
 
รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา 

ปีการศึกษา 256๓ 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

โรงเรียนบ้านโคกน้อย 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
กระทรวงศึกษาธิการ 

 
 

เอกสารส าคัญล าดับที่ .…



รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา ปีการศึกษา 256๓ หน้า ก 
 

ค าน า 
 

รายงานการประเมินตนเองสถานศึกษาเป็นการจัดท าสรุปผลการจัดการศึกษาของสถานศึกษา  
ที่สะท้อนผลการพัฒนาคุณภาพทั้งในด้านคุณภาพผู้เรียน และผลส าเร็จจากการบริหารจัดการศึกษาที่
สอดคล้องกับระบบการประกันคุณภาพภายในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และสอดคล้องกับมาตรฐาน
การศึกษาเพ่ือการประกันคุณภาพภายใน รวมถึงวิเคราะห์จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา และระบุแนวทาง การพัฒนา 
โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือสรุปผลการจัดการศึกษาในรอบปีที่ผ่านมาให้ผู้เกี่ยวข้องได้ทราบระบุทิศทางการพัฒนา
สถานศึกษาในอนาคต  และน าเสนอรายงานผลให้ต้นสังกัดและสาธารณชนได้ทราบ รวมทั้งเพ่ือเตรียมความ
พร้อมของสถานศึกษาในการรับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบต่อไป 

แนวทางการเขียนรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษาเล่มนี้ จัดท าขึ้นโดยมุ่งหวังเพ่ือ   
เป็นแนวทางให้สถานศึกษามีรูปแบบในการน าเสนอผลการด าเนินงานของสถานศึกษาที่สะท้อนผลการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ซึ่งจะเป็นการน าเสนอรายงานการประเมินตนเองที่ไม่ยุ่งยาก ไม่ซับซ้อน 
เน้นเฉพาะการน าเสนอข้อมูลที่เกิดตามสภาพจริงของสถานศึกษาและไม่สร้างภาระให้แก่สถานศึกษาต้องเก็บ
ข้อมูลเพ่ิมเติม ซึ่งข้อสรุปจากการน าเสนอในรายงานการประเมินตนเองจะน าข้อมูลไปพัฒนาสถานศึกษาให้ได้
คุณภาพตามมาตรฐานและดียิ่งขึ้นต่อไป 

 
               โรงเรียนบ้านโคกน้อย 
                ๓๐ เมษายน 2563  
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ส่วนที่ ๑ 
สรุปผลการประเมินมาตรฐานการศึกษาของผู้บริหารสถานศึกษา 

 
การศึกษาระดับปฐมวัย 
โรงเรียนบ้านโคกน้อย จัดการเรียนการสอนระดับปฐมวัย  มีนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ ๒ - 3  

รวม   42   คน ครูผู้สอน 2 คน  จัดท ารายงานการประเมินคุณภาพของตนเอง (SAR) ปีการศึกษา 2563  
เสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัด และหน่วยงานอื่นๆ ผลการประเมินตนเองในภาพรวม อยู่ในระดับ ยอดเยี่ยม  
มีผลการด าเนินงาน ดังต่อไปนี้ 
 เด็กมีพัฒนาการด้านร่างกายแข็งแรง มีสุขนิสัยที่ดี และดูแลความปลอดภัยของตนเองได้เด็กระดับ
ปฐมวัย 42 คน  มีน้ าหนักส่วนสูงตามเกณฑ์ มีการจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมให้เด็กได้สนุกสนาน มีความสุขใน
การเรียนรู้ จากโครงการส่งเสริมพัฒนาการด้านร่างกาย ส่งผลให้นักเรียนระดับปฐมวัยโรงเรียนบ้านโคกน้อย 
ร้อยละ 100 มีพัฒนาการทางด้านอารมณ์จิตใจ ควบคุมและแสดงออกทางอารมณ์ได้เหมาะสมตามวัย 
 ด้านการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
 เด็กมีสุขภาพกายสมวัยโดยมีพัฒนาการด้านร่างกายตามวัยร่างกาย แข็งแรงสมบูรณ์ รูปร่างสมส่วน
เหมาะสมกับวัย กิจกรรมกลางแจ้งมีการเล่นพ้ืนบ้าน เช่น เล่นม้าก้านกล้วย มอญซ่อนผ้า เด็กสามารถบอก
ชื่อตนเองและเพ่ือนได้ตลอดจนชื่อคนในครอบครัว บอกถึงสิ่งของเครื่องใช้ที่ตนเองชอบ กล้าแสดงออก  
เล่นตามกฎกติกาท่ีตั้งไว้ เด็กปฏิบัติตามกิจวัตรประจ าวันในห้องเรียนและนอกห้องเรียนรับผิดท าสิ่งที่ได้ 
รับมอบหมายได้ตามวัย เด็กรักการอ่าน เด็กรู้จักซักถามธรรมชาติที่สวนหย่อมที่จัดไว้ หรือสวนสมุนไพร  
เด็กมีความรู้พ้ืนฐานสมวัย และเด็กมีอัตลักษณ์ตามท่ีก าหนดไว้คือ ยิ้มง่าย ไหว้สวย บรรลุตามปรัชญา 
ปณิธาน วิสัยทัศน์ พันธกิจและวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งสถานศึกษา มีเอกลักษณ์ของสถานศึกษาคือ 
โรงเรียนเศรษฐกิจพอเพียง ตามจุดเน้นและจุดเด่นของสถานศึกษา มีการแก้ไขปัญหาเด็กขาดความรู้ความ
เข้าใจในการปฏิบัติตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มีการก าหนดโครงสร้างเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือแก้ไข
ปัญหาดังกล่าว 
 ด้านการบริหารการจัดการศกึษา 
 มีความสามรถด้านการบริหารจัดโครงสร้างและระบบการบริหารงาน โดยแบ่งออกเป็น 4 งานจัด
ครูเวรเฝ้าระวังและวิเคราะห์ความเสี่ยง สถานศึกษามีรั้วรอบอาณาเขต ตั้งอยู่ห่างจากแหล่งอบายมุข ปลอด
จากฝุ่นละออง กลิ่น เสียงรบกวน มีมุมกิจกรรมส าหรับเด็ก เช่น มุมเกม มุมบล็อก มุมหนังสือ มุมศิลปะ 
ภายในห้องเรียนมีแสงสว่างเพียงพอ และอากาศถ่ายเทได้ดี มีการประชุมครูและผู้ปกครอง เพื่อชี้แจง
นโยบาย 
 ด้านการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
 ครูส่งเสริมความสัมพันธ์ทางบวกกับเด็กและครอบครัว ครูให้ค าแนะน าเด็กอย่างสม่ าเสมอในการ
ควบคุมตนเอง อดทนรอคอย เช่น การเข้าแถวรับสิ่งของ การเข้าแถวรอรับอาหารและนม ครูเปิดโอกาสให้
เด็กได้วาดรูประบายสีตามธรรมชาติ ครูน าผลการประเมินพัฒนาการเด็กทุกด้านไปใช้เพ่ือการพัฒนาเด็ก 
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 ด้านการประเมินคุณภาพภายใน 
 จัดระบบบริหารและสารสนเทศที่ครอบคลุมงานทุกด้านของสถานศึกษา ติดตามตรวจสอบคุณภาพ
การศึกษาแต่ละมาตรฐานการศึกษา ประเมินคุณภาพภายในครบตามมาตรฐานของสถานศึกษา จัดท า
รายงานประจ าปีที่เป็นรายงานประเมินคุณภาพภายในเสนอต่อต้นสังกัดและต่อสาธารณชน และมีการน าผล
การประเมินคุณภาพภายในมาพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง  
 
ข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ ที่สนับสนุนผลการประเมินตนเอง 
 โรงเรียนบ้านโคกน้อยได้จัดท าหลักฐานเอกสารในการด าเนินงานดังนี้ 

- รายงาน สรุปโครงการ/กิจกรรม 
- เด็กมีพัฒนาการด้านร่างกาย แข็งแรง มีสุขนิสัยที่ดี ดูแลความปลอดภัยตนเองได้ ร้อยละ 97.24 
- เด็กมีพัฒนาการด้านอารมณ์ จิตใจ ควบคุม และแสดงออกทางอารมณ์ได้ ร้อยละ 95.54  
- เด็กมีพัฒนาการด้านสังคม ช่วยเหลือตนเอง และเป็นสมาชิกท่ีดีของสังคม ร้อยละ 98.73 สังเกต

ได้จากากรช่วยเหลือตนเองในการปฏิบัติกิจวัตรประจ าวัน รู้จักเก็บสิ่งของเครื่องใช้ ทั้งของส่วนตัวและของ
ส่วนรวม รู้จักยิ้ม ทักทาย อยู่ร่วมกับผู้อ่ืนอย่างมีความสุข 

-เด็กมีพัฒนาการด้านสติปัญญา สื่อสารได้ มีทักษะการคิดพ้ืนฐานและแสวงหาความรู้ได้ คิดเป็น
ร้อยละ 91.23 โดยโรงเรียนได้ด าเนินการจัดท าโครงการ / แผนงานดังต่อไปนี้ 

-  แผนปฏิบัติการประจ าปี 
- หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย 
- รายงานผลการเข้าร่วมอบรมพัฒนาของครูและบุคลากร  
- แผนการจัดประสบการณ์ที่สอดคล้องกับมาตรฐานตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย 
- รายงานผลการประเมินตนเองประจ าปี 
- จัดมุมประสบการณ์ภายในชั้นเรียน 

 - แบบบันทึกการพัฒนาการของเด็ก 
 - รายงานผลการประเมินตนเอง 
 - จัดบรรยากาศ  ห้องเรียนแจ่มใส  มีมุมส่งเสริมประสบการณ์การเรียนรู้   
 - การจัดกิจวัตรประจ าวัน  
แผนงาน/แนวทางพัฒนาคุณภาพของสถานศึกษาในปีถัดไป 
 โรงเรียนบ้านโคกน้อยจะด าเนินการจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาระดับปฐมวัย โดยความ
ร่วมมือจากผู้บริหาร ครู บุคลากร และชุมชน ในการจ าท าโครงการ / กิจกรรมดังนี้ 
  - การพัฒนาศักยภาพเด็กปฐมวัย 

- การส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการระดับปฐมวัย 
-  การพัฒนาครบูุคลากรทางการศึกษาระดับปฐมวัย 
-  การพัฒนาห้องเรียนและสิ่งแวดล้อมปฐมวัย 
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ระดับขั้นพื้นฐาน : ประถมศึกษา 
โรงเรียนบ้านโคกน้อย จัดการเรียนการสอนระดับประถมศึกษา  มีนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 

 ๑ – ๖ รวม ๒๐๗ คน ครูผู้สอน ๑๓ คน  จัดท ารายงานการประเมินคุณภาพของตนเอง (SAR) 
 ปีการศึกษา 2563  เสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัด และหน่วยงานอ่ืนๆ ผลการประเมินตนเองในภาพรวมอยู่
ในระดับ ดีเลิศ มีผลการด าเนินงาน ดังต่อไปนี้ 
 นักเรียนมีคุณภาพด้านต่างๆดีขึ้นโดยมีการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ มุ่งเน้นให้
ผู้เรียนเป็นคนดี เก่ง และมีสุข มีวัฒนธรรมในการด ารงชีวิต สามารถเรียนรู้และอยู่ในสังคมอย่างเป็นสุข 
 ด้านการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
 ผู้เรียนมีกิจกรรมการตรวจสุขภาพ  การทดสอบสมรรถภาพของผู้เรียน  มีคุณธรรม  จริยธรรมและ
ค่านิยมท่ีพึงประสงค์  มีการแข่งขันการเล่านิทานคุณธรรม  ในวันแม่แห่งชาติ  มีกิจกรรมเขตรับผิดชอบ   
ท าความสะอาดห้องเรียน  ท าความสะอาดห้องน้ า  มอบหมายให้ผู้เรียนท าความสะอาดบริเวณท่ีตนเอง
รับผิดชอบในตอนเช้าก่อนเข้าแถว  มีโครงการที่ส่งเสริมการอ่านและการเขียน  ผู้เรียนเรียนรู้ผ่านประสบ
การณ์ตรงร่วมกับผู้อ่ืนทั้งในและนอกสถานศึกษา  และผู้เรียนมีอัตลักษณ์ตามที่ก าหนดไว้  คือ  
“ยิ้มงายไหว้สวย” บรรลุตามปรัชญา  ปณิธาน/วิสัยทัศน์  พันธกิจและวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งการศึกษา  
มีการแก้ปญัหาผู้เรียนขาดความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติตนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
มีการก าหนดโครงการเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือแก้ปัญหาดังกล่าว 
 ด้านการบริหารการจัดการศกึษา 
 ผู้บริหารมีประสิทธิภาพในการบริหารจัดการและการพัฒนาสถานศึกษา มีการวิเคราะห์ จุดแข็ง  
จุดอ่อน  โอกาสและอุปสรรค เพ่ือท าแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการประจ าปีให้เหมาะสมกับสภาพปัญหา
และความจ าเป็นของสถานศึกษา มีค าสั่งแต่งตั้งหัวหน้าฝ่ายชัดเจน  มีการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสถานที่  
ปรับปรุงสภาพแวดล้อม  สถานศึกษามีบรรยากาศท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้  ส่งเสริมพัฒนาสถานศึกษาเพ่ือรักษา
มาตรฐานที่สอดคล้องกับแนวทางการปฏิรูปการศึกษา   
 ด้านการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
 มีการประชุมผู้ปกครองผู้เรียนและจัดท าแบบสอบถามผู้ปกครอง  ครูน าผลการประเมินมาจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาผู้เรียนโดยใช้กิจกรรมซ่อมเสริม  เพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้เต็มศักยภาพเป็น
รายบุคคล  โดยจัดสอนซ่อมเสริมให้กับผู้เรียนที่ได้ผ่านกระบวนการคัดกรองที่ไม่ผ่านการประเมินในรายวิชา
ต่าง ๆและจัดกิจกรรมส่งเสริมการสอนเสริมให้กับผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
 ด้านการประเมินคุณภาพภายใน 
 สถานศึกษาจัดท ารายงานประจ าปีที่เป็นรายงานประเมินคุณภาพภายในเสนอต่อต้นสังกัดและต่อ
สาธารณชน  มีการน าผลการประเมินภายในมาพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาจาก
ต้นสังกัดทุกมาตรฐาน ใน 1 ปีล่าสุด 
ข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ ที่สนับสนุนผลการประเมินตนเอง 

โรงเรียนบ้านโคกน้อยได้จัดท าหลักฐานเอกสารในการด าเนินงานดังนี้ 
- รายงาน สรุปโครงการ/กิจกรรม 
-  แผนปฏิบัติการ  

 - รายงานผลการประเมินตนเอง 
 - หลักสูตรสถานศึกษา 
 - เอกสารชั้นเรียนและเอกสารอ่ืนๆที่เกี่ยวข้อง 
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แผนงาน/แนวทางพัฒนาคุณภาพของสถานศึกษาในปีถัดไป 
 โรงเรียนบ้านโคกน้อยจะด าเนินการจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาระดับขั้นพ้ืนฐาน :
ประถมศึกษา โดยความร่วมมือจากผู้บริหาร ครู บุคลากร และชุมชน ในการจัดท าโครงการ / กิจกรรมดังนี้ 

- การการบริหารจัดการเก่ียวกับงานวิชาการ การพัฒนาหลักสูตรของสถานศึกษา หลักสูตร
ท้องถิ่น การนิเทศภายใน  

- กิจกรรมเสริมหลักสูตรที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้าน 
- โครงการส่งเสริมการอ่านภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 
- กิจกรรมส าหรับนักเรียนที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ/นักเรียนเรียนรวมให้นักเรียนมี

ความรู้สูงขึ้นตามระดับชั้น 
- โครงการพัฒนาระบบงานบริหารเพื่ออ านวยความสะดวกในการปฏิบัติงานของบุคลากร  
- จัดท าแผนการพัฒนาครูสู่ครูมืออาชีพ 
- โครงการปรับภูมิทัศน์ ปรับปรุงซ่อมบ ารุงอาคารสถานที่และสภาพแวดล้อม 
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ส่วนที่ ๒ 
รายละเอียดผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา 

ข้อมูลพื้นฐานของสถานศึกษา 
 โรงเรียนบ้านโคกน้อยตั้งอยู่หมู่ที่ ๔ ต าบลวังทอง อ าเภอวังสมบูรณ์ จังหวัดสระแก้ว ก่อตั้งเมื่อวันที่ 
๓๐ ธันวาคม ๒๕๒๓ โดยกองก ากับการต ารวจตระเวนชายแดนเขต ๒ (เดิม) ร่วมกับชาวบ้านสร้างอาคาร
เรียนชั่วคราว ๑ หลัง บนที่ดนิ ๒๓ ไร่ ซึ่งบริจาคโดยนายหนู หันระพัด เปิดท าการเรียนการสอนครั้งแรก 
ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ - ๔ 
 โรงเรียนบ้านโคกน้อยเป็นโรงเรียนในโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร 
ตามพระราชด าริของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ด าเนินการจัดกิจกรรม 7 โครงการ 
ได้แก่ โครงการเกษตรเพ่ืออาหารกลางวัน,โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน, โครงการส่งเสริมโภชนาการ
และสุขภาพอนามัยแม่และเด็กในถิ่นทุรกันดาร, โครงการส่งเสริมคุณภาพการศึกษา, โครงการส่งเสริม
สหกรณ์, โครงการอนุรักษ์ทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและโครงการฝึกอาชีพ 
 โดยพระองค์ท่านได้เสด็จพระราชด าเนินมาตรวจเยี่ยมโครงการพระราชด าริในโรงเรียน 
แห่งนี้จ านวน ๔ ครั้ง เมื่อวันที่ ๑๒ เมษายน ๒๕๓๘ วันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๗ วันที่ ๒๘ มิถุนายน 
๒๕๕๐ และเม่ือวันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๕๕ 
 เมื่อวันที่ ๖ พฤษภาคม ๒๕๕๑ โรงเรียนบ้านโคกน้อยได้โอนสังกัดจากกองก ากับการต ารวจตระเวน
ชายแดนที่ ๑๒ มาอยู่ในสังกัดของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต ๑ ส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และแต่งตั้งให้ นายสุเทพ  ไผ่ล้อม ด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการโรงเรียน 
เมื่อวันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๕๑ 
 ปัจจุบัน นางบุษยมาส  ผาสุข ด ารงต าแหน่ง ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านโคกน้อย 
 มีอาคารเรียนจ านวน ๓ หลัง และมีอาคารประกอบดังนี้ ห้องสมุด ๑ หลัง ห้องสหกรณ์ ๑ หลัง  
โรงอาหาร ๑ หลัง ห้องคอมพิวเตอร์ ๑ หลัง และส้วม ๓ หลัง โดยโรงเรียนยังคงด าเนินการตามโครงการ
พระราชด าริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี สืบไป 
 การบริหารจัดการแนวทางการจัดการศึกษาของสถานศึกษา โรงเรียนบ้านโคกน้อยได้มีแนวทางการ
จัดการศึกษาโดยเปิดโอกาสให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาของสถานศึกษาเพ่ือสร้างกลไกและ
เป็นพลังขับเคลื่อนส าคัญในการปฏิรูปการศึกษาและสร้างความเชื่อม่ันให้ทุกฝ่ายสามารถปฏิบัติงานอย่าง
เป็นระบบและมีประสิทธิภาพเพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการพัฒนาผู้เรียน 

ปรัชญาโรงเรียน 

“สุโข ปัญญาย ปฏิลาโภ” การได้ปัญญาน ามาซึ่งความสุข” 

วิสัยทัศน์ของโรงเรียน( Vission) 

“โรงเรียนบ้านโคกน้อยจัดการศึกษาเพ่ือให้ผู้เรียนมีสุขภาพพลานามัยที่สมบูรณ์สมวัย  
มีคุณธรรมน าความรู้ สู่การเป็นต้นแบบการด าเนินงานโรงเรียนในโครงการตามพระราชด าริ 
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี แบบมีส่วนร่วม  
โดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” 
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พันธกิจของโรงเรียน ( Mission ) 
  1.  พัฒนาผู้เรียนให้มีสุขภาพพลานามัยที่สมบูรณ์สมวัย มีสุนทรียภาพทางด้านศิลปะ ดนตรีและนาฏศิลป์ 
  2.  พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรมจริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ มีความรู้ และทักษะตามมาตรฐาน
การศึกษา 
  3.  พัฒนาผู้เรียนให้สามารถด ารงชีวิตในสังคมได้อย่างมีความสุข ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
  4.  พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาสู่มาตรฐานวิชาชีพ 
  5.  ส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการศึกษาโดยยึดหลักธรรมาภิบาล 
  6.  พัฒนาอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อมให้มีความสะอาดร่มรื่นสวยงาม เอ้ือต่อการจัดการเรียนการสอน 
และเป็นแหล่งเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
  7.  สนองงานโครงการตามพระราชด าริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา 
 สยามบรมราชกุมารี 

เอกลักษณ์ของโรงเรียน 
“โรงเรียนในโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารตามพระราชด าริ 

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี” 
 

อัตลักษณ์ของโรงเรียน 
“ยิ้มง่าย ไหว้สวย” 

 
ค าขวัญโรงเรียน 

“สะอาดทุกที่ ท าดีทุกวัน ขยันทุกเวลา น้อมน าพาวิถีพอเพียง” 
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1.1 ข้อมูลทั่วไป 
 

ชื่อโรงเรียน บ้านโคกน้อย      
ที่อยู่  หมู่ ๔  ต าบลวังทอง  อ าเภอวังสมบูรณ์  จังหวัดสระแก้ว  
สังกัด ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1   
โทรศัพท์ ๐๓๗-๔๔๙๘๐๒ E-mail :  koknoy@sk1edu.go.th  

โทรสาร ๐๓๗-๔๔๙๘๐๒      

เปิดสอนระดับชั้น อนุบาลปีที่ ๒  ถึงระดับชั้น     
 
ประถมศึกษาปีท่ี ๖   

       

1.2 ข้อมูลบคุลากรของสถานศึกษา         
       

     1) จ านวนบุคลากร      
       

บุคลากร ผู้บริหาร ครูผู้สอน 
พนักงาน
ราชการ 

ครูอัตราจ้าง 
เจ้าหน้าที่

อ่ืนๆ 
รวมทั้งหมด 

ปีการศึกษา 2562 1 9 - 1 2 13 
       

 
 
  2) วุฒิการศึกษาสูงสุดของบุคลากร     

วุฒิ
การศึกษา

ปวช. ปวส. ปริญญาตรี
ประกาศนียบตัร

บณัฑิต
ปริญญาโท

ปริญญา
เอก

จ ำนวนคน 12 4

0% 0%

75%

0%

25%

0%
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๓ ) สาขาวิชาที่จบการศึกษาและภาระงานสอน 

 

ที ่ สาขาวิชา จ านวนคน 
ภาระงานสอนเฉลี่ยของครู ๑ คน 
ในแต่ละสาขาวิชา (ชม./สัปดาห์) 

1. คณิตศาสตร์ 1 ๒2-๒๕ ชม. 
2. วิทยาศาสตร์ 2 ๒2-๒๕ ชม. 
3. ภาษาไทย 1 ๒2-๒๕ ชม. 
4. ภาษาอังกฤษ 2 ๒2-๒๕ ชม. 
5. อุตสาหกรรมศิลป์ 1 ๒2-๒๕ ชม. 
6. นาฏศิลป์ 1 ๒2-๒๕ ชม. 
7. ศิลปะ 1 ๒2-๒๕ ชม. 
8. ประถมศึกษา 2 ๒2-๒๕ ชม. 
9. ปฐมวัย 3 ๒2-๒๕ ชม. 
 รวม 14  

 
 

1.3 ข้อมูลนักเรียน   (ขอ้มูล ณ 10 มิถุนายน 256๓)     

     จ านวนนักเรียนปีการศึกษา 256๓       รวมทั้งสิ้น 217 คน  

ระดับชั้นเรียน 
จ านวน

ห้องเรียน 
จ านวนนักเรียน 

เฉลี่ยต่อห้อง 
ชาย หญิง รวม 

อ.2 1 14 11 25 25 
อ.3 1 10 7 17 17 
รวม ๒ 24 18 12 21 

ป.1 ๒ 15 11 26 13 
ป.2 ๒ 25 16 41 20 
ป.3 ๒ 16 18 34 17 
ป.4 ๑ 10 16 26 26 
ป.5 ๒ 16 23 39 20 
ป.6 ๒ 26 15 41 20 
รวม 11 108 99 207  

รวมทั้งหมด 13 132 118 250  
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1.4  ผลการประเมินพัฒนาการ ตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย 
       

    นักเรียนชั้นอนุบาลปีที ่3  ที่เข้ารับการประเมิน  จ านวน 1๗ คน  
       

พัฒนาการ 
 ผลการประเมินของเด็กตามระดับคุณภาพ 

ด ี พอใช้ ปรับปรุง 
จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

ด้านร่างกาย ๑๗ 100.00  0.00  0.00 

ด้านอารมณ์และจิตใจ ๑๗ 100.00  0.00  0.00 

ด้านสติปัญญา ๑๗ 100.00  0.00  0.00 

ด้านสังคม ๑๗ 100.00  0.00  0.00 
 

๐

๕๐

๑๐๐

๑๕๐

๒๐๐

๒๕๐

ปฐมวยั ประถมศกึษา

๖๙

๑๙๖

๕๓

๒๐๗

๔๒

๒๐๗

เปรียบเทยีบจ ำนวนนักเรียนในปี ๒๕๖๑- ๒๕๖๓

๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓
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๐
๑๐
๒๐
๓๐
๔๐
๕๐
๖๐
๗๐
๘๐
๙๐

๑๐๐

ด้ำนร่ำงกำย ด้ำนอำรมณ์
และจิตใจ

ด้ำนสตปัิญญำ ด้ำนสังคม

ดี ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐

พอใช้ ๐ ๐ ๐ ๐

ปรับปรุง ๐ ๐ ๐ ๐

ร้อยละของผลกำรประเมินพัฒนำกำรชัน้อนุบำล ๓ ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๓

ดี พอใช้ ปรับปรุง
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1.5  ผลการประเมินระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  

1) ข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับสถานศึกษาปีการศึกษา ๒๕๖๓ 

 
 

 

      
 
 
 
 
 

ร้อยละ

ภาษาไทย ๗๒.๔๖

คณิตศาสตร์ ๙๖.๐๘

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 76.81

สังคมศึกษา 87.92

ประวัติศาสตร์ 78.74

สุขศึกษาพลศึกษา 97.1

ศิลปะ 97.1

การงานอาชีพ 96.62

ภาษาอังกฤษ 60.39

วิทยาการค านวณ 95.65

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 75.36

๗๒.๔๖

๙๖.๐๘

76.81

87.92

78.74

97.1 97.1 96.62

60.39

95.65

75.36

๐.

๒๐.

๔๐.

๖๐.

๘๐.

๑๐๐.

๑๒๐.
ร้อยละผลสัมฤทธ์ทางการเรียนแต่ละวิชาของนักเรียนท่ีได้ ๓ ขึ้นไป 

ปีการศึกษา ๒๕๖๓
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2) ผลประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
 

 
 
 
 
 
 
 

ป.๑

ป.๒

ป.๓

ป.๔

ป.๕

ป.๖

ป.๑ ป.๒ ป.๓ ป.๔ ป.๕ ป.๖

ดีเย่ียม ๘๕.๑ ๙๗.๕๖ ๙๑.๑๘ ๑๐๐ ๙๒.๙๔ ๘๔.๗๖

ดี ๑๔.๙ ๐ ๐. ๐ ๔.๔๕ ๑๒.๑๘

ผา่น ๐ ๐ ๕.๘๘ ๐ ๐ ๐

ไมผ่า่น ๐ ๒.๔๔ ๒.๙๔ ๐ ๒.๕๖ ๒.๕๖

ร้อยละของนกัเรียนท่ีมีคณุลกัษณะอนัพงึประสงค์จ าแนกตามระดบัคณุภาพ 
ปีการศกึษา ๒๕๖๓

ดีเย่ียม ดี ผ่าน ไม่ผ่าน
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๓) ผลการประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน   ปีการศึกษา 256๓ 

 
 

1.6 ผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน  (Reading Test : RT)  

     1) ผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (RT) ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1  

ปีการศึกษา 256๓ 

 
 
 

๐
๒๐
๔๐
๖๐
๘๐

๑๐๐

ป.๑ ป.๒ ป.๓ ป.๔ ป.๕ ป.๖
ผา่น ๑๐๐ ๙๗.๕๖ ๙๗.๐๖ ๑๐๐ ๙๗.๔๓ ๙๗.๕๖

ไมผ่า่น ๐ ๒.๔๔ ๒.๙๔ ๐ ๒.๕๗ ๒.๔๔

ร้อยละผลการประเมินกิจกรรมพฒันาผู้ เรียน ปีการศกึษา ๒๕๖๓

ผา่น ไมผ่า่น

อา่นออกเสยีง อา่นรู้เร่ือง รวมสองสมรรถนะ

ระดบัโรงเรียน ๙๑.๘ ๙๑.๘ ๙๑.๘

ระดบัพืน้ท่ี ๗๙.๐๕ ๗๘.๑ ๙๘.๕๙

ระดบัประเทศ ๗๑.๑๔ ๗๑.๘๖ ๗๓.๐๒

๐.

๒๐.

๔๐.

๖๐.

๘๐.

๑๐๐.

๑๒๐.
คะแนนเฉลี่ยร้อยละผลการประเมินความสามารถด้านการอา่นของผู้ เรียน RT 

ชัน้ประถมศกึษาปีที่ ๑ ปีการศกึษา ๒๕๖๓
ระดบัโรงเรียน ระดบัพืน้ท่ี ระดบัประเทศ
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    2) ผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (RT) ปีการศึกษา 256๒ – 256๓ 
          2.1) เปรียบเทียบผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (RT) ชัน้ประถมศึกษาปีที่ 1  
และร้อยละของผลต่างระหว่างปีการศึกษา 256๒ – 256๓ 
 

สมรรถนะ 
ปีการศึกษา ปีการศึกษา ร้อยละของผลต่าง  

256๒ 256๓ ระว่างปีการศึกษา  
     การอ่านออกเสียง ๗๗.๔๐ ๙๑.๗๖ +๑๔.๓๖  
     การอ่านรู้เรื่อง ๗๑.๑๒ ๙๑.๗๖ +๒๐.๖๔  
     รวม 2 สมรรถนะ ๗๔.๒๖ ๙๑.๗๖ +๑๗.๑๕ 

 
 
          
 
 
 
 
 
 

ดีมาก ดี พอใช้ ปรับปรุง

อา่นออกเสียง ๘๘.๔๖ ๗.๖๙ ๓.๘๔ ๐

อา่นรู้เร่ือง ๙๒.๓ ๗.๖๙ ๐ ๐

รวมสองสมรรถนะ ๘๘.๔๖ ๑๑.๕๓ ๐ ๐

๐.

๑๐.

๒๐.

๓๐.

๔๐.

๕๐.

๖๐.

๗๐.

๘๐.

๙๐.

๑๐๐.

คะแนนเฉลี่ยร้อยละของจ านวนนักเรียนท่ีมีผลการประเมินความสามารถดา้นการอ่านของ

ผู้เรียน (RT) ชัน้ประถมศึกษาปท่ีี 1 ปีการศึกษา 256๓  จ าแนกตามระดับคุณภาพ

อ่านออกเสยีง

อ่านรู้เร่ือง

รวมสองสมรรถนะ
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 2.2) เปรียบเทียบผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (RT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 
1  และร้อยละของผลต่างระหว่างปีการศึกษา 256๒ – 256๓ จ าแนกตามร้อยละของระดับคุณภาพ 

 
          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๗๓.๑๗

๑๒.๑๙

๗.๓๑

๗.๓๑

๘๘.๔๖

๗.๖๙

๓.๘๔

๐

๐. ๒๐. ๔๐. ๖๐. ๘๐. ๑๐๐.

ดีมาก

ดี

พอใช้

ปรับปรุง

ผลประเมนิการอ่านออกเสียง

๒๕๖๓ ๒๕๖๒

๕๑.๒๑

๒๙.๒๖

๑๔.๖๓

๔.๘๗

๙๒.๓

๗.๖๙

๐

๐

๐. ๒๐. ๔๐. ๖๐. ๘๐. ๑๐๐.

ดีมาก

ดี

พอใช้

ปรับปรุง

ผลการประเมนิการอ่านรู้เรื่อง

๒๕๖๓ ๒๕๖๒
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1.๗ ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)       

     1) ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)  ปีการศึกษา 256๓ 

 
 

๖๕.๘๕

๑๙.๕๑

๙.๗๕

๔.๘๗

๘๘.๔๖

๑๑.๕๓

๐

๐

๐. ๒๐. ๔๐. ๖๐. ๘๐. ๑๐๐.

ดีมาก

ดี

พอใช้

ปรับปรุง

ผลการประเมนิรวมทั้ง ๒ สมรรถนะ

๒๕๖๓ ๒๕๖๒

ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ วทิยาศาสตร์

ระดับประเทศ ๕๖.๒ ๔๓.๕๕ ๒๙.๙๙ ๓๘.๗๘

ระดับสังกัด สพฐ ๕๔.๙๖ ๓๘.๘๗ ๒๘.๕๙ ๓๗.๖๔

ระดับเขตพื้นท่ี ๕๓.๒๕ ๓๙.๓๑ ๒๖.๗๙ ๓๕.๘๓

ระดับโรงเรียน ๓๗.๗๑ ๓๔.๖๒ ๒๓.๓๓ ๓๐.๕๒

๐.

๑๐.

๒๐.

๓๐.

๔๐.

๕๐.

๖๐.

ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน(O-NET)  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

ระดับประเทศ ระดับสังกัด สพฐ ระดับเขตพื้นท่ี ระดับโรงเรียน
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  2)เปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน(O-NET) ปีการศึกษา 256๒ – 256๓ 

 
1.๘ ผลการประเมินการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ(NT)     

1) ผลการประเมินการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ(NT)ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3   
ปีการศึกษา 256๓ 

 
 

 

ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
๒๕๖๒ ๔๑.๑๓ ๒๔.๗๒ ๒๕ ๒๘.๖๖
๒๕๖๓ ๓๗.๗๑ ๓๔.๖๒ ๒๓.๓๓ ๓๐.๕๒
ผลการพัฒนา -๓.๖๖ ๙.๙ -๑.๕๘ ๑.๘๖

-๑๐.
๐.

๑๐.
๒๐.
๓๐.
๔๐.
๕๐.

ผลการทดสอบทางการศกึษาระดับชาตขิั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 
256๒ - 256๓

๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ผลการพัฒนา

ด้านคณิตศาสตร์ ด้านภาษาไทย

ระดับประเทศ 40.47 47.46

ระดับสังกัด สพฐ 41.31 47.76

ระดับเขตพ้ืนที่ 36.52 46.21

ระดับโรงเรียน 25.59 42.61

0

10

20

30

40

50

60

คะแนนเฉลี่ยร้อยละผลการประเมินการทดสอบความสามารถพ้ืนฐานของผู้เรียนระดับชาต ิ
(NT) ปีการศึกษา ๒๕๖๓

ระดบัประเทศ ระดบัสงักดั สพฐ ระดบัเขตพืน้ท่ี ระดบัโรงเรียน
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2)ผลการประเมินการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ(NT)ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3   
ปีการศึกษา 256๒ – 256๓ 

 
๑.๙ สภาพชุมชนโดยรวม      

๑.  สภาพภูมิศาสตร์ชุมชนรอบบริเวณโรงเรียน การคมนาคมมีถนนลาดยางผ่านชุมชนบริเวณ
ใกล้เคียงโดยรอบโรงเรียนได้แก่  วัด บ้านเรือน อาชีพหลักของชุมชนประกอบอาชีพเกษตรกรรม ท าไร่    
ท านา ท าสวนผลไม้  ส่วนใหญ่นับถือศาสนา  พุทธ 

๒. ผู้ปกครองส่วนใหญ่จบการศึกษาระดับประถมศึกษา – มัธยมต้น ร้อยละ ๖๐ (ระดับอ่ืนๆ)    
ร้อยละ ๔๐ ประกอบอาชีพเกษตรกร  ร้อยละ ๙๙ นับถือศาสนา พุทธ  ฐานะทางเศรษฐกิจ /รายได้โดย
เฉลี่ยต่อปี ๔๐,๐๐๐ บาท 

๓. โอกาสและข้อจ ากัดของโรงเรียน  

 โรงเรียนบ้านโคกน้อยอยู่ใกล้แหล่งเรียนรู้ต่างๆในหมู่บ้านได้รับการสนับสนุนจากผู้น าชุมชนและ
องค์การบริหารส่วนต าบลวังทองตลอดจนหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนให้ความช่วยเหลือเป็นอย่างดี 

 โรงเรียนบ้านโคกน้อยเปิดท าการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลปีที่ ๒ ถึง ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖            

มีเขตพ้ืนที่ในการให้บริการทางการศึกษา จ านวน ๓ หมู่บ้านของต าบลวังทอง คือ หมู่ ๔,หมู่ ๑๒  

และหมู่ ๑๖ 

 

 

 

ด้านคณิตศาสตร์ ด้านภาษาไทย

๒๕๖๒ 35.3 46.88

๒๕๖๓ 25.59 42.61

ผลการพัฒนา -9.71 -4.27
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ผลการทดสอบความสามารถพ้ืนฐานของผู้เรียนระดับชาติ (NT) 
ปีการศึกษา ๒๕๖๒- ๒๕๖๓

๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ผลการพฒันา
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ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา 

1.๑๐. ผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ระดับปฐมวัย  ปีการศึกษา 256๓ 
 

มาตรฐาน 
ระดับ

คุณภาพ 
แปลผล 

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของเด็ก 4 ยอดเยี่ยม 

     1.1 มีพัฒนาการด้านร่างกาย แข็งแรง มีสุขนิสัยที่ดีและดูแลความ
ปลอดภัยของตนเองได้ 

3 ยอดเยี่ยม 

     1.2 มีพัฒนาการด้านอารมณ์ จิตใจ ควบคุม และแสดงออกทางอารมณ์ได้ 4 ยอดเยี่ยม 
     1.3 มีพัฒนาการด้านสังคม ช่วยเหลือตนเอง และเป็นสมาชิกท่ีดีของสังคม 4 ดีเลิศ 
     1.4 มีพัฒนาการด้านสติปัญญา สื่อสารได้ มีทักษะการคิดพ้ืนฐานและ
แสวงหาความรู้ได้ 

4 ยอดเยี่ยม 

มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 4 ยอดเยี่ยม 
   2.1 มีหลักสูตรครอบคลุมพัฒนาการทั้ง 4 ด้าน สอดคล้องกับบริบทของ
ท้องถิ่น 

5 ยอดเยี่ยม 

   2.2 จัดครูให้เพียงพอกับชั้นเรียน 4 ดีเลิศ 

   2.3 ส่งเสริมให้ครูมีความเชี่ยวชาญด้านการจัดประสบการณ์ 3 ยอดเยี่ยม 

   2.4 จัดสภาพแวดล้อมและสื่อเพ่ือการเรียนรู้ อย่างปลอดภัยและพียงพอ 4 ยอดเยี่ยม 
   2.5 ให้บริการสื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และสื่อการเรียนรู้เพื่อสนับสนุนการ
จัดประสบการณ์ 

2 ดีเลิศ 

   2.6 มีระบบบริหารคุณภาพที่เปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วม 2 ดีเลิศ 

มาตรฐานที่ 3 การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นส าคัญ 4 ยอดเยี่ยม 
   3.1 จัดประสบการณ์ที่ส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการทุกด้านอย่างสมดุลเต็ม
ศักยภาพ 

5 ยอดเยี่ยม 

   3.2 สร้างโอกาสให้เด็กได้รับประสบการณ์ตรง เล่น และปฏิบัติอย่างมี
ความสุข 

4 ยอดเยี่ยม 

   3.3 จัดบรรยากาศท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับวัย 4 ดีเลิศ 
   3.4 ประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริง และน าผลการประเมินพัฒนาการ
เด็กไปปรับปรุงการจัดประสบการณ์และพัฒนาเด็ก 

3 ยอดเยี่ยม 

สรุปผลการประเมินในภาพรวมของสถานศึกษา 4 ยอดเยี่ยม 

 



รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา ปีการศึกษา 256๓ หน้า 22 
 

 

 
1.1๑. ผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  

ปีการศึกษา 256๓ 
 

มาตรฐาน 
ระดับ

คุณภาพ 
แปลผล 

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน 3 ดเีลิศ 

     1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 3 ดีเลิศ 

     1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 3 ดีเลิศ 

มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ  5 ยอดเยี่ยม 

     2.1 มีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจที่สถานศึกษาก าหนดชัดเจน  5 ยอดเยี่ยม 

     2.2 มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 4 ดีเลิศ 
     2.3 ด าเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพของผู้เรียนรอบด้าน ตาม
หลักสูตรสถานศึกษาและทุกกลุ่มเป้าหมาย 

๔ ยอดเยี่ยม 

     2.4 พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ  3 ยอดเยี่ยม 
     2.5 จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการ
เรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 

3 ดีเลิศ 

     2.6 จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการ
และการจัดการเรียนรู้ 

3 ดีเลิศ 

มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 3 ดเีลิศ 
     3.1 จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถ
น าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้  

5 ยอดเยี่ยม 

     3.2 ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 3 ดีเลิศ 

     3.3 มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก 3 ดีเลิศ 
     3.4 ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และน าผลมาพัฒนา
ผู้เรียน 

3 ดี 

     3.5 มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพ่ือพัฒนาและ
ปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 

3 ดีเลิศ 

สรุปผลการประเมินในภาพรวมของสถานศึกษา 3 ดเีลิศ 



รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา ปีการศึกษา 256๓ หน้า 23 
 

 
 
   ผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาระดับการศึกษาปฐมวัย 

มาตรฐาน ระดับคุณภาพ 

มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของเด็ก ยอดเยีย่ม 

มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ ยอดเยี่ยม 

มาตรฐานที่ ๓ การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นส าคัญ ยอดเยี่ยม 
สรุปผลการประเมินในภาพรวมของสถานศึกษา ยอดเยี่ยม 

ผลการประเมินตนเองในภาพรวม : ระดับยอดเยี่ยม 

มาตรฐานที่ ๑  คุณภาพเด็ก 
ระดับคุณภาพ : ยอดเยี่ยม 

 ๑.๑ กระบวนการพัฒนา   
  โครงการ/กิจกรรมที่ส่งเสริมในการพัฒนาเด็กให้มีพัฒนาการด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ ด้านสังคม

และด้านสติปัญญา คือ 
- โครงการส่งเสริมพัฒนาการด้านร่างกาย 
- กิจกรรมชั่งน้ าหนัก วัดส่วนสูง 
- กิจกรรมทดสอบสมรรถภาพทางกาย 
- กิจกรรมตามหลักสูตรปฐมวัย 
- บันทึกการแปรงฟัน 
- บันทึกอาหารเสริม(นม) 
- กิจกรรมรณรงค์ป้องกันยาเสพติด 
  ๑.๒ ผลการด าเนินงาน  

 โรงเรียนบ้านโคกน้อยมีกระบวนการพัฒนาเด็กท่ีหลากหลาย ส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการ 
ด้านร่างกาย แข็งแรงมีสุขนิสัยที่ดี และดูแลความปลอดภัยของตนเองได้ โรงเรียนจัดให้เด็กได้รับประทาน
อาหารที่สะอาด ถูกสุขลักษณะ ปริมาณเหมาะสมตามวัย มีการควบคุมดูแลให้เด็กดื่มนมเป็นประจ าทุกวัน
อย่างสม่ าเสมอ มีการชั่งน้ าหนัก วัดส่วนสูง  เดือนละ 1 ครั้ง  จัดหาอุปกรณ์ซ่อมแซมสนามเด็กเล่น 
ให้มีความปลอดภัย สะดวก พร้อมใช้งานตลอดเวลา  ไม่มีจุดที่เป็นอันตราย มีกฎ กติกา ข้อตกลงในการดูแล
ตนเองให้ปลอดภัย  หลีกเลี่ยงจากอันตราย มีการจัดป้ายนิเทศความรู้ให้แก่เด็กเก่ียวกับโรคติดต่อในชุมชน 
โรคติดต่อจากการอยู่ร่วมกัน อุบัติเหตุที่เกิดข้ึนได้ในชีวิตประจ าวัน มีการรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด  
มีการจัดกิจกรรมพัฒนาด้านร่างกาย เพ่ือส่งเสริมพัฒนาการด้านร่างกาย และได้รับความร่วมมือจาก
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพบ้านถวายเฉลิมพระเกียรติ ในการดูแลส่งเสริมสุขภาพอนามัยของเด็ก 
นอกจากนี้ยังมีการส่งเสริมให้เด็กได้เล่นกีฬาตามความสามารถ  ส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการด้านสังคม 
ช่วยเหลือตนเอง เป็นสมาชิกที่ดีของสังคม มีวินัยในตนเอง มีสัมมาคารวะกับผู้ใหญ่ มีมารยาทที่ดี ยิ้ม ไหว้ 
ทักทาย ช่วยเหลือตนเองในการปฏิบัติกิจวัตรประจ าวัน สามารถรับประทานอาหารได้ด้วยตนเอง 
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และมีมารยาทในการรับประทานอาหาร รู้จักดูแลรักษาความสะอาด ทั้งภายในและนอกห้องเรียน โดยการ
จัดกจิกรรมแบ่งเขตพ้ืนที่รับผิดชอบ รู้จักช่วยเหลือ แบ่งปันเพ่ือนในห้องเรียน ท างานร่วมกับเพ่ือนๆได้  
โดยการใช้กิจกรรมกลุ่มในการจัดประสบการณ์ การเรียนรู้ รู้จักเก็บของเล่น สิ่งของเครื่องใช้ของตนและ
ส่วนรวม ปลูกฝังให้นักเรียนรู้จักประเพณีและวัฒนธรรม ด้วยกิจกรรมวันส าคัญทางศาสนา รู้จักทดแทน
บุญคุณพ่อ แม่ ครู โดยการจัดกิจกรรมวันส าคัญทางชาติก็คือ กิจกรรมวันพ่อ กิจกรรมวันแม่ วันไหว้ครู  
วันเข้าพรรษา ส่งเสริมพัฒนาการด้านอารมณ์ จิตใจ ปลูกฝังให้เด็กมีความซื่อสัตย์สุจริต ไม่เอาสิ่งของของ
ผู้อื่นมาเป็นของตน มีความอดทน มีความมั่นใจ กล้าพูด กล้าแสดงออก ยิ้มแย้มแจ่มใส  มีการจัดกิจกรรม
ทางด้านศิลปะ  ดนตรี  ให้นักเรียนได้วาดภาพ ระบายสี เพื่อสร้างจินตนาการมีอารมณ์ที่ผ่องใส ให้เด็กได้ท า
กิจกรรมที่สนุกสนาน มีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับเพ่ือน ทั้งในและนอกห้องเรียน โดยครูได้ด าเนินการจัด
ประสบการณ์การเรียนการสอนตามแผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ และมีการจัดกิจกรรมการ
เคลื่อนไหวร่างกายประกอบเพลงให้เด็กได้แสดงออกตามศักยภาพของตนเอง โรงเรียนได้ส่งเสริมให้เด็กได้มี
พัฒนาการทางด้านสติปัญญา สื่อสารได้ มีทักษะการคิดพ้ืนฐาน และแสวงหาความรู้ โดยการเข้าร่วม
โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย  ท าให้เด็กได้ฝึกปฏิบัติการทดลอง การสังเกต ความคิดสร้างสรรค์  
โดยส่งเสริมให้เด็กมีความสนใจเรียนรู้สิ่งต่างๆ รอบตัว กล้าซักถามเพ่ือค้นหาค าตอบ มีการจัดกิจกรรม
ทักษะกระบวนการคิดและเกมการศึกษา เพ่ือส่งเสริมให้เด็กมีทักษะทางภาษา มีนิสัยรักการอ่าน ส่งเสริมให้
เด็กอ่านนิทานและเล่านิทานที่ตนเองอ่านให้ครูและเพ่ือนฟัง มีการส่งเสริมให้เด็กเข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขัน
ทักษะทางวิชาการในระดับต่างๆ มีการสร้างสรรค์ผลงานด้านศิลปะโดยการวาดภาพระบายสี การฉีก ตัด 
ปะ ส่งเสริมให้เด็กได้เสนอผลงานด้วยภาษาท่ีเหมาะสมตามวัย จัดกิจกรรมการเรียนรู้นอกห้องเรียนเพ่ือให้
เด็กได้ปฏิสัมพันธ์กับบุคคลภายนอกเรียนรู้นอกสถานที่แก้ปัญหาสถานการณ์จริง 
   ๑.๓ ข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ ท่ีสนับสนุนผลการประเมินตนเอง 

- รายงาน สรุปโครงการ/กิจกรรม 
- เด็กมีพัฒนาการด้านร่างกาย แข็งแรง มีสุขนิสัยที่ดี ดูแลความปลอดภัยตนเองได้ ร้อยละ 97.24 
- เด็กมีพัฒนาการด้านอารมณ์ จิตใจ ควบคุม และแสดงออกทางอารมณ์ได้ ร้อยละ 95.54  
- เด็กมีพัฒนาการด้านสังคม ช่วยเหลือตนเอง และเป็นสมาชิกท่ีดีของสังคม ร้อยละ 98.73 สังเกต

ได้จากากรช่วยเหลือตนเองในการปฏิบัติกิจวัตรประจ าวัน รู้จักเก็บสิ่งของเครื่องใช้ ทั้งของส่วนตัวและของ
ส่วนรวม รู้จักยิ้ม ทักทาย อยู่ร่วมกับผู้อ่ืนอย่างมีความสุข 

-เด็กมีพัฒนาการด้านสติปัญญา สื่อสารได้ มีทักษะการคิดพ้ืนฐานและแสวงหาความรู้ได้ คิดเป็น
ร้อยละ 91.23 

๑.๔. จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา แผนพัฒนาคุณภาพเพื่อยกระดับให้สูงข้ึน 
จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา 

       เด็กมีร่างกายเติบโตตามวัย มีน้ าหนักส่วนสูง
ตามเกณฑ์ มีทักษะการเคลื่อนไหวตามวัย สามารถ
ดูแลสุขภาพและหลีกเลี่ยงต่อสภาวะที่เสี่ยงต่อ
อุบัติเหตุ ภัย และสิ่งเสพติด มีคุณธรรม จริยธรรม 
ค่านิยมท่ีพึงประสงค์ มีจิตส านึกในการอนุรักษ์และ
พัฒนาสิ่งแวดล้อม ท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมี
ความสุข มีอารมณ์แจ่มใส ร่าเริง สนุกสนาน ร่วม

- ด้านการมีความคิดรวบยอด การแก้ปัญหาที่เกิด
จากการอ่าน 
- การท ากจิกรรมเสริมสติปัญญาให้เหมาะสมตาม
วัย 
- การพัฒนา ปลูกฝังในเรื่องสุขนิสัยที่ดี เช่น การ
ล้างมือก่อนรับประทานอาหาร ล้างมือก่อนออก
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จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา 
กิจกรรมอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข มีสติปัญญา
เรียนรู้ได้ตามกิจกรรมประจ าวันอย่างดี 
 

จากห้องน้ า ห้องส้วม และการเลือกรับประทาน
อาหารที่มีประโยชน์ ให้เป็นนิสัย 
- การยืนตรงเมื่อได้ยินเพลงชาติ 
- การใช้ค าพูดขอบคุณ ขอโทษ 

 
แผนงาน/แนวทางพัฒนาคุณภาพให้ดีขึ้นกว่าเดิม   
-  โครงการพัฒนาศักยภาพเด็กปฐมวัย 
- โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการระดับปฐมวัย 

มาตรฐานที่ ๒  กระบวนการบริหารและการจัดการ 

ระดับคุณภาพ : ยอดเยี่ยม 

      ๒.๑ กระบวนการพัฒนา 
โรงเรียนบ้านโคกน้อยได้ด าเนินการพัฒนาเด็กปฐมวัย ตามความมุ่งหมายของการพัฒนาการศึกษา

นั้น การพัฒนาด้านสติปัญญาของเด็กปฐมวัย มีความส าคัญมาก โดยเมื่อได้มีการพัฒนาการด้านสติปัญญาที่
สมวัย ซึ่งหมายถึงเด็กมีลักษณะพฤติกรรมที่สามารถแสดงออกตามขั้นการพัฒนาด้านสติปัญญาได้อย่าง
เหมาะสมกับวัย มีการเปลี่ยนแปลงทางความสามารถทางการเรียนรู้ การคิด โดยพัฒนาจากรับรู้ด้วย
ประสาทสัมผัสทั้งห้า รวมถึงการพัฒนาการคิดโดยมีรายละเอียดเพิ่มข้ึน ดังนั้นจึงจัดให้มีการส่งเสริม
พัฒนาการทางด้านสติปัญญาโดยด าเนินการดังนี้ 
 -  โครงการพัฒนาความรู้และทักษะพื้นฐานปฐมวัย 
  - กิจกรรมการจัดท าหลักสูตรปฐมวัย 
  - กิจกรรมจัดท าแผนการจัดประสบการณ์ 
  - กิจกรรมการวัดและประเมินพัฒนาการผู้เรียน 
  - กิจกรรมวิจัยในชั้นเรียน 
  - กิจกรรมผลิตสื่อและนวัตกรรมการเรียนการสอน 

๒.๒ ผลการด าเนินงาน 
              การจัดการศึกษาปฐมวัยโรงเรียนบ้านโคกน้อย ได้มีการก าหนดเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และ 
พันธกิจของสถานศึกษาไว้อย่างชัดเจน มีองค์ประกอบที่ส าคัญท่ีจะขับเคลื่อนการศึกษาปฐมวัยได้แก่ การ
พัฒนาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยได้แก่ ได้มีการพัฒนาหลักสูตร
การศึกษาปฐมวัยให้สอบคล้องกับบริบทของท้องถิ่น พิจารณาจากบริบทท้องถิ่น พิจารณาจากวัยของเด็ก 
ประสบการณ์ของเด็ก โดยเป็นหลักสูตรที่มุ่งพัฒนาเด็กทุกด้าน ทั้งด้านร่างกาย อารมณ์จิตใจ สังคม และ
สติปัญญาเพ่ือให้ผู้เรียนมีความสุขในการเรียนรู้ มีการพัฒนาครูและบุคลากรให้มีศักยภาพ การเสริมสร้าง
ความตระหนักรู้ และความเข้าใจในการจัดการศึกษาปฐมวัย โดยให้ผู้มีส่วนร่วมทุกฝ่ายได้มีบทบาทในการมี
ส่วนร่วมการจัดการศึกษา โดยให้มีการประสานความร่วมมือเพ่ือร่วมกันพัฒนาผู้เรียนตามศักยภาพ 
 โรงเรียนบ้านโคกน้อย ได้จัดสิ่งอ านวยความสะดวกท่ีจ าเป็นซึ่งเอ้ือประโยชน์ และอ านวยความ
สะดวกต่อการพัฒนาเด็ก ทั้งด้านร่างกาย จิตใจ สังคม และสติปัญญา คือ จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพ 
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ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการเพื่อการ
จัดการเรียนรู้ เช่น จัดให้มีอุปกรณ์ ของเล่น ของใช้ เครื่องนอน เครื่องอ านวยความสะดวกต่างๆ ให้พอเพียง
กับเด็ก โดยจัดให้เหมาะสม สะอาด ปลอดภัย ให้มีมุมหนังสือที่จ าเป็นต่อพัฒนาการของเด็ก ให้เพียงพอและ
เหมาะสมกับวัย จัดให้มีเครื่องเล่นสนาม เครื่องเล่นน้ า เล่นทราย ที่เหมาะสมปลอดภัย จัดให้มีพ้ืนที่ส าหรับ
แปรงฟัน ล้างมือ ท าความสะอาดร่างกาย ห้องน้ าห้องส้วม พร้อมอุปกรณ์ท่ีจ าเป็นและเหมาะสมกับเด็ก 
 มีหลักสูตรปฐมวัยที่ยืดหยุ่นและสอดคล้องกับหลักสูตรสถานศึกษาเป็นรูปแบบการจัดประสบการณ์ที่
ก่อให้เกิดการเตรียมความพร้อม เน้นการเรียนรู้ผ่านการเล่นและการลงมือปฏิบัติด้วยตนเองสอดคล้องกับ 
วิถีชีวิตของครอบครัว ชุมชน และท้องถิ่นจัดครูที่เหมาะสมกับการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ คือครูประจ า
การณ์ที่มีความช านาญด้านการศึกษาปฐมวัย ส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมเพ่ือพัฒนาศักยภาพอย่างต่อเนื่อง 
ซึ่งส่งผลให้ครูด้านการศึกษาปฐมวัยทุกคนล้วนมีความรู้ความสามารถในการวิเคราะห์และออกแบบหลักสูตร
สถานศึกษาปฐมวัย มีทักษะในการจัดประสบการณ์และการประเมินพัฒนาการเด็กเป็นรายบุคคล 
มีประสบการณ์ในการออกแบบการจัดกิจกรรมทักษะการสังเกต และการปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับเด็กและ
ผู้ปกครอง มีการจัดสภาพแวดล้อมท้ังภายในและภายนอกห้องเรียนที่ค านึงถึงความปลอดภัยของห้องเรียน  
ส่งเสริมให้เกดิการเรียนรู้ทั้งรายบุคคลและรายกลุ่มมีมุมประสบการณ์และการเรียนรู้แบบเรียนปนเล่น  
มีความสุขในการเรียนรู้ มีสื่อเทคโนโลยีใช้ในการสืบเสาะหาความรู้ มีการจัดสิ่งอ านวยความสะดวกให้บริการ
ด้านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ อุปกรณ์เพ่ือสนับสนุนการจัดประสบการณ์เพ่ือพัฒนาครูอย่างพอเพียงและ
ทั่วถึง มีการก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาท่ีสอดคล้องกับมาตรฐานตามหลักสูตรการศึกษา
ปฐมวัย มีการประเมินตรวจสอบคุณภาพภายในสถานศึกษา ติดตามผลการด าเนินงานและจัดท ารายงาน 
ผลการประเมินตนเองประจ าปี มีการน าผลการประเมินไปปรับปรุงพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา โดยทุกฝ่าย 
มีส่วนร่วม พร้อมทั้งรายงานผลการประเมินตนเองให้หน่วยงานต้นสังกัดอย่างต่อเนื่อง 

   ๒.๓  ข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ ท่ีสนับสนุนผลการประเมินตนเอง 
  โรงเรียนด าเนินการจัดท าเอกสารหลักฐานในการบริหารจัดการดังนี้ 

-  แผนปฏิบัติการ  
- หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย 
- รายงานผลการเข้าร่วมอบรมพัฒนาของครูและบุคลากร  
- แผนการจัดประสบการณ์ที่สอดคล้องกับมาตรฐานตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย 
- รายงานผลการประเมินตนเองประจ าปี 
- สรุปโครงการ/กิจกรรม       

๒.๔. จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา แผนพัฒนาคุณภาพเพื่อยกระดับให้สูงข้ึน 

จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา 
- มีหลักสูตรครอบคลุมพัฒนาการทั้ง ๔ ด้าน 
สอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่น 
- การจัดสิ่งอ านวยความสะดวกให้บริการด้านสื่อ
เทคโนโลยีสารสนเทศ อุปกรณ์เพ่ือสนับสนุนการจัด
ประสบการณ์ 
- ครูได้รับการพัฒนาด้านวิชาชีพ 

 - จัดครูให้เพียงพอต่อชั้นเรียน 
 - ส่งเสริมให้ครูมีความเชี่ยวชาญด้านการจัด
ประสบการณ์ 
 - จัดสภาพแวดล้อมและสื่อเพ่ือการเรียนรู้ อย่าง
ปลอดภัย และพอเพียง 
 - ก าหนดแผนการพัฒนาครูอย่างชัดเจน 
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 แผนพัฒนาคุณภาพเพื่อยกระดับให้สูงข้ึน (ระบุแผนงานโครงการ/กิจกรรม) 
        -  โครงการพัฒนาบุคลากร 
        -  โครงการพัฒนาห้องเรียนและสิ่งแวดล้อมปฐมวัย 

มาตรฐานที่ ๓  การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นส าคัญ 

ระดับคุณภาพ :  ยอดเยี่ยม 

๓.๑ กระบวนการพัฒนา 
โรงเรียนได้ด าเนินการจัดประสบการณ์ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ดังนี้ 
-  โครงการส่งเสริมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
-  โครงการพัฒนาความรู้และทักษะพ้ืนฐานปฐมวัย 
-  โครงการส่งเสริมระเบียบวินัยและประชาธิปไตยในโรงเรียน 
-  โครงการโรงเรียนวิถีพุทธพัฒนาคุณธรรม – จริยธรรม 
-  โครงการวันส าคัญ 
 

๓.๒ ผลการด าเนินงาน 
 จัดการศึกษาปฐมวัยมุ่งเน้นความส าคัญของพัฒนาการทุกๆด้าน ทั้งทางด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ 
สังคม และสติปัญญา มีความรู้ คุณธรรม จริยธรรมและวัฒนธรรมในการด ารงชีวิตซึ่งเป็นการจัด
ประสบการณ์การเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ เพื่อสามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข ภายใต้ค าว่า
เก่ง ดี มีสุข ประสบการณ์ในรูปแบบบูรณาการการเรียนรู้ แบบเรียนผ่านเล่นเพื่อให้ได้ประสบการณ์ตรง 
เกิดการเรียนรู้และมีพัฒนาการด้านร่างกาย อารมณ์จิตใจ สังคมและสติปัญญาซึ่งสามารถยืดหยุ่นได้
เหมาะสมและสอดคล้องกับหลักสูตรปฐมวัย ทั้งในห้องเรียนและนอกห้องเรียน มีการใช้สื่อเทคโนโลยีที่
เหมาะสมกับวัย จัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่ครอบคลุมในพัฒนาการทุกด้านให้เหมาะสมกับวันดังนี้  
ด้านร่างกายพัฒนาการเคลื่อนไหวร่างกาย เด็กเคลื่อนไหวร่างกายเหมาะสมตามจินตนาการเพื่อใช้ร่างกาย
ทุกส่วนทั้งกล้ามเนื้อมัดใหญ่และมัดเล็กให้ท างานอย่างมีประสิทธิภาพด้านอารมณ์ จิตใจ เด็กมีพัฒนาการ
ด้านอารมณ์ความรู้สึกได้อย่างเหมาะสม รู้จักยับยั้งชั่งใจ รู้จักการรอคอย กล้าแสดงออก ช่วยเหลือแบ่งปัน 
มีความรับผิดชอบด้านสังคมเด็กช่วยเหลือตนเองในการปฏิบัติกิจวัตรประจ าวันได้ มีวินัยในตนเอง 
 เล่นร่วมกับผู้อ่ืนได้ มีสัมมาคารวะต่อผู้ใหญ่ ด้านสติปัญญามีความคิดรวบยอด รู้จักการแก้ปัญหา สื่อสาร 
มีทักษะความคิดพ้ืนฐานแสวงหาความรู้ได้เหมาะสมตามวัย จัดประสบการณ์การเรียนที่ส่งเสริมให้เด็กได้
ประสบการณ์ตรงจากการเรียนผ่านการเล่น โดยลงมือปฏิบัติจริงด้วยตนเองและการเรียนรู้รายกลุ่ม เพื่อ
ก่อให้เกิดความมีน้ าใจ ความสามัคคี ความแบ่งปัน และการรอคอย เพื่อส่งผลให้เด็กเกิดการเรียนรู้ได้ 
อย่างมีความสุข จัดบรรยากาศในชั้นเรียนที่ส่งเสริมความสนใจให้แก่ผู้เรียน ชั้นเรียนมีบรรยากาศเต็มไปด้วย
ความอบอุ่น ความเห็นอกเห็นใจ มีความเอ้ือเผื่อแผ่ต่อกันและกัน ซึ่งเป็นแรงจูงใจภายนอกท่ีกระตุ้นให้
ผู้เรียนรักการอยู่ร่วมกันในชั้นเรียน และปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ให้แก่เด็กนักเรียนห้องเรียนมีบรรยากาศ
ดี แจ่มใส กว้างขวางพอเหมาะ มีมุมส่งเสริมประสมการณ์การเรียนรู้ มีการตกแต่งห้องเรียนให้สดใส  
และมีสื่อการเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการจัดประสบการณ์การเรียนการสอน การประเมินพัฒนาการของเด็กปฐมวัย
จากการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ และการจัดกิจวัตรประจ าวัน ด้วยเครื่องมือและวิธีการที่หลากหลาย 
เช่น การสังเกต การสอบถาม การส ารวจ และการวิเคราะห์ผลพัฒนาการของเด็ก  
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โดยให้ผู้ปกครองมีส่วนร่วม เพื่อได้น าผลการประเมินไปพัฒนาศักยภาพของเด็ก โดยให้ผู้ปกครองมีส่วนร่วม 
เพ่ือให้ได้ผลการประเมินไปพัฒนาศักยภาพของเด็กและพัฒนาการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ในชั้นเรียน
เพ่ือพัฒนาครูอย่างพอเพียงและทั่งถึง มีการก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาที่สอดคล้องกับ
มาตรฐานการศึกษาปฐมวัย และอัตลักษณ์ที่สถานศึกษาก าหนด มีการจัดท าแผนการจัดประสบการณ์ 
ที่สอดคล้องกับมาตรฐานตามหลัดสูตรการศึกษาปฐมวัย มีการประเมินผลตรวจสอบคุณภาพภายใน
สถานศึกษา ติดตามผลการด าเนินงานและจัดท ารายงานผลการประเมินตนเองประจ าปี มีการน าผล 
การประเมินไปปรับปรุงพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา โดนทุกฝ่ายมีส่วนร่วมพร้อมทั้งรายงานผลการประเมิน
ตนเองให้หน่วยงานต้นสังกัดอย่างต่อเนื่อง   
 ๓.๓ ข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ ที่สนับสนุนผลการประเมินตนเอง 
 โรงเรียนบ้านโคกน้อยได้ด าเนินการจัดท าเอกสาร หลักฐานในการบริหารจัดการ ดังนี้ 
 - มุมประสบการณ์ 
 - แบบบันทึกการพัฒนาการของเด็ก 
 - รายงานผลการประเมินตนเอง 
 - บรรยากาศ  ห้องเรียนแจ่มใส  มีมุมส่งเสริมประสบการณ์การเรียนรู้   
 - การจัดกิจวัตรประจ าวัน    

   ๓.๔ จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา แผนพัฒนาคุณภาพเพื่อยกระดับให้สูงข้ึน 

จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา 
       - เด็กมีพัฒนาการการอย่างสมดุล 
       - เด็กเรียนรู้ จากการเล่นและปฏิบัติกิจกรรม 
       - มีบรรยากาศ สภาพห้องเรียนเอื้อต่อการ
เรียนรู้ 
       - ประเมินผลเด็กด้วยวิธีการหลากหลาย 

- จัดอุปกรณ์สื่อการเรียนการสอนที่หลากหลาย 
- พัฒนาเครื่องเล่นสนามและระบบสาธารณูปโภค 
- จัดกิจกรรมส่งเสริมเด็กเรียนรู้การอยู่ร่วมกัน 

  
แผนงาน/แนวทางพัฒนาคุณภาพของสถานศึกษาในปีถัดไป 

- โครงการพัฒนาความรู้และทักษะพ้ืนฐานปฐมวัย 
- โครงการพัฒนาห้องเรียนและสิ่งแวดล้อมปฐมวัย 
- โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ 
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สรุปผลการประเมินภาพรวมระดับการศึกษาปฐมวยั 
ผลกการประเมินของสถานศึกษาอยู่ในระดับ : ยอดเยี่ยม 
 โรงเรียนบ้านโคกน้อย จัดการเรียนการสอนระดับปฐมวัย มีนักเรียนระดับชั้นอนุบาล 2-3   
รวม 42 คน ครูผู้สอน 2 คน จัดท ารายงานการประเมินคุณภาพตนเอง (sar) ปีการศึกษา 2563  
เสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัด และหน่วยงานอื่นๆผลการประเมินตนเองในภาพรวม อยู่ในระดับดีเลิศ  
มีผลการด าเนินงานดังต่อไปนี้ 
 เด็กมีพัฒนาการด้านร่างกาย มีสุขนิสัยที่ดี และดูแลความปลอดภัยของตนเองได้ เด็กระดับปฐมวัย 
42 คน  มีน้ าหนัก ส่วนสูงตามเกณฑ์จ านวน  37  คน มีน้ าหนักส่วนสูงต่ ากว่าเกณฑ์ จ านวน 5 คน 
กิจกรรมชั่งน้ าหนักวัดส่วนสูง  กิจกรรมทดสอบสมรรถภาพ กิจกรรมอนามัยโรงเรียน กิจกรรมสุขศึกษา 
ในโรงเรียน กิจกรรมส่งเสริมความปลอดภัย เป็นโครงการที่ส่งเสริมพัฒนาการด้านร่างกายส่งผลให้เด็กร้อย
ละ 97.24 สุขภาพร่างกายแข็งแรง มีสุขนิสัยที่ดี และดูแลความปลอดภัยของตนเองได้ 
 คุณภาพเด็กด้านอารมณ์จิตใจ ควบคุมและแสดงออกทางอารมณ์ได้ โรงเรียนบ้านโคกน้อยได้จัด
กิจกรรมที่ส่งเสริมให้เด็ก ได้สนุกสนาน  มีความสุขในการเรียนรู้ จากโครงการส่งเสริมพัฒนาด้านอารมณ์
จิตใจ กิจกรรมเล่านิทาน กิจกรรมเล่นตามมุม กิจกรรมนั่งสมาธิ 10 นาทีก่อนเรียน กิจกรรมเคลื่อนไหว
ประกอบเพลง ส่งผลให้นักเรียนระดับปฐมวัยโรงเรียนบ้านโคกน้อย ร้อยละ 95.54 มีพัฒนาการด้าน
อารมณ์จิตใจ ควบคุมและแสดงออกทางอารมณ์ได้ดีเหมาะสมตามวัย 
 คุณภาพเด็กด้านสังคม ช่วยเหลือตนเอง เป็นสมาชิกที่ดีของสังคม  นักเรียนระดับปฐมวัยโรงเรียน
บ้านโคกน้อยทุกคน ช่วยเหลอืตนเองในการท ากิจวัตรประจ าวัน มีวินัยในตนเอง รู้จักการประหยัดพอเพียง 
มีส่วนร่วมในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมทั้งในและนอกห้องเรียน มีมารยาททั้งทางวัฒนธรรมไทย เช่น  
การไหว้ทักทาย จากโครงการส่งเสริมพัฒนาการด้านสังคม กิจกรรมวันไหว้ครู กิจกรรมวันพ่อ 
กิจกรรมวันแม่ กิจกรรมวันส าคัญทางศาสนา กิจกรรมนิทานคุณธรรม กิจกรรมกลางแจ้ง ส่งผลให้นักเรียน
ระดับปฐมวัยโรงเรียนบ้านโคกน้อย ร้อยละ 98.73  มีพัฒนาการด้านสังคม ช่วยเหลือตนเองและ 
เป็นสมาชิกที่ดีได้อย่างเหมาะสม 
 คุณภาพเด็กด้านสติปัญญา สื่อสารได้มีทักษะการคิดพ้ืนฐาน และแสวงหาความรู้ได้นักเรียนระดับ
ปฐมวัย เด็กปฐมวัยโรงเรียนบ้านโคกน้อยทุกคน สนทนาโต้ตอบและเล่าเรื่องให้ผู้อื่นเข้าใจ ตั้งค าถามในสิ่งที่
ตนเองสนใจหรือสงสัยพยายามค้นหาค าตอบ อ่านนิทานและเล่าเรื่องที่ตนเองอ่านได้เหมาะสมกับวัย  
มีความสามารถในการคิดรวบยอด การคิดแก้ปัญหา และสามารถตัดสินใจเรื่องง่ายๆได้ จากโครงการ
ส่งเสริมพัฒนาการด้านสติปัญญา กิจกรรมเสริมประสบการณ์ กิจกรรมเกมการศึกษา กิจกรรทักษะ
กระบวนการคิด กิจกรรมพัฒนาแนวคิดโดยใช้ศิลปะสร้างสรรค์ ส่งผลให้นักเรียนระดับปฐมวัยโรงเรียนบ้าน
โคกน้อย ร้อยละ 91.23 มีพัฒนาการด้านสติปัญญา สื่อสารได้มีทักษะการคิดด้านพ้ืนฐานและ 
แสวงหาความรู้ได้อย่างเหมาะสม 
 ด้านกระบวนการบริหารจัดการหลักสูตร มีหลักสูตรปฐมวัยที่ยืดหยุ่นและสอดคล้องกับหลักสูตร
สถานศึกษาเป็นรูปแบบการจัดประสบการณ์ท่ีก่อให้เกิดการเตรียมความพร้อม เน้นการเรียนรู้ผ่านการเล่น
และการลงมือปฏิบัติด้วยตนเองสอดคล้องกับวิถีชีวติของครอบครัว ชุมชนและท้องถิ่น จากโครงการส่งเสริม
พัฒนาครูมีการปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล  กิจกรรมจัดท า
หลักสูตรปฐมวัย กิจกรรมการจัดท าแผนการจัดประสบการณ์ กิจกรรมวัดและประเมินพัฒนาการผู้เรียน 
กิจกรรมวิจัยในชั้นเรียน ส่งผลให้โรงเรียนบ้านโคกน้อยมีหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัยตามพุทธศักราช 
2560 
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 ด้านส่งเสริมให้ครูมีความเชี่ยวชาญด้านการจัดประสบการณ์ ได้มีการพัฒนาคุณภาพครู 
ด้านการศึกษาปฐมวัยอย่างต่อเนื่องซึ่งส่งผลให้ครูด้านการศึกษาปฐมวัยทุกคนล้วนมีความรู้ความสามารถ  
ในการวิเคราะห์และออกแบบหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัย มีทักษะในการจัดประสบการณ์และการประเมิน
พัฒนาการเด็กเป็นรายบุคคล มีประสบการณ์ในการออกแบบการจัดกิจกรรม ทักษะการสังเกต และ 
การปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับเด็กและผู้ปกครอง จากโครงการพัฒนาบุคลากร กิจกรรม PLC กิจกรรมการ
ประชุมสัมมนา กิจกรรมอบรมครู และกิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการ ส่งผลให้ครูโรงเรียนบ้านโคกน้อยมี
ความเชี่ยวชาญด้านการจัดประสบการณ์ 
 จัดสภาพแวดล้อมและสื่อเพ่ือการเรียนรู้อย่างปลอดภัยและพอเพียง มีการจัดสภาพแวดล้อมทั้ง
ภายในและภายนอกห้องเรียน ที่ค านึงถึงความปลอดภัยของผู้เรียน ส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้ทั้งรายบุคคล
และรายกลุ่ม มีมุมประสบการณ์และสื่อการเรียนรู้ที่หลากหลายได้จากธรรมชาติหรือสื่อในชุมชน มุ่งเน้นให้
เกิดการเรียนรู้แบบเรียนปนเล่นมีความสุขในการเรียนรู้ มีสื่อเทคโนโลยีใช้ในการสืบเสาะหาความรู้ 
จากโครงการส่งเสริมให้สถานศึกษาเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ กิจกรรมปรับปรุงสภาพแวดล้อมและพัฒนา 
แหล่งเรียนรู้ ส่งผลให้โรงเรียนบ้านโคกน้อยมีการจัดสภาพแวดล้อมและสื่อเพ่ือการเรียนรู้อย่างปลอดภัย 
และพอเพียง 
 การให้บริการสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนรู้เพ่ือสนับสนุนการจัดประสบการณ์ 
มีการจัดสิ่งอ านวยความสะดวก ให้บริการด้านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศอุปกรณ์เพ่ือการสนับสนุนการจัด
ประสบการณ์เพ่ือพัฒนาครูอย่างเพียงพอและท่ัวถึงจากกิจกรรมผลิตสื่อ และนวัตกรรมการเรียนการสอน 
ส่งผลให้โรงเรียนบ้านโคกน้อยมีการให้บริการสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนรู้ 
เพ่ือการจัดประสบการณ์ 
 มีระบบบริหารคุณภาพที่ปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วม โรงเรียนมีการก าหนดมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษาท่ีสอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาปฐมวัยและอัตลักษณ์ท่ีสถานศึกษาก าหนด  
ได้มีการจัดท าแผนการจัดประสบการณ์ที่สอดคล้องกับมาตรฐานตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย มีการ
ประเมินผลการตรวจสอบคุณภาพภายในสถานศึกษา  ติดตามผลการด าเนินงานและจัดท ารายงานผลการ
ประเมินตนเองประจ าปี มีการน าผลการประเมินไปปรับปรุงพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา โดยทุกฝ่ายมีส่วน
ร่วมของผู้ปกครองเข้าเยี่ยมชั้นเรียน ส่งผลให้โรงเรียนบ้านโคกน้อยมีระบบบริหารคุณภาพที่เปิดโอกาสให้
ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วม 
 ด้านการจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นส าคัญ มีจัดประสบการณ์ที่ส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการ 
ทุกด้านอย่างสมดุลเต็มศักยภาพจัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่ครอบคลุมพัฒนาการในทุกๆด้านให้เหมาะสม
กับวัย 
 ด้านร่างกาย พัฒนาการเคลื่อนไหวทางร่างกาย เด็กเคลื่อนไหวร่างกายอย่างเหมาะสมตาม
จินตนาการเพ่ือให้ร่างกายทุกส่วนทั้งกล้ามเนื้อมัดใหญ่และมัดเล็กท างานอย่างมีประสิทธิภาพ 
 ด้านอารมณ์ จิตใจ เด็กมีพัฒนาการด้านอารมณ์ ความรู้สึกได้อย่างเหมาะสม รู้จักยับยั้งชั่งใจ  
รู้จักการรอคอย กล้าแสดงออก  ช่วยเหลือแบ่งปัน มีความรับผิดชอบ 
 ด้านสังคม เด็กช่วยเหลือตนเองในการปฏิบัติกิจวัตรประจ าวันได้ มีวินัยในตนเอง เล่นร่วมกับผู้อ่ืน
ได้ มีสัมมาคารวะต่อผู้ใหญ่ 
 ด้านสติปัญญา มีความคิดรวบยอด รู้จักการแก้ปัญหา สื่อสารและมีทักษะความคิดพ้ืนฐานแสวงหา
ความรู้ได้อย่างเหมาะสมตามวัย จากโครงการพัฒนาความรู้และทักษะ พ้ืนฐานปฐมวัย กิจกรรมเยี่ยมบ้าน 
ส่งผลให้โรงเรียนบ้านโคกน้อยมีการจัดประสบการณ์ที่ส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการทุกด้านอย่างเต็มศักยภาพ 
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 การสร้างโอกาสให้เด็กได้ประสบการณ์ตรง เล่น และปฏิบัติอย่างมีความสุข ได้จัดประสบการณ์ 
ในการเรียนรู้ที่ส่งเสริมให้เด็กได้ประสบการณ์ตรง จากการเรียนผ่านการเล่นโดยลงมือปฏิบัติจริงด้วยตนเอง
และการเรียนรู้รายกลุ่ม เพื่อก่อให้เกิดความมีน้ าใจ ความสามัคคี การแบ่งปัน และการรอคอย เพื่อส่งเสริม
ให้เด็กเกิดการเรียนรู้ได้อย่างมีความสุขจากโครงการส่งเริมศักยภาพทักษะพ้ืนฐานผู้เรียนระดับปฐมวัย 
กิจกรรมเรียนรู้สู่โลกกว้าง ส่งผลให้เด็กได้ประสบการณ์ตรง เล่น และปฏิบัติอย่างมีความสุข 
 จัดบรรยากาศที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับวัย ได้จัดบรรยากาศใน 
ชั้นเรียนที่ส่งเสริมความสนใจแก่ผู้เรียน ชั้นเรียนมีบรรยากาศเต็มไปด้วยความอบอุ่น ความเห็นอกเห็นใจ 
 มีความเอ้ือเผื่อแผ่ต่อกันและกัน ซึ่งเป็นแรงจูงใจภายนอกที่กระตุ้นให้ผู้เรียน รักการอยู่ร่วมกันในชั้นเรียน  
และปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมให้แก่เด็กนักเรียนนอกจากนี้โรงเรียนมีห้องเรียนที่มีบรรยากาศ แจ่มใส 
 กว้างขวาง พอเหมาะ มีมุมส่งเสริมประสบการณ์การเรียนรู้ มีการตกแต่งห้องเรียนให้สดใส และมีสื่อ 
การเรยีนรู้ที่เอ้ือต่อการจัดประสบการณ์การเรียนการสอน กิจกรรมวิจัยในชั้นเรียน กิจกรรมผลิตสื่อและ
นวัตกรรมการเรียนการสอน ที่ส่งผลให้โรงเรียนบ้านโคกน้อยได้มีการจัดบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้ 
ใช้สื่อเทคโนโลยีเหมาะสมกับวัย 
 ด้านการประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริง และน าผลการประเมินพัฒนาการเด็กไปปรับปรุง 
การจัดประสบการณ์และพัฒนาเด็ก มีกระบวนการประเมินพัฒนาการของเด็กปฐมวัย จากการจัด
ประสบการณ์การเรียนรู้และการจัดกิจวัตรประจ าวัน ด้วยเครื่องมือและวิธีการที่หลากหลาย เช่น การสังเกต 
การสอบถาม การส ารวจ และการวิเคราะห์ผลพัฒนาการของเด็ก โดยให้ผู้ปกครองมีส่วนร่วม เพื่อได้น าผล
การประเมินไปพัฒนาศักยภาพของเด็กและพัฒนาการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ในชั้นเรียน กิจกรรมทักษะ
กระบวนการคิดและกิจกรรมการแข่งขันทักษะทางวิชาการ ส่งผลให้โรงเรียนบ้านโคกน้อยได้มีการประเมิน
พัฒนาการเด็กตามสภาพจริง และน าผลการประเมินเด็กไปปรับปรุงการจัดประสบการณ์และพัฒนาเด็ก 
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  ผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 

มาตรฐาน ระดับคุณภาพ 

มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียน ดีเลิศ 

มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ  ยอดเยี่ยม 

มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ดีเลิศ 

สรุปผลการประเมินในภาพรวมของสถานศึกษา ดีเลิศ 

ผลการประเมินตนเองในภาพรวม : ระดับดีเลิศ 

มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู้เรยีน  

ระดับคุณภาพ : ดีเลิศ 

 ๑.๑ กระบวนการพัฒนา 
 โรงเรียนบ้านโคกน้อยได้ด าเนินการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนโดยมีกระบวนการพัฒนา ดังนี้ 
 ๑. โครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามมาตรฐานการเรียนรู้และศักยภาพทางวิชาการ 

โรงเรียนได้ด าเนินการจัดการศึกษาให้ผู้เรียนเป็นคนดี เก่ง และมีความสุขได้นั้นโครงการพัฒนา
ผู้เรียนเป็นกระบวนการหนึ่งที่มีความส าคัญต่อการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนดังนั้นโรงเรียนจึงจัดท าโครงการ/
กิจกรรม ดังนี้ 
  - กิจกรรมห้องเรียนคุณภาพ 
  - กิจกรรมการแข่งขันทักษะทางวิชาการ 
  - กิจกรรมมหกรรมวิชาการ ( OPEN HOUSE) 
  - กิจกรรมการเรียนรู้แบบ Active Learning 
  - กิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงาน (PBL) 
  - กิจกรรมวิจัยในชั้นเรียน 
  - กิจกรรมพัฒนาทักษะดนตรี-นาฏศิลป์ 
  - กิจกรรมพัฒนาทักษะทางศิลปะ 
  - กิจกรรมพัฒนาทักษะทางด้านการอ่านและการเขียน 
  - การประเมินการอ่านไม่ออก เขียนไม่ได้  (E-MES) 
  - กิจกรรมการเรียนรู้แบบ STEM ศึกษา 
  - กิจกรรมการเรียนรู้พัฒนาทักษะการคิด คณิตคิดเร็ว 
  - กิจกรรมการสื่อสารภาษาอังกฤษ 
  - กิจกรรมอาเซียนศึกษา 
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 ๒. โครงการห้องสมุดมีชีวิต 
ห้องสมุดเป็นแหล่งเรียนรู้ที่สมบูรณ์และทันสมัยดังนั้นโรงเรียนจึงจัดท าโครงการเพ่ือพัฒนาผู้เรียน

ใหเ้กิดการเรียนรู้และพัฒนาตนเองรักการอ่านและเห็นคุณค่าของการอ่านเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ใน
ศตวรรษท่ี ๒๑ ยกระดับคุณภาพห้องสมุดโรงเรียนให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานโดยจัดกิจกรรมดังนี้ 
  - กิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่านและการเขียน 
  - กิจกรรมเล่านิทาน, น้องน้อยคอยพ่ีสอน 
  - กิจกรรมวางทุกงานอ่านทุกคน 
  - กิจกรรมค่ายยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
  - กิจกรรมวันสัปดาห์ห้องสมุด, รักษ์ภาษาไทย 
  - กิจกรรมแข่งขันเข้าใช้ห้องสมุด 
 ๓. โครงการส่งเสริมกิจการนักเรียน 

การพัฒนาคุณภาพผู้เรียน  เป็นภารกิจหลักของโรงเรียนที่ต้องพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์
ให้แก่ผู้เรียนทุกด้านโดยจัดกิจกรรมดังนี้ 
  - กิจกรรมวันส าคัญ 
  - กิจกรรมลูกเสือ 
  - กิจกรรมประชาธิปไตยในโรงเรียน 
  - กิจกรรมกีฬาสี 
  - กิจกรรมชุมนุม 
 ๔. โครงการโรงเรียนสุจริต 

โครงการโรงเรียนสุจริตเป็นกิจกรรมที่โรงเรียนจัดขึ้นเพ่ือปลูกฝังค่านิยมความซื่อสัตย์สุจริตให้เกิด
ขึ้นกับนักเรียน โดยจัดกิจกรรม ดังนี้ 
  - กิจกรรม ป.ป.ช น้อย 
 ๕. โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม 

เป็นโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะอังพึงประสงค์ เพื่อให้นักเรียนสามารถ
ด าเนินชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขโดยมีกิจกรรม ดังนี้ 

 - กิจกรรมหน้าเสาธง 
  - กิจกรรมวันส าคัญทางศาสนา  
  - กิจกรรมอบรมจริยธรรม/มารยาทไทย 
  - กิจกรรมครูพระสอนในโรงเรียน 
  - กิจกรรมเข้าค่ายคุณธรรม 
  - กิจกรรมโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. 
  - กิจกรรมโครงงานคุณธรรม 
 ๖. โครงการส่งเสริมสุขภาพ 

เป็นโครงการที่มีความร่วมมือร่วมใจกันพัฒนาพฤติกรรมและสิ่งแวดล้อมให้เอ้ือต่อสุขภาพมุ่งเน้น 
สุขศึกษาในโรงเรียน อนามัย สิ่งแวดล้อม บริการอนามัยโรงเรียนและความสัมพันธ์ระหว่างบ้านและโรงเรียน
โดยจัดกิจกรรม ดังนี้ 
  - กิจกรรม อย.น้อย 
  - กิจกรรมเด็กไทยฟันดี 
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  - กิจกรรม TO BE NUMBER ONE 
  - กิจกรรมออกก าลังกาย 
  - กิจกรรมทดสอบสมรรถภาพทางกาย 
  - กิจกรรมก าจัดเหา 
  - กิจกรรมก าจัดลูกน้ ายุงลาย 
  - กิจกรรมป้องกันโรคติดต่อโดยแมลง 
 ๗. โครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข 

เป็นกิจกรรมเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ สร้างภูมิคุ้มกันในตัวของนักเรียนตลอดจนพัฒนาเจตคติ
ของนักเรียนให้ตระหนักถึงโทษและพิษภัยของยาเสพติดโดยจัดกิจกรรม ดังนี้   

- กิจกรรมห้องเรียนสีขาว 
  - โครงงานห้องเรียนปลอดบุหรี่และ แอลกอฮอล์ 
  - คลินิกเสมารักษ์ ตู้แดงเสมารักษ์ 
 ๘. งานตามโครงการพระราชด าริมีโครงการต่างๆดังนี้ 
 เป็นโครงการในพระราชด าริเพ่ือเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารมีโภชนาการดี สุขภาพแข็งแรง มี
ความซื่อสัตย์ เสียสละ และเมตตามีทักษะทางวิชาการและการอาชีพที่เป็นรากฐานของการพึ่งพาตนเองและ
พัฒนาท้องถิ่นน าไปสู่การมีชีวิตที่ดีข้ึนและมีโอกาสได้รับการศึกษาในระดับสูงขึ้นโดยจัดกิจกรรม ดังนี้ 
  โครงการส่งเสริมคุณภาพการศึกษา 

โครงการส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพอนามัยแม่และเด็ก 
โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน 
โครงการเกษตรเพ่ืออาหารกลางวัน 
โครงการส่งเสริมสหกรณ์ 
โครงการฝึกอาชีพ 
โครงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
โครงการสวนพฤกษศาสตร์ในโรงเรียน 
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๑.๒ ผลการด าเนินงาน   
โรงเรียนบ้านโคกน้อย ส่งเสริมให้ครูจัดกระบวนการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ โดยการ

ด าเนินงาน/กิจกรรมอย่างหลากหลาย ได้แก่ งานหลักสูตรมีการประชุมปฏิบัติการ ปรับปรุงหลักสูตร
สถานศึกษา ตามมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดฯ(ฉบับปรับปรุงพ.ศ.๒๕๖๐) เพ่ือให้ครูใช้เป็นกรอบ 

ในการจัดการเรียนการสอน การพัฒนาผู้เรียน ส่งเสริม สนับสนุนให้ผู้เรียนบรรลุตามเป้าหมายที่ว่า 
 “การจัดการศึกษาต้องเป็นไปเพื่อพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้ 
และคุณธรรม จริยธรรม และวัฒนธรรมในการด ารงชีวิต สามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข ซึ่งสอด
รับกับจุดมุ่งหมายของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ ที่ได้มุ่งพัฒนาให้ผู้เรียน
เป็นคนดี มีปัญญา มีความสุข ดังนั้นโรงเรียนบ้านโคกน้อยจึงก าหนดมาตรฐานการศึกษาด้านคุณภาพ
ผู้เรียน”จ านวน ๒ ด้าน ได้แก่  

๑) ด้านผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการเรียนของผู้เรียน  โดยมีโครงการ/กิจกรรมสนับสนุนคือ โครงการพัฒนา
คุณภาพผู้เรียนตามมาตรฐานการเรียนรู้และศักยภาพทางวิชาการ กิจกรรมห้องเรียนคุณภาพ  กิจกรรมการ
แข่งขันทักษะทางวิชาการ กิจกรรมมหกรรมวิชาการ (OPEN HOUSE) กิจกรรมการเรียนรู้แบบ 
 Active Learning กิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงาน (PBL) กิจกรรมวิจัยในชั้นเรียน กิจกรรมพัฒนาทักษะ 
ดนตรี-นาฏศิลป์ กิจกรรมพัฒนาทักษะทางศิลปะ กิจกรรมพัฒนาทักษะทางด้านการอ่านและการเขียน 
การประเมินการอ่านไม่ออก เขียนไม่ได้  (E-MES) กิจกรรมการเรียนรู้แบบ STEM ศึกษา กิจกรรมการ
เรียนรู้พัฒนาทักษะการคิด คณิตคิดเร็ว กิจกรรมการสื่อสารภาษาอังกฤษ กิจกรรมอาเซียนศึกษา เป็นต้น  

๒) ด้านคุณลกัษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน มุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่
สถานศึกษาก าหนด และ มีสุขภาวะทางร่างกายและสังคม ความภูมิใจในท้องถิ่น และความเป็นไทยการ
ยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลายโดมีโครงการ/กิจกรรมสนับสนุนคือ โครงการ
ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม โครงการโรงเรียนสุจริต โครงการส่งเสริมกิจการนักเรียนกิจกรรมคุณลักษณะ 
ที่พึงประสงค์ตามหลักสูตร ๘ ข้อ  กิจกรรมตามค่านิยมหลัก ๑๒ ประการ  แต่งกายชุดไทย   
กิจกรรมมารยาทไทย  กิจกรรมท าบุญตักบาตรในวันส าคัญทางศาสนาและวันส าคัญของชาติ  
โครงการส่งเสริมประชาธิปไตย  กิจกรรมสภานักเรียน  กิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี-ยุวกาชาด และกิจกรรม
ตามงานในโครงการพระราชด าริ รางวัลที่โรงเรียนได้รับ โรงเรียนคุณธรรม สพฐ.ระดับ ๑ ดาว รางวัล
โครงงานคุณธรรม “ปณิธานความดี ท าดีเริ่มได้ที่ใจเรา” เรื่อง “รวมพลังคนดี สร้างวิถีมารยาทไทย”  

 
๑.๓ จุดเด่น  จุดที่ควรพัฒนา แผนพัฒนาคุณภาพเพื่อยกระดับให้สูงข้ึน 

จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา 
ผู้เรียนมีกิจกรรมการตรวจสุขภาพ  การทดสอบ
สมรรถภาพของผู้เรียน  มีคุณธรรม  จริยธรรม
และค่านิยมที่พึงประสงค์  มีการแข่งขันการเล่า
นิทานคุณธรรม  ในวันแม่แห่งชาติ  มีกิจกรรม
เขตรับผิดชอบ  ท าความสะอาดห้องเรียน  ท า
ความสะอาดห้องน้ า  มอบหมายให้ผู้เรียนท า
ความสะอาดบริเวณท่ีตนเองรับผิดชอบในตอน
เช้าก่อนเข้าแถว   

   การจัดกิจกรรมที่มุ่งเน้นยกระดับผลสัมฤทธิ์ ยังขาด
การปฏิบัติที่ต่อเนื่อง จริงจัง  การยกระดับผลสัมฤทธิ์
แต่ละกลุ่มสาระประสบผลส าเร็จในระดับหนึ่ง 
นักเรียนบางกลุ่มยังต้องได้รับการพัฒนาต่อไป 
ผลสัมฤทธิ์ระดับชาติของนักเรียนมีแนวโน้ม
เปลี่ยนแปลงพัฒนาขึ้นโดยรวม แต่ต้องมีการพัฒนาให้
สูงขึ้นต่อไป 
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จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา 
มีโครงการที่ส่งเสริมการอ่านและการเขียน  
ผู้เรียนเรียนรู้ผ่านประสบการณ์ตรงร่วมกับผู้อ่ืน
ทั้งในและนอกสถานศึกษา  และผู้เรียน       
มีอัตลักษณ์ตามที่ก าหนดไว้  คือ “ยิ้มง่าย ไหว้
สวย” บรรลุตามปรัชญา  ปณิธาน/วิสัยทัศน์  
พันธกิจและวัตถุประสงค์ของการจัดตั้ง
การศึกษา  มีการแก้ปัญหาผู้เรียนขาดความรู้
ความเข้าใจในการปฏิบัติตนตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง  มีการก าหนดโครงการ
เศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือแก้ปัญหาดังกล่าว 

   จัดกิจกรรมด้านการอ่าน การเขียน ค านวณให้กับ
นักเรียนเรียนร่วม เปรียบเทียบความก้าวหน้าและการ
พัฒนาของนักเรียนเป็นรายบุคคล 

  
แผนพัฒนาคุณภาพเพื่อยกระดับให้สูงข้ึน 

 ๑) พัฒนาให้นักเรียนมีทักษะในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิดค านวณเป็นไปตาม
เกณฑ์ที่โรงเรียนก าหนดในแต่ระดับชั้น  

๒) พัฒนาให้นักเรียนมีความสามารถในการคิดจ าแนก แยกแยะ ใคร่ครวญไตร่ตรอง พิจารณาอย่าง
รอบคอบโดยใช้เหตุผลประกอบการตัดสินใจ มีการอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และแก้ปัญหาอย่างมี
เหตุผล   

๓) พัฒนาให้นักเรียนมีความสามารถในการรวบรวมความรู้ได้ทั้งด้วยตนเองและการท างานเป็นทีม 
เชื่อมโยงองค์ความรู้ และประสบการณ์มาใช้ในการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ 

๔) พัฒนาให้นักเรียน มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือพัฒนา
ตนเอง และสังคมในด้านการเรียนรู้ การสื่อสาร การท างาน อย่างสร้างสรรค์ และมีคุณธรรม  

๕) พัฒนาให้นักเรียน มีความก้าวหน้าในการเรียนรู้ตามหลักสูตรสถานศึกษาจากพ้ืนฐานเดิมในด้าน
ความรู้ ความเข้าใจ ทักษะ  กระบวนการต่าง ๆ รวมทั้ง 

๖) พัฒนาให้นักเรียนมีความก้าวหน้าในผลการทดสอบระดับชาติ มีความรู้ ทักษะพื้นฐานในการ
จัดการเจตคติที่ดีพร้อมที่จะศึกษาต่อในระดับชั้นที่สูงขึ้น มีพฤติกรรมเป็นผู้ที่มีคุณธรรม  จริยธรรม เคารพใน
กฎกติกา  

๗) พัฒนาให้นักเรียนมีค่านิยมและจิตส านึกตามที่สถานศึกษามีความภูมิใจในท้องถิ่น เห็นคุณค่า
ของความเป็นไทย มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีไทยรวมทั้งภูมิปัญญาไทย     

๘) พัฒนาให้นักเรียน มีการรักษาสุขภาพกาย สุขภาพจิต อารมณ์ และสังคม แสดงออกอย่าง
เหมาะสมในแต่ละชว่งวัย 
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มาตรฐานที่ ๒   กระบวนการบริหารและการจัดการ 

ระดับคุณภาพ :  ยอดเยี่ยม 

๒.๑ กระบวนการพัฒนา 
 การจัดระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษามีการก าหนดเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจ

อย่างชัดเจน สามารถด าเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษาในทุก
กลุ่มเป้าหมาย จัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา ด าเนินการพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความ
เชี่ยวชาญทางวิชาชีพ และจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและการเรียนรู้
รวมทั้งจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้โดยมีการด าเนินโครงการ/
กิจกรรมดังนี้ 
 ๑. โครงการนิเทศภายในและชุมชนแห่งการเรียนรู้ 
โรงเรียนได้ท าการส่งเสริม สนับสนุน หรือให้ความช่วยเหลือครูในโรงเรียนให้ประสบความส าเร็จในการ
ปฏิบัติงานตามภารกิจหลัก ได้แก่การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนหรือสร้างเสริมพัฒนาการของนักเรียนทุก
ด้านให้เต็มตามวัยและศักยภาพ โดยจัดกิจกรรมดังนี้ 
  - ประชุมทางวิชาการอย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง ตลอดปี 
  - สังเกตการสอนทุกชั้นอย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง/เดือน/คน 
  - กิจกรรมระดมทรัพยากร 
  - นิเทศเยี่ยมชั้นเรียนทุกชั้นเรียนอย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง/เดือน/คน 
  -   จ   ม Coaching and Mentoring 
  -   จ   ม ุม           ู้  ง      พ (PLC) แล   ล ่        ู้  ง        
 ๒. โครงการผลิต จัดหาสื่อนวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษา 

เพ่ือให้ครูผู้สอนผลิตและน าสื่อการเรียนการสอนไปใช้ประกอบการจัดการเรียนรู้อย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพ่ือให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้มีความรู้ความเข้าใจและได้รับการพัฒนาเต็มตาม
ศักยภาพ 
 ๓. โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ 
 การพัฒนาแหล่งเรียนรู้เป็นกิจกรมหนึ่งที่ช่วยให้นักเรียนได้รู้จักแสวงหาความรู้ มีนิสัย ใฝ่รู้ใฝ่เรียน 
และน าความรู้ที่ได้จากแหล่งเรียนรู้ไปใช้ประกอบอาชีพหรือใช้เป็นแนวทางในการด าเนินชีวิต โดยด าเนินการ
ดังนี้ 
  - กิจกรรมการเรียนรู้จากภูมิปัญญาชาวบ้าน 
  - กิจกรรมพัฒนาแหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน 
 ๔. โครงการพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา 

เป็นโครงการที่มุ่งเน้นในการจัดท าแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาให้มีคุณภาพตาม
มาตรฐานการศึกษาและพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้ต่อเนื่องโดยด าเนินการดังนี้ 
  - ก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
  - การจัดท าแผน พัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
  - จัดท ารายงานประจ าปีที่เป็นรายงานประเมินคุณภาพภายใน (SAR) 
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๕. โครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องมีขวัญก าลังใจในการปฏิบัติงานได้รับ

การยกย่องเป็นที่ยอมรับของชุมชนเกิดความพึงพอใจ สร้างความสามัคคีในหมู่คณะการท างานเป็นทีมให้เกิด
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้นโดยมีกิจกรรมดังนี้ 
  - การอบรม สัมมนา ศึกษาดูงาน แลกเปลี่ยนเรียนรู้และศึกษาหาความรู้เพ่ือพัฒนา 

  ด้วยตนเอง   
  - กิจกรรมสร้างขวัญก าลังใจ 
  - กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมมอบเกียรติบัตรยกย่องผู้ที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่น 
 ๖. โครงการปรับปรุงและพัฒนาระบบงานการเงินและพัสดุ 
 เพ่ือวางแผนในการใช้งบประมานให้สอดคล้องกับการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาผู้เรียนและควบคุม
การปฏิบัติงานการเงินและพัสดุให้ถูกต้องตามระเบียบของทางราชการโดยน าเนินการดังนี้ 
  - วางระบบการบริหารจัดการด้านการเงินและพัสดุของโรงเรียน 
  - จัดท าคู่มือปฏิบัติงานด้านงานการเงินและพัสดุ   
  - จัดแผนบริหารความเสี่ยงไว้เป็นแนวทางการควบคุม ติดตามและการปฏิบัติงาน 
 ๗. โครงการปรับปรุงอาคารสถานที่และภูมิทัศน์ 
 เป็นโครงการพัฒนาอาคาร สถานที่ให้มีบรรยากาศท่ีเอ้ือต่อการจัดการเรียนการสอนบ ารุง รักษา 
อาคารเรียน อาคารประกอบ บ้านพักครู ให้มั่นคงแข็งแรง สะอาด น่าอยู่ น่าอาศัยและปลอดภัย ซึ่งส่งผลต่อ
การพัฒนา ร่างกาย จิตใจ สติปัญญาของทุกคนให้ดีที่สุด 
 ๘. โครงการพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 

เป็นโครงการที่ดูแลช่วยเหลือนักเรียนภายใต้สภาวการณ์ที่เปลี่ยนแปลงส่งเสริมนักเรียนให้เป็นผู้มี
คุณธรรมจริยธรรมด ารงตนอยู่ในสังคมอย่างเป็นสุข ส่งเสริมครู ผู้ปกครองมีศักยภาพในการร่วมกันดูแล
ช่วยเหลือนักเรียนอย่างเป็นระบบโดยมีกิจกรรมดังนี้ 
  - กิจกรรมประชุมผู้ปกครอง 
  - กิจกรรมคัดกรองและช่วยเหลือ 
  - เยี่ยมบ้านและด าเนินการ ติดตาม 

๙. โครงการสานสัมพันธ์ชุมชน 
เป็นกิจกรรมเพ่ือประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารและการเผยแพร่ผลงานให้นักเรียน ผู้ปกครอง ชุมชน

รับทราบเพื่อเสริมสร้างความเข้าใจอันดีต่อกัน เกิดความภาคภูมิใจและความรู้สึกเป็นเจ้าของสถานศึกษา
และสร้างความเชื่อมั่นของโรงเรียนกับชุมชน หน่วยงานและองค์กรต่างๆโดยมีกิจกรรมดังนี้ 
  - ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา 
  - ประชุมภาคีเครือข่าย 
  - ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารของโรงเรียนผ่านทางช่องทางต่างๆ 
  - จัดท า/พัฒนาเว็บไซต์ เพจโรงเรียน 
  -  เข้าร่วมกิจกรรมของชุมชนและให้ความช่วยเหลือบริการชุมชน   

  

 



รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา ปีการศึกษา 256๓ หน้า 39 
 

๒.๒ ผลการด าเนินงาน  
เพ่ือให้บรรลุตามกระบวนการบริหารและการจัดการคุณภาพของสถานศึกษา ในโรงเรียน 

บ้านโคกน้อยการด าเนินการวิเคราะห์สภาพปัญหา ผลการจัดการศึกษาที่ผ่านมา โดยใช้ข้อมูลฐานในการ
ก าหนดเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจอย่างชัดเจน  ในด าเนินการพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบ
ด้าน  ตามหลักสูตรสถานศึกษาทุกกลุ่มเป้าหมาย  เชื่อมโยงกับชีวิตจริง จัดท าแผนพัฒนา คุณภาพ 
จัดการศึกษา ด าเนินงานพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญ  ทางด้านวิชาชีพ  ตามความต้องการ
ของครูและสถานศึกษา  จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
และจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ  เพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับสภาพ
ของโรงเรียนบ้านโคกน้อย ประเด็นภาพความส าเร็จด้านกระบวนการบริหารและการจัดการได้แก่  
โรงเรียนมีเป้าหมายวิสัยทัศน์ และพันธกิจ ที่โรงเรียนก าหนดชัดเจน สอดคล้องกับบริบทของโรงเรียน  
ความต้องการของชุมชน    มีระบบการบริหารจัดการคุณภาพอย่างเป็นระบบ วางแผนพัฒนาคุณภาพการ
จัดการศึกษาโดยน าแผนไปปฏิบัติ   ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และปรับปรุง พัฒนางานอย่างต่อเนื่อง 
มีการบริหารอัตราก าลัง  ทรัพยากรทางการศึกษาและระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน มีการนิเทศภายใน  
น าขอ้มูลมาใช้ในการพัฒนาบุคลากร  และผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนในการวางแผน ปรับปรุง  พัฒนาและ
ร่วมกันรับผิดชอบต่อการจัดการศึกษา มีการบริหารจัดการเกี่ยวกับงานวิชาการ รวมถึงการจัดการเรียนการ
สอนของกลุ่มเรียนร่วมด้วย    มีการส่งเสริมสนับสนุนพัฒนาครูและบุคลากรตรงตามความต้องการและ 
จัดให้มีชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ  มาใช้ในการพัฒนางานและการเรียนรู้ของผู้เรียน จัดสภาพแวดล้อม
ทางกายภาพ ภายในและภายนอกห้องเรียน และสภาพแวดล้อมทางสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้ 
ของผู้เรียนที่มีคุณภาพ  มีความปลอดภัย จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ สนับสนุนการบริหารจัดการ  
และการจัดการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับสภาพของโรงเรียน พัฒนาบริการด้านเทคโนโลยี  สารสนเทศ   
มีห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์เพ่ือใช้ในการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้อย่างเหมาะสม  

ผลการด าเนินงานปีการศึกษา ๒๕๖๓ โรงเรียนได้ด าเนินการดังนี้ 
๑. ปรับปรุงห้องเรียนให้เป็นห้องเรียนคุณภาพ  
๒. ปรับปรุง/ซ่อมแซมบ้านพักครู  
๓.ปรับปรุงห้องสมุด  
๔. ปรับปรุงห้องคอมพิวเตอร์ ๑ ห้องให้เป็นห้องคอมพิวเตอร์ USO – net   
๕. สร้าง รั้วโรงเรียน ถนนคอนกรีตภายในโรงเรียน ห้องน้ าหญิง ๑ หลัง ๔ ที่ 
๖. ปรับปรุงสนามเด็กเล่น สนาม BBL  
๗. สร้างสนามกีฬาอเนกประสงค์ 
๘. จัดสวนพฤกษศาสตร์ในโรงเรียน 
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๒.๓ จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา แผนพัฒนาคุณภาพเพื่อยกระดับให้สูงขึ้น 

จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา 
         โรงเรียนมีเป้าหมาย  วิสัยทัศน์  พันธกิจ ที่
ก าหนดไว้ชัดเจน  สอดคล้องกับบริบทของโรงเรียน
ตามความต้องการของชุมชน  วัตถุประสงค์ของ
แผนการจัดการศึกษาของชาติ  นโยบายของ
รัฐบาลและต้นสังกัด  ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของ
สังคม  พัฒนางานวิชาการเน้นคุณภาพผู้เรียนรอบ
ด้าน  ตามหลักสูตรสถานศึกษา และส่งเสริม
สนับสนุนพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความ
เชี่ยวชาญตรงตามความต้องการ  ให้เป็นชุมชนการ
เรียนรู้ทางวิชาชีพ   
มาใช้ในการพัฒนางานและการเรียนรู้ของผู้เรียน 
 

 โรงเรียนควรจัดให้มีอาคารและห้องปฏิบัติการที่
เพียงพอและเหมาะสมต่อการจัดการเรียนรู้ 
มีการนิเทศ  ติดตาม  ที่ชัดเจน 
 

 
 แผนพัฒนาคุณภาพเพื่อยกระดับให้สูงข้ึน 

๑)  มีโครงการการบริหารจัดการเกี่ยวกับงานวิชาการ การพัฒนาหลักสูตร  
๒)  กิจกรรมเสริมหลักสูตรที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้าน 
๓)  การจัดการเรียนการสอนนักเรียนเรียนรวม 

มาตรฐานที่ ๓  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

ระดับคุณภาพ :  ดีเลิศ 

๓.๑ กระบวนการพัฒนา 
โรงเรียนด าเนินการจัดการเรียนการสอน ที่หลากหลาย เหมาะสมกับผู้เรียน โดยให้ผู้เรียนรู้จักการคิด

วิเคราะห์ สังเคราะห์ และคิดสร้างสรรค์ โดยค านึงถึงประโยชน์ของผู้เรียนเป็นส าคัญให้ผู้เรียนลงมือปฏิบัติ
โดยเปลี่ยนจากบทบาท”ผู้รับ”มาเป็น”ผู้เรียน”และบทบาท”คร”ูมาเป็น”ผู้จัดประสบการณ์การเรียนรู้”เพ่ือ
พัฒนาเด็กให้เต็มศักยภาพโดยด าเนินจัดโครงการ/กิจกรรม ดังนี้ 

 ๑. โครงการส่งเสริมคุณภาพการศึกษา 
๒. โครงการเกษตรเพ่ืออาหารกลางวัน 
 - กิจกรรมปลูกพืชผักสวนครัวปลอดสารพิษ 
 - กิจกรรมปลูกไม้ผล 
 - กิจกรรมการเลี้ยงไก่พันธุ์ไข่ 
 - กิจกรรมเลี้ยงปลาในกระชัง 
 - กิจกรรมเพาะเห็ดนางฟ้า 
 - กิจกรรมปลูกไผ่กิมซุง 
 - กิจกรรมปลูกมะนาวในวงบ่อ 
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 - กิจกรรมเลี้ยงกบในบ่อปูนซีเมนต์ 
 - กิจกรรมการท านาข้าว 
๓. โครงการส่งเสริมสหกรณ์ 
 - กิจกรรมสอนเสริมวิชาการสหกรณ์ 
 - กิจกรรมร้านค้า 
 - กิจกรรมออมทรัพย์ 
 - ศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับสหกรณ์ตัวอย่าง  
๔ .โครงการฝึกอาชีพ  
 -  กิจกรรมอาหารคาว 
 - กิจกรรมอาหารหวาน 
 - กิจกรรมตัดแต่งทรงผม 
 - กิจกรรมสร้างสรรค์งานประดิษฐ์ 

- กิจกรรมสร้างสรรค์ศิลปะ 
 - กิจกรรมร้อง เล่น เต้น ร า 
 - กิจกรรมประดิษฐ์ไม้กวาดทางมะพร้าว 
 - กิจกรรมเล่านิทาน 
 - กิจกรรมงานฝีมือ 
 - กิจกรรมผลิตภัณฑ์ในครัวเรือน 
 - กิจกรรมนักประดิษฐ์น้อย (ปฐมวัย) 
๕. โครงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 - กิจกรรมธนาคารขยะ (คัดแยกขยะ) 
 - กิจกรรมรักษ์โลก ลดร้อน 
๖. โครงการสวนพฤกษศาสตร์ในโรงเรียน 
 - ส ารวจพันธุกรรมพืชในโรงเรียน 
 - จัดท าแผนผังพันธุกรรมพืช 
 - ปลูกพืชท้องถิ่นและพืชหายาก จัดท าตัวอย่างพืช 
 - จัดท าทะเบียนพืช และ ป้ายชื่อ 
 - จัดการการเรียนการสอนบูรณาการเกิดข้ึนทุกกลุ่มสาระวิชา 
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๓.๒ ผลการด าเนินงาน 
จากการด าเนิน/โครงการ/กิจกรรมอย่างหลากหลาย เพ่ือพัฒนาให้ครูจัดการเรียนการสอนที่เน้น

ผู้เรียนเป็นส าคัญ ส่งผลให้การประเมินคุณภาพมาตรฐานที่ ๓ อยู่ในระดับ ดีเลิศ 

๓.๓ จุดเด่น  จุดที่ควรพัฒนา แผนพัฒนาคุณภาพเพื่อยกระดับให้สูงข้ึน 

จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา 
ครูมีความตั้งใจ มุ่งมั่นในการพัฒนาการ

สอน โดยจัดกิจกรรมให้นักเรียนได้เรียนรู้ ที่ เน้น
ทักษะกระบวนการคิด ได้ปฏิบัติจริง มีการให้
วิธีการและแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย ให้นักเรียน
แสวงหาความรู้ จากสื่อเทคโนโลยีด้วยตนเองอย่าง
ต่อเนื่อง นักเรียนมีส่วนร่วมในการจัดบรรยากาศ 
สภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการเรียนรู้  

การน าผลการประเมินดังกล่าวมาพัฒนาครูแต่ละ
คนเพ่ือกิจกรรมและการจัดการเรียนการสอนที่เน้น
ผู้เรียนเป็นส าคัญที่มีการพัฒนาที่ดียิ่งข้ึน 

แผนพัฒนาคุณภาพเพื่อยกระดับให้สูงข้ึน 
๑) โครงการส่งเสริมภาษาและทักษะการเรียนรู้สู่อาเซียน 
๒) กิจกรรมส าหรับนักเรียนที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ/นักเรียนเรียนรวมให้นักเรียนมี

ความรู้สูงขึ้นตามระดับชั้น 
 
สรุปผลการประเมินในภาพรวมระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

ผลการประเมินตนเองของสถานศกึษาอยู่ในระดับ :  ดีเลิศ 

โรงเรียนบ้านโคกน้อยเป็นโรงเรียนในโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารตาม
พระราชด าริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี 
ด าเนินการจัดกิจกรรม ๘ โครงการ  ได้แก่  โครงการเกษตรเพ่ืออาหารกลางวัน, โครงการควบคุมโรค    
ขาดสารไอโอดีน, โครงการส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพอนามัยแม่และเด็กในถิ่นทุรกันดาร,         
โครงการส่งเสริมคุณภาพการศึกษา, โครงการนักเรียนในพระราชานุเคราะห์, โครงการส่งเสริมสหกรณ์, 
โครงการอนุรักษ์ทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและโครงการฝึกอาชีพ เอกลักษณ์ของสถานศึกษาคือ 
โรงเรียนเศรษฐกิจพอเพียงมีการแก้ปัญหาผู้เรียนขาดความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติตนตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง มีการจัดกิจกรรมที่พัฒนาทางด้านร่างกายจิตใจและสติปัญญาที่เน้นคุณธรรม
จริยธรรมการเป็นพลเมืองดีรวมทั้งการอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนในสังคมเปิดโอกาสให้คนในชุมชน ผู้ปกครอง       
ผู้น าชุมชน และองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น ในการเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาการศึกษา   
 โรงเรียนก าหนดมาตรฐานการศึกษาด้านคุณภาพผู้เรียนจ านวน ๒ ด้าน ได้แก่ ๑) ด้านผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนและ  ๒) ด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน ด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนมุ่งเน้นให้
นักเรียนมีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร การคิดค านวณ รวมทั้งการมีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา มีความสามารถในการวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณมีความสามารถใน
การสร้างนวัตกรรม การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ การสื่อสาร และการมีความรู้  ทักษะพื้นฐาน เจตคติท่ีดีต่อ
งานอาชีพ  ส าหรับด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนมุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดี
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ตามท่ีสถานศึกษาก าหนด และมีสุขภาวะทางร่างกายและสังคม  ความภูมิใจในท้องถิ่น และความเป็นไทย
การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย  
 ประเด็นภาพความส าเร็จด้านคุณภาพผู้เรียนสถานศึกษามีการวิเคราะห์ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
และได้ก าหนดเป็นเป้าหมายทางการเรียนโดยใช้ข้อมูลฐาน ๓ ปีย้อนหลังเป็นเป้าหมายคุณภาพนักเรียนให้
พัฒนาสูงขึ้น จัดกิจกรรมการเรียนการสอนเน้นการปฏิบัติ เน้นทักษะในการอ่าน การเขียน และการคิด
ค านวณ ส่งเสริมผู้เรียนให้พัฒนาเต็มศักยภาพ จัดแหล่งเรียนรู้ภายในให้เหมาะสม มีสื่อด้านเทคโนโลยีที่
ทันสมัย  จัดกิจกรรมให้ผู้เรียนมี สุขภาพกาย สุขภาพจิตดี มีความกล้าแสดงออก และสามารถอยู่ร่วมกับ
ผู้อื่นอย่างมีความสุข เน้นทักษะการท างานร่วมกัน ท าให้นักเรียนมีทักษะในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร 
และการคิดค านวณเป็นไปตามเกณฑ์ท่ีโรงเรียนก าหนดในแต่ระดับชั้น นักเรียนมีความสามารถในการคิด
จ าแนก แยกแยะ ใคร่ครวญไตร่ตรอง พิจารณาอย่างรอบคอบโดยใช้เหตุผลประกอบการตัดสินใจ 
 มีการอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และแก้ปัญหาอย่างมีเหตุผล มีความสามารถในการรวบรวมความรู้
ได้ทั้งด้วยตนเองและการท างานเป็นทีม เชื่อมโยงองค์ความรู้ และประสบการณ์มาใช้ในการสร้างสรรค์สิ่ง
ใหม่ ๆ จากการเรียนรู้โดย โครงการ/ กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน คิด วิเคราะห์ เขียน คิดค านวณและ
แก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ  โครงการ อนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมไทย นักเรียนมีความภูมิใจในท้องถิ่น  
เห็นคุณค่าของความเป็นไทย มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีไทยรวมทั้งภูมิปัญญาไทย เข้าร่วม
กิจกรรมที่โรงเรียนจัดคิดเป็นร้อยละ 99.41 นักเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามเกณฑ์ที่สถานศึกษา
ก าหนด ร้อยละ 99.41 มีผลการอ่านคิด วิเคราะห์และเขียนผ่านเกณฑ์ที่สถานศึกษาก าหนด  
ร้อยละ 99.41 ก าหนดมาตรฐานด้านคุณภาพผู้เรียนตามที่ว่า “การจัดการศึกษาต้องเป็นไปเพ่ือพัฒนาคน
ไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้ และคุณธรรม จริยธรรม และวัฒนธรรมใน
การด ารงชีวิต สามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมี  ส าหรับด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนมุ่งเน้นให้
ผู้เรียนมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษาก าหนด และ มีสุขภาวะทางร่างกายและสังคม  
ความภูมิใจในท้องถิ่น และความเป็นไทยการยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย   
โดยมีประเด็นภาพความส าเร็จด้านคุณภาพผู้เรียน ดังนี้ นักเรียนมีทักษะในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร 
และการคิดค านวณเป็นไปตามเกณฑ์ท่ีโรงเรียนก าหนดในแต่ระดับชั้น มีความสามารถในการคิดจ าแนก 
แยกแยะ ใคร่ครวญไตร่ตรอง พิจารณาอย่างรอบคอบโดยใช้เหตุผลประกอบการตัดสินใจ มีการอภิปราย
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และแก้ปัญหาอย่างมีเหตุผล มีความสามารถในการรวบรวมความรู้ได้ทั้งด้วยตนเอง
และการท างานเป็นทีม เชื่อมโยงองค์ความรู้ และประสบการณ์มาใช้ในการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ ๆ อาจเป็น
แนวความคิด โครงการ โครงงาน ชิ้นงาน ผลผลิตความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารเพื่อพัฒนาตนเอง และสังคมในด้านการเรียนรู้ การสื่อสาร การท างาน อย่างสร้างสรรค์  
และมีคุณธรรมมีความก้าวหน้าในการเรียนรู้ตามหลักสูตรสถานศึกษาจากพ้ืนฐานเดิมในด้านความรู้ ความ
เข้าใจ ทักษะ  กระบวนการต่าง ๆ รวมทั้งมีความก้าวหน้าในผลการทดสอบระดับชาติ  
หรือผลการทดสอบอื่น ๆมีความรู้ ทักษะพ้ืนฐานในการจัดการ เจตคติที่ดีพร้อมที่จะศึกษาต่อ 
ในระดับชั้นที่สูงขึ้น การท างานหรืองานอาชีพมีพฤติกรรมเป็นผู้ที่มีคุณธรรม  จริยธรรม เคารพในกฎกติกา 
มีค่านิยมและจิตส านึกตามท่ีสถานศึกษาก าหนดโดยไม่ขัดกับกฎหมายและวัฒนธรรมอันดีของสังคมมีความ
ภูมิใจในท้องถิ่น เห็นคุณค่าของความเป็นไทย มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีไทยรวมทั้ง 
ภูมิปัญญา ผู้เรียนยอมรับการอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างระหว่างบุคคลในด้าน เพศ วัย เชื้อชาติ ศาสนา 
ภาษาวัฒนธรรม ประเพณี มีการรักษาสุขภาพกาย สุขภาพจิต อารมณ์ และสังคม แสดงออกอย่างเหมาะสม
ในแต่ละชว่งวัยสามารถอยู่ร่วมกับคนอื่นอย่างมีความสุข เข้าใจผู้อ่ืน ไม่มีความขัดแย้งกับผู้อื่น 
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 ด้านกระบวนการบริหารและการจัดการเพ่ือให้บรรลุตามกระบวนการบริหารและการจัดการ
คุณภาพของสถานศึกษาโรงเรียนได้ด าเนินการวิเคราะห์สภาพปัญหา ผลการจัดการศึกษาที่ผ่านมา 
 โดยใช้ข้อมูลฐานในการก าหนดเป้าหมาย วิสัยทัศน์และพันธกิจอย่างชัดเจน ในด าเนินการพัฒนาวิชาการ 
ที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้าน  ตามหลักสูตรสถานศึกษาทุกกลุ่มเป้าหมาย เชื่อมโยงกับชีวิตจริง  
จัดท าแผนพัฒนาคุณภาพจัดการศึกษา ด าเนินงานพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญ  
ทางด้านวิชาชีพ ตามความต้องการของครูและสถานศึกษา  จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคม 
ที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ  และจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือสนับสนุนการบริหาร
จัดการและการเรียนรู้ที่เหมาะสม โดยประเมินภาพความส าเร็จดังนี้ โรงเรียนมีเป้าหมายวิสัยทัศน์และ 
พันธกิจที่โรงเรียนก าหนดชัดเจน สอดคล้องกับบริบทของโรงเรียน ความต้องการของชุมชน ท้องถิ่น 
วัตถุประสงค์ของแผนการศึกษาแห่งชาติ  นโยบายของรัฐบาลและของต้นสังกัด รวมทั้งทันต่อการ
เปลี่ยนแปลงของสังคมมีระบบการบริหารจัดการคุณภาพอย่างเป็นระบบ  วางแผนพัฒนาคุณภาพการจัด
การศึกษาโดยน าแผนไปปฏิบัติ ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล  และปรับปรุง  พัฒนางานอย่างต่อเนื่อง  
 มีการบริหารอัตราก าลัง  ทรัพยากรทางการศึกษา  และระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน  มีการนิเทศภายใน 
น าข้อมูลมาใช้ในการพัฒนาบุคลากร และผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนในการวางแผน ปรับปรุง  พัฒนาและ
ร่วมกันรับผิดชอบต่อการจัดการศึกษามีการบริหารจัดการเกี่ยวกับงานวิชาการ พัฒนาหลักสูตร   
กิจกรรมเสริมหลักสูตรที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้าน เชื่อมโยงวิถีชีวิตจริงและครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมาย  
 รวมถึงการจัดการเรียนการสอนของกลุ่มที่เรียนแบบควบรวมและกลุ่มเรียนร่วมด้วย มีการส่งเสริม
สนับสนุนพัฒนาครูและบุคลากรตรงตามความต้องการและจัดให้มีชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ   
มาใช้ในการพัฒนางานและการเรียนรู้ของผู้เรียนจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพ  ภายในและภายนอก
ห้องเรียน และสภาพแวดล้อมทางสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้ของผู้เรียนอย่างมีคุณภาพ  
มีความปลอดภัยจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ  สนับสนุนการบริหารจัดการ และการจัดการเรียนรู้ 
ที่เหมาะสมกับสภาพของโรงเรียน  จัดหา พัฒนาและบริการด้านเทคโนโลยี  สารสนเทศ  จัดให้มี
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์เพ่ือใช้ในการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้อย่างเหมาะสม 
 ด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ โดยการด าเนินงาน/โครงการ/
กิจกรรม อย่างหลากหลาย มุ่งส่งเสริมให้ครูจัดการเรียนการสอนเน้นการปฏิบัติ (Active learning)   
ให้ผู้เรียนผ่านกระบวนการคิด ปฏิบัติจริง เพื่อน าไปสู่การเรียนรู้ที่ลึกซึ้งและคงทน ตามมาตรฐานและตัวชี้วัด
ของหลักสูตรสถานศึกษา  ให้นักเรียนมีส่วนร่วม ครูรู้จักผู้เรียนเป็นรายบุคคล ด าเนินการตรวจสอบและ
ประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และน าผลมาพัฒนาผู้เรียน รวมทั้งร่วมกันแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และน าผลที่
ได้มาปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ ครูมีแผนการจัดการเรียนรู้ที่สามารถน าไปใช้จัดกิจกรรมได้จริง ครูใช้สื่อ
และแหล่งเรียนรู้ มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก เพ่ือให้เด็กรักการเรียนรู้และเรียนรู้ร่วมกันอย่าง 
มีความสุข ครูร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และน าข้อมูลมาร่วมพัฒนาปรับปรุงการจัดการเรียนรู้และสอนตามแผน 
ครูผลิตนวัตกรรม แผนการจัดการเรียนรู้ อีกทั้งปรับโครงสร้างรายวิชา หน่วยการเรียนรู้ลดเวลาเรียน  
เพ่ิมเวลารู้ สัดส่วนคะแนนแต่ละหน่วย ก าหนดคุณลักษณะอันพึงประสงค์ที่สอดคล้องกับหน่วยการเรียนรู้ 
สนับสนุนให้ครูจัดการเรียนการสอนที่สร้างโอกาสให้นักเรียนทุกคนมีส่วนร่วม ได้ลงมือปฏิบัติจริงจนสรุป
ความรู้ได้ด้วยตนเอง จัดการเรียนการสอนที่เน้นทักษะการคิด เช่น จัดการเรียนรู้ด้วยโครงงาน ครูมีการ
มอบหมายหน้าที่ให้นักเรียนจัดป้ายนิเทศ และบรรยากาศตามสถานที่ต่าง ๆ ทั้งภายในห้องเรียนและนอก
ห้องเรียน ครูใช้สื่อการเรียนการสอน นวัตกรรมและเทคโนโลยี   ภูมิปัญญาท้องถิ่น มีการประเมินคุณภาพและ
ประสิทธิภาพของสื่อการสอนที่ใช้ครูทุกคนท างานวิจัยในชั้นเรียน   ปีการศึกษาละ ๑ เรื่อง   
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โดยก าหนดประเด็นภาพความส าเร็จด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ดังนี้   
ครูจัดการเรียนรู้ให้นักเรียนผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง  ให้นักเรียนน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจ าวันได้  มีแผนการจัดการเรียนรู้ และจัดกิจกรรมส าหรับนักเรียนที่ต้องการความช่วยเหลือเป็น
พิเศษ ให้นักเรียนได้ฝึกทักษะ ได้แสดงความคิดเห็น ได้แสดงออก เป็นผู้สามารถสรุปองค์ความรู้ น าเสนอ
ผลงาน และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ ครูใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ รวมทั้ง 
น าภูมิปัญญาท้องถิ่นมาใช้ในการจัดการเรียนรู้ นักเรียนได้แสวงหาความรู้ด้วยตนเองจากสื่อที่หลากหลาย 
ครูมีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก เน้นการมีปฏิสัมพันธ์ ระหว่างเด็กกับครู  ครูกับเด็ก เด็กกับเด็ก  
เดก็รักการเรียนรู้ และสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุข ครูร่วมกันออกแบบการวัดผลประเมินผลเพื่อ
ตรวจสอบ และประเมินผู้เรียนอย่างมีขั้นตอน ใช้เครื่องมือ วิธีการวดัและประเมินผลที่เหมาะสม พร้อมทั้งน าผลไป
ใช้พัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน ครูผู้สอนร่วมกันแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ (PLC) เป็นชุมชนแห่งการ
เรียนรู้ทางวิชาชีพ  และน าไปปรับปรุง /พัฒนาการจัดการเรียนรู้   
 
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา โดยรวม 
ระดับคุณภาพ ดีเลิศ 

๑. วิธีการพัฒนา/ผลที่เกิดจากการพัฒนา 
           จากผลการด าเนินงาน โครงการ และกิจกรรมต่าง ๆ ส่งผลให้สถานศึกษาจัดการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาไปตามเป้าหมายที่ตั้งเป้าหมายไว้ในแต่ละมาตรฐาน ซึ่งจากผลการประเมินสรุปว่าได้ระดับ ดีเลิศ   
ผลที่สนับสนุนการประเมินตนเอง ดังนี้นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑-๖ อ่านออกเขียนได้ มีความสามารถ
ในการสื่อสารเรียนรู้ มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนผ่านเกณฑ์ตามที่สถานศึกษาก าหนด ผลการทดสอบ
ระดับชาติ ๓ ปีย้อนหลังยังเป็นไปตามเกณฑ์สถานศึกษา (NT และ O-NET)  นักเรียนทุกคนจัดท าโครงงาน
คุณธรรม และร่วมกิจกรรมจิตอาสา นักเรียนทุกคนไม่มีอัตราความเสี่ยงการติดสิ่งเสพติด มีโครงการระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรียนอย่างเข้มแข็งไม่มีการทะเลาะวิวาทในโรงเรียน โรงเรียนมีระบบเทคโนโลยีและสารสนเทศที่
พร้อมใช้งาน และมีระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเพื่อใช้ในการจัดการเรียนการสอนทุกห้องเรียนมีครูครบ
ชั้น ครูจัดการเรียนการสอนโดยใช้โครงงานเพ่ือส่งเสริมการคิดวิเคราะห์นักเรียน และจัดกิจกรรม Active 
learning เพ่ือส่งเสริมการคิดและปฏิบัติจริงทุกชั้นเรียน และน าความรู้มาจัดท าแผนการเรียนรู้ สื่อการเรียน
การสอน และเครื่องมือวัดและประเมินผลผู้เรียน ผู้บริหารมีสัมพันธ์ภาพที่ดีกับชุมชน และมีการแสวงหา
ความร่วมมือในการใช้ทรัพยากรจากชุมชน มีโครงการระดมทรัพยากรมาช่วยเหลือนักเรียนอย่างต่อเนื่อง  

   ๒. ข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ ท่ีสนับสนุนผลการประเมินตนเอง 
         เป้าหมายผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โครงการโรงเรียนวิถีพุทธพัฒนาคุณธรรม – จริยธรรม 
 โครงการส่งเสริมคุณภาพการศึกษา โครงการพัฒนาบุคลากร โครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามมาตรฐาน
การเรียนรู้และศักยภาพทางวิชาการ 
 
   ๓. จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา แผนพัฒนาคุณภาพเพื่อยกระดับให้สูงข้ึน 

จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา 
๑. สถานศึกษามีการวิเคราะห์ผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียนและได้ก าหนดเป็นเป้าหมายทางการ
๑. กิจกรรมที่มุ่งเน้นยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการ

เรียน 
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จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา 
เรียนโดยใช้ข้อมูลฐาน ๓ ปีย้อนหลังเป็นเป้าหมาย
คุณภาพนักเรียนให้พัฒนาสูงขึ้น  
         ๒. ผู้เรียนมีคุณธรรม จิตอาสา 
         ๓. การบริหารจัดการศึกษา และการมี 
 ส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้อง 
       ๔. จัดแหล่งเรียนรู้ภายในได้เหมาะสม มีสื่อ
ด้านเทคโนโลยีที่ทันสมัย   
      ๕. ครูมีความตั้งใจมุ่งมั่นในการพัฒนาการ
สอน 
      ๖. นักเรียนมีส่วนร่วมในการจัดบรรยากาศ 
สภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 
      ๗. เป็นโรงเรียนในโครงการพระราชด าริโดย
ยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเน้นผู้เรียนให้มี
ทักษะชีวิตและทักษะอาชีพ ด ารงตนอยู่ในสังคม
ได้อย่างมีความสุข 
  
 
 

๒. กิจกรรมด้านการอ่าน การเขียน ค านวณ
ให้กับนักเรียนเรียนร่วม 

๓. ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ ของ
นักเรียน 

๔. การพัฒนาความสามารถภาษาอังกฤษของ
นักเรียน 

๕. ความสามารถในการจัดการเรียนรู้
ภาษาอังกฤษของครูผู้สอน 
         
 

 
แผนพัฒนาคุณภาพเพื่อยกระดับให้สูงข้ึน 

๑) โครงการ/กิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นการพัฒนาผู้เรียนเป็นรายบุคคล 
๒) โครงการพัฒนาระบบงานบริหารเพื่ออ านวยความสะดวกในการปฏิบัติงานของบุคลากร  
๓) จัดท าแผนการพัฒนาครูสู่ครูมืออาชีพ 
๔) โครงการปรับภูมิทัศน์ ปรับปรุงซ่อมบ ารุงอาคารสถานที่และสภาพแวดล้อม 
๕) โครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านและค้นคว้าของนักเรียนทุกระดับชั้น 
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ภาคผนวก 
 

- แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  NT , O-NET 
- รายงานผลประเมินความสามารถด้านกานอ่านของผู้เรียน (RT) ปีการศึกษา 256๓ 
- รายงานผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET)  ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖  

ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 
 -สรุปผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ปีการศึกษา ๒๕๖๓ โรงเรียนบ้านโคกน้อย 

- บันทึกการให้ความเห็นชอบ 
- รางวัลที่ได้รับปีการศึกษา ๒๕๖๓ 
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ค าสั่งโรงเรียนบ้านโคกน้อย 

  ที่  68 /256๓ 
เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  NT,O-NET 

................................................................................... 
 จากนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ ที่ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ก าหนด
มาตรฐานการจัดการศึกษาเพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ให้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 (NT)  
และ นักเรียน 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 (O-NET)  เป็นการทดสอบท่ีมีจุดมุ่งหมายเดียวกัน คือ การประเมินคุณภาพ
การศึกษา 
ขั้นพ้ืนฐาน ของนักเรียนแต่ละโรงเรียน  และการสอบ O-NET ยังเป็นองค์ประกอบหนึ่งในการจบหลักสูตร
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน   

ดังนั้นเพื่อเป็นการยกระดับผลสัมฤทธิ์และเตรียมความพร้อมให้กับนักเรียน จึงแต่งตั้ง
คณะกรรมการด าเนินงานยกระดับผลสัมฤทธิ์ ดังนี้ 

1. คณะกรรมการอ านวยการ ประกอบด้วย 
1.๑  นางบุษยมาส            ผาสุข                                      ประธานกรรมการ 
๑.2  นางสาวกรรณิกา      พิชัยช่วง                                    กรรมการ 
๑.3  นางพัลลภา             ท่วมตะคุ                               กรรมการ 
๑.4  นางสาวสุปราณี        อนิทโฉม                                   กรรมการ 
1.5  นางสาวเบญจมาศ     โตส้ม                                    กรรมการและเลขานุการ 

 หน้าที ่ให้ค าปรึกษา ประสานงาน ก ากับติดตามการด าเนินงานให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
2. คณะกรรมการด าเนินงาน  ประกอบด้วย 

2.1  คณะกรรมการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน NT  ประกอบด้วย  
2.1.1  นางพัลลภา                    ท่วมตะคุ                   ประธานกรรมการ 
2.1.2  นางสาวสุภาภรณ์            คะโลรัมย์                      กรรมการ     
2.1.3  นางสาวลลิตา                เกียรตินอก                กรรมการและเลขานุการ 

หน้าที ่ 1. จัดกิจกรรมการเรียนรู้ สอนซ่อมเสริมให้แก่นักเรียนที่ต้องได้รับการพัฒนา 
ในแต่ละด้าน 

2. วิเคราะห์ผลการทดสอบของนักเรียนรายคนและภาพรวม โดยดูจากตัวชี้วัดที่
เป็นปัญหา  เพ่ือน ามาแก้ปัญหาการเรียนการสอนต่อไป  

3. วิเคราะห์แนวโน้มของข้อสอบตามมาตรฐานการเรียนรู้ 
4. แนะน าเทคนิควิธีการในการท าข้อสอบ 
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2.2 คณะกรรมการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน O-NET  ประกอบด้วย 
2.2.1  นางสาวกรรณิกา        พิชัยช่วง                     ประธานกรรมการ 
2.2.2  นางสาวกัลย์สุดา        ป้องช านาญ                        กรรมการ 
2.2.3  นายกฤติน                คงเสนา                    กรรมการ 
2.2.4  นางสาวมินิดา            โคตะศรี                            กรรมการ 
2.2.5  นางสาวเบญจมาศ       โตส้ม                       กรรมการและเลขานุการ 
 

หน้าที ่ 1. จัดกิจกรรมการเรียนรู้ สอนซ่อมเสริมให้แก่นักเรียนที่ต้องได้รับการพัฒนาในแต่
ละด้าน 

2. วิเคราะห์ผลการทดสอบของนักเรียนรายคนและภาพรวม โดยดูจากตัวชี้วัดที่
เป็นปัญหา  เพ่ือน ามาแก้ปัญหาการเรียนการสอนต่อไป  

3. วิเคราะห์แนวโน้มของข้อสอบตามมาตรฐานการเรียนรู้ 
4. แนะน าเทคนิควิธีการในการท าข้อสอบ 

 
ขอให้ผู้ที่ได้รับแต่งตั้งปฏิบัติหน้าที่อย่างเคร่งครัด หากเกิดปัญหาหรืออุปสรรคในการปฏิบัติงาน 

ใหแ้จ้งผู้บังคับบัญชา เพ่ือร่วมมือกันในการแกไขอุปสรรคนั้นโดยทันที อันจะท าให้เกิดประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลสูงสูงสุดแกนักเรียนและโรงเรียนต่อไป  

 
 

   สั่ง ณ วันที่   1   เดือน  ธันวาคม    พ.ศ. 2561 
                                               
                                                                        

(ลงชื่อ)                                                              
( นางบุษยมาส     ผาสุข ) 

                                                ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านโคกน้อย 
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รายงานผลประเมินความสามารถด้านกานอ่านของผู้เรียน (RT) ปีการศึกษา 256๓ 
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รายงานผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)  ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ 
ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 
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รายงานผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (NT)  ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ 
ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 
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สรุปผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ปีการศึกษา 2563 โรงเรียนบ้านโคกน้อย อ าเภอวงัสมบูรณ์ 

กลุ่มสาระการ
เรียนรู้ 

ผลการเรียนเฉลี่ยช้ันประถมศึกษาปีที ่1 - 6 ปีการศึกษา 2563 

จ านวน
นักเรียน 

จ านวนนักเรียนทีไ่ด้รับผลการเรียน นักเรียน
ทีไ่ด้

ตั้งแต่ 3 
ขึน้ไป 

ร้อยละ
นักเรียน
ทีไ่ด้ 3 
ขึน้ไป 4 3.5 3 2.5 2 1.5 1 0 

ภาษาไทย 207 85 41 24 10 25 17 2 3 150 72.46 

คณติศาสตร์ 207 71 38 34 27 25 7 2 3 143 69.08 

วทิยาศาสตร์
และเทคโนโลยี 207 80 34 45 32 11 1 1 3 159 76.81 

สังคมศึกษาฯ 207 83 61 38 14 4 3 1 3 182 87.92 

ประวตัิศาสตร์ 207 83 43 37 27 9 4 1 3 163 78.74 

สุขศึกษาและ
พลศึกษา 207 145 35 21 2 0 0 1 3 201 97.10 

ศิลปะ 207 120 64 17 1 1 1 0 3 201 97.10 

การงานอาชีพ 207 138 52 10 0 1 0 3 207 200 96.62 

ภาษาองักฤษ 207 32 48 45 34 36 7 2 3 125 60.39 

วทิยาการ
ค านวณ 207 108 62 28 3 2 1 0 3 198 95.65 

ภาษาองักฤษ
เพ่ือการส่ือสาร 207 59 49 48 35 11 1 1 3 156 75.36 

รวม 2277 1004 527 347 185 125 42 14 237 1878 82.48 

ร้อยละ 100 44.09 23.14 15.24 8.12 5.49 1.84 0.61 10.40843215 82.48  
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ผลการประเมินผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ระดับช้ันประถมศึกษาปีที ่1-6 

ประจ าปีการศึกษา 2563 

ระดับช้ัน 

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรายวิชา(ร้อยละ) 

เฉลีย่ 

ภาษาไทย คณติศาสตร์ 
วทิยาศาสตร์

ฯ 
สังคม
ศึกษาฯ ประวตัิศาสตร์ 

สุข
ศึกษาฯ ศิลปะ 

การงาน
อาชีพ ภาษาองักฤษ 

วทิยาการ
ค านวณ 

ภาษาองักฤษเพ่ือ
การส่ือสาร 

ประถมศึกษาปีที ่
1/1 80.11 78.32 75.50 78.14 73.94 78.71 82.43 81.07 77.79 80.29 80.12 78.77 

ประถมศึกษาปีที ่
1/2 84.13 82.42 89.04 87.88 87.21 88.29 85.42 92.54 83.92 86.25 83.17 86.39 

ประถมศึกษาปีที ่
2/1 76.70 75.33 75.70 79.50 77.23 79.85 81.23 80.43 74.08 79.55 77.18 77.89 

ประถมศึกษาปีที ่
2/2 79.64 75.95 80.10 82.02 77.33 82.62 83.95 81.19 73.48 78.76 73.48 78.96 

ประถมศึกษาปีที ่
3/1 72.19 73.33 71.03 69.58 75.67 75.25 78.31 77.25 67.67 75.00 74.64 73.63 

ประถมศึกษาปีที ่
3/2 79.16 78.16 75.78 81.44 75.91 83.06 84.22 82.84 74.97 78.97 76.41 79.17 
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ประถมศึกษาปีที ่
4 75.52 74.88 74.12 76.12 73.19 79.96 78.94 81.02 70.00 77.87 76.83 76.22 

ประถมศึกษาปีที ่
5/1 81.93 71.98 75.13 74.83 72.93 84.98 79.88 79.05 68.73 81.30 71.38 76.56 

ประถมศึกษาปีที ่
5/2 70.92 73.82 74.26 75.24 74.21 79.63 76.11 77.63 68.84 76.05 71.84 74.41 

ประถมศึกษาปีที ่
6/1 65.70 72.35 72.65 73.45 73.58 81.28 75.18 83.53 67.03 77.68 70.78 73.93 

ประถมศึกษาปีที ่
6/2 70.93 75.08 75.95 76.38 76.40 84.10 77.73 78.08 68.15 82.84 71.93 76.14 

รวมเฉลีย่ 76.09 75.60 76.30 77.69 76.15 81.61 79.26 81.33 72.24 79.51 75.90 77.42 

SD. 5.60 3.06 4.79 4.92 4.00 3.52 3.56 4.24 5.23 3.15 4.77 0.87 
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ประจ าปีการศึกษา 2563 

ระดับช้ัน 
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรายวิชา(ร้อยละ) 

เฉลีย่ 

ภาษาไทย คณติศาสตร์ 
วทิยาศาสตร์

ฯ 
สังคม
ศึกษาฯ ประวตัิศาสตร์ 

สุข
ศึกษาฯ ศิลปะ 

การงาน
อาชีพ ภาษาองักฤษ 

วทิยาการ
ค านวณ 

ภาษาองักฤษเพ่ือ
การส่ือสาร 

ประถมศึกษาปีที ่
1 82.12 80.37 82.27 83.01 80.58 83.50 83.93 86.81 80.86 83.27 81.65 82.58 

ประถมศึกษาปีที ่
2 78.17 75.64 77.90 80.76 77.28 81.23 82.59 80.81 73.78 79.16 75.33 78.42 

ประถมศึกษาปีที ่
3 75.68 75.75 73.40 75.51 75.79 79.16 81.26 80.05 71.32 76.99 75.52 76.40 

ประถมศึกษาปีที ่
4 75.52 74.88 74.12 76.12 73.19 79.96 78.94 81.02 70.00 77.87 76.83 76.22 

ประถมศึกษาปีที ่
5 76.43 72.90 74.70 75.04 73.57 82.31 78.00 78.34 68.79 78.68 71.61 75.49 

ประถมศึกษาปีที ่
6 68.32 73.72 74.30 74.92 74.99 82.69 76.46 80.81 67.59 80.26 71.36 75.04 

รวมเฉลีย่ 76.04 75.54 76.11 77.56 75.90 81.47 80.86 81.30 72.05 79.37 76.35 77.51 

SD. 4.51 2.61 3.40 3.45 2.73 1.67 2.84 2.87 4.81 2.21 34.33 5.95 
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รางวัลที่ได้รับ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 
 

โรงเรียน 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 ผู้อ านวยการสถานศึกษา 
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รางวัลที่ได้รับ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 
 

ครู 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 

 นักเรียน 
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รางวัลที่ได้รับ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 
นักเรียน 
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บันทึกพิจารณาให้ความเห็นชอบเอกสาร 
 

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 
โรงเรียนบ้านโคกน้อย 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต ๑ 
……………………………………………………………………………………. 

มติที่ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานโรงเรียนบ้านโคกน้อย เมื่อวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๓ ได้
พิจารณาให้ความเห็นชอบรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ด้วยมติเอกฉันท์ 
ใช้รายงานต่อหน่วยงานต้นสังกัดและสาธารณชนได้ 
 
 
  
        
       (นายเทียนชัย หันระพัด) 
      ประธานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
       โรเรียนบ้านโคกน้อย 
 
 
        
       (นางบุษยมาส ผาสุข) 
      ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านโคกน้อย 
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 ๒. นางสาวเบญจมาศ  โตส้ม  ครโูรงเรียนบ้านโคกน้อย   กรรมการ 
 ๓. นางสาวกรรณิกา  พิชัยช่วง  ครโูรงเรียนบ้านโคกน้อย   กรรมการ 
 ๔. นางสาวกัลย์สุดา  ป้องช านาญ ครโูรงเรียนบ้านโคกน้อย   กรรมการ 
 ๕. นายกฤติน  คงเสนา  ครโูรงเรียนบ้านโคกน้อย   กรรมการ 
 ๖. นางสาวมินิดา  โคตะศรี  ครโูรงเรียนบ้านโคกน้อย   กรรมการ 
 ๗. นางสาวสุภาภรณ์  คะโลรัมย์ ครโูรงเรียนบ้านโคกน้อย   กรรมการ 
 ๘. นางสาวสุภาพร  เฉ่งไล่  ครโูรงเรียนบ้านโคกน้อย   กรรมการ 
 ๙. นางสาวนิภากร  ทองน้อย  ครโูรงเรียนบ้านโคกน้อย   กรรมการ 
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 ๑๒.นางพัลลภา ท่วมตะคุ  ครโูรงเรียนบ้านโคกน้อย   กรรมการ 
 ๑๓. นางสาวสุปราณี อินทโฉม  ครโูรงเรียนบ้านโคกน้อย   กรรมการ 
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