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การให้ความเห็นชอบ 

รายงานการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564 
ของโรงเรียนบ้านภูดิน 

.......................................................... 
 
 

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

 
- เห็นชอบให้ดำเนินการนำรายงานส่งหน่วยงานต้นสังกัดและนำเผยแพร่ต่อสาธารณชนได้ 

 
 
 

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

ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
โรงเรียนบ้านภูดิน 
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คำนำ 

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

ผลการประเมินตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับปฐมวัย 
   โรงเรียนบ้านภูดิน จัดการเรียนการสอนระดับปฐมวัย มีนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ ๒ - ๓ รวม 23 คน 
ครูผู้จัดประสบการณ์ 2 คน จัดทำรายงานการประเมินคุณภาพของตนเอง (SAR) ปีการศึกษา 2564 เสนอต่อ
หน่วยงานต้นสังกัด และหน่วยงานอื่น ๆ ผลการประเมินตนเองในภาพรวม เฉลี่ยร้อยละ 79.64 อยู่ในระดับ  
ดีเลิศ มีผลการดำเนินงาน ดังต่อไปนี้ 
 มาตรฐานที ่๑ คุณภาพของเด็ก 
  ผลการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา เฉลี่ยร้อยละ 78.00 อยู่ในระดับ ดีเลิศ โรงเรียนบ้านภู
ดินมีการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาคุณภาพของเด็ก โดยการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ที ่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ  
จัดการเรียนรู้แบบบูรณาการสอดแทรกในกิจกรรมตามหลักสูตร เด็กมีพัฒนาการด้านร่างกายแข็งแรง มีสุขนิสัยที่
ดี และดูแลความปลอดภัยของตนเองได้   มีน้ำหนักส่วนสูงตามเกณฑ์และดูแลความปลอดภัยของตนเองได้  ด้าน
อารมณ์จิตใจ ควบคุมและแสดงออกทางอารมณ์ได้  ด้านสังคม ช่วยเหลือตนเอง และเป็นสมาชิกที่ดีของสังคม  
ด้านสติปัญญา สื่อสารได้มีทักษะการคิดพื้นฐาน และแสวงหาความรู้ได้  ส่งเสริมให้เด็กมีทักษะด้านภาษา ทักษะ
ด้านคณิตศาสตร์  ทักษะด้านประสบการณ์ชีวิต  ทักษะด้านประสาทและส่งเสริมทักษะทางด้านวิทยาศาสตร์ โดย
เข้าร่วมโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทย ส่งเสริมให้เด็กมีคุณธรรม  จริยธรรม  เป็นคนดี  คนเก่ง 
โดยจัดกิจกรรมคุณธรรม  จริยธรรมในวันสำคัญต่าง ๆ 
 มาตรฐานที ่๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ 
  ผลการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา เฉลี่ยร้อยละ 79.47 อยู่ในระดับ ดีเลิศ โรงเรียนบ้านภู
ดินมีหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พ.ศ. 2560 ที่ยืดหยุ่นและสอดคล้องกับหลักสูตรสถานศึกษา พ.ศ. 2560 เป็น
รูปแบบการจัดประสบการณ์ที่ก่อให้เกิดการเตรียมความพร้อม  เน้นการเรียนรู้ผ่านการเล่นและการลงมือปฏิบัติ
ด้วยตนเอง  สอดคล้องกับวิถีชีวิตของครอบครัว ชุมชน และท้องถิ่น จากโครงการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา
ปฐมวัย พุทธศักราช 2560 กิจกรรมกิจกรรมบูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การเรียนการสอน ส่งผล
ให้โรงเรียนบ้านภูดิน มีหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัยตามพุทธศักราช 2560 
 มาตรฐานที ่๓ การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นสำคัญ 
  ผลการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา เฉลี่ยร้อยละ 81.45 อยู่ในระดับ ยอดเยี่ยม โรงเรียน
บ้านภูดิน มีจัดประสบการณ์ที่ส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการทุกด้านอย่างสมดุลเต็มศักยภาพ จัดประสบการณ์การ
เรียนรู้ที่ครอบคลุมพัฒนาการในทุกๆ ด้านให้เหมาะสมกับวัย สร้างโอกาสให้เด็กได้ประสบการณ์ตรง เล่น และ
ปฏิบัติอย่างมีความสุข จัดบรรยากาศที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับวัย ประเมินพัฒนาการ
เด็กตามสภาพจริง และนำผลการประเมินพัฒนาการเด็กไปปรับปรุงการจัดประสบการณ์และพัฒนาเด็ก

บทสรุปของผู้บริการ 
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ส่ 
 
1.1 ข้อมูลทั่วไป 
 ชื่อ  โรงเรียนบ้านภูดิน ตั้งเมื่อ  วันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๔๗๙ 

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

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

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

 
 
 

 
1.2 ข้อมูลครูและบุคลากร  
 

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

สถานศึกษา 

คศ.3 กศ.ม. เทคโนโลยีทางการศึกษา 

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

 
 

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

ที ่ ชั้น ครูประจำชั้น 
จำนวน

ห้องเรียน 
จำนวนนักเรียน 

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

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

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

รวมระดับประถมศึกษา 6 36 26 62 
รวมทั้งสิ้น 8 41 44 85 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

9
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12

0 2 4 6 8 10 12 14 16

อนุบาล 2

อนุบาล 3

จ านวนนักเรียน (คน)

ระ
ดับ

ชั้น

แผนภูมิเปรียบเทียบจ านวนนักเรียนระดับอนุบาล 2 และอนุบาล 3
ปีการศึกษา 2563 - 2564

ปี พ.ศ.2564 ปี พ.ศ.2563



รายงานผลการประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2564 ระดับปฐมวัย    หน้า  7 

โรงเรียนบ้านภูดิน สพป.อุดรธาน ีเขต 4  

 

 
1.4 สรุปผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับสถานศึกษา ปีการศึกษา 2564 ที่ได้ระดับ 3.00 ขึ้นไป 
 1.4.1 ผลสัมฤทธิ์ตามหลักสูตรสถานศึกษา ทั้งโรงเรียนที่ได้ ระดับ 3.0 ขึ้นไป 
 

 
 
 
 
 
 

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 6 
สาระการเรียนรู้/จำนวนคนที่ได้ผล

การเรียน 
ระดับผลการเรียนที่ได้ ได้ระดับ 

3 ขึ้นไป 
ร้อยละ 

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

 0 1 3 12 30 94 188 354 636 93.25 
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แผนภูมิเปรียบเทียบจ ำนวนนักเรียนระดับ ป.1 - 6
ปีกำรศึกษำ 2563 - 2564

ปี พ.ศ.2563 ปี พ.ศ.2564
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 1.4.2 ผลการประเมินการทดสอบความสามารถพ้ืนฐานของผู้เรียนระดับชาติ (National Test: NT) 
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2562 - 2564 
 
 
 
 
 
 
 
 1.4.3 ผลการประเมินการทดสอบความสามารถพ้ืนฐานของผู้เรียนระดับชาติ (Ordinary National 
Educational Test : O-NET) ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2562 – 2564 
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ร้อยละระดับผลการเรียนของนักเรียนชั้น ป.1-6 ปีการศึกษา  2564
ท่ีมีผลการเรียนสะสมระดับ  3  ขึ้นไป

ด้าน 
ปีการศึกษา 

2562 
ปีการศึกษา 

๒๕๖3 
ปีการศึกษา 

๒๕๖4 
ด้านคณิตศาสตร์ 51.66 56.57 

ไม่ได้ทดสอบ 
ด้านภาษาไทย 55.05 66.89 
รวมทั้ง 2 ด้าน 48.36 61.73  

กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
ปีการศึกษา 

2562 
ปีการศึกษา 

๒๕๖3 
ปีการศึกษา 

๒๕๖4 
ภาษาไทย (61) 51.12 59.63 

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

รวมเฉลี่ย 34.65 43.19  
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แผนภูมิแท่งผลการประเมินคุณลักษณะอันพงึประสงค์

ยอดเยี่ยม ดี

1.5 ผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
 

ระดับชั้น 
จำนวนนักเรียน

ทั้งหมด 

จำนวน/ร้อยละของนักเรียนตามระดับคุณภาพ 
(คุณลักษณะอันพึงประสงค์) 

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

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.6 ผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน 

ระดับชั้น 
จำนวนนักเรียน

ทั้งหมด 

จำนวน/ร้อยละของนักเรียนตามระดับคุณภาพ 
(การอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน) 

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

รวม 62 28 30 4 0 
เฉลี่ยร้อยละ 100 45.16 48.39 6.45 0.00 
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6

ดีเยี่ยม ดี ผ่าน

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 1.7 ผลการประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

ระดับชั้น จำนวนนักเรียนทั้งหมด 
จำนวน/ร้อยละของนักเรียนตามระดับคุณภาพ 

ผ่าน ไม่ผ่าน 

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

รวม 62 62 - 
เฉลี่ยร้อยละ 100 100 0.00 
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ผลกำรประเมินกิจกรรมพัฒนำผู้เรียน ปีกำรศึกษำ 2564

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

ระดับชั้นอนุบาลปีท่ี 2 

ที ่ ชื่อ – สกุล 

ผลการประเมินพัฒนาการนักเรียนรายด้าน สรุปผลการประเมินคุณภาพ
พัฒนาการของ 

นักเรียนรายบุคคล 
(ไม่ผ่าน=0 , ผ่าน=1) 

ร่างกาย 
อารมณ์
-จิตใจ 

สังคม 
สติปัญ

ญา 

1 เด็กชำยจิรเมธ  กองแก้ว 90 ๙๑ ๙๐ ๘๙ 1 
2 เด็กชำยอัคคเดช  บุญน้อย 93 ๙๒ ๙๒ ๙๐ 1 
3 เด็กหญิงณัฐธิดำ  สร้อยโชต ิ 92 ๙๒ ๙๒ ๙๒ 1 
4 เด็กหญิงธนัตพร  กองแสง 90 ๙๐ ๙๐ ๘๗ 1 
5 เด็กหญิงเบญญำภำ  ศรีเทศ 93 ๙๐ ๙๐ ๘๙ 1 
6 เด็กหญิงพิชชำพร  บุญตั้ง 93 ๙๐ ๙๑ ๘๙ 1 
7 เด็กหญิงศิวนันท์  นำศิร ิ 90 ๙๒ ๙๒ ๙๐ 1 
8 เด็กหญิงสุกัญญำ  ศรีมุกข์ 95 ๙๓ ๙๔ ๙๐ 1 
9 เด็กหญิงสุภัสสรำ  ร่มเย็น 90 ๙๑ 85 85 1 

สรุปค่าเฉลี่ยระดับคุณภาพหรือร้อยละของ
พัฒนาการรายด้าน 

91.77 91.22 90.66 89.00 
 

ระดับชั้นอนุบาลปีท่ี 3 

ที ่ ชื่อ – สกุล 

ผลการประเมินพัฒนาการนักเรียนรายด้าน สรุปผลการประเมินคุณภาพ
พัฒนาการของ 

นักเรียนรายบุคคล 
(ไม่ผ่าน=0 , ผ่าน=1) 

ร่างกาย 
อารมณ์
-จิตใจ 

สังคม 
สติปัญ

ญา 

1 เด็กชำยกมลเทพ  นุชปำน 91 90 93 89 1 
2 เด็กชำยกรวินท์  ศรีอุดม 90 90 93 87 1 
3 เด็กชำยชวนำกร  จันทะศร ี 92 92 93 89 1 
4 เด็กชำยณัฐนนท์  ทองสุวรรณ ์ 93 92 93 90 1 
5 เด็กชำยประภำกร  จันทะบุตร 90 91 90 90 1 
6 เด็กชำยปิยวัฒน์  ทวีพันธ ์ 93 90 93 90 1 
7 เด็กชำยพงศกร  จะตเุทน 90 90 93 87 1 
8 เด็กชำยพงศกร  ชัยฮ้อย 90 91 92 90 1 
9 เด็กชำยพุฒิพงศ์  นวลจันทร ์ 90 91 92 90 1 

10 เด็กชำยรภีภัทร  นำศริ ิ 90 91 92 90 1 
11 เด็กชำยวสุพล  คำมะดำ 85 87 87 85 1 
12 เด็กหญิงกัญญำพัชร  บุรุษภักด ี 90 91 92 90 1 
13 เด็กหญิงณัฐณิชำ  มำตะยำ 91 92 92 91 1 
14 เด็กหญิงปิยำพร  พำกุล 90 91 93 90 1 

สรุปค่าเฉลี่ยระดับคุณภาพหรือร้อยละของ
พัฒนาการรายด้าน 

90.35 90.64 92.00 89.14 
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สรุปผลการดำเนินการนักเรียนปฐมวัยที่ได้รับการพัฒนาในแต่ละด้าน ปีการศึกษา  2564 
1) นักเรียนปฐมวัยท้ังหมดในสถานศึกษา  จำนวน  23  คน 
2) นักเรียนปฐมวัยในสถานศึกษาที่ได้รับการเตรียมความพร้อมครบทุกด้าน คือ ด้านร่างกาย                      

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

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

 
1.9 ข้อมูลงบประมาณ 
 งบประมาณเพ่ือการบริหารจัดการสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2564 
 

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

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

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

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

ผลการประเมินตนเองตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2564 ระดับปฐมวัย 
มาตรฐานที่ 1  คุณภาพของเด็ก  ระดับคุณภาพ   ดีเลิศ (ร้อยละ 78.00) 
 1.1 กระบวนการพัฒนา 

โรงเรียนมีกระบวนการพัฒนาเด็กที่หลากหลาย จัดกิจกรรมตามตารางกิจกรรมประจำวันสอดคล้องกับ
หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พ.ศ. 2560 ส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการทั้ง 4 ด้าน ด้านร่างกาย อารมณ์  จิตใจ สังคม 
และสติปัญญา ดูแลความปลอดภัยของตนเองได้ จัดให้เด็กได้รับประทานอาหารที่สะอาด ถูกสุขลักษณะ ปริมาณ
เหมาะสมตามวัย มีการควบคุมดูแลให้เด็กดื่มนมเป็นประจำทุกวันอย่างสม่ำเสมอ มีการชั่งน้ำหนัก วัดส่วนสูง ภาค
เรียนละ ๒ ครั้ง จัดหา อุปกรณ์ ซ่อมแซมสนามเด็กเล่นให้มีความปลอดภัย สะดวก พร้อมใช้งานอยู่ตลอดเวลา ไม่
มีจุดที่เป็นอันตราย มีกฎ กติกา ข้อตกลงในการดูแลตนเองให้ปลอดภัย หลีกเลี่ยงจากอันตราย มีการจัดบอร์ดให้
ความรู้แก่เด็กเกี่ยวกับโรคติดต่อในชุมชน โรคติดต่อจากการอยู่ร่วมกัน อุบัติเหตุที่เกิดข้ึนได้ในชีวิตประจำวัน มีการ
รณรงค์ต่อต้านยาเสพติด มีการจัดกิจกรรมสุขภาพดีมีสุขเพื่อส่งเสริมพัฒนาการด้านร่างกายให้กับเด็ก และได้รับ
ความร่วมมือจากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านผือ ในการดูแลส่งเสริมสุขภาพอนามัยของเด็ก  มีการ
ส่งเสริมสนับสนุนให้เด็กเข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันทักษะทางวิชาการในระดับต่างๆ มีการสร้างสรรค์ผลงานดา้น
ศิลปะโดยการวาดภาพระบายสี การตัด ฉีก ตัด ปะ ส่งเสริมให้เด็กได้เสนอผลงาน ปลูกฝังให้เด็กมีความซื่อสัตย์
สุจริต ไม่เอาสิ่งของของผู้อื่นมาเป็นของตน มีความอดทน มีความมั่นใจ กล้าพูด กล้าแสดงออก ยิ้มแย้มแจ่มใส
เหมาะสมตามวัย ทั้งยังสร้างความร่วมมือกับผู้ปกครอง ชุมชน ในการดูแลคุณภาพชีวิตของเด็ก ลดความเหลื่อมล้ำ
ทางสังคมและโอกาสทางการศึกษา จัดให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (PLC) ทั้งภายในและภายนอกโรงเรียนผ่าน
เครือข่าย เพ่ือแก้ไข ปรับปรุงการจัดประสบการณ์ให้มีประสิทธิภาพ เป็นไปตามบริบทเหมาะสมกับความสามารถ
ของผู้เรียน 
 1.2 ข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ ที่สนับสนุนผลการประเมินตนเอง 

  ประเด็นภาพความสำเร็จด้านคุณภาพของเด็กที่สนับสนุนผลการประเมินตนเอง ได้แก่ 
กิจกรรมพัฒนาการทั้ง 4 ด้าน ที่เหมาะสมกับวัย เกิดจากได้การจัดกิจกรรมกลางแจ้ง รับประทานอาหารที่มี
ประโยชน์ ให้เด็กได้ดื่มนมทุกวัน มีการบันทึกน้ำหนักส่วนสูงเป็นประจำทุกเดือน  และมีการตรวจสุขภาพเป็น
ประจำทุกสัปดาห์ พร้อมทั้งบันทึกลงในแบบบันทึกการตรวจสุขภาพ  เด็กมีสุขภาพจิตใจร่าเริง แจ่มใส  มีความ
สนุกสนาน  ในการทำกิจกรรมต่าง ๆ ที่ครูผู้สอนได้จัดขึ้นให้  และมีความตั้งใจในทำงานร่วมกับเพื่อนได้เป็นอย่าง
ดี มีความกล้าแสดงออก มีภาวะการเป็นผู้นำที่ดี จากการทำกิจกรรมในชั้นเรียน นอกจากนี้เด็กมีความซื่อสัตย์  
อดออม  มีการนำเงินมาฝากกับคุณครูเป็นประจำทุกวัน จัดกิจกรรมครูพระสอนศีลธรรม กิจกรรมสวดมนต์ทุกวัน
ศุกร์ และกิจกรรมวันสำคัญต่างๆ 
 จากการส่งเสริมด้านต่างๆ ให้กับเด็ก  ส่งผลให้เด็กปฐมวัยได้ได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวดการคัด
ลายมือ ตามโครงการส่งเสริมการอ่านออกเขียนได้ รวมถึงรางวัลการประกวดวาดภาพระบายสีกิจกรรมวันแม่
แห่งชาติ และจากการเข้าร่วมโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย  ประเทศไทย ได้รับรางวัลตราพระราชทาน
โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย  ประเทศไทย ปีการศึกษา 2562 – 2564 

ส่วนที่ 2 ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา 
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 1.3 ผลการพัฒนา 
  จากการดำเนินงานตามกระบวนการพัฒนา ส่งผลให้โรงเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการ และมีผลการ 
เนินงานเชิงประจักษ์จากการประเมิน นักเรียนชั้น อนุบาล 2 - 3 จำนวนทั้งหมด 23 คน ในด้านต่าง ๆ ดังนี้ 

- เด็กมีพัฒนาการด้านร่างกาย แข็งแรง มีสุขนิสัยที่ดี และดูแลความปลอดภัยของตนเองได้ ร้อยละ 80.60 
- เกียรติบัตร/เหรียญรางวัลจากการแข่งขัน/ประกวดระดับโรงเรียนและระดับกลุ่มเครือข่ายโรงเรียน 
- เด็กมีพัฒนาการด้านอารมณ์ จิตใจ ควบคุม และแสดงออกทางอารมณ์ได้ ร้อยละ 78.80 สังเกตได้จาก

การกล้าพูด กล้าแสดงออก รู้จักเข้าแถว รอคิว ในการรับประทานอาหาร รู้จักหน้าที่รับผิดชอบ ตามที่ได้รับ
มอบหมายทั้งในและนอกห้องเรียน ตามเขตพ้ืนที่รับผิดชอบ ร่าเริง แจ่มใส  

- เด็กมีพัฒนาด้านสังคม ช่วยเหลือตนเอง และเป็นสมาชิกที่ดีของสังคม ได้ร้อยละ 80.60 สังเกตได้จาก
การช่วยเหลือตนเองในการปฏิบัติกิจวัตรประจำวัน รู้จักเก็บสิ่งของเครื่องใช้ ทั้งของส่วนตัวและส่วนรวม รู้จักยิ้ม 
ทักทาย อยู่เป็นนิจ อยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข 

- เด็กมีพัฒนาการด้านสติปัญญา สื่อสารได้ มีทักษะการคิดพื้นฐาน และแสวงหาความรู้ ได้ คิดเป็นร้อยละ 
72.00  
 

ผลการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาปฐมวัย   
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของเด็ก 

 

ประเด็น ผลการประเมิน 
 1.1 มีพัฒนาการด้านร่างกาย 
แข็งแรง มีสุขนิสัยที่ดี และดูแล
ความปลอดภัยของตนเองได้ 
 
โดยรวมคิดเป็นร้อยละ 95.48 
อยู่ใน 
 
ระดับ ยอดเยี่ยม 

 

 
 
 

96.03

96.43

96.43

94.92

93.57

1.1 มีพัฒนำกำรด้ำนร่ำงกำย แข็งแรง มีสุขนิสัยท่ีดี และดูแลควำม
ปลอดภัยของตนเองได้ ชั้น อบ.2-3

1. มีน้ ำหนัก ส่วนสูงตำมเกณฑ์มำตรฐำน

2. เคลื่อนไหวร่ำงกำยคล่องแคล่ว ทรงตัวได้ดี

3. ใช้มือ และตำประสำนสัมพันธ์ได้ดี

4. ดูแลรักษำสุขภำพอนำมัยส่วนตนและปฏิบัติจนเป็นนิสัย

5. ปฏิบัติตนตำมข้อตกลงเกี่ยวกับควำมปลอดภัย
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1.2 มีพัฒนาการด้านอารมณ์ 
จิตใจ ควบคุม และแสดงออก 
ทางอารมณ์ได้ 
 
โดยรวมคิดเป็นร้อยละ 96.47 
อยู่ใน 
 
ระดับ ยอดเยี่ยม 

 
 
 

1.3 มีพัฒนาการด้านสังคม 
ช่วยเหลือตนเอง และเป็นสมาชิก 
ที่ดีของสังคม 
 
โดยรวมคิดเป็นร้อยละ 95.40  
อยู่ใน 
 
ระดับ ยอดเยี่ยม 

 

 
 

100.00

96.67

92.3893.10

100.00

96.67

1.2 มีพัฒนำกำรด้ำนอำรมณ์ จิตใจ ควบคุม และแสดงออก ทำง
อำรมณ์ได้ ชั้น อบ.2-3

1. ร่ำเริง แจ่มใส สำมำรถแสดงอำรมณ์ 
ควำมรู้สึก ได้อย่ำงเหมำะสมกับบำง
สถำนกำรณ์
2. มีควำมรู้สึกที่ดีต่อตนเองและผู้อื่น 
ยอมรับและพอใจในควำมสำมำรถ และ
ผลงำนของตนเองและผู้อื่น
3. มีจิตส ำนึกและค่ำนิยมที่ดี เคำรพสิทธิ รู้
หน้ำที่รับผิดชอบ ซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรม
จริยธรรมตำมที่สถำนศึกษำก ำหนด
4. มีควำมม่ันใจ กล้ำพูด กล้ำแสดงออก

5. มีเมตตำ กรุณำ มีน้ ำใจ ช่วยเหลือ
แบ่งปัน

6. ชื่นชมและมีควำมสุขกับศิลปะ ดนตรี 
และกำรเคลื่อนไหว
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100.00 100.00 100.00 94.44 100.00
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1.3 มีพัฒนำกำรด้ำนสังคม ช่วยเหลือตนเอง และเป็น
สมำชิกที่ดีของสังคม ชั้น อบ.2-3
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1.4 มีพัฒนาการด้านสติปัญญา 
สื่อสารได้ มีทักษะการคิด 
พ้ืนฐาน และแสวงหาความรู้ได้ 
 

โดยรวมคิดเป็นร้อยละ 77.55
อยู่ใน 
 
ระดับ ยอดเยี่ยม 

 

 
จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา แนวทางพัฒนา ความต้องการและการช่วยเหลือ ด้านคุณภาพผู้เรียน 

จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา 
   1. เด็กมีร่างกายเติบโตตามวัย มีน้ำหนักส่วนสูงตาม
เกณฑ์ มีทักษะการเคลื่อนไหวตามวัย  
   2. มีคุณธรรม จริยธรรม คา่นิยมที่พึงประสงค์  
   3. มีจิตสำนึกในการอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม 
ทำงานร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข  
   4. มีอารมณ์แจ่มใส ร่าเริง สนุกสนาน ร่วมกิจกรรม
อยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข 

   1. พัฒนาเกี่ยวกับการกล้าแสดงออก กล้าพูด กล้า
ทำ มีความม่ันใจในตนเอง เพิ่มมากขึ้น 
   2. การทำกิจกรรมเสริมสติปัญญาให้เหมาะสมตามวัย 
   3. การพัฒนาปลูกฝังในเรื่องสุขนิสัยที่ดี และจิต
สาธารณะ 
   4. ส่งเสริมการดูแลสุขอนามัยส่วนบุคคล โดยความ
ร่วมมือจากผู้ปกครอง 

 
แนวทางพัฒนาคุณภาพในอนาคต 
  1) พัฒนาเกี่ยวกับการกล้าแสดงออก กล้าพูด กล้าทำ มีความม่ันใจในตนเอง เพ่ิมมากข้ึน  

 2) พัฒนาปลูกฝงัในเร่ืองสุขนิสยัที่ดี และจิตสาธารณะ 
 3) พัฒนาให้นักเรียน มีการรักษาสุขภาพกาย สุขภาพจิต อารมณ์ และสังคม แสดงออกอย่างเหมาะสม

ตามวัย 

ความต้องการและการช่วยเหลือ 
  1. การพัฒนาครูผู้สอนปฐมวัยในการจัดกิจกรรมเสริมประสบการณ์ ที่สอดคล้องกับการพัฒนาผู้เรียนใน
ปัจจุบัน 
  2. การจัดสรรครุภัณฑ์ สื่อ เครื่องเล่นสำหรับเด็กปฐมวัยที่ครบตามเกณฑ์ 
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1.4 มีพัฒนาการด้านสติปัญญา สื่อสารได้ มีทักษะการคดิ 
พืน้ฐาน และแสวงหาความรู้ได้ ชั้น อบ.2-3
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มาตรฐานที่ 2  กระบวนการบริหารและการจัดการ ระดับคุณภาพ  ดีเลิศ (ร้อยละ 79.47) 
 2.1  กระบวนการพัฒนา 
 โรงเรียนได้มีการกำหนดเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจของสถานศึกษา มีองค์ประกอบที่สำคัญเพื่อที่จะ

ขับเคลื ่อนการศึกษาระดับปฐมวัย ได้แก่ การพัฒนาวิชาการที ่เน้นคุณภาพผู ้เร ียนรอบด้านตามหลักสูตร
สถานศึกษาปฐมวัย พ.ศ. 2560 ให้สอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่น พิจารณาจากวัยของเด็ก ประสบการณ์ของ
เด็ก โดยเป็นหลักสูตรที่มุ่งพัฒนาเด็กทุกด้าน ทั้งด้านร่างกาย อารมณ์จิตใจ สังคม และสติปัญญา เพื่อให้ผู้เรียนมี
ความสุขในการเรียนรู้ จัดสิ่งอำนวยความสะดวกที่จำเป็นซึ่งเอื้อประโยชน์ และอำนวยความสะดวกต่อการพัฒนา
เด็ก ทั้งด้านร่างกาย อารมณ์และจิตใจ สังคม และสติปัญญา มีการพัฒนาครูและบุคลากรให้มีศักยภาพ ทักษะใน
การจัดประสบการณ์และการประเมินพัฒนาการเด็กเป็นรายบุคคล มีประสบการณ์ในการออกแบบการจัดกิจกรรม 
ทักษะการสังเกต และการปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับเด็กและผู้ปกครองสำหรับ  ประสานความร่วมมือทุกภาคส่วนเพ่ือ
ร่วมกันพัฒนาผู้เรียนตามศักยภาพ 
    2.2 ข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ ที่สนับสนุนผลการประเมินตนเอง 

 - แผนปฏิบัติการประจำปี 
 - หลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัย 
 - รายงานผลการเข้าร่วมอบรมพัฒนาของครูและบุคลากร  
 - โครงการพัฒนาสภาพแวดล้อมทางกายภาพให้เอ้ือต่อการเรียนรู้ 
 - โครงการจัดหา/จัดทำเครื่องเล่นสนาม 
 - แผนการจัดประสบการณ์ท่ีสอดคล้องกับมาตรฐานตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย 
 - รายงานผลการประเมินตนเองประจำปี   

 3. ผลการพัฒนา 

  โรงเรียนดำเนินการจัดระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา มีการกำหนดเป้าหมายวิสัยทัศน์
และพันธกิจ สามารถพัฒนาคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 จัดทำ
แผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา ดำเนินการพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความ เชี่ยวชาญทางวิชาชีพ และ
จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื ่อสนับสนุนการบร ิหารจัดการและการจ ัดประสบการณ์ รวมทั ้งจัด
สภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้  จากการประเมินของคณะกรรมการประเมิน
คุณภาพภายใน ปรากฏผล ดังนี้ 

มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 

 

ประเด็น/ตัวชี้วัด ผลการประเมิน 
2.1 มีหลักสูตร
ครอบคลุมพัฒนาการทั้ง 
๔ ด้าน สอดคล้องกับ
บริบทของท้องถิ่น 

   สถานศึกษามีหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัย ที ่ย ืดหยุ ่นและสอดคล้องกับ
หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 สถานศึกษาออกแบบการจัด
ประสบการณ์ที่เตรียมความพร้อม เน้นการเรียนรู้ผ่านการเล่นและลงมือปฏิบัติ 
ตอบสนองความต้องการและความแตกต่างของเด็ก สอดคล้องกับวิถีชีวิตของ
ครอบครัว ชุมชน และท้องถิ่น 
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ประเด็น/ตัวชี้วัด ผลการประเมิน 
2.2 จัดครูให้เพียงพอกับ
ชั้นเรียน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สถานศึกษามีครูประจำชั้นเรียน เป็นครูที่ผ่านการอบรมการศึกษาปฐมวัย  

2.3 ส่งเสริมให้ครูมี
ความเชี่ยวชาญด้านการ
จัดประสบการณ์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   ครูได้เข้าร่วมการอบรมการพัฒนาความรู้การจัดทำหลักสูตรสถานศึกษา
ปฐมวัย การออกแบบการจัดประสบการณ์ การผลิตสื่อ และการประเมิน
พัฒนาการเด็ก ครูพัฒนาการจัดประสบการณ์โดยใช้วิธีการ PLC เพ่ือส่งเสริม
และพัฒนาการเรียนรู้ของเด็ก 

จำนวนครั้งที่ครูได้รับการอบรมพัฒนาทางวิชาชีพ 
 

 

2.4 จัดสภาพแวดล้อม
และสื่อเพ่ือการเรียนรู้ 
อย่างปลอดภัยและ
เพียงพอ 
 

   สถานศึกษามีสภาพแวดล้อมและสื่อเพ่ือการเรียนรู้ จัดสภาพแวดล้อมภายใน
และภายนอกห้องเรียนที่คำนึงถึงปลอดภัยของเด็ก จัดสภาพแวดล้อมที่ส่งเสริม
ให้เด็กเกิดการเรียนรู้เป็นรายบุคคล และเป็นกลุ่ม จัดมุมประสบการณ์ที่
หลากหลาย มีสื่อการเรียนรู้ เช่น ของเล่น หนังสือนิทาน มีสื่อสำหรับเด็กมุด 
ลอด ปีนป่าย มีสื่อเทคโนโลยี สื่อเพ่ือการสืบเสาะหาความรู้ 

 
 

100%

2 ครั้ง/ภำคเรียน

2

ครูประจ ำชั้น

ครู 1 คน : นักเรียน 14 คน 
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ประเด็น/ตัวชี้วัด ผลการประเมิน 
2.5 ให้บริการสื่อ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
และสื่อการเรียนรู้เพ่ือ
สนับสนุนการจัด
ประสบการณ์ 
 
 
 
 

   สถานศึกษาให้บริการสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้แก่ โทรทัศน์ อินเตอร์เน็ต 
เพ่ือสนับสนุนการจัดประสบการณ์สำหรับครู  สถานศึกษาจัดสื่อการเรียนรู้เพ่ือ
ใช้สำหรับจัดประสบการณ์ให้กับเด็ก ได้แก่ วัสดุ อุปกรณ์ ที่ใช้ในการผลิตสื่อ
ต่างๆ 

   
จำนวนครั้งที่ครูใช้สื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพ่ือการจัดประสบการณ์ 

  

 
 

2.6 มีระบบบริหาร
คุณภาพที่เปิดโอกาสให้
ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วน
ร่วม 

จำนวนเครือข่ายเข้ามามีส่วนร่วมในการวางแผนการพัฒนา 
คุณภาพการศึกษา 

 

 
 

 

 

 

 

100%

มำกกว่ำ 20 ครั้ง/ภำคเรียน

มำกกว่ำ 2 ครั้ง
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จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา แนวทางพัฒนา ความต้องการและการช่วยเหลือ ด้านกระบวนการบริหารและจัดการ 

จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา 
   1. มีหลักสูตรครอบคลุมพัฒนาการทั้ง 4 ด้าน 
สอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่น 
   2. การจัดสิ่งอำนวยความสะดวกให้บริการด้านสื่อ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
   3. ครูได้รับการพัฒนาด้านวิชาชีพ 

   1. ส่งเสริมให้ครูมีความรู้ความสามารถด้านการจัด
ประสบการณ์ 
   2. จัดสภาพแวดล้อมและสื่อเพ่ือการเรียนรู้ อย่าง
ปลอดภัย และพอเพียง 
   3. มีครูที่ตรงสาขาวิชา มีประสบการณ์เพ่ิมขึ้น 

 
แนวทางพัฒนาคุณภาพในอนาคต 
 1. ส่งเสริมศักยภาพผู้เรียนระดับปฐมวัย 
 2. การพัฒนาครูปฐมวัยให้มีความรู้ความสามารถ 
 3. การพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยี เพื่อการจัดประสบการณ์ 
 4. การนิเทศภายใน สม่ำเสมอ และต่อเนื่อง 

ความต้องการและการช่วยเหลือ 
  1. การพัฒนาครูผู้สอนในการจัดกิจกรรมเสริมประสบการณ์ที่สอดคล้องกับการพัฒนาผู้เรียนในปัจจุบัน 
  2. การนิเทศ ติดตามของผู้เชี่ยวชาญจากต้นสังกัด สม่ำเสมอและต่อเนื่อง 
 
มาตรฐานที่ 3  การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นสำคัญ ระดับคุณภาพ   ยอดเยี่ยม (ร้อยละ 81.45) 
     3.1 กระบวนการพัฒนา 
  การจัดการศึกษาปฐมวัยมุ่งเน้นความสำคัญของการพัฒนาการในทุกๆ ด้าน ทั้งทางด้านร่างกาย อารมณ์
จิตใจ สังคม และสติปัญญา มีความรู้ คุณธรรม จริยธรรม ซึ่งเป็นการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็น
สำคัญ เพื่อสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างเป็นสุข ภายใต้คำว่า เก่ง ดี   มีสุข ประสบการณ์ในรูปแบบบูรณาการ
การเรียนรู้ แบบเรียนผ่านเล่น เพื่อให้เด็กได้ประสบการณ์ตรง เกิดการเรียนรู้และมีการพัฒนาทั้งทางด้านร่างกาย 
อารมณ์จิตใจ สังคม และสติปัญญา ทั้งในห้องเรียนและนอกห้องเรียน มีการใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับวัย 
จัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่ครอบคลุมพัฒนาการในทุกๆ ด้านให้เหมาะสมกับวัย ดังนี้  
  ด้านร่างกาย พัฒนาการเคลื่อนไหวทางร่างกาย เด็กเคลื่อนไหวอย่างเหมาะสมตามจินตนาการเพ่ือให้
ร่างกายทุกส่วนทั้งกล้ามเนื้อมัดใหญ่มัดเล็กให้ทำงานอย่างมีประสิทธิภาพด้านอารมณ์ จิตใจ เด็กมีพัฒนาการ 
  ด้านอารมณ์ความรู้สึกได้อย่างเหมาะสม รู้จักยับยั้งชั่งใจ รู้จักการรอคอย กล้าแสดงออก ช่วยเหลือ
แบ่งปันมีความรับผิดชอบ 
  ด้านสังคม เด็กช่วยเหลือตัวเองในการปฏิบัติกิจวัตรประจำวันได้  มีวินัยในตนเอง เล่นร่วมกับผู้อ่ืนได้  
มีสัมมาคารวะต่อผู้ใหญ่ 
  ด้านสติปัญญา มีความคิดร่วมยอด รู้จักการแก้ปัญหา สื่อสารและมีทักษะความคิดพ้ืนฐานแสวงหา
ความรู้ได้อย่างเหมาะสมตามวัย จัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่ส่งเสริมให้เด็กได้ประสบการณ์โดยตรง จากการเรียน
ผ่านการเล่น โดยลงมือปฏิบัติจริงด้วยตนเอง และการเรียนรู้รายกลุ่ม เพื่อก่อให้เกิดความมีน้ำใจ ความสามัคคี  
การแบ่งปัน และการรอคอย เพ่ือส่งผลให้เด็กเกิดการเรียนรู้ได้อย่างมีความสุข  
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    3.2 ข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ ที่สนับสนุนผลการประเมินตนเอง 
  ห้องเรียนมีบรรยากาศ แจ่มใส กว้างขวางพอเหมาะ มีมุมส่งเสริมประสบการณ์การเรียนรู้ มีการตกแต่ง
ห้องเรียนให้สดใส และมีสื่อการเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการจัดประสบการณ์การเรียนการสอน การประเมินพัฒนาการของ
เด็กปฐมวัย จากการจัดประสบการณ์การเรียนรู ้ และการจัดกิจวัตรประจำวัน ด้วยเครื ่องมือและวิธีการที่
หลากหลาย เช่น การสังเกต การสอบถาม การสำรวจ และการวิเคราะห์ผลพัฒนาการของเด็ก โดยให้ผู้ปกครองมี
ส่วนร่วม เพื่อนำผลการประเมินไปพัฒนาศักยภาพของเด็ก และพัฒนาการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ในชั้นเรียน 
ของครู ประกอบด้วย 
   - มุมประสบการณ์ 
   - แบบบันทึกการพัฒนาการของเด็ก 
   - รายงานผลการประเมินตนเอง 
   - บรรยากาศ ห้องเรียนแจ่มใส มีมุมส่งเสริมประสบการณ์การเรียนรู้ 
   - การจัดกิจวัตรประจำวัน 

 3. ผลการพัฒนา 

เด็กมีพัฒนาการที่เหมาะสมกับวัย เนื่องจากได้รับการจัดประสบการณ์ที่เด็กๆ ได้ลงมือปฏิบัติจริง  
มีความรู้ คู ่คุณธรรม จริยธรรม จากการทำกิจกรรมต่างๆ ส่งเสริมทักษะชีวิตตามบริบทของสถานศึกษา เด็ก
สามารถคิดหาเหตุผล และมีความกล้าแสดงออกในการตอบคำถามหรือเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับตนเองให้ผู้อื่นฟังได้ 

 ห้องเรียนปฐมวัยมีสภาพแวดล้อมท่ีดี บรรยากาศที่อบอุ่นและรู้สึกปลอดภัย มีขนาดห้องเรียนที่กว้างขวาง  
มีมุมที่ส่งเสริมพัฒนาการเด็กที่เหมาะสม มีเครื่องมือการประเมินที่น่าเชื่อถือ เนื่องจากมีครู ผู้บริหาร ผู้ปกครอง 
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิมีส่วนร่วมในการประเมิน 

ผลการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาปฐมวัย 
มาตรฐานที่ 3 การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นสำคัญ 

 
 

ประเด็น/ตัวชี้วัด ผลการประเมิน 
3.1 จัดประสบการณ์ที่
ส่งเสริมให้เด็กมี
พัฒนาการทุกด้านอย่าง
สมดุลเต็มศักยภาพ 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผลการประเมินพัฒนาการทั้ง 4 ด้าน (อนุบาล 2 - 3) 
ปีการศึกษา 256๔ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

98.67 
95.56 94.72 

83.61 

92.29 
97.38 96.07 

87.68 

70

80

90

100

ด้ำนร่ำงกำย ด้ำนอำรมณ์ 
จิตใจ

ด้ำนสังคม ด้ำนสติปัญญำ

อนุบำล 2 อนุบำล 3



รายงานผลการประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2564 ระดับปฐมวัย    หน้า  23 

โรงเรียนบ้านภูดิน สพป.อุดรธาน ีเขต 4  

 
ประเด็น/ตัวชี้วัด ผลการประเมิน 

3.2 สร้างโอกาสให้เด็ก
ได้รับประสบการณ์ตรง 
เล่นและ 
ปฏิบัติอย่างมีความสุข 
 

จัดประสบการณ์ท่ีส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการทุกด้านอย่างสมดุลเต็มศักยภาพ  
สร้างโอกาสให้เด็กได้รับประสบการณ์ตรง เล่น และปฏิบัติอย่างมีความสุข   

3.3 จัดบรรยากาศท่ีเอ้ือ
ต่อการเรียนรู้ ใช้สื่อและ
เทคโนโลยี 
ที่เหมาะสมกับวัย 

ครรู้อยละ 100 ใช้สื่อเพ่ือการเรียนการสอน นวัตกรรมและเทคโนโลยี 

3.4 ประเมินพัฒนาการ
เด็กตามสภาพจริงและนำ
ผลการประเมินพัฒนาการ
เด็กไปปรับปรุงการจัด
ประสบการณ์และพัฒนา
เด็ก 

ครูร้อยละ 100 ประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริงและนำผลการประเมิน
พัฒนาการเด็กไปปรับปรุงการจัดประสบการณ์และพัฒนาเด็ก  

 

จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา แนวทางพัฒนา ความต้องการและการช่วยเหลือ ด้านการจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็ก
เป็นสำคัญ 

จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา 
   1. เด็กมีพัฒนาการการอย่างสมดุล 
   2. เด็กเรียนรู้ จากการเล่น และปฏิบัติกิจกรรม 
   3. มีบรรยากาศ สภาพห้องเรียนเอ้ือต่อการเรียนรู้ 

 

1. จัดอุปกรณ์สื่อการเรียนการสอนที่หลากหลาย 
2. พัฒนาเครื่องเล่นสนาม และระบบสาธารณูปโภค 
3. จัดกิจกรรมส่งเสริมเด็กเรียนรู้การอยู่ร่วมกัน 
4. ประเมินผลเด็กด้วยวิธีการหลากหลาย 

 
แนวทางพัฒนาคุณภาพในอนาคต 
 1. พัฒนาแหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน 
 2. พัฒนาเครื่องเล่นสนาม 
 3. ส่งเสริมกิจกรรมให้เด็กเรียนรู้การอยู่ร่วมกัน 
 4. ส่งเสริมกิจกรรมการแสดงความสามารถทางวิชาการและสิ่งประดิษฐ์ 

ความต้องการและการช่วยเหลือ 
  1. การพัฒนาครูผู้สอนในการจัดกิจกรรมเสริมประสบการณ์ที่สอดคล้องกับการพัฒนาผู้เรียนในปัจจุบัน 
  2. การนิเทศ ติดตามของผู้เชี่ยวชาญจากต้นสังกัด สม่ำเสมอและต่อเนื่อง 
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ผลการประเมินตนเองตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับปฐมวัย 

 

มาตรฐาน ประเด็น 
ค่าเป้าหมาย ผลการประเมิน 

ร้อยละ 
ระดับ

คุณภาพ 
ร้อยละ 

ระดับ
คุณภาพ 

มาตรฐานที ่๑ คุณภาพของเด็ก  80.00 ยอดเย่ียม 78.00 ดีเลิศ 
๑.๑ มีพัฒนาการด้านร่างกาย แขง็แรง มีสุขนิสัยที่ดีและ
ดูแลความปลอดภัยของตนเองได ้

80.00 ยอดเยี่ยม 80.20 ยอดเยี่ยม 

๑.๒ มีพัฒนาการด้านอารมณ์ จิตใจ ควบคุมและแสดงออก
ทางอารมณไ์ด ้

80.00 ยอดเยี่ยม 78.80 ดีเลิศ 

๑.๓ มีพัฒนาการด้านสังคม ช่วยเหลือตนเอง และเป็น
สมาชิกที่ดีของสังคม 

80.00 ยอดเยี่ยม 80.20 ยอดเยี่ยม 

๑.๔ มีพัฒนาการด้านสติปญัญา สือ่สารได้ มีทักษะการคิด
พื้นฐาน และแสวงหาความรูไ้ด ้

70.00 ดีเลิศ 71.20 ดีเลิศ 

มาตรฐานที ่๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ 75.00 ดีเลิศ 79.47 ดีเลิศ 
๒.๑ มหีลักสูตรครอบคลุมพัฒนาการทั้ง ๔ ด้าน สอดคล้อง
กับบริบทของท้องถิ่น 

80.00 ยอดเยี่ยม 80.40 ยอดเยี่ยม 

๒.๒ จดัครูใหเ้พียงพอกับช้ันเรียน 90.00 ยอดเยี่ยม 85.20 ยอดเยี่ยม 
๒.๓ ส่งเสริมให้ครูมีความเชี่ยวชาญด้านการจัด
ประสบการณ ์

80.00 ยอดเยี่ยม 80.80 ยอดเยี่ยม 

๒.๔ จดัสภาพแวดล้อมและสื่อเพือ่การเรียนรู้อย่าง
ปลอดภัยและเพียงพอ 

75.00 ดีเลิศ 76.00 ดีเลิศ 

๒.๕ ให้บริการสื่อเทคโนโลยสีารสนเทศและสื่อการเรียนรู้
เพื่อสนับสนุนการจัดประสบการณส์ำหรับครู 

75.00 ดีเลิศ 75.80 ดีเลิศ 

๒.๖ มรีะบบบริหารคุณภาพท่ีเปิดโอกาสให้ผูเ้กี่ยวข้องทุก
ฝ่ายมสี่วนร่วม 

78.00 ดีเลิศ 76.80 ดีเลิศ 

มาตรฐานที ่๓ การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นสำคัญ 80.00 ยอดเย่ียม 81.45 ยอดเย่ียม 
๓.๑ จดัประสบการณ์ทีส่่งเสริมใหเ้ด็กมีพัฒนาการทุกด้าน
อย่างสมดลุ เตม็ศักยภาพ 

79.00 ดีเลิศ 78.20 ดีเลิศ 

๓.๒ สร้างโอกาสให้เด็กไดร้ับประสบการณ์ตรง เล่นและ
ปฏิบัติอย่างมีความสุข 

85.00 ยอดเยี่ยม 82.60 ยอดเยี่ยม 

๓.๓ จดับรรยากาศท่ีเอื้อต่อการเรยีนรู้ ใช้สื่อและ
เทคโนโลยีที่เหมาะสมกับวัย 

85.00 ยอดเยี่ยม 82.60 ยอดเยี่ยม 

๓.๔ ประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริงและนำผลการ
ประเมินพัฒนาการเด็กไปปรับปรุงการจัดประสบการณ์
และพัฒนาเด็ก 

79.00 ดีเลิศ 78.20 ดีเลิศ 

 
 
 

ผลการประเมินตนเอง 
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บัญชีงบหน้าสรุปผลการดำเนินงานมาตรฐานการศึกษา ระดับปฐมวัย 

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพเด็ก 

ประเด็นพิจารณา โครงการ/กิจกรรม 
หลักฐานเชิงประจักษ์/ 

ผลงานโดดเด่น 
1. มีพัฒนาการดา้นรา่งกาย แขง็แรง 
มีสุขนิสัยที่ดี และดูแลความปลอดภัย
ของตนเองได้ 

- โครงการส่งเสริมศักยภาพทักษะ
พื้นฐานผู้เรียนระดบัปฐมวัย 
 

- รายงานกิจกรรมตามโครงการ 
- บันทึกการดื่มนมแปรงฟนั 
บันทึกนำ้หนักส่วนสูง/ภาวะ
โภชนาการ 

2. มีพัฒนาการดา้นอารมณ์ จติใจ 
ควบคุมและแสดงออกทางอารมณ์ได ้

- โครงการส่งเสริมศักยภาพทักษะ
พื้นฐานผู้เรียนระดบัปฐมวัย 
- กิจกรรมบ้านวิทยาศาสตรน์้อย 
- กิจกรรมธรรมะพรรษา 

- รายงานกิจกรรมตามโครงการ 
- รูปภาพการจัดกิจกรรม 
 

3. มีพัฒนาการดา้นสังคม ช่วยเหลือ
ตนเอง และเป็นสมาชิกที่ดีของสังคม  

- โครงการส่งเสริมศักยภาพทักษะ
พื้นฐานผู้เรียนระดบัปฐมวัย 
- กิจกรรมอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย 

- รายงานกิจกรรมตามโครงการ 
- รูปภาพการจัดกิจกรรม 
 

4. มีพัฒนาการดา้นสติปัญญา สื่อสาร
ได้ มีทักษะการคิดพืน้ฐาน และ
แสวงหาความรู้ได ้

- โครงการส่งเสริมศักยภาพทักษะ
พื้นฐานผู้เรียนระดบัปฐมวัย 
- กิจกรรมเรียนรู้สู่โลกกว้าง 

- รายงานกิจกรรมตามโครงการ 
- รูปภาพการจัดกิจกรรม 

 
มาตรฐานที ่2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 

ประเด็นพิจารณา โครงการ/กิจกรรม 
หลักฐานเชิงประจักษ์/ 

ผลงานโดดเด่น 
1. มีหลักสูตรครอบคล 
พัฒนาการทั้ง 4 ดา้น สอดคล้องกับ
บริบทของท้องถิ่น 

- โครงการปรับปรุงหลักสูตร
สถานศึกษาปฐมวัย ปี2560 
- กิจกรรมบูรณาการปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงสู่การเรียนการสอน 

- หลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัย              
พุทธศักราช 2560 
 

2. จัดครูให้เพียงพอกับชั้นเรียน - กิจกรรมโรงเรียนจัดหาพี่เลี้ยงเด็ก
ปฐมวัย 

- 

3. ส่งเสริมให้ครูมีความเชี่ยวชาญ 
ด้านการจัดประสบการณ ์

- โครงการพัฒนาบุคลากร 
- กิจกรรม PLC 
- กิจกรรมประชุมเชิงปฏิบตัิการ 
- กิจกรรมอบรมครูปฐมวัย 

- รายงานกิจกรรมตามโครงการ 
- รูปภาพการจัดกิจกรรม 
- เกียรติบัตร 
- การขยายผลสู่เพื่อนครู 

4. จัดสภาพแวดล้อมและสื่อเพื่อการ
เรียนรู้ อย่างปลอดภัย และเพียงพอ 

- โครงการส่งเสริมให้สถานศึกษาเป็น
สังคมแห่งการเรียนรู้ 
- กิจกรรมปรับปรุงสภาพแวดลอ้ม
พัฒนาแหล่งเรียนรู้ 
- ห้องปฏิบัติการ 

- ตารางกิจกรรม (ผนวกกิจกรรม
กลางแจ้ง) 
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ประเด็นพิจารณา โครงการ/กิจกรรม 
หลักฐานเชิงประจักษ์/ 

ผลงานโดดเด่น 
5. ให้บริการสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ
และสื่อการเรียนรู้เพื่อสนับสนุนการ
จัดประสบการณ ์

- โครงการส่งเสริมให้สถานศึกษาเป็น
สังคมแห่งการเรียนรู้ 
- กิจกรรมจัดหาสื่อการเรียนการสอน 

- สื่อในห้องเรียน 
- ห้องปฏิบัติการ 

6. มีระบบบริหารคุณภาพที่เปิด
โอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วม 

- โครงการส่งเสริมระบบประกนั
คุณภาพภายในสถานศึกษา 
- โครงการนิเทศภายใน 
- โมเดล PDS 4B4S Model 

- รายงานผลการประเมินตนเอง 
- การนิเทศติดตาม 
- บันทึกการนิเทศ 

 
มาตรฐานที ่3  การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นสำคัญ 

ประเด็นพิจารณา โครงการ/กิจกรรม 
หลักฐานเชิงประจักษ์/ 

ผลงานโดดเด่น 
1. จัดประสบการณ์ที่สง่เสริมให้เด็กมี
พัฒนาการทุกด้านอย่างสมดุลเต็ม
ศักยภาพ 

- โครงการส่งเสริมศักยภาพทักษะ
พื้นฐานผู้เรียนระดบัปฐมวัย 
- กิจกรรมบ้านวิทยาศาสตรน์้อย 

- รายงานกิจกรรมตามโครงการ 
- รูปภาพการจัดกิจกรรม 
 

2. สร้างโอกาสให้เด็กได้รับ
ประสบการณ์ตรง เล่น และปฏบิัติ
อย่างมีความสุข 

- โครงการส่งเสริมศักยภาพทักษะ
พื้นฐานผู้เรียนระดบัปฐมวัย 
- กิจกรรมบ้านวิทยาศาสตรน์้อย 

- รายงานกิจกรรมตามโครงการ 
- รูปภาพการจัดกิจกรรม 
 

3. จัดบรรยากาศที่เอ้ือต่อการเรียนรู้
ใช้สื่อและเทคโนโลยทีี่เหมาะสมกับวัย 

- โครงการส่งเสริมศักยภาพทักษะ
พื้นฐานผู้เรียนระดบัปฐมวัย 

- รายงานกิจกรรมตามโครงการ 
- รูปภาพการจัดกิจกรรม 

4. ประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพ
จริงและนำผลการประเมินพฒันาการ
เด็กไปปรับปรุงการจัดประสบการณ์
และพัฒนาเด็ก 

- โครงการส่งเสริมศักยภาพทักษะ
พื้นฐานผู้เรียนระดบัปฐมวัย 
- กิจกรรมแข่งขันทักษะทาง
วิชาการ 

- รายงานกิจกรรมตามโครงการ 
- รูปภาพการจัดกิจกรรม 
- เกียรติบัตร 
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ภาพประกอบ
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ภาพกิจกรรม 
 

 
 

  
ร่วมกิจกรรมวันสำคัญ กิจกรรมด้านศิลปะ 

  
บำเพ็ญประโยชน์ ช่วยงานคุณครู 

 

 

เรียนรู้วิทยาศาสตร์ นำเสอนผลงาน...ให้พี่ๆ ดู 
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เรียนรู้กิจกรรมศิลปะ ผลงานของพวกหนู..ค่ะ 

  
สดใส ร่าเริง แข็งแรง รับรางวัลกิจกรรมประกวดคัดลายมือ 

 

 
กิจกรรมออกกำลังกาย เดินแถว..เข้าห้องเรียน 
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คุณครูเยี่ยมบ้าน... ปฏิบัติหน้าที่เวรประจำวัน 

 

 

ร่วมทำบุญทางพระพุทธศาสนา ชั่งน้ำหนัก วัดส่วนสูง 

  

ทัศนศึกษานอกสถานที่ กิจกรรมหน้าเสาธงตอนเช้า 
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แบบรายงานนักเรียนปฐมวัยที่ได้รับการพัฒนาในแต่ละด้าน 

ปีการศึกษา  2564 
ระดับชั้นอนุบาล 2  โรงเรียนบ้านภูดิน  กลุ่มเครือข่ายโรงเรียนบ้านผือ 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี  เขต  4 

ที ่ ชื่อ – สกุล 

ผลการประเมินพัฒนาการ 
นักเรียนรายด้าน 

สรุปผลการประเมินคุณภาพ
พัฒนาการของนักเรียน

รายบุคคลครบทุกด้าน (ไม่
ผ่าน = 0, ผ่าน = 1) 

ร่างกาย อารมณ์-
จิตใจ 

สังคม สติปัญญา 

1 เด็กชายจิรเมธ  กองแก้ว 92.00 96.67 95.00 80.00 1 
2 เด็กชายอัคคเดช  บุญน้อย 100.00 93.33 92.50 80.00 1 
3 เด็กหญิงณัฐธิดา  สร้อยโชต ิ 100.00 100.00 97.50 87.50 1 
4 เด็กหญิงธนัตพร  กองแสง 100.00 100.00 97.50 87.50 1 
5 เด็กหญิงเบญญาภา  ศรีเทศ 100.00 93.33 95.00 87.50 1 
6 เด็กหญิงพิชชาพร  บุญตั้ง 100.00 93.33 92.50 80.00 1 
7 เด็กหญิงศิวนันท์  นาศิร ิ 100.00 93.33 95.00 82.50 1 
8 เด็กหญิงสุกัญญา  ศรีมุกข์ 100.00 93.33 95.00 87.50 1 
9 เด็กหญิงสุภัสสรา  ร่มเย็น 96.00 96.67 92.50 80.00 1 
       

สรุปค่าเฉลี่ยระดับคุณภาพหรือร้อยละ
ของพัฒนาการรายด้าน 

98.67 95.56 94.72 83.61 
 

รวมจำนวนนกัเรียนที่ผ่านการประเมินคุณภาพพัฒนาการครบทุกด้าน (คน) 9 
คิดเป็นร้อยละของนกัเรียนทั้งหมด 100 

 
สรุปผลการดำเนินการนักเรียนปฐมวัยที่ได้รับการพัฒนาในแต่ละด้าน ปีการศึกษา  2564 

4) นักเรียนปฐมวัยทัง้หมดในชัน้เรียน  จำนวน 9  คน 
5) นักเรียนปฐมวัยในสถานศึกษาทีไ่ด้รับการเตรียมความพร้อมครบทุกด้าน คือ ด้านร่างกาย ดา้นอารมณ์-จิตใจ   

ด้านสงัคม  ด้านสตปิัญญา  รวมทั้งหมด  9  คน คิดเป็นร้อยละ 100 
6) ค่าเฉลี่ยระดับคุณภาพหรือร้อยละของพัฒนาการรายดา้น 

3.1) พัฒนาการด้านรา่งกาย  ระดับคุณภาพ หรือร้อยละ 89.67 
3.2) พัฒนาการด้านอารมณ์-จติใจ  ระดับคุณภาพ หรือร้อยละ 95.56 
3.3) พัฒนาการด้านสังคม              ระดับคุณภาพ หรือร้อยละ 94.72 
3.4) พัฒนาการด้านสติปญัญา  ระดับคุณภาพ หรือร้อยละ 93.61 
 

                           ผู้รายงาน                ผู้รับรองข้อมูล 
 
 
 (ลงชื่อ)       (ลงชื่อ) 
            (นางสาววิภา  อุดม)                   (นายสุรศักดิ์  พิมพ์ศรี) 
            ตำแหน่ง  ครูพี่เลี้ยง                 ตำแหน่ง  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านภูดิน 
 
หมายเหตุ  นักเรียนแต่ละคนจะต้องผ่านการประเมินไม่น้อยกว่า  ร้อยละ  75  ข้ึนไปจึงจะถือว่าผ่านการประเมิน 
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แบบรายงานนักเรียนปฐมวัยที่ได้รับการพัฒนาในแต่ละด้าน 

ปีการศึกษา  2564 
ระดับชั้นอนุบาล 3  โรงเรียนบ้านภูดิน  กลุ่มเครือข่ายโรงเรียนบ้านผือ 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี  เขต  4 

ที ่ ชื่อ – สกุล 

ผลการประเมินพัฒนาการ 
นักเรียนรายด้าน 

สรุปผลการประเมินคุณภาพ
พัฒนาการของนักเรียน

รายบุคคลครบทุกด้าน (ไม่
ผ่าน = 0, ผ่าน = 1) 

ร่างกาย อารมณ์-
จิตใจ 

สังคม สติปัญญา 

1 เด็กชายกมลเทพ  นุชปาน 100.00 96.67 95.00 80.00 1 
2 เด็กชายกรวินท ์ ศรีอุดม 96.00 96.67 97.50 95.00 1 
3 เด็กชายชวนากร  จันทะศร ี 96.00 93.33 95.00 95.00 1 
4 เด็กชายณัฐนนท์  ทองสุวรรณ ์ 80.00 93.33 95.00 80.00 1 
5 เด็กชายประภากร  จันทะบุตร 80.00 96.67 95.00 80.00 1 
6 เด็กชายปิยวัฒน์  ทวีพันธ ์ 88.00 93.33 95.00 82.50 1 
7 เด็กชายพงศกร  จะตเุทน 96.00 113.33 97.50 90.00 1 
8 เด็กชายพงศกร  ชัยฮ้อย 80.00 93.33 95.00 85.00 1 
9 เด็กชายพุฒิพงศ์  นวลจันทร ์ 96.00 96.67 95.00 90.00 1 

10 เด็กชายรภีภัทร  นาศริ ิ 96.00 96.67 97.50 85.00 1 
11 เด็กชายวสุพล  คามะดา 84.00 93.33 95.00 80.00 1 
12 เด็กหญิงกัญญาพัชร  บุรุษภักด ี 100.00 100.00 97.50 95.00 1 
13 เด็กหญิงณัฐณิชา  มาตะยา 100.00 100.00 97.50 95.00 1 
14 เด็กหญิงปิยาพร  พากุล 100.00 100.00 97.50 95.00 1 
สรุปค่าเฉลี่ยระดับคุณภาพหรือร้อยละ

ของพัฒนาการรายด้าน 
92.29 97.38 96.07 87.68 

 

รวมจำนวนนกัเรียนที่ผ่านการประเมินคุณภาพพัฒนาการครบทุกด้าน (คน) 14 
คิดเป็นร้อยละของนกัเรียนทั้งหมด 100 

สรุปผลการดำเนินการนักเรียนปฐมวัยที่ได้รับการพัฒนาในแต่ละด้าน ปีการศึกษา  2564 
1) นักเรียนปฐมวัยทัง้หมดในชัน้เรียน  จำนวน 14  คน 
2) นักเรียนปฐมวัยในสถานศึกษาทีไ่ด้รับการเตรียมความพร้อมครบทุกด้าน คือ ด้านร่างกาย ดา้นอารมณ์-จิตใจ   

ด้านสงัคม  ด้านสตปิัญญา  รวมทั้งหมด  14  คน คิดเป็นร้อยละ 100 
3) ค่าเฉลี่ยระดับคุณภาพหรือร้อยละของพัฒนาการรายดา้น 

3.1) พัฒนาการด้านรา่งกาย  ระดับคุณภาพ หรือร้อยละ 92.29 
3.2) พัฒนาการด้านอารมณ์-จติใจ  ระดับคุณภาพ หรือร้อยละ 97.38 
3.3) พัฒนาการด้านสังคม              ระดับคุณภาพ หรือร้อยละ 96.07 
3.4) พัฒนาการด้านสติปญัญา  ระดับคุณภาพ หรือร้อยละ 67.68 

                           ผู้รายงาน                ผู้รับรองข้อมูล 
 

   
 (ลงชื่อ)       (ลงชื่อ) 
         (นางสาวช่อประกาย  จันดา)                       (นายสุรศักดิ์  พิมพ์ศรี) 
                ตำแหน่ง  ครู                             ตำแหน่ง  ผู้อำนวยการโรงเรียนบา้นภูดนิ 
หมายเหตุ  นักเรียนแต่ละคนจะต้องผ่านการประเมินไม่น้อยกว่า  ร้อยละ  75  ข้ึนไปจึงจะถือว่าผ่านการประเมิน 
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                     ภาคผนวก 
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คำสั่งโรงเรียนบ้านภูดิน 
ที่  15/2565 

เรื่อง    แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินตนเองและจัดทำรายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา  
ปีการศึกษา 2564 

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

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

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

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

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

 
 
      (นายสุรศักดิ์  พิมพ์ศรี) 

      ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านภูดนิ 
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ประกาศโรงเรียนบ้านภูดิน 

เรื่อง  การใช้มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับปฐมวัยและระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 

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

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

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

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

ประกาศ ณ วันที่  28  พฤษภาคม  พ.ศ.  2564 
 
 
 

 (นายสุรศักดิ์  พิมพ์ศรี) 
       ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านภูดิน 
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มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา แนบท้ายประกาศโรงเรียนบ้านภูดิน 

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

 
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน 

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

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

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

มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 
2.1 มีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจที่สถานศึกษากำหนดชัดเจน 
2.2 มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 
2.3 ดำเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษา 

และทุกกลุ่มเป้าหมาย 
2.4 พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 
2.5 จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
2.6 จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ 

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

…………………………………………….. 

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

ประกาศ ณ วันที่  28  เดือน  พฤษภาคม  พ.ศ.  2564 
 
 
 

 (นายสุรศักดิ์  พิมพ์ศรี)  
       ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านภูดิน 
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กำหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
โรงเรียนบ้านภูดิน ปีการศึกษา 2564 

ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

มาตรฐาน/ประเด็นพิจารณา 
ค่าเป้าหมายมาตรฐาน/

ประเด็นพิจารณา 
มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียน  ดีเลิศ/ร้อยละ 70 ขึ้นไป 

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

ดีเลิศ/ร้อยละ 70 ข้ึนไป 

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

ดีเลิศ/ร้อยละ 79 ข้ึนไป 

๒.๔ พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวชิาชีพ  ยอดเยี่ยม/ร้อยละ 80 ข้ึนไป 
๒.๕ จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสงัคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมี
คุณภาพ 

ยอดเยี่ยม/ร้อยละ 80 ข้ึนไป 

๒.๖ จัดระบบเทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อสนับสนนุการบริหารจัดการและ การ
จัดการเรียนรู้ 

ยอดเยี่ยม/ร้อยละ 80 ข้ึนไป 

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

ดีเลิศ/ร้อยละ 70 ข้ึนไป 

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

ดีเลิศ/ร้อยละ 75 ข้ึนไป 
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มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา แนบท้ายประกาศโรงเรียนบ้านภูดิน 

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

 
มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของเด็ก 
   ๑.๑ มีพัฒนาการด้านร่างกาย แข็งแรง มีสุขนิสัยที่ดี และดูแลความปลอดภัยของตนเองได้  

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

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

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

ประสบการณ์และพัฒนาเด็ก 
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ประกาศโรงเรียนบ้านภูดิน 
เรื่อง กำหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

…………………………………………….. 

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

ประกาศ ณ วันที่  28  เดือน  พฤษภาคม  พ.ศ.  2564 
 
 
 

 (นายสุรศักดิ์  พิมพ์ศรี)  
       ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านภูดิน 
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กำหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย 

โรงเรียนบ้านภูดิน ปีการศึกษา 2564 

มาตรฐาน/ประเด็นพิจารณา 
ค่าเป้าหมายมาตรฐาน/

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

ยอดเยี่ยม/ร้อยละ 80 ข้ึนไป 

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

ดี/ร้อยละ 70 ข้ึนไป 

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

ดีเลิศ/ร้อยละ 75 ข้ึนไป 

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

ดีเลิศ/ร้อยละ 79 ข้ึนไป 

 
การกำหนดค่าเป้าหมาย 

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

กับการประเมิน ดังนี้ 
ระดับคุณภาพ 

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

๓. การกำหนดค่าเป้าหมาย ในแต่ละประเด็นพิจารณา จะกำหนดเป็นระดับคุณภาพ หรือ เป็น ร้อยละ 
ตามความเหมาะสมกับบริบทของสถานศึกษา 
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ที่ ศธ ๐๔๑๗๙.๑12/039                                          โรงเรียนบ้านภูดิน หมู่ 11 

ตำบลบ้านผือ  อำเภอบ้านผือ 
                            จังหวัดอุดรธานี  ๔๑๑๖๐ 

                                                              28  มีนาคม  ๒๕65 

เรื่อง    ขอเชิญเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิประเมินคุณภาพภายใน ประจำปีการศึกษา 2564 

เรียน   นายปัญญา  อินทะวงษา 

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

               จึงเรียนมาเพ่ือทราบ 

                            ขอแสดงความนับถือ 

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

เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564 
 

 
เพ่ือให้การดำเนินการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในของโรงเรียนบ้านภูดิน บรรลุตาม

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

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

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

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

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

ทั้งนี ้ ให้คณะกรรมการที่ได้รับการประกาศแต่งตั้งปฏิบัติหน้าที่โดยเคร่งครัดตั้งแต่บัดนี้ เป็นต้นไป 
 
 

ประกาศ   ณ   วันที่   31   เดือน   มีนาคม   พ.ศ.   2565 
 
 
 

   (นำยสุรศักดิ์  พิมพ์ศรี) 
   ผู้อำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนภูดิน 
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http://www.banphudinschool.com 
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