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การให้ความเห็นชอบ 
รายงานการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564 

ของโรงเรียนบ้านภูดิน 
.......................................................... 

 
 

  ที่ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนบ้านภูดิน ครั้งที่ 2/2565 เมื่อวันที่ 11 เดือน 
เมษายน พ.ศ. 2565 ได้พิจารณารายงานการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564 
ของโรงเรียนบ้านภูดินแล้ว 

 
- เห็นชอบให้ดำเนินการนำรายงานส่งหน่วยงานต้นสังกัดและนำเผยแพร่ต่อสาธารณชนได้ 

 
 
 

(ลงชื่อ) ........................................................ 
(นายปัญญา  กุลจันทะ) 

ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
โรงเรียนบ้านภูดิน 
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คำนำ 
    
   รายงานประจำปีของสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖4 ฉบับนี้ โรงเรียนบ้านภูดิน ได้จัดทำขึ้นตาม
กฎกระทรวง ว่าด้วยการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.๒๕๖๑ ข้อ 3 ที่ระบุให้สถานศึกษาแต่ละแห่งจัดให้มีระบบ
การประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา โดยการกำหนดมาตรฐาน การศึกษาของสถานศึกษาให้เป็นไป
ตามมาตรฐานการศึกษาแต่ละระดับและประเภทการศึกษา ที่ รัฐมนตรี ว่าการกระทรวงศึกษาธิการประกาศ
กำหนด พร้อมทั้งจัดทำแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของ สถานศึกษาที่มุ่งคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาและ
ดำเนินการตามแผนที่กำหนดไว้ จัดให้มีการ ประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา 
ติดตามผลการดำเนินการเพื่อพัฒนา สถานศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา และจัดส่งรายงานผลการ
ประเมินตนเอง ให้แก่หน่วยงานต้นสังกัดหรือหน่วยงานที่กำกับดูแลสถานศึกษาเป็นประจำทุกปี เอกสารรายงาน
ประจำปีของสถานศึกษาฉบับนี้ ประกอบส่วนสำคัญ คือ บทสรุปของ ผู้บริหารสถานศึกษา ส่วนที่ ๑ ข้อมูลพื้นฐาน 
ส่วนที่ ๒ ผลการประเมนิตนเองของสถานศึกษา และแนวทางการพัฒนา และส่วนที่ 3 ภาคผนวก 
   โรงเรียนบ้านภูดิน ขอขอบคุณคณะกรรมการดำเนินงานและผู้เกี ่ยวข้องทุกฝ่ายทั้งภายในและ
ภายนอกโรงเรียนที่มีส่วนร่วมในการจัดทำเอกสารรายงานฉบับนี้ และหวังว่า เอกสารรายงานฉบับนี้ จะเป็น
ประโยชน์ต่อการปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาในปีถัดไป และ เป็นฐานข้อมูลในการกำหนดนโยบาย
การพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษาและของเขตพื้นที่การศึกษา ตลอดจนเพื่อประโยชน์ในการ
รองรับการประเมินคุณภาพภายนอก จากสานักงานรับรอง มาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การ
มหาซน) ต่อไป 
 
               โรงเรียนบ้านภูดิน 
                        พฤษภาคม ๒5๖5 
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ข้อมูลพื้นฐาน 
 
ชื่อโรงเรียน โรงเรียนบ้านภูดิน  ที่อยู่ หมู่ที่ 11 บ้านภูทอง ตำบลบ้านผือ  อำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี 
ชื่อผู้บริหารโรงเรียน นายสุรศักดิ์  พิมพ์ศรีเบอร์โทรศัพท ์093-1346716  
E- mail โรงเรียน : banphudin2561@gmail.com,  website โรงเรียน : www.banphudinschool.com 
จำนวนครู บุคลากร 8 คน จำแนกเป็น ข้าราชการครู 5 คน, พนักงานราชการ 1 คน, บุคลากรวิทย์-คณิต 1 คน, 
ครูอัตราจ้าง 1 คน 
จำนวนนักเรียน   รวม  85  คน  จำแนกเป็น ระดับปฐมวัย 23 คน ระดับประถมศึกษา 62 คน 

ผลการประเมินตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
โรงเรียนบ้านภูดิน จัดการเรียนการสอนระดับประถมศึกษา มีนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 

๑ ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ จำนวน 62 คน ครูผู้สอน 6 คน จัดทำรายงานการประเมินคุณภาพของตนเอง (SAR) 
ปีการศึกษา ๒๕๖4 เสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัด และหน่วยงานอ่ืนๆ ผลการประเมินตนเองในภาพรวม เฉลี่ยร้อยละ 
77.54 อยู่ในระดับดีเลิศ มีผลการดำเนินงาน ดังต่อไปนี้ 

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน 
ผลการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีค่าเฉลี่ยร้อยละ 

75.46 อยู่ในระดับคุณภาพ ดีเลิศ 
โรงเรียนกำหนดมาตรฐานการศึกษาด้านคุณภาพผู้เรียนจำนวน ๒ ด้าน ได้แก่ ๑) ด้านผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียนและ ๒) ด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน ด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนมุ่งเน้นให้นักเรียนมี
ความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร การคิดคำนวณ รวมทั้งการมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตร
สถานศึกษา มีความสามารถในการวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม การใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ การสื ่อสาร และการมีความรู ้ ทักษะพื้นฐาน เจตคติที ่ดีต่องานอาชีพ สำหรับด้าน
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนมุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากำหนด และ
มีสุขภาวะทางร่างกายและสังคม ความภูมิใจในท้องถิ่น และความเป็นไทยการยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความ
แตกต่างและหลากหลาย 

ประเด็นภาพความสำเร็จด้านคุณภาพผู้เรียนสถานศึกษามีการวิเคราะห์ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
และได้กำหนดเป็นเป้าหมายทางการเรียนโดยใช้ข้อมูลฐาน ๓ ปีย้อนหลังเป็นเป้าหมายคุณภาพนักเรียนให้พัฒนา
สูงขึ้น จัดกิจกรรมการเรียนการสอนเน้นการปฏิบัติ เน้นทักษะในการอ่าน การเขียน และการคิดคำนวณ ส่งเสริม
ผู้เรียนให้พัฒนาเต็มศักยภาพ จัดแหล่งเรียนรู้ภายในให้เหมาะสม มีสื่อด้ านเทคโนโลยีที่ทันสมัย จัดกิจกรรมให้
ผู้เรียนมี สุขภาพกาย สุขภาพจิตดี มีความกล้าแสดงออก และสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นอย่างมีความสุข เน้นทักษะ
การทำงานร่วมกัน ทำให้นักเรียนมีทักษะในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิดคำนวณเป็นไปตามเกณฑ์ที่
โรงเรียนกำหนดในแต่ระดับชั้น 

จากการดำเนินงาน ส่งผลให้โรงเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการและมีผลการดำเนินงานเชิง
ประจักษ์จากการประเมินในด้านต่าง ๆ ดังนี้  

นักเรียนชั้น ป. 1 -6 จำนวนทั้งหมด 62 คน มีผลการประเมินความสามารถในการอ่าน การ
เขียน การสื่อสาร การคิดคำนวณ ระดับดี-ยอดเยี่ยม คิดเป็นร้อยละ 75.81 มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ 
คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และแก้ปัญหา ระดับดี-ยอดเยี่ยม คิดเป็นร้อยละ 

บทสรุปของผู้บริการ 
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76.34 มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม ระดับด-ียอดเยี่ยม คิดเป็นร้อยละ 56.45 มีความสามารถในการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ระดับดี-ยอดเยี่ยม ขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ 70.97 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ตามหลักสูตรสถานศึกษา ระดับ 3.00 ขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ 93.25 มีความรู้ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดีต่อ
งานอาชีพ ระดับพฤติกรรม 3-4 ข้อ ขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ 83.47 

นักเรียนชั้น ป. 1 -6 จำนวนทั้งหมด 62 คน มีผลการประเมินคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่
สถานศึกษากำหนดของผู้เรียน อยู่ในระดับ ดี- ยอดเยี่ยม คิดเป็นร้อยละ 94.84 มีความภูมิใจในท้องถิ่นและความ
เป็นไทย อยู่ในระดับ ดี- ยอดเยี่ยม คิดเป็นร้อยละ 90.32 มีการยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและ
หลากหลาย อยู่ในระดับ ดี- ยอดเยี่ยม คิดเป็นร้อยละ 88.71 มีสุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม อยู่ในระดับ 
ดี- ยอดเยี่ยม คิดเป็นร้อยละ 95.16 

มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 
ผลการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีค่าเฉลี่ยร้อยละ 

79.97 อยู่ในระดับคุณภาพ ดีเลิศ 
โรงเรียนมีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจที่โรงเรียนกำหนดชัดเจน สอดคล้องกับบริบทของโรงเรียน 

ความต้องการของชุมชน ท้องถิ่น วัตถุประสงค์ของแผนการศึกษาแห่งชาติ นโยบายของรัฐบาลและของต้นสังกัด 
รวมทั้งทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคมมีระบบการบริหารจัดการคุณภาพอย่างเป็นระบบ วางแผนพัฒนาคุณภาพ
การจัดการศึกษาโดยนำแผนไปปฏิบัติ ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และปรับปรุง พัฒนางานอย่างต่อเนื่อง มี
การบริหารอัตรากำลัง ทรัพยากรทางการศึกษา และระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน มีการนิเทศภายใน นำข้อมูลมา
ใช้ในการพัฒนาบุคลากร และผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนในการวางแผน ปรับปรุง พัฒนาและร่วมกันรับผิดชอบต่อ
การจัดการศึกษามีการบริหารจัดการเกี่ยวกับงานวิชาการ พัฒนาหลักสูตร กิจกรรมเสริมหลักสูตรที่เน้นคุณภาพ
ผู้เรียนรอบด้าน เชื่อมโยงวิถีชีวิตจริงและครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมาย มีการส่งเสริมสนับสนุนพัฒนาครูและ
บุคลากรตรงตามความต้องการและจัดให้มีชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ มาใช้ในการพัฒนางานและการเรียนรู้ของ
ผู้เรียนจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพ ภายในและภายนอกห้องเรียน และสภาพแวดล้อมทางสังคมที่เอื้อต่อการ
จัดการเรียนรู้ของผู้เรียนอย่างมีคุณภาพ มีความปลอดภัยจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ สนับสนุนการบริหาร
จัดการ และการจัดการเรียนรู ้ที ่เหมาะสมกับสภาพของโรงเรียน จัดหา พัฒนาและบริการด้านเทคโนโลยี 
สารสนเทศ จัดให้มีคอมพิวเตอร์เพื่อใช้ในการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้อย่างเหมาะสม  ทั้งยังมีการ
เผยแพร่และประชาสัมพันธ์ผ่านเว็บไซต์โรงเรียน YouTube, Facebook เพ่ือให้ผู้ที่เกี่ยวข้องหรือผู้สนใจ สามารถ
เข้าถึงข้อมูลข่าวสาร เข้าชมกิจกรรม ติดต่อประสานงานได ้

มาตรฐานที ่3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
ผลการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีค่าเฉลี่ยร้อยละ 

77.20 อยู่ในระดับคุณภาพ ดีเลิศ 
โรงเรียนจัดให้มีโครงการ/กิจกรรม อย่างหลากหลาย มุ่งส่งเสริมให้ครูจัดการเรียนการสอนเน้นการปฏิบัติ 

(Active learning) ให้ผู้เรียนผ่านกระบวนการคิด ลงมือปฏิบัติจริง เพื่อนำไปสู่การเรียนรู้ที่ลึกซึ้งและคงทน ตาม
มาตรฐานและตัวชี้วัดของหลักสูตรสถานศึกษา ให้นักเรียนมีส่วนร่วม ครูรู้จักผู้เรียนเป็นรา ยบุคคล ดำเนินการ
ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และนำผลมาพัฒนาผู้เรียน ครูมีแผนการจัดการเรียนรู้ที่สามารถนา
ไปใช้จัดกิจกรรมได้จริง ครูใช้สื่อ และแหล่งเรียนรู้ มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก เพื่อให้เด็กรักการเรียนรู้
และเรียนรู้ร่วมกันอย่างมีความสุข ครูใช้เครื่องมือ วิธีการวัดและประเมินผลที่เหมาะสม พร้อมทั้งนำผลไปใช้
พัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน ครูผู้สอนร่วมกันแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ (PLC) เป็นชุมชนแห่งการ
เรียนรู้ทางวิชาชีพ และนำไปปรับปรุง/พัฒนาการจัดการเรียนรู้
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ส่ 
 
1.1 ข้อมูลทั่วไป 
 ชื่อ  โรงเรียนบ้านภูดิน ตั้งเมื่อ  วันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๔๗๙ 

ขนาดพื้นที่  ๑๙ ไร่ ๑ งาน 
 ที่ตั้ง  หมู่ที่ ๑๑ บ้านภูทอง ตำบลบ้านผือ อำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี 41160 
 สังกัด   สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 4  สำนักงานคณะกรรมการ 
  การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  กระทรวงศึกษาธิการ 
 โทรศัพท์ -   
 เปิดสอน   ระดับชั้นอนุบาล 2 ถึง ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 

วิสัยทัศน์  “โรงเรียนบ้านภูดินมุ่งพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่มาตรฐาน ผู้เรียนเป็นบุคคลแห่งการ
เรียนรู้ มีคุณธรรม จริยธรรม รู้ทันเทคโนโลยี ดำเนินชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง 
หลีกเลี่ยงสิ่งเสพติด มีจิตสาธารณะ และอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย”  

ปรัชญาโรงเรียน  “นตฺถิ ปญฺญา สมาอาภา  (แสงสว่างเสมอด้วยปัญญา ไม่มี)” 
อัตลักษณ์    “ยิ้มแย้ม แจ่มใส ทักทาย ไหว้งาม” 
เอกลักษณ์    “สภาพแวดล้อมร่มรื่น” 
สีประจำโรงเรียน  แดง  -  เหลือง 
อักษรย่อของโรงเรียน ภ.ด. 
ตราประจำโรงเรียน 

 
 
 
 

 
 

1.2 ข้อมูลครูและบุคลากร  
 

ที ่ ชื่อ – สกุล ตำแหน่ง อันดับ วุฒิ สาขาวิชาเอก 
1 นายสุรศักดิ์  พิมพ์ศรี ผู้อำนวยการ

สถานศึกษา 

คศ.3 กศ.ม. เทคโนโลยีทางการศึกษา 

2 นางกุหลาบสี  จำปี คร ู คศ.3 ค.บ. สังคมศึกษา 
3 นางบุญยัง  นาสมตรึก คร ู คศ.3 ค.บ. ภาษาไทย 
4 น.ส.พรวิภา พลประเสริฐ คร ู คร ูคศ.1 ค.บ. ภาษาไทย 
5 น.ส.กัญญาพัชญ์ ศรีสมศักดิ์ ลูกจ้างชั่วคราว พนักงานราชการ บธ.บ. การบัญชี 
6 น.ส.สุมาลี  พิพวนนอก ลูกจ้างชั่วคราว ครูวิทย์-คณิต วท.บ. เคมี 
7 น.ส.ช่อประกาย  จันดา คร ู คร ูคศ.1 ค.บ. การปฐมวัย 
8 น.ส.ช่อผกา  เชื้ออุ่น คร ู ครูผู้ช่วย คบ. ภาษาอังกฤษ 
๙ น.ส.วภิา  อุดม ลูกจ้างชั่วคราว ครูอัตราจ้าง ม.6 - 

ส่วนที่ 1 ข้อมูลพื้นฐานของสถานศึกษา 
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1.3 ข้อมูลนักเรียน (ข้อมูล ณ วันที่ 9 เมษายน 2565) 

ที ่ ชั้น ครูประจำชั้น 
จำนวน

ห้องเรียน 
จำนวนนักเรียน 

ชาย หญิง รวม 
1 อนุบาลปีที่ ๒ นางสาววิภา  อุดม 1 2 7 9 
2 อนุบาลปีที่ ๓ นางสาวช่อประกาย  จันดา 1 3 11 14 

รวมระดับก่อนประถมศึกษา 2 5 18 23 
3 ประถมศึกษาปีที่  1 นางกุหลาบสี  จำปี 1 7 5 12 
4 ประถมศึกษาปีที่  2 นางบุญยัง  นาสมตรึก 1 5 3 8 
5 ประถมศึกษาปีที่  3 นางสาวสุมาลี  พิพวนนอก 1 6 5 11 
6 ประถมศึกษาปีที่  4 นางกัญญาพัชญ์  ศรีสมศักดิ์ 1 11 6 17 

7 ประถมศึกษาปีที่  5 นางสาวพรวิภา พลประเสริฐ 1 4 6 10 
8 ประถมศึกษาปีที่  6 นางสาวช่อผกา  เชื้ออุ่น 1 3 1 4 

รวมระดับประถมศึกษา 6 36 26 62 
รวมทั้งสิ้น 8 41 44 85 
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ปี พ.ศ.2564 ปี พ.ศ.2563
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1.4 สรุปผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับสถานศึกษา ปีการศึกษา 2564 ที่ได้ระดับ 3.00 ขึ้นไป 
 1.4.1 ผลสัมฤทธิ์ตามหลักสูตรสถานศึกษา ทั้งโรงเรียนที่ได้ ระดับ 3.0 ขึ้นไป 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 6 
สาระการเรียนรู้/จำนวนคนที่ได้ผล

การเรียน 
ระดับผลการเรียนที่ได้ ได้ระดับ 

3 ขึ้นไป 
ร้อยละ 

0 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 4.0 
ภาษาไทย 0 1 0 2 3 8 17 31 56 90.32 
คณิตศาสตร ์ 0 0 1 1 7 12 17 24 53 85.48 
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี 0 0 0 2 2 13 22 23 58 93.54 
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 0 0 0 0 0 11 16 35 62 100 
ประวัติศาสตร ์ 0 0 0 2 5 7 22 26 55 88.70 
สุขศึกษาและพลศึกษา 0 0 0 0 0 2 13 47 62 100 
ศิลปะ 0 0 0 0 1 2 3 56 61 98.38 
การงานอาชีพ 0 0 0 0 0 0 12 50 62 100 
ภาษาอังกฤษ 0 0 1 2 8 23 20 8 51 82.25 
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 0 0 1 3 1 16 30 11 57 91.93 
การป้องกันทุจริต 0 0  0 3 0 16 43 59 95.16 

 0 1 3 12 30 94 188 354 636 93.25 
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 1.4.2 ผลการประเมินการทดสอบความสามารถพ้ืนฐานของผู้เรียนระดับชาติ (National Test: NT) 
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2562 - 2564 
 
 
 
 
 
 
 
 
 1.4.3 ผลการประเมินการทดสอบความสามารถพ้ืนฐานของผู้เรียนระดับชาติ (Ordinary National 
Educational Test : O-NET) ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2562 – 2564 
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ร้อยละระดับผลการเรียนของนักเรียนชั้น ป.1-6 ปีการศึกษา  2564
ท่ีมีผลการเรียนสะสมระดับ  3  ขึ้นไป

ด้าน 
ปีการศึกษา 

2562 
ปีการศึกษา 

๒๕๖3 
ปีการศึกษา 

๒๕๖4 
ด้านคณิตศาสตร์ 51.66 56.57 

ไม่ได้ทดสอบ 
ด้านภาษาไทย 55.05 66.89 
รวมทั้ง 2 ด้าน 48.36 61.73  

กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
ปีการศึกษา 

2562 
ปีการศึกษา 

๒๕๖3 
ปีการศึกษา 

๒๕๖4 
ภาษาไทย (61) 51.12 59.63 

ไม่ได้ทดสอบ 
ภาษาอังกฤษ (63) 26.92 38.75 
คณิตศาสตร์ (64) 28.08 34.17 
วิทยาศาสตร์ (65) 32.48 40.19 

รวมเฉลี่ย 34.65 43.19  
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ยอดเยี่ยม ดี

1.5 ผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
 

ระดับชั้น 
จำนวนนักเรียน

ทั้งหมด 

จำนวน/ร้อยละของนักเรียนตามระดับคุณภาพ 
(คุณลักษณะอันพึงประสงค์) 

ยอดเยี่ยม ดี ผ่าน ไม่ผ่าน 
ประถมศึกษาปีที่ 1 12 12 - - - 
ประถมศึกษาปีที่ 2 8 8 - - - 
ประถมศึกษาปีที่ 3 11 5 6 - - 
ประถมศึกษาปีที่ 4 17 9 8 - - 
ประถมศึกษาปีที่ 5 10 7 3 - - 
ประถมศึกษาปีที่ 6 4 4 - - - 

รวม 62 45 17 - - 
เฉลี่ยร้อยละ 100 72.58 27.42 0.00 0.00 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
1.6 ผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน 

ระดับชั้น 
จำนวนนักเรียน

ทั้งหมด 

จำนวน/ร้อยละของนักเรียนตามระดับคุณภาพ 
(การอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน) 

ยอดเยี่ยม ดี ผ่าน ไม่ผ่าน 
ประถมศึกษาปีที่ 1 12 7 3 2 - 
ประถมศึกษาปีที่ 2 8 3 4 1 - 
ประถมศึกษาปีที่ 3 11 3 7 1 - 
ประถมศึกษาปีที่ 4 17 9 8 - - 
ประถมศึกษาปีที่ 5 10 4 6 - - 
ประถมศึกษาปีที่ 6 4 2 2 - - 

รวม 62 28 30 4 0 
เฉลี่ยร้อยละ 100 45.16 48.39 6.45 0.00 
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1.7 ผลการประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

ระดับชั้น จำนวนนักเรียนทั้งหมด 
จำนวน/ร้อยละของนักเรียนตามระดับคุณภาพ 

ผ่าน ไม่ผ่าน 

ประถมศึกษาปีที่ 1 12 12 - 
ประถมศึกษาปีที่ 2 8 8 - 
ประถมศึกษาปีที่ 3 11 11 - 
ประถมศึกษาปีที่ 4 17 17 - 
ประถมศึกษาปีที่ 5 10 10 - 
ประถมศึกษาปีที่ 6 4 4 - 

รวม 62 62 - 
เฉลี่ยร้อยละ 100 100 0.00 

 
 

 
 

0

50

100

12 8 11 17
10 4

62

100

0 0 0 0 0 0 0 0

ผลกำรประเมินกิจกรรมพัฒนำผู้เรียน ปีกำรศึกษำ 2564

จ ำนวน/ร้อยละของนักเรียนตำมระดับคุณภำพ ผ่ำน จ ำนวน/ร้อยละของนักเรียนตำมระดับคุณภำพ ไม่ผ่ำน
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1.8 รายงานผลนักเรียนปฐมวัยที่ได้รับการพัฒนาในแต่ละด้าน ปีการศึกษา  2564 

ระดับชั้นอนุบาลปีท่ี 2 

ที ่ ชื่อ – สกุล 

ผลการประเมินพัฒนาการนักเรียนรายด้าน สรุปผลการประเมินคุณภาพ
พัฒนาการของ 

นักเรียนรายบุคคล 
(ไม่ผ่าน=0 , ผ่าน=1) 

ร่างกาย 
อารมณ์-
จิตใจ 

สังคม 
สติปัญ

ญา 

1 เด็กชำยจิรเมธ  กองแก้ว 92.00 96.67 95.00 80.00 1 
2 เด็กชำยอัคคเดช  บุญน้อย 100.00 93.33 92.50 80.00 1 
3 เด็กหญิงณัฐธิดำ  สร้อยโชต ิ 100.00 100.00 97.50 87.50 1 
4 เด็กหญิงธนัตพร  กองแสง 100.00 100.00 97.50 87.50 1 
5 เด็กหญิงเบญญำภำ  ศรีเทศ 100.00 93.33 95.00 87.50 1 
6 เด็กหญิงพิชชำพร  บุญตั้ง 100.00 93.33 92.50 80.00 1 
7 เด็กหญิงศิวนันท์  นำศิร ิ 100.00 93.33 95.00 82.50 1 
8 เด็กหญิงสุกัญญำ  ศรีมุกข์ 100.00 93.33 95.00 87.50 1 
9 เด็กหญิงสุภัสสรำ  ร่มเย็น 96.00 96.67 92.50 80.00 1 

สรุปค่าเฉลี่ยระดับคุณภาพหรือร้อยละของ
พัฒนาการรายด้าน 

98.67 95.56 94.72 83.61 
 

ระดับชั้นอนุบาลปีท่ี 3 

ที ่ ชื่อ – สกุล 

ผลการประเมินพัฒนาการนักเรียนรายด้าน สรุปผลการประเมินคุณภาพ
พัฒนาการของ 

นักเรียนรายบุคคล 
(ไม่ผ่าน=0 , ผ่าน=1) 

ร่างกาย 
อารมณ์
-จิตใจ 

สังคม 
สติปัญ

ญา 

1 เด็กชำยกมลเทพ  นุชปำน 100.00 96.67 95.00 80.00 1 
2 เด็กชำยกรวินท ์ ศรีอุดม 96.00 96.67 97.50 95.00 1 
3 เด็กชำยชวนำกร  จันทะศร ี 96.00 93.33 95.00 95.00 1 
4 เด็กชำยณัฐนนท์  ทองสุวรรณ ์ 80.00 93.33 95.00 80.00 1 
5 เด็กชำยประภำกร  จันทะบุตร 80.00 96.67 95.00 80.00 1 
6 เด็กชำยปิยวัฒน์  ทวีพันธ์ 88.00 93.33 95.00 82.50 1 
7 เด็กชำยพงศกร  จะตเุทน 96.00 113.33 97.50 90.00 1 
8 เด็กชำยพงศกร  ชัยฮ้อย 80.00 93.33 95.00 85.00 1 
9 เด็กชำยพุฒิพงศ์  นวลจันทร ์ 96.00 96.67 95.00 90.00 1 

10 เด็กชำยรภีภัทร  นำศริ ิ 96.00 96.67 97.50 85.00 1 
11 เด็กชำยวสุพล  คำมะดำ 84.00 93.33 95.00 80.00 1 
12 เด็กหญิงกัญญำพัชร  บุรุษภักด ี 100.00 100.00 97.50 95.00 1 
13 เด็กหญิงณัฐณิชำ  มำตะยำ 100.00 100.00 97.50 95.00 1 
14 เด็กหญิงปยิำพร  พำกุล 100.00 100.00 97.50 95.00 1 

สรุปค่าเฉลี่ยระดับคุณภาพหรือร้อยละของ
พัฒนาการรายด้าน 

92.29 97.38 96.07 87.68 
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สรุปผลการดำเนินการนักเรียนปฐมวัยที่ได้รับการพัฒนาในแต่ละด้าน ปีการศึกษา  2564 
1) นักเรียนปฐมวัยท้ังหมดในสถานศึกษา  จำนวน  23  คน 
2) นักเรียนปฐมวัยในสถานศึกษาที่ได้รับการเตรียมความพร้อมครบทุกด้าน คือ ด้านร่างกาย                      

ด้านอารมณ-์จิตใจ  ด้านสังคม  ด้านสติปัญญา  รวมทั้งหมด  23  คน คิดเป็นร้อยละ 100 
3) ค่าเฉลี่ยระดับคุณภาพหรือร้อยละของพัฒนาการรายด้าน 

3.1) พัฒนาการด้านร่างกาย  ระดับคุณภาพ หรือร้อยละ 91.06 
3.2) พัฒนาการด้านอารมณ์-จิตใจ  ระดับคุณภาพ หรือร้อยละ 90.93 
3.3) พัฒนาการด้านสังคม  ระดับคุณภาพ หรือร้อยละ 91.33 
3.4) พัฒนาการด้านสติปัญญา  ระดับคุณภาพ หรือร้อยละ 89.07 

 
1.9 ข้อมูลงบประมาณ 
 งบประมาณเพ่ือการบริหารจัดการสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2564 
 

หมวด/ประเภท จำนวน (บาท) 
1. เงินเดือน/ค่าตอบแทน/ค่าจ้าง ครู บุคลากร 3,407,160.00 
2. เงินอุดหนุนรายหัว (ค่าจัดการเรียนการสอน) 213,600.00 
3. เงินอุดหนุนเรียนฟรี 15 ปี 
    - ค่าอุปกรณ์การเรียน 
    - ค่าหนังสือเรียน 
    - ค่าเครื่องแบบ 
    - ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

 
30,920.00 
53,517.00 
31,080.00 
42,480.00 

4. เงินอุดหนุนปัจจัยพ้ืนฐานนักเรียนยากจน 26,800.00 
5. เงินอาหารกลางวัน (อปท.) 360,000.00 

รวมทั้งสิน้ 557.00,165,4  
 
1.10 ข้อมูลสภาพชุมชนโดยรวม 
 สภาพชุมชนประกอบด้วย 2 หมู่บ้าน คือบ้านภูดิน หมู่ 5 และบ้านภูทอง หมู่ 11 รอบบริเวณโรงเรียนมี
ลักษณะเป็นชุมชนชนบท ติดถนนทางหลวงชนบทอำเภอบ้านผือ-อำเภอสุวรรณคูหา ด้านทิศเหนือติดกับอาคาร
บ้านเรือนของชาวบ้าน ส่วนด้านหลังด้านข้างเป็นพ้ืนที่ทำสวนทำไร่ มีประชากรประมาณ 1,๕92 คน จำนวน 
454 ครัวเรือน อาชีพหลักของชุมชน คือ เกษตรกรรม เช่น ทำนา ทำไร่ เลี้ยงสัตว์ อาชีพรอง คือ รับจ้างทั่วไป 
ส่วนใหญ่นับถือศาสนา พุทธ ประเพณี/ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นที่เป็นที่รู้จักโดยทั่วไป คือ การแสดงหมอลำ 
 ผู้ปกครองส่วนใหญ่ จบการศึกษาระดับประถมศึกษา อาชีพหลัก คือ ทำนา ทำไร่ รับจ้างทั่วไป ส่วนใหญ่
นับถือศาสนาพุทธ ฐานะทางเศรษฐกิจ/รายได้โดยเฉลี่ยต่อครอบครัว ต่อปี ๒๐,๐๐๐ บาท จำนวนคนเฉลี่ยต่อ
ครอบครัว 3 - ๔ คน 
 โอกาสและข้อจำกัดของโรงเรียน ตั้งอยู่ใกล้ตัวอำเภอ ใกล้ตลาดและสำนักงานเขตพ้ืนที่ ทำให้สะดวกในการ
ติดต่อประสานงาน และได้รับการสนับสนุนด้านการศึกษาจากคณะกรรมการสถานศึกษาฯ และชุมชนอยู่ในระดับ
ดี  แต่เนื่องจากอยู่ใกล้ตัวอำเภอทำให้ผู้ปกครองบางส่วนที่มีความพร้อมด้านเศรษฐกิจนำบุตรหลานไปเรียน
โรงเรียนในตัวอำเภอ 
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ผลการประเมินตนเอง 
ระดับข้ันพ้ืนฐาน 
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  โรงเรียนได้ดำเนินการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา โดยแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินตามคำสั่ง
โรงเรียนบ้านภูดินที่ 15/2565 ลงวันที่ 31 มีนาคม 2565 และประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษา ลงวันที่ 31 มีนาคม 2565 คณะกรรมการได้ดำเนินการประเมิน เมื่อวันที่ 7 
เมษายน 2565 

ผลการประเมินตนเองตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2564 ระดับขั้นพื้นฐาน 
มาตรฐานที่ 1  คุณภาพผู้เรียน  ระดับคุณภาพ   ดีเลิศ (ร้อยละ 75.46) 
     1.1 กระบวนการพัฒนา 

โรงเรียนบ้านภูดินส่งเสริมให้ครูจัดกระบวนการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ โดยการดำเนินงาน/
กิจกรรมอย่างหลากหลาย โดยใช้โมเดล PDS MODEL ในการบริหารจัดการซึ่งได้รับการสนับสนุน ติดตาม นิเทศ
อย่างต่อเนื่องจากสำนักงานเขตพ้ืนที่ประถมศึกษาอุดรธานี เขต 4 ได้ปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา ตามมาตรฐาน
การเรียนรู้และตัวชี้วัดฯ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๐) เพ่ือให้ครใูช้เป็นกรอบในการจัดการเรียนการสอน การพัฒนา
ผู้เรียน ส่งเสริม สนับสนุนให้ผู ้เรียนเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้ และคุณธรรม 
จริยธรรม และวัฒนธรรมในการดำรงชีวิต สามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข ซึ่งสอดรับกับจุดมุ่งหมายของ
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 ที่ได้มุ่งพัฒนาให้ผู้เรียนเป็นคนดี มีปัญญา มีความสุข
จึงกำหนดค่าเป้าหมายมาตรฐานการศึกษาด้านคุณภาพผู้เรียน ได้แก่ 1) ด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและ  2) 
ด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน โดยมุ่งพัฒนาคุณภาพนักเรียนให้สูงขึ้น จัดกิจกรรมการเรียนการสอน
จัดกิจกรรมเสริมทั้งในและนอกหลักสูตรอย่างหลากหลาย เน้นการปฏิบัติ (Active learning) เน้นทักษะการ
ทำงานร่วมกัน เน้นทักษะในการอ่าน การเขียน และการคิดคำนวณ ส่งเสริมผู้เรียนให้พัฒนาเต็มศักยภาพ จัด
แหล่งเรียนรู้ภายในให้เหมาะสม มีสื่อด้านเทคโนโลยีที่ทันสมัย จัดกิจกรรมให้ผู้เรียนมี สุขภาพกาย สุขภาพจิตดี มี
ความกล้าแสดงออก และสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื ่นอย่างมีความสุข สำหรับด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของ
ผู้เรียนมุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากำหนด และ มีสุขภาวะทางร่างกายและ
สังคม ความภูมิใจในท้องถิ่น และความเป็นไทยการยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย 
    1.2 ข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ ที่สนับสนุนผลการประเมินตนเอง 

ประเด็นภาพความสำเร็จด้านคุณภาพผู้เรียนที่สนับสนุนผลการประเมินตนเอง ได้แก่ 1)  โครงการ
พัฒนาการอ่านการเขียนภาษาไทย กิจกรรมพัฒนาการอ่านออก เขียนได้ กิจกรรมอ่านคล่องเขียนคล่อง  2) 
โครงการส่งเสริมสุขภาพและสุนทรียภาพผู้เรียน โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ 
กิจกรรมออมทรัพย์ กิจกรรมโรงเรียนวิถีพุทธ กิจกรรมส่งเสริมค่านิยมหลัก 12 ประการ 3) โครงการพัฒนา
ผู้เรียนให้มีทักษะในการค้นคว้าและคิดอย่างเป็นระบบ กิจกรรมเรียนรู้ด้วยโครงงาน  กิจกรรมนิทรรศการผลงาน
การเรียนรู้ 4) โครงการส่งเสริมศักยภาพผู้เรียนเพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กิจกรรมแข่งขันทักษะทาง
วิชาการ กิจกรรมศึกษาจากแหล่งเรียนรู้ภายนอก กิจกรรมภาษาพาเพลิน กิจกรรมลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้ 
 
 
 
 
 

ส่วนที่ 2 ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา 
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 1.3 ผลการพัฒนา 

จากการดำเนินงานตามกระบวนการพัฒนา ส่งผลให้โรงเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการ และมีผลการ
ดำเนินงานเชิงประจักษ์จากการประเมิน นักเรียนชั้น ป. 1 -6 จำนวนทั้งหมด 62 คน ในด้านต่าง ๆ ดังนี้  

 
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพผู้เรียน 1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
 

ประเด็น/ตัวชี้วัด ผลการประเมิน 
  1) มีความสามารถใน
การอ่าน การเขียน 
การสื่อสาร และการคดิ
คำนวณ ทั้ง 4 ทักษะ 
อยู่ในระดับดี-ยอด
เยี่ยม เฉลี่ยคดิเป็นร้อย
ละ 75.81 
  ระดับคุณภาพ ดีเลิศ 
   

 
 

ประเด็น/ตัวชี้วัด ผลการประเมิน 
  2) มีความสามารถใน
การคิดวิเคราะห์ คิด
อย่างมีวิจารณญาณ 
อภิปรายแลกเปลี่ยน 
ความคิดเห็น และ
แก้ปัญหา ทั้ง 3 ทักษะ 
อยู่ในระดับดี-ยอด
เยี่ยม เฉลี่ยคดิเป็นร้อย
ละ 76.34 
ระดับคุณภาพ ดีเลิศ 
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ควำมสำมำรถในกำรอ่ำน กำรเขียน กำรสื่อสำร และกำรคิดค ำนวณ 
ชั้น ป.1-6
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มีควำมสำมำรถในกำรคิดวิเครำะห์ คิดอย่ำงมีวิจำรณญำณ 
อภิปรำยแลกเปลี่ยนควำมคิดเห็น และแก้ปัญหำ ชั้น ป.1-6

กำรคิดวิเครำะห์ คิดอย่ำงมีวิจำรณญำณ แลกเปลี่ยนควำมคดิเหน็ และแก้ปัญหำ จ ำนวนคน ร้อยละ
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ประเด็น/ตัวชี้วัด ผลการประเมิน 
  3) มีความสามารถใน
การสร้างนวัตกรรม อยู่
ในระดับดี-ยอดเยี่ยม 
เฉลี่ยคดิเป็นร้อยละ 
56.45 
ระดับคุณภาพ ปาน
กลาง 

 
 

ประเด็น/ตัวชี้วัด ผลการประเมิน 
  4) มีความสามารถใน
การใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศและการ
สื่อสาร อยู่ในระดับดี-
ยอดเยี่ยม เฉลีย่คิดเป็น
ร้อยละ 70.97 
ระดับคุณภาพ ดีเลิศ 

 
 
  

ประเด็น/ตัวชี้วัด ผลการประเมิน 
  5) มีผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนตาม
หลักสตูรสถานศึกษา ผล
การเรยีนระดับ 3.00 
ขึ้นไป เฉลี่ยคิดเป็นร้อย
ละ 93.25 
ระดับคุณภาพ ยอด
เย่ียม 
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ร้อยละระดับผลการเรียนของนักเรียนชั้น ป.1-6 ปีการศึกษา  2564
ท่ีมีผลการเรียนสะสมระดับ  3  ขึ้นไป



รายงานผลการประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2564 ระดับขั้นพ้ืนฐาน    หน้า  18 

โรงเรียนบ้านภูดิน สพป.อุดรธาน ีเขต 4  

 
 

ประเด็น/ตัวชี้วัด ผลการประเมิน 
  6) มีความรู้ ทักษะ
พื้นฐาน และเจตคติที่ดี
ต่องานอาชีพ ระดับ
พฤติกรรม 3-4 ข้อ 
ขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ 
83.47 
ระดับคุณภาพ ยอด
เย่ียม 

 
 
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพผู้เรียน 1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 
 

ประเด็น/ตัวชี้วัด ผลการประเมิน 
  1) การมีคุณลักษณะ
และค่านิยมที่ดีตามที่
สถานศึกษากำหนด อยู่
ในระดับ ดี- ยอดเยี่ยม 
คิดเป็นร้อยละ 83.47 
ระดับคุณภาพ ยอด
เย่ียม 
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ควำมรู้ ทักษะพื้นฐำน และเจตคติที่ดีต่องำนอำชีพ ชั้น ป.1-6
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คุณลักษณะและค่ำนิยมที่ดีตำมที่สถำนศึกษำก ำหนด ชั้น ป.1-6
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ประเด็น/ตัวชี้วัด ผลการประเมิน 

  2) ความภูมิใจใน
ท้องถิ่นและความเป็น
ไทย อยู่ในระดับ ดี- 
ยอดเยี่ยม คิดเป็นร้อย
ละ 90.32 
ระดับคุณภาพ ยอด
เย่ียม 

 
 

ประเด็น/ตัวชี้วัด ผลการประเมิน 
  3) การยอมรับท่ีจะอยู่
ร่วมกันบนความ
แตกต่างและหลากหลาย 
อยู่ในระดับ ดี- ยอด
เยี่ยม คิดเป็นร้อยละ 
90.32 
ระดับคุณภาพ ยอด
เย่ียม 

 
 

ประเด็น/ตัวชี้วัด ผลการประเมิน 
  4) สุขภาวะทาง
ร่างกาย และจติสังคม 
คิดเป็นร้อยละ 95.16 
ระดับคุณภาพ ยอด
เย่ียม 
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จ ำนวน (คน) ร้อยละ
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ชั้น ป.1-6

จ ำนวน (คน) ร้อยละ

0

20

40

60

80

ยอดเย่ียม (5) ดีเลิศ (4) ดี (3) ปำนกลำง (2) ก ำลังพัฒนำ (1)

79

39

6

0 0

63
.71

31
.45

4.8
4

0.0
0

0.0
0

สุขภำวะทำงร่ำงกำย และจิตสังคม ชั้น ป.1-6

จ ำนวน (คน) ร้อยละ



รายงานผลการประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2564 ระดับขั้นพ้ืนฐาน    หน้า  20 

โรงเรียนบ้านภูดิน สพป.อุดรธาน ีเขต 4  

จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา แนวทางพัฒนา ความต้องการและการช่วยเหลือ ด้านคุณภาพผู้เรียน 

จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา 
   1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนอยู่ใน
ระดับดี 
   2. นักเรียนส่วยใหญ่มีสุขภาพร่างกาย น้ำหนัก 
ส่วนสูงเป็นไปตามเกณฑ์ 
   3. นักเรียนมีความประพฤติ มีมารยาทเรียบร้อย 
ร่าเริงแจ่มใส กล้าแสดงออก 
 

   1. ยกผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในกลุ่มสาระคณิตศาสตร์
และภาษาอังกฤษ 
   2. ครูผู้สอนจัดการเรียนการสอนบูรณาการ/จัด
กิจกรรม เพ่ือเพ่ิมทักษะ ความสามารถการอ่าน การเขียน 
การคิดคำนวณ การสื่อสาร เปรียบเทียบความก้าวหน้า
และการพัฒนาของนักเรียนเป็นรายบุคคล 
   3. ผลการประเมินระดับชาติ NT, O-NET 
 

 
แนวทางพัฒนาคุณภาพในอนาคต 
  1) พัฒนาให้นักเรียนมีทักษะในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิดคำนวณเป็นไปตามเกณฑ์ที่
โรงเรียนกำหนดในแต่ระดับชั้น  

 2) พัฒนาให้นักเรียน มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
 3) พัฒนาให้นักเรียนมีความก้าวหน้าในผลการทดสอบระดับชาติ 
 4) พัฒนาให้นักเรียน มีการรักษาสุขภาพกาย สุขภาพจิต อารมณ์ และสังคม แสดงออกอย่างเหมาะสม

ในแต่ละชว่งวัย 

ความต้องการและการช่วยเหลือ 
  1. การพัฒนาครูผู้สอนในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ แบบ Active learning ที่สอดคล้องกับการพัฒนา
ผู้เรียนในปัจจุบัน 
  2. การจัดสรรครูผู้สอนให้ตรงตามวิชาเอกที่โรงเรียนมีความต้องการและจำเป็น และได้รับจัดสรร
อัตรากำลังที่ครบตามเกณฑ์ 
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มาตรฐานที่ 2  กระบวนการบริหารและการจัดการ ระดับคุณภาพ   ดีเลิศ (ร้อยละ 79.97) 
     2.1 กระบวนการพัฒนา 
  เพื ่อให้บรรลุตามกระบวนการบริหารและการจัดการคุณภาพของสถานศึกษา  โรงเรียนบ้านภูดิน 
ดำเนินการวิเคราะห์สภาพปัญหา ผลการจัดการศึกษาที่ผ่านมา โดยใช้ข้อมูลฐานในการกำหนดเป้าหมายวิสัยทัศน์
และพันธกิจอย่างชัดเจน ในดำเนินการพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้าน ตามหลักสูตรสถานศึกษาทุก
กลุ่มเป้าหมาย เชื่อมโยงกับชีวิตจริง จัดทำแผนพัฒนา คุณภาพจัดการศึกษา ดำเนินงานพัฒนาครูและบุคลากรให้
มีความเชี่ยวชาญทางด้านวิชาชีพ ตามความต้องการของครูและสถานศึกษา จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและ
สังคมที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ และจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อสนับสนุนการบริหาร
จัดการและการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับสภาพของโรงเรียนบ้านภูดิน   
 
    2.2 ข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ ที่สนับสนุนผลการประเมินตนเอง 

 ประเด็นภาพความสำเร็จด้านกระบวนการบริหารและการจัดการได้แก่ โรงเรียนมีเป้าหมายวิสัยทัศน์ 
และพันธกิจที่โรงเรียนกำหนดชัดเจน สอดคล้องกับบริบทของโรงเรียน ความต้องการของชุมชน มีระบบการ
บริหารจัดการคุณภาพอย่างเป็นระบบ วางแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาโดยนำแผนไปปฏิบัติ  ติดตาม 
ตรวจสอบ ประเมินผล และปรับปรุง พัฒนางานอย่างต่อเนื่อง มีการบริหารอัตรากำลัง ทรัพยากรทางการศึกษา 
และระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน มีการนิเทศภายใน นำข้อมูลมาใช้ในการพัฒนาบุคลากร และผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย
มีส่วนในการวางแผน ปรับปรุง พัฒนาและร่วมกันรับผิดชอบต่อการจัดการศึกษา มีการบริหารจัดการเกี่ยวกับงาน
วิชาการ รวมถึงการจัดการเรียนการสอนของกลุ่มเรียนร่วมด้วย มีการส่งเสริมสนับสนุนพัฒนาครูและบุคลากรตรง
ตามความต้องการและจัดให้มีชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ มาใช้ในการพัฒนางานและการเรียนรู้ของผู้เรียน   
จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพ ภายในและภายนอกห้องเรียน และสภาพแวดล้อมทางสังคมที่เอื้อต่อการจัดการ
เรียนรู้ของผู้เรียนที่มีคุณภาพ  มีความปลอดภัย จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ สนับสนุนการบริหารจัดการ และ  
การจัดการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับสภาพของโรงเรียน พัฒนาบริการด้านเทคโนโลยี สารสนเทศ มีห้ องปฏิบัติการ
คอมพิวเตอร์เพื่อใช้ในการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้อย่างเหมาะสม 

 2.3 ผลการพัฒนา 

 โรงเรียนดำเนินการจัดระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา มีการกำหนดเป้าหมายวิสัยทัศน์และ 
พันธกิจอย่างชัดเจน สามารถดำเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษาใน
ทุกกลุ่มเป้าหมาย จัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา ดำเนินการพัฒนาครูและบุคลากรให้มี ความ
เชี่ยวชาญทางวิชาชีพ และจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการเรียนรู้ รวมทั้ง
จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้ จากการประเมินของคณะกรรมการประเมิน
คุณภาพภายใน จำนวน 9 คน ปรากฏผล ดังนี้ 
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 มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 

ประเด็น/ตัวชี้วัด ผลการประเมิน 
  2.1 มีเปา้หมาย
วิสัยทัศน์และพันธกิจ
ที่สถานศึกษากำหนด
ชัดเจน ให้การประเมิน
ระดับคุณภาพ ดีเลิศ
คิดเป็นร้อยละ 
77.78 
 

 

 

ประเด็น/ตัวชี้วัด ผลการประเมิน 
  2.2 มีระบบบรหิาร
จัดการคณุภาพของ
สถานศึกษา ให้การ
ประเมิน ระดับ
คุณภาพ ดีเลิศ คิด
เป็นร้อยละ 88.89 
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1. มีเปำ้หมำยวิสยัทศันแ์ละพนัธกิจที่สถำนศกึษำก ำหนดชดัเจน
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2. มีระบบบรหิำรจดักำรคณุภำพของสถำนศกึษำ
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ประเด็น/ตัวชี้วัด ผลการประเมิน 
  2.3 ดำเนินงาน
พัฒนาวิชาการที่เน้น
คุณภาพผู้เรยีนรอบ
ด้านตามหลักสูตร
สถานศึกษา 
และทุกกลุม่เป้าหมาย 
ให้การประเมิน ระดับ
คุณภาพ ดีเลิศ คิด
เป็นร้อยละ 66.67 

 

 

ประเด็น/ตัวชี้วัด ผลการประเมิน 
  2.4 พัฒนาครูและ
บุคลากรใหม้ีความ
เชี่ยวชาญทางวิชาชีพ
ให้การประเมิน ระดับ
คุณภาพ ยอดเย่ียม 
คิดเป็นร้อยละ 
66.67 
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3. ด ำเนินงำนพฒันำวชิำกำรที่เนน้คณุภำพผูเ้รยีนรอบดำ้นตำมหลกัสตูร
สถำนศกึษำและทกุกลุม่เปำ้หมำย
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4. พฒันำครูและบคุลำกรใหม้ีควำมเช่ียวชำญทำงวชิำชีพ
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ประเด็น/ตัวชี้วัด ผลการประเมิน 
  2.5 จัด
สภาพแวดล้อมทาง
กายภาพและสังคมที่
เอื้อต่อการจัดการ
เรียนรู้อย่างมีคุณภาพ
ให้การประเมิน ระดับ
คุณภาพ ยอดเย่ียม 
คิดเป็นร้อยละ 
55.56 

 

 

ประเด็น/ตัวชี้วัด ผลการประเมิน 
  2.6 จัดระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
เพื่อสนับสนุนการ
บริหารจดัการและการ
จัดการเรียนรู้ ให้การ
ประเมิน ระดับ
คุณภาพ ยอดเย่ียม 
คิดเป็นร้อยละ 
66.67 
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5. จดัสภำพแวดลอ้มทำงกำยภำพและสงัคมที่เอือ้ตอ่กำรจดักำรเรยีนรูอ้ยำ่ง
มีคณุภำพ
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6. จดัระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศเพื่อสนบัสนนุกำรบรหิำรจดักำรและกำร
จดักำรเรยีนรู ้
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ประเด็น/ตัวชี้วัด ผลการประเมิน 
  สรุปภาพรวม 
มาตรฐานที่ 2 
กระบวนกำร
บริหำรและกำร
จัดกำร 
ให้การประเมิน ใน
ระดับคุณภาพ ดี
เลิศ คิดเป็นร้อย
ละ 57.41 

 

จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา แนวทางพัฒนา ความต้องการและการช่วยเหลือ ด้านกระบวนการบริหารและจัดการ 

จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา 
   1. พัฒนาครู และบุคลากรให้มีความรู้
ความสามารถตามบทบาทหน้าที่และภาระงาน 
   2. มีสภาพแวดล้อมทางกายภาพเอ้ือต่อการจัดการ
เรียนรู้ 
   3. มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือสนับสนุนการ
บริหารจัดการและการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับบริบท 

   - โรงเรียนควรจัดให้มีอาคาร และห้องปฏิบัติการที่
เพียงพอ และเหมาะสมต่อการจัดการเรียนรู้ มีการ
นิเทศ ติดตาม ที่ชัดเจน 

 
แนวทางพัฒนาคุณภาพในอนาคต 
  1. ส่งเสริมให้ครูเห็นความสำคัญของการจัดการเรียนรู้โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ การจัดทำการวิจัยใน
ชั้นเรียนเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้สามารถเรียนรู้ได้เต็มศักยภาพ 
  2. พัฒนาบุคลากรโดยสนับสนุนเข้ารับการอบรม/ศึกษาด้วยตนเอง แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในงานที่ได้รับ
มอบหมาย ติดตามผลการนำไปใช้ และผลที่เกิดกับผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง 
  3. จัดหาอุปกรณ์ เครื่องมือ สิ่งอำนวยความสะดวกในการปฏิบัติงาน และการเรียนการสอน 

ความต้องการและการช่วยเหลือ 
 1. อาคารเรียน/ห้องเรียน/ห้องปฏิบัติการ ครุภัณฑ์ให้เพียงพอตามเกณฑ์ควรมี 
 2. การจัดสรรบุคลากรสนับสนุนการปฏิบัติงานตามความต้องการและจำเป็น เช่น ธุรการโรงเรียน 

นักการภารโรง 
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มาตรฐานที่ 3  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ระดับคุณภาพ  ดีเลิศ (ร้อยละ 
77.20) 

 3.1 วิธีการพัฒนา/ผลที่เกิดจากการพัฒนา 
 โรงเรียนบ้านภูดินส่งเสริมให้ครูจัดกระบวนการเรียนการสอนที่เน้นผู ้เร ียนเป็นสำคัญ โดยการ

ดำเนินงาน/กิจกรรมอย่างหลากหลาย ได้แก่ งานหลักสูตรมีการประชุมปฏิบัติการ ปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา 
ตามมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดฯ (ฉบับปรับปรุงพ.ศ.๒๕๖๐) ส่งเสริมให้ครูจัดการเรียนการสอนเน้นการ
ปฏิบัติ (Active learning) ให้ผู้เรียนผ่านกระบวนการคิด ปฏิบัติจริง เพ่ือนำไปสู่การเรียนรู้ที่ลึกซึ้งและคงทน  ตาม
มาตรฐานและตัวชี้วัดของหลักสูตรสถานศึกษา ให้นักเรียนมีส่วนร่วม ครูรู้จักผู้เรียนเป็นร ายบุคคล ดำเนินการ
ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และนำผลมาพัฒนาผู้เรียน รวมทั้งร่วมกันแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และนำ
ผลที่ได้มาปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ ครูมีแผนการจัดการเรียนรู้ที่สามารถนำไปใช้จัดกิจกรรมได้จริง ครูใช้สื่อ และ
แหล่งเรียนรู้ มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก เพื่อให้เด็กรักการเรียนรู้และเรียนรู้ร่วมกันอย่างมีความสุข ครู
ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และนำข้อมูลมาร่วมพัฒนาปรับปรุงการจัดการเรียนรู้และสอนตามแผน ครูผลิตนวัตกรรม 
แผนการจัดการเรียนรู้ อีกทั้งปรับโครงสร้างรายวิชา หน่วยการเรียนรู้ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ สัดส่วนคะแนนแต่
ละหน่วย กำหนดคุณลักษณะอันพึงประสงค์ที่สอดคล้องกับหน่วยการเรียนรู้ สนับสนุนให้ครูจัดการเรียนการสอน
ที่สร้างโอกาสให้นักเรียนทุกคนมีส่วนร่วม ได้ลงมือปฏิบัติจริงจนสรุปความรู้ได้ด้วยตนเอง จัดการเรียนการสอนที่
เน้นทักษะการคิด เช่น จัดการเรียนรู้ด้วยโครงงาน ครูมีการมอบหมายหน้าที่ให้นักเรียนจัดป้ายนิเทศ และบรรยากาศ
ตามสถานที่ต่างๆ ทั้งภายในห้องเรียนและนอกห้องเรียน ครูใช้สื ่อการเรียนการสอน นวัตกรรมและเทคโนโลยี  
ภูมิปัญญาท้องถิ่น ครูผู้สอนร่วมกันแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ (PLC) เป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ทาง
วิชาชีพ และนำไปปรับปรุง/พัฒนาการจัดการเรียนรู้ 

 
 3.2 ข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ ที่สนับสนุนผลการประเมินตนเอง 

 ประเด็นภาพความสำเร็จด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ที่สนบัสนุนผลการ
ประเมินตนเอง ได้แก่หลักสูตรสถานศึกษา หลักสูตรรายวิชาเพิ่มเติม กิจกรรมชุมนุม ให้นักเรียนเลือกตามความ
ถนัดและความสนใจผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง การบันทึกการใช้สื ่อ เทคโนโลยีและแหล่งเรียนรู้ 
เอกสารการตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และนำผลมาพัฒนาผู้เรียนมีการบริหารจัด การชั้น
เรียนเชิงบวกโดยครูมีวิจัยชั้นเรียนและนำผลไปแก้ไขปัญหาจริง ครูมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อน
กลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้  จัดกิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ให้นักเรียนนำเสนอผลงาน 
และครูจัดนิทรรศการแสดงผลงานเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับสถานศึกษาในกลุ่มเครือข่ายโรงเรียนบ้านผือ 

 3.3 ผลการพัฒนา 

 จากกระบวนการจัดการเรียนการสอนตามมาตรฐานและตัวชี้วัดของหลักสูตรสถานศึกษา สร้างโอกาสให้
ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวกสร้าง
ปฏิสัมพันธ์ที่ดี ครูรู้จักผู้เรียนเป็นรายบุคคล ดำเนินการตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบและนำผลมา
พัฒนาผู้เรียน รวมทั้งร่วมกันแลกเปลี่ยนเรียนรู้และนำผลที่ได้มาให้ข้อมูลป้อนกลับ เพื่อพัฒนาและปรับปรุงการ
จัดการเรียนรู้ จากการประเมินของคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน จำนวน 8 คน ปรากฏผล ดังนี้ 
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 มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
 

ประเด็น/ตัวชี้วัด ผลการประเมิน 
  3.1 จัดการเรียนรู้
ผ่านกระบวนการคิด
และปฏิบตัิจริง และ
สามารถนาไป
ประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 
ให้การประเมิน ระดับ
คุณภาพ ดีเลิศ คิด
เป็นร้อยละ 62.50 

 
 

 
ประเด็น/ตัวชี้วัด ผลการประเมิน 

  3.2 ใช้สื่อ 
เทคโนโลยีสารสนเทศ
และแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อ
ต่อการเรียนรู ้
ให้การประเมิน ระดับ
คุณภาพ ยอดเย่ียม 
คิดเป็นร้อยละ 
62.50 
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1. จดักำรเรยีนรูผ้ำ่นกระบวนกำรคิดและปฏิบตัิจรงิ และสำมำรถนำไป
ประยกุตใ์ชใ้นชีวิตได้
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2. ใชส้ือ่ เทคโนโลยีสำรสนเทศและแหลง่เรยีนรูท้ี่เอือ้ตอ่กำรเรยีนรู ้
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ประเด็น/ตัวชี้วัด ผลการประเมิน 

  3.3 มีการบริหาร
จัดการช้ันเรียนเชิง
บวก 
ให้การประเมิน ระดับ
คุณภาพ ยอดเย่ียม 
คิดเป็นร้อยละ 
62.50 

 
 
 

ประเด็น/ตัวชี้วัด ผลการประเมิน 
  3.4 ตรวจสอบและ
ประเมินผู้เรียนอย่าง
เป็นระบบและนาผล
มาพัฒนาผู้เรียน 
ให้การประเมิน ทั้ง
ระดับคุณภาพ ดีเลิศ 
และ ระดับคุณภาพ 
ยอดเย่ียม คิดเป็นร้อย
ละ 50.00 
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3. มีการบริหารจัดการช้ันเรียนเชิงบวก
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4. ตรวจสอบและประเมินผูเ้รยีนอยำ่งเป็นระบบและน ำผลมำพฒันำผูเ้รยีน
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ประเด็น/ตัวชี้วัด ผลการประเมิน 

  สรุปภาพรวม 
มาตรฐานที่ 3 
กระบวนการจัดการ
เรียนการสอนที่เน้น
ผู้เรียนเป็นสำคัญ 
ให้การประเมิน ใน
ระดับคุณภาพ ดีเลิศ 
คิดเป็นร้อยละ 
52.50 

 

จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา แนวทางพัฒนา ความต้องการและการช่วยเหลือ ด้านกระบวนการเรียนการสอนที่
เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 

จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา 
   1. ครูมีความตั้งใจ มุ่งม่ันในการพัฒนาการสอน โดย
จัดกิจกรรมให้นักเรียนได้เรียนรู้ ที่เน้นทักษะ
กระบวนการคิด ได้ปฏิบัติจริง มีการให้วิธีการและแหล่ง
เรียนรู้ที่หลากหลาย ให้นักเรียนแสวงหาความรู้ จากสื่อ
เทคโนโลยีด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง  
   2. นักเรียนมีส่วนร่วมในการจัดบรรยากาศ 
สภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 

   1. ควรนำภูมิปัญญาท้องถิ่นให้เข้ามามีส่วนร่วมใน
การจัดกิจกรรมให้นักเรียนได้เรียนรู้  
   2. การให้ข้อมูลย้อนกลับแก่นักเรียนทันที เพ่ือ
นักเรียนนำไปใช้พัฒนาตนเอง 

 
แนวทางพัฒนาคุณภาพในอนาคต 

1. ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน 
2. พัฒนาการใช้สื่อ เทคโนโลยี สู่ห้องเรียนคุณภาพ 
3. ส่งเสริมให้ครูจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้และนำไปใช้จริง 

ความต้องการและการช่วยเหลือ 
  1. จัดสื่อ ครุภัณฑ์ เพื่อการเรียนการสอนให้เพียงพอ 
  2. จัดสรรครูผู้สอนให้ตรงตามวิชาเอกตามความต้องการและจำเป็นตามเกณฑ์อัตรากำลัง 
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มาตรฐาน ประเด็น 
ค่าเป้าหมาย ผลการประเมิน 

ร้อยละ 
ระดับ

คุณภาพ 
ร้อยละ 

ระดับ
คุณภาพ 

มาตรฐานที ่๑ คุณภาพของผู้เรียน 70.00 ดีเลิศ 75.46 ดีเลิศ 
1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 70.00 ดีเลิศ 70.67 ดีเลิศ 
1) มีความสามารถในการอ่านการเขียนการสื่อสารและการคิด
คำนวณ 

70.00 ดีเลิศ 70.80 ดีเลิศ 

2) มีความสามารถในการคิดวเิคราะห์คิดอย่างมีวจิารณญาณ
อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและแก้ปัญหา 

70.00 ดีเลิศ 71.80 ดีเลิศ 

3) มีความสามารถในการสร้างนวตักรรม 60.00 ด ี 62.20 ดี 
๔) มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร 69.00 ด ี 70.20 ดีเลิศ 
๕) มีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนตามหลักสตูรสถานศึกษา 69.00 ด ี 69.80 ดี 
๖) มีความรู้ทักษะพื้นฐานและเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ 79.00 ดีเลิศ 79.20 ดีเลิศ 
1.2 คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน 80.00 ยอดเย่ียม 80.25 ยอดเยี่ยม 
๑) มีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากำหนด 80.00 ยอดเยี่ยม 79.20 ดีเลิศ 
๒) มีความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย 80.00 ดดีเยีย่ม 81.40 ยอดเยี่ยม 
๓) ยอมรับท่ีจะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย 78.00 ดีเลิศ 79.60 ดีเลิศ 
๔) มีสุขภาวะทางร่างกายและจติสงัคม 80.00 ดดีเยีย่ม 80.80 ยอดเยี่ยม 

มาตรฐานที ่๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ 80.00 ยอดเย่ียม 79.97 ดีเลิศ 
๒.๑ มเีป้าหมายวิสยัทัศน์และพันธกิจที่สถานศึกษากำหนด
ชัดเจน 

79.00 ดีเลิศ 80.00 ยอดเยี่ยม 

๒.๒ มรีะบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 79.00 ดีเลิศ 78.80 ดีเลิศ 
๒.๓ ดำเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรยีนรอบดา้นตาม
หลักสตูรสถานศึกษาและทุกกลุ่มเป้าหมาย 

79.00 ดีเลิศ 79.20 ดีเลิศ 

๒.๔ พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 80.00 ยอดเยี่ยม 82.20 ยอดเยี่ยม 
๒.๕ จดัสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมทีเ่อื้อต่อการ
จัดการเรียนรู้อย่างมีคณุภาพ 

80.00 ยอดเยี่ยม 80.60 ยอดเยี่ยม 

๒.๖ จดัระบบเทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบรหิาร
จัดการและการจัดการเรยีนรู้ 

80.00 ยอดเยี่ยม 79.00 ดีเลิศ 

มาตรฐานที ่๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 75.00 ดีเลิศ 77.20 ดีเลิศ 
๓.๑ จดัการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบตัิจริงและ
สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 

70.00 ดีเลิศ 73.20 ดีเลิศ 

๓.๒ ใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ที่เลือกต่อการ
เรียนรู ้

78.00 ดีเลิศ 78.80 ดีเลิศ 

๓.๓ มีการบรหิารจดัการช้ันเรียนเชิงบวก 84.00 ยอดเยี่ยม 83.60 ยอดเยี่ยม 
๓.๔ ตรวจสอบและประเมินผูเ้รียนอย่างเป็นระบบและนำผลมา
พัฒนาผู้เรียน 

74.00 ดีเลิศ 75.00 ดีเลิศ 

๓.๕ มีการแลกเปลีย่นเรยีนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนา
และปรับปรุงการจดัการเรียนรู้  

75.00 ดีเลิศ 75.40 ดีเลิศ 

 

ผลการประเมินตนเอง 
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บัญชีงบหน้าสรุปผลการดำเนินงานมาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน 
1.1  ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 

ประเด็นพิจารณา โครงการ/กิจกรรม 
หลักฐานเชิงประจักษ์/ 

ผลงานโดดเด่น 
1. มีความสามารถในการอ่าน 
การเขียน การสื่อสาร และการคดิ
คำนวณ 
 

- กิจกรรมพิเศษเพื่อตอบสนองนโยบาย
จุดเน้นกิจกรรมพัฒนาการอ่านออก เขียน
คล่อง 
- กิจกรรมฝึกอ่านก่อนเข้าห้องเรียน 
- โครงการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทาง 
การเรียน 
- โครงการส่งเสริมให้นักเรียนมีนิสัยรักการ
อ่าน 
- กิจกรรมประกวดการคัดลายมอื เขียนตาม
คำบอก 

- ผลการประเมินการอ่าน การ
เขียน 
- แบบบนัทึกการอ่าน 
-  ภาพกิจกรรมสอนซ่อมเสริมใน
ห้องเรียน 
- แบบบนัทึกการอ่าน 
- ภาพกิจกรรม 

2. มีความสามารถในการคิด
วิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ 
อภิปรายแลกเปลี่ยน ความคิดเห็น 
และแก้ปัญหา 

- กิจกรรมการเรียนรู้แบบกลุ่ม - แบบฝึกทักษะ 
- ผลงานนักเรียน 

3. มีความสามารถในการสร้าง
นวัตกรรม 

- กิจกรรมพิเศษเพื่อตอบสนองนโยบาย/
กิจกรรม Active learning 
- กิจกรรมการผลิตสื่อ 
- เกมการศึกษา 

- ผลงานนักเรียน,นวัตกรรมของ
ครู/นักเรียน 

4. มีความสามารถในการใช้
เทคโนโลยสีารสนเทศและการ
สื่อสาร 

- โครงการส่งเสริมให้สถานศึกษาเป็นสงัคม
แห่งการเรียนรู้ 
- กิจกรรมค้นคว้าแหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียน 
- โครงการแข่งขันทักษะวชิาการ 
(เทคโนโลยี) 

- มีห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 
- ภาพกิจกรรมการเข้าร่วม
แข่งขันทักษะวิชาการ 

5. มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตาม
หลักสูตรสถานศึกษาผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนตามหลักสูตร
สถานศึกษา 

- โครงการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 
- กิจกรรมเรียนซ่อมเสริม 
- กิจกรรมภาษาพาเพลิน 
- สอนซ่อมเสริมในห้องเรียน 

- หลักสูตรสถานศึกษา 
- ผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนชั้น 
 ป.1-6 

6. มีผลการทดสอบระดบัชาต ิ
 

- โครงการส่งเสริมศักยภาพผู้เรยีนเพื่อ
ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
- กิจกรรมค่ายวิชาการโรงเรียน 
- สอนซ่อมเสริมในห้องเรียน 

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

7. มีความรู้ ทักษะพื้นฐาน และ
เจตคติที่ดีต่องานอาชีพ 
 

- โครงการพัฒนาอาชพีพื้นฐานตามหลัก
เศรษฐกิจพอเพียง 
- กิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ 
- กิจกรรมแนะแนวอาชีพ 

- ภาพการทำขนม,การปลูกผัก
,บัญชีรายรับ รายจ่ายขนม/ผัก 
-ภาพกิจกรรมวิทยากรภายนอก 
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1.2 คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน 

ประเด็นพิจารณา โครงการ/กิจกรรม 
หลักฐานเชิงประจักษ์/ 

ผลงานโดดเด่น 
1. การมีคุณลักษณะและค่านิยม
ที่ดีตามทีส่ถานศึกษากำหนด   

- โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมที่พึง
ประสงค ์
- โครงการครูพระสอนศีลธรรม 
- กิจกรรมน้องไหว้พี่ พี่รับไหว้นอ้ง 
- กิจกรรมพัฒนาและเสริมทักษะผู้เรียน  
เล่นปนเรียน 

- บันทึกการทำความดีของนักเรยีน 
- ภาพกิจกรรม 
- ผลการประเมินคุณลักษณะ 
อันพึงประสงค์ของผู้เรียน 

2. ความภูมิใจในท้องถิ่นและ
ความเป็นไทย 

- โครงการสืบสานวัฒนธรรม ประเพณี
ท้องถิ่นและวนัสำคัญ 

- ภาพกิจกรรมการร่วมในวันสำคัญ
ต่างๆ 

3. การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบน
ความแตกต่างและหลากหลาย 

- กิจกรรมวันสำคัญ 
- กิจกรรมกีฬา 
- โครงการพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน 

- บันทึกนักเรียนรายบุคคล 
- โปรแกรมระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน 
- บันทึกการเยี่ยมบา้น 

4. สุขภาวะทางร่างกาย และจิต
สังคม 
 

- โครงการส่งเสริมสุขภาพและสนุทรียภาพ
ผู้เรียน/กิจกรรมโรงเรียนแห่งความสุข 
-  กิจกรรมแข่งขันวิชาการ 
- กิจกรรรมดื่นนม แปรงฟัน 
- การตรวจสุขภาพร่างกาย/ฉีดวัคซีนของ 
รพ.สต./รพ.บ้านผือ 

- แบบบนัทึกนำ้หนัก/ส่วนสงูของ
นักเรียน 
- แบบบนัทึกนักเรียนรายบุคคล 
- ภาพถ่าย 
- แบบบนัทึกการดื่มนม 

 
มาตรฐานที ่2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 

ประเด็นพิจารณา โครงการ/กิจกรรม 
หลักฐานเชิงประจักษ์/ 

ผลงานโดดเด่น 
1. มีเป้าหมายวิสัยทัศน์และ 
 พันธกิจที่สถานศึกษากำหนด
ชัดเจน 

- โครงการระบบประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษา 
- แผนปฏบิัติการประจำป ี

- มาตรฐานของโรงเรียน 
- แผนปฏบิัติการประจำป ี

2. มีระบบบริหารจัดการคุณภาพ
ของสถานศึกษา 

- โครงการส่งเสริมระบบประกนัคุณภาพ
ภายในสถานศึกษา 
- โครงการนิเทศภายใน 
- โมเดล PDS 4B4S Model 

- ข้อมูลสารสนเทศของโรงเรียน 
- รายงานผลการประกันคุณภาพ 
- มาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา 
- บันทึกการนิเทศ 

3. ดำเนินงานพฒันางานวชิาการ
ที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตาม
หลักสูตรสถานศึกษาและทุก
กลุ่มเป้าหมาย 

- โครงการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา - หลักสูตรสถานศึกษา 
- หลักสูตรรายวิชาเพิ่มเติม 

4. พัฒนาครูและบุคลากรให้มี
ความเชี่ยวชาญทางวชิาชีพ 
  

- โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร/
กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพของครู/ศึกษาดูงาน 

- บันทึกการไปราชการ 
- บันทึกการอบรม/ดูงาน 
- ภาพถ่าย, วิจัยชัน้เรียน 
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ประเด็นพิจารณา โครงการ/กิจกรรม 
หลักฐานเชิงประจักษ์/ 

ผลงานโดดเด่น 
5. จัดสภาพแวดล้อมทาง
กายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการ
จัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 

- โครงการส่งเสริมให้สถานศึกษาเป็นสงัคม
แห่งการเรียนรู้กิจกรรมพัฒนาแหล่งการ
เรียนรู ้
-กิจกรรมห้องเรียนแห่งการเรียนรู้ 

- สนามเด็กเล่น 
- มีห้องปฏิบัติการต่างๆ เช่น 
ห้องสมุด ห้องปฏิบัติคอมพิวเตอร์ 
- ห้องเรียนมีสื่อการเรียนการสอน 

6. จัดระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ
เพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการ
และการจัดการเรียนรู ้

- โครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยี 
- กิจกรรมเรียนรู้ทางไกลผ่านดาวเทียม 
DLTV 

- ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 
- มุมหนังสือในห้องเรียน 

 
มาตรฐานที ่3  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
 

ประเด็นพิจารณา โครงการ/กิจกรรม 
หลักฐานเชิงประจักษ ์

/ผลงานโดดเด่น 
1. จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการ
คิดและปฏิบตัิจริง และสามารถ
นำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 

- โครงการพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะในการ
ค้นคว้าและคิดอยา่งเปน็ระบบ 

- ผลงานนักเรียน 
- ภาพถ่าย 

2. ใช้สื่อเทคโนโลยสีารสนเทศ 
และ แหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการ
เรียนรู ้ 

- โครงการส่งเสริมให้สถานศึกษาเป็นสงัคม
แห่งการเรียนรู้/กิจกรรมปรับปรุง
สภาพแวดล้อมพฒันาแหล่งเรียนรู้ 
- การเรียนการสอนคอมพิวเตอร์ ชั้น ป.4-
6 

- แหล่งเรียนรู้น่าอยู่และทนัสมัย 
- ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 
- แบบบนัทึกการใช้ห้องปฏิบตัิ/สื่อ 

3. มีการบริหารจัดการชั้นเรียน
เชิงบวก 

- โครงการพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะในการ
ค้นคว้าและคิดอยา่งเปน็ระบบ 

- วิจัยชั้นเรียน 
- ผลงานนักเรียน 

4. ตรวจสอบและประเมนิผู้เรียน
อย่างเป็นระบบและนำผลมา
พัฒนาผู้เรียน 

- โครงการส่งเสริมศักยภาพผู้เรยีนเพื่อ
ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน/กิจกรรม 

- แบบประเมนิด้านการเรียน 
- แบบ ป.พ.ตา่งๆ 
- ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

5. มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้
ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและ
ปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ที่
เหมาะสมกับสภาพของ
สถานศึกษา 
 

- โครงการประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษา/กิจกรรมตรวจสอบประเมิน
คุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษา 

- ข้อมูลสารสนเทศ 
- แผนปฏบิัติการประจำป ี
- แผนพัฒนาการจัดการศึกษา 
- มาตรฐานการศึกษา 
- รายงาน SAR 
- รายงานการประชุมอบรม 
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ภาคผนวก 
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คำสั่งโรงเรียนบ้านภูดิน 
ที่  15/2565 

เรื่อง    แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินตนเองและจัดทำรายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา  
ปีการศึกษา 2564 

................................................................ 
  พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 หมวด 6 ว่าด้วยมาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา
มาตรา 47 ให้มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษา เพื่อพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับประกอบด้วยระบบ
ประกันภายใน และระบบการประกันคุณภาพภายนอก ระบบ หลักเกณฑ์และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษาให้เป็นไปตามที่
กำหนดในกฎกระทรวง มาตรา 48 ให้หน่วยงานต้นสังกัดและสถานศึกษา จัดให้มีระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา และ
ให้ถือว่าการประกันคุณภาพภายใน เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษาที่ต้องดำเนินการอย่างต่อเนื่อง และตาม
กฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2553 หมวด 2 การประกันคุณภาพภายในของ
สถานศึกษาที่กำหนดให้มีคณะกรรมการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา เป็นกลไกหลักในการขับเคลื่อน การพัฒนา
คุณภาพสถานศึกษาให้ได้มาตรฐานอย่างเป็นระบบ มีประสิทธิภาพ อันส่งผลต่อการยกระดับคุณภาพการศึกษา โดยมีการจัดทำ
รายงานประจำปี เสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัด หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องและเปิดเผยต่อสาธารณชน เพื่อนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพและ
มาตรฐานการศึกษา และเพื่อรองรับการประกันคุณภาพภายนอก จึงแต่งตั้งบุคคลในท้ายคำสั่งนี้เป็นคณะกรรมการประเมิน
คุณภาพภายในสถานศึกษา เพื่อทำการประเมินมาตรฐานการศึกษาปฐมวัย และมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานให้แล้วเสร็จ 
ดังต่อไปนี้ 
 คณะกรรมการประเมินตนเองของสถานศึกษา ระดับการศึกษาปฐมวัย ประกอบด้วย 
 ๑.  นายสรุศักดิ์  พิมพ์ศร ี   ผู้อำนวยการโรงเรยีน  ประธานกรรมการ 
 ๒.  นางกุหลาบสี  จำป ี   ครู คศ. 3     กรรมการ 

3.  นางสาวช่อประกาย  บญุพึ่ง     ครู คศ.1       กรรมการ 
4.  นางสาววิภา  อุดม   ครูอัตราจ้าง         กรรมการ 
5.  นางสาวสมุาลี  พิพวนนอก  บุคลากรวิทยาศาสตร ์     กรรมการและเลขานุการ 

 คณะกรรมการประเมินตนเองของสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ประกอบด้วย 
 ๑.  นายสรุศักดิ์  พิมพ์ศร ี   ผู้อำนวยการโรงเรยีน  ประธานกรรมการ 
 ๒.  นางบุญยัง  นาสมตรึก   ครู คศ. 3     กรรมการ 

3.  นางสาวกัญญาพัชญ์  ศรีสมศกัดิ์  พนักงานราชการ   กรรมการ 
4.  นางสาวช่อผกา  เชื้ออุ่น   ครูผู้ช่วย    กรรมการ 
5.  นางสาวพรวิภา  พลประเสริฐ    ครู คศ.1          กรรมการและเลขานุการ 

 ให้คณะกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งมหีน้าท่ีประเมินตนเองให้ครอบคลมุ สอดคล้องทุกมาตรฐานและตัวช้ีวัด สรุป รวบรวม
เอกสาร ร่องรอย และจดัทำรายงานไปยังต้นสังกัดตามกำหนดเวลา ทั้งนี้ให้ปฏิบัติหน้าท่ีโดยเคร่งครัด ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป     
     สั่ง  ณ   วันท่ี   31   เดือน   มีนาคม   พ.ศ.   ๒๕65 

 
 
      (นายสุรศักดิ์  พิมพ์ศรี) 

      ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านภูดนิ 
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ประกาศโรงเรียนบ้านภูดิน 

เรื่อง  การใช้มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับปฐมวัยและระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 

......................................................... 
โดยที่มีการประกาศใช้กฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพ

การศึกษา พ.ศ. ๒๕61 ที่ปรับปรุงใหม่ ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย 
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ประกาศคณะกรรมการการประกัน
คุณภาพภายใน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการประกันคุณภาพ
ภายใน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน นโยบายการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่ 21 ที่กำหนดเป้าหมายและ
ยุทธศาสตร์อย่างชัดเจนในการพัฒนาคุณภาพคนไทยและการศึกษาไทยในอนาคต รวมทั้งอัตลักษณ์ และจุดเน้น
ของสถานศึกษา  

โรงเรียนบ้านภูดิน กำหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับปฐมวัย และระดับ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษา และการมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้อง ทั้ง
บุคลากรทุกคน ในโรงเรียน ผู้ปกครอง และประชาชนในชุมชน ให้เหมาะสมและสอดคล้องกันเพื่อนำไปสู่การ
พัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษา การประเมินคุณภาพภายในและเพ่ือรองรับการประเมินคุณภาพภายนอก 

โรงเรียนบ้านภูดิน จึงประกาศการใช้มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้น
พื้นฐาน เพื่อสอดคล้องกับประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษา ระดับปฐมวัย ระดับ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน และระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานศูนย์การศึกษาพิเศษ ฉบับลงวันที่ 6 สิงหาคม พ.ศ. 2561 
ดังมีรายละเอียดแนบท้ายประกาศฉบับนี้ ทั้งนี้ ได้ผ่านการเห็นชอบจากคณะกรรมการ สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานของ
โรงเรียนแล้ว 

ประกาศ ณ วันที่  28  พฤษภาคม  พ.ศ.  2564 
 
 
 

 (นายสุรศักดิ์  พิมพ์ศรี) 
       ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านภูดิน 
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มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา แนบท้ายประกาศโรงเรียนบ้านภูดิน 

เรื่อง มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2564 
………………………………………………………. 

 
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน 

1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
1) มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิดคำนวณ 
2) มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยน 

ความคิดเห็น และแก้ปัญหา 
3) มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม 
4) มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
5) มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 
6) มีความรู้ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติท่ีดีต่องานอาชีพ 

1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 
1) การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากำหนด 
2) ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย 
3) การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย 
4) สุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม 

มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 
2.1 มีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจที่สถานศึกษากำหนดชัดเจน 
2.2 มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 
2.3 ดำเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษา 

และทุกกลุ่มเป้าหมาย 
2.4 พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 
2.5 จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
2.6 จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ 

มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
3.1 จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถนาไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 
3.2 ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 
3.3 มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก 
3.4 ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบและนาผลมาพัฒนาผู้เรียน 
3.5 มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 
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ประกาศโรงเรียนบ้านภูดิน 
เรื่อง กำหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

…………………………………………….. 

โดยที่มีประกาศใช้กฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ ์และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา
ภาย ในสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. 2561 และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ให้ใช้
มาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเพื่อการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา โดยความเห็นชอบ ของคณะกรรมการ
สถานศึกษา เพ่ือให้การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนบ้านภูดิน มีคุณภาพและ ได้มาตรฐาน 
จึงกำหนดค่าเป้าหมาย ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ในปีการศึกษา 2564 ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้  

ประกาศ ณ วันที่  28  เดือน  พฤษภาคม  พ.ศ.  2564 
 
 
 

 (นายสุรศักดิ์  พิมพ์ศรี)  
       ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านภูดิน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานผลการประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2564 ระดับขั้นพ้ืนฐาน    หน้า  39 

โรงเรียนบ้านภูดิน สพป.อุดรธาน ีเขต 4  

กำหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
โรงเรียนบ้านภูดิน ปีการศึกษา 2564 

ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

มาตรฐาน/ประเด็นพิจารณา 
ค่าเป้าหมายมาตรฐาน/

ประเด็นพิจารณา 
มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียน  ดีเลิศ/ร้อยละ 70 ขึ้นไป 

๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน  ดีเลิศ/ร้อยละ 70 ขึ้นไป 
  ๑) มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิดคำนวณ ดีเลิศ/ร้อยละ 70 ข้ึนไป 
  ๒) มีความสามารถในการคิดวเิคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย
แลกเปลี่ยน ความคิดเห็น และแก้ปัญหา 

ดีเลิศ/ร้อยละ 70 ข้ึนไป 

  ๓) มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม  ดี/ร้อยละ 60 ข้ึนไป 
  ๔) มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  ดี/ร้อยละ 69 ข้ึนไป 
  ๕) มีผลสัมฤทธิท์างการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา  ดี/ร้อยละ 69 ข้ึนไป 
  ๖) มีความรู ้ทักษะพืน้ฐาน และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ ดีเลิศ/ร้อยละ 79 ข้ึนไป 
๑.๒ คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน  ยอดเยี่ยม/ร้อยละ 80 ขึ้นไป 
  ๑) การมีคุณลักษณะและค่านยิมที่ดีตามทีส่ถานศึกษากำหนด ยอดเยี่ยม/ร้อยละ 80 ข้ึนไป 
  ๒) ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย ยอดเยี่ยม/ร้อยละ 80 ข้ึนไป 
  ๓) การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกตา่งและหลากหลาย ดีเลิศ/ร้อยละ 78 ข้ึนไป 
  ๔) สุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม ยอดเยี่ยม/ร้อยละ 80 ข้ึนไป 
มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบรหิารและการจัดการ ยอดเยี่ยม/ร้อยละ 80 ขึ้นไป 
๒.๑ มีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพนัธกิจที่สถานศึกษากำหนดชัดเจน ดีเลิศ/ร้อยละ 79 ข้ึนไป 
๒.๒ มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา  ดีเลิศ/ร้อยละ 79 ข้ึนไป 
๒.๓ ดำเนินงานพฒันาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตร
สถานศึกษา และทุกกลุ่มเปา้หมาย 

ดีเลิศ/ร้อยละ 79 ข้ึนไป 

๒.๔ พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวชิาชีพ  ยอดเยี่ยม/ร้อยละ 80 ข้ึนไป 
๒.๕ จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสงัคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมี
คุณภาพ 

ยอดเยี่ยม/ร้อยละ 80 ข้ึนไป 

๒.๖ จัดระบบเทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อสนับสนนุการบริหารจัดการและ การ
จัดการเรียนรู้ 

ยอดเยี่ยม/ร้อยละ 80 ข้ึนไป 

มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ดีเลิศ/ร้อยละ 75 ขึ้นไป 
๓.๑ จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบตัิจริง และสามารถนำไป
ประยุกต์ใช้ในชีวิตได้  

ดีเลิศ/ร้อยละ 70 ข้ึนไป 

๓.๒ ใช้สื่อ เทคโนโลยสีารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ ดีเลิศ/ร้อยละ 78 ข้ึนไป 
๓.๓ มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก  ยอดเยี่ยม/ร้อยละ 84 ข้ึนไป 
๓.๔ ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเปน็ระบบ และนำผลมาพัฒนาผู้เรียน  ดีเลิศ/ร้อยละ 74 ข้ึนไป 
๓.๕ มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการ
จัดการเรียนรู้ 

ดีเลิศ/ร้อยละ 75 ข้ึนไป 
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มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา แนบท้ายประกาศโรงเรียนบ้านภูดิน 

เรื่อง มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับปฐมวัย ปีการศึกษา 2564 
……………………………………………………. 

 
มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของเด็ก 
   ๑.๑ มีพัฒนาการด้านร่างกาย แข็งแรง มีสุขนิสัยที่ดี และดูแลความปลอดภัยของตนเองได้  

๑.๒ มีพัฒนาการด้านอารมณ์ จิตใจ ควบคุม และแสดงออกทางอารมณ์ได้  
๑.๓ มีพัฒนาการด้านสังคม ช่วยเหลือตนเอง และเป็นสมาชิกท่ีดีของสังคม  
๑.๔ มีพัฒนาการด้านสติปัญญา สื่อสารได้ มีทักษะการคิดพ้ืนฐาน และแสวงหาความรู้ได้ 

มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ  
๒.๑ มีหลักสูตรครอบคลุมพัฒนาการทั้ง ๔ ด้าน สอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่น  
๒.๒ จัดครูให้เพียงพอกับชั้นเรียน 
๒.๓ ส่งเสริมให้ครูมีความเชี่ยวชาญด้านการจัดประสบการณ์  
๒.๔ จัดสภาพแวดล้อมและสื่อเพ่ือการเรียนรู้ อย่างปลอดภัย และเพียงพอ  
๒.๕ ให้บริการสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนรู้เพ่ือสนับสนุนการจัดประสบการณ์  
๒.๖ มีระบบบริหารคุณภาพที่เปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วม 

มาตรฐานที่ ๓ การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นสำคัญ  
๓.๑. จัดประสบการณ์ท่ีส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการทุกด้านอย่างสมดุลเต็มศักยภาพ  
๓.๒ สร้างโอกาสให้เด็กได้รับประสบการณ์ตรง เล่นและปฏิบัติอย่างมีความสุข  
๓.๓ จัดบรรยากาศท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับวัย  
๓.๔ ประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริงและนำผลการประเมินพัฒนาการเด็กไปปรับปรุง การจัด

ประสบการณ์และพัฒนาเด็ก 
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ประกาศโรงเรียนบ้านภูดิน 
เรื่อง กำหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

…………………………………………….. 

โดยที่มีประกาศใช้กฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา
ภาย ในสถานศึกษา ระดับปฐมวัย ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2561 และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ 
เรื ่อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย ระดับการศึกษาขั ้นพื ้นฐาน เพื ่อการประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษา โดยความเห็นชอบ ของคณะกรรมการสถานศึกษา เพ่ือให้การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
ของโรงเรียนบ้านภูดิน มีคุณภาพและ ได้มาตรฐาน จึงกำหนดค่าเป้าหมาย ระดับปฐมวัย ในปีการศึกษา 2564 
ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี ้ 

ประกาศ ณ วันที่  28  เดือน  พฤษภาคม  พ.ศ.  2564 
 
 
 

 (นายสุรศักดิ์  พิมพ์ศรี)  
       ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านภูดิน 
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กำหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย 

โรงเรียนบ้านภูดิน ปีการศึกษา 2564 

มาตรฐาน/ประเด็นพิจารณา 
ค่าเป้าหมายมาตรฐาน/

ประเด็นพิจารณา 
มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของเด็ก ยอดเยี่ยม/ร้อยละ 80 ขึ้นไป 
๑.๑ มีพัฒนาการดา้นร่างกาย แข็งแรง มีสุขนิสัยที่ดี และดูแลความปลอดภัยของ
ตนเองได้  

ยอดเยี่ยม/ร้อยละ 80 ข้ึนไป 

๑.๒ มีพัฒนาการดา้นอารมณ์ จติใจ ควบคุม และแสดงออกทางอารมณ์ได้  ยอดเยี่ยม/ร้อยละ 80 ข้ึนไป 
๑.๓ มีพัฒนาการดา้นสังคม ช่วยเหลือตนเอง และเป็นสมาชิกทีด่ีของสังคม  ยอดเยี่ยม/ร้อยละ 80 ข้ึนไป 
๑.๔ มีพัฒนาการดา้นสติปัญญา สื่อสารได้ มีทักษะการคิดพื้นฐาน และแสวงหา
ความรู้ได ้

ดี/ร้อยละ 70 ข้ึนไป 

มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบรหิารและการจัดการ  ดีเลิศ/ร้อยละ 75 ขึ้นไป 
๒.๑ มีหลักสูตรครอบคลุมพัฒนาการทั้ง ๔ ด้าน สอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่น  ยอดเยี่ยม/ร้อยละ 80 ข้ึนไป 
๒.๒ จัดครูให้เพียงพอกับชั้นเรียน ยอดเยี่ยม/ร้อยละ 90 ข้ึนไป 
๒.๓ ส่งเสริมให้ครูมีความเชี่ยวชาญด้านการจัดประสบการณ์  ยอดเยี่ยม/ร้อยละ 80 ข้ึนไป 
๒.๔ จัดสภาพแวดล้อมและสื่อเพื่อการเรียนรู้ อย่างปลอดภัย และเพียงพอ  ดีเลิศ/ร้อยละ 75 ข้ึนไป 
๒.๕ ให้บริการสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนรู้เพื่อสนับสนุนการจัด
ประสบการณ์  

ดีเลิศ/ร้อยละ 75 ข้ึนไป 

๒.๖ มีระบบบริหารคุณภาพที่เปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วม ดีเลิศ/ร้อยละ 78 ข้ึนไป 
มาตรฐานที่ ๓ การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นสำคัญ  ยอดเยี่ยม/ร้อยละ 80 ขึ้นไป 
๓.๑. จัดประสบการณ์ทีส่่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการทุกด้านอย่างสมดุลเต็มศักยภาพ  ดีเลิศ/ร้อยละ 79 ข้ึนไป 
๓.๒ สร้างโอกาสให้เด็กได้รับประสบการณ์ตรง เลน่และปฏิบตัิอย่างมีความสุข  ยอดเยี่ยม/ร้อยละ 85 ข้ึนไป 
๓.๓ จัดบรรยากาศที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับวัย  ยอดเยี่ยม/ร้อยละ 85 ข้ึนไป 
๓.๔ ประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริงและนำผลการประเมินพัฒนาการเด็กไป
ปรับปรุง การจัดประสบการณ์และพัฒนาเด็ก 

ดีเลิศ/ร้อยละ 79 ข้ึนไป 

 
การกำหนดค่าเป้าหมาย 

๑. ศึกษาข้อมูลเดิม ผลการประเมินต่างๆ ที่ผ่านมา เพ่ือเป็นข้อมูลฐานในการกำหนดค่าเป้าหมาย  
๒. การกำหนดค่าเป้าหมาย แต่ละมาตรฐาน ควรกำหนดเป็น ระดับคุณภาพ 5 ระดับ เพ่ือให้สอดคล้อง

กับการประเมิน ดังนี้ 
ระดับคุณภาพ 

•ระดับกำลังพัฒนา      ร้อยละ < 50  
•ระดับปานกลาง         ร้อยละ 50 - 59  
•ระดับดี                   ร้อยละ 60 - 69  
•ระดับดีเลิศ               ร้อยละ 70 - 79  
•ระดับยอดเยี่ยม          ร้อยละ 80 - 100  

๓. การกำหนดค่าเป้าหมาย ในแต่ละประเด็นพิจารณา จะกำหนดเป็นระดับคุณภาพ หรือ เป็น ร้อยละ 
ตามความเหมาะสมกับบริบทของสถานศึกษา 



รายงานผลการประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2564 ระดับขั้นพ้ืนฐาน    หน้า  43 

โรงเรียนบ้านภูดิน สพป.อุดรธาน ีเขต 4  

 

 
 
 
ที่ ศธ ๐๔๑๗๙.๑12/039                                          โรงเรียนบ้านภูดิน หมู่ 11 

ตำบลบ้านผือ  อำเภอบ้านผือ 
                            จังหวัดอุดรธานี  ๔๑๑๖๐ 

                                                              28  มีนาคม  ๒๕65 

เรื่อง    ขอเชิญเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิประเมินคุณภาพภายใน ประจำปีการศึกษา 2564 

เรียน   นายปัญญา  อินทะวงษา 

เนื่องจากโรงเรียนบ้านภูดิน จะดำเนินการประเมินระบบประกันคุณภาพภายในของโรงเรียน 
ตามเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕ 
มาตราที่ ๔๗ และมาตราที่ ๔๘  และกฎกระทรวงว่าด้วยระบบหลักเกณฑ์และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา 
พ.ศ. ๒๕๕๓ นั้น 
               โรงเรียนจึงขอความอนุเคราะห์มายังท่านเพ่ือเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิประเมินคุณภาพภายใน  
ปีการศึกษา 2564 โดยกำหนดประเมินวันพฤหัสบดีที่ 7 เมษายน 2565 ณ ห้องอำนวยการ โรงเรียนบ้านภูดิน 
ตั้งแต่เวลา 09.00 น. เป็นตน้ไป 

               จึงเรียนมาเพ่ือทราบ 

                            ขอแสดงความนับถือ 

 
                           (นายสุรศักดิ์  พิมพ์ศรี) 
                       ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านภูดิน 
 
โรงเรียนบ้านภูดิน 
www.banphudinschool.com 
ผอ.โทร. 093-1346716. 
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ประกาศโรงเรียนบ้านภูดิน 

เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564 
 

 
เพ่ือให้การดำเนินการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในของโรงเรียนบ้านภูดิน บรรลุตาม

เจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 
มาตราที่ 47 และมาตราที่ 48 และกฎกระทรวง ว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา 
พ.ศ. 2553 ที่กำหนดให้สถานศึกษาต้องมีการประกันคุณภาพภายใน และให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของการบริหาร
สถานศึกษา  โรงเรียนบ้านภูดินจึงได้ประกาศรายชื่อคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน ประจำปีการศึกษา 
2564 ดังรายชื่อต่อไปนี้ 

คณะกรรมการประเมินประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ระดับการศึกษาปฐมวัย ประกอบด้วย 
 ๑. นายปัญญา  อินทะวงษา    ข้าราชการบำนาญ (ผู้ทรงคุณวุฒิ)  ประธานกรรมการ 
 ๒. นายสุรศักดิ์  พิมพ์ศรี  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านภูดิน  กรรมการ 
 3.  นางกุหลายสี  จำปี  ครู คศ. 3      กรรมการ 

4.  นางสาวสุมาลี  พิพวนนอก บุคลากรวิทยาศาสตร์   กรรมการ 
5.  นางสาวช่อประกาย  จันดา คร ู       กรรมการและเลขานุการ 
6.  นางสาววภิา  อุดม  ครอัูตราจ้าง        กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
คณะกรรมการประเมินประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

ประกอบด้วย 
 ๑.  นายปัญญา  อินทะวงษา ข้าราชการบำนาญ (ผู้ทรงคุณวุฒิ)  ประธานกรรมการ 
 ๒.  นายสุรศักดิ์  พิมพ์ศรี  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านภูดิน  กรรมการ 
 3.  นางบุญยัง  นาสมตรึก  ครู คศ. 3    กรรมการ 

4.  นางสาวช่อผกา  เชื้ออุ่น ครูผู้ช่วย     กรรมการ 
5.  นางสาวพรวิภา  พลประเสริฐ คร ู       กรรมการและเลขานุการ 
6.  นางสาวกัญญาพัชญ์  ศรีสมศักดิ์ พนักงานราชการ        กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

ทั้งนี ้ ให้คณะกรรมการที่ได้รับการประกาศแต่งตั้งปฏิบัติหน้าที่โดยเคร่งครัดตั้งแต่บัดนี้ เป็นต้นไป 
 
 

ประกาศ   ณ   วันที่   31   เดือน   มีนาคม   พ.ศ.   2565 
 
 
 

   (นำยสุรศักดิ์  พิมพ์ศรี) 
   ผู้อำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนภูดิน 
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รูปแบบการพัฒนาคุณภาพการศึกษา และอัตลักษณ์ของโรงเรียนบ้านภูดิน 
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ประมวลภาพกิจกรรมการของโรงเรียน  ผู้ปกครอง  ชุมชน 

 
 

  
ผ้าป่าเพื่อพัฒนาการศึกษา ผู้บริหารหรือครูเวรอบรมหน้าเสาธง ทุกเช้า 

  
รับการนิเทศจากเขตพื้นที่ 

  
กิจกรรมการเรียนการสอนปกติ 
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กิจกรรมเสริม ภาษาอังกฤษพาเพลิน ครูพระสอนศีลธรรม 

  
ประชุมผู้ปกครองทุกภาคเรียน 

  
กิจกรรมแข่งขัน-ประกวดในโรงเรียน นักเรียนนำเสนอ - แสดงออกหน้าเสาธง 
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ประชุมเพ่ือขับเคลื่อนนโยบายต่างๆ สม่ำเสมอ ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

  
ปรึกษาหารือ เพื่อแก้ไขปัญหา ปรับปรุง พัฒนา ทั้งแบบเป็นทางการและไม่เป็นทางการ 

  
เยี่ยมบ้านนักเรียนโดยครูประจำชั้นสม่ำเสมอ 
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ลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ เพื่ออาชีพ เรียนรู้ด้วยการปฏิบัติ 

  
ศึกษานอกสถานที่ ร่วมกิจกรรมกับชุมชน / องค์ท้องถิ่น 

  
มอบทุนปัจจัยนักเรียนยากพิเศษ (กสศ.) / ทุนผู้มีอุปการะ / ทุนมูลนิธิต่างๆ 
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ผู้บริหารทำให้ดู คุณครูร่วมด้วย 

  
ต้องช่วยทุกงาน ประสานทุกฝ่าย 

  
ขึ้นป้ายทำเอง ครูเก่งทุกคน 
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นักเรียน ก็ดี มีจิต อาสา 

  
ช่วยมา พัฒนา ครูพา ชื่นใจ 

 
 

ได้กิน อ่ิมท้อง ไมห่มอง ในใจ 
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ปิ้งย่าง มีให้ เราได้ อ่ิมธรรม 

  
เรียนรู้ นอกห้อง ทั้งต้อง แข่งขัน 

  
ทุกคน ไม่หวั่น มีฝัน ร่วมกัน 
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ชุมชน ก็มา ปรึกษา ร่วมด้วย 

  
มาช่วย แก้ไข ปัญหา หมดไป 

  
สดใส งามตา 
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http://www.banphudinschool.com 

http://www.banphudinschool.com/
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