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คํานํา

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษาปีการศึกษา 2563 โรงเรียนบ้านดอนแบก(สุขประชา)
จัดทําขึ้นตามกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561 ข้อ 3 ระบุให้สถานศึกษาจัดส่งรายงานผ
ลการประเมินตนเองให้แก่หน่วยงานต้นสังกัดหรือหน่วยงานกํากับดูแลสถานศึกษาเป็นประจําปีเพื่อรายงานผ
ลการดําเนินงานตามมาตรฐานการศึกษาที่สะท้อนผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ซึ่งเป็นผลการดําเนินงาน
ของสถานศึกษาท่ีสอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย 3 มาตรฐาน ได้แก่ คุณภาพของเด็ก
กระบวนการบริหารและการจัดการ การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นสําคัญ และมาตรฐานระดับการศึกษา
ข้ันพื้นฐาน 3 มาตรฐาน ได้แก่ คุณภาพของผู้เรียน กระบวนการบริหารและการจัดการ และกระบวนการ
จัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ ต่อหน่วยงานต้นสังกัด หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนเผยแพร่ต่อ
สาธารณชนได้รับทราบ และเตรียมความพร้อมในการรับการประเมินภายนอกรอบส่ี โดยสํานักงานรับรอง
มาตรฐานการศึกษาและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) ต่อไป

ขอขอบคุณคณะครู ผู้ปกครอง นักเรียน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และผู้ที่มีส่วนเก่ียวข้อง
ทุกฝ่ายที่มีส่วนร่วมในการจัดทํารายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษาปีการศึกษา 2563 คณะผู้จัดทํา
หวังเป็นอย่างยิ่งว่าเอกสารรายงานฉบับนี้ จะเป็นประโยชน์ต่อการต่อการนําไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาของโรงเรียนบ้านดอนแบก(สุขประชา) ในปีการศึกษา 2564 ต่อไป

โรงเรียนบ้านดอนแบก(สุขประชา)
14 พฤษภาคม 2564
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บทสรุปสําหรับผู้บริหาร
การประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ระดับการศึกษาปฐมวัย

ปีการศึกษา 2563

จากผลการดําเนินงาน โครงการและกิจกรรมต่างๆของโรงเรียนบ้านดอนแบก(สุขประชา) ส่งผลให้การ

จัดการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนประสบผลสําเร็จเป็นไปตามเป้าหมายที่สถานศึกษากําหนดไว้ใน

แต่ละมาตรฐานการศึกษา จากการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ปีการศึกษา 2563 ผลปรากฏว่า

ในภาพรวมอยู่ในระดับ ดีเลิศ โดยมีผลการดําเนินงาน ดังนี้

ด้านคุณภาพเด็ก

โรงเรียนบ้านดอนแบก(สุขประชา) จัดการเรียนการสอนระดับปฐมวัย มีนักเรียนชั้นอนุบาลปีท่ี 2-3

รวม 20 คน ครูผู้สอน 1 คน จัดทํารายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR) ปีการศึกษา 2563

จากผลการดําเนินงาน โครงการและกิจกรรมต่างๆของโรงเรียน ส่งผลให้การพัฒนาคุณภาพการศึกษาของ

โรงเรียนประสบผลสําเร็จเป็นไปตามเป้าหมายท่ีสถานศึกษากําหนดไว้ในแต่ละมาตรฐานการศึกษา ซ่ึงผลการ

ประเมินตนเองของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2563 ในภาพรวมอยู่ในระดับ 4 ดีเลิศ มีผลการดําเนินงานดังนี้

ด้านคุณภาพเด็ก
ด้านร่างกาย มีพัฒนาการด้านร่างกายแข็งแรง มีสุขนิสัยที่ดี และดูแลความปลอดภัยของตนเองได้

เด็กในระดับปฐมวัย 20 คน มีนํ้าหนักส่วนสูงตามเกณฑ์จํานวน 18 คน อยู่ในระดับ 5 ยอดเยี่ยม จากผลการ
ทํากิจกรรมกลางแจ้ง กิจกรรมหน้าเสาธง การออกกําลังกาย กิจกรรมการเคลื่อนไหวต่าง ซ่ึงเป็นกิจกรรมท่ี
ส่งเสริมพัฒนาการด้านร่างกาย ส่งผลให้เด็กมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง มีสุขนิสัยท่ีดี และดูแลความปลอดภัย
ของตนเองได้

ด้านอารมณ์จิตใจ สามารถควบคุมและแสดงออกทางอารมณ์ได้ โรงเรียนได้จัดกิจกรรมที่ส่งเสริมและ
บูรณาการการเรียนรู้ผ่านการเล่นให้เด็กๆได้เรียนรู้ด้วยตนเอง สนุกสนาน มีความสุขในการเรียนรู้ ส่งเสริม
ศักยภาพทักษะพื้นฐานผู้เรียนระดับปฐมวัย กิจกรรมการเล่านิทาน กิจกรรมกลางแจ้ง ให้เด็กรู้จักการรอคอย
อดทน ยับยั้งชั่งใจ มีความม่ันใจในตนเอง กล้าแสดงออก แสดงอารมณ์ได้เหมาะสมกับวัย ส่งผลให้เด็กระดับ
ปฐมวัยของโรงเรียนบ้านดอนแบก อยู่ในระดับ 5 ยอดเย่ียม มีพัฒนาการทางด้านอารมณ์จิตใจ ควบคุมและ
แสดงออกทางอารมณ์ได้

ด้านสังคม ช่วยเหลือตนเอง และเป็นสมาชิกที่ดีของสังคม นักเรียนระดับปฐมวัยโรงเรียนบ้านดอน
แบก รู้จักช่วยเหลือตนเองในการทํากิจวัตรประจําวัน มีวินัยในตนเอง รู้จักการประหยัดพอเพียง มีส่วนร่วมใน
การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมทั้งในและนอกห้องเรียน มีมารยาททางวัฒนธรรมไทย เช่น การไหว้ การยิ้มทักทาย
มีสัมมาคารวะ สามารถเล่นและทํางานร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข จากกิจกรรมการส่งเสริมศักยภาพ
ผู้เรียนระดับปฐมวัย กิจกรรมอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย และโครงงานคุณธรรมระดับปฐมวัย ส่งผลให้นักเรียน
ระดับปฐมวัยโรงเรียนบ้านดอนแบก อยู่ในระดับ 5 ยอดเยี่ยม เด็กมีพัฒนาการด้านสังคม ช่วยเหลือตนเอง
และเป็นสมาชิกที่ดีของสังคมได้อย่างเหมาะสม

ด้านสติปัญญา ส่ือสารได้มีทักษะการคิดพื้นฐาน และแสวงหาความรู้ได้ นักเรียนระดับปฐมวัยโรงเรียน
บ้านดอนแบกทุกคน สนทนาโต้ตอบและเล่าเรื่องให้ผู้อื่นเข้าใจ ต้ังคําถามในสิ่งที่ตนเองสนใจหรือสงสัยและ
พยายามค้นหาคําตอบ สามารถเล่านิทานจากเร่ืองที่ได้ฟังได้อย่างเหมาะสมกับวัย มีความสามารถในการคิด
รวบยอด การคิดแก้ปัญหาและสามารถตัดสินใจเร่ืองง่ายๆได้ จากการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ ส่งผลให้
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นักเรียนระดับปฐมวัย อยู่ในระดับ 4 ดีเลิศ มีพัฒนาการด้านสติปัญญา สื่อสารได้มีทักษะการคิดพ้ืนฐาน และ
แสวงหาความรู้ได้อย่างเหมาะสม

โรงเรียนบ้านดอนแบก จัดการประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริง เพื่อนําผลการประเมิน
พัฒนาการไปปรับปรุงการจัดประสบการณ์และพัฒนาเด็กตามกระบวนการ การประเมินพัฒนาการของเด็ก
ปฐมวัย ผ่านการจัดประสบการณ์การเรียนรู้จาก 6 กิจกรรมหลัก และการทํากิจวัตรประจําวัน ด้วยเครื่องมือ
และวิธีการท่ีหลากหลาย เช่น การสังเกตพฤติกรรม การสอบถามเด็กและผู้ปกครอง การสํารวจ และการ
วิเคราะห์ผลพัฒนาการของเด็ก โดยให้ผู้ปกครองมีส่วนร่วม เพื่อนําผลการประเมินไปพัฒนาศักยภาพของเด็ก
และจัดประสบการณ์การเรียนรู้ในชั้นเรียนให้สอดคล้องกับต้องการ ความสนใจ และความแตกต่างระหว่าง
บุคคลโดยจัดโครงการส่งเสริมศักยภาพทักษะพื้นฐานผู้เรียนระดับปฐมวัย โครงงานคุณธรรม งานวิชาการ
ต่างๆ ส่งผลให้โรงเรียนมีการประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริง และนําผลการประเมินพัฒนาการเด็กไป
ปรับปรุงแก้ไขการจัดประสบการณ์และพัฒนาเด็กให้เต็มตามศักยภาพ ส่งผลให้กระบวนการประเมินด้าน
คุณภาพเด็กภาพรวมอยู่ในระดับ 5 ยอดเยี่ยม
ด้านกระบวนการบริหารและการจัดการ

ด้านกระบวนการบริหารและการจัดการ โรงเรียนได้จัดทําหลักสูตรที่คลอบคลุมพัฒนาการทั้ง 4 ด้าน
สอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 และสอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่น นําหลักสูตร
ไปใช้และปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรสถานศึกษาระดับปฐมวัย ให้มีคุณภาพ และเหมาะสมกับสภาวะแวดล้อมท่ี
เปล่ียนแปลงไป จัดกิจกรรมที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนบรรลุตามเป้าหมาย วิสัยทัศน์ ปรัชญาและพันธกิจของ
สถานศึกษา เปิดโอกาสให้ผู้เก่ียวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรม จัดครูให้ปฏิบัติหน้าที่สอนตรงเอก
ตามสาขาวิชา มีความรู้ความสามารถในการวิเคราะห์และออกแบบหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัยมีทักษะในการ
จัดประสบการณ์และการประเมินพัฒนาการเด็กเป็นรายบุคคล การสังเกตเด็ก การประเมินพัฒนาการ การจัด
กิจกรรมที่เน้นเด็กเป็นสําคัญ โดยคํานึงความต้องการ ความสนใจ ความแตกต่างระหว่างบุคคล จัดบรรยากาศ
สภาพแวดล้อมท้ังภายในและภายนอกห้องเรียนท่ีสะอาด อากาศถ่ายเท เอื้อต่อการเรียนรู้ และคํานึงถึงความ
ปลอดภัยของผู้เรียนเป็นหลัก ให้บริการส่ือเทคโนโลยีสารสนเทศ ห้องสมุด ห้องเรียน DLTV และสื่อการเรียนรู้
ต่างๆ เพื่อให้เด็กได้มีโอกาสพัฒนาตนเองตามลําดับขั้นตามวัยอย่างเต็มศักยภาพ ส่งเสริม สนับสนุนให้ครูเข้า
ร่วมการอบรมเพื่อให้ครูนําความรู้ท่ีได้มาบูรณาการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ พัฒนาเด็กปฐมวัยให้คลอบคลุม
พัฒนาการทั้ง 4 ครูมีการปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับเด็กและผู้ปกครอง โรงเรียนมีระบบการบริหารที่มีคุณภาพเปิด
โอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วม ทําให้นักเรียนสามารถพัฒนาตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพ ส่งผลให้การ
บริหารและการจัดการ อยู่ในระดับ 4 ดีเลิศ
ด้านการจัดประสบการณ์ท่ีเน้นเด็กเป็นสําคัญ

โรงเรียนจัดประสบการณ์ที่สอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยและหลักสูตรสถานศึกษา จัด
ประสบการณ์การเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ โดยคํานึงถึงความต้องการ ความสนใจ และแตกต่างระหว่าง
บุคคล จัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่ครอบคลุมพัฒนาการในทุกๆด้านให้เหมาะสมกับวัยท่ีส่งเสริมให้เด็กมี
พัฒนาการทุกด้านอย่างเป็นองค์รวม มีคุณภาพ และเต็มตามศักยภาพ มีกิจกรรมที่หลากหลาย เปิดโอกาสให้
เด็กได้เรียนรู้ ปฏิบัติ ลงมือกระทําและค้นหาคําตอบด้วยตนเอง เพ่ือให้เด็กได้รับประสบการณ์ตรง สามารถทํา
กิจกรรมได้อย่างมีความสุข ในสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ อบอุ่น สะดวก ปลอดภัย ใช้สื่อและ
เทคโนโลยีท่ีมีความหลากหลาย เหมาะสมกับวัยของผู้เรียน การประเมินพัฒนาการของเด็กปฐมวัยประเมิน
ตามสภาพจริงจากการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ และการทํากิจวัตรประจําวัน จากการสังเกต การสอบถาม
จากนักเรียน ผู้ปกครอง การสํารวจ และการวิเคราะห์ผลพัฒนาการของเด็ก เพื่อนําผลการประเมินพัฒนาการ
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ไปส่งเสริมพัฒนาการและจัดการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับพัฒนาของผู้เรียน ส่งผลให้โรงเรียนมีระดับการจัด
ประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นสําคัญอยู่ระดับ 4 ดีเลิศ
แนวทางการพัฒนาให้สูงขึ้น

1. ปรับปรุง แก้ไขหลักสูตรสถานศึกษาให้สอดคล้องกับสภาวะแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไปตาม
สถานการณ์บ้านเมือง

2. จัดทํากิจกรรม โครงการต่างๆ เพื่อส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนระดับปฐมวัยได้พัฒนาอย่างเต็ม
ศักยภาพ

3. ส่งเสริมและสนับสนุนให้ครูได้รับการฝึกอบรม พัฒนาอย่างต่อเนื่อง
4. ปรับปรุงซ่อมแซมห้องเรียน จัดมุมประสบการณ์ จัดสื่อของเล่นให้เพียงพอต่อผู้เรียน
5. จัดครูให้เพียงพอและเหมาะสมกับชั้นเรียน
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บทสรุปสําหรับผู้บริหาร
การประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน

ปีการศึกษา 2563

จากผลการดําเนินงาน โครงการและกิจกรรมต่างๆของโรงเรียนบ้านดอนแบก(สุขประชา) ส่งผลให้
การจัดการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนประสบผลสําเร็จเป็นไปตามเป้าหมายที่สถานศึกษากําหนดไว้
ในแต่ละมาตรฐานการศึกษา จากการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ปีการศึกษา 2563 ผลปรากฏว่า
ในภาพรวมอยู่ในระดับ ดีเลิศ โดยมีผลการดําเนินงาน ดังนี้

ด้านคุณภาพผู้เรียน
คุณภาพของผู้เรียน นักเรียนมีทักษะในการอ่าน ฟัง พูด เขียนและต้ังคําถาม เพื่อค้นคว้าหาความรู้

เพิ่มเติม เรียนรู้ ร่วมกันเป็นกลุ่ม แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพื่อการเรียนรู้ ใช้เทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้ ทํางาน
ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข มีความกตัญญูกตเวทีต่อผู้มีพระคุณ มีนํ้าหนัก ส่วนสูง และมีสมรรถภาพทาง
กายตามเกณฑ์มาตรฐาน รู้จักป้องกันตนเองจากส่ิงเสพติดให้โทษ และหลีกเล่ียงตนเองจากสภาวะที่เส่ียงต่อความ
รุนแรง โรคภัย อุบัติเหตุและปัญหาทางเพศ มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามหลักสูตร ยอมรับความคิดและ
วัฒนธรรมที่แตกต่าง อยู่ร่วมกับคนอื่นได้อย่างมีความสุข และสามารถนําทักษะไปใช้ในชีวิตประจําวันได้

ด้านกระบวนการบริหารและการจัดการ
กระบวนการบริหารและการจัดการ มีการจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนบรรลุตามเป้าหมายวิสัยทัศน์

ปรัชญาและจุดเน้นของสถานศึกษา มีกิจกรรมพิเศษเพื่อตอบสนองนโยบาย จุดเน้น ตามแนวทางการปฏิรูป
การศึกษา และมีผลการดําเนินงานบรรลุตามเป้าหมาย ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์และมีความสามารถ การบริหารเปิด
โอกาสให้ผู้เก่ียวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการกําหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาท่ีสอดคล้องกับ
มาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และอัตลักษณ์ที่สถานศึกษากําหนด จัดทําแผนพัฒนา
การศึกษาที่สอดรับกับมาตรฐานการศึกษา และดําเนินการตามแผน ส่งผลให้การบริหารจัดการด้านต่าง ๆ
มีประสิทธิภาพ โรงเรียนบ้านดอนแบก(สุขประชา) มีหลักสูตรสถานศึกษาที่มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับ
ท้องถิ่น มีการนิเทศภายใน กํากับ ติดตาม ตรวจสอบ และนําผลไปปรับปรุงการเรียนการสอนอย่างสม่ําเสมอ
จัดรายวิชาเพ่ิมเติมให้ผู้เรียนเลือกเรียน จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนที่ส่งเสริมและตอบสนองความต้องการ
ความถนัด และความสนใจ ครูได้ปฏิบัติหน้าท่ีตรงกับความรู้ความสามารถหรือคุณวุฒิทางการศึกษา ส่งผลให้
การบริหารงานมีคุณภาพ ได้รับการยอมรับจากผู้ปกครองและชุมชนในการจัดการศึกษา มีการส่งเสริมและ
พัฒนาครูและบุคลากรให้มีสมรรถนะตามมาตรฐานวิชาชีพ นําผลท่ีได้มาปรับใช้เพื่อพัฒนาโรงเรียนส่งผลให้
นักเรียน ผู้ปกครอง และชุมชนเกิดความพึงพอใจในผลของการบริหารการจัดการศึกษา ทั้งน้ีผู้บริหารให้
คําแนะนํา คําปรึกษาทางด้านวิชาการและเอาใจใส่การจัดการศึกษาอย่างเต็มศักยภาพและเต็มเวลา โรงเรียนมี
การดําเนินงานตามโครงการพัฒนากระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญในกิจกรรมวันสําคัญต่างๆ
จัดโครงการ /กิจกรรมที่ส่งเสริมสุขภาพอนามัยและความปลอดภัยของผู้เรียน,โครงการการใช้แหล่งเรียนรู้ใน
สถานศึกษาและจัดสภาพแวดล้อมท่ีส่งเสริมการเรียนรู้ (DLTV , DLIT) , กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (ทัศนศึกษา)
และใช้สื่อคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ส่ือสารในการสืบค้นข้อมูล ส่งผลให้ผู้เรียนได้ใช้ส่ือ เทคโนโลยีสารสนเทศ
และแหล่งเรียนรู้ รวมทั้งภูมิปัญญาท้องถ่ินในการจัดการเรียนรู้ สร้างโอกาสให้ผู้เรียนได้แสวงหาความรู้ด้วย
ตนเองจากสื่อท่ีหลากหลาย มีระบบ Internet ความเร็วสูงให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ด้วยตนเอง แลกเปลี่ยนเรียนรู้
ระหว่างบุคลากรภายในสถานศึกษา ระหว่างสถานศึกษากับครอบครัว ชุมชน และองค์กรที่เกี่ยวข้องทําให้
นักเรียนสามารถพัฒนาตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพ
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ด้านการจัดการเรียนสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ
กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้ เรียนเป็นสําคัญ โรงเรียนบ้านดอนแบก(สุขประชา)

มีหลักสูตรที่สอดคล้องกับบริบทของชุมชนและท้องถิ่น มีกิจกรรม ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ท่ีหลากหลาย
มีการทําโครงงานคุณธรรม ปัญหาท่ีอยากแก้ หรือความดีท่ีอยากทํา ตรงตามความต้องการของผู้เรียน รวมท้ัง
ครูผู้สอนมีความตั้งใจ มุ่งมั่นในการเรียนการสอน โดยจัดกิจกรรมให้นักเรียนได้เรียนรู้จากการคิด การปฏิบัติ
จริง มีวิธีการและ แหล่งเรียนรู้ท่ีหลากหลาย ซ่ึงนักเรียนมีส่วนร่วมในการจัดบรรยากาศสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อ
การเรียนรู้ ครูมีความตั้งใจ มุ่งมั่นในการพัฒนาการสอน โดยจัดกิจกรรมให้นักเรียนได้เรียนรู้ โดยการคิด
ได้ปฏิบัติจริง มีการให้วิธีการ และแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย นักเรียนมีส่วนร่วมในการจัดบรรยากาศ
สภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ ครูมีการใช้ส่ือ และเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมกับนักเรียน มีการนําชุมชน เข้ามา
มีส่วนร่วมในกิจกรรมต่าง ๆ และการศึกษาแหล่งเรียนรู้ในชุมชนท้องถ่ิน อย่างเป็นรูปธรรมและต่อเนื่อง
ครูผู้สอนมีการบริหารจัดการชั้นเรียน โดยเน้นการมีปฏิสัมพันธ์เชิงบวก ให้เด็กรักครู ครูรักเด็ก และเด็กรักเด็ก
เด็กรักท่ีจะเรียนรู้ สามารถเรียนรู้ร่วมกันอย่างมีความสุข

แนวทางการพัฒนาให้สูงขึ้น
1. สถานศึกษาต้องพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนอย่างต่อเนื่อง
2. ส่งเสริมให้มีชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) อย่างเป็นระบบเพ่ิมมากข้ึน
3. ผู้เรียนควรได้รับพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน โดยเฉพาะในกลุ่มสาระคณิตศาสตร์และภาษาอังกฤษ
4. ผู้เรียนควรได้รับการพัฒนาการสร้างนวัตกรรมและการเรียนรู้ด้านการใช้สื่อเทคโนโลยีอย่างต่อเนื่อง
5. ส่งเสริมให้ครูจัดทําวิจัยในชั้นเรียน
6. ส่งเสริมให้ครูเข้ารับการอบรมพัฒนาความรู้ตามความสนใจ
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1. ข้อมูลพ้ืนฐานทั่วไป
โรงเรียนโรงเรียนบ้านดอนแบก(สุขประชา) ตั้งอยู่หมู่ที่ 5 ตําบลตะเครียะ อําเภอระโนด จังหวัดสงขลา

90140 สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 1 เปิดสอนตั้งแต่ระดับอนุบาล 2 ถึง
ระดับประถมศึกษาปีท่ี 6 ผู้อํานวยการโรงเรียน รักษาการในตําแหน่งผู้อํานวยการ ชื่อ นายไพบูลย์ สังข์แก้ว
เบอร์โทรศัพท์ 08 1476 0034 9649 e-mail: bandonbag@hotmail.com
Website : www.bandonbag.ac.th
 วิสัยทัศน์

โรงเรียนบ้านดอนแบก(สุขประชา) จัดการศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาชาติ
 อัตลักษณ์ของสถานศึกษา

คุณธรรมดี : โรงเรียนวิถิพุทธ
 เอกลักษณ์

ผลผลิตการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันตามแนวพระราชดําริปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

2. ข้อมูลบุคลากรของสถานศึกษา
 ข้อมูลบุคลากร มีครูและบุคลากรทางการศึกษา จํานวน 9 คน

ประเภท/ตําแหน่ง
จํานวนบุคลากร (คน)

รวม
ต่ํากว่า ป.ตรี ป.ตรี ป.โท ป.เอก

๑.ผู้บริหารสถานศึกษา
ผู้อํานวยการ - - - - -

รองผู้อํานวยการ - - - - -
รวม - - - - -

๒.ผู้สอนการศึกษาปฐมวัย
๒.๑ ครูปฐมวัย - 1 - - 1
๒.๒ ครูอัตราจ้าง - 1 1 - 2

๓.ผู้สอนระดับประถมศึกษา
และ/หรือมัธยมศึกษา

๓.๑ ครูระดับประถมศึกษา - 2 2 - 4
๓.๒ ครูระดับมัธยมศึกษา - - - - -
๓.๓ ครูอัตราจ้าง - - - - -
๓.๔ ครูต่างชาติ - - - - -

รวม - 4 3 7
๔.บุคลากรสายสนับสนุน
ครูธุรการ - 1 - - 1
ลูกจ้าง - - - - -
อื่นๆ(ระบ)ุ นักการภารโรง ๑ - - - -

รวม ๑ 1 - - 1
รวมท้ังส้ิน ๑ 5 3 - 9

ส่วนท่ี 1 ข้อมูลพ้ืนฐานของสถานศึกษา

mailto:bandonbag@hotmail.com
http://www.bandonbag.ac.th
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2.1 รายชื่อบุคลากรโรงเรียนบ้านดอนแบก(สุขประชา)

ท่ี ช่ือ – สกุล ตําแหน่ง เบอร์โทรศัพท์

1 นายไพบูลย์ สังข์แก้ว ผู้อํานวยการโรงเรียนวัดหัวป่า (รักเมืองไทย 38)
รักษาการในตําแหน่งโรงเรียนบ้านดอนแบก(สุขประชา)

08 1476 0034

2 นายสมบูรณ์ ไฝทอง ครูชํานาญการพิเศษ 08 1025 3992
3 นางสาวชุฏิกาญจน์ มายาสัน ครูชํานาญการพิเศษ 08 1189 9590
4 นางสาวสุภาวรรณ โภชนุกุล ครูชํานาญการพิเศษ 08 5895 3945
5 นางสาวสีตีคอรีเยาะ อาบูเล๊ะ ครูผู้ช่วย 09 3647 0320
6 นายศุภกิตติ์ สอนคง ครูผู้ช่วย 08 97279 525
7 นางสาวอําพน แสงดี ครูผู้ทรงคุณค่า 08 9877 4821
8 นายปฏิวัติ จันทรโชติ ครูอัตราจ้าง 08 96975 961
9 นางสาวเจนจิรา ทองสุก เจ้าหน้าที่ธุรการ 09 5101 6016
1q นายณัฐวุฒิ แกล้วทนงค์ นักการภารโรง 06 19342 986

2.2 สาขาวิชาท่ีจบการศึกษาและภาระงานสอน

สาขาวิชาเอก จํานวน(คน)
ภาระงานสอนเฉล่ียของครู 1 คน
ในแต่ละสาขาวิชา (ชม./สัปดาห)์

1. บริหารการศึกษา 1 -

2. ภาษาไทย 1 25

3. วิทยาศาสตร์ 2 22

4. คอมพิวเตอร์ 1 24

5. การประถมศึกษา 1 27

6. ปฐมวัย 1 25

สรุปอัตราส่วน
การศึกษาปฐมวัย

อัตราส่วนของจํานวนผู้เรียน/เด็ก : ครู เท่ากับ 21:1
อัตราส่วนของจํานวนผู้เรียน/เด็ก : ห้อง เท่ากับ 10:1

มีจํานวนครูไม่ครบชั้น ในระดับชั้น อนุบาล

ภาระงานสอนของครู โดยเฉลี่ยชั่วโมง : สัปดาห์ เท่ากับ 25 ชั่วโมง : สัปดาห์

การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน
ระดับประถมศึกษา
อัตราส่วนของจํานวนผู้เรียน : ครู เท่ากับ 11:1
อัตราส่วนของจํานวนผู้เรียน : ห้อง เท่ากับ 15:1

มีจํานวนครู ครบชั้นไม่ครบชั้น

ภาระงานสอนของครู โดยเฉลี่ยชั่วโมง : สัปดาห์ เท่ากับ 26 ชั่วโมง : สัปดาห์
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3. ข้อมูลนักเรียนปีการศึกษา 2563
 ข้อมูลนักเรียน มีจํานวนนักเรียน ประจําปีการศึกษา 2563 จํานวน 92 คน

ระดับชั้นเรียน อ.2 อ.3 รวม ป.1 ป.2 ป.3 ป.4 ป.5 ป.6 รวม รวมท้ังหมด

จํานวนห้อง 1 1 2 1 1 1 1 1 1 6 8
เพศ ชาย 5 8 13 4 1 7 12 8 5 37 50

หญิง 5 3 8 3 5 4 8 6 8 34 42
รวม 10 11 21 7 6 11 20 14 13 71 92
เฉล่ียต่อห้อง 10 11 11

4. ข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับสถานศึกษา
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน โรงเรียนบ้านดอนแบก(สุขประชา) ปีการศึกษา 2563

กลุ่มสาระ
ช่วงชั้นที่ 1 ช่วงชั้นที่ 2

สรุป/ร้อยละ
ป.๑ ป. ๒ ป. ๓ ป.๔ ป. ๕ ป.๖

ภาษาไทย 85.72 83.33 45.45 80.00 50.01 76.92 70.24
คณิตศาสตร์ 71.43 66.67 45.45 70.00 57.14 46.15 59.47
วิทยาศาสตร์ 100 83.34 45.45 80.oo 35.72 76.92 56.91
สังคมศึกษาศาสนาฯ 85.72 83.34 45.45 95.00 42.86 84.61 72.83
ประวัติศาสตร์ 85.72 66.67 72.72 95.00 50.00 46.15 69.38
สุขศึกษาและพลศึกษา 85.72 100 100 95.00 100 92.31 95.51
ศิลปะ 100 100 90.91 95.00 100 92.31 96.37
การงานอาชีพฯ 100 100 90.91 95.00 100 92.31 96.37
ภาษาอังกฤษ 71.43 66.67 18.18 95.00 50.00 76.91 63.03
คอมพิวเตอร์ 100 100 54.54 95.00 92.86 92.31 89.12
เฉล่ีย 88.57 85.00 60.91 81.50 67.86 77.69 76.92
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5. ผลการประเมินการทดสอบความสามารถพ้ืนฐานของผู้เรียนระดับชาติ ( Reading Test : RT)
ระดับช้ันประถมศึกษาปีที่ 1

5.1 ผลการประเมินการทดสอบความสามารถพ้ืนฐานของผู้เรียนระดับชาติ(RT)ชั้นประถมศึกษาปีที1่
ประจําปีการศึกษา 2562

คะแนนเฉล่ียร้อยละ การอ่านออกเสียง การอ่านรู้เรื่อง เฉล่ียทั้ง 2 ด้าน

ระดับโรงเรียน 83.33 68.83 76.08
ระดับเขตพื้นท่ี 70.84 71.74 71.29
ระดับประเทศ 68.50 70.66 69.58

5.1 ผลการประเมินการทดสอบความสามารถพ้ืนฐานของผู้เรียนระดับชาติ(RT)ชั้นประถมศึกษาปีที1่
ประจําปีการศึกษา 2563

คะแนนเฉล่ียร้อยละ การอ่านออกเสียง การอ่านรู้เรื่อง เฉล่ียทั้ง 2 ด้าน

ระดับโรงเรียน 86.85 78.57 82.71

ระดับเขตพื้นท่ี 75.02 69.88 72.45

ระดับประเทศ 74.14 71.86 73.00

ตารางเปรียบเทียบผลการประเมินการทดสอบความสามารถพ้ืนฐานของผู้เรียนระดับชาติ (RT)
ช้ันประถมศึกษา ปีที่ 1 ปีการศึกษา 2562 และ ปีการศึกษา 2563

วิชา ปีการศึกษา2562 ปีการศึกษา2563 ค่าพัฒนา

การอ่านออกเสียง 83.33 86.85 +3.52

การอ่านรู้เรื่อง 68.83 78.57 +9.74

เฉล่ียรวม 76.08 82.71 +6.63
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6. ผลการประเมินการทดสอบความสามารถพ้ืนฐานของผู้เรียนระดับชาติ ( National Test : NT)
ระดับช้ันประถมศึกษาปีที่ 3

6.1 ผลการประเมินการทดสอบความสามารถพ้ืนฐานของผู้เรียนระดับชาติ(NT)ชั้นประถมศึกษาปีที่3
ประจําปีการศึกษา 2562

คะแนนเฉล่ียร้อยละ ด้านภาษาไทย ด้านคํานวณ ด้านเหตุผล เฉล่ียทั้ง 3 ด้าน

ระดับโรงเรียน 52.22 49.72 50.97 52.22

ระดับเขตพื้นท่ี 50.01 47.21 48.61 50.01

ระดับประเทศ 46.46 44.94 45.70 46.46

6.2 ผลการประเมินการทดสอบความสามารถพ้ืนฐานของผู้เรียนระดับชาติ(NT)ชั้นประถมศึกษาปีที่3
ประจําปีการศึกษา 2563

คะแนนเฉล่ียร้อยละ ด้านภาษาไทย ด้านคณิตศาสตร์ เฉล่ียทั้ง 2 ด้าน

ระดับโรงเรียน 55.00 41.37 48.19

ระดับเขตพื้นท่ี 51.18 42.00 46.59

ระดับประเทศ 47.46 40.47 43.97

ตารางเปรียบเทียบผลการประเมินการทดสอบความสามารถพ้ืนฐานของผู้เรียนระดับชาติ (NT)
ช้ันประถมศึกษา ปีที่ 3 ปีการศึกษา 2562 และ ปีการศึกษา 2563

วิชา ปีการศึกษา2562 ปีการศึกษา2563 ค่าพัฒนา

ด้านภาษา 52.22 55.00 +2.78

ด้านคํานวณ 49.72 41.37 -8.35

เฉล่ียรวม 50.97 48.19 -2.78
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7. ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (O-NET)
7.1 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O - NET) ประจําปีการศึกษา 2562

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

คะแนนเฉล่ียร้อยละ ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ

คะแนนเฉล่ียของโรงเรียน 54.52 36.54 35.67 34.81

คะแนนเฉล่ียระดับจังหวัด 50.05 34.10 36.47 35.58

คะแนนเฉล่ียสังกัดสพฐ.ท้ังหมด 47.95 31.60 34.30 30.86

คะแนนเฉล่ียระดับประเทศ 49.07 32.90 35.55 34.42

7.2 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O - NET) ประจําปีการศึกษา 2563
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

คะแนนเฉล่ียร้อยละ ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ

คะแนนเฉล่ียของโรงเรียน 63.46 38.83 37.92 41.67

คะแนนเฉล่ียระดับจังหวัด 57.47 31.38 40.30 45.37

คะแนนเฉล่ียสังกัดสพฐ.ท้ังหมด 54.96 28.59 37.64 38.87

คะแนนเฉล่ียระดับประเทศ 56.20 29.99 38.78 43.55

ตารางเปรียบเทียบผลคะแนนO-NET ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6
ปีการศึกษา 2562 และ ปีการศึกษา 2563

วิชา ปีการศึกษา2562 ปีการศึกษา2563 ค่าพัฒนา

ภาษาไทย 54.52 63.46 +8.94
คณิตศาสตร์ 36.54 38.83 +2.29
วิทยาศาสตร์ 35.67 37.92 +2.25
ภาษาอังกฤษ 34.81 41.67 +6.86
เฉลี่ยรวม 40.39 60.63 +20.24
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ส่วนท่ี 2 ผลการประเมินคุณภาพภายใน ระดับการศึกษาปฐมวัย

รายงานผลการประเมินตนเอง
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาปฐมวัยโดยภาพรวม :ระดับคุณภาพดีเลิศ
มาตรฐาน ท่ี 1 คุณภาพของเด็ก : ระดับคุณภาพ ยอดเย่ียม

1.1พัฒนาการด้านร่างกาย แข็งแรง มีสุขนิสัยท่ีดี และดูแลความปลอดภัยของตนเองได้
ค่าเป้าหมายของสถานศึกษาในปี 2563 นักเรียนร้อยละ 85 มีคุณภาพอยู่ในระดับ ดีเลิศ ผลการ

ประเมินคุณภาพภายใน โดยใช้เครื่องมือในการประเมินที่หลายหลาย ได้แก่ แบบบันทึกการประเมินพัฒนาการ
นักเรียน แบบบันทึกการสังเกต แบบบันทึกนํ้าหนักส่วนสูง แบบบันทึกอาหารกลางวัน แบบบันทึกการดื่มนม
และแบบบันทึกการแปรงฟัน พบว่านักเรียนร้อยละ 90 มีคุณภาพอยู่ในระดับ 5 เมื่อเทียบกับค่าเป้าหมายสูง
กว่าค่าเป้าหมาย ผลการประเมินมีคุณภาพอยูใ่นระดับ ยอดเยี่ยม

วิธีการดําเนินงานของสถานศึกษา
สุขภาพฟันให้กับเด็ก และได้รับความร่วมมือจากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบล ในการดูแลส่งเสริม

สุขภาพอนามัยและสุขภาพฟันของเด็ก นักเรียนปฏิบัติตนตามข้อตกลง เก่ียวกับความปลอดภัย หลีกเล่ียง
สภาวะที่เสี่ยงต่อโรค สิ่งเสพติด และระวังภัยจากบุคคล สิ่งแวดล้อม และสถานการณ์ที่เสี่ยงอันตราย
นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมกีฬาศูนย์เครือข่ายเพื่อส่งเสริมพัฒนาการท่ีคลอบคลุมท้ัง 4 ด้าน

โรงเรียนบ้านดอนแบก มีกระบวนการพัฒนาเด็กที่หลากหลาย ส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการด้านร่างกาย
แข็งแรง มีสุขนิสัยท่ีดี และดูแลความปลอดภัยของตนเองได้ โรงเรียนจัดให้เด็กได้รับประทานอาหารท่ีสะอาด
ถูกสุขลักษณะ ปริมาณเหมาะสมตามวัย มีการบันทึกการรับประทานอาหารกลางวัน การแปรงฟัน มีการ
ควบคุมดูแลให้เด็กด่ืมนมเป็นประจําทุกวันอย่างสม่ําเสมอ มีการชั่งน้ําหนัก วัดส่วนสูง ภาคเรียนละ 2 คร้ัง
มีกิจกรรมออกกําลังกายหน้าก่อนเข้าเรียนทุกวัน สนามเด็กเล่นมีความปลอดภัย สะดวก พร้อมใช้งานอยู่
ตลอดเวลา มีข้อตกลงในการเล่นและดูแลตนเองให้ปลอดภัย หลีกเลี่ยงจากอันตราย มีการจัดบอร์ดให้ความรู้
แก่เด็กเกี่ยวกับโรคติดต่อในชุมชน อุบัติเหตุท่ีเกิดขึ้นได้ในชีวิตประจําวัน มีการรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด จัด
กิจกรรมเพื่อส่งเสริมพัฒนาการด้านร่างกายให้กับเด็ก และได้รับความร่วมมือจากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ในการดูแลส่งเสริมสุขภาพอนามัยของเด็ก และให้ความรู้เด็กเกี่ยวกับการป้องกัน ดูแลตนเอง การปฏิบัติตนใน
สภาวะบ้านเมืองที่เกิดโรคระบาด

ผลการดําเนินการ
ผลจากการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ส่งผลให้เด็กปฐมวัยร้อยละ 90 เด็กมีร่างกายเติบโตตามวัย

มีนํ้าหนักส่วนสูงตามเกณฑ์ มีทักษะการเคลื่อนไหวตามวัย มีสุขนิสัยที่ดีและดูแลความปลอดภัยของตนเองได้
อยู่ในระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของเด็ก
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ตารางแสดงค่าเฉลี่ยน้ําหนัก – ส่วนสูงของนักเรียนช้ันอนุบาล 2-3 ปีการศึกษา 2563

ระดับช้ัน จํานวนนักเรียน
น้ําหนัก-ส่วนสูงต่ํากว่า

เกณฑ์
น้ําหนัก-ส่วนสูงตาม

เกณฑ์
อนุบาล 2 10 1 9
อนุบาล 3 10 - 10

รวม 20 1 19
ค่าเฉล่ีย (ร้อยละ) 100 5 95

สรุป นักเรียนระดับช้ันอนุบาล จํานวน 20 คน มีน้ําหนักส่วนสูงตามเกณฑ์ ร้อยละ 95 ผ
ลการประเมินมีคุณภาพในระดับ ยอดเยี่ยม

1.2พัฒนาการด้านอารมณ์ จิตใจ ควบคุมและแสดงออกทางอารมณ์ได้
ค่าเป้าหมายของสถานศึกษา นักเรียนร้อยละ 85 มีคุณภาพอยู่ในระดับ ดีเลิศ ผลการประเมิน

คุณภาพภายใน โดยใช้เคร่ืองมือในการประเมิน ได้แก่ แบบบันทึกการประเมินพัฒนาการ แบบสังเกตพฤติ
กรรมการแสดงออกทางอารมณ์ในระหว่างทํากิจกรรมในแต่ละวัน พบนักเรียนร้อยละ 95 มีคุณภาพอยู่ใน
ระดับ 5 เม่ือเทียบกับค่าเป้าหมายสูงกว่าค่าเป้าหมาย ผลการประเมินมีคุณภาพในระดับ ยอดเยี่ยม

วิธีการดําเนินงานของสถานศึกษา
โรงเรียนได้การจัดประสบการณ์ให้เด็ก จัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่หลากหลาย การบูรณาการผ่านการ

เล่นผ่าน 6 กิจกรรมหลัก เพื่อส่งเสริมพัฒนาการด้านอารมณ์ จิตใจ ปลูกฝังให้เด็กมีความซ่ือสัตย์สุจริต มี
คุณธรรมมีระเบียบวินัยรู้จักรอคอยอดทน มีความมั่นใจ กล้าพูด กล้าแสดงออก ยิ้มแย้มแจ่มใส มีการจัด
กิจกรรมทางด้านศิลปะ ดนตรี ให้นักเรียนได้วาดภาพ ระบายสี เพ่ือสร้างจินตนาการ ส่งเสริมด้านอารมณ์
สุนทรี ให้เด็กได้ทํากิจกรรมด้วยความสนุกสนาน มีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับเพื่อน ทั้งในและนอกห้องเรียน เพื่อให้เด็ก
ได้แสดงออกได้อย่างเหมาะสม และสอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม ผ่านกิจกรรมการเรียนรู้ สื่อ นิทาน
มีโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ในการส่งเสริมและพัฒนาเด็กอย่างต่อเนื่อง เหมาะสมเป็นไปตามวัย

ผลการดําเนินการ
ผลจากการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ส่งผลให้เด็กปฐมวัยร้อยละ 95 เด็กมีพัฒนาการทางอารมณ์

จิตใจ ควบคุมและแสดงออกทางอารมณ์ได้ ร่าเริง แจ่มใส อารมณ์ดี แสดงอารมณ์ความรู้สึกได้เหมาะสม
มีความมั่นใจในตนเอง กล้าพูด กล้าแสดงออก รู้จักยับย้ังชั่งใจ อดทนในการรอคอย เข้าแถวตามลําดับ
ก่อนหลัง ชื่นชมในผลงานของตนเองและผู้อื่น มีนํ้าใจช่วยเหลือแบ่งปัน มีความรับผิดชอบตอ่งานและหน้าที่ทีไ่ด้รับ
มอบหมาย ผลการประเมินมีคุณภาพในระดับ ยอดเยี่ยม

1.3 พัฒนาการด้านสังคม ช่วยเหลือตนเองและเป็นสมาชิกท่ีดีของสังคมค่าเป้าหมายของ
สถานศึกษา นักเรียนร้อยละ 80 มีคุณภาพอยู่ในระดับ ดีเลิศ ผลการประเมินคุณภาพภายใน โดยใช้เครื่องมือ
ในการประเมิน ได้แก่ แบบบันทึกการประเมินพัฒนาการนักเรียน และสังเกตพฤติกรรมที่แสดงออกระหว่างทํา
กิจกรรมต่างๆ พบว่าร้อยละ 90 มีคุณภาพอยู่ในระดับ 5 เมื่อเทียบกับค่าเป้าหมายสูงกว่าค่าเป้าหมาย ผลการ
ประเมินมีคุณภาพในระดับ ยอดเยี่ยม
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วิธีการดําเนินงานของสถานศึกษา
โรงเรียนบ้านดอนแบก (สุขประชา) จัดกิจกรรมที่ส่งเสริมและบูรณาการผ่านการ เด็กปฐมวัยเรียนรู้

ผ่านการเล่น เด็กรู้จักช่วยเหลือตนเองในการทํากิจวัตรประจําวัน สามารถรับประทานอาหารด้วยตนเองและมี
มารยาทในการรับประทานอาหาร รู้จักดูแลรักษาความสะอาด ทั้งภายในและนอกห้องเรียน โดยการจัด
กิจกรรมแบ่งเขตพ้ืนท่ีรับผิดชอบ รู้จักช่วยเหลือ แบ่งปันเพื่อนในห้องเรียน ทํางานร่วมกับเพ่ือนๆ ได้ โดยการใช้
กิจกรรมกลุ่มในการจัดประสบการณ์ การเรียนรู้ รู้จักเก็บของเล่น สิ่งของเครื่องใช้ของตน และของส่วนรวม มี
ความรับผิดชอบต่อตนเอง ปรับตัวในการเล่นและการทํางานอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข ปลูกฝังให้นักเรียน
รู้จักประเพณีวัฒนธรรม กิจกรรมวันสําคัญต่างๆ เช่นวันพ่อ วันแม่ วันปีใหม่ วันเด็กแห่งชาติ นอกจากนี้ยังมี
การส่งเสริมให้เด็กได้เล่นกีฬาตามความสามารถ สนับสนุนให้เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาภายใน มีการจัดกิจกรรม
เรียนรู้สู่โลกกว้าง เพ่ือส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการด้านสังคม ช่วยเหลือตนเอง มีวินัยในตนเอง มีสัมมาคารวะ
เป็นสมาชิกท่ีดีของสังคม อยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข

ผลการดําเนินการ
จากผลการดําเนินกิจกรรมท่ีหลากหลาย พบว่าเด็กปฐมวัยร้อยละ 90 รู้จักช่วยเหลือตนเอง

มีคุณธรรม จริยธรรม มีความเมตตา กรุณา มีนํ้าใจช่วยเหลือแบ่งปัน มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ มีวินัยใน
ตนเองผลการประเมินมีคุณภาพในระดับ ยอดเยี่ยม

1.4 พัฒนาการด้านสติปัญญา สื่อสารได้ มีทักษะการคิดพื้นฐานและแสวงหาความรู้ได้ค่า
เป้าหมายของสถานศึกษา นักเรียนร้อยละ 75 มีคุณภาพอยู่ในระดับ ดี ผลการประเมินคุณภาพภายใน โดยใช้
เครื่องมือในการประเมิน ได้แก่ แบบบันทึกพัฒนาการ แบบสังเกต การสนทนาโต้ตอบ การเล่าเร่ือง และการ
ทํากิจกรรมในแต่ละวัน การแก้ปัญหาในการทํากิจกรรม การคิดและสร้างสรรค์ผลงาน พบว่านักเรียนร้อยละ
80 มีคุณภาพอยู่ ในระดับดีเลิศ เม่ือเทียบกับค่าเป้าหมาย สูงกว่าค่าเป้าหมาย

วิธีการดําเนินงานของสถานศึกษา
โรงเรียนได้ส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการด้านสติปัญญา สื่อสารได้ มีทักษะการคิดพื้นฐาน และแสวงหา

ความรู้ได้ โดยการจัดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ ทําให้เด็กได้ฝึกปฏิบัติการทดลอง การสังเกต ความคิดสร้างสรรค์
รู้จักแก้ปัญหา มีการจัดกิจกรรมโครงงานเพื่อการเรียนรู้ โดยส่งเสริมให้เด็กมีความสนใจเรียนรู้ส่ิงต่างๆ รอบตัว
กล้าซักถามเพื่อค้นหาคําตอบ มีการจัดกิจกรรมหนูน้อยรักการอ่าน เพื่อส่งเสริมให้เด็กมีทักษะทางภาษา มีนิสัย
รักการอ่าน ส่งเสริมให้เด็กอ่านนิทานและเล่านิทานท่ีตนเองชอบให้ครูและเพื่อนฟัง นอกจากน้ีมีการส่งเสริม
ให้เด็กได้เสนอผลงานด้วยภาษาท่ีเหมาะสมตามวัยจัดกิจกรรมการเรียนรู้นอกห้องเรียนเพื่อให้เด็กได้ปฏิสัมพันธ์
กับบุคคลภายนอก เรียนรู้นอกสถานที่ แก้ปัญหาในสถานการณ์จริง

ผลการดําเนินงาน
ผลจากการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ส่งผลให้เด็กปฐมวัยร้อยละ 80 มีพัฒนาการด้านสติปัญญา

สื่อสารได้ มีทักษะการคิดพื้นฐานและแสวงหาความรู้ได้ ผลการประเมินมีคุณภาพในระดับ ดีเลิศ
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จากแผนภูมิ พบว่า นักเรียนช้ันอนุบาล 2 มีผลการประเมินพัฒนาการด้านร่างกาย ด้านอารมณ์จิตใจ
ด้านสังคม และด้านสติปัญญา ในระดับดีร้อยละ 90.00 , 90.00 , 90.00 ,70.00 ตามลําดับ และนักเรียน
ชั้นอนุบาล 3 มีผลการประเมินพัฒนาการด้านร่างกาย ด้านอารมณ์จิตใจ ด้านสังคม และด้านสติปัญญา ใน
ระดับดีร้อยละ 100 , 100 , 90.00 , 90.00 ตามลําดับ

เมื่อพิจารณาในภาพรวมพบว่า เด็กระดับปฐมวัยมีผลการประเมินพัฒนาการด้านร่างกาย
ด้านอารมณ์จิตใจ ด้านสังคม และด้านสติปัญญา ในระดับดีร้อยละ 95.00 , 95.00 , 90.00 ,80.00
ตามลําดับ ซึ่งทุกด้านสูงกว่าเป้าหมายทีสถานศึกษากําหนด ผลรวมทั้ง 4 ด้าน คือ ด้านร่างกาย ด้านอารมณ์
จิตใจ ด้านสังคม และด้านสติปัญญาในระดับดี ร้อยละ 90.00 ดังตารางแสดงผลการประเมินมาตรฐานท่ี 1
ด้านคุณภาพของเด็ก

ตารางแสดงผลการประเมินมาตรฐานที่ 1 ด้านคุณภาพของเด็ก อยู่ในระดับ ดีเลิศ

ประเด็นพิจารณา
ผลการประเมิน ค่าเป้าหมาย สูง/ต่ํา

กว่าค่า
เป้าหมาย

คะแนน
ร้อยละ

ระดับ
คุณภาพ

คะแนน
ร้อยละ

ระดับ
คุณภาพ

1.1 มีการพัฒนาด้านร่างกาย แข็งแรง มีสุขนิสัยท่ีดี
และดูแลความปลอดภัยของตนเองได้ 95.00

ยอดเยี่ยม
(ระดับ 5) 85.00

ดีเลิศ
(ระดับ 4) สูงกว่า

1.2 มีการพัฒนาด้านอารมณ์ จิตใจ ควบคุม
และแสดงออกทางอารมณ์ได้ 95.00

ยอดเยี่ยม
(ระดับ 5) 85.00

ดีเลศ
(ระดับ 4) สูงกว่า

1.3 มีการพัฒนาการด้านสังคม ช่วยแหลือตนเอง
และเป็นสมาชิกที่ดีของสังคม 90.00

ยอดเยี่ยม
(ระดับ 4) 80.00

ดีเลิศ
(ระดับ 4) สูงกว่า

1.4 มีพัฒนาการด้านสติปัญญา สื่อสารได้ มีทักษะ
การคิดพื้นฐานและแสวงหาความรู้ได้ 80.00

ดีเลิศ
(ระดับ 4) 75.00

ดี
(ระดับ 4) สูงกว่า

สรุปผลการประเมินมาตรฐานท่ี 1 90.00 / ยอดเย่ียม ดีเลิศ บรรลุ
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ข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ ท่ีสนับสนุนผลการประเมินตนเอง

ท่ี รายการ ข้อมูลโรงเรียน

1 ระดับคุณภาพการศึกษาปฐมวัย

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของเด็ก

ระดับ 5 ยอดเย่ียม

2 หลักฐานสนับสนุนผลการประเมินตนเอง

ประเด็นท่ี 1
มีพัฒนาการด้านร่างกาย แข็งแรง มีสุขนิสัยที่ดี
และดูแลความปลอดภัยของตนเองได้

ร่องรอยหลักฐาน/ผลงานเชิงประจักษ์

1.จัดกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาการด้านร่างกาย

- การเคลื่อนไหวรา่งกายเคลื่อนท่ี โดยมีอุปกรณ์ ,เลียนแบบ

ท่าทางสัตว์ ทําท่าทางตามคําสั่ง ,กระโดดข้ามสิ่งกีดขวาง

,วิ่งเก็บของ,วิ่งซิกแซก,ข้ึน- ลงบันได,วิ่งหยุดทันที

- การทรงตัว ได้แก่ ยืนขาเดียว เดินต่อเท้าเดนิหนา้ ถอยหลัง

- การออกกําลังกายหน้าห้องเรียน

- กิจกรรมร้อยลูกปัด ปั้นดินน้ํามัน ฉีกปะ

- แบบบันทึกโภชนาการ การดื่มนม การแปรงฟัน

ประเด็นท่ี 2
มีพัฒนาการด้านอารมณ์ จิตใจ ควบคุม และ
แสดงออกทางอารมณ์ได้

ร่องรอยหลักฐาน/ผลงานเชิงประจักษ์

2.จัดกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาการด้านอารมณ์ จิตใจ ได้แก่

- สวดมนต์ไหว้พระ กิจกรรมสงบนิ่ง กล่าวคําปฏิญาณ

ตน ทุกวันศุกร์มีกิจกรรมสวดมนต์ไหว้พระ นั่งสมาธิ

- โครงงานคุณธรรมระดับชั้นอนุบาลได้แก่ โครงงาน

เก็บของให้เข้าท่ี สร้างความมีระเบียบวินัย

ประเด็นท่ี 3
มีพัฒนาการด้านสังคม ช่วยเหลือตนเอง และ
เป็นสมาชิกท่ีดีของสังคม

ร่องรอยหลักฐาน/ผลงานเชิงประจักษ์

3.จัดกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาการด้านสังคม ได้แก่

- ช่วยเหลือตนเองในกิจวัตรประจําวัน ได้แก่ การล้างมือ

การล้างหน้าแปรงฟัน การแต่งตัว การเข้าห้องน้ํา การ

รับประทานอาหาร รู้จักช่วยเหลือและแบ่งปันมีน้ําใจ

- ร่วมกิจกรรมในวันแม่แห่งชาติ

- ร่วมกิจกรรมวันวิสาขบูชา

- ร่วมกิจกรรมวันเข้าพรรษา

- ร่วมกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ

- ร่วมกิจกรรมวันสุนทรภู่

- ร่วมกิจกรรมลอยกระทง

- โครงงานหนูน้อยตามรอยพ่อ (ปลูกผัก)

- แบบบันทึกพัฒนาการ

- แบบบันทึกการแปรงฟัน

- สมุดบัญชีออมทรัพย์
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ท่ี รายการ ข้อมูลโรงเรียน

1 ระดับคุณภาพการศึกษาปฐมวัย

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของเด็ก

ระดับ 5 ยอดเย่ียม

ประเด็นท่ี 4
มีพัฒนาการด้านสติปัญญา สื่อสารได้ มีทักษะ
การคิดพื้นฐาน และแสวงหาความรู้ได้

ร่องรอยหลักฐาน/ผลงานเชิงประจักษ์

- ผลงานนักเรียน

- แบบฝึกส่งเสริมพัฒนาการ

- โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย

- แบบประเมินพัฒนาการ

แนวทางการพัฒนาให้สูงขึ้น

1. จัดกิจกรรมท่ีส่งเสริมให้เด็กได้ปฏิบัติจริง ส่งเสริมการเข้าร่วมกิจกรรมของชุมชนและสังคม

ภายนอกให้มากข้ึน

2. จัดกิจกรรมท่ีส่งเสริมการเรียนรู้ท่ีหลากหลาย มีสื่อ ของเล่นให้เพียงพอต่อจํานวนเด็ก สนองความ

ต้องการ ความสนใจ

3. จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน กีฬาภายใน กีฬาระดับศูนย์เครือข่าย

4. เยี่ยมบ้านนักเรียน และจัดประชุมผู้ปกครอง

5. โครงการบ้านวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทย

มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ: ระดับคุณภาพ ดีเลิศ
สถานศึกษามีกระบวนการบริหารและการจัดการ จําแนกตามประเด็นพิจารณา ดังนี้
2.1 มีหลักสูตรครอบคลุมพัฒนาการทั้ง 4 ด้าน สอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่น

การจัดการศึกษาปฐมวัยของโรงเรียนบ้านดอนแบก ได้มีการกําหนดเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจของ

สถานศึกษาไว้อย่างชัดเจน มีองค์ประกอบที่สําคัญเพื่อที่จะขับเคลื่อนการศึกษาระดับปฐมวัย ได้แก่

การพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัย มีหลักสูตรปฐมวัยที่ยืดหยุ่น

และสอดคล้องกับหลักสูตรสถานศึกษาเป็นรูปแบบการจัดประสบการณ์ที่ก่อให้เกิดการเตรียมความพร้อม เน้น

การเรียนรู้ผ่านการเล่นและการลงมือปฏิบัติด้วยตนเอง มีการพัฒนาหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยให้สอดคล้อง

กับบริบทของท้องถ่ินและสภาวะแวดล้อมที่เปล่ียนแปลงไปของบ้านเมือง เป็นหลักสูตรท่ีมุ่งพัฒนาเด็กทุกด้าน

ทั้งด้านร่างกาย อารมณ์จิตใจ สังคม และสติปัญญา เพื่อให้ผู้เรียนมีได้พัฒนาอย่างเต็มศักยภาพตามวัยและมี

ความสุขในการเรียนรู้ อยู่ในระดับ ดีเลิศ

2.2 จัดครูให้เพียงพอกับช้ันเรียน

โรงเรียนจัดครูปฐมวัยได้เพียงพอกับชั้นเรียน โดยจัดครูให้เหมาะสมกับการจัดประสบการณ์การเรียนรู้
มีครูประจําการ 1 คน ที่จบการศึกษาปฐมวัย โรงเรียนเปิดสอนสองระดับช้ัน คือ อนุบาล 2-3 ช่วงอายุ 4-6
ขวบ มีนักเรียนท้ังหมด 20 คน มี 2 ห้องเรียน ผลการประเมินมีคุณภาพในระดับ ดี

มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ
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2.3 ส่งเสริมให้ครูมีความเช่ียวชาญด้านการจัดประสบการณ์
โรงเรียนมีการส่งเสริมพัฒนาครูปฐมวัย ส่งเสริมให้เข้ารับการอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพอย่างต่อเนื่อง

มีทักษะในการจัดประสบการณ์และการประเมินพัฒนาการเด็กเป็นรายบุคคล มีประสบการณ์ในการออกแบบ
การจัดกิจกรรม ทักษะการสังเกต และการปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับเด็กและผู้ปกครองมีการจัดสภาพแวดล้อมทั้ง
ภายในและภายนอกห้องเรียนที่คํานึงถึงความปลอดภัยของผู้เรียน ส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้ทั้งแบบรายบุคคล
และรายกลุ่ม จัดทําแผนการจัดประสบการณ์ที่สอดคล้องกับมาตรฐานตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย มีการ
ประเมินผลตรวจสอบคุณภาพภายในสถานศึกษา ติดตามผลการดําเนินงานและจัดทํารายงานผลการประเมิน
ตนเองประจําปี โดยทุกฝ่ายมีส่วนร่วม อยู่ในระดับ ดีเลิศ

2.4 จัดสภาพแวดล้อมและส่ือเพ่ือการเรียนรู้อย่างปลอดภัยและเพียงพอ
มีกระบวนการจัดสภาพแวดล้อมและสื่อเพ่ือการเรียนรู้ อย่างปลอดภัยและพอเพียง จัดสภาพแวดล้อม

ภายในห้องเรียนท่ีเหมาะสมกับวัย มีมุมประสบการณ์ต่างๆ เช่น มุมหนังสือ มุมบล็อก มุมบทบาทสมมุติ ผลดื่ม
น้ํา มุมเกมการศึกษา มุมศิลปะ เป็นต้น จัดให้มีอุปกรณ์ ของเล่น ของใช้ เครื่องนอน เครื่องอํานวยความ
สะดวกต่างๆ ให้พอเพียงกับเด็ก โดยจัดให้เหมาะสม สะอาด ปลอดภัย จัดให้มีเคร่ืองเล่นสนาม บ้านของ
เล่น เล่นทราย ท่ีเหมาะสมปลอดภัย จัดให้มีพื้นท่ีสําหรับแปรงฟัน ล้างมือ ทําความสะอาดร่างกาย
ห้องน้ําห้องส้วมและส่งเสริมการเรียนรู้เป็นรายบุคคลและกลุ่ม บรรยากาศในห้องเรียนมีอากาศถ่ายเทท่ีดี ผ
ลการประเมินคุณภาพอยู่ในระดับ ดี

2.5 ให้บริการส่ือ เทคโนโลยีสารสนเทศ และส่ือการเรียนรู้
โรงเรียนมีการดําเนินการเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต Wifi กับคอมพิวเตอร์เพ่ือสนับสนุนการจัดการเรียนรู้

การใช้ส่ือเทคโนโลยีในการจัดการเรียนรู้ จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการเพ่ือ
การจัดการเรียนรู้ เช่น จัดให้มีห้องเรียน DLTV เพื่อให้เด็กได้เรียนรู้ผานระบบออนไลน์ ผลการประเมินมี
คุณภาพในระดับ ดีเลิศ

2.6 มีระบบบริหารคุณภาพท่ีเปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วม
โรงเรียนมีระบบบริหารจัดการที่มีคุณภาพ จัดทําแผนพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษาท่ีสอดคล้องกับ

มาตรฐานที่สถานศึกษากําหนดและดําเนินการตามแผน ได้รับความร่วมมือจากองค์กรภายนอกในการดูแล
ส่งเสริมพัฒนาคุณภาพของเด็ก ได้รับความร่วมมือจากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลสามอ่าง ในการดูแล
และให้ความรู้เก่ียวกับสุขภาพอนามัย การดูแลป้องกันโรคโควิด มีไลน์กลุ่มผู้ปกครอง เพ่ือส่ือสารให้ผู้ปกครอง
เห็นการจัดกิจกรรมและการพัฒนาในแต่ละวันของเด็ก เปิดโอกาสให้ผู้ปกครอง ชุมชนเข้ามีส่วนร่วมในการจัด
กิจกรรมของโรงเรียน พร้อมท้ังรายงานผลการประเมินตนเองให้หน่วยงานต้นสังกัดอย่างต่อเนื่อง ผลการ
ประเมินมีคุณภาพในระดับ ดีเลิศ
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ข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ ท่ีสนับสนุนผลการประเมินตนเอง

ท่ี รายการ ข้อมูลโรงเรียน

1 ระดับคุณภาพการศึกษาปฐมวัย

มาตรฐานที่ 2

กระบวนการบริหารและการจัดการ

ระดับ 4 ดีเลิศ

2 หลักฐานสนับสนุนผล
การประเมินตนเอง
ประเด็นท่ี 1
มีหลักสูตรครอบคลุมพัฒนาการท้ัง 4 ด้าน
สอดคล้องกับบริบทของท้องถ่ิน

ร่องรอยหลักฐาน/ผลงานเชิงประจักษ์

1.มีหลักสูตรครอบคลุมพัฒนาการท้ัง 4 ด้าน สอดคล้องกับ

บริบทของท้องถ่ินใช้หลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัยพุทธศักราช

2560 โรงเรียนบ้านดอนแบก สอดคล้องกับบริบทของท้องถ่ิน

ประเพณี วัฒนธรรม วันสงกรานต์ วันลอยกระทง วันข้ึนปีใหม่

วันสําคัญและวันสําคัญทางพุทธศาสนา เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมี

คุณธรรมจริยธรรม ค่านิยมหลักของคนไทย

ประเด็นท่ี 2

จัดครูให้เพียงพอกับชั้นเรียน

ร่องรอยหลักฐาน/ผลงานเชิงประจักษ์

2. จัดครูที่มีวุฒิการศึกษา จบการศึกษาปริญญาตรี สาขา

การศึกษาปฐมวัย 1 คน และครมีูประสบการณ์สอนในระดับปฐมวยั

ประเด็นท่ี 3

ส่งเสริมให้ครูมีความเช่ียวชาญด้าน

การจัดประสบการณ์

ร่องรอยหลักฐาน/ผลงานเชิงประจักษ์

3.โรงเรียนได้ส่งเสริมสนับสนุนครูและบุคลากรให้เข้ารับการ

อบรมหลักสูตรดังนี้

3.1 โครงการจากหน่วยงานต้นสังกัด สพป.สงขลา เขต 1
- เรื่องอบรมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการสอนตาม

แนวไฮสโคป
- เรื่องโครงการพัฒนาครูผู้ช่วยสู่การเป็นครูมืออาชีพ
- เรื่องอบรมเชิงปฏิบัติการ“บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย

ประเทศไทย”
- เรื่องอบรมโครงการพัฒนาการจัดประสบการณ์
การเรียนการสอนปฐมวัย

3.2 โครงการอบรมออนไลน์

3.3 ส่งเสริมให้ครูมีความเช่ียวชาญด้านการจัดประสบการณ์

โรงเรียนเข้า
ร่วมโครงการ”บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ในพระราชดําริ

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โรงเรียน
คุณภาพมาตรฐานกิจกรรมวิทยาศาสตร์สําหรับเด็กปฐมวัย
บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย”
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ท่ี รายการ ข้อมูลโรงเรียน

1 ระดับคุณภาพการศึกษาปฐมวัย

มาตรฐานที่ 2

กระบวนการบริหารและการจัดการ

ระดับ 4 ดีเลิศ

ประเด็นท่ี 4
จัดสภาพแวดล้อมและ
สื่อเพื่อการเรียนรู้
อย่างปลอดภัยและเพียงพอ

ร่องรอยหลักฐาน/ผลงานเชิงประจักษ์
4. ครูจัดห้องสะอาด อากาศถ่ายเท ปลอดภัย น่าเรียน น่าอยู่ มี
พื้นท่ีแสดงผลงานเด็ก พื้นท่ีสําหรับมุมประสบการณ์และครูใช้สื่อ
ห้องเรียนมีป้ายนิเทศ มีสื่อและเทคโนโลยี มีคอมพิวเตอร์ ทีวี สื่อ
ของเล่นท่ีกระตุ้นให้คิดและหาคําตอบ

ประเด็นท่ี 5
ให้บริการสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและ
สื่อการเรียนรู้เพื่อ

สนับสนุนการจัดประสบการณ์

ร่องรอยหลักฐาน/ผลงานเชิงประจักษ์

5. มีคอมพิวเตอร์ระบบอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงเพื่อเป็นแหล่ง

สืบค้นหาความรู้ในด้านจัดการเรียนการสอนเป็นสื่อการเรียนการ

สอนให้กับเด็กอย่างสะดวกรวดเร็ว

- ห้องสหกรณ์

- ห้องสมุด

- ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์

- ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์

- ห้องพยาบาล

- ป้ายนิเทศ

- มุมเสริมประสบการณ์

- มุมส่ือ

- โรงอาหาร

ประเด็นท่ี 6
มีระบบบริหารคุณภาพที่เปิดโอกาสให้
ผู้เก่ียวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วม

ร่องรอยหลักฐาน/ผลงานเชิงประจักษ์

6.กิจกรรมท่ีได้เข้าร่วมและมีส่วนร่วม

- การประชุมผู้ปกครอง

- กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ

- กิจกรรมวันไหว้ครู

- กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ

- กิจกรรมวันลอยกระทง

- กิจกรรมกีฬาภายใน
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แนวทางการพัฒนาให้สูงขึ้น

1. พัฒนาเครื่องเล่นสนาม จัดเคร่ืองเล่นสนามและกระบะทรายให้เพียงพอต่อเด็ก

2. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยการติดตั้งคอมพิวเตอร์ที่สามารถเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตใน

ห้องเรียนปฐมวัย เพื่อให้ครูได้ใช้ประกอบการสอน

3. ส่งเสริมให้เด็กได้เรียนรู้ในชุมชนและนอกสถานศึกษา จัดกิจกรรมทัศนศึกษา

4. จัดครูให้เพียงพอต่อชั้นเรียน

5. ส่งเสริมการอบรมผลิตสื่อ นวัตกรรมการเรียนรู้

มาตรฐานที่ 3 การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นสําคัญ : ระดับคุณภาพ ดีเลิศ
สถานศึกษามีการดําเนินการ ตามประเด็นพิจารณา ดังนี้

3.1 จัดประสบการณ์ท่ีส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการทุกด้านอย่างสมดุลเต็มศักยภาพ
จัดการศึกษาปฐมวัยมุ่งเน้นความสําคัญของการพัฒนาการในทุกๆ ด้าน ท้ังทางด้านร่างกาย อารมณ์จิตใจ
สังคม และสติปัญญา มีความรู้ คุณธรรม จริยธรรม ด้านร่างกาย พัฒนาการเคลื่อนไหวทางร่างกาย ท้ัง
กล้ามเนื้อใหญ่ กล้ามเนื้อเล็กให้ทํางานอย่างมีประสิทธิภาพ ด้านอารมณ์จิตใจ เด็กมีพัฒนาการด้านอารมณ์
ความรู้สึกได้อย่างเหมาะสม รู้จักยับย้ังชั่งใจ รู้จักการรอคอย กล้าแสดงออก ช่วยเหลือแบ่งปันมีความ
รับผิดชอบ ด้านสังคมเด็กช่วยเหลือตัวเองในการปฏิบัติกิจวัตรประจําวันได้ มีวินัยในตนเอง เล่นร่วมกับผู้อื่นได้
มีสัมมาคารวะต่อผู้ใหญ่ ด้านสติปัญญามีความคิดรวมยอด รู้จักการแก้ปัญหา สื่อสารและมีทักษะความคิด
พื้นฐานแสวงหาความรู้ได้อย่างเหมาะสมตามวัยอยู่ในระดับ ดีเลิศ

3.2 สร้างโอกาสให้เด็กได้รับประสบการณ์ตรง เล่นและปฏิบัติได้อย่างมีความสุข
จัดประสบการณ์การเรียนรู้แบบบูรณาการผ่านการเล่น ลงมือกระทํา เพื่อให้เด็กได้ประสบการณ์ตรง

จากการเรียนผ่านการเล่น โดยลงมือปฏิบัติด้วยตนเองและการเรียนรู้รายกลุ่ม เพ่ือก่อให้เกิดความมีน้ําใจ
ความสามัคคี การแบ่งปัน และการรอคอย เพ่ือส่งผลให้เด็กเกิดการเรียนรู้ได้อย่างมีความสุข จัดบรรยากาศ
ในช้ันเรียนที่ส่งเสริมความสนใจให้แก่ผู้เรียน ครูมีหน้าที่ในการสร้างแรงจูงใจ ผลักดัน กระตุ้นให้ผู้เรียน เกิด
การเรียนรู้และมีการพัฒนาทั้งทางด้านร่างกาย อารมณ์จิตใจ สังคม และสติปัญญาให้มากที่สุด ซึ่งสามารถ
ยืดหยุ่นได้ความต้องการ ความสนใจของผู้เรียนอย่างเหมาะสมและสอดคล้องกับหลักสูตรปฐมวัย ท้ังใน
ห้องเรียนและนอกห้องเรียน ผลการประเมินมีคุณภาพในระดับ ดีเลิศ

3.3 จัดบรรยากาศเอ้ือต่อการเรียนรู้ใช้ส่ือและเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับวัย
ช้ันเรียนมีบรรยากาศเต็มไปด้วยความอบอุ่น ความเห็นอกเห็นใจ และปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม

ให้แก่เด็กนักเรียน ห้องเรียนกว้างขวาง สะอาด มีอากาศถ่ายเท มีมุมส่งเสริมประสบการณ์การเรียนรู้ มีการ
ตกแต่งห้องเรียนให้สดใส และมีสื่อการเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการจัดประสบการณ์การเรียนการสอน ผลการประเมิน
มีคุณภาพในระดับ ดี

3.4 ประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริงและนําผลการประเมินพัฒนาการเด็กไปปรับปรุง
การ จัดประสบการณ์และพัฒนาเด็ก

การประเมินพัฒนาการของเด็กปฐมวัย จากการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ และการจัด
กิจวัตรประจําวัน ด้วยเครื่องมือและวิธีการที่หลากหลาย เช่น การสังเกต การสอบถาม การสํารวจ และ
การวิเคราะห์ผลพัฒนาการของเด็ก ประเมินพัฒนาการโดยใช้แบบอบ.๐๒ อบ.๐๓ และรายงานการประเมิน

มาตรฐานที่ 3 การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นสําคัญ
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พัฒนาการภาคเรียนละ 1 คร้ัง เพื่อได้นําผลการประเมินไปพัฒนาศักยภาพของเด็กและพัฒนาการจัด
ประสบการณ์การเรียนรู้ในชั้นเรียน มีไลน์กลุ่มผู้ปกครอง เพื่อสื่อสารปัญหาและลงรูปภาพให้ผู้ปกครองเห็น
การจัดกิจกรรมและการพัฒนาในแต่ละวันของเด็ก จัดกิจกรรมประชุมผู้ปกครองเด็กปฐมวัยและเปิดโอกาสให้
ผู้ปกครองมีส่วนร่วมในการทํากิจกรรม ผลการประเมินมีคุณภาพในระดับ ดีเลิศ

ข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ ท่ีสนับสนุนผลการประเมินตนเอง

ท่ี รายการ ข้อมูลโรงเรียน

1 ระดับคุณภาพการศึกษาปฐมวัย

มาตรฐานที่ 3

การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นสําคัญ

ระดับ 4 ดีเลิศ

2 หลักฐานสนับสนุนผลการประเมินตนเอง
ประเด็นท่ี 1
จัดประสบการณ์ที่ส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการ
ทุกด้านอย่างสมดุลเต็มศักยภาพ

ร่องรอยหลักฐาน/ผลงานเชิงประจักษ์

1. แผนการจัดประสบการณ์ การกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาการ

ให้กับเด็ก ได้แก่

- กิจกรรมเคล่ือนไหวและจังหวะ

- กิจกรรมสร้างสรรค์และเสรี

- กิจกรรมเสริมประสบการณ์

- กิจกรรมกลางแจ้ง

- เกมการศึกษา

2. แบบประเมินพัฒนาการ

3. แบบอบ.๐๒ อบ.๐๓

ประเด็นท่ี 2
สร้างโอกาสให้เด็กได้รับประสบการณ์ตรง เล่น
และปฏิบัติอย่างมีความสุข

ร่องรอยหลักฐาน/ผลงานเชิงประจักษ์

2.จัดกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาการให้กับเด็ก ได้แก่

- การทําโครงงานบ้านวิทยาศาสตร์น้อย

- โครงงานเก็บของให้เข้าท่ีสร้างความมีระเบียบวินัย

- โครงงานหนูน้อยตามรอยพ่อ

- กิจกรรมวันไหว้ครู

- กิจกรรมในวันแม่แห่งชาติ

- กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ

- กิจกรรมวันลอยกระทง

- กิจกรรมวันสุนทรภู่

- กิจกรรมกีฬาภายใน
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ท่ี รายการ ข้อมูลโรงเรียน

1 ระดับคุณภาพการศึกษาปฐมวัย

มาตรฐานที่ 3

การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นสําคัญ

ระดับ 4 ดีเลิศ

ประเด็นท่ี 3
จัดบรรยากาศท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ ใช้สื่อและ
เทคโนโลยีท่ีเหมาะสมกับวัย

ร่องรอยหลักฐาน/ผลงานเชิงประจักษ์

3. การจดับรรยากาศท่ีเอือ้ต่อการเรียนรูใ้ชส้ื่อและเทคโนโลยีท่ี

เหมาะสมกับวยัได้แก่

- มุมบล็อก

- มุมวิทยาศาสตร์

- มุมบทบาทสมมุติ

- มุมศิลปะ

- มุมนิทาน

- มุมเครื่องเล่นสัมผัส

ประเด็นท่ี 4
ประเมินพัฒนาการเด็ก
ตามสภาพจริงและนําผลการประเมิน
พัฒนาการเด็กไปปรับปรุงการจัดประสบการณ์
และพัฒนาเด็ก

ร่องรอยหลักฐาน/ผลงานเชิงประจักษ์
4.ประเมินพัฒนาการเด็ก

- แบบบันทึกการสังเกตพฤติกรรม
- รูปภาพ
- สมุดประจําตัวนักเรียนปฐมวัย
- ผลงานนักเรียน

แนวทางการพัฒนาให้สูงขึ้น
1. จัดกิจกรรมท่ีหลากหลาย บูรณาการวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี
2. เพิ่มอุปกรณ์พัฒนาทักษะคิดวิเคราะห์ระดับก่อนประถม ส่งเสริมให้เด็กมีความสามารถในการคิด

วิเคราะห์อย่างสร้างสรรค์
3. จัดสภาพแวดล้อมท่ีส่งเสริมพัฒนาการให้เด็กได้เรียนรู้อย่างมีความสุข
4. ส่งเสริมและพัฒนาครูให้มีความรู้ความสามารถในการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ
5. ดําเนินโครงการวิทยาศาสตร์น้อยแห่งประเทศไทย
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ผลการประเมินคุณภาพภายในระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน โดยภาพรวม : ระดับคุณภาพ ดีเลิศ

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพผู้เรียน : ระดับคุณภาพ ดีเลิศ
สถานศึกษามีการดําเนินการ จําแนกตามประเด็นพิจารณา ดังนี้
1.1 ผลสัมฤทธ์ิทางวิชาการของผู้เรียน

1. ผู้เรียนมีความสามารถในการอ่าน เขียนการส่ือสาร คิดคํานวณ
ค่าเป้าหมายของสถานศึกษา นักเรียนร้อยละ 80 มีคุณภาพอยู่ในระดับ ดีเลิศ

ผลการประเมินคุณภาพภายใน โดยใช้เครื่องมือในการประเมิน ได้แก่ แบบทดสอบความสามารถ ในการอ่าน
และการเขียนของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต1 ช้ันประถมศึกษาปีที่ ๑ –6
แบบทดสอบความสามารถในการอ่านออกเสียงและอ่านรู้เรื่อง (แบบทดสอบ RT) ชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๑
ข้อสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน สาระการเรียนรู้ภาษาไทย คณิตศาสตร์ และภาษาอังกฤษ พบว่านักเรียน
ร้อยละ 88.33 มีคุณภาพอยู่ในระดับดี เม่ือเทียบกับค่าเป้าหมาย สูงกว่าค่าเป้าหมาย ผลการประเมินมี
คุณภาพในระดับ ดี

วิธีการดําเนินงานของสถานศึกษา
โรงเรียนบ้านดอนแบก(สุขประชา) ได้จัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยกระบวนการเรียนรู้อย่างหลากหลาย

และการสื่อสารเพื่อให้ ผู้เ รียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา มีทักษะการเรียนรู้ศตวรรษที่ ๒๑
โดยส่งเสริมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ตามศักยภาพของตนเอง มีการพัฒนาด้านการอ่าน การเขียนคําพื้นฐานทุกระดับ
ช้ันเรียน การเขียนศัพท์ตามคําบอกทุกๆวัน จัดโครงการส่งเสริมการอ่าน กิจกรรมวางทุกงานอ่านทุกคน
กิจกรรมการอ่านคิดวิเคราะห์แบบpisa กิจกรรมเพื่อนช่วยเพ่ือน ความสามารถในการอ่าน การเขียน
การสื่อสารและการคิดคํานวณ กิจกรรมการเสริมสร้างทักษะกระบวนการคิดทางคณิตศาสตร์ เกม24 การคิด
เลขเร็ว ฝึกทักษะการคิดคํานวณ กิจกรรมท่องสูตรคูณก่อนกลับบ้าน ท่องบทอาขยาน เพื่อมีความสามารถใน
การอ่านเขียนภาษาไทยตามเกณฑ์ที่สถานศึกษากําหนด ฝึกการส่ือสารภาษาอังกฤษด้วยการทักทายเพื่อนและ
ครูด้วยคําหรือประโยค ง่ายๆ ได้ ในชั้นเรียนและกิจกรรมหน้าเสาธง กิจกรรมส่งเสริมภาษาอังกฤษ Zone
English โครงงานคุณธรรม เพื่อให้ผู้เรียนได้ศึกษาค้นคว้าและสร้างนิสัยใฝ่เรียนรู้ในการอ่านและการเขียน
ฝึกการท่องจํา การเขียนคําศัพท์ในวิชาภาษาไทยและภาษาอังกฤษ จัดกิจกรรมสอนซ่อมเสริมตอนเย็นหลังเลิก
เรียน คลินิกความรู้ และการวิจัยในชั้นเรียนเพื่อพัฒนาการอ่านคล่อง เขียนคล่อง และเสริมสร้างศักยภาพแก่
ผู้เรียนให้มีความสามารถในการสื่อสารทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ ด้านการคิดคํานวณ ที่จะเรียนรู้ใน
เน้ือหาของสาระคณิตศาสตร์ และมีทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์เพ่ือนําไปใช้ในชีวิตประจําวันได้
ความสามารถในการวิ เคราะ ห์ คิดอ ย่างมี วิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ ยนความคิด เห็น
และแก้ปัญหา โรงเรียนจัดการเรียนการสอนบูรณาการความสามารถด้านการคิดในวิชาต่างๆ วางแผนการคิด
อย่างเป็นระบบแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและแก้ปัญหา รวมท้ังรู้เท่าทัน ตระหนักถึงโทษและพิษภัยของสิ่งเสพ
ติด ความสามารถในการสร้างนวัตกรรม นักเรียนได้จัดทําหนังสือเล่มเล็ก นําเสนอผลงานท่ีสร้างสรรค์ข้ึนมา
ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร นักเรียนได้ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์พ้ืนฐาน
สืบค้นข้อมูลทางอินเทอร์เน็ต เรียนรู้จากคอมพิวเตอร์ในระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงเพื่อเป็นแหล่ง
สืบค้นหาความรู้ในการเรียนรู้ จัดสื่อการเรียนการสอนให้กับเด็กได้เรียนรู้อย่างสะดวกรวดเร็ว ได้แก่ การเรียนรู้
จากระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT NEW DLTV การเรียนรู้จากห้องสมุด ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์เพ่ือใช้

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพผู้เรียน
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ในการสืบค้นข้อมูล ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนดําเนินโครงการนิเทศภายใน
สถานศึกษา มีการนิเทศการสอน สังเกตการสอน และโครงการยกระดับสัมฤทธิ์ทางการเรียน ซ่อมเสริม
นักเรียนท่ีเรียนอ่อน อ่านไม่คล่อง เขียนไม่คล่อง และเสริมนักเรียนที่เรียนดี ประเด็นความรู้ ทักษะพื้นฐาน
และเจตคติ ที่ดีต่องานอาชีพ นักเรียนฝึกทํากิจกรรมสร้างเสริมอาชีพในชั่วโมงลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ และ
โรงเรียนดําเนินโครงการเสริมสร้างทักษะชีวิตด้วยเศรษฐกิจพอเพียง ได้แก่ กิจกรรมปลูกผักสวนครัว
ผักเศรษฐกิจ เพื่อให้นักเรียนมีความรู้สึกท่ีดีต่ออาชีพที่สุจริตและมีเจตคติท่ีดีต่ออาชีพต่างๆ

สถานศึกษามีกระบวนการพัฒนาผู้เรียนด้วยวิธีท่ีหลากหลาย ครูจัดการเรียนการสอนให้เป็นไปตาม
ศักยภาพของผู้เรียน และเป็นไปตามมาตรฐานและตัวชี้วัดของหลักสูตร มีการออกแบบการจัดการเรียนรู้ท่ี
เหมาะสมกับผู้เรียน โดยมีการจัดการเรียนรู้แบบลงมือปฏิบัติจริง แบบร่วมมือกันเรียนรู้ แบบใช้กระบวน
การคิด กระบวนการใช้ปัญหาเป็นหลัก และนํานักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันทักษะทางวิชาการกับหน่วยงาน
ภายนอกเพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้พัฒนาศักยภาพของตนเองได้อย่างเต็มท่ี

ผลการดําเนินการ
จากผลการดําเนินการในการพัฒนาผู้เรียนมีความสามารถในการอ่าน การเขียน และคิดเลขเป็นทําให้

ผู้เรียนมีทักษะการเรียนรู้สู่ศตวรรษที่ ๒๑ มีทักษะในการสื่อสารทั้งภาษาไทยภาษาอังกฤษและคิดคํานวณ
ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยน เรียนรู้และแสดงความ
คิดเห็นและแก้ปัญหาได้ พบว่าผู้เรียนมีความสามารถในการอ่าน เขียนการส่ือสาร คิดคํานวณ ร้อยละ 76.96

มีคุณภาพอยู่ในระดับ ดี ส่งผลให้ผู้เรียนสามารถรู้จักการวางแผน กล้าคิด กล้าทํา กล้าตัดสินใจ และสามารถ
ทํางานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข

ผลการประเมินการทดสอบวัดความสามารถในการอ่าน (Reading Test :RT) ของผู้เรียน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563

ความสามารถด้าน โรงเรียน เขตพ้ืนท่ี จังหวัด ศึกษาธิการภาค สังกัด ประเทศ
การอ่านออกเสียง 86.85 75.02 71.15 74.31 74.13 74.14

การอ่านรู้เรื่อง 78.57 69.88 69.78 71.91 72.23 72.81

รวม 2 ด้าน 82.71 72.45 70.49 73.13 73.20 70.66

ผลการประเมินความสามารถการอ่าน (Reading Test :RT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2562
คิดเป็นร้อยละ 86.85 ซ่ึงสูงกว่าระดับประเทศ อยู่ในระดับคุณภาพ ดีเลิศ
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ผลคัดกรองการอ่านของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี1 – 6 ปีการศึกษา 2563

ภาคเรียนที่ 2 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2563 (ระดับดีและระดับดีมาก)

ชั้น จํานวนนักเรียน ดีมาก ดี พอใช้ ปรับปรุง หมายเหตุ
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 7 5 1 1 - รวมเฉพาะ

เด็กปกติใน
วงเล็บ

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 6 3 2 1 -

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 11(7) 4 2 1 -

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 20(18) 12 4 2 -

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 14 11 2 1 -

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 13(12) 10 1 1 -

รวม 71 45 12 7 -

สรุป นักเรียนมีผลคัดกรองการอ่าน (ระดับดีและระดับดีมาก) จํานวน 56 คน คิดเป็นร้อยละ
89.06 อยู่ในระดับคุณภาพ ดีเลิศ

ผลคัดกรองการเขียนของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1 – 6 ปีการศึกษา 2563

ภาคเรียนที่ 2 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2563

ชั้น จํานวนนักเรียน ดีมาก ดี พอใช้ ปรับปรุง หมายเหตุ
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 7 4 2 1 รวมเฉพาะ

เด็กปกติใน
วงเล็บ

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 6 3 2 1 -
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 11(7) 4 2 1 -
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 20(18) 9 7 2 2
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 14 8 4 2 -
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 13(12) 6 5 1 1

รวม 71 34 22 8 3

สรุป นักเรียนมีผลคัดกรองการเขียน (ระดับดีและระดับดีมาก) จํานวน 56 คน คิดเป็นร้อยละ
87.50 อยู่ในระดับคุณภาพ ดีเลิศ
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จํานวนนักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในระดับ 3 ข้ึนไป
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษไทย คณิตศาสตร์และภาษาอังกฤษ

ระดับช้ันประถมศึกษาปีที่ 1 – 6 ปีการศึกษา 2563

ชั้น จํานวนนักเรียน ภาษาไทย คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 7 6 5 5

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 6 5 4 4

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 11 5 5 2

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 20 16 14 19

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 14 7 8 7

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 13 10 6 10

รวม 71 49 42 47

สรุป จํานวนนักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในระดับ 3 ข้ึนไปกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
คณิตศาสตร์และภาษาอังกฤษ เฉลี่ยร้อยละ 71.80

2. ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปล่ียนความ
คิดเห็น และแก้ปัญหา

ค่าเป้าหมายของสถานศึกษา นักเรียนร้อยละ 70 มีคุณภาพอยู่ในระดับ ดีเลิศ
ผลการประเมินคุณภาพภายใน โดยใช้เคร่ืองมือในการประเมิน ได้แก่ แบบประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์
การเขียน พบว่า นักเรียนร้อยละ 75.00 มีคุณภาพอยู่ในระดับ ดีเลิศ เมื่อเทียบกับค่าเป้าหมาย สูงกว่าค่า
เป้าหมาย ผลการประเมินมีคุณภาพในระดับ ดีเลิศ

วิธีการดําเนินงานของสถานศึกษา
โรงเรียนบ้านดอนแบก(สุขประชา) ได้จัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้กับผู้เรียน ให้มีความสามารถในการ

คิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และแก้ปัญหา คิดอย่างเป็นระบบ
มีความคิดแบบสรุปองค์ความรู้ด้วยตนเอง โรงเรียนมีกระบวนการพัฒนาผู้เรียนด้วยวิธีที่หลากหลาย ครูจัดการ
เรียนการสอนให้เป็นไปตามศักยภาพของผู้เรียน และเป็นไปตามมาตรฐานและตัวช้ีวัดของหลักสูตร มีการ
ออกแบบการจัดการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับผู้เรียน โดยมีการจัดการเรียนรู้แบบลงมือปฏิบัติจริง แบบร่วมมือกัน
เรียนรู้ แบบใช้กระบวนการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารญาณ อภิปรายแลกเปล่ียนความคิดเห็น และแก้ปัญหา
เพื่อพัฒนาทักษะกระบวนการคิดของผู้เรียนให้มีประสิทธิภาพ

นอกจากน้ี สถานศึกษาได้มีการดําเนินการจัดการเรียนการสอนโดยการนําโครงงานคุณธรรมเข้ามาใช้
บูรณาการร่วมกับกลุ่มสาระการเรียนรู้ เพื่อพัฒนาทักษะคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารญาณ อภิปราย
แลกเปล่ียนความคิดเห็น ผู้เรียนมีการแลกเปล่ียนความคิดเห็นและแก้ปัญหาได้ และให้อยู่ในสังคมได้อย่างมี
ความสุข

ผลการดําเนินการ
จากผลการดําเนินการในการจัดกิจกรรมตามโครงการและกิจกรรม เพ่ือพัฒนาผู้เรียนมีความสามารถ

ในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปล่ียนความคิดเห็นและแก้ปัญหา ผู้เรียนมีการ
พัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ โดยมีความรู้ ความเข้าใจ การนําไปใช้ มีการเชื่อมโยง มีทักษะในการต้ังคําถาม
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และแสวงหาคําตอบได้ด้วยตนเอง มีความคิดริเริ่มและสร้างสรรค์ผลงานด้วยความภาคภูมิใจ พบว่า ผู้เรียนมี
ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และแก้ปัญหาร้อย
ละ 75.00 มีคุณภาพอยู่ในระดับ ดี

ความสามารถการคิดวิเคราะห์
ผลการประเมินการอ่านคิดวิเคราะห์ การเขียน

ระดับช้ันประถมศึกษาปีที่ 1 – 6 ปีการศึกษา 2563

ชั้น จํานวนนักเรียน
ระดับคุณภาพ

ดีเยี่ยม ดี ผ่านเกณฑ์ ไม่ผ่านเกณฑ์
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 7 6 1 - -
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 6 5 1 - -
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 11 6 4 1 -
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 20 14 5 1 -
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 14 8 6 - -
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 13 9 4 - -

รวม 71 48 21 2 -

สรุป นักเรียนมีผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ เขียน ระดับดี ดีเยี่ยม จํานวน 48 คน
คิดเป็นร้อยละ 75.00

3. ผู้เรียนมีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม
ค่าเป้าหมายของสถานศึกษา นักเรียนร้อยละ 75 มีคุณภาพอยู่ในระดับ ดี

ผลการประเมินคุณภาพภายใน โดยใช้เครื่องมือในการประเมิน ได้แก่ โครงงาน ชิ้นงาน ผลงานของผู้เรียน
พบว่า นักเรียนร้อยละ 95.77 มีคุณภาพอยู่ในระดับ ดีเยี่ยม เมื่อเทียบกับค่าเป้าหมาย สูงกว่าค่าเป้าหมาย
ผลการประเมินมีคุณภาพในระดับ ดีเยี่ยม

วิธีการดําเนินงานของสถานศึกษา
โรงเรียนบ้านดอนแบก(สุขประชา) ได้ดําเนินการให้ผู้เรียนมีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม โดย

ได้จัดกิจกรรมส่งเสริมการทําโครงงานคุณธรรม ปัญหาที่อยากแก้ ความดีที่อยากทํา ชวนให้นึกฝึกให้คิด
กิจกรรมโครงงานคุณธรรม กิจกรรมส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีและกิจกรรมลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้ ให้กับ
ผู้เรียน ส่งเสริมศักยภาพผู้เรียนสู่ศตวรรษที่ ๒๑ ให้ผู้เรียนใช้ความรู้ ทักษะกระบวนการคิด การแก้ปัญหาใน
การประดิษฐ์และการสร้างชิ้นงานในสิ่งที่เป็นประโยชน์โดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามรอยศาสตร์
พระราชา ประดิษฐ์สิ่งของจากเศษวัสดุเหลือใช้ โดยคุณครูผู้สอนแนะนําในการเรียนรู้ ผู้เรียนสามารถกําหนด
ออกแบบสร้างสรรค์นวัตกรรม ทําให้เกิดแนวความคิดในการสร้างสรรค์นวัตกรรม ทําให้เกิดแนวคิดในการ
สร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆที่มีประโยชน์ต่อส่วนรวม ผู้เรียนมีทักษะชีวิต ทักษะการแก้ปัญหาในการทํางานเป็นทีม
เป็นการสร้างเสริมคุณลักษณะ ค่านิยมที่ดีงามและความมีนํ้าใจต่อกัน และมีการออกแบบการจัดการเรียนรู้ท่ี
เหมาะสมกับผู้เรียน โดยมีการจัดการเรียนรู้แบบลงมือปฏิบัติจริงให้ผู้เรียนสร้างนวัตกรรมเพื่อนํามาปรับใช้ใน
การเรียนแบบร่วมมือกันเรียนรู้ และมีส่วนร่วมในการดําเนินการปฏิบัติชิ้นงานให้งานประสบความสําเร็จ
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ผลการดําเนินการ
จากผลการดําเนินการ ผู้เรียนมีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม ทําให้ผู้เรียนมีผลงาน เพื่อนํามาใช้

ประโยชน์ในโรงเรียน ครอบครัว และผู้เรียนมีการพัฒนาความรู้ความสามารถในการใช้ความคิดสร้างสรรค์
ผลงาน มีการนําเสนอ อภิปรายผลงานร่วมกัน และร่วมกันวางแผนพัฒนานวัตกรรมอย่างเป็นระบบ ผู้เรียนใช้
เทคโนโลยีเป็นเครื่องมือในการสร้างสรรค์นวัตกรรมทําให้การสร้างนวัตกรรมจนสําเร็จ ผู้เรียนสามารถสร้าง
นวัตกรรมของตัวเองได้อย่างน้อยคนละ 1 ชิ้นงาน พบว่าผู้เรียนมีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม ร้อยละ
95.77 มีคุณภาพอยู่ในระดับ ดีเยี่ยม

ความสามารถในการสร้างนวัตกรรม
ผลการประเมินความสามารถในการสร้างนวัตกรรม
ระดับช้ันประถมศึกษาปีที่ 1 – 6 ปีการศึกษา 2563

ชั้น จํานวนนักเรียน
ระดับคุณภาพ

ดีเยี่ยม ดี ผ่านเกณฑ์ ไม่ผ่านเกณฑ์
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 7 5 1 1 -
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 6 5 1 - -
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 11 8 3 - -
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 20 14 4 2 -
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 14 8 6 - -
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 13 10 3 - -

รวม 71 50 18 2 -

สรุป นักเรียนมีผลการประเมินความสามารถในการสร้างนวัตกรรม จํานวน 68 คน
คิดเป็นร้อยละ 95.77

4. ผู้เรียนมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และการส่ือสาร
ค่าเป้าหมายของสถานศึกษา นักเรียนร้อยละ 75 มีคุณภาพอยู่ในระดับ ดี

ผลการประเมินคุณภาพภายใน โดยใช้เคร่ืองมือในการประเมิน ได้แก่ผลงาน แบบทดสอบ ชิ้นงาน และแบบ
สรุปการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร พบว่า นักเรียนร้อยละ 91.41 มีคุณภาพอยู่ในระดับ
ดีเยี่ยม เม่ือเทียบกับค่าเป้าหมาย สูงกว่าค่าเป้าหมาย ผลการประเมินมีคุณภาพในระดับ ดี

วิธีการดําเนินงานของสถานศึกษา
โรงเรียนบ้านดอนแบก(สุขประชา) ได้ดําเนินการพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ความสามารถในการใช้

เทคโนโลยีและการส่ือสาร เน้นการจัดการเรียนการสอนโดยการสืบค้นข้อมูลผ่านระบบอินเตอร์เน็ต โดยได้จัด
กิจกรรมส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้ โดยส่งเสริมให้ผู้เรียนทุกคนตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ – 6
ได้เรียนรู้ทางด้านเทคโนโลยีทุกสัปดาห์ เพื่อให้ผู้ เรียนได้ใช้เทคโนโลยี ความรู้ใหม่ๆ และฝึกความรู้
ความสามารถ ทักษะการค้นคว้า ข้อมูลจากแหล่งความรู้ต่าง ๆ เพื่อสร้างองค์ความรู้ มีทักษะการติดต่อส่ือสาร
การส่งชิ้นงานหรือสร้างข้อมูลผ่านทาง Facebook , Line Group นอกจากน้ีโรงเรียนได้ส่งนักเรียนเข้าร่วมการ
แข่งขันทักษะทางวิชาการในกลุ่มสาระการเรียนรู้ท่ีเก่ียวข้องกับเทคโนโลยีจนได้รับเกียรติบัตรเหรียญทอง
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ผลการดําเนินงาน
จากผลดําเนินการผู้เรียนมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มีทักษะ

การศึกษาค้นคว้าข้อมูล เพื่อสร้างองค์ความรู้ ผู้เรียนมีทักษะในการนําเสนอผลงานในแต่ละระดับช้ันเรียน
สามารถใช้โปรแกรมนําเสนอผลงานตามขั้นตอนต่อเน่ือง ถูกต้อง ครบถ้วน ส่ือความหมายให้ผู้อ่ืนเข้าใจตรง
ประเด็น ผลงานมีความถูกต้อง สวยงาม และผู้เรียนสามารถทํางานได้เสร็จตามเวลาที่กําหนดและนําไปใช้
ประโยชน์ในการทํางานได้อย่างมีประสิทธิภาพ พบว่าผู้เรียนมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
ในด้านผลการประเมินความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และการส่ือสาร ผู้เรียนสามารถสื่อสารได้
ตามวัย รู้จักการวางแผน สามารถทํางานร่วมกับผู้อื่นได้ดี สามารถสืบค้นข้อมูลหรือแสวงหาความรู้จากส่ือ
เทคโนโลยี ได้ด้วยตนเอง

จํานวนนักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในระดับ 3 ข้ึนไป
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ การงานอาชีพและเทคโนโลยี

ระดับช้ันประถมศึกษาปีที่ 1 – 6 ปีการศึกษา 2563

ชั้น จํานวนนักเรียน วิทยาศาสตร์ การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 7 7 7

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 6 5 6

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 11 5 10

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 20 16 19

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 14 6 14

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 13 10 12

รวม 71 49 68

สรุป นักเรียนท่ีมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับ 3 ขึ้นไปกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
การงานอาชีพและเทคโนโลยี เฉลี่ยร้อยละ 91.41

5. ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา
ค่าเป้าหมายของสถานศึกษา นักเรียนร้อยละ 75 มีคุณภาพอยู่ในระดับ ดี

ผลการประเมินคุณภาพภายใน โดยใช้เคร่ืองมือในการประเมิน ได้แก่ แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ พบว่า นักเรียนร้อยละ 76.92 มีคุณภาพอยู่ในระดับ ดีเลิศ เมื่อเทียบกับค่า
เป้าหมายแล้วสูงกว่าค่าเป้าหมาย ผลการประเมินมีคุณภาพในระดับ ดี

วิธีการดําเนินงานของสถานศึกษา
โรงเรียนบ้านดอนแบก(สุขประชา) มีวิธีดําเนินงานในการพัฒนาผู้เรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนตาม

หลักสูตรสถานศึกษา โดยได้จัดทําโครงการพัฒนาหลักสูตร มีการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา
อย่างต่อเน่ือง จัดทําโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์และส่งเสริมพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน กิจกรรมการติวเข้ม
ในหลายรูปแบบให้กับผู้เรียน กิจกรรมเสริมสร้างทักษะกระบวนการคิดทางคณิตศาสตร์ กิจกรรมแข่งขัน
ทักษะทางวิชาการ และการสอนซ่อมเสริมเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ ความสามารถทางการเรียน ส่งเสริม
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ ออกแบบการเรียนรู้เน้นทักษะกระบวนการคิดวิเคราะห์
รวมท้ังสอดแทรกคุณธรรมอันพึงประสงค์ มีการนิเทศภายใน กํากับติดตามและประเมินผลอย่างต่อเนื่อง
เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
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ผลการดําเนินการ
จากการดําเนินการจัดทําโครงการละกิจกรรมทําให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตร

สถานศึกษากําหนด ผู้เรียนสามารถอ่านคิด วิเคราะห์ และเขียนได้ตามเกณฑ์ และผลทดสอบระดับชาติสูงขึ้น
ในบางสาระการเรียนรู้ ในระดับประถมศึกษาปีที่ 6 และผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเพิ่มขึ้น พบว่าผู้เรียน
ร้อยละ 84.52 มีคุณภาพอยู่ในระดับ ดีเลิศ

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนตามหลักสูตร
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โรงเรียนบ้านดอนแบก(สุขประชา) ปีการศึกษา 2563

กลุ่มสาระ

ช่วงชั้นที่ 1 ช่วงชั้นที่ 2

สรุป/ร้อยละป.๑ ป. ๒ ป. ๓ ป.๔ ป. ๕ ป.๖

ภาษาไทย 85.72 83.33 45.45 80.00 50.01 76.92 70.24

คณิตศาสตร์ 71.43 66.67 45.45 70.00 57.14 46.15 59.47

วิทยาศาสตร์ 100 83.34 45.45 80.oo 35.72 76.92 56.91

สังคมศึกษาศาสนาฯ 85.72 83.34 45.45 95.00 42.86 84.61 72.83

ประวัติศาสตร์ 85.72 66.67 72.72 95.00 50.00 46.15 69.38

สุขศึกษาและพลศึกษา 85.72 100 100 95.00 100 92.31 95.51

ศิลปะ 100 100 90.91 95.00 100 92.31 96.37

การงานอาชีพฯ 100 100 90.91 95.00 100 92.31 96.37

ภาษาอังกฤษ 71.43 66.67 18.18 95.00 50.00 76.91 63.03

คอมพิวเตอร์ 100 100 54.54 95.00 92.86 92.31 89.12

เฉล่ีย 88.57 85.00 60.91 81.50 67.86 77.69 76.92

สรุป นักเรียนที่มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเฉลี่ยร้อยละ 76.92 ผลการประเมินมีคุณภาพในระดับดีเลิศ

6. ผู้เรียนมีความรู้ทักษะพื้นฐานและเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ
ค่าเป้าหมายของสถานศึกษา นักเรียนร้อยละ 80 มีคุณภาพอยู่ในระดับ ดีเลิศ

ผลการประเมินคุณภาพภายใน โดยใช้เครื่องมือในการประเมิน ได้แก่ แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี พบว่า นักเรียนร้อยละ 95.77 มีคุณภาพอยู่ในระดับ
ยอดเยี่ยม เม่ือเทียบกับค่าเป้าหมาย สูงกว่าค่าเป้าหมาย ผลการประเมินมีคุณภาพในระดับ ยอดเยี่ยม

วิธีการดําเนินงานของสถานศึกษา
โรงเรียนบ้านดอนแบก(สุขประชา) ได้ดําเนินการจัดการเรียนรู้ เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ ทักษะพื้นฐาน

และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ โดยได้ดําเนินโครงการพอเพียงตามรอยพ่อ ให้ผู้เรียนมีความรู้ ทักษะอาชีพตาม
ระดับชั้นเรียน เช่น การเลี้ยงไก่ไข่ การเพาะเห็ด การเลี้ยงกบ การเลี้ยงปลานิล การปลูกผักกางมุ้ง การปลูก
พืชผักสวนครัว การปลูกกล้วยน้ําว้า การจักรสานลายฝาชีแฟนซี การทํานาอินทรีย์ และได้จัดกิจกรรมลดเวลา
เรียนเพ่ิมเวลารู้โดยครูเป็นผู้คอยแนะนํา และเชิญวิทยากรท้องถ่ินที่มีความรู้ความสามารถมาให้ความรู้กับ
นักเรียน มีทักษะพ้ืนฐานในการทํางาน สามารถทํางานร่วมกันกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข นอกจากน้ียังส่งเสริม
ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากแหล่งเรียนทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา ด้วยการลงมือปฏิบัติจริง โดยนําผู้เรียน
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ไปเรียนรู้และฝึกปฏิบัติการทํานาอินทรีย์ การปลูกกล้วยนํ้าว้า ตลอดจนได้รับความร่วมมือจากหน่วยงาน
ภายนอกเข้ามาศึกษาดูงาน

ผลการดําเนินการ
จากผลการดําเนินการจัดกิจกรรมให้ผู้เรียนมีความรู้ ทักษะพื้นฐานและเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ และ

สร้างรายได้ระหว่างเรียน ผู้เรียนสามารถทํางานร่วมกันกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข และมีนิสัยรักการทํางาน
และมีเจตคติท่ีดีต่องานอาชีพท่ีสุจริต ผู้เรียนได้รับประสบการณ์ตรงจากแหล่งเรียนรู้ และจากวิทยากรท้องถ่ิน
ทําให้ผู้เรียนมีความรู้ ทักษะพ้ืนฐานในการศึกษาต่อในระดับชั้นท่ีสูงขึ้น และมีทักษะพ้ืนฐานในการประกอบ
อาชีพ สามารถนําความรู้มาใช้ในชีวิตประจําวันได้อย่างมีความสุข

ผู้ที่มีทักษะพ้ืนฐานและเจตคติต่องานอาชีพ
จํานวนนักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในระดับ 3 ข้ึนไป

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ระดับช้ันประถมศึกษาปีที่ 1 – 6 ปีการศึกษา 2563

ชั้น จํานวนนักเรียน จํานวนนักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในระดับ 3 ข้ึนไป
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 7 7

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 6 6

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 11 10

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 20 19

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 14 14

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 13 12

รวม 71 68

สรุป นักเรียนที่มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ในระดับ 3 ข้ึนไป จํานวน 68 คน เฉลี่ยร้อยละ 95.77 ผลการประเมินมีคุณภาพในระดับ ดีเลิศ

1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน
1. ผู้เรียนมีคุณลักษณะค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากําหนด
ค่าเป้าหมายของสถานศึกษา นักเรียนร้อยละ 80 มีคุณภาพอยู่ในระดับ ดีเลิศ

ผลการประเมินคุณภาพภายใน โดยใช้เครื่องมือในการประเมิน ได้แก่ แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์
๙ ข้อ และแบบประเมินค่านิยมที่ดี ๑๒ ประการ กิจกรรมวันสําคัญ โครงงานคุณธรรมประจําโรงเรียน พบว่า
นักเรียนร้อยละ 100 มีคุณภาพอยู่ในระดับ ยอดเย่ียม เมื่อเทียบกับค่าเป้าหมาย สูงกว่าค่าเป้าหมาย ผลการ
ประเมินมีคุณภาพ ในระดับ ยอดเยี่ยม

วิธีการดําเนินงานของสถานศึกษา
โรงเรียนบ้านดอนแบก(สุขประชา) ได้จัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะ ค่านิยมที่ดีตามที่

สถานศึกษากําหนด ได้จัดทําโครงการโรงเรียนวิถีพุทธ เพื่อให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม โดยจัดกิจกรรมสวด
มนต์สุดสัปดาห์ กิจกรรมค่ายพุทธบุตร กิจกรรมวันสําคัญสร้างสรรค์คุณธรรม กิจกรรมโครงงานคุณธรรม
กิจกรรมหิ้วปิ่นโตเข้าวัดฟังธรรมในวันสําคัญ และส่งเสริมให้ผู้เรียนคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 9 ประการ
สอดคล้องกับหลักสูตรของสถานศึกษา และได้จัดกิจกรรมตามค่านิยม 12 ประการ กิจกรรมวันสําคัญ
กิจกรรมวันแม่ กิจกรรมวันไหว้ครู เพ่ือให้ผู้เรียนเกิดความตระหนักในคุณค่าของตนเอง มีความรัก กตัญญู
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กตเวทีต่อผู้มีพระคุณ และโรงเรียนได้จัดกิจกรรมให้ผู้เรียนมีลักษณะค่านิยมที่ดี ในการจัดกิจกรรมเข้าแถว
เคารพธงชาติ สวดมนต์ กิจกรรมไหว้สวยรวยเสน่ห์ และปฏิบัติการนั่งสมาธิ และส่งเสริมให้ผู้เรียนรู้จักการ
ประหยัด ออมเงิน รู้จักช่วยเหลือสังคม โดยได้จัดกิจกรรม Big Cleaning Day โรงเรียนส่งเสริมให้ผู้เรียนสมัคร
เป็นจิตอาสา กิจกรรมบําเพ็ญประโยชน์ ผู้เรียนสามารถรู้จักการวางแผน สามารถทํางานร่วมกับผู้อ่ืนได้ดี

ผลการดําเนินการ
จากผลการดําเนินการ ผู้เรียนมีคุณลักษณะค่านิยมท่ีดีตามที่สถานศึกษากําหนด โดยโรงเรียนได้จัดทํา

โครงการและกิจกรรมต่างๆ ส่งผลให้ผู้เรียน มีความตระหนักในคุณค่าของตนเอง มีความรัก เคารพ กตัญญู
กตเวที สามารถปฏิบัติงาน เป็นสมาชิกท่ีดีของสังคม และมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรสถานศึกษา
กําหนด เป็นคนดี ปฏิบัติตามหลักธรรมทางศาสนา ยอมรับความคิดเห็น รู้คุณค่า ร่วมอนุรักษ์และพัฒนา
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและสามารถนําไปใช้ในชีวิตประจําวันได้

1. มีลักษณะค่านิยมท่ีดี
ผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 6 ปีการศึกษา 2563

ชั้น จํานวนนักเรียน
ระดับคุณภาพ

ดีเยี่ยม ดี ผ่านเกณฑ์ ปรับปรุง
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 7 6 1 - -

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 6 5 1 - -

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 11 10 1 - -

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 20 19 1 - -

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 14 14 2 - -

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 13 12 1 - -

รวม 71 64 7 - -

ผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 6 ปีการศึกษา 2563

ระดับดีเยี่ยม และดี จํานวน 71 คิดเป็นร้อยละ ร้อยละ 100

2. ผู้เรียนมีความภูมิใจในท้องถิ่น และความเป็นไทย
ค่าเป้าหมายของสถานศึกษา นักเรียนร้อยละ 85 มีคุณภาพอยู่ในระดับ ดีเลิศ

ผลการประเมินคุณภาพภายใน โดยใช้เครื่องมือในการประเมิน ได้แก่ แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์
และแบบประเมินความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย พบว่า นักเรียนร้อยละ 100 มีคุณภาพอยู่ในระดับ
ยอดเยี่ยม เม่ือเทียบกับค่าเป้าหมาย สูงกว่าค่าเป้าหมาย ผลการประเมินมีคุณภาพในระดับยอดเยี่ยม

วิธีการดําเนินงานของสถานศึกษา
โรงเรียนบ้านดอนแบก(สุขประชา) ได้จัดกิจกรรมที่พัฒนาผู้เรียนมีความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็น

ไทยทุกระดับช้ันเรียน โครงการโรงเรียนวิถีพุทธ โครงงานคุณธรรม เพ่ือให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม โดยจัด
กิจกรรมสวดมนต์สุดสัปดาห์ กิจกรรมค่ายพุทธบุตร กิจกรรมวันสําคัญสร้างสรรค์คุณธรรม และนําผู้เรียน
เรียนรู้และสืบสานประเพณีวัฒนธรรมไทย ได้แก่ ประเพณีทําบุญเดือนสิบ ประเพณีลอยกระทง กิจกรรมวัน
เข้าพรรษา กิจกรรม วันวิสาขบูชา วันมาฆบูชา โรงเรียนได้นําผู้เรียนกิจกรรมศิลปินน้อยมโนราห์ไปร่วมแสดง
ในงานต่างๆของชุมชน เพื่อเป็นการเผยแพร่ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น อนุรักษ์สร้างสรรค์ศิลปวัฒนธรรม
ประเพณี และใช้วิธีการประเมินผลแบบบูรณาการเพ่ือพัฒนาทักษะการคิดของผู้เรียน
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ผลการดําเนินการ
จากผลการดําเนินการ ผู้เรียนมีความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย ทําให้ผู้เรียนได้มีความรู้ ความ

เข้าใจ และภาคภูมิใจในท้องถ่ินและได้เข้าร่วมแสดงออกทางด้านวัฒนธรรมไทย วัฒนธรรมของท้องถิ่นได้อย่าง
เหมาะสม และได้เรียนรู้อย่างหลากหลาย ทําให้ผู้เรียนมีความภูมิใจในท้องถ่ินและความเป็นไทย คิดเป็นร้อยละ
100 อยู่ในระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม

ผลการประเมินนักเรียนท่ีมีความภูมิใจในท้องถิ่น และความเป็นไทย
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 6 ปีการศึกษา 2563

ชั้น
จํานวน
นักเรียน

ระดับคุณภาพ
ดีเยี่ยม ดี ผ่านเกณฑ์ ปรับปรุง

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 7 7 100 - - - -
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 6 6 100 - - - -
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 11 10 90.91 1 9.09 - -
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 20 19 95.00 1 5.00 - -
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 14 13 92.86 1 7.14 - -
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 13 13 100 - - - -

รวม 71 68 95.77 3 4.23 - -

สรุป นักเรียนมีผลการประเมินความภาคภูมิใจในท้องถิ่น และความเป็นไทยระดับดี และ ดีเยี่ยม
จํานวน 71 คน คิดเป็นร้อยละ 100

3. ผู้เรียนยอมรับท่ีจะอยู่บนความแตกต่างและหลากหลาย
ค่าเป้าหมายของสถานศึกษา นักเรียนร้อยละ 85 มีคุณภาพอยู่ในระดับ ดีเลิศ

ผลการประเมินคุณภาพภายใน โดยใช้เครื่องมือในการประเมิน ได้แก่ แบบประเมินคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ ค่านิยม ๑๒ ประการ พบว่า นักเรียนร้อยละ 100 มีคุณภาพอยู่ในระดับ ยอดเยี่ยม เมื่อเทียบ
กับค่าเป้าหมาย สูงกว่าค่าเป้าหมาย ผลการประเมินมีคุณภาพในระดับ ยอดเยี่ยม

วิธีการดําเนินงานของสถานศึกษา
โรงเรียนบ้านดอนแบก(สุขประชา) ได้จัดกิจกรรมการเรียนรู้ ผู้เรียนยอมรับที่จะอยู่บนความ

แตกต่างและหลากหลายในการจัดการเรียนรู้เพื่อให้ผู้เรียนเรียนรู้การช่วยเหลือตนเองและเรียนรู้การอยู่ร่วมกัน
มีโครงการค่ายลูกเสือ - เนตรนารี กิจกรรมการเรียนรู้ลูกเสือ - เนตรนารี กิจกรรมการเดินทางไกลของลูกเสือ
– เนตรนารี โครงการสุขภาพดีมีสุข กิจกรรมกีฬาศูนย์เครือข่ายและกีฬาอําเภอ พร้อมด้วยส่งนักเรียนเข้าร่วม
กิจกรรมการแข่งกีฬาระดับอําเภอ ระดับจังหวัด เพื่อฝึกทักษะให้ผู้เรียนสามารถปรับตัวเพื่อการอยู่ร่วมกัน และ
กิจกรรมการเลือกตั้งประธานนักเรียน เพื่อเรียนรู้การยอมรับผลการเลือกตั้งตามวิถีประชาธิปไตย

ผลการดําเนินการ
จากผลการดําเนินการ ผู้เรียนยอมรับที่จะอยู่บนความแตกต่างและหลากหลาย ทําให้ผู้เรียน

ยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น มีความเป็นพลเมืองที่ดี มีจิตสาธารณะและสามารถอยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่าง
มีความสุข และสามารถปรับตัว ปฏิบัติตามผู้อื่นได้อย่างเหมาะสม โดยคํานึงถึงสิทธิของตนเองและผู้อ่ืน
สามารถใช้ชีวิตประจําวันได้อย่างมีความสุขในสังคม
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ผลการประเมินผู้เรียนยอมรับท่ีจะอยู่บนความแตกต่างและหลากหลาย
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 6 ปีการศึกษา 2563

ชั้น จํานวนนักเรียน
ระดับคุณภาพ

ดีเยี่ยม ดี ผ่านเกณฑ์ ปรับปรุง
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 7 6 85.71 1 14.29 - -
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 6 5 83.33 1 16.67 - -
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 11 10 90.91 1 9.09 - -
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 20 15 75.00 5 25.00 - -
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 14 11 78.57 2 21.43 - -
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 13 10 76.92 3 23.08 - -

รวม 71 68 12 - -
สรุป นักเรียนมีผลการประเมินยอมรับท่ีจะอยู่บนความแตกต่างและหลากหลาย ระดับดี และ

ระดับดีเยี่ยม จํานวน 71 คน คิดเป็นร้อยละ 100

4. ผู้เรียนมีสุขภาวะทางร่างกายและจิตสังคม
ค่าเป้าหมายของสถานศึกษา นักเรียนร้อยละ 80 มีคุณภาพอยู่ในระดับ ดีเลิศ

ผลการประเมินคุณภาพภายใน โดยใช้เคร่ืองมือในการประเมิน ได้แก่ แบบทดสอบสมรรถภาพทางกาย
แบบประเมินสุขภาวะทางร่างกาย พบว่า นักเรียนร้อยละ 100 มีคุณภาพอยู่ในระดับ ยอดเย่ียม เมื่อเทียบกับ
ค่าเป้าหมาย สูงกว่าค่าเป้าหมาย ผลการประเมินมีคุณภาพในระดับ ยอดเยี่ยม

วิธีการดําเนินงานของสถานศึกษา
โรงเรียนบ้านดอนแบก(สุขประชา) มีการดําเนินงานผู้เรียนมีสุขภาวะทางร่างกายและจิตสังคม

โดยได้จัดกิจกรรมโครงการสุขภาพดี ชีวีมีสุข มีกิจกรรมการตรวจสุขภาพโดยโรงพยาบาลระโนด เจ้าหน้าท่ี
อนามัยตําบลตะเครียะ โดยมีการคัดกรองผู้เรียนเพื่อป้องกันการแพร่กระจายของโรค และฉีดวัคซีนป้องกันโรค
รวมท้ังการดูแลสุขภาพ ปาก ฟัน และการรักษาความสะอาดของร่างกาย มีกิจกรรมชั่งนํ้าหนัก – ส่วนสูง
มีกิจกรรมการทดสอบสมรรถภาพทางกายของผู้เรียน มุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง โดยได้จัด
กิจกรรมเสริมสร้างสมรรถภาพด้านกีฬา และจัดทําโครงการอาหารกลางวัน ผู้เรียนได้รับอาหารท่ีมีสารอาหาร
ครบทั้ง ๕ หมู่ ถูกต้องตามหลักโภชนาการ จัดทําโครงการอาหารเสริมนม เพ่ือให้ผู้เรียนได้ดื่มนมทําให้สุขภาพ
ร่างกายแข็งแรง

ทางด้านจิตสังคม โรงเรียนได้จัดทํากิจกรรมเด็กรุ่นใหม่ห่างไกลยาเสพติด และกิจกรรมการอบรมค่าย
ลูกเสือต้านภัยยาเสพติด ได้รับความร่วมมือจากสถานีตํารวจภูธร อําเภอระโนด จังหวัดสงขลา มาให้ความรู้
เร่ือง ความปลอดภัยจากยาเสพติด และจากภัยคุกคามทางเพศ โรงเรียนได้มีครูแดร์ Dare มาให้ความรู้เรื่อง
ยาเสพติดกับนักเรียน โรงเรียนได้จัดทําโครงการพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ซึ่งมีกิจกรรมเยี่ยมบ้าน
การมอบทุนการศึกษาให้กับผู้เรียนที่มีฐานะยากจนแต่มีผลการเรียนดีและมีจิตอาสาและกิจกรรมแนะแนวเพ่ือ
ร่วมกันแก้ปัญหาต่างๆท่ีเกิดขึ้นกับผู้เรียน

ผลการดําเนินการ
จากผลการดําเนินการในการจัดทําโครงการและกิจกรรมต่างๆเพื่อให้ผู้เรียนมีสุขภาวะทางร่างกายและ

จิตสังคม ทําให้ผู้เรียนมีสุขนิสัยที่ดีในการดูแลรักษา การออกกําลังกาย มีน้ําหนัก – ส่วนสูง และสมรรถภาพ
ทางกายตามเกณฑ์มาตรฐานของกรมอนามัย ผู้เรียนมีความรู้ในการป้องกันตนเองจากสิ่งเสพติด เห็นคุณค่า



36

รายงานการประเมินตนเองของโรงเรียนบ้านดอนแบก(สุขประชา) ปีการศึกษา ๒๕๖3 หน้า 36

ของตนเอง มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีกับครู เพื่อน และบุคคลท่ัวไป มีจิตอาสาช่วยเหลือสังคม ทําให้ผู้เรียนสามารถ
ดํารงในชีวิตประจําวันได้อย่างมีความสุขผู้เรียนมีสุขภาวะทางร่างกายและจิตสังคม

แบบรายงานระดับสมรรถภาพทางกายนักเรียน กลุ่มอายุ 7 – 12 ปี

อายุ จํานวนนักเรียน
ระดับสมรรถภาพทางกายนักเรียน

ดีมาก ดี ปานกลาง ต่ํา ต่ํามาก
7 7 6 1 - - -
8 6 4 2 - - -
9 11 8 3 - - -
10 20 14 4 2 - -
11 14 10 4 - - -
12 13 9 4 - - -
รวม 71 51 18 2 - -

สรุป นักเรียนมีผลการประเมินสมรรถภาพทางกาย ตั้งแต่ระดับปานกลางถึงระดับดีมาก
จํานวน 80 คน คิดเป็นร้อยละ 100 ผลการประเมินอยู่ในระดับยอดเยี่ยม

แนวทางการพัฒนาให้สูงขึ้น
1. ส่งเสริมและจัดกิจกรรมรักการอ่านและการเขียนคําพ้ืนฐาน

- โครงการส่งเสริมภาษาไทยสร้างนิสัยรักการอ่าน
- โครงการส่งเสริมรักภาษาอังกฤษ

2. ผู้เรียนควรได้รับพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน โดยเฉพาะในกลุ่มสาระคณิตศาสตร์และ

ภาษาอังกฤษ

3. ศึกษาผู้เรียนรายบุคคล จัดกลุ่ม เพื่อพัฒนาผู้เรียน
- โครงการพัฒนาบุคลากรในรูปแบบ PLC

4. ผู้เรียนควรได้รับการพัฒนาการสร้างนวัตกรรมอย่างต่อเนื่อง

5. ผู้เรียนควรได้รับการเรียนรู้ด้านการใช้คอมพิวเตอร์อย่างต่อเนื่อง
6. จัดกิจกรรมโครงงานสร้างอาชีพ เช่น ปลูกผักเศรษฐกิจ กิจกรรมประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้
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ตารางแสดงผลการประเมินมาตรฐานที่ 1 ด้านคุณภาพของเด็ก อยู่ในระดับ ดีเลิศ

มาตรฐาน/ประเด็นการพิจารณา
ผลการประเมิน ค่าเป้าหมาย สูง/ต่ํา

กว่าค่า
เป้าหมาย

คะแนน
ร้อยละ

ระดับ
คุณภาพ

คะแนน
ร้อยละ

ระดับ
คุณภาพ

1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน
1) มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การส่ือสาร

และการคิดคํานวณ
71.80 ดี

(ระดับ 4)
70.00 ดีเลิศ

(ระดับ 4)
สูงกว่า

2) มีความสามารถในการวิเคราะห์ คิดอย่างมี
วิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
และแก้ปัญหา

75.00 ดี
(ระดับ 4)

70.00 ดีเลิศ
(ระดับ 4)

สูงกว่า

3) มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม 95.77 ยอดเยี่ยม
(ระดับ 5)

7ถ.00 ดีเลิศ
(ระดับ 4)

สูงกว่า

4) มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและ
การส่ือสาร

91.41 ดีเลิศ
(ระดับ 4)

75.00 ดีเลิศ
(ระดับ 4)

สูงกว่า

5) มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 76.92 ดีเลิศ
(ระดับ 4)

70.00 ดีเลิศ
(ระดับ 4)

สูงกว่า

6) มีความรู้ ทักษะพ้ืนฐาน และเจตคติที่ดีต่องาน
อาชีพ

95.77 ยอดเยี่ยม
(ระดับ 5)

75.00 ดีเลิศ
(ระดับ 4)

สูงกว่า

1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์
1) การมีคุณลักษณะและค่านิยมท่ีดีตามท่ีสถานศึกษา

กําหนด
100 ยอดเยี่ยม

(ระดับ 5)
80.00 ดีเลิศ

(ระดับ 4)
สูงกว่า

2) ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย 100 ยอดเยี่ยม
(ระดับ 5)

80.00 ดีเลิศ
(ระดับ 4)

สูงกว่า

3) การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและ
หลากหลาย

100 ยอดเยี่ยม
(ระดับ 5)

85.00 ดีเลิศ
(ระดับ 4)

สูงกว่า

4) สุขภาวะทางร่างกาย และลักษณะจิตสังคม 100 ยอดเยี่ยม
(ระดับ 5)

80.00 ดีเลิศ
(ระดับ 4)

สูงกว่า

สรุปผลการประเมินมาตรฐานท่ี 1 90.67 ยอดเย่ียม (5) ดีเลิศ (4) บรรลุ
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มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและจัดการ : ระดับคุณภาพดีเลิศ
สถานศึกษามีการดําเนินงาน จําแนกตามประเด็นพิจารณา ดังนี้

2.1 มีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจท่ีสถานศึกษากําหนดชัดเจน
วิธีดําเนินงานของสถานศึกษา
โรงเรียนบ้านดอนแบก(สุขประชา) มีการดําเนินการบริหารจัดการศึกษา โดยมีการกําหนด

เป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจสอดคล้องกับสภาพปัญหาความต้องการ และบริบทของโรงเรียน จากการมี
ส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายงาน และสอดคล้องกับแนวทางการปฏิรูปตามแผนการศึกษาชาติ มุ่งพัฒนา
กระบวนการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง บนพื้นฐานการมีส่วนร่วม ได้แก่ คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ผู้ปกครอง ครู ได้ประชุมร่วมกัน โดยมีการใช้เทคนิค SWOT จัดทําแผนปฏิบัติการประจําปี และแผนกลยุทธ์
พัฒนาคุณภาพการศึกษา มีการจัดทําแผนรายงานผลการดําเนินงานโครงการประจําปีงบประมาณ และจัดทํา
รายงานประจําปีของสถานศึกษา (SAR) เพื่อนําข้อมูลผลการดําเนินงานของปีที่ผ่านมา พร้อมกับรายงานต่อ
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และหน่วยงานต้นสังกัด

ผลการดําเนินงาน
จากผลการดําเนินการ ทําให้โรงเรียนบ้านดอนแบก(สุขประชา) มีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และ พันธกิจท่ี

ชัดเจน และสอดคล้องกับสภาพปัญหาและความต้องการพัฒนาสถานศึกษา ความต้องการของชุมชน ท้องถิ่น
และสอดคล้องกับแนวทางการปฏิรูปกับแผนการศึกษาชาติ โดยได้ปรับแผนกลยุทธ์พัฒนาคุณภาพการศึกษา
และแผนปฏิบัติการประจําปีสอดคล้องกับสภาพปัญหา ทําให้ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาและผู้ที่
เก่ียวข้อง มีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงานให้มีความสอดคล้องกับการกําหนดเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และ
พันธกิจ ท่ีสถานศึกษากําหนดชัดเจน ผลการประเมินอยู่ในระดับ ดีเลิศ

2.2 มีระบบบริหารการจัดการคุณภาพสถานศึกษา
วิธีดําเนินงานของสถานศึกษา
โรงเรียนบ้านดอนแบก(สุขประชา) มีผู้บริหารที่มีระบบบริหารจัดการ โดยใช้รูปแบบ SBM (SCHOOL)

Based Management การบริหาร โดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน และบริหารแบบธรรมมาธิบาล โดยทุกฝ่ายมีส่วนร่วม
มีการจัดโครงสร้างการบริหารงาน การกําหนดบทบาทหน้าที่ของบุคลากรอย่างชัดเจน และบริหารจัดการตาม
โครงสร้างการบริหารงานของโรงเรียน แบ่งออกเป็น 4 กลุ่มฝ่ายงาน คือ กลุ่มบริหารงานวิชาการ
กลุ่มบริหารงานทั่วไป กลุ่มบริหารงานบุคคล และกลุ่มบริหารงานงบประมาณ มีแผนปฏิบัติงานโดยมีการ
ประชุมครูและบุคคลากรทางการศึกษาและมีการสรุปรายงานผลการดําเนินงานตามแผนโครงการกิจกรรมตาม
แผนปฏิบัติการประจําปีโรงเรียนมีการบริหารจัดการโดยใช้รูปแบบการมีส่วนร่วม นํากระบวนการการเรียนรู้
แบบ PLC เข้ามาใช้ในสถานศึกษา

ผลการดําเนินงาน
จากผลการดําเนินการ โรงเรียนบ้านดอนแบก(สุขประชา) มีระบบบริการการจัดการคุณภาพ

สถานศึกษาที่เป็นอย่างระบบ ทําให้มีข้อมูลสารสนเทศของแต่ละฝ่ายงานอย่างชัดเจน และมีระบบการประกัน
คุณภาพภายในของสถานศึกษาตามที่กําหนดในกฎกระทรวง โดยกําหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
และมีระบบข้อมูลสารสนเทศในการบริหารจัดการเพื่อพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาอย่างเป็นระบบ ผลการ
ประเมินอยู่ในระดับ ดีเลิศ

มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและจัดการ
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2.3 ดําเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษาและทุก
กลุ่มเป้าหมาย

วิธีการดําเนินงานของสถานศึกษา
โรงเรียนบ้านดอนแบก(สุขประชา) ได้ดําเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตาม

หลักสูตรสถานศึกษา และทุกกลุ่มเป้าหมายโดยพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้มีความรู้ ทักษะวิชาการ ทักษะชีวิต
ทักษะวิชาชีพ คุณลักษณะในศตวรรษท่ี 21 โรงเรียนมีการดําเนินงานพัฒนาวิชาการ ส่งเสริมและพัฒนา
ผู้เรียนให้มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น มีจิตสาธารณะ และได้น้อมนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มีการ
ปรับปรุงหลักสูตร เพ่ือให้สอดคล้องกับตัวชี้วัดที่มีการปรับเปลี่ยนในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ในสาระ
การเรียนรู้วิทยาศาสตร์การคํานวณ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ และกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา
สาระภูมิศาสตร์ มีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอบแบบ Active Learning มีการใช้กระบวนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ
PLC มาร่วมกันแก้ไขปัญหาและพัฒนาผู้เรียน มีตัวแทนคณะกรรมการสถานศึกษา โดยได้จัดทําโครงการพัฒนา
หลักสูตร โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์และส่งเสริมพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน โครงการส่งเสริมและพัฒนา
ศักยภาพผู้เรียน โครงการประกันคุณภาพภายใน รวมท้ังกิจกรรมส่งเสริมเพ่ือรองรับการทดสอบระดับชาติ เช่น
O-NET, RT,NT เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน

ผลการดําเนินการ
จากผลการดําเนินการ โรงเรียนบ้านดอนแบก(สุขประชา) มีหลักสูตรสถานศึกษา ท่ีสอดคล้องกับ

หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสอดคล้องกับความต้องการของชุมชน และมีหลักสูตรที่สอดคล้อง
กับความต้องการของผู้เรียน ผู้เรียนมีความรู้ ความสามารถ และทักษะการปฏิบัติ และเรียนรู้อย่างมีความสุข
มีการนิเทศภายใน กํากับติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาอย่างต่อเนื่อง และมีการเผยแพร่ความรู้ทาง
วิชาการผ่านข่าวประชาสัมพันธ์ของโรงเรียน ส่งผลให้ผู้เรียนมีความรู้ ความสามารถตามความถนัดและ
เหมาะสมกับวัย สอดคล้องกับหลักสูตรสถานศึกษา มีผลการประเมินโดยภาพรวมอยู่ในระดับคุณภาพ ดีเลิศ

2.4 พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ
วิธีการดําเนินงานของสถานศึกษา
โรงเรียนบ้านดอนแบก(สุขประชา) ได้ดําเนินการพัฒนาครูและบุคลากรให้ความเช่ียวชาญทางวิชาชีพ

โดยการส่งเสริมให้ครูและบุคลากรเข้ารับการอบรม สัมมนาศึกษาดูงาน อบรมทางออนไลน์ และศึกษา ค้นคว้า
หาความรู้อย่างต่อเน่ือง เพื่อให้ครูและบุคลากรทางการศึกษามีความรู้ ความสามารถทางด้านวิชาชีพ จึงได้
จัดทําโครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาชีพด้วยกระบวนการ PLC

ครูมีการวัดผลและประเมินผล มีการวิจัยเพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้เรียน สนับสนุนส่งเสริมให้ครูพัฒนาตนเอง
โดยขอมีหรือขอเลื่อนวิทยฐานะ ส่งผลให้ ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้พัฒนาตนเอง และนําความรู้ที่ได้ไป
พัฒนาผู้เรียนต่อไป

ผลการดําเนินการ
จากผลการดําเนินการ พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ มีครูที่เข้าสู่ตําแหน่งทาง

วิชาการ ครูชํานาญการพิเศษ และครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้รับพัฒนาตนเองจากการอบรม สัมมนา
ศึกษาดูงาน และมีการศึกษา ค้นคว้าหาความรู้ด้วยตนเองอย่างต่อเน่ือง ทําให้สามารถพัฒนาครูและบุคลากร
ทางการศึกษาให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ มีความรู้ ความสามารถในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ สามารถ
พัฒนาศักยภาพผู้เรียนให้สูงขึ้น ความสามารถด้านการจัดการเรียนการสอน โดยนําเทคนิควิธีการใหม่ๆ มาใช้
ในชั้นเรียนเพื่อเสริมทักษะการเรียนให้กับผู้เรียนได้ปรับปรุง พัฒนาท่ีดียิ่งขึ้น อยู่ในระดับ ยอดเยี่ยม
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2.5 จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ
วิธีการดําเนินงานของสถานศึกษา
โรงเรียนบ้านดอนแบก(สุขประชา) ได้กําหนดการจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อ

การเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ ได้จัดทําโครงการปรับปรุงอาคารและภูมิทัศน์สถานศึกษา มีการจัดสภาพแวดล้อม
ภูมิทัศน์ทางกายภาพท่ีร่มรื่น สะอาด มีต้นไม้หลากหลายชนิด มีการปรับปรุงพัฒนาอาคารสถานท่ีอย่าง
ต่อเน่ือง มีห้องเรียน ห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ ห้องคอมพิวเตอร์ และห้องสมุด และมีแหล่งเรียนรู้
การเลี้ยงไก่ไข่ การเลี้ยงกบ การเลี้ยงปลา การปลูกผักกางมุ้ง การปลูกกล้วยนํ้าว้า มีการจัดการเรียนการ
สอน โดยใช้การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้เรียนอย่างมีคุณภาพ

ผลการดําเนินการ
จากผลการดําเนินการจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมท่ีเอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมี

คุณภาพ โดยได้จัดทําโครงการพัฒนาอาคารสถานที่ ภูมิทัศน์แหล่งเรียนรู้และงานบริการ ทําให้สถานศึกษามี
อาคารเรียน ห้องเรียน และห้องพิเศษต่างๆ มีความปลอดภัยและเอ้ือต่อการเรียนรู้ของผู้เรียน ทําให้ผู้เรียนได้
เรียนรู้ และศึกษาค้นคว้าหาความรู้ด้วยตนเองอย่างต่อเน่ือง โดยใช้แหล่งเรียนรู้ทั้งภายในของโรงเรียนและ
ภายนอกโรงเรียน ทําให้ผู้เรียนมีสุขภาพกาย สุขภาพจิตที่ดี ส่งผลให้ผู้เรียนมีพัฒนาการการเรียนรู้ที่สูงขึ้น
โรงเรียนมีการจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพ และสังคมท่ีเอื้อต่อการจดัการเรียนรูอ้ย่างมีคุณภาพอยู่ในระดับดีเลศิ

2.6 จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและจัดการเรียนรู้
วิธีการดําเนินงานของสถานศึกษา
โรงเรียนบ้านดอนแบก(สุขประชา) จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการ

และจัดการเรียนรู้ โดยได้จัดกิจกรรมส่งเสริมการใช้เทคโนโลยี และกิจกรรมบริการสารสนเทศ มีการพัฒนา
ระบบจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและจัดการเรียนรู้ ความเข้าใจ และมี
ทักษะในการปฏิบัติใช้ส่ือเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อการสืบค้นข้อมูลได้อย่างคล่องแคล่ว มีการติดตั้งอุปกรณ์
และส่ือ ICT ในห้องเรียนและห้องพิเศษ และมีการจัดทําระบบข้อมูลสารสนเทศของโรงเรียน และเผยแพร่ข้อมูล
จากสารประชาสัมพันธ์ และผ่านเว็บไซต์ เพื่อแจ้งข่าวสารต่างๆ ของโรงเรียน และติดต่อส่ือสารได้อย่างรวดเร็ว

ผลการดําเนินการ
จากผลการดําเนินการจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัด

การเรียนรู้ ได้กําหนดโครงการและผู้รับผิดชอบจัดทําระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ทําให้ได้ข้อมูลต่างๆที่ถูกต้อง
ครอบคลุม และรวดเร็ว และได้นําระบบเทคโนโลยีสารสนเทศไปจัดการศึกษา ฝ่ายบริหารงานทั้ง 4 กลุ่มงาน
ให้ท้ังผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา คณะกรรมการสถานศึกษา ผู้ปกครอง ได้รับทราบข้อมูล ข่าวสาร
อย่างรวดเร็ว และโรงเรียนได้จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศผู้เรียนตั้งแต่ระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1- 6 ให้มี
ความรู้ ความเข้าใจ มีทักษะปฏิบัติ สามารถใช้ส่ือเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อสืบค้นข้อมูลในการเรียนรู้ ทําให้
การจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและจัดการเรียนรู้ มีผลการประเมินอยู่ใน
ระดับ คุณภาพ ดีเลิศ
แนวทางการพัฒนาให้สูงขึ้น

1. จัดสภาพแวดล้อมท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้ สะอาด ปลอดภัย
2. สนับสนุนและสร้างขวัญกําลังใจให้บุคลากรพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง
3. ส่งเสริมให้บุคลากรใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ในกระบวนการจัดการเรียนรู้
4. อบรมพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรให้มีความเช่ียวชาญทางวิชาชีพ
5. สร้างเครือข่ายการศึกษา
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ตารางแสดงผลการประเมินมาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการอยู่ในระดับ ยอดเย่ียม

มาตรฐาน/ประเด็นการพิจารณา
ผลการประเมิน ค่าเป้าหมาย สูง/ต่ํา

กว่าค่า
เป้าหมาย

คะแนน
ร้อยละ

ระดับ
คุณภาพ

คะแนน
ร้อยละ

ระดับ
คุณภาพ

2.1 มีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจท่ีสถานศึกษา
กําหนดชัดเจน

100 ยอดเยี่ยม
(ระดับ 5)

80.00
ดีเลิศ

(ระดับ 4)
สูงกว่า

2.2 มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของ
สถานศึกษา

80.00
ดีเลิศ

(ระดับ 5)
75.00

ดีเลิศ
(ระดับ 4)

สูงกว่า

2.3 ดําเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียน
รอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษาและทุก
กลุ่มเป้าหมาย

80.00
ดีเลิศ

(ระดับ 5)
70.00

ดีเลิศ
(ระดับ 4) สูงกว่า

2.4 พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเช่ียวชาญทาง
วิชาชีพ

85.00 ยอดเยี่ยม
(ระดับ 5)

75.00
ดีเลิศ

(ระดับ 4)
สูงกว่า

2.5 จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคม
ท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ

85.00
ยอดเยี่ยม
(ระดับ 5)

80.00
ดีเลิศ

(ระดับ 4)
สูงกว่า

2.6 จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุน
การบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้

85.00 ยอดเยี่ยม
(ระดับ 5)

80.00
ดีเลิศ

(ระดับ 4)
ต่ํากว่า

สรุปผลการประเมินมาตรฐานท่ี 2 85.83 ดีเลิศ (5) ดีเลิศ (4) บรรลุ
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มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ : ระดับคุณภาพ ดีเลิศ
3.1จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริงสามารถนําไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจําวันได้
วิธีการดําเนินงานของสถานศึกษา
โรงเรียนบ้านดอนแบก(สุขประชา) มีแผนการจัดการเรียนรู้ที่ใช้ทักษะกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง

ตามมาตรฐานและตัวชี้วัด จัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ Active Learning เน้นให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมฝึกปฏิบัติ
จริง จัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยการให้ผู้เรียนทําโครงงาน ศึกษา ค้นคว้า และฝึกทักษะอาชีพ โดยการจัด
กิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ เพื่อให้ผู้เรียนได้พัฒนาครบทั้ง 4 ด้าน คือ Head Hand Heart Health
จึงได้จัดทํากิจกรรมพัฒนาการเรียนรู้ด้วยโครงงานและวิจัยในชั้นเรียน และโครงการพอเพียงตามรอยพ่อเพื่อ
ฝึกงานสร้างอาชีพตามวิถีเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนดําเนินการส่งเสริมให้ครูจัดการเรียนการสอนท่ี
หลากหลาย โดยเน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ

ผลการดําเนินการ
สถานศึกษามีการประเมินผลการดําเนินงานโดยใช้เครื่องมือในการประเมินได้แก่ โครงงาน

ชิ้นงานของผู้เรียน หลักสูตรท้องถิ่น หลักสูตรเศรษฐกิจพอเพียง

ผลการประเมิน
พบว่า ครูมีทักษะในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ท่ี เ น้นความแตกต่างของผู้ เ รียนเป็นสํา คัญ

ใช้ทักษะกระบวนการคิดและทักษะการปฏิบัติจริง ทําให้ ผู้เ รียนได้รับความรู้ ความสามารถ มีทักษะ
กระบวนการคิดและทักษะการปฏิบัติจริง สามารถนําไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจําวันได้ สรุปผลการจัดการ
เรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง สามารถนําไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจําวันได้ อยู่ในระดับ ดีเลิศ

3.2 ใช้ส่ือเทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้
วิธีการดําเนินงานของสถานศึกษา
โรงเรียนบ้านดอนแบก(สุขประชา) ส่งเสริมให้ครูใช้ส่ือเทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อ

การเรียนรู้ โดยสนับสนุนให้ครูใช้ส่ือเทคโนโลยีสารสนเทศ ( DLIT ) ที่ถ่ายทอดการเรียนการสอนผ่านดาวเทียม
วังไกลกังวลและใช้สื่อพระเทพฯ 60 พรรษา นักเรียนสามารถสืบค้นข้อมูลต่าง ๆ จากแหล่งแหล่งเรียนรู้ เช่น
อินเทอร์เน็ตห้องคอมพิวเตอร์ของโรงเรียน ติดตั้งอุปกรณ์และสื่อ ICT มีแหล่งเรียนรู้ท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้ของ
ผู้เรียนเช่น ห้องสมุด ห้องวิทยาศาสตร์ ห้องคอมพิวเตอร์ และจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยใช้แหล่ง
เรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา โดยผู้เรียนสามารถแสวงหาความรู้ และสรุปความรู้จากแหล่งเรียนรู้
ด้วยตนเอง และได้จัดกิจกรรมส่งเสริมการใช้เทคโนโลยี โดยจัดให้ผู้เรียนได้เรียนรู้คอมพิวเตอร์ทุกสัปดาห์
เพื่อให้ผู้เรียนมีทักษะความรู้ในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และมีความพร้อมในการแข่งขันทักษะทางด้าน
เทคโนโลยีในระดับต่างๆ

ผลการดําเนินการ
จากผลการดําเนินการใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้ ทําให้ผู้เรียนมี

นิสัยใฝ่เรียนรู้ รักการอ่านและค้นคว้าหาความรู้ด้วยตนเอง ทําให้มีทักษะในการใช้เทคโนโลยีและสามารถ
นําไปใช้ในชีวิตประจําวันได้ ร้อยละของผู้เรียนใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อ
การเรียนรู้ มีค่าเฉลี่ยร้อยละ 88.73 ผลการประเมินอยู่ในระดับ ยอดเยี่ยม

มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ
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ตารางแสดงค่าเฉลี่ยร้อยละของผู้เรียนใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้

ระดับช้ัน จํานวนนักเรียน
ระดับใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้

ดีมาก ดี พอใช้ ปรับปรุง
ป.1 7 3 2 1 1
ป.2 6 4 1 1 -
ป.3 11 8 2 1 -
ป.4 20 13 4 2 1
ป.5 14 10 3 1 -
ป.6 13 8 3 2 -
รวม 71 46 15 8 2

ร้อยละของผู้เรียนใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้ ในระดับดีมากและดี
มีค่าเฉลี่ยร้อยละ 85.91 อยู่ในระดับ ยอดเยี่ยม

3.3 มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก
วิธีการดําเนินงานของสถานศึกษา
โรงเรียนบ้านดอนแบก(สุขประชา) มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก โดยส่งเสริมให้ครูจัดกิจกรรม

บรรยากาศในชั้นเรียน และสภาพแวดล้อมให้มีความพร้อมในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน โดยครูมี
ปฏิสัมพันธ์กับผู้เรียนเชิงบวก เพื่อให้ผู้เรียนเรียนรู้อย่างมีความสุข มีการวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคล
ช่วยเหลือให้คําปรึกษา มีกิจกรรมการแนะแนว เพื่อแก้ปัญหาด้านการเรียน และปัญหาพฤติกรรมของผู้เรียน
มีกิจกรรมการนิเทศภายใน โดยมีการนิเทศด้านการจัดการเรียนการสอน และมีโครงการพัฒนาระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน มีการส่งเสริมความสัมพันธ์ที่ดีจะทําให้ผู้เรียนไว้ใจ สามารถลดพฤติกรรมท่ีเป็นปัญหาลงได้
กล่าวชื่นชมและให้กําลังใจผู้เรียนเมื่อทําดี การสร้างระเบียบวินัยในชั้นเรียนและการสร้างแรงจูงใจให้กับผู้เรียน
เพื่อให้ผู้เรียนมีความสุขในการเรียนรู้ร่วมกัน

ผลการดําเนินการ
จากผลการดําเนินการ การบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก โดยครูได้จัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้

กระบวนการเรียนรู้ท่ีหลากหลาย มีเทคนิคการสอนที่สร้างความสนใจให้กับผู้เรียน การจัดบรรยากาศช้ันเรียน
ช่วยทําให้ผู้เรียนรักการเรียนรู้ และเรียนรู้อย่างมีความสุข และมีนิสัยใฝ่เรียนรู้ สามารถพัฒนาตนเองในด้าน
สติปัญญา ร่างกาย อารมณ์ และสังคม และสามารถอยู่ร่วมกันกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข ทําให้ผลการประเมิน
การบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก อยู่ในระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม
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ตารางแสดงค่าเฉลี่ย ร้อยละ ของผู้เรียนท่ีมีผลการเรียนเฉลี่ย ๓.๐๐ ข้ึนไป

ระดับช้ัน จํานวนนักเรียน จํานวนนักเรียนท่ีได้

ป.1 7 6
ป.2 6 4
ป.3 11 3
ป.4 20 19
ป.5 14 9
ป.6 13 11
รวม 71 52

ร้อยละของผู้เรียน ของผู้เรียนที่มีผลการเรียนเฉลี่ย ๓.๐๐ ขึ้นไป จํานวน 52 คน มีค่าเฉลี่ย

ร้อยละ 81.25

3.4 ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และนําผลมาพัฒนาผู้เรียน
วิธีการดําเนินงานของสถานศึกษา
โรงเรียนบ้านดอนแบก(สุขประชา) มีการตรวจสอบและวิธีประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และนําผล

มาพัฒนาผู้เรียน โดยมีการวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคล มีการประเมินผลด้านความรู้ โดยการทําแบบทดสอบ
ก่อนเรียน ระหว่างเรียน และหลังเรียน นําผลการทดสอบมาพัฒนาผู้เรียนให้บรรลุมาตรฐานการเรียนรู้
ตัวชี้วัด คุณลักษณะอันพึงประสงค์ และสมรรถนะสําคัญของผู้เรียน และมีการประเมินผลตามสภาพจริง และ
ให้ข้อมูลย้อนกลับ เพื่อนํามาพัฒนาผู้เรียน มีคู่มือวัดผลประเมินผล ด้านการอ่าน การเขียน การคิดคํานวณ
คู่มือวัดผลประเมินผลคุณลักษณะอันพึงประสงค์ท้ัง 8 ข้อ ตามระดับชั้นเรียนและคู่มือวัดผลประเมินผล
สมรรถนะสําคัญของผู้เรียน โรงเรียนจึงได้จัดทําโครงการพัฒนาการเรียนรู้ด้วยโครงงาน และการวิจัยในชั้น
เรียนและโครงการนิเทศภายในโดยครูทุกคน ทั้งการวิจัยภาคเรียนละ 1 เร่ือง เพื่อนําผลการวิจัยมาพัฒนา
ผู้เรียนได้อย่างถูกต้อง

ผลการดําเนินการ
จากผลการดําเนินการตรวจสอบและวิธีประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และนําผลมาพัฒนาผู้เรียน

ทําให้ครูผู้สอนสามารถออกแบบวิธีประเมินผลผู้เรียนได้อย่างเป็นระบบ โดยนําข้อมูลจากการวิเคราะห์ผู้เรียน
จากการทดสอบ จากการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ และจากผลการนิเทศการสอน มาพัฒนาการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้และการประเมินผล ครูสร้างวิธีการประเมินผลผู้เรียนอย่างหลากหลาย และให้ผู้เรียนได้รับข้อมูล
ย้อนกลับ จากผลการดําเนินการ ทําให้ผู้เรียน ผู้ปกครอง มีความพึงพอใจในการประเมินผล การตรวจสอบและ
วิธีประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และนําผลมาพัฒนาผู้เรียน อยู่ในระดับคุณภาพดีเลิศ

3.5 มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับ เพ่ือพัฒนาและปรับปรุง
วิธีการดําเนินงานของสถานศึกษา
โรงเรียนบ้านดอนแบก(สุขประชา) มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้ และให้ข้อมูลสะท้อนกลับ เพ่ือพัฒนาและ

ปรับปรุง โดยโรงเรียนจัดกิจกรรมการประชุมครู การประชุมผู้ปกครอง คณะกรรมการสถานศึกษา ก่อนเปิด
ภาคเรียนและระหว่างภาคเรียน โดยมีการชี้แจงท้ัง ๔ ฝ่ายงาน เพื่อให้ผู้ปกครองมีส่วนร่วมในการเสนอแนะ
แนวทางในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน เพื่อนํามาพัฒนาการจัดการเรียนการสอน โรงเรียนมีกิจกรรมการ
นิเทศภายใน โดยมีการนิเทศการสอนจากผู้บริหารโรงเรียนและครูที่ได้รับมอบหมาย ตามปฏิทินการนิเทศการ



45

รายงานการประเมินตนเองของโรงเรียนบ้านดอนแบก(สุขประชา) ปีการศึกษา ๒๕๖3 หน้า 45

สอน ครูมีการแลกเปล่ียนเรียนรู้ทางวิชาชีพ PLC ( Professional Learning Community ) นําผลที่ได้จาก
การร่วมประชุมแลกเปล่ียนเรียนรู้ มีความรู้และผลการได้ข้อมูลสะท้อนกลับ นํามาพัฒนาและปรับปรุงการ
เรียนรู้ของผู้เรียนให้มีการพัฒนาทุกด้าน

ผลการดําเนินการ
จากผลการดําเนินการในการแลกเปล่ียนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับจากผลการนิเทศภายใน ครูมี

การจัดกิจกรรมการเรียนรู้มีความสอดคล้องกับผู้เรียน และให้ข้อมูลสะท้อนกลับก่อนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
ระหว่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และหลังการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ทําให้มีข้อมูลในการวางแผนปรับปรุง
พัฒนาอย่างเป็นระบบและต่อเน่ือง จากการที่ครูมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาชีพ PLC ทําให้ครูได้ทําการ
วิจัยและพัฒนานวัตกรรม เพ่ือนํามาใช้ในการพัฒนาผู้เรียน โดยได้ทําการผลิตนวัตกรรมและทําการวิจัยภาค
เรียนละ ๑ เรื่อง มีผลการพัฒนาโดยภาพรวมอยู่ในระดับ ดีเลิศ

แนวทางการพัฒนาให้สูงขึ้น
1. ส่งเสริมพัฒนาบุคลากรด้านการทําวิจัยในช้ันเรียน
2. ส่งเสริมพัฒนาครู ด้านการจัดกิจกรรมชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ PLC
3. ส่งเสริมพัฒนากระบวนการเรียนรู้ให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง และนําข้อมูลบันทึกผลหลังการสอน

มาวิเคราะห์ ช่วยเหลือผู้เรียนเป็นรายบุคคล

4. ส่งเสริมและจัดกิจกรรมรักการอ่านและการเขียนคําพ้ืนฐาน
- โครงการส่งเสริมภาษาไทยสร้างนิสัยรักการอ่าน

- โครงการส่งเสริมรักภาษาอังกฤษ

5. จัดกิจกรรมโครงงานสร้างอาชีพ เช่น ปลูกผักเศรษฐกิจ เลี้ยงปลานิล เลี้ยงไก่ไข่ ทํานาอินทรีย์

เพาะเห็ดฟาง งานประดิษฐ์(สานาชีแฟนซี)
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ตารางการประเมินมาตรฐานที่ 3 กระบวนการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ อยู่ใน

ระดับ ยอดเยี่ยม

มาตรฐาน/ประเด็นการพิจารณา

ผลการประเมิน ค่า
เป้าหมาย

สูง/ต่ํา
กว่าค่า

เป้าหมายคะแนน
ร้อยละ

ระดับ
คุณภาพ

คะแนน
ร้อยละ

ระดับ
คุณภาพ

3.1 จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและ
ปฏิบัติจริง และสามารถนําไปประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตได้

88.73 ดีเลิศ
(ระดับ 4)

82.00 ดีเลิศ
(ระดับ 4)

สูงกว่า

3.2 ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่ง
เรียนรู้ท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้

85.91
ยอดเยี่ยม
(ระดับ 5)

85.00 ดีเลิศ
(ระดับ 4)

สูงกว่า

3.3 มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก
80.00 ยอดเยี่ยม

(ระดับ 5)
80.00 ดีเลิศ

(ระดับ 4)
สูงกว่า

3.4 ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็น
ระบบ และนําผลมาพัฒนาผู้เรียน

85.00 ยอดเยี่ยม
(ระดับ 5)

80.00 ดีเลิศ
(ระดับ 4)

สูงกว่า

3.5 มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อน
กลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการ
เรียนรู้

80.00 ดีเลิศ
(ระดับ 4)

80.00 ดีเลิศ
(ระดับ 4)

เท่ากัน

สรุปผลการประเมินมาตรฐานท่ี 3 83.93 ดีเลิศ (5) ดีเลิศ (4) บรรลุ
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ประเด็นความโดดเด่น เรื่อง“สานฝัน รักการเรียนรู้”
โรงเรียนบ้านดอนแบก (สุขประชา) มีนโยบายให้ครูผู้สอนจัดการเรียนรู้ที่เน้นเด็กเป็นสําคัญ โดยคํานึง

พัฒนาการ ความแตกต่าง ความสนใจของผู้เรียน เน้นให้ผู้เรียนทุกคนได้พัฒนาอย่างเต็มศักยภาพ เรียนรู้อย่าง
มีความสุข มีความรักและเอาใจใส่ผู้เรียนทุกคนอย่างเท่าเทียมกัน ครูเปิดเรียนเสริมหลังเลิกเรียน สําหรับ
นักเรียนท่ีต้องการทบทวนบทเรียน ฝึกอ่านพยัญชนะ สระ โดยไม่บังคับให้เรียนทุกคน แต่จะเป็นการเรียนเสริม
สําหรับนักเรียนที่มีความพร้อมเท่านั้น และเรียนเสริมสําหรับนักเรียนที่ผู้ปกครองไม่พร้อม หรือไม่สะดวกใน
การทบทวน สอนการบ้าน
ข้ันตอนการดําเนินงาน

1. สํารวจความพร้อม ความต้องการ ความสนใจของเด็กในการอ่าน
2. ประชุมผู้ปกครอง ทางไลน์ ทางซูม ปรึกษาหารือเก่ียวกับการดําเนินงาน
3. จัดทําตารางเรียนแจ้งให้ผู้ปกครองทราบ
4. ให้นักเรียนที่มีความพร้อมและมีความต้องการ เรียนเสริมวันละ 2-3 คน สลับกัน โดยใช้เวลาเรียน

ไม่เกิน 30 นาที
ผลการดําเนินงาน

หลังจากโรงเรียนได้ดําเนินการเรียนเสริม ผลปรากฏว่านักเรียนมีความพร้อม มีความกล้าแสดงออก
รักการอ่าน สามารถเรียนรู้ได้เร็วข้ึน นักเรียนและครูมีปฏิสัมพันธ์กันมากขึ้น ครูดูแลนักเรียนได้อย่างใกล้ชิด
และท่ัวถึง ได้พูดคุยและรับทราบปัญหาของนักเรียนมากข้ึน ทําให้สามารถพัฒนาศักยภาพของนักเรียนได้

ส่วนท่ี 3 ความโดดเด่นเฉพาะทาง (Challenging Standard)

ระดับการศึกษาปฐมวัย
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ประเด็นความโดดเด่น เรียนเสริม “คลินิกความรู้”
ประเภทความโดดเด่น ด้านการพัฒนาตามเอกลักษณ์ท่ีประกาศ

แรงบันดาลใจ
โรงเรียนบ้านดอนแบก(สุขประชา) ได้ให้ความสําคัญและมีนโยบายให้ครูผู้สอนจัดการเรียนรู้ที่เน้นเด็ก

เป็นสําคัญ โดยคํานึงพัฒนาการ ความแตกต่าง ความสนใจของผู้เรียน เน้นให้ผู้เรียนทุกคนได้พัฒนาอย่างเต็ม
ศักยภาพ การเรียนรู้อย่างมีความสุข มีความรักและเอาใจใส่ผู้เรียนทุกคนอย่างเท่าเทียมกัน จึงจัดให้มีโครงการ
เรียนเสริม “คลินิกความรู้” โดยให้ครูจัดสอนเสริมให้กับนักเรียนในช่วงเวลาตอนเย็นของทุกวันหลังเลิกเรียน
เวลา 15.30-16.30 น. จะซ่อมเสริมให้กับนักเรียนท่ีอ่านไม่คล่อง เขียนไม่คล่อง

ข้ันตอนการดําเนินงาน
1. คัดกรองนักเรียนนักเรียนตามระดับชั้น และแบ่งนักเรียนให้กับครูผู้สอน
2. บันทึกถึงผู้อํานวยการเพื่อขออนุญาตจัดกิจกรรม
3. ประชุมผู้ปกครอง และผู้ท่ีเกี่ยวข้องเพ่ือร่วมปรึกษาหารือในการดําเนินการ
4. จัดตารางเรียนแจ้งผู้ปกครอง
3. จัดการเรียนการสอนแก่นักเรียน โดยใช้นวัตกรรมท่ีเหมาะสมกับนักเรียนเป็นรายบุคคล
4. สรุปผล/รายงานผลเพื่อพัฒนานักเรียนต่อไป

ผลการดําเนินงาน
หลังจากโรงเรียนได้ดําเนินการเรียนเสริม “คลินิกความรู้” ผลปรากฏว่านักเรียนมีการอ่านท่ีคล่อง

เขียนคล่อง มีความกล้าแสดงออก รักการอ่าน สามารถเรียนรู้ได้เร็วข้ึน นักเรียนและครูมีปฏิสัมพันธ์กันมากขึ้น
ครูดูแลนักเรียนได้อย่างใกล้ชิดและทั่วถึง ได้พูดคุยและรับทราบปัญหาของนักเรียนมากขึ้น ทําให้สามารถ
พัฒนาศักยภาพของนักเรียนได้ดีขึ้น

ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน
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1. นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขัน 31 ขาสามัคคีของบริษัทฮอนดา ในสถิติ 10.68 ปีที่ 16
ของภาคใต้

2. นักเรียนเข้าร่วมแข่งขันฟุตบอล ระโนดคัพ ได้รับรางวัลชนะเลิศ อายุไม่เกิน 12 ปี
3. นักเรียนเข้าร่วมแข่งขันฟุตบอล สามบ่อมินิคัพ ได้รับรางวัลชนะเลิศ อายุไม่เกิน 12 ปี

รางวัลที่ได้รับ

เกียรติบัตรและรางวัลที่นักเรียนได้รับในรอบปีการศึกษา 2563
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ภาคผนวก
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คําสั่งโรงเรียนบ้านดอนแบก(สุขประชา)
ท่ี 15 / ๒๕๖4

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการการประเมินคุณภาพภายในและจัดทํารายงานประเมินตนเองของสถานศึกษา
...............................................................................................

โรงเรียนบ้านดอนแบก(สุขประชา) ดําเนินการตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒

หมวด ๖ มาตรา ๔๘ ให้สถานศึกษาจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา และให้ถือว่าการ

ประกันคุณภาพภายในเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษาท่ีต้องดําเนินการอย่างต่อเนื่อง โดยมี

การจัดทํารายงานประจําปี (SAR) เสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัด และเผยแพร่ต่อสาธารณชน เพ่ือให้การ

บริหารงานประกันคุณภาพการศึกษาโรงเรียนบ้านดอนแบก(สุขประชา) เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ถูกต้องมี

ประสิทธิภาพ อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๓๗ วรรคสอง มาตรา ๔๕ (๖) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบ

บริหาร ราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖ มาตรา ๒๔ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและ

บุคลากร ทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม และระเบียบสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น

พ้ืนฐาน ว่าด้วยการมอบอํานาจในการสั่ง การอนุญาต การอนุมัติ การปฏิบัติราชการ หรือการดําเนินการอ่ืน

ของ ผู้อํานวยการโรงเรียน พ.ศ. ๒๕๔๖ จึงมอบหมายให้ข้าราชการครูและบุคลากรโรงเรียนบ้านดอนแบก

(สุขประชา) ปฏิบัติหน้าที่คณะกรรมการการประเมินคุณภาพภายในและการจัดทํารายงานประเมินตนเองของ

สถานศึกษา ดังนี้

๑. คณะกรรมการอํานวยการ มีหน้าที่สนับสนุน ส่งเสริม ให้คําปรึกษา แนะนํา อํานวยความสะดวกในการ
ดําเนินงานให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ ประกอบด้วย

๑) นายไพบูลย์ สังข์แก้ว ผู้อํานวยการโรงเรียน ประธานกรรมการ
๒) นายสมบูรณ์ ไฝทอง หัวหน้างานบริหารงานงบประมาณ กรรมการ
๓) นางสาวสีตีคอรีเยาะ อาบูเล๊ะ หัวหน้างานบริหารบุคคล กรรมการ
๔) นางสาวสุภาวรรณ โภชนุกุล หัวหน้างานบริหารงานท่ัวไป กรรมการ
๕) นางสาวชุฏิกาญจน์ มายาสัน หัวหน้างานบริหารวิชาการ กรรมการ/เลขานุการ

๒. คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน มีหน้าที่ ประเมินตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา และ
รวบรวมผลการประเมินคุณภาพภายใน
มาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน ประกอบด้วย
มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพผู้เรียน

๑) นางสาวชุฏิกาญจน์ มายาสัน ครูชํานาญการพิเศษ ประธานกรรมการ
๒) นายสมบูรณ์ ไฝทอง ครูชํานาญการพิเศษ กรรมการ
๓) นางสาวสุภาวรรณ โภชนุกุล ครูชํานาญการพิเศษ กรรมการ/เลขานุการ
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มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ
๑) นายไพบูลย์ สังข์แก้ว ผู้อํานวยการโรงเรียน ประธานกรรมการ
๒) นายสมบูรณ์ ไฝทอง ครูชํานาญการพิเศษ กรรมการ
๓) นางสาวสีตีคอรีเยาะ อาบูเล๊ะ ครูผู้ช่วย กรรมการ/เลขานุการ

มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ
๑) นางสาวสุภาวรรณ โภชนุกุล ครูชํานาญการ ประธานกรรมการ
๒) นายศุภกิตติ์ สอนคง ครูผู้ช่วย กรรมการ
๓) นางสาวชุฏิกาญจน์ มายาสัน ครูชํานาญการ กรรมการ/เลขานุการ

มาตรฐานการศึกษา ระดับปฐมวัย ประกอบด้วย
มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพเด็ก

๑) นางสาวสีตีคอรีเยาะ อาบูเล๊ะ ครูผู้ช่วย ประธานกรรมการ
๒) นางสาวชุฏิกาญจน์ มายาสัน ครูชํานาญการพิเศษ กรรมการ/เลขานุการ

มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ
๑) นายไพบูลย์ สังข์แก้ว ผู้อํานวยการโรงเรียน ประธานกรรมการ
2) นายสมบูรณ์ ไฝทอง ครูชํานาญการพิเศษ กรรมการ
3) นางสาวสีตีคอรีเยาะ อาบูเล๊ะ ครูผู้ช่วย กรรมการ/เลขานุการ

มาตรฐานที่ ๓ การจัดประสบการณ์ท่ีเน้นเด็กเป็นสําคัญ
๑) นางสาวสีตีคอรีเยาะ อาบูเล๊ะ ครูผู้ช่วย ประธานกรรมการ
๒) นางสาวชุฏิกาญจน์ มายาสัน ครูชํานาญการพิเศษ กรรมการ/เลขานุการ

๓. คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา มีหน้าที่รวบรวมผ
ลการติดตาม ตรวจสอบ
มาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน ประกอบด้วย

๑) นายอาทร เนคะมัชชะ ผู้อํานวยการโรงเรียน ประธานกรรมการ
๒) นางสาวสุภาวรรณ โภชนุกุล ครูชํานาญการ กรรมการ
๓) นางสาวชุฏิกาญจน์ มายาสัน ครูชํานาญการ กรรมการ
๔) นางสาวเจนจิรา ทองสุก เจ้าหน้าที่ธุรการ กรรมการ/เลขานุการ

มาตรฐานการศึกษา ระดับปฐมวัย ประกอบด้วย
๑) นายไพบูลย์ สังข์แก้ว ผู้อํานวยการโรงเรียน ประธานกรรมการ
๒) นางสาวสีตีคอรีเยาะ อาบูเล๊ะ ครูผู้ช่วย กรรมการ/เลขานุการ

๔. คณะกรรมการจัดทํารายงานประเมนิตนเอง (SAR) มหีนา้ท่ี รวบรวมข้อมลูมาตรฐานการศกึษาของ
สถานศึกษา และจัดพิมพ์ข้อมลู ตรวจสอบ ประกอบด้วย

๑) นายไพบูลย์ สังข์แก้ว ผู้อํานวยการโรงเรียน ประธานกรรมการ
๒) นายสมบูรณ์ ไฝทอง ครูชํานาญการพิเศษ กรรมการ
๓) นางสาวสุภาวรรณ โภชนุกุล ครูชํานาญการพิเศษ กรรมการ
๔) นางสาวสีตีคอรีเยาะ อาบูเล๊ะ ครูผู้ช่วย กรรมการ
๕) นายศุภกิตติ์ สอนคง ครูผู้ช่วย กรรมการ
๖) นางสาวอําพน แสงดี ครูผู้ทรงคุณค่า กรรมการ
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7) นายปฏิวัติ จันทรโชติ ครูอัตราจ้าง กรรมการ
8) นางสาวธัญลักษม์ คงแก้ว ครูอัตราจ้าง กรรมการ
9) นางสาวชุฏิกาญจน์ มายาสัน ครูชํานาญการ กรรมการ/เลขานุการ
10) นางสาวเจนจิรา ทองสุก เจ้าหน้าที่ธุรการ กรรมการ/ผู้ช่วยเลขานุการ

ให้ผู้ได้รับแต่งตั้งตามคําสั่งนี้ ปฏิบัติหน้าท่ีอย่างเต็มความสามารถ ยึดถือประโยชน์ของผู้เรียนและ

สถานศึกษาเป็นสําคัญ และเกิดประโยชน์ต่อทางราชการสูงสุด

ท้ังนี้ตั้งแต่บัดนี้ เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันท่ี 31 เดือนมีนาคม พ.ศ. ๒๕๖4

ลงชื่อ

(นายไพบูลย์ สังข์แก้ว)

ผู้อํานวยการโรงเรียนวัดหัวป่า(รักเมืองไทย 38)

รักษาการในตําแหน่งผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านดอนแบก(สุขประชา)
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ประกาศโรงเรียนบ้านดอนแบก(สุขประชา)

เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาระดับปฐมวัย

เพื่อการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา

************************************************************************

โดยที่มีการประกาศใช้กฎกระทรวงว่าด้วย ระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา

พ.ศ. ๒๕๖๑ ที่ปรับปรุงใหม่ ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เร่ือง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา

ระดับปฐมวัย เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ตามประกาศ ณ วันท่ี ๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑

ประกาศเรื่องนโยบาย การปฏิรูป การศึกษาในทศวรรษที่สองที่กําหนดเป้าหมายและยุทธศาสตร์ในการพัฒนา

คุณภาพคนไทยและการศึกษาไทยในอนาคต รวมทั้งอัตลักษณ์และจุดเน้นของสถานศึกษา โรงเรียน

บ้านดอนแบก(สุขประชา) จึงกําหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาระดับปฐมวัย โดยความเห็นชอบของ

คณะกรรมการสถานศึกษาและการมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้องท้ังบุคลากรทุกคนในโรงเรียน และผู้ปกครอง

เพ่ือเป็นเป้าหมายในการพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาระดับปฐมวัย ตลอดจนเพื่อ

ส่งเสริม สนับสนุน กํากับ ดูแล และติดตามตรวจสอบคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา โรงเรียนบ้าน

ดอนแบก(สุขประชา) จึงประกาศให้ใช้มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาระดับปฐมวัย ตามเอกสารแนบ

ท้ายประกาศนี้

ประกาศ ณ วันท่ี 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖4

ลงชื่อ

(นายไพบูลย์ สังข์แก้ว)

ผู้อํานวยการโรงเรียนวัดหัวป่า(รักเมืองไทย 38)

รักษาการในตําแหน่งผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านดอนแบก(สุขประชา)
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ประกาศโรงเรียนบ้านดอนแบก(สุขประชา)

เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน

เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา

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

โดยท่ีมีประกาศใช้กฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา

พ.ศ. ๒๕๕๓ นโยบายการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สองที่กําหนดเป้าหมายและยุทธศาสตร์ในการพัฒนา

คุณภาพการศึกษาไทยในอนาคต นโยบายปฏิรูประบบการประเมินและการประกันคุณภาพการศึกษา ประกาศ

คณะกรรมการการประกันคุณภาพภายใน ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เร่ือง กําหนดหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติ

เกี่ยวกับการประกันคุณภาพภายในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประกอบกับประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง

ให้ใช้มาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ฉบับลงวันที่ วันท่ี ๖

สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ โรงเรียนบ้านดอนแบก(สุขประชา) จึงขอยกเลิกประกาศโรงเรียน เร่ือง ให้ใช้มาตรฐาน

การศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ลงวันที่ วันที่ ๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑

และปรับมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ

สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานและการมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้อง ทั้งบุคลากรทุกคนในโรงเรียน ผู้ปกครองและ

ประชาชนในชุมชน ให้เหมาะสมและสอดคล้องกัน เพ่ือนําไปสู่การพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐาน

การศึกษาการประเมินคุณภาพภายในและรองรับการประเมินคุณภาพภายนอกโรงเรียนบ้านดอนแบก(สุข

ประชา) จึงประกาศใช้มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐานตามเอกสารแนบท้าย

ประกาศน้ี เพื่อเป็นเป้าหมายในการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน และ

การประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา

ประกาศ ณ วันท่ี . 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖4

ลงชื่อ

(นายไพบูลย์ สังข์แก้ว)

ผู้อํานวยการโรงเรียนวัดหัวป่า(รักเมืองไทย 38)

รักษาการในตําแหน่งผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านดอนแบก(สุขประชา)
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ประกาศโรงเรียนบ้านดอนแบก(สุขประชา)
เรื่อง กําหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา

ระดับปฐมวัยและระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน

เพ่ือการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา

-------------------------------------------------

โดยที่มีประกาศใช้กฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.

ศ.๒๕๕๓ นโยบายการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สองที่กําหนดเป้าหมายและยุทธศาสตร์ในการพัฒนา

คุณภาพคนไทยและการศึกษาไทยในอนาคต นโยบายปฏิรูประบบการประเมินและการประกันคุณภาพ

การศึกษา ประกาศคณะกรรมการการประกันคุณภาพภายในระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน เรื่องกําหนด

หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการประกันคุณภาพภายในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประกอบกับ

ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษาข้ันพื้นฐานเพ่ือการประกันคุณภาพภายในของ

สถานศึกษา ฉบับลงวันท่ี ๑๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ โรงเรียนบ้านดอนแบก(สุขประชา) และปรับมาตรฐาน

การศึกษาของสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน จากการมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้อง ทั้งบุคลากรทุกคนใน

โรงเรียน ผู้ปกครอง ประชาชน และชุมชนให้เหมาะสมและสอดคล้องกัน เพื่อนําไปสู่การพัฒนาคุณภาพ

การศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน การประเมินคุณภาพภายในและรองรับการประเมินคุณภาพ

ภายนอก โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในการประชุมครั้งที่ 1/๒๕๖3 เมื่อ

วันท่ี 19 กุมภาพันธ์ ๒๕๖3 เพื่อให้การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนบ้านดอนแบก

(สุขประชา)มีคุณภาพและมาตรฐานจึงกําหนดค่าเป้าหมายการพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของ

สถานศึกษา ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

ประกาศ ณ วันท่ี 19 กุมภาพันธ์ ๒๕๖4

ลงชื่อ

(นายไพบูลย์ สังข์แก้ว)

ผู้อํานวยการโรงเรียนวัดหัวป่า(รักเมืองไทย 38)

รักษาการในตําแหน่งผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านดอนแบก(สุขประชา)
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รายงานการประเมินตนเองของโรงเรียนบ้านดอนแบก(สุขประชา) ปีการศึกษา ๒๕๖3 หน้า 57

บันทึกการพิจารณาให้ความเห็นชอบเอกสาร

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖3

ของโรงเรียนบ้านดอนแบก(สุขประชา)

สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต ๑

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

คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐานโรงเรียนบ้านดอนแบก(สุขประชา) อําเภอระโนด จังหวัดสงขลา

สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา สงขลา เขต๑ มีมติเห็นชอบรายงานประจําปีของสถานศึกษา

ปีการศึกษา ๒๕๖3 ตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานและมาตรฐานการศึกษาปฐมวัยของโรงเรียนเพื่อการ

ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา

มติที่ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานโรงเรียนบ้านดอนแบก(สุขประชา) เมื่อวันที่ 14
เมษายน พ.ศ. ๒๕๖4 ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา(SAR)
ปีการ ศึกษา ๒๕๖3 ด้วยมติ เ ป็นเอกฉันท์ใช้ รายงานต่อหน่วยงานต้น สังกัดและสาธารณชนได้
โดยคณะกรรมการสถานศึกษามีมติและข้อเสนอให้โรงเรียนดําเนินการดังนี้

๑. พัฒนาผลการสอบ O-NET ให้สูงข้ึนจากเดิมทุกรายวิชา
ท้ังนี้ โรงเรียนได้นําข้อมูลเสนอของคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐานมาดําเนินการ ดังนี้

๒. ครูร่วมวางแผนการสอนและเตรียมสื่อการสอนทุกวันศุกร์
๓. จัดการเรียนการสอนให้เป็นไปตามตัวชี้วัด
๔. จัดโครงการคลินิกความรู้ให้กับนักเรียนท่ีมีผลการเรียนค่อนข้างต่ํา
๕. นําตัวอย่างข้อสอบ O-NET มาฝึกให้นักเรียนทําสมํ่าเสมอตามเนื้อหาที่เรียน
๖. ให้ทุนการศึกษากับนักเรียนที่สอบ O-NET เกิน ๕๐% ทุกวิชา ทุกคน

ลงชื่อ

(นายวิชาญ ชุมทอง)

ประธานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน

โรงเรียนบ้านดอนแบก(สุขประชา)

ลงชื่อ

(นายไพบูลย์ สังข์แก้ว)

ผู้อํานวยการโรงเรียนวัดหัวป่า(รักเมืองไทย 38)

รักษาการในตําแหน่ง ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านดอนแบก(สุขประชา)


