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คำนำ 
 
  รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา เป็นการสรุปผลการจัดการศึกษาที่สะท้อนผลการ
พัฒนาการพัฒนาคุณภาพของสถานศึกษา ซึ่งเป็นผลสำเร็จจากการบริหารจัดการศึกษาที่สอดคล้องกับมาตรฐาน
การศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพภายใน (ตามกฎกระทรวงการประกันคุณภาพ พ.ศ.2561)           
3 มาตรฐาน ได้แก่ คุณภาพผู้เรียน กระบวนการบริหารและจัดการผู้บริหารสถานศึกษา และกระบวนการจัดการ
เรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ผลการวิเคราะห์จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา และระบุแนวทางการพัฒนา
สถานศึกษาในอนาคต โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำเสนอรายงานผลการจัดการศึกษาในรอบปีที่ผ่านมาเพื่อให้ทราบ
ผลผลิตและผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นตามแผนและตามระบบประกันคุณภาพของสถานศึกษา เพื่อให้สถานศึกษาได้ใช้
ประโยชน์ในการปรับปรุงแผนและระบบประเมินคุณภาพภายในและนำเสนอผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษาต่อ
หน่วยงานต้นสังกัด และสาธารณชนได้รับทราบและรองรับการประกันคุณภาพภายนอกต่อไป 

  โรงเรียนบ้านเลิง ขอขอบคุณ คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้ปกครอง ชุมชน คณะครู 
บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียนทุกคน ที่ให้ความร่วมมือ และช่วยกันพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของ
โรงเรียนบ้านเลิงให้บรรลุเป้าหมายตามที่กำหนดไว้เป็นอย่างดี 

   

โรงเรียนบ้านเลิง 
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ข้อมูลพื้นฐานของสถานศึกษา 
ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา (ระดับปฐมวัย) 

4 
 

    มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของเด็ก   6 
    มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา   8 
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ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา (ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน) 
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1.1 ข้อมูลทั่วไป 

 ชื่อโรงเรียน โรงเรียนบ้านเลิง 
 ที่อยู่  หมู่ที่ 8 บ้านเลิง ตำบลโคกสี อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000 

 สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น  เขต 1   
 ชื่อผู้บริหาร นายวิชัย  รัตนวรรณี โทร 085-0085413 

1.2. จำนวนครูและบุคลากรทางการศึกษา    ๘    คน จำแนกเป็น  
1)  ข้าราชการครู   4 คน 
2)  พนักงานราชการ   1 คน 
3)  ครูอัตราจ้าง    ๑ คน 
4)  นักการภารโรง   1 คน 
5)  ครูธุรการ    1 คน  

1.3. จำนวนนักเรียน  รวมทั้งสิ้น   46  คน  ชาย  19   คน  หญิง  27 คน  จำแนกเป็น 
 1)  ระดับปฐมวัย      15 คน 
 2)  ระดับประถมศึกษา     31 คน 

ชั้น 
จำนวนนักเรียน 

(10 พฤศจิกายน 2562) จำนวนห้องเรียน 

ชาย หญิง รวม 
อนุบาล 1 1 2 3 1 
อนุบาล 2 3 3 6 1 
อนุบาล 3 2 4 6 1 
รวมนักเรียนปฐมวัย 6 9 15 3 
ประถมศึกษาปีที่ 1 2 1 3 1 
ประถมศึกษาปีที่ 2 1 5 6 1 
ประถมศึกษาปีที่ 3 1 1 2 1 
ประถมศึกษาปีที่ 4 1 3 4 1 
ประถมศึกษาปีที่ 5 0 5 5 1 
ประถมศึกษาปีที่ 6 8 3 11 1 
รวมนักเรียน ป.1-6 13 18 31 6 
รวม นร.ทั้งหมด 19 27 46 9 

 

ส่วนที่ 1  
ข้อมูลพื้นฐานของสถานศึกษา  
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วิสัยทัศน์โรงเรียนบ้านเลิง 
 ภายในปี 2560 โรงเรียนจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานแก่ผู้เรียนอย่างมีคุณภาพตามมาตรฐาน

การศึกษา  ด้วยการบูรณาการและประยุกต์ใช้ ICT ครูและบุคลากรมีมาตรฐานวิชาชีพ  น้อมนำหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติในการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้  บนพื้นฐานความเป็นไทย วัดและชุมชน
ร่วมใจพัฒนา ก้าวสู่ประชาคมอาเซียนและสากล 
 
 

อัตลักษณ์ของโรงเรียน 
 

“ยิ้มไหว้ ทักทายกัน สวสัดี” 
 
 
 
 
 

เอกลักษณ์ของโรงเรียน 
 

“ทำอะไร มวีินัย คือไทยแท้ ” 
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ผลการประเมินตนเองตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  ระดับปฐมวัย 

มาตรฐานที่ 1  คุณภาพของเด็ก 

1. ระดับคุณภาพ     ดี 

2. วิธีการพัฒนา ข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ ที่สนับสนุนผลการประเมินตนเอง 

    2.1 วิธีการพัฒนา 

 โรงเรียนบ้านเลิง มีกระบวนการพัฒนาเด็กที่หลากหลาย ส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการด้านร่างกาย แข็งแรง 
มีสุขนิสัยที่ดี และดูแลความปลอดภัยของตนเองได้ โรงเรียนจัดให้เด็กได้รับประทานอาหารที่สะอาด ถูกสุขลักษณะ 
ปริมาณเหมาะสมตามวัย มีการควบคุมดูแลให้เด็กดื่มนมเป็นประจำทุกวันอย่างสม่ำเสมอ มีการชั่ งน้ำหนัก วัด
ส่วนสูง ภาคเรียนละ 3 ครั้ง มีกิจกรรมออกกำลังกายหน้าเสาธงก่อนเข้าเรียนทุกวัน จัดหา อุปกรณ์ ซ่อมแซม
สนามเด็กเล่นให้มีความปลอดภัย สะดวก พร้อมใช้งานอยู่ตลอดเวลา ไม่มีจุดที่เป็นอันตราย มีกฎ กติกา ข้อตกลง
ในการดูแลตนเองให้ปลอดภัย หลีกเลี่ยงจากอันตราย มีการจัดบอร์ดให้ความรู้แก่เด็กเกี่ยวกับโรคติดต่อในชุมชน 
โรคติดต่อจากการอยู่ร่วมกัน อุบัติเหตุที่เกิดขึ้นได้ในชีวิตประจำวัน มีการจัดกิจกรรมสุขภาพดีมีสุขเพื่อส่งเสริม
พัฒนาการด้านร่างกายให้กับเด็ก และได้รับความร่วมมือจากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโคกสี ในการดูแล
ส่งเสริมสุขภาพอนามัยของเด็ก นอกจากนี้ยังมีการส่งเสริมให้เด็กได้เล่นกีฬาตามความสามารถ สนับสนุนให้เข้ า
ร่วมการแข่งขันกีฬาในระดับกลุ่มโรงเรียนขนาดเล็ก มีการจัดกิจกรรมเรียนรู้สู่โลกกว้าง เพื่อส่งเสริมให้เด็กมี
พัฒนาการด้านสังคม ช่วยเหลือตนเอง เป็นสมาชิกที่ดีของสังคม  มีวินัยในตนเอง มีสัมมาคารวะกับผู้ใหญ่ มี
มารยาทที่ดี ยิ้ม ไหว้ ทักทาย ช่วยเหลือตนเองในการปฏิบัติกิจวัตรประจำวัน สามารถรับประทานอาหารด้วย
ตนเองและมีมารยาทในการรับประทานอาหาร รู้จักดูแลรักษาความสะอาด ทั้งภายในและนอกห้องเรียน โดยการ
จัดกิจกรรมแบ่งเขตพื้นที่รับผิดชอบ รู้จักช่วยเหลือ แบ่งปันเพื่อนในห้องเรียน ทำงานร่วมกับเพื่อนๆ ได้ โดยการใช้
กิจกรรมกลุ่มในการจัดประสบการณ์ การเรียนรู้ รู้จักเก็บของเล่น สิ่งของเครื่องใช้ ของตน และของส่ วนรวม 
ปลูกฝังให้นักเรียนรู้จักประเพณีวัฒนธรรม ด้วยกิจกรรมอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย รู้จักทดแทนบุญคุณพ่อ แม่ ครู โดย
จัดกิจกรรมวันสำคัญทางชาติ 
  กิจกรรมวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา เช่นวันพ่อ วันแม่ วันไหว้ครู วันเข้าพรรษา ส่งเสริมพัฒนาการด้าน
อารมณ์ จิตใจ ปลูกฝังให้เด็กมีความซื่อสัตย์สุจริต ไม่เอาสิ่งของของผู้อื่นมาเป็นของตน มีความอดทน มีความมั่นใจ 
กล้าพูด กล้าแสดงออก ยิ้มแย้มแจ่มใส มีการจัดกิจกรรมทางด้านศิลปะ ดนตรี ให้นักเรียนได้วาดภาพ ระบายสี 
เพื่อสร้างจินตนาการและมีอารมณ์ผ่องใส ให้เด็กได้ทำกิจกรรมด้วยความสนุกสนาน มีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับเพื่อน ทั้ง
ในและนอกห้องเรียน โดยครูได้ดำเนินการจัดประสบการณ์การเรียนการสอนตามแผนการจัดประสบการณ์การ
เรียนรู้ และมีการจัดกิจกรรมร้อง เล่น เต้น อ่าน ให้เด็กได้แสดงออกตามศักยภาพของตน  โรงเรียนได้ส่งเสริมให้
เด็กมีพัฒนาการด้านสติปัญญา สื่อสารได้ มีทักษะการคิดพื้นฐาน และแสวงหาความรู้ได้ มีการจัดกิจกรรมโครงงาน

ส่วนที่ 2  
รายงานผลการประเมินตนเองตามมาตรฐานการศึกษา 

ของสถานศึกษา  
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เพื่อการเรียนรู้ โดยส่งเสริมให้เด็กมีความสนใจเรียนรู้สิ่งต่างๆ รอบตัว กล้าซักถามเพื่อค้นหาคำตอบ มีการจัด
กิจกรรมหนูรักภาษาไทย เพื่อส่งเสริมให้เด็กมีทักษะทางภาษา มีนิสัยรักการอ่าน ส่งเสริมให้เด็กอ่านนิทานและเล่า
นิทานที่ตนเองอ่านให้ครูและเพื่อนฟัง  มีการส่งเสริมสนับสนุนให้เด็กเข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันทักษะทางวิชาการ
ในระดับต่างๆ  มีการสร้างสรรค์ผลงานด้านศิลปะโดยการวาดภาพระบายสี การตัด ฉีก ตัด ปะ ส่งเสริมให้เด็กได้
เสนอผลงานด้วยภาษาที่เหมาะสมตามวัย จัดกิจกรรมการเรียนรู้นอกห้องเรียนเพื่อให้เด็กได้ปฏิสัมพันธ์กับ
บุคคลภายนอก เรียนรู้นอกสถานที่ แก้ปัญหาในสถานการณ์จริง 
 
   2.2 ข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ ที่สนับสนุนผลการประเมินตนเอง 
 1)  ข้อมูลนักเรียนรายบุคคล 
 2)  ผลการประเมินพัฒนาการผู้เรียนทั้ง 4  ด้าน 
 3)  แบบประเมินพัฒนาการผู้เรียนทั้ง 4 ด้าน 
 4)  เด็กมีพัฒนาการด้านอารมณ์ จิตใจ ควบคุม และแสดงออกทางอารมณ์ได้ ร้อยละ ๑๐๐ สังเกตได้จาก
การกล้าพูด กล้าแสดงออก รู้จักเข้าแถว รอคิว ในการรับประทานอาหาร รู้จักหน้าที่รับผิดชอบ ตามที่ได้รับ
มอบหมายทั้งในและนอกห้องเรียน ตามเขตพื้นที่รับผิดชอบ ร่าเริง แจ่มใส 
 5)  เด็กมีพัฒนาด้านสังคม ช่วยเหลือตนเอง และเป็นสมาชิกที่ดีของสังคม ได้ร้อยละ ๑๐๐ สังเกตได้จาก
การช่วยเหลือตนเองในการปฏิบัติกิจวัตรประจำวัน รู้จักเก็บสิ่งของเครื่องใช้ ทั้งของส่วนตัวและส่วนรวม รู้จักยิ้ม 
ทักทาย อยู่เป็นนิจ อยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข 

 6)  เด็กมีพัฒนาการด้านสติปัญญา สื่อสารได้ มีทักษะการคิดพื้นฐาน และแสวงหาความรู้ได้ คิดเป็น     
ร้อยละ ๑๐๐  
 7)  เด็กมีพัฒนาการด้านร่างกาย แข็งแรง มีสุขนิสัยที่  ดี และดูแลความปลอดภัยของตนเองได้          
ร้อยละ ๑๐๐ 
 8)  เด็กร้อยละ 90 สามารถทำงานที่ได้รับมอบหมายจนสำเร็จได้ด้วยตนเอง 
 9)  เด็กทุกคนมีวินัยในตนเอง เก็บของเล่น ของใช้เข้าที่อย่างเรียบร้อยด้วยตนเอง 
 
3. แผนการพัฒนาคุณภาพเพื่อยกระดับให้สูงขึ้น 
จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา 
         เด็กมีร่างกายเติบโตตามวัย มีน้ำหนักส่วนสูงตาม

เกณฑ์ มีทักษะการเคลื่อนไหวตามวัย สามารถดูแล
สุขภาพและหลีกเลี่ยงต่อสภาวะที่เสี่ยงต่ออุบัติเหตุ ภัย 
และสิ่งเสพติด มีคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมที่ 

    พึงประสงค์ มีจิตสำนึกในการอนุรักษ์และพัฒนา
สิ่งแวดล้อม ทำงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข มี
อารมณ์แจ่มใส ร่าเริง สนุกสนาน ร่วมกิจกรรมอยู่ใน
สังคมได้อย่างมีความสุข มีสติปัญญาเรียนรู้ได้ตาม
กิจกรรมประจำวันอย่างดี 

- ด้านการมีความคิดรวบยอด การแก้ปัญหาที่เกิดจาก
การอ่าน 
- การทำกิจกรรมเสริมสติปัญญาให้เหมาะสมตามวัย 
- การพัฒนา ปลูกฝังในเรื่องสุขนิสัยที่ดี เช่น การล้าง 
มือก่อนรับประทานอาหาร ล้างมือก่อนออกจาก
ห้องน้ำ ห้องส้วม และการเลือกรับประทานอาหารที่มี
ประโยชน์ ให้เป็นนิสัย 
- การยืนตรงเมื่อได้ยินเพลงชาติ 
- การใช้คำพูดขอบคุณ ขอโทษ 
- การใช้วาจาสุภาพเหมาะสมกับวัย 
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แผนพัฒนาคุณภาพเพื่อยกระดับให้สูงขึ้น (ระบุแผนงานโครงการ/กิจกรรม) 
3.1  โครงการส่งเสริมศักยภาพผู้เรียนระดับปฐมวัย 

     3.2  โครงการส่งเสริสมรรถภาพและสุนทรียภาพผู้เรียน 
     3.3  โครงการสนับสนุนให้เด็กมีความคิดรวบยอดเกี่ยวกับสิ่งต่างๆ ที่เกิดจากประสบการณ์การเรียนรู้  
     3.4  โครงการหนูน้อยสุขภาพดีมีสุข 
     3.5  โครงการส่งเสริมค่านิยมหลัก 12 ประการ 

  

มาตรฐานที่ 2  กระบวนการบริหารและการจัดการ 

1. ระดับคุณภาพ     ด ี

2. วิธีการพัฒนา ข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ ที่สนับสนุนผลการประเมินตนเอง 

        2.1 วิธีการพัฒนา 

 การจัดการศึกษาปฐมวัยของโรงเรียนบ้านเลิง ได้มีการกำหนดเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจของ
สถานศึกษาไว้อย่างชัดเจน  มีองค์ประกอบที่สำคัญเพื่อที่จะขับเคลื่อนการศึกษาระดับปฐมวัยได้แก่  การพัฒนา
วิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัย ได้มีการพัฒนาหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย
ให้สอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่น  พิจารณาจากวัยของเด็ก  ประสบการณ์ของเด็ก โดยเป็นหลักสูตรที่มุ่งพัฒนา
เด็กทุกด้าน  ทั้งด้านร่างกาย  อารมณ์จิตใจ สังคม  และสติปัญญา  เพื่อให้ผู้เรียนมีความสุขในการเรียนรู้  มีการ
พัฒนาครูและบุคลากรให้มีศักยภาพ  สำหรับด้านระบบกลไก  การเสริมสร้างความตระหนักรับรู้  และความเข้าใจ
การจัดการศึกษาปฐมวัย  โดยให้ผู้มีส่วนร่วมทุกฝ่ายได้มีบทบาทในการมีส่วนร่วมการจัดการศึกษา  โดยให้มีการ
ประสานความร่วมมือเพื่อร่วมกันพัฒนาผู้เรียนตามศักยภาพ 
    โรงเรียนบ้านเลิง ได้จัดสิ่งอำนวยความสะดวกที่จำเป็นซึ่งเอื้อประโยชน์  และอำนวยความสะดวกต่อ
การพัฒนาเด็ก  ทั้งด้านร่างกาย  อารมณ์และจิตใจ  สังคม  และสติปัญญา คือ จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพที่
เอื้อต่อการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพและจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการเพื่อการ
จัดการเรียนรู้  เช่น  จัดอุปกรณ์สื่อทางคอมพิวเตอร์ จัดให้มีอุปกรณ์  ของเล่น  ของใช้  เครื่องนอน  เครื่องอำนวย
ความสะดวกต่างๆ ให้พอเพียงกับเด็ก  โดยจัดให้เหมาะสม  สะอาด  ปลอดภัย  ให้มีมุมหนังสือที่จำเป็นต่อ
พัฒนาการของเด็ก  ให้เพียงพอและเหมาะสมกับวัย  ที่เหมาะสมปลอดภัย  จัดให้มีพื้นที่สำหรับแปรงฟัน  ล้างมือ  
ทำความสะอาดร่างกาย  ห้องน้าห้องส้วม  พร้อมอุปกรณ์ที่จำเป็นและเหมาะสมกับเด็ก มีหลักสูตรปฐมวัยที่
ยืดหยุ่นและสอดคล้องกับหลักสูตรสถานศึกษาเป็นรูปแบบการจัดประสบการณ์ที่ก่อให้เกิดการเตรียมความพร้อม  
เน้นการเรียนรู้ผ่านการเล่นและการลงมือปฏิบัติด้วยตนเอง  สอดคล้องกับวิถีชีวิตของครอบครัว  ชุมชน  และ
ท้องถิ่นจัดครูที่เหมาะสมกับการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ คือมีครูประจำการที่จบการศึกษาปฐมวัย   และมีครูพี่
เลี้ยงที่ผ่านการอบรมทางด้านการดูแลเด็กปฐมวัย  ส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพอย่างต่อเน่ือง
พัฒนาคุณภาพครูด้านการศึกษาปฐมวัยอย่างต่อเนื่อง  ซึ่งส่งผลให้ครูด้านการศึกษาปฐมวัยทุกคนล้วนมีความรู้
ความสามารถในการวิเคราะห์และออกแบบหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัย  มีทักษะในการจัดประสบการณ์และการ
ประเมินพัฒนาการเด็กเป็นรายบุคคล  มีประสบการณ์ในการออกแบบการจัดกิจกรรม  ทักษะการสังเกต และการ
ปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับเด็กและผู้ปกครองมีการจัดสภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกห้องเรียนที่คำนึงถึงความ
ปลอดภัยของผู้เรียน  ส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้ทั้งแบบรายบุคคลและรายกลุ่ม  มีมุมประสบการณ์และสื่อการ



9 
 

 รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา                                          สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑   
  
 

เรียนรู้ที่หลากหลายที่ได้จากธรรมชาติหรือสื่อในชุมชน  มุ่งเน้นให้เกิดการเรียนรู้แบบเรียนปนเล่นมีความสุขในการ
เรียนรู้  มีสื่อเทคโนโลยีใช้ในการสืบเสาะหาความรู้ มีการจัดสิ่งอำนวยความสะดวกให้บริการด้านสื่อเทคโนโลยี
สารสนเทศ อุปกรณ์เพื่อสนับสนุนการจัดประสบการณ์เพื่อพัฒนาครูอย่างเพียงพอและทั่วถึง มีการกำหนด
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาที่สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาปฐมวัย และอัตลักษณ์ที่สถานศึกษา
กำหนด  มีการจัดทำแผนการจัดประสบการณ์ที่สอดคล้องกับมาตรฐานตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย  มีการ
ประเมินผลตรวจสอบคุณภาพภายในสถานศึกษา  ติดตามผลการดำเนินงานและจัดทำรายงานผลการประเมิน
ตนเองประจำปี  มีการนำผลการประเมินไปปรับปรุงพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา  โดยทุกฝ่ายมีส่วนร่วม  พร้อมทั้ง
รายงานผลการประเมินตนเองให้หน่วยงานต้นสังกัดอย่างต่อเน่ือง 
  
   2.2 ข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ ที่สนับสนุนผลการประเมินตนเอง 
 1) แผนปฏิบัติการ หลักสูตร 
 2) หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย 
 3) โครงการพัฒนาสภาพแวดล้อมทางกายภาพให้เอื้อต่อการเรียนรู้ 

4) แผนการจัดประสบการณ์ที่สอดคล้องกับมาตรฐานตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย 
๕) รายงานผลการประเมินตนเองประจำปี   
6) นักเรียนมีผลการประเมินพัฒนาการ 3 ปีย้อนหลังเป็นไปตามเกณฑ์สถานศึกษา และสูงขึ้นต่อเน่ือง   
7) นักเรียนทุกคนมีความพร้อมเข้าเรียนในชั้นที่สูงขึ้น 

          8) ครูผู้สอนมีนวัตกรรมการสอนเพื่อใช้ในการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาผู้เรียน คือ 
  9.1)  นางชลดา  สิงสองคร  
  9.2)  นางสาวปวีณา  เน่ืองอาชา  
 
3. แผนการพัฒนาคุณภาพเพื่อยกระดับให้สูงขึ้น 
จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา 

- มีหลักสูตรครอบคลุมพัฒนาการทั้ง 4 ด้าน 
สอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่น 

          - การจัดสิ่งอำนวยความสะดวกให้บริการด้าน
สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ อุปกรณ์เพื่อสนับสนุนการ
จัดประสบการณ์ 

        -  จัดครูให้เพียงพอต่อชั้นเรียน 
        - ส่งเสริมให้ครูมีความเชี่ยวชาญด้านการจัด
ประสบการณ์ 
       - จัดสภาพแวดล้อมและสื่อเพื่อการเรียนรู้ อย่าง
ปลอดภัย และพอเพียง 
        - กำหนดแผนการพัฒนาครูอย่างชัดเจน 
 

 
แผนพัฒนาคุณภาพเพื่อยกระดับให้สูงขึ้น (ระบุแผนงานโครงการ/กิจกรรม) 
      1)  โครงการส่งเสริมศักยภาพผู้เรียนระดับปฐมวัย 
      2)  โครงการจัดทำแผนปฏิบัติการ 
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มาตรฐานที่ 3  การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นสำคัญ 

1. ระดับคุณภาพ ดี 

2. วิธีการพัฒนา ข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ ที่สนับสนุนผลการประเมินตนเอง 

        2.1 วิธีการพัฒนา 

จัดการศึกษาปฐมวัยมุ่งเน้นความสำคัญของการพัฒนาการในทุกๆ ด้าน ทั้งทางด้านร่างกาย   
อารมณ์จิตใจ   สังคม และสติปัญญา  มีความรู้  คุณธรรม  จริยธรรม  และวัฒนธรรมในการดำรงชีวิต ซึ่งเป็นการ
จัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ  เพื่อสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างเป็นสุข  ภายใต้คำว่า  เก่ง  
ดี   มีสุข ประสบการณ์ในรูปแบบบูรณาการการเรียนรู้ แบบเรียนผ่านเล่น เพื่อให้เด็กได้ประสบการณ์ตรง เกิดการ
เรียนรู้และมีการพัฒนาทั้งทางด้านร่างกาย   อารมณ์จิตใจ   สังคม และสติปัญญา ซึ่งสามารถยืดหยุ่นได้ความ
เหมาะสมและสอดคล้องกับหลักสูตรปฐมวัย ทั้งในห้องเรียนและนอกห้องเรียน  มีการใช้สื่อและเทคโนโลยีที่
เหมาะสมกับวัย  จัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่ครอบคลุมพัฒนาการในทุกๆด้านให้เหมาะสมกับวัย  ดังนี้ ด้าน
ร่างกาย พัฒนาการเคลื่อนไหวทางร่างกาย เด็กเคลื่อนไหวอย่างเหมาะสมตามจินตนาการเพื่อให้ร่างกายทุกส่วนทั้ง
กล้ามเน้ือมัดใหญ่มัดเล็กให้ทำงานอย่างมีประสิทธิภาพดา้นอารมณ์ จิตใจ เด็กมีพัฒนาการด้านอารมณ์ความรูส้ึกได้
อย่างเหมาะสม  รู้จักยับยั้งชั่งใจ รู้จักการรอคอย กล้าแสดงออก ช่วยเหลือแบ่งปันมีความรับผิดชอบด้านสังคม   
เด็กช่วยเหลือตัวเองในการปฏิบัติกิจวัตรประจำวันได้  มีวินัยในตนเอง เล่นร่วมกับผู้อื่นได้ มีสัมมาคารวะต่อผู้ใหญ่
ด้านสติปัญญา   มีความคิดร่วมยอด รู้จักการแก้ปัญหา สื่อสารและมีทักษะความคิดพื้นฐานแสวงหาความรู้ได้อย่าง
เหมาะสมตามวัย จัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่ส่งเสริมให้เด็กได้ประสบการณ์โดยตรง จากการเรียนผ่านการเล่น 
โดยลงมือปฏิบัติจริงด้วยตนเองและการเรียนรู้รายกลุ่ม  เพื่อก่อให้เกิดความมีน้ำใจ  ความสามัคคี  การแบ่งปัน  
และการรอคอย  เพื่อส่งผลให้เด็กเกิดการเรียนรู้ได้อย่างมีความสุข จัดบรรยากาศในชั้นเรียนที่ส่งเสริมความสนใจ
ให้แก่ผู้เรียน  ชั้นเรียนมีบรรยากาศเต็มไปด้วยความอบอุ่น  ความเห็นอกเห็นใจ   มีความเอื้อเผื่อเผื่อแต่ต่อกันและ
กัน  ซึ่งเป็นแรงจูงใจภายนอกที่กระตุ้นให้ผู้เรียนรักการอยู่ร่วมกันในชั้นเรียน  และปลูกฝังคุณธรรม  จริยธรรม 
ให้แก่เด็กนักเรียน 
 ห้องเรียนมีบรรยากาศ  แจ่มใส  กว้างขวางพอเหมาะ   มีมุมส่งเสริมประสบการณ์การเรียนรู้  มีการ
ตกแต่งห้องเรียนให้สดใส  และมีสื่อการเรียนรู้ที่เอื้อต่อการจัดประสบการณ์การเรียนการสอน การประเมิน
พัฒนาการของเด็กปฐมวัย จากการจัดประสบการณ์การเรียนรู้  และการจัดกิจวัตรประจำวัน   ด้วยเครื่องมือและ
วิธีการที่หลากหลาย เช่น การสังเกต  การสอบถาม  การสำรวจ  และการวิเคราะห์ผลพัฒนาการของเด็ก  โดยให้
ผู้ปกครองมีส่วนร่วม  เพื่อได้นำผลการประเมินไปพัฒนาศักยภาพของเด็กและพัฒนาการจัดประสบการณ์การ
เรียนรู้ในชั้นเรียนเพื่อพัฒนาครูอย่างเพียงพอและทั่วถึง มีการกำหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาที่
สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาปฐมวัย  และอัตลักษณ์ที่สถานศึกษากำหนด  มีการจัดทำแผนการจัด
ประสบการณ์ที่สอดคล้องกับมาตรฐานตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย  มีการประเมินผลตรวจสอบคุณภาพภายใน
สถานศึกษา  ติดตามผลการดำเนินงานและจัดทำรายงานผลการประเมินตนเองประจำปี  มีการนำผลการประเมิน
ไปปรับปรุงพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา  โดยทุกฝ่ายมีส่วนร่วม  พร้อมทั้งรายงานผลการประเมินตนเองให้
หน่วยงานต้นสังกัดอย่างต่อเน่ือง 
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  2.2 ข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ ที่สนับสนุนผลการประเมินตนเอง 
 1) มุมประสบการณ์ 
 2) แบบบันทึกการพัฒนาการของเด็ก 
 3) รายงานผลการประเมินตนเอง 
 4) บรรยากาศ  ห้องเรียนแจ่มใส  มีมุมส่งเสริมประสบการณ์การเรียนรู้   
 5) การจัดกิจวัตรประจำวัน 
 6) ครูสอนระดับปฐมวัยทุกคนสร้างโอกาสให้เด็กได้รับประสบการณ์ตรง เล่นและปฏิบัติอย่างมีความสุข 
กล่าวคือ ครูจัดประสบการณ์ที่เชื่อมโยงกับประสบการณ์เดิม ให้เด็กมีโอกาสเลือกทำกิจกรรมอย่างอิสระ ตาม
ความสนใจ ความสามารถ หลากหลายรูปแบบ เด็กได้เล่น ลงมือกระทำ เรียนรู้ และสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง
อย่างมีความสุข ด้วยการทำโครงงานวิทยาศาสตร์ (บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย) 
   7) ครูสอนระดับปฐมวัยทุกคนจัดบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้ ใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับวัย 
กล่าวคือ  ครูจัดห้องเรียนให้สะอาด อากาศถ่ายเท ปลอดภัย จัดพื้นที่แสดงผลงานเด็ก พื้นที่มุมประสบการณ์ โดย
ให้เด็กมีส่วนร่วมในการจัดสภาพแวดล้อมในห้องเรียน  และครูใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับช่ว งอายุ ระยะ
ความสนใจของเด็ก 
  8) ครูสอนระดับปฐมวัยทุกคนประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริง และนำผลการประเมินพัฒนาการ
เด็กไป ปรับปรุงการจัดประสบการณ์และพัฒนาเด็ก  ด้วยการประเมินพัฒนาการเด็กจากกิจกรรมและกิจวัตร
ประจำวันด้วยเครื่องมือและวิธีการที่หลากหลาย  โดยผู้ปกครองและผู้เกี่ยวข้องมีส่วนร่วม นำผลการประเมินที่ได้
ไปปรับปรุงการจัดประสบการณ์และพัฒนาเด็ก 
3. แผนการพัฒนาคุณภาพเพื่อยกระดับให้สูงขึ้น 
จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา 

- เด็กมีพัฒนาการการอย่างสมดุล 
- เด็กเรียนรู้ จากการเล่นและปฏิบัติกิจกรรม 
-  มีบรรยากาศ สภาพห้องเรียนเอื้อต่อการ 

เรียนรู้ 
- ประเมินผลเด็กด้วยวิธีการหลากหลาย 
-  เด็กมีการใช้กระบวนการคิดเกี่ยวข้องกับ 

วิทยาศาสตร์เข้ามาช่วยแก้ปัญหาได้ 

- จัดอุปกรณ์สื่อการเรียนการสอนที่หลากหลาย 
- พั ฒ น า เค รื่ อ ง เล่ น ส น า ม แ ล ะ ร ะ บ บ
สาธารณูปโภค 

        - จัดกิจกรรมส่งเสริมเด็กเรียนรู้การอยู่ร่วมกัน 
        - มีวิธีการทดสอบความสามารถเด็กหลากหลาย

วิธีเพื่อหาความถนัดของผู้เรียน 

 
แผนพัฒนาคุณภาพเพื่อยกระดับให้สูงขึ้น 
 1)  โครงการปรับปรุงหลักสูตรปฐมวัย 
 2)  โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน 
 3)  โครงการพัฒนาเครื่องเล่นสนาม 
 4)  โครงการส่งเสริมศักยภาพผู้เรียนระดับปฐมวัย 
 5)  โครงการส่งเสริมสุขภาพและสุนทรียภาพผู้เรียน 
 6)  โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ 
 7)  โครงการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นและวันสำคัญ 
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สรุปผลการประเมินตนเองตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดบัปฐมวัย 
(บทสรุปสำหรับผู้บริหาร) 

ข้อมูลทั่วไป 
โรงเรียนบ้านเลิง ที่อยู่ หมู่ที่ 8 บ้านเลิง ตำบลโคกสี อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น   
สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น  เขต 1   

    โทรศัพท์ 085-0085413 
เปิดสอนระดับชั้น  อนุบาล 1 ถึงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 
ผู้บริหาร 1 คน ครู 6 คน บุคลากรในสถานศึกษา 2 คน นักเรียน 46 คน  

ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษาอยู่ในระดับ  ดี 
 จากผลการดำเนินงาน โครงการและกิจกรรมต่างๆ ส่งผลให้  จัดการพัฒนาคุณภาพการศึกษาประสบ

ผลสำเร็จตามเป็นไปตามเป้าหมายที่สถานศึกษากำหนดไว้ในแต่ละมาตรฐาน จากผลการประเมินสรุปว่า ได้ระดับดี 
ทั้งนี้เพราะมาตรฐานที่ 1 คุณภาพของเด็ก อยู่ในระดับดี มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ อยู่ใน
ระดับ ดี และมาตรฐานที่ 3 การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นสำคัญ อยู่ในระดับ ดี ทั้งนี้ ผลพัฒนาการเด็กใน
ด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ และสติปัญญา บรรลุตามเป้าหมายที่สถานศึกษากำหนด การพัฒนาด้านร่างกายเด็กมี
น้ำหนัก ส่วนสูงตามเกณฑ์มาตรฐาน แข็งแรง มีสุขนิสัยที่ดี และดูแลความปลอดภัยของตนเองได้ จัดให้เด็กได้รับ
ประทานอาหารที่สะอาด ถูกสุขลักษณะ ปริมาณเหมาะสมตามวัยกฎ รู้จักการดูแลตนเองให้ปลอดภัย หลีกเลี่ยง
จากอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นได้ในชีวิตประจำวัน การพัฒนาด้านอารมณ์ เด็กมีความซื่อสัตย์สุจริต ไม่เอาสิ่งของของผู้อื่น
มาเป็นของตน มีความอดทน มีความมั่นใจ กล้าพูด กล้าแสดงออก ยิ้มแย้มแจ่มใส มีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับเพื่อนทั้งใน
และนอกห้องเรียน การพัฒนาด้านสังคม เด็กรู้จักการเป็นสมาชิกที่ดีของสังคม  มีวินัยในตนเอง มีสัมมาคารวะกับ
ผู้ใหญ่มีมารยาทที่ดี ยิ้ม ไหว้สวย รู้จักทักทาย ช่วยเหลือตนเองในการปฏิบัติกิจวัตรประจำวันรู้จักประเพณี
วัฒนธรรม รู้จักทดแทนบุญคุณพ่อ แม่ ครู ผู้มีพระคุณ โดยจัดกิจกรรมวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา เช่ นพ่อ วัน
แม่ วันไหว้ครู วันเข้าพรรษา การพัฒนาด้านสติปัญญา เด็กสามารถสื่อสารได้ มีทักษะการคิดพื้นฐาน และแสวงหา
ความรู้ มีทักษะทางภาษา มีนิสัยรักการอ่าน มีการสร้างสรรค์ผลงานด้านศิลปะโดยการวาดภาพระบายสี การตัด 
ฉีก ตัด ปะ ส่งเสริมให้เด็กได้เสนอผลงานด้วยภาษาที่เหมาะสมตามวัย 
 ผลการพัฒนาด้านกระบวนการบริหารและการจัดการ มีการพัฒนาหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยให้
สอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่น  พิจารณาจากวัยของเด็ก  ประสบการณ์ของเด็ก โดยเป็นหลักสูตรที่มุ่งพัฒนาเด็ก
ทุกด้าน  ทั้งด้านร่างกาย  อารมณ์จิตใจ สังคม  และสติปัญญา  เพื่อให้ผู้เรียนมีความสุขในการเรียนรู้  มีการพัฒนา
ครูและบุคลากรให้มีศักยภาพ จัดสิ่งอำนวยความสะดวกที่จำเป็นซ่ึงเอื้อประโยชน์  และอำนวยความสะดวกต่อการ
พัฒนาเด็ก  ทั้งด้านร่างกาย  อารมณ์และจิตใจ  สังคม  และสติปัญญา คือ    จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพที่เอื้อ
ต่อการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพและจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการเพื่อการจัดการ
เรียนรู้ มีหลักสูตรปฐมวัยที่ยืดหยุ่นและสอดคล้องกับหลักสูตรสถานศึกษาเป็นรูปแบบการจัดประสบการณ์ที่
ก่อให้เกิดการเตรียมความพร้อม  เน้นการเรียนรู้ผ่านการเล่นและการลงมือปฏิบัติด้วยตนเอง  สอดคล้องกับวิถีชีวิต
ของครอบครัว  ชุมชน  และท้องถิ่น ส่งเสริมบุคลากรเข้ารับการอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพด้านการศึกษาปฐมวัย
อย่างต่อเน่ือง  ซึ่งส่งผลให้ครูด้านการศึกษาปฐมวัยทุกคนล้วนมีความรู้ความสามารถในการวิเคราะห์และออกแบบ
หลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัย มีมุมประสบการณ์และสื่อการเรียนรู้ที่หลากหลายที่ได้จากธรรมชาติหรือสื่อในชุมชน  
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มุ่งเน้นให้เกิดการเรียนรู้แบบเรียนปนเล่นมีความสุขในการเรียนรู้  มีสื่อเทคโนโลยีใช้ในการสืบเสาะหาความรู้ มีการ
จัดสิ่งอำนวยความสะดวกให้บริการด้านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ อุปกรณ์เพื่อสนับสนุนการจัดประสบการณ์เพื่อ
พัฒนาครูอย่างเพียงพอและทั่วถึง 

ผลการจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นสำคัญ มีการจัดประสบการณ์ ที่ส่งเสริมให้เด็กได้ประสบการณ์
โดยตรง จากการเรียนผ่านการเล่น โดยลงมือปฏิบัติจริงด้วยตนเองและการเรียนรู้รายกลุ่ม เพื่อก่อให้เกิดความมี
น้ำใจ  ความสามัคคี การแบ่งปัน  และการรอคอย  เพื่อส่งผลให้เด็กเกิดการเรียนรู้ได้อย่างมีความสุข  จัด
บรรยากาศในชั้นเรียนที่ส่งเสริมความสนใจให้แก่ผู้เรียน ชั้นเรียนมีบรรยากาศเต็มไปด้วยความอบอุ่น  ความเห็นอก
เห็นใจ  มีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ต่อกันและกัน  ซึ่งเป็นแรงจูงใจภายในที่ กระตุ้นให้ผู้เรียนรักการอยู่ร่วมกันในชั้น
เรียน และปลูกฝังคุณธรรม  จริยธรรม ให้แก่เด็กนักเรียน  ห้องเรียนมีบรรยากาศ  แจ่มใส  กว้างขวางพอเหมาะ  
มีมุมส่งเสริมประสบการณ์การเรียนรู้  มีการตกแต่งห้องเรียนให้สดใส  และมีสื่อการเรียนรู้ที่เอื้อต่อการจัด
ประสบการณ์การเรียนการสอนการประเมินพัฒนาการของเด็กปฐมวัย จากการจัดประสบการณ์การเรียนรู้  และ
การจัดกิจวัตรประจำวัน  ด้วยเครื่องมือและวิธีการที่หลากหลายมีการกำหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
ที่สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาปฐมวัยและอัตลักษณ์ที่สถานศึกษากำหนด  มีการจัดทำแผนการ จัด
ประสบการณ์ที่สอดคล้องกับมาตรฐานตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย  มีการประเมินผลตรวจสอบคุณภาพภายใน
สถานศึกษา  ติดตามผลการดำเนินงานและจัดทำรายงานผลการประเมินตนเองประจำปี  มีการนำผลการประเมิน
ไปปรับปรุงพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา โดยทุกฝ่ายมีส่วนร่วม  พร้อมทั้งรายงานผลการประเมินตนเองให้หน่วยงาน
ต้นสังกัดอย่างต่อเน่ือง 
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ผลการประเมินตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
************** 

ข้อมูลพื้นฐาน 
 
ชื่อโรงเรียน โรงเรียนบ้านเลิง  ที่อยู่ บ้านเลิง หมู่ที่ 8 ตำบลโคกสี  อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 
ชือ่ผู้บริหารโรงเรียน นายวิชัย  รัตนวรรณี  เบอร์โทรศัพท ์: 085-0085413    
E-mail : banleng.kk1@gmail.com 
- จำนวนครู  7  คน  จำแนกเป็น ข้าราชการครู 4 คน พนักงานราชการ 1 คน  ครูอัตราจ้าง 2 คน เจ้าหน้าที่    
อื่น ๆ 2 คน 
- จำนวนนักเรียน รวม 46 คน  จำแนกเป็น ระดับปฐมวัย 15  คน ระดับประถมศึกษา 31 คน 
 
ผลการประเมินตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
มาตรฐานที่ 1  คุณภาพผู้เรียน 
1. ระดับคุณภาพ   ดี 
2. วิธีการพัฒนา/ผลที่เกิดจากการพัฒนา ข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ ที่สนับสนุนผลการประเมิน  
    ตนเอง 
    2.1 วิธีการพัฒนา/ผลที่เกิดจากการพัฒนา 

1) โรงเรียนบ้านเลิง ส่งเสริมให้ครูจัดกระบวนการเรียนการสอนที่ เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ โดยการ
ดำเนินงาน/กิจกรรมอย่างหลากหลาย ได้แก่ งานหลักสูตรมีการประชุมปฏิบัติการ ปรับปรุ งหลักสูตรสถานศึกษา 
ตามมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดฯ (ฉบับปรับปรุงพ.ศ. ๒๕๖๐) เพื่อให้ครูใช้เป็นกรอบในการจัดการเรียนการ
สอน การพัฒนาผู้เรียน ส่งเสริม สนับสนุนให้ผู้เรียนบรรลุตามเป้าหมายที่ ว่า “การจัดการศึกษาต้องเป็นไปเพื่อ
พัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้ และคุณธรรม จริยธรรม และวัฒนธรรม
ในการดำรงชีวิต สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข ซึ่งสอดรับกับจุดมุ่งหมายของหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ที่ได้มุ่งพัฒนาให้ผู้เรียนเป็นคนดี มีปัญญา มีความสุข ดังนั้นโรงเรียนบ้าน
เลิง จึงกำหนดมาตรฐานการศึกษาด้านคุณภาพผู้เรียนจำนวน 2 ด้าน ได้แก่ 1) ด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและ  
2) ด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน  ด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนมุ่งเน้นให้นักเรียนมีความสามารถใน
การอ่าน การเขียน การสื่อสาร การคิดคำนวณ รวมทั้งการมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา มี
ความสามารถในการวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม การใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ การสื่อสาร และการมีความรู้  ทักษะพื้นฐาน เจตคติที่ดีต่องานอาชีพ  สำหรับด้านคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ของผู้เรียนมุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากำหนด และมีสุขภาวะทาง
ร่างกายและสังคม ความภูมิใจในท้องถิ่น และความเป็นไทยการยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและ
หลากหลาย 
 2) นักเรียนทุกคนสามารถสืบค้นข้อมูลจากอินเตอร์เน็ต และสรุปความรู้ด้วยตนเอง 
 3) นักเรียนร้อยละ 80  มีระดับผลการเรียนเฉลี่ยตามหลักสูตร ตั้งแต่ระดับ 3 ขึ้นไปตามเกณฑ์ถาน
ศึกษากำหนด  

mailto:banleng.kk1@gmail.com
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 4) ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) 3 ปีย้อนหลังเป็นไปตามเกณฑ์
สถานศึกษา และ สูงกว่าค่าเฉลี่ยระดับชาติทุกวิชาและระดับชั้นที่สอบ และสูงข้ึนต่อเนื่อง 
 5) มีนักเรียนสามารถสอบเข้าเรียนในโรงเรียนแข่งขันสูงจำนวนมาก ร้อยละ 100 
 7) นักเรียนมีผลการประเมินมาตรฐานโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ด้านนักเรียน อยู่ในระดับ ดีเยี่ยม                    
5 ประเด็น คือ มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับคุณธรรม สามารถจัดทำโครงงานคุณธรรม เป็นผู้นำด้านคุณธรรม การ
ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี  มีพฤติกรรมที่พึงประสงค์ในโรงเรียนเพิ่มขึ้น และมีคุณภาพในระดับดี  ในประเด็น 
การสร้างเครือข่ายและการมีส่วนร่วม                 
 8) นักเรียนทุกคนจัดทำโครงงานคุณธรรมและนำไปใช้ในชีวิตจริง และนักเรียนทุกคนร่วมกิจกรรมจิต
อาสา 
 9) นักเรียนทุกคนมีความรับผิดชอบ มีวินัย มีภาวะผู้นำ มีจิตอาสา อยู่ร่วมกับคนอื่นอย่างมีความสุข 
เข้าใจผู้อื่น ไม่มีความขัดแย้งกับผู้อื่น  
 10) นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ทุกคน มีความรู้และทักษะพื้นฐานต่องานอาชีพอย่างน้อย 1 อย่าง 
 11) นักเรียนทุกคนเป็นสมาชิกและร่วมโครงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของชุมชนอย่างต่อเน่ือง 
 12) นักเรียนทุกคนมีส่วนร่วมในกิจกรรมประเพณีของท้องถ่ิน และทุกคนสามารถรำพื้นบ้าน  
    13) นักเรียนร้อยละ 95 มีน้ำหนัก ส่วนสูง ตามเกณฑ์กรมอนามัย และมีสุขภาพแข็งแรง  
    14) มีโครงงาน/ผลงานประดิษฐ์ใหม่ๆ ของนักเรียน 
 15) มีการสอนงานอาชีพให้นักเรียน ทำให้มีโครงการหน่ึงผลงานหนึ่งผลิตภัณฑ์ของนักเรียน 
 16) นักเรียนทุกคนไม่เกี่ยวข้องสิ่งเสพติด โรงเรียนมีโครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่างเข้มแข็ง 
 17) ไม่มีการทะเลาะวิวาทในโรงเรียน  
 18) นักเรียนทุกคนได้รับการเย่ียมบ้าน และโรงเรียนนำข้อมูลมาใช้ในการดูแลช่วยเหลือผู้เรียน 

 
        2.2. ข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ ที่สนับสนุนผลการประเมินตนเอง 

ประเด็นภาพความสำเร็จด้านคุณภาพผู้เรียนที่สนับสนุนผลการประเมินตนเอง ได้แก่ 1) โครงการ
พัฒนาการอ่านการเขียนภาษาไทย กิจกรรมพัฒนาการอ่านออก เขียนได้ กิจกรรมอ่านคล่องเขียนคล่อง            
2)  โครงการส่งเสริมสุขภาพและสุนทรียภาพผู้เรียน กิจกรรมสุขกายสบายชีวี กิจกรรมสายใยรักครอบครัวอบอุ่น 
กิจกรรมส่งเสริมความเป็นเลิศด้านดนตรี ศิลปะ 3) โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ 
กิจกรรมออมทรัพย์ กิจกรรมสหกรณ์ในโรงเรียน กิจกรรมส่งเสริมค่านิยมหลัก 12 ประการ 4) โครงการพัฒนา
ผู้เรียนให้มีทักษะในการค้นคว้าและคิดอย่างเป็นระบบ  กิจกรรมเรียนรู้ด้วยโครงงาน  กิจกรรมนิทรรศการผลงาน
การเรียนรู้  กิจกรรมใช้ห้องสมุดทุกวันสร้างสรรค์ปัญญา  5) โครงการส่งเสริมศักยภาพผู้เรียนเพื่อยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กิจกรรมแข่งขันทักษะทางวิชาการ  กิจกรรมพิชิต NT  กิจกรรมพิชิต O-NET  กิจกรรม
ศึกษาจากแหล่งเรียนรู้ภายนอก  
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3. แผนการพัฒนาคุณภาพเพื่อยกระดับให้สูงขึ้น 
 
จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา 
            สถานศึกษามีการวิ เคราะห์ผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียนและได้กำหนดเป็นเป้าหมายทางการ
เรียนโดยใช้ข้อมูลฐาน 3 ปีย้อนหลังเป็นเป้าหมาย
คุณภาพนักเรียนให้พัฒนาสูงขึ้น จัดกิจกรรมการ
เรียนการสอนเน้นการปฏิบัติ เน้นทักษะในการอ่าน 
การเขียน และการคิดคำนวณ ส่งเสริมผู้เรียนให้
พัฒนาเต็มศักยภาพ มีการจัดแหล่งเรียนรู้ภายใน
ได้อย่างเหมาะสม มีสื่อด้านเทคโนโลยีที่ทันสมัย  
ผู้เรียนมี สุขภาพกาย สุขภาพจิต ดี กล้าแสดงออก 
และสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นอย่างมีความสุข 

การจัดกิจกรรมที่มุ่งเน้นยกระดับผลสัมฤทธิ์ ยัง
ขาดการปฏิบัติที่ต่อเน่ือง จริงจัง การยกระดับผลสัมฤทธิ์
แต่ละกลุ่มสาระประสบผลสำเร็จในระดับหนึ่ง นักเรียน
ส่วนใหญ่ยังต้องได้รับการพัฒนาต่อไป ผลสัมฤทธิ์
ระดับชาติของนักเรียนมีแนวโน้มเปลี่ยนแปลงพัฒนาขึ้น
โดยรวม แต่ไม่ผ่านเกณฑ์ในบางกลุ่มสาระการเรียนรู้ จึง
ต้องมุ่งเน้นพัฒนาต่อไป 
          จัดกิจกรรมด้านการอ่าน การเขียน คำนวณ

ให้กับนักเรียนเรียนร่วม เปรียบเทียบความก้าวหน้า
และการพัฒนาของนักเรียนเป็นรายบุคคล 

 
แผนพัฒนาคุณภาพเพื่อยกระดับให้สูงขึ้น 

๑) พัฒนาให้นักเรียนมีทักษะในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิดคำนวณเป็นไปตามเกณฑ์ที่
โรงเรียนกำหนดในแต่ระดับชั้น  

2) พัฒนาให้นักเรียนมีความสามารถในการคิดจำแนก แยกแยะ ใคร่ครวญไตร่ตรอง พิจารณาอย่าง
รอบคอบโดยใช้เหตุผลประกอบการตัดสินใจ มีการอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และแก้ปัญหาอย่างมีเหตุผล   

3) พัฒนาให้นักเรียนมีความสามารถในการรวบรวมความรู้ได้ทั้งด้วยตนเองและการทำงานเป็นทีม 
เชื่อมโยงองค์ความรู้ และประสบการณ์มาใช้ในการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ ๆ 

4) พัฒนาให้นักเรียน มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อพัฒนาตนเอง 
และสังคมในด้านการเรียนรู้ การสื่อสาร การทำงาน อย่างสร้างสรรค์ และมีคุณธรรม  

5) พัฒนาให้นักเรียน มีความก้าวหน้าในการเรียนรู้ตามหลักสูตรสถานศึกษาจากพื้นฐานเดิมในด้าน
ความรู้ ความเข้าใจ ทักษะ  กระบวนการต่าง ๆ รวมทั้ง 

6) พัฒนาให้นักเรียนมีความก้าวหน้าในผลการทดสอบระดับชาติ มีความรู้  ทักษะพื้นฐานในการจัดการ
เจตคติที่ดีพร้อมที่จะศึกษาต่อในระดับชั้นที่สูงขึ้น มีพฤติกรรมเป็นผู้ที่มีคุณธรรม  จริยธรรม เคารพในกฎกติกา  

7) พัฒนาให้นักเรียนมีค่านิยมและจิตสำนึกตามที่สถานศึกษามีความภูมิใจในท้องถิ่น เห็นคุณค่าของความ
เป็นไทย มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีไทยรวมทั้งภูมิปัญญาไทย     

8) พัฒนาให้นักเรียน มีการรักษาสุขภาพกาย สุขภาพจิต อารมณ์ และสังคม แสดงออกอย่างเหมาะสมใน
แต่ละช่วงวัย 
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มาตรฐานที่ 2  กระบวนการบริหารและการจัดการ 

1. ระดับคุณภาพ ดี 
2. วิธีการพัฒนา ข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ ที่สนับสนุนผลการประเมินตนเอง 

    2.1 วิธีการพัฒนา 
 เพื่อให้บรรลุตามกระบวนการบริหารและการจัดการคุณภาพของสถานศึกษา ในโรงเรียนบ้านเลิงการ
ดำเนินการวิเคราะห์สภาพปัญหา   ผลการจัดการศึกษาที่ผ่านมา  โดยใช้ข้อมูลฐานในการกำหนดเป้าหมาย
วิสัยทัศน์และพันธกิจอย่างชัดเจน  ในดำเนินการพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้าน  ตามหลักสูตร
สถานศึกษาทุกกลุ่มเป้าหมาย  เชื่อมโยงกับชีวิตจริง จัดทำแผนพัฒนา คุณภาพจัดการศึกษา ดำเนินงานพัฒนาครู
และบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญ  ทางด้านวิชาชีพ  ตามความต้องการของครูและสถานศึกษา   จัดสภาพแวดล้อม
ทางกายภาพและสังคมที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ   และจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ  เพื่อ
สนับสนุนการบริหารจัดการและการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับสภาพของโรงเรียนบ้านเลิง   
 
    2.2  ข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ ที่สนับสนุนผลการประเมินตนเอง 

ประเด็นภาพความสำเร็จด้านกระบวนการบริหารและการจัดการได้แก่ โรงเรียนมีเป้าหมายวิสัยทัศน์ และ
พันธกิจที่โรงเรียนกำหนดชัดเจน สอดคล้องกับบริบทของโรงเรียน ความต้องการของชุมชน  มีระบบการบริหาร
จัดการคุณภาพอย่างเป็นระบบ  วางแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาโดยนำแผนไปปฏิบัติ   ติดตาม  
ตรวจสอบ  ประเมินผล  และปรับปรุง  พัฒนางานอย่างต่อเนื่อง มีการบริหารอัตรากำลัง  ทรัพยากรทางการ
ศึกษา  และระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน  มีการนิเทศภายใน  นำข้อมูลมาใช้ในการพัฒนาบุคลากร  และ
ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนในการวางแผน ปรับปรุง  พัฒนาและร่วมกันรับผิดชอบต่อการจัดการศึกษา มีการบริหาร
จัดการเกี่ยวกับงานวิชาการ รวมถึงการจัดการเรียนการสอนของกลุ่มเรียนร่วมด้วย มีการส่งเสริมสนับสนุนพัฒนา
ครูและบุคลากรตรงตามความต้องการและจัดให้มีชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ  มาใช้ในการพัฒนางานและการ
เรียนรู้ของผู้เรียน จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพ ภายในและภายนอกห้องเรียน และสภาพแวดล้อมทางสังคมที่
เอื้อต่อการจัดการเรียนรูข้องผู้เรียนที่มีคุณภาพ  มีความปลอดภัย จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ สนับสนุนการบริหาร
จัดการ และ การจัดการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับสภาพของโรงเรียน พัฒนาบริการด้านเทคโนโลยี สารสนเทศ  มี
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์เพื่อใช้ในการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้อย่างเหมาะสม 

3. แผนการพัฒนาคุณภาพเพื่อยกระดับให้สูงขึ้น 
จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา 
          โรงเรียนมี เป้ าหมาย  วิสัยทัศน์   พันธกิ จ         

ที่กำหนดไว้ชัดเจน  สอดคล้องกับบริบทของโรงเรียน
ตามความต้องการของชุมชน  วัตถุประสงค์ของ
แผนการจัดการศึกษาของชาติ  นโยบายของรัฐบาล
และต้นสังกัด  ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคม  
พัฒนางานวิชาการเน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้าน ตาม
หลักสูตรสถานศึกษา และส่งเสริมสนับสนุนพัฒนา

       โรงเรียนควรจัดให้มีอาคารและห้องปฏิบัติการที่
เพียงพอและเหมาะสมต่อการจัดการเรียนรู้มีการนิเทศ  
ติดตาม  ที่ชัดเจน 
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จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา 
ครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญตรงตามความ
ต้องการ  ให้เป็นชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ  มาใช้
ในการพัฒนางานและการเรียนรู้ของผู้เรียน 

 แผนพัฒนาคุณภาพเพื่อยกระดับให้สูงขึ้น 
1) มีโครงการการบริหารจัดการเกี่ยวกับงานวิชาการ การพัฒนาหลักสูตร  
2)  กิจกรรมเสริมหลักสูตรที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้าน 
3) โครงการจัดการเรียนการสอนนักเรียนเรียนรวม 
4)  โครงการพัฒนาครูพัฒนาครูสู่ครูมืออาชีพ 
5)  โครงการจัดสภาพแวดล้อมให้เป็นแหล่งเรียนรู้  

 
มาตรฐานที่ 3  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 

1. ระดับคุณภาพ .............ดี............ 

2. วิธีการพัฒนา ข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ ที่สนับสนุนผลการประเมินตนเอง 

    2.1 วิธีการพัฒนา 

 โรงเรียนบ้านเลิง ส่งเสริมให้ครูจัดกระบวนการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ โดยการดำเนินงาน     
/กิจกรรมอย่างหลากหลาย ได้แก่ งานหลักสูตรมีการประชุมปฏิบัติการ ปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา ตาม
มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดฯ (ฉบับปรับปรุงพ.ศ. ๒๕๖๐) ส่งเสริมให้ครูจัดการเรียนการสอนเน้นการปฏิบัติ 
(Active learning)  ให้ผู้เรียนผ่านกระบวนการคิด ปฏิบัติจริง เพื่อนำไปสู่การเรียนรู้ที่ลึกซึ้งและคงทน ตาม
มาตรฐานและตัวชี้วัดของหลักสูตรสถานศึกษา  ให้นักเรียนมีส่วนร่วม ครูรู้จักผู้เรียนเป็นรายบุคคล ดำเนินการ
ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และนำผลมาพัฒนาผู้เรียน รวมทั้งร่วมกันแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และนำ
ผลที่ได้มาปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ ครูมีแผนการจัดการเรียนรู้ที่สามารถนำไปใช้จัดกิจกรรมได้จริง ครูใช้สื่อ และ
แหล่งเรียนรู้ มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก เพื่อให้เด็กรักการเรียนรู้และเรียนรู้ร่วมกันอย่างมีความสุข ครู
ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และนำข้อมูลมาร่วมพัฒนาปรับปรุงการจัดการเรียนรู้และสอนตามแผน ครูผลิตนวัตกรรม 
แผนการจัดการเรียนรู้ อีกทั้งปรับโครงสร้างรายวิชา หน่วยการเรียนรู้ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ สัดส่วนคะแนนแต่
ละหน่วย กำหนดคุณลักษณะอันพึงประสงค์ที่สอดคล้องกับหน่วยการเรียนรู้ สนับสนุนให้ครูจัดการเรียนการสอนที่
สร้างโอกาสให้นักเรียนทุกคนมีส่วนร่วม ได้ลงมือปฏิบัติจริงจนสรุปความรู้ได้ด้วยตนเอง จัดการเรียนการสอนที่เน้น
ทักษะการคิด เช่น จัดการเรียนรู้ด้วยโครงงาน ครูมีการมอบหมายหน้าที่ให้นักเรียนจัดป้ายนิเทศ และบรรยากาศตาม
สถานที่ต่าง ๆทั้งภายในห้องเรียนและนอกห้องเรียน ครูใช้สื่อการเรียนการสอน นวัตกรรมและเทคโนโลยี ภูมิปัญญา
ท้องถิ่น มีการประเมินคุณภาพและประสิทธิภาพของสื่อการสอนที่ใช้ครูทุกคนทำงานวิจัยในชั้นเรียน ปีการศึกษา    
ละ 1 เรื่อง  
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2.2   ข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ ที่สนับสนุนผลการประเมินตนเอง 
ประเด็นภาพความสำเร็จด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ที่สนับสนุนผลการ

ประเมินตนเอง ได้แก่หลักสูตรสถานศึกษา หลักสูตรรายวิชาเพิ่มเติม กิจกรรมชุมนุม ให้นักเรียนเลือกตามความ
ถนัดและความสนใจผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง การบันทึกการใช้สื่อ  เทคโนโลยีและแหล่งเรียนรู้ 
เอกสารการตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และนำผลมาพัฒนาผู้เรียนมีการบริหารจัดการชั้นเรียน
เชิงบวกโดยครูมีวิจัยชั้นเรียนและนำผลไปแก้ไขปัญหาจริง  

 
3. แผนการพัฒนาคุณภาพเพื่อยกระดับให้สูงขึ้น 
 
จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา 
        ครูมีความตั้งใจ มุ่งมั่นในการพัฒนาการสอน โดย

จัดกิจกรรมให้นักเรียนได้ เรียนรู้  ที่ เน้นทักษะ
กระบวนการคิด ได้ปฏิบัติจริง มีการให้วิธีการและ
แหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย ให้นักเรียนแสวงหา
ความรู้ จากสื่อเทคโนโลยีด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง 
นั ก เรี ย น มี ส่ ว น ร่ ว ม ใน ก า ร จั ด บ ร ร ย า ก า ศ 
สภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ 

ควรนำภูมิปัญญาท้องถิ่นให้เข้ามามีส่วนร่วม
ในการจัดกิจกรรมให้นักเรียนได้เรียนรู้ และการให้ข้อมูล
ย้อนกลับแก่นักเรียนทันทีเพื่อนักเรียนนำไปใช้พัฒนา
ตนเอง 
 

  
แผนพัฒนาคุณภาพเพื่อยกระดับให้สูงขึ้น 

1) โครงการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา 
2) โครงการจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน 
3) โครงการพัฒนาการใช้สื่อ เทคโนโลยี สู่ห้องเรียน  
4) โครงการส่งเสริมให้ครูจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้และนำไปใช้จริง 
5) กิจกรรมสำหรับนักเรียนที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ/นักเรียนเรียนรวมให้นักเรียนมีความรู้

สูงข้ึนตามระดับชั้น 
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สรุปผลการประเมินตนเองตามมาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
(บทสรุปของผู้บริหาร) 

ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษาอยู่ในระดับ  ดี 
 จากผลการดำเนินงาน โครงการและกิจกรรมต่างๆ ส่งผลให้   จัดการพัฒนาคุณภาพการศึกษาประสบ
ผลสำเร็จตามเป็นไปตามเป้าหมายที่สถานศึกษากำหนดไว้ในแต่ละมาตรฐาน จากผลการประเมินสรุปว่า ได้ระดับดี 
ทั้งนี้เพราะมาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน อยู่ในระดับ ดี มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 
อยู่ในระดับ ดี และมาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ อยู่ในระดับ ดี  

ทั้งนี้ ผลการเรียนรู้ที่เป็นคุณภาพของผู้เรียนด้านผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการ ผู้เรียนอ่านออกเขียนได้ทุกคน 
ส่วนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา และผลการทดสอบระดับชาติหรือผลการทดสอบอื่นๆ 
พบว่ามีความก้าวหน้าอย่างต่อเนื่อง สถานศึกษาส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมี
วิจารณญาณ ด้วยกิจกรรมโครงงานเรียนรู้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษวันละคำ   
    ด้านกระบวนการบริหารและการจัดการเพื่อให้บรรลุตามกระบวนการบริหารและการจัดการคุณภาพ
ของสถานศึกษา ในโรงเรียนบ้านเลิง การดำเนินการวิเคราะห์สภาพปัญหา ผลการจัดการศึกษาที่ผ่านมา  โดยใช้
ข้อมูลฐานในการกำหนดเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจอย่างชัดเจน  ในดำเนินการพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพ
ผู้เรียนรอบด้าน  ตามหลักสูตรสถานศึกษาทุกกลุ่มเป้าหมาย  เชื่อมโยงกับชีวิตจริง จัดทำแผนพัฒนา คุณภาพ
จัดการศึกษา ดำเนินงานพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญ  ทางด้านวิชาชีพ  ตามความต้องการของครู
และสถานศึกษา   จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ   และ
จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ  เพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับสภาพของโรงเรียน
บ้านเลิง  โดยประเมินภาพความสำเร็จดังนี้ โรงเรียนมีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจที่โรงเรียนกำหนดชัดเจน   
สอดคล้องกับบริบทของโรงเรียน  สอดคล้องกับบริบทของโรงเรียน  ความต้องการของชุมชน  ท้องถิ่น  
วัตถุประสงค์ของแผนการศึกษาแห่งชาติ  นโยบายของรัฐบาลและของต้นสังกัด  รวมทั้งทันต่อการเปลี่ยนแปลง
ของสังคมมีระบบการบริหารจัดการคุณภาพอย่างเป็นระบบ  วางแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาโดยนำแผน
ไปปฏิบัติ   ติดตาม  ตรวจสอบ  ประเมินผล  และปรับปรุง  พัฒนางานอย่างต่อเนื่อง  มีการบริหารอัตรากำลัง
ทรัพยากรทางการศึกษา  และระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน  มีการนิเทศภายใน  นำข้อมูลมาใช้ในการพัฒนา
บุคลากร  และผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนในการวางแผน  ปรับปรุง  พัฒนาและร่วมกันรับผิดชอบต่อการจัด
การศึกษามีการบริหารจัดการเกี่ยวกับงานวิชาการ  พัฒนาหลักสูตร  กิจกรรมเสริมหลักสูตรที่เน้นคุณภาพผู้เรียน
รอบด้าน  เชื่อมโยงวิถีชีวิตจริงและครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมาย  รวมถึงการจัดการเรียนการสอนของกลุ่มที่เรียน
แบบควบรวมและกลุ่มเรียนร่วมด้วย มีการส่งเสริมสนับสนุนพัฒนาครูและบุคลากรตรงตามความต้องการและจัด
ให้มีชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ  มาใช้ในการพัฒนางานและการเรียนรู้ของผู้เรียนจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพ  
ภายในและภายนอกห้องเรียน และสภาพแวดล้อมทางสังคมที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้ของผู้เรียนอย่างมีคุณภาพ  
มีความปลอดภัยจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ  สนับสนุนการบริหารจัดการ และการจัดการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับ
สภาพของโรงเรียน  จัดหา พัฒนาและบริการด้านเทคโนโลยี  สารสนเทศ  จัดให้มีห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์เพื่อ
ใช้ในการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้อย่างเหมาะสม 
  ด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ โดยการดำเนินงาน/โครงการ/กิจกรรม 
อย่างหลากหลาย มุ่งส่งเสริมให้ครูจัดการเรียนการสอนเน้นการปฏิบัติ (Active learning)  ให้ผู้ เรียนผ่าน
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กระบวนการคิด ปฏิบัติจริง เพื่อนำไปสู่การเรียนรู้ที่ลึกซึ้งและคงทน  ตามมาตรฐานและตัวชี้วัดของหลักสูตร
สถานศึกษา  ให้นักเรียนมีส่วนร่วม ครูรู้จักผู้เรียนเป็นรายบุคคล ดำเนินการตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็น
ระบบ และนำผลมาพัฒนาผู้เรียน รวมทั้งร่วมกันแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และนำผลที่ได้มาปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ ครู
มีแผนการจัดการเรียนรู้ที่สามารถนำไปใช้จัดกิจกรรมได้จริง ครูใช้สื่อ และแหล่งเรียนรู้ มีการบริหารจัดการชั้น
เรียนเชิงบวก เพื่อให้เด็กรักการเรียนรู้และเรียนรู้ร่วมกันอย่างมีความสุข ครูร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และนำข้อมูล
มาร่วมพัฒนาปรับปรุงการจัดการเรียนรู้และสอนตามแผน ครูผลิตนวัตกรรม แผนการจัดการเรียนรู้ อีกทั้งปรับ
โครงสร้างรายวิชา หน่วยการเรียนรู้ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ สัดส่วนคะแนนแต่ละหน่วย กำหนดคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ที่สอดคล้องกับหน่วยการเรียนรู้ สนับสนุนให้ครูจัดการเรียนการสอนที่สร้างโอกาสให้นักเรียนทุกคนมีส่วน
ร่วม ได้ลงมือปฏิบัติจริงจนสรุปความรู้ได้ด้วยตนเอง จัดการเรียนการสอนที่เน้นทักษะการคิด เช่น จัดการเรียนรู้
ด้วยโครงงาน ครูมีการมอบหมายหน้าที่ให้นักเรียนจัดป้ายนิเทศ และบรรยากาศตามสถานที่ต่าง ๆทั้งภายในห้องเรียน
และนอกห้องเรียน ครูใช้สื่อการเรียนการสอน นวัตกรรมและเทคโนโลยี ภูมิปัญญาท้องถิ่น มีการประเมินคุณภาพและ
ประสิทธิภาพของสื่อการสอนที่ใช้ครูทุกคนทำงานวิจัยในชั้นเรียน ปีการศึกษาละ  1 เรื่อง  โดยมีประเด็นภาพ
ความสำเร็จด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ดังนี้   ครูจัดการเรียนรู้ให้นักเรียนผ่าน
กระบวนการคิดและปฏิบัติจริง  ให้นักเรียนนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้  มีแผนการจัดการเรียนรู้ 
และจัดกิจกรรมสำหรับนักเรียนที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ ให้นักเรียนได้ฝึกทักษะ ได้แสดงความคิดเห็น 
ได้แสดงออก เป็นผู้สามารถสรุปองค์ความรู้ นำเสนอผลงาน และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้  ครูใช้สื่อ 
เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ รวมทั้งนำภูมิปัญญาท้องถิ่นมาใช้ในการจัดการเรียนรู้ นักเรียนได้แสวงหา
ความรู้ด้วยตนเองจากสื่อที่หลากหลาย ครูมีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก เน้นการมีปฏิสัมพันธ์ ระหว่างเด็ก
กับครู  ครูกับเด็ก เด็กกับเด็ก เด็กรักการเรียนรู้ และสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุข ครูร่วมกันออกแบบการ
วัดผลประเมินผลเพื่อตรวจสอบ และประเมินผู้เรียนอย่างมีขั้นตอน ใช้เครื่องมือ วิธีการวัดและประเมินผลที่เหมาะสม 
พร้อมทั้งนำผลไปใช้พัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน ครูผู้สอนร่วมกันแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์  (PLC)  เป็น
ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ  และนำไปปรับปรุง /พัฒนาการจัดการเรียนรู้ 
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การกำหนดค่าเป้าหมายแนบท้ายประกาศโรงเรียนบ้านเลิง 
เรื่อง การกำหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาปฐมวัย 

เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา  ปีการศึกษา 2564 
............................ 

มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้ 
ค่ า เ ป้ า ห ม า ย 
มาตรฐาน/ตัวบ่งชี ้

มาตรฐานด้านคุณภาพผู้เรียน  
มาตรฐานที่ 1 เด็กมีพัฒนาการด้านร่างกาย 
 

ระดับดีเยี่ยม 

1.1 มีน้ำหนักส่วนสูงเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน 
 

ร้อยละ 90 
 ได้ระดับดีขึ้นไป 

1.2 มีทักษะการเคลื่อนไหวตามวัย 
 

ร้อยละ 90 
 ได้ระดับดีขึ้นไป 

1.3 มีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพของตน 
 

ร้อยละ 90 
ได้ระดับดีขึ้นไป 

1.4 หลีกเลี่ยงต่อสภาวะที่เสี่ยงต่อโรค อุบัติเหตุ ภัยและสิ่งเสพติด 
 

ร้อยละ 90  
ได้ระดับดีขึ้นไป 

มาตรฐานที่ 2  เด็กมีพัฒนาการด้านอารมณ์และจิตใจ 
 

ระดับดีเยี่ยม 

2.1 ร่าเริงแจ่มใส มีความรู้สึกที่ดีต่อตนเอง 
 

ร้อยละ 90 
 ได้ระดับดีขึ้นไป 

2.2 มีความมั่นใจและกล้าแสดงออก 
 

ร้อยละ 90 
 ได้ระดับดีขึ้นไป 

2.3 ควบคุมอารมณ์ของตนเองได้เหมาะสมกับวัย 
 

ร้อยละ 90 
 ได้ระดับดีขึ้นไป 

2.4 ชื่นชมศิลปะ ดนตรี การเคลื่อนไหวและรักธรรมชาติ 
 

ร้อยละ 85 
 ได้ระดับดีขึ้นไป 

มาตรฐานที่ 3 เด็กมีพัฒนาการด้านสังคม 
 

ระดับดีเยี่ยม 

3.1 มีวินัย รับผิดชอบ เชื่อฟังคำสั่งสอนของพ่อแม่ ครูอาจารย์ 
 

ร้อยละ 85 
 ได้ระดับดีขึ้นไป 

3.2 มีความซื่อสัตย์สุจริต ช่วยเหลือแบ่งปัน 
 

ร้อยละ 85 
 ได้ระดับดีขึ้นไป 

3.3 เล่นและทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ 
 

ร้อยละ 85 
 ได้ระดับดีขึ้นไป 

ส่วนที่ 3  
ภาคผนวก  



23 
 

 รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา                                          สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑   
  
 

3.4 ประพฤติตนตามวัฒนธรรมไทยและศาสนาที่ตนนับถือ 
 

ร้อยละ 85 
 ได้ระดับดีขึ้นไป 

มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้ 
ค่ า เ ป้ า ห ม า ย 
มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้ 

มาตรฐานที่ 4 เด็กมีพัฒนาการด้านสติปัญญา 
 

ระดับดีเยี่ยม 

4.1 สนใจเรียนรู้สิ่งรอบตัว  ซักถามอย่างตั้งใจ และรักการเรียนรู้ 
 

ร้อยละ 85 
 ได้ระดับดีขึ้นไป 

4.2 มีความคิดรวบยอดเกี่ยวกับสิ่งต่าง ๆที่เกิดจากประสบการณ์การเรียนรู้ 
 

ร้อยละ 80 
 ได้ระดับดีขึ้นไป 

4.3 มีทักษะภาษาที่เหมาะสมกับวัย 
 

ร้อยละ 80  
ได้ระดับดีขึ้นไป 

4.4 มีทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 
 

ร้อยละ 95 
ได้ระดับดีขึ้นไป 

4.5 มีจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์ 
 

ร้อยละ 90 
 ได้ระดับดีขึ้นไป 

มาตรฐานด้านการจัดการศึกษา  
มาตรฐานที่ 5 ครูปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล ระดับดีเยี่ยม 
5.1 ครู.เข้าใจปรัชญา   หลักการ  และธรรมชาติของการจัดการศึกษาปฐมวัย  และสามารถ 
      นำมาประยุกต์ใช้ในการจัดประสบการณ์ 

ร้อยละ 100  
ได้ระดับดีขึ้นไป 

5.2 ครูจัดทำแผนจัดประสบการณ์ที่สอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยและสามารถจัด 
     ประสบการณ์การเรียนรู้ที่หลากหลาย  สอดคล้องกับความแตกต่างระหว่างบุคคล 

ร้อยละ 100 
 ได้ระดับดีขึ้นไป 

5.3 ครูบริหารจัดการที่สร้างวินัยเชิงบวก 
 

ร้อยละ 100  
ได้ระดับดีขึ้นไป 

5.4 ครูใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสม  สอดคล้องกับพัฒนาการของเด็ก 
 

ร้อยละ 100 
 ได้ระดับดีขึ้นไป 

5.5 ครูใช้เครื่องมือการวัดและประเมินพัฒนาการของเด็กอย่างหลากหลาย  และสรุปรายงาน 
     ผลพัฒนาการของเด็กแก่ผู้ปกครอง 

ร้อยละ 100 
 ได้ระดับดีขึ้นไป 

5.6 ครูวิจัยและพัฒนาการจัดการเรียนรู้ที่ตนรับผิดชอบ  และใช้ผลในการปรับการจัด 
     ประสบการณ์ 

ร้อยละ 100  
ได้ระดับดีขึ้นไป 

5.7 ครูจัดสิ่งแวดล้อมให้เกิดการเรียนรู้ได้ตลอดเวลา 
 

ร้อยละ 100 
 ได้ระดับดีขึ้นไป 

5.8 ครูมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับเด็ก และผู้ปกครอง 
 

ร้อยละ 100 
 ได้ระดับดีขึ้นไป 
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5.9 ครูมีวุฒิและความรู้ความสามารถในด้านการศึกษาปฐมวัย 
 

ร้อยละ 100 
 ได้ระดับดีขึ้นไป 

5.10  ครูจัดทำสารนิทัศน์และนำมาไตร่ตรองเพื่อใช้ประโยชน์ในการพัฒนาการเด็ก 
 

ร้อยละ 100 
 ได้ระดับดีขึ้นไป 

มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้ 
ค่ า เ ป้ า ห ม า ย 
มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้ 

มาตรฐานที่ 6 ผู้บริหารปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิด   
                 ประสิทธิผล 
 

ระดับดีเยี่ยม 

6.1 ผู้บริหารเข้าใจปรัชญาและหลักการจัดการศึกษาปฐมวัย 

 

ระดับดีเยี่ยม 

6.2 ผู้บรหิารมีวิสัยทัศน์  ภาวะผู้นำ  และความคิดริเริ่มที่เน้นการพัฒนาเด็กปฐมวัย 

 

ระดับดีเยี่ยม 

6.3 ผู้บริหารใช้หลักการบริหารแบบมีส่วนร่วมและใช้ข้อมูลการประเมินผลหรือการวิจัยเป็น 
     ฐานคิดทั้งด้านวิชาการและการจัดการ 

ระดับดีเยี่ยม 

6.4 ผู้บริหารสามารถบริหารจัดการการศึกษาให้บรรลุเป้าหมายตามแผนพัฒนาคุณภาพ 
      สถานศึกษา 

ระดับดีเยี่ยม 

6.5 ผู้บริหารส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพบุคลากรให้มีประสิทธิภาพ 

 

ระดับดีเยี่ยม 

6.6 ผู้บริหารให้คำแนะนำ  คำปรึกษา  ทางวิชาการและเอาใจใส่การจัดการศึกษาปฐมวัยเต็ม 
      ศักยภาพและเต็มเวลา 

ระดับดีเยี่ยม 

6.7 เด็ก  ผู้ปกครอง และชุมชนพึงพอใจผลการบริหารจัดการศึกษาปฐมวัย 

 

ระดับดีเยี่ยม 

มาตรฐานที่ 7 แนวทางการจัดการศึกษา 

 
 

ระดับดีเยี่ยม 

7.1 มีหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยของสถานศึกษาและนำสู่การปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 

ระดับดีเยี่ยม 

7.2 มีระบบและกลไกให้ผู้มีส่วนร่วมทุกฝ่ายตระหนักและเข้าใจการจัดการศึกษาปฐมวัย 

 

ระดับดีเยี่ยม 

7.3 จัดกิจกรรมเสริมสร้างความตระหนักรู้และความเข้าใจหลักการจัดการศึกษาปฐมวัย  

 

ระดับดีเยี่ยม 

7.4 สร้างการมีส่วนร่วมและแสวงหาความร่วมมือกับผู้ปกครอง  ชุมชน  และท้องถ่ิน 

 

ระดับดีเยีย่ม 

7.5 จัดสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อพัฒนาการเด็กอย่างรอบด้าน 

 

ระดับดีเยี่ยม 

มาตรฐานที่ 8 สถานศึกษามีการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาตามที่กำหนดใน 
                  กฎกระทรวง 

ระดับดีเยี่ยม 

8.1 กำหนดมาตรฐานการศึกษาปฐมวัยของสถานศึกษา 

 

ระดับดีเยี่ยม 

8.2 จัดทำและดำเนินการตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่มุ่งพัฒนาคุณภาพ 
      ตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

ระดับดีเยี่ยม 

8.3 จัดระบบข้อมูลสาระสนเทศและใช้สารสนเทศในการบริหารจัดการ ระดับดีเยี่ยม 
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8.4 ติดตามตรวจสอบ  และประเมินผลการดำเนินงานคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษา 
     ของสถานศึกษา 

ระดับดีเยี่ยม 

8.5 นำผลการประเมินผลคุณภาพทั้งภายในและภายนอกไปใช้วางแผนพัฒนาคุณภาพ 
      การศึกษาอย่างต่อเน่ือง 

ระดับดีเยี่ยม 

8.6 จัดทำรายงานประจำปีที่เป็นรายงานการประเมินคุณภาพภายใน 

 

ระดับดีเยี่ยม 

มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้ 
ค่ า เ ป้ า ห ม า ย 
มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้ 

มาตรฐานด้านการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้  
มาตรฐานที่ 9 สถานศึกษามีการสร้าง ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษาเป็นสังคมแห่งการ 
                  เรียนรู้ 

ระดับดีเยี่ยม 

9.1 เป็นแหล่งเรียนรู้เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของเด็กและบุคลากรในสถานศึกษา 

 

ระดับดีเยี่ยม 

9.2 มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันภายในสถานศึกษา  ระหว่างสถานศึกษากับครอบครัว  
     ชุมชน  และองค์กรที่เกี่ยวข้อง 

ระดับดีเยี่ยม 

มาตรฐานด้านอัตลักษณ์ของสถานศึกษา 
 

 

มาตรฐานที่ 10 การพัฒนาสถานศึกษาให้บรรลุเป้าหมายตามปรัชญา วิสัยทัศน์และ 
                   จุดเน้นของการศึกษาปฐมวัย 
 

ระดับดีเยี่ยม 
 

10.1 จัดโครงการและกิจกรรมเพื่อส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะตามอัตลักษณ์ 
        ผู้เรียน (ยิ้มง่าย  ไหว้สวย  ช่วยบริการ) 

ระดับดีเยี่ยม 

10.2 ผลการดำเนินงานตามโครงการและกิจกรรมเพื่อส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้ 
       คุณลักษณะตาม อัตลักษณ์ผู้เรียน (ยิ้มง่าย  ไหว้สวย  ช่วยบริการ) 

ร้อยละ 80 
 ได้ระดับดีขึ้นไป 

10.3 จัดโครงการและกิจกรรมเพื่อส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะตามเอกลักษณ์ 
       สถานศึกษา (จักสานเครื่องใช้  ภูมิปัญญาไทย ไม่เสื่อมสูญ.) 

ระดับดีเยี่ยม 

10.4 ผลการดำเนินงานตามโครงการและกิจกรรมเพื่อส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้มี 
       คุณลักษณะตามเอกลักษณ์สถานศึกษา (จักสานเครื่องใช้  ภูมิปัญญาไทย ไม่เสื่อมสูญ.) 

ร้อยละ 80 
 ได้ระดับดีขึ้นไป 

มาตรฐานด้านมาตรการส่งเสริม  
มาตรฐานที่ 11 การพัฒนาสถานศึกษาตามนโยบายและแนวทางปฏิรูปการศึกษาเพื่อ 
                    ยกระดับคุณภาพให้สูงขึ้น 

ระดับดีเยี่ยม 
 

11.1 จัดโครงการและกิจกรรมเพื่อส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนด้านความสามารถในการสื่อสาร 
       ภาษาอังกฤษ 

ระดับดี 

11.2 ผลการจัดโครงการและกิจกรรมเพื่อส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนด้านความสามารถในการ 
       สื่อสารภาษาอังกฤษ 

ร้ อ ย ล ะ  7 0  ได้
ระดับดีขึ้นไป 
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การกำหนดค่าเป้าหมายแนบท้ายประกาศโรงเรียนบ้านเลิง 
เรื่อง การกำหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา  ปีการศึกษา 2564 
 

มาตรฐาน 
เป้าหมาย 
  ปี 2564 

มาตรฐานที่ 1  คุณภาพของผู้เรียน  
1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน   
     1) ความสามารถในการอ่าน เขียน การสื่อสาร และการคิดคำนวณตามเกณฑ์ของ 
         แต่ละระดับชั้น 

ร้อยละ 80 
ได้ระดับดีขึ้นไป 

     2) ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดวิจารณญาณ อภิปราย  แลกเปลี่ยนความ 
         คิดเห็นและแก้ปัญหา 

ร้อยละ 80  
ได้ระดับดีขึ้นไป 

     3) ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ร้อยละ 80 
 ได้ระดับดีขึ้นไป 

     4) ความก้าวหน้าทางการเรียนตามหลักสูตร ร้อยละ 80 
 ได้ระดับดีขึ้นไป 

     5) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและพัฒนาการจากผลการสอบวัดระดับชาติ  

-  NT    50 
-  O-NET 50 

     6) ความพร้อมในการศึกษาต่อ การฝึกงาน หรือการทำงาน ร้อยละ 90 
ได้ระดับดีขึ้นไป 

1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน  
     1)  มีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากำหนด โดยไม่ขัดกับกฎหมาย 
          และวัฒนธรรมอันดีของสังคม 

ร้อยละ 85 
ได้ระดับดีขึ้นไป 

     2)  ความภูมิใจในท้องถิ่น และความเป็นไทย ร้อยละ 85 
ได้ระดับดีขึ้นไป 

     3)  ยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและความหลากหลาย ร้อยละ 85 
ได้ระดับดีขึ้นไป 

     4)  สุขภาวะทางร่างกาย และลักษณะจิตสังคม ร้อยละ 85 
ได้ระดับดีขึ้นไป 

มาตรฐานที่ 2  กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา 
 

 

1. การมีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจ ที่สถานศึกษากำหนดชัดเจน ระดับดีเยี่ยม 
2. การวางแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา ระดับดีเยี่ยม 
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มาตรฐาน 
เป้าหมาย 
  ปี 2564 

     1) การวางแผนและดำเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพของผู้เรียนรอบด้าน 
        ทุกกลุ่มเป้าหมาย และดำเนินการอย่างเป็นรูปธรรม 

 

     2) การวางแผนและดำเนินงานพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ  
     3) การวางแผนและการจัดการข้อมูลสารสนเทศอย่างเป็นระบบ  
     4) การวางแผนและจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อต่อการจัดการ 
         เรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 

 

มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ  
1. การมีกระบวนการเรียนการสอนที่สร้างโอกาสให้ผู้เรียนทุกคนมี 
   ส่วนร่วม 

ระดับดีเยี่ยม 

2. การจัดการเรียนการสอนที่ยึดโยงกับบริบทของชุมชนและท้องถิ่น ระดับดีเยี่ยม 
3. การตรวจสอบและประเมินความรู้ความเข้าใจของผู้เรียนอย่างเป็น 
   ระบบ และมีประสิทธิภาพ 

ระดับดีเยี่ยม 

มาตรฐานที่ 4 ระบบการประกันคุณภาพภายในที่มีประสิทธิผล ระดับดีเยี่ยม 

1. กำหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  

2. จัดทำและดำเนินการตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่ 
   มุ่งพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  

3. จัดระบบข้อมูลสารสนเทศและใช้สารสนเทศในการบริหารจัดการเพ่ือ 
    พัฒนาคุณภาพสถานศึกษา  

4. ติดตามตรวจสอบ และประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษา 
    ของสถานศึกษา  
5. จัดทำรายงานประจำปีที่เป็นรายงานประเมินคุณภาพภายใน  

6. นำผลการประเมินคุณภาพทั้งภายในและภายนอกไปใช้วางแผนพัฒนา 
    คุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง  
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ข้อมูลบุคลากรของสถานศึกษา 
บุคลากร ผู้บริหาร ครูผู้สอน พนักงานราชการ ครูอัตราจา้ง เจ้าหน้าที่อื่นๆ 
ปีการศึกษา 2564 1 3 1 2 2 

 
 

ระดับชั้นเรียน  อ.1 อ.๒ อ.๓ ป.๑ ป.๒ ป.๓ ป.๔ ป.๕ ป.๖ รวม รวมทั้งหมด 

จำนวนห้อง  1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 9 
เพศ ชาย 1 3 2 2 1 1 1 0 8 19 19 

หญิง 2 3 4 1 5 1 3 5 3 27 27 
รวมเฉลี่ย  3 6 6 3 6 2 4 5 11 46 46 

  
 

ข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับสถานศึกษา 
    ๑) ร้ อยละของผู้ เรี ยนที่ มี เก รด เฉลี่ ยผลสั มฤทธิ์ ท างการ เรียน             

แต่ละรายวิชาระดับ ๓ ข้ึนไป (ป.๑-๖) 
 

 (๑) ภาษาไทย 85.00 % 
 (๒) คณิตศาสตร์ 70.00 % 
 (๓) วิทยาศาสตร์ 80.00 % 
 (4) ภาษาต่างประเทศ 75.00 % 
 (5) สังคมศึกษา 92.50 % 
 (6) ประวัติศาสตร์ 95.00 % 
 (7) สุขศึกษา 97.50 % 
 (8) ศิลปะ ดนตรี 97.50 % 
 (9) การงานอาชีพ 100 % 
 2) รายงานผลการทดสอบความสามารถด้านการอ่านออกของผู้เรียน (Reading Test : RT) 

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563 
 นักเรียนชั้น ป.1 (2563) โรงเรียน เขตพื้นที่ สังกัด ประเทศ 
 คะแนนการอ่านออกเสียง 75.00 76.61 74.13 74.14 
 คะแนนการอ่านรู้เรื่อง 65.66 72.16 72.23 71.86 
 รวมทั้ง 2 ด้าน 70.33 74.40 73.20 73.02 
 3) รายงานผลกาประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2563 
 นักเรียนชั้น ป.3 (2563) โรงเรียน เขตพื้นที่ สังกัด ประเทศ 
 ด้านคณิตศาสตร์ 36.33 42.99 41.30 40.47 
 ด้านภาษาไทย 49.33 50.69 47.76 47.46 
 รวมทั้ง 2 ด้าน 42.83 46.84 44.53 43.97 
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ข้อมูลการใช้แหล่งเรียนรู้ภายในและภายนอกโรงเรียน ปีการศึกษา 2564 
แหล่งเรียนรู้ ชื่อแหล่งเรียนรู้ จำนวนครั้ง 
ข้อ    แหล่งเรียนรู้  
 (๑) ภาษาไทย 2 
 (๒) คณิตศาสตร์ 1 
 (๓) วิทยาศาสตร์ 2 
 (๔) สังคมศึกษา 2 
 (๕) ประวัติศาสตร์ 2 
 (๖) สุขศึกษา 4 
 (๗) ศิลปะ ดนตรี 2 
 (๘) การงานอาชีพ 4 

 
 ๑) แหล่งเรียนรู้ภายใน 
  (๑) เรียนรู้กิจกรรมเศรษฐกิจพอเพียงโดยการบูรณาการจาก แปลงพืชของโรงเรียน 
  (๒) จัดกิจกรรมปลูกพืชรอบรั้วโรงเรียน 
  (๓) เข้าร่วมเรียนจริยธรรมในชั่วโมงวันศุกร์สุดสัปดาห์จากพระอาจารย์ 
  (5) ขนมสร้างอาชีพ 
  (6) ขนมเบ้ืองสมุนไพร  
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คำสั่งโรงเรียนบ้านเลิง 

ที่  04 / 2565 
เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการจดัทำรายงานการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา 

..................................................................... 
ตามที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้ประชุมชี้แจงแนวปฏิบัติในการพิจารณาเลื่อนขั้น

เงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน            
พ.ศ. 2562 นั้น ทางโรงเรียนจึงขอแต่งตั้งบุคคลเป็นผู้ร่วมพิจารณาประกอบการเลื่อนขั้นเงินเดือนของข้าราชการ
ครู ดังนี้ 

 1. นางนัฏฐิกา  ชัยสา  ตำแหน่ง ครู   ประธานกรรมการ  
 2. นายสมภาร พรมชมชา  ตำแหน่ง  ครู   กรรมการ 
 3. นางสาวจตุรพร จินบุตร ตำแหน่ง ธุรการ   กรรมการและเลขานุการ  

 ให้บุคคลที่ ได้รับมอบหมายตามคำสั่งนี้   ปฏิบัติหน้าที่อย่างเคร่งครัดเต็มความรู้ ความสามารถ                    
โดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดต่อทางราชการเป็นสำคัญ 

 ทั้งนี้  ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 

  สั่ง  ณ  วันที่  7  เดือน มีนาคม  พ.ศ. 2565 

 

 

      (นายวิชัย   รัตนวรรณี) 
           ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเลิง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ทราบ 

1. ครูนัฏฐิกา .......................... 
2. ครูสมภาร .......................... 
3. ครจูตุรพร ......................... 
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บันทึกการให้ความเห็นชอบรายงานประจำปีฯ ของคณะกรรมการสถานศึกษา 
 
 รายงานประจำปีที่เป็นรายงานประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2564  ฉบับน้ี 
ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษาของโรงเรียนบ้านเลิง  ในคราวประชุมครั้งที่  1/2565         
เมื่อวันที่ 7 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2565  เป็นที่เรียบร้อย สามารถนำไปอ้างอิงและเผยแพร่ต่อสาธารณชนได้ 
 
 
                                                     (ลงชื่อ) ...................................................................... 
                                                                     (นายทองคำ   จันทร์ชีลอง) 
                                                      ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนบ้านเลิง 
 
 
 
 
 
 
 


