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รายงานการประเมินตนเอง 

( Self-Assessment  Report : SAR ) 
 

ระดับการศึกษาปฐมวัย 
ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 

 
 
 
 

โรงเรียนบ้านเพี้ยฟานโนนตุ่น 
 
 
 
 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศกึษาขอนแก่น เขต ๑ 
สำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน   

กระทรวงศึกษาธิการ 
 



 ก 

คำนำ 
 
  รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา เป็นการสรุปผลการจัดการศึกษาท่ีสะท้อนผลการ
พัฒนาคุณภาพของสถานศึกษาตามทิศทางและเป้าหมายที่กำหนดร่วมกันอย่างต่อเนื่องตลอดปีการศึกษา 
ตั้งแต่การสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการประกันคุณภาพภายใน  การวางแผนการประเมิน เก็บรวบรวม
ข้อมูล วิเคราะห์จุดเด่น จุดท่ีควรพัฒนา ระบุแนวทางการพัฒนาสถานศึกษาในอนาคตและสรุปผลการประเมิน
ตลอดจนถึงการนำผลการประเมินไปใช้ในการวางแผนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาในปีการศึกษาต่อไปอย่างมี
ระบบ และเมื่อส้ินสุดปีการศึกษาสถานศึกษาจัดทำรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา ซึ่งเป็นผลสำเร็จ
จากการบริหารจัดการศึกษาที่สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาปฐมวัย ๓ มาตรฐาน ได้แก่ 
คุณภาพเด็ก กระบวนการบริหารและจัดการ และการจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นสำคัญ เพื่อการประกัน
คุณภาพภายในของสถานศึกษา (ตามกฎกระทรวงการประกันคุณภาพ พ.ศ.๒๕๖๑ ) ในรอบปีที่ผ่านมา โดยมี
วัตถุประสงค์เพื ่อนำเสนอผลการจัดการศึกษาทั้งด้านผลผลิตและผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นตามแผนและตามระบบ
ประกันคุณภาพของสถานศึกษาในรอบปีที่ผ่านมา เพื่อให้สถานศึกษาได้ใช้ประโยชน์ในการปรับปรุงแผนและ
ระบบประเมินคุณภาพภายใน แล้วนำเสนอผลการจัดการศึกษาต่อหน่วยงานต้นสังกัด หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
และเปิดเผยต่อสาธารณชน เพื่อทำให้เกิดความมั่นใจแก่ผู ้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายว่า การจัดการศึกษาของ
สถานศึกษาได้มาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษาตามกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา  
พ.ศ.๒๕๖๑ มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลอย่างแท้จริง  

  โรงเรียนบ้านเพี้ยฟานโนนตุ่น ขอขอบคุณ คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้ปกครอง
ชุมชน คณะครู บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียนทุกคน ท่ีให้ความร่วมมือ และช่วยกันพัฒนาคุณภาพการจัด
การศึกษาของโรงเรียนบ้านเพี้ยฟานโนนตุ่น ให้บรรลุเป้าหมายตามท่ีกำหนดไว้เป็นอย่างดี 

 
 

                                                                                  โรงเรียนบ้านเพี้ยฟานโนนตุ่น



 ข 

สารบัญ 
 

เร่ือง หน้า 

คำนำ ก 
สารบัญ ข 
บทสรุปสำหรับผู้บริหาร  ๑ 

❖ ระดับการศึกษาปฐมวัย ๑ 
ส่วนที่ ๑ ข้อมูลพื้นฐานของสถานศึกษา ๓ 

❖ ข้อมูลท่ัวไป ๓ 
▪ สถานศึกษา (ท่ีต้ัง/โทรศัพท์/Website/E-mail/ระดับช้ันท่ีเปิดการสอน) 
▪ พื้นท่ีท้ังหมด 
▪ ประวัติโรงเรียนโดยย่อ 
▪ สภาพเศรษฐกิจ สังคม และชุมชน 
▪ การจัดการศึกษา/โครงสร้างการบริหารงานโรงเรียน 

o การจัดการศึกษาระดับการศึกษาปฐมวัย 
o การจัดการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
o โครงสร้างการบริหารงาน 

▪ ผู้อำนวยการ 
▪ วิสัยทัศน์/อัตลักษณ์/เอกลักษณ์/ปรัชญาการจัดการศึกษา/พันธกิจ 

❖ ข้อมูลอาคารสถานท่ี 
▪ จำนวนห้องและสถานท่ี 
▪ การใช้แหล่งเรียนรู้ภายในและภายนอกโรงเรียน 

๔ 
๔ 
๕ 
๕ 
๖ 
๖ 
๖ 
๘ 
๘ 
๙ 

๑๐ 
๑๐ 
๑๐ 

❖ ข้อมูลครูและบุคลากร ๑๑ 
❖ ข้อมูลนักเรียน ๑๒ 

▪ ข้อมูลนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 
▪ ข้อมูลจำนวนนักเรียนเปรียบเทียบ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ – ๒๕๖๔ 
▪ ข้อมูลผู้สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 

๑๒ 
๑๓ 
๑๔ 

❖ ข้อมูลสารสนเทศผลการจัดการศึกษา ๑๕ 
▪ ผลการจัดการศึกษาตามหลักสูตรสถานศึกษา ระดับการศึกษาปฐมวัย 
▪ ผลการประเมินพัฒนาการ 

      
 

๑๕ 
๑๖ 
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เร่ือง หน้า 
 
ส่วนที่ ๒ รายงานผลการประเมินตนเองตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

 
๑๗ 

❖ สรุปผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา (ระดับการศึกษาปฐมวัย) ๑๘ 
▪ มาตรฐานท่ี ๑ คุณภาพของเด็ก ๑๘ 
▪ มาตรฐานท่ี ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ  ๒๑ 
▪ มาตรฐานท่ี ๓ การจัดประสบการณ์ท่ีเน้นเด็กเป็นสำคัญ ๒๕ 

ภาคผนวก ๒๘ 
❖ ประกาศ เรื่อง การกำหนดมาตรฐานและกำหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษา

ระดับการศึกษาปฐมวัยและระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพภายใน
โรงเรียนบ้านเพี้ยฟานโนนตุ่น ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 

๒๙ 

❖ ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษาตามมาตรฐานท่ีกำหนด ๓๑ 
❖ คำส่ังแต่งต้ังคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๔ ๓๒ 
❖ หนังสือเชิญผู้ทรงคุณวุฒิเป็นกรรมการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ปีการศึกษา 

๒๕๖๔ 
๓๓ 

❖ คำส่ังแต่งต้ังคณะกรรมการจัดทำรายงานผลการประเมินตนเอง (SAR)  
ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ 

๓๔ 

❖ คำส่ังนิเทศภายใน/PLC ๓๖ 
❖ คำส่ังมอบหมายงาน ๓๘ 
❖ ภาพกิจกรรม/เกียรติบัตร ๔๒ 
❖ ความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษา ๔๙ 



 
 

๑ 

บทสรุปของผู้บริหาร 

ระดับการศึกษาปฐมวัย 
 

❖ ผลการประเมินตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาปฐมวัย 
 
โรงเรียนบ้านเพี้ยฟานโนนตุ่น จัดการศึกษาระดับการศึกษาปฐมวัย ตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย 

พุทธศักราช ๒๕๖๐ มีนักเรียนช้ันอนุบาลปีท่ี 1-3 รวม 23 คน จัดช้ันเรียน 1 ห้อง ครูผู้สอน 1 คน ได้จัดทำ
รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR) ปีการศึกษา ๒๕๖๔ และนำเสนอผลการประเมินต่อ
คณะกรรมการสถานศึกษา ผู้ปกครอง ชุมชน หน่วยงานต้นสังกัด และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ผ่านช่องทางการ
ประชุม สมุดรายงานผลพัฒนาการของเด็ก(อบ.02)  เว็บไซต์ของสถานศึกษา และเผยแพร่ในส่ือ เช่น กลุ่มไลน์ 
Facebook นอกจากนี้ได้นำผลการประเมินไปใช้ในการวางแผนเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาในปีการศึกษา
ต่อไป 

สรุปผลการประเมินคุณภาพการจัดการศึกษาระดับการศึกษาปฐมวัยตามมาตรฐานการศึกษาของ
โรงเรียนบ้านเพี้ยฟานโนนตุ่น อยู่ในระดับคุณภาพ ดี 

ซึ่งมาตรฐานท่ี ๑ คุณภาพของเด็ก มีผลการประเมินอยู่ในระดับ ดี 
มาตรฐานท่ี ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ มีผลการประเมินอยู่ในระดับ ดีเลิศ  
และมาตรฐานท่ี ๓ การจัดประสบการณ์ท่ีเน้นเด็กเป็นสำคัญ มีผลการประเมินอยู่ในระดับ ดี 

 
 จุดเด่นที่พบ  

 ด้านคุณภาพของเด็ก ผลพัฒนาการเด็กในด้านร่างกายอารมณ์จิตใจและสติปัญญาบรรลุตาม
เป้าหมายท่ีสถานศึกษากำหนด  

การพัฒนาด้านร่างกาย เด็กมีน้ำหนัก ส่วนสูงตามเกณฑ์มาตรฐาน มีการเคล่ือนไหวร่างกายคล่องแคล่ว 
มีการทรงตัวได้ดี ใช้มือและตาประสานสัมพันธ์ได้ดี มีทักษะในการดูแลรักษาสุขภาพอนามัยส่ วนตนและ
สามารถปฏิบัติจนเป็นนิสัย ปฏิบัติตนตามข้อตกลงเกี่ยวกับความปลอดภัย หลีกเลี่ยงสภาวะที่เสี่ยงต่อโรค ส่ิง
เสพติดและสถานการณ์ท่ีเส่ียงอันตรายต่าง ๆ  

การพัฒนาด้านอารมณ์ เด็กร่าเริงแจ่มใสแสดงอารมณ์ความรู้สึกได้อย่างเหมาะสมยอมรับและพอใจใน 
ความสามารถของตนเองและผู้อื่น มีจิตสำนึกและค่านิยมท่ีดีงาม เด็กกล้าพูด กล้าแสดงออกช่วยเหลือแบ่งปัน
และรู้หน้าท่ีความรับผิดชอบของตนเอง  

การพัฒนาด้านสังคม เด็กสามารถปฏิบัติกิจวัตรประจำวันและข้อตกลงของห้องง่ายเด็กมีวินัยตนเองมี
มารยาทตามวัฒนธรรมไทยเช่นการไหว้การยิ้มการทักทายเป็นต้นเล่นและทำงานร่วมกับผู้อื่นได้โดยปราศจาก
การใช้ความรุนแรง  

การพัฒนาด้านสติปัญญา เด็กสามารถสนทนาโต้ตอบ และเล่าเรื่องให้ผู้อื่นเข้าใจได้ สามารถต้ังคำถาม
ในสิ่งที่ตนเองสนใจหรือสงสัยได้อย่างเหมาะสมกับวัย เด็กมีความสามารถในการคิดแก้ปัญหาและสามารถ
ตัดสินใจในเรื่องง่ายๆ ได้ และเด็กสามารถใช้เทคโนโลยี เช่น แว่นขยาย แม่เหล็ก เป็นเครื่องมือในการเรียนรู้
และแสวงหาความรู้ได้ด้วยตนเอง 
  ด้านกระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษาพบว่าผู้บริหารสถานศึกษามีความ
เข้าใจปรัชญาแนวคิดหลักการจัดการศึกษาปฐมวัย และหลักสูตรสถานศึกษาท่ีครอบคลุมพัฒนาการท้ัง 4 ด้าน



 ๒ 

และสอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่น ในขณะที่ครูไม่เพียงพอต่อจำนวนเด็กที่มีมากแต่ด้วยความเข้าใจปรัชญา
การจัดประสบการณ์ให้เด็กและมีปฏิสัมพันธ์ที ่ดีกับเด็กและครอบครัวส่งเสริมและพัฒนาครูให้มีความรู้
ความสามารถในการจัดประสบการณ์และการประเมินพัฒนาการเด็กเป็นรายบุคคลสถานศึกษาอำนวยความ
สะดวกจัดหาสื่อวัสดุอุปกรณ์เพื่อสนับสนุนการจัดประสบการณ์ที่เพียงพอและนอกจากนั้นสถานศึกษามีการ
ประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพภายในสถานศึกษาโดยการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองและผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย  
  ด้านกระบวนการจัดประสบการณ์ท่ีเน้นเด็กเป็นสำคัญพบว่า ครูมีความรู้ความเข้าใจในกระบวนการ
จัดประสบการณ์ให้เด็กมีพัฒนาการทุกด้านอย่างสมดุลเต็มตามศักยภาพ ครูรู้จักเด็กเป็นรายบุคคลและสรา้ง
โอกาสให้เด็กได้รับประสบการณ์โดยตรงด้วยการเล่นและปฏิบัติอย่างมีความสุขโดยจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมเด็ก
ครบทุกด้านทั้งด้านร่างกายด้านอารมณ์ด้านสังคมและด้านสติปัญญาโดยไม่มุ่งเน้นการพัฒนาด้านใดด้านหนึ่ง
เพียงด้านเดียว การจัดห้องเรียนให้สะอาด มีอากาศถ่ายเท มีความปลอดภัย มีพื้นท่ีแสดงผลงานเด็ก และพื้นท่ี
จัดกิจกรรมท่ีเหมาะสมครูให้เด็กได้มีส่วนร่วมในการจัดห้องเรียน เช่น ป้ายนิเทศ การทำความสะอาดห้องการ
ดูแลต้นไม้ เป็นต้น ครูประเมินพัฒนาการเด็กจากกิจกรรม และกิจวัตรประจำวันด้วยเครื่ องมือ และวิธีการท่ี
หลากหลาย และให้ผู้ปกครองมีส่วนร่วมในการประเมินพัฒนาของเด็กและแลกเปล่ียนการเรียนรู้ร่วมกัน 

 
จุดที่ควรพัฒนา 
 การส่งเสริมและสนับสนุนจัดหา สื่อและอุปกรณ์ในการพัฒนาประสบการณ์เรียนรู้ของเด็กให้

เหมาะสมและเพียงพอ 
 การนำผลการประเมินตนเอง (SAR) ของสถานศึกษามาปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการจัด

การศึกษาอย่างต่อเนื่อง 
 การส่งเสริมและอบรมพัฒนาประสบการณ์ครูผู้สอน/การศึกษาดูงาน 
 ผู้ปกครองส่วนใหญ่ยังขาดความรู้ ความเข้าใจในหลักสูตรปฐมวัย โดยต้องการให้ครูผู้สอนเน้นใน

เรื่องการอ่าน การเขียน ไม่คำนึงถึงพัฒนาการตามวัยของเด็ก 
 นักเรียนยังขาดทักษะการฟัง มีความสนใจในการฟังค่อนข้างสั้น รวมถึงทักษะในการพูดเล่าเรื่อง

และอธิบายผลงานของตนเอง 
 นักเรียนบางคนไม่กล้าแสดงความคิดเห็น และบอกเล่าความรู้สึกต่อผลงานของตนเองและเพื่อน 
 ขาดครูท่ีจบการศึกษาสาขาปฐมวัย 

 
 แผนการดำเนินงานเพื่อให้ยกระดับ (๑ ระดับ) 

 จัดประชุมช้ีแจงให้ผู้ปกครองมีความรู้ความเข้าใจในหลักสูตรปฐมวัย 
 ครูผู้สอนในระดับปฐมวัยต้องปรับปรุงกระบวนการเรียนการสอน การใช้ส่ือ เทคโนโลยีต่าง ๆ เพื่อ

พัฒนากระตุ้นใหเ้ด็กมีพัฒนาการในด้านต่าง ๆ ดีขึน้ 
 ประสานขอความร่วมมือกับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง และผู้ปกครองนักเรียน ในการจัดทำสนามเด็ก

เล่น 
 ส่งเสริมให้ครูผู้สอนปฐมวัยได้้เข้ารับการอบรมเกี่ยวกับการจัดการศึกษาระดับปฐมวัยใหม้ากขึน้ 
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ส่วนที่ ๑ 
ข้อมูลพื้นฐานของโรงเรียนบ้านเพีย้ฟานโนนตุน่ 
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ส่วนที่ ๑ 
ข้อมูลพื้นฐานของโรงเรียนบา้นเพ้ียฟานโนนตุ่น 

 
 

 
 
❖ โรงเรียนบ้านเพ้ียฟานโนนตุ่น 
ท่ีต้ัง :  เลขท่ี  -  หมู่ท่ี  ๑๓  ตำบลสาวะถี อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น  รหัสไปรษณีย์  ๔๐๐๐๐ 

โทรศัพท์ :  ๐๘๗-๘๖๒๖๕๔๒      
E-mail :  peaphannontoon@gmail.com 
ระดับท่ีเปิดสอน : ช้ันอนุบาล ๑ - ช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๖ 
 

❖ พ้ืนท่ีท้ังหมด 
พื้นท่ีท้ังหมด  :  ๑๓ ไร่ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
พ้ืนท่ีโรงเรียนบ้านเพ้ียฟานโนนตุ่น ภาพ จาก Google Maps  

 
 
 
 
 

ข้อมูลทั่วไป 

 



 ๕ 

❖ ประวัติโรงเรียนโดยย่อ 
โรงเรียนบ้านเพี้ยฟานโนนตุ่น ก่อตั้งเมื่อวันท่ี ๑ เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๔๘๔ เดิมช่ือโรงเรียน

บ้านเพี้ยฟาน จนกระทั่งในปี ๒๕๒๖ ได้เปลี่ยนชื่อโรงเรียนเป็น “ โรงเรียนบ้านเพี้ยฟานโนนตุ่น” ได้
ทำการเปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล ๑ - ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ตั้งแต่เริ่มก่อตั้งโรงเรียนจนถึง
ปัจจุบัน   
ผู้บริหารสถานศึกษาคนแรก คือ นายอำนวย  คลังทอง   
ผู้บริหารสถานศึกษาคนปัจจุบัน คือ นางสาวพิมสาย อัครพิทยาอำพน 
 

❖ สภาพเศรษฐกิจ สังคม และชุมชน 
สภาพชุมชนรอบบริเวณโรงเรียนมีลักษณะเป็นชุมชนชนบท มีประชากร ๒ หมู่บ้าน ประมาณ ๑,๐๐๐ 
คน บริเวณใกล้เคียงโดยรอบโรงเรียน ได้แก่  

๑. ผู้ปกครองส่วนใหญ่ จบการศึกษาระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๖ อาชีพหลักของชุมชน คือการ 
ทำนา และรับจ้าง ประชาชนส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ ประเพณีศิลปวัฒนธรรม-ท้องถิ่นที่เป็นท่ีรู้จัก
โดยทั่วไป คือ ประเพณีวันสงกรานต์ ประเพณีลอยกระทง การทอดกฐิน ฐานะทางเศรษฐกิจ/รายได้
โดยเฉล่ียต่อครอบครัวต่อปี ๑๕,๐๐๐ - ๔๕,๐๐๐ บาท จำนวนคนเฉล่ียต่อครอบครัว ๕ คน 

๒. โอกาสและข้อจำกัดของโรงเรียน 
โรงเรียนบ้านเพี้ยฟานโนนตุ่นบริเวณใกล้เคียงเป็นสถานที่ราชการ สถานศึกษา ชุมชน และ

แหล่งการค้า โรงเรียนได้รับความร่วมมือและสนับสนุนให้ใช้สถานที่ดังกล่าวเป็นแหล่งเรียนรู้ของ
นักเรียนและครู นอกจากนั้นหน่วยราชการ วัด ได้ส่งวิทยากรท่ีมีความรู้ความสามารถมาให้ความรู้แก่
นักเรียนและครูในฐานะอาจารย์พิเศษ เช่น โครงการการศึกษาเพื่อต่อต้านการใช้ยาเสพติดในเด็ก
นักเรียน ครูแดร์ (D.A.R.E) , กิจกรรมธรรมะทุกวันอังคาร โดยเจ้าอาวาส 

 
 

โอกาส ข้อจำกัด 

๑. ผู้ปกครองและชุมชนเห็นความสำคัญของ
การศึกษาสนับสนุนร่วมมือกันพัฒนา
โรงเรียนอย่างต่อเนื่อง 

๒. องค์กรในท้องถิ่นให้การสนับสนุนการศึกษา
เป็นอย่างดี 

๓. นักเรียนมีความสามารถด้านศิลปะและด้าน
งานอาชีพ 

๑. ผู้ปกครองมีฐานะยากจน 
๒. ผู้ปกครองส่วนใหญ่ไปทางานต่างจังหวัดท้ิง

บุตรหลานไว้กับผู้สูงอายุ 
๓. ขาดส่ือการเรียนรู้และอุปกรณ์เกี่ยวกับระบบ

ดิจิตอล 
๔. นักเรียนขาดโอกาสได้ไปเรียนรู้ตามแหล่ง

เรียนรู้ภายนอกอย่างกว้างขวางและ
หลากหลาย 

๕. อัตรากำลังครูขาดแคลนบางกลุ่มสาระการ
เรียนร ู

 
 
 



 ๖ 

❖ การจัดการศึกษา/โครงสร้างการบริหารงานโรงเรียน 
 การจัดการศึกษาระดับการศึกษาปฐมวัย 

โรงเรียนบ้านเพี้ยฟานโนนตุ่นจัดการศึกษาระดับการศึกษาปฐมวัย โดยมีวัตถุประสงคเพื่อ
ใหเด็กเจริญเติบโตอย่างสมบูรณ มีพัฒนาการสมวัย สมดุลทั้งดานรางกาย ดานอารมณ์ จิตใจ ดาน
สังคม และดานสติปญญา ใชกิจกรรมดนตรี กิจกรรมเคล่ือนไหวดวยเพลง เปนกิจกรรมท่ีสามารถสงเส
ริมพัฒนาการดานรางกาย อารมณ์ จิตใจ สังคมและสติปญญา สงผลใหเด็กมีสุนทรียภาพและมี
ลักษณะนิสัยช่ืนชอบในดานศิลปะ ดนตรี การเคล่ือนไหวรางกายตามจังหวะของเพลงจะชวยใหเด็กมี
สุขภาพกาย สุขภาพจิตที่ดีสงเสริมการจัดกิจกรรมสงเสริมดานสุขภาพของรางกายของเด็ก กิจกรรม
ท่ีสงเสริม ปลูกฝงและพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ใหกับเด็กปฐมวัยทุกดาน โดยเฉพาะอยางยิ่งระเบียบ
วินัยความรับผิดชอบ หลักธรรมเบื้องต้นทางศาสนา ความซื่อสัตยสุจริต ความกตัญ ูกตเวที เมตตา
กรุณามีน้ำใจ ความเสียสละและการประหยัดอดออม เพื่อฝกฝนและพัฒนาพฤติกรรมและจิตใจของ
เด็กปฐมวัยใหสามารถปฏิบัติตามกฎเกณฑของโรงเรียน พรอมทั้งมุงเนนใหเด็กประพฤติปฏิบัติตนใน
ชีวิตประจำวันในทางท่ีดีและถูกต้อง สามารถอยูในสังคมรวมกับผูอื่นอยางมีความสุข 

รวมกันวางแผนการดำเนินการในการจัดการศึกษาในปการศึกษาปจจุบัน ใหสอดคลองกับ
ปรัชญา วิสัยทัศน  และพันธกิจ โดยใชหลักการดำเนินงานแบบการมีสวนรวมของบุคลากร 
คณะกรรมการบริหาร และผูที่มีสวนเกี่ยวของ ซึ่งสะทอนในรูปของการดำเนินงานแบบจากบนสูลาง 
ในรูปของนโยบายหลักเกณฑวิธีการจากลางสูบน หาแนวทางในการจัดโครงการและวางแผนการ
ดำเนินการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา โดยมีมาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย
และขั้นพื้นฐานเปนกรอบในการดำเนินงาน ซึ่งผลจากการดำเนินงานดังกลาวทำใหโรงเรียนทราบ
จุดเด่น จุดท่ีควรปรับปรุงและใชเปนแนวทางในการพัฒนาโรงเรียน โดยมีแผนปฏิบัติการประจำปเป็น
แผนการในการกำหนดแนวทางปฏิบัติ 

ครูสามารถจัดกิจกรรมสรางเสริมประสบการณใหกับเด็กที ่หลากหลาย สามารถจัด
กิจกรรมไดเหมาะสมกับวัยคำนึงถึงความแตกตางระหวางบุคคล มีปฏิสัมพันธท่ีดีกับพอแม ผูปกครอง 
สงเสริมการเรียนรูเพื่อพัฒนาดานรางกาย อารมณ สังคม และสติปญญาแกเด็ก จัดทำแผนการจัดการ
เรียนรูท่ีเนนเด็กเปนสำคัญสามารถสราง พัฒนา และใชเครื่องมือในการวัดและประเมินพัฒนาการของ
เด็กอย่างหลากหลาย จัดสิ่งแวดลอมทั้งภายในและภายนอกหองเรียนเพื่อใหเด็กเกิดการเรียนรู ได
ตลอดเวลาสรุปรายงานผลพัฒนาการของเด็กแก ผูปกครองจัดทำขอมูลสารนิเทศและนำไปใช
ประโยชน์ในการพัฒนาเด็กสามารถปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ และเปนแบบอยางที่ดีตอเด็ก 
ผู้ปกครอง ชุมชน และผูมีสวนเกี่ยวของอุทิศตน ทุมเทแรงกาย แรงใจในการการปฏิบัติงาน และมุงมั่น
พัฒนาเด็กใหมีคุณภาพ 

 
 การจัดการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  

โรงเรียนบ้านเพี ้ยฟานโนนตุ ่นจัดการศึกษาระดับการศึกษาขั ้นพื ้นฐาน ได้ร ่วมกับ
คณะกรรมการสถานศึกษา ผู้ปกครอง และคณะครู มีบทบาทในการมีส่วนร่วมการจัดการศึกษา เพื่อ
ร่วมกันพัฒนาผู้เรียนตามศักยภาพที่ทางโรงเรียนบ้านเพี้ยฟานโนนตุ่น ได้ตั้งเป้าไว้ ซึ่งทางโรงเรยีนได้
ดำเนินการวิเคราะห์สภาพปัญหา ผลการจัดการศึกษาที่ผ่านมา โดยการศึกษาข้อมูล สารสนเทศจาก
ผลการนิเทศติดตาม ประเมินการจัดการศึกษาตามนโยบายการปฏิรูปการศึกษา และจัดประชุมระดม
ความคิดเห็น จากบุคลากรในสถานศึกษาเพื่อวางแผนร่วมกันกำหนดเป้าหมาย ปรับวิสัยทัศน์ กำหนด



 ๗ 

พันธกิจ กลยุทธ์ มีองค์ประกอบที่สำคัญเพื่อที่จะขับเคลื่อนการศึกษาในระดับขั้นพื้นฐานได้แก่ การ
พัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษา ได้มีการพัฒนาหลักสูตร
การศึกษาให้สอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่น ซึ่งเป็นหลักสูตรที่มุ่งพัฒนาเด็กทุกด้าน ทั้งด้านร่างกาย 
อารมณ์จิตใจ สังคม และสติปัญญา เพื่อให้ผู้เรียนมีความสุขในการเรียนรู้ มีการพัฒนาครู และบุคลากร
ให้มีศักยภาพ สำหรับด้านระบบกลไก การเสริมสร้างความตระหนักรับรู ้ และความเข้าใจการจัด
การศึกษา ในการจัดการศึกษาของสถานศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียน มีการปรับแผนพัฒนา
คุณภาพจัดการศึกษาแผนปฏิบัติการประจำปี ให้สอดคล้องกับสภาพปัญหา ความต้องการพัฒนา และ
นโยบายการปฏิร ูปการศึกษา พร้อมท้ังจัดหาทรัพยากร จัดสรรงบประมาณ มอบหมายงานให้
ผู้รับผิดชอบ ดำเนินการพัฒนาตามแผนงานเพื่อให้บรรลุเป้าหมายท่ีกำหนดไว้ มีการดำเนินการนิเทศ 
กำกับ ติดตาม ประเมินผลการดำเนินงาน และสรุปผลการดำเนินงานโดยกระบวนการ PDCA มีการ
วางแผน การลงมือทำการตรวจสอบ และปรับปรุงแก้ไข ในทุกกระบวนการบริหารจัดการของผู้บริหาร 

นอกจากนี้ทางโรงเรียนบ้านเพี้ยฟานโนนตุ่น ได้จัดสิ่งอำนวยความสะดวกที่จำเป็นซึ่งเอื้อ
ประโยชน์ และอำนวยความสะดวกต่อการพัฒนาผู้เรียน ท้ังด้านร่างกาย อารมณ์และจิตใจ สังคม และ
สติปัญญา คือ จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพที่เอื ้อต่อการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพและจัดระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการเพื ่อการจัดการเรียนรู้ เช่น จัดให้มีห ้อง
คอมพิวเตอร์เพื่อให้เด็กได้ศึกษาหาข้อมูลทางโลกออนไลน์ จัดให้มีอุปกรณ์ทางคอมพิวเตอร์ รวมท้ังส่ิง
อำนวยความสะดวกต่าง ๆ ด้านเทคโนโลยีที ่เกี่ยวข้องกับการศึกษาหาความรู้ให้กับผู้เรียน รวมถึง
เครื่องอำนวยความสะดวกต่าง ๆ ให้พอเพียงกับผู้เรียน โดยจัดให้เหมาะสม สะอาด ปลอดภัย ให้มีมุม
หนังสือ และห้องสมุดท่ีจำเป็นต่อพัฒนาด้านการเรียนของผู้เรียน ให้เพียงพอและเหมาะสมกับวัย  จัด
ให้มีที่นั่งพักผ่อนที่เหมาะสมปลอดภัย จัดให้มีพื้นที่สำหรับน้ำดื่มที่สะอาด ถูกสุขลักษณะ ที่ล้างมือ 
ห้องน้ำห้องส้วม พร้อมอุปกรณ์ท่ีจำเป็นและเหมาะสมกับเด็ก มีหลักสูตรการเรียนการสอนท่ีสอดคล้อง
กับหลักสูตรสถานศึกษาและหลักสูตรแกนกลาง เป็นรูปแบบการจัดประสบการณ์ เน้นการเรียนรู้ผ่าน
การเล่นและการลงมือปฏิบัติด้วยตนเอง สอดคล้องกับวิถีชีวิตของครอบครัว ชุมชน และท้องถิ่นจัดครู
ที่เหมาะสมและตรงกับวิชา คือมีครูสอนวิชาต่าง ๆ จบตรงสาขาวิชาที่สอน ส่งบุคลากรเข้ารับการ
อบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพ คุณภาพของครูและบุคลากรด้านการศึกษาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งส่งผลให้ครูทุก
คนล้วนมีความรู้ความสามารถในการวิเคราะห์และออกแบบหลักสูตรสถานศึกษา มีทักษะในการจัด
ประสบการณ์และการประเมินพัฒนาการผู้เรียนเป็นรายบุคคล มีประสบการณ์ในการออกแบบการจัด
กิจกรรม ทักษะการสังเกต และการปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับเด็กและผู้ปกครองมีการจัดสภาพแวดล้อมท้ัง
ภายในและภายนอก ห้องเรียนที่คำนึงถึงความปลอดภัยของผู้เรียน ส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้ทั้งแบบ
รายบุคคลและรายกลุ่ม มีส่ือการเรียนรู้ท่ีหลากหลายท่ีได้จากธรรมชาติหรือส่ือในชุมชน มุ่งเน้นให้เกิด
การเรียนรู้แบบเรียนปนเล่นมีความสุขในการเรียนรู้ มีสื่อเทคโนโลยีใช้ในการสืบเสาะหาความรู้และมี
การจัดการเรียนการสอนโดยการใช้สื ่อ DLIT มีการจัดสิ ่งอำนวยความสะดวกให้บริการด้านส่ือ
เทคโนโลยีสารสนเทศ อุปกรณ์เพื่อสนับสนุนการจัดประสบการณ์เพื่อพัฒนาครูอย่างเพียงพอและ
ทั่วถึง มีการกำหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาที่สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษา และอัต
ลักษณ์ที่สถานศึกษากำหนด มีการจัดทำแผนการจัดประสบการณ์ที่สอดคล้องกับมาตรฐานตาม
หลักสูตรการศึกษาแกนกลางและหลักสูตรสถานศึกษา มีการประเมินผลตรวจสอบคุณภาพภายใน
สถานศึกษา ติดตามผลการดำเนินงานและจัดทำรายงานผลการประเมินตนเองประจำปี มีการนำผล



 ๘ 

การประเมินไปปรับปรุงพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา โดยทุกฝ่ายมีส่วนร่วม พร้อมทั้งรายงานผลการ
ประเมินตนเองให้หน่วยงานต้นสังกัดอย่างต่อเนื่อง 

 
 

 

โครงสร้างการบริหารงานโรงเรียนบ้านเพี้ยฟานโนนตุ่น 
 

 
 

 
 
❖ ผู้อำนวยการโรงเรียน  :  นางสาวพิมสาย  อัครพิทยาอำพน 

อายุ : ๓๕ ปี โทรศัพท์ : ๐๘๗-๘๖๒๖๕๔๒ 
วุฒิการศึกษาสูงสุด : ปริญญาโท วิชาเอก การบริหารการศึกษา 

 ดำรงตำแหน่งผู้บริหารโรงเรียนบ้านเพี้ยฟานโนนตุ่น เมื่อวันท่ี ๑๒  เดือน มิถุนายน ๒๕๖๓ 
รวม ๑ ปี ๑๐ เดือน 

 
 

ผู้อำนวยการโรงเรียนบา้นเพ้ียฟานโนนตุ่น 



 ๙ 

 
วิสัยทัศน์ (VISION) 

 
“โรงเรียนบ้านเพี้ยฟานโนนตุ่น จัดการศึกษาให้ได้คุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษา  

มุ่งมั่นพฒันาผู้เรียนให้มีความรู้ คู่คุณธรรม สุขนิสัยดี อยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข  
มีทักษะการเรียนรู้สำหรับศตวรรษท่ี 21 บนพื้นฐานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ” 

 
 

อัตลักษณ์ 
 

“สุขนิสัยดี มีความสุข” 
 

 
เอกลักษณ์ 

 
คุณธรรมนำชีวี สุขภาพดีถ้วนหน้า รักษาส่ิงแวดล้อม 

 
 

ปรัชญาการจัดการศึกษา 
 

นตฺถิ ปญฺญาสมา อาภา (แสงสว่างเสมอด้วยปัญญา ไม่มี) 
 

 
พันธกิจ (Mission) 

 
1. จัดการศึกษาระดับปฐมวัยและประถมศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาแห่งชาติ 
2. จัดกิจกรรมการเรียนการสอน เพื่อเสริมสร้างนักเรียนให้มีความรู้คู่คุณธรรม  
3. ส่งเสริมผู้เรียนและบุคลากรในโรงเรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรม มีสุนทรียทางดนตรี  
4. ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีการคิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ สร้างสรรค์ ก้าวทันเทคโนโลยี 
5. ส่งเสริมให้ผู ้เรียนมีพัฒนาการทางด้านร่างกาย สมบูรณ์แข็งแรง มีจิตใจที่ดี มีค่านิยมและคุณลักษณะที ่พึง
ประสงค์  
6. ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีใจรักส่ิงแวดล้อม สืบสานประเพณีวัฒนธรรมไทย ใช้ชีวิตอยู่อย่างพอเพียง และรักการออม 
7. สร้างความสัมพันธ์กับทุกภาคส่วนในการช่วยระดมทรัพยากร เพื่อการส่งเสริมคุณภาพการศึกษา 
 
 



 ๑๐ 

 
❖  จำนวนหอ้งและสถานที ่
 

ท่ี ประเภทห้อง จำนวน หมายเหตุ 
๑ ห้องเรียนปฐมวัย  ๑ ห้อง สอนรวมชั้นอนุบาล ๑-๓ 
๒ ห้องเรียนประถมศึกษา ๖ ห้อง  
๓ ห้องผู้อำนวยการโรงเรียน ๑ ห้อง  
๔ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ๑ ห้อง  
๕ ห้องพยาบาล ๑ ห้อง  
๖ ประชุม ๑ ห้อง  
๗ ห้องสมุด ๑ ห้อง  
๘ สนามเด็กเล่น ๑ ห้อง  
๙ สนามฟุตบอล ๑ ห้อง  
๑๐ โรงอาหาร ๑ ห้อง  
๑๑ ห้องน้ำครู ๒ ห้อง  
๑๒ ห้องน้ำนักเรียน ๖ ห้อง  

 
 
❖  การใช้แหล่งเรียนรู้ภายในและภายนอกโรงเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 

จำนวนนักเรียนท่ีใช้แหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน ปกีารศึกษา ๒๕๖๔ 
 

ท่ี แหล่งเรียนรู้ จำนวนนักเรียน (คน) ร้อยละ 
๑ ห้องสมุด ๖๒ ๑๐๐ 
๒ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ๖๒ ๑๐๐ 
๓ สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ๖๒ ๑๐๐ 
๔ สนามเด็กเล่น ๖๒ ๑๐๐ 
๕ สนามฟุตบอล ๖๒ ๑๐๐ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

    ข้อมูลอาคาร/สถานที่ 
 



 ๑๑ 

 
 
 
 

 

❖ ข้อมูลครูและบุคลากรทางการศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๔  

ท่ี ชื่อ ตำแหน่ง วุฒิการศึกษาสูงสุด/วิชาเอก 
ประจำชั้น/ 

กลุ่มสาระท่ีสอน 
หมายเหตุ 

๑ นางสาวพิมสาย อัครพิทยาอำพน ผู้อำนวยการสถานศึกษา ศษ.ม./การบริหารการศึกษา - - 
๒ นางมณเทียร  เพ็งสว่าง     ครู ค.บ./ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕ - 
๓ นางสาวพนิดา  ลีปาน    ครู ศษ.ม./การบริหารการศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ - 
๔ นางสาวพัชรินทร์  งอยกุดจิก    ครู ค.บ./ประถมศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒ - 
๕ ว่าที่ร้อยตรีธนะวัฒน์  สงวนศรี    ครู วท.บ./คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ - 
๖ นายเอกมล มาณะศิลป ์ ครูผู้ช่วย ศษ.บ./ภาษาอังกฤษ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ - 
๗ นายสรรเสริญ  สมพรมมา    ครูอัตราจ้าง ค.บ./พลศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ - 
๘ นางสาวณัฐพร ศิริโนนรัง ครูอัตราจ้าง ปวส./คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ชั้นอนุบาล ๑-๓ - 
๙ นางสาวภัทลดา  ทัดทาน    ธุรการโรงเรียน ค.บ./เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ - - 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ข้อมูลครูและบุคลากร 

ปริญญาโท
22%

ปริญญาตรี
67%

ต่่ากว่าปริญญาตรี
11%

ข้อมูลสารสนเทศครูและบุคลากรทางการศึกษา



 ๑๒ 

ชาย

หญิง

๐

๒

๔

๖

อนุบาล ๑ อนุบาล ๒ อนุบาล ๓

๒

๕ ๕

๒

๖

๓

แผนภูมิแสดงจ่านวนนักเรียน ชาย - หญิง 
ปีการศึกษา ๒๕๖๔

ชาย หญิง

 
❖ ข้อมูลนักเรียน ระดับปฐมวัย ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ (๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๔) 

จำนวนนักเรียน ท้ังหมด  ๒๓  คน แยกเป็น 
 

ชั้น จำนวนวัน 
ที่จัดการเรียน

การสอน 

รายการ หมายเหตุ 

จำนวน
นักเรียน
(คน) 

จำนวน
ห้องเรียน 
(ห้อง) 

จำนวนครู 
(คน) 

ระดับปฐมวัย (๒๐๐)  ครูไม่ครบชั้น 

อนุบาล ๑ ๒๐๐ ๔ ๑ ๑ สอนรวมชั้น 
อนุบาล ๑-๓ อนุบาล ๒ ๒๐๐ ๑๑ ๑ 

อนุบาล ๓ ๒๐๐ ๘ ๑ 
รวม ๒๐๐ ๒๓ ๑ ๑ (ครู ๑ : เด็ก 

๒๓) 
 

 

 

 
  
  
 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ข้อมูลนักเรียน 

 



 ๑๓ 

❖ ข้อมูลจำนวนนักเรียนเปรียบเทียบจำนวนนักเรียน  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๐
๒
๔
๖
๘

๑๐
๑๒
๑๔
๑๖

อนุบาล ๑ อนุบาล ๒ อนุบาล ๓
ปี ๒๕๖๒ ๘ ๑๖ ๑๑
ปี ๒๕๖๓ ๙ ๖ ๑๖
ปี ๒๕๖๔ ๔ ๑๑ ๘

จ่า
นว

นนั
กเ

รีย
น 

(ค
น)

แผนภูมิเปรียบเทียบจ่านวนนักเรียน 
ปีการศึกษา ๒๕๖๒ - ๒๕๖๔



 ๑๔ 

 
❖ จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 

 

ท่ี ระดับการศึกษา 
จำนวนนักเรียน 

(คน) 
จำนวนผู้สำเร็จ
การศึกษา (คน) 

คิดเป็น
ร้อยละ 

หมายเหตุ 

๑ ปฐมวัย (อนุบาล ๓) 8 8 100  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    ข้อมูลผู้สำเร็จการศึกษา 

 



 ๑๕ 

 
❖ ผลการจัดการเรียนรู้ตามหลักสูตรสถานศึกษา ระดับการศึกษาปฐมวัย 

ร้อยละของนักเรียนท่ีมีผลการประเมินพัฒนาการแต่ละด้านในระดับ ๓ ขึ้นไป ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 
 

ระดับชั้น 
จำนวน
นักเรียน 

ผลการประเมินพัฒนาการนักเรียนด้าน 
รวม ร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม สติปัญญา 

จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ 
อนุบาล ๑ ๔ ๔ ๑๐๐ ๔ ๑๐๐ ๔ ๑๐๐ ๔ ๑๐๐ ๔ 
อนุบาล ๒ ๑๑ ๑๑ ๑๐๐ ๑๑ ๑๐๐ ๑๑ ๑๐๐ ๑๑ ๑๐๐ ๑๑ 
อนุบาล ๓ ๘ ๘ ๑๐๐ ๘ ๑๐๐ ๘ ๑๐๐ ๘ ๑๐๐ ๘ 

รวม ๒๓ ๒๓ ๑๐๐ ๒๓ ๑๐๐ ๒๓ ๑๐๐ ๒๓ ๑๐๐ ๒๓ 

 
สรุปผลการเนินงาน   
 1) นักเรียนปฐมวัยทั้งหมดในสถานศึกษา   จำนวน  ๒๓  คน   
 2) นักเรียนปฐมวัยในสถานศึกษาได้รับการเตรียมความพร้อมครบทุกด้าน คือ ด้านร่างกาย 
ด้านอารมณ์ จิตใจ ด้านสังคมและด้านสติปัญญา รวมทั้งหมดจำนวน  ๒๓  คน  คิดเป็นร้อยละ  
100  
 3) สรุปค่าเฉล่ียระดับคุณภาพหรือร้อยละของพัฒนาการรายด้าน  
     3.1) พัฒนาการด้านร่างกาย   ระดับคุณภาพหรือร้อยละ 100 
     3.2) พัฒนาการด้านอารมณ์ - จิตใจ  ระดับคุณภาพหรือร้อยละ 100 
     3.3) พัฒนาการด้านสังคม    ระดับคุณภาพหรือร้อยละ 100 
     3.4) พัฒนาการด้านสติปัญญา   ระดับคุณภาพหรือร้อยละ 100 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ข้อมูลผลการจัดการศึกษา 



 ๑๖ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 จากกราฟเปรียบเทียบร้อยละของนักเรียนท่ีมีผลการประเมินพัฒนาการแต่ละด้าน ในระดับ ๓ ขึ้นไป 
ระดับการศึกษาปฐมวัย ปีการศึกษา ๒๕๖๒ - ๒๕๖๔ พบว่า ด้านร่างกาย ด้านอารมณ์จิตใจ ด้านสังคม และ
ด้านสติปัญญา คะแนนเฉล่ียสูงขึ้น ตามลำดับ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

๐
๒๐
๔๐
๖๐
๘๐

๑๐๐

ด้านร่างกาย ด้านอารมณ์ จิตใจ ด้านสังคม ด้านสติปัญญา
ปี ๒๕๖๒ ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐
ปี ๒๕๖๓ ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐
ปี ๒๕๖๔ ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐

ร้อ
ยล

ะ
เปรียบเทียบร้อยละของนักเรียนที่มีผลการประเมินพัฒนาการแต่ละด้าน

ในระดับ 3 ขึ้นไป 
ระดับการศึกษาปฐมวัย ปีการศึกษา ๒๕๖๒ - ๒๕๖๔  



 ๑๗ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ส่วนที่ ๒ 

รายงานผลการประเมินตนเอง 
ตามมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนบ้านเพี้ยฟานโนนตุ่น 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๑๘ 

ส่วนท่ี ๒ 
รายงานผลการประเมินตนเองตามมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนบ้านเพ้ียฟานโนนตุ่น 

 
๒.๑ ผลการประเมินมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาปฐมวัย 
  ๒.๑.๑ มาตรฐานที่ ๑  คุณภาพของเด็ก 

๑) ระดับคุณภาพ  ดี   
๒) วิธีการพัฒนา ข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์  

(๑) วิธีการพัฒนา   
โรงเรียนบ้านเพี้ยฟานโนนตุ่นพัฒนาคุณภาพเด็กปฐมวัยตามปรัชญา วิสัยทัศน์ ของ

หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย ของโรงเรียนบ้านและสอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย 
พุทธศักราช 2560 ได้บรรลุเป้าหมายตาม เกณฑ์มาตรฐานที่สถานศึกษากำหนด โดยจัด
ประสบการณ์แบบบูรณาการ 4 กิจกรรมหลัก 

๑) โรงเรียนมีการจัดการเรียนการสอนตามรูปแบบมอนเตสซอรี่  กิจกรรมบ้าน
นักวิทยาศาสตร์น้อย และการจัดกิจกรรมทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ ท้ังในและนอกโรงเรียน เช่น 
กิจกรรมหมุดลอยน้ำ แสงและเงา  ศิลปะจากเมล็ดข้าว  วันลอยกระทง กิจกรรมลูกรักหนูทำ
ได้ แปลงผักของฉัน เป็นต้น เพื่อกระตุ้นความอยากรู้อยากเห็นของเด็ก ๆ โดยครูตั้งคำถาม
แล้วเด็กช่วยกันหาคำตอบเกี่ยวกับส่ิงต่าง ๆ เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์เบ้ืองต้น เช่นการสังเกต ยังช่วยให้ผู้เรียนมีความคิดรวบยอดจากการช่วยกันถาม 
- ตอบเกี่ยวกับส่ิงนั้น ๆ ได้อีกด้วย 

๒) การจัดกิจกรรมโครงการส่งเสริมความสามารถด้านการคิด ได้ส่งเสริมให้นักเรียน
พัฒนาทักษะทางภาษาโดยการพูดทักทายและแนะนำตัวเองแบบสั้น ๆ เป็นภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษกิจกรรมนี้ยังส่งเสริมความมั่นใจ ให้นักเรียนมีความกล้าแสดงออกมากยิ่งขึ้น 

๓) การจัดกิจกรรมบ้านวิทยาศาสตร์น้อย โดยได้ส่งเสริมให้นักเรียนมีทักษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ โดยจัดกิจกรรมทดลองเกี่ยวกับน้ำ ไฟฟ้า 
อากาศ คณิตศาสตร์       

๔) โรงเรียนมีการจัดทำหลักสูตรสถานศึกษาการศึกษาปฐมวัยท่ีครอบคลุมพัฒนาการ
ทั้ง 4 ด้าน รวมทั้งมีการประเมินพัฒนาการเด็ก/ประเมินโครงการต่าง  ๆของเด็กปฐมวัย 
พร้อมทั้งมีการนำเสนอผลการประเมินเสนอผู้เกี ่ยวข้องได้รับทราบ และนำไปใช้ในการ
วางแผนพัฒนาต่อไป ดังนี้ 

การพัฒนาด้านร่างกาย โรงเรียนได้ดำเนินการพัฒนาผู้เรียน โดยการจัดประสบการณ์
การเรียนรู้แบบบูรณาการตามหน่วยการเรียนรู้โดยยึดผู้เรียนเป็นสำคัญจัดกิจกรรมตามตาราง
ประจำวัน เพื่อให้ผู้เรียนมีสุขภาพร่างกายท่ีแข็งแรง และมีพัฒนาการตามวัยส่งเสริมให้ผู้เรียน
ได้แสดงออกทางด้านร่างกายตามความถนัด และความสนใจจากช่วงเวลาให้เด็กได้นอนหลับ
พักผ่อนอย่างเพียงพอวันละประมาณ 2-3 ชั่วโมง ปลูกฝังให้ผู้เรียนสนใจกิจกรรมการออก
กำลังกายโดยจัดประสบการณ์ในลักษณะการบูรณาการตามหน่วยการเรียนจัดอาหารกลางวัน 
และอาหารเสริม(นม) ให้เด็กครบทุกวันมีการชั่งน้ำหนักและวัดส่วนสูง มีการตรวจ ตรวจ
สุขภาพผู้เรียนมีการแปรงฟันหลังอาหารการล้างมือก่อนและหลังรับประทานอาหารกิจกรรม
สุขภาพอนามัยตนเองมีการทดสอบสมรรถภาพทางกายจัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาเชื่อม



 ๑๙ 

ความสัมพันธ์บ้านและโรงเรียนมีการจัดทดสอบสมรรถภาพทางกายจัดกิจกรรมการแข่งขัน
กีฬาเชื่อมความสัมพันธ์บ้านและโรงเรียน มีการจัดกิจกรรมด้านดนตรีและการเคลื่อนไหว 
ออกกำลังกายกายบริหารหน้าเสาธง กิจกรรมกลางแจ้ง กิจกรรมหนูน้อยแอโรบิค กิจกรรม
ป้ายความรู้การจัดบอร์ดให้ความรู้เรื่องสิ่งเสพติดให้โทษ กิจกรรมการเรียนรู้จากภูมิปัญญา
ท้องถิ่นโดยการเชิญเจ้าหน้าท่ีสาธารณสุขในตำบลมาให้ความรู้ เกี่ยวกับการป้องกันตนเองให้
ปลอดภัยจากสภาวะเส่ียงต่อโรคอุบัติเหตุภัยและส่ิงเสพติดการตรวจความสะอาดของร่างกาย
ผมเล็บมือก่อนเข้าห้องเรียนทุกวันและมีการประเมินพัฒนาการด้านร่างกายและของผู้เรียน
เป็นรายบุคคล 

การพัฒนาด้านอารมณ์ โรงเรียนได้พัฒนาและส่งเสริมผู้เรียนให้มีลักษณะพฤติกรรมท่ี
แสดงออกทางอารมณ์จิตใจและความรู้สึกที่เหมาะสมกับวัย มีการดำเนินโครงการกิจกรรม
ส่งเสริมพัฒนาการด้านอารมณ์จิตใจอย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่อง ให้ผู้เรียนมีความมั่นใจใน
ตนเองกล้าแสดงออกร่าเริงแจ่มใสควบคุมอารมณ์ของตนเอง ได้ชื ่นชมศิลปะดนตรี การ
เคลื่อนไหวและรักธรรมชาติ ผู้เรียนได้ทำกิจกรรมศิลปะที่หลากหลายโดยบูรณาการในการ
เรียนรู้ตามหน่วยต่าง ๆ ฝึกทำงานศิลปะอย่างมีขั ้นตอนทำให้ผลงานศิลปะสวยงามและมี
ความคิดสร้างสรรค์เป็นของตนเอง เมื่อทำงานเสร็จแล้วครูก็จะนำผลงานของผู้เรียนมาจัด
แสดงเพื่อเสริมสร้างความภาคภูมิใจในผลงานของตนเอง ท้ังยังส่งเสริมแรงกระตุ้นด้วยการช่ืน
ชมยกย่องให้กำลังใจในการทำงานทำกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อให้ผู้เรียนได้มีความมุ่งมั ่นในการ
ทำงานอีกครั้งเน้นที่เกี่ยว รวมทั้งมีการฝึกเกี่ยวกับมารยาทการเดินการไหว้การแสดงความ
เคารพผู้ใหญ่ตามความเหมาะสม 

การพัฒนาด้านสังคม ครูผู้สอนดำเนินการจัดประสบการณ์เชิงบูรณาการเพื่อส่งเสริม
ให้ผู้เรียนมีพฤติกรรมแสดงออกด้านสังคมได้อย่างเหมาะสมกับวัย ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม
ในห้องเรียน มารยาทในการไหว้ การกราบ การอยู่ร่วมกับผู้อื ่นในสังคม และการรักการ
ทำงานเพราะเป็นพื้นฐานท่ีสำคัญสำหรับผู้เรียนการอยู่ร่วมในสังคมต่อไป โดยจัดให้ผู้เรียนได้
ทำงานด้วยวิธีการท่ีหลากหลาย ท้ังการทำงานแบบทำงานคู่ ทำงานกลุ่มย่อย ทำงานกลุ่มใหญ่ 
การจัดกิจกรรมตามมุมเสรีต่าง ๆ ให้ผู้เรียนได้เลือกทำกิจกรรมตามความสนใจ จัดกิจกรรม
ทัศนศึกษาตามแหล่งเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน ส่งเสริมการเรียนรู้ตามระบอบ
ประชาธิปไตยผู้เรียน จะได้ลงคะแนนเลือกหัวหน้าห้อง และลงคะแนนเลือกประธานนักเรียน 
ผลัดกันเป็นผู้นำผู้ตาม และร่วมกันคิดข้อตกลงในห้องเรียนของตนเองและสามารถปฏิบัติตาม
ได้อย่างสร้างสรรค์ 

การพัฒนาด้านสติปัญญา โรงเรียนส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้มีพัฒนาการด้าน
สติปัญญา โดยจัดประสบการณ์การเรียนการสอนที่ส่งเสริมพัฒนาทักษะการคิดอย่าง
หลากหลาย มีความคิดรวบยอดเกี่ยวกับสิ่งต่าง ๆ สนใจสิ่งรอบตัวผู้เรียนได้ฝึกทักษะทาง
ภาษาและกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ด้วยการทดลองสำรวจ โดยผ่าน
กระบวนการแก้ปัญหาทดลอง และปฏิบัติ กิจกรรมเกมส์การศึกษา ให้ผู้เรียนคิดแก้ปัญหาได้
เหมาะสมกับวัยและเกิดจินตนาการ เกิดความคิดสร้างสรรค์ สนับสนุนให้ผู้เรียนมีนิสัยรักการ
อ่านด้วยกิจกรรมครูเล่านิทานพาเพลินให้ฟังทุกวัน จัดให้มีมุมหนังสือ มีหนังสือนิทานเสริม
ประสบการณ์ไว้ในห้องเรียนทุกห้องผู้เรียนได้เข้าห้องสมุดของโรงเรียน ฟังนิทานจากครูและ



 ๒๐ 

เลือกหนังสืออ่านตามความสนใจเป็นประจำทุกสัปดาห์และสามารถขอยืมหนังสือจาก
โรงเรียนกลับบ้านไปอ่านกับคุณพ่อคุณแม่ได้ 

 
(๒) ข้อมูล เอกสาร หลักฐาน  

1) เด็กทุกคนมีความเมตตา กรุณา มีน้ำใจ ช่วยเหลือ และแบ่งปัน 
2) เด็กร้อยละ 90 สามารถทำงานท่ีได้รับมอบหมายจนสำเร็จได้ด้วยตนเอง 
3) เด็กทุกคนสามารถช่วยเหลือตนเองในการปฏิบัติกิจวัตรประจำวันได้เหมาะสม 
4) เด็กทุกคนมีวินัยในตนเอง เก็บของเล่น ของใช้เข้าท่ีอย่างเรียบร้อยด้วยตนเอง 
5) เด็กร้อยละ 90 ใช้ส่ิงของเครื่องใช้อย่างประหยัดและพอเพียงด้วยตนเอง 
6) เด็กร้อยละ 90 สามารถดูแลรักษาธรรมชาติ ส่ิงแวดล้อม และทิ้งขยะได้ถูกที่ได้

ด้วยตนเอง 
7) เด็กทุกคนสามารถปฏิบัติตนเป็นผู้นำและผู้ตามได้เหมาะสมกับสถานการณ์  
8) เด็กร้อยละ 90 สามารถเล่นหรือทำงานร่วมมือกับเพื่อนได้ 
9) เด็กทุกคนสามารถทักทาย พูดคุยกับผู้ใหญ่และบุคคลที่คุ้นเคยได้อย่างเหมาะสม

ตามสถานการณ์ 
10) เด็กทุกคนสามารถปฏิบัติตนตามข้อตกลงได้ 
11) แผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา แผนปฏิบัติการประจำปี รายงานกิจกรรม/

โครงการ  
๑๒) แบบประเมินและผลการประเมินพัฒนาการผู้เรียนท้ัง 4 ด้าน  
๑๓) ข้อมูลนักเรียนรายบุคคล แบบวิเคราะห์นักเรียนรายบุคคล สมุดประจำตัวเด็ก

ปฐมวัย แบบบันทึกการตรวจสุขภาพ แบบบันทึกการช่างน้ำหนัก-ส่วนสูง/การดื่มนม/การ
แปรงฟัน  

1๔)  ผลการประเมินพัฒนาการผู้เรียนท้ัง 4  ด้าน 
1๕)  แบบประเมินพัฒนาการผู้เรียนท้ัง 4 ด้าน 
1๖)  ตารางกิจกรรมประจำวัน 
 

   (๓) จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา ข้อเสนอแนะ และแผนการพัฒนาคุณภาพให้สูงขึ้น 
๓.๑ จุดเด่น 

1) เด็กมีสุขภาพร่างกายท่ีสมบูรณ์แข็งแรงสมวัย 
2) เด็กมีอารมณ์ท่ีแจ่มใส และแสดงออกทางอารมณ์ได้เหมาะสมกับวัย 
3) เด็กสามารถช่วยเหลือตัวเองได้และเป็นสมาชิกท่ีดีของสังคม 
4) เด็กมีทักษะการคิดพื้นฐานและทักษะในการแสวงหาความรู้ได้ด้วยตนเอง 
5) โรงเรียนจัดการเรียนการสอนตามแนวคิดมอนเตสซอรี่ 
6) โรงเรียนจัดการเรียนการสอนบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย 

๓.๒ จุดที่ควรพัฒนา 
1) ขาดส่ือและอุปกรณ์ในการพัฒนาประสบการณ์ของเด็กอย่างรอบด้าน 
2) ผลการประเมินตนเองไม่ได้นำมาปรับปรุงพัฒนาอย่างต่อเนื่องในปีการศึกษา

ต่อไป 



 ๒๑ 

๓.๓ ข้อเสนอแนะ 
1) ควรวางแผนและสนับสนุนการจัดหา สื ่อและอุปกรณ์ในการพัฒนา

ประสบการณ์ของเด็กอย่างรอบด้านอย่างเหมาะสม 
๓.๔ แผนการพัฒนาคุณภาพที่ยกระดับให้สูงขึ้น 

๑) การส่งเสริมและสนับสนุนจัดหา ส่ือและอุปกรณ์ในการพัฒนาประสบการณ์
เรียนรู้ของเด็กให้เหมาะสมและเพียงพอ 

๒) การนำผลการประเมินตนเอง (SAR) ของสถานศึกษามาปรับปรุงและพัฒนา
คุณภาพการจัดการศึกษาอย่างต่อเนื่อง 

3) การส่งเสริมและอบรมพัฒนาประสบการณ์ครูผู้สอน/การศึกษาดูงาน 
 

๒.๑.๒  มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ 
๑) ระดับคุณภาพ  ดีเลิศ  
๒) วิธีการพัฒนา ข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ 

(๑) วิธีการพัฒนา   
โรงเรียนบ้านเพี้ยฟานโนนตุ่นบริหารและจัดการศึกษาอย่างเป็นระบบ มีระบบ

ประกันคุณภาพการศึกษาที ่ม ี ค ุณภาพ บร ิหารจัดการศึกษาโดยความร ่วมมือของ
คณะกรรมการสถานศึกษา ผู้นำชุมชน ผู้ปกครอง หน่วยงาน การปกครองท้องถิ่น ผู้เกี่ยวข้อง
ทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา มีการกำกับติดตามการดำเนินงานอย่าง เป็นระบบและ
ต่อเนื่อง เพื่อสร้างความมั่นใจต่อคุณภาพการจัดการศึกษา โรงเรียนได้ดำเนินการวิเคราะห์ 
ข้อมูล จุดเด่น จุดด้อย จุดท่ีต้องปรับปรุงพัฒนาจากผลการประเมินคุณภาพการจัดการศึกษา
ปีการศึกษา 2563 ข้อเสนอแนะจากการประเมินคุณภาพภายนอก ตลอดจนข้อเสนอแนะ 
คำแนะนำของคณะกรรมการนิเทศ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาขอนแก่น
เขต 1 นำมาวางแผนเพื่อดำเนินการจัดการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ ทั้งด้านคุณภาพผู้เรียน 
ด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอน ด้านการบริหารและการจัดการศึกษา กำหนด
เป้าหมายในแต่ละด้าน โรงเรียนจัดทำโครงการส่งเสริมกระบวนการและการจัดการ คุณภาพ
การศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ ด้านผู้เรียนพัฒนากระบวนการคิด ด้านครูใช้กระบวนการจัด 
ประสบการณ์ท่ีเน้นกระบวนการคิด และพัฒนาส่ือ อาคารสถานท่ี 

๑.๑ การมีส่วนร่วมจากการทำแผนหลายภาคส่วน 
๑) ประชุมช้ีแจง คณะครู บุคลากร ในการจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาท่ี

สอดคล้องกับแผนปฏิบัติติการประจำปี   
๒) ประชุมชี ้แจงกรรมการสถานศึกษาในการจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพ

การศึกษาท่ีสอดคล้องกับแผนปฏิบัติติการประจำปี   
๓) การขอความร่วมมือจากหลายภาคส่วน ทั้งครู  ผู้ปกครอง  คณะกรรมการ

สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  ตัวแทนชุมชน ตัวแทนหน่วยงานองค์กรท้องถิ่น  และบุคลากรใน
โรงเรียน นักเรียน ผู้ปกครอง ชุมชน คณะกรรมการสถานศึกษา และหน่วยงานราชการใน
พื้นท่ี  

๑.๒ การมีแผนการปฏิบัติงานท่ีถูกต้องชัดเจน 



 ๒๒ 

๑) ผู ้บร ิหารสถานศึกษามีแผนงาน โครงการ หร ือก ิจกรรม และจัดทำ
กระบวนการทำงาน (Workflow) ที่เป็นระบบ เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาการดำเนิน
กิจกรรมต่าง ๆ ของโรงเรียน 

๒) การบริหารและการจัดการผู้บริหารสถานศึกษามีการศึกษาและทำความ
เข้าใจปรัชญาแนวคิดหลักการจัดการศึกษาปฐมวัยมีความมุ่งมั่นและพัฒนาตนเองมาโดย
ตลอด 

๓) มีการจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาและแผนปฏิบัติการประจำปี ที่มี
โครงการ/งาน/กิจกรรม ที่มุ่งเน้นพัฒนาคุณภาพการศึกษาและพัฒนาคุณภาพผู้เรียนอย่าง
หลากหลาย 

๔) แต่งตั ้งผู ้รับผิดชอบโครงการต่าง ๆ ตามแผนปฏิบัติการประจำปี คำส่ัง
มอบหมายงานและหน้าท่ีอย่างชัดเจน และเหมาะสม และจัดโครงสร้างการบริหารงานภายใน
สถานศึกษาอย่างเป็นระบบและชัดเจน 

๑.๓ การดำเนินการตามแผนอย่างมีประสิทธิภาพ  
๑) มีการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ /ปฏิทินวิชาการ 
๒) กำหนดการส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินการตามแผนของสถานศึกษา 

บุคลากร และนักเรียน 
๓) ศึกษาวิเคราะห์กิจกรรมในปีการศึกษาท่ีผ่านมา 
4) มีการเข้าร่วมประชุมอบรมสัมมนาตามท่ีหน่วยงานต้นสังกัด และส่งเสริมให้

ครูได้อบรมพัฒนาตนเอง และนำความรู้มาใช้ในการจัดการประสบการณ์กับผู้เรียน 
๕) มีการสนับสนุนให้มีการสอนแบบโครงงานและให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ตลอดเวลา

ท้ังในและนอกสถานท่ี  
๖) มีการส่งเสริมการพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเช่ียวชาญทางวิชาชีพ โดย

ส่งเสริมให้เข้ารับการอบรมในสาขาวิชาที่สอนตามโครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจรและ
แบบออนไลน์ รวมท้ังการส่งเสริมให้ครูได้เข้ารับการอบรมเพื่อพัฒนางานในหน้าที่อย่าง
ต่อเนื่อง 

๗) มีการนำคณะครูศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มประสบการณ์และแลกเปล่ียนเรียนรู้กับ
เพื่อนร่วมวิชาชีพ และสร้างขวัญและกำลังใจแก่บุคลากรในโอกาสวันสำคัญต่าง ๆ ตามความ
เหมาะสม และจัดให้มีชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาการ PLC เพื่อเป็นเวทีแลกเปล่ียนเรียนรู้ 

๘) ด้านการจัดสภาพแวดล้อม พัฒนาและปรับปรุงอาคารสถานที่ได้ม ีการ
ดำเนินการอย่างต่อเนื่องตลอดปีการศึกษา ทำให้มีห้องเรียนท่ีสะอาด มีอาคารเรียนท่ีมั่นคง มี
ส่ิงอำนวยความสะดวกพอเพียงอยู่ในสถานท่ีใช้การได้ดีและมีความปลอดภัย 

๑.๔ การกำกับติดตามตรวจสอบ 
๑) ควบคุมกำกับ ติดตาม และดำเนินการตามแผน 
๒) นิเทศ ติดตาม ตรวจสอบ โครงการ จัดประชุมครูเพื่อปรึกษาหารือนิเทศช้ัน

เรียนให้คำแนะนำเกี่ยวกับผู้เรียนและการจัดกิจกรรมอย่างสม่ำเสมอ 
๓) การให้คำปรึกษางานในหน้าท่ี และงานท่ีได้รับมอบหมายพิเศษ     



 ๒๓ 

๔) ติดตามและตรวจสอบผลการดำเนินงานตามโครงการท่ีครูรับผิดชอบ โดยให้
ครูที่รับผิดชอบงาน/โครงการ และรายงานผลการจัดกิจกรรม และนำผลการดำเนินงานไป
พัฒนาปรับปรุง 

๕) ผู้บริหารสถานศึกษาให้คำแนะนำคำปรึกษาทางด้านวิชาการและเอาใจใส่
การจัดการศึกษาเต็มเวลาและเต็มศักยภาพ เพื่อพัฒนาคุณภาพเด็กให้เต็มตามศักยภาพ 

๑.๕ มีการรายงานผลการปฏิบัติงาน 
๑) มีรายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนโครงการ และจัดทำรายงานประจำปี 

๑.๖ การปรับปรุงแก้ไขและพัฒนา 
๑) มีการประชุมเพื่อปรับปรุงแก้ไขและพัฒนาการดำเนินงานกิจกรรมต่าง ๆ 

ของๆโรงเรียน 
๒) รวบรวมบันทึกปัญหาของแต่ละกิจกรรม และแนวทางแก้ไข 
๓) สรุปเพื่อเป็นแนวทางการจัดกิจกรรมในภาคการศึกษา/ปีการศึกษาถัดไป 

๑.๗  การเผยแพร่ผลงาน/รางวัล 
๑) นำเสนอเผยแพร่ข่าวประชาสัมพันธ์ของโรงเรียนทาง  
    Facebook Fanpage : โรงเรียนบ้านเพี้ยฟานโนนตุ่น 
๒) นำเสนอต่อคณะกรรมการสถานศึกษา 
๓) นำเสนอต่อผู้ปกครองนักเรียน 
๔) ประชาสัมพันธ์การดำเนินงานทางหอกระจายข่าวของหมู่บ้านเพี้ยฟานและ

หมู่บ้านโนนตุ่น 
 

(๒) ข้อมูล เอกสาร หลักฐาน  
1)  มีหลักสูตรครอบคลุมทั้ง ๔ ด้าน สอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่น  กล่าวคือ 

โรงเรียนมีการประเมินและพัฒนาหลักสตูรสถานศึกษา ให้สอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษา
ปฐมวัยและบริบทของท้องถิ่น  และโรงเรียนได้ออกแบบการจัดประสบการณ์ที่เตรียมความ
พร้อม เน้นการเรียนรู้ผ่านการเล่นและการลงมือปฏิบัติจริง สอดคล้องกับวิถีชีว ิตของ
ครอบครัว ชุมชนและท้องถิ่น 

๒) มีการกำหนดเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจที่ชัดเจน สอดคล้องกับบริบทของ
สถานศึกษา ความต้องการชุมชน นโยบายรัฐบาล แผนการศึกษาแห่งชาติ โดยผู้เกี่ยวข้องทุก
ฝ่ายมีส่วนร่วมในการดำเนินการ และมีการทบทวน ปรับปรุงให้สามารถนำไปใช้จริง และทัน
ต่อการเปล่ียนแปลง 

๓) นักเรียนมีผลการประเมินพัฒนาการ 3 ปีย้อนหลังเป็นไปตามเกณฑ์สถานศึกษา 
และสูงขึ้นต่อเนื่อง   

๔) นักเรียนทุกคนมีความพร้อมเข้าเรียนในช้ันท่ีสูงขึ้น  
๕) ครูทุกคนได้รับการส่งเสริม สนับสนุนให้ได้รับการอบรม พัฒนาตามมาตรฐาน

วิชาชีพ และนำความรู้ ทักษะ ประสบการณ์นำมาใช้ในการพัฒนางานในหน้าที่และพัฒนา
ผู้เรียน 

๖) โรงเรียนได้รับรางวัล โรงเรียนวิถีพุทธ 
๗) โรงเรียนได้รับรางวัล สถานศึกษาพอเพียง 



 ๒๔ 

8) โรงเรียนคุณภาพมาตรฐานกิจกรรมวิทยาศาสตร์สำหรับเด็กปฐมวัย   
    “บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย” 

9) ครูทุกคนได้รับการส่งเสริมให้มีความรู้ ประสบการณ์ จากการจัดชุมชนการเรียนรู้
ทางวิชาชีพ (PLC) เพื่อนำความรู้ แนวคิดมาใช้ในการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ให้มีคุณภาพ
ยิ่งขึ้น 

10) ครูผู้สอนทุกคนได้รับการส่งเสริม สนับสนุน ส่งผลให้ได้รับรางวัลท่ีเกี่ยวข้องกับ
มาตรฐานวิชาชีพครู เช่น รางวัลครูผู้สอนดีเด่น 

๑1) ครูผู้สอนมีนวัตกรรมการสอนเพื่อใช้ในการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาผู้เรียน  
๑2) โรงเร ียนมีผลการประเมินระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน

สถานศึกษา ตามกฎกระทรวงการประกันคุณภาพ พ.ศ.2561 โดยรวมในระดับยอดเยี่ยม 
โดยใช้แบบประเมินของสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 

๑3) แผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา แผนปฏิบัติการประจำปี รายงานกิจกรรม/
โครงการหลักสูตรสถานศึกษาปีการศึกษา 2564 เกียรติบัตร โล่รางวัล ภาพถ่าย บันทึกการ
ประชุม รายงานการอบรมของครูผลงาน  ชิ้นงาน (ที่โรงเรียน)  หนังสือราชการ บันทึกการ
แสดงความช่ืนชม   

 
(๓) จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา ข้อเสนอแนะ และแผนการพัฒนาคุณภาพให้สูงขึ้น 

   ๓.๑ จุดเด่น 
๑) ผู้บริหารเข้าใจปรัชญาและหลักการจัดการศึกษาปฐมวัยมีวิสัยทัศน์มีภาวะ

ผู้นำและความคิดริเริ่มท่ีเน้นการพัฒนาเด็กปฐมวัยทั้ง ๔ ด้าน 
๒) ผู้บริหารส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพบุคลากรให้มีประสิทธิภาพให้คำแนะนำ

คำปรึกษาทางวิชาการและเอาใจใส่การจัดการศึกษาปฐมวัยเด็กเต็มศักยภาพและเต็มเวลา
ผู้เรียนผู้ปกครองและชุมชนพึงพอใจผลการบริหารจัดการศึกษาระดับปฐมวัย  

   ๓.๒ จุดที่ควรพัฒนา 
1) ขาดส่ือและอุปกรณ์ในการพัฒนาประสบการณ์ของเด็กอย่างรอบด้าน 
2) ผลการประเมินตนเองไม่ได้นำผลการประเมินมาปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพ

การจัดการศึกษาอย่างต่อเนื่องทุกปีการศึกษา                                 
3) ครูไม่เพียงพอ เนื่องจากเด็กมีจำนวนมาก และ มี 3 ระดับช้ัน 

๓.๓ ข้อเสนอแนะ 
1) ควรมีการประชุมเพื ่อปรึกษาแนวทางในการแก้ป ัญหา เช่น ประชุม

คณะกรรมการสถานศึกษา คณะครู ผู้ปกครอง ผู้นำชุมชน เพื่อหาแนวทางในการแก้ไขปัญหา
ร่วมกัน 

๓.๔ แผนการพัฒนาคุณภาพที่ยกระดับให้สูงขึ้น 
๑) ควรจัดครูให้เพียงพอ เนื่องจากเด็กมีจำนวนมาก และ  มี 3 ระดับช้ัน 
๒) การจัดทำข้อมูลสารสนเทศให้เป็นปัจจุบัน และจัดทำระบบการประกัน

คุณภาพให้มีรูปแบบที่ชัดเจน ให้ครูมีส่วนร่วมในการจัดทำระบบการประกันคุณภาพและมี
การนิเทศติดตามอย่างเป็นระบบ   



 ๒๕ 

๓) การจัดหาสื่อการเรียนการสอน สื่อตามมุมประสบการณ์ เช่น ไม้บล็อก มุม
ดนตรี เช่น ฉิ่ง กลอง ฉาบ และส่ือในกิจกรรมกลางแจ้งท่ีชำรุด และซ่อมแซมให้ใช้ในการงาน
ได้และมีความปลอดภัยกับนักเรียน 

 
๒.๑.๓  มาตรฐานที่ ๓ การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นสำคัญ 

๑) ระดับคุณภาพ ดี 
๒) วิธีการพัฒนา ข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์  

(๑) วิธีการพัฒนา   
ในปีการศึกษา 256๔ โรงเรียนบ้านบ้านเพี้ยฟานโนนตุ่นจัดทำโครงการส่งเสริม

กระบวนการจัดประสบการณ์ท่ีเน้นเด็กเป็นสำคัญ ซึ่งนำข้อมูลสารสนเทศจากผลการประเมิน
คุณภาพการจัดการศึกษาปีการศึกษา 256๓ ข้อเสนอแนะจากการประเมินคุณภาพภายนอก 
ตลอดจนข้อเสนอแนะ คำแนะนำของคณะกรรมการนิเทศสังกัด สำนักงานคณะกรรมการการ
ประถมศึกษาขอนแก่นเขต 1 มาวางแผนจัดทำโครงการเพื่อพัฒนาการจัดประสบการณ์การ
เรียนรู้ของครูตามจุดเน้น “เด็กคือคนสำคัญ” โดยมีวิธีการดำเนินการดังนี้ 

๑) โรงเรียนมีการการวิเคราะห์หลักสูตรฯ เขียนแผนการจัดประสบการณ์   ตาม
แนวทางของมอนเตสซอรี่ และบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย จัดทำคู่มือหลักสูตรการศึกษา
ปฐมวัย พัฒนาหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยของสถานศึกษาครอบคลุมพัฒนาการผู้เรียนทั้ง 4 
ด้าน  

๒) โรงเรียนมีการจัดทำแผนการจัดประสบการณ์ให้ทันสมัย ปรับให้มีการเรียนรู้เรื่อง
อาเซียน อบรมคุณธรรมจริยธรรม และมีการใช้สื่อเทคโนโลยีและแหล่งเรียนรู้ท่ี เอื้อต่อการ
จัดการเรียนรู้ 

๓) โรงเรียนพัฒนาครูให้สามารถจัดประสบการณ์ต่าง ๆ ให้กับผู้เร ียนได้อย่าง
เหมาะสม และส่งเสริมให้ครูและบุคลากรสามารถปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ ส่งเสริมให้ครูทุกคนได้พัฒนาตนเองอยู่เสมอ เข้าร่วมการประชุมอบรมสัมมนา
ครั้งตามท่ีหน่วยงานต้นสังกัด หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง รวมทั้งมีการศึกษาดูงานครูและบุคลากร
ปฐมวัยเพื่อให้มีความเข้าใจในหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย 

๔) ครูมีการบริหารจัดการชั้นเรียนที่ส่งเสริมให้เด็กมีพฤติกรรมที่เหมาะสมเน้นสร้าง
ความสัมพันธ์ระหว่างครูกับนักเรียนในเชิงบวก และเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ครูจัดสิ่งแวดลอ้ม
ท้ังภายในและภายนอกห้องเรียนท่ีส่งเสริมให้เด็กเกิดการเรียนรู้ท้ัง 4 ด้าน  

๕) มีการประเมินแผนการจัดประสบการณ์ เช่น การสังเกตช้ันเรียน การแลกเปล่ียน
เรียนรู ้ ฯลฯ และพัฒนาเครื่องมือการวัดและการประเมินพัฒนาการของผู ้เรียนอย่าง
หลากหลาย และมีการนำผลการประเมินไปใช้เพื่อพัฒนาต่อไป 

๖) มีการจัดการศึกษาเด็กเป็นรายบุคคลมีการวิจัยเพื่อแก้ปัญหาและพัฒนาผู้เรียน 
บันทึกผลการพัฒนาเด็ก โดยครูประจำชั้นมีการสรุปผลการประเมิน จัดทำสมุดรายงาน
ประจำตัวเด็กเพื ่อรายงานผลพัฒนาการเด็กในทุกด้านเป็นประจำภาคเรียน เสนอต่อ
ผู้ปกครองและผู้ท่ีเกี่ยวข้อง ตลอดจนมีการส่งต่อข้อมูลผู้เรียนในระดับสูงขึ้น  

 
 



 ๒๖ 

(๒) ข้อมูล เอกสาร หลักฐาน ที่สนับสนุนผลการประเมินตนเอง 
จากการจัดกิจกรรมดังกล่าว เมื ่อสิ ้นปีการศึกษาโรงเรียนได้ประเมินผลตามแนว

ทางการประเมินคุณภาพตามเกณฑ์ท่ี สพฐ. กำหนด ผลปรากฏว่า   
1) ครูสอนระดับปฐมวัยจัดประสบการณ์ที่ส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการทุกด้านอย่าง

สมดุลเต็มศักยภาพ กล่าวคือ ครู วิเคราะห์ข้อมูลเด็กเป็นรายบุคคล จัดทำแผนการจัด
ประสบการณ์ได้ระดับดีขึ้นไป และครู จัดกิจกรรมที่ส่งเสริมพัฒนาการเด็กครบทุกด้าน ท้ัง
ด้านร่างกาย ด้านอารมณ์ จิตใจ ด้านสังคม และด้านสติปัญญาเต็มศักยภาพ โดยความร่วมมือ
ของพ่อแม่และครอบครัว ชุมชนและผู้เกี่ยวข้อง 

2) ครูสอนระดับปฐมวัยทุกคนสร้างโอกาสให้เด็กได้รับประสบการณ์ตรง เล่นและ
ปฏิบัติอย่างมีความสุข กล่าวคือ ครูจัดประสบการณ์ท่ีเช่ือมโยงกับประสบการณ์เดิม ให้เด็กมี
โอกาสเลือกทำกิจกรรมอย่างอิสระ ตามความสนใจ ความสามารถหลากหลายรูปแบบ เด็กได้
เล่น ลงมือปฏิบัติ เรียนรู้และสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเองอย่างมีความสุข ด้วยการทำโครงงาน
วิทยาศาสตร์ การจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดมอนเตสซอรี่ 

3) ครูสอนระดับปฐมวัยทุกคนจัดบรรยากาศท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้ ใช้ส่ือและเทคโนโลยี
ที ่เหมาะสมกับวัย กล่าวคือ  ครูจัดห้องเรียนให้สะอาด อากาศถ่ายเท ปลอดภัย จัดพื้นท่ี
แสดงผลงานเด็ก พื้นที่มุมประสบการณ์ โดยให้เด็กมีส่วนร่วมในการจัดสภาพแวดล้อมใน
ห้องเรียน  และครู ใช้ส่ือและเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมกับช่วงอายุ ระยะความสนใจของเด็ก 

4) ครูสอนระดับปฐมวัยทุกคนประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริง และนำผลการ
ประเมินพัฒนาการเด็กไป ปรับปรุงการจัดประสบการณ์และพัฒนาเด็กด้วยการประเมิน
พัฒนาการเด็กจากกิจกรรมและกิจวัตรประจำวันด้วยเครื่องมือและวิธีการท่ีหลากหลาย โดย
ผู้ปกครองและผู้เกี่ยวข้องมีส่วนร่วม นำผลการประเมินที่ได้ไปปรับปรุงการจัดประสบการณ์
และพัฒนาเด็ก 

5) แผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา แผนปฏิบัติการประจำปี แผนการจัดการ
เรียนรู้ เกียรติบัตร โล่รางวัล ภาพถ่าย ผลงาน/ชิ้นงานของครูและนักเรียน (ที่โรงเรียน) 
หนังสือราชการ บันทึกการแสดงความช่ืนชม ภาพการปฏิบัติงานท่ีมีคุณภาพของครู นักเรียน 
ผลการวิเคราะห์เด็กรายบุคคล แผนการจัดประสบการณ์/ผลการจัดประสบการณ์ รายงาน
กิจกรรม   

    (๓) จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา ข้อเสนอแนะ และแผนการพัฒนาคุณภาพให้สูงขึ้น 
   ๓.๑ จุดเด่น 

1) ครูเข้าใจปรัชญาหลักการและธรรมชาติของการจัดการศึกษาปฐมวัยและ
สามารถนำมาประยุกต์ใช้ในการจัดประสบการณ์สามารถจัดทำแผนการจัดประสบการณ์ท่ี
สอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยและสามารถจัดประสบการณ์การเรียนรู้ท่ีหลากหลาย
สอดคล้องกับความแตกต่างระหว่างบุคคล 

2) ครูบริหารจัดการชั้นเรียนที่สร้างวินัยเชิงบวก และมีการใช้สื่อเทคโนโลยีท่ี
เหมาะสมและสอดคล้องกับพัฒนาการของเด็ก    

3) ครูจัดส่ิงแวดล้อมให้เกิดการเรียนรู้ได้ตลอดเวลามีปฏิสัมพันธ์ท่ีดีกับเด็กและ
ผู้ปกครอง 



 ๒๗ 

๓.๒ จุดที่ควรพัฒนา 
1) การพัฒนาครูเพื่อเสริมสร้างความสามารถในการจัดประสบการณ์การเรียนรู้

ให้มีความหลากหลายและมีความเหมาะสมกับวัยของผู้เรียน 
2) การผลิตส่ือท่ีหลากหลายและมีความเหมาะสมกับวัยของผู้เรียน  

    ๓.๓ ข้อเสนอแนะ 
1) ครูควรจัดประสบการณ์ท่ีเน้นทักษะกระบวนการคิด จัดกิจกรรมท่ี

หลากหลาย และต่อเนื่อง นำเทคโนโลยีมาใช้ในการจัดการเรียนการสอน 
   ๓.๔ แผนการพัฒนาคุณภาพที่ยกระดับให้สูงขึ้น 

๑) การส่งเสริมให้ครูได้เข้ารับการพัฒนาด้านการจัดประสบการณ์การเรียนรู้
สำหรับเด็กปฐมวัยและพัฒนาการผลิตส่ือทางการเรียนรู้ท่ีหลากหลาย  

๒) การส่งเสริมให้ครูท่ีไม่ตรงเอกได้ไปศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มประสบการณ์และ
แลกเปล่ียนเรียนรู้กับเพื่อนร่วมวิชาชีพ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๒๘ 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

ภาคผนวก 

 

❖ ประกาศ เรื่อง การกำหนดมาตรฐานและกำหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาระดับ
การศึกษาปฐมวัยและระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน  
เพื่อการประกันคุณภาพภายในโรงเรียนบ้านเพี้ยฟานโนนตุ่น ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 

 

❖ ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษาตามมาตรฐานท่ีกำหนด  
❖ คำส่ังแต่งต้ังคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๔  
❖ หนังสือเชิญผู้ทรงคุณวุฒิเป็นกรรมการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา  ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 
❖ คำส่ังแต่งต้ังคณะกรรมการจัดทำรายงานผลการประเมินตนเอง (SAR)  

ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ 

 

❖ คำส่ังมอบหมายงาน 
❖ คำส่ังนิเทศภายใน/PLC 

 

❖ ภาพกิจกรรม/เกียรติบัตร  
❖ ความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษา 

 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 



 ๒๙ 

 
 
 
 
 

ประกาศโรงเรียนบ้านเพี้ยฟานโนนตุ่น 
เรื่อง การกำหนดมาตรฐานและกำหนดค่าเป้าหมาย ตามมาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาปฐมวัย 

และระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพภายในโรงเรียนบ้านเพี้ยฟานโนนตุ่น  
ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 

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

  โดยที่มีประกาศใช้กฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑ นโยบายการ
ปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง ที่กำหนดเป้าหมายและยุทธศาสตร์ในการพัฒนาคุณภาพคนไทยและ
การศึกษาไทยในอนาคต ประกอบกับมีนโยบายให้ปฏิรูประบบการประเมินและการประกันคุณภาพทั้งภายใน
และภายนอกทุกระดับก่อนจะมีการประเมินคุณภาพในรอบต่อไป จำเป็นต้องปรับปรุงมาตรฐานการศึกษา          
ขั้นพื้นฐานให้สอดคล้องกัน  ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ให้ ใช้มาตรฐานการศึกษา ระดับปฐมวัย 
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน และระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานศูนย์การศึกษาพิเศษ ฉบับลงวันที่ ๖ สิงหาคม  
๒๕๖๑    
  เพื ่อให้การพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนบ้านเพี ้ยฟานโนนตุ่น  
มีคุณภาพ และได้มาตรฐาน โรงเรียนบ้านเพี้ยฟานโนนตุ่น จึงกำหนดค่าเป้าหมายการพัฒนาตามาตรฐาน
การศึกษา ระดับปฐมวัย ระดับการศึกษาขั ้นพื ้นฐาน  ปีการศึกษา  ๒๕๖๔  โดยความเห็นชอบของ
คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน  ในการประชุมครั้งท่ี ๒/๒๕๖๔ เมื่อวันท่ี ๒๖ เดือนเมษายน พ.ศ.๒๕๖๔ 
รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้ 

 ประกาศ  ณ วันท่ี 16  เดือนพฤษภาคม  พ.ศ.2564 
 
 

(ลงช่ือ)  
 
               (นางสาวพิมสาย อัครพิทยาอำพน) 
                 ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเพี้ยฟานโนนตุ่น 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๓๐ 

 
มาตรฐานและค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาปฐมวัย 

แนบท้ายประกาศโรงเรียนบ้านเพี้ยฟานโนนตุ่น เร่ือง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษา ระดับปฐมวัย 
ฉบับลงวันท่ี 16 พฤษภาคม พ.ศ.2564 

 

มาตรฐาน / ประเด็นการพิจารณา ค่าเป้าหมายมาตรฐาน 

มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของเด็ก ดี 

  ๑.๑ มีพัฒนาการด้านร่างกาย แข็งแรง มีสุขนิสัยท่ีดี และดูแลความปลอดภัยของตนได้ ดี 
  ๑.๒ มีพัฒนาการด้านอารมณ์ จิตใจ ควบคุม และแสดงออกทางอารมณ์ได้ ดี 
  ๑.๒ มีพัฒนาการด้านสังคม ช่วยเหลือตนเอง และเป็นสมาชิกที่ดีของสังคม ดี 
  ๑.๒ มีพัฒนาการด้านสติปัญญา สื่อสารได้ มีทักษะการคิดพื้นฐาน และแสวงหาความรู้ได้ ดี 
มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ  ดีเลิศ 
  ๒.๑ มีหลักสูตรครอบคลุมท้ัง ๔ ด้าน สอดคล้องกับบริบทของท้องถ่ิน ดีเลิศ 
  ๒.๒ จัดครูให้เพียงพอกับชั้นเรียน ดีเลิศ 
  ๒.๓ ส่งเสริมให้ครูมีความเชี่ยวชาญด้านการจัดประสบการณ์    ดีเลิศ 
  ๒.๔ จัดสภาพแวดล้อมและสื่อเพื่อการเรียนรู้ อย่างปลอดภัยและเพียงพอ ดีเลิศ 
  ๒.๕ ให้บริการสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนรู้เพื่อสนับสนุนการจัดประสบการณ์ ดีเลิศ 
  ๒.๖ มีระบบบริหารคุณภาพท่ีเปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วม ดีเลิศ 
มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นสำคัญ ดี 
  ๓.๑ จัดประสบการณ์ที่ส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการทุกด้านอย่างสมดุลเต็มศักยภาพ ดี 
  ๓.๒ สร้างโอกาสให้เด็กได้รับประสบการณ์ตรง เล่นและปฏิบัติอย่างมีความสุข ดี 
  ๓.๓ จัดบรรยากาศท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ ใช้สื่อและเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมกับวัย ดี 
  ๓.๔ ประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริง และนำผลการประเมินพัฒนาการเด็ก 
        ไปปรับปรุงการจัดประสบการณ์และพัฒนาเด็ก   

ดี 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

๒. ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษาตามมาตรฐานที่กำหนด 



 ๓๑ 

   ๒.๑  ผลการประเมินคุณภาพรายมาตรฐาน  : ระดับปฐมวัย 
 

 

มาตรฐาน เป้าหมาย ผลการพัฒนา 
บรรลุ/ 
ไม่บรรลุ 

มาตรฐานที่  ๑  คุณภาพของเด็ก ดี ดี บรรลุ 
๑.๑ มีการพัฒนาด้านร่างกาย แข็งแรง มีสุขนิสัยท่ีดี และดูแล
ความปลอดภัยของตนเองได้ 

ดี ดี บรรลุ 

๑.๒ มีการพัฒนาด้านอารมณ์ จิตใจ ควบคุมและแสดงออก
ทางอารมณ์ได้ 

ดี ดี บรรลุ 

๑.๓ มีการพัฒนาการด้านสังคม ช่วยแหลือตนเอง และเป็น
สมาชิกท่ีดีของสังคม 

ดี ดี บรรลุ 

๑.๔ มีพัฒนาการด้านสติปัญญา สื่อสารได้ มีทักษะการคิด
พื้นฐานและแสวงหาความรู้ได้ 

ดี ดี บรรลุ 

มาตรฐานที่  ๒  กระบวนการบริหารและจัดการ ดีเลิศ ดีเลิศ บรรลุ 
๒.๑ มีหลักสูตรครอบคลุมพัฒนาการทั้ง ๔ ด้าน สอดคล้อง
กับบริบทขอองท้องถิ่น 

ดีเลิศ ดีเลิศ บรรลุ 

๒.๒  จัดครูให้เพียงพอกับช้ันเรียน ดี ดี บรรลุ 
๒.๓ ส ่ ง เสร ิมให ้คร ูม ีความเช ี ่ยวชาญด ้านกากรรจัด
ประสบการณ์ 

ดีเลิศ ดีเลิศ บรรลุ 

๒.๔ จัดสภาพแวดล้อมและส่ือเพื่อการเรียนรู้ อย่างปลอดภัย  
และเพียงพอ 

ดีเลิศ ดีเลิศ บรรลุ 

๒.๕ ให้บริการส่ือเทคโนโลยีสารสนเทศและส่ือการเรียนรู้เพื่อ
สนับสนุนการจัดประสบการณ์ 

ดีเลิศ ดีเลิศ บรรลุ 

๒.๖ มีระบบบริหารคุณภาพท่ีเปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย
มีส่วนร่วม 

ดีเลิศ ดีเลิศ บรรลุ 

มาตรฐานที่  ๓  การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นสำคัญ ดี ดี บรรลุ 
๓.๑ จัดประสบการณ์ท่ีส่งเสริมให้เด็กมีการพัฒนาการทุกด้าน
อย่างสมดุลเต็มศักยภาพ 

ดี ดี บรรลุ 

๓.๒ สร้างโอกาสให้เด็กได้รับประสบการณ์ตรง  เล่นและ
ปฏิบัติอย่างมีความสุข 

ดี ดี บรรลุ 

๓.๓ จัดบรรยากาศที่เอื ้อต่อการเรียนรู้ใช้สื ่อเทคโนโลยี ท่ี
เหมาะสมกับวัย 

ดี ดี บรรลุ 

๓.๔ ประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริงและนำผลประเมิน
พัฒนาการเด็ก  ไปปรับปรุง การจัดประสบการณ์และพัฒนา
เด็ก 

ดี ดี บรรลุ 



 ๓๒ 

 
 
 



 ๓๓ 

 
 
 
 



 ๓๔ 



 ๓๕ 

 
 
 
 



 ๓๖ 

 
 
 
 



 ๓๗ 

 
 



 ๓๘ 

 
 
 



 ๓๙ 



 ๔๐ 



 ๔๑ 

 
 
 
 



 ๔๒ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพกิจกรรม/เกียรติบัตร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 ๔๓ 

❖ มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของเด็ก 
   ๑.๑ มีพัฒนาการด้านร่างกาย แข็งแรง มีสุขนิสัยท่ีดี และดูแลความปลอดภัยของตนได้ 
   ๑.๒ มีพัฒนาการด้านอารมณ์ จิตใจ ควบคุม และแสดงออกทางอารมณ์ได้ 
   ๑.๒ มีพัฒนาการด้านสังคม ช่วยเหลือตนเอง และเป็นสมาชิกที่ดีของสังคม 
   ๑.๒ มีพัฒนาการด้านสติปัญญา สื่อสารได้ มีทักษะการคิดพื้นฐาน  
         และแสวงหาความรู้ได้ 

 

  
           รับประธานอาหารว่างระหว่างวัน                            การด่ืมนมโรงเรียน 
 

  
              กิจกรรมออกกำลังกาย                                   กิจกรรมนอนกลางวัน 
 

  
                  กิจกรรมวันเด็กและปีใหม่ 2565                     กิจกรรมวันไหว้ครู 



 ๔๔ 

❖ มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ 
 

การประชุมคณะครูและบุคลากรโรงเรียนบ้านเพี้ยฟานโนนตุ่น ท้ังรูปแบบ ONSITE และ ONLINE 

 
 

การประชุมจัดทำแผนปฏิบัติการของโรงเรียนและโครงการของโรงเรียน 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การประชุมผู้ปกครองนักเรียนและการมีส่วนร่วมทกุภาคส่วน 
 

 
 
 



 ๔๕ 

การส่งเสริมการพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเช่ียวชาญทางวิชาชีพ โดยเข้ารวมการอบรมต่าง ๆ  
และเข้าร่วมโครงการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ภายใต้ข้อตกลงการปฏิบัติงาน (PA) 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๔๖ 

การเข้าร่วมประชุมอบรมสัมมนาตามท่ีหน่วยงานต้นสังกัด 
 

 
 

กิจกรรมนำคณะครูศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มประสบการณ์และแลกเปล่ียนเรียนรู้กับเพื่อนร่วมวิชาชีพ 
 

 
 

การมีส่วนร่วมจากหลายภาคส่วน ท้ังครู  ผู้ปกครอง  คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน และชุมชน 
 

 
 
 
 
 
 



 ๔๗ 

การจัดสภาพแวดล้อม มีการพัฒนาและปรับปรุงอาคารสถานท่ี 
ได้มีการดำเนินการอย่างต่อเนื่องตลอดปีการศึกษา 

 

 
 
 

การนำเสนอเผยแพร่ข่าวประชาสัมพันธ์ 
 

 
 
 

 



 ๔๘ 

❖ มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการประสบการณ์ที่เน้นเด็กเปน็สำคัญ 
   ๓.๑ จัดประสบการณ์ที่ส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการทุกด้านอย่างสมดุลเต็มศักยภาพ 
   ๓.๒ สร้างโอกาสให้เด็กได้รับประสบการณ์ตรง เล่นและปฏิบัติอย่างมีความสุข 
   ๓.๓ จัดบรรยากาศท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ ใช้สื่อและเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมกับวัย 
   ๓.๔ ประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริง และนำผลการประเมินพัฒนาการเด็ก 
         ไปปรับปรุงการจัดประสบการณ์และพัฒนาเด็ก   
 

จัดกิจกรรมบ้านวิทยาศาสตร์น้อย 
 

  
 

 

  
 

  
 
  
 



 ๔๙ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ความเห็นชอบ 
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๕๐ 

❖  บันทึกการให้ความเห็นชอบรายงานประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 
     ของคณะกรรมการสถานศึกษา 

 
 


