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บทสรุปสำหรับผู้บริหาร 
 

ผู้จัดทำ นายสมศักดิ ์ วิไลแก้ว 

บทนำ 
โรงเรียนเทศบาลบ้านโนนชัย สังกัดเทศบาลนครขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น โรงเรียนเทศบาลบ้านโนนชัย 

ต้ังอยู่เลขท่ี 107/9 ถนนราษฎร์คะนึง ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น  รหัสไปรษณีย์ 40000 

โท ร ศั พ ท์  043–237589 โท ร ส า ร  0 4 3 –2 3 5 4 3 6  E-Mail: nonchai@hotmail.com เ ว็ บ ไซ ด์   

http://www.nonchai.ac.th/ สังกัด สำนักการศึกษา เทศบาลนครขอนแก่น อำเภอ เมือง  จังหวัด ขอนแก่น 
กลุ่มการศึกษาท้องถ่ินท่ี  9  เปิดสอนต้ังแต่ระดับช้ันอนุบาลปีท่ี 2 ถึง ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 จำนวน  26  

ห้องเรียน  โรงเรียนมีเน้ือ ท่ี  36 ไร่ 2 งาน  47 ตารางวา มี ผู้บ ริหารสถานศึกษา จำนวน  3 คน   คือ                  
1) นายสมศักด์ิ  วิไลแก้ว ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถานศึกษา วิทยฐานะ ผู้อำนวยการเช่ียวชาญ ดำรงตำแหน่งท่ี
โรงเรียน เทศบาลบ้านโนน ชัย  เม่ือ วัน ท่ี  8 พฤศจิกายน  2561 ถึ งปัจ จุ บัน  2) ดร .ภัท ทิ รา  ชำกรม           
ตำแหน่ง รองผู้อำนวยสถานศึกษา วิทยฐานะรองผู้อำนวยการเช่ียวชาญ ปฏิบัติหน้าท่ีบริหารฝ่ายวิชาการและ   
ฝ่ายบุคลากร และ 3) นางกุสุมาลย์ สมศักด์ิ ตำแหน่ง รองผู้อำนวยสถานศึกษา วิทยฐานะรองผู้อำนวยการ  
ชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าท่ีฝ่ายแผนงานและงบประมาณ  ฝ่ายบริหารท่ัวไป มีครูประจำการ จำนวน 34 คน 
ครูอัตราจ้าง จำนวน 8 คน พนักงานสายสนับสนุนแยกเป็น ผู้ช่วยเจ้าหน้าท่ีการเงิน จำนวน 1 คน ผู้ช่วยเจ้าหน้าท่ี
พัสดุ จำนวน 1 คน ผู้ช่วยเจ้าหน้าท่ีธุรการงานสารบรรณ จำนวน 1 คน นักการภารโรง จำนวน 4 คน แม่ครัว 
จำนวน 2 คน และพนักงานขับรถ จำนวน 1 คน รวมบุคลากรท้ังส้ิน จำนวน 52 คน สภาพชุมชนโดยรอบบริเวณ
โรงเรียนมีลักษณะเป็นชุมชนท้องถ่ินด้ังเดิมของจังหวัดขอนแก่น สถานท่ีต้ังของโรงเรียนอยู่ใกล้กับบึงทุ่งสร้าง ซ่ึง
เป็นแหล่งน้ำขนาดใหญ่   ท่ีมีประวัติความเป็นมาเก่ียวกับการดำรงชีวิตด้านเกษตรกรรม คือ การปลูกพืช เล้ียงสัตว์
ของคนในท้องถ่ินหลายร้อยปี มีวัฒนธรรมประเพณีตามรอยแดนดินถ่ินอีสาน (ฮีต 12 คอง 14) มีวัดไทยท่ีสำคัญ
อยู่ 2 แห่ง คือ วัดมรรคสำราญ และวัดโนนชัยวนาราม  ในปัจจุบันวิถีชุมชนท้องถ่ินได้มีการเปล่ียนแปลงไปตาม
สถานการณ์จากการย้ายท่ีอยู่อาศัยของคนในชุมชน มีหลากหลายเช้ือชาติ นับถือศาสนาท่ีแตกต่างกัน ทำให้ความ
เป็นเอกลักษณ์ท่ีโดดเด่นของชุมชนลดน้อยถอยลงไป แต่ก็ยังคงไว้ในกิจกรรมท่ีสำคัญอย่างสม่ำเสมอตลอดมา 
เน่ืองจากคนในชุมชนส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ เช่น ประเพณีบุญข้าวจ่ี งานบุญแห่พระเวสสันดร  ประเพณีผูก
เส่ียว งานบุญสงกรานต์ก่อกองทราย งานบุญประเพณีออกพรรษาไต้ประทีปโคมไฟ ฯลฯ โดยภาพรวมดังกล่าว วิถี
ชุมชนท้องถ่ินได้ส่งผลมาถึง  การจัดการศึกษาของโรงเรียนเทศบาลบ้านโนนชัย ให้มีเอกลักษณ์เป็น โรงเรียนวิถี
ชุมชนท้องถ่ิน และสร้างบุคลิกลักษณะให้เกิดกับนักเรียนมีอัตลักษณ์เป็นบุคคลท่ี กิน อยู่ เป็น (กินเป็น และอยู่
เป็น) อย่างเด่นชัด นักเรียนมีความพร้อมท่ีจะก้าวสู่การเป็นบุคคลในศตวรรษท่ี 21 คือ มีทักษะความรู้ (3R 8C) มี
ทักษะชีวิต และมีทักษะในการใช้เทคโนโลยีเพ่ือการส่ือสารตามท่ีเหมาะสมในสภาพปัจจุบัน 
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ผลการประเมินตนเองระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
มาตรฐานท่ี 1  คุณภาพของผู้เรียน  
ระดับคุณภาพ ดีเลิศ 

หลักฐานสนับสนุน ได้แก่ รายงานผลการทดสอบการอ่านระดับชาติ (Reading Test: RT) ของนักเรียน
ระดับช้ัน ป.1, รายงานผลการทดสอบสมรรถนะทางการเรียนของผู้เรียน (Local Competency Test: LTC) ของ
นักเรียนระดับช้ัน ป.2 ป.5 และ ม.2, รายงานผลการทดสอบความสามารถพ้ืนฐานระดับชาติ (National Test: 

NT) ของนักเรียนระดับช้ัน ป.3 และรายงานผลการทดสอบการศึกษาข้ันพ้ืนฐานระดับชาติ (O-NET) ของนักเรียน
ระดับช้ัน ป.6 และ ม.3, รายงานการดำเนินกิจกรรมการเรียนรู้ท่ีสร้างเสริมคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ให้เกิดกับ
ผู้เรียนอย่างเด่นชัด ได้แก่ รายงานโครงการหยดน้ำแห่งการเรียนรู้ รายงานโครงการ SBMLD รายงานโครงการ   
จัดกิจกรรมวันสำคัญทางศาสนาและวันสำคัญต่างๆ รายงานโครงการการเรียนรู้แบบบูรณาการ กิจกรรมผ้ามัดย้อม 
ช้ัน ม .2 โครงการโรงเรียนปลอดขยะ  โครงการคุณธรรมนำชีวิต ป .1-3 โครงการค่ายพุทธบุตร ป .4-6     

โครงการค่ายคุณธรรม ม.1-3 และ โครงการเข้าค่ายบูรณาการตามรอยวิถีวัฒนธรรมสืบค้นความเช่ือตาม          
บุญประเพณีอีสานม.2 รายงานโครงการกิจกรรมท่ีสนับสนุนความรู้ความสมารถเชิงวิชาการ เช่น โครงการ       
อ่านออกเขียนได้ โครงการรักการอ่าน โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศด้านศิลปะสร้างสรรค์  โครงการ            
ค่ายวิทยาศาสตร์ โครงการศิลปินน้อย  กิจกรรมบูรณาการ โครงการการเรียนรู้แบบโครงงาน โครงการเรียนรู้   
นอกห้องเรียน โครงการค่ายปรับพ้ืนฐานวัฒนธรรมการเรียนรู้ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ฯลฯ        
ผลการเรียนรู้และคุณลักษณะของผู้เรียนจะถูกบันทึกไว้ในเอกสารประจำช้ันเรียน คือ แบบบันทึกผลการพัฒนา
คุณภาพของผู้เรียนรายวิชา(ปถ.๐๕)และแบบบันทึกผลการพัฒนาผู้เรียนรายบุคคล (ปถ.๐๖)  

 

สถานศึกษามีแผนท่ีจะพัฒนาตนเอง ดังน้ี  
การพัฒนาด้านผลสัมฤทธ์ิทางวิชาการของผู้เรียนผ่านกิจกรรมท่ีส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความสามารถในการ

อ่าน การเขียน การส่ือสารและการคิดคำนวณ และมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษาตาม
เป้าหมายท่ีสถานศึกษากำหนด  ในกิจกรรมท่ีสร้างองค์ความรู้ด้วยโครงงาน เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้ใช้ความสามารถ
ในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปล่ียนความคิดเห็นกัน โดยใช้เหตุผลประกอบการ
ตัดสินใจ และพัฒนาทักษะการแก้ปัญหา มีเวทีการนำเสนอแลกเปล่ียนผลงานและนวัตกรรมท่ีเป็นแบบอย่าง มีการ
นำไปใช้และเผยแพร่นวัตกรรมได้อย่างเหมาะสม สร้างโอกาสให้ผู้เรียนได้รับการอบรม ความสามารถในการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารเพ่ือพัฒนาตนเอง การรู้เท่าทันเทคโนโลยี การป้องกันตนเองจากการถูก
คุกคามท้ังทางด้านร่างกายและจิตใจ เพ่ือให้นักเรียนมีทักษะทางด้านการเรียนรู้ การส่ือสาร การทำงาน และการ
ป้องกันตนเองอย่างสร้างสรรค์และมีคุณธรรม 

การพัฒนาด้านคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน โดยให้โอกาสผู้เรียนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์
วัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถ่ินของไทย มีจิตสาธารณะ มีความเสียสละ โดยผู้เรียนเป็นผู้แสดงบทบาท
ในการออกแบบการจัดกิจกรรมตามโอกาสสมควรอย่างท่ัวถึง อันจะช่วยสร้างสำนึกให้เกิดกับผู้เรียน ให้มีความ
ภูมิใจในท้องถ่ิน เห็นคุณค่าความเป็นไทย 
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มาตรฐานที่ 2  กระบวนการบริหารและการจัดการ  
ระดับคุณภาพ ดีเลิศ 

หลักฐานสนับสนุน ได้แก่ แผนพัฒนาการศึกษา 4 ปี, แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2563-

2564, แผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 2563  มีการดำเนินโครงการพัฒนาการจัดการศึกษา  โครงการสร้าง
ความเข้มแข็งให้คณะกรรมการสถานศึกษา   โครงการพัฒนาระบบประกันคุณภาพ  โครงการจัดทำแผนพัฒนา
การจัดการศึกษา โครงการทูบีนัมเบอร์วัน   โครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ   โครงการรณรงค์ป้องกันยาเสพติด
ในสถานศึกษา  โครงการอ่ิมท้องม้ือเช้า   โครงการอาหารกลางวัน  โครงการปัจจัยพ้ืนฐานสำหรับนักเรียนยากจน
โครงการเย่ียมบ้าน  โครงการส่งเสริมการทำประกันชีวิต  โครงการกองทุนเสมอภาค  โครงการพัฒนาบุคลากร
โครงการพัฒนาแหล่งการเรียนรู้ของโรงเรียน  โครงการโรงเรียนปลอดขยะ    โครงการเรียนรู้นอกห้องเรียน
กิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการ โครงการพัฒนาแหล่งการเรียนรู้ของโรงเรียน   โครงการเช่ือมต่ออินเตอร์เน็ต
โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศ (SIS:student information system) ฯลฯ บันทึกการประชุมคณะกรรมการ
สถานศึกษา บัญชีโครงการต่าง ๆ รายงานโครงการต่าง ๆ   รายงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน หลักสูตร
สถานศึกษาระดับระดับประถมศึกษา/มัธยมศึกษาตอนต้น   เอกสารประกอบหลักสูตร  บันทึกการจัดการประชุม
จัดกิจกรรมชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC: Professional Learning Community)  บันทึกข้อตกลงการ
ปฏิบัติราชการเพ่ือประสิทธิภาพและประสิทธิผล การจัดการศึกษาของสถานศึกษา (MOU:Memorandum of 

Understanding) ระหว่างบุคลากรทุกคนในโรงเรียนกับผู้อำนวยการโรงเรียน  แผนผังอาคารเรียน  อาคาร
ประกอบ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ ทะเบียนพัสดุครุภัณฑ์ บันทึกเวรประจำวัน รายงานการซักซ้อมป้องการ
อัคคีภัย รายงานการดูแลป้องกันโรคไข้เลือดออก มาตรการป้องกันการบาดเจ็บและเสริมสร้างความปลอดภัย 
มาตรการการดูแลรักษาส่ิงแวดล้อมให้เป็นโรงเรียนปลอดขยะ และรายงานการปรับปรุงภูมิทัศน์ 

 

สถานศึกษาจะมีแผนพัฒนาตนเอง ดังน้ี 
พัฒนารูปแบบกระบวนการมีส่วนร่วมของ การจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ ผ่านชุมชนการเรียนรู้ทาง

วิชาชีพ (PLC: Professional Learning Community)  มีการสร้างความมีส่วนร่วมตามข้ันตอนวงจรคุณภาพ   

เดมม่ิง (PDCA) เพ่ือพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษาอย่างเป็นรูปธรรมและย่ังยืนจากการมีส่วนร่วม
ของผู้ท่ีมีส่วนเก่ียวข้องทุกฝ่าย ได้แก่ ผู้บริหาร คณะครู บุคลากรสายสนับสนุน นักเรียน และผู้ปกครอง         
สร้างหลักสูตรท่ีมีความหลากหลายตามความต้องการและศักยภาพของผู้เรียน เน้นการเช่ือมโยงกับชีวิตในสังคม
จริง ผู้เรียนท่ีได้รับการพัฒนาสามารถปรับตัวและอยู่ในสังคมได้อย่างมีคุณภาพ เป็นหลักสูตรต้นแบบ สามารถ
เผยแพร่ได้อย่างเหมาะสมและพัฒนาระบบเทคโนโลยีท่ีทันสมัยในสถานศึกษา ท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ของผู้เรียน 
ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้รับการพัฒนาความรู้ ทักษะด้านเทคโนโลยี ท่ีจำเป็นในสังคมปัจจุบัน  
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มาตรฐานที่ 3  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ  
ระดับคุณภาพ ด ี

หลักฐานสนับสนุน ได้แก่ แผนการจัดการเรียนรู้,รายงานกิจกรรมโครงงานต่างๆ  รายงานผลการดำเนิน
โครงการวิจัยในช้ันเรียน โครงการนิเทศภายใน โครงการหยดน้ำแห่งการเรียนรู้ กิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการ   
โครงการส่งเสริมศักยภาพด้านคอมพิวเตอร์   โครงการจัดหาส่ือและนวัตกรรม   โครงการเรียนรู้นอกห้องเรียน   
กิจกรรมจิตศึกษา  กิจกรรมคุณธรรมนำชีวิต  โครงการยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน (O-net)  โครงการพัฒนา
หลักสูตรสถานศึกษา  ค่ายการเรียน รู้  บันทึกข้อตกลงร่วมกันในห้องเรียน   บันทึกกิจกรรมโฮมรูม            
รายงานกิจกรรมการประชุมผู้ปกครอง บันทึกการประชุมชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) แผนพัฒนาตนเอง                     
(ID Plan: Individual Development Plan) รายงานประเมินตนเองรายบุคคล  (SAR: Self-Assessment 

Report) 

 

สถานศึกษามีแผนจะพัฒนาตนเอง ดังน้ี 
พัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ของผู้เรียนผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง ท่ีเน้นกิจกรรมแบบบูรณา

การ การเรียนรู้จากฐานปัญหา (Problem based Learning) การเรียนรู้แบบสร้างและพัฒนานวัตกรรม หรือ
เรียกว่า การเรียนรู้แบบโครงงาน (Project based Learning) ตามแนวทางพัฒนา กระบวนการเรียนรู้ของผู้เรียน
แบบ Active Learning ท่ีเน้นคุณลักษณะของผู้เรียนให้เกิด 3R 8C (3R คือทักษะพ้ืนฐานท่ีจำเป็นต่อผู้เรียนทุก
คน มีดังน้ี 1. Reading คือ สามารถอ่านออก  2. (W)Riting คือ สามารถเขียนได้ 3. (A)Rithmatic คือ มีทักษะใน
การคำนวณ , 8C คือทักษะสามารถนำไปปรับใช้ในการเรียนรู้ได้ทุกวิชา มีดังน้ี 1. Critical thinking and 

problem solving คือ มีทักษะการคิดวิเคราะห์ การคิดอย่างมีวิจารณญาณและสามารถแก้ไขปัญหาได้                
2. Creativity and innovation คื อ  การคิดอ ย่างส ร้างสรรค์และ คิด เชิ งน วัตกรรม  3. Cross-cultural 

understanding คือ  ความเข้าใจในความแตกต่างของวัฒนธรรมและกระบวนการคิดข้ามวัฒนธรรม                    
4. Collaboration teamwork and leadership คือ ความร่วมมือ การทำงานเป็นทีม และภาวะความเป็นผู้นำ 
5. Communication information and media literacy คือ  มี ทักษะในการส่ือสารและการรู้เท่ าทัน ส่ือ           
6. Computing and IT literacy คือ มีทักษะการใช้คอมพิวเตอร์และรู้เท่าทันเทคโนโลยี 7. Career and 

learning skills คือ มีทักษะอาชีพและการเรียนรู้ 8. Compassion คือ มีความเมตตากรุณา มีคุณธรรม และมี
ระเบียบวินัย) สามารถนำผลการเรียนรู้นำเสนอและเผยแพร่ต่อสาธารณชนอย่างเป็นรูปธรรม มีการสร้างเครือข่าย
ขยายผลในกลุ่มผู้บริหาร คณะครู ท้ังภายในสังกัดเทศบาลนครขอนแก่นและสังกัดอ่ืน ตลอดท้ังผู้ทรงคุณวุฒิท่ี
เกษียณอายุราชการ เพ่ือร่วมกันพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 
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วิธีการหรือแนวทางการปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practices) ของสถานศึกษา 
ช่ือผลงาน  การพัฒนากระบวนการเรียนรู้แบบบูรณาการท้องถ่ินศึกษา ให้ผู้เรียนเกิดทักษะการเรียนรู้                    

ในศตวรรษท่ี 21 
วัตถุประสงค์  
1. เพ่ือพัฒนากระบวนการเรียนรู้แบบบูรณาการท้องถ่ินศึกษา ให้ผู้เรียนเกิดทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 

ของโรงเรียนเทศบาลบ้านโนนชัย 
2. เพ่ือพัฒนาศักยภาพผู้เรียนให้ค้นหาตัวตน เข้าใจตนเอง เกิดการคิดวิเคราะห์สร้างเป้าหมายพัฒนาตนเอง

ด้านทักษะชีวิต ทักษะสังคม และทักษะอาชีพ ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โครงงานแบบบูรณาการท้องถ่ินศึกษา
(PBL:Project-Based Learning) 

3. เพ่ือส่งเสริมกระบวนการแลกเปล่ียนเรียนรู้ และถอดบทเรียนร่วมกัน (AAR:After Action Review)     

เกิดเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ของโรงเรียนเทศบาลบ้านโนนชัย (PLC: Professional Learning Community)  

4. เพ่ือศึกษาความพึงพอใจท่ีมีต่อการจัดกระบวนการเรียนรู้แบบบูรณาการท้องถ่ินศึกษา ของโรงเรียน
เทศบาลบ้านโนนชัย ให้เป็นอัตลักษณ์ของโรงเรียนวิถีชุมชนท้องถ่ินต่อไป 

หลักการดำเนินงาน 5 หลักการ    
โรงเรียนเทศบาลบ้านโนนชัย ใช้รูปแบบพัฒนากระบวนการเรียนรู้แบบบูรณาการให้ผู้เรียน  เกิดทักษะ

การเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 โดยใช้ระบบโค้ชดำเนินงานแบบมีส่วนร่วมของโรงเรียนเทศบาลบ้านโนนชัย            
สู่ความเป็นเลิศ ซ่ึงมีหลักการดำเนินงานคือ LC3S Model       

1. หลักการเรียนรู้ร่วมกัน (L: Learn) มีเป้าหมายให้ครูและนักเรียนได้รับรู้พร้อมท่ีจะเรียนรู้สู่การพัฒนา
คุณภาพการศึกษาร่วมกัน 

2. หลักการดูแลเอาใจใส่ติดตามงานร่วมกัน (C: CARE) มีเป้าหมายให้ครูมีการจัดต้ังกลุ่มดูแลเอาใจใส่
นักเรียนและติดตามการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนร่วมกัน  

3. หลักการแลกเปล่ียนประสบการณ์กันและกัน (S1: SHARE) มีเป้าหมายให้ครูในแต่ละสายช้ันและ    
ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้มีการประชุมกลุ่มย่อย พูดคุยสะท้อนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนนักเรียนพร้อม
แลกเปล่ียนประสบการณ์ซ่ึงกันและกัน เพ่ือสร้างชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) ร่วมกัน 

4. หลักการมีแนวทางปฏิบัติร่วมกัน (S2: SHINE) มีเป้าหมายให้ครูมีการกำหนดแนวทางปฏิบัติร่วมกัน
เพ่ือพัฒนาการศึกษาของโรงเรียนให้มีคุณภาพและมาตรฐาน มุ่งสู่การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนต่อไป 

5. การนำเสนอผลงานร่วมกัน (S3: SHOW) มีเป้าหมายให้ครูมีผลงานการพัฒนากระบวนการเรียนรู้แบบ
บูรณาการให้ผู้เรียนเกิดทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 โดยใช้ระบบโค้ชดำเนินงานแบบมี ส่วนร่วม           
ของโรงเรียนเทศบาลบ้านโนนชัยสู่ความเป็นเลิศ คือ แผนการจัดการเรียนรู้ ส่ือการเรียนรู้ และวิจัยในช้ันเรียน        
ให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ตามค่านิยม 5+1 ประกอบด้วย มีวินัย อดทน รับผิดชอบ เอ้ือเฟ้ือเผ่ือแผ่ 
กตัญญู และสำนึกรักท้องถ่ิน พร้อมกับมี อัตลักษณ์ คือนักเรียนโรงเรียนเทศบาลบ้านโนนชัย ต้องกินเป็น        
และอยู่เป็น 
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ปัจจัยเกื้อหนุนหรือปัจจัยแห่งความสำเร็จ 
1. โรงเรียนมีการดำเนินงานตามกระบวนการบริหารจัดการสถานศึกษาท่ีชัดเจน คือ กำหนดเป้าหมาย

ตามหลักปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์ พันธกิจ และวัตถุประสงค์ของสถานศึกษา ซ่ึงผลการพัฒนาเกิดเป็นอัตลักษณ์
ของผู้เรียน จนเป็นท่ียอมรับขององค์กรต่าง ๆ ท้ังภาครัฐและเอกชน รวมท้ัง ผลการพัฒนาตามจุดเน้นและจุดเด่น 
ท่ีส่งผลสะท้อนกลายเป็นเอกลักษณ์ของสถานศึกษา โดยเฉพาะการดำเนินงานโครงการพัฒนากระบวนการเรียนรู้
ให้ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรู้ เพ่ือส่งเสริมบทบาทของสถานศึกษาให้ดีย่ิงข้ึน 

2. คณะผู้บริหารเทศบาลนครขอนแก่น พร้อมด้วยคณะผู้บริหารสถานศึกษา ให้การสนับสนุนด้าน
งบประมาณการจัดกิจรรมในการพัฒนากระบวนการเรียนรู้แบบบูรณาการให้ผู้เรียนเกิดทักษะการเรียนรู้          
ในศตวรรษท่ี 21 คือ ทักษะด้านความรู้ ทักษะชีวิต และทักษะด้านเทคโนโลยี 

3. ครูมีการพัฒนาตนเองตามสมรรถนะหลักและสมรรถนะประจำสายงาน พัฒนาสร้างเสริมความเป็นครู
ท่ีมีคุณธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาชีพ พร้อมกับทุ่มเทเสียสละเวลาในการดูแลช่วยเหลือนักเรียนพัฒนา      
การเรียนรู้ตามศักยภาพผู้เรียนเป็นรายบุคคลอย่างต่อเน่ืองสม่ำเสมอ       

4. การร่วมมือกันกับภาคีเครือข่ายท้ังองค์กรภาครัฐและเอกชน ท่ีเก้ือกูลสนับสนุนส่งเสริมท้ังด้านองค์
ความรู้ การเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมและบูรณาการ การเรียนรู้จิตศึกษา การฝึกอบรมด้านการใช้เทคโนโลยี เพ่ือนำสู่
การจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนต่อไป 

การเป็นต้นแบบให้กับหน่วยงานอื่น/ การขยายผล และ/หรือรางวัลที่ได้รับ 
1. วันท่ี 8 กุมภาพันธ์ 2559 โรงเรียนบ้านโนนตาล สพป.ตราด ศึกษาดูงานกิจกรรมการเรียนรู้ 
2. วันท่ี 24 กุมภาพันธ์ 2560 เทศบาลตำบลหินกอง ศึกษาดูงานกิจกรรมการเรียนรู้ 
3. วันท่ี 15 กันยายน 2560 โรงเรียนเชียงเพ็ง ตำบลเชียงเพ็ง อำเภอกุดจับ จังหวัดอุดรธานี ศึกษาดู

งานกิจกรรมการเรียนรู้ 
4. วันท่ี 13 ธันวาคม 2560 คณะวิทยาการเรียนรู้และศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศึกษาดู

งานกิจกรรมการเรียนรู้ 
5. วันท่ี 25 ธันวาคม 2560  โรงเรียนเทศบาล 4 บ้านแหลมทราย เทศบาลสงขลา ศึกษาดูงานกิจกรรม

การเรียนรู้ 
6. วันท่ี 8 กุมภาพันธ์ 2559 โรงเรียนบ้านโนนตาล สพป.ตราด ศึกษาดูงานกิจกรรมการเรียนรู้ 
7. วันท่ี 24 กุมภาพันธ์ 2560 เทศบาลตำบลหินกอง ศึกษาดูงานกิจกรรมการเรียนรู้ 
8. วันท่ี 15 กันยายน 2560 โรงเรียนเชียงเพ็ง ตำบลเชียงเพ็ง อำเภอกุดจับ จังหวัดอุดรธานี ศึกษาดู

งานกิจกรรมการเรียนรู้ 
9. วันท่ี 13 ธันวาคม 2560 คณะวิทยาการเรียนรู้และศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศึกษาดู

งานกิจกรรมการเรียนรู้ 
10.วันท่ี 25 ธันวาคม 2560 โรงเรียนเทศบาล 4 บ้านแหลมทราย เทศบาลสงขลา ศึกษาดูงานกิจกรรม

การเรียนรู้ 
11.วันท่ี 18 ธันวาคม 2561 โรงเรียนวัดไผ่เกาะโพธ์ิงาม อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี ศึกษาดูงาน

กิจกรรมการเรียนรู้        
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12. วันท่ี 18 ธันวาคม 2561 โรงเรียนวัดไผ่เกาะโพธ์ิงาม อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี   ศึกษาดูงาน
กิจกรรมการเรียนรู้  

13. กรกฎาคม  2 5 6 3  ออกอากาศ  “รถ พุ่ มพ วง  ชวน เรียน รู้”  ALTV ช่ อ ง  4  ที วี เรียนส นุ ก 
http://www.ALTV.tv/Live 

14. วัน ท่ี  15 สิ งหาคม  2563 ออกกอากาศรายการ “ ฟั งเสียงประเทศไทย”  ดำเนินรายการ                
โดยคุณสุทธิชัย หยุ่น ช่องไทยพีบีเอส www.thaipbs.or.th 

15.วันท่ี 20 กันยายน 2563 รางวัลชมเชย การประกวดนวัตกรรมเพ่ือส่งเสริมการเคารพสิทธิมนุษยชน
ระดับมัธยมศึกษา " โครงการเยาวชนคนรุ่นใหม่ใส่ใจและยืนเคียงข้างสิทธิมนุษยชน " (Youth Standing Up for 

Human Rights) การประกวดนวัตกรรมเพ่ือส่งเสริมการเคารพสิทธิมนุษยชน ระดับมัธยมศึกษาและอุดมศึกษา 
16.วันท่ี 23 กันยายน 2563 ออกอากาศรายการ “วันใหม่ ไทยพีบีเอส” การเรียนรู้นอกห้องเรียน หรือ 

“ห้องเรียนบันดาลใจ” ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาโรงเรียนเทศบาลบ้านโนนชัย ได้เรียนรู้การใช้งาน             
แอปพ ลิ เค ชัน  C-site เพ่ื อ เต รียม เป็นห น่ึ งใน เค ร่ืองมือในการเรียน รู้และรายงาน เร่ืองราวใน ชุมชน 
www.thaipbs.or.th/WanMaiThaiPBS 
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สรุปผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา โรงเรียนเทศบาลบ้านโนนชัย ประจำปีการศึกษา 2563 

 ตามท่ีโรงเรียนเทศบาลบ้านโนนชัย ได้ดำเนินการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 
2563 ตามระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ประกาศของกระทรวงมหาดไทย โดยจัดทำรายงาน
ประจำปีเสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัด หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องและเสนอต่อสาธารณชน เพ่ือนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพ
ตามมาตรฐานการศึกษาและเพ่ือรองรับการประเมินคุณภาพภายนอก 
 บัดน้ีการดำเนินการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอเสนอผลการประเมิน
คุณภาพภายในสถานศึกษา แสดงในตาราง สรุปผลได้ดังน้ี 
 

สรุปผลการประเมินภาพรวม 
qกำลังพัฒนา qปานกลาง q ดี þ ดีเลิศ q ยอดเย่ียม 

 
มาตรฐาน/ตัวบ่งช้ี ระดับคุณภาพ 

มาตรฐานท่ี ๑ คุณภาพของผู้เรียน ดีเลิศ 
มาตรฐานท่ี ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ  ดีเลิศ 

มาตรฐานท่ี ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ดี 
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ส่วนที ่๑ 
ข้อมูลพื้นฐาน 

๑. ข้อมูลทั่วไป 
 โรงเรียนเทศบาลบ้านโนนชัย ต้ังอยู่เลขท่ี 107/9 ถนนราษฎร์คนึง ตำบลในเมือง อำเภอเมือง      
จั งห วัดขอนแก่น  รหัสไปรษณี ย์  40000 โทรศัพ ท์043 – 237589 โทรสาร  043  – 235436                  
E-Mail: nonchai1@hotmail.com  เว็บไซด์ http://www.nonchai.ac.th/สังกัดสำนักการศึกษาเทศบาล   
นครขอนแก่น อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น  กลุ่มการศึกษาท้องถ่ินท่ี 9 เปิดสอนต้ังแต่ระดับช้ันอนุบาลปีท่ี 2 ถึง 
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 จำนวน 26 ห้องเรียนโรงเรียนมีเน้ือท่ี 36 ไร่  2 งาน 47  ตารางวา 

ประวัติความเป็นมาโรงเรียน (โดยสังเขป) 
 โรงเรียนเทศบาลบ้านโนนชัย ต้ังข้ึนเม่ือวันท่ี 8  พฤษภาคม พ.ศ. 2481 เดิมมีช่ือว่า โรงเรียนประชาบาล
ตำบลพระลับ 2 (วัดสว่างดอนยาง) เป็นสาขาของโรงเรียนวัดโพธ์ิ บ้านศิลา ต้ังอยู่บ้านดอนยาง หมู่ท่ี  17     

ตำบลพระลับ  อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น  
 เปิดทำการสอนต้ังแต่ช้ัน ป.1 – ป.3 แผนสามัญศึกษา มีครู จำนวน 3 คน นายสุกิจ สีดาทัน เป็นครูใหญ่
คนแรก ต่อมาทางราชการ ได้ยุบโรงเรียนประชาบาลตำบลพระลับ 2 (วัดสว่างดอนยาง)และย้ายโรงเรียนมาต้ัง   
ณ บริเวณบ้านโนนชัย (สถานท่ีต้ังปัจจุบัน)  และเปิดทำการสอนต้ังแต่ ช้ัน ป.1-ป.4   

 ในวันท่ี 16 พฤษภาคม 2496 ได้เปล่ียนช่ือโรงเรียนใหม่ว่า โรงเรียนบ้านโนนชัย (กฐินสามัคคีอุทิศ) 
ต่อมาในวันท่ี 1 ตุลาคม 2515 ได้โอนมาเป็นโรงเรียนสังกัดเทศบาลและเปล่ียนช่ือเป็นโรงเรียนเทศบาลบ้านโนน
ชัย ถนนราษฎร์คนึง ตำบลในเมือง อำเภอเมือง  จังหวัดขอนแก่น มีนายพิชิต กองคำ  ดำรงตำแหน่งครูใหญ่โท 
 สำหรับท่ีดินของโรงเรียนได้มาจากจังหวัดจัดซ้ือในราคา 500 บาท มีพ้ืนท่ีจำนวน 32 ไร่ 2 งาน 47 

ตารางวา  ต่อมาเม่ือวันท่ี 28 เมษายน 2480 พระมหาเส็ง ได้ยกท่ีดินทางทิศตะวันตกของวัดให้โรงเรียน   
จำนวน 4 ไร่  เม่ือรวมกันเข้าโรงเรียนจึงมีเน้ือท่ีท้ังส้ิน  36 ไร่ 2 งาน 47 ตารางวา  
 ปีการศึกษา 2563 โรงเรียนเทศบาลบ้านโนนชัยเปิดทำการสอนต้ังแต่ระดับอนุบาล  2 ถึง                
ช้ัน มัธยมศึกษาปีท่ี 3 จำนวน 26 ห้องเรียน มีนักเรียนท้ังหมด 687 คน มีพนักงานครูจำนวน 31 คน ครูอัตรา
จ้างจำนวน 8 คน ครูสนับสนุนการสอนจำนวน  3 คน นักการภารโรงจำนวน 4 คน  พนักงานขับรถ 1 คน แม่
ครัวจำนวน 2 คน  
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อาคารบุษราคัม อาคารมรกต 

  
 

ศาลา 

โรงนา 

 
ออทิสติก 

 

ห้อง 
สมุด 

บ้าน 
พักครู 

โรงนา 

บึงทุ่งสร้าง 

สนามฟุตบอล 
สนามบาส 
ฯ 

สนามวอลเล่ย์ 

โรง
ธรรม 

ศาลา 

แผนผังโรงเรียนเทศบาลบ้านโนนชัย  สำนักการศึกษา  เทศบาลนครขอนแกน่ 

บ้านดิน 

ห้องน้ำ 

ทิศเหนือ 

ลานหน้าเสาธง 

จุดควบคุม 
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ข้อมูลผู้บริหาร 
 1. ผู้อำนวยการสถานศึกษา  นายสมศักด์ิ  วิไลแก้ว วุฒิการศึกษาสูงสุด ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (ศศ.ม.)   
สาขา การบริหารการศึกษา โทรศัพท์ 089-942-2650 e-mail: nonchai1@hotmail.com ดำรงตำแหน่ง    
ในสถานศึกษาน้ี ต้ังแต่วันท่ี 1 พฤศจิกายน 2561 - ปัจจุบัน 
 2. รองผู้อำนวยการสถานศึกษา จำนวน 2 คน 
  2.1 นางภัททิรา ชำกรม วุฒิการศึกษาสูงสุด ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.) สาขา การบริหาร
การศึกษา โทรศัพท์  089-5768884  e-mail: pattira2468@gmail.com รับผิดชอบฝ่ายวิชาการและ          
ฝ่ายบุคลากร 
  2.2 นางกุ สุมาล ย์  สมศัก ด์ิ  วุ ฒิ การศึกษาสูงสุด  ศึกษาศาสตรมหาบัณ ฑิต  (ศศ .ม .)              

สาขา การบริหารการศึกษา โทรศัพท์ 089-8411951  e-mail: pretty.love.you@hotmail.com รับผิดชอบ
ฝ่ายบริหารท่ัวไป และฝ่ายแผนงานและงบประมาณ 
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๓. ข้อมูลครูและบุคลากรสนับสนุนการสอน 
 3.1  ข้าราชการคร/ูพนักงานคร ู

ท่ี ช่ือ-สกุล อายุ 
อายุ
ราชการ 

(ปี) 
ตำแหน่ง/วิทยฐานะ วุฒิ สาขาวิชา 

สอนกลุ่มสาระ 
การเรียนรู้/ช้ัน 

ภาระงานสอน 
(ชั่วโมง/สัปดาห์) 

จำนวนชั่วโมง 
ที่เข้ารับการพัฒนา 

(ปีปัจจุบัน) 

1 นายสมศักด์ิ วิไลแก้ว 59 41 ผอ.เช่ียวชาญ ศศ.ม. การบริหารการศึกษา   80 
2 นางภัททิรา ชำกรม 52 26 รองฯเช่ียวชาญ ปร.ด. การบริหารการศึกษา   80 
3 นางกุสุมาลย์ สมศักด์ิ 55 25 รองฯชำนาญการพิเศษ ศศ.ม การบริหารการศึกษา   80 
4 นางพรเศรษฐี ช่องงาม 38 5 ครู กศ.ม. หลักสูตรและการสอน ภาษาอังกฤษ ป.1 20 ๓0 
5 นายบุญล้อม ชัยสงคราม 43 21 ชำนาญการ ค.บ. คณิตศาสตร์ คณิตศาสตร์ ป.3-4 23 ๗๒ 
6 นายวรจน์ มหัทธนโชค 54 11 ครูชำนาญการพิเศษ ศษ.ม. บริหารการศึกษา ดนตรี ป.1-6 2๑ ๕๑ 
7 นางสาวศุภจิตรา วงษ์สงคราม 3๕ 8 ครูชำนาญการ ศศ.ม บริหารการศึกษา ภาษาไทย ป.3-๔ 23 24 
8 นางสาวกชกร ศรีสุทัศน์ 58 23 ครูชำนาญการพิเศษ กศ.ม. บริหารการศึกษา สังคม ป.3 -4 ๑๙ ๒๔ 
9 นายศราวุธ ดีวงษ์ 46 21 ครูชำนาญการพิเศษ ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ ภาษาอังกฤษ 20 5๗ 

10 นางวินา นาไชยธง 59 26 ครูชำนาญการพิเศษ ค.บ. วิทยาศาสตร์ท่ัวไป วิทยาศาสตร์ ป.3-4 18 ๒๔ 
11 นางนฤมล โคตรตะ 42 20 ครูชำนาญการพิเศษ กศ.ม. บริหารการศึกษา คอมพิวเตอร์ ป.5-6 20 ๖0 
12 นางธัญน์จิรา อภิรมยานนท์ 3๘ 1๒ ครูชำนาญการพิเศษ คบ. คอมพิวเตอร์ศึกษา การงานอาชีพฯ 19 ๔๘ 
13 นายพงศาสตรา ศรีปิตา 5๙ 10 ครูชำนาญการ รป.ม. รัฐประศาสนศาสตร์ ศิลปะ(ทัศนศิลป์) 2๑ ๒๔ 
14 นายสังคม กัณหา 5๘ 3๓ ครูชำนาญการพิเศษ ค.บ. เทคโนโลยีนวัตกรรมศึกษา คณิตศาสตร์ ช้ัน ป.6 20 ๕๔ 
1๕ นางสุนันท์ อุปมะ 59 39 ครูชำนาญการพิเศษ ศษ.บ. การประถมศึกษา ภาษาไทย ป.2 19 ๒๔ 
1๖ นายสัญญา มัครินทร์ ๓6 10 ครูชำนาญการ ศศ.มบ. การศึกษาแบบองค์รวม สังคมศึกษา ม.1-3 1๙ 6๖ 
1๗ นางนพพชรวรรณ ทองงาม 51 29 ครูชำนาญการพิเศษ ค.บ. บรรณารักษศาสตร์ ภาษาไทย ป.2 ๑๙ ๓๑ 
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ท่ี ช่ือ-สกุล อายุ 
อายุ
ราชการ 

(ปี) 
ตำแหน่ง/วิทยฐานะ วุฒิ สาขาวิชา 

สอนกลุ่มสาระ 
การเรียนรู้/ช้ัน 

ภาระงานสอน 
(ชั่วโมง/สัปดาห์) 

จำนวนชั่วโมง 
ที่เข้ารับการพัฒนา 

(ปีปัจจุบัน) 

๑๘ นางอนงค์ คำพรม 51 10 ครูชำนาญการ ว.ธ.บ. บริหารการจัดการ ปฐมวัย 30 ๓๖ 
๑๙ นางไพบูลย์ ชีวโอสถ 38 10 ครูชำนาญการ ว.ธ.บ. บริหารธุรกิจ คอมพิวเตอร์ 18 ๓๖ 
๒0 นางสาววรินทร์พร ชูกิจไพบูลย์ 3๘ 1๑ ครูชำนาญการพิเศษ ศศ.ม. วัฒนธรรมศาสตร์ วิทยาการคำนวณ 18 8๔ 
2๑ นางสาวสุทธภา ไชยมี ๔0 1๑ ครูชำนาญการพิเศษ กศ.ม. การบริหารการศึกษา วิทยาศาสตร์ ป.๑ 20 ๖๖ 
2๒ นางศรัณย์ภรณ์ สวัสดิผล 49 15 ครูชำนาญการพิเศษ กศ.ม. การบริหารการศึกษา ภาษาไทย ป.๕-๖ 24 ๔๒ 
2๓ นางสาวนันทนา ลีโคตร 39 15 ครูชำนาญการ คบ. คณิตศาสตร์ คณิตศาสตร์ ม.1-3 25 77 
2๔ นางสาวนภาพร สอนบุญชู 49 23 ครูชำนาญการพิเศษ ค.บ. การปฐมวัย ปฐมวัย 30 ๖๖ 
2๕ นางสาวทิพย์ภาภรณ์ อรรคฮาต 58 15 ครูชำนาญการพิเศษ ค.บ. ภาษาไทย คณิตศาสตร์ ป.๑ 20 ๒๔ 
2๖ นางวรินทร์ จันทร์ผาย 53 31 ครูชำนาญการพิเศษ ค.บ. ภาษาอังกฤษ ภาษาอังกฤษ ป.๓-๔ 20 45 
2๗ นายทรงพล พลเย่ียม 40 14 ครูชำนาญการพิเศษ ศษ.ม เทคโนโลยีการศึกษา ศิลปะ 19 ๒๔ 
2๘ นางสาวอุไรภรณ์ อรัญชัย 42 15 ครูชำนาญการพิเศษ กศ.ม. การบริหารการศึกษา ปฐมวัย 30 ๕0 
๒๙ นางสาวพรรัตน์ดา บึงมุม 41 9 ครูชำนาญการ กศ.ม. หลักสูตรและการสอน ปฐมวัย 30 48 
30 นางสาวฐณิชา แสงทองอร่าม 33 7 ครูชำนาญการ ศษ.ม หลักสูตรและการสอน คณิตศาสตร์ ป.5 23 ๔๕ 
3๑ นายถาวร เตือนจันทึก 47 9 ครูชำนาญการ กศ.ม. การบริหารการศึกษา พลศึกษา 20 21 
3๒ นางสาววไลลักษณ์ แก้วต้วย 40 13 ครูชำนาญการพิเศษ กศ.ม. การบริหารการศึกษา ภาษาอังกฤษ ม.๑-๓ 2๒ ๖0 
3๓ นางสาวศศิธร สร้อยคำ 3๘ ๙ ครูชำนาญการ ศษ.ม เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา วิทยาศาสตร์ ป.5-6 23 ๑0๕ 
๓๔ นางวันวิสาข์ พรมเมือง ๓๗ ๖ ครู ศศ.บ. สารสนเทศศาสตร์ ภาษาไทย ม.๑-๓ ๒๓ ๔๘ 
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3.2  พนักงานจ้าง(ปฏิบัติหน้าที่สอน) 

ท่ี ช่ือ-สกุล อายุ อายุราชการ 
(ปี) 

ตำแหน่ง/ 
วิทยฐานะ วุฒิ สาขาวิชา สอนกลุ่มสาระ  

การเรียนรู้/ช้ัน 
ภาระงานสอน 
(ชั่วโมง/สัปดาห์) 

จำนวนชั่วโมง 
ที่เข้ารับการพัฒนา 

 (ปีปัจจุบัน) 

1 นางสมปอง    ศิริวิ 4๒ 10 ผู้ช่วยครู ว.ทบ. เคมี วิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 23 48 
2 นางสาววันวิสาข์ พรมนอก 33  7 ผู้ช่วยครู คบ. ภาษาอังกฤษ ภาษาอังกฤษ ป.2 ๑๙ ๑๒ 
3 นายชาญณรงค์ ภัทรมานนท์ 35 1๓ ผู้ช่วยครู ศศ.บ. ดนตรีสากล ศิลปะดนตรี ม.1-3 18 ๑๘ 
4 นางสาวจุมาฆชา นาถ้ำเพชร 2๕  1 ผู้ช่วยครู ศษ.บ. การสอนภาษาจีน ภาษาจีน ป.4-ม.3 20  ๖๙ 
5 นางสมใจ สารแสน 4๖ ๘ ผู้ช่วยครู คบ. การปฐมวัย การปฐมวัย 30 ๑๒ 
6 นางสาววชิราพรรณ พรสวัสด์ิ 30 ๑ ผู้ช่วยครู คบ. การศึกษาปฐมวัย อนุบาล 30  ๑๒  
7 นางสาวกัลยาณี            ภูน้ำใส 30 ๑ ผู้ช่วยครู คบ. ภาษาไทย ภาษาไทย  ป.1 20 ๑๒ 
8 นางสาวไมร่า การาโด้ 45 17 ผู้ช่วยครู ปริญญาตรี ภาษาอังกฤษ ภาษาอังกฤษ ป.1–ม.3 19 30 
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3.3  ข้าราชการ/พนักงานจ้าง/ลูกจ้าง (สนับสนุนการสอน) 

ท่ี ช่ือ – ช่ือสกุล อายุ ตำแหน่ง วุฒิ สาขา ปฏิบัติหน้าท่ี จ้างด้วยเงิน 

1 นางสาวจันทราวดี      ดนตรี 4๓ ผช.นักวิชาการพัสดุ บธ.บ คอมพิวเตอร์ เจ้าหน้าท่ีงานพัสดุและธุรการ เงินรายได้เทศบาล 
2 นางสาวสุวรรณี         นาสิงห์ 4๕ ผช.จนท.การเงินและการบัญชี บธ.บ บัญชี เจ้าหน้าท่ีการเงินและการบัญชี เงินรายได้เทศบาล 
3 นางสาวจตุพร          นิลพันธ์ุ 2๔ ผช.จนท.การเงินและการบัญชี บธ.บ บัญชี เจ้าหน้าท่ีการเงินและการบัญชี เงินรายได้เทศบาล 
4 นายประยูร             ไชยเสน 50 นักการภารโรง ป.4 - นักการภารโรง เงินรายได้เทศบาล 
5 นายไกรรัตน์            สานารินทร์ 4๕ นักการภารโรง ปวส. ไฟฟ้า นักการภารโรง เงินรายได้เทศบาล 
6 นายพลัง                ประแดงสงค์ 4๔ นักการภารโรง ม.ปลาย - นักการภารโรง เงินรายได้เทศบาล 
7 นายชาติ                เช่ือนอก 5๒ นักการภารโรง - - นักการภารโรง เงินรายได้เทศบาล 
8 นางน้อย                ชัยวิชา 5๒ แม่ครัว ป.4 - แม่ครัว เงินรายได้เทศบาล 
9 นางสาวทองคูณ       โพธิภา ๔๒ แม่ครัว ป.6 - แม่ครัว เงินรายได้เทศบาล 

10 นายชาญ                ผ้ึงสว่าง 50 พนักงานขับรถ ม.6 - พนักงานขับรถ เงินรายได้เทศบาล 
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 3.4  สรุปจำนวนบุคลากร 
  3.4.1 จำนวนบุคลากรจำแนกตามประเภท/ตำแหน่ง และวุฒิการศึกษา 

ประเภท/ตำแหน่ง 
จำนวนบุคลากร (คน) 

รวม ต่ำกว่า 
ปริญญาตรี ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก 

1. ผู้บริหารสถานศึกษา 
- ผู้อำนวยการ - - 1 - 1 
- รองผู้อำนวยการ - - 1 1 2 

รวม - - 2 1 3 
2. สายงานการสอน 

- ข้าราชการ/พนักงานครู - 14 17 - 31 
- พนักงานจ้าง (สอน) - 8 - - 7 
- อ่ืนๆ (ระบุ) - - - - - 

รวม - 22 17 - 39 
3. สายงานสนับสนุนการสอน 

- พนักงานจ้างตามภารกิจ - 3 - - 3 
- พนักงานจ้างท่ัวไป 7 - - - 7 
- ลูกจ้างประจำ - - - - - 
- อ่ืนๆ (ระบุ) - - - - - 

รวม 7 3 - -  10 
รวมท้ังส้ิน  7 25   19   1 52 
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  3.4.2 จำนวนครจูำแนกตามกลุ่มสาระการเรียนรู ้

กลุ่มสาระการเรียนรู้ จำนวน คิดเป็นร้อยละ 
จำนวนช่ัวโมงสอนเฉล่ีย  
ช่ัวโมง/สัปดาห์  

ของครูภายในกลุ่มสาระฯ 
ปฐมวัย 6 15.38 5 ช่ัวโมง/สัปดาห์ 
ภาษาไทย 6 15.38  5 ช่ัวโมง/สัปดาห์ 

คณิตศาสตร์ 5 12.82  4 ช่ัวโมง/สัปดาห์ 

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 7 17.95  5 ช่ัวโมง/สัปดาห์ 

สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 2 5.13  2 ช่ัวโมง/สัปดาห์ 

สุขศึกษาและพลศึกษา 1 2.56  2 ช่ัวโมง/สัปดาห์ 

ศิลปะ 4 10.26  2 ช่ัวโมง/สัปดาห์ 

การงานอาชีพ 1 2.56   2 ช่ัวโมง/สัปดาห์ 

ภาษาต่างประเทศ 7 17.95  4 ช่ัวโมง/สัปดาห์ 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 0 0  1 ช่ัวโมง/สัปดาห์ 

รวมครูผู้สอนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 39 100  30 ช่ัวโมง/สัปดาห์ 
 

หมายเหตุ : กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนครูทุกท่านสอน 
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4. ข้อมูลนักเรียน (ณ  วันท่ี ๑๐  มิถุนายน ของปีการศึกษาท่ีรายงาน) 
4.1 จำนวนนักเรียนในโรงเรียน ปีการศึกษา 2563 ท้ังส้ิน  ๖87   คน จำแนกตามระดับช้ันท่ีเปิดสอน  

ระดับช้ันเรียน จำนวนห้อง 
เพศ 

รวม 
จำนวนเฉล่ีย 

ชาย หญิง ต่อห้อง 
อ.๒ ( 5 ขวบ) ๓ 29 23 ๕2 17 
อ.๓ ( 6 ขวบ) ๓ 30 29 ๖๙ ๒๓ 
รวม ๖ 59 ๕2 111 19 
ป.๑ ๓ 43 35 78 26 
ป.๒ ๒ ๓๗ 33 ๗0 35 
ป.๓ ๒ 43 37 80 40 
ป.๔ ๒ 34 30 64 32 
ป.๕ 3 45 41 86 29 
ป.๖ ๒ 22 44 66 33 
รวม ๑4 224 220 444 32 
ม.๑ ๒ 27 19 46 23 
ม.๒ ๒ ๒7 18 45 23 
ม.๓ 2 19 22 41 21 
รวม 6 ๗3 ๕๙ ๑32 22 

รวมท้ังส้ิน ๒6 ๓๕6 ๓๓1 ๖87 ๒6 
 
จำนวนเด็กพิเศษในโรงเรียน  ชาย....-.....คน หญิง......-......คน  รวม จำนวน......-......คน 

อัตราส่วนนักเรียน : ครูระดับอนุบาล = 18 : 1 ¦เป็นไปตามเกณฑ์ ¦ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ 
อัตราส่วนนักเรียน : ครูระดับประถมศึกษา = 19 : 1 ¦เป็นไปตามเกณฑ์ ¦ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ 
อัตราส่วนนักเรียน : ครูระดับมัธยมศึกษา  = 15 : 1 ¦เป็นไปตามเกณฑ์ ¦ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ 
  

P 
P 

P 
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4.2 จำนวนนักเรียน เปรียบเทียบ 3 ปีการศึกษาย้อนหลัง ปีการศึกษา .......2561......... -  .....2563....... 
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5. ข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในระดับสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
  5.1 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรวมทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ระดับประถมศึกษา  ปีการศึกษา 2563 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
จำนวน
นักเรียน 

จำนวนนักเรียนท่ีได้ผลการเรียน ผลการ
เรียน
เฉล่ีย 

S.D. 
จำนวนนักเรียนท่ีได้ 3 

ข้ึนไป 
4 3.5 3 2.5 2 1.5 1 0 รวม จำนวน ร้อยละ 

ภาษาไทย 443 185 57 54 64 50 26 5 2 443 3.17 0.86 296 66.82 
คณิตศาสตร์ 443 130 41 67 52 67 43 41 2 443 2.79 1.02 238 53.72 
วิทยาศาสตร์  ฯ 443 174 73 90 59 35 9 1 2 443 3.28 0.72 337 76.07 
สังคมศึกษา ฯ 443 146 74 80 59 51 20 11 2 443 3.10 0.84 300 67.72 
ประวัติศาสตร์ 443 159 72 71 71 33 20 15 2 443 3.14 0.85 302 68.17 
สุขศึกษาและพลศึกษา 443 368 56 10 7 0 0 0 2 443 3.87 0.28 434 97.97 
ศิลปศึกษา 443 282 116 36 6 1 0 0 2 443 3.74 0.36 434 97.97 
การงานอาชีพ 443 254 104 63 18 2 0 0 2 443 3.65 0.45 421 95.03 
ภาษาต่างประเทศ 443 134 97 90 85 33 2 0 2 443 3.22 0.66 321 72.46 
หน้าท่ีพลเมือง 443 179 78 58 59 40 21 6 2 443 3.22 0.82 315 71.11 
บูรณาการท้องถ่ินศึกษา 443 312 85 40 4 0 0 0 2 443 3.78 0.34 437 98.65 
คอมพิวเตอร์ศึกษา 216 112 59 27 12 3 0 1 2 216 3.58 0.52 175 77.09 
ภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสาร 227 88 49 38 45 7 0 0 0 227 3.37 0.62 198 91.67 
ภาษาจีนเพ่ือการส่ือสาร 216 105 33 40 21 12 3 0 2 216 3.41 0.67 178 82.41 

รวม 5,532 2628 994 764 562 334 144 80 26 5,532 47.32 9.02 4386 1116.86 
ร้อยละ 100 47.51 17.97 13.81 10.16 6.04 2.60 1.45 0.47 100 3.38 0.64 79.28 79.78 
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ร้อยละของนักเรียน 
ผลการเรียนระดับดี (3) ข้ึนไป 79.28 
ผ่านเกณฑ์ข้ันต่ำ (1) ถึง (2.5)               20.25 
ไม่ผ่านการประเมิน (0) 0.47 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  

แผนภูมิแสดงร้อยละของระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรวมทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้
ระดับประถมศึกษา 

ผลการเรียนระดับดี (3) ขึ้นไป ผ่านเกณฑ์ขั้นต่ำ (1) ถึง (2.5) ไม่ผ่านการประเมิน (0) 
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  5.2 สรุปผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับมัธยมศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ จำนวน
นักเรียน 

จำนวนนักเรียนท่ีได้ผลการเรียน ผลการ
เรียนเฉลี่ย S.D. นักเรียน 

ท่ีได้ ร 

จำนวนนักเรียนท่ีได้ 
3 ข้ึนไป 

4 3.5 3 2.5 2 1.5 1 0 รวม จำนวน ร้อยละ 
ภาษาไทย 127 21 17 22 21 6 2 11 0 100 1.27 1.23 27 60 47.24 
คณิตศาสตร์ 127 12 5 27 15 13 8 16 5 101 1.04 1.12 26 44 34.65 
วิทยาศาสตร์ ฯ 127 13 16 13 13 9 20 20 0 104 1.07 1.13 23 42 33.07 
วิทยาการคำนวณ 127 70 15 5 3 11 5 4 1 114 1.61 1.39 13 90 70.87 
สังคมศึกษา ฯ 127 28 22 11 12 18 12 9 0 112 1.32 1.23 15 61 48.03 
ประวัติศาสตร์ 127 62 16 9 2 4 7 10 0 110 1.54 1.40 17 87 68.50 
สุขศึกษา 127 62 19 11 15 8 5 4 0 124 1.64 1.33 3 92 72.44 
พลศึกษา 127 24 15 11 10 34 10 17 0 121 1.24 1.15 6 50 39.37 
ศิลปะ 127 28 18 33 11 7 1 2 2 102 1.39 1.28 25 79 62.20 
ดนตรี 127 71 27 19 4 2 1 0 0 124 1.8 1.34 3 117 92.13 
การงานอาชีพ 127 60 10 12 5 11 5 3 0 106 1.53 1.37 21 82 64.57 
ภาษาต่างประเทศ 127 21 11 10 10 15 7 30 0 104 1.07 1.17 23 42 33.07 
หน้าท่ีพลเมือง 127 50 26 12 12 17 5 4 0 126 1.59 1.29 1 88 69.29 
บูรณาการท้องถ่ินศึกษา 127 19 9 14 12 16 7 27 0 104 1.08 1.15 23 42 33.07 
SBMLD 127 53 14 27 6 9 4 5 0 118 1.58 1.32 9 94 74.02 
ภาษาจีนเพ่ือการส่ือสาร 127 34 14 10 7 13 16 16 0 110 1.26 1.26 17 58 45.67 

รวม 2,032 628 254 246 158 193 115 178 8 1,780 22.03 20.16 252 1,128 888.19 
ร้อยละ 100 30.91 12.50 12.11 7.78 9.50 5.66 8.76 0.39 88 1.38 1.26 12.40 55.51 55.51 
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ร้อยละของนักเรียน 

ผลการเรียนระดับดี (3) ข้ึนไป 55.51 
ผ่านเกณฑ์ข้ันต่ำ (1) ถึง (2.5) 31.69 
ไม่ผ่านการประเมิน (0,ร) 12.80 

 
 
 

 

แผนภูมิแสดงร้อยละของระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรวมทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้
ระดับมัธยมศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 

ผลการเรียนระดับดี (3) ขึ้นไป ผ่านเกณฑ์ขั้นต่ำ (1) ถึง (2.5) ไม่ผ่านการประเมิน (0,ร) 
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5.3  สรุปผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับมัธยมศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ จำนวน
นักเรียน 

จำนวนนักเรียนท่ีได้ผลการเรียน ผลการ
เรียนเฉล่ีย S.D. นักเรียน 

ท่ีได้ ร 

จำนวนนักเรียนท่ีได้ 
3 ข้ึนไป 

4 3.5 3 2.5 2 1.5 1 0 รวม จำนวน ร้อยละ 
ภาษาไทย 123 20 16 16 10 9 5 5 1 82 1.95 1.10 41 52 42.28 
คณิตศาสตร์ 123 10 19 14 14 19 15 9 1 101 2.06 0.93 22 43 34.96 
วิทยาศาสตร์ ฯ 123 10 19 14 14 19 15 9 1 101 2.06 0.93 22 43 34.96 
วิทยาการคำนวณ 123 37 15 3 14 7 4 9 0 89 2.22 1.14 34 55 44.72 
สังคมศึกษา ฯ 123 39 11 23 13 11 5 5 3 110 2.69 0.92 13 73 59.35 
ประวัติศาสตร์ 123 29 13 16 21 10 6 1 1 97 2.37 0.94 26 58 47.15 
สุขศึกษา 123 34 14 14 13 11 9 6 3 104 2.45 1.01 19 62 50.41 
พลศึกษา 123 0 1 31 12 42 9 18 1 114 1.97 0.68 9 32 26.02 
ศิลปะ 123 30 12 34 14 9 2 6 1 108 2.65 0.86 15 76 61.79 
ดนตรี 123 47 23 24 7 4 2 2 2 111 3.02 0.75 12 94 76.42 
การงานอาชีพ 123 45 10 20 11 14 2 1 1 104 2.72 0.88 19 75 60.98 
ภาษาต่างประเทศ 123 9 6 9 16 7 10 22 9 88 1.42 1.04 35 24 19.51 
หน้าท่ีพลเมือง 123 45 17 22 12 14 1 0 2 113 2.97 0.76 10 84 68.29 
บูรณาการท้องถ่ินศึกษา 123 29 18 13 9 8 5 8 8 98 2.21 1.09 25 60 48.78 
SBMLD 123 42 17 23 2 16 0 8 1 109 2.78 0.94 14 82 66.67 
ภาษาจีนเพ่ือการส่ือสาร 123 45 12 19 5 4 3 5 6 99 2.51 1.03 24 76 61.79 

รวม 1968 471 223 295 187 204 93 114 41 1628 38.05 15.00 340 989 804.07 
ร้อยละ 100 23.93 11.33 14.99 9.50 10.37 4.73 5.79 2.08 83 2.38 0.94 17.28 50.25 50.25 
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ร้อยละของนักเรียน 
ผลการเรียนระดับดี (3) ข้ึนไป 50.25 
ผ่านเกณฑ์ข้ันต่ำ (1) ถึง (2.5) 30.39 
ไม่ผ่านการประเมิน (0,ร) 19.36 

 
 
 

 
 
 

แผนภูมิแสดงร้อยละของระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรวมทุกกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ระดับมัธยมศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 

ผลการเรียนระดับดี (3) ขึ้นไป ผ่านเกณฑ์ขั้นต่ำ (1) ถึง (2.5) ไม่ผ่านการประเมิน (0,ร) 
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6. ข้อมูลผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านออกของผู้เรียน (Reading Test : RT)  

6.1 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2563 
6.1.1 คะแนนเฉล่ียร้อยละจำแนกตามระดับ 

คะแนนเฉล่ียร้อยละ การอ่านออกเสียง การอ่านรู้เร่ือง เฉล่ียรวมท้ัง 2 ด้าน 

ระดับโรงเรียน 66.54 70.17 68.35 

ระดับจังหวัด 73.55 72.85 74.22 

ระดับสังกัด (รร.สังกัด อปท.ท้ังหมด) 71.99 69.59 70.82 

ระดับประเทศ 74.14 71.86 73.02 
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6.1.2 เปรียบเทียบผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านออกของผู้เรียน (Reading Test : NT) 
และร้อยละผลต่างระหว่างปีการศึกษา 2562 – 2563 
 

ความสามารถ 
ปีการศึกษา 

2562 
ปีการศึกษา 

2563 
ร้อยละของผลต่าง 
ระหว่างปีการศึกษา 

ด้านการอ่านออกเสียง 56.29 66.54 +10.25 

ด้านการอ่านรู้เร่ือง 83.69 70.17 -13.52 

รวมความสามารถท้ัง 2 ด้าน 69.99 68.35 -1.64 
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รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา(SAR) หน้า 30 
 

 
 

7. ข้อมูลผลการทดสอบความสามารถพื้นฐานผู้เรียนระดับชาติ (National Test : NT)  
7.1 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2563 

7.1.1 คะแนนเฉล่ียร้อยละจำแนกตามระดับ 
 

คะแนนเฉล่ียร้อยละ ด้านคณิตศาสตร์ ด้านภาษาไทย เฉล่ียรวมท้ัง 2 ด้าน 
ระดับโรงเรียน 26.75 35.67 31.21 

ระดับจังหวัด 42.67 49.41 46.04 

ระดับสังกัด (รร.สังกัด อปท.ท้ังหมด) 36.69 44.68 40.69 

ระดับประเทศ 40.47 47.46 43.97 
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7.1.2 เปรียบเทียบผลการประเมินการทดสอบความสามารถพ้ืนฐานผู้เรียนระดับชาติ 
(National Test : NT) และร้อยละผลต่างระหว่างปีการศึกษา 2562 – 2563 
 

ความสามารถ ปีการศึกษา 
2562 

ปีการศึกษา 
2563 

ร้อยละของผลต่าง 
ระหว่างปีการศึกษา 

ด้านคณิตสาสตร์ 35.80 26.75 -9.05 

ด้านภาษาไทย 43.70 36.67 -7.03 

รวมความสามารถท้ัง 2 ด้าน 39.75 31.21 -8.54 
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8. ข้อมูลผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (O-NET)  
8.1 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2563 

8.1.1 คะแนนเฉล่ียร้อยละจำแนกตามระดับ 
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ระดับโรงเรียน ระดับจังหวัด ระดับสังกัด ระดับประเทศ 

ระดับ/รายวิชา ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ 
ระดับโรงเรียน 48.10 24.66 32.83 31.16 

ระดับจังหวัด 55.74 29.22 38.23 42.11 

ระดับสังกัด(รร.สังกัด อปท.) 54.37 28.53 37.70 41.71 

ระดับประเทศ 56.20 29.99 38.78 43.55 
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8.1.2 เปรียบเทียบผลการทดสอบระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (O-NET) ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 
ระหว่างปีการศึกษา 2562 – 2563 
 

รายวิชา/ปีการศึกษา 
ปีการศึกษา 

2562 
ปีการศึกษา 

2563 
ร้อยละของผลต่าง 
ระหว่างปีการศึกษา 

ภาษาไทย 41.31 48.10 +6.79 

คณิตศาสตร์ 23.50 24.66 +1.16 

วิทยาศาสตร์ 29.32 32.83 +3.51 

ภาษาอังกฤษ 26.86 31.16 +4.3 
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8.2 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2563 
8.2.1 คะแนนเฉล่ียร้อยละจำแนกตามระดับ 

ระดับ/รายวิชา ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ 

ระดับโรงเรียน 42.04 20.00 26.65 27.26 

ระดับจังหวัด 53.45 24.91 19.45 32.21 

ระดับสังกัด (รร.สังกัด อปท.) 50.38 22.03 27.99 30.72 

ระดับภาค 52.74 23.82 28.99 31.92 

ระดับประเทศ 54.29 25.46 29.89 34.38 
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8.2.2 เปรียบเทียบผลการทดสอบระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (O-NET) ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 
ระหว่างปีการศึกษา 2562 – 2563 

 

รายวิชา/ปีการศึกษา 
ปีการศึกษา 

2562 
ปีการศึกษา 

2563 
ร้อยละของผลต่าง 
ระหว่างปีการศึกษา 

ภาษาไทย 44.22 42.04 -2.18 

คณิตศาสตร์ 23.83 20.00 -3.83 

วิทยาศาสตร์ 27.35 26.65 -0.70 

ภาษาอังกฤษ 28.70 27.26 -1.44 
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9. ข้อมูลผลการประเมินความสามารถทางภาษาของสหภาพยุโรป (CEFR)  
9.1 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2563 

9.1.1 ร้อยละจำนวนนักเรียนตามมาตรฐานท่ีสถานศึกษากำหนด 

มาตรฐานท่ีสถานศึกษา 
กำหนดร้อยละ 

ร้อยละของนักเรียนท่ีมีมาตรฐาน 
ระดับ A1 ข้ึนไป 

ร้อยละของนักเรียนท่ีมีมาตรฐาน 
ต่ำกว่าระดับ A1  

ระดับโรงเรียน 21.88 79.12 
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9.1.2 เปรียบเทียบผลการประเมินความสามารถทางภาษาของสหภาพยุโรป (CEFR) และร้อย
ละผลต่างระหว่างปีการศึกษา 2562 – 2563 

 

ความสามารถ 
ปีการศึกษา 

2562 
ปีการศึกษา 

2563 
ร้อยละของผลต่าง 
ระหว่างปีการศึกษา 

ร้อยละของนักเรียนท่ีมีมาตรฐาน 

ระดับ A1 ข้ึนไป 
32.43 21.88 -10.55 

ร้อยละของนักเรียนท่ีมีมาตรฐาน 

ต่ำกว่าระดับ A1 
67.57 77.12 9.55 
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9.2 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2563 

9.2.1 ร้อยละจำนวนนักเรียนตามมาตรฐานท่ีสถานศึกษากำหนด 
 

มาตรฐานท่ีสถานศึกษา 
กำหนดร้อยละ 

ร้อยละของนักเรียนท่ีมีมาตรฐาน 
ระดับ A1 ข้ึนไป 

ร้อยละของนักเรียนท่ีมีมาตรฐาน 
ต่ำกว่าระดับ A1 

ระดับโรงเรียน 31.71 68.29 
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9.2.2 เปรียบเทียบผลการประเมินความสามารถทางภาษาของสหภาพยุโรป (CEFR) และร้อย
ละผลต่างระหว่างปีการศึกษา 2562 – 2563 
 

ความสามารถ 
ปีการศึกษา 

2562 
ปีการศึกษา 

2563 
ร้อยละของผลต่าง 
ระหว่างปีการศึกษา 

ร้อยละของนักเรียนท่ีมีมาตรฐาน 

ระดับ A1 ข้ึนไป 
45.83 31.71 -14.12 

ร้อยละของนักเรียนท่ีมีมาตรฐาน 

ต่ำกว่าระดับ A1 
54.17 68.29 14.12 
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9.2.3 ข้อมูลนักเรียนด้านอ่ืน ๆ 

 ท่ี รายการ จำนวน

(คน) 
คิดเป็น 
ร้อยละ* 

๑. จำนวนนักเรียนมีน้ำหนัก ส่วนสูง และสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์ 

รวมท้ังรู้จักดูแลตนเองให้มีความปลอดภัย 

638 92.87 

๒. จำนวนนักเรียนท่ีปลอดจากปัญหาทางเพศ ยาเสพติด และส่ิงมอมเมา เช่น 

สุรา บุหร่ี เคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ เกม ฯลฯ 

677 98.54 

๓. จำนวนนักเรียนท่ีมีความบกพร่องทางร่างกาย/เรียนร่วม - - 

๔. จำนวนนักเรียนมีภาวะทุพโภชนาการ 49 7.13 

๕. จำนวนนักเรียนท่ีมีปัญญาเลิศ - - 

๖. จำนวนนักเรียนท่ีต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ - - 

๗. จำนวนนักเรียนท่ีออกกลางคัน (ปีการศึกษาปัจจุบัน) 2 0.29 

๘. จำนวนนักเรียนท่ีมีเวลาเรียนไม่ถึงร้อยละ ๘๐ 3 0.44 

๙. จำนวนนักเรียนท่ีเรียนซ้ำช้ัน 2 0.29 

๑๐

. 

จำนวนนักเรียนท่ีจบหลักสูตร ปฐมวัย 59 100 

                                          ประถมศึกษา 64 96.97 

                                          มัธยมศึกษาตอนต้น 41 100 

                                          มัธยมศึกษาตอนปลาย - - 
 
หมายเหตุ: ร้อยละของนักเรียนท้ังหมด  
 

10. ข้อมูลอาคารสถานที่  

ท่ี รายการ จำนวน 
1. อาคารเรียน …4…. หลัง 

2. อาคารประกอบ …2.... หลัง 

3. ห้องน้ำ/ห้องส้วม …๔.... หลัง 

4. สระว่ายน้ำ …-….  สระ 

5. สนามเด็กเล่น …1.... สนาม 

6. สนามกีฬา …3…. สนาม 

7. ห้องสมุด …1.... หลัง 

8. อาคารอเนกประสงค์ ...1.... หลัง 
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11. ข้อมูลสภาพชุมชนโดยรวม 
 11.1 สภาพชุมชนรอบบริเวณโรงเรียนมีลักษณะสังคมเมือง มีประชากรประมาณ 3,400 คน 

บริเวณใกล้เคียงโดยรอบโรงเรียน ได้แก่ ชุมชน 3 ชุมชน วัด อาชีพหลักของชุมชน คือ ค้าขาย ส่วนใหญ่นับถือ

ศาสนา พุทธ ประเพณี/ศิลปวัฒนธรรมท้องถ่ินท่ีเป็นท่ีรู้จักโดยท่ัวไป 
 11.2 ผู้ปกครองส่วนใหญ่ จบการศึกษาระดับปริญญาตรี อาชีพหลัก คือ รับราชการ  รับจ้างท่ัวไป   

ค้าขาย  และเกษตรกรรม ส่วนใหญ่นับถือศาสนา พุทธ ฐานะทางเศรษฐกิจ/รายได้โดยเฉล่ียต่อครอบครัว

21,000 บาท/ปี 

 
โอกาสและข้อจำกัดของโรงเรียน  
โอกาส 

 1. โรงเรียนมีแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท่ีหลากหลาย เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการและ

การเรียนรู้ท่ีเน้นการปฏิบัติจริง 

2. ชุมชนให้ความสนใจการพัฒนาการศึกษาและเข้ามามีส่วนร่วมเร่ืองการจัดการเรียนรู้เก่ียวกับชุมชน

และท้องถ่ิน 

3. หน่วยงานต้นสังกัดให้ความสำคัญและสนับสนุนการพัฒนาโรงเรียนอย่างเต็มท่ี ท้ังด้านงบประมาณ 

และการนิเทศติดตามการทำงาน 

 4. โรงเรียนมีความร่วมมือกับโรงเรียนบ้านสาวะถี จังหวัดขอนแก่น  และโรงเรียนรุ่งอรุณ 

กรุงเทพมหานคร มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้อย่างต่อเน่ือง 

 ข้อจำกัด 
1. ฐานะของนักเรียนส่วนใหญ่ยากจน  

2. สภาพครอบครัวนักเรียนบางส่วนขาดความอบอุ่น ผู้ปกครองไปทำงานต่างจังหวัด ต้องอาศัยอยู่กับ

ญาติผู้ใหญ่ ทำให้ดูแลนักเรียนได้ไม่ท่ัวถึง 

3. สภาพแวดล้อมรอบโรงเรียนเป็นสังคมชานเมืองท่ีกำลังเจริญเติบโต อาจมีค่านิยมบางอย่างท่ี

รบกวนความคิดของผู้เรียนในอนาคต เช่น เกมคอมพิวเตอร์ การแต่งกายของวัยรุ่น การนิยมของฟุ่มเฟือยเกิน

วัย เช่น โทรศัพท์มือถือ(บรรยายโดยย่อ เช่น อยู่ใกล้แหล่งเรียนรู้ อยู่ในบริเวณวัด ได้รับการส่งเสริมสนับสนุน

จากชุมชน ผู้นำชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน หรืออยู่ใกล้แหล่งเส่ือมโทรม โรงงาน ฯลฯ) 
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12. โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา 
โรงเรียนเทศบาลบ้านโนนชัย จัดสอนตามหลักสูตรสถานศึกษา ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ัน

พ้ืนฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ โดยโรงเรียนได้จัดสัดส่วนสาระการเรียนรู้และเวลาเรียน ดังน้ี 

12.1 ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
 12.1.1 ระดับประถมศึกษา 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
จำนวนช่ัวโมง/ปี* 

ป.๑ ป.๒ ป.๓ ป.๔ ป.๕ ป.๖ 
ภาษาไทย ๒๐๐ ๒๐๐ ๒๐๐ ๑๖๐ ๑๖๐ ๑๖๐ 

คณิตศาสตร์ ๒๐๐ ๒๐๐ ๒๐๐ ๑๖๐ ๑๖๐ ๑๖๐ 

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ๑๒๐ ๑๒๐ ๑๒๐ ๑๒๐ ๑๒๐ ๑๒๐ 

สังคมศึกษา 8๐ 8๐ 8๐ 8๐ 8๐ 8๐ 

- ประวัติศาสตร์ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ 

สุขศึกษาและพลศึกษา ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ 

ศิลปะ  ดนตรี ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ 

การงานอาชีพ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ 

ภาษาต่างประเทศ ๑๒๐ ๑๒๐ ๑๒๐ ๑6๐ ๑6๐ ๑6๐ 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ๑๒๐ ๑๒๐ ๑๒๐ ๑๒๐ ๑๒๐ ๑๒๐ 

รายวิชาเพ่ิมเติม ๒๔๐ ๒๔๐ ๒๔๐ ๒๔๐ ๒๔๐ ๒๔๐ 

รวมช่ัวโมง ๑,๒๐๐ ๑,๒๐๐ ๑,๒๐๐ ๑,๒๐๐ ๑,๒๐๐ ๑,๒๐๐ 
 
o จำนวนช่ัวโมงท่ีจัดให้กับนักเรียน เรียนท้ังปี  เท่ากับ ๑,๒๐๐ ช่ัวโมง 

o แผนการเรียน/จุดเน้นการพัฒนาผู้เรียนท่ีโรงเรียนเน้นเป็นพิเศษ ได้แก่ กระบวนการเรียนรู้แบบ

บูรณาการ ท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญโดยใช้ชุมชนเป็นฐานแห่งการเรียนรู้ 
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 12.1.2 ระดับมัธยมศึกษา 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
จำนวนช่ัวโมง/ภาคเรียน* 

ม.๑ ม.๒ ม.๓ ม.๔ ม.๕ ม.๖ 
ภาษาไทย ๑20 ๑20 ๑20 - - - 
คณิตศาสตร์ ๑20 ๑20 ๑20 - - - 
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

 -วิทยาการคำนวณ 

๑20 

40 

๑20 

40 

๑20 

40 

- - - 

สังคมศึกษา 

- ประวัติศาสตร์ 

1๒๐ 

40 

1๒๐ 

40 

1๒๐ 

40 

- - - 

สุขศึกษาและพลศึกษา 80 80 80 - - - 
ศิลปะ  ดนตรี 80 80 80 - - - 
การงานอาชีพ 4๐ 4๐ 4๐ - - - 
ภาษาต่างประเทศ 120 120 120 - - - 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 120 120 120 - - - 
รายวิชาเพ่ิมเติม 200 200 200    

รวมช่ัวโมง 1200 1200 1200 - - - 
 
o จำนวนช่ัวโมงท่ีจัดให้กับนักเรียน เรียนท้ังปี  เท่ากับ ๑,๒๐๐ ช่ัวโมง 

o แผนการเรียน/จุดเน้นการพัฒนาผู้เรียนท่ีโรงเรียนเน้นเป็นพิเศษ ได้แก่ กระบวนการเรียนรู้แบบ

บูรณาการท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญโดยใช้ชุมชนเป็นฐานแห่งการเรียนรู้ 

 

หมายเหตุ : *การจัดโครงสร้างรายวิชา ให้ใช้รูปแบบตารางตามรูปแบบในโครงสร้างหลักสูตรของ  
สถานศึกษา 
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13. แหล่งเรียนรู้ ภูมิปัญญาท้องถิ่น  
 13.1 ห้องสมุดมีพ้ืนท่ีขนาด 179.30 ตารางเมตร ( อยู่ในช่วงปรับปรุง) 

 13.2 ห้องปฏิบัติการท้ังหมด .......4..... ห้อง จำแนกเป็น  

  1) ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์    จำนวน ………2………. ห้อง 

  2) ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์        จำนวน ………2………. ห้อง 

  3)ห้องปฏิบัติการทางภาษา            จำนวน ………-……..... ห้อง 

  4)  ห้องดนตรี      จำนวน ………1……......ห้อง 

  5)  ห้องศิลปะ(บ้านดิน)     จำนวน ………1……..... หลัง 

  6) ห้องพยาบาล      จำนวน ………1……..... ห้อง 

      13.3 เคร่ืองคอมพิวเตอร์ท้ังหมด จำนวน  40  เคร่ือง จำแนกเป็น 

  1)  ใช้เพ่ือการเรียนการสอนและสืบค้นข้อมูล จำนวน 40 เคร่ือง โดยมีจำนวนนักเรียนท่ีใช้

บริการสืบค้นข้อมูลทางอินเตอร์เน็ต (ในปีการศึกษาท่ีรายงาน)  เฉล่ีย 60 คน ต่อวันคิดเป็นร้อยละ  10.90   

ของนักเรียนท้ังหมด 

  2)  ใช้เพ่ือสนับสนุนการบริหารสถานศึกษา (สำนักงาน) จำนวน 8 เคร่ือง 

13.4 แหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน 

ท่ี ช่ือแหล่งเรียนรู้ 
สถิติการใช้ 
จำนวนคร้ัง/ปี 

1 พระพุทธลีลาประสาทวิทยา 3 

2 ศาลตาปู่ควาญช้าง 3 

3 ห้องคอมพิวเตอร์ 180 

4 ห้องวิทยาศาสตร์ 180 

5 ห้องสมุด 200 

6 ศาลาโรงธรรม 100 

7 ธนาคารขยะ 100 

8 โรงเพาะชำ 50 

9 โรงเรือนทำปุ๋ยหมักอินทรีย์ 20 

10 แปลงเกษตร 200 

 
 
 
 
 
 
 



รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา(SAR) หน้า 45 
 

 
 

13.5 แหล่งเรียนรู้ภายนอกโรงเรียน 

ท่ี ช่ือแหล่งเรียนรู้ สถิติการใช้ 
จำนวนคร้ัง/ปี 

1 โฮง มูน มัง 7 

2 วัดหนองแวงพระอารามหลวง 3 

3 พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติขอนแก่น 1 

4 ศูนย์พัฒนาท่ีดิน มูลนิธิชัยพัฒนา 1 

5 โรงเรียนเทคนิคขอนแก่น 1 

6 สระว่ายน้ำ โรงเรียนสนามบินขอนแก่น 1 

7 ค่ายดรุณธรรม 2 

8 สถานีขนถ่ายขยะมูลฝอย 1 

9 สถานีพัฒนาท่ีดินขอนแก่น เขต 5 1 

10 สวนสัตว์เขาสวนกวาง 3 

11 พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา มหาวิทยาลัยขอนแก่น 3 

12 วัดโนนชัยวนาราม 1 

13 วิทยาลัยอาชีวะศึกษาขอนแก่น 1 

14 สวนมิตรภาพหนานหนิง 2 

15 สวนผักพอเพียง ( ตาคูณ ) 1 

16 สวนผักคนเมือง 2 

17 ห้องสมุดสวนรัชดานุสรณ์ 2 

18 วัดป่าธรรมอุทยาน 2 

19 Aura farm 1 

20 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดขอนแก่น 1 

21 ศูนย์เศรษฐกิจพอเพียง ค่ายศรีพัชรินทร 1 

22 ร้านขนมไทยเรือนงาม 1 

23 อีสานนิทัศน์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 1 

24 จังหวัดหนองคาย 1 

25 วัดหนองแวงพระอารามหลวง 2 

26 พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติขอนแก่น 1 

27 ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติ ขอนแก่น 1 

28 ศูนย์ ICT ตลาดสดเทศบาล 1 1 

29 พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา 1 
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ท่ี ช่ือแหล่งเรียนรู้ สถิติการใช้ 
จำนวนคร้ัง/ปี 

30 ตลาดรถไฟ/ตลาดศรีเมืองทอง 1 

31 ศูนย์พัฒนาท่ีดิน มูลนิธิชัยพัฒนา 1 

32 แปลงผักบ้านหนองไหล ต.โคกสี  1 

33 สถานีรถไฟจังหวัดขอนแก่น 1 

34 งานมหัศจรรย์พรรณไม้ 5 

35 แหล่งเรียนรู้เคร่ืองป่ันดินเผาวังทอง น้ำพอง 1 

36 แหล่งเรียนรู้การผลิตผ้าสีธรรมชาติ บ้านทุ่ม 1 

37 แหล่งเรียนรู้การถักไหมพรม อ. ชนบท 1 

38 โรงเรียนอาชีวะศึกษาขอนแก่น 1 

39 วัดป่าธรรมอุทยาน 1 

40 จังหวัดเลย 1 

  
13.6 ภูมิปัญญาท้องถ่ิน ปราชญ์ชาวบ้าน ผู้ทรงคุณวุฒิ วิทยากร ท่ีสถานศึกษาเชิญมาให้ความรู้แก่ครู 

นักเรียน (ในปีการศึกษาท่ีรายงาน) 
 

ท่ี ช่ือ-สกุล ให้ความรู้เร่ือง จำนวนคร้ัง/ปี 

1 
นายจิรายุทธ  สิงห์กล้า  การเซต การเล่นเป็นทีม การเสิร์ฟมือบน โครงการ

พัฒนากีฬาวอลเล่ย์บอลสู่ความเป็นเลิศ ช้ัน ม.1 – ม.3 

3 

2 นายจตุพล  นวลงาม การเล่นกีฬาหมากฮอส โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศ

ด้านกีฬาหมากรุก - หมากฮอส  

18 

3 นางสาววิมล  เนียมประชา การเล่นกีฬาหมากฮอส โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศ

ด้านกีฬาหมากรุก - หมากฮอส  

18 

4 นายอดุลย์เดช  สิงห์เทพ การเล่นกีฬาหมากฮอส โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศ

ด้านกีฬาหมากรุก - หมากฮอส  

6 

5 นายณรงค์   สร้อยหล้า ให้ความรู้เก่ียวกับการท่องเท่ียวเชิงระบบนิเวศน์ ท่ี

อุทยานแห่งชาติภูเก้า–ภูพานคำ จังหวัดหนองบัวลำภู  

6 

6 นางสาวดวงจันทร์  สืบสิงค์ ให้ความรู้เร่ืองการบริหารจัดการและอาชีพบริการของ

เจ้าหน้าท่ี ท่ีอุทยานแห่งชาติภูเก้า–ภูพานคำ จังหวัด

หนองบัวลำภู  

6 

7 นางสาวชาลี  ลุนพุฒ ให้ความรู้เก่ียวกับให้ความรู้เก่ียวกับเร่ืองระบบเศรษฐกิจ

ชุมชนกับการกินอยู่ด้วยอาหารพ้ืนถ่ิน ท่ี อำเภออุบล

รัตน์  จ.ขอนแก่น 

6 
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ท่ี ช่ือ-สกุล ให้ความรู้เร่ือง จำนวนคร้ัง/ปี 
8 นายนาวิน    โพละลัย ศิลปะประดิษฐ์ เร่ือง เคร่ืองเคลือบดินเผา ช้ัน ป.4-6 4  

9 นายนพดล   โรจน์รัตน์อรรถ ให้ความรู้เร่ืองการทำไข่เค็มใบเตย ช้ัน ป. 3 1 

10 ดร.ราตรี   ศรีวิไล ให้ความรู้เร่ืองหมอลำ 5  

11 นางสาวพนิดา   จันทร์ก้อม ให้ความรู้เร่ือง การทำยำขนมจีน เเละการทำน้ำยาขนม 

จีน 

1 

12 นายประพันธ์    สีอ่ืน ให้ความรู้งานแกะไม้ 4 

13 นางสาวภัทรา   วรลักษณ์ ให้ความรู้เร่ืองสิทธิมนุษยชน 4 

14 นายภมร         ภูผิวผา ให้ความรู้เร่ืองสิทธิมนุษยชน 4 

 
14. ผลงานดีเด่นในรอบปีที่ผ่านมา 

14.1 ผลงานดีเด่น 

ประเภท ระดับรางวัล/ช่ือรางวัลท่ีได้รับ/วันท่ีได้รับ หน่วยงานท่ีให้ 
สถานศึกษา 21 มิถุนายน 2562  

“ห้องเรียนต้นแบบ ห้องเรียนอนาคต” 

โรงแรม เรเนซองส์ กรุงเทพฯ 

โครงการซัมซุงสมาร์ทเลนน้ิงเซ็น

เตอร์ สร้างพลังการเรียนรู้สู่อนาคต 

ในงาน “6 ปีสร้างพลังการเรียนรู้สู่

อนาคต” 

บริษัทซัมซุง ประเทศไทย 

ผู้บริหาร (ระบุช่ือ) 
นายสมศักด์ิ วิไลแก้ว 

6 ธันวาคม 2561 

รางวัลกาชาดสมนาคุณ ช้ันท่ี 1 

สภากาชาดไทย 

นายสมศักด์ิ  วิไลแก้ว 4 เมษายน 2564 

ได้ รับพระราชทานเคร่ืองราชอิสริยาภรณ์            

ช้ันสายสะพายสายแรก ประถมาภรณ์มงกุฎไทย

(ป.ม) 

สำนักพระราชวัง 

นางภัททิรา  ชำกรม 4 เมษายน 2564 

ได้ รับพระราชทานเคร่ืองราชอิสริยาภรณ์            

ช้ันสายสะพายสายแรก ประถมาภรณ์มงกุฎไทย

(ป.ม) 

สำนักพระราชวัง 

ครู (ระบุช่ือ) 
ครูวรินทร์พร   ชูกิจไพบูลย์ 

รางวัลชมเชย การประกวดนวัตกรรมเพ่ือ

ส่ ง เส ริมการ เค ารพ สิท ธิม นุษ ยชนระ ดับ

มัธยมศึกษา ในหัวข้อ “ สิทธิมนุษยชนกับ

สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัส

สำนั ก ส่ ง เส ริมการ เค ารพ สิท ธิ

มนุษยชน สำนักงานคณะกรรมการ

สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 
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ประเภท ระดับรางวัล/ช่ือรางวัลท่ีได้รับ/วันท่ีได้รับ หน่วยงานท่ีให้ 
โคโรนา 2019  (Covid 19) ” ตามโครงการ 

"โครงการเยาวชนคนรุ่นใหม่ใส่ใจและยืนเคียง

ข้างสิทธิมนุษยชน "  (Youth Standing Up 

for Human Rights) การประกวดนวัตกรรม

เพ่ือส่งเสริมการเคารพสิทธิมนุษยชน ระดับ

มัธยมศึกษาและอุดมศึกษา 

นักเรียน (ระบุช่ือ) 
เด็กชายทัพพ์เทพ   ประติโก 

 

30  สิงหาคม พ.ศ.2563 
รางวัลชนะเลิศ  การแข่งขันหมากรุกไทย      

รุ่นอายุไม่เกิน 14 ปี การแข่งขันหมากรุกไทย

จั ด อั น ดั บ ระ ดั บ ป ระ เท ศ ไท ย  ค ร้ั ง ท่ี  1      

ประจำปี 2563   

ณ เอ็มซีซี ฮอลล์ เดอะมอลล์โคราช 

จังหวัดนครราชสีมา 

เด็กชายภัทรกร    เมฆลอย 30  สิงหาคม พ.ศ.2563 
รางวัลรองชนะเลิศ  อัน ดับ  3  การแ ข่ ง
ขันหมากรุกไทย รุ่นอายุไม่เกิน 12 ปี การแข่ง

ขันหมากรุกไทยจัดอันดับระดับประเทศไทย 

คร้ังท่ี 1 ประจำปี 2563   

ณ เอ็มซีซี ฮอลล์ เดอะมอลล์โคราช 

จังหวัดนครราชสีมาสมาคมกีฬาไทย

แห่ง ประเทศไทย 

เด็กหญิงศิริลักษณ์  นารี 30  สิงหาคม พ.ศ.2563 
รางวัลรองชนะเลิศ  อัน ดับ  3   การแข่ง
ขันหมากรุกไทย รุ่นอายุไม่เกิน 16 ปี การแข่ง

ขันหมากรุกไทยจัดอันดับระดับประเทศไทย 

คร้ังท่ี 1 ประจำปี 2563   

ณ เอ็มซีซี ฮอลล์ เดอะมอลล์โคราช 

จังหวัดนครราชสีมาสมาคมกีฬาไทย

แห่งประเทศไทย 

เด็กชายทัพพ์เทพ   ประติโก 19 - 20 กันยายน 
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันหมาก

รุกไทย  รุ่นอายุไม่ เกิน  14 ปี  การแข่งขัน  

ห ม า ก รุ ก ไท ย ชิ ง แ ช ม ป์ ป ร ะ เท ศ ไท ย             

ชิงถ้วยพระราชทาน พระบาทสมเด็จพระ-

เจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรม-

ราชินี  

แ จ้ ง วัฒ นะฮอล ล์  ศู น ย์ ก าร ค้ า

เซ็นทรัลแจ้งวัฒนะ จังหวัดนนทบุรี 

สมาคมกีฬาไทยแห่งประเทศไทย 

เด็กชายคณิศร  มิชสิน 19 - 20 กันยายน 
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ  3  การแข่งขัน 

หมากรุกไทย รุ่นอายุไม่เกิน 12 ปี การแข่งขัน  

หมากรุกไทยชิงแชมป์ประเทศไทย ชิงถ้วย

แ จ้ ง วัฒ นะฮอล ล์  ศู น ย์ ก าร ค้ า

เซ็นทรัลแจ้งวัฒนะ จังหวัดนนทบุรี 

สมาคมกีฬาไทยแห่งประเทศไทย 
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ประเภท ระดับรางวัล/ช่ือรางวัลท่ีได้รับ/วันท่ีได้รับ หน่วยงานท่ีให้ 
พระราชทาน พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี  

เด็กชายทัพพ์เทพ   ประติโก 

 
17 - 18 ตุลาคม พ.ศ. 2563   
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การแข่งขันหมาก

รุกไทย รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี การแข่งขันกีฬา

หมากรุกไทยในรายการเซ็นทรัลโคราช โขก

สน่ันเมือง (ปฐมฤกษ์)  

ณ  ศูน ย์การค้าเซ็นท รัล  โคราช 

จังหวัดนครราชสีมา สมาคมกีฬา

ไทยแห่งประเทศไทย และสมาคม

กีฬาหมากฮอสสากลแห่งประเทศ

ไทย 

เด็กชายคณิศร  มิชสิน 17 - 18 ตุลาคม พ.ศ. 2563   
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การแข่งขันหมาก

รุกไทย รุ่นอายุไม่เกิน 12 ปี การแข่งขันกีฬา

หมากรุกไทยในรายการเซ็นทรัลโคราช โขก

สน่ันเมือง (ปฐมฤกษ์)  

ณ  ศูน ย์การค้าเซ็นท รัล  โคราช 

จังหวัดนครราชสีมา สมาคมกีฬา

ไทยแห่งประเทศไทย และสมาคม

กีฬาหมากฮอสสากลแห่งประเทศ

ไทย 

เด็กชายณัฏภูมิ  ยืนชีวิต 

 

7 - 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันหมาก

ฮอสไทย รุ่นอายุไม่เกิน 12 ปี การแข่งแข่งขัน

กีฬาหมากฮอสสวนสุนันทา โอเพ่น เยาวชนชิง

ชนะเลิศแห่งประเทศไทย  คร้ังท่ี 1 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

กรุงเทพมหานคร 

เด็กชายทัพพ์เทพ   ประติโก 

 
7 - 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3 การแข่งขันหมาก

ฮอสไทย รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี การแข่งแข่งขัน

กีฬาหมากฮอสสวนสุนันทา โอเพ่น เยาวชนชิง

ชนะเลิศแห่งประเทศไทย  คร้ังท่ี 1 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

กรุงเทพมหานคร 

เด็กชายภัทรกร    เมฆลอย 7 - 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 5 การแข่งขันหมาก

ฮอสไทย รุ่นอายุไม่เกิน 12 ปี การแข่งแข่งขัน

กีฬาหมากฮอสสวนสุนันทา โอเพ่น เยาวชนชิง

ชนะเลิศแห่งประเทศไทย คร้ังท่ี 1 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

กรุงเทพมหานคร 

เด็กหญิงแพรวา      ประกอบทรัพย์ 

เด็กหญิงชุติมา        ตีกา  

เด็กหญิงปริยาภัทร  นาจำรัส  

 

23 ธันวาคม 2563 

รางวัลดีเด่น ระดับประถมปลาย (ป.4 - ป.6) 

กิจกรรมวาดภาพระบายสี "สวนแห่งความสุข" 

ในงานมหัศจรรย์พรรณไม้นานาชาติ ประจำปี 

2563 

เทศบาลนครขอนแก่น 
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ประเภท ระดับรางวัล/ช่ือรางวัลท่ีได้รับ/วันท่ีได้รับ หน่วยงานท่ีให้ 
เด็กชายธนพิพัฒน์  บัณฑิตพุฒ  

เด็กชายญาณภัทร  ชาสมบัติ  

เด็กหญิงกันตพร    บุญเถิง  

 

23 ธันวาคม 2563 
รางวัลดีเด่น ระดับประถมต้น (ป .1 - ป .3)
กิจกรรมวาดภาพระบายสี "สวนแห่งความสุข" ใน
งานมหัศจรรย์พรรณไม้นานาชาติ  

เทศบาลนครขอนแก่น 

เด็กหญิงพริมา      คงกระเรียน  

เด็กหญิงศิริพิชญา  ตระกูลจันทร์แสง  

เด็กหญิงเบญจพร   โพศรีพลอย  

23 ธันวาคม 2563 
รางวัลความคิดสร้างสรรค์  
ระดับประถมต้น (ป.1 - ป.3) กิจกรรมวาดภาพ
ระบายสี "สวนแห่งความสุข" ในงานมหัศจรรย์
พรรณไม้นานาชาติ ประจำปี 2563 

เทศบาลนครขอนแก่น 

เด็กหญิงศรัณภัทร    ทะลาด  

เด็กหญิงจีรทีปต์      ศรีไชยตุง  

เด็กหญิงวริศรา       สุวรรณเพ็ง  

 

23 ธันวาคม 2563 
รางวัลความคิดสร้างสรรค์  ระดับอนุบาล
กิจกรรมวาดภาพระบายสี "สวนแห่งความสุข" ใน
งานมหัศจรรย์พรรณไม้นานาชาติ  

เทศบาลนครขอนแก่น 

เด็กชายธัญญาธร      แก้วโรจน์  

เด็กชายธัญวา          จำปาแก้ว  

เด็กหญิงรุจิรา          เน่ืองชมพู  

เด็กหญิงนันท์นภัส    วงษ์ศิลป์ชัย  

เด็กหญิงบัณทิตา      เต็มฟอม  

เด็กหญิงญาณากร     พิพิธกุล  

20 กันยายน 2563 
ร า ง วั ล ช ม เช ย  ก ารป ระก วด น วั ต ก รรม 
เพ่ือส่งเสริมการเคารพสิทธิมนุษยชน       ระดับ
มัธยมศึกษา ในหัวข้อ  “ สิท ธิมนุษยชนกับ
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัส
โคโรนา 2019 (Covid 19) ” ตามโครงการ 
"โครงการเยาวชนคนรุ่นใหม่ใส่ใจและยืนเคียงข้าง
สิท ธิม นุษยชน  " ( Youth Standing Up for 
Human Rights) การประกวดนวัตกรรมเพ่ือ
ส่ ง เส ริมก าร เค ารพ สิท ธิม นุ ษ ยชน  ระ ดับ
มัธยมศึกษาและอุดมศึกษา 

สำนั ก ส่ ง เส ริมการ เค ารพ สิท ธิ

มนุษยชน สำนักงานคณะกรรมการ

สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 

เด็กชายอิสราวุธ      ทองสี 

เด็กชายชานน        ทองจินดา 

เด็กชายวิศรุต        ชุมแวงวาปี 

เด็กชายศาสตราวุธ  เหลาลา 

เด็กชายไชยภพ      ป้องจันทร์ 

เด็กชายณัฐภูมิ       จินันทุยา 

เด็กชายธนกร        คำแก้ว 
เด็กชายธีรพงษ์      สุคงเจริญ  

เด็กชายณัฏภูมิ       ยืนชีวิต 

1 - 20 มีนาคม 2564 
รองชะเลิศอันดับท่ี 1 ฟุตซอล รุ่นไม่เกิน  12 ปี 
อบจ.ขอนแก่นคัพ ต้านยาเสพติด คร้ังท่ี 10 
ประจำปี 2564 

องค์การบริหารส่วนจังหวัด จังหวัด

ขอนแก่น 
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 14.2 โครงการ/กิจกรรมพิเศษ ท่ีดำเนินการตามนโยบายชาติ นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ

กระทรวงมหาดไทย กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน จุดเน้น แนวทางการ

ปฏิรูปการศึกษา ฯลฯ ได้แก่ 

  - โรงเรียนพอเพียงท้องถ่ิน 

  - โรงเรียนปลอดขยะ 

  - โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ 

  - โรงเรียนคุณธรรม 

- โครงการบริหารจัดการโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถ่ิน(SBMLD) 

- โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

- โครงการส่งเสริมประชาธิปไตย  

- โครงการทักษะความปลอดภัยทางน้ำ(ร่วมกับ AIS) 

 

15. ผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาในปีท่ีผ่านมา ปีการศึกษา 2562 (ปีการศึกษาท่ีแล้ว) 
 ๑5.๒ ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  

สรุปผลการประเมินภาพรวม 

¨กำลังพัฒนา ¨ปานกลาง ¨ดี Rดีเลิศ ¨ยอดเย่ียม 
มาตรฐาน/ตัวบ่งช้ี ระดับคุณภาพ 

มาตรฐานท่ี๑ คุณภาพของผู้เรียน ดี 

มาตรฐานท่ี๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ  ดีเลิศ 

มาตรฐานท่ี ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ดีเลิศ 

 

จุดเด่น  
มาตรฐานท่ี๑ คุณภาพของผู้เรียน 

ผู้เรียนมีสุขนิสัย สุขภาพกายและสุขภาพจิตท่ีดี มีสุนทรียภาพและลักษณะนิสัยด้านศิลปะ ดนตรีและ

กีฬา มีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมท่ีพึงประสงค์ ผู้เรียนมีทักษะในการทำงาน รักการทำงาน ใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศและการส่ือสารเพ่ือพัฒนาตนเอง มีทักษะทางด้านการเรียนรู้ การส่ือสาร การทำงาน อย่าง

สร้างสรรค์และมีคุณธรรม สามารถทำงานร่วมกับผู้อ่ืนได้และมีเจตคติท่ีดีต่ออาชีพสุจริต มีทักษะในการ

แสวงหาความรู้ด้วยตนเอง มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การส่ือสารและการคิดคำนวณ และมี

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษาตามเป้าหมายท่ีสถานศึกษากำหนด รักการเรียนรู้และพัฒนา

ตนเองได้อย่างต่อเน่ือง มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ มีวิจารณญาณ มีความคิดสร้างสรรค์ 

คิดไตร่ตรองและมีวิสัยทัศน์  ผู้เรียนได้ใช้ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย

แลกเปล่ียนความคิดเห็นกัน โดยใช้เหตุผลประกอบการตัดสินใจ และพัฒนาทักษะการแก้ปัญหา  
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โรงเรียนได้ดำเนินโครงการ/กิจกรรมท่ีส่งเสริมนักเรียนได้ร่วมกิจกรรมท่ีทางสถานศึกษาจัดให้อย่าง

จริงจัง ต่อเน่ือง และได้ปฏิบัติจริง จึงทำให้นักเรียนเกิดความคิด  ทักษะ กระบวนการ ท่ีจะพัฒนาให้อยู่ใน

สังคมอย่างมีความสุข เป็นผู้มีคุณธรรม  จริยธรรม   มีความซ่ือสัตย์ สุจริต มีความกตัญญูกตเวที นิยมไทย  

และเห็นคุณค่าภูมิปัญญาไทย เช่นโครงการวันเด็ก, โครงการค่ายพุทธบุตร ป.4-ป.6,โครงการค่ายคุณธรรม  

ม.1-ม.3 , โครงการเข้าค่ายพักแรมลูกเสือสามัญ-สามัญรุ่นใหญ่, โครงการคุณธรรมนำชีวิต,โครงการเดิน

ทางไกลลูกเสือสำรอง,โครงการนักรบส่ิงแวดล้อม 

1) โครงการท่ีส่งเสริมให้นักเรียนมีความรู้และทักษะท่ีจำเป็นตามหลักสูตร ได้แก่ โครงการอ่านออก

เขียนได้, โครงการคณิตคิดเร็ว, , โครงการเรียนรู้บูรณาการสู่ทักษะอาชีพ,  โครงการส่งเสริมศักยภาพด้าน

คอมพิวเตอร์ 

2) โครงการ/กิจกรรมท่ีพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะในการทำงาน รักการทำงาน สามารถทำงานร่วมกับ

ผู้อ่ืนได้และมีเจตคติท่ีดีต่ออาชีพสุจริตได้แก่โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ของโรงเรียน,โครงการเข้าค่ายพักแรม

ลูกเสือสามัญ-สามัญรุ่นใหญ่,โครงการหยดน้ำแห่งการเรียนรู้,โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการช้ัน ป.

4 – ป.6, โครงการเกษตรอินทรีย์,โครงการส่งเสริมประชาธิปไตย,โครงการกิน อยู่ เป็น ,โครงการวันสุนทรภู่,

โครงการค่ายภาษาอังกฤษช้ัน ป.6,โครงการวิทยาศาสตร์ป.4,โครงการเรียนรู้บูรณาการสู่ทักษะอาชีพ,กิจกรรม

การค้นพบตนเองและค้นพบอาชีพ 

มาตรฐานท่ี ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ 
โรงเรียนมีการกำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ และวางแผนการพัฒนา โดยการมีส่วนร่วมจากคณะกรรมการ

สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ผู้ปกครอง ชุมชน และหน่วยงานต้นสังกัด จัดทำแผนพัฒนาการศึกษาส่ีปี (พ.ศ. 

2561-2564) แผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 2562 แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562-

2563 ให้บรรลุเป้าหมาย มีการดำเนินการตามแผน และมีการติดตาม ประเมินผลการดำเนินงาน โดยใช้

กระบวนการ PDCA มีการประเมินและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาผ่านโครงการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา

ทุกปีการศึกษาและจัดทำหลักสูตรสถานศึกษาท่ียืดหยุ่นสอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย เน้น

ประสบการณ์ เล่น ลงมือปฏิบัติจริงเพ่ือให้เด็กเกิดทักษะและสอดคล้องกับบริบทของท้องถ่ิน มีครูปฐมวัย 

เพียงพอกับช้ันเรียน มีการจัดครูท่ีเหมาะสมกับการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ของเด็ก มีการส่งเสริมให้ครูมี

ความเช่ียวชาญด้านการจัดประสบการณ์ท่ีส่งผลต่อคุณภาพเด็กเป็นรายบุคคล ตรงความต้องการของครูและ

สถานศึกษาผ่านโครงการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา ด้านการดูแลเด็กปฐมวัย มีการบริหารจัดการแบบมี

ส่วนร่วม ส่งเสริมให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้พัฒนาตนเอง มีคุณธรรมจริยธรรมตามจรรยาบรรณ

วิชาชีพ มีความมุ่งม่ันและอุทิศตนในการจัดประสบการณ์สอน โดยใช้เทคนิคอย่างหลากหลาย สามารถใช้ส่ือ

เทคโนโลยีสู่การจัดประสบการณ์สอนได้ดี ครูมีการพัฒนาส่ือให้มีความหลากหลายส่งผลให้ครูมีประสิทธิผลต่อ

การจัดประสบการณ์สอนท่ีเน้นเด็กเป็นสำคัญ 

 จัดสภาพแวดล้อมและส่ือเพ่ือการเรียนรู้ อย่างปลอดภัย และพอเพียง มีการจัดสภาพแวดล้อมท้ัง

ภายในและภายนอกห้องเรียน  ท่ีคำนึงถึงความปลอดภัยของผู้เรียนส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้ท้ังแบบรายบุคคล

และรายกลุ่ม  มีมุมประสบการณ์และส่ือการเรียนรู้ท่ีหลากหลายท่ีได้จากธรรมชาติหรือส่ือในชุมชน  มุ่งเน้นให้
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เกิดการเรียนรู้แบบเรียนปนเล่นมีความสุขในการเรียนรู้มีส่ือเทคโนโลยีใช้ในการสืบเสาะหาความรู้การให้บริการ

ส่ือเทคโนโลยีสารสนเทศและส่ือการเรียนรู้เพ่ือสนับสนุนการจัดประสบการณ์มีการจัดส่ิงอำนวยความสะดวก 

ให้บริการด้านส่ือเทคโนโลยีสารสนเทศ อุปกรณ์เพ่ือสนับสนุนการจัดประสบการณ์เพ่ือพัฒนาครูอย่างเพียงพอ

และท่ัวถึง 

 มาตรฐานท่ี ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ     
ครูเป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม ปฏิบัติตนตามวิชาชีพ  มีวุฒิ ความรู้ความสามารถตรงกับงานท่ี

รับผิดชอบ ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างท่ีดีแก่ลูกศิษย์ปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพครู  ครูมีปฏิสัมพันธ์ท่ีดีกับ

นักเรียนและผู้ปกครอง เข้ากับชุมชนได้ดี โดยโรงเรียนจัดการเรียนรู้โดยใช้ชุมชนเป็นฐานแห่งการเรียนรู้ มีครู 

และบุคลากรท่ีสนับสนุนเพียงพอ  นอกจากน้ีครูยังอุทิศตนในการสอนและพัฒนาผู้เรียนโดยไม่หวังผลตอบแทน

ครูศึกษาหลักสูตร มีการวิเคราะห์หลักสูตร จัดทำหลักสูตรท้องถ่ินตามบริบทของชุมชน โดยการออกสำรวจ

แหล่งเรียนรู้ในชุมชนเพ่ือศึกษาข้อมูลก่อนเลือกจัดทำหลักสูตรของแต่ละสายช้ันเป็นหลักสูตรบูรณาการท้องถ่ิน

ศึกษา  ครู สามารถวิเคราะห์ประสิทธิภาพและศักยภาพของผู้เรียนเป็นรายบุคคลติดตามผู้เรียนอย่างใกล้ชิด  

โรงเรียนมีการกำหนดจำนวนนักเรียนต่อห้องให้มีความเหมาะสมอย่างชัดเจนเพ่ือให้ครูได้ดูแลนักเรียนอย่าง

ท่ัวถึง  ทำให้ผู้เรียนมีโอกาสพัฒนาศักยภาพของตนเองได้เหมาะสมตามวัยมีสถานท่ีและส่ิงแวดล้อมสีเขียวท่ี

เอ้ือต่อการเรียนรู้มีแหล่งเรียนรู้มีอาคารเรียน ห้องพิเศษต่างๆวัสดุอุปกรณ์เพียงพอมีการระดมงบประมาณ 

และการใช้ทรัพยากรเพ่ือจัดการศึกษาและยังมีการดำเนินโครงการพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรเพ่ือส่งเสริม

ให้ครูจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ รักและศรัทธาในวิชาชีพ 

จุดควรพัฒนา  

มาตรฐานท่ี๑ คุณภาพของผู้เรียน 
1. พัฒนาด้านผลสัมฤทธ์ิทางวิชาการของผู้เรียนผ่านกิจกรรมท่ีส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความสามารถในการ

อ่าน การเขียน การส่ือสารและการคิดคำนวณ และมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษาตาม

เป้าหมายท่ีสถานศึกษากำหนด ในกิจกรรมท่ีสร้างองค์ความรู้ด้วยโครงงาน เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้ใช้

ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปล่ียนความคิดเห็นกัน โดยใช้เหตุผล

ประกอบการตัดสินใจ และพัฒนาทักษะการแก้ปัญหา มีเวทีการนำเสนอแลกเปล่ียนผลงานและนวัตกรรมท่ี

เป็นแบบอย่าง มีการนำไปใช้และเผยแพร่นวัตกรรมได้อย่างเหมาะสม สร้างโอกาสให้ผู้เรียนได้รับการอบรม 

ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารเพ่ือพัฒนาตนเอง เพ่ือให้นักเรียนมีทักษะทางด้าน

การเรียนรู้ การส่ือสาร การทำงาน อย่างสร้างสรรค์และมีคุณธรรม 
2. พัฒนาด้านคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน โดยให้โอกาสผู้เรียนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์

วัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถ่ินของไทย โดยผู้เรียนเป็นผู้แสดงบทบาทในการออกแบบการจัด

กิจกรรมตามโอกาสสมควร อันจะช่วยสร้างสำนึกให้เกิดกับผู้เรียน ให้มีความภูมิใจในท้องถ่ิน เห็นคุณค่าความ

เป็นไทย 
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มาตรฐานท่ี ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ  
พัฒนารูปแบบกระบวนการมีส่วนร่วมของ การจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ ท่ี มีระบบโคช 

(Coaching) เป็นเคร่ืองมือในการสร้างความมีส่วนร่วมตามข้ันตอนวงจรคุณภาพเดมม่ิง (PDCA) เพ่ือพัฒนา

คุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษาอย่างเป็นรูปธรรมและย่ังยืนจากการมีส่วนร่วมของผู้ท่ีมีส่วนเก่ียวข้อง

ทุกฝ่าย ได้แก่ ผู้บริหาร คณะครู บุคลากรสายสนับสนุน นักเรียน และผู้ปกครอง สร้างหลักสูตรท่ีมีความ

หลากหลายตามความต้องการและศักยภาพของผู้เรียน เน้นการเช่ือมโยงกับชีวิตในสังคมจริง ผู้เรียนท่ีได้รับ

การพัฒนาสามารถปรับตัวและอยู่ในสังคมได้อย่างมีคุณภาพ เป็นหลักสูตรต้นแบบ สามารถเผยแพร่ได้อย่าง

เหมาะสมและพัฒนาระบบเทคโนโลยีท่ีทันสมัยในสถานศึกษา ท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ของผู้เรียน ส่งเสริมให้ผู้เรียน

ได้รับการพัฒนาความรู้ ทักษะด้านเทคโนโลยี ท่ีจำเป็นในสังคมปัจจุบัน  

มาตรฐานท่ี ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ     
พัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ของผู้เรียนผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง ท่ีเน้นกิจกรรมแบบ

บูรณาการ การเรียนรู้จากฐานปัญหา (Problem based Learning) การเรียนรู้แบบสร้างและพัฒนานวัตกรรม 

หรือเรียกว่า การเรียนรู้แบบโครงงาน (Project based Learning) ตามแนวทางพัฒนา กระบวนการเรียนรู้

ของผู้เรียนแบบ Active Learning ท่ีเน้นคุณลักษณะของผู้เรียนให้เกิด 3R8C สามารถนำผลการเรียนรู้

นำเสนอและเผยแพร่ต่อสาธารณชนอย่างเป็นรูปธรรม มีการสร้างเครือข่ายขยายผลในกลุ่มผู้บริหาร คณะครู 

ท้ังภายในสังกัดเทศบาลนครขอนแก่นและสังกัดอ่ืน ตลอดท้ังผู้ทรงคุณวุฒิท่ีเกษียณอายุราชการ เพ่ือร่วมกัน

พัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 

แผนการพัฒนาคุณภาพเพ่ือยกระดับคุณภาพมาตรฐานให้สูงข้ึน 

 แผนงานหลักท่ี ๑ พัฒนาคุณภาพของผู้เรียน  
 - พัฒนายกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของผู้เรียน 
 - พัฒนาทักษะและสมรรถนะของผู้เรียน 
 - พัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน 

    แผนงานหลักท่ี ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ 
- พัฒนาระบบงานบริหาร โดยใช้กระบวนการ PDCA 

- พัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียน 

- พัฒนาระบบการเรียนรู้แบบบูรณาการ  

- พัฒนาแหล่งเรียนรู้ 

 แผนงานหลักท่ี ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
- พัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ของผู้เรียนผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริงท่ีเน้นกิจกรรมแบบ

บูรณาการ การเรียนรู้จากปัญหา(Problem Based Learning) การเรียนรู้แบบสร้างและพัฒนานวัตกรรมหรือ

เรียกว่าการเรียนรู้แบบโครงงาน (Project Based Learning) ตามแนวทางพัฒนาการเรียนรู้แบบ Active 
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Learning ท่ีเน้นคุณลักษณะให้ผู้เรียนเกิด 3R8C โดยร่วมกันพัฒนาการจัดการเรียนการสอนผ่านชุมชนการ

เรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC)  เพ่ือส่งเสริมพัฒนาครูให้เป็นครูมืออาชีพ 

- พัฒนาและส่งเสริมการใช้ส่ือเทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ 

แนวทางการพัฒนาสถานศึกษาในอนาคต  

จากการท่ีโรงเรียนดำเนินโครงการโรงเรียนนำร่อง “วิถีชุมชนท้องถ่ิน” โดยให้ผู้เรียนเรียนรู้เก่ียวกับวิถี

ของชุมชน บูรณาการกับสาระการเรียนรู้ตามหลักสูตร มีการบูรณาการภายในกลุ่มสาระ และการบูรณาการ

ข้ามกลุ่มสาระ ครูทุกคนร่วมกันวางแผนและออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ จัดช่ัวโมงบูรณาการให้ผู้เรียนเรียนรู้

จากสภาพจริง ได้ฝึกปฏิบัติและพัฒนาทักษะการคิด โรงเรียนมีกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมท่ีชัดเจนโดยให้แต่ละ

ช่วงช้ันพิจารณาการจัดกิจกรรมตามความเหมาะสม แต่มีจุดเน้นในเร่ืองการฝึกสมาธิ การมีสติ และการสร้าง

ปัญญาตามหลักโยนิโสมนสิการ นอกจากน้ันโรงเรียนยังได้จัดกิจกรรมนิทรรศการการแสดงผลงาน ทุกภาค

เรียนในแต่ละปีการศึกษาภายใต้ช่ือโครงการ “หยดน้ำแห่งการเรียนรู้” ซ่ึงเป็นการนำผลงาน จากการเรียนรู้ 

และผลงานท่ีเป็นการต่อยอดการเรียนรู้แต่ละหน่วยมานำเสนอในรูปแบบนิทรรศการ โดยเปิดโอกาสให้

ผู้ปกครอง ชุมชน และผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมอย่างกว้างขวาง แต่เน่ืองจากสภาวะท่ีท่ัวโลกต่างประสบปัญหา

การแพร่ระบาดของเช้ือไวรัสโคโรนา2019 ทำให้ส่งผลกระทบต่อการจัดการศึกษาเป็นอย่างมาก สถานศึกษา

ไม่สามารถดำเนินกิจกรรมการจัดการเรียนการสอนแบบปกติ และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนบางกิจกรรมได้ 

จึงต้องมีการปรับเปล่ียนรูปแบบการเรียนการสอนเพ่ือให้สอดคล้องกับแนวทางท่ีสามารถปฏิบัติได้จึงควรมีการ

พัฒนาครูให้สามารถนำรูปแบบการเรียนการสอนโดยใช้เทคโนโลยีท่ีทันสมัยมาใช้ให้มากข้ึนเพราะต้องมีการ

จัดการเรียนการสอนผ่านระบบออนไลน์ด้วย 

 ดังน้ัน โรงเรียนควรดำเนินโครงการเรียนรู้วิถีชุมชนท้องถ่ินให้ต่อเน่ืองและควบคู่ไปกับการพัฒนา

รูปแบบการจัดการเรียนรู้ให้เท่าทันเทคโนโลยี ทันต่อสถานการณ์ในโลกปัจจุบันท่ีเปล่ียนไป ปรับให้เป็นรูปแบบ

การบริหารงานวิชาการของโรงเรียน ยึดถือแนวทางการนิเทศติดตามในระบบช่วงช้ัน จัดกิจกรรมพัฒนา

คุณธรรมให้ต่อเน่ืองโดยเฉพาะอย่างย่ิงการอบรมดูแลให้กิน อยู่ ดู ฟังเป็น ทำทุกอย่างอย่างมีสติ ระลึกคิด มี

เหตุผล ท้ังน้ีภายใต้การกำกับดูแลของผู้บริหารท่ีมีความเป็นผู้นำทางวิชาการและมีคุณธรรม 

ความต้องการและการช่วยเหลือ  

1)  สถานศึกษาต้องการพัฒนาระบบสารสนเทศ ในภาพรวม  เพ่ือให้สามารถสืบค้นข้อมูลได้อย่าง

สะดวกรวดเร็ว และเป็นระบบ 

 2)  ต้องการให้ครูได้เข้ารับการอบรม การสร้างนวัตกรรม การใช้เทคโนโลยี ในการเรียนการสอนเพ่ือ

กระตุ้นให้ผู้เรียนมีความสนใจในการเรียนมากข้ึน  ซ่ึงจะส่งผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนท่ีสูงข้ึน 

  3)  ต้องการนำผลการทดสอบระดับชาติประจำปี มาวิเคราะห์และวางแผน พร้อมท้ังกำหนดนโยบาย

ในการพัฒนาการเรียนการสอน และนำไปปฎิบัติได้ 

 4) ต้องการวัสดุอุปกรณ์ และ เทคโนโลยีท่ีเอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้ให้เพียงพอและเหมาะสม 
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16. ผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี ่
๑6.1 ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

มาตรฐานท่ี ๑ คุณภาพของผู้เรียน 
จุดเน้น คุณภาพผู้เรียนตามบริบทท้องถ่ิน 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  ผลรวมคะแนนประเมินสถานศึกษา  คะแนน  มีคุณภาพระดับ ดี   
  ผลการรับรองมาตรฐานคุณภาพ         þ รับรอง       q ไม่รับรอง 
 

ข"อเสนอแนะในการเขียน SAR ให"ได"ผลประเมินระดับสูงข้ึน  
 สถานศึกษาควรนำเสนอข้อมูลใน SAR อย่างชัดเจน โดยระบุเป้าหมายท้ังเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ

ด้านผลสัมฤทธ์ิทางวิชาการ ด้านคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ แสดงวิธีพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนอย่างเป็นระบบ 

ข้อมูลการจัดการเรียนรู้เน้นบูรณาการ การเรียนรู้จากฐานปัญหา Problem based learning การเรียนรู้แบบ

โครงงาน Project based learning แบบ Active learning แบบ โคชช่ิง Coaching กิจกรรม การจัดค่าย 

การระดมสมอง แบบลงมือปฏิบัติจริง แบบร่วมมือกัน ฯลฯ วิธีการดำเนินงานตามโครงการจัดกิจกรรมเรียนรู้ 

การประเมินผลโครงการกำหนดจุดประสงค์ วิธีการท่ีเก่ียวกับเคร่ืองมือวัดผลและวิธีการวัดและประเมินผล

ผู้เรียน การนำผลประเมินคุณภาพของผู้เรียนไปพัฒนาผู้เรียนด้านผลสัมฤทธ์ิให้สูงข้ึน โดยแสดงข้ันตอนและ

ผลลัพธ์ในรูปแบบตัวเลข ค่าร้อยละ ด้วยวิธีการเปรียบเทียบผลของการดำเนินงานต่างๆ ในช่วงระยะเวลา ๓ ปี 

ให้เห็นพัฒนาการท่ีสูงข้ึน การรายงานผลการประเมินคุณภาพของผู้เรียนต่อผู้ปกครอง ผู้มีส่วนเก่ียวข้อง 

คณะกรรมการสถานศึกษา หน่วยงานต้นสังกัด โดย เว็บไซต์ ไลน์กลุ่ม ฯลฯ 
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มาตรฐานท่ี ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ  

จุดเน&น พัฒนาด&วยกระบวนการโคชช่ิง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 ผลรวมคะแนนประเมินสถานศึกษา  คะแนน  มีคุณภาพระดับ ดี   

 ผลการรับรองมาตรฐานคุณภาพ         þ รับรอง       q ไม่รับรอง 

 

ข"อเสนอแนะในการเขียน SAR ให"ได"ผลประเมินระดับสูงข้ึน  

สถานศึกษาควรมีการระบุข&อมูลใน SAR เพ่ิมเติมให&ชัดเจน ในด&านการบริหารท่ีเปKนระบบ การมีสLวน
รLวม ในการบริหาร การกำหนดเปNาหมาย วิสัยทัศนO พันธกิจ แผนปฏิบัติการประจำปT แผนพัฒนาคุณภาพ 
โครงการหรือกิจกรรม ตามหลักสูตรของสถานศึกษาท่ีสอดคล&องกับบริบทของสถานศึกษา กำหนดวิธี
ดำเนินงาน การกำกับติดตามการดำเนินงานอยLางเปKนระบบและตLอเน่ือง การประเมินผลการดำเนินงาน     
การประเมินหลักสูตรของสถานศึกษาเปรียบเทียบกับเปNาหมาย ในชLวงระยะเวลา ๓ ปT เชLน ผลการดำเนินงาน
เปKนไป ตามแผน หรือสูงกวLาแผน หรือต่ำกวLาแผน จุดเดLน จุดท่ีควรพัฒนาของสถานศึกษา วิธีการนำผลการ
ประเมินไปปรับปรุงการบริหารและการจัดการของสถานศึกษา การรายงานผลตามแผนการดำเนินงาน เชLน 
สรุปการประชุมรLวมกับชุมชน การเข&าไปรLวมกิจกรรมในชุมชน การรับบริจาค หรือการรับสนับสนุนจากชุมชน 
หรือองคOกรหนLวยงานอ่ืนๆ การนำเสนอตLอ ผู&มีสLวนเก่ียวข&องได&รับทราบ พร&อมท้ังมีการเผยแพรLข&อมูลตLอต&น
สังกัด ชุมชนผู&ปกครอง เปKนระยะๆ อยLางตLอเน่ือง โดยการแจ&งในท่ีประชุม การลงในเว็บไซตOท่ีมีสร&างคอลัมพO 
หรือกำหนดหัวข&อข้ึนมาโดยเฉพาะ เปKนต&น  
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มาตรฐานท่ี ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน"นผู"เรียนเปIนสำคัญ  

จุดเน&น ยึดบริบทท&องถ่ินในการพัฒนาคุณภาพผู&เรียน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ผลรวมคะแนนประเมินสถานศึกษา  คะแนน  มีคุณภาพระดับ ดี   
 ผลการรับรองมาตรฐานคุณภาพ         þ รับรอง       q ไม่รับรอง 
 

ข"อเสนอแนะในการเขียน SAR ให"ได"ผลประเมินระดับสูงข้ึน 

สถานศึกษาควรระบุข้อมูลลง SAR เพ่ิมเติมในด้านการส่งเสริมให้ครูมีแผนการจัดการเรียนรู้รายปีครบ 

ทุกรายวิชา การจัดทำบันทึกผลหลังสอน มีเคร่ืองมือวัดและประเมินผลและการนำมาพัฒนาผู้เรียน ครูมีวุฒิ

การศึกษา ตรงตามสายงานการสอน ระบุภาระงานสอนเต็มเวลาของครู ความเช่ียวชาญในการจัดการเรียนรู้ 

อย่างเป็นระบบ ใช้ส่ือเทคโนโลยี นวัตกรรมหลากหลาย ใช้แหล่งเรียนรู้ท้ังภายในและภายนอกโรงเรียน      

ภูมิปัญญาท้องถ่ิน การบูรณาการในการจัดการเรียนการสอนเอ้ือต่อการเรียนรู้ให้ผู้เรียนฝึกปฏิบัติได้จริง     
การกำหนดให้ผู้เรียนศึกษาข้อมูลและทำรายงาน โดยกำหนดให้ผู้เรียนค้นคว้าจากระบบออนไลน์ หรือการ

นำเสนอผลงานของผู้เรียน ด้วยการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ต่างๆ เป็นต้น การประเมินการใช้แผนการจัดการ

เรียนรู้ ประเมินคุณภาพส่ือ การเรียนการสอน สรุปผลการดำเนินงานปัญหาและอุปสรรค นำเสนอข้ันตอนการ

แลกเปล่ียนเรียนรู้กิจกรรม PLC ของครู การวิจัยเพ่ือพัฒนาผู้เรียน การพัฒนาและปรับปรุงแผนการจัดการ

เรียนรู้ รายงานผลการประเมินตนเอง ต่อต้นสังกัด คณะกรรมการสถานศึกษา ผู้ปกครอง ชุมชนผู้เก่ียวข้อง 

ทางระบบออนไลน์ เอกสาร ฯลฯ เป็นต้น  
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17. การนำผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษามาใช้ในการปรับปรุงและพัฒนา
การศึกษาอย่างต่อเนื่อง 
 1.พัฒนาให้นักเรียนมีทักษะในการอ่าน การเขียน การส่ือสาร และการคิดคำนวณเป็นไปตามเกณฑ์ท่ี 

โรงเรียนกำหนดในแต่ระดับช้ัน   

 2.พัฒนาให้นักเรียนมีความสามารถในการรวบรวมความรู้ได้ท้ังด้วยตนเองและการทำงานเป็นทีม 

เช่ือมโยงองค์ความรู้ และประสบการณ์มาใช้ในการสร้างสรรค์ส่ิงใหม่ ๆ โดยเน้นการเรียนรู้แบบบูรณาการ 

 3.พัฒนาให้นักเรียน มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารเพ่ือพัฒนาตนเอง 

และสังคมในด้านการเรียนรู้ การส่ือสาร การทำงาน อย่างสร้างสรรค์ และมีคุณธรรม   

 4.พัฒนาให้นักเรียน มีความก้าวหน้าในการเรียนรู้ตามหลักสูตรสถานศึกษาในด้านความรู้ ความเข้าใจ 

ทักษะ  กระบวนการต่าง ๆ  

 5.พัฒนาให้นักเรียนมีความก้าวหน้าในผลการทดสอบระดับชาติ มีความรู้ ทักษะพ้ืนฐานในการจัดการ 

เจตคติท่ีดีพร้อมท่ีจะศึกษาต่อในระดับช้ันท่ีสูงข้ึน มีพฤติกรรมเป็นผู้ท่ีมีคุณธรรม  จริยธรรม  

 6.พัฒนาให้นักเรียนมีค่านิยมและจิตสำนึกมีความภูมิใจในท้องถ่ิน เห็นคุณค่าของความเป็นไทย มีส่วน

ร่วมในการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีไทยรวมท้ังภูมิปัญญาไทย      

 7.พัฒนาให้นักเรียน มีการรักษาสุขภาพกาย สุขภาพจิต อารมณ์ และสังคม แสดงออกอย่างเหมาะสม

ใน แต่ละช่วงวัย  

18. การพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาตามแผนปฏิบัติการประจำปีของสถานศึกษา 
18.๑  การบริหารจัดการศึกษา  
โรงเรียนเทศบาลบ้านโนนชัยได้จัดแบ่งโครงสร้างการบริหารงานเป็น 4 ฝ่าย โดยแบ่งเป็น ฝ่ายวิชาการ 

ฝ่ายบริหารท่ัวไป ฝ่ายบุคลากรและฝ่ายแผนงานและงบประมาณ  

ด้านบริหารจัดการศึกษา  ผู้บริหารสถานศึกษาเป็นผู้ท่ีมีความรู้ความสามารถ  ในการบริหารจัด

การศึกษา  มีภาวะผู้นำสูงใช้หลักการบริหาร 3 ประการ ได้แก่ การมีส่วนร่วม การกระจายอำนาจและการ

ทำงานเป็นทีม ใช้ระบบการบริหารคุณภาพ PDCA เป็นเคร่ืองมือในการบริหารสถานศึกษาเน้นสถานศึกษาได้

มาตรฐาน การกีฬาเป็นเลิศเชิดชูคุณธรรมนำคุณภาพชีวิต ใกล้ชิดชุมชน มุ่งประโยชน์ผู้เรียนเป็นสำคัญมีการ

ดำเนินงานตามนโยบาย การศึกษาทางเลือกในระบบโรงเรียนสำหรับเด็กพิเศษและเด็กด้อยโอกาสให้ได้รับการ

พัฒนาตามธรรมชาติ เต็มศักยภาพ ส่งเสริมอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถ่ิน และพัฒนาทักษะใน

การอ่าน การเขียน การส่ือสาร และการคิดคำนวณ  รวมท้ังการน้อมนำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ใน

การบริหารจัดการศึกษา คณะกรรมการสถานศึกษาเป็นผู้ท่ีมีความรู้ความสามารถ   และประสบการณ์

หลากหลายช่วยให้การจัดการศึกษามีประสิทธิภาพย่ิงข้ึน สถานศึกษามีบรรยากาศและสภาพแวดล้อมท่ีสะอาด 

ปลอดภัย ร่มร่ืน สวยงาม ถูกสุขลักษณะและเอ้ือต่อการเรียนรู้ การส่งเสริมพัฒนาสถานศึกษาเพ่ือรักษา

มาตรฐานท่ีสอดคล้องกับแนวการปฏิรูปการศึกษา 
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ด้านการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ครูมีจำนวนเพียงพอมีความรู้ ความสามารถใน

การจัดการเรียนการสอนและมุ่งเน้นพัฒนาครูให้มีทักษะด้านการใช้ส่ือเทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอนให้

มีประสิทธิภาพ 

สถานศึกษาต้ังอยู่ในชุมชนท่ีมีแหล่งเรียนรู้ปราชญ์ชาวบ้านและภูมิปัญญาท้องถ่ินอย่างหลากหลาย  

คณะกรรมการสถานศึกษาองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ชุมชน ศิษย์เก่า ผู้ปกครองและผู้มีส่วนเก่ียวข้องท้ัง

ภาครัฐและเอกชนไว้วางใจในประสิทธิภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียน ให้การสนับสนุนสถานศึกษาอย่าง

ต่อเน่ืองและให้ความร่วมมือในการพัฒนาสถานศึกษาอย่างเต็มท่ี ประกอบกับสถานศึกษาเป็นโรงเรียนสังกัด

เทศบาลนครขอนแก่น จึงได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน และเทศบาล

นครขอนแก่นในการบริหารอย่างต่อเน่ือง ส่งผลให้สถานศึกษาสามารถจัดการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ย่ิงข้ึน 

นอกจากการบริหารงานโรงเรียนโดยยึดหลักการบริหารแบบ PDCA แล้ว ผู้บริหารยังใช้เทคนิคการ

บริหารแบบ SMBLD ซ่ึงมีคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานร่วมประชุมและวางแผนพัฒนา แผน

ยุทธศาสตร์พัฒนาการศึกษากับทางโรงเรียน และเทคนิคการบริหารแบบเศรษฐกิจพอเพียง ซ่ึงจัดเป็นแหล่ง

เรียนรู้ให้กับนักเรียนในโรงเรียนเทศบาลบ้านโนนชัย 
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โครงสร้างการบริหารงานโรงเรียนเทศบาลบ้านโนนชัย 
      

 
     
            
    
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

18.2 วิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ จุดมุ่งหมายเพ่ือการพัฒนา อัตลักษณ์ และเอกลักษณ์  
ของสถานศึกษา 

 วิสัยทัศน์ 

เป็นโรงเรียนวิถีชุมชนท้องถ่ินท่ีน่าอยู่  เอ้ือต่อการเรียนรู้ ได้คุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา พัฒนา

ร่วมกับภาคีเครือข่ายภายใต้การน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการบริหารจัดการ 

 

 

 

1. งานหลักสูตรสถานศึกษา 
2. งานทะเบียน นร.และวดัผล
ประเมินผล 
3. งานพัฒนากระบวนการเรียนรู้
และแหล่งเรียนรู ้
4. งานวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา 
5. งานพัฒนาสื่อนวัตกรรมและ
เทคโนโลยีทางการศึกษา 
6. งานนิเทศกำกับติดตามการจัด
การศึกษา 
7. งานประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษา 
8. งานส่งเสริมความรู้ด้านวิชาการ
แก่ชุมชน 
9. งานประสานความร่วมมือในการ
พัฒนาวิชาการกับสถานศึกษาอื่น 
10. งานส่งเสริมรักการอ่าน และ
ห้องสมุด 
11. งานแนะแนว 
 
 
 
 
 

1. งานแผนอัตรากำลังและกำหนด
ตำแหน่ง 
2. งานสรรหา/บรรจุแต่งตั้ง และ
ออกจากราชการ 
3. งานแผนพัฒนาบุคลากร 
4. งานสร้างเสริมประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติราชการ 
5. งานระเบียบวินัยครูและบุคลากร 
ทางการศึกษา 
6. งานจัดระบบบริหารองค์การ 
7. งานทะเบียนบุคลากรและเครื่อง
ราชย ์
8. งานพิจารณาความดีความชอบ 
และเลื่อนขั้น เลื่อนตำแหน่ง 
 
 

คณะกรรมการสถานศึกษา 
ขั้นพ้ืนฐาน 

คณะกรรมการบริหารโรงเรียน 
 

มูลนิธิ/สมาคมโรงเรียนเทศบาลบ้านโนนชัย 

ผู้อำนวยการสถานศึกษา 
นายสมศักด์ิ วิไลแกว้ 

1. งานอาคารสถานที่และ
สิ่งแวดล้อม 
2. งานธุรการและสารบรรณ 
3. งานกิจการและปกครองนักเรียน 
4. งานส่งเสริมและประสานงาน
ชุมชน 
5. งานคณะกรรมการสถานศึกษา 
ขั้นพื้นฐาน 
6. งานบริการสาธารณสุข และ
อาหารกลางวัน 
7. งานพัฒนาระบบเครือข่ายและ
สารสนเทศ 
8. งานประชาสัมพันธ ์
 

1. งานแผนพัฒนาสถานศึกษา 
2. งานบริหารจัดสรรเงินงบประมาณ 
3. งานจัดทำฎีกาการเงินและบัญช ี
4. งานการจัดซื้อจัดจ้าง 
5. งานทะเบียนพัสดุครุภัณฑ์และ
สินทรัพย์สถานศึกษา 
6. งานระดมทรัพยากรทางการศึกษา 
7. งานตรวจสอบติดตามและรายงาน
การเงินงบประมาณ 
8. งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ฝ่ายบริหารวิชาการ 
นายศราวุธ  ดีวงษ์ 

 ( หัวหน้า ) 
 

ฝ่ายบริหารงานบุคลากร 
นางศรัณย์ภรณ์  สวัสดิผล 

 ( หัวหน้า ) 
 

ฝ่ายบริหารท่ัวไป 
นางสุนันท์ อุปมะ 

( หัวหน้า ) 
 

ฝ่ายบริหารแผนงานและงบประมาณ 
นางนฤมล  โคตรตะ 

( หัวหน้า ) 
 

รองผู้อำนวยการสถานศึกษา 
นางสุกุมาลย์  สมศักด์ิ 

 

รองผู้อำนวยการสถานศึกษา 
นางภัททิรา  ชำกรม 
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  พันธกิจ 
1. จัดการศึกษาให้กับนักเรียน  และดูแลป้องกันภัยคุกคามในชีวิตรูปแบบใหม่ 

2. ส่งเสริมนักเรียนให้มีความรู้  ความสามารถในการแข่งขันทุกระดับ 

3. พัฒนานักเรียนเต็มตามศักยภาพ  และให้มีทักษะพ้ืนฐานท่ีจำเป็นในศตวรรษท่ี 21 

4. จัดการศึกษาสร้างความเสมอภาค  และความเท่าเทียมทางการศึกษา 

5. จัดกิจกรรมการเรียนรู้ส่งเสริมคุณภาพชีวิต  เป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม  และน้อมนำหลักปรัชญาของ  

    เศรษฐกิจพอเพียง 

6.พัฒนาการบริหารจัดการศึกษาให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

          ยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ 

ยุทธศาสตร์ กลยุทธ หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ 
1.การจัดการศึกษาเพ่ือความ
ม่ันคงของสังคมและประเทศ 
ชาติ 
 

1.1 นักเรียนมีความรักในสถาบันหลักของชาติ 
และยึดม่ันการปกครองระบอบประชาธิปไตย  
อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
1.2 นักเรียนได้รับการศึกษา การดูแลและป้องกัน
จากภัยคุกคามในชีวิตรูปแบบใหม่ 
1.3 นักเรียนได้รับการศึกษาเพ่ือสร้างสำนึก     
รักท้องถ่ิน และอนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถ่ิน 

โรงเรียนเทศบาล 
บ้านโนนชัย 
 
 

2 . ก ารผ ลิ ต แ ล ะ พั ฒ น า
กำลังคน การวิจัยและนวัต
กรรรมเพ่ือสร้างขีดความ 
สามารถในการแข่งขันของ

ประเทศ 

2.1 นั ก เรี ย น มี ทั กษ ะ ท่ี ส ำ คัญ จ ำ เป็ น แล ะ           
มีสมรรถนะตรงตามความต้องการของตลาดงาน

และการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ 
2.2 โรงเรียนจัดการศึกษาผลิตนักเรียนท่ีมีความ
สนใจ ความถนัด และส่งเสริมความเป็นเลิศเฉพาะ
ด้าน 
2.3 การวิจัยและพัฒนาเพ่ือสร้างองค์ความรู้ และ
นวัตกรรมท่ีสร้างผลผลิตและมูลค่าเพ่ิมทาง

เศรษฐกิจ 

โรงเรียนเทศบาล 
บ้านโนนชัย 
 

3. การพัฒนาศักยภาพคน
ทุก ช่วงวัย  และการส ร้าง
สังคมแห่งการเรียนรู้ 

3.1 นักเรียนมีทักษะและคุณลักษณะพ้ืนฐานของ
พลเมืองไทย และทักษะและคุณลักษณะท่ีจำเป็นใน
ศตวรรษท่ี 21 
3.3 โรงเรียนจัดกิจกรรม/กระบวนการเรียนรู้ตาม
หลักสูตรได้อย่างมีคุณภาพและมาตรฐาน 
3.4  โรงเรียน มีแห ล่ งเรียน รู้  ส่ื อตำราเรียน 
นวัตกรรม และส่ือการเรียนรู้ มี คุณภาพและ
มาตรฐานและประชาชนสามารถเข้าถึงได้โดยไม่

จำกัดเวลาและสถานท่ี 
 

โรงเรียนเทศบาล 
บ้านโนนชัย 
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ยุทธศาสตร์ กลยุทธ หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ 
3.5 ระบบและกลไกการวัดการติดตามและ
ประเมินผลมีประสิทธิภาพ 
3.6 ครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา ได้รับ
การพัฒนา  สมรรถนะตาม มาตรฐาน 

4. การสร้างโอกาส ความ
เสมอภาค  และความเท่ า
เทียมทางการศึกษา 

4.1  นักเรียนทุกคนได้รับโอกาสและความเสมอ
ภาคในการเข้าถึงการ ศึกษาท่ีมีคุณภาพ 
4.2  การเพ่ิมโอกาสทางการศึกษาผ่านเทคโนโลยี
ดิจิทัลเพ่ือการศึกษาสำหรับนักเรียน 
4.3 ระบบข้อมูลรายบุคคลและสารสนเทศทางการ
ศึกษาท่ีครอบคลุม ถูกต้องเป็นปัจจุบัน เพ่ือการ
วางแผน การบริหารจัดการศึกษา การติดตาม 
ประเมิน และรายงานผล 

โรงเรียนเทศบาล 
บ้านโนนชัย 
 
 

5 . การจั ดการศึ กษาเพ่ื อ
เสริมสร้างคุณภาพชีวิตท่ีเป็น

มิตรกับส่ิงแวดล้อม 

5.1 นั ก เ รี ย น มี จิ ต ส ำ นึ ก รั ก ษ์ ส่ิ งแ วด ล้ อ ม            
มีคุณธรรม จริยธรรม และนำแนวคิดตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ 
5.2 หลักสูตร แหล่งเรียนรู้ และส่ือการเรียนรู้    
ท่ีส่งเสริมคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม 
คุณธรรม จริยธรรม และการนำแนวคิดตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ 

โรงเรียนเทศบาล 
บ้านโนนชัย 
 
 

6. การพัฒนาประสิทธิภาพ
ของระบบการบ ริหารจัด

การศึกษา 

6.1โครงสร้าง บทบาท และระบบการบริหาร
จัดการการศึกษามี  ความคล่องตัว ชัดเจน และ
สามารถตรวจสอบได้ 
6.2 ระบบการบริหารจัดการศึกษามีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล  ส่งผลต่อ คุณภาพและมาตรฐาน
การศึกษา 
6 .3  ภาคี เค รือข่ายมี ส่วน ร่วมในการจัดการ
การศึกษาทีตอบสนองความต้องการ ของนักเรียน
และพ้ืนท่ี 
6.4 ระบบบริหารงานบุคคลของครู อาจารย์ และ
บุคลากรทางการ  ศึกษามีความ เป็นธรรม สร้าง
ขวัญกำลังใจ และส่งเสริมให้ปฏิบัติงานได้อย่างเต็ม
ตามศักยภาพ 

โรงเรียนเทศบาล 
บ้านโนนชัย 
 

 
 
 
 
 



รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา(SAR) หน้า 64 
 

 
 

จุดมุ่งหมายเพ่ือการพัฒนา 

1. พัฒนาคุณภาพด้าน 
1.1 แผนพัฒนาครูให้มีคุณธรรม จริยธรรมและความสามารถในการจัดการเรียนรู้ 

1.2 แผนพัฒนาผู้บริหารให้มีคุณธรรม จริยธรรม มีภาวะผู้นำ สามารถบริหารสถานศึกษาได้

อย่างมีประสิทธิภาพ 

1.3 แผนพัฒนาการจัดองค์กรโครงสร้างการบริหารทรัพยากรและส่ิงแวดล้อม 

2. แผนพัฒนาคุณภาพด้าน 
2.1 แผนพัฒนาการบริหารและการจัดการศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน 

2.2 แผนพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 

2.3 แผนพัฒนาสนับสนุนให้ใช้แหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถ่ินในการจัดการศึกษา 

2.4 แผนพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 

2.5 แผนพัฒนาสถานศึกษาตามนโยบาย  และแนวทางการปฏิรูปการศึกษา 

3. แผนพัฒนาคุณภาพด้าน 
3.1 แผนพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมอันพึงประสงค์ 

3.2 แผนพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้และสมรรถนะสำคัญสู่ประชาคมอาเซียน 

3.3 แผนพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะในการทำงานและเจตคติท่ีดีต่ออาชีพของนักเรียน 

3.4 แผนพัฒนาผู้เรียนให้มีความสามารถในการวิเคราะห์ สังเคราะห์ของนักเรียนและใช้ชีวิต

อย่างมีความสุข  

3.5 แผนพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง รักการเรียนรู้ตามแนว

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  

3.6 แผนพัฒนาผู้เรียนให้มีสุขภาพกาย สุขภาพจิตและมีสุนทรียภาพ  

3.7 แผนพัฒนาส่งเสริมอัตลักษณ์และเอกลักษณ์ของนักเรียน 

3.8 แผนพัฒนาผู้บริหาร ครู นักเรียนให้เป็นท่ียอมรับของผู้ปกครองและชุมชน  

 
อัตลักษณ์ของสถานศึกษา 

   กิน อยู่ เป็น 

เอกลักษณ์ของสถานศึกษา 
เป็นโรงเรียนวิถีชุมชนท้องถ่ิน 
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ส่วนที่ 2 
ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา 

1. ผลการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
 มาตรฐานท่ี๑ คุณภาพผู้เรียน 
 ระดับคุณภาพ ดีเลิศ 

 วิธีดำเนินงาน 
โรงเรียนเทศบาลบ้านโนนชัย สำนักการศึกษา เทศบาลนครขอนแก่น ได้ใช้กระบวนการการพัฒนา

คุณภาพผู้เรียนเพ่ือยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางวิชาการของผู้เรียนและพัฒนาคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน 

โดยใช้กระบวนการเรียนรู้แบบบูรณาการให้ผู้เรียนเกิดทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 โดยใช้ระบบดำเนิน

แบบมีส่วนร่วมของโรงเรียนเทศบาลบ้านโนนชัย  

หลักการดำเนินงาน 5 หลักการ 
โรงเรียนเทศบาลบ้านโนนชัย ใช้รูปแบบพัฒนากระบวนการเรียนรู้แบบบูรณาการให้ผู้เรียน เกิดทักษะ

การเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 โดยใช้ระบบโคชดำเนินงานแบบมีส่วนร่วมของโรงเรียนเทศบาลบ้านโนนชัย       

สู่ความเป็นเลิศ ซ่ึงมีหลักการดำเนินงานคือ LC3S Model       
1. หลักการเรียนรู้ร่วมกัน (L: Learn) มีเป้าหมายให้ครูและนักเรียนได้รับรู้พร้อมท่ีจะเรียนรู้สู่การ

พัฒนาคุณภาพการศึกษาร่วมกัน 
2. หลักการดูแลเอาใจใส่ติดตามงานร่วมกัน (C: CARE) มีเป้าหมายให้ครูมีการจัดต้ังกลุ่มดูแลเอาใจใส่

นักเรียนและติดตามการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนร่วมกัน  
3. หลักการแลกเปล่ียนประสบการณ์กันและกัน (S1: SHARE) มีเป้าหมายให้ครูในแต่ละสายช้ัน และ

ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้มีการประชุมกลุ่มย่อย พูดคุยสะท้อนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนนักเรียนพร้อม

แลกเปล่ียนประสบการณ์ซ่ึงกันและกัน เพ่ือสร้างชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) ร่วมกัน 
4. หลักการมีแนวทางปฏิบัติร่วมกัน (S2: SHINE) มีเป้าหมายให้ครูมีการกำหนดแนวทางปฏิบัติ

ร่วมกันเพ่ือพัฒนาการศึกษาของโรงเรียนให้มีคุณภาพและมาตรฐาน มุ่งสู่การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนต่อไป 
5. การนำเสนอผลงานร่วมกัน (S3: SHOW) มีเป้าหมายให้ครูมีผลงานการพัฒนากระบวนการเรียนรู้

แบบบูรณาการให้ผู้เรียนเกิดทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 โดยใช้ระบบโคชดำเนินงานแบบมีส่วนร่วมของ

โรงเรียนเทศบาลบ้านโนนชัยสู่ความเป็นเลิศ คือ แผนการจัดการเรียนรู้ ส่ือการเรียนรู้ และวิจัยในช้ันเรียน    

ให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ตามค่านิยม 5+1 ประกอบด้วย มีวินัย อดทน รับผิดชอบ เอ้ือเฟ้ือเผ่ือแผ่ 

กตัญญู และสำนึกรักท้องถ่ิน พร้อมกับมีอัตลักษณ์ คือ นักเรียนโรงเรียนเทศบาลบ้านโนนชัยต้องกินเป็น    

และอยู่เป็น 
 
 
 
 



รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา(SAR) หน้า 66 
 

 
 

ผลการดำเนินงาน 
มาตรฐานท่ี๑ ด้านคุณภาพผู้เรียน 
ระดับคุณภาพ ดีเลิศ 

 วิธีดำเนินงาน 
 สถานศึกษามีกระบวนการพัฒนาผู้เรียนด้วยวิธีการท่ีหลากหลายครูจัดการเรียนรู้ให้เป็นไปตาม

ศักยภาพของผู้เรียนและเป็นไปตามมาตรฐานและตัวช้ีวัดของหลักสูตรมีการออกแบบการจัดการเรียนรู้ท่ี

เหมาะสมกับผู้เรียนโดยมีการจัดการเรียนรู้ท้ังรูปแบบ โดยใช้กระบวนการ Active Learning การจัดการเรียนรู้
โดยใช้กระบวนการ 5 Step การการระดมสมองแบบลงมือปฏิบัติจริงแบบร่วมมือกันเรียนรู้ ใช้กระบวนการคิด
กระบวนการใช้ปัญหาเป็นหลักและเน้นเร่ืองการอ่านออกของผู้เรียนเป็นเร่ืองสำคัญท่ีสุดโดยมุ่งพัฒนาให้ผู้เรียน

ทุกคนอ่านออกและเขียนได้ต้ังแต่ระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๑ พัฒนาครูทุกคนให้มีความสามารถในการนำ
เทคนิควิธีสอนให้ตรงตามศักยภาพผู้เรียนใช้ส่ือเทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอนมีแหล่งเรียนรู้             
ท่ีหลากหลาย 
 ครูในสายช้ันเดียวกันร่วมกันกำหนดแผนการจัดการเรียนรู้การวัดและประเมินผลแบบบูรณาผ่าน

กระบวนการชุมชนทางวิชาชีพ(PLC) ครูเน้นการใช้คำถามเพ่ือพัฒนาทักษะการคิดของผู้เรียน  นอกจากน้ี
สถานศึกษาได้มีการดำเนินการเพ่ือพัฒนาทักษะชีวิตของผู้เรียนเพ่ือให้อยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขเน้น     
การพัฒนาด้านคุณธรรมจริยธรรมท่ีเหมาะสมกับวัยของผู้เรียนและตามนโยบายของผู้บริหาร เร่ือง “โรงเรียน
พอเพียงท้องถ่ิน โรงเรียนคุณธรรม วินัยปลอดภัย โตไปไม่โกง สร้างภูมิคุ้นกันและรู้เท่าทันส่ือและส่ิงไม่       
พึงประสงค์” โดยการจัดค่ายคุณธรรมกับนักเรียนทุกระดับช้ันจัดกิจกรรมการพัฒนาให้เหมาะสมกับวัยพัฒนา
คุณธรรมผู้เรียนตามหลักสูตรโตไปไม่โกง หลักสูตรต้านทุจริต เน้นให้ผู้เรียนมีวินัยซ่ือสัตย์รับผิดชอบและมี    
จิตสาธารณะมีระบบการแนะแนวและการดูแลสุขภาวะจิตนาภูมิปัญญาท้องถ่ินมาร่วมกันวางแผนการจัด   
การเรียนการสอนและมีการเรียนรู้ในโลกกว้างการเข้าไปศึกษากับภูมิปัญญาในชุมชนรอบๆ สถานศึกษา 

  ผลการดำเนินงาน 

 ในด้านการประเมินผลสัมฤทธ์ิทางวิชาการ ผู้เรียนสามารถอ่านออก และเขียนได้ตามมาตรฐานการ

อ่านในแต่ละระดับช้ัน สามารถเขียนส่ือสารได้ดี รู้จักการวางแผน สามารถทำงานร่วมกับผู้อ่ืนได้ดีตามหลักการ

ประชาธิปไตย กล้าแสดงออก และแสดงความคิดเห็นหรือวิพากษ์ได้อย่างสร้างสรรค์ สืบค้นข้อมูลหรือแสวงหา

ความรู้จากส่ือเทคโนโลยีได้ด้วยตนเอง รวมท้ังวิเคราะห์จำแนกแยกแยะได้ว่าส่ิงไหนดี สำคัญจำเป็นรวมท้ัง

รู้เท่าทันส่ือและสังคมท่ีเปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็ว ผู้เรียนเรียนรู้และตระหนักถึงโทษและพิษภัยของส่ิงเสพติด

ต่าง ๆ เลือกรับประทานอาหารท่ีสะอาด และมีประโยชน์ นักเรียนทุกคนสามารถเล่นกีฬาได้อย่างน้อยคนละ

ประเภท ยอมรับกฎกติกาของสถานศึกษา ของสังคม มีทัศนคติท่ีดีต่ออาชีพสุจริต รวมถึงมีความเข้าใจเร่ือง

ความแตกต่างระหว่างบุคคล 

 ข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ท่ีสนับสนุนผลการประเมินตนเอง 
 สารสนเทศโรงเรียน, บันทึกการนิเทศ, สรุปผลการทดสอบและการประเมินโครงการท่ีเก่ียวข้อง ดังน้ี 

โครงการอ่านออกเขียนได้ โครงการรักการอ่าน ผลการทดสอบRT โครงการคิดเลขเร็ว โครงการทดสอบ

ความสามารถทางภาษา CEFR โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศด้านศิลปะสร้างสรรค์ช้ัน ป.4-ป.6 โครงการ 

หยดน้ำแห่งการเรียนรู้ โครงการค่ายวิทยาศาสตร์ช้ัน ป.4 โครงการศิลปินน้อย กิจกรรมบูรณาการ 
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ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน  โครงการวิจัยในช้ันเรียน  โครงการโรงเรียนปลอดขยะ โครงการกิน อยู่ เป็น 

โครงการหยดน้ำแห่งการเรียนรู้   กิจกรรมผ้ามัดย้อมช้ัน ม.2  โครงการโรงเรียนปลอดขยะ  โครงการสนับสนุน

ค่าเช่ือมต่ออินเตอร์เน็ต   โครงการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา  โครงการสอนซ่อมเสริมเตรียมความพร้อม

งานวิชาการ   โครงการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา  โครงการสอนซ่อมเสริมเตรียมความพร้อมงานวิชาการ  

ผลการทดสอบระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (O-Net)  โครงการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา  กิจกรรมแนะแนว

การศึกษาต่อและอาชีพ  โครงการพัฒนาทักษะการเรียนร่วมกัน ม.3  โครงการเสริมสร้างประสบการณ์ทาง

สังคมและวัฒนธรรมอาเซียนม.3  โครงการ SBMLD ทุกโครงการในระดับช้ันมัธยมศึกษา คุณลักษณะ         

ท่ีพึงประสงค์ 5+1  โครงการเข้าค่ายพักแรมลูกเสือสามัญ-ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่  โครงการคุณธรรมนำชีวิต    

ป.1-3 โครงการค่ายพุทธบุตร ป.4-6 โครงการค่ายคุณธรรม ม.1-3 โครงการเข้าค่ายบูรณาการตามรอยวิถี

วัฒนธรรมสืบค้นความเช่ือตามบุญประเพณี อีสาน  ม .2  โครงการสืบสานประเพณีออกพรรษาฯ          

โครงการประเพณีสงกรานต์  โครงการเข้าค่ายบูรณาการตามรอยวิถีวัฒนธรรมสืบค้นความเช่ือตามบุญ

ประเพณีอีสาน ม.2 โครงการสืบสานประเพณีออกพรรษาฯ โครงการประเพณีสงกรานต์ โครงการเรียนรู้นอก

ห้องเรียน  กิจกรรมสิทธิเด็ก โครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ โครงการอาหารกลางวัน โครงการอ่ิมท้อง     

ม้ือเช้า  โครงการโรงเรียนปลอดขยะ/กิจกรรมนักรบส่ิงแวดล้อม โครงการรักษ์โลกและส่ิงแวดล้อม     

โครงการส่งเสริมประชาธิปไตย โครงการทูบีนัมเบอร์วัน และโครงการกีฬาสีภายใน 

จุดเด่น 
 สถานศึกษามีหลักสูตรการพัฒนาท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ หลากหลาย ตรงตามความสามารถ    

ความถนัดศักยภาพของแต่ละบุคคล มีแผนการจัดการเรียนรู้บูรณาการท้องถ่ินศึกษามีการพัฒนาผู้เรียนทำงาน

เป็นทีม โดยใช้ระบบโคชดำเนินงานแบบมีส่วนร่วม เพ่ือส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความสามารถในการคิด วิเคราะห์ 

คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย แลกเปล่ียนความคิดเห็นและแก้ไขปัญหาในชีวิตประจำวันได้ จัดหลักสูตรการ

พัฒนาทักษะด้านอาชีพ SBMLD ให้ผู้เรียนท่ีมีความสนใจได้รับการพัฒนาตามศักยภาพ โดยเน้นการพัฒนาการ

คิดอย่างเป็นระบบจากกิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงาน กิจกรรมการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาทักษะชีวิต             

การอยู่ร่วมกันในสังคม และการแสวงหาความรู้เพ่ือพัฒนาตนเอง จากกิจกรรมลูกเสือสำรอง/ลูกเสือสามัญ/

ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่,โครงการ กิน อยู่เป็น,โครงการหยดน้ำแห่งการเรียนรู้,โครงการเรียนรู้นอกห้องเรียน,

โครงการส่งเสริมประชาธิปไตย,โครงการกีฬาสีภายใน,โครงการเกษตรอินทรีย์ 
 จุดท่ีควรพัฒนา 
 1. ควรพัฒนาด้านผลสัมฤทธ์ิทางวิชาการของผู้เรียนผ่านกิจกรรมท่ีส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความสามารถ

ในการอ่าน การเขียน การส่ือสารและการคิดคำนวณ 

 2.  ควรพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษาท่ีสูงกว่าเป้าหมายท่ีสถานศึกษา

กำหนด ในกิจกรรมท่ีสร้างองค์ความรู้ด้วยโครงงาน เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้ใช้ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ 

คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปล่ียนความคิดเห็นกัน โดยใช้เหตุผลประกอบการตัดสินใจ 
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 3. พัฒนาทักษะการแก้ปัญหา มีเวทีการนำเสนอแลกเปล่ียนผลงานและนวัตกรรมท่ีเป็นแบบอย่าง  

มีการนำไปใช้และเผยแพร่นวัตกรรมได้อย่างเหมาะสม สร้างโอกาสให้ผู้เรียนได้รับการอบรม ความสามารถ   

ในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารเพ่ือพัฒนาตนเอง 

 4. ควรพัฒนาให้นักเรียนมีทักษะทางด้านการเรียนรู้ การส่ือสาร การทำงาน อย่างสร้างสรรค์     

และมีคุณธรรม 

 

มาตรฐานท่ี2 ด้านกระบวนการบริหารและการจัดการ 
ระดับคุณภาพ ดีเลิศ 

 วิธีดำเนินงาน 
 โรงเรียนได้ดำเนินการวิเคราะห์สภาพปัญหาผลการจัดการศึกษาท่ีผ่านมา โดยการศึกษาข้อมูล
สารสนเทศจากผลการนิเทศ ติดตามประเมิน การจัดการศึกษาตามนโยบายการปฏิรูปการศึกษา และการจัด
ประชุมระดมความคิดเห็นจากบุคลากรในสถานศึกษา พัฒนา โดยการมีส่วนร่วมจากคณะกรรมการ
สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ผู้ปกครอง ชุมชน และหน่วยงานต้นสังกัด เพ่ือวางแผนร่วมกันในการกำหนดเป้าหมาย 
ปรับวิสัยทัศน์กำหนดพันธกิจ กลยุทธ์ในการจัดการศึกษาของสถานศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพผู้เรียนมีการปรับ
แผนพัฒนา คุณภาพจัดการศึกษา แผนปฏิบัติการประจำปีท่ีสอดคล้องกับสภาพปัญหาความต้องการพัฒนา
และนโยบายการปฏิรูปการศึกษา พร้อมท้ังจัดหาทรัพยากรจัดสรรงบประมาณมอบหมายงานให้ผู้รับผิดชอบ
ดำเนินการพัฒนาตาม แผนงานเพ่ือให้บรรลุเป้าหมายท่ีกำหนดไว้มีการดำเนินการตามแผน และมีการติดตาม 
ประเมินผลการดำเนินงาน โดยใช้กระบวนการ PDCA  

 ผลการดำเนินงาน 
 1. โรงเรียนมีการจัดทำวิสัยทัศน์ พันธกิจ และ เป้าหมาย โดยการมีส่วนร่วมของบุคลากรทุกภาคี

เครือข่าย ท่ีสอดคล้องกับบริบทของโรงเรียน ความต้องการของชุมชน นโยบายต้นสังกัด นโยบายรัฐบาล   

และแผนการศึกษาชาติ เพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

 ๒. โรงเรียนมีการวางแผนตามระบบ จัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา ดำเนินการตาม

แผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา กำกับติดตามการดำเนินงานอย่างเป็นระบบ ประเมินผล ปรับปรุง    

และพัฒนาแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาทุกปี 

 ๓. โรงเรียนมีระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน กลุ่มเส่ียง/กลุ่มมีปัญหา ในด้านเศรษฐกิจ สุขภาพ  

 ๔. ผู้เก่ียวข้องทุกฝ่ายและเครือข่ายการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษามีส่วนร่วมในการร่วมวางแผน

พัฒนาคุณภาพการศึกษาและรับทราบรับผิดชอบต่อผลการจัดการศึกษา 

 5. โรงเรียนมีหลักสูตรสถานศึกษา ท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญทุกกลุ่มเป้าหมาย 

 6. โรงเรียนส่งเสริมให้ครูทุกคนได้รับการอบรมเพ่ือพัฒนาความเช่ียวชาญทางวิชาชีพ อย่างน้อย  

60 ชม./ปี 

 7. โรงเรียนจัดสภาพแวดล้อมท่ีสวยงาม สะอาด ร่มร่ืน ปลอดภัย มีแหล่งพักผ่อนอย่างเพียงพอ

สำหรับนักเรียนและบุคลากรทุกคน 

 8. โรงเรียนมีแหล่งเรียนรู้ท่ีเอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
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 9. โรงเรียนจัดให้มีการเรียนรู้นอกห้องเรียนทุกระดับช้ัน อย่างน้อยภาคเรียนละ 2 คร้ัง 

  10. โรงเรียนมีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการเรียนรู้อย่างเพียงพอ  

และใช้ประโยชน์อย่างเต็มศักยภาพ 

 11. โรงเรียนมีห้องเรียนพิเศษอย่างเพียงพอเพ่ือส่งเสริมศักยภาพ ความถนัดและความสนใจ     
ของผู้เรียน 

 ข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ท่ีสนับสนุนผลการประเมินตนเอง 
  แผนพัฒนาการศึกษา 4 ปี, แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2562-2563, แผนปฏิบัติการ

ประจำปีการศึกษา 2563, บันทึกการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา, บัญชีโครงการต่าง ๆ, รายงาน

โครงการต่าง ๆ, รายงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน, หลักสูตรสถานศึกษาระดับระดับประถมศึกษา/

มัธยมศึกษาตอนต้น, เอกสารประกอบหลักสูตร, บันทึกการจัดการประชุมจัดกิจกรรมชุมชนการเรียนรู้      

ทางวิชาชีพ (PLC), บันทึกข้อตกลงการปฏิบัติราชการเพ่ือประสิทธิภาพและประสิทธิผล  การจัดการศึกษา 

ของสถานศึกษา (MOU) ระหว่างบุคลากรทุกคนในโรงเรียนกับผู้อำนวยการโรงเรียน,แผนผังอาคารเรียน 

อาคารประกอบ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ ทะเบียนพัสดุครุภัณฑ์ บันทึกเวรประจำวัน รายงานการซักซ้อม 

ป้องการอัคคีภัย รายงานการดูแลป้องกันโรคไข้เลือดออก มาตรการป้องกันการบาดเจ็บและเสริมสร้างความ

ปลอดภัย มาตรการการดูแลรักษาส่ิงแวดล้อมให้เป็นโรงเรียนปลอดขยะ และรายงานการปรับปรุงภูมิทัศน์ 

 จุดเด่น 
  สถานศึกษามีกระบวนการบริหารและการจัดการ ท่ีมีรูปแบบเน้นการมีส่วนร่วมของบุคลากร        

ท่ีเก่ียวข้องกับการจัดการศึกษาท่ีชัดเจนพัฒนารูปแบบกระบวนการมีส่วนร่วมของการจัดการเรียนรู้แบบบูรณา

การ ท่ีมีระบบโคช (Coaching) เป็นเคร่ืองมือในการสร้างความมีส่วนร่วมตามข้ันตอนวงจรคุณภาพเดมม่ิง 

(PDCA) เพ่ือพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษาอย่างเป็นรูปธรรมและย่ังยืนจากการมีส่วนร่วม

ของผู้ท่ีมีส่วนเก่ียวข้องทุกฝ่าย ได้แก่ ผู้บริหาร คณะครู บุคลากรสายสนับสนุน นักเรียน และผู้ปกครอง    

สร้างหลักสูตรท่ีมีความหลากหลายตามความต้องการและศักยภาพของผู้เรียน เน้นการเช่ือมโยงกับชีวิต       

ในสังคมจริง ผู้เรียนท่ีได้รับการพัฒนาสามารถปรับตัวและอยู่ในสังคมได้อย่างมีคุณภาพ เป็นหลักสูตรต้นแบบ 

สามารถเผยแพร่ได้อย่างเหมาะสมและพัฒนาระบบเทคโนโลยีท่ีทันสมัยในสถานศึกษา ท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ 

ของผู้เรียน ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้รับการพัฒนาความรู้ ทักษะด้านเทคโนโลยี ท่ีจำเป็นในสังคมปัจจุบัน 

 จุดท่ีควรพัฒนา  
  สถานศึกษามีกระบวนการบริหารและการจัดการ ท่ีมีรูปแบบเน้นการมีส่วนร่วมของบุคลากร         
ท่ีเก่ียวข้องกับการจัดการศึกษาท่ีชัดเจน มีการสร้างเครือข่ายความร่วมมือของผู้มีส่วนเก่ียวข้องใน การจัดการ
ศึกษาของโรงเรียนให้มีความเข้มแข็ง มีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อผลการจัดการศึกษา และการ ขับเคล่ือนคุณภาพ
การจัดการศึกษา  พัฒนารูปแบบกระบวนการมีส่วนร่วมของการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการโดยส่งเสริม
พัฒนากระบวนการชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ(PLC) อย่างต่อเน่ืองและย่ังยืน   
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มาตรฐานท่ี 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
ระดับคุณภาพ ดี 
 วิธีดำเนินงาน 

  โรงเรียนมีการวางแผนการพัฒนา จัดทำแผนพัฒนาการศึกษา พ.ศ. 2563 แผนปฏิบัติการประจำ 

ปีการศึกษา 2563 มีการดำเนินการตามแผน  โดยใช้กระบวนการ PDCA และ จัดกระบวนการเรียนการสอน

การเรียนรู้ตามแนว Active Learning กระบวนการเรียนการสอนแบบบูรณาการ (Integration) เป็นการ
ประสานกลมกลืนกันของแผนการจัดการเรียนรู้ กระบวนการ สารสนเทศ การจัดสรรทรัพยากร การปฏิบัติการ 

ผลลัพธ์ และการวิเคราะห์ เพ่ือสนับสนุนเป้าประสงค์ท่ีสำคัญขององค์กร การบูรณาการท่ีมีประสิทธิผล      

เป็นมากกว่าความสอดคล้องไปในแนวทางเดียวกัน (Alignment) และจะสำเร็จได้ก็ต่อเม่ือการดำเนินการของ

แต่ละองค์ประกอบภายในระบบการจัดการผลการดำเนินการมีความเช่ือมโยงกันเป็นหน่ึงเดียวอย่างสมบูรณ์ 
การเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ ทักษะ และคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ 

สามารถนำไปใช้ประกอบอาชีพและดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีคุณภาพ โดยเน้นกระบวนการเรียนรู้จาก

การปฏิบัติตามแนวทางการเรียนรู้ท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญโดยมีผู้สอนทำหน้าท่ีเป็นครูโคชท่ีมีบทบาทสำคัญ  

คือ การสร้างแรงบันดาลใจในการเรียนรู้ การใช้พลังคำถาม การสะท้อนคิด ภายใต้การทำงานร่วมกัน         

ในลักษณะชุมชนแห่งการเรียนรู้เชิงวิชาชีพ (Professional Learning Community) ท่ีมีการเรียนรู้จากการ

ปฏิบัติงานร่วมกันอย่างต่อเน่ือง โรงเรียนเทศบาลบ้านโนนชัย มุ่งจัดการศึกษาบูรณาการเพ่ือตอบโจทย์

มาตรฐานคุณวุฒิวิชาชีพครูของนักเรียน โดยให้ความสำคัญกับการพัฒนาครู ให้มีศักยภาพการโคชท่ีตอบโจทย์

บริบทการศึกษาในปัจจุบันและอนาคต เรียกว่า“ครูโคชในศตวรรษท่ี 21”ภายใต้แนวคิดการพัฒนาบุคลากร

บนฐานชุมชนแห่งการเรียนรู้เชิงวิชาชีพ การสะท้อนคิด การโคช และการถอดบทเรียน เพ่ือให้ครูมีทักษะ   

“ครูโคชในศตวรรษท่ี 21” ท่ีสามารถปฏิบัติการโคชเพ่ือพัฒนานักเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถพัฒนา

ความรู้ความสามารถและทักษะทางวิชาชีพครู 

ผลการดำเนินงาน 

 1. ครูทุกคนมีแผนการจัดการเรียนรู้ท่ีส่งเสริมให้นักเรียนเกิดกระบวนการคิดวิเคราะห์สังเคราะห์  

และคิดสร้างสรรค์ 

2. ครูทุกคนจัดทำวิจัยในช้ันเรียน อย่างน้อยภาคเรียนละ 1 เร่ือง 

3. ครูพัฒนาและใช้ส่ือการสอน ส่ือเทคโนโลยีสารสนเทศได้ 

4. ครูร้อยละ 90 จัดกิจกรรมจากแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถ่ินอย่างน้อย 1 คร้ัง / ปีการศึกษา 

5. ทุกห้องเรียนมีการทำข้อตกลงในชั้นเรียนเพื่อเป็นแนวทางการปฏิบัติในการอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข 

6. ครูทุกคนมีการจัดทำข้อสอบเพ่ือประเมินผู้เรียนท้ังแบบอัตนัยและแบบปรนัย 

7. ครูทุกคนมีการประเมินผลอย่างหลากหลาย ตามสภาพจริง 

8. ครูทุกคนใช้ข้อมูล สะท้อนผล วางแผน ปรับปรุงพัฒนาการทำแผนพัฒนาตนเอง (ID Plan) 

9. ครูทุกคนมีการจัดทำรายงานปฏิบัติงานประจำปี (SAR) 

10. ครูทุกคนมีการแลกเปล่ียนเรียนรู้ชุมชนแห่งการเรียนรู้ (PLC) 
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 ข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ท่ีสนับสนุนผลการประเมินตนเอง 
  หลักฐานสนับสนุน ได้แก่ แผนการจัดการเรียนรู้, รายงานกิจกรรมโครงงานต่าง ๆ, รายงานผลการ

ดำเนินโครงการค่ายการเรียนรู้, บันทึกข้อตกลงร่วมกันในห้องเรียน,บันทึกกิจกรรมโฮมรูม,รายงานวิจัย        

ในช้ันเรียน,รายงานกิจกรรมการประชุมผู้ปกครอง, บันทึกการประชุมชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC), 

แผนพัฒนาตนเอง (ID Plan),รายงานประเมินตนเองรายบุคคล (SAR) 

จุดเด่น 
ครูมีความสามัคคี ทำงานเป็นทีมและร่วมกันพัฒนาอย่างต่อเน่ือง มีความรู้ความเข้าใจในหลักสูตร 

จัดการเรียนรู้ท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ มีความต้ังใจ มุ่งม่ันในการพัฒนาการสอน โดยการจัดกิจกรรมให้นักเรียน

ได้เรียนรู้โดยการคิด ได้ปฏิบัติจริง มีการใช้วิธีการสอนและแหล่งการเรียนรู้ท่ีหลากหลายให้นักเรียนได้แสวงหา

ความรู้จากส่ือเทคโนโลยีด้วยตนเองอย่างต่อเน่ือง นักเรียนท่ีมีส่วนร่วมในการจัดบรรยากาศสภาพแวดล้อม    

ท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ นำผลการวิจัยในช้ันเรียนไปพัฒนาและแก้ปัญหาการจัดการเรียนการสอน 

จุดท่ีควรพัฒนา 
1. ควรส่งเสริมให้ผู้เรียนมี ส่วนร่วมในการวิเคราะห์ด้วยตนเองในการกำหนดเน้ือหาสาระ กิจกรรม   

ท่ีสอดคล้องกับความสนใจ และความถนัดเป็นรายบุคคลอย่างเป็นรูปธรรมท้ังระบบ 

2. สถานศึกษามีการจัดการเรียนการสอนโดยให้ปราชญ์ชาวบ้านเข้ามามีบทบาทในการจัดการศึกษา

ซ่ึงยัง ไม่เพียงพอต่อความสนใจของผู้เรียน ดังน้ันจึงควรเปิดโอกาสให้ปราชญ์ชาวบ้าน/ภูมิปัญญาท้องถ่ินเข้ามา

มีบทบาท และมีส่วนร่วม ในการจัดกิจกรรมให้นักเรียน ได้เรียนรู้มากข้ึนกว่าเดิม และมีการจัดกิจกรรมการ

เรียนรู้อย่างเป็นรูปธรรมและต่อเน่ือง 
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   สรุปผลการประเมินในภาพรวม 
 

 

 

ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน อยู่ในระดับ ดีเลิศ 
  จากผลการดำเนินงานโครงการและกิจกรรมต่าง ๆ ส่งผลให้สถานศึกษาจัดการพัฒนาคุณภาพ

การศึกษาประสบผลสำเร็จตามท่ีต้ังเป้าหมายไว้ในแต่ละมาตรฐาน จากผลการประเมินสรุปว่า อยู่ในระดับ

คุณภาพ ดีเลิศ เพราะ 

   มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพผู้เรียน อยู่ในระดับคุณภาพ ดีเลิศ   

   มาตรฐานท่ี 2 กระบวนการบริหารและจัดการ อยู่ในระดับคุณภาพ ดีเลิศ  

   มาตรฐานท่ี 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญอยู่ในระดับ ดี 

  ท้ังน้ีสถานศึกษามีการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนอย่างหลากหลายท่ีเป็นไปตามปัญหาและ

ความต้องการพัฒนาตามสภาพของผู้เรียนสอดคล้องกับจุดเน้นของสถานศึกษาและสภาพของชุมชนท้องถ่ิน 

จนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนในระดับดีข้ึนไป สูงกว่าเป้าหมายท่ีสถานศึกษากำหนด พัฒนาการของผู้เรียน     

มีความสามารถในการอ่านและการเขียนการส่ือสารท้ังภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ความสามารถในการคิด

คำนวณการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารได้ดีและมีความประพฤติด้านคุณธรรมจริยธรรมค่านิยม

และคุณลักษณะตามท่ีสถานศึกษากำหนดปรากฏอย่างชัดเจน ผู้เรียนทุกคนมีความสนใจใฝ่เรียนรู้มีการค้นพบ

ความถนัดและความสามารถตนเอง สามารถเลือกศึกษาต่อหรือประกอบอาชีพได้ตามความถนัด ความต้องและ

ความสนใจ ผ่านกิจกรรมการจัดการเรียน รู้โดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถ่ิน  SBMLD             

ดังท่ีปรากฏผลประเมินใน มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพผู้เรียน อยู่ในระดับคุณภาพมาตรฐานอยู่ในระดับ ดีเลิศ 

  สถานศึกษามีการวางแผนผ่านแผนพัฒนาการศึกษาห้าปี ท่ีกำหนดเป้าหมาย วิสัยทัศน์ พันธกิจ     

ท่ี ชัดเจน สอดคล้องกับบริบทและจุดเน้นของสถานศึกษาและบริบทของท้องถ่ินโดยการมีส่วนร่วม            

ของผู้เก่ียวข้องและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกภาคส่วน โรงเรียนดำเนินการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรตาม      

เพ่ือให้ผู้เรียนมีความเป็นเลิศเฉพาะด้าน และมีการประเมินผลการใช้หลักสูตรอย่างต่อเน่ือง ครูได้รับการพัฒนา

และฝึกอบรมตามเกณฑ์การพัฒนา มีการจัดศึกษาแหล่งเรียนรู้ในชุมชนชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ          

จัดสภาพแวดล้อมภายในโรงเรียนเอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้ มีความสะอาด ร่มร่ืน เรียบร้อย และปลอดภัย      

มีส่ือเทคโนโลยีในการจัดการเรียนรู้ทุกห้องเรียนอย่างหลากหลาย และมรการให้บริการส่ือเทคโนโลยี      

ให้กับนักเรียนและบุคลากร รวมท้ังให้คำปรึกษาและบริการแก่ชุมชม ผู้บริหารติดตามตรวจสอบการดำเนินการ

ตามระบบการประกันคุณภาพการศึกษา ตามระบบคุณภาพ PDCA ใช้ผลการประเมินและการดำเนินงาน     

ท่ีผ่านมาเป็นฐานข้อมูลในการพัฒนา และสอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนา ตรวจสอบผลการดำเนินงานและ

การปรับปรุง แก้ไขงานให้ดีข้ึนอย่างต่อเน่ือง โดยกำหนดให้บุคลากรมีส่วนร่วมรับผิดชอบการดำเนินงาน     

จนได้รับการยอมรับจากหน่วยงานต่างๆ เข้ามาศึกษาดูงานอย่างต่อเน่ือง ส่งผลให้ผลการประเมินในมาตรฐาน

ท่ี 2 กระบวนการบริหารและจัดการ อยู่ในระดับคุณภาพ ดีเลิศ 

  มาตรฐานท่ี 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ มีผลประเมินอยู่ในระดับ

คุณภาพ ดี ท้ังน้ีโรงเรียนได้ส่งเสริมให้ครูจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการ Active Leaning      
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เพ่ือให้ผู้เรียนมีทักษะกระบวนการคิด ครูออกแบบการเรียนรู้โดยจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ท่ีมุ่งเน้น

กระบวนการโรงเรียนมีส่ือนวัตกรรมท่ีทันสมัยทุกห้องเรียน และครูมีความสามารถในการสร้างส่ือนวัตกรรม

ด้วยตนเอง โดยให้ผู้เรียนสามารถเข้าไปเรียนรู้ด้วยตนเองผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ มีการประเมินผู้เรียน

ตามสภาพจริง โดยใช้เคร่ืองมือและวิธีการวัดและประเมินผลท่ีหลากหลาย โดยดำเนินการแจ้งผลการประเมิน

ช้ินงาน ภาระงาน อย่าเป็นปัจจุบันท้ังระบบเอกสาร และระบบสารสนเทศผ่านเว็ปไซต์ ผู้ปกครองมีส่วนร่วมใน

การพัฒนาผู้เรียนโดยเปิดโอกาสให้แสดงความคิดเห็น และร่วมมือในการช่วยเหลือนักเรียนเพ่ือพัฒนาและ

แก้ปัญหาผู้เรียนเป็นรายบุคคล และสร้างเครือข่ายผู้ปกครองท้ังในระดับช้ันเรียนและระดับโรงเรียน          

โดยผ่านเทคโนโลยี  
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ส่วนที่ 3 
สรุปผล แนวทางการพัฒนา และความต้องการการช่วยเหลือ 

 ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษาถือเป็นข้อมูลสารสนเทศสำคัญท่ีสถานศึกษาจะต้อง         

นำไปวิเคราะห์  สังเคราะห์  เพ่ือสรุปนำไปสู่การเช่ือมโยงหรือสะท้อนภาพความสำเร็จกับแผนพัฒนาคุณภาพ

การ จัดการศึกษาของสถานศึกษา และนำไปใช้ในการวางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ดังน้ัน  

จากผลการดำเนินงานของสถานศึกษา  สามารถสรุปผลการประเมินในภาพรวมของจุดเด่น จุดควรพัฒนา  

ของแต่ละมาตรฐานพร้อมท้ังแนวทางการพัฒนาในอนาคตเพ่ือให้ได้มาตรฐานท่ีสูงข้ึนและความต้องการ

ช่วยเหลือ  ดังน้ี 

ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
สรุปผล 

จุดเด่น จุดควรพัฒนา 
wคุณภาพของผู้เรียน 
ผู้เรียนมีสุขนิสัย สุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี มีสุนทรียภาพและ
ลักษณะนิสัยด้านศิลปะ ดนตรีและกีฬา มีคุณธรรม จริยธรรมและ
ค่านิยมที่พึงประสงค์ ผู้ เรียนมีทักษะในการทำงาน รักการทำงาน 
สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้และมีเจตคติที่ดีต่ออาชีพสุจริต มีทักษะใน
การแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง รักการเรียนรู้และพัฒนาตนเอง ได้อย่าง
ต่ อ เนื่ อ ง  มี ค วามสาม ารถ ในการคิ ด วิ เค ราะห์  คิ ด สั ง เค ราะห์                 
มีวิจารณญาณ  มีความคิดสร้างสรรค์  
wกระบวนการบริหารและการจัดการ 
ผู้บริหารมีภาวะผู้นำและมีความสามารถในการบริหารจัดการ มีการจัด
องค์กร/โครงสร้างและการบริหารงานอย่างเป็นระบบครบวงจร ทำให้
บรรลุเป้าหมายการจัดการศึกษา สถานศึกษามีการจัดกิจกรรมและการ
เรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ มีหลักสูตรเหมาะสม กับผู้เรียน
และท้องถิ่น มีสื่อการเรียนการสอนที่เอื้อต่อการเรียนรู้ มีการส่งเสริม
ความสัมพันธ์และความร่วมมือกับชุมชนในการพัฒนาการศึกษา สร้าง
ความพึงพอใจให้แก่ครู นักเรียน ผู้ปกครองและชุมชน 
wการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
ครูศึกษาหลักสูตร มีการวิเคราะห์หลักสูตร จัดทำหลักสูตรตามบริบท
ของชุมชน โดยการออกสำรวจแหล่งเรียนรู้ในชุมชน เพื่อศึกษาข้อมูล
ก่อนเลือกจัดทำหลักสูตรของแต่ละสายชั้นเป็นหลักสูตรวิถีชุมชน  ครู 
สามารถวิเคราะห์ประสิทธิภาพและศักยภาพของผู้เรียนเป็นรายบุคคล  
ติดตามผู้เรียนอย่างใกล้ชิด  และยังมีการดำเนินโครงการพัฒนาศักยภาพ
ครูและบุคลากรเพื่อส่งเสริมให้ครูจัดการเรียนการสอนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 

wคุณภาพของผู้เรียน 
     ผู้รับผิดชอบโครงการควรนำการวัดประเมินผลตามสภาพจริงมาใช้ใน
การประเมินผู้เรียน โดยใช้เครื่องมือ ที่เหมาะสม ให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติ
ด้วยตนเอง อย่างจริงจังและต่อเนื่อง นำผลการประเมินคุณภาพของผู้เรียน
ไปพัฒนาผู้ เรียนด้านผลสัมฤทธิ์ให้สูงขึ้น และรายงานผลการประเมิน
คุณภาพผู้เรียนต่อผู้ปกครองและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง 
 
 
wกระบวนการบริหารและการจัดการ 
    ผู้บริหารควรพัฒนาการวางระบบและกลไกที่ดีในการประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษา พัฒนาการวัดผลประเมินผลตามสภาพจริงให้ครอบคลุม
ทั้งด้านความรู้ทักษะกระบวนการและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ โดยเน้น
การ  มีส่วนร่วมกับชุมชน หรือองค์กรหน่วยงานอื่นและให้ผู้ เกี่ยวข้อง
รับทราบพร้อมทั้งมีการเผยแพร่ข้อมูลต่อต้นสังกัด ชุมชน ผู้ปกครองอย่าง
เป็นระยะและต่อเนื่อง จัดหาสื่อและวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการจัดการเรียนการ
สอนให้เพียงพอและเหมาะสม 
wการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
1. ควรส่งเสริมให้ครูได้พัฒนาตนเองในด้านการทำวิจัยในชั้นเรียนเพิ่มขึ้น 
ส่งเสริมให้ครูใช้เทคโนโลยี เพื่อพัฒนาการเรียนการสอน ทั้งในชั้นเรียนและ
แบบออนไลน์ การจัดกระบวนการกิจกรรมการเรียนการสอนอย่างมี
ประสิทธิภาพและเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้และ
บันทึกหลังสอนให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ เน้นการบูรณาการ  
2. ครูควรประเมินพัฒนาการของผู้เรียนเป็นรายบุคคลอย่างเหมาะสมรวม      
มีกระบวนการการประเมินผลการเรียนรู้และพัฒนาผู้เรียน โดยใช้แหล่งข้อมูล
หลายด้าน และมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผ่านกิจกรรมชุมชนทางวิชาชีพ(PLC) 
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แผนการพัฒนาคุณภาพเพื่อยกระดับคุณภาพมาตรฐานให้สูงขึ้น 
1) พัฒนาครูให้เข้าใจกระบวนการวัดประเมินผลผู้เรียนด้วยวิธีการที่หลากหลายและใช้เครื่องมือที่เหมาะสม โดย

หาวิทยากรภายนอกที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญมาให้ความรู้ เพื่อเป็นแนวทางในการนำไปใช้ พัฒนาผู้เรียนให้มีผลสัมฤทธิ์ที่
สูงขึ้น อย่างต่อเนื่องและมีคุณภาพ 
 2) มีการส่งครูเข้าอบรมพัฒนาตนเอง ในเรื่องการสร้างสื่อนวัตกรรมในการเรียนการสอน รวมถึงการให้ความรู้ใน
เรื่องการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ เพื่อกระตุ้นให้ผู้เรียนมีความสนใจในการเรียนมากขึ้น ซึ่งจะส่งผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนที่สูงขึ้น  
  3) มีการนำผลการทดสอบระดับชาติประจำปี (O-Net) การสอบNT การสอบRT มาวิเคราะห์และวางแผน พร้อม
ทั้งกำหนดนโยบายในการพัฒนาการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีผลสัมฤทธิ์ที่สูงขึ้น 

4) พัฒนาระบบสารสนเทศ ระบบเทคโนโลยี และอินเตอร์เน็ตให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้นในภาพรวมเพื่อให้สามารถ
สืบค้นข้อมูลได้อย่างสะดวกรวดเร็ว และสะดวกต่อการใช้งาน  

แนวทางการพัฒนาสถานศึกษาในอนาคต 
จากการที่โรงเรียนดำเนินโครงการโรงเรียนนำร่อง “วิถีชุมชนท้องถิ่น” โดยให้ผู้เรียนเรียนรู้เกี่ยวกับวิถีของชุมชน 

บูรณาการกับสาระการเรียนรู้ตามหลักสูตร มีการบูรณาการภายในกลุ่มสาระ และการบูรณาการข้ามกลุ่มสาระ ครูทุกคน
ร่วมกันวางแผนและออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ จัดชั่วโมงบูรณาการให้ผู้เรียนเรียนรู้จากสภาพจริง ได้ฝึกปฏิบัติและพัฒนา
ทักษะการคิด โรงเรียนมีกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมที่ชัดเจนโดยให้แต่ละช่วงชั้นพิจารณาการจัดกิจกรรมตามความเหมาะสม 
แต่มีจุดเน้นในเรื่องการฝึกสมาธิ การมีสติ และการสร้างปัญญาตามหลักโยนิโสมนสิการ นอกจากนั้นโรงเรียนยังได้จัด
กิจกรรมนิทรรศการการแสดงผลงาน ทุกภาคเรียนในแต่ละปีการศึกษาภายใต้ชื่อโครงการ “หยดน้ำแห่งการเรียนรู้” ซึ่งเป็น
การนำผลงาน จากการเรียนรู้ และผลงานที่เป็นการต่อยอดการเรียนรู้แต่ละหน่วยมานำเสนอในรูปแบบนิทรรศการ โดยเปิด
โอกาสให้ผู้ปกครอง ชุมชน และผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมอย่างกว้างขวาง รวมถึงการนำผลการทดสอบระดับชาติประจำปี   
(O-Net) , NT , RT และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในแต่ละวิชา มาวิเคราะห์และวางแผน พร้อมทั้งกำหนดนโยบายในการ
พัฒนาการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพ 
 ดังนั้น โรงเรียนควรดำเนินโครงการเรียนรู้วิถีชุมชนท้องถิ่นให้ต่อเนื่อง ปรับให้เป็นรูปแบบการบริหารงานวิชาการ
ของโรงเรียน ยึดถือแนวทางการนิเทศติดตามในระบบช่วงชั้น จัดกิจกรรมพัฒนาคุณธรรมให้ต่อเนื่องโดยเฉพาะอย่างยิ่งควร
เน้นเรื่องการอ่านออกเขียนได้คิดเลขเป็น การอบรมดูแลให้กิน อยู่ ดู ฟังเป็น ทำทุกอย่างอย่างมีสติ ระลึกคิด มีเหตุผล    
เพื่อเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้เรียน ทั้งนี้ภายใต้การกำกับดูแลของผู้บริหารที่มีความเป็นผู้นำทางวิชาการและมีคุณธรรม 

ความต้องการและการช่วยเหลือ 
 1)  สถานศึกษาต้องการการสนับสนุนด้านพัฒนาระบบสารสนเทศในภาพรวมเพื่อให้สามารถสืบค้นข้อมูลได้อย่าง
สะดวกรวดเร็ว ส่งเสริมให้ครูใช้เทคโนโลยีเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน ทั้งในชั้นเรียนและแบบออนไลน์ การจัดกระบวนการ
กิจกรรมการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธภิาพและเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
 2)  จัดหาสื่อ วัสดุอุปกรณ์ที่จำเป็นที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอน หรือให้ครูได้เข้ารับการอบรม การสร้าง
นวัตกรรมในการเรียนการสอนเพื่อกระตุ้นให้ผู้เรียนมีความสนใจในการเรียนมากขึ้น ซึ่งจะส่งผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่สูงขึ้น 

3) พัฒนาระบบสารสนเทศ ระบบเทคโนโลยี และระบบอินเตอร์เน็ตให้สามารถใช้งานได้อย่างทั่วถึงและครอบคลุม 
เพื่อความสะดวกรวดเร็วต่อการใช้งาน  
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ส่วนที่ 4 
เอกสารประกอบการพิจารณา Best Practices และ 

แบบรายงาน “วิธีหรือแนวทางปฏิบัติที่เป็นเลิศ” สำหรับสถานศึกษา  
 
ช่ือผลงาน (Best Practice)  

การพัฒนากระบวนการเรียนรู้แบบบูรณาการท้องถิ่นศึกษา ให้ผู้เรียนเกิดทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 

คำสำคัญ  
1. การพัฒนากระบวนการเรียนรู้แบบบูรณาการท้องถ่ินศึกษา หมายถึง การการจัดกิจกรรมการ

เรียนรู้ นำสาระการเรียนรู้ในท้องถ่ิน ใช้ชุมชนเป็นฐานการเรียนรู้ ภูมิปัญญา ทักษะชีวิต และศิลปวัฒนธรรมท่ีมี

อยู่แล้วมาปรับปรุงแก้ไขให้ดีข้ึน โดยการกำหนดหัวข้อเร่ืองของสาระการเรียนรู้ท้องถ่ินศึกษาแต่ละสายช้ันให้

สัมพันธ์กับสภาพแวดล้อมของกลุ่มเป้าหมายในลักษณะเช่ือมโยงบูรณาการเน้ือหาจากกลุ่มสาระอ่ืนท่ีนำมา

บูรณาการเข้าด้วยกัน ผ่านการใช้กระบวนการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐาน (Project - Based Learning) 

กับกระบวนการPLC 

2. รูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ หมายถึง การจัดการเรียนรู้ท่ีคณะครูในแต่ละสายช้ัน

สร้างข้ึน จากการนำสาระการเรียนรู้และตัวช้ีวัดของกลุ่มสาระการเรียนรู้มาบูรณาการ เช่น การบูรณาการ

แบบสหวิทยาการ หรือบูรณาการเน้ือหาจากกลุ่มสาระกับกลุ่มสาระ หรือบูรณาการโดยทีมครู แล้วจัดการ

เรียนรู้ท่ีเกิดจากการผสมผสาน รวมเน้ือหาสาระการเรียนรู้ กิจกรรม และกระบวนการจากศาสตร์ต่างๆ ให้เป็น

กลุ่มการเรียนรู้เดียวกัน โดยการกำหนดหัวเร่ืองและจัดการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับหัวเร่ือง เพ่ือให้ผู้เรียนเกิด

การเรียนรู้แบบองค์รวม มีความหมายในการเรียนรู้ ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศผสมผสานและเกิดทักษะ        

การเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 ต่อผู้เรียน 

3. ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 ของผู้เรียน หมายถึง ครูและสถานศึกษาเน้นการพัฒนาทักษะ

ในศตวรรษท่ี 21 ให้กับผู้เรียน ได้แก่ ทักษะในการคิด ท้ังการคิดสร้างสรรค์ การคิดในเชิงวิพาษ์ การแก้ปัญหา 

ตลอดจนทักษะในการส่ือสารและการทำงานเป็นทีม ทักษะความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ การใช้ส่ือและ

เทคโนโลยี ตลอดจนทักษะชีวิตและการทำงาน ท่ีเด็กจำเป็นต้องมีความยืดหยุ่นและความสามารถในการ

ปรับตัว มีความคิดริเร่ิม มีทักษะสังคมและการเรียนรู้ข้ามวัฒนธรรม รวมไปถึงการมีความรับผิดชอบต่อตนเอง

และผู้อ่ืน และมีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ตามค่านิยม 5+1 ของเทศบาลนครขอนแก่น ประกอบด้วย มีวินัย 

อดทน รับผิดชอบ เอ้ือเฟ้ือเผ่ือแผ่ กตัญญู และสำนึกรักท้องถ่ิน โดยมองว่า ทักษะสำคัญท่ีจะทำให้เด็กสามารถ

ปรับตัวเรียนรู้และรับมือกับการเปล่ียนแปลงใหม่ๆ ได้ตลอดเวลา 

 

ประจำปีการศึกษา  2563 
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1. บทนำ 
กระบวนการ/วิธีการดำเนินงานในอดีต 

โรงเรียนเทศบาลบ้านโนนชัยเป็นโรงเรียนขนาดกลาง ต้ังอยู่ในเขตเทศบาลนครขอนแก่น ถ.ราษฏร์คนึง  

ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น และเปิดทำการสอนต้ังแต่ช้ันอนุบาล 2 – ช้ันประถมศึกษาปีท่ี6 

ในปีการศึกษา 2548 โรงเรียนเทศบาลบ้านโนนชัยได้มีการจัดการศึกษารูปแบบใหม่ ตามโครงการ

โรงเรียนนำร่องวิถีชุมชนท้องถ่ิน โดยการดึงเอาชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมเป็นฐานในการเรียนรู้ และเช่ือมโยงการ

เรียนการสอนกับกลุ่มสาระเรียนรู้ท้ัง 8  แบบบูรณาการร่วมกัน สู่ชีวิตจริง จากผลการดำเนินการโรงเรียนนำ

ร่องวิถีชุมชนท้องถ่ิน อย่างเน่ืองมาเป็นเวลา 3 ปี พบว่า คุณค่าของการจัดกระบวนการเรียนรู้แบบบูรณาการ 

ก่อให้เกิดผลดีและบทเรียนท่ีหลากหลายกับครู นักเรียน และชุมชน ทุกฝ่ายเห็นพ้องกันว่า ควรขยายโอกาส

ศึกษาต่อเพ่ือการต่อยอดประสบการณ์ของนักเรียนและพัฒนาแนวทางของการจัดการศึกษาแบบบูรณาการ

ต่อไป จึงได้มีการขยายโอกาสการศึกษาเพ่ิมถึงระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1-3 ข้ึน ในปีการศึกษา 2552     

โดยมีครูท่ีสอนอยู่เดิมในโรงเรียนและครูจากนอกโรงเรียนท่ีมีแนวคิดและประสบการณ์ด้านน้ีอยู่แล้วเพ่ิมเข้ามา   

และริเร่ิมจัดกระบวนการเรียนรู้บูรณาการท่ีเช่ือมโยงสาระวิชาและสาระชีวิตเข้าด้วยกัน 

สภาพท่ัวไป 
แนวคิดทางการจัดการศึกษาของระดับช้ันอนุบาลช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 โรงเรียนเทศบาลบ้านโนนชัย 

คือ จัดการศึกษาตามแนววิถีชุมชนท้องถ่ินให้ได้คุณภาพตามมาตรฐาน โดยการสร้างความร่วมมือกับชุมชน 

และภาคีเครือข่าย ในการจัดการเรียนการสอนแบบวิถีชุมชนท้องถ่ิน ให้น่าอยู่และเอ้ือต่อการเรียนรู้ โดยมุ่งเน้น

การเรียนรู้จากการลงมือปฏิบัติจริง จัดบรรยากาศ เง่ือนไขในการเรียนรู้อย่างหลากหลาย เช่ือมโยงสาระวิชา

กับสาระชีวิต ผู้เรียนมีความสุข มีความรู้ ความสามารถ มีคุณธรรมจริยธรรม สติปัญญา เห็นคุณค่า ของตนเอง 

ครอบครัว มีสำนึกรักท้องถ่ิน ชุมชน ส่ิงแวดล้อม และโลก รู้จักดำรงชีวิตอยู่อย่างพอเพียง 
โดยครูผู้จัดกระบวนการเรียนการสอนได้นำวิธี รูปแบบ และหลักสูตรการพัฒนากระบวนการเรียนรู้ของ

ผู้เรียน ท่ีหลากหลาย มาเป็นแนวทางในการจัดการศึกษากับนักเรียน ตลอด 3 ปี โดยกระบวนการหลัก      

คือ การสอนแบบโครงงานท่ีบูรณาการท้องถ่ินสาระวิชากับเน้ือหาหลักท่ีจะเรียนรู้ และกระบวนการเรียนรู้อ่ืนๆ 

เช่น กระบวนการเรียนรู้จากการปฏิบัติ  โดยผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติจนเกิดการเรียนรู้ด้วยตนเองท้ังจากการ

ปฏิบัติในกิจกรรมการเรียนรู้ (Active Learning) ท้ังในโรงเรียนและนอกโรงเรียนร่วมกัน ผ่านกิจกรรมต่างๆ 

อย่างหลากหลาย เช่น เกมการเรียนรู้หรือเกมสร้างพลังกลุ่ม การประกอบอาหาร การทำเกษตร การทดลอง

งานวิทยาศาสตร์ การป่ันจักรยานเรียนรู้ในชุมชน การลงค้นคว้าข้อมูลผ่านการสัมภาษณ์ ถามเพ่ือให้เกิดความรู้

มือหน่ึง การตรวจวัดคุณภาพน้ำ การทำกิจการการค้าขาย การแสดงบทบาทสมมุติ การสร้างสรรค์งานศิลปะ 

การผลิตส่ือต่างๆ การแสดงละคร กิจกรรมอาสา บำเพ็ญประโยชน์ต่างๆ และกระบวนการเรียนในค่าย 

ตลอดจนการปฏิบัติผ่านการเรียนรู้แบบโครงงานเป็นฐาน (Project - Based Learning) กระบวนการเรียนรู้

จากการย้อนทวนมองตนเอง การเขียนบันทึกทบทวนการเรียนรู้ตัวเอง การน่ังสมาธิ เจริญสติ ใคร่ครวญกับ

ตัวเอง ครูช่วยต้ังคำถาม เพ่ือเข้าใจความหมายในส่ิงท่ีทำและท่ีพบเจอ หรือการประเมินตัวเองกับประเด็น     

ท่ีเรียนรู้หรือการกระทำของตนเองกับส่ิงท่ีทำกับภารกิจ หน้าท่ีของตน และการแลกเปล่ียนกับเพ่ือนในกลุ่ม 
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กระบวนการเรียนรู้เป็นกลุ่ม การเรียนรู้ท่ีดีนอกจากตัวเองแล้ว เพ่ือนก็จำเป็นอย่างย่ิง เพราะเราเป็น

สัตว์สังคมอยู่คนเดียวไม่ได้ การทำงานกลุ่มท้ังเล็กและใหญ่ จะเป็นเคร่ืองมือท่ีสำคัญย่ิงในการขัดเกลาตัวเอง

และเรียนรู้การอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนดูแลกัน เอ้ือเฟ้ือกัน มากกว่าจะมุ่ง การแข่งขัน หรือความสำเร็จแต่เพียงผู้เดียว 

โดยไม่มีสังคมเพ่ือน ซ่ึงเป็นทักษะชีวิตและสังคมฝึกคุณธรรมจากกันและกันได้ดี นอกจากน้ัน ศักยภาพของแต่

ละคนจะหนุนเสริมกันและกันได้ เพราะหลายภารกิจน้ันเราทำคนเดียวไม่ได้ 

กระบวนการเรียนรู้จากปัญหา (Problem - Based Learning) การฝึกฝน กับประเด็นท่ีขัดใจตนเองส่ิง

ท่ีไม่ชอบ ไม่คุ้นเคย ไม่คุ้นชิน ปัญหาความขัดแย้งในตัวเอง กับเพ่ือน กับครอบครัว ปัญหาจากภาระงานท่ีได้รับ

ท้ังเร่ืองส่วนตัวและเร่ืองส่วนรวม ต้ังแต่ปัญหาเล็กๆ จนถึงปัญหาใหญ่ๆ เช่น การจัดการปัญหาขยะในห้อง    

ในโรงเรียน ปัญหาเร่ืองแหล่งน้ำในชุมชน ท้ังปัญหาน้ำแล้ง น้ำท่วม และน้ำเน่า จนถึงปัญหาของสังคมและชาติ

จากสถานการณ์จริงท่ีพบประสบมาเป็นบทเรียน   

มี ชุมชนแห่งการเรียนรู้ (Professional Learning Community) ในสายช้ันและโรงเรียน  จัดวง

แลกเปล่ียนวิธีการจัดการเรียนรู้และถอดบทเรียนร่วมกัน (After Action Review) ในกิจกรรมการเรียนรู้แบบ

บูรณาการท้องถ่ินศึกษา ตามแนวคิดโรงเรียนวิถีชุมชนท้องถ่ิน ทีมครูต้องสร้างบรรยากาศให้นักเรียนเกิดความ

สนใจ ใคร่รู้ มีแรงบันดาลใจ เห็นคุณค่าส่ิงท่ีเรียน ส่ิงท่ีทำ และคิดต่อยอดได้จริง เกิดทักษะท่ีจำเป็น ท้ังทักษะ

การฟัง การส่ือสาร การแสวงหาความรู้ ทักษะชีวิตและสังคม บทบาทของครูต้องปรับเปล่ียนได้ตาม

สถานการณ์ ท้ังเป็นผู้นำ เป็นผู้ตาม ผู้สังเกตการณ์ และผู้ประเมินอย่างเป็นกัลยาณมิตร และ บทบาทของครูก็

จะค่อยๆ ลดถอยลงๆ กลายมาเป็นผู้อำนวยการสร้างแทน ให้นักเรียนได้กำกับตัวเองมากย่ิงข้ึน หรือแสดงตาม

ส่ิงท่ีนักเรียนถนัด ชอบ หรือสนใจ ท่ีจะเล่น ใช้คำถามมากข้ึน มากกว่าใช้คำส่ังชักชวนให้นักเรียนได้มาร่วมคิด 

กระตุ้น และลงมือทำตามข้ันตอนท่ีได้ริเร่ิมวางแผนไว้มากกว่าการช้ีนำ ให้นักเรียนทำตาม ในท่ีสุด แต่ส่ิงท่ี

สำคัญย่ิง ของครู ในการแสดงบทบาท ต้องมีสติกำกับอยู่เสมอ เพราะถ้าหากขาดสติ บทบาทของครู ก็มักจะ

แสดงผิดบทบาทไป จนไปเบียดเบียน บทบาทของนักเรียน หรือบทบาทของผู้อ่ืน ซ่ึงเคร่ืองมือสำคัญมากๆ ของ

ครูในการจัดกระบวนการเรียนรู้ดังกล่าว จำเป็นอย่างย่ิงต้อง มีการภาวนาเจริญสติ ควบคู่ไปกับการทำบทบาท

หน้าท่ีของครู  
 

ลักษณะสำคัญของวิธีหรือแนวทางปฏิบัติท่ีเป็นเลิศ 
1. โรงเรียนเทศบาลบ้านโนนชัย ได้ดำเนินการจัดการเรียนรู้และวิเคราะห์หลักสูตรเพ่ือพัฒนาและ

ประเมินหลักสูตรท่ีใช้ในโรงเรียน พบว่า 1) ด้านเน้ือหาของหลักสูตร เน้ือหาของหลักสูตรยังไม่สอดคล้อง    

กับทักษะในศตวรรษท่ี 21 เช่น การนำองค์ความรู้มาใช้จริงในชีวิตท่ีต้องบูรณาการแก้ปัญหาในชีวิตและสังคม

อย่างหลากหลายวิชา ครูควรมีการเช่ือมโยงทักษะในศตวรรษท่ี 21 และบูรณาการในรายวิชาต่างๆ            

2) ด้านครูผู้สอน การจัดกระบวนการเรียนรู้เป็นระบบครูคนเดียวสอนหลายกลุ่มสาระการเรียนรู้และสอนข้าม

ระดับช้ัน ครูผู้สอนบางท่านไม่จบตรงสาขาและสอนหลายวิชา 3) ด้านผู้เรียน แม้ผู้เรียนจะกล้าพูด           

กล้าแสดงออกท่ีดี กล้าทำ แต่ผู้เรียนส่วนมากทำตามคำส่ังครู ขาดความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์ ยังขาดการปลูกฝัง

ให้เห็นความสำคัญในเชิงบูรณาการท่ีสามารถเช่ือมโยงองค์ความรู้ไปใช้ในเหตุการณ์ในชีวิตจริงและสังคม
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ปัจจุบันได้ นักเรียนขาดทักษะกระบวนการเรียนรู้ ขาดทักษะทางสังคม แต่จะได้รับการพัฒนาเพียงบาง

รายวิชา ทำให้ขาดความต่อเน่ืองในการพัฒนาตนเองอย่างบูรณาการ  

ดังน้ัน ทางโรงเรียนจึงต้องการพัฒนากระบวนการเรียนรู้แบบบูรณาการท้องถ่ินศึกษา ให้ผู้เรียนเกิด

ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 ข้ึนในสถานศึกษา  

2. ทางโรงเรียนเทศบาลบ้านโนนชัย ได้ดำเนินโครงการโรงเรียนนำร่องวิถีชุมชนท้องถ่ินท่ีจัด

กระบวนการเรียนรู้ผ่านโครงงานบูรณาการ (Project - Based Learning) โดยพัฒนาครูในการจัดกิจกรรมการ

เรียนรู้แบบบูรณาการและการประเมินเพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ (Formative Assessment) โดยให้ครูและผู้เรียน

ประเมินผลการเรียนระหว่างเรียนและให้ข้อมูลป้อนกลับซ่ึงกันและกันได้ และยังมีการทดสอบตามมาตรฐาน

การเรียนรู้ (Summative Evaluation) เพ่ือทดสอบตามตัวช้ีวัดประจำปีการศึกษาในปลายภาคเรียนบางส่วน) 

ครูมีการจัดวงแลกเปล่ียนการเรียนรู้และถอดบทเรียนร่วมกัน (After Action Review) ให้สอดคล้องกับการ

เรียนรู้และทักษะแห่งศตวรรษท่ี 21 และกระบวนการพัฒนาคนต้ังแต่เด็ก โดยมุ่งเน้นท่ีความสัมพันธ์ของ

องค์ประกอบท้ัง 4 คือ มนุษย์ สังคม ธรรมชาติ และเทคโนโลยี ท่ีจะดำรงอยู่ด้วยกัน และในปัจจุบันได้นำภูมิ

ปัญญาท้องถ่ินมาบูรณาการด้วย เป็นอีกทางเลือกหน่ึงท่ีมีความจำเป็นต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณา

การสาระวิชาต่างๆ ท่ีหลากหลายและมีคุณค่าอย่างแท้จริง 
 

วัตถุประสงค์ของวิธีหรือแนวทางปฏิบัติท่ีเป็นเลิศ 
1. เพ่ือพัฒนากระบวนการเรียนรู้แบบบูรณาการท้องถ่ินศึกษา ให้ผู้เรียนเกิดทักษะการเรียนรู้ใน

ศตวรรษท่ี 21 ของโรงเรียนเทศบาลบ้านโนนชัย 

2. เพ่ือพัฒนาศักยภาพผู้เรียนให้ค้นหาตัวตน เข้าใจตนเอง เกิดการคิดวิเคราะห์สร้างเป้าหมายพัฒนา
ตนเองด้านทักษะชีวิต ทักษะสังคม และทักษะอาชีพ ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โครงงานแบบบูรณาการ

ท้องถ่ินศึกษา (Project - Based Learning : PBL.) 

3. เพ่ือส่งเสริมกระบวนการแลกเปล่ียนวิธีการจัดการเรียนรู้และถอดบทเรียนร่วมกัน (After Action 

Review : AAR) เกิดเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ของโรงเรียนเทศบาลบ้านโนนชัย  (Professional Learning 

Community : PLC.) ได้ 
4. เพ่ือศึกษาความพึงพอใจท่ีมีต่อการจัดกระบวนการเรียนรู้แบบบูรณาการท้องถ่ินศึกษา ของโรงเรียน

เทศบาลบ้านโนนชัย ให้เป็นอัตลักษณ์ของโรงเรียนวิถีชุมชนท้องถ่ินต่อไป 

เป้าหมาย 
ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ  

1. นักเรียนระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี1 - ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 โรงเรียนเทศบาลบ้านโนนชัย จำนวน 

576 คน เรียนรู้ผ่านกระบวนการเรียนรู้แบบบูรณาการท้องถ่ินศึกษา 

2. ผู้บริหารของโรงเรียนเทศบาลบ้านโนนชัย จำนวน 3 คน ครูประจำการ จำนวน 34 คน และครู

ผู้ช่วยตามภารกิจ จำนวน 8 คน ร่วมพัฒนากระบวนการเรียนรู้แบบบูรณาการท้องถ่ินศึกษา เพ่ือให้ผู้เรียนเกิด

ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21  

3. การทดสอบตามมาตรฐานการเรียนรู้ (Summative Evaluation) ตามตัวช้ีวัดในปลายภาคเรียน 
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ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ  

1. การประเมินเพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ (Formative Assessment) ครูและนักเรียนประเมินผลการ

เรียนรู้ระหว่างเรียนและให้ข้อมูลป้อนกลับซ่ึงกันและกันได้  

2. การนำเสนอนิทรรศการการเรียนรู้ “โครงการหยดน้ำแห่งการเรียนรู้” ตามเป้าหมายของการจัดการ

เรียนรู้แบบบูรณาการ 

3. การบันทึกผลเก็บรวบรวมข้อมูลในการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการของทีมครูผู้สอนแล้วมีการพูดคุย

เพ่ือแลกเปล่ียนการเรียนรู้ร่วมกัน 
 
2. แนวทาง/ข้ันตอนการดำเนินงาน/Flow Chart (แผนภูมิ) ของวิธีหรือแนวทางปฏิบัติท่ีเป็นเลิศ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ข้ันวางแผน 
 

ปรับปรงุ 
การจัดการเรียนรู& 

 

- ศึกษาสภาพป+ญหาการจัดการเรียนรู7ของการจัดการเรียนรู7 

  แบบบูรณาการ ตั้งแต@ช้ันอนุบาล-ช้ันมัธยมศึกษาปGที่ 3 ในปG 

  การศึกษาที่ผ@านมา  

- ศึกษาวิธีการสอนแบบบูรณาการและสร7างแผนจัดการเรียนรู7 

- ประชุมครูแลกเปล่ียนข7อคิดเห็น และเสนอต@อผู7บริหาร 

- นำการสรุปผลมาปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรู7บูรณาการที่จะ 

ใช7สอนในครั้งต@อไป ในการแลกเปล่ียนการเรียนรู7ร@วมกัน (PLC.) 

 

ข้ันปฏิบัติการ 
 

ข้ันสังเกตการณO 

ข้ันสะท&อนผล 
 

- ลงมือปฏิบัติการจัดกระบวนการเรียนรู7แบบบูรณาการท7องถิ่นศึกษาตาม

แผนจัดการเรียนรู7แบบบูรณาการท7องถิ่นและโครงงานบูรณาการที่กำหนด

ไว7 

- นำเสนอนิทรรศการการเรียนรู7 “โครงการหยดน้ำแห@งการเรียนรู7” ตาม

กำหนดเป`าหมายของการจัดการเรียนรู7แบบบูรณาการ  

- การประเมินเพื่อพัฒนาการเรียนรู7 (Formative Assessment) 

- มีกระบวนการครพูี่เล้ียงหรือโค7ช (Coaching) ต7องเข7าร@วมวางแผน เข7า

สังเกต การจัดกิจกรรม และร@วมสะท7อนผลกับครูผู7ถูกโค7ชเปqนขั้นตอน

อย@างสม่ำเสมอ 

- นำข7อมูลที่ได7รับจากการบันทึกของโค7ช ครู และนักเรียนมาวิเคราะหr

ร@วมกัน (AAR) แล7วนำข7อเสนอแนะไปเปqนแนวทางในการพัฒนาการจัด

กระบวนการเรียนรู7ให7มีคุณภาพยิ่งขึ้น 
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ข้ันตอนการดำเนินการพัฒนากระบวนการเรียนรู้แบบบูรณาการท้องถ่ินศึกษา 
 โรงเรียนเทศบาลบ้านโนนชัยได้บริหารจัดการดำเนินงานโดยใช้กระบวนการ PDCA หรือท่ีเรียกว่า 

วงจรเดมิง (Deming Cycle) คือ วงจรการควบคุมคุณภาพ ประกอบด้วย 1. Planning (วางแผน) มีการ

ประชุมคณะครูในการวางแผนการดำเนินงาน เพ่ือเข้าสู่  2. Doing (ปฏิบัติการ) การดำเนินกิจกรรมตามแผน

ท่ีต้ังไว้ 3. Check (ตรวจสอบ) การปฏิบัติตามแผนและการประเมินผลของการดำเนินงานท่ีต้ังไว้ และ        

4. Action (ดำเนินการให้เหมาะสม) ปรับปรุงแก้ไข นำผลการประเมินมาพัฒนาแผน ได้ดำเนินการ ดังน้ี 

กิจกรรมและรายละเอียดการดำเนินการ 
ท่ีแสดงให้เห็นกระบวนการ PDCA 

แนวโน้มของความสำเร็จ 
ตามเป้าหมาย 

P (Planning) 
1. การประชุมคณะครูในการวางแผนการดำเนินงานอย่างรอบคอบ  
2. การกำหนดเป้าหมายของการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ  
3. แต่งต้ังครูผู้รับผิดชอบทุกระดับสายช้ัน 
4. เสนอผู้บริหารเพ่ือขออนุมัติจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ 

 
- การพัฒนาจัดการเรียนรู้แบบ
บูรณาการได้รับการอนุมัติ 
- คำส่ังโรงเรียน 
- มีครูผู้รับผิดชอบ  

D (Doing) 
1. ปฏิบัติการดำเนินกิจกรรมตามแผนท่ีต้ังไว้  
2. มีคณะกรรมการ ดำเนินการตามกระบวนการและรูปแบบวิธีการจัดการเรียนรู้
แบบบูรณาการ  

3. การประชุมคณะครูและจัดอบรมปฏิบัติการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ  
  เพ่ือให้เกิดทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 

4. นำกระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โครงงานแบบบูรณาการท้องถ่ินศึกษา 
(Project-Based Learning :PBL.) ลงสู่ผู้เรียนเพื่อให้เกิดทักษะการเรียนรู้ใน
ศตวรรษที ่21 ในรายวิชา บูรณาการท้องถิ่นศึกษาแต่ละสายชั้นอย่างเป็นระบบ  

5.  มีชุมชนแห่งการเรียนรู้ของโรงเรียนเทศบาลบ้านโนนชัย(Professional 
Learning Community (PLC.) ในการแลกเปล่ียนการเรียนรู้ร่วมกัน 

6. นำเสนอนิทรรศการผลงานการเรียนรู้ “โครงการหยดน้ำแห่งการเรียนรู้”
ประจำปีการศึกษา การกำหนดเป้าหมายของการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ  

 
- มีแผนการจัดการเรียนรู้ 
รายวิชา บูรณาการท้องถ่ิน 
ศึกษา 
- มีกระบวนการจัดกิจกรรมการ 
เรียนรู้โครงงานแบบบูรณาการ 
ท้องถ่ินศึกษา (Project-Based  
Learning ) 
- เกิดชุมชนแห่งการเรียนรู้ใน 
โรงเรียน (PLC.) 
- นำเสนอโครงการหยดน้ำ 
แห่งการเรียนรู้ 

 C (Check) 
1. ตรวจสอบการปฏิบัติตามแผนของผู้ท่ีรับผิดชอบ 
2. การติดตามของผู้บริหาร 
3. มีการประเมินข้ันตอนการดำเนินงาน  
4. การประเมินผลของการดำเนินงานตามแผนท่ีได้ต้ังไว้ของโรงเรียนใน 
การพัฒนากระบวนการเรียนรู้แบบบูรณาการท้องถ่ินศึกษา  
5. สรุปผลการประเมิน  

 
- สรุปผลการประเมิน 
- มีรายงานผลการดำเนินการ                                             

A (Action) 
1. คณะกรรมการนำประเด็นปัญหา มาวางแผนปรับปรุงแก้ไขและดำเนินการให้
เหมาะสม  

2. นำผลการประเมินมาพัฒนาแผน โดยส่ิงท่ีดีอยู่แล้วให้ดีย่ิงข้ึนไปอีก  
3. สร้างรูปแบบกระบวนการดำเนินงานใหม่ท่ีเหมาะสม สำหรับการ 
ดำเนินการในปีการศึกษาต่อไป  

 
- นำประเด็นปัญหาเพ่ือปรับปรุง
แก้ไข 
- ประเมินและพัฒนาแผน 
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3. ผลลัพธ์/ผลการดำเนินการ  
ผลการดำเนินงานจากการพัฒนากระบวนการเรียนรู้แบบบูรณาการท้องถ่ินศึกษา ให้ผู้เรียนเกิดทักษะ

การเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 ของโรงเรียนเทศบาลบ้านโนนชัย มีการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ           

ตามหลักการดำเนินงานเชิงปฏิบัติการ มีข้ันตอนดังน้ี 

3.1 ข้ันวางแผน (Plan) 

  1. รวบรวมข้อมูลโดยการสังเกต เหตุการณ์ขณะทำการสอนของครู สังเกตนักเรียน ขณะเรียน 

สัมภาษณ์นักเรียนเก่ียวกับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ แล้วนำมาวิเคราะห์ปัญหาและนำข้อมูลมาปรับปรุง

กิจกรรมการเรียนรู้ เพ่ือวางแผนการจัดการเรียนรู้ในคร้ังต่อไป 

  2. วิเคราะห์หลักสูตรสถานศึกษา หลักสูตรท้องถ่ินสาระวิชาเพ่ิมเติม 

 3. ศึกษา ค้นคว้าเอกสารท่ีเก่ียวกับการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการและโครงงานแบบบูรณาการ  

ท้องถ่ินศึกษา (Project-Based Learning) เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการแก้ปัญหา  

  4. สร้างแผนจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการท้องถ่ินและโครงงานบูรณาการ 

 3.2 ข้ันปฏิบัติการ (Act)  

ดำเนินการจัดกระบวนการเรียนรู้แบบบูรณาการท้องถ่ินศึกษาตามแผนจัดการเรียนรู้แบบบูรณา 

การท้องถ่ินและโครงงานบูรณาการท่ีสร้างข้ึน ในข้ันวางแผน ปฏิบัติการจนถึงข้ันนำเสนอนิทรรศการผลงาน

การเรียนรู้ “โครงการหยดน้ำแห่งการเรียนรู้” ตามกำหนดเป้าหมายของการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ และ

การประเมินเพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ (Formative Assessment) โดยให้ครูและนักเรียนประเมินผลการเรียนและ

ให้ข้อมูลป้อนกลับซ่ึงกันและกันได้ และยังมีการทดสอบตามมาตรฐานการเรียนรู้ (Summative Evaluation) 

เพ่ือทดสอบตามตัวช้ีวัดประจำปีการศึกษาในปลายภาคเรียน 

 3.3 ข้ันสังเกตการณ์ (Observe) 

        ขณะปฏิบัติการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ โดยใช้กระบวนการPLC โดยครูในช่วงช้ันและ

ผู้เก่ียวข้อง ต้องเข้าร่วมวางแผน เข้าสังเกตการจัดกิจกรรม และร่วมสะท้อนผล เป็นข้ันตอนอย่างสม่ำเสมอ 

และมีการบันทึกผลเพ่ือใช้เป็นหลักฐานอ้างอิงทำการเก็บรวบรวมข้อมูลตามประเด็นท่ีตกลงกัน  

 3.4 ข้ันสะท้อนผลการปฏิบัติ (Reflect) 

  นำข้อมูลท่ีได้รับจากการสังเกต มาวิเคราะห์หาสาเหตุของปัญหาร่วมกัน (After Action Review 

: AAR) แล้วนำข้อเสนอแนะไปเป็นแนวทางในการพัฒนา  การจัดกระบวนการเรียนรู้ให้มีคุณภาพย่ิงข้ึน      

นำข้อมูลท่ีได้มาปรับปรุงการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เพ่ือวางแผนการจัดการเรียนรู้ในคร้ังต่อไป (Before 

Action Review : BAR)  และแสดงผลงานการเรียนรู้ของผู้เรียนนำเสนอต่อสาธารณชนได้ 

เม่ือดำเนินการตามข้ันตอนของ Best Practice แล้ว พบว่า ทีมครูผู้สอนมีผลงานการพัฒนา

กระบวนการเรียนรู้แบบบูรณาการให้ผู้เรียนเกิดทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 โดยใช้ระบบโค้ชดำเนินงาน

แบบมีส่วนร่วม ครูมีมาตรฐานการศึกษาเกิดผลดีต่อคุณภาพการจัดการศึกษา ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐาน

การเรียนรู้  มีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 เช่น ทักษะในการคิด ท้ังการคิดสร้างสรรค์ การคิดใน       
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เชิงวิพาษ์ การแก้ปัญหา ตลอดจนทักษะในการส่ือสารและการทำงานเป็นทีม ทักษะความรู้ด้านเทคโนโลยี

สารสนเทศ การใช้ส่ือและเทคโนโลยี ตลอดจนทักษะชีวิตและการทำงาน เป็นต้น มีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์

ตามค่านิยม 5+1 คือ มีวินัย อดทน รับผิดชอบ เอ้ือเฟ้ือเผ่ือแผ่ กตัญญู และสำนึกรักท้องถ่ิน พร้อมกับมีอัต

ลักษณ์ คือ นักเรียนต้องกินเป็น และอยู่เป็น แบบโรงเรียนวิถีชุมชนท้องถ่ิน และสถานศึกษาได้รับการ
สนับสนุนจากผู้ปกครองและชุมชนเป็นฐานแห่งการเรียนรู้ และเป็นโรงเรียนแบบอย่างด้านการจัดการเรียนรู้

แบบบูรณาการท้องถ่ินศึกษาในระดับเทศบาลนครขอนแก่น เพ่ือให้แก่สถานศึกษาอ่ืนมาแลกเปล่ียนการเรียนรู้

และศึกษาดูงานได้ 

4. ปัจจัยเก้ือหนุนหรือปัจจัยแห่งความสำเร็จ  มีดังน้ี 
           4.1 ผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา นักเรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรู้      

ตามเป้าหมายของโรงเรียนและมีการดำเนินงานตามกระบวนการบริหารจัดการสถานศึกษาท่ีชัดเจน จนเป็นท่ี

ยอมรับของผู้ปกครอง ชุมชน องค์กรต่างๆ ท้ังภาครัฐ และเอกชน 

 4.2 คณะผู้บริหารเทศบาลนครขอนแก่น ผู้บริหารสถานศึกษา ให้การสนับสนุนการจัดกิจรรมในการ

พัฒนากระบวนการเรียนรู้แบบบูรณาการให้ผู้เรียนเกิดทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 คือ ทักษะด้าน

ความรู้ ทักษะชีวิต และทักษะด้านเทคโนโลยี 

 4.3 การอบรมพัฒนาครูตามสมรรถนะหลักและสมรรถนะประจำสายงานอย่างต่อเน่ืองสม่ำเสมอ 

4.4 โรงเรียนเทศบาลบ้านโนนชัย สนับสนุนงบประมาณจัดกิจกรรมโครงการอย่างต่อเน่ืองทุกปี 

4.5 สำนักการศึกษา เทศบาลนครขอนแก่น สนับสนุนงบประมาณโครงการต่างๆ  

4.6 บริษัทซัมซุงท่ีสนับสนุนโครงการสร้างพลังการเรียนรู้สู่อนาคต (Samsung Smart Learning 

Center) ในโรงเรียนเทศบาลบ้านโนนชัย 

4.7 คณะวิทยากร และปราชญ์ชาวบ้านท่ีสนับสนุนกิจกรรมพัฒนาการเรียนรู้แบบบูรณาการ 

4.8 นำหลักการของสถาบันอาศรมศิลป์ โรงเรียนรุ่งอรุณ กรุงเทพ และคณะวิทยากรท่ีให้ความรู้ใน

การออกแบบการเรียนรู้บูรณาการ โครงงานบูรณาการ กระบวนการโค้ช การประเมินผลเพ่ือพัฒนา และสร้าง

ชุมชนแห่งการเรียนรู้ มาปรับใช้ในสถานศึกษา 

4.9 นำกิจกรรมจิตศึกษาและวุฒิภาวะของความเป็นครูศตวรรษใหม่ โรงเรียนลำปลายมาศพัฒนา   

จ.บุรีรัมย์มาจัดกิจกรรมกับผู้เรียนการ  

4.10 คณะศิลปกรรมศาสตร์ สาขาการแสดง มหาวิทยาลัยขอนแก่น  สนับสนุนวิทยากร              

จัดกระบวนการด้านละครเพ่ือการพัฒนากับผู้เรียน 

4.11 คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาศิลปศึกษา สาขาวิชาคณิตศาสตร์ สาขาวิชาภาษาไทย เป็นต้น  

มหาวิทยาลัยขอนแก่น สนับสนุนนักศึกษาฝึกประสบการณ์จัดกระบวนการจัดการเรียนรู้เพ่ือการพัฒนา      

กับผู้เรียน 

4.12 คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมให้ความรู้ด้านสิทธิของเด็ก ครูกับผู้เรียน และ

ข้อตกลงสัญญาในการดูแลสิทธิของผู้เรียน 
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4.13 สำนักงานคณะกรรมการประสานงานองค์กรพัฒนาเอกชนพัฒนาชนบทภาคอีสาน (NGO) 

สนับสนุนวิทยากรกระบวนการ ทีมพ่ีเล้ียงนักพัฒนาช่วยงานต่อเน่ือง พร้อมส่ืออุปกรณ์ และองค์ความรู้ 

4.14 ศูนย์เยาวชนและครอบครัวเทศบาลนครขอนแก่น และสมาคมไทสิกขาสนับสนุนผ่านการจัด

กิจกรรมร่วมกับครูและนักเรียนในโครงการ “ธรรมดายาตรา เพ่ือแหล่งน้ำในท้องถ่ิน” เพ่ือพัฒนาการการ

จัดการเรียนรู้แบบบูรณาการด้านส่ิงแวดล้อม ชุมชน และธรรมะ ต่อเน่ืองทุกปี  

5. แนวทางการพัฒนาให้ย่ังยืน  
5.1 การนำรูปแบบการบูรณาการท้องถ่ินและโครงงานบูรณาการไปใช้ในสถานศึกษา ผู้บริหารต้อง

สร้างความตระหนักให้เกิดกับครู บุคลากร และผู้เรียนให้มีความมุ่งม่ันในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา และ

เข้าใจเป้าหมายร่วมกันอย่างแท้จริง 

 5.2 ครูต้องพร้อมท่ีจะพัฒนาตนเองละเปิดรับการเรียนรู้ใหม่ๆอยู่เสมอ จัดการเรียนรู้ท่ีน่าสนใจ ดึงดูด

ความสนใจของนักเรียนได้ คิดค้น กระบวนการเรียนรู้แบบใหม่ ทันสมัย เป็นปัจจุบัน และย่ังยืน มาใช้กับ

ผู้เรียน ปรับเปล่ียนการสอน โดยยึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง สร้างการมีส่วนร่วม และเปิดพ้ืนท่ีการเรียนรู้อย่าง

สร้างสรรค์  

 5.3  เน้นการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการท่ีให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติ สภาพจริง พ้ืนท่ีจริง เพ่ือกระตุ้น

การเรียนรู้ของผู้เรียน 

  5.4 ส่งเสริมกระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ของโรงเรียนเทศบาลบ้านโนนชัย  (Professional 

Learning Community : PLC.)  
 5.5 มีการศึกษาผลลัพธ์และผลกระทบของการจัดการเรียนรู้บูรณาการท้องถ่ินศึกษา ท้ังด้านองค์

ความรู้ การเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม บูรณาการ และการเรียนรู้จิตศึกษา การฝึกอบรมด้านการใช้เทคโนโลยี   

เพ่ือนำสู่การจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนต่อไป 

6. การเป็นต้นแบบให้กับหน่วยงานอ่ืน/การขยายผล และ/หรือรางวัลท่ีได้รับ 
6.1 ได้รับเลือกให้เป็นโรงเรียนในภาคีเครือข่ายห้องเรียนรู้สิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา 7 กันยายน 

2561 โดยศูนย์ศึกษาและประสานงานด้านสิทธิมนุษยชนแห่งชาติภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  

6.2 โรงเรียนวัดไผ่เกาะโพธ์ิงาม จ.สุพรรณบุรี และโรงเรียนไทรแก้ววิทยา จ.สุรินทร์ คณะครูโรงเรียน

ประชารัฐ ศึกษาดูงานแลกเปล่ียนเรียนรู้กระบวนการเรียนการสอนบูรณาการ กิจกรรมจิตศึกษา และระบบ 

Coaching Team. วันท่ี 18 ธันวาคม 2561 

6.3 รายการสามัญชนคนไทย ทางช่องไทยพีบีเอช นำเสนอการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ 

ออกอากาศวันท่ี 21 ตุลาคม 2561   

 6.4 รายการทีวี ช่อง 3 ช่องไทยพีบีเอส ช่องทีวีดิจิตัลอ่ืนๆ ร่วมถ่ายทอดกระบวนการเรียนรู้บูรณา

การ เร่ือง มหัศจรรย์มากกว่าข้าว ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1-3 วันท่ี 14 พฤศจิกายน 2560 

6.5 นักศึกษาคณะวิทยาการเรียนรู้ และศึกษาศาสตร์ ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

ศึกษาดูงานแลกเปล่ียนเรียนรู้กระบวนการเรียนการสอนบูรณาการ กิจกรรมจิต วันท่ี 13 ธันวาคม 2560 
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6.6 รายการ ดูให้รู้ ช่องไทยพีบีเอส ถ่ายทำการจัดกระบวนการเรียนรู้โครงงานบูรณาการ ระดับช้ัน

มัธยมศึกษาปีท่ี 1-3 และ ครูสัญญา มัครินทร์ ได้รับการคัดเลือกให้เป็นครูไทย ไปศึกษาดูงานการจัดการศึกษา

ท่ีประเทศญ่ีปุ่น ของรายการ ดูให้รู้ ช่องไทยพีบีเอส ระหว่างวันท่ี 17-20 กันยายน 2559 

6.7 ห้องเรียนต้นแบบในวิชาบูรณาการ “Education for the Future ปรับห้องเรียน เปล่ียนอนาคต 

จากโครงการ Samsung Smart Learning Center วันท่ี 25 มีนาคม 2558 โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์แอท 

เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ 

6.8 พัฒนาครูและนักเรียนท่ีเป็นผู้นำกระบวนกร จนสามารถเป็นโค้ช ครูพ่ีเล้ียง และวิทยากรจัด

กระบวนการเรียนรู้และจัดโครงการค่ายต่างๆ ได้ด้วยตนเองท้ังในสถานศึกษา เครือข่าย และองค์กรอ่ืนได้ 

6.9 โรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครขอนแก่น มาศึกษาดูงานแลกเปล่ียนเรียนรู้ 
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ภาคผนวก ก 
ภาพประกอบ 
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ภาคผนวก ข 
ผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน O-NET 
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ภาคผนวก ค 
เอกสารคำสั่งและประกาศต7างๆ 

1. ประกาศโรงเรียน เร่ือง การกำหนดมาตรฐานการศึกษาและค>าเป?าหมายความสำเร็จของโรงเรียนระดับ 

  ปฐมวัย และระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
2. ประกาศโรงเรียนเทศบาลบKานโนนชัย เร่ือง กำหนดค>าเป?าหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

ระดับปฐมวัยและระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐานเพ่ือการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 

3. ประกาศโรงเรียนเทศบาลบKานโนนชัย เร่ือง การใชKมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาระดับการศึกษาระดับ

ปฐมวัยและระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐานเพ่ือการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาตามมาตรฐานการศึกษา

ข้ันพ้ืนฐาน 

4. คำส่ังแต>งต้ังแต>งต้ังครูผูKรับผิดชอบมาตรฐานและตัวช้ีวัด เพ่ือรองรับการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา 

5. คำส่ังแต>งต้ังคณะกรรมการจัดทำรายงานประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR) ประจำป]การศึกษา ๒๕๖๓  

6. แบบเก็บรวบรวมขKอมูลตามมาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐานป]การศึกษา2563 
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มาตรฐาน ประเด็นการพิจารณา  มาตรฐานการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
ประจำปีการศึกษา 256๓ 

มาตรฐานท่ี 1 ด้านคุณภาพผู้เรียน  
1.1 ผลสัมฤทธ์ิทางวิชาการของผู้เรียน 

 

ประเด็นการพิจารณา มาตรฐานสถานศึกษา 
1. ผู้เรียนมีความสามารถในการ
อ่าน เขียน การส่ือสาร และการคิด
คำนวณ 
 

1. นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1 ร้อยละ 75 มีผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านออกของผู้เรียน ตามแบบทดสอบการของสำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน อยู่ในระดับดีข้ึนไป 
2. นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1-3 ร้อยละ 62 ผลการประเมินการคิดคำนวณ ตามแบบทดสอบการคิดคำนวณของเทศบาลนครขอนแก่นอยู่ใน
ระดับดีข้ึนไป 
3. นักเรียนร้อยละ 50 ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 และช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 มีผลการสอบภาษอังกฤษอยู่ในระดับ A1 ตามเกณฑ์การ
ประเมินของ CEFR 

2. ผู้เรียนมีความสามารถในการคิด 
วิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ 
อภิปราย แลกเปล่ียนความคิดเห็น
และแก้ไขปัญหา 

4. นักเรียนร้อยละ 75 มีส่วนร่วมในผลงานจากการทำโครงงาน/ผลงานประดิษฐ์ใหม่และสามารถอธิบายหลักการ แนวคิด ข้ันตอนการทำงานและ
ปัญหาอุปสรรคของการทำงานได้ อย่างน้อย 1 โครงงาน/ช้ินงาน ต่อปีการศึกษา 
5. นักเรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณอภิปราย แลกเปล่ียนความคิดเห็นและแก้ไขปัญหา 
6. นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณอภิปราย แลกเปล่ียนความคิดเห็นและแก้ไขปัญหา 

3. ผู้เรียนมีความสามารถในการ
สร้างนวัตกรรม 

7. นักเรียนระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1-6 ร้อยละ 85 มีความสามารถในการนำวัสดุมาประดิษฐ์ของเล่น ของใช้อย่างน้อย 1 ช้ิน/ปีการศึกษา 
8. นักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1- 3 ร้อยละ 85 มีความสามารถในการนำวัสดุมาประดิษฐ์ของเล่น ของใช้อย่างน้อย 1 ช้ิน/ปีการศึกษา 

4. ผู้เรียนมีความสามารถในการใช้
เทคโนโลยี สารสนเทศและการ
ส่ือสาร 

9. นักเรียนระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี 4 - ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ร้อยละ 90 สามารถใช้อินเทอร์เน็ตในการสืบค้นข้อมูล และสรุปความรู้ด้วย
ตนเองหรือจัดทำรายงานอย่างน้อย 1 ช้ิน / ภาคเรียน 
 

5. ผู้เรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 

10. นักเรียนร้อยละ 62 มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนตามเกณฑ์ท่ีกลุ่มสาระการเรียนรู้กำหนดในระดับดีข้ึนไป 
11. ผลการทดสอบระดับข้ันพ้ืนฐาน (O-net) ระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 มี T-SCORE ต้ังแต่ 32 ข้ันไป 
12. ผลการทดสอบระดับข้ันพ้ืนฐาน (O-net) ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 มี T-SCORE ต้ังแต่ 35 ข้ันไป 
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ประเด็นการพิจารณา มาตรฐานสถานศึกษา 
6. ผู้เรียนมีความรู้ทักษะพ้ืนฐาน
และเจตคติท่ีดีต่องานอาชีพ 

13. นักเรียนมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ร้อยละ 95 ได้รับการแนะแนวการศึกษาต่อและเตรียมความพร้อมเข้าสู่การประกอบอาชีพอย่างน้อย 2 สถาบัน / 
แหล่งอาชีพ ต่อปีการศึกษา 
14. นักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ร้อยละ 80 มีความรู้และทักษะพ้ืนฐาน และเจตคติท่ีดีต่องานอาชีพตามโครงการ SBMLD  อย่างน้อย 1 
อาชีพ / ปีการศึกษา   

 
มาตรฐานท่ี 1 ด้านคุณภาพผู้เรียน  
1.2 คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน 

 
ประเด็นการพิจารณา มาตรฐานสถานศึกษา 
1. ผู้เรียนมีคุณลักษณะและค่านิยมท่ีดี
ตามท่ีสถานศึกษากำหนด 

15. นักเรียนร้อยละ 93 ผ่านเกณฑ์การประเมินคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ในระดับดีข้ึนไป 

2. ผู้เรียนมีความภาคภูมิใจในท้องถ่ินและ
ความเป็นไทย 

16. นักเรียนร้อยละ 93 มีส่วนร่วมในกิจกรรมประเพณีท้องถ่ินอย่างน้อย 2 กิจกรรม / ปีการศึกษา 
17. นักเรียนร้อยละ 95 แต่งกายด้วยเส้ือเหลืองดอกคูณอย่างน้อย 1 วัน / สัปดาห์ 

3. ผู้เรียนยอมรับท่ีจะอยู่ร่วมกันบนความ
แตกต่างและหลากหลาย 

18. นักเรียนร้อยละ 92 เข้าร่วมกิจกรรมท่ีโรงเรียนและชุมชมจัดข้ึนบนความแตกต่างทางวัฒนธรรมอย่างมีความสุข 
 

4. ผู้เรียนมีสุขภาวะทางร่างกายและจิต
สังคม 

19. นักเรียนร้อยละ 80 มีน้ำหนัก ส่วนสูง ตามเกณฑ์ของกรมอนามัย 
20. นักเรียนร้อยละ 80 ผ่านการทดสอบสมรรถภาพทางกาย ตามเกณฑ์  ของกรมอนามัย 
21. นักเรียนร้อยละ 92 มีจิตอาสาต่อสังคมท้ังภายในและภายนอกสถานศึกษาอย่างน้อย 2 กิจกรรม / ปีการศึกษา 
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มาตรฐานท่ี 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 
 

ประเด็นการพิจารณา มาตรฐานสถานศึกษา 
1. มีเป้าหมายและวิสัยทัศน์ และพันธกิจ
ท่ีชัดเจน 

22. โรงเรียนมีการจัดทำวิสัยทัศน์ พันธกิจ และ เป้าหมาย โดยการมีส่วนร่วมของบุคลากรทุกภาคีเครือข่าย ท่ีสอดคล้องกับบริบทของ
โรงเรียน ความต้องการของชุมชน นโยบายต้นสังกัด นโยบายรัฐบาลและแผนการศึกษาชาติ เพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

2. มีระบบจัดการคุณภาพของ
สถานศึกษา 

23. โรงเรียนมีการวางแผนตามระบบ จัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา ดำเนินการตามแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา กำกับ
ติดตามการดำเนินงานอย่างเป็นระบบ ประเมินผล ปรับปรุงและพัฒนาแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาทุกปี 
24. โรงเรียนมีระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน กลุ่มเส่ียง/กลุ่มมีปัญหา ในด้านเศรษฐกิจ สุขภาพ 

3. การพัฒนาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพ
ผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษา 
และทุกกลุ่มเป้าหมาย 

25. โรงเรียนมีหลักสูตรสถานศึกษา ท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญทุกกลุ่มเป้าหมาย 

4. การพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความ
เช่ียวชาญทางวิชาชีพ 

26. โรงเรียนส่งเสริมให้ครูทุกคนได้รับการอบรมเพ่ือพัฒนาความเช่ียวชาญทางวิชาชีพ อย่างน้อย 60 ชม./ปี 

5. จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและ
สังคมท่ีเอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมี

คุณภาพ 

27. โรงเรียนจัดสภาพแวดล้อมท่ีสวยงาม สะอาด ร่มร่ืน ปลอดภัย มีแหล่งพักผ่อนอย่างเพียงพอสำหรับนักเรียนและบุคลากรทุกคน 
28. โรงเรียนมีแหล่งเรียนรู้ท่ีเอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
29. โรงเรียนจัดให้มีการเรียนรู้นอกห้องเรียนทุกระดับช้ัน อย่างน้อยภาคเรียนละ 2 คร้ัง 

6. จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือ
สนับสนุนการบริหารจัดการและเรียนรู้ 

30. โรงเรียนมีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการเรียนรู้อย่างเพียงพอ และใช้ประโยชน์อย่างเต็มศักยภาพ 
31. โรงเรียนมีห้องเรียนพิเศษอย่างเพียงพอเพ่ือส่งเสริมศักยภาพ ความถนัดและความสนใจของผู้เรียน 
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มาตรฐานท่ี 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
 

ประเด็นการพิจารณา มาตรฐานสถานศึกษา 
1. การจัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิด
และปฏิบัติจริงสามารถนำไปประยุกต์ใช้

ในชีวิตได้ 

32. ครูทุกคนมีแผนการจัดการเรียนรู้ท่ีส่งเสริมให้นักเรียนเกิดกระบวนการคิดวิเคราะห์สังเคราะห์และคิดสร้างสรรค์ 
33. ครูทุกคนจัดทำวิจัยในช้ันเรียน อย่างน้อยภาคเรียนละ 1 เร่ือง 

2. ใช้ส่ือ เทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่ง
เรียนรู้ท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ 

34. ครูพัฒนาและใช้ส่ือการสอน ส่ือเทคโนโลยีสารสนเทศได้ 
35. ครูร้อยละ 90 จัดกิจกรรมจากแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถ่ินอย่างน้อย 1 คร้ัง / ปีการศึกษา 

3. มีการบริหารจัดการช้ันเรียนเชิงบวก 36. ทุกห้องเรียนมีการทำข้อตกลงในช้ันเรียนร่วมกันเพ่ือเป็นแนวทางการปฏิบัติในการอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข 
4. ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่าง
เป็นระบบ และนำผลมาพัฒนาผู้เรียน 

37. ครูทุกคนมีการจัดทำข้อสอบเพ่ือประเมินผู้เรียนท้ังแบบอัตนัยและแบบปรนัย 
38. ครูทุกคนมีการประเมินผลอย่างหลากหลาย  ตามสภาพจริง 

5. มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้และให้ข้อมูล
สะท้อนกลับเพ่ือพัฒนาและปรับปรุงการ

จัดการเรียนรู้ 
 

39. ครูทุกคนใช้ข้อมูล สะท้อนผล วางแผน ปรับปรุงพัฒนาการทำแผนพัฒนาตนเอง (ID Plan) 
40. ครูทุกคนมีการจัดทำรายงานปฏิบัติงานประจำปี (SAR) 
41. ครูทุกคนมีการแลกเปล่ียนเรียนรู้ชุมชนแห่งการเรียนรู้ (PLC) 
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การกำหนดเป้าหมาย แนบท้ายประกาศโรงเรียนเทศบาลบ้านโนนชัย 

เรื่อง  การกำหนดเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 
ปีการศึกษา 256๓ 

มาตรฐานที่ 1 ด้านคุณภาพผู้เรียน  
1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 

 

ประเด็นการพิจารณา มาตรฐานสถานศึกษา 
เป้าหมาย 
ระดับ

คุณภาพ 
1. ผู้เรียนมีความสามารถในการอ่าน เขียน การสื่อสาร และการคิด
คำนวณ 

1. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ร้อยละ 75 มีผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านออกของผู้เรียน ตามแบบทดสอบการ
ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน อยู่ในระดับดีขึ้นไป 
2. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 ร้อยละ 62 ผลการประเมินการคิดคำนวณ ตามแบบทดสอบการคิดคำนวณของเทศบาล
นครขอนแก่นอยู่ในระดับดีขึ้นไป 
3. นักเรียนร้อยละ 50 ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีผลการสอบภาษอังกฤษอยู่ในระดับ A 1 
ตามเกณฑ์การประเมินของ CEFR 

ดี 
 

ดี 
 
ดี 

 
2. ผู้เรียนมีความสามารถในการคิด วิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ
อภิปราย แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและแก้ไขปัญหา 

4. นักเรียนร้อยละ 75 มีส่วนร่วมในผลงานจากการทำโครงงาน/ผลงานประดิษฐ์ใหม่และสามารถอธิบายหลักการ แนวคิด 
ขั้นตอนการทำงานและปัญหาอุปสรรคของการทำงานได้ อย่างน้อย 1 โครงงาน/ชิ้นงาน ต่อปีการศึกษา 
5. นักเรียนมีความสามารถในการคิดวเิคราะห ์คิดอย่างมีวิจารณญาณอภิปราย แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและแก้ไขปัญหา 
6. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณอภิปราย แลกเปลี่ยนความคิดเห็น
และแก้ไขปัญหา 

ดี 
 
 
ดี 
 
ดี 

3. ผู้เรียนมีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม 7. นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 ร้อยละ 85 มีความสามารถในการนำวัสดุมาประดิษฐ์ของเล่น ของใช้อย่างน้อย 1 
ชิ้น/ปีการศึกษา 
8. นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที ่1- 3 ร้อยละ 85 มีความสามารถในการนำวัสดุมาประดิษฐ์ของเล่น ของใช้อย่างน้อย 1 ชิ้น/
ปีการศึกษา 

ดี 
ดี 

4. ผู้เรียนมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยี สารสนเทศและการ
สื่อสาร 

9. นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 - ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ร้อยละ 90 สามารถใช้อินเทอร์เน็ตในการสืบค้นข้อมูล 
และสรุปความรู้ด้วยตนเองหรือจัดทำรายงานอย่างน้อย 1 ชิ้น / ภาคเรียน 

ดี 
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ประเด็นการพิจารณา มาตรฐานสถานศึกษา 
เป้าหมาย 
ระดับ

คุณภาพ 
5. ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 10. นักเรียนร้อยละ 62 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามเกณฑ์ที่กลุ่มสาระการเรียนรู้กำหนดในระดับดีขึ้นไป 

11. ผลการทดสอบระดับขั้นพื้นฐาน (O-net) ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ม ีT-SCORE ตั้งแต ่32 ขั้นไป 
12. ผลการทดสอบระดับขั้นพื้นฐาน (O-net) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ม ีT-SCORE ตั้งแต ่35 ขั้นไป 

ดี 
ดี 
ดี 

6. ผู้เรียนมีความรู้ทักษะพื้นฐานและเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ 
 

13. นักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 3 ร้อยละ 95 ได้รับการแนะแนวการศึกษาต่อและเตรียมความพร้อมเข้าสู่การประกอบอาชีพอย่าง
น้อย 2 สถาบัน / แหล่งอาชีพ ต่อปีการศึกษา 
14. นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ร้อยละ 80 มีความรู้และทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพตามโครงการ 
SBMLD  อย่างน้อย 1 อาชีพ / ปีการศึกษา   

ดี 
 
ดี 

 
มาตรฐานที่ 1 ด้านคุณภาพผู้เรียน  

1.1 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 
 

ประเด็นการพิจารณา มาตรฐานสถานศึกษา เป้าหมาย 
ระดับคุณภาพ 

1. ผู้เรียนมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากำหนด 15.นักเรียนร้อยละ 93 ผ่านเกณฑ์การประเมินคุณลักษณะที่พึงประสงค์ในระดับดีขึ้นไป ดี 

2. ผู้เรียนมีความภาคภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย 16. นักเรียนร้อยละ 93 มีส่วนร่วมในกิจกรรมประเพณีท้องถิ่นอย่างน้อย 2 กิจกรรม / ปีการศึกษา 
17. นักเรียนร้อยละ 95 แต่งกายด้วยเสื้อเหลืองดอกคูณอย่างน้อย 1 วัน / สัปดาห์ 

ดี 
ดี 

3. ผู้เรียนยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย 18. นักเรียนร้อยละ 92 เข้าร่วมกิจกรรมที่โรงเรียนและชุมชมจัดขึ้นบนความแตกต่างทางวัฒนธรรมอย่างมีความสุข ดี 

4. ผู้เรียนมีสุขภาวะทางร่างกายและจิตสังคม 19. นักเรียนร้อยละ 80 มีน้ำหนัก ส่วนสูง ตามเกณฑ์ของกรมอนามัย 
20. นักเรียนร้อยละ 80 ผ่านการทดสอบสมรรถภาพทางกาย ตามเกณฑ์  ของกรมอนามัย 
21. นักเรียนร้อยละ 92 มีจิตอาสาต่อสังคมทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษาอย่างน้อย 2 กิจกรรม / ปีการศึกษา 

ดี 
ดี 
ดี 
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มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 
 

ประเด็นการพิจารณา มาตรฐานสถานศึกษา เป้าหมาย 
ระดับคุณภาพ 

1. มีเป้าหมายและวิสัยทัศน์ และ 
พันธกิจที่ชัดเจน 

22. โรงเรียนมีการจัดทำวิสัยทัศน์ พันธกิจ และ เป้าหมาย โดยการมีส่วนร่วมของบุคลากรทุกภาคีเครือข่าย ที่
สอดคล้องกับบริบทของโรงเรียน ความต้องการของชุมชน นโยบายต้นสังกัด นโยบายรัฐบาลและแผนการศึกษาชาต ิ
เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

ดีเลิศ 

2. มีระบบจัดการคุณภาพ 
ของสถานศึกษา 

23. โรงเรียนมีการวางแผนตามระบบ จัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา ดำเนินการตามแผนพัฒนาคุณภาพ
การจัดการศึกษา กำกับติดตามการดำเนินงานอย่างเป็นระบบ ประเมินผล ปรับปรุงและพัฒนาแผนพัฒนาคุณภาพการ
จัดการศึกษาทุกป ี
24. โรงเรียนมีระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน กลุ่มเสี่ยง/กลุ่มมีปัญหา ในด้านเศรษฐกิจ สุขภาพ 

ดีเลิศ 
 
 
ดีเลิศ 

3. การพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตร
สถานศึกษา และทุกกลุ่มเป้าหมาย 

25. โรงเรียนมีหลักสูตรสถานศึกษา ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญทุกกลุ่มเป้าหมาย ดีเลิศ 

4. การพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 26. โรงเรียนส่งเสริมให้ครูทุกคนได้รับการอบรมเพื่อพัฒนาความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ อย่างน้อย 60 ชม./ป ี
 

ดีเลิศ 

5. จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อต่อการจัดการ
เรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 

27. โรงเรียนจัดสภาพแวดล้อมที่สวยงาม สะอาด ร่มรื่น ปลอดภัย มีแหล่งพักผ่อนอย่างเพียงพอสำหรับนักเรียนและ
บุคลากรทุกคน 
28. โรงเรียนมีแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
29. โรงเรียนจัดให้มีการเรียนรู้นอกห้องเรียนทุกระดับชั้น อย่างน้อยภาคเรียนละ 2 ครั้ง 

ดีเลิศ 
 
ดีเลิศ 
ดีเลิศ 

6 . จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการ
และเรียนรู ้
 

30. โรงเรียนมีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการเรียนรู้อย่างเพียงพอ และใช้ประโยชน์อย่าง
เต็มศักยภาพ 
31. โรงเรียนมีห้องเรียนพิเศษอย่างเพียงพอเพื่อส่งเสริมศักยภาพ ความถนัดและความสนใจของผู้เรียน 

ดีเลิศ 
 
ดี 
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มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
 

ประเด็นการพิจารณา มาตรฐานสถานศึกษา 
เป้าหมาย 
ระดับ

คุณภาพ 
1. การจัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง
สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได ้

32. ครูทุกคนมีแผนการจัดการเรียนรู้ที่ส่งเสริมให้นักเรียนเกิดกระบวนการคิดวิเคราะห์สังเคราะห์และคิด
สร้างสรรค์ 
33. ครูทุกคนจัดทำวิจัยในชั้นเรียน อย่างน้อยภาคเรียนละ 1 เรื่อง 

ดี 
 
ดีเลิศ 

2. ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการ
เรียนรู ้

34. ครูพัฒนาและใช้สื่อการสอน สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศได ้
35. ครูร้อยละ 90 จัดกิจกรรมจากแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่นอย่างน้อย 1 ครั้ง / ปีการศึกษา 

ดี 
ดี 

3. มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก 36. ทุกห้องเรียนมีการทำข้อตกลงในชั้นเรียนร่วมกันเพื่อเป็นแนวทางการปฏิบัติในการอยู่ร่วมกันอย่างมี
ความสุข 

ดีเลิศ 

4. ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และนำผลมา
พัฒนาผู้เรียน 

37. ครูทุกคนมีการจัดทำข้อสอบเพื่อประเมินผู้เรยีนทั้งแบบอัตนัยและแบบปรนัย 
38. ครูทุกคนมีการประเมินผลอย่างหลากหลาย  ตามสภาพจริง 

ดีเลิศ 
ดี 

5. มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อ
พัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู ้

39. ครูทุกคนใช้ข้อมูล สะท้อนผล วางแผน ปรับปรุงพัฒนาการทำแผนพัฒนาตนเอง (ID Plan) 
40. ครูทุกคนมีการจัดทำรายงานปฏิบัติงานประจำปี (SAR) 
41. ครูทุกคนมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ชุมชนแห่งการเรียนรู้ (PLC) 

ดี 
ดี 
ดี 
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มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาแนบท้ายประกาศโรงเรียนเทศบาลบ้านโนนชัย 
เรื่อง  การใช้มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

เพื่อการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีพุทธศักราช 256๓ 
มาตรฐานที่ 1 ด้านคุณภาพผู้เรียน  
1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 

 

ประเด็นการพิจารณา มาตรฐานสถานศึกษา 
เป้าหมาย 
ระดับ
คุณภาพ 

1. ผู้เรียนมีความสามารถในการอ่าน เขียน การสื่อสาร และการคิด
คำนวณ 

1. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ร้อยละ 75 มีผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านออกของผู้เรียน ตาม
แบบทดสอบการของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน อยู่ในระดับดีขึ้นไป 
2. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 ร้อยละ 62 ผลการประเมินการคิดคำนวณ ตามแบบทดสอบการคิดคำนวณของ
เทศบาลนครขอนแก่นอยู่ในระดับดีขึ้นไป 
3. นักเรียนร้อยละ 50 ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีผลการสอบภาษอังกฤษอยู่ใน
ระดับ A 1 ตามเกณฑ์การประเมินของ CEFR 

ดี 
 

ดี 
 
ดี 

 
2. ผู้เรียนมีความสามารถในการคิด วิเคราะห์ คิดอย่างมี
วิจารณญาณอภิปราย แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและแก้ไขปัญหา 

4. นักเรียนร้อยละ 75 มีส่วนร่วมในผลงานจากการทำโครงงาน/ผลงานประดิษฐ์ใหม่และสามารถอธิบายหลักการ แนวคิด 
ขั้นตอนการทำงานและปัญหาอุปสรรคของการทำงานได้ อย่างน้อย 1 โครงงาน/ชิ้นงาน ต่อปีการศึกษา 
5. นักเรียนมีความสามารถในการคิดวเิคราะห ์คิดอย่างมีวิจารณญาณอภิปราย แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและแก้ไขปัญหา 
6. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณอภิปราย แลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นและแก้ไขปัญหา 

ดี 
 

ดี 
 
ดี 

3. ผู้เรียนมีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม 7. นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 ร้อยละ 85 มีความสามารถในการนำวัสดุมาประดิษฐ์ของเล่น ของใช้อย่าง
น้อย 1 ชิ้น/ปีการศึกษา 
8. นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1- 3 ร้อยละ 85 มีความสามารถในการนำวัสดุมาประดิษฐ์ของเล่น ของใช้อย่างน้อย 
1 ชิ้น/ปีการศึกษา 

ดี 
ดี 

4. ผู้เรียนมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยี สารสนเทศและการ
สื่อสาร 

9. นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 - ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ร้อยละ 90 สามารถใช้อินเทอร์เน็ตในการสืบค้น
ขอ้มูล และสรุปความรู้ด้วยตนเองหรือจัดทำรายงานอย่างน้อย 1 ชิ้น / ภาคเรียน 

ดี 

5. ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 10. นักเรียนร้อยละ 62 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามเกณฑ์ที่กลุ่มสาระการเรียนรู้กำหนดในระดับดีขึ้นไป 
11. ผลการทดสอบระดับขั้นพื้นฐาน (O-net) ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ม ีT-SCORE ตั้งแต ่32 ขั้นไป 
12. ผลการทดสอบระดับขั้นพื้นฐาน (O-net) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ม ีT-SCORE ตั้งแต ่35 ขั้นไป 

ดี 
ดี 
ดี 
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ประเด็นการพิจารณา มาตรฐานสถานศึกษา 
เป้าหมาย 
ระดับ
คุณภาพ 

6. ผู้เรียนมีความรู้ทักษะพื้นฐานและเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ 
 

13. นักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 3 ร้อยละ 95 ได้รับการแนะแนวการศึกษาต่อและเตรียมความพร้อมเข้าสู่การประกอบ
อาชีพอย่างน้อย 2 สถาบัน / แหล่งอาชีพ ต่อปีการศึกษา 
14. นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ร้อยละ 80 มีความรู้และทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพตามโครงการ 
SBMLD  อย่างน้อย 1 อาชีพ / ปีการศึกษา   

ดี 
 
ดี 

 
มาตรฐานที่ 1 ด้านคุณภาพผู้เรียน  
1.1 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 

 

ประเด็นการพิจารณา มาตรฐานสถานศึกษา เป้าหมาย 
ระดับคุณภาพ 

1. ผู้เรียนมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากำหนด 15.นักเรียนร้อยละ 93 ผ่านเกณฑ์การประเมินคุณลักษณะที่พึงประสงค์ในระดับดีขึ้นไป ดี 
2. ผู้เรียนมีความภาคภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย 16. นักเรียนร้อยละ 93 มีส่วนร่วมในกิจกรรมประเพณีท้องถิ่นอย่างน้อย 2 กิจกรรม / ปีการศึกษา 

17. นักเรียนร้อยละ 95 แต่งกายด้วยเสื้อเหลืองดอกคูณอย่างน้อย 1 วัน / สัปดาห์ 
ดี 
ดี 

3. ผู้เรียนยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและ
หลากหลาย 

18. นักเรียนร้อยละ 92 เข้าร่วมกิจกรรมที่โรงเรียนและชุมชมจัดขึ้นบนความแตกต่างทางวัฒนธรรมอย่างมี
ความสุข 

ดี 

4. ผู้เรียนมีสุขภาวะทางร่างกายและจิตสังคม 19. นักเรียนร้อยละ 80 มีน้ำหนัก ส่วนสูง ตามเกณฑ์ของกรมอนามัย 
20. นักเรียนร้อยละ 80 ผ่านการทดสอบสมรรถภาพทางกาย ตามเกณฑ์  ของกรมอนามัย 
21. นักเรียนร้อยละ 92 มีจิตอาสาต่อสังคมทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษาอย่างน้อย 2 กิจกรรม / ปี
การศึกษา 

ดี 
ดี 
ดี 

 
 
 
 
 
 
 

 



รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา(SAR) หน้า 124 
 

  

มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 

ประเด็นการพิจารณา มาตรฐานสถานศึกษา เป้าหมาย 
ระดับคุณภาพ 

1. มีเป้าหมายและวิสัยทัศน ์และ 
พันธกิจที่ชัดเจน 

22. โรงเรียนมีการจัดทำวิสัยทัศน์ พันธกิจ และ เป้าหมาย โดยการมีส่วนร่วมของบุคลากรทุกภาคีเครือข่าย ที่
สอดคล้องกับบริบทของโรงเรียน ความต้องการของชุมชน นโยบายต้นสังกัด นโยบายรัฐบาลและแผนการศึกษา
ชาต ิเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

ดีเลิศ 

2. มีระบบจัดการคุณภาพ 
ของสถานศึกษา 

23. โรงเรียนมีการวางแผนตามระบบ จัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา ดำเนินการตามแผนพัฒนา
คุณภาพการจัดการศึกษา กำกับติดตามการดำเนินงานอย่างเป็นระบบ ประเมินผล ปรับปรุงและพัฒนา
แผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาทุกป ี
24. โรงเรียนมีระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน กลุ่มเสี่ยง/กลุ่มมีปัญหา ในด้านเศรษฐกิจ สุขภาพ 

ดีเลิศ 
 
 
ดีเลิศ 

3. การพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตาม
หลักสูตรสถานศึกษา และทุกกลุ่มเป้าหมาย 

25. โรงเรียนมีหลักสูตรสถานศึกษา ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญทุกกลุ่มเป้าหมาย ดีเลิศ 

4. การพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 26. โรงเรียนส่งเสริมให้ครูทุกคนได้รับการอบรมเพื่อพัฒนาความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ อย่างน้อย 60 ชม./ป ี
 

ดีเลิศ 

5. จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อต่อการจัดการ
เรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 

27. โรงเรียนจัดสภาพแวดล้อมที่สวยงาม สะอาด ร่มรื่น ปลอดภัย มีแหล่งพักผ่อนอย่างเพียงพอสำหรับ
นักเรียนและบุคลากรทุกคน 
28. โรงเรียนมีแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
29. โรงเรียนจัดให้มีการเรียนรู้นอกห้องเรียนทุกระดับชั้น อย่างน้อยภาคเรียนละ 2 ครั้ง 

ดีเลิศ 
 
ดีเลิศ 
ดีเลิศ 

6. จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหาร
จัดการและเรียนรู้ 
 

30. โรงเรียนมีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการเรียนรู้อย่างเพียงพอ และใช้
ประโยชน์อย่างเต็มศักยภาพ 
31. โรงเรียนมีห้องเรียนพิเศษอย่างเพียงพอเพื่อส่งเสริมศักยภาพ ความถนัดและความสนใจของผู้เรียน 

ดีเลิศ 
 
ดี 
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มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
 

ประเด็นการพิจารณา มาตรฐานสถานศึกษา 
เป้าหมาย 
ระดับ
คุณภาพ 

1. การจัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง
สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได ้

32. ครูทุกคนมีแผนการจัดการเรียนรู้ที่ส่งเสริมให้นักเรียนเกิดกระบวนการคิดวิเคราะห์สังเคราะห์และคิด
สร้างสรรค์ 
33. ครูทุกคนจัดทำวิจัยในชั้นเรียน อย่างน้อยภาคเรียนละ 1 เรื่อง 

ดี 
 
ดีเลิศ 

2. ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการ
เรียนรู ้

34. ครูพัฒนาและใช้สื่อการสอน สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศได ้
35. ครูร้อยละ 90 จัดกิจกรรมจากแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่นอย่างน้อย 1 ครั้ง / ปีการศึกษา 

ดี 
ดี 

3. มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก 36. ทุกห้องเรียนมีการทำข้อตกลงในชั้นเรียนร่วมกันเพื่อเป็นแนวทางการปฏิบัติในการอยู่ร่วมกันอย่างมี
ความสุข 

ดีเลิศ 

4. ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และนำผลมา
พัฒนาผู้เรียน 

37. ครูทุกคนมีการจัดทำข้อสอบเพื่อประเมินผู้เรยีนทั้งแบบอัตนัยและแบบปรนัย 
38. ครูทุกคนมีการประเมินผลอย่างหลากหลาย  ตามสภาพจริง 

ดีเลิศ 
ดี 

5. มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อ
พัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู ้

39. ครูทุกคนใช้ข้อมูล สะท้อนผล วางแผน ปรับปรุงพัฒนาการทำแผนพัฒนาตนเอง (ID Plan) 
40. ครูทุกคนมีการจัดทำรายงานปฏิบัติงานประจำปี (SAR) 
41. ครูทุกคนมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ชุมชนแห่งการเรียนรู้ (PLC) 

ดี 
ดี 
ดี 
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การกำหนดเป้าหมาย แนบท้ายประกาศโรงเรียนเทศบาลบ้านโนนชัย 
เรื่อง  การกำหนดเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  

เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 
มาตรฐานที่ 1 ด้านคุณภาพผู้เรียน (ครูสุทธภา  ไชยม)ี 
1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 

ประเด็นการพิจารณา มาตรฐานสถานศึกษา 
ค่าเป้าหมาย 

โครงการ ผู้รับผิดชอบ 2563 
1. ผู้เรียนมีความสามารถในการ
อ่าน เขียน การสื่อสาร และการ
คิดคำนวณ 

1. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ร้อยละ 75 มีผลการ
ประเมินความสามารถด้านการอ่านออกของผู้เรียน ตาม
แบบทดสอบการของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐาน อยู่ในระดับดีขึ้นไป 

75 - โครงการอ่านออกเขียนได ้ 
- โครงการรักการอ่าน 
- ผลการทดสอบRT 
 

ครูศุภจิตรา วงษ์สงคราม 
 
 

2. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 ร้อยละ 62 มีผลการ
ประเมินการคิดคำนวณ ตามแบบทดสอบการคิดคำนวณของ
เทศบาลนครขอนแก่นอยู่ในระดับดีขึ้นไป 

62  
 

- โครงการคิดเลขเร็ว 
 

ครูบุญล้อม  ชัยสงคราม 
 

3. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 
ร้อยละ 50 ของ มีผลการสอบภาษอังกฤษอยู่ในระดับ A1 
ตามเกณฑ์การประเมินของ CEFR 

50  
 

- โครงการทดสอบความสามารถทางภาษา CEFR ครูศราวุธ  ดีวงษ์ 

2. ผู้เรียนมีความสามารถในการ
คิด วิเคราะห์ คิดอย่างมี
วิจารณญาณ อภิปราย 
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและ
แก้ไขปัญหา 

4. นักเรียนร้อยละ 75 มีส่วนร่วมในผลงานจากการทำ
โครงงาน/ผลงานประดิษฐ์ใหม่และสามารถอธิบายหลักการ 
แนวคิด ขั้นตอนการทำงานและปัญหาอุปสรรคของการ
ทำงานได้ อย่างน้อย 1 โครงงาน/ชิ้นงาน ต่อปีการศึกษา 
 

75 
 

- โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศด้านศิลปะสร้างสรรค์ชั้น 
ป.4-ป.6 
- โครงการหยดน้ำแห่งการเรียนรู้ 
- โครงการค่ายวิทยาศาสตร์ชั้น ป.4  
- โครงการศิลปินน้อย 
- กิจกรรมบูรณาการ 

ครูวินา นาไชยธง 
 

5. นักเรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมี
วิจารณญาณอภิปราย แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและแก้ไข
ปัญหา 

72  - ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
- โครงการวิจัยในชั้นเรียน 

ครูฐนิชา แสงทองอร่าม 
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ประเด็นการพิจารณา มาตรฐานสถานศึกษา 
ค่าเป้าหมาย 

โครงการ ผู้รับผิดชอบ 2563 
6. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีความสามารถในการคิด
วิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณอภิปราย แลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นและแก้ไขปัญหา 

72  - ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
- โครงการวิจัยในชั้นเรียน 

ครูวันวิสาข์  พรมเมือง 

3. ผู้เรียนมีความสามารถในการ
สร้างนวัตกรรม 

7. นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 ร้อยละ 85 มี
ความสามารถในการนำวัสดุมาประดิษฐ์ของเล่น ของใช้อย่าง
น้อย 1 ชิ้น/ปีการศึกษา 

85 
 

- โครงการโรงเรียนปลอดขยะ 
- โครงการกิน อยู่เป็น 
- โครงการหยดน้ำแห่งการเรียนรู้ 

ครูศศิธร   สร้อยคำ 
 

 8. นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1- 3 ร้อยละ 85 มี
ความสามารถในการนำวัสดุมาประดิษฐ์ของเล่น ของใช้อย่าง
น้อย 1 ชิ้น/ปีการศึกษา 

85 
 

- กิจกรรมผ้ามัดย้อมชั้น ม.2 
- โครงการโรงเรียนปลอดขยะ 
- โครงการหยดน้ำแห่งการเรียนรู้ 
- โครงการกิน อยู่เป็น 

ครูวรินทร์พร ชูกิจไพบลูย ์

4. ผู้เรียนมีความสามารถในการ
ใช้เทคโนโลยี สารสนเทศและ
การสื่อสาร 

9 . นั ก เรี ยน ระดั บ ชั้ น ป ระถมศึ กษ าปี ที่4 -ระดั บ ชั้ น
มัธยมศึกษาปีที่ 3 ร้อยละ 90 สามารถใช้อินเทอร์เน็ตใน
การสืบค้นข้อมูล และสรุปความรู้ด้วยตนเองหรือจัดทำ
รายงานอย่างน้อย 1 ชิ้น / ภาคเรียน 

90 
 

- โครงการสนับสนุนค่าเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต ครูธัญน์จิรา  อภิรมยานนท์ 
 

5. ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 

10. นักเรียนร้อยละ 62 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตาม
เกณฑ์ที่กลุ่มสาระการเรียนรู้กำหนดในระดับดีขึ้นไป 

62  
 

- โครงการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา 
- โครงการสอนซ่อมเสริมเตรียมความพร้อมงานวิชาการ 
- ผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-Net) 

ครูนันทนา ลีโคตร 

11. ผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-Net) ของ
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่มี T-SCORE ตั้งแต่ 32 ขึ้น
ไป 

32 

12. ผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-Net) ของ
นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่มี T-SCORE ตั้งแต่ 
35 ขึ้นไป 

35 

6. ผู้เรียนมีความรู้ทักษะพื้นฐาน
และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ 
 

13. นักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 3 ร้อยละ 95 ได้รับการแนะ
แนวการศึกษาต่อและเตรียมความพร้อมเข้าสู่การประกอบ
อาชีพอย่างน้อย 2 สถาบัน / แหล่งอาชีพ ต่อปีการศึกษา 

95 
 

- กิจกรรมแนะแนวการศึกษาต่อและอาชีพ 
 

ครูวรินทร์พร ชูกิจไพบูลย ์

14. นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ร้อยละ 80 มี 80 - โครงการพัฒนาทักษะการเรียนร่วมกัน ม.3 ครูวรินทร์พร ชูกิจไพบูลย ์
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ประเด็นการพิจารณา มาตรฐานสถานศึกษา 
ค่าเป้าหมาย 

โครงการ ผู้รับผิดชอบ 2563 
ความรู้และทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพตาม
โครงการ SBMLD อย่างน้อย 1 อาชีพ / ปีการศึกษา 
 

 - โครงการเสริมสร้างประสบการณ์ทางสังคมและ
วัฒนธรรมอาเซียน ม.3 
- โครงการ SBMLD ทุกโครงการในระดับชั้นมัธยมศึกษา 

 
 
 
มาตรฐานที่ 1 ด้านคุณภาพผู้เรียน  
1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 

ประเด็นการพิจารณา มาตรฐานสถานศึกษา 
ค่าเป้าหมาย 

โครงการ ผู้รับผิดชอบ 
2563 

1. ผู้เรียนมีคุณลักษณะและ
ค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษา
กำหนด 

15. นักเรียนร้อยละ 93 ผ่านเกณฑ์การประเมิน
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ในระดับดีขึ้นไป 
 

93  
 

- คุณลักษณะที่พึงประสงค์ 5+1  
- โครงการเข้าค่ายพักแรมลูกเสือสามัญ-ลูกเสือสามัญรุ่น
ใหญ ่
- โครงการคุณธรรมนำชีวิต ป.1-3 
- โครงการค่ายพุทธบุตร ป.4-6 
- โครงการค่ายคุณธรรม ม.1-3  

ครูวรจน ์มหัทธนะโชค 

2. ผู้เรียนมีความภาคภูมิใจใน
ท้องถิ่นและความเป็นไทย 

16. นักเรียนร้อยละ 93 มีส่วนร่วมในกิจกรรมประเพณี
ท้องถิ่นอย่างน้อย 2 กิจกรรม / ปีการศึกษา 
 

93 
 

- โครงการเข้าค่ายบูรณาการตามรอยวิถีวัฒนธรรมสืบค้น
ความเชื่อตามบุญประเพณีอีสาน ม.2 
- โครงการสืบสานประเพณีออกพรรษาฯ 
- โครงการประเพณีสงกรานต ์

ครูกชกร ศรีสุทัศน ์

17. นักเรียนร้อยละ 95 แต่งกายด้วยเสื้อเหลืองดอกคูณ
อย่างน้อย 1 วัน / สัปดาห์ 

95 
 

3. ผู้เรียนยอมรับที่จะอยู่ร่วมกัน
บนความแตกต่างและ
หลากหลาย 

18. นักเรียนร้อยละ 92 เข้าร่วมกิจกรรมที่โรงเรียนและชุม
ชมจัดขึ้นบนความแตกต่างทางวัฒนธรรมอย่างมีความสุข 
 

92  
 

- โครงการหยดน้ำแห่งการเรียนรู้ 
- โครงการเรียนรู้นอกห้องเรียน 
- โครงการกินอยู่เป็น 

ครูทิพย์ภาภรณ์ อรรคฮาต 
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ประเด็นการพิจารณา มาตรฐานสถานศึกษา 
ค่าเป้าหมาย 

โครงการ ผู้รับผิดชอบ 
2563 

- กิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการ 
- กิจกรรมสิทธิเด็ก  

4. ผู้เรียนมีสุขภาวะทางร่างกาย
และจิตสังคม 

19. นักเรียนร้อยละ 80 มีน้ำหนัก ส่วนสูง ตามเกณฑ์ของ
กรมอนามัย 

80 
 

- โครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ 
- โครงการอาหารกลางวัน 
- โครงการกินอยู่เป็น 
- โครงการอิ่มท้องมื้อเช้า 

ครูวันวิสาข์ พรมนอก 

20. นักเรียนร้อยละ 80 ผ่านการทดสอบสมรรถภาพทาง
กาย ตามเกณฑ์  ของกรมอนามัย 

80 
 

- โครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ 
 

ครูถาวร เตือนจันทึก 
 

21. นักเรียนร้อยละ 92 มีจิตอาสาต่อสังคมทั้งภายในและ
ภายนอกสถานศึกษาอย่างน้อย 2 กิจกรรม / ปีการศึกษา 
 

92  - โครงการโรงเรียนปลอดขยะ/กิจกรรมนักรบสิ่งแวดล้อม 
- โครงการรักษ์โลกและสิ่งแวดล้อม 
- โครงการส่งเสริมประชาธิปไตย 
- โครงการทูบีนัมเบอร์วัน 
- โครงการกีฬาสีภายใน 
- โครงการสิทธิเด็ก 

ครูสัญญา มัครินทร ์
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มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ ( ครูศราวุธ  ดีวงษ์ ) 

ประเด็นการพิจารณา มาตรฐานสถานศึกษา ค่าเป้าหมาย 
โครงการ ผู้รับผิดชอบ 2563 

1. มีเป้าหมายและวิสัยทัศน์ และ
พันธกิจที่ชัดเจน 

22. โรงเรียนมีการจัดทำวิสัยทัศน์ พันธกิจ และ เป้าหมาย 
โดยการมีส่วนร่วมของบุคลากรทุกภาคีเครือข่าย ที่สอดคล้อง
กับบริบทของโรงเรียน ความต้องการของชุมชน นโยบายต้น
สังกัด นโยบายรัฐบาลและแผนการศึกษาชาติ เพื่อพัฒนา
คุณภาพการศึกษา 

ดีเลิศ - โครงการพัฒนาการจัดการศึกษา 
- โครงการสร้างความเข้มแข็งให้คณะกรรมการ
สถานศึกษา 
- โครงการพัฒนาระบบประกันคุณภาพ 
- โครงการจัดทำแผนพัฒนาการจัดการศึกษา 

ครูนฤมล โคตรตะ 

2. มีระบบจัดการคุณภาพ 
ของสถานศึกษา 

23. โรงเรียนมีการวางแผนตามระบบ จัดทำแผนพัฒนา
คุณภาพการจัดการศึกษา ดำเนินการตามแผนพัฒนาคุณภาพ
การจัดการศึกษา กำกับติดตามการดำเนินงานอย่างเป็นระบบ 
ประเมินผล ปรับปรุงและพัฒนาแผนพัฒนาคุณภาพการจัด
การศึกษาทุกป ี 

ดีเลิศ - โครงการพัฒนาระบบประกันคุณภาพ 
- โครงการจัดทำแผนพัฒนาการจัดการศึกษา 
- โครงการพัฒนาการจัดการศึกษา 

ครูไพบูลย ์ชีวะโอสถ 

24. โรงเรียนมีระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน กลุ่มเสี่ยง/กลุ่มมี
ปัญหา ในด้านเศรษฐกิจ สุขภาพ 
 

ดีเลิศ - โครงการขับขี่ปลอดภัยสวมหมวกนิรภัย 
- โครงการทูบีนัมเบอร์วัน 
- โครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ 
- โครงการรณรงค์ป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา 
- โครงการอิ่มท้องมื้อเช้า 
- โครงการอาหารกลางวัน 
- โครงการปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน 
- โครงการเยี่ยมบ้าน 
- โครงการวันเด็ก 
- โครงการส่งเสริมการทำประกันชีวิต 
- โครงการกองทุนเสมอภาค 

ครูนพพชรวรรณ 
ทองงาม 

3. การพัฒนาวิชาการที่เน้น
คุณภาพผู้เรียนรอบด้านตาม
หลักสูตรสถานศึกษา และทุก
กลุ่มเป้าหมาย 

25. โรงเรียนมีหลักสูตรสถานศึกษา ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
ทุกกลุ่มเป้าหมาย 

ดีเลิศ - โครงการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา 
- หลักสูตรความเป็นเลิศ SBMLD 
- หลักสูตรบูรณาการท้องถิ่นศึกษา 
- หลักสูตรเด็กพิเศษ  

ครูพรเศรษฐ ีช่องงาม 

4. การพัฒนาครูและบุคลากรให้มี 26. โรงเรียนส่งเสริมให้ครูทุกคนได้รับการอบรมเพื่อพัฒนา ดีเลิศ - โครงการพัฒนาบุคลากร ครูศรัณย์ภรณ์ สวัสดิผล 
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ประเด็นการพิจารณา มาตรฐานสถานศึกษา ค่าเป้าหมาย 
โครงการ ผู้รับผิดชอบ 2563 

ความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ ความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ อย่างน้อย 60 ชม./ป ี
5. จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพ
และสังคมที่ เอื้อต่อการจัดการ
เรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 

27. โรงเรียนจัดสภาพแวดล้อมที่สวยงาม สะอาด ร่มรื่น 
ปลอดภัย มีแหล่งพักผ่อนอย่างเพียงพอสำหรับนักเรียนและ
บุคลากรทุกคน 
 

ดีเลิศ - โครงการพัฒนาแหล่งการเรียนรู้ของโรงเรียน 
- โครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ 
 

ครูสมปอง ศิริว ิ

28. โรงเรียนมีแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมี
คุณภาพ 

ดีเลิศ - โครงการพัฒนาแหล่งการเรียนรู้ของโรงเรียน 
- โครงการโรงเรียนปลอดขยะ 

ครูสมปอง ศิริว ิ

29. โรงเรียนจัดให้มีการเรียนรู้นอกห้องเรียนทุกระดับชั้น 
อย่างน้อยภาคเรียนละ 2 ครั้ง 

ดีเลิศ - โครงการเรียนรู้นอกห้องเรียน 
- กิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการ 

ครูสมปอง ศิริว ิ

6. จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
เพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการ
และเรียนรู้ 
 

30. โรงเรียนมีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อสนับสนุนการ
บริหารจัดการเรียนรู้อย่างเพียงพอ และใช้ประโยชน์อย่างเต็ม
ศักยภาพ 
 

ดีเลิศ - โครงการพัฒนาแหล่งการเรียนรู้ของโรงเรียน 
- โครงการส่งเสริมศักยภาพด้านคอมพิวเตอร ์
- โครงการเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต 
- โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศ SIS 

ครูธัญน์จิรา อภิรมยานนท์ 
 

31. โรงเรียนมีห้องเรียนพิเศษอย่างเพียงพอเพื่อส่งเสริม
ศักยภาพ ความถนัดและความสนใจของผูเ้รียน 

ดี - โค รงก าร  SBM LD  (ห้ อ งวิ ท ย์  ห้ อ งดนต รี  ห้ อ ง
คอมพิวเตอร์ ห้องศิลปะ) 

ครูสุนันท์ อุปมะ 
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มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ( ครูวไลลักษณ์ แก้วต้วย ) 

ประเด็นการพิจารณา มาตรฐานสถานศึกษา ค่าเป้าหมาย 
โครงการ ผู้รับผิดชอบ 2563 

1. การจัดการเรียนรู้ผ่าน
กระบวนการคิดและปฏิบัติจริง
สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิต
ได ้

32. ครูทุกคนมีแผนการจัดการเรียนรู้ที่ส่งเสริมให้นักเรียนเกิด
กระบวนการคิดวิเคราะห์สังเคราะห์และคิดสร้างสรรค์ 
 

ดี - โครงการวิจัยในชั้นเรียน 
- โครงการหยดน้ำแห่งการเรียนรู้ 
- กิจกรรมบูรณาการ 
- โครงการนิเทศภายใน  

ครูวไลลักษณ์ แก้วต้วย 
 

33. ครูทุกคนจัดทำวิจัยในชั้นเรียน อย่างน้อยภาคเรียนละ 1 
เรื่อง 

ดีเลิศ - โครงการวิจัยในชั้นเรียน 
 

2. ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ
และแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการ
เรียนรู้ 

34. ครูพัฒนาและใช้สื่อการสอน สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศได ้
 

ดี - โครงการพัฒนาบุคลากร 
- โครงการส่งเสริมศักยภาพด้านคอมพิวเตอร ์
- โครงการจัดหาสื่อและนวัตกรรม 
- กิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการ 

ครูพงศาตรา ศรีปิตา 
 

 35. ครูร้อยละ 90 จัดกิจกรรมจากแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญา
ท้องถิ่นอย่างน้อย 1 ครั้ง / ปีการศึกษา 

90 - โครงการเรียนรู้นอกห้องเรียน 
- กิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการ 

3. มีการบริหารจัดการชั้นเรียน
เชิงบวก 

36. ทุกห้องเรียนมีการทำข้อตกลงในชั้นเรียนร่วมกันเพื่อเป็น
แนวทางการปฏิบัติในการอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข 

ดีเลิศ - กิจกรรมจิตศึกษา 
- กิจกรรมคุณธรรมนำชีวิต 
- ข้อตกลงร่วมกันของนักเรียน 

ครูชาญณรงค ์ ภัทรมานนท ์

4. ตรวจสอบและประเมิน
ผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และนำ
ผลมาพัฒนาผู้เรียน 
 

37. ครูทุกคนมีการจัดทำข้อสอบเพื่อประเมินผู้เรียนทั้งแบบ
อัตนัยและแบบปรนัย 

ดีเลิศ - การวัดและประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
- โครงการทดสอบความสามารถทางภาษา (CEFR) 

ครูทรงพล พลเยี่ยม 

38. ครูทุกคนมีการประเมินผลอย่างหลากหลาย ตามสภาพจริง 
 
 
 
 
 
 
 

ดี - โครงการส่งเสริมการจัดทำวิจัยในชั้นเรียน 
- โครงการสอนซ่อมเสริมเตรียมความพร้อมงาน
วิชาการ 
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ประเด็นการพิจารณา มาตรฐานสถานศึกษา ค่าเป้าหมาย 
โครงการ ผู้รับผิดชอบ 2563 

 
5. มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และ
ให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนา
และปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 

39. ครูทุกคนใช้ข้อมูล สะท้อนผล วางแผน ปรับปรุงพัฒนาการ
ทำแผนพัฒนาตนเอง (ID Plan) 

ดีเลิศ 
 

 

- โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (O-net) 
- โครงการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 
- โครงการนิเทศภายใน 

ครูวรินทร์ จันทร์ผาย 
 
 

40. ครูทุกคนมีการจัดทำรายงานปฏิบัติงานประจำปี (SAR) 
 

ดีเลิศ - โครงการพัฒนาระบบประกันคุณภาพ 

41. ครูทุกคนมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ชุมชนแห่งการเรียนรู ้
(PLC) 
 

ดี - โครงการนิเทศภายใน ครูสุทธภา ไชยมี 
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แบบเก็บรวบรวมข้อมูลตามมาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐานปีการศึกษา2563 
เคร่ืองมือประเมินมาตรฐานและประเด็นพิจารณามาตรฐานท่ี 1 คุณภาพของผู้เรียน 

โรงเรียน เทศบาลบ้านโนนชัย  สังกัด สำนักการศึกษา เทศบาลนครขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น กลุ่มการศึกษาท้องถ่ิน ท่ี 12 
ช่ือผู้ประเมิน......................................................ตำแหน่ง.......................................วันท่ีประเมิน.................................. 

มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพของผู้เรียน : ระดับคุณภาพ  oกำลังพัฒนา  o ปานกลาง  o ดี   þ ดีเลิศ  o ยอดเย่ียม 
 

ประเด็นการ
พิจารณา 

มาตรฐานสถานศึกษา 
 

เอกสาร/หลักฐาน/
โครงการ/กิจกรรม 

ค่า
เป้าหมายที่
สถานศึกษา
กำหนด 

ผลลัพธ์ที่
สถานศึกษา
ทำได้ 

ระดับค่าเป้าหมาย ค่าเป้าหมายตาม
เกณฑ ์

ต่ำกว่าระดับที่กำหนด เท่ากับระดับที่
กำหนด 

สูงกว่าระดับที่
กำหนด บรรลุ ไม่บรรล ุ

ข้อ 1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
1. ผู้เรียนมี
ความสามารถใน

การอ่าน เขียน การ
สื่อสาร และการคิด
คำนวณ   

1. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที ่1 
ร้อยละ 75 มีผลการประเมิน
ความสามารถด้านการอ่านออก

ของผู้เรียน ตามแบบทดสอบการ
ของสำนักงานคณะกรรมการ

การศึกษาขั้นพื้นฐาน อยู่ในระดับดี
ขึ้นไป 

- โครงการอ่านออกเขียน
ได ้ 
- โครงการรักการอ่าน 
- ผลการทดสอบRT 

75 80   √ √  

 2. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที ่
1-3 ร้อยละ 62 มีผลการประเมิน
การคิดคำนวณ ตามแบบทดสอบ
การคิดคำนวณของเทศบาลนคร

ขอนแก่นอยู่ในระดับดีขึ้นไป 

- โครงการคิดเลขเร็ว 
  
 

62 65   √ √  

 3. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที ่6 
และชั้นมัธยมศึกษาปีที ่3 ร้อยละ 
50 ของ มีผลการสอบภาษอังกฤษ
อยู่ในระดับ A1 ตามเกณฑ์การ
ประเมินของ CEFR 

- โครงการทดสอบ
ความสามารถทางภาษา 
CEFR 

50 26.79 √    √ 
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ประเด็นการ
พิจารณา 

มาตรฐานสถานศึกษา 
 

เอกสาร/หลักฐาน/
โครงการ/กิจกรรม 

ค่า
เป้าหมายที่
สถานศึกษา
กำหนด 

ผลลัพธ์ที่
สถานศึกษา
ทำได้ 

ระดับค่าเป้าหมาย ค่าเป้าหมายตาม
เกณฑ ์

ต่ำกว่าระดับที่กำหนด เท่ากับระดับที่
กำหนด 

สูงกว่าระดับที่
กำหนด บรรลุ ไม่บรรล ุ

 
2. ผู้เรียนมี
ความสามารถใน

การคิด วิเคราะห์ 
คิดอย่างมี

วิจารณญาณ 
อภิปราย 
แลกเปลี่ยนความ

คิดเห็นและแก้ไข

ปัญหา 

4. นักเรียนร้อยละ 75 มีส่วนร่วม
ในผลงานจากการทำโครงงาน/
ผลงานประดิษฐ์ใหม่และสามารถ

อธิบายหลักการ แนวคิด ขั้นตอน
การทำงานและปัญหาอุปสรรค

ของการทำงานได้ อย่างน้อย 1 
โครงงาน/ชิ้นงาน ต่อปีการศึกษา 
 

- โครงการส่งเสริมความ
เป็นเลิศด้านศิลปะ

สร้างสรรค์ชั้น ป.4-ป.6 
- โครงการหยดน้ำแห่ง
การเรียนรู้ 
- โครงการค่าย
วิทยาศาสตร์ชั้น ป.4  
- โครงการศิลปินน้อย 
- กิจกรรมบูรณาการ 

75 80   √ √  

 5. นักเรียนมีความสามารถในการ
คิดวิเคราะห ์คิดอย่างมี
วิจารณญาณอภิปราย แลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นและแก้ไขปัญหา 

- ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
- โครงการวิจัยในชั้นเรียน 

72 75   √ √  

 6. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที ่3 
มีความสามารถในการคิดวิเคราะห ์
คิดอย่างมีวิจารณญาณอภิปราย 
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและแก้ไข

ปัญหา 

- ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
- โครงการวิจัยในชั้นเรียน 

72 75   √ √  

3. ผู้เรียนมี
ความสามารถใน

การสร้างนวัตกรรม 

7. นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา
ปีที่ 1-6 ร้อยละ 85 มี
ความสามารถในการนำวัสดุมา

ประดิษฐ์ของเล่น ของใช้อย่างน้อย 
1 ชิ้น/ปีการศึกษา 

- โครงการโรงเรียนปลอด
ขยะ 
- โครงการกิน อยู่เป็น 
- โครงการหยดน้ำแห่ง
การเรียนรู้ 

85 90   √ √  
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ประเด็นการ
พิจารณา 

มาตรฐานสถานศึกษา 
 

เอกสาร/หลักฐาน/
โครงการ/กิจกรรม 

ค่า
เป้าหมายที่
สถานศึกษา
กำหนด 

ผลลัพธ์ที่
สถานศึกษา
ทำได้ 

ระดับค่าเป้าหมาย ค่าเป้าหมายตาม
เกณฑ ์

ต่ำกว่าระดับที่กำหนด เท่ากับระดับที่
กำหนด 

สูงกว่าระดับที่
กำหนด บรรลุ ไม่บรรล ุ

 8. นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปี
ที่ 1- 3 ร้อยละ 85 มี
ความสามารถในการนำวัสดุมา

ประดิษฐ์ของเล่น ของใช้อย่างน้อย 
1 ชิ้น/ปีการศึกษา 

- กิจกรรมผ้ามัดย้อมชั้น 
ม.2 
- โครงการโรงเรียนปลอด
ขยะ 
- โครงการหยดน้ ำแห่ ง
การเรียนรู้ 
- โครงการกิน อยู่เป็น 

85 90   √ √  

4. ผู้เรียนมี
ความสามารถใน

การใช้เทคโนโลยี 
สารสนเทศและการ

สื่อสาร 

9. นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา
ปีที4่-ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที ่3 
ร้อยละ 90 สามารถใช้
อินเทอร์เน็ตในการสืบค้นข้อมูล 
และสรุปความรู้ด้วยตนเองหรือ

จัดทำรายงานอย่างน้อย 1 ชิ้น / 
ภาคเรียน 

- โครงการสนับสนุนค่า
เชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต 

90 95   √ √  

5.ผู้เรียนมี
ผลสัมฤทธิ์ทางการ

เรียนตามหลักสูตร

สถานศึกษา 

10. นั ก เรี ย น ร้ อ ย ล ะ  62 มี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามเกณฑ์

ที่กลุ่มสาระการเรียนรู้กำหนดใน

ระดับดีขึ้นไป 

- โครงการปรับปรุง
หลักสูตรสถานศึกษา 
- โครงการสอนซ่อมเสริม
เตรียมความพร้อมงาน

วิชาการ 

62 65   √ √  

 11. ผลการทดสอบระดับชาติขั้น
พื้ นฐาน  (O-Net) ของระดับชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 6 ที่มี T-SCORE 
ตั้งแต่ 32 ขึ้นไป 

- โครงการปรับปรุง
หลักสูตรสถานศึกษา 
- โครงการสอนซ่อมเสริม
เตรียมความพร้อมงาน

วิชาการ 

32 43.54      
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ประเด็นการ
พิจารณา 

มาตรฐานสถานศึกษา 
 

เอกสาร/หลักฐาน/
โครงการ/กิจกรรม 

ค่า
เป้าหมายที่
สถานศึกษา
กำหนด 

ผลลัพธ์ที่
สถานศึกษา
ทำได้ 

ระดับค่าเป้าหมาย ค่าเป้าหมายตาม
เกณฑ ์

ต่ำกว่าระดับที่กำหนด เท่ากับระดับที่
กำหนด 

สูงกว่าระดับที่
กำหนด บรรลุ ไม่บรรล ุ

- ผลการทดสอบ
ระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-
Net) 

 12. ผลการทดสอบระดับชาติขั้น
พื้ น ฐาน  (O-Net) ของนั ก เรียน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่มี T-
SCORE ตั้งแต ่35 ขึ้นไป 

- โครงการปรับปรุง
หลักสูตรสถานศึกษา 
- โครงการสอนซ่อมเสริม
เตรียมความพร้อมงาน

วิชาการ 
- ผลการทดสอบ
ระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-
Net) 

35 54.25      

6. ผู้เรียนมีความรู้
ทักษะพื้นฐานและ

เจตคติที่ดีต่องาน

อาชีพ 

13. นักเรียนมัธยมศึกษาปีที ่3 
ร้อยละ 95 ได้รับการแนะแนว
การศึกษาต่อและเตรียมความ

พร้อมเข้าสู่การประกอบอาชีพ

อย่างน้อย 2 สถาบัน / แหล่ง
อาชีพ ต่อปีการศึกษา 

- กิจกรรมแนะแนว
การศึกษาต่อและอาชีพ 
 

95 100   √ √  

 14. นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 3 ร้อยละ 80 มีความรู้และ
ทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดีต่อ
งานอาชีพตามโครงการ SBMLD 
อย่างน้อย 1 อาชีพ / ปีการศึกษา 
 

- โครงการพัฒนาทักษะ
การเรียนร่วมกัน ม.3 
- โครงการเสริมสร้าง
ประสบการณ์ทางสังคม

และวัฒนธรรมอาเซียนม.
3 
- โครงการ SBMLD ทุก

80 85   √ √  
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ประเด็นการ
พิจารณา 

มาตรฐานสถานศึกษา 
 

เอกสาร/หลักฐาน/
โครงการ/กิจกรรม 

ค่า
เป้าหมายที่
สถานศึกษา
กำหนด 

ผลลัพธ์ที่
สถานศึกษา
ทำได้ 

ระดับค่าเป้าหมาย ค่าเป้าหมายตาม
เกณฑ ์

ต่ำกว่าระดับที่กำหนด เท่ากับระดับที่
กำหนด 

สูงกว่าระดับที่
กำหนด บรรลุ ไม่บรรล ุ

โครงการในระดับชั้น

มัธยมศึกษา 
 
 

ข้อ 1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 
1. ผู้เรียนมี
คุณลักษณะและ

ค่านิยมที่ดีตามที่

สถานศึกษากำหนด 

15. นักเรียนร้อยละ 93 ผ่าน
เกณฑ์การประเมินคุณลักษณะที่

พึงประสงค์ในระดับดีขึ้นไป 
 

- คุณลักษณะที่พึง
ประสงค์ 5+1  
- โครงการเข้าค่ายพักแรม
ลูกเสือสามัญ-ลูกเสือ
สามัญรุ่นใหญ ่
- โครงการคุณธรรมนำ
ชีวิต ป.1-3 
- โครงการค่ายพุทธบุตร 
ป.4-6 
- โครงการค่ายคุณธรรม 
ม.1-3 

93 95   √ √  

2.ผู้เรียนมีความ
ภาคภูมิใจในท้องถิ่น

และความเป็นไทย 

16. นักเรียนร้อยละ 93 มีส่วน
ร่วมในกิจกรรมประเพณีท้องถิ่น

อย่างน้อย 2 กิจกรรม / ปี
การศึกษา 
 

- โครงการเข้าค่ายบูรณา
การตามรอยวิถีวัฒนธรรม

สืบค้นความเชื่อตามบุญ

ประเพณีอีสาน ม.2 
- โครงการสืบสาน
ประเพณีออกพรรษาฯ 
- โครงการประเพณี
สงกรานต ์

93 95   √ √  
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ประเด็นการ
พิจารณา 

มาตรฐานสถานศึกษา 
 

เอกสาร/หลักฐาน/
โครงการ/กิจกรรม 

ค่า
เป้าหมายที่
สถานศึกษา
กำหนด 

ผลลัพธ์ที่
สถานศึกษา
ทำได้ 

ระดับค่าเป้าหมาย ค่าเป้าหมายตาม
เกณฑ ์

ต่ำกว่าระดับที่กำหนด เท่ากับระดับที่
กำหนด 

สูงกว่าระดับที่
กำหนด บรรลุ ไม่บรรล ุ

 17. นักเรียนร้อยละ 95 แต่งกาย
ด้วยเสื้อเหลืองดอกคูณอย่างน้อย 
1 วัน / สัปดาห์ 

- โครงการเข้าค่ายบูรณา
การตามรอยวิถีวัฒนธรรม

สืบค้นความเชื่อตามบุญ

ประเพณีอีสาน ม.2 
- โครงการสืบสาน
ประเพณีออกพรรษาฯ 
- โครงการประเพณี
สงกรานต ์

95 100   √ √  

3.ผู้เรียนยอมรับที่
จะอยู่ร่วมกันบน

ความแตกต่างและ

หลากหลาย 

18. นักเรียนร้อยละ 92 เข้าร่วม
กิจกรรมที่โรงเรียนและชุมชมจัด

ขึ้นบนความแตกต่างทาง

วัฒนธรรมอย่างมีความสุข 
 

- โครงการหยดน้ำแห่ง
การเรียนรู้ 
- โครงการเรียนรู้นอก
ห้องเรียน 
- โครงการกินอยู่เป็น 
- กิจกรรมการเรียนรู้แบบ
บูรณาการ 
- กิจกรรมสิทธิเด็ก 

92 95   √ √  

4.ผู้เรียนมีสุขภาวะ
ทางร่างกายและจิต

สังคม 

19. นักเรียนร้อยละ 80 มี
น้ำหนัก ส่วนสูง ตามเกณฑ์ของ
กรมอนามัย 

- โครงการโรงเรียน
ส่งเสริมสุขภาพ 
- โครงการอาหารกลางวัน 
- โครงการกินอยู่เป็น 
- โครงการอิ่มท้องมื้อเช้า 

80 85   √ √  

 20. นักเรียนร้อยละ 80 ผ่านการ
ทดสอบสมรรถภาพทางกาย ตาม
เกณฑ์  ของกรมอนามัย 

- โครงการโรงเรียน
ส่งเสริมสุขภาพ 
 

80 85   √ √  
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ประเด็นการ
พิจารณา 

มาตรฐานสถานศึกษา 
 

เอกสาร/หลักฐาน/
โครงการ/กิจกรรม 

ค่า
เป้าหมายที่
สถานศึกษา
กำหนด 

ผลลัพธ์ที่
สถานศึกษา
ทำได้ 

ระดับค่าเป้าหมาย ค่าเป้าหมายตาม
เกณฑ ์

ต่ำกว่าระดับที่กำหนด เท่ากับระดับที่
กำหนด 

สูงกว่าระดับที่
กำหนด บรรลุ ไม่บรรล ุ

 21. นักเรียนร้อยละ 92 มีจิต
อาสาต่อสังคมทั้งภายในและ

ภายนอกสถานศึกษาอย่างน้อย 2 
กิจกรรม / ปีการศึกษา 
 

- โครงการโรงเรียนปลอด
ข ย ะ /กิ จ ก ร ร ม นั ก ร บ
สิ่งแวดล้อม 
- โครงการรักษ์ โลกและ
สิ่งแวดล้อม 
- โ ค ร ง ก า ร ส่ ง เ ส ริ ม
ประชาธิปไตย 
- โครงการทูบีนัมเบอร์วัน 
- โครงการกีฬาสีภายใน 
- โครงการสิทธิเด็ก 

92 95   √ √  

 
เกณฑ์การประเมินระดับคุณภาพ  

กำลังพัฒนา (1) ปานกลาง (2) ดี (3)   ดีเลิศ (4) ยอดเย่ียม (5) 
ค่าเป้าหมาย(50-59) 

ตามประเด็นพิจารณาใน
ภาพรวม 
บรรลุเป้าหมาย ข้อ 1.1  
น้อยกว่า 2 ข้อ 
บรรลุเป้าหมาย ข้อ 1.2  
น้อยกว่า 2 ข้อ 
และมีระดับต่ำกว่าท่ีเป้าหมาย
กำหนด 

ค่าเป้าหมาย(60-69) 
ตามประเด็นพิจารณาในภาพรวม 
บรรลุเป้าหมาย ข้อ 1.1 ท้ัง 2 ข้อ 
บรรลุเป้าหมาย ข้อ 1.2 ท้ัง 2 ข้อ 
เป็นไปตามท่ีเป้าหมายกำหนด 

ค่าเป้าหมาย(70-79) 
 ตามประเด็นพิจารณาในภาพรวม 
บรรลุเป้าหมาย ข้อ 1.1 ท้ัง 5 ข้อ 
บรรลุเป้าหมาย ข้อ 1.2 ท้ัง 3 ข้อ 
เป็นไปตามท่ีเป้าหมายกำหนด 

ค่าเป้าหมาย(80-89) 
 ตามประเด็นพิจารณาใน
ภาพรวม 
บรรลุเป้าหมาย ข้อ 1.1 ท้ัง 6 
ข้อ 
บรรลุเป้าหมาย ข้อ 1.2 ท้ัง 3 
ข้อ 
และมีระดับสูงกว่าท่ีเป้าหมาย
กำหนด 

ค่าเป้าหมาย(90-100) 
ตามประเด็นพิจารณาในภาพรวม 
บรรลุเป้าหมาย ข้อ 1.1 ท้ัง 6 
ข้อ 
บรรลุเป้าหมาย ข้อ 1.2 ท้ัง 4 
ข้อ 
และมีระดับสูงกว่าท่ีเป้าหมาย
กำหนด 
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แบบเก็บรวบรวมข้อมูลตามมาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐานปีการศึกษา2563 

เคร่ืองมือประเมินมาตรฐานและประเด็นพิจารณามาตรฐานท่ี 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 
โรงเรียน เทศบาลบ้านโนนชัย  สังกัด สำนักการศึกษา เทศบาลนครขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น กลุ่มการศึกษาท้องถ่ิน ท่ี 12 

ช่ือผู้ประเมิน....................................................................ตำแหน่ง.......................................................วันท่ีประเมิน.................................. 
มาตรฐานท่ี 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ : ระดับคุณภาพ  oกำลังพัฒนา    o ปานกลาง    oดี     þ ดีเลิศ   o ยอดเย่ียม 

 
ประเด็นการพิจารณา มาตรฐานสถานศึกษา 

 
เอกสาร/หลักฐาน/โครงการ/

กิจกรรม 

ค่าเป้าหมาย

ที่สถานศึกษา

กำหนด 

ผลลัพธ์ที่

สถานศึกษา

ทำได ้

ระดับค่าเป้าหมาย ค่าเป้าหมายตาม

เกณฑ์ 
ต่ำกว่า

ระดับที่

กำหนด 

เท่ากับ

ระดับที่

กำหนด 

สูงกว่า

ระดับที่

กำหนด 

บรรลุ ไม่บรรล ุ

โดยพิจารณาเป็นรายประเด็นพิจารณา 
1. มีเป้าหมายวิสัยทัศน์และ
พันธกิจที่สถานศึกษากำหนด

ชัดเจน 

22. โรงเรียนมีการจัดทำ
วิสัยทัศน ์พันธกิจ และ 
เป้าหมาย โดยการมีส่วน
ร่วมของบุคลากรทุกภาคี

เครือข่าย ที่สอดคล้องกับ
บริบทของโรงเรียน ความ
ต้องการของชุมชน นโยบาย
ต้นสังกัด นโยบายรัฐบาล
และแผนการศึกษาชาติ 
เพื่อพัฒนาคุณภาพ

การศึกษา 

- โครงการพัฒนาการจัด
การศึกษา 
- โครงการสร้างความเข้มแข็ง
ให้คณะกรรมการสถานศึกษา 
- โครงการพัฒนาระบบประกัน
คุณภาพ 
- โครงการจัดทำแผนพัฒนา
การจัดการศึกษา 

ดีเลิศ ดีเลิศ  √  √  

2.มีระบบบริหารจัดการ
คุณภาพของสถานศึกษา 

23. โรงเรียนมีการวางแผน
ตามระบบ จัดทำ
แผนพัฒนาคุณภาพการจัด

การศึกษา ดำเนินการตาม

- โครงการพัฒนาระบบประกัน
คุณภาพ 
- โครงการจัดทำแผนพัฒนา
การจัดการศึกษา 

ดีเลิศ ดีเลิศ  √  √  
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ประเด็นการพิจารณา มาตรฐานสถานศึกษา 

 
เอกสาร/หลักฐาน/โครงการ/

กิจกรรม 

ค่าเป้าหมาย

ที่สถานศึกษา

กำหนด 

ผลลัพธ์ที่

สถานศึกษา

ทำได ้

ระดับค่าเป้าหมาย ค่าเป้าหมายตาม

เกณฑ์ 
ต่ำกว่า

ระดับที่

กำหนด 

เท่ากับ

ระดับที่

กำหนด 

สูงกว่า

ระดับที่

กำหนด 

บรรลุ ไม่บรรล ุ

โดยพิจารณาเป็นรายประเด็นพิจารณา 
แผนพัฒนาคุณภาพการจัด

การศึกษา กำกับติดตาม
การดำเนินงานอย่างเป็น

ระบบ ประเมินผล ปรับปรุง
และพัฒนาแผนพัฒนา

คุณภาพการจัดการศึกษา

ทุกป ี

- โครงการพัฒนาการจัด
การศึกษา 

 24. โรงเรียนมีระบบดูแล
ช่ วย เหลือนั ก เรียน  กลุ่ ม
เสี่ยง/กลุ่มมีปัญหา ในด้าน
เศรษฐกิจ สุขภาพ 
 

- โครงการขับขี่ปลอดภัยสวม
หมวกนิรภัย 
- โครงการทูบีนัมเบอร์วัน 
- โครงการโรงเรียนส่ งเสริม
สุขภาพ 
- โครงการรณรงค์ป้องกันยา
เสพติดในสถานศึกษา 
- โครงการอิ่มท้องมื้อเช้า 
- โครงการอาหารกลางวัน 
- โครงการปัจจัยพื้นฐานสำหรับ
นักเรียนยากจน 
- โครงการเยี่ยมบ้าน 
- โครงการวันเด็ก 
- โค ร งก ารส่ ง เส ริ ม ก ารท ำ
ประกันชีวิต 

ดีเลิศ ดีเลิศ  √  √  
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ประเด็นการพิจารณา มาตรฐานสถานศึกษา 

 
เอกสาร/หลักฐาน/โครงการ/

กิจกรรม 

ค่าเป้าหมาย

ที่สถานศึกษา

กำหนด 

ผลลัพธ์ที่

สถานศึกษา

ทำได ้

ระดับค่าเป้าหมาย ค่าเป้าหมายตาม

เกณฑ์ 
ต่ำกว่า

ระดับที่

กำหนด 

เท่ากับ

ระดับที่

กำหนด 

สูงกว่า

ระดับที่

กำหนด 

บรรลุ ไม่บรรล ุ

โดยพิจารณาเป็นรายประเด็นพิจารณา 
- โครงการกองทุนเสมอภาค 

3.ดำเนินงานพัฒนาวิชาการที่
เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้าน

ตามหลักสูตรสถานศึกษาและ

ทุกกลุ่มเป้าหมาย 

25. โรงเรียนมีหลักสูตร
สถานศึกษา ที่เน้นผู้เรียน
เป็นสำคัญทุกกลุ่มเป้าหมาย 

- โครงการปรับปรุงหลักสูตร
สถานศึกษา 
- หลักสูตรความเป็นเลิศ 
SBMLD 
- หลักสูตรบูรณาการท้องถิ่น
ศึกษา 
- หลักสูตรเด็กพิเศษ 

ดีเลิศ ดีเลิศ  √  √  

4.การพัฒนาครูและบุคลากรให้
มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 

26. โรงเรียนส่งเสริมให้ครู
ทุกคนได้รับการอบรมเพื่อ

พัฒนาความเชี่ยวชาญทาง

วิชาชีพ อย่างน้อย 60 ชม./
ป ี

- โครงการพัฒนาบุคลากร 
 

ดีเลิศ ดีเลิศ  √  √  

5. จัดสภาพแวดล้อมทาง
กายภาพและสังคมที่เอื้อต่อการ

จัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 

27. โรงเรียนจัด
สภาพแวดล้อมที่สวยงาม 
สะอาด ร่มรื่น ปลอดภัย มี
แหล่งพักผ่อนอย่างเพียงพอ

สำหรับนักเรียนและ

บุคลากรทุกคน 

- โครงการพัฒนาแหล่งการ
เรียนรู้ของโรงเรียน 
- โครงการโรงเรียนส่ งเสริม
สุขภาพ 
 

ดีเลิศ ดีเลิศ  √  √  

 28. โรงเรียนมีแหล่งเรียนรู้
ที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้

อย่างมีคุณภาพ 

- โครงการพัฒนาแหล่งการ
เรียนรู้ของโรงเรียน 
- โครงการโรงเรียนปลอดขยะ 

ดีเลิศ ดีเลิศ  √  √  
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ประเด็นการพิจารณา มาตรฐานสถานศึกษา 

 
เอกสาร/หลักฐาน/โครงการ/

กิจกรรม 

ค่าเป้าหมาย

ที่สถานศึกษา

กำหนด 

ผลลัพธ์ที่

สถานศึกษา

ทำได ้

ระดับค่าเป้าหมาย ค่าเป้าหมายตาม

เกณฑ์ 
ต่ำกว่า

ระดับที่

กำหนด 

เท่ากับ

ระดับที่

กำหนด 

สูงกว่า

ระดับที่

กำหนด 

บรรลุ ไม่บรรล ุ

โดยพิจารณาเป็นรายประเด็นพิจารณา 
 29. โรงเรียนจัดให้มีการ

เรียนรู้นอกห้องเรียนทุก

ระดับชั้น อย่างน้อยภาค
เรียนละ 2 ครั้ง 

- โครงการเรียนรู้นอกห้องเรียน 
- กิ จ ก รรมก าร เรี ย น รู้ แ บ บ
บูรณาการ 

ดีเลิศ ดีเลิศ  √  √  

6. จัดระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อสนับสนุนการ

บริหารจัดการและเรียนรู้ 

30. โรงเรียนมีระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อ
สนับสนุนการบริหารจัดการ

เรียนรู้อย่างเพียงพอ และใช้
ประโยชน์อย่างเต็ม

ศักยภาพ 
 

- โครงการพัฒนาแหล่งการ
เรียนรู้ของโรงเรียน 
- โครงการส่งเสริมศักยภาพ
ด้านคอมพวิเตอร์ 
- โครงการเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต 
- โครงการพัฒนาระบบ
สารสนเทศ SIS 

ดีเลิศ ดีเลิศ  √  √  

 31. โรงเรียนมีห้องเรียน
พิเศษอย่างเพียงพอเพื่อ

ส่งเสริมศักยภาพ ความถนัด
และความสนใจของผู้เรียน 

- โครงการ SBMLD (ห้องวิทย ์
ห้องดนตรี ห้องคอมพิวเตอร์ 
ห้องศิลปะ) 

ดี ดี  √  √  

           

          เกณฑ์การประเมินระดับคุณภาพ 
กำลังพัฒนา (1) ปานกลาง (2) ดี (3) ดีเลิศ (4) ยอดเยี่ยม (5) 

ค่าเป้าหมาย(50-59) 
   ตามประเด็นพิจารณาในภาพรวม 
เป้าหมายทั้ง 2 ข้อไม่ชัดเจนและไม่ส่งผล
ต่อคุณภาพตามมาตรฐานสถานศึกษาและ

มีระดับต่ำกว่าที่เป้าหมายกำหนด 

ค่าเป้าหมาย(60-69) 
  ตามประเด็นพิจารณาในภาพรวม 
เป้าหมายทั้ง 2 ข้อชัดเจนและส่งผล
ต่อคุณภาพตามมาตรฐานสถานศึกษา

และมีระดับตามที่เป้าหมายกำหนด 

ค่าเป้าหมาย(70-79) 
 ตามประเด็นพิจารณาในภาพรวม 
เป้าหมายทั้ง 6 ข้อชัดเจนและส่งผล
ต่อคุณภาพตามมาตรฐานสถานศึกษา

และมีระดับตามที่เป้าหมายกำหนด 

ค่าเป้าหมาย(80-89) 
 ตามประเด็นพิจารณาในภาพรวม 
เป้าหมายทั้ง 6 ข้อ ชัดเจนและส่งผลต่อ
คุณภาพตามมาตรฐานสถานศึกษาและมี

ระดับสูงกว่าที่เป้าหมายกำหนด 

ค่าเป้าหมาย(90-100) 
ตามประเด็นพิจารณาในภาพรวม 
เป้าหมาย ทั้ง 6 ข้อชัดเจนและส่งผลต่อคุณภาพ
ตามมาตรฐานสถานศึกษาและมีระดับสูงกว่าที่

เป้าหมายกำหนดและเป็นแบบอย่างได ้
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แบบเก็บรวบรวมข้อมูลตามมาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐานปีการศึกษา2563 
เคร่ืองมือประเมินมาตรฐานและประเด็นพิจารณามาตรฐานท่ี 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
โรงเรียน เทศบาลบ้านโนนชัย  สังกัด สำนักการศึกษา เทศบาลนครขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น กลุ่มการศึกษาท้องถ่ิน ท่ี 12 

ช่ือผู้ประเมิน....................................................................ตำแหน่ง.......................................................วันท่ีประเมิน.................................. 
มาตรฐานท่ี 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ : ระดับคุณภาพ  oกำลังพัฒนา    o ปานกลาง    þดี     oดีเลิศ   o ยอดเย่ียม 

 
ประเด็นการพิจารณา มาตรฐานสถานศึกษา 

 
เอกสาร/หลักฐาน/
โครงการ/กิจกรรม 

ค่า
เป้าหมายที่
สถานศึกษา
กำหนด 

ผลลัพธ์ที่
สถานศึกษา
ทำได้ 

ระดับค่าเป้าหมาย ค่าเป้าหมายตาม
เกณฑ ์

ต่ำกว่า
ระดับที่
กำหนด 

เท่ากับ
ระดับที่
กำหนด 

สูงกว่า
ระดับที่
กำหนด 

บรรลุ ไม่บรรล ุ

โดยพิจารณาเป็นรายประเด็นพิจารณา 
1. การจัดการเรียนรู้ผ่าน
กระบวนการคิดและปฏิบัติ

จริงสามารถนำไปประยุกต์ใช้

ในชีวิตได้ 

32. ครูทุกคนมีแผนการจัดการ
เรียนรู้ที่ส่งเสริมให้นักเรียนเกิด

กระบวนการคิดวิเคราะห์

สังเคราะห์และคิดสร้างสรรค์ 
 

- โครงการวิจัยในชั้นเรียน 
- โครงการหยดน้ำแห่งการ
เรียนรู ้
- กิจกรรมบูรณาการ 
- โครงการนิเทศภายใน) 

ดี ดี  √  √  

 33. ครูทุกคนจัดทำวิจัยในชั้น
เรียน อย่างน้อยภาคเรียนละ 1 
เรื่อง 

- โครงการวิจัยในชั้นเรียน 
 

ดีเลิศ ดีเลิศ  √  √  

2. ใช้สื่อเทคโนโลยี
สารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ที่

เอื้อต่อการเรียนรู้ 

34. ครูพัฒนาและใช้สื่อการ
สอน สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศได ้
 

- โครงการพัฒนาบุคลากร 
- โครงการส่งเสริมศักยภาพ
ด้านคอมพิวเตอร์ 
- โค รงก ารจั ดห าสื่ อ และ
นวัตกรรม 
- กิจกรรมการเรียนรู้แบบ
บูรณาการ 

ดี ดี  √  √  

 35. ครูร้อยละ 90 จัดกิจกรรม - โ ค ร ง ก า ร เรี ย น รู้ น อ ก 90 95   √ √  
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ประเด็นการพิจารณา มาตรฐานสถานศึกษา 

 
เอกสาร/หลักฐาน/
โครงการ/กิจกรรม 

ค่า
เป้าหมายที่
สถานศึกษา
กำหนด 

ผลลัพธ์ที่
สถานศึกษา
ทำได้ 

ระดับค่าเป้าหมาย ค่าเป้าหมายตาม
เกณฑ ์

ต่ำกว่า
ระดับที่
กำหนด 

เท่ากับ
ระดับที่
กำหนด 

สูงกว่า
ระดับที่
กำหนด 

บรรลุ ไม่บรรล ุ

จากแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญา

ท้องถิ่นอย่างน้อย 1 ครั้ง / ปี
การศึกษา 

ห้องเรียน 
- กิจกรรมการเรียนรู้แบบ
บูรณาการ 

3. มีการบริหารจัดการชั้น
เรียนเชิงบวก 

36. ทุกห้องเรียนมีการทำ
ข้อตกลงในชั้นเรียนร่วมกันเพื่อ

เป็นแนวทางการปฏิบัติในการ

อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข 

- กิจกรรมจิตศึกษา 
- กิจกรรมคุณธรรมนำชีวิต 
- ข้อตกลงร่วมกันของ
นักเรียน 

ดีเลิศ ดีเลิศ  √  √  

4.ตรวจสอบและประเมิน
ผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และ
นำผลมาพัฒนาผู้เรียน 

37. ครูทุกคนมีการจัดทำ
ข้อสอบเพื่อประเมินผู้เรียนทั้ง

แบบอัตนัยและแบบปรนัย 

- การวัดและประเมิน
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
- โ ค ร ง ก า ร ท ด ส อ บ
ความสามารถท างภ าษ า 
(CEFR) 

ดีเลิศ ดีเลิศ  √  √  

 38. ครูทุกคนมีการประเมินผล
อย่างหลากหลาย ตามสภาพจริง 

- โครงการส่งเสริมการจัดทำ
วิจัยในชั้นเรียน 
- โครงการสอนซ่อมเสริม
เตรียมความพร้อมงาน

วิชาการ 

ดี ดี  √  √  

5. มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อ

พัฒนาและปรับปรุงการ

จัดการเรียนรู้ 

39. ครูทุกคนใช้ข้อมูล สะท้อน
ผล วางแผน ปรับปรุงพัฒนาการ
ทำแผนพัฒนาตนเอง (ID Plan) 

- โครงการยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  
(O-net) 
- โครงการพัฒนาหลักสูตร
สถานศึกษา 
- โครงการนิเทศภายใน 

ดีเลิศ รอผล 
O-net 
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ประเด็นการพิจารณา มาตรฐานสถานศึกษา 

 
เอกสาร/หลักฐาน/
โครงการ/กิจกรรม 

ค่า
เป้าหมายที่
สถานศึกษา
กำหนด 

ผลลัพธ์ที่
สถานศึกษา
ทำได้ 

ระดับค่าเป้าหมาย ค่าเป้าหมายตาม
เกณฑ ์

ต่ำกว่า
ระดับที่
กำหนด 

เท่ากับ
ระดับที่
กำหนด 

สูงกว่า
ระดับที่
กำหนด 

บรรลุ ไม่บรรล ุ

 40. ครูทุกคนมีการจัดทำ
รายงานปฏิบัติงานประจำปี 
(SAR) 
41. ครูทุกคนมีการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ชุมชนแห่งการเรียนรู้ 
(PLC) 

- โครงการพัฒนาระบบ
ประกันคุณภาพ 
 
- โครงการนิเทศภายใน 

ดีเลิศ 
 
 
ดี 

ดี 
 
 
ดีเลิศ 

 

√   
 
 
√ 

 
 
 
√ 

√ 

 
          เกณฑ์การประเมินระดับคุณภาพ 

กำลังพัฒนา (1) ปานกลาง (2) ดี (3) ดีเลิศ (4) ยอดเยี่ยม (5) 
ค่าเป้าหมาย(50-59) 

   ตามประเด็นพิจารณาในภาพรวม 
เป้าหมายทั้ง 3 ข้อไม่ชัดเจนและไม่
ส่งผลต่อคุณภาพตามมาตรฐาน

สถานศึกษาและมีระดับต่ำกว่าที่

เป้าหมายกำหนด 

ค่าเป้าหมาย(60-69) 
  ตามประเด็นพิจารณาในภาพรวม 
เป้าหมายทั้ง 3 ข้อชัดเจนและส่งผล
ต่อคุณภาพตามมาตรฐาน

สถานศึกษาและมีระดับตามที่

เป้าหมายกำหนด 

ค่าเป้าหมาย(70-79) 
 ตามประเด็นพิจารณาในภาพรวม 
เป้าหมายทั้ง 5 ข้อชัดเจนและส่งผล
ต่อคุณภาพตามมาตรฐาน

สถานศึกษาและมีระดับตามที่

เป้าหมายกำหนด 

ค่าเป้าหมาย(80-89) 
 ตามประเด็นพิจารณาใน
ภาพรวมเป้าหมายทั้ง 5 ข้อ 
ชัดเจนและส่งผลต่อคุณภาพตาม

มาตรฐานสถานศึกษา 
และมีระดับสูงกว่าที่เป้าหมาย

กำหนด 

ค่าเป้าหมาย(90-100) 
 ตามประเด็นพิจารณาในภาพรวม 
เป้าหมาย ทั้ง 5 ข้อชัดเจนและส่งผล
ต่อคุณภาพตามมาตรฐานสถานศึกษา

และมีระดับสูงกว่าที่เป้าหมายกำหนด

และเป็นแบบอย่างได ้

 
 
 
 
 
 


