
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 



 

ค ำน ำ 
 

  รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษาฉบับนี้ เป็นการสรุปผลการด าเนินงานในรอบปีการศึกษา    
ของสถานศึกษาที่สะท้อนให้เห็นภาพความส าเร็จที่เกิดขึ้นตามบริบทของสถานศึกษา ซึ่งมีองค์ประกอบ             
ของรายงานการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา 3 ส่วน ได้แก่  
  ส่วนที่ 1 ข้อมูลพื้นฐานของสถานศึกษา  
  ส่วนที่ 2 ผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา  
  ส่วนที่ 3 ภาคผนวก 

โดยมีวัตถุประสงค์ เพ่ือนาเสนอรายงานผลการจัดการศึกษาในรอบปีที่ผ่านมาเป็นข้อมูลในการวางแผน
พัฒนาคุณภาพสถานศึกษา เตรียมความพร้อมในการประเมินคุณภาพภายนอกต่อไป 
 
 

 
                                                                                   โรงเรียนบ้านทุ่ม (ทุ่มประชานุเคราะห์) 

สานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 
                                                                3 / เมษายน / 2563 
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ส่วนที่ 1 
ข้อมูลพ้ืนฐานของสถานศึกษา 

1.1 ชื่อโรงเรียน โรงเรียนบ้านทุ่ม (ทุ่มประชานุเคราะห์) 
1.2 ที่อยู่  366 ม.2 ต าบลบ้านทุ่ม อ าเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น รหัสไปรษณีย์ 40000  

สังกัด ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น  เขต 1   
1.3 ชื่อผู้บริหำร นายสันติ  มุ่งหมาย  โทร 081-0594548 

1.4 จ ำนวนครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ      34   คน จ าแนกเป็น  
1)  ข้าราชการครู          27 คน 
2)  ครูอัตราจ้าง           3 คน 
3)  นักการภารโรง          2 คน 
4)  ครูธุรการ           1 คน 
5)   ครูพ่ีเลี้ยง           1 คน 

1.5 จ ำนวนนักเรียน (ข้อมูล 10 มิถุนายน 2562) รวมทั้งสิ้น  679 คน  ชาย  362 คน  หญิง 317 คน   
   จ าแนกเป็น 
 1)  ระดับปฐมวัย        82 คน 
 2)  ระดับประถมศึกษา     597  คน 
 
1.6 วิสัยทัศน์โรงเรียนบ้ำนทุ่ม(ทุ่มประชำนุเครำะห์) 
  “โรงเรียนบ้านทุ่ม (ทุ่มประชานุเคราะห์) เป็นองค์กรวัฒนธรรมคุณภาพ ผู้เรียนมีคุณภาพ คุณธรรม  
และทักษะการเรียนรู้ที่ส าคัญในศตวรรษที่ 21 บนพ้ืนฐานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” 
 
1.7 อัตลักษณ์ของโรงเรียน 
  “รับผิดชอบหน้าที่ มีวินัย ใฝ่เรียนรู้” 

 
1.8 เอกลักษณ์ของโรงเรียน 
  “โรงเรียนดีมีวัฒนธรรมคุณภาพ” 

 
 
 
 
 
 
 



 

ส่วนที่ 2 
ผลกำรประเมินคุณภำพภำยในสถำนศึกษำ 

 
2.1 ผลกำรประเมินมำตรฐำนกำรศึกษำของสถำนศึกษำ ระดับปฐมวัย 

2.1.1 มำตรฐำนที่ 1 คุณภำพของเด็ก 

  1) ระดับคุณภำพ ดีเลิศ    
  2) หลักฐำนเชิงประจักษ์ ท่ีสนับสนุนผลกำรประเมินตนเอง 
    (1) เด็กชั้นอนุบาล1-3 ที่มีพัฒนาการด้านร่างกาย แข็งแรง มีสุขนิสัยที่ดี สามารถดูแลความ
ปลอดภัยของตนได้ มีจ านวนสูงกว่าเป้าหมายที่โรงเรียนก าหนด  กล่าวคือ เด็กร้อยละ 92.68 มีน้ าหนัก ส่วนสูง
ตามเกณฑ์กรมอนามัย  เด็กร้อยละ 96.34 สามารถเคลื่อนไหวร่างกายคล่องแคล่ว ทรงตัวได้ดี ใช้มือและตา
ประสานสัมพันธ์ได้ดี  เด็กร้อยละ 93.90 สามารถหลีกเลี่ยงสภาวะที่เสี่ยงต่อโรค  สิ่งเสพติด ระวังภัยจากบุคคล 
สิ่งแวดล้อม และสถานการณ์ที่เสี่ยงอันตรายได้   
   (2) เด็กชั้นอนุบาล1-3 ที่มีพัฒนาการด้านอารมณ์ จิตใจ ควบคุม และแสดงออกทางอารมณ์ได้ มี
จ านวนสูงกว่าเป้าหมายที่โรงเรียนก าหนด  กล่าวคือ เด็กร้อยละ 93.90 ร่าเริงแจ่มใส แสดงอารมณ์ความรู้สึกได้
เหมาะสม รู้จักยับยั้งชั่งใจ อดทนในการรอคอยได้ดี  เด็กร้อยละ 92.68 ยอมรับและพอใจในความสามารถ และ
ผลงานของตนเองและผู้อ่ืน  เด็กร้อยละ 90.24 มีความม่ันใจ กล้าพูด กล้าแสดงออก ช่วยเหลือแบ่งปัน 
   (3) เด็กชั้นอนุบาล1-3 ที่มีพัฒนาการด้านสังคม สามารถช่วยเหลือตนเอง และเป็นสมาชิกท่ีดี 
ของสังคม มีจ านวนสูงกว่าเป้าหมายทีโ่รงเรียนก าหนด กล่าวคือ เด็กร้อยละ 91.46 สามารถช่วยเหลือตนเองในการ
ปฏิบัติกิจวัตรประจ าวัน   เด็กร้อยละ 93.80 มีส่วนร่วมดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมในและนอกห้องเรียน เด็กร้อยละ
91.46 มีมารยาทตามวัฒนธรรมไทย ยิ้ม ไหว้ ทักทาย และเด็กร้อยละ 90.24 เล่นและท างานร่วมกับผู้อื่นได้ แก้ไข
ข้อ ขัดแย้ง โดยปราศจากการใช้ความรุนแรง     
   (4) เด็กชั้นอนุบาล1-3 ที่มีพัฒนาการด้านสติปัญญา สื่อสารได้ มีทักษะการคิดพ้ืนฐาน และ
แสวงหาความรู้ได้ มีจ านวนสูงกว่าเป้าหมายที่โรงเรียนก าหนดอย่างต่อเนื่องทุกปี กล่าวคือ  เด็กร้อยละ 90.24
สามารถสนทนาโต้ตอบและเล่าเรื่องให้ผู้อ่ืนเข้าใจ ตั้งค าถามในสิ่งที่ตนเองสนใจหรือสงสัย และพยายามค้นหา
ค าตอบได้  เด็กร้อยละ 90.24 มีความสามารถในการคิด รวบยอด การคิดเชิงเหตุผลทางคณิตศาสตร์และ
วิทยาศาสตร์ การคิดแก้ปัญหาและสามารถตัดสินใจในเรื่อง ง่าย ๆ ได้   เด็กร้อยละ 91.46 สามารถสร้างสรรค์
ผลงานตามความคิดและจินตนาการได้  และเด็กร้อยละ 89.02 สามารถใช้สื่อเทคโนโลยี เช่น แว่นขยาย แม่เหล็ก 
กล้องดิจิตอล เป็นต้น เป็นเครื่องมือในการเรียนรู้และ แสวงหาความรู้ได้  
   (5) จ านวนเด็กชั้นอนุบาล1-3 ที่มีความสามารถด้านการสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษและภาษาจีน 

บรรลุเป้าหมายที่โรงเรียนก าหนด กล่าวคือ  เด็กร้อยละ 90.24 สามารถทักทาย แนะน าตัว สอบถามอย่างง่ายด้วย
ภาษาอังกฤษได้ และเด็กร้อยละ 90.24สามารถทักทาย แนะน าตัว สอบถามอย่างง่ายด้วยภาษาจีนได้  

   (6) เด็กชั้นอนุบาล1-3 ที่มีคุณธรรมอัตลักษณ์ “รับผิดชอบหน้าที่ มีวินัย ใฝ่เรียนรู้” มีจ านวนสูง
กว่าเป้าหมายของโรงเรียนก าหนด กล่าวคือ เด็กร้อยละ87.80 สามารถท างานที่ได้รับมอบหมายเสร็จตาม

ก าหนดเวลา เด็กร้อยละ89.02 แต่งกายตามระเบียบ เดินแถวเป็นระเบียบ เข้าแถวรับบริการ และเข้าร่วมกิจกรรม 
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ตรงเวลา ในระดับดีข้ึนไป  และ เด็กร้อยละ91.46 มีนิสัยรักการแสวงหาความรู้ด้วยตนเองจากแหล่งเรียนรู้ และสื่อ
ต่าง ๆ รอบตัว ในระดับดีขึ้นไป 
  (7) วิธีการพัฒนา การพัฒนาด้านร่างกาย ครูได้ด าเนินการพัฒนาเด็กด้วยการจัดประสบการณ์
การเรียนรู้แบบบูรณาการตามหน่วยการเรียนรู้โดยยึดผู้เรียนเป็นส าคัญ จัดกิจกรรมตามตารางประจ าวัน ส่งเสริม
ให้ผู้เรียนได้แสดงออกทางด้านร่างกายตามความถนัดและความสนใจ จัดกิจกรรมด้านดนตรีและการเคลื่อนไหว 
ออกก าลังกาย กายบริหารร่างกายหน้าเสาธง กิจกรรมกลางแจ้ง มีการทดสอบสมรรถภาพทางกาย จัดกิจกรรมการ
แข่งขันกีฬา  จัดบริการอาหารกลางวันและ อาหารเสริม (นม) ให้เด็กครบทุกวัน มีการชั่งน้ าหนักและวัดส่วนสูง มี
การตรวจสุขภาพร่างกาย ผม เล็บมือ ก่อนเข้าห้องเรียนทุกวัน มีการแปรงฟันหลังอาหาร การล้างมือก่อนและหลัง
รับประทานอาหาร  จัดช่วงเวลาให้เด็กได้นอนหลับพักผ่อนอย่างเพียงพอ วันละประมาณ 2-3 ชั่วโมง   แทรกด้วย
การจัดกิจกรรมตามโครงการบ้านวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย  และการประเมินพัฒนาการด้านร่างกายของเด็ก
เป็นรายบุคคล  

  การพัฒนาด้านอารมณ์ ครูได้จัดกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาการด้านอารมณ์ จิตใจ อย่างสม่ าเสมอ
และต่อเนื่องให้ผู้เรียนมีความมั่นใจในตนเอง กล้าพูด กล้าแสดงออก มีอุปนิสัยร่าเริงแจ่มใส รู้จักควบคุมอารมณ์
ตนเองได้ รู้จักยับยั้งช่างใจ อดทนในการรอคอย ยอมรับในความสามารถของผู้อ่ืน เคารพสิทธิ รู้หน้าที่รับผิดชอบ 
รู้จักช่วยเหลือแบ่งปัน ผู้เรียนได้ท ากิจกรรมศิลปะที่หลากหลายโดยบูรณาการในการเรียนรู้ตามหน่วยต่าง ๆ ฝึก
ท างานศิลปะอย่างสร้างสรรค์  เมื่อท างานเสร็จแล้วเด็กได้น าเสนอผลงานเพ่ือเสริมสร้าง ความภาคภูมิใจในผลงาน
ของตนเอง โดยจัดกิจกรรมตามโครงการบ้านวิทยาศาสตร์น้อยแห่งประเทศไทย จัดกิจกรรมตามแนวมอนเตสเซอรี        
ทั้งยังเสริมแรงด้วยการชื่นชม ยกย่อง ให้ก าลังใจ ในการทางานและท ากิจกรรมต่าง ๆ อีกท้ังยังเน้นที่กริยามารยาท 
การเดิน การไหว้ การ แสดงความเคารพผู้ใหญ่ตามความเหมาะสม  

  การพัฒนาด้านสังคม ครูได้ด าเนินการจัดประสบการณ์เชิงบูรณาการ เพ่ือส่งเสริมให้ผู้เรียนมี
พฤติกรรมแสดงออกด้านสังคมได้อย่างเหมาะสมกับวัย ส่งเสริมความมีวินัยในตนเอง ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมทั้ง
ในและนอกห้องเรียน กิจกรรมเดินแถวเป็นระเบียบ จัดกิจกรรมประกวดมารยาทไทย ยิ้มไหว้ ทักทาย มีสัมมา
คารวะกับผู้ใหญ่ เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้มีส่วนร่วมในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมในและนอกห้องเรียน ยอมรับความ
แตกต่างระหว่างบุคคล เล่นและท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ รู้จักใช้จ่ายอย่างประหยัดและพอเพียง  

   การพัฒนาด้านสติปัญญา ครูจัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่ส่งเสริมพัฒนาทักษะการคิดอย่าง
หลากหลาย มีความคิดรวบยอดเกี่ยวกับสิ่ง ต่าง ๆ สนใจสิ่งรอบตัว โดยจัดกิจกรรมตามโครงการบ้านวิทยาศาสตร์
น้อยแห่งประเทศไทย กิจกรรมมอนเตสเซอรี และกิจกรรมทัศนศึกษาผู้เรียนได้ฝึกทักษะทางภาษา และ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ด้วยการ ทดลอง ส ารวจ โดยผ่านกระบวนการแก้ปัญหา ทดลอง
ปฏิบัติ ท าให้ผู้เรียนคิดแก้ปัญหาได้เหมาะสมกับวัย และ เกิดจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์ สนับสนุนให้
ผู้เรียนมีนิสัยรักการอ่าน ด้วยกิจกรรมนิทานพาเพลิน ครูอ่าน/เล่าให้ฟังทุกวัน จัดให้มีมุมหนังสือ มีหนังสือนิทาน
เสริมประสบการณ์ไว้ในห้องเรียนทุกห้อง  
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 (8) เอกสาร หลักฐาน ที่สนับสนุนผลการประเมินตนเอง 

  - ข้อมูลนักเรียนรายบุคคล   - แบบวิเคราะห์นักเรียนรายบุคคล 
  - ผลการประเมินพัฒนาการผู้เรียนทั้ง 4 ด้าน - แบบประเมินพัฒนาการผู้เรียนทั้ง 4 ด้าน 
  - สมุดประจ าตัวเด็กปฐมวัย   - แบบบันทึกการตรวจสุขภาพ 

   - แบบบันทึกการช่างน้ าหนัก-ส่วนสูง  - แบบบันทึกการดื่มนม 
   - บันทึกการแปรงฟัน     - แบบรายงานการจัดกิจกรรม 
 

 
 
  3) แผนกำรพัฒนำคุณภำพเพื่อยกระดับให้สูงข้ึน  

จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา 
1) เด็กมีน้ าหนัก-ส่วนสูง ตามเกณฑ์มาตรฐาน 
2) เด็กเคลื่อนไหวร่างกายได้อย่างคล่องแคล่ว ทรงตัวได้ดี 
3) เด็กมีอารมณ์ร่าเริงแจ่มใส 
4) เด็กรู้จักช่วยเหลือ แบ่งปัน 
5) เด็กมีสัมมาคารวะกับผู้ใหญ่ ทักทาย ยิ้มไหว้สวย  
6) เด็กสามารถสร้างสรรค์ผลงานศิลปะและการเล่นอิสระ 

1) ส่งเสริมให้เด็กรู้จักปฏิบัติตนเรื่อง 
    ความปลอดภัย 
2) ส่งเสริมให้เด็กมีความกล้าพูดกล้าแสดงออก 
3) ส่งเสริมให้เด็กใช้สื่อเทคโนโลยีเป็นเครื่องมือ 
    ในการเรียนรู้ 
  

โครงการ กิจกรรม 
โครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ -ส่งเสริมสุขภาพนักเรียน           -กิจกรรมน้ าดื่มเพื่อสุขภาพ 

-กีฬาภายใน 
-ให้บริการอาหารกลางวัน          -ให้บริการอาหารเสริม(นม) 

โครงการพัฒนาพลเมืองให้เข้มแข็ง -ค่ายคุณธรรม                          -โครงงานคุณธรรม 
โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย  
โครงการพัฒนาผู้เรียนรู้ 
ยุคใหม่ในศตวรรษที่ 21 

-จัดการเรียนรู้ด้วยการวิจัยในชั้นเรียน  -ทัศนศึกษา                             
-ค่ายวิชาการ                              -การส่งเสริมความสามารถ
พิเศษ 
-ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร     -ภาษาจีนเพ่ือการสื่อสาร 

โครงการพัฒนาคุณธรรมอัตลักษณ์ -กิจกรรมหน้าเสาธง                -หมู่บ้านในโรงเรียน 
-โครงงานคุณธรรม                 -โรงเรียนปลอดขยะ 
-โรงเรียนธนาคาร 
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2.1.2 มำตรฐำนที่ 2 กระบวนกำรบริหำรและกำรจัดกำร 

  1) ระดับคุณภำพ : ยอดเยี่ยม    

 2) หลักฐำนเชิงประจักษ์ ท่ีสนับสนุนผลกำรประเมินตนเอง 
   (1) โรงเรียนบ้านทุ่ม (ทุ่มประชานุเคราะห์) มีหลักสูตรครอบคลุมทั้ง ๔ ด้าน สอดคล้องกับบริบท
ของท้องถิ่น กล่าวคือ โรงเรียนมีการประเมินและพัฒนาหลักสตูรสถานศึกษา ให้สอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษา
ปฐมวัยและบริบทของท้องถิ่น  และโรงเรียนได้ออกแบบการจัดประสบการณ์ที่เตรียมความพร้อม เน้นการเรียนรู้
ผ่านการเล่นและการลงมือปฏิบัติจริง สอดคล้องกับวิถีชีวิตของครอบครัว ชุมชนและท้องถิ่น 

            (2) โรงเรียนบ้านทุ่ม(ทุ่มประชานุเคราะห์) จัดกิจกรรมพัฒนาการเรียนการสอนสู่ความเป็น
โรงเรียนวิถีพุทธ โดยน าหลักธรรมทางพระพุทธศาสนามาใช้ หรือประยุกต์ในการพัฒนาผู้เรียน โดยเน้นกรอบการ
พัฒนาตามหลักไตรสิกขา (ศีล สมาธิ ปัญญา) ซึ่งเป็นการฝึกหัดอบรม เพ่ือพัฒนากาย ความประพฤติ จิตใจ และ
ปัญญาอย่างบูรณาการผ่านกระบวนการจัดการเรียนรู้ในชั้นเรียนและกิจกรรมต่างๆ   ซึ่งส่งผลให้โรงเรียนได้รับ
คัดเลือกเป็นโรงเรียนวิถีพุทธดีเด่น ประจ าปีการศึกษา 2562 จากส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
  (3) โรงเรียนบ้านทุ่ม (ทุ่มประชานุเคราะห์) จัดครูให้เพียงพอกับชั้นเรียน โดยการจัดครูที่จบ
การศึกษาปฐมวัยหรือผ่านการอบรมการศึกษาปฐมวัยได้ครบทุกชั้นเรียน ทั้งอนุบาล 1, อนุบาล 2 และอนุบาล 3 
  (4) โรงเรียนบ้านทุ่ม (ทุ่มประชานุเคราะห์) ส่งเสริมให้ครูมีความเชี่ยวชาญด้านการจัด
ประสบการณ์   ด้วยการพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถในการวิเคราะห์และออกแบบหลักสูตร
สถานศึกษา  มีทักษะในการจัดประสบการณ์และการประเมินพัฒนาการเด็กตรงความต้องการของครูและโรงเรียน
จัดให้มีชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) 
   (5) โรงเรียนบ้านทุ่ม (ทุ่มประชานุเคราะห์) จัดสภาพแวดล้อมและสื่อเพ่ือการเรียนรู้ อย่าง
ปลอดภัยและเพียงพอ โดยจัดสภาพแวดล้อมภายในและภายนอกห้องเรียนที่ค านึงถึงความปลอดภัย ส่งเสริม  
ให้เกิดการเรียนรู้เป็นรายบุคคลและกลุ่ม เล่นแบบร่วมมือร่วมใจ  มีมุมประสบการณ์ มีสื่อการเรียนรู้หลากหลาย 
  (6) โรงเรียนบ้านทุ่ม (ทุ่มประชานุเคราะห์) ให้บริการสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนรู้ 
เพ่ือสนับสนุนการจัดประสบการณ์  ด้วยการอ านวยความสะดวก ให้บริการสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการ
เรียนรู้เพื่อสนับสนุนการจัดประสบการณ์เหมาะสมและเพียงพอ 
   (7) โรงเรียนบ้านทุ่ม (ทุ่มประชานุเคราะห์) เปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วม โดยจัด 
ระบบบริหารจัดการคุณภาพที่เหมาะสมและต่อเนื่องมีการชี้แนะระหว่างการปฏิบัติงานบูรณาการการปฏิบัติงาน 
และเปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วมจนเป็นแบบอย่างที่ดีและได้รับการยอมรับจากชุมชนและหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง  ซึ่งโรงเรียนได้รับคัดเลือกเป็นสถานศึกษาต้นแบบ รางวัล IQA AWARD ระดับดีเด่น ประจ าปี
การศึกษา 2562 จากส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน   
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 (8) เอกสาร หลักฐาน ที่สนับสนุนผลการประเมินตนเอง 

    - บันทึกการประชุม     
- รายงานกิจกรรม/โครงการ 

    - รายงานการอบรมของครู   
- บันทึกการประชุมพัฒนาหลักสูตร 

    - หลักสูตรสถานศึกษาปีการศึกษา 2560  
- เอกสารระบบประกันคุณภาพภายใน 
- เกียรติบัตร/วุฒิบัตร 
- ภาพถ่าย 

  3) แผนกำรพัฒนำคุณภำพเพื่อยกระดับให้สูงข้ึน  
จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา 

1) ครูมคีวามเชี่ยวชาญด้านการจัดประสบการณ์ 
2) การจัดระบบประกันคุณภาพภายใน 
3) เปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการบริหาร    
4) การให้บริการสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ วัสดุ และ 
    อุปกรณ ์
5) สภาพแวดล้อมภายในและภายนอกห้องเรียน 

1) การน า ICT มาใช้ในการบริหารจัดการ 
2) การสร้างชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ 
3) การเผยแพร่ผลงาน, เป็นแบบอย่างท่ีดี 
  

 
โครงการ กิจกรรม 

โครงการพัฒนาระบบประกัน 
คุณภาพภายใน 

-พัฒนาระบบบริหารจัดการ 
-ระบบประกันคุณภาพภายใน  

โครงการพัฒนาบุคลากร   -เสริมสร้างพลังอ านาจ                        -ประชุมประจ าเดือน 
-ประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการท างาน 
-ประชุม, อบรม, สัมมา, ศึกษาดูงาน    -สร้างชุมชนการเรียนรู้  

โครงการพัฒนาและใช้แหล่งเรียนรู้ 
ในโรงเรียน 

-การปรับปรุงภูมิทัศน์                        -โรงเรียนปลอดขยะ 
-รักษาความปลอดภัย                         -ปรับปรุงแหล่งเรียนรู้ 
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2.1.3 มำตรฐำนที่ 3  กำรจัดประสบกำรณ์ที่เน้นเด็กเป็นส ำคัญ 

1) ระดับคุณภำพ :  ยอดเยี่ยม 

 2) หลักฐำนเชิงประจักษ์ ท่ีสนับสนุนผลกำรประเมินตนเอง 

    (1) ครสูอนระดับปฐมวัยทุกคนจัดประสบการณ์ท่ีส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการทุกด้านอย่างสมดุล
เต็มศักยภาพ กล่าวคือ ครูทั้ง 3 คน วิเคราะห์ข้อมูลเด็กเป็นรายบุคคล จัดท าแผนการจัดประสบการณ์ได้ระดับดี 

ขึ้นไป และครูทั้ง 3 คน จัดกิจกรรมที่ส่งเสริมพัฒนาการเด็กครบทุกด้าน ทั้งด้านร่างกาย ด้านอารมณ์ จิตใจ  ด้าน
สังคม และด้านสติปัญญาเต็มศักยภาพ โดยความร่วมมือของพ่อแม่และครอบครัว ชุมชนและผู้เกี่ยวข้อง 
   (2) ครูสอนระดับปฐมวัยทุกคนสร้างโอกาสให้เด็กได้รับประสบการณ์ตรง เล่นและปฏิบัติอย่างมี
ความสุข กล่าวคือ ครูทั้ง 3 คน จัดประสบการณ์ที่เชื่อมโยงกับประสบการณ์เดิม ให้เด็กมีโอกาสเลือกท ากิจกรรม
อย่างอิสระ ตามความสนใจ ความสามารถ หลากหลายรูปแบบ เด็กได้เล่น ลงมือกระท า เรียนรู้ และสร้างองค์
ความรู้ด้วยตนเองอย่างมีความสุข ด้วยการท าโครงงานวิทยาศาสตร์ การจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดมอนเตรสเซอรี่ 
   (3) ครสูอนระดับปฐมวัยทุกคนจัดบรรยากาศที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ ใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสม
กับวัย กล่าวคือ  ครูทั้ง 3 คน จัดห้องเรียนให้สะอาด อากาศถ่ายเท ปลอดภัย จัดพ้ืนที่แสดงผลงานเด็ก พ้ืนที่มุม
ประสบการณ์ โดยให้เด็กมีส่วนร่วมในการจัดสภาพแวดล้อมในห้องเรียน  และครูทั้ง 3 คน ใช้สื่อและเทคโนโลยีที่่
เหมาะสมกับช่วงอายุ ระยะความสนใจของเด็ก 
   (4) ครูสอนระดับปฐมวัยทุกคนประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริง และน าผลการประเมิน
พัฒนาการเด็กไป ปรับปรุงการจัดประสบการณ์และพัฒนาเด็ก  ด้วยการประเมินพัฒนาการเด็กจากกิจกรรมและ
กิจวัตรประจ าวันด้วยเครื่องมือและวิธีการที่หลากหลาย  โดยผู้ปกครองและผู้เกี่ยวข้องมีส่วนร่ วม น าผลการ
ประเมินที่ได้ไปปรับปรุงการจัดประสบการณ์และพัฒนาเด็ก 

        (5) เอกสารหลักฐาน ที่สนับสนุนผลการประเมินตนเอง 
    - ผลการวิเคราะห์เด็กรายบุคคล  - แผนการจัดประสบการณ์ 
     - บันทึกผลการจัดประสบการณ์   - รายงานกิจกรรม 

- รายงานวิจัยในชั้นเรียน    - ผลการประเมินพัฒนาการเด็ก   
- แบบประเมินพัฒนาการเด็ก  - เกียรติบัตร/วุฒิบัตร 

     - ภาพถ่ายกิจกรรม 
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 3) แผนกำรพัฒนำคุณภำพเพื่อยกระดับให้สูงข้ึน 
จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนำ 

   1)  การจัดท าแผนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียน 
   2)  การจัดครูเข้าสอนตรงตามเอกและความถนัด 
   3)  มีการนิเทศภายในอย่างต่อเนื่อง 
   4)  การบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก  
   5)  ครูทุกคนท ารายงานการวิจัยในชั้นเรียน 

1) การใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับวัย 
2) การบูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง   
    ในการจัดประสบการณ์ 

 
โครงกำร กิจกรรม 

โครงการจัดการเรียนรู้บูรณาการ 
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

-จัดประสบการณ์บูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
-จัดการเรียนรู้ตามแนวคิด Active Learning 

โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย -กิจกรรมทดลองวิทยาศาสตร์       -การท าโครงงาน
วิทยาศาสตร์ 

โครงการพัฒนาระบบเรียนรู้ -นิเทศภายใน                  -พัฒนา จัดหาและใช้สื่อ, เทคโนโลยี      
-พัฒนางานเทคโนโลยีสารสนเทศ -การจัดการเรียนรู้ด้วย DLIT 

โครงการพัฒนาและใช้แหล่งเรียนรู้ใน
โรงเรียน 

-ห้องสมุดโลกนิทานของหนู 

 
 

2.1.4 สรุปผลกำรประเมินในภำพรวม ระดับปฐมวัย  (บทสรุปของผู้บริหาร)  

สรุปผลการประเมินคุณภาพการจัดการศึกษาระดับปฐมวัยตามมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนบ้านทุ่ม  
(ทุ่มประชานุเคราะห์) อยู่ในระดับคุณภาพ ดีเลิศ  ซึ่งมาตรฐานที่ 1 คุณภาพของเด็ก มีผลการประเมินอยู่ในระดับ  
ดีเลิศ   มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ มีผลการประเมินอยู่ในระดับ ยอดเยี่ยม  และมาตรฐาน
ที่ 3 การจัดประสบการณ์ท่ีเน้นเด็กเป็นส าคัญ มีผลการประเมินอยู่ในระดับ ยอดเยี่ยม 
  จุดเด่นที่พบ เด็กมีพัฒนาการทั้งด้านร่างกาย ด้านอารมณ์ จิตใจ ด้านสังคม และด้านสติปัญญา บรรลุตาม
เป้าหมายที่สถานศึกษาก าหนด ซึ่งครูมีเพียงพอและเหมาะสมกับชั้นเรียน สามารถจัดประสบการณ์ส่งเสริมให้เด็กมี
พัฒนาการด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม และสติปัญญา  อย่างสมดุล เต็มศักยภาพของเด็กเป็นรายบุคคล โดย
ความร่วมมือของพ่อแม่และครอบครัว ชุมชนและผู้เกี่ยวข้อง และได้ด าเนินการประเมินและพัฒนาหลักสูตร
สถานศึกษาให้สอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยและบริบทของท้องถิ่น   

  โรงเรียนมีระบบบริหารคุณภาพท่ีเปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วม  ได้ส่งเสริมพัฒนาให้ครู       
มีความเชี่ยวชาญด้านการจัดประสบการณ์ที่ส่งผลต่อคุณภาพเด็กเป็นรายบุคคล ตรงความต้องการของครูและ 
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โรงเรียน  จัดสภาพแวดล้อมอย่างปลอดภัย มีสื่อเพ่ือการเรียนรู้อย่างเพียงพอและหลากหลาย และให้บริการสื่อ
เทคโนโลยีสารสนเทศ วัสดุ และอุปกรณ์  เพื่อสนับสนุนการจัดประสบการณ์และพัฒนาครู   
  ประเด็นที่ต้องพัฒนาให้การจัดการศึกษาระดับปฐมวัยของโรงเรียนบ้านทุ่ม(ทุ่มประชานุเคราะห์)มีคุณภาพ
ในระดับท่ีสูงขึ้น มีดังนี้   
  1) ครูต้องจัดประสบการณ์ที่ส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการทั้งด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม และ
สติปัญญา อย่างสมดุล เต็มศักยภาพของเด็กเป็นรายบุคคล ให้บรรลุตามเป้าหมายที่สถานศึกษาก าหนด  และมี
ความพร้อมในการศึกษาระดับประถมศึกษา โดยความร่วมมือของพ่อแม่และครอบครัว ชุมชนและผู้เกี่ยวข้อง  ให้
สามารถเป็นแบบอย่างท่ีดีได้    

2) โรงเรียนจัดระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษาที่ส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพเด็กปฐมวัย โดย
เปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วม จัดให้มีชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ  มีการชี้แนะระหว่างการปฏิบัติงาน
เหมาะสมและต่อเนื่อง เป็นแบบอย่างท่ีดีและได้รับการยอมรับจากชุมชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  

 
 
 
 

……………………………………….##………………………………………. 
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2.2 ผลกำรประเมินมำตรฐำนกำรศึกษำของสถำนศึกษำ ระดับกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 

2.2.1 มำตรฐำนที่ 1  คุณภำพของผู้เรียน 

 1) ระดับคุณภำพ :  ดีเลิศ 

 2) หลักฐำนเชิงประจักษ์ ท่ีสนับสนุนผลกำรประเมินตนเอง 
   (1) ผู้เรียนที่มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร  มีจ านวนสูงกว่าเป้าหมาย             
ที่โรงเรียนก าหนด กล่าวคือ ผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ร้อยละ 87.98 ผ่านการประเมินความสามารถด้าน      
การอ่านได้ระดับพอใช้ขึ้นไป  และผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 ร้อยละ 97.00 ผ่านการประเมินทักษะการอ่าน 
การเขียน การสื่อสาร ได้ระดับพอใช้ขึ้นไป  ซึ่งนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 ได้รางวัลเหรียญทอง รองชนะเลิศ
อันดับที่ 1 การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3, ได้รางวัลเหรียญทองการแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ (การ
เขียนเรียงความ) ป.4-ป.6, ได้รางวัลเหรียญทองการแข่งขันท่องอาขยานท านองเสนาะ ป.4-ป.6, และได้รางวัล
เหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับที่ 2 การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6 งานมหกรรม
ความสามารถทางศิลปะหัตกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา 2562 ระดับเขตพ้ืนที่  
  (2) ผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 ร้อยละ 95.52 ผ่านการประเมินทักษะการคิดค านวณใน
ระดับพอใช้ขึ้นไป ซึ่งสูงกว่าเป้าหมายที่โรงเรียนตั้งเอาไว้  ซึ่งนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 ได้รางวัลเหรียญทอง 
รองชนะเลิศอันดับที่ 1 การแข่งขันการประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไป
ประยุกต์ใช้ ป.4-ป.6 งานมหกรรมความสามารถทางศิลปะหัตกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ปี
การศึกษา 2562 ระดับเขตพ้ืนที่     
   (3) ผู้ เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 -6 ร้อยละ 96.25 มีความสามารถด้านการสื่อสารด้วย
ภาษาอังกฤษ ซึ่งสูงกว่าเป้าหมายที่โรงเรียนตั้งเอาไว้  ซึ่งนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 ได้รางวัลเหรียญทอง 
รองชนะเลิศอันดับที่ 2 การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.4-ป.6 งานมหกรรมความสามารถ
ทางศิลปะหัตกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา 2562 ระดับเขตพ้ืนที ่
  (4) ผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 ร้อยละ 92.57 มีความสามารถด้านการสื่อสารด้วยภาษาจีน 
ซึ่งสูงกว่าเป้าหมายที่โรงเรียนตั้งเอาไว้ ซึ่งนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 ได้รางวัลเหรียญทอง รองชนะเลิศ
อันดับที่ 1 การแข่งขันพูดภาษาจีน ป.4-ป.6 งานมหกรรมความสามารถทางศิลปะหัตกรรม วิชาการ และ
เทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา 2562 ระดับเขตพ้ืนที ่

   (5) ผู้เรียนทีม่ีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา ปีการศึกษา 2651 มีจ านวนสูง
กว่าเป้าหมายที่โรงเรียนก าหนด ดังนี้  ผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 ร้อยละ 86.66 มีคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการ

เรียนในแต่ละกลุ่มสาระฯ ตั้งแต่ระดับดี(เกรด 3) ขึ้นไป  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่มีผลคะแนนโอเน็ตสูงกว่า 
คะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ ในกลุ่มสาระภาษาไทย ตั้งแต่ร้อยละ 50 ขึ้นไป มีจ านวน 29 คน คิดเป็นร้อยละ 33.33 
,  กลุ่มสาระคณิตศาสตร์ ตั้งแต่ร้อยละ 50 ขึ้นไป  มีจ านวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 2.30 , กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์  
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ตั้งแต่ร้อยละ 50 ขึ้นไป  มีจ านวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 2.30 , กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ(อังกฤษ) ตั้งแต่ร้อยละ  
50 ขึ้นไป  มีจ านวน 9 คน คิดเป็นร้อยละ10.34,  ผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มีคะแนน O-NET เฉลี่ยทั้ง 4 กลุ่ม

สาระ ร้อยละ 32.08  

  (6) ผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 ที่มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ 
อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและแก้ปัญหา มีจ านวนผู้เรียนสูงกว่าเป้าหมายที่โรงเรียนก าหนด    กล่าวคือ 
ผู้เรียนร้อยละ87.01 สามารถคิดจ าแนกแยกแยะ สรุปความคิดรวบยอด คิดอย่างเปน็ระบบ ใคร่ครวญ ไตร่ตรอง มี
การคิดแบบองค์รวมในระดับดีขึ้นไป   และผู้เรียนร้อยละ86.96  สามารถพิจารณาอย่างรอบคอบ มีการอภิปราย
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และแก้ปัญหาได้ โดยใช้เหตุผลประกอบการตัดสินใจ   ส่งผลให้ทีมนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 1-6 ได้รางวัลเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับที่ 2 การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ป.1-ป.6 งาน
มหกรรมความสามารถทางศิลปะหัตกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา 2562 ระดับเขตพ้ืนที ่
   (7) ผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 ร้อยละ93.49 มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม สามารถ
รวบรวมความรู้ได้ทั้งด้วยตัวเอง และการท างานเป็นทีม เชื่อมโยงองค์ความรู้  และประสบการณ์มาใช้ในการ
สร้างสรรค์สิ่งใหม่ ๆ เช่น โครงงาน ชิ้นงาน หรือผลผลิต  ซึ่งจ านวนผู้เรียนสูงกว่าเป้าหมายที่โรงเรียนก าหนด ส่งผล
ให้ทีมนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 ได้รางวัลเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับที่ 2 การประกวดโครงงาน
คุณธรรม ป.1-ป.3, และได้รางวัลเหรียญทองรองชนะเลิศอันดับที่ 1 การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3 
งานมหกรรมความสามารถทางศิลปะหัตกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา 2562 ระดับเขต
พ้ืนที ่
   (8) ผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 ร้อยละ93.81 มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร เพ่ือพัฒนาตนเองและสังคม ในด้านการสืบค้นข้อมูล การจัดท าชิ้นงาน การน าเสนอผลงาน ทวน
บทเรียน และการติดต่อสื่อสาร ซึ่งมีจ านวนนักเรียนสูงกว่าเป้าหมายที่โรงเรียนก าหนด  ส่งผลให้ ทีมนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 4-6 ได้รางวัลเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับที่ 2 การแข่งขันสร้างเกมสร้างสรรค์จาก
คอมพิวเตอร์ , ได้รางวัลเหรียญเงิน  การแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip)  งานมหกรรม
ความสามารถทางศิลปะหัตกรรม ของนักเรียน ปีการศึกษา 2562 ระดับเขตพ้ืนที ่
   (9) ผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 ร้อยละ96.41 มีความรู้ ทักษะในการท างาน รักการท างาน 
และมีความรู้สึกที่ดีต่ออาชีพสุจริต  ซึ่งมีจ านวนสูงกว่าเป้าหมายที่โรงเรียนก าหนด ส่งผลให้ทีมนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 4-6 ได้รางวัลเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับที่ 2 การประกวดโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6, ได้รางวัล
เหรียญทอง การประกวดแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6  งานมหกรรมความสามารถทางศิลปะหัตกรรม ของนักเรียน ปี
การศึกษา 2562 ระดับเขตพ้ืนที่ และได้รับรางวัลสหกรณ์ดีเด่นประจ าจังหวัดขอนแก่น  วันที่ 7  มิถุนายน 2562  
จากส านักงานสหกรณ์จังหวัดขอนแก่น 
   (10) ผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 ที่มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ มีจ านวนสูงกว่าเป้าหมายที่
โรงเรียนก าหนด คือ ผู้เรียนร้อยละ96.28 มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 8 ประการ ในระดับดีขึ้นไป และผู้เรียนร้อย
ละ98.22 มีค่านิยมหลัก 12 ประการ ในระดับดีข้ึนไป  
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   (11) ผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 ที่มีคุณธรรมอัตลักษณ์ “รับผิดชอบหน้าที่ มีวินัย ใฝ่เรียนรู้” 
มีจ านวนสูงกว่าเป้าหมายที่โรงเรียนก าหนด ดังนี้ ผู้เรียนร้อยละ94.65 ท างานที่ได้รับมอบหมายเสร็จตาม
ก าหนดเวลา,   ผู้เรียนร้อยละ96.62 แต่งกายตามระเบียบ เดินแถวเป็นระเบียบ เข้าแถวรับบริการ และเข้าร่วม
กิจกรรมตรงเวลา ในระดับดีขึ้นไป และผู้เรียนร้อยละ90.82 มีนิสัยรักการอ่านและแสวงหาความรู้ด้วยตนเองจาก
ห้องสมุด แหล่งเรียนรู้ และสื่อต่าง ๆ รอบตัว ในระดับดีขึ้นไป 
   (12) ผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 ร้อยละ100 มีความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย มี
ส่วนร่วมในการอนรุักษ์วัฒนธรรมและประเพณีไทย รวมทั้งภูมิปัญญาไทย 
  (13) ผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 ร้อยละ99.70 ยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและ
หลากหลาย ยอมรับความคิดและความแตกต่างในด้าน เพศ วัย เชื้อชาติ ศาสนา ภาษาวัฒนธรรม ประเพณี 
สามารถอยู่ร่วมกับคนอ่ืนได้อย่างมีความสุข เข้าใจผู้อ่ืน ไม่มีความขัดแย้งกับผู้อื่น  
   (14) ผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 มีสุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม มีจ านวนสูงกว่า
เป้าหมายที่โรงเรียนก าหนด ดังนี้ ผู้เรียนร้อยละ91.59 มีน้ าหนัก ส่วนสูงตามเกณฑ์ของกรมอนามัย,  ผู้เรียน 
ร้อยละ97.21 ป้องกันตนเองจากสิ่งเสพติดให้โทษ และหลีกเลี่ยงสภาวะที่เสี่ยงต่อความรุนแรง โรคภัย อุบัติเหตุ 
และปัญหาทางเพศได้,  ผู้เรียนร้อยละ95.71 มีความมั่นใจ กล้าแสดงออกอย่างเหมาะสม มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี และ
ให้เกียรติผู้อื่น  และผู้เรียนร้อยละ100 เข้าร่วมกิจกรรมดนตรี กีฬา 
       (15) วิธีการพัฒนา 
   ด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โรงเรียนบ้านทุ่ม(ทุ่มประชานุเคราะห์)มีกระบวนการพัฒนาผู้เรียน
ด้วยวิธีที่หลากหลาย ครูจัดการเรียนการสอนเป็นไปตามมาตรฐานและตัวชี้วัดของหลักสูตรสถานศึกษา ออกแบบ
กิจกรรมการเรียนการสอนที่เหมาะสมกับผู้เรียนในรูปแบบ  Active learning เพ่ือให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติจริง 
ผ่านกิจกรรมโครงงาน การใช้ปัญหาเป็นฐาน การระดมความคิดแก้ปัญหา โดยมีจุดเน้นเรื่องการอ่านค าพ้ืนฐานโดย
ใช้บัตรค าตามทฤษฏีสี  เน้นทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษและภาษาจีน และฝึกการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์
พ้ืนฐานโดยใช้การเรียนการสอนโค้ดดิ้ง Coding ซึ่งเป็นทักษะภาษาใหม่ที่ใช้สื่อสารกับคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี
ในอนาคต  โรงเรียนมีห้องสมุดโลกนิทานของหนูเป็นแหล่งเรียนรู้ส าคัญและมีแหล่งเรียนรู้อ่ืนๆทั้งภายในและ
ภายนอกที่ช่วยในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของครู มีโครงการและกิจกรรมต่างๆที่ให้นักเรียนทุกคนมีส่วน
ร่วมในกิจกรรม เช่น ธนาคารโรงเรียน  สหกรณ์โรงเรียน ช่วยส่งเสริม สนับสนุนพัฒนาการของผู้เรียนให้มีศักยภาพ
สู่ความเป็นเลิศ 

                ด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน “โรงเรียนดีมีวัฒนธรรมคุณภาพ” คือเอกลักษณ์
ของโรงเรียนบ้านทุ่ม (ทุ่มประชานุเคราะห์) ซึ่งจัดการเรียนการสอนที่ช่วยผลักดันให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาตนเอง
ตามศักยภาพ มีคุณภาพ คุณธรรม และมีทักษะการเรียนรู้ที่ส าคัญในศตวรรษที่ 21 บนพ้ืนฐานหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง มีกิจกรรมและแนวทางการพัฒนาการเรียนการสอนสู่ความเป็นโรงเรี ยนวิถีพุทธ โดยน า
หลักธรรมทางพระพุทธศาสนามาใช้ หรือประยุกต์ในการพัฒนาผู้เรียน โดยเน้นกรอบการพัฒนาตามหลักไตรสิกขา 
(ศีล สมาธิ ปัญญา) ซึ่งเป็นการฝึกหัดอบรม เพ่ือพัฒนากาย ความประพฤติ จิตใจ และปัญญาอย่างบูรณาการผ่าน
กระบวนการจัดการเรียนรู้ในชั้นเรียนและกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
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   (16) เอกสารหลักฐาน ที่สนับสนุนผลการประเมินตนเอง 
 - ข้อมูลนักเรียนรายบุคคล  - แบบ ปพ. ต่างๆ  - แผนการจัดการเรียนรู้ 

- บันทึกหลังสอน   - บันทึกการนิเทศภายใน   - รายงานกิจกรรม/โครงการ 
 - ผลการวิเคราะห์ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของโรงเรียน - ผลสอบ O – NET, NT   
           - ผลสอบ RT  - ผลสอบข้อสอบกลางประจ าปีการศึกษา 2562 

 3) แผนกำรพัฒนำคุณภำพเพื่อยกระดับให้สูงข้ึน 
จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนำ 

1) มีผลสัมฤทธิ์ของสถานศึกษาเป็นไปตามเป้าหมาย 
2) ผลการประเมินระดับชาติสูงขึ้น 
3) กิจกรรมที่ส่งเสริมทักษะการท างาน (สหกรณ์และธนาคารโรงเรียน) 
4) มีครูครบชั้น  
5) ผู้เรียนมีสุขภาวะที่ดีและมีสุนทรียภาพ มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง 

1) การพัฒนาคุณธรรมอัตลักษณ์  
   (รับผิดชอบหน้าที่ มีวินัย ใฝ่เรียนรู้) 
2) การใช้ ICT ในการจัดการเรียนรู้ 
3) การพัฒนาทักษะการคิดค านวณ 
    และทักษะการอ่าน  
4) การสร้างนวัตกรรม 

โครงการ กิจกรรม 
โครงการพัฒนาผู้เรียนรู้ 
ในศตวรรษท่ี 21 

-พัฒนาการอ่าน การเขียน     -ท่องอาขยานก่อนเลิกเรียน 
-ส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน      -การจัดการเรียนรู้ค าพ้ืนฐานตามทฤษฎีสี 
-ท่องสูตรคูณก่อนเลิกเรียน   -จัดการเรียนรู้แบบ Open Approach 
-คณิตคิดสนุกภาษาอังกฤษวันละค า 

โครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ -ส่งเสริมสุขภาพนักเรียน             -กีฬาภายใน 
-การป้องกันสารเสพติด              -การให้บริการน้ าดื่มเพ่ือสุขภาพ 
-การให้บริการอาหารกลางวัน   -การให้บริการอาหารเสริม(นม) 

โครงการพฒันาพลเมืองให้เข้มแข็ง -โครงงานคุณธรรม                     -ค่ายคุณธรรม          
-วันส าคัญทางศาสนา                 -วันส าคัญต่าง ๆ    
-วันครบรอบก่อตั้งโรงเรียน      -โรงเรียนธนาคาร 
-หมู่บ้านในโรงเรียน                   -เดินทางไกลลูกเสือ/เนตรนารี    

โครงการพัฒนา 
ผู้ร่วมสร้างสรรค์นวัตกรรม 

-จัดการเรียนรู้แบบ Coding     -ส่งเสริมการใช้ ICT   -เสียงตามสาย 
-จัดการเรียนรู้ด้วยโครงงาน    -จัดการเรียนรู้แบบ Stem, Steam 
-จัดการเรียนรู้แบบ CBL         -ฝึกทักษะอาชีพ 
-สหกรณ์โรงเรียน        -เกษตรเพื่ออาหารกลางวัน 
-ส่งเสริมความสามารถพิเศษ 
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2.2.2 มำตรฐำนที่ 2  กระบวนกำรบริหำรและกำรจัดกำร 

  1) ระดับคุณภำพ  ยอดเยี่ยม 

 2) หลักฐำนเชิงประจักษ์ ท่ีสนับสนุนผลกำรประเมินตนเอง 
   (1) โรงเรียนบ้านทุ่ม (ทุ่มประชานุเคราะห์) ได้ก าหนดเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจ อย่าง
ชัดเจน สอดคล้องกับบริบทของโรงเรียน ความต้องการของชุมชน ท้องถิ่น หน่วยงานต้นสังกัด นโยบายรัฐบาล 
แผนการศึกษาแห่งชาติ และเป็นไปได้ในการปฏิบัติ ทันต่อการเปลี่ยนแปลง 
   (2) โรงเรียนบ้านทุ่ม (ทุ่มประชานุเคราะห์) มีระบบบริหารจัดการคุณภาพ โดยได้จัดองค์กร 
โครงสร้างและระบบบริหารจัดการคุณภาพที่ชัดเจน การบริหารงานมีความคล่องตัวสูง มีประสิทธิภาพ ส่งผล       
ต่อคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียน โดยความร่วมมือของผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย มีการน าข้อมูลมาใช้      
ในการปรับปรุง พัฒนางานอย่างต่อเนื่อง และเป็นแบบอย่างได้  โรงเรียนจัดการขอ้มูลสารสนเทศอย่างเป็นระบบ  
 

ครอบคลุม และทันต่อการใช้งาน และโรงเรียนมีระบบการประกันคุณภาพภายในที่ด าเนินงานอย่างต่อเนื่อง  ซึ่ง
ส่งผลให้ได้รับคัดเลือกเป็นสถานศึกษาต้นแบบ รางวัล IQA AWARD ประจ าปีการศึกษา 2562 ระดับดีเด่น และ
รางวัลโรงเรียนวิถีพุทธดีเด่น ประจ าปีการศึกษา 2562 จากส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
นอกจากนั้นโรงเรียนได้รับคัดเลือกเข้าร่วมโครงการห้องสมุดโลกนิทานของหนู เป็นแห่งที่ 12 ของประเทศไทย โดย
ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจ านวน 3,000,000 บาทสร้างห้องสมุด จากกลุ่มบริษัทวีเน็ทแคปปิทอล โดยมีนาย
สมศักดิ์  จังตระกูล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานรับมอบ เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2562 ส่งผลให้คุณภาพ
กระบวนการบริหารและการจัดการอยู่ในระดับยอดเยี่ยม ซึ่งเป็นแบบอย่างให้คณะผู้ฝึกประสบการณ์นิเทศ
การศึกษา  ได้เข้าศึกษาดูงานระบบการบริหารจัดการคุณภาพ ในวันที่ 22 มกราคม 2563  และผู้บริหาร คณะครู
และบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนบ้านบึงแก เข้าศึกษาดูงานระบบการประกันคุณภาพภายใน ในวันที่ 17 
มีนาคม 2563 
   (3) โรงเรียนบ้านทุ่ม (ทุ่มประชานุเคราะห์) ด าเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพของผู้เรียน
รอบด้าน ตามหลักสูตรสถานศึกษาและทุกลุ่มเป้าหมาย เชื่อมโยงกับชีวิตจริง และเป็นแบบอย่างได้  ซึ่งโรงเรียน
ได้รับคัดเลือกให้เข้าร่วมโครงการส่งเสริมการพัฒนาทักษะด้านโคดดิ้งผ่านพ้ืนที่พัฒนานักประดิษฐ์ดิจิทัล เปิดห้อง
เรียนรู้นวัตกรรม สร้างสรรค์นักประดิษฐ์ดิจิทัล  จากกระทรวงดิจิทัล ประกาศเมื่อวันที่  16 มกคราคม 2562 และ
ได้ร่วมจัดนิทรรศการแสดงผลงานโรงเรียนต้นแบบการพัฒนาทักษะด้านโคดดิ้งผ่านพ้ืนที่พัฒนานักประดิษฐ์ดิจิทัล 
เปิดห้องเรียนรู้นวัตกรรม สร้างสรรค์นักประดิษฐ์ดิจิทัล  ณ โรงแรมเจริญธานี จ.ขอนแก่น วันที่  23 พฤศจิกายน 
2562   

(4) โรงเรียนบ้านทุ่ม (ทุ่มประชานุเคราะห์) ได้ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาครู บุคลากร ให้มีความ
เชี่ยวชาญทางวิชาชีพ ตรงตามความต้องการของครูและโรงเรียน และจัดให้มีชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพเพ่ือ
พัฒนางานและการเรียนรู้ของผู้เรียน  มีการศึกษาดูงานแก่คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา  ครูทุกคนผ่านการ
พัฒนาอย่างเข้มด้วยระบบ TEPE Online ซึ่งสอดคล้องกับแผนพัฒนาตนเอง (ID Plan)  มีการอบรมออนไลน์เชิง 
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ปฏิบัติการเรื่องการจัดการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) ซึ่งส่งผลให้ข้าราชการครูได้รับคัดเลือก
เข้ารับรางวัลเชิดชูเกียรติ เนื่องในวันครู วันที่  16 มกราคม 2562  ดังนี้ 1) นางพัชราพร  ศิริพันธ์บุญ  รับรางวัล
ครูผู้สอนวิชาการงานอาชีพดีเด่น  2) นางสตพร  วรสินธุ์  รับรางวัลครูผู้สอนวิชาศิลปะดีเด่น  3) นางค าพู  งอสอน  
รับรางวัลครูผู้สอนวิชาคณิตศาสตร์ดีเด่น 4) นางเครือวัลย์  รัตตศิริ  รับรางวัลครูดีไม่มีอบายมุข  5) นางค าพู  งอ
สอน  รับรางวัล Obec Awards ระดับเขต ครูผู้สอนวิชาคณิตศาสตร์ระดับประถมศึกษา 

           (5) โรงเรียนบ้านทุ่ม (ทุ่มประชานุเคราะห์) จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพทั้งภายในและ
ภายนอกห้องเรียน และสภาพแวดล้อมทางสังคม ที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ และมีความปลอดภัย  
   (6) โรงเรียนบ้านทุ่ม (ทุ่มประชานุเคราะห์) ได้จัดระบบการจัดหา การพัฒนา และการบริการ
เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ ที่เหมาะสมกับสภาพของโรงเรียน 

       (7) วิธีการพัฒนา 
  โรงเรียนบ้านทุ่ม(ทุ่มประชานุเคราะห์) โดยผู้บริหารโรงเรียน คณะครู คณะกรรมการสถานศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน ผู้ปกครองนักเรียนและชุมชนได้ร่วมกันก าหนดเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจให้ชัดเจน สอดคล้องกับ
บริบทของโรงเรียน  ความต้องการของชุมชน  สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล  แผนการศึกษาแห่งชาติ  ทันต่อการ
เปลี่ยนแปลง จัดระบบและกลไกรบริหารจัดการคุณภาพของโรงเรียนเพ่ือประกันคุณภาพภายในตามวงจรคุณภาพ 
PDCA   โดยจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา น าแผนไปปฏิบัติ ติดตามตรวจสอบ ประเมินผล  ปรับปรุง
พัฒนางานอย่างต่อเนื่อง  บริหารอัตราก าลัง  ระดมทรัพยากรทางการศึกษา  จัดระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
จัดระบบการนิเทศภายใน  จัดกิจกรรมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาอย่างต่อเนื่อง ส่งเสริม สนับสนุนให้ครู 
 
จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพทั้งภายในและภายนอกห้องเรียน และสภาพแวดล้อมทางสังคม ให้เอ้ือต่อการ
จัดการเรียนรู้ และมีความปลอดภัย ปรับปรุงหลักสูตร จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ มาใช้ในการบริหารจัดการ
และการจัดการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับสภาพของโรงเรียน    (8) เอกสารหลักฐาน ที่สนับสนุนผลการ
ประเมินตนเอง 
   - บันทึกการประชุม   - รายงานกิจกรรม/โครงการ 
    - รายงานการอบรมของครู  - บันทึกการประชุมพัฒนาหลักสูตร 
    - หลักสูตรสถานศึกษาปีการศึกษา 2561 - เอกสารระบบประกันคุณภาพภายใน 

- เกียรติบัตร/วุฒิบัตร    - ภาพถ่ายกิจกรรม  
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3) แผนกำรพัฒนำคุณภำพเพื่อยกระดับให้สูงข้ึน 

จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา 
1) การจัดระบบประกันคุณภาพภายใน 
2) เปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการบริหาร    
3) การให้บริการสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ วัสดุ และอุปกรณ์ 
4) สภาพแวดล้อมภายในและภายนอกห้องเรียน 
5) การให้ความร่วมมือและสนับสนุนของชุมชน 

1) การน า ICT มาใช้ในการบริหารจัดการ 
2) การสร้างชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ 
  
  

    โครงการ กิจกรรม 
โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการ                        -พัฒนาระบบบริหารจัดการ         -ระบบประกันคุณภาพภายใน 

-ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาฯ 
-ประชาสัมพันธ์โรงเรียน           -พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศ 

โครงการพัฒนาบุคลากร   -เสริมสร้างพลังอ านาจ                       -ประชุมประจ าเดือน 
-ประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการท างาน 
-ประชุม, อบรม, สัมมา, ศึกษาดูงาน    -สร้างชุมชนการเรียนรู้  

โครงการพัฒนาและใช้แหล่งเรียนรู้ 
ในโรงเรียน 

-การปรับปรุงภูมิทัศน์               -โรงเรียนปลอดขยะ 
-รักษาความปลอดภัย                -ปรับปรุงแหล่งเรียนรู้ 
-ห้องสมุด 3 ดี (โลกนิทานของหนู)  
-ปรับปรุงสนามเด็กเล่น            -ห้องเรียนน่าอยู่น่าเรียน 

โครงการโรงเรียนคุณภาพประจ าต าบล -พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา     -พัฒนาหลักสูตรท้องถิ่น 
-ค่ายวิชาการ                           -ทัศนศึกษา 1, 2, 3 
-ปัจฉิมนิเทศ                           -เปิดประตูสู่สถานศึกษา 
-พัฒนางานเทคโนโลยีสารสนเทศ 
-ใช้ ICT ในการบริหารจัดการ 

 

2.2.3 มำตรฐำนที่ 3  กระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญ 

 1) ระดับคุณภำพ : ยอดเยี่ยม 

 2) หลักฐำนเชิงประจักษ์ ท่ีสนับสนุนผลกำรประเมินตนเอง 
   (1) ครูผู้สอนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 ทุกคนจัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง ให้
ผู้เรียนสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตจริง  โดยจัดการเรียนรู้ตามมาตรฐานการเรียนรู้  ตัวชี้วัดของหลักสูตร
สถานศึกษา  มีแผนการจัดการเรียนรู้ที่สามารถน าไปจัดกิจกรรมได้จริง  โดยเน้นให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ผ่าน
กระบวนการคิดและปฏิบัติจริง ผู้เรียนได้รับการฝึกทักษะ แสดงออกแสดงความคิดเห็น สรุปองค์ความรู้ น าเสนอ
ผลงานและสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้   
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(2) ครูผู้สอนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 ทุกคนมีการใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้

ห้องสมุดโลกนิทานของหนู รวมทั้งภูมิปัญญาท้องถิ่นมาใช้ในการจัดการเรียนรู้ โดยสร้างโอกาสให้ผู้เรียนได้แสวงหา
ความรู้ด้วยตนเองจากสื่อที่หลากหลาย 
   (3) ครูผู้สอนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 ทุกคนมีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก กล่าวคือ ครู
ร้อยละ100 มีการบริหารจัดการชั้นเรียน โดยเน้นการมีปฏิสัมพันธ์เชิงบวก ให้เด็กรักครู ครูรักเด็ก และเด็กรักเด็ก  
เด็กรักที่จะเรียนรู้ สามารถเรียนรู้ร่วมกันอย่างมีความสุข  และครูทุกคนจัดระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียนที่เข้มแข็ง
และท่ัวถึง 
   (4) ครูผู้สอนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 ทุกคนตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ โดยใช้
เครื่องมือและวิธีการวัดและประเมินผลที่เหมาะสมกับเป้าหมายในการจัดการเรียนรู้  ให้ข้อมูลย้อนกลับแก่ผู้เรียน 
ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการวัดประเมินผลและน าผลมาพัฒนาผู้เรียน 
   (5) ครูผู้สอนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และให้ข้อมูลย้อนกลับเพ่ือพัฒนา
และปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ กล่าวคือ ครูทุกคนมีชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพระหว่างครูและผู้เกี่ยวข้อง 
ร่วมกันแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ให้ข้อมูลสะท้อนกลับ เพ่ือพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้  และ
ครทูุกคนจัดท ารายงานการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ 

        (6) เอกสารหลักฐาน ที่สนับสนุนผลการประเมินตนเอง 
    - ข้อมูลนักเรียนรายบุคคล  - แบบ ปพ. ต่าง ๆ  

- แผนการจัดการเรียนรู้  - บันทึกหลังสอน    
- บันทึกการนิเทศภายใน  - รายงานกิจกรรม/โครงการ 
- รายงานวิจัยในชั้นเรียน   - ภาพถ่ายกิจกรรม 

    - ผลการวิเคราะห์ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของโรงเรียน  
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 3) แผนกำรพัฒนำคุณภำพเพื่อยกระดับให้สูงข้ึน 
 

จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนำ 
1) การจัดท าแผนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็น

ส าคัญ 
2) การจัดครูเข้าสอนตรงตามเอกและความถนัด 
3) ครูจัดบรรยากาศภายในห้องเรียนให้เหมาะสม

กับการเรียนรู้ 
4) ครูทุกคนท ารายงานการวิจัยในชั้นเรียน  
5) การนิเทศภายในอย่างต่อเนื่อง 
6) การบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก 

1) การใช้ ICT ในการจัดการเรียนรู้ 
2) การใช้กระบวนการวิจัยในชั้นเรียน 
   พัฒนาการจัดการเรียนรู้ 
3) การบูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
   ในการจัดการเรียนรู้ 
4) การคัดกรอง วิเคราะห์นักเรียนเป็นรายบุคคล 
    เพ่ือน าไปวางแผนการจัดการเรียนรู้ 
5) การสร้างโอกาสให้ผู้เรียนได้แสวงหาความรู้ 
   ด้วยตนเองจากสื่อที่หลากหลาย 

โครงกำร กิจกรรม 
โครงการพัฒนาระบบการเรียนรู้ -จัดการเรียนรู้บูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

-จัดการเรียนรู้ตามแนวคิด Active Learning 
-สหกรณ์โรงเรียน  

โครงการพัฒนาระบบดูแล 
ช่วยเหลือนักเรียน 

-ห้องเรียนน่าอยู่น่าเรียน         -ดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
-เยี่ยมบ้านนักเรียน                 -ทุนการศึกษา 
-แนะแนวการศึกษา               -พัฒนาคุณภาพเด็กพิเศษ(LD)   

โครงการพัฒนาระบบเรียนรู้ -นิเทศภายใน                      -พัฒนาการจัดการเรียนรู้ด้วย PLC         
-พัฒนางานเทคโนโลยีสารสนเทศ  
-การพัฒนาระบบการวัดผลประเมินผล      

โครงการพัฒนา 
และใช้แหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน 

-เปิดห้องเรียน Coding          -ปรับปรุงห้องคอมพิวเตอร์ 
-ห้องสมุดโลกนิทานของหนู  -ปรับปรุงห้องวิทยาศาสตร์ 

โครงการโรงเรียนคุณภาพ 
ประจ าต าบล 

-พัฒนา จัดหาและใช้สื่อ, เทคโนโลยี     
-ใช้ DLIT ในการจัดการเรียนรู้ 
-ห้องคอมพิวเตอร์                                
-ห้องเรียน Coding 
-ห้องเรียนน่าอยู่น่าเรียน 
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2.2.4 สรุปผลกำรประเมินในภำพรวม ระดับกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน  (บทสรุปของผู้บริหาร)  
สรุปผลการประเมินคุณภาพการจัดการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานตามมาตรฐานการศึกษา

ของโรงเรียนบ้านทุ่ม(ทุ่มประชานุเคราะห์) อยู่ในระดับคุณภาพ ดีเลิศ   ซึ่งมาตรฐานที่ 1 คุณภาพของนักเรียน มี
ผลการประเมิน อยู่ในระดับคุณภาพ ดีเลิศ  มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ มีผลการประเมิน 
อยู่ในระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม  และมาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ มีผล
การประเมินอยู่ในระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม 
    จุดเด่นที่พบ ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา  บรรลุเป้าหมายที่
สถานศึกษาก าหนด    ผู้เรียนมีความสามารถในการสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษ , ภาษาจีน  บรรลุเป้าหมายที่
สถานศึกษาก าหนด  ผู้เรียนมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีสูงกว่าเป้าหมายที่สถานศึกษาก าหนด  ผู้เรียนมีสุขภาวะ
ทางร่างกาย และ     จิตสังคมสูงกว่าเป้าหมายที่สถานศึกษาก าหนด   
   ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งผู้บริหารโรงเรียน คณะครู คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ผู้ปกครอง
นักเรียนและชุมชน ได้ร่วมกันจัดระบบและกลไกรบริหารจัดการคุณภาพของโรงเรียน เพ่ือประกันคุณภาพภายใน
ตามวงจรคุณภาพ PDCA  ได้จัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา  น าแผนไปปฏิบัติ  ติดตามตรวจสอบ  
ประเมินผล  ปรับปรุงพัฒนางานอย่างต่อเนื่อง  บริหารอัตราก าลัง  ระดมทรัพยากรทางการศึกษา  จัดระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน จัดระบบการนิเทศภายใน  จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพทั้งภายในและภายนอกห้องเรียน 
และสภาพแวดล้อมทางสังคม ที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้ และมีความปลอดภัย จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือ
สนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้  
   ประเด็นที่ยังต้องพัฒนาการจัดการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานของโรงเรี ยนบ้านทุ่ม (ทุ่ม
ประชานุเคราะห์) ให้มีคุณภาพในระดับท่ีสูงขึ้น มีดังนี้   
   1) ยกระดับผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ให้สูงขึ้น ด้วยการจัดการ
เรียนรู้ด้วย DLIT  การวิจัยในชั้นเรียน  การประกันคุณภาพชั้นเรียน  การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
   2) พัฒนาผู้เรียนให้มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิดค านวณ  ให้สูง
กว่าเป้าหมายที่สถานศึกษาก าหนด ด้วยการส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน  การพัฒนาการอ่าน การเขียน  การจัดการ
เรียนรู้ค าพ้ืนฐานตามทฤษฎีสี การจัดหาครูพี่เลี้ยงเด็กพิเศษ   
   3) พัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ และทักษะพ้ืนฐานในการสร้างนวัตกรรม ด้วยการจัดการเรียนรู้แบบ 
Coding  จัดการเรียนรู้ด้วยโครงงาน  จัดการเรียนรู้แบบ Stem, Steam  จัดการเรียนรู้แบบ CBL จัดการเรียนรู้
แบบ Open Approach 
   4) ครูควรจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามมาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัดของหลักสูตรสถานศึกษาที่เน้น
ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้โดยผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง ให้ผู้เรียนได้รับการฝึกทักษะแสดงออก แสดงความ
คิดเห็น สรุปองค์ความรู้ น าเสนอผลงานและสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 
   5) ครูควรใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ ใช้แหล่งเรียนรู้  ห้องสมุดโลกนิทานของหนู รวมทั้งภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นมาใช้ในการจัดการเรียนรู้ สร้างโอกาสให้ผู้เรียนได้แสวงหาความรู้ด้วยตนเองจากสื่อที่หลากหลาย  
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6) ครูควรใช้เครื่องมือและวิธีการวัดและประเมินผลที่เหมาะสมกับเป้าหมายในการจัดการเรียนรู้  

ให้ข้อมูลย้อนกลับแก่ผู้เรียนเพื่อน าไปใช้พัฒนาการเรียนรู้  
 

 
 

……………………………………….##………………………………………. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภำคผนวก : เอกสำรอ้ำอิง 
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ประกาศโรงเรียนบ้านทุ่ม(ทุ่มประชานุเคราะห์) 

เรื่อง ก าหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษา ระดับปฐมวัย ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

เพ่ือการประกันคุณภาพภายในโรงเรียนบ้านทุ่ม(ทุ่มประชานุเคราะห์) ปีการศึกษา ๒๕๖๒   

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

 โดยที่มีประกาศใช้กฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑ นโยบายการปฏิรูปการศึกษา

ในทศวรรษที่สอง ที่ก าหนดเป้าหมายและยุทธศาสตร์ในการพัฒนาคุณภาพคนไทยและการศึกษาไทยในอนาคต 

ประกอบกับมีนโยบายให้ปฏิรูประบบการประเมินและการประกันคุณภาพทั้งภายในและภายนอกทุกระดับก่อนจะ

มีการประเมินคุณภาพในรอบต่อไป จ าเป็นต้องปรับปรุงมาตรฐานการศึกษา          ขั้นพ้ืนฐานให้สอดคล้องกัน  

ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษา ระดับปฐมวัย ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และ

ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานศูนย์การศึกษาพิเศษ ฉบับลงวันที่ ๑๖ สิงหาคม  ๒๕๖๑ และประกาศโรงเรียนบ้านทุ่ม

(ทุ่มประชานุเคราะห์) เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษา ระดับปฐมวัย ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  ฉบับลงวันที่ ๒๘ 

มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๒  

            เพ่ือให้การพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนบ้านทุ่ม(ทุ่มประชานุเคราะห์) มีคุณภาพ

และได้มาตรฐาน   โรงเรียนบ้านทุ่ม(ทุ่มประชานุเคราะห์)จึงก าหนดค่าเป้าหมายการพัฒนาตามมาตรฐานการศึกษา 

ระดับปฐมวัย ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  ปีการศึกษา  ๒๕๖๒  โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษา

ขั้นพ้ืนฐาน  ในการประชุมครั้งที่ ๕/ ๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๒๘ เดือน มีนาคม  พ.ศ. ๒๕๖๒ รายละเอียดตาม

เอกสารแนบท้ายประกาศนี ้

            ประกาศ  ณ วันที่  ๒๘ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๒   

 

 

   (นายสันติ  มุ่งหมาย) 

ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านทุ่ม(ทุ่มประชานุเคราะห์) 
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ค่ำเป้ำหมำยตำมมำตรฐำนกำรศึกษำ ระดับปฐมวัย   

แนบท้ายประกาศโรงเรียนบ้านทุ่ม(ทุ่มประชานุเคราะห์) เรื่อง ก าหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษา ระดับ
ปฐมวัย ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เพ่ือการประกันคุณภาพภายใน 

โรงเรียนบ้านทุ่ม(ทุ่มประชานุเคราะห์) ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ฉบับลงวันที่  ๒๘ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๒ 
............................................................. 

มาตรฐานการศึกษา ค่าเป้าหมาย 
มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของเด็ก ดีเลิศ 
มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ ยอดเยี่ยม 
มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ยอดเยี่ยม 

ภาพรวมทั้ง ๓ มาตรฐาน ดีเลิศ 
 

 

ค่ำเป้ำหมำยตำมมำตรฐำนกำรศึกษำ ระดับกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน  

แนบท้ายประกาศโรงเรียนบ้านทุ่ม(ทุ่มประชานุเคราะห์) เรื่อง ก าหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษา  
ระดับปฐมวัย ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เพ่ือการประกันคุณภาพภายใน 

โรงเรียนบ้านทุ่ม(ทุ่มประชานุเคราะห์) ปีการศึกษา ๒๕๖๒  ฉบับลงวันที่  ๒๘ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๒ 
............................................................. 

มาตรฐานการศึกษา ค่าเป้าหมาย 
มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียน ดีเลิศ 
มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ ยอดเยี่ยม 
มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ยอดเยี่ยม 

ภาพรวมทั้ง ๓ มาตรฐาน ดีเลิศ 
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รำยงำนผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติขั้นพ้ืนฐำน (O-NET) 
ชั้นประถมศึกษำปีท่ี 6 ปีกำรศึกษำ 2562  

โรงเรียนบ้ำนทุ่ม (ทุ่มประชำนุเครำะห์) ต.บ้ำนทุ่ม อ.เมือง จ.ขอนแก่น 
ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำขอนแก่น  เขต 1 

 

1. ผลคะแนนเฉลี่ยของแต่ละรำยวิชำที่สอบ ในแต่ละระดับ 
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ภาษาไทย (รหัส 61) คณิตศาสตร์ (รหัส 64) วทิยาศาสตร์ (รหัส 65) ภาษาองักฤษ (รหัส 63)

แผนภูมิแสดงคะแนนเฉลีย่ (Mean) ในแต่ละระดับ

ระดบัประเทศ ระดบั สพฐ ระดบัโรงเรียน
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2. จ ำนวนนักเรียนและค่ำร้อยละของนักเรียนที่มีผลคะแนน สูงกว่ำ คะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ

 

3. จ ำนวนนักเรียนและค่ำร้อยละของนักเรียนที่มีผลคะแนนตั้งแต่ร้อยละ 50 ของคะแนนเต็มขึ้นไป 
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ร้อยละของนักเรียนทีม่ีผลคะแนน สูงกว่า คะแนนเฉลีย่ระดับประเทศ

จ านวน นร. (คน) ค่าร้อยละ
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จ ำนวนนักเรียนและค่ำร้อยละของนักเรียนที่มีผลคะแนน ตั้งแต่ร้อยละ 50 ของคะแนนเต็มขึ้นไป

จ านวน นร. (คน) ค่าร้อยละ
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ค่ำเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทำงเรียนในแต่ละกลุ่มสำระฯตั้งแต่ระดับดี(เกรด 3)ขึ้นไป  
โรงเรียนบ้ำนทุ่ม (ทุ่มประชำนุเครำะห์)  ปีกำรศึกษำ 2562 

 

 
 

ค่ำเฉลี่ยคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน 
โรงเรียนบ้ำนทุ่ม (ทุ่มประชำนุเครำะห์)  ปีกำรศึกษำ 2562 
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ค่าเฉลีย่ผลสัมฤทธ์ิทางเรียนในแต่ละกลุ่มสาระฯตั้งแต่ระดับดี(เกรด 3)ขึน้ไป 
ตามระดับช้ันเรียน

ร้อยละเป้าหมาย ร้อยละผลสัมฤทธ์ิ
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ตามระดับช้ันเรียน

ร้อยละเป้าหมาย ร้อยละคุณลกัษณะ



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


