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ผลการประเมินตนเองตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับปฐมวัย 

มาตรฐาน ประเด็น 
ค่าเป้าหมาย ผลการประเมิน 

ร้อยละ 
ระดับ

คุณภาพ 
ร้อยละ 

ระดับ
คุณภาพ 

มาตรฐานที ่๑ คุณภาพของเด็ก  72.50 ดีเลิศ 76.75 ดีเลิศ 
๑.๑ มีพัฒนาการด้านร่างกาย แขง็แรง มีสุขนิสัยที่ดีและ
ดูแลความปลอดภัยของตนเองได ้

75.00 ดีเลิศ 86.46 ยอดเยี่ยม 

๑.๒ มีพัฒนาการด้านอารมณ์ จิตใจ ควบคุมและแสดงออก
ทางอารมณไ์ด ้

75.00 ดีเลิศ 77.03 ดีเลิศ 

๑.๓ มีพัฒนาการด้านสังคม ช่วยเหลือตนเอง และเป็น
สมาชิกที่ดีของสังคม 

75.00 ดีเลิศ 79.19 ดีเลิศ 

๑.๔ มีพัฒนาการด้านสติปญัญา สือ่สารได้ มีทักษะการคิด
พื้นฐาน และแสวงหาความรูไ้ด ้

65.00 ด ี 64.30 ดี 

มาตรฐานที ่๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ 76.67 ดีเลิศ 79.83 ดีเลิศ 
๒.๑ มหีลักสูตรครอบคลุมพัฒนาการทั้ง ๔ ด้าน สอดคล้อง
กับบริบทของท้องถิ่น 

75.00 ดีเลิศ 92.00 ยอดเยี่ยม 

๒.๒ จดัครูใหเ้พียงพอกับช้ันเรียน 90.00 ยอดเยี่ยม 96.00 ยอดเยี่ยม 
๒.๓ ส่งเสริมให้ครูมีความเชี่ยวชาญด้านการจัด
ประสบการณ ์

75.00 ดีเลิศ 76.00 ดีเลิศ 

๒.๔ จัดสภาพแวดล้อมและสื่อเพือ่การเรียนรู้อย่าง
ปลอดภัยและเพียงพอ 

70.00 ดีเลิศ 74.00 ดีเลิศ 

๒.๕ ให้บริการสื่อเทคโนโลยสีารสนเทศและสื่อการเรียนรู้
เพื่อสนับสนุนการจัดประสบการณส์ าหรับครู 

75.00 ดีเลิศ 67.00 ดี 

๒.๖ มีระบบบริหารคุณภาพท่ีเปิดโอกาสให้ผูเ้กี่ยวข้องทุก
ฝ่ายมสี่วนร่วม 

75.00 ดีเลิศ 74.00 ดีเลิศ 

มาตรฐานที ่๓ การจัดประสบการณ์ท่ีเน้นเด็กเป็นส าคัญ 77.50 ดีเลิศ 78.25 ดีเลิศ 
๓.๑ จดัประสบการณ์ทีส่่งเสริมใหเ้ด็กมีพัฒนาการทุกด้าน
อย่างสมดลุ เตม็ศักยภาพ 

75.00 ดีเลิศ 76.00 ดีเลิศ 

๓.๒ สร้างโอกาสให้เด็กไดร้ับประสบการณ์ตรง เล่นและ
ปฏิบัติอย่างมีความสุข 

80.00 ยอดเยี่ยม 84.00 ดีเลิศ 

๓.๓ จดับรรยากาศท่ีเอื้อต่อการเรยีนรู ้ใช้สื่อและ
เทคโนโลยีที่เหมาะสมกับวัย 

80.00 ยอดเยี่ยม 75.00 ดีเลิศ 

๓.๔ ประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริงและน าผลการ
ประเมินพัฒนาการเด็กไปปรับปรุงการจัดประสบการณ์
และพัฒนาเด็ก 

75.00 ดีเลิศ 78.00 ดีเลิศ 
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มาตรฐานที่ 1  คุณภาพเด็ก 
1. ระดับคุณภาพ ดีเลิศ 
2. วิธีการพัฒนา/ผลที่เกิดจากการพัฒนา ข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ ที่สนับสนุนผลการประเมิน
ตนเอง 
   2.1 วิธีการพัฒนา/ผลที่เกิดจากการพัฒนา 

โรงเรียนมีกระบวนการพัฒนาเด็กท่ีหลากหลาย ส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการด้านร่างกาย แข็งแรง มีสุข
นิสัยที่ดี และดูแลความปลอดภัยของตนเองได้ โรงเรียนจัดให้เด็กได้รับประทานอาหารที่สะอาด ถูกสุขลักษณะ 
ปริมาณเหมาะสมตามวัย มีการควบคุมดูแลให้เด็กดื่มนมเป็นประจ าทุกวันอย่างสม่ าเสมอ มีการชั่งน้ าหนัก วัด
ส่วนสูง ภาคเรียนละ ๒ ครั้ง มีกิจกรรมออกก าลังกายหน้าเสาธงก่อนเข้าเรียนทุกวัน จัดหา อุปกรณ์ ซ่อมแซม
สนามเด็กเล่นให้มีความปลอดภัย สะดวก พร้อมใช้งานอยู่ตลอดเวลา ไม่มีจุดที่เป็นอันตราย มีกฎ กติกา ข้อตกลง
ในการดูแลตนเองให้ปลอดภัย หลีกเลี่ยงจากอันตราย มีการจัดบอร์ดให้ความรู้แก่เด็กเก่ียวกับโรคติดต่อในชุมชน 
โรคติดต่อจากการอยู่ร่วมกัน อุบัติเหตุที่เกิดข้ึนได้ในชีวิตประจ าวัน มีการรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด มีการจัด
กิจกรรมสุขภาพดีมีสุขเพ่ือส่งเสริมพัฒนาการด้านร่างกายให้กับเด็ก และได้รับความร่วมมือจากโรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านผือ ในการดูแลส่งเสริมสุขภาพอนามัยของเด็ก นอกจากนี้ยังมีการส่งเสริมให้เด็กได้เล่น
กีฬาตามความสามารถ สนับสนุนให้เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาในระดับอ าเภอ มีการจัดกิจกรรมเรียนรู้สู่โลกกว้าง 
เพ่ือส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการด้านสังคม ช่วยเหลือตนเอง เป็นสมาชิกที่ดีของสังคม  มีวินัยในตนเอง มีสัมมา
คารวะกับผู้ใหญ่ มีมารยาทที่ดี ยิ้ม ไหว้ ทักทาย ช่วยเหลือตนเองในการปฏิบัติกิจวัตรประจ าวัน สามารถ
รับประทานอาหารด้วยตนเองและมีมารยาทในการรับประทานอาหาร รู้จักดูแลรักษาความสะอาด ทั้งภายในและ
นอกห้องเรียน โดยการจัดกิจกรรมแบ่งเขตพ้ืนที่รับผิดชอบ รู้จักช่วยเหลือ แบ่งปันเพื่อนในห้องเรียน ท างาน
ร่วมกับเพื่อนๆ ได้ โดยการใช้กิจกรรมกลุ่มในการจัดประสบการณ์ การเรียนรู้ รู้จักเก็บของเล่น สิ่งของเครื่องใช้ 
ของตน และของส่วนรวม ปลูกฝังให้นักเรียนรู้จักประเพณีวัฒนธรรม ด้วยกิจกรรมอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย รู้จัก
ทดแทนบุญคุณพ่อ แม่ ครู โดยจัดกิจกรรมวันส าคัญmทางชาติ กิจกรรมวันส าคัญทางพระพุทธศาสนา เช่น วันพ่อ 
วันแม่ วันไหว้ครู วันเข้าพรรษา ส่งเสริมพัฒนาการด้านอารมณ์ จิตใจ ปลูกฝังให้เด็กมีความซื่อสัตย์สุจริต ไม่เอา
สิ่งของของผู้อ่ืนมาเป็นของตน มีความอดทน มีความมั่นใจ กล้าพูด กล้าแสดงออก ยิ้มแย้มแจ่มใส มีการจัด
กิจกรรมทางด้านศิลปะ ดนตรี ให้นักเรียนได้วาดภาพ ระบายสี เพื่อสร้างจินตนาการและมีอารมณ์ผ่องใส ให้เด็ก
ได้ท ากิจกรรมด้วยความสนุกสนาน มีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับเพ่ือน ทั้งในและนอกห้องเรียน โดยครูได้ด าเนินการจัด
ประสบการณ์การเรียนการสอนตามแผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ และมีการจัดกิจกรรมร้อง เล่น เต้น อ่าน 
ให้เด็กได้แสดงออกตามศักยภาพของตน  โรงเรียนได้ส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการด้านสติปัญญา สื่อสารได้ มีทักษะ
การคิดพ้ืนฐาน และแสวงหาความรู้ได้ โดยการเข้าร่วมโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยแห่งประเทศไทย 
โครงการค่ายวิทยาศาสตร์  ท าให้เด็กได้ฝึกปฏิบัติการทดลอง การสังเกต ความคิดสร้างสรรค์ รู้จักแก้ปัญหา มีการ
จัดกิจกรรมโครงงานเพื่อการเรียนรู้ โดยส่งเสริมให้เด็กมีความสนใจเรียนรู้สิ่งต่างๆ รอบตัว กล้าซักถามเพ่ือค้นหา
ค าตอบ มีการจัดกิจกรรมหนูรักภาษาไทย เพ่ือส่งเสริมให้เด็กมีทักษะทางภาษา มีนิสัยรักการอ่าน ส่งเสริมให้เด็ก
อ่านนิทานและเล่านิทานที่ตนเองอ่านให้ครูและเพ่ือนฟัง  มีการส่งเสริมสนับสนุนให้เด็กเข้าร่วมกิจกรรมการ
แข่งขันทักษะทางวิชาการในระดับต่างๆ  มีการสร้างสรรค์ผลงานด้านศิลปะโดยการวาดภาพระบายสี การตัด ฉีก 
ตัด ปะ ส่งเสริมให้เด็กได้เสนอผลงานด้วยภาษาท่ีเหมาะสมตามวัย จัดกิจกรรมการเรียนรู้นอกห้องเรียนเพื่อให้เด็ก
ได้ปฏิสัมพันธ์กับบุคคลภายนอก เรียนรู้นอกสถานที่ แก้ปัญหาในสถานการณ์จริง 
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   2.2 ข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ ท่ีสนับสนุนผลการประเมินตนเอง 
- รายงาน สรุป โครงการ/กิจกรรม 
- เด็กมีพัฒนาการด้านร่างกาย แข็งแรง มีสุขนิสัยที่ ดี และดูแลความปลอดภัยของตนเองได้ ร้อยละ 

86.46 
- เกียรติบัตร/เหรียญรางวัลจากการแข่งขันกีฬาระดับกลุ่มเครือข่ายโรงเรียน 
- เด็กมีพัฒนาการด้านอารมณ์ จิตใจ ควบคุม และแสดงออกทางอารมณ์ได้ ร้อยละ 87.03 สังเกตได้จาก

การกล้าพูด กล้าแสดงออก รู้จักเข้าแถว รอคิว ในการรับประทานอาหาร รู้จักหน้าที่รับผิดชอบ ตามที่ได้รับ
มอบหมายทั้งในและนอกห้องเรียน ตามเขตพ้ืนที่รับผิดชอบ ร่าเริง แจ่มใส  

- เด็กมีพัฒนาด้านสังคม ช่วยเหลือตนเอง และเป็นสมาชิกที่ดีของสังคม ได้ร้อยละ 89.19 สังเกตได้จาก
การช่วยเหลือตนเองในการปฏิบัติกิจวัตรประจ าวัน รู้จักเก็บสิ่งของเครื่องใช้ ทั้งของส่วนตัวและส่วนรวม รู้จักยิ้ม 
ทักทาย อยู่เป็นนิจ อยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข 

- เด็กมีพัฒนาการด้านสติปัญญา สื่อสารได้ มีทักษะการคิดพ้ืนฐาน และแสวงหาความรู้ได้ คิดเป็นร้อยละ 
83.30  

 
3. จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา แผนพัฒนาคุณภาพเพื่อยกระดับให้สูงข้ึน 

จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา 
เด็กมีร่างกายเติบโตตามวัย มีน้ าหนักส่วนสูงตาม
เกณฑ์ มีทักษะการเคลื่อนไหวตามวัย สามารถดูแล
สุขภาพและหลีกเลี่ยงต่อสภาวะที่เสี่ยงต่ออุบัติเหตุ ภัย 
และสิ่งเสพติด มีคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมท่ีพึง
ประสงค์ มีจิตส านึกในการอนุรักษ์และพัฒนา
สิ่งแวดล้อม ท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข มี
อารมณ์แจ่มใส ร่าเริง สนุกสนาน ร่วมกิจกรรมอยู่ใน
สังคมได้อย่างมีความสุข มีสติปัญญาเรียนรู้ได้ตาม
กิจกรรมประจ าวันอย่างดี 
 

- ด้านการมีความคิดรวบยอด การแก้ปัญหาที่เกิดจาก
การอ่าน 
- การท ากิจกรรมเสริมสติปัญญาให้เหมาะสมตามวัย 
- การพัฒนา ปลูกฝังในเรื่องสุขนิสัยที่ดี เช่น การล้าง
มือก่อนรับประทานอาหาร ล้างมือก่อนออกจาก
ห้องน้ า ห้องส้วม และการเลือกรับประทานอาหารที่มี
ประโยชน์ ให้เป็นนิสัย 
- การยืนตรงเมื่อได้ยินเพลงชาติ 
- การใช้ค าพูดขอบคุณ ขอโทษ 
- การใช้วาจาสุภาพเหมาะสมกับวัย 

 
แผนพัฒนาคุณภาพเพื่อยกระดับให้สูงข้ึน (ระบุแผนงานโครงการ/กิจกรรม) 

1) โครงการส่งเสริมศักยภาพผู้เรียนระดับปฐมวัย 
2)  โครงการส่งเสริสมรรถภาพและสุนทรียภาพผู้เรียน 
3)  โครงการสนับสนุนให้เด็กมีความคิดรวบยอดเกี่ยวกับสิ่งต่างๆ ที่เกิดจากประสบการณ์การเรียนรู้  
4)  โครงการหนูน้อยสุขภาพดีมีสุข 
5)  โครงการส่งเสริมค่านิยมหลัก 12 ประการ 
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มาตรฐานที่ 2  กระบวนการบริหารและการจัดการ 
1. ระดับคุณภาพ  ดีเลิศ 
2. วิธีการพัฒนา/ผลที่เกิดจากการพัฒนา ข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ ท่ีสนับสนุนผลการประเมิน
ตนเอง 

2.1  วิธีการพัฒนา/ผลที่เกิดจากการพัฒนา 
 การจัดการศึกษาปฐมวัยของโรงเรียนบ้านภูดินได้มีการก าหนดเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจของ

สถานศึกษาไว้อย่างชัดเจน มีองค์ประกอบที่ส าคัญเพ่ือที่จะขับเคลื่อนการศึกษาระดับปฐมวัยได้แก่ การพัฒนา
วิชาการท่ีเน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัย ได้มีการพัฒนาหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย
ให้สอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่น พิจารณาจากวัยของเด็ก ประสบการณ์ของเด็ก โดยเป็นหลักสูตรที่มุ่งพัฒนา
เด็กทุกด้าน ทั้งด้านร่างกาย อารมณ์จิตใจ สังคม และสติปัญญา เพ่ือให้ผู้เรียนมีความสุขในการเรียนรู้  มีการ
พัฒนาครูและบุคลากรให้มีศักยภาพ ส าหรับด้านระบบกลไก การเสริมสร้างความตระหนักรับรู้  และความเข้าใจ
การจัดการศึกษาปฐมวัย โดยให้ผู้มีส่วนร่วมทุกฝ่ายได้มีบทบาทในการมีส่วนร่วมการจัดการศึกษา โดยให้มีการ
ประสานความร่วมมือเพ่ือร่วมกันพัฒนาผู้เรียนตามศักยภาพ 
    โรงเรียนได้จัดสิ่งอ านวยความสะดวกที่จ าเป็นซึ่งเอ้ือประโยชน์ และอ านวยความสะดวกต่อการพัฒนา
เด็ก ทั้งด้านร่างกาย อารมณ์และจิตใจ สังคม และสติปัญญา คือ จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพที่เอ้ือต่อการ
เรียนรู้อย่างมีคุณภาพและจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการเพื่อการจัดการเรียนรู้  
เช่น จัดให้มีห้องคอมพิวเตอร์เพ่ือให้เด็กได้ศึกษาหาข้อมูลทางโลกออนไลน์ จัดให้มีอุปกรณ์ ของเล่น ของใช้  
เครื่องนอน เครื่องอ านวยความสะดวกต่างๆ ให้พอเพียงกับเด็ก โดยจัดให้เหมาะสม สะอาด ปลอดภัย ให้มีมุม
หนงัสือท่ีจ าเป็นต่อพัฒนาการของเด็ก ให้เพียงพอและเหมาะสมกับวัย จัดให้มีเครื่องเล่นสนาม เครื่องเล่นน้ า เล่น
ทราย ที่เหมาะสมปลอดภัย จัดให้มีพ้ืนที่ส าหรับแปรงฟัน ล้างมือ ท าความสะอาดร่างกาย ห้องน้าห้องส้วม พร้อม
อุปกรณ์ที่จ าเป็นและเหมาะสมกับเด็ก มีหลักสูตรปฐมวัยที่ยืดหยุ่นและสอดคล้องกับหลักสูตรสถานศึกษาเป็น
รูปแบบการจัดประสบการณ์ที่ก่อให้เกิดการเตรียมความพร้อม เน้นการเรียนรู้ผ่านการเล่นและการลงมือปฏิบัติ
ด้วยตนเอง สอดคล้องกับวิถีชีวิตของครอบครัว ชุมชน และท้องถิ่นจัดครูที่เหมาะสมกับการจัดประสบการณ์การ
เรียนรู้ คือมีครูประจ าการที่จบการศึกษาปฐมวัย และมีครูพ่ีเลี้ยงที่ผ่านการอบรมทางด้านการดูแลเด็กปฐมวัย    
ส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมเพ่ือพัฒนาศักยภาพอย่างต่อเนื่องrพัฒนาคุณภาพครูด้านการศึกษาปฐมวัยอย่าง
ต่อเนื่อง  ซึ่งส่งผลให้ครูด้านการศึกษาปฐมวัยทุกคนล้วนมีความรู้ความสามารถในการวิเคราะห์และออกแบบ
หลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัย มีทักษะในการจัดประสบการณ์และการประเมินพัฒนาการเด็กเป็นรายบุคคล มี
ประสบการณ์ในการออกแบบการจัดกิจกรรม ทักษะการสังเกต และการปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับเด็กและผู้ปกครองมีการ
จัดสภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกห้องเรียนที่ค านึงถึงความปลอดภัยของผู้เรียน ส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้
ทั้งแบบรายบุคคลและรายกลุ่ม มีมุมประสบการณ์และสื่อการเรียนรู้ที่หลากหลายที่ได้จากธรรมชาติหรือสื่อใน
ชุมชน  มุ่งเน้นให้เกิดการเรียนรู้แบบเรียนปนเล่นมีความสุขในการเรียนรู้ มีสื่อเทคโนโลยีใช้ในการสืบเสาะหา
ความรู้ มีการจัดสิ่งอ านวยความสะดวกให้บริการด้านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ อุปกรณ์เพ่ือสนับสนุนการจัด
ประสบการณ์เพ่ือพัฒนาครูอย่างเพียงพอและท่ัวถึง มีการก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาที่สอดคล้อง
กับมาตรฐานการศึกษาปฐมวัย และอัตลักษณ์ที่สถานศึกษาก าหนด มีการจัดท าแผนการจัดประสบการณ์ท่ี
สอดคล้องกับมาตรฐานตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย มีการประเมินผลตรวจสอบคุณภาพภายในสถานศึกษา 
ติดตามผลการด าเนินงานและจัดท ารายงานผลการประเมินตนเองประจ าปี มีการน าผลการประเมินไปปรับปรุง
พัฒนาคุณภาพสถานศึกษา โดยทุกฝ่ายมีส่วนร่วม พร้อมทั้งรายงานผลการประเมินตนเองให้หน่วยงานต้นสังกัด
อย่างต่อเนื่อง 
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   2.2 ข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ ท่ีสนับสนุนผลการประเมินตนเอง 

- แผนปฏิบัติการ หลักสูตร 
- หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย 
- รายงานผลการเข้าร่วมอบรมพัฒนาของครูและบุคลากร  
- โครงการพัฒนาสภาพแวดล้อมทางกายภาพให้เอ้ือต่อการเรียนรู้ 
- โครงการเรียนรู้สู่โลกกว้าง 
- โครงการจัดหา/จัดท าเครื่องเล่นสนาม 
- แผนการจัดประสบการณ์ท่ีสอดคล้องกับมาตรฐานตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย 
- รายงานผลการประเมินตนเองประจ าปี   

3. จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา แผนพัฒนาคุณภาพเพื่อยกระดับให้สูงข้ึน 

จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา 
- มีหลักสูตรครอบคลุมพัฒนาการทั้ง 4 ด้าน 
สอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่น 
- การจัดสิ่งอ านวยความสะดวกให้บริการด้านสื่อ
เทคโนโลยีสารสนเทศ อุปกรณ์เพ่ือสนับสนุนการจัด
ประสบการณ์ 
- ครูได้รับการพัฒนาด้านวิชาชีพ 

-  จัดครูให้เพียงพอต่อชั้นเรียน 
- ส่งเสริมให้ครูมีความเชี่ยวชาญด้านการจัด
ประสบการณ์ 
- จัดสภาพแวดล้อมและสื่อเพ่ือการเรียนรู้ อย่าง
ปลอดภัย และพอเพียง 
- ก าหนดแผนการพัฒนาครูอย่างชัดเจน 

 
แผนพัฒนาคุณภาพเพื่อยกระดับให้สูงข้ึน (ระบุแผนงานโครงการ/กิจกรรม) 
      1)  โครงการส่งเสริมศักยภาพผู้เรียนระดับปฐมวัย 
      2)  โครงการจัดท าแผนปฏิบัติการ 
 
มาตรฐานที่ 3  การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นส าคัญ 
1. ระดับคุณภาพ   ดีเลิศ 
2. วิธีการพัฒนา/ผลที่เกิดจากการพัฒนา ข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ ท่ีสนับสนุนผลการประเมิน
ตนเอง 
    2.1 วิธีการพัฒนา/ผลที่เกิดจากการพัฒนา 
  จัดการศึกษาปฐมวัยมุ่งเน้นความส าคัญของการพัฒนาการในทุกๆ ด้าน ทั้งทางด้านร่างกาย อารมณ์
จิตใจ สังคม และสติปัญญา มีความรู้ คุณธรรม จริยธรรม และวัฒนธรรมในการด ารงชีวิต ซึ่งเป็นการจัด
ประสบการณ์การเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ เพ่ือสามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างเป็นสุข ภายใต้ค าว่า เก่ง ดี   
มีสุข ประสบการณ์ในรูปแบบบูรณาการการเรียนรู้ แบบเรียนผ่านเล่น เพ่ือให้เด็กได้ประสบการณ์ตรง เกิดการ
เรียนรู้และมีการพัฒนาทั้งทางด้านร่างกาย อารมณ์จิตใจ สังคม และสติปัญญา ซึ่งสามารถยืดหยุ่นได้ความ
เหมาะสมและสอดคล้องกับหลักสูตรปฐมวัย ทั้งในห้องเรียนและนอกห้องเรียน มีการใช้สื่อและเทคโนโลยีที่
เหมาะสมกับวัย จัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่ครอบคลุมพัฒนาการในทุกๆด้านให้เหมาะสมกับวัย ดังนี้ ด้าน
ร่างกาย พัฒนาการเคลื่อนไหวทางร่างกาย เด็กเคลื่อนไหวอย่างเหมาะสมตามจินตนาการเพื่อให้ร่างกายทุกส่วน
ทั้งกล้ามเนื้อมัดใหญ่มัดเล็กให้ท างานอย่างมีประสิทธิภาพด้านอารมณ์ จิตใจ เด็กมีพัฒนาการด้านอารมณ์
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ความรู้สึกได้อย่างเหมาะสม รู้จักยับยั้งชั่งใจ รู้จักการรอคอย กล้าแสดงออก ช่วยเหลือแบ่งปันมีความรับผิดชอบ
ด้านสังคม เด็กช่วยเหลือตัวเองในการปฏิบัติกิจวัตรประจ าวันได้  มีวินัยในตนเอง เล่นร่วมกับผู้อ่ืนได้ มีสัมมา
คารวะต่อผู้ใหญ่ด้านสติปัญญา มีความคิดร่วมยอด รู้จักการแก้ปัญหา สื่อสารและมีทักษะความคิดพ้ืนฐานแสวงหา
ความรู้ได้อย่างเหมาะสมตามวัย จัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่ส่งเสริมให้เด็กได้ประสบการณ์โดยตรง จากการเรียน
ผ่านการเล่น โดยลงมือปฏิบัติจริงด้วยตนเองและการเรียนรู้รายกลุ่ม เพ่ือก่อให้เกิดความมีน้ าใจ ความสามัคคี  
การแบ่งปัน และการรอคอย เพ่ือส่งผลให้เด็กเกิดการเรียนรู้ได้อย่างมีความสุข จัดบรรยากาศในชั้นเรียนทีส่่งเสริม
ความสนใจให้แก่ผู้เรียน ชั้นเรียนมีบรรยากาศเต็มไปด้วยความอบอุ่น ความเห็นอกเห็นใจ มีความเอ้ือเผื่อเผื่อแต่
ต่อกันและกัน ซึ่งเป็นแรงจูงใจภายนอกที่กระตุ้นให้ผู้เรียนรักการอยู่ร่วมกันในชั้นเรียน และปลูกฝังคุณธรรม  
จริยธรรม ให้แก่เด็กนักเรียน 
  ห้องเรยีนมีบรรยากาศ แจ่มใส กว้างขวางพอเหมาะ มีมุมส่งเสริมประสบการณ์การเรียนรู้ มีการตกแต่ง
ห้องเรียนให้สดใส และมีสื่อการเรียนรู้ที่เอื้อต่อการจัดประสบการณ์การเรียนการสอน การประเมินพัฒนาการของ
เด็กปฐมวัย จากการจัดประสบการณ์การเรียนรู้  และการจัดกิจวัตรประจ าวัน ด้วยเครื่องมือและวิธีการที่
หลากหลาย เช่น การสังเกต การสอบถาม การส ารวจ และการวิเคราะห์ผลพัฒนาการของเด็ก โดยให้ผู้ปกครองมี
ส่วนร่วม เพ่ือได้น าผลการประเมินไปพัฒนาศักยภาพของเด็กและพัฒนาการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ในชั้นเรียน
เพ่ือพัฒนาครูอย่างเพียงพอและทั่วถึง มีการก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาที่สอดคล้องกับมาตรฐาน
การศึกษาปฐมวัย และอัตลักษณ์ที่สถานศึกษาก าหนด มีการจัดท าแผนการจัดประสบการณ์ที่สอดคล้องกับ
มาตรฐานตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย  มีการประเมินผลตรวจสอบคุณภาพภายในสถานศึกษา ติดตามผลการ
ด าเนินงานและจัดท ารายงานผลการประเมินตนเองประจ าปี มีการน าผลการประเมินไปปรับปรุงพัฒนาคุณภาพ
สถานศึกษา โดยทุกฝ่ายมีส่วนร่วม  พร้อมทั้งรายงานผลการประเมินตนเองให้หน่วยงานต้นสังกัดอย่างต่อเนื่อง 
 
   2.2 ข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ ท่ีสนับสนุนผลการประเมินตนเอง 
 - มุมประสบการณ์ 
 - แบบบันทึกการพัฒนาการของเด็ก 
 - รายงานผลการประเมินตนเอง 
 - บรรยากาศ  ห้องเรียนแจ่มใส  มีมุมส่งเสริมประสบการณ์การเรียนรู้   
 - การจัดกิจวัตรประจ าวัน    

3. จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา แผนพัฒนาคุณภาพเพื่อยกระดับให้สูงข้ึน 

จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา 
- เด็กมีพัฒนาการการอย่างสมดุล 
- เด็กเรียนรู้ จากการเล่นและปฏิบัติกิจกรรม 
- มีบรรยากาศ สภาพห้องเรียนเอื้อต่อการเรียนรู้ 
- ประเมินผลเด็กด้วยวิธีการหลากหลาย 

 

- จัดอุปกรณ์สื่อการเรียนการสอนที่หลากหลาย 
- พัฒนาเครื่องเล่นสนามและระบบสาธารณูปโภค 
- จัดกิจกรรมส่งเสริมเด็กเรียนรู้การอยู่ร่วมกัน 

 
 
 
 
 



รายงานผลการประเมินตนเอง 2561 (Self-Assessment Report : SAR)    หน้า  25 

โรงเรียนบ้านภูดิน สพป.อุดรธานี เขต 4  

 
แผนพัฒนาคุณภาพเพื่อยกระดับให้สูงข้ึน 
 1)  โครงการปรับปรุงหลักสูตรปฐมวัย 
 2)  โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน 
 3)  โครงการพัฒนาเครื่องเล่นสนาม 
 4)  โครงการส่งเสริมศักยภาพผู้เรียนระดับปฐมวัย 
 5)  โครงการส่งเสริมสุขภาพและสุนทรียภาพผู้เรียน 
 6)  โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ 
 7)  โครงการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นและวันส าคัญ 

สรุปมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับปฐมวัย 
1. ระดับคุณภาพ  ดีเลิศ 
2. วิธีการพัฒนา/ผลที่เกิดจากการพัฒนา ข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ ท่ีสนับสนุนผลการประเมิน
ตนเอง 

    2.1 วิธีการพัฒนา/ผลที่เกิดจากการพัฒนา 
 -  ด้านคุณภาพของเด็ก ได้มีการพัฒนาการเด็กท้ัง 4 ด้านทั้งด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ ด้านสังคม และ
สติปัญญา 
 -  ด้านกระบวนการบริหารและจัดการ จัดให้ครูมีเพียงพอกับชั้นเรียน จัดสภาพแวดล้อมและสื่อการเรียนรู้
และจัดให้มีสื่อเทคโนโลยีเพ่ือการเรียนรู้สนับสนุนการจัดประสบการณ์ 
 -  การจดัประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นส าคัญ จัดประสบการณ์ท่ีส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการทุกด้านอย่าง
สมดุล สร้างโอกาสให้เด็กได้รับประสบการณ์ตรงเล่นอย่างมีความสุข มีการจัดบรรยากาศท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ 
 2.2 ข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ ที่สนับสนุนผลการประเมินตนเอง 

      - โครงการต่าง ๆ   
      - กิจกรรมการจัดประสบการณ์  
      - รูปภาพ  
      - ผลงานเด็ก 

3. จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา แผนพัฒนาคุณภาพเพื่อยกระดับให้สูงข้ึน 

จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา 
- เด็กมีพัฒนาการสมดุล 
- มีโครงการส่งเสริมพัฒนาการเด่นชัด 
- มีหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยที่น าสู่การปฏิบัติได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ 

- การช่วยเหลือตนเองทั้งที่บ้านและโรงเรียน 
- ประสานความร่วมมือกับผู้ปกครองให้มีส่วนร่วมใน
การจัดประสบการณ์เด็ก 

 
แผนพัฒนาคุณภาพเพื่อยกระดับให้สูงข้ึน 
  1)  โครงการการประเมินผลการใช้หลักสูตร 
 2)  โครงการพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียนอย่างเข้มแข็ง และทั่วถึง 
 3)  โครงการพัฒนาศักยภาพเด็กปฐมวัย 
 4)  โครงการต้นกล้าคุณธรรม 
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บัญชีงบหน้าสรุปผลการด าเนินงานมาตรฐานการศึกษา ระดับปฐมวัย 

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพเด็ก 

ประเด็นพิจารณา โครงการ/กิจกรรม 
หลักฐานเชิงประจักษ์/ 

ผลงานโดดเด่น 
1. มีพัฒนาการด้านร่างกาย 
แข็งแรง มีสุขนิสัยที่ดี และดูแล
ความปลอดภัยของตนเองได้ 

- โครงการส่งเสริมศักยภาพทักษะ
พ้ืนฐานผู้เรียนระดับปฐมวัย 
- กิจกรรมหนูน้อยวัยใสใส่ใจ
สุขภาพ 

- รายงานกิจกรรมตามโครงการ 
- บันทึกการดื่มนมแปรงฟัน 
บันทึกน้ าหนักส่วนสูง/ภาวะ
โภชนาการ 

2. มีพัฒนาการด้านอารมณ์ จิตใจ 
ควบคุมและแสดงออกทางอารมณ์
ได้ 

- โครงการส่งเสริมศักยภาพทักษะ
พ้ืนฐานผู้เรียนระดับปฐมวัย 
- กิจกรรมบ้านวิทยาศาสตร์น้อย 

- รายงานกิจกรรมตามโครงการ 
- รูปภาพการจัดกิจกรรม 
 

3. มีพัฒนาการด้านสังคม 
ช่วยเหลือตนเอง และเป็นสมาชิกท่ี
ดีของสังคม  

- โครงการส่งเสริมศักยภาพทักษะ
พ้ืนฐานผู้เรียนระดับปฐมวัย 
- กิจกรรมอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย 

- รายงานกิจกรรมตามโครงการ 
- รูปภาพการจัดกิจกรรม 
 

4. มีพัฒนาการด้านสติปัญญา 
สื่อสารได้ 
มีทักษะการคิดพ้ืนฐาน และ
แสวงหาความรู้ได้ 

- โครงการส่งเสริมศักยภาพทักษะ
พ้ืนฐานผู้เรียนระดับปฐมวัย 
- กิจกรรมเรียนรู้สู่โลกกว้าง 

- รายงานกิจกรรมตามโครงการ 
- รูปภาพการจัดกิจกรรม 

 
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 

ประเด็นพิจารณา โครงการ/กิจกรรม 
หลักฐานเชิงประจักษ์/ 

ผลงานโดดเด่น 
1. มีหลักสูตรครอบคล 
พัฒนาการทั้ง 4 ด้าน สอดคล้อง
กับบริบทของท้องถิ่น 

- โครงการปรับปรุงหลักสูตร
สถานศึกษาปฐมวัย ป2ี560 
- กิจกรรมบูรณาการปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงสู่การเรียนการสอน 

- หลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัย              
พุทธศักราช 2560 
 

2. จัดครูให้เพียงพอกับชั้นเรียน - กิจกรรมโรงเรียนจัดหาพี่เลี้ยงเด็ก
ปฐมวัย 

- 

3. ส่งเสริมให้ครูมีความเชี่ยวชาญ 
ด้านการ 

- โครงการพัฒนาบุคลากร 
- กิจกรรม PLC 

- รายงานกิจกรรมตามโครงการ 
- รูปภาพการจัดกิจกรรม 

จัดประสบการณ์ - กิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการ 
- กิจกรรมอบรมคูปองครู 

- เกียรติบัตร 
- การขยายผลสู่เพ่ือนครู 

4. จัดสภาพแวดล้อมและสื่อเพ่ือ
การเรียนรู้ อย่างปลอดภัย และ
เพียงพอ 

- โครงการส่งเสริมให้สถานศึกษา
เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ 
- กิจกรรมปรับปรุงสภาพแวดล้อม
พัฒนาแหล่งเรยีนรู ้
- ห้องปฏิบัติการ 

- หลักฐานการใช้ห้องคอมพิวเตอร์ 
- ตารางกิจกรรม(ผนวกกิจกรรม
กลางแจ้ง) 
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ประเด็นพิจารณา โครงการ/กิจกรรม 
หลักฐานเชิงประจักษ์/ 

ผลงานโดดเด่น 
5. ให้บริการสื่อเทคโนโลยี
สารสนเทศและสื่อการเรียนรู้เพ่ือ
สนับสนนุการจัดประสบการณ ์

- โครงการส่งเสริมให้สถานศึกษา
เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ 
- กิจกรรมจัดหาสื่อการเรียนการสอน 

- สื่อในห้องเรียน 
- ห้องปฏิบัติการ 

6. มีระบบบริหารคุณภาพที่เปิด
โอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วน
ร่วม 

- โครงการส่งเสริมระบบประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษา 

- รายงานผลการประเมินตนเอง 
- การนิเทศติดตาม 

 
มาตรฐานที่ 3  การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นส าคัญ 

ประเด็นพิจารณา โครงการ/กิจกรรม 
หลักฐานเชิงประจักษ์/ 

ผลงานโดดเด่น 
1. จัดประสบการณ์ที่ส่งเสริมให้เด็กมี
พัฒนาการทุกด้านอย่างสมดุลเต็ม
ศักยภาพ 
 

- โครงการส่งเสริมศักยภาพ
ทักษะพ้ืนฐานผู้เรียนระดับ
ปฐมวัย 
- กิจกรรมเปิดบ้านอนุบาล 

- รายงานกิจกรรมตามโครงการ 
- รูปภาพการจัดกิจกรรม 
 

2. สร้างโอกาสให้เด็กได้รับ
ประสบการณ์ตรง เล่น และปฏิบัติ
อย่างมีความสุข 
 

- โครงการส่งเสริมศักยภาพ
ทักษะพ้ืนฐานผู้เรียนระดับ
ปฐมวัย 
- กิจกรรมเรียนรู้สู่โลกกว้าง 

- รายงานกิจกรรมตามโครงการ 
- รูปภาพการจัดกิจกรรม 
 

3. จัดบรรยากาศที่เอ้ือต่อการ
เรียนรู้ใช้สื่อและเทคโนโลยีที่
เหมาะสมกับวัย 
  

- โครงการส่งเสริมศักยภาพ
ทักษะพ้ืนฐานผู้เรียนระดับ
ปฐมวัย 
- กิจกรรมเปิดบ้านอนุบาล 

- รายงานกิจกรรมตามโครงการ 
- รูปภาพการจัดกิจกรรม 
 

4. ประเมินพัฒนาการเด็กตาม
สภาพจริงและน าผลการประเมิน
พัฒนาการเด็กไปปรับปรุงการจัด
ประสบการณ์และพัฒนาเด็ก 

- โครงการส่งเสริมศักยภาพทักษะ
พ้ืนฐานผู้เรยีนระดับปฐมวยั 
- กิจกรรมเปิดบ้านอนุบาล 
- กิจกรรมแข่งขันทักษะทางวิชาการ 

- รายงานกิจกรรมตามโครงการ 
- รูปภาพการจัดกิจกรรม 
- เกียรติบัตร 
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ผลการประเมินตนเอง 
ระดับข้ันพื้นฐาน 
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ผลการประเมินตนเองตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับขั้นพื้นฐาน 
 

มาตรฐาน ประเด็น 
ค่าเป้าหมาย ผลการประเมิน 

ร้อยละ 
ระดับ

คุณภาพ 
ร้อยละ 

ระดับ
คุณภาพ 

มาตรฐานที ่๑ คุณภาพของผู้เรียน 65.00 ดี 70.70 ดีเลิศ 
1.1 สัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรยีน     
1) มีความสามารถในการอ่านการเขียนการสื่อสารและการคิด
ค านวณ 

65.00 ด ี 66.00 ด ี

2) มีความสามารถในการคิดวเิคราะห์คิดอย่างมีวจิารณญาณ
อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและแก้ปัญหา 

65.00 ด ี 63.00 ด ี

3) มีความสามารถในการสร้างนวตักรรม 55.00 ปานกลาง 54.00 ปานกลาง 
๔) มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร 65.00 ด ี 68.00 ด ี
๕) มีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนตามหลักสตูรสถานศึกษา 65.00 ด ี 71.00 ดีเลิศ 
๖) มีความรู้ทักษะพื้นฐานและเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ 75.00 ดีเลิศ 74.00 ดีเลิศ 
1.2 คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน     
๑) มีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษาก าหนด 75.00 ดีเลิศ 79.00 ดีเลิศ 
๒) มีความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย 75.00 ดีเลิศ 82.00 ยอดเยี่ยม 
๓) ยอมรับท่ีจะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย 75.00 ดีเลิศ 74.00 ดีเลิศ 
๔) มีสุขภาวะทางร่างกายและจติสงัคม 75.00 ดีเลิศ 76.00 ดีเลิศ 

มาตรฐานที ่๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ 75.00 ดีเลิศ 76.50 ดีเลิศ 
๒.๑ มเีป้าหมายวิสยัทัศน์และพันธกิจที่สถานศึกษาก าหนด
ชัดเจน 

75.00 ดีเลิศ 76.00 ดีเลิศ 

๒.๒ มรีะบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 75.00 ดีเลิศ 77.00 ดีเลิศ 
๒.๓ ด าเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรยีนรอบดา้นตาม
หลักสตูรสถานศึกษาและทุกกลุ่มเป้าหมาย 

75.00 ดีเลิศ 74.00 ดีเลิศ 

๒.๔ พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 75.00 ดีเลิศ 78.00 ดีเลิศ 
๒.๕ จดัสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมทีเ่อื้อต่อการ
จัดการเรียนรู้อย่างมีคณุภาพ 

75.00 ดีเลิศ 76.00 ดีเลิศ 

๒.๖ จัดระบบเทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบรหิาร
จัดการและการจัดการเรยีนรู้ 

75.00 ดีเลิศ 78.00 ดีเลิศ 

มาตรฐานที ่๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 75.00 ดีเลิศ 75.00 ดีเลิศ 
๓.๑ จดัการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบตัิจริงและ
สามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 

65.00 ด ี 72.00 ดีเลิศ 

๓.๒ ใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ที่เลือกต่อการ
เรียนรู ้

75.00 ดีเลิศ 76.00 ดีเลิศ 

๓.๓ มีการบรหิารจดัการช้ันเรียนเชิงบวก 80.00 ยอดเยี่ยม 81.00 ยอดเยี่ยม 
๓.๔ ตรวจสอบและประเมินผูเ้รียนอย่างเป็นระบบและน าผลมา
พัฒนาผู้เรียน 

70.00 ดีเลิศ 71.00 ดีเลิศ 

๓.๕ มีการแลกเปลีย่นเรยีนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนา
และปรับปรุงการจดัการเรียนรู ้ 

70.00 ดีเลิศ 70.00 ดีเลิศ 
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ชื่อโรงเรียน โรงเรียนบ้านภูดนิ  ที่อยู่หมู่ที่ 11 บ้านภูทอง ต าบลบ้านผือ  อ าเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี 
ชื่อผู้บริหารโรงเรียน   นายสุรศักดิ์  พิมพ์ศรีเบอร์โทรศัพท์ 093-1346716    
E- mail  : banphudin2561@gmail.com,  website : www.banphudinschool.com 
จ านวนครู บุคลากร 10 คน จ าแนกเป็น ข้าราชการครู 4 คน, พนักงานราชการ 2 คน, บุคลากรวิทย์-คณิต      
1 คน, ครูอัตราจ้าง  2  คน, ธุรการโรงเรียน 1 คน 
จ านวนนักเรียน   รวม  109  คน    จ าแนกเป็น ระดับปฐมวัย  23  คน ระดับประถมศึกษา  86  คน 

ผลการประเมินตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
มาตรฐานที่ 1  คุณภาพผู้เรยีน 
1. ระดับคุณภาพ   ดีเลิศ 
2. วิธีการพัฒนา/ผลที่เกิดจากการพัฒนา ข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ ท่ีสนับสนุนผลการประเมิน
ตนเอง 
    2.1 วิธีการพัฒนา/ผลที่เกิดจากการพัฒนา 

โรงเรียนบ้านภูดินส่งเสริมให้ครูจัดกระบวนการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ โดยการด าเนินงาน/
กิจกรรมอย่างหลากหลาย ได้แก่ งานหลักสูตรมีการประชุมปฏิบัติการ ปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา ตาม
มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดฯ (ฉบับปรับปรุงพ.ศ.๒๕๖๐) เพ่ือให้ครใูช้เป็นกรอบในการจัดการเรียนการสอน 
การพัฒนาผู้เรียน ส่งเสริม สนับสนุนให้ผู้เรียนบรรลุตามเป้าหมายทีว่่า “การจัดการศึกษาต้องเป็นไปเพื่อพัฒนา
คนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ท้ังร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้ และคุณธรรม จริยธรรม และวัฒนธรรมในการ
ด ารงชีวิต สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข ซึ่งสอดรับกับจุดมุ่งหมายของหลักสูตรแกนกลางการศึกษา 
ขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 ที่ได้มุ่งพัฒนาให้ผู้เรียนเป็นคนดี มีปัญญา มีความสุข ดังนั้นโรงเรียนบ้านภูดิน   
จึงก าหนดมาตรฐานการศึกษาด้านคุณภาพผู้เรียนจ านวน 2 ด้าน ได้แก่ 1) ด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและ     
2) ด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน ด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนมุ่งเน้นให้นักเรียนมีความสามารถใน
การอ่าน การเขียน การสื่อสาร การคิดค านวณ รวมทั้งการมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา     
มีความสามารถในการวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม การใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ การสื่อสาร และการมีความรู้ ทักษะพ้ืนฐาน เจตคติท่ีดีต่องานอาชีพ ส าหรับด้านคุณลักษณะอัน     
พึงประสงค์ของผู้เรียนมุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษาก าหนด และ มีสุขภาวะ  
ทางร่างกายและสังคม ความภูมิใจในท้องถิ่น และความเป็นไทยการยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่าง    
และหลากหลาย 
   2. 2 ข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ ท่ีสนับสนุนผลการประเมินตนเอง 

ประเด็นภาพความส าเร็จด้านคุณภาพผู้เรียนที่สนับสนุนผลการประเมินตนเอง ได้แก่ 1) โครงการ
พัฒนาการอ่านการเขียนภาษาไทย กิจกรรมพัฒนาการอ่านออก เขียนได้ กิจกรรมอ่านคล่องเขียนคล่อง 
2) โครงการส่งเสริมสุขภาพและสุนทรียภาพผู้เรียน กิจกรรมสุขกายสบายชีวี กิจกรรมสายใยรักครอบครัวอบอุ่น 
กิจกรรมส่งเสริมความเป็นเลิศด้านดนตรี ศิลปะ โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมท่ีพึงประสงค์ 
กิจกรรมออมทรัพย์ กิจกรรมสหกรณ์ในโรงเรียน กิจกรรมโรงเรียนวิถีพุทธ กิจกรรมส่งเสริมค่านิยมหลัก 12 
ประการ 3) โครงการพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะในการค้นคว้าและคิดอย่างเป็นระบบ กิจกรรมเรียนรู้ด้วยโครงงาน  
กิจกรรมนิทรรศการผลงานการเรียนรู้ กิจกรรมใช้ห้องสมุดทุกวันสร้างสรรค์ปัญญา 4) โครงการส่งเสริมศักยภาพ

mailto:banphudin2561@gmail.com,
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ผู้เรียนเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กิจกรรมแข่งขันทักษะทางวิชาการ กิจกรรมติว NT, O-NET กิจกรรม
ศึกษาจากแหล่งเรียนรู้ภายนอก กิจกรรมค่ายวิชาการ กิจกรรมคลินิกนักเรียนเรียนรวม กิจกรรมสัญญาการอ่าน
ประสานผู้ปกครอง 

3. จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา แผนพัฒนาคุณภาพเพื่อยกระดับให้สูงข้ึน 

จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา 
 
    สถานศึกษามีการวิเคราะห์ผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนและได้ก าหนดเป็นเป้าหมายทางการเรียนโดย
ใช้ข้อมูลฐาน 3 ปีย้อนหลังเป็นเป้าหมายคุณภาพ
นักเรียนให้พัฒนาสูงขึ้น จัดกิจกรรมการเรียนการ
สอนเน้นการปฏิบัติ เน้นทักษะในการอ่าน การ
เขียน และการคิดค านวณ ส่งเสริมผู้เรียนให้พัฒนา
เต็มศักยภาพ มีการจัดแหล่งเรียนรู้ภายในได้อย่าง
เหมาะสม มีสื่อด้านเทคโนโลยีที่ทันสมัย  ผู้เรียนมี 
สุขภาพกาย สุขภาพจิต ดี กล้าแสดงออก และ
สามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนอย่างมีความสุข 
 

 
     การจัดกิจกรรมที่มุ่งเน้นยกระดับผลสัมฤทธิ์ ยังขาด
การปฏิบัติที่ต่อเนื่อง จริงจัง การยกระดับผลสัมฤทธิ์แต่
ละกลุ่มสาระประสบผลส าเร็จในระดับหนึ่ง นักเรียนส่วน
ใหญ่ยังต้องได้รับการพัฒนาต่อไป ผลสัมฤทธิ์ระดับชาติ
ของนักเรียนมีแนวโน้มเปลี่ยนแปลงพัฒนาขึ้นโดยรวม  
แต่ไม่ผ่านเกณฑ์ในบางกลุ่มสาระการเรียนรู้ จึงต้อง
มุ่งเน้นพัฒนาต่อไป 
    จัดกิจกรรมด้านการอ่าน การเขียน ค านวณให้กับ
นักเรียนเรียนร่วม เปรียบเทียบความก้าวหน้าและการ
พัฒนาของนักเรียนเป็นรายบุคคล 

 
แผนพัฒนาคุณภาพเพื่อยกระดับให้สูงข้ึน 

 1) พัฒนาให้นักเรียนมีทักษะในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิดค านวณเป็นไปตามเกณฑ์ที่
โรงเรียนก าหนดในแต่ระดับชั้น  

2) พัฒนาให้นักเรียนมีความสามารถในการคิดจ าแนก แยกแยะ ใคร่ครวญไตร่ตรอง พิจารณาอย่าง
รอบคอบโดยใช้เหตุผลประกอบการตัดสินใจ มีการอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และแก้ปัญหาอย่างมีเหตุผล   

3) พัฒนาให้นักเรียนมีความสามารถในการรวบรวมความรู้ได้ทั้งด้วยตนเองและการท างานเป็นทีม 
เชื่อมโยงองค์ความรู้ และประสบการณ์มาใช้ในการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ ๆ 

4) พัฒนาให้นักเรียน มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือพัฒนาตนเอง 
และสังคมในด้านการเรียนรู้ การสื่อสาร การท างาน อย่างสร้างสรรค์ และมีคุณธรรม  

5) พัฒนาให้นักเรียน มีความก้าวหน้าในการเรียนรู้ตามหลักสูตรสถานศึกษาจากพ้ืนฐานเดิมในด้านความ
รู้ ความเข้าใจ ทักษะ  กระบวนการต่าง ๆ รวมทั้ง 

6) พัฒนาให้นักเรียนมีความก้าวหน้าในผลการทดสอบระดับชาติ มีความรู้ ทักษะพื้นฐานในการจัดการ
เจตคติที่ดีพร้อมที่จะศึกษาต่อในระดับชั้นที่สูงขึ้น มีพฤติกรรมเป็นผู้ที่มีคุณธรรม  จริยธรรม เคารพในกฎกติกา  

7) พัฒนาให้นักเรียนมีค่านิยมและจิตส านึกตามที่สถานศึกษามีความภูมิใจในท้องถิ่น เห็นคุณค่าของ
ความเป็นไทย มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีไทยรวมทั้งภูมิปัญญาไทย     

8) พัฒนาให้นักเรียน มีการรักษาสุขภาพกาย สุขภาพจิต อารมณ์ และสังคม แสดงออกอย่างเหมาะสม 
ในแต่ละชว่งวัย 
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มาตรฐานที่ 2  กระบวนการบริหารและการจัดการ 
1. ระดับคุณภาพ   ดเีลิศ 
2. วิธีการพัฒนา/ผลที่เกิดจากการพัฒนา ข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ ท่ีสนับสนุนผลการประเมิน
ตนเอง 
    2.1 วิธีการพัฒนา/ผลที่เกิดจากการพัฒนา 
  เพ่ือให้บรรลุตามกระบวนการบริหารและการจัดการคุณภาพของสถานศึกษา ในโรงเรียนบ้านภูดิน   
การด าเนินการวิเคราะห์สภาพปัญหา ผลการจัดการศึกษาที่ผ่านมา โดยใช้ข้อมูลฐานในการก าหนดเป้าหมาย
วิสัยทัศน์และพันธกิจอย่างชัดเจน ในด าเนินการพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้าน ตามหลักสูตร
สถานศึกษาทุกกลุ่มเป้าหมาย เชื่อมโยงกับชีวิตจริง จัดท าแผนพัฒนา คุณภาพจัดการศึกษา ด าเนินงานพัฒนา   
ครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญ ทางด้านวิชาชีพ ตามความต้องการของครูและสถานศึกษา จัดสภาพแวดล้อม
ทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ และจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือ
สนับสนุนการบริหารจัดการและการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับสภาพของโรงเรียนบ้านภูดิน   
 
    2.2  ข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ ท่ีสนับสนุนผลการประเมินตนเอง 

 ประเด็นภาพความส าเร็จด้านกระบวนการบริหารและการจัดการได้แก่ โรงเรียนมีเป้าหมายวิสัยทัศน์ 
และพันธกิจที่โรงเรียนก าหนดชัดเจน สอดคล้องกับบริบทของโรงเรียน ความต้องการของชุมชน มีระบบการ
บริหารจัดการคุณภาพอย่างเป็นระบบ วางแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาโดยน าแผนไปปฏิบัติ ติดตาม  
ตรวจสอบ ประเมินผล และปรับปรุง พัฒนางานอย่างต่อเนื่อง มีการบริหารอัตราก าลัง ทรัพยากรทางการศึกษา  
และระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน มีการนิเทศภายใน น าข้อมูลมาใช้ในการพัฒนาบุคลากร และผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย
มีส่วนในการวางแผน ปรับปรุง พัฒนาและร่วมกันรับผิดชอบต่อการจัดการศึกษา มีการบริหารจัดการเกี่ยวกับงาน
วิชาการ รวมถึงการจัดการเรียนการสอนของกลุ่มเรียนร่วมด้วย มีการส่งเสริมสนับสนุนพัฒนาครูและบุคลากรตรง
ตามความต้องการและจัดให้มีชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ มาใช้ในการพัฒนางานและการเรียนรู้ของผู้เรียน จัด
สภาพแวดล้อมทางกายภาพ ภายในและภายนอกห้องเรียน และสภาพแวดล้อมทางสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการ
เรียนรู้ของผู้เรียนที่มีคุณภาพ  มีความปลอดภัย จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ สนับสนุนการบริหารจัดการ และ  
การจัดการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับสภาพของโรงเรียน พัฒนาบริการด้านเทคโนโลยี สารสนเทศ มีห้องปฏิบัติการ
คอมพิวเตอร์เพ่ือใช้ในการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้อย่างเหมาะสม 

3. จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา แผนพัฒนาคุณภาพเพื่อยกระดับให้สูงข้ึน 

จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา 
    โรงเรียนมีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ พันธกิจ ที่ก าหนดไว้
ชัดเจน สอดคล้องกับบริบทของโรงเรียนตามความ
ต้องการของชุมชน วัตถุประสงค์ของแผนการจัด
การศึกษาของชาติ นโยบายของรัฐบาลและต้นสังกัด  
ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคม  พัฒนางานวิชาการ
เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้าน ตามหลักสูตรสถานศึกษา 
และส่งเสริมสนับสนุนพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความ

    โรงเรียนควรจัดให้มีอาคารและห้องปฏิบัติการที่
เพียงพอและเหมาะสมต่อการจัดการเรียนรู้ 
มีการนิเทศ ติดตาม ที่ชัดเจน 
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จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา 
เชี่ยวชาญตรงตามความต้องการให้เป็นชุมชนการ
เรียนรู้ทางวิชาชีพมาใช้ในการพัฒนางานและการ
เรียนรู้ของผู้เรียน 
 

 
แผนพัฒนาคุณภาพเพื่อยกระดับให้สูงข้ึน 

1) มีโครงการการบริหารจัดการเกี่ยวกับงานวิชาการ การพัฒนาหลักสูตร  
2) กิจกรรมเสริมหลักสูตรที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้าน 
3) โครงการจัดการเรียนการสอนนักเรียนเรียนรวม 
2)  โครงการพัฒนาครูพัฒนาครูสู่ครูมืออาชีพ 
3)  โครงการจัดสภาพแวดล้อมให้เป็นแหล่งเรียนรู้  

มาตรฐานที่ 3  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
1. ระดับคุณภาพ   ดีเลิศ 
2. วิธีการพัฒนา/ผลที่เกิดจากการพัฒนา ข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ ท่ีสนับสนุนผลการประเมิน
ตนเอง 

2.1 วิธีการพัฒนา/ผลที่เกิดจากการพัฒนา 
 โรงเรียนบ้านภูดินส่งเสริมให้ครูจัดกระบวนการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ โดยการ

ด าเนินงาน/กิจกรรมอย่างหลากหลาย ได้แก่ งานหลักสูตรมีการประชุมปฏิบัติการ ปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา 
ตามมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดฯ (ฉบับปรับปรุงพ.ศ.๒๕๖๐) ส่งเสริมให้ครูจัดการเรียนการสอนเน้นการ
ปฏิบัติ (Active learning)  ให้ผู้เรียนผ่านกระบวนการคิด ปฏิบัติจริง เพื่อน าไปสู่การเรียนรู้ที่ลึกซ้ึงและคงทน  
ตามมาตรฐานและตัวชี้วัดของหลักสูตรสถานศึกษา ให้นักเรียนมีส่วนร่วม ครูรู้จักผู้เรียนเป็นรายบุคคล ด าเนินการ
ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และน าผลมาพัฒนาผู้เรียน รวมทั้งร่วมกันแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และน า
ผลที่ได้มาปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ ครูมีแผนการจัดการเรียนรู้ที่สามารถน าไปใช้จัดกิจกรรมได้จริง ครูใช้สื่อ และ
แหล่งเรียนรู้ มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก เพ่ือให้เด็กรักการเรียนรู้และเรียนรู้ร่วมกันอย่างมีความสุข ครู
ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และน าข้อมูลมาร่วมพัฒนาปรับปรุงการจัดการเรียนรู้และสอนตามแผน ครูผลิตนวัตกรรม 
แผนการจัดการเรียนรู้ อีกท้ังปรับโครงสร้างรายวิชา หน่วยการเรียนรู้ลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้ สัดส่วนคะแนนแต่
ละหน่วย ก าหนดคุณลักษณะอันพึงประสงค์ที่สอดคล้องกับหน่วยการเรียนรู้ สนับสนุนให้ครูจัดการเรียนการสอน
ที่สร้างโอกาสให้นักเรียนทุกคนมีส่วนร่วม ได้ลงมือปฏิบัติจริงจนสรุปความรู้ได้ด้วยตนเอง จัดการเรียนการสอนที่
เน้นทักษะการคิด เช่น จัดการเรียนรู้ด้วยโครงงาน ครูมีการมอบหมายหน้าที่ให้นักเรียนจัดป้ายนิเทศ และบรรยากาศ
ตามสถานที่ต่าง ๆทั้งภายในห้องเรียนและนอกห้องเรียน ครูใช้สื่อการเรียนการสอน นวัตกรรมและเทคโนโลยี ภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น มีการประเมินคุณภาพและประสิทธิภาพของสื่อการสอนที่ใช้ครูทุกคนท างานวิจัยในชั้นเรียน ปี
การศึกษาละ  1 เรื่อง   

  
2.2 ข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ ที่สนับสนุนผลการประเมินตนเอง 

 ประเด็นภาพความส าเร็จด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ที่สนับสนุนผลการ
ประเมินตนเอง ได้แกห่ลักสูตรสถานศึกษา หลักสูตรรายวิชาเพ่ิมเติม กิจกรรมชุมนุม ให้นักเรียนเลือกตามความ
ถนัดและความสนใจผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง การบันทึกการใช้สื่อ เทคโนโลยีและแหล่งเรียนรู้ 
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เอกสารการตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และน าผลมาพัฒนาผู้เรียนมีการบริหารจัดการชั้น
เรียนเชิงบวกโดยครูมีวิจัยชั้นเรียนและน าผลไปแก้ไขปัญหาจริง ครูมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อน
กลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้โดยจัดกิจกรรม Open house ให้นักเรียนน าเสนอผลงาน และครู
จัดนิทรรศการแสดงผลงานเพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับสถานศึกษาในเครือข่ายอ าเภอบ้านภูดิน 

3. จุดเด่น  จุดที่ควรพัฒนา แผนพัฒนาคุณภาพเพื่อยกระดับให้สูงข้ึน 

จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา 
    ครูมีความตั้งใจ มุ่งมั่นในการพัฒนาการสอน โดย
จัดกิจกรรมให้นักเรียนได้เรียนรู้ ที่เน้นทักษะ
กระบวนการคิด ได้ปฏิบัติจริง มีการให้วิธีการและ
แหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย ให้นักเรียนแสวงหาความรู้ 
จากสื่อเทคโนโลยีด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง นักเรียนมี
ส่วนร่วมในการจัดบรรยากาศ สภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อ
การเรียนรู้  

    ควรน าภูมิปัญญาท้องถิ่นให้เข้ามามีส่วนร่วมในการ
จัดกิจกรรมให้นักเรียนได้เรียนรู้ และการให้ข้อมูล
ย้อนกลับแก่นักเรียนทันทีเพ่ือนักเรียนน าไปใช้พัฒนา
ตนเอง 
 

 
แผนพัฒนาคุณภาพเพื่อยกระดับให้สูงข้ึน 

1) โครงการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา 
2) โครงการจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน 
3) โครงการพัฒนาการใช้สื่อ เทคโนโลยี สู่ห้องเรียน  
4) โครงการส่งเสริมให้ครูจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้และน าไปใช้จริง 
5) กิจกรรมส าหรับนักเรียนที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ/นักเรียนเรียนรวมให้นักเรียนมีความรู้

สูงขึ้นตามระดับชั้น 
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 มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา โดยรวม 
1. ระดับคุณภาพ ดีเลิศ 
2. วิธีการพัฒนา/ผลที่เกิดจากการพัฒนา ข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ ท่ีสนับสนุนผลการประเมิน
ตนเอง 

2.1 วิธีการพัฒนา/ผลที่เกิดจากการพัฒนา 
            จากผลการด าเนินงาน โครงการ และกิจกรรมต่างๆ ส่งผลให้สถานศึกษาจัดการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาไปตามเป้าหมายที่ตั้งเป้าหมายไว้ในแต่ละมาตรฐาน ซึ่งจากผลการประเมินสรุปว่าได้ระดับ ดี ผลที่
สนับสนุนการประเมินตนเอง ดังนี้นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 อ่านออกเขียนได้ ร้อยละ 95.33 มี
ความสามารถในการสื่อสารเรียนรู้ มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนผ่านเกณฑ์ตามท่ีสถานศึกษาก าหนด ผลการทดสอบ
ระดับชาติ 3 ปีย้อนหลังยังไม่เป็นไปตามเกณฑ์สถานศึกษา (NTและ O-NET) ต่ ากว่าค่าเฉลี่ยระดับชาติและ
ระดับชั้นที่สอบ นักเรียนทุกคนจัดท าโครงงานคุณธรรม และร่วมกิจกรรมจิตอาสา ท าให้นักเรียนไม่มีอัตราความ
เสี่ยงการติดสิ่งเสพติด มีโครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่างเข้มแข็งไม่มีการทะเลาะวิวาทในโรงเรียน โรงเรียน 
มีระบบเทคโนโลยีและสารสนเทศท่ีพร้อมใช้งาน และมีระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเพ่ือใช้ในการจัดการเรียน
การสอนทุกหอ้งเรียนมีครูครบขั้น ครูจัดการเรียนการสอนโดยใช้โครงงานเพ่ือส่งเสริมการคิดวิเคราะห์นักเรียน 
และจัดกิจกรรม Active learning เพ่ือส่งเสริมการคิดและปฏิบัติจริงทุกชั้นเรียน ครูได้รับการพัฒนาตามโครงการ
คูปอง และน าความรู้มาจัดท าแผนการเรียนรู้ สื่อการเรียนการสอน และเครื่องมือวัดและประเมินผลผู้เรียน 
ผู้บริหารมีสัมพันธ์ภาพที่ดีกับชุมชน และมีการแสวงหาความร่วมมือในการใช้ทรัพยากรจากชุมชน มีโครงการ
ระดมทรัพยากรมาช่วยเหลือนักเรียนอย่างต่อเนื่องโรงเรียนได้รับคัดเลือกเป็นโรงเรียนดีประจ าต าบล โรงเรียน
ประชารัฐ  
   2.2 ข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ ท่ีสนับสนุนผลการประเมินตนเอง 
          เป้าหมายผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ 
โครงการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร โครงการระดมทรัพยากรเพ่ือ
การศึกษา โครงการพัฒนาอาชีพตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง 

3. จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา แผนพัฒนาคุณภาพเพื่อยกระดับให้สูงข้ึน 

จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา 
1. สถานศึกษามีการวิเคราะห์ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
และได้ก าหนดเป็นเป้าหมายทางการเรียนโดยใช้ข้อมูล
ฐาน 3 ปีย้อนหลังเป็นเป้าหมายคุณภาพนักเรียนให้
พัฒนาสูงขึ้น  
2. ผู้เรียนมีคุณธรรม จิตอาสา 
3. การบริหารจัดการศึกษา และการมีส่วนร่วมของ
ผู้เกี่ยวข้อง 
4. จัดแหล่งเรียนรู้ภายในได้เหมาะสม มีสื่อด้าน
เทคโนโลยีที่ทันสมัย 

5. ครูมีความตั้งใจมุ่งมั่นในการพัฒนาการสอน 
6. นักเรียนมีส่วนร่วมในการจัดบรรยากาศ 
สภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการเรียนรู้  

1. ผลการประเมินระดับชาติ 
2. กิจกรรมที่มุ่งเน้นยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
3. กิจกรรมด้านการอ่าน การเขียน ค านวณให้กับ
นักเรียนเรียนร่วม 
4. ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ ของนักเรียน 
5. การพัฒนาความสามารถภาษาอังกฤษของนักเรียน 
6. ความสามารถในการจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ
ของครูผู้สอน 
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แผนพัฒนาคุณภาพเพื่อยกระดับให้สูงข้ึน 

1) โครงการ/กิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นการพัฒนาผู้เรียนเป็นรายบุคคลเรียนรวม 
2) โครงการพัฒนาระบบงานบริหารเพื่ออ านวยความสะดวกในการปฏิบัติงานของบุคลากร โดยใช้

กระบวนการ PDCA 
3) จัดท าแผนการพัฒนาครูให้เป็นครูมืออาชีพ 
4) โครงการปรับภูมิทัศน์ ปรับปรุงอาคารเรียนและสภาพแวดล้อม 
5) โครงการพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
6) โครงการส่งเสริมจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ Active learning 

บัญชีงบหน้าสรุปผลการด าเนินงานมาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน 
1.1  ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 

ประเด็นพิจารณา โครงการ/กิจกรรม 
หลักฐานเชิงประจักษ/์ 

ผลงานโดดเด่น 
1. มีความสามารถในการอ่าน การ
เขียน การสื่อสาร และการคิดค านวณ 
 
 

- โครงการกิจกรรมพิเศษเพื่อ
ตอบสนองนโยบายจุดเนน้กิจกรรม
พัฒนาการอ่านออก เขียนคล่อง 
กิจกรรมการอ่านประสานผูป้กครอง 

- ผลการประเมินการอ่าน การ
เขียน 
- แบบบนัทึกการอ่าน 
 

2. มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ 
คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย
แลกเปลี่ยน ความคิดเห็น และ
แก้ปัญหา 

- โครงการพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะใน
การค้นคว้าและคิดอยา่งเปน็ระบบ/
กิจกรรมเรียนรู้ด้วยโครงงาน 

- แบบฝึกทักษะ 
- โครงงาน ผลงานนักเรียน 

3. มีความสามารถในการสร้าง
นวัตกรรม 
 

- กิจกรรมพิเศษเพื่อตอบสนอง
นโยบาย/กิจกรรม Active learning 

- ผลงานนักเรียน,นวัตกรรมของ
ครู/นักเรียน 

4. มีความสามารถในการใช้
เทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร 

- โครงการส่งเสริมให้สถานศึกษาเป็น
สังคมแห่งการเรียนรู้ 

- มีห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 

5. มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตาม
หลักสูตรสถานศึกษาผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนตามหลักสูตร
สถานศึกษา 

- โครงการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา/
กิจกรรมค่ายวิชาการ 

- หลักสูตรสถานศึกษา 
- ผลสัมฤทธิ์ของนักเรียน          
ชั้น ป.1-6 

6. มีผลการทดสอบระดบัชาติ 
 
 

- โครงการส่งเสริมศักยภาพผู้เรยีนเพื่อ
ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

- ผล NT , ผล O-Net 
- การทดสอบชัน้ ป.1-6 

7. มีความรู้ ทักษะพื้นฐาน และเจต
คติที่ดีต่องานอาชีพ 
 

- โครงการพัฒนาอาชพีพื้นฐานตาม
หลักเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนดี
ประจ าต าบล 

- ภาพการท าขนม,การปลูกผัก
,บัญชีรายรับ รายจ่ายขนม/ผัก 
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1.2 คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน 

ประเด็นพิจารณา โครงการ/กิจกรรม 
หลักฐานเชิงประจักษ์/ 

ผลงานโดดเด่น 
1. การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่
ดีตามท่ีสถานศึกษาก าหนด   

- โครงการส่งเสริมคุณธรรม
จริยธรรมที่พึงประสงค์ 

- บันทึกการท าความดีของนักเรียน 
- ภาพการเข้าค่ายคุณธรรม 

2. ความภูมิใจในท้องถิ่นและความ
เป็นไทย 

- โครงการสืบสานวัฒนธรรม 
ประเพณีท้องถิ่นและวันส าคัญ 

- ภาพกิจกรรมการร่วมในวันส าคัญ
ต่างๆ 

3. การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบน
ความแตกต่างและหลากหลาย 

- กิจกรรมคลินิกนักเรียนเรียน
ร่วม 

- บันทึกนักเรียนรายบุคคล 

4. สุขภาวะทางร่างกาย และจิต
สังคม 
 
  

- โครงการส่งเสริมสุขภาพและ
สุนทรียภาพผู้เรียน/กิจกรรม
โรงเรียนแห่งความสุข 

- แบบบันทึกน้ าหนัก/ส่วนสูงของ
นักเรียน 
- แบบบันทึกนักเรียนรายบุคคล 
- ภาพถ่าย 

 
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 
 

ประเด็นพิจารณา โครงการ/กิจกรรม 
หลักฐานเชิงประจักษ์/ 

ผลงานโดดเด่น 
1. มีเป้าหมายวิสัยทัศน์และ 
 พันธกิจที่สถานศึกษาก าหนดชัดเจน 

- โครงการระบบประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษา 

- มาตรฐานของโรงเรียน 

2. มีระบบบริหารจัดการคุณภาพ
ของสถานศึกษา 
  

- โครงการส่งเสริมระบบ
ประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษา 

- ข้อมูลสารสนเทศของโรงเรียน 
- รายงานผลการประกันคุณภาพ 
- มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

3. ด าเนินงานพัฒนางานวิชาการท่ี
เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตาม
หลักสูตรสถานศึกษาและทุก
กลุ่มเป้าหมาย 

- โครงการพัฒนาหลักสูตร
สถานศึกษา 

- หลักสูตรสถานศึกษา 
- หลักสูตรรายวิชาเพ่ิมเติม 

4. พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความ
เชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 
  

- โครงการพัฒนาศักยภาพ
บุคลากร/กิจกรรมเพ่ิม
ประสิทธิภาพของครู/ศึกษาดูงาน 

- บันทึกการไปราชการ 
- บันทึกการอบรม/ดูงาน 
- ภาพถ่าย,วิจัยชั้นเรียน 

5. จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพ
และสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้
อย่างมีคุณภาพ 

- โครงการส่งเสริมให้
สถานศึกษาเป็นสังคมแห่ง
การเรียนรู้กิจกรรมพัฒนา
แหล่งการเรียนรู้ 

- สนามเด็กเล่น 
- มีห้องปฏิบัติการต่างๆ เช่น ห้องสมุด 
ห้องปฏิบัติคอมพิวเตอร์ 

6. จดัระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
เพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและ
การจัดการเรียนรู้ 

- โครงการพัฒนาระบบ
เทคโนโลยี 

- ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 
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มาตรฐานที่ 3  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

ประเด็นพิจารณา โครงการ/กิจกรรม หลักฐานเชิงประจักษ์/ผลงานโดดเด่น 
1. จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการ
คิดและปฏิบัติจริง และสามารถ
น าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 

- โครงการพัฒนาผู้เรียนให้มี
ทักษะในการค้นคว้าและคิดอย่าง
เป็นระบบ/กิจกรรมเรียนรู้ด้วย
โครงงาน 

- โครงงาน 
- ผลงานนักเรียน 
- ภาพถ่าย 

2.ใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ และ 
แหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้  
 

- โครงการส่งเสริมให้สถานศึกษา
เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้/
กิจกรรมปรับปรุงสภาพแวดล้อม
พัฒนาแหล่งเรียนรู้ 

- แหล่งเรียนรู้น่าอยู่และทันสมัย 
- ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 
- แบบบันทึกการใช้ห้องปฏิบัติ/สื่อ 

3. มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิง
บวก 
 
 

- โครงการพัฒนาผู้เรียนให้มี
ทักษะในการค้นคว้าและคิดอย่าง
เป็นระบบ/กิจกรรมเรียนรู้ด้วย
โครงงาน 

- โครงงาน 
- วิจัยชั้นเรียน 
- ผลงานนักเรียน 

4. ตรวจสอบและประเมินผู้เรียน
อย่างเป็นระบบและน าผลมาพัฒนา
ผู้เรียน 

- โครงการส่งเสริมศักยภาพ
ผู้เรียนเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน/กิจกรรม 

- แบบประเมินด้านการเรียน 
- แบบ ป.พ.ต่างๆ 
- ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

5. มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้
ข้อมูลสะท้อนกลับเพ่ือพัฒนาและ
ปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ที่
เหมาะสมกับสภาพของสถานศึกษา 
 

- โครงการประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษา/กิจกรรม
ตรวจสอบประเมินคุณภาพ
ภายในตามมาตรฐานการศึกษา 

- ข้อมูลสารสนเทศ 
- แผนปฏิบัติการประจ าปี 
- แผนพัฒนาการจัดการศึกษา 
- มาตรฐานการศึกษา 
- รายงาน SAR 
- รายงานการประชุมอบรม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


