
 
 
 

   

รายงานการประเมินตนเอง 
( Self-Assessment  Report : SAR ) 

 

ระดับการศึกษาปฐมวัย   
ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 

 
 
 
 

 

 

โรงเรียนบ้านดอนบม 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑ 
สำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน   

กระทรวงศึกษาธิการ 

 
 



รายงานผลการประเมินตนเอง   ๑ 
 

คำนำ 

 
  รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา เป็นการสรุปผลการจัดการศึกษาท่ีสะท้อนผลการ
พัฒนาคุณภาพของสถานศึกษาตามทิศทางและเป้าหมายที่กำหนดร่วมกันอย่างต่อเนื่องตลอดปีการศึกษา 
ตั้งแต่การสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการประกันคุณภาพภายใน  การวางแผนการประเมิน เก็บรวบรวม
ข้อมูล วิเคราะห์จุดเด่น  จุดที่ควรพัฒนา  ระบุแนวทางการพัฒนาสถานศึกษาในอนาคตและสรุปผลการ
ประเมินตลอดจนถึงการนำผลการประเมินไปใช้ในการวางแผนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาในปีการศึกษา
ต่อไปอย่างมีระบบ  และเมื่อสิ้นสุดปีการศึกษาสถานศึกษาจัดทำรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา 
ซึ่งเป็นผลสำเร็จจากการบริหารจัดการศึกษาที่สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาปฐมวัย            
๓  มาตรฐาน ได้แก่ คุณภาพเด็ก  กระบวนการบริหารและจัดการ  และการจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็น
สำคัญ เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา (ตามกฎกระทรวงการประกันคุณภาพ พ.ศ.๒๕๖๑ )       
ในรอบปีที่ผ่านมา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำเสนอผลการจัดการศึกษาทั้งด้านผลผลิตและผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นตาม
แผนและตามระบบประกันคุณภาพของสถานศึกษาในรอบปีที่ผ่านมา   เพื่อให้สถานศึกษาได้ใช้ประโยชน์ใน
การปรับปรุงแผนและระบบประเมินคุณภาพภายใน แล้วนำเสนอผลการจัดการศึกษาต่อหน่วยงานต้นสังกัด  
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และเปิดเผยต่อสาธารณชน เพื่อทำให้เกิดความมั่นใจแก่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายว่า การ
จัดการศึกษาของสถานศึกษาได้มาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษาตามกฎกระทรวงการประกันคุณภาพ
การศึกษา พ.ศ.๒๕๖๑ มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลอย่างแท้จริง  
  โรงเรียนบ้านบ้านดอนบม ขอขอบคุณ คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้ปกครอง 
ชุมชน คณะครู บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียนทุกคน ที่ให้ความร่วมมือ และช่วยกันพัฒนาคุณภาพการจัด
การศึกษาของโรงเรียนบ้านดอนบมให้บรรลุเป้าหมายตามที่กำหนดไว้เป็นอย่างดี 

   
                                                                              

                                                                                  โรงเรียนบ้านดอนบม 
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สารบัญ 

 

 

เรื่อง หน้า 
 
คำนำ                                                                                               

 
๑ 
 

สารบัญ 
 

๒ 

บทสรุปสำหรับผู้บริหาร  
ระดับการศึกษาปฐมวัย 

๔ 
 

  
ส่วนที่ ๑ ข้อมูลพื้นฐานของสถานศึกษา ๗ 

๑.๑  ข้อมูลทั่วไป ๘ 
- ประวัติโรงเรียนโดยย่อ ๘ 
- สภาพเศรษฐกิจ สังคม และชุมชน ๘ 
- การจัดการศึกษา/โครงสร้างการบริหารงานโรงเรียน ๙ 
- ผู้อำนวยการ ๑๑ 
- วิสัยทัศน์/อัตลักษณ์/เอกลักษณ์/ปรัชญาการจัดการศึกษา/พันธกิจ ๑๑ 

๑.๒  ข้อมูลอาคารสถานที่ ๑๒ 
- จำนวนห้องและสถานที่ ๑๒ 
- การใช้แหล่งเรียนรู้ภายในและภายนอกโรงเรียน ๑๒ 

๑.๓  ข้อมูลครูและบุคลากร ๑๓ 
๑.๔  ข้อมูลนักเรียน ๑๖ 

- ข้อมูลนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๔ ๑๖ 
- ข้อมูลผู้สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๔ ๑๖ 

๑.๕  ข้อมูลผลการจัดการศึกษา ๑๗ 
- ผลการจัดการศึกษาตามหลักสูตรสถานศึกษา ระดับการศึกษาปฐมวัย ๑๗ 
- ผลการประเมินพัฒนาการรายด้าน ๑๗ 
- ผลการประเมินมาตรฐานคุณลักษณะที่พึงประสงค ์ตามหลักสูตร

การศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช ๒๕๖๐ 
๑๘ 
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สารบัญ (ต่อ) 

 

 

เรื่อง หน้า 
 

ส่วนที่ ๒ รายงานผลการประเมินตนเองตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ๑๙ 

๒.๑ สรุปผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา (ระดับการศึกษาปฐมวัย) ๒๐ 
๒.๑.๑ มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของเด็ก ๒๐ 
๒.๑.๒ มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ ๒๕ 
๒.๑.๓ มาตรฐานที่ ๓ การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นสำคัญ ๒๙ 

  
ภาคผนวก ๓๔ 

- ประกาศ เรื่อง การกำหนดมาตรฐานและกำหนดค่าเป้าหมายตาม
มาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาปฐมวัย เพ่ือการประกันคุณภาพภายใน
โรงเรียนบ้านดอนบม  ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 

 

- ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษาตามมาตรฐานที่กำหนด  
- คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา ปี

การศึกษา ๒๕๖๔ 
 

- คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำรายงานผลการประเมินตนเอง (SAR)  
     ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ 

 

- คำสั่งมอบหมายงาน  
- ภาพกิจกรรม 
- ความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษา 
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บทสรุปของผู้บริหาร 

 
ระดับการศึกษาปฐมวัย 
 

ผลการประเมินตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาปฐมวัย 

โรงเรียนบ้านดอนบม จัดการศึกษาระดับการศึกษาปฐมวัย ตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย 
พุทธศักราช ๒๕๖๐ มีนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ ๒ – ๓ รวม ๒๘ คน จัดชั้นเรียน ๒ ห้อง ครูผู้สอน ๒ คน ได้จัดทำ
รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR) ปีการศึกษา ๒๕๖๔ และนำเสนอผลการประเมินต่อ
คณะกรรมการสถานศึกษา ผู้ปกครอง ชุมชน หน่วยงานต้นสังกัด และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ผ่านช่องทางการ
ประชุม สมุดรายงานผลพัฒนาการของเด็ก(อบ.02) กิจกรรมเปิดบ้าน (Open House) เว็บไซต์ของสถานศึกษา 
และเผยแพร่ในสื่อ เช่น กลุ่มไลน์ Facebook นอกจากนี้ได้นำผลการประเมินไปใช้ในการวางแผนเพื่อพัฒนา
คุณภาพการศึกษาในปีการศึกษาต่อไป 

สรุปผลการประเมินคุณภาพการจัดการศึกษาระดับการศึกษาปฐมวัยตามมาตรฐานการศึกษาของ
โรงเรียนบ้านบ้านดอนบม  อยู่ในระดับคุณภาพดีเลิศ  ซึ่งมาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของเด็ก มีผลการประเมินอยู่
ในระดับดีเลิศ  มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ มีผลการประเมินอยู่ในระดับดีเลิศ และ
มาตรฐานที่ ๓ การจัดประสบการณ์ท่ีเน้นเด็กเป็นสำคัญ มีผลการประเมินอยู่ในระดับดีเลิศ 

 จุดเด่นที่พบ  
  คุณภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนบ้านดอนบมในปีการศึกษา ๒๕๖๔ อยู่ในระดับดีเลิศ 
บรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้ คือ ด้านคุณภาพผู้เรียน ด้านกระบวนการบริหารและการจัดการ และด้านการจัด
ประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นสำคัญ  ทั้ง ๓ ด้าน มีเป้าหมายระดับดีเลิศ   เนื่องจากโรงเรียนบ้านดอนบมมีการ
วางแผนการจัดการศึกษาที่ดี สอดคล้องกับจุดเน้น อัตลักษณ์ เอกลักษณ์ของโรงเรียน ได้นำจุดเด่น จุดด้อย จุด
ที่ควรพัฒนามาวางแผนพัฒนาอย่างต่อเนื่อง  พัฒนาครูและบุคลากรให้มีคุณภาพสามารถจัดประสบการณ์ได้
อย่างมีประสิทธิภาพ ใช้วิธีการที่หลากหลายและเน้นเด็กเป็นสำคัญ  สนับสนุนส่งเสริมให้ใช้สื่อ สื่อเทคโนโลยีที่
หลากหลาย เหมาะสม มีการกำกับติดตามการดำเนินงานอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง มีระบบประกันคุณภาพ
ภายในที่มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ โดยความร่วมมือของคณะกรรมการสถานศึกษา ผู้นำชุมชน ผู้ปกครอง 
ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย 

ด้านการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน พบว่า เด็กมีพัฒนาการด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม และ
สติปัญญา บรรลุเป้าหมายที่สถานศึกษากำหนด  การพัฒนาด้านร่างกาย เด็กมีน้ำหนัก ส่วนสูงตามเกณฑ์
มาตรฐานของกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข เคลื่อนไหวร่างกายคล่องแคล่ว ทรงตัวได้ดี ประสานสัมพันธ์
กันดี รู้จักดูแลรักษาสุขภาพอนามัยส่วนตน การพัฒนาด้านอารมณ์ จิตใจ เด็กร่าเริงแจ่มใส แสดงอารมณ์
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ความรู้สึกได้เหมาะสม รู้จักการรอคอย ยอมรับและพอใจในความสามารถและผลงานของตนเองและผู้อื่น มี
จิตสำนึกและค่านิยมที ่ดี มีความมั่นใจกล้าพูดกล้าแสดงออก เคารพสิทธิรู ้หน้าที ่รับผิดชอบ มีคุณธรรม
จริยธรรม ชื่นชมและมีความสุขกับศิลปะ ดนตรีและการเคลื่อนไหว การพัฒนาด้านสังคม เด็กมีวินัยในตนเอง 
ดูแลและรักษาสิ่งแวดล้อมในและนอกห้องเรียน มีมารยาทตามวัฒนธรรมไทย เล่นและทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ 
การพัฒนาด้านสติปัญญา  สนทนาโต้ตอบและเล่าเรื่องให้ผู ้อื ่นเข้าใจ พูดสนทนา โต้ตอบ สื่อสารได้อย่าง
คล่องแคล่ว  มีทักษะพ้ืนฐานด้านคณิตศาสตร์ อ่านนิทานและเล่าเรื่องที่ตนเองอ่านได้เหมาะสมกับวัย สามารถ
สร้างสรรค์ผลงานตามความคิดและจินตนาการ มีความคิดรวบยอด แก้ปัญหาและตัดสินใจเรื่องง่ายๆได้ 
 ด้านการบริหารและการจัดการ พบว่า มีหลักสูตรสถานศึกษาที ่ยึดหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช ๒๕๖๐ และแก้ไขปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๔ มีครูครบทุกชั้น โดยส่งเสริมให้ครูมี
ความเชี่ยวชาญด้านการจัดประสบการณ์ด้วยกระบวนการพัฒนาที่หลากหลาย ได้แก่ อบรมสัมมนา ศึกษาดู
งาน กระบวนการ Professional  Learning Community (PLC)  และสามารถผลิตสื่ อได ้ด ้วยตนเอง  
สนับสนุนงบประมาณ จัดหาสื่อการเรียนรู้และเทคโนโลยีตามความต้องการของครูผู้สอน และใช้การนิเทศ
ภายในใกล้ชิด  สอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่น บริหารคุณภาพการศึกษาด้วยการเปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องทุก
ฝ่ายมีส่วนร่วม กำหนดเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจที่ชัดเจน สอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษา ความ
ต้องการชุมชน นโยบายรัฐบาล แผนการศึกษาแห่งชาติ  ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์และมีประสบการณ์ด้านการ
บริหารสถานศึกษา เป็นระยะเวลา  ๒๓ ปี จึงทำให้การบริหารจัดการด้านต่างๆ มีประสิทธิภาพ ใช้นวัตกรรม
การบริหารที่เปิดโอกาสให้ทุกฝ่ายมีส่วนร่วมและสร้างเครือข่ายร่วมพัฒนา (Networking Management)  
ร่วมกับการใช้โรงเรียนเป็นฐาน (School Base Management)  ใช้การบริหารงานแบบเป็นกัลยาณมิตร ใช้
การเสริมแรงเชิงบวก ระดมความร่วมมือ ความช่วยเหลือจากทุกฝ่าย และได้รับความร่วมมือจากทุกฝ่ายเป็น
อย่างดี  มีการติดตามตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างเป็นระบบ โรงเรียนมีการประชาสัมพันธ์ 
กิจกรรมต่าง ๆ ของโรงเรียน สร้างความเข้าใจกันระหว่างโรงเรียนและชุมชนเป็นอย่างดี  ให้บริการสื่อ
เทคโนโลยีที่ทันสมัย เหมาะสมและตรงกับความต้องการของครูและเด็ก มีเครือข่ายสำคัญที่ส่งเสริมให้การจัด
การศึกษามีคุณภาพและมีประสิทธิภาพสูงขึ้น  ได้แก่ กลุ่ม PLC ปฐมวัย ประกอบด้วย ผู้อำนวยการโรงเรียน 
ครูผู้สอนระดับปฐมวัย ๒ คน ครูวิชาการ ครูวิทยาศาสตร์ กลุ่มเครือข่ายบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย 
สำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑, กลุ ่มเครือข่าย High Scope สำนักงาน
คณะกรรมการการประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑, กลุ่มเครือข่ายออนไลน์สถาบันรักลูก และกลุ่มเครือข่ายร่วม
พัฒนาสถานศึกษากับศึกษานิเทศก์สำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑ ซึ่งมีการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกัน  ส่งผลให้ครูมีความรู้ใหม่ๆ อาทิ การพัฒนาสมอง EF ของเด็ก การศึกษาเพ่ือ
ความยั่งยืน เป็นต้น และนำมาใช้ในการส่งเสริมพัฒนาการทุกด้านของเด็ก  โดยเฉพาะอย่างยิ่งการพัฒนา EQ 
ในเด็ก ได้รับความร่วมมือจากศึกษานิเทศก์ในการสังเกตและประชุม PLC การพัฒนางานตามมาตรฐาน
ตำแหน่ง ตลอดปีการศึกษา 
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 ด้านการจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นสำคัญ พบว่า ครูมีความรู ้ความเข้าใจในการจัด
ประสบการณ์  มีครูจัดทำแผนการจัดประสบการณ์ที่สอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยของสถานศึกษา  
ครอบคลุมพัฒนาการเด็กทั้ง ๔ ด้าน ใช้กระบวนการสืบเสาะทางวิทยาศาสตร์  การสอนแบบโครงงาน  ซึ่ง
พัฒนากระบวนการคิดของเด็กในการจัดประสบการณ์ ใช้การวินัยในการพัฒนาและแก้ปัญหาเด็ก ใช้สื่อ 
เทคโนโลยีที่เหมาะสมกับวัยและความแตกต่างระหว่างบุคคลในการจัดประสบการณ์ เด็กได้รับประสบการณ์
ตรง สร้างความคิดรวบยอดด้วยตนเองและมีความสุขในการเรียนรู้ มีสภาพแวดล้อม บรรยากาศ ที่เอื้อต่อการ
เรียนรู้ มีสื่อ มุมประสบการณ์ สะดวก ปลอดภัย เพียงพอ มีความเหมาะสมกับวัย สอดคล้องกับกิจกรรมการ
จัดประสบการณ์ และพัฒนาการของเด็กทั้ง ๔ ด้านได้แก่ ร่างกาย อารมณ์และจิตใจ สังคม และสติปัญญา 
ประเมินพัฒนาการของเด็กครอบคลุมพัฒนาการทั ้ง ๔ ด้านเป็นรายบุคคลได้อย่างเหมาะสม ประเมิน
พัฒนาการตามสภาพจริง ใช้เครื่องมือประเมินที่เหมาะสม หลากหลาย มีการบันทึกข้อมูล นำผลไปใช้ในการ
พัฒนาเด็กต่อไป 

 โรงเรียนได้รับการกำกับ ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานทั้งภายในและจากหน่วยงาน
ต้นสังกัดอย่างต่อเนื่องและเปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องมีส่วนร่วม ทำให้ได้รับข้อมูลที่เป็นประโยช น์ต่อการจัด
การศึกษา ซึ่งโรงเรียนบ้านดอนบมได้นำข้อมูลจากการนิเทศ กำกับติดตามประเมินผลมาวิเคราะห์ และ
นำมาใช้ในการปรับปรุงแก้ไขในปีการศึกษา ๒๕๖๕ เพ่ือพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนให้ดียิ่งขึ้น 
 จุดที่ควรพัฒนา 

การเข้าใจตนเองและเข้าใจผู้อื่น เป็นทักษะสำคัญที่จะทำให้เด็กมีพัฒนาการด้านสังคมต่อไป 

ซึ่งพัฒนาการด้านการคิดเหล่านี้ต้องอาศัยทักษะสำคัญที่เรียกว่า  Executive Functions (EF) เป็นพื้นฐาน

ทั้งสิ้น เด็กท่ีมีการพัฒนาทักษะด้าน EF ดีตามวัย จะควบคุมอารมณ์ความต้องการ ความอยากได้สามารถยั้งใจ

ได ้กำกับตนเองให้มุ่งมั่นจดจ่อจนนำไปสู่ความสำเร็จได้เมื่อเด็กโตขึ้นจนย่างเข้าสู่วัยเรียนและวัยรุ่น ทักษะด้าน 

EF จะยิ่งมีความสำคัญต่อความสำเร็จทางการเรียนมากขึ้นเพราะเด็กวัยเรียนและวัยรุ่นเป็นวัยที่ต้องรับผิดชอบ

ตัวเองมากขึ้นเรื่อยๆ ในขณะที่มีสิ่งมาล่อใจมากมาย เด็กจึงต้องรู้จักบริหารจัดการตนเองในเกือบทุกเรื่องจึงจะ

ประสบความสำเร็จได้การฝึกทักษะด้าน EF ตั้งแต่วัยเด็กเล็ก จึงมีความสำคัญเพราะจะเป็นพ้ืนฐานในการคิดที่

ซับซ้อนขึ้นเรื่อยๆ เช่น การตัดสินใจ ความอดทน มานะพยายาม ไม่ย่อท้อต่ออุปสรรคและความสามารถในการ

ฟ้ืนตัวได้เปลี่ยนวิกฤติเป็นโอกาสได้เพ่ือกำกับตนเองไปสู่ความสำเร็จต่อไป 

ทักษะกระบวนการคิด ความสามารถในการคิดรวบยอด  ตั้งคำถามในสิ่งที่ตนเองสนใจหรือ

สงสัยและพยายามหาคำตอบ การคิดแก้ปัญหาและความสามารถตัดสินใจในเรื่องง่ายๆได้  การตั้งคำถามที่จะ

นำไปสู่การเรียนรู้ของเด็ก 
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 แผนการดำเนินงานเพื่อให้ยกระดับ 
  จัดประสบการณ์ให้เด็กระดับปฐมวัยผ่านประสบการณ์ตรง จัดการเรียนรู้ด้วยวิธีการที่
หลากหลาย  ใช้นวัตกรรมในการจัดประสบการณ์ เพ่ือให้การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นสำคัญเป็นไปอย่าง
มีคุณภาพและมีประสิทธิผล 
  จัดอาคาร  สภาพแวดล้อมที่เอื ้อต่อการเรียนรู้ของเด็กปฐมวัยให้มีความพร้อม เหมาะสม 

สะดวก ปลอดภัยมากยิ่งขึ้น เช่น ห้องเรียน ห้องน้ำห้องส้วม สนามเด็กเล่น ที่ล้างมือ ล้างหน้าแปรงฟัน เป็นต้น 
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ส่วนที่ ๑ 

ข้อมูลพื้นฐานของโรงเรียนบ้านดอนบม 

 
 
 

๑.๑.๑ ประวัติสถานศึกษา 
      โรงเรียนบ้านดอนบม ที่ตั้ง   หมู่ที่  ๑๓  ตำบล  เมืองเก่า  อำเภอเมือง  จังหวัดขอนแก่น  
รหัสไปรษณีย์ ๔๐๐๐๐ โทรศัพท์  ๐๔๓-๙๑๖๐๑๕e-mail donbom_sc@hotmail.com 
Website :https://www.donbomsc.com  
      พ้ืนที่ทั้งหมด  ๑๑ ไร่   ๒ งาน   ๒๕  ตารางวา       
      ประวัติโดยสังเขปโรงเรียนบ้านดอนบม  
     โรงเรียนบ้านดอนบมจัดตั้งขึ้นครั้งแรกเมื่อวันที่ ๑๖ เดือน สิงหาคม ๒๔๖๓ โดยใช้
ชื่อโรงเรียนว่าโรงเรียนประชาบาล ตำบลพระลับ ๕ (วัดกลางบุรี) โดยใช้ศาลาวัด วัดกลางบุรีเป็นสถานที่เรียนมี
ครูคนแรกชื่อ นายโดด  รักอ่อน  ต่อมา เมื่อวันที่ ๒๐ เดือนเมษายน พ.ศ. ๒๔๗๑ ได้ย้ายมาเรียนที่ศาลาวัดท่า
ราชไชยศรีและเปลี่ยนชื่อโรงเรียนเป็นโรงเรียนประชาบาล ตำบลเมืองเก่า๑ (วัดท่าราชไชยศรี) เปิดทำการสอน
ตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปี่ที่ ๑ ถึง ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ 
                 วันที ่ ๔ เดือนพฤษภาคม พ.ศ. ๒๔๘๓ นายหนูจันทร์ เมืองครุฑ ครูใหญ่พร้อม
ชาวบ้านได้ร่วมกันสร้างอาคารเรียนแบบ ป.๑ ขนาด ๔ ห้องเรียน ขึ้นเป็นเอกเทศ ในบริเวณที่ตั้งโรงเรียนใน
ปัจจุบันและได้ย้ายมาทำการเรียนการสอน ในสถานที่สร้างใหม่เมื่อ วันที่ ๑ เดือนมกราคม ๒๔๘๔ และได้รับ
การเปลี่ยนชื่อโรงเรียนเป็นโรงเรียนประชาบาล ตำบลเมืองเก่า ๑ (ดอนบมราษฎร์บำรุง) เมื่อวันที่ ๑๗ เดือน
มีนาคม พ.ศ. ๒๔๘๔ 
                  วันที่ ๑ เดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๔๙๕ ได้เปลี่ยนชื่อจากโรงเรียนประชาบาล ตำบลเมือง
เก่า ๑ (ดอนบมราษฎร์บำรุง) ขึ้นกับกรมสามัญ กระทรวงศึกษาธิการเปิดทำการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปี 
ที่ ๑ ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔   พ.ศ. ๒๕๒๓ ได้โอนเข้าสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด กระทรวงมหาดไทย
และในปีเดียวกันได้โอนเข้าสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ กระทรวงศึกษาธิการ เมื่อ
รัฐมีนโยบายให้ทุกโรงเรียนเปลี่ยนชื่อโรงเรียนโดยให้ตัดข้อความในวงเล็บท้ายชื่อโรงเรียนทิ้ง ดังนั้นปัจจุบันจึงมี
ชื่อเป็นโรงเรียนบ้านดอนบม 

๑.๑.๒ สภาพเศรษฐกิจ สังคม และชุมชน 

๑.๑ ข้อมูลทั่วไป 
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สภาพชุมชนรอบบริเวณโรงเรียนมีลักษณะเป็นชุมชนเก่าแก่อยู่ชานเมือง  เป็นชุมชนใหญ่มี
ประชากรจำนวนมาก  

ผู้ปกครองส่วนใหญ่ จบการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาขึ้นไป อาชีพหลักของชุมชน คือการ
รับจ้าง ประชาชนส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ ฐานะทางเศรษฐกิจ/รายได้โดยเฉลี่ยต่อครอบครัวต่อปี ๕,๐๐๐ 
– ๑๐,๐๐๐ บาท จำนวนคนเฉลี่ยต่อครอบครัว ๕ คน 

 
โอกาสและข้อจำกัดของโรงเรียนบ้านดอนบม  บริเวณใกล้เคียงเป็นสถานที่ราชการ 

สถานศึกษา ชุมชน และแหล่งการค้า โรงเรียนได้รับความร่วมมือและสนับสนุนให้ใช้สถานที่ดังกล่าวเป็นแหล่ง
เรียนรู้ของนักเรียนและครู นอกจากนั้นหน่วยราชการ วัด ได้ส่งวิทยากรที่มีความรู้ความสามารถมาให้ความรู้
แก่นักเรียนและครูในฐานะอาจารย์พิเศษ เช่น โครงการการศึกษาเพื่อต่อต้านการใช้ยาเสพติดในเด็กนักเรียน 
ครูแดร์ (D.A.R.E)  

๑.๑.๓ การจัดการศึกษา/โครงสร้างการบริหารงานโรงเรียน 
การจัดการศึกษาระดับการศึกษาปฐมวัย 
โรงเรียนจัดการศึกษาระดับการศึกษาปฐมวัย โดยมีว ัตถุประสงค เพื ่อให เด็ก

เจริญเติบโตอย่างสมบูรณ  มีพัฒนาการสมวัย สมดุลทั้งด านร างกาย ด านอารมณ์ จิตใจ ด านสังคม 
และด านสติป ญญา ตามปรัชญา วิสัยทัศน์ ของหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยของโรงเรียนบ้านดอนบมและ
สอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช ๒๕๖๐ ส่งเสริมเด็กให้มีพัฒนาการเป็นไปตามวัยและเต็ม
ตามศักยภาพ  โดยจัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ส่งเสริมกระบวนการคิด จัดกิจกรรมผ่านการ
ลงมือกระทำและการเล่นอย่างมีความหมาย ด้วยวิธีการที่หลากหลายและเหมาะสมกับวัย  เรียนรู้อย่างมี
ความสุขในสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้  ผู้เรียนเป็นคนดี มีความรู้ เพื่อให้เด็กอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างมี
ความสุข ปลูกฝ งและพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ให กับเด็กปฐมวัยทุกด าน โดยเฉพาะอย างยิ่ง
ระเบียบวินัยความรับผิดชอบ พัฒนาเด็กให้มีคุณลักษณะเป็นผู้มีระเบียบวินัยเหมาะสมกับวัย 

ใช้นวัตกรรมการบริหารที่เปิดโอกาสให้ทุกฝ่ายมีส่วนร่วมและสร้างเครือข่ายร่วมพัฒนา 
(Networking Management)  ร่วมกับการใช้โรงเรียนเป็นฐาน (School Base Management)  ใช้การ
บริหารงานแบบเป็นกัลยาณมิตร ใช้การเสริมแรงเชิงบวก ระดมความร่วมมือ ความช่วยเหลือจากทุกฝ่าย และ
ได้รับความร่วมมือจากทุกฝ่ายเป็นอย่างดี  บริหารคุณภาพการศึกษาด้วยการเปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมี
ส่วนร่วม กำหนดเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจที่ชัดเจน สอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษา ความต้องการ
ชุมชน นโยบายรัฐบาล แผนการศึกษาแห่งชาติ  ร วมกันวางแผนการดำเนินการในการจัดการศึกษาในป
การศึกษาป จจุบัน ให สอดคล องกับปรัชญา วิสัยทัศน  และพันธกิจ หาแนวทางในการจัดโครงการ
และวางแผนการดำเนินการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา โดยมีมาตรฐานการศึกษาระดับ
ปฐมวัยและขั้นพื้นฐานเป นกรอบในการดำเนินงาน โดยมีแผนปฏิบัติการประจำป เป็นแผนการในการ
กำหนดแนวทางปฏิบัติ 
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ครูใช้นวัตกรรมในการจัดประสบการณ์ สามารถจัดกิจกรรมสร างเสริมประสบการณ
ให กับเด็กที่หลากหลาย เหมาะสมกับวัยโดยคำนึงถึงความแตกต างระหว างบุคคล มีปฏิสัมพันธ ที่ดี
กับพ อแม  ผู ปกครอง ส งเสริมการเรียนรู เพื่อพัฒนาด านร างกาย อารมณ  สังคม และสติป

ญญาแก เด็ก จัดทำแผนการจัดการเรียนรู ที่เน นเด็กเป นสำคัญ สามารถสร าง พัฒนา และใช
เครื่องมือในการวัดและประเมินพัฒนาการของเด็กอย่างหลากหลาย จัดสิ่งแวดล อมทั้งภายในและภายนอกห

องเรียนเพื่อให เด็กเกิดการเรียนรู ได ตลอดเวลา สรุปรายงานผลพัฒนาการของเด็กแก ผู ปกครอง
จัดทำข อมูลสารนิเทศและนำไปใช ประโยชน์ ในการพัฒนาเด็กสามารถปฏิบัติงานได อย างมี
ประสิทธิภาพ และเป นแบบอย างที่ดีต อเด็ก ผู้ปกครอง ชุมชน และผู มีส วนเกี่ยวข้อง ทุ มเท
แรงกาย แรงใจในการการปฏิบัติงาน และมุ งมั่นพัฒนาเด็กให มีคุณภาพ 
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๑.๑.๔  ผู้อำนวยการโรงเรียน   

 ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดอนบม       นางวิเมลือง ถิ่นปรุ อายุ  ๕๖ ปี 
โทรศัพท์ ๐๘๖๘๕๐๙๐๑๒  วุฒิการศึกษาสูงสุด ปริญญาโท  ดำรงตำแหน่งผู้บริหารโรงเรียนนี้เมื่อวันที่ ๒๐ 
เดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๒  รวม  ๒ ปี  ๕ เดือน 

๑.๑.๕  วิสัยทัศน์ (VISION) 
     โรงเรียนบ้านดอนบม สามารถจัดการศึกษาเด็กปกติและการศึกษาพิเศษเรียนร่วม ให้
ผู้เรียนมีคุณภาพ ตามมาตรฐานหลักสูตร คุณธรรม  จริยธรรม  มีนิสัยใฝ่รู้ใฝ่เรียน มีสุขภาพ พลานามัยสมบูรณ์    
มีความรู้พ้ืนฐาน ในการประกอบอาชีพ รักและภูมิใจในท้องถิ่นโดยนำเทคโนโลยี นวัตกรรม แหล่งเรียนรู้   
ภูมิปัญญาท้องถิ่น และชุมชนมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ  

      อัตลักษณ์ของโรงเรียน 
       ผู้เรียนมีวินัย 

   เอกลักษณ์ของโรงเรียน 
    โรงเรียนคุณธรรม 

      ปรัชญาการจัดการศึกษาปฐมวัย 
โรงเรียนบ้านดอนบมพัฒนาเด็กอายุ ๔-๕ ปีบนพื้นฐานการอบรมเลี้ยงดูและส่งเสริม

กระบวนการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับการพัฒนาการทางสมองของเด็กแต่ละคนให้เต็มตามศักยภาพ ผ่านการเล่น 
การช่วยเหลือตนเอง มีทักษะในการดำรงชีวิตประจำวันตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ด้วยความรัก 
ความเข้าใจของทุกคน เพื่อสร้างรากฐานคุณภาพชีวิต และพัฒนาเด็กให้มีความพร้อมทั้งด้านร่างกาย อารมณ์ 
จิตใจ สังคม และสติปัญญา 
      พันธกิจ 

๑. จัดประสบการณ์การเรียนรู้เพ่ือพัฒนาเด็กปฐมวัยช่วงอายุ ๔-๖  ปีให้มีพัฒนาการทั้ง ๔ 
ด้าน อย่างสมดุลและเต็มศักยภาพ 

๒. จัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่หลากหลายซึ่งสอดคล้องกับพัฒนาการทางสมองของเด็ก 
โดยนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและแหล่งเรียนรู้ ภูมิปัญญาท้องถิ่น มาใช้เสริมสร้างพัฒนาการและ
การเรียนรู้ของเด็ก 

๓. ส่งเสริมสนับสนุนการจัดสภาพแวดล้อม สื่อ เทคโนโลยีและแหล่งเรียนรู้ ที่สอดคล้อง
กับพัฒนาการของเด็กปฐมวัย 

๔. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองและชุมชนในการพัฒนาเด็กปฐมวัย 
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จำนวนห้องและสถานที่ 
 

ที ่ ประเภทห้อง จำนวน หมายเหตุ 
๑ ห้องเรียนปฐมวัย ๒  
๒ ห้องเรียนประถมศึกษา ๖  
๓ ห้องเรียนมัธยมศึกษา ๓  
๔ ห้องสมุด ๑  
๕ ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ ๑  
๖ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ๒  
๗ ห้องปฏิบัติการทางภาษา ๑  
๘ ห้องพยาบาล ๑  
๙ ห้องประชุมเล็ก ๑  

๑๐ ห้องสหกรณ์โรงเรียน ๑  
๑๑ ห้องน้ำครู ๒  
๑๒ ห้องน้ำนักเรียน ๓  
๑๓ โรงอาหาร ๑  
๑๔ สนามเด็กเล่น ๑  
๑๕ สนามฟุตบอล ๑  

 
การใช้แหล่งเรียนรู้ภายในและภายนอกโรงเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 

ที ่ แหล่งเรียนรู้ จำนวนนักเรียน (คน) ร้อยละ 

๑ ห้องสมุด ๒๘ ๑๐๐ 
๒ สวนเกษตรโรงเรียน ๒๘ ๑๐๐ 
๓ สนามเด็กเล่น ๒๘ ๑๐๐ 
๔ สนามฟุตบอล ๒๘ ๑๐๐ 

 
 
 
 
 
 

    ๑.๒ ข้อมูลอาคาร/สถานที่ 
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ข้อมูลครูและบุคลากรทางการศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๔  

ที ่ ชื่อ ตำแหน่ง 
วุฒิการศึกษาสูงสุด

วิชาเอก 
ประจำชั้น 

กลุ่มสาระที่สอน 
หมาย
เหตุ 

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 

 

๕ นางสาวณภัค ต้นสีนนท์ คร ู ปริญญาตรี 
-การศึกษาพิเศษ 
ปริญญาโท 
-หลักสูตรและการ
สอน 

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

 

๑.๓ ข้อมูลครูและบุคลากร 
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ที ่ ชื่อ ตำแหน่ง 
วุฒิการศึกษาสูงสุด

วิชาเอก 
ประจำชั้น 

กลุ่มสาระที่สอน 
หมาย
เหตุ 

๖ นางศิริลักษณ์ เปรียบ
เหมือน 

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 
-สุขศึกษาและพลศึกษา 
-ศิลปะดนตรี 
-พัฒนาผู้เรียน 

 

๙ นางสาวผกามาส เมืองจันทร์ คร ู ปริญญาตรี 
-ภาษาอังกฤษ 
ปริญญาโท 
-บริหารธุรกิจ 

ประถมศึกษาปีที่ ๕ 
-ภาษาอังกฤษ 
-ภาษาไทย 
-พัฒนาผู้เรียน 
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ที ่ ชื่อ ตำแหน่ง 
วุฒิการศึกษาสูงสุด

วิชาเอก 
ประจำชั้น 

กลุ่มสาระที่สอน 
หมาย
เหตุ 

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 พงษ์เพีย
จันทร์ 

คร ู ปริญญาตรี 
-ภาษาไทย 
ปริญญาโท 
-หลักสูตรและการสอน 

มัธยมศึกษาปีที่ ๒ 
-ภาษาไทย 
-พัฒนาผู้เรียน 

 

๑๔ นายพิทยา สมปัญญา คร ู ปริญญาตรี 
-คณิตศาสตร์ 

มัธยมศึกษาปีที่ ๒ 
-คณิตศาสตร์ 
-วิทยาศาสตร์ 
-สุขศึกษาและพลศึกษา 
-พัฒนาผู้เรียน 
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ที ่ ชื่อ ตำแหน่ง 
วุฒิการศึกษาสูงสุด

วิชาเอก 
ประจำชั้น 

กลุ่มสาระที่สอน 
หมาย
เหตุ 

๑๕ นางจิรา รักษาภักดี คร ู ปริญญาตรี 
-วิทยาศาสตร์ 

มัธยมศึกษาปีที่ ๓ 
-วิทยาศาสตร์ 
-ศิลปะดนตรี 
-ประวัติศาสตร์ 
-สุขศึกษาและพลศึกษา 

-พัฒนาผู้เรียน 

 

๑๖ นายชนินทร์ มาตย์ภูธร ครูธุรการ ปริญญาตรี 
-บัญชี 

 
 

๑๗ นางสาวอุลัยวรรณ บุญประ
คม 

ครูพ่ีเลี้ยง ปริญญาตรี 
-บรรณารักษ์ 

ประถมศึกษาปีที่ ๑ 
-สอนเด็กพิเศษเรียนร่วม 

 

 
 
 

 
  ข้อมูลนักเรียน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ (๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๔) 
      จำนวนนักเรียน ทั้งหมด  ๒๘  คน แยกเป็น 
 

ชั้น 
จำนวนวัน 

ที่จัดการเรียน
การสอน 

รายการ 

หมายเหตุ 
จำนวน
นักเรียน
(คน) 

จำนวน
ห้องเรียน 
(ห้อง) 

จำนวนคร ู
(คน) 

ระดับปฐมวัย (๑๙๘)  ครูครบชั้น 
อนุบาล ๑ - - - -  
อนุบาล ๒ ๑๙๘ ๑๓ ๑ ๑  
อนุบาล ๓ ๑๙๘ ๑๕ ๑ ๑  

รวม ๑๙๘ ๒๘ ๒ ๒ (ครู ๑ : เด็ก ๑๔) 
 

๑.๔ ข้อมูลนักเรียน 
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 จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 
 

ที ่ ระดับการศึกษา 
จำนวนนักเรียน 

(คน) 
จำนวนผู้สำเร็จ
การศึกษา (คน) 

คิดเป็น
ร้อยละ 

หมายเหตุ 

๑ ปฐมวัย (อนุบาล ๓) ๑๕ ๑๕ ๑๐๐  

 
 
 
 

    ผลการจัดการเรียนรู้ตามหลักสูตรสถานศึกษา ระดับการศึกษาปฐมวัย 
       ร้อยละของนักเรียนที่มีผลการประเมินพัฒนาการแต่ละด้านในระดับ ๓ ขึ้นไป ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 

 

ระดับชั้น 
จำนวน
นักเรียน 

ผลการประเมินพัฒนาการนักเรียนด้าน 
รวม ร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม สติปัญญา 

จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ 

อนุบาล ๑ - - - - - - - - - - 
อนุบาล ๒ ๑๓ ๑๓ ๑๐๐ ๑๓ ๑๐๐ ๑๓ ๑๐๐ ๑๑ ๘๔.๖๒ ๑๑ 
อนุบาล ๓ ๑๕ ๑๕ ๑๐๐ ๑๕ ๑๐๐ ๑๕ ๑๐๐ ๑๓ ๘๖.๖๗ ๑๓ 

รวม ๒๘ ๒๘ ๑๐๐ ๒๘ ๑๐๐ ๒๘ ๑๐๐ ๒๔ ๘๕.๗๑ ๒๔ 

๐

๑

๒

๓

๔

๕

๖

๗

๘

๙

๑๐

อนบุาล ๒ อนบุาล ๓

๗

๑๐

๖

๕

แผนภูมิแสดงจ านวนนักเรียน ชาย - หญิง 
ปีการศึกษา ๒๕๖๔

ชาย

หญิง

๑.๕  ข้อมูลผลการจัดการศึกษา 
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ผลการประเมินพัฒนาการรายด้าน ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 

ที ่ ระดับชั้น 
จำนวน
นักเรียน 

ร้อยละของผลการประเมินพัฒนาการราย
ด้าน 

สรุป 
ร่างกาย อารมณ์-

จิตใจ 
สังคม สติปัญญา 

๑ อุบาลปีที่ ๒ ๑๓ ๙๙.๑๕ ๙๙.๐๔ ๙๖.๓๑ ๙๔.๑๖ ๙๗.๑๗ 
๒ อนุบาลปีที่ ๓ ๑๕ ๙๘.๗๐ ๙๘.๐๑ ๙๘.๘๙ ๙๔.๒๐ ๙๗.๔๗ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๗๕

๘๐

๘๕

๙๐

๙๕

๑๐๐

รา่งกาย อารมณ-์จิตใจ สงัคม สติปัญญา

๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐

๘๕.๗๑

รีอยละของนักเรียนที่มีผลการประเมินระดับ ๓ ปีการศึกษา ๒๕๖๔

รา่งกาย

อารมณ-์จิตใจ

สงัคม

สติปัญญา
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    ผลการประเมินพัฒนาการเด็กตามมาตรฐานคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 
 

มาตรฐาน
อ.๑ อ.๒ อ.๓

๑.พัฒนาการด้านร้างกาย 
มาตรฐานที ่๑ ร่างกายเจริญเติบโตตามวัยและมสุีขนิสัยทีดี่ ๓ ๓
มาตรฐานที ่๒ กล่ามเนื้อใหญ่และกล่ามเนื้อเล็กแข็งแรงใช่ได่อย่าง
คล่องแคล่วและประสานสัมพันธ่กัน ๓ ๓
๒.พัฒนาการด้านอารมณ้ จติใจ 
มาตรฐานที ่๓  มสุีขภาพจิตดีและมคีวามสุข ๓ ๓
มาตรฐานที ่๔ ชื่นชมและแสดงออกทางศิลปะ ดนตรี และการเคล่ือนไหว ๓ ๓
มาตรฐานที ่๕ มคุีณธรรม จริยธรรม และมจิีตใจทีดี่งาม ๓ ๓
๓.พัฒนาการด้านสังคม  
มาตรฐานที ่๖ มทีักษะชีวิตและปฏิบัติตนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ๓ ๓
มาตรฐานที ่๗ รักธรรมชาติ ส่ิงแวดล่อม วัฒนธรรม และความเป่นไทย ๓ ๓
มาตรฐานที ่๘ อยู่ร่วมกับผู่อ่ืนได่อย่างมคีวามสุขและปฏิบัติตนเป่นสมาชิกที่
ดีของสังคมในระบอบประชาธิปไตย อันมพีระมหากษัตริย่ทรงเป่นประมขุ ๓ ๓
๔.พัฒนาการด้านสติป้ญญา 
มาตรฐานที ่๙  ใช่ภาษาส่ือสารได่เหมาะสมกับวัย ๓ ๓
มาตรฐานที ่๑๐ มคีวามสามารถในการคิดทีเ่ป่นพ้ืนฐานการเรียนรู่ ๓ ๓
มาตรฐานที ่๑๑ มจิีนตนาการและความคิดสร่างสรรค่ ๓ ๓
มาตรฐานที ่๑๒ มเีจตคติทีดี่ต่อการเรียนรู่และมคีวามสามารถในการ
แสวงหาความรู่ได่ เหมาะสมกับวัย ๓ ๓

สรุปผลการประเมินพัฒนาการเด็กตามมาตรฐานคุณลักษณะท่ีพึงประสงค้
โรงเรียนบ้านดอนบม

สรุประดับคุณภาพ
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ส่วนที่ ๒ 

รายงานผลการประเมินตนเอง 
ตามมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนบ้านดอนบม 
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ส่วนที่ ๒ 
รายงานผลการประเมินตนเองตามมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนบ้านดอนบม 

 
 
 ผลการประเมินตามมาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาปฐมวัยของสถานศึกษา ปรากฏผลดังนี้ 
๒.๑ ผลการประเมินมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาปฐมวัย 

 ๒.๑.๑ มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของเด็ก 

  ๑) ระดับคุณภาพ ดีเลิศ 

๒) วิธีการพัฒนา ข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ ที่สนับสนุนผลการประเมินตนเอง 

    (๑) วิธีการพัฒนา   
โรงเรียนบ้านดอนบม พัฒนาคุณภาพเด็กปฐมวัยตามปรัชญา วิสัยทัศน์ ของหลักสูตรการศึกษา

ปฐมวัยของโรงเรียนบ้านดอนบมและสอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช ๒๕๖๐ ส่งเสริมเด็ก
ให้มีพัฒนาการเป็นไปตามวัยและเต็มตามศักยภาพ ครอบคลุมพัฒนาการทั้ง ๔ ด้าน คือ ด้านร่างกาย ด้าน
อารมณ์- จิตใจ ด้านสังคมและด้านสติปัญญา โดยจัดกระบวนการเรียนรู้ที ่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ส่งเสริม
กระบวนการคิด จัดกิจกรรมผ่านการลงมือกระทำและการเล่นอย่างมีความหมาย ด้วยวิธีการที่หลากหลายและ
เหมาะสมกับวัย  เรียนรู้อย่างมีความสุขในสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ ผู้เรียนเป็นคนดี มีความรู้ เพ่ือให้
เด็กอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างมีความสุข ตามจุดเน้น “เด็กดีมีวินัย” พัฒนาเด็กให้มีคุณลักษณะเป็นผู้มีระเบียบ
วินัยเหมาะสมกับวัย โดยมีเป้าหมายเด็กมีพัฒนาการอยู่ในระดับดีเลิศ ค่าเฉลี่ยร้อยละ ๘๕ 

เด็กดีมีวินัย หมายถึง คุณลักษณะความมีระเบียบวินัยของเด็กปฐมวัย ๓ ด้าน คือ การเข้าแถว
ตามลำดับ การเก็บของเล่นของใช้เข้าที่อย่างเป็นระเบียบ การทิ้งขยะถูกที่ ซึ่งการเข้าแถวตามลำดับ  การเก็บ
ของเล่นของใช้เข้าที่อย่างเป็นระเบียบสอดคล้องกับมาตรฐานที่ ๖ มีทักษะชีวิตและปฏิบัติตนตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง ตัวบ่งชี้ที่ ๖.๒ มีวินัยในตนเอง และการทิ้งขยะถูกที่ สอดคล้องกับมาตรฐานที่ ๗ รัก
ธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และความเป็นไทย ตัวบ่งชี้ที่ ๗.๑ ดูแลรักษาธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  โรงเรียนได้จัด
กิจกรรมเสริมสร้างวินัย กิจกรรมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและความเป็นไทย ภายใต้โครงการพัฒนาคุณภาพเด็กเต็ม
ตามศักยภาพ เพ่ือพัฒนาความมีระเบียบวินัยของเด็ก 

ในปีการศึกษา ๒๕๖๔ โรงเรียนบ้านดอนบม จัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามรูปแบบบูรณาการ
กิจกรรมหลัก ๖ กิจกรรม ได้แก่ กิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะ กิจกรรมสร้างสรรค์ กิจกรรมเสริมประสบการณ์ 
กิจกรรมเสรี กิจกรรมกลางแจ้งและกิจกรรมเกมการศึกษา  เพื่อให้เด็กได้เรียนรู้ผ่านประสบการณ์ตรงและ
กระบวนการคิดที่หลากหลาย  โรงเรียนจัดทำโครงการพัฒนาคุณภาพเด็กเต็มตามศักยภาพ เพื ่อพัฒนา
ศักยภาพเด็กปฐมวัยทั้ง ๔ ด้าน พัฒนาจุดเน้น และจุดที่ควรพัฒนาด้านผู้เรียนของโรงเรียน ซึ่งนำข้อมูล
สารสนเทศจากผลการประเมินคุณภาพการจัดการศึกษาปีการศึกษา ๒๕๖๔ ข้อเสนอแนะจากการประเมิน
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คุณภาพภายนอก ตลอดจนข้อเสนอแนะ คำแนะนำของคณะกรรมการนิเทศสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการ
ประถมศึกษาขอนแก่นเขต ๑ มาวางแผนจัดทำโครงการเพื่อพัฒนาเด็กให้เต็มตามศักยภาพ 

จัดการเรียนรู้ตามแนวคิด Active Learning  เป็นกระบวนการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดการ
สร้างสรรค์ทางปัญญา (Constructivism) ที่เน้นกระบวนการเรียนรู้มากกว่าเนื้อหาวิชา เพื่อช่วยให้ผู้เรียน
สามารถเชื่อมโยงความรู้ หรือสร้างความรู้ให้เกิดข้ึนในตนเอง ด้วยการลงมือปฏิบัติจริงผ่านสื่อหรือกิจกรรมการ
เรียนรู ้ ที ่มีครูผู ้สอนเป็นผู ้แนะนำ กระตุ ้น หรืออำนวยความสะดวก ให้ผู ้เรียนเกิดการเรียนรู ้ขึ ้น โดย
กระบวนการคิดขั้นสูง กล่าวคือ ผู้เรียนมีการวิเคราะห์ สังเคราะห์ และการประเมินค่าจากสิ่งที่ได้รับจาก
กิจกรรมการเรียนรู้ ทำให้การเรียนรู้เป็นไปอย่างมีความหมายและนำไปใช้ในสถานการณ์อื ่นๆได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย  เป็นการจัดประสบการณ์โดยใช้กระบวนการ
สืบเสาะทางวิทยาศาสตร์  ส่งเสริมการมีเจตคติที่ดีต่อวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี กระตุ้นความ
อยากรู้อยากเห็น และสร้างความกระตือรือร้นที่จะสงสัยต่อปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ เทคโนโลยี บ่มเพาะ
ทักษะการใช้ชีวิตที่เด็ก ๆ จำเป็นต้องมีในระหว่างเส้นทางการเรียนรู้ เช่น ทักษะทางภาษา ทักษะทางสังคม 
และทักษะกล้ามเนื้อมัดเล็ก นอกจากนั้น ยังเสริมสร้างให้เด็ก ๆ รับรู้ความสามารถของตนเองและความเข้มแข็ง
ภายใน  เป็นโครงการที่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
ทรงพระกรุณาพระราชทานพระราชดำริให้คณะกรรมการนำไปพิจารณาริเริ่มดำเนินการนำร่องในประเทศไทย 
เพ่ือส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสำหรับเด็กปฐมวัย  

การสอนแบบโครงงาน  เป็นกระบวนการแสวงหาความรู้ หรือการค้นคว้าหาคำตอบในสิ่งที่เด็ก
อยากรู้หรือสงสัยด้วยวิธีการต่างๆ ตามความสนใจของตนเองหรือของกลุ่ม โดยคำถามนี้อาจมาจากตัวเด็ก จาก
คุณครู หรือเด็กร่วมกับคุณครู การสืบค้นจะทำโดยเด็กกลุ่มเล็กๆ ที่อยู่ในชั้นเรียนหรือเด็กๆ ทั้งชั้นทำร่วมกัน 
หรือบางโอกาสอาจเป็นเพียงเด็กคนใดคนหนึ่งเท่านั้น มี ๓ ระยะ คือ ระยะที่ 1 เด็กเลือกเรื่องที่สนใจอยาก
เรียนรู้ด้วยตนเอง ระยะที่ 2 เด็กช่วยกันหาคำตอบเป็นกลุ่มและเป็นรายบุคคล ระยะที่ 3 เด็กทบทวนและมีการ
แลกเปลี่ยนความรู้ นำเสนอผลงาน ตอบข้อซักถามและสรุปผลโครงงาน 

นวัตกรรม ข้อตกลงในการพัฒนางานตามมาตรฐานตำแหน่ง (Performance Agreement : PA ) 
๑) การพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ด้วยการจัดการเรียนการสอนโดยใช้

สมองเป็นฐาน (Brain Bass Learning : BBL) 
Brain Based Learning หมายถึง การเรียนรู้ ที่ใช้โครงสร้างและหน้าที่ของสมองเป็น

เครื่องมือในการเรียนรู้ โดยไม่สกัดกั้นการทำงานของสมอง แต่เป็นการส่งเสริมให้สมองได้ปฏิบัติหน้าที่ให้
สมบูรณ์ ที่สุด ภายใต้แนวคิดที่ว่า ทุกคนสามารถเรียนรู้ได้ ทุกคนมีสมองพร้อมที่จะทำเรียนรู้มาตั้งแต่กำเนิด  
Brain Based Learning เป็นการจัดการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับพัฒนาการของสมองแต่ละช่วงวัย เป็นการนำ
องค์ความรู้เรื่องสมองมาใช้เป็นฐานในการออกแบบกระบวนการเรียนรู้ ตามแนวคิดของพรพิไล เลิศวิชา  ดังนี้ 

ขั้นที่ ๑  ขั้นอุ่นเครื่องขั้นอุ่นเครื่อง (Warm-Up) 
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ขั้นที่ ๒  ขั้นเรียนรู้ขั้นอุ่นเครื่อง (Warm-Up) 
ขั้นที่ ๓  ขั้นขั้นนำเสนอความรู้ (Present) 
ขั้นที่ ๔  ขั้นลงมือการเรียนรู้ ฝึกทำ ฝึกฝน (Learn Practice) 
ขั้นที่ ๕  ขั้นสรุปความรู้ (Summary)  
ขั้นที่ ๖  ขั้นประยุกต์ใช้ความรู้ (Apply) 

๒) การพัฒนากล้ามเนื้อมัดเล็กโดยใช้กิจกรรมสร้างสรรค์   

กล้ามเนื้อมัดเล็ก  หมายถึง    ความสามารถในการทำงานร่วมกันของกล้ามเนื้อมัด
เล็กของมือนิ้วหัวแม่มือและนิ้วอ่ืน ๆ เพื่อให้เคลื่อนไหวได้ละเอียดและแม่นยำ ทักษะเหล่านี้จำเป็นสำหรับการ
ทำกิจกรรมที่ละเอียดอ่อน เช่น การจับสิ่งของ การกินอาหาร การวาดภาพ การเขียน และการติดกระดุมเสื้อผ้า 

กิจกรรมสร้างสรรค์  หมายถึง  กิจกรรมที่สามารถช่วยให้เด็กพัฒนาทักษะกล้ามเนื้อ
มัดเล็กได้ เช่น วาดรูปด้วยดินสอ  ปั้นดินน้ำมัน เล่นน้ำ เล่นทราย  ระบายสีด้วยดินสอสี การเล่นกับสี ฝึกใช้
กรรไกรสำหรับเด็ก  วาดรูปแบบลอกลาย วาดรูปบนพื้นถนนด้วยชอล์ก ฝึกสร้างสิ่งต่าง ๆ ด้วยบล็อกตัวต่อ  
ร้อยสร้อยลูกปัด เป็นต้น 

ปีการศึกษา ๒๕๖๔ โรงเรียนบ้านดอนบมดำเนินการพัฒนาคุณภาพเด็กท้ัง ๔ ด้าน ดังนี้ 
(๑.๑)   ด้านร่างกาย จัดกิจกรรมส่งเสริมโภชนาการสมวัย  ส่งเสริมสุขภาพอนามัย  เฝ้าระวัง

ต่อต้านอันตรายและยาเสพติด  พัฒนาร่างกายและกล้ามเนื้อ ได้แก่ การชั่งน้ำหนัก /วัดส่วนสูงทุกเดือนเพ่ือ
ตรวจสอบภาวะโภชนาการ บริการอาหารกลางวัน  อาหารเสริมนม  (นม)ทุกวัน  ส่งเสริมการรับประทาน
อาหารที่มีประโยชน์  ให้ความรู้ด้านโภชนาการ ดูแลให้เด็กรับประทานอาหารกลางวันอย่างสม่ำเสมอ  ตรวจ
สุขภาพอนามัยของร่างกายประจำวัน ดูแลให้เด็กรู้จักรักษาสุขภาพอนามัยของตนเองให้สะอาด ด้วยการให้
คำแนะนำ และฝึกให้มีสุขนิสัยที่ดี  เช่น  การล้างมือหลังจากเข้าห้องน้ ำห้องส้วม  ล้างมือก่อนรับประทาน
อาหาร  หลังจากการทำกิจกรรมต่างๆ การแปรงฟันหลังอาหาร นอกจากนี้ยังจัดกิจกรรมเสริมสร้างกล้ามเนื้อ
ใหญ่ ได้แก่ เล่นกลางแจ้ง  กิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะ เล่นเครื่องเล่นสนาม   เสริมสร้างกล้ามเนื้อมัดเล็ก  
การประสานสัมพันธ์ระหว่างมือและสายตาได้แก่  การปั้น  การฉีก  ตัด  ปะ  การวาดภาพระบายสี  การเล่นน้ำ 
เล่นทราย เป็นต้น  

(๑.๒)  ด้านอารมณ์-จิตใจ จัดกิจกรรมดนตรีและการเคลื่อนไหว กิจกรรมศิลปะพัฒนาจิต 
ได้แก่ ทำท่าทางประกอบเพลง  ร้องเพลง เคาะจังหวะ เคลื่อนไหวสร้างสรรค์  เคลื่อนไหวประกอบจังหวะ  ดนตรี  
กายบริหาร  เคลื่อนไหวประกอบอุปกรณ์  เคลื่อนไหวเชิงสร้างสรรค์  การละเล่น  ส่งเสริมความมั่นใจและกล้า
แสดงออกโดยการให้เด็กได้แสดงออกตามความสนใจของตนเอง การเป็นผู้นำในกลุ่ม จัดกิจกรรมศิลปะ
สร้างสรรค์   เช่น  วาดภาพระบายสี  การประดิษฐ์  การฉีก ปะ  การตัดแปะ  การเล่นกับสีน้ำ  

(๑.๓)  ด้านสังคม จัดกิจกรรมส่งเสริมจิตสำนึกที่ดีและค่านิยมที่ดี ส่งเสริมวินัย มารยาทที่ดี 
การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและความเป็นไทย ส่งเสริมความมีน้ำใจ เอื้อเฟื้อและแบ่งปัน ช่วยเหลือผู้อื่น ซื่อสัตย์  
สุจริต รู้จักยับยั้งชั่งใจ อดทนอดกลั้นไม่แย่งหรือหยิบของผู้อื่นมาเป็นของตนเอง  ไม่พูดปด  ยอมรับผิดเมื่อตนเอง
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กระทำความผิด อดทนในการรอคอย เคารพสิทธิ รู้หน้าที่รับผิดชอบมีคุณธรรมจริยธรรม มีจิตสำนึกและค่านิยม
ที่ดตีามแบบสังคมไทย จัดเก็บของใช้ เช่น รองเท้า กระเป๋า ที่นอน ของใช้หลังจากทำกิจกรรมเสร็จ ของเล่นเข้า
ที่ให้เรียบร้อยหลังจากใช้และเล่นเสร็จแล้ว  เข้าแถวตามลำดับก่อนหลังโดยการเข้าแถวรับอาหาร สิ่งของ ส่ง
งาน การปฏิบัติตามข้อตกลงร่วมกันของห้องเรียน ทำงานที่ได้รับมอบหมายจนสำเร็จ เล่นและทำงานร่วมกับ
ผู้อื่น ปฏิบัติกิจกรรมด้วยความเต็มใจยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อ่ืน แก้ไขข้อขัดแย้งโดยปราศจากการใช้ความ
รุนแรง  ฝึกมารยาทในการไหว้  การทักทาย แสดงความเคารพต่อผู ้อื ่นอย่างเหมาะสม  มารยาทในการ
รับประทานอาหาร  มารยาทในการเป็นผู้ฟัง ผู้พูด ประหยัดและพอเพียง ใช้น้ำ ใช้ไฟฟ้าอย่างประหยัด ปิดเมื่อ
เลิกใช้   ดูแลและรักษาสิ่งแวดล้อมในและนอกห้องเรียน ทิ้งขยะลงถัง ไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม ทำความสะอาด
ดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมรอบตัว   

(๑.๔)  ด้านสติปัญญา  จัดกิจกรรมใฝ่รู ้ใฝ่เรียน เสริมสร้างภาษา กิจกรรมสร้างสรรค์และ
จินตนาการ กิจกรรมนักคิดนักวิทย์น้อย เข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้ต่างๆ ด้วยความเต็มใจ สนใจตั้งแต่ต้นจนจบ 
สนุกกับการเรียนรู้ สนใจเรียนรู้สิ่งต่างๆ ส่งเสริมการตั้งคำถามในสิ่งที่อยากรู้ได้ การแสวงหาคำตอบด้วยวิธีต่างๆ เช่น  
การสำรวจ  ตรวจสอบ  ทดลอง สอบถาม  สังเกต  เป็นต้น มีทักษะการฟัง ฟังอย่างตั้งใจ  มีมารยาทในการฟัง 
ฟังและปฏิบัติตามคำสั่งที่ยาวๆ ได้ถูกต้อง ทักษะการพูด เช่น  บอก / เล่า /ถ่ายทอด ความต้องการ ความรู้สึก
ของตนเอง  ถ่ายทอดเรื่องราวให้ผู้อื่นรับรู้และเข้าใจ ออกมาเป็นคำพูด ท่าทาง และผลงาน  การแสดง  ทักษะ
การอ่าน  เช่น  อ่านนิทาน  อ่านหนังสือภาพ  ทักษะการเขียน  เช่น  เขียนภาพและเล่าเรื่องจากภาพ  ขีดเขี่ย  
เขียนคล้ายตัวหนังสือ  ส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน  โดยการอ่านนิทาน คำคล้องจอง  เล่าเรื่องจากภาพ ถ่ายทอด
ความคิด จินตนาการผ่านงานศิลปะ  สร้างสรรค์ผลงานที่มีรายละเอียด  แปลกใหม่  สร้างสรรค์ผลงานที่
หลากหลาย ส่งเสริมทักษะทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ โดยใช้ประสาทสัมผัสทั้ง ๕ สังเกต  สำรวจ  การ
คาดคะเน  การตั้งสมมติฐาน  การทดลอง  การสรุปความรู้ที่ได้เรียนรู้  โดยการเรียนรู้แบบโครงงาน  การทดลอง  
การสืบเสาะหาความรู้  จัดประสบการณ์เพื่อส่งเสริมทักษะคณิตศาสตร์  บอกรูปทรง ขนาด  ตำแหน่ง ทิศทาง 
และระยะทางของสิ่งต่างๆ  บอกความสัมพันธ์และเปรียบเทียบสิ่งต่างๆ  เกี่ยวกับรูปทรง  ขนาด  ตำแหน่ง  
ทิศทาง และระยะทาง  เปรียบเทียบ  คาดคะเน / กะประมาณ เกี่ยวกับ จำนวน  ปริมาณ  น้ำหนัก  ความยาว  
พ้ืนที ่ และเวลา โดยใช้หน่วยที่เป็นมาตรฐานหรือไม่เป็นมาตรฐาน 

การติดตามการดำเนินงาน  โรงเรียนมีการติดตาม ประเมินผลระหว่างการดำเนินงานอย่างเป็น
ระบบต่อเนื่องตลอดปีการศึกษา มีการนิเทศโดยผู้บริหารโรงเรียน  แต่งตั้งคณะกรรมการนิเทศห้องเรียน ซึ่งมี
การนิเทศห้องเรียนเดือนละ ๑ ครั้ง มีการเสนอข้อคิดเห็น ข้อดี ข้อด้อยเพื่อนำไปปรับปรุงแก้ไขและดำเนินการ
พัฒนาเด็กให้ดียิ่งขึ้น 
 จากการพัฒนาเด็กในปีการศึกษา ๒๕๖๔ ตามโครงการพัฒนาเด็กเต็มตามศักยภาพ ผลการ
ประเมินคุณภาพตามมาตรฐานอยู่ในระดับดีเลิศ ค่าเฉลี่ย ๔.๒๐ คิดเป็นร้อยละ ๘๓.๙๒ บรรลุเป้าหมายของ
การจัดการศึกษาปฐมวัยของโรงเรียนซึ่งตั้งเป้าหมายเด็กมีพัฒนาการระดับดีเลิศ ค่าเฉลี่ยร้อยละ ๘๐     
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โรงเรียนบ้านดอนบมนำผลการประเมินมาวิเคราะห์เพื่อหาจุดเด่น จุดด้อย แนวทางแก้ไขปรบัปรุง 
พัฒนา  จัดทำรายงานผลการพัฒนาผู้เรียนปีการศึกษา ๒๕๖๓ เสนอต่อผู้บริหาร คณะกรรมการสถานศึกษาให้
ความเห็นชอบ รายงานหน่วยงานต้นสังกัด เผยแพร่ผลการพัฒนาผู้เรียน โดยการจัดกิจกรรมเปิดบ้าน (Open 
House) เผยแพร่ผ่านเว็บไซด์โรงเรียน จดหมายข่าว และนำข้อมูล แนวทางการปรับปรุงพัฒนาไปใช้วางแผน
ในการพัฒนาเด็กต่อไป 

 (๒)  ข้อมูล เอกสาร หลักฐาน ที่สนับสนุนผลการประเมินตนเอง 

๒.๑   แผนปฏิบัติการประจำปี   
๒.๒  รายงานกิจกรรม/โครงการ  
๒.๓   รายงานผลการประเมินพัฒนาการผู้เรียนปีการศึกษา ๒๕๖๓  
๒.๔   รูปภาพกิจกรรมการสอนแบบโครงงาน     
๒.๕   รูปภาพการสอนตามโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย  
๒.๖   บันทึกการนิเทศชั้นเรียน 
๒.๗  เด็กร้อยละ ๙๒.๘๖ มีพัฒนาการด้านสังคมอยู่ในระดับดี 
๒.๘  เด็กร้อยละ ๙๒.๘๖ มีพัฒนาการด้านสติปัญญาอยู่ในระดับดี 
๒.๙  เด็กทุกคนร่าเริงแจ่มใส แสดงอารมณ์ความรู้สึกได้เหมาะสม 

          ๒.๑๐ เด็กทุกคนชื่นชมและมีความสุขกับศิลปะ ดนตรีและการเคลื่อนไหว 
          ๒.๑๑ เด็กทุกคนช่วยเหลือตนเองในการปฏิบัติกิจวัตรประจำวัน 
          ๒.๑๒ เด็กทุกคนมีพัฒนาการด้านร่างกายอยู่ในระดับดี 
          ๒.๑๓  แบบบันทึกการชั่งน้ำหนัก-วัดส่วนสูง 
           ๒.๑๔  เด็กทุกคนมีพัฒนาการด้านอารมณ์-จิตใจอยู่ในระดับดี 

 

   (๓) จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา  และแผนการพัฒนาคุณภาพให้สูงขึ้น 
   ๓.๑  จุดเด่น 

๑) เด็กมีร่างกายท่ีสมบูรณ์ แข็งแรง คล่องแคล่วว่องไว  กล้ามเนื้อใหญ่ 
กล้ามเนื้อเล็ก แข็งแรงใช้งานได้ดี  มือและตาประสานสัมพันธ์กันดี   

๒) เด็กร่าเริง แจ่มใส  อารมณ์ดี ยิ้ม ไหว้ ทักทายผู้ที่พบตามมารยาทไทย  
๓) เด็กสนใจและชื่นชมเกี่ยวกับดนตรีและการเคลื่อนไหวประกอบดนตรี 
๔) เด็กช่วยดูแลสิ่งแวดล้อม  ทิ้งขยะถูกท่ี  
๕) เด็กพูดสนทนา โต้ตอบ เล่าเป็นเรื่องเป็นราว สื่อสารได้อย่างคล่องแคล่ว 
๖) เด็กมีทักษะพ้ืนฐานด้านภาษา  ทำท่าอ่านนิทานและเล่าเรื่องได้ ขีดเขียน

คล้ายตัวอักษร 
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๗) เด็กมีทักษะพ้ืนฐานด้านคณิตศาสตร์ เช่น รูปร่าง รูปทรง ขนาด  จำนวน 
ตำแหน่ง น้ำหนัก ระยะทางของสิ่งต่างๆ สามารถ บอกความสัมพันธ์และเปรียบเทียบได้   

   ๓.๒  จุดที่ควรพัฒนา 
เมื่อพิจารณาเป็นรายประเด็นย่อย ๆ มีบางประเด็นที่เด็กผ่านแต่มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับที่ไม่สูง 

คือด้านสติปัญญา ได้แก่ ความสามารถในการคิดรวบยอด  ตั้งคำถามในสิ่งที ่ตนเองสนใจหรือสงสัยและ
พยายามหาคำตอบ การคิดแก้ปัญหาและความสามารถตัดสินใจในเรื่องง่ายๆได้  เด็กตั้งคำถามท่ีจะนำไปสู่การ
เรียนรู้ไม่เป็น คิดหาวิธีการแก้ปัญหาที่เกิดข้ึนได้ไม่หลากหลาย  
    ๓.๓ แผนการพัฒนาคุณภาพที่ยกระดับให้สูงขึ้น 

๑) ส่งเสริมให้ครูการจัดประสบการณ์ที่ส่งเสริมทักษะกระบวนการคิด โดย
สร้างสถานการณ์หรือกระบวนการที่ยั่วยุให้เด็กเกิดความสงสัย สามารถตั้งคำถามที่ตนเองสงสัยหรือสนใจ เพ่ือ
นำไปสู่การเรียนรู้และหาคำตอบจากข้อคำถามหรือความสนใจของตนเอง หาแนวทางแก้ปัญหาหรือข้อสงสัยที่
หลากหลายและเลือกแนวทางแก้ปัญหาด้วยตนเอง  

๒) ส่งเสริมให้ครูใช้กระบวนการจัดประสบการณ์ที่ส่งเสริมให้เด็กได้ค้นคว้า
ความรู้ด้วยตนเอง จากคำถามหรือข้อสงสัยของตนเองด้วยวิธีการที่หลากหลาย  เพื่อให้เด็กเกิดความคิดรวบ
ยอดเก่ียวกับสิ่งต่าง ๆ รอบตัว เช่น การสืบเสาะหาความรู้  การเรียนรู้แบบโครงงาน  

 
 ๒.๑.๒ มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ 

  ๑) ระดับคุณภาพ ดีเลิศ 

  ๒) วิธีการพัฒนา ข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์  

          (๑) วิธีการพัฒนา   

โรงเรียนบ้านดอนบมบริหารและจัดการศึกษาอย่างเป็นระบบ มีระบบประกันคุณภาพ
การศึกษาที ่มีคุณภาพ บริหารจัดการศึกษาโดยความร่วมมือของคณะกรรมการสถานศึกษา ผู ้นำชุมชน 
ผู้ปกครอง หน่วยงานการปกครองท้องถิ่น ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา  มีการกำกับติดตาม
การดำเนินงานอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง เพื่อสร้างความมั่นใจต่อคุณภาพการจัดการศึกษา  โรงเรียนได้
ดำเนินการวิเคราะห์ข้อมูล จุดเด่น จุดด้อย จุดที่ต้องปรับปรุงพัฒนาจากผลการประเมินคุณภาพการจัด
การศึกษาปีการศึกษา ๒๕๖๓ ข้อเสนอแนะจากการประเมินคุณภาพภายนอก ตลอดจนข้อเสนอแนะ 
คำแนะนำของคณะกรรมการนิเทศสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาขอนแก่นเขต ๑ นำมา
วางแผนเพื่อดำเนินการจัดการศึกษาให้มีประทธิภาพ ทั้งด้านคุณภาพผู้เรียน ด้านกระบวนการจัดการเรียนการ
สอน ด้านการบริหารและการจัดการศึกษา กำหนดเป้าหมายในแต่ละด้าน โรงเรียนจัดทำโครงการส่งเสริม
กระบวนการและการจัดการคุณภาพการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ ด้านผู้เรียนพัฒนากระบวนการคิด ด้านครู
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ใช้กระบวนการจัดประสบการณ์ที่เน้นกระบวนการคิด และพัฒนาสื่อ อาคารสถานที่ ซึ่งเป็นจุดที่ควรพัฒนา  
เพ่ือให้การจัดการศึกษาบรรลุเป้าหมายและสอดคล้องกับจุดเน้น “โรงเรียนคุณธรรม” 

โรงเรียนคุณธรรม  ในระดับปฐมวัยหมายถึงการพัฒนาเด็กให้มีคุณธรรม จริยธรรม เหมาะสม
กับวัย ได้แก่ ขออนุญาตหรือรอคอยเมื่อต้องการสิ่งของของผู้อื่น แสดงความรักเพื่อนและมีเมตตาต่อสัตว์  
ทำงานที่ได้รับมอบหมายจนสำเร็จ  ซึ่งเป็นกิจกรรมจิตพิสัย ภายใต้โครงการพัฒนาเด็กเต็มตามศักยภาพ 

ในปีการศึกษา ๒๕๖๔ โรงเรียนบ้านดอนบมได้ดำเนินการดังนี้   
(๑.๑) จัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีของสถานศึกษา  โดยการศึกษาวิเคราะห์สภาพปัญหา 

และความต้องการจำเป็นของสถานศึกษา วิเคราะห์ผลการประเมินภายในและภายนอก ผลการนิเทศจาก
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑ ข้อเสนอแนะ คำแนะนำของคณะกรรมการนิเทศ
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาขอนแก่นเขต ๑ จัดทำโครงการ/กิจกรรม กำหนดวัตถุประสงค์ 
วางแผนวิธีการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม  กำหนดการใช้งบประมาณและทรัพยากรอย่างคุ้มค่า  กำหนด
วิธีการประเมินโครงการ/กิจกรรมที่สอดคล้องกับวัตถุประสงคข์องโครงการ/กิจกรรม รายงานผลโครงการเสนอ
ต่อผู้บริหาร กำหนดระยะเวลาในการดำเนินงานตามแผน เสนอแผนปฏิบัติการให้คณะกรรมการสถานศึกษาให้
ความเห็นชอบ 

(๑.๒) ดำเนินการตามแผนที่มุ่งพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา  นำแผนปฏิบัติการ
ประจำปสีู่การปฏิบัติ ตามกรอบระยะเวลา ที่โครงการ/กิจกรรมกำหนดไว้ 

- พัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร  พัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย
เพ่ือให้ตอบสนองความต้องการของเด็ก  ครู  ผู้ปกครอง  ชุมชน และสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ ภารกิจ เป้าหมาย
ของหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช ๒๕๖๐ นำหลักสูตรไปใช้  นิเทศติดตามการใช้หลักสูตร  
ประเมินผลการใช้หลักสูตร  จัดทำสารสนเทศ เพื ่อนำข้อมูลผลการประเมินไปปรับปรุงพัฒนาหลักสูตร
การศึกษาปฐมวัยของสถานศึกษาต่อไป 

- จัดครูเข้าสอนครบทุกชั้น โรงเรียนบ้านดอนบมเปิดสอนระดับชั้นอนุบาลปีที่ ๒
และ ๓ จำนวน ๒ ห้องเรียน มีครูประจำชั้นครบทุกห้อง เป็นครูที่จบด้านการศึกษาปฐมวัย ๑ คนและครูที่มี
ความรู้ความเชี่ยวชาญในการสอนระดับปฐมวัยมีประสบการณ์การสอนและผ่านการอบรม สัมมนา ศึกษาดูงาน 
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เข้าใจปรัชญา หลักการ และธรรมชาติของการจัดการศึกษาปฐมวัย และสามารถนำมา
ประยุกต์ใช้ ในการจัดประสบการณ์ 

- พัฒนาศักยภาพครูให้มีความรู้ความสามารถในการจัดประสบการณ์ โดยการ
สนับสนุนส่งเสริมให้ครูเข้ารับการอบรม สัมมนา ศึกษาดูงาน ซึ่งครูทุกคนเข้าร่วมจำนวนไม่น้อยกว่า ๒๐ ชั่วโมง
ต่อปีการศึกษา  

- สถานศึกษาจัดสภาพแวดล้อมภายในและภายนอกห้องเรียนให้เอื้อต่อการเรียนรู้ 
เหมาะสมกับวัยและพัฒนาการ ปลอดภัย เพียงพอกับความต้องการ และคำนึงถึงความปลอดภัย ส่งเสริมให้
เกิดการเรียนรู้เป็นรายบุคคลและกลุ่ม โรงเรียนได้จัดมุมประสบการณ์ เช่น มุมหนังสือ มุมบล็อก ของเล่นมุม
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บ้าน มุมเกมการศึกษา เป็นต้น และมีการหมุนเวียนมุมประสบการณ์ทุกเดือน มีสื่อเทคโนโลยี อินเตอร์เน็ต จอ
LED คอมพิวเตอร์ ในห้องเรียนเพื่อใช้ในการจัดการเรียนการสอนและการสืบค้นข้อมูล ครูมีการผลิตสื่อการ
สอนด้วยตนเอง เช่น ผลิตสื่อตามหน่วยการเรียนรู้ ผลิตสื่อ ICT ดูแลและปรับปรุงสนามเด็กเล่น กระบะทราย 
ให้สะอาด ปลอดภัย ปรับปรุง อาคารสภาพแวดล้อมในห้องและนอกห้องให้เอื ้อต่ อการเรียนรู้และการจัด
กิจกรรม เช่น ปรับภูมิทัศน์  ปรับปรุงโรงอาหาร ที่ล้างมือ ล้างหน้า แปรงฟัน  

- ใช้แหล่งเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน ได้แก่ แหล่งเรียนรู้ภายใน เช่น 
ห้องสมุดโรงเรียน ห้องคอมพิวเตอร์ สวนเกษตรพอเพียง แหล่งเรียนรู้ภายนอก เช่น วัด  ท่าวังมน จัดกิจกรรม
ทัศนศึกษาอุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  

- สร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้  มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างครูผู้สอน แลกเปลี่ยน
วิธีการทำงาน วิธีการจัดการเรียนการสอนระหว่างครูผู้สอนในระดับปฐมวัยและผู้ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ กลุ่ม PLC 
ปฐมวัย ประกอบด้วย ผู้อำนวยการโรงเรียน ครูผู้สอนระดับปฐมวัย ๒ คน ครูวิชาการ ครูวิทยาศาสตร์ มีการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันอย่างน้อยภาคเรียนละ ๑๐ ครั้ง  กลุ่มเครือข่ายเรียนรู้ปฐมวัยได้แก่ กลุ่มเครือข่าย
บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาขอนแก่น  เขต ๑, กลุ่ม
เครือข่ายการจัดการเรียนรู้แบบ High Scope สำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑ , 
กลุ่มเครือข่ายออนไลน์สถาบันรักลูก และกลุ่มเครือข่ายร่วมพัฒนาสถานศึกษากับศึกษานิเทศก์สำนักงาน
คณะกรรมการการประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑ ซึ่งมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกัน ทำให้ครูได้รับความรู้
ใหม่ๆในการพัฒนาเด็ก 

- สร้างความตระหนักและความเข้าใจแก่ชุมชนและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง  จัดกิจกรรม
ปฐมนิเทศผู้ปกครอง ประชุมผู้ปกครอง ประชุมกรรมการสถานศึกษา เพื่อให้ผู ้ปกครอง ชุมชน ตระหนักรู้ 
เข้าใจและเห็นความสำคัญของเด็กและเข้าใจหลักการจัดการศึกษาปฐมวัย กิจกรรมเยี ่ยมบ้านนักเรียน  
กิจกรรมเปิดประตูสู ่สถานศึกษา(Open house) จัดนิทรรศการแสดงผลงานจัดตั้งไลน์กลุ่มผู้ปกครองทุก
ระดับชั้นเพื่อสื่อสารแลกเปลี่ยนกันระหว่างบ้านและโรงเรียน 

 (๑.๓) กำกับ ติดตาม ประเมินผลการจัดการศึกษา  ได้รับการกำกับติดตามจากทั้งภายใน
และหน่วยงานต้นสังกัด ในปีการศึกษา ๒๕๖๔ โรงเรียนบ้านดอนบมมีการกำกับติดตามการดำเนินงาน ดังนี้ การ
กำกับ ติดตามภายใน ได้แก่ การนิเทศการดำเนินงาน โดยผู้อำนวยการสถานศึกษาและคณะกรรมการนิเทศภายใน 
อย่างต่อเนื่อง  ประชุมตรวจสอบ ประเมินการดำเนินงานตามแผนงาน การกำกับ ติดตามภายนอก ได้แก่ การกำกับ 
ติดตาม นิเทศจากสำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑ ติดตามความพร้อมก่อนในการเปิดเรียน  
ติดตามระหว่างการดำเนินงาน  ติดตามการดำเนินงานระหว่างปิดเรียนช่วงสถานการณ์โควิด-๑๙ และประเมินผลการ
ดำเนินงานของโรงเรียนก่อนสิ้นปีการศึกษา 

(๑.๔) ประเมินผลการดำเนินงาน  ดำเนินการประเมินผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการ  
วิเคราะห์จุดเด่น จุดด้อย แนวทางการพัฒนา จัดทำรายงานประจำปีที่เป็นรายงานการประเมินคุณภาพภายใน 
นำเสนอรายงานต่อคณะกรรมสถานศึกษาให้ความเห็นชอบ รายงานหน่วยงานต้นสังกัด ผลการประเมินด้าน



รายงานผลการประเมินตนเอง   ๓๐ 
 

กระบวนการบริหารและการจัดการ อยู่ในระดับดีเลิศ บรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ที่ระดับดีเลิศ  เผยแพร่รายงานต่อ
สาธารณชน  โดยการจัดกิจกรรมเปิดบ้าน (Open House) เผยแพร่ผ่านเว็บไซด์โรงเรียน จดหมายข่าว  นำผล
การประเมิน จุดเด่น จุดด้อย แนวทางการปรับปรุงพัฒนา ของการประเมินคุณภาพภายใน  คณะกรรมการนิเทศ
จากสำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑  ไปใช้วางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่าง
ต่อเนื่อง 

(๒)  ข้อมูล เอกสาร หลักฐาน ที่สนับสนุนผลการประเมินตนเอง 
(๒.๑) มีหลักสูตรครอบคลุมพัฒนาการทั้ง ๔ ด้านของผู้เรียน คือด้านร่างกาย ด้าน

อารมณ์- จิตใจ ด้านสังคมและด้านสติปัญญา  สอดคล้องกับบริบทของชุมชนและท้องถิ่น  กล่าวคือ โรงเรียนมี

การประเมินและพัฒนาหลักสตูรสถานศึกษา ให้สอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช ๒๕๖๐ 

และบริบทของท้องถิ่น  โรงเรียนได้ออกแบบการจัดประสบการณ์ที่เตรียมความพร้อม เน้นการเรียนรู้ผ่านการ

เล่นและการลงมือปฏิบัติจริง สอดคล้องกับวิถีชีวิตของครอบครัว ชุมชนและท้องถิ่น 

(๒.๒) โรงเรียนมีการกำหนดเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจที่ชัดเจน  สอดคล้องกับ

บริบทของสถานศึกษา ความต้องการชุมชน นโยบายรัฐบาล แผนการศึกษาแห่งชาติ  โดยผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมี

ส่วนร่วมในการดำเนินการ และมีการทบทวน ปรับปรุงให้สามารถนำไปใช้จริง และทันต่อการเปลี่ยนแปลง 

(๒.๓) นักเรียนมีผลการประเมินพัฒนาการ ๓ ปีย้อนหลังเป็นไปตามเกณฑ์สถานศึกษา 

และสูงขึ้นต่อเนื่อง   

(๒.๔) นักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ ๓ มีความพร้อมในการเข้าเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ 

(๒.๕) ครูทุกคนได้รับการส่งเสริม สนับสนุนให้ได้รับการอบรม พัฒนาตามมาตรฐาน

วิชาชีพ และนำความรู้ ทักษะ ประสบการณ์นำมาใช้ในการพัฒนางานในหน้าที่และพัฒนาผู้เรียน 

(๒.๖) ครูทุกคนได้รับการส่งเสริมให้มีความรู้ ประสบการณ์ จากการจัดชุมชนการเรียนรู้

ทางวิชาชีพ (PLC) เพ่ือนำความรู้ แนวคิดมาใช้ในการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ให้มีคุณภาพยิ่งขึ้น 

(๒.๗) ครูผู้สอนมีนวัตกรรมการสอนเพื่อใช้ในการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาผู้เรียน คือ 

การสอนแบบโครงงาน  

(๒.๘) ครูทุกคนมีการวิจัยในชั้นเรียนเพื่อพัฒนาผู้เรียน 

(๒.๙) โรงเรียนมีผลการประเมินระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา 

ตามกฏกระทรวงการประกันคุณภาพ พ.ศ.๒๕๖๑ โดยรวมในระดับดีเลิศ โดยใช้แบบประเมินของสำนักงานเขต

พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑ 

(๒.๑๐) มีแผนปฏิบัติการประจำปี  รายงานกิจกรรม/โครงการ  

 



รายงานผลการประเมินตนเอง   ๓๑ 
 

    (๓) จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา  และแผนการพัฒนาคุณภาพให้สูงขึ้น 
   ๓.๑  จุดเด่น 

๑) โรงเรียนมีกระบวนการบริหารจัดการที่ดี มีการวางแผน ดำเนินการ ติดตามตรวจสอบและ
ประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างเป็นระบบ เป็นแบบอย่างท่ีดีได้  

๒) ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ในการบริหารงาน ใช้การบริหารงานแบบเป็นกัลยาณมิตร ใช้การเสริมแรง
เชิงบวก ระดมความร่วมมือ ความช่วยเหลือจากทุกฝ่าย เช่น คณะกรรมการสถานศึกษา  ผู้นำชุมชน ผู้ปกครอง 
ชาวบ้าน ทำให้ได้รับความร่วมมือจากทุกฝ่ายเป็นอย่างดี 

๓) โรงเรียนมีการประชาสัมพันธ์ กิจกรรมต่าง ๆ ของโรงเรียน สร้างความเข้าใจกันระหว่าง
โรงเรียนและชุมชนเป็นอย่างดี  เช่น การประชุมคณะกรรมการ  การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์งาน กิจกรรม  การ
จัดการศึกษาของโรงเรียนในหลายๆ ช่องทาง เช่น ผ่านการพูดคุย  การติดต่อทางกลุ่มไลน์  เว็บไซด์ของ
โรงเรียน ทำให้ผู้ปกครอง ชุมชน และโรงเรียนมีความเข้าใจอันดีต่อกัน 

๔) มีบุคลากรเพียงพอและมีความรู้ความสามารถด้านการจัดการศึกษาปฐมวัย  โดยมีครูปฐมวัย
ทั้งหมด ๒ คน จบเอกปฐมวัยโดยตรง ๑ คนและมีความเชี่ยวชาญด้านการสอนปฐมวัยอีก ๑ คน  

๕) มีสื่อเทคโนโลยีที่ทันสมัย เหมาะสมและตรงกับความต้องการของครูและเด็ก  ใช้ในการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอน 

   ๓.๒  จุดที่ควรพัฒนา 
๑) สื่อการเรียนรู้ที ่เหมาะสมกับเด็กปฐมวัยทั้งในและนอกห้องเรียน สื่อไม่เพียงพอต่อความ

ต้องการและไม่เพียงพอต่อจำนวนเด็ก  สื่อบางชนิดใช้แล้วชำรุด พัง เสียหาย จึงต้องมีการหาสื่อเพิ่มในทุกปี 
งบประมาณท่ีรัฐจัดสรรให้ไม่เพียงพอต่อความต้องการ  

๒) ห้องเรียนอนุบาล ๒ และ ๓ ใช้อาคารร่วมกับระดับประถมศึกษาปีที่ ๑,๒ และ๔ ไม่แยกเป็น
อาคารเอกเทศ มีขนาดพื้นที่แคบไม่สอดคล้องกับการจัดประสบการณ์ให้กับผู้เรียนอย่างเต็มตามศักยภาพและ
มาตรฐานพึงม ี
    ๓.๓ แผนการพัฒนาคุณภาพที่ยกระดับให้สูงขึ้น 

๑) ประชุมเพ่ือปรึกษาแนวทางในการแก้ปัญหา เช่น ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา คณะครู 

ผู้ปกครอง ผู้นำชุมชน เพื่อหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาร่วมกัน 

๒) แสวงหาความช่วยเหลือ สนับสนุนจากหน่วยงาน องค์กร ภาครัฐและเอกชน เพื่อพัฒนาการ

จัดการศึกษาปฐมวัยของโรงเรียน 
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 ๒.๑.๓ มาตรฐานที่ ๓ การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นสำคัญ 

  ๑) ระดับคุณภาพ ดีเลิศ  

  ๒) วิธีการพัฒนา ข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ 

         (๑) วิธีการพัฒนา   

ในปีการศึกษา ๒๕๖๔ โรงเรียนบ้านดอนบมจัดทำโครงการส่งเสริมกระบวนการจัดประสบการณท์ี่
เน้นเด็กเป็นสำคัญ  ซึ่งนำข้อมูลสารสนเทศจากผลการประเมินคุณภาพการจัดการศึกษาปีการศึกษา ๒๕๖๓ 
ข้อเสนอแนะจากการประเมินคุณภาพภายนอก ตลอดจนข้อเสนอแนะ คำแนะนำของคณะกรรมการนิเทศสังกัด
สำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาขอนแก่นเขต ๑ มาวางแผนจัดทำโครงการเพื ่อพัฒนาการจัด
ประสบการณ์การเรียนรู้ของครูตามจุดเน้น “เด็กคือคนสำคัญ”   โรงเรียนจัดประสบการณ์การเรียนรู้ตาม
โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย รูปแบบการสอนแบบโครงงาน  จัดกิจกรรมการเรียนการสอน
บูรณาการกิจกรรมหลัก ๖ กิจกรรม เพื ่อให้เด็กได้เรียนรู ้ผ ่านประสบการณ์ตรงและกระบวนการคิดที่
หลากหลาย เป็นจุดที่ควรพัฒนาด้านผู้เรียน 

เด็กคือคนสำคัญ  เป็นการจัดประสบการณ์ที่ส ่งเสริมและสนับสนุนเด็กปฐมวัยได้พัฒนา
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามวัยซึ่งสมดุลทั้งทางด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม และสติปัญญา โดยผ่านกิจกรรม
ลักษณะต่างๆ ทั้งท่ีเป็นทางการและไม่เป็นทางการ ให้เด็กได้ปฏิบัติและค้นคิดข้อความรู้ด้วยตนเอง ได้มีโอกาส
เรียนรู้ร่วมกับครู เพ่ือน และคนอื่นๆ ในสภาพแวดล้อม สื่อ มุ่งเน้นให้ผู้เรียนเกิดองค์ความรู้ได้ด้วยตนเอง ผ่าน
สื่อและวิธีการจัดการเรียนรู้ที่หลากหลายตามความสนใจของผู้เรียน โดยมีครูเป็นผู้สนับสนุนและอำนวย
ความสะดวก 

การจัดประสบการณ์การเรียนรู้ได้ดำเนินการ ดังนี้  
(๑.๑) การดำเนินการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ 

-  การดำเนินการก่อนการจัดประสบการณ์ ครูปฐมวัยทุกคนมีการวิเคราะห์หลักสูตร 
กำหนดการสอน จัดทำปฏิทินการสอน จัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ที่มีครบทุกองค์ประกอบตลอดปีการศึกษา 
จำนวน ๔๐ หน่วยการเรียนรู้ ทุกชั้นเรียน สามารถนำไปจัดประสบการณไ์ด้จริงและเน้นเด็กเป็นสำคัญ  

-  การดำเนินการจัดประสบการณ์ จัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่หลากหลายสอดคล้อง
กับความแตกต่างระหว่างบุคคล จัดกิจกรรมที่ส่งเสริมพัฒนาการเด็กครบทุกด้าน  ทั้งด้านร่างกาย ด้านอารมณ์ 
จิตใจ ด้านสังคม และด้านสติปัญญา ครูจัดประสบการณ์ที่เชื่อมโยงกับประสบการณ์เดิม ตอบสนองต่อวิธีการ
เรียนรู้ของเด็กเป็นรายบุคคล หลากหลายรูปแบบ จากแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย เด็กได้เลือกเล่น เรียนรู้ ลงมือ 
กระทำด้วยตนเอง  เช่น  การจัดกิจกรรมบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย การสอนแบบโครงงาน การทดลอง การ
สืบค้นข้อมูล การลงมือปฏิบัติ จัดประสบการณ์ให้เด็กได้รับประสบการณ์ตรงผ่านการเล่นอย่างมความสุข ให้
เด็กได้เลือกทำกิจกรรมตามความสนใจ ความต้องการและความสามารถของเด็ก  ให้เด็กได้สร้างองค์ความรู้ด้วย
ตนเอง  
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-  การกำกับ ติดตาม ตรวจสอบการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาเด็ก มีการประเมินผลหลัง
การจัดประสบการณ์ วิเคราะห์จุดเด่น จุดด้อย นำไปเป็นข้อมูลเพื่อพัฒนาการจัดประสบการณ์และการพัฒนา
พัฒนาการเด็กต่อไป 

-  การประเมินพัฒนาการเด็ก ใช้เครื่องมือการวัดและประเมินพัฒนาการของเด็กอย่าง
หลากหลาย ประเมินพัฒนาการตามสภาพจริง ประเมินพัฒนาการเด็กครบทุกด้าน ประเมินพัฒนาการเด็กเป็น
รายบุคคลอย่างสม่ำเสมอต่อเนื่องตลอดปี ประเมินพัฒนาการตามสภาพจริงจากกิจกรรมประจำวัน เช่น การ
สังเกต การบันทึกพฤติกรรมการสนทนากับเด็ก การสัมภาษณ์ การวิเคราะห์ข้อมูลจากผลงานเด็ก (แฟ้มผลงาน
ของเด็ก)  นำมาเป็นข้อมูลใช้ปรังปรุงการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ และเป็นข้อมูลในการสรุปผลการประเมิน
พัฒนาในระดับสถานศึกษาต่อไปอีกด้วย 

(๑.๒) จัดสภาพแวดล้อมในห้องเรียนให้เอื้อต่อการเรียนรู้  
- สร้างบรรยากาศที่อบอุ่น ปลอดภัย อากาศถ่ายเทสะดวก มีพ้ืนที่สำหรับทำงานและ

ทำกิจกรรม สร้างปฏิสัมพันธ์เชิงบวก ให้เด็กรักครู ครูรักเด็ก และเด็กรักเด็ก เด็กรักที่จะเรียนรู้ สามารถเรียนรู้
ร่วมกันอย่างมีความสุข 

- จัดมุมประสบการณ์ในห้องเรียนจำนวน ๔ มุมและสับเปลี่ยนมุมประสบการณ์ทุก
เดือน สื่อเหมาะสมกับอายุและความสนใจของเด็ก  

- ใช้สื่อเทคโนโลยีที่เหมาะสม มีจอ LED คอมพิวเตอร์ อินเตอร์เน็ตสำหรับจัดการ
เรียนการสอน และสืบค้นข้อมูลในห้องเรียน 

- ผลิตสื่อที่เหมาะสมสำหรับเด็ก ครูจัดหาสื่อและผลิตสื่อเพื่อจัดประสบการณ์ตาม
หน่วยการเรียนรู้และเรื่องที่เรียนอย่างเหมาะสมกับวัยและความสนใจของเด็ก  

- ครูผลิตวิดีโอ สื่อการสอนเพื่อเคลื่อนไหวและจังหวะ การบริหารสมองด้วยจังหวะ
และเพลงจำนวน ๒ เรื่อง คือ การเต้นกายบริหารเพลงกำมือและการเต้นบริหารสมองเพลงไข่พะโล้ 

- ใช้แหล่งเรียนรู้ทั้งในและนอกโรงเรียน ได้แก่ แหล่งเรียนรู้ภายใน เช่น ห้องสมุด
โรงเรียน ห้องคอมพิวเตอร์ สวนเกษตรพอเพียง แหล่งเรียนรู้ภายนอก เช่น วัด  ท่าวังมน จัดกิจกรรมทัศน
ศึกษาอุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

(๑.๓) มีการกำกับติดตาม นิเทศชั้นเรียนทั้งภายในและหน่วยงานต้นสังกัด ในปีการศึกษา 
๒๕๖๔ มีการนิเทศภายในจากผู้อำนวยการสถานศึกษาและคณะกรรมการอย่างต่อเนื่องตลอดปีการศึกษา  
การนิเทศและสังเกตชั้นเรียนของศึกษานิเทศก์จากสำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑ 
นำข้อเสนอแนะจากการนิเทศของผู้อำนวยการ คณะกรรมการนิเทศภายใน  ศึกษานิเทศก์ มาใช้เพ่ือพัฒนาการ
จัดประสบการณ์ต่อไป 

(๑.๔)  ประเมินผลการจัดประสบการณ์และพัฒนาการเด็กในระดับสถานศึกษา  ปีการศึกษา 
๒๕๖๔ โรงเรียนได้รับการประเมินพัฒนาการเด็กจากคณะกรรมการที่แต่งตั้งจากสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑ ผลการประเมินพัฒนาการของเด็กในระดับสถานศึกษาจะเป็นข้อมูลและ
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สารสนเทศในการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัย  โครงการหรือวิธี การจัดประสบการณ์การเรียนรู้ 
ตลอดจนการจัดแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาปฐมวัยของสถานศึกษา  

ผลการประเมินคุณภาพด้านการจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นสำคัญอยู่ในระดับ ดีเลิศ บรรลุ
เป้าหมายที่ตั้งไว้ที่ระดับดีเลิศ นำเสนอคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานรับทราบ ตลอดจนเผยแพร่ต่อสา
ธรณชน ชุมชน หรือหน่วยงานต้นสังกัดหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยการจัดกิจกรรมเปิดบ้าน (Open House) 
เผยแพร่ผ่านเว็บไซด์โรงเรียน จดหมายข่าว   

จัดทำข้อมูลสารสนเทศ นำผลการประเมิน จุดเด่น จุดด้อย แนวทางการปรับปรุงพัฒนา ของ
การประเมินคุณภาพภายใน  ศึกษานิเทศก์  คณะกรรมการนิเทศจากสำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษา
ขอนแก่น เขต ๑ เพื ่อใช้ประโยชน์ในการพัฒนาการจัดการเรียนรู ้และนำผลมาใช้ในการปรับปรุงการจัด
ประสบการณ์ต่อไป 

 

 (๒)  ข้อมูล เอกสาร หลักฐาน ที่สนับสนุนผลการประเมินตนเอง 
๑. ครูสอนระดับปฐมวัยทุกคนจัดประสบการณ์ที่ส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการทุกด้าน

อย่างสมดุลเต็มศักยภาพ กล่าวคือ ครูทั ้ง 2 คน วิเคราะห์ข้อมูลเด็กเป็นรายบุคคล  จัดทำแผนการจัด

ประสบการณ์ได้ระดับดีขึ ้นไป และครูทั้ง 2 คน จัดกิจกรรมที่ส่งเสริมพัฒนาการเด็กครบทุกด้าน ทั้งด้าน

ร่างกาย ด้านอารมณ์ จิตใจ  ด้านสังคม และด้านสติปัญญาเต็มศักยภาพ โดยความร่วมมือของพ่อแม่และ

ครอบครัว ชุมชนและผู้เกี่ยวข้อง 

๒. ครูสอนระดับปฐมวัยทุกคนสร้างโอกาสให้เด็กได้รับประสบการณ์ตรง เล่นและปฏิบัติ

อย่างมีความสุข กล่าวคือ ครูทั้ง 2 คน จัดประสบการณ์ที่เชื่อมโยงกับประสบการณ์เดิม ให้เด็กมีโอกาสเลือกทำ

กิจกรรมอย่างอิสระ ตามความสนใจ ความสามารถ หลากหลายรูปแบบ เด็กได้เล่น ลงมือกระทำ เรียนรู้ และ

สร้างองค์ความรู้ด้วยตนเองอย่างมีความสุข ด้วยการทำโครงงาน  การสืบเสาะทางวิทยาศาสตร์ 

๓. ครูสอนระดับปฐมวัยทุกคนจัดบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้ ใช้สื่อและเทคโนโลยีที่

เหมาะสมกับวัย กล่าวคือ  ครูทั้ง 2 คน จัดห้องเรียนให้สะอาด อากาศถ่ายเท ปลอดภัย จัดพื้นที่แสดงผลงาน

เด็ก พื้นที่มุมประสบการณ์ โดยให้เด็กมีส่วนร่วมในการจัดสภาพแวดล้อมในห้องเรียน  และครูทั้ง 2 คน ใช้สื่อ

และเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับช่วงอายุ ระยะความสนใจของเด็ก 

๔. ครูสอนระดับปฐมวัยทุกคนประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริง และนำผลการ

ประเมินพัฒนาการเด็กไป ปรับปรุงการจัดประสบการณ์และพัฒนาเด็ก  ด้วยการประเมินพัฒนาการเด็กจาก

กิจกรรมและกิจวัตรประจำวันด้วยเครื่องมือและวิธีการที่หลากหลาย นำผลการประเมินที่ได้ไปปรับปรุงการจัด

ประสบการณ์และพัฒนาเด็ก 
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๕. แผนปฏิบัติการประจำปี  

๖. ป้ายพระราชทานบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย  

๗. เกียรติบัตรการอบรมของคร ู  

๘. ภาพถ่ายกิจกรรม   

๙. ผลงาน/ชิ้นงานของครูและนักเรียน  

๑๐. หนังสือราชการ   

๑๑. แผนการจัดประสบการณ์/ผลการจัดประสบการณ์   

๑๒. รายงานโครงการ  

    (๓) จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา  และแผนการพัฒนาคุณภาพให้สูงขึ้น 
        ๓.๑  จุดเด่น 

๑) ครูจัดประสบการณ์การเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถพัฒนาเด็กโดย
องค์รวม ให้เด็กมีพัฒนาการเป็นไปตามวัยทั้งด้านร่างกาย ด้านอารมณ์ จิตใจ ด้านสังคมและด้านสติปัญญา  

๒) สภาพแวดล้อมในห้องเรียนอบอุ่น ปลอดภัย ส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาการ
ของเด็ก  มีสื่อ วัสดุอุปกรณ์ และสื่อเทคโนโลยีที่หลากหลาย เหมาะสมกับเด็ก  

๓) ครูปฐมวัยให้ความรัก ความอบอุ่น ดูแลเด็กอย่างใกล้ชิด ทั่วถึง โดยร่วมมือกับ
ผู้ปกครองในการพัฒนาเด็กให้เต็มตามศักยภาพ 

๔) ครูปฐมวัยจัดกิจกรรมการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ในห้องเรียนและจัดค่าย
วิทยาศาสตร์  ตามโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยและจัดการเรียนรู้โครงงานวิทยาศาสตร์  เพื่อให้เด็กมี
ความคิดรวบยอเกี่ยวกับสิ่งต่าง ๆ ฝึกทักษะและกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ทำให้เด็กได้รับ
ประสบการณ์ตรง ผ่านการลงมือปฏิบัติ 

๕) ผลิตสื่อเทคโนโลยี  โรงเรียนได้จัดทำคลิปสื่อวีดิโอเพ่ือให้เด็กได้ดูและเรียนรู้ 
๖) ครูใช้การวิจัยเพื่อพัฒนาและแก้ปัญหาผู้เรียน ครูทุกคนมีการวิจัยในชั้นเรียน

ของตนเองเพ่ือพัฒนาและแก้ปัญหาเด็ก และการจัดประสบการณ์ 
๗) ร่วมมือกับโรงเรียนเครือข่ายจัดกิจกรรมพัฒนาภาษาอังกฤษ 
๘) ครูมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการทำงานและการจัดประสบการณ์การเรียนการ

สอนโดยการเรียนรู้ผ่านกลุ่ม PLC ปฐมวัย ประกอบด้วย ผู้อำนวยการโรงเรียน ครูผู้สอนระดับปฐมวัย ๒ คน 
ครูวิชาการ ครูวิทยาศาสตร์ มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันอย่างน้อยภาคเรียนละ ๑๐ ครั้ง 

๙) ครูผู ้สอนมีเครือข่ายสำคัญที่ส ่งเสริมให้การจัดการศึกษามีคุณภาพและมี
ประสิทธิภาพสูงขึ้น  ได้แก่ กลุ่มเครือข่ายบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการการ
ประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑ , กลุ ่มเครือข่าย High Scope สำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษา
ขอนแก่น เขต ๑, กลุ ่มเครือข่ายออนไลน์สถาบันรักลูก และกลุ ่มเครือข่ายร่วมพัฒนาสถานศึกษากับ
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ศึกษานิเทศก์สำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑ ซึ่งมีการแลเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกัน  
ส่งผลให้ครูมีความรู้ใหม่ๆ 

๑๐) จัดกิจกรรมค่ายวิชาการปฐมวัย  เพื่อให้เด็กได้รับประสบการณ์ตรง  ผ่านการ
เล่นและลงมือปฏิบัติ เรียนรู้อย่างมีความสุข 

      ๓.๒  จุดที่ควรพัฒนา 
๑) ด้านการจัดข้อมูลสารสนเทศ ข้อมูลนักเรียนเป็นรายบุคคลของแต่ละชั้นเรียน 

เพ่ือใช้เป็นข้อมูลในการพัฒนาเด็ก ครูมีข้อมูลข้อมูลที่ไม่เป็นปัจจุบัน อาจเพราะครูมีภาระในการดูแลเด็กในชั้น

เรียนของตนและไม่มีผู ้ช่วยในห้องเรียน ครูต้องทำทุกอย่าง ตั้งแต่ภาระงานการสอน การทำความสะอาด

ห้องเรียน การเตรียมการสอน ฯลฯ และครูยังมีภาระหน้าที่ที่ทางโรงเรียนมอบหมาย  ทำให้ครูไม่มีเวลาว่างใน

การบันทึกข้อมูลของเด็ก ข้อมูลจึงไม่เป็นปัจจุบัน 

๒) การจัดประสบการณ์แบบโครงงานยังมีจำนวนครั้งที่ไม่มาก ควรเพิ่มการจัด

ประสบการณ์ให้มากข้ึนเพือ่ส่งเสริมพัฒนาเด็กอย่างต่อเนื่อง 

       ๓.๓ แผนการพัฒนาคุณภาพที่ยกระดับให้สูงขึ้น 
๑) หาแนวทางหรือว ิธ ีการช่วยครูให้สะดวกหรือมีภาระที ่น ้อยลง เช ่น ลด

ภาระหน้าที่อ่ืนๆ นอกเหนือจากการจัดการเรียนการสอน  ฝึกเด็กในห้องเรียนให้ช่วยเหลืองานที่สามารถทำได้  

๒) จัดประสบการณ์การเรียนรู้แบบโครงงานอย่างน้อยภาคเรียนละ ๑ โครงงาน 
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ภาคผนวก 

❖ ประกาศ เรื่อง การกำหนดมาตรฐานและกำหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาระดับ
การศึกษาปฐมวัยและระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
เพ่ือการประกันคุณภาพภายในโรงเรียนบ้านดอนบม ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 

 

❖ ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษาตามมาตรฐานที่กำหนด  

❖ คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๔  

❖ คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำรายงานผลการประเมินตนเอง (SAR)  
ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ 

 

❖ คำสั่งมอบหมายงาน  

❖ ภาพกิจกรรม 

❖ ความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษา 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานผลการประเมินตนเอง   ๓๘ 
 

 

 
 

 
 

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 
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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 
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๒. ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษาตามมาตรฐานที่กำหนด 
   ๒.๑  ผลการประเมินคุณภาพรายมาตรฐาน  : ระดับปฐมวัย 

 

มาตรฐาน เป้าหมาย ผลการพัฒนา 
บรรลุ/     
ไม่บรรลุ 

มาตรฐานที่  ๑  คุณภาพของเด็ก ดีเลิศ ดีเลิศ บรรลุ 
  ๑.๑ มีการพัฒนาด้านร่างกาย  แข็งแรง  มีสุขนิสัยที่ดี  
และดูแลความปลอดภัยของตนเองได้ 

ดีเลิศ ดีเลิศ บรรลุ 

  ๑.๒ มีการพฒันาด้านอารมณ์  จิตใจ  ควบคุม และ
แสดงงอออกทางอารมณ์ได้ 

ดีเลิศ ดีเลิศ บรรลุ 

  ๑.๓ มีการพัฒนาการด้านสังคม  ช่วยแหลือตนเอง  
และเป็นสมาชิกที่ดีของสังคม 

ดีเลิศ ดีเลิศ บรรลุ 

  ๑.๔ มีพัฒนาการด้านสติปัญญา  สื่อสารได้  มีทักษะ
การคิดพ้ืนฐานและแสวงหาความรู้ได้ 

ดีเลิศ ดีเลิศ บรรลุ 

มาตรฐานที่  ๒  กระบวนการบริหารและจัดการ ดีเลิศ ดีเลิศ บรรลุ 
  ๒.๑  มีหลักสูตรครอบคลุมพัฒนาการทั้ง ๔ ด้าน  
สอดคล้องกับบริบทขอองท้องถิ่น 

ดีเลิศ ยอดเยื่ยม บรรลุ 

  ๒.๒  จัดครูให้เพียงพอกับชั้นเรียน ดีเลิศ ยอดเยื่ยม บรรลุ 
  ๒.๓  ส่งเสริมให้ครูมีความเชี่ยวชาญด้านกากรรจัด
ประสบการณ์ 

ดีเลิศ ดีเลิศ บรรลุ 

  ๒.๔  จัดสภาพแวดล้อมและสื่อเพ่ือการเรียนรู้  อย่าง
ปลอดภัย  และเพียงพอ 

ดีเลิศ ดีเลิศ บรรลุ 

  ๒.๕  ให้บริการสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการ
เรียนรู้เพื่อสนับสนุนการจัดประสบการณ์ 

ดีเลิศ ดีเลิศ บรรลุ 

  ๒.๖  มีระบบบริหารคุณภาพที่เปิดโอกาสให้
ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วม 

ดีเลิศ ดีเลิศ บรรลุ 

มาตรฐานที่  ๓  การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็น
สำคัญ 

ดีเลิศ ดีเลิศ บรรลุ 

  ๓.๑  จัดประสบการณ์ที่ส่งเสริมให้เด็กมีการ
พัฒนาการทุกด้านอย่างสมดุลเต็มศักยภาพ 

ดีเลิศ ดีเลิศ บรรลุ 

  ๓.๒  สร้างโอกาสให้เด็กได้รับประสบการณ์ตรง  เล่น
และปฏิบัติอย่างมีความสุข 

ดีเลิศ ดีเลิศ บรรลุ 



รายงานผลการประเมินตนเอง   ๔๑ 
 

 
   ๒.๒ ผลการประเมินคุณภาพมาตรฐานด้านผู้เรียน  : ระดับปฐมวัย 

 
 

ที ่ มาตรฐาน/ตัวบ่งช้ี 
จำนวนนักเรียนแต่ละระดับ 

รวม เฉลี่ย ร้อยละ 
๕ ๔ ๓ ๒ ๑ 

๑ มีพัฒนาการด้านร่างกาย  แข็งแรง 
มีสุขนิสัยที่ดี และดูแลความ
ปลอดภัยของตนเองได้ 

๘ ๑๗ ๓   ๑๑๗ ๔.๑๘ ๘๓.๕๗ 

๒ มีพัฒนาการด้านอารมณ์ จิตใจ 
ควบคุมและแสดงออกทางอารมณ์
ได้ 

๘ ๒๐    ๑๒๐ ๔.๒๙ ๘๕.๗๑ 

๓ มีพัฒนาการด้านสังคม ช่วยเหลือ
ตนเองและเป็นสมาชิกที่ดีของสังคม 

๗ ๒๑    ๑๑๙ ๔.๒๕ ๘๕.๐๐ 

๔ มีพัฒนาการด้านสติปัญญา สื่อสาร
ได้ มีทักษะการคิดพ้ืนฐานและ
แสวงหาความรู้ได้ 

๙ ๑๒ ๗   ๑๑๔ ๔.๐๗ ๘๑.๔๓ 

รวม       ๔.๒๐ ๘๓.๙๒ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  ๓.๓  จัดบรรยากาศท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ใช้สื่อ
เทคโนโลยีที่เหมาะสมกับวัย 

ดีเลิศ ดีเลิศ บรรลุ 

  ๓.๔  ประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริงและนำผล
ประเมินพัฒนาการเด็ก  ไปปรับปรุง การจัด
ประสบการณ์และพัฒนาเด็ก 

ดีเลิศ ดีเลิศ บรรลุ 



รายงานผลการประเมินตนเอง   ๔๒ 
 

 
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 รักษ์ณรงค์  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  รักษาภักดี  ครูชำนาญการพิเศษ  กรรมการ 
๘. นางสาวสุดใจ พงษ์เพียจันทร์ ครูชำนาญการพิเศษ  กรรมการ 
๙. นางศิริลักษณ์  เปรียบเหมือน ครูชำนาญการพิเศษ  กรรมการ 
๑๐. นางสาวพรรณเทวี  พาภักดี ครูชำนาญการ         กรรมการและเลขานุการ 



รายงานผลการประเมินตนเอง   ๔๓ 
 

 
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 



รายงานผลการประเมินตนเอง   ๔๔ 
 

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 และต่อสาธารณชน 
 

ให้ผู้ได้รับแต่งตั้งปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ  เอาใจใส่  เพื่อให้เกิดประโยชน์และ 
เป็นผลดี ต่อทางราชการสืบไป 

  ทั้งนี้  ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนกว่างานจะเสร็จเรียบร้อย 

    สั่ง ณ วันที่   ๘  มีนาคม   พ.ศ. ๒๕๖๕ 
 
 
 

      (ลงชื่อ) 
                                                                                (นางวิเมลือง  ถิ่นปรุ) 
                      ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดอนบม 
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รายงานผลการประเมินตนเอง   ๔๖ 
 

 

 
 

 
 
 
 



รายงานผลการประเมินตนเอง   ๔๗ 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



รายงานผลการประเมินตนเอง   ๔๘ 
 

 
 

 
 
 

ภาพกิจกรรม 

 
 
 
 
 
 
 



รายงานผลการประเมินตนเอง   ๔๙ 
 

ภาพกิจกรรมการจัดการศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- การประชุมวางแผนการดำเนินงานก่อนเปิดเรียน  ระหว่างภาคเรียนติดตามการดำเนินงาน และ

ประเมินผลการจัดการศึกษา 
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ภาพกิจกรรมการจัดการศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- การประชุม PLC กลุ่มปฐมวัย 
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ภาพกิจกรรมการจัดการศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- การประชุม PLC การพัฒนางานตามมาตรฐานตำแหน่งร่วมกับศึกษานิเทศก์ สพป.ขอนแก่น เขต ๑ 
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ภาพกิจกรรมการจัดการศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- กิจกรรมเปิดบ้าน Open House แสดงผลการจัดการศึกษา 
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ภาพกิจกรรมการจัดการศึกษา 
 

โครงงาน  พืชเกิดได้อย่างไร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายงานผลการประเมินตนเอง   ๕๔ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายงานผลการประเมินตนเอง   ๕๕ 
 

ภาพกิจกรรมการจัดการศึกษา 
 

รูปทรงกลม 
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ภาพกิจกรรมการจัดการศึกษา 
 

รูปทรงสามเหลี่ยม 
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ภาพกิจกรรมการจัดการศึกษา 
 

จม ลอย 
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ภาพกิจกรรมการจัดการศึกษา 
 

โรงเรียนของหนู 
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ภาพกิจกรรมการจัดการศึกษา 
 

กิจกรรมในแต่ละวัน 
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ภาพกิจกรรมการจัดการศึกษา 
 

กิจกรรมเรียนที่บ้าน 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


