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แผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 2565โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น สพป.ขอนแก่น เขต 1  

ส่วนที่ 1 
บทนำ 

 
1.   ข้อมูลพื้นฐาน    
 1.1  ประวัติสถานศึกษาข้อมูลพื้นฐาน 
 โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่  24  มิถุนายน  พุทธศักราช 2497 จัดเป็นโรงเรียนขนาดใหญ่  
ครูคนแรก คือ นางเรณู  ภาษะฐิติ เปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  เดิมสังกัดกองการศึกษา
พิเศษ กรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ปีพุทธศักราช 2520 เปลี่ยนมาสังกัดกองการประถมศึกษา  กรมสามัญศึกษา 
กระทรวงศึกษาธิการ  และในเดือนตุลาคม พุทธศักราช   2523 ได้โอนมาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษา
แห่งชาติ กระทรวงศึกษาธิการ  เดือนกรกฎาคม  ปีพุทธศักราช 2546  โอนมาสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาขอนแก่น
เขต 1 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ปัจจุบันสังกัด สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาขอนแก่นเขต 1กระทรวงศึกษาธิการ ประเพณีศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นที่รู้จักโดยทั่วไปได้แก่ ประเพณี
สงกรานต์ ประเพณีผูกเสี่ยว ประเพณีเข้าพรรษาประเพณีบุญกฐิน ผู้ปกครองนักเรียนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพค้าขาย 
ร้อยละ 50 อาชีพรับจ้าง ร้อยละ 20 อาชีพธุรกิจส่วนตัว ร้อยละ 10 อาชีพรับราชการ ร้อยละ 15 อาชีพเกษตรกรรม 
ร้อยละ 5 นับถือศาสนาพุทธ ร้อยละ 98 รายได้ประชากรโดยเฉลี่ย ครอบครัวละ 200,000 บาท/ปี 

  1.2  ที่ตั้ง โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ตั้งอยู่เลขที่ 34/1 ถนนประชาสโมสร ตำบลในเมือง  
อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น รหัสไปรษณีย์ 40000 โทรศัพท์ 0 4333 2334 โทรสาร 0 4323 6579  
e-mail :  anubankk.sc@gmail.com   website :  www.anubankhonkaen.ac.thสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่นเขต 1 มีพ้ืนที่ทั้งหมดจำนวน 7 ไร่  2  งาน  94 ตารางวา   

2. ข้อมูลนักเรียน ปีการศึกษา 2564  ( วันที่ 18 เมษายน 2565 ) 
             จำนวนนักเรียนทั้งหมด3,346  คน 

• เพศชาย    จำนวน  ......1,704.......  คน เพศหญิง  จำนวน ........1,642.........  คน 

2.1 จำนวนนักเรียนจำแนกตามเพศและระดับชั้น 

ชั้น 
จำนวนนักเรียน 

จำนวนห้องเรียน 
ชาย หญิง รวม 

อนุบาล 2 137 116 253 8 
อนุบาล 3 138 135 273 8 

รวมนักเรียนปฐมวัย 275 251 526 16 
 

( ที่มาข้อมูลโรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ณ วันที่ 18 เมษายน 2565 ) 
 

 

 

 

 

 

 

http://www.anubankhonkaen.ac.th/
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แผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 2565โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น สพป.ขอนแก่น เขต 1  

2.1 จำนวนนักเรียนจำแนกตามเพศและระดับชั้น(ต่อ) 

ชั้น 
จำนวนนักเรียน 

จำนวนห้องเรียน ชาย หญิง รวม 
ประถมศึกษาปีที่ 1 204 221 425 10 
ประถมศึกษาปีที่ 2 252 220 472 12 
ประถมศึกษาปีที่ 3 225 216 441 10 
ประถมศึกษาปีที่ 4 255 235 490 10 
ประถมศึกษาปีที่ 5 249 261 510 10 
ประถมศึกษาปีที่ 6 244 238 482 10 

รวมนักเรียนขั้นพื้นฐาน 1,429 1,391 2,820 62 
รวมนักเรียนทั้งหมด 1,704 1,642 3,346 80 
 
 

 
  

2.2 จำนวนนักเรียนที่มีลักษณะพิเศษ   

รายการ จำนวน (คน ) 
คิดเป็นร้อยละของจำนวนนักเรียน

ทั้งหมด 
1. นักเรียนเรียนรวม   6 0.17 
2. นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ    -- -- 
3. นักเรียนปัญญาเลิศ  

- ด้านวิชาการ 
- ด้านกีฬา 
- ด้านศิลปะ ดนตรี นาฎศิลป์ 

 
- 
- 
- 

 
- 
- 
- 

4. 
 

นักเรียนที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ   
(ยากจน, ด้อยโอกาส ฯลฯ)          

-- -- 

 

 

 

 

 

 

 

( ที่มาข้อมูลโรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ณ วันที่ 18  เมษายน 2565 ) 
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แผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 2565โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น สพป.ขอนแก่น เขต 1  

2.3  จำนวนนักเรียนด้านอ่ืน ๆ    

 
(ที่มาข้อมูลด้านการอ่าน การเขียน  ครั้งที่ 1  ธันวาคม 2564  กลุ่มบริหารงานวิชาการ) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รายการ จำนวน (คน ) 
คิดเป็นร้อยละของจำนวน

นักเรียนทั้งหมด 
1. นักเรียนตกซ้ำชั้น  - - 
2. นักเรียนที่ขาดเรียนมากกว่า 30  วันตลอดปี

การศึกษา   
- - 

3. นักเรยีนออกกลางคัน    - - 
4. นักเรียนที่มีความบกพร่อง 

4.1 ด้านการอ่าน 
1) การอ่านออกเสียง 
2) การอ่านรู้เรื่อง 

4.2 ด้านการเขียน 
1) การเขียนคำ 
2) การเขียนประโยคและเขียนเรื่อง 

 
 
- 
- 
 
- 
- 

 
 
 
 
 
 
 

5. อ่ืน ๆ  (ระบุ).......................................   
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3.  ข้อมูลบุคลากร  ปีการศึกษา 2564 (วันที่ 31มีนาคม 2565) 

       บุคลากรทั้งหมด.......209.......คน  แยกตามประเภท  ดังนี้ 

ประเภทบุคลากร 

เพศ วุฒิการศึกษา อายุเฉลี่ย 
ประสบการณ์ 
ในตำแหน่ง 

ชาย 
  

หญิง 
  

รวม 
  

ต่ำ
กว่า 
ป.ตรี 

ป. 
ตรี  

สูง
กว่า 
ป.
ตรี 

น้อย
กว่า 
30 ปี 

30-
50 ปี 
  

มากกว่า 
50 ปี 

น้อย
กว่า 
10 ปี 

10-
20 
ปี 

  

มากกว่า 
20 ปี 

ผู้อำนวยการ 1   1     1     1     1 
รองผู้อำนวยการ 4   4     4   2 2 1 1 2 
ข้าราชการคร ู 19 114 133   56 77 6 25 102 21 26 86 

รวม 24 114 138 0 56 82 6 27 105 22 27 89 
บุคลากรทางการศึกษา   2 2   2     2   2     
พนักงานราชการ (ครู) 
(ของรัฐ) 

    0                   

ลูกจ้างประจำ(ของรัฐ)     0                   
เจ้าหน้าท่ีธุรการโรงเรียน 
(ของรัฐ) 

  1 1   1     1   1     

อัตราจ้างคอม/วิทย์/คณิต/
ดนตรี (งบโรงเรียน) 

6 2 8   7 1 1 7   8     

ครูอัตราจ้าง (อนุบาล) 
(งบโรงเรียน) 

  16 16 11 5   1 13 2 5 10 1 

ครูอัตราจ้าง E.P. (งบโรงเรียน) 3 10 13   13   8 5   13     
ครูต่างประเทศ (งบโรงเรียน) 5 3 8   8     7 1 8     
ครูภาษาจีน (งบโรงเรียน)   2 2   2   2     2     
ลูกจ้างช่ัวคราว (ของรัฐ) 1   1 1       1   1     
พี่เลี้ยงเด็กพิการ (ของรัฐ)                         
ลูกจ้างช่ัวคราว(งบโรงเรียน) 7 5 12 12     2 9 1 11 1   
ลูกจ้าง(งบโรงเรยีน)สำนักงาน 1 7 8   8   1 6 1 6 2   

รวม 23 48 71 24 46 1 15 51 5 57 13 1 
รวม 47 162 209 24 102 83 21 78 110 79 40 90 

รวมท้ังสิ้น 209 209 209 209 

( ที่มาจากกลุ่มบริหารงานบุคคลโรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ณ วันที่ 31มีนาคม 2565 ) 
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4.ข้อมูลคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 
 

ที่ ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง หมายเหต ุ
1 ดร.ศุภสิน  ภูศรีโสม ประธานกรรมการ ผู้ทรงคุณวุฒิ 
2 ผศ.ดร.เอกราช  โฆสิตพิมานเวช รองประธานกรรมการ ผู้ทรงคุณวุฒิ 
3 พระมหาศุภชัย สุภกิจโจ ผศ.ดร. กรรมการ ผู้แทนองค์กรศาสนา 
4 นายศักดา  เชาว์พานิช กรรมการ ผู้แทนองค์กรศาสนา 
5 นายณกรณ์  วิริยสถิตย์กุล กรรมการ ผู้แทนผู้ปกครอง 
6 นางอาจรีย์  ถนอมดำรงศักดิ์ กรรมการ ผู้แทนครู 
7 นายสมบูรณ์  สวัสดิ์พีระ กรรมการ ผู้แทนองค์กรชุมชน 
8 นายอาณากร  มาศอมรพันธุ์ กรรมการ ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
9 นางเนตรชนก  ไชยาคำ กรรมการ ผู้แทนศิษย์เก่า 
10 นายวิทวัส  เรืองศิริวัฒนกุล กรรมการ ผู้ทรงคุณวุฒิ 
11 นายรพินทร์  พลโยธา กรรมการ ผู้ทรงคุณวุฒิ 
12 นางสาวอนัญพร  พูลนิติพร กรรมการ ผู้ทรงคุณวุฒิ 
13 นายสุวิจักขณ์  มงคลเสาวณิต กรรมการ ผู้ทรงคุณวุฒิ 
14 ดต.โอภาส  โคตา กรรมการ ผู้ทรงคุณวุฒิ 
15 นายประจวบ  ศิริภักดิ์ กรรมการและ 

เลขานุการ 
ผู้อำนวยการโรงเรียน 
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5.   ข้อมูลด้านอาคารสถานที่ ปีการศึกษา 2564 
 6.1 อาคารเรียน  7  หลัง  แบ่งเป็นห้องเรียน  80   ห้อง   
 6.2 อาคารประกอบ 5 หลัง  อาคารเอนกประสงค์ 1 หลัง 

6.3 ห้องประกอบ/ห้องปฏิบัติการพิเศษดังนี้ 
ที ่ ห้องพิเศษ อาคาร จำนวนห้อง 
1 ห้องผู้อำนวยการโรงเรียน อาคาร 50 ปี 1 
2 ห้องรองผู้อำนวยการกลุ่มแผนงานและงบประมาณ อาคาร 50 ปี 1 
3 ห้องรองผู้อำนวยการกลุ่มงานบริหารงานบุคคล อาคาร 50 ปี 1 
4 ห้องรองผู้อำนวยการกลุ่มงานบริหารงานทั่วไป อาคาร 50 ปี 1 
5 ห้องรองผู้อำนวยการกลุ่มงานวิชาการ อาคาร 1 1 

6 ห้องการเงินและพัสดุ อาคาร 50 ปี 1 
7 ห้องธุรการ อาคาร 50 ปี 1 
8 ห้องบริหารงานทั่วไป อาคาร 50 ปี 1 
9 ห้องวัดผล ประเมินผล อาคาร 50 ปี 1 
10 ห้องประชาสัมพันธ์ อาคาร 50 ปี 1 
11 ห้องศูนย์สื่อปฐมวัย อาคาร 1 1 
12 ห้องโสตทัศนศึกษา อาคาร 2 1 
13 ห้องปฏิบัติการคณิตศาสตร์ อาคาร 2 1 
14 ห้องปฏิบัติการครูชั้น ป.4 อาคาร 2 1 
15 ห้องเรียนสีเขียว กฟผ. อาคาร 2 1 
16 ห้องประชุมบัวเหนือน้ำ อาคาร 3 1 
17 ห้องพักครูชาวต่างชาติ อาคาร 3 3 
18 ห้องปฏิบัติการโครงการ English Program อาคาร 4 2 
19 ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์/E-classroom/ICT อาคาร 2,4,5,7 4 
20 หอ้งอัจฉริยภาพคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 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 
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5.   ข้อมูลด้านอาคารสถานที่ ปีการศึกษา 2564(ต่อ) 
 

ที ่ ห้องพิเศษ อาคาร จำนวนห้อง 

24 ห้องนักเรียนเรียนร่วม อาคาร 5 1 
25 ห้องปฏิบัติการ Open Approach / Lesson Study อาคาร 5 1 
26 ห้อง BBL อาคาร 6 1 
27 ห้องพักครูสายชั้น ป.1-2 อาคาร 6 2 
28 ห้องเรียนบัลเลย์ Bullet Room อาคารชั่วคราว 1 
29 ห้องเรียนเปียโน Piano Room อาคารชั่วคราว 2 
30 ห้องเรียนร้องเพลง Singer Room อาคารชั่วคราว 1 
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 ห้องพักครูสายชั้น ป. 3 อาคาร 7 1 
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6.   ข้อมูลด้านงบประมาณ และทรัพยากร ปีการศึกษา 2565 
ปีงบประมาณ  2565 – 2566  (พ.ค. 65– เม.ย. 66) 
6.1  รายรับ   จำนวน 59,448,682.52  บาท  ที่นำมาจัดสรรดังนี้ 

  1)  ได้รับจัดสรรจากภาครัฐเป็นเงิน  7,831,980  บาท   แยกเป็น 
    -  หมวดเงินอุดหนุนเป็นเงิน  6,252,200  บาท  (คิดเป็นร้อยละ 10.52) 
    -  หมวดเงินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน   เป็นเงิน  1,579,780  บาท(คิดเป็นร้อยละ 2.66) 
    -  เงินเหลือจ่ายปีเก่า (ปีการศึกษา 2564) เป็นเงิน 16,906,552.52 บาท  

     (คิดเป็นร้อยละ 28.44) 
  2) เงินรายได้สถานศึกษา ได้รับเงินจากผู้ปกครอง จำแนกได้ดังนี้  
    - โครงการห้องเรียนพิเศษ English program  เป็นเงิน  18,561,400  บาท 
(คิดเป็นร้อยละ  31.22) 
    - โครงการห้องเรียนพิเศษอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์  
                         เป็นเงิน 5,438,900 บาท  (คิดเป็นร้อยละ 9.15) 
    - เงินรายได้สถานศึกษาที่เก็บค่าใช้จ่ายจากผู้ปกครอง 9,805,850 บาท(คิดเป็นร้อยละ 16.49) 
    - โครงการห้องเรียนภาษาจีนเป็นเงิน  904,000  บาท(คิดเป็นร้อยละ 1.52) 

6.2  ทรัพยากรที่จำเป็น 
  1)  คอมพิวเตอร์  มีทั้งหมด...147...เครื่อง มีการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตจำนวน...147....เครื่อง 
   -  ใช้เพื่อการบริหารจัดการ..........29...........เครื่อง 
   -  ใช้เพ่ือการเรียนการสอน...........147...........เครื่อง 
  2)  ห้องสมุด..........2............หอ้ง 
   - ห้องสมุดเพ่ือการเรียนการสอน.....1.....ห้อง สภาพการใช้งาน....พอใช้..... 
   - ห้องสมุดโครงการ English Program……1…..ห้อง สภาพการใช้งาน....ดี..... 
  3)  ห้องวิทยาศาสตร์.........2..........ห้อง 
   สภาพการใช้งาน...พอใช้.... (ดี  พอใช้  ปรับปรุง) 
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7. แผนภูมิโครงสร้างการบริหารงานโรงเรียน 
 โรงเรียนอนุบาลขอนแก่นแบ่งโครงสร้างการบริหารงานเป็น 4 ด้าน ได้แก่ ด้านวิชาการ ด้านงบประมาณ ด้าน
การบริหารงานบุคคลและด้านบริหารทั่วไป ซึ่งในปีการศึกษา 2564โรงเรียนยึดหลักการบริหารจัดการและแผนภูมิการ
บริหาร ดังนี้ 

  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. การพัฒนาหรือการ
ดำเนินการเกี่ยวกับการให้
ความเห็นการพัฒนาสาระ
หลักสตูรท้องถิ่น 
2. การวางแผนด้านการ
วิชาการ 
3. การจัดการเรยีนการสอน
ในสถานศึกษา 
4. การพัฒนาหลักสูตรของ
สถานศึกษา 
5. การพัฒนากระบวนการ
เรียนรู ้
6. การวัดผล ประเมินผลและ
ดำเนินการเทียบโอนผลการ
เรียน 
7. การวิจัยเพื่อพัฒนา
คุณภาพการศึกษาใน
สถานศึกษา 

1. การจัดทำแผนงบประมาณและ
คำขอตั้งงบประมาณเพื่อเสนอต่อ
เลขาธิการ สำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐาน 
2. การจัดทำแผนการใช้จ่ายเงิน
ตามที่ได้รับจดัสรรงบประมาณจาก
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐานโดยตรง 
3. การอนุมัติการจ่ายงบประมาณ
ที่ได้รับจดัสรร 
4. การขอโอนและการขอ
เปลี่ยนแปลงงบประมาณ 
5. การรายงานการเบิกจ่าย
งบประมาณ 
6. การตรวจสอบ ติดตามและ
รายงานการใช้งบประมาณ 

1. การวางแผนอัตรากำลัง 
2. การจัดสรรอัตรากำลัง
ข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา 
3. การสรรหาและบรรจุ
แต่งตั้ง 
4. การเปลีย่นตำแหน่งให้
สูงขึ้น การย้ายข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา 
5. การดำเนินการเกี่ยวกับการ
เลื่อนขั้นเงินเดือน 
6. การลาทุกประเภท 
7. การประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน 
8. การดำเนินการทางวินัยและ
การลงโทษ 
9. การสั่งพักราชการและการ
สั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน 

1. การพัฒนาระบบเครือข่าย
ข้อมูลสารสนเทศ 
2. การประสานงานและ
พัฒนาเครือข่ายสถานศึกษา 
3. การวางแผนการ
บริหารงานการศึกษา 
4. งานวิจัยเพื่อการพัฒนา
นโยบายและแผน 
5. การจัดการบริหารและ
พัฒนาองค์กร 
6. การพัฒนามาตรฐานการ
ปฏิบัติงาน 
7. งานเทคโนโลยีเพื่อ
การศึกษา 
8. การดำเนินงานธรุการ 
9. การดูแลอาคารสถานท่ี
และสิ่งแวดล้อม 

ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 
 

คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 

รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 
 

กลุ่มบริหารงานวิชาการ 
 

 

กลุ่มบริหารแผนงานและงบประมาณ 
 

นายพิชัย  สังฆพันธ์ 
 

กลุ่มบริหารงานบุคคล 
 

 

กลุ่มบริหารงานทั่วไป 
 

 

คณะครู/บุคลากรทางการศึกษา คณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ สภานักเรียน 
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กลุ่มบริหารวิชาการ กลุ่มบริหารแผนงานและ
งบประมาณ 

กลุ่มบริหารงานบุคคล กลุ่มบริหารทั่วไป 

8. การพัฒนาและส่งเสริมให้มี
แหล่งเรียนรู ้
9. การนิเทศการศึกษา 
10. การแนะแนว 
11. การพัฒนาระบบประกัน
คุณภาพภายในและมาตรฐาน
การศึกษา 
12. การส่งเสรมิชุมชนให้มี
ความเข้มแข็งทางวิชาการ 
13. การประสานความร่วมมือ
ในการพัฒนาวิชาการกับ
สถานศึกษาและองค์กรอื่น 
14. การส่งเสรมิและ
สนับสนุนงานวิชาการแก่
บุคคล ครอบครัว องค์กร 
หน่วยงาน สถานศึกษา และ
สถานประกอบการอื่นท่ีจัด
การศึกษา 
15. การจัดทำระเบียบและ
แนวปฏิบัติเกี่ยวกับงานด้าน
วิชาการของสถานศึกษา 
16. การคัดเลือกหนังสือ 
แบบเรียนเพื่อใช้ใน
สถานศึกษา 
17. การพัฒนาสื่อ และใช้สื่อ
เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา 

7. การตรวจสอบ ติดตามและ
รายงานการใช้ผลผลิตจาก
งบประมาณ 
8. การระดมทรัพยากรและการ
ลงทุนเพื่อการศึกษา 
9. การปฏิบัติงานอ่ืนใดตามที่ได้รบั
มอบหมายเกีย่วกับกองทุนเพื่อ
การศึกษา 
10. การบริหารจดัการทรัพยากร
เพื่อการศึกษา 
11. การวางแผนพัสด ุ
12. การกำหนดรูปแบบรายการ
หรือคุณลักษณะเฉพาะของ
ครุภณัฑ์หรือสิ่งก่อสร้างที่ใช้
งบประมาณเพื่อเสนอต่อ
เลขาธิการคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
13. การพัฒนาระบบข้อมูล
สารสนเทศเพื่อการจัดทำและ
จัดหาพัสด ุ
14. การจัดหาพัสด ุ
15. การควบคุมดูแลบำรุงรักษา
และจำหนา่ยพัสด ุ
16. การจัดหาผลประโยชน์จาก
ทรัพย์สิน 
17. การเบิกเงินจากคลัง 
18. การรับเงิน การเก็บรักษาเงิน 
และการจ่ายเงิน 
19. การนำเงินส่งคลัง 
20. การจัดทำบัญชีการเงิน 
21. การจัดทำรายงานทางการเงิน 
22. การจัดทำหรือจดัหาแบบพิมพ์
บัญชี ทะเบียนและรายงาน 

10. การรายงานการ
ดำเนินการทางวินัยและการ
ลงโทษ 
11. การอุทธรณ์และการร้อง
ทุกข ์
12. การออกจากราชการ 
13. การจัดระบบและการ
จัดทำทะเบียนประวัต ิ
14. การจัดทำบัญชีรายชื่อและ
การให้ความเห็นเกี่ยวกับการ
เสนอขอพระราชทาน
เครื่องราชอิสรยิาภรณ ์
15. การส่งเสรมิการประเมิน
วิทยฐานะข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา 
16. การส่งเสรมิและยกย่อง
เชิดชูเกียรต ิ
17. การส่งเสรมิมาตรฐาน
วิชาชีพและจรรยาบรรณ
วิชาชีพ 
18. การส่งเสรมิวินัย คณุธรรม 
จริยธรรมสำหรับข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา 
19. การริเริ่มส่งเสริมการขอรับ
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู
และบุคลากรทางการศึกษา 
20. การพัฒนาข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา 

10. การจัดทำสำมะโนผู้เรยีน 
11. การรับนักเรียน 
12. การเสนอความคดิเห็น
เกี่ยวกับการจดัตั้ง ยุบ รวม
หรือเลิกสถานศึกษา 
13. การประสานงานจดั
การศึกษาในระบบ นอก
ระบบและตามอัธยาศัย 
14. การระดมทรัพยากรเพื่อ
การศึกษา 
15. การทัศนศึกษา 
16. งานกิจการนักเรียน 
17. การปะชาสัมพันธ์งาน
การศึกษา 
18. การส่งเสรมิ สนับสนุน 
และประสานงานการจัด
การศึกษาของบุคคล องค์กร
หน่วยงานและสถาบันสังคม
อื่นที่จัดการศึกษา 
19. งานประสานราชการส่วน
ภูมิภาคและส่วนท้องถิ่น 
20. การรายงานผลการ
ปฏิบัติงาน 
21. การจัดระบบการควบคมุ
ภายในหน่วยงาน 
22. แนวทางการจัดกิจกรรม
เพื่อปรับเปลีย่นพฤติกรรมใน
การลงโทษนักเรียน 
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8.  แหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 8.1 แหล่งเรียนรู้ภายในที่ใช้ในการเรียนรู้ของสถานศึกษา 
 

ที ่ ชื่อแหล่งเรียนรู้ ที่อยู่ หมายเหตุ 
1 ห้องสมุด/ห้องสมุดโครงการ English Program โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น  
2 ห้องเรียนคอมพิวเตอร์ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น  
3 ห้องเรียนอินเทอร์เน็ต ICT โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น  
4 ห้องโสตทัศนศึกษา(สถานีข่าว) โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น  
5 ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น  
6 ห้องศิลปะ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น  
7 ห้องศูนย์ปฏิบัติการทางลูกเสือ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น  
8 ห้องศูนย์สื่อคณิตศาสตร์ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น  
9 ห้องศูนย์สื่อระดับปฐมวัย โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น  
10 ห้องเรียนสีเขียวกฟผ. โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น  
11 สวนหย่อมนักวิทยาศาสตร์ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น  
12 ห้องสภานักเรียน โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น  
13 สวนสมุนไพร โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น  
14 ป้ายนิเทศภายในโรงเรียน โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น  
15 ห้องดนตรีไทย โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น  
16 ห้องดนตรีสากล โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น  
17 ห้องนาฎศิลป์ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น  
18 ห้องขับร้องเพลงสากล โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น  
19 ห้องศูนย์เผยแพร่  5 ส.ปตท. โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น  
20 น้ำตกวังบัวบาน โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น  
21 ร้านค้าสวัสดิการ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น  
22 ห้องพยาบาล โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น  
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8.2  แหล่งเรียนรู้ภายนอกที่ใช้ในการเรียนรู้ของสถานศึกษา 
 

ที ่ ชื่อแหล่งเรียนรู้ ที่อยูข่องแหล่งเรียนรู้ หมายเหตุ 
1 ห้องสมุดสวนรัชดานุสรณ์ สวนรัชดานุสรณ์ อำเภอเมือง  

จังหวัดขอนแก่น 
 

2 วัดโพธิ์โนนทัน อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น  
3 พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติขอนแก่น อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น  
4 ศูนย์พิพิธภัณฑ์และแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิต มหาวิทยาลัยขอนแก่น อำเภอเมือง  

จังหวัดขอนแก่น 
 

5 พิพิธภัณฑสถานแห่งชาต อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น  
6 สวนสัตว์เขาสวนกวาง อำเภอเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแก่น  
7 วัดหนองแวงพระอารามหลวง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น  
8 ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 7 อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น  
9 สหกรณ์โคนม ขอนแก่น อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น  
10 โรงไฟฟ้าน้ำพอง  เขื่อนอุบลรัตน์ อำเภออุบลรัตน์ 

จังหวัดขอนแก่น 
 

11 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น  
12 หอศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น อำเภอเมือง  

จังหวัดขอนแก่น 
 

13 วัดธาตุพระอารามหลวง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น  
14 ค่ายลูกเสือแก่นนคร ตำบลโคกสี อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น  
15 หมู่บ้านไทยดำ อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย  
16 พิพิธภัณฑ์ไดโนเสาร์ภูเวียง อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น  
17 ฟาร์มโคนม (โครงการ One Day Trip 

ห้องเรียน Gifted ป.3) 
อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น  

18 ศูนย์ศึกษาวิจัยและพิพิธภัณฑ์ไดโนเสาร์ภู
เวียง (โครงการ One Day Trip ห้องเรียน 
Gifted ป.4) 

อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น  

19 ศูนย์วิทยาศาสตร์เพ่ือการศึกษา
ขอนแก่น (โครงการ One Day Trip 
ห้องเรียน Gifted ป.5) 

อำเภอบ้านไผ่  จังหวัดขอนแก่น  
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แผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 2565โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น สพป.ขอนแก่น เขต 1  

8.2  แหล่งเรียนรู้ภายนอกที่ใช้ในการเรียนรู้ของสถานศึกษา  (ต่อ) 
   

ที ่ ชื่อแหล่งเรียนรู้ ที่อยู่ของแหล่งเรียนรู้ หมายเหตุ 
20 ภาควิชากายวิภาคศาสตร์  

คณะแพทย์ศาสตร์ (โครงการ One Day 
Trip ห้องเรียน Gifted ป.6) 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น อำเภอเมือง  
จังหวัดขอนแก่น 

 

21 ค่ายวิชาการ  GIFTED โรงแรมเชียงคานริเวอร์เมาท์เท็น 
อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย 

 

22 โรแมนติค รีสอร์ทแอนด์สปา 
(EnglishCampชั้นป. 4-6 โครงการ 
English Program) 

อำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมา  

23 โรงแรมสยามแกรนด์ 
(EnglishCampชั้นป. 1-3โครงการ 
English Program) 

อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี  
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9.   ผลการประเมินคุณภาพการศึกษา 
 

 9.1   ผลการประเมินภายนอกจากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา(สมศ.) 
      สถานศึกษาได้รับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบ 4 จาก สมศ. ภายใต้สถานการณ์ COVID-19 การศึกษาปฐมวัย และ
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  โดยคณะผู้ประเมิน จำนวน 3 คน ได้ทำการประเมิน SAR ตามเกณฑ์การประเมินคุณภาพภายนอก
ของสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) มีผลการประเมินดังนี้  
 

9.1.1  ระดับการศึกษาปฐมวัย 
   ในภาพรวมสถานศึกษาจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน : ระดับการศึกษาปฐมวัย  

( )   สมควรรับรองมาตรฐานการศึกษา    (   )   ไม่สมควรรับรองมาตรฐานการศึกษา 
 สรุปผลการประเมินคุณภาพภายนอกระดับการศึกษาปฐมวัย 

ด้าน ระดับคุณภาพ 
1. คุณภาพของเด็ก ดี  
2. กระบวนการบริหารและการจัดการ ดี  
3. การจัดประสบการณ์ที่เนน้เด็กเป็นสำคัญ ดี  

 

  ผลการประเมิน SAR รายมาตรฐาน  
 มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของเด็กจุดเน้น คือ เด็กมีพัฒนาการทั้ง 4 ด้านสมวัย 
 มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ จุดเน้น คือ พัฒนาความเป็นเลิศทางวิชาการ 
 มาตรฐานที่3 การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นสำคัญจุดเน้น คือจัดประสบการณ์เด็กอย่างครอบคลุมพัฒนาการเด็กทั้ง 4 ด้าน 
  ผลการพิจารณาตัวชี้วัดของมาตรฐานทั้ง 3 มาตรฐาน พบวา่ ตัวชี้วัดทั้ง 5 ข้อ ของทุกมาตรฐานพบข้อมูลใน SAR 
ทั้ง 5 ข้อ สรุปผลการประเมินอยู่ในระดับ ดี (5 ข้อ) 
 

9.1.2 ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
ในภาพรวมสถานศึกษาจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน : ระดับประถมศึกษา 
( )   สมควรรับรองมาตรฐานการศึกษา    (   )   ไม่สมควรรับรองมาตรฐานการศึกษา 

 สรุปผลการประเมินคุณภาพภายนอกระดับประถมศึกษา ประเภทโรงเรียน 
ด้าน ระดับคุณภาพ 

1. คุณภาพของผู้เรียน ดี  
2. กระบวนการบริหารและการจัดการ ดี  
3. กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ดี  

  

     ผลการประเมิน SAR รายมาตรฐาน  
 มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียนจุดเน้น คือ รักการเรียนรู้ มีความเลิศทางวิชาการ  
 มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการจุดเน้น คือ บริหารงานด้วยระบบ PDCA เพื่อความเป็นเลิศทางวิชาการ  
 มาตรฐานที่ 3 กระบวนการการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญจุดเน้น คือพัฒนาการจัดการเรียนการ
สอนเพ่ือความเป็นเลิศทางวิชาการ 
 ผลการพิจารณาตัวชี้วัดของมาตรฐานทั้ง 3 มาตรฐาน พบว่า ตัวชี้วัดทั้ง 5 ข้อ ของทุกมาตรฐาน พบข้อมูลใน SAR ทั้ง 
5 ข้อ สรุปผลการประเมินอยู่ในระดับ ดี (5 ข้อ) 
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แผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 2565โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น สพป.ขอนแก่น เขต 1  

10.  สรุปผลการจัดการศึกษาในปีการศึกษา  2564 
 10.1   ผลงานที่ภาคภูมิใจของสถานศึกษา(ด้านนักเรียน ผู้บริหาร  ครู  สถานศึกษา และ Best  Practices) 
  10.1.1 ด้านนักเรียน 
  1)  ผลการสอบ O-Net ชัน้ประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2564 สูงกว่าค่าเฉลี่ยระดับประเทศ 
 กราฟเปรียบเทียบคะแนน O-Net ปีการศึกษา 2562 – 2564 
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แผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 2565โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น สพป.ขอนแก่น เขต 1  

2)  กราฟเปรียบเทียบคะแนนสอบ NT   ชัน้ประถมศึกษาปีท่ี 3  ปีการศึกษา 2562 – 2564 
   

 
 

ด้าน 

เปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ย
ระดับโรงเรียน 

 
คะแนน

พัฒนาการ 

เปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ย
ระดับโรงเรียน 

 
คะแนน

พัฒนาการ ปีการศึกษา 
2562 

ปีการศึกษา 
2563 

ปีการศึกษา 
2563 

ปีการศึกษา 
2564 

ด้านคณิตศาสตร์ 55.84 47.73 -8.11 47.73 51.14 +3.41 
ด้านภาษาไทย 53.39 55.06 +1.67 55.06 59.71 +4.65 
รวม 2 ด้าน 54.62 51.40 -3.22 51.40 55.42 +4.02 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



17 
 

แผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 2565โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น สพป.ขอนแก่น เขต 1  

2) ด้านนักเรียนที่มีผลงานที่ภาคภูมิใจ  ปีการศึกษา 2564(ต่อ) 
 

ชื่อรางวัล/กิจกรรม หน่วยงานที่ให้ ชื่อ  -  สกุล ชั้น 

เกียรติบัตรเป็นเยาวชนผู้
ส่งเสริมกีฬาและกิจกรรม
นันทนาการภายใต้โครงการ
เยาวชนผู้ส่งเสริมกีฬาและ
นันทนาการประจำปี 2564 

สมาคมส่งเสริมศักยภาพ
เยาวชนสู่ความเป็นสากล 

แห่งประเทศไทย 
เด็กชายธนาธิป พงษ์สุพรรณ 

อนุบาล 
3/4 

ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ
อันดับ 1 ในการแข่งขัน TO 
BE NUMBER ONE Teen 
Dancercise Thailand 
Championship 2022 รุ่น
จูเนียร์อายุ 6-8 ปี 

ชิงชนะเลิศระดับภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ 

โครงการรณรงค์ป้องกัน 
และแก้ไขปัญหายาเสพติด 

ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตน์
ราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี 

เด็กชายธนาธิป พงษ์สุพรรณ 
อนุบาล 

3/4 

เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์ 
ระดับ 3 เหรียญทองแดง
ประเภททักษะและกีฬา
ยิมนาสติกอายุ 6 ปี  
ของการทดสอบและ
ประเมินผลทักษะและเทคนิค
กีฬายิมนาสติกลีลาครั้งที่ 9 
ประจำปี 2564 (ออนไลน์ ) 

สมาคมกีฬายิมนาสติก 
แห่งประเทศไทย 

เด็กชายธนาธิป พงษ์สุพรรณ 
อนุบาล 

3/4 

ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ
อันดับ 1 ในการแข่งขัน  
TO BE NUMBER ONE 
Teen Dancercise 
Thailand Championship 
2022 รุ่นจูเนียร์อายุ 6-8 ปี 
ชิงชนะเลิศระดับภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ 

 

โครงการรณรงค์ป้องกัน 
และแก้ไขปัญหายาเสพติด 

ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตน์
ราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี 

เด็กหญิงธรรญชนก อุดทา 
อนุบาล 

3/7 
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ด้านนักเรียนที่มีผลงานที่ภาคภูมิใจ  ปีการศึกษา 2564(ต่อ) 
 

ชื่อรางวัล/กิจกรรม หน่วยงานที่ให้ ชื่อ  -  สกุล ชั้น 

เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์ 
ระดับ 3 เหรียญทองแดง
ประเภททักษะและกีฬา
ยิมนาสติกอายุ 6 ปี  
ของการทดสอบและ
ประเมินผลทักษะและเทคนิค
กีฬายิมนาสติก 
ลีลาหญิง  
ครั้งที่ 9 ประจำปี 2564 
(ออนไลน์ ) 

สมาคมกีฬายิมนาสติกแห่ง
ประเทศไทย 

เด็กหญิงธรรญชนก อุดทา 
อนุบาล 

3/7 

เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์ 
เหรียญทองประเภททักษะ
และกีฬายิมนาสติกลีลาหญิง
รุ่นอายุ 6-8 ปี ของการ
ทดสอบและประเมินผล
ทักษะและเทคนิคกีฬา
ยิมนาสติกลีลาหญิง  
ครั้งที่ 9 ประจำปี 2564 
(ออนไลน์ ) 

สมาคมกีฬายิมนาสติกแห่ง
ประเทศไทย 

เด็กหญิงธรรญชนก อุดทา 
อนุบาล 

3/7 

เกียรติบัตรได้เข้าร่วมแข่งขัน
และประเมินผลทักษะและ
เทคนิคกีฬายิมนาสติกลีลา
หญิง  
ครั้งที่ 9 ประจำปี 2564  

สมาคมกีฬายิมนาสติกแห่ง
ประเทศไทย 

เด็กหญิงอัญณ์ ญาดาเจริญสุข 
อนุบาล 

3/8 

รองชนะเลิศอันดับ 1 
ประเภทยิมนาสติกเด็กเล็ก 
12 คน คะแนน 11.50 

สมาคมกีฬายิมนาสติก 
แห่งประเทศไทย 

เด็กหญิงปาณิสรา ถวิลการ ป.1/9 

ได้เข้าร่วมกิจกรรม TO BE 
NUMBER ONE TEEN 
DANCERCISE THAILAND 
CHAMPIONSHIP 2022 

KP DANCE ACADEMY เด็กหญิงภณิญา ประเสร็ฐ ป.1/9 
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ด้านนักเรียนที่มีผลงานที่ภาคภูมิใจ  ปีการศึกษา 2564 (ต่อ) 
 

ชื่อรางวัล/กิจกรรม หน่วยงานที่ให้ ชื่อ  -  สกุล ชั้น 
รางวัลชนะเลิศการแข่งขัน TO BE 
NUMBER ONE  TEEN 
DANCEERCISE  THAILAND 
CHAMPIONSHIP 2021   
รุ่น JUNIOR ระดับภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ 

โครงการรณรงค์ป้องกัน 
และแก้ไขปัญหายาเสพติด 

ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตน์
ราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี 

เด็กหญิงปภาดา พงษ์สุพรรณ์ ป.2/6 

รางวัลชมเชย การประเมินพัฒนาสู่
ความเป็นเลิศวิทยาศาสตร์และ
คณิตศาสตร์ ประจำปี พ.ศ. 2564 
วิชาวิทยาศาสตร์ 

ศูนย์ภูมิภาคว่าด้วยสะเต็มศึกษา
ขององค์การรัฐมนตรีศึกษาแห่ง
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (ศูนย์ 

SEAMEO STEM-ED) 

เด็กชายกรินทร์ จันทร์พล ป.2/9 

รางวัลชมเชย การประเมินพัฒนาสู่
ความเป็นเลิศวิทยาศาสตร์และ
คณิตศาสตร์ ประจำปี พ.ศ. 2564 
วิชาวิทยาศาสตร์ 

ศูนย์ภูมิภาคว่าด้วยสะเต็มศึกษา
ขององค์การรัฐมนตรีศึกษา 
แห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 
(ศูนย์ SEAMEO STEM-ED) 

เด็กชายบุญญเกียรติ บาคาล ป.2/9 

รางวัลชมเชย การประเมินพัฒนาสู่
ความเป็นเลิศวิทยาศาสตร์และ
คณิตศาสตร์ ประจำปี พ.ศ. 2564 
วิชาคณิตศาสตร์ 

ศูนย์ภูมิภาคว่าด้วยสะเต็มศึกษา
ขององค์การรัฐมนตรีศึกษา 
แห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 
(ศูนย์ SEAMEO STEM-ED) 

เด็กหญิงนภัสชญา วงสาร ป.2/9 

รางวัลชมเชย การประเมินพัฒนาสู่
ความเป็นเลิศวิทยาศาสตร์และ
คณิตศาสตร์ ประจำปี พ.ศ. 2564 
วิชาคณิตศาสตร์ 

ศูนย์ภูมิภาคว่าด้วยสะเต็มศึกษา
ขององค์การรัฐมนตรีศึกษา 
แห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 
(ศูนย์ SEAMEO STEM-ED) 

เด็กชายบุญญเกียรติ บาคาล ป.2/9 

สอบแข่งขันทดสอบความรู้วิชา
ภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษา 
ลำดับที่ 12 ระดับจังหวัดขอนแก่น 

ของบริษัทเสริมปัญญาจำกัด - เด็กหญิงธนภัทร ชูพินิจ ป.3/8 
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ด้านนักเรียนที่มีผลงานที่ภาคภูมิใจ  ปีการศึกษา 2564 (ต่อ) 
 

ชื่อรางวัล/กิจกรรม หน่วยงานที่ให้ ชื่อ  -  สกุล ชั้น 

ได้รับคะแนนวิชาภาษาอังกฤษ
เกียรติบัตรเหรียญทอง 
ระดับชั้นประถมศึกษาตอนต้น 
โครงการประเมินทักษะ
ภาษาอังกฤษระดับประเทศ 
ครั้งที่ 2 ประจำปี 2563 

บริษัท อคาเดมิค คอนเทสต์ 
(ประเทศไทย) จำกัด 

เด็กหญิงกชมล ทวีแสงสุขสกุล ป.3/9 

รางวัลเหรียญทองแดง  
การประเมินพัฒนาสู่ความเป็น
เลิศวิทยาศาสตร์และ
คณิตศาสตร์ ประจำปี  
พ.ศ. 2564 วิชาวิทยาศาสตร์ 

ศูนย์ภูมิภาคว่าด้วยสะเต็มศึกษา
ขององค์การรัฐมนตรีศึกษา 
แห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 
(ศูนย์ SEAMEO STEM-ED) 

เด็กหญิงกชมล ทวีแสงสุขสกุล ป.3/9 

รางวัลคะแนนยอดเยี่ยมอันดับ 
1 ของประเทศ  
ในโครงการทดสอบวัดความรู้ 
(General English 
Proficiency Test  
สอบ Online) ครั้ง 36  
ประจำปีการศึกษา2564 

บริษัทเสริมปัญญา เด็กชายจักรธร  อารีล้น ป.3/10 

Gold Prize/Young Musician 
Competition&Festival 2021 

CMTG Piano Competition เด็กชายรัฐวัสส์จิรเศวตกุล ป.3/10 

ตัวแทนประเทศไทยเข้าแข่งขัน
หุน่ยนต์ Gathering ระดับ
ประถมศึกษา 

สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 
องค์การบริหาร 

ส่วนจังหวัดขอนแก่น สำนักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดขอนแก่น 
สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษาขอนแก่น และ 

ชมรมขอนแก่นโรบอท 
 

- เด็กชายชิติสรรค์  อินชะวงค์ ป.4/1 

เยาวชนดีเด่นสาขา 
ด้านวชิาการ 

ชมรมสายใยไทย 
แทนคุณแผ่นดิน 

- เด็กชายภาสกร ณ นครพนม ป.4/7 
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ด้านนักเรียนที่มีผลงานที่ภาคภูมิใจ  ปีการศึกษา 2564 (ต่อ) 
 

ชื่อรางวัล/กิจกรรม หน่วยงานที่ให้ ชื่อ  -  สกุล ชั้น 

ได้รับรางวัลเหรียญเงิน วิทยาศาสตร์การ
สอบนานาชาติ TEDET อันดับ 1 ระดับ
จังหวัดขอนแก่น 

ศูนย์ภูมภิาคว่าด้วยสะเต็มศึกษาของ
องค์การรัฐมนตรีศึกษาแห่งเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้ (ศูนย์ SEAMEO 
STEM-ED) ร่วมมือกับ บริษัท เอดู 

พาร์ค จํากัด 

- เด็กชายภาสกร ณ นครพนม ป.4/7 

ได้รับรางวัลทองแดง คณติศาสตรก์ารสอบ
ระดับนานาชาติ TEDET  

ศูนย์ภูมภิาคว่าด้วยสะเต็มศึกษาของ
องค์การรัฐมนตรีศึกษาแห่งเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้ (ศูนย์ SEAMEO 
STEM-ED) ร่วมมือกับ บริษัท เอดู 

พาร์ค จํากัด 

- เด็กชายภาสกร ณ นครพนม ป.4/7 

รางวัลเหรียญทอง แข่งขันทักษะ
ภาษาอังกฤษระดับภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ 

บริษัท อคาเดมิค คอนเทสต์ 
ประเทศไทย จำกัด 

เด็กชายกันภัย  จันทร์พล ป.4/9 

รางวัลเหรียญทอง แข่งขันทักษะ
ภาษาอังกฤษระดับภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ 

บริษัท อคาเดมิค คอนเทสต์ 
ประเทศไทย จำกัด 

เด็กหญิงมนปรียา  ไชยชนะ ป.4/9 

รางวัลเหรียญเงิน แข่งขันทักษะ
ภาษาอังกฤษระดับภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ 

บริษัท อคาเดมิค คอนเทสต์ 
ประเทศไทย จำกัด 

เด็กชายวรินทร์ธร จตุรพรประเสรฐิ ป.4/9 

รางวัลชมเชย การประเมินพัฒนาสู่ความ
เป็นเลิศวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 
ประจำปี พ.ศ. 2564 
วิชาคณิตศาสตร ์

ศูนย์ภูมภิาคว่าด้วยสะเต็มศึกษาของ
องค์การรัฐมนตรีศึกษาแห่งเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้ (ศูนย์ SEAMEO 

STEM-ED) 

เด็กชายภัทรพล โรจน์เพียรธรรม ป.4/10 

สอบแข่งขันโครงการ  
The Best of Science  
ครั้งท่ี 16 อยู่ในระดับ 
ยอดเยี่ยมและดีเลิศ 

โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 

1. เด็กชายชโนดม จริยาภากร   
2. เด็กชายณัฐฏ์นนท์ ภมูิไพศาล 
3. เด็กชายเกียรติสมยศ ของ
สันเทียะ 
4. เด็กชายธนเดช พรหมโคตร                
5. เด็กหญิงอชิรญา นิติพัฒนาภิรักษ์ 
6. เด็กหญิงณฐมน  บัวเมืองปัก 
7. เด็กหญิงภัทรภร  โพธิ์สม 
8. เด็กหญิงฐิตาพร  เคา้สิม 
9. เด็กหญิงสุทธดา  ภูธิปโรจนเมธ ี
10. เด็กหญิงดลยวรรณ  บุตดาชัย 
11. เด็กหญิงนวพร  แสงแก้ว 
12. เด็กหญิงณฐอร  แนวหล้า 

ป.5/6 
ป.5/6 
ป.5/6 
ป.5/7 
ป.5/7 
ป.5/7 
ป.5/7 
ป.5/7 
ป.5/7 
ป.5/8 
ป.5/8 
ป.5/8 
ป.5/8 

การสอบแข่งขันโครงการประเมินและ
พัฒนาสู่ความเป็นเลิศทางคณิตศาสตร์และ
วิทยาศาสตร์(TEDET) ประจำปีการศึกษา 
2564 วิชาวิทยาศาสตรร์ะดบัประถมศึกษา 

ศูนย์ภูมภิาคว่าด้วยสะเต็มศึกษาของ
องค์การรัฐมนตรีศึกษาแห่งเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้ (ศูนย์ SEAMEO 
STEM-ED) ร่วมมือกับ บริษัท เอดู 

เด็กหญิงสุทธดา ภูธิปโรจนเมธ ี ป.5/8 
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พาร์ค จํากัด 

กิจกรรม E-SAN MATH TOP TEN 
ครั้งที่ 20 ประจำปีการศึกษา 2564 

โรงเรียนขอนแก่นวิทยา 

1.เด็กหญิงนวพร   แสงแก้ว 
2.เด็กหญิงธมลวรรณ  งอสอน 
3.เด็กหญิงนฐอร   แนวหล้า 
4.เด็กหญิงณฐมน  บัวเมืองปัก 
5.เด็กหญิงสุกฤตา  ติยาเดชาชัย 
6.เด็กหญิงรุจิราพร   นันท์ดี 
7.เด็กหญิงภัทรพร   โพธิ์สม 
8.เด็กชายปัณณทัศน์   เกตดี 
9.เด็กชายสิทธิกวิน   บุตรพุทธา 
10.เด็กชายธนเดช   พรหม
โคตร 

ป.5/7 
ป.5/7 
ป.5/7 
ป.5/7 
ป.5/7 
ป.5/8 
ป.5/8 
ป.5/8 
ป.5/8 
ป.5/8 

รางวัลเหรียญทอง  
การประเมินพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ
วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 
ประจำปี  
พ.ศ. 2564 วิชาวิทยาศาสตร์ 

ศูนย์ภูมิภาคว่าด้วยสะเต็มศึกษา
ขององค์การรัฐมนตรีศึกษาแห่ง
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (ศูนย์ 

SEAMEO STEM-ED) 

เด็กชายปรัชญ์ เอื้ออังคณากุล ป.5/9 

สอบได้คะแนนเกินเกมณ์มาตรฐาน 
และได้รับรางวัลประกาศนียบัตร
เหรียญทองแดงวิชาภาษาอังกฤษ
ระดับประถมศึกษา 
ตอนปลาย 

สำนักงานโครงการสอบวัด
ทักษะวิชาการระดับชาติ (สวช.) 

เด็กชายพิทยุตม์ ชุมยางสิม ป.5/10 
สอบได้คะแนนเกินเกมณ์มาตรฐาน 
และได้รับรางวัลประกาศนียบัตร
เหรียญทองแดงวิชาวิทยาศาสตร์
ระดับประถมศึกษาตอนปลาย 

สำนักงานโครงการสอบวัด
ทักษะวิชาการระดับชาติ (สวช.) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
ด้านนักเรียนที่มีผลงานที่ภาคภูมิใจ  ปีการศึกษา 2564 (ต่อ) 
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ชื่อรางวัล/กิจกรรม หน่วยงานที่ให้ ชื่อ  -  สกุล ชั้น 

คะแนนสอบO–NET  
เต็ม100 คะแนน 
วิชาคณิตศาสตร์ 

สถาบันทดสอบทางการศึกษา
แห่งชาติ (องค์การมหาชน) 

เด็กหญิงสโรชา  ดงลุน ป.6/1 

คะแนนสอบO–NET  
เต็ม100 คะแนน 
วิชาคณิตศาสตร์ 

สถาบันทดสอบทางการศึกษา
แห่งชาติ (องค์การมหาชน) 

เด็กชายธนกร  ศรีชมพู 6/7 

คะแนนสอบO–NET  
เต็ม100 คะแนน 
วิชาคณิตศาสตร์ 

สถาบันทดสอบทางการศึกษา
แห่งชาติ (องค์การมหาชน) 

เด็กชายภากร  วิบูลย์วัฒนากุล 6/7 

คะแนนสอบO–NET  
เต็ม100 คะแนน 
วิชาคณิตศาสตร์ 

สถาบันทดสอบทางการศึกษา
แห่งชาติ (องค์การมหาชน) 

เด็กชายภูมิรพี  เลิกชัยภูมิ 6/8 

คะแนนสอบO–NET  
เต็ม100 คะแนน 
วิชาคณิตศาสตร์ 

สถาบันทดสอบทางการศึกษา
แห่งชาติ (องค์การมหาชน) 

เด็กชายพีรวัชร  สีละบุตร 6/8 

คะแนนสอบO–NET  
เต็ม100 คะแนน 
วิชาภาษาอังกฤษ 

สถาบันทดสอบทางการศึกษา
แห่งชาติ (องค์การมหาชน) 

เด็กชายพาทิศ  บุตรมา 6/8 

คะแนนสอบO–NET  
เต็ม100 คะแนน 
วิชาภาษาอังกฤษ 

สถาบันทดสอบทางการศึกษา
แห่งชาติ (องค์การมหาชน) 

เด็กหญิงพัชรพร  พรมแพง 6/8 
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ชื่อรางวัล/กิจกรรม หน่วยงานที่ให้ ชื่อ  -  สกุล ชั้น 

คะแนนสอบO–NET  
เต็ม100 คะแนน 
วิชาภาษาอังกฤษ 

สถาบันทดสอบทางการศึกษา
แห่งชาติ (องค์การมหาชน) 

เด็กชายอชิตพนธ์  แทบมะลัย 6/8 

คะแนนสอบO–NET  
เต็ม100 คะแนน 
วิชาภาษาอังกฤษ 

สถาบันทดสอบทางการศึกษา
แห่งชาติ (องค์การมหาชน) 

เด็กหญิงชุติกาญจน์  แท่นมณเฑียร 6/8 

คะแนนสอบO–NET  
เต็ม100 คะแนน 
วิชาภาษาอังกฤษ 

สถาบันทดสอบทางการศึกษา
แห่งชาติ (องค์การมหาชน) 

เด็กชายภนนเรศ  คำพิทุย 6/8 

คะแนนสอบO–NET  
เต็ม100 คะแนน 
วิชาภาษาอังกฤษ 

สถาบันทดสอบทางการศึกษา
แห่งชาติ (องค์การมหาชน) 

เด็กชายภูมิรพี  เลิกชัยภูมิ 6/8 

คะแนนสอบO–NET  
เต็ม100 คะแนน 
วิชาคณิตศาสตร์ 

สถาบันทดสอบทางการศึกษา
แห่งชาติ (องค์การมหาชน) เด็กชายภูวริชชัย  ชนะอุดมกุล 6/8 

คะแนนสอบO–NET  
เต็ม100 คะแนน 
วิชาภาษาอังกฤษ 

สถาบันทดสอบทางการศึกษา
แห่งชาติ (องค์การมหาชน) เด็กหญิงภาสุข  ชัยมงคล 6/3 

คะแนนสอบO–NET  
เต็ม100 คะแนน 
วิชาภาษาอังกฤษ 

สถาบันทดสอบทางการศึกษา
แห่งชาติ (องค์การมหาชน) เด็กหญิงกฤตพร  สิทธิขวา 6/7 

คะแนนสอบO–NET  
เต็ม100 คะแนน 
วิชาภาษาอังกฤษ 

สถาบันทดสอบทางการศึกษา
แห่งชาติ (องค์การมหาชน) เด็กชายภากร  วิบูลย์วัฒนากุล 6/7 

คะแนนสอบO–NET  
เต็ม100 คะแนน 
วิชาภาษาอังกฤษ 

สถาบันทดสอบทางการศึกษา
แห่งชาติ (องค์การมหาชน) เด็กชายพีรวัชร  สีละบุตร 6/8 

คะแนนสอบO–NET  
เต็ม100 คะแนน 
วิชาภาษาอังกฤษ 

สถาบันทดสอบทางการศึกษา
แห่งชาติ (องค์การมหาชน) เด็กหญิงปาณิศา  เชษฐ์โชติศักดิ ์ 6/8 

คะแนนสอบO–NETเตม็100
คะแนนวิชาภาษาอังกฤษ 

สถาบันทดสอบทางการศึกษา
แห่งชาติ (องค์การมหาชน) เด็กหญิงนันทิพร  อุตตะพุทธ 6/9 
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ด้านนักเรียนที่มีผลงานที่ภาคภูมิใจ  ปีการศึกษา 2564 (ต่อ) 
 

ชื่อรางวัล/กิจกรรม หน่วยงานที่ให้ ชื่อ  -  สกุล ชั้น 

คะแนนสอบO–NET  
เต็ม100 คะแนน 
วิชาภาษาอังกฤษ 

สถาบันทดสอบทางการศึกษา
แห่งชาติ (องค์การมหาชน) เด็กหญิงวรณัน  ตรงเมธีรัตน์ 6/9 

คะแนนสอบO–NET  
เต็ม100 คะแนน 
วิชาภาษาอังกฤษ 

สถาบันทดสอบทางการศึกษา
แห่งชาติ (องค์การมหาชน) เด็กหญิงสมิตา  ตั้งวาริธร 6/9 

คะแนนสอบO–NET  
เต็ม100 คะแนน 
วิชาภาษาอังกฤษ 

สถาบันทดสอบทางการศึกษา
แห่งชาติ (องค์การมหาชน) เด็กหญิงธิตยา  วศินปิยมงคล 6/10 

คะแนนสอบO–NET  
เต็ม100 คะแนน 
วิชาภาษาอังกฤษ 

สถาบันทดสอบทางการศึกษา
แห่งชาติ (องค์การมหาชน) เด็กหญิงไปรยา  เร่ิมรักษ์ 6/10 

คะแนนสอบO–NET  
เต็ม100 คะแนน 
วิชาคณิตศาสตร์ 

สถาบันทดสอบทางการศึกษา
แห่งชาติ (องค์การมหาชน) เด็กหญิงวิรมณ  ตรงเมธีรัตน์ 6/10 
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10.1.1  ด้านผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่น  ประจำปีการศึกษา2564 
ผู้บริหารสถานศึกษา  

 

ที ่ ชื่อ   -   สกุล 
รางวัล/ผลงานที่ได้รับ 

(รายละเอียด : หน่วยงานที่มอบ) 

  1 นายประจวบ ศิริภักดิ์ 

- ได้รับรางวัลพระพฤหัสบดี ประเภทบุคคล กลุ่มผู้บริหารสถายศึกษาและ
ผู้บริหารการศึกษา ระดับจังหวัด โครงการรางวัลพระพฤหัสบดี ประจำปี พ.ศ. 
2564 จากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและ
บุคลากรทางการศึกษา (สกสค.) กระทรวงศึกษาธิการ 
- ได้รับรางวัลโล่ประกาศเกียรติคุณ ชนะเลิศอันดับ 1 เขตบริการที่ 1 การจัด
กิจกรรมสหกรณืครบวงจรดีเด่น ประจำปี 2564 จาก สหกรณ์ออมทรัพย์ครู
ขอนแก่น จำกัด 
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10.1.2 ด้านผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่น  ประจำปีการศึกษา2564 
ระดับปฐมวัย 

 

ที ่ ชื่อ   -   สกุล 
รางวัล/ผลงานที่ได้รับ 

(รายละเอียด : หน่วยงานที่มอบ) 

1 นางปะศิรัตน์  ธรรมศิริ 

- ได้รับรางวัลโล่ประกาศเกียรติคุณผลงานการปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) 
นวัตกรรม “ลูกรัก หนูทำได้” ระดับดีเยี่ยม จากสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
หน่วยงาน : สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 
- รางวัลโรงเรียนส่งเสริมการใช้นวัตกรรม“ลูกรักหนูทำได้”  
ปีการศึกษา 2564 
หน่วยงาน : สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 

2 นางยวงพร  ศิริทองสุข 

-ครูผู้สอนดีเด่น เนื่องในโอกาสวันครูจังหัดขอแก่นครั้งที่ 65 ประจำปี 2565 
หน่วยงาน : คุรุสภาจังหวัดขอนแก่น 
- รางวัลโรงเรียนส่งเสริมการใช้นวัตกรรม“ลูกรักหนูทำได้”  
ปีการศึกษา 2564 
หน่วยงาน : สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 

3 นางสาวสิริยากร  รู้ปัญญา 
- ครูผู้ฝึกสอนกิจกรรมการปั้นดินน้ำมัน ระดับชั้นปฐมวัย รางวัลระดับ 
เหรียญทอง ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 
หน่วยงาน : สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 

4 นางวิภาภรณ์  นามโคตร 

-ครูผู้ฝึกสอนกิจกรรม ฉีก ตัด ปะกระดาษ ระดับปฐมวัย รางวัลชนะเลิศ 
อันดับ1 ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 
หน่วยงาน : สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 
-ครูผู้ฝึกสอนกิจกรรม ฉีก ตัด ปะกระดาษ ระดับปฐมวัย รางวัลเหรียญทอง
ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
-ครูผู้ฝึกสอนกิจกรรม ฉีก ตัด ปะกระดาษ ระดับปฐมวัย รางวัลเหรียญทอง
ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 
หน่วยงาน : สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 

 

5 นางชลทิชา เทพรังสฤษฎิ์ 
- ครูผู้ฝึกสอนกิจกรรมการปั้นดินน้ำมัน ระดับชั้นปฐมวัย รางวัลเหรียญทอง
ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 
หน่วยงาน : สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 
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ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 

ที ่ ชื่อ   -   สกุล 
รางวัล/ผลงานที่ได้รับ 

(รายละเอียด : หน่วยงานที่มอบ) 

1 นางภัณทิลา  แสนแป้ 
- ครูผู้สอนดีเด่น เนื่องในโอกาสวันครูจังหัดขอแก่นครั้งที่ 65 ประจำปี 2565 
หน่วยงาน : คุรุสภาจังหวัดขอนแก่น 

2 นางสาวปวรา  วงศ์ปัญญา 
-รางวัลเหรียญทอง การประกวดคำขวัญวันครู ประจำปี 2564 
หน่วยงาน : โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 

3 นางปาณจิตตรา  ศิรินิกร 
- รางวัลครูผู้ฝึกซ้อมการแข่งขันวาดภาพโดยใช้โปรแกรม Paint 3D 
หน่วยงาน : โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 

4 

น.ส.กนกกาญจน์ แหวนนิล 

- ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลชนะเลิศการแข่งขัน TO   BE  NUMBER  ONE  
TEEN  DANCEERCISE  THAILAND  CHAMPIONSHIP   2021   
รุ่น JUNIOR  ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
หน่วยงาน : โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในทูลกระหม่อม
หญิงอุบลรัตน์ราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี 

5 นางวไลรัตน์ บุญมา - ครูผู้สอนดีเด่นกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ  งานวันครูประจำปี 2565 

6 นางถนอมขวัญ รัญดร 

- ครูผู้สอนนักเรียนเด็กหญิงธนภัทร  ชูพินิจ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/8 
สอบแข่งขันทดสอบความรู้วิชาภาษาอังกฤษ ระดับประถมศึกษา (ของบริษัท
เสริมปัญญาจำกัด)  ได้ลำดับที่ 12 ของจังหวัด 
หน่วยงาน : บริษัทเสริมปัญญาจำกัด 

7 นางวารีณา  งามยิ่ง 

- เกียรติบัตร : วิทยากรในกิจกรรมส่งเสริมทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
และคณิตศาสตร์สำหรับศูนย์พัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 
สสวท. 
หน่วยงาน : สสวท.สถาบันการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
- เกียรติบัตร : ทยากรและผู้ประสานงาน การอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดสอบ
ออนไลน์ TEDET โดยใช้แอปพลิเคชั่นGUGGA   
หน่วยงาน : โครงการประเมินและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศทางคณิตศาสตร์และ
วิทยาศาสตร์ TEDET 
- เกียรติบัตร : วิทยากรอบรมเชิงปฏิบัติการขยายผลโครงการส่งเสริมทักษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา โรงเรียน
เครือข่ายนวัตกรรมคุณภาพสถานศึกษา 1 ช่วย 3 
หน่วยงาน : สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 
-ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ดีเด่น เนื่องในวันครู
แห่งชาติ 
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หน่วยงาน : โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 

ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน(ต่อ) 
 

ที ่ ชื่อ   -   สกุล 
รางวัล/ผลงานที่ได้รับ 

(รายละเอียด : หน่วยงานที่มอบ) 

8 นางธัญญลักษณ์  บุญยืน - เกียรติบัตร : วิทยากรในกิจกรรมส่งเสริมทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
และคณิตศาสตร์ สำหรับศูนย์พัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และ
คณิตศาสตร์ สสวท. 
หน่วยงาน : สสวท.สถาบันการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
- ครูผู้สอนดีเด่นสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เนื่องในวันครูแห่งชาติ 
หน่วยงาน : โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 

9 นางอารีวรรณ  ตอรบรัมย์ - เกียรติบัตร : วิทยากรในกิจกรรมส่งเสริมทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
และคณิตศาสตร์ สำหรับศูนย์พัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และ
คณิตศาสตร์ สสวท. 
หน่วยงาน : สสวท.สถาบันการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
-เกียรติบัตร : วิทยากรอบรมเชิงปฏิบัติการขยายผลโครงการส่งเสริมทักษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา โรงเรียน
เครือข่ายนวัตกรรมคุณภาพสถานศึกษา 1 ช่วย 3 
หน่วยงาน : สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 
- ครูผู้สอนดีเด่นสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เนื่องในวันครูแห่งชาติ 
หน่วยงาน : โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 

10 นางบุญญาภัทร  วงศ์ษา 
- ครูผู้สอนดีเด่นสาระการเรียนรู้ภาษาไทย เนื่องในวันครูแห่งชาติ 
หน่วยงาน : โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 

11 นายไพบูลย์  จันทร์สม 
- ครูผู้สอนดีเด่นสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ  เนื่องในวันครูแห่งชาติ 
หน่วยงาน : โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 

12 นางจิตรา  ไขขุนทด 
- ครูผู้สอนดีเด่นสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  เนื่องในวันครู
แห่งชาติ 

 

13 นางสาววนิดา  ศรีวรขันธ์ - ครูผู้สอนดีเด่นสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ เนื่องในวันครูแห่งชาติ 
 

14 นางมัณฑนา  พิทักษ์ 
- รางวัลพระพฤหัสบดี ประเภทบุคคล กลุ่มครู และคณาจารย์ ระดับจังหวัด 
หน่วยงาน : สำนักงานส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครู และบุคลากรทางการ
ศึกษา จังหวัดขอนแก่น 

15 นางพัชรี  วิริยสถิตกุล 
- ครูผู้สอนดีเด่นสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ เนื่องในวันครูแห่งชาติ 
หน่วยงาน : โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 
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ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน(ต่อ) 
 

ที ่ ชื่อ   -   สกุล 
รางวัล/ผลงานที่ได้รับ 

(รายละเอียด : หน่วยงานที่มอบ) 

16 นายชัยยา  เมืองสนธิ์ 
- ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ดีเด่นเนื่องในวันครูแห่งชาติ 
หน่วยงาน : โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 

17 นางกนกกาญจญ์  เฟื่องฟูสถิตย ์
- ครูผู้สอนดีเด่นกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ งานวันครูประจำปี 2565 
หน่วยงาน : คุรุสภาจังหวัดขอนแก่น 

18 

 

นางวานิตย์ นามศิริ 
 

- ครูผู้สอนสนับสนุนนักเรียนเข้าสอบแข่งขัน  ในโครงการ The Best of 

Science ครั้งที่ 16 อยู่ในระดับ ยอดเยี่ยมและดีเลิศ  

หน่วยงาน : โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 

19 นางกรรณิกา สุวรรณศิลป์ 
- ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนทดสอบภาษาอังกฤษ CEFR Common European 
Framework of Reference for Languages ระดับ B1 - B2 
หน่วยงาน : สถาบัน Limitless Education 

20 นางจินตนา   บริหาร 

- ครูผู้สอน/ส่งเสริมสนับสนุนนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม The Best of Science 
XVI (KKW)   ครั้งที่ 16  ประจำปีการศึกษา 2564  นักเรียนได้รับรางวัลเกียรติ
บัตรในระดับดี ดีเลิศ และยอดเยี่ยม  ระดับประถมศึกษาตอนปลาย 
หน่วยงาน : โรงเรียนขอนแก่นวิทยา 
 

21 นางอุทัยวรรณ ธะนะคำมา 

- ครูผู้สอน/ส่งเสริมสนับสนุนนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม E-SAN MATH TOP TEN 
ครั้งที่ 20 ประจำปีการศึกษา 2564 นักเรียนได้รับรางวัลเกียรติบัตร  
คะแนนการทดสอบในระดับ ดี  ระดับประถมศึกษาตอนปลาย 
หน่วยงาน : โรงเรียนขอนแก่นวิทยา 
 

 

22 นางอาจรีย์  ถนอมดำรงศักดิ์ 

- ครูผู้สอนนักเรียนได้คะแนนเต็ม 100 คะแนน การทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน(O-NET) กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2564 
หน่วยงาน : สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 
- ครูผู้สอนนักเรียนมีคะแนนเฉลี่ยการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน
(O-NET) กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ระดับชั้นประถมศึกษา 
ปีที่ 6 ปีการศึกษา 2564 สูงกว่าค่าเฉลี่ยระดับประเทศ 
หน่วยงาน : สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 
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ระะดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน(ต่อ) 
 

ที ่ ชื่อ   -   สกุล 
รางวัล/ผลงานที่ได้รับ 

(รายละเอียด : หน่วยงานที่มอบ) 

22 นางอาจรีย์  ถนอมดำรงศักดิ์ 

-ได้เลื่อนวิทยฐานะเป็น ครูเชี่ยวชาญ 
หน่วยงาน : สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
-ได้รับรางวัล  “ครูดีในดวงใจ” 
หน่วยงาน : คุรุสภากระทรวงศึกษาธิการ 
- ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนได้รับรางวัล ระดับเหรียญทองชนะเลิศ 
กิจกรรมการแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ระดับชั้น ป.4 – 6  
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
ขอนแก่น เขต 1 ปีการศึกษา 2562 

- ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนได้รับรางวัล ระดับเหรียญทองแดง 

กิจกรรมการแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ระดับชั้น ป.4 – 6  
งานศิลปหัตถกรรมนักเรยีน ระดับชาติครั้งที่ 69  ปีการศึกษา 2562  
ณ จังหวัดศรีสะเกษ 

- เป็นข้าราชการครูดีเด่น กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  
เนื่องในงานวันครูจังหวัดขอนแก่น ครั้งที่ 62 

- ได้รับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ “คุรุสดุดี” 
- ได้รับรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) เหรียญทอง ระดับชาติ 
- เป็นครูผู้สอนดีเด่น ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 
 

23 นายภาวัต  โทพันธ์ 

- ครูผู้สอนนักเรียนได้คะแนนเต็ม 100 คะแนน การทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติขั้นพื้นฐาน(O-NET) กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  
ระดับชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 ปีการศึกษา 2564 
หน่วยงาน : สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 
- ครูผู้สอนนักเรียนมีคะแนนเฉลี่ยการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน
(O-NET) กลุ่มสาระการเรียนรูค้ณิตศาสตร์ ระดับชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6  
ปีการศึกษา 2564 สูงกว่าค่าเฉลี่ยระดับประเทศ 
หน่วยงาน : สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 
 

24 นางจาณิษา ถาวรเรืองฤทธิ์ - ครูผู้สอนนักเรียนมีคะแนนเฉลี่ยการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน
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(O-NET) กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ระดับชั้นประถมศึกษา 
ปีที่ 6 ปีการศึกษา 2564 สูงกว่าค่าเฉลี่ยระดับประเทศ 
หน่วยงาน : สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 
 

 

 
 
 

ระะดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน(ต่อ) 
 

ที ่ ชื่อ   -   สกุล 
รางวัล/ผลงานที่ได้รับ 

(รายละเอียด : หน่วยงานที่มอบ) 

25 นายบุญเลิงชัย นาหัวหนอง 

- ครูผู้สอนนักเรียนมีคะแนนเฉลี่ยการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน
(O-NET) กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ระดับชั้นประถมศึกษา 
ปีที่ 6 ปีการศึกษา 2564 สูงกว่าค่าเฉลี่ยระดับประเทศ 
หน่วยงาน : สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 
- ครูผู้ฝึกสอนการแข่งขันตอบคำถามสารานุกรมไทย ปีการศึกษา 2560   
ได้รับรางวัล ชนะเลิศ 

- ครูผู้ฝึกทักษะการคัดลายมือให้นักเรียนเข้าร่วมประกวดแข่งขันคัดลายมือ
สำหรับเยาวชน 
- ครูผู้ฝึกทักษะการแข่งขันกิจกรรมอ่านฟังเสียงได้รับรองชนะเลิศ ระดับภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ 

- ครูผู้ฝึกทักษะกิจกรรมการคัดลายมือ ระดับ ประถมศึกษาปีที่  4-6 

ได้รับรางวัล ชนะเลิศและรองชนะเลิศ 

-ครูผู้ฝึกทักษะกิจกรรมการเขียนเรียงความ ระดับ ประถมศึกษาปีที่  4-6 

ได้รับรางวัล รองชนะเลิศ 

-ครูผู้ฝึกทักษะกิจกรรมการแต่งคำประพันธ์(กาพย์ยานี 11)ระดับ ประถมศึกษาปี
ที่  4-6  ได้รับรางวัล ชนะเลิศและรองชนะเลิศ 

- ครูผู้ฝึกทักษะกิจกรรมการแต่งคำขวัญ ระดับ ประถมศึกษาปีที่  4-6 

ได้รับรางวัล ชนะเลิศและรองชนะเลิศ 
 

26 นางอาภรณ์  คำบุญ 

- ครูผู้สอนนักเรียนมีคะแนนเฉลี่ยการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน
(O-NET) กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ระดับชั้นประถมศึกษา 
ปีที่ 6 ปีการศึกษา 2564 สูงกว่าค่าเฉลี่ยระดับประเทศ 
หน่วยงาน : สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 
 

 

27 นางสาวสใบทิพย์  แสนสทุรวิจติร 
- ครูผู้สอนดีเด่นกลุ่มสาระสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 
หน่วยงาน : สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 
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28 นางอารีรัตน์  ใจซื่อ 

- ครูผู้สอนนักเรียนมีคะแนนเฉลี่ยการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน
(O-NET) กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ระดับชั้นประถมศึกษา 
ปีที่ 6 ปีการศึกษา 2564 สูงกว่าค่าเฉลี่ยระดับประเทศ 
หน่วยงาน : สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 
 

 

 
 
 
 
 

ระะดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน(ต่อ) 
 

ที ่ ชื่อ   -   สกุล 
รางวัล/ผลงานที่ได้รับ 

(รายละเอียด : หน่วยงานที่มอบ) 

29 นางณภัทรกาญจน์ อสุนี ณ อยุธยา 

- รองชนะเลิศเหรียญทองรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ระดับชาติ 
ประเภทครูผู้สอนยอดเยี่ยมกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพ่ือการเรียนการสอนยอดเยี่ยมเหรียญทอง 
ระดับประถมศึกษาประจำปีการศึกษา 2562 
- ชนะเลิศเหรียญทองรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ประเภท
ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
ด้านวิชาการ ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำปีการศึกษา 2563 
-รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ประเภทครูผู้สอนยอดเยี่ยม  
Active Teacher ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพ่ือการเรียนการสอนยอดเยี่ยม เหรียญทอง
ประจำปีการศึกษา 2563 
- รองชนะเลิศเหรียญทองรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ประเภท
ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
ด้านวิชาการ ระดับชาติ ประจำปีการศึกษา 2563 
หน่วยงาน : สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
- ครูผู้สอนดีเด่นกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ระดับประถมศึกษา 
ประจำปีการศึกษา 2563 
หน่วยงาน : คุรุสภาจังหวัดขอนแก่น 
- ครูผู้สอนนักเรียนได้คะแนนเต็ม 100 คะแนน การทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติขั้นพื้นฐาน(O-NET) กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
วิชาภาษาอังกฤษ ระดับชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 ปีการศึกษา 2564 
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แผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 2565โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น สพป.ขอนแก่น เขต 1  

หน่วยงาน : สำนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 
- ครูผู้สอนนักเรียนมีคะแนนเฉลี่ยการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน
(O-NET) กลุ่มสาระการเรียนรูภ้าษาต่างประเทศ วิชาภาษาอังกฤษ  
ระดับชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 ปีการศึกษา 2564 ระดับชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6  
ปีการศึกษา 2564 สูงกว่าค่าเฉลี่ยระดับประเทศ 
หน่วยงาน : สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 
 

30 นายพิพัฒน์พงศ์  บัณฑิต 
- ครูผู้สอนดีเด่นกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
หน่วยงาน : สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 

 
ระะดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน(ต่อ) 

 

ที ่ ชื่อ   -   สกุล 
รางวัล/ผลงานที่ได้รับ 

(รายละเอียด : หน่วยงานที่มอบ) 

31 นางลำภู แก้วโนนตุ่น 

- ครูผู้สอนนักเรียนได้คะแนนเต็ม 100 คะแนน การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ
ขั้นพื้นฐาน(O-NET) กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
วิชาภาษาอังกฤษ ระดับชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 ปีการศึกษา 2564 
หน่วยงาน : สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 
- ครูผู้สอนนักเรียนมีคะแนนเฉลี่ยการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน(O-
NET) กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ วิชาภาษาอังกฤษ  
ระดับชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 ปีการศึกษา 2564 ระดับชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6  
ปีการศึกษา 2564 สูงกว่าค่าเฉลี่ยระดับประเทศ 
หน่วยงาน : สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 
 

32 นางคำพู  งอสอน 

- ครูผู้สอนนักเรียนได้คะแนนเต็ม 100 คะแนน การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ
ขั้นพื้นฐาน(O-NET) กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  
ระดับชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 ปีการศึกษา 2564 
หน่วยงาน : สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 
- ครูผู้สอนนักเรียนมีคะแนนเฉลี่ยการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน(O-
NET) กลุ่มสาระการเรียนรู้คณติศาสตร์ ระดับชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6  
ปีการศึกษา 2564 สูงกว่าค่าเฉลี่ยระดับประเทศ 
หน่วยงาน : สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 
 

33 นางส่งสรี  นาอุดม 

- ครูผู้สอนนักเรียนมีคะแนนเฉลี่ยการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ 
ขั้นพ้ืนฐาน(O-NET) กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ระดับชั้นประถมศึกษา 
ปีที่ 6 ปีการศึกษา 2564 สูงกว่าค่าเฉลี่ยระดับประเทศ 
หน่วยงาน : สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 
 

34 นางสาวอนุธิดา  สามหาดไทย - ครูผู้สอนนักเรียนมีคะแนนเฉลี่ยการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน
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แผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 2565โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น สพป.ขอนแก่น เขต 1  

(O-NET) กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  
ปีการศึกษา 2564 สูงกว่าค่าเฉลี่ยระดับประเทศ 
หน่วยงาน : สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 
 

35 นายชนายุส  โกมลไสย 

- ครูผู้สอนนักเรียนมีคะแนนเฉลี่ยการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ 
ขั้นพ้ืนฐาน(O-NET) กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ระดับชั้นประถมศึกษา 
ปีที่ 6 ปีการศึกษา 2564 สูงกว่าค่าเฉลี่ยระดับประเทศ 
หน่วยงาน : สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1  

 
 
 
 

ระะดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน(ต่อ) 
 

ที ่ ชื่อ   -   สกุล 
รางวัล/ผลงานที่ได้รับ 

(รายละเอียด : หน่วยงานที่มอบ) 

36 นางปรียา  มะโนดี 

-โรงเรียนอนุบาลขอนแก่นได้รับการคัดเลือกเป็นโรงเรียนศูนย์วิทยาศาสตร์พลัง
สิบ ระดับประถมศึกษา 
-การประเมินคุณภาพภายนอก : ผลการประเมิน SAR ภายใต้สถานการณ์ 
COVID-19 ได้ระดับดีทุกมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 
-ครูผู้สอนนักเรียนท่ีมีค่าเฉลี่ยสูงกว่าค่าเฉลี่ยระดับชาติจากการทดสอบทาง
การศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน  O-NET กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
ระดับชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 ปีการศึกษา 2563 
-นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6/7, 6/8 ห้องเรียนพิเศษในโรงเรียนชั้นนำของ
จังหวัดขอนแก่น จำนวน 52 คน คิดเป็นร้อยละ 54.17  
ของนักเรียนโครงการห้อง Gifted  (จำนวนนักเรียนห้อง Gifted ชั้นประถมศึกษา
ปีท่ี 6 โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น จำนวน 96 คน)สอบเข้าเรียนต่อชั้น ม.1  

37 นางสาวจุฑาทิพย์  วรรณกุล 

- ครูผู้สอนนักเรียนมีคะแนนเฉลี่ยการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้น
พ้ืนฐาน(O-NET) กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  
ปีการศึกษา 2564 สูงกว่าค่าเฉลี่ยระดับประเทศ 
หน่วยงาน : สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 
 

38 นางผ่องศรี  รบไพรินทร์ 

- ครูผู้สอนนักเรียนได้คะแนนเต็ม 100 คะแนน การทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติขั้นพื้นฐาน(O-NET) กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
วิชาภาษาอังกฤษ ระดับชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 ปีการศึกษา 2564 
หน่วยงาน : สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 
- ครูผู้สอนนักเรียนมีคะแนนเฉลี่ยการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน
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แผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 2565โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น สพป.ขอนแก่น เขต 1  

(O-NET) กลุ่มสาระการเรียนรูภ้าษาต่างประเทศ วิชาภาษาอังกฤษ  
ระดับชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 ปีการศึกษา 2564 ระดับชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6  
ปีการศึกษา 2564 สูงกว่าค่าเฉลี่ยระดับประเทศ 
หน่วยงาน : สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 
- ได้รับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ “คุรุสดุดี” 
- ได้รับรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) เหรียญทอง ระดับชาติ 
- ได้รับรางวัลครูดีในดวงใจ  
หน่วยงาน : คุรุสภา กระทรวงศึกษาธิการ 
 

 
 
 
 

ระะดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน(ต่อ) 
 

ที ่ ชื่อ   -   สกุล 
รางวัล/ผลงานที่ได้รับ 

(รายละเอียด : หน่วยงานที่มอบ) 

39 นางวันทนา  ศิริภักดิ์ 

- ครูผู้สอนนักเรียนมีคะแนนเฉลี่ยการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ 
ขั้นพ้ืนฐาน(O-NET) กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ระดับชั้นประถมศึกษา 
ปีที่ 6 ปีการศึกษา 2564 สูงกว่าค่าเฉลี่ยระดับประเทศ 
หน่วยงาน : สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 
 

40 นายจักรพงษ์  โชติการณ์ 

- ครูผู้สอนนักเรียนได้คะแนนเต็ม 100 คะแนน การทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติขั้นพื้นฐาน(O-NET) กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  
ระดับชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 ปีการศึกษา 2564 
หน่วยงาน : สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 
- ครูผู้สอนนักเรียนมีคะแนนเฉลี่ยการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน
(O-NET) กลุ่มสาระการเรียนรูค้ณิตศาสตร์ ระดับชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6  
ปีการศึกษา 2564 สูงกว่าค่าเฉลี่ยระดับประเทศ 
หน่วยงาน : สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 
 

41 นางสาวชนากานต์  พิมพขันธ์ 

- ครูผู้สอนนักเรียนมีคะแนนเฉลี่ยการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ 
ขั้นพ้ืนฐาน(O-NET) กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ระดับชั้นประถมศึกษา 
ปีที่ 6 ปีการศึกษา 2564 สูงกว่าค่าเฉลี่ยระดับประเทศ 
หน่วยงาน : สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 
 

42 นางสาวศศิธร ลามูลเทียน 
- ครูผู้สอนนักเรียนได้คะแนนเต็ม 100 คะแนน การทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติขั้นพื้นฐาน(O-NET) กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  
ระดับชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 ปีการศึกษา 2564 
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แผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 2565โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น สพป.ขอนแก่น เขต 1  

หน่วยงาน : สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 
- ครูผู้สอนนักเรียนมีคะแนนเฉลี่ยการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน
(O-NET) กลุ่มสาระการเรียนรูค้ณิตศาสตร์ ระดับชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6  
ปีการศึกษา 2564 สูงกว่าค่าเฉลี่ยระดับประเทศ 
หน่วยงาน : สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 
 

43 นางปวันรัตน์  ขุนศรีรักษา 

- ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนชนะเลิศการแข่งขันการเขียนเรื่องจากภาพระดับป.2 
- ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนได้รองชนะเลิศการแข่งขันคัดลายมือระดับป.2 
- ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนแข่งขันพูดภาษาอังกฤษระดับป.1-ป.3 
หน่วยงาน : สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 
 

 
ระะดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน(ต่อ) 

 

ที ่ ชื่อ   -   สกุล 
รางวัล/ผลงานที่ได้รับ 

(รายละเอียด : หน่วยงานที่มอบ) 

44 นางนพมาศ จิตศักดิ์ 

- ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนชนะเลิศการแข่งขันลัดลายมือระดับป.2 
- ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนสอบ TEDET วิชาคณิตศาสตร์ระดับชั้น ป.2 
ได้คะแนนสูงสุดในโรงเรียน 
- ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนสอบ TEDET วิชาคณิตศาสตร์ระดับชั้น ป.2 
ได้ลำดับที่ 11 ในโรงเรียน 
- ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนสอบ TEDET วิชาคณิตศาสตร์ระดับชั้น ป.2 
ได้ลำดับที่ 7 ในโรงเรียน 
- ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนสอบ TEDET วิชาวิทยาศาสตร์ระดับชั้น ป.2 
ได้ลำดับที่ 14 ในโรงเรียน 
- ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนสอบ TEDET วิชาวิทยาศาสตร์ระดับชั้น ป.2 
ได้ลำดับที่ 21 ในโรงเรียน 
- ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนสอบ TEDET วิชาวิทยาศาสตร์ระดับชั้น ป.2  
ได้ลำดับที่ 17ในโรงเรียน  

45 นางวรนารถ  ไทยานนท์ 

- ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนเข้าแข่งขัน Science  Project Open House 2019 
ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่จังหวัดนครพนม  ได้ชนะเลิศลำดับ 1 
- ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนชนะเลิศการคัดลายมือ วันสุนทรภู่ระดับชั้นประถม 
ศึกษาปีที่ 3 
- ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนชนะเลิศการอ่านทำนองเสนาะ วันสุนทรภู่ 
 

46 นางสุรีพร    อิสสระวงษ์ 
- ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนชนะเลิศอันดับ 1 การทดสอบภาษาอังกฤษ ระดับชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 3ครั้งที่ 36 บริษัท เสริมปัญญา 



38 
 

แผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 2565โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น สพป.ขอนแก่น เขต 1  

- ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนรางวัล Gold prize ในการแข่งขันเปียโน Young 
Musician Competition & Festival 2021 
- ครูผู้สอนนักเรียนมีคะแนนเฉลี่ยการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้น
พ้ืนฐาน(O-NET) กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  
ปีการศึกษา 2564 สูงกว่าค่าเฉลี่ยระดับประเทศ 
หน่วยงาน : สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 
 

 
 
 
 

ระะดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน(ต่อ) 
 

ที ่ ชื่อ   -   สกุล 
รางวัล/ผลงานที่ได้รับ 

(รายละเอียด : หน่วยงานที่มอบ) 

46 นางสุรีพร    อิสสระวงษ์ 

- รางวัลรองชนะเลิศระดับเหรียญทอง  รางวัลทรงคุณค่าสพฐ. (OBEC AWARDS) 
ระดับชาติ ครั้งที่ 10 ประเภทครูผู้สอนยอดเยี่ยม Active teacher ระดับ
ประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพ่ือ
การเรียนการสอน :สำนักงานคณะกรรมการการศึกษา 
ขั้นพ้ืนฐาน 
หน่วยงาน : สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

47 นางสาวสุธาสินี   เสริมนรา 

- ครูผู้สอนนักเรียนนักเรียนได้รับการทดสอบอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์และ
วิทยาศาสตร์สสวท. TEDET และการสอบวิชาการนานาชาติ  
หน่วยงาน : ศูนย์ภูมิภาคว่าด้วยสะเต็มศึกษาขององค์การรัฐมนตรีศึกษาแห่ง
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (ศูนย์ SEAMEO STEM-ED) ร่วมมือกับ  
บริษัท เอดู พาร์ค จํากัด  

48 นางบัวไขนภา นาหัวหนอง 

-ครูผู้สอนรางวัลชนะเลิศ กิจกรรม การคัดลายมือ สำหรับเยาวชน  
จากสำนักราชบัณฑิตยสภา 
- ครูผู้สอนนักเรียนรางวัลรองชนะเลิศ กิจกรรม การคัดลายมือ สำหรับเยาวชน  
จากสำนักราชบัณฑิตยสภา 
- ครูผู้สอนกิจกรรม การเขียนเรื่องจากภาพ รางวัลชนะเลิศ งานศิลปหัตถกรรม 
2564 เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 
- ครูผู้สอนกิจกรรม การแต่งคำประพันธ์(กวีเยาวชน คนรุ่นใหม่ รางวัลชนะเลิศ 
งานศิลปหัตถกรรม 2564 เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 
- นักเรียนสอบผ่าน TEDET รางวัลเหรียญทองแดง 2 รายการ 



39 
 

แผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 2565โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น สพป.ขอนแก่น เขต 1  

- นักเรียนได้รับการสอบคัดเลือกเข้าโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพ 
ทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ สสวท.  
- นักเรียนได้รับรางวัลเหรียญทอง โครงการแข่งขัน ASMO THAI 
COMPETITION 2020 
 

49 นางเอ้ือมพร  สุนทรพิทักษ์ 

- ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลเหรียญทอง รองชนะเลศอันดับ2 
- ครูผู้สอนนักเรียนมีคะแนนเฉลี่ยการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน
(O-NET) กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  
ปีการศึกษา 2564 สูงกว่าค่าเฉลี่ยระดับประเทศ 
 

 
 

ระะดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน(ต่อ) 
 

ที ่ ชื่อ   -   สกุล 
รางวัล/ผลงานที่ได้รับ 

(รายละเอียด : หน่วยงานที่มอบ) 

50 นางพัชรา สนธิมุล 
- รางวัลพระพฤหัสบดี ประเภทบุคคล กลุ่มครู และคณาจารย์ ระดับจังหวัด 
หน่วยงาน : สำนักงานส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครู และบุคลากร
ทางการศึกษา จังหวัดขอนแก่น 

51 นางคมคาย เรืองเดชาวิวัฒน์ 

- ครูผู้สอนนักเรียนได้คะแนนเต็ม 100 คะแนน การทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติขั้นพื้นฐาน(O-NET) กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
วิชาภาษาอังกฤษ ระดับชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 ปีการศึกษา 2564 
หน่วยงาน : สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 
- ครูผู้สอนนักเรียนมีคะแนนเฉลี่ยการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน
(O-NET) กลุ่มสาระการเรียนรูภ้าษาต่างประเทศ วิชาภาษาอังกฤษ  
ระดับชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 ปีการศึกษา 2564 ระดับชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6  
ปีการศึกษา 2564 สูงกว่าค่าเฉลี่ยระดับประเทศ 
หน่วยงาน : สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 
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11.2 จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา  และแนวทางการพัฒนาในอนาคต 
 11.2.1 การจัดการศึกษาระดับปฐมวัย 

ผลการประเมินตนเองตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา   ระดับปฐมวัย 

มาตรฐานที่ 1  คุณภาพของเด็ก   ผลการประเมินระดับคุณภาพ  ยอดเยี่ยม   

ตัวบ่งชี/้สภาพที่พึงประสงค์ 
ผลการประเมิน เฉลี่ย 

รวม 

จำนวนนักเรียนที่ได้
ระดับ3 ขึ้นไป 

(คิดเป็นร้อยละ) 5 4 3 2 1 
1.1 มีพัฒนาการด้านร่างกาย แข็งแรง มีสุขนิสัย ที่

ดี และดูแลความปลอดภัยของตนเองได้ 
283 193 45 5 - 4.41 99.05 

1.2 มีพัฒนาการด้านอารมณ์ จิตใจ ควบคุม 
และแสดงออกทางอารมณ์ได้ 

286 195 38 7 - 4.44 98.66 

1.3 มีพัฒนาการด้านสังคม ช่วยเหลือตนเอง 
และเป็นสมาชิกที่ดีของสังคม 

296 176 54 - - 4.46 100 

1.4 มีพัฒนาการด้านสติปัญญา สื่อสารได้ มีทักษะ
การคิดพ้ืนฐาน และแสวงหาความรู้ได้ 

300 178 44 4 - 4.42 99.23 

สรุปผลมาตรฐานที่ 1  คุณภาพของเด็ก 4.44 99.23 
 

 
 
 
 
 

 

หมายเหตุ*  ช่วงคะแนนและระดบัคุณภาพ 
ช่วงคะแนน ระดับคุณภาพ 
0.00-1.50 กำลังพัฒนา 
1.51-2.50 ปานกลาง 
2.51-3.50 ดี 
3.51-4.50 ดีเลิศ 
4.51-5.00 ยอดเยี่ยม 
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2. วิธีการพัฒนา ข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ ที่สนับสนุนผลการประเมินตนเอง 

2.1 วิธีการพัฒนา 
           โรงเรียนอนุบาลขอนแก่นได้ประกาศกำหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  
ระดับปฐมวัย ด้านคุณภาพของผู้เรียน เพ่ือการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา  ประจำปีการศึกษา 2564 ดังนี้ 
 

มาตรฐาน / ประเด็นการพิจารณา 
ค่าเป้าหมายมาตรฐาน/
ประเด็นการพิจารณา 

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของเด็ก ระดับ ยอดเยี่ยม 
    1.1 มีพัฒนาการด้านร่างกาย แข็งแรง มีสุขนิสัยที่ดี และดูแลความปลอดภัย
ของตนเองได้ 

ร้อยละ 99.05 
ระดับยอดเยี่ยม 

    1.2 มีพัฒนาการด้านอารมณ์ จิตใจ ควบคุมและแสดงออกทางอารมณ์ได้ ร้อยละ 98.66  
ระดับยอดเยี่ยม 

    1.3 มีพัฒนาการด้านสังคม ช่วยเหลือตนเองและเป็นสมาชิกที่ดีของสังคม 
ร้อยละ 100  

ระดับยอดเยี่ยม 
    1.4 มีพัฒนาการด้านสติปัญญา สื่อสารได้ มีทักษะการคิดพ้ืนฐาน และแสวงหา
ความรู้ได้ 

ร้อยละ 99.23  
ระดับยอดเยี่ยม 

 
โรงเรียนอนุบาลขอนแก่นมีวิธีการพัฒนามาตรฐานที่ 1 คุณภาพของเด็กดังนี้ 
 1. มีการกำหนดเป้าหมาย วิสัยทัศน์ (Vision) พันธกิจ  (MISSION) เป้าหมายการพัฒนาคุณภาพการศึกษา   

กลยุทธ์การพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่ชัดเจน 
    2. มีการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ตามหลักสูตรและมีกิจกรรมเสริมในการพัฒนาเด็กอย่างเป็นระบบและ
ต่อเนื่อง 
 3. มีแผนงาน/โครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพและมีการฝึกวินัยการดูแลรักษาความสะอาด ระหว่างการ
กิจกรรมประจำวัน จัดให้เด็กได้ดื่มนมทุกวันจัดอาหารกลางวันที่มีคุณค่าอาหารครบ 5 หมู่จัดให้เด็กได้เล่นออกกำลังกาย
กลางแจ้ง เล่นการละเล่นพ้ืนบ้านไทยเล่นเครื่องเล่นสนาม บันทึกน้ำหนัก- ส่วนสูงเด็ก/วัดรอบศีรษะ มีบันทึกการตรวจ



42 
 

แผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 2565โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น สพป.ขอนแก่น เขต 1  

สุขภาพนักเรียน แบบประเมินรับประทานอาหารกลางวัน อาหารเสริมนม มีการตรวจสุขภาพปากและฟันของนักเรียน
โดยเจ้าหน้าที่สาธารณสุขจากศูนย์ส่งเสริม สุขภาพ มีการส่งเสริมสนับสนุนเด็กที่มีความสามารถด้านกีฬา  

4. มีแผนงาน/โครงการการพัฒนาคุณภาพของเด็กด้านอารมณ์ จิตใจ และสังคม มีการจัดทำโครงการ 
ค่ายดรุณธรรม  โครงการค่ายวิชาการปฐมวัยพัฒนาเด็กไทยก้าวไกลสู่ศตวรรษที่ 21  โครงการทัศนศึกษาทัศนาแหล่ง
เรียนรู้เด็กปฐมวัย  จัดกิจกรรมอย่างหลากหลายให้เด็กได้เลือกทำตามความสนใจ ให้เด็กได้ร่วมกิจกรรมต่าง ๆ           
ที่โรงเรียนจัดขึ้นเช่น วันสำคัญทางศาสนา วันเด็ก  วันแม่  กีฬาสี  กิจกรรมประกวดวาดภาพวันสุนทรภู่ การจัดกิจกรรม
เสริมพลังบวกของ สสส. เพื่อส่งเสริมความสามารถด้าน อารมณ์ จิตใจ และสังคม เต็มตามศักยภาพ   

5. มีแผนงาน/โครงการการพัฒนาคุณภาพของเด็กด้านสติปัญญา เช่น กิจกรรมบ้าน  นักวิทยาศาสตร์น้อยการ
จัดกิจกรรมสะเต็มศึกษาสำหรับเด็กปฐมวัย  การจัดกิจกรรมแบบโครงงานการใช้กระบวนการวิจัยในชั้นเรียน การจัด
กิจกรรมบูรณาการตามแนวคิดแบบบ้านวอลดอล์ฟ มอนเตสซอรี นอกจากนี้ได้จัดกิจกรรมหรือโครงการเพื่อส่งเสริม
พัฒนาการเป็นองค์รวม เช่น โครงการค่ายวิชาการปฐมวัยพัฒนาเด็กไทยก้าวไกลสู่ศตวรรษท่ี 21 โครงการทัศนศึกษา
แหล่งเรียนรู้เด็กปฐมวัย โครงการหนูน้อยนักการอ่าน และได้จัดกิจกรรมส่งเสริมความสามารถพิเศษด้านวิชาการให้เด็ก
ได้ไป แข่งขันในระดับต่าง ๆ เช่น การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการฉีกตัดปะ กระดาษ การแข่งขันการการปั้นดินน้ำมัน 
การแข่งขันการคิดเลขเร็ว 

 
  6. การมีส่วนร่วมของพ่อแม่ครอบครัวชุมชนและทุกฝ่าย ที่เก่ียวข้องในการส่งเสริมพัฒนาการของเด็ก 

7. พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 
8. จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการพัฒนาด้านร่างกาย อารมณ์จิตใจ สังคม และสติปัญญา 
2.2  ข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ ที่สนับสนุนผลการประเมินตนเอง 

 1) เด็กมีน้ำหนักส่วนสูงตามเกณฑ์มาตรฐานเคลื่อนไหวร่างกายคล่องแคล่วทรงตัวได้ดี ใช้มือและตาประสาน
สัมพันธ์ได้ดี ดูแลรักษาสุขภาพอนามัยส่วนตนและปฏิบัติจนเป็นนิสัย ปฏิบัติตนตามข้อตกลงเกี่ยวกับความปลอดภัย
หลีกเลี่ยงสภาวะที่เสี่ยงต่อโรค สิ่งเสพติดและ ระวังภัยจากบุคคล สิ่งแวดล้อม และสถานการณ์ที่เสี่ยงอันตรายได้ 

2) ค่าพัฒนาการตามแบบประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัยมีค่าคะแนนเฉลี่ยด้านร่างกาย 4.41โดยมีจำนวน
นักเรียนที่ได้ระดับ 3 ขึ้นไปคิดเป็นร้อยละ 99.05 

3) เด็กร่าเริงแจ่มใส แสดงอารมณ์ ความรู้สึกได้เหมาะสม รู้จัก ยับยั้งชั่งใจอดทนในการรอคอย ยอมรับและพอใจ
ในความ สามารถและผลงานของตนเอง และผู้ อ่ืน มีจิตสำนึกและค่านิยมที่ดี มีความมั่นใจกล้าพูดกล้าแสดงออก
ช่วยเหลือแบ่งปันเคารพสิทธิรู้หน้าที่รับผิดชอบ อดทนอดกลั้นซื่อสัตย์สุจริตมีคุณธรรมจริยธรรมตามที่สถานศึกษากำหนด 
ชื่นชมและมีความสุขกับศิลปะดนตรีและการเคลื่อนไหว 

4) ค่าพัฒนาการตามแบบประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัย มีค่าคะแนนเฉลี่ยด้านอารมณ์ จิตใจ 4.44  โดยมี
จำนวนนักเรียนที่ได้ระดับ 3 ขึ้นไปคิดเป็นร้อยละ 98.66 

5)เด็กช่วยเหลือตนเองในการปฏิบัติกิจวัตรประจำวัน มีวินัย ในตนเองประหยัดและพอเพียง มีส่วนร่วม ดูแล
รักษาสิ่งแวดล้อม ในและนอกห้องเรียนมีมารยาทตามวัฒนธรรมไทยเช่นการไหว้ การยิ้ม ทักทายและมีสัมมาคารวะกับ
ผู้ใหญ่ยอมรับหรือเคารพความ แตกต่างระหว่างบุคคลเช่นความคิดพฤติกรรมพ้ืนฐานครอบครัว เชื้อชาติ ศาสนา 
วัฒนธรรม เป็นต้น เล่นและทำงานร่วมกับผู้อ่ืนได้แก้ไขข้อขัดแย้ง โดยปราศจากการใช้ความรุนแรง 

6) ค่าพัฒนาการตามแบบประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัยมีค่าคะแนนเฉลี่ยด้านสังคม 4.46 โดยมีจำนวน
นักเรียนที่ได้ระดับ 3 ขึ้นไปคิดเป็นร้อยละ100 
 7)เด็กสนทนาโต้ตอบและเล่าเรื่องให้ผู้อ่ืนเข้าใจ ตั้งคำถาม ในสิ่งที่ตนเองสนใจหรือสงสัยและ พยายามค้นหา
คำตอบ อ่านนิทานและเล่าเรื่องที่ตนเองอ่านได้เหมาะสมกับวัยมีความสามารถในการคิดรวบยอดการคิดเชิงเหตุผลทาง
คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ การคิดแก้ปัญหาและสามารถตัดสินใจในเรื่องง่ายๆได้สร้างสรรค์ผลงาน ตามความคิด 
และจินตนาการเช่นงานศิลปะการเคลื่อนไหวท่าทางการเล่นอิสระและใช้สื่อเทคโนโลยีเช่นแว่นขยาย แม่เหล็ก กล้อง
ดิจิตอล เป็นเครื่องมือในการเรียนรู้และแสวงหาความรู้ได้ 
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8) ค่าพัฒนาการตามแบบประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัยบรรลุตามเป้าหมายที่สถานศึกษากำหนด มีค่าคะแนน
เฉลี่ยด้านสติปัญญา 4.47โดยมีจำนวนนักเรียนที่ได้ระดับ 3 ขึ้นไปคิดเป็นร้อยละ 99.23 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนาและแผนการพัฒนาคุณภาพเพื่อยกระดับให้สูงข้ึน 
 

3.1 จุดเด่น 3.2 จุดที่ควรพัฒนา 
- เด็กมีน้ำหนักส่วนสูงตามเกณฑ์มาตรฐานเคลื่อนไหวร่างกาย
คล่องแคล่วทรงตัวได้ดี ใช้มือและตาประสาทสัมผัสได้ดี ดูแลรักษา
สุขภาพอนามัยส่วนตนและปฏิบัติจนเป็น  นิสัย ปฏิบัติตนตาม
ข้อตกลงเก่ียวกับความปลอดภัย หลีกเลี่ยงสภาวะที่เสี่ยง    ต่อโรค 
สิ่งเสพติดและระวังภัยจากบุคคล สิ่งแวดล้อม และสถานการณ์ที่
เสี่ยงอันตรายได้ 
- เด็กร่าเริงแจ่มใส แสดงอารมณ์ ความรู้สึกได้เหมาะสม รู้จักยับยั้ง
ชั่งใจ อดทนในการรอคอย ยอมรับและพอใจใน ความสามารถและ
ผลงานของตนเองและผู้อื่น มีจิตสำนึกและค่านิยม ที่ดี มีความ
มั่นใจ กล้าพูด กล้าแสดงออก ช่วยเหลือแบ่งปันเคารพสิทธิรู้หน้าที่
รับผิดชอบ อดทน อดกลั้น ซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรมจริยธรรม
ตามท่ีสถานศึกษากำหนด  ชื่นชมและมีความสุขกับศิลปะ ดนตรี 
และการเคลื่อนไหว 
- เด็กช่วยเหลือตนเองในการปฏิบัติกิจวัตรประจำวัน มีวินัย ใน
ตนเองประหยัดและพอเพียง ส่วนร่วมดูแลรักษา  สิ่งแวดล้อม ใน
และนอกห้องเรียนมีมารยาทตามวัฒนธรรมไทยเช่น การไหว้ การ
ยิ้ม ทักทายและมีสัมมาคารวะกับผู้ใหญ่ยอมรับหรือเคารพความ
แตกต่างระหว่างบุคคล เช่น ความคิดพฤติกรรมพ้ืนฐานครอบครัว 
เชื้อชาติ ศาสนา วัฒนธรรม เป็นต้น เล่นและทำงานร่วมกับผู้อื่นได้
แก้ไขข้อขัดแย้ง โดยปราศจากการใช้ความรุนแรง 
- เด็กสนทนาโต้ตอบและเล่าเรื่องให้ผู้อื่นเข้าใจ ตั้งคำถามในสิ่งที่
ตนเอง สนใจหรือสงสัยและ พยายามค้นหาคำตอบ อ่านนิทาน
และเล่าเรื่องที่ตนเองอ่านได้เหมาะสมกับวัย 
- เด็กสนทนาโต้ตอบและเล่าเรื่องให้ผู้อื่นเข้าใจตั้งคำถามในสิ่งที่

- เด็กบางส่วนมีพัฒนาการเรียนรู้ช้า สมาธิใน
การทำกิจกรรมได้ในระยะสั้นๆ ควบคุมตนเอง
ได้น้อยหรือไม่ได้เลย แนะนำผู้ปกครองนำเด็ก
ไปพบแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเพ่ือหาแนวทางท่ีจะ
ช่วยเหลือหรือพัฒนาเด็กอย่างถูกวิธี 
- ส่งเสริมให้เด็กมีความสามารถในการคิดรวบ
ยอด คิดเชิงเหตุผลทางคณิตศาสตร์และ
วิทยาศาสตร์ การคิดแก้ปัญหาและสามารถ
ตัดสินใจในเรื่องง่ายๆได้สร้างสรรค์ ผลงาน ตาม
ความคิด และจินตนาการและแก้ปัญหาอย่างมี
เหตุผลมีจำนวนมากขึ้น 
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ตนเองสนใจหรือสงสัย และพยายามค้นหาคำตอบ อ่านนิทานและ
เล่าเรื่องที่ตนเองอ่านได้เหมาะสมกับวัย มีความสามารถในการคิด
รวบยอด การคิดเชิงเหตุผลทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์   
การคิดแก้ปัญหาและสามารถตัดสินใจในเรื่องง่ายๆได้สร้างสรรค์
ผลงานตามความคิด และจินตนาการ เช่น งานศิลปะการ
เคลื่อนไหวท่าทาง การเล่นอิสระและใช้สื่อ เทคโนโลยี เช่น     
แว่นขยาย แม่เหล็ก กล้องดิจิตอล เป็นเครื่องมือในการเรียนรู้และ
แสวงหาความรู้ได้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.3 แผนการพัฒนาคุณภาพเพื่อยกระดับให้สูงข้ึน 

โรงเรียนอนุบาลขอนแก่นได้มีแผนพัฒนาคุณภาพ เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาให้สูงขึ้น ในมาตรฐานที่ 1
ด้านคุณภาพของเด็ก มีรายละเอียดโครงการและกิจกรรมดังนี้ 

โครงการพัฒนาคุณภาพเด็ก 
  กิจกรรมที่ 1ส่งเสริมพัฒนาการ ด้านร่างกายของ เด็กปฐมวัย 
   - กิจกรรมย่อยที่ 1.1 กิจกรรมหนูน้อยสุขภาพดี 
   - กิจกรรมย่อยที่ 1.2กิจกรรมกีฬาภายใน 

กิจกรรมที่ 2  ส่งเสริมพัฒนาการ ด้านอารมณ์ จิตใจ ของเด็กปฐมวัย 
- กิจกรรมย่อยที่ 2.1 กิจกรรมหนูน้อยเก่ง ดีมีสุข  

  กิจกรรมที่ 3 ส่งเสริมพัฒนาการด้านสังคมของเด็กปฐมวัย 
   - กิจกรรมย่อยที่ 3.1 กิจกรรมวันสำคัญในโรงเรียน และชุมชน 
   - กิจกรรมย่อยที่ 3.2 กิจกรรมค่ายดรุณธรรม  
  กิจกรรมที่ 4 ส่งเสริมพัฒนาการด้านสติปัญญาของเด็กปฐมวัย 
   - กิจกรรมย่อยที่ 4.1 กิจกรรมค่ายวิชาการสำหรับเด็กปฐมวัย 

- กิจกรรมย่อยที่ 4.2 กิจกรรมดรุณทัศนาแหล่งเรียนรู้ 
   - กิจกรรมย่อยที่ 4.3 กิจกรรมหนูน้อยรักการอ่าน 
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ตัวบ่งชี/้สภาพที่พึงประสงค์ 
ผลการประเมิน 

เฉลี่ย 
คิดเป็น
ร้อยละ 

5 4 3 2 1 
2.1 มีหลักสูตรครอบคลุมพัฒนาการทั้ง 4 ด้าน สอดคล้อง 
กับบริบทของท้องถิ่น 

✓ - - - - 5 100 

2.2 จัดครูให้เพียงพอกับชั้นเรียน ✓ - - - - 5 100 
2.3 ส่งเสริมให้ครูมีความเชี่ยวชาญด้านการจัดประสบการณ์ ✓ - - - - 5 100 
2.4 จัดสภาพแวดล้อมและสื่อเพ่ือการเรียนรู้ อย่างปลอดภัย 
และเพียงพอ 

- ✓ - - - 4 80.00 

2.5 ให้บริการสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนรู้     
เพ่ือสนับสนุนการจัดประสบการณ์สำหรับครู 

✓ - - - - 5 100 

2.6 มีระบบบริหารคุณภาพที่เปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย   
มีส่วนร่วม 

✓ - - - - 5 100 

สรุปผลกระบวนการบริหารและการจัดการ 4.83 96.67 

 

 

 

 

 

 

หมายเหตุ*  ช่วงคะแนนและระดับคุณภาพ 
ช่วงคะแนน ระดับคุณภาพ 
0.00-1.50 กำลังพัฒนา 
1.51-2.50 ปานกลาง 
2.51-3.50 ดี 
3.51-4.50 ดีเลิศ 
4.51-5.00 ยอดเยี่ยม 

 

มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ ผลการประเมินระดับคุณภาพ   ยอดเยี่ยม 
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2. วิธีการพัฒนา ข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ ที่สนับสนุนผลการประเมินตนเอง 

 2.1วิธีการพัฒนา 

      โรงเรียนอนุบาลขอนแก่นได้ประกาศกำหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับ
การศึกษาปฐมวัย  ด้านกระบวนการบริหารและการจัดการเพ่ือการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาประจำปี
การศึกษา 2563 ดังนี้ 
 

มาตรฐาน / ประเด็นการพิจารณา 
ค่าเป้าหมายมาตรฐาน/
ประเด็นการพิจารณา 

มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ ระดับ ดีเลิศ 
2.1 มีหลักสูตรครอบคลุมพัฒนาการทั้ง 4 ด้าน สอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่น          ร้อยละ 100  ระดับดีเลิศ 
2.2จัดครูให้เพียงพอกับชั้นเรียน          ร้อยละ 100 ระดับยอดเยี่ยม 
2.3 ส่งเสริมให้ครูมีความเชี่ยวชาญด้านการจัดประสบการณ์       ร้อยละ 100 ระดับดีเลิศ 
2.4 จัดสภาพแวดล้อมและสื่อเพ่ือการเรียนรู้ อย่างปลอดภัย และเพียงพอ          ร้อยละ 80   ระดับดีเลิศ 
2.5 ให้บริการสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนรู้เพ่ือสนับสนุนการจัด ร้อยละ 100  ระดับดีเลิศ 
2.6 มีระบบบริหารคุณภาพที่เปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วม ร้อยละ 100   ระดับดีเลิศ 

 
โรงเรียนอนุบาลขอนแก่นมีวิธีการพัฒนามาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการดังนี้ 

1.โรงเรียนได้ดำเนินการจัดทำหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัย โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น พุทธศักราช 2561 ตาม
หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย กระทรวงศึกษาธิการ พุทธศักราช 2560 

2.โรงเรียนจัดครูให้เหมาะสมกับภารกิจการเรียนการสอนหรือจัดครูที่จบการศึกษาปฐมวัยหรือผ่านการอบรม
การศึกษาปฐมวัยอย่างพอเพียงกับชั้นเรียน 
  3. ส่งเสริมและพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถในการวิเคราะห์และออกแบบหลักสูตร
สถานศึกษามีทักษะในการจัดประสบการณ์และการประเมินพัฒนาการเด็กใช้ประสบการณ์สำคัญในการออกแบบการ
จัดกิจกรรมมีการสังเกตและประเมินพัฒนาการเด็กเป็นรายบุคคล มีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับเด็กและครอบครัว 
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4. จัดสภาพแวดล้อมภายในและภายนอกห้องเรียนที่คำนึงถึงความปลอดภัยส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้เป็น
รายบุคคลและกลุ่ม เล่นแบบร่วมมือร่วมใจ มีมุมประสบการณ์ หลากหลาย มีสื่อ การเรียนรู้ เช่นของเล่น หนังสือนิทาน 
สื่อจากธรรมชาติ สื่อสำหรับ เด็กมุด ลอด ปีนป่าย สื่อเทคโนโลยี สื่อเพ่ือการสืบเสาะหาความรู้ 
 5. อำนวยความ สะดวกและให้บริการสื่อเทคโนโลยี สารสนเทศวัสดุ และอุปกรณ์เพ่ือสนับสนุนการจัด
ประสบการณ์และพัฒนาครู 
 6. กำหนดมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนที่สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาปฐมวัยและอัตลักษณ์ที่
สถานศึกษากำหนดจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษาที่สอดรับกับมาตรฐานที่สถานศึกษากำหนดและ
ดำเนินการตามแผนมีการประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพภายในสถานศึกษาติดตามผลการดำเนินงานและจัดทำ
รายงานผลการประเมินตนเองประจำปี นำผลการประเมินไปปรับปรุงและพัฒนา คุณภาพสถานศึกษาโดยผู้ปกครองและ
ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย มีส่วนร่วมและจัดส่งรายงานผลการประเมินตนเองให้หน่วยงานต้นสังกัด 
 
 
 
 
 
 
 

2.2 ข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ ท่ีสนับสนุนผลการประเมินตนเอง 
 1) โรงเรียนได้มีการจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาซึ่งเป็นแผนระยะยาว 
      2) โรงเรียนมีหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัยโรงเรียนอนุบาลขอนแก่นพุทธศักราช 2561ตามหลักสูตร
การศึกษาปฐมวัย กระทรวงศึกษาธิการ พุทธศักราช 2560 
 3) จัดทำแผนปฏิบัติการโรงเรียนเป็นแบบรายปี 
 4) มีการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการโรงเรียนของแต่ละโครงการ มีการติดตามตรวจสอบประเมินผลโครงการ
พร้อมจัดทำรายงานแต่ละโครงการ 
 5) มีโครงการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา โดยครูร้อยละ 100 ทำการประเมินตนเองและ
สรุปเป็นภาพรวมของแต่ละสายชั้น ซึ่งแต่ละสายชั้นส่งกลุ่มบริหารวิชาการเพ่ือนำมาสรุปเป็นภาพรวมของโรงเรียน และ
ผลจากการประเมินตนเองของสถานศึกษาได้รายงานให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องได้รับทราบเพ่ือวางแผนปรับปรุงและพัฒนาใน
แผนปฏิบัติการโรงเรียนในปีการศึกษาถัดไป 
 6) มีการบริหารอัตรากำลัง 

7)โรงเรียนได้จัดครูที่จบการศึกษาปฐมวัยหรือผ่านการอบรมการศึกษาปฐมวัยพอเพียงกับชั้นเรียนจำนวน 16 
ห้องเรียน คิดเป็น ร้อยละ 100 

8) ครูร้อยละ 100 ได้รับการพัฒนาเข้ารับการอบรม ประชุม สัมมนาทางวิชาการ 
9)ครูร้อยละ 100 มีแผนการจัดประสบการณ์ที่ออกแบบเพ่ือเตรียมความพร้อมและไม่เร่งรัดวิชาการ เน้นการเรียนรู้ มี
ความยืดหยุ่นและ สอดคล้องกับหลักสูตร 
10) ครูร้อยละ 100 มีการประเมินพัฒนาการเด็กด้วยวิธีการที่หลากหลายและบันทึกผลการประเมินเป็นรายบุคคล 
11)  ส่งเสริม สนับสนุน งบประมาณให้คณะครูจัดสภาพแวดล้อมภายในห้องเรียนให้น่าอยู่น่าเรียน 
                12) ส่งเสริม สนบัสนุน งบประมาณให้คณะครูจัดซื้อสื่อการเรียนรู้เพ่ือใช้ในการจัดประสบการณ์ในชั้นเรียน 
      13) มีการจัดทำสนามฟุตบอลเป็นสนามหญ้าเทียม 
      14) มีการปรับภูมิทัศน์ปูหญ้าเทียมที่บริเวณหน้าอาคารเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่1 และบริเวณสนาม 
เด็กเล่นปฐมวัย 
      15) มีการติดตั้งระบบอินเทอร์เน็ตไวไฟให้ครอบคลุมทุกพ้ืนที่ของโรงเรียน นักเรียนและครูทุกคนสามารถ
สืบค้นข้อมูลจากอินเทอร์เน็ตเพ่ือการเรียนรู้ 
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      16) จัดระบบข้อมูลสารสนเทศทุกกลุ่มงานให้ทันต่อการใช้งาน 
17) จัดทำรายงานผลการประเมินตนเองประจำปี(SAR)นำผลการประเมินไปปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา 
โดยผู้ปกครองและผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย มีส่วนร่วมและจัดส่งรายงานผลการประเมินตนเองให้หน่วยงานต้นสังกัด 
18) จัดทำโครงการนิเทศภายใน 
19) มีการประชุมและจัดตั้งคณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง 
      20) โรงเรียนอนุบาลขอนแก่นเป็นแบบอย่างแก่โรงเรียนอื่นๆ ที่มาขอศึกษาดูงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. แผนการพัฒนาคุณภาพเพื่อยกระดับให้สูงข้ึน 

3.1 จุดเด่น 3.2 จุดที่ควรพัฒนา 
- โรงเรียนมีการกำหนดเป้าหมาย วิสัยทัศน์และ  พันธกิจ
สอดคล้องกับสภาพปัญหา ความต้องการของโรงเรียน นโยบาย
การปฏิรูปการศึกษา ความต้องการของชุมชน ท้องถิ่น และ
สอดคล้องกับแนวทางการปฏิรูปตามแผนการศึกษาชาติอย่าง
ชัดเจน 
- แผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา แผนปฏิบัติการประจำปี  
- มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 
- มีหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัย โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 
พุทธศักราช 2561 ตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย 
กระทรวงศึกษาธิการ พุทธศักราช 2560 
ที่สอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่น 
- มีการปรับแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา แผนปฏิบัติการ
ประจำปีให้สอดคล้องกับสภาพปัญหา ความต้องการพัฒนา 
- มีระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาโดยมีการประเมิน
ตนเองทุกปีการศึกษาและจัดทำรายงานให้ผู้ที่เกี่ยวข้องรับทราบ 
- มีครูผู้สอนครบทุกชั้นเรียน 
- มีครูที่มีความรู้ความสามารถด้านการจัดประสบการณ์ 

- การพัฒนาจำนวนครูและบุคลากรให้มี หรือ
เลื่อนวิทยฐานะในระดับที่สูงขึ้น หรือความ
เชี่ยวชาญทางวิชาชีพมีจำนวนมากขึ้น  
- การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือ
สนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการ
เรียนรู้ 
 

 
3.3 แผนการพัฒนาคุณภาพเพื่อยกระดับให้สูงข้ึน 
 โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ได้มีแผนการพัฒนาคุณภาพเพ่ือยกระดับมาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการ
จัดการการศึกษาระดับปฐมวัย มีรายละเอียดกิจกรรมให้สูงขึ้นดังนี้ 
 

กิจกรรมที่  1 กิจกรรมพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัยให้ก้าวไกลสู่อาเซียน 
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 - กิจกรรมย่อยที่ 1.1 กิจกรรมปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัย โรงเรียนอนุบาล
ขอนแก่น 
   
กิจกรรมที่ 2  ส่งเสริมพัฒนาให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมี

ประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผล   
- กิจกรรมย่อยที่ 2.1 กิจกรรมพัฒนาแผนการจัดประสบการณ์ตามแนวการสอนไฮสโคป 

มอนเตสซอรีและวอลดอล์ฟ 
- กิจกรรมย่อยที่ 2.2 กิจกรรมวิจัยในชั้นเรียน/พัฒนาการจัดการเรียนรู้ 
 

กิจกรรมที่ 3 กิจกรรมยกระดับคุณภาพการศึกษาปฐมวัยให้มีความเข้มแข็ง 
 - กิจกรรมย่อยที่ 3.1 จัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ การเรียนการสอนและปรับปรุงสภาพแวดล้อมภายในและ
ภายนอกห้องเรียน 

  - กิจกรรมย่อยที่ 3.2 กิจกรรมพัฒนาสื่อการเรียนการสอนระดับปฐมวัย 
 - กิจกรรมย่อยที่ 3.3กิจกรรมประชุมผู้ปกครองนักเรียนปฐมวัย 
 - กิจกรรมย่อยที่ 3.4 กิจกรรมระบบดูแลนักเรียน 
 - กิจกรรมย่อยที่ 3.5 กิจกรรมประกวดความสามารถด้านวิชาการของเด็กปฐมวัยและฝึกซ้อมนักเรียน
เพ่ือแข่งขันทักษะทางวิชาการระดับต่างๆ 
กิจกรรมที่ 4 กิจกรรมพัฒนากระบวนการบริหารจัดการอย่างมีคุณภาพ 
 - กิจกรรมย่อยที่ 4.1 กิจกรรมจัดทำมาตรฐานปฐมวัยของสถานศึกษาโรงเรียนอนุบาลขอนแก่น  

- กิจกรรมย่อยที่ 4.2 กิจกรรมจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี ระดับปฐมวัย 
 - กิจกรรมย่อยที่ 4.3 กิจกรรมจัดทำ  SAR ระดับปฐมวัย 

  - กิจกรรมย่อยที่ 4.4 กิจกรรมการนิเทศภายใน 
 
 

 

ตัวบ่งชี/้สภาพที่พึงประสงค์ 
ผลการประเมิน 

เฉลี่ย 
คิดเป็น
ร้อยละ 

5 4 3 2 1 
3.1 จัดประสบการณ์ที่ส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการทุกด้าน
อย่างสมดุลเต็มศักยภาพ   

11 3 1 2 - 4.24 84.71 

3.2 สร้างโอกาสให้เด็กได้รับประสบการณ์ตรง เล่นและ
ปฏิบัติอย่างมีความสุข   

10 2 4 1 - 3.76 75.29 

3.3 จัดบรรยากาศท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ใช้สื่อและเทคโนโลยี
ที่เหมาะสมกับวัย   

10 4 2 1 - 4.12 82.35 

3.4 ประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริงและนำผลการ
ประเมินพัฒนาการเด็กไปปรับปรุง การจัด ประสบการณ์
และพัฒนาเด็ก   

11 3 2 1 - 4.18 83.53 

สรุปผลการจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นสำคัญ 4.08 81.47 

มาตรฐานที่ 3 การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นสำคัญผลการประเมินระดับคุณภาพ  ยอดเยี่ยม 
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2. วิธีการพัฒนา ข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ ที่สนับสนุนผลการประเมินตนเอง 

2.1วิธีการพัฒนา 

           โรงเรียนอนุบาลขอนแก่นได้ประกาศกำหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  
ระดับการศึกษาปฐมวัย การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นสำคัญ เพ่ือการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา  
ประจำปีการศึกษา 2564 ดังนี้ 
 

มาตรฐาน / ประเด็นการพิจารณา 
ค่าเป้าหมายมาตรฐาน/
ประเด็นการพิจารณา 

มาตรฐานที่ 3 การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นสำคัญ ระดับ ยอดเยี่ยม 
3.1 จัดประสบการณ์ที่ส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการทุกด้านอย่างสมดุล 
เต็มศักยภาพ   

ร้อยละ 84.71 ยอดเยี่ยม 

3.2 สร้างโอกาสให้เด็กได้รับประสบการณ์ตรง เล่นและปฏิบัติอย่างมีความสุข   ร้อยละ 75.29  ยอดเยี่ยม 
3.3 จัดบรรยากาศท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ ใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับวัย   ร้อยละ 82.35 ยอดเยี่ยม 
3.4 ประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริงและนำผลการประเมินพัฒนาการเด็กไป
ปรับปรุง การจัดประสบการณ์และพัฒนาเด็ก   

ร้อยละ 83.53  ดีเลิศ 

 
 โรงเรียนอนุบาลขอนแก่นมีวิธีการพัฒนามาตรฐานที่ 3 การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นสำคัญได้ส่งเสริม
และสนับสนุนให้ครูปฏิบัติดังนี้ 

1. ครูวิเคราะห์ข้อมูลเด็กเป็นรายบุคคล 
2. ครูจัดทำแผนการจัดประสบการณ์จากการวิเคราะห์มาตรฐานคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ในหลักสูตร

สถานศึกษาปฐมวัยโดยมีกิจกรรมที่ส่งเสริมพัฒนาการเด็กครบทุกด้าน ทั้งด้านร่างกาย ด้านอารมณ์จิตใจด้านสังคมและ
ด้านสติปัญญาไม่มุ่งเน้นการพัฒนาด้านใดด้านหนึ่งเพียงด้านเดียว 
 3. ส่งเสริมและสนับสนุนให้ครูจัดประสบการณ์  ที่เชื่อมโยงกับประสบการณ์เดิม  

หมายเหตุ*  ช่วงคะแนนและระดบัคุณภาพ 
ช่วงคะแนน ระดับคุณภาพ 
0.00-1.50 กำลังพัฒนา 
1.51-2.50 ปานกลาง 
2.51-3.50 ดี 
3.51-4.50 ดีเลิศ 
4.51-5.00 ยอดเยี่ยม 
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           4. ให้เด็กมีโอกาสเลือกทำกิจกรรมอย่างอิสระตามความต้องการความสนใจ ความสามารถตอบสนองต่อวิธีการ
เรียนรู้ของเด็กเป็นรายบุคคล 
           5. จัดกิจกรรมหลากหลายรูปแบบ จากแหล่ง เรียนรู้ที่หลากหลายให้เด็กได้เลือกเล่น เรียนรู้ ลงมือกระทำและ
สร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง 
           6. ส่งเสริมและสนับสนุนให้ครูจัดห้องเรียนให้สะอาด อากาศถ่ายเท ปลอดภัย มีพ้ืนที่ แสดงผลงานเด็กพ้ืนที่
สำหรับมุมประสบการณ์และการจัดกิจกรรม เด็กมีส่วนร่วมในการจัดสภาพแวดล้อมในห้องเรียนเช่น ป้ายนิเทศ การ
ดูแลต้นไม้ เป็นต้น 

7. ส่งเสริมและสนับสนุนให้ครูใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับช่วงอายุระยะ ความสนใจ และวิถีการเรียนรู้
ของเด็ก เช่น กล้องดิจิตอลคอมพิวเตอร์ สำหรับการเรียนรู้กลุ่มย่อย สื่อของเล่นที่กระตุ้นให้คิดและหาคำตอบ เป็นต้น 

8. ส่งเสริมให้มีการใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นมาใช้ในการจัดการเรียนรู้ 
9. ประเมินพัฒนาการเด็กจากกิจกรรมและกิจวัตรประจำวันด้วยเครื่องมือและวิธีการที่หลากหลายไม่ ใช้

แบบทดสอบ 
10. วิเคราะห์ผลการประเมินพัฒนาการเด็ก โดยผู้ปกครองและผู้เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมและนำผลการประเมินที่ได้

ไปพัฒนาคุณภาพเด็กและแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดประสบการณ์ที่มีประสิทธิภาพ 
 
 
 
2.2 ข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ ท่ีสนับสนุนผลการประเมินตนเอง 

 1. ครูทุกคนมีแผนการจัดประสบการณ์ที่สามารถนำไปจัดกิจกรรมได้จริง มีการวิเคราะห์มาตรฐานคุณลักษณะ
ที่พึงประสงค์ ในหลักสูตรสถานศึกษาโดยมีกิจกรรมที่ส่งเสริมพัฒนาการเด็กครบทุกด้าน ทั้งด้านร่างกายด้านอารมณ์
จิตใจด้านสังคมและด้านสติปัญญา  
          2. ครู มีนวัตกรรมในการจัดการเรียนรู้ มีการเผยแพร่แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับเพื่อนร่วมวิชาชีพ 

3. จัดสรรงบประมาณให้ครูจัดสภาพแวดล้อมภายในห้องเรียนให้น่าอยู่น่าเรียน 
4. จัดสรรงบประมาณให้ครูจัดซื้อสื่อการเรียนรู้เพ่ือใช้ในการจัดประสบการณ์ในชั้นเรียน 
5. มีการติดตั้งระบบอินเทอร์เน็ตไวไฟให้ครอบคลุมทุกพ้ืนที่ของโรงเรียน นักเรียนและครูทุกคนสามารถสืบค้น

ข้อมูลจากอินเทอร์เน็ตเพ่ือการเรียนรู้ 
6. ครูใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ รวมทั้งภูมิปัญญาท้องถิ่นที่เอ้ือต่อการเรียนรู้โดยสร้างโอกาส

ให้ผู้เรียนได้แสวงหาความรู้ด้วยตนเอง 
7. ครูประเมินพัฒนาการเด็กจากกิจกรรมและกิจวัตรประจำวันด้วยเครื่องมือและวิธีการที่ 

หลากหลายโดยไม่ใช้แบบทดสอบ 
8. ครูบันทึกพัฒนาการเด็กในสมุดพัฒนาการเด็กระดับปฐมวัย ปฐ.02/2,ปฐ.02/3 สมุดรายงานประจำตัวเด็ก 

 

3. แผนการพัฒนาคุณภาพเพื่อยกระดับให้สูงข้ึน 
 

3.1 จุดเด่น 3.2 จุดทีค่วรพัฒนา 
    - โรงเรียนอนุบาลขอนแก่นได้ส่งเสริมให้ครูมีการวิเคราะห์
หลักสูตร และจัดทำแผนการจัดประสบการณ์จากการวิเคราะห์
มาตรฐานคุณลักษณะที่พึงประสงค์ในหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัย
โดยมีกิจกรรมที่ส่งเสริมพัฒนาการเด็กครบทุกด้านท้ังด้านร่างกาย 
ด้านอารมณ์จิตใจ ด้านสังคมและด้านสติปัญญา 
  - จัดสรรงบประมาณให้ครูจัดสภาพแวดล้อมภายในห้องเรียนให้น่า
อยู่น่าเรียน รวมทั้งจัดซื้อสื่อการเรียนรู้เพื่อใช้ในการจัดประสบการณ์

- การเลือกใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศและ
แหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ รวมทั้งภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นมาใช้ในการจัดการเรียนรู้โดย
สร้างโอกาสให้ผู้เรียนได้แสวงหาความรู้ด้วย
ตนเองจากสื่อที่หลากหลาย 
- ครูและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องร่วมกัน
แลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์รวมทั้ง
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ในชั้นเรียน 
- มีการติดตั้งระบบอินเทอร์เน็ตไวไฟให้ครอบคลุมทุกพ้ืนที่ของ
โรงเรียน นักเรียนและครูทุกคนสามารถสืบค้นข้อมูลจากอินเทอร์
เนตเพื่อการเรียนรู้ 

ให้ข้อมูลป้อนกลับเพ่ือ           นำไปใช้ใน
การปรับปรุงและพัฒนาการจัดการเรียนรู้ 

 
3.3 แผนการพัฒนาคุณภาพเพื่อยกระดับให้สูงข้ึน 
 โรงเรียนอนุบาลขอนแก่นได้มีแผนปฏิบัติการประจำปี เพ่ือยกระดับคุณภาพการศึกษาให้สูงขึ้น มาตรฐานที่ 3 
การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นสำคัญมีรายละเอียดกิจกรรมโครงการและกิจกรรม ดังนี้ 
โครงการการจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นสำคัญ 

กิจกรรมที่ 1 การจัดประสบการณ์ที่ส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการทุกด้านอย่างสมดุลเต็มศักยภาพ 
- กิจกรรมย่อยที่ 1.1 กิจกรรมพัฒนาการเรียนการสอนโดยใช้แนวการสอนไฮสโคป ขอนแก่น 
- กิจกรรมย่อยที่ 1.2 กิจกรรมพัฒนาการเรียนการสอนตามแนวคิดมอนเตสซอรี 
- กิจกรรมย่อยที่ 1.3 กิจกรรมพัฒนาการเรียนการสอนตามหลักสูตรวอลดอล์ฟ 

กิจกรรมที่ 2  ปลูกฝังทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และจิตวิทยาศาสตร์ให้กับนักเรียน 
 - กิจกรรมย่อยที่ 2.1กิจกรรมบูรณาการวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี ในการเรียนการ

สอนทุกห้องเรียน 
 กิจกรรมที่ 3  กิจกรรมส่งเสริม  สนับสนุน และพัฒนาสถานศึกษาให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้  
  - กิจกรรมย่อยที่ 3.1 กิจกรรมปรับปรุง/พัฒนาห้องเรียนอาคารเรียนให้เอื้อต่อการเรียนรู้ 
ซ่อมแซมห้องน้ำ ปรับปรุง ซ่อมแซมทาสีอาคารเรียนและสนามเด็กเล่นล้าง ซ่อมแซมและปรับปรุงเครื่องปรับอากาศ 
 กิจกรรมที่  4  การประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริง 
    - กิจกรรมย่อยที่ 4.1 กิจกรรมสร้างเครื่องมือวัดและประเมินพัฒนาการของเด็กตาม สภาพจริงด้วย
วิธีการที่หลากหลาย  

- กิจกรรมย่อยที่ 4.2 กิจกรรมจัดซื้อเอกสารแบบประเมินพัฒนาการ  
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ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษาอยู่ในระดับ  ดีเลิศ 

 
 จากผลการดำเนินงาน โครงการและกิจกรรมต่างๆ ส่งผลให้จัดการพัฒนาคุณภาพการศึกษาประสบผลสำเร็จตาม
เป็นไปตามเป้าหมายที่สถานศึกษากำหนดไว้ในแต่ละมาตรฐาน จากผลการประเมินสรุปว่า   มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของ
เด็ก อยู่ในระดับยอดเยี่ยม มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการอยู่ในระดับยอดเยี่ยม และมาตรฐานที่ 3 
การจัดประสบการณ์ท่ีเน้นเด็กเป็นสำคัญอยู่ในระดับ ยอดเยี่ยม 
 ทั้งนี้ผลการผลการพัฒนาคุณภาพของเด็ก พบว่าเด็กมีหนักส่วนสูงตามเกณฑ์มาตรฐานเคลื่อนไหวร่างกาย
คล่องแคล่วทรงตัวได้ดีใช้มือและตาประสานสัมพันธ์ได้ดีดูแลรักษาสุขภาพอนามัยส่วนตน และปฏิบัติจนเป็นนิสัย ปฏิบัติ
ตนตามข้อตกลงเกี่ยวกับความปลอดภัยหลีกเลี่ยงสภาวะที่เสี่ยงต่อโรค สิ่งเสพติดและระวังภัยจากบุคคลสิ่งแวดล้อม 
และสถานการณ์ที่เสี่ยงอันตรายได้ เด็กร่าเริงแจ่มใส แสดงอารมณ์ ความรู้สึกได้เหมาะสมรู้จักยับยั้งชั่งใจอดทนในการรอ
คอย ยอมรับและพอใจในความสามารถและผลงานของตนเองและผู้อ่ืนมีจิตสำนึกและค่านิยมที่ดีมีความมั่ นใจกล้าพูด
กล้าแสดงออกช่วยเหลือแบ่งปันเคารพสิทธิ รู้หน้าที่รับผิดชอบอดทนอดกลั้นซื่อสัตย์สุจริตมีคุณธรรมจริยธรรมตามที่
สถานศึกษากำหนด ชื่นชมและมีความสุขกับศิลปะดนตรีและการเคลื่อนไหว เด็กช่วยเหลือตนเองในการปฏิบัติกิจวัตร
ประจำวัน มีวินัยในตนเองประหยัดและพอเพียงมีส่วนร่วมดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม ในและนอกห้องเรียนมีมารยาทตาม
วัฒนธรรมไทยเช่นการไหว้ การยิ้ม ทักทายและมีสัมมาคารวะกับผู้ใหญ่ ยอมรับหรือเคารพความแตกต่างระหว่างบุคคล 
เช่นความคิด พฤติกรรมพ้ืนฐานครอบครัวเชื้อชาติ ศาสนา วัฒนธรรม เล่นและทำงานร่วมกับผู้อ่ืนได้แก้ไขข้อขัดแย้ง 
โดยปราศจากการใช้ความรุนแรงเด็กสนทนาโต้ตอบและเล่าเรื่องให้ผู้อ่ืนเข้าใจ ตั้งคำถามในสิ่งที่ตนเองสนใจหรือสงสัย
และพยายามค้นหาคำตอบอ่านนิทานและเล่าเรื่องที่ตนเองอ่านได้เหมาะสมกับวัยมีความสามารถในการคิดรวบยอดการ

 

สรุปผลการประเมินตนเองตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับปฐมวัย 
(บทสรุปสำหรับผู้บริหาร) 
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คิดเชิงเหตุผลทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ การคิดแก้ปัญหาและสามารถตัดสินใจในเรื่องง่ายๆได้สร้างสรรค์ผลงาน 
ตามความคิด และจินตนาการเช่นงานศิลปะการเคลื่อนไหวท่าทาง การเล่นอิสระและใช้สื่อเทคโนโลยีเช่นแว่นขยาย 
แม่เหล็ก กล้องดิจิตอล เป็นเครื่องมือในการเรียนรู้และแสวงหาความรู้ได้ 
   ด้านกระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา พบว่า โรงเรียนอนุบาลขอนแก่นมีการกำหนด
เป้าหมาย วิสัยทัศน์และพันธกิจสอดคล้องกับสภาพปัญหา ความต้องการของโรงเรียน นโยบายการปฏิรูปการศึกษา 
ความต้องการของชุมชน ท้องถิ่นและสอดคล้องกับแนวทางการปฏิรูปตามแผนการศึกษาชาติอย่างชัดเจนมีกา รจัดทำ
แผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาซึ่งเป็นแผนระยะยาวและกำหนดแผนระยะสั้นเป็นแผนปฏิบัติการประจำปี มีระบบ
บริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษามีหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัย โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น พุทธศักราช 256 1ตาม
หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย กระทรวงศึกษาธิการ พุทธศักราช 2560 ที่สอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่น มีครูที่มีความรู้
ความสามารถด้านการจัดประสบการณ์ มีครูผู้สอนครบทุกชั้นเรียนมีการปรับแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา 
แผนปฏิบัติการประจำปีให้สอดคล้องกับสภาพปัญหา ความต้องการพัฒนา มีระบบการประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษาโดยมีการประเมินตนเองทุกปีการศึกษาและจัดทำรายงานให้ผู้ที่เกี่ยวข้องรับทราบ 
      ด้านการจัดประสบการณ์ที่ เน้นเด็กเป็นสำคัญพบว่าโรงเรียนอนุบาลขอนแก่นได้ส่งเสริมให้ครูมีการ
วิเคราะห์หลักสูตรและจัดทำแผนการจัดประสบการณ์จากการวิเคราะห์มาตรฐานคุณลักษณะที่พึงประสงค์ในหลักสูตร
สถานศึกษาปฐมวัย โดยมีกิจกรรมที่ส่งเสริมพัฒนาการเด็กครบทุกด้านทั้งด้านร่างกายด้านอารมณ์จิตใจ ด้านสังคมและ
ด้านสติปัญญาครูจัดสภาพแวดล้อมภายในห้องเรียนให้น่าอยู่น่าเรียน รวมทั้งจัดซื้อสื่อการเรียนรู้เพ่ือใช้ในการจัด
ประสบการณ์ในชั้นเรียนส่งเสริมให้ครูมีการบริหารจัดการ ชั้นเรียนเชิงบวก การตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็น
ระบบนำผลมาพัฒนาผู้เรียนมี การจัดทำวิจัยในชั้นเรียนและส่งเสริมให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับ
เพ่ือพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ของตนเอง 
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11.2.2  การจัดการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

ผลการประเมินตนเองตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา   ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 

มาตรฐานที่ 1  คุณภาพผู้เรียน   ผลการประเมินระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม 
 

ตัวบ่งชี้ 

ระดับคุณภาพ 
จำนวนนักเรียน(คน) 

ระดับ
คุณภาพ 

 
เฉลี่ย 

 
คิดเป็น
ร้อยละ 

นักเรียนที่
ได้ระดับ3
ขึ้นไป(คิด

เป็นร้อยละ) 5 4 3 2 1 
1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน  
1) มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การ

สื่อสารและการคิดคำนวณ 
2,133 446 142 67 12 4.65 92.91 97.20 

2) มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมี
วิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็น และแก้ปัญหา 

2,099 447 195 66 13 
 

4.61 
 

92.29 97.20 

  3)  มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม 2,041 506 193 68 12 4.59 91.89 97.16 
  4) มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
      และการสื่อสาร 

2,309 412 64 32 3 4.77 95.40 98.76 

  5) มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 2,163 477 148 31 1 4.69 93.84 98.87 
  6) มีความรู้ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ 2,490 246 69 13 2 4.85 96.95 99.47 

สรุปผลผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน (เฉลี่ย) 4.69 93.88 98.11 
1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน  
  1) การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่

สถานศึกษากำหนด 
2,610 149 51 10 0 4.91 98.15 99.65 

  2) ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย 2,659 136 23 2 0 4.93 98.70 99.93 
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  3) การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่าง 
     และหลากหลาย 

2,631 129 51 9 0 4.91 98.30 99.68 

  4) สุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม 2,646 123 43 8 0 4.92 98.46 99.72 
สรุปผลคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน(เฉลี่ย) 4.92 98.40 99.75 

สรุปผลการประเมินมาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน 4.81 96.20 98.93 
 

หมายเหตุ*  ช่วงคะแนนและระดบัคุณภาพ 
ช่วงคะแนน ระดับคุณภาพ 
0.00-1.50 กำลังพัฒนา 
1.51-2.50 ปานกลาง 
2.51-3.50 ดี 
3.51-4.50 ดีเลิศ 
4.51-5.00 ยอดเยี่ยม 
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1. วิธีการพัฒนาข้อมูล หลักฐานเอกสารเชิงประจักษ์ ที่สนับสนุนผลการประเมินตนเอง 
1.1 วิธีการพัฒนาโรงเรียนอนุบาลขอนแก่นได้ประกาศกำหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาของ

สถานศึกษา  ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ด้านคุณภาพของผู้เรียนเพ่ือการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 
ประจำปีการศึกษา  2564  ดังนี้ 

มาตรฐาน / ประเด็นการพิจารณา 
ค่าเป้าหมายมาตรฐาน/ประเด็นการ

พิจารณา 
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน  

1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน ระดับยอดเยี่ยม 
      1) มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิดคำนวณ ร้อยละ 87.67 ระดับดีเลิศขึ้นไป 
2) มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และแก้ปัญหา 

ร้อยละ 87.80 ระดับดีเลิศขึ้นไป 

3) มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม ร้อยละ 87.72 ระดับดีเลิศขึ้นไป 
4) มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ร้อยละ 90.20 ระดับดีเลิศขึ้นไป 
5) มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา ร้อยละ 93.40 ระดับดีเลิศขึ้นไป 
6) มีความรู้ ทักษะพ้ืนฐาน และเจตคติท่ีดีต่องานอาชีพ ร้อยละ 91.87 ระดับดีเลิศขึ้นไป 

1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน ระดับดีเลิศ 
1) การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากำหนด ร้อยละ 91.55 ระดับดีเลิศขึ้นไป 
      2) ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย ร้อยละ 92.34 ระดับดีเลิศขึ้นไป 

3) การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย ร้อยละ 91.80 ระดับดีเลิศขึ้นไป 
4) สุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม ร้อยละ 91.99 ระดับดีเลิศขึ้นไป 

 
วิธีการพัฒนามาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียนโรงเรียนอนุบาลขอนแก่นได้ดำเนินการดังนี้ 

1.  มีการกำหนดเป้าหมายวิสัยทัศน์(Vision) พันธกิจ (MISSION) เป้าหมายการพัฒนาคุณภาพ การศึกษากลยุทธ์  
การพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่ชัดเจน 

2. มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษาอย่างเป็นระบบทั้งในส่วนการวางแผนพัฒนาคุณภาพการจัด
การศึกษา  การนำแผนไปปฏิบัติเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษามีการติดตามตรวจสอบ ประเมินผลและปรับปรุงพัฒนา
งานอย่างต่อเนื่องมีการบริหารอัตรากำลังทรัพยากรทางการศึกษาและระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนมีระบบการนิเทศ
ภายในการนำข้อมูลมาใช้ในการพัฒนาบุคลากรและผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วมการวางแผนปรับปรุงและพัฒนาและ
ร่วมรับผิดชอบต่อผลการจัดการศึกษา 

3. ดำเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษาทุกกลุ่มเป้าหมาย 
4. พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 
5. จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้ 
6. จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ 
7. จากหลักสูตรโรงเรียนอนุบาลขอนแก่น  พุทธศักราช  2563  ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษา  

ขั้นพ้ืนฐานพุทธศักราช 2551 ได้มีการกำหนดการพัฒนาผู้เรียนให้บรรลุมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด ดังนี้ 
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7.1  สมรรถนะสำคัญของผู้เรียนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
พุทธศักราช  2551 
  หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรู้ซึ่งการ
พัฒนาผู้เรียนให้บรรลุมาตรฐานการเรียนรู้ที่กำหนดให้นั้น จะช่วยให้ผู้เรียนเกิดสมรรถนะสำคัญ 5 ประการดังนี้ 
  1) ความสามารถในการสื่อสารความสามารถในการรับและส่งสารมีวัฒนธรรมในการใช้ภาษา
ถ่ายทอด ความคิด ความรู้ความเข้าใจ ความรู้สึกและทัศนะของตนเองเพ่ือแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร และประสบการณ์
อันจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาตนเองและสังคมรวมทั้งการเจรจาต่อรองเพ่ือขจัดและลดปัญหาความขัดแย้งต่างๆ 
การเลือกรับหรือไม่รับข้อมูลข่าวสารด้วยหลักเหตุผลและความถูกต้อง ตลอดจนการเลือกใช้วิธีการสื่อสารที่มี
ประสิทธิภาพโดยคำนึงถึงผลกระทบที่มีต่อตนเองและสังคม 
  2) ความสามารถในการคิดความสามารถในการคิดวิเคราะห์การคิดสังเคราะห์การคิดอย่างสร้างสรรค์ 
การคิดอย่างมีวิจารณญาณและการคิดเป็นระบบ เพื่อนำไปสู่การสร้างองค์ความรู้หรือสารสนเทศเพ่ือการตัดสินใจ
เกี่ยวกับตนเองและสังคมได้อย่างเหมาะสม 

3) ความสามารถในการแก้ปัญหา ความสามารถในการแก้ปัญหาและอุปสรรคต่างๆ 
ที่เผชิญได้อย่างถูกต้องเหมาะสมบนพื้นฐานของหลักเหตุผล คุณธรรมและข้อมูลสารสนเทศ เข้าใจความสัมพันธ์ และ
การเปลี่ยนแปลงของเหตุการณ์ต่างๆ ในสังคม แสวงหาความรู้ ประยุกต์ความรู้มาใช้ในการป้องกัน และแก้ไขปัญหาและ
มีการตัดสินใจที่มีประสิทธิภาพโดยคำนึงถึงผลกระทบที่เกิดขึ้นต่อตนเองสังคม และสิ่งแวดล้อม 

4) ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต ความสามารถในการนำกระบวนการต่างๆ ไปใช้ใน 
การดำเนินชีวิตประจำวันการเรียนรู้ด้วยตนเองการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องการทำงานและการอยู่ร่วมกันในสังคมด้วยการ
สร้างเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคคล การจัดการปัญหาและความขัดแย้งต่างๆ อย่างเหมาะสมการปรับตัวให้ทัน
กับการเปลี่ยนแปลงของสังคมและสภาพแวดล้อมและการรู้จักหลีกเลี่ยงพฤติกรรมไม่พึงประสงค์ท่ีส่งผลกระทบต่อ
ตนเองและผู้อื่น 
  5) ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี ความสามารถในการเลือกและใช้เทคโนโลยีด้านต่างๆและมี
ทักษะ กระบวนการทางเทคโนโลยี เพื่อการพัฒนาตนเองและสังคมในด้าน การเรียนรู้ การสื่อสาร  
การทำงานการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ถูกต้องเหมาะสมและมีคุณธรรม 

      7.2 คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551  
(ฉบับปรับปรุงพุทธศักราช2563)โรงเรียนอนุบาลขอนแก่นได้กำหนดคุณลักษณะ อันพึงประสงค์ของผู้เรียนไว้ 9 
ประการคือ 

1) รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ หมายถึง คุณลักษณะที่แสดงออกถึงการเป็นพลเมืองดีของชาติ  
ธำรงไว้ซึ่งความเป็นชาติไทย ศรัทธา ยึดมั่นในศาสนา และเคารพเทิดทูนสถาบัน พระมหากษัตริย์ 

ผู้ที่รักชาติ ศาสน์กษัตริย์คือผู้ที่มีลักษณะซึ่งแสดงออกถึงการเป็นพลเมืองดีของชาติ  
มีความสามัคคีปรองดอง ภูมิใจ เชิดชูความเป็นชาติไทย ปฏิบัติตนตามหลักศาสนาที่ตนนับถือ และแสดงความจงรักภักดี
ต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ 

2) ซื่อสัตย์สุจริตหมายถึงคุณลักษณะที่แสดงออกถึงการยึดมั่นในความถูกต้องประพฤติ  
ตรงตามความเป็นจริงต่อตนเองและผู้อ่ืนทั้งทางกาย วาจา ใจ 

ผู้ที่มีความซื่อสัตย์สุจริตคือผู้ที่ประพฤติตรงตามความเป็นจริงทั้งทางกายวาจาใจ  
และยึดหลักความจริงความถูกต้องในการดำเนินชีวิตมีความละอายและเกรงกลัวต่อการกระทำผิด 
3) มีวินัยหมายถึงคุณลักษณะที่แสดงออกถึงการยึดมั่นในข้อตกลงกฎเกณฑ์และระเบียบข้อบังคับของครอบครัว 

โรงเรียน และสังคม 
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ผู้ที่มีวินัย  คือผู้ที่ปฏิบัติตนตามข้อตกลงกฎเกณฑ์ระเบียบข้อบังคับของ ครอบครัว 
โรงเรียนและสังคมเป็นปกติวิสัยไม่ละเมิดสิทธิของผู้อ่ืน 

4) ใฝ่เรียนรู้ หมายถึง คุณลักษณะที่แสดงออกถึงความตั้งใจ เพียรพยายามในการเรียน  
แสวงหาความรู้จากแหล่งเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน 

ผู้ที่ใฝ่เรียนรู้ คือ ผู้ที่มีลักษณะซึ่งแสดงออกถึงความตั้งใจ เพียรพยายามในการเรียน  
และเข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้ แสวงหาความรู้จากแหล่งเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกโรงเรียนอย่างสม่ำเสมอ ด้วยการ
เลือกใช้สื่ออย่างเหมาะสม บันทึกความรู้ วิเคราะห์ สรุปเป็นองค์ความรู้ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ถ่ายทอดเผยแพร่และนำไปใช้
ในชีวิตประจำวันได้ 

5) อยู่อย่างพอเพียง หมายถึง คุณลักษณะที่แสดงออกถึงการดำเนินชีวิตอย่าง พอประมาณ  
มีเหตุผล รอบคอบ มีคุณธรรม มีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี และปรับตัวเพ่ืออยู่ในสังคมได้อย่าง มีความสุข 

ผู้ที่อยู่อย่างพอเพียงคือผู้ที่ดำเนินชีวิตอย่างประมาณตนมีเหตุผลรอบคอบระมัดระวัง 
อยู่ร่วมกับผู้อ่ืนด้วยความรับผิดชอบไม่เบียดเบียนผู้อ่ืนเห็นคุณค่าของทรัพยากรต่างๆมี การวางแผนป้องกันความเสี่ยง
และพร้อมรับการเปลี่ยนแปลง 
  6) มุ่งม่ันในการทำงานหมายถึงคุณลักษณะที่แสดงออกถึงความตั้งใจและรับผิดชอบใน 
การทำหน้าที่การงานด้วยความเพียรพยายามอดทนเพ่ือให้งานสำเร็จตามเป้าหมาย 

ผู้ที่มุ่งม่ันในการทำงาน คือ ผู้ที่มีลักษณะซึ่งแสดงออกถึงความตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับ 
มอบหมายด้วยความเพียรพยายาม ทุ่มเทกำลังกาย กำลังใจ ในการปฏิบัติกิจกรรมต่าง ๆ ให้ สำเร็จลุล่วง  
ตามเป้าหมายที่กำหนดด้วยความรับผิดชอบและมีความภาคภูมิใจในผลงาน 

7) รักความเป็นไทย หมายถึง คุณลักษณะที่แสดงออกถึงความภาคภูมิใจ เห็นคุณค่า  
ร่วมอนุรักษ์ สืบทอดภูมิปัญญาไทย ขนบธรรมเนียมประเพณี ศิลปะและวัฒนธรรม ใช้ภาษาไทยในการสื่อสารได้อย่าง
ถูกต้องและเหมาะสม 

ผู้ที่รักความเป็นไทยคือผู้ที่มีความภาคภูมิใจเห็นคุณค่าชื่นชมมีส่วนร่วมในการ 
อนุรักษ์ สืบทอด เผยแพร่ภูมิปัญญาไทย ขนบธรรมเนียมประเพณี ศิลปะและวัฒนธรรมไทย มี ความกตัญญูกตเวที ใช้
ภาษาไทยในการสื่อสารอย่างถูกต้องเหมาะสม 

8) มีจิตสาธารณะหมายถึงคุณลักษณะที่แสดงออกถึงการมีส่วนร่วมในกิจกรรมหรือ 
สถานการณ์ที่ก่อให้เกิดประโยชน์แก่ผู้อ่ืนชุมชนและสังคมด้วยความเต็มใจกระตือรือร้นโดยไม่หวังผลตอบแทน 

ผู้ที่มีจิตสาธารณะคือผู้ที่มีลักษณะเป็นผู้ให้และช่วยเหลือผู้อ่ืนแบ่งปันความสุขส่วนตน 
เพ่ือทำประโยชน์แก่ส่วนรวมเข้าใจเห็นใจผู้ที่มีความเดือดร้อนอาสาช่วยเหลือสังคมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมด้วยแรงกาย
สติปัญญาลงมือปฏิบัติเพื่อแก้ปัญหาหรือร่วมสร้างสรรค์สิ่งที่ดีงามให้เกิดใน ชุมชนโดยไม่หวังสิ่งตอบแทน 

9) ความเป็นเลิศทางวิชาการ หมายถึง คุณภาพผู้เรียนที่มีความสามารถด้านวิชาการ 
ใน 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้รวมทั้งการแข่งขันทางวิชาการและการทดสอบระดับชาติ 

(9.1) ความสามารถด้านวิชาการหมายถึงผลการเรียนเฉลี่ยของผู้เรียนที่ได้ ระดับ 3 ขึ้นไป 
ทั้ง 8  กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
  (9.2) การแข่งขันทางวิชาการหมายถึงกิจกรรมที่ผู้เรียนเข้าร่วมประกวดหรือแข่งขัน 
และได้รับรางวัลในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน  การแข่งขันอ่ืนๆ ทั้งหน่วยงานของรัฐ หรือ เอกชนหรือสถาบันอ่ืนๆ 

(9.3) การทดสอบระดับชาติ หมายถึงการสอบ O-NET (Ordinary National 
Educational Test) ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 

8. ครูจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนว Active Learning โดย 
 8.1 จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริงและสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 
 8.2 ใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 
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8.3 มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก 
8.4 ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบและนำผลมาพัฒนาผู้เรียน 
8.5 มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 
8.6 มีการวัดและประเมินผลอย่างหลากหลายวิธีตามสภาพจริง 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.2 ข้อมูลหลักฐานเอกสารเชิงประจักษ์ท่ีสนับสนุนผลการประเมินตนเองในมาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน 
1) นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 มีความสามารถในการอ่านออกเสียง มีค่าคะแนนเฉลี่ยมากกว่าร้อยละ 

98.86 จากแบบประเมินความสามารถด้านการอ่านออกของผู้เรียน (Reading Test : RT)  
2) นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2สามารถอ่านออกเสียง อ่านรู้เรื่อง เขียนคำ เขียนประโยคและเขียนเรื่องได้

ตามเกณฑ์ที่กำหนดได้ระดับคุณภาพดีข้ึนไปคิดเป็นร้อยละ 98.86 (ตามนโยบายการบริหารจัดการสถานศึกษาของ
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1) 

3) นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 สามารถอ่านออกเสียง อ่านรู้เรื่อง เขียนคำ เขียนประโยคและเขียนเรื่องได้
ตามเกณฑ์ที่กำหนดได้ระดับคุณภาพดีข้ึนไปคิดเป็นร้อยละ 98.14 (ตามนโยบายการบริหารจัดการสถานศึกษาของ
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1) 

4) นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3  มีความสามารถในการสอบ การอ่านออกเสียงเฉลี่ยร้อยละ 95.21 อ่านรู้
เรื่องเฉลี่ยร้อยละ 77.50  การเขียนคำเฉลี่ยร้อยละ 84.96 และการเขียนเรื่องเฉลี่ยร้อยละ 90.70 ตามแบบประเมินและ
เกณฑ์การประเมินของสำนักทดสอบทางการศึกษาสพฐ. ได้ระดับดีข้ึนไป 

5) นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 มีความสามารถในการอ่านออกเสียงเฉลี่ยร้อยละ 91.74 การอ่านรู้เรื่อง
เฉลี่ยร้อยละ 85.41 การเขียนเรื่องเฉลี่ยร้อยละ 75.17 ตามแบบประเมินและเกณฑ์การประเมินของสำนักทดสอบทาง
การศึกษาสพฐ. ได้ระดับดีขึ้นไป 

6) นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 มีผลการประเมินการอ่านคิด วิเคราะห์และเขียนของนักเรียนตามหลักสูตร
สถานศึกษาได้ระดับดีขึ้นไปร้อยละ 96.94 ขึ้นไป 

7) นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 ทุกคนมีความสามารถใช้ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารได้ระดับดีขึ้นไป 
ร้อยละ 94.23 ขึ้นไป 

8) นักเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษ (ห้องเรียนภาษาจีนของ สพฐ. Gifted, English Program) วิชาภาษาจีน 
(การเขียน) ระดับคุณภาพดีขึ้นไปเฉลี่ยร้อยละ 93.51วิชาภาษาจีน (การสื่อสาร) ระดับคุณภาพดีขึ้นไปเฉลี่ยร้อยละ 
95.64 

9) นักเรียนมีระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษาตั้งแต่ระดับ 3 ขึ้นไปร้อยละ 95.42 
10) นักเรียนได้ระดับผลการเรียนเฉลี่ยในกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ระดับ 3 ขึ้นไปร้อยละ 88.22 
11) นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6  มีความสามารถในการคิดตามเกณฑ์สมรรถนะสำคัญของผู้เรียนได้

ระดับดีข้ึนไปร้อยละ 98.13 
12) นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6  มีความสามารถ ในการแก้ปัญหาตามเกณฑ์สมรรถนะสำคัญของ

ผู้เรียน ได้ระดับ ดี ขึ้นไปร้อยละ 97.91 
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13) นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศตามเกณฑ์สมรรถนะ
สำคัญของผู้เรียน ได้ระดับ ดี ขึ้นไปร้อยละ 99.35 

14) นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 มีความสามารถในการสื่อสารตามเกณฑ์สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน 
ได้ระดับ ดี ขึ้นไปร้อยละ 98.64 

 
15) ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ในช่วง      

3 ปีย้อนหลังสูงกว่าค่าเฉลี่ยระดับชาติทุกวิชามีค่าเฉลี่ยสูงกว่าทุกสังกัด ทุกวิชาและมีนักเรียนได้คะแนนเต็มร้อยทุก       
ปีการศึกษา  เช่นปีการศึกษา 2564  มีนักเรียนที่ได้คะแนนเต็ม 100 คะแนน ในวิชาคณิตศาสตร์จำนวน 11 คนและวิชา
ภาษาอังกฤษจำนวน 11  คนมีนักเรียน  2  คนได้เต็ม 2 วิชา ดังนี้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ที ่ วิชาคณิตศาสตร์ ห้อง ที ่ วิชาภาษาอังกฤษ ห้อง 
1 เดก็หญิงสโรชา  ดงลุน 6/1 1 เด็กหญิงภาสุข  ชัยมงคล 6/3 
2 เด็กชายธนากร  ศรีชมพู 6/7 2 เด็กหญิงกฤตพร  สิทธิขวา 6/7 
3 เด็กชายภากร  วิบูลย์วัฒนากุล 6/7 3 เด็กชายภากร  วิบูลย์วัฒนากุล 6/7 
4 เด็กชายภูมิรพี  เลิกชัยภูมิ 6/8 4 เด็กชายพีรวัชร  สีละบุตร 6/8 
5 เด็กชายพีรวัชร  สีละบุตร 6/8 5 เด็กหญิงปาณิศา  เชษฐ์โชติศักดิ์ 6/8 
6 เด็กชายภูวริช  ชัยชนะอุดมกุล 6/8 6 เด็กหญิงนันทิพร  อุตตะพุทธ 6/9 
7 เด็กชายพาทิศ  บุตรมา 6/8 7 เด็กหญิงวรณัน  ตรงเมธีรัตน์ 6/9 
8 เด็กหญิงพัชรพร  พรมแพง 6/8 8 เด็กหญิงสมิตา  ตั้งวาริธร 6/9 
9 เด็กชายอชิตพนธ์  แทบมะลัย 6/8 9 เด็กหญิงธิตยา  วศินปิยมงคล 6/10 
10 เด็กหญงิชุติกาญจน์  แท่นมณเฑียร 6/8 10 เด็กหญิงไปรยา  เริ่มรักษ์ 6/10 
11 เด็กชายภนนเรศ  คำพิทุย 6/8 11 เด็กหญิงวิรมณ  ตรงเมธีรัตน์ 6/10 
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16) ค่าเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปี

การศึกษา 2564  แยกเป็นรายห้องได้ ดังนี้ 
       

ลำดับ ชั้น ไทย คณิต วิทย์ อังกฤษ รวมเฉลี่ย 
1 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/1 53.44 42.69 34.52 46.54 44.30 
2 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/2 48.54 35.88 31.11 39.55 38.77 
3 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/3 49.05 36.90 32.60 40.63 39.80 
4 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/4 54.68 38.01 37.56 43.34 43.40 
5 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/5 52.41 39.31 33.03 43.75 42.13 
6 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/6 47.76 35.05 33.89 37.50 38.55 
7 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/7 67.11 58.90 47.18 68.95 60.53 
8 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/8 63.78 62.47 43.88 69.90 60.01 
9 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/9 65.68 57.00 43.03 87.41 63.28 
10 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/10 67.01 53.83 43.41 86.37 62.66 

รวมเฉลี่ย 56.95 46.00 38.02 56.39 49.34 

       

17) นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 ได้เรียนรู้จากการปฏิบัติจริง มีกระบวนการคิดวิเคราะห์ คิด
สังเคราะห์ คิดวิจารณญาณและการแก้ปัญหา สามารถรวบรวมความรู้ได้ทั้งด้วยตัวเองและการทำงานเป็นทีมเชื่อมโยง
ความรู้และประสบการณ์มาใช้ในการสร้างสรรค์ สิ่งใหม่ๆอาจเป็นแนวความคิดโครงการโครงงานชิ้นงานผลผลิตส่งผลให้
นักเรียนมีนวัตกรรมทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้จากมากท่ีสุดไปหาน้อย 3 ลำดับ ได้แก่) ภาษาไทย ภาษาต่างประเทศ 
(ภาษาอังกฤษ  คณิตศาสตร์ 

18) นักเรียนมีเจตคติที่ดีต่องานอาชีพได้ระดับดีขึ้นไปร้อยละ 98.30 และความสามารถใช้ทักษะชีวิตได้ระดับดี
ขึ้นไปร้อยละ 97.98  

19) นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ทุกคนมีความรู้และทักษะพื้นฐานต่องานอาชีพอย่างน้อย 1 อย่าง 
20) นักเรียนมากกว่าร้อยละ 85 มีส่วนร่วมในโครงการธนาคารขยะของโรงเรียน 
21) นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 มีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากำหนดตามเกณฑ์

คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียนได้ระดับดีขึ้นไปร้อยละ 99.16 
22) นักเรียนมีน้ำหนักส่วนสูงตามเกณฑ์กรมอนามัยและมีสุขภาพแข็งแรงได้ระดับดีขึ้นไปร้อยละ 99.72 
23) นักเรียนทุกคนไม่เกี่ยวข้องสิ่งเสพติดโรงเรียนมีโครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่างเข้มแข็ง 
24) นักเรียนได้รับการเยี่ยมบ้านและโรงเรียนนำข้อมูลมาใช้ในการดูแลช่วยเหลือผู้เรียนร้อยละ 50 
25) นักเรียนร้อยละ 80 ขึ้นไปไม่มีการทะเลาะวิวาทในโรงเรียน 
26) นักเรียนทุกคนทำกิจกรรมประกอบเพลงบริเวณหน้าเสาธงตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันศุกร์  

วันจันทร์ : รำวงมาตรฐาน 
วันอังคาร : ท่าทางประกอบเพลงค่านิยมหลักคนไทย 12 ประการ 
วันพุธ  : ท่าทางประกอบเพลง 5 ส. (ทำนองคุณลำไย)  
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วันพฤหัสบดี : สูตรคูณเพลินเพลง 
วันศุกร์  : วัฒนธรรมอีสานฟ้อนเพลงดอกคูนเสียงแคน 

1.3 จุดเด่นจุดที่ควรพัฒนาและแผนการพัฒนาคุณภาพเพ่ือยกระดับให้สูงขึ้น 
 

กิจกรรม/โครงการ/หลักฐานร่องรอยที่ดำเนินการ ผลการดำเนนิงาน 

1.กิจกรรมรักการอ่าน 1.3.1 จุดเด่น 
 - ด้านผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน ผลการเรียนรู้ที่เป็น
คุณภาพของผู้เรียนมีความรู้ ทกัษะพื้นฐานในการจัดการ เจตคติที่ดี
พร้อมที่จะศึกษาต่อในระดับที่สงูขึ้น การทำงานหรืองานอาชีพ ผู้เรียน
มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสารเพื่อ
การพัฒนาตนเองและสังคมในดา้นการเรียนรู้ การสื่อสาร การทำงาน
อย่างสร้างสรรค์และมีคุณธรรม ผู้เรียนบรรลุและมีความก้าวหน้าใน
การเรียนรู้ตามหลักสูตรสถานศกึษา จากพื้นฐานเดิม ในด้านความรู ้
ความเข้าใจ ทักษะ กระบวนการต่างๆ รวมทัง้มีความก้าวหนา้ในผล
การทดสอบระดบัชาติ หรือผลการทดสอบอ่ืนๆ และผู้เรียนมทีักษะใน
การอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิดคำนวณ ตามเกณฑ์ที่
สถานศึกษากำหนดในแตล่ะชัน้ 
 
 

2.กิจกรรมวันสำคัญต่างๆ 

3.ค่ายวิชาการในโรงเรียน 

4.ค่ายคุณธรรม จริยธรรม 

5.ค่ายแหล่งเรียนรู้ 

6.ค่ายลูกเสือ-ยุวกาชาด 

7.กีฬาสีภายใน 

8. โครงการอาหารกลางวัน, อาหารเสริมนม 

9. กิจกรรม 5 ส 

10.สมุดรายงานประจำตัวนักเรียน 

11.กิจกรรมสภานักเรียน 

12.กิจกรรมเยี่ยมบ้านนักเรียน - ด้านคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน ผู้เรียนมีความภูมิใจใน
ท้องถิ่น เห็นคุณค่าของความเป็นไทย มสี่วนร่วมในการอนุรักษ์
วัฒนธรรมและประเพณีไทย รวมทั้งภูมิปัญญาไทย ผู้เรียนมีการรักษา
สุขภาพกาย สุขภาพจิต อารมณ์และสังคม และแสดงออกอย่าง
เหมาะสมในแต่ละช่วงวยั สามารถอยู่ร่วมกับคนอ่ืนอย่างมีความสขุ 
เข้าใจผู้อื่น ไม่มีความขัดแย้งกับผู้อื่น ผู้เรียนยอมรับและอยู่ร่วมกันบน
ความแตกต่างระหว่างบุคคลในด้าน เพศ วัย เชื้อชาติ ศาสนา ภาษา 
วัฒนธรรม ประเพณ ี
1.3.2 จุดควรพัฒนา 
 - ส่งเสริมผู้เรียนให้มีความสามารถคิด จำแนก แยกแยะ ใคร่ครวญ 
ไตร่ตรอง พิจารณาอย่างรอบคอบ โดยใช้เหตุผลประกอบการตัดสินใจ 
มีการอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และแก้ปัญหาอย่างมีเหตุผล  
 -ส่งเสริมผู้เรียนให้มีความสามารถในการรวบรวมความรู้ทั้งด้วยตัวเอง
และการทำงานเป็นกลุ่ม เชื่อมโยงองค์ความรู้และประสบ- การณ์มาใช้
ในการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ อาจเป็นแนวความคิด โครงการ โครงงาน 
ชิ้นงาน ผลผลิต 

13.บันทึกการอ่าน 

14.การประเมินการอ่าน-เขียนภาษาไทย 

15. One Day Trip  
16. โครงการห้องเรียนพิเศษส่งเสริมศักยภาพผู้เรียนด้าน
วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (Gifted) 
17. โครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตร
กระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ (English Program) 
18. โครงการห้องเรียนภาษาจนี 
19. ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
20. เอกสารประเมินความสามารถในการอ่าน การเขียน 
การสื่อสาร 
21. เอกสารประเมินสมรรถนะสำคัญของผู้เรียน 
22. เอกสารประเมินการอ่าน คดิวิเคราะห์และการเขียน 
23. เอกสารประเมินลักษณะอันพึงประสงค์ 
24. เอกสารประเมินค่านยิมหลกั 12 ประการ 

1.4 แผนการพัฒนาคุณภาพเพื่อยกระดับให้สูงข้ึน 
จากค่าเป้าหมายที่ตั้งไว้ผลการดำเนินงานในปีการศึกษา 2564  ผลการประเมินสูงกว่าเป้าหมายทุกตัวบ่งชี้ 

ดังนั้นโรงเรียนอนุบาลขอนแก่นได้มีแผนการพัฒนาคุณภาพเพ่ือยกระดับมาตรฐานที่ 1 ด้านคุณภาพของผู้เรียนดังนี้ 
1)  โครงการส่งเสริมสนับสนุนพัฒนาคุณภาพผู้เรียนด้านการอ่านการเขียนการสื่อสาร 
2)  โครงการส่งเสริมสนับสนุนพัฒนาคุณภาพผู้เรียนด้านการคิดคำนวณ 
3)  โครงการส่งเสริมทักษะการคิดวิเคราะห์คิดอย่างมีวิจารณญาณ 
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4)  โครงการส่งเสริมสนับสนุนพัฒนาการสร้างนวัตกรรม 
5)  โครงการส่งเสริมสนับสนุนพัฒนาการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
6) โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 
7)  โครงการส่งเสริมสนับสนุนพัฒนาทักษะพื้นฐานงานอาชีพ 
8)  โครงการส่งเสริมสนับสนุนพัฒนาคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากำหนด 
9)  โครงการส่งเสริมสนับสนุนความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย 
10) โครงการส่งเสริมสุขภาวะทางร่างกายและจิตสังคม 
11) โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ 
12) โครงการพัฒนาระบบการวัดและประเมินผล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
‘ 
 
 

 

 มาตรฐานที่ 2  กระบวนการบริหารและการจัดการผลการประเมินระดับคุณภาพ ดีเลิศ 
 

ตัวบ่งชี ้
ระดับคุณภาพ ระดับ

คุณภาพ 
เฉลี่ย 

คิดเป็นร้อย
ละ 5 4 3 2 1 

2.1 มีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจท่ีสถานศึกษากำหนดชัดเจน      5 100 
2.2 มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา      5 100 
2.3 ดำเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตร
สถานศึกษาและทุกกลุ่มเป้าหมาย 

     5 100 

2.4 พัฒนาครูและบุคลากรให้มคีวามเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ      4 80.00 
2.5 จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมี
คุณภาพ 

     4 80.00 

2.6 จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบรหิารจดัการ      5 100 
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และการจัดการเรยีนรู ้
สรุปผลการประเมินมาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 4.67 93.33 

 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. วิธีการพัฒนา ข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ ที่สนับสนุนผลการประเมินตนเอง 

2.1วิธีการพัฒนา 
โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ได้ประกาศกำหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  

ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ด้านกระบวนการบริหารและการจัดการเพ่ือการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 
ประจำปีการศึกษา 2564  ดังนี้  

 

มาตรฐาน/ประเด็นการพิจารณา ค่าเป้าหมายมาตรฐาน/ประเด็นการพิจารณา 
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ ระดับยอดเยี่ยม 

2.1 มีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจที่สถานศึกษากำหนดชัดเจน ร้อยละ 85.00ระดับดีเลิศข้ึนไป 
2.2 มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา ร้อยละ 85.00ระดับดีเลิศข้ึนไป 
2.3 ดำเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตาม
หลักสูตรสถานศึกษาและทุกกลุ่มเป้าหมาย 

ร้อยละ 85.00ระดับดีเลิศข้ึนไป 

2.4 พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ ร้อยละ 82.00ระดับดีเลิศข้ึนไป 
2.5 จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการ
เรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 

ร้อยละ 82.00ระดับดีเลิศข้ึนไป 

2.6 จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการ
และการจัดการเรียนรู้ 

ร้อยละ 82.00ระดับดีเลิศข้ึนไป 

 

หมายเหต*ุ  ช่วงคะแนนและระดับคุณภาพ 
ช่วงคะแนน ระดับคุณภาพ 
0.00-1.50 กำลังพัฒนา 
1.51-2.50 ปานกลาง 
2.51-3.50 ด ี
3.51-4.50 ดีเลิศ 
4.51-5.00 ยอดเยีย่ม 
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วิธีการพัฒนามาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ได้ดำเนินการ ดังนี้  
1. วิเคราะห์สภาพปัญหา ผลการจัดการศึกษาปีการศึกษาที่ผ่านมา เพ่ือใช้ข้อมูลในการกำหนดเป้าหมายแต่ละ

มาตรฐานการศึกษาของโรงเรียน ทั้งนี้มีความสอดคล้องกับวิสัยทัศน์และพันธกิจมีการกำหนดเป้าหมาย วิสัยทัศน์และ
พันธกิจที่ชัดเจน สอดคล้องกับความต้องการของชุมชน ท้องถิ่น วัตถุประสงค์ของแผนการศึกษาแห่งชาติ นโยบายของ
รัฐบาล และต้นสังกัดรวมทั้งทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคม 

2. มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษาอย่างเป็นระบบ มีภาระหน้าที่การบริหารงานในโรงเรียน
แบ่งเป็น 4 ฝ่ายได้แก่ การบริหารงานวิชาการ การบริหารงานงบประมาณ การบริหารงานบุคคลและการบริหารงาน
ทั่วไป ดังแผนภูมิต่อไปนี้  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
 

 

 
 
 

 
 

 

 

การบริหารงานวิชาการ การบริหารงานงบประมาณ การบริหารงานบุคคล การบริหารงานทั่วไป 
1. การพัฒนาหรือการดำเนนิการเกี่ยวกับการให้
ความเห็นการพัฒนาหลักสูตรท้องถ่ิน 
2. การวางแผนด้านการวิชาการ  
3. การจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษา  
4. การพัฒนาหลักสูตรของสถานศึกษา  
5. การพัฒนากระบวนการเรียนรู้  
6. การวัดผล ประเมินผล และดำเนนิการเทียบ
โอนผลการเรียน  
7. การวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาใน
สถานศึกษา  
8. การพัฒนาและส่งเสริมให้มีแหล่งเรียนรู้  
9. การนิเทศการศึกษา 
10. การแนะแนว  
11. การพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในและ
มาตรฐานการศึกษา 
12. การส่งเสริมชุมชนให้มีความเข้มแข็งทาง
วิชาการ  

1. การจัดทำแผนงบประมาณและคำขอตั้ง
งบประมาณเพื่อเสนอต่อเลขาธิการสำนักงาน 
คณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
2. การจัดทำแผนการใช้จ่ายเงิน ตามที่ได้รับ 
จัดสรรงบประมาณจากสำนักงานคณะกรรมการ 
ศึกษาขั้นพื้นฐานโดยตรง  
3. การอนุมัติการจ่ายงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 
4. การขอโอนและการขอเปลี่ยนแปลง 
งบประมาณ  
5. การรายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ  
6. การตรวจสอบ ติดตามและรายงานการใช้ 
งบประมาณ  
7. การตรวจสอบ ติดตามและรายงานการใช้
ผลผลิตจากงบประมาณ  
8. การระดมทรัพยากรและการลงทุนเพื่การศึกษา  
9. การปฏิบัติงานอ่ืนใดตามที่ได้รับมอบหมาย 
เก่ียวกับกองทุนเพื่อการศึกษา  
10. การบริหารจัดการทรัพยากรเพื่อการศึกษา  

1. การวางแผนอัตรากำลัง  
2. การจัดสรรอัตรากำลังข้าราชการครูและ 
บุคลากรทางการศึกษา  
3. การสรรหาและบรรจุแต่งต้ัง    
4. การเปลี่ยนตำแหน่งให้สูงข้ึน การย้าย
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  
5. การดำเนินการเกี่ยวกับการเลื่อนข้ัน
เงินเดือน 
6. การลาทุกประเภท 
7. การประเมินผลการปฏิบัติงาน  
8. การดำเนินการทางวินัยและการลงโทษ 
9. การสั่งพักราชการและการสั่งให้ออกจาก
ราชการไว้ก่อน  
10. การรายงานการดำเนินการทางวินัยและ การ
ลงโทษ 
11.การอุทธรณ์และการร้องทุกข์  
12. การออกจากราชการ  

1. การพัฒนาระบบเครือข่ายข้อมูลสารสนเทศ  
2. การประสานงานและพฒันาเครือข่าย
สถานศึกษา 
3. การวางแผนการบริหารงานการศึกษา  
4. งานวิจัยเพื่อการพัฒนานโยบายและแผน  
5. การจัดระบบการบริหารและพัฒนาองค์กร  
6. การพัฒนามาตรฐานการปฏิบัติงาน  
7. งานเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา  
8. การดำเนินงานธุรการ    
9. การดูแลอาคารสถานท่ีและสิ่งแวดล้อม  
10. การจัดทำสำมะโนผู้เรียน  
11. การรับนักเรียน 
12. การเสนอความคิดเห็นเกี่ยวกับการ จัดต้ัง ยุบ 
รวมหรือเลิกสถานศึกษา 
13. การประสานงานจัดการศึกษาในระบบ  นอก
ระบบและตามอัธยาศัย  
14. การระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา  
15. การทัศนศึกษา  
16. งานกิจการนักเรียน  
17. การประชาสัมพนัธ์งานการศึกษา  

คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 

ผู้อำนวยการโรงเรียน 

คณะครู/บุคลากรทางการศึกษา 

คณะกรรมการบริหารหลักสูตร สภานักเรียน 
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13. การประสานความร่วมมือในการพัฒนา
วิชาการกับสถานศึกษาและองค์กรอื่น 
14. การส่งเสริมและสนับสนนุงานวชิาการ แก่
บุคคล ครอบครัว องค์กร หน่วยงาน สถานศึกษา
และสถานประกอบการอืน่ท่ีจัดการศึกษา 
15. การจัดทำระเบียบและแนวปฏิบัติ เกี่ยวกับ
งานด้านวชิาการของสถานศึกษา  
16. การคัดเลือกหนังสือ แบบเรียนเพื่อใช้ใน 
สถานศึกษา  
17. การพัฒนาสื่อ และใช้สื่อเทคโนโลยีเพื่อ 
การศึกษา  
 

11. การวางแผนพัสดุ   
12. การกำหนดรูปแบบรายการหรือคุณลักษณะ 
เฉพาะของครุภัณฑ์หรือสิ่งก่อสร้างที่ใช้งบ- ประมาณ 
เพื่อเสนอต่อเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐาน  
13. การพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อการจัดทำ
และจัดหาพัสดุพัสด ุ
14. การจัดหาพัสดุ  
15. การควบคุมดูแล บำรุงรักษาและจำหน่ายพัสดุ  
16. การจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สนิ  
17. การเบิกเงินจากคลัง  
18. การรับเงิน การเก็บรักษาเงินและการจ่ายเงิน  
19. การนำเงินส่งคลัง   
20. การจัดทำบัญชีการเงิน  
21. การจัดทำรายงานทางการเงิน และงบการเงิน 
22.การจัดทำหรือจัดหาแบบพิมพ์บัญชี ทะเบียน 
และรายงาน 

13. การจัดระบบและการจัดทำทะเบียนประวัติ  
14. การจัดทำบัญชีรายชื่อและการให้ความเห็น
เกี่ยวกับการเสนอขอ พระราชทาน
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ 
15.การส่งเสริมการประเมินวิทยฐานะ ข้าราชการ
ครูและบุคลากรทางการศึกษา  
16. การส่งเสริมและยกย่องเชิดชูเกียรติ  
17. การส่งเสริมมาตรฐานวิชาชีพและ 
จรรยาบรรณวิชาชพี   
18. การส่งเสริมวินัย คุณธรรมจริยธรรม สำหรับ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการ ศึกษา 
19. การริเร่ิมส่งเสริมการขอรับใบอนุญาต
ประกอบวิชาชพีครูและบุคลากรทางการศึกษา  
20. การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา   
 

18. การส่งเสริม สนับสนุนและ ประสานงานการ
จัดการศึกษาของบุคคล องค์กร หน่วยงานและ
สถาบันสังคมอื่นท่ี จัดการศึกษา  
19. งานประสานราชการส่วนภูมิภาค และส่วน
ท้องถ่ิน 20. การรายงานผลการปฏิบัติงาน  
21. การจัดระบบการควบคุมภายใน หน่วยงาน  
22. แนวทางการจัดกิจกรรมเพื่อ ปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมในการลงโทษ นักเรียน 

3.แต่ละฝ่ายมีการวางแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา การนำแผนไปปฏิบัติเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
มีการติดตามตรวจสอบ ประเมินผลและปรับปรุงพัฒนางานอย่างต่อเนื่องมีการบริหารอัตรากำลัง ทรัพยากรทางการ
ศึกษา และระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน มีระบบการนิเทศภายใน การนำข้อมูลมาใช้ในการพัฒนา บุคลากรและผู้ที่
เกี่ยวข้อง  ทุกฝ่ายมีส่วนร่วมการวางแผน ปรับปรุง และพัฒนา และร่วมรับผิดชอบต่อผลการจัดการศึกษา  

4. บริหารจัดการเกี่ยวกับงานวิชาการท้ังด้านการพัฒนาหลักสูตรได้ดำเนินการดังนี้   
4.1 ศึกษา วิเคราะห์เอกสารหลักสูตรและข้อมูลที่ดำเนินการต่อการพัฒนาหลักสูตร  
4.2 ศึกษาวิเคราะห์มาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัด  
4.3 วิเคราะห์หลักสูตร รู้จักแปลงหลักสูตรไปสู่การสอน  
4.4 นำหลักสูตรไปใช้   
4.5ประเมินการใช้หลักสูตรเพื่อนeข้อมูลมาปรับปรุงหลักสูตรให้มีคุณภาพยิ่งขึ้น  
4.6 ปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร  

   4.7 จัดทำสารสนเทศเพ่ือเป็นข้อมูลและประโยชน์ในการบริหารจัดการหลักสูตร กิจกรรมเสริม
หลักสูตรที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านเชื่อมโยงวิถีชีวิตจริงและครอบคลุมทุก กลุ่มเป้าหมาย หมายรวมถึงการจัดการ
เรียนการสอนของกลุ่มท่ีเรียนแบบควบรวมหรือกลุ่มที่เรียนร่วมด้วย 

 5. การจัดการเรียนการสอน  ส่งเสริมครูผู้สอนทุกกลุ่มสาระ วางแผนเตรียมการสอน พัฒนาสื่อการเรียนการ
สอนให้ทันสมัยและสอดคล้องกับเนื้อหา พัฒนาระบบการสอนให้มีความทันสมัย เหมาะสมกับผู้เรียน งานการเรียน
การสอนประกอบด้วย 

5.1 วิเคราะห์ผู้เรียน จัดทำข้อมูลนักเรียนรายบุคคล  
5.2 วิเคราะห์หลักสูตร จัดทำกำหนดการสอน แผนการเรียนรู้และบันทึกหลังการสอน  
5.3 ออกแบบกระบวนการเรียนรู้และจัดกระบวนการเรียนรู้  
5.4 จัดการเรียนการสอนตามตารางสอนให้ครบตามหลักสูตร  
5.5 ให้ความร่วมมือและประสานหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้เพ่ือการบริหารจัดการ กลุ่มสาระและ 

การจัดการเรียนการสอนและการส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ  
 6.การส่งเสริมงานวิชาการ  ประสานงานส่งเสริมวิชาการร่วมกลุ่มบริหารวิชาการ ครูผู้สอน  ทุกกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงานภายในสายชั้นให้บรรลุตามเป้าหมาย อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อการ
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จัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามเนื้อหาหลักสูตร ช่วยให้นักเรียนเป็น บุคคลที่ได้รับการพัฒนาทั้งครบทุกด้านการ
ส่งเสริมวิชาการประกอบด้วย  

6.1 การจัดป้ายนิเทศ   
6.2 สนับสนุนการจัดทำสื่อการเรียนการสอน  
6.3 พัฒนาแหล่งเรียนรู้และบรรยากาศการเรียนรู้   
6.4 ส่งเสริมนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา  

7. การวัดและประเมินผล  ประสานงานกับครูผู้สอนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้จัดทำข้อมูลเพ่ือ พัฒนาผู้เรียนให้ 
มีคุณลักษณะตามตัวชี้วัดของหลักสูตร ดังนี้    

7.1 ศึกษาระเบียบและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการวัดผลและประเมินผลของสถานศึกษา   
7.2 พัฒนาเครื่องมือวัดและประเมินผลให้ได้มาตรฐาน   
7.3 จัดทำข้อสอบที่มีประสิทธิภาพโดยวิเคราะห์ข้อสอบ ผ่านผู้เชี่ยวชาญจากหัวหน้า กลุ่มสาระการ 

เรียนรู้ หัวหน้าสายชั้น หัวหน้าวิชาการโรงเรียนและรองผู้อำนวยการโรงเรียนกลุ่มบริหาร วิชาการและดำเนินการใน
การจัดสอบให้เป็นไปตามระเบียบว่าด้วยการวัดผลและประเมินผลทางการ ศึกษา   

7.4 ดำเนินการเกี่ยวกับงานวัดผลและประเมินผลการเรียนตามระเบียบว่าด้วยการ วัดผลประเมินผล 

การเรียนและตามแนวปฏิบัติของสถานศึกษา       
7.5 บันทึกเวลาเรียนและประเมินผลการเรียนของทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้  
7.6 รวบรวมผลการเรียนทุกรายวิชาของนักเรียน และบันทึกผลในแบบรายงานการพัฒนา 

คุณภาพผู้เรียนเป็นรายบุคคล   
7.7 ดำเนินการประกาศผลการสอบรายปี  
7.8 จัดทำข้อมูล  สถิติ  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนแยกตามกลุ่มสาระการเรียนรู้เพ่ือ 

รายงานการประเมินตนเองสถานศึกษา(SAR)ประชาสัมพันธ์ให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องได้รับทราบการพัฒนาในรอบปีการศึกษา   
7.9 ดูแลและประสานงานกับครูผู้สอนในการสรุปผลการประเมินต่างๆ ตามหลักสูตร เช่น  

คุณลักษณะอันพึงประสงค์ การประเมินการอ่าน  การคิดวิเคราะห์ เป็นต้น  
8. การจัดสรรหาครูประจำชั้น ห้องละ  2  คน  ปฏิบัติหน้าที่สอนตามความถนัดของครู   
9. ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาครู บุคลากร ให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ และจัดให้มีชุมชนการเรียนรู้ทาง 

วิชาชีพ มาใช้ในการพัฒนางานและการเรียนรู้ของผู้เรียน  
10.จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพทั้งภายในและภายนอกห้องเรียน และสภาพแวดล้อมทาง สังคม ที่เอ้ือ 

ต่อการจัดการเรียนรู้ และมีความปลอดภัย  
11. จัดระบบการจัดหา การพัฒนาและการบริการ เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือใช้ในการบริหาร จัดการและ

การจัดการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับสภาพของสถานศึกษา  
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2.2 ข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ที่สนับสนุนผลการประเมินตนเองในมาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหาร
และการจัดการ 
 1. แผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา ซึ่งเป็นแผนระยะยาว 
 2. แผนปฏิบัติการประจำปีและรายงานโครงการต่างๆ  
 3. มีการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการโรงเรียนของแต่ละโครงการ มีการติดตาม ตรวจสอบประเมินผล
โครงการพร้อมจัดทำรายงานแต่ละโครงการ 

4. จัดทำหลักสูตรสถานศึกษาที่เหมาะกับทุกกลุ่มเป้าหมาย   
- หลักสูตรสถานศึกษา(ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช 2563)ตามหลักสูตรแกนกลาง การศึกษาขั้น 

พ้ืนฐานพุทธศักราช  2551 (ห้องเรียนปกติ)  
- หลักสูตรโรงเรียนอนุบาลขอนแก่น (ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช 2563) ตามหลักสูตร แกนกลาง 

การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช  2551 โครงการห้องเรียนพิเศษส่งเสริมศักยภาพผู้เรียน ด้านวิทยาศาสตร์และ
คณิตศาสตร์(Gifted)  

- หลักสูตรโรงเรียนอนุบาลขอนแก่น (ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช 2563) ตามหลักสูตร แกนกลาง 
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช  2551 โครงการการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตร กระทรวงศึกษาธิการเป็น
ภาษาอังกฤษ(English Program)  

- หลักสูตรสถานศึกษาห้องเรียนภาษาจีน โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น พุทธศักราช 2562 ตาม 
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  พุทธศักราช 2551  

5. การบริหารอัตรากำลัง  
6. มีโครงการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา โดยครูร้อยละ 100 ทำการประเมินตนเอง 

และสรุปเป็นภาพรวมของแต่ละสายชั้น ซึ่งแต่ละสายชั้นส่งกลุ่มบริหารวิชาการเพ่ือนำมาสรุปเป็นภาพรวมของโรงเรียน 
และผลจากการประเมินตนเองของสถานศึกษาได้รายงานให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องได้รับทราบเพ่ือวางแผนปรับปรุงและ
พัฒนาในแผนปฏิบัติการโรงเรียนในปีการศึกษาถัดไป          

7. มีชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพเป็นกลุ่มสาระการเรียนรู้มาใช้ในการพัฒนางานและการเรียนรู้ของผู้เรียน  
8.   ครูร้อยละ 100 ได้รับการพัฒนาเข้ารับการอบรม ประชุม สัมมนาทางวิชาการ 
9. มีชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพเป็นกลุ่มสาระการเรียนรู้มาใช้ในการพัฒนางาน และการเรียนรู้ของผู้เรียน 
10. ส่งเสริม สนับสนุนงบประมาณให้คณะครูจัดสภาพแวดล้อมภายในห้องเรียนให้น่าอยู่ น่าเรียน และสื่อ

อุปกรณ์การเรียนการสอน 
11. นักเรียนทุกคนได้รับการพัฒนาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
12. ครูทุกคนได้รับการส่งเสริม สนับสนุนให้ได้รับการอบรม พัฒนาตามมาตรฐานวิชาชีพ และนำความรู้ ทักษะ 

ประสบการณ์นำมาใช้ในการพัฒนางานในหน้าที่และพัฒนาผู้เรียน 
13. ผู้บริหารและครูผู้สอนทุกคนได้รับการส่งเสริม สนับสนุน ส่งผลให้ได้รับรางวัลที่เกี่ยวข้องกับมาตรฐาน

วิชาชีพครูและรับรางวัลในระดับต่าง ๆ  
14. ครูผู้สอนมีนวัตกรรมการสอน โดยการจัดทำวิจัยในชั้นเรียนเพื่อใช้ในการจัดการเรียนรู้และพัฒนาผู้เรียน 
15. จัดระบบข้อมูลสารสนเทศทุกกลุ่มงาน 
16. ตามประกาศสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 ลงวันที่ 30 กันยายน2563 เรื่อง 

การเปิดห้องเรียนพิเศษในสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ได้รับการอนุมัติการเปิดโครงการห้องเรียน
พิเศษมอนเตสเซอรีภาษาจีน ระดับปฐมวัย เปิดห้องเรียนพิเศษภาษาจีน ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 เปิดห้องเรียน
พิเศษวิทยาการคำณวน เทคโนโลยีและนวัตกรรม ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ในปีการศึกษา 2564 
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17. โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น เป็นแบบอย่างแก่โรงเรียนอ่ืน ๆ ที่มาขอศึกษาดูงานทั้งในประเทศและจาก
ต่างประเทศ  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.3 จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนาและแผนการพัฒนาคุณภาพเพ่ือยกระดับให้สูงขึ้น   
 

กิจกรรม/โครงการ/หลักฐานร่องรอยท่ี 
ดำเนินการ  

ผลการดำเนินงาน  

1. แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียน 
อนุบาลขอนแก่น  

2.3.1 จุดเด่น  
กำหนดเป้าหมาย วิสัยทัศน์และพันธกิจ ไว้อย่างชัดเจน สอดคล้องกับ
บริบทของ สถานศึกษา ความต้องการของชุมชน ท้องถิ่น วัตถุประสงค์
ของแผนการศึกษา แห่งชาติ นโยบายของรัฐบาล และของต้นสังกัด
รวมทั้งทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคมบริหารจัดการเก่ียวกับงาน
วิชาการท้ังด้านการพัฒนาหลักสูตร กิจกรรมเสริมหลักสูตรที่เน้นคุณภาพ

2.แผนปฏิบัติการประจำปี  

3.รายงานโครงการ  

4.รายงานการประเมินตนเองของคณะครู  

5.รายงานผลการปฏิบัติงาน  
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6.รายงานประจำปี SAR  ผู้เรียนรอบด้าน เชื่อมโยงวิถีชีวิตจริงและ ครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมาย 
หมายรวมถึงการจัดการเรียนการสอนของกลุ่มท่ีเรียนแบบควบรวมหรือ
กลุ่มท่ีเรียนร่วมด้วยบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษาอย่างเป็น
ระบบทั้งในส่วนการวางแผน พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา การนำ
แผนไปปฏิบัติเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา มีการติดตามตรวจสอบ 
ประเมินผลและปรับปรุงพัฒนางานอย่างต่อเนื่อง มีการบริหารอัตรากำลัง 
ทรัพยากรทางการศึกษา และระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน มีระบบการ
นิเทศภายใน การนำข้อมูลมาใช้ในการ พัฒนาบุคลากรและผู้ที่เกี่ยวข้อง  
ทุกฝ่ายมีส่วนร่วมการวางแผน ปรับปรุง และ พัฒนา และร่วมรับผิดชอบ
ต่อผลการจัดการศึกษา และการจัดหาการพัฒนาและ การบริการ 
เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือใช้ในการบริหาร จัดการและการจัดการเรียนรู้ 
ที่เหมาะสมกับสภาพของสถานศึกษา 
 
2.3.2 จุดควรพัฒนา  
-ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาครู บุคลากร ให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 
และจัดให้มี ชุมชน การเรียนรู้ทางวิชาชีพ มาใช้ในการพัฒนางานและการ
เรียนรู้ของผู้เรียน  
-จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพทั้งภายในและภายนอกห้องเรียน และ 
สภาพแวดล้อมทางสังคม ที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้และมีความปลอดภัย 

7.คำสั่งแต่งตั้งการปฏิบัติงาน 

8.สมุดบันทึกการประชุม 

9. สมุดเยี่ยม 

10. การนิเทศภายใน 

11. หนังสือราชการ 
 

 
 
2.4 แผนการพัฒนาคุณภาพเพื่อยกระดับให้สูงขึ้น  
จากค่าเป้าหมายที่ตั้งไว้ผลการดำเนินงานในปีการศึกษา 2564  ผลการประเมินสูงกว่าเป้าหมาย โรงเรียน

อนุบาลขอนแก่นได้มีแผนการพัฒนาคุณภาพเพ่ือรักษาระดับมาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหาร และการจัดการดังนี้  
1) โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา  
2) โครงการพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษา  
3) โครงการพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ  
4) โครงการจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพให้เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ  
5) โครงการพัฒนาสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ  
6) โครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการ และการจัดการเรียนรู้  
7) โครงการพัฒนาโรงเรียนมาตรฐานสากล (OBEC QA)  
8) โครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล  
9) โครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน  
10) โครงการนิเทศภายใน   
11) โครงการพัฒนาหลักสูตรและมาตรฐานการศึกษา  
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12) โครงการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา   
13) โครงการห้องเรียนพิเศษส่งเสริมศักยภาพผู้เรียนด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์(Gifted)  
14) โครงการการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ(English Program)  
15) โครงการห้องเรียนภาษาจีน (Chinese Classroom)  
16) โครงการห้องเรียนวิทยาการคำนวณ เทคโนโลยีและนวัตกรรม 
17) โครงการห้องเรียนมอนเตสซอรี (ภาษาจีน) ระดับปฐมวัย 

 
 

    

 
 
 
 
        
 
 
 

มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรยีนเป็นสำคัญ 
ผลการประเมินระดับคุณภาพดีเลิศ 

 

(ครูประเมินตนเอง) 

ตัวบ่งชี ้
ระดับคุณภาพ ระดับ

คุณภาพ 
เฉลี่ย 

คิดเป็น
ร้อยละ 

ครูที่ได้ระดับ 
3 ขั้นไป คิด
เป็นรอ้ยละ 5 4 3 2 1 

3.1 จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง 
     และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 

85 40 6 2 0 4.56 100 98.50 

3.2 ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือ 
    ต่อการเรียนรู้ 

80 47 5 1 0 4.55 100 99.25 

3.3 มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก 95 29 4 5 0 4.61 100 96.24 
3.4 ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ  
     และนำผลมาพัฒนาผู้เรียน 

80 40 8 5 0 4.49 100 96.24 

3.5 มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับ 
    เพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 

78 49 4 2 0 4.55 100 98.50 

สรุปผลการประเมินมาตรฐานที่ 3 
กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 

 
4.55 

 
100 

 
97.75 

 

 

 

 

หมายเหตุ*  ช่วงคะแนนและระดบัคุณภาพ 
ช่วงคะแนน ระดับคุณภาพ 
0.00-1.50 กำลังพัฒนา 
1.51-2.50 ปานกลาง 
2.51-3.50 ดี 
3.51-4.50 ดีเลิศ 
4.51-5.00 ยอดเยี่ยม 
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3. วิธีการพัฒนา ข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ ที่สนับสนุนผลการประเมินตนเอง  

3.1วิธีการพัฒนา 
 โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ได้ประกาศกำหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาระดับ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญเพ่ือการประกันคุณภาพภายในของ
สถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564 ดังนี้ 
 

มาตรฐาน/ประเด็นการพิจารณา ค่าเป้าหมายมาตรฐาน/ประเด็นการพิจารณา 
มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรยีนเป็น
สำคัญ 

ระดับดีเลิศ 

3.1 จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริงและสามารถ
นำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 

ร้อยละ 98.50 ระดับดีเลิศขึ้นไป 

3.2 ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ ร้อยละ 99.25 ระดับดีเลิศขึ้นไป 
3.3 มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก ร้อยละ 96.24 ระดับดีเลิศขึ้นไป 
3.4 ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และนำผลมาพัฒนา
ผู้เรียน 

ร้อยละ 96.24 ระดับดีเลิศขึ้นไป 

3.5 มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพ่ือพัฒนาและ
ปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 

ร้อยละ 98.50 ระดับดีเลิศขึ้นไป 

 
วิธีการพัฒนามาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ         

โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ได้ดำเนินการดังนี้  
 มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญเป็นกระบวนการจัดการเรียนการสอน
ตามมาตรฐานและตัวชี้วัดของหลักสูตรสถานศึกษา สร้างโอกาสให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการเรียนรู้ผ่านกระบวนการ
คิดและปฏิบัติจริงมีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวกสร้างปฏิสัมพันธ์ที่ดีครูรู้จักผู้เรียนเป็นรายบุคคล ดำเนินการ
ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบและนำผลมาพัฒนาผู้เรียน รวมทั้งร่วมกันแลกเปลี่ยนเรียนรู้และนำผล
ที่ได้มาให้ข้อมูลป้อนกลับเพ่ือพัฒนาและปรับปรุงการ จัดการเรียนรู้ ดังนี้  
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1. จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ โดยจัดกิจกรรม
การเรียนรู้ตามมาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัดของหลักสูตรสถานศึกษาท่ีเน้นให้ผู้เรียนได้เรียนรู้โดยผ่านกระบวนการ
คิดและปฏิบัติจริง มีแผนการจัดการเรียนรู้ที่สามารถนำไปจัดกิจกรรมได้จริงมีรูปแบบการจัดการเรียนรู้เฉพาะ
สำหรับผู้ที่มีความจำเป็นและต้องการความช่วยเหลือพิเศษ ผู้เรียนได้รับการฝึกทักษะแสดงออกแสดงความคิดเห็น 
สรุปองค์ความรู้ นำเสนอผลงานและสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้  
 2. มีการใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ รวมทั้งภูมิปัญญาท้องถิ่นมาใช้ในการจัดการเรียนรู้ โดย
สร้างโอกาสให้ผู้เรียนได้แสวงหาความรู้ด้วยตนเองจากสื่อที่หลากหลาย 

3. ครูผู้สอนมีการบริหารจัดการชั้นเรียน โดยเน้นการการมีปฏิสัมพันธ์เชิงบวก ให้เด็กรักครู ครูรักเด็ก และ
เด็กรักเด็ก เด็กรักท่ีจะเรียนรู้ สามารถเรียนรู้ร่วมกันอย่างมีความสุข  

4. ครูมีการตรวจสอบและประเมินคุณภาพการจัดการเรียนรู้อย่างเป็นระบบ มีขั้นตอนโดยใช้ เครื่องมือและ 
วิธีการวัดและประเมินผลที่เหมาะสมกับเป้าหมายในการจัดการเรียนรู้ และให้ข้อมูล ย้อนกลับแก่ผู้เรียนเพ่ือนำไปใช้ 
พัฒนาการเรียนรู้   

5. ครูและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องร่วมกันแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์รวมทั้งให้ข้อมูลป้อนกลับเพื่อ 
นำไปใช้ในการปรับปรุงและพัฒนาการจัดการเรียนรู้  
 

3.2 ข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ท่ีสนับสนุนผลการประเมินตนเองในมาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการ
เรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 

1. มีครูครบทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้และครูครบชั้นโดยอัตราส่วนระหว่างครูและนักเรียนคือครู 1 คน : เด็ก 25 คน  
2. นอกจากหน้าที่ประจำของครูปฏิบัติหน้าที่การสอนแล้วยังมีหน้าที่พิเศษท่ีได้รับมอบหมายจากผู้บริหาร คร ู

โรงเรียนอนุบาลขอนแก่นทุกคน ร้อยละ 100  
3. ครูที่มีความภาคภูมิใจในการปฏิบัติงานจำนวน 126 คน คิดเป็นร้อยละ 91.30  
4. ครูทุกคนมีแผนการจัดการเรียนรู้ที่สามารถนำไปจัดกิจกรรมได้จริง กิจกรรมการเรียนรู้ตามมาตรฐานการ 

เรียนรู้ตัวชี้วัดของหลักสูตรสถานศึกษา เน้นให้ผู้เรียนได้เรียนรู้โดยผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง ส่งเสริมให้
ผู้เรียนได้รับการฝึกทักษะแสดงออก แสดงความคิดเห็น  สรุปองค์ความรู้ นำเสนอ ผลงานและสามารถนำไป
ประยุกต์ใช้ในชีวิตได้  

5. ครูมีการผลิตสื่อ/นวัตกรรม จำนวน 134 คน คิดเป็นร้อยละ 97.10  
6. ครูจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้และมีการจัดทำหน่วยการเรียนรู้แบบบูรณาการในแต่ละกลุ่มสาระการ 

เรียนรู้ พบว่า กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม มีหน่วยบูรณาการมากที่สุด รองลงมาได้แก่ กลุ่ม
สาระการเรียนรู้ภาษาไทยและกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ตามลำดับ   

7. ครูจัดทำวิจัยในชั้นเรียน จำนวน 135 เรื่อง  นักเรียนที่เป็นกลุ่มเป้าหมาย คิดเป็นร้อยละ 100 ครูที่ทำงาน
วิจัยในชั้นเรียนคิดเป็นร้อยละ 97.60  สรุปผลงานวิจัยในชัน้เรียน คิดเป็นร้อยละ 86.84    

8. ครูมอบหมายงานหรือนำนักเรียนไปศึกษาค้นคว้า/ใช้แหล่งเรียนรู้นอกโรงเรียนทุกสายชั้น รวม 156 ครั้ง  
9. ครูแต่ละสายชั้นเชิญวิทยากรภายนอก/ภายในองค์กร  มาให้ความรู้แก่นักเรียน รวมทั้งสิ้นจำนวน 104 ครั้ง  
10. การประเมินตนเองของครูจากมากที่สุด ได้แก่  สอนตรงตามประสบการณ์การสอน รองลงมาสอนตรงกับ 

ความรู้ความสามารถและสอนตรงกับความต้องการ/ความสนใจ ตามลำดับ  
11. ครูมีนวัตกรรมหรืองานวิจัยในชั้นเรียนในการจัดการเรียนรู้ มีการเผยแพร่แลกเปลี่ยน เรียนรู้กับเพื่อนร่วม 

วิชาชีพคิดเป็นร้อยละ 97.60    
12. ครูได้รับรางวัล / ประกาศเกียรติคุณ / ผลงานดีเด่นจำนวน 76 คน คิดเป็นร้อยละ 55.07  
13. ครูที่ได้รับเชิญเป็นวิทยากร/กรรมการตัดสินภายในและภายนอกสถานศึกษาจำนวน 101 คน  คิดเป็น 
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ร้อยละ 73.19  
14. ครูทุกคนทำงานสัมพันธ์อย่างกัลยาณมิตรทั้ง 4 ฝ่าย ได้แก่ การบริหารงานวิชาการ การบริหารงาน 

งบประมาณ การบริหารงานบุคคลและการบริหารงานทั่วไปจากการประเมินตนเองถึง ผลการปฏิบัติหน้าที่พิเศษ
ปรากฏผล อยู่ในระดับดี คิดเป็นร้อยละ 100 ส่งผลให้โรงเรียนอนุบาล ขอนแก่นได้คุณภาพตามมาตรฐานโรงเรียน  

15. การประเมินการสอนของครูโดยนักเรียนอยู่ในระดับ 4.95 หมายถึงระดับคุณภาพยอดเยี่ยม   
16. ครูใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ รวมทั้ง ภูมิปัญญาท้องถิ่นที่เอ้ือต่อการเรียนรู้โดยสร้าง 

โอกาสให้ผู้เรียนได้แสวงหาความรู้ด้วยตนเองระดับคุณภาพดีขึ้นไปคิดเป็นร้อยละ 100   
17. ครูมีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก เด็กรักที่จะเรียนรู้และเรียนรู้ร่วมกันอย่างมีความสุขระดับ 

คุณภาพดีขึ้นไปคิดเป็นร้อยละ 100  
18. ครูมีชุมนุมแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพและผู้เกี่ยวข้องเพ่ือพัฒนาและปรับปรุงการจัดการ เรียนรู้ระดับ 

คุณภาพดีขึ้นไปคิดเป็นร้อยละ 100  
19. ครูมีการตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบมีขั้นตอน โดยใช้เครื่องมือและวิธีการวัดและ 

ประเมินผลที่เหมาะสมกับเป้าหมายในการจัดการเรียนรู้ให้ข้อมูลย้อนกลับแก่ผู้เรียนและนำผลมาพัฒนาผู้เรียนระดับ
คุณภาพดีขึ้นไปคิดเป็นร้อยละ 100  

20. ครูมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับผู้เกี่ยวข้องและให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการ 
เรียนรู้ระดับคุณภาพดีขึ้นไปคิดเป็นร้อยละ 100  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.3 จุดเด่น จุดด้อยที่ควรพัฒนาและแผนพัฒนาคุณภาพเพื่อยกระดับให้สูงข้ึน 
   

กิจกรรม/โครงการ/หลักฐานร่องรอยท่ีดำเนินการ  ผลการดำเนินงาน  
1.  หลักสูตรสถานศึกษา  3.3.1 จุดเด่น  
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2.  ตารางวิเคราะห์นักเรียนเป็นรายบุคคล  ครูผู้สอนมีการบริหารจัดการชั้นเรียน โดยเน้นการมี 
ปฏิสัมพันธ์เชิงบวก ให้เด็กรักครู ครูรักเด็ก และเด็กรักเด็ก 
เด็กรักที่จะเรียนรู้ สามารถเรียนรู้ร่วมกันอย่างมีความสุขมี
การตรวจสอบและประเมินคุณภาพการจัดการเรียนรู้อย่าง
เป็นระบบ มีขั้นตอนโดยใช้เครื่องมือและ วิธีการวัดและ
ประเมินผลที่เหมาะสมกับเป้าหมายในการจัดการเรียนรู้ 
และให้ข้อมูลย้อนกลับแก่ผ้เูรียนเพื่อนำไปใช้พัฒนาการ
เรียนรู้เรียนรู้และจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามมาตรฐานการ
เรียนรู้ตัวชี้วัดของหลักสูตรสถานศึกษาที่เน้นให้ผ้เูรียนได้
เรียนรู้โดยผ่านกระบวนการคิด และ ปฏิบัติจริง มีแผนการ
จัดการเรียนรู้ที่สามารถนำไปจัดกิจกรรมได้จริง  มีรูปแบบ
การจัดการเรียนรู้เฉพาะสำหรับผู้ที่มีความจำเป็น และ
ต้องการความช่วยเหลือพิเศษ ผู้เรียนได้รับการฝึกทักษะ 
แสดงออกแสดงความคิดเห็น สรุปองค์ความรู้ นำเสนอ
ผลงานและสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 
3.3.2 จุดควรพัฒนา  
ความชำนาญในการใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัย 
ทันยุค และการเปลี่ยนแปลงรวมทั้งภูมิปัญญาท้องถิ่นมา
ใช้ในการจัดการเรียนรู้ โดยสร้างโอกาสให้ผู้เรียนได้
แสวงหาความรู้ด้วยตนเองจาก สื่อท่ีหลากหลาย 

3.  แผนการจัดการเรียนรู้  

4. แบบประเมินแผนการจัดการเรียนรู้  

5.  เอกสารการวัดและประเมินผลการเรียนรู้  

6.  เครื่องมือวัดและประเมินผลการเรียนรู้  

7. การวิเคราะห์แบบทดสอบ  

8. ทะเบียนและการใช้สื่อ/เทคโนโลยีสารสนเทศ/ภูมิ 
ปัญญาท้องถิ่นและแหล่งเรียนรู้  

9. แบบบันทึกการสอนซ่อมเสริม  

10. เอกสารประเมินความสามารถในการอ่าน การเขียน 
การสื่อสาร  

11. เอกสารประเมินสมรรถนะสำคัญของผู้เรียน 
12. เอกสารประเมินอ่าน คิด วิเคราะห์และเขียน  
13. เอกสารประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

14. เอกสารประเมินค่านิยมหลัก 12 ประการ  

15. งานวิจัยในชั้นเรียน  

16. ผลงาน/ชิ้นงานของนักเรียน  

17. ภาพถ่าย  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.4 แผนพัฒนาคุณภาพเพื่อยกระดับให้สูงข้ึน 

 จากค่าเป้าหมายที่ตั้งไว้ผลการดำเนินงานในปีการศึกษา 2564  ผลการประเมินสูงกว่าเป้าหมาย โรงเรียน
อนุบาลขอนแก่นได้มีแผนการพัฒนาคุณภาพเพ่ือรักษาระดับมาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการ เรียนการสอนที่เน้น
ผู้เรียนเป็นสำคัญดังนี้  

1) โครงการส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ  
2) โครงการส่งเสริมการใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ  
3) โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้  
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แผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 2565โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น สพป.ขอนแก่น เขต 1  

4) โครงการพัฒนาการวัดและประเมินผลตามสภาพจริงอย่างหลากหลายวิธี  
5) โครงการพัฒนาชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC)  


