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ค าน า 

 
  รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา เป็นการสรุปผลการจัดการศึกษาท่ีสะท้อนผลการ
พัฒนาการพัฒนาคุณภาพของสถานศึกษา ซึ่งเป็นผลส าเร็จจากการบริหารจัดการศึกษาที่สอดคล้องกับ
มาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เพ่ือการประกันคุณภาพภายใน (ตามกฎกระทรวงการประกันคุณภาพ พ.ศ.
๒๕๖๑) ๓  มาตรฐาน ได้แก่ คุณภาพผู้เรียน กระบวนการบริหารและจัดการผู้บริหารสถานศึกษา และ
กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ผลการวิเคราะห์จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา และระบุ
แนวทางการพัฒนาสถานศึกษาในอนาคต โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือน าเสนอรายงานผลการจัดการศึกษาในรอบปี
ที่ผ่านมาเพ่ือให้ทราบผลผลิตและผลลัพธ์ที่ เกิดขึ้นตามแผนและตามระบบประกันคุณภาพของสถานศึกษา 
เพ่ือให้สถานศึกษาได้ใช้ประโยชน์ในการปรับปรุงแผนและระบบประเมินคุณภาพภายในและน าเสนอผลการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาต่อหน่วยงานต้นสังกัด และสาธารณชนได้รับทราบและรองรับการประกันคุณภาพ
ภายนอกต่อไป 

  โรงเรียนบ้านบ้านค าไฮหัวทุ่งประชาบ ารุง ขอขอบคุณ คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
ผู้ปกครอง ชุมชน คณะครู บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียนทุกคน ที่ให้ความร่วมมือ และช่วยกันพัฒนา
คุณภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนบ้านค าไฮหัวทุ่งประชาบ ารุงให้บรรลุเป้าหมายตามที่ก าหนดไว้เป็นอย่าง
ดี 
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บทสรุปของผู้บริหาร 
สรุปผลการประเมินคุณภาพการจัดการศึกษาระดับปฐมวัยตามมาตรฐานการศึกษาของ 

โรงเรียนบ้านบ้านค าไฮหัวทุ่งประชาบ ารุงอยู่ในระดับคุณภาพ  ยอดเยี่ยม 
ซึ่งมาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของเด็ก มีผลการประเมินอยู่ในระดับ  ยอดเยี่ยม 
มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ มีผลการประเมินอยู่ในระดับ ยอดเยี่ยม 
และมาตรฐานที่ ๓ การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นส าคัญ มีผลการประเมินอยู่ในระดับ ยอดเยี่ยม 
 จุดเด่นที่พบ (ผลจากการด าเนินการตามแผนฯเป็นรูปธรรม ฯลฯ)    

ผลพัฒนาการเด็กในด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ และสติปัญญา บรรลุตามเป้าหมายที่  
สถานศึกษาก าหนด การพัฒนาด้านร่างกายเด็กมีน้ าหนัก ส่วนสูงตามเกณฑ์มาตรฐาน มีการเคลื่อนไหวร่างกาย
คล่องแคล่ว มีการทรงตัวได้ดี ใช้มือและตาประสานสัมพันธ์ได้ดี มีทักษะในการดูแลรักษาสุขภาพ อนามัยส่วน
ตน และสามารถปฏิบัติจนเป็นนิสัย ปฏิบัติตนตามข้อตกลงเกี่ยวกับความปลอดภัย หลีกเลี่ยงสภาวะที่เสี่ยงต่อ
โรค สิ่งเสพติด และสถานการณ์ที่เสี่ยงอันตรายต่างๆ  การพัฒนาด้านอารมณ์ เด็กร่าเริง แจ่มใส แสดงอารมณ์
ความรู้สึกได้เหมาะสม ยอมรับและพอใจในความสามารถของตนเองและผู้อ่ืน มีจิตส านึกและค่านิยมที่ดีงาม 
เด็กกล้าพูด กล้าแสดงออก ช่วยเหลือแบ่งปัน และรู้หน้าที่ความรับผิดชอบของ ตนเอง การพัฒนาด้านสังคม 
เด็กสามารถปฏิบัติกิจวัตรประจ าวัน และข้อตกลงของห้องได้ เด็กมีวินัยใน ตนเอง มีมารยาทตามวัฒนธรรม
ไทย เช่น การไหว้ การยิ้ม การทักทาย เป็นต้น เล่นและท างานร่วมกับ ผู้อื่นได้โดยปราศจากการใช้ความรุนแรง 
การพัฒนาด้านสติปัญญา เด็กสามารถสนทนาโต้ตอบและเล่า เรื่องให้ผู้อ่ืนเข้าใจได้ สามารถตั้งค าถามในสิ่งที่
ตนเองสนใจหรือสงสัยได้อย่างเหมาะสมกับวัย เด็กมีความสามารถในการคิดแก้ปัญหาและสามารถตัดสินใจใน
เรื่องง่ายๆได้ และเด็กสามารถใช้เทคโนโลยี เช่น แว่นขยาย แม่เหล็ก เป็นเครื่องมือในการเรียนรู้และแสวงหา
ความรู้ได้ด้วยตนเอง 
  ในด้านกระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา พบว่า ผู้บริหาร
สถานศึกษา มีความเข้าใจปรัชญา แนวคิด หลักการจัดการศึกษาปฐมวัย และหลักสูตรสถานศึกษาที่ครอบคลุม 
พัฒนาการทั้ง ๔ด้าน และสอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่น มีการจัดครูให้เหมาะสมกับภารกิจการเรียนการสอน
ให้เพียงพอกับชั้นเรียน และมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับเด็กและครอบครัว ส่งเสริมและพัฒนาครูให้มี ความรู้
ความสามารถ และทักษะในการจัดประสบการณ์และการประเมินพัฒนาการเด็กเป็นรายบุคคล  สถานศึกษา
อ านวยความสะดวก จัดหาสื่อวัสดุอุปกรณ์ เพ่ือสนับสนุนการจัดประสบการณ์ที่พอเพียง และนอกจากนั้น
สถานศึกษามีการประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพภายในสถานศึกษาโดยการมีส่วนร่วมของ ผู้ปกครองและ
ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย 

 ในด้านกระบวนการจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นส าคัญ พบว่าครูมีความรู้ ความเข้าใจใน 
กระบวนการจัดประสบการณ์ให้เด็กมีพัฒนาการทุกด้านอย่างสมดุลเต็มตามศักยภาพ ครูรู้จักเด็กเป็น 
รายบุคคลและสร้างโอกาสให้เด็กได้รับประสบการณ์โดยตรง ด้วยการเล่นและปฏิบัติอย่างมีความสุข โดยจัด
กิจกรรมที่ส่งเสริมเด็กครบทุกด้าน ทั้งด้านร่างกาย ด้านอารมณ์ ด้านสังคมและด้านสติปัญญา โดยไม่ มุ่งเน้น
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การพัฒนาด้านใดด้านหนึ่งเพียงด้านเดียว ครูจัดห้องเรียนให้สะอาด มีอากาศถ่ายเท มีความปลอดภัย มีพ้ืนที่
แสดงผลงานเด็ก และพ้ืนที่จัดกิจกรรมที่เหมาะสม ครูให้เด็กได้มีส่วนร่วมในการจัดห้องเรียน เช่น ป้ายนิเทศ 
การท าความสะอาดห้อง การดูแลต้นไม้ เป็นต้น ครูประเมินพัฒนาการเด็กจากกิจกรรมและกิจวัตรประจ าวัน
ด้วยเครื่องมือและวิธีการที่หลากหลาย แต่ไม่ใช่การใช้แบบทดสอบในการวิเคราะห์ผล การประเมินพัฒนาการ
เด็กให้ผู้ปกครองมีส่วนร่วมและแลกเปลี่ยนการเรียนรู้ร่วมกัน 
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บทสรุปของผู้บริหาร 
สรุปผลการประเมินคุณภาพการจัดการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานตามมาตรฐานการศึกษาของ 

โรงเรียนบ้านบ้านค าไฮหัวทุ่งประชาบ ารุงอยู่ในระดับคุณภาพ  ดีเลิศ   
ซึ่งมาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของเด็ก มีผลการประเมินอยู่ในระดับ  ดีเลิศ 
มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ มีผลการประเมินอยู่ในระดับ  ดีเลิศ  
และมาตรฐานที่ ๓ การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นส าคัญ มีผลการประเมินอยู่ในระดับ   ดีเลิศ 
 จุดเด่นที่พบ (ผลจากการด าเนินการตามแผนฯเป็นรูปธรรม ฯลฯ)    

 โรงเรียนมีกระบวนการพัฒนาผู้เรียนในด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้วยวิธีการที่หลากหลาย 
โดยจัดกิจกรรมในหลักสูตร มีแผนการเรียนตามความถนัดและความสนใจอย่างรอบด้านทั้งด้านภาษาไทย 
คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ และอ่ืนๆ เพ่ือส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความสามารถด้านการคิดและมี
ทักษะในศตวรรษท่ี ๒๑ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ มีผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน
อยู่ในระดับดแีละดมีาก ผลการทดสอบระดับชาติ NT ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ สูงกว่าระดับประเทศ และผลการ
สอบระดับชาติ O-NET ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ อยู่ในระดับด ี

ผลการเรียนรู้ที่เป็นคุณภาพของผู้เรียนด้านผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการ ผู้เรียนอ่านออกเขียนได้ 
ทุกคน ส่วนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา และผลการทดสอบระดับชาติหรือผลการทดสอบ
อ่ืนๆ พบว่ามีความก้าวหน้าอย่างต่อเนื่อง สถานศึกษาส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิด
อย่างมีวิจารณญาณ มีพัฒนาการของค่าเฉลี่ยผลการทดสอบระดับชาติสูงขึ้น ผู้เรียนมีความสามารถในการอ่าน
และเขียน การสื่อสารทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ความสามารถในการคิดค านวณ การใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารได้ดี และมีความประพฤติด้านคุณธรรมจริยธรรม ค่านิยมและคุณลักษณะตามที่
สถานศึกษาก าหนดปรากฏอย่างชัดเจน ด้วยกิจกรรมโครงการส่งเสริมกิจกรรมการพัฒนาผู้เรียนอย่างรอบด้าน  
โครงการจัดสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการเรียนรู้และการบริการที่ส่งเสริมผู้เรียนให้พัฒนาเต็มศักยภาพ  กิจกรรม
จัดการเรียนรู้ด้วยโครงงานโครงการรักการเรียนรู้ ควบคู่เทคโนโลยี  โครงการยกระดับผลส้มฤทธิ์ทางการเรียน  
  ด้านกระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา พบว่า ผู้บริหารสถานศึกษา
เป็นผู้มีวิสัยทัศน์และมีภาวะผู้น า โดยมีการกระบวนการบริหารและการจัดการที่ท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงใน
การบริหาร เพื่อให้เหมาะสมกับยุคปัจจุบัน ซึ่งมุ่งพัฒนาผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศด้านคุณธรรม จริยธรรม น า
ความรู้สู่สากล ก้าวทันเทคโนโลยี ด ารงชีวิตอย่างพอเพียง บริหารงานอย่างมืออาชีพ โดยให้ชุมชนมีส่วนร่วม 

ด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ พบว่าครูมีความรู้ ความเข้าใจ  
ในกระบวนการจัดการเรียนการสอนตามมาตรฐานและตัวชี้วัดของหลักสูตรสถานศึกษา  ครูมีการจัด
กระบวนการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ มีผลประเมินอยู่ในระดับดีเลิศ โดยวิเคราะห์ ออกแบบและ
จัดการเรียนรู้ที่เป็นไปตามความต้องการของหลักสูตร และบริบทสถานศึกษา พัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ ใช้สื่อ
การเรียนรู้ ติดตามตรวจสอบและช่วยเหลือนักเรียนเพ่ือพัฒนาและแก้ปัญหารายบุคคล และการประเมินผล
จากสภาพจริงในทุกข้ันตอน 
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ส่วนที่ ๑ 

ข้อมูลพื้นฐานของสถานศึกษา 
 
๑.ข้อมูลทั่วไป 
 ๑.๑  ชื่อ  สถานศึกษาโรงเรียนบ้านค าไฮหัวทุ่งประชาบ ารุง 
   ที่ตั้ง   เลขที่........-.........  หมู่ที 23   ต าบล บ้านเป็ด 
                    อ าเภอ เมือง   จังหวัดขอนแก่น  รหัสไปรษณีย์ 40000  
พ้ืนที่ทั้งหมด ที่  3  แปลง   24 ไร่   1 งาน   92 ตารางวา   
   โทรศัพท์…..........-..............โทรสาร ..............…………..-.................... 
   e-mail Khamhai_School@hotmail.com Website :……………-…………..  
 
   ๑.๒  ชื่อผู้อ านวยการโรงเรียน    นายพันธ์ศักดิ์  มูลศรี อายุ  55  ปี 

         โทรศัพท์  081-7684587 
     วุฒิการศึกษาสูงสุด ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต ด ารงต าแหน่งผู้บริหารโรงเรียนนี้เมื่อ ปี พ.ศ. 2555   

รวม  7  ป ี
 

๑.๓  วิสัยทัศน์ (VISION) 
   “โรงเรียนบ้านค าไฮหัวทุ่งประชาบ ารุง มุ่งมั่นจัดการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน
(ภาคบังคับ) อย่างมีคุณภาพ  เพ่ือประสิทธิภาพและประสิทธิผลบนพื้นฐานเศรษฐกิจพอเพียง  เคียงคู่คุณธรรม  
น าเทคโนโลยี  ภูมิปัญญาท้องถิ่น  การมีส่วนร่วมทุกภาคส่วนสู่ความเป็นสากล” 
 
 ๑.๔ อัตลักษณ์ของโรงเรียน 
   “รักการเรียนรู้สู่อาชีพ”หมายถึง ผู้เรียนรักการใฝ่เรียน ใฝ่รู้ สนใจติดตามความเคลื่อนไหว
และความเปลี่ยนแปลงของสังคม หมั่นศึกษา ค้นคว้า แล้วน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการท ากิจกรรม เพื่อให้
เกิดประโยชน์แก่ตนเองและสังคม  อีกท้ังเป็นการวางรากฐานเพื่อการประกอบอาชีพ 
 

๑.๕ เอกลักษณ์ของโรงเรียน 
   โรงเรียนรักความเป็นไทย 
 
 
 

mailto:Khamhai_School@hotmail.com
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           ๑.๖ โครงสร้างการบริหารงานโรงเรียนบ้านค าไฮหัวทุ่งประชาบ ารุง  
อาศัยอ านาจตามกฎกระทรวง ซึ่งก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการกระจายอ านาจการบริหารและการจัด

การศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๐ อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๕ และมาตรา ๓๙ วรรคสองแห่งพระราชบัญญัติ
การศึกษา แห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ (ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติฉบับที่ ๒ พ.ศ.
๒๕๔๕)โรงเรียนบ้านค าไฮหัวทุ่งประชาบ ารุง แบ่งงานรับผิดชอบตามภาระงาน ดังนี้ (ตามเอกสาร คาสั่ง 
ภาคผนวก)  

๑) ด้านการบริหารงานวิชาการ มีภาระหน้าที่ ๑๗ อย่างด้วยกันคือ  
๑.๑) การพัฒนาหรือการด าเนินการเกี่ยวกับการให้ความเห็นการพัฒนาสาระ

หลักสูตร ท้องถิ่น  
๑.๒) การวางแผนงานด้านวิชาการ  
๑.๓) การจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษา  
๑.๔) การพัฒนาหลักสูตรของสถานศึกษา  
๑.๕) การพัฒนากระบวนการเรียนรู้  
๑.๖) การวัดผล ประเมินผล และด าเนินการเทียบโอนผลการเรียน  
๑.๗) การวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาในสถานศึกษา  
๑.๘) การพัฒนาและส่งเสริมให้มีแหล่งเรียนรู้  
๑.๙) การนิเทศการศึกษา  
๑.๑๐) การแนะแนว  
๑.๑๑) การพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในและมาตรฐานการศึกษา  
๑.๑๒) การส่งเสริมชุมชนให้มีความเข้มแข็งทางวิชาการ  
๑.๑๓) การประสานความร่วมมือในการพัฒนาวิชาการกับสถานศึกษาและองค์กรอ่ืน  
๑.๑๔) การส่งเสริมและสนับสนุนงานวิชาการแก่บุคคล ครอบครัว องค์กร 

หน่วยงานสถานประกอบการ และสถาบันอ่ืนที่จัดการศึกษา  
๑.๑๕) การจัดท าระเบียบและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับงานด้านวิชาการของสถานศึกษา  
๑.๑๖) การคัดเลือกหนังสือ แบบเรียนเพ่ือใช้ในสถานศึกษา  
๑.๑๗) การพัฒนาและใช้สื่อเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา  

๒) ด้านการบริหารงานงบประมาณ มีภาระหน้าที่ ๒๒ อย่างด้วยกัน คือ  
๒.๑) การจัดท าแผนงบประมาณและคาขอตั้งงบประมาณเพ่ือเสนอต่อ

ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ หรอื เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน แล้วแต่กรณี  
๒.๒) การจัดท าแผนปฏิบัติการใช้จ่ายเงินตามที่ได้รับจัดสรรงบประมาณจาก

ส านักงานคณะกรรมการ การศึกษาขั้นพ้ืนฐานโดยตรง 
๒.๓) การอนุมัติการใช้จ่ายงบประมาณที่ได้รับจัดสรร  
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๒.๔) การขอโอนและการขอเปลี่ยนแปลงงบประมาณ  
๒.๕) การรายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ  
๒.๖) การตรวจสอบติดตามและรายงานการใช้งบประมาณ  
๒.๗) การตรวจสอบติดตามและรายงานการใช้ผลผลิตจากงบประมาณ  
๒.๘) การระดมทรัพยากรและการลงทุนเพ่ือการศึกษา  
๒.๙) การปฏิบัติงานอ่ืนใดตามที่ได้รับมอบหมายเก่ียวกับกองทุนเพ่ือการศึกษา  
๒.๑๐) การบริหารจัดการทรัพยากรเพ่ือการศึกษา  
๒.๑๑) การวางแผนพัสดุ  
๒.๑๒) การก าหนดรูปแบบรายการ หรือคุณลักษณะเฉพาะของครุภัณฑ์ หรือ

สิ่งก่อสร้างที่ใช้เงินงบประมาณเพ่ือเสนอต่อปลัดกระทรวงศึกษาธิการหรือเลขาธิการ
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานแล้วแต่กรณี  

๒.๑๓) การพัฒนาระบบข้อมูลและสารสนเทศเพ่ือการจัดท าและจัดหาพัสดุ  
๒.๑๔) การจัดหาพัสดุ  
๒.๑๕) การควบคุมดูแล บ ารุงรักษาและจาหน่ายพัสดุ  
๒.๑๖) การจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สิน  
๒.๑๗) การเบิกเงินจากคลัง  
๒.๑๘) การรับเงิน การเก็บรักษาเงิน และการจ่ายเงิน  
๒.๑๙) การนาเงินส่งคลัง  
๒.๒๐) การจัดท าบัญชีการเงิน  
๒.๒๑) การจัดท ารายงานทางการเงินและงบการเงิน  
๒.๒๒) การจัดท าหรือจัดหาแบบพิมพ์บัญชี ทะเบียน และรายงาน  

๓) ด้านการบริหารงานบุคคล มีภาระหน้าที่ ๒๐ อย่างด้วยกัน คือ  
๓.๑) การวางแผนอัตรากาลัง  
๓.๒) การจัดสรรอัตรากาลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  
๓.๓) การสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง  
๓.๔) การเปลี่ยนต าแหน่งให้สูงขึ้น การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  
๓.๕) การด าเนินการเก่ียวกับการเลื่อนข้ันเงินเดือน  
๓.๖) การลาทุกประเภท  
๓.๗) การประเมินผลการปฏิบัติงาน  
๓.๘) การด าเนินการทางวินัยและการลงโทษ 
๓.๙) การสั่งพักราชการและการสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน  
๓.๑๐) การรายงานการด าเนินการทางวินัยและการลงโทษ  
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๓.๑๑) การอุทธรณ์และการร้องทุกข์  
๓.๑๒) การออกจากราชการ  
๓.๑๓) การจัดระบบและการจัดท าทะเบียนประวัติ  
๓.๑๔) การจัดท าบัญชีรายชื่อและให้ความเห็นเกี่ยวกับการเสนอขอพระราชทาน 

เครื่องราชอิสริยาภรณ์  
๓.๑๕) การส่งเสริมการประเมินวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  
๓.๑๖) การส่งเสริมและยกย่องเชิดชูเกียรติ  
๓.๑๗) การส่งเสริมมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณวิชาชีพ  
๓.๑๘) การส่งเสริมวินัย คุณธรรมและจริยธรรมสาหรับข้าราชการครูและบุคลากร

ทาง การศึกษา  
๓.๑๙) การริเริ่มส่งเสริมการขอรับใบอนุญาต  
๓.๒๐) การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา การด าเนินการที่

เกี่ยวกับการบริหารงาน บุคคลให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการนั้น  
๔) ด้านการบริหารงานทั่วไป มีภาระหน้าที่ ๒๑ อย่างด้วยกัน คือ  

๔.๑) การพัฒนาระบบและเครือข่ายข้อมูลสารสนเทศ  
๔.๒) การประสานงานและพัฒนาเครือข่ายการศึกษา  
๔.๓) การวางแผนการบริหารงานการศึกษา  
๔.๔) งานวิจัยเพื่อพัฒนานโยบายและแผน  
๔.๕) การจัดระบบการบริหารและพัฒนาองค์กร  
๔.๖) การพัฒนามาตรฐานการปฏิบัติงาน  
๔.๗) งานเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา  
๔.๘) การด าเนินงานธุรการ  
๔.๙) การดูแลอาคารสถานที่และสภาพแวดล้อม  
๔.๑๐) การจัดท าสามะโนผู้เรียน  
๔.๑๑) การรับนักเรียน  
๔.๑๒) การเสนอความเห็นเกี่ยวกับเรื่องการจัดตั้ง ยุบรวมหรือเลิกสถานศึกษา  
๔.๑๓) การประสานการจัดการศึกษาในระบบ นอกระบบและตามอัธยาศัย  
๔.๑๔) การระดมทรัพยากรเพ่ือการศึกษา  
๔.๑๕) การทัศนศึกษา 
๔.๑๖) งานกิจการนักเรียน  
๔.๑๗) การประชาสัมพันธ์งานการศึกษา  



๑๑ 

 รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา                                                                    โรงเรียนบ้านค าไฮหัวทุ่งประชาบ ารุง   
 

๔.๑๘) การส่งเสริม สนับสนุนและประสานการจัดการศึกษาของบุคคล ชุมชน 
องค์กร หน่วยงานและ สถาบันสังคมอ่ืนที่จัดการศึกษา  

๔.๑๙) งานประสานราชการกับส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถิ่น (ท) การรายงานผลการ
ปฏิบัติงาน  

๔.๒๐) การจัดระบบการควบคุมภายในหน่วยงาน  
๔.๒๑) แนวทางการจัดกิจกรรมเพ่ือปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการลงโทษนักเรียน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๒ 

 รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา                                                                    โรงเรียนบ้านค าไฮหัวทุ่งประชาบ ารุง   
 

กระบวนการบริหารและการจัดการ 

 
  

     วิเคราะห์สภาพปัจจุบัน บริบท  ปัญหาของโรงเรียน  
 
 
 

 
       ก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย กลยุทธ์ 

 
 

   ร่วมจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
- แผนปฏิบัติการประจ าปี 

 
 

ด าเนินการตามแผนปฏิบัติการ 
กลยุทธ์/แผนงาน /โครงการ/กิจกรรม 

 
 
 

นิเทศ ก ากับ ติดตาม 
 

 
                                                   ประเมินผลการด าเนินงาน 

บรรลุผลหรือไม่ 
                

                                                      
                                                       พัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
                                                        
                                                      สรุปผลและจัดท า 

รายงานผลการพัฒนา 

 

 

ไม่ 

ใช่ 



๑๓ 
 

 

๑.๗ ข้อมูลหลักสูตรที่จัดการเรียนการสอน 
     โครงสร้างเวลาเรียนระดับประถมศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ๒๕๕๑  

(ฉบับปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๐) โรงเรียนบ้านค าไฮหัวทุ่งประชาบ ารุง  ปีการศึกษา 2563 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้/กิจกรรม 
เวลาเรียน 

ระดับประถมศึกษา 

ป.๑ (ใหม่) ป.๒ (ใหม่) ป.๓ (ใหม่) ป.๔ (ใหม่) ป.๕ (ใหม่) ป.๖ (ใหม่) 

 กลุ่มสาระการเรียนรู้  

     ภาษาไทย 200 200 200 160 160 160 

     คณิตศาสตร์ 200 200 200 160 160 160 

     วิทยาศาสตร์ 80 80 80 120 120 120 

     สังคมศึกษา ศาสนา 

     และวัฒนธรรม 

       ประวัติศาสตร์ 

 
80 
40 

 
80 
40 

 
80 
40 

 
80 
40 

 
80 
40 

 
80 
40 

    สุขศึกษาและพลศึกษา  40 40 40 80 80 80 

    ศิลปะ  40 40 40 40 40 40 

    การงานอาชีพและเทคโนโลยี  40 40 40 40 40 40 

    ภาษาต่างประเทศ 120  120 120 120 120 120 

    รวมเวลาเรียน (พื้นฐาน)        840       840        840 840 840 840 

รายวิชา/กิจกรรม  
     ที่สถานศึกษาจัดเพิ่มเติม 

     ตามความพร้อมและจุดเน้น 

   

อังกฤษ 40 

   วิทย์ 40 

    
อังกฤษ 40 

วิทย์ 40 

 

อังกฤษ 40 

วิทย์ 40 

 

อังกฤษ 40 

คณิต 40 

  
อังกฤษ 40 

 คณิต 40 

 

อังกฤษ 40 

  คณิต 40 

 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  

               กิจกรรมแนะแนว       

               กิจกรรมนักเรียน 

        - ลูกเสือยุวกาชาด 

        - ชุมนุม 

 
120 

 
120 

 
120 

 
120 

 
120 

 
120 

               กิจกรรมเพื่อสังคม
และสาธารณประโยชน์ 

      

รวมเวลากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 120 120 120 120 120 120 

รวมเวลาทั้งหมด 1,040 1,040 1,040 1,040 1,040 1,040 
หมายเหตุ  



๑๔ 
 

 

วิชาภาษาต่างประเทศ จัดบูรณาการการเรียนรู้จ านวน ๔๐ ชั่วโมงต่อปี ร่วมกันตามความสอดคล้องของเนื้อหา
และการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ในกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ 

ที่มา : อ้างอิงจากคู่มือบริหารจัดการเวลาเรียน ตามนโยบาย “ลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้  หน้าที่ ๗- ๑๒ ของส านัก
วิชาการและมาตรฐานการศึกษา ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน” 
ที่มา : อ้างอิง จาก ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การบริหารจัดการเวลาเรียนภาษาอังกฤษ ชั้นประถมศึกษา
ปีที่ ๑-๓ ลงวันที่ ๓๑  ตุลาคม  ๒๕๕๙ 
 

๑.๘ ผลการประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัย 

 ผลพัฒนาการเด็กท่ีได้รับการจัดประสบการณ์     ชั้น อนุบาลปีที่  ๑ ปีการศึกษา 256๓ 
 

พัฒนาการด้าน 
จ านวนเด็ก        

ที่ประเมิน 

จ านวน/ร้อยละของเด็กตามระดับคุณภาพ 

ดี พอใช้ ปรับปรุง 

1.ด้านร่างกาย ๔๐ ๑๐๐ - - 
2.ด้านอารมณ์-จิตใจ ๔๐ ๑๐๐ - - 

3.ด้านสังคม ๔๐ ๑๐๐ - - 

4.ด้านสติปัญญา ๔๐ ๑๐๐ - - 

(ให้น าเสนอผลการประเมินพัฒนาการของเด็ก ตามหลักการประเมินพัฒนาการเด็กระดับปฐมวัย) 
 จากตาราง  สรุปว่า เด็กมีพัฒนาการ ทั้ง 4 ด้าน อยู่ในเกณฑ์ ดี 

 ผลพัฒนาการเด็กท่ีได้รับการจัดประสบการณ์     ชั้น อนุบาลปีที่  ๒ ปีการศึกษา 256๓ 
 

พัฒนาการด้าน 
จ านวนเด็ก        

ที่ประเมิน 

จ านวน/ร้อยละของเด็กตามระดับคุณภาพ 

ด ี พอใช้ ปรับปรุง 

1.ด้านร่างกาย ๕๓ ๑๐๐ - - 
2.ด้านอารมณ์-จิตใจ ๕๓ ๑๐๐ - - 

3.ด้านสังคม ๕๓ ๑๐๐ - - 

4.ด้านสติปัญญา ๕๓ ๑๐๐ - - 

(ให้น าเสนอผลการประเมินพัฒนาการของเด็ก ตามหลักการประเมินพัฒนาการเด็กระดับปฐมวัย) 
 จากตาราง  สรุปว่า เด็กมีพัฒนาการ ทั้ง 4 ด้าน อยู่ในเกณฑ์ ดี 
 
 



๑๕ 
 

 

 ผลพัฒนาการเด็กท่ีได้รับการจัดประสบการณ์     ชั้น อนุบาลปีที่  ๓ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 
 

พัฒนาการด้าน 
จ านวนเด็ก        

ที่ประเมิน 

จ านวน/ร้อยละของเด็กตามระดับคุณภาพ 

ด ี พอใช้ ปรับปรุง 

1.ด้านร่างกาย ๓๒ ๑๐๐ - - 

2.ด้านอารมณ์-จิตใจ ๓๒ ๑๐๐ - - 
3.ด้านสังคม ๓๒ ๑๐๐ - - 

4.ด้านสติปัญญา ๓๒ ๑๐๐ - - 

(ให้น าเสนอผลการประเมินพัฒนาการของเด็ก ตามหลักการประเมินพัฒนาการเด็กระดับปฐมวัย) 
 จากตาราง  สรุปว่า เด็กมีพัฒนาการ ทั้ง 4 ด้าน อยู่ในเกณฑ์ ดี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๖ 
 

 

๑.๙ ผลการประเมินตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
1) ร้อยละของนักเรียนที่มีเกรดเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแต่ละรายวิชาในระดับ 3 ขึ้นไป 

ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึง ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6  

กลุ่มสาระการเรียนรู้/รายวิชา 
จ านวน
นักเรียน 
ที่เข้าสอบ 

จ านวนนักเรียนที่ได้
ระดับดี (3) ขึ้นไป 

ร้อยละของจ านวนนักเรียนที่ได้
ระดับดี (3) ขึ้นไป 

พื้นฐาน 
การงานอาชีพ 118 99 83.9 

คณิตศาสตร์ 118 38 32.2 

ประวัติศาสตร์ 118 89 75.42 
ภาษาต่างประเทศ 118 39 33.05 

ภาษาไทย 118 79 66.95 

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 118 89 75.42 
ศิลปะ 118 96 81.36 

สังคมศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม 118 101 85.59 

สุขศึกษาและพลศึกษา 118 94 79.66 

เพิ่มเติม 
ภาษาอังกฤษเพ่ิมเติม 117 89 76.07 

วิทยาศาสตร์เพิ่มเติม 88 65 73.86 

คณิตศาสตร์เพ่ิมเติม 28 18 64.29 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๗ 
 

 

๒) ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2563 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์

คะแนนเฉลี่ยของโรงเรียน 50.82 34.64 36.43 34

คะแนนเฉลี่ยระดับจังหวัด 55.74 42.11 29.22 38.23

คะแนนเฉลี่ย สังกัด สพฐ.ทั่วประเทศ 54.96 38.87 28.59 37.64

คะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ 56.2 43.55 29.99 38.78
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ผลการทดสอบทางการศึกษาระดบัชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2563 
ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6

คะแนนเฉลี่ยของโรงเรียน คะแนนเฉลี่ยระดับจังหวัด คะแนนเฉลี่ย สังกัด สพฐ.ทั่วประเทศ คะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ



๑๘ 
 

 

๓) ผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (RT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 
 

 
 

๔) รายงานผลการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 



๑๙ 
 

 

 
 
 

๑.๑๐ ผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 



๒๐ 
 

 

 

ระดับชั้น 
นักเรียน
ทั้งหมด
(คน) 

ผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

ดีเยี่ยม ดี ผ่าน ไม่ผ่าน 
คน ร้อยละ คน ร้อยละ คน ร้อยละ คน ร้อยละ 

ประถมศึกษาปีที่ 1 26 18 69.23 8 30.77 0 0 0 0 
ประถมศึกษาปีที่ 2 38 5 13.16 33 86.84 0 0 0 0 

ประถมศึกษาปีที่ 3 25 24 96 0 0 0 0 1 4 

ประถมศึกษาปีที่ 4 16 5 31.25 11 68.75 0 0 0 0 
ประถมศึกษาปีที่ 5 5 2 40 3 60 0 0 0 0 

ประถมศึกษาปีที่ 6 7 0 0 7 100 0 0 0 0 

รวมชั้นประถมศึกษา 117 54 46.15 62 52.99 0 0 1 0.85 
รวมระดับโรงเรียน 117 54 46.15 62 52.99 0 0 1 0.85 

 
๑.๑๑ ผลการประเมินการอ่าน  คิดวิเคราะห์และเขียน 

 
  

ระดับชั้น 
นักเรียน
ทั้งหมด
(คน) 

ผลการประเมินอ่านคิดวิเคราะห์และเขียน 

ดีเยี่ยม ดี ผ่าน ไม่ผ่าน 

คน ร้อยละ คน ร้อยละ คน ร้อยละ คน ร้อยละ 
ประถมศึกษาปีที่ 1 26 11 42.31 8 30.77 7 26.92 0 0 

ประถมศึกษาปีที่ 2 38 12 31.58 14 36.84 12 31.58 0 0 
ประถมศึกษาปีที่ 3 25 7 28 17 68 0 0 1 4 

ประถมศึกษาปีที่ 4 16 10 62.5 3 18.75 3 18.75 0 0 

ประถมศึกษาปีที่ 5 5 2 40 3 60 0 0 0 0 
ประถมศึกษาปีที่ 6 7 2 28.57 5 71.43 0 0 0 0 

รวมชั้นประถมศึกษา 117 44 37.61 50 42.74 22 18.8 1 0.85 

รวมระดับโรงเรียน 117 44 37.61 50 42.74 22 18.8 1 0.85 



๒๑ 
 

 

๒. ข้อมูลครูและบุคลากรทางการศึกษา   

ที่ ชื่อ ต าแหน่ง ต าแหน่ง 
ประจ าชั้น/ 

หมายเหต ุ
กลุ่มสาระที่สอน 

1 นายพันธ์ศักดิ์มูลศรี 5450400015151 ผอ.รร. -   

2 นางขนิษฐาพิมพ์ศร ี 3400100365044 ครูคศ.3 
ประจ าชั้นป.6/
คณิตศาสตร์ 

  

3 นางพรทิพาเรืองแหล ่ 3409800049631 ครูคศ.3 ประจ าชั้นอ.3/ปฐมวัย   

4 นางบุษบา ศรีคันธรักษ ์ 3400900629071 ครูคศ.3 
ประจ าชั้นป.1/
ประถมศึกษา 

  

5 นายมงคล  ญาติสังกัด 3401400054614 ครูคศ.3 
ประจ าชั้นป.5/

ภาษาไทย 
  

6 นางสาวกุลนันท์  สิทธิจันทร์เสน 1409900327360 ครูคศ.2 
ไม่มีประจ าชั้น/
ภาษาอังกฤษ 

  

7 นางสิริกานต์   ภาวะโคตร 3401000968775 ครูคศ.3 
ประจ าชั้นป.2/
ประถมศึกษา 

  

8 นางรัชฎาภรณ์   ณ เลย 3400100543112 ครูคศ.3 ประจ าชั้นอ.2/ปฐมวัย   

9 นางสาวณริกา  กิจเธาฐ์ 3401001056648 ครูคศ.1 ประจ าชั้นอ.1/ปฐมวัย   

10 นางสาวทัศนวรรณ  พรมโคตร 1400800068577 ครูคศ.1 ประจ าชั้นอ.3/ปฐมวัย   

11 นางสาวอรุณรัตน์  วรรณปะเก 1409900991880 ครูคศ.1 ประจ าชั้นอ.2/ปฐมวัย   

12 นางสาวปิยาภรณ์  ประถมวงษ์ 1409901095624 ครูผู้ช่วย 
ประจ าชั้นป.4/
วิทยาศาสตร์   

13 นางสาวสลักจิต  ดลประสิทธิ์ 1459900144168 ครูวิทย์ 
ประจ าชั้นป.3/
วิทยาศาสตร์   

14 นางสาวอัญชลี จันทร์แก้ว 1489900003394 ครูผู้ช่วย ประจ าชั้นอ.1/ปฐมวัย   

15 นางสาวนฤมล  สืบสาย 1429900093008 ครูผู้ช่วย 
ไม่มีประจ าชั้น/
คณิตศาสตร์   

16 นางสุทธิพร  ไพราม 3400100359109 ครูอัตราจ้าง ประจ าชั้นอ.1/ปฐมวัย   

 
 
 
 
 

๓.จ านวนนักเรียน 
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๓.๑  จ านวนนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๓ทั้งหมด  253 คนแยกเป็น 
 

 

ชั้น จ านวน 
วันที่จัดการเรยีน

การสอน 

รายการ  

หมายเหตุ จ านวน
นักเรียน 

(คน) 

จ านวน
ห้องเรียน

(ห้อง) 

จ านวนครู 

ระดับปฐมวัย (๒๐๐)   

อนุบาล ๑  40 1 2 มีครูอัตราจ้างเพ่ิม
อีก 1 คนไมไ่ด้
ประจ าช้ัน 

อนุบาล ๒  53 2 2 

อนุบาล ๓  32 1 2 

รวม  125 4 6 (ครู 1 : เด็ก 18) 

ระดับประถมศึกษา (๒๐๐)   

ประถมศึกษาปีที่ ๑  29 1 1 มีครูที่ไม่ได้
ประจ าชั้นอีก 2 
คน 

ประถมศึกษาปีที่ ๒  37 1 1 

ประถมศึกษาปีที่ ๓  25 1 1 

ประถมศึกษาปีที่ ๔  20 1 1 
ประถมศึกษาปีที่ ๕  6 1 1 

ประถมศึกษาปีที่๖  11 1 1 

รวม  128 6 6 (ครู 1 : เด็ก 16) 

ระดับมัธยมศึกษา (๒๐๐)   

มัธยมศึกษาปีที่ ๑  - - -  
มัธยมศึกษาปีที่ ๒  - - -  

มัธยมศึกษาปีที่ ๓  - - -  

รวม      
รวมทั้งสิ้น  253 10 12  

 
 
 
 
 
 
 
 

๓.๒  จ านวนห้อง 
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ที ่ ประเภทห้อง จ านวน หมายเหตุ 

๑ ห้องเรียนปฐมวัย 7  

๒ ห้องเรียนประถมศึกษา 6  
๓ ห้องปฏิบัติการ 1  

๔ ห้องพยาบาล 1  

5 ห้องประชุม 1  
 
๓.๓  จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษา 
 

ที ่ ระดับการศึกษา 
จ านวน
นักเรียน 

(คน) 

จ านวนผู้ส าเร็จ
การศึกษา  

(คน) 

คิดเป็นร้อยละ 
 

หมายเหตุ 

๑ ปฐมวัย (อนุบาล ๓)  32 32 ๑๐๐  

๒ ประถมศึกษา(ประถมศึกษาปีที่ ๖) 12 11 91.67  

๓ มัธยมศกึษา(มัธยมศึกษาปีที ่๓) - - -  
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ส่วนที่ ๒ 
รายงานผลการประเมินตนเองตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

 
๒.๑ ผลการประเมินมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับปฐมวัย 
 ๒.๑.๑ มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของเด็ก 

๑) ระดับคุณภาพ  ยอดเยี่ยม   
๒) ว ิธีการพัฒนา ข ้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ 

๒.๑) วิธีการพัฒนา กิจกรรม กระบวนการบริหารจัดการ และการจัดประสบการณ์ที่ส่งผลต่อ 
ระดับคุณภาพ 

(๑) ว ิธีการพัฒนา/การจัดประสบการณ์ (ดา้นรา่งกาย) 
โรงเรียนบ้านค าไฮหัวทุ่งประชาบ ารุงม ีการจ ัดประสบการณ ์สำค ัญที่สอดคล ้องก ับ

มาตรฐาน ค ุณล ักษณะที่พ ึงประสงค ์ตามหล ักส ูตรปฐมว ัยพ ุทธศ ักราช ๒๕๖๐  โดยบ ูรณาการการจ ัด
ประสบการณ์ ๖ กิจกรรมหลักในการพัฒนาเด็กปฐมวัยด้านร่างกาย มีน้ าหนักและส ่วนส ูงตามเกณฑ ์ของ
กรมอนาม ัย เด ็กมีส ุขภาพอนาม ัยส ุขน ิส ัยที่ด ีร ับประทานอาหารที่ม ีประโยชน ์ได ้หลายชน ิดและดื่มน้ าทีส่ะอาด
ด ้วยตนเอง รู ้จ ัก ล ้างม ือก ่อนร ับประทานอาหารและหล ังจากใช ้ห ้องน ้าห ้องส ้วม เล ่นและท าก ิจกรรมอย ่าง
ปลอดภ ัยด ้วยตนเอง สามารถเคลื่อนไหวร ่างกายอย ่างคล ่องแคล ่วประสานส ัมพ ันธ์และทรงต ัวได ้ ใช ้ ม ือ-ตา
ประสานส ัมพ ันธ์ก ัน ใช ้กรรไกรตัดกระดาษตามแนวเส ้นโค้งได้  

ผลการพัฒนา 
โรงเร ียนบ้านค าไฮหัวทุ่งประชาบ ารุงม ีการจ ัดประสบการณ ์สำคัญที่สอดคล ้องก ับ

มาตรฐาน ค ุณล ักษณะที่พ ึงประสงค์ ในการประเม ินพ ัฒนาเด ็กปฐมว ัย ในป ีการศ ึกษา ๒๕๖๓ น ักเร ียน
โรงเร ียนบ ้านค าไฮหัวทุ่งประชาบ ารุงม ีพ ัฒนาการทางด ้านร ่างกาย ตามมาฐานที ่๑ ร ่างกายเจร ิญเต ิบโตตาม
ว ัยและม ีส ุขน ิส ัยที่ดี ช ั้นอนุบาลปีที่ ๑ ร้อยละ ๑๐๐ ช ั้นอนุบาลปีที่ ๒ ร ้อยละ ๑๐๐ และช ั้นอน ุบาลป ีที่ ๓ ร ้อย
ละ ๑๐๐  มาตรฐานที่ ๒ กล้ามเนื้อใหญ่และกล้ามเนื้อเล็กแข็งแรงใช้ได้อย่างคล่องแคล่วและประสานสัมพันธ์กัน 
ชั้นอนุบาลปีที่ ๑ ร ้อยละ ๑๐๐  ช ั้นอน ุบาลป ีที่ ๒ ร ้อยละ ๑๐๐ และช ั้นอน ุบาลป ีที่ ๓ ร ้อยละ ๑๐๐ ม ี
พัฒนาการด ้าน ร ่างกาย แข ็งแรง ม ีส ุขน ิส ัยที ่ดี สามารถด ูแลความปลอดภ ัยของตนได้ สามารถเคลื ่อนไหว
ร ่างกายคล ่องแคล ่ว ทรงตัวได้ดี ใช้มือและตาประสานสัมพันธ์ได้ดีและมีทักษะตามวัย ผ่านโครงการส ่งเสร ิม
ส ุขภาพระด ับช ั้นปฐมว ัย ก ิจกรรมเคลื ่อนไหวและจ ังหวะ ก ิจกรรมกลางแจ ้ง ก ิจกรรมก ีฬาภายใน ก ิจกรรมก ีฬา
กลุ ่มเคร ือข ่ายพ ัฒนาค ุณภาพการศ ึกษา ก ิจกรรมประเม ินพ ัฒนาการด ้านร ่างกาย โครงการอาหารเสร ิม(นม)
โรงเร ียน โครงการอาหารกลางว ัน 
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(๒) วิธีการพัฒนา/การจัดประสบการณ์ (ด้านอารมณ์ จิตใจ) 

โรงเรียนบ้านค าไฮหัวทุ่งประชาบ ารุงมีการจัดประสบการณ์ส าคัญที่สอดคล้องกับ
มาตรฐาน คุณลักษณะที่ พึงประสงค์ ตามหลักสูตรปฐมวัยพุทธศักราช ๒๕๖๐  โดยบูรณาการการจัด
ประสบการณ์ ๖ กิจกรรมหลักในการพัฒนาเด็กปฐมวัยด้านอารมณ์ จิตใจ เด็กแสดงออกทางอารมณ์ได้อย่าง
เหมาะสมตามวัยแสดงอารมณ์ ความรู้สึกได้สอดคล้องกับสถานการณ์อย่างเหมาะสมกล้าพูดกล้าแสดงออกอย่าง
เหมาะสมตามสถานการณ์ สนใจมีความสุขและแสดงออกผ่านงานศิลปะ ดนตรีและการเคลื่อนไหว มีความสุข
และแสดงออกผ่านเสียงเพลงและดนตรี มีคุณธรรม จริยธรรม และมีจิตใจที่ดีงาม ซื่อสัตย์สุจริต มีความเมตตา
กรุณา มีน้ าใจและช่วยเหลือแบ่งปัน มีความเห็นอกเห็นใจคนอ่ืน มีความรับผิดชอบ 

ผลการพัฒนา 
โรงเรียนบ้านค าไฮหัวทุ่งประชาบ ารุงมีการจัดประสบการณ์ส าคัญที่สอดคล้องกับ

มาตรฐานคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ในการประเมินพัฒนาเด็กปฐมวัย ในปีการศึกษา ๒๕๖๓ นักเรียนโรงเรียน
บ้านค าไฮหัวทุ่งประชาบ ารุงมีพัฒนาการทางด้านอารมณ์ จิตใจ ตามมาฐานที่ ๓ มีสุขภาพจิตดีและมีความสุข ชั้น
นอนุบาลปีที่ ๑ ร้อยละ ๑๐๐ ชั้นอนุบาลปีที่ ๒ ร้อยละ ๑๐๐ และชั้นอนุบาลปีที่ ๓ ร้อยละ ๑๐๐  มาตรฐานที่ 
๔ ชื่นชมและแสดงออกทางศิลปะ ดนตรี และการเคลื่อนไหว ชั้นอนุบาลปีที่ ๑ ร้อยละ ๑๐๐  ชั้นอนุบาลปีที่ ๒ 
ร้อย ละ ๑๐๐ และชั้นอนุบาลปีที่ ๓ ร้อยละ ๑๐๐   มาตรฐานที่ ๕ มีคุณธรรม จริยธรรม และมีจิตใจที่ดีงาม ชั้น
อนุบาลปีที่ ๑ ร้อยละ ๑๐๐ ชั้นอนุบาลปีที่ ๒ ร้อยละ ๑๐๐ และชั้นอนุบาลปีที่ ๓ ร้อยละ ๑๐๐ ผ่าน โครงการ
พัฒนาคุณภาพเด็กปฐมวัย  ผ่านกิจกรรมการเล่านิทาน  กิจกรรมรักการอ่าน กิจกรรมเคลื่ อนไหวและจังหวะ  
โครงการวันแด็กแห่งชาติ  โครงการวันแม่  โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม 

(๓) วิธีการพัฒนา/การจัดประสบการณ์ (ด้านสังคม) 
โรงเรียนบ้านค าไฮหัวทุ่งประชาบ ารุงมีการจัดประสบการณ์ส าคัญที่สอดคล้องกับ

มาตรฐาน คุณลักษณะที่ พึงประสงค์ ตามหลักสูตรปฐมวัยพุทธศั กราช ๒๕๖๐  โดยบูรณาการการจัด
ประสบการณ์ ๖ กิจกรรมหลักในการพัฒนาเด็กปฐมวัยด้านสังคม  เด็กช่วยเหลือตนเองในการปฏิบัติกิจวัตร
ประจ าวันได้ แต่งตัวด้วยตนเองได้อย่างคล่องแคล่วรับประทานอาหารด้วยตนเองอย่างถูกวิธี ใช้และท าความ
สะอาดห้องน้ า ห้องส้วมด้วยตนเอง มีวินัยในตนเองเก็บของเล่นของใช้เข้าที่อย่างเรียบร้อยด้วยตนเอง รู้จัก
ประหยัดและพอเพียง ใช้สิ่งของเครื่องใช้อย่างประหยัดและพอเพียงด้วยตนเอง รักธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม 
วัฒนธรรม และ ความเป็นไทย ทิ้งขยะได้ถูกที่ มีส่วนร่วมดูแลรักษาธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมด้วยตนเอง 

ผลการพัฒนา 
โรงเรียนบ้านค าไฮหัวทุ่งประชาบ ารุงมีการจัดประสบการณ์ส าคัญที่สอดคล้องกับ

มาตรฐานคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ในการประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัย ในปีการศึกษา ๒๕๖๓  นักเรียน
โรงเรียนบ้านค าไฮหัวทุ่งประชาบ ารุงมีการจัดประสบการณ์ส าคัญที่สอดคล้องกับมาตรฐานคุณลักษณะที่พึง
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ประสงค์  มีพัฒนาการทางด้านสังคม ตามมาตรฐานที่ ๖  มีทักษะชีวิตและปฏิบัติตนตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง ชั้นอนุบาลปีที่ ๑ ร้อยละ ๑๐๐  ชั้นอนุบาลปีที่ ๒ ร้อยละ ๑๐๐ และชั้นอนุบาลปีที่ ๓ 

ร ้อยละ ๑๐๐  มาตรฐานที ่๗ ร ักธรรมชาติ สิ่งแวดล ้อม ว ัฒนธรรมและความเป ็นไทย ช ั้นอน ุบาลป ีที่ ๑ ร ้อยละ 
๑๐๐  ช ั้นอน ุบาลป ีที่ ๒ ร ้อยละ ๑๐๐  และช ั้นอน ุบาลป ีที่ ๓ ร ้อยละ ๑๐๐  มาตรฐานที่ ๘ อยู ่ร ่วมก ับผู ้อ ื่น
ได ้อย ่างม ีความส ุขและปฏ ิบ ัต ิตนเป ็นสมาช ิกที่ด ีของส ังคมในระบอบประชาธ ิปไตยอ ันมีพระมหากษ ัตริย์ทรง
เป็นประม ุขไทย ช ั้นอนุบาลปีที่ ๑ ร้อยละ ๑๐๐ ช ั้นอนุบาลปีที่ ๒ ร ้อยละ ๑๐๐ และ ช ั้นอนุบาลปีที่ ๓ ร้อยละ 
๑๐๐ ผ่านโครงการทัศนศ ึกษาแหล่งเร ียนร ู้ภายใน - นอกห ้องเร ียน ผ ่านก ิจกรรมกิจกรรมสัมพันธ์ เด็ก ครู 
ผู้ปกครองและชุมชน กิจกรรมส ารวจผักสวนครัว ก ิจกรรมท ัศนศ ึกษานอกโรงเร ียน โครงการสร้างเสริมสังคมแห่ง
การเรียนรู้ โครงการพัฒนาคุณภาพเด็กปฐมวัย กิจกรรมเยี่ยมบ้านน ักเรียน 

(๔) วิธีการพัฒนา/การจัดประสบการณ์ (ด้านสติปัญญา)  
โรงเรียนบ้านค าไฮหัวทุ่งประชาบ ารุงมีการจัดประสบการณ์ส าคัญที่สอดคล้องกับ

มาตรฐานคุณลักษณะที่พึงประสงค์  มีการจัดประสบการณ์ส าคัญที่สอดคล้องกับมาตรฐาน คุณลักษณะที่พึง
ประสงค์ ตามหลักสูตรปฐมวัยพุทธศักราช ๒๕๖๐  โดยบูรณาการการจัดประสบการณ์ ๖ กิจกรรมหลักในการ
พัฒนาเด็กปฐมวัยด้านสติปัญญา เด็กสามารถใช้ภาษาสื่อสารได้เหมาะสมกับวัย สนทนาโต้ตอบและเล่าเรื่องให้
ผู้อ่ืนเข้าใจ ฟังผู้อ่ืนพูดจนจบและสนทนาโต้ตอบอย่างต่อเนื่องเชื่อมโยงกับเรื่องที่ฟัง เล่าเป็นเรื่องราวต่อเนื่องได้
อ่าน เขียนภาพและสัญลักษณ์ได้ เด็กมีความสามารถในการคิดที่เป็นพ้ืนฐาน การเรียนรู้ สามรถบอกลักษณะ
และส่วนประกอบ การเปลี่ยนแปลงหรือความสัมพันธ์ของสิ่งต่าง ๆ จากการสังเกตโดยใช้ประสาทสัมผัส จับคู่
และเปรียบเทียบความแตกต่างและความเหมือนของสิ่งต่างๆ โดยใช้ลักษณะ ที่สังเกตพบสองลักษณะขึ้นไป 
เรียงล าดับสิ่งของหรือเหตุการณ์อย่างน้อย ๕ ล าดับ เด็กมีความสามารถในการ คิดเชิงเหตุผลตามช่วงวัยของ
ตนเอง อธิบายเชื่อมโยงสาเหตุและผลที่เกิดขึ้นในเหตุการณ์หรือการกระท าด้วยตนเอง คาดคะ เนสิ่งที่อาจจะ
เกิดข้ึน และมีส่วนร่วมในการลงความเห็นจากข้อมูลอย่างมีเหตุผล มีความสามารถในการแก้ปัญหาและตัดสินใจ 
เด็กมีจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์ สร้างผลงานศิลปะเพ่ือสื่อสาร ความคิด ความรู้สึกของตนเองโดยมีการ
ดัดแปลงและแปลกใหม่จากเดิม เคลื่อนไหวท่าทางเพ่ือสื่อสารความคิด ความรู้สึกของตนเองอย่างหลากหลาย 
เด็กมีเจตคติที่ดีต่อการเรียนรู้และมีความสามารถในการแสวงหาความรู้ ได้เหมาะสมกับวัย กระตือรือร้นในการ
เข้าร่วมกิจกรรมตั้งแต่ต้นจนจบ ค้นหาค าตอบของข้อสงสัยต่าง ๆ โดยใช้วิธีการที่หลากหลายด้วยตนเอง 

 
ผลการพัฒนา 

โรงเรียนบ้านค าไฮหัวทุ่งประชาบ ารุงมีการจัดประสบการณ์ส าคัญที่สอดคล้องกับ
มาตรฐานคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ในการประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัย ในปีการศึกษา ๒๕๖๓ นักเรียนโรงเรียน
บ้านค าไฮหัวทุ่งประชาบ ารุง มีพัฒนาการทางด้านสังคม ตามมาตรฐานที่ ๙  ใช้ภาษาสื่อสารได้เหมาะสมกับวัย 
ชั้นอนุบาลปีที่ ๑ ร้อยละ ๑๐๐  ชั้นอนุบาลปีที่ ๒ ร้อยละ ๑๐๐ และชั้นอนุบาลปีที่ ๓ ร้อยละ ๑๐๐ มาตรฐานที่ 
๑๐ ม ีความสามารถในการค ิดทีเ่ป ็นพ ื้นฐานการเร ียนรู้  ช ั้นอน ุบาลป ีที ่๑ ร ้อยละ ๙๕.๔๕ ช ั้นอน ุบาลป ีที่ ๒ ร้อย



๒๗ 
 

 

ละ ๙๒.๕๙  และช ั้นอน ุบาลป ีที่ ๓ ร ้อยละ ๑๐๐  มาตรฐานที่ ๑๑ ม ีจ ินตนาการและความค ิดสร ้างสรรค์ ช ั้น
อน ุบาลป ีที่ ๑ ร ้อยละ ๑๐๐ ช ั้นอน ุบาลป ีที่ ๒ ร ้อยละ ๑๐๐ และช ั้นอน ุบาลป ีที่ ๓ ร ้อยละ ๑๐๐  มาตรฐานที่ 
๑๒ มีเจตคติท่ีดีต่อการเรียนรู้และมีความสามารถในการแสวงหาความรู้ได้ เหมาะสมกับวัย ชั้นอนุบาลปีที่ ๑ ร้อย
ละ ๙๕.๔๕  ชั้นอนุบาลปีที่ ๒ ร้อยละ ๙๒.๕๙  และชั้นอนุบาลปีที่ ๓ ร้อยละ ๑๐๐  ผ่านโครงการยกระดับ
คุณภาพการศึกษาปฐมวัย กิจกรรมพัฒนาศักยภาพทางวิชาการ กิจกรรมแข่งขันทักษะทางวิชาการระดับ
การศึกษาปฐมวัย  

 

๒.๒) ข้อม ูล เอกสาร หลักฐาน 
(๑) ข้อมูลนักเรียนรายบุคคล 
(๒) รายงาน สร ุป โครงการ/กิจกรรม 
(๓) แผนการจัดประสบการณ ์การเรียนร ู้ 
(๔) รายงานสรุปผลการประเมินค ุณลักษณะท่ีพ ึงประสงค์ผู้เรียนทั้ง ๔ ด้าน 
(๕) รายงานการใช้หลักสูตรการศ ึกษาปฐมวัย 
(๖) แบบบันทึกน้ าหนักส่วนส ูง 
(๗) แบบบันทึกออมทรัพย์ 
(๘) ตารางกิจกรรมประจ าว ัน 
(๙) ข้อตกลงของห้องเรียน 
(๑๐) เกียรติบัตรครู/นักเรียนงานศิลปะหัตกรรมนักเรียน 
(๑๑) รูปภาพกิจกรรม 

 

๒.๓) จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา และแผนการพัฒนาค ุณภาพให้สงูขึ้น 
(๑) จุดเด่น 

(๑.๑) คร ูเข ้าใจปร ัชญา หล ักการ และธรรมชาต ิของการจ ัดการศ ึกษาปฐมวัย และ 
สามารถนำมาประย ุกต ์ใช้ในการจ ัดประสบการณ ์ท ี่สอดคล ้องก ับหล ักส ูตรการศ ึกษาปฐมวัยและสามารถจ ัด
ประสบการณก์ารเรียนรู้ที่หลากหลาย สอดคล ้องก ับความแตกต่างระหว ่างบุคคล 

(๑.๒) คร ูบร ิหารจ ัดการชั้นเร ียนที่สร ้างว ิน ัยเชิงบวกใช ้สื่อเทคโนโลย ีที่เหมาะสมและ 
สอดคล้องก ับพัฒนาการของเด็ก 

(๑.๓) เด ็กม ีพ ัฒนาการอย ่างสมด ุล เด ็กเร ียนรู้จากการเล ่นและปฏิบ ัต ิก ิจกรรม มี 
บรรยากาศสภาพห้องเรียนเอือ้ต่อการเรียนร ู้ประเม ินผลเด็กดว้ยว ิธ ีการหลากหลาย 

(๒) จุดที่ควรพ ัฒนา 
(๒.๑) การพ ัฒนาครูเพ่ือเสร ิมสร้างความสามารถในการจัดประสบการณ์การเร ียนร ู้ให ้มี 

ความหลากหลายและม ีความเหมาะสมกับวัยของผู้เร ียน 
(๒.๒) จ ัดอ ุปกรณ์สื่อการเร ียนการสอนทีห่ลากหลายพัฒนาเครื่องเล ่นสนามและระบบ 



๒๘ 
 

 

สาธารณูปโภคจัดก ิจกรรมส่งเสริมเด็กเรียนรู้การอยู่ร่วมก ัน  
 

(๓) แผนการพัฒนาค ุณภาพทีย่กระด ับให้สูงขึ้น 
(๓.๑) โครงการพัฒนาคณุภาพเด็กปฐมวัย 
(๓.๒) โครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ 
(๓.๓) โครงการยกระดับคุณภาพการศึกษาปฐมวัย 
(๓.๔) โครงการโรงเรียนว ิถีพ ุทธ 
(๓.๕) โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม 
(๓.๖) โครงการสหกรณ์โรงเรียน 
(๓.๗) โครงการพัฒนาระบบดูแลช ่วยเหล ือนักเรียน 

(๔) ข้อเสนอแนะ 
(๔.๑) คร ูควรม ีการส ่งเสร ิมให ้คร ูได ้เข ้าร ับการพ ัฒนาด ้านการจ ัดประสบการณ ์การ 

เรียนรู้ และผลิตส ื่อที่หลากหลาย น าส ู่การพ ัฒนาเด็กอย่างรอบด้าน 
(๔ .๒ ) คร ูควรจ ัดก ิจกรรมที่ส ่งเสร ิมพ ัฒนาการทางด ้านสต ิป ัญญา และนำผลมา

ว ิเคราะห์ปัญหา และทำว ิจัยในช ั้นเรียนเพือ่หาแนวทางส่งเสร ิมพ ัฒนาการให้กับเด็ก 
(๔.๓) คร ูควรจ ัดประสบการณ ์หร ือก ิจกรรมที่ส ่งเสร ิมการเร ียนรู ้ที่สนองต ่อธรรมชาติ

และพัฒนาการของเด็ก โดยเฉพาะการจัดประสบการณ์ในลักษณะการเรียนปนเล่น การท ากิจกรรมที่เด็กสนใจ 
โดยผ ่านเกมการศ ึกษา การสังเกตส ารวจนอกห ้องเร ียน การลงม ือปฏ ิบ ัต ิจร ิง รวมทั้งการเร ียนรู ้แบบโครงงาน
ง่าย ๆ ส าหรับเด็กปฐมว ัย 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๙ 
 

 

 
 
 
 

๒.๑.๒ มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการ 
๑) ระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม 
๒) ว ิธีการพัฒนา ข ้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ 

 

(๑) ว ิธีการพัฒนา กิจกรรม กระบวนการบร ิหารจ ัดการ และการจ ัดประสบการณ ์ที่ส ่งผลต ่อ 
ระด ับค ุณภาพ 

 

กระบวนการบริหารการจัดการศึกษาปฐมวัยของโรงเรียนบ้านค าไฮหัวทุ่งประชาบ ารุงได้มี การ
ก าหนดเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจของสถานศึกษาไว้อย่างชัดเจน มีองค์ประกอบที่ส าคัญเพ่ีอที่จะ
ขับเคลื่อนการศึกษาระดับการศึกษาปฐมวัย ได้แก่ การพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตาม
หลักสูตร สถานศึกษาปฐมวัยพุทธศักราช ๒๕๖๐ ได้มีการพัฒนาหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยให้สอดคล้องกับ
บริบทของท้องถิ่น  พิจารณาจากวัยของเด็ก ประสบการณ์ของเด็ก โดยเป็นหลักสูตรที่มุ่งพัฒนาเด็กทุกด้าน ทั้ง
ด้านร่างกาย อารมณ์จิตใจ สังคม และสติปัญญา  เพ่ือให้ผู้เรียนมีความ สุขในการเรียนรู้ มีการพัฒนาครูและ
บุคลากรให้มีศักยภาพ สาหรับด้านระบบกลไก การเสริมสร้างความตระหนักรับรู้ และความเข้าใจการจัด
การศึกษาปฐมวัย  โดยให้ผู้มีส่วนร่วมทุกฝ่ายได้มีบทบาทในการมีส่วนร่วมการจัดการศึกษา โดยให้มีการ
ประสานความร่วมมือเพ่ือร่วมกันพัฒนาผู้เรียนตามศักยภาพ 

การจ ัดเร ียนการสอนแบบมอนเตสซอรี่ (Montessori)  โรงเร ียนบ ้านค าไฮหัวทุ่งประชาบ ารุง
เป ิดทำการสอนในระด ับช ั้นอน ุบาลป ีที ่๑-๓ จ านวน ๔ ห ้องเร ียน  โรงเร ียนม ีแผนการจ ัดประสบการณ ์การ
เรียนรู้โดยบูรณาการการเรียนการสอนมอนเตสซอรี่เข้าในแผนการจัดประสบการณ์ มีอุปกรณ์การเรียนที่
เพียงพอส าหรับการสอน ม ีคร ูที่ผ ่านการอบรมในการใช ้สื่อและอ ุปกรณ์ โดยคำน ึงถ ึงความต ้องการของเด ็ก 
ปล ูกฝ ังให ้เด ็กเจริญเติบโตตามความต้องการตามธรรมชาติ และเรียนรู้สิ่งต่าง ๆ  รอบต ัวได ้อย ่างอิสระตาม
ร ูปแบบการเร ียน การสอนแบบมอนเตสซอรี่ (Montessori)  เช ื่อว ่า การที่เด ็กได ้เร ียนรู ้ตามความต ้องการด ้วย
ต ัวเองและซ ึมซ ับการเร ียนรู ้จากสิ่งแวดล ้อม จะช ่วยท าให ้เด ็กได ้เร ียนรู ้ในสิ่งที่ต ้องการ เด ็กจะได ้ร ับอ ิสระ
ในขอบเขตที่ได้จัดเตรียมไว้ เมื่อเด็กได้รับผลส าเร็จตามความต้องการ จะท าให้เด็กเกิดความพึงพอใจ มีความรู้สึก
ที่ดีต่อตัวเองและสิ่งแวดล้อม 

 

จัดการศึกษาปฐมวัยโรงเรียนบ้านค าไฮหัวทุ่งประชาบ ารุงมุ่งเน้นความส าคัญของการพัฒนาการใน
ทุก ๆ ด้าน ทั้งทางด้านร่างกาย อารมณ์จิตใจ สังคม และสติปัญญา มีความรู้ คุณธรรม จริยธรรม และวัฒนธรรม
ในการด ารงชีวิต ซึ่งเป็นการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ เพ่ือสามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้
อย่างเป็นสุข ภายใต้ค าว่า เก่ง ดี มีสุข ประสบการณ์ในรูปแบบบูรณาการการเรียนรู้ แบบเรียนผ่านเล่น เพ่ือให้
เด็กได้ประสบการณ์ตรง เกิดการเรียนรู้และมีการพัฒนาทั้งทางด้านร่างกาย อารมณ์จิตใจ สังคม และสติปัญญา 
ซึ่งสามารถยืดหยุ่นได้ ความเหมาะสมและสอดคล้องกับหลักสูตรปฐมวัยทั้งในห้องเรียนและนอกห้องเรียน มีการ
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ใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับวัย จัดประสบการณ์การเรียนรู้ ที่ครอบคลุมพัฒนาการในทุก ๆ ด้านให้
เหมาะสมกับวัย ดังนี้ ด้านร่างกาย พ ัฒนาการเคลื่อนไหวทางร ่างกาย เด็กเคลื่อนไหวอย่างเหมาะสมตาม
จินตนาการ เพ่ือให้ร่างกายทุกส่วนทั้งกล้ามเนื้อม ัดใหญ ่ม ัดเล ็กท างานอย ่างม ีประส ิทธิภาพ  ด ้านอารมณ์ จ ิตใจ 
เด ็กม ีพ ัฒนาการด ้านอารมณ ์ความรู ้ส ึกได ้อย ่างเหมาะสม รู ้จ ักย ับยั้งช ั่งใจ รู ้จ ักการรอคอย กล ้าแสดงออก 
ช่วยเหล ือแบ ่งป ันม ีความร ับผ ิดชอบ ด้านสังคม เด็กช่วยเหลือตัวเองในการปฏิบัติกิจวัตรประจ าวันได้ มีวินัยใน
ตนเอง เล่นร่วมกับผู้อ่ืนได้ มีสัมมาคารวะต่อผู้ใหญ่  ด้านสติปัญญา มีความคิดรวบยอด รู้จักการแก้ปัญหา 
สื่อสารและมีทักษะความคิดพ้ืนฐานแสวงหาความรู้ได้อย่างเหมาะสมตามวัย จัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่
ส่งเสริมให้เด็กได้ประสบการณ์โดยตรง จากการเรียนผ่านการเล่น โดยลงมือปฏิบัติจริงด้วยตนเองและการเรียนรู้
รายกลุ่ม เพ่ือก่อให้เกิดความมีน้ าใจ ความสามัคคี การเสียสละแบ่งปัน และการรอคอย เพ่ือส่งผลให้เด็กเกิดการ
เรียนรู้ได้อย่างมีความสุข จัดบรรยากาศในชั้นเรียนที่ส่งเสริมความสนใจให้แก่ผู้เรียน ชั้นเรียนมีบรรยากาศเต็มไป
ด้วยความอบอุ่น ความเห็นอกเห็นใจ มีความเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ต่อกันและกัน  ซึ่งเป็นแรงจูงใจภายนอกที่กระตุ้นให้
ผู้เรียนรักการอยู่ร่วมกันในชั้นเรียน และปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ให้แก่เด็กนักเรียน มีการจัดตกแต่ง
ห้องเรียนให้มีบรรยากาศสดชื่นแจ่มใส กว้างขวางพอเหมาะ มีมุมส่งเสริมป ระสบการณ์การเรียนรู้ 
และมีสื่อการเรียนรู้ที่ เ อ้ือต่อการจัดประสบการณ์การเรียนการสอน   

การประเมินพัฒนาการของเด็กปฐมว ัยจากการจ ัดประสบการณ ์การเร ียนรู้ และการจ ัด
ก ิจว ัตรประจ าว ัน ด ้วยเครื่องม ือและว ิธ ีการทีห่ลากหลาย เช่น การส ังเกต การสอบถาม การสำรวจ และการ
ว ิเคราะห ์ผลพ ัฒนาการของเด ็ก โดยให ้ผู ้ปกครองม ีส ่วนร ่วม เพ ื่อได ้น าผลการประเม ินไปพ ัฒนาศ ักยภาพ
ของเด ็ก และพัฒนาการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ในชั้นเรียนให้มีครูอย่างเพียงพอและทั่วถึง ม ีการกำหนด
มาตรฐานการศ ึกษาของสถานศ ึกษาที่สอดคล ้องก ับมาตรฐานการศ ึกษาปฐมว ัยและอ ัตล ักษณ ์ที่สถานศ ึกษา
กำหนด มีการจัดท าแผนการจัดประสบการณ์ที่สอดคล้องกับมาตรฐานตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย ม  ีการ
ประเม ินผลตรวจสอบคุณภาพภายในสถานศ ึกษา ต ิดตามผลการด าเน ินงานและจ ัดท ารายงานผลการประเม ิน
ตนเองประจ าป ี มีการน าผลการประเมินไปปรับปรุงพัฒนาคุณภาพสถานศกึษา โดยท ุกฝ่ายม ีส ่วนร ่วม พร้อมทั้ง
รายงานผลการประเมินตนเองให้หน่วยงานต้นสังกัดอย่างต่อเนื่อง โรงเร ียนบ ้านค าไฮหัวทุ่งประชาบ ารุงได ้จ ัด
สิ่งอำนวยความสะดวกที่จำเป ็นซ่ึงเอ ื้อประโยชน์และอำนวยความสะดวกต ่อการพ ัฒนาเด ็ก ทั้งด ้านร ่างกาย 
อารมณ ์และจ ิตใจ ส ังคม และสต ิป ัญญา ค ือจ ัดสภาพแวดล ้อมทางกายภาพที่เอ ื้อต ่อการเร ียนรู ้อย ่างมี
คุณภาพและจัดระบบเทคโนโลย ีสารสนเทศเพ ื่อสน ับสน ุนการบร ิหารจ ัดการเพ ื่อการจ ัดการเร ียนรู้ เช่น จ ัดให้ม ี
ห ้องคอมพ ิวเตอร ์เพ ื่อให ้เด ็กได ้ศ ึกษาหาข ้อม ูลทางโลกออนไลน์ จ ัดให ้ม ีอ ุปกรณ์  ของเล ่น ของใช ้ เครื่องนอน 
เครื่องอำนวยความสะดวกต ่าง ๆ ให ้พอเพียงก ับเด ็ก โดยจ ัดให ้เหมาะสม สะอาด ปลอดภัย ให ้ม ีม ุมหนังส ือที่
จ าเป็นต่อพ ัฒนาการของเด็กให้เพ ียงพอและเหมาะสมกับวัย จัดให้มีเครือ่งเล ่นสนาม เครื่องเล ่นน้ า เล่นทราย ที่
เหมาะสมปลอดภ ัย จัดให้มีพ ื้นที่ส าหรับแปรงฟัน ล ้างม ือ ท าความสะอาดร ่างกาย ห ้องน้ าห ้องส ้วม พร ้อม
อ ุปกรณ ์ที่จ าเป ็นและเหมาะสมก ับเด ็ก ม ีหล ักส ูตรปฐมว ัย ที่ย ืดหยุ ่นและสอดคล ้องก ับหล ักส ูตรสถานศ ึกษา 
เป ็นร ูปแบบการจ ัดประสบการณ ์ที่ก ่อให ้เก ิดการเตร ียมความพร ้อม เน ้นการเร ียนร ู้ผ ่านการเล ่นและการลงมือ
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ปฏ ิบัติด้วยตนเอง สอดคล้องก ับว ิถีชีว ิตของครอบครัว ช ุมชน และท ้องถิ่น จ ัดคร ูที่เหมาะสมก ับการจ ัด
ประสบการณ ์การเร ียนรู้ ค ือม ีคร ูประจำการทีจ่บการศ ึกษาปฐมวัย ครบทุกชั้นทุกห้องเรียนปฐมวัย ส ่งบ ุคลากร
เข ้าร ับการอบรมเพ ื่อพ ัฒนาศ ักยภาพอย ่างต ่อเนื่อง พ ัฒนาค ุณภาพคร ูด ้านการศ ึกษาปฐมว ัยอย ่างต ่อเนื่อง 
ซ่ึงส ่งผลให ้คร ูด ้านการศ ึกษาปฐมว ัยท ุกคนล ้วนม ีความรู ้ความสามารถในการว ิเคราะห ์และออกแบบหล ักส ูตร
สถานศ ึกษาปฐมวัย มีทักษะในการจัดประสบการณ์และการประเมินพัฒนาการเด ็กเป ็นรายบ ุคคล ม ี
ประสบการณ ์ในการออกแบบ การจ ัดก ิจกรรม ท ักษะการส ัง เกต และการปฏิส ัมพ ันธ ์ที่ด ีก ับเด ็กและ
ผู ้ปกครอง ม ีการจ ัดสภาพแวดล ้อมทั้งภายในและภายนอกห้องเรียนที่ค านึงถึงความปลอดภัยของผู้เร ียน 
ส ่งเสร ิมให ้เก ิดการเร ียนร ู้ทัง้แบบรายบ ุคคลและรายกลุ่ม มีมุมประสบการณ ์และสื่อการเรียนร ู้ที่หลากหลายที่ได ้
จากธรรมชาต ิหร ือสื่อในช ุมชน มุ ่งเน ้นให้เก ิดการเร ียนรู ้แบบเร ียนปนเล ่นม ีความส ุขในการเร ียนรู้ มีสื่อ
เทคโนโลยีใช้ในการสืบเสาะหาความรู้ มีการจัดสิ่งอ านวยความสะดวกให้บริการด้านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ 
อุปกรณ์เพ่ือสนับสนุนการจัดประสบการณ์เพ่ือพัฒนาครูอย่างเพียงพอและทั่วถึง ม  ีการกำหนดมาตรฐาน
การศ ึกษาของสถานศ ึกษาที่สอดคล ้องก ับหล ักส ูตรการศ ึกษาปฐมว ัยพ ุทธศ ักราช ๒๕๖๐ และอ ัตล ักษณ ์ที่
สถานศ ึกษากำหนด มีการจัดท าแผนการจัดประสบการณ์ที่สอดคล้องกับมาตรฐานตามหลักสูตรการศึกษา
ปฐมวัยพุทธศักราช ๒๕๖๐  ม ีการประเม ินผลตรวจสอบค ุณภาพภายในสถานศ ึกษา ต ิดตามผลการ
ด าเน ินงานและจ ัดทำรายงานผลการประเม ินตนเองประจำปี ม ีการนำผลการประเม ินไปปร ับปร ุงพ ัฒนา
ค ุณภาพสถานศ ึกษาโดยท ุกฝ่ายม ีส ่วนร ่วม พร ้อมทั้งรายงานผลการประเมินตนเองให ้หน่วยงานต้นส ังก ัดอย่าง
ต่อเนื่อง 

 

๒.๒) ข้อม ูล เอกสาร หลักฐาน 
(๑) โครงสร้างการบริหารงาน 
(๒) แผนปฏ ิบัติการ 
(๓) หล ักสูตรสถานศึกษา 
(๔) รายงานการใช้หลักหล ักสูตร 
(๕) รายงานผลการเข้ารว่มอบรมพ ัฒนาของครูและบ ุคลากร 
(๖) แผนการจัดประสบการณ์ท ี่สอดคล้องกับมาตรฐานตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย 
(๗) รายงานผลการประเมินตนเองประจำปี 

 

๒.๓) จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา และแผนการพัฒนาค ุณภาพให้สงูขึ้น 
(๑) จุดเด่น 

(๑.๑) ผู้บริหารเข้าใจปร ัชญา และหล ักการศ ึกษาปฐมว ัย ม ีว ิส ัยท ัศน์ ม ีภาวะผู ้นำ และ 
ความคิดริเริ่มที่เน้นการพัฒนาเด็กปฐมว ัยทั้ง ๔ ด้าน 
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(๑.๒) ผู้บริหารส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพบุคลากรให้มีประสิทธิภาพ ให้ค าแนะน า 
ค าปรึกษาทางวิชาการ และเอาใจใส่การจัดการศึกษาเด็กปฐมวัยเต็มศักยภาพและเต็มเวลา ผู้เรียน ผู้ปกครอง 
และชุมชนพึงพอใจผลการบริหารจัดการศึกษาปฐมวัย 

(๑.๓) การจัดสิ่งอานวยความสะดวกให้บริการด้านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ อุปกรณ์ 
เพ่ือสนับสนุนการจัดประสบการณ์ 

(๑.๔) ครไูด้รับการพัฒนาด้านว ิชาช ีพอย่างตอ่เนื่องและสม่ าเสมอ 
(๒) จุดที่ควรพัฒนา 

(๒.๑) จัดครูให้เพียงพอต่อช ั้นเรียน  
(๒.๒) ส่งเสริมให้ครูมคีวามเชี่ยวชาญด้านการจัดประสบการณ ์
(๒.๓) จัดสภาพแวดล้อมและสื่อเพ่ือการเรียนรู้ อย่างปลอดภัย และพอเพียง 
(๒.๔) ก าหนดแผนการพ ัฒนาครอูย่างช ัดเจน 

(๓) แผนการพัฒนาคุณภาพที่ยกระดับให้สูงข้ึน 
(๓.๑) โครงการพัฒนากระบวนการบริหารและการจัดการเด็กปฐมวัย 
(๓.๒) โครงการพัฒนาหล ักสตูรสถานศ ึกษาและหล ักสูตรท้องถิ่น 
(๓.๓) โครงการนิเทศภายใน 
(๓.๔) โครงการส ่งเสร ิมระบบประก ันค ุณภาพภายในสถานศึกษา 
(๓.๕) โครงการจัดซื้อวัสดุ – ครุภัณฑ์ 
(๓.๖) โครงการพัฒนาบ ุคลากรด้านการท าวิจ ัยในช ั้นเรียน 
(๓.๗) โครงการอบรมและศึกษาดูงาน 
(๓.๘) โครงการส ่งเสร ิมความสัมพันธ์กับช ุมชน 

(๔) ข้อเสนอแนะ 
(๔.๑) ผู้บริหารควรส ่งเสร ิม และสนับสนุนจ ัดหาส ื่ออ ุปกรณ ์ในการพัฒนาประสบการณ์ 

เรียนรู้ของเดก็ให้เหมาะสมและพอเพ ียง 
(๔.๒) ควรม ีการนำผลการประเม ินตนเอง (SAR) ของสถานศ ึกษามาปร ับปร ุงและ

พ ัฒนาคุณภาพการจัดการศกึษาอย่างต ่อเนื่องท ุกปกีารศึกษา 
(๔.๓) คร ูควรจ ัดประสบการณ ์หร ือก ิจกรรมที่ส ่งเสร ิมการเร ียนรู ้ที่สนองต ่อธรรมชาติ 

และพ ัฒนาการของเด็ก โดยเฉพาะการจัดประสบการณ์ในลักษณะการเรียนปนเล่น การท าก ิจกรรมทีเ่ด ็กสนใจ 
โดยผ ่านเกมการศ ึกษา การสังเกตส ารวจ นอกห ้องเร ียน การลงม ือปฏ ิบ ัต ิจร ิง รวมทั้ง การเร ียนรู ้แบบโครงงาน 
ง่าย ๆ ส าหรับเด็กปฐมว ัย 

 
 
 
 
 



๓๓ 
 

 

 
 
 
 
 
 

๒.๑.๓ มาตรฐานที่ ๓ การจัดประสบการณ์ทีเ่น ้นเด ็กเป็นส าค ัญ 
๑) ระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม 
๒) ว ิธีการพ ัฒนา ข ้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ 

 

๒.๑) ว ิธีการพัฒนา กิจกรรม กระบวนการบร ิหารจ ัดการ และการจ ัดประสบการณ ์ที่ส ่งผลต ่อ
ระด ับค ุณภาพ 

การพัฒนาด้านร่างกาย โรงเรียนบ้านค าไฮหัวทุ่งประชาบ ารุงได้ด าเนินการจัดการเรียนรู้
แบบบูรณาการตามหน่วยการเรียนรู้โดยยึดผู้เรียนเป็นส าคัญ โดยจัดกิจกรรมตามตารางประจ าวัน เพ่ือให้เด็กมี
พัฒนาการ ด้านร่างกายแข็งแรง มีสุขนิสัยที่ดีและดูแลความปลอดภัยของตนเองได้ ปลูกฝังให้ผู้เรียนสนใจการ
ออกก าลัง กายผ่านกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะ กิจกรรมการกายบริหารหน้าเสาธง กิจกรรมหนูน้อยแอโรบิค 
กิจกรรมกลางแจ้ง กิจกรรมกีฬาสีภายใน ด้านสุขนิสัยที่ดีได้ด าเนินการจัดกิจกรรมจัดอาหารกลางวัน อาหาร
เสริม(นม) ให้เด็กครบทุกวัน มีการชั่งน้ าหนักวัดส่วนสูง มีการตรวจสุขภาพของผู้เรียน มีการแปรงฟันหลัง
รับประทานอาหาร ล้างมือก่อนและหลังรับประทานอาหาร มีการทดสอบสมรรถภาพทางกายและมีการประเมิน
พัฒนาการด้านร่างกายของผู้เรียนรายบุคคล 

  
การพ ัฒนาด ้านอารมณ์ โรงเร ียนบ ้านค าไฮหัวทุ่งประชาบ ารุงได ้พ ัฒนาและส ่งเสร ิม

ให้ผู ้เรียนมี ลักษณะพฤติกรรมที่แสดงออกทางอารมณ์ จิตใจและความรู้สึกที่เหมาะสมกับ วัย มีการ
ด าเนินโครงการส่งเสริมพัฒนาการทางด้านอารมณ์ จิตใจ ผ่านกิจกรรมที่ครูประจ าชั้นและโรงเรียนจัดขึ้น ส่งผล
ให้ผู้เรียนมีความมั่นใจในตนเอง กล้าแสดงออก ร่าเริงแจ่มใส สามารถควบคุมอารมณ์ของตนเองได้ดี  จัด
กิจกรรมที่ส่งเสริมให้เด็ก ๆ ได้สนุกสนาน มีความสุขในการเรียนรู้ จากโครงการส่งเสริมพัฒนาการทางด้าน
อารมณ ์

การพัฒนาด้านสังคม โรงเรียนบ้านค าไฮหัวทุ่งประชาบ ารุงได้จัดกิจกรรมบูรณาการเพื่อ
ส่งเสริมให้ผู ้เรียนมีพฤติกรรมแสดงออกด้านสังคมได้อย่างเหมาะสมกับวัย ช่วยเหลือตนเองได้และเป็น
สมาชิกที่ดีของสังคม ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมในห้องเรียน การอยู่ร่วมกับสังคม โดยการจัดให้ผู้เรียนได้
ท างานในกิจกรรมที่หลากหลาย ทั้งกิจกรรมเดี่ยว กิจกรรมกลุ่มย่อย กิจกรรมกลุ่มใหญ่ นักเรียนระดับ
การศึกษาปฐมวัยโรงเรียนบ้านค าไฮหัวทุ่งประชาบ ารุงทุกคนช่วยเหลือตนเองในการท ากิจวัตรประจ าวัน มี
วินัยในตนเอง รู้จักการประหยัด พอเพียง มีส่วนร่วมในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมทั้งในและนอกห้องเรียน มี
มารยาททางวัฒนธรรมไทย เช่น การไหว้ การทักทาย จากโครงการส่งเสริมศักยภาพทั กษะพื้นฐานผู้เรียน
ระดับการศึกษาปฐมวัย 



๓๔ 
 

 

การพัฒนาด้านสติปัญญา โรงเรียนบ้านค าไฮหัวทุ่งประชาบ ารุงส่งเสริมและพัฒนาด้าน
สติปัญญา โดยจัดประสบการณ์การเรียนการสอนผ่านสื่อที่หลากหลาย ผู้เรียนจึงมีทักษะการคิดพ้ืนฐาน และ
แสวงหาความรู้ได้ ผู้เรียนระดับการศึกษาปฐมวัยสามารถสนทนาโต้ตอบและเล่าเรื่องให้ผู้อ่ืนเข้าใจได้เหมะสม
ตามวัย ตั้งค าถามในสิ่งที่ตนเองสนใจหรือสงสัยและพยายามค้นหาค าตอบ อ่านนิทานและเล่าเรื่องที่ตนเองอ่าน
ได้เหมาะสมกับวัย มีความสามารถในการคิดรวบยอด การคิดแก้ปัญหาและสามารถตัดสินใจเรื่องง่าย ๆ ได้ จาก
โครงการส่งเสริมศักยภาพทักษะพ้ืนฐานผู้เรียนระดับการศึกษาปฐมวัย 

การจัดเรียนการสอนแบบมอนเตสซอรี่ (Montessori) โรงเรียนบ้านค าไฮหัวทุ่งประชา
บ ารุงมีสื่ออุปกรณ์ของมอนเตสซอรี่เพียงพอส าหรับการจัดการเรียนการสอน มีครูที่ผ่านการอบรมในการใช้สื่อ
และอุปกรณ์ โดยค านึงถึงความต้องการของเด็ก ปลูกฝังให้เด็กเจริญเติบโตตามความต้องการตามธรรมชาติ 
และเรียนรู้สิ่งต่าง ๆ รอบตัวได้อย่างอิสระตามรูปแบบการเรียนการสอนแบบมอนเตสซอรี่ (Montessori) เชื่อ
ว่า การที่เด็กได้เรียนรู้ตามความต้องการด้วยตัวเองและซึมซับการเรียนรู้จากสิ่งแวดล้อมจะช่วยท าให้เด็กได้
เรียนรู้ในสิ่งที่ต้องการ เด็กจะได้รับอิสระในขอบเขตที่ได้จัดเตรียมไว้ เมื่อเด็กได้รับผลส าเร็จตามความต้องการ 
จะท าให้เด็กเกิดความพึงพอใจ มีความรู้สึกที่ดีต่อตัวเองและสิ่งแวดล้อม เด็กโรงเรียนบ้านค าไฮหัวทุ่งประชา
บ ารุงจึงสามารถมีพัฒนาการที่คลอบคลุมทั้งด้านร่างกาย อารมณ์จิตใจ สังคม และสติปัญญาอย่างเต็มศักยภาพ
ตามวัย  การเรียนการสอนแบบมอนเตสซอรี่ (Montessori) ช่วยพัฒนาหรือให้เด็กมีอิสระในด้านบุคลิกภาพ
ของเด็กในวิถีทางต่าง ๆ อย่างมากมาย  สิ่งแวดล้อมของโรงเรียนระบบมอนเตสเซอรี่ คือการจัดระบบเพ่ือ
สะท้อนถึงศักยภาพและความต้องการของเด็ก เพ่ือเด็กจะได้พัฒนาบุคลิกภาพของตนเองตามวัย เด็กจะ
ก้าวหน้าไปตามธรรมชาติตามพัฒนาการของเด็ก เด็กมีอิสรภาพในการเลือกจากสิ่งแวดล้อมที่มีสิ่งต่าง ๆ ซึ่ง
สนองความพอใจและความต้องการภายในเป็นการจัดระบบของตนเอง เพ่ือเด็กจะได้ปรับตัวเข้ากับสภาพของ
สังคมและสิ่งมีชีวิตต่าง ๆ 

 

๒.๒) ข้อม ูล เอกสาร หลักฐาน 
(๑) ข้อมูลนักเรียนรายบุคคล 
(๒) รายงาน สร ุปโครงการ/กิจกรรม 
(๓) รายงานสรุปผลพัฒนาการตามมาตรฐานและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ผู้เรียนทั้ง ๔ ด้าน 
(๔) แบบบันท ึกพ ัฒนาการของเด็ก 
(๕) ตารางกจิกรรมประจ าว ัน 
(๖) ข้อตกลงของห ้องเรียน 
(๗) บรรยากาศภายในห้องเร ียน มีม ุมส่งเสร ิมประสบการณ์การเรียนร ู้ 
(๘) แผนการจัดประสบการณ์การเรียนร ู้ 
(๙) รายงานผลการประเมินตนเอง 



๓๕ 
 

 

(๑๐) รายงานการใช้หลักสูตรการศ ึกษาปฐมว ัย 
(๑๑) เกียรติบัตร 
(๑๒) การจัดกิจวัตรประจ าว ัน 
(๑๓) รูปภาพกิจกรรม 

 

๒.๓) จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา และแผนการพัฒนาค ุณภาพให้สงูขึ้น 
(๑) จุดเด่น 

        (๑.๑) เด็กมีร่างกายเติบโตตามวัย มีน้ าหนักส่วนสูงตามเกณฑ์ มีทักษะการเคลื่อนไหว 
ตามวัย 

(๑.๒) เด็กสามารถดูแลสุขภาพและหลีกเลี่ยงต่อสภาวะที่เสี่ยงต่ออุบัติเหตุ ภัย และ
สิ่งเสพติด  
(๑.๓) เด็กมีคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมที่พึงประสงค์ มีจิตส านึกในการอนุรักษ์และ

พัฒนาสิ่งแวดล้อม 
(๑.๔) เด ็กท างานร ่วมก ับผู ้อ ื่นได ้อย ่างม ีความส ุข ม ีอารมณ ์แจ ่มใส ร ่าเร ิง สน ุกสนาน 

รว่มก ิจกรรมอยู่ในส ังคมได้อย่างมคีวามสุข 
(๑.๕) เด็กสามารถปฏิบัติตามกิจกรรมประจ าว ันได้อย่างดี 
(๑.๖) โรงเรียนผ่านการประเมินบ้านวิทยาศาสตร์น้อย และม ีการพ ัฒนาอย่างตอ่เนื่อง 

(๒) จุดที่ควรพัฒนา 
(๒.๑) ส่งเสริมด้านการมีความคิดรวบยอด การแก้ปัญหาทีเ่กิดจากการอ ่าน 
(๒.๒) ส่งเสริมและพ ัฒนาครูให้มีการจัดทำแผนประสบการณ์ที่เน้นท ักษะการคิด  

ความคิดรวบยอดเพ ิ่มมากขึ้น 
(๒.๓) ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทักษะกระบวนการคิดวิเคราะห์ โดยการใช้แผนผัง
ความคิด 

(๓) แผนการพัฒนาค ุณภาพทีย่กระด ับให้ส ูงข ึ้น 
(๓.๑) โครงการจัดประสบการณก์ารศกึษาปฐมว ัยที่เน้นเด็กเป็นสำคัญ 

(๓.๒) โครงการพัฒนาหล ักสูตรสถานศ ึกษาและหลักสูตรท้องถ ิ่น 

(๓.๓) โครงการโรงเรียนว ิถพี ุทธ 

(๓.๔) โครงการคุณธรรม 

(๓.๕) โครงการพัฒนาระบบดูแลช ่วยเหล ือนักเรียน 
(๔) ข้อเสนอแนะ  

 (๔.๑) ควรมีการส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทักษะกระบวนการคิดวิเคราะห์แบบ Mind 
Mapping โดยการใช้แผนผังความคิด 



๓๖ 
 

 

(๔.๒) ควรส่งเสริมและพัฒนาครูให้มีการจัดประสบการณ์ที่เน้นทักษะการคิด 
และความคิดรวบยอดมากข้ึน 

(๔.๓) ควรจัดหาสื่อเพ่ือพัฒนาประสบการณ์ผู้เรียนที่เน้นทักษะกระบวนการคิด
ในรูปแบบที่หลากหลาย 
 ๑.๔ สรุปผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ระดับการศึกษาปฐมวัย ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 

 
 

 

มาตรฐาน 
ระดับ 

คุณภาพ 

 

แปลผล 

มาตรฐานที่ ๑ ค ุณภาพของเด ็ก ๕ ยอดเยี่ยม 
๑.๑ มีพ ัฒนาการดา้นร ่างกาย แข ็งแรง มีสุขนิสัยที่ดีและดูแลความปลอดภัย ของตนเอง 
ได้ 

๕ ยอดเยี่ยม 

๑.๒ มีพ ัฒนาการด้านอารมณ์ จิตใจ ควบคุม และแสดงออกทางอารมณ์ได้ ๕ ยอดเยี่ยม 
๑.๓ มีพ ัฒนาการด้านส ังคม ช ่วยเหล ือตนเอง และเป็นสมาซ ิกท ี่ดขีองสังคม ๕ ยอดเยี่ยม 
๑.๔ ม ี'พ ัฒนาการด้านสติปัญญา สื่อสารได้ มีทกัษะการค ิดพ ื้นฐานและแสวงหาความรู้ 
ได้ 

๔ ดีเลิศ 

มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ ๕ ยอดเยี่ยม 
๒.๑ มีหลักสูตรครอบคลุมพ ัฒนาการทั้ง ๔ ด้าน สอดคล้องกับบริบทของ ท้องถิ่น ๕ ยอดเยี่ยม 
๒.๒ จัดครูให้เพียงพอก ับช ั้นเรียน ๕ ยอดเยี่ยม 
๒.๓ ส่งเสริมให้ครูม ีความเช ี่ยวชาญด้านการจัดประสบการณ์ ๕ ยอดเยี่ยม 
๒.๔ จัดสภาพแวดล ้อมและสื ่อเพ ื ่อการเรียนร ู้ อย่างปลอดภ ัยและเพ ียงพอ ๕ ยอดเยี่ยม 
๒.๕ ให้บริการส ื่อ เทคโนโลย ีสารสนเทศ และสื่อการเรียนร ู ้เพ ื่อสน ับสนุนการจัด 
ประสบการณ์ 

๔ ดีเลิศ 

๒.๖ มีระบบบร ิหารคุณภาพที ่เปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วม ๕ ยอดเยี่ยม 
มาตรฐานที่ ๓ การจัดประสบการณ์ที่เน ้นเด ็กเป็นส าค ัญ ๕ ยอดเยี่ยม 
๓.๑ จัดประสบการณ์ที่ส่งเสริมให้เด็กมีพ ัฒนาการท ุกด้านอย่างสมดุลเต ็มศ ักยภาพ ๕ ยอดเยี่ยม 
๓.๒ สร ้างโอกาสให้เด ็กได้รับประสบการณ ์ตรง เล่น และปฏ ิบัติอย่างม ีความสุข ๕ ยอดเยี่ยม 
๓.๓ จัดบรรยากาศท ี่เอ ื้อต่อการเรียนร ู้ใช้ส ื่อและเทคโนโลย ีที่เหมาะสมก ับว ัย ๔ ดีเลิศ 
๓.๔ ประเม ินพ ัฒนาการเด ็กตามสภาพจริง และนาผลการประเม ินพ ัฒนาการ เด็กไป 
ปรับปรุงการจัดประสบการณ์และพ ัฒนาเด็ก 

๕ ยอดเยี่ยม 



 
 

๓๗ 
 

 

 

ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษาอยู่ในระดับ ดีเลิศ 
โรงเรียนบ้านค าไฮหัวทุ่งประชาบ ารุงจัดการเรียนการสอนระดับการศึกษาปฐมวัย มีนักเรียน

ชั้นอนุบาลปีที่ ๑ – ๓  รวม ๑๓๐ คน ครูผู้สอน ๖ คน จัดท ารายงานการประเมินคุณภาพของตนเอง (SAR) 
ปีการศึกษา ๒๕๖๓ เสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัด และหน่วยงานอ่ืน ๆ ผลการประเมินตนเองในภาพรวม 
อยู่ในระดับ ดีเลิศ มีผลการด าเนินงาน ดังต่อไปนี้ 

ค ุณภาพของเด ็กด ้านการพ ัฒนาด ้านร ่างกาย  โรงเรียนบ้านค าไฮหัวทุ่งประชาบ ารุงได้
ด าเนินการจัดการ เรียนรู้แบบบูรณาการตามหน่วยการเรียนรู้โดยยึดผู้เรียนเป็นส าคัญ โดยจัดกิจกรรมตาม
ตารางประจ าวันเพ่ือให้เด็กมีพัฒนาการด้านร่างกายแข็งแรง มีสุขนิสัยที่ดี และดูแลความปลอดภัยของ
ตนเองได้ ปลูกฝังให้ผู้เรียน สนใจการออกกาลังกายผ่านกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะ ผ่านกิจกรรมการ
กายบริหารหน้าเสาธง กิจกรรมกิจกรรมกีฬาและนันทนาการ กิจกรรมกลางแจ้ง ด้านสุขนิสัยที่ดี ได้
ด าเนินการจัดกิจกรรมจัดอาหารกลางวัน อาหารเสริม(นม) ให้เด็กครบทุกวัน มีการชั่งน้ าหนักวัดส่วนสูง มี
การตรวจสุขภาพของผู้เรียน มีการแปรงฟันหลังรับประทานอาหาร ล้างมือก่อนและหลังรับประทานอาหาร 
มีการทดสอบสมรรถภาพทางกาย และมีการประเมินพัฒนาการด้านร่างกายของผู้เรียนรายบุคคล ส่งผลให้
นักเรียนระดับการศึกษาปฐมวัยโรงเรียนบ้านค าไฮหัวทุ่งประชาบ ารุงภาพรวมจ านวน ๑๓๐ คน คุณภาพ
ผู้เรียนระดับดีจ านวน ๑๓๐ คน คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ มีน้ าหนักส่วนสูงตามเกณฑ์ตามโครงการส่งเสริม
สุขภาพระดับการศึกษาปฐมวัย กิจกรรมหนูน้อยวัยใส ใส่ใจสุขภาพ ส่งผลให้เด็กสุขภาพร่างกายแข็งแรง มี
สุขนิสัยที่ดี และดูแลความปลอดภัยของตนเองได้ 

คุณภาพเด็กด้านอารมณ์ โรงเรียนบ้านค าไฮหัวทุ่งประชาบ ารุงได้พัฒนาและส่งเสริมให้
ผู้เรียนมีลักษณะพฤติกรรมที่แสดงออกทางอารมณ์ จิตใจและความรู้ จัดกิจกรรมที่ส่งเสริมให้เด็ก ๆ ได้
สนุกสนาน มีความสุขในการเรียนรู้ จากโครงการส่งเสริมพัฒนาการทางด้านอารมณ์ ส่งผลให้นักเรียนระดับ
การศึกษาปฐมวัยโรงเรียนบ้านค าไฮหัวทุ่งประชาบ ารุง ภาพรวมจ านวน ๑๓๐ คน คุณภาพผู้เรียนระดับ ดี 
จ านวน ๑๓๐ คน คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐  มีพัฒนาการทางด้านอารมณ์จิตใจ ควบคุมและแสดงออกทาง
อารมณไ์ด้เหมาะสมตามวัย 

คุณภาพเด็กด้านสังคม โรงเรียนบ้านค าไฮหัวทุ่งประชาบ ารุงจัดกระบวนการเรียนการสอน
ให้เด็กช่วยเหลือตนเองและเป็นสมาชิกที่ดีของสังคม นักเรียนระดับการศึกษาปฐมวัยโรงเรียนบ้านค าไฮหัว
ทุ่งประชาบ ารุงทุกคน ช่วยเหลือตนเองในการท ากิจวัตรประจ าวัน มีวินัยในตนเอง รู้จักการประหยัด
พอเพียง มีส่วนร่วมในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมทั้งในและนอกห้องเรียน มีมารยาททางวัฒนธรรมไทย เช่น 
การไหว้ การทักทาย จาก โครงการส่งเสริมพัฒนาการทางด้านสังคม กิจกรรมอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย 
กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ โครงการ ทัศนศึกษา ส่งผลให้นักเรียนระดับการศึกษาปฐมวัยโรงเรียนบ้านค าไฮ
หัวทุ่งประชาบ ารุง ภาพรวมจ านวน ๑๓๐ คน คุณภาพผู้เรียนระดับ ดี จ านวน ๑๓๐ คน คิดเป็นร้อยละ 
๑๐๐ มีพัฒนาการด้านสังคม ช่วยเหลือตนเองและเป็นสมาชิกท่ีดีของสังคมได้อย่างเหมาะสม 



 
 

๓๘ 
 

 

คุณภาพเด็กด้านสติปัญญา โรงเรียนบ้านค าไฮหัวทุ่งประชาบ ารุงส่งเสริมกระบวนการคิด
วิเคราะห์ การแก้ปัญหาของผู้เรียน ผ่านกิจกรรมการเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกห้องเรียน ผู้เรียนสื่อสาร
ได้มีทักษะการคิดพ้ืนฐานและแสวงหาความรู้ นักเรียนระดับการศึกษาปฐมวัยโรงเรียนบ้านค าไฮหัวทุ่ง
ประชาบ ารุง สนทนาโต้ตอบและเล่าเรื่องให้ผู้อ่ืนเข้าใจ ตั้งค าถามในสิ่งที่ตนเองสนใจหรือสงสัย และ
พยายามค้นหาค าตอบ อ่านนิทานและเล่าเรื่องที่ตนเองอ่านได้เหมาะสมกับวัย มีความสามารถในการคิด
รวบยอด การคิดแก้ปัญหาและสามารถตัดสินใจเรื่องง่าย ๆ ได้ จากโครงการส่งเสริมศักยภาพทักษะพื้นฐาน
ผู้เรียนระดับการศึกษาปฐมวัย กิจกรรมเปิดบ้านวิชาการ ส่งผลให้นักเรียนระดับการศึกษาปฐมวัยโรงเรียน
บ้านค าไฮหัวทุ่งประชาบ ารุงภาพรวมจ านวน ๑๓๐ คน คุณภาพผู้เรียนระดับ ดี จ านวน ๑๓๐ คน คิดเป็น
ร้อยละ ๑๐๐ มีพัฒนาการด้านสติปัญญาสื่อสารได้ มีทักษะการคิดพ้ืนฐาน และแสวงหาความรู้ได้อย่าง
เหมาะสม 

ด้านกระบวนการจัดการบริหารและการจัดการหลักสูตรโรงเรียนบ้านค าไฮหัวทุ่งประชา
บ ารุง มีหลักสูตรปฐมวัยสอดคล้องกับหลักสูตรสถานศึกษา เป็นรูปแบบการจัดประสบการณ์ที่ก่อให้เกิด
การเตรียมความพร้อม เน้นการเรียนรู้ผ่านการเล่นและการลงมือปฏิบัติด้วยตนเอง สอดคล้องกับวิถีชีวิต
ของครอบครัว ชุมชน และท้องถิ่น จากโครงการส่งเสริมการจัดการศึกษาตามหลักสูตรสถานศึกษา ระดับ
การศึกษาปฐมวัย กิจกรรมบูรณาการปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่การเรียนการสอน ส่งผลให้โรงเรียนบ้าน
ค าไฮหัวทุ่งประชาบ ารุง มีหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัยที่สมบูรณ์พร้อมใช้ตลอดปีการศึกษา  ด้านการจั ด
บุคลากรได้มีการจัดครูผู้สอนที่เหมาะสมกับการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ คือมีครูประจ าการที่จบ
การศึกษาวิชาเอกการศึกษาปฐมวัยและครูที่มีความช านาญด้านปฐมวัยครบทุกห้องเรียน โรงเรียนบ้าน
ค าไฮหัวทุ่งประชาบ ารุง ได้ส่งบุคคลากรเข้ารับการอบรมเพ่ือพัฒนาศักยภาพอย่างต่อเนื่ อง จากโครงการ
พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาส่งผลให้โรงเรียนบ้านค าไฮหัวทุ่งประชาบ ารุงมีบุคลากรที่มีความรู้
ความสารถเพียงพอต่อชั้นเรียน 

ด้านการจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นส าคัญ โรงเรียนบ้านค าไฮหัวทุ่งประชาบ ารุงมีการจัด
ประสบการณ์ที่ส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการทุกด้านอย่างสมดุลเต็มศักยภาพ จัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่
ครอบคลุมพัฒนาการในทุก ๆ ด้านให้เหมาะสมกับวัย 

ด้านร่างกาย พัฒนาการเคลื่อนไหวทางร่างกาย เด็กเคลื่อนไหวอย่างเหมาะสมตาม
จินตนาการ เพ่ือให้ร่างกายทุกส่วน ทั้งกล้ามเนื้อมัดใหญ่ มัดเล็ก ท างานอย่างมีประสิทธิภาพ 

ด้านอารมณ์ จิตใจ เด็กมีพัฒนาการด้านอารมณ์ความรู้สึกได้อย่างเหมาะสม รู้จักยับยั้งชั่งใจ 
รู้จักการรอคอย กล้าแสดงออก ช่วยเหลือแบ่งปันมีความรับผิดชอบ 

ด้านสังคม เด็กช่วยเหลือตัวเองในการปฏิบัติกิจวัตรประจ าวันได้ มีวินัยในตนเอง เล่นร่วมกับ
ผู้อื่นได้ มีสัมมาคารวะต่อผู้ใหญ่ 

ด้านสติปัญญา มีความคิดรวบยอด รู้จักการแก้ปัญหาสื่อสารและมีทักษะความคิดพ้ืนฐาน
แสวงหา ความรู้ได้อย่างเหมาะสมตามวัย จากโครงการส่งเสริมศักยภาพทักษะพ้ืนฐานผู้เรียนระดับ



 
 

๓๙ 
 

 

การศึกษาปฐมวัย กิจกรรมเปิดบ้านอนุบาล ส่งผลให้โรงเรียนบ้านค าไฮหัวทุ่งประชาบ ารุงได้มีก ารจัด
ประสบการณ์ท่ีส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการทุกด้านอย่างสมดุลเต็มศักยภาพ 

โรงเรียนบ้านค าไฮหัวทุ่งประชาบ ารุงมีการประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริงและน าผล
การประเมินพัฒนาการเด็กไปปรับปรุงการจัดประสบการณ์และพัฒนาเด็ก มีกระบวนการประเมิน
พัฒนาการของเด็กปฐมวัยจากการจัดประสบการณ์การเรียนรู้และการจัดกิจวัตรประจ าวันด้วยเครื่องมือ
และวิธีการที่หลากหลาย เช่น การสังเกต การสอบถาม การส ารวจ และการวิเคราะห์ผลพัฒนาการของเด็ก 
โดยให้ผู้ปกครองมีส่วนร่วม เพ่ือน าผลการประเมินที่ได้ไปพัฒนาศักยภาพของเด็กและพัฒนาการจัด
ประสบการณ์การเรียนรู้ในชั้นเรียน จากโครงการส่งเสริมศักยภาพทักษะพ้ืนฐานผู้เรียนระดับการศึกษา
ปฐมวัย กิจกรรมเปิดบ้านวิชาการ และกิจกรรมแข่งขันทักษะทางวิชาการ ส่งผลให้โรงเรียนบ้านค าไฮหัวทุ่ง
ประชาบ ารุงได้มีการประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริง และน าผลการประเมินพัฒนาการเด็กไป
ปรับปรุงการจัดประสบการณ์และพัฒนาเด็กต่อไป       

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

๔๐ 
 

 

๒.๒ ผลการประเมินมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

 ๒.๒.๑ มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียน 

 ๑) ระดับคุณภาพ  ดีเลิศ 

๒) วิธีการพัฒนา ข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ ที่สนับสนุนผลการประเมินตนเอง 

  (๑) วิธีการพัฒนา  

 โรงเรียนบ้านค าไฮหัวทุ่งประชาบ ารุง จัดการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑–๖ 
มีนักเรียนทั้งหมด ๑๒๘ คน  ครูผู้สอนจ านวน ๘ คน   
    โรงเรียนบ้านค าไฮหัวทุ่งประชาบ ารุงได้ส่งเสริมพัฒนาครูให้ปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่อย่าง
มีประสิทธิภาพโดยด าเนินการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา วิเคราะห์หลักสูตร วางแผนจัดท าแผนจัดการเรียนรู้ 
มีกระบวนการพัฒนาผู้เรียนด้วยวิธีการที่หลากหลาย ครูจัดการเรียนรู้ให้เป็นไปตามศักยภาพของผู้เรียน 
ออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ผ่านการปฏิบัติจริง การสร้างสรรค์ผลงานด้วยความภาคภูมิใจ และโรงเรียนได้
ด าเนินการพัฒนาผู้เรียนให้มีความก้าวหน้าทางการเรียนเป็นไปตามมาตรฐานและตัวชี้วัดของหลักสูตร
สถานศึกษามีการออกแบบการจัดการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับผู้เรียน โดยมีการจัดการเรียนรู้ทั้งรูปแบบการระดม
สมองเพ่ือแก้ปัญหาด้วยการใช้นวัตกรรมศึกษา ชั้นเรียน (Lesson Study) ๓ ขั้นตอนคือ ๑.วางแผนร่วมกัน  
๒.สังเกตการสอน ๓.สะท้อนผล และวิธีการแบบเปิด  (Open Approach) ๔ ขั้นตอนคือ ๑.วิเคราะห์
สถานการณ์ปัญหา ๒.คิดแก้ปัญหา ๓.อภิปรายแสดงแนวคิด และ ๔.สรุปเชื่อมโยงแนวคิด ผู้เรียนได้เรียนรู้แบบ
ลงมือปฏิบัติจริง แบบร่วมมือกันเรียนรู้ แบบใช้กระบวนการคิดกระบวนการใช้ปัญหาเป็นหลัก และทาง
โรงเรียนได้เน้นเรื่องการอ่านออกของผู้เรียนเป็นเรื่องส าคัญที่สุดโดยมุ่งพัฒนาให้ผู้เรียนทุกคนอ่านออกและ
เขียนได้ตั้งแต่ระดับชั้น ป.๑ พัฒนาครูทุกคนให้มีความสามารถในการน าเทคนิควิธีสอนให้ตรงตามศักยภาพ
ผู้เรียน ใช้สื่อเทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอน มีแหล่งเรียนรู้และแหล่งสืบค้นข้อมูล ได้แก่ ห้องสมุด  
อินเตอร์เน็ต ครูในสายชั้นเดียวกันร่วมกันก าหนดแผนการจัดการเรียนรู้ การวัดและประเมินผลแบบบูรณาการ 
ครูเน้นการใช้ค าถามเพ่ือพัฒนาทักษะการคิดของผู้เรียน ครูผู้สอนมีวิธีการตรวจสอบกระบวนการสอนว่า
ก่อให้เกิดกระบวนการเรียนรู้กับผู้เรียนมากน้อยเพียงใด ถ้าการกระบวนการเรียนรู้นั้นท าให้นักเรียนเกิดการ
เรียนรู้ได้ช้าหรือได้น้อย ครูจะน าผลนั้นมาด าเนินการปรับปรุงกระบวนการเพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนให้ดี
มากยิ่งขึ้น 
    นอกจากนี้ สถานศึกษาได้มีการด าเนินการเพ่ือพัฒนาทักษะชีวิตของผู้เรียน เพ่ือให้อยู่ใน
สังคมได้อย่างมีความสุข เน้นการพัฒนาด้านคุณธรรม จริยธรรม ที่เหมาะสมกับวัยของผู้เรียน และตามนโยบาย
ของผู้บริหารเรื่อง “อ่ิมท้อง สมองดี มีวินัย ปลอดภัย โตไปไม่โกงสร้างภูมิคุ้นกัน และรู้เท่าทันสื่อและสิ่งไม่พึง
ประสงค์” โดยการจัดค่ายคุณธรรมกับนักเรียนทุกระดับชั้น จัดกิจกรรมการพัฒนาให้เหมาะสมกับวัย พัฒนา
คุณธรรมผู้เรียนตามหลักสูตรโตไปไม่โกง เน้นให้ผู้เรียนมีวินัย ซื่อสัตย์ รับผิดชอบ และมีจิตสาธารณะ มีระบบ
การแนะแนวและการดูแลสุขภาวะจิต น าภูมิปัญญาท้องถิ่นมาร่วมกันวางแผนการจัดการเรียนการสอนและมี



 
 

๔๑ 
 

 

การเรียนรู้ในโลกกว้าง การเข้าไปศึกษากับภูมิปัญญาในชุมชนรอบๆ สถานศึกษาจัดกิจกรรมสถานศึกษา 
“อ่อนหวาน” ให้ความรู้เรื่องพิษภัยจากขนมกรุบกรอบ น้ าหวาน น้ าอัดลม ส่งเสริมการออกก าลังกาย และเพ่ิม
เวลารู้เรื่องอาชีพ เช่น การร้อยพวงมาลัยการผลิตของใช้ กระทงใบตอง การท าน้ าสมุนไพร การประดิษฐ์สิ่งของ
จากเศษวัสดุธรรมชาติ เป็นต้น 

ในด้านผลการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการ ผู้เรียนสามารถอ่านออกและอ่านคล่องตาม 
มาตรฐานการอ่านในแต่ละระดับชั้น สามารถเขียนสื่อสารได้ดี มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเป็นไปตามเป้าหมาย 
รู้จักการวางแผนสามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ดีตามหลักประชาธิปไตย กล้าแสดงออก และแสดงความคิดเห็น
หรือวิพากษ์ได้อย่างสร้างสรรค์ สืบค้นข้อมูลหรือแสวงหาความรู้จากสื่อ เทคโนโลยีได้ด้วยตนเอง รวมทั้ง
สามารถวิเคราะห์ จ าแนกแยกแยะได้ว่าสิ่งไหนดี ส าคัญ จ าเป็น รวมทั้งรู้เท่าทันสื่อและสังคมที่เปลี่ยนแปลง
อย่างรวดเร็ว ผู้เรียนรู้และตระหนักถึงโทษและพิษภัยของสิ่งเสพติดต่างๆ เลือกรับประทานอาหารที่สะอาดและ
มีประโยชน์ รักการออกก าลังกาย นักเรียนทุกคนสามารถเล่นกีฬาได้อย่างน้อยคนละประเภท ยอมรับในกฎ
กติกาของกลุ่ม ของสถานศึกษาของสังคม มีทัศนคติที่ดีต่ออาชีพสุจริต รวมถึงมีความเข้าใจเรื่องความแตกต่าง
ระหว่างบุคคลและระหว่างวัย ทั้งนี้ มีผลการด าเนินงานเชิงประจักษ์จากการประเมินในด้านต่างๆ 
    

(๒) ข้อมูล เอกสาร หลักฐาน ที่สนับสนุนผลการประเมินตนเอง 
๑)  ข้อมูลนักเรียนรายบุคคล  

 ๒)  ผลการประเมินพัฒนาการผู้เรียนทั้ง ๔ ด้าน  
 ๓)  แบบประเมินพัฒนาการผู้เรียนทั้ง ๔ ด้าน  
 ๔)  ข้อมูลเกรดเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแต่ละรายวิชาในระดับ ๓ ขึน้ไป ระดับชั้นประถมศึกษาปี
ที่ ๑ ถึง ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖  
 ๕)  ผลการประเมินความสามารถในการอ่าน ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑   
 ๖)  ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับขั้นพ้ืนฐาน O – NET ปี ๒๕๖๓ 

๗)  ผลการประเมินความสามารถในการสื่อสาร คิดค านวณและคิดวิเคราะห์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ – ๖  
 
   (๓) จดุเด่น จุดที่ควรพัฒนา และแผนการพัฒนาคุณภาพให้สูงข้ึน 

   ๓.๑ จุดเด่น 
        ๑. ผู้เรียนอ่านหนังสือออกและอ่านคล่อง โดยสามารถอ่านรู้เรื่องตามแนว PISA  

รวมทั้งสามารถเขียนเพ่ือการสื่อสารได้ทุกคนสามารถใช้เทคโนโลยีในการแสวงหาความรู้ได้ด้วยตนเอง  ส่งผล
ให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนอยู่ในระดับดีเยี่ยม 

        ๒. ผู้เรียนมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง มีสมรรถภาพทางกายและน้ าหนักส่วนสูง 
ตามเกณฑ์มีระเบียบวินัย จนเป็นเอกลักษณ์ของสถานศึกษา เป็นที่ยอมรับของชุมชนโดยรอบในเรื่องความมี
วินัย เคารพกฎกติกา มารยาทของสังคม ได้แก่ การเข้าคิวรับอาหารกลางวัน การทิ้งขยะลงในถังขยะ เป็นต้น 

 



 
 

๔๒ 
 

 

   ๓.๒ จุดที่ควรพัฒนา 
        ๑. ผู้เรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ ยังต้อง 

พัฒนาด้านการน าเสนอ การอภิปรายและแลกเปลี่ยนเรียนรู้อย่างสมเหตุสมผล การคิดแก้ปัญหาด้วยตนเองโดย
วิธีการที่หลากหลาย และต้องพัฒนาทักษะการแก้ปัญหาตามสถานการณ์ได้อย่างเหมาะสม 

        ๒. ผู้เรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๖ ยังต้องได้รับการส่งเสริมในด้าน 
ทัศนคติที่ดีต่อความเป็นไทย ไม่หลงใหลกับค่านิยมต่างชาติจนเกิดการลอกเลียนแบบ ท าให้ลืมวัฒนธรรมอันดี
งามของไทยและต้องพัฒนาทักษะที่เก่ียวกับการงานอาชีพเพ่ือให้สามารถน าไปใช้เป็นแนวคิดในการประกอบ
อาชีพต่อไปในอนาคตหลังจากจบการศึกษา หากไม่ได้รับการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นก็จะสามารถมีอาชีพ
เลี้ยงตนเองได้ 
  

    ๓.๓ แผนการพัฒนาคุณภาพที่ยกระดับให้สูงขึ้น 
        ๑) จัดกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาด้านการน าเสนอ การอภิปรายและแลกเปลี่ยน
เรียนรู้อย่างสมเหตุสมผล การคิดแก้ปัญหาด้วยตนเองโดยวิธีการที่หลากหลาย เช่น การสอนโดยใช้วิธีการแบบ
เปิด การส่งเสริมให้นักเรียนท างานแบบกลุ่มและน าเสนอวิธีการคิดด้วยตนเอง  
 
        ๒) จัดกิจกรรมที่มีการส่งเสริมความเป็นไทย ไม่หลงใหลกับค่านิยมต่างชาติจน
เกิดการลอกเลียนแบบ เช่น การน านักเรียนไปร่วมงานประเพณีของชุมชน  
        ๓) มีการส่งเสริมการให้นักเรียนได้แสดงความสามารถของตนเองในกิจกรรมของ
โรงเรียน  เพ่ือกระตุ้นความคิดสร้างสรรค์และความกล้าแสดงออกด้วยวิธีการที่หลากหลาย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

๔๓ 
 

 

๒.๒.๒ มาตรฐานที่  กระบวนการบริหารและการจัดการ 
๑. ระดับคุณภาพ : ดีเลิศ 
๒. วิธีการพัฒนา ข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ ที่สนับสนุนผลการประเมินตนเอง 

(๑) วิธีการพัฒนา กิจกรรม  กระบวนการบริหารจัดการ  และการจัดประสบการณ์ที่ 

ส่งผลต่อระดับคุณภาพ 

โรงเรียนบ้านค าไฮหัวทุ่งประชาบ ารุง มีการบริหารจัดการโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน(School 
Base Management) ภายใต้วงจรคุณภาพ (PDCA) ด้วยการบริหารที่เป็นระบบ ยึดหลักธรรมมาภิบาลแบบมีส่วน
ร่วม  และค่านิยมของโรงเรียน(TEAM) เป็นวัฒนธรรมองค์กรในการท างานที่ชัดเจนและมีประสิทธิภาพ ส่งผลให้
โรงเรียนมีระบบและกลไกการบริหารจัดการคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาเพ่ือการประกันคุณภาพ การศึกษาที่
มีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล ส่งผลให้กระบวนการบริหารและการจัดการอยู่ในระดับ ดีเลิศ   มีกระบวนการ
ก าหนดวิสัยทัศน์  พันธกิจและเป้าหมาย  อย่างเป็นระบบและเป็นขั้นตอน โดยแต่งตั้งคณะกรรมการ  รวบรวม
ข้อมูลพื้นฐานของโรงเรียน วิเคราะห์ (SWOT) ก าหนดจุดยืน ก าหนดภาพความส าเร็จ  จัดท าร่างวิสัยทัศน์ ประเมิน 
ทบทวนและปรับปรุงแก้ไข  ส่งผลให้โรงเรียนมีวิสัยทัศน์  พันธกิจและเป้าหมายที่ชัดเจน  สอดคล้องกับบริบทของ
สถานศึกษา  สามารถปฏิบัติได้จริง  มีการจัดท าโครงการบริหารงานโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน ( School Base 
Management )  ออกเป็น ๔ กลุ่มงาน  ประกอบด้วยกลุ่มงานวิชาการ  กลุ่มงานงบประมาณ  กลุ่มงานบุคคล 
และกลุ่มงานบริหารทั่วไป ก ากับดูแลองค์กรและพัฒนากระบวนการบริการจัดการ  ยึดหลักธรรมมาภิบาล  เน้น
การบริ ห า รคน  (Human Resource Management)  และบริ ห า ร ง านแบบมี ส่ ว น ร่ ว ม  (Participation 
Management) มาใช้ในการบริหารและการจัดการเรียนการสอน ภายใต้วงจรคุณภาพ PDCA  (การวางแผน  การ
ปฏิบัติ การตรวจสอบ  การน าใช้ปรับปรุง) เพ่ือพัฒนาผู้เรียน  ครู  ผู้บริหาร โรงเรียนและชุมชนความเป็นเลิศ 
(Smart) อย่างยั่งยืน 
                 มีผู้บริหารที่มีวิสัยทัศน์  มีภาวะผู้น า  สามารถปฏิบัติงานตามบทบาทได้อย่างมีประสิทธิภาพ  มี
การบริหารจัดการสถานศึกษาและพัฒนาผู้เรียนอย่างเป็นระบบ  โดยการวิเคราะห์สภาพปัญหาจากผลการจัด
การศึกษาที่ผ่านมา  ด้วยกระบวนการ SWOT เปิดโอกาสให้บุคลากรทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการแสดงความ
คิดเห็นในการจัดการศึกษาของสถานศึกษา  เพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนอย่างรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษา
ในทุกกลุ่มเป้าหมาย  ส่งเสริมการด าเนินการพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ  โดย
ส่งเสริมให้เข้ารับการอบรมในสาขาวิชาที่สอน ตามโครงการพัฒนาครูทุกรูปแบบ และส่งเสริมครูให้ได้เข้ารับ
การอบรมเพ่ือพัฒนางานในหน้าที่อย่างต่อเนื่อง  มีการน าคณะครูไปศึกษาดูงานเพ่ือเพ่ิมประสบการณ์และ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับเพ่ือนๆร่วมวิชาชีพ  สร้างขวัญและก าลังใจแก่บุคลากรในโอกาสส าคัญต่างๆตามความ
เหมาะสม  และจัดให้มีชุมชนทางการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) เพ่ือเป็นเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้และน ามาใช้ใน
การพัฒนางานและการเรียนรู้ของผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง  ส าหรับการบริการจัดการข้อมูลสารสนเทศ  ได้มีการ
บริหารอย่างเป็นระบบ  เป็นหมวดหมู่ครอบคลุมข้อมูลสารสนเทศของแต่ละฝ่ายและทันสมัย  โรงเรียนได้มีการ



 
 

๔๔ 
 

 

จัดเก็บทั้งในรูปของเอกสาร  คอมพิวเตอร์ (Q-info) และลงเผยแพร่ไว้ในเว็บไซด์ Facebookของโรงเรียน  
ด้านการจัดการสภาพแวดล้อม  มีการพัฒนาและปรับปรุงอาคาร  สถานที่ให้น่าอยู่น่าใช้  มีการด าเนินการ
อย่างต่อเนื่องตลอดปีการศึกษา  ท าให้มีห้องเรียน  ห้องปฏิบัติการ อาคารเรียนที่มั่นคงสวยงาม  มีสิ่งอ านวย
ความสะดวกอย่างพอเพียง  อยู่ในสภาพที่ใช้การได้ดี  สะอาด  ร่มรื่น  สวยงาม  และมีความปลอดภัย ในส่วน
ของงานการประกันคุณภาพภายในโรงเรียนได้มีการก ากับ  ติดตามและประเมินผลการบริหารและการจัด
การศึกษาอย่างเป็นระบบ  กระบวนการด าเนินงานการตรวจติดตามคุณภาพภายในสถานศึกษาที่ชัดเจน  ได้มี
การแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจติดตามคุณภาพภายในสถานศึกษา  จัดท าแผนการตรวจติดตาม  ก าหนด
ระยะเวลาที่ชัดเจน  และด าเนินการตรวจติดตาม  สรุปผลการตรวจติดตามและประเมินผล  ผู้อ านวยการ
สถานศึกษาลงนามรับรอง  รายงานผลการตรวจติดตามคุณภาพภายในสถานศึกษา น าปัญหาและข้อเสนอแนะ 
จากการตรวจติดตามเข้าประชุม  ทบทวนเพื่อป้องกันและแก้ไขอย่างต่อเนื่อง ภาคเรียนละ 1 ครั้ง  

(๒)  ข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ ที่สนับสนุนผลการประเมินตนเอง 
๑)  มีการก าหนดเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจที่ชัดเจน  สอดคล้องกับบริบทของสถาน 

ศึกษา และความต้องการของชุมชน นโยบายของรัฐบาล  แผนการศึกษาแห่งชาติ โดยผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วน
ร่วมในการด าเนินการ และมีการทบทวนปรับปรุงให้สามารถน าไปใช้จริง และทันต่อการเปลี่ยนแปลง 

๒)  มีรูปแบบการบริหาร“OKRs” ในการบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษาท่ีเป็นระบบ 
และด าเนินการอย่างต่อเนื่อง  มีความชัดเจนและเกิดประสิทธิผล ส่งผลต่อคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษา  โดยความร่วมมือของผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย  มีการน าข้อมูลผลการประเมินและผลการจัด
การศึกษามาใช้ในการปรับปรุง  พัฒนาอย่างต่อเนื่อง  จนเป็นแบบอย่างได้ 

๓)  นักเรียนมีผลการทดสอบ O-NET ๓ ปีย้อนหลังเป็นไปตามเกณฑ์สถานศึกษาและสูงกว่า 
ค่าเฉลี่ยระดับชาติ/ระดับชั้นที่สอบ บางรายวิชาต่อเนื่อง 

๔)  นักเรียนผลการทด NT ๓ ปีย้อนหลังเป็นไปตามเกณฑ์สถานศึกษาและค่าเฉลี่ย 
ระดับชาติ/ดับชั้นที่สอบและสูงขึ้นต่อเนื่องบางรายวิชา 

๕)  ครูทุกคนได้รับการส่งเสริม  สนับสนุนให้ได้รับการอบรมพัฒนาตามมาตรฐานวิชาชีพ 
และน าความรู้ ทักษะ ประสบการณ์ น ามาใช้ในการพัฒนางานในหน้าที่และพัฒนาผู้เรียน (ครูได้เข้าร่วมเปิดชั้น
เรียนระดับชาติ ครั้งที่ ๑๔  ได้รับเกียรติบัตรจากสถาบันวิจัยและพัฒนาวิชาชีพครู มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
ทั้งหมด ๑๕  คน)  และเกียรติบัตรครูแกนน าการใช้นวัตกรรมการศึกษาชั้นเรียน (Lesson  Study) และวิธี
แบบเปิด(Open Approach) จากสถาบันวิจัยและพัฒนาวิชาชีพครู มหาวิทยาลัยขอนแก่น ทั้งหมด ๑๐  คน)  

๖)  โรงเรียน ครู นักเรียน ได้รับรางวัลการประกวดกิจกรรม “มหกรรมทางวิชาการ 
นักเรียนประจ าปีการศึกษา  ๒๕๖๓” ณ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา ขอนแก่น เขต ๑  
(ระหว่างวันที่  ๑๔-๒๙  เดือน กันยายน พ.ศ.  ๒๕๖๓)  ดังนี้ 

     ๖.๑)  รางวัลเหรียญเงิน สาระการเรียนรู้ภาษาไทย: การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ 
 กลอน ๔ (๔ บท) ระดับชั้น ป.๔ – ป.๖  



 
 

๔๕ 
 

 

       ๖.๒)   รางวัลเหรียญทองแดง สาระการเรียนรู้ภาษาไทย: การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ 
(การเขียนเรียงความ)  ระดับชั้น ป.๔ - ป.๖ 
       ๖.๓)   รางวัลเหรียญทองแดง สาระการเรียนรู้ภาษาไทย : การแข่งขันคัดลายมือสื่อ
ภาษาไทย ป.๔ – ป.๖ 

     ๖.๔)   ส่งเสริมนักเรียนเข้าทดสอบวิชาการ “การทดสอบอัจฉริยะภาพทางวิทย์-คณิต 
 (วันที่  30  กันยายน  พ.ศ. ๒๕๖๓) ณ โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน   

๗)  ครูทกุคนได้รับการส่งเสริมให้มีความรู้  ประสบการณ์  จากการจัดชุมชนการเรียนรู้ทาง 
วิชาชีพ (PLC)  เพื่อน าความรู้  แนวคิดมาใช้ในการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ให้มีคุณภาพยิ่งขึ้น 

๘ )  ครูผู้สอนได้รับรางวัล ครูผู้สอน“มหกรรมทางวิชาการนักเรียนประจ าปีการศึกษา  
 ๒๕๖๓” ณ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา ขอนแก่น เขต ๑ ประจ าปี ๒๕๖๓  
    ๙)  โรงเรียนเป็นสถานศึกษาที่มีส่วนร่วมในการประเมินพฤติกรรมเด็กและเยาวชนที่ยึดมั่นใน
ความซื่อสัตย์ สุจริต และประเมินผลสัมฤทธิ์ในการใช้หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา  ปี พ.ศ.  ๒๕๖๓  

๑๐) ได้จัดการบริหารข้อมูลสารสนเทศของโรงเรียน เช่น ข้อมูลผลการจัดการศึกษา ข้อมูล 
ภาวะโภชนาการ  โปรแกรม DMC (ข้อมูลนักเรียนรายบุคคล)  โปรแกรม B-OBEC (ข้อมูลที่ดินสิ่งก่อสร้าง) 
โปรแกรม M-OBEC (ข้อมูลครุภัณฑ์)  โปรแกรม EMIS (ข้อมูลมูลสารสนเทศของโรงเรียน)  โปรแกรม  School 
MISS (ข้อมูลผลการเรียนตามหลักสูตร)  ข้อมูลประเมินผลทางวิชาการ (Q-info) ข้อมูลเด็กพิเศษ  เพื่อน ามาใช้
ในการบริหารและจัดการการเรียนรู้ของนักเรียนทุกกลุ่มอย่างเป็นระบบ ทันสมัย  

๑๑)  ผู้ปกครองนักเรียนมีความพึงพอใจในการบริหารจัดการศึกษาของโรงเรียนในระดับ 
มากที่สุด 

๑๒)  แผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา  แผนปฏิบัติการประจ าปี  เกียรติบัตร  โล่ 
รางวัล  ภาพถ่าย  ผลงานชิ้นงาน  หนังสือราชการ  แฟ้มการปฏิบัติงาน  รายงานการปฏิบัติงาน  บันทึกการ
ประชุม  ภาพการปฏิบัติงานที่มีคุณภาพใน Facebook   ผลงานที่แสดงไว้ใน Youtube 
 

(๓)  จุดเด่น  จุดที่ควรพัฒนา และแผนการพัฒนาคุณภาพให้สูงขึ้น 
     (๑) จุดเด่น 

       ๑.๑)  ผู้บริหารมีความตั้งใจมุ่งม่ันและมีวิสัยทัศน์ 
  ๑.๒)  ใช้หลักประชาธิปไตย กัลยาณมิตร เป็นแบบอย่างที่ดีในการท างาน 
  ๑.๓)  ผู้น าในการปฏิบัติตน ๓ มิติ จุดเน้น มาดต้องตา วาจาต้องใจ ภายในดีเลิศ 
  ๑.๔)  ส่งเสริมสนับสนุนให้ครูมีแฟ้มพัฒนางานเพื่อจัดระบบงานสารสนเทศครูผู้สอน 

             ๑.๕)  ผู้บริหารสถานศึกษามีการระดมทรัพยากรจากชุมชน  องค์กรในชุมชน 
 เพ่ือการพัฒนาคุณภาพของสภาพแวดล้อม อาคารเรียน สื่อและแหล่งเรียนรู้ให้เอ้ือต่อการศึกษาจากเครือข่าย
อุปถัมภ์ ส่งผลให้สถานศึกษามีสภาพแวดล้อม อาคารเรียน  สื่อ และแหล่งเรียนรู้ที่มีคุณภาพดีขึ้น 



 
 

๔๖ 
 

 

                    (๒) จุดที่ควรพัฒนา 
   ๒.๑)  พัฒนาบุคลากรครูให้มีความรู้ความสามารถในการจัดการเรียนการสอน 

ด้วยกระบวนการ Professional Learning Community (PLC)  และเปิดโอกาสให้บุคลากรครูทุกคนมีส่วนร่วม 
      ๒.๒)  การพัฒนาบุคลากรครูให้มีความรู้ ความสามารถในการจัดการเรียนการ
สอนด้านการน านวัตกรรมการศึกษาชั้นเรียน (Lesson  Study) และวิธีแบบเปิด(Open Approach) มาใช้ให้
เกิดทักษะการคิดชั้นสูงในศตวรรคที่ ๒๑ อย่างต่อเนื่อง แต่ละกลุ่มสาระ ทุกระดับชั้น  

   ๒.๓)  จัดหาสื่อให้พอเพียง  และส่งเสริมครูใช้สื่อสมาร์ททีวี อินเทอร์เน็ต  และ 
DLIT อย่างจริงจังและต่อเนื่อง 
       ๒.๔)  ยกผลสัมฤทธิ์ทาง RT   NT   O-NET  ให้สูงขึ้นทุกปีการศึกษาอย่างต่อเนื่อง 

              ๒.๕)  เปิดโอกาสให้ชุมชน องค์กร ท้องถิ่น ในชุมชน ผู้ปกครองได้มีส่วนร่วมในการ
สร้างหลักสูตรท้องถิ่น ตอบสนองความต้องการตามของบริบทโรงเรียน  ร่วมเสนอความคิดเห็นในการจัด
การศึกษาเพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้เหมาะกับผู้เรียนและบริบทของโรงเรียนอย่างเป็นรูปธรรม 

(๓) แผนการพัฒนาคุณภาพที่ยกระดับให้สูงขึ้น 
              ๓.๑)  ควรพัฒนาบุคลากรครูให้มีความรู้  ความสามารถในการจัดการเรียนการ 

สอนด้วยกระบวนการ Professional Learning Community (PLC) และเปิดโอกาสให้บุคลากรครูทุกคนมี
ส่วนร่วมอย่างต่อเนื่อง 

              ๓.๒)  ควรพัฒนาบุคลากรครูให้มีความรู้  ความสามารถในการจัดการเรียนการ 
สอนโดยการน านวัตกรรมการศึกษาชั้นเรียน (Lesson  Study) และวิธีแบบเปิด(Open Approach) อย่าง
ต่อเนื่อง  
         ๓.๓)  ควรมีการนิเทศ ติดตามการด าเนินงานการวางแผนการสอน การสังเกต 
การสอน  การสะท้อนผลการสอนอย่างต่อเนื่อง    

  (๔) ข้อเสนอแนะ 
        การบริหารจัดการสถานศึกษา ตามข้ันตอนในวงจรคุณภาพ  PDCA  สถานศึกษาควร 

จัดท าให้ครบและชัดเจนทั้งกระบวนการ คือ มีการวางแผนการด าเนินการ มีการน าแผนไปใช้  มีการประเมิน
การด าเนินการตามแผน น าผลประเมินการบริหารจัดการไปปรับปรุงแก้ไขในปีการศึกษาต่อไป และมีการ
น าเสนอผลการบริหารให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้รับทราบ  พร้อมกับด าเนินการอย่างต่อเนื่องโดยคงคุณภาพ
เอาไว้ รวบรวมผลงานการบริหาร  จัดท าเป็นแบบงานวิจัย หรือแบบอย่างที่ดี  ท าการเผยแพร่ผลงานให้ผู้สนใจ
น าไปใช้ในการบริหาร  ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อสถานศึกษาและการศึกษาต่อไป
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 ๒.๒.๓ มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
๑) ระดับคุณภาพ  ดีเลิศ 
๒) วิธีการพัฒนา ข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ ที่สนับสนุนผลการประเมินตนเอง 

  (๑) วิธีการพัฒนา         
  ได้ด าเนินการส่งเสริมพัฒนาครูให้ปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพโดย  
ด าเนินการ พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา วิเคราะห์หลักสูตร วางแผนจัดท าแผนจัดการเรียนรู้เพ่ือเป็นแนวทาง 
ในการจัดกระบวนการเรียนการสอนที่สร้างโอกาสให้ผู้เรียน ทุกคนมีส่วนร่วม เน้นให้ผู้เรียนได้เรี ยนรู้โดยผ่าน 
กระบวนการคิดและปฏิบัติจริง สามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันได้ตามแนวทาง Active Learning 
เช่น การใช้นวัตกรรมศึกษาชั้นเรียน (Lesson Study) และวิธีการแบบเปิด (Open Approach) การสอน แบบ
สะเต็มศึกษา การสอนแบบ BBL การสอนแบบโครงงาน การท าหนังสือเล่มเล็ก การจัดกิจกรรม พัฒนาผู้เรียน 
กิจกรรมชุมนุมความสนใจของผู้เรียน หรือ โครงการพัฒนางานแนะแนวการศึกษาและอาชีพ  เพ่ือแสวงหา
ความรู้ในการพัฒนาตนเองด้านการศึกษา อาชีพ ทักษะชีวิตและสังคม สามารถน าความรู้ ไปประยุกต์ใช้ให้เกิด
ประโยชน์แก่ตนเองและสังคมได้ ครูจัดกิจกรรมส่งเสริมให้ผู้เรียนได้ฝึกทักษะ แสดงออก น าเสนอผลงาน แสดง
ความคิดเห็น คิดเป็น ท าเป็น ได้แก่ โครงการแข่งข้นทักษะทางวิชาการ เพ่ือให้ผู้เรียน ได้รับความรู้ มีทักษะทาง
วิชาการที่หลากหลายและได้แสดงออกซึ่งความรู้ ความสามารถในด้านวิชาการตาม  ศักยภาพ ครูได้ส่งเสริมให้
ผู้เรียน รักการอ่าน และแสวงหาความรู้จากสื่อเทคโนโลยีด้วยตนเองอย่างเป็น รูปธรรมและต่อเนื่อง โดยจัดท า
โครงการรักการอ่าน เพ่ือสร้างนิสัยรักการอ่านและส่งเสริมให้ผู้เรียนใช้บริการ  ห้องสมุดและสื่อเทคโนโลยี ใน
การสืบค้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ยังได้ส่งเสริมให้ผู้ เรียนมีส่วนร่วมใน  การจัดบรรยากาศ 
สภาพแวดล้อม สื่อการเรียน และอ านวยความสะดวกที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ ได้แก่ การท าโครงการเรารักโรงเรียน 
เพ่ือเสริมสร้างบรรยากาศในห้องเรียน ห้องประกอบการและบริเวณโรงเรียนให้เอ้ือต่อการเรียนรู้ และท างาน
ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข โครงการรวมใจรักษ์สิ่งแวดล้อม เพ่ือให้ผู้เรียนได้  ตระหนักและรู้คุณค่าของ
ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม มีความรู้ความเข้าใจและใช้ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมใน  โรงเรียน เป็นแหล่งศึกษา
เรียนรู้ได้ด้วยตนเองอย่างคุ้มค่า โรงเรียนได้จัดท าโครงการบูรณาการการเรียนรู้จากชุมชน เพ่ือให้ผู้เรียน
สามารถแสวงหา ความรู้ด้วยตนเองจากแหล่งเรียนรู้รอบตัว มีจิตส านึกที่ดีและรักษ์ชุมชนของตนเองและเพ่ือให้
เกิด การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างสถานศึกษากับชุมชน และองค์กรที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ยังได้เชิญครูภูมิ
ปัญญา ท้องถิ่นมามีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็น และร่วมจัดกิจกรรมการเรียนการสอนอย่างเป็นรูปธรรม อย่าง
หลากหลายและต่อเนื่อง ในด้านการตรวจสอบและประเมินความรู้ความเข้าใจของผู้เรียนอย่างเป็นระบบ  และ
มีประสิทธิภาพ ครูผู้สอนได้ใช้วิธีการวัดและประเมินผลที่หลากหลายตามธรรมชาติของวิชา ซึ่งเน้นการ  
ประเมินผู้เรียนจากสภาพจริง มีกระบวนการประเมินอย่างเป็นระบบ ทั้งประเมินก่อนสอน ระหว่างสอน และ  
ประเมินหลังสอน โดยใช้เครื่องมือและวิธีการวัดและประเมินผลที่เหมาะสมกับเป้าหมาย และการจัดการเรียน  
การสอนตามรายวิชา ผู้เรียนและผู้ที่เกี่ยวข้องได้มีส่วนร่วมในการวัดและประเมินด้วย ครูผู้สอนได้ให้ข้อมูล 
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ย้อนกลับแก่ผู้เรียนหลังการประเมินเพ่ือให้ผู้เรียนน าไปใช้พัฒนาตนเองและครูผู้สอน ได้น าผลการประเมินไปใช้ 
ในการพัฒนาผู้เรียนในรูปของการวิจัยในชั้นเรียนต่อไป 

 (๒)  ข้อมูล เอกสาร หลักฐาน ที่สนับสนุนผลการประเมินตนเอง 
 ๑) ครูผู้สอนทุกคนสามารถจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ในการพัฒนากระบวนการคิด ใช้กระบวนการกลุ่ม 
ให้นักเรียนปฏิบัติจริง และครูใช้ค าถามระดับสูงในการจัดกิจกรรมเพ่ือกระตุ้น ส่งเสริม กระบวนการคิดและ
กระบวนการเรียนรู้ของผู้เรียน ให้นักเรียนมีโอกาสแสดงความคิดเห็น สรุปการเรียนรู้ การน าเสนองาน และน า
ความรู้ ทักษะ ไปใช้ในชีวิตประจ าวัน โดยใช้การจัดการเรียนรู้กระบวนการแก้ปัญหา การจัดการเรียนรู้โดยใช้
กระบวนการสืบเสาะ การจัดการเรียนรู้โดยใช้โครงงาน การจัดการเรียนรู้โดยใช้ กรณีศึกษา การจัดการเรียนรู้
โดยใช้กระบวนการกลุ่ม การจัดการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการวิจัยเป็นฐาน  การจัดการเรียนรู้โดยใช้กระบวน 
การทางวิทยาศาสตร์ การจัดการเรียนรู้ STEM Education การใช้บทบาท สมมุติ การเล่นละคร การจัดการ
เรียนรู้โดยใช้แหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย เช่น ห้องสมุด ห้องคอมพิวเตอร์ ห้องวิทยาศาสตร์ อินเตอร์เน็ต DLIT 
สวนป่า สวนเกษตร ทัศนศึกษา เป็นต้น  

๒) ครูผู้สอนทุกคนมีส่วนร่วมในการในการปรับปรุง พัฒนาหลักสูตรของสถานศึกษาทุกปี  สอดคล้อง
กับนโยบาย และการเปลี่ยนแปลงสาระการเรียนรู้ และน าไปใช้ในการจัดการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาผู้เรียน อย่าง
รอบด้าน ตามมาตรฐานการเรียนรู้ และตัวชี้วัดตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ ทั้ งนักเรียนปกติ และนักเรียนพิเศษ
เรียนรวม โดยเชื่อมโยงกับท้องถิ่น การด าเนินชีวิตของนักเรียน และสอดคล้องกับเป้าหมายในการพัฒนาผู้เรียน
ให้มีทักษะความรู้ในศตวรรษที่ ๒๑ และเตรียมผู้เรียนให้มีความรู้ ทักษะ ประสบการณ์ในการใช้ชีวิตใน โลก
อนาคต และตอบสนองกับการพัฒนานักเรียนพิเศษเรียนรวม ที่ได้รับการพัฒนาตามความสามารถและ 
ศักยภาพ 

๓) ครูทุกคนใช้สื่อ เทคโนโลยี Computer แหล่งเรียนรู้ทั้งภายในโรงเรียน ภายนอก โรงเรียน ในการ
จัดการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาผู้เรียน ทั้งครูภูมิปัญญาท้องถิ่นมาจัดการเรียนรู้ในงานเกษตร การทอเสื่อ จักสาน 
สมุนไพร และส่งเสริมให้ผู้เรียนได้แสวงหาความรู้ด้วยตนเอง ทั้งกิจกรรมใน ห้องสมุด ห้องคอมพิวเตอร์ การจัด
กิจกรรมโครงการส ารวจตามความต้องการและปัญหาที่ต้องการเรียนรู้ 
  ๔) ครูผู้สอนทุกคนใช้ DLIT ประกอบการจัดการเรียนรู้ในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
  ๕) ครูผู้สอนทุกคน ได้จัดห้องเรียนที่สะอาด เรียบร้อย ปลอดภัย และพ้ืนที่ว่างในห้องเรียน  สื่อการ
เรียนรู้ บรรยากาศที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ของผู้เรียนทุกคน 
  ๖) ครูผู้สอนทุกคนได้ร่วมจัดห้องสมุดให้เป็นแหล่งเรียนรู้ของผู้เรียน จัดบรรยากาศใน  ห้องสมุดให้จูง
ใจในการใช้ จัดให้มีหนังสือ คอมพิวเตอร์ ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ ศึกษาค้นคว้า ได้เข้าถึงในการใช้  และการเรียนรู้
เพ่ือพัฒนาคุณภาพ 
  ๗) ครูผู้สอนมีผลการประเมินมาตรฐานโรงเรียนคุณธรรม ด้านครูผู้สอน อยู่ในระดับ ดีเยี่ยม  ๕ 
ประเด็นพิจารณา คือ ความรู้ความเข้าใจด้านคุณธรรม การจัดการเรียนรู้ปลูกฝังและประเมินคุณธรรม 
จริยธรรมนักเรียน การสร้างเครือข่ายการมีส่วนร่วม การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ความประพฤติปฏิบัติตนเป็น  
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แบบอย่างที่ดี และได้รับการยอมรับหรือยกย่องเชิดชูเกียรติจากบุคคล หน่วยงาน องค์กรภายใ นหรือ  ภาย 
นอกอย่างต่อเนื่อง 
  ๘) ครูผู้สอน ๕ ท่าน ได้รับเกียรติบัตรครูแกนน าการใช้นวัตกรรมศึกษาชั้นเรียน (Lesson Study) 
และวิ ธี การแบบเปิด  (Open Approach) จากสถาบันวิ จั ยและพัฒนาวิชาชีพครู ส า หรับอา เซียน 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ดังนี้  

- นายพันธ์ศักดิ์ มูลศรี ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านค าไฮหัวทุ่งประชาบ ารุง 
- นางสาวกุลนันท์ สิทธิจันทร์เสน ครูวิชาการโรงเรียน  
- นางสาวปิยาภรณ์ ประถมวงษ์ ครูผู้สอนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔  
- นางสาวนฤมล สืบสาย ครูผู้สอนวิชาคณิตศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑-๓ 
 - นางบุษบา ศรีคันธรักษ์ ครูผู้สอนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ 
๙) ครูผู้สอนทุกคนจัดการเรียนรู้โดยเน้นการปฏิสัมพันธ์เชิงบวก รักและเอาใจใส่นักเรียน  สร้าง

นักเรียนให้เป็นคนดี ให้นักเรียนมีความมั่นใจ ปลอดภัย ที่จะเรียนรู้กับครูและเพ่ือน และเรียน เล่น  อย่างมี
ความสุข และได้รับค าชื่นชมจากผู้ปกครองในการดูแลนักเรียน  

๑๐) ครูผู้สอนทุกคนด าเนินการวัด ประเมินผลผู้เรียนโดยเก็บข้อมูลจากวิธีการหลากหลาย เช่น การ
สอบถาม สัมภาษณ์ ให้คะแนนจากผลงาน รายงาน ชิ้นงาน การท างานกลุ่ม พฤติกรรมการเรียน การท างาน
ลักษณะนิสัย การสอบท้ังแบบอัตนัย และปรนัย การปฏิบัติจริง สอดคล้องกับธรรมชาติวิชา และเป้าหมายของ
การพัฒนาผู้เรียน มีการให้ข้อมูลสะท้อนกลับแก่ผู้เรียน ผู้ปกครอง เพ่ือน าผลการประเมินไปใช้ใน การพัฒนา
คุณภาพผู้เรียน  

๑๑) ครูผู้สอนส่วนใหญ่น าผลการประเมินในการจัดการเรียนรู้มาใช้ในการพัฒนาผู้เรียน  และใช้
กระบวนการวิจัยในชั้นเรียนในการพัฒนาการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาผู้เรียน  

๑๒) ครูผู้สอนทุกคนมีส่วนร่วมในการในการจัดการบริหารข้อมูลสารสนเทศของโรงเรียน  เช่น ข้อมูล
ผลการจัดการศึกษา ข้อมูลภาวะโภชนาการ โปรแกรม DMC (ข้อมูลนักเรียนรายบุคคล) โปรแกรม B-OBEC 
(ข้อมูลที่ดินสิ่งก่อสร้าง) โปรแกรม M-OBEC (ข้อมูลครุภัณฑ์) โปรแกรม EMIS (ข้อมูลสารสนเทศ ของโรงเรียน) 
โปรแกรม School MISS (ข้อมูลผลการเรียนตามหลักสูตร) ข้อมูลเด็กพิเศษ เพ่ือน ามาใช้ใน การบริหารและ
การจัดการเรียนรู้ของนักเรียนทุกกลุ่ม  

๑๓) ผลการด าเนินการตามที่กล่าวมา ส่งผลให้ครูผู้สอนได้รับรางวัลที่เกี่ยวข้องกับมาตรฐาน วิชาชีครู 
สามารถเป็นต้นแบบ แบบอย่างของการท างานในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 

๑๔) แผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา แผนปฏิบัติการประจ าปี แผนการจัดการเรียนรู้ เกียรติบัตร 
โล่รางวัล ภาพถ่าย ผลงาน/ชิ้นงานของครูและนักเรียน (ที่โรงเรียน) หนังสือราชการ แฟ้มผลงาน  รายงานผล
การปฏิบัติงาน ภาพการปฏิบัติงานที่มีคุณภาพของครู นักเรียนใน Facebook  
 
 



๕๐ 
 

 รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา                                                                    โรงเรียนบ้านค าไฮหัวทุ่งประชาบ ารุง   
 

    (๓) จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา  และแผนการพัฒนาคุณภาพให้สูงขึ้น 
   ๓.๑  จุดเด่น 
๑. ครูมีความตั้งใจ มุ่งม่ันในการพัฒนาการสอน 
๒. ครูสามารถจัดกิจกรรมให้นักเรียนแสวงหาความรู้จากสื่อเทคโนโลยีด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง 
๓. ครูให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการจัดบรรยากาศ สภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 
๔. ครูจัดกิจกรรมให้นักเรียนเรียนรู้โดยการคิด ได้ปฏิบัติจริงวิธีการและแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย 
๕. คณะกรรมการวิจัย ตรวจประเมินผลงานวิจัยในชั้นเรียนของครูทุกคน พร้อมทั้งให้ค าแนะน าที่ครู

สามารถพัฒนาต่อยอดได้เป็นอย่างด ี
๖. มีการสร้างสถานการณ์ ให้เด็กได้ฝึกคิด แก้ปัญหา ค้นหาแนวทางการแก้ปัญหาอย่างหลากหลายวิธี 

ซึ่งปัญหาที่ก าหนดในวิธีการแบบเปิดต้องอาศัยแนวคิดทางคณิตศาสตร์ 
๗. นักเรียนทุกคนต้องได้มีโอกาสได้แสดงแนวคิด ทั้งเดี่ยวและกลุ่ม  
๘. วิธีการคิด แนวคิดของนักเรียนทุกคนต้องได้รับการยอมรับจากครู และเพ่ือน ๆ  ครูต้องจัดโอกาสให้

เด็กทุกคนได้แสดงแนวคิด 
  ๓.๒ จุดที่ควรพัฒนา 

 ๑. ควรมีเครื่องมือในการวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคล ให้เป็นรูปแบบมาตรฐาน มีข้อมูลที่ครูผู้สอน
สามารถน ามาวางแผนการจัดการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนให้มีประสิทธิภาพ  

  ๒. ส่งเสริมน าภูมิปัญญาท้องถิ่นให้เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมให้นักเรียนได้ เรียนรู้มากข้ึน 
   ๓.๓ แผนการพัฒนาคุณภาพที่ยกระดับให้สูงขึ้น 
  ๓.๑  โรงเรียนโดยฝ่ายวิชาการ ควรจัดท าเครื่องมือในการวิเคราะห์ผู้เรียนเป็น รายบุคคล ให้เป็น
รูปแบบมาตรฐาน มีข้อมูลที่ครูผู้สอนสามารถน ามาวางแผนการจัดการเรียนรู้ เพ่ือพัฒนา ศักยภาพของ ผู้เรียน
ให้มีประสิทธิภาพ 
  ๓.๒   จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่น าภูมิปัญญาท้องถิ่นให้มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมเรียนรู้ของ
นักเรียน เช่น ปราชญ์ชาวบ้าน แหล่งการเรียนรู้    
  

 
 
 
 



๕๑ 
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ภาคผนวก 
 

๑. ผลการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
       -มาตรฐานการศึกษาปฐมวัย 
๒. การอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียนแต่ละด้านของนักเรียน  
๓. คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผูเ้รียน ๘ ข้อ 
๔. หลักฐานข้อมูลส าคัญท่ีแสดงเกียรติยศและผลงานดีเด่นของสถานศึกษา 
๕. ค าสั่งคณะท างานรายงานประจ าปีฯ (SAR) ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 
๖.  ผลการด าเนินงานการเปดิชั้นเรียน (Open Class) โดยใชน้วัตกรรมการศึกษา 
     ชั้นเรียน (Lesson Study) 
๗. ภาพกิจกรรมต่างๆ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



๕๒ 
 

 รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา                                                                    โรงเรียนบ้านค าไฮหัวทุ่งประชาบ ารุง   
 

ผลการจัดการเรียนรู้ตามหลักสูตรสถานศึกษา 
ระดับการศึกษาปฐมวัย 

 ผลพัฒนาการเด็กที่ได้รับการจัดประสบการณ์     ชั้น อนุบาลปีที่  ๓ ปีการศึกษา 256๓ 
 

พัฒนาการด้าน 
จ านวนเด็ก        

ที่ประเมิน 

จ านวน/ร้อยละของเด็กตามระดับคุณภาพ 

ดี พอใช้ ปรับปรุง 

1.ด้านร่างกาย ๓๒ ๑๐๐ - - 

2.ด้านอารมณ์-จิตใจ ๓๒ ๑๐๐ - - 

3.ด้านสังคม ๓๒ ๑๐๐ - - 
4.ด้านสติปัญญา ๓๒ ๑๐๐ - - 

(ให้น าเสนอผลการประเมินพัฒนาการของเด็ก ตามหลักการประเมินพัฒนาการเด็กระดับปฐมวัย) 
 จากตาราง  สรุปว่า เด็กมีพัฒนาการ ทั้ง 4 ด้าน อยู่ในเกณฑ์ ดี 
  



๕๓ 
 

 รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา                                                                    โรงเรียนบ้านค าไฮหัวทุ่งประชาบ ารุง   
 

ผลการจัดการเรียนรู้ตามหลักสูตรสถานศึกษา 
ระดับการศึกษาปฐมวัย 

 ผลพัฒนาการเด็กที่ได้รับการจัดประสบการณ์     ชั้น อนุบาลปีที่  ๒ ปีการศึกษา 256๓ 
 

พัฒนาการด้าน 
จ านวนเด็ก        

ที่ประเมิน 

จ านวน/ร้อยละของเด็กตามระดับคุณภาพ 

ดี พอใช้ ปรับปรุง 

1.ด้านร่างกาย ๕๓ ๑๐๐ - - 

2.ด้านอารมณ์-จิตใจ ๕๓ ๑๐๐ - - 

3.ด้านสังคม ๕๓ ๑๐๐ - - 
4.ด้านสติปัญญา ๕๓ ๑๐๐ - - 

(ให้น าเสนอผลการประเมินพัฒนาการของเด็ก ตามหลักการประเมินพัฒนาการเด็กระดับปฐมวัย) 
 จากตาราง  สรุปว่า เด็กมีพัฒนาการ ทั้ง 4 ด้าน อยู่ในเกณฑ์ ดี 
 
 
 
  



๕๔ 
 

 รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา                                                                    โรงเรียนบ้านค าไฮหัวทุ่งประชาบ ารุง   
 

ผลการจัดการเรียนรู้ตามหลักสูตรสถานศึกษา 
ระดับการศึกษาปฐมวัย 

 ผลพัฒนาการเด็กที่ได้รับการจัดประสบการณ์     ชั้น อนุบาลปีที่  ๑ ปีการศึกษา 256๓ 
 

พัฒนาการด้าน 
จ านวนเด็ก        

ที่ประเมิน 

จ านวน/ร้อยละของเด็กตามระดับคุณภาพ 

ด ี พอใช้ ปรับปรุง 

1.ด้านร่างกาย ๔๐ ๑๐๐ - - 

2.ด้านอารมณ์-จิตใจ ๔๐ ๑๐๐ - - 

3.ด้านสังคม ๔๐ ๑๐๐ - - 
4.ด้านสติปัญญา ๔๐ ๑๐๐ - - 

(ให้น าเสนอผลการประเมินพัฒนาการของเด็ก ตามหลักการประเมินพัฒนาการเด็กระดับปฐมวัย) 
 จากตาราง  สรุปว่า เด็กมีพัฒนาการ ทั้ง 4 ด้าน อยู่ในเกณฑ์ ดี 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



๕๕ 
 

 รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา                                                                    โรงเรียนบ้านค าไฮหัวทุ่งประชาบ ารุง   
 

รูปแบบการจัดกิจกรรมประจ าวัน 
การก าหนดเวลาเรียน 

รายการการพัฒนา  
 

อายุ ๓ ปี  
ชั่วโมง : วัน  
(ประมาณ)  

อายุ ๔ ปี  
ชั่วโมง : วัน  
(ประมาณ)  

อายุ ๕ ปี  
ชั่วโมง : วัน  
(ประมาณ)  

๑. การพัฒนาทักษะพื้นฐานในชีวิตประจ าวัน  
(รวมทั้งการช่วยตนเองในการแต่งกาย การ
รับประทานอาหาร สุขอนามัยและการนอนพักผ่อน)  

๓ ๒  ๑/๒ ๒  ๑/๔ 

๒. การเล่นดนตรี  ๑ ๑ ๑ 

๓. การคิดและความคิดริเริ่มสร้างสรรค์  ๑ ๑ ๑ 
๔. กิจกรรมด้านสังคม (การท างานร่วมกับผู้อ่ืน)  ๑/๒ ๓/๔ ๑ 

๕. กิจกรรมพัฒนากล้ามเนื้อใหญ่  ๓/๔ ๓/๔ ๓/๔ 

๖. กิจกรรมที่มีการวางแผนโดยผู้สอน  ๓/๔ ๑ ๑ 
เวลาโดยประมาณ  ๗ ๗ ๗ 

 
ตารางกิจกรรมประจ าวันโรงเรียนบ้านค าไฮหัวทุ่งประชาบ ารุง   
 ๐๗.๓๐   -  ๐๘.๐๐  รับเด็ก   ตรวจสุขภาพ 
 ๐๘.๐๐  -   ๐๘.๓๐  เข้าแถว  เคารพธงชาติ  สวดมนต์ไหว้พระ  
 ๐๘.๓๐  -   ๐๘.๔๕  ตรวจสุขภาพ  ไปห้องน้ า 

๐๘.๔๕  -   ๐๙.๐๐      ดื่มนม 
๐๙.๐๐  -   ๐๙.๒๐  กิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะ 

 ๐๙.๒๐  -   ๑๐.๒๐  กิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์และกิจกรรมเล่นตามมุม 
 ๑๐.๒๐  -   ๑๐.๓๐  พัก  (รับประทานอาหารว่าง)   
 ๑๐.๓๐  -   ๑๐.๕๐  กิจกรรมเสริมประสบการณ์ / ในวงกลม 
 ๑๐.๕๐  -   ๑๑.๕๐      พัก  รับประทานอาหารกลางวัน * 
 ๑๑.๕๐  -  ๑๒.๓๐  กิจกรรมกลางแจ้ง * 
 ๑๒.๓๐  -  ๑๔.๑๐  นอนพักผ่อน 
 ๑๔.๑๐  -  ๑๔.๓๐  ตื่นนอน  เก็บท่ีนอน  ล้างหน้า 
 ๑๔.๓๐ -   ๑๔.๔๐  พัก  (รับประทานอาหารว่าง) 
 ๑๔.๔๐ -   ๑๕.๐๐  กิจกรรมเกมการศึกษา / เล่านิทาน 
 ๑๕.๐๐  -  ๑๕.๓๐  เตรียมตัวกลับบ้าน 

* หมายเหตุ : ช่วงเวลากิจกรรม
กลางแจ้ง  
                 ปรับเปลี่ยน/สลับ
กับช่วงเวลา 
                 พักรับประทาน
อาหารกลางวัน 
                 เพ่ือให้เหมาะสม
กับบริบทของ 
                 โรงเรียน 



๕๖ 
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๕๗ 
 

 รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา                                                                    โรงเรียนบ้านค าไฮหัวทุ่งประชาบ ารุง   
 

อ้างอิงจาก Q-info ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 
 

 

 
อ้างอิงจาก Q-info ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 

 
 



๕๘ 
 

 รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา                                                                    โรงเรียนบ้านค าไฮหัวทุ่งประชาบ ารุง   
 

หลักฐานข้อมูลส าคัญท่ีแสดงเกียรติยศและผลงานดีเด่นของสถานศึกษา 
 

 



๕๙ 
 

 รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา                                                                    โรงเรียนบ้านค าไฮหัวทุ่งประชาบ ารุง   
 

 
 
 



๖๐ 
 

 รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา                                                                    โรงเรียนบ้านค าไฮหัวทุ่งประชาบ ารุง   
 

 
 
 

 



๖๑ 
 

 รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา                                                                    โรงเรียนบ้านค าไฮหัวทุ่งประชาบ ารุง   
 

 
 

 
 



๖๒ 
 

 รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา                                                                    โรงเรียนบ้านค าไฮหัวทุ่งประชาบ ารุง   
 

 
 

 



๖๓ 
 

 รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา                                                                    โรงเรียนบ้านค าไฮหัวทุ่งประชาบ ารุง   
 

 
 

 



๖๔ 
 

 รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา                                                                    โรงเรียนบ้านค าไฮหัวทุ่งประชาบ ารุง   
 

 
 
 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 



๖๕ 
 

 รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา                                                                    โรงเรียนบ้านค าไฮหัวทุ่งประชาบ ารุง   
 

ค าสั่งคณะท างานรายงานประจ าปีฯ (SAR) ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 

 
 

 



๖๖ 
 

 รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา                                                                    โรงเรียนบ้านค าไฮหัวทุ่งประชาบ ารุง   
 

กระบวนการบริหารและการจัดการ 

ผลการด าเนินงานการเปิดชั้นเรียน (Open Class)โดยใช้นวัตกรรมการศึกษาชั้นเรียน (Lesson Study) และ
วิธีการแบบเปิด (Open Approach) เพ่ือพัฒนาด้านการสร้างชุมชนการเรียนรู้เชิงวิชาชีพ (Professional 
Learning Community: PLC)  ในระดับโรงเรียน 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    
 
 
 
 
 

 



๖๗ 
 

 รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา                                                                    โรงเรียนบ้านค าไฮหัวทุ่งประชาบ ารุง   
 

 

รายงานการด าเนินงาน 
โดยใช้นวัตกรรมการศึกษาชั้นเรียน (Lesson Study) 

และวิธีแบบเปิด (Open Approach) 
 
 
 
 
 
 

 

 

โรงเรียนบ้านค าไฮหัวทุ่งประชาบ ารุง  
ต าบลบ้านเป็ด  อ าเภอเมือง  จังหวัดขอนแก่น 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 
 
   
 
 
 
 
 
 



๖๘ 
 

 รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา                                                                    โรงเรียนบ้านค าไฮหัวทุ่งประชาบ ารุง   
 

การนิเทศติดตาม 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



๖๙ 
 

 รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา                                                                    โรงเรียนบ้านค าไฮหัวทุ่งประชาบ ารุง   
 

ภาพถ่ายกิจกรรม 
กิจกรรม  ประชุมคณะครู  

ในวันที่  ๑๙ มกราคม ๒๕๖๔   ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 
 

 

 

 
 
บรรยายภาพ 
สถานที ่  ห้องประชุมโรงเรียนบ้านค าไฮหัวทุ่งประชาบ ารุง  อ าเภอเมืองขอนแก่น  จังหวัดขอนแก่น 
กิจกรรม  ประชุมคณะครู    
 



๗๐ 
 

 รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา                                                                    โรงเรียนบ้านค าไฮหัวทุ่งประชาบ ารุง   
 

ภาพถ่ายกิจกรรม 
กิจกรรม  ประชุมผู้ปกครองภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๓ 
ในวันที่  ๔ ธันวาคม ๒๕๖๓   ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 

 
 

 

 

  
 

 
 

 
บรรยายภาพ 
สถานที ่  อาคารเรียนอนุบาลโรงเรียนบ้านค าไฮหัวทุ่งประชาบ ารุง  อ าเภอเมืองขอนแก่น  จังหวัดขอนแก่น 
กิจกรรม  ประชุมผู้ปกครองภาคเรียนที่ ๒   ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 

 
 
 

 



๗๑ 
 

 รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา                                                                    โรงเรียนบ้านค าไฮหัวทุ่งประชาบ ารุง   
 

ภาพถ่ายกิจกรรม 
กิจกรรม   Open Class  

ในวันที่  ๔ มีนาคม ๒๕๖๔   ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 
 

 

 

 
 
บรรยายภาพ 
สถานที ่  โรงเรียนบ้านค าไฮหัวทุ่งประชาบ ารุง  อ าเภอเมืองขอนแก่น  จังหวัดขอนแก่น 
กิจกรรม  กิจกรรม Open Class เปิดชั้นเรียนประถมศึกษาปีที่ ๑ 

 
 
 



๗๒ 
 

 รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา                                                                    โรงเรียนบ้านค าไฮหัวทุ่งประชาบ ารุง   
 

ภาพถ่ายกิจกรรม 
กิจกรรม  กิจกรรมบูรณาการการเรียนการสอนแบบมอนเตสซอรี 

ในตลอดภาคเรียนที่ ๒   ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 
 

 

 

 
 
บรรยายภาพ 
สถานที ่  ห้องเรียนอนุบาล ๑/๑ โรงเรียนบ้านค าไฮหัวทุ่งประชาบ ารุง  อ าเภอเมืองขอนแก่น  จังหวัดขอนแก่น 
กิจกรรม  กิจกรรมบูรณาการการเรียนการสอนแบบมอนเตสซอรี  

 



๗๓ 
 

 รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา                                                                    โรงเรียนบ้านค าไฮหัวทุ่งประชาบ ารุง   
 

ภาพถ่ายกิจกรรม 
กิจกรรม  กิจกรรมบูรณาการการเรียนการสอนแบบมอนเตสซอรี 

ในตลอดภาคเรียนที่ ๒   ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 
 

 

 

 
 
บรรยายภาพ 
สถานที ่  ห้องเรียนอนุบาล ๑/๑ โรงเรียนบ้านค าไฮหัวทุ่งประชาบ ารุง  อ าเภอเมืองขอนแก่น  จังหวัดขอนแก่น 
กิจกรรม  กิจกรรมบูรณาการการเรียนการสอนแบบมอนเตสซอรี  

 


