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ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาขอนแก่น เขต ๑ 
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

กระทรวงศึกษาธิการ 



 
ค าน า 

 
  รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา เป็นการสรุปผลการจัดการศึกษาที่สะท้อนผลการ
พัฒนาการพัฒนาคุณภาพของสถานศึกษา ซึ่งเป็นผลส าเร็จจากการบริหารจัดการศึกษาที่สอดคล้องกับมาตรฐาน
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เพ่ือการประกันคุณภาพภายใน (ตามกฏกระทรวงการประกันคุณภาพ พ.ศ.๒๕๖๑) ๓  
มาตรฐาน ได้แก่ คุณภาพผู้เรียน กระบวนการบริหารและจัดการผู้บริหารสถานศึกษา และกระบวนการจัดการ
เรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ผลการวิเคราะห์จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา และระบุแนวทางการพัฒนา
สถานศึกษาในอนาคต โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือน าเสนอรายงานผลการจัดการศึกษาในรอบปีที่ผ่านมาเพ่ือให้ทราบ
ผลผลิตและผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นตามแผนและตามระบบประกันคุณภาพของสถานศึกษา เพ่ือให้สถานศึกษาได้ใช้
ประโยชน์ในการปรับปรุงแผนและระบบประเมินคุณภาพภายในและน าเสนอผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษาต่อ
หน่วยงานต้นสังกัด และสาธารณชนได้รับทราบและรองรับการประกันคุณภาพภายนอกต่อไป 

  โรงเรียนชุมชนบ้านพระยืน ขอขอบคุณ คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ผู้ปกครอง ชุมชน 
คณะครู บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียนทุกคน ที่ให้ความร่วมมือ และช่วยกันพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา
ของโรงเรียนชุมชนบ้านพระยืนให้บรรลุเป้าหมายตามที่ก าหนดไว้เป็นอย่างดี 
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สารบัญ 
 

บทสรุปส าหรับผู้บริหาร (ระดับปฐมวัย) 
 

บทสรุปส าหรับผู้บริหาร (ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน) 
 

ส่วนที่ ๑ ข้อมูลพื้นฐานของสถานศึกษา 
 

ส่วนที่ ๒ รายงานผลการประเมินตนเองตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา(ระดับปฐมวัย) 

  
   

    มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของเด็ก    
    มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา  
    มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา(ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน) 

 

    มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียน  
    มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา  
    มาตรฐานที่ ๓ การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นส าคัญ 
     

ภาคผนวก 
 

 

 
  



บทสรุปของผู้บริหาร (ระดับปฐมวัย)   

สรุปผลการประเมินคุณภาพการจัดการศึกษาระดับปฐมวัยตามมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนชุมชน
บ้านพระยืน  อยู่ในระดับคุณภาพ  ดีเลิศ   

ซ่ึงมาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของเด็ก มีผลการประเมินอยู่ในระดับ  ดีเลิศ     
มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ มีผลการประเมินอยู่ในระดับ  ดีเลิศ   
มาตรฐานที่ ๓ การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นส าคัญ มีผลการประเมินอยู่ในระดับ  ดีเลิศ   

  จุดเด่นที่พบ (ผลจากการด าเนินการตามแผนฯ เป็นรูปธรรม ฯลฯ)    
  

 ทั้งนี้  ผลการพัฒนาการเด็กในด้านร่างกาย  อารมณ์ จิตใจ  ด้านสังคม และด้านสติปัญญา ได้บรรลุตาม
เป้าหมายที่สถานศึกษาก าหนดไว้ในแต่ละมาตรฐาน  
 

 พัฒนาการด้านร่างกาย มีน้ าหนัก ส่วนสูง เป็นไปตามเกณฑ์  มีสุขภาพอนามัยที่ดี  มีทักษะการเคลื่อนไหว
ตามวัย เคลื่อนไหวร่างกายได้อย่างคล่องแคล่ว มีการทรงตัวได้ดี  ใช้มือและตาประสานสัมพันธ์กันได้ดี มีทักษะใน
การรักษาสุขภาพอนามัยของตนเอง   มีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพของตน  ปฏิบัติตามกฏกติกาและข้อตกลงเกี่ยวกับ
ความปลอดภัย  หลีกเลี่ยงต่อภาวะที่เสี่ยงต่อโรค อุบัติเหตุ ภัย และสิ่งเสพติด เด็กสามารถเล่นและท ากิจกรรมต่างๆ
ได้อย่างปลอดภัยด้วยตนเอง 
 พัฒนาการด้านอารมณ์และจิตใจ เด็กมีความสนุกสนานร่าเริง  แสดงออกทางอารมณ์ได้อย่างเหมาะสม มี
สุขภาพจิตที่ดีและมีความสุข มีความรู้สึกที่ดีต่อตนเองและผู้อ่ืน กล้าพูด กล้าแสดงออกอย่างเหมาะสมในบาง
สถานการณ์  แสดงความพอใจในผลงานและความสามารถของตนเอง เด็กมีความสุขและมีความสนใจและ
แสดงออกผ่านงานศิลปะ ดนตรีและการเคลื่อนไหว เด็กมีคุณธรรมและจริยธรรม มีจิตใจที่ดีงาม มีความซื่อสัตย์
สุจริต มีความเมตตากรุณาต่อเพ่ือนและสัตว์ มีน้ าใจแบ่งปันช่วยเหลือผู้อ่ืน และมีความรับผิดชอบและรู้หน้าที่ของ
ตนเองเป็นอย่างด ี
 พัฒนาการด้านสังคม เด็กมีวินัย รับผิดชอบสามารถปฏิบัติกิจวัตรประจ าวันของตนเองได้ เชื่อฟังค าสั่ง
สอนของพ่อแม่ ครูอาจารย์มีความซื่อสัตย์สุจริต ช่วยเหลือแบ่งปัน  เล่นและท างานร่วมกับผู้อ่ืนได ้ ประพฤติตน
ตามวัฒนธรรมไทยและศาสนาที่ตนนับถือ เด็กรู้จักประหยัดและใช้สิ่งของเครื่องใช้อย่างพอเพียง เด็กมีวินัยใน
ตนเอง รู้จักเก็บของเข้าที่เม่ือเลิกเล่น มีมรรยาทตามวัฒนธรรมและความเป็นไทย เช่น การไหว้  การกราบ การยิ้ม  
การทักทาย การแสดงความเคารพ การขอโทษ  การขอบคุณ เป็นต้น มีส่วนร่วมในการดูแลรักษาธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม เล่นและท ากิจกรรมต่างๆร่วมกับคนอ่ืนได้ มีปฏิสัมพันธ์ที่ดีต่อครูและเพ่ือน รู้จักแก้ปัญหาโดย
ปราศจากการใช้ความรุนแรง 
 พัฒนาการด้านสติปัญญา เด็กมีความสามารถในการคิดที่เป็นพ้ืนฐานในการเรียนรู้  สนใจเรียนรู้สิ่งรอบตัว 
ซักถามอย่างตั้งใจ และรักการเรียนรู้ ความคิดรวบยอดเกี่ยวกับสิ่งต่าง ๆที่เกิดจาประสบการณ์การเรียนรู้  มีทักษะ
ทางภาษาที่เหมาะสมกับวัย  มีทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ มีจินตนาการและความคิด
สร้างสรรค์ ท างานศิลปะตามจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์ด้วยตัวเองและแสดงท่าทางเคลื่อนไหวตาม
จินตนาการได้อย่างสนุกสนาน  มีความสามารถในการคิดเชิงเหตุผล ความสามารถในการคิดแก้ปัญหาและ
ตัดสินใจ มีความกระตือรือร้นในการท างานและการร่วมกิจกรรม รู้จักค้นหาค าตอบของข้อสงสัยต่างๆตามวิธีการ
ของตนเอง 



 ในด้านกระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา พบว่าผู้บริหารสถานศึกษามีความ
เข้าใจปรัชญาแนวคิด หลักการจัดการศึกษาปฐมวัย โรงเรียนส่งเสริมให้ครูได้เข้ารับการอบรม/ประชุมสัมมนา
อบรมและศึกษาความรู้เพ่ิมเติมเกี่ยวกับหัวข้อเรื่องหรือหลักสูตร/วิชาที่จะเป็นประโยชน์ต่อวิชาชีพครู  ส่งเสริมให้
ครูใช้สื ่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสม  สอดคล้องกับพัฒนาการของเด็ก ส่งเสริมให้ครูใช้เครื ่องมือการวัดและ
ประเมินพัฒนาการของเด็กอย่างหลากหลาย  และสรุปรายงานผลพัฒนาการของเด็กแก่ผู้ปกครอง ส่งเสริมให้ครู
ทกการวิจัยและพัฒนาการจัดการเรียนรู้ที่ตนรับผิดชอบ  ผู้บริหารเข้าอบรมร่วมกับคณะครู  ศึกษาดูงานและ
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผู้บริหารโรงเรียนอ่ืน  การจัดประชุมเป็นประจ าเดือน  ผู้บริหารยึดหลักการบริหารให้
เป็นประชาธิปไตย        การพัฒนาส่งเสริมให้บุคลากรได้เข้าร่วมอบรมพัฒนาส่งเสริมให้บุคลากรได้เข้ าร่วม
อบรมพัฒนาเทคนิค/วิธีการ/เพิ่มพูนความรู้เกี่ยวกับการเรียนการสอนอย่างต่อเนื่อง  ด าเนินการนิเทศตาม
แผนการนิเทศภายในร่วมกับคณะกรรมการ  ติดตามผลงานของครูอย่างสม่ าเสมอ  เช่น นิเทศแผนการจัดการ
เรียนรู้  นิเทศการสอนของครู  นิเทศแฟ้มสะสมผลงานของครูและนักเรียน   
 ในด้านกระบวนการจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นส าคัญ  พบว่าครูจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นส าคัญ  
และจัดประสบการณ์โดยใช้รูปแบบบูรณาการ ๕ กิจกรรมร่วมกับรูปแบบมอนเตสซอรี่ ครูได้เข้ารับการอบรม
ประชุมสัมมนาอบรมและศึกษาความรู้เพ่ิมเติมเกี่ยวกับหัวข้อเรื่องหรือหลักสูตรวิชาที่จะเป็นประโยชน์ต่อวิชาชีพครู  
มีการศึกษาดูงานครูและบุคลากรปฐมวัย เพ่ือให้มีความเข้าใจในหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย จัดท าคู่มือหลักสูตร
การศึกษาปฐมวัย พัฒนาหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยของหลักสูตรสถานศึกษา ครอบคลุมพัฒนาการของเด็กทั้ง ๔ 
ด้าน ส่งเสริมและพัฒนาครูให้สามารถจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบบูรณาการ เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ เน้น
ทักษะการคิดพ้ืนฐาน  จัดท าแผนการจัดประสบการณ์ให้ทันสมัย  ปรับให้มีการเรียนรู้เรื่องอาเซียน อบรมคุณธรรม 
จริยธรรม พัฒนาเครื่องมือการวัดและประเมินผลพัฒนาการของผู้เรียนอย่างหลากหลาย  ครูเข้าใจปรัชญา 
หลักการ และธรรมชาติของการจัดการศึกษาปฐมวัย  ครูจัดห้องเรียนได้สะอาด จัดให้เหมาะสมกับเด็ก มีอากาศ
ถ่ายเทได้สะดวก มีความปลอดภัย ครูให้เด็กได้มีส่วนร่วมในการดูแลรักษาความสะอาดของห้องเรียนโดย ให้เด็ก
ช่วยกันกวาดถูห้องเรียนและบันไดหน้าอาคารเรียน ให้เด็กรดน้ าต้นไม้ ให้เด็กช่วยกันให้อาหารปลา  เป็นต้น  ครู มี
การท าวิจัยเพื่อแก้ปัญหาและพัฒนาผู้เรียนและบันทึกผลการพัฒนาเด็กโดยครูประจ าชั้น มีการสรุปผลการประเมิน  
จัดท าสมุดรายงานประจ าตัวเด็ก  เพ่ือรายงานผลการพัฒนาเด็กในทุกด้านเป็นประจ าทุกภาคเรียน  เสนอต่อ
ผู้ปกครองและผู้ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนมีการส่งต่อข้อมูลผู้เรียนในระดับสูงขึ้น ครูมีการประเมินพัฒนาการเด็กจาก
กิจกรรมและกิจวัตรประจ าวันด้วยเครื่องมือและวิธีการที่หลากหลาย  แต่ไม่ใช่การใช้แบบทดสอบในการวิเคราะห์
ผล การประเมินพัฒนาการเด็กครูจะให้ผู้ปกครองและเด็กมีส่วนร่วมในการแลกเปลี่ยนการเรียนรู้ร่วมกัน 
  ปีการศึกษา ๒๕๖๓ สถานศึกษาได้รับการประเมินจากส านักงานรับรองมาตรฐานและการประเมิน
คุณภาพการศึกษา(องค์การมหาชน) สมศ. ระดับการศึกษาปฐมวัย ผ่านการประเมินในระดับ  ดี ทุกมาตรฐาน 
 
 
 
 
 
 



  จุดเด่นที่พบ  (ผลจากการด าเนินการตามแผนฯเป็นรูปธรรม ฯลฯ) 
   

   นักเรียนมีพัฒนาการด้านร่างกายเติบโตตามวัย มีน้ าหนักส่วนสูงตามเกณฑ์มีทักษะการเคลื่อนไหวตามวัย 
สามารถดูแลสุขภาพและหลีกเลี่ยงต่อสภาวะที่เสี่ยงต่ออุบัติเหตุ ภัย และสิ่งเสพติด มีคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมท่ี
พึงประสงค์ มีจิตส านึกในการอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม ท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข มีอารมณ์แจ่มใส 
ร่าเริง สนุกสนาน ร่วมกิจกรรมอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข มีสติปัญญาเรียนรู้ได้ตามกิจกรรมประจ าวันอย่างดี 
  สถานศึกษามีหลักสูตรครอบคลุมพัฒนาการทั้ง 4 ด้าน สอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่น  การจัดสิ่งอ านวย
ความสะดวกให้บริการด้านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ อุปกรณ์เพ่ือสนับสนุนการจัดประสบการณ์อย่างเพียงพอ  มี
ประสิทธิภาพ   
  ครูได้รับการพัฒนาด้านวิชาชีพตรงตามความสามารถ  ความสนใจและความต้องการการพัฒนาส่งผลให้
นักเรียนมีพัฒนาการการอย่างสมดุลนักเรียนเรียนรู้ จากการเล่นและปฏิบัติกิจกรรมชั้นเรียนมีบรรยากาศทีเ่อ้ือต่อ
การเรียนรู้  ส่งเสริมการจัดประสบการณ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  เพียงพอและปลอดภัยมีกระบวนการวัด
ประเมินผลนักเรียนด้วยวิธีการหลากหลาย 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



บทสรุปของผู้บริหาร (ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน) 

สรุปผลการประเมินคุณภาพการจัดการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานตามมาตรฐานการศึกษาของ
โรงเรียนชุมชนบ้านพระยืน  อยู่ในระดับคุณภาพ  ดเีลิศ 

ซ่ึงมาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของเด็ก มีผลการประเมินอยู่ในระดับ  ดีเลิศ 
มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ มีผลการประเมินอยู่ในระดับ  ดีเลิศ     
มาตรฐานที่ ๓ การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นส าคัญ มีผลการประเมินอยู่ในระดับ  ดีเลิศ     

  จุดเด่นที่พบ (ผลจากการด าเนินการตามแผนฯ เป็นรูปธรรม ฯลฯ)    
 จากผลการด าเนินงาน โครงการและกิจกรรมต่างๆ ส่งผลให้  จัดการพัฒนาคุณภาพการศึกษาประสบ
ผลส าเร็จตามเป็นไปตามเป้าหมายที่สถานศึกษาก าหนดไว้ในแต่ละมาตรฐาน  
 

ทั้งนี้ ผลการเรียนรู้ที่เป็นคุณภาพของผู้เรียนด้านผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการ ผู้เรียนอ่านออกเขียนได้ทุกคน 
ส่วนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา และผลการทดสอบระดับชาติหรือผลการทดสอบอ่ืนๆ พบว่า
มีความก้าวหน้าอย่างต่อเนื่อง สถานศึกษาส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมี
วิจารณญาณ ด้วยกิจกรรมโครงงาน ครูจัดกระบวนการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ โดยการด าเนินงาน
และมีการจัดการเรียนรู้ด้วยกิจกรรมอย่างหลากหลาย โดยทางโรงเรียนให้ความส าคัญด้านผลสัมฤทธิ์ทางการ
วิชาการเป็นหลัก มีจุดเน้นคือ “อ่านออก เขียนได้ คิดเลขเป็น มีจิตสาธารณะและสืบสานวัฒนธรรมทองถิ่น” ได้แก่ 
งานหลักสูตรมีการประชุมวางแผน ปฏิบัติการ และแก้ไขปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษาเพ่ือพัฒนาให้มีความ
สอดคล้องกับศตวรรษที่ ๒๑ ตามมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดฯ(ฉบับปรับปรุงพ.ศ.๒๕๕๐) เพ่ือให้ครใูช้เป็น
กรอบในการจัดการเรียนการสอน การพัฒนาผู้เรียน ส่งเสริม สนับสนุนให้ผู้เรียนบรรลุตามเป้าหมายและการเน้น
ผลสัมฤทธิ์ของการทดสอบระดับชาติได้แก่ RT ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่๑ NT ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่๓ และ 
O-NET ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕ ดังนั้นโรงเรียนชุมชนบ้านพระยืนจึงก าหนดมาตรฐานการศึกษาด้านคุณภาพ
ผู้เรียนจ านวน ๓ ด้าน ได้แก่ ๑) ด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและ ๒) ด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน 
และ๓) ด้านทักษะด้านอาชีพ ด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนมุ่งเน้นให้นักเรียนมีความสามารถในการอ่าน การเขียน 
การสื่อสาร การคิดค านวณ รวมทั้งการมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา มีความสามารถในการ
วิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ การสื่อสาร 
และการมีความรู้  ทักษะพื้นฐาน เจตคติท่ีดีต่องานอาชีพ  ส าหรับด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนมุ่งเน้น
ให้ผู้เรียนมีหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ ก าหนดคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ๘ 
ประการ ดังนี้  ๑. รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ๒. ซื่อสัตย์สุจริต  ๓. มีวินัย  ๔. ใฝ่เรียนรู้  ๕. อยู่อย่างพอเพียง ๕. มุ่งมั่น
ในการท างาน ๗. รักความเป็นไทย ๘. มีจิตสาธารณะและค่านิยม ๑๒ ประการ และส าหรับด้านทักษะอาชีพมีการ
พัฒนาสถานศึกษาให้เป็นแหล่งเรียนรู้  Learning Center ของชุมชนและท้องถิ่นด้านการส่งเสริมอาชีพ 
ศิลปวัฒนธรรมและกีฬา โดยนักเรียนมีทักษะอาชีพทางการเกษตร การแปรรูปอาหาร  การถนอมอาหาร  งานฝีมือ 
เพ่ือการมีงานท า และนักเรียนมีทักษะด้านศิลปะ ดนตรีและนาฏศิลป์พ้ืนเมือง (เอกลักษณ์และอัตลักษณ์ของ
สถานศึกษา “วงดนตรีโปงลาง” “ฟ้อนบูชาหลวงพ่อพระยืนมิ่งมงคล”) สู่การสืบสานและด ารงไว้ซึ่งวัฒนธรรมตาม
บริบทของท้องถิ่น 

 



 ด้านกระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา พบว่า ผู้บริหารสถานศึกษาเป็นผู้มี
วิสัยทัศน์และมีภาวะผู้น า  มีการบริหารจัดการโดยด าเนินการวิเคราะห์สภาพปัญหา ผลการจัดการศึกษาที่ผ่านมา 
โดยการศึกษาข้อมูลสารสนเทศจากผลการนิเทศ ติดตาม ประเมินการจัดการศึกษาตามนโยบายการปฏิรูป
การศึกษา และจัดประชุมระดมความคิดเห็น จากบุคลากรในสานศึกษาเพ่ือร่วมกันวางแผนก าหนดเป้าหมาย ปรับ
วิสัยทัศน์ คุณภาพจัดการศึกษา แผนการปฏิบัติการประจ าปีให้สอดคล้องกับสภาพปัญหา ความต้องการพัฒนา 
และนโยบายพัฒนาตามแผนงานเพื่อให้บรรลุตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ มีการด าเนินการนิเทศ ติดตาม ประเมินผล
การด าเนินงาน และสรุปผลการด าเนินงาน 
 ด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ พบว่าครูมีความรู้ ความเข้าใจ ใน
กระบวนการจัดการเรียนการสอนตามมาตรฐานและตัวชี้วัดของหลักสูตรสถานศึกษา  ครูได้มีการจัดการเรียนรู้             
ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญโดยด าเนินการกิจกรรมที่หลากหลายและเน้นการเรียนรู้ที่ผู้เรียนทุกคนมีส่วนร่วม เน้นให้
ผู้เรียนได้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริงจนสามารสรุปเป็นองค์ความรู้ด้วยตนเองได้ และสามารถน าไป
ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันได้ การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ มีการจัดกิจกรรมโดยวิธี
ต่างๆอย่างหลากหลายที่มุ่งให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้อย่างแท้จริงเกิดการพัฒนาตนและสั่งสมคุณลักษณะที่จ าเป็น
ส าหรับการเป็นสมาชิกที่ดีของสังคมของประเทศชาติต่อไป ในแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้มีการจัดกิจกรรมการเรียน
การสอนที่หลากหลายเช่น การเรียนรู้แบบสืบเสาะ ๕ ขัน้ การเรียนรู้แบบ PREDICT-OBSERB-EXPLAIN (POE) การ
เรียนรู้แบบแผนผังความคิด การเรียนรู้แบบOpen Approach การจัดกระบวนการเรียนการสอนเพื่อส่งเสริมทักษะ
การใช้ภาษาอังกฤษในการจัดการเรียนการสอน EBE  การจัดกิจกรรมการเรียนการโดยเน้นเพื่อการพัฒนา
กระบวนการทางสมอง BBL กิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้เพื่อเสริมทักษะกระบวนการ  ทักษะชีวิตและ
กระบวนการท างาน  การสนับสนุนเครื่องมือ  สื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีสู่ชั้นเรียน  เช่น  สื่อ  DLTV  DLIT  สื่อ
การสอนเพ่ือการแก้ไข  พัฒนาและการแก้ปัญหาในชั้นเรียนโดยครูทุกคนมีการสร้างและพัฒนานวัตกรรมทาง
การศึกษาเพ่ือยกระดับและพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาโดยใช้กระบวนการสอนที่เน้นการปฏิบัติ (Active 
learning) และขับเคลื่อนโดยระบบ “CO-FRIENDS MODEL”  เป็นต้น โรงเรียนได้จัดท าโครงการบูรณาการการ
เรียนรู้จากชุมชน เพื่อให้ผู้เรียนสามารถแสวงหาความรู้ด้วยตนเองจากแหล่งเรียนรู้รอบตัวและชุมชน มีจิตส านึกท่ีดี 
มีการประสานงานระหว่างหน่วยงานและองค์กร  เพ่ือมีส่วนร่วมในการส่งเสริม  สนับสนุนและพัฒนาการจัดการ
เรียนรู้  เช่น  กิจกรรมครูแด กิจกรรมครูพระ  ซึ่งมีส่วนร่วมจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเป็นรูปธรรมอย่าง
หลากหลาย นอกจากนี้ยังมีการก ากับและติดตามผลจากหน่วยต้นสังกัดอย่างต่อเนื่อง 
 ปีการศึกษา ๒๕๖๓ สถานศึกษาได้รับการประเมินจากส านักงานรับรองมาตรฐานและการประเมิน
คุณภาพการศึกษา(องค์การมหาชน) สมศ. ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน ผ่านการประเมินในระดับ  ด ีทุกมาตรฐาน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



จุดเด่นที่พบ  (ผลจากการด าเนินการตามแผนฯเป็นรูปธรรม ฯลฯ) 
 

  สถานศึกษามีการวิเคราะห์ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและได้ก าหนดเป็นเป้าหมายทางการเรียนโดยใช้ข้อมูล
ฐาน 3 ปีย้อนหลังเป็นเป้าหมายคุณภาพนักเรียนให้พัฒนาสูงขึ้น จัดกิจกรรมการเรียนการสอนเน้นการปฏิบัติ 
Active  learning , จัดการศึกษาให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้และสามารถบูรณาการความรู้ทางวิทยาศาสตร์  
เทคโนโลยี  กระบวนการทางวิศวกรรมศาสตร์ไปใช้เชื่อมโยงและแก้ปัญหา(สะเต็มศึกษา) เน้นทักษะในการอ่าน 
การเขียน และการคิดค านวณ ส่งเสริมผู้เรียนให้พัฒนาเต็มศักยภาพ มีการจัดแหล่งเรียนรู้ภายในได้อย่างเหมาะสม 
มีสื่อด้านเทคโนโลยีที่ทันสมัย  ผู้เรียนมี สุขภาพกาย สุขภาพจิต ดี กล้าแสดงออก และสามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนอย่าง
มีความสุข ทักษะด้านการอ่านออกเสียงและการเขียนประโยคประสบความส าเร็จ 

โรงเรียนมีเป้าหมาย  วิสัยทัศน์  พันธกิจ ที่ก าหนดไว้ชัดเจน  สอดคล้องกับบริบทของโรงเรียนตามความ
ต้องการของชุมชน  วัตถุประสงค์ของแผนการจัดการศึกษาของชาติ  นโยบายของรัฐบาลและต้นสังกัด  ทันต่อการ
เปลี่ยนแปลงของสังคม  พัฒนางานวิชาการเน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้าน  ตามหลักสูตรสถานศึกษา และส่งเสริม
สนับสนุนพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญตรงตามความต้องการ  ให้เป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้  มาใช้ใน
การพัฒนางานและการเรียนรู้ของผู้เรียน 

ครูมีความตั้งใจ มุ่งม่ันในการพัฒนาการสอน โดยจัดกิจกรรมให้นักเรียนได้เรียนรู้ ที่เน้นทักษะกระบวนการ
คิด ได้ปฏิบัติจริง มีการให้วิธีการและแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย ให้นักเรียนแสวงหาความรู้ จากสื่อเทคโนโลยีด้วย
ตนเองอย่างต่อเนื่อง นักเรียนมีส่วนร่วมในการจัดบรรยากาศ สภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการเรียนรู้   



ส่วนที่ ๑ 
ข้อมูลพื้นฐานของสถานศึกษา 

 
๑.ข้อมูลทั่วไป 
 ๑.๑  ชื่อ  สถานศึกษาโรงเรียนชุมชนบ้านพระยืน  
   ที่ตั้ง   เลขที ่-  หมู่ที ่ ๑  ต าบลพระยืน 
                    อ าเภอพระยืน  จังหวัดขอนแก่น  รหัสไปรษณีย์ ๔๐๓๒๐ 
                       พ้ืนที่ทั้งหมด   ๑๔   ไร่   - งาน   ๕๓     ตารางวา     
               โทรศัพท์   ๐๙๑-๐๕๒๘๗๙๘   โทรสาร ..............…………-...................... 
           e-mail pornchai.krooesan@gmail.com     
   Website : …………-………….. 
     
 

   ๑.๒  ชื่อผู้อ านวยการโรงเรียน  นายพรชัย  บุญยืน  อายุ  ๔๑ ปี 
         โทรศัพท ์  ๐๙๑-๐๕๒๘๗๙๘ 

     วุฒิการศึกษาสูงสุด   ปริญญาโท  
     ด ารงต าแหน่งผู้บริหารโรงเรียนนี้เมื่อ วันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๔ 
             รวมระยะเวลา   ๓   เดือน 
 

  ๑.๓  วิสัยทัศน์ (VISION) 
   “โรงเรียนชุมชนบ้านพระยืน  จัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีคุณธรรม  น าความรู้  
      มีคุณภาพตามมาตรฐาน  ประสานความร่วมมือ  ยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” 
   

 ๑.๔ อัตลักษณ์ของโรงเรียน 
    “นาฏศิลป์ไทย” 
 

  ๑.๕ เอกลักษณ์ของโรงเรียน 
    “อนุรักษ์ความเป็นไทย” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:pornchai.krooesan@gmail.com


   ๑.๖ ผลการประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัย 
 
 ๑. ผลการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
 มาตรฐานการศึกษาปฐมวัย 
 
๑. ผลการประเมินปลายภาคเรียนที่ ๒ ของโรงเรียน โดยนักเรียนระดับปฐมวัยมีผลประเมินรวมทุกด้านระดับดี
ขึ้นไป (แบบ อบ.๐๒)  
 

ร้อยละนักเรียนมีผล
ประเมินรวมทุกด้าน
ระดับดีข้ึนไป 

ด้านร่างกาย ด้านอารมณ์ ด้านสังคม ด้านสติปัญญา รวมทั้ง ๔ ด้าน 

๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ 

 
 
กราฟแสดงการเปรียบเทียบผลประเมินรวมทุกด้านระดับปฐมวัย  ปีการศึกษา  ๒๕๖๒ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

๐.
๒๐.
๔๐.
๖๐.
๘๐.

๑๐๐.
๑๒๐.

ปีการศึกษา ๒๕๖๓

ด้านร่างกาย

ด้านอารมย์

ด้านสังคม

ด้านสติปัญญา



๑.๗ ผลการประเมินตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
 

 จ านวนและร้อยละของนักเรียนที่มีเกรดเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแต่ละรายวิชาในระดับ ๓ ขึ้นไป 
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ 
 

ช้ัน 

จ านวน 

ภาษาไทย คณิตศาสตร ์ วิทยาศาสตร ์ สังคมฯ ประวัตฯิ สุขศึกษา ศิลปะ การงานฯ อังกฤษ 

 
 

รวมเฉลี่ย นักเรียน 

ป.๑ ๓๐ ๗๐.๘๓ ๗๐.๘๕ ๘๐.๔๕ ๘๗.๕๐ ๘๕.๕๐ ๕๕.๕๗ ๑๐๐ ๙๕.๘๓ ๗๕.๐๐ ๘๐.๑๗ 

ป.๒ ๒๖ ๗๔.๕๐ ๗๐.๙๕ ๗๗.๔๑ ๙๐.๓๐ ๘๐.๕๔ ๕๑.๕๑ ๑๐๐ ๙๓.๕๐ ๕๔.๕๐ ๗๗.๐๒ 

ป.๓ ๒๙ ๗๕.๘๕ ๕๕.๑๗ ๗๙.๓๑ ๕๕.๕๐ ๕๒.๗๕ ๔๔.๘๓ ๙๕.๕๕ ๕๘.๕๐ ๕๕.๕๒ ๖๓.๖๖ 

ป.๔ ๓๒ ๕๕.๕๗ ๕๔.๕๕ ๔๑.๓๘ ๖๕.๕๔ ๖๑.๕๒ ๘๕.๕๗ ๗๐.๐๐ ๘๑.๕๐ ๕๘.๕๒ ๖๓.๗๙ 

ป.๕ ๓๐ ๕๘.๐๐ ๕๕.๐๕ ๘๔.๐๐ ๗๔.๕๔ ๕๗.๕๒ ๘๐.๐๐ ๕๕.๗๕ ๘๘.๐๐ ๗๒.๐๐ ๖๙.๔๒ 

ป.๖ ๒๗ ๘๐.๕๕ ๕๔.๔๕ ๙๑.๕๗ ๙๗.๒๒ ๙๔.๔๔ ๘๓.๓๓ ๙๑.๕๗ ๘๓.๓๓ ๘๓.๓๓ ๘๔.๔๒ 

 
กราฟแสดงการเปรียบเทียบผลผลการประเมินตามกลุ่มสาระการเรียนรู้รายวิชา  ปีการศึกษา  ๒๕๖๓ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๐.

๒๐.

๔๐.

๖๐.

๘๐.

๑๐๐.

ปีการศึกษา 2563

ป.๑
ป.๒
ป.๓
ป.๔
ป.๕
ป.๖



 ๑.๘ ผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
 
ระดับชั้น จ านวน จ านวนนักเรียนที่มีคุณลักษณะ

ตามระดับคุณภาพ 
นร.ได้ระดับดีขึ้นไป 

นักเรียน ดีเยี่ยม ดี ผ่าน ไม่
ผ่าน 

จ านวน ร้อยละ 

ประถมศึกษาปีท่ี ๑ ๓๐ ๑๔ ๑๐ ๐ ๐ ๒๔ ๑๐๐ 

ประถมศึกษาปีท่ี ๒ ๒๖ ๑๕ ๑๒ ๐ ๐ ๒๗ ๑๐๐ 
ประถมศึกษาปีท่ี ๓ ๒๙ ๒๐ ๑๑ ๐ ๐ ๓๑ ๑๐๐ 
ประถมศึกษาปีท่ี ๔ ๓๒ ๑๘ ๑๓ ๐ ๐ ๓๑ ๑๐๐ 
ประถมศึกษาปีท่ี ๕ ๓๐ ๑๙ ๑๐ ๐ ๐ ๒๙ ๑๐๐ 
ประถมศึกษาปีท่ี ๖ ๒๗ ๒๓ ๗ ๐ ๐ ๓๐ ๑๐๐ 
รวมระดับประถมศึกษา ๑๗๒ ๑๐๙ ๖๓ ๐ ๐ ๑๗๒ ๑๐๐ 
รวมทั้งสิ้น ๑๗๒ ๑๐๙ ๖๓ ๐ ๐ ๑๗๒ ๑๐๐ 
เฉลี่ยร้อยละ ๖๓.๔ ๓๖.๖ ๐ ๐ ๑๐๐.๐๐ ๑๐๐ 

 
 
กราฟแสดงการเปรียบเทียบผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์  ปีการศึกษา  ๒๕๖๓ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

๐.
๒๐.
๔๐.
๖๐.
๘๐.

๑๐๐.
๑๒๐.

ปีการศึกษา ๒๕๖๓

ป.๑
ป.๒
ป.๓
ป.๔
ป.๕
ป.๖



๑.๙ ผลการประเมินการอ่าน  คิดวิเคราะห์และเขียน 
 

ชั้น จานวนนักเรียน
ทั้งหมด 

ผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียน นักเรียนที่มีผลการ
ประเมินความสามารถ
ในการคิดระดับดีขึ้นไป 

ดีเยี่ยม ดี ผ่าน ไม่ผ่าน คน ร้อยละ 
(%) 

ป.๑ ๓๐ ๑๙ ๖ ๕ ๐ ๒๕ ๘๓.๓๓ 
ป.๒ ๒๖ ๑๗ ๕ ๔ ๐ ๒๒ ๘๔.๖๑ 
ป.๓ ๒๙ ๒๑ ๕ ๓ ๐ ๒๖ ๘๙.๖๕ 
ป.๔ ๓๒ ๒๐ ๗ ๕ ๐ ๒๗ ๘๔.๓๗ 
ป.๕ ๓๐ ๒๑ ๖ ๓ ๐ ๒๗ ๙๐.๐๐ 
ป.๖ ๒๗ ๑๙ ๕ ๓ ๐ ๒๔ ๘๘.๘๘ 

รวมเฉลี่ย       ๘๖.๘๐ 
 

กราฟแสดงการเปรียบเทียบผลการประเมินการอ่าน  คิดวิเคราะห์และเขียน  ปีการศึกษา  ๒๕๖๓ 
 

  

๗๘
๘๐
๘๒
๘๔
๘๖
๘๘
๙๐
๙๒

ปีการศึกษา ๒๕๖๓

ป.๑
ป.๒
ป.๓
ป.๔
ป.๕
ป.๖



๒. ข้อมูลครูและบุคลากรทางการศึกษา   
 

ที ่ ชื่อ ต าแหน่ง 
วุฒกิารศึกษาสูงสุด/

วิชาเอก 
ประจ าชั้น/ 

กลุ่มสาระที่สอน 
หมาย
เหตุ 

๑ นายพรชัย  บุญยืน ผู้อ านวยการ 
ช านาญการพิเศษ 

กศ.ม. 
การบริหารการศึกษา 

-  

๒ นางทองย่อย  ภาระหันต์ คร ู
ช านาญการพิเศษ 

กศ.ม. 
หลักสูตรและการสอน 

ป.๔-๖ 
ภาษาไทย 

 

๓ นายมนัส  วิศวรักษ์ คร ู
ช านาญการพิเศษ 

ค.บ. 
พลศึกษา 

ป.๑-๖ 
สุขศึกษาและ

พลศึกษา 

 

๔ นางอุทุมพร  อุ่นใจ คร ู
ช านาญการพิเศษ 

ศษ.ม. 
การบริหารการศึกษา 

ป.๑ 
ทุกกลุ่มสาระ 

 

๕ นางพิชญ์สินี  โสภา คร ู
ช านาญการ 

ศษ.ม. 
การบริหารการศึกษา 

ป.๑-๖ 
ภาษาอังกฤษ 

 

๖ นางสาวชนม์นิภา หน่อสีดา คร ู ศษ.บ. 
การประถมศึกษา 

ป.๒ 
ทุกกลุ่มสาระ 

 

๗ นางสาวหทัยภัทร  ดาวงษา คร ู ศษ.บ. 
วิทยาศาสตร์ศึกษา 

ป.๑-๖ 
วิทยาศาสตร์ 

 

๘ นางสาวชมพูนุช  ชาญรอบรู้ คร ู ค.บ. 
ภาษาไทย 

ป.๓ 
ทุกกลุ่มสาระ 

 

๙ นางสาวประภา  นามภูเขียว ครูผู้ช่วย ค.บ. 
การศึกษาปฐมวัย 

อนุบาล ๓ 
ทุกกลุ่มสาระ 

 

๑๐ นางสาวพิมพ์ปพิชญ์  จะริรัมย์ ครูผู้ช่วย ศศ.บ 
การศึกษาปฐมวัย 

อนุบาล ๒ 
ทุกกลุ่มสาระ 

 

๑๑ นางเบญจมาศ เวียนศรี ครูผู้ช่วย ค.บ. 
สังคมศึกษา 

ป.๔-๖ 
สังคมศึกษา 

 

๑๒ นางสาววิจิตรา ช่างปรุง ครูอัตราจ้าง ค.บ. 
ภาษาไทย 

ป.๒ 
ทุกกลุ่มสาระ 

 

๑๓ นายสุริยา บุญชาติ นักการภารโรง ป.๖ - - 
 

 
 
 
 



๑.๓ ข้อมูลนักเรียน ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๓ (๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๓) 
 

๑.๓.๑  จ านวนนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๓  ทั้งหมด  ๒๐๕ น แยกเป็น  
 

ชั้น จ านวน 
วันที่จัดการเรยีน

การสอน 

รายการ  

หมายเหตุ 
จ านวน
นักเรียน 

(คน) 

จ านวน
ห้องเรียน 

(ห้อง) 

จ านวนคร ู

ระดับปฐมวัย (๒๐๐)   
อนุบาล ๑ - - - -   

ครูครบชั้น อนุบาล ๒ ๒๐๐ ๑๙ ๑ ๑ 
อนุบาล ๓ ๒๐๐ ๑๓ ๑ ๑ 

รวม  ๓๒ ๒ ๒ (ครู ๑ : เด็ก ๒๖) 
ระดับประถมศึกษา (๒๐๐)   

ประถมศึกษาปีที่ ๑ ๒๐๐ ๓๐ ๑ ๑ ครูครบชั้น 
ประถมศึกษาปีที่ ๒ ๒๐๐ ๒๕ ๑ ๑ ครูไม่ครบวิชาเอก 
ประถมศึกษาปีที่ ๓ ๒๐๐ ๒๙ ๑ ๑  
ประถมศึกษาปีที่ ๔ ๒๐๐ ๓๒ ๑ ๑  
ประถมศึกษาปีที่ ๕ ๒๐๐ ๓๐ ๑ ๑  
ประถมศึกษาปีที่ ๖ ๒๐๐ ๒๗ ๑ ๑  

รวม  ๑๗๓ ๖ ๖ (ครู ๑ : เด็ก ๒๙) 
รวมทั้งสิ้น  ๒๐๕ ๘ ๘  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๑.๓.๒  จ านวนห้อง 

ที ่ ประเภทห้อง จ านวน หมายเหตุ 
๑ ห้องเรียนปฐมวัย ๒ อยู่ระหว่างการปรับปรุง 
๒ ห้องเรียนประถมศึกษา ๖  
๓ ห้องปฏิบัติการ ๑ อยู่ระหว่างการปรับปรุง 
๔ ห้องพยาบาล ๑  
๕ ห้องสมุด ๑  
๖ ห้องภาษาอังกฤษ ๑  
๗ ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ ๑  
๘ ห้องธุรการ ๑  
๙ ห้องผู้อ านวยการ ๑  

๑๐ ร้านค้าสหกรณ์ ๑  
๑๑ หอประชุมม่ิงมงคล ๑  
๑๒ โรอาหาร ๑  

 
 
๑.๓.๓  จ านวนผู้ส าเร็จการศกึษา 
  

ที ่ ระดับการศึกษา 
จ านวน
นักเรียน 

(คน) 

จ านวนผู้ส าเร็จ
การศึกษา  

(คน) 

คิดเป็นร้อยละ 
 

หมายเหตุ 

๑ ปฐมวัย (อนุบาล ๓)  ๑๓ ๑๓ ๑๐๐  
๒ ประถมศึกษา (ประถมศึกษาปีที่ ๖) ๒๗ ๒๗ ๑๐๐  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



การก าหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  ระดับปฐมวัย 
เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา  ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 

 
 

มาตรฐาน / ประเด็นการพิจารณา ค่าเป้าหมายมาตรฐาน/ 
ประเด็นการพิจารณา 

มาตรฐานที่  ๑  คุณภาพของเด็ก ดีเลิศ 
๑.๑ มีการพัฒนาด้านร่างกาย  แข็งแรง  มีสุขนิสัยที่ดี  และดูแลความปลอดภัยของ   
ตนเองได้ 

ดีเลิศ 

๑.๒ มีการพัฒนาด้านอารมณ์  จิตใจ  ควบคุม  แลและแสดงงอออกทางอารมณ์ได้ ดีเลิศ 
๑.๓ มีการพัฒนาการด้านสังคม  ช่วยแหลือตนเอง  และเป็นสมาชิกที่ดีของสังคม ดีเลิศ 
๑.๔ มีพัฒนาการด้านสติปัญญา  สื่อสารได้  มีทักษะการคิดพ้ืนฐานและแสวงหาความรู้ได้ ดีเลิศ 
มาตรฐานที่  ๒  กระบวนการบริหารและจัดการ ดีเลิศ 
๒.๑  มีหลักสูตรครอบคลุมพัฒนาการทั้ง ๔ ด้าน  สอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่น ดีเลิศ 
๒.๒  จัดครุให้เพียงพอกับชั้นเรียน ดีเลิศ 
๒.๓  ส่งเสริมให้ครูมีความเชี่ยวชาญด้านกากรรจัดประสบการณ์ ดีเลิศ 
๒.๔  จัดสภาพแวดล้อมและสื่อเพ่ือการเรียนรู้  อย่างปลอดภัย  และเพียงพอ ดีเลิศ 
๒.๕  ให้บริการสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนรู้เพ่ือสนับสนุนการจัด
ประสบการณ์ 

ดีเลิศ 

๒.๖  มีระบบบริหารคุณภาพที่เปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วม ดีเลิศ 
มาตรฐานที่  ๓  การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นส าคญั ดีเลิศ 
๓.๑  จัดประสบการณ์ที่ส่งเสริมให้เด็กมีการพัฒนาการทุกด้านอย่างสมดุลเต็มศักยภาพ ดีเลิศ 
๓.๒  สร้างโอกาสให้เด็กได้รับประสบการณ์ตรง  เล่นและปฏิบัติอย่างมีความสุข ดีเลิศ 
๓.๓  จัดบรรยากาศท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ใช้สื่อเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับวัย ดีเลิศ 
๓.๔  ประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริงแลละน าผลประเมินพัฒนาการเด็กไปปรับปรุง
การจัดประสบการณ์และพัฒนาเด็ก 

ดีเลิศ 

สรุปผลการประเมินในภาพรวมของสถานศึกษา ดีเลิศ 
 

 



การก าหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา  ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 

 

มาตรฐาน / ประเด็นการพิจารณา ค่าเป้าหมายมาตรฐาน/ 
ประเด็นการพิจารณา 

มาตรฐานที่  ๑  คุณภาพของผู้เรียน ดีเลิศ 
๑.๑  ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน ดีเลิศ 
     ๑)  มีความสามารถในการอ่าน  การเขียน  การสื่อสารและการคิดค านวณ ดีเลิศ 
     ๒)  มีความสามารถในการวเิคราะห์และคิดอย่างมีวิจารณญาณ  อภิปราย  แลกเปลีย่นความ
คิดเห็น  และแก้ปัญหา 

ดีเลิศ 

     ๓)  มีความสามารในการสรา้งนวัตกรรม ดีเลิศ 
     ๔)  มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  และการสื่อสาร ดีเลิศ 
     ๕)  มีผลสัมฤทธิท์างการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา ดีเลิศ 
     ๖)  มีความรู้  ทักษะพืน้ฐานและเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ ดีเลิศ 
     ๗)  มีศักยภาพในการแข่งขัน ดีเลิศ 
๑.๒  คุณลักษณะที่พึงประสงคข์องผู้เรียน ดีเลิศ 
     ๑)  การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดตีามทีส่ถานศึกษาก าหนด ดีเลิศ 
     ๒)  ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเปน็ไทย(เอกลักษณ์ อัตลักษณ์) ยอดเยี่ยม 
     ๓)  การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย ดีเลิศ 
     ๔)  สุขภาวะทางร่างกายและลักษณะจิตสังคม ดีเลิศ 
     ๕) มีความเป็นพลเมืองที่ด ี ดีเลิศ 
มาตรฐานที่  ๒  กระบวนการบริหารและจัดการ ดีเลิศ 
๒.๑  การมีเป้าหมาย  วิสัยทัศน ์ และพันธกิจทีส่ถานศึกษาก าหนดชัดเจน ยอดเยี่ยม 
๒.๒  มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา ดีเลิศ 
๒.๓  ด าเนินงานพฒันาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสุตรสถานศึกษาและทุก
กลุ่มเป้าหมาย 

ยอดเยี่ยม 

๒.๔  พัฒนาครูและบุคลกรให้มีความเชี่ยวชาญทางวชิาชีพ ยอดเยี่ยม 
๒.๕  จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคูณภาพ ดีเลิศ 
๒.๖  จัดระบบเทคโนโบยสีารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจดัการและการจัดการเรียนรู้ ดีเลิศ 
มาตรฐานที่  ๓  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ดีเลิศ 
๓.๑  จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง  และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ ยอดเยี่ยม 
๓.๒  ใช้สื่อ  เทคโนโลยสีารสนเทศ  และแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ ยอดเยี่ยม 
๓.๓  มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก ยอดเยี่ยม 
๔.๔  ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ  และน าผลมาพัฒนาผู้เรียน ยอดเยี่ยม 
๓.๕  มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลบัเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ ดีเลิศ 

สรุปผลการประเมินในภาพรวมของสถานศึกษา ดีเลิศ 
 



ส่วนที่ ๒ 
รายงานผลการประเมินตนเองตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  

 
๒.๑ ผลการประเมินมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับปฐมวัย 

  ๒.๑.๑ มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของเด็ก 
 ๑. ระดับคุณภาพ  ดีเลิศ    
  ๒. วิธีการพัฒนา ข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ ที่สนับสนุนผลการประเมินตนเอง 
  ๑) วิธีการพัฒนา   
  กิจกรรม กระบวนการบริหารจัดการ และการจัดประสบการณ์ที่ส่งผลต่อระดับคุณภาพ (การ
ด าเนินการโครงการตามแผนปฏิบัติการประจ าปี ๒๕๖๓ ) 
   พัฒนาการด้านร่างกาย โรงเรียนได้ส่งเสริมให้เด็กมีสุขภาวะที่ดีและมีสุนทรียภาพมีสุขนิสัยใน
การดูแลสุขภาพและออกก าลังกาย สม่ าเสมอมีน้ าหนัก ส่วนสูงตามเกณฑ์มาตรฐาน  มีร่างกายสมบูรณ์แข็งแรงตาม
วัย   และสามารถเล่นออกก าลังกายได้ มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีและให้เกียรติผู้ อ่ืน  ด้วยการจัดกิจกรรม  อาหาร
กลางวัน  อาหารเสริม(นม)  กิจกรรมการแปรงฟันด้วยยาสีฟันผสมฟลูออไรด์หลังอาหารกลางวันทุกวัน  กิจกรรม
ด้านศิลปะ  ดนตรี  กีฬา  และนันทนาการ การเข้าร่วมกิจกรรมด้านการป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษาจากการ
จัดกิจกรรม โครงการ/กิจกรรมอย่างหลากหลายกิจกรรมแข่งขันกีฬาสีภายในโรงเรียน  และแข่งขันกีฬานักเรียน
ของศูนย์ประสานงาน  จัดกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะในห้องเรียน  และหน้าเสาธงโรงเรียน (กายบริหารหน้า
เสาธงทุกวันตอนเช้าก่อนเข้าห้องเรียน)  กิจกรรมกลางแจ้งในโรงเรียน  โดยครูผู้สอนจ ากัดให้นักเรียนได้เล่นทราย, 
เล่นเครื่องเล่นสนาม  เล่นการละเล่นพ้ืนบ้าน กิจกรรมออกก าลังกาย  กิจกรรมดื่มนม  กิจกรรมอาหารกลางวัน  
กิจกรรมการตรวจสุขภาพ   กิจกรรมการบริหารหน้าเสาธง  กิจกรรมกีฬากลุ่ม  กิจกรรมแข่งขันทักษะทางวิชาการ  
กิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะ   กิจกรรมกลางแจ้ง  โรงเรียนได้ด าเนินการพัฒนาผู้เรียนโดยการจัดประสบการณ์
เรียนรู้แบบบูรณาการ ๕ กิจกรรม กับรูปแบบมอนเตสซอรี่ โดยยึดผู้เรียนเป็นส าคัญ จัดกิจกรรมตามตาราง
ประจ าวันเพ่ือให้ผู้เรียนมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงและมี พัฒนาการตามวัย  ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้แสดงออกทาง
ร่างกายตามความถนัดและความสนใจ และจัดช่วยเวลาให้เด็กได้หลับพักผ่อนอย่างเพียงพอ วันละ ๒-๓ ชั่วโมง  มี
การจัดอาหารกลางวันและอาหารเสริม(นม)  ให้เด็กได้ทานทุกวันและครบทุกคน มีการท าแบบประเมินต่างๆ
ประจ าชั้นเรียน  มีการชั่งน้ าหนักส่วนสูงทุกเดือน มีการตรวจความสะอาดของร่างกาย ผม เล็บมือก่อนเข้า
ห้องเรียนทุกวัน 
  พัฒนาการด้านอารมณ์ โรงเรียนได้ส่งเสริมผู้เรียนให้มีลักษณะพฤติกรรมที่แสดงออกทางด้าน
อารมณ์และจิตใจและความรู้สึกที่เหมาะสมกับวัย มีการด าเนินโครงการ ที่ส่งเสริมพัฒนาการด้านอารมณ์จิตใจ 
อย่างสม่ าเสมอและต่อเนื่องให้ผู้เรียนมีความมั่นใจในตนเอง  กล้าแสดงออก   ร่าเริงแจ่มใส ควบคุมอารมณ์ของ
ตนเองได้ ชื่นชมศิลปะดนตรีการเคลื่อนไหวและรักธรรมชาติ ผู้เรียนได้ท ากิจกรรมศิลปะที่หลากหลายโดยบูรณา
การในการเรียนรู้ตามหน่วยต่างๆฝึกท าศิลปะอย่างมีข้ันตอน  ท าให้ผลงานศิลปะสวยงามและมีความคิดสร้างสรรค์
เป็นของตนเอง เมื่อท างานเสร็จแล้วครูก็จะน าผลงานของผู้เรียนมาจัดแสดงเพ่ือเสริมสร้างความภาคภูมิใจใน
ผลงานของตนเอง  ทั้งยังส่งเสริมแรงกระตุ้นด้วยการชื่นชม ยกย่อง ให้ก าลังใจ ในการท ากิจกรรมต่างๆเพ่ือให้



ผู้เรียนได้มีความมุ่งมั่นในการท างาน อีกทั้งเน้นที่กริยามารยาท  การเดิน การไหว้  การแสดงความเคารพผู้ใหญ่
ตามความเหมาะสม  ซึ่งกิจกรรมท่ีจัดได้แก่ กิจกรรมประกวดวาดภาพระบายสี   
  พัฒนาการด้านสังคม โรงเรียนได้ส่งเสริมให้เด็กมีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยม  ที่พึงประสงค์
เอ้ืออาทรผู้อ่ืนและกตัญญูกตเวทีต่อผู้มีพระคุณยอมรับความคิดและวัฒนธรรมที่แตกต่างตระหนัก  รู้คุณค่า ร่วม
อนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม ด้วยกิจกรรมจิตอาสา   ไหว้ผู้อาวุโส  วันส าคัญทางพุทธศาสนา  วันแม่แห่งชาติ  วัน
เด็กแห่งชาติ  กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน   และกิจกรรมปลูกป่าร่วมกับชุมชน  ท้องถิ่น  จากการจัด โครงการ/กิจกรรม
อย่างหลากหลาย  กิจกรรมแข่งขันกีฬาสีภายในโรงเรียน  และแข่งขันกีฬานักเรียนของศูนย์ประสานงาน กิจกรรม
เสรีมในโรงเรียน  ได้แก่  มุมบล็อก, มุมหนังสือ,มุมเกมการศึกษา ฯลฯ นอกจากเด็กได้เล่นตามมุมและครูยังจัด
กิจกรรมเสริมให้กับเด็ก  ได้แก่  กิจกรรมเกมการศึกษา, กิจกรรมเครื่องเล่นสัมผัส,  กิจกรรมสร้างสรรค์เสรี  โดยใช้
ศิลปะ  ได้แก่  การปั้น, การวาดภาพระบายสี การฉีก- ตัด-ปะ, การประดิษฐ์  กิจกรรมวันส าคัญต่างๆ  ได้แก่  
กิจกรรมไหว้ครู, กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ,  กิจกรรมวันเด็ก, กิจกรรมวันพ่อ,กิจกรรมวันขึ้นปีใหม่,กิจกรรมวัน
เข้าพรรษา,กิจกรรมวันอาสาฬหบูชา ฯลฯ โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณ์อันพ่ึงประสงค์ 
ผู้เรียนมีคุณธรรมจริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์  กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม กิจกรรมอนุรักษ์และ
พัฒนาสิ่งแวดล้อม  กิจกรรมพ่ีช่วยน้อง  กิจกรรมวันแม่  กิจกรรมวันครู  กิจกรรมในห้องเรียนส่งเสริมให้ผู้เรียนมี
คุณธรรม จริยธรรม ด้านการกราบ การไหว้ การอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนในสังคมและรักการท างาน โดยจัดให้ผู้เรียนได้
ท างานด้วยวิธีที่หลากหลาย  ทั้งการท างานเดี่ยว ท างานคู่ การท างานเป็นกลุ่มย่อย กลุ่มใหญ่ ส่งเสริมการเรียนรู้
ตามระบอบประชาธิปไตย  ผู้เรียนจะได้ลงคะแนนเลือกหัวหน้าห้อง  ผลัดกันเป็นผู้น า  ผู้ตาม และร่วมกันคิด
ข้อตกลงในห้องเรียนของตนเองและสามารถปฏิบัติตามได้อย่างสร้างสรรค์   
  พัฒนาการด้านสติปัญญา โรงเรียนมีการก าหนดมาตรฐานการศึกษาปฐมวัยของสถานศึกษา 
จัดท าและด าเนินการตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่มุ่งพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษา จัดระบบข้อมูลสาระสนเทศและใช้สารสนเทศในการบริหารจัดการ ติดตามตรวจสอบ  และ
ประเมินผลการด าเนินงานคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา น าผลการประเมินผลคุณภาพ
ทั้งภายในและภายนอกไปใช้วางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง และมีการจัดท ารายงานประจ าปีที่เป็น
รายงานการประเมินคุณภาพภายใน  โรงเรียนได้ด าเนินการพัฒนาผู้เรียนโดยการจัดประสบการณ์เรียนรู้แบบ
บูรณาการ ๕ กิจกรรม กับรูปแบบมอนเตสซอรี่ โดยยึดผู้เรียนเป็นส าคัญ  การจัดแหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน  
พัฒนาจัดท าดูแล  และตกแต่งให้สถานที่และบริเวณของโรงเรียนอยู่ในสภาพดีสะอาดเรียบร้อย  ร่มรื่นปลอดภัย  
สวยงามมีบรรยากาศการเรียนรู้และสามารถให้เกิดประโยชน์สูงสุด   พัฒนาจัดห้องเรียนและห้องประกอบให้
เอ้ืออ านวยต่อการจัดประสบการณ์หรือการเรียนการสอน   พัฒนาสื่อ  นวัตกรรมทางการศึกษาในสถานศึกษาเพ่ือ
พัฒนาและยกระดับคุณภาพการศึกษาระดับปฐมวัย   
 

  ๒) ข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ ท่ีสนับสนุนผลการประเมินตนเอง 
 ๑) รายงาน สรุป โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยแห่งประเทศไทย   
 ๒) เด็กมีพัฒนาการด้านร่างกายผ่านเกณฑ์ของสถานศึกษา มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง มีสุขนิสัยที่

ดี และดูแลความปลอดภัยของตนเองได้   ร้อยละ ๘๙.๗๕ 



 ๓) เด็กมีพัฒนาการด้านอารมณ์ จิตใจ ควบคุม และแสดงออกทางอารมณ์ได้ ร้อยละ ๑๐๐              
สังเกตได้จากการกล้าพูด กล้าแสดงออก รู้จักเข้าแถว รอคิว ในการรับประทานอาหาร รู้จักหน้าที่รับผิดชอบ ตามที่
ได้รับมอบหมายทั้งในและนอกห้องเรียน ตามเขตพ้ืนที่รับผิดชอบ ร่าเริง แจ่มใส  

 ๔) เด็กมีพัฒนาด้านสังคม ช่วยเหลือตนเอง และเป็นสมาชิกท่ีดีของสังคม ได้ร้อยละ ๘๙.๕๐  
สังเกตได้จากการช่วยเหลือตนเองในการปฏิบัติกิจวัตรประจ าวัน รู้จักเก็บสิ่งของเครื่องใช้ ทั้งของส่วนตัวและ
ส่วนรวม รู้จักยิ้ม ทักทาย อยู่เป็นนิจ อยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข 

 ๕) เด็กมีพัฒนาการด้านสติปัญญา สื่อสารได้ มีทักษะการคิดพ้ืนฐาน และแสวงหาความรู้ได้ คิด
เป็นร้อยละ ๘๙.๕๐ 

 ๖) เด็กทุกคนมีความเมตตา กรุณา มีน้ าใจ ช่วยเหลือ และแบ่งปัน 
 ๗) เด็กร้อยละ ๙๕ สามารถเล่นหรือท างานร่วมมือกับเพื่อนได้ 
 ๘) เด็กทุกคนสามารถทักทาย พูดคุยกับผู้ใหญ่และบุคคลที่คุ้นเคยได้อย่างเหมาะสมตาม

สถานการณ์ 
 ๙) เด็กทุกคนสามารถปฏิบัติตนตามข้อตกลงร่วมกันได้ 
 ๑๐) เด็กร้อยละ ๙๓.๕๐ สามารถท างานที่ได้รับมอบหมายจนส าเร็จได้ด้วยตนเอง 
 ๑๑) เด็กทุกคนสามารถช่วยเหลือตนเองในการปฏิบัติกิจวัตรประจ าวันได้เหมาะสม 
 ๑๒) เด็กทุกคนมีวินัยในตนเอง เก็บของเล่น ของใช้เข้าที่อย่างเรียบร้อยด้วยตนเอง 
 ๑๓) เด็กร้อยละ ๙๒.๒๕ ใช้สิ่งของเครื่องใช้อย่างประหยัดและพอเพียงด้วยตนเอง 
 ๑๔) เด็กร้อยละ ๙๐.๓๓ สามารถดูแลรักษาธรรมชาติ  สิ่งแวดล้อม และท้ิงขยะได้ถูกที่ได้ด้วย

ตนเอง 
 ๑๕) เด็กทุกคนสามารถปฏิบัติตนเป็นผู้น าและผู้ตามได้เหมาะสมกับสถานการณ์  
 ๑๖) แผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา  แผนปฏิบัติการประจ าปี   
 ๑๗) รายงานการจัดกิจกรรม/โครงการ  
 ๑๘) แบบประเมินและผลการประเมินพัฒนาการผู้เรียนทั้ง ๔ ด้าน  ข้อมูลนักเรียนรายบุคคล                  

แบบวิเคราะห์นักเรียนรายบุคคล สมุดประจ าตัวเด็กปฐมวัย แบบบันทึกการตรวจสุขภาพ แบบบันทึก                
การวัดน้ าหนัก-ส่วนสูง/การดื่มนม/การแปรงฟัน 

   ๓) จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา  และแผนการพัฒนาคุณภาพให้สูงข้ึน 
   ๓.๑  จุดเด่น  นักเรียนมีพัฒนาการด้านร่างกายเติบโตตามวัย มีน้ าหนักส่วนสูงตามเกณฑ์มี
ทักษะการเคลื่อนไหวตามวัย สามารถดูแลสุขภาพและหลีกเลี่ยงต่อสภาวะที่เสี่ยงต่ออุบัติเหตุ ภัย และสิ่งเสพติด มี
คุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมท่ีพึงประสงค์ มีจิตส านึกในการอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม ท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้
อย่างมีความสุข มีอารมณ์แจ่มใส ร่าเริง สนุกสนาน ร่วมกิจกรรมอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข มีสติปัญญาเรียนรู้
ได้ตามกิจกรรมประจ าวันอย่างดี 
 
 
 
 



   ๓.๒ จุดที่ควรพัฒนา   
   - ด้านกระบวนการคิดรวบยอด  การแก้ปัญหาที่เกิดจากการร่วมกิจกรรม 
   - ส่งเสริมการจัดกิจกรรมเสริมสร้างและพัฒนาด้านสติปัญญาให้เหมาะสมตามวัย 
   - กิจกรรมการปลูกฝังและพัฒนาสุขนิสัยที่ดี เช่น การล้างมือก่อนรับประทานอาหาร ล้างมือก่อน
ออกจากห้องน้ า ห้องส้วม และการเลือกรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ ให้เป็นนิสัย 
   - กิจกรรมการปลูกฝังและพัฒนาด้านระเบียบวินัยและความรับผิดชอบ 
 

   ๓.๓ แผนการพัฒนาคุณภาพที่ยกระดับให้สูงขึ้น 
  ๑)  โครงการส่งเสริมพัฒนาด้านร่างกาย อารมณ์ สังคมและสติปัญญาส าหรับเด็กปฐมวัย 
  ๒)  โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมอันพึงประสงค์ของผู้เรียน                            
(โรงเรียนวิถีพุทธ - โรงเรียนสุจริต) 
  ๓)  โครงการส่งเสริมผู้เรียนด้านศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์และสืบสานวัฒนธรรมท้องถิ่น                      
(เอกลักษณ์และอัตลักษณ์สถานศึกษา) 
  ๔)  โครงการน้อมน าพระบรมราโชบายสู่การเรียนรู้  
  ๕)  โครงการส่งเสริมสุขภาพและสมรรถภาพนักเรียน 

 
  



๒.๑.๒ มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ 
 ๑. ระดับคุณภาพ : ดีเลิศ    
 ๒. วิธีการพัฒนา ข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ ที่สนับสนุนผลการประเมินตนเอง 
  ๑)  วิธีการพัฒนา   
  กิจกรรม กระบวนการบริหารจัดการ และการจัดประสบการณ์ที่ส่งผลต่อระดับคุณภาพ (การ
ด าเนินการโครงการตามแผนปฏิบัติการประจ าปี ๒๕๖๓ ) 
   การจัดการศึกษาปฐมวัยของโรงเรียนชุมชนบ้านพระยืนได้มีการก าหนดเป้าหมาย วิสัยทัศน์  และ
พันธกิจของสถานศึกษาไว้อย่างชัดเจน  มีองค์ประกอบที่ส าคัญเพ่ือที่จะขับเคลื่อนการศึกษาระดับปฐมวัย  ได้แก่  
การพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัย ได้มีการพัฒนาหลักสูตร
การศึกษาปฐมวัยให้สอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่น  พิจารณาจากวัยของเด็ก  ประสบการณ์ของเด็ก โดยเป็น
หลักสูตรที่มุ่งพัฒนาเด็กทุกด้าน  ทั้งด้านร่างกาย  อารมณ์จิตใจ สังคม  และสติปัญญา  เพื่อให้ผู้เรียนมีความสุขใน
การเรียนรู้  มีการพัฒนาครูและบุคลากรให้มีศักยภาพ  ส าหรับด้านระบบกลไก  การเสริมสร้างความตระหนักรับรู้  
และความเข้าใจการจัดการศึกษาปฐมวัย  โดยให้ผู้มีส่วนร่วมทุกฝ่ายได้มีบทบาทในการมีส่วนร่วมการจัดการศึกษา  
โดยให้มีการประสานความร่วมมือเพ่ือร่วมกันพัฒนาผู้เรียนตามศักยภาพ 
   โรงเรียนส่งเสริมให้ครูได้เข้ารับการอบรม/ประชุมสัมมนาอบรมและศึกษาความรู้เพ่ิมเติมเกี่ยวกับ
หัวข้อเรื่องหรือหลักสูตร/วิชาที่จะเป็นประโยชน์ต่อวิชาชีพครู  โดยโรงเรียนได้ช าระค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียน   
ส่งเสริมให้ครูที่สอนในระดับปฐมวัย  พัฒนาด้านคุณธรรมและจริยธรรม     มีจรรยาบรรณวิชาชีพครู  และจัดท า
แฟ้มสะสมผลงานของครู  โครงการอบรมพัฒนาบุคลากรส่งเสริมให้บุคลากรพัฒนาความรู้ในด้านต่าง ๆ  ที่
เกี่ยวข้องกับงานด้านการศึกษา  หลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัย  การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นนักเรียนเป็น
ส าคัญตามแนวปฏิรูปศึกษาและมาตรฐานการศึกษาโรงเรียนได้ส่งเสริมและพัฒนาครูให้สามารถจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอนแบบบูรณาการ เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ เน้นทักษะการคิดพ้ืนฐาน โรงเรียนให้ครูแต่ละชั้นได้จัดท า
แฟ้มข้อมูลการประเมินพัฒนาการของนักเรียนเป็นรายภาคเรียน ควรพัฒนาให้ครูเข้าใจปรัชญา หลักการ และ
ธรรมชาติของการจัดการศึกษาปฐมวัย  และสามารถน ามาประยุกต์ใช้ในการจัดประสบการณ์ ส่งเสริมให้ครูจัดท า
แผนจัดประสบการณ์ที่สอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยและสามารถจัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่
หลากหลาย  สอดคล้องกับความแตกต่างระหว่างบุคคล ครูบริหารจัดการที่สร้ างวินัยเชิงบวก ส่งเสริมให้ครูใช้สื่อ
และเทคโนโลยีที่เหมาะสม  สอดคล้องกับพัฒนาการของเด็ก ส่งเสริมให้ครูใช้เครื่องมือการวัดและประเมิน
พัฒนาการของเด็กอย่างหลากหลาย  และสรุปรายงานผลพัฒนาการของเด็กแก่ผู้ปกครอง ส่งเสริมให้ครูทกการ
วิจัยและพัฒนาการจัดการเรียนรู้ที่ตนรับผิดชอบ  และใช้ผลในการปรับการจัดประสบการณ์ ครูจัดสิ่งแวดล้อมให้
เกิดการเรียนรู้ได้ตลอดเวลา ครูมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับเด็ก และผู้ปกครอง ครูมีวุฒิและความรู้ความสามารถในด้าน
การศึกษาปฐมวัย และครูจัดท าสารนิทัศน์และน ามาไตร่ตรองเพ่ือใช้ประโยชน์ในการพัฒนาการเด็ก   หลักสูตร
ครอบคลุมพัฒนาการทั้ง ๔ ด้าน สอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่น  จัดครูให้เพียงพอกับชั้นเรียน  ส่งเสริมให้ครูมี
ความเชี่ยวชาญด้านการจัดประสบการณ์         จัดสภาพแวดล้อมและสื่อเพ่ือการเรียนรู้ อย่างปลอดภัย และ
เพียงพอ  ให้บริการสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนรู้เพ่ือสนับสนุนการจัดประสบการณ์  มีระบบบริหาร
คุณภาพที่เปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วม  จัดประชุมเพ่ือปรึกษาหารือ นิเทศชั้นเรียน ให้ค าแนะน า



เกี่ยวกับผู้เรียนและการจัดกิจกรรมอย่างสม่ าเสมอ  สนับสนุนให้ใช้รูปแบบการสอนแบบมอนเตสซอรี่ สนับสนุนให้
มีการจัดท าโครงงานและการทดลองบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย 
  ผู้บริหารเข้าอบรมร่วมกับคณะครู  ศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผู้บริหารโรงเรียน
อ่ืน  การจัดประชุมเป็นประจ าเดือน  ผู้บริหารยึดหลักการบริหารให้เป็นประชาธิปไตย        การพัฒนาส่งเสริมให้
บุคลากรได้เข้าร่วมอบรมพัฒนาส่งเสริมให้บุคลากรได้เข้าร่วมอบรมพัฒนาเทคนิค/วิธีการ/เพ่ิมพูนความรู้เกี่ยวกับ
การเรียนการสอนอย่างต่อเนื่อง  โรงเรียนมีการจัดโครงสร้างการบริหารงานที่ชัดเจนและมีระบบในการคัดเลือก
บุคลากรที่มีความรู้ความสามารถและมีประสบการณ์ดีเหมาะสมกับงานภายในโรงเรียน  ด าเนินการนิเทศตาม
แผนการนิเทศภายในร่วมกับคณะกรรมการ  ติดตามผลงานของครูอย่างสม่ าเสมอ  เช่น นิเทศแผนการจัดการ
เรียนรู้  นิเทศการสอนของครู  นิเทศแฟ้มสะสมผลงานของครูและนักเรียน  ควรพัฒนาให้ผู้บริหารเข้าใจปรัชญา
และหลักการจัดการศึกษาปฐมวัย ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ ภาวะผู้น า และความคิดริเริ่มที่เน้นการพัฒนาเด็กปฐมวัย 
ผู้บริหารใช้หลักการบริหารแบบมีส่วนร่วมและใช้ข้อมูลการประเมินผลหรือการวิจัยเป็นฐานคิดทั้งด้านวิชาการและ
การจัดการ ผู้บริหารสามารถบริหารจัดการการศึกษาให้บรรลุเป้าหมายตามแผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา  
  โรงเรียนมีระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา มีการแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานทุกปี  
โดยปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสม  มีการประชุมก ากับติดตาม  ทั้งในระดับหัวหน้ากลุ่มและผู้ปฏิบัติ  ทุกเดือน  
โดยให้เป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียน  จัดสรรงบประมาณส าหรับใช้จ่ายเพ่ือ
การด าเนินการจัดประชุม  ส่วนงบประมาณการด าเนินการให้ใช้ในกลุ่มสาระการเรียนรู้  กลุ่มงานต่างๆ  ทุกภาค
เรียนมีการสรุปผลการปฏิบัติงาน  หาแนวทางปรับปรุงพัฒนาเพ่ือให้ได้มาตรฐานตามที่ก าหนด  สิ้นปีการศึกษามี
การรายงานผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษาประจ าปีทุกปี  มีการจัดท าแผนพัฒนาการศึกษา  แผนปฏิบัติการ
ประจ าปี  โดยให้ครูทุกคนมีส่วนร่วมในการวางแผนโดยพิจารณาผลการด าเนินงานที่ผ่านมา  เน้นการแก้ไขปัญหาที่
เกิดข้ึน  และมีการบ ารุงพัฒนาสิ่งที่ดีอยู่แล้วให้คงอยู่ 
 

  ๒) ข้อมูล เอกสาร หลักฐาน ที่สนับสนุนผลการประเมินตนเองผลการพัฒนา   
   ๑) มีการก าหนดเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจที่ชัดเจน สอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษา 
ความต้องการชุมชน นโยบายรัฐบาล แผนการศึกษาแห่งชาติ  โดยผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการด าเนินการ 
และมีการทบทวน ปรับปรุงให้สามารถน าไปใช้จริง และทันต่อการเปลี่ยนแปลง 
  ๒)  มีหลักสูตรครอบคลุมทั้ง ๔ ด้าน สอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่น กล่าวคือ โรงเรียนมีการ
ประเมินและพัฒนาหลักสตูรสถานศึกษา ให้สอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยและบริบทของท้องถิ่น  และ
โรงเรียนไดอ้อกแบบการจัดประสบการณ์ที่เตรียมความพร้อม เน้นการเรียนรู้ผ่านการเล่นและการลงมือปฏิบัติจริง 
สอดคล้องกับวิถีชีวิตของครอบครัว ชุมชนและท้องถิ่น 
  ๓) นักเรียนมีผลการประเมินพัฒนาการ ๓ ปีย้อนหลังเป็นไปตามเกณฑ์สถานศึกษา และสูงขึ้น
ต่อเนื่อง   
  ๔) นักเรียนทุกคนมีความพร้อมเข้าเรียนในชั้นที่สูงขึ้น  
  ๕) ครูทุกคนได้รับการส่งเสริม สนับสนุนให้ได้รับการอบรม พัฒนาตามมาตรฐานวิชาชีพ และน า
ความรู้ ทักษะ ประสบการณ์น ามาใช้ในการพัฒนางานในหน้าที่และพัฒนาผู้เรียน 
  ๖) ครูทุกคนได้รับการส่งเสริมให้มีความรู้ ประสบการณ์ จากการจัดชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ 
(PLC) เพ่ือน าความรู้ แนวคิดมาใช้ในการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ให้มีคุณภาพยิ่งขึ้น  



  ๗) มีแบบรายงานกิจกรรม/โครงการ 
  ๘) โรงเรียนมีผลการประเมินระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ตามกฏ
กระทรวงการประกันคุณภาพ พ.ศ.๒๕๖๑ โดยรวมในระดับยอดเยี่ยม โดยใช้แบบประเมินของส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑ 
    ๙)  ผู้ปกครองนักเรียนมีความพึงพอใจในการบริหารจัดการศึกษาของโรงเรียนในระดับมากท่ีสุด 
     ๑๐)  แผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา  แผนปฏิบัติการประจ าปี  รายงานกิจกรรม/โครงการ
หลักสูตรสถานศึกษาปีการศึกษา ๒๕๖๓ เกียรติบัตร  ภาพถ่าย  บันทึกการประชุม รายงานการอบรมของครู
ผลงาน  ชิ้นงาน หนังสือราชการ สมุดเยี่ยม   

   ๓) จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา  และแผนการพัฒนาคุณภาพให้สูงข้ึน 
   ๓.๑  จุดเด่น 
   - มีหลักสูตรครอบคลุมพัฒนาการทั้ง ๔ ด้าน สอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่น 
   - การจัดสิ่งอ านวยความสะดวกให้บริการด้านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ อุปกรณ์เพ่ือสนับสนุนการ
จัดประสบการณ์อย่างเพียงพอ  มีประสิทธิภาพ 
   - ครูได้รับการพัฒนาด้านวิชาชีพตรงตามความสามารถ  ความสนใจและความต้องการการพัฒนา 
   ๓.๒ จุดที่ควรพัฒนา   
   -  จัดหาบุคลากรครูให้เพียงพอต่อชั้นเรียน 
   -  ส่งเสริมให้ครูมีความเชี่ยวชาญด้านการจัดประสบการณ์ 
   -  จัดสภาพแวดล้อมและสื่อเพ่ือการเรียนรู้ อย่างปลอดภัย และพอเพียง 
   -  ก าหนดแผนการพัฒนาครูอย่างชัดเจนเป็นระบบและต่อเนื่อง  
   ๓.๓ แผนการพัฒนาคุณภาพที่ยกระดับให้สูงขึ้น 
      ๑)  โครงการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาระดับปฐมวัย 
  ๒)  โครงการพัฒนาอาคารสถานที่ สิ่งแวดล้อม สื่อและเทคโนโลยีทางการศึกษาระดับปฐมวัย 
  ๓)  โครงการพัฒนาบุคลากร 
  ๔)  โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างสถานศึกษาให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ 
  ๕)  โครงการส่งเสริมศักยภาพการบริหารการจัดการศึกษาปฐมวัย 
  ๖)  โครงการการนิเทศบูรณาการเพ่ือการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาระดับปฐมวัย  



๒.๑.๓ มาตรฐานที่ ๓ การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นส าคัญ 
 ๑. ระดับคุณภาพ :  ดีเลิศ 
 ๒. วิธีการพัฒนา ข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ ที่สนับสนุนผลการประเมินตนเอง 
  ๑  วิธีการพัฒนา   
  กิจกรรม กระบวนการบริหารจัดการ และการจัดประสบการณ์ที่ส่งผลต่อระดับคุณภาพ (การ
ด าเนินการโครงการตามแผนปฏิบัติการประจ าปี ๒๕๖๓ ) 
   โรงเรียนชุมชนบ้านพระยืนได้จัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นส าคัญ  และจัดประสบการณ์โดยใช้
รูปแบบบูรณาการ ๕ กิจกรรมร่วมกับรูปแบบมอนเตสซอรี่ โรงเรียนได้พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาของ
โรงเรียนให้สามารถปฏิบัติงาน ตามบทบาทหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ส่งเสริมให้ครูทุกคนได้พัฒนาตนเองอยู่
เสมอ  ส่งเสริมให้ครูได้เข้ารับการอบรม/ประชุมสัมมนาอบรมและศึกษาความรู้เพ่ิมเติมเกี่ยวกับหัวข้อเรื่องหรือ
หลักสูตร/วิชาที่จะเป็นประโยชน์ต่อวิชาชีพครู  มีการศึกษาดูงานครูและบุคลากรปฐมวัย เพ่ือให้มีความเข้าใจใน
หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย จัดท าคู่มือหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พัฒนาหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยของหลักสูตร
สถานศึกษา ครอบคลุมพัฒนาการของเด็กทั้ง ๔ ด้าน ส่งเสริมและพัฒนาครูให้สามารถจัดกิจกรรมการเรียนการ
สอนแบบบูรณาการ เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ เน้นทักษะการคิดพ้ืนฐาน  จัดท าแผนการจัดประสบการณ์ให้ทันสมัย  
ปรับให้มีการเรียนรู้เรื่องอาเซียน อบรมคุณธรรม จริยธรรม พัฒนาเครื่องมือการวัดและประเมินผลพัฒนาการของ
ผู้เรียนอย่างหลากหลาย ครูเขา้ใจปรัชญา หลักการ และธรรมชาติของการจัดการศึกษาปฐมวัย  และสามารถน ามา
ประยุกต์ใช้ในการจัดประสบการณ์ ส่งเสริมให้ครูจัดท าแผนจัดประสบการณ์ที่สอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษา
ปฐมวัยและสามารถจัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่หลากหลาย  สอดคล้องกับความแตกต่างระหว่างบุคคล ครู
บริหารจัดการที่สร้างวินัยเชิงบวก ส่งเสริมให้ครูใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสม  สอดคล้องกับพัฒนาการของเด็ก 
ส่งเสริมให้ครูใช้เครื่องมือการวัดและประเมินพัฒนาการของเด็กอย่างหลากหลาย  และสรุปรายงานผลพัฒนาการ
ของเด็กแก่ผู้ปกครอง ส่งเสริมให้ครูทกการวิจัยและพัฒนาการจัดการเรียนรู้ที่ตนรับผิดชอบ  และใช้ผลในการปรับ
การจัดประสบการณ์ ครูจัดสิ่งแวดล้อมให้เกิดการเรียนรู้ได้ตลอดเวลา ครูมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับเด็ก และผู้ปกครอง ครู
มีวุฒิและความรู้ความสามารถในด้านการศึกษาปฐมวัย และครูจัดท าสารนิทัศน์และน ามาไตร่ตรองเพ่ือใช้ประโยชน์
ในการพัฒนาการเด็ก     
   ครูได้จัดท าแผนการสอนที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดกระบวนการ คิดวิเคราะห์  คิดสร้างสรรค์
แก้ปัญหาและตัดสินใจ  ส่งให้ผู้อ านวยการโรงเรียนรับทราบทุกสัปดาห์ก่อนที่จะท าการเรียนการสอนแต่ละสัปดาห์  
และให้ครูผู้สอนบันทึกการสอนและตารางกิจกรรมประจ าวันครับทุกหน่วยการสอน/การจัดประสบการณ์  และ
ผลิตสื่อการเรียนการสอน  มีการจัดท าแฟ้มสะสมผลงานนักเรียน  เพื่อการประเมินพัฒนาการของนักเรียนเป็นราย
ภาคเรียน  มีการจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีการจัดท าปฏิทินการปฏิบัติงานประจ าปีการจัดท าข้อมูลสารสนเทศ  
จัดให้มีระบบตรวจสอบภายใน  การด าเนินการตามแผนงานโดยในระบบประกันคุณภาพภายในและภายนอก  มี
การนิเทศก ากับติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนงานอย่างเป็นระบบและภายนอก  ครูปฏิบัติงานตาม
บทบาทหน้าที่  ตามมาตรฐานวิชาชีพด้วยความมุ่งม่ันและทุ่มเท  สร้างเสริมคุณธรรม  จริยธรรม  ตามจรรยาบรรณ
วิชาชีพ  พัฒนาศักยภาพครูสู่ความเป็นเลิศ เป็นครูมืออาชีพ  จัดการศึกษาเด็กเป็นรายบุคคล  มีการวิจัยเพ่ือ
แก้ปัญหาและพัฒนาผู้เรียนและบันทึกผลการพัฒนาเด็กโดยครูประจ าชั้น มีการสรุปผลการประเมิน  จัดท าสมุด



รายงานประจ าตัวเด็ก  เพ่ือรายงานผลการพัฒนาเด็กในทุกด้านเป็นประจ าทุกภาคเรียน  เสนอต่อผู้ปกครองและผู้
ที่เก่ียวข้อง ตลอดจนมีการส่งต่อข้อมูลผู้เรียนในระดับสูงขึ้น 
  สถานศึกษามีการจัดการศึกษาปฐมวัยทีมุ่่งเน้นความส าคัญของการพัฒนาการในทุกๆ ด้าน  ทั้ง
ทางด้านร่างกาย   อารมณ์จิตใจ   สังคม และสติปัญญา  มีความรู้  คุณธรรม  จริยธรรม  และวัฒนธรรมในการ
ด ารงชีวิต ซึ่งเป็นการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  เพื่อสามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างเป็น
สุข  ภายใต้ค าว่า  เก่ง  ดี   มีสุข ประสบการณ์ในรูปแบบบูรณาการการเรียนรู้ แบบเรียนผ่านเล่น เพื่อให้เด็กได้
ประสบการณ์ตรง เกิดการเรียนรู้และมีการพัฒนาทั้งทางด้านร่างกาย   อารมณ์จิตใจ   สังคม และสติปัญญา ซึ่ง
สามารถยืดหยุ่นได้ความเหมาะสมและสอดคล้องกับหลักสูตรปฐมวัย ทั้งในห้องเรียนและนอกห้องเรียน  มีการใช้
สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับวัย  จัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่ครอบคลุมพัฒนาการในทุกๆด้านให้เหมาะสมกับ
วัย ดังนี้ ด้านร่างกาย พัฒนาการเคลื่อนไหวทางร่างกาย เด็กเคลื่อนไหวอย่างเหมาะสมตามจินตนาการเพ่ือให้
ร่างกายทุกส่วนทั้งกล้ามเนื้อมัดใหญ่มัดเล็กให้ท างานอย่างมีประสิทธิภาพด้านอารมณ์ จิตใจ เด็กมีพัฒนาการด้าน
อารมณ์ความรู้สึกได้อย่างเหมาะสม  รู้จักยับยั้งชั่งใจ รู้จักการรอคอย กล้าแสดงออก ช่วยเหลือแบ่งปันมีความ
รับผิดชอบด้านสังคม   เด็กช่วยเหลือตัวเองในการปฏิบัติกิจวัตรประจ าวันได้  มีวินัยในตนเอง เล่นร่วมกับผู้อ่ืนได้ มี
สัมมาคารวะต่อผู้ใหญ่ด้านสติปัญญา   มีความคิดร่วมยอด รู้จักการแก้ปัญหา สื่อสารและมีทักษะความคิดพ้ืนฐาน
แสวงหาความรู้ได้อย่างเหมาะสมตามวัย จัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่ส่งเสริมให้เด็กได้ประสบการณ์โดยตรง 
จากการเรียนผ่านการเล่น โดยลงมือปฏิบัติจริงด้วยตนเองและการเรียนรู้รายกลุ่ม  เพื่อก่อให้เกิดความมีน้ าใจ  
ความสามัคคี  การแบ่งปัน  และการรอคอย  เพ่ือส่งผลให้เด็กเกิดการเรียนรู้ได้อย่างมีความสุข จัดบรรยากาศใน
ชั้นเรียนที่ส่งเสริมความสนใจให้แก่ผู้เรียน  ชั้นเรียนมีบรรยากาศเต็มไปด้วยความอบอุ่น  ความเห็นอกเห็นใจ   มี
ความเอ้ือเผื่อเผื่อแต่ต่อกันและกัน  ซึ่งเป็นแรงจูงใจภายนอกท่ีกระตุ้นให้ผู้เรียนรักการอยู่ร่วมกันในชั้นเรียน  และ
ปลูกฝังคุณธรรม  จริยธรรม ให้แก่เด็กนักเรียน 
  มีการประเมินผลตรวจสอบคุณภาพภายในสถานศึกษา  ติดตามผลการด าเนินงานและจัดท า
รายงานผลการประเมินตนเองประจ าปี  มีการน าผลการประเมินไปปรับปรุงพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา  โดยทุก
ฝ่ายมีส่วนร่วม  พร้อมทั้งรายงานผลการประเมินตนเองให้หน่วยงานต้นสังกัดอย่างต่อเนื่อง  
   ๒) ข้อมูล เอกสาร หลักฐาน ที่สนับสนุนผลการประเมินตนเองผลการพัฒนา    
  ๑) ครสูอนระดับปฐมวัยทุกคนจัดประสบการณ์ท่ีส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการทุกด้านอย่างสมดุล
เต็มศักยภาพ วิเคราะห์ข้อมูลเด็กเป็นรายบุคคล จัดท าแผนการจัดประสบการณ์ได้ระดับดีขึ้นไป จัดกิจกรรมที่
ส่งเสริมพัฒนาการเด็กครบทุกด้าน ทั้งด้านร่างกาย ด้านอารมณ์ จิตใจ  ด้านสังคม และด้านสติปัญญาเต็มศักยภาพ 
โดยความร่วมมือของพ่อแม่และครอบครัว ชุมชนและผู้เกี่ยวข้อง 
   ๒) ครสูอนระดับปฐมวัยทุกคนสร้างโอกาสให้เด็กได้รับประสบการณ์ตรง เล่นและปฏิบัติอย่างมี
ความสุข จัดประสบการณ์ที่เชื่อมโยงกับประสบการณ์เดิม ให้เด็กมีโอกาสเลือกท ากิจกรรมอย่างอิสระ ตามความ
สนใจ ความสามารถ หลากหลายรูปแบบ เด็กได้เล่น ลงมือกระท า เรียนรู้ และสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเองอย่างมี
ความสุข ด้วยการท าโครงงานวิทยาศาสตร์ การจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดมอนเตรสเซอรี่ 
   ๓) ครสูอนระดับปฐมวัยทุกคนจัดบรรยากาศที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ ใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสม
กับวัย จัดห้องเรียนให้สะอาด อากาศถ่ายเท ปลอดภัย จัดพ้ืนที่แสดงผลงานเด็ก พ้ืนที่มุมประสบการณ์ โดยให้เด็ก



มีส่วนร่วมในการจัดสภาพแวดล้อมในห้องเรียน  ใช้สื่อและเทคโนโลยีที่่เหมาะสมกับช่วงอายุ ระยะความสนใจของ
เด็ก 
   ๔) ครสูอนระดับปฐมวัยทุกคนประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริง และน าผลการประเมิน
พัฒนาการเด็กไป ปรับปรุงการจัดประสบการณ์และพัฒนาเด็ก  ด้วยการประเมินพัฒนาการเด็กจากกิจกรรมและ
กิจวัตรประจ าวันด้วยเครื่องมือและวิธีการที่หลากหลาย  โดยผู้ปกครองและผู้เกี่ยวข้องมีส่วนร่วม น าผลการ
ประเมินที่ได้ไปปรับปรุงการจัดประสบการณ์และพัฒนาเด็ก 
  ๕) ตารางการจัดกิจกรรมประจ าวัน   
  ๖) แผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา  แผนปฏิบัติการประจ าปี  แผนการจัดการเรียนรู้  
เกียรติบัตร  ภาพถ่าย  ผลงาน/ชิ้นงานของครูและนักเรียน (ที่โรงเรียน)  หนังสือราชการ บันทึกการแสดงความชื่น
ชม  ภาพการปฏิบัติงานที่มีคุณภาพของครู นักเรียน ผลการวิเคราะห์เด็กรายบุคคล  แผนการจัดประสบการณ์/ผล
การจัดประสบการณ์  รายงานกิจกรรม   

   ๓) จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา  และแผนการพัฒนาคุณภาพให้สูงข้ึน 
   ๓.๑  จุดเด่น  
   -  นักเรียนมีพัฒนาการการอย่างสมดุล 
   -  นักเรียนเรียนรู้ จากการเล่นและปฏิบัติกิจกรรม 
   -  ชั้นเรียนมีบรรยากาศทีเ่อ้ือต่อการเรียนรู้  ส่งเสริมการจัดประสบการณ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
เพียงพอและปลอดภัย 
   -  มีกระบวนการวัดประเมินผลนักเรียนด้วยวิธีการหลากหลาย 
   ๓.๒ จุดที่ควรพัฒนา   
      - จัดอุปกรณ์สื่อการเรียนการสอนที่หลากหลายทันสมัยและเพียงพอ 

     - พัฒนาเครื่องเล่นสนามและระบบสาธารณูปโภคให้มีประสิทธิภาพ 
   - จัดกิจกรรมส่งเสริมผู้เรียนให้เรียนรู้การทักษะการอยู่ร่วมกัน 
   ๓.๓ แผนการพัฒนาคุณภาพที่ยกระดับให้สูงขึ้น 

 ๑)  โครงการพัฒนาหลักสูตรปฐมวัย 
 ๒)  โครงการส่งเสริมการจัดการศึกษา(ระดับปฐมวัย) ตามแนวทางมอนเตสซอรี่                       

(Montessori Method) 
 ๓)  โครงการส่งเสริมทักษะการใช้ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร (English for communication)  
 ๔)  โครงการพัฒนาการจัดการศึกษาตามนโยบายโรงเรียนคุณภาพประจ าต าบล                            

(บ้านวิทยาศาสตร์น้อย) 
 ๕)  โครงการส่งเสริมการเรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น 

  



๒.๒ ผลการประเมินมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

  ๒.๒.๑ มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียน 

  ๑. ระดับคุณภาพ  ดีเลิศ      

 ๒. วิธีการพัฒนา ข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ ที่สนับสนุนผลการประเมินตนเอง 
  ๑) วิธีการพัฒนา  
  กิจกรรม กระบวนการบริหารจัดการ และการจัดการเรียนรู้ที่ส่งผลต่อระดับคุณภาพ (การ
ด าเนินการโครงการตามแผนปฏิบัติการประจ าปี ๒๕๖๓ ) 

 โรงเรียนชุมชนบ้านพระยืนจึงส่งเสริมให้ครูจัดกระบวนการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
โดยการด าเนินงานและมีการจัดการเรียนรู้ด้วยกิจกรรมอย่างหลากหลาย โดยทางโรงเรียนให้ความส าคัญด้าน
ผลสัมฤทธิ์ทางการวิชาการเป็นหลัก มีจุดเน้นคือ “อ่านออก เขียนได้ คิดเลขเป็น มีจิตสาธารณะและสืบสาน
วัฒนธรรมทองถิ่น” ได้แก่ งานหลักสูตรมีการประชุมวางแผน ปฏิบัติการ และแก้ไขปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา
เพ่ือพัฒนาให้มีความสอดคล้องกับศตวรรษที่ ๒๑ ตามมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดฯ(ฉบับปรับปรุงพ.ศ.๒๕๖๑) 
เพ่ือให้ครใูช้เป็นกรอบในการจัดการเรียนการสอน การพัฒนาผู้เรียน ส่งเสริม สนับสนุนให้ผู้เรียนบรรลุตาม
เป้าหมายและการเน้นผลสัมฤทธิ์ของการทดสอบระดับชาติได้แก่ RT ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่๑ NT ระดับชั้น
ประถมศึกษาปีที่๓ และO-NET ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่๖ ดังนั้นโรงเรียนชุมชนบ้านพระยืนจึงก าหนดมาตรฐาน
การศึกษาด้านคุณภาพผู้เรียนจ านวน ๓ ด้าน ได้แก่ ๑) ด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและ ๒) ด้านคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ของผู้เรียน และ๓) ด้านทักษะด้านอาชีพ ด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนมุ่งเน้นให้นักเรียนมีความสามารถใน
การอ่าน การเขียน การสื่อสาร การคิดค านวณ รวมทั้งการมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา มี
ความสามารถในการวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม การใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ การสื่อสาร และการมีความรู้  ทักษะพื้นฐาน เจตคติท่ีดีต่องานอาชีพ  ส าหรับด้านคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ของผู้เรียนมุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ ก าหนด
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ ๘ ประการ ดังนี้  ๑. รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ๒. ซื่อสัตย์สุจริต  ๓. มีวินัย  ๔. ใฝ่เรียนรู้  
๕. อยู่อย่างพอเพียง ๖. มุ่งมั่นในการท างาน ๗. รักความเป็นไทย ๘. มีจิตสาธารณะและค่านิยม ๑๒ ประการ และ
ส าหรับด้านทักษะอาชีพมีการพัฒนาสถานศึกษาให้เป็นแหล่งเรียนรู้  Learning Center ของชุมชนและท้องถิ่น
ด้านการส่งเสริมอาชีพ ศิลปวัฒนธรรมและกีฬา โดยนักเรียนมีทักษะอาชีพทางการเกษตร การแปรรูปอาหาร  การ
ถนอมอาหาร  งานฝีมือ เพ่ือการมีงานท า และนักเรียนมีทักษะด้านศิลปะ ดนตรีและนาฏศิลป์พื้นเมือง (เอกลักษณ์
และอัตลักษณ์ของสถานศึกษา “วงดนตรีโปงลาง” “ฟ้อนบูชาหลวงพ่อพระยืนมิ่งมงคล”) สู่การสืบสานและด ารงไว้
ซึ่งวัฒนธรรมตามบริบทของท้องถิ่น 

 

  ๒) ข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ ท่ีสนับสนุนผลการประเมินตนเอง 
  ๑) นักเรียนทุกคนมีความสามารถในการอ่าน เขียนภาษาไทย ในระดับด ี ตามเกณฑ์สถานศึกษา 
  ๒) นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑-๖  มากกว่าร้อยละ ๗๕ มีความสามารถในการอ่านออกเสียง  
อ่านรู้เรื่อง  การเขียนค า  และการเขียนเรื่อง  ตามแบบประเมินและเกณฑ์การประเมินของส านักทดสอบทาง
การศึกษา  สพฐ. 



  ๔) นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ มากกว่าร้อยละ ๗๕ มีความสามารถในการอ่านออกเสียง ใน
ระดับดี  จากแบบทดสอบความสามารถในการอ่าน (Reading Test) ของ สพฐ 
  ๕) นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ มากกว่าร้อยละ ๖๙.๖๓ มีความสามารถในการอ่านรู้เรื่อง  ใน
ระดับดี  จากแบบทดสอบความสามารถในการอ่าน (Reading Test) ของ สพฐ 
  ๖) นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ มากกว่าร้อยละ ๘๐ มีความสามารถด้านภาษา ในระดับ ดีขึ้น
ไปจากแบบทดสอบความสามารถด้านภาษา ในการทดสอบความสามรถพ้ืนฐานของผู้เรียนระดับชาติ (NT) ของ 
สพฐ 
  ๗) นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ มากกว่าร้อยละ ๗๐ มีความสามารถด้านคิดค านวณในระดับดี
ขึ้นไป  จากแบบทดสอบความสามารถด้านภาษา ในการทดสอบความสามรถพ้ืนฐานของผู้เรียนระดับชาติ (NT) 
ของ สพฐ 
  ๘) นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ มากกว่าร้อยละ ๗๐ มีความสามารถด้านเหตุผลในระดับดีขึ้น
ไป  จากแบบทดสอบความสามารถด้านภาษา ในการทดสอบความสามรถพ้ืนฐานของผู้เรียนระดับชาติ (NT) ของ 
สพฐ 
  ๙) นักเรียนทุกคนมีความสามารถใช้ภาษาอังกฤษแนะน าตนเอง สถานศึกษา และสนทนาอย่าง
ง่าย 
  ๑๐) นักเรียนร้อยละ ๘๐ ได้ระดับผลการเรียนเฉลี่ยในกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ระดับ๓
ขึ้นไป 
  ๑๑) นักเรียนทุกคนมีผลงานจากการท าโครงงาน/ผลงานประดิษฐ์ใหม่ และสามารถอธิบาย
หลักการ แนวคิด ขั้นตอนการท างาน และปัญหาอุปสรรคของการท างานได้ 
  ๑๒) นักเรียนได้รับรางวัล ระดับเขตพ้ืนที่ ในการประกวดโครงงานคุณธรรม  ดังนี้ 
  รางวัลเหรียญทอง  การประกวดโครงงานคุณธรรม ชั้น  ป.๑-๓ 
  รางวัลเหรียญทอง  การประกวดโครงงานคุณธรรม ชั้น  ป.๔-๖ 
  ๑๔) นักเรียนทุกคนสามารถสืบค้นข้อมูลจากอินเตอร์เน็ท และสรุปความรู้ด้วยตนเอง 
  ๑๕) นักเรียนร้อยละ ๘๐  มีระดับผลการเรียนเฉลี่ยตามหลักสูตร ตั้งแต่ระดับ ๓ ขึ้นไปตาม
เกณฑ์ถานศึกษาก าหนด  
  ๑๖) ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ๓ ปีย้อนหลังเป็นไปตามเกณฑ์
สถานศึกษา และ สูงกว่าค่าเฉลี่ยระดับชาติ ๒ กลุ่มสาระ  คือ  ภาษาไทย และ วิทยาศาสตร์  และมีคะแนน
พัฒนาการสูงขึ้นจากปีการศึกษา ๒๕๖๒ ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
  ๑๗) ผลการทดสอบความสามรถพ้ืนฐานของผู้เรียนระดับชาติ (NT) ๓ ปีย้อนหลังเป็นไปตาม
เกณฑ์สถานศึกษา และ สูงกว่าค่าเฉลี่ยระดับชาติทุกวิชา และรวมทั้ง ๓ วิชา และสูงขึ้นต่อเนื่อง 
  ๑๘) มีนักเรียนสามารถสอบเข้าเรียนในโรงเรียนแข่งขันสูงจ านวนมาก 
  ๑๙) นักเรียนมีผลการประเมินมาตรฐานโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.  ด้านนักเรียน อยู่ในระดับ   ดีเยี่ยม ๕ 
ประเด็น คือ มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับคุณธรรม สามารถจัดท าโครงงานคุณธรรม          เป็นผู้น าด้านคุณธรรม 
การปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี  มีพฤติกรรมที่พึงประสงค์ในโรงเรียนเพ่ิมข้ึน และมีคุณภาพในระดับดี  ในประเด็น 
การสร้างเครือข่ายและการมีส่วนร่วม                 



  ๒๐) นักเรียนทุกคนจัดท าโครงงานคุณธรรมและน าไปใช้ในชีวิตจริง และนักเรียนทุกคนร่วม
กิจกรรมจิตสาธารณะทุกวันพฤหัสบดี 
  ๒๑) นักเรียนทุกคนมีความรับผิดชอบ มีวินัย มีภาวะผู้น า มีจิตอาสา อยู่ร่วมกับคนอ่ืนอย่างมี
ความสุข เข้าใจผู้อ่ืน ไม่มีความขัดแย้งกับผู้อ่ืน  
  ๒๒) นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ทุกคน มีความรู้และทักษะพ้ืนฐานต่องานอาชีพ 
  ๒๓) นักเรียนทุกคนเป็นสมาชิกและร่วมโครงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของชุมชนอย่างต่อเนื่อง 
  ๒๔) นักเรียนทุกคนมีส่วนร่วมในกิจกรรมประเพณีของท้องถิ่น  ตามเอกลักษณ์และอัตลักษณ์ของ
สถานศึกษา (ประเพณีบุญเหล่า “ฟ้อนบูชาหลวงพ่อพระยืนมิ่งมงคล”) 
     ๒๕) นักเรียนร้อยละ ๘๕ มีน้ าหนัก ส่วนสูง ตามเกณฑ์กรมอนามัย และมีสุขภาพแข็งแรง  
       ๒๖) มีโครงงานคุณธรรม  โครงงานประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุ 
    ๒๗) มีการสอนงานอาชีพให้นักเรียน ท าให้มีโครงการหนึ่งผลงานหนึ่งผลิตภัณฑ์ของนักเรียน เช่น  
การประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์รูปแบบใหม่  การประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุ  การประกอบอาหาร  การแปรรูปอาหาร  
การท าขนม ผ่านกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ทุกวันพุธ 
    ๒๘) นักเรียนทุกคนไม่เกี่ยวข้องสิ่งเสพติด  โรงเรียนมีโครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่าง
เข้มแข็งและด าเนินงานตามระบบทุกข้ันตอน  อย่างต่อเนื่อง  ทั่วถึง  โดยความร่วมมือของทุกภาคส่วน 
    ๒๙) มีกิจกรรมโฮมรูม  กิจกรรมยามเช้า  กิจกรรมยามบ่าย เพื่อลดการทะเลาะวิวาทในโรงเรียน  
    ๓๐) นักเรียนทุกคนได้รับการเยี่ยมบ้าน และโรงเรียนน าข้อมูลมาใช้ในการดูแลช่วยเหลือผู้เรียน
อย่างครอบคลุมและต่อเนื่อง 
    ๓๑) นักเรียนได้รับรางวัล เกียรติบัตร ดังนี้  (หรือระบุจ านวนนักเรียนที่ได้รับรางวัล) 
         ๓๑.๒ รางวัลการแข่งขันระดับเขตพ้ืนที่  ดังนี้ 
 
 

 
  

  ๓๒) แผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา  แผนปฏิบัติการประจ าปี  แผนการจัดการเรียนรู้  
เกียรติบัตร โล่รางวัล  ภาพถ่าย  ผลงาน/ชิ้นงานของครูและนักเรียน ผลสอบ O – NET, NT, RT ฯลฯ ผลสอบ
ข้อสอบกลางประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๒  หนังสือราชการ บันทึกการแสดงความชื่นชม  สมุดเยี่ยม  ภาพการ
ปฏิบัติงานที่มีคุณภาพของครู นักเรียน  แบบ ปพ. ต่างๆ แผนการจัดการเรียนรู้ บันทึกการนิเทศภายใน รายงาน
กิจกรรม/โครงการ  ผลการวิเคราะห์ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของโรงเรียน ฯลฯ   
 
 
   
 
 
 
 

ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม 
๖ ๕ - - ๑๑ 



   ๓) จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา  และแผนการพัฒนาคุณภาพให้สูงข้ึน 
   ๓.๑  จุดเด่น 
   สถานศึกษามีการวิเคราะห์ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและได้ก าหนดเป็นเป้าหมายทางการเรียนโดย
ใช้ข้อมูลฐาน ๓ ปีย้อนหลังเป็นเป้าหมายคุณภาพนักเรียนให้พัฒนาสูงขึ้น จัดกิจกรรมการเรียนการสอนเน้นการ
ปฏิบัติ Active  learning , จัดการศึกษาให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้และสามารถบูรณาการความรู้ทางวิทยาศาสตร์  
เทคโนโลยี  กระบวนการทางวิศวกรรมศาสตร์ไปใช้เชื่อมโยงและแก้ปัญหา(สะเต็มศึกษา) เน้นทักษะในการอ่าน 
การเขียน และการคิดค านวณ ส่งเสริมผู้เรียนให้พัฒนาเต็มศักยภาพ มีการจัดแหล่งเรียนรู้ภายในได้อย่างเหมาะสม 
มีสื่อด้านเทคโนโลยีที่ทันสมัย  ผู้เรียนมี สุขภาพกาย สุขภาพจิต ดี กล้าแสดงออก และสามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนอย่าง
มีความสุข ทักษะด้านการอ่านออกเสียงและการเขียนประโยคประสบความส าเร็จ 
   ๓.๒ จุดที่ควรพัฒนา  
   การจัดกิจกรรมที่มุ่งเน้นยกระดับผลสัมฤทธิ์ ยังขาดการปฏิบัติที่ต่อเนื่องจริงจัง   การยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์แต่ละกลุ่มสาระประสบผลส าเร็จในระดับหนึ่ง นักเรียนส่วนใหญ่ยังต้องได้รับการพัฒนาต่อไป ผลสัมฤทธิ์
ระดับชาติของนักเรียนมีแนวโน้มเปลี่ยนแปลงพัฒนาขึ้นโดยรวม แต่ยังมนีักเรียนบางกลุ่มที่ต้องมุ่งเน้นพัฒนาต่อไป 
จัดกิจกรรมด้านการอ่าน การเขียน ค านวณให้กับนักเรียนเรียนร่วม เปรียบเทียบความก้าวหน้าและการพัฒนาของ
นักเรียนเป็นรายบุคคล การอ่านรู้เรื่องและการเขียนค าต้องพัฒนาให้ดียิ่งขึ้น 
   ๓.๓ แผนการพัฒนาคุณภาพที่ยกระดับให้สูงขึ้น 
  ๑) พัฒนาให้นักเรียนมีทักษะในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิดค านวณเป็นไปตาม
เกณฑ์ที่โรงเรียนก าหนดในแต่ระดับชั้น  
  ๒) พัฒนาให้นักเรียนมีความสามารถในการคิดจ าแนก แยกแยะ ใคร่ครวญไตร่ตรอง พิจารณา
อย่างรอบคอบโดยใช้เหตุผลประกอบการตัดสินใจ มีการอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และแก้ปัญหาอย่างมี
เหตุผล   
  ๓) พัฒนาให้นักเรียนมีความสามารถในการรวบรวมความรู้ได้ทั้งด้วยตนเองและการท างานเป็น
ทีม เชื่อมโยงองค์ความรู้ และประสบการณ์มาใช้ในการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ ๆ 
  ๔) พัฒนาให้นักเรียน มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือพัฒนา
ตนเอง และสังคมในด้านการเรียนรู้ การสื่อสาร การท างาน อย่างสร้างสรรค์ และมีคุณธรรม  
  ๕) พัฒนาให้นักเรียน มีความก้าวหน้าในการเรียนรู้ตามหลักสูตรสถานศึกษาจากพ้ืนฐานเดิมใน
ด้านความรู้ ความเข้าใจ ทักษะ  กระบวนการต่าง ๆ รวมทั้ง 
  ๖) พัฒนาให้นักเรียนมีความก้าวหน้าในผลการทดสอบระดับชาติ มีความรู้ ทักษะพื้นฐานในการ
จัดการเจตคติที่ดีพร้อมที่จะศึกษาต่อในระดับชั้นที่สูงขึ้น มีพฤติกรรมเป็นผู้ที่มีคุณธรรม  จริยธรรม เคารพในกฎ
กติกา  
  ๗) พัฒนาให้นักเรียนมีค่านิยมและจิตส านึกตามท่ีสถานศึกษามีความภูมิใจในท้องถิ่น เห็นคุณค่า
ของความเป็นไทย มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีไทยรวมทั้งภูมิปัญญาไทย     
  ๘) พัฒนาให้นักเรียน มีการรักษาสุขภาพกาย สุขภาพจิต อารมณ์ และสังคม แสดงออกอย่าง
เหมาะสมในแต่ละช่วงวัย 
 



  ๙)  โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน (อ่านออก – เขียนได้, RT, NT, O-net) 
  ๑๐)  โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมอันพึงประสงค์ของผู้เรียน (โรงเรียนวิถีพุทธ - 
โรงเรียนสุจริต) 
  ๑๑)  โครงการส่งเสริมผู้เรียนด้านศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์และสืบสานวัฒนธรรมท้องถิ่น 
(เอกลักษณ์และอัตลักษณ์สถานศึกษา) 
  ๑๒)  โครงการน้อมน าพระบรมราโชบายสู่การเรียนรู้ 

  ๑๓)  โครงการส่งเสริมสุขภาพและสมรรถภาพนักเรียน 
  



๒.๒.๒ มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ 
 ๑. ระดับคุณภาพ  ดีเลิศ     
 ๒. วิธีการพัฒนา ข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ ที่สนับสนุนผลการประเมินตนเอง 
  ๑)  กิจกรรม  
  กระบวนการบริหารและการจัดการที่ส่งผลต่อระดับคุณภาพ (การด าเนินการโครงการตาม
แผนปฏิบัติการประจ าปี ๒๕๖๓ ) 
  โรงเรียนชุมชนบ้านพระยืนมีการบริหารจัดการโดยด าเนินการวิเคราะห์สภาพปัญหา ผลการจัด
การศึกษาที่ผ่านมา โดยการศึกษาข้อมูลสารสนเทศจากผลการนิเทศ ติดตาม ประเมินการจัดการศึกษาตาม
นโยบายการปฏิรูปการศึกษา และจัดประชุมระดมความคิดเห็น จากบุคลากรในสานศึกษาเพ่ือร่วมกันวางแผน
ก าหนดเป้าหมาย ปรับวิสัยทัศน์ คุณภาพจัดการศึกษา แผนการปฏิบัติการประจ าปีให้สอดคล้องกับสภาพปัญหา 
ความต้องการพัฒนา และนโยบายพัฒนาตามแผนงานเพ่ือให้บรรลุตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ มีการด าเนินการ
นิเทศ ติดตาม ประเมินผลการด าเนินงาน และสรุปผลการด าเนินงาน 
    ในด้านการด าเนินงาน  มกีารพัฒนาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้าน  ตามหลักสูตร
สถานศึกษาทุกกลุ่มเป้าหมาย  เชื่อมโยงกับชีวิตจริง จัดท าแผนพัฒนา คุณภาพจัดการศึกษา ด าเนินงานพัฒนาครู
และบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญ  ทางด้านวิชาชีพ  ตามความต้องการของครูและสถานศึกษา  ส่งเสริมการจัดการ
เรียนการสอนโดยใช้ DLIT , DLTV  จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมี
คุณภาพ   และจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับสภาพ
ของโรงเรียนชุมชนบ้านพระยืน  
    ๒) ข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ ที่สนับสนุนผลการประเมินตนเอง 
   ๑) มีการก าหนดเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจที่ชัดเจน สอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษา 
ความต้องการชุมชน นโยบายรัฐบาล แผนการศึกษาแห่งชาติ  โดยผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการด าเนินการ 
และมีการทบทวน ปรับปรุงให้สามารถน าไปใช้จริง และทันต่อการเปลี่ยนแปลง 

   ๒) มีรูปแบบการบริหารงาน “CO-FRIENDS MODEL”  ในการบริหารจัดการคุณภาพของ
สถานศึกษา  ที่เป็นระบบ และด าเนินการอย่างต่อเนื่อง  มีความชัดเจนและเกิดประสิทธิภาพ ส่งผลต่อคุณภาพ
ตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา โดยความร่วมมือของผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย มีการน าข้อมูลผลการประเมิน
และผลการจัดการศึกษา มาใช้ในการปรับปรุง พัฒนางานอย่างต่อเนื่อง จนเป็นแบบอย่างได้ 
  ๓) นักเรียนมีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ๓ ปีย้อนหลังเป็นไป
ตามเกณฑ์สถานศึกษา และ สูงกว่าค่าเฉลี่ยระดับชาติ ๒ กลุ่มสาระ  คือ  ภาษาไทย และ วิทยาศาสตร์  และมี
คะแนนพัฒนาการสูงขึ้นจากปีการศึกษา ๒๕๖๒ ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ   
  ๔) นักเรียนผลการทดสอบ NT ๓ ปีย้อนหลังเป็นไปตามเกณฑ์สถานศึกษา และ สูงกว่าค่าเฉลี่ย
ระดับชาติทุกวิชา และรวมทั้ง ๓ วิชา และสูงขึ้นต่อเนื่อง 
  ๕) นักเรียนสามารถสอบเข้าเรียนในโรงเรียนแข่งขันสูงจ านวนมาก 
  ๖) นักเรียนที่มีความต้องการพิเศษทุกคน ได้รับการพัฒนา ตามแผน IEP    



  ๗) ครูทุกคนได้รับการส่งเสริม สนับสนุนให้ได้รับการอบรม พัฒนาตามมาตรฐานวิชาชีพ และน า
ความรู้ ทักษะ ประสบการณ์น ามาใช้ในการพัฒนางานในหน้าที่และพัฒนาผู้เรียนตามเกณฑ์ที่กระทรวงศึกษาธิการ
ก าหนด 
  ๘) โรงเรียนได้รับรางวัลโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพเหรียญทอง  ระดับจังหวัด 
  ๙) โรงเรียนได้รับรางวัลสถานศึกษาที่มผีลการทดสอบ O-NET ๓ ปีพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
  ๑๐) ครูทุกคนได้รับการส่งเสริมให้มีความรู้ ประสบการณ์ จากการจัดชุมชนการเรียนรู้ทาง
วิชาชีพ (PLC) เพ่ือน าความรู้ แนวคิดมาใช้ในการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ให้มีคุณภาพยิ่งขึ้นตามเกณฑ์ที่
กระทรวงศึกษาธิการก าหนด 
  ๑๑) ครูผู้สอนทุกคนได้รับการส่งเสริม สนับสนุน ส่งผลให้ได้รับรางวัลที่เกี่ยวข้องกับมาตรฐาน
วิชาชีพครู  
  ๑๒)  ครูผู้สอนมีนวัตกรรมการสอนเพื่อใช้ในการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาผู้เรียน คือ 
     ๑๒.๑)  การสอนตามแนว active Leaning โดยใช้กระบวนการสอนตามแนวมอนเตสเซอรี่  
บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย (STEM) ระดับปฐมวัย 
     ๑๒.๒) นางอุทุมพร  อุ่นใจ การสอนตามแนว active Leaning โดยใช้กระบวนการสอนตาม
แนว open approach และBBL  ชั้นประถมศึกษาปี่ที่  ๑-๒ 
     ๑๒.๓) นางสาววิจิตรา ช่างปรุง การสอนตามแนว active Leaning โดยใช้กระบวนการสอน
ตามแนว open approach และBBL  ชั้นประถมศึกษาปี่ที่  ๑-๒ 
     ๑๒.๔) นางสาวชมพูนุช ชาญรอบรู้ การสอนตามแนว active Leaning โดยใช้กระบวนการ
สอนตามแนว ๕w๑H  ชั้นประถมศึกษาปี่ที่  ๓ 

     ๑๒.๕) นายมนัส  วิศวรักษ์ การสอนตามแนว active Leaning โดยใช้กระบวนการเรียนรู้ที่
เน้นการสรุปองค์ความรู้  รูปแบบ Mind Mappingชั้นประถมศึกษาปี่ที่  ๔ 
     ๑๒.๖) นางเบญจมาศ เวียนศรี การสอนตามแนว active Leaning โดยใช้กระบวนการเรียนรู้
ที่เน้นการสรุปองค์ความรู้  รูปแบบ Mind Mapping สื่อเทคโนโลยี  สื่อ ICT วิชาสังคมศึกษา 
     ๑๒.๗) นางสาวหทัยภัทร  ดาวงษา  การสอนตามแนว active Leaning โดยใช้การเรียนรู้แบบ 
๕E ที่เน้นค าถามคิดวิเคราะห์วิชาวิทยาศาสตร์ 
     ๑๒.๘) นางทองย่อย  ภาระหันต์  การสอนตามแนว active Leaning โดยใช้กระบวนการสรุป
องค์ความรู้ รูปแบบ Mind Mapping  สื่อเทคโนโลยี  สื่อ ICTวิชาภาษาไทย 
     ๑๒.๙) นางพิชญ์สินี  โสภา  การสอนตามแนว active Leaning โดยใช้การพัฒนาทักษะการ
อ่านเขียนภาษาอังกฤษโดยวิธีการสอนโฟนิกส์ควบคู่กับการระบุสีตัวอักษร วิชาภาษาอังกฤษ 
  ๑๓) ผู้บริหารโรงเรียนมีผลการประเมินมาตรฐานโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ด้านผู้บริหารโรงเรียน 
อยู่ในระดับดีเยี่ยม ทั้ง ๔ ประเด็นพิจารณา คือ มีความรู้ ความเข้าใจในคุณธรรม  มีกระบวนการบริหารงานที่เป็น
ระบบ  บริหารงานด้วยความโปร่งใส เป็นธรรมตรวจสอบได้  โดยใช้แบบประเมินของส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
  ๑๔) โรงเรียนมีผลการประเมินมาตรฐานโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ด้านโรงเรียน อยู่ในระดับดีเยี่ยม 
๖ ประเด็น คือ การจัดบรรยากาศ สภาพแวดลอม แหลงเรียนรูที่เอ้ือตอการปลูกฝงคุณธรรมของโรงเรียน มี



แผนพัฒนาคุณธรรม  คุณธรรมอัตลักษณของโรงเรียนหรือกรอบแนวคิดโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. มีการเผยแพรประ
ชาสัมพันธผานชองทางตาง ๆ อยางตอเนื่อง  การประเมินคุณธรรมและความโปรงใสของโรงเรียน  ไดรับการ
ยอมรับหรือยกยองเชิดชูเกียรติจากหนวยงานภายในหรือภายนอกและผลประเมินระดับดี คือ สรางเครือขายและ
การมีสวนรวม  โดยใช้แบบประเมินของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
  ๑๕) โรงเรียนมีผลการประเมินระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ตามกฏ
กระทรวงการประกันคุณภาพ พ.ศ.๒๕๖๑ โดยรวมในระดับยอดเยี่ยม โดยใช้แบบประเมินของส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑ 
  ๑๕) โรงเรียนมีผลการประเมินระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ตามกฏ
กระทรวงการประกันคุณภาพ พ.ศ.๒๕๖๑ โดยรวมในระดับยอดเยี่ยม โดยใช้แบบประเมินของส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑ 
  ๑๖) สมาคมผู้ปกครอง ผู้ปกครองนักเรียน ศิษย์เก่า ชุมชน เอกชน ได้ร่วมกันระดมทรัพยากรเพ่ือ
การพัฒนาสถานศึกษา ในการซ่อมบ ารุงอาคารประกอบ  จัดหาสื่อเทคโนโลยีเพ่ือใช้ในการจัดกิจกรรมของ
สถานศึกษา เพ่ือน ามาใช้ในการบริหารจัดการศึกษา และน ามาใช้ในการจัดการเรียนรู้ของครูผู้สอนเพื่อพัฒนา
ผู้เรียน และผู้เรียนได้ใช้ในการศึกษาค้นคว้าเพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ของตนเองและโรงเรียนยังเปิดบริการการใช้
สัญญาณ Internet ภายในโรงเรียนตลอด  ๒๔ ชั่วโมง ทุกวัน 
    ๑๗)  ได้จัดการบริหารข้อมูลสารสนเทศของโรงเรียน เช่น ข้อมูลผลการจัดการศึกษา ข้อมูลภาวะ
โภชนาการ  โปรแกรม DMC (ข้อมูลนักเรียนรายบุคคล)  โปรแกรม B-OBEC (ข้อมูลที่ดินสิ่งก่อสร้าง)  โปรแกรม 
M-OBEC (ข้อมูลครุภัณฑ์)  โปรแกรม EMIS (ข้อมูลสารสนเทศของโรงเรียน)  โปรแกรม School MISS (ข้อมูลผล
การเรียนตามหลักสูตร)  ข้อมูลเด็กพิเศษ เพื่อน ามาใช้ในการบริหารและการจัดการเรียนรู้ของนักเรียนทุกกลุ่ม  
อย่างเป็นระบบ ทันสมัย สามารถตรวจสอบและเข้าถึงข้อมูลได้อย่างเป็นระบบ 
    ๑๘) ผู้ปกครองนักเรียนมีความพึงพอใจในการบริหารจัดการศึกษาของโรงเรียนในระดับมากท่ีสุด 
     ๑๙)  แผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา  แผนปฏิบัติการประจ าปี  เกียรติบัตร โล่รางวัล  
ภาพถ่าย  ผลงาน  ชิ้นงาน (ท่ีโรงเรียน)  หนังสือราชการ บันทึกการแสดงความชื่นชม ภาพการปฏิบัติงานที่มี
คุณภาพใน Facebook   

   ๓) จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา  และแผนการพัฒนาคุณภาพให้สูงข้ึน 
   ๓.๑  จุดเด่น  
   โรงเรียนมีเป้าหมาย  วิสัยทัศน์  พันธกิจ ที่ก าหนดไว้ชัดเจน  สอดคล้องกับบริบทของโรงเรียน
ตามความต้องการของชุมชน  วัตถุประสงค์ของแผนการจัดการศึกษาของชาติ  นโยบายของรัฐบาลและต้นสังกัด  
ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคม  พัฒนางานวิชาการเน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้าน  ตามหลักสูตรสถานศึกษา และ
ส่งเสริมสนับสนุนพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญตรงตามความต้องการ  ให้เป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้  
มาใช้ในการพัฒนางานและการเรียนรู้ของผู้เรียน 
 
 
 
 



   ๓.๒ จุดที่ควรพัฒนา   
   โรงเรียนควรจัดให้มีอาคารและห้องปฏิบัติการที่เพียงพอและเหมาะสมต่อการจัดการเรียนรู้ มี
การนิเทศ  ติดตามที่ชัดเจน   
   ๓.๓ แผนการพัฒนาคุณภาพที่ยกระดับให้สูงขึ้น 
  ๑)  โครงการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 
  ๒)  โครงการพัฒนาอาคารสถานที่ สิ่งแวดล้อม สื่อและเทคโนโลยีทางการศึกษา 
  ๓)  โครงการพัฒนาบุคลากร 
  ๔)  โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างสถานศึกษาให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ 
  ๕)  โครงการส่งเสริมศักยภาพการบริหารการจัดการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
  ๖)  โครงการการนิเทศบูรณาการเพ่ือการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 

 
  



๒.๒.๓ มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
 ๑. ระดับคุณภาพ  ยอดเยี่ยม      
 ๒. วิธีการพัฒนา ข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ ที่สนับสนุนผลการประเมินตนเอง 
  ๑)  กิจกรรม   
  วิธีการพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรยีนเป็นส าคัญที่ส่งผลต่อระดับ
คุณภาพ (การด าเนินการโครงการตามแผนปฏิบัติการประจ าปี ๒๕๖๓ ) 
  โรงเรียนชุมชนบ้านพระยืนส่งเสริมให้ครูจัดกระบวนการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  
โดยการด าเนินงาน/กิจกรรมอย่างหลากหลาย ได้แก่ งานหลักสูตรมีการประชุมปฏิบัติการ ปรับปรุงหลักสูตร
สถานศึกษา ตามมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดฯ(ฉบับปรับปรุงพ.ศ.๒๕๕๐) ส่งเสริมให้ครูจัดการเรียนการสอน
เน้นการปฏิบัติ (Active learning) ที่หลากหลายตามบริบทของวิชา จัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเรียนรู้ผ่าน
กระบวนการคิด ปฏิบัติจริง เพ่ือน าไปสู่การเรียนรู้ที่ลึกซึ้งและคงทน  ตามมาตรฐานและตัวชี้วัดของหลักสูตร
สถานศึกษา  ให้นักเรียนมีส่วนร่วม ครูรู้จักผู้เรียนเป็นรายบุคคล ด าเนินการตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็น
ระบบ และน าผลมาพัฒนาผู้เรียน รวมทั้งร่วมกันแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และน าผลที่ได้มาปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ ครู
มีแผนการจัดการเรียนรู้ที่สามารถน าไปใช้จัดกิจกรรมได้จริง ครูใช้สื่อ และแหล่งเรียนรู้ มีการบริหารจัดการชั้น
เรียนเชิงบวก เพ่ือให้เด็กรักการเรียนรู้และเรียนรู้ร่วมกันอย่างมีความสุข ครูร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และน าข้อมูล
มาร่วมพัฒนาปรับปรุงการจัดการเรียนรู้และสอนตามแผน ครูผลิตนวัตกรรม แผนการจัดการเรียนรู้ อีกทั้งปรับ
โครงสร้างรายวิชา หน่วยการเรียนรู้ลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้ สัดส่วนคะแนนแต่ละหน่วย ก าหนดคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ท่ีสอดคล้องกับหน่วยการเรียนรู้ สนับสนุนให้ครูจัดการเรียนการสอนที่สร้างโอกาสให้นักเรียนทุกคนมีส่วน
ร่วม ได้ลงมือปฏิบัติจริงจนสรุปความรู้ได้ด้วยตนเอง จัดการเรียนการสอนที่เน้นทักษะการคิด เช่น จัดท าค่าย
วิชาการเพ่ือให้นักเรียนได้ฝึกท ากิจกรรมการเรียนรู้เป็นฐานในแต่ละกลุ่มสาระ  เน้นให้นักเรียนได้เรียนรู้ด้วยตนเอง  
ฝึกการท างานเป็นกลุ่ม  และการมีส่วนร่วม  ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาเต็มตามศักยภาพผู้เรียนที่มีความ
ต้องการจ าเป็นพิเศษ (ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส และผู้มีความสามารถพิเศษ)ของสถานศึกษา ด้วยรูปแบบที่หลากหลาย    
 
   ๒) ข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ ที่สนับสนุนผลการประเมินตนเอง 
  ๑) ครูผู้สอนทุกคนสามารถจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ในการพัฒนากระบวนการคิด  ใช้กระบวนการ
กลุ่ม  ให้นักเรียนปฏิบัติจริง  และครูใช้ค าถามระดับสูงในการจัดกิจกรรมเพ่ือกระตุ้น ส่งเสริมกระบวนการคิดและ
กระบวนการเรียนรู้ของผู้เรียน ให้นักเรียนมีโอกาสแสดงความคิดเห็น สรุปการเรียนรู้ การน าเสนองาน และน า
ความรู้ ทักษะ ไปใช้ในชีวิตประจ าวัน  โดยใช้การจัดการเรียนรู้กระบวนการแก้ปัญหา  การจัดการเรียนรู้โดยใช้
กระบวนการสืบเสาะ  การจัดการเรียนรู้โดยใช้โครงงาน  การจัดการเรียนรู้โดยใช้กรณีศึกษา  การจัดการเรียนรู้
โดยใช้กระบวนการกลุ่ม การจัดการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการวิจัยเป็นฐาน การจัดการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการ
ทางวิทยาศาสตร์  การจัดการเรียนรู้ STEM Education  การใช้บทบาทสมมุติ  การเล่นละคร การจัดการเรียนรู้
โดยใช้แหล่งเรียนรู้   
  ๒) ครูผู้สอนทุกคนมีส่วนร่วมในการในการปรับปรุง พัฒนาหลักสูตรของสถานศึกษาทุกปี 
สอดคล้องกับนโยบาย และการเปลี่ยนแปลงสาระการเรียนรู้    และน าไปใช้ในการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาผู้เรียน
อย่างรอบด้าน  ตามมาตรฐานการเรียนรู้ และตัวชี้วัดตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ ทั้งนักเรียนปกติ และนักเรียนพิเศษ



เรียนรวม โดยเชื่อมโยงกับท้องถิ่น การด าเนินชีวิตของนักเรียน และสอดคล้องกับเป้าหมายในการพัฒนาผู้เรียนให้
มีทักษะ ความรู้ในศตวรรษที่ ๒๑ และเตรียมผู้เรียนให้มีความรู้ ทักษะ ประสบการณ์ ในการใช้ชีวิตในโลกอนาคต  
และตอบสนองกับการพัฒนานักเรียนพิเศษเรียนรวม ที่ได้รับการพัฒนาตามความสามารถและศักยภาพ 
  ๓) ครูผู้สอนชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๑ และช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๖ ได้จัดการเรียนรู้ส าหรับเด็ก
พิเศษเรียนรวมนักเรียนที่มีความต้องการพิเศษทุกคน  โดยใช้แผน IEP เพ่ือการพัฒนาผู้เรียนรายบุคคล 
  ๔) ครูทุกคนใช้สื่อ เทคโนโลยี  Computer  แหล่งเรียนรู้ทั้งภายในโรงเรียน ภายนอกโรงเรียน 
ในการจัดการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาผู้เรียน  ทั้งครูภูมิปัญญาท้องถิ่นมาจัดการเรียนรู้ในการประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์  การ
ท าอาหาร  การแปรรูปอาหาร  การท าขนม  การประดิษฐ์ของใช้  และให้ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้แสวงหาความรู้ด้วย
ตนเอง ทั้งกิจกรรมในห้องสมุด  ห้องคอมพิวเตอร์ การจัดกิจกรรมโครงการส ารวจตามความต้องการและปัญหาที่
ต้องการเรียนรู้ แก้ไข 
  ๕)  ครูผู้สอนทุกคนใช้  DLTV  ประกอบการจัดการเรียนรู้ในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนทุก
ห้องเรียน  
  ๖)  ครูผู้สอนทุกคน ได้จัดห้องเรียนที่สะอาด เรียบร้อย ปลอดภัย และพ้ืนที่ว่างในห้องเรียน สื่อ
การเรียนรู้ บรรยากาศที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ของผู้เรียนทุกคนมุ่งสู่การยกระดับห้องเรียนคุณภาพ 
  ๗) ครูผู้สอนทุกคนได้ร่วมจัดห้องสมุดให้เป็นแหล่งเรียนรู้ของผู้เรียน จัดบรรยากาศในห้องสมุดให้
จูงใจในการใช้  จัดให้มีหนังสือ คอมพิวเตอร์ ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ ศึกษา ค้นคว้า  ได้เข้าถึงในการใช้และการเรียนรู้
เพ่ือพัฒนาคุณภาพ 
  ๘) ครูผู้สอนมีผลการประเมินมาตรฐานโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ด้านครูผู้สอน  อยู่ในระดับ   ดี
เยี่ยม  ๕ ประเด็นพิจารณา คือ ความรู้ความเข้าใจด้านคุณธรรม  การจัดการเรียนรู้ปลูกฝังและประเมินคุณธรรม 
จริยธรรมนักเรียน  การสร้างเครือข่ายการมีส่วนร่วม  การแลกเปลี่ยนเรียนรู้  ความประพฤติ ปฏิบัติตนเป็น
แบบอย่างที่ดีด้านคุณธรรม  อยู่ในระดับดี  ๒ ประเด็นพิจารณา  คือ ความสามารถในการเป็นวิทยากรคุณธรรม  
การยอมรับหรือยกย่องเชิดชูเกียรติจากบุคคล หน่วยงาน องค์กรภายในหรือภายนอกเกียรติ 
  ๙) ครูผู้สอนทุกคนจัดการเรียนรู้โดยเน้นการปฏิสัมพันธ์เชิงบวก รักและเอาใจใส่นักเรียน สร้าง
นักเรียนให้เป็นคนดี  ให้นักเรียนมีความมั่นใจ ปลอดภัย ที่จะเรียนรู้กับครูและเพ่ือน  และเรียน เล่นอย่างมี
ความสุข และได้รับค าชื่นชมจากผู้ปกครองในการดูแลนักเรียน 
  ๑๐)  ครูผู้สอนทุกคนด าเนินการวัด ประเมินผลผู้เรียนโดยเก็บข้อมูลจากวิธีการหลากหลาย เช่น 
การสอบถาม สัมภาษณ์ ให้คะแนนจากผลงาน รายงาน ชิ้นงาน การท างานกลุ่ม พฤติกรรมการเรียน  การท างาน 
ลักษณะนิสัย  การสอบท้ังแบบอัตนัย และปรนัย การปฏิบัติจริง สอดคล้องกับธรรมชาติวิชา และเป้าหมายของ
การพัฒนาผู้เรียน มีการให้ข้อมูลสะท้อนกลับแก่ผู้เรียน ผู้ปกครอง เพื่อน าผลการประเมินไปใช้ในการพัฒนา
คุณภาพผู้เรียน 
  ๑๑) ครูผู้สอนทุกคนน าผลการประเมินในการจัดการเรียนรู้มาใช้ในการพัฒนาผู้เรียน และใช้
กระบวนการวิจัยในชั้นเรียนในการพัฒนาการจัดการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาผู้เรียน 
  ๑๒)  ครูผู้สอนทุกคนมีส่วนร่วมในการในการจัดการบริหารข้อมูลสารสนเทศของโรงเรียน เช่น 
ข้อมูลผลกสนจัดการศึกษา ข้อมูลภาวะโภชนาการ  โปรแกรม DMC (ข้อมูลนักเรียนรายบุคคล)  โปรแกรม B-
OBEC (ข้อมูลที่ดินสิ่งก่อสร้าง)  โปรแกรม M-OBEC (ข้อมูลครุภัณฑ์)  โปรแกรม EMIS (ข้อมูลสารสนเทศของ



โรงเรียน)  โปรแกรม School MISS (ข้อมูลผลการเรียนตามหลักสูตร)   ข้อมูลเด็กพิเศษ เพื่อน ามาใช้ในการ
บริหารและการจัดการเรียนรู้ของนักเรียนทุกกลุ่ม 
  ๑๓)  ผลการด าเนินการตามที่กล่าวมา ส่งผลให้ครูผู้สอนได้รับรางวัลที่เก่ียวข้องกับมาตรฐานวิชา
ชีครู สามารถเป็นต้นแบบ แบบอย่างของการท างานในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน  
  ๑๔)  ครูผู้สอนมีนวัตกรรมการสอนเพื่อใช้ในการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาผู้เรียน คือ 
      ๑๔.๑)  การสอนตามแนว active Leaning โดยใช้กระบวนการสอนตามแนวมอนเตสเซอรี่  
บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย (STEM) ระดับปฐมวัย 
     ๑๔.๒) นางอุทุมพร  อุ่นใจ การสอนตามแนว active Leaning โดยใช้กระบวนการสอนตาม
แนว open approach และBBL  ชั้นประถมศึกษาปี่ที่  ๑-๒ 
     ๑๔.๓) นางสาววิจิตรา ช่างปรุง การสอนตามแนว active Leaning โดยใช้กระบวนการสอน
ตามแนว open approach และBBL  ชั้นประถมศึกษาปี่ที่  ๑-๒ 
     ๑๔.๔) นางสาวชมพูนุช ชาญรอบรู้ การสอนตามแนว active Leaning โดยใช้กระบวนการ
สอนตามแนว ๕w๑H  ชั้นประถมศึกษาปี่ที่  ๓ 
     ๑๔.๕) นายมนัส  วิศวรักษ์ การสอนตามแนว active Leaning โดยใช้กระบวนการเรียนรู้ที่
เน้นการสรุปองค์ความรู้  รูปแบบ Mind Mappingชั้นประถมศึกษาปี่ที่  ๔ 
     ๑๔.๖) นางเบญจมาศ เวียนศรี การสอนตามแนว active Leaning โดยใช้กระบวนการสรุป
องค์ความรู้ รูปแบบ Mind Mapping  สื่อเทคโนโลยี  สื่อ ICT วิชาสังคมศึกษา 
     ๑๔.๗) นางสาวหทัยภัทร  ดาวงษา  การสอนตามแนว active Leaning โดยใช้การเรียนรู้แบบ 
๕E ที่เน้นค าถามคิดวิเคราะห์วิชาวิทยาศาสตร์ 
     ๑๔.๘) นางทองย่อย  ภาระหันต์  การสอนตามแนว active Leaning โดยใช้กระบวนการสรุป
องค์ความรู้ รูปแบบ Mind Mapping  สื่อเทคโนโลยี  สื่อ ICTวิชาภาษาไทย 
      ๑๔.๙) นางพิชญ์สินี  โสภา  การสอนตามแนว active Leaning โดยใช้การพัฒนาทักษะการ
อ่านเขียนภาษาอังกฤษโดยวิธีการสอนโฟนิกส์ควบคู่กับการระบุสีตัวอักษร วิชาภาษาอังกฤษ 
  ๑๕)  แผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา  แผนปฏิบัติการประจ าปี  แผนการจัดการเรียนรู้  เกียรติ
บัตร โล่รางวัล  ภาพถ่าย  ผลงาน/ชิ้นงานของครูและนักเรียน (ท่ีโรงเรียน)   หนังสือราชการ บันทึกการแสดงความ
ชื่นชม  ภาพการปฏิบัติงานที่มีคุณภาพของครู นักเรียนใน Facebook  ผลงานที่แสดงไว้ใน You tube  ของครู 
นักเรียน   
  
 
 
 
 
 
 
 



    ๓) จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา  และแผนการพัฒนาคุณภาพให้สูงข้ึน 
   ๓.๑  จุดเด่น 
   ครูมีความตั้งใจ มุ่งมั่นในการพัฒนาการสอน โดยจัดกิจกรรมให้นักเรียนได้เรียนรู้ ที่เน้นทักษะ
กระบวนการคิด ได้ปฏิบัติจริง มีการให้วิธีการและแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย ให้นักเรียนแสวงหาความรู้ จากสื่อ
เทคโนโลยีด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง นักเรียนมีส่วนร่วมในการจัดบรรยากาศ สภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 
   ๓.๒ จุดที่ควรพัฒนา   
   ควรน าภูมิปัญญาท้องถิ่นให้เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมให้นักเรียนได้เรียนรู้ และการให้
ข้อมูลย้อนกลับแก่นักเรียนทันทีเพ่ือนักเรียนน าไปใช้พัฒนาตนเอง 
   ๓.๓ แผนการพัฒนาคุณภาพที่ยกระดับให้สูงขึ้น 

 ๑)  โครงการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 
 ๒)  โครงการส่งเสริมการเรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 ๓) โครงการพัฒนากระบวนการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
 ๔)  โครงการส่งเสริมทักษะการใช้ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร (English for communication) 
 ๕)  โครงการพัฒนาการจัดการศึกษาตามนโยบายโรงเรียนคุณภาพประจ าต าบล 
 ๔) กิจกรรมส าหรับนักเรียนที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ/นักเรียนเรียนรวมให้นักเรียนมี

ความรู้สูงขึ้นตามระดับชั้น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 
  ๑. หลักฐาน ข้อมูลส าคัญท่ีแสดงเกียรติยศและผลงานดีเด่นของสถานศึกษา  
  ๒. ผลงานครูและนักเรียน (เกียรติบัตร ภาพถ่ายกิจกรรมต่างๆ)  
  ๓. คาสั่งคณะทางานรายงานประจาปีฯ (SAR) ปีการศึกษา ๒๕๖๓  

๔. บันทึกการให้ความเห็นชอบรายงานประจาปีฯ ของคณะกรรมการสถานศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
 





























































































































๒ 
 

 รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา  ๒๕๖๓                               ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑   
 



๓ 
 

 รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา  ๒๕๖๓                               ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑   
 



๔ 
 

 รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา  ๒๕๖๓                               ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑   
 



๕ 
 

 รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา  ๒๕๖๓                               ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑   
 



๖ 
 

 รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา  ๒๕๖๓                               ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑   
 



๗ 
 

 รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา  ๒๕๖๓                               ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑   
 



๘ 
 

 รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา  ๒๕๖๓                               ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑   
 



๙ 
 

 รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา  ๒๕๖๓                               ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑   
 



๑๐ 
 

 รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา  ๒๕๖๓                               ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑   
 



๑๑ 
 

 รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา  ๒๕๖๓                               ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑   
 



๑๒ 
 

 รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา  ๒๕๖๓                               ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑   
 



๑๓ 
 

 รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา  ๒๕๖๓                               ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑   
 



๑๔ 
 

 รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา  ๒๕๖๓                               ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑   
 



๑๕ 
 

 รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา  ๒๕๖๓                               ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑   
 



๑๖ 
 

 รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา  ๒๕๖๓                               ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑   
 



๑๗ 
 

 รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา  ๒๕๖๓                               ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑   
 



๑๘ 
 

 รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา  ๒๕๖๓                               ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑   
 



๑๙ 
 

 รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา  ๒๕๖๓                               ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑   
 



๒๐ 
 

 รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา  ๒๕๖๓                               ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑   
 



๒๑ 
 

 รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา  ๒๕๖๓                               ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑   
 



๒๒ 
 

 รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา  ๒๕๖๓                               ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑   
 



๒๓ 
 

 รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา  ๒๕๖๓                               ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑   
 



๒๔ 
 

 รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา  ๒๕๖๓                               ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑   
 



๒๕ 
 

 รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา  ๒๕๖๓                               ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑   
 



๒๖ 
 

 รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา  ๒๕๖๓                               ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑   
 



๒๗ 
 

 รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา  ๒๕๖๓                               ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑   
 



๒๘ 
 

 รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา  ๒๕๖๓                               ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑   
 



๒๙ 
 

 รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา  ๒๕๖๓                               ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑   
 



๓๐ 
 

 รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา  ๒๕๖๓                               ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑   
 



๓๑ 
 

 รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา  ๒๕๖๓                               ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑   
 



๓๒ 
 

 รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา  ๒๕๖๓                               ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑   
 



๓๓ 
 

 รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา  ๒๕๖๓                               ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑   
 



๓๔ 
 

 รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา  ๒๕๖๓                               ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑   
 



๓๕ 
 

 รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา  ๒๕๖๓                               ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑   
 



๓๖ 
 

 รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา  ๒๕๖๓                               ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑   
 



๓๗ 
 

 รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา  ๒๕๖๓                               ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑   
 



๓๘ 
 

 รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา  ๒๕๖๓                               ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑   
 



๓๙ 
 

 รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา  ๒๕๖๓                               ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑   
 



๔๐ 
 

 รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา  ๒๕๖๓                               ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑   
 



๔๑ 
 

 รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา  ๒๕๖๓                               ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑   
 



๔๒ 
 

 รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา  ๒๕๖๓                               ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑   
 



๔๓ 
 

 รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา  ๒๕๖๓                               ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑   
 



๔๔ 
 

 รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา  ๒๕๖๓                               ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑   
 



๔๕ 
 

 รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา  ๒๕๖๓                               ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑   
 



๔๖ 
 

 รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา  ๒๕๖๓                               ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑   
 



๔๗ 
 

 รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา  ๒๕๖๓                               ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑   
 



๔๘ 
 

 รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา  ๒๕๖๓                               ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑   
 



๔๙ 
 

 รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา  ๒๕๖๓                               ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑   
 



๕๐ 
 

 รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา  ๒๕๖๓                               ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑   
 



๕๑ 
 

 รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา  ๒๕๖๓                               ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑   
 



๕๒ 
 

 รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา  ๒๕๖๓                               ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑   
 



๕๓ 
 

 รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา  ๒๕๖๓                               ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑   
 



๕๔ 
 

 รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา  ๒๕๖๓                               ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑   
 



๕๕ 
 

 รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา  ๒๕๖๓                               ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑   
 



๕๖ 
 

 รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา  ๒๕๖๓                               ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑   
 



๕๗ 
 

 รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา  ๒๕๖๓                               ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑   
 



๕๘ 
 

 รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา  ๒๕๖๓                               ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑   
 



๕๙ 
 

 รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา  ๒๕๖๓                               ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑   
 



๖๐ 
 

 รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา  ๒๕๖๓                               ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑   
 



๖๑ 
 

 รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา  ๒๕๖๓                               ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑   
 



๖๒ 
 

 รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา  ๒๕๖๓                               ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑   
 



๖๓ 
 

 รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา  ๒๕๖๓                               ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑   
 



๖๔ 
 

 รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา  ๒๕๖๓                               ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑   
 



๖๕ 
 

 รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา  ๒๕๖๓                               ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑   
 



๖๖ 
 

 รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา  ๒๕๖๓                               ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑   
 



๖๗ 
 

 รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา  ๒๕๖๓                               ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑   
 



๖๘ 
 

 รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา  ๒๕๖๓                               ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑   
 



๖๙ 
 

 รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา  ๒๕๖๓                               ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑   
 



๗๐ 
 

 รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา  ๒๕๖๓                               ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑   
 



๗๑ 
 

 รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา  ๒๕๖๓                               ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑   
 



๗๒ 
 

 รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา  ๒๕๖๓                               ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑   
 



๗๓ 
 

 รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา  ๒๕๖๓                               ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑   
 



๗๔ 
 

 รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา  ๒๕๖๓                               ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑   
 



๗๕ 
 

 รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา  ๒๕๖๓                               ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑   
 



๗๖ 
 

 รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา  ๒๕๖๓                               ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑   
 



๗๗ 
 

 รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา  ๒๕๖๓                               ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑   
 



๗๘ 
 

 รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา  ๒๕๖๓                               ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑   
 



๗๙ 
 

 รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา  ๒๕๖๓                               ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑   
 



๘๐ 
 

 รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา  ๒๕๖๓                               ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑   
 



๘๑ 
 

 รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา  ๒๕๖๓                               ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑   
 



๘๒ 
 

 รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา  ๒๕๖๓                               ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑   
 



๘๓ 
 

 รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา  ๒๕๖๓                               ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑   
 



๘๔ 
 

 รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา  ๒๕๖๓                               ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑   
 



๘๕ 
 

 รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา  ๒๕๖๓                               ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑   
 



๘๖ 
 

 รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา  ๒๕๖๓                               ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑   
 



๘๗ 
 

 รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา  ๒๕๖๓                               ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑   
 



๘๘ 
 

 รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา  ๒๕๖๓                               ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑   
 



๘๙ 
 

 รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา  ๒๕๖๓                               ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑   
 



๙๐ 
 

 รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา  ๒๕๖๓                               ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑   
 



๙๑ 
 

 รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา  ๒๕๖๓                               ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑   
 



๙๒ 
 

 รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา  ๒๕๖๓                               ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑   
 

 
 
 



๙๓ 
 

 รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา  ๒๕๖๓                               ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑   
 

๖. ค าสั่งคณะท างานรายงานประจ าปีฯ (SAR)  ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



๙๔ 
 

 รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา  ๒๕๖๓                               ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑   
 

๗. บันทึกการให้ความเห็นชอบรายงานประจ าปีฯ ของคณะกรรมการสถานศึกษา 
 
 
 รายงานประจ าปีที่เป็นรายงานประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๓  ฉบับนี้ 
  ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษาของโรงเรียนชุมชนบ้านพระยืน ในคราวประชุมครั้งที่                         
๖./๒๕๖๓   เมื่อวันที่  ๓๐  เดือนเมษายน  พ.ศ.๒๕๖๔   เป็นที่เรียบร้อย สามารถน าไปอ้างอิงและเผยแพร่ 
  ต่อสาธารณชนได้ 
 

 

                                                      (ลงช่ือ)........................................................................ 
                                                                             ( นายสุรชยั  โคตะนนัท ์) 
                                               ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนชุมชนบา้นพระยนื 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



๙๕ 
 

 รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา  ๒๕๖๓                               ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑   
 

 


