในการใชเ้ทคโนโลยี 429 97.50 11 2.50 - - - - 100 

ป.3 486 ความสามารถในการใชเ้ทคโนโลยี 442 90.95 33 6.79 11 2.26 - - 97.74 

ป.4 510 ความสามารถในการใชเ้ทคโนโลยี 437 85.69 73 14.31 - - - - 100 

ป.5 482 ความสามารถในการใชเ้ทคโนโลยี 482 100 - - - - - - 100 

ป.6 474 ความสามารถในการใชเ้ทคโนโลยี 457 96.41 17 3.59 - - - - 100 

รวม/ร้อยละ 2,697 94.20 155 5.42 11 0.38 - - 99.62 

    
 
 

5 (ยอดเยี่ยม) 4 (ดีเลิศ) 3 (ดี) 2 (ปานกลาง)
1 (ก าลัง
พัฒนา)

ระดับคุณภาพดี
ขึ้นไป

ปีการศึกษา 2562 12.4 55.46 30.32 1.44 0.38 98.18

ปีการศึกษา 2563 78.39 14.46 4.94 2.04 0.17 97.79

ปีการศึกษา 2564 82.26 13.69 3.7 0.35 0 99.65
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การเปรียบเทียบระดับคุณภาพเฉลี่ยร้อยละผลประเมินความสามารถในการสร้างนวัตกรรม 
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1- 6 ระหว่าง ปีการศึกษา 2562 - 2564
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  รายงานผลการปฏิบัติงานและผลการประเมินตนเอง (Self  Assessment  Report: SAR) 
ปีการศึกษา 2564    โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1   

นักเรียนมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศตามเกณฑ์สมรรถนะส าคัญของผู้เรียน 
ปีการศึกษา 2562 – 2564 ระดับคุณภาพดีขึ้นไป 92.92, 99.35 และ 99.62 ตามล าดับ ค่าเฉลี่ยร้อยละ
ระดับคุณภาพดีขึ้นไปเฉลี่ย 3 ปี เท่ากับ 97.30 

 
 
จากตารางความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศตามเกณฑ์สมรรถนะส าคัญของผู้เรียน 

ปีการศึกษา 2562 – 2564 มาจัดท าเป็นแผนภูมิได้ดังนี้ 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ปีการศึกษา 
จ านวน
นักเรียน
(คน) 

ผลการประเมินร้อยละนักเรียนที่ได้ระดับ
คุณภาพ 

ระดับคุณภาพ
ดีขึ้นไป 

(ร้อยละ) ดีเยี่ยม 
(3) 

ดี (2) พอใช้ 
(1) 

ปรับปรุง (0) 

ปีการศึกษา 2562 2,919 75.11 17.81 7.12 0 92.92 

ปีการศึกษา 2563 2,878 83.06 16.29 0.58 0.07 99.35 
ปีการศึกษา 2564 2,863 94.20 5.42 0.38 0 99.62 

เฉลี่ยร้อยละ - 84.12 13.17 2.69 0.02 97.30 

ดีเยี่ยม ดี พอใช้ ปรับปรุง ระดับคุณภาพดีขึ้นไป

ปีการศึกษา 2562 75.11 17.81 7.12 0 92.92

ปีการศึกษา 2563 83.06 16.29 0.58 0.07 99.35

ปีการศึกษา 2564 94.2 5.42 0.38 0 99.62
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เปรียบเทียบผลการประเมินความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
ตามเกณฑ์สมรรถนะส าคัญของผู้เรียน

โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น  ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 - 6  ระหว่างปีการศึกษา 2562 - 2564
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  รายงานผลการปฏิบัติงานและผลการประเมินตนเอง (Self  Assessment  Report: SAR) 
ปีการศึกษา 2564    โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1   

5) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา(ค่าเป้าหมายร้อยละ 95.00)  
     5.1) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา  พบว่า    ผลสัมฤทธิ์ทางการ

เรียนตามหลักสูตรสถานศึกษาของผู้เรียน โดยกลุ่มสาระการเรียนรู้ที่สูงกว่าค่าเป้าหมาย ได้แก่ สังคม
ศึกษาฯ ประวัติศาสตร์ สุขศึกษาฯ ศิลปะและการงานอาชีพ กลุ่มสาระการเรียนรู้ที่ต่ ากว่าค่าเป้าหมาย 
ได้แก่ ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และภาษาอังกฤษ   โดยภาพรวมปีการศึกษา 2564 ทุกกลุ่ม
สาระการเรียนรู้เฉลี่ยร้อยละ 95.60 (เอกสารอ้างอิงในหน้าที่ 12)  

    5.2) ผลการประเมินระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 พบว่า              
โดยภาพรวมระดับโรงเรียนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 49.84 ระดับสังกัดคะแนน
เฉลี่ยร้อยละ 38.63 ซึ่งโรงเรียนอนุบาลขอนแก่นสูงกว่าระดับสังกัด (+11.21) ระดับประเทศคะแนน
เฉลี่ยร้อยละ 40.19 โรงเรียนอนุบาลขอนแก่นสูงกว่าระดับประเทศ  (+ 9.65) และคะแนนเฉลี่ยทุกกลุ่ม
สาระการเรียนรู้ทุกปีการศึกษาโรงเรียนอนุบาลขอนแก่นมีคะแนนเฉลี่ยสูงกว่าทุกระดับทุกปีการศึกษา
(เอกสารอ้างอิงในหน้าที่ 43) 

          5.3) ผลการทดสอบวัดความสามารถพ้ืนฐานของผู้เรียนระดับชาติ (National Test : 
NT)  ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  3 พบว่า ปีการศึกษา 2564 โดยภาพรวมระดับโรงเรียน
ความสามารถท้ัง 2 ด้าน(ด้านภาษาและคณิตศาสตร์) มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 55.42 ซึ่งสูงกว่าระดับสังกัด 
+3.31 และสูงกว่าระดับประเทศ +2.62 (เอกสารอ้างอิงในหน้าที่  36) คะแนนเฉลี่ยทุกด้าน                      
ทุกปีการศึกษาของนักเรียนโรงเรียนอนุบาลขอนแก่นมีคะแนนเฉลี่ยสูงกว่าทุกระดับทุกปีการศึกษา 

6) มีความรู้ ทักษะพ้ืนฐาน และเจตคติท่ีดีต่องานอาชีพ (ค่าเป้าหมายร้อยละ 95.00)   
   6.1 มีความรู้ ทักษะพ้ืนฐาน และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ พบว่า นักเรียนมีความรู้ 

ทักษะพ้ืนฐานตามหลักสูตรสถานศึกษาจากการประเมินความรู้ ทักษะพ้ืนฐาน และเจตคติที่ดีต่องาน
อาชีพ   นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มีจ านวนร้อยละ 100 ที่มีความรู้ ทักษะพ้ืนฐาน สามารถสอบ
เรียนต่อในระดับที่สูงขี้นและจากการประเมินเจตคติในการท างานกลุ่มที่เน้นอาชีพ พบว่านักเรียนร้อยละ 
100 มีผลการประเมินเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ ตั้งแต่ระดับดีขึ้นไปดังตารางต่อไปนี้ 
การประเมินความรู้ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ 
 

ชั้นประถมศึกษาปีที ่

จ านวน
นักเรียน 
ทั้งหมด
(คน) 

ผลการประเมิน จ านวนนักเรียนที่ได้ระดับคุณภาพ(คน) ร้อยละ
ระดับ

คุณภาพ
ดีขึ้นไป 

ดีมาก  (3) ดี  (2) พอใช้  (1) ปรับปรุง (0) 

(คน) 
(ร้อยละ) 

(คน) 
(ร้อยละ) (คน) 

(ร้อยละ) (คน) 
(ร้อยละ) 

ประถมศึกษาปีท่ี 1 471 467 99.15 4 0.85 - - - - 100 
ประถมศึกษาปีท่ี 2 440 438 99.55 2 0.45 - - - - 100 

ประถมศึกษาปีท่ี 3 486 479 98.56 7 1.44 - - - - 100 
ประถมศึกษาปีท่ี 4 510 507 99.41 3 0.59 - - - - 100 
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  รายงานผลการปฏิบัติงานและผลการประเมินตนเอง (Self  Assessment  Report: SAR) 
ปีการศึกษา 2564    โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1   

การประเมินความรู้ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ(ต่อ) 
 

ชั้นประถมศึกษาปีที ่

จ านวน
นักเรียน 
ทั้งหมด
(คน) 

ผลการประเมินจ านวนนักเรียนทีไ่ด้ระดับคุณภาพ(ร้อยละ) ร้อยละ
ระดับ

คุณภาพ
ดีขึ้นไป 

ดีมาก  (3) ดี  (2) พอใช้  (1) ปรับปรุง (0) 

(คน) (ร้อยละ) (คน) (ร้อยละ) (คน) (ร้อยละ) (คน) (ร้อยละ) 
ประถมศึกษาปีท่ี 5 482 479 99.35 3 0.62 - - - - 100 

ประถมศึกษาปีท่ี 6 474 471 99.37 3 0.63 - - - - 100 

รวม/ร้อยละ 2,863 2,841 99.23 22 0.76 - - - - 100 
 

การประเมินการประเมินความรู้ ทักษะพ้ืนฐาน และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพของนักเรียน
โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น  พบว่า นักเรียนที่ได้ระดับคุณภาพดีขึ้นไป เฉลี่ยร้อยละ.. 100... 

 

นักเรียนมีความรู้ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ ปีการศึกษา 2562 - 2564 

นักเรียนมีความรู้ ทักษะพ้ืนฐาน และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ ปีการศึกษา 2562 – 2564 ระดับคุณภาพ
ดีขึ้นไปร้อยละ 87.22, 98.30 และ 100 ตามล าดับ ค่าเฉลี่ยภาพรวม 3 ปี เฉลี่ยร้อยละ 95.17  จาก
ตารางสามารถจัดท าเป็นแผนภูมิได้ดังนี้ 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

 

 
ปีการศึกษา 

จ านวน
นักเรียน(คน) 

ผลการประเมินร้อยละนักเรียนทีไ่ด้ระดับคุณภาพ ระดับคณุภาพ
ดีขึ้นไป 
(ร้อยละ) 

ดีเยี่ยม(3) ดี (2) พอใช้ (1) ปรับปรุง (0) 

ปีการศึกษา 2562 2,919 59.22 27.99 12.78 0 87.22 
ปีการศึกษา 2563 2,878 89.40 8.90 1.56 0.14 98.30 
ปีการศึกษา 2564 2,863 99.23 0.76 - - 100 
เฉลี่ยร้อยละ - 82.62 12.55 7.17 0.07 95.17 

ดีเยี่ยม ดี พอใช้ ปรับปรุง ระดับคุณภาพดีขึ้นไป

ปีการศึกษา 2562 59.22 27.99 12.78 0 87.22

ปีการศึกษา 2563 89.4 8.9 1.56 0.14 98.3

ปีการศึกษา 2564 99.23 0.76 0 0 100
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เปรียบเทียบผลการประเมินนักเรียนมีความรู้ ทักษะพื้นฐาน 
และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ ปีการศึกษา 2562 - 2564
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  รายงานผลการปฏิบัติงานและผลการประเมินตนเอง (Self  Assessment  Report: SAR) 
ปีการศึกษา 2564    โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1   

   6.2) นอกจากการประเมินความรู้ ทักษะพ้ืนฐาน และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพแล้วยังมี
การประเมินสมรรถนะส าคัญของผู้เรียนในด้านความสามารถการใช้ทักษะชีวิต โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น   
ปีการศึกษา 2564 
 

 
ชั้น

ประถมศึกษา/
ห้อง 

จ านวน
นักเรียน 
ทั้งหมด
(คน) 

 
สมรรถนะส าคัญของ

ผู้เรียน 

ผลการประเมินจ านวนนักเรียนทีไ่ด้ระดับคุณภาพ(คน) ระดับ
คุณภาพดี
ขึ้นไป 
(ร้อยละ) 

ดีเยี่ยม(3) ดี(2) พอใช้(1) ปรับปรุง(0) 
(คน) (ร้อยละ) (คน) (ร้อยละ) (คน) (ร้อยละ) (คน) (ร้อย

ละ) 

ป.1 471 ความสามารถในการใชท้กัษะชีวิต 433 91.93 38 8.07 - - - - 100 

ป.2 440 ความสามารถในการใชท้กัษะชีวิต 431 97.95 9 2.05 - - - - 100 

ป.3 486 ความสามารถในการใชท้กัษะชีวิต 451 92.80 35 7.20 - - - - 100 

ป.4 510 ความสามารถในการใชท้กัษะชีวิต 434 85.10 76 14.90 - - - - 100 

ป.5 482 ความสามารถในการใชท้กัษะชีวิต 482 100 - - - - - - 100 

ป.6 474 ความสามารถในการใชท้กัษะชีวิต 461 97.26 13 2.74 - - - - 100 

รวม/ร้อยละ 2,692 94.03 171 5.97   - - 100 
การประเมินสมรรถนะส าคัญของผู้เรียนในด้านความสามารถการใช้ทักษะชีวิต ปีการศึกษา 

2564  ระดับคุณภาพดีขึ้นไป ร้อยละ 100  จากตารางสามารถท าเป็นแผนภูมิได้ดังต่อไปนี้ 
 
แผนภูมแสดงผลการประเมินสมรรถนะส าคัญของผู้เรียนในด้านความสามารถการใช้ทักษะชีวิต  

ปีการศึกษา 2564 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สายชั้น ป.1 สายชั้น ป.2 สายชั้น ป.3 สายชั้น ป.4 สายชั้น ป.5 สายชั้น ป.6

ดีเยี่ยม 91.93 97.95 92.8 85.1 100 97.26

ดี 8.07 2.05 7.2 14.9 2.74

พอใช้

ปรับปรุง
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เปรียบเทียบผลการประเมินความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต
ตามเกณฑ์สมรรถนะส าคัญของผู้เรียน

โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น  ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 - 6 ปีการศึกษา 2564
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  รายงานผลการปฏิบัติงานและผลการประเมินตนเอง (Self  Assessment  Report: SAR) 
ปีการศึกษา 2564    โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1   

   ผลการประเมินความสามารถของนักเรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 
ปีการศึกษา 2564 ครูแต่ละคนประเมินนักเรียนโดยเทียบกับเกณฑ์ระดับคุณภาพ 5 ระดับ  ได้แก่  
  ระดับ 5  หมายถึง ยอดเยี่ยม (นักเรียนปฏิบัติได้ร้อยละ 90 ขึ้นไป) 
  ระดับ 4  หมายถึง ดีเลิศ (นักเรียนปฏิบัติได้ร้อยละ 80-89) 
  ระดับ 3  หมายถึง ดี (นักเรียนปฏิบัติได้ร้อยละ 70-79) 
  ระดับ 2  หมายถึง ปานกลาง (นักเรียนปฏิบัติได้ร้อยละ 60-69) 
  ระดับ 1  หมายถึง ก าลังพัฒนา (นักเรียนปฏิบัติได้ต่ ากว่าร้อยละ 59) 
และผลการประเมิน พบว่า ด้านความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสารและการคิดค านวณ      
ช่วงคะแนน 4.73 คิดเป็น ร้อยละ 94.60 ความสามารถในการคิดวิเคราะห์คิดอย่างมีวิจารณญาณ 
อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและแก้ปัญหาช่วงคะแนน 4.77 คิดเป็น ร้อยละ 95.40 ระดับคุณภาพ
ดีขึ้นไปร้อยละ 99.02 ความสามารถในการสร้างนวัตกรรมช่วงคะแนน 4.78 คิดเป็น ร้อยละ 95.60 
ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารช่วงคะแนน 4.91 คิดเป็น ร้อยละ 98.20 
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา ช่วงคะแนน 4.78 คิดเป็น ร้อยละ 95.60 มีความรู้ 
ทักษะพ้ืนฐาน และเจตคติท่ีดีต่องานอาชีพช่วงคะแนน 4.99 คิดเป็น ร้อยละ 100 
 

1.2 ด้านคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน ประกอบด้วย  
      1) การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษาก าหนด(ค่าเป้าหมาย 99.00)   
      ผลการประเมินด้านคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีงามตามที่สถานศึกษาก าหนด พบว่า ภาพรวม
ผู้เรียนผ่านการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ทุกคุณลักษณะในระดับดีขึ้นไป ร้อยละ 99.16  
 

สรุปผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรโรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ปีการศึกษา 2564 

ชั้น
ประถมศึกษา 

ปีที ่

จ านวน
นักเรียน 
ทั้งหมด
(คน) 

ผลการประเมินจ านวนนักเรียนที่ได้ระดับคุณภาพดีขึ้นไป (ร้อยละ)  
เฉลี่ย 

1. รักชาติ 
ศาสน์ 
กษัตริย์ 

2. 
ซ่ือสัตย์
สุจริต 

3. มีวินัย 4. ใฝ่
เรียนรู ้

5. อยู่
อย่าง

พอเพียง 

6. มุ่งม่ัน
ในการ
ท างาน 

7. รัก
ความเป็น

ไทย 

8. มีจิต
สาธารณะ 

9.ความ
เป็นเลิศ

ทาง
วิชาการ 

สายชั้น ป.1 471 100 100 100 100 100 100 100 100 99.14 99.9 

สายชั้น ป.2 440 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

สายชั้น ป.3 486 100 100 99.38 99.79 100 98.77 100 100 99.80 99.75 

สายชั้น ป.4 510 100 100 100 100 100 100 100 100 80.39 97.82 

สายชั้น ป.5 482 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

สายชั้น ป.6 474 100 100 100 96.8 100 96.8 100 100 83.74 97.48 

ร้อยละ 100 100 99.90 99.43 100 99.26 100 100 93.85 99.16 

เฉลี่ย 99.16 
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  รายงานผลการปฏิบัติงานและผลการประเมินตนเอง (Self  Assessment  Report: SAR) 
ปีการศึกษา 2564    โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1   

2) ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย(ค่าเป้าหมาย 99.63)   
    ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย พบว่า ผู้เรียนผ่านการประเมินคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ด้านรักความเป็นไทยในระดับดีขึ้นไป ร้อยละ 100 
   3) การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย(ค่าเป้าหมาย 99.20)     
    เป็นการยอมรับความแตกต่างระหว่างบุคคลในด้านเพศ วัย เชื้อชาติศาสนา ภาษา วัฒนธรรม 
ประเพณี ด้วยความเข้าใจ และการอยู่ร่วมกันได้อย่างปกติสุขบนความแตกต่างระหว่างบุคคลในด้านเพศ 
วัย เชื้อชาติศาสนา ภาษา วัฒนธรรม ประเพณีโดยประเมินด้านความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ 
ความซื่อสัตย์สุจริต ความมีวินัย การอยู่แบบพอเพียง พบว่า ระดับคุณภาพดีขึ้นไป ร้อยละ  100 
    4) สุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม (ค่าเป้าหมาย 99.48)   
    ผู้เรียนมีการรักษาสุขภาพกาย สุขภาพจิต อารมณ์และสังคมและแสดงออกอย่าง เหมาะสมใน
แต่ละช่วงวัย สามารถอยู่ร่วมกับคนอ่ืนอย่างมีความสุข เข้าใจผู้อ่ืน ไม่มีความขัดแย้งกับผู้อ่ืน โดยการ
ประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ด้านจิตสาธารณะ พบว่า ระดับคุณภาพดีขึ้นไป ร้อยละ  100             
สุขภาวะทางร่างกายผ่านตามเกณฑ์มาตรฐานของกรมอนามัย 
      ผลการประเมินความสามารถของนักเรียนระดบัการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น        
ปีการศึกษา 2564 ครูแต่ละคนประเมินนักเรียนโดยเทียบกับเกณฑ์ระดับคุณภาพ 5 ระดับ  ได้แก่  
  ระดับ 5  หมายถึง ยอดเยี่ยม (นักเรียนปฏิบัติได้ร้อยละ 90 ขึ้นไป) 
  ระดับ 4  หมายถึง ดีเลิศ (นักเรียนปฏิบัติได้ร้อยละ 80-89) 
  ระดับ 3  หมายถึง ดี (นักเรียนปฏิบัติได้ร้อยละ 70-79) 
  ระดับ 2  หมายถึง ปานกลาง (นักเรียนปฏิบัติได้ร้อยละ 60-69) 
  ระดับ 1  หมายถึง ก าลังพัฒนา (นักเรียนปฏิบัติได้ต่ ากว่าร้อยละ 59) 
ผลการประเมิน  พบว่า ด้านการมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษาก าหนดช่วงคะแนน 4.96          
คิดเป็น ร้อยละ 99.16  ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย ช่วงคะแนน 4.99 คิดเป็น ร้อยละ 
99.80 การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย ช่วงคะแนน 4.99 คิดเป็น ร้อยละ 
99.80 สุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคมช่วงคะแนน 4.99 คิดเป็น ร้อยละ 99.80 ซึ่งสูงกว่า            
ค่าเป้าหมายทุกตัวบ่งชี้ 
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  รายงานผลการปฏิบัติงานและผลการประเมินตนเอง (Self  Assessment  Report: SAR) 
ปีการศึกษา 2564    โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1   

จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา ข้อเสนอแนะ และแผนการพัฒนาคุณภาพให้สูงขึ้น 
 
กิจกรรม/โครงการ/หลักฐานรอ่งรอยที่ด าเนินการ ผลการด าเนินงาน 

โครงการส่งเสริมทักษะการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมี
วิจารณญาณ 

จุดเด่นด้านผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
ผู้เรียนมีความรู้ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดีต่องาน
อาชีพ  มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร   มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม 
และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 
 

จุดเด่นด้านคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน 
ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย สุขภาวะ 
ทางร่างกาย และจิตสังคม และการยอมรับที่จะอยู่ร่วมกัน
บนความแตกต่างและหลากหลาย 
 
จุดควรพัฒนาด้านผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
พัฒนาผู้เรียนด้านความสามารถในการอ่าน การเขียน 
การสื่อสารและการคิดค านวณ และความสามารถในการ
คิดวิเคราะห์คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นและแก้ปัญหา 
 

จุดควรพัฒนาด้านคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน 
การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษา
ก าหนด 

โครงการส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาการสร้างนวัตกรรม 

โครงการส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาการสร้างนวัตกรรม 
โครงการส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร 

โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตร
สถานศึกษา 

โครงการส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาทักษะพ้ืนฐานงานอาชีพ 
โครงการส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาคุณลักษณะและค่านิยม
ที่ดีตามที่สถานศึกษาก าหนด 
โครงการส่งเสริม สนับสนุนความภูมิใจในท้องถิ่น 
และความเป็นไทย 
โครงการส่งเสริมสุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม 

โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ 

 

โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น มีแผนการพัฒนาคุณภาพเพื่อยกระดับให้สูงขึ้น 
    โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ได้มีแผนการพัฒนาคุณภาพเพ่ือยกระดับมาตรฐานที่ 1 ด้านคุณภาพ
ของผู้เรียนให้สูงขึ้นดังนี้ 

1. ส่งเสริม สนับสนุนพัฒนาผู้เรียนให้มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสารและ       
การคิดค านวณ 

2. ส่งเสริม สนับสนุนนักเรียนในการเรียนรู้ให้มีความสามารถการคิดวิเคราะห์  คิดอย่างมี
วิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและแก้ปัญหา 

3. ส่งเสริม สนับสนุนนักเรียนในด้านการมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามท่ีสถานศึกษาก าหนด 
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  รายงานผลการปฏิบัติงานและผลการประเมินตนเอง (Self  Assessment  Report: SAR) 
ปีการศึกษา 2564    โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1   

แนวทางการจัดท าโครงการพัฒนาคุณภาพเพ่ือยกระดับให้สูงขึ้น 
    จากค่าเป้าหมายที่ตั้งไว้ผลการด าเนินงานในปีการศึกษา 2564  ผลการประเมินผู้เรียนสูงกว่า
เป้าหมายทุกตัวบ่งชี้ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่นได้มีแผนการพัฒนาคุณภาพเพ่ือรักษาระดับมาตรฐานที่ 1                   
ด้านคุณภาพของผู้เรียนระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานดังนี้ 

1) โครงการส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาคุณภาพผู้เรียนด้านการอ่าน การเขียน การสื่อสาร 
2) โครงการส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาคุณภาพผู้เรียนด้านการคิดค านวณ 
3) โครงการส่งเสริมทักษะการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ 
4) โครงการส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาการสร้างนวัตกรรม 
5) โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 
6) โครงการส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
7) โครงการส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาทักษะพ้ืนฐานงานอาชีพ 
8) โครงการส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษาก าหนด 
9) โครงการส่งเสริม สนับสนุนความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย 
10) โครงการส่งเสริมการยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย 
11) โครงการส่งเสริมสุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม 
12) โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ 
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  รายงานผลการปฏิบัติงานและผลการประเมินตนเอง (Self  Assessment  Report: SAR) 
ปีการศึกษา 2564    โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1   

 
 

ตัวบ่งชี้ 
ระดับคุณภาพ ร้อยละของ

ระดับ
คุณภาพเฉลี่ย 

คิดเป็น 
ร้อยละ 5 4 3 2 1 

2.1 มีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจที่สถานศึกษาก าหนดชัดเจน  √     5 100 

2.2 มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา  √     5 100 

2.3 ด าเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้าน 
ตามหลักสูตรสถานศึกษา และทุกกลุ่มเป้าหมาย 

√ 
 

   5 100 

2.4 พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวชิาชีพ √     5 100 

2.5 จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการ
เรียนรู้อย่างมีคุณภาพ  

√     5 100 

2.6 จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหาร
จัดการและการจัดการเรียนรู ้

√     5 100 

สรุปผลการประเมินมาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 5 100 

 
 
 
 
 
  
 

วิธีการพัฒนา ข้อมูล หลกัฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ ที่สนับสนุนผลการประเมินตนเอง 

    การก าหนดค่าเป้าหมายการพัฒนา 

        โรงเรียนอนุบาลขอนแก่นได้ประกาศก าหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ด้านกระบวนการบริหารและการจัดการเพ่ือการประกันคุณภาพภายในของ
สถานศึกษา  ประจ าปีการศึกษา 2564 ดังนี้ 

มาตรฐาน / ประเด็นการพิจารณา 
ค่าเป้าหมายมาตรฐาน/ประเดน็การ

พิจารณา 
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ ระดับยอดเยี่ยม 
    2.1 มีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจที่สถานศึกษาก าหนดชัดเจน ร้อยละ 100.00 ระดับยอดเยี่ยม 

    2.2 มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา ร้อยละ 100.00 ระดับยอดเยี่ยม 

 

  มาตรฐานที่  2  กระบวนการบริหารและการจัดการ ผลการประเมินระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม 
 

หมายเหตุ*  ช่วงคะแนนและระดับคุณภาพ 

ช่วงคะแนน ระดับคุณภาพ 
0.00-1.50 ก าลังพัฒนา 

1.51-2.50 ปานกลาง 

2.51-3.50 ดี 

3.51-4.50 ดีเลิศ 

4.51-5.00 ยอดเย่ียม 
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  รายงานผลการปฏิบัติงานและผลการประเมินตนเอง (Self  Assessment  Report: SAR) 
ปีการศึกษา 2564    โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1   

การก าหนดค่าเป้าหมายการพัฒนา(ต่อ) 

มาตรฐาน / ประเด็นการพิจารณา 
ค่าเป้าหมายมาตรฐาน/ประเดน็การ

พิจารณา 
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ(ต่อ) ระดับยอดเยี่ยม 
   2.3 ด าเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษา
และทุกกลุ่มเป้าหมาย 

ร้อยละ 100.00  ระดับยอดเยี่ยม 

    2.4 พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ ร้อยละ 81.00 ระดับยอดเยี่ยม 

    2.5 จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้ 
อย่างมีคุณภาพ 

ร้อยละ 81.00  ระดับยอดเยี่ยม 

    2.6 จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการ 
และการจัดการเรียนรู้ 

ร้อยละ 100.00 ระดับยอดเยี่ยม 

 

วิธีการพัฒนามาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ   

 

   โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ได้ด าเนินการก าหนดเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจไว้อย่างชัดเจน 
สอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษา ความต้องการของชุมชน ท้องถิ่น วัตถุประสงค์ของแผนการศึกษา
แห่งชาติ นโยบายของรัฐบาลและของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา โดยได้ประชุมผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเพ่ือ
การด าเนินงาน จัดท าแผนพัฒนาการศึกษา และแผนปฏิบัติการประจ าปี ผ่านการเห็นชอบโดย
คณะกรรมการสถานศึกษา ท าให้สถานศึกษามีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษาที่ชัดเจน          
มีประสิทธิภาพ ส่งผลต่อคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  โดยความร่วมมือของ
ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย มีการด าเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษาและ

ทุกกลุ่มเป้าหมายเชื่อมโยงกับชีวิตจริง เช่น โครงการห้องเรียนพิเศษต่างๆ พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความ
เชี่ยวชาญทางวิชาชีพตรงตามความต้องการของครู และสถานศึกษา และจัดให้มีชุมชนการเรียนรู้ทาง
วิชาชีพเพ่ือพัฒนางาน จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมี
คุณภาพ และมีความปลอดภัย จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการ

เรียนรู้ที่เหมาะสมกับสภาพของสถานศึกษา มีการน าข้อมูลมาใช้ในการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง และ
นอกจากนี้โรงเรียนอนุบาลขอนแก่นมีกระบวนการวิจัยและพัฒนาระบบการบริหารที่ถูกต้องตามหลัก
วิชาการ 
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  รายงานผลการปฏิบัติงานและผลการประเมินตนเอง (Self  Assessment  Report: SAR) 
ปีการศึกษา 2564    โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1   

ข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ ที่สนับสนุนผลการประเมินตนเอง 
 

มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ  
   2.1 มีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจที่สถานศึกษาก าหนดชัดเจน(ค่าเป้าหมายร้อยละ 100) 
    โรงเรียนอนุบาลขอนแก่นได้ก าหนดเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจที่สถานศึกษาก าหนดชัดเจน
มีแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ระยะเวลา 3 ปีและแผนปฏิบัติการประจ าปี โดยมีความสอดคล้องกับ
วิสัยทัศน์ พันธกิจของสถานศึกษาและสอดคล้องกับมาตรฐานคุณภาพของโรงเรียนอนุบาลขอนแก่น     
ทั้ง 3 ด้าน ได้แก่  มาตรฐานคุณภาพที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน  มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและ
การจัดการ และมาตรฐานที่  3  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ   

2.2 มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา (ค่าเป้าหมายร้อยละ 100)   
โรงเรียนอนุบาลขอนแก่นสามารถบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษาอย่างเป็นระบบ ทั้งใน

ส่วนของการวางแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา การน าแผนไปปฏิบัติเพ่ือพัฒนา คุณภาพ
การศึกษา มีการติดตามตรวจสอบ ประเมินผลและปรับปรุงพัฒนางานอย่างต่อเนื่อง การบริหาร
อัตราก าลัง ทรัพยากรทางการศึกษา และระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน มีระบบการนิเทศภายใน การน า
ข้อมูลมาใช้ในการพัฒนา บุคลากรและผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย มีส่วนร่วมการวางแผน ปรับปรุงและพัฒนา 
และร่วมรับผิดชอบต่อผลการจัดการศึกษา 
    2.3 ด าเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษาและทุก
กลุม่เป้าหมาย(ค่าเป้าหมายร้อยละ 100)   

โรงเรียนอนุบาลขอนแก่นได้ด าเนินการบริหารจัดการโดยมีการจัดท าหลักสูตรสถานศึกษา          
ยึดหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 และฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560 จัดท า
หลักสูตรสถานศึกษาที่เหมาะกับทุกลุ่มเป้าหมาย ดังนี้  
        - หลักสูตรสถานศึกษา(ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช 2560)ตามหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช  2551(ห้องเรียนปกติ) 
        - หลักสูตรโรงเรียนอนุบาลขอนแก่น (ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช 2560) ตามหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช  2551 โครงการห้องเรียนพิเศษส่งเสริมศักยภาพผู้เรียน 
ด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์(Gifted) 
        - หลักสูตรโรงเรียนอนุบาลขอนแก่น (ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช 2560) ตามหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช  2551 โครงการการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตร
กระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ(English Program) 
        - หลักสูตรสถานศึกษาห้องเรียนภาษาจีน โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น พุทธศักราช 2562 
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  พุทธศักราช 2551 

 - หลักสูตรสถานศึกษาห้องเรียนนวัตกรรมวิทยาการค านวณ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 
พุทธศักราช 2564 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  พุทธศักราช 2551 
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  รายงานผลการปฏิบัติงานและผลการประเมินตนเอง (Self  Assessment  Report: SAR) 
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    - มีการบริหารเกี่ยวกับงานวิชาการโดยจัดให้ผู้เรียนเข้าร่วมกิจกรรมวิชาการ ในทุกกลุ่ม
สาระการเรียนรู้ตามความรู้ ความสามารถและความถนัดพร้อมทั้งเข้าร่วมแข่งขันกิจกรรมวิชาการระดับ
สถานศึกษา ระดับเครือข่ายการศึกษา ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา และระดับภาค สถานศึกษามีการพัฒนา
หลักสูตรปีละ 1 ครั้ง มีกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่เน้นคุณภาพผู้เรียน จัดครูต่างชาติเข้าสอน จัดจ้างครู
วิชาเอกที่ขาดแคลนครบทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ จัดท ารายวิชาเพ่ิมเติม พัฒนาห้องเรียนดิจิทัล           
ศูนย์พัฒนาอัจฉริยภาพวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์(สสวท.) โครงการวิทยาศาสตร์พลังสิบ กิจกรรม
ลูกเสือ แนะแนว  สะเต็มศึกษา กิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ ฯลฯ 

2.4 พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ(ค่าเป้าหมายร้อยละ 81)   
    โรงเรียนอนุบาลขอนแก่นมีการพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรด้วยวิธีการที่หลากหลายให้มี
ความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ มีความรู้ความสามารถและทักษะตามมาตรฐานต าแหน่งครบทุกคน 
สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุนให้ครูมีชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) มาใช้ในการพัฒนางานและการ
เรียนรู้ของผู้เรียนส่งเสริมให้ครูเป็นวิทยากรภายนอก ให้ความรู้ด้านวิชาชีพ โดยการสอนกิจกรรมลูกเสือ
และน าวิทยากรท้องถิ่นมาให้ความรู้แก่นักเรียนอย่างสม่ าเสมอและต่อเนื่องและมีการน าผลการประเมิน
ไปพัฒนาและปรับปรุงการพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรอย่างต่อเนื่อง 
   2.5 จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
(ค่าเป้าหมายร้อยละ 81)   

  1)  การสรุปรายงานผลการใช้ประโยชน์จากแหล่งเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอก  
สถานศึกษา  
       2) โรงเรียนได้ด าเนินการให้มีแหล่งเรียนรู้ห้องเรียนที่เป็นมัลติมีเดีย (Multimedia)  
        3) โรงเรียนได้ด าเนินการให้มีห้องทดลอง ห้องปฏิบัติการและอุปกรณ์เทคโนโลยี        
ที่ ทันสมัย  
        4) โรงเรียนได้ด าเนินการให้มีเครือข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงสามารถเชื่อมโยง 
เครือข่ายครอบคลุมพื้นที่ของโรงเรียนและสืบค้นข้อมูลได้รวดเร็ว  
        5) โรงเรียนอนุบาลขอนแก่นได้ด าเนินการให้ศูนย์บริการแก่โรงเรียนเครือข่ายหลาย
โครงการ  เช่น  โครงการวิทยาศาสตร์พลังสิบ  ศูนย์พัฒนาอัจฉริยภาพของ สสวท. โครงการโรงเรี ยน
หนึ่งช่วยสาม   มีห้องสมุดและแหล่งเรียนรู้ ที่มีสภาพแวดล้อมบรรยากาศเอ้ือต่อการใช้บริการ มีสื่อ
เพียงพอ 
     2.6 จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ 
(ค่าเป้าหมายร้อยละ 81)   
      โรงเรียนอนุบาลขอนแก่นมีการบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศที่มีความถูกต้อง 
ครบถ้วน ทันสมัย น าไปประยุกต์ใช้ได้ และด าเนินการอย่างเป็นระบบ มีประสิทธิภาพ และมีการ
ให้บริการข้อมูลสารสนเทศท่ีเป็นระบบแก่ผู้ต้องการใช้ทุกฝ่าย  
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จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา ข้อเสนอแนะ และแผนการพัฒนาคุณภาพให้สูงขึ้น 
 

กิจกรรม/โครงการ/หลักฐานรอ่งรอยที่ด าเนินการ ผลการด าเนินงาน 

1.แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนอนุบาลขอนแก่น จุดเด่น 
มีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจที่สถานศึกษาก าหนด
ชัดเจน มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา
ด าเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้าน 
ตามหลักสูตรสถานศึกษาและทุกกลุ่มเป้าหมาย จัดระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการ
และการจัดการเรียนรู้ 
 
จุดควรพัฒนา 
-พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 
-จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการ
จัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
 

2.แผนปฏิบัติการประจ าปี 
โครงการพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทาง
วิชาชีพ 

โครงการจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพให้เอ้ือต่อการ
จัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 

โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการคุณภาพของ
สถานศึกษา 

โครงการพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้าน 
ตามหลักสูตรสถานศึกษา 

โครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุน
การบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ 

โครงการพัฒนาโรงเรียนมาตรฐานสากล(OBC QA) 

โครงการห้องเรียนพิเศษส่งเสริมศักยภาพผู้เรียนด้าน
วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์(Gifted) 

โครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตร
กระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ 
(English Program) 
โครงการห้องเรียนภาษาจีน (Chinese Classroom) 

โครงการห้องเรียน Coding  
โครงการห้องเรียนวิทยาศาสตร์พลังสิบ 

โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยระดับประถมศึกษา 
 

โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น มีแผนการพัฒนาคุณภาพเพื่อยกระดับให้สูงขึ้น 
    โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ได้มีแผนการพัฒนาคุณภาพเพ่ือยกระดับมาตรฐานที่ 2 กระบวนการ
บริหารและการจัดการให้สูงขึ้นดังนี้ 

1. ส่งเสริม สนับสนุนพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 
2. จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
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  รายงานผลการปฏิบัติงานและผลการประเมินตนเอง (Self  Assessment  Report: SAR) 
ปีการศึกษา 2564    โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1   

 
แนวทางการจัดท าโครงการพัฒนาคุณภาพเพ่ือยกระดับให้สูงขึ้น 
    จากค่าเป้าหมายที่ตั้ งไว้ผลการด าเนินงานในปีการศึกษา 2564  ผลการประเมินด้าน
กระบวนการบริหารและจัดการสูงกว่าเป้าหมายทุกตัวบ่งชี้ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่นได้มีแผนการพัฒนา
คุณภาพเพ่ือรักษาระดับมาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการดังนี้ 

1) โครงการพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 
2) โครงการจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพให้เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
3) โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 
4) โครงการพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษา 
5) โครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการ 

และการจัดการเรียนรู้ 
6) โครงการพัฒนาโรงเรียนมาตรฐานสากล(OBC QA) 
7) โครงการห้องเรียนพิเศษส่งเสริมศักยภาพผู้เรียนด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์(Gifted) 
8) โครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ 

(English Program) 
9) โครงการห้องเรียนภาษาจีน (Chinese Classroom) 
10) โครงการห้องเรียน Coding  
11) โครงการห้องเรียนวิทยาศาสตร์พลังสิบ 
12) โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยระดับประถมศึกษา 
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ปีการศึกษา 2564    โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1   

 (ครูประเมินตนเอง) 
 

ตัวบ่งชี้ 
ระดับคุณภาพ ระดับ

คุณภาพ 
 

เฉลี่ย 

ร้อยละ
ของระดับ
คุณภาพ
เฉลี่ย 

ร้อยละของ
ครูท่ีได้
ระดับ3  
ขึ้นไป 

 
5 4 3 2 1 

3.1 จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติ
จริงและสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้  

110 
5 

0 0  4.96 99.20 100 

3.2 ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้
ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้  

113 
1 

1 0  4.97 99.40 100 

3.3 มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก  108 5 2 0  4.92 98.44 100 

3.4 ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ 
และน าผลมาพัฒนาผู้เรียน  

105 
7 

3 0  4.89 97.80 100 

3.5 มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อน
กลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 

94 
9 

12 0  4.71 94.20 100 

สรุปผลการประเมินมาตรฐานที่ 3  
กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

4.89 97.81 100 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   มาตรฐานที่  3  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  

                      ผลการประเมินระดับคุณภาพ   ยอดเยี่ยม 

หมายเหตุ*  ช่วงคะแนนและระดับคุณภาพ 

ช่วงคะแนน ระดับคุณภาพ 
0.00-1.50 ก าลังพัฒนา 

1.51-2.50 ปานกลาง 

2.51-3.50 ดี 

3.51-4.50 ดีเลิศ 

4.51-5.00 ยอดเย่ียม 
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  รายงานผลการปฏิบัติงานและผลการประเมินตนเอง (Self  Assessment  Report: SAR) 
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วิธีการพัฒนา ข้อมูล หลกัฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ ที่สนับสนุนผลการประเมินตนเอง 

    การก าหนดค่าเป้าหมายการพัฒนา 

        โรงเรียนอนุบาลขอนแก่นได้ประกาศก าหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มาตรฐานที่  3  ด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็น
ส าคัญเพ่ือการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา  ประจ าปีการศึกษา 2564 ดังนี้ 
 

มาตรฐาน / ประเด็นการพิจารณา 
ค่าเป้าหมายมาตรฐาน/ประเดน็การ

พิจารณา 
มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรยีนเป็นส าคัญ ระดับยอดเยี่ยม 

    3.1 จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง 
และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้  

ร้อยละ 100.00 ระดับยอดเยี่ยม 

    3.2 ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้  ร้อยละ 100.00 ระดับยอดเยี่ยม 

    3.3 มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก  ร้อยละ 100.00 ระดับยอดเยี่ยม 

    3.4 ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และน าผลมาพัฒนาผู้เรียน  ร้อยละ 100.00 ระดับยอดเยี่ยม 

    3.5 มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนา 
และปรับปรุการจัดการเรียนรู้ 

ร้อยละ 100.00 ระดับยอดเยี่ยม 

 

วิธีการพัฒนามาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

 

โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ได้ด าเนินการจัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริงตาม
มาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัดของหลักสูตรสถานศึกษา มีแผนการจัดการเรียนรู้ที่สามารถน า ไปจัด
กิจกรรมได้จริง และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ มีการฝึกทักษะ แสดงออก น าเสนอผลงาน แสดง
ความคิดเห็นต่าง ๆ 4. มีการเชื่อมโยงบูรณาการสาระการเรียนรู้และทักษะด้านต่าง ๆ   ครูใช้สื่อ
เทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้รวมทั้งภูมิปัญญาท้องถิ่นที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ โดยสร้างโอกาสให้
ผู้เรียนได้แสวงหาความรู้ด้วยตนเอง ครูมีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก เด็กรักที่จะเรียนรู้ และ
เรียนรู้ร่วมกันอย่างมีความสุข  ครูมีกระบวนการตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ ใช้
เครื่องมือ และวิธีการวัดและประเมินผลที่เหมาะสมกับเป้าหมายในการจัดการเรียนรู้ ให้ข้อมูลย้อนกลับ
แก่ผู้เรียนและน าผลมาพัฒนาผู้เรียน และนอกจากนี้ครูจัดท าชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพมีการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้  
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  รายงานผลการปฏิบัติงานและผลการประเมินตนเอง (Self  Assessment  Report: SAR) 
ปีการศึกษา 2564    โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1   

ข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ ที่สนับสนุนผลการประเมินตนเอง 
 

มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
 

     3.1 จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริงและสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้  
(ค่าเป้าหมายร้อยละ 100)   

โรงเรียนอนุบาลขอนแก่นได้ด าเนินการดังนี้  
1) ครูทุกคนจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning ที่เน้นกระบวนการเรียนรู้มากกว่าเนื้อหาวิชา 

โดยร่วมกันวิเคราะห์หลักสูตร จัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ตามมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดของ
หลักสูตรสถานศึกษา โดยจัดกระบวนการเรียนรู้ที่หลากหลาย เช่น การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
แบบโครงงาน การสอนแบบสะเต็มศึกษา เป็นต้น และครู ทุกคนมีการจัดท าวิจัยในชั้นเรียน                          
เพ่ือพัฒนาการจัดการเรียนการสอน 

 

การผลิตสื่อ / นวัตกรรม …………24,375…………………. ชิ้น (ของครู)     ได้แก่ 
ที ่ สายชั้น จ านวนครู

ทั้งหมด(คน) 
จ านวนครูที่มี
นวัตกรรม(คน) 

คิดเป็นร้อยละ
ของครูทั้งหมด 

จ านวนนวัตกรรม
(ช้ิน) 

1 สายชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 17 17 100 4,183 
2 สายชั้นประถมศึกษาปีท่ี 2 16 16 100 2,610 
3 สายชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 16 16 100 2,744 
4 สายชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 16 16 100 508 
5 สายชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 19 18 94.74 8,522 
6 สายชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 19 19 100 4,911 
7 English Program 12 12 100 897 

รวม 115 114 99.13 24,375 

 
ปีการศึกษา 2564 ครูร้อยละ 98.21 จัดท าวิจัยในชั้นเรียน จ านวน     118     เรื่อง     

ที ่ สายชั้น จ านวนครู
ทั้งหมด
(คน) 

จ านวนงานวิจัย
ในชั้นเรียน 

(เรื่อง) 

ร้อยละของครูที่ท า 
งานวิจัยในชั้นเรียน 

จ านวนนักเรียน 
ที่เป็นกลุ่มเปา้หมาย 

(คน) 

สรุปผลงานวิจัย
ในช้ันเรียน 
(ร้อยละ) 

1 สายชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 17 20 100 1,318 87.32 
2 สายชั้นประถมศึกษาปีท่ี 2 16 15 93.75 691 83.90 
3 สายชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 16 17 100 798 84.36 
4 สายชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 16 15 93.75 1,360 84.19 
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  รายงานผลการปฏิบัติงานและผลการประเมินตนเอง (Self  Assessment  Report: SAR) 
ปีการศึกษา 2564    โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1   

ปีการศึกษา 2564 ครูร้อยละ 98.21 จัดท าวิจัยในชั้นเรียน จ านวน     118     เรื่อง   (ตอ่) 
ที ่ สายชั้น จ านวนครู

ทั้งหมด
(คน) 

จ านวนงานวิจัย
ในชั้นเรียน 

(เรื่อง) 

ร้อยละของครูที่ท า 
งานวิจัยในชั้นเรียน 

จ านวนนักเรียน 
ที่เป็นกลุ่มเปา้หมาย 

(คน) 

สรุปผลงานวิจัย
ในช้ันเรียน 
(ร้อยละ) 

5 สายชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 19 19 100 1,382 82.84 
6 สายชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 19 20 100 1,708 83.72 
7 English Program 12 13 100 440 100 

รวม 115 118 - 7,697 - 
ร้อยละ - - 98.21 100 86.62 

 
2) ครูประเมินตนเองเก่ียวกับสภาพการปฏิบัติงานสอน  

ที ่ รายการปฏิบัติ 
จ านวนครู(คน) 

สรุป
ระดับ 

คิดเป็น
ร้อยละ 

มาก
ที่สุด 

มาก 
ปาน
กลาง 

น้อย 
น้อย
ที่สุด 

 

1 สอนตรงตามวุฒิ/สาขาวิชาที่จบการศึกษา 74 37 4 0 0 มากที่สุด 92.17 

2 สอนตรงตามความถนดั 102 9 4 0 0 มากที่สุด 97.04 

3 สอนตรงตามประสบการณ์การสอน 103 10 2 0 0 มากที่สุด 98.60 

4 สอนตรงกับความรู้ความสามารถ 89 25 1 0 0 มากที่สุด 95.30 

5 สอนตรงกับความต้องการ/ความสนใจ 101 11 3 0 0 มากที่สุด 97.04 

รวม 469 92 14 0 0 - 480.15 
เฉลี่ย 93.8 18.4 2.8 0 0 - 96.03 

 

 
3.2 ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้(ค่าเป้าหมายร้อยละ 100) 
   1) ครูมีการพัฒนาตนเอง สามารถผลิตและใช้สื่อการสอนที่สอดคล้องกับกิจกรรมการ

เรียนรู้ในกลุ่มสาระการสอน โดยสื่อการสอนที่ใช้ ประกอบด้วย ใบงาน   ใบความรู้ แบบฝึกทักษะ       
บัตรภาพ บัตรค า  วิดีโอ และเกมต่าง ๆ เป็นต้น นอกจากนี้ครูของสถานศึกษาทุกคนจัดท าแผนการ
จัดการเรียนรู้เพ่ือเพ่ือส่งเสริมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย ทั้งภายในและภายนอก
สถานศึกษา  ครูทุกคนต้องมีการมอบหมายงานให้ผู้ เรียนจัดท าการศึกษาค้นคว้าจากศูนย์ข้อมูล
สารสนเทศเพ่ือการเรียนรู้และส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีเพ่ือการเรียนรู้สถานศึกษา  เช่น ห้องสมุด            
ป้ายนิเทศหน้าอาคาร หรือหน้าชั้นเรียน แผ่นป้ายความรู้ เป็นต้น นอกจากนี้ครูโรงเรียนอนุบาลขอนแก่น
ยังได้รับการยอมรับและเป็นวิทยากรทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา 
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  รายงานผลการปฏิบัติงานและผลการประเมินตนเอง (Self  Assessment  Report: SAR) 
ปีการศึกษา 2564    โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1   

ครูร้อยละ 59.58 ได้รับเชิญเป็นวิทยากร/กรรมการตัดสินภายในและภายนอกสถานศึกษาดังนี้ 
ที ่ สายชั้น จ านวนครู

ทั้งหมด(คน) 
จ านวนครูได้รับเชิญ 
เป็นวิทยากร(คน) 

คิดเป็น 
ร้อยละของครูทั้งหมด 

หมายเหตุ 

1 สายชั้นประถม ศึกษาปีท่ี 1 17 8 47.05  
2 สายชั้นประถม ศึกษาปีท่ี 2 16 5 31.25  
3 สายชั้นประถม ศึกษาปีท่ี 3 16 14 87.5  
4 สายชั้นประถม ศึกษาปีท่ี 4 16 4 25  

5 สายชั้นประถม ศึกษาปีท่ี 5 19 8 42.10  
6 สายชั้นประถม ศึกษาปีท่ี 6 19 16 84.21  

7 English Program 12 12 100  
รวม 115 67 417.11  

เฉลี่ยร้อยละ - - 59.58  

 
 
      2) ครูประเมินตนเองเก่ียวกับการจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ระดับ
คุณภาพดีขึ้นไปร้อยละ 99.37  
ที ่ สายชั้น จ านวนครูทั้งหมด(คน) ร้อยละของระดับคุณภาพดี

ขึ้นไป 
หมายเหตุ 

1 สายชั้นประถม ศึกษาปีท่ี 1 17 100  
2 สายชั้นประถม ศึกษาปีท่ี 2 16 100  

3 สายชั้นประถม ศึกษาปีท่ี 3 16 100  
4 สายชั้นประถม ศึกษาปีท่ี 4 16 100  

5 สายชั้นประถม ศึกษาปีท่ี 5 19 95.63  
6 สายชั้นประถม ศึกษาปีท่ี 6 19 100  
7 English Program 12 100  

รวม 115 695.63  
รวมเฉลี่ย - 99.37  
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  รายงานผลการปฏิบัติงานและผลการประเมินตนเอง (Self  Assessment  Report: SAR) 
ปีการศึกษา 2564    โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1   

    3) ครูประเมินแผนการจัดการเรียนรู้ร้อยละ 99.28 ระดับคุณภาพของแผนการจัดการเรียนรู้ 
ระดับดีข้ึนไป 
 

รายการประเมิน 
จ านวน

ครู 
ทั้งหมด
(คน) 

ผลการประเมินจ านวนครูท่ีได้ระดับคุณภาพ (คน) 
ดีมาก (4) ดี (3) ปานกลาง (2) ปรับปรุง (1) 

(คน) (ร้อยละ) (คน) (ร้อยละ) (คน) (ร้อย
ละ) 

(คน) (ร้อย
ละ) 

1. การวิเคราะห์ มาตรฐานฯและ  
ตัวช้ีวัด/จุดประสงค์การเรียนรู ้

115 105 91.30 10 8.69 0 0 0 0 

2. การออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ 115 87 75.65 28 24.34 0 0 0 0 

3. การออกแบบปฏิสมัพันธ ์ 115 85 73.91 28 24.34 2 1.73 0 0 
4. การออกแบบประเมินผล 115 64 55.65 50 43.47 1 0.86 0 0 
5. การใช้สื่ออุปกรณ์การเรียนรู้ 115 83 72.17 31 26.95 1 0.86 0 0 

เฉลี่ย - 73.73 - 25.55 - 0.69 - 0 

ร้อยละของระดับคุณภาพดีขึ้นไป 99.28 

 
 3.3 มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก (ค่าเป้าหมายร้อยละ 100) 
    ครูโรงเรียนอนุบาลขอนแก่นมีการบริหารจัดการชั้นเรียนที่เป็นระบบ จัดท าเอกสารในชั้น
เรียนอย่างถูกต้องและครบถ้วน มีการวิเคราะห์ข้อมูลนักเรียนรายบุคคลและน าผลการไปออกแบบการ
จัดการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับความสามารถความต้องการและสภาพบริบทของนักเรียน           
มีการดูแลช่วยเหลือผู้เรียนอย่างเป็นระบบ โดยมีการติดต่อสื่อสารกับผู้ปกครองนักเรียนในหลายช่องทาง  
เช่น โทรศัพท์   Facebook การจัดตั้งกลุ่ม Line และการประชุมผู้ปกครองเพ่ือแลกเปลี่ยนข้อมูล                
ที่เกี่ยวข้องกับนักเรียนอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้มีครูทุกคนต้องด าเนินการเยี่ยมบ้านนักเรียนในความ
รับผิดชอบ ปีการศึกษาละ 1 ครั้งแล้วจัดท าข้อมูลพื้นฐานของนักเรียนเป็นรายบุคคล 
 3.4 ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และน าผลมาพัฒนาผู้เรียน  
(ค่าเป้าหมายร้อยละ 100) 

ครูโรงเรียนอนุบาลขอนแก่นมีการออกแบบการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียน              
อย่างเป็นระบบแบ่งสัดส่วนของประเมินผลก่อนกลางภาค กลางภาค และปลายภาคแล้วส่งแผนการวัด
ประเมินผลต่อกลุ่มบริหารวิชาการ ครูร้อยละ 100 ใช้เครื่องมือวัดและประเมินผลที่เหมาะสมกับการ
ประเมิน (A, P, K) และให้ข้อมูลย้อนกลับแก่ผู้เรียน เพ่ือให้นักเรียนจัดท าแฟ้มสะสมงาน มีการแจ้ง            
ผลการประเมินให้ผู้ปกครองทราบ เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายการเรียนรู้ 
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  รายงานผลการปฏิบัติงานและผลการประเมินตนเอง (Self  Assessment  Report: SAR) 
ปีการศึกษา 2564    โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1   

3.5 มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 
(ค่าเป้าหมายร้อยละ 100) 

 ครูโรงเรียนอนุบาลขอนแก่นรวมกลุ่มชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) เพ่ือแลกเปลี่ยน
เรียนรู้กันเกี่ยวกับปัญหาที่เกิดขึ้นจากการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในกลุ่มสาระการเรียนรู้ที่
รับผิดชอบ พัฒนาสื่อ/นวัตกรรมและแนวทางการแก้ปัญหา  จัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ สังเกตการ
สอน และสะท้อนผลการสังเกตการสอนร่วมกัน นอกจากนี้ครูทุกคนได้รับการพัฒนาความรู้ที่ตรงกับ
ความต้องการของตนเองแลสถานศึกษา และน าความรู้ที่ได้รับมาใช้ในการพัฒนาการจัดการเรียน           
การสอนต่อไป 

 

ครูพัฒนาตนเอง  (การเข้าร่วมกิจกรรมทางวิชาการ /  การเข้าร่วมอบรม  /  ประชุมสัมมนา   / ศกึษาดูงาน   ฯลฯ) 
 
ท่ี 

 
สายชั้น 

จ านวนครู
ท้ังหมด(คน) 

รวมการพัฒนาตนเอง จ านวนครูท่ีได้
พัฒนาตนเอง  

(คน) 

ร้อยละของครูท่ีได้
พัฒนาตนเองต่อ
จ านวนครูท้ังหมด 

จ านวน
ครั้ง 

จ านวน
วัน 

จ านวนครั้ง 
น ามาขยายผล 

1 สายชั้นประถม ศึกษาปีที่ 1 17 273 277 115 17 100 

2 สายชั้นประถม ศึกษาปีที่ 2 16 119 161 33 16 100 

3 สายชั้นประถม ศึกษาปีที่ 3 16 171 213 36 16 100 

4 สายชั้นประถม ศึกษาปีที่ 4 16 285 270 171 16 100 

5 สายชั้นประถม ศึกษาปีที่ 5 19 313 353 153 19 100 

6 สายชั้นประถม ศึกษาปีที่ 6 19 220 236 119 19 100 

7 English Program 12 117 229 34 12 100 

รวม 115 1,498 1,739 661 115 700 
เฉลี่ย - 214 248.42 94.42 - 100 

 
การได้รับรางวัล / ประกาศเกียรติคุณ / ผลงานดีเด่น / เกียรติประวัติทีป่รากฏต่อสาธารณชนด้านสถานศึกษา / คร ู/ นักเรียน 

ที่ สายชั้น จ านวนครู
ทั้งหมด(คน) 

จ านวนครูได้รับรางวัล / ประกาศ
เกียรติคุณ (คน) 

คิดเป็นร้อยละ 
ของครูทั้งหมด 

หมายเหต ุ

1 สายชั้นประถม ศึกษาปีท่ี 1 17 5 29.41  

2 สายชั้นประถม ศึกษาปีท่ี 2 16 6 37.5  

3 สายชั้นประถม ศึกษาปีท่ี 3 16 11 81.75  

4 สายชั้นประถม ศึกษาปีท่ี 4 16 9 56.25  

5 สายชั้นประถม ศึกษาปีท่ี 5 19 6 31.57  

6 สายชั้นประถม ศึกษาปีท่ี 6 19 19 100  

7 English Program 12 12 100  

รวม 115 68 436.48  

เฉลี่ยร้อยละ - - 62.35  

 
 



89 
 

  รายงานผลการปฏิบัติงานและผลการประเมินตนเอง (Self  Assessment  Report: SAR) 
ปีการศึกษา 2564    โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1   

จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา ข้อเสนอแนะ และแผนการพัฒนาคุณภาพให้สูงขึ้น 
 

กิจกรรม/โครงการ/หลักฐานรอ่งรอยที่ด าเนินการ ผลการด าเนินงาน 

โครงการส่งเสริม สนับสนุนครูให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการ
จัดการเรียนรู้ 

จุดเด่น 
 ครใูช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อ
การเรียนรู้  ครจูัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและ
ปฏิบัติจริงและสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 
ครูมีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก  
 
จุดควรพัฒนา 
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพ่ือ
พัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้และตรวจสอบและ
ประเมินผู้ เรียนอย่างเป็นระบบ และน าผลมาพัฒนา
ผู้เรียน 

โครงการส่งเสริม สนับสนุนครูตรวจสอบและประเมิน
ผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และน าผลมาพัฒนาผู้เรียน 

โครงการส่งเสริม สนับสนุนครูมีการบริหารจัดการชั้นเรียน
เชิงบวก 

โครงการส่งเสริม สนับสนุนครูจัดการเรียนรู้ผ่าน
กระบวนการคิดและปฏิบัติจริงและสามารถน าไป
ประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 

โครงการส่งเสริม สนับสนุนครูใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ
และแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้   

 
โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น มีแผนการพัฒนาคุณภาพเพื่อยกระดับให้สูงขึ้น 
    โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ได้มีแผนการพัฒนาคุณภาพเพ่ือยกระดับมาตรฐานที่ 3 กระบวนการ
จัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญให้สูงขึ้นดังนี้ 

1. ส่งเสริม สนับสนุนครูใหมี้การแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและ
ปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 
 2. ส่งเสริม สนับสนุนให้ครูตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และน าผลมาพัฒนา
ผู้เรียน 

แนวทางการจัดท าโครงการพัฒนาคุณภาพเพ่ือยกระดับให้สูงขึ้น 
    จากค่าเป้าหมายที่ตั้งไว้ผลการด าเนินงานในปีการศึกษา 2564  ผลการประเมินมาตรฐานที่ 3 
กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญสูงกว่าเป้าหมายทุกตัวบ่งชี้ โรงเรียนอนุบาล
ขอนแก่นได้มีแผนการพัฒนาคุณภาพเพ่ือรักษาระดับมาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่
เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญดังนี้ 
 1) โครงการส่งเสริม สนับสนุนครูให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนา
และปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 



90 
 

  รายงานผลการปฏิบัติงานและผลการประเมินตนเอง (Self  Assessment  Report: SAR) 
ปีการศึกษา 2564    โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1   

 2) โครงการส่งเสริม สนับสนุนครูตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และน าผลมา
พัฒนาผู้เรียน 

3) โครงการส่งเสริม สนับสนุนครูมีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก  
4) โครงการส่งเสริม สนับสนุนครูจัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริงและสามารถ

น าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 
5) โครงการส่งเสริม สนับสนุนครูใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการ

เรียนรู้   
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  รายงานผลการปฏิบัติงานและผลการประเมินตนเอง (Self  Assessment  Report: SAR) 
ปีการศึกษา 2564    โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 
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  รายงานผลการปฏิบัติงานและผลการประเมินตนเอง (Self  Assessment  Report: SAR) 
ปีการศึกษา 2564    โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1   

 
 

รายชื่อนักเรียนที่มีผลสอบ O-NET ได้คะแนนเต็ม 100 
 ปีการศึกษา 2564 

ที่ คณิตศาสตร ์ ห้อง  ภาษาอังกฤษ ห้อง หมายเหตุ 

1 เด็กชายภากร วิบูลย์วัฒนากุล ป.6/7 1 เด็กชายภากร วิบูลย์วัฒนากุล ป.6/7 ได้เต็ม 2 วิชา 

2 เด็กชายพีรวัชร สีละบุตร ป.6/8 2 เด็กชายพีรวัชร สีละบุตร ป.6/8 ได้เต็ม 2 วิชา 

3 เด็กหญิง สโรชา ดงลุน ป.6/1 3 เด็กหญิงภาสุข ชัยมงคล ป.6/3  

4 เด็กชายธนกร ศรีชมภู ป.6/7 4 เด็กหญิงกฤตพร สิทธิขวา ป.6/7  
5 เด็กชายภูมิรพี เลิกชัยภูมิ ป.6/8 5 เด็กหญิงปาณิศา เชษฐ์โชติศักดิ์ ป.6/8  

6 เด็กชายพาทิศ บุตรมา ป.6/8 6 เด็กหญิงนันทิพร อุตตะพุทธ ป.6/9  
7 เด็กหญิงพัชรพร พรมแพง ป.6/8 7 เด็กหญิงวรณัน ตรงเมธีรัตน์ ป.6/9  

8 เด็กชายอชิตพนธ์ แทบมะลัย ป.6/8 8 เด็กหญิงสมิตา ตั้งวาริธร ป.6/9  

9 เด็กหญิงชุติกาญจน์ แท่นมณเฑียร ป.6/8 9 เด็กหญิงธิตยา วศินปิยมงคล ป.6/10  
10 เด็กชายภนนเรศ ค าพิทุย ป.6/8 10 เด็กหญิงไปรยา เริ่มรักษ์ ป.6/10  

11 เด็กชายภูวริช ชัยชนะอุดมกุล ป.6/8 11 เด็กหญิงวิรมณ ตรงเมธีรัตน์ ป.6/10  
 
 

รายชื่อนักเรียนที่มีผลสอบ O-NET ได้คะแนนเต็ม 100 
 ปีการศึกษา 2563 

ที่ คณิตศาสตร ์ ห้อง  ภาษาอังกฤษ ห้อง หมายเหตุ 

1 เด็กชายเทพทัต  อนันต์สุวรรณชัย ป.6/9 1 เด็กชายเทพทัต  อนันต์สุวรรณชัย ป.6/9 ได้เต็ม 2 วิชา 

2 เด็กหญิงกนกธร  กุลด้วง ป.6/7 2 เด็กหญิงหทัยชนก  พรหมบตุร ป.6/9  

3 เด็กชายชนธัญ  แหวะสอน ป.6/8 3 เด็กหญิงณัฏฐวดี  ศรีชัยปัญญา ป.6/9  

4 เด็กหญิงพิชชาภา  พันธ์แก้ว ป.6/8 4 เด็กหญิงจุฑาทิพย์  คลังช านาญ ป.6/9  

5 เด็กหญิงทิพย์วัชร์  พิมพ์กมลวตั ป.6/8 5 เด็กหญิงอภิชญา  โสมาบุตร ป.6/9  
6 เด็กหญิงณัฐธยาน ์ ค าวิลัยศักดิ ์ ป.6/10 6 เด็กชายอัฒฆ์  เวโรจนสรรค ์ ป.6/9  

7 เด็กชายวสิษฐ  รัตนวิชา ป.6/10 7 เด็กหญิงศศินภา  ขวาล าธาร ป.6/10  
   8 เด็กชายปริชญา  ศรีพุทธา ป.6/10  

8   9    

9       
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  รายงานผลการปฏิบัติงานและผลการประเมินตนเอง (Self  Assessment  Report: SAR) 
ปีการศึกษา 2564    โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1   

 
รายชื่อนักเรียนที่มีผลสอบ O-NET ได้คะแนนเต็ม 100 

 ปีการศึกษา 2562 
ที่ คณิตศาสตร ์ ห้อง  ภาษาอังกฤษ ห้อง หมายเหตุ 

1 เด็กหญิงอชิรญา  กุลโรจนวรากร  ป.6/8 1 เด็กชายกานต ์ สดศิริ ป.6/9  

2 เด็กชายณฐกร  หินเธาว์ ป.6/9 2 เด็กหญิงชนัญธิดา  เมทนีโสธร ป.6/9  
3 เด็กชายกัญจน์  มณีรอด ป.6/1 3 เด็กหญิงธัญญารัตน์  ชังคะนารถ ป.6/9  

4 เด็กชายคณพศ  ค าสุวรรณ์ ป.6/8 4 เด็กชายปานเทพ  เถกิงโชติมนต์ ป.6/10  

5 เด็กชายพศิน  เหล่าชุมพล ป.6/10 5 เด็กชายศีละส์  เบ็พพ์เลอร์ ป.6/10  
6   6    

7   7    
8   8    

9   9    

10   10    
11   11    
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  รายงานผลการปฏิบัติงานและผลการประเมินตนเอง (Self  Assessment  Report: SAR) 
ปีการศึกษา 2564    โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1   

การประเมินภาษาจีนของนักเรียนด้านการเขียน,การสื่อสารของนักเรียนโรงเรียนอนุบาลขอนแก่น
โครงการห้องเรียนพิเศษ(ห้องเรียนภาษาจีน ของ สพฐ.) 
 

ชั้นประถมศึกษาปีที ่

จ านวน
นักเรียน 
ทั้งหมด
(คน) 

ผลการประเมินจ านวนนักเรียนที่ได้ระดับคุณภาพ(คน) 
การเขียน 

ร้อยละ
ระดับ

คุณภาพ
ดีขึ้นไป ดีมาก  (3) ดี  (2) พอใช้  (1) ปรับปรุง (0) 

(คน) (ร้อยละ) (คน) (ร้อยละ) (คน) (ร้อยละ) (คน) (ร้อยละ) 
ประถมศึกษาปีที่ 1 47 25 53.19 21 44.68 1 2.12 - - 97.87 

ประถมศึกษาปีที่ 2 31 28 90.32 3 9.68 - - - - 100 

ประถมศึกษาปีที่ 3 32 19 59.38 13 40.63 - - - - 100 

รวม/ค่าเฉลี่ยร้อยละ 110 72 65.45 37 33.64 1 0.91 - - 99.09 

  การสื่อสาร  

ประถมศึกษาปีที่ 1 47 30 63.82 12 25.53 5 10.63 - - 89.36 

ประถมศึกษาปีที่ 2 31 26 83.87 5 16.13 - - - - 100 

ประถมศึกษาปีที่ 3 32 17 53.13 15 46.88 - - - - 100 

รวม/ค่าเฉลี่ยร้อยละ 110 73 66.36 32 29.09 5 4.55 - - 95.45 
 

 
การประเมินภาษาจีน(การเขียน)ของนักเรียนโครงการ ห้องเรียนภาษาจีน ของ สพฐ. สายชั้น

ประถมศึกษาปีที่ 1-3 พบว่า นักเรียนที่ได้ระดับคุณภาพดีขึ้นไป เฉลี่ยร้อยละ..........99.09............. 
 

การประเมินภาษาจีน(การสื่อสาร)ของนักเรียนโครงการ ห้องเรียนภาษาจีน ของ สพฐ.  
สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 พบว่า นักเรียนที่ได้ระดับคุณภาพดีขึ้นไป เฉลี่ยร้อยละ..........
95.45............. 
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  รายงานผลการปฏิบัติงานและผลการประเมินตนเอง (Self  Assessment  Report: SAR) 
ปีการศึกษา 2564    โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1   

 
การประเมินภาษาจีนของนักเรียนด้านการเขียน,การสื่อสารของนักเรียนโรงเรียนอนุบาลขอนแก่น
โครงการห้องเรียนพิเศษ GIFTED 
 

ชั้นประถมศึกษาปีที ่

จ านวน
นักเรียน 
ทั้งหมด
(คน) 

ผลการประเมินจ านวนนักเรียนที่ได้ระดับคุณภาพ(คน) 
การเขียน 

ร้อยละ
ระดับ

คุณภาพ
ดีขึ้นไป ดีมาก  (3) ดี  (2) พอใช้  (1) ปรับปรุง (0) 

(คน) (ร้อยละ) (คน) (ร้อยละ) (คน) (ร้อยละ) (คน) (ร้อยละ) 
ประถมศึกษาปีที่ 3 98 82 83.67 16 16.33 - - - - 100 

ประถมศึกษาปีที่ 4 100 65 65.00 31 31.00 4 4.00 - - 96.00 

ประถมศึกษาปีที่ 5 97 11 11.34 40 41.24 46 47.42 - - 52.58 

ประถมศึกษาปีที่ 6 96 10 10.42 33 34.38 53 55.21 - - 44.79 

รวม/ค่าเฉลี่ยร้อยละ 391 168 42.97 120 30.69 103 26.34 - - 73.66 

           

  การสื่อสาร  

ประถมศึกษาปีที่ 3 98 82 83.67 16 16.33 - - - - 100 

ประถมศึกษาปีที่ 4 100 71 71.00 24 24.00 5 5.00 - - 95.00 

ประถมศึกษาปีที่ 5 97 18 18.56 34 35.05 45 46.39 - - 53.61 

ประถมศึกษาปีที่ 6 96 18 18.75 42 43.75 36 37.50 - - 62.50 

รวม/ค่าเฉลี่ยร้อยละ 391 189 48.34 116 29.67 86 21.99 - - 78.01 
 

การประเมินภาษาจีน(การเขียน)ของนักเรียนโครงการ GIFTED สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 3-6 
 พบว่า นักเรียนที่ได้ระดับคุณภาพดีขึ้นไป เฉลี่ยร้อยละ.............. 73.66.................... 

การประเมินภาษาจีน(การสื่อสาร)ของนักเรียนโครงการ GIFTED สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 3-6 
 พบว่า นักเรียนที่ได้ระดับคุณภาพดีขึ้นไป เฉลี่ยร้อยละ............... 78.01............... 
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  รายงานผลการปฏิบัติงานและผลการประเมินตนเอง (Self  Assessment  Report: SAR) 
ปีการศึกษา 2564    โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1   

การประเมินภาษาจีนของนักเรียนด้านการเขียน,การสื่อสารของนักเรียนโรงเรียนอนุบาลขอนแก่น
โครงการห้องเรียนพิเศษ English Program 
 

ชั้นประถมศึกษาปีที ่

จ านวน
นักเรียน 
ทั้งหมด
(คน) 

ผลการประเมินจ านวนนักเรียนที่ได้ระดับคุณภาพ(คน) 
การเขียน 

ร้อยละ
ระดับ

คุณภาพ
ดีขึ้นไป ดีมาก  (3) ดี  (2) พอใช้  (1) ปรับปรุง (0) 

(คน) (ร้อยละ) (คน) (ร้อยละ) (คน) (ร้อยละ) (คน) (ร้อยละ) 
ประถมศึกษาปีที่ 1 62 62 100 - - - - - - 100 

ประถมศึกษาปีที่ 2 65 65 100 - - - - - - 100 

ประถมศึกษาปีที่ 3 75 75 100 - - - - - - 100 

ประถมศึกษาปีที่ 4 77 77 100 - - - - - - 100 

ประถมศึกษาปีที่ 5 68 68 100 - - - - - - 100 

ประถมศึกษาปีที่ 6 66 66 100 - - - - - - 100 

รวม/ค่าเฉลี่ยร้อยละ 413 413 100 - - - - - - 100 

           

  การสื่อสาร  

ประถมศึกษาปีที่ 1 62 62 100 - - - - - - 100 

ประถมศึกษาปีที่ 2 65 65 100 - - - - - - 100 

ประถมศึกษาปีที่ 3 75 75 100 - - - - - - 100 

ประถมศึกษาปีที่ 4 77 77 100 - - - - - - 100 

ประถมศึกษาปีที่ 5 68 68 100 - - - - - - 100 

ประถมศึกษาปีที่ 6 66 66 100 - - - - - - 100 

รวม/ค่าเฉลี่ยร้อยละ 413 413 100 - - - - - - 100 
 

การประเมินภาษาจีน(การเขียน)ของนักเรียนโครงการ English Program สายชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 1-6 พบว่า นักเรียนที่ได้ระดับคุณภาพดีขึ้นไป เฉลี่ยร้อยละ............100............... 

การประเมินภาษาจีน(การสื่อสาร)ของนักเรียนโครงการ English Program สายชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 1-6 พบว่า นักเรียนที่ได้ระดับคุณภาพดีขึ้นไป เฉลี่ยร้อยละ............100.................... 
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  รายงานผลการปฏิบัติงานและผลการประเมินตนเอง (Self  Assessment  Report: SAR) 
ปีการศึกษา 2564    โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1   

การประเมินความรู้ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ 
 
 

ชั้นประถมศึกษาปีที ่

จ านวน
นักเรียน 
ทั้งหมด
(คน) 

ผลการประเมิน 
จ านวนนักเรียนที่ได้ระดับคุณภาพ(คน) 

ร้อยละ
ระดับ

คุณภาพ
ดีขึ้นไป ดีมาก  (3) ดี  (2) พอใช้  (1) ปรับปรุง (0) 

(คน) (ร้อยละ) (คน) (ร้อยละ) (คน) (ร้อยละ) (คน) (ร้อยละ) 
ประถมศึกษาปีที่ 1 471 467 99.15 4 0.85 - - - - 100 

ประถมศึกษาปีที่ 2 440 438 99.55 2 0.45 - - - - 100 
ประถมศึกษาปีที่ 3 486 479 98.56 7 1.44 - - - - 100 

ประถมศึกษาปีที่ 4 510 507 99.41 3 0.59 - - - - 100 

ประถมศึกษาปีที่ 5 482 479 99.35 3 0.62 - - - - 100 
ประถมศึกษาปีที่ 6 474 471 99.37 3 0.63 - - - - 100 

รวม/ร้อยละ 2,863 2,841 99.23 22 0.76 - - - - 100 
 

พ้ืนฐาน และเจตคติท่ีดีต่องานอาชีพของนักเรียนโรงเรียนอนุบาลขอนแก่น  พบว่า นักเรียนที่ได้ระดับ
คุณภาพดีขึ้นไป เฉลี่ยร้อยละ  100 
 
 

 
สรุปผลการประเมินสมรรถนะส าคัญของผู้เรียนโรงเรียนอนุบาลขอนแก่น   
 ปีการศึกษา 2564 

ชั้นประถมศึกษา 
ปีที ่

จ านวน
นักเรียน 
ทั้งหมด
(คน) 

ผลการประเมินจ านวนนักเรียนทีไ่ด้ระดับคุณภาพดีขึ้นไป  (ร้อยละ)  
เฉลี่ย ความสามารถ

ในการสื่อสาร 
ความสามารถ
ในการคิด 

ความสามารถ
ในการ
แก้ปัญหา 

ความสามารถ
ในการใช้
ทักษะชวีิต 

ความสามารถ
ในการใช้
เทคโนโลยี 

สายชั้น ป.1 471 99.58 99.58 99.79 100 100 99.79 
สายชั้น ป.2 440 100 96.59 98.87 100 100 99.09 

สายชั้น ป.3 486 99.38 98.97 99.38 100 97.74 99.09 

สายชั้น ป.4 510 100 98.43 99.42 100 100 99.57 
สายชั้น ป.5 482 100 98.55 98.13 100 100 99.34 

สายชั้น ป.6 474 98.73 98.74 98.74 100 100 99.24 

ร้อยละ 99.62 98.48 99.06 100 99.62 - 
เฉลี่ย 99.35 
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  รายงานผลการปฏิบัติงานและผลการประเมินตนเอง (Self  Assessment  Report: SAR) 
ปีการศึกษา 2564    โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1   

สมรรถนะส าคัญของผู้เรียนโรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 

 ผลการประเมินสมรรถนะส าคัญของผู้เรียนโรงเรียนอนุบาลขอนแก่น   ปีการศึกษา 2564 
 

 
ชั้น

ประถมศึกษา/
ห้อง 

จ านวน
นักเรียน 
ทั้งหมด
(คน) 

 
สมรรถนะส าคัญของ

ผู้เรียน 

ผลการประเมิน 
จ านวนนักเรียนที่ได้ระดับคุณภาพ(คน) 

ระดับ
คุณภาพ
ดีขึ้นไป 
(ร้อย
ละ) 

ดีเยี่ยม(3) ดี(2) พอใช้(1) ปรับปรุง(0) 
(คน) (ร้อยละ) (คน) (ร้อยละ) (คน) (ร้อยละ) (คน) (ร้อยละ) 

ป.1 471 ความสามารถในการสื่อสาร 393 83.44 76 16.14 2 0.42 - - 99.58 

ป.2 440 ความสามารถในการสื่อสาร 415 94.32 25 5.68 - - - - 100 

ป.3 486 ความสามารถในการสื่อสาร 417 85.80 66 13.58 3 0.62 - - 99.38 

ป.4 510 ความสามารถในการสื่อสาร 433 84.90 77 15.10 - - - - 100 

ป.5 482 ความสามารถในการสื่อสาร 482 100 - - - - - - 100 

ป.6 474 ความสามารถในการสื่อสาร 428 90.29 40 8.44 5 1.06 1 0.21 98.73 

รวม/ร้อยละ 2,568 89.70 284 9.92 10 0.35 1 0.03 99.62 
ผลการประเมินสมรรถนะส าคัญความสามารถในการสื่อสาร  ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1 – 6 
พบว่า นักเรียนท่ีไดร้ะดับ คุณภาพดีขึ้นไป เฉลี่ยร้อยละ  99.62 

 
 
 

 
ชั้น

ประถมศึกษา/
ห้อง 

จ านวน
นักเรียน 
ทั้งหมด
(คน) 

 
สมรรถนะส าคัญของ

ผู้เรียน 

ผลการประเมิน 
จ านวนนักเรียนที่ได้ระดับคุณภาพ(คน) 

ระดับ
คุณภาพ
ดีขึ้นไป 
(ร้อย
ละ) 

ดีเยี่ยม(3) ดี(2) พอใช้(1) ปรับปรุง(0) 
(คน) (ร้อยละ) (คน) (ร้อยละ) (คน) (ร้อยละ) (คน) (ร้อยละ) 

ป.1 471 ความสามารถในการคดิ 387 82.17 82 17.41 2 0.42 - - 99.58 

ป.2 440 ความสามารถในการคดิ 365 82.95 60 13.64 15 3.41 - - 96.59 

ป.3 486 ความสามารถในการคดิ 405 83.33 76 15.64 5 1.03 - - 98.97 

ป.4 510 ความสามารถในการคดิ 415 81.37 87 17.06 8 1.57 - - 98.43 

ป.5 482 ความสามารถในการคดิ 423 87.76 52 10.79 6 1.24 1 0.21 98.55 

ป.6 474 ความสามารถในการคดิ 430 90.72 38 8.02 5 1.05 1 0.21 98.74 

รวม/ร้อยละ 2,425 84.72 395 13.76 41 1.43 2 0.21 98.48 
 ผลการประเมินสมรรถนะส าคัญความสามารถในการคดิของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1 – 6 
  พบว่า นักเรียนท่ีไดร้ะดับคุณภาพดีขึ้นไป เฉลี่ยร้อยละ 98.48 
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  รายงานผลการปฏิบัติงานและผลการประเมินตนเอง (Self  Assessment  Report: SAR) 
ปีการศึกษา 2564    โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1   

สมรรถนะส าคัญของผู้เรียนโรงเรียนอนุบาลขอนแก่น(ต่อ) 
ผลการประเมินสมรรถนะส าคัญของผู้เรียนโรงเรียนอนุบาลขอนแก่น   ปีการศึกษา 2564 
 

 
ชั้น

ประถมศึกษา/
ห้อง 

จ านวน
นักเรียน 
ทั้งหมด
(คน) 

 
สมรรถนะส าคัญของ

ผู้เรียน 

ผลการประเมิน 
จ านวนนักเรียนที่ได้ระดับคุณภาพ(คน) 

ระดับ
คุณภาพ
ดีขึ้นไป 
(ร้อย
ละ) 

ดีเยี่ยม(3) ดี(2) พอใช้(1) ปรับปรุง(0) 
(คน) (ร้อยละ) (คน) (ร้อยละ) (คน) (ร้อยละ) (คน) (ร้อยละ) 

ป.1 471 ความสามารถในการแกป้ัญหา 390 82.80 80 16.99 1 0.21 - - 99.79 

ป.2 440 ความสามารถในการแกป้ัญหา 375 85.23 60 13.64 5 1.14 - - 98.87 

ป.3 486 ความสามารถในการแกป้ัญหา 397 81.69 86 17.70 3 0.62 - - 99.38 

ป.4 510 ความสามารถในการแกป้ัญหา 404 79.22 103 20.20 3 0.59 - - 99.42 

ป.5 482 ความสามารถในการแกป้ัญหา 392 81.33 81 16.80 9 1.87 - - 98.13 

ป.6 474 ความสามารถในการแกป้ัญหา 429 90.51 39 8.23 5 1.05 1 0.21 98.74 

รวม/ร้อยละ 2,387 83.46 449 15.59 26 0.91 1 0.21 99.06 
 ผลการประเมินสมรรถนะส าคัญความสามารถในการแก้ปญัหา  ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1 – 6  

พบว่า นักเรียนท่ีไดร้ะดับคุณภาพดีขึ้นไป เฉลี่ยร้อยละ 99.06 

 
 
 

 
ชั้น

ประถมศึกษา/
ห้อง 

จ านวน
นักเรียน 
ทั้งหมด
(คน) 

 
สมรรถนะส าคัญของผู้เรียน 

ผลการประเมิน 
จ านวนนักเรียนที่ได้ระดับคุณภาพ(คน) 

ระดับ
คุณภาพ
ดีขึ้นไป 
(ร้อย
ละ) 

ดีเยี่ยม(3) ดี(2) พอใช้(1) ปรับปรุง(0) 
(คน) (ร้อยละ) (คน) (ร้อยละ) (คน) (ร้อยละ) (คน) (ร้อย

ละ) 
ป.1 471 ความสามารถในการใชท้กัษะชีวิต 433 91.93 38 8.07 - - - - 100 

ป.2 440 ความสามารถในการใชท้กัษะชีวิต 431 97.95 9 2.05 - - - - 100 

ป.3 486 ความสามารถในการใชท้กัษะชีวิต 451 92.80 35 7.20 - - - - 100 

ป.4 510 ความสามารถในการใชท้กัษะชีวิต 434 85.10 76 14.90 - - - - 100 

ป.5 482 ความสามารถในการใชท้กัษะชีวิต 482 100 - - - - - - 100 

ป.6 474 ความสามารถในการใชท้กัษะชีวิต 461 97.26 13 2.74 - - - - 100 

รวม/ร้อยละ 2,692 94.03 171 5.97   - - 100 

 ผลการประเมินสมรรถนะส าคัญความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต  ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1 – 6   
พบว่า นักเรียนท่ีไดร้ะดับคุณภาพดีขึ้นไป เฉลี่ยร้อยละ 100 

 
 



100 
 

  รายงานผลการปฏิบัติงานและผลการประเมินตนเอง (Self  Assessment  Report: SAR) 
ปีการศึกษา 2564    โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1   

สมรรถนะส าคัญของผู้เรียนโรงเรียนอนุบาลขอนแก่น(ต่อ) 
ผลการประเมินสมรรถนะส าคัญของผู้เรียนโรงเรียนอนุบาลขอนแก่น   ปีการศึกษา 2564 
 

 
ชั้น

ประถมศึกษา/
ห้อง 

จ านวน
นักเรียน 
ทั้งหมด
(คน) 

 
สมรรถนะส าคัญของ

ผู้เรียน 

ผลการประเมิน 
จ านวนนักเรียนที่ได้ระดับคุณภาพ(คน) 

ระดับ
คุณภาพ
ดีขึ้นไป 
(ร้อย
ละ) 

ดีเยี่ยม(3) ดี(2) พอใช้(1) ปรับปรุง(0) 
(คน) (ร้อยละ) (คน) (ร้อยละ) (คน) (ร้อยละ) (คน) (ร้อย

ละ) 
ป.1 471 ความสามารถในการใชเ้ทคโนโลยี 450 95.54 21 4.46 - - - - 100 

ป.2 440 ความสามารถในการใชเ้ทคโนโลยี 429 97.50 11 2.50 - - - - 100 

ป.3 486 ความสามารถในการใชเ้ทคโนโลยี 442 90.95 33 6.79 11 2.26 - - 97.74 

ป.4 510 ความสามารถในการใชเ้ทคโนโลยี 437 85.69 73 14.31 - - - - 100 

ป.5 482 ความสามารถในการใชเ้ทคโนโลยี 482 100 - - - - - - 100 

ป.6 474 ความสามารถในการใชเ้ทคโนโลยี 457 96.41 17 3.59 - - - - 100 

รวม/ร้อยละ 2,697 94.20 155 5.42 11 0.38 - - 99.62 
 ผลการประเมินสมรรถนะส าคัญความสามารถในการใช้เทคโนโลยี ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1 – 6   

พบว่า นักเรียนท่ีไดร้ะดับคุณภาพดีขึ้นไป เฉลี่ยร้อยละ 99.62 

 
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรโรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 
          สรุปผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรโรงเรียนอนุบาลขอนแก่น   
 ปีการศึกษา 2564 

ชั้น
ประถมศึกษา 

ปีที ่

จ านวน
นักเรียน 
ทั้งหมด
(คน) 

ผลการประเมินจ านวนนักเรียนที่ได้ระดับคุณภาพดีขึ้นไป (ร้อยละ)  
เฉลี่ย 

1. รักชาติ 
ศาสน์ 
กษัตริย์ 

2. 
ซ่ือสัตย์
สุจริต 

3. มีวินัย 4. ใฝ่
เรียนรู ้

5. อยู่
อย่าง

พอเพียง 

6. มุ่งม่ัน
ในการ
ท างาน 

7. รัก
ความเป็น

ไทย 

8. มีจิต
สาธารณะ 

9.ความ
เป็นเลิศ

ทาง
วิชาการ 

สายชั้น ป.1 471 100 100 100 100 100 100 100 100 99.14 99.9 

สายชั้น ป.2 440 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

สายชั้น ป.3 486 100 100 99.38 99.79 100 98.77 100 100 99.80 99.75 

สายชั้น ป.4 510 100 100 100 100 100 100 100 100 80.39 97.82 

สายชั้น ป.5 482 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

สายชั้น ป.6 474 100 100 100 96.8 100 96.8 100 100 83.74 97.48 

ร้อยละ 100 100 99.90 99.43 100 99.26 100 100 93.85 99.16 

เฉลี่ย 99.16 
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  รายงานผลการปฏิบัติงานและผลการประเมินตนเอง (Self  Assessment  Report: SAR) 
ปีการศึกษา 2564    โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1   

ผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรของผู้เรียนโรงเรียนอนุบาลขอนแก่น    
ปีการศึกษา 2564 (ต่อ) 
 

ชั้น
ประถมศึกษา

/ห้อง 

จ านวน
นักเรียน 

ทั้งหมด
(คน) 

 

คุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ 

ผลการประเมิน 
จ านวนนักเรียนที่ได้ระดับคุณภาพ(คน) 

 

ระดับ
คุณภาพ
ดีขึ้นไป 
(ร้อยละ) 

ดีเยี่ยม(3) ดี(2) พอใช้(1) ปรับปรุง(0) 
(คน) (ร้อยละ) (คน) (ร้อยละ) (คน) (ร้อยละ) (คน) (ร้อยละ) 

ป.1 471 รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ 471 100 - - - - - - 100 

ป.2 440 รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ 440 100 - - - - - - 100 

ป.3 486 รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ 479 98.56 7 1.44 - - - - 100 

ป.4 510 รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ 510 100 - - - - - - 100 

ป.5 482 รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ 482 100 - - - - - - 100 

ป.6 474 รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ 474 100 - - - - - - 100 

รวม/ร้อยละ 2856 99.76 7 0.24 - - - - 100 

 ผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์(รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์) ของนักเรียนสายชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 1-6   พบว่า นักเรียนที่ได้ระดับคุณภาพดีขึ้นไป เฉลี่ยร้อยละ 100 
 
 
 

ชั้น
ประถมศึกษา

/ห้อง 

จ านวน
นักเรียน 

ทั้งหมด
(คน) 

 

คุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ 

ผลการประเมิน 
จ านวนนักเรียนที่ได้ระดับคุณภาพ(คน) 

 

ระดับ
คุณภาพ
ดีขึ้นไป 
(ร้อยละ) 

ดีเยี่ยม(3) ดี(2) พอใช้(1) ปรับปรุง(0) 
(คน) (ร้อยละ) (คน) (ร้อยละ) (คน) (ร้อยละ) (คน) (ร้อยละ) 

ป.1 471 ซื่อสัตย์สุจริต 471 100 - - - - - - 100 

ป.2 440 ซื่อสัตย์สุจริต 440 100 - - - - - - 100 

ป.3 486 ซื่อสัตย์สุจริต 477 98.15 9 1.85 - - - - 100 

ป.4 510 ซื่อสัตย์สุจริต 477 93.53 33 6.47  - - - 100 

ป.5 482 ซื่อสัตย์สุจริต 482 100 - - - - - - 100 

ป.6 474 ซื่อสัตย์สุจริต 474 100 - - - - - - 100 

รวม/ร้อยละ 2821 98.53 42 1.47 - - - - 100 

ผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์(ซื่อสัตย์สุจริต) ของนักเรียนสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 
พบว่า นักเรียนที่ได้ระดับคุณภาพดีขึ้นไป เฉลี่ยร้อยละ 100 
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  รายงานผลการปฏิบัติงานและผลการประเมินตนเอง (Self  Assessment  Report: SAR) 
ปีการศึกษา 2564    โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1   

ผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรของผู้เรียนโรงเรียนอนุบาลขอนแก่น    
ปีการศึกษา 2564 (ต่อ) 
 

 
ชั้น

ประถมศึกษา
/ห้อง 

จ านวน
นักเรียน 

ทั้งหมด
(คน) 

 

คุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ 

ผลการประเมิน 
จ านวนนักเรียนที่ได้ระดับคุณภาพ(คน) 

 

ระดับ
คุณภาพ
ดีขึ้นไป 
(ร้อยละ) 

ดีเยี่ยม(3) ดี(2) พอใช้(1) ปรับปรุง(0) 
(คน) (ร้อยละ) (คน) (ร้อยละ) (คน) (ร้อยละ) (คน) (ร้อยละ) 

ป.1 471  มีวินัย 461 97.88 10 2.12 - - - - 100 

ป.2 440  มีวินัย 440 100 - - - - - - 100 

ป.3 486  มีวินัย 432 88.89 51 10.49 3 0.62 - - 99.38 

ป.4 510  มีวินัย 499 97.84 11 2.16 - - - - 100 

ป.5 482  มีวินัย 482 100 - - - - - - 100 

ป.6 474  มีวินัย 474 100 - - - - - - 100 

รวม/ร้อยละ 2788 97.38 72 2.51 3 0.11 - - 99.89 

ผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์(มีวินัย)ของนักเรียนสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6  
พบว่า นักเรียนที่ได้ระดับคุณภาพดีขึ้นไป เฉลี่ยร้อยละ 99.89 

 

 
 
 

 
ชั้น

ประถมศึกษา
/ห้อง 

จ านวน
นักเรียน 

ทั้งหมด
(คน) 

 

คุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ 

ผลการประเมิน 
จ านวนนักเรียนที่ได้ระดับคุณภาพ(คน) 

 

ระดับ
คุณภาพ
ดีขึ้นไป 
(ร้อยละ) 

ดีเยี่ยม(3) ดี(2) พอใช้(1) ปรับปรุง(0) 
(คน) (ร้อยละ) (คน) (ร้อยละ) (คน) (ร้อยละ) (คน) (ร้อยละ) 

ป.1 471 ใฝ่เรียนรู้ 429 91.08 42 8.92 - - - - 100 

ป.2 440 ใฝ่เรียนรู้ 440 100 - - - - - - 100 

ป.3 486 ใฝ่เรียนรู้ 434 89.30 51 10.49 1 0.21 - - 99.79 

ป.4 510 ใฝ่เรียนรู้ 426 83.53 84 16.47 - - - - 100 

ป.5 482 ใฝ่เรียนรู้ 482 100 - - - - - - 100 

ป.6 474 ใฝ่เรียนรู้ 474 100 - - - - - - 100 

รวม/ร้อยละ 2685 93.78 177 6.18 1 0.04 - - 99.96 

ผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ (ใฝ่เรียนรู้) ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 6 
 พบว่า นักเรียนที่ได้ระดับคุณภาพดีขึ้นไป เฉลี่ยร้อยละ  99.96 
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  รายงานผลการปฏิบัติงานและผลการประเมินตนเอง (Self  Assessment  Report: SAR) 
ปีการศึกษา 2564    โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1   

 
ผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรของผู้เรียนโรงเรียนอนุบาลขอนแก่น    
ปีการศึกษา 2564 (ต่อ) 
 

 
ชั้น

ประถมศึกษา
/ห้อง 

จ านวน
นักเรียน 

ทั้งหมด
(คน) 

 

คุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ 

ผลการประเมิน 
จ านวนนักเรียนที่ได้ระดับคุณภาพ(คน) 

 

ระดับ
คุณภาพ
ดีขึ้นไป 
(ร้อยละ) 

ดีเยี่ยม(3) ดี(2) พอใช้(1) ปรับปรุง(0) 
(คน) (ร้อยละ) (คน) (ร้อยละ) (คน) (ร้อยละ) (คน) (ร้อยละ) 

ป.1 471 อยู่อย่างพอเพียง 469 99.58 2 0.42 - - - - 100 

ป.2 440 อยู่อย่างพอเพียง 440 100 - - - - - - 100 

ป.3 486 อยู่อย่างพอเพียง 479 98.56 7 1.44 - - - - 100 

ป.4 510 อยู่อย่างพอเพียง 510 100 - - - - - - 100 

ป.5 482 อยู่อย่างพอเพียง 482 100 - - - - - - 100 

ป.6 474 อยู่อย่างพอเพียง 474 100 - - - - - - 100 

รวม/ร้อยละ 2854 99.69 9 0.31 - - - - 100 

 ผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ (อยู่อย่างพอเพียง) ของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 1 – 6 พบว่า นักเรียนที่ได้ระดับ คุณภาพดีขึ้นไป เฉลี่ยร้อยละ  100 

 

 
 

 
ชั้น

ประถมศึกษา
/ห้อง 

จ านวน
นักเรียน 

ทั้งหมด
(คน) 

 

คุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ 

ผลการประเมิน 
จ านวนนักเรียนที่ได้ระดับคุณภาพ(คน) 

 

ระดับ
คุณภาพ
ดีขึ้นไป 
(ร้อยละ) 

ดีเยี่ยม(3) ดี(2) พอใช้(1) ปรับปรุง(0) 
(คน) (ร้อยละ) (คน) (ร้อยละ) (คน) (ร้อยละ) (คน) (ร้อยละ) 

ป.1 471 มุ่งม่ันในการท างาน 440 93.42 31 6.58 - - - - 100 

ป.2 440 มุ่งม่ันในการท างาน 440 100 - - - - - - 100 

ป.3 486 มุ่งม่ันในการท างาน 444 91.36 36 7.41 6 1.23 - - 98.77 

ป.4 510 มุ่งม่ันในการท างาน 433 84.90 77 15.10 - - - - 100 

ป.5 482 มุ่งม่ันในการท างาน 482 100 - - - - - - 100 

ป.6 474 มุ่งม่ันในการท างาน 472 99.58 2 0.42 - - - - 100 

รวม/ร้อยละ 2711 94.69 146 5.09 6 0.22 - - 99.78 

 ผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์(มุ่งมั่นในการท างาน) ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 -6  
พบว่า นักเรียนที่ได้ระดับคุณภาพดีขึ้นไป เฉลี่ยร้อยละ   99.78 
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  รายงานผลการปฏิบัติงานและผลการประเมินตนเอง (Self  Assessment  Report: SAR) 
ปีการศึกษา 2564    โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1   

 
ผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรของผู้เรียนโรงเรียนอนุบาลขอนแก่น    
ปีการศึกษา 2564 (ต่อ) 
 

 
ชั้น

ประถมศึกษา
/ห้อง 

จ านวน
นักเรียน 

ทั้งหมด
(คน) 

 

คุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ 

ผลการประเมิน 
จ านวนนักเรียนที่ได้ระดับคุณภาพ(คน) 

 

ระดับ
คุณภาพ
ดีขึ้นไป 
(ร้อยละ) 

ดีเยี่ยม(3) ดี(2) พอใช้(1) ปรับปรุง(0) 
(คน) (ร้อยละ) (คน) (ร้อยละ) (คน) (ร้อยละ) (คน) (ร้อยละ) 

ป.1 471 รักความเป็นไทย 461 97.88 10 2.12 - - - - 100 

ป.2 440 รักความเป็นไทย 440 100 - - - - - - 100 

ป.3 486 รักความเป็นไทย 479 98.56 7 1.44 - - - - 100 

ป.4 510 รักความเป็นไทย 510 100 - - - - - - 100 

ป.5 482 รักความเป็นไทย 482 100 - - - - - - 100 

ป.6 474 รักความเป็นไทย 474 100 - - - - - - 100 

รวม/ร้อยละ 2846 99.41 17 0.59 - - - - 100 

ผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ (รักความเป็นไทย) ของนักเรียนสายชั้นประถมศึกษาปีที่  1-6   
พบว่า นักเรียนที่ได้ระดับ คุณภาพดีขึ้นไป เฉลี่ยร้อยละ  100 
 

 
 
 

 
ชั้น

ประถมศึกษา
/ห้อง 

จ านวน
นักเรียน 

ทั้งหมด
(คน) 

 

คุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ 

ผลการประเมิน 
จ านวนนักเรียนที่ได้ระดับคุณภาพ(คน) 

 

ระดับ
คุณภาพ
ดีขึ้นไป 
(ร้อยละ) 

ดีเยี่ยม(3) ดี(2) พอใช้(1) ปรับปรุง(0) 
(คน) (ร้อยละ) (คน) (ร้อยละ) (คน) (ร้อยละ) (คน) (ร้อยละ) 

ป.1 471 มีจิตสาธารณะ 471 100 - - - - - - 100 

ป.2 440 มีจิตสาธารณะ 440 100 - - - - - - 100 

ป.3 486 มีจิตสาธารณะ 479 98.55 7 1.44 - - - - 100 

ป.4 510 มีจิตสาธารณะ 504 98.82 6 1.17 - - - - 100 

ป.5 482 มีจิตสาธารณะ 482 100 - - - - - - 100 

ป.6 474 มีจิตสาธารณะ 473 99.78 1 0.21 - - - - 100 

รวม/ร้อยละ 2849 99.51 14 0.49 - - - - 100 

ผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ (มีจิตสาธารณะ) ของนักเรียนสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 
พบว่านักเรียนที่ได้ระดับคุณภาพดีขึ้นไป เฉลี่ยร้อยละ  100 
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  รายงานผลการปฏิบัติงานและผลการประเมินตนเอง (Self  Assessment  Report: SAR) 
ปีการศึกษา 2564    โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1   

ผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรของผู้เรียนโรงเรียนอนุบาลขอนแก่น    
ปีการศึกษา 2564(ต่อ) 
 

 
ชั้น

ประถมศึกษา
/ห้อง 

จ านวน
นักเรียน 

ทั้งหมด
(คน) 

 

คุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ 

ผลการประเมิน 
จ านวนนักเรียนที่ได้ระดับคุณภาพ(คน) 

 

ระดับ
คุณภาพ
ดีขึ้นไป 
(ร้อยละ) 

ดีเยี่ยม(3) ดี(2) พอใช้(1) ปรับปรุง(0) 
(คน) (ร้อยละ) (คน) (ร้อยละ) (คน) (ร้อยละ) (คน) (ร้อยละ) 

ป.1 471 ความเป็นเลิศทางวิชาการ 323 81.74 82 17.40 4 0.84 - - 99.14 
ป.2 440 ความเป็นเลิศทางวิชาการ 436 99.09 4 0.91 - - - - 100 
ป.3 486 ความเป็นเลิศทางวิชาการ 424 87.24 61 12.55 1 0.20 - - 99.80 

ป.4 510 ความเป็นเลิศทางวิชาการ 432 84.70 78 15.29 - - - - 80.39 
ป.5 482 ความเป็นเลิศทางวิชาการ 327 67.84 155 32.15 - - - - 100 

ป.6 474 ความเป็นเลิศทางวิชาการ 191 40.29 206 43.45 64 13.50 13 2.74 83.74 
รวม/ร้อยละ 2139 76.81 586 20.28 69 2.42 13 0.45 97.09 

  ผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ (ความเป็นเลิศทางวิชาการ) ของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปี  ที่ 1- 6 พบว่า นักเรียนที่ได้ระดับคุณภาพดีขึ้นไป เฉลี่ยร้อยละ  97.09 

 

 
คานิยมหลักของคนไทย 12 ประการ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 
 
สรุปผลการประเมินคานิยมหลักของคนไทย 12 ประการ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น   
 ปีการศึกษา 2564  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 

ชั้น
ประถมศึกษา

ปีท่ี  

จ านวน
นักเรียน 
ทั้งหมด
(คน) 

ผลการประเมินจ านวนนักเรียนที่ได้ระดับคุณภาพดีขึ้นไป (ร้อยละ) 
ข้อ 1.การ
รักชาติ  
ศาสนา  

พระมหากษั
ตริย์ 

ข้อ 2. ด้าน
ซื่อสัตย์  
เสียสละ  
อดทน 

ข้อ 3.
ความ
กตัญญู 

ข้อ 4.ใฝ่หา
ความรู้  

หมั่นศึกษา 
เล่าเรียน 

ข้อ 8. การ
มีระเบียบ

วินัย  
เคารพ

กฎหมาย 

ข้อ 11 มี
ความ

เข้มแข็ง 
ทั้งกายใจ 

- เฉลี่ย 

สายชั้น ป.1 471 100 100 100 100 100 100  100 

สายชั้น ป.2 440 100 100 100 100 100 100  100 

สายชั้น ป.3 486 100 100 100 100 100 100  100 

รวม 1397 100 100 100 100 100 100  100 

เฉลี่ย  100 

ผลการประเมินคานิยมหลักของคนไทย 12 ประการ (ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3) พบว่า  
นักเรียนที่ได้ระดับคุณภาพดีข้ึนไป เฉลี่ยร้อยละ  100 
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  รายงานผลการปฏิบัติงานและผลการประเมินตนเอง (Self  Assessment  Report: SAR) 
ปีการศึกษา 2564    โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1   

ผลการประเมินคานิยมหลักของคนไทย 12 ประการ ของผู้เรียนตามหลักสูตรโรงเรียนอนุบาลขอนแก่น   
ปีการศึกษา 2564  (ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3) 

ชั้น
ประถมศึก
ษา/ห้อง 

จ านวน
นักเรียน 

ทั้งหมด
(คน) 

 
คานิยมหลักของคนไทย 

12 ประการ 

ผลการประเมิน 
จ านวนนักเรียนที่ได้ระดับคุณภาพ(คน) 

ระดับ
คุณภาพดี

ขึ้นไป 
(ร้อยละ) 

ดีเยี่ยม(3) ดี(2) พอใช้(1) ปรับปรุง(0) 
(คน) (ร้อยละ) (คน) (ร้อยละ) (คน) (ร้อยละ) (คน) (ร้อยละ) 

ป.1 471 ข้อ 1.การรักชาติ  ศาสนา พระมหากษัตริย์ 471 471 100 - - - - - 100 
ป.2 440 ข้อ 1.การรักชาติ  ศาสนา พระมหากษัตริย์ 440 440 100 - - - - - 100 

ป.3 486 ข้อ 1.การรักชาติ  ศาสนา พระมหากษัตริย์ 486 486 100 - - - - - 100 
รวม/ร้อยละ 1397 1397 100 - - - - - 100 

 
 
 

ชั้น
ประถมศึก
ษา/ห้อง 

จ านวน
นักเรียน 

ทั้งหมด
(คน) 

 
คานิยมหลักของคนไทย  

12 ประการ 

ผลการประเมิน 
จ านวนนักเรียนที่ได้ระดับคุณภาพ(คน) 

ระดับ
คุณภาพดี
ขึ้นไป 
(ร้อยละ) 

ดีเยี่ยม(3) ดี(2) พอใช้(1) ปรับปรุง(0) 
(คน) (ร้อยละ) (คน) (ร้อยละ) (คน) (ร้อยละ) (คน) (ร้อยละ) 

ป.1 471 ข้อ 2. ด้านซ่ือสัตย์  เสียสละ  อดทน 471 100 - - - - - - 100 
ป.2 440 ข้อ 2. ด้านซ่ือสัตย์  เสียสละ  อดทน 440 100 - - - - - - 100 

ป.3 486 ข้อ 2. ด้านซ่ือสัตย์  เสียสละ  อดทน 484 99.59 2 0.41 - - - - 100 

รวม/ร้อยละ 1395 99.86 2 0.14 - - - - 100 

 
ชั้น

ประถมศึก
ษา/ห้อง 

จ านวน
นักเรียน 

ทั้งหมด
(คน) 

 
คานิยมหลักของคนไทย 

12 ประการ 

ผลการประเมิน 
จ านวนนักเรียนที่ได้ระดับคุณภาพ(คน) 

ระดับ
คุณภาพดี

ขึ้นไป 
(ร้อยละ) 

ดีเยี่ยม(3) ดี(2) พอใช้(1) ปรับปรุง(0) 
(คน) (ร้อยละ) (คน) (ร้อยละ) (คน) (ร้อยละ) (คน) (ร้อยละ) 

ป.1 471 ข้อ 3.ความกตัญญ ู 471 100 - - - - - - 100 

ป.2 440 ข้อ 3.ความกตัญญ ู 440 100 - - - - - - 100 

ป.3 486 ข้อ 3.ความกตัญญ ู 486 100 - - - - - - 100 

รวม/ร้อยละ 1397 100 - - - - - - 100 

 
ชั้น

ประถมศึก
ษา/ห้อง 

จ านวน
นักเรียน 

ทั้งหมด
(คน) 

 
คานิยมหลักของคนไทย 

12 ประการ 

ผลการประเมิน 
จ านวนนักเรียนที่ได้ระดับคุณภาพ(คน) 

ระดับ
คุณภาพดี

ขึ้นไป 
(ร้อยละ) 

ดีเยี่ยม(3) ดี(2) พอใช้(1) ปรับปรุง(0) 
(คน) (ร้อยละ) (คน) (ร้อยละ) (คน) (ร้อยละ) (คน) (ร้อยละ) 

ป.1 471 ข้อ 4.ใฝ่หาความรู้  หมั่นศกึษา เล่าเรียน 471 100 - - - - - - 100 
ป.2 440 ข้อ 4.ใฝ่หาความรู้  หมั่นศกึษา เล่าเรียน 440 100 - - - - - - 100 
ป.3 486 ข้อ 4.ใฝ่หาความรู้  หมั่นศกึษา เล่าเรียน 467 96.09 19 3.91 - - - - 100 

รวม/ร้อยละ 1378 98.64 19 1.36 - - - - 100 
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  รายงานผลการปฏิบัติงานและผลการประเมินตนเอง (Self  Assessment  Report: SAR) 
ปีการศึกษา 2564    โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1   

ผลการประเมินคานิยมหลักของคนไทย 12 ประการ ตามหลักสูตรของผู้เรียนโรงเรียนอนุบาลขอนแก่น    
ปีการศึกษา 2564 (ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1-3) (ต่อ) 

ชั้น
ประถมศึก
ษา/ห้อง 

จ านวน
นักเรียน 

ทั้งหมด
(คน) 

 
คานิยมหลักของคนไทย 

12 ประการ 

ผลการประเมิน 
จ านวนนักเรียนที่ได้ระดับคุณภาพ(คน) 

ระดับ
คุณภาพดี

ขึ้นไป 
(ร้อยละ) 

ดีเยี่ยม(3) ดี(2) พอใช้(1) ปรับปรุง(0) 
(คน) (ร้อยละ) (คน) (ร้อยละ) (คน) (ร้อยละ) (คน) (ร้อยละ) 

ป.1 471 ข้อ 8. การมีระเบียบวินัย  เคารพกฎหมาย 471 100 - - - - - - 100 
ป.2 440 ข้อ 8. การมีระเบียบวินัย  เคารพกฎหมาย 440 100 - - - - - - 100 

ป.3 486 ข้อ 8. การมีระเบียบวินัย  เคารพกฎหมาย 464 95.47 22 4.53 - - - - 100 
รวม/ร้อยละ 1375 98.43 22 1.57 - - - - 100 

 
ชั้น

ประถมศึก
ษา/ห้อง 

จ านวน
นักเรียน 

ทั้งหมด
(คน) 

 
คานิยมหลักของคนไทย 

12 ประการ 

ผลการประเมิน 
จ านวนนักเรียนที่ได้ระดับคุณภาพ(คน) 

ระดับ
คุณภาพดี

ขึ้นไป 
(ร้อยละ) 

ดีเยี่ยม(3) ดี(2) พอใช้(1) ปรับปรุง(0) 
(คน) (ร้อยละ) (คน) (ร้อยละ) (คน) (ร้อยละ) (คน) (ร้อยละ) 

ป.1 471 ข้อ 11 มีความเข้มแข็งทั้งกายใจ 471 100 - - - - - - 100 
ป.2 440 ข้อ 11 มีความเข้มแข็งทั้งกายใจ 440 100 - - - - - - 100 
ป.3 486 ข้อ 11 มีความเข้มแข็งทั้งกายใจ 486 100 - - - - - - 100 

รวม/ร้อยละ 1397 100 - - - - - - 100 

 

ผลการประเมินคานิยมหลักของคนไทย 12 ประการ (ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6)  
สรุปภาพรวมผลการประเมินคานิยมหลักของคนไทย 12 ประการ (ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6)  
  

ผลการประเมินคานิยมหลักของคนไทย 12 ประการ (ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6) พบว่า  
นักเรียนที่ได้ระดับคุณภาพดีข้ึนไป เฉลี่ยร้อยละ  99.93 

ชั้น
ประถมศึกษา

ปีท่ี  

จ านวน
นักเรียน 
ทั้งหมด
(คน) 

ผลการประเมินจ านวนนักเรียนที่ได้ระดับคุณภาพดีขึ้นไป (ร้อยละ) 

ข้อ 5 
รักษา
วัฒนธรรม
ประเพณี
ไทย 

ข้อ 6 มี
ศีลธรรม 
รักษา 
ความสัตย์ 

ข้อ 7 เข้าใจ
เรียนรู้
ประชาธิปไตย
ที่ถูกต้อง   

ข้อ 9 ปฏิบัติ
ตาม 
พระราชด ารัส
พระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัว 

ข้อ 10 
ด ารงตาม
หลัก
ปรัชญาของ
เศรษฐกิจ
พอเพียง 

ข้อ 12 การ
เห็นแก่
ประโยชน์
ส่วนร่วม 

- 

เฉลี่ย 

สายชั้น ป.4 510 100 100 100 100 100 100  100 

สายชั้น ป.5 482 100 100 100 100 100 100  100 
สายชั้น ป.6 474 99.79 99.79 99.79 99.79 99.79 99.79  99.79 

ร้อยละ 99.93 99.93 99.93 99.93 99.93 99.93  - 

เฉลี่ย 99.93 
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  รายงานผลการปฏิบัติงานและผลการประเมินตนเอง (Self  Assessment  Report: SAR) 
ปีการศึกษา 2564    โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1   

ผลการประเมินคานิยมหลักของคนไทย 12 ประการ ตามหลักสูตรของผู้เรียนโรงเรียนอนุบาลขอนแก่น    
ปีการศึกษา 2564 (ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4-6) 

ช้ัน
ประถมศึ
กษา/
ห้อง 

จ านวน
นักเรียน 
ท้ังหมด
(คน) 

 
คานิยมหลักของคนไทย  

12 ประการ 

ผลการประเมินจ านวนนักเรียนทีไ่ด้ระดับคุณภาพ(คน) ระดับ
คุณภาพดี
ข้ึนไป 

(ร้อยละ) 

ดีเยี่ยม(3) ดี(2) พอใช้(1) ปรับปรุง(0) 
(คน) (ร้อยละ) (คน) (ร้อยละ) (คน) (ร้อยละ) (คน) (ร้อยละ) 

ป.4 510 ข้อ 5 รักษาวัฒนธรรมประเพณีไทย 505 99.02 5 0.98 - - - - 100 
ป.5 482 ข้อ 5 รักษาวัฒนธรรมประเพณีไทย 482 100 - - - - - - 100 

ป.6 474 ข้อ 5 รักษาวัฒนธรรมประเพณีไทย 473 99.75 - - 1 0.21 - - 99.79 
รวม/ร้อยละ 1460 99.59 5 0.34 1 0.07 - - 99.93 

 
ช้ัน

ประถมศึ
กษา/
ห้อง 

จ านวน
นักเรียน 
ท้ังหมด
(คน) 

 
คานิยมหลักของคนไทย 

12 ประการ 

ผลการประเมินจ านวนนักเรียนทีไ่ด้ระดับคุณภาพ(คน) ระดับ
คุณภาพดี

ข้ึนไป 
(ร้อยละ) 

ดีเยี่ยม(3) ดี(2) พอใช้(1) ปรับปรุง(0) 
(คน) (ร้อยละ) (คน) (ร้อยละ) (คน) (ร้อยละ) (คน) (ร้อยละ) 

ป.4 510 ข้อ 6 มีศีลธรรม รักษาความสัตย ์ 477 93.53 33 6.47 - - - - 100 

ป.5 482 ข้อ 6 มีศีลธรรม รักษาความสัตย ์ 482 100 - - - - - - 100 
ป.6 474 ข้อ 6 มีศีลธรรม รักษาความสัตย ์ 460 97.05 13 2.74 1 0.21 - - 99.79 

รวม/ร้อยละ 1419 96.57 13 3.18 1 0.25 - - 99.93 

 
ช้ัน
ประถมศึ
กษา/
ห้อง 

จ านวน
นักเรียน 
ท้ังหมด
(คน) 

 
คานิยมหลักของคนไทย  

12 ประการ 

ผลการประเมินจ านวนนักเรียนทีไ่ด้ระดับคุณภาพ(คน) ระดับ
คุณภาพดี
ข้ึนไป 

(ร้อยละ) 

ดีเยี่ยม(3) ดี(2) พอใช้(1) ปรับปรุง(0) 
(คน) (ร้อยละ) (คน) (ร้อยละ) (คน) (ร้อยละ) (คน) (ร้อย

ละ) 
ป.4 510 ข้อ 7 เข้าใจเรียนรู้ประชาธิปไตยที่ถูกตอ้ง   477 93.53 33 6.47 - - - - 100 
ป.5 482 ข้อ 7 เข้าใจเรียนรู้ประชาธิปไตยที่ถูกตอ้ง   482 100 - - - - - - 100 

ป.6 474 ข้อ 7 เข้าใจเรียนรู้ประชาธิปไตยที่ถูกตอ้ง   460 97.05 13 2.74 1 0.21 - - 99.79 
รวม/ร้อยละ 1419 96.57 13 3.18 1 0.25 - - 99.93 

 
ช้ัน
ประถมศึ
กษา/
ห้อง 

จ านวน
นักเรียน 
ท้ังหมด
(คน) 

 
คานิยมหลักของคนไทย  

12 ประการ 

ผลการประเมินจ านวนนักเรียนทีไ่ด้ระดับคุณภาพ(คน) ระดับ
คุณภาพดี
ข้ึนไป 

(ร้อยละ) 

ดีเยี่ยม(3) ดี(2) พอใช้(1) ปรับปรุง(0) 
(คน) (ร้อยละ) (คน) (ร้อยละ) (คน) (ร้อยละ) (คน) (ร้อยละ) 

ป.4 510 ข้อ 9 ปฏิบัติตามพระราชด ารัส
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 505 99.02 5 0.98 - - - 

- 100 

ป.5 482 ข้อ 9 ปฏิบัติตามพระราชด ารัส
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 

482 100 - - - - - - 100 

ป.6 474 ข้อ 9 ปฏิบัติตามพระราชด ารัส
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 473 

99.75 - - 1 0.21 - - 99.79 

รวม/ร้อยละ 1460 99.59 5 0.34 1 0.07 - - 99.93 
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  รายงานผลการปฏิบัติงานและผลการประเมินตนเอง (Self  Assessment  Report: SAR) 
ปีการศึกษา 2564    โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1   

ผลการประเมินคานิยมหลักของคนไทย 12 ประการ ตามหลักสูตรของผู้เรียนโรงเรียนอนุบาลขอนแก่น    
ปีการศึกษา 2564 (ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4-6) 

 
ชั้น
ประถม
ศึกษา/
ห้อง 

จ านวน
นักเรียน 

ทั้งหมด
(คน) 

 
คานิยมหลักของคนไทย  

12 ประการ 

ผลการประเมินจ านวนนักเรียนทีไ่ด้ระดับคุณภาพ(คน) ระดับ
คุณภาพดี
ขึ้นไป 
(ร้อยละ) 

ดีเยี่ยม(3) ดี(2) พอใช้(1) ปรับปรุง(0) 
(คน) (ร้อยละ) (คน) (ร้อยละ) (คน) (ร้อยละ) (คน) (ร้อยละ) 

ป.4 510 ข้อ 10 ด ารงตามหลักปรัชญา 
ของเศรษฐกิจพอเพียง 505 99.02 5 0.98 - - - 

- 100 

ป.5 482 ข้อ 10 ด ารงตามหลักปรัชญา 
ของเศรษฐกิจพอเพียง 

482 100 - - - - - - 100 

ป.6 474 ข้อ 10 ด ารงตามหลักปรัชญา 
ของเศรษฐกิจพอเพียง 473 

99.75 - - 1 0.21 - - 99.79 

รวม/ร้อยละ 1460 99.59 5 0.34 1 0.07 - - 99.93 

 
ชั้น
ประถม
ศึกษา/
ห้อง 

จ านวน
นักเรียน 

ทั้งหมด
(คน) 

 
คานิยมหลักของคนไทย  

12 ประการ 

ผลการประเมินจ านวนนักเรียนทีไ่ด้ระดับคุณภาพ(คน) ระดับ
คุณภาพดี
ขึ้นไป 
(ร้อยละ) 

ดีเยี่ยม(3) ดี(2) พอใช้(1) ปรับปรุง(0) 
(คน) (ร้อยละ) (คน) (ร้อยละ) (คน) (ร้อยละ) (คน) (ร้อยละ) 

ป.4 510 ข้อ 12 การเห็นแก่ประโยชน์สว่นร่วม 487 94.69 23 5.31 - - - - 100 

ป.5 482 ข้อ 12 การเห็นแก่ประโยชน์สว่นร่วม 482 100 - - - - - - 100 
ป.6 474 ข้อ 12 การเห็นแก่ประโยชน์สว่นร่วม 462 97.47 11 2.32 1 0.21 - - 99.79 

รวม/ร้อยละ 1431 97.61 34 2.32 1 0.07 - - 99.93 
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  รายงานผลการปฏิบัติงานและผลการประเมินตนเอง (Self  Assessment  Report: SAR) 
ปีการศึกษา 2564    โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1   

ข้อมูลครูและบุคลากรทางการศึกษา  สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 
ที ่ ชื่อ-นามสกุล ต าแหน่ง/ 

วิทยฐานะ 
วัน/เดือน/ปี

เกิด 
วัน/เดือน/ป ี

ท่ีบรรจุเข้ารับราชการ 

วุฒิการศึกษา การติดต่อ 
(เบอร์

โทรศัพท์) 

ประจ าช้ัน/ 
กลุ่มสาระฯ 

ท่ีสอน 
1 นางสมวรรณ   

 อนุศร ี
ครูช านาญการ
พิเศษ 

22 ก.พ 2512 30 ส.ค 2545 ปร.ด 
การบริหารการศึกษา 

081 2620330 
 

ป. 1/2   
ภาษาไทย 
คณิตศาสตร ์

2 นางภัณทิลา    
 แสนแป้ 

ครูช านาญการ 3 ต.ค2515 21 ส.ค2553 ค.บ ภาษาอังกฤษ 0887485586 
 

ป. 1/1 
ภาษาไทย 
ภาษาอังกฤษ 

3 นางธนชัพร 
พิลาวุฒ ิ

ครูช านาญการ
พิเศษ 

30 เม.ย 2518 18 ต.ค 2553 ค.บ 
การศกึษาปฐมวัย 

097 2948225 ป.1/1 
คณิตศาสตร ์
วิทยาศาสตร ์
สังคมศึกษา 
ศิลปะ 

4 นางเอือ้งภรณ์                     
วิชาโคตร 

ครูช านาญการ
พิเศษ 

8 พ.ค2513 1 ก.ค2537 คศ.บ. 
คหกรรมศาสตรผ์้าและ
การตัดเย็บ 

081 7084897 ป.1/2 
ภาษาอังกฤษ 
วิทยาศาสตร ์
การงานอาชีพ 

5 นางจินตนา    บุษราคัม ครูช านาญการ
พิเศษ 

12 ก.พ 2505 17 พ.ค 2537 ค.บภาษาอังกฤษ 098 0968145 
 

ป.1 /3  
คณิตศาสตร ์
ภาษาอังกฤษ 

6 นางสาวปวรา        
วงศ์ปัญญา 

ครูช านาญการ
พิเศษ 

24 พ.ย 2509 3 พ.ค 2536 กศ.ม   หลักสูตรและ         
การสอน 

089 5775949 
 

ป. 1/3  
ภาษาไทย 

วิทยาศาสตร ์
สังคมศึกษา 

7 นางสาวณัตยพร    นา
รอง 

ครูช านาญการ
พิเศษ 

5 
ส.ค 2517 

14 ก.พ 2540 กศ.ม       การบริหาร
การศกึษา 

095 8059528 
 

ป. 1/4 
ภาษาไทยภาษาอังกฤษ 

8 นางโฉมยงค ์ หมายมั่น ครูช านาญการ
พิเศษ 

31 ม.ค. 2514 19 มิ.ย. 2538 ค.บ. วิทยาศาสตรท์ั่วไป 085 0011249 ป. 1/4  
คณิตศาสตร ์
วิทยาศาสตร ์
สังคมศึกษาฯ 

9 นางมัณฑนา   เสา
หล่อน 

ครูช านาญการ
พิเศษ 

1มี.ค 2507 4  ต.ค  2537 ค.บคอมพิวเตอร ์ 095 6705419 
 

ป. 1/5 
วิทยาการค านวณ 

คณิตศาสตร ์

10 นางปานจิตตรา  ศริิ
นิกร 

ครูช านาญการ
พิเศษ 

15 
ธ.ค2513 

15 พ.ย2536 คบ. 
คหกรรมศาสตร ์

086 8629123 
 

ป. 1/5 
คณิตศาสตร ์
วิทยาศาสตร ์
ภาษาอังกฤษ 

11 นางพรสวรรค ์  อ่อน
มณ ี

ครูช านาญการ 1 
ม.ค 2523 

2 ธ.ค 2552 ค.บคณิตศาสตร ์ 089 7106476 ป. 1/6 
ภาษาไทย คณิตศาสตร์ 
สังคมศึกษาฯ 

12 
นางสาว 
กนก-กาญจน ์
แหวนนิล 

ครูผู้ช่วย 7 
ก.ค 2536 

24 ก.ค 2563 ศศ.บ. 
ภาษาจีน 

085 2515549 
 

ป. 1/6 
วิทยาศาสตร์
ภาษาอังกฤษ 
ภาษาจีน 
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  รายงานผลการปฏิบัติงานและผลการประเมินตนเอง (Self  Assessment  Report: SAR) 
ปีการศึกษา 2564    โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1   

ข้อมูลครูและบุคลากรทางการศึกษา  สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 1(ต่อ) 
ที ่ ชื่อ-นามสกุล ต าแหน่ง/ 

วิทยฐานะ 
วัน/เดือน/ปี

เกิด 
วัน/เดือน/ป ี

ท่ีบรรจุเข้ารับราชการ 

วุฒิการศึกษา การติดต่อ 
(เบอร์โทรศัพท์) 

ประจ าช้ัน/ 
กลุ่มสาระฯ 

ท่ีสอน 
13 

นางสุธาสนิี    เวช
สุวรรณ 

ครูช านาญการ
พิเศษ 

29 ก.ย2521 8 ธ.ค 2549 ศษ.มเทคโนโลยีการศกึษา 081 0551881 
 

ป. 1/7 
ภาษาไทย 
สังคมศึกษาฯ 
ภาษาอังกฤษ 

14 

นางสาวจริวัฒน์     
นครศร ี

ครูช านาญการ 9 
ต.ค 2522 

21 ส.ค 2553 ค.บการศกึษาพิเศษ 095 2133338 
 

ป. 1/7 
คณิตศาสตร ์
วิทยาศาสตร ์
การงานอาชีพ 

15 
นางสมร 
แสนแก้ว 

ครูช านาญการ
พิเศษ 

12  ส.ค 2506 3 พ.ค  2525 ค.บ 
การบริหารโรงเรียน 

083 6620416 
 

ป. 1/8 
ภาษาไทย 
คณิตศาสตร ์

16 

นางปุญญิศา   เบญจ
ศิลป์ 

ครูช านาญการ
พิเศษ 

19 มี.ค 2511 7 ก.ค  2531 ค.บการศกึษาปฐมวัย 084 4283492 
 

ป. /8  
ภาษาอังกฤษ 
วิทยาศาสตร ์
สังคมศึกษาฯ 

17 นายวิทยา     
  สุดรกั 

ครู 2 เม.ย2536 2 ต.ค 2560 ศษ.บ  พลศึกษา 095 8959192 
 

ป.1 สุข-พลศึกษา 
ป1/4  1/2 

สังคมศึกษาฯ 
ประวัติศาสตร ์

ป.1/1 
ประวัติศาสตร ์

ครูอัตราจ้าง สายชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 
1 นางสาว 

เฌอริ-ลิณญ์     
วงค์สุวรรณ ครูอัตราจ้าง 20 ธ.ค 2539 - วศบ.ไฟฟ้า 0981938999 

ป.1/5 
วิทยาศาสตร ์

วิทยาการค านวณ 
นวัตกรรม 
เทคโนโลยี 

2 นายชนะชัย   ขจรเดช 
ครูอัตราจ้าง 17 ส.ค 2521 - ค.บ ดนตรีศกึษา 0835047539 

ป.1ดนตรี
นาฏศิลป์ 

การงานอาชีพ 
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  รายงานผลการปฏิบัติงานและผลการประเมินตนเอง (Self  Assessment  Report: SAR) 
ปีการศึกษา 2564    โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1   

ข้อมูลครูและบุคลากรทางการศึกษา  สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 
ที ่ ชื่อ-นามสกุล ต าแหน่ง/ 

วิทยฐานะ 
วัน/เดือน/ปี

เกิด 
วัน/เดือน/ป ี

ท่ีบรรจุเข้ารับราชการ 

วุฒิการศึกษา การติดต่อ 
(เบอร์โทรศัพท์) 

ประจ าช้ัน/ 
กลุ่มสาระฯ 

ท่ีสอน 
1 นางสาวพูนพิจิต ตาป

นานนท ์
ครู/ครูช านาญ
การพเิศษ 

1 มี.ค. 2506 1 ก.ย. 2531 การศกึษาบัณฑิต 
(กศ.บ.) 

0903497297 ป.2/1 
วิทยาศาสตรแ์ละ
เทคโนโลยี 

2 นางสาวนธิิภรณ์  
ศรีละโคตร 

ครู/ครูช านาญ
การพเิศษ 

1 มี.ค. 2524 
 

17 เม.ย. 2552 
 

การศกึษาบัณฑิต (กศ.บ) 
ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต 

(ศษ.ม.) 

0872344604 ป.2/1 
ภาษาไทย 

3 นางสาวรภทัภร ศิริปร ุ ครู/ครูช านาญ
การพเิศษ 

17 มิ.ย. 2517 20  ก.พ. 2549 
 

ศิลปศาสตรบัณฑิต 
(ศศ.บ.) 

0621404538 
 

ป.2/2 
ภาษาอังกฤษ 

 

4 นางน้ าฝน  
บัวเมืองปัก 

ครู/ครูช านาญ
การพเิศษ 

24 ก.ย. 2523 3 ม.ค. 2550 บริหารธุรกิจบัณฑิต 
(บธ.บ) 

ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต 
(ศษ.ม.) 

0897133904 ป.2/2 
คณิตศาสตร ์

 

5 นายพิสิทธิ์ ช านาญไพร ครู/ครูช านาญ
การพเิศษ 

7 ก.พ. 2505 
 

16 ธ.ค. 2528 การศกึษาบัณฑิต  
(กศ.บ.). 

ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต 
(ศษ.ม.) 

0956582581 ป.2/3 
วิทยาศาสตรแ์ละ
เทคโนโลยี 

6 นางอัครศรี  
พุกหน้า 

ครู/ครูช านาญ
การพเิศษ 

29 ส.ค. 2506 10 มิ.ย. 2525 ศึกษาศาสตรบัณฑิต 
(ศษ.บ.) 

0895721563 ป.2/3 
ภาษาไทย 

7 นายสุรพล  
ค ามะณีจนัทร ์

ครู/ครูช านาญ
การพเิศษ 

5 มิ.ย. 2508 29 ก.ค. 2530 ครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ) 
ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต 

(ศษม.) 

0616941429 ป.2/4 
วิทยาศาสตรแ์ละ

เทคโนโลยี 

8 นางศุภรดา  
คงนาค 
 

ครู/ครูช านาญ
การพเิศษ 

17 ก.พ. 2505 
 

16 พ.ค. 2527 
 

ครุศาสตรบัณฑิต 
(ค.บ.) 

ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต 
 (ศษม.) 

 

0812617649 ป.2/4 
ภาษาต่างประเทศ 

9 นางวิไลวรรณ พกุทอง ครู/ครูช านาญ
การพเิศษ 

3 ม.ค. 2514 
 

16 พ.ย. 2537 
 

ครุศาสตร 
บัณฑิต (คบ.) 

การศกึษามหาบัณฑิต 
(กศ.ม.) 

0894197223 ป.2/5 
คณิตศาสตร ์

10 นางพัชรดา จันทร์เจริญ ครู/ครูช านาญ
การพเิศษ 

8 มี.ค. 2523 
 

29 ธ.ค. 2560 
 

ครุศาสตร 
บัณฑิต (คบ.) 

 

0868923316 ป.2/5 
วิทยาศาสตรแ์ละ

เทคโนโลยี 

11 นางเยาวลกัษณ์ ศรี
บรรเทา 
 

ครู/ครูช านาญ
การพเิศษ 

27 ธ.ค. 2516 
 

10 มิ.ย. 2542 
 

ครุศาสตร 
บัณฑิต (คบ.) 

ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต  
(ศษม.) 

0616563156 ป.2/6 
ศิลปะ 

12 นางวไลรัตน์  
บุญมา 

ครู/ครูช านาญ
การพเิศษ 

11 พ.ย. 2507 16 ก.ค. 2534 การศกึษาบัณฑิต (กศ.บ) 0844687468 ป.2/7 
การงานอาชีพ 
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  รายงานผลการปฏิบัติงานและผลการประเมินตนเอง (Self  Assessment  Report: SAR) 
ปีการศึกษา 2564    โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1   

ข้อมูลครูและบุคลากรทางการศึกษา  สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 2(ต่อ) 
ที ่ ชื่อ-นามสกุล ต าแหน่ง/ 

วิทยฐานะ 
วัน/เดือน/ปี

เกิด 
วัน/เดือน/ป ี

ท่ีบรรจุเข้ารับราชการ 

วุฒิการศึกษา การติดต่อ 
(เบอร์โทรศัพท์) 

ประจ าช้ัน/ 
กลุ่มสาระฯ 

ท่ีสอน 
13 นางชนิดาพร ค ามณี

จันทร ์
ครู/ครูช านาญ
การพเิศษ 

18 เม.ย.2516 
 

1 ส.ค. 2545 
 

 

วิทยาศาสตรบัณฑิต 
(วท.บ.) 

การศกึษามหาบัณฑิต 
(กศ.ม.) 

0903389242 ป.2/7 
สังคมศึกษาศาสนา

และวัฒนธรรม 

14 นางวิเรืองรอง  
รู้ปัญญา 
 

ครู/ครูช านาญ
การพเิศษ 

2 ต.ค. 2518 
 

17 พ.ค.2542 การศกึษาบัณฑิต 
(กศ.บ.) 

ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต  
(ศษม.) 

0892685816 ป.2/8 
คณิตศาสตร ์

15 นางทิภาพร 
วิสาคาม 

ครู/ครูช านาญ
การพเิศษ 

3  พ.ค. 2525 
 

27 ก.ค.2552 ศิลปศาสตรบัณฑิต  
(ศศ.บ.) 

ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต 
(ศษ.ม.)  

0810615190 ป.2/8 
ภาษาไทย 

16 นายวรพงษ์ 
สุภูตะโยธิน 

ครู/ครูช านาญ
การพเิศษ 

23 ก.ค. 2508 16 มิ.ย. 2536 ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต 
(ศษ.ม.) 

 

0983188805 ภาษาอังกฤษ 

ครูอัตราจ้าง สายชั้นประถมศึกษาปีท่ี 2 

1 นางสาวนพรัตน ์
หิริโกกุล 

ครูอัตราจ้าง 9 ก.ค. 2539 - ศิลปศาสตรบัณฑิต 
(ศศ.บ) 

0617790771 
 

ป.2/6 
ภาษาต่างประเทศ 

2 นางสาวปภาดา  
ประชันกาญจนา 

ครูอัตราจ้าง 20 ก.ย. 2531 - ศาสนศาสตรบัณฑิต 
 

095-146-4553 การสอนภาษาอังกฤษ 

3 นายเจรญิจิตต ์      
แว่นทิพย์ 

ครูอัตราจ้าง 18 ต.ค.  2534 
 

- ศป.บ. 
ดศ.ม. 

083-935-9245 ศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์ 

4 นายปรีชา   นามจนัดา ครูอัตราจ้าง 10   ธ.ค.   
2534 

- ศึกษาศาสตรบัณฑิต 
(ศษ.ม.) 

0656462452 สุขศึกษาและ 
พลศึกษา 

5 นางสาวพัชริตา  
เวชกามา 

ครูอัตราจ้าง 3 ม.ค. 2541  ศิลปศาสตรบัณฑิต 0640979161 
 

ภาษาต่าง 
ประเทศ 
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  รายงานผลการปฏิบัติงานและผลการประเมินตนเอง (Self  Assessment  Report: SAR) 
ปีการศึกษา 2564    โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1   

ข้อมูลครูและบุคลากรทางการศึกษา  สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 
ที ่ ชื่อ-นามสกุล ต าแหน่ง/ 

วิทยฐานะ 
วัน/เดือน/ปี

เกิด 
วัน/เดือน/ป ี

ท่ีบรรจุเข้ารับราชการ 

วุฒิการศึกษา การติดต่อ 
(เบอร์โทรศัพท์) 

ประจ าช้ัน/ 
กลุ่มสาระฯ 

ท่ีสอน 
1 นางจิรชัยา สมจร ครูช านาญการ

พิเศษ 
29 ก.ค 2508 1  มิ.ย 2533 กศ.บ. 062-9586585  

2 นางสาวฐิติชญาณ์ 
ธานินฐิตนิันท ์

ครู 13 พ.ย 2524 23 ส.ค 2562 ค.บ 063-9163561  

3 นางพรรณวดี รอดงาม ครูช านาญการ
พิเศษ 

27 ต.ค 2507 1 ส.ค 2534 ค.บ 093-6494665  

4 นางรัตน์ชุน ีแก้วศร ี ครู 8 มิ.ย 2533 29 ธ.ค 2560 ศศ.บ 064-4615395  

5 นางวรางคณา บุญน้อม ครูช านาญการ
พิเศษ 

8 มิ.ย 2519 5 ม.ค 2552 ศษ.ม 0943943777  

6 นายนัสกร มะลาศร ี ครูช านาญการ 24 ต.ค 2531 20 ก.ย 2555 ศษ.บ. 085-3243343  

7 นางธิติมา  อุปศร ี ครูช านาญการ
พิเศษ 

5 เม.ย 2506 2 ธ.ค 2528 ค.ม.   

8 นางสาวพัชรพร พทุธรัส
สุ 

ครูผู้ช่วย 10 ก.ย 2539 1 ต.ค 2563 ศษ.บ. 087-4361973  

9 นางรุ่งทิวา โพธิ์ใต ้ ครูช านาญการ
พิเศษ 

18 ก.ค 2505 16 ธ.ค 2530 กษ.ม 0816623787  

10 นางวัชรีย์ คงพิบูลย์ ครูช านาญการ
พิเศษ 

15 ก.ค 2505 18 พ.ค 2538 กศ.ม. 0817174296  

11 นางพัชรา ชวนประกอบ ครูช านาญการ
พิเศษ 

19ส.ค 2514 6 มิย. 2537 ศษ.ม. 088-0512548  

12 นางสาวชิสากัญญ์  
ค าชมภ ู

ครู 19 ธ.ค 2535 12 พ.ย 2561 ศศ.บ 096-4789665  

13 นางบุษบา บุญณะโชต ิ ครูช านาญการ
พิเศษ 

6 ส.ค 2507 21 พ.ค 2529 ศษ.ม. 081-0678252  

14 นางยุพิน โพธิ์ทอง ครูช านาญการ
พิเศษ 

10 ม.ค 2517 1 ก.ค 2539 ศษ.ม. 094-3903669  

15 นางถนอมขวัญ รัญดร ครูช านาญการ
พิเศษ 

27 ธ.ค 2506 16 ธ.ค 2530 กษ.บ 088-0177550  

16 นางปุญรวิภา แก้วสีหา
บุตร 

ครูช านาญการ
พิเศษ 

16 ธ.ค 2509 16 พ.ค 2533 ศษ.ม. 085-0091259  

ครูอัตราจ้าง สายชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 

 นางสาวณฐัรัตน์  
ปัจฉิมา 

ครูอัตราจ้าง 14 มิ.ย 2535 - วท.บ. 098-378-4502  

 นายอนุชา บัวระภา ครูอัตราจ้าง 13 พ.ย 2538 - ศป.บ. 0935673747  
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  รายงานผลการปฏิบัติงานและผลการประเมินตนเอง (Self  Assessment  Report: SAR) 
ปีการศึกษา 2564    โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1   

 
ข้อมูลครูและบุคลากรทางการศึกษา  สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 

ที ่ ชื่อ-นามสกุล ต าแหน่ง/ 
วิทยฐานะ 

วัน/เดือน/ปี
เกิด 

วัน/เดือน/ป ี
ท่ีบรรจุเข้ารับราชการ 

วุฒิการศึกษา การติดต่อ 
(เบอร์โทรศัพท์) 

ประจ าช้ัน/ 
กลุ่มสาระฯ 

ท่ีสอน 
1 นางวิภาดา  สรณารักษ์ ช านาญการพเิศษ 19/1/2506 17/7/2527 ศษ.ม.สาขาการประถมศกึษา 0952903656  

2 นางบุญญาภทัร   
วงศ์ษา 

ช านาญการพเิศษ 7/7/2514 18/5/2538 ศษ.ม.หลักสูตรการสอน
ภาษาอังกฤษ 

0855659341  

3 นายศิริชัย  สุทธิกุล
สมบัต ิ

ช านาญการพเิศษ 9/6/2510 6/2/2539 กศบ.พลศึกษา 0832317326  

4 นางมัณฑนา  พิทกัษ์ ช านาญการพเิศษ 3/2/2513 6/6/2536 ศษ.ม.การวัดผลการศกึษา 0839596491  

5 นายไพบูลย์  จันทร์สม ช านาญการพเิศษ 24/3/2518 5/12/2539 ศษ.ม.หลักสูตรการสอน 0956954389  

6 นางจิตรา  ไขขนุทด ช านาญการพเิศษ 3/12/2506 1/9/2530 ศษ.ม.การมัธยมศกึษา สาขา
วิทยาศาสตร ์

0958453366  

7 นางอุไรวัลย์  ไมตรแีพน ช านาญการพเิศษ 17/4/2509 11/1/2536 ศษ.ม.หลักสูตรและนวัตกรรม 0628895162  

8 นางสาวธนาวดี  ทองทว ี ไม่มีวิทยฐานะ 6/4/2508 23/4322552 คบ. วิทยาศาสตร ์ 0894224389  

9 นางธัญญลักษณ ์ บุญ
ยืน 

ช านาญการพเิศษ 16/6/2521 3/1/2545 กศ.ม.การวิจัยการศึกษา 0910647589  

10 นางสาววนิดา  ศรีวร
ขันธ ์

ช านาญการ 25/7/2526 5/6/2549 คบ.ภาษาอังกฤษ 0615928954  

11 นางบัวลอง  นิลทวงษ ์ ช านาญการพเิศษ 4/1/2515 26/6/2548 ศษ.บ.การจดัการทัว่ไป 0831430133  

12 นางดวงเดือน  สทุธ ิ ช านาญการพเิศษ 13/5/2511 29/6/2541 คบ.ภาษาอังกฤษ 0866453168  

13 นางวารณีา  งามย่ิง ช านาญการพเิศษ 20/6/2522 14/2/2550 กศ.ม.เทคโนโลยีการศกึษา 0815453875  

14 นางพัชรี  วิริยสถติกุล ช านาญการพเิศษ 15/3/252 1/9/2547 คบ.ภาษาอังกฤษ 0956601713  

15 นายชัยยา  เมืองสนธิ ์ ช านาญการพเิศษ 18/2/2506 1/9/2531 ศษ.ม.หลักสูตรและการสอน 0868524614  

16 นางอารีวรรณ   
ตอรบรมัย์ 

ไม่มีวิทยฐานะ 10/1/2536 25/10/2559 ศษ.ม.หลักสูตรและการสอน 0880677933  

ครูอัตราจ้าง สายชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 

1 นายวุฒธิชัย  ปรีพูล อัตราจ้าง 10/02/2531  -  ศษ.บ. นาฏศิลปไทยศึกษา   084-7022513  

2 นายตฤณ เรืองศิริวัฒน
กุล 

อัตราจ้าง 1/04/ 2530  -  ศศ.บ. สารสนเทศศาสตร์. 087-4224530  
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  รายงานผลการปฏิบัติงานและผลการประเมินตนเอง (Self  Assessment  Report: SAR) 
ปีการศึกษา 2564    โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1   

ข้อมูลครูและบุคลากรทางการศึกษา  สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 
ที ่ ชื่อ-นามสกุล ต าแหน่ง/ 

วิทยฐานะ 
วัน/เดือน/ปี

เกิด 
วัน/เดือน/ป ี

ท่ีบรรจุเข้ารับราชการ 

วุฒิการศึกษา การติดต่อ 
(เบอร์

โทรศัพท์) 

ประจ าช้ัน/ 
กลุ่มสาระฯ 

ท่ีสอน 
1 นางศิริวรรณ                

บุณโยดม 
ครู/ 

วิทยฐานะช านาญ
การพเิศษ 

24/ก.พ./2505 11/ก.ค./ 2532 ปริญญาโท 
วุฒิ กศ.ม.   สาขา
  บริหาร
การศกึษา 

081-9540608 ครูพิเศษ/กลุ่มสาระ
ศิลปะ 

2 นายด ารงศักดิ์                 
พิมหานาม 
 

ครู/ 
วิทยฐานะช านาญ
การพเิศษ 

21/ม.ค./2506 
 

15/ก.ค./2537 ปริญญาตร ี
วุฒิ ค.บ.   สาขา 
เกษตรกรรม   

0619629308 ครูประจ าชั้น
ประถมศกึษาปีที่5/1                    
กลุ่มสาระสังคมศกึษา 

3 นางพัฒนณ์ิชา วงศาศิ
ริพัฒน์           

ครู/ 
วิทยฐานะช านาญ
การพเิศษ 

16/ก.ย./ 2522  1/มี.ค./2553 
 

ปริญญาโท 
วุฒิ วท.ม.   สาขา
  
วิทยาศาสตร์สิ่งแวดลอ้ม 

081-8717569 ครูประจ าชั้น
ประถมศกึษาปีที่5/1                    
กลุ่มสาระภาษาไทย 

4 นางสาวเบญจวรรณ    
ธรรมมา 

ครู/ 
วิทยฐานะช านาญ
การพเิศษ 

11/ส.ค./ 2511  16/ส.ค./2541 ปริญญาโท 
วุฒิ ศษ.ม)  เทคโนโลยี
และสื่อสารการศกึษา   

081-0554141 ครูประจ าชั้น
ประถมศกึษาปีที่5/2                    
กลุ่มสาระคณิตศาสตร์/
กลุ่มสาระสังคมศกึษา 

5 นายประดิษฐ์    แก้วสี
หาบุตร    

ครู/ 
วิทยฐานะช านาญ
การพเิศษ 

29/ม.ค. พ.ศ. 
2510 

1/ส.ค./2533 
 

ปริญญาโท 
ศศ.ม. ศึกษาศาสตร
มหาบัณฑิต  สาขา 
หลักสูตรและการสอน 

0945305303 ครูประจ าชั้น
ประถมศกึษาปีที่5/6                    
กลุ่มสาระวทิยาศาสตร์/
กลุ่มสาระสังคมศกึษา 

6 นางกนกกาญจญ์ เฟื่อง
ฟูสถิตย์ 

ครู/ 
วิทยฐานะช านาญ
การพเิศษ 

10/เม.ย./2517 1/ส.ค./2545 ปริญญาตร ี
 วุฒิ ค.บ. 
สาขา นาฏศิลป์ 

080-2615395 ครูประจ าชั้น
ประถมศกึษา           

ปีที่ 5/3                    
กลุ่มสาระภาษาไทย 

7 นางสาวสริิลักษณ์ ดอน
ตระกูล 

ครูผู้ช่วย 25/ต.ค./2534 23/ ส.ค./2562 ปริญญาตร ี
วุฒิ ศป.บ สาขา ดนตรี
ไทย 

094-6878363 ครูประจ าชั้น
ประถมศกึษา           

ปีที่ 5/3                    
กลุ่มสาระศิลปะ 

8 นางนนัทน์ภัส                
ศิริวัฒนธ์นวงศ ์

ครู/ 
วิทยฐานะช านาญ
การพเิศษ 

15/ธ.ค./2510 
 

1/ก.ย./2547 ปริญญาโท 
วุฒิ ศษ.ม 

สาขาบริหารการศกึษา 

063-8794597 ครูประจ าชั้น
ประถมศกึษาปีที่ 5/4  
กลุ่มสาระภาษาไทย 

9 นางสาวกุหลาบเพชร  
สมตน 

ครู  15/ส.ค./ 2534 
 

29/ธ.ค./2560 
 

ปริญญาตร ี
วุฒิ ศศ.บ.สาขา
ภาษาอังกฤษและการ
สื่อสาร 

094-6953245 ครูประจ าชั้น
ประถมศกึษา           

ปีที่ 5/4                    
กลุ่มสาระ

ภาษาต่างประเทศ 

10 ว่าที่รอ้ยตรอีดุลยภาคย์  
ค าเพราะ 

ครู/ 
วิทยฐานะช านาญ
การพเิศษ 

1/เม.ย./2507 2/พ.ค./ 2531 ปริญญาโท 
วุฒิ ศศ.ม.สาขา
เทคโนโลยีการศึกษา 

088-5603073 ครูประจ าชั้น
ประถมศกึษา ปีที่ 5/5 
กลุ่มสาระวทิยาศาสตร์,
สุขศึกษาและพลศึกษา 

11 นางสาวศิวาพร แสน
สุภา 
 

ครู/ 
วิทยฐานะช านาญ
การพเิศษ 

3/พ.ค./2523 16/ก.ค./2547 ปริญญาโท 
วุฒิกศ.ม. สาขาคณิต
ศาสตรศึกษา 

080-1662251 
 

ครูประจ าชั้น
ประถมศกึษา           

ปีที่ 5/5  กลุ่มสาระ
คณิตศาสตร์,สังคม 
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  รายงานผลการปฏิบัติงานและผลการประเมินตนเอง (Self  Assessment  Report: SAR) 
ปีการศึกษา 2564    โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1   

ข้อมูลครูและบุคลากรทางการศึกษา  สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 5(ต่อ) 
ที ่ ชื่อ-นามสกุล ต าแหน่ง/ 

วิทยฐานะ 
วัน/เดือน/ปี

เกิด 
วัน/เดือน/ป ี

ท่ีบรรจุเข้ารับราชการ 

วุฒิการศึกษา การติดต่อ 
(เบอร์

โทรศัพท์) 

ประจ าช้ัน/ 
กลุ่มสาระฯ 

ท่ีสอน 
12 นางจินตนา  บริหาร ครู/ 

วิทยฐานะช านาญ
การพเิศษ 

15/มี.ค./2521 
 
 
 

20/ก.พ./2552 ปริญญาโท 
วุฒิ ค.ม.   สาขาวิจัย
และประเมนิผล
การศกึษา 

087-4924188 ครูประจ าชั้น
ประถมศกึษาปีที่5/6   
กลุ่มสาระวทิยาศาสตร์/
กลุ่มสาระคณิตศาสตร ์

13 นางทัศนีย์พร   กันทะ
ใจ 

ครู/ 
วิทยฐานะช านาญ
การพเิศษ 

18/มิ.ย./ 2518 
 
 
 

26/เม.ย. 2542 
 

ปริญญาโท   วุฒิ  กศ.ม. 
สาขา หลักสูตรและการ
สอน  

098-1043418 ครูประจ าชั้น
ประถมศกึษาปีที่ 5/6  
กลุ่มสาระ
ภาษาต่างประเทศ 

14 นางวานติย์     นามศิร ิ ครู/ 
วิทยฐานะช านาญ
การพเิศษ 

26/พ.ย./2504 27/ธ.ค./2527 ปริญญาตร ี
วุฒิ กศ.บ.สาขา
วิทยาศาสตรท์ั่วไป 

080 - 
7492706 
 

ครูประจ าชั้น
ประถมศกึษา ปีที่ 5/7 
กลุ่มสาระวทิยาศาสตร ์

15 นางกรรณกิา  สวุรรณ
ศิลป์ 
 

ครู/ 
วิทยฐานะช านาญ
การพเิศษ 

4/ก.ย./2516 15/ต.ค./ 2535 ปริญญาโท 
วุฒิ กศ.ม. สาขาลักสตูร
และการสอน 

064-3249249 ครูประจ าชั้น
ประถมศกึษา ปีที่ 5/7  
กลุ่มสาระ
ภาษาต่างประเทศ
,สังคมศึกษา 

16 นางอารยา ช านาญไพร ครู/ 
วิทยฐานะช านาญ
การพเิศษ 

24/ต.ค./2508 
 
 
 
 

29/ก.ค./2530 ปริญญาโท 
วุฒิ ศษ.ม.สาขาการสอน
ภาษาไทย 

064-0920867 ครูประจ าชั้น
ประถมศกึษา           
ปีที่ 5/8  กลุ่มสาระ
ภาษาไทย, การงาน
อาชีพ,  สขุศึกษาและ
พลศึกษา 

17 นางอทุัยวรรณ 
ธะนะค ามา 
 

ครู/ 
วิทยฐานะช านาญ
การพเิศษ 

15/ก.พ./2513 16/มิ.ย./2536 ปริญญาโท 
วุฒิ ศษ.ม. สาขา.
หลักสูตรและการสอน
(กลุ่มเฉพาะการสอน
คณิตศาสตร์) 

094-5392233 ครูประจ าชั้น
ประถมศกึษา           
ปีที่ 5/8                    
กลุ่มสาระคณิตศาสตร์ ,
ศิลปะ,สังคมศึกษา 

18 นายสิทธิชัย   สุนทร
พิทักษ์     
              

ครู/ 
วิทยฐานะช านาญ
การพเิศษ 

30/พ.ย./2505     6/มิ.ย./2537   ปริญญาตร ี
วุฒิ กศ.บ.    สาขาพล
ศึกษา       

083-3600248 ครูประจ าชั้น
ประถมศกึษา           
ปีที่ 5/6                    
กลุ่มสาระสุขศกึษาและ
พลศึกษา 

19 นายชาญชัย                  
พรมมาหลง 
 

ครู 25/มี.ค./. 2532 29/ธ.ค./ 2560 ปริญญาโท 
วุฒิ ศษ.ม.สาขาบริหาร
การศกึษา 

061-6235149 ครูพิเศษ 
 กลุ่มสาระวทิยาศาสตร ์
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  รายงานผลการปฏิบัติงานและผลการประเมินตนเอง (Self  Assessment  Report: SAR) 
ปีการศึกษา 2564    โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1   

ข้อมูลครูและบุคลากรทางการศึกษา  สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 
ที ่ ชื่อ-นามสกุล ต าแหน่ง/ 

วิทยฐานะ 
วัน/เดือน/ปี

เกิด 
วัน/เดือน/ป ี

ท่ีบรรจุเข้ารับราชการ 

วุฒิการศึกษา การติดต่อ 
(เบอร์

โทรศัพท์) 

ประจ าช้ัน/ 
กลุ่มสาระฯ 

ท่ีสอน 
1 นางอาจรีย์   

ถนอมด ารงศกัดิ ์ ครูเชี่ยวชาญ 15 ก.ค. 2509 1 ส.ค. 2533 
ศษ.ม. หลักสูตรและการ
สอน 

0868547778 
ป. 6/8 
คณิตศาสตร ์
 

2 นายภาวัต   โทพนัธ ์ ครูช านาญการ
พิเศษ 

1 ก.ค. 2515 
28 มิ.ย. 

2539 
ศษ.ม. หลักสูตรและการ
สอน (คณิตศาสตร์) 

0956512896 
 

ป. 6/1 
คณิตศาสตร ์

3 นางจาณิษา   
ถาวรเรอืงฤทธิ ์

ครูช านาญการ
พิเศษ 

2 ต.ค. 2506 
28 มิ.ย. 
2533 

ศษ.ม. การประถมศกึษา 0891874033 
ป.6/1 

สังคมศึกษา 

4 นายบุญเลิงชัย    นาหัว
หนอง 

ครูช านาญการ
พิเศษ 

27 พ.ค . 2507 
16 ก.ค. 

2533 
ค.บ. 
ภาษาไทย 

0819759167 
ป. 6/2 
ภาษาไทย 

5 นางอาภรณ์   ค าบุญ ครูช านาญการ
พิเศษ 

16 เม.ย. 2510 9 มี.ค. 2544 
ค.บ.  
การประถม ศึกษา   

0650939562 
ป. 6/2 
สังคมศึกษา 

6 นางสาวสใบทิพย์   
แสนสทุรวจิิตร ครูช านาญการ

พิเศษ 
24 พ.ย. 2505 

1 ก.ค. 
2539 

ศษ.ม. 
เทคโนโลยีการศึกษา 

 
 

0935644774 
ป. 6/3 

สังคมศึกษา 

7 นางอารีรัตน์  ใจซือ่        ครูช านาญการ
พิเศษ 

21 เม.ย. 2522 
 

14  ส.ค.  2552 
ศษ.ม.หลักสูตรและการ
สอน 

0834594649 
ป.6/3 

วิทยาศาสตร ์

8 นางณภัทรกาญจน์  
อสุนี ณ อยุธยา 

ครูช านาญการ
พิเศษ 

26 ธ.ค. 
2508 

16 พ.ค. 
2549 

ศศ.ม. 
ภาษาอังกฤษ 

0894594245, 
0936915395 

ป. 6/4 
ภาษาอังกฤษ 

9 นายพิพัฒน์พงศ์ บัณฑิต 
ครู  

18 ธ.ค. 
2534 

23 ส.ค. 
2562 

ศป.บ. 
ดนตรแีละการแสดง
พื้นเมอืง 

0910543976 
ป. 6/4 

นาฏศิลป์ 

10 นางล าภู   แกว้โนนตุน่ ครูช านาญการ
พิเศษ 

12 พ.ค. 
2517 

5 มิ.ย. 
2543 

ค.บ. 
ภาษาอังกฤษ 

0807685228 
ป. 6/5 

ภาษาอังกฤษ 

11 นางค าพู  งอสอน ครูช านาญการ
พิเศษ 

26 ก.ค. 2520 23  เม.ย.  2552 
พธ.ม. 

การบริหารการศึกษา 
0868554994 
 

ป.6/5 
คณิตศาสตร ์

12 นางส่งศรี   นาอุดม ครูช านาญการ
พิเศษ 

17 ก.พ. 
2506 

3 พ.ค. 
2525 

ค.ม. 
บริหารการศึกษา 

0817693872 
ป. 6/6 

การงานอาชีพ 

13 นางสาวอนุธิดา  
สามหาดไทย   

ครู  21 ม.ีค. 2535 10 ต.ค.  2559 ค.บ. ภาษาไทย 0914181756 
ป.6/6 

ภาษาไทย 

14 นายชนายุส   โกมลไสย         
 

ครูผู้ช่วย 19 พ.ค. 2527 24 ก.ค. 2563 
วศ.บ. 

วิศวกรรมสารสนเทศ 
0954141925 

ป.6/6 วิทยาการ
ค านวณ 

15 นางปรียา   มะโนด ี ครูช านาญการ
พิเศษ 

23 ก.พ. 
2506 

1 มิ.ย. 
  2531 

กศ.บ. วทิยาศาสตร์-
ชีววิทยา 

0845906929 
ป. 6/7 

วิทยาศาสตร ์

16 นางสาวจุฑาทิพย์  
วรรณกุล 

ครูช านาญการ 10 มิ.ย. 2529 1 ก.ย. 2554 
กศ.ม.หลกัสูตรและการ
สอน 

0956646948 ป.6/8 ภาษาไทย 

17 นางผ่องศรี   
รบไพรินทร ์

ครูช านาญการ
พิเศษ 

19 ก.ย. 
2511 

28 มิ.ย. 
2539 

ศษ.ม. 
บริหารการศึกษา 

0862264131 
ป. 6/8 

ภาษาอังกฤษ 
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  รายงานผลการปฏิบัติงานและผลการประเมินตนเอง (Self  Assessment  Report: SAR) 
ปีการศึกษา 2564    โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1   

ข้อมูลครูและบุคลากรทางการศึกษา  สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 6(ต่อ) 
ที ่ ชื่อ-นามสกุล ต าแหน่ง/ 

วิทยฐานะ 
วัน/เดือน/ปี

เกิด 
วัน/เดือน/ป ี

ท่ีบรรจุเข้ารับราชการ 

วุฒิการศึกษา การติดต่อ 
(เบอร์โทรศัพท์) 

ประจ าช้ัน/ 
กลุ่มสาระฯ 

ท่ีสอน 
18 นางวันทนา    ศริิภักดิ ์ ครูช านาญการ

พิเศษ 
6 ธ.ค. 2510 1 มิ.ย. 2533 ค.บ. วิทยาศาสตร ์ 0945732727 ครูพิเศษ 

19 นายจักรพงษ์   
โชติการณ ์

ครูช านาญการ
พิเศษ 

15 มี.ค. 
2511 

3 มิ.ย. 
2534 

ศษ.ม. 
การประถม ศึกษา 

0868541518 ครูพิเศษ 

ครูอัตราจ้าง สายชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 

1 นางสาวชนากานต์  
พิมพขันธ์     

ครูอัตราจ้าง 4 ต.ค. 2539 3 ส.ค. 63 คบ. วิยาศาสตร์ทัว่ไป 0925625285 ครูพิเศษ 

2 นางสาวศศิธร      ลา
มูลเทียน 

ครูอัตราจ้าง 2 มี.ค. 2535 2 ก.ย. 64 คบ.คณิตศาสตร ์ 0610804326 ครูพิเศษ 

 
ข้อมูลครูและบุคลากรทางการศึกษา  สายชั้น English Program 

ที ่ ชื่อ-นามสกุล ต าแหน่ง/ 
วิทยฐานะ 

วัน/เดือน/ปี
เกิด 

วัน/เดือน/ป ี
ท่ีบรรจุเข้ารับราชการ 

วุฒิการศึกษา การติดต่อ 
(เบอร์โทรศัพท์) 

ประจ าช้ัน/ 
กลุ่มสาระฯ 

ท่ีสอน 
1 นางจรีพร  

หมื่นแก้ว 
ครู/  
ครูช านาญการ
พิเศษ 

23 กันยายน 
2513 

1  มิถุนายน 2536 ศษ.บ 094-260-2526 ป.1/9 
ภาษาไทย 

2 นางศิริญาณี    
นววงศอ์นนัต ์

ครู/ 
ครูช านาญการ
พิเศษ 

1 มกราคม2564 15 มิถุนายน 
2564 

ค.บ 
 

087-955-0556 ป.1/10 
สังคมฯ 

3 นางปวันรัตน์   
ขุนศรรีักษา 

ครู/ 
ครูช านาญการ
พิเศษ 

03 มิถุนายน 
2505  

1 พฤศจิกายน 2537 ค.บ. 085-002-6448 ป. 2/9 
ภาษาไทย 

4 นางนพมาศ   จิตศักดิ ์ ครู/ 
ครูช านาญการ
พิเศษ 

4 ตุลาคม 
2511 

25  มิถุนายน 2533 กศ.ม 091-061-8160 ป.2/10 
สังคมฯ 

5 นางวรนารถ   
ไทยานนท ์

ครู/ 
ครูช านาญการ
พิเศษ 

4   
กุมภาพนัธ์2505 

17 กรกฎาคม2527 ศศ.บ 081-545-1041 ป. 3/9 
ภาษาไทย 

6 นางสุรีพร     
อิสสระวงษ ์

ครู/ 
ครูช านาญการ
พิเศษ 

27 พฤศจิกายน 
2514 

30 มิถุนายน 
2538 

ศษ.ม. 094-4716536 ป.3/10 
ภาษาไทย 

7 นางสาวสุธาสนิี     
เสริมนรา 

ครู/ 
ครูช านาญการ
พิเศษ 

28 มิถุนายน 
2512 

1 กุมภาพนัธ์ 2536 กศ.ม. 062-742-8962 ป. 4/9 
ภาษาไทย 

8 นางพัชรา   
สนธิมุล 

ครู/ 
ครูช านาญการ
พิเศษ 

7 กุมภาพนัธ์ 
2506 

5 ตุลาคม 2532 ศษ.บ. 081-262-4243 ป.4/10 
สังคมฯ 
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  รายงานผลการปฏิบัติงานและผลการประเมินตนเอง (Self  Assessment  Report: SAR) 
ปีการศึกษา 2564    โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1   

 
ข้อมูลครูและบุคลากรทางการศึกษา  สายชั้น English Program(ต่อ) 

ที ่ ชื่อ-นามสกุล ต าแหน่ง/ 
วิทยฐานะ 

วัน/เดือน/ปีเกิด วัน/เดือน/ป ี
ท่ีบรรจุเข้ารับราชการ 

วุฒิการศึกษา การติดต่อ 
(เบอร์โทรศัพท์) 

ประจ าช้ัน/ 
กลุ่มสาระฯ 

ท่ีสอน 
9 นางเพชรมาลัย  จนัทะ

มล 
ครู/ครูช านาญการ
พิเศษ 

10 มิถุนายน 2512 13 พฤษภาคม 2536 ค.บ. 094-362-6959 ป.5/9 
สังคมฯ 

10 นางบัวไขนภา  
นาหัวหนอง 

ครู/ 
ครูช านาญการพิเศษ 

25 ธันวาคม 
2507 

18 มกราคม 
2532 

ค.บ. 080-005-5337 ป. 5/10 
ภาษาไทย 

11 นางคมคาย 
 เรอืงเดชาวิวัฒน ์

ครู/ 
ครูช านาญการพิเศษ 

20 สิงหาคม 2506 11 กรกฎาคม 2532 ค.บ. 087-468-5454 ป.6/9 
สังคมฯ 

12 นางเอือ้มพร  สนุทร
พิทักษ์ 

ครู/ 
ครูช านาญการพิเศษ 

24 มิถุนายน2511 19 กุมภาพันธ์ 2541 ศษ.บ 093-324-8024 ป. 6/10 
ภาษาไทย 

 
 

การได้รับรางวัล/ประกาศเกียรติคุณ/ผลงานดเีด่น/ครู/นักเรียน 
 

ที ่ ชื่อ-นามสกุล(ครู) การได้รับรางวัล / ประกาศเกียรติคุณ / ผลงานดีเด่น/ ครู / นักเรียน 
สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 

1 นางภัณทิลา  แสนแป้ -ครูผู้สอนดีเด่น เนื่องในโอกาสวันครูจังหัดขอแก่นครั้งที่ 65 ประจ าปี พ.ศ. 2564 

2 นางสาวปวรา   
วงศ์ปัญญา 

-เหรียญทอง การประกวดค าขวัญวันครู ประจ าปี 2564 

3 นางมัณฑนา   
เสาหล่อน 

เด็กหญิงพาขวัญ  เกิดตรวจ 
-รางวัลชนะเลศิการแข่งขันวาดภาพโดยใช้โปแกรม Paint 3D ระดับช้ัน ป.1 
เด็กหญิงนภัสนันท์ เอวา เจริญเกียรติ 
-รางวัลรองชนะเลศิ อันดับ 1 การแข่งขันวาดภาพโดยใช้โปแกรม Paint 3D  ระดับชั้น ป.1
เด็กชายฐิติวัฒน์  จันทร์เลิศฤทธิ ์
-รางวัลรองชนะเลศิ อันดับ 2 การแข่งขันวาดภาพโดยใช้โปแกรม Paint 3D  ระดับชั้น ป.1
เด็กชายทีฑภัทร  สาริพันธ์ 
-รางวัลชมเชย อันดับ 1 การแข่งขันวาดภาพโดยใช้โปแกรม Paint 3D ระดับชั้น ป.1
เด็กชายณธรรศ  แก้วแสนชัย 
-รางวัลชมเชย อันดับ 2 การแข่งขันวาดภาพโดยใช้โปแกรม Paint 3D ระดับชั้น ป.1เด็กหญิง
วิชญาดา  บุญญรัตน์ 
-รางวัลชมเชย อันดับ 3 การแข่งขันวาดภาพโดยใช้โปแกรม Paint 3D ระดับชั้น ป.1 

4 นางปาณจิตตรา  ศิรินิกร -การแข่งขันวาดภาพโดยใช้โปรแกรม Paint  3D 
5 นางสาวกนกกาญจน์ 

แหวนนิล 
-รางวัลชนะเลศิการแข่งขัน TO   BE  NUMBER  ONE  TEEN  DANCEERCISE  THAILAND  
CHAMPIONSHIP   2021  รุ่น JUNIOR  ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
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  รายงานผลการปฏิบัติงานและผลการประเมินตนเอง (Self  Assessment  Report: SAR) 
ปีการศึกษา 2564    โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1   

การได้รับรางวัล/ประกาศเกียรติคุณ/ผลงานดีเด่น/ครู/นกัเรียน(ต่อ) 
ที ่ ชื่อ-นามสกุล(ครู) การได้รับรางวัล / ประกาศเกียรติคุณ / ผลงานดีเด่น/ ครู / นักเรียน 

สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 
1 นางสาวพูนพิจิต  

ตาปนานนท์ 
-ครูผู้สอนดีเด่นกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  งานวันครู 2564 

2 นางวิไลวรรรณ  
พุกทอง 

งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 
- เด็กหญิงธนัชพร   ฤทธิ์รักษา 
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1  กิจกรรม การแข่งขันวาดภาพตามจินตนาการ  ระดับชั้น ป.2 
-เด็กหญิงปุญญาพร   หงษา 
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2  กิจกรรม การแข่งขันวาดภาพตามจินตนาการ  ระดับชั้น ป.2 
--เด็กชายธนวรรธน์   ชารัญจ่า 
รางวัลชมเชยอันดับ 1  กิจกรรม การแข่งขันวาดภาพตามจินตนาการ  ระดับชั้น ป.2 
-เด็กชายจิรายุ   แสนพุทธ 
รางวัลชมเชยอันดับ 3  กิจกรรม การแข่งขันวาดภาพตามจินตนาการ  ระดับชั้น ป.2 

3 นางพัชรดา จันทร์เจรญิ งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 
- เด็กหญิงธนัชพร   ฤทธิ์รักษา 
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1  กิจกรรม การแข่งขันวาดภาพตามจินตนาการ  ระดับชั้น ป.2 
-เด็กหญิงปุญญาพร   หงษา 
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2  กิจกรรม การแข่งขันวาดภาพตามจินตนาการ  ระดับชั้น ป.2 
--เด็กชายธนวรรธน์   ชารัญจ่า 
รางวัลชมเชยอันดับ 1  กิจกรรม การแข่งขันวาดภาพตามจินตนาการ  ระดับชั้น ป.2 
-เด็กชายจิรายุ   แสนพุทธ 
รางวัลชมเชยอันดับ 3  กิจกรรม การแข่งขันวาดภาพตามจินตนาการ  ระดับชั้น ป.2 

4 นางเยาวลักษณ ์
 ศรีบรรเทา 

-เด็กชายศิริวิชญ์ สาขา นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี2/6  
ชนะเลิศการประกวดเรยีงความภาษาจีน เรื่อง ครอบครัวของฉัน  

5 นางวไลรตัน์     บุญมา -ครูผู้สอนดีเด่นกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ  งานวันครู 2564 
6 นางชนิดาพร  

ค ามณีจันทร ์
-ผู้บังคับบัญชาลูกเสือดเีด่น       สายผูส้อน 

สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 

1 นางจิรัชยา     สมจร - ครูผู้อุทิศตนในสายชั้นเนื่องในวันครู ปีพุทธศักราช 2565 
- รางวัลเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับ 1 การประกวดค าขวัญเนื่องในวันครู ปีพุทธศักราช 
2565 
ผ่านการร่วมกิจกรรม สัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ  ประจ าปี 2564 
- เด็กหญิงรัศมิเ์กล้า  เถื่อนแก้วสิงห์         - เด็กหญิงภรณ์ชนก  คลงัอุด 
- เด็กหญิงกรชนก  เกิดศักดิ์ ณ แวงน้อย    - เด็กหญิงพลอยพัสชา  ผลานสิงค์ 
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  รายงานผลการปฏิบัติงานและผลการประเมินตนเอง (Self  Assessment  Report: SAR) 
ปีการศึกษา 2564    โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1   

การได้รับรางวัล/ประกาศเกียรติคุณ/ผลงานดีเด่น/ครู/นกัเรียน(ต่อ) 
ที ่ ชื่อ-นามสกุล(ครู) การได้รับรางวัล / ประกาศเกียรติคุณ / ผลงานดีเด่น/ ครู / นักเรียน 

สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 (ต่อ) 
 นางจิรัชยา     สมจร(ต่อ) ผ่านการร่วมกิจกรรม สัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ  ประจ าปี 2564(ต่อ) 

- เด็กหญิงณัฐวรรณ  กีรติโสภณกลุ     - เด็กหญิงชัญญานุช  จันทนา 
- เด็กหญิงพิชามญช์ุ  ศิริวัฒนชัยศลิป์   - เด็กชายนิติรัฐ   สาวสิิทธิ 
- เด็กชายก้องภพ  อุทัยแพน             -เด็กชายอัศวิน  ศรีจุลลา 
-เด็กชายกิรากร  ขันธ์วิจิตร               -เด็กชายธชาทัช   ศักดิ์สุจริต 
-เด็กชายเพชรไพศาล  อุปมะ              -เด็กชายพชรภัทร   ปรัชญคุปต ์
-เด็กชายนิชคุณ   ผลยังส่ง                -เด็กชายคุณภัทร   ใจอ่อน 

2 นางรุ่งทิวา     โพธิ์ใต้ เนื่องในวันครู ปีพุทธศักราช 2565 
- ครูผู้อุทิศตนในสายชั้น  
- ครูผู้อุทิศตนในกลุม่งาน  
- ครูผู้อุทิศตนในกลุม่สาระการเรยีนรู้ 

3 นางถนอมขวัญ    รัญดร -เด็กหญิงธนภัทร  ชูพินิจ นักเรยีนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3/8 สอบแข่งขันทดสอบความรู้วิชา
ภาษาอังกฤษ ระดับประถมศึกษา (ของบริษัทเสริมปญัญาจ ากัด)  ไดล้ าดับที่ 12 ของจังหวัด  

4 นางธิติมา    อุปศรี เนื่องในวันครู ปีพุทธศักราช 2565 
- ครูผู้อุทิศตนในสายชั้น  
- ครูผู้อุทิศตนในกลุม่งาน  
- ครูผู้อุทิศตนในกลุม่สาระการเรยีนรู้ 

5 นางปุณรวิภา   
แก้วสีหาบุตร 

-คณะกรรมการคุมสอบโครงการประเมินและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศทางคณิตศาสตร์และ
วิทยาศาสตร์ TEDET 

6 นางพัชรา    ชวนประกอบ เนื่องในวันครู ปีพุทธศักราช 2564  -ครูดีไม่มีอบายมุข  
7 นางบุษบา    บุญณะโชต ิ -คณะกรรมการคุมสอบโครงการประเมินและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศทางคณิตศาสตร์และ

วิทยาศาสตร์ TEDET 

8 นางวรางคณา    บุญน้อม -ครูผู้สอนนักเรียนไดร้ับรางวัลระดบัเหรียญทอง กิจกรรมการแข่งขันการวาดภาพด้วย
โปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ระดับชั้นป.1-ป.3 
-ครูผู้สอนนักเรียนไดร้ับรางวัลระดบัเหรียญทอง กิจกรรมการแข่งขันการวาดภาพด้วย
โปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ระดับชั้นป.1-ป.3 
-ครูผู้สอนนักเรียนไดร้ับรางวัลระดบัเหรียญทอง กิจกรรมการแข่งขันการวาดภาพด้วย
โปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ระดับชั้นป.1-ป.3 
-ครูผู้สอนนักเรียนไดร้ับรางวัลระดบัเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับที่ 2  กิจกรรมการแข่งขัน
ประตมิากรรม ระดับชั้น ป.1-ป.3 
-ครูผู้สอนนักเรียนไดร้ับรางวัลระดบัเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับที่ 2  กิจกรรมการแข่งขัน
การวาดภาพระบายสี ระดับช้ัน ป.1-ป.3 
-ครูผู้อุทิศตนในกลุม่สาระการเรยีนรู้เนื่องในวันครู ปีพุทธศักราช 2565 
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  รายงานผลการปฏิบัติงานและผลการประเมินตนเอง (Self  Assessment  Report: SAR) 
ปีการศึกษา 2564    โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1   

 

การได้รับรางวัล/ประกาศเกียรติคุณ/ผลงานดีเด่น/ครู/นกัเรียน(ต่อ) 
ที ่ ชื่อ-นามสกุล(ครู) การได้รับรางวัล / ประกาศเกียรติคุณ / ผลงานดีเด่น/ ครู / นักเรียน 

สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 (ต่อ) 
9 นางรัตน์ชุนี      แก้วศรี เนื่องในวันครู ปีพุทธศักราช 2565- ครูผู้อุทิศตนในกลุ่มสาระการเรียนรู ้

10 นางวัชรีย์      คงพิบูลย์ เนื่องในวันครู ปีพุทธศักราช 2565 
-ครูผู้อุทิศตนในสายชั้น  
-ครูผู้อุทิศตนในกลุม่งาน  
-ครูผู้อุทิศตนในกลุม่สาระการเรยีนรู้ 

11 นางยุพิน     โพธิ์ทอง เนื่องในวันครู ปีพุทธศักราช 2565 -ครูผู้อุทิศตน  

สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 

1 นางบุญญาภัทร  วงศ์ษา -ครูผู้สอนดีเด่นสาระการเรียนรู้ภาษาไทย เนื่องในวันครูแห่งชาติ 
2 นายไพบูลย์   จันทร์สม -ครูผู้สอนดีเด่นสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ  เนื่องในวันครูแห่งชาติ 

3 นางจิตรา    ไขขุนทด -ครูผู้สอนดีเด่นสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  เนื่องในวันครูแห่งชาติ  
4 นางธัญญลักษณ์    บุญยืน -ครูผู้สอนดีเด่นสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เนื่องในวันครูแห่งชาติ 
5 นางสาววนิดา    

ศรีวรขันธ ์
-ครูผู้สอนดีเด่นสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ เนื่องในวันครูแห่งชาติ 

6 นางวารีณา      งามยิ่ง -ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ดีเด่น เนื่องในวนัครูแห่งชาติ 
-นักเรียน ด.ช.ภาสกร ณ นครพนม ได้รบัรางวัลเหรียญเงิน วิทยาศาสตร์การสอบระดับ
นานาชาติ TEDET อันดับ 1 ของจังหวัดขอนแก่น 
-นักเรียน ด.ช.ภาสกร ณ นครพนม ได้รบัรางวัลทองแดง คณติศาสตร์การสอบระดับนานาชาติ 
TEDET  
-นักเรียน ด.ช.ภาสกร ณ นครพนม ได้รบัรางวัลชมเชย การแข่งขันคณิตศาสตร์ประเทศไทย 
ครั้งท่ี 10 

7 นางพัชรี     วิริยสถิตกุล -ครูผู้สอนดีเด่นสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ เนื่องในวันครูแห่งชาติ 

8 นายชัยยา      เมืองสนธิ์ -ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ดีเด่น 
9 นางอารีวรรณ    

ตอรบรัมย ์
-ครูผู้สอนดีเด่นสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เนื่องในวันครูแห่งชาติ 
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  รายงานผลการปฏิบัติงานและผลการประเมินตนเอง (Self  Assessment  Report: SAR) 
ปีการศึกษา 2564    โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1   

 

การได้รับรางวัล/ประกาศเกียรติคุณ/ผลงานดีเด่น/ครู/นกัเรียน(ต่อ) 
ที ่ ชื่อ-นามสกุล(ครู) การได้รับรางวัล / ประกาศเกียรติคุณ / ผลงานดีเด่น/ ครู / นักเรียน 

สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 
1 นายประดิษฐ์   

แก้วสีหาบุตร 
-ได้รับรางวัลครูผู้ท าคณุประโยชน์ให้ราชการ 

2 นางกนกกาญจญ์   
เฟื่องฟูสถิตย ์

-รับรางวัลครูผูส้อนดีเด่น กลุ่มสาระการเรียนรู้ศลิปะ เนื่องในวันครู ปีการศึกษา 2564 

3 นางจินตนา     บริหาร กิจกรรม The Best of Science XVI (KKW)   คร้ังท่ี 16  ประจ าปีการศึกษา 2564   
-เด็กชายชโนดม จริยาภากร  รางวัลเกียรติบัตรระดับยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษาตอนปลาย 
-เด็กชายณัฐฏ์นนท์ ภูมิไพศาลรางวัลเกียรติบัตรระดับดเีลิศ  ระดับประถมศึกษาตอนปลาย   
-เด็กชายเกียรติสมยศ  ของสันเทยีะ  รางวัลเกียรติบตัรระดับดี  ระดับประถมศึกษาตอนปลาย   

4 นางวานิตย์     นามศิร ิ
 

โครงการประเมินและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์(TEDET) 
ประจ าปีการศึกษา 2564 วิชาวิทยาศาสตร์ระดับประถมศึกษานกัเรียนได้รับรางวัลเกียรติ
บัตร ในระดับเหรียญเงิน  ระดับประถมศึกษาปีที่ 5  
- เด็กหญิงสุทธดา ภูธิปโรจนเมธ ี
 โครงการ The Best of Science คร้ังท่ี 16 อยู่ในระดับที่ ยอดเย่ียมและดีเลิศ ดังนี ้
1. เด็กชายธนเดช พรหมโคตร          2. เด็กหญิงอชิรญา นิติพัฒนาภิรักษ์  5/7 
3. เด็กหญิงณฐมน  บัวเมืองปัก         4. เด็กหญิงภัทรภร  โพธิ์สม   
5. เด็กหญิงฐิตาพร  เคา้สิม              6. เด็กหญิงสุทธดา  ภูธิปโรจนเมธี   
7. เด็กหญิงดลยวรรณ  บุตดาชัย        8. เด็กหญิงนวพร  แสงแก้ว    
9. เด็กหญิงณฐอร  แนวหล้า     

5 นางกรรณิกา  
สุวรรณศลิป ์

การทดสอบภาษาอังกฤษ CEFR  Common European Framework of Reference 
for Languages  
1 เด็กชายเตชวินทร์  แนบสนิท  ได้รับเกียรติบตัร  ระดับ B2 วันท่ี 30 สิงหาคม 2564 
2. เด็กชายภูมริะพี เลิกชัยภูมิ  ไดร้ับเกียรติบัตร ระดับ B1 วันท่ี 30 สิงหาคม 2564 
3. เด็กหญิงณฎัภัชศร อาจหาญ ได้รับเกียรติบตัร ระดับ B1 วันท่ี 30 สิงหาคม 2564 
4. เด็กหญิงลลิตา จลุถาวร  ได้รับเกียรติบัตร ระดับ B1 วันท่ี 30 สิงหาคม 2564 

6 นางอุทัยวรรณ  
ธะนะค ามา 

กิจกรรม E-SAN MATH TOP TEN คร้ังท่ี 20 ประจ าปีการศึกษา 2564 นักเรียนได้รับ
รางวัลเกียรติบตัร คะแนนการทดสอบในระดับ ดี  ระดับประถมศึกษา  ตอนปลาย  ได้แก่    
1.เด็กหญิงนวพร   แสงแก้ว        2.เด็กหญิงธมลวรรณ  งอสอน 
3.เด็กหญิงนฐอร   แนวหล้า       4.เด็กหญิงณฐมน  บัวเมืองปัก 
5.เด็กหญิงสุกฤตา  ติยาเดชาชัย    6.เด็กหญิงรุจิราพร   นันท์ด ี
7.เด็กหญิงภัทรพร   โพธ์ิสม         8.เด็กชายปัณณทัศน์   เกตดี   
9.เด็กชายสิทธิกวิน   บุตรพุทธา       10.เด็กชายธนเดช   พรหมโคตร 
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  รายงานผลการปฏิบัติงานและผลการประเมินตนเอง (Self  Assessment  Report: SAR) 
ปีการศึกษา 2564    โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1   

การได้รับรางวัล/ประกาศเกียรติคุณ/ผลงานดีเด่น/ครู/นกัเรียน(ต่อ) 
ที ่ ชื่อ-นามสกุล(ครู) การได้รับรางวัล / ประกาศเกียรติคุณ / ผลงานดีเด่น/ ครู / นักเรียน 

สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 
1 นางอาจรีย์   

ถนอมด ารงศักดิ ์
1.การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน(O-NET) กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
ระดับชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6  ครูผูส้อนนักเรียนได้คะแนนเตม็ 100 คะแนน ปีการศึกษา 2564 
2.การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน(O-NET) กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
ระดับชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6  2.  ครูผูส้อนนักเรียนมีคะแนน สูงกว่าค่าเฉลี่ยระดับประเทศ 
3. ได้เลื่อนวิทยฐานะเป็น ครเูชี่ยวชาญ 
4.. ได้รับรางวัล  “ครูดีในดวงใจ” 
5. ครูผู้ฝึกสอนนักเรยีนได้รับรางวัล ระดับเหรยีญทอง ชนะเลิศ 
กิจกรรมการแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ระดับชั้น ป.4 – 6  
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งท่ี 69ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 
ปีการศึกษา 2562 
6. ครูผู้ฝึกสอนนักเรยีนได้รับรางวัล ระดับเหรยีญทองแดง 
กิจกรรมการแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ระดับชั้น ป.4 – 6  
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติครั้งที่ 69  ปีการศึกษา 2562 ณ จังหวัดศรสีะเกษ 
7. เป็นข้าราชการครดูีเด่น กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เนื่องในงานวันครูจังหวัด
ขอนแก่น ครั้งท่ี 62 
8. ได้รับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ “คุรุสดดุี” 
9. ได้รับรางวัลทรงคณุค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) ระดับ   เหรยีญทอง ระดับชาต ิ
10. เป็นครูผู้สอนดีเด่น ระดับเขตพื้นที่การศึกษา    

2 นายภาวัต     โทพันธ์ การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) กลุ่มสาระการเรยีนรู้คณิตศาสตร์ 
ระดับชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6เป็นครูผูส้อนนักเรียนท่ีมคี่าเฉลี่ยสูงกว่าค่าเฉลี่ยระดับชาต ิ

3 นางจาณิษา  
ถาวรเรืองฤทธิ ์

   1. อบรมให้ความรู้และผ่านการท าแบบทดสอบความรู้เรื่องยาเสพติด 
   2. อบรมการประเมินต าแหน่งและวิทยฐานะครูตามเกณฑ์และวิธีการ ว PA 
   3. อบรมและผ่านการทดสอบการใช้ระบบฐานด้านความปลอดภัย 
   4. ครูผู้สอนนักเรียนที่มีคะแนนเฉลี่ยระดับชาติ 

4 นายบุญเลิงชัย  
นาหัวหนอง 

   1. ครูผู้สอนนักเรยีนมีคะแนนเฉลี่ยการทดสอบทางการศึกษาระดบัชาติขั้นพ้ืนฐาน (0-net )
สูงกว่าค่าเฉลีย่ระดับประเทศ 
   2. ครูผู้สอนนักเรยีนมีคะแนนเฉลี่ยการทดสอบทางการศึกษาระดบัชาติขั้นพ้ืนฐาน (0-net )
สูงกว่าค่าเฉลีย่ระดับประเทศ 
   3.  การแข่งขันตอบค าถามสารานุกรมไทย ปีการศึกษา 2560  ได้รับรางวัล ชนะเลิศ 
   4. ครูผู้ฝึกทักษะการคดัลายมือให้นักเรียนเข้าร่วมประกวดแข่งขันคัดลายมือส าหรับเยาวชน 
   5. การแข่งขันกิจกรรมอ่านฟังเสียงไดร้ับรองชนะเลิศ ระดับภาคะวันออกเฉียงเหนือ 
   6. กิจกรรมการคัดลายมือ ระดบั ประถมศึกษาปีท่ี  4-6 ได้รับรางวัล ชนะเลิศและรอง
ชนะเลิศ 
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  รายงานผลการปฏิบัติงานและผลการประเมินตนเอง (Self  Assessment  Report: SAR) 
ปีการศึกษา 2564    โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1   

การได้รับรางวัล/ประกาศเกียรติคุณ/ผลงานดีเด่น/ครู/นกัเรียน(ต่อ) 
ที ่ ชื่อ-นามสกุล(ครู) การได้รับรางวัล / ประกาศเกียรติคุณ / ผลงานดีเด่น/ ครู / นักเรียน 

สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 (ต่อ) 
  7.  กิจกรรมการเขียนเรียงความ ระดับ ประถมศึกษาปีท่ี  4-6  ได้รบัรางวัล รองชนะเลศิ 

   8.  กิจกรรมการแต่งค าประพันธ์(กาพย์ยานี 11) ระดับ ประถมศกึษาปีท่ี  4-6  ได้รับรางวลั 
ชนะเลิศและรองชนะเลิศ 
   9. กิจกรรมการแต่งค าขวญั ระดับ ประถมศึกษาปีท่ี  4-6  ได้รับรางวัล ชนะเลศิและรอง
ชนะเลิศ 

5 นางอาภรณ์       ค าบุญ    1. นักเรียนได้คะแนนO-NET วชิาภาษาไทยเฉลี่ยสูกกว่าระดับประเทศ 

6 นางสาวสใบทิพย์  
แสนสุทรวิจติร 

   1. ครูผู้สอนดีเด่นกลุ่มสาระสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 

7 นางอารีรัตน์     ใจซื่อ    1. เป็นครูผู้สอนนักเรียนท่ีมีค่าเฉลี่ยสูงกว่าค่าเฉลี่ยระดับชาติ การทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติขั้นพ้นฐาน (O-NET) กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 

8 นางณภัทรกาญจน์  
อสุนี ณ อยุธยา 

   1. ชนะเลิศเหรียญทองรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ประเภทครผูู้สอนยอด
เยี่ยม ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ดา้นวิชาการ ระดับภาค 
ประจ าปีการศึกษา 2563 
   2. รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ประเภทครูผูส้อนยอดเยี่ยม Active Teacher 
ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรูภ้าษาตา่งประเทศด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อ
การเรยีนการสอนยอดเยีย่ม เหรียญทอง ระดับภาค  
ประจ าปีการศึกษา 2563 
   3. เป็นครูผู้สอนนักเรียนท่ีมีค่าเฉลี่ยสูงกว่าค่าเฉลี่ยระดับชาติ การทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติขั้นพ้นฐาน (O-NET)  
กลุ่มสาระการเรียนรูภ้าษาต่างประเทศ ระดับชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6และนักเรียนได้คะแนน
เต็ม 100 คะแนน   

9 นายพิพัฒน์พงศ์    บัณฑิต - ครูผู้สอนดเีด่นกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
10 นางล าภู      แก้วโนนตุ่น เป็นครผูู้สอนนักเรียนท่ีมีค่าเฉลี่ยสงูกว่าค่าเฉลี่ยระดับชาติ การทดสอบทางการศึกษา

ระดับชาติขั้นพ้นฐาน (O-NET) กลุ่มสาระการเรียนรูภ้าษาอังกฤษ ระดับชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 

11 นางค าพู     งอสอน เป็นครผูู้สอนนักเรียนท่ีมีค่าเฉลี่ยสงูกว่าค่าเฉลี่ยระดับชาติ การทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติขั้นพ้นฐาน (O-NET) กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 

12 นางส่งศรี      นาอุดม ครูผูส้อนนักเรียนท่ีมีค่าเฉลี่ยสูงกว่าค่าเฉลีย่ระดับชาติ การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้น
พื้นฐาน ( O-NET ) กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  ระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 

13 นางสาวอนุธิดา   
สามหาดไทย 

เป็นครผูู้สอนนักเรียนท่ีมีค่าเฉลี่ยสงูกว่าค่าเฉลี่ยระดับชาติ  การทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติขั้นพ้นฐาน (O-NET) กลุ่มสาระการเรียนรูภ้าษาไทย ระดบัช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 

14 นายชนายุส     โกมลไสย เป็นครผูู้สอนนักเรียนท่ีมีค่าเฉลี่ยสงูกว่าค่าเฉลี่ยระดับชาติ  การทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติขั้นพ้นฐาน (O-NET) กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 
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  รายงานผลการปฏิบัติงานและผลการประเมินตนเอง (Self  Assessment  Report: SAR) 
ปีการศึกษา 2564    โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1   

การได้รับรางวัล/ประกาศเกียรติคุณ/ผลงานดีเด่น/ครู/นกัเรียน(ต่อ) 
ที ่ ชื่อ-นามสกุล(ครู) การได้รับรางวัล / ประกาศเกียรติคุณ / ผลงานดีเด่น/ ครู / นักเรียน 

สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 (ต่อ) 
15 นางปรียา      มะโนด ี    1. โรงเรียนอนุบาลขอนแก่นไดร้ับการคดัเลือกเป็นโรงเรียนศูนย์วทิยาศาสตร์พลังสบิ ระดับ

ประถมศึกษา 
   2. การประเมินคณุภาพภายนอก : ผลการประเมิน SAR ภายใตส้ถานการณ์ COVID-19 ได้
ระดับดีทุกมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 
   3.  ครูผู้สอนนักเรียนท่ีมคี่าเฉลีย่สูงกว่าค่าเฉลี่ยระดับชาติจากการทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติขั้นพื้นฐาน  O-NET กลุม่สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ระดับชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 ปี
การศึกษา 2564 
   4. นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6/7, 6/8 ห้องเรียนพิเศษในโรงเรยีนช้ันน าของจังหวัดขอนแก่น 
จ านวน 52 คน คิดเป็นร้อยละ 54.17  ของนักเรียนโครงการห้อง Gifted  (จ านวนนักเรียนห้อง 
Gifted ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น จ านวน 96 คน)สอบเข้าเรยีนต่อช้ัน ม.1 
โครงการ Gifted 

16 นางสาวจุฑาทิพย์   
วรรณกลุ 

เป็นครผูู้สอนนักเรียนท่ีมีค่าเฉลี่ยสงูกว่าค่าเฉลี่ยระดับชาติ การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้น
พ้นฐาน (O-NET) กลุ่มสาระการเรยีนรู้ภาษาไทย ระดับชั้นประถมศกึษาปีท่ี 6 

17 นางผ่องศรี   รบ
ไพรินทร ์

เป็นครผูู้สอนนักเรียนท่ีมีค่าเฉลี่ยสงูกว่าค่าเฉลี่ยระดับชาติ  การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ
ขั้นพ้นฐาน (O-NET) กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ ระดับชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 

18 นางวันทนา       ศิริ
ภักดิ ์

เป็นครผูู้สอนนักเรียนท่ีมีค่าเฉลี่ยสงูกว่าค่าเฉลี่ยระดับชาติ  การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ
ขั้นพ้นฐาน (O-NET) กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ระดับชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 

19 นายจักรพงษ์     
โชติการณ ์

เป็นครผูู้สอนนักเรียนท่ีมีค่าเฉลี่ยสงูกว่าค่าเฉลี่ยระดับชาติ  การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ
ขั้นพ้นฐาน (O-NET) กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ระดับชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 

 โครงการ English Program 
1 นางจรีพร      หมื่น

แก้ว 
เกียรติครู/นักเรียน จ านวน  7 รายการ 
1. อบรมเชิงปฏิบัติการ การ ประเมินต าแหน่งและวิทยฐานะ ครตูามเกณฑ์และวิธีการ ว PA  
2.อบรมหลักสูตรอบรมออนไลน์ ทกัษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ 
3.ผ่านอบรมการจัดการเรียนการสอนทางไกล ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส
โคโรน่า 2019 (โควิด 19) 
4.อบรมหลักสูตรอบรมออนไลน์ การออกเสียงภาษาอังกฤษและ สัทศาสตร์ภาษาอังกฤษเบื้องต้น 
ส าหรับครูสอนภาษาอังกฤษ 
5. อบรมหลักสูตรอบรมออนไลน์ ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน 

2 นางศิริญาณี    
นววงศ์อนันต์ 

1. ผ่านการทดสอบวัดความรู้เรื่องความรู้และกฎหมายในการปฏิบัตหิน้าท่ีด้วยระบบอิเล็กทอนิกส์ 
2. การบูรณาการองค์ความรู้และการจัดการเรยีนกาสอนเชิงรุก(Active Lernning) ศตวรรษที่ 21 
3.การใช้งานโปรแกรมและหลักฐานเอกสารทางการศึกษา ด้วยโปรแกรม School Mis 
4. ผ่านการทดสอบวัดความรู้เรื่อง การน้อมน าหลักปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียงสู่สถานศึกษาด้วย
ระบบอิเล็กทอนิกส ์
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  รายงานผลการปฏิบัติงานและผลการประเมินตนเอง (Self  Assessment  Report: SAR) 
ปีการศึกษา 2564    โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1   

การได้รับรางวัล/ประกาศเกียรติคุณ/ผลงานดีเด่น/ครู/นกัเรียน(ต่อ) 
ที ่ ชื่อ-นามสกุล(ครู) การได้รับรางวัล / ประกาศเกียรติคุณ / ผลงานดีเด่น/ ครู / นักเรียน 

โครงการ English Program (ต่อ) 
  5.ผ่านอบรมการจัดการเรียนการสอนทางไกล ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ

ไวรัสโคโรน่า 2019(โควิด 19) 
3 นางปวันรัตน์    

ขุนศรีรักษา 
เกียรติครู/นักเรียน จ านวน 3 รายการ 
1. นักเรียนชนะเลศิการแข่งขันการเขียนเรื่องจากภาพระดับป.2 
2.นักเรียนได้รองชนะเลิศการแข่งขันคัดลายมือ  ระดับป.2 
3.นักเรียนแข่งขันพูดภาษาอังกฤษระดับ 
ป.1-ป.3 

4 นางนพมาศ 
จิตศักดิ ์

เกียรติครู/นักเรียน จ านวน 10 รายการ 
1. นักเรียนชนะเลศิการแข่งขันลดัลายมือระดับป.2 
2.นักเรียนสอบ TEDET วิชาคณิตศาสตร ์
ระดับชั้น ป.2 ได้คะแนนสูงสุดในโรงเรียน 
3.นักเรียนสอบ TEDET วิชาคณิตศาสตร ์
ระดับชั้น ป.2 ไดล้ าดับที่ 11 ในโรงเรียน 
4.นักเรียนสอบ TEDET วิชาคณิตศาสตร ์
ระดับชั้น ป.2 ไดล้ าดับที่ 7 ในโรงเรียน 
5.นักเรียนสอบ TEDET วิชาวิทยาศาสตร ์
ระดับชั้น ป.2 ไดล้ าดับที่ 14 ในโรงเรียน 
6.นักเรียนสอบ TEDET วิชาวิทยาศาสตร ์
ระดับชั้น ป.2 ไดล้ าดับที่ 21 ในโรงเรียน 
7.นักเรียนสอบ TEDET วิชาวิทยาศาสตร ์
ระดับชั้น ป.2 ไดล้ าดับที่ 17 ในโรงเรียน 

5 นางวรนารถ  
ไทยานนท ์

เกียรติครู/นักเรียน จ านวน 7 รายการ 
1.นักเรียนเข้าแข่งขัน Science  Project Open House 2019  ระดับภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือท่ีจังหวัดนครพนม  ได้ชนะเลิศล าดับ 1 
2.ชนะเลิศการคัดลายมือ วันสุนทรภู่ระดับ ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3 
3.ชนะเลิศการอ่านท านองเสนาะ วันสุนทรภู ่
ระดับชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 
4.คณะกรรมการฝ่ายวิทยากรกลุ่มสัมพันธ์ 
English Camp ป.4-6 ของโครงการ 
English Program จังหวัดนครราชสีมา 
5.คณะกรรมการฝ่ายวิทยากรกลุ่มสัมพันธ์ 
English Camp ป.1-3 ของโครงการ 
English Program ที่โรงแรมสยามแกรนด์ จังหวัดอดุรธาน ี
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  รายงานผลการปฏิบัติงานและผลการประเมินตนเอง (Self  Assessment  Report: SAR) 
ปีการศึกษา 2564    โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1   

การได้รับรางวัล/ประกาศเกียรติคุณ/ผลงานดีเด่น/ครู/นกัเรียน(ต่อ) 
ที ่ ชื่อ-นามสกุล(ครู) การได้รับรางวัล / ประกาศเกียรติคุณ / ผลงานดีเด่น/ ครู / นักเรียน 

โครงการ English Program (ต่อ) 
  6.ผ่านอบรมการจัดการเรียนการสอนทางไกล ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ

ไวรัสโคโรน่า 2019 (โควิด 19) 
7.ผ่านอบรมารพัฒนาครโูดยใช้กระบวนการ PLC 

6 นางสุรีพร      อิสสระวงษ์ เกียรติครู/นักเรียน จ านวน 5 รายการ 
1. อบรมเชิงปฏิบัติการ การ ประเมินต าแหน่งและวิทยฐานะ ครตูามเกณฑ์และวิธีการ ว PA  
2.อบรมหลักสูตรอบรมออนไลน์ ทกัษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ 
3.ผ่านอบรมการจัดการเรียนการสอนทางไกล ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรน่า 2019 (โควิด 19) 
4. ชนะเลิศอันดับ 1 การทดสอบภาษาอังกฤษ ระดับชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3ครั้งท่ี 36 บริษัท 
เสรมิปัญญา 
5.รางวัล Gold prize ในการแข่งขันเปียโน Young Musician Competition & Festival 
2021  

7 นางสาวสุธาสินี    
เสรมินรา 

เกียรติครู/นักเรียน จ านวน 4 รายการ 
1. ผ่านอบรมการจัดการเรยีนการสอนออนไลน์ ในสถานการณ์การแพร่ระบาด  ของโรคติด
เชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) 
2. นักเรียนผ่านการเรียนรู้ออนไลน์ บุญกฐิน ประจ าปี 2564 ทุกคน 
3. นักเรียนได้รับการสอบทดสอบออนไลน์ Christmas Online Test 2021 ประจ าปี 2564 
ทุกคน 
4. นักเรียนได้รับการทดสอบอัจฉรยิภาพทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์  สสวท. TEDET 
และการสอบวิชาการนานาชาต ิ

8 นางพัชรา      สนธิมุล เกียรติครู/นักเรียน จ านวน 13 รายการ 
1.วิทยากรค่ายเตรียมความพร้อม นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1/2564  ทอสอบวัดความรู้
ออนไลน์ เนื่องในกิจกรรมวันสุนทรภู่และวันภาษาไทยแห่งชาติ ประจ าปี 2564 
2.เป็นสมาชิกของสมาพันธ์องค์กรวิชาชีพครูไทย (ส.อ.ท.) ประเภทบคุคล 
3.การใช้สื่อดิจิทัล เพื่อยกระดับการจัดการเรยีนรู้ในห้องเรียนและรูปแบบออนไลน์ 
4.ผ่านการท าแบบทดสอบความรูด้้วยระบบออนไลน ์
5.อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะการจัดการเรียนรูรู้ปแบบออนไลน์ ส าหรับครู สพฐ. 
6.ผ่านการร่วมกิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ประจ าปี 2564  
7.การบรมออนไลน์ บุญกฐิน ประจ าปี 2564 
8.การอบรมออนไลน์ เรื่อง เทศกาลเดือนธันวาคม (วันพ่อแห่งชาติ วันรัฐธรรมนูญ และวัน
คริสต์มาส) 
9.การอบรมออนไลน์ วันรัฐธรรมนญู 
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  รายงานผลการปฏิบัติงานและผลการประเมินตนเอง (Self  Assessment  Report: SAR) 
ปีการศึกษา 2564    โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1   

การได้รับรางวัล/ประกาศเกียรติคุณ/ผลงานดีเด่น/ครู/นกัเรียน(ต่อ) 
ที ่ ชื่อ-นามสกุล(ครู) การได้รับรางวัล / ประกาศเกียรติคุณ / ผลงานดีเด่น/ ครู / นักเรียน 

โครงการ English Program (ต่อ) 
  10.การเรียนรู้ออนไลน์และทดสอบความรู้เรื่อง “วันดินโลก” 

11.การเรียนรู้ออนไลน์ เรื่อง “วันคริสต์มาส” 
12.การอบรมกิจกรรมตั้งปณิธานความเป็นครู “วันครูแห่งชาติ” 
13.การอบรมออนไลน์เรื่อง วันมาฆบูชา 

9 นางเพชรมาลัย   
จันทะมล 

เกียรติครู/นักเรียน จ านวน 5 รายการ 

10 นางบัวไขนภา  
นาหัวหนอง 

เกียรติครู/นักเรียน จ านวน 7 รายการ 
1. ครูผู้สอนรางวัลชนะเลิศ กิจกรรม การคดัลายมือ ส าหรับเยาวชน จากส านักราชบณัฑิตย
สภา 
2. ครูผู้สอนรางวัลรองชนะเลิศ กิจกรรม การคัดลายมือ ส าหรับเยาวชน จากส านักราช
บัณฑิตยสภา 
3.ครูผูส้อนกิจกรรม การเขียนเรื่องจากภาพ รางวัลชนะเลิศ งานศิลปหัตถกรรม 2564 เขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 
4.ครูผูส้อนกิจกรรม การแต่งค าประพันธ์(กวีเยาวชน คนรุ่นใหม่ รางวัลชนะเลิศ งาน
ศิลปหัตถกรรม 2564 เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 
5. นักเรียนสอบผ่าน TEDET รางวัลเหรยีญทองแดง 2 รายการ 
6. นักเรียนได้รับการสอบคดัเลือกเข้าโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์และ
วิทยาศาสตร์ สสวท.  
7. นักเรียนได้รับรางวัลเหรียญทอง โครงการแข่งขัน ASMO THAI COMPETITION 2020 

11 นางคมคาย เรืองเดชา
วิวัฒน์ 

เกียรติครู/นักเรียน จ านวน 4 รายการ 
1. อบรมเชิงปฏิบัติการ การ ประเมินต าแหน่งและวิทยฐานะ ครตูามเกณฑ์และวิธีการ ว PA  
2.อบรมหลักสูตรอบรมออนไลน์ ทกัษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ 
3.ผ่านอบรมการจัดการเรียนการสอนทางไกล ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรน่า 2019 (โควิด 19) 
4.นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6/9 สอบได้คะแนน O-NET เตม็100 จ านวน 7 คน 

12 นางเอื้อมพร  สุนทร
พิทักษ์ 

เกียรติครู/นักเรียน จ านวน 3 รายการ 
1. ราชบัณฑิตยสภาสรรเสรญิ 
2. ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลเหรียญทอง รองชนะเลศอันดับ2 
3.ครูผูส้อนนักเรียนมีคะแนนเฉลี่ย O-NET กลุ่มสาระการเรียนรูภ้าษาไทย สูงกว่าค่าเฉลี่ย
ระดับประเทศ 

 รวม 68 คน 
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  รายงานผลการปฏิบัติงานและผลการประเมินตนเอง (Self  Assessment  Report: SAR) 
ปีการศึกษา 2564    โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1   

 
 

 

ประกาศโรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 
เรื่อง การก าหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

เพ่ือการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา  ประจ าปีการศึกษา 2564 
..................................................................... 

 

 โดยที่มีประกาศใช้กฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา                
พ.ศ. 2561 นโยบายการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สองที่ก าหนดเป้าหมายและยุทธศาสตร์ในการ
พัฒนาคุณภาพคนไทยและการศึกษาไทยในอนาคต นโยบายปฏิรูประบบการประเมินและการประกัน
คุณภาพการศึกษา  ประกาศคณะกรรมการการประกันคุณภาพภายในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเรื่อง
ก าหนดหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการประกันคุณภาพภายในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน
ประกอบกับประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่องให้ใช้มาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเพ่ือการประกัน
คุณภาพภายในของสถานศึกษา ฉบับลงวันที่ 6 สิงหาคม 2561 ก าหนดให้สถานศึกษาต้องด าเนินการ
ก าหนดมาตรฐานและค่าเป้าหมายมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา เพื่อให้บุคลากรและผู้เกี่ยวข้องใช้
เป็นกรอบด าเนินงาน วางแผน                 การพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน 
 โรงเรียนอนุบาลขอนแก่นจึงขอประกาศค่าเป้าหมายตามมาตรฐานของสถานศึกษา ระดับ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐานโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและการมีส่วนร่วมของ
ผู้เกี่ยวข้องเพ่ือให้การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนอนุบาลขอนแก่น มีคุณภาพ
และมาตรฐาน จึงก าหนดค่าเป้าหมายการพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้  
 

  ประกาศ ณ วันที่  15  เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2564 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

(นายสุเวศย์   บวรพาณิชย์) 
ต าแหน่ง ผู้อ านวยการโรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 
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  รายงานผลการปฏิบัติงานและผลการประเมินตนเอง (Self  Assessment  Report: SAR) 
ปีการศึกษา 2564    โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1   

 
แนบท้ายประกาศโรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 

 เรื่อง ก าหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ประจ าปีการศึกษา 256๔ 

โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 
 

มาตรฐาน / ประเด็นการพิจารณา 
ค่าเป้าหมายมาตรฐาน/ประเดน็การ

พิจารณา 
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน ระดับยอดเยี่ยม 

1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน ระดับยอดเยี่ยม 
      ๑) มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิดค านวณ  ร้อยละ ๙๔.๒๐ ระดับยอดเยี่ยม 
      ๒) มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และแก้ปัญหา  

ร้อยละ 93.๔๐ ระดับยอดเยี่ยม 

๓) มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม ร้อยละ 93.00 ระดับยอดเยี่ยม 
๔) มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ร้อยละ  96.80 ระดับยอดเยี่ยม 
๕) มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา ร้อยละ ๙5.00 ระดับยอดเยี่ยม 
๖) มีความรู้ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติท่ีดีต่องานอาชีพ ร้อยละ 99.60 ระดับยอดเยี่ยม 

1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน ระดับยอดเยี่ยม 
      ๑) การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษาก าหนด  ร้อยละ 99.00 ระดับยอดเยี่ยม 
      ๒) ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย ร้อยละ 9๙.๖3 ระดับยอดเยี่ยม 

๓) การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย ร้อยละ 99.20 ระดับยอดเยี่ยม 
๔) สุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม ร้อยละ 99.48 ระดับยอดเยี่ยม 

มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ ระดับยอดเยี่ยม 
    ๒.๑ มีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจที่สถานศึกษาก าหนดชัดเจน  ร้อยละ 100.๐๐ ระดับยอดเยี่ยม 
    ๒.๒ มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา  ร้อยละ 100.๐๐  ระดับยอดเยี่ยม 
    ๒.๓ ด าเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตร
สถานศึกษาและทุกกลุ่มเป้าหมาย 

ร้อยละ 100.๐๐  ระดับยอดเยี่ยม 

    ๒.๔ พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ ร้อยละ 81.๐๐ ระดับยอดเยี่ยม 
    ๒.๕ จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้ 
อย่างมีคุณภาพ  

ร้อยละ ๘๑.๐๐  ระดับยอดเยี่ยม 

    ๒.๖ จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการ 
และการจัดการเรียนรู้ 

ร้อยละ 100.๐๐ ระดับยอดเยี่ยม 
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  รายงานผลการปฏิบัติงานและผลการประเมินตนเอง (Self  Assessment  Report: SAR) 
ปีการศึกษา 2564    โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1   

 
 

 
เรื่อง ก าหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ประจ าปีการศึกษา 256๔ 
โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 

 
 

มาตรฐาน / ประเด็นการพิจารณา 
ค่าเป้าหมายมาตรฐาน/ประเดน็การ

พิจารณา 
มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ระดับยอดเยี่ยม 
    ๓.๑ จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง 
และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้  

ร้อยละ 100.๐๐ ระดับยอดเยี่ยม 

    ๓.๒ ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้  ร้อยละ 100.๐๐ ระดับยอดเยี่ยม 
    ๓.๓ มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก  ร้อยละ 100.๐๐ ระดับยอดเยี่ยม 
    ๓.๔ ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และน าผลมาพัฒนาผู้เรียน  ร้อยละ 100.๐๐  ระดับยอดเยี่ยม 
    ๓.๕ มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนา 
และปรับปรุการจัดการเรียนรู้ 

ร้อยละ 100.๐๐  ระดับยอดเยี่ยม 
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  รายงานผลการปฏิบัติงานและผลการประเมินตนเอง (Self  Assessment  Report: SAR) 
ปีการศึกษา 2564    โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1   

 

 

 

ค าสั่งโรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 
ที่   35 /2565 

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2564 
 

********************************* 
  ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม(ฉบับที่ 2) 
พ.ศ. 2545 ระบุให้หน่วยงานต้นสังกัด และสถานศึกษาจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพภายในของ
สถานศึกษา และให้ถือว่าการประกันคุณภาพภายในเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหาร การศึกษาที่
ต้องด าเนินการอย่างต่อเนื่องพร้อมกับการจัดท ารายงานประจ าปี เสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัดนั้น เพื่อให้
การด าเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยจึงขอแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน และจัดท ารายงานผล
การพัฒนาคุณภาพการศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2564 ดังนี้ 
 

1. คณะกรรมการอ านวยการ  ประกอบด้วย 
1.1 นายประจวบ ศิริภักดิ์  ผู้อ านวยการโรงเรียน  ประธานกรรมการ 
1.2 นายศักดา  มุสิกวัน  รองผู้อ านวยการโรงเรียน  รองประธานกรรมการ 
1.3 นายสมนึก  อาจยะศรี รองผู้อ านวยการโรงเรียน  รองประธานกรรมการ 
1.4 นายศุภวัฒน์ อินทรก าแหง รองผู้อ านวยการโรงเรียน  รองประธานกรรมการ 
1.5 นางสมวรรณ อนุศรี   คร ู   กรรมการ 
1.6 นายพิสิทธิ์  ช านาญไพร  คร ู   กรรมการ 
1.7 นางจิรัชยา  สมจร   คร ู   กรรมการ 
1.8 นางวิภาดา  สรณารักษ ์  คร ู   กรรมการ 
1.9 นางศิริวรรณ บุณโยดม  คร ู   กรรมการ 
1.10 นางอาจรีย์ ถนอมด ารงศักดิ ์  คร ู   กรรมการ 
1.11 นางพัชรา  สนธิมุล   คร ู   กรรมการ 
1.12 นางกัญญา  สุขเลิศตระกูล  คร ู   กรรมการ 
1.13 นางปุญญิศา เบญจศิลป์  คร ู   กรรมการ 
1.14 นายประดิษฐ์ แก้วสีหาบุตร  คร ู   กรรมการ 
1.15 นางยุพิน  โพธิ์ทอง   คร ู   กรรมการ 
1.16 นางบัวไขนภา นาหัวหนอง  คร ู   กรรมการ 
1.17 นางอุทัยวรรณ ธะนะค ามา  คร ู   กรรมการ 
1.18 นางวารีณา งามยิ่ง   คร ู   กรรมการ 
1.19 นางคมคาย เรืองเดชาวิวัฒน์  คร ู   กรรมการ 
1.20 นางพรรณวดี รอดงาม   คร ู   กรรมการ 
1.21 นางสใบทิพย์ แสนสุทรวิจิตร  คร ู   กรรมการ 
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  รายงานผลการปฏิบัติงานและผลการประเมินตนเอง (Self  Assessment  Report: SAR) 
ปีการศึกษา 2564    โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1   

1.22 นายสิทธิชัย สุนทรพิทักษ ์  คร ู   กรรมการ 
2.23 นายด ารงศักดิ ์ พิมหานาม  คร ู   กรรมการ 
2.24 นายนิรุจน์  นครศร ี  รองผู้อ านวยการโรงเรียน  กรรมการและเลขานุการ 
2.25 นางปรียา  มะโนดี   คร ู   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
2.26 นางยวงพร ศิริทองสุข  คร ู   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 

มีหน้าที่ : อ านวยการให้ค าปรึกษา ควบคุม ก ากับ ดูแล เพ่ือให้การด าเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ 
 

2. คณะกรรมการด าเนินงานประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาตามมาตรฐานการศึกษา  
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจ าปีการศึกษา 2564   

2.1 มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน  ประกอบด้วย 
   1) ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
    นายนิรุจน์  นครศร ี  รองผู้อ านวยการโรงเรียน  ประธานกรรมการ 
 

สายชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1  ประกอบด้วย 
1. นางสมวรรณ  อนุศรี   คร ู   ประธานกรรมการ 
2. นางจินตนา  บุษราคัม  คร ู   กรรมการ 
3. นางโฉมยงค์  หมายมั่น  คร ู   กรรมการ 
4. นางปาณจิตตรา ศิรินิกร   คร ู   กรรมการ 
5. นางสาวกนกกาญจน์ แหวนนิล  คร ู   กรรมการ 
6. นางพรสวรรค์  อ่อนมณ ี  คร ู   กรรมการและเลขานุการ 

 

สายชั้นประถมศึกษาปีท่ี 2  ประกอบด้วย 
1. นายพิสิทธิ์  ช านาญไพร  คร ู   ประธานกรรมการ 

2. นางทิภาพร  วิสาคาม   คร ู   กรรมการ 

3. นางวิเรืองรอง รู้ปัญญา   คร ู   กรรมการ 

4. นางเยาวลักษณ์ ศรีบรรเทา  คร ู   กรรมการ 

5. นางพัชรดา  จันทร์เจริญ  คร ู   กรรมการ 

6. นางน้ าฝน  บัวเมืองปัก  คร ู   กรรมการ 

7. นางวิไลวรรณ พุกทอง   คร ู   กรรมการ 

8. นางวรพงษ์  สุภูตะโยธิน  คร ู   กรรมการ 

9. นางสาวนิธิภรณ์ ศรีละโคตร  คร ู   กรรมการและเลขานุการ 

 

สายชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3  ประกอบด้วย 
1. นางจิรัชยา  สมจร   คร ู   ประธานกรรมการ 

2. นางถนอมขวัญ รัญดร   คร ู   กรรมการ 

3. นางบุษบา  บุญระโชติ  คร ู   กรรมการ 



136 
 

  รายงานผลการปฏิบัติงานและผลการประเมินตนเอง (Self  Assessment  Report: SAR) 
ปีการศึกษา 2564    โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1   

4. นางวรางคณา บุญน้อม   คร ู  กรรมการ 

5. นางสาวฐิติชญาณ์ ธานินฐิตินันท์  คร ู  กรรมการ 

6. นางรัตน์ชุนี  แก้วศรี   คร ู  กรรมการ 

7. นางยุพิน  โพธิ์ทอง   คร ู  กรรมการและเลขานุการ 

8. นายนัสกร  มะลาศรี   คร ู  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

9. นางสาวพัชรพร พุทธธัสสุ  คร ู  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 

สายชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4  ประกอบด้วย 
1. นางวิภาดา  สรณารักษ ์  คร ู  ประธานกรรมการ 

2. นางวารีณา  งามยิ่ง   คร ู  กรรมการ 

3. นางสาวธนาดี ทองทวี   คร ู  กรรมการ 

4. นายชัยยา  เมืองสนธ์  คร ู  กรรมการและเลขานุการ 

5. นางอารีวรรณ ตอรบรัมย์  คร ู  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

 

สายชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5  ประกอบด้วย 
1. นางศิริวรรณ  บุณโยดม  คร ู  ประธานกรรมการ 

2. นางกนกกาญจญ์ เฟ่ืองฟูสถิตย์  คร ู  กรรมการ 

3. นางสาวศิวาพร แสนสุภา  คร ู  กรรมการ 

4. นางอุทัยวรรณ ธะนะค ามา  คร ู  กรรมการและเลขานุการ 

5. นางสาวศิริลักษณ์ ดอนตระกูล  คร ู  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

 

สายชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6  ประกอบด้วย 
1. นางอาจรีย์  ถนอมด ารงศักดิ ์  คร ู  ประธานกรรมการ 

2. นางปรียา  มะโนดี   คร ู  กรรมการ 

3. นายจักรพงษ์  โชติการณ์  คร ู  กรรมการ 

4. นายบุญเลิงชัย นาหัวหนอง  คร ู  กรรมการ 

5. นางค าพู  งอสอน   คร ู  กรรมการ 

6. นางผ่องศรี  รบไพรินทร์  คร ู  กรรมการ 

7. นางส่งศรี  นาอุดม   คร ู  กรรมการ 

8. นางจาณิษา  ถาวรเรืองฤทธิ์  คร ู  กรรมการ 

9. นางอาภรณ์  ค าบุญ   คร ู  กรรมการ 

10. นายภาวัต  โทพันธ์   คร ู  กรรมการ 

11. นางอารีรัตน์  ใจซื่อ   คร ู  กรรมการ 

12. นางณภัทรกาญจน์ อสุนี ณ อยุธยา  คร ู  กรรมการและเลขานุการ 

13. นางสาวอนุธิดา สามหาดไทย  คร ู  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

14. นางสาวจุฑาทิพย์ วรรณกุล  คร ู  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

15. นายชนายุส  โกมลไสย  คร ู  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
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  รายงานผลการปฏิบัติงานและผลการประเมินตนเอง (Self  Assessment  Report: SAR) 
ปีการศึกษา 2564    โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1   

 

โครงการ English Program  ประกอบด้วย 
1. นางพัชรา  สนธิมุล   คร ู  ประธานกรรมการ 

2. นางปวันรัตน์  ขุนศรีรักษา  คร ู  กรรมการ 

3. นางจรีพร   หมื่นเเก้ว  คร ู  กรรมการ 

4. นางนพมาศ  จิตศักดิ ์   คร ู  กรรมการ 

5. นางสุรีพร   อิสสระวงษ ์  คร ู  กรรมการ 

6. นางสาวสุธาสินี  เสริมนรา  คร ู  กรรมการ 

7. นางบัวไขนภา นาหัวหนอง  คร ู  กรรมการและเลขานุการ 

8. นางสาวนัณษ์ธิฎา  ธรรมสินธชูโชติ  ครู อัตราจ้าง กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
9. นางอรวรรณ  เสนาพันธ์  ครู อัตราจ้าง กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

10. นายณัฐดนัย  วิศิษฏบุตร  ครู อัตราจ้าง กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

11. นางสาวปวีณา  พิมพ์โยวงษ ์  ครู อัตราจ้าง กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

12. นางสาวพัชรียา  พูนพุฒ   ครู อัตราจ้าง กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

 

   2) คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน 
นายสมนึก อาจยะศรี รองผู้อ านายการโรงเรียน  ประธานกรรมการ 

 

สายชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1  ประกอบด้วย 
1. นางสมวรรณ  อนุศรี   คร ู  ประธานกรรมการ 

2. นางภัณทิลา  แสนแป้   คร ู  กรรมการ 

3. นางธนัชพร  พิลาวุฒิ   คร ู  กรรมการ 

4. นายวิทยา  สุดรัก   คร ู  กรรมการ 

5. นางเอ้ืองภรณ์ วิชาโคตร  คร ู  กรรมการและเลขานุการ 

6. นายชนะชัย  ขจรเดช   ครู อัตราจ้าง กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

 

สายชั้นประถมศึกษาปีท่ี 2  ประกอบด้วย 
1. นายพิสิทธิ์  ช านาญไพร  คร ู  ประธานกรรมการ 

2. นางสาวรภัทภร ศิริปรุ   คร ู  กรรมการ 

3. นางอัครศร ี  พุกหน้า   คร ู  กรรมการ 

4. นางเยาวลักษณ์ ศรีบรรเทา  คร ู  กรรมการ 

5. นางศุภรดา  คงนาค   คร ู  กรรมการ 

6. นางพูนพิจิต  ตาปนานนท ์  คร ู  กรรมการ 

7. นางวิไลวรรณ พุกทอง   คร ู  กรรมการและเลขานุการ 

8. นางสาวปภาดา ประชันกาญจน  ครู อัตราจ้าง กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

9. นายปรีชา  นามจันดา  ครู อัตราจ้าง กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
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  รายงานผลการปฏิบัติงานและผลการประเมินตนเอง (Self  Assessment  Report: SAR) 
ปีการศึกษา 2564    โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1   

สายชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3  ประกอบด้วย 
1. นางจิรัชยา  สมจร   คร ู  ประธานกรรมการ 

2. นางธิติมา  อุปศรี   คร ู  กรรมการ 

3. นางพรรณวดี  รอดงาม   คร ู  กรรมการและเลขานุการ 

4. นางสาวณัฐรัตน์  ปัจฉิมา   ครู อัตราจ้าง กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

5. นายอนุชา  บัวระกา   ครู อัตราจ้าง กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

 

สายชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4  ประกอบด้วย 
1. นางวิภาดา  สรณารักษ ์  คร ู  ประธานกรรมการ 

2. นางจิตรา  ไขขุนทด   คร ู  กรรมการ 

3. นางอุไรวัลย์  ไมตรีแพน  คร ู  กรรมการ 

4. นายศิริชัย  สุทธิกุลสมบัติ  คร ู  กรรมการ 

5. นางบัวลอง  นิลวงษ ์   คร ู  กรรมการและเลขานุการ 

สายชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5  ประกอบด้วย 
1. นางศิริวรรณ  บุณโยดม  คร ู  ประธานกรรมการ 

2. นางอารยา  ช านาญไพร  คร ู  กรรมการ 

3. นายด ารงศักดิ ์  พิมหานาม  คร ู  กรรมการ 

4. นางนันท์นภัส  ศิริวัฒน์ธนวงศ์  คร ู  กรรมการ 

5. นางสาวศิวาพร  แสนสุภา  คร ู  กรรมการและเลขานุการ 

6. นางพัฒนณิชา  วงศาศิริพัฒน์  คร ู  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

 

สายชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6  ประกอบด้วย 
1. นางอาจรีย์  ถนอมด ารงศักดิ ์  คร ู  ประธานกรรมการ 

2. นางวันทนา  ศิริภักดิ์   คร ู  กรรมการ 

3. นางส่งศรี  นาอุดม   คร ู  กรรมการ 

4. นางจาณิษา  ถาวรเรืองฤทธิ์  คร ู  กรรมการ 

5. นางผ่องศรี  รบไพรินทร์  คร ู  กรรมการ 

6. นางสาวสใบทิพย์  แสนสุทรวิจิตร  คร ู  กรรมการ 

7. นางอาภรณ์  ค าบุญ   คร ู  กรรมการ 

8. นางล าภู   แก้วโนนตุ่น  คร ู  กรรมการ 

9. นายพิพัฒน์พงศ์  บัณฑิต   คร ู  กรรมการและเลขานุการ 

10. นางสาวชนากานต์ พิมพขันธ์  ครู อัตราจ้าง กรรมการผู้ช่วยเลขานุการ 
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  รายงานผลการปฏิบัติงานและผลการประเมินตนเอง (Self  Assessment  Report: SAR) 
ปีการศึกษา 2564    โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1   

โครงการ English Program  ประกอบด้วย 
1. นางพัชรา  สนธิมุล   คร ู  ประธานกรรมการ 

2. นางคมคาย   เรืองเดชาวิวัฒน์  คร ู  กรรมการ 
3. นางเอ้ือมพร   สุนทรพิทักษ ์  คร ู  กรรมการ 

4. นางเพชรมาลัย   จันทะมล  คร ู  กรรมการและเลขานุการ 

5. นางสาวธนันส์ธรณ์  วงษ์สงคราม  คร ู  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
6. นางสาวภัทรวดี   สมบัติธนดล  คร ู  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

7. นางสาวอภิญญา   ชาค ามูล   คร ู  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 

มีหน้าที่ : 1. จัดท าเครื่องมือประเมิน ตัวบ่งชี้ตามมาตรฐานที่ 1 
   2. รวบรวมข้อมูลผลการประเมินตามมาตรฐานที่ 1 
   3. ก าหนดวิธีการพัฒนาสรุปผลการพัฒนา และก าหนดแนวทางการพัฒนาในอนาคตของ
มาตรฐานที่ 1 
 

2.2 มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา ประกอบด้วย 
 นายศักดา มุสิกวัน  รองผู้อ านวยการโรงเรียน  ประธานกรรมการ 
 

สายชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1  ประกอบด้วย 
1. นางสมวรรณ  อนุศรี   คร ู  ประธานกรรมการ 

2. นางสาวณัตยพร  นารอง   คร ู  กรรมการ 

3. นางมัณฑนา  เสาหล่อน  คร ู  กรรมการ 

4. นางสาวปวรา  วงศ์ปัญญา  คร ู  กรรมการ 

5. นางพรสวรรค์  อ่อนมณ ี  คร ู  กรรมการและเลขานุการ 

6. นางสาวเฌอริลิญณ์ วงศ์สุวรรณ  คร ู  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 

สายชั้นประถมศึกษาปีท่ี 2  ประกอบด้วย 
1. นายพิสิทธิ์  ช านาญไพร  คร ู  ประธานกรรมการ 

2. นางสาวพูนพิจิต ตาปนานนท ์  คร ู  กรรมการ  

3. นางวไลรัตน์  บุญมา   คร ู  กรรมการ 

4. นางชนิดาพร  ค ามณีจันทร์  คร ู  กรรมการ 

5. นายสุรพล  ค ามะณีจันทร์  คร ู  กรรมการ 

6. นางทิภาพร  วิสาคาม   คร ู  กรรมการ 

7. นางเยาวลักษณ์  ศรีบรรเทา  คร ู  กรรมการ 

8. นางน้ าฝน  บัวเมืองปัก  คร ู  กรรมการ 

9. นางสาวนิธิภรณ์  ศรีละโคตร  คร ู  กรรมการและเลขานุการ 

10. นางพัชรดา  จันทร์เจริญ  คร ู  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

11. นายเจริญจิตต์ แว่นทิพย์  ครู อัตราจ้าง กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

12. นางสาวนพรัตน์ หิริโกกุล   ครู อัตราจ้าง กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
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  รายงานผลการปฏิบัติงานและผลการประเมินตนเอง (Self  Assessment  Report: SAR) 
ปีการศึกษา 2564    โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1   

 

สายชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3  ประกอบด้วย 
1. นางจิรัชยา  สมจร   คร ู  ประธานกรรมการ 

2. นางถนอมขวัญ  รญัดร   คร ู  กรรมการ 

3. นางพัชรา  ชวนประกอบ  คร ู  กรรมการ 

4. นางบุษบา  บุญณะโชติ  คร ู  กรรมการ 

5. นางปุณรวิภา  แก้วศรีหาบุตร  คร ู  กรรมการ 

6. นางยุพิน  โพธิ์ทอง   คร ู  กรรมการและเลขานุการ 

7. นางสาวชิสากัญญ์ ค าชมภู   คร ู  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 

สายชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4  ประกอบด้วย 
1. นางวิภาดา  สรณารักษ ์  คร ู  ประธานกรรมการ 

2. นางจิตรา  ไขขุนทด   คร ู  กรรมการ 

3. นางอุไรวัลย์  ไมตรีแพน  คร ู  กรรมการ 

4. นายศิริชัย  สุทธิกุลสมบัติ  คร ู  กรรมการ 

5. นางบัวลอง  นิลวงษ ์   คร ู  กรรมการและเลขานุการ 
 

สายชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5  ประกอบด้วย 
1. นางศิริวรรณ  บุณโยดม  คร ู  ประธานกรรมการ 

2. นางวานิตย์  นามศิร ิ   คร ู  กรรมการ 

3. นางสาวเบญจวรรณ ธรรมมา   คร ู  กรรมการ 

4. นายประดิษฐ์  แก้วสีหาบุตร  คร ู  กรรมการ 

5. นางทัศนีย์พร  กันทะใจ   คร ู  กรรมการและเลขานุการ 

สายชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6  ประกอบด้วย 
1. นางอาจรีย์  ถนอมด ารงศักดิ ์  คร ู  ประธานกรรมการ 

2. นางปรียา  มะโนดี   คร ู  กรรมการ 

3. นางวันทนา  ศิริภักดิ์   คร ู  กรรมการ 

4. นายจักรพงษ์  โชติการณ์  คร ู  กรรมการ 

5. นางผ่องศรี  รบไพรินทร์  คร ู  กรรมการ 

6. นายภาวัต  โทพันธ์   คร ู  กรรมการ 

7. นางล าภู   แก้วโนนตุ่น  คร ุ  กรรมการ 

8. นางสาวจุฑาทิพย์  วรรณกุล  คร ู  กรรมการ 

9. นางณภัทรการญจน์  อสุนี ณ อยุธยา  คร ู  กรรมการและเลขานุการ 

10. นางอารีรัตน์  ใจซื่อ   คร ู  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

11. นายชนายุส  โกมลไสย  คร ู  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

12. นายพิพัฒพงศ์  บัณฑิต   คร ู  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

13. นางสาวศศิธร  ลามูลเทียน  ครู อัตราจ้าง กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
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  รายงานผลการปฏิบัติงานและผลการประเมินตนเอง (Self  Assessment  Report: SAR) 
ปีการศึกษา 2564    โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1   

 

โครงการ English Program  ประกอบด้วย 
    1. นางพัชรา   สนธิมุล   คร ู  ประธานกรรมการ 
    2. นางวรนารถ  ไทยานนท ์  คร ู  กรรมการและเลขานุการ 
    3. นางสาวชลียา  ถาวรเรืองฤทธิ์  คร ู  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 

มีหน้าที่ : 1. จัดท าเครื่องมือประเมิน ตัวบ่งชี้ตามมาตรฐานที่ 2 
    2. รวบรวมข้อมูลผลการประเมินตามมาตรฐานที่ 2 
    3. ก าหนดวิธีการพัฒนาสรุปผลการพัฒนา และก าหนดแนวทางการพัฒนาในอนาคต
ของมาตรฐานที่ 2 
    4. จัดท าข้อมูลสารสนเทศ มาตรฐานที่ 2 ให้เป็นปัจจุบัน และสามารถน าเสนอได้ 
 

2.3 มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  ประกอบด้วย 
 นายศุภวัฒน์ อินทรก าแหง รองผู้อ านวยการโรงเรียน  ประธานกรรมการ 
 

สายชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1  ประกอบด้วย 
1. นางสมวรรณ  อนุศรี   คร ู  ประธานกรรมการ 

2. นางปุญญิศา  เบญจศิลป์  คร ู  กรรมการ 

3. นางสมร   แสนแก้ว  คร ู  กรรมการ 

4. นางสุธาสินี  เวชสุวรรณ  คร ู  กรรมการและเลขานุการ 

5. นางสาวจิรวัฒน์  นครศร ี   คร ู  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

 

สายชั้นประถมศึกษาปีท่ี 2  ประกอบด้วย 
1. นายพิสิทธิ์  ช านาญไพร  คร ู  ประธานกรรมการ 

2. นางวไลรัตน์  บุญมา   คร ู  กรรมการ 

3. นางชนิดาพร  ค ามณีจันทร์  คร ู  กรรมการ 

4. นายสุรพล  ค ามะณีจันทร์  คร ู  กรรมการ 

5. นางน้ าฝน  บัวเมืองปัก  คร ู  กรรมการ 

6. นางสาวรภัทภร  ศิริปรุ   คร ู  กรรมการ 

7. นางสาวนิธิภรณ์  ศรีละโคตร  คร ู  กรรมการและเลขานุการ 

8. นางพัชรดา  จันทร์เจริญ  คร ู  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

9. นางวิเรืองรอง  รู้ปัญญา   คร ู  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

 

สายชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3  ประกอบด้วย 
1. นางจิรัชยา  สมจร   คร ู  ประธานกรรมการ 

2. นางรุ่งทิวา  โพธิ์ใต้   คร ู  กรรมการ 

3. นางพัชรา  ชวนประกอบ  คร ู  กรรมการ 

4. นายนัสกร  มะลาศรี   คร ู  กรรมการ 
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  รายงานผลการปฏิบัติงานและผลการประเมินตนเอง (Self  Assessment  Report: SAR) 
ปีการศึกษา 2564    โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1   

5. นางสาวฐิติชญาณ์ ธานินฐิตินันท์  คร ู  กรรมการ 

6. นางรัตน์ชุนี  แก้วศรี   คร ู  กรรมการ 

7. นางวัชรีย์  คงพิบูลย์  คร ู  กรรมการและเลขานุการ 

8. นางสาวพัชรพร  พุทธธัสสุ  คร ู  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

 

สายชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4  ประกอบด้วย 
1. นางวิภาดา  สรณารักษ ์  คร ู  ประธานกรรมการ 

2. นางมัณฑนา  พิทักษ ์   คร ู  กรรมการ 

3. นางสาววนิดา  ศรีวรขันธ์  คร ู  กรรมการ 

4. นายไพบูลย์  จันทร์สม  คร ู  กรรมการและเลขานุการ 

5. นางดวงเดือน  สุทธิ   คร ู  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

 

สายชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5  ประกอบด้วย 
1. นางศิริวรรณ  บุณโยดม  คร ู  ประธานกรรมการ 

2. นางกรรณิกา  สุวรรณศิลป์  คร ู  กรรมการ 

3. ว่าที่ รต.อดุลยภาคย์ ค าเพราะ  คร ู  กรรมการ 

4. นายสิทธิชัย  สุนทรพิทักษ ์  คร ู  กรรมการ 

5. นายชาญชัย  พรมมาหลง  คร ู  กรรมการ 

6. นางสาวกุหลาบเพชร สมตน   คร ู  กรรมการและเลขานุการ 

 

สายชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6  ประกอบด้วย 
1. นางอาจรีย์  ถนอมด ารงศักดิ ์  คร ู  ประธานกรรมการ 

2. นายจักรพงษ์  โชติการณ์  คร ู  กรรมการ 

3. นายบุญเลิงชัย  นาหัวหนอง  คร ู  กรรมการ 

4. นางสาวจุฑาทิพย์  วรรณกุล  คร ู  กรรมการ 

5. นายภาวัต  โทพันธ์   คร ู  กรรมการ 

6. นางสาวสใบทิพย์  แสนสุทรวิจิตร  คร ู  กรรมการ 

7. นางค าภู   งอสอน   คร ู  กรรมการ 

8. นางล าพ ู  แก้วโนนตุ่น  คร ู  กรรมการ 

9. นางสาวอนุธิดา  สามหาดไทย  คร ู  กรรมการ 

10. นายพิพัฒน์พงศ์  บัณฑิต   คร ู  กรรมการ  

11. นางณภัทรกาญจน์  อสุนี ณ อยุธยา  คร ู  กรรมการและเลขานุการ 

12. นางอารีรัตน์  ใจซื่อ   คร ู  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

13. นางสาวชนากานต์ พิมพขันธ์  ครู อัตราจ้าง กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

14. นางสาวศศิธร  ลามูลเทียน  ครู อัตราจ้าง กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
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  รายงานผลการปฏิบัติงานและผลการประเมินตนเอง (Self  Assessment  Report: SAR) 
ปีการศึกษา 2564    โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1   

โครงการ English Program  ประกอบด้วย 
    1. นางพัชรา   สนธิมุล   คร ู  ประธานกรรมการ 
    2. นางศิริญาณี  นววงศ์อนันต์  คร ู  กรรมการและเลขานุการ 
    3. นายอารัมภ์  คันธี   คร ู  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
    4. นางสาวภารดา  ศรีลาวงษ ์  คร ู  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 

มีหน้าที่ :  1. จัดทท าเครื่องมือประเมิน ตัวบ่งชี้ตามมาตรฐานที่ 3 
    2. รวบรวมข้อมูลผลการประเมินตามมาตรฐานที่ 3 
             3. ก าหนดวิธีการพัฒนาสรุปผลการพัฒนา และก าหนดแนวทางการพัฒนาในอนาคตของ  
                 มาตรฐานที่ 3 
             4. จัดท าข้อมูลสารสนเทศ มาตรฐานที่ 3 ให้เป็นปัจจุบัน และสามารถน าเสนอได้ 
 

3. คณะกรรมการจัดท ารายงานประจ าปีที่เป็นรายงานประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา (SAR)  
  ปีการศึกษา 2564  ประกอบด้วย 
1. นายประจวบ  ศิริภักดิ์  ผู้อ านวยการโรงเรียน  ประธานกรรมการ 
2. นายศักดา  มุสิกวัน  รองผู้อ านวยการโรงเรียน  รองประธานกรรมการ 
3. นายสมนึก  อาจยะศรี รองผู้อ านวยการโรงเรียน  รองประธานกรรมการ 
4. นายศุภวัฒน์  อินทรก าแหง รองผู้อ านวยการโรงเรียน  รองประธานกรรมการ 
5. นางสมวรรณ  อนุศรี   คร ู   กรรมการ 
6. นายพสิิทธิ์  ช านาญไพร  คร ู   กรรมการ 
7. นางจิรัชยา  สมจร   คร ู   กรรมการ 
8. นางวิภาดา  สรณารักษ ์  คร ู   กรรมการ 
9. นางศิริวรรณ  บุณโยดม  คร ู   กรรมการ 
10. นางอาจรีย์  ถนอมด ารงศักดิ ์  คร ู   กรรมการ 
11. นางพัชรา  สนธิมุล   คร ู   กรรมการ 
12. นางกัญญา  สุขเลิศตระกูล  คร ู   กรรมการ 
13. นางปุญญิศา  เบญจศิลป์  คร ู   กรรมการ 
14. นายประดิษฐ์ แก้วสีหาบุตร  คร ู   กรรมการ 
15. นางยุพิน  โพธิ์ทอง   คร ู   กรรมการ 
16. นางบัวไขนภา นาหัวหนอง  คร ู   กรรมการ 
17. นางอุทัยวรรณ ธะนะค ามา  คร ู   กรรมการ 
18. นางวารีณา  งามยิ่ง   คร ู   กรรมการ 
19. นางคมคาย  เรืองเดชาวิวัฒน์  คร ู   กรรมการ 
20. นางพรรณวดี รอดงาม   คร ู   กรรมการ 
21. นางสใบทิพย์ แสนสุทรวิจิตร  คร ู   กรรมการ 
22. นายสิทธิชัย  สุนทรพิทักษ ์  คร ู   กรรมการ 
23. นายด ารงศักดิ์ พิมหานาม  คร ู   กรรมการ 
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  รายงานผลการปฏิบัติงานและผลการประเมินตนเอง (Self  Assessment  Report: SAR) 
ปีการศึกษา 2564    โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1   

สายชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1       
24. นางสุธาสินี  เวชสุวรรณ  ครู    กรรมการ  
25. นางโฉมยงค ์  หมายมั่น   ครู    กรรมการ 
สายชั้นประถมศึกษาปีท่ี 2        
26. นางวิเรืองรอง รู้ปัญญา   ครู    กรรมการ 
27. นางพัชรดา  จันทร์เจริญ  ครู    กรรมการ  
สายชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3          
28. นางวรางคณา  บุญน้อม   ครู    กรรมการ 
29. นางสาวพัชรพร พุทธรัสสุ   ครู    กรรมการ 
สายชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4          
30. นายไพบูลย์  จันทร์สม   ครู    กรรมการ 
31. นางอารีวรรณ ตอรบรัมย์  ครู    กรรมการ  
สายชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5          
32. นางจินตนา  บริหาร   ครู    กรรมการ  
33. นางกนกกาญจญ์   เฟ่ืองฟูสถิต  ครู    กรรมการ  
สายชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6         
34. นางอารีรัตน์  ใจซื่อ   ครู    กรรมการ 
35. นายภาวัต  โทพันธ์   ครู    กรรมการ  
36. นางสาวจุฑาทิพย์ วรรณกุล   ครู    กรรมการ  
โครงการ English Program         
37. นางจรีพร  หมื่นแก้ว  ครู    กรรมการ 
38. นางนพมาศ  จิตศักดิ ์   ครู    กรรมการ 
39. นายนิรุจน์  นครศร ี  รองผู้อ านวยการโรงเรียน  กรรมการและเลขานุการ 
40. นางปรียา  มะโนดี   คร ู   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
41. นางพรสวรรค์ อ่อนมณ ี  คร ู   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
42. นางสาวนิธิภรณ์ ศรีละโคตร  คร ู   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
43. นายชัยยา  เมืองสนธ์  คร ู   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
44. นางณภัทรกาญจน์ อสุนี ณ อยุธยา  คร ู   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
45. นางบัวไขนภา นาหัวหนอง  คร ู   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 

มีหน้าที่ : 1. รวบรวมข้อมูลจากทุกมาตรฐาน 
   2. จัดท ารายงาน ประจ าปีที่เป็นรายงานประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา  
                ปีการศึกษา 2564 
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  รายงานผลการปฏิบัติงานและผลการประเมินตนเอง (Self  Assessment  Report: SAR) 
ปีการศึกษา 2564    โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1   

ขอให้ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้ง จงตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเอาใจใส่รับผิดชอบ เพ่ือให้
เกิดผลดีต่อนักเรียนและสถานศึกษา หากมีปัญหาหรืออุปสรรคในการปฏิบัติงาน ให้รายงาน
ผู้บังคับบัญชาให้ทราบทันทีเพ่ือจะได้หาทางแก้ไขต่อไป 
 

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 
 

   สั่ง ณ วันที่   3  เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 
 
 
 
             (นายประจวบ  ศิริภักดิ์) 
              ผู้อ านวยการโรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 
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  รายงานผลการปฏิบัติงานและผลการประเมินตนเอง (Self  Assessment  Report: SAR) 
ปีการศึกษา 2564    โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1   

 
 
 

ค าสั่งโรงเรยีนอนุบาลขอนแก่น 
ที่  63 / 2565 

เรื่อง   แต่งต้ังคณะกรรมการนิเทศภายใน   ปีการศึกษา 2564 
************************************************************************ 

 

  ตามท่ีโรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ได้ด าเนินงานโครงการนิเทศภายในโรงเรียนอนุบาล
ขอนแก่นระดับปฐมวัย และระดับประถมศึกษา ปีการศึกษา 2564 เพ่ือรักษาระดับคุณภาพทาง
การศึกษา และพัฒนาการเรียนการสอนของคณะครูโรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 
  เพ่ือให้การก ากับ ติดตาม นิเทศ ประเมินผลการด าเนินงานโครงการดังกล่าวให้ด าเนิน
ไปอย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผลสูงสุด จึงขอแต่งตั้งคณะกรรมการดังนี้ 
 

1.    คณะกรรมการอ านวยการ   ประกอบด้วย 
 

 1.1 นายประจวบ ศิริภักดิ์  ผู้อ านวยการโรงเรียน  ประธานกรรมการ 
 1.2 นายศักดา  มุสิกวัน  รองผู้อ านวยการโรงเรียน  รองประธานกรรมการ 
 1.3 นายสมนึก  อาจยะศรี รองผู้อ านวยการโรงเรียน  รองประธานกรรมการ 
 1.4 นายศุภวัฒน ์ อินทรก าแหง รองผู้อ านวยการโรงเรียน  รองประธานกรรมการ 
 1.5 นางสมวรรณ อนุศรี   คร ู   กรรมการ 
 1.6 นายพิสิทธิ ์  ช านาญไพร  คร ู   กรรมการ 
 1.7 นางจิรัชยา  สมจร   คร ู   กรรมการ 
 1.8 นางวิภาดา  สรณารักษ์  คร ู   กรรมการ 
 1.9 นางศิริวรรณ บุณโยดม  คร ู   กรรมการ 
 1.10 นางอาจรีย์ ถนอมด ารงศักดิ์  คร ู   กรรมการ 
 1.11 นางพัชรา  สนธิมุล   คร ู   กรรมการ 
 1.12 นางกัญญา สุขเลิศตระกูล  คร ู   กรรมการ 
 1.13 นางปุญญิศา เบญจศิลป์  คร ู   กรรมการ 
 1.14 นายประดิษฐ์ แก้วสีหาบุตร  คร ู   กรรมการ 
 1.15 นางยุพิน  โพธิ์ทอง   คร ู   กรรมการ 
 1.16 นางวันทนา ศิริภักดิ์   คร ู   กรรมการ 
 1.17 นายนิรุจน ์ นครศรี  รองผู้อ านวยการโรงเรียน  กรรมการและเลขานุการ 
 1.18 นางปรียา  มะโนดี   คร ู   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 1.19 นางยวงพร ศิริทองสุข  คร ู   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
  
       

มีหน้าที ่: อ านวยการ ควบคุม ก ากับ ดูแลนิเทศติดตามประเมินผลงาน และให้ค าปรึกษา เพื่อให้การ
ด าเนินการนิเทศภายในเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
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  รายงานผลการปฏิบัติงานและผลการประเมินตนเอง (Self  Assessment  Report: SAR) 
ปีการศึกษา 2564    โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1   

2.    คณะกรรมการด าเนนิงานระดับสายชั้น    ประกอบด้วย 

   

ระดับปฐมวัย  ประกอบด้วย 
1. นางกัญญา    สุขเลิศตระกูล  คร ู  ประธานกรรมการ 

 2. นางสาวสิริยากร      รู้ปัญญา   คร ู  กรรมการ 
 3. นางเยาวลักษณ์      นาชัยธง   คร ู  กรรมการ 
  4. นางสมฤดี            สุตรีศาสตร์  คร ู  กรรมการ 
  5.นางวิมลวรรณ      วังคะฮาด  คร ู  กรรมการ 
 6. นางกรองแก้ว     อวบส าอางค์  คร ู  กรรมการ 

7. นางสุรภา        พิมพ์หานาม  คร ู  กรรมการ 
 8. นางชลทิชา    เทพรังสฤษฎิ์  คร ู  กรรมการ 

9. นางวรารักษ์    รังษี   คร ู  กรรมการ 
10. นางพรเพชร   จังจรูญ   คร ู  กรรมการ 

 11. นางสาววชัราภรณ์   เสริมด ารงศักดิ์  คร ู  กรรมการ 
12. นางวิภาภรณ์   นามโคตร  คร ู  กรรมการ 

  13. นางพัชรินทร์   จ้อยอินทร์  คร ู  กรรมการ 
14. นางธนัชพร   พิลาวุฒิ   คร ู  กรรมการ 
15. นางยวงพร   ศิริทองสุข  คร ู  กรรมการและเลขานุการ 
16. นางสาวพัชรี          นันท์ดี   คร ู  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
17. นางปะศิรัตน์         ธรรมศิริ   คร ู  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 

ระดับสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 1  ปะกอบด้วย 
1. นางสมวรรณ  อนุศรี      คร ู  ประธานกรรมการ 

 2. นางภัณฑิลา  แสนแป้      คร ู  กรรมการ 
 3. นางธนัชพร  พิลาวุฒิ      คร ู  กรรมการ 
 4. นางเอ้ืองภรณ์  วิชาโคตร     คร ู  กรรมการ 
 5. นางจินตนา    บุษราคัม     คร ู  กรรมการ 
 6. นางสาวปวรา  วงศ์ปัญญา     คร ู  กรรมการ 
 7. นางสาวณัตยพร นารอง      คร ู  กรรมการ 
 8. นางมัณฑนา  เสาหล่อน     คร ู  กรรมการ 
 9. นางปานจิตตรา ศิรินิกร      คร ู  กรรมการ 
 10. นางสาวเฌอริลิณญ์ วงศ์สุวรรณ     คร ู  กรรมการ 
 11. นางสาวกนกกาญจน์ แหวนนิล     คร ู  กรรมการ 
 12. นางสาวจิรวัฒน ์ นครศรี      คร ู  กรรมการ 

13. นางสมร  แสนแก้ว     คร ู  กรรมการ 
 14. นางปุญญิศา  เบญจศิลป์     คร ู  กรรมการ 

15. นายวิทยา  สุดรัก   คร ู  กรรมการ 
 16. นายชนะชัย  ขจรเดช       คร ูอัตราจ้าง กรรมการ 
 17. นางพรสวรรค์ อ่อนมณี      คร ู  กรรมการและเลขานุการ 
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  รายงานผลการปฏิบัติงานและผลการประเมินตนเอง (Self  Assessment  Report: SAR) 
ปีการศึกษา 2564    โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1   

18. นางสุธาสินี   เวชสุวรรณ     คร ู  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
19. นางโฉมยงค์           หมายมั่น     คร ู  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 

สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ประกอบด้วย 
1. นายพิสิทธิ์    ช านาญไพร  คร ู  กรรมการ 

 2. นางสาวพูนพิจิต ตาปนานนท์  คร ู  กรรมการ 
 3. นางสาวรภัทภร ศิริปรุ   คร ู  กรรมการ 
 4. นายปรีชา  นามจันดา  คร ู อัตราจ้าง กรรมการ 
 5. นางอัครศรี  พุกหน้า   คร ู  กรรมการ 
 6. นางศุภรดา  คงนาค   คร ู  กรรมการ 
 7. นายสุรพล   ค ามะณีจันทร์  คร ู  กรรมการ 
 8. นางวิไลวรรณ  พุกทอง   คร ู  กรรมการ 
 9. นางเยาวลักษณ์ ดวงทองพล   คร ู  กรรมการ 
 10. นางสาวนพรัตน์ หิริโกกุล   ครู อัตราจ้าง กรรมการ 
 11. นางวไลรัตน์  บุญมา   คร ู  กรรมการ 
 12. นางชนิดาพร ค ามณีจันทร์  คร ู  กรรมการ  
 13. นางทิภาพร  วิสาคาม   คร ู  กรรมการ 
 14. นายวรพงษ์  สุภูตะโยธิน  คร ู  กรรมการ 
 15. นายเจริญจิตต์ แว่นทิพย์  คร ู อัตราจ้าง กรรมการ 
 16. นางสาวปภาดา ประชันกาญจนา  คร ู อัตราจ้าง  กรรมการ 

17. นางสาวนิธภิรณ์   ศรีละโคตร  คร ู  กรรมการและเลขานุการ 
18. นางวิเรืองรอง รู้ปัญญา   คร ู  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
19. นางพัชรดา  จันทร์เจริญ  คร ู  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 

สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ประกอบด้วย 
 1. นางจิรัชยา  สมจร   คร ู  ประธานกรรมการ 
 2. นางสาวฐิติชญาณ์ ธานินฐิตินันท์  คร ู  กรรมการ 
 3. นางรัตน์ชุน ี  แก้วศรี   คร ู  กรรมการ 
 4. นายอนุชา  บัวระภา   คร ูอัตราจ้าง กรรมการ 
 5. นายนัสกร  มะลาศรี   คร ู  กรรมการ 
 6. นางธิติมา    อุปศรี   คร ู  กรรมการ 
 7. นางรุ่งทิวา  โพธิ์ใต้   คร ู  กรรมการ 
 8. นางวัชรีย ์  คงพิบูลย์  คร ู  กรรมการ 
 9. นางพัชรา  ชวนประกอบ  คร ู  กรรมการ 
 10. นางสาวชิสากัญญ์ ค าชมภู   คร ู  กรรมการ 
 11. นางบุษบา  บุญณะโชติ  คร ู  กรรมการ  
 12. นางถนอมขวัญ   รัญดร   คร ู  กรรมการ 
 13. นางปุณรวิภา   แก้วสีหาบุตร  คร ู  กรรมการ 
 14. นางสาวณัฐรัตน ์ ปัจฉิมา   ครู อัตราจ้าง กรรมการ 
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  รายงานผลการปฏิบัติงานและผลการประเมินตนเอง (Self  Assessment  Report: SAR) 
ปีการศึกษา 2564    โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1   

15. นางยุพิน  โพธิ์ทอง   คร ู  กรรมการและเลขานุการ 
16. นางวรางคณา บุญน้อม   คร ู  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
17. นางสาวพัชรพร พุทธรัสสุ  คร ู  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

 

สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ประกอบด้วย 
 1. นางวิภาดา    สรณารักษ์  คร ู  ประธานกรรมการ 

2. นางบุญญาภัทร วงศ์ษา   คร ู  กรรมการ 
  3. นายศิริชัย  สุทธิกุลสมบัติ  คร ู  กรรมการ 
 4. นางมัณฑนา    พิทักษ์   คร ู  กรรมการ 
 5. นางจิตรา  ไขขุนทด   คร ู  กรรมการ 
 6. นางอุไรวัลย์  ไมตรีแพน  คร ู  กรรมการ 
 7. นางสาวธนาวด ี ทองทวี   คร ู  กรรมการ 
 8. นางธัญญลักษณ์ บุญยืน   คร ู  กรรมการ 
 9. นางวนิดา  ชูพันธ์   คร ู  กรรมการ 
 10. นางบัวลอง  นิลทวงษ ์  คร ู  กรรมการ 
 11 . นายวุฒธิชัย ปรีพูล   คร ูอัตราจ้าง กรรมการ 
 12. นางพัชรี  วิริยสถิตย์กุล  คร ู  กรรมการ 
 13. นายตฤน  เรืองศิริวัฒนกุล  คร ูอัตราจ้าง กรรมการ 
 14. นายชัยยา  เมืองสนธิ์  คร ู  กรรมการและเลขานุการ 
 15. นางวารีณา  งามยิ่ง   คร ู  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

16. นายไพบูลย์  จันทร์สม  คร ู  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
17. นางอารีวรรณ ตอรบรัมย์  คร ู  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 

สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ประกอบด้วย 
 1. นางศิริวรรรณ  บุณโยดม  คร ู  ประธานกรมการ 

2. นายด ารงศักดิ์  พิมหานาม  คร ู  กรรมการ 
 3. นางพัฒน์ณิชา  วงศาศิริพัฒน์  คร ู  กรรมการ 
 4. นางสาวเบญจวรรณ ธรรมมา   คร ู  กรรมการ 
 5. นายประดิษฐ์  แก้วสีหาบุตร  คร ู  กรรมการ 
 6. นางสาวสิริลักษณ์ ดอนตระกูล  คร ู  กรรมการ 
 7. นางนันท์นภัส   ศิริวัฒน์ธนวงศ์  คร ู  กรรมการ 
 8. นางสาวกุหลาบเพชร สมตน   คร ู  กรรมการ 
 9. ว่าที่ร้อยตรีอดุลภาคย์ ค าเพราะ   คร ู  กรรมการ 
 10. นางสาวศิวาพร แสนสุภา  คร ู  กรรมการ 
 11. นางทัศนีย์พร  กันทะใจ   คร ู  กรรมการ 
 12. นางวานิตย์   นามศิริ   คร ู  กรรมการ 
 13. นางกรรณิกา   สุวรรณศิลป์  คร ู  กรรมการ 
 14. นางอารยา    ช านาญไพร  คร ู  กรรมการ  
 15. นายสิทธิชัย  สุนทรพิทักษ์  คร ู  กรรมการ  
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  รายงานผลการปฏิบัติงานและผลการประเมินตนเอง (Self  Assessment  Report: SAR) 
ปีการศึกษา 2564    โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1   

 16. นายชาญชัย  พรมมาหลง  คร ู  กรรมการ 
 17. นางอุทัยวรรณ ธะนะค ามา  คร ู  กรรมการและเลขานุการ 

18. นางกนกกาญจญ์   เฟ่ืองฟูสถิตย์  คร ู  กรรมการและผู้ช่วยนุการ 
19. นางจินตนา  บริหาร   คร ู  กรรมการและผู้ช่วยนุการ 
 

สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ประกอบด้วย 
 1. นางอาจรีย์   ถนอมด ารงศักดิ์  คร ู  กรรมการ 
 2. นางจาณษิา  ถาวรเรืองฤทธิ์  คร ู  กรรมการ 
 3. นายบุญเลิงชัย นาหัวหนอง  คร ู  กรรมการ 
 4. นางอาภรณ์  ค าบุญ   คร ู  กรรมการ 
 5. นางสาวสใบทิพย์ แสนสุทรวิจิตร  คร ู  กรรมการ 
 6. นายพิพัฒน์พงศ์ บัณฑิต   คร ู  กรรมการ 
 7. นางล าภ ู  แก้วโนนตุ่น    คร ู  กรรมการ 
 8. นางค าพู  งอสอน   คร ู  กรรมการ 
 9. นางส่งศรี    นาอุดม   คร ู  กรรมการ 
 10. นายชนายุส  โกมลไสย  คร ู  กรรมการ 
 11. นางปรียา  มะโนดี   คร ู  กรรมการ 
 12. นางผ่องศรี   รบไพรินทร์  คร ู  กรรมการ 
 13. นางวันทนา  ศิริภักดิ์   คร ู  กรรมการ 
 14. นายจักรพงษ์ โชติการณ์  คร ู  กรรมการ 
 15. นางสาวชนากานต์ พิมพขันธ์  คร ูอัตราจ้าง กรรมการ 
 16. นางสาวศศิธร ลามูลเทียน  ครู อัตราจ้าง กรรมการ 
 17. นางณภัทรกาญจน์  อสุนี ณ อยุธยา   คร ู  กรรมการและเลขานุการ 
 18. นางอารีรัตน์  ใจซื่อ   คร ู  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

19. นายภาวัต  โทพันธ์    คร ู  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
20. นางสาวจุฑาทิพย์ วรรณกุล  คร ู  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 

สายชั้นโครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ 
(English Program) ประกอบด้วย 
1. นางพัชรา  สนธิมุล   คร ู  ประธานกรรมการ 

 2. Mr.Duncan    Vernon    คร ูชาวต่างชาติ กรรมการ 
3. นายณัฐดนัย  วิศิษฎบุตร  คร ูอัตราจ้าง กรรมการ 

 4. นางศิริญาณี    นววงศ์อนันต์  คร ู  กรรมการ 
 5. Ms.Oleksandra Strikha   คร ูชาวต่างชาติ กรรมการ 
 6. นางสาวภารดา ศรีลาวงษ์  คร ูอัตราจ้าง กรรมการ 
 7. นางปวันรัตน์   ขุนศรีรักษา  คร ู  กรรมการ 
 8. Mr.Bruce    Hall     คร ูชาวต่างชาติ กรรมการ 
 9. นางวรันยา  เรืองศิริวัฒนกุล  คร ูอัตราจ้าง กรรมการ 
 10. Mr.lrina    Digina     คร ูชาวต่างชาติ กรรมการ 
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  รายงานผลการปฏิบัติงานและผลการประเมินตนเอง (Self  Assessment  Report: SAR) 
ปีการศึกษา 2564    โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1   

 11. นางสาวอรวรรณ ภรณ์หทัยกุล  คร ูอัตราจ้าง กรรมการ 
 12. นางวรนารถ   ไทยานนท์  คร ู  กรรมการ 
 13. Mr.Nicholas Kyle Bailiff  คร ูชาวต่างชาติ กรรมการ 
 14. นางสาวชลียา ถาวรเรืองฤทธิ์  คร ูอัตราจ้าง กรรมการ 
 15. นางสุรีพร  อิสสระวงษ์  คร ู  กรรมการ 
 17. Mrs.Oksana   Babchenko  คร ูชาวต่างชาติ กรรมการ 
 18. นางสาวปวีณา พิมพ์โยวงษ ์  คร ูอัตราจ้าง กรรมการ 
 19. นางสาวสุธาสิน ี  เสริมนรา  คร ู  กรรมการ 
 20. Mr.Keith    Fortune   คร ูชาวต่างชาติ  กรรมการ 
 21. นางสาวพัชรียา พูนพุฒ    คร ูอัตราจ้าง กรรมการ 
 22. Mr.James Murray Craig   คร ูชาวต่างชาติ กรรมการ 
 23. นายอารัมภ์   คันธี   คร ูอัตราจ้าง กรรมการ 
 24. นางเพชรมาลัย   จันทะมล  คร ู  กรรมการ 
 25. Mr.Alan Stephen Brian    คร ูชาวต่างชาติ  กรรมการ 
 26. นางสาวอภิญญา ชาค ามูล   คร ูอัตราจ้าง กรรมการ 
 27. Mr.Tadeas  Kaspar   คร ูชาวต่างชาติ กรรมการ 
 28. นางสาวนัณษ์ธิฎา ธรรมสินธชูโชต ิ  คร ูอัตราจ้าง กรรมการ 
 29. นางคมคาย   เรืองเดชาวิวัฒน์  คร ู  กรรมการ 
 30. Mr.James Paul McCloskey  คร ูชาวต่างชาติ กรรมการ 
 31. นางสาวธนันสธ์รณ์ วงษ์สงคราม  คร ูอัตราจ้าง กรรมการ 
 32. นางเอ้ือมพร   สุนทรพิทักษ์  คร ู  กรรมการ 
 33. Mr.David  Harris      คร ูชาวต่างชาติ กรรมการ 
 34. นางสาวภัทรวด ี สมบัติธนดล  คร ูอัตราจ้าง กรรมการ 

35. นางบัวไขนภา   นาหัวหนอง  คร ู  กรรมการและเลขานุการ 
36. นางจรีพร  หมื่นแก้ว  คร ู  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

 37. นางนพมาศ  จิตศักดิ์   คร ู  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 

มีหน้าที ่: นิเทศ  ติดตามช่วยเหลือในสายชั้น ให้การจัดการเรียนรู้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ อย่างกัลยาณมิตร 
             และสรุปผลการนิเทศภายใน ทั้งด้านปริมาณ และคุณภาพปลายปีต่อวิชาการต่อไป 
 

3.    คณะกรรมการด าเนนิงานระดับกลุ่มสาระการเรียนรู ้   ประกอบด้วย 

 

 1. นายนิรุจน ์  นครศรี  รองผู้อ านวยการโรงเรียน  ประธานกรรมการ 
 2. นางปรียา  มะโนดี  หัวหน้ากลุ่มบริหารวิชาการ รองประธานกรรมการ 
 3. นางบัวไขนภา  นาหัวหนอง หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  กรรมการ 
 4. นางอุทัยวรรณ  ธะนะค ามา หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ กรรมการ 
 5. นางวารีณา  งามยิ่ง   หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ กรรมการ 
 6. นางสาวสใบทิพย์ แสนสุทรวิจิตร หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ กรรมการ 

7. นางวไลรัตน์  บุญมา  หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ กรรมการ 
8. นางคมคาย  เรืองเดชาวิวัฒน์ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ กรรมการ 
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  รายงานผลการปฏิบัติงานและผลการประเมินตนเอง (Self  Assessment  Report: SAR) 
ปีการศึกษา 2564    โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1   

9. นางพรรณวดี  รอดงาม  หวัหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  กรรมการ 
 10.นายสิทธิชัย  สุนทรพิทักษ ์ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ กรรมการ 

11. นายด ารงศักดิ์ พิมหานาม หัวหน้ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  กรรมการ 
12. คณะครูในกลุ่มสาระการเรียนรู้ทุกท่าน  ครู    กรรมการ 
13. รองหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้  คร ู     กรรมการและเลขานุการ 

 

มีหน้าที ่: นิเทศ  ติดตาม ช่วยเหลือ ให้การจัดการเรียนรู้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ อย่างกัลยาณมิตร 
สรุปและรายงานผลการนิเทศภายในทั้งด้านปริมาณ และคุณภาพปลายปีต่อวิชาการต่อไป 
 

ทั้งนี้  ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 
 
    สั่ง ณ วันที่  9  เดือน มีนาคม  พ.ศ. 2565 
 
 
 
 

 
 

 (นายประจวบ  ศิริภักดิ์) 
ผู้อ านวยการโรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 
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  รายงานผลการปฏิบัติงานและผลการประเมินตนเอง (Self  Assessment  Report: SAR) 
ปีการศึกษา 2564    โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1   

 
 
 

ค าสั่งโรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 
ที่  152 /2564 

เรื่อง  แต่งตั้งชุมชนการเรียนรู้วิชาชีพ (Professional Learning Community : PLC) 
                                        ประจ าปีการศึกษา  2564 

 

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

  ด้วยโรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ได้ก าหนดให้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้พัฒนาคุณภาพการ
จัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้กับผู้เรียนของครูผู้สอน โดยใช้กระบวนการขับเคลื่อน PLC (Professional 
Learning Community) ซึ่ งเป็ น  การรวมตั วกันของครู เพ่ื อให้ เกิดการแรกเปลี่ ยน เรียนรู้จาก
ประสบการณ์การท าหน้าที่ สู่การวิพากษ์ เติมเต็ม แลกเปลี่ยน ทบทวน ปรับปรุงและพัฒนางาน ไปสู่
การเรียนรู้เพ่ือเพ่ิมพูนสมรรถนะของครูผู้สอน ให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ด้วยตนเองและพัฒนานวัตกรรม
ได้ โดยที่ครูเป็นผู้ออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ และอ านวยความสะดวกในการเรียนรู้ แบบใช้ปัญหาเป็นฐาน 
 

เพ่ือบรรลุผลตามเป้าหมายของโรงเรียนอนุบาลขอนแก่น อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 10  
แห่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3) พุทธศักราช 2553 
มาตรา 22 ระบุถึงหลักการจัดการศึกษาว่า ผู้เรียนทุกคนสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้ ต้องจัด
การศึกษาที่พัฒนาผู้เรียนตามธรรมชาติและเต็มศักยภาพ จากหลักการส าคัญของครูดังกล่าวครูผู้สอนมี
บทบาทส าคัญในการแสวงหาวิธีการที่ช่วยให้นักเรียนสามารถเรียนรู้ได้เจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติ เพื่อให้การเรียนรู้ของผู้เรียนเป็นส าคัญ จึงแต่งตั้งคณะกรรมการปฏิบัติกิจกรรมสร้าง
ชุมชนการเรียนรู้ วิ ช าชีพ  PLC (Professional Learning Community) ป ระจ าภ าค เรี ยนที่  1  
ปีการศึกษา 2564 
 

1. คณะกรรมการอ านวยการ  ประกอบด้วย 
1.1 นายสุเวศย์ บวรพาณิชย์ ผู้อ านวยการโรงเรียน  ประธานกรรมการ 
1.2 นายศักดา  มุสิกวัน  รองผู้อ านวยการโรงเรียน  รองประธานกรรมการ 
1.3 นายนิรุจน์  นครศร ี  รองผู้อ านวยการโรงเรียน  รองประธานกรรมการ 
1.4 นายสมนึก  อาจยะศรี รองผู้อ านวยการโรงเรียน  รองประธานกรรมการ 
1.5 นางกัญญา  สุขเลิศตระกูล  คร ู   กรรมการ 
1.6 นางสมวรรณ อนุศรี   คร ู   กรรมการ 
1.7 นายพิสิทธิ์  ช านาญไพร  คร ู   กรรมการ 
1.8 นางจิรัชยา  สมจร   คร ู   กรรมการ 
1.9 นางวิภาดา  สรณารักษ ์  คร ู   กรรมการ 
1.10 นางศิริวรรณ บุณโยดม  คร ู   กรรมการ 
1.11 นางอาจรีย์ ถนอมด ารงศักดิ ์  คร ู   กรรมการ 
1.12 นางพัชรา  สนธิมุล   คร ู   กรรมการ 
1.13 นายศุภวัฒน์ อินทรก าแหง รองผู้อ านวยการโรงเรียน  กรรมการและเลขานุการ 
1.14 นายประดิษฐ์ แก้วสีหาบุตร  คร ู   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
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  รายงานผลการปฏิบัติงานและผลการประเมินตนเอง (Self  Assessment  Report: SAR) 
ปีการศึกษา 2564    โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1   

มีหน้าที่ :  1. ให้ค าปรึกษา แนะน า สนับสนุน เพ่ือให้การด าเนินงานขับเคลื่อนกระบวนการชุมชนการเรียนรู้
ทางวิชาชีพ (Professional Learning Community : PLC) ของสถานศึกษาส าเร็จลุล่วงเป็นไปด้วย
ความเรียบร้อย 
 2. ดูแลติดตามการปฏิบัติงานของคณะกรรมการฝ่ายต่างๆ ให้เป็นไปด้วยความถูกต้อง
เรียบร้อย 
 3. อ่ืนๆ ตามที่เห็นสมควร 
 

2. คณะผู้เข้าร่วมกระบวนการชุมชนการเรียนรู้วิชาชีพ (Professional Learning Community  
    : PLC) กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ประกอบด้วย 
 2.1 PLC กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 
 2.1.1 นายศุภวัฒน ์ อินทรก าแหง รองผู้อ านวยการโรงเรียน   Administrator 
 2.1.2 นางบัวไขนภา   นาหัวหนอง หัวหน้ากลุ่มสาระฯ  Mentor/Coaching 
 2.1.3 นางสาวณัตยพร นารอง   คร ู  Model Teacher/Buddy Teacher 
 2.1.4 นางสมวรรณ   อนุศรี   คร ู  Model Teacher/Buddy Teacher
 2.1.5 นางสาวปวรา   วงศ์ปัญญา  คร ู  Model Teacher/Buddy Teacher 
 2.2 PLC กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 2 
 2.2.1 นายศุภวัฒน ์ อินทรก าแหง รองผู้อ านวยการโรงเรียน   Administrator 
 2.2.2 นางบัวไขนภา   นาหัวหนอง หัวหน้ากลุ่มสาระฯ  Mentor/ Coaching 
 2.2.3 นางปวันรัตน์   ขุนศรีรักษา  คร ู  Model Teacher/Buddy Teacher 
 2.2.4 นางทิภาพร         วสิาคาม   คร ู  Model Teacher/Buddy Teacher 
 2.2.๕ นางอัครศรี   พุกหน้า   คร ู  Model Teacher/Buddy Teacher 
 2.2.๖ นางสาวนธิิภรณ์   ศรลีะโคตร  คร ู  Model Teacher/Buddy Teacher 
 2.3 PLC กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3-4 
 2.3.1 นายศุภวัฒน ์ อินทรก าแหง รองผู้อ านวยการโรงเรียน  Administrator 
 2.3.2 นางบัวไขนภา   นาหัวหนอง หัวหน้ากลุ่มสาระฯ  Mentor / Coaching 
 2.3.3 นางจ ารัสลักษณ์   เฉลิมแสน  คร ู  Model Teacher/Buddy Teacher 
 2.3.4 นางวรรริภา   ศรีโยวงศ ์  คร ู  Model Teacher/Buddy Teacher 
 2.3.5 นางรุ่งทิวา   โพธิ์ใต้   คร ู  Model Teacher/Buddy Teacher 
 2.3.6 นางวรนารถ   ไทยานนท์  คร ู  Model Teacher/Buddy Teacher 

2.3.7 นางยุพิน   โพธิ์ทอง   คร ู  Model Teacher/Buddy Teacher 
 2.3.8 นางสุรีพร   อิสสระวงษ์  คร ู  Model Teacher/Buddy Teacher 

2.3.9 นางบุญญาภัทร  วงศ์ษา   คร ู  Model Teacher/Buddy Teacher 
2.3.10 นายชัยยา   เมืองสนธ์  คร ู  Model Teacher/Buddy Teacher 

 2.4 PLC กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 
 2.4.1 นายนิรุจน ์ นครศรี  รองผู้อ านวยการโรงเรียน  Administrator 
 2.4.2 นางบัวไขนภา   นาหัวหนอง หัวหน้ากลุ่มสาระฯ  Mentor / Coaching 
 2.4.3 นางอารยา   ช านาญไพร  คร ู  Model Teacher/Buddy Teacher 
 2.4.4 นางนันท์นภัส   ศิริวัฒน์ธนวงศ์  คร ู  Model Teacher/Buddy Teacher 
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  รายงานผลการปฏิบัติงานและผลการประเมินตนเอง (Self  Assessment  Report: SAR) 
ปีการศึกษา 2564    โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1   

 2.4.5 นางพัฒน์ณิชา   วงศาศิริพัฒน์  คร ู  Model Teacher/Buddy Teacher 
 2.4.6 นางกนกกาญจญ์   เฟ่ืองฟูสถิตย์  คร ู  Model Teacher/Buddy Teacher 
 2.5 PLC กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 
 2.5.1 นายนิรุจน ์ นครศรี  รองผู้อ านวยการโรงเรียน  Administrator 
 2.5.2 นางบัวไขนภา   นาหัวหนอง หัวหน้ากลุ่มสาระฯ  Mentor / Coaching 
 2.5.3 นางอภิวรรณ   ดวงจันทิพย์  คร ู  Model Teacher/Buddy Teacher
 2.5.4 นายบุญเลิงชัย   นาหัวหนอง  คร ู  Model Teacher/Buddy Teacher 
 2.5.5 นางเอ้ือมพร   สุนทรพิทักษ์  คร ู  Model Teacher/Buddy Teacher 
 2.5.6 นางสาวจุฑาทิพย์ วรรณกุล  คร ู  Model Teacher/Buddy Teacher 
 
 
3. คณะผู้เข้าร่วมกระบวนการชุมชนการเรียนรู้วิชาชีพ (Professional Learning Community  
    : PLC) กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ประกอบด้วย 
 3.1 PLC กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1-2 
 3.1.1 นายศุภวัฒน ์ อินทรก าแหง รองผู้อ านวยการโรงเรียน   Administrator 
 3.1.2 นางมธุรส  หอทอง     หัวหน้ากลุ่มสาระฯ  Mentor / Coaching 
 3.1.3 นางสมร    แสนแก้ว                    ครู  Model Teacher/Buddy Teach  

3.1.4 นางพรสวรรค์   อ่อนมณี   คร ู  Model Teacher/Buddy Teacher 
 3.1.5 นางค าพู  งอสอน   คร ู  Model Teacher/Buddy Teacher 
 3.1.6 นางวิไลวรรณ  พุกทอง   คร ู  Model Teacher/Buddy Teacher 
 3.1.7 นางวิเรืองรอง  รู้ปัญญา   คร ู  Model Teacher/Buddy Teacher 
 3.1.8 นางสาวจิรวัฒน์    นครศรี   คร ู  Model Teacher/Buddy Teacher 
 3.2 PLC กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 
 3.2.1 นายศุภวัฒน ์ อินทรก าแหง รองผู้อ านวยการโรงเรียน  Administrator 
 3.2.2 นางมธุรส  หอทอง     หัวหน้ากลุ่มสาระฯ  Mentor / Coaching 
 3.2.3 นางจิรชัยา  สมจร   คร ู  Model Teacher/Buddy Teacher 
 3.2.4 นางบุษบา  บุญณะโชติ                  คร ู  Model Teacher/Buddy Teacher 
 3.2.5 นางพัชรา  ชวนประกอบ  คร ู  Model Teacher/Buddy Teacher 
 3.2.6 นายนัสกร มะลาศรี   คร ู  Model Teacher/Buddy Teacher 
 3.3 PLC กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 
 3.3.1 นายนิรุจน ์ นครศรี  รองผู้อ านวยการโรงเรียน Administrator 
 3.3.2 นางมธุรส  หอทอง     หัวหน้ากลุ่มสาระฯ  Mentor / Coaching 
 3.3.3 นางวภิาดา  สรณารักษ์  คร ู  Model Teacher/Buddy Teacher 
 3.3.4 นางมัณฑนา  พิทักษ์   คร ู  Model Teacher/Buddy Teacher
 3.3.5 นางสาวธนาวดี  ทองทวี   คร ู  Model Teacher/Buddy Teacher 
 3.3.6 นางธัญญลักษณ์  บุญยืน   คร ู  Model Teacher/Buddy Teacher 
 3.3.7 นางอารีวรรณ  ตอรบรัมย์  คร ู  Model Teacher/Buddy Teacher 
 3.4 PLC กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 
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  รายงานผลการปฏิบัติงานและผลการประเมินตนเอง (Self  Assessment  Report: SAR) 
ปีการศึกษา 2564    โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1   

 3.4.1 นายนิรุจน ์ นครศรี  รองผู้อ านวยการโรงเรียน Administrator 
 3.4.2 นางมธุรส  หอทอง     หัวหน้ากลุ่มสาระฯ  Mentor / Coaching 
 3.4.3 นางอุทัยวรรณ   ธะนะค ามา  คร ู  Model Teacher/Buddy Teacher 
 3.4.4 นางสาวศิวาพร   แสนสุภา  คร ู  Model Teacher/Buddy Teacher 

1.4.5 นางสาวเบญจวรรณ ธรรมมา  คร ู  Model Teacher/Buddy Teacher 
 3.5 PLC กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 

3.5.1 นายนิรุจน ์ นครศรี  รองผู้อ านวยการโรงเรียน  Administrator 
3.5.2 นางมธุรส  หอทอง     หัวหน้ากลุ่มสาระฯ  Mentor / Coaching 

         Model Teacher/Buddy Teacher 
 3.5.3 นางอาจรีย์ ถนอมด ารงศักดิ์  คร ู  Model Teacher/Buddy Teacher 

3.5.4 นายจักรพงษ์   โชติการณ์  คร ู  Model Teacher/Buddy Teacher 
 3.5.5 นางมธุรส   หอทอง   คร ู  Model Teacher/Buddy Teacher 
 3.5.6 นายภาวัต   โทพันธ์   คร ู  Model Teacher/Buddy Teacher 
 
4. กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ประกอบด้วย 
   4.1 PLC กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 
 4.1.1 นายศุภวัฒน์ อินทรก าแหง รองผู้อ านวยการโรงเรียน  Administrator 
 4.1.2 นางวารีณา งามยิ่ง  หัวหน้ากลุ่มสาระฯ Mentor /Coaching 
 4.1.3 นางโฉมยง หมายมั่น  คร ู  Model Teacher/Buddy Teacher 
 4.1.4 นางมัณฑนา เสาหล่อน  คร ู  Model Teacher/Buddy Teacher 

4.1.5 นางสาวเฟ้ืองเพชร   ศรีพลี   ครูอัตราจ้าง Model Teacher/Buddy Teacher 
 4.1.6 นางสาวเฌอริลิณญ ์ วงศ์สุวรรณ  ครูอัตราจ้าง Model Teacher/Buddy Teacher 
4.2 PLC กลุ่มกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 2 
 4.2.1 นายศุภวัฒน์ อินทรก าแหง รองผู้อ านวยการโรงเรียน  Administrator 
 4.2.2 นางวารีณา งามยิ่ง  หัวหน้ากลุ่มสาระฯ Mentor / Coaching 
 4.2.3 นายพิสิทธิ์ ช านาญไพร  คร ู  Model Teacher/Buddy Teacher 
 4.2.4 นางพูนพิจิต ตาปนานนท ์  คร ู  Model Teacher/Buddy Teacher 
 4.2.5 นายสุรพล ค ามะณีจันทร์  คร ู  Model Teacher/Buddy Teacher 
 4.2.6 นางพัชรดา จันทร์เจริญ  คร ู  Model Teacher/Buddy Teacher 
4.3 PLC กลุ่มกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 
 4.3.1 นายศุภวัฒน์ อินทรก าแหง รองผู้อ านวยการโรงเรียน  Administrator 
 4.3.2 นางวารีณา งามยิ่ง  หัวหน้ากลุ่มสาระฯ Mentor / Coaching 
 4.3.3 นางถนอมขวัญ รัญดร   คร ู  Model Teacher/Buddy Teacher 
 4.3.4 นางวรางคณา บุญน้อม   คร ู  Model Teacher/Buddy Teacher 
 4.3.5 นางสาวฐิติชญาณ์  ธานินฐิตินันท์  คร ู  Model Teacher/Buddy Teacher 
 4.3.6 นางสาวณัฐรัตน์ ปัจฉิมา   ครูอัตราจ้าง Model Teacher/Buddy Teacher 
4.4 PLC กลุ่มกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ชั้นปะถมศึกษาปีท่ี 4 
 4.4.1 นายนิรุจน์ นครศร ี  รองผู้อ านวยการโรงเรียน  Administrator 
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  รายงานผลการปฏิบัติงานและผลการประเมินตนเอง (Self  Assessment  Report: SAR) 
ปีการศึกษา 2564    โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1   

 4.4.2 นางวารีณา งามยิ่ง  หัวหน้ากลุ่มสาระฯ Mentor / Coaching 
         Model Teacher/Buddy Teacher 
 4.4.3 นางจิตรา  ไขขุนทด   คร ู           Model Teacher/Buddy Teacher 
 4.4.4 นางอุไรวัลย์ ไมตรีแพน  คร ู  Model Teacher/Buddy Teacher 
 4.4.4 นางตฤณ  เรืองศิริวัฒนกุล  ครูอัตราจ้าง Model Teacher/Buddy Teacher 
4.5 PLC กลุ่มกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 
 4.5.1 นายนิรุจน์ นครศร ี  รองผู้อ านวยการโรงเรียน  Administrator 
 4.5.2 นางวารีณา งามยิ่ง  หัวหน้ากลุ่มสาระฯ Mentor / Coaching 
 4.5.3 นางวานิตย์ นามศิร ิ   คร ู  Model Teacher/Buddy Teacher 
 4.5.4 นางจินตนา บริหาร   คร ู  Model Teacher/Buddy Teacher 
 4.5.5 นายชาญชัย พรมมาหลง  คร ู  Model Teacher/Buddy Teacher 
 4.5.6 นายประดิษฐ์ แก้วสีหาบุตร  คร ู  Model Teacher/Buddy Teacher 
4.6 PLC กลุ่มกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 
 4.6.1 นายนิรุจน์ นครศร ี  รองผู้อ านวยการโรงเรียน  Administrator 
 4.6.2 นางวารีณา งามยิ่ง  หัวหน้ากลุ่มสาระฯ Mentor / Coaching 
 4.6.3 นางปรียา  มะโนดี   คร ู  Model Teacher/Buddy Teacher 
      4.6.4 นางอรวรรณ ประมูลจักโก  คร ู  Model Teacher/Buddy Teacher 

4.6.5 นางสุภาวดี ศิริสุทธิ์   คร ู  Model Teacher/Buddy Teacher 
 4.6.6 นางอารีรัตน์ ใจซื่อ   คร ู  Model Teacher/Buddy Teacher 
 4.6.7 นายชนายุส โกมลไสย  คร ู  Model Teacher/Buddy Teacher 
 4.6.8 นางสาวชนากานต์  พิมพ์ขันธ์  ครูอัตราจ้าง Model Teacher/Buddy Teacher 
 

5. กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
    5.1 PLC กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 
 5.1.1 นายศุภวัฒน์ อินทรก าแหง รองผู้อ านวยการโรงเรียน  Administrator 
 5.1.2 นางคมคาย เรืองเดชาวิวัฒน์ หัวหน้ากลุ่มสาระฯ Mentor / Coaching 
 5.1.3 นางประภาพรรณ  หิรัญอร   คร ู  Model Teacher/Buddy Teacher 
 5.1.4 นางจินตนา บุษราคัม  คร ู  ModelTeacher/Buddy Teache  

5.1.5 นางภัณทิลา แสนแป้   คร ู  Model Teacher/Buddy Teacher 
    5.2 PLC กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 2 
      5.2.1 นายศุภวัฒน์ อินทรก าแหง รองผู้อ านวยการโรงเรียน  Administrator 
      5.2.2 นางคมคาย เรืองเดชาวิวัฒน์ หัวหน้ากลุ่มสาระฯ Mentor / Coaching 
      5.2.3 นางศุภรดา คงนาค   คร ู  Model Teacher/Buddy Teacher 
      5.2.4 นายวรพงษ์ สุภูตะโยธิน  คร ู  Model Teacher/Buddy Teacher 
 5.2.5 นางสาวรภัทภร    ศิริปรุ   คร ู  Model Teacher/Buddy Teacher 

5.2.6 นางสาวปภาดา ประชันกาญจนา   ครูอัตราจ้าง Model Teacher/Buddy Teacher 
  5.3 PLC กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 
      5.3.1 นายศุภวัฒน์ อินทรก าแหง รองผู้อ านวยการโรงเรียน  Administrator 
      5.3.2 นางคมคาย เรืองเดชาวิวัฒน์ หัวหน้ากลุ่มสาระฯ Mentor / Coaching 
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  รายงานผลการปฏิบัติงานและผลการประเมินตนเอง (Self  Assessment  Report: SAR) 
ปีการศึกษา 2564    โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1   

      5.3.3 นางปุณรวิภา แก้วสีหาบุตร  คร ู  Model Teacher/Buddy Teacher 
 5.3.4 นางรัตน์ชุนี แก้วศรี   คร ู  Model Teacher/Buddy Teacher 

  5.4 PLC กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 
      5.4.1 นายศุภวัฒน์ อินทรก าแหง รองผู้อ านวยการโรงเรียน  Administrator 
      5.4.2 นางคมคาย เรืองเดชาวิวัฒน์ หัวหน้ากลุ่มสาระฯ Mentor / Coaching 
     5.4.3 นางชลลดา บานนิสเตอร์  คร ู  Model Teacher/Buddy Teacher 
      5.4.4 นางวนิดา  ชูพันธ์   คร ู  Model Teacher/Buddy Teacher 
      5.4.5 นางพัชรี  วิริยสถิตย์กุล  คร ู  Model Teacher/Buddy Teacher 
      5.4.6 นางสาวสุธาสินี เสริมนรา  คร ู  Model Teacher/Buddy Teacher 
 
5.5 PLC กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 
     5.5.1 นายนิรุจน์  นครศร ี  รองผู้อ านวยการโรงเรียน  Administrator 
     5.5.2 นางคมคาย  เรืองเดชาวิวัฒน์ หัวหน้ากลุ่มสาระฯ Mentor / Coaching 
     5.5.3 นางอมรา  ชาสุวรรณ  คร ู  Model Teacher/Buddy Teacher 
     5.5.4 นางกรรณิกา  สุวรรณศิลป์  คร ู  Model Teacher/Buddy Teacher 
     5.5.5 นางสาวกุหลาบเพชร  สมตน   คร ู  Model Teacher/Buddy Teacher 

     5.5.6 นางสาวนราวัลลภ์ ระกิติ   คร ู  Model Teacher/Buddy Teacher 

     5.5.7 นางทัศนีย์พร  กันทะใจ   คร ู  Model Teacher/Buddy Teacher 

5.6 PLC กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 
     5.6.1 นายนิรุจน์  นครศร ี  รองผู้อ านวยการโรงเรียน  Administrator 
     5.6.2 นางคมคาย  เรืองเดชาวิวัฒน์ หัวหน้ากลุ่มสาระฯ Mentor / Coaching 
              ModelTeacher/Buddy Teacher 
     5.6.3 นางผ่องศรี  รบไพรินทร์  คร ู  Model Teacher/Buddy Teacher 
     5.6.4 นางณภัทรกาญจน์   อสุนี ณ อยุธยา  คร ู  Model Teacher/Buddy Teacher 
     5.6.5 นางล าภู  แก้วโนนตุ่น  คร ู  Model Teacher/Buddy Teacher 
 

6. กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  ประกอบด้วย 
6.1 PLC กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1-2 
      6.1.1 นายศุภวัฒน์  อินทรก าแหง รองผู้อ านวยการโรงเรียน  Administrator 
      6.1.2 นางสาวสใบทิพย์   แสนสุทรวิจิตร หัวหน้ากลุ่มสาระฯ Mentor / Coaching 
      6.1.3 นายหนูเจียม  เชื้อสาวะถี  คร ู  Model Teacher/Buddy Teacher 
      6.1.4 นางศิริญาณ ี  นววงศ์อนันต์  คร ู  Model Teacher/Buddy Teacher 
      6.1.5 นางปุญญิศา  เบญจศิลป์  คร ู  Model Teacher/Buddy Teacher 
      6.1.6 นางสุธาสินี  เวชสุวรรณ  คร ู  Model Teacher/Buddy Teacher 

      6.1.7 นางจรีพร  หมื่นแก้ว  คร ู  Model Teacher/Buddy Teacher 

      6.1.8 นางนพมาศ  จิตศักดิ ์   คร ู  Model Teacher/Buddy Teacher 
      6.1.9 นางชนิดาพร  ค ามณีจันทร์  คร ู  Model Teacher/Buddy Teacher 
6.2 PLC กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 

      6.2.1 นายศุภวัฒน์  อินทรก าแหง รองผู้อ านวยการโรงเรียน  Administrator 
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  รายงานผลการปฏิบัติงานและผลการประเมินตนเอง (Self  Assessment  Report: SAR) 
ปีการศึกษา 2564    โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1   

      6.2.2  นางสาวสใบทิพย์   แสนสุทรวิจิตร หัวหน้ากลุ่มสาระฯ Mentor / Coaching 
      6.23 นางกัญญารัตน์ สิงคเสลิต  คร ู  Model Teacher/Buddy Teacher 
      6.2.4 นางธิติมา  อุปศรี   คร ู  Model Teacher/Buddy Teacher 

      6.2.5 นางพนอนิตย์  หล่อยดา      คร ู  Model Teacher/Buddy Teacher 

6.3 PLC กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ชั้นปะถมศึกษาปีท่ี 4 
      6.3.1 นายนิรุจน์  นครศร ี  รองผู้อ านวยการโรงเรียน  Administrator 
      6.3.2 นางสาวสใบทิพย์    แสนสุทรวิจิตร หัวหน้ากลุ่มสาระฯ Mentor /Coaching 
      6.3.3 นางจินตนา  ศรีสงค ์   คร ู  Model Teacher/Buddy Teacher 
      6.3.4 นางพัชรา  สนธิมุล   คร ู  Model Teacher/Buddy Teacher 

      6.3.5 นางบัวลอง  นิลทวงศ ์  คร ู  Model Teacher/Buddy Teacher 
6.4 PLC กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5-6 
      6.4.1 นายนิรุจน์  นครศร ี  รองผู้อ านวยการโรงเรียน  Administrator 
      6.4.2 นางสาวสใบทิพย์    แสนสุทรวิจิตร หัวหน้ากลุ่มสาระฯ Mentor / Coaching 
         Model Teacher/Buddy Teacher 
      6.4.3 นางเพชรมาลัย จันทะมล  คร ู  Model Teacher/Buddy Teacher 
      6.4.4 นายด ารงศักดิ ์ พิมพ์หานาม  คร ู  Model Teacher/Buddy Teacher 
      6.4.5 นางจาณิษา  ถาวรเรืองฤทธิ์  คร ู  Model Teacher/Buddy Teacher 
      6.4.6 นางอาภรณ์  ค าบุญ   คร ู  Model Teacher/Buddy Teacher 
 

7. PLC กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1-6  ประกอบด้วย 
     7.1 นายศุภวัฒน์  อินทรก าแหง รองผู้อ านวยการโรงเรียน  Administrator 
     7.2 นางวไลรัตน์  บุญมา  หัวหน้ากลุ่มสาระฯ Mentor / Coaching 
     7.3 นางศิริวรรณ  บุณโยดม  คร ู  Model Teacher/Buddy Teacher 
     7.4 นางส่งศรี  นาอุดม   คร ู  Model Teacher/Buddy Teacher 
     7.5 นายไพบูลย์  จันทร์สม  คร ู  Model Teacher/Buddy Teacher 
     7.6 นางสาวจิรวัฒน์   นครศร ี   คร ู  Model Teacher/Buddy Teacher 
     7.7 นางวัชรีย์   คงพิบูลย์              คร ู  Model Teacher/Buddy Teacher 
 

8. กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  ประกอบด้วย 
8.1 PLC กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1-2 
      8.1.1 นายศุภวัฒน์ อินทรก าแหง รองผู้อ านวยการโรงเรียน  Administrator 
      8.1.2 นางพรรณวดี รอดงาม  หัวหน้ากลุ่มสาระฯ  Mentor / Coaching 
         Model Teacher/Buddy Teacher 
      8.1.3 นางเยาวลักษณ์  ศรีบรรเทา  คร ู  Model Teacher/Buddy Teacher 
      8.1.4 นางปาณจิตตรา ศิรินิกร   คร ู  Model Teacher/Buddy Teacher 
      8.1.5 นายชนะชัย  ขจรเดช   ครู อัตราจ้าง Model Teacher/Buddy Teacher 
      8.1.6 นายเจริญจิตต์ แว่นทิพย์  ครู อัตราจ้าง Model Teacher/Buddy Teacher 
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  รายงานผลการปฏิบัติงานและผลการประเมินตนเอง (Self  Assessment  Report: SAR) 
ปีการศึกษา 2564    โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1   

8.2 PLC กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3-6 
      8.2.1 นายศุภวัฒน์  อินทรก าแหง รองผู้อ านวยการโรงเรียน  Administrator 
      8.2.2 นางพรรณวดี  รอดงาม  หัวหน้ากลุ่มสาระฯ Mentor /Coaching 
      8.2.3 นายพิพัฒน์พงศ์ บัณฑิต   คร ู  Model Teacher/Buddy Teacher 
      8.2.4 นางสาวสิริลักษณ์ ดอนตระกูล           คร ู  Model Teacher/Buddy Teacher 
      8.2.5 นางสาวพัชรพร   พุทธรัสสุ  คร ู  Model Teacher/Buddy Teacher 
      8.2.6 นายวุฒธิชัย  ปรีพูล   ครู อัตราจ้าง Model Teacher/Buddy Teacher 
      8.2.7 นายอนุชา  บัวระภา   ครู อัตราจ้าง Model Teacher/Buddy Teacher 
 

9. PLC กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1-6 ประกอบด้วย 
      9.1 นายศักดา  มุสิกวัน  รองผู้อ านวยการโรงเรียน  Administrator 
      9.2 นายสิทธิชัย  สุนทรพิทักษ ์ หัวหน้ากลุ่มสาระฯ Mentor / Coaching 
      9.3 นายอารีย์  แสนเหนือ  คร ู  Model Teacher/Buddy Teacher 
      9.4 ว่าที่ร้อยตรีอดุลย์ภาค  ค าเพราะ  คร ู  Model Teacher/Buddy Teacher 
      9.5 นายศิริชัย  สุทธิกุลสมบัติ  คร ู  Model Teacher/Buddy Teacher 
      9.6 นายวิทยา  สุดรัก   คร ู  Model Teacher/Buddy Teacher 
      9.7 นายปรีชา  นามจันดา  ครูอัตราจ้าง Model Teacher/Buddy Teacher 
 

10. PLC ระดับปฐมวัย ประกอบด้วย 
10.1 PLC ระดับอนุบาล 2 
      10.1.1 นายศักดา  มุสิกวัน  รองผู้อ านวยการโรงเรียน  Administrator 
      10.1.2 นางยวงพร  ศิริทองสุข  หัวหน้ากลุ่มสาระฯ Mentor / Coaching 
      10.1.3 นางกรองแก้ว อวบส าอางค์  คร ู  Model Teacher/Buddy Teacher 
      10.1.4 นางเยาวลักษณ์ นาชัยธง   คร ู  Model Teacher/Buddy Teacher 
      10.1.5 นางสมฤดี  สุตรีศาสตร์  คร ู  Model Teacher/Buddy Teacher 
      10.1.6 นางสุรภา  พิมพ์หานาม  คร ู  Model Teacher/Buddy Teacher 
      10.1.7 นางสาวสิริยากร รู้ปัญญา   คร ู  Model Teacher/Buddy Teacher 

      10.1.8 นางวิมลวรรณ วังคะฮาด  คร ู  Model Teacher/Buddy Teacher 

      10.1.9 นางสาวพัชรี นันท์ดี   คร ู  Model Teacher/Buddy Teacher 

10.2 PLC ระดับอนุบาล 3 
      10.2.1 นายศักดา  มุสิกวัน  รองผู้อ านวยการโรงเรียน  Administrator 
      10.2.2 นางยวงพร  ศิริทองสุข  หัวหน้ากลุ่มสาระฯ Mentor / Coaching 
         Model Teacher/Buddy Teacher 
      10.2.3 นางกัญญา  สุขเลิศตระกูล  คร ู  Model Teacher/Buddy Teacher 
      10.2.4 นางวรารักษ์ รังษ ี   คร ู  Model Teacher/Buddy Teacher 
      10.2.5 นางพรเพชร จังจรูญ   คร ู  Model Teacher/Buddy Teacher 
      10.2.6 นางสาววัชราภรณ์  เสริมด ารงศักดิ์  คร ู  Model Teacher/Buddy Teacher 
      10.2.7 นางพัชรินทร์ จ้อยอินทร์  คร ู  Model Teacher/Buddy Teacher 
      10.2.8 นางวิภาภรณ์ นามโคตร  คร ู  Model Teacher/Buddy Teacher 

      10.2.9 นางชลทิชา  เทพรังสฤษฎิ์  คร ู  Model Teacher/Buddy Teacher 
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  รายงานผลการปฏิบัติงานและผลการประเมินตนเอง (Self  Assessment  Report: SAR) 
ปีการศึกษา 2564    โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1   

      10.2.10 นางปะศิรัตน์ ธรรมศิริ   คร ู  Model Teacher/Buddy Teacher 
      10.2.11 นางธนัชพร พิลาวุฒิ   คร ู  Model Teacher/Buddy Teacher 
 
 

11. PLC ครูชาวต่างชาติ(ภาษาอังกฤษ)  ประกอบด้วย 
      11.1 นายศักดา  มุสิกวัน  รองผู้อ านวยการโรงเรียน  Administrator 
      11.2 นางพัชรา  สนธิมุล   หัวหน้าโครงการ English Program  Mentor / Coaching 
      11.3 Mr. David  Harris   Teacher Model Teacher/Buddy Teacher 
      11.4 Mr. Alan  Brian   Teacher Model Teacher/Buddy Teacher 
      11.5 Mr. Bruce  Hall   Teacher Model Teacher/Buddy Teacher 
      11.6 Miss. Rowena Cartana   Teacher Model Teacher/Buddy Teacher 
      11.7 Miss. Irina  Digina    Teacher Model Teacher/Buddy Teacher 
      11.8 Mrs. Oleksandra   Strikha   Teacher Model Teacher/Buddy Teacher 
      11.9 Mr. James Paul  McCloskey   Teacher Model Teacher/Buddy Teacher 
      11.10 Mrs. Oksana    Babchenko   Teacher Model Teacher/Buddy Teacher 
      11.11 Mr. Duncan Vernon   Teacher Model Teacher/Buddy Teacher 
      11.12 Mr. Gary    Nigel Dereick  Teacher Model Teacher/Buddy Teacher 
      11.13 Mr. Keith Leslie  Fortune  Teacher Model Teacher/Buddy Teacher 
      11.14 Mr. James Murray Craig   Teacher Model Teacher/Buddy Teacher 
      11.15 นายณัฐดนัย  วิศิษฏบุตร  ครูอัตราจ้าง Model Teacher/Buddy Teacher 
      11.16 นางวรันยา  เรืองศิริวัฒนกุล  ครูอัตราจ้าง Model Teacher/Buddy Teacher 
      11.17 นางสาวอรวรรณ ภรณ์หทัยกุล  ครูอัตราจ้าง Model Teacher/Buddy Teacher 
      11.18 นางสาวชลียา ถาวรเรืองฤทธิ์  ครูอัตราจ้าง Model Teacher/Buddy Teacher 
      11.19 นางสาวปวีณา พิมพ์โยวงษ ์  ครูอัตราจ้าง Model Teacher/Buddy Teacher 
      11.20 นายอารัมภ์  คันธี   ครูอัตราจ้าง Model Teacher/Buddy Teacher 
      11.21 นายเชษกวิน บรรลือหาญ  ครูอัตราจ้าง Model Teacher/Buddy Teacher 
      11.22 นางสาวนัณษ์ธิฎา   ธรรมสินธชูโชติ  ครูอัตราจ้าง Model Teacher/Buddy Teacher 
      11.23 นางสาวธนันส์ธรณ์  วงษ์สงคราม  ครูอัตราจ้าง Model Teacher/Buddy Teacher 
      11.24 นางสาวภัทรวดี สมบัติธนดล  ครูอัตราจ้าง Model Teacher/Buddy Teacher 
      11.25 นางสาวภารดา ศรีลาวงษ ์  ครูอัตราจ้าง Model Teacher/Buddy Teacher 
      11.26 นายรัฐนันท์  บุญศรไชย  ครูอัตราจ้าง Model Teacher/Buddy Teacher 
 

12. PLC ครูชาวต่างชาติ(ภาษาจีน)  ประกอบด้วย 
      12.1 นายสุเวศย์    บวรพาณิชย์ ผู้อ านวยการโรงเรียน  Administrator 
      12.2 นายศุภวัฒน์  อินทรก าแหง  รองผู้อ านวยการโรงเรียน  Mentor / Coaching 
      12.3 นางสาวชิสากัญญ์ ค าชมภู   คร ู  Model Teacher/Buddy Teacher 
      12.4 นางสาวกนกกาญจน์   แหวนนิล  คร ู  Model Teacher/Buddy Teacher 
      12.5 Miss. CHENG  XUE XU   Teacher Model Teacher/Buddy Teacher 
      12.6 Miss. YANG  NING RONG   Teacher Model Teacher/Buddy Teacher 
      12.7 Miss. DONG  ZHI WAN   Teacher Model Teacher/Buddy Teacher 
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  รายงานผลการปฏิบัติงานและผลการประเมินตนเอง (Self  Assessment  Report: SAR) 
ปีการศึกษา 2564    โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1   

      12.8 นางสาวนพรัตน์ หิริโกกุล   ครูอัตราจ้าง Model Teacher/Buddy Teacher 
      12.9 นางสาวอิษฎา  ปาสาทัง   ครูอัตราจ้าง Model Teacher/Buddy Teacher 
 
มีหน้าที่ :   1. ประสานงานการขับเคลื่อนกระบวนการ PLC 
  2. วิเคราะห์และสะท้อนสภาพปัญหาการเรียนการสอน หาแนวทางการแก้ปัญหา 
  3. ร่วมก าหนดแผนการด าเนินงาน 
  4. ร่วมออกแบบกิจกรรมและสื่อการเรียนการสอน วัดประเมินผลการใช้สื่อและ    
        นวัตกรรม 
  5. ขับเคลื่อนกระบวนการ PLC 
  6.  ด าเนินการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในกลุ่ม 
  7.  สรุปและรายงานการขับเคลื่อนกระบวนการ PLC 
  8.  ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย 
 

ขอให้ผู้ ที่ ได้ รับการแต่ งตั้ ง ปฏิบั ติหน้ าที่ ที่ ได้ รับม อบหมายอย่างเต็มความรู้
ความสามารถ และบรรลุวัตถุประสงค์ที่วางไว้ เพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อทางราชการต่อไป 
 

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 
 
 

สั่ง   ณ  วันที่  14  เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2564 
 

 

     (นายสุเวศย์  บวรพาณิชย์) 
                                              ผู้อ านวยการโรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 
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  รายงานผลการปฏิบัติงานและผลการประเมินตนเอง (Self  Assessment  Report: SAR) 
ปีการศึกษา 2564    โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1   

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ส าเนาแบบบันทึกการจัดการเรียนการสอน 
ในสถานการณ์ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019  

โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น  ปีการศึกษา 2564 
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  รายงานผลการปฏิบัติงานและผลการประเมินตนเอง (Self  Assessment  Report: SAR) 
ปีการศึกษา 2564    โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1   
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  รายงานผลการปฏิบัติงานและผลการประเมินตนเอง (Self  Assessment  Report: SAR) 
ปีการศึกษา 2564    โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1   

 

ตัวอย่างภาพส าเนาเกียรติบัตร/วุฒิบัตร 

โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น  ปีการศึกษา 2564 
 

 
 
 
 
 

 

โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 
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  รายงานผลการปฏิบัติงานและผลการประเมินตนเอง (Self  Assessment  Report: SAR) 
ปีการศึกษา 2564    โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1   

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



167 
 

  รายงานผลการปฏิบัติงานและผลการประเมินตนเอง (Self  Assessment  Report: SAR) 
ปีการศึกษา 2564    โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1   

ภาพส าเนาเกียรติบัตร/วุฒิบัตรการได้รับรางวัล / ประกาศเกียรติคุณ / ผลงานดีเด่น / 

เกียรติประวัติที่ปรากฏต่อสาธารณชนด้านสถานศึกษา / ครู / นักเรียน 

 

อนุบาล 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



168 
 

  รายงานผลการปฏิบัติงานและผลการประเมินตนเอง (Self  Assessment  Report: SAR) 
ปีการศึกษา 2564    โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1   

สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



169 
 

  รายงานผลการปฏิบัติงานและผลการประเมินตนเอง (Self  Assessment  Report: SAR) 
ปีการศึกษา 2564    โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1   

สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



170 
 

  รายงานผลการปฏิบัติงานและผลการประเมินตนเอง (Self  Assessment  Report: SAR) 
ปีการศึกษา 2564    โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1   

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



171 
 

  รายงานผลการปฏิบัติงานและผลการประเมินตนเอง (Self  Assessment  Report: SAR) 
ปีการศึกษา 2564    โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1   

สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



172 
 

  รายงานผลการปฏิบัติงานและผลการประเมินตนเอง (Self  Assessment  Report: SAR) 
ปีการศึกษา 2564    โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1   

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



173 
 

  รายงานผลการปฏิบัติงานและผลการประเมินตนเอง (Self  Assessment  Report: SAR) 
ปีการศึกษา 2564    โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1   

สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



174 
 

  รายงานผลการปฏิบัติงานและผลการประเมินตนเอง (Self  Assessment  Report: SAR) 
ปีการศึกษา 2564    โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



175 
 

  รายงานผลการปฏิบัติงานและผลการประเมินตนเอง (Self  Assessment  Report: SAR) 
ปีการศึกษา 2564    โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1   

 

สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



176 
 

  รายงานผลการปฏิบัติงานและผลการประเมินตนเอง (Self  Assessment  Report: SAR) 
ปีการศึกษา 2564    โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



177 
 

  รายงานผลการปฏิบัติงานและผลการประเมินตนเอง (Self  Assessment  Report: SAR) 
ปีการศึกษา 2564    โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1   

สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



178 
 

  รายงานผลการปฏิบัติงานและผลการประเมินตนเอง (Self  Assessment  Report: SAR) 
ปีการศึกษา 2564    โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



179 
 

  รายงานผลการปฏิบัติงานและผลการประเมินตนเอง (Self  Assessment  Report: SAR) 
ปีการศึกษา 2564    โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



180 
 

  รายงานผลการปฏิบัติงานและผลการประเมินตนเอง (Self  Assessment  Report: SAR) 
ปีการศึกษา 2564    โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



181 
 

  รายงานผลการปฏิบัติงานและผลการประเมินตนเอง (Self  Assessment  Report: SAR) 
ปีการศึกษา 2564    โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



182 
 

  รายงานผลการปฏิบัติงานและผลการประเมินตนเอง (Self  Assessment  Report: SAR) 
ปีการศึกษา 2564    โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1   

โครงการ English Program 1 – 6 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



183 
 

  รายงานผลการปฏิบัติงานและผลการประเมินตนเอง (Self  Assessment  Report: SAR) 
ปีการศึกษา 2564    โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



184 
 

  รายงานผลการปฏิบัติงานและผลการประเมินตนเอง (Self  Assessment  Report: SAR) 
ปีการศึกษา 2564    โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



185 
 

  รายงานผลการปฏิบัติงานและผลการประเมินตนเอง (Self  Assessment  Report: SAR) 
ปีการศึกษา 2564    โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1   

บันทึกการให้ความเห็นชอบรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา 
 (Self  Assessment  Report: SAR)  ปีการศึกษา ๒๕๖๔  โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น   
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑  ของคณะกรรมการสถานศึกษา 
รายงานประจ าปีที่เป็นรายงานประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
ปีการศึกษา ๒๕๖๔ ฉบับนี้ ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษาของโรงเรียนอนุบาลขอนแก่น  
 ในคราวประชุมครั้งที่    ๒/๒๕๖๕  เมื่อวันที่   ๑๒  เดือน  พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๕  เป็นที่เรียบร้อย สามารถ
น าไปอ้างอิงและเผยแพร่ต่อสาธารณชนได้                                                       
                                    (ลงชื่อ)  
 

 
                                                                     (ดร.ศุภสิน  ภูศรีโสม) 
                                                   ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 
 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


