
 
 
 

   

รายงานการประเมินตนเอง 
( Self-Assessment  Report : SAR ) 

 

  ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 

 
 
 
 

 

 

โรงเรียนบ้านดอนบม 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑ 
สำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน   

กระทรวงศึกษาธิการ 
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๒ 

คำนำ 

 
 
  รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา เป็นการสรุปผลการจัดการศึกษาที่สะท้อนผล  
การพัฒนาคุณภาพของสถานศึกษาตามทิศทางและเป้าหมายที่กำหนดร่วมกันอย่างต่อเนื่องตลอดปีการศึกษา 
ตั้งแต่การสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการประกันคุณภาพภายใน  การวางแผนการประเมิน เก็บรวบรวม
ข้อมูล วิเคราะห์จุดเด่น  จุดที่ควรพัฒนา  ระบุแนวทางการพัฒนาสถานศึกษาในอนาคตและสรุปผลการ
ประเมินตลอดจนถึงการนำผลการประเมินไปใช้ในการวางแผนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาในปีการศึกษา
ต่อไปอย่างมีระบบ  และเมื่อสิ้นสุดปีการศึกษาสถานศึกษาจัดทำรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา   
ซึ่งเป็นผลสำเร็จจากการบริหารจัดการศึกษาที่สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษา ขั้นพื้นฐาน        
๓  มาตรฐาน ได้แก่ คุณภาพของผู้เรียน  กระบวนการบริหารและจัดการ  และการจัดการเรียนการสอนที่เน้น
เด็กเป็นสำคัญ เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา (ตามกฎกระทรวงการประกันคุณภาพ พ.ศ.
๒๕๖๑)  ในรอบปีที่ผ่านมา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำเสนอผลการจัดการศึกษาทั้งด้านผลผลิตและผลลัพธ์ที่
เกิดข้ึนตามแผนและตามระบบประกันคุณภาพของสถานศึกษาในรอบปีที่ผ่านมา   และเพ่ือให้สถานศึกษาได้ใช้
ประโยชน์ในการปรับปรุงแผนและระบบประเมินคุณภาพภายใน แล้วนำเสนอผลการจัดการศึกษาต่อหน่วยงาน
ต้นสังกัด  หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และเปิดเผยต่อสาธารณชน เพื่อทำให้เกิดความมั่นใจแก่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุก
ฝ่ายว่า    การจัดการศึกษาของสถานศึกษาได้มาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษาตามกฎกระทรวงการ
ประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.๒๕๖๑ มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลอย่างแท้จริง  

  โรงเรียนบ้านดอนบม    ขอขอบคุณ คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้ปกครองชุมชน 
คณะครู บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียนทุกคน ที่ให้ความร่วมมือ และช่วยกันพัฒนาคุณภาพการจัด
การศึกษาของโรงเรียนบ้านดอนบม ให้บรรลุเป้าหมายตามที่กำหนดไว้เป็นอย่างดี 

   

 
                                                                              

                                                                                  โรงเรียนบ้านดอนบม 



 
๓ 

สารบัญ 

เรื่อง หน้า 
 
คำนำ                                                                                               

 
๒ 

 

สารบัญ 
 

๓ 

บทสรุปสำหรับผู้บริหาร  ๕ 

❖ ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ๕ 
 

ส่วนที่ ๑ ข้อมูลพื้นฐานของสถานศึกษา ๗ 

❖ ข้อมูลทั่วไป ๗ 

- สถานศึกษา (ท่ีตั้ง / โทรศัพท์ / Website / E-mail / ระดับชั้นที่เปิดการ
สอน ) 

- พ้ืนที่ทั้งหมด                                                                                                                                
- ประวัติโรงเรียนโดยย่อ 
- สภาพเศรษฐกิจ สังคม และชุมชน 
- การจัดการศึกษา/โครงสร้างการบริหารงานโรงเรียน 

o การจัดการศึกษาระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
o โครงสร้างการบริหารงาน 
o รูปแบบการบริหารสถานศึกษา 

- ผู้อำนวยการ 
- วิสัยทัศน์/อัตลักษณ์/เอกลักษณ์/ปรัชญาการจัดการศึกษา/พันธกิจ 

 

๗ 
 

๗ 
๗ 
๘ 
๙ 
 
 
 

๑๒ 
๑๒ 

❖ ข้อมูลครูและบุคลากร ๑๓ 

❖ ข้อมูลนักเรียน ๑๗ 

❖ ข้อมูลสารสนเทศผลการจัดการศึกษา ๑๘ 

- ผลการจัดการเรียนรู้ตามหลักสูตรสถานศึกษา ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
- ผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
- ผลการอ่าน คิด วิเคราะห์ เขียน 

๑๘ 
๑๙ 
๒๐ 

- ผลการประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
- ผลการประเมินสมรรถนะสำคัญ 

๒๑ 
๒๒ 



 
๔ 

❖ ข้อมูลอาคารสถานที่ 
- จำนวนห้องและสถานที่ 
-  การใช้แหล่งเรียนรู้ภายในและภายนอกโรงเรียน 

๒๒ 
๒๒ 
๒๒ 

❖ ข้อมูลผู้สำเร็จการศึกษา 
 
ส่วนที่ ๒ รายงานผลการประเมินตนเองตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

๒๔ 
 

๒๕ 

❖ สรุปผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา (ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน) ๒๖ 

- มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียน ๒๖ 

- มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ ๓๑ 

- มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
 

๓๓ 

ภาคผนวก 
 

๓๘  

❖ ประกาศ เรื่อง การกำหนดมาตรฐานและกำหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐาน
การศึกษาระดับการศึกษาปฐมวัยและระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
เพ่ือการประกันคุณภาพภายในโรงเรียนบ้านดอนบม ปีการศกึษา ๒๕๖๔ 

๓๙ 

❖ ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษาตามมาตรฐานที่กำหนด ๔๒ 

❖ คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา แต่งตั้ง
คณะกรรมการจัดทำรายงานผลการประเมินตนเอง (SAR) ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 

๔๔ 

❖ คำสั่งมอบหมายงาน ๔๗ 

❖ ภาพกิจกรรม 

❖ ความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษา 

๕๐ 
๗๓ 

  
 

 

 

 

 



 
๕ 

บทสรุปของผู้บริหาร 

ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

 

❖ ผลการประเมินตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 
โรงเรียนบ้านดอนบม จัดการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษา        

ขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๓)  มีนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑-๖ รวม ๑๒๔ 
คน จัดชั้นเรียน ๖ ห้อง ครูผู้สอน ๗ คน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๓ รวม ๔๓ คน จัดชั้นเรียน ๓ ห้อง ครูผู้สอน ๖
คน ได้จัดทำรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR) ปีการศึกษา ๒๕๖๔ และนำเสนอผลการ
ประเมินต่อคณะกรรมการสถานศึกษา ผู้ปกครอง ชุมชน หน่วยงานต้นสังกัด และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ผ่านช่อง
ทางการประชุม เว็บไซต์ของสถานศึกษา แบบ ปพ.๕ และเผยแพร่ในสื่อ เช่น กลุ่มไลน์ Facebook นอกจากนี้
ได้นำผลการประเมินไปใช้ในการวางแผนเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาต่อไป 

สรุปผลการประเมินคุณภาพการจัดการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานตามมาตรฐานการศึกษาของ
โรงเรียนบ้านดอนบม อยู่ในระดับคุณภาพดีเลิศ ซึ่งมาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียน มีผลการประเมินอยู่ใน
ระดับ  ดีเลิศ  มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ มีผลการประเมินอยู่ในระดับ  ดีเลิศ  และ
มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ มีผลการประเมินอยู่ในระดับ ดีเลิศ 
 จุดเด่นที่พบ   

จากผลการดำเนินงาน โครงการและกิจกรรมต่างๆ ส่งผลให้การพัฒนาคุณภาพการศึกษาบรรลุตาม
เป้าหมายที่สถานศึกษากำหนดไว้ในแต่ละมาตรฐาน จากผลการประเมินสรุปว่า ได้ระดับ  คุณภาพ ดีเลิศ ทั้งนี้
เพราะมาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียน อยู่ในระดับ  ดีเลิศ  มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการ
จัดการ อยู่ในระดับ  ดีเลิศ และมาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ อยู่ใน
ระดับ ดีเลิศ  

ผลการพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนด้านผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการ ผู้เรียนอ่านออก  อ่านคล่อง และเขียน
เพ่ือการสื่อสารได ้ทั้งนี้เนื่องจากสถานศึกษาจัดกิจกรรมรักการอ่านและกิจกรรมอ่านคล่อง เขียนคล่องตามแนว 
PISA เพื่อส่งเสริมการอ่านเขียนอย่างต่อเนื่อง ผู้เรียนสามารถใช้เทคโนโลยีในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเองได้  
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและผลการทดสอบระดับชาติหรือผลการทดสอบอื่นๆมีความก้าวหน้าอย่างต่อเนื่อง มี
ความพร้อมสำหรับการศึกษาต่อในระดับชั้นที่สูงขึ้นต่อไป สถานศึกษาจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ส่งเสริมคุณภาพ
ผู้เรียนอย่างหลากหลาย ครูผู้สอนจัดกาเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความสามารถในการ
คิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ ด้วยกิจกรรมโครงงาน รู้จักการวางแผน  สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นไดด้ี
ตามหลักประชาธิปไตย กล้าแสดงออก และแสดงความคิดเห็นหรือวิพากษ์ได้อย่างสร้างสรรค์  สืบค้นข้อมูล
หรือแสวงหาความรู้จากสื่อเทคโนโลยีด้วยตนเอง รวมทั้งสามารถวิเคราะห์ จำแนกแยกแยะได้ว่าสิ่งไหนดี 



 
๖ 

สำคัญ จำเป็น รวมทั้งรู้เท่าทันสื่อและสังคมท่ีเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ผู้เรียนรู้และตระหนักถึงโทษและพิษภัย
ของสิ่งเสพติดต่างๆ เลือกรับประทานอาหารที่สะอาดและมีประโยชน์ รักการออกกำลังกาย ยอมรับตามกฎ
กติกาของกลุ่ม ของสถานศึกษาของสังคม มีทัศนคติที่ดีต่ออาชีพสุจริต นอกจากนี้โรงเรียนได้พัฒนาคุณภาพ
ผู้เรียนด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ และค่านิยมที่ดี ซึ่งมีผลการพัฒนาเป็นไปตามเป้าหมายที่สถานศึกษา
กำหนด  
 ด้านกระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา พบว่า ผู้บริหารสถานศึกษาเป็นผู้มี
วิสัยทัศน์และมีภาวะผู้นำ มีระบบการบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษาที่ชัดเจน เปิดโอกาสให้บุคลากรทุก
ฝ่ายมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น เปิดโอกาสให้ผู้ปกครองได้มีส่วนร่วมในการเสนอความคิดเห็นในการ
จัดการศึกษาเพื่อพัฒนาผู้เรียน  สร้างเครือข่ายความร่วมมือของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดการศึกษาของ
โรงเรียนให้มีความเข้มแข็ง มีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อผลการจัดการศึกษา และการขับเคลื่อนคุณภาพการจัด
การศึกษา ส่งเสริมการดำเนินกาพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ  โดยส่งเสริมให้เข้ารับ
การอบรมในสาขาวิชาที่สอนตามโครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร  และส่งเสริมให้ครูได้เข้ารับการอบรม
เพื่อพัฒนางานในหน้าที่อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เกิดความเชียวชาญทางวิชาชีพ มีการนำคณะครูศึกษาดูงานเพ่ือ
เพิ่มประสบการณ์และแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับเพื่อนๆร่วมวิชาชีพ สร้างขวัญและกำลังใจแก่บุคลากรในโอกาสวัน
สำคัญต่างๆ ตามความเหมาะสม และจัดให้มีชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) เพ่ือเป็นเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้
และนำมาใช้ในการพัฒนาการงานและการเรียนรู้ของผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง เป็นโรงเรียนภาคีร่วมพัฒนา ภายใต้
โครงการเครือข่ายนวัตกรรมคุณภาพสถานศึกษา ๑ ช่วย ๓ (สถานศึกษาต้นแบบรางวัล (IQA AWARD) 
เครือข่ายร่วมพัฒนาคุณภาพป้องกันยาเสพติดในโรงเรียน ปปส.ภาค ๔ สภอ.เมืองขอนแก่น (MOU) และสภา
เยาวชนอำเภอเมืองขอนแก่น เครือข่ายร่วมพัฒนาคุณภาพสร้างอาชีพเกษตรกรรม (Smart-Farmer) 
มหาวิทยาลัยระดับยอดเยี่ยมเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น  และตลาดศรีเมืองทอง มีการจัด
สภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 
 ด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ พบว่าครูมีความรู้ ความเข้าใจ ใน
กระบวนการจัดการเรียนการสอนตามมาตรฐานและตัวชี้วัดของหลักสูตรสถานศึกษา ครูได้ปฏิบัติตามบทบาท
หน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพโดยดำเนินการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา เพื่อเป็นแนวทางในการจัดกระบวนการ
เรียนการสอนที่สร้างโอกาสให้ผู้เรียนทุกคนมีส่วนร่วม เน้นให้ผู้เรียนได้เรียนรู้โดยผ่านกระบวนการคิดและ
ปฏิบัติจริงตลอดจนจัดระบบเทคโนโลยี สารสนเทศเพื่อสนับสนุนการจัดการเรียนรู้ ได้แก่ ห้องคอมพิวเตอร์ 
ห้องปฏิบัติการทางภาษา ห้องวิทยาศาสตร์ ห้องสมุด เป็นต้น ผู้เรียนสามารถศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง 
 โรงเรียนบ้านดอนบม ได้นำผลการประเมินในทุกด้านมาใช้ ในการปรับปรุงแก้ไข เพื่อใช้พัฒนา
คุณภาพสถานศึกษา ในปีการศึกษา ๒๕๖๕ ต่อไป 
 
 
 



 
๗ 

ส่วนที่ ๑ 
ข้อมูลพื้นฐานของโรงเรียนบ้านดอนบม 

 

 
❖ โรงเรียนบ้านดอนบม 

ที่ตั้ง :  หมู่ที่  ๑๓  ตำบล  เมอืงเก่า  อำเภอเมือง  จังหวัดขอนแก่น   
รหัสไปรษณีย์ ๔๐๐๐๐  โทรศัพท์  e-mail  
โทรศัพท์ :  ๐๔๓-๙๑๖๐๑๕     
Website :  https://www.donbomsc.com 
E-mail :  donbomsch@gmail.com 
ระดับท่ีเปิดสอน : ระดับชั้นอนุบาลปีที่ ๒ ถึง ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ 
 

 
 
 

❖ พื้นที่ทั้งหมด 
พ้ืนที่ทั้งหมด  :  ๑๑ ไร่   ๒ งาน   ๒๕  ตารางวา     

 

❖ ประวัติโรงเรียนโดยย่อ 
  ประวัติโดยสังเขปโรงเรียนบ้านดอนบม จัดตั้งขึ้นครั้งแรกเม่ือวันที่ ๑๖ เดือน สิงหาคม ๒๔๖๓ 
โดยใช้ชื่อโรงเรียนว่าโรงเรียนประชาบาล ตำบลพระลับ ๕ (วัดกลางบุรี) โดยใช้ศาลาวัด วัดกลางบุรีเป็นสถานที่
เรียนมีครูคนแรกชื่อ นายโดด  รักอ่อน 

ข้อมูลทั่วไป 
 



 
๘ 

             ต่อมา เมื่อวันที่ ๒๐ เดือนเมษายน พ.ศ. ๒๔๗๑ ได้ย้ายมาเรียนที่ศาลาวัดท่าราชไชยศรีและเปลี่ยน
ชื่อโรงเรียนเป็นโรงเรียนประชาบาล ตำบลเมืองเก่า๑ (วัดท่าราชไชยศรี) เปิดทำการสอนตั้งแต่ชั้น 
ประถมศึกษาปี่ที่ ๑ ถึง ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ 
             วันที่ ๔ เดือนพฤษภาคม พ.ศ. ๒๔๘๓ นายหนูจันทร์ เมืองครุฑ ครูใหญ่พร้อมชาวบ้านได้ร่วมกัน 
สร้างอาคารเรียนแบบ ป.๑ ขนาด ๔ ห้องเรียน ขึ้นเป็นเอกเทศ ในบริเวณท่ีตั้งโรงเรียนในปัจจุบันและได้ 
ย้ายมาทำการเรียนการสอน ในสถานที่สร้างใหม่เมื่อ วันที่ ๑ เดือนมกราคม ๒๔๘๔ และได้รับการเปลี่ยนชื่อ 
โรงเรียนเป็นโรงเรียนประชาบาล ตำบลเมืองเก่า ๑ (ดอนบมราษฎร์บำรุง) เมื่อวันที่ ๑๗ เดือนมีนาคม 
พ.ศ. ๒๔๘๔ 
              วันที่ ๑ เดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๔๙๕ ได้เปลี่ยนชื่อจากโรงเรียนประชาบาล ตำบลเมืองเก่า ๑ 
(ดอนบมราษฎร์บำรุง) ขึ้นกับกรมสามัญ กระทรวงศึกษาธิการเปิดทำการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ถึง 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ 
               เมื่อ พ.ศ. ๒๕๒๓ ได้โอนเข้าสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด กระทรวงมหาดไทยและในปี
เดียวกันได้โอนเข้าสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ กระทรวงศึกษาธิการ เมื่อรัฐมี
นโยบายให้ทุกโรงเรียนเปลี่ยนชื่อโรงเรียนโดยให้ตัดข้อความในวงเล็บท้ายชื่อโรงเรียนทิ้ง ดังนั้นปัจจุบันจึงมีชื่อ
เป็นโรงเรียนบ้านดอนบม 

 
ผู้บริหารสถานศึกษาคนแรก คือ นายเกิ้ง ดำรงตำแหน่ง เมื่อ ๒๔๖๑-๒๔๗๑ 
ผู้บริหารสถานศึกษาคนปัจจุบัน คือ นางวิเมลือง ถิ่นปรุ 
 

❖ สภาพเศรษฐกิจ สังคม และชุมชน 
สภาพชุมชนรอบบริเวณโรงเรียนมีลักษณะเป็นชุมชนชนบท เป็นชุมชนเก่าแก่อยู่ชานเมือง   

๑. ผู้ปกครองส่วนใหญ่ จบการศึกษาระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ อาชีพหลักของชุมชน คือการ 
ทำนา และรับจ้าง ประชาชนส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ ประเพณีศิลปวัฒนธรรม-ท้องถิ่นที่เป็นที่รู้จัก
โดยทั่วไป คือ ประเพณีวันสงกรานต์ ประเพณีลอยกระทง การทอดกฐิน ฐานะทางเศรษฐกิจ/รายได้
โดยเฉลี่ยต่อครอบครัวต่อปี ๑๕,๐๐๐ - ๔๕,๐๐๐ บาท จำนวนคนเฉลี่ยต่อครอบครัว ๕ คน 

๒. โอกาสและข้อจำกัดของโรงเรียน 
โรงเรียนบ้านดอนบม บริเวณใกล้เคียงเป็นสถานที่ราชการ สถานศึกษา ชุมชน และแหล่ง

การค้า โรงเรียนได้รับความร่วมมือและสนับสนุนให้ใช้สถานที่ดังกล่าวเป็นแหล่งเรียนรู้ของนักเรียน
และครู นอกจากนั้นหน่วยราชการ วัด ได้ส่งวิทยากรที่มีความรู้ความสามารถมาให้ความรู้แก่นักเรยีน
และครูในฐานะอาจารย์พิเศษ เช่น โครงการการศึกษาเพื่อต่อต้านการใช้ยาเสพติดในเด็กนักเรียน ครู
แดร์ (D.A.R.E) , กิจกรรมธรรมะทุกวันศุกร์ , กิจกรรมวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา โดยเจ้าอาวาส 
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โอกาส ข้อจำกัด 
๑. ผู้ปกครองและชุมชนเห็นความสำคัญ

ของการศึกษาสนับสนุนร่วมมือกัน
พัฒนาโรงเรียนอย่างต่อเนื่อง 

๒. องค์กรในท้องถิ่นให้การสนับสนุน
การศึกษาเป็นอย่างดี 

๓. นักเรียนมีความสามารถด้านศิลปะและ
ด้านงานอาชีพ 

๑. ผู้ปกครองมีฐานะยากจน 
๒. ผู้ปกครองส่วนใหญ่ไปทางาน

ต่างจังหวัดทิ้งบุตรหลานไว้กับผู้สูงอายุ 
๓. ขาดสื่อการเรียนรู้และอุปกรณ์เก่ียวกับ

ระบบดิจิตอล 
๔. นักเรียนขาดโอกาสได้ไปเรียนรู้ตาม

แหล่งเรียนรู้ภายนอกอย่างกว้างขวาง
และหลากหลาย 

๕. อัตรากำลังครูขาดแคลนบางกลุ่มสาระ
การเรียนรู้ 

 
❖ การจัดการศึกษา/โครงสร้างการบริหารงานโรงเรียน 

การจัดการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
โรงเรียนจัดการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ได้ร่วมกับคณะกรรมการสถานศึกษา ผู้ปกครอง และ

คณะครู มีบทบาทในการมีส่วนร่วมการจัดการศึกษา เพ่ือร่วมกันพัฒนาผู้เรียนตามศักยภาพที่ทางโรงเรียนบ้าน
ดอนบม ได้ตั้งเป้าไว้ ซึ่งทางโรงเรียนได้ดำเนินการวิเคราะห์สภาพปัญหา ผลการจัดการศึกษาที่ผ่านมา โดย
การศึกษาข้อมูล สารสนเทศจากผลการนิเทศติดตาม ประเมินการจัดการศึกษาตามนโยบายการปฏิรูป
การศึกษา และจัดประชุมระดมความคิดเห็น จากบุคลากรในสถานศึกษาเพื่อวางแผนร่วมกันกำหนดเป้าหมาย 
ปรับวิสัยทัศน์ กำหนดพันธกิจ กลยุทธ์ มีองค์ประกอบที่สำคัญเพ่ือที่จะขับเคลื่อนการศึกษาในระดับขั้นพ้ืนฐาน
ได้แก่ การพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษา ได้มีการพัฒนาหลักสู ตร
การศึกษาให้สอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่น ซึ่งเป็นหลักสูตรที่มุ่งพัฒนาเด็กทุกด้าน ทั้งด้านร่างกาย อารมณ์
จิตใจ สังคม และสติปัญญา เพื่อให้ผู้เรียนมีความสุขในการเรียนรู้ มีการพัฒนาครู และบุคลากรให้มีศักยภาพ 
สำหรับด้านระบบกลไก การเสริมสร้างความตระหนักรับรู ้ และความเข้าใจการจัดการศึกษา ในการจัด
การศึกษาของสถานศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพผู้เรียน มีการปรับแผนพัฒนาคุณภาพจัดการศึกษาแผนปฏิบัติการ
ประจำปี ให้สอดคล้องกับสภาพปัญหา ความต้องการพัฒนา และนโยบายการปฏิรูปการศึกษา พร้อมทั้งจัดหา
ทรัพยากร จัดสรรงบประมาณ มอบหมายงานให้ผู้ รับผิดชอบ ดำเนินการพัฒนาตามแผนงานเพื่อให้บรรลุ
เป้าหมายที่กำหนดไว้ มีการดำเนินการนิเทศ กำกับ ติดตาม ประเมินผลการดำเนินงาน และสรุปผลการ
ดำเนินงานโดยกระบวนการ PDCA มีการวางแผน การลงมือทำการตรวจสอบ และปรับปรุงแก้ไข ในทุก
กระบวนการบริหารจัดการของผู้บริหาร 

นอกจากนีท้างโรงเรียนบ้านดอนบม ได้จัดสิ่งอำนวยความสะดวกท่ีจำเป็นซึ่งเอ้ือประโยชน์ และอำนวย
ความสะดวกต่อการพัฒนาผู ้เร ียน ทั ้งด ้านร่างกาย อารมณ์และจิตใจ สังคม และสติปัญญา คือ จัด



 
๑๐ 

สภาพแวดล้อมทางกายภาพที่เอื ้อต่อการเรียนรู ้อย่างมีคุณภาพและจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือ
สนับสนุนการบริหารจัดการเพื่อการจัดการเรียนรู้ เช่น จัดให้มีห้องคอมพิวเตอร์เพื่อให้เด็กได้ศึกษาหาข้อมูล
ทางโลกออนไลน์ จัดให้มีอุปกรณ์ทางคอมพิวเตอร์  รวมทั้งสิ ่งอำนวยความสะดวกต่าง ๆ ด้านเทคโนโลยีที่
เกี่ยวข้องกับการศึกษาหาความรู้ให้กับผู้เรียน รวมถึงเครื่องอำนวยความสะดวกต่าง ๆ ให้พอเพียงกับผู้เรียน 
โดยจัดให้เหมาะสม สะอาด ปลอดภัย ให้มีมุมหนังสือ และห้องสมุดที่จำเป็นต่อพัฒนาด้านการเรียนของผู้เรียน 
ให้เพียงพอและเหมาะสมกับวัย  จัดให้มีที่นั่งพักผ่อนที่เหมาะสมปลอดภัย จัดให้มีพื้นที่สำหรับน้ำดื่มที่สะอาด 
ถูกสุขลักษณะ ที่ล้างมือ ห้องน้ำห้องส้วม พร้อมอุปกรณ์ที่จำเป็นและเหมาะสมกับเด็ก มีหลักสูตรการเรียนการ
สอนที่สอดคล้องกับหลักสูตรสถานศึกษาและหลักสูตรแกนกลาง เป็นรูปแบบการจัดประสบการณ์ เน้นการ
เรียนรู้ผ่านการเล่นและการลงมือปฏิบัติด้วยตนเอง สอดคล้องกับวิถีชีวิตของครอบครัว ชุมชน และท้องถิ่นจัด
ครูที่เหมาะสมและตรงกับวิชา คือมีครูสอนวิชาต่าง ๆ จบตรงสาขาวิชาที่สอน ส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมเพ่ือ
พัฒนาศักยภาพ คุณภาพของครูและบุคลากรด้านการศึกษาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งส่งผลให้ครูทุกคนล้วนมีความรู้
ความสามารถในการวิเคราะห์และออกแบบหลักสูตรสถานศึกษา มีทักษะในการจัดประสบการณ์และการ
ประเมินพัฒนาการผู้เรียนเป็นรายบุคคล มีประสบการณ์ในการออกแบบการจัดกิจกรรม ทักษะการสังเกต และ
การปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับเด็กและผู้ปกครองมีการจัดสภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอก ห้องเรียนที่คำนึงถึง
ความปลอดภัยของผู ้เรียน ส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู ้ทั ้งแบบรายบุคคลและรายกลุ ่ม มีสื ่อการเรียนรู ้ที่
หลากหลายที่ได้จากธรรมชาติหรือสื่อในชุมชน มุ่งเน้นให้เกิดการเรียนรู้แบบเรียนปนเล่นมีความสุขในการ
เรียนรู้ มีสื่อเทคโนโลยีใช้ในการสืบเสาะหาความรู้และมีการจัดการเรียนการสอนโดยการใช้สื่อ DLIT มีการจัด
สิ่งอำนวยความสะดวกให้บริการด้านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ อุปกรณ์เพื่อสนับสนุนการจัดประสบการณ์เพ่ือ
พัฒนาครูอย่างเพียงพอและทั่วถึง มีการกำหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาที่สอดคล้องกับมาตรฐาน
การศึกษา และอัตลักษณ์ที่สถานศึกษากำหนด มีการจัดทำแผนการจัดประสบการณ์ที่สอดคล้องกับมาตรฐาน
ตามหลักสูตรการศึกษาแกนกลางและหลักสูตรสถานศึกษา มีการประเมินผลตรวจสอบคุณภาพภายใน
สถานศึกษา ติดตามผลการดำเนินงานและจัดทำรายงานผลการประเมินตนเองประจำปี มีการนำผลการ
ประเมินไปปรับปรุงพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา โดยทุกฝ่ายมีส่วนร่วม พร้อมทั้งรายงานผลการประเมินตนเอง
ให้หน่วยงานต้นสังกัดอย่างต่อเนื่อง 

 



 
๑๑ 

 
 
 
 



 
๑๒ 

❖ ผู้อำนวยการโรงเรียน  :  นางวิเมลือง ถิ่นปร ุ
อายุ ๕๖ ปี    โทรศัพท์  ๐๘๖๘๕๐๙๐๑๒ 
วุฒิการศึกษาสูงสุด ปริญญาโท  วิชาเอก บริหารการศึกษา 
ดำรงตำแหน่งผู้บริหารโรงเรียนบ้านดอนบม เมื่อ ๒๐ เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๒ 
รวม ๒ ปี ๕ เดือน 
 

 

วิสัยทัศน์ (VISION) 
  

โรงเรียนบ้านดอนบม สามารถจัดการศึกษาเด็กปกติและการศึกษาพิเศษเรียนร่วม ให้ผู้เรียนมีคุณภาพ 
ตามมาตรฐานหลักสูตร คุณธรรม  จริยธรรม  มีนิสัยใฝ่รู้ใฝ่เรียน มีสุขภาพ พลานามัยสมบูรณ์    
มีความรู้พ้ืนฐาน ในการประกอบอาชีพ รักและภูมิใจในท้องถิ่นโดยนำเทคโนโลยี นวัตกรรม แหล่งเรียนรู้   
ภูมิปัญญาท้องถิ่น และชุมชนมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ  

 
 

อัตลักษณ์ 
 

ผู้เรียนมีวินัย 
 

 

เอกลักษณ์ 

 
โรงเรียนคุณธรรม 

 
 

พันธกิจ (Mission) 
 

     ๑. จดัระบบบรหิารจดัการใหเ้อือ้ต่อการจดัการศกึษาขัน้พืน้ฐานอย่างมปีระสทิธภิาพ 
     ๒. จดักระบวนการเรยีนรู ้ใหน้กัเรยีนมคีุณธรรม จรยิธรรม และค่านิยมทีพ่งึประสงค์ 
 ๓. จดักจิกรรมการเรยีนรูท้ีห่ลากหลาย ใหน้กัเรยีนไดฝึ้กปฏบิตัจิรงิ มสีว่นร่วม เน้นนกัเรยีน 
เป็นส าคญัจดัใหม้แีหล่งเรยีนรูท้ีห่ลากหลายและใชภู้มปัิญญาทอ้งถิน่ 



 
๑๓ 

 ๔. จดักจิกรรมใหน้กัเรยีนเกดิความรกั ภาคภูมใิจในศลิปวฒันธรรมไทยในทอ้งถิน่และมี
สุนทรยีภาพ 
 ๕. จดับรรยากาศและสภาพแวดลอ้มใหเ้อือ้ตอ่การใฝ่รูใ้ฝ่เรยีน รวมทัง้พฒันาสุขภาพกาย  
สุขภาพจติของนกัเรยีน 
 ๖. ประสานงานและร่วมมอืกบัชุมชนในการจดัการศกึษา 

 
 
 
 
 

 

❖ ข้อมูลครูและบุคลากรทางการศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๔  

 

ที ่ ชื่อ ตำแหน่ง 
วุฒกิารศึกษาสูงสุด

วิชาเอก 
ประจำชั้น 

กลุ่มสาระที่สอน 
หมาย
เหต ุ

๑ นางวิเมลือง  ถิ่นปรุ ผู้อำนวยการ 
โรงเรียน 

ปริญญาโท 
การบริหารการศึกษา 

  

๒ นางนาฏสุภางค์ โชติมณี คร ู ปริญญาตรี 
-ศิลปศึกษา 

อนุบาล ๒ 
-ทุกกลุ่มประสบการณ์ 

 

๓ นางเสาวลักษณ์  แว่นแก้ว คร ู ปริญญาตรี 
-การศึกษาปฐมวัย 
ปริญญาโท 
-การพัฒนาหลักสูตร
และการการสอน 

อนุบาล ๓ 
-ทุกกลุ่มประสบการณ์ 

 

๔ นางสุจิตรา แซงสีนวล คร ู ปริญญาตรี 
-สังคมศึกษา 
ปริญญาโท 
-การพัฒนาหลักสูตร
คณิตศาสตร์ 

ประถมศึกษาปีที่ ๑ 
-คณิตศาสตร์ 
-ภาษาไทย 
-วิทยาศาสตร์ 
-สังคมศึกษา 
-ประวัติศาสตร์ 
-สุขศึกษาและพลศึกษา 
-ศิลปะดนตรี 
-พัฒนาผู้เรียน 
 

 

ข้อมูลครูและบุคลากร 



 
๑๔ 

ที ่ ชื่อ ตำแหน่ง 
วุฒกิารศึกษาสูงสุด
วิชาเอก 

ประจำชั้น 
กลุ่มสาระที่สอน 

หมาย
เหต ุ

๕ นางสาวณภัค ต้นสีนนท์ คร ู ปริญญาตรี 
-การศึกษาพิเศษ 
ปริญญาโท 
-หลักสูตรและการสอน 

ประถมศึกษาปีที่ ๒ 
-คณิตศาสตร์ 
-ภาษาไทย 
-วิทยาศาสตร์ 
-สังคมศึกษา 
-ประวัติศาสตร์ 
-สุขศึกษาและพลศึกษา 
-ภาษาอังกฤษ 
-พัฒนาผู้เรียน 

 

๖ นางศิริลักษณ์ เปรียบเหมือน คร ู ปริญญาตรี 
-การประถมศึกษา 
-การบัญชี 
 

ประถมศึกษาปีที่ ๓ 
-คณิตศาสตร์ 
-ภาษาไทย 
-วิทยาศาสตร์ 
-สังคมศึกษา 
-ประวัติศาสตร์ 
-สุขศึกษาและพลศึกษา 
-พัฒนาผู้เรียน 

 

๗ นางสาวพรรณเทวี พาภักดี คร ู ปริญญาตรี 
-ศึกษาศาสตร์-เกษตร 
ปริญญาโท 
-การวัดผลการศึกษา 

ประถมศึกษาปีที่ ๔ 
-คณิตศาสตร์ 
-ภาษาไทย 
-วิทยาศาสตร์ 
-สังคมศึกษา 
-ประวัติศาสตร์ 
-สุขศึกษาและพลศึกษา 
-ศิลปะดนตรี 
-พัฒนาผู้เรียน 
 

 

๘ นางกาญจนา รามศิริ คร ู ปริญญาตรี 
-วิทยาศาสตร์เคมี 

ประถมศึกษาปีที่ ๕ 
-วิทยาศาสตร์ 
-สังคมศึกษา 
-ประวัติศาสตร์ 

 



 
๑๕ 

ที ่ ชื่อ ตำแหน่ง 
วุฒกิารศึกษาสูงสุด
วิชาเอก 

ประจำชั้น 
กลุ่มสาระที่สอน 

หมาย
เหต ุ

    -สุขศึกษาและพลศึกษา 
-ศิลปะดนตรี 
-พัฒนาผู้เรียน 

 

๙ นางสาวผกามาส เมืองจันทร์ คร ู ปริญญาตรี 
-ภาษาอังกฤษ 
ปริญญาโท 
-บริหารธุรกิจ 

ประถมศึกษาปีที่ ๕ 
-ภาษาอังกฤษ 
-ภาษาไทย 
-พัฒนาผู้เรียน 

 

๑๐ นางนุชจรินทร์ รื่นรมย์ คร ู ปริญญาตรี 
-การประถมศึกษา 
-หลักสูตรและการสอน
คณิตศาสตร์ 

ประถมศึกษาปีที่ ๖ 
-คณิตศาสตร์ 
-ศิลปะดนตรี 
-สุขศึกษาและพลศึกษา 
-พัฒนาผู้เรียน 

 

๑๑ นางสมประสงค์ พ่ึงสุข คร ู ปริญญาตรี 
-สังคมศึกษา 

มัธยมศึกษาปีที่ ๑ 
-สังคมศึกษา 
-ประวัติศาสตร์ 
-ภาษาอังกฤษ 
-สุขศึกษาและพลศึกษา 
-พัฒนาผู้เรียน 

 

๑๒ นางอัจฉราพร มะลิทอง คร ู ปริญญาตรี 
-การประถมศึกษา 
-บรรณารักษ์ศึกษา 

มัธยมศึกษาปีที่ ๑ 
-การงานอาชีพ 
-สังคมศึกษา 
-ประวัติศาสตร์ 
-ศิลปะดนตรี 
-พัฒนาผู้เรียน 

 

๑๓ นางสาวสุดใจ พงษ์เพียจันทร์ คร ู ปริญญาตรี 
-ภาษาไทย 
ปริญญาโท 
-หลักสูตรและการสอน 

มัธยมศึกษาปีที่ ๒ 
-ภาษาไทย 
-พัฒนาผู้เรียน 

 

๑๔ นายพิทยา สมปัญญา คร ู ปริญญาตรี 
-คณิตศาสตร์ 

  



 
๑๖ 

ที ่ ชื่อ ตำแหน่ง 
วุฒกิารศึกษาสูงสุด
วิชาเอก 

ประจำชั้น 
กลุ่มสาระที่สอน 

หมาย
เหต ุ

    มัธยมศึกษาปีที่ ๒ 
-คณิตศาสตร์ 
-วิทยาศาสตร์ 
-สุขศึกษาและพลศึกษา 
-พัฒนาผู้เรียน 

 

๑๕ นางจิรา รักษาภักดี คร ู ปริญญาตรี 
-วิทยาศาสตร์ 

มัธยมศึกษาปีที่ ๓ 
-วิทยาศาสตร์ 
-ศิลปะดนตรี 
-ประวัติศาสตร์ 
-สุขศึกษาและพลศึกษา 
-พัฒนาผู้เรียน 

 

๑๖ นายสังวาลย์ อุทาโย คร ู ปริญญาตรี 
-คอมพิวเตอร์ 

มัธยมศึกษาปีที่ ๓ 
-วิทยาการคำนวณ 
-ศิลปะดนตรี 
-สุขศึกษาและพลศึกษา 

 

๑๗ นายชนินทร์ มาตย์ภูธร ครูธุรการ ปริญญาตรี 
-บัญชี 

  

๑๘ นางสาวอุลัยวรรณ  
บุญประคม 

ครูพ่ีเลี้ยง ปริญญาตรี 
-บรรณารักษ์ 

ประถมศึกษาปีที่ ๑ 
-สอนเด็กพิเศษเรียนร่วม 

 

 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 

39%

61%

ข้อมลูสารสนเทศครแูละบคุลากรทางการศึกษา

ปรญิญาโท ปรญิญาตรี ต ่ากว่าปรญิญาตรี



 
๑๗ 
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แผนภมูแิสดงจ านวนนกัเรยีน ชาย - หญงิ 
ปีการศกึษา ๒๕๖๔ ระดบัชัน้ประถมศกึษาที ่๑ ถงึมธัยมศกึษาปีที่ ๓

ชาย
หญงิ

 
❖ ข้อมูลนักเรียน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ (๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๔) 

จำนวนนักเรียน ทั้งหมด  ๑๖๗ คน แยกเป็น 
 

ชั้น 
จำนวนวันที่
จัดการเรียน

การสอน 

รายการ  

หมาย
เหตุ 

จำนวน
นักเรียน 

(คน) 

จำนวน
ห้องเรียน

(ห้อง) 

จำนวนครู 

ระดับประถมศึกษา    
ประถมศึกษาปีที่ ๑ ๑๙๒ ๑๙ ๑ ๑  
ประถมศึกษาปีที่ ๒ ๑๙๒ ๒๕ ๑ ๑  
ประถมศึกษาปีที่ ๓ ๑๙๒ ๑๘ ๑ ๑  
ประถมศึกษาปีที่ ๔ ๑๙๒ ๒๑ ๑ ๑  
ประถมศึกษาปีที่ ๕ ๑๙๒ ๑๗ ๑ ๒  
ประถมศึกษาปีที่๖ ๑๙๒ ๒๔ ๑ ๑  

รวม  ๑๒๔ ๖ ๗  
ระดับมัธยมศึกษา    

มัธยมศึกษาปีที่ ๑ ๑๙๒ ๑๑ ๑ ๒  
มัธยมศึกษาปีที่ ๒ ๑๙๒ ๒๓ ๑ ๒  
มัธยมศึกษาปีที่ ๓ ๑๙๒ ๙ ๑ ๒  

รวม  ๔๓ ๓ ๖  
รวมทั้งสิ้น  ๑๖๗ ๙ ๑๓  

 

  

 
  
 

ข้อมูลนักเรียน 
 



 
๑๘ 

 
❖ ผลการจัดการเรียนรู้ตามหลักสูตรสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

ร้อยละของนักเรียนที่มีเกรดเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน แต่ละรายวิชาใน
ระดับ ๓ ขึ้นไปชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ – ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ปีการศึกษา ๒๕๖๔  
(ข้อมูล ณ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕) 
 

ชั้น จำนวน 
นักเรียนที่มีเกรดเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแต่ละรายวิชาในระดับ ๓ ขึ้นไป 

ภาษาไทย คณิต วิทย์ สังคม ประวัติ 
สุข

ศึกษา 
ศิลปะ การงาน อังกฤษ 

ป.๑ ๑๙ ๑๒ ๑๗ ๑๒ ๑๗ ๑๙ ๑๙ ๑๙ ๑๙ ๑๐ 

ป.๒ ๒๕ ๑๘ ๑๔ ๑๘ ๑๘ ๒๕ ๒๐ ๒๔ ๒๐ ๒๒ 

ป.๓ ๑๘ ๑๑ ๙ ๑๒ ๑๒ ๑๓ ๑๕ ๑๕ ๑๓ ๑๐ 

ป.๔ ๒๑ ๑๖ ๑๔ ๑๖ ๒๐ ๑๗ ๒๑ ๒๑ ๒๑ ๑๐ 

ป.๕ ๑๗ ๑๓ ๑๒ ๑๓ ๑๔ ๑๖ ๑๗ ๑๕ ๑๗ ๘ 

ป.๖ ๒๔ ๑๔ ๑๒ ๑๐ ๑๘ ๑๖ ๒๒ ๒๒ ๒๒ ๑๑ 

ม.๑ ๑๑ ๔ ๕ ๓ ๘ ๔ ๑๑ ๑๑ ๑๑ ๓ 

ม.๒ ๑๙ ๑๓ ๗ ๘ ๑๔ ๘ ๑๓ ๑๔ ๑๖ ๗ 

ม.๓ ๖ ๖ ๒ ๒ ๕ ๖ ๓ ๕ ๖ ๓ 

รวม ๑๖๐ ๑๐๗ ๙๒ ๙๔ ๑๒๖ ๑๒๔ ๑๔๑ ๑๔๖ ๑๔๕ ๘๔ 

เฉลี่ยร้อยละ ๖๖.๘๖ ๕๗.๕ ๕๘.๗๕ ๗๘.๗๕ ๗๗.๕ ๘๘.๑๓ ๙๑.๒๕ ๙๐.๖๓ ๕๒.๕ 

 
 
 
 
 
 
 
 

ข้อมูลผลการจัดการศึกษา 



 
๑๙ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

❖ ผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียน 
รอ้ยละของนักเรียนที่มีผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ในระดับ ดี ขึ้นไป 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ – ชั้นมัธยมศึกษาปีที ่๓ ปีการศึกษา ๒๕๖๔  (ข้อมูล ณ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕) 
 

ระดับชั้น จำนวนนักเรียนทั้งหมด 
จำนวนนักเรียนที่ได้ 

ระดับ ดี ขึ้นไป 
ร้อยละ 

ประถมศึกษาปีที่ ๑ ๑๙ ๑๙ ๑๐๐ 
ประถมศึกษาปีที่ ๒ ๒๕ ๒๕ ๑๐๐ 
ประถมศึกษาปีที่ ๓ ๑๘ ๑๘ ๑๐๐ 
ประถมศึกษาปีที่ ๔ ๒๑ ๒๑ ๑๐๐ 
ประถมศึกษาปีที่ ๕ ๑๗ ๑๗ ๑๐๐ 
ประถมศึกษาปีที่ ๖ ๒๔ ๒๔ ๑๐๐ 
มัธยมศึกษาปีที่ ๑ ๑๑ ๑๑ ๑๐๐ 
มัธยมศึกษาปีที่ ๒ ๑๙ ๑๙ ๑๐๐ 
มัธยมศึกษาปีที่ ๓ ๖ ๖ ๑๐๐ 

รวม ๑๖๐ ๑๖๐  
เฉลี่ยร้อยละ  ๑๐๐ 
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80.00

100.00

ภาษา
ไทย

คณิต วทิย์ สงัคมฯ ประวตัิ
ศาสตร์

สุขศกึษา ศลิปะ การงาน
อาชพี

ภาษา
องักฤษ

ปี 2562 64.33 65.61 63.69 68.15 70.70 85.99 87.90 75.80 52.87

ปี 2563 75.96 67.13 64.74 70.11 67.04 91.16 88.25 95.62 71.89

ปี 2564 68.00 55.37 55.43 78.94 76.93 85.94 90.69 92.01 50.09

ร้อ
ยล

ะ
รอ้ยละของนกัเรยีนทีม่เีกรดเฉลีย่ผลสมัฤทธิท์างการเรยีนแต่ละรายวชิา ใน

ระดบั ๓ ขึน้ไป
ระดบัชัน้ประถมศกึษาปีที ่๑ ถงึมธัยมศกึษาปีที ่๓   

ร้อยละของนักเรียนที่มีเกรดเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแต่ละรายวิชา ในระดับ ๓ ขึ้นไป 
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ถึงมัธยมศึกษาปีที่ ๓    

ปีการศึกษา ๒๕๖๒ - ๒๕๖๔  
 



 
๒๐ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

❖ ผลการอ่าน คิดวิเคราะห์ เขียนของนักเรียน 
ร้อยละของนักเรียนที่มีผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน ในระดับ ดี ขึ้นไป 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ – ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ปีการศึกษา ๒๕๖๔  (ข้อมูล ณ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕) 
 

ระดับชั้น จำนวนนักเรียนทั้งหมด 
จำนวนนักเรียนที่ได้ 

ระดับ ดี ขึ้นไป 
ร้อยละ 

ประถมศึกษาปีที่ ๑ ๑๙ ๑๙ ๑๐๐ 
ประถมศึกษาปีที่ ๒ ๒๕ ๒๕ ๑๐๐ 
ประถมศึกษาปีที่ ๓ ๑๘ ๑๘ ๑๐๐ 
ประถมศึกษาปีที่ ๔ ๒๑ ๒๑ ๑๐๐ 
ประถมศึกษาปีที่ ๕ ๑๗ ๑๗ ๑๐๐ 
ประถมศึกษาปีที่ ๖ ๒๔ ๒๔ ๑๐๐ 
มัธยมศึกษาปีที่ ๑ ๑๑ ๑๑ ๑๐๐ 
มัธยมศึกษาปีที่ ๒ ๑๙ ๑๙ ๑๐๐ 
มัธยมศึกษาปีที่ ๓ ๖ ๖ ๑๐๐ 

รวม ๑๖๐ ๑๖๐  
เฉลี่ยร้อยละ  ๑๐๐ 

 
 

 
 

0
50

100

ป.1 ป.2 ป.3 ป.4 ป.5 ป.6
ปี 2562 100 100 100 100 100 100

ปี 2563 100 100 100 100 100 100

ปี 2564 100 100 100 100 100 100

ร้อ
ยล

ะ

รอ้ยละคุณลกัษณะอนัพงึประสงคข์องนกัเรยีน
ทีไ่ดร้ะดบั ด ีขึน้ไป

ระดบัชัน้ประถมศกึษาปีที ่๑ - มธัยมศกึษาปีที ่๓ 
ปีการศกึษา ๒๕๖๒ - ๒๕๖๔ 

ร้อยละคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนที่ได้ระดับ ดี ขึ้นไป 
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ถึง มัธยมศึกษาปีที่ ๓ 

ปีการศึกษา ๒๕๖๒ - ๒๕๖๔ 



 
๒๑ 

❖ ผลการประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
ร้อยละของนักเรียนที่มีผลการประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ –  
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ปีการศึกษา ๒๕๖๔  (ข้อมูล ณ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕) 

ระดับชั้น 
จำนวน
นักเรียน 

ผลการประเมิน 
ร้อยละ 

ผ่าน ไม่ผ่าน 
ประถมศึกษาปีที่ ๑ ๑๙ ๑๙ - ๑๐๐ 
ประถมศึกษาปีที่ ๒ ๒๕ ๒๕ - ๑๐๐ 
ประถมศึกษาปีที่ ๓ ๑๘ ๑๘ - ๑๐๐ 
ประถมศึกษาปีที่ ๔ ๒๑ ๒๑ - ๑๐๐ 
ประถมศึกษาปีที่ ๕ ๑๗ ๑๗ - ๑๐๐ 
ประถมศึกษาปีที่ ๖ ๒๔ ๒๔ - ๑๐๐ 
มัธยมศึกษาปีที่ ๑ ๑๑ ๑๑ - ๑๐๐ 
มัธยมศึกษาปีที่ ๒ ๑๙ ๑๙ - ๑๐๐ 
มัธยมศึกษาปีที่ ๓ ๖ ๖ - ๑๐๐ 

รวม ๑๖๐ ๑๖๐ -  
ร้อยละ  ๑๐๐  

 
 

❖ ผลการประเมินสมรรถนะสำคัญ  
ร้อยละของนักเรียนที่มีผลการประเมินประเมินสมรรถนะสำคัญ ในระดับ ดี ขึ้นไป ชั้นประถมศึกษาปี
ที่ ๑ – ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ปีการศึกษา ๒๕๖๔  (ข้อมูล ณ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕) 
 

ระดับชั้น 
จำนวน
นักเรียน 

นักเรียนที่ได้ระดับดีขึ้นไป 

ร้อยละ 

คว
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สา
มา
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ใน

กา
รส

ื่อส
าร

 

คว
าม

สา
มร

ถใ
น
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รคิ

ด 
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าม

สา
มา

รถ
ใน

กา
รแ

ก้ป
ัญห

า 

คว
าม

สา
มา

รถ
ใน

กา
รใ

ช้ท
ักษ

ะช
ีวิต

 

คว
าม

สา
มา

รถ
ใน

กา
รใ

ช้เ
ทค

โน
โล

ยี 

ประถมศึกษาปีที่ ๑ ๑๙ ๑๙ ๑๙ ๑๙ ๑๙ ๑๙ ๑๐๐ 
ประถมศึกษาปีที่ ๒ ๒๕ ๒๕ ๒๕ ๒๕ ๒๕ ๒๕ ๑๐๐ 
ประถมศึกษาปีที่ ๓ ๑๘ ๑๔ ๑๔ ๑๔ ๑๗ ๑๖ ๘๓.๓๓ 
ประถมศึกษาปีที่ ๔ ๒๑ ๒๑ ๒๑ ๒๑ ๒๑ ๒๑ ๑๐๐ 
ประถมศึกษาปีที่ ๕ ๑๗ ๑๗ ๑๗ ๑๗ ๑๗ ๑๗ ๑๐๐ 



 
๒๒ 

ประถมศึกษาปีที่ ๖ ๒๔ ๑๙ ๒๔ ๒๐ ๒๔ ๒๔ ๙๒.๕๐ 
มัธยมศึกษาปีที่ ๑ ๑๑ ๑๑ ๑๑ ๔ ๓ ๑๑ ๗๒.๗๓ 
มัธยมศึกษาปีที่ ๒ ๑๙ ๑๗ ๑๙ ๑๙ ๑๙ ๑๙ ๙๗.๘๙ 
มัธยมศึกษาปีที่ ๓ ๖ ๖ ๖ ๖ ๖ ๖ ๑๐๐ 
รวมทั้งสิ้น ๑๖๐ ๑๔๙ ๑๕๖ ๑๔๕ ๑๕๑ ๑๕๘ ๙๔.๐๕ 
เฉลี่ยร้อยละ  ๙๓.๑๓ ๙๗.๕๐ ๙๐.๖๓ ๙๔.๓๘ ๙๘.๗๕ 

 
 

 
❖ จำนวนห้องและสถานที ่

ที ่ ประเภทห้อง จำนวน หมายเหตุ 

๑ ห้องเรียนปฐมวัย  ๒ ห้อง  
๒ ห้องเรียนประถมศึกษา ๖ ห้อง  
๓ ห้องผู้อำนวยการโรงเรียน ๑ ห้อง  
๔ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ๒ ห้อง  
๕ ห้องพยาบาล ๑ ห้อง  
๖ ประชุม ๒ ห้อง  
๗ ห้องสมุด ๑ ห้อง  
๘ สนามเด็กเล่น ๑  
๙ สนามฟุตบอล ๑  
๑๐ โรงอาหาร ๑ หลัง  
๑๑ ห้องน้ำครู ๔ ห้อง  
๑๒ ห้องน้ำนักเรียน ๑๖ ห้อง  

 
 
 
 
 
 
 

    ข้อมูลอาคาร/สถานที่ 
 



 
๒๓ 

❖ การใช้แหล่งเรียนรู้ภายในและภายนอกโรงเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 
จำนวนนักเรียนที่ใช้แหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 

ที ่ แหล่งเรียนรู้ จำนวนนักเรียน (คน) ร้อยละ 

๑ ห้องสมุด ๑๖๐ ๑๐๐ 
๒ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ๑๖๐ ๑๐๐ 
๓ สวนเกษตรโรงเรียน ๑๖๐ ๑๐๐ 
๔ สนามเด็กเล่น ๑๖๐ ๑๐๐ 
๕ สนามฟุตบอล ๑๖๐ ๑๐๐ 

 

 
อาคารเรียนป.๑ข ปีที่สร้าง ๒๕๑๓ 

 
อาคารเรียน สปช. 

 
อาคารเรียนสปช.๑๐๕/๒๖ ปีที่สร้าง ๒๕๓๗ 

 
อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน 

สปช.๒๐๕/๒๖ปีที่สร้าง ๒๕๓๔ 

 
อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน 

๓๑๒ปีที่สร้าง ๒๕๑๘ 

 
บ้านพักครูองค์การฯปีที่สร้าง ๒๕๑๙ 



 
๒๔ 

 
ส้วม๔๐๑ปีที่สร้าง ๒๕๒๘ 

 
ส้วมสปช.๖๐๑/๒๖ปีที่สร้าง ๒๕๓๑ 

 
ส้วมสปช.๖๐๑/๒๖ปีที่สร้าง ๒๕๓๖ 

 
ส้วม  สปช.๖๐๑/๒๖ปีที่สร้าง ๒๕๔๒ 

 
ส้วมปีที่สร้าง ๒๕๕๕ 

 
สนามกีฬาสนามบาสเก็ตบอลปีที่สร้าง ๒๕๓๔ 

 

 

 
 

❖ จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 

ที ่ ระดับการศึกษา 
จำนวนนักเรียน 

(คน) 
จำนวนผู้สำเร็จ
การศึกษา (คน) 

คิดเป็น
ร้อยละ 

หมายเหตุ 

๑ ประถมศึกษา (ประถมศึกษาปีที่ ๖) ๒๖ ๒๔ ๙๒.๓๑  
๒ มัธยมศึกษา (มัธยมศึกษาปีที่ ๓) ๙ ๖ ๖๖.๖๗  

 

    ข้อมูลผู้สำเร็จการศึกษา 

 



 
๒๕ 

 
 
 
 
 
 
 
 

ส่วนที่ ๒ 

รายงานผลการประเมินตนเอง 
ตามมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนบ้านดอนบม 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
๒๖ 

๒.๒  ผลการประเมินมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
๒.๒  ผลการประเมินมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 ๒.๒.๑ มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียน  
 ๑) ระดับคุณภาพ ดีเลิศ  

๒)วิธีการพัฒนา ข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์  
 ๒.๑ วิธีการพัฒนา  
 สถานศึกษามีกระบวนการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนเพ่ือให้บรรลุตามเป้าหมาย  วิสัยทัศน์ พันธกิจที่สถานศึกษา
กำหนด จัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีที่สอดคล้องกับนโยบายการศึกษาแห่งชาติและหน่วยงานต้นสังกัด พัฒนา
หลักสูตรสถานศึกษา พุทธศักราช ๒๕๖๐ (ปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๑) ให้สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางและสอดคล้อง
กับบริบท ดำเนินงานพัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามแผนปฏิบัติราชการ  ติดตามประเมินผลการดำเนินงานและนำ
ผลการประเมินมาปรับปรุงพัฒนางาน เพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง  ครูผู้สอนวางแผนการจัดการ
เรียนรู้ โดยการวิเคราะห์ผู้เรียน  วิเคราะห์หลักสูตรและจัดทำแผนจัดการเรียนรู้สอดคล้องกับมาตรฐานและ
ตัวชี้วัดของหลักสูตร  มีการออกแบบการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญและเหมาะสมกับผู้เรียน โดยมี
รูปแบบการจัดการเรียนรู้ที่หลากหลาย เช่นใช้กระบวนการ Active learning  การสอนแบบโครงงาน แบบ
ร่วมมือกันเรียนรู้ การระดมสมอง การลงมือปฏิบัติจริง  การทดลอง ใช้แผนผังความคิด ใช้เทคนิคคำถาม จัดทำ
แผนการจัดการเรียนรู้แบบ IEP สำหรับผู้เรียนที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ ครูทุกคนนำแผนการจัดการเรียนรู้
ไปใช้จริง  ใช้สื ่อเทคโนโลยีและแหล่งเรียนรู้ในการจัดการเรียนรู้  มีการจัดทำสื่อการเรียนรู้ที ่หลากหลาย
เหมาะสมกับวัยและความสนใจของผู้เรียน เช่นจัดทำแบบฝึกทักษะ สื่อออนไลน์ เกม  เพลง แบบทดสอบ
ออนไลน์ วัดและประเมินผลตามสภาพจริงนำผลการประเมินให้ข้อมูลย้อนกลับแก่ผู ้เรียนเพื่อการพัฒนา 
สถานศึกษาจัดกิจกรรมนิเทศภายในโดยใช้วิธีการเสริมแรงเชิงบวกเพ่ือติดตามประเมินผลและให้ข้อมูลสะท้อน
กลับแก่ครู  ครูจัดกิจกรรมชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ(PLC)  มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องการจัดการเรียนรู้
เพื่อพัฒนาผู้เรียนตลอดทั้งใช้กระบวนการวิจัยในชั้นเรียนเพื่อนำผลการประเมินมาพัฒนาผู้เรียนให้บรรลุตาม
เป้าหมายที่กำหนด 
 สถานศึกษาจัดทำโครงการ และกิจกรรมที่ส่งเสริมคุณภาพผู้เรียนอย่างหลากหลายและต่อเนื่อง ดังนี้ 

๑.) โครงการ กิจกรรมที่ส่งเสริมคุณภาพผู้เรียนด้านผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการ 
โครงการเพื่อส่งเสริมความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสารและการคิดคำนวณ 

สถานศึกษาจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน เขียนและการสื่อสารภาษาไทยอย่างหลากหลาย เช่น กิจกรรมรักการอ่าน
เพ่ือฝึกทักษะการอ่านและส่งเสริมนิสัยรักการอ่านแก่ผู้เรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ 
จัดกิจกรรมบันทึกรักการอ่าน ให้ผู้เรียนบันทึกการอ่าน สรุปใจความสำคัญ สรุปข้อคิด จากการอ่านหนังสือและ
เว็บไซต์ กิจกรรมนำเสนอภาษาไทยวันละคำ ภาษาอีสานวันละคำ และกิจกรรมสำนวนไทย เพ่ือฝึกทักษะการ
พูด การฟังและการเขียน กิจกรรมแนะนำหนังสือดีในดวงใจ เพ่ือฝึกทักษะการประเมินค่าเรื่องที่อ่าน  วาดภาพ
เพื่อรับรางวัล  จัดกิจกรรมหนังสือทำมือ  ทำหนังสือเล่มเล็กเพื่อสรุปความรู้หรือเขียนเรื่องสั้น กิจกรรมอ่าน
คล่อง เขียนคล่อง ตามแนว PISA  จัดสอบอ่าน  เขียน  ตามแนว PISA  ทุกภาคเรียน   



 
๒๗ 

กิจกรรมส่งเสริมความสามารถในการอ่าน เขียนและการสื่อสารภาษาอังกฤษ จัดกิจกรรมภาษาอังกฤษ
เพ่ือการสื่อสารโดยให้ผู้เรียนสลับสับเปลี่ยนกันนำเสนอคำ  ความหมายและประโยคภาษาอังกฤษ  

กิจกรรมพัฒนาทักษะการคิดคำนวณและแก้โจทย์ปัญหา จัดกิจกรรมคิดเลขเร็ว กิจกรรมโจทย์ปัญหา
พาสนุก ให้ผู้เรียนทำแบบฝึกทักษะการคิดเลขเร็ว  การแก้โจทย์ปัญหา  และกิจกรรมโครงงานคณิตศาสตร์ 

นอกจากจัดกิจกรรมต่างๆเพ่ือส่งเสริมการอ่านแล้วสถานศึกษายังพัฒนาแหล่งเรียนรู้เพ่ือให้เอ้ือต่อการ
เรียนรู้ เช่นการจัดกิจกรรมห้องสมุดมีชีวิต จัดตกแต่งห้องสมุดให้มีสีสันสวยงาม มีมุมการเรียนรู้  มีการพัฒนา
ห้องสมุดให้เป็น Smart Library ตามโครงการของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑  
การพัฒนาห้องปฏิบัติการทางภาษา และห้องวิทยาศาสตร์ให้มีความพร้อมสำหรับการเรียนรู้ 

โครงการส่งเสริมและพัฒนาทักษะการคิดและแก้ปัญหานักเรียน จัดกิจกรรมส่งเสริมทักษะการคิด  
และส่งเสริมกระบวนการกลุ่ม ด้วยการจัดกิจกรรมสนุกกับโครงงาน ผู้เรียนทุกชั้นจัดทำโครงงานและนำเสนอ
งานตามสาระการเรียนรู้หรือตามความสนใจ อย่างน้อยภาคเรียนละ ๑ โครงงาน  นอกจากนี้ยังจัดกิจกรรมยอด
นักคิด  ให้ผู้เรียนทำแบบฝึกทักษะการคิดเพื่อฝึกทักษะการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณและการคิด
แก้ปัญหา 

  โครงการสร้างสรรค์นวัตกรรม  จัดกิจกรรมสร้างสรรค์ด้วยมือเรา ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมให้ 
ผู้เรียนทุกคนสร้างนวัตกรรมอย่างน้อยภาคเรียนละ ๑ ชิ้น 

โครงการพัฒนาความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  จัดกิจกรรมพัฒนา
ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์พ้ืนฐานสำหรับผู้เรียน  ผู้เรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑-๓ สามารถเขียนโปรแกรม 
Paint โดยใช้สัญลักษณ์และเทคโนโลยีในการสร้าง จัดเก็บ เรียกใช้ ข้อมูลตามวัตถุประสงค์ได้   ระดับชั้น
ประถมศึกษาปีที่ ๔-๖ ออกแบบและเขียนโปรแกรมการใช้ซอฟต์แวร์หรือสื่อ และใช้อินเทอร์เน็ตสืบค้นข้อมูล 
และประเมินความน่าเชื่อถือข้อมูลได้  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ -๓  เขียนโปรแกรมอย่างง่ายในการสร้าง
ชิ้นงาน สามารถอธิบายแนวคิดหลักของเทคโนโลยีในชีวิตประจำวัน  ใช้ อินเทอร์เน็ตในการสืบค้นข้อมูล ใช้
ข้อมูลสื่อสาร และ ประเมินความน่าเชื่อถือข้อมูลได้  

 โครงการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน  จัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ให้สูงขึ้น  กิจกรรมสอนเสริมเพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓  ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖  และ ชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ ๓  
 โครงการส่งเสริมทักษะและเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ  สถานศึกษาพัฒนาทักษะชีวิตของผู้เรียนเพื่อให้
อยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข มีความพร้อมสำหรับการศึกษาต่อ การประกอบอาชีพและมีเจตคติท่ีดีต่องาน
อาชีพ  โดยจัดกิจกรรมปฐมนิเทศและปัจฉิมนิเทศ กิจกรรมประชุมผู้ปกครองนักเรียน เพ่ือชี้แจงแนวทางปฏิบัติ 
ทำให้ผู้ปกครองทราบแนวทางการดูแลผู้เรียนร่วมกับสถานศึกษา กิจกรรมจัดหาทุนการศึกษาให้กับผู้เรียน มี
การประสานงานกับองค์กรของรัฐบาลและเอกชนเพื่อขอสนับสนุนทุนการศึกษา เช่นมูลนิธิ EDF มูลนธิิยุวพัฒน ์
กิจกรรมแนะแนวเพ่ือการแก้ปัญหาทั่วไป  แนะแนวการศึกษาต่อ  แนะแนวอาชีพ ครูผู้สอนเชิญ    ภูมิปัญญา
ท้องถิ่นและวิทยากรภายนอกมาให้ความรู้แก่ผู้เรียนในสาขาการเกษตร งานประดิษฐ์ และงาน   



 
๒๘ 

คหกรรม ครูแนะแนวนำผู้เรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ เข้าร่วมโครงการตลาดนัดวิชาการโลกอาชีพเพ่ือการ
มีงานทำ ผู้เรียนศึกษาดูงานอาชีพที่นักเรียนสนใจ ที่ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 
นำผู้เรียนศึกษาดูงานเพ่ือการศึกษาต่อที่วิทยาลัยเทคนิค จังหวัดขอนแก่น และประสานงานกับสถานศึกษาที่
เปิดสอนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายและสอนในระดับประกาศนัยบัตรวิชาชีพให้คำแนะนำเรื่องการศึกษาต่อ  
สถานศึกษาจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้อาชีพต่างๆ เช่นการจัดกิจกรรมเข้าค่ายเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรม
พ่ึงตนเองโดยใช้เศรษฐกิจพอเพียง เป็นกิจกรรมที่ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้เรื่องหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
และนำหลักปรัชญามาใช้ในชีวิตประจำวัน ฝึกปฏิบัติงานอาชีพเกษตรกรรม เช่นการปลูกพืชผักสวนครัว การ
ปลูกพืชไฮโดรโปนิกส์การทำปุ๋ยหมัก และการจำหน่ายสินค้าจากการเพาะปลูก กิจกรรมดังกล่าวนี้ได้รับความ
ร่วมมือจากโครงการ Smart farmer โดยความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขต
ขอนแก่น  เป็นวิทยากรให้ความรู้เรื่องการปลูกพืชไฮโดรโปนิกส์การใช้ระบบปิดเปิดและตั้งเวลาควบคุมน้ำได้
แบบอัตโนมัต ิ และเทศบาลเมืองเก่าให้การสนับสนุนด้านวัสดุอุปกรณ์การเพาะปลูก กิจกรรมคัดแยกและ
จำหน่ายขยะ กิจกรรมการทำและจำหน่ายเครื่องดื่มประเภทชานมไข่มุก เครื่องดื่มสมุนไพร และกิจกรรม
สหกรณ์ร้านค้า ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ระบบสหกรณ์ มีความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์  เรียนรู้เรื่องการซื้อ การ
จำหน่ายและการจัดทำบัญชี  
 ๒.) โครงการ กิจกรรมส่งเสริมคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน   
      โครงการส่งเสริมคุณลักษณะและค่านิยมที่ดี  สถานศึกษามีความตระหนักในการส่งเสริมให้ผู้เรียนมี
คุณลักษณะอันพึงประสงค์  มีคุณธรรม จริยธรรม มีค่านิยมที่ดี เพื่อให้บรรลุตามเป้าหมายที่สถานศึกษา และ
บรรลุตามเอกลักษณ์ของสถานศึกษาคือ“โรงเรียนคุณธรรม” และบรรลุตามอัตลักษณ์คือ “นักเรียนมีวินัย”   
นักเรียนมีวินัย หมายถึง คุณลักษณะความมีระเบียบวินัยของผู้เรียน ๓ ด้าน คือ การเข้าแถวรับบริการ  การ
ตรงต่อเวลา  และการทิ้งขยะถูกที่ ครูผู้สอนจัดการเรียนรู้สอดแทรกเพื่อปลูกฝังคุณลักษณะที่พึงประสงค์ และ
ค่านิยมที่ดีทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้  และสถานศึกษาจัดทำโครงการส่งเสริมอย่างต่อเนื่อง เช่นจัดกิจกรรม
ส่งเสริมค่านิยม ๑๒ ประการ จัดกิจกรรมสภานักเรียนเพื่อฝึกการเป็นผู้นำ ผู้ตามที่ดี มีการเลือกตั้งสภานักเรียน
เพ่ือให้เรียนรู้วิถีประชาธิปไตย และจัดกิจกรรมวินัยของหนู ซึ่งเป็นกิจกรรมที่สร้างเสริมความมีวินัยในตนเองแก่
ผู้เรียน สถานศึกษาได้ดำเนินการสร้างข้อตกลงและกำหนดแนวทางการปฏิบัติตนร่วมกัน เช่นการเข้าแถวรับ
บริการ การตรงต่อเวลา  และการทิ้งขยะให้ถูกที่ ครูและผู้ปกครองประเมินพฤติกรรมผู้เรียนอย่างสม่ำเสมอ 
และให้ผู้เรียนประเมินตนเองแล้วสะท้อนผลเพื่อการพัฒนา รวมทั้งมอบเกียรติบัตรและมอบทุนการศึกษาแก่
“เด็กดีศรีดอนบม” เพ่ือเป็นการเสริมแรงเชิงบวกแก่ผู้เรียนที่ปฏิบัติตนเป็นคนดีสามารถเป็นแบบอย่างได้  
  โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณธรรมและประเพณีไทย สถานศึกษาจัดกิจกรรมวันสำคัญ เพ่ือ
ส่งเสริมคุณธรรมและการยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและความหลากหลายเช่น วันแม่แห่งชาติ  วัน
เฉลิมพระชนมพรรษา วันมาฆบูชา  วันเข้าพรรษา วันขึ้นปีใหม่  วันคริสต์มาส กิจกรรมส่งเสริมให้ผู้เรียนรักและ
ภูมิใจในท้องถิ่น เช่นกิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ  กิจกรรมอนุรักษ์ไทย ซึ่งกำหนดให้ผู้เรียนแต่งกายด้วยผ้า
พ้ืนเมือง สวมเสื้อสีเหลืองดอกคูน ส่วนครูแต่งกายด้วยผ้าพ้ืนเมือง ตลอดทั้งจัดกิจกรรมการเรียนรู้เรื่องการร้อง
เพลงกล่อมเด็กและการร้องเพลงสรภัญญ์อีสาน ในรายวิชาภาษาไทยเพ่ิมเติมชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓  



 
๒๙ 

 โครงการส่งเสริมสุขภาวะทางร่างกายและจิตสังคม สถานศึกษาจัดกิจกรรมส่งเสริมให้ผู้เรียนมี
สุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี มีทักษะชีวิต เช่นกิจกรรมโรงเรียนสีขาว เพ่ือป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 
การพนันและสิ่งมอมเมา รณรงค์ในวันงดสูบบุหรี่โลก รณรงค์ต่อต้านยาเสพติดและรณรงค์วันเอดส์โลก             
ครูตำรวจแดร์ (D.A.R.E) จัดการเรียนรู้ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕ เพ่ือป้องกันการใช้ยาเสพติด โดยความ
ร่วมมือของสถานีตำรวจภูธร จังหวัดขอนแก่น และกิจกรรมสานสายใยนักเรียน ครู ผู้ปกครอง เพ่ือหาแนว
ทางแก้ไขปัญหาต่างๆ  กิจกรรมการบริหารร่างกายตามจังหวะเพลงในช่วงเช้าก่อนเข้าห้องเรียน   กิจกรรม
โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ  ส่งเสริมการตรวจสุขภาพประจำปี และการตรวจสุขภาพนักเรียนโดยได้รับความ
ร่วมมือจากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเมืองเก่า และครูผู้สอนตรวจวัดสมรรถภาพทางกายปีการศึกษาละ 
๑ ครั้ง วัดน้ำหนักส่วนสูง ประเมินภาวะโภชนาการทุกเดือน นำผลการประเมินแจ้งผู้เรียนและรายงาน
ผู้ปกครองให้รับทราบเพ่ือการพัฒนา 

ผลการดำเนินงาน 
จากการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการอย่างต่อเนื่องและมีการติดตามประเมินผลอย่างเป็นระบบ 

ส่งผลให้การพัฒนาผู้เรียนด้านผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ปีการศึกษา ๒๕๖ ๔                   
สูงกว่าเป้าหมายที่สถานศึกษากำหนด และมีพัฒนาการดังนี้ 
 

๒.๒ ข้อมูลหลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ ท่ีสนับสนุนผลการประเมินตนเอง 
 ๑) นักเรียนทุกคนมีความสามารถในการอ่าน เขียนภาษาไทย ในระดับดี  ตามเกณฑ์สถานศึกษา                     
ร้อยละ๗๐ 
 ๒) นักเรียนร้อยละ ๗๐ มีความสามารถใช้ภาษาอังกฤษแนะนำตนเอง สถานศึกษา และสนทนาอย่าง
ง่าย 
 ๓) นักเรียนทุกคนมีผลงานจากการทำโครงงาน/ผลงานประดิษฐ์ใหม่ และสามารถอธิบายหลักการ 
แนวคิด ขั้นตอนการทำงาน และปัญหาอุปสรรคของการทำงานได้ 
 ๔) นักเรียนทุกคนสามารถสืบค้นข้อมูลจากอินเตอร์เน็ต และสรุปความรู้ด้วยตนเอง 
 ๕) มีนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ สามารถสอบเข้าเรียนต่อได้  
 ๖) นักเรียนทุกคนได้เข้าค่ายพัฒนาจิตพิสัยและนำไปใช้ในชีวิตจริง และนักเรียนทุกคนร่วมกิจกรรมจิต
อาสา 
 ๗) นักเรียนทุกคนมีความรับผิดชอบ มีวินัย มีภาวะผู้นำ มีจิตอาสา อยู่ร่วมกับคนอื่นอย่างมีความสุข 
เข้าใจผู้อ่ืน ไม่มีความขัดแย้งกับผู้อื่น  
 ๘) นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ทุกคน มีความรู้และทักษะพ้ืนฐานต่องาน
อาชีพอย่างน้อย ๑ อย่าง 
 ๙) นักเรียนทุกคนเป็นสมาชิกและร่วมโครงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง 
 ๑๐) นักเรียนทุกคนมีส่วนร่วมในกิจกรรมประเพณีของท้องถิ่น   
 ๑๑) นักเรียนร้อยละ ๙๕ มีน้ำหนัก ส่วนสูง ตามเกณฑ์กรมอนามัย และมีสุขภาพแข็งแรง  



 
๓๐ 

 ๑๒) มีการสอนงานอาชีพให้นักเรียน ทำให้มีโครงการหนึ่งผลงานหนึ่งผลิตภัณฑ์ของนักเรียน 
 ๑๓) นักเรียนทุกคนไม่เกี่ยวข้องสิ่งเสพติด  โรงเรียนมีโครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่าง
เข้มแข็ง 
 ๑๔) ไม่มีการทะเลาะวิวาทในโรงเรียน  
 ๑๕) นักเรียนทุกคนได้รับการเยี่ยมบ้าน และโรงเรียนนำข้อมูลมาใช้ในการดูแลช่วยเหลือผู้เรียน 

๑๖) แผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา  แผนปฏิบัติการประจำปี  แผนการจัดการเรียนรู้  เกียรติ
บัตร โล่รางวัล  ภาพถ่าย  ผลงาน/ชิ้นงานของครูและนักเรียน ผลสอบข้อสอบ หนังสือราชการ บันทึกการแสดง
ความชื่นชม  ภาพการปฏิบัติงานที่มีคุณภาพของครู นักเรียน แบบ ปพ. ต่างๆแผนการจัดการเรียนรู้ บันทึกการ
นิเทศภายใน รายงานกิจกรรม/โครงการผลการวิเคราะห์ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของโรงเรียนบันทึกการอ่าน  
บันทึกกิจกรรมรักการอ่าน ฯลฯ   

 
๓.จุดเด่น  จุดที่ควรพัฒนา ข้อเสนอ และแผนการพัฒนาคุณภาพให้สูงขึ้น 
 ๓.๑ จุดเด่น  
 จากผลการดำเนินพัฒนาผู้เรียน ตลอดปีการศึกษา ๒๕๖๓ พบจุดเด่นที่สำคัญดังนี้ 

๑) ผู้เรียนอ่านออกเขียนได้ และอ่านคล่องเขียนคล่อง รวมทั้งสามารถเขียนเพ่ือการสื่อสารได้ 
เหมาะสมกับวัย สถานศึกษามีการจัดกิจกรรมเพ่ือส่งเสริมความสามารถในการอ่านเขียนอย่างหลากหลาย 

๒) ผู้เรียนมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือพัฒนาการเรียนรู้  สามารถใช้
คอมพิวเตอร์ในการแสวงหาความรู้เพ่ือพัฒนาตนเอง และพัฒนางานได้ทุกคน  

๓) ผู้เรียนมีผลการประเมินระดับชาติ โดยรวมสูงกว่าระดับประเทศและมีพัฒนาการอย่างต่อเนื่อง  
๔) ผู้เรียนมีระเบียบวินัย จนเป็นอัตลักษณ์และเป็นที่ยอมรับของชุมชนโดยรอบในเรื่องความมีวินัย  

เคารพกฎกติกา มารยาทของสังคมเช่นการเข้าแถวรับบริการ การแต่งกาย  การตรงต่อเวลา และการทิ้งขยะถูก
ที่  

๓.๒ จุดที่ควรพัฒนา 
เพ่ือให้เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคม  สถานศึกษาควรพัฒนา

ผู้เรียน ดังนี้ 
๑) พัฒนาผู้เรียนให้มีความสามารถในการคิดจำแนกแยกแยะ ใคร่ครวญ ไตร่ตรอง พิจารณา 

อย่างรอบคอบโดยใช้เหตุผลประกอบการตัดสินใจและแก้ปัญหา  
๒) พัฒนาผู้เรียนให้มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความคิดสร้างสรรค์ใน

การสร้างนวัตกรรมใหม่  สร้างแรงจูงใจให้ผู้เรียนได้แสดงความสามารถเชิงสร้างสรรค์ สามารถสร้างชิ้นงานให้
หลากหลายขึ้น 

๓) พัฒนาผู้เรียนให้มีความสามารถด้านการอ่าน เขียนและการสื่อสารภาษาอังกฤษ สร้างความมั่นใจ
และสร้างสถานการณ์ให้ผู้เรียนได้ฝึกสนทนาภาษาอังกฤษในสถานการณ์ที่สอดคล้องกับชีวิตประจำวัน 

๔) ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากภูมิปัญญาท้องถิ่นให้มากขึ้น   



 
๓๑ 

๓.๔ ข้อเสนอแนะ 
๑) จัดทำการวิจัยในชั้นเรียน นำกระบวนการวิจัยมาใช้การพัฒนาผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง 
๒) สนับสนุนให้นักเรียนสร้างนวัตกรรมให้หลากหลาย 
๓) ส่งเสริมพัฒนาความสามารถด้านการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 
๔) กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้กับภูมิปัญญาในท้องถิ่น 
๓.๓ แผนการพัฒนาคุณภาพที่ยกระดับให้สูงขึ้น 
๑) กิจกรรมการวิจัยในชั้นเรียน 
๒) กิจกรรมการประกวดนวัตกรรมของผู้เรียน 
๓) กิจกรรมพัฒนาความสามารถด้านการอ่าน เขียนและการสื่อสารภาษาอังกฤษ ๑ day spacial 
๔) จัดทำเอกสารสาระการเรียนรู้ท้องถิ่น  

 
มาตรฐานที่ ๒  กระบวนการบริหารและการจัดการ 
๑. ระดับคุณภาพ  ดีเลิศ 
๒. วิธีการพัฒนา ข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์  
 ๒.๑กิจกรรม กระบวนการบริหารและการจัดการที่ส่งผลต่อระดับคุณภาพ 

สถานศึกษาได้กำหนดเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจมีการวางแผนการดำเนินการใน 
แต่ละปีการศึกษา ไว้อย่างชัดเจนสอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษาความต้องการของชุมชนท้องถิ่น
วัตถุประสงค์ของแผนการศึกษาแห่งชาตินโยบายของรัฐบาลและของต้นสังกัด รวมทั้งทันต่อการเปลี่ยนแปลง
ของสังคมสามารถบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษาอย่างเป็นระบบทั้งในส่วนการวางแผนพัฒนาคุณภาพ
การจัดการศึกษาการดำเนินงานตามแผนการนำแผนไปปฏิบัติ เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษามีการติดตาม
ตรวจสอบประเมินผลและปรับปรุงพัฒนางานอย่างต่อเนื่องมีการบริหารอัตรากำลัง ทรัพยากรทางการศึกษา
และระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนมีระบบการนิเทศภายในการนำข้อมูลมาใช้ในการพัฒนาบุคลากรและผู้ที่
เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วมการวางแผน ปรับปรุงและพัฒนาและร่วมรับผิดชอบต่อผลการจัดการศึกษารวมทั้ง
นำผลการประเมินไปใช้ปรับปรุง แก้ไข ในปีการศึกษาต่อไป 

บริหารจัดการเกี่ยวกับงานวิชาการทั้งด้านการพัฒนาหลักสูตรกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่เน้นคุณภาพ
ผู้เรียนรอบด้านให้มีความเชื่อมโยงวิถีชีวิตจริงและครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมาย รวมทั้งการเรียนร่วมของ
นักเรียนพิเศษด้วยส่งเสริมสนับสนุนพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา  ให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพและ
จัดให้มีชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพมาใช้ในการพัฒนางานและการเรียนรู้ของผู้เรียนจัดสภาพแวดล้อมทาง
กายภาพทั้งภายในและภายนอกห้องเรียนและสภาพแวดล้อมทางสังคมที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้และมีความ
ปลอดภัย 

จัดระบบการจัดหาการพัฒนาและการบริการเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือใช้ในการบริหาร 
จัดการและการจัดการเรียนรู้ที่ เหมาะสมกับสภาพของสถานศึกษา  นำเสนอผลการบริหารจัดการให้ผู้มีส่วน
ร่วมได้เสีย ได้รับทราบโดยทั่วกัน 



 
๓๒ 

 ๒.๒ ข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์  
     ๑)มีการกำหนดเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจที่ชัดเจนสอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษาความ
ต้องการชุมชนนโยบายรัฐบาลแผนการศึกษาแห่งชาติ โดยผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการดำเนินการ และมี
การทบทวน ปรับปรุงให้สามารถนำไปใช้จริง และทันต่อการเปลี่ยนแปลง 

  ๒) มีรูปแบบการบริหารงาน ที ่เน้นการมีส่วนร่วมของชุมชน การบริหารจัดการคุณภาพของ
สถานศึกษา  ที่เป็นระบบ และดำเนินการอย่างต่อเนื่อง  มีความชัดเจนและเกิดประสิทธิภาพส่งผลต่อคุณภาพ
ตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาโดยความร่วมมือของผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีการนำข้อมูลผลการประเมิน
และผลการจัดการศึกษา มาใช้ในการปรับปรุงพัฒนางานอย่างต่อเนื่องจนเป็นแบบอย่างได้ 

  ๓) มีนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ สามารถสอบเข้าเรียนต่อได้ 
 ๔) นักเรียนที่มีความต้องการพิเศษ ได้รับการพัฒนา ตามแผน IEP  
 ๕) ครูทุกคนได้รับการส่งเสริม สนับสนุนให้ได้รับการอบรม พัฒนาตามมาตรฐานวิชาชีพ และนำ
ความรู้ ทักษะ ประสบการณ์นำมาใช้ในการพัฒนางานในหน้าที่และพัฒนาผู้เรียน 
 ๖) ครูทุกคนได้รับการส่งเสริมให้มีความรู้ ประสบการณ์ จากการจัดชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ 
(PLC) เพ่ือนำความรู้ แนวคิดมาใช้ในการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ให้มีคุณภาพยิ่งข้ึน 
 ๗) ครูผู้สอนทุกคนได้รับการส่งเสริม สนับสนุน ส่งผลให้ได้รับรางวัลที่เกี่ยวข้องกับมาตรฐานวิชาชีพ 
 ๘)  ครูผู้สอนมีนวัตกรรมการสอนเพื่อใช้ในการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาผู้เรียน ในเรื่อง การออกแบบ
การจัดการเรียนการสอน สื่อการเรียนการสอน วิธีสอน 
 ๙)   ผู้ปกครอง ผู้ปกครองนักเรียน ศิษย์เก่า ชุมชน มอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียน    
    ๑๐)  ได้จัดการบริหารข้อมูลสารสนเทศของโรงเรียน เช่น ข้อมูลผลการจัดการศึกษา ข้อมูลภาวะ
โภชนาการ  โปรแกรม DMC (ข้อมูลนักเรียนรายบุคคล) โปรแกรม B-OBEC (ข้อมูลที่ดินสิ่งก่อสร้าง) โปรแกรม 
M-OBEC (ข้อมูลครุภัณฑ์)  โปรแกรม EMIS (ข้อมูลสารสนเทศของโรงเรียน)  โปรแกรม School MISS (ข้อมูล
ผลการเรียนตามหลักสูตร)  ข้อมูลเด็กพิเศษ เพื่อนำมาใช้ในการบริหารและการจัดการเรียนรู้ของนักเรียนทุก
กลุ่มอย่างเป็นระบบ ทันสมัย  
 ๑๑) ผู้ปกครองนักเรียนมีความพึงพอใจในการบริหารจัดการศึกษาของโรงเรียนในระดับมากที่สุด 
 ๑๒) แผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา  แผนปฏิบัติการประจำปี  เกียรติบัตร โล่รางวัล  ภาพถ่าย  
ผลงาน  ชิ้นงาน (ที่โรงเรียน)  หนังสือราชการ บันทึกการแสดงความชื่นชม ภาพการปฏิบัติงานที่มีคุณภาพใน 
Facebook   

๓. จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา  ข้อเสนอแนะและแผนการพัฒนาคุณภาพให้สูงขึ้น 
 ๓.๑จุดเด่น  
 มีระบบประกันคุณภาพสถานศึกษาที่มีคุณภาพสถานศึกษามีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจที่กำหนด
ไว้ตรงกับวัตถุประสงค์ของแผนการศึกษาชาติและสอดคล้องกับความต้องการของชุมชนท้องถิ่นอย่างชัดเจนมี
แผนและดำเนินงานพัฒนาคุณภาพการบริหารและการจัดการศึกษาที่มีความเหมาะสมครอบคลุมประเด็นหลัก  



 
๓๓ 

คือพัฒนาวิชาการที่เน้นผู้เรียนทุกกลุ่มเป้าหมายทุกคนและดำเนินการอย่างเป็นรูปธรรมโดยจัดโครงการ
กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการประจำปี ๒๕๖๔ อย่างต่อเนื่อง พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทาง
วิชาชีพมีความรู้ความสามารถและทักษะตามมาตรฐานตำแหน่ง มีการนิเทศที่เป็นระบบอย่างชัดเจน สม่ำเสมอ
ต่อเนื ่อง อย่างเป็นกัลยาณมิตร บริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศที่มีความถูกต้องครบถ้วนทันสมัยนำไป
ประยุกต์ใช้ได้และดำเนินการอย่างเป็นระบบจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่ดีและกระตุ้นให้ผู้เรียน
ใฝ่เรียนรู้ทั่วถึงทุกกลุ่มเป้าหมายผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วมและมีเครือข่ายความร่วมมือในการร่วมรับผิดรับ
ชอบต่อผลการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพและได้มาตรฐานสถานศึกษากำกับติดตามและประเมินผลการบริหาร
และการจัดการศึกษาอย่างเหมาะสมชัดเจนและเปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องมีส่วนร่วม  เ ป ิ ด โ อ ก า ส ใ ห้
ผู้ปกครองได้มีส่วนร่วมในการเสนอความคิดเห็นในการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาผู้เรียน  สร้างเครือข่ายความ
ร่วมมือของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดการศึกษาของโรงเรียนให้มีความเข้มแข็ง มีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อผลการ
จัดการศึกษา และการขับเคลื่อนคุณภาพการจัดการศึกษา โดยทุกขั้นตอนมีการวางแผนดำเนินการตามแผน 
ประเมินผลการดำเนินงาน และนำผลการประเมินไปปรับปรุงแก้ไข ในปีการศึกษาต่อไป 
 ๓.๒จุดที่ควรพัฒนา   

๑) การพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะ การเรียนรู้ในศตวรรษท่ี ๒๑. 
๒)  จัดหาครูในสาขาวิชาเอกท่ีขาดแคลน เช่น ภาษาไทย คอมพิวเตอร์ ดนตรี นาฏศิลป์ 
๓. การพัฒนาอาคารสถานที่สิ่งแวดล้อมและภูมิทัศน์อย่างต่อเนื่อง  

  ๓.๓ ข้อเสนอแนะ 
 ๑) จัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ส่งเสริมทักษะด้านภาษาและอาชีพ เพื่อเข้าสู่ศตวรรษที่ ๒๑ 

๒) พัฒนาสภาพแวดล้อมให้เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้ 

 ๓.๔ แผนการพัฒนาคุณภาพที่ยกระดับให้สูงข้ึน 
๑) มีโครงการการบริหารจัดการเกี่ยวกับงานวิชาการ ได้แก่ มีการประเมินและทบทวนหลักสูตร  

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๓)  
๒) กิจกรรมเสริมหลักสูตรที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านและอาชีพ 
๓)  โครงการพัฒนาครูพัฒนาครูสู่ครูมืออาชีพ 
๔)  โครงการจัดสภาพแวดล้อมให้เป็นแหล่งเรียนรู้ 
 

มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
๑. ระดับคุณภาพ  ดีเลิศ 
๒. วิธีการพัฒนา ข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ 
 ๒.๑ กิจกรรม  วิธีการพัฒนาที่ส่งผลต่อระดับคุณภาพ 
 โรงเรียนดำเนินการเพื่อส่งเสริมและพัฒนาให้ครูจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ  โดย
จัดทำโครงการส่งเสริมอย่างหลากหลาย  ได้แก่กิจกรรมส่งเสริมพัฒนาบุคลากร ส่งเสริมให้ครูพัฒนาวิชาชีพ



 
๓๔ 

ตนเองตลอดเวลา เช่น การส่งเสริมให้ครูเข้ารับการอบรม  สัมมนา  ศึกษาดูงาน  และการทำกิจกรรม PLC  
ชุมชนแห่งการเรียนรู้เพื่อพัฒนาการจัดกระบวนการเรียนรู้   โครงการจัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการปฏิบัติจริง
และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้  จัดกิจกรรมจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ  ครูมี
การวางแผนการสอนครบทุกรายวิชา และทุกชั้นปี  โดยมีการจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับหลักสูตร
สถานศึกษาและหลักสูตรท้องถิ่น  เช่นแผนการจัดการเรียนรู้บูรณาการเศรษฐกิจพอเพียง บูรณาการอาเซียน และ
กิจกรรมบูรณาการวันสำคัญ  ครูนำแผนการจัดกิจกรรมการเร ียนรู ้ไปใช้ในการสอนเต็มเวลาและเต็ม
ความสามารถ  โดยใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ และมีแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้ การจัดกิจกรรมสนุกกับ
โครงงานครูผู้สอนทุกคนจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมทักษะการคิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ คิดแก้ปัญหา ฝึก
ทักษะกระบวนการกลุ่ม และฝึกทักษะการสื่อสาร  กิจกรรมพัฒนาแหล่งเรียนรู้  ให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการจัด
บรรยากาศและสภาพแวดล้อมภายในสถานศึกษาเพ่ือให้เอ้ือต่อการเรียนรู้  กิจกรรมศึกษาแหล่งเรียนรู้  ครูมอบหมาย
ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้ต่างๆทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน  กิจกรรมผลิตสื่อ  จัดหาสื่อ เทคโนโลยี  
ครูทุกคนผลิตสื่อ  จัดหาสื่อเทคโนโลยีและนำภูมิปัญญาท้องถิ่นมาใช้ในการจัดการเรียนรู้ มีการประเมินผล
ผู้เรียนอย่างเป็นระบบ กิจกรรมวัดและประเมินผลตามสภาพจริงครูวัดและประเมินผล ตามสภาพจริงด้วยวิธีการที่
หลากหลายและเป็นระบบและนำผลการประเมินมาวางแผนพัฒนาผู้เรียนให้สอดคล้องกับปัญหาของแต่ละบุคคล  
พร้อมทั้งนำผลการประเมินไปใช้ในการปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่องเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้  กิจกรรมวิจัยในชั้น
เรียนเพ่ือส่งเสริมให้ครูใช้กระบวนการวิจัยในการแก้ปัญหาและส่งเสริมผู้เรียน กิจกรรมนิเทศการจัดการเรียนรู้
แบบกัลยาณมิตร  เพ่ือเสริมแรงและสร้างขวัญกำลังใจแก่ครูผู้สอน  ตลอดทั้งจัดกิจกรรมเปิดประตูสู่ชุมชนเพ่ือ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อการพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน 

๒.๒  ข้อมูล เอกสาร หลักฐาน 
 ๑) ครูผู้สอนทุกคน สามารถจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อพัฒนากระบวนการคิด  ให้นักเรียนปฏิบตัิจริง  
และใช้คำถามระดับสูงในการจัดกิจกรรมเพื่อกระตุ้น ส่งเสริมกระบวนการคิดและกระบวนการเรียนรู้ของ
ผู้เรียนให้ผู้เรียนมีโอกาสแสดงความคิดเห็น สรุปการเรียนรู้ การนำเสนองาน และนำความรู้ ทักษะ ไปใช้ใน
ชีวิตประจำวัน โดยการจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน  การใช้กระบวนการกลุ่ม การใช้แผนผังความคิด  การใช้
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์  การแสดงบทบาทสมมุติ  การเล่นละคร และการจัดการเรียนรู้โดยใช้แหล่ง
เรียนรู้   
 ๒) ครูผู้สอนทุกคน มีส่วนร่วมในการในการปรับปรุง พัฒนาหลักสูตรของสถานศึกษาทุกปี สอดคล้อง
กับนโยบาย และการเปลี่ยนแปลงสาระการเรียนรู้    และนำไปใช้ในการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาผู้เรียนอย่าง
รอบด้านตามมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ ทั้งนักเรียนปกติ และนักเรียนพิเศษ
เรียนร่วม โดยเชื่อมโยงกับท้องถิ่น การดำเนินชีวิตของนักเรียน และสอดคล้องกับเป้าหมายในการพัฒนาผู้เรียน
ให้มีทักษะ ความรู้ในศตวรรษที่ ๒๑ และเตรียมผู้เรียนให้มีความรู้ ทักษะ ประสบการณ์ ในการใช้ชีวิตในโลก
อนาคตและตอบสนองกับการพัฒนานักเรียนพิเศษเรียนรวม ที่ได้รับการพัฒนาตามความสามารถและศักยภาพ 
 ๓)  ครูผู้สอนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ จัดการเรียนรู้สำหรับเด็กพิเศษเรียน
รวมนักเรียนที่มีความต้องการพิเศษ โดยใช้แผน IEPเพ่ือการพัฒนาผู้เรียนรายบุคคล 



 
๓๕ 

 ๔) ครูผู้สอนทุกคนใช้สื่อ เทคโนโลยี คอมพิวเตอร์แหล่งเรียนรู้ทั้งภายในโรงเรียน ภายนอกโรงเรียน 
ในการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาผู้เรียน  ทั้งนำภูมิปัญญาท้องถิ่นมาจัดการเรียนรู้ และส่งเสริมให้ผู ้เรียนได้
แสวงหาความรู ้ด้วยตนเอง ทั ้งกิจกรรมการศึกษาค้นคว้าจากห้องสมุด  และการสืบค้นข้อมูลจากห้อง
คอมพิวเตอร์  และจัดทำคลิปการเรียนรู้ในเรื่องที่ผู้เรียนยังไม่บรรลุวัตถุประสงค์ เพ่ือจัดการเรียนรู้ 
 ๕) ครูผู้สอนทุกคนใช้  สื่อการสอนออนไลน์ การผลิตสื่อออนไลน์ ประกอบการจัดการเรียนรู้ในการ
พัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
 ๖) ครูผู้สอนทุกคน จัดห้องเรียนที่สะอาด เรียบร้อย ปลอดภัย มีสื่อการเรียนรู้ และบรรยากาศที่เอ้ือ
ต่อการเรียนรู้ของผู้เรียนทุกคน 
 ๗) ครูผู้สอนทุกคน ใช้ห้องสมุด  ห้องคอมพิวเตอร์  และห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ ให้เป็นแหล่ง
เรียนรู้ของผู้เรียน  ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้ ศึกษา ค้นคว้าจากแหล่งเรียนรู้เพ่ือพัฒนาคุณภาพโดบบันทึกในทะเบียน
การใช้ห้องทุกครั้ง 
 ๘) ครูผู้สอนทุกคนจัดการเรียนรู้โดยเน้นการปฏิสัมพันธ์เชิงบวก รักดูแล  และเอาใจใส่ผู้เรียน สร้าง
ผู้เรียนให้เป็นคนดี  ให้ผู้เรียนมีความม่ันใจ ปลอดภัย ที่จะเรียนรู้กับครูและเพ่ือน และเรียนอย่างมีความสุข 
 ๙)  ครูผู้สอนทุกคนดำเนินการวัด ประเมินผลผู้เรียนโดยเก็บข้อมูลจากวิธีการหลากหลาย เช่น การ
สอบถาม สัมภาษณ์ ให้คะแนนจากผลงาน รายงาน ชิ้นงาน การทำงานกลุ่ม การสังเกตพฤติกรรมการเรียน  
การทำงาน และสังเกตลักษณะนิสัย  การสอบแบบอัตนัย และปรนัย การปฏิบัติจริง สอดคล้องกับธรรมชาติวิชา 
และเป้าหมายของการพัฒนาผู้เรียน มีการให้ข้อมูลสะท้อนกลับแก่ผู้เรียน ผู้ปกครอง เพ่ือนำผลการประเมินไปใช้ใน
การพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
 ๑๐) ครูผู้สอนทุกคนมีส่วนร่วมในการในการจัดการบริหารข้อมูลสารสนเทศของโรงเรียน เช่น ข้อมูล
ผลการจัดการศึกษา ข้อมูลภาวะโภชนาการ  โปรแกรม DMC (ข้อมูลนักเรียนรายบุคคล) โปรแกรม B-OBEC 
(ข้อมูลที่ดินสิ่งก่อสร้าง) โปรแกรม M-OBEC (ข้อมูลครุภัณฑ์)  โปรแกรม EMIS (ข้อมูลสารสนเทศของโรงเรียน)  
โปรแกรม School MISS (ข้อมูลผลการเรียนตามหลักสูตร)   ข้อมูลเด็กพิเศษ เพื่อนำมาใช้ในการบริหารและ
การจัดการเรียนรู้ของนักเรียนทุกกลุ่ม 
 ๑๑) ครูผู้สอนทุกคนนำผลการประเมินในการจัดการเร ียนรู ้มาใช้ในการพัฒนาผู ้เร ียน และใช้
กระบวนการวิจัยในชั้นเรียนในการพัฒนาการจัดการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาผู้เรียน 
 
 ๒.๓ ข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ ์
  ๑)  แผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา   
  ๒) แผนปฏิบัติการประจำปี   
  ๓) แผนการจัดการเรียนรู้    
  ๔) บันทึกผลการจัดการเรียนรู้   
  ๕) เครื่องมือวัดและประเมินผล   
  ๖) เอกสารวัดและประเมินผล (แบบปพ.)   



 
๓๖ 

  ๗) แบบบันทึก PLC 
  ๘) รายงานการวิจัยในชั้นเรียน 
  ๙) รายงานผลการจัดกิจกรรม   
  ๑๐) เกียรติบัตร  
  ๑๑)  ทะเบียนการผลิตและการใช้สื่อ 
  ๑๒) โครงงานผลงาน/ชิ้นงานนักเรียน   
  ๑๓) บันทึกการใช้สื่อแหล่งเรียนรู้  
  ๑๔) บันทึกการศึกษาแหล่งเรียนรู้ของผู้เรียน   
  ๑๕) แบบสำรวจความพึงพอใจแฟ้มสะสมงานครู   
  ๑๖) หนังสือราชการ   
  ๑๗) ภาพถ่ายกิจกรรม   
  
๓. จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา ข้อเสนอแนะ และแผนการพัฒนาคุณภาพให้สูงขึ้น 

๓.๑จุดเด่น   
๑) ครูปฏิบัติงานด้วยความมุ่งมั่นและเสียสละ  จัดกิจกรรมการเรียนรู้เต็มเวลาเต็มเวลา  เต็มความสามารถ   

มีการพัฒนาตนเองอยู่เสมอ ยอมรับฟังความคิดเห็นและยอมรับการเปลี่ยนแปลงเพ่ือพัฒนาการจัดการเรียนรู้ 
๒) ครูทุกคนจัดทำแผนการจัดการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ  และจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่

สอดคล้องกับหลักสูตรและตัวชี้วัด 
๔) ครูจัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้ฝึกทักษะการนำเสนอผลงาน  แสดงความคิดเห็น  คิดเป็น  รักการอ่าน  

การแสวงหาความรู้จากสื่อเทคโนโลยีด้วยตนเอง 
๕) ครูเปิดโอกาสให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการจัดบรรยากาศสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 
๖) ครูวัดและประเมินผลตามสภาพจริง นำผลการประเมินมาพัฒนาการจัดการเรียนรู้  
๗)  ครูให้ข้อมูลย้อนกลับแก่ผู้เรียนเพื่อนำไปใช้ในการพัฒนาตนเอง 
 

๓.๒จุดที่ควรพัฒนา 
๑) ครูควรใช้กระบวนการวิจัยเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง 
๒) ครูควรจัดกิจกรรมการเรียนรู ้เพื ่อส่งเสริมการอ่านคล่อง เขียนคล่องและทักษะการสื ่อสาร

ภาษาอังกฤษ  
๓) ครูควรนำภูมิปัญญาท้องถิ่นเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 

๓.๓ ข้อเสนอแนะ 
๑) ส่งเสริมบุคลากรให้พัฒนาสื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยี  
๒) ครูใช้นวัตกรรมใหม่ๆอย่างหลากหลาย มาใช้ในการพัฒนาผู้เรียน การจัดกระบวนการเรียนการ

สอนให้เข้าสถานการณ์ปัจจุบัน เช่น เทคนิค วิธีการสอน ออนไลน์ 



 
๓๗ 

๓.๔ แผนการพัฒนาคุณภาพที่ยกระดับให้สูงข้ึน 
  ๑) กิจกรรมส่งเสริมพัฒนาบุคลากร 
  ๒) กิจกรรมส่งเสริมครู บุคลากรเข้ารับการอบรม สัมมนา ศึกษาดูงาน 
  ๓) กิจกรรมพัฒนาการจัดการเรียนรู้ 
  ๔) กิจกรรมจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ 
  ๕) กิจกรรมผลิตสื่อ/จัดหาสื่อ เทคโนโลยี  
  ๖) กิจกรรมวัดและประเมินผลการจัดการเรียนรู้ 
  ๗) กิจกรรมวิจัยในชั้นเรียน 
  ๘) กิจกรรมสนุกกับโครงงาน 
  ๙) กิจกรรมยอดนักคิด 
  ๑๒) กิจกรรมห้องสมุดมีชีวิต 
  ๑๓) กิจกรรมศึกษาแหล่งเรียนรู้ 
  ๑๔) กิจกรรมรักการอ่าน 
  ๑๕) กิจกรรมอ่านคล่องเขียนคล่อง ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ  
  ๑๖) กิจกรรมภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 
  ๑๗) กิจกรรมส่งเสริมทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ขั้นพ้ืนฐานสำหรับนักเรียน 
  ๑๘) กิจกรรมนิเทศการจัดการเรียนรู้ 
  ๑๙) กิจกรรมเปิดประตูสู่ชุมชน 
  ๒๐) เครือข่ายร่วมพัฒนาคุณภาพ สร้างประสบการณ์ด้านภาษาจีน โรงเรียนฮ่ัวเคี้ยววิทยาลัย  
           (แผนปี ๒๕๖๔ ยกระดับคุณภาพให้สูงขึ้นจากปี ๒๕๖๓) 

 ๒๑) แผนการประกวดห้องเรียน 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
๓๘ 

ภาคผนวก 

❖ ประกาศ เรื่อง การกำหนดมาตรฐานและกำหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาระดับ
การศึกษาปฐมวัยและระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
เพ่ือการประกันคุณภาพภายในโรงเรียนบ้านดอนบม ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 

 

❖ ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษาตามมาตรฐานที่กำหนด  

❖ คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๔  
 

❖ คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำรายงานผลการประเมินตนเอง (SAR)  
ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ 

 

❖ คำสั่งมอบหมายงาน  

❖ ภาพกิจกรรม  

❖ ความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษา 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
๓๙ 

  
 

 
 

ประกาศโรงเรียนบ้านดอนบม 
เรื่อง การกำหนดมาตรฐานและกำหนดค่าเป้าหมาย ตามมาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาปฐมวัย 

และระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เพ่ือการประกันคุณภาพภายในโรงเรียนบ้านดอนบม ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 
..................................................................... 

 

  โดยที่มีประกาศใช้กฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑ นโยบายการ
ปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง ที่กำหนดเป้าหมายและยุทธศาสตร์ในการพัฒนาคุณภาพคนไทยและ
การศึกษาไทยในอนาคต ประกอบกับมีนโยบายให้ปฏิรูประบบการประเมินและการประกันคุณภาพทั้งภายใน
และภายนอกทุกระดับก่อนจะมีการประเมินคุณภาพในรอบต่อไป จำเป็นต้องปรับปรุงมาตรฐานการศึกษา          
ขั้นพื้นฐานให้สอดคล้องกัน  ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ให้ ใช้มาตรฐานการศึกษา ระดับปฐมวัย 
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน และระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานศูนย์การศึกษาพิเศษ ฉบับลงวันที่ ๖ สิงหาคม  
๒๕๖๑    
  เพ่ือให้การพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนบ้านดอนบมมีคุณภาพ และได้
มาตรฐาน   โรงเรียนบ้านดอนบมจึงกำหนดค่าเป้าหมายการพัฒนาตามาตรฐานการศึกษา ระดับปฐมวัย ระดับ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน  ปีการศึกษา  ๒๕๖๓  โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  ใน
การประชุมครั้งที่  ๒ / ๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๑๗  เดือน พฤษภาคม  พ.ศ. ๒๕๖๔ รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย
ประกาศนี ้

 ประกาศ  ณ วันที่  ๒๐ พฤษภาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๔  

  
       (ลงชื่อ) 
 
                  (นางวิเมลือง  ถิ่นปรุ) 
             ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านหนองบัว 
                                                                     ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดอนบม 
 
 
 
 



 
๔๐ 

ค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาปฐมวัย 
แนบทา้ยประกาศโรงเรียนบา้นดอนบม เร่ือง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษา ระดับปฐมวัย 

ฉบับลงวันที่  ๒๐ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๔ 
 

มาตรฐาน / ประเด็นการพิจารณา ค่าเป้าหมายมาตรฐาน 

มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของเด็ก  

   ๑.๑ มีพัฒนาการด้านร่างกาย แข็งแรง มีสุขนิสัยที่ดี และดูแลความปลอดภัยของตนได้ ดีเลิศ 

   ๑.๒ มีพัฒนาการด้านอารมณ์ จิตใจ ควบคุม และแสดงออกทางอารมณ์ได้ ดีเลิศ 
   ๑.๒ มีพัฒนาการด้านสังคม ช่วยเหลือตนเอง และเป็นสมาชิกที่ดีของสังคม ดีเลิศ 
   ๑.๒ มีพัฒนาการด้านสติปัญญา สื่อสารได้ มีทักษะการคิดพื้นฐาน  
         และแสวงหาความรู้ได้ 

ดีเลิศ 

มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ   
   ๒.๑ มีหลักสูตรครอบคลุมทั้ง ๔ ด้าน สอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่น ดีเลิศ 
   ๒.๒ จัดครูให้เพียงพอกับชั้นเรียน ดีเลิศ 
   ๒.๓ส่งเสริมให้ครูมีความเชี่ยวชาญด้านการจัดประสบการณ์    ดีเลิศ 
   ๒.๔จัดสภาพแวดล้อมและสื่อเพื่อการเรียนรู้ อย่างปลอดภัยและเพียงพอ ดีเลิศ 
๒.๕ให้บริการสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนรู้  
         เพื่อสนับสนุนการจัดประสบการณ์ 

ดีเลิศ 

   ๒.๖ มีระบบบริหารคุณภาพที่เปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วม ดีเลิศ 

มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นสำคัญ  

   ๓.๑ จัดประสบการณ์ที่ส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการทุกด้านอย่างสมดุลเต็มศักยภาพ ดีเลิศ 
   ๓.๒ สร้างโอกาสให้เด็กได้รับประสบการณ์ตรง เล่นและปฏิบัติอย่างมีความสุข ดีเลิศ 
   ๓.๓ จัดบรรยากาศที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ ใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับวัย ดีเลิศ 
   ๓.๔ ประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริง และนำผลการประเมินพัฒนาการเด็ก 
         ไปปรับปรุงการจัดประสบการณ์และพัฒนาเด็ก   

ดีเลิศ 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
๔๑ 

ค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
แนบทา้ยประกาศโรงเรียนบา้นดอนบม เร่ือง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

ฉบับลงวันที่  ๒๐ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๔ 
มาตรฐาน / ประเด็นการพิจารณา ค่าเป้าหมายมาตรฐาน 

มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียน  

   ๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน  
         ๑) ความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสารและการคิดคำนวณ   ดีเลิศ(๘๐) 
         ๒) ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย แลกเปลี่ยนความคิดเห็น   
และแก้ปัญหา 

ดีเลิศ(๘๐) 

         ๓) ความสามารถในการสร้างนวัตกรรม ดีเลิศ(๘๐) 
         ๔) ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ดีเลิศ(๘๐) 
         ๕) มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา ดีเลิศ(๗๐) 
         ๖) มีความรู้ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดีต่ออาชีพ ดีเลิศ(๘๐) 
   ๑.๒ คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน  
         ๑) การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากำหนด ดีเลิศ(๘๐) 
         ๒) ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย ดีเลิศ(๘๐) 
         ๓) การยอมรับท่ีจะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย ดีเลิศ(๘๐) 
         ๔) สุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม ดีเลิศ(๘๐) 

มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ  

   ๒.๑ มีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจที่สถานศึกษากำหนดชัดเจน ดีเลิศ 
   ๒.๒ มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา ดีเลิศ 
   ๒.๓ดำเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพของผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษา 
          และทุกกลุ่มเป้าหมาย   

ดีเลิศ 

   ๒.๔พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเช่ียวชาญทางวิชาชีพ ดีเลิศ 
   ๒.๕จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ ดีเลิศ 
   ๒.๖จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้  ดีเลิศ 

มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ  

   ๓.๑ จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตจริง ดีเลิศ 
    ๓.๒ ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้ ดีเลิศ 
    ๓.๓ มีการบริหารจัดการช้ันเรียนเชิงบวก ดีเลิศ 
    ๓.๔ ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และนำผลมาพัฒนาผู้เรียน ดีเลิศ 
    ๓.๕ มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และให้ข้อมูลย้อนกลับเพื่อพัฒนา 
          และปรับปรุงการจัดการเรียนรู้  

ดีเลิศ 

 
 



 
๔๒ 

๒. ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษาตามมาตรฐานที่กำหนด 
   ๒.๒  ผลการประเมินคุณภาพรายมาตรฐาน  : ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

 

มาตรฐาน เป้าหมาย ผลการ
พัฒนา 

บรรลุ/ไม่
บรรลุ 

มาตรฐานที่  ๑  คุณภาพของผู้เรียน ดีเลิศ ดีเลิศ บรรลุ 
๑.๑  ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน ดีเลิศ ดีเลิศ บรรลุ 
     ๑)  มีความสามารถในการอ่าน  การเขียน  การสื่อสารและ
การคิดคำนวณ 

ดีเลิศ ดีเลิศ บรรลุ 

     ๒)  มีความสามารถในการวิเคราะห์และคิดอย่างมี
วิจารณญาณ อภิปราย แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และแก้ปัญหา 

ดีเลิศ ดีเลิศ บรรลุ 

     ๓)  มีความสามารในการสร้างนวัตกรรม ดีเลิศ ดีเลิศ บรรลุ 
     ๔)  มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และการ
สื่อสาร 

ดีเลิศ ดีเลิศ บรรลุ 

     ๕)  มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา ดีเลิศ ดีเลิศ บรรลุ 
     ๖)  มีความรู้  ทักษะพื้นฐานและเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ ดีเลิศ ดีเลิศ บรรลุ 
๑.๒  คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน ดีเลิศ ดีเลิศ บรรลุ 
     ๑)  การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากำหนด ดีเลิศ ดีเลิศ บรรลุ 
     ๒)  ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย ดีเลิศ ดีเลิศ บรรลุ 
     ๓)  การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและ
หลากหลาย 

ดีเลิศ ดีเลิศ บรรลุ 

     ๔)  สุขภาวะทางร่างกายและลักษณะจิตสังคม ดีเลิศ ดีเลิศ บรรลุ 
มาตรฐานที่  ๒  กระบวนการบริหารและจัดการ ดีเลิศ ดีเลิศ บรรลุ 
๒.๑  การมีเป้าหมาย  วิสัยทัศน์  และพันธกิจที่สถานศึกษากำหนด
ชัดเจน 

ดีเลิศ ดีเลิศ บรรลุ 

๒.๒  มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา ดีเลิศ ดีเลิศ บรรลุ 
๒.๓  ดำเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตาม
หลักสุตรสถานศึกษา และทุกกลุ่มเป้าหมาย 

ดีเลิศ ดีเลิศ บรรลุ 

๒.๔  พัฒนาครูและบุคลกรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ ดีเลิศ ดีเลิศ บรรลุ 
๒.๕  จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการ
เรียนรู้อย่างมีคูณภาพ 

ดีเลิศ ดีเลิศ บรรลุ 

๒.๖  จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหาร
จัดการและการจัด การเรียนรู้ 

ดีเลิศ ดีเลิศ บรรลุ 



 
๔๓ 

   ๒.๒  ผลการประเมินคุณภาพรายมาตรฐาน  : ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน (ต่อ) 
 

 
 
 
 
 
  
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

มาตรฐาน เป้าหมาย ผลการพัฒนา บรรลุ/ไม่
บรรลุ 

มาตรฐานที่  ๓  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียน
เป็นสำคัญ 

ดีเลิศ ดีเลิศ บรรลุ 

๓.๑  จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง  และ
สามารถนำไปประยุกต์ใช้ ในชีวิตได้ 

ดีเลิศ ดีเลิศ บรรลุ 

๓.๒  ใช้สื่อ  เทคโนโลยีสารสนเทศ  และแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อ
การเรียนรู้ 

ดีเลิศ ดีเลิศ บรรลุ 

๓.๓  มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก ดีเลิศ ดีเลิศ บรรลุ 
๓.๔  ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และนำผล
มาพัฒนาผู้เรียน 

ดีเลิศ ดีเลิศ บรรลุ 

๓.๕  มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อ
พัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 

ดีเลิศ ดีเลิศ บรรลุ 



 
๔๔ 

 
คำสั่งโรงเรียนบ้านดอนบม 

ที่    ๘  / ๒๕๖๕ 
เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาโรงเรียนบ้านดอนบม  คณะกรรมการจัดทำ

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR)  ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ 
 

 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ.๒๕๔๒  ได้กำหนดความมุ่งหมายและหลักการสำคัญในการ
จัดการศึกษา ให้มีกำหนดมาตรฐานการศึกษา และจัดระบบประกันคุณภาพการศึกษาทุกระดับ และประเภท
การศึกษา โดยในหมวด ๖ มาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษามาตรา ๔๗ กำหนดให้มีระบบประกัน
คุณภาพการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับ ประกอบด้วย ระบบประกันคุณภาพ
ภายใน และระบบการประกันคุณภาพภายนอก มาตรา ๔๘ กำหนดให้หน่วยงานต้นสังกัดและสถานศึกษาจัด
ให้มีระบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา และให้ถือว่าการประกันคุณภาพภายในเป็นส่วนหนึ่งของ
กระบวนการบริหารการศึกษา ที่ต้องดำเนินการอย่างต่อเนื่อง 

 อาศัยอำนาจตามมาตรา ๒๗ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
๒๕๔๗ จึงขอแต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ดังต่อไปนี้ 

คณะกรรมการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 

 ๑. คณะกรรมการอำนวยการการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ติดตาม ตรวจสอบคุณภาพ
การศึกษาของสถานศึกษา ประกอบด้วย 

๑.  นางวิเมลือง ถิ่นปรุ  ผู้อำนวยการโรงเรียน  ประธานกรรมการ 
๒.  นางสาวพงษ์ลัดดา รักษ์ณรงค ์ ศึกษานิเทศก์ สพป.ขก.๑  ผู้ทรงคุณวุฒิ 
๓.  นางสาวฉวีวรรณ แก้วหลอ่น ศึกษานิเทศก์ สพป.ขก.๑  ผู้ทรงคุณวุฒิ  
๔.  นางสาวกชพร จันทนามศรี  ศึกษานิเทศก์ สพป.ขก.๑  ผู้ทรงคุณวุฒิ 
๕.  นางสาวสุเมธตา  งามชัด  ศึกษานิเทศก์ สพป.ขก.๑  ผู้ทรงคุณวุฒิ 
๖.  นางเพ็ญศิริ  ยาสิงห์ทอง ศึกษานิเทศก์ สพป.ขก.๑  ผู้ทรงคุณวุฒิ 
๗.  นางจิรา  รักษาภักด ี  ครูชำนาญการพิเศษ  กรรมการ 
๘. นางสาวสุดใจ พงษ์เพียจันทร์ ครูชำนาญการพิเศษ  กรรมการ 
๙. นางศิริลักษณ์  เปรียบเหมือน ครูชำนาญการพิเศษ  กรรมการ 
๑๐. นางสาวพรรณเทวี  พาภักดี ครูชำนาญการ         กรรมการและเลขานุการ 
 



 
๔๕ 

มีหน้าที่ 
กำหนดนโยบาย มาตรฐานและตัวบ่งชี้ แนวทางในการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา 

และติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาให้สอดคล้องกับกรอบแนวทางการประกันคุณภาพ
ภายนอกพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๔๒ หมวด ๖ และสอดคล้องกับกลยุทธ์โรงเรียน สร้าง
เครื่องมือประเมินผลการดำเนินงาน รวมทั้งสนับสนุนให้การดำเนินงานประกันคุณภาพสถานศึกษาให้
ดำเนินการได้อย่างต่อเนื่อง มีประสิทธิภาพ 
 

๒. คณะกรรมการดำเนินงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
๑.  นางวิเมลือง  ถิ่นปรุ  ประธานกรรมการ 
๒.  นางนุชจรินทร ์ รื่นรมย์  กรรมการ 
๓.  นางจิรา  รักษาภักดี กรรมการ 
๔.  นางสาวสุดใจ  พงษ์เพียจันทร์ กรรมการ 
๕.  นางนาฏสุภางค์ โชติมณี  กรรมการ 
๖. นางสมประสงค์ พ่ึงสุข  กรรมการ 
๗. นางสุจิตรา  แซงสีนวน กรรมการ 
๘.  นางศิริลักษณ์ เปรียบเหมือน กรรมการ 
๙.  นางอัจฉราพร มะลิทอง กรรมการ  
๑๐.  นางเสาวลักษณ์   แว่นแก้ว  กรรมการ 
๑๑.  นางกาญจนา รามศิริ  กรรมการ 
๑๒.  นางสาวณภัค ต้นสีนนท์ กรรมการ 
๑๓.  นายพิทยา  สมปัญญา กรรมการ 
๑๔.  นางสาวผกามาส เมืองจันทร์ กรรมการ 
๑๕.  นายสังวาลย์    อุทาโย  กรรมการ 
๑๖.  นางสาวอุลัยวรรณ   บญุประคม กรรมการ 
๑๗.  นางสาวพรรณเทวี   พาภักดี           กรรมการและเลขานุการ 
๑๘. นายชนินทร์   มาตย์ภูธร         กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

มีหน้าที่ จัดทำสรุปผลการประเมิน  และจัดทำรายงาน เพ่ือนำส่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และต่อ
สาธารณชน 
 
คณะกรรมการจัดทำรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา 

๑.  นางวิเมลือง  ถิ่นปรุ  ประธานกรรมการ 
๒.  นางนุชจรินทร ์ รื่นรมย์  กรรมการ 
๓.  นางจิรา  รักษาภักดี กรรมการ 



 
๔๖ 

๔.  นางสาวสุดใจ  พงษ์เพียจันทร์ กรรมการ 
๕.  นางนาฏสุภางค์ โชติมณี  กรรมการ 
๖. นางสมประสงค์ พ่ึงสุข  กรรมการ 
๗. นางสุจิตรา  แซงสีนวน กรรมการ 
๘.  นางศิริลักษณ์ เปรียบเหมือน กรรมการ 
๙.  นางอัจฉราพร มะลิทอง กรรมการ  
๑๐.  นางเสาวลักษณ์   แว่นแก้ว  กรรมการ 
๑๑.  นางกาญจนา รามศิริ  กรรมการ 
๑๒.  นางสาวณภัค ต้นสีนนท์ กรรมการ 
๑๓.  นายพิทยา  สมปัญญา กรรมการ 
๑๔.  นางสาวผกามาส เมืองจันทร์ กรรมการ 
๑๕.  นายสังวาลย์    อุทาโย  กรรมการ 
๑๖.  นางสาวอุลัยวรรณ   บญุประคม กรรมการ 
๑๗.  นางสาวพรรณเทวี   พาภักดี           กรรมการและเลขานุการ 
๑๘. นายชนินทร์   มาตย์ภูธร         กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

มีหน้าที ่ จัดทำสรุปผลการประเมิน  และจัดทำรายงาน เพ่ือนำส่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และต่อสาธารณชน 
 

ให้ผู้ได้รับแต่งตั้งปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ  เอาใจใส่  เพื่อให้เกิดประโยชน์และ 
เป็นผลดี ต่อทางราชการสืบไป 

  ทั้งนี้  ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนกว่างานจะเสร็จเรียบร้อย 

    สั่ง ณ วันที่   ๘  มีนาคม   พ.ศ. ๒๕๖๕ 
 
 
 

      (ลงชื่อ) 
                                                                                (นางวิเมลือง  ถิ่นปรุ) 
                      ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดอนบม 
 
 

 

 
 



 
๔๗ 

 
 

 
 
 
 



 
๔๘ 

 
 

 
 
 
 
 
 



 
๔๙ 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



 
๕๐ 

 
 
 
 

ภาพกิจกรรม 

 
 
 
 
 



 
๕๑ 

ภาพกิจกรรมการจัดการศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- การประชุมวางแผนการดำเนินงานก่อนเปิดเรียน  ระหว่างภาคเรียนติดตามการดำเนินงาน และ

ประเมินผลการจัดการศึกษา 

-  
-  
-  
-  
-  
-  

 
 
 

-  
-  
-  

 
 

- การประชุม PLC 



 
๕๒ 

ภาพกิจกรรมการจัดการศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- การประชุม PLC การพัฒนางานตามมาตรฐานตำแหน่งร่วมกับศึกษานิเทศก์ สพป.ขอนแก่น เขต ๑ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- กิจกรรมเปิดบ้าน Open House แสดงผลการจัดการศึกษา 



 
๕๓ 

 
 

 
 

กิจกรรมนิเทศปีการศึกษา  ๒๕๖๕  ผู้บริหารได้เข้านิเทศการสอนในแต่ละ 
ชั้นเรียน  ทั้งแบบออนไลน์และในห้องเรียนตามบริบทของแต่ละชั้นเรียน 

 

            
 

การสอนออนไลน์โดยใช้ Application ต่างๆ 

     



 
๕๔ 

      
 

     
 

    
 

   
 

การสอนออนไลน์โดยใช้ Application ต่างๆ 
 
 



 
๕๕ 

 
 

 
 

 
จดัท ำใบงำนออนไลน์ (Live worksheets)           จดัท ำส่ือยทููบ                   จดัท ำแบบทดสอบออนไลน์ 
 จดักิจกรรมกำรเรียนรู้ตำมแนว Active  Learning  เนน้ใหผู้เ้รียนมีส่วนร่วมและมีปฏิสัมพนัธ์กบั
กิจกรรมกำรเรียนรู้ เช่น กำรใชก้ระบวนกำรกลุ่ม  กำรระดมสมอง  กำรใชเ้ทคนิคค ำถำม กำรใชแ้ผนผงั
ควำมคิด กำรท ำโครงงำน กำรใชเ้ทคนิค Think –Pair–Share  กำรใชแ้บบฝึกทกัษะเพื่อพฒันำกำรเรียนรู้  ใน
ระหวำ่งท่ีเกิดสถำนกำรณ์โควิดจะจดักิจกรรมกำรสอนแบบออนไลน์ และผลิตส่ือกำรเรียนรู้ออนไลน์เช่น ส่ือยทููบ  
ใบงำนออนไลน ์ แบบทดสอบออนไลน์ ตลอดทั้ง มีกำรวดัและประเมินผลตำมสภำพจริงและสอดคลอ้งกบัผูเ้รียน 



 
๕๖ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

โครงการพัฒนาความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 



 
๕๗ 

 

 
 

           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

จัดทำแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล Individualized Education Program (IEP) 
นักเรียนที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษเรียนรวม 

แบบบันทึกคูปอง,  บันทึก IEP  online 

บริการสอนเสริมนักเรียนที่มีความต้องการจำเป็น
พิเศษเรียนรวมในรูปแบบ on-hand 

 



 
๕๘ 

    

     
 

กิจกรรมพัฒนาทักษะการคิดคำนวณและแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 
 

    
    

กิจกรรมการผลิต การใช้สื่อการเรียนรู้ และสื่อเทคโนโลยี ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 

 
 
 



 
๕๙ 

 
 
 

 
คุณครูทุกคน จำนวน ๑๔ คน คิดเป็น ๑๐๐ % ได้รับการนิเทศอย่างต่อเนื่องจนสามารถคัดสรร  

พัฒนานวัตกรรม เพ่ือจะส่งผลต่อคุณภาพการจัดการเรียนรู้และคุณภาพผู้เรียน และเป็นช่วงที่กำลังพัฒนา
นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) ส่วนมากจะใช้นวัตกรรมในการจัดการเรียนรู้ 

 

กิจกรรมงานวิจัยในชั้นเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 
โรงเรียนบ้านดอนบม ได้เข้าร่วมโครงการการยกระดับคุณภาพการศึกษา 

ทั้งโรงเรียน ตามข้อตกลงพัฒนางาน (PA) บนฐานนวัตกรรม ของสำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑ 



 
๖๐ 

กิจกรรมรักกำรอ่ำน 
 

      
         กิจกรรมกำรตอบค ำถำมออนไลน์จำกกำรอ่ำนสำรำนุกรม       กิจกรรมวำดภำพระบำยสีจำกสำรำนุกรม 

          
              กิจกรรมหนงัสือดีในดวงใจ                กิจกรรมหนงัสือท ำมือ 

         
                    กิจกรรมบนัทึกรักกำรอ่ำน    กิจกรรมนิทำนหรรษำ 

 
 



 
๖๑ 

กิจกรรมห้องสมุดมีชีวิต 

       
 

       
 

        
 

        
พฒันำห้องสมุดใหส้ะอำด มีสีสันสวยงำม  มีมุมกำรเรียนรู้และบรรยำกำศท่ีเอ้ือต่อกำรเรียนรู้  ใช้

โปรแกรมห้องสมุดอตัโนมติัในกำรประมวลผลขอ้มูลงำนหอ้งสมุด  งำนบริกำรยมื-คืนหนงัสือ และ
ทรัพยำกรสำรสนเทศจดัซ้ือคอมพิวเตอร์เพิ่มเติม จ ำนวน ๑ เคร่ืองเพื่อใหบ้ริกำรสืบคน้ขอ้มูลสำรสนเทศแก่
ครูและนกัเรียน 

 



 
๖๒ 

โครงการส่งเสริมทักษะและเจตคติท่ีดีต่องานอาชีพ 

กิจกรรมนกัธุรกิจนอ้ย 

     
ท่ำนผูอ้  ำนวยกำรและคุณครูสนบัสนุนเส้ือผำ้เพื่อจ ำหน่ำย 

 

        
                           นกัเรียนประชุมวำงแผนกำรท ำงำน                        เตรียมจดัท ำโฆษณำเพื่อประชำสัมพนัธ์ 
 

    
 
         สถำนศึกษำพฒันำทกัษะชีวิตของผูเ้รียนเพื่อใหอ้ยูใ่นสงัคมไดอ้ยำ่งมีควำมสุข  มีควำมพร้อมส ำหรับ
กำรศึกษำต่อ กำรประกอบอำชีพและมีเจตคติท่ีดีต่องำนอำชีพ  โดยจดักิจกรรม”นกัธุรกิจนอ้ย”เพื่อส่งเสริมกำร
เรียนรู้เร่ืองกำรจ ำหน่ำยเส้ือผำ้มือสอง  ซ่ึงเป็นเส้ือผำ้ท่ีไดรั้บกำรสนบัสนุนจำกคุณครูในโรงเรียน นกัเรียนจะ
ประชำสัมพนัธ์ผำ่นเพจ     “นกัธุรกิจนอ้ยโรงเรียนบำ้นดอนบม” จ ำหน่ำยท่ีโรงเรียนและตลำดนดัในหมู่บำ้น 
 
 



 
๖๓ 

โครงกำรส่งเสริมทกัษะและเจตคติท่ีดีต่องำนอำชีพ 
กิจกรรมนกัธุรกิจนอ้ย 

         
 

       
 
กิจกรรม”นกัธุรกิจนอ้ย”  เป็นกิจกรรมท่ีส่งเสริมกำรเรียนรู้เร่ืองกำรจ ำหน่ำยเส้ือผำ้  นกัเรียน

ไดเ้รียนรู้หลกัและวิธีกำรจ ำหน่ำยเส้ือผำ้  กำรท ำบญัชีรับ-จ่ำย กำรพูด  กำรคิดวิเครำะห์  กำรท ำงำน
เป็นทีม กำรวำงแผน  ตลอดทั้งมีคุณธรรมดำ้นควำมขยนัหมัน่เพียร ควำมประหยดั ซ่ือสัตยแ์ละ
ควำมรับผิดชอบ   
 
 



 
๖๔ 

กำรศึกษำเรียนรู้จำกภูมิปัญญำในทอ้งถ่ิน 
 

           
 

นำงนวลศรี  ธำตุบุรมย ์  คุณครูเกษียณอำยรุำชกำร  เป็นภูมิปัญญำทอ้งถ่ินใหค้วำมรู้รำยวิชำ
ภำษำไทยเพิ่มเติม  ชั้นมธัยมศึกษำปีท่ี ๓ เร่ืองกำรร้องเพลงสำรภญัญอี์สำน  
 

      
  

นำงศิลำวรรณ  ศรีธรรำษฎร์ ภูมิปัญญำทอ้งถ่ิน ใหค้วำมรู้รำยวิชำกำรงำนอำชีพ 
ชั้นมธัยมศึกษำปีท่ี ๑ เร่ืองกำรท ำผกัดอง 

 

           
 

นำงประสพ  แกว้คง  ภูมิปัญญำทอ้งถ่ินใหค้วำมรู้รำยวิชำกำรงำนอำชีพ 
ชั้นมธัยมศึกษำปีท่ี ๑   เร่ือง กำรเพำะเห็ดฟำง 

 



 
๖๕ 

  กิจกรรมวนัส ำคญั 
 

    
 

    
 

                  
 

กิจกรรมวนัไหวค้รู 
สถำนศึกษำจดักิจกรรมวนัส ำคญัเพื่อส่งเสริมใหผู้เ้รียนมีคุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์  และมีค่ำนิยม 

๑๒ ประกำร เพื่อใหผู้เ้รียนมีคุณลกัษณะท่ีสอดคลอ้งกบัเอกลกัษณ์ของสถำนศึกษำคือ “โรงเรียนคุณธรรม”
และส่งสเริมใหผู้เ้รียนปฏิบติัตนแป็นผูมี้ระเบียบวินยัตำมอตัลกัษณ์ของสถำนศึกษำ   

 
 



 
๖๖ 

กิจกรรมวนัสุนทรภู่ 
 

    
 

       
 

    
 

    
สถำนศึกษำจดักิจกรรมส่งเสริมวนัสุนทรภู่เพื่อเชิดชูเกียรติพระสุนทรโวหำร(สุนทรภู่) 

รวมทั้งส่งเสริมคุณธรรมและส่งเสริมกำรอนุรักษว์ฒันธรรมไทย  ในกิจกรรมดงักล่ำวมีกำรประกวด
กิจกรรม    กำรแต่งกำยเลียนแบบตวัละครในวรรณคดี กำรแสดงละครเร่ืองพระอภยัมณี กำร
ประกวดกิจกรรมทำงวิชำกำรเพื่อส่งเสริมกำรอ่ำนและส่งเสริมคุณลกัษณะใฝ่รู้ใฝ่เรียน  

 



 
๖๗ 

กิจกรรมวนัแม่แห่งชำติ 
 

    
 

     
 

    
 

สถำนศึกษำจดักิจกรรมเพื่อส่งเสริมควำมกตญัญู และส่งเสริมกำรใฝ่รู้ใฝ่เรียน  โดยจดั
กิจกรรมในรูปแบบออนไลน์   เช่นจดักิจกรรมกำรประกวดร้องเพลงวนัแม่  วำดภำพระบำยสี  แต่ง
ค ำประพนัธ์    คดัลำยมือ นกัเรียนท่ีชนะกำรประกวดจะไดรั้บเกียรติบตัรและ “ชุดของขวญัวนัแม่”
เพื่อมอบให้แก่แม่  

 



 
๖๘ 

 
เจ้าหน้าที่จากรพ.สต.บ้านดอนบม ให้คำแนะนำเพ่ือเตรียมพร้อมการเปิดเรียนในสถานการณ์โควิด-๑๙ 

 
เจ้าหน้าที่รพ.สต. เตรียมความพร้อมห้อง isolation 

 
มีคณะอสม ให้บริการคัดกรองก่อนข้าประตูโรงเรียนทุกเช้า 

 
แม่บา้นอสม.มาใหบ้รกิารโรยทรายอะเบส..ปอ้งกนัยงุลาย 

 
 



 
๖๙ 

โครงกำรจดัสภำพแวดลอ้มทำงกำยภำพและสังคมท่ีเอ้ือต่อกำรเรียนรู้อยำ่งมีคุณภำพ 
กิจกรรมกำรพฒันำอำคำรสถำนท่ีและอำคำรประกอบ 

 
                                      ก่อนปรับปรุง                                                                   หลงัปรับปรุง 

             
 

            
 

              
 

ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๔ สถำนศึกษำจดัท ำโครงกำรเพื่อพฒันำสภำพแวดลอ้มใหส้วยงำม  ร่มร่ืน
ปลอดภยัและเอ้ือต่อกำรเรียนรู้  ซ่อมแซมปรับปรุงอำคำรเรียนระดบัชั้นประถมศึกษำ   (อำคำร ๑)   เช่น
เปล่ียนหลงัคำ  เปล่ียนฝ้ำเพดำน ทำแลค็เกอร์พื้นอำคำร   ทำสีหอ้งเรียน  และระเบียงอำคำร  

 
 

 
 
 



 
๗๐ 

กิจกรรมกำรพฒันำอำคำรสถำนท่ีและอำคำรประกอบ 
 

   
 

    
ทำสีระเบียงอำคำร 

    
ทำสีและเปล่ียนฝ้ำเพดำนหอ้งเรียน 

     
ต่อเติมห้องเก็บวสัดุดำ้นหลงับำ้นพกัครู 

 
 
 



 
๗๑ 

     กิจกรรมกำรพฒันำอำคำรสถำนท่ีและอำคำรประกอบ 
                                            

ก่อนปรับปรุง     หลงัปรับปรุง 

      
ปรับปรุงห้องน ้ำนกัเรียนชั้นป. ๑-๓ 

                   
ปรับปรุงห้องน ้ำนกัเรียนชั้นป. ๔-๖ 

                                                   

              
ทำสีเสำอำคำรเรียน  อำคำร ๑ 

 
 
 
 
 
 



 
๗๒ 

กิจกรรมปรับปรุงภูมิทศัน์ 

    
 

     
 

ซ่อมแซมหลงัคำศำลำรักกำรอ่ำน   
 

       
 

ปรับปรุงซ่อมแซมสนำมเด็กเล่น 
ปลูกไมด้อกไมป้ระดบัและตดัตกแต่งใหส้วยงำม ซ่อมแซมหลงัคำศำลำรักกำรอ่ำน  

ปรับปรุงเคร่ืองเล่นและสนำมเด็กเล่นใหส้วยงำม แขง็แรงและปลอดภยั   

 



 
๗๓ 

 
 
 
 
 
 

ความเห็นชอบคณะกรรมการสถานศึกษา 
ขั้นพื้นฐาน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
๗๔ 

 

 


