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ชื่อสถานศึกษา  โรงเรียนบ้านบึงแก 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 
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คำนำ 
 

  รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา เป็นการสรุปผลการจัดการศึกษาท่ีสะท้อนผลการ
พัฒนาการพัฒนาคุณภาพของสถานศึกษา ซึ่งเป็นผลสำเร็จจากการบริหารจัดการศึกษาท่ีสอดคล้องกับมาตรฐาน
การศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพภายใน (ตามกฏกระทรวงการประกันคุณภาพ พ.ศ.2561)            
3  มาตรฐาน ได้แก่ คุณภาพผู้เรียน กระบวนการบริหารและจัดการผู้บริหารสถานศึกษา และกระบวนการจัดการ
เรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ผลการวิเคราะห์จุดเด่น จุดท่ีควรพัฒนา และระบุแนวทางการพัฒนา
สถานศึกษาในอนาคต โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำเสนอรายงานผลการจัดการศึกษาในรอบปีท่ีผ่านมาเพื่อให้ทราบ
ผลผลิตและผลลัพธ์ท่ีเกิดขึ้นตามแผนและตามระบบประกันคุณภาพของสถานศึกษา เพื่อให้สถานศึกษาได้ใช้
ประโยชน์ในการปรับปรุงแผนและระบบประเมินคุณภาพภายในและนำเสนอผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษาต่อ
หน่วยงานต้นสังกัด และสาธารณชนได้รับทราบและรองรับการประกันคุณภาพภายนอกต่อไป 

  โรงเรียนบ้านบ้านบึงแก  ขอขอบคุณคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้ปกครอง ชุมชน 
คณะครู บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียนทุกคน ท่ีให้ความร่วมมือ และช่วยกันพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา
ของโรงเรียนให้บรรลุเป้าหมายตามท่ีกำหนดไว้เป็นอย่างดี 

 
 

 
                                                                  โรงเรียนบ้านบึงแก 

สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 
                                                  31 / มีนาคม / 2563 
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1.1 ข้อมูลทั่วไป 

ชื่อโรงเรียน โรงเรียนบ้านบึงแก 
ที่อยู ่  หมู่ท่ี 4  ตำบลโนนท่อน  อำเภอเมือง  จังหวัดขอนแก่น  40000 

สังกัด สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น  เขต 1   
ชื่อผู้บริหาร นายสมานฉันท์  จันทะมล   โทร 088-5490725   e-mail.  bbkschool@hotmail.com 

1.2 จำนวนนักเรียน  รวมทั้งส้ิน   102  คน  ชาย   62   คน  หญิง  40   คน  จำแนกเป็น 
 1)  ระดับปฐมวัย      25 คน 
 2)  ระดับประถมศึกษา     77 คน 
   

 
ชั้น 

จำนวนนักเรียน(คน) 
จำนวนห้องเรียน ชาย หญิง รวม 

อนุบาล 1 - - - - 
อนุบาล 2 5 2 7 1 
อนุบาล 3 5 13 18 1 

รวม 10 15 25 2 
ประถมศึกษาปีท่ี 1 15 3 18 1 
ประถมศึกษาปีท่ี 2 10 3 13 1 
ประถมศึกษาปีท่ี 3 9 1 10 1 
ประถมศึกษาปีท่ี 4 3 5 8 1 
ประถมศึกษาปีท่ี 5 10 10 20 1 
ประถมศึกษาปีท่ี 6 5 3 8 1 

รวม 52 25 77 6 
รวมท้ังส้ิน 62 40 102 8 

 

 

 

 

 

 

ส่วนที่ 1  
ข้อมูลพื้นฐานของสถานศึกษา  
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1.3 จำนวนครูและบุคลากรทางการศึกษา   
 1.3.1  บุคลากรท้ังหมด  10  คน  แยกตามประเภท  ดังนี้ 

ประเภทบุคลากร 

เพศ วุฒิการศึกษา อายุเฉลี่ย ประสบการณ์ใน
ตำแหน่ง 

ชาย หญิง 
ต่ำกว่า 
ป.ตรี ป.ตรี 

สูงกว่า   
ป.ตรี 

น้อยกว่า     
30  ปี 

30 –50 
มาก 
กว่า 

50  ปี 

น้อย
กว่า 
10 ปี 

10 – 20 
มาก 
กว่า 
20 ปี 

ผู้อำนวยการ   1 - - - 1 - 1 - - - 1 
รองผู้อำนวยการ  - - - - - - - - - - - 
ข้าราชการครู 1 2 - 2 1 1 - 2 1 - 2 
พนักงานราชการ(ครู) - - - - - - - - - - - 
ครูอัตราจ้าง/ 
พี่เล้ียง 

- 3 - 3 - 1 2 - 3 - - 

นักการ/ ภารโรง   1 - 1 - - - 1 - 1 - - 
อื่น ๆ    1 1 1 1 - 1 1 - 2 - - 

รวม 4 6 2 6 2 3 5 2 7 - 3 

 1.3.2   จำนวนครูท่ีได้สอนตรงตามวิชาเอก 6  คน  และคิดเป็นร้อยละ 100  ของครูท้ังหมด 
      1.3.3   ในรอบปีการศึกษา 2562  มีครูได้รับการพัฒนาในรูปแบบการอบรมสัมมนาในวิชาท่ีสอน 

             ด้วยระบบคูปองการศึกษา  จำนวน  -  คน  คิดเป็นร้อยละ -  ของครูท้ังหมด 
      1.3.4   ผู้อำนวยการสถานศึกษา ช่ือนายสมานฉันท์  จันทะมล  อายุ  50  ปี 

          วุฒิการศึกษาสูงสุด ศษ.ม.(บริหารการศึกษา)  ดำรงตำแหน่งผู้บริหารโรงเรียนบ้านบึงแก                   
                เมื่อวันท่ี  19  พฤศจิกายน  2555  รวมระยะเวลา  7  ปี 

 
1.4 วิสัยทัศน์โรงเรียนบ้านบึงแก 

โรงเรียนบ้านบึงแก  มุ่งจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษา และ
สามารถปรับตัวให้อยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

 
1.5 อัตลักษณ์ของโรงเรียน 

“ กีฬาเด่น  เน้นการออม ” 
 
 

1.6 เอกลักษณ์ของโรงเรียน 
“ โรงเรียนพอเพียง ” 

1.7 อื่นๆ  
โรงเรียนบ้านบึงแกได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานต่างๆท่ีมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาด้วยดีเสมอมา  

โดยมีผู้นำชุมชนเป็นผู้ท่ีมีความเข้มแข็งและให้การสนับสนุนมาเข้าร่วมกิจกรรมกับทางโรงเรียนโดยตลอด อีกท้ังยัง
มีกรรมการสถานศึกษาท่ีมีความเอาใจใส่ คอยเข้ามาดูแลช่วยเหลือแก่ทางโรงเรียนในทุกๆ ด้าน พร้อมท้ังนำบุตร
หลานเข้ามาเรียนยังภายในโรงเรียนด้ังเดิมของชุมชน  
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ผลการประเมินตนเองตามมาตรฐานการศึกษาองสถานศึกษา  ระดับปฐมวัย 
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของเด็ก 

1) ระดับคุณภาพ ดีเลิศ    
      (1) การพัฒนาการด้านร่างกาย แข็งแรง มีสุขนิสัยท่ีดี และดูแลความปลอดภัยของตนได้ 
มีคุณภาพระดับดีเลิศ  (2) การพัฒนาการด้านอารมณ์ จิตใจ ควบคุม และแสดงออกทางอารมณ์ได้ มีคุณภาพ
ระดับดีเลิศ (3) การพัฒนาการด้านสังคม ช่วยเหลือตนเอง และเป็นสมาชิกท่ีดีของสังคม มีคุณภาพระดับดีเลิศ  
(4) การพฒันา การด้านสติปัญญา ส่ือสารได้ มีทักษะการคิดพื้นฐาน และแสวงหาความรู้ได้ มีคุณภาพระดับดีเลิศ 

  2) วิธีการพัฒนา ข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ ที่สนับสนุนผลการประเมินตนเอง 

  (1) วิธีการพัฒนา  
  การพัฒนาด้านร่างกาย ครูได้ดำเนินการพัฒนาเด็กด้วยการจัดประสบการณ์การเรียนรู้แบบ    

วอลดอร์ฟ (อนุบาลแบบบ้าน) ตามหน่วยการเรียนรู้โดยยึดผู้เรียนเป็นสำคัญ จัดกิจกรรมตามตารางประจำวัน 
กิจวัตรในบ้าน อาทิ งานบ้าน งานครัว งานสวน  ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้แสดงออกทางด้านร่างกายตามความถนัดและ
ความสนใจ จัดกิจกรรมด้านดนตรีและการเคล่ือนไหว ออกกำลังกาย กายบริหารร่างกายหน้าเสาธง กิจกรรม
กลางแจ้ง กิจกรรมอำลา กิจกรรมเล่นอิสระ กิจกรรมวงกลม  มีการทดสอบสมรรถภาพทางกาย จัดกิจกรรมการ
แข่งขันกีฬา  จัดบริการอาหารกลางวันและ อาหารเสริม(นม) ให้เด็กครบทุกวัน มีการช่ังน้ำหนักและวัดส่วนสูง มี
การตรวจสุขภาพร่างกาย ผม เล็บมือ ก่อนเข้าห้องเรียนทุกวัน มีการแปรงฟันหลังอาหาร การล้างมือก่อนและหลัง
รับประทานอาหาร  จัดช่วงเวลาให้เด็กได้นอนหลับพักผ่อนอย่างเพียงพอ วันละประมาณ 2-3 ช่ัวโมง   แทรกด้วย
การจัดกิจกรรมตามโครงการบ้านวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย  และการประเมินพัฒนาการด้านร่างกายของเด็ก
เป็นรายบุคคล  

  การพัฒนาด้านอารมณ์ ครูได้จัดกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาการด้านอารมณ์ จิตใจ อย่างสม่ำเสมอ
และต่อเนื่องให้ผู้เรียนมีความมั่นใจในตนเอง กล้าพูด กล้าแสดงออก มีอุปนิสัยร่าเริงแจ่มใส รู้จักควบคุมอารมณ์
ตนเองได้ รู้จักยับยั้งช่างใจ อดทนในการรอคอย ยอมรับในความสามารถของผู้อื่น เคารพสิทธิ รู้หน้าท่ีรับผิดชอบ 
รู้จักช่วยเหลือ ผู้เรียนจะเรียนรู้ผ่านการลงมือกระทำจากแบบอย่างท่ีดี นอกจากนี้แล้วผู้เรียนจะได้เรียนรู้ผ่านบท
เพลง บทกลอน นิทาน เพื่อส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์และจินตนาการ  ทำให้จิตใจสงบและผ่อนคลาย โดยไม่รู้สึก
ว่าถูกสอนหรือเรียน ทุกส่ิงทุกอย่างถูกออกแบบให้ผสมกลมกลืนไปกับวิถีชีวิตอย่างเป็นธรรมชาติ  โดยจัดกิจกรรม
ตามแนววอลดอร์ฟ 

 การพัฒนาด้านสังคม ครูได้ดำเนินการจัดประสบการณ์เชิงบูรณาการ เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนมี
พฤติกรรมแสดงออกด้านสังคมได้อย่างเหมาะสมกับวัย ส่งเสริมความมีวินัยในตนเอง ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมท้ัง
ในและนอกห้องเรียน  ฝึกกิจกรรมงานบ้านต่างๆอย่างสม่ำเสมอ ฝึกกิจกรรมเดินแถวเป็นระเบียบ เปิดโอกาสให้
ผู้เรียนได้มีส่วนร่วมในการดูแลรักษาส่ิงแวดล้อมในและนอกห้องเรียน เพื่อให้ส่ิงแวดล้อมมีบรรยากาศอบอุ่นและ
ผ่อนคลาย เหมาะสมกับธรรมชาติของวัยเด็ก  และฝึกให้ยอมรับความแตกต่างระหว่างบุคคล เล่นและทำงาน
ร่วมกับผู้อื่นได้ รู้จักใช้จ่ายอย่างประหยัดและพอเพียง  

 

ส่วนที่ 2  
รายงานผลการประเมินตนเองตามมาตรฐานการศึกษา 

ของสถานศึกษา  



 
 
 

   การพัฒนาด้านสติปัญญา ครูจัดประสบการณ์การเรียนรู้ท่ีส่งเสริมพัฒนาทักษะการคิดอย่าง
หลากหลาย มีความคิดรวบยอดเกี่ยวกับส่ิง ต่าง ๆ สนใจส่ิงรอบตัว โดยจัดกิจกรรมหลักในแต่ละวัน เช่น การร้อย
ดอกไม้ การวาดภาพสีน้ำ การวาดภาพสีเทียน การทำขนม งานหัตถกรรมและ จัดกิจกรรมตามโครงการบ้าน
วิทยาศาสตร์น้อยแห่งประเทศไทย ผู้เรียนได้ฝึกทักษะทางภาษา และกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และ
คณิตศาสตร์ ด้วยการ ทดลอง สำรวจ โดยผ่านกระบวนการแก้ปัญหา ทดลองปฏิบัติ ทำให้ผู้เรียนคิดแก้ปัญหาได้
เหมาะสมกับวัย และ เกิดจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์ สนับสนุนให้ผู้เรียนมีนิสัยรักการอ่าน ด้วยกิจกรรม
นิทานพาเพลิน ครูอ่าน/เล่าให้ฟังทุกวัน จัดให้มีมุมหนังสือ มีหนังสือนิทานเสริมประสบการณ์ไว้ในห้องเรียนทุก
ห้อง  

 
   (2) ข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ ที่สนับสนุนผลการประเมินตนเอง 

  - ข้อมูลนักเรียนรายบุคคล    - แบบวิเคราะห์นักเรียนรายบุคคล 
  - ผลการประเมินพัฒนาการผู้เรียนท้ัง 4 ด้าน - แบบประเมินพัฒนาการผู้เรียนท้ัง 4 ด้าน 
  - สมุดประจำตัวเด็กปฐมวัย   - แบบบันทึกการตรวจสุขภาพ 

   - แบบบันทึกการช่างน้ำหนัก-ส่วนสูง  - แบบบันทึกการด่ืมนม 
   - บันทึกการแปรงฟัน     - แบบรายงานการจัดกิจกรรม 
 
  3) แผนการพัฒนาคุณภาพเพื่อยกระดับให้สูงขึ้น  

จุดเด่น จุดท่ีควรพัฒนา 
1) สามารถพัฒนานักเรียนปฐมวัยทุกคนได้ 
ครอบคลุมพัฒนาการท้ัง  4  ด้านและมีผลการ 
พัฒนาอยู่ในระดับท่ีดีเลิศ  ผ่านนวัตกรรมอนุบาล 
แบบบ้านตามแนวคิดวอลดอร์ฟท่ีให้ความสำคัญกับ 
ธรรมชาติของวัยเป็นหลัก โดยการเรียนรู้ของเด็ก 
นั้นจะเป็นไปอย่างสมดุลโดยการเรียนรู้ทางกาย 
(การลงมือทำ) หัวใจ(ความรู้สึกความประทับใจ ) 
และสมอง(ความคิด) 
 
2) นักเรียนปฐมวัยท่ีผ่านการเรียนโดยใช้นวัตกรรม
แบบบ้านตามแนวคิดวอลดอร์ฟเป็นเด็กมีวินัยและ
ความรับ ผิดชอบต่อตนเองและส่วนรวมผ่าน
กิจกรรมประจำวันท่ีเด็ก ๆ ได้ปฏิบัติในโรงเรียน 

1) ควรมีการจัดหาท่ีท่ีเหมาะสำหรับการเล่นกลางแจ้ง  
เช่น สนามเด็กเล่นพร้อมเครื่องเล่นสนามสำหรับเด็ก 
ปฐมวัย เพราะจะเป็นท่ีสำหรับให้เด็กได้พัฒนาท้ังด้าน 
ร่างกาย  อารมณ์ – จิตใจ  สังคมและสติปัญญาผ่าน 
สนามเด็กเล่นซึ่งเป็นส่ิงสำคัญและจำเป็นสำหรับเด็ก 
ปฐมวัย 
     
2) ควรมีการทำงานกับผู้ปกครองให้มากขึ้นโดยการให้ 
ความรู้หรือเสนอแนวทางสำหรับผู้ปกครองในการ
พัฒนาเด็กปฐมวัย ซึ่งเป็นเรื่องสำคัญและจำเป็นมาก
เพราะสังเกตว่าผู้ปกครองไม่ค่อยมีความเข้าใจใน
พัฒนาการและแนวทางในการพฒันาเด็กปฐมวัย 

 

 

 

 

 



 
 
 

โครงการ กิจกรรม 
โครงการส่งเสริมพัฒนาการด้าน
ร่างกายของเด็กปฐมวัย 

- กิจกรรมจัดหาบ่อทรายและทำสนามเด็กเล่นแบบธรรมชาติระดับ
อนุบาล 

โครงการส่งเสริมพัฒนาการด้าน
อารมณ์ของเด็กปฐมวัย 

- กิจกรรมพัฒนากล้ามเนื้อมัดเล็กผ่านกิจกรรมสร้างสรรค์ 
- กิจกรรมหนูน้อยฟันสวย 
- กิจกรรมสุขภาพดีมีความสุข 

โครงการส่งเสริมพัฒนาการด้านสังคม
ของเด็กปฐมวัย 

- กิจกรรมเล่านิทานก่อนนอน 
- กิจกรรมพี่ช่วยน้อง 

โครงการส่งเสริมพัฒนาการด้าน
สติปัญญาของเด็กปฐมวัย                                                                               

- กิจกรรมหนูน้อยรักภาษาไทย 
- กิจกรรมหนูน้อยรักการอ่าน 

โครงการพัฒนาและส่งเสริมเด็กด้าน
มารยาทงาม 

- กิจกรรมหนูน้อยมารยาทงาม 
 

โครงการพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะ
ตามเบญจลักษณ์ 

- กิจกรรมอิงลิสน่ารู้ (อิงลิสออนทัวร์) 

โครงการส่งเสริมพัฒนาการด้าน
อารมณ์ของเด็กปฐมวัย 

- กิจกรรมพ่อครัวแม่ครัวตัวน้อย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 

  1) ระดับคุณภาพ ดีเลิศ    
      (1) ด้านหลักสูตรครอบคลุมท้ัง ๔ ด้าน สอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่น มีคุณภาพระดับดีเลิศ 
(2) การจัดครูให้เพียงพอกับช้ันเรียน มีคุณภาพระดับยอดเย่ียม  (3) การส่งเสริมให้ครูมีความเช่ียวชาญด้านการ 
จัดประสบการณ์ มีคุณภาพระดับดีเลิศ   (4) การจัดสภาพแวดล้อมและส่ือเพื่อการเรียนรู้ อย่างปลอดภัยและ
เพียงพอ มีคุณภาพระดับ ดีเลิศ (5) การให้บริการส่ือเทคโนโลยีสารสนเทศและส่ือการเรียนรู้ เพื่อสนับสนุนการ 
จัดประสบการณ์ มีคุณภาพระดับดีเลิศ  (6) ด้านระบบบริหารคุณภาพท่ีเปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วม
มีคุณภาพระดับดีเลิศ 

  2) วิธีการพัฒนา ข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ ที่สนับสนุนผลการประเมินตนเอง 

   (1) วิธีการพัฒนา  

    โรงเรียนบ้านบึงแก ได้ส่งเสริมให้ครูมีความชำนาญด้านการจัดประสบการณ์ท่ีส่งผลต่อคุณภาพ
เด็กเป็นรายบุคคล  และได้จัดส่งครูไปอบรมศึกษาหาความรู้อย่างสม่ำเสมอ เพื่อท่ีจะมาปรับใช้ในการเรียนการ
สอนในโรงเรียน  ส่งผลให้ครูมีความรู้ความสามารถในการวิเคราะห์และออกแบบหลักสูตรสถานศึกษา  ใช้
ประสบการณ์ในการออกแบบการจัดกิจกรรม การประเมินพัฒนาการเด็ก การสังเกตและประเมินพัฒนาการเด็ก
เป็นรายบุคคล และครูมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับเด็ก และครอบครัว 

    จัดสภาพแวดล้อมภายในและภายนอกห้องเรียนท่ีคำนึงถึงความปลอดภัย ส่งเสริมให้เกิดการ
เรียนรู้เป็นรายบุคคลและกลุ่ม เล่นแบบร่วมมือร่วมใจ  จัดมุมประสบการณ์ท่ีมีส่ือการเรียนรู้อย่างเพียงพอและ
หลากหลาย ให้บริการส่ือเทคโนโลยีสารสนเทศ วัสดุ และอุปกรณ์ เพื่อสนับสนุนการจัดประสบการณ์  
    จัดระบบบริหารจัดการคุณภาพของโรงเรียนอย่างเป็นระบบโดยเปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย    
มีส่วนร่วม   ด้วยการกำหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  จัดทำแผนพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษาท่ี
สอดรับกับมาตรฐานท่ีสถานศึกษากำหนด  ดำเนินการตามแผน  มีการประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพภายใน
สถานศึกษาเหมาะสมและต่อเนื่อง เป็นแบบอย่างท่ีดีและได้รับการยอมรับจากชุมชนและหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง  

    (2) ข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ ที่สนับสนุนผลการประเมินตนเอง 
   - บันทึกการประชุม    - รายงานกิจกรรม/โครงการ 
   - รายงานการอบรมของครู  - บันทึกการประชุมพัฒนาหลักสูตร 
   - หลักสูตรสถานศึกษาปีการศึกษา 2560 - เอกสารระบบประกันคุณภาพภายใน 

   

 

 

 

 

 

 



 
 

3) แผนการพัฒนาคุณภาพเพื่อยกระดับให้สูงขึ้น  
จุดเด่น จุดท่ีควรพัฒนา 

1)  ในการบริหารสายช้ันปฐมวัยนั้น มีความ
ครอบคลุมและเบ็ดเสร็จด้วยตัวของสายช้ันเอง โดย
ผู้อำนวยการมีหน้าท่ีในการอำนวยความสะดวกใน
การบริหารจัดการและคอยสนับสนุนส่ิงท่ียังขาด
แคลน และการพัฒนาระดับปฐมวัยมีการกำหนด
เป้าหมายในการพัฒนาอย่างชัดเจนทำให้ทำงานได้
สะดวกและคล่องตัวมากขึ้น 
2) เปิดโอกาสให้ผู้ปกครอง และชุมชนได้มีส่วนร่วม 
ในการบริหารจัดการ โดยได้เข้ามาดูแล ร่วมมือและ 
พัฒนาการศึกษาระดับปฐมวัย   

    ในการจัดการศึกษาปฐมวัยนั้นในรอบปีท่ีผ่านมา
ในการท่ีเราทำงานร่วมกันระหว่างบ้าน  โรงเรียน  
ชุมชน  และผู้ปกครองนั้นทำให้เราได้ทราบว่า
ผู้เกี่ยวข้องจำนวนมากนั้นยังไม่ค่อยมีความรู้ในการ
พัฒนาเด็กปฐมวัยอย่างแท้จริงว่าควรพัฒนาแต่ละ
ช่วงวัยอย่างไรและมีวธิีในการพัฒนาอย่างไรเพื่อให้
เกิดประโยชน์สูงสุดกับบุตรหลานท่ีเรียนอยู่ในช้ัน
ปฐมวัย   
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โครงการ กิจกรรม 
โครงการพัฒนาระบบการบริหารและ
การจัดการ 

 -กิจกรรมพัฒนาบุคลากร 
- ประเมินพัฒนาการร่วมกับผู้ปกครอง 

โครงการพัฒนาหลักสูตร  กระบวนการ
เรียนรู้ และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนอย่าง
รอบด้าน 

- พัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา 
- พัฒนาและปรับปรุงสภาพแวดล้อมภายในและภายนอก
ห้องเรียน “บ้านเราน่าอยู่ ดูสะอาดตา” 

โครงการพัฒนาระบบการประกัน
คุณภาพภายใน                                                                

- รายงานการใช้หลักสูตร 
 



 
 
 มาตรฐานที่ 3  การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นสำคัญ 

  1) ระดับคุณภาพ   ดีเลิศ 

      (1) การจัดประสบการณ์ท่ีส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการทุกด้านอย่างสมดุลเต็มศักยภาพ มีคุณภาพ
ระดับดีเลิศ (2)การสร้างโอกาสให้เด็กได้รับประสบการณ์ตรง เล่นและปฏิบัติอย่างมีความสุข มีคุณภาพระดับดีเลิศ 
(3) การจัดบรรยากาศท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้ ใช้ส่ือและเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมกับวัย มีคุณภาพระดับดีเลิศ  (4) การ
ประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริง และนำผลการประเมินพัฒนาการเด็กไปปรับปรุงการจัดประสบการณ์และ
พัฒนาเด็ก มีคุณภาพระดับดีเลิศ 

  2) วิธีการพัฒนา ข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ ที่สนับสนุนผลการประเมินตนเอง 

        (1) วิธีการพัฒนา 
   โรงเรียนบ้านบึงแก  ได้ใช้นวัตกรรม“อนุบาลแบบบ้านตามแนวคิดวอลดอร์ฟ”ใช้ในการจัดการ
เรียนการสอนเป็นแนวการศึกษาที่บูรณาการวิชาการไปกับกิจกรรรมต่างๆโดยมีครูคอยดูแลและอำนวยความ
สะดวก เน้นการจัดบรรยากาศในการเรียนการสอนที่เน้นความงดงามของธรรมชาติทั้งในกลางแจ้งและใน
ห้องเรียนจะช่วยให้เกิดการเรียนรู้ท่ีดี  เพื่อพัฒนาให้เด็กเป็นมนุษย์ท่ีมีบุคลิกภาพท่ีสมดุลกลมกลืนไปกับโลกและ
ส่ิงแวดล้อม  ได้ใช้พลังงานทุกด้านอย่างพอเหมาะเน้นไปท่ีการเรียนรู้แบบธรรมชาติ ไม่มีห้องเรียน ไม่มีกระดาน
ดำ แต่จะมีมุมต่างๆ ให้เด็กได้เรียนรู้ ได้เป็นอิสระท่ีจะคิดและสร้างสรรค์ 
    จัดห้องเรียนให้สะอาด อากาศถ่ายเท ปลอดภัย ในห้องก็จะมีข้าวของท่ีทำจากธรรมชาติให้
ประดิษฐ์ดัดแปลงเล่นกัน เช่น ผ้าหลากสี ท่อนไม้ เปลือกไม้ ลูกสน เป็นต้น ทุกอย่างจะถูกกำหนดให้เป็นได้
สารพัดตามแต่ใจเด็กๆ จะคิดฝันให้ออกมาเป็นอะไร  หรือกำลังเล่นอะไร เช่น การวาดรูปด้วยสีน้ำ ปั้นขี้ผ้ึง ปลูก
ผัก ปลูกต้นไม้ ทำอาหาร งานฝีมือ ล้างจาน เป็นต้น กิจกรรมเหล่านี้จะทำให้เด็กเห็นกระบวนการท่ีต่อเนื่อง ซึ่ง
จะช่วยให้เด็กได้เข้าใจแนวทางพื้นฐานในการปรับตัวเข้ากับชีวิต และกระตุ้นความร่วมมือของเด็ก การเรียนรู้ทุก
อย่างจึงต้องเป็นไปอย่างมีชีวิตชีวาเหมือนกับเป็นประสบการณ์จริง ได้สนใจหลายๆ ด้านโดยการเรียนรู้ของเด็ก
นั้นจะเป็นไปอย่างสมดุลโดยการเรียนรู้ทางกาย(การลงมือทำ) หัวใจ(ความรู้สึกความประทับใจ )และสมอง
(ความคิด) 
    ครูประเมินพัฒนาการเด็กจากกิจกรรมและกิจวัตรประจำวัน ด้วยเครื่องมือและวิธีการท่ี
หลากหลายวิเคราะห์ผลการประเมินพัฒนาการเด็ก โดยผู้ปกครองและผู้เกี่ยวข้องมีส่วนร่วม แล้วนำผลการ
ประเมินท่ีได้ไปพัฒนาคุณภาพเด็กและแลกเปล่ียนเรียนรู้การจัดประสบการณ์ท่ีมีประสิทธิภาพ    
     
  (2) ข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ ที่สนับสนุนผลการประเมินตนเอง 
   - ผลการวิเคราะห์เด็กรายบุคคล  - แผนการจัดประสบการณ์ 
    - บันทึกผลการจัดประสบการณ์   - รายงานกิจกรรม 
   - ผลการประเมินพัฒนาการเด็ก   - แบบประเมินพัฒนาการเด็ก 
    - ภาพถ่ายกิจกรรม 
 
 
 
 
 
 



 
 
  3) แผนการพัฒนาคุณภาพเพือ่ยกระดับให้สูงขึ้น 

จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา 
1) นวัตกรรม“อนุบาลแบบบ้านตามแนวคิดวอล  
ดอร์ฟ”ใช้ในการจัดการเรียนการสอนเป็นแนวการ  
ศึกษาท่ีบูรณาการวิชาการไปกับกิจกรรรมต่างๆโดย 
มีครูคอยดูแลและอำนวยความสะดวก เน้นการจัด 
บรรยากาศในการเรียนการสอนท่ีเน้นความงดงาม 
ของธรรมชาติท้ังในกลางแจ้งและในห้องเรียนจะ 
ช่วยให้เกิดการเรียนรู้ท่ีดี 
    
2) เด็กได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริง ผ่านการมอง   
การดู  ใช้ความคิดและลงมือกระทำผ่านกิจกรรม 
ประจำวันเด็กได้เรียนรู้ทุกส่ิงอย่างแบบไม่ได้ถูกยัด 
เยียดให้รู้ให้เรียน แต่เป็นการให้การศึกษาท่ีแยบคาย 
สามารถนำไปใช้ได้จริง 

      ข้อจำกัดในการใช้พื้นท่ีในการเรียนรู้  เนื่องด้วย
ยังขาดส่ือ อุปกรณ์ท่ีเป็นธรรมชาติ สำหรับเด็กปฐมวัย
ทำให้เด็ก ๆ ขาดโอกาสท่ีจะทำส่ิงท่ีท้าทายมากยิ่งขึ้น
จากชีวิตประจำวัน  ดังนั้นในปีต่อไปควรจัดหาเครื่อง
เล่นท่ีเหมาะสมกับธรรมชาติของวัยให้เพียงพอต่อ
ความต้องการของเด็ก ๆ และเพื่อเป็นการพัฒนาเด็ก
ให้เต็มศักยภาพมากขึ้น 

 

 
โครงการ กิจกรรม 

โครงการสนับสนุนและใช้แหล่งเรียนรู้
และภูมิปัญญาในท้องถิ่นหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง 

- กิจกรรมอนุบาลแบบบ้านตามแนวคิดวอลดอร์ฟ 
- กิจกรรมของเล่นไม้สำหรับกิจกรรมอิสระ 
- กิจกรรมการละเล่นไทย 

โครงการส่งเสริมให้ครูปฏิบัติงานตาม
บทบาทหน้าท่ีอย่างมีประสิทธิภาพและ
เกิดประสิทธิผล 

- กิจกรรมหนูน้อยจิตอาสา 
- กิจกรรมเดินทางไกล 
- กิจกรรมพาหนูสู่โลกกว้าง 

 
สรุปผลการประเมินในภาพรวม ระดับปฐมวัย  (บทสรุปของผู้บริหาร)  

สรุปผลการประเมินคุณภาพการจัดการศึกษาระดับปฐมวัยตามมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนบ้านบึง
แก  ในระดับ ดีเลิศ ซึ่งมาตรฐานท่ี 1 คุณภาพของเด็ก มีผลการประเมินอยู่ในระดับดีเลิศ  มาตรฐานท่ี 2 
กระบวนการบริหารและการจัดการ มีผลการประเมินอยู่ในระดับดีเลิศ  และมาตรฐานท่ี 3 การจัดประสบการณ์ท่ี
เน้นเด็กเป็นสำคัญ มีผลการประเมินอยู่ในระดับ ดีเลิศ 
   ท้ังนี้ ผลพัฒนาการเด็กในด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ และสติปัญญา บรรลุตามเป้าหมายท่ีสถานศึกษา
กำหนด การพัฒนาด้านร่างกาย  อารมณ์-จิตใจ  สังคม และสติปัญญา อยู่ในระดับดีเลิศและเหมาะสมตรงกับ
พัฒนาการและคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย  พุทธศักราช 2560  ซึ่งในการพัฒนา
การศึกษาปฐมวัยของโรงเรียนบ้านบึงแก ได้ใช้นวัตกรรม“อนุบาลแบบบ้านตามแนวคิดวอลดอร์ฟ”ใช้ในการ
จัดการเรียนการสอนเป็นแนวการศึกษาท่ีบูรณาการวิชาการไปกับกิจกรรรมต่างๆโดยมีครูคอยดูแลและอำนวย
ความสะดวก เน้นการจัดบรรยากาศในการเรียนการสอนท่ีเน้นความงดงามของธรรมชาติท้ังในกลางแจ้งและใน
ห้องเรียนจะช่วยให้เกิดการเรียนรู้ท่ีดี  เพื่อพัฒนาให้เด็กเป็นมนุษย์ท่ีมีบุคลิกภาพท่ีสมดุลกลมกลืนไปกับโลกและ
ส่ิงแวดล้อม  ได้ใช้พลังงานทุกด้านอย่างพอเหมาะเน้นไปท่ีการเรียนรู้แบบธรรมชาติ ไม่มีห้องเรียน ไม่มีกระดาน 
 



 
 
 แต่จะมีมุมต่างๆ ให้เด็กได้เรียนรู้ ได้เป็นอิสระท่ีจะคิดและสร้างสรรค์ ในห้องก็จะมีข้าวของท่ีทำจากธรรมชาติให้
ประดิษฐ์ดัดแปลงเล่นกัน เช่น ผ้าหลากสี ท่อนไม้ เปลือกไม้ ลูกสน เป็นต้น ทุกอย่างจะถูกกำหนดให้เป็นได้
สารพัดตามแต่ใจเด็กๆ จะคิดฝันให้ออกมาเป็นอะไร  หรือกำลังเล่นอะไร เช่น การวาดรูปด้วยสีน้ำ ปั้นขี้ผ้ึง ปลูก
ผัก ปลูกต้นไม้ ทำอาหาร งานฝีมือ ล้างจาน เป็นต้น กิจกรรมเหล่านี้จะทำให้เด็กเห็นกระบวนการท่ีต่อเนื่อง ซึ่ง
จะช่วยให้เด็กได้เข้าใจแนวทางพื้นฐานในการปรับตัวเข้ากับชีวิต และกระตุ้นความร่วมมือของเด็ก การเรียนรู้ทุก
อย่างจึงต้องเป็นไปอย่างมีชีวิตชีวาเหมือนกับเป็นประสบการณ์จริง ได้สนใจหลายๆ ด้านโดยการเรียนรู้ของเด็ก
นั้นจะเป็นไปอย่างสมดุลโดยการเรียนรู้ทางกาย(การลงมือทำ) หัวใจ(ความรู้สึกความประทับใจ )และสมอง
(ความคิด)  ซึง่เป็นแนวทางการพัฒนาท่ีเหมาะสมและตรงกับธรรมชาติขงการพัฒนาเด็กปฐมวัยให้บรรลุตาม
ศักยภาพสูงสุดท่ีเด็กมี 
 ในด้านกระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา พบว่า  ผู้บริหารสถานศึกษามีความ
เข้าใจในแนวคิด  ปรัชญา  หลักการจัดการศึกษาปฐมวัย  และหลักสูตรสถานศึกษาท่ีครอบคลุมพัฒนาการท้ัง  4  
ด้าน และสอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่น  มีการจัดครูให้เหมาะสมกับภารกิจการเรียนการสอนให้เพียงพอกับช้ัน
เรียน  และมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับเด็กและครอบครัว  ส่งเสริมและพัฒนาครูให้มีความรู้ความสามารถ  และทักษะการ
จัดประสบการณ์และการประเมินพัฒนาการเด็กเป็นรายบุคคล  สถานศึกษาอำนวยความสะดวก  จัดหาส่ือ
อุปกรณ์  เพื่อสนับสนุนการจัดประสบการณ์ท่ีพอเพียงและนอกจากนั้นสถานศึกษามีการประเมินผลและตรวจสอบ
คุณภาพภายในของสถานศึกษาโดยการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองและผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย 

ในด้านกระบวนการจัดประสบการณ์ท่ีเน้นเด็กเป็นสำคัญ  พบว่าครูมีความรู้  ความเข้าใจในกระบวนการ
จัดประสบการณ์ให้เด็กมีพัฒนาการทุกด้านอย่างสมดุลเต็มตามศักยภาพ  ครูรู้จักเด็กเป็นรายบุคคลและสร้าง
โอกาสให้เด็กได้รับประสบการณ์ตรง  ด้วยการเล่นและการปฏิบัติอย่างมีความสุข โดยจัดกิจกรรมท่ีส่งเสริมเด็ก
ครบทุกด้าน ท้ังด้านร่างกาย  อารมณ์-จิตใจ  สังคมและสติปัญญา  จัดสภาพแวดล้อมท้ังภายในและนอกห้องเรียน
ให้มีความเหมาะสมและเพียงพอสำหรับเด็กปฐมวัยมีความสะอาดและปลอดภัย จัดพื้นท่ีให้เหมาะสม ครูให้เด็กได้
มีส่วนร่วมในการจัดบรรยากาศและรับผิดชอบหน้าท่ีต่าง ๆ ในห้องเรียน 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
ผลการประเมินตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

************** 
มาตรฐานที่ 1  คุณภาพของผู้เรียน 

  1) ระดับคุณภาพ  ดี 

            (1) ความสามารถในการอ่าน การเขียน การส่ือสารและการคิดคำนวณ มีคุณภาพระดับดี 
(2) ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปล่ียนความคิดเห็น และแก้ปัญหามี
คุณภาพระดับดี (3) ความสามารถในการสร้างนวัตกรรม มีคุณภาพระดับดี (4) ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศและการส่ือสาร มีคุณภาพระดับดีเลิศ  (5) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา มีคุณภาพ
ระดับดีเลิศ  (6) ความรู้ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติท่ีดีต่ออาชีพ มีคุณภาพระดับดีเลิศ (7) ความสามารถในการ
ส่ือสารด้วยภาษาอังกฤษ มีคุณภาพระดับดี 
   (1) การมีคุณลักษณะและค่านิยมท่ีดีตามท่ีสถานศึกษากำหนด  มีคุณภาพระดับดีเลิศ 
(2) ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย มีคุณภาพระดับดีเลิศ  (3) การยอมรับท่ีจะอยู่ร่วมกันบน 
ความแตกต่างและหลากหลาย  มีคุณภาพระดับดีเลิศ  (4) สุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม มีคุณภาพ 
ระดับดีเลิศ 

  2) วิธีการพัฒนา ข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ ที่สนับสนุนผลการประเมินตนเอง 

       (1) วิธีการพัฒนา 
   สถานศึกษามีกระบวนการพัฒนาผู้เรียนด้วยวิธีการท่ีหลากหลาย ครูจัดการเรียนรู้ให้เป็นไปตาม
ศักยภาพของผู้เรียน และเป็นไปตามมาตรฐานและตัวช้ีวัดของหลักสูตรมีการออกแบบการจัดการเรียนรู้ท่ี
เหมาะสมกับผู้เรียน โดยมีการจัดการเรียนรู้ท้ังรูปแบบการระดมสมอง แบบลงมือปฏิบัติจริง แบบร่วมมือกันเรียนรู้ 
แบบใช้กระบวนการคิดกระบวนการใช้ปัญหาเป็นหลัก และเน้นเรื่องการอ่านออกของผู้เรียนเป็นเรื่องสำคัญท่ีสุด
โดยมุ่งพัฒนาให้ผู้เรียนทุกคนอ่านออกและเขียนได้ต้ังแต่ระดับช้ัน ป. 1 พัฒนาครูทุกคนให้มีความสามารถในการ
นำเทคนิควิธีสอนให้ตรงตามศักยภาพผู้เรียน ใช้ส่ือเทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอน มีแหล่งเรียนรู้และแหล่ง
สืบค้นข้อมูล ได้แก่ ห้องสมุด ครูในสายช้ันเดียวกันร่วมกันกำหนดแผนการจัดการเรียนรู้ การวัดและประเมินผล
แบบบูรณาการ ครูเน้นการใช้คำถามเพื่อพัฒนาทักษะการคิดของผู้เรียน  นอกจากนี้ สถานศึกษาได้มีการ
ดำเนินการเพื่อพัฒนาทักษะชีวิตของผู้เรียน เพื่อให้อยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข เน้นการพัฒนาด้านคุณธรรม 
จริยธรรม ท่ีเหมาะสมกับวัยของผู้เรียน โดยการจัดค่ายคุณธรรมกับนักเรียนทุกระดับช้ัน จัดกิจกรรมการพัฒนาให้
เหมาะสมกับวัย พัฒนาคุณธรรมผู้เรียนตามหลักสูตรโตไปไม่โกง เน้นให้ผู้เรียนมีวินัย ซื่อสัตย์ รับผิดชอบ และมีจิต
สาธารณะ มีระบบการแนะแนวและการดูแลสุขภาวะจิต นำภูมิปัญญาท้องถิ่นมาร่วมกันวางแผนการจัดการเรียน
การสอนและมีการเรียนรู้ในโลกกว้าง การเข้าไปศึกษากับภูมิปัญญาในชุมชน 
 ผลการพัฒนา พบว่า ในด้านผลการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการ ผู้เรียนสามารถอ่านออก เขียนได้ ตาม
มาตรฐานในแต่ละระดับช้ัน สามารถเขียนส่ือสารได้ สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ กล้าแสดงออก และแสดงความ
คิดเห็นหรือวิพากษ์ได้อย่างสร้างสรรค์ สืบค้นข้อมูลหรือแสวงหาความรู้จากส่ือ เทคโนโลยีได้ด้วยตนเอง รวมทั้ง
สามารถวิเคราะห์ จำแนกแยกแยะได้ว่าส่ิงไหนดี สำคัญ จำเป็น รวมทั้งรู้เท่าทันส่ือและสังคมท่ีเปล่ียนแปลงอย่าง
รวดเร็ว ผู้เรียนรู้และตระหนักถึงโทษและพิษภัยของส่ิงเสพติดต่างๆ เลือกรับประทานอาหารท่ีสะอาดและมี
ประโยชน์ รักการออกกำลังกาย นักเรียนทุกคนสามารถเล่นกีฬาได้อย่างน้อยคนละประเภท ยอมรับในกฎกติกา
ของกลุ่ม ของสถานศึกษา ของสังคม มีทัศนคติท่ีดีต่ออาชีพสุจริต รวมถึงมีความเข้าใจเรื่องความแตกต่างระหว่าง
บุคคลและระหว่างวัย 
 



 
 

(2) ข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ ที่สนับสนุนผลการประเมินตนเอง 
 - ข้อมูลนักเรียนรายบุคคล   - แบบ ปพ. ต่างๆ  - แผนการจัดการเรียนรู้  

- บันทึกหลังสอน    - บันทึกการนิเทศภายใน   - รายงานกิจกรรม/โครงการ 
 - ผลการวิเคราะห์ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของโรงเรียน  - ผลสอบ O – NET 
 - ผลสอบ RT   - เกียรติบัตร                           - ภาพถ่าย 

3) แผนการพัฒนาคุณภาพเพือ่ยกระดับให้สูงขึ้น 
จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา 

1. ผู้เรียนสามารถอ่านออก เขียนได้   
2. ผู้เรียนสามารถใช้เทคโนโลยีในการแสวงหา   
ความรู้ได้ด้วยตนเอง 
3. ผู้เรียนมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง มีสมรรถภาพ   
ทางกายและน้ำหนักส่วนสูงตามเกณฑ์ 
4. ผู้เรียนมีความสามารถด้านกีฬา เป็นท่ียอมรับ   
ของโรงเรียนในกลุ่มสถานศึกษา 
5. ผู้เรียนเคารพกฎกติกาและมารยาทของสังคม 

1. พัฒนาด้านการส่ือสารภาษาอังกฤษ ผู้เรียนใน
ระดับช้ัน ป.1 – ป.3  
2. พัฒนาการคิดวิเคราะห์และต้องพัฒนาทักษะการ
แก้ปัญหาตามสถานการณ์ต่างๆ 
3. พัฒนาค่าเฉล่ียผลการทดสอบระดับชาติของ
ผู้เรียนให้สูงขึ้นหรือเป็นไปตามเป้าหมายอย่าง
ต่อเนื่อง 

 
โครงการ กิจกรรม 

โครงการส่งเสริมทักษะการแสวงหา
ความรู้ด้วยตนเอง  รักเรียนรู้และ
พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 

- กิจกรรมรักการอ่าน   - กิจกรรมตอบคำถามประจำสัปดาห์ 
- กิจกรรมการสืบค้นความรู้และส่ือสารทางอินเทอร์เน็ต 
- กิจกรรมการแลกเปล่ียนเรียนรู้ความคิดเห็นในกลุ่ม 

โครงการพัฒนาทักษะกระบวนการคิด
อย่างเป็นระบบ  คิดสร้างสรรค์
ตัดสินใจแก้ปัญหาอย่างมีเหตุผล 

- กิจกรรมนำเสนอภาษาไทยวันละคำ 
- กิจกรรมนำเสนอภาษาอังกฤษวันละคำ 

โครงการพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้และ
ทักษะท่ีจำเป็นตามหลักสูตร 

- กิจกรรมยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ท้ัง ๔ กลุ่มสาระ 
- การทดสอบระดับชาติของสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ 

โครงการส่งเสริมผู้เรียนมีทักษะในการ
ทำงาน  สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้
และมีเจตคติท่ีดีต่ออาชีพสุจริต 

- กิจกรรมประดิษฐ์ไม้กวาดทางมะพร้าว 
- กิจกรรมทำงานยาล้างจาน 
- การวางแผนการทำงานกับหมู่คณะ 

โครงการพัฒนาคุณธรรม  จริยธรรม
ผู้เรียนและค่านิยมท่ีพึงประสงค์  

- กิจกรรมทำบุญตักบาตรในวันสำคัญทางศาสนา 
- กิจกรรมสวดมนต์ในวันสุดสัปดาห์ 
- กิจกรรมอนุรักษ์และพัฒนาส่ิงแวดล้อมให้ยั่งยืน 

 

 

 

 

 



 
 

โครงการ กิจกรรม 
โครงการโรงเรียนพอเพียง  - .กิจกรรมเข้าวัดวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา 

- กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ลูกเสือสามัญในวันสำคัญต่างๆ 
โครงการพัฒนาและส่งเสริมเด็กด้าน
มารยาทงาม 

- กิจกรรมส่งเสริมให้มีกริยามารยาท ไหว้ ทักทายได้เหมาะสมกับ
สถานการณ์ 

โครงการพัฒนาผู้เรียนให้มี 
คุณลักษณะตามเบญจลักษณ์ 

- ดำเนินการตามแผนปฏิบัติการประจำปีและโครงการต่างๆ 

โครงการส่งเสริมให้ผู้เรียนมี สุขภาวะท่ี
ดีและมีสุนทรียภาพ 

- กิจกรรมการออกกำลังกาย       -  กิจกรรมกีฬาภายใน 
- กิจกรรมศิลปะดนตรีนาฏศิลป์    - กิจกรรมครู D.A.R.E. 

 

มาตรฐานที่ 2  กระบวนการบริหารและการจัดการ 

  1) ระดับคุณภาพ  ดีเลิศ 

      (1) เป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจท่ีสถานศึกษากำหนดชัดเจน มีคุณภาพระดับดีเลิศ 
(2) ระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา มีคุณภาพระดับดีเลิศ  (3) การดำเนินงานพัฒนาวชิาการ 
ท่ีเน้นคุณภาพของผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษา และทุกกลุ่มเป้าหมาย มีคุณภาพระดับดีเลิศ 
(4) การพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเช่ียวชาญทางวิชาชีพ  มีคุณภาพระดับดีเลิศ (5) การจัดสภาพแวดล้อม
ทางกายภาพและสังคมท่ีเอื้อต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ มีคุณภาพระดับดีเลิศ  (6) การจัดระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้  มีคุณภาพระดับดีเลิศ 
  2) วิธีการพัฒนา ข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ ที่สนับสนุนผลการประเมินตนเอง 

       (1) วิธีการพัฒนา 
  สถานศึกษาได้ดำเนินการวิเคราะห์สภาพปัญหา ผลการจัดการศึกษาท่ีผ่านมา โดยการศึกษาข้อมูล 
สารสนเทศจากผลการนิเทศ ติดตาม ประเมินการจัดการศึกษาตามนโยบายการปฏิรูปการศึกษา และจัดประชุม
ระดมความคิดเห็น จากบุคลากรในสถานศึกษาเพื่อวางแผนร่วมกันกำหนดเป้าหมาย ปรับวิสัยทัศน์ กำหนดพันธ
กิจ กลยุทธ์ ในการจัดการศึกษาของสถานศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียน มีการปรับแผนพัฒนาคุณภาพจัด
การศึกษา แผนปฏิบัติการประจำปี ให้สอดคล้องกับสภาพปัญหา ความต้องการพัฒนา และนโยบายการปฏิรูป
การศึกษาพร้อมท้ังจัดหาทรัพยากร จัดสรรงบประมาณ มอบหมายงานให้ผู้รับผิดชอบ ดำเนินการพัฒนาตาม
แผนงานเพื่อให้บรรลุเป้าหมายท่ีกำหนดไว้ มีการดำเนินการนิเทศ กำกับ ติดตาม ประเมิน 
ผลการดำเนินงาน และสรุปผลการดำเนินงาน 
 ผลการพัฒนา พบว่า 1.) สถานศึกษามีการกำหนดเป้าหมาย วิสัยทัศน์และพันธกิจสอดคล้องกับสภาพ
ปัญหาความต้องการพัฒนาของสถานศึกษา นโยบายการปฏิรูปการศึกษา ความต้องการของชุมชน ท้องถิ่น และ
สอดคล้องกับแนวทางการปฏิรูปตามแผนการศึกษาชาติ  2.) แผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา แผนปฏิบัติการ
ประจำปี สอดคล้องกับการพัฒนาผู้เรียนทุกกลุ่มเป้าหมาย มีการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความรู้
ความชำนาญ ตามมาตรฐานตำแหน่ง ข้อมูลสารสนเทศมีความถูกต้อง ครบถ้วน ทันสมัย นำไปประยุกต์ใช้ได้ 
ดำเนินการอย่างเป็นระบบ และมีกิจกรรมจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมท่ีกระตุ้นผู้เรียนให้ใฝ่เรียนรู้ รัก
และอยากมาโรงเรียน  3.) สถานศึกษามีการปรับแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา แผนปฏิบัติการประจำปี ให้
สอดคล้องกับสภาพปัญหา ความต้องการพัฒนา และนโยบายการปฏิรูปการศึกษาโดยผู้มีส่วนได้เสียมีส่วนร่วมใน 
การพัฒนาและร่วมรับผิดชอบ  4.)  ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย และเครือข่ายการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา มีส่วนร่วมใน
การร่วมวางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา และรับทราบ รับผิดชอบต่อผลการจัดการศึกษา  5.)  สถานศึกษามีการ



 
 
นิเทศ กำกับ ติดตาม และประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษา ท่ีเหมาะสม เป็นระบบและต่อเนื่อง เปิด
โอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา  6.)  สถานศึกษามีรูปแบบการบริหารและการจัดการเชิงระบบ 
โดยทุกฝ่ายมีส่วนร่วม ยึดหลักธรรมาภิบาล และแนวคิดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  โดยมุ่งพัฒนาผู้เรียน
ตามแนวทางปฏิรูปการศึกษา  7.)  สถานศึกษามีการระดมทรัพยากรเพื่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาจาก
หน่วยงานและองค์กรท้ังภาครัฐและเอกชน ส่งผลให้สถานศึกษาเป็นแหล่งเรียนรู้ท่ีมีคุณภาพ  
 
      (2) ข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ ที่สนับสนุนผลการประเมินตนเอง 
  - บันทึกการประชุม    - รายงานกิจกรรม/โครงการ 
   - รายงานการอบรมของครู  - สมุดนิเทศ 
   - หลักสูตรสถานศึกษาปีการศึกษา 2562 - เอกสารระบบประกันคุณภาพภายใน 
   - เกียรติบัตร              - ภาพถ่ายกิจกรรม 
 
  3) แผนการพัฒนาคุณภาพเพือ่ยกระดับให้สูงขึ้น 
 

จุดเด่น จุดท่ีควรพัฒนา 
           โรงเรียนมีการบริหารและการจัดการอย่างเป็นระบบ 
โรงเรียนได้ใช้เทคนิคการประชุมท่ีหลากหลายวิธี เช่น การ
ประชุมแบบมีส่วนร่วม การประชุมระดมสมอง การประชุม
กลุ่ม เพื่อให้ทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการกำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ 
เป้าหมาย ท่ีชัดเจน มีการปรับแผนพัฒนาคุณภาพการจัด
การศึกษา แผนปฏิบัติการประจำปี ท่ีสอดคล้องกับผลการจัด
การศึกษา สภาพปัญหา ความต้องการพัฒนา และนโยบาย
การปฏิรูปการศึกษาท่ีมุ่งเน้นการพัฒนาให้ผู้เรียนมีคุณภาพ
ตามมาตรฐานการเรียนรู้ตามหลักสูตรสถานศึกษาครูผู้สอน
สามารถจัดการเรียนรู้ได้อย่างมีคุณภาพ มีการดำเนินการ
นิเทศ กำกับ ติดตามประเมินผล การดำเนินงาน และจัดทำ
รายงานผลการจัดการศึกษาต่อสาธารณชนและหน่วยงานต้น
สังกัด  เพื่ อ ใช้ เป็นฐาน ในการวางแผนพัฒ นาคุณภาพ
สถานศึกษาต่อไป 

       สร้างเครือข่ายความร่วมมือของผู้มี
ส่วน เกี่ยวข้องในการจัดการศึกษาของ
โรงเรียนให้มีความเข้มแข็ ง มี ส่วนร่วม
รับผิดชอบต่อผลการจัดการศึกษา และการ
ขับเคล่ือนคุณภาพการจัดการศึกษาให้
หลากหลาย 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
   



 
 

โครงการ กิจกรรม 
โครงการพัฒนาระบบการบริหารและ
การจัดการ 

- การวิเคราะห์สังเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศต่างๆ 
- กระตุ้นครูและบุคลากรให้ร่วมมือในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
- มีการบริหารจัดการศึกษาเต็มเวลา 

โครงการพัฒนาระบบการประกัน
คุณภาพภายใน   

- จัดทำแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
- กำหนดบทบาทหน้าท่ีให้บุคลากรของสถานศึกษา 
- จัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี 
- นำแผนปฏิบัติการประจำปีแต่ละปีสู่การปฏิบัติ 

โครงการส่งเสริมความสัมพันธ์และการ
บริการชุมชน   

- คณะกรรมการสถานศึกษาให้ความเห็นชอบแผนปฏิบัติการ 
  ประจำปีของสถานศึกษา 
- การประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา อนุกรรการ ผู้นำชุมชน 
- การประชุมผู้ปกครองนักเรียน 

โครงการส่งเสริมให้ครูปฏิบัติงานตาม
บทบาทหน้าท่ีอย่างมีประสิทธิภาพและ
เกิดประสิทธิผล   

- การวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคล 
- ใช้ส่ือและเทคโนโลยีในการจัดการเรียนรู้ 
- การให้คำแนะนำคำปรึกษาแก่ผู้เรียน 
- ครูมีการจัดการเรียนการสอนตามท่ีได้รับมอบหมาย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
มาตรฐานที่ 3  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผูเ้รียนเป็นสำคัญ 

  1) ระดับคุณภาพ ดีเลิศ 

      (1) การจัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ 
ในชีวิตจริง มีคุณภาพระดับดีเลิศ (2) ใช้ส่ือ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้ มีคุณภาพ
ระดับดีเลิศ   (3) การบริหารจัดการช้ันเรียนเชิงบวก มีคุณภาพระดับดีเลิศ  (4) การตรวจสอบและประเมินผู้เรียน
อย่างเป็นระบบ และนำผลมาพัฒนาผู้เรียน มีคุณภาพระดับดีเลิศ    (5) การแลกเปล่ียนเรียนรู้ และให้ข้อมูล
ย้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ มีคุณภาพระดับดีเลิศ 

  2) วิธีการพัฒนา ข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ ที่สนับสนุนผลการประเมินตนเอง 

       (1) วิธีการพัฒนา 
  สถานศึกษาดำเนินการส่งเสริมให้ครูจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญโดยการ

ดำเนินงาน/กิจกรรมอย่างหลากหลาย ได้แก่ งานหลักสูตรมีการประชุมปฏิบัติการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา 
พัฒนาสู่ประชาคมอาเซียนและมาตรฐานสากล มีการบูรณาการภาระงาน ช้ินงาน โดย ทุกระดับช้ันจัดทำ 
หน่วยบูรณาการอาเซียน เศรษฐกิจพอเพียง  ปรับโครงสร้างรายวิชา หน่วยการเรียนรู้ ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ 
สัดส่วนคะแนนแต่ละหน่วยกำหนดคุณลักษณะอันพึงประสงค์ท่ีสอดคล้องกับหน่วยการเรียนรู้ สนับสนุนให้ครู
จัดการเรียนการสอนท่ีสร้างโอกาสให้นักเรียนทุกคนมีส่วนร่วม ได้ลงมือปฏิบัติจริงจนสรุปความรู้ได้ด้วยตนเอง 
จัดการเรียนการสอนท่ีเน้นทักษะการคิด เช่น จัดการเรียนรู้ด้วยโครงงาน ครูมีการมอบหมายหน้าท่ีให้นักเรียนจัด
ป้ายนิเทศ และบรรยากาศตามสถานท่ีต่าง ๆ ท้ังภายในห้องเรียนและนอกห้องเรียน ครูใช้ส่ือการเรียน 
การสอน นวัตกรรมและเทคโนโลยี ภูมิปัญญาท้องถิ่นมีการประเมินคุณภาพและประสิทธิภาพของส่ือการสอน 
จากการดำเนินงาน/โครงการ/กิจกรรมอย่างหลากหลาย เพื่อพัฒนาให้ครูการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็น
สำคัญ ส่งผลให้ผลการประเมินคุณภาพมาตรฐานท่ี 3 อยู่ในระดับดีเลิศ 
 

  (2) ข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ ที่สนับสนุนผลการประเมินตนเอง 
   - ข้อมูลนักเรียนรายบุคคล  - แบบ ปพ. ต่าง ๆ - แผนการจัดการเรียนรู้ 
   - บันทึกหลังสอน   - บันทึกการนิเทศภายใน - รายงานกิจกรรม/โครงการ 
   - ผลการวิเคราะห์ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของโรงเรียน - ภาพถ่ายกิจกรรม 
   

3) แผนการพัฒนาคุณภาพเพือ่ยกระดับให้สูงขึ้น 
 

จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา 
1) ครูต้ังใจ มุ่งมั่นในการพัฒนาการสอน 
2) ครูจัดกิจกรรมให้นักเรียนแสวงหาความรู้จากส่ือ   
   เทคโนโลยีด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง 
3) ครูให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการจัดบรรยากาศ  
   สภาพแวดล้อมท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้    
4) ครูจัดกิจกรรมให้นักเรียนเรียนรู้โดยการคิด ได้ 
   ปฏิบัติจริงวิธีการและแหล่งเรียนรู้ท่ีหลากหลาย 

1) ครูควรนำภูมิปัญญาท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการจัด 
   กิจกรรมให้นักเรียนได้เรียนรู ้
2) ครูควรนำการวิจัยในช้ันเรียนมาเป็นส่วนช่วยใน 
   การจัดการเรียนการสอน 

 
 



 
 

โครงการ กิจกรรม 
โครงการสนับสนุนและใช้แหล่ง
เรียนรู้และภูมิปัญญาในท้องถิ่น   

- สร้างเครือข่ายการเรียนรู้ท้ังภายในและภายนอกสถานศึกษา 
- เชิญวิทยากรในชุมชนมาให้ความรู้แก่นักเรียน 

โครงการจัดสภาพแวดล้อมและการ
บริการท่ีส่งเสริมให้ผู้เรียนพัฒนาเต็ม
ศักยภาพ 

- พัฒนาและปรับสภาพแวดล้อมและแหล่งเรียนรู้ให้เหมาะสม 
- ให้บริการส่ือและเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีเอื้อให้ผู้เรียนเรียนรู้ด้วย
ตนเอง 

 
                                                                                                                        
สรุปผลการประเมินในภาพรวม ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  (บทสรุปของผู้บริหาร)  

สรุปผลการประเมินคุณภาพการจัดการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานตามมาตรฐานการศึกษาของ
โรงเรียนบ้านบึงแก อยู่ในระดับคุณภาพ ดี   ซึ่งมาตรฐานท่ี 1 คุณภาพของนักเรียน มีผลการประเมิน อยู่ในระดับ
คุณภาพ ดี  มาตรฐานท่ี 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ มีผลการประเมิน อยู่ในระดับคุณภาพ ดีเลิศ  และ
มาตรฐานท่ี 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ มีผลการประเมินอยู่ในระดับคุณภาพ ดี
เลิศ 

   ท้ังนี้ ผลการเรียนรู้ท่ีเป็นคุณภาพของผู้เรียนด้านผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการ ผู้เรียนอ่านหนังสือออก 
เขียนได้ รวมทัง้การส่ือสารและสามารถใช้เทคโนโลยีในการแสวงหาความรู้ได้ด้วยตนเองส่วนผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา และผลการทดสอบระดับชาติหรือผลการทดสอบอื่นๆ พบว่ามีความก้าวหน้าอย่าง
ต่อเนื่อง เนื่องจากสถานศึกษาส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ 
นอกจากนี้ผู้เรียนมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง มีสมรรถภาพทางกายและน้ำหนักส่วนสูงตามเกณฑ์มีระเบียบวินัย มี
ความสามารถด้านกีฬา เป็นท่ียอมรับของโรงเรียนในกลุ่มสถานศึกษา ส่งผลให้ผู้เรียนมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงมี
สมรรถภาพทางกายและน้ำหนักส่วนสูงตามเกณฑ์ ตลอดจนมีระเบียบวินัยจนเป็นเอกลักษณ์ของสถานศึกษา เป็น
ท่ียอมรับของชุมชนโดยรอบในเรื่องความมีวินัย เคารพกฎกติกา ระเบียบของสังคม เช่น เข้าแถวต่อคิวขึ้นรถ
โดยสารสาธารณะ เป็นต้น 
 
 ด้านกระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา พบว่า ผู้บริหารสถานศึกษาเป็นผู้มี
วิสัยทัศน์และมีภาวะผู้นำ มีการบริหารและการจัดการอย่างเป็นระบบ โรงเรียนได้ใช้เทคนิคการประชุมท่ี
หลากหลายวิธี เช่น การประชุมแบบมีส่วนร่วม การประชุมระดมสมอง การประชุมกลุ่ม เพื่อให้ทุกฝ่ายมีส่วนร่วม
ในการกำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย ท่ีชัดเจน มีการปรับแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา แผนปฏิบัติ
การประจำปี ท่ีสอดคล้องกับผลการจัดการศึกษา สภาพปัญหา ความต้องการพัฒนา และนโยบายการปฏิรูป
การศึกษาท่ีมุ่งเน้นการพัฒนาให้ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรู้ตามหลักสูตรสถานศึกษา ผู้บริหาร
สนับสนุนให้บุคลากรเข้ารับการพัฒนาอบรมรูปแบบคูปองครบวงจรของ สพฐ. ส่งผลให้ครูผู้สอนสามารถนำความรู้
มาใช้ในจัดการเรียนรู้ได้อย่างมีคุณภาพ มีการดำเนินการนิเทศ กำกับ ติดตามประเมินผล การดำเนินงาน และ
จัดทำรายงานผลการจัดการศึกษาต่อสาธารณชนและหน่วยงานต้นสังกัด เพื่อใช้เป็นฐานในการวางแผนพัฒนา
คุณภาพสถานศึกษาต่อไป 
  
 
 
 
 



 
 
 ด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ พบว่าครูมีความรู้ ความเข้าใจ ใน
กระบวนการจัดการเรียนการสอนตามมาตรฐานและตัวชี้วัดของหลักสูตรสถานศึกษา ครูมีความต้ังใจ มุ่งมั่นในการ 
พัฒนาการสอน โดยการเข้าร่วมอบรมเพื่อพัฒนาตนเองอยู่เสมอ เพื่อนำความรู้ เทคนิค วิธีการต่างๆ มาใช้ในการ
จัดกิจกรรมให้นักเรียน โดยใหน้ักเรียนมีส่วนร่วมในการจัดบรรยากาศ สภาพแวดล้อมท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้ รวมถึง
การกิจกรรมให้นักเรียนเรียนรูโ้ดยการคิด ได้ปฏิบัติจริงวิธีการและแหล่งเรียนรู้ท่ีหลากหลาย และฝึกให้นักเรียน
แสวงหาความรู้จากส่ือเทคโนโลยีด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
บันทึกการให้ความเห็นชอบรายงานประจำปีฯ ของคณะกรรมการสถานศึกษา 
 
 รายงานประจำปีท่ีเป็นรายงานประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2562  ฉบับนี้ 
  ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษาของโรงเรียนบ้านบึงแก  ในคราวประชุมครั้งท่ี 3/2563       
  เมื่อวันท่ี 27  เดือน มีนาคม  พ.ศ.2563   เป็นท่ีเรียบร้อย สามารถนำไปอ้างอิงและเผยแพร่ 
  ต่อสาธารณชนได้ 
 

 

                                                             (ลงช่ือ)........................................................................ 
                                                                             (นายสุพัฒน์  โยทองยศ) 
                                                            ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนบ้านบึงแก 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ส่วนท่ี 3  
ภาคผนวก  

19 



 
  

 
 

 

ประกาศโรงเรียนบ้านบึงแก 
เรื่อง กำหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษา ระดับปฐมวัย ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

เพื่อการประกันคุณภาพภายในโรงเรียนบ้านบึงแก ปีการศึกษา ๒๕๖๒  
..................................................................... 

 โดยท่ีมีประกาศใช้กฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑ นโยบายการปฏิรูปการศึกษา
ในทศวรรษท่ีสอง ท่ีกำหนดเป้าหมายและยุทธศาสตร์ในการพัฒนาคุณภาพคนไทยและการศึกษาไทยในอนาคต 
ประกอบกับมีนโยบายให้ปฏิรูประบบการประเมินและการประกันคุณภาพท้ังภายในและภายนอกทุกระดับก่อนจะ
มีการประเมินคุณภาพในรอบต่อไป จำเป็นต้องปรับปรุงมาตรฐานการศึกษา    ขั้นพื้นฐานให้สอดคล้องกัน  ตาม
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ใหใ้ช้มาตรฐานการศึกษา ระดับปฐมวัย ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน และระดับ
การศึกษาขั้นพื้นฐานศูนย์การศึกษาพิเศษ ฉบับลงวันท่ี ๖ สิงหาคม  ๒๕๖๑ และประกาศโรงเรียนบ้านบึงแก เรื่อง 
ใหใ้ช้มาตรฐานการศึกษา ระดับปฐมวัย ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ฉบับลงวันท่ี ๒๘ มีนาคม  ๒๕๖๒  

            เพื่อให้การพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนบ้านบึงแก  มีคุณภาพและได้มาตรฐาน   
โรงเรียนบ้านบึงแกจึงกำหนดค่าเป้าหมายการพัฒนาตามมาตรฐานการศึกษา ระดับปฐมวัย ระดับการศึกษาขั้น
พื้นฐาน  ปีการศึกษา  ๒๕๖๒  โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  ในการประชุมครั้งท่ี 
๔/ ๒๕๖๒ เมื่อวันท่ี ๒๘ เดือน มีนาคม  พ.ศ. ๒๕๖๒ รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้ 

            ประกาศ  ณ วันท่ี  ๒๘  มีนาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๒   

 

 

 

   (นายสมานฉันท์  จันทะมล) 
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบึงแก 

 

 

 

 

 



 
 

ค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษา ระดับปฐมวัย   
แนบท้ายประกาศโรงเรียนบ้านบึงแก  เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษา ระดับปฐมวัย  

ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ฉบับลงวันท่ี  วันท่ี  ๒๘  มีนาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๒ 
............................................................. 

มาตรฐาน / ประเด็นการพิจารณา 
ค่าเป้าหมายมาตรฐาน/
ประเด็นการพิจารณา 

มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของเด็ก  

   ๑.๑ มีพัฒนาการด้านร่างกาย แข็งแรง มีสุขนิสัยท่ีดี และดูแลความปลอดภัยของตนได้  ๔ (ดีเลิศ) 
   ๑.๒ มีพัฒนาการด้านอารมณ์ จิตใจ ควบคุม และแสดงออกทางอารมณ์ได้ ๔ (ดีเลิศ) 
   ๑.๓ มีพัฒนาการด้านสังคม ช่วยเหลือตนเอง และเป็นสมาชิกท่ีดีของสังคม ๔ (ดีเลิศ) 
   ๑.๔ มีพัฒนาการด้านสติปัญญา ส่ือสารได้ มีทักษะการคิดพื้นฐาน  
         และแสวงหาความรู้ได้ 

๔ (ดีเลิศ) 

มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ      
   ๒.๑ มีหลักสูตรครอบคลุมท้ัง ๔ ด้าน สอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่น ๔ (ดีเลิศ) 
   ๒.๒ จัดครูให้เพียงพอกับช้ันเรียน ๔ (ดีเลิศ) 
   ๒.๓ ส่งเสริมให้ครูมีความเช่ียวชาญด้านการจัดประสบการณ์    ๔ (ดีเลิศ) 
   ๒.๔ จัดสภาพแวดล้อมและส่ือเพื่อการเรียนรู้ อย่างปลอดภัยและเพียงพอ ๔ (ดีเลิศ) 
   ๒.๕ ให้บริการส่ือเทคโนโลยีสารสนเทศและส่ือการเรียนรู้  
         เพื่อสนับสนุนการจัดประสบการณ์ 

๔ (ดีเลิศ) 

   ๒.๖ มีระบบบริหารคุณภาพท่ีเปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วม ๔ (ดีเลิศ) 
มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ  
   ๓.๑ จัดประสบการณ์ท่ีส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการทุกด้านอย่างสมดุลเต็มศักยภาพ ๔ (ดีเลิศ) 
   ๓.๒ สร้างโอกาสให้เด็กได้รับประสบการณ์ตรง เล่นและปฏิบัติอย่างมีความสุข ๔ (ดีเลิศ) 
   ๓.๓ จัดบรรยากาศท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้ ใช้ส่ือและเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมกับวัย ๔ (ดีเลิศ) 
   ๓.๔ ประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริง และนำผลการประเมินพัฒนาการเด็ก 
         ไปปรับปรุงการจัดประสบการณ์และพัฒนาเด็ก   

๔ (ดีเลิศ) 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
แนบท้ายประกาศโรงเรียนบ้านบึงแก เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษา ระดับประถมศึกษา 

ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ฉบับลงวันท่ี  วันท่ี  ๒๘  มีนาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๒ 
............................................................. 

มาตรฐาน / ประเด็นการพิจารณา 
ค่าเป้าหมายมาตรฐาน/
ประเด็นการพิจารณา 

มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียน  
   ๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน  
         ๑) ความสามารถในการอ่าน การเขียน การส่ือสารและการคิดคำนวณ   ๓ (ดี) 
         ๒) ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย 
             แลกเปล่ียนความคิดเห็น  และแก้ปัญหา 

๓ (ดี) 

         ๓) ความสามารถในการสร้างนวัตกรรม ๓ (ดี) 
         ๔) ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร ๔ (ดีเลิศ) 
         ๕) มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา ๔ (ดีเลิศ) 
         ๖) มีความรู้ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติท่ีดีต่ออาชีพ ๔ (ดีเลิศ) 
         ๗) ความสามารถในการส่ือสารด้วยภาษาอังกฤษ ๓ (ดี) 
   ๑.๒ คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน  
         ๑) การมีคุณลักษณะและค่านิยมท่ีดีตามท่ีสถานศึกษากำหนด ๔ (ดีเลิศ) 
         ๒) ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย ๔ (ดีเลิศ) 
         ๓) การยอมรับท่ีจะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย ๔ (ดีเลิศ) 
         ๔) สุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม ๔ (ดีเลิศ) 
มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ   
   ๒.๑ มีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจท่ีสถานศึกษากำหนดชัดเจน ๔ (ดีเลิศ) 
   ๒.๒ มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา ๔ (ดีเลิศ) 
   ๒.๓ ดำเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพของผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษา 
          และทุกกลุ่มเป้าหมาย   

๔ (ดีเลิศ) 

   ๒.๔ พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเช่ียวชาญทางวิชาชีพ ๔ (ดีเลิศ) 
   ๒.๕ จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมท่ีเอื้อต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ ๔ (ดีเลิศ) 
   ๒.๖ จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการ
เรียนรู้   

๔ (ดีเลิศ) 

 มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ  
   ๓.๑ จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ 
         ในชีวิตจริง 

๔ (ดีเลิศ) 

    ๓.๒ ใช้ส่ือ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้ ๔ (ดีเลิศ) 
    ๓.๓ มีการบริหารจัดการช้ันเรียนเชิงบวก ๔ (ดีเลิศ) 
    ๓.๔ ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และนำผลมาพัฒนาผู้เรียน ๔ (ดีเลิศ) 
    ๓.๕ มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้ และให้ข้อมูลย้อนกลับเพื่อพัฒนา 
          และปรับปรุงการจัดการเรียนรู้   

๔ (ดีเลิศ) 



 
 

การกำหนดค่าเป้าหมาย 
 
 ๑. ศึกษาข้อมูลเดิม ผลการประเมินต่าง ๆ ท่ีผ่านมา เพื่อเป็นข้อมูลฐานในการกำหนดค่าเป้าหมาย 
 ๒. การกำหนดค่าเป้าหมาย แต่ละมาตรฐาน ควรกำหนดเป็น ระดับคุณภาพ ๕ ระดับ เพื่อให้สอดคล้อง
กับการประเมิน ดังนี้ 
                  ระดับ ๕ ยอดเยี่ยม 

  ระดับ 4 ดีเลิศ  
  ระดับ 3 ดี  
  ระดับ 2 ปานกลาง  
  ระดับ 1 กำลังพัฒนา 
 ๓. การกำหนดค่าเป้าหมาย ในแต่ละประเด็นพิจารณา กำหนดเป็นระดับคุณภาพ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 

 
คำสั่งโรงเรียนบ้านบึงแก 

ท่ี    13  / 2563 
         เรื่อง  แต่งต้ังคณะกรรมการจัดทำรายงานประจำปีท่ีเป็นรายงานประเมินคุณภาพภายใน 
           ของสถานศึกษา  ปีการศึกษา 2562 
   ................................................................................... 
      ด้วยพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ. 2542  หมวดท่ี 6  มาตราท่ี 47  ระบุให้สถานศึกษามี
ระบบการประกันคุณภาพการศึกษา  เพื่อพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับ  ประกอบด้วย ระบบ
ประกันคุณภาพภายใน  และการประกันคุณภาพภายนอก  มาตราท่ี 48 ระบุให้สถานศึกษาต้องจัดทำรายงาน
ประจำปี  เสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัด หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องและเปิดเผยต่อสาธารณชน 
      ดังนั้น  เพื่อให้การจัดทำรายงานประจำปีท่ีเป็นรายงานประเมนิคุณภาพภายในของสถานศึกษา
ประจำปีการศึกษา  2562  เป็นไปด้วยความเรียบร้อยทันกำหนดเวลา  จึงแต่งต้ังคณะกรรมการจัดทำรายงาน
ประจำปีท่ีเป็นรายงานประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา 3 มาตรฐาน (ระดับการศึกษาปฐมวัย) และ 3 
มาตรฐาน (ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน)  ปีการศึกษา 2562  ดังต่อไปนี้ 
  1.  นายสมานฉันท์   จันทะมล           ผู้อำนวยการโรงเรียน ประธานกรรมการ 

2.  นายบุญถม  อุบาลี   ครู   กรรมการ 
          3.  นางละออง    แจ่มจันทร์  ครู                   กรรมการ 
  4.  นางสาวศิริลักษณ์   เนตรพรม  ครูอัตราจ้าง         กรรมการ 
          5.  นางอมรา  นครศรี                          ครูอัตราจ้าง                 กรรมการ 
 6.  นางสาวมัลริกา  โคตรบึงแก  ครูพี่เล้ียงอนุบาล  กรรมการ 

.          7. นายสุรเชษฐ์  ดอกไม้      ครูพี่เล้ียงอนุบาล           กรรมการ 
                     8. นางสาวพลอยไพลิน  บุบผาชาติ           ครู                            กรรมการและเลขานุการ 
          9. นางสาวทิพาวรรณ  ถนอมผล   ครูธุรการ   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 
   ให้คณะกรรมการท่ีได้รับการแต่งต้ัง  ดำเนินการจัดทำรายงานประจำปีท่ีเป็นรายงานประเมิน
คุณภาพภายในของสถานศึกษาปีการศึกษา 2562  ให้แล้วเสร็จภายในวันท่ี  31  มีนาคม  2563 
 

   ท้ังนี้ต้ังแต่บัดนี้เป็นต้นไป 
 

    ส่ัง  ณ  วันท่ี  23  เดือน มีนาคม  พ.ศ. 2563 
     
 
 
                  (นายสมานฉันท์    จันทะมล) 

                                                                  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบึงแก 
 
 



 
 
 

ข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับสถานศึกษา 
ร้อยละของผู้เรียนท่ีมีเกรดเฉล่ียผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  
แต่ละรายวิชาระดับ 3 ขึ้นไป (ป.1-6) 

ค่าร้อยละ 

(1) ภาษาไทย   89.61 
(2) คณิตศาสตร์ 88.31 
(3) วิทยาศาสตร์ 89.61 
(4) สังคมศึกษา 95.50 
(5) ภาษาต่างประเทศ 92.20 
(6) สุขศึกษา 97.40 
(7) ศิลปะ ดนตรี 97.40 
(8) การงานอาชีพ 97.40 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
ข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับสถานศึกษา ปีการศึกษา 2562 
ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับข้ันพื้นฐาน O-NET 

รายวิชา คะแนนเฉล่ีย 
ของโรงเรียน 

คะแนนเฉล่ีย 
ระดับจังหวัด 

 

คะแนนเฉล่ีย 
สังกัด สพฐ. 

 

คะแนนเฉล่ีย 
ระดับประเทศ 

(1) ภาษาไทย 41.88 48.39 47.95 49.07 
(2) คณิตศาสตร์ 35.00 31.86 31.60 32.90 
(3)  วิทยาศาสตร์ 34.60 34.85 34.30 35.55 
(4) ภาษาอังกฤษ 28.13 33.02 30.86 34.42 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
ข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับสถานศึกษา 
ผลการประเมินการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (National Test:NT) 
(1) คะแนนเฉล่ียความสามารถด้านภาษาไทย 37.20 
(2) คะแนนเฉล่ียความสามารถด้านคณิตศาสตร์ 46.00 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
ข้อมูลการใช้แหล่งเรียนรู้ภายในและภายนอกโรงเรียน ปีการศึกษา 2562 
ข้อ    แหล่งเรียนรู้ภายใน จำนวนครั้ง 

   แหล่งเรียนรู้ภายนอก 
(1) ภาษาไทย - 
(2) คณิตศาสตร์ - 
(3) วิทยาศาสตร์ - 
(4) สังคมศึกษา 1 
(5) ภาษาต่างประเทศ - 
(6) สุขศึกษา - 
(7) ศิลปะ ดนตรี - 
(8) การงานอาชีพ - 
 
    1) แหล่งเรียนรู้ภายใน 
  (1) ห้องคอมพิวเตอร์ 
  (2) ห้องสมุด 
  (3) แปลงเกษตร 
    2) แหล่งเรียนรู้ภายนอก 
  (1) ทัศนศึกษา อุทยานประวัติศาสตร์พิมาย 
  (2) วัดทรายบึงสำราญ 
    
  
 


