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รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา โรงเรียนบ้านขวัญพัฒน์

คำนำ
รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษาปีการศึกษา 2563 โรงเรียนบ้านขวัญพัฒน์ ฉบับนี้ จัดทาขึ้น
ตามกฎกระทรวง การประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561 ข้อ 3 ให้สถานศึกษาจัดส่งรายงานผลการประเมิน
ตนเองให้ แก่ ห น่ ว ยงานต้ น สั งกั ดหรื อ หน่ ว ยงานที่ ก ากับ ดู แลสถานศึก ษาเป็ น ประจ าทุ ก ปี เพื่ อ รายงานผลการ
ดาเนินงานตามมาตรฐานการศึกษาที่สะท้อนผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ซึ่งเป็นผลสาเร็จจากการบริหารจัด
การศึกษาที่สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาในระดับปฐมวัยและระดับระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อนาเสนอ
รายงานผลการจัดการศึกษาในรอบปีที่ผ่านมาต่อหน่วยงานต้นสังกัด หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนเผยแพร่ต่อ
สาธารณชนได้รับทราบ และเตรียมความพร้อมในการรับการประเมินภายนอก โดยสานักงานรับรองมาตรฐาน
การศึกษาและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) ต่อไป
ขอขอบคุณคณะครู ผู้ปกครอง นักเรียน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง
ทุ ก ฝ่ า ยที่ มี ส่ ว นร่ ว มในการจั ด ท ารายงานการประเมิ น ตนเองของสถานศึ ก ษาปี ก ารศึ ก ษา 256 3 ฉบั บ นี้
โรงเรียนบ้านขวัญพัฒน์ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าเอกสารรายงานฉบับนี้ จะเป็นประโยชน์ต่อการนาไปใช้ในการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาของโรงเรียนบ้านขวัญพัฒน์ ในปีการศึกษาถัดไป

โรงเรียนบ้านขวัญพัฒน์
พฤษภาคม 2564
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บทสรุปสำหรับผู้บริหำร
โรงเรียนบ้านขวัญพัฒน์ ตั้งอยู่ หมู่ที่ 8 ตาบลคลองพา อาเภอท่าชนะ จังหวัด สุราษฎร์ธานี
สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2 สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ เปิดสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาล 2 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ได้รับการประเมินคุณภาพภายนอก
รอบสาม เมื่อวันที่ 5 – 7 มกราคม พ.ศ. 2558 มีบุคลากรสายบริหาร จานวน 1 คน และมีบุคลากรครู ครูอัตรา
จ้าง และครูพี่เลี้ยง จานวน 10 คน นักเรียนจานวน 165 คน
คุณภำพของสถำนศึกษำ
1. ระดับปฐมวัย
1.1 มำตรฐำนที่ 1 คุณภำพของเด็ก
คุณภำพของสถำนศึกษำอยู่ในระดับคุณภำพ : ดีเลิศ
หลักฐำนสนับสนุน
1. รายงานโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย
2. รายงานโครงการส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย ทั้ง 4 ด้าน
3. รายงานโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์
4. โครงการกีฬาและส่งเสริมสุขภาพนักเรียน
5. รายงานโครงการพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
6. เกียรติบัตรนักเรียนในการแข่งขันทักษะวิชาการ “วชิรวิชาการ ปีการศึกษา 2563”
7. เกียรติบัตรบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย
แผนพัฒนำเพื่อให้ได้คุณภำพระดับสูงขึ้น
แผนปฏิบัติงานที่ 1 โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย เป็นโครงการที่สร้างทัศนคติที่ ดีด้านการเรียนรู้
ทักษะและกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ให้ กับเด็กตั้งแต่ระดับปฐมวัย เพื่อส่ งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี และเป็นแนวทางการพัฒนาการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์สาหรับเด็กปฐมวัย
แผนปฏิบัติงานที่ 2 โครงการส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยทั้ง 4 ด้าน เป็นจัดกิจกรรมส่งเสริมสมรรถภาพ
ทางด้านร่างกายให้กับเด็กให้เด็กได้พัฒนากล้ามเนื้อมัดใหญ่และกล้ามเนื้อมัดเล็ก
1.2 มำตรฐำนที่ 2 กระบวนกำรบริหำรและกำรจัดกำร
คุณภำพของสถำนศึกษำอยู่ในระดับคุณภำพ : ดีเลิศ
หลักฐำนสนับสนุน
1. การจัดทาหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัย โรงเรียนบ้านขวัญพัฒน์ ปีการศึกษา 2563
2. รายงานโครงการพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา
3. รายงานโครงการจัดการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการวิจัย
4. โครงการนิเทศการเรียนการสอน
5. โครงการส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย ทั้ง 4 ด้าน
1

6. โครงการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
7. โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์และสิ่งแวดล้อม
แผนพัฒนำเพื่อให้ได้คุณภำพระดับสูงขึ้น
แผนปฏิบัติงานที่ 1 มีการประสานส่งเสริม สนับสนุนการบริหารจัดการศึกษาแบบมีส่วนร่วม ระหว่าง
ชุมชนเพิ่มมากขึ้นและใช้ข้อมูลการประเมินผลคุณภาพและภายนอกในการพัฒนาคุ ณภาพการจัดการศึกษาของ
สถานศึกษา
แผนปฏิบัติงานที่ 2 เผยแพร่ และประชาสัมพันธ์ผลสาเร็จของการจัดการศึกษาให้มากยิ่งขึ้น เพื่อเป็นการ
สร้างความตระหนัก และส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการศึกษาระดับปฐมวัยของชุมชน ผู้ปกครอง และ
ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งหมดในการบริหารจัดการศึกษา
1.3 มำตรฐำนที่ 3 กำรจัดประสบกำรณ์ที่เน้นเด็กเป็นสำคัญ
คุณภำพของสถำนศึกษำอยู่ในระดับคุณภำพ : ดีเลิศ
หลักฐำนสนับสนุน
1. การจัดทาหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัย โรงเรียนบ้านขวัญพัฒน์ ปีการศึกษา 2563
2. รายงานโครงการพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา
3. รายงานโครงการจัดการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการวิจัย
4. โครงการนิเทศการเรียนการสอน
5. โครงการส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย ทั้ง 4 ด้าน
6. โครงการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
7. โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์และสิ่งแวดล้อม
แผนพัฒนำเพื่อให้ได้มำตรฐำนที่สูงขึ้น
แผนปฏิบัติงานที่ 1 ครูสามารถพัฒนาหลักสูตรด้วยตนเองให้ได้หลักสูตรที่ผู้เรียนได้เรียนรู้ที่อยู่ใกล้ตัวตาม
สภาพจริงได้เรียนรู้สิ่งที่มีคุณค่าในท้องถิ่นตนนาความรู้มาใช้ในชีวิตประจาวัน
แผนปฏิบัติงานที่ 2 ให้เด็กมีส่วนร่วมในการวางแผนกิจกรรมได้ปฏิบัติด้วยตนเองมีส่วนร่วมในการประเมิน
โดยครูลดบทบาทลงจากผู้สอนมาเป็นผู้อานวยความสะดวกจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมประสบการณ์ให้เด็กมีการ
พัฒนาการทุกด้านอย่างสมดุล
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2. ระดับกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน
2.1 มำตรฐำนที่ 1 คุณภำพของผู้เรียน
คุณภำพของสถำนศึกษำอยู่ในระดับคุณภำพ : ดีเลิศ
หลักฐำนสนับสนุน
1. รายงานโครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ
2. รายงานโครงการพัฒนาและยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
3. รายงานโครงการเศรษฐกิจพอเพียง
4. รายงานโครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
5. รายงานโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์
6. รายงานโครงการกีฬาและส่งเสริมสุขภาพนักเรียน
7. รายงานโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์และสิ่งแวดล้อม
8. เกียรติบัตรนักเรียนในการแข่งขันทักษะวิชาการ “งานวชิรวิชาการ ปีการศึกษา 2563 ”
9. เกียรติบัตรสอบไล่ได้ธรรมศึกษาชั้นตรี ประถมศึกษา พุทธศักราช 2563
10. เกียรติบัตรสอบไล่ได้ธรรมศึกษาชั้นโท ประถมศึกษา พุทธศักราช 2563
11. ถ้วยรางวัลรางวัลชนะเลิศ ประเภทเยาวชนชาย อายุไม่เกิน 12 ปี การแข่งขันฟุตบอล
“อีนทรีย์ทองคัพ” ประจาปีงบประมาณ 2564
แผนพัฒนำเพื่อให้ได้คุณภำพระดับสูงขึ้น
แผนปฏิบัติงานที่ 1 กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้แบบโครงงาน เพื่อให้นักเรียนมีทักษะพื้นฐานด้านการคิด
เคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ สามารถอภิปราย แลกเปลี่ยนและแสดงความคิดเห็นได้อย่างเหมาะสม รวมทั้ง
สามารถแก้ปัญหาได้
แผนปฏิบัติงานที่ 2 กิจกรรมประกวดชิ้นงาน สิ่งประดิษฐ์ หรือนวัตกรรมที่ได้จากการเรียนรู้ในแต่ละปี
การศึกษา มีการนาความรู้ที่ได้รับในแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้มาบูรณาการเป็นชิ้นงาน สิ่งประดิษฐ์ หรือ
นวัตกรรมของตนเอง เข้าใจขั้นตอนการทาชิ้นงาน สิ่งประดิษฐ์ หรือนวัตกรรม และสามารถนาไปเผยแพร่และใช้
ประโยชน์ได้
แผนปฏิบัติงานที่ 3 กิจกรรม English Daily เพื่อฝึกให้นักเรียนรู้จักค้นคว้าหาความรู้และพัฒนาทักษะ
ด้านการคิดก่อนเริ่มเรียนในแต่ละวัน
แผนปฏิบัติงานที่ 4 กิจกรรมออกกาลังกายในตอนเช้าหรือตอนเย็น เพื่อให้นักเรียนมีสุขภาพที่สมส่วน
สมบูรณ์และแข็งแรง
แผนปฏิบัติงานที่ 5 ปรับรูปแบบการรับประทานอาหารกลางวัน โดยกาหนดให้ทุกวันศุกร์นักเรียนจะต้อง
รับประทานอาหารที่เป็นมังสวิรัติ เพื่อให้สอดคล้องกับการนโยบายโรงเรียนวิถีพุทธ
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2.2 มำตรฐำนที่ 2 กระบวนกำรบริหำรและกำรจัดกำร
คุณภำพของสถำนศึกษำอยู่ในระดับคุณภำพ : ดีเลิศ
หลักฐำนสนับสนุน
1. รายงานโครงการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
2. รายงานโครงการพัฒนาระบบบริหารงบประมาณ
3. รายงานโครงการพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศในโรงเรียน
4. รายงานโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์และสิ่งแวดล้อม
5. เกียรติบัตรโรงเรียนดีไม่มีอบายมุข ปีการศึกษา 2563
แผนพัฒนำเพื่อให้ได้คุณภำพระดับสูงขึ้น
แผนปฏิบัติงานที่ 1 โครงการพัฒนาจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้เพื่อพัฒนาการ
จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้
แผนปฏิบัติงานที่ 2 กิจกรรมซ่อมแซม ปรับปรุงและพัฒนาห้องเรียนให้เอื้อต่อการเรียนรู้และผู้เรียนมี
ความปลอดภัย
แผนปฏิบัติงานที่ 3 ส่งเสริมให้ครูได้รับความรู้ในการขอมี ขอเลื่อนวิทยฐานะ
2.3 มำตรฐำนที่ 3 กระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
คุณภำพของสถำนศึกษำอยู่ในระดับคุณภำพ : ดีเลิศ
หลักฐำนสนับสนุน
1. รายงานโครงการจัดการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการวิจัย
2. รายงานโครงการนิเทศการเรียนการสอน
3. รายงานโครงการพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา
4. เกียรติบัตรครูผู้ฝึกสอนในการแข่งขันทักษะวิชาการ “วชิรวิชาการ ปีการศึกษา 2563”
5. เกียรติบัตร ครูดีไม่มีอบายมุข ปีการศึกษา 2563
6. เกียรติบัตรครูดีของแผ่นดินขั้นพื้นฐาน ปีพุทธศักราช 2563
7. เกียรติบัตรสอบไล่ได้ธรรมศึกษาชั้นตรี อุดมศึกษา พุทธศักราช 2563
8. เกียรติบัตรสอบไล่ได้ธรรมศึกษาชั้นเอก อุดมศึกษา พุทธศักราช 2563
แผนพัฒนำเพื่อให้ได้คุณภำพระดับสูงขึ้น
แผนปฏิบัติงานที่ 1 โครงการพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา ส่งเสริม สนับสนุนให้ครูได้รับ
การอบรมที่สอดคล้องกับสาระการเรียนรู้และหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายมากขึ้น
แผนปฏิบัติงานที่ 2 สนับสนุนให้ครูได้พัฒนาตนเองด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ เช่น การสร้าง
ห้องเรียนออนไลน์เพื่อรองรับการเรียนแบบออนไลน์ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า
(Covid-19)
แผนปฏิบัติงานที่ 3 กระตุ้นให้ครูผู้สอนมีการเผยแพร่การจัดการเรียนรู้ ผลงาน ข่าวสารและกิจกรรมของ
โรงเรียนต่อสาธารณชนให้มากขึ้น
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จุดเด่น
นักเรียนมีสุขนิสัยที่ดี มีการล้างมือก่อนเข้าโรงเรียน ก่อนรับประทานอาหารและหลังจากสัมผัสกับสิ่งของ
ต่าง ๆ ทุกครั้ง แปรงฟันหลังรับประทานอาหารกลางวัน รู้จักดู แลตัวเองให้มีความปลอดภัยจากยาเสพติดและสิ่ง
มอมเมาต่าง ๆ รู้จักหลีกเลี่ยงจากสิ่งเสพติดด้วยการเข้าร่วมกิจกรรมรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด นักเรียนมีความกล้า
แสดงออก มีความมั่น ใจในตนเอง ร่าเริง แจ่มใส มีความสามารถด้ านกีฬ า โดยนั กเรีย นได้รับ รางวัล ชนะเลิ ศ
ประเภทเยาวชนชาย อายุไม่เกิน 12 ปี การแข่งขันฟุตบอล “อีนทรีย์ทองคัพ” ประจาปีงบประมาณ 2564
ด้านการมีคุณลักษณะและค่านิยมที่พึงประสงค์ โดยนักเรียนจะมีน้าใจชอบช่วยเหลือเพื่อนและผู้อื่น เช่น แบ่งปัน
สิ่งของให้เพื่อน ช่วยถือของให้ครู ยอมรับผังความคิดเห็นของผู้อื่น ยอมรับฟังมติเสียงข้างมากจากการเลือกสภา
นักเรียน เลือกหัวหน้าห้อง นักเรียนมีความซื่อสัตย์ เช่น ไม่หยิบของผู้อื่นก่อนได้รับอนุญาต พบเงินหรือสิ่งของ
นาไปมอบให้ครูประกาศหาเจ้าของ เป็นต้น นักเรียนรู้จักใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ต่อการเล่าเรียนโดยการอ่าน
หนังสือ ค้นคว้าจากแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ เพิ่มเติม อยู่อย่างพอเพียง ไม่ฟุ่มเฟือย รู้จักประหยัด อดออม โดยนักเรียน
ส่วนใหญ่จะมีสมุดบัญชีเงินฝากของตัวเองเพื่อให้เก็บเป็นทุนการศึกษาหรือไว้ใช้จ่ายเมื่อจาเป็น โรงเรียนดาเนินงาน
บรรลุเป้าหมายที่วางไว้ ผ่านอัตลักษณ์ของโรงเรียน คือ “วิชาการดี เก่งกีฬา” โดยดาเนินงานผ่านโครงการส่งเสริม
ความเป็นเลิศทางวิชาการ โครงการพัฒนาและยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โครงการกีฬาและส่งเสริมสุขภาพ
นักเรียน ส่งผลให้ผู้เรียนมีความรู้ความสามารถด้านวิชาการ โดยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน
(Ordinary National Educational test : O-NET) สูงกว่าระดับประเทศจานวน 2 กลุ่ มสาระการเรียนรู้ ได้แก่
วิชาภาษาไทยและวิทยาศาสตร์ และมีพัฒนาการที่เพิ่มขึ้น 1 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ได้แก่ วิชาภาษาอังกฤษ ผลการ
ทดสอบความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (Reading test : RT) สูงกว่าระดับประเทศและสูงกว่าปีการศึกษาที่
ผ่านมา นอกจากนี้โรงเรียนได้ดาเนิ นโครงการเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจและมีทักษะ
กระบวนการในการนาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม สามารถดารงชีวิตอยู่อย่าง
พอเพียง
โรงเรียนมีระบบการบริหารจัดการศึกษาที่โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ มีการพัฒนาโรงเรียนให้เป็นแหล่ง
เรียนรู้ของนักเรียนและชุมชม พัฒนาภูมิทัศน์ทั้งภายในและภายนอกบริเวณโรงเรียนให้สะอาด ปลอดภัยและเอื้อ
ต่อการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง
จุดที่ควรพัฒนำ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนโดยเฉพาะกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย คณิตศาสตร์ อังกฤษและ
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมยังต่า ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ การแก้ปัญหา รวมทั้งการเชื่อมโยง
ความรู้จากฐานความรู้เดิมไปสู่ความรู้ใหม่ยังไม่เต็มศักยภาพ
นวัตกรรมหรือตัวอย่ำงกำรปฏิบัติที่ดี (Best Practice) ของสถำนศึกษำ
- ไม่มี
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ส่วนที่ 1
ข้อมูลพื้นฐำนของสถำนศึกษำ
1.1 ข้อมูลทั่วไป
โรงเรียนบ้านขวัญพัฒน์ รหัสสถานศึกษา 1084020038 ตั้งอยู่หมู่ที่ 8 ตาบลคลองพา อาเภอท่าชนะ
จังหวัดสุราษฎร์ธานี สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2 สานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน โทร 093-574-6744 e-mail : bankhwanpat@gmail.com
Website http://www.khwanpat.com
เปิดสอนระดับชั้นอนุบาล 2 ถึงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เนื้อที่ 10 ไร่ 1 งาน 69 ตารางวา
เขตพื้นที่บริการประกอบด้วย 3 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ที่ 6 หมู่ที่ 8 และหมู่ที่ 10
ประวัติโรงเรียนโดยย่อ
โรงเรียนบ้ านขวัญ พัฒ น์ เดิมเป็ น ห้ องเรียนหนึ่งของโรงเรียนบ้ านควนสู ง เปิดทาการสอนเมื่อ วันที่ 5
พฤษภาคม 2520 ในระดั บ ชั้ น ประถมศึ ก ษาปี ที่ 1 ถึ งชั้ น ประถมศึ ก ษาปี ที่ 4 โดยจ้ า งครูส อนในระยะแรก
เปิดทาการสอน ต่อมาได้หมุนเวียนข้าราชการครูจากโรงเรียนบ้านควนสูง ซึ่งเป็นโรงเรียนแม่มาทาการสอนตลอด
มา ต่อมาในปี พ.ศ. 2532 ได้ขยายชั้นเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 และ 6 วันที่ 3 กันยายน พ.ศ. 2540
สานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ ได้อนุมัติให้เป็นโรงเรียนเอกเทศ ชื่อว่า โรงเรียนบ้านขวัญพัฒน์
ในการก่อสร้างโรงเรียนได้รับบริจาคที่ดินจาก นายชโลม ยกอินทร์ เนื้อที่ 10 ไร่ 1 งาน 69 ตารางวา ในพื้นที่บ้าน
ขวัญพัฒ น์ หมู่ที่ 8 ตาบลคลองพา อาเภอท่าชนะ จังหวัด สุราษฎร์ธานี ในการดาเนินการระยะแรกได้รับการ
สนับสนุนจาก นายชโลม ยกอินทร์ นายดารง ขวัญละไม และนายสมนึก จรูญศักดิ์ พร้อมชาวบ้านขวัญพัฒน์
ผู้บริหารโรงเรียนตั้งแต่เริ่มก่อตั้งจนถึงปัจจุบันมีดังนี้
1. นายบรรจง อินทร์คง
พ.ศ. 2540 – พ.ศ. 2543
2. นายธวัช เฮ่าหนู
พ.ศ. 2543 – พ.ศ. 2546
3. นายสมผล ทองรอด
พ.ศ. 2546 – พ.ศ. 2551
4. นายโพธิ์ จารุจารีต
พ.ศ. 2551 – พ.ศ. 2553
5. นายวันลบ พันธ์ศรี
พ.ศ. 2555 – พ.ศ. 2556
6. นายมงคล สุวรรณรักษ์
พ.ศ. 2557 – พ.ศ. 2558
7. นางสุภลักน์ งามโฉม
พ.ศ. 2559 – ปัจจุบัน
ปรัชญาโรงเรียน
ปัญญา นราน รตฺน ปัญญาเป็นดวงแก้วของปวงชน
อัตลักษณ์
วิชาการดี เก่งกีฬา
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เอกลักษณ์
รักการออกกาลังกาย
วิสัยทัศน์ (Vision)
โรงเรียนบ้านขวัญพัฒน์ จัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพร่วมกับชุมชน มุ่งพัฒนาหลักสูตรและจัดการ
เรียนรู้ที่เหมาะสม เพื่อพัฒนาให้นักเรียนใฝ่รู้ มีคุณธรรม จริยธรรม มีสุขภาพกาย สุขภาพจิตที่ดี น้อมนาหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาดาเนินชีวิต
พันธกิจ (Misson)
1. ร่วมมือกับชุมชุนพัฒนาศักยภาพนักเรียนมุ่งสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ
2. ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม และวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
3. จัดกิจกรรมส่งเสริมความเป็นเลิศทางด้านกีฬา
4. พัฒนาส่งเสริมครูให้มีศักยภาพตามมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณของความเป็นครู
5. โรงเรียนและชุมชนร่วมกันอนุรักษ์ประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่น
6. ร่วมมือกับผู้ปกครองในการจัดกิจกรรมส่งเสริมการศึกษาต่อ
7. พัฒนานักเรียน และบุคลากรในโรงเรียนให้มีคุณภาพ มีคุณธรรม และตระหนักในหน้าที่ที่รับผิดชอบ
1.2 ข้อมูลบุคลำกรของสถำนศึกษำ
1) ผู้อำนวยกำรโรงเรียน นางสุภลักน์ งามโฉม
โทรศัพท์ 09-1040-7474
e-mail : Jazzzzyjoy@gmail.com
วุฒิการศึกษาสูงสุด ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา
ดารงตาแหน่งที่โรงเรียนนี้ตั้งแต่ วันที่ 22 ธันวาคม พ.ศ. 2559 จนถึงปัจจุบัน เป็นเวลา 4 ปี 4 เดือน
2) จำนวนบุคลำกร
บุคลากร
ผู้บริหาร ครูผู้สอน พนักงานราชการ ครูอัตราจ้าง เจ้าหน้าที่อื่น ๆ รวมทั้งหมด
ปีการศึกษา
1
9
0
1
1
12
3) สำขำวิชำที่จบกำรศึกษำและภำระงำนสอน
สำขำวิชำ
1. บริหารการศึกษา
2. คณิตศาสตร์
3. วิทยาศาสตร์
4. ภาษาไทย
5. ภาษาอังกฤษ
6. สังคมศึกษา
7. ปฐมวัย

จำนวน (คน)
1
1
1
1
1
1
1

ภำระงำนสอนเฉลี่ยของครู 1 คน
ในแต่ละสำขำวิชำ (ชม./สัปดำห์)
0
25
25
24
26
23
25
7

สำขำวิชำ

จำนวน (คน)

ภำระงำนสอนเฉลี่ยของครู 1 คน
ในแต่ละสำขำวิชำ (ชม./สัปดำห์)
24
25
24
18
24

8. พลศึกษา
1
9. การพัฒนาชุมชน
1
10. ประถมศึกษา
1
11. วิทยาศาสตร์พอลิเมอร์
1
รวม
11
4) ข้อมูลนักเรียน (ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฎาคม 2563)
จานวนนักเรียนปีการศึกษา 2563 รวมทั้งสิ้น 164 คน
ระดับชั้น
จำนวนห้องเรียน
จำนวนนักเรียน (คน)
ชาย
หญิง
รวม
อนุบาล 2
1
12
8
20
อนุบาล 3
1
10
8
18
ประถมศึกษาปีที่ 1
1
9
8
17
ประถมศึกษาปีที่ 2
1
7
12
19
ประถมศึกษาปีที่ 3
1
13
13
26
ประถมศึกษาปีที่ 4
1
14
8
22
ประถมศึกษาปีที่ 5
1
10
11
21
ประถมศึกษาปีที่ 6
1
9
12
21
รวมทั้งหมด
8
84
80
164
5) ข้อมูลนักเรียนที่สำเร็จกำรศึกษำ ปีกำรศึกษำ 2563
ระดับชัน้
นักเรียนทั้งหมด
นักเรียนที่สำเร็จกำรศึกษำ
(คน)
(คน)
อนุบาล 3
20
20
ประถมศึกษาปีที่ 6
22
20

เฉลี่ยต่อห้อง
( คน )
20
18
17
19
26
22
21
21
21

คิดเป็นร้อยละ
100.00
100.00
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6) แหล่งเรียนรู้ภำยใน / แหล่งเรียนรู้ภำยนอก
แหล่งเรียนรู้ภำยใน
ชื่อแหล่งเรียนรู้
1. ห้องคอมพิวเตอร์
2. ห้องสมุด
3. แปลงเกษตร
4. สนามฟุตบอล
5. สนามเด็กเล่น
6. โรงอาหาร
7. ห้องพยาบาล
7. ศูนย์การเรียนรู้อินเทอร์เน็ตชุมชน (Uso net)
แหล่งเรียนรู้ภำยนอก
ชื่อแหล่งเรียนรู้
1. สานักสงฆ์บ้านขวัญพัฒน์

สถิติกำรใช้จำนวนครั้ง/ปี
200
200
200
7
200
200
18
15

1

9

7) โครงสร้ำงหลักสูตร
7.1 โครงสร้ำงหลักสูตรสถำนศึกษำ
ป. 1

ป. 2

เวลำเรียน (ชั่วโมง/ปี)
ระดับประถมศึกษำ
ป. 3
ป. 4

200
160
80

200
160
80

200
160
80

160
160
120

160
160
120

160
160
120

80

80

80

120

120

120

(40)

(40)

(40)

(40)

(40)

(40)

(40)

(40)

(40)

(80)

(80)

(80)

40
40
40
200
840

40
40
40
200
840

40
40
40
200
840

80
80
40
80
840

80
80
40
80
840

80
80
40
80
840

40

40

40

40

40

40

40

40

40

40

40

40

40

40

40

40

40

40

40
30

40
30

40
30

40
30

40
30

40
30

10

10

10

10

10

10

120
1,000

120
1,000

120
1,000

120
1,000

120
1,000

120
1,000

กลุ่มสำระกำรเรียนรู้/กิจกรรม
 กลุ่มสำระกำรเรียนรู้
ภำษำไทย
คณิตศำสตร์
วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี
สังคมศึกษำ ศำสนำ
และวัฒนธรรม
o ประวัติศาสตร์
o ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม
o หน้าที่พลเมือง วัฒนธรรม
และการดาเนินชีวิตในสังคม
o เศรษฐศาสตร์
o ภูมิศาสตร์
สุขศึกษำและพลศึกษำ
ศิลปะ
กำรงำนอำชีพ
ภำษำต่ำงประเทศ
รวมเวลำเรียน (พื้นฐำน)
 รำยวิชำ / กิจกรรม ที่
สถำนศึกษำจัดเพิ่มเติม ตำม
ควำมพร้อมและจุดเน้น
๐ หน้าที่พลเมือง
รวมเวลำเรียน (เพิ่มเติม)
 กิจกรรมพัฒนำผู้เรียน
o กิจกรรมแนะแนว
o กิจกรรมนักเรียน
- ลูกเสือ
- ชุมนุม
o กิจกรรมเพื่อสังคมและ
สาธารณประโยชน์
รวมเวลำกิจกรรมพัฒนำผู้เรียน
รวมเวลำทั้งหมด (ชั่วโมง)

ป. 5

ป. 6
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7.2 โครงสร้ำงชั้นปี
ชั้นประถมศึกษำปีที่ 1
รำยวิชำ/กิจกรรม
รำยวิชำพื้นฐำน
ท 11101 ภาษาไทย 1
ค 11101 คณิตศาสตร์
ว 11101 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 1
ส 11101 สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 1
ส 11102 ประวัติศาสตร์ 1
พ 11101 สุขศึกษาและพลศึกษา 1
ศ 11101 ศิลปะ 1
ง 11101 การงานอาชีพ 1
อ 11101 ภาษาอังกฤษ 1
รำยวิชำเพิ่มเติม
ส 12231 หน้าที่พลเมือง 1
กิจกรรมพัฒนำผู้เรียน
 กิจกรรมแนะแนว
 กิจกรรมนักเรียน
ลูกเสือ/เนตรนารี
ชมรม/ชุมนุม

เวลำเรียน(ชม./ปี)
840
200
160
80
40
40
40
40
40
200
40
40
120
40
40
30

 กิจกรรมเพื่อสังคมและสำธำรณประโยชน์
10
รวมเวลำเรียนทั้งสิ้น
1,000
หมำยเหตุ
ผู้เรียนปฏิบัติกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ ในกิจกรรมลูกเสือ /เนตรนารี
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ชั้นประถมศึกษำปีที่ 2
รำยวิชำ/กิจกรรม
รำยวิชำพื้นฐำน
ท 12101 ภาษาไทย 2
ค 12101 คณิตศาสตร์ 2
ว 12101 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2
ส 12101 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 2
ส 12101 ประวัติศาสตร์ 2
พ 12101 สุขศึกษาและพลศึกษา 2
ศ 12101 ศิลปะ 2
ง 12101 การงานอาชีพ 2
อ 12101 ภาษาอังกฤษ 2
รำยวิชำเพิ่มเติม
ส 12232 หน้าที่พลเมือง 2
กิจกรรมพัฒนำผู้เรียน
 กิจกรรมแนะแนว
 กิจกรรมนักเรียน
ลูกเสือ/เนตรนารี
ชมรม/ชุมนุม

เวลำเรียน(ชม./ปี)
840
200
160
80
40
40
40
40
40
200
40
40
120
40
40
30

 กิจกรรมเพื่อสังคมและสำธำรณประโยชน์
10
รวมเวลำเรียนทั้งสิ้น
1,000
หมำยเหตุ
ผู้เรียนปฏิบัติกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ ในกิจกรรมลูกเสือ /เนตรนารี
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ชั้นประถมศึกษำปีที่ 3
รำยวิชำ/กิจกรรม
รำยวิชำพื้นฐำน
ท 13101 ภาษาไทย 3
ค 13101 คณิตศาสตร์ 3
ว 13101 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 3
ส 13101 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 3
ส 13102 ประวัติศาสตร์ 3
พ 13101 สุขศึกษาและพลศึกษา 3
ศ 13101 ศิลปะ 3
ง 13101 การงานอาชีพ 3
อ 13101 ภาษาอังกฤษ 3
รำยวิชำเพิ่มเติม
ส 13233 หน้าที่พลเมือง 3
กิจกรรมพัฒนำผู้เรียน
 กิจกรรมแนะแนว
 กิจกรรมนักเรียน
ลูกเสือ/เนตรนารี
ชมรม/ชุมนุม

เวลำเรียน(ชม./ปี)
840
200
160
80
40
40
40
40
40
200
40
40
120
40
40
30

 กิจกรรมเพื่อสังคมและสำธำรณประโยชน์
10
รวมเวลำเรียนทั้งสิ้น
1,000
หมำยเหตุ
ผู้เรียนปฏิบัติกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ ในกิจกรรมลูกเสือ /เนตรนารี
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ชัน้ ประถมศึกษำปีที่ 4
รำยวิชำ/กิจกรรม
เวลำเรียน(ชม./ปี)
รำยวิชำพื้นฐำน
840
ท 14101 ภาษาไทย 4
160
ค 14101 คณิตศาสตร์ 4
160
ว 14101 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 4
120
ส 14101 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 4
80
ส 14102 ประวัติศาสตร์ 4
40
พ 14101 สุขศึกษาและพลศึกษา 4
80
ศ 14101 ศิลปะ 4
80
ง 14101 การงานอาชีพ 4
40
อ 14101 ภาษาอังกฤษ 4
80
รำยวิชำเพิ่มเติม
40
ส 14234 หน้าที่พลเมือง 4
40
กิจกรรมพัฒนำผู้เรียน
120
 กิจกรรมแนะแนว
40
 กิจกรรมนักเรียน
ลูกเสือ/เนตรนารี
40
ชมรม/ชุมนุม
30
 กิจกรรมเพื่อสังคมและสำธำรณประโยชน์
10
รวมเวลำเรียนทั้งสิ้น
1,000
หมำยเหตุ
ผู้เรียนปฏิบัติกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ ในกิจกรรมลูกเสือ /เนตรนารี
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ชั้นประถมศึกษำปีที่ 5
รำยวิชำ/กิจกรรม
เวลำเรียน(ชม./ปี)
รำยวิชำพื้นฐำน
840
ท 15101 ภาษาไทย 5
160
ค 15101 คณิตศาสตร์ 5
160
ว 15101 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 5
120
ส 15101 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 5
80
ส 15102 ประวัติศาสตร์ 5
40
พ 15101 สุขศึกษาและพลศึกษา 5
80
ศ 15101 ศิลปะ 5
80
ง 15101 การงานอาชีพ 5
40
อ 15101 ภาษาอังกฤษ 5
80
รำยวิชำเพิ่มเติม
40
ส 15235 หน้าที่พลเมือง 5
40
กิจกรรมพัฒนำผู้เรียน
120
 กิจกรรมแนะแนว
40
 กิจกรรมนักเรียน
ลูกเสือ/เนตรนารี
40
ชมรม/ชุมนุม
30
 กิจกรรมเพื่อสังคมและสำธำรณประโยชน์
10
รวมเวลำเรียนทั้งสิ้น
1,000
หมำยเหตุ
ผู้เรียนปฏิบัติกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ ในกิจกรรมลูกเสือ /เนตรนารี
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ชั้นประถมศึกษำปีที่ 6
รำยวิชำ/กิจกรรม
เวลำเรียน(ชม./ปี)
รำยวิชำพื้นฐำน
840
ท 16101 ภาษาไทย 6
160
ค 16101 คณิตศาสตร์ 6
160
ว 16101 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 6
120
ส 16101 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 6
80
ส 16102 ประวัติศาสตร์ 6
40
พ 16101 สุขศึกษาและพลศึกษา 6
80
ศ 16101 ศิลปะ 6
80
ง 16101 การงานอาชีพ 6
40
อ 16101 ภาษาอังกฤษ 6
80
รำยวิชำเพิ่มเติม
40
ส 16236 หน้าที่พลเมือง 6
40
กิจกรรมพัฒนำผู้เรียน
120
 กิจกรรมแนะแนว
40
 กิจกรรมนักเรียน
ลูกเสือ/เนตรนารี
40
ชมรม/ชุมนุม
30
 กิจกรรมเพื่อสังคมและสำธำรณประโยชน์
10
รวมเวลำเรียนทั้งสิ้น
1,000
หมำยเหตุ
ผู้เรียนปฏิบัติกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ ในกิจกรรมลูกเสือ /เนตรนารี
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ส่วนที่ 2
ผลกำรประเมินตนเองของสถำนศึกษำ
โรงเรียนบ้านขวัญพัฒน์ ดาเนินการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ตามกฎกระทรวง การประกัน
คุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561 ประจาปีการศึกษา 2563 มีผลการประเมินตามมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2563 ดังนี้
1. ระดับกำรศึกษำปฐมวัย

มำตรฐำนกำรศึกษำ
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของเด็ก
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ
มาตรฐานที่ 3 การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นสาคัญ

ระดับคุณภำพ
ดีเลิศ
ดีเลิศ
ดีเลิศ

1.1 มำตรฐำนที่ 1 คุณภำพของเด็ก
1) ระดับคุณภำพ : ดีเลิศ
2) วิธีกำรพัฒนำ
โรงเรียนบ้านขวัญพัฒน์ ได้มีได้มีกระบวนการพัฒนาเด็ก ด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคมและสติปัญญา
ที่หลากหลายส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการด้านร่างกาย แข็งแรง มีสุขนิสัยที่ดี และดูแลความปลอดภัยของตนเองได้
มีพัฒนาการด้านอารมณ์ จิตใจ ควบคุมและแสดงออกทางอารมณ์ได้ มีพัฒนาการด้านสังคม ช่วยเหลือตนเอง และ
เป็นสมาชิกที่ดีของสังคม มีพัฒนาการด้านสติปัญญา สื่อสารได้ มีทักษะการคิดพื้นฐาน และแสวงหาความรู้ได้
แยกเป็นประเด็น ได้ดังนี้
3) ผลกำรประเมิน
ประเด็นที่ 1.1 เด็กมีพัฒนาการด้านร่างกาย แข็งแรง มีสุขนิสัยที่ดี และดูแลความปลอดภัยของตนเองได้
โรงเรียนบ้านขวัญพัฒน์ ได้มีการกาหนดค่าเป้าหมาย การพัฒนาเด็กในด้าน เด็กมีพัฒนาการด้านร่างกาย
แข็งแรง มีสุขนิสัยที่ดี และดูแลความปลอดภัยของตนเองได้ อยู่ในระดับดีเลิศ
โรงเรี ยนบ้ านขวัญ พัฒ น์ ได้มีกระบวนการพัฒ นาเด็กในด้านเด็กมีพั ฒ นาการด้านร่างกาย แข็งแรง มี
สุขนิสัยที่ดี และดูแลความปลอดภัยของตนเองได้โดยการจัดโครงการส่งเสริมพัฒ นาการเด็กปฐมวัยทั้ง 4 ด้าน
ปีการศึกษา 2563 จัดหาสื่อที่ใช้ส่งเสริมพัฒนาการทั้ง 4 ด้าน เพื่อส่งเสริมสมรรถภาพทางด้านร่างกายให้กับเด็ก
ให้เด็กได้พัฒนากล้ามเนื้อมัดใหญ่และกล้ามเนื้อมัดเล็ก เพื่อให้นักเรียนในช่วงอายุสี่ถึงหกปีมีสื่อที่ใช้ในการพัฒนา
กล้ามเนื้ อมัดใหญ่และกล้ามเนื้ อมัดเล็ก อย่างเพียงพอกับความต้องการของเด็ก และเพื่อเสริมสร้างพัฒ นาการ
ทางด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจและสติปัญญาของเด็ก รวมถึงให้มีการพัฒนาอย่างเหมาะสมกับวัยและสามารถ
ใช้กล้ามเนื้อมัดใหญ่และกล้ามเนื้อมัดเล็กให้มีประสิทธิภาพ มีความพร้อมทางด้านร่างกายสามารถทากิจกรรม
ต่ าง ๆ ได้ อ ย่ างคล่ อ งแคล่ ว และท าให้ เด็ ก มี พั ฒ นาการด้ านร่ างกายที่ แ ข็ งแรงขึ้ น เมื่ อ เด็ ก มี ค วามพร้อ มทาง
ด้านร่างกายแล้วเด็กก็จะสามารถพัฒนาทักษะด้านอื่น ๆ
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การจัดกิจกรรมออกกาลังกาย เป็นกิจกรรมที่ฝึกให้นักเรียนอบอุ่นร่างกาย ใช้กล้ามเนื้อมัดใหญ่ กล้ามเนื้อ
มั ด เล็ ก เพื่ อ ให้ นั ก เรี ย นมี พั ฒ นาการเหมาะสมตามวัย มี ร่างกายที่ ส มบู รณ์ แ ข็ งแรงมี ค วามคล่ อ งแคล่ ว ในการ
เคลื่อนไหวและเด็กสามารถใช้กล้ามเนื้อใหญ่ กล้ามเนื้อเล็กที่ประสานสัมพันธ์กันในการใช้ชีวิตประจาวัน
กิ จ กรรมการเคลื่ อ นไหวและจั ง หวะเป็ น กิ จ กรรมที่ พั ฒ นาอวั ย วะทุ ก ส่ ว นให้ มี ค วามสั ม พั น ธ์ในขณะ
เคลื่อนไหว เกิดความสนุกสนานเพลิดเพลิน กล้ าแสดงออกและมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ฝึกทักษะในการฟัง
ดนตรี หรือจังหวะต่าง ๆ รู้จักปรับตัวการทากิจกรรมและความร่วมมือในกลุ่ม ฝึกการเป็นผู้นาผู้ตามที่ดี ปฏิบัติ
ตามได้
กิจกรรมกลางแจ้ง เป็นการฝึกทักษะการเคลื่อนไหวร่างกายให้เป็นไปตามวัย มีการเคลื่อนไหวร่างกายที่
สัมพันธ์กัน รู้จักดูแลสุขภาพตนเอง รู้จักป้องกันตนเองจากภัย อุบัติเหตุได้สมวัย
การประเมินผลพัฒนาการจะมีการประเมินหลังเสร็จสิ้นการจัดประสบการณ์ในแต่ละวันโดยมีการบันทึก
ผลลงในแบบบันทึกลังแผนการจัดประสบการณ์ แบบสรุปประเมินพัฒนาการ แบบบันทึกน้าหนักส่วนสูงตามเกณฑ์
แบบวิเคราะห์ผู้เรียนรายบุคคลระดับ ปฐมวัย และเมื่อสิ้นสุดปีการศึกษา มีการประเมินคุณภาพตามมาตรฐาน
การศึกษาปฐมวัย
เมื่อสิ้นสุดแต่ละภาคเรียนในปีการศึกษา ได้นาเสนอผลการจัดกิจกรรมแก่เด็กผ่านสมุดรายงานประจาตัว
นักเรียน ระดับปฐมวัย ให้ผู้ปกครองได้รับทราบผลพัฒนาการของเด็กและมีบันทึกความคิดเห็นของผู้ปกครองที่
สะท้อนกลับการจัดการเรียนรู้เพื่อให้ครูทราบ เมื่อสิ้นปีการศึกษามีกิจกรรมรายงานผลการจัดการศึกษาประจาปี
การศึกษา 2563 เป็นการนาเสนอผลการเรียนรู้ตลอดปีการศึกษาให้ผู้ปกครอง นักเรียน และชุมชน ได้ทราบและ
ร่วมกัน เสนอความเห็ นในการจัดการเรียนรู้ต่อไป รวมถึงการนาเสนอในกลุ่มไลน์ในห้องเรียน และทางเฟซบุ๊ก
โรงเรียน
ประเด็นที่ 1.2 มีพัฒนาการด้านอารมณ์ จิตใจ ควบคุมและแสดงออกทางอารมณ์ได้
โรงเรียนบ้านขวัญพัฒน์ ได้มีการกาหนดค่าเป้าหมาย ด้านการพัฒนาเด็กในด้าน มีพัฒนาการด้านอารมณ์
จิตใจ ควบคุมและแสดงออกทางอารมณ์ได้ อยู่ในระดับดีเลิศ
โรงเรียนบ้านขวัญพัฒน์ ได้มีกระบวนการพัฒนาเด็กในด้านมีพัฒนาการด้านอารมณ์ จิตใจ ควบคุมและ
แสดงออกทางอารมณ์ได้ โดยการจัดโครงการส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยทั้ง 4 ด้าน ปีการศึกษา 2563 จัดหาสื่อ
ที่ใช้ส่งเสริมพัฒนาการทั้ง 4 ด้าน เพื่อส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการทางด้านการแสดงอารมณ์ความรู้สึกได้สอดคล้อง
กับสถานการณ์อย่างเหมาะสม กล้าพูดกล้าแสดงออก และสามารถเล่นกับเพื่อนได้อย่างมีความสุข
การจัดประสบการณ์ผ่านกิจกรรมการเรียนรู้ตามหน่วยการเรียนรู้ กิจกรรมกลางแจ้ง กิจกรรมเสรี เป็น
กิจกรรมที่เปิดโอกาสให้เด็กได้เล่นอย่างอิสระตามมุมการเล่น คือ มุมบล็อก มุมหนังสือ มุมวิทยาศาสตร์ มุมศิลปะ
จะทาให้ เด็กมีความมั่น ใจและกล้าแสดงออก สามารถเลือกเล่นกิจกรรมที่ตนเองสนใจสามารถควบคุมอารมณ์
ตนเองได้ในขณะที่เล่นร่วมกับผู้อื่น และกิจกรรมเสริม ประสบการณ์ ช่วยให้เด็กกล้าคิด กล้าทา กล้าแสดงออก
อย่างเหมาะสมกับวัย การจัดกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะ การร้องเพลงประกอบท่าทาง ช่วยให้เด็กเกิดความสุข
สนุกสนาน กิจกรรมหน้าเสาธงสร้างความอดทนและการเรียนรู้การร่วมกับผู้อื่น จัดกิจกรรมศิลปะ เช่น ปั้นดิน
น้ ามั น การวาดภาพ การเล่ น กั บ สี ช่ ว ยสร้ างพั ฒ นาการกล้ า มเนื้ อ มั ด เล็ ก ให้ มี ค วามแข็ งแรง และท าให้ เด็ ก
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เกิดจินตนาการในการสร้างสรรค์ผลงานที่หลากหลาย เพื่อนาผลที่ได้ไปใช้ในการพัฒนาเด็กให้มีพัฒนาการด้าน
อารมณ์ จิตใจ ควบคุมและแสดงออกทางอารมณ์ได้
โรงเรียนได้มีการนิเทศติดตามการดาเนินโครงการและการจัดการจัดกิจกรรมโดยการสังเกตพฤติกรรมของ
เด็ก บันทึกและสรุปผลการสังเกต มีการตรวจสอบเอกสารร่องรอย ตามพัฒนาการด้านอารมณ์ของเด็ก และการ
สะท้อนกลับของผู้ปกครอง ซึ่งเมื่อมีเด็กที่มีความเสี่ยงด้านอารมณ์ การแสดงออกจะดาเนินการพัฒนาเด็กร่ว มกับ
ผู้ปกครอง เพื่อเป็นแนวทางในการร่วมกันพัฒนาคุณภาพของเด็กระหว่างสถานศึกษาและผู้ปกครอง การนิเทศ
การสอนของครู โครงการกิจกรรม แผนการจัดประสบการณ์ สื่อ นวัตกรรมและการทา วิจัยชั้นเรียนเพื่อพัฒนา
ให้ เด็กมี พัฒ นาการด้ านอารมณ์ จิ ตใจ ควบคุมและแสดงออกทางอารมณ์ ได้เ หมาะสมการรายงานผลการจัด
กิจ กรรมและโครงการต่อผู้ บ ริห ารสถานศึกษา และผู้ ปกครอง รับทราบกิจกรรมรายงานผลการจัดการศึกษา
ประจาปีการศึกษา 2563 มีการเผยแพร่ผ่านช่องทางต่าง ๆ เช่น กลุ่มไลน์ในห้องเรียน และทางเฟซบุ๊ก
ประเด็นที่ 1.3 มีพัฒนาการด้านสังคม ช่วยเหลือตนเอง และเป็นสมาชิกที่ดีของสังคม
โรงเรียนบ้านขวัญพัฒน์ ได้มีการกาหนดค่าเป้าหมายด้าน มีพัฒนาการด้านสังคม ช่วยเหลือตนเอง และ
เป็นสมาชิกที่ดีของสังคม อยู่ในระดับดีเลิศ
โรงเรียนมีการจัดโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้ อย กิจกรรมทดลองวิทยาศาสตร์โดยแบ่งนักเรียนเป็น
กลุ่ ม ตามฐานกิ จ กรรมเพื่ อ ท าการทดลองวิท ยาศาสตร์ ฝึ ก ให้ เด็ ก รู้จั ก คิ ด วิ เคราะห์ รู้จั ก การท างานเป็ น กลุ่ ม
ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ทาให้สามารถอยู่ด้วยกันในสังคมได้อย่างมีความสุข
กิจกรรมเขตสี ส่งเสริมให้เด็กมีส่วนร่วมดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม เป็นกิจกรรมจิตสาธารณะส่งเสริมให้เด็กมี
กิจกรรมกลุ่มรับผิดชอบความสะอาดบริเวณอาคารอนุบาล ทาให้เด็กช่วยกันดูแลรักษาความสะอาด ทิ้งขยะได้ถูกที่
ช่วยรักษาธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
กิจกรรมสภานักเรียนมีการเลือกตั้งสภานักเรียน กิจกรรมวันสาคัญ โดยการร่วมจัดกิจกรรมวันสาคัญของ
ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ เช่น วันพ่อแห่งชาติ วันแม่แห่งชาติ ส่งเสริมการเป็นผลเมืองที่ดีมีความจงรักภักดี
ต่อสถาบันพระมหากษัตริย์และการแสดงออกอย่างถูกต้อง
กิจกรรมวันสาคัญทางศาสนา เช่น วันมาฆบูชา การสวดมนต์ไหว้พระ นั่งสมาธิ ปลูกฝังคุณธรรม
จริยธรรมอันดีงามให้กับเด็ก ปฏิบัติตนตามมารยาทและวัฒนธรรมไทยได้
กิจกรรมการแสดงในวันคริสมาสต์ ส่งเสริมให้เด็กมีความกล้าแสดงออก มีความคิดสร้างสรรค์ในการร่วม
จากการดาเนินกิจกรรม
กิจ กรรมการจัดประสบการณ์ ต่าง ๆ ให้ กับ เด็กโดยการจัดโครงการพั ฒ นาการกระบวนการสอนและ
ส่งเสริมความรู้พื้นฐานระดับปฐมวัย จัดกิจกรรมเสริมประสบการณ์โดยฝึกให้เด็กรู้จักช่วยเหลือตนเองในกิจวัตร
ประจ าวั น ฝึ ก ให้ เด็ ก เดิ น แถวด้ ว ยตนเองตั้ งแต่ ก ารจั ด ระเบี ย บแถวหน้ า เสาธง เดิ น แถวเข้ าห้ อ ง เดิ น แถวไป
รับ ประทานอาหาร ฝึ กช่วยเหลื อตนเองในการเข้าห้ องน้า การรับ ประทานอาหาร การเก็บ ของ การแปรงฟั น
การปูผ้าที่นอน การแต่งกายด้วยตนเองรวมไปถึงการช่วยเหลือตนเองได้ตามวัยในชีวิตประจาวัน
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โรงเรีย นได้มีการนิ เทศติดตามการดาเนิน โครงการและการจัด การจัดกิจกรรมโดยครูจะมีการสั งเกต
พฤติกรรมของเด็ก บันทึกและสรุปผลการสังเกต มีการตรวจสอบเอกสารร่องรอย ตามพัฒนาการพัฒนาการด้าน
สังคม ช่วยเหลือตนเอง และเป็นสมาชิกที่ดีของสังคม
การรายงานผลการจัดกิจกรรมและโครงการต่อผู้บริหารสถานศึกษา และผู้ปกครอง รับทราบผ่านกิจกรรม
รายงานผลการจัดการศึกษาประจาปีการศึกษา 2563 เผยแพร่ผ่านช่องทางต่าง ๆ เช่น กลุ่มไลน์ในห้ องเรียน
กิจกรรมรายงานผลการจักและทางเฟซบุ๊กโรงเรียน
ประเด็นที่ 1.4 มีพัฒนาการด้านสติปัญญา สื่อสารได้ มีทักษะการคิดพื้นฐาน และแสวงหาความรู้ได้
โรงเรียนบ้านขวัญพัฒน์ ได้มีการกาหนดค่าเป้าหมายด้าน มีพัฒนาการด้านสติปัญญา สื่อสารได้ มีทักษะ
การคิดพื้นฐาน และแสวงหาความรู้ได้ อยู่ในระดับดีเลิศ
โรงเรียนได้มีกระบวนการพัฒนาเด็กในด้านมีพัฒนาการด้านสติปัญญา สื่อสารได้ มีทักษะการคิดพื้นฐาน
และแสวงหาความรู้ได้ โดยการจัดโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย กิจกรรมการทดลองวิทยาศาสตร์โดยใช้
กระบวนการสืบเสาะตามโครงการบ้านวิทยาศาสตร์น้อยประเทศเพื่อฝึกให้เด็กได้ตั้งคาถามในสิ่งที่ต นเองสนใจหรือ
สงสัย และพยายามค้นหาคาตอบด้วยตนเองมีความสามารถในการคิดรวบยอด มีกระบวนการพัฒนาเด็กในด้าน
สติปัญญา การเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เป็นกระบวนการแสวงหาความรู้หรือการค้นคว้าหาคาตอบในสิ่งที่เด็ก ๆ อยาก
รู้หรือสงสัยด้วยวิธีการต่าง ๆ เป็นวิธีการเรียนรู้ที่เด็ก ๆ ได้เลือกศึกษาตามความสนใจของตนเองหรือของกลุ่มเป็น
การตัดสินใจร่วมกัน เป็นกิจกรรมทดลองวิทยาศาสตร์ที่เด็กอยากรู้และสนใจ มีการจัดการเรียนรู้ที่หลากหลาย เช่น
กระบวนการกลุ่ม รายบุคคล การฝึกคิด การแก้ปัญหาและการร่วมมือกันคิด เด็ก ๆ ได้ลงมือปฏิบัติกิจกรรมต่าง ๆ
เพื่ อค้ น คาตอบด้วยตนเองและได้เรี ย นรู้ จ ากประสบการณ์ ตรง เด็ กมีความสนใจและกระตือรือ ร้นในการร่ว ม
กิจกรรมเป็ น อย่ างดี รู้จั กหน้ าที่ ความรับ ผิ ดชอบของตนเอง รู้จักรอคอย เกิดทั กษะทางวิท ยาศาสตร์มีค วาม
ภาคภูมิใจในตนเองและผู้อื่น นาไปใช้ในชีวิตประจาวันในอนาคตได้ประสบความสาเร็จยิ่งขึ้น
กิจกรรมสร้างสรรค์ จัดกิจกรรมเกี่ยวกับงานศิลปะต่าง ๆ เช่นการวาดภาพระบายสี การปั้น การพิมพ์ภาพ
การพับ ตัด ฉีก ปะ และประดิษฐ์เศษวัสดุ ส่งเสริมพัฒนากระบวนการคิดสร้างสรรค์ การรับรู้เกี่ยวกับความงาม
และส่งเสริมกระตุ้นให้เด็กแต่ละคนได้แสดงออกตามความรู้ สึก การที่เด็กได้สร้างผลงานของตนเอง เด็กจะมีความ
ภาคภูมิใจในตนเอง และได้ร่วมได้ชื่นชมผลงานของผู้อื่น
กิจกรรมเสริมประสบการณ์ ส่งเสริมให้เด็กมีความสามารถในการสนทนาโต้ตอบ และเล่าเรื่อง ตั้งคาถาม
ในสิ่งที่ตนเองสนใจและจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นเด็กเป็นสาคัญส่งเสริมให้เด็กเรียนรู้ด้วยวิธีการที่หลากหลาย
กิจกรรมเกมการศึกษา เกมการเล่นที่ช่วยส่งเสริมการสังเกตเปรียบเทียบ ส่งเสริมการประสานสัมพันธ์
ระหว่างมือกับดวงตา ส่งเสริมการคิดหาเหตุผลและตัดสินใจแก้ปัญหา ความคิดรวบยอดเกี่ยวกับเรื่องที่เรียนโดย
จัดกิจกรรมด้วยวิธีต่าง ๆ เช่น การสนทนา อภิปราย สาธิต ทดลองเล่านิทาน เล่น บทบาทสมมุติ ร้องเพลงท่องคา
คล้องจอง ศึกษานอกสถานที่
การพัฒนาเด็กโดยการเข้าร่วมการแข่งขันของเด็กในกิจกรรมต่าง ๆ ที่โรงเรียนจัดขึ้น เช่น กิจกกรมวันพ่อ
กิจกรรมวันแม่ กิจกรรมวันสาคัญทางศาสนา และการแข่งขันวชิรวิชาการ เป็นต้น เพื่อให้เด็กได้พัฒนา
ความสามารถของตนเองอย่างเต็มศักยภาพ และสร้างประสบการณ์ให้แก่เด็ก
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จากการจั ดกิจ กรรมส่งผลให้ เด็ก สนทนาโต้ตอบและเล่ าเรื่องให้ ผู้ อื่นเข้าใจ สามารถตั้งคาถามในสิ่ งที่
ตนเองสนใจหรือสงสัย และพยายามค้นหาคาตอบด้วยตนเองมีความสามารถในการคิดรวบยอด การคิดเชิงเหตุผล
ทางคณิตศาสตร์และคิดแก้ปัญหาการตัดสินใจเชิงวิทยาศาสตร์ คิดแก้ปัญหาและสามารถตัดสินใจเรื่องง่ายๆ ได้
เหมาะสมกับวัย ทางานศิลปะตามจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์ แสดงท่าทางเคลื่อนไหว การเล่นอิสระตาม
จินตนาการ มีความสามารถในการแสวงหาความรู้ ใช้สื่อเทคโนโลยีด้วยวิธีการที่หลากหลายด้วยตนเองได้ โรงเรียน
ได้มีการนิ เทศติดตามการดาเนิน โครงการและการจัดการจัดกิจกรรมโดยครูจะมีการสั งเกตพฤติกรรมของเด็ก
บันทึกและสรุปผลการสังเกต มีการตรวจสอบเอกสารร่องรอย ตามพัฒนาการพัฒนาการ และการสะท้อนกลับของ
ผู้ปกครอง เพื่อเป็นแนวทางในการร่วมกันพัฒนาคุณภาพของเด็กระหว่างสถานศึกษาและผู้ปกครอง การนิเทศ
การสอนของครู
การรายงานผลการจัดกิจกรรมและโครงการต่อผู้บริหารสถานศึกษา และผู้ปกครอง รับทราบกิจกรรม
รายงานผลการจัดการศึกษาประจาปีการศึกษา 2563 มีการเผยแพร่ผ่านช่องทางต่าง ๆ เช่น กลุ่มไลน์ในห้องเรียน
และทางเฟซบุ๊กของโรงเรียน
3) ผลกำรประเมิน
โรงเรียนบ้านขวัญพัฒน์ ขอรายงานผลการประเมินตนเอง มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของเด็ก
ประกอบด้วย ประเด็นพิจารณาดังนี้
ตารางที่ 1 ตารางแสดงค่าร้อยละของเป้าหมายและผลการประเมินมาตรฐานที่ 1 คุณภาพของเด็ก
ค่ำร้อยละ
สรุป
มำตรฐำนที่ 1
เป้ำหมำย ผลกำรประเมิน ผลกำรประเมิน
1.1 มีพัฒนาการด้านร่างกาย แข็งแรง มีสุขนิสัยที่ดี
และดูแลความปลอดภัยของตนเองได้
1) มีน้าหนักส่วนสูงเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน
2) เคลื่อนไหวร่างกายเคลื่อนไหวร่างกาย
คล่องแคล่วและทรงตัวได้
3) ใช้มือและตาประสานสัมพันธ์กัน
4) ดูแลรักษาสุขภาพอนามัยส่วนตนและปฏิบัติ
จนเป็นนิสัย
5) ปฏิบัติตนตามข้อตกลงเกี่ยวกับความปลอดภัย
ได้
6) หลีกเลี่ยงสภาวะที่เสี่ยงต่อโรค สิ่งเสพติด และ
ระวังภัยจากบุคคล สิ่งแวดล้อม และสถานการณ์ที่
เสี่ยงอันตราย

80.00

90.00

สูงกว่ำเป้ำหมำย

80.00
80.00

90.00
90.00

สูงกว่าเป้าหมาย
สูงกว่าเป้าหมาย

80.00
80.00

95.00
85.00

สูงกว่าเป้าหมาย
สูงกว่าเป้าหมาย

80.00

90.00

สูงกว่าเป้าหมาย

80.00

90.00

สูงกว่าเป้าหมาย
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มำตรฐำนที่ 1
1.2 มีพัฒนาการด้านอารมณ์ จิตใจ ควบคุมและ
แสดงออกทางอารมณ์ได้
1) ร่าเริงแจ่มใส แสดงออกทางอารมณ์ได้อย่าง
เหมาะสม
2) มีวินัยในตนเอง อดทนและรอคอยใน
สถานการณ์ต่าง ๆ ได้
3) มีความรู้สึกที่ดีต่อตนเองและผู้อื่น แสดง
ความสามารถในผลงานและความสามารถของตนเอง
และผู้อื่นตามวัย
4) มีจิตสานึกและค่านิยมที่ดี
5) มีความมั่นใจกล้าพูด กล้าแสดงออก
6) มีความเมตรตากรุณา มีนาใจ
้ และช่วยเหลือ
แบ่งปัน
7) เคารพสิทธิ รู้หน้าที่ รับผิดชอบ
8) มีความ ซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม
9) สนใจ ชืน่ ชม มีความสุขและแสดงออกผ่านงาน
ศิลปะ ดนตรีและการเคลื่อนไหว
1.3 มีพัฒนาการด้านสังคม ช่วยเหลือตนเอง และ
เป็นสมาชิกที่ดีของสังคม
1) สามารถช่วยเหลือตนเองในการปฏิบัติกิจวัตร
ประจาวันได้
2) มีวินัยในตนเอง ประหยัดและพอเพียง
3) มีส่วนร่วมดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมในและ
นอกห้องเรียน
4) มีมารยาทตามวัฒนธรรมไทย และรักความเป็น
ไทย
5) มีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับผู้อื่นยอมรับหรือเคารพ
ความแตกต่างระหว่างบุคคล
6) ปฏิบัติตนในการเป็นสมาชิกที่ดีของสังคม

ค่ำร้อยละ

สรุป

เป้ำหมำย ผลกำรประเมิน

ผลกำรประเมิน

80.00

89.44

สูงกว่ำเป้ำหมำย

80.00

87.50

80.00

95.00

สูงกว่าเป้าหมาย

80.00

95.00

สูงกว่าเป้าหมาย

80.00
80.00

80.00
95.00

สูงกว่าเป้าหมาย
สูงกว่าเป้าหมาย

80.00

92.50

สูงกว่าเป้าหมาย

80.00
80.00
80.00

90.00
90.00
80.00

สูงกว่าเป้าหมาย
สูงกว่าเป้าหมาย
ตามค่าเป้าหมาย

80.00

88.75

สูงกว่ำเป้ำหมำย

80.00

92.50

สูงกว่าเป้าหมาย

80.00
80.00

82.50
82.50

สูงกว่าเป้าหมาย
สูงกว่าเป้าหมาย

80.00

87.50

สูงกว่าเป้าหมาย

80.00

95.00

สูงกว่าเป้าหมาย

80.00

92.50

สูงกว่าเป้าหมาย

สูงกว่าเป้าหมาย
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มำตรฐำนที่ 1

ค่ำร้อยละ

สรุป

เป้ำหมำย ผลกำรประเมิน

ผลกำรประเมิน

1.4 มีพัฒนาการด้านสติปัญญา สื่อสารได้ มีทักษะ
80.00
83.93
สูงกว่ำเป้ำหมำย
การคิดพื้นฐานและแสวงหาความรู้ได้
1) สนทนาโต้ตอบและเล่าเรื่องให้ผู้อื่นเข้าใจได้
80.00
82.50
สูงกว่าเป้าหมาย
2) ตั้งคาถามในสิ่งที่ตนเองสนใจหรือสงสัย และ
80.00
80.00
สูงกว่าเป้าหมาย
พยายามค้นหาคาตอบด้วยตนเองได้
3) มีส่วนร่วมดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมในและ
80.00
82.50
สูงกว่าเป้าหมาย
นอกห้องเรียน
4) มีมารยาทตามวัฒนธรรมไทย และรักความเป็น
80.00
87.50
สูงกว่าเป้าหมาย
ไทย
5) มีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับผู้อื่นยอมรับหรือเคารพ
80.00
95.00
สูงกว่าเป้าหมาย
ความแตกต่างระหว่างบุคคล
6) ปฏิบัติตนในการเป็นสมาชิกที่ดีของสังคม
80.00
92.50
สูงกว่าเป้าหมาย
7) มีความสามารถในการแสวงหาความรู้ใช้สื่อ
80.00
82.00
สูงกว่าเป้าหมาย
เทคโนโลยี ด้วยวิธีการที่หลากหลายด้วยตนเองเช่น
แว่นขยาย แม่เหล็ก กล้องดิจิตอล เป็นต้น เป็น
เครื่องมือในการเรียนรู้และแสวงหาความรู้ได้
จากตารางที่ 1 แสดงค่าร้อยละของเป้าหมายและผลการประเมินมาตรฐานที่ 1 คุณภาพของเด็ก
ปีการศึกษา 2563 พบว่า ผลการดาเนินการพัฒนาคุณภาพของเด็ก สูงกว่าเป้าหมาย จานวน 4 ประเด็นพิจารณา
เมื่อพิจารณาโดยภาพรวมของการดาเนินงานแล้ว สูงกว่าเป้าหมายทั้งหมด
ตารางที่ 2 แสดงผลการประเมินมาตรฐานที่ 1 คุณภาพของเด็ก ปีการศึกษา 2563
มำตรฐำนที่ 1/ประเด็นกำรพิจำรณำ
1.1 มีพัฒนาการด้านร่างกาย แข็งแรง มีสุขนิสัยที่ดี และดูแลความ
ปลอดภัยของตนเองได้
1.2 มีพัฒนาการด้านอารมณ์ จิตใจ ควบคุมและแสดงออกทางอารมณ์ได้
1.3 มีพัฒนาการด้านสังคม ช่วยเหลือตนเอง และเป็นสมาชิกที่ดี
ของสังคม
1.4 มีพัฒนาการด้านสติปัญญา สื่อสารได้ มีทักษะการคิดพื้นฐาน
และแสวงหาความรู้ได้
สรุปผลกำรประเมินมำตรฐำนที่ 1

สรุปผล
กำรประเมินรำยประเด็น
สูงกว่าเป้าหมาย
สูงกว่าเป้าหมาย
สูงกว่าเป้าหมาย
สูงกว่าเป้าหมาย
ระดับคุณภำพ ดีเลิศ
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จากตารางที่ 2 แสดงผลการประเมินมาตรฐานที่ 1 คุณภาพของเด็ก พบว่า ผลการดาเนินการพัฒนา
คุณภาพของเด็ก สูงกว่าเป้าหมายทั้ง 4 ประเด็นพิจารณา เมื่อพิจารณาโดยภาพรวมของการดาเนินงานแล้ว
พบว่า สูงกว่าเป้าหมายทั้งหมด
4) จุดเด่น
1. เด็กมีร่างกายเติบโตตามวัย มีน้าหนักส่วนสูงตามเกณฑ์
2. เคลื่อนไหวร่างกายเคลื่อนไหวร่างกายคล่องแคล่วและทรงตัวได้
3. มีวินัยในตนเอง อดทนและรอคอยในสถานการณ์ต่าง ๆ ได้
4. มีความรู้สึกที่ดีต่อตนเองและผู้อื่น แสดงความสามารถในผลงานและความสามารถของตนเองและผู้อื่น
ตามวัย
5) จุดควรพัฒนำ
1. มีจิตสานึกและค่านิยมที่ดี
2. มีวินัยในตนเอง ประหยัดและพอเพียง
3. มีส่วนร่วมดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมในและนอกห้องเรียน
4. ตั้งคาถามในสิ่งที่ตนเองสนใจหรือสงสัย และพยายามค้นหาคาตอบด้วยตนเองได้
6) แนวทำง/แผนพัฒนำเพื่อให้ได้มำตรฐำนที่สูงขึ้น
แผนปฏิบัติงานที่ 1 โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์ น้อย เป็นโครงการที่สร้างทัศนคติที่ดีด้านการเรียนรู้
ทักษะและกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ให้ กับเด็กตั้งแต่ระดับปฐมวัย เพื่อส่ งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี และเป็ น แนวทางการพัฒ นาการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์สาหรับเด็กปฐมวัย โดยฝึ กให้ เด็กได้ตั้ง
คาถามในสิ่งที่ตนเองสนใจหรือสงสัย และพยายามค้นหาคาตอบด้วยตนเองมีความสามารถในการคิดรวบยอด
มีกระบวนการพัฒ นาเด็กในด้านสติปั ญญา การเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เป็นกระบวนการแสวงหาความรู้หรือการ
ค้นคว้าหาคาตอบในสิ่งที่เด็ก ๆ อยากรู้หรือสงสัยด้วยวิธีการต่าง ๆ เป็นวิธีการเรียนรู้ที่เด็ก ๆ ได้เลือกศึกษาตาม
ความสนใจของตนเองหรือของกลุ่มเป็นการตัดสินใจร่วมกัน เป็นกิจกรรมทดลองวิทยาศาสตร์ที่เด็กอยากรู้และ
สนใจ มีการจัดการเรียนรู้ที่หลากหลาย เช่น กระบวนการกลุ่ม รายบุคคล การฝึกคิด การแก้ปัญหาและการร่วมมือ
กันคิด เด็ก ๆได้ลงมือปฏิบัติกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อค้นคาตอบด้วยตนเองและได้เรียนรู้จากประสบการณ์ตรง
แผนปฏิบัติงานที่ 2 โครงการส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยทั้ง 4 ด้าน เป็นจัดกิจกรรมส่งเสริมสมรรถภาพ
ทางด้านร่างกายให้กับเด็กให้เด็กได้พัฒนากล้ามเนื้อมัดใหญ่และกล้ามเนื้อมัดเล็ก เพื่อให้นักเรียนปฐมวัยมีสื่อที่ใช้
ในการพัฒนากล้ามเนื้อมัดใหญ่และกล้ามเนื้อมัดเล็ก อย่างเพียงพอกับความต้องการของเด็ก และเพื่อเสริมสร้าง
พัฒนาการทางด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจและสติปัญญาของเด็ก รวมถึงให้มีการพัฒนาอย่างเหมาะสมกับวัยและ
สามารถใช้ก ล้ ามเนื้ อ มัด ใหญ่ และกล้ ามเนื้ อ มัด เล็ ก ให้ มี ป ระสิ ทธิภ าพ มี ความพร้อมทางด้ านร่างกายสามารถ
ทากิจกรรมต่าง ๆ ได้อย่างคล่องแคล่ว และทาให้เด็กมีพัฒนาการด้านร่างกายที่แข็งแรงขึ้น เมื่อเด็กมีความพร้อม
ทางด้านร่างกายแล้วเด็กก็จะสามารถพัฒนาทักษะด้านอื่น ๆ ต่อไป
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1.2 มำตรฐำนที่ 2 กระบวนกำรบริหำรและจัดกำร
1) ระดับคุณภำพ : ดีเลิศ
2) วิธีกำรพัฒนำ
ประเด็นที่ 2.1 มีหลักสูตรครอบคลุมพัฒนาการทั้ง 4 ด้าน สอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่น
โรงเรียนบ้านขวัญพัฒน์ ได้มีการกาหนดค่าเป้าหมายด้าน มีหลักสูตรครอบคลุมพัฒนาการทั้ง 4 ด้าน
สอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่น อยู่ในระดับดีเลิศ
โรงเรียนมีการจัดทาหลักสูตรสถานศึกษาระดับปฐมวัยร่วมกับผู้ที่เกี่ยวของจัดทาจัดทาแผนปฏิบัติการ
ปี 2563 และแผนการจัดประสบการณ์ ออกแบบการจัดประสบการณ์ให้ สอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่น เป็น
หลั ก สู ต รการศึก ษาปฐมวัย ที่ มุ่ งพั ฒ นาเด็ กทุ ก คนให้ ได้ รับ การพั ฒ นาด้ านร่างกาย อารมณ์ จิต ใจ สั งคม และ
สติปัญญาอย่างมีคุณภาพและต่อเนื่อง ได้รับการจัดประสบการณ์ การเรียนรู้อย่างมีความสุขและเหมาะสมตามวัย
มีทักษะชีวิตและปฏิบัติตนตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เป็นคนมีวินัย และสานึกความเป็นไทย โดยความร่วมมือ
ระหว่างสถานศึกษา พ่อแม่ ครอบครัว ชุมชนและทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาเด็ก
โรงเรียนดาเนินกิจกรรมการเรียนการสอนตามหลักสูตรสถานศึกษาระดับปฐมวัยและแผนการจัด
ประสบการณ์ และการออกแบบการจัดประสบการณ์ มีการนิเทศติดตามการจัดการเรียนการสอนของครู
ดาเนินการนิเทศในการจัดการเรียนการสอนในการเรียนการสอนในห้องเรียน
รายงานการจัดการจัดประสบการณ์ นาผลการจัดการเรียนการสอนมาปรับปรุงแก้ไข ด้านตัวนักเรียนที่มี
พัฒนาการเป็นไปตามตัวชี้วัด ดาเนินการ ส่งเสริมโดยส่งนักเรียนเข้าแข่งขันทักษะวิชาการต่าง ๆ และนักเรียนที่มี
ผลการพัฒนาการไม่เป็นไปตามชี้วัด ดาเนิ นการซ่อมเสริม ปรับการจัดแผนประสบการณ์ ออกแบบกิจกรรมและ
นาไปปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัย
การรายงานผลการจัดกิจกรรมและโครงการต่อผู้บริหารสถานศึกษา และผู้ปกครอง รับทราบกิจกรรม
รายงานผลการจัดการศึกษาประจาปีการศึกษา 2563 มีการเผยแพร่ผ่านช่องทางต่าง ๆ เช่น กลุ่มไลน์ในห้องเรียน
และทางเฟซบุ๊กของโรงเรียน
ประเด็นที่ 2.2 จัดครูให้เพียงพอกับชั้นเรียน
โรงเรียนบ้านขวัญพัฒน์ ได้มีการกาหนดค่าเป้าหมายด้าน จัดครูให้เพียงพอกับชั้นเรียน อยู่ในระดับดีเลิศ
โรงเรียนได้ดาเนินการวางแผนจัดครูให้เพียงพอกับชั้นเรียนโดยการ ครูวิช าเอกปฐมวัย ประจาชั้นอนุบาล
2 และครูที่มีประสบการณ์ ในการสอบปฐมวัย ประจาชั้นอนุบาล 3 เพื่อให้มีครูครบชั้นเรียน ครูปฐมวัยดาเนินการ
จัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรสถานศึกษา มีการนิเทศติดตามการจัดการเรียนการสอนของครูปฐมวัย ตรวจ
การออกแบบการจัดประสบการณ์เรียนรู้ บั นทึกหลังสอน รายงานการจัดการเรียนการสอนของครู มีโครงการ
พัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อเป็นการเสริมสร้างให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการ
พัฒนาในวิชาชีพ อีกทั้งเป็นการสร้างขวัญ กาลังใจ ความสมัครสมานสามัคคี ความเป็นเอกภาพขององค์กรและ
สามารถนาความรู้และประสบการณ์ที่ได้มาใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อวิชาชีพ องค์กร
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ประเด็นที่ 2.3 ส่งเสริมให้ครูมีความเชี่ยวชาญด้านการจัดประสบการณ์
โรงเรียนบ้านขวัญพัฒน์ ได้มีการกาหนดค่าเป้าหมายด้าน มีหลักสูตรครอบคลุมพัฒนาการทั้ง 4 ด้าน
สอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่น อยู่ในระดับดีเลิศ
โรงเรียนได้ดาเนินโครงการพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา กิจกรรมส่งเสริมบุคลากรเข้า
รับการอบรม โดย การส่งเสริมสนับสนุนและจัดการเรียนรู้ให้กับผู้เรียน เพื่อ ให้บรรลุตามวิสัยทัศน์ พันธกิจ ของ
สถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษาจาเป็นต้องหมั่นฝึกฝนและพั ฒนาตนเองอยู่เสมอ มีการแสวงหาความรู้
และเทคนิควิธีการใหม่ ๆ อีกทั้งต้องเพิ่มพูนประสบการณ์ในการเรียนรู้ จากแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ ทั้งในและนอก
สถานศึกษา เพื่อให้รู้เท่าทันกับการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา
โรงเรียนมีการพัฒ นาครูและบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถในการวิ เคราะห์และออกแบบหลักสูตร
สถานศึก ษาปฐมวั ย พั ฒ นาครู ให้ มี ทั ก ษะในการจั ดประสบการณ์ และประเมิ น พั ฒ นาการเด็ ก พั ฒ นาครูให้ มี
ความสามารถในการใช้ประสบการณ์สาคัญในการออกแบบการจัดกิจกรรม พัฒนาครูให้มีทักษะในการสังเกตและ
ประเมินพัฒนาการและจัดทาวิจัยชั้นเรียน และเพิ่มทักษะที่ จาเป็นต่อการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์แพร่
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่ า (Covid-19) จัดทาเป็นโครงการพัฒนาโครงการพัฒ นาบุคลากร สู่มาตรฐาน
วิช าชีพ และสร้ างขวัญ กาลั งใจในการปฏิ บัติ งาน ส่ งเสริมให้ ครูอบรมออนไลน์ ตามหน่ ว ยงานต่ าง ๆ ที่ จัดขึ้ น
ด าเนิ น การตามโครงการพั ฒ นาโครงการพั ฒ นาบุ ค ลากร สู่ ม าตรฐานวิ ช าชี พ และสร้า งขวัญ ก าลั งใจในการ
ปฏิ บั ติงาน นิ เทศ ติ ดตามประเมิ น ผลตามโครงการพั ฒ นาโครงการพั ฒ นาบุ ค ลากร สู่ มาตรฐานวิช าชี พ และ
สร้างขวัญ กาลังใจในการปฏิบัติงาน
การรายงานผลการจัดกิจกรรมและโครงการต่อผู้บริหารสถานศึกษา และผู้ปกครอง รับทราบกิจกรรม
รายงานผลการจัดการศึกษาประจาปีการศึกษา 2563 มีการเผยแพร่ผ่านช่องทางต่าง ๆ เช่น กลุ่มไลน์ในห้องเรียน
และทางเฟซบุ๊กของโรงเรียนบ้านขวัญพัฒน์
ประเด็นที่ 2.4 จัดสภาพแวดล้อมและสื่อเพื่อการเรียนรู้ อย่างปลอดภัย และเพียงพอ
โรงเรียนบ้านขวัญพัฒน์ได้มีการกาหนดค่าเป้าหมายด้านการจัดสภาพแวดล้อมและสื่อเพื่อการเรียนรู้
อย่างปลอดภัยและเพียงพอ อยู่ในระดับดีเลิศ
โรงเรียนได้ดาเนินการโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์และสิ่งแวดล้อม กิจกรรมการพัฒนาโรงเรียนเพื่อให้มีการ
จัดสภาพแวดล้อมที่เอื้ออานวยต่อการเรียนรู้ทั้ งภายในและภายนอกห้องเรียนที่คานึงถึงความปลอดภัยส่งเสริมให้
เด็กเรียนรู้จากประสบการณ์จริงซึ่งภายในห้องเรียนมีมุมประสบการณ์หลากหลาย มีสื่อการเรียนรู้ต่าง ๆ เช่นมุม
ศิลปะ มุมวิทยาศาสตร์ มุมแต่งตัว มุมเกมการศึกษา มุมหนังสือนิทาน ทาให้เด็กได้เรียนรู้ได้พัฒนา พั ฒนาการ
ครบทั้ง 4 ด้าน ร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม สติปัญญา สถานศึกษามีการปรับแผนการพัฒนาคุณภาพการจัด
การศึกษา แผนปฏิบัติการประจาปี ให้สอดคล้องกับสภาพปัญหา ความต้องการพัฒนา และนโยบายการปฏิรูป
การศึกษา โดยคานึงถึงการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์แพร่ระบาด ของการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรน่า (Covid-19) สถานศึกษาจึงต้องปรับเปลี่ยนวิธีการสอนที่หลากหลายมากขึ้น การเปิดและปิดก็ได้
ด าเนิ น การปฏิ บั ติ ต ามมาตรการป้ อ งกั น โรคดั ง กล่ า ว ตามค าสั่ ง ของส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาและ
กระทรวงศึกษาธิการอย่างเคร่งครัด โดยทางโรงเรียนบ้า นขวัญพัฒน์ได้ดาเนินการในขณะที่โรงเรียนไม่สามารถ
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เปิดทาการสอนได้ตามปกติ จึงใช้วิธีการจัดการเรียนรู้ออกเป็น 3 แบบ ได้แก่ แบบ On Hand แบบ On Air และ
แบบ On Site โดยทางโรงเรียนได้ประชุมวางแผนเพื่อดาเนินงานให้ผู้เรียนได้ศึกษาเรียนรู้ขณะที่เรียนอยู่ที่บ้าน
ด้วยตนเองในระหว่างวันที่ 18 พฤษภาคม -30 มิถุนายน 2563 โดยโรงเรียนได้ประสานงานทาความเข้าใจกับ
ผู้ปกครองเพื่อสอบถามถึงความพร้อมในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแก่ผู้เรียน ซึ่งได้รับความร่วมมือจาก
ผู้ปกครองเป็นอย่างดี นักเรียนจะได้เรียนตามหลักสูตรจากการถ่ายทอดสัญญาณออกอากาศผ่านทางโรงเรียนวัง
ไกลกังวล DLTV ผ่านทางโทรทัศน์ซึ่งจะมีหมายเลขช่องแจ้งไว้ ชัดเจนตามประเภทของเครื่องรับสัญญานโทรทัศน์
ประเภทต่าง ๆ ตามตารางออกอากาศของแต่ละชั้นเรียนผ่านทางสมาร์ทโฟน คอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊คหรืออุปกรณ์อื่น
ๆ โดยใช้สัญญานอินเตอร์เน็ตเชื่อมต่อ (แบบ On Air) สาหรับใบงานครูได้จัดทาและนาไปมอบให้นักเรียนที่บ้าน
มีการนั ดแนะส่งงานและติดตามเป็น รายสัปดาห์ ผ่านทางกลุ่ มไลน์แต่ละชั้นทางโทรศัพท์ ซึ่งผู้ปกครองได้ดูแล
ติดตามผู้เรียนและมีการอัพเดทการบ้าน ปรึกษาข้อสงสัยกับครูประจาชั้นได้ตลอดและนามาส่งที่ โรงเรียนเพื่อรับ
งานสัปดาห์ต่อไป นักเรียนบางกลุ่มที่ไม่มีอุปกรณ์ที่ใช้สาหรับเรียนที่บ้านคุณครูได้จัดทาใบงานให้ไปทาที่บ้านแล้ว
นัดส่งรายสัปดาห์เหมือนกันและช่วงเปิดปกติในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ในวันที่ 1 กรกฎาคม 2563 ถึง
วันที่ 13 พฤศจิกายน 2563 นับจานวนเวลาเรียนทั้งหมดของภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 จานวนเวลาเรียน
ทั้งหมด 89 วัน และเปิดเรียนในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 เปิดเรียนตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2563 ถึง
วันที่ 9 เมษายน 2564 จับจานวนเวลาเรียนทั้งหมดในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 จานวน 88 วัน รวมทั้งปีมี
เวลาเรี ย น จ านวน 177 วั น ส าหรั บ การจั ด เวลาเรี ย นส าหรั บ เด็ ก ปฐมวั ย ตามหลั ก สู ต รการศึ ก ษาปฐมวั ย
พุทธศักราช 2560 กาหนดให้มีการจั ดการเรียนรู้ ไม่น้อยกว่า 180 วัน ต่อ 1 ปีการศึกษา แต่เนื่องด้วยโครงสร้าง
หลักสู ตรการศึกษาปฐมวัย พุ ทธศักราช 2563 โรงเรียนบ้านขวัญ พัฒ น์ กาหนดไว้ 200 วันต่อปี เพื่อส่ งเสริม
พั ฒ นาการเด็ ก ทุ ก ด้ า นให้ เป็ น ไปตามจุ ด หมายมาตรฐานคุ ณ ลั ก ษณะที่ พึ งประสงค์ และเป็ น การเสริ ม ทั ก ษะ
กระบวนการเรียนรู้ของเด็ก โรงเรียนเรียนจึงจัดประสบการณ์ให้เด็กได้ครบ 200 วันตามโครงสร้างดังกล่าว
โรงเรี ย นได้ จั ด มาตรการเฝ้ าระวั ง ความปลอดภั ย ให้ นั ก เรีย นจ าเป็ น ต้ อ งมี ก ารด าเนิ น การให้ ค วามรู้
คาแนะนา การดูแลเฝ้าระวังป้องกันตนเองให้กับนักเรียนและผู้ปกครอง หน้าที่รับผิดชอบดูแลนักเรียนจึงต้องมี
มาตรการแก้ไขสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่ า 2019 (Covid-19) ให้ทันต่อเหตุการณ์ เพื่อลดผลกระทบต่อ
สุขภาพของนักเรียน ตลอดจนป้องกันไม่ให้เกิดการแพร่ระบาดในวงกว้าง โรงเรียน จึงได้ป้องกันเฝ้าระวังโรคไวรัส
โคโรน่า (Covid-19)เพื่อควบคุมเฝ้าระวังและป้องกันการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่ า (Covid-19) ตั้งรับ
การแพร่ ร ะบาดของโรคติ ด เชื้ อ ไวรั ส โคโรน่ า (Covid-19) ให้ ทั น ต่ อสถานการณ์ ก ารแพร่ระบาดของโรค ได้ มี
กิจกรรมคัดกรองนักเรียนเพื่อเฝ้าระวังป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (Covid-19)กิจกรรมเว้นระยะห่างทาง
สังคม (Social Distancing) จัดสถานที่เพื่ อเฝ้ าระวังป้องกันโรคติดเชื้อไวรัส โคโรน่ า 2019 (Covid-19) โดยมี
ระยะห่าง 1-2 เมตร จัดกิจกรรมให้ความรู้ ไวนิลประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ในการป้องกั นโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่ า
(Covid-19) โปสเตอร์ให้ความรู้เรื่องวิธีการล้างมือ โปสเตอร์ให้ความรู้เรื่องหลัก 5 ประการ สู่อาหารปลอดภัย
ป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า (Covid-19)
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นั ก เรี ย นและผู้ ป กครองมี ค วามรู้ ความเข้ าใจและสามารถปฏิ บั ติต นตามแนวทางการป้ องกัน ควบคุ ม
การระบาดได้ ลดความตื่นตระหนักของนักเรียน ผู้ปกครองและสร้างความพร้อมในการเผชิญกับการแพร่ระบาด
ของโรค (Covid-19)
ประเด็นที่ 2.5 ให้บริการสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนรู้เพื่อสนับสนุนการจัดประสบการณ์
โรงเรียนบ้านขวัญพัฒน์ได้ตั้งเป้าหมายระดับดีเลิศ ในการให้บริการสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการ
เรียนรู้เพื่อสนับสนุนการจัดประสบการณ์สาหรับ ครู สถานศึกษาอานวยความสะดวก และให้บริการสื่อเทคโนโลยี
สารสนเทศวัสดุและอุปกรณ์เพื่อสนับสนุนการจัดประสบการณ์และพัฒนาครู
โรงเรียนได้จัดทาโครงการพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศในโรงเรียน มีแหล่งการเรียนรู้ต่าง ๆ เช่น ห้อง
คอมพิวเตอร์ ไว้ให้เด็กได้เรียนรู้การใช้เทคโนโลยี เบื้องต้น จัดระบบการใช้บริการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของ
ครูเพื่ อสนั บสนุ นงานการจัดการศึกษาของโรงเรียน โรงเรียนอานวยความสะดวก และให้ บริการสื่อเทคโนโลยี
สารสนเทศวัสดุและอุป กรณ์ เพื่อสนั บ สนุ น การจัดประสบการณ์ และพัฒ นาครู ครูจัดทาสื่ อการเรียนการเรียน
การสอนและรายงานการใช้สื่อ การจัดทาข้อมูลที่แสดงให้เห็นร่องรอยพั ฒนาการการเรียนรู้จากการจัดกิจกรรม
ด้วยการรวบรวมข้อมูล เกี่ยวกับพัฒ นาการและการเรียนรู้ของเด็กเป็นรายบุคคล นามาไตร่ตรองและใช้ให้ เป็น
ประโยชน์ต่อการพัฒนาเด็กและการวิจัยในชั้นเรียน
ประเด็นที่ 2.6 มีระบบบริหารคุณภาพที่เปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วม
โรงเรียนบ้านขวัญพัฒน์ได้กาหนดเป้าหมายการมีระบบบริหารที่มีคุณภาพที่เปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้อง
ทุกฝ่ายมีส่วนร่วม อยู่ในระดับดีเลิศ
โรงเรียนได้ จั ดทาแผนพั ฒ นาการศึกษาของสถานศึกษา แผนปฏิบัติการประจาปี หลักสู ตรการศึกษา
ปฐมวัย พ.ศ. 2560 ที่สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาปฐมวัย มีการกาหนดค่าเป้าหมายของมาตรฐานการศึกษา
ระดับ ปฐมวัย เพื่ อใช้เป็ น แนวทางในการจั ด การศึกษาให้ แก่เด็กอย่ างมี คุณ ภาพ มี การติด ตาม ตรวจสอบและ
ประเมินผลโดยฝ่ายวิชาการอย่างต่อเนื่อง ผู้ปกครองและผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการจัดทารายงานผลการ
ประเมินตนเองของสถานศึกษา ด้วยการการประเมินความพึงพอใจที่มีต่อการจัดการศึกษาระดับปฐมวัย มีการนา
ผลการประเมินไปปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรให้มีคุณภาพ โรงเรียนการจัดทาคาสั่งการปฏิบัติงานของแต่ละฝ่าย
งานเพื่อให้การบริหารงานทั้งสี่ฝ่ายมีความคล่องตัว นอกจากนี้ยังมีการรายงานผลการอบรมสัมมนา และการศึกษา
ดูงานของครูผู้สอน มีการดาเนินการเยี่ยมบ้านเด็กเพื่อครูผู้สอนจะได้นาผลการเยี่ยมมาวิเคราะห์เด็กเป็นรายบุคคล
เพื่อให้ครูผู้สอนจะได้รู้จักเด็กมากขึ้นและสามารถจัดประสบการณ์ให้เด็กได้ครบทั้งสี่ด้าน ดังนั้นโรงเรียนได้มีการจัด
กิจกรรมเพิ่มเติมในปีการศึกษาต่อไป คือ กิจกรรมพัฒนาพ่อ แม่ ผู้ปกครอง เมื่อสิ้นสุดปีการศึกษาโรงเรียนมีการ
รายงานผลพัฒนาการเด็กต่อหน่วยงานต้นสังกัด มีการเผยแพร่ลงช่องทางสื่อออนไลน์และเฟซบุ๊กของโรงเรียน
3) ผลกำรประเมิน
โรงเรียนบ้านขวัญพัฒน์ขอรายงานผลการประเมินตนเอง มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารจัดการ
ประกอบด้วย ประเด็นพิจารณาดังนี้
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ตำรำงที่ 3 แสดงผลการประเมินมาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ ปีการศึกษา 2563
มำตรฐำนที่ 2/ประเด็นพิจำรณำ

ระดับคุณภำพ

สรุปผลกำร

เป้ำหมำย ผลกำรประเมิน

ประเมิน

2.1 มีหลักสูตรครอบคลุมพัฒนาการทั้ง 4 ด้าน สอดคล้อง ดีเลิศ
ดีเลิศ
ตามเป้าหมาย
กับบริบทของท้องถิ่น
2.2 จัดครูให้เพียงพอกับชั้นเรียน
ดีเลิศ
ยอดเยี่ยม
สูงกว่าเป้าหมาย
2.3 ส่งเสริมให้ครูมีความเชี่ยวชาญด้านการจัด
ดีเลิศ
ดีเลิศ
ตามเป้าหมาย
ประสบการณ์
2.4 จัดสภาพแวดล้อมและสื่อเพื่อการเรียนรู้
ดีเลิศ
ดีเลิศ
ตามเป้าหมาย
อย่างปลอดภัย และเพียงพอ
2.5 ให้บริการสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนรู้
ดีเลิศ
ดีเลิศ
ตามเป้าหมาย
เพื่อสนับสนุนการจัดประสบการณ์สาหรับครู
2.6 มีระบบบริหารคุณภาพที่เปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้อง
ดีเลิศ
ดีเลิศ
ตามเป้าหมาย
ทุกฝ่ายมีส่วนร่วม
สรุปผลกำรประเมิน มำตรฐำนที่ 2
ระดับดีเลิศ
กระบวนกำรบริหำรและกำรจัดกำร
จากตารางที่ 3 แสดงผลการประเมินมาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ ปีการศึกษา 2563
พบว่า ผลกระบวนการบริหารและการจัดการ เป็นไปตามเป้าหมาย จานวน 5 ประเด็นพิจารณา สูงกว่าเป้าหมาย
จานวน 1 ประเด็นพิจารณา เมื่อพิจารณาโดยภาพรวมของการดาเนินงานแล้ว เป็นไปตามเป้าหมายเป็นส่วนใหญ่
ประสิทธิผลของการดาเนินงานในมาตรฐานที่ 2 มีพัฒนาการสูงขึ้น จานวน 1 ประเด็นพิจารณา ได้แก่ จัดครูให้
เพียงพอกับชั้นเรียน
4) จุดเด่น
โรงเรียนมีกลยุทธ์ในการพัฒนาสถานศึกษา มีแผนงานและโครงการที่สัมพันธ์กับแผนกลยุทธ์ในการพัฒนา
คุณ ภาพการศึก ษา มี การน าผลการประเมิ น มาใช้ในการปรับ ปรุงผลการปฏิ บั ติงาน วางแผน กากับ ติ ดตาม
ประเมิน ผล นิ เทศการดาเนิน งาน มีระบบการตรวจสอบภายใน รายงานผลการดาเนินการตามโครงการ และ
พัฒนาการด้านต่าง ๆ ของเด็ก มีระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา มีการพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศของ
สถานศึกษา มีการส่งเสริมความร่วมมือระหว่างผู้ปกครอง ชุมชน ครู ในการพัฒนาเด็กให้มีคุณภาพ
5) จุดควรพัฒนำ
กาหนดกิจ กรรมให้ เหมาะสมกั บ บริบ ทของสถานศึก ษา จัดอบรมเชิ งปฏิ บั ติการให้ ค รูในเรื่องการจั ด
กิจกรรมที่เน้นเด็กเป็นสาคัญ จัดทาหลักสูตรกิจกรรมที่ส่งเสริมเอกลักษณ์ เด็กให้ชัดเจน จัดหาหนังสือที่เหมาะสม
กับเด็กส่งเสริมพัฒนาครูให้มีความรู้และมีการนาเทคโนโลยีมาใช้ในการจัดการเรียนการสอน เพิ่มสื่อการเรียนรู้
พร้อมสื่อที่เน้นนวัตกรรมเทคโนโลยี
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6) แนวทำง/แผนพัฒนำเพื่อให้ได้มำตรฐำนที่สูงขึ้น
แผนปฏิบัติงานที่ 1
มีการประสานส่งเสริม สนับสนุนการบริหารจัดการศึกษาแบบมีส่วนร่วม ระหว่างชุมชนเพิ่มมากขึ้น
และใช้ข้อมูลการประเมินผลคุณภาพและภายนอกในการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
แผนปฏิบัติงานที่ 2
เผยแพร่ และประชาสัมพันธ์ผลสาเร็จของการจัดการศึกษาให้มากยิ่งขึ้น เพื่อเป็นการสร้างความตระหนัก
และส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการศึกษาระดับปฐมวัยของชุมชน ผู้ปกครอง และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
ทั้งหมดในการบริหารจัดการศึกษา
1.3 มำตรฐำนที่ 3 กำรจัดประสบกำรณ์ที่เน้นเด็กเป็นสำคัญ
1) ระดับคุณภำพ: ดีเลิศ
2) วิธีกำรพัฒนำ
โรงเรียนบ้านขวัญพัฒน์ได้ดาเนินการพัฒนาครูให้การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นสาคัญ
ตามประเด็นพิจารณาดังนี้
ประเด็นที่ 3.1 จัดประสบการณ์ที่ส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการทุกด้าน
โรงเรียนบ้านขวัญพัฒน์ได้มีการกาหนดค่าเป้าหมายด้านการจัดประสบการณ์ที่ส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการ
ทุ ก ด้ าน อยู่ ในระดั บ ดี เลิ ศ ทั้ งทางด้ านร่ างกาย อารมณ์ จิ ต ใจ สั งคมและสติปั ญ ญา มี ค วามรอบรู้ คุ ณ ธรรม
จริย ธรรม และวัฒ นธรรมในการดารงชีวิตซึ่งเป็ นการจัดประสบการณ์ การเรี ยนรู้ที่เน้ นผู้ เรียนเป็น ส าคัญ เป็น
ขั้น ตอนที ่คุณ ครูต้อ งกาหนดรูป แบบการจัด ประสบการณ์ส าหรับ เด็ก ปฐมวัย รวมถึง นวัต กรรมที ่ต้อ งใช้
สอดแทรกลงในการจัด ประสบการณ์ ใช้ก ารจัด ประสบการณ์เ ป็น รายสัป ดาห์ และในบางสัป ดาห์อ าจใช้
หน่ว ยตามความสนใจของเด็ก โดยพิจ ารณาข้อมูล จากหลัก สูต รสถานศึก ษา ตัว เด็ก สภาพแวดล้อ ม สัง คม
และวัฒ นธรรม ประกอบกัน ทังนี้ส ามารถยืด หยุ่น ได้ต ามความเหมาะสมเมื่อ ได้ห น่ว ยการจัด ประสบการณ์
แล้ว คุณ ครูส ามารถกาหนดรายละเอีย ดของสาระการเรีย นรู้ใ ห้เ ข้า กับ หัว เรื่อ งหน่ว ยการจัด ประสบการณ์
สาระการเรีย นรู้ก็จ ะประกอบด้ว ยประสบการณ์สาคั ญ และสาระที่ค วรรู้ ซึ่งในสาระที่ค วรรู้ในหลักสูตรไม่ได้
กาหนดเนื้อ หาหรือ รายละเอีย ดก็เ พื่อ ให้ส ามารถยืด หยุ่น ได้ง่า ย สะดวกต่อ การปรับ ให้เ หมาะสมกับ ความ
สนใจและสิ่งแวดล้อมในชีวิต จริงของเด็ก ตัว กาหนดการจัดประสบการณ์ก ารเรียนรู้เด็กปฐมวัย จะแบ่งตาม
สาระ โดยแบ่ง ออกเป็น 4 สาระดัง นี้ คือ สาระที่ 1 เรื่อ งราวเกี่ย วกับ ตัว เด็ก สาระที่ 2 บุค คลและสถานที่
แวดล้อมสาระที่ 3 ธรรมชาติรอบตัวเด็กสาระที่ 4 สิ่งต่าง ๆ รอบตัวเด็ก
โรงเรียนบ้านขวัญพัฒน์ได้วิเคราะห์ข้อมูลเด็กเป็นรายบุคคล การทาบันทึกข้อมูลเด็กรายบุคคลจะช่วยให้
ครูรู้จักความสามารถที่แท้จริงของเด็ก ทาให้ครูติดตามความก้าวหน้าของเด็กได้อย่างต่อเนื่อง อีกทั้งยังช่วยให้ครู
ประเมินเด็กอย่างครอบคลุมทุกรายการประเมิน ครูที่ทาบันทึกข้อมูลเด็กเป็นรายบุคคลจะสามารถช่วยส่งเสริม
ความสามารถของเด็ ก หรื อ ให้ ค วามช่ ว ยเหลื อเด็ ก ได้ การจัด ท าแผนการจัด ประสบการณ์ จากการวิเคราะห์
มาตรฐานคุณลักษณะที่พึงประสงค์ในหลักสูตรสถานศึกษามีกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาการเด็กครบทุกด้าน ทั้งด้าน
ร่างกาย ด้านอารมณ์ จิตใจ ด้านสังคม และด้านสติปัญญาเพื่อสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีเป็นสุขภายใต้
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คาว่า เก่งดี มีสุข ประสบการณ์ในรูปแบบบูรณาการการเรียนรู้ แบบเรียนปนเล่น เพื่อให้เด็กได้ประสบการณ์ตรง
ซึ่งสามารถยืดหยุ่นได้ตามความเหมาะสมและสอดคล้องกับหลักสูตรปฐมวัย
โรงเรียนได้ดาเนิ นกิจกรรมการเรียนการสอนตามหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัย 2560 และมีการนิเทศ
ติดตามของครูในห้องเรียน ได้ส่งเสริมติดตามภายนอกห้องเรียนเด็กที่มีพัฒนาการเข้าแข่งขันทักษะวิชาการต่าง ๆ
มีการบันทึกพฤติกรรมเด็กหลังการจัดประสบการณ์ บันทึกหลังการสอน จัดทาPLC เพื่อได้รู้ปัญหาจากพฤติกรรม
จะได้นาไปปรับปรุงแผนการจัดประสบการณ์ ออกแบบกิจกรรมและนาไปปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัย
รายงานผลการจั ด กิ จ กรรมและโครงการต่ อ ผู้ บ ริ ห ารและผู้ ป กครอง รั บ ทราบกิ จ กรรมรายงานผล
การจัดการศึกษาประจาปีการศึกษา 2563 มีการเผยแพร่ผ่านช่องทางต่าง ๆ เช่น กลุ่มไลน์ในห้องเรียนและทาง
เฟซบุ๊กของโรงเรียน
ประเด็นที่ 3.2 สร้างโอกาสให้เด็กได้รับประสบการณ์ตรง เล่นและปฏิบัติอย่างมีความสุข
โรงเรียนบ้านขวัญพัฒน์ได้กาหนดเป้าหมายการสร้างโอกาสให้เด็กได้รับประสบการณ์ตรง เล่นและปฏิบัติ
อย่างมีความสุข อยู่ในระดับดีเลิศ
ครูจัดประสบการณ์ที่เชื่อมโยงกับประสบการณ์เดิม ให้เด็กมีโอกาสเลือกทากิจกรรมอย่าง อิสระตามความ
ต้องการ ความสนใจ ตามความสามารถ ตอบสนองต่อวิธีการเรียนรู้ของเด็กเป็นรายบุคคล หลากหลายรูปแบบ
จากแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย เด็กได้เลือกเล่น เรียนรู้ ลงมือ กระทา และสร้างองค์ ความรู้ด้วยตนเอง
ครูจัดทาแผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้เด็กปฐมวัย บันทึกหลังการจัดประสบการณ์ รับการนิเทศ
การจัดประสบการณ์ การเรียนรู้ จากฝ่ายบริห ารงานวิชาการ สรุปผลการใช้แหล่งเรียนรู้ในและนอกห้ องเรียน
จัดทาโครงงานวิทยาศาสตร์ 1 โครงงาน การทดลอง 20 การทดลองใน 1 ปีการศึกษา สรุปการจัดการเรียน
การสอนแบบโครงงาน สรุปภาพรวมระดับสายชั้น ส่งให้ฝ่ายบริหารงานวิชาการ บริหารงานวิชาการสรุปภาพรวม
ทุกระดับ เป็ น ข้อมู ล สารสนเทศรายงานผลการจัดกิจกรรมและโครงการต่อผู้ บ ริห ารและผู้ ป กครอง รับ ทราบ
กิจกรรมรายงานผลการจัดการศึกษาประจาปีการศึกษา 2563 มีการเผยแพร่ผ่านช่องทางต่างๆ เช่น กลุ่มไลน์ใน
ห้องเรียนและทางเฟซบุก๊ ของโรงเรียน
ประเด็นที่ 3.3 จัดบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้ ใช้สื่อ และเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับวัย
โรงเรียนบ้านขวัญพัฒน์ได้กาหนดเป้าหมายการจัดบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้ ใช้สื่อ และเทคโนโลยี
ที่เหมาะสมกับวัย อยู่ในระดับดีเลิศ
ครูผู้สอนมีการจัดห้องเรียนให้สะอาด อากาศถ่ายเท ปลอดภัย มีพื้นที่แสดงผลงานเด็ก พื้นที่สาหรับมุม
ประสบการณ์และการจัดกิจกรรม เด็กมีส่วนร่วมในการจัดสภาพแวดล้อมในห้องเรียน เช่น ป้ายนิเทศ การ ดูแล
ต้นไม้ ครูใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะกับช่วงอายุ ระยะความสนใจ และวิถีการเรียนรู้ของเด็ก เช่น กล้องดิจิตอล
คอมพิ ว เตอร์ ส าหรั บ การเรี ย นรู้ กลุ่ ม ย่ อย สื่ อ ของเล่ น ที่ ก ระตุ้ น ให้ คิ ด และหาค าตอบ ครูจั ด สภาพแวดล้ อ มใน
ห้องเรียนสะอาดน่าอยู่ เอื้อต่อการเรียนรู้ มีมุมประสบการณ์ และปลอดภัยบันทึกการรับการนิเทศของครูประจา
ชั้นระดับปฐมวัย สังเกตจากสภาพจริง ภาพถ่ายห้องเรียน การผลิตสื่อการเรียนการสอน การจัดป้ายนิเทศหน่วย
การเรียน บันทึกการใช้สื่อและเทคโนโลยี ผลการผลิตสื่อการเรียนการสอนของครูผู้สอน สรุปแบบประเมินการจัด
ป้ า ยนิ เทศ หน่ ว ยการเรี ย นการสอน สรุ ป บั น ทึ ก การใช้ สื่ อ การผลิ ต สื่ อ และเทคโนโลยี ครู ป ระจ าชั้ น ส่ ง ให้
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ฝ่ายบริห ารงานวิชาการ ฝ่ายบริหารงานวิชาการสรุปภาพรวมทุกระดับเป็นข้อมูลและได้มีการสารวจความพึง
พอใจของผู้ปกครองในการจัดห้องเรียนให้สะอาด อากาศถ่ายเท ปลอดภัย มีพื้นที่แสดงผลงานเด็ก พื้นที่สาหรับมุม
ประสบการณ์และการจัดกิ จกรรม เด็กมีส่วนร่วมในการจัดสภาพแวดล้อมในห้องเรียนครูใช้สื่อและเทคโนโลยีที่
เหมาะกับช่วงอายุ ระยะความสนใจ และวิถีการเรียนรู้ของเด็ก
ประเด็นที่ 3.4 ประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริง และนาผลการประเมินพัฒนาการเด็กไปปรับปรุง
การจัดประสบการณ์และพัฒนาเด็ก
โรงเรียนบ้านขวัญพัฒน์ได้กาหนดเป้าหมายการประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริง และนาผลการ
ประเมินพัฒนาการเด็กไปปรับปรุงการจัดประสบการณ์และพัฒนาเด็ก อยู่ในระดับดีเลิศ
ครูประเมินพัฒนาการเด็กจากกิจกรรมและกิจวัตรประจาวันด้วยเครื่องมือและวิธีการที่ หลากหลาย ไม่ใช้
แบบทดสอบวิเคราะห์ ผ ลการประเมิน พัฒ นาการเด็ก โดยผู้ ปกครองและผู้ เกี่ยวข้องมีส่ วนร่วม และนาผลการ
ประเมินที่ได้ไปพัฒ นาคุณภาพเด็กและแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดประสบการณ์ที่มี ประสิทธิภาพ ครูประจาชั้น
สังเกตและบันทึกพฤติกรรมจากการจัดกิจกรรม 6 กิจกรรม บันทึกหลังการจัดประสบการณ์ ผลลงในแบบบันทึก
การประเมินพัฒนาการเด็ก เป็นรายบุคคล ครูประจาชั้น สรุปภาพรวมระดับชั้นเรียนส่งให้ฝ่ายบริหารงานวิชาการ
ฝ่ายบริหารงานวิชาการสรุปภาพรวมทุกระดับเป็นข้อมูลสารสนเทศ
โรงเรียนได้ดาเนิ นกิจกรรมการเรียนการสอนตามหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัย 2560 และมีการนิเทศ
ติดตามของครูในห้องเรียน ได้ส่งเสริมติดตามภายนอกห้องเรียนเด็กที่มีพัฒนาการเข้าแข่งขันทักษะวิชาการต่าง ๆ
มีการบันทึกพฤติกรรมเด็กหลังการจัดประสบการณ์ บันทึกหลังการสอน จัดทา PLC เพื่อได้รู้ปัญหาจากพฤติกรรม
จะได้นาไปปรับปรุงแผนการจัดประสบการณ์ ออกแบบกิจกรรมและนาไปปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัย
รายงานผลการจั ด กิ จ กรรมและโครงการต่ อ ผู้ บ ริ ห ารและผู้ ป กครอง รั บ ทราบกิ จ กรรมรายงานผล
การจัดการศึกษาประจาปีการศึกษา 2563 มีการเผยแพร่ผ่านช่องทางต่าง ๆ เช่น กลุ่มไลน์ในห้องเรียนและทาง
เฟซบุก๊ ของโรงเรียน
3) ผลกำรประเมิน
โรงเรียนบ้านขวัญพัฒน์ขอรายงานผลการประเมินตนเอง มาตรฐานที่ 3 การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็ก
เป็นสาคัญประกอบด้วย ประเด็นพิจารณาดังนี้
ตารางที่ 4 แสดงค่าร้อยละของเป้าหมายและผลการประเมินมาตรฐานที่ 3 การจัดประสบการณ์
ที่เน้นเด็กเป็นสาคัญ
ค่ำร้อยละ
สรุปผล
มำตรฐำนที่ 3 /ประเด็นพิจำรณำ
เป้ำหมำย ผลกำรประเมิน กำรประเมิน
3.1 จัดประสบการณ์ที่ส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการทุกด้าน
80.00
82.50
สูงกว่าเป้าหมาย
3.2 สร้างโอกาสให้เด็กได้รับประสบการณ์ตรง เล่นและ
80.00
90.00
สูงกว่าเป้าหมาย
ปฏิบัติอย่างมีความสุข
3.3 จัดบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้ ใช้สื่อ และ
80.00
85.00
สูงกว่าเป้าหมาย
เทคโนโลยีที่เหมาะสมกับวัย
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มำตรฐำนที่ 3 /ประเด็นพิจำรณำ

ค่ำร้อยละ
สรุปผล
เป้ำหมำย ผลกำรประเมิน กำรประเมิน
80.00
85.00
สูงกว่าเป้าหมาย

3.4 ประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริง และนาผลการ
ประเมินพัฒนาการเด็กไปปรับปรุงการจัดประสบการณ์
และพัฒนาเด็ก
สรุปผลกำรประเมิน มำตรฐำนที่ 3
ระดับ ดีเลิศ
จากตารางที่ 4 แสดงค่าร้อยละของเป้าหมายและผลการประเมินมาตรฐานที่ 3 การจัดประสบการณ์
ที่เน้นเด็กเป็นสาคัญ ปีการศึกษา 2563 พบว่า ผลการจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นสาคัญ สูงกว่าเป้าหมาย
จานวน 4 ประเด็นพิจารณา เมื่อพิจารณาโดยภาพรวมของการดาเนินงานแล้วเป็นไปสูงกว่าเป้าหมายทั้งหมด
ประสิทธิผลของการดาเนินงานในมาตรฐานที่ 3 มีพัฒนาการสูงขึ้น จานวน 4 ประเด็นพิจารณา ได้แก่
1) จัดประสบการณ์ที่ส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการทุกด้าน 2) สร้างโอกาสให้เด็กได้รับประสบการณ์ตรง เล่นและ
ปฏิบัติอย่างมีความสุขเป้าหมาย 3) จัดบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้ ใช้สื่อ และเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับวัย และ
4) ประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริง และนาผลการประเมินพัฒนาการเด็กไปปรับปรุงการจัดประสบการณ์
และพัฒนาเด็ก
รางวัลครูดีไม่มีอบายมุข ปีการศึกษา 2563
1. นางสาวเพ็ญศิริ สุวรรณมณี
2. นางสาวธนพร ศรีสุวรรณ
รางวัลครูดีของแผ่นดินขั้นพื้นฐาน ปีพ.ศ. 2563
1. นางสาวเพ็ญศิริ สุวรรณมณี
2. นางสาวธนพร ศรีสุวรรณ
4) จุดเด่น
มีกิจกรรมที่ส่งเสริม ปลูกฝัง และพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ให้กับเด็กปฐมวัยทุกด้าน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ระเบียบวินัยความรับผิดชอบ เพื่อฝึกฝน และพัฒนาพฤติกรรมของเด็กปฐมวัยให้ สามารถปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ของ
โรงเรียน พร้อมทั้งมุ่งเน้นให้เด็กประพฤติปฏิบัติตนในชีวิตประจาวันในทางที่ดีและถูกต้อง สามารถอยู่ในสังคม
ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข ปลูกฝังจิตสานึกที่ดีให้แก่นักเรียนในการรักษาความสะอาด โดยการทิ้งขยะให้เป็นที่
สร้างสุขนิสัยในการรักษาความสะอาด ส่งเสริมคุณลักษณะนิสัยเรื่องวินัยการรักษาความสะอาด
5) จุดควรพัฒนำ
พัฒ นาแหล่ งเรีย นรู้ ภ ายใน ภายนอกห้ องเรียนให้ มากขึ้น การปลู กฝั งความมีระเบียบวินัย และการ
เสริมสร้างพัฒนาการด้านการอ่าน และปลูกฝังพฤติกรรมการรักษาความสะอาดต้องดาเนินการอย่างต่อเนื่อง
6) แนวทำง/แผนพัฒนำเพื่อให้ได้มำตรฐำนที่สูงขึ้น
แผนปฏิบัติงานที่ 1 ครูสามารถพัฒนาหลักสูตรด้วยตนเองให้ได้หลักสูตรที่ผู้เรียนได้เรียนรู้ที่อยู่ใกล้ตัวตาม
สภาพจริงได้เรียนรู้สิ่งที่มีคุณค่าในท้องถิ่นตนนาความรู้มาใช้ในชีวิตประจาวัน
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แผนปฏิบัติงานที่ 2 ให้เด็กมีส่วนร่วมในการวางแผนกิจกรรมได้ปฏิบัติด้วยตนเองมีส่วนร่วมในการประเมิน
โดยครูลดบทบาทลงจากผู้สอนมาเป็นผู้อานวยความสะดวกจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมประสบการณ์ให้เด็กมีการ
พัฒนาการทุกด้านอย่างสมดุล
2. ระดับกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน

มำตรฐำนกำรศึกษำ
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน
1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน
1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ
มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ

ระดับคุณภำพ
ดีเลิศ
ดี
ยอดเยี่ยม
ดีเลิศ
ดีเลิศ

2.1 มำตรฐำนที่ 1 คุณภำพของผู้เรียน
1) ระดับคุณภำพ : ดีเลิศ
2) วิธีกำรพัฒนำ
โรงเรียนบ้านขวัญพัฒน์กาหนดมาตรฐานการศึกษาด้านคุณภาพของผู้เรียน จานวน 2 ด้าน ได้แก่
1) ด้านผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน และ 2) ด้านคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน ด้านผลสัมฤทธิ์ทาง
วิชาการของผู้เรียน มุ่งเน้นให้นักเรียนมีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร การคิดคานวณ ตามเกณฑ์
ที่ ส ถานศึ ก ษาก าหนดในแต่ ล ะระดั บ ชั้ น มี ค วามสามารถในการวิเคราะห์ คิ ด อย่ า งมี วิ จ ารณญาณ อภิ ปราย
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและแก้ปัญหา มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร รวมทั้งการมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลั กสู ตรสถานศึกษาและมีความก้าวหน้าในผลการทดสอบ
ระดับชาติ และการมีความรู้ ทักษะพื้นฐาน เจตคติที่ดีต่องานอาชีพและมีความพร้อมที่จะศึกษาต่อในระดับชั้นที่
สูงขึ้น ส าหรับ ด้านคุณ ลักษณะอัน พึงประสงค์ของผู้ เรียนมุ่งเน้นให้ ผู้เรียนมีคุณ ลั กษณะและค่านิยมที่ดีตามที่
สถานศึกษากาหนด มีความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย เรียนรู้การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่าง
และหลากหลาย และมีสุขภาวะทางร่างกายและสังคมมีสุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม โดยแยกเป็นผู้เรียนมี
น้าหนักและส่วนสูงตามเกณฑ์มาตรฐานและมีสมรรถภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน สถานศึกษามีกระบวนการพัฒนา
ผู้เรียนด้วยวิธีการที่หลากหลาย สามารถสรุปเป็นประเด็นสาคัญได้ดังต่อไปนี้
ผลสัมฤทธิ์ทำงวิชำกำรของผู้เรียน ประกอบด้วย 6 ประเด็นพิจารณา
(1) มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิดคานวณ
(2) มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยน ความคิดเห็นและ
แก้ปัญหา
(3) มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม
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(4) มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
(5) มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา
(6) มีความรู้ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน ประกอบด้วย 4 ประเด็นพิจารณา
(1) การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากาหนด
(2) ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย
(3) การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย
(4) สุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม
1.1 ผลสัมฤทธิ์ทำงวิชำกำรของผู้เรียน ประกอบด้วย 6 ประเด็นพิจารณา
โรงเรียนบ้านขวัญพัฒน์ มีการกาหนดค่าเป้าหมายมาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน ประเด็นที่ 1.1
ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน อยู่ที่ระดับปานกลาง โดยแต่ละประเด็นพิจารณา มีดังนี้
ประเด็นที่ (1) มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิดคานวณ
โรงเรียนบ้านขวัญพัฒน์ มีการกาหนดค่าเป้าหมายความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และ
การคิดคานวณ อยู่ในระดับดี
โรงเรี ย นมี กระบวนการในการพั ฒ นาคุ ณ ภาพผู้ เรีย นเพื่ อ ให้ มีค วามสามารถด้ านการอ่ าน การเขีย น
การสื่ อสาร และการคิดคานวณตามระดับ ชั้นของนักเรียน สอดแทรกทั กษะด้ านการคิดวิเคราะห์ คิ ดอย่างมี
วิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยน ความคิดเห็นและแก้ปัญหาในชีวิตประจาวันได้อย่างเหมาะสม มีความสามารถ
ในการสร้างสรรค์ชิ้นงาน สิ่งประดิษฐ์หรือการทาโครงงานตามความสนใจในรายวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มี
ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่ อสารตามมาตรฐานการเรียนรู้ เพื่อพัฒ นาผลสั มฤทธิ์
ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา และพัฒนาผลการทดสอบในระดับต่าง ๆ ให้บรรลุเป้าหมายที่กาหนด หรือ
สู งกว่าเป้ าหมาย โรงเรี ย นได้ ด าเนิ น โครงการจ านวน 9 โครงการ เพื่ อ พั ฒ นา ส่ งเสริ ม สนั บ สนุ น และแก้ไข
ข้อบกพร่องเพื่อให้ นักเรียนมีคุณภาพตามมาตรฐาน โรงเรียนบ้านขวัญพัฒ น์มีการจัดทาโครงการและกิจกรรม
ที่หลากหลายเพื่อพัฒนานักเรียนให้มีพัฒนาการด้านความสามารถในการอ่านการเขียน การสื่อสาร และการคิด
คานวณให้เป็นไปตามเป้าหมายที่โรงเรียนกาหนดไว้ ประกอบด้วย
1. โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ จัดทาขึ้นเพื่อให้นักเรียนแต่ละระดับชั้นมีผลการทดสอบ
ที่เพิ่มขึ้นหรือสูงกว่าระดับประเทศ ได้แก่
1) กิจกรรมค่ายวิชาการติวเข้ม RT ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 จัดขึ้นเพื่อให้นักเรียนระดับชั้น
ประถมศึ ก ษาปี ที่ 1 มี ค ะแนนเฉลี่ ย ผลการทดสอบความสามารถด้ า นการอ่ า นของผู้ เรี ย น (Reading Test)
มีคะแนนเฉลี่ยที่เพิ่มขึ้น กว่าปีที่ผ่านมา หรือสูงกว่าระดับประเทศ กระบวนการทางานกาหนดผู้รับผิดชอบเป็น
ครูผู้สอนวิชาภาษาไทยระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ดาเนินการสอนติวให้แก่นักเรียนในด้านการอ่านและการเขียน
ภาษาไทยสัปดาห์ละ 3 วัน ได้แก่ วันพุธ วันพฤหัสบดี และวันศุกร์ ตั้งแต่เวลา 15.30 น. – 17.30 น. โดยเริ่มตั้งแต่
วัน ที่ 1 ธัน วาคม 2563 ถึงวัน ที่ 31 มีน าคม 2564 โดยผู้รับ ผิดชอบกิจกรรมจะชี้แจงรายละเอียดกิจกรรมใน
การประชุมผู้ปกครองภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 และจัดทาหนังสื อตอบรับการร่วมกิจกรรมของนักเรียนไป
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ยังผู้ปกครองเพื่อขออนุญาตนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม จากนั้นจัดทาเอกสารประกอบการติวเข้ม RT และแจกจ่าย
ให้แก่นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ทุกคน เพื่อนาไปใช้ในการเรียนเสริมทักษะตอนเย็นหลังเลิกเรียน ซึ่งผล
การดาเนินกิจกรรมพบว่าผู้ปกครองอนุญาตให้นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมทุกคน เมื่อสิ้นสุดระยะเวลาการดาเนิน
กิ จ กรรม พบว่ า ผลการประเมิ น ความสามารถด้ า นการอ่ า นของผู้ เรี ย น (Reading Test: RT) ของนั ก เรี ย น
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563 เข้าสอบจานวน 18 คน ปกติ 18 คน มีผลการประเมินการอ่าน อยู่ใน
ระดับดี คิดเป็นร้อยละ 74.44 ซึ่งสูงกว่าระดับประเทศ เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ยมากสุด
ได้ แก่ ด้านการอ่านออกเสี ย ง และด้ านการอ่านรู้เรื่อง ตามล าดับ ดังนั้ น โรงเรีย นบ้ านขวัญ พั ฒ น์ ได้มี การวาง
แผนการจัดกิจกรรมดังกล่าวในปีการศึกษาหน้าต่อไปเพื่อให้ผลการประเมินมีค่าพัฒนาการที่เพิ่มขึ้น
2) กิจกรรมค่ายวิชาการติวเข้ม NT นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 จัดขึ้นเพื่อให้ นักเรียนระดับชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 3 มีคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (National Test :
NT) มีคะแนนเฉลี่ยที่เพิ่มขึ้นกว่าปีที่ผ่านมา หรือสูงกว่าระดับประเทศ กระบวนการทางานกาหนดผู้รับผิดชอบ
เป็นครูผู้สอนวิชาคณิตศาสตร์และวิชาภาษาไทย ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ดาเนินการสอนติวให้แก่นักเรียนใน
ด้านคณิตศาสตร์ (Mathematics) และด้านภาษาไทย (Thai language) สัปดาห์ละ 2 วัน ได้แก่ วิชาภาษาไทย ใช้
วันจันทร์และวิชาคณิตศาสตร์ใช้วันอังคาร ตั้งแต่เวลา 15.30 น. – 17.30 น. โดยเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2563
ถึงวันที่31 มีนาคม 2564 โดยฝ่ายบริหารงานวิชาการจัดทาหนังสือตอบรับการร่วมกิจกรรมของนักเรียนไปยัง
ผู้ปกครองเพื่อขออนุญาตนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม จากนั้นจัดทาเอกสารประกอบการติวเข้ม NT และแจกจ่าย
ให้แก่นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ทุกคน เพื่อนาไปใช้ในการเรียนเสริมทักษะตอนเย็นหลังเลิกเรียน ซึ่งผล
การดาเนินกิจกรรมพบว่าผู้ปกครองอนุญาตให้นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมทุกคน เมื่อสิ้นสุดระยะเวลาการดาเนิน
กิจกรรม พบว่า ผลการประเมิน ความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (National Test : NT) ของนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2563 เข้าสอบจานวน 23 คน ปกติ 19 คน มีผลการประเมินความสามารถทั้ง
2 ด้าน อยู่ในระดับพอใช้ คิดเป็นร้อยละ 39.97 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ยมากสุด ได้แก่
ด้านภาษาไทย (Thai language) และด้านคณิตศาสตร์ (Mathematics) ตามลาดับ ดังนั้นโรงเรียนบ้านขวัญพัฒน์
ได้มีการวางแผนการจัดกิจกรรมดังกล่าวในปีการศึกษาหน้าต่อไปเพื่อให้ผลการประเมินมีค่าพัฒนาการที่เพิ่มขึ้น
3) กิจกรรมค่ายวิชาการติวเข้ม O-NET นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จัดขึ้นเพื่อให้นักเรียนระดับชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 6 มีคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) มีคะแนนเฉลี่ยที่
เพิ่มขึ้นกว่าปีที่ผ่านมา หรือสูงกว่าระดับประเทศ กระบวนการทางานกาหนดผู้รับผิดชอบเป็นครูผู้สอนวิชาวิชา
ภาษาไทย วิชาคณิตศาสตร์ วิชาวิทยาศาสตร์และวิชาภาษาอังกฤษ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ดาเนินการสอน
เสริมทักษะให้แก่นักเรียนใน 4 กลุ่มสาระการเรียนรู้ที่ใช้ในการสอบ โดยโรงเรียนมีการกาหนดตารางสอนเสริม
ทักษะให้แก่นักเรียนตามวิชาในแต่ละวัน ได้แก่ วันจันทร์ เป็นการสอนเสริมในรายวิชาภาษาอังกฤษ วันอังคาร
เป็นการสอนเสริมในรายวิชาภาษาไทย วันพุธ เป็นการสอนเสริมในรายวิชาคณิต และวันพฤหัสบดี เป็นการสอน
เสริมในรายวิชาวิทยาศาสตร์ โดยกิจกรรมเริ่มตั้งแต่เวลา 15.30 น. – 17.30 น. โดยเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม
2563 ถึงวันที่31 มีนาคม 2564 โดยฝ่ายบริหารงานวิชาการจัดทาหนังสือตอบรับการร่วมกิจกรรมของนักเรียนไป
ยังผู้ปกครองเพื่อขออนุญาตนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม ซึ่งผลการดาเนินกิจกรรมพบว่าผู้ปกครองอนุญาตให้นักเรียน
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เข้าร่วมกิจกรรมทุกคน เมื่อสิ้นสุดระยะเวลาการดาเนินกิจกรรม พบว่า ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้น
พื้นฐาน (O-NET) ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2563 เข้าสอบจานวน 15 คน ปกติ 13 คน มี
ผลการทดสอบวิชาภาษาไทย อยู่ในระดับค่อนข้างดี คิดเป็นร้อยละ 61.92 ซึ่งสูงกว่าปีการศึกษาที่ผ่านมาและ
สู งกว่าระดั บ ประเทศ วิช าภาษาอังกฤษ อยู่ ในระดั บ ปานกลาง คิ ดเป็ น ร้อ ยละ 42.50 ซึ่ งสู งกว่าปี การศึกษา
ที่ผ่านมาแต่ต่ากว่าระดับประเทศ วิชาคณิตศาสตร์ อยู่ในระดับพอใช้ คิดเป็นร้อยละ 23.46 ซึ่งต่ากว่าปีการศึกษาที่
ผ่านมาและต่ากว่าระดับ ประเทศ วิช าวิท ยาศาสตร์ อยู่ในระดับปานกลาง คิดเป็ นร้อยละ 39.74 ซึ่งต่ากว่าปี
การศึกษาที่ผ่านมาแต่สูงกว่าระดับประเทศ เมื่อพิจารณาเป็นรายวิชา พบว่า วิชาที่มีค่าเฉลี่ยมากสุด ได้แก่ วิชา
ภาษาไทย รองลงมาได้แก่ วิชาภาษาอังกฤษ วิชาวิทยาศาสตร์และวิชาคณิตศาสตร์ ตามลาดับ ดังนั้นโรงเรียนบ้าน
ขวัญพัฒน์ได้มีการวางแผนการจัดกิจกรรมดังกล่าวในปีการศึกษาหน้าต่อไปเพื่อให้ผลการประเมินมีค่าพัฒนาการที่
เพิ่มขึ้น
4) กิ จ กรรมการแข่ งขั น ทั ก ษะทางวิ ช าการ จั ด ขึ้ น เพื่ อ ให้ นั ก เรีย นระดั บ ชั้ น ประถมศึ ก ษาปี ที่ 1-6
มีความสามารถด้านการแข่งขันทักษะวิชาการ กระบวนการทางานกาหนดให้ครูผู้สอนแต่ละวิชาค้นหานักเรียน
มี ค วามสามารถเฉพาะด้ า นเข้ าร่ ว มกิ จ กรรมการแข่ ง ขั น โดยให้ ส่ งนั ก เรี ย นเข้ าร่ ว มการแข่ งขั น ได้ ไม่ ต่ ากว่ า
1 กิจกรรมต่อครูผู้สอน 1 วิชา กาหนดให้ครูผู้สอนเป็นผู้ฝึกฝนนักเรียนในการเข้าร่วมการแข่งขัน ซึ่งผลการดาเนิน
กิจกรรมพบว่า โรงเรียนบ้านขวัญพัฒน์ได้เข้าร่วมการแข่ง ขันทักษะวิชาการ “วชิรวิชาการสุราษฎร์ธานี ประจาปี
การศึกษา 2564 ระหว่างวันที่ 23 – 23 พฤศจิกายน พ.ศ 2563 มีผลการเข้าร่วมกิจกรรมอยู่ในระดับเข้าร่วมเป็น
ส่วนใหญ่ สาเหตุเนื่องจากช่วงเวลาในการฝึกทักษะให้แก่นักเรียนค่อยข้างมีความยุ่งยากและลาบาก เนื่องจากเป็น
ช่วงเวลาของการปิดภาคเรียนที่ 1 นักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันต้องนัดหมายเวลาในการฝึกซ้อมทัก ษะกับ
ครูผู้ฝึกสอนตามเวลาที่สะดวก อีกทั้งการติดต่อสื่อสารค่อยข้างมีปัญหา เนื่องจากครอบครัวของนักเรียนบางคน
ฐานะค่อยข้างล าบาก ไม่มีอิน เทอร์ เน็ ต ใช้ ส่ งผลให้ นักเรียนไม่ได้รับ การฝึ กฝนอย่างเต็มศั กยภาพ นอกจากนี้
ได้มี การยกเลิ กกิจ กรรมบางกิ จ กรรมที่ เป็ น การแข่งขัน ประเภททีม เนื่ องด้ วยสถานการณ์ การแพร่ระบาดของ
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า (Covid-19) ทาให้นักเรียนที่ได้รับการฝึกซ้อมไม่ได้เข้าร่วมการแข่งขัน
ดังนั้นโรงเรียนบ้านขวัญพัฒน์ได้มีการวางแผนการจัดกิจกรรมดังกล่าวในปีการศึกษาหน้าต่อ ไปเพื่อให้
นักเรียนมีเวทีในการแสดงความสามารถด้านทักษะวิชาการมากขึ้นและพยายามส่งเสริม สนับสนุนให้ครูผู้สอนฝึก
นักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขัน ทุกรายการให้ ได้รับรางวัล เมื่อสิ้นสุดโครงการโรงเรียนได้นาเสนอผลการดาเนิน
โครงการผ่านช่องทางออนไลน์ ได้แก่ Facebook และเว็บไซต์ของโรงเรียน กลุ่ม Line ของผู้ปกครองในแต่ละ
ระดับ ชั้น และวัน รายงานผลการศึกษา เพื่อแจ้งให้ ผู้ ที่ มีส่ วนเกี่ยวข้องและได้รับผลจากการจัดการศึกษาของ
โรงเรียนได้รับทราบ
2. โครงการพัฒนาและยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน จัดขึ้นเพื่อนักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่
สูงขึ้นทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ ประกอบด้วย
1) กิจกรรมกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ประกอบด้วย กิจกรรมภาษาไทยวันละคาและอ่านเขียนคา
พื้นฐานตามระดับชั้นของนักเรียน เป็นการนาเสนอคาศัพท์ภาษาไทยวันละคาหน้าเสาธงตอนเช้าโดยสภานักเรียน
ส่วนกิจกรรมการอ่าน เขียน คาพื้นฐาน มอบหมายให้ครูประจาวิชาภาษาไทยเป็นผู้รับผิดชอบให้นักเรียนได้ฝึกอ่าน
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เขียน คาพื้นฐานอย่างน้อยสัปดาห์ละ 1 ครั้ง มีการดาเนินการตั้งแต่เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2563 เสร็จสิ้นในเดือน
มีนาคม พ.ศ. 2564 ผลการจัดกิจกรรมภาษาไทยวันละคา พบว่า นักเรียนมีความพึงพอใจต่อกิจกรรมเป็นอย่าง
มาก และให้ ความร่ว มมือในกิจ กรรมเป็ น อย่างดี นักเรียนสามรถจดคาลงในสมุดบันทึกคากิจกรรมภาษาไทย
วันละคาได้ อยู่ในระดับดีเลิศ คิดเป็นร้อยละ 80.00 และผลของการจัดกิจกรรมการอ่าน เขียน คาพื้นฐาน พบว่า
นักเรียนมีผลการประเมินด้านการอ่าน เขียน คาพื้นฐาน อยู่ในระดับดี คิดเป็นร้อยละ 78.03
2) กิ จ กรรมกลุ่ ม สาระการเรี ย นรู้ ค ณิ ต ศาสตร์ ได้ แ ก่ กิ จ กรรมท่ อ งสู ต รคู ณ แม่ ส องถึ ง แม่ สิ บ สอง
มอบหมายให้ครูประจาวิชาคณิตศาสตร์เป็นผู้ดาเนินการให้นักเรียนในแต่ละระดับชั้นท่องสูตรคูณ เพื่อให้นักเรียน
ได้นาไปใช้ในการแก้ปัญหาคณิ ตศาสตร์และเหตุการณ์ทางคณิตศาสตร์ในชีวิตประจาวัน สามารถวิเคราะห์ปัญหา
หรื อ สถานการณ์ ได้ อ ย่ า งถี่ ถ้ ว น รอบคอบ ช่ ว ยให้ ค าดการณ์ วางแผน ตั ด สิ น ใจ แก้ ปั ญ หาและน าไปใช้ ใน
ชีวิตประจาวันได้อย่างถูกต้อง มีการดาเนินการตั้งแต่เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2563 เสร็จสิ้นในเดือนมีนาคม พ.ศ.
2564 ผลการจัดกิจกรรมท่องสูตรคูณแม่สองถึงแม่สิบสอง พบว่า นักเรียนสามารถท่องจาสูตรคูณได้ อยู่ในระดับดี
คิดเป็นร้อยละ 75.00
3) กิจกรรมกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้แก่ กิจกรรมโครงงานวิทยาศาสตร์ โดย
นักเรียนได้ทาโครงงานวิทยาศาสตร์ เรื่อง การทาน้ายาล้างจานจากสับปะรด เนื่องจากสามารถหาได้ง่ายในท้องถิ่น
และนามาให้แม่ครัวใช้ในโครงการอาหารกลางวันสาหรับล้างจาน รวมทั้งยังปลอดภัยต่อแม่ครัวและนักเรียน เพื่อ
พัฒ นากระบวนการคิดทางวิทยาศาสตร์ การจินตนาการความสามารถในการแก้ปัญ หาและการจัดการ มีการ
ดาเนินการตั้งแต่เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2563 เสร็จสิ้นในเดือนมีนาคม พ.ศ. 2564 ผลการจัดกิจกรรมโครงงาน
วิทยาศาสตร์ เรื่อง การทาน้ายาล้างจานจากสับปะรด พบว่า นักเรียนสามารถทาโครงงานวิทยาศาสตร์ ได้ อยู่ใน
ระดับดี คิดเป็นร้อยละ 72.73
4) กิจกรรมกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ จัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้ความรู้ ความเข้าใจการ
ใช้ภาษา เพื่อการสื่อสารในสถานการณ์ต่าง ๆ ในชีวิตประจาวัน การทางานและความเข้าใจวัฒนธรรม สังคมของ
เจ้ า ของภาษาของเพื่ อ นบ้ า น โดยมี ก ารจั ด กิ จ กรรม English today และการเขี ย นตามค าบอกในรายวิ ช า
ภาษาอังกฤษ มอบหมายให้ครูประจาวิชาภาษาอังกฤษเป็นผู้รับผิดชอบให้นักเรียนได้ฝึกอ่านและเขียนคาศัพท์ใน
บทเรียนของวิชาภาษาอังกฤษ มีการดาเนินการตั้งแต่เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2563 เสร็จสิ้นในวันที่ 9 เมษายน พ.ศ.
2564 ผลการจัดกิจกรรม English today พบว่า นักเรียนสามารถจดจาวลีหรือคาศัพท์ภาษาอังกฤษที่ นาเสนอ
หน้าเสาธง อยู่ในระดับดี คิดเป็นร้อยละ 71.61 นอกจากนี้จากการสังเกตนักเรียนบางส่วนยังสามารถนาสานวน
หรือวลีที่ได้เรียนไปใช้ในชีวิตประจาวันได้ เช่น การซื้อขายขนมในโรงอาหารเป็นภาษาอังกฤษ ส่วนกิจกรรมการ
เขียนตามคาบอกในรายวิชาภาษาอังกฤษ พบว่า นักเรียนสามารถเขียนตามคาบอกภาษาอังกฤษได้ อยู่ในระดับ
ปานกลาง คิดเป็นร้อยละ 59.81
นอกจากนี้บางกิจกรรมโรงเรียนไม่สามารถดาเนินการจัดให้แก่นักเรียนได้ เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า (Covid-19) จึงมีการจากัดนักเรียนที่จะเข้าร่วมกิจกรรม เพื่อให้นักเรียนมีความ
ปลอดภัยมากที่สุด โดยมีการเว้นระยะห่างทางสังคม เช่น กิจกรรมตลาดนัดโรงเรียน ซึ่งเป็นกิจกรรมที่นักเรียนจะ
ได้ฝึกลงมือปฏิบัติจริงด้วยตนเอง อีกทั้งยังช่วยพัฒนาทักษะด้านการอ่าน การเขียน การสื่อสารและการคิดคานวณ
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ได้เป็นอย่างดี ดังนั้นโรงเรียนบ้านขวัญพัฒ น์จึงได้มีการวางแผนการจัดกิจกรรมดังกล่าวในปีการศึกษาหน้าต่อไป
เพื่อให้ นักเรียนมี โอกาสในการน าความรู้ไปใช้ในชีวิตประจาวัน เมื่อสิ้นสุดโครงการโรงเรียนได้นาเสนอผลการ
ดาเนิน โครงการผ่านช่องทางออนไลน์ ได้แก่ เฟซบุ๊กและเว็บไซต์ของโรงเรียน กลุ่มไลน์ ของผู้ปกครองในแต่ล ะ
ระดับ ชั้น และวัน รายงานผลการศึกษา เพื่อแจ้งให้ ผู้ ที่ มีส่ วนเกี่ยวข้องและได้รับผลจากการจัดการศึกษาของ
โรงเรียนได้รับทราบ
ประเด็นที่ (2) มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นและแก้ปัญหา
โรงเรีย นบ้ านขวัญ พั ฒ น์ มีก ารกาหนดค่าเป้าหมายประเด็นที่ (2) มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์
คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยน ความคิดเห็นและแก้ปัญหา อยู่ในระดับดี
โรงเรี ย นมี ก ารจั ด ท าโครงการและกิ จ กรรมที่ ห ลากหลายเพื่ อ พั ฒ นานั ก เรี ย นให้ มี พั ฒ นาการด้ า น
ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยน ความคิดเห็นและแก้ปัญหา ให้
เป็นไปตามเป้าหมายที่โรงเรียนกาหนดไว้ ครูประจาวิชามีการจัดกิจกรรมที่หลากหลาย เพื่อให้นักเรียนได้พัฒนา
ทักษะด้านการคิด มีกระตุ้นนักเรียนโดยใช้คาถามแบบปลายเปิด เพื่อให้นักเรียนสามารถแสดงความคิดเห็นได้
อย่างเต็มที่ บางกลุ่มสาระการเรียนรู้ มีการกาหนดให้นักเรียนทาโครงงานโดยใช้ปัญหาเป็นฐาน การสอนแบบ
โครงงานเป็นการเปิดโอกาสให้นักเรียน เรียนรู้เรื่องใดเรื่องหนึ่งตามความสนใจอย่างลุ่มลึก โดยผ่านกระบวนการ
หลักคือ กระบวนการแก้ปัญหา นักเรียนจะเป็นผู้ ลงมือปฏิบัติเพื่อค้นหาคาตอบด้วยตนเอง โดยมีครูเป็นผู้อานวย
ความสะดวกและจัดหาสื่อ วัสดุ อุปกรณ์ที่นักเรียนจาเป็นต้องใช้ การเรียนรู้แบบโครงงานจึงเป็นการเรียนรู้จาก
ประสบการณ์ตรงจากแหล่งเรียนรู้ โดยนักเรียนได้ทาการทดลองและพิสูจน์สิ่งต่าง ๆ ด้วยตนเอง รู้จักการทางาน
อย่ างมีร ะบบ มีขั้น ตอน ฝึ กการเป็ น ผู้ น าและผู้ ต ามที่ ดีได้ เรียนรู้วิธีก ารแก้ ปัญ หา ได้รู้จักวิธีก ารต่ าง ๆ ในการ
แก้ปัญหาและฝึกวิเคราะห์ และประเมินตนเอง ผลจากการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ พบว่า นักเรียนผ่านการ
ประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ อยู่ในระดับดีเลิศ คิดเป็นร้อยละ 84.92 ส่งผลให้นักเรียนผ่านการประเมินสมรรถนะ
สาคัญของผู้เรียน ด้านความสามารถในการคิด อยู่ในระดับดี คิดเป็นร้อยละ 70.63 ปรากฏดังตารางที่ 1 และ 2
ตามลาดับ
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ตารางที่ 5 ตารางแสดงผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ ของนักเรียนโรงเรียนบ้านขวัญพัฒน์
ปีการศึกษา 2563
ผลการประเมิน
ระดับชั้น
จานวนนักเรียนทั้งหมด (คน)
ดีเยี่ยม
ดี
ผ่านเกณฑ์ ไม่ผ่านเกณฑ์
ประถมศึกษาปีที่ 1
18
9
7
2
0
ประถมศึกษาปีที่ 2
20
9
6
5
0
ประถมศึกษาปีที่ 3
23
12
9
2
0
ประถมศึกษาปีที่ 4
23
7
10
6
0
ประถมศึกษาปีที่ 5
20
13
5
2
0
ประถมศึกษาปีที่ 6
22
8
12
2
0
รวม
126
58
49
19
0
ร้อยละ
46.03
38.89
15.08
0.00
ร้อยละค่าเฉลี่ย
84.92
15.08
0.00
จากตารางที่ 5 พบว่า ผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ ของนักเรียนโรงเรียนบ้านขวัญพัฒน์
ปีการศึกษา 2563 อยู่ในระดับดีเลิศ คิดเป็นร้อยละ 84.92
ตารางที่ 6 ตารางแสดงผลการประเมินสมรรถนะสาคัญของผู้เรียน ด้านความสามารถในการคิด
ของนักเรียนโรงเรียนบ้านขวัญพัฒน์ ปีการศึกษา 2563
ผลการประเมิน
ระดับชั้น
จานวนนักเรียนทั้งหมด (คน)
ดีเยี่ยม
ดี
พอใช้
ปรับปรุง
ประถมศึกษาปีที่ 1
18
10
3
5
0
ประถมศึกษาปีที่ 2
20
6
10
4
0
ประถมศึกษาปีที่ 3
23
7
8
8
0
ประถมศึกษาปีที่ 4
23
8
8
7
0
ประถมศึกษาปีที่ 5
20
8
9
3
0
ประถมศึกษาปีที่ 6
22
5
7
10
0
รวม
126
44
45
37
0
ร้อยละ
34.92
35.71
29.37
0.00
ร้อยละค่าเฉลี่ย
70.63
29.37
0.00
จากตารางที่ 6 พบว่า ผลการประเมินสมรรถนะสาคัญของผู้เรียน ด้านความสามารถในการคิด
ของนักเรียนโรงเรียนบ้านขวัญพัฒน์ ปีการศึกษา 2563 อยู่ในระดับดี คิดเป็นร้อยละ 70.63
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โรงเรียนมีการวางแผนกิจกรรมเพิ่ม เติม คือ ส่งเสริมให้ครูจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน อย่างน้อยวิชาละ
หนึ่ งโครงงาน ตามความเหมาะสม หรื อส่ งเสริมให้ นักเรียนได้เข้าร่วมการแข่งขันทั กษะทางวิช าการเกี่ ยวกั บ
โครงงาน เมื่อสิ้นสุดปีการศึกษาโรงเรียนบ้านขวัญพัฒน์ มีการจัดแสดงโครงงานของนักเรียนผ่านวันรายงานผลทาง
การศึกษาประจาปีการศึกษา
ประเด็นที่ (3) มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม
โรงเรียนบ้านขวัญพัฒน์มีการกาหนดค่าเป้าหมายประเด็นที่ (3) มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม
อยู่ในระดับดี
ครูผู้สอนมีการจัดกิจกรรมการสอนให้นักเรียนมีความรู้และทักษะพื้นฐานในการสร้างนวั ตกรรม ชิ้นงาน
หรื อ สิ่ งประดิ ษ ฐ์ มี ผ ลงานจากการท าโครงงาน สิ่ งประดิ ษ ฐ์ และสามารถอธิ บ ายหลั ก การ แนวคิ ด ขั้ น ตอน
การทางาน และปัญหาอุปสรรคของการทางานได้ สามารถสร้างนวัตกรรม และนานวัตกรรมไปใช้ให้เกิดประโยชน์
โดยเมื่อสิ้นสุดกระบวนการสอนครูประจาชั้นให้นักเรียนเลือกชิ้นงานที่ตนเองมีความภาคภูมิในมากที่สุดมาคนละ 1
ชิ้น จากนั้นให้ครูประจาชั้น เพื่อนร่วมชั้นเรียนและตัวเองมีส่วนร่วมในการวัดและประเมินผล โดยใช้วิธีการนาเสนอ
ขั้น ตอนการสร้ างชิ้ น งาน ปั ญ หาอุ ป สรรคและประโยชน์ ข องการน าชิ้ น งานหรือสิ่ งประดิ ษ ฐ์ ไปประยุก ต์ใช้ ใ น
ชีวิตประจาวัน ผลจากการประเมิน พบว่า นักเรียนมีความรู้และทักษะพื้นฐานในการสร้างนวัตกรรม อยู่ในระดับดี
คิดเป็นร้อยละ 70.63 นักเรียนมีผลงานจากการทาโครงงาน / สิ่งประดิษฐ์ และสามารถอธิบายหลักการ แนวคิด
ขั้นตอนการทางาน และปัญหาอุปสรรคของการทางานได้ อยู่ในระดับ ดี คิดเป็นร้อยละ 71.43 นักเรียนสามารถ
นาเอาองค์ความรู้ต่าง ๆ ที่ได้รับจากกิจกรรมการเรียนการสอนของครูมาสร้างเป็นนวัตกรรมต่าง ๆ อยู่ในระดับ
ปานกลาง คิดเป็นร้อยละ 63.49 และนานวัตกรรมไปใช้ และเผยแพร่ได้ อยู่ในระดับปานกลาง คิดเป็นร้อยละ
69.84 ปรากฏดังตารางที่ 7 – 10 ตามลาดับ
ตารางที่ 7 ตารางแสดงผลการประเมินความรู้และทักษะพื้นฐานในการสร้างนวัตกรรม
ของนักเรียนโรงเรียนบ้านขวัญพัฒน์ ปีการศึกษา 2563
ผลการประเมิน
ระดับชั้น
จานวนนักเรียนทั้งหมด (คน)
ดีเยี่ยม
ดี
พอใช้
ปรับปรุง
ประถมศึกษาปีที่ 1
18
11
7
0
0
ประถมศึกษาปีที่ 2
20
14
2
4
0
ประถมศึกษาปีที่ 3
23
8
7
8
0
ประถมศึกษาปีที่ 4
23
7
5
11
0
ประถมศึกษาปีที่ 5
20
2
13
5
0
ประถมศึกษาปีที่ 6
22
6
7
9
0
รวม
126
48
41
37
0
ร้อยละ
38.09
32.54
29.37
0.00
ร้อยละค่าเฉลี่ย
70.63
29.37
0.00
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จากตารางที่ 7 พบว่า ผลการประเมินความรู้และทักษะพื้นฐานในการสร้างนวัตกรรม ของนักเรียน
โรงเรียนบ้านขวัญพัฒน์ ปีการศึกษา 2563 อยู่ในระดับดี คิดเป็นร้อยละ 70.63
ตารางที่ 8 ตารางแสดงผลการประเมินผลงาน จากการทาโครงงาน / สิ่งประดิษฐ์ และสามารถอธิบาย
หลักการ แนวคิด ขั้นตอนการทางาน และปัญหาอุปสรรคของการทางานได้ ของนักเรียนโรงเรียนบ้านขวัญพัฒน์
ปีการศึกษา 2563
ผลการประเมิน
ระดับชั้น
จานวนนักเรียนทั้งหมด (คน)
ดีเยี่ยม
ดี
พอใช้
ปรับปรุง
ประถมศึกษาปีที่ 1
18
9
9
0
0
ประถมศึกษาปีที่ 2
20
0
16
4
0
ประถมศึกษาปีที่ 3
23
8
9
6
0
ประถมศึกษาปีที่ 4
23
7
5
11
0
ประถมศึกษาปีที่ 5
20
11
8
1
0
ประถมศึกษาปีที่ 6
22
3
5
14
0
รวม
126
38
52
36
0
ร้อยละ
30.16
41.27
28.57
0.00
ร้อยละค่าเฉลี่ย
71.43
28.57
0.00
จากตารางที่ 8 พบว่า ผลการประเมินผลงาน จากการทาโครงงาน / สิ่งประดิษฐ์ และสามารถอธิบาย
หลักการ แนวคิด ขั้นตอนการทางาน และปัญหาอุปสรรคของการทางานได้ ของนักเรียนโรงเรียนบ้านขวัญพัฒน์
ปีการศึกษา 2563 อยู่ในระดับดี คิดเป็นร้อยละ 71.43
ตารางที่ 9 ตารางแสดงผลความสามารถด้านการสร้างนวัตกรรม ของนักเรียนโรงเรียนบ้านขวัญพัฒน์
ปีการศึกษา 2563
ผลการประเมิน
ระดับชั้น
จานวนนักเรียนทั้งหมด (คน)
ดีเยี่ยม
ดี
พอใช้
ปรับปรุง
ประถมศึกษาปีที่ 1
18
5
11
2
0
ประถมศึกษาปีที่ 2
20
0
15
5
0
ประถมศึกษาปีที่ 3
23
6
11
6
0
ประถมศึกษาปีที่ 4
23
7
5
11
0
ประถมศึกษาปีที่ 5
20
2
15
3
0
ประถมศึกษาปีที่ 6
22
0
3
19
0
รวม
126
20
60
46
0
ร้อยละ
15.87
47.62
36.51
0.00
ร้อยละค่าเฉลี่ย
63.49
36.51
0.00
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จากตารางที่ 9 พบว่า ผลการประเมินความสามารถด้านการสร้างนวัตกรรม ของนักเรียนโรงเรียน
บ้านขวัญพัฒน์ ปีการศึกษา 2563 อยู่ในระดับปานกลาง คิดเป็นร้อยละ 63.49
ตารางที่ 10 ตารางแสดงผลการประเมินความสามารถด้านสร้างนวัตกรรม และนานวัตกรรมไปใช้ และมี
การเผยแพร่ ของนักเรียนโรงเรียนบ้านขวัญพัฒน์ ปีการศึกษา 2563
ผลการประเมิน
ระดับชั้น
จานวนนักเรียนทั้งหมด (คน)
ดีเยี่ยม
ดี
พอใช้
ปรับปรุง
ประถมศึกษาปีที่ 1
18
4
13
1
0
ประถมศึกษาปีที่ 2
20
0
7
13
0
ประถมศึกษาปีที่ 3
23
6
11
6
0
ประถมศึกษาปีที่ 4
23
7
5
11
0
ประถมศึกษาปีที่ 5
20
2
13
5
0
ประถมศึกษาปีที่ 6
22
7
13
2
0
รวม
26
26
62
38
0
ร้อยละ
20.63
49.21
30.16
0.00
ร้อยละค่าเฉลี่ย
69.84
30.16
0.00
จากตารางที่ 10 พบว่า ผลการประเมินความสามารถด้านการสร้างนวัตกรรม และนานวัตกรรมไปใช้ และ
มีการเผยแพร่ ของนักเรียนโรงเรียนบ้านขวัญพัฒน์ ปีการศึกษา 2563 อยู่ในระดับปานกลาง คิดเป็นร้อยละ 69.84
ประเด็นที่ (4) มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
โรงเรียนบ้านขวัญพัฒน์มีการกาหนดค่าเป้าหมายประเด็นที่ (4) มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร อยู่ในระดับดี
โรงเรียนมีการกาหนดสาระการเรียนรู้ มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
การสื บ ค้ น ข้ อ มู ล จากอิ น เตอร์ เน็ ต ซึ่ ง จั ด อยู่ ในรายวิ ช าวิ ท ยาศาสตร์ แ ละเทคโนโลยี ข องนั ก เรี ย นระดั บ ชั้ น
ประถมศึกษาปีที่ 1 - 6 มีการจัดการเรียนการสอนโดยให้ผู้เรียนได้มีความรู้ความสามารถด้านเทคโนโลยี โดยการ
ให้ผู้เรียนได้มีชั่วโมงเรียนสาระเทคโนโลยีระดับชั้นประถมศึกษา 1-6 สัปดาห์ละ 1 ชั่วโมงนอกจากนี้ในชั่วโมงเรียน
ครูผู้สอนมีการจัดการเรียนการสอนโดยใช้สื่อสารสนเทศจากหลาย ๆ ช่องทาง เช่น การนาสื่อการสอนจากสื่อ
ออนไลน์ยูทูป สื่อสาเร็จรูปที่ทันสมัย ฝึกให้นักเรียนค้นคว้าข้อมูลจากอินเทอร์เน็ตด้วยตนเองโดยมีครูผู้สอนเป็นผู้
ควบคุมดูแลและให้การช่วยเหลือแก่นักเรียน ครู ผู้สอนมีการประเมินนักเรียนตามตัวชี้วัดรายวิชาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี สาระที่ 4 เทคโนโลยี มาตรฐาน ว4.2 เมื่อสิ้นสุดปีการศึกษา พบว่า นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่
1 – 6 ของโรงเรีย นบ้ านขวัญ พั ฒ น์ ปี การศึกษา 2563 จานวน 126 คน มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่ อสาร อยู่ ในระดับ ดีเลิ ศ คิดเป็ นร้อยละ 83.03 ซึ่งสู งกว่าค่าเป้าหมาย แสดงว่านั กเรียน
โรงเรีย นบ้ านขวัญ พัฒ น์ ได้รับ การพัฒ นาด้านเทคโนโลยีส ารสนเทศและการสื่อสารได้อย่างเต็มความสามารถ
นอกจากนี้ในบางกลุ่มสาระการเรียนรู้ครูผู้สอนได้ฝึกให้นักเรียนได้รู้จั กการใช้ การสืบค้นข้อมูลจากอินเทอร์เน็ต
การสมัครอีเมลล์เพื่อใช้สาหรับการรับ – ส่งจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) เป็นต้น โรงเรียนบ้านขวัญพัฒน์ได้
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วางแผนกิจกรรมเพิ่มเติม คือ ให้นักเรียนได้มีโอกาสสร้างสรรค์ชิ้นงานวิทยาการคานวณผ่านรูปแบบการแข่งขันใน
ห้ องเรีย น ส่งเสริมให้ นั กเรี ยนได้เข้าร่วมการแข่งขันทักษะทางวิช าการจากหน่วยงานภายนอกเกี่ยวกับการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ เมื่อสิ้นสุดปีการศึกษาโรงเรียนบ้านขวัญพัฒน์ มีการจัดกิจกรรมรายงานผลทางการศึกษา
ประจาปีการศึกษา 2563 และแจ้งผลการจัดการเรียนรู้ของนักเรียนให้ผู้ปกครองทราบทุกปีการศึกษา
ประเด็นที่ (5) มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา
โรงเรียนบ้านขวัญพัฒน์มีการกาหนดค่าเป้าหมายประเด็นที่ (5) มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตร
สถานศึกษา อยู่ในระดับปานกลาง
โรงเรี ย นมี ก ารจั ด ท าหลั ก สู ต รสถานศึ ก ษาให้ ส อดคล้ องกั บ หลั ก สู ต รแกนกลางการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน
พุทธศักราช 2551 มีการปรับปรุงหลักสูตรรายวิชาวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี และรายวิชาการงานอาชีพในทุก
ระดับชั้นเรียนระดับประถมศึกษา เพื่อให้สอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้ที่มีการปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับ
ปรับปรุง 2560) ครูผู้สอนมีการจัดทาแผนการจั ดการเรียนรู้ เลือกใช้สื่อและเทคโนโลยีเพื่อสนับสนุนการสอนที่
เหมาะสม มีวิธีการประเมินผลการเรียนรู้ตรงตามวัตถุประสงค์ ส่งผลให้ผู้เรียนบางกลุ่มสาระการเรียนรู้มีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนเพิ่มขึ้นจากปีการศึกษาที่ผ่านมา มีสมรรถนะสาคัญตามหลักสูตร ผู้เรียนสามารถอ่าน คิ ดวิเคราะห์
และเขียนได้ตามเกณฑ์ สามารถคิดสร้างงาน นาเสนอผลงาน ตลอดจนผู้เรียนจบการศึกษาตามระยะเวลากาหนด
โรงเรียนบ้านขวัญพัฒน์มีการจัดทาโครงการพัฒนาและยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เพื่อนักเรียนมีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนที่สูงขึ้นทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ ประกอบด้วย
1) กิจกรรมกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ประกอบด้วย กิจกรรมภาษาไทยวันละคาและอ่านเขียนคา
พื้นฐานตามระดับชั้นของนักเรียน เป็นการนาเสนอคาศัพท์ภาษาไทยวันละคาหน้าเสาธงตอนเช้าโดยสภานักเรียน
ส่วนกิจกรรมการอ่าน เขียน คาพื้นฐาน มอบหมายให้ครูประจาวิชาภาษาไทยเป็นผู้รับผิดชอบให้นักเรียนได้ฝึกอ่าน
เขียน คาพื้นฐานอย่างน้อยสัปดาห์ละ 1 ครั้ง ดาเนินการตั้งแต่เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2563 เสร็จสิ้นในเดือนมีนาคม
พ.ศ. 2564 ผลการจัดกิจกรรมภาษาไทยวันละคา พบว่า นักเรียนมีความพึงพอใจต่อกิจกรรมเป็นอย่างมาก และให้
ความร่วมมือในกิจกรรมเป็นอย่างดี นักเรียนสามรถจดคาลงในสมุดบันทึกคากิจกรรมภาษาไทยวันละคาได้ อยู่ใน
ระดับดีเลิศ คิดเป็ นร้อยละ 80 และผลของการจัดกิจกรรมการอ่าน เขียน คาพื้นฐาน พบว่า นักเรียนมีผลการ
ประเมินด้านการอ่าน เขียน คาพื้นฐาน อยู่ในระดับดี คิดเป็นร้อยละ 78.03
2) กิ จ กรรมกลุ่ ม สาระการเรี ย นรู้ ค ณิ ต ศาสตร์ ได้ แ ก่ กิ จ กรรมท่ อ งสู ต รคู ณ แม่ ส องถึ ง แม่ สิ บ สอง
มอบหมายให้ครูประจาวิชาคณิตศาสตร์เป็นผู้ดาเนินการให้นักเรียนในแต่ละระดับชั้นท่องสูตรคูณ เพื่อให้นักเรียน
ได้นาไปใช้ในการแก้ปัญหาคณิตศาสตร์และเหตุการณ์ทางคณิตศาสตร์ในชีวิตประจาวัน สามารถวิเคราะห์ปัญหา
หรื อ สถานการณ์ ได้ อ ย่ า งถี่ ถ้ ว น รอบคอบ ช่ ว ยให้ ค าดการณ์ วางแผน ตั ด สิ น ใจ แก้ ปั ญ หาและน าไปใช้ ใน
ชีวิตประจาวันได้อย่างถูกต้อง มีการดาเนินการตั้งแต่เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2563 เสร็จสิ้นในเดือนมีนาคม พ.ศ.
2564 ผลการจัดกิจกรรมท่องสูตรคูณแม่สองถึงแม่สิบสอง พบว่า นักเรียนสามารถท่องจาสูตรคูณได้ อยู่ในระดับดี
คิดเป็นร้อยละ 75.00
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3) กิจกรรมกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้แก่ กิจกรรมโครงงานวิทยาศาสตร์ โดย
นักเรียนได้ทาโครงงานวิทยาศาสตร์ เรื่อง การทาน้ายาล้างจานจากสับปะรด เนื่องจากสามารถหาได้ง่ายในท้องถิ่ น
และนามาให้แม่ครัวใช้ในโครงการอาหารกลางวันสาหรับล้างจาน รวมทั้งยังปลอดภัยต่อแม่ครัวและนักเรียน เพื่อ
พัฒ นากระบวนการคิดทางวิทยาศาสตร์ การจินตนาการความสามารถในการแก้ปัญ หาและการจัดการ มีการ
ดาเนินการตั้งแต่เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2563 เสร็จสิ้นในเดือนมีนาคม พ.ศ. 2564 ผลการจัดกิจกรรมโครงงาน
วิทยาศาสตร์ เรื่อง การทาน้ายาล้างจานจากสับปะรด พบว่า นักเรียนสามารถทาโครงงานวิทยาศาสตร์ ได้ อยู่ใน
ระดับดี คิดเป็นร้อยละ 72.73
4) กิจกรรมกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม จัดกิจกรรมการเรียนการการสอน
ตามมาตรฐานและตัว ชี้วัดของรายวิชา และเลือกกิจกรรมที่เหมาะสมกับบริบทของโรงเรียนมาใช้ในการจัดการ
เรียนการสอน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนมีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับอิทธิพลของสภาพแวดล้อมที่มีผล
ต่ อ การด ารงชี วิ ต การอยู่ ร่ ว มกั น ในสั ง คม ปรั บ ตั ว ให้ ทั น ต่ อ การเปลี่ ย นแปลงตลอดเวลาและเป็ น พลเมื อ งที่
รับผิดชอบ มีการดาเนินการตั้งแต่เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2563 เสร็จสิ้นในเดือนมีนาคม พ.ศ. 2564
5) กิจกรรมกลุ่มสาระการเรียนรู้ สุขศึกษาและพลศึกษา จัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยมุ่งเน้นให้
ผู้เรียนพัฒนาพฤติกรรมด้านความรู้ เจตคติ คุณธรรมและค่านิยมควบคู่ ไปกับการดูแลสุขภาพและสุขอนามัยของ
ตนเองและผู้อื่น มีการดาเนินการตั้งแต่เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2563 เสร็จสิ้นในเดือนมีนาคม พ.ศ. 2564
6) กิจกรรมกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์ จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นให้ผู้เรียนมี
ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์สามารถแสดงออกตามความถนัดและความสามารถอย่างสนุกสนานเพลิดเพลิน ให้เด็กได้
มีโอกาสได้สร้างสรรค์ทั้งโดยตนเองและร่วมกับผู้อื่น ปลูกฝังให้ นักเรียนมีจิตสานึกในคุณค่าและประโยชน์ของ
ธรรมชาติ แ ละสิ่ ง แวดล้ อ ม พร้ อ มน าศิ ล ปะมาประยุ ก ต์ ให้ เกิ ด คุ ณ ค่ า และสร้ า งเสริ ม รสนิ ย มที่ ถู ก ต้ อ ง มี ก าร
ดาเนินการตั้งแต่เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2563 เสร็จสิ้นในเดือนมีนาคม พ.ศ. 2564
7) กิจกรรมกลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพ จัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยมุ่งหวังให้ผู้เรียนมีความรู้
ความเข้าใจ มีทักษะที่จาเป็นต่อการดารงชีวิต และนามาประยุกต์ใช้ในการทางานอย่างมีความคิดสร้ างสรรค์ เห็น
แนวทางการประกอบอาชีพ รักการทางาน และมีเจตคติที่ดีต่อการทางาน มีการดาเนินการตั้งแต่เดือนธันวาคม
พ.ศ. 2563 เสร็จสิ้นในเดือนมีนาคม 2564
8) กิจกรรมกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ จัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้ความรู้ ความเข้าใจการ
ใช้ภาษา เพื่อการสื่อสารในสถานการณ์ต่าง ๆ ในชีวิตประจาวัน การทางานและความเข้าใจวัฒนธรรม สังคมของ
เจ้ า ของภาษาของเพื่ อ นบ้ า น โดยมี ก ารจั ด กิ จ กรรม English today และการเขี ย นตามค าบอกในรายวิ ช า
ภาษาอังกฤษ มอบหมายให้ครูประจาวิชาภาษาอังกฤษเป็นผู้รับผิดชอบให้นักเรียนได้ฝึกอ่านและเขียนคาศัพ ท์
ในบทเรียนของวิชาภาษาอังกฤษ มีการดาเนินการตั้งแต่เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2563 เสร็จสิ้นในวันที่ 9 เมษายน
พ.ศ. 2564 ผลการจั ด กิจ กรรม English today พบว่า นั กเรียนสามารถจดจาวลี ห รือค าศั พ ท์ ภ าษาอั งกฤษที่
นาเสนอหน้าเสาธง อยู่ในระดับดี คิดเป็นร้อยละ 71.61 นอกจากนี้จากการสังเกตนักเรียนบางส่วนยังสามารถนา
สานวนหรือวลีที่ได้เรียนไปใช้ในชีวิตประจาวันได้ เช่น การซื้อขายขนมในโรงอาหารเป็นภาษาอังกฤษ ส่วนกิจกรรม
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การเขี ย นตามค าบอกในรายวิ ช าภาษาอั ง กฤษ พบว่ า นั ก เรี ย นสามารถเขี ย นตามค าบอกภาษาอั ง กฤษได้
อยู่ในระดับ ปานกลาง คิดเป็นร้อยละ 59.81
เมื่อสิ้นสุดระยะเวลาการดาเนินกิจกรรม พบว่า นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตร เป็นไป
ตามเป้าหมาย คิดเป็นร้อยละ 67.46 เมื่อพิจารณาเป็นรายวิชา พบว่า วิชาที่มีค่าเฉลี่ยมากสุด ได้แก่ วิชาการงาน
อาชีพ รองลงมาได้ แก่ วิชาศิลปะ วิชาสุขศึกษาและพลศึกษา วิช าวิทยาศาสตร์ วิชาสังคมศึกษา ศาสนา และ
วัฒนธรรม วิชาภาษาอังกฤษ วิชาคณิตศาสตร์และวิชาภาษาไทย ตามลาดับ จากผลการดาเนินกิจกรรม พบว่า
นักเรียนค่อยข้างมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในรายวิชาภาษาไทยค่อนข้างต่า สาเหตุจากนักเรียนได้รับผลกระทบจาก
การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า (Covid-19) ทาให้โรงเรียนเปิดเทอมช้าและปิดหลายวัน โรงเรียนไม่
สามารถจัดการเรียนการสอนในห้องเรียนได้ตามปรกติ ซึ่งต้องเปลี่ยนมาทาการเรียนการสอนแบบออนไลน์และให้
นักเรียนทาแบบฝึกเองที่บ้านนั้น ส่งผลให้การเรียนของนั กเรียนไม่ได้มีประสิทธิภาพเท่ากับการเรียนในห้องเรียน
กับคุณครู อีกทั้งนักเรียนส่วนใหญ่ไม่ได้รับการใส่ใจดูแลจากผู้ปกครองเท่าที่ควร ไปจนถึงการขาดแคลนอุปกรณ์
คอมพิวเตอร์ การเข้าถึงอินเทอร์เน็ต การใช้เวลาหน้าจอมากเกินไป ขาดปฏิสัมพันธ์กับเพื่อนและคุณครู ทาให้
นักเรียนมีการเรียนรู้ที่ลดลงหรือขาดการทบทวนบทเรียนเป็นเวลานาน โดยเฉพาะการเรียนในรายวิชาภาษาไทย
ซึ่งเป็นวิชาพื้นฐานที่นักเรียนจาเป็นต้องฝึกทักษะอ่านและเขียนอยู่สม่าเสมอ แต่เนื่องด้วยปัญหาดังกล่าวส่งผลให้
นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยที่ต่ากว่าที่ผ่านมา ดังปรากฏในตารางที่ 11
ตารางที่ 11 ตารางแสดงผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 6
ปีการศึกษา 2563 ที่ได้ระดับ 3 ขึ้นไป
กลุ่มสาระการเรียนรู้
จานวนที่เข้าสอบ
จานวนนักเรียน
ร้อยละนักเรียน
ที่ได้ระดับ 3 ขึ้นไป
ที่ได้ระดับ 3 ขึ้นไป
1. ภาษาไทย
126
60
47.62
2. คณิตศาสตร์
126
64
50.79
3. วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
126
85
67.46
4.1 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
126
74
58.73
4.2 ประวัติศาสตร์
126
70
55.56
5. สุขศึกษาและพลศึกษา
126
94
74.60
6. ศิลปะ
126
122
96.83
7. การงานอาชีพ
126
123
97.62
8. ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)
126
73
57.94
ร้อยละเฉลี่ย
67.46
จากตารางที่ 11 พบว่า ผมสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 6
ปีการศึกษา 2563 ที่ได้ระดับ 3 ขึ้นไป อยู่ในระดับปานกลาง คิดเป็นร้อยละ 67.46
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เมื่อสิ้นสุ ดโครงการโรงเรียนได้กาหนดแผนการดาเนินกิจกรรมได้นาเสนอผลการดาเนินโครงการผ่าน
ช่องทางออนไลน์ ได้แก่เฟซบุ๊ก และเว็บไซต์ของโรงเรียน กลุ่มไลน์ของผู้ปกครองในแต่ละระดับชั้น และวันรายงาน
ผลการศึกษา เพื่อแจ้งให้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องและได้รับผลจากการจัดการศึกษาของโรงเรียนได้รับทราบ
ประเด็นที่ (6) มีความรู้ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ
โรงเรียนบ้านขวัญพัฒน์มีการกาหนดค่าเป้าหมายประเด็นที่ (6) มีความรู้ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดี
ต่องานอาชีพ อยู่ที่ระดับดีเลิศ
โรงเรียนพัฒนานักเรียนให้มีความรู้ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ โรงเรียนมีการจัดทา
โครงการเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อให้นักเรียนมีความรู้ ทักษะและดาเนินชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
รวมทั้งเป็นสร้างพื้นฐานทางด้านเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ ประกอบด้วย
1) กิจ กรรม Zero Waste จัดขึ้นเพื่อให้ นักเรีย นรู้จักการคัดแยกขยะและนาขยะที่ส ามารถใช้ซ้าได้นา
กลับมาใช้ประโยชน์ใหม่ โดยผู้รับผิดชอบจะจัดกิจกรรมแบบเชิงบูรณาการเข้ากับวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ดาเนิ นการตั้งแต่เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2563 เสร็จสิ้ นในเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 โดยครูผู้ส อนให้ ความรู้
แก่นักเรียนในเรื่องการแยกขยะ มีการจัดทาป้ายนิเทศเผยแพร่ความรู้ให้แก่นักเรียน จากนั้นให้นักเรียนคัดแยกขยะ
ก่อนทิ้งลงถังขยะทุกครั้ง เมื่อใกล้จะสิ้นปีการศึกษากาหนดให้นักเรียนเลือกขยะที่คัดแยกไว้ มาประดิษฐ์เป็นชิ้นงาน
คนละ 1 ชิ้น ผลการจั ดกิจกรรม Zero Waste พบว่ า นักเรียนมีความรู้ ความเข้าใจในการคัดแยกขยะแต่ล ะ
ประเภทมากขึ้น สังเกตได้จากปริมาณขยะในโรงเรียนจะน้อยลง และมีความสามารถด้านการสร้างสรรค์ชิ้นงาน
จากเศษวัสดุเหลือใช้ อยู่ในระดับดีเลิศ คิดเป็นร้อยละ 80.00
2) กิจกรรม 1 โรงเรียน 1 นวัตกรรมสิ่งแวดล้อม จัดขึ้นเพื่ อให้นักเรียนรู้จักการกาจัดขยะประเภทขยะ
อินทรีย์ที่เหลือในโรงเรียน ได้แก่ เศษอาหาร เศษผัก ผลไม้ที่แม้จะสามารถย่อยสลายได้เอง แต่ต้องใช้เวลา และ
ต้องมีวิธีจัดการที่เหมาะสม ไม่เช่น นั้ น ก็จะกลายเป็นแหล่ งรวมเชื้อโรค ส่ งกลิ่นเหม็น เกิดปัญ หาต่อสั งคมและ
สภาพแวดล้อมตามมาอีกมาก โดยดาเนินการตั้งแต่เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2563 เสร็จสิ้นในเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.
2564 ครู ผู้ ส อนมี ก ารให้ ค วามรู้ นั ก เรี ย น และให้ นั ก เรีย นร่ว มกั น คั ด แยกขยะเพื่ อ น าไปก าจั ด ให้ ถู ก วิธี โดยมี
กระบวนการดังนี้ คือ เลือกพื้นที่ติดตั้งถังหมักรักษ์โลก โดยเลือกพื้นที่ที่มีแ สงแดดส่องถึงตลอดเวลา ไม่ควรอยู่ใต้
ร่มเงาไม้ หรือแสงแดดราไร ขุดหลุมให้มีขนาดใหญ่กว่าตะกร้า และมีความลึกมากกว่ารอยต่อของตะกร้าและถัง
พลาสติกใบใหญ่ เมื่อวางลงไปนาถังหมักรักษ์โลกที่ทาการประกอบเสร็จเรียบร้อยวางลงไปกลางหลุมที่ขุดไว้ และ
กลบด้วยดินที่ขุดขึ้นมา โดยการกลบจะต้องกลบแบบหลวมๆ ไม่อัดดินให้แน่น จากนั้นก็นาเศษอาหารที่เหลือ
จากครัวเรือนมาเททิ้งใส่ถัง โดยระมัดระวังไม่ให้ เศษอาหารตกเข้าไปในช่องระหว่างถังพลาสติกใบเล็ กและถัง
พลาสติกใบใหญ่ จากนั้นกลุ่มจุลินทรีย์ที่อาศัยอยู่ภายในดินจะออกมาทาหน้าที่ย่อยสลายสารอินทรีย์ การทางาน
ของถังหมักรักษ์โลก เป็นการเปลี่ยนภาระให้เป็นมูลค่า รวมทั้งสามารถช่วยลดปัญหาที่เกิดขึ้นในระบบการจัดการ
ขยะมูลฝอย ลดค่าใช้จ่ายในการดาเนินการจัดการขยะมูลฝอย และลดปริมาณขยะมูลฝอยที่ต้องนาไปกาจัดลง
ผลการจัดกิจกรรม 1 โรงเรียน 1 นวัต กรรมสิ่งแวดล้อม พบว่า นักเรียนเกิดความรู้ ความเข้าใจและมีจิตสานึกให้
นักเรียนรู้สึกรัก หวงแหนและดูแลบารุงรักษาสิ่งแวดล้อมอย่างจริงจังละยั่งยืน อยู่ในระดับดีเลิศ คิดเป็นร้อยละ
80.00
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3) กิจกรรมทักษะอาชีพ ประกอบด้วยการปลูกผักและการทาปุ๋ยหมัก จัดทาขึ้นเพื่อส่งเสริมความรู้และ
ทักษะด้านอาชีพให้แก่นักเรียน สร้างโอกาสและทางเลือกในการประกอบอาชีพเป็นการเพิ่มรายได้ระหว่างเรียน
ส าหรั บ กิจ กรรมปลู ก ผั ก ดาเนิ น การตั้งแต่ เดื อนกรกฎาคม พ.ศ. 2563 เสร็จสิ้ น ในเดื อนเมษายน พ.ศ. 2564
ครูผู้สอนมีการดาเนินการให้ความรู้เรื่องการปลูกผักสวนครัว จากนั้นแบ่งกลุ่มนักเรียนให้นักเรียนแต่ละกลุ่มเลือก
ปลูกผักสวนครัวที่เหมาะสมในแต่ละฤดูกาลเพื่อลดต้นทุนการผลิต และดูแลบารุงรักษาง่าย ฝึกให้นักเรียนรู้จักดูแล
รดน้ า ใส่ ปุ๋ ย พรวนดิน กาจัดวัชพื ช และเก็บ เกี่ยวผลผลิต ผลการจัดกิจกรรม พบว่า นักเรียนสามารถปลูกผั ก
เพื่ อ สร้ า งรายได้ ให้ แ ก่ ตั ว เองได้ อยู่ ในระดั บ ยอดเยี่ ย ม คิ ด เป็ น ร้อ ยละ 95.00 ส่ ว นกิ จ กรรมการท าปุ๋ ย หมั ก
ดาเนินการตั้งแต่เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2563 เสร็จสิ้นในเดือนเมษายน พ.ศ. 2564 โดยครูให้นักเรียนลงมือปฏิบัติ
จริงด้วยตัวเอง โดยเริ่มจากการให้ความรู้เกี่ย วกับการทาปุ๋ยหมักชีวภาพแก่นักเรียน จากนั้นให้นักเรียนช่วยกันนา
ขยะมูลฝอยที่ได้เตรียมไว้ไปเทในลานการทาปุ๋ยหมัก กองเป็นชั้น ๆ นาขุยมะพร้าวโรยข้างบนให้เป็นชั้นพร้อมกับ
รดน้ าให้ ทั่ว น ามูล วัวมาโรยหน้ าขุย มะพร้าวให้ เป็นชั้น ๆ นาดินร่วนมาโรยทับหน้ามูล วัวตามความกว้างที่เรา
กาหนด จากนั้ นน าปู น ขาวมาโรยทับ ให้ ทั่ว นาน้าชีวภาพรดให้ ชุ่มชื้นและให้ ทั่วแปลง ให้ ทาตามขั้นตอนนี้โดย
สลั บ กัน ไปมาเป็ น ชั้น ๆ และต้องรดน้ าทุกวันให้ ชุ่มชื้น การหมักจะต้องพลิกจากข้างบนเป็น ข้างล่ างประมาณ
2 อาทิตย์ ต่อ 1 ครั้งทาไปเรื่อย ๆจนกระทั้งเป็นปุ๋ยหมักข้อสาคัญต้องดูแลปุ๋ยหมักอย่างสม่าเสมอหมักไว้ประมาณ
1 เดื อน ก็ น าไปใส่ ในแปลงผั ก ที่ นั กเรีย นปลู ก ไว้ได้เพื่ อลดต้น ทุ น ผลิ ต ในการซื้อปุ๋ ยและช่ว ยรักษาสิ่ งแวดล้ อ ม
เนื่องจากไม่ต้องฉีดพ้นย่าฆ่าแมลงและไม่ก่อให้เกิดมลพิษทางอาการ ผลการจัดกิจกรรม พบว่า นักเรียนสามารถ
ทาปุ๋ ย หมั กเพื่ อน าไปในชีวิต ประจ าวัน ได้ คิ ดเป็ น ร้อยละ 95.00 ซึ่งกิจกรรมทั้ งหมดนี้ เป็ น กิ จกรรมที่ ส่ งเสริม
ให้นักเรียนมีความรู้ ทักษะพื้นฐานและเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ นักเรียนสามารถนาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ไปประยุกต์ใช้ในการดาเนินชีวิตประจาวันและสร้างอาชีพได้อย่างเหมาะสม
โรงเรีย นได้วางแผนกิจกรรมเพิ่ มเติม ในปีการศึกษาต่อไป คือ ให้ นักเรียนปลู กผั กสวนครัวอื่น ๆ ตาม
ฤดูกาลที่หลากหลายมากขึ้น และส่งผลผลิตขายต่อโครงการอาหารกลางวัน รายได้นาไปเก็บไว้เพื่อซื้อเมล็ดพันธุ์
เพื่อปลูกในรอบถัดไปและจั ดแบ่ งให้แก่นั กเรียนทุกคนเพื่อนาไปฝากในบัญชีออมทรัพย์ของตนเอง เมื่อสิ้นสุ ด
โครงการโรงเรียนได้มีการนาเสนอข่าวประชาสัมพันธ์การทากิจกรรมดังกล่าวลงในเฟซบุก๊ และเว็บไซต์ของโรงเรียน
เพื่อให้ผู้ที่เกี่ยวได้รับทราบเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมให้แก่นักเรียน
นอกจากนี้โรงเรียนบ้านขวัญพัฒน์ มีการติดตาม ตรวจสอบ ให้คาแนะนาและการช่วยเหลือแก่นักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 6 ที่จบการศึกษาปีการศึกษา 2563 ทุกคน ในการเลือกโรงเรียนที่จะศึกษาต่อผ่านการจัด การ
แนะแนวจากโรงเรียนในอาเภอท่าชนะ ซึ่งในปีการศึกษานี้โรงเรียนได้รับการติดต่อจากโรงเรี ยนท่าชนะ ซึ่งเป็น
โรงเรี ย นประจ าอาเภอมาให้ ความรู้ แก่นั กเรียนในการเข้าศึ กษาต่อ ในระดับ ชั้น มัธ ยมศึ กษาปี ที่ 1 ในวัน ที่ 18
กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 โดยมีฝ่ายบริหารงานวิชาการของโรงเรียนท่าชนะมาให้ความรู้แก่ นักเรียนเกี่ยวกับสาย
ที่จะใช้ในการต่อ และจากการสารวจ พบว่า นั กเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ได้รับการศึกษาต่อที่โรงเรียนบ้าน
กลาง 2 คน โรงเรียนละแมวิทยา 1 คน โรงเรียนเทศบาล 1 (แตงอ่อนวิทยา) 1 คน โรงเรียนบ้านคลองสงค์ 1 คน
และโรงเรียนท่าชนะจานวน 17 คน ซึ่งจากการสารวจดังกล่าว พบว่า นักเรียนมีโรงเรียนที่รองรับ การศึกษาต่อใน
ระดับชั้นที่สูงขึ้นทุกคน คิดเป็นร้อยละ 100.00 เมื่อสิ้นสุดโครงการและจบปีการศึกษา โรงเรียนได้จัดกิจกรรม
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นาเสนอผลงานนั กเรียน จั ดกิจ กรรมรายงานผลทางการศึกษาประจาปีการศึกษา 2563 กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ
โรงเรียนมีการประชาสัมพันธ์และร่วมแสดงความยินดีแก่นักเรียนทุกคนผ่านทางเฟซบุ๊ก และเว็บไซต์ของโรงเรียน
เพื่อเป็นการสร้างความมั่นในให้แก่ผู้ปกครองที่จะเข้ามาเรียนในโรงเรียนบ้านขวัญพัฒน์ในปีการศึกษาหน้าต่อไป
1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน
โรงเรียนบ้านขวัญพัฒน์ มีการกาหนดค่าเป้าหมายมาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน ประเด็นที่ 1.2
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน อยู่ที่ระดับดีเลิศ โดยแต่ละประเด็นพิจารณา มีดังนี้
ประเด็นที่ (1) การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากาหนด
โรงเรียนบ้านขวัญพัฒน์มีการกาหนดค่าเป้าหมายประเด็นที่ (1) การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่
สถานศึกษากาหนด อยู่ในระดับยอดเยี่ยม
โรงเรียนมีการจัดทาโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ โดยโรงเรียนมี
การดาเนินกิจกรรมตามโครงการ ประกอบด้วย
1.1 กิจกรรมวันสาคัญ จัดขึ้นเพื่อให้นักเรียนได้ตระหนักและเข้าใจถึงความสาคัญของวันสาคัญต่าง ๆ และ
สามารถปฏิบัติตามประเพณีนิยมที่ถูกต้องและเหมาะสมได้ ซึ่งประกอบด้วย
1) กิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตย จัดขึ้นในวันที่30 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้
นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติตนตามระบอบประชาธิปไตยและให้นักเรียนเห็นคุณค่า ความสาคัญของ
การปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีการจัดกิจกรรมให้นักเรียนมาใช้สิทธิ
เลื อกตั้งประธานสภานั กเรีย น และคณะกรรมการนักเรียน มีขั้นตอนดาเนินกิจกรรม คือ การประชุมคณะครู
บุคลากร และร่วมกันวางแผนในการจัดกิจกรรมส่งเสริมประชาธิ ปไตย มีการมอบหมายให้ครูประจาชั้นรับผิดชอบ
ในการให้ ความรู้ สร้างความเข้าใจในระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตย จากนั้นผู้ รับผิดชอบกิจกรรมจะ
คัดเลือกคณะกรรมการการเลือกตั้งประธานสภานักเรียน และคณะกรรมการนักเรียนตลอดจนเป็ นประธานเปิด
การประชุม วางแผน มอบหมายความรับผิดชอบและหน้าที่ของคณะกรรมการการเลือกตั้งประธานสภานักเรียน
และคณะกรรมการนักเรียน หลักจากนั้นเปิดรับสมัครประธานสภานักเรียน และคณะกรรมการนักเรียน โดยเปิด
โอกาสให้ผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นประธานสภานักเรียน และคณะกรรมการนักเรียน มีการรณรงค์หาเสียงเลือกตั้ง
พูดคุยนโยบาย ผ่านกิจกรรมหน้าเสาธงทุกวันก่อนวันมาใช้สิทธิเลือกตั้ง ก่อนถึงวันเลือกตั้ง 1 วัน ครูผู้รับผิดชอบ
กิจกรรมซักซ้อมการจัดกิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตย โดยมีการสาธิตการมาใช้สิทธิเลือกตั้งตามขั้นตอน (อธิบาย
บัตรดี บัตรเสีย และบัตรไม่ประสงค์ลงคะแนน ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง และลงลายมือชื่อ นาบัตรเลือกตั้ง
ไปกาในคูหาเลือกตั้ง ที่คณะกรรมการการเลือกตั้งจัดเตรียมไว้ เมื่อ เลือกผู้สมัครที่ชื่นชอบ พับบัตรเลือกตั้ง หย่อน
ลงในหีบบัตรเลือกตั้ง เมื่อปิดหีบบัตรเลือกตั้งลงคะแนน คณะกรรมการการเลือกตั้งนับผลคะแนนการเลือกตั้ง และ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเลือกตั้ง เป็นประธานสภานักเรียน และคณะกรรมการนักเรียน ครูผู้รับผิดชอบสังเกต
พฤติกรรมของการเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตย และให้นักเรียนทาแบบประเมินความพึงพอใจกิจกรรม
ส่ งเสริ ม ประชาธิ ป ไตย ผลการจั ด กิ จ กรรม พบว่ า นั ก เรีย นมี ค วามรู้ค วามเข้ าใจในการเลื อ กตั้ ง ตามระบอบ
ประชาธิปไตยมากขึ้น อยู่ในระดับยอดเยี่ยม คิดเป็นร้อยละ 90.00
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2) กิจกรรมวันสุนทรภู่ จัดขึ้นในระหว่างวันที่25 - 28 มิถุนายน พ.ศ. 2563 โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อ
เชิดชูเกียรติสุนทรภู่กวีเอกของไทยและของโลก ส่งเสริม สืบสานมรดกทางวรรณศิลป์ของสุนทรภู่ ให้เยาวชนและ
บุ ค คลทั่ ว ไปเข้ าใจและตระหนั กถึ งคุ ณ ค่ าของวัฒ นธรรม มี ขั้ น ตอนด าเนิ น กิ จกรรม ครูผู้ รับ ผิ ด ชอบกิ จ กรรม
ดาเนินการประชุมคณะครูเพื่อชี้แจงรายละเอียดของการจัดกิจกรรม จากนั้นให้ครูประจาชั้นประชาสัมพันธ์การจัด
กิจกรรมให้นักเรียนแต่ละห้ องทราบเพื่อเข้าร่วมการแข่งขัน โดยมีการจัดกิจกรรมตามระดับความยากง่ายของ
นักเรียนแต่ละระดับชั้น ได้แก่ ระดับชั้นอนุบาล ให้นักเรียนระบายสีภาพสุนทรภู่ให้สวยงาม ระดับชั้นประถมศึกษา
ปีที่ 1 – 3 ให้นักเรียนวาดภาพระบายสีตัวละครที่นักเรียนรู้จักจากวรรณคดีที่สุนทรภู่เป็นคนแต่ง ส่วนระดับชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 4 – 6 ให้นักเรียนเขียนเรียงความเกี่ยวกับชีวประวัติของสุนทรภู่ มีการแสดงละครเรื่องพระภัย
มณีจากตัวแทนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มีนักเรียนได้ร่วมชมกิจกรรมดังกล่าวภายใต้มาตรฐานการความ
ปลอดภัยในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า (Covid-19) ผลการจัดกิจกรรม พบว่า
นักเรียนมีพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมวันสุนทรภู่ อยู่ที่ระดับดีเลิศ คิดเป็นร้อยละ 85.17
3) กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติด จัดขึ้นในวันที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้
นักเรียนรู้และเข้าใจโทษของยาเสพติดและเพื่อให้นักเรียนรู้วิธีป้องกันให้ตนเองปลอดภัยจากยาเสพติด มีการจัด
กิจ กรรมให้ นั กเรีย นวาดภาพระบายสี และร่วมแต่งคาขวัญ วันต่อต้านยาเสพติ ด มีขั้น ตอนดาเนินกิจกรรม คือ
ประชุมครูและวางแผนการปฏิบัติงานจากนั้นมอบหมายภาระงานให้ครูประจาชั้นรับผิดชอบ โดยการจัดกิจกรรม
ให้ความรู้เกี่ย วกับ ยาเสพติดและให้ นั กเรียนวาดภาพระบายสี และแต่งคาขวัญวันต่อต้านยาเสพติด ผลการจัด
กิจกรรม พบว่า นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมการส่งผลงานเข้าร่วมการแข่งขัน อยู่ที่ระดับยอดเยี่ยม คิดเป็นร้อยละ
100.00
4) กิจกรรมวันเข้าพรรษา จัดขึ้นในวันที่3 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้นักเรียนมี
ความรู้ความเข้าใจจากการจัดกิจกรรมวันเข้าพรรษา เห็นคุณค่าและความสาคัญของประเพณีท้องถิ่นและของชาติ
ไทย ตลอดจนสามารถปฏิบัติในการเป็นพุทธศาสนิกชนที่ดีในกิจกรรมวันเข้าพรรษา มีการจัดกิจกรรมตักบาตร
ข้าวสาร อาหารแห้ งแด่พระภิกษุส งฆ์ จ านวน 5 รูป จากส านักสงฆ์ บ้านขวัญ พัฒ น์ ผลการจัดกิจกรรม พบว่า
นักเรียนมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับ เกี่ย วกับขั้นตอนการตักบาตรและการปฏิบัติตนเป็นพุทธศาสนิกชนที่ ดี
อยู่ที่ระดับยอดเยี่ยม คิดเป็นร้อยละ 90.00
5) กิ จ กรรมวัน เฉลิ มพระชนมพรรษารัช กาลที่ 10 จั ดขึ้ น ในวัน ที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 โดยมี
วัตถุประสงค์ เพื่อเทิดทูน สถาบั นชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ เพื่อเฉลิ มพระเกีย รติพระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2563 เพื่อเป็นการแสดงความ
จงรักภักดีและร่วมน้อมราลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และเพื่อเป็นการแสดงพลัง
ความสามัคคีของทุกหมู่เหล่าทั้งข้าราชการครู บุค ลากรทางการศึกษา และนักเรียนของโรงเรียนบ้านขวัญพัฒ น์
มีการจัดกิจกรรมร่วมกันตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่พระภิกษุสงฆ์ จานวน 5 รูป จากสานักสงฆ์บ้านขวัญพัฒน์
เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล มีการประดับพระฉายาลักษณ์ พร้อมเครื่องราชสักการะ และร่วมลงนามถวายพระพร
สาหรับ บุ คลากรในโรงเรี ยนและผู้ มาติดต่อราชการ มี การปลูกต้นไม้ เพื่อเฉลิมพระเกียรติ จัดกิจกรรมบาเพ็ ญ
สาธารณประโยชน์ เพื่อเป็นการแสดงออกซึ่งความจงรักภักดี และร่วมน้อมราลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุด
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มิได้ ข องสมเด็ จ พระเจ้ าอยู่ หั ว รั ช กาลที่ 10 ผลการจั ดกิ จกรรม พบว่ า นั ก เรีย นเข้ าร่ว มกิจ กรรม อยู่ที่ ระดั บ
ยอดเยี่ยม คิดเป็นร้อยละ 90.00
6) กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ จัดขึ้นในวันที่12 สิงหาคม พ.ศ. 2563 โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้นักเรียนได้
มีความรู้ และทราบถึงความส าคัญ ของวัน แม่แห่ งชาติ มีการจัดกิจกรรมถวายภั ตตาหารเพลแด่พ ระภิ กษุส งฆ์
จานวน 5 รูป เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปี
หลวง เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาและวันแม่แห่งชาติ และพิธีสดุดี การถวายพานพุ่ม การลงนามถวายพระพร
แด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาและ
วันแม่แห่งชาติ ผลการจัดกิจกรรม พบว่า นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม อยู่ที่ระดับยอดเยี่ยม คิดเป็นร้อยละ 100.00
7) กิจกรรมวัน ลอยกระทง จัดขึ้นในวันที่30 ตุลาคม พ.ศ. 2563 โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อสงเสริมให้
นักเรียนเกิดความภาคภูมิใจในความเป็นไทย มีส่วนร่วมในการอนุรักษประเพณีลอยกระทงและสืบทอดใหคงอยู่
ต่อไป ตระหนักถึงความสาคัญของแม่น้าและช่วยกันรักษาแม่น้าไม่ให้เน่า มีการจัดกิจกรรมการแข่งขันประดิษฐ์
กระทงจากวัสดุธรรมชาติเพื่อเป็ น การอนุ รักษ์ทรัพยากรน้า โดยนักเรียนจะนาต้นกล้วย ใบตอง และดอกไม้ที่
สามารถหาได้จากในท้องถิ่นมาประดับตกตกกระทงของตนเองให้สวยงาม ในระหว่างการจัดกิจกรรมผู้รับผิดชอบ
กิจกรรมได้สังเกตการประดิษฐ์กระทงของนักเรียน พบว่า นักเรียนมีความตั้งใจ มีสมาธิและมีความคิดสร้างสรรค์ใน
การสร้างสรรค์ชิ้นงานของตัวเองออกมาให้สวยงาม ผลการจัดกิจกรรม พบว่า นักเรียนให้ความสนใจในการเข้าร่วม
การแข่งขัน มีความภาคภูมิใจในผลงานของตนเองและมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ประเพณีของไทย อยู่ในระดับดีเลิศ
คิดเป็นร้อยละ 89.83
8) กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ จัดขึ้นในวันที่4 ธันวาคม พ.ศ. 2563 โดยมีวั ตถุประสงค์เพื่อสานึกในพระ
มหากรุณาธิคุณและเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถ
บพิตร เพื่อเทิดทูนพระคุณของพ่อและยกย่องบทบาทของพ่อที่มีต่อครอบครัวและสังคม และเพื่อให้ลูกได้แสดง
ความกตัญญูกตเวทีต่อพ่อ มีการจัดกิจกรรมตักบาตร ข้าวสาร อาหารแห้ง แด่ พระภิกษุสงฆ์ จานวน 5 รูป จาก
ส านั ก สงฆ์ บ้ านขวัญ พั ฒ น์ พิ ธีถวายพานพุ่ ม และพิ ธีถวายบั งคม การจัด กิจกรรมปลู กต้ นไม้ กิจ กรรมบ าเพ็ ญ
สาธารณประโยชน์ กิจกรรมจิตอาสา เพื่อเป็นการแสดงออกซึ่งความจงรักภักดี และร่วมน้อมราลึกในพระมหา
กรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
ขั้นตอนดาเนินกิจกรรม ผลการจัดกิจกรรม พบว่า นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมอยู่ในระดับยอดเยี่ยม คิดเป็นร้อยละ
90.00
9) กิจกรรมวันคริสต์มาสและวันขึ้นปีใหม่ จัดขึ้นในวันที่28 ธันวาคม พ.ศ. 2563 โดยมีวัตถุประสงค์
เพื่อให้นักเรียนมีความรู้ ความเข้าใจ และปฏิบัติตนได้อย่างเหมาะสมในวันคริสต์มาสและวันขึ้นปีใหม่ นักเรียน
ยอมรับ ที่จะอยู่ร่วมกันในสังคมที่มีความแตกต่างทางด้านสังคมและวัฒ นธรรม มีการจัดกิจกรรมการทาบุญตัก
บาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่พระภิกษุสงฆ์จากสานักสงฆ์บ้านขวัญพัฒน์ กิจกรรมการเล่าประวัติความเป็นมาของ
วันคริสต์มาส กิจกรรมร้องเล่นเต้นตามเพลง กิจกรรมการร่วมตอบคาถามเกี่ยวกับวันคริสต์มาส กิจกรรมการเล่น
เกมเพื่อรับของรางวัล กิจกรรมแลกของขวัญและจับของขวัญ ผลการจัดกิจกรรม พบว่า ผลการดาเนินกิจกรรมอยู่
ในระดับยอดเยี่ยม คิดเป็นร้อยละ 91.80
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จากที่กล่าวมาทั้งหมดยังมีกิจกรรมบางกิจกรรมที่โรงเรียนไม่สามารถดาเนินการจัดให้แก่นักเรียนย้อนหลัง
ได้ ได้แก่ กิจกรรมวัน ไหว้ครู กิจกรรมเข้าค่ายคุณธรรม กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์ และกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ
เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า (Covid-19) มีการจากัดจานวนนักเรียนที่เข้าร่วม
กิจกรรมต้องไม่เกิด 50 คน เพื่อเว้นระยะห่างทางสังคม
1.2 กิจกรรมจิตอาสา จัดขึ้นในวันที่22-24 ตุลาคม พ.ศ. 2563 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนได้รูจัก
การเสียสละเพื่อสังคม รู้จักใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน และเพื่อปลูกฝังจิตสานึกให้นักเรียนมีคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ มีน้าใจและจิตสาธารณะ โรงเรียนได้รับการติดต่อมาจากชมรม1000 และตัวแทนนักเรียนจากโรงเรียน
บ้านเลโค๊ะ จังหวัดเชียงราย เพื่อมาขอใช้สถานที่ของโรงเรียนในการทากิจกรรมสาธารณประโยชน์ให้ แก่นักเรียน
ได้แก่กิจกรรมวาดภาพระบายสีอาคารเรียนเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับท้องทะเล วาดภาพฉากประกอบบนเวที และ
ทาจุดเช็คอินของโรงเรียนที่ บริเวณฝาผนังของอาคารเรียน โดยมีนักเรียนของโรงเรียนบ้านขวัญพัฒ น์ระดับชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 4 – 6 เข้าร่วมกิจกรรม โดยนักเรียนที่มีความสามารถด้านการวาดภาพได้รับอนุญาตให้สามารถ
วาดภาพเพื่อระบายสีบนฝาผนังได้ อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมให้นักเรียนได้เรียนรู้จากการลงมือปฏิบัติจริง เพราะใน
ระหว่างการจัดกิจกรรม นักเรียนบางคนได้วาดภาพ บางคนได้ทดลองผสมสีเพื่อระบายที่ฝาผนัง และบางส่ วนได้
ระบายสี ทาให้นักเรียนได้นาความรู้ที่เรียนในวิชาศิลปะมาใช้ให้เกิดประโยชน์ในชีวิตจริงได้ นอกจากนี้ยังมีการวาง
แผนการจัดกิจกรรมการวาดภาพ BBL บริเวณพื้นคอนกรีตหน้าห้องสานักงานเพื่อให้นักเรียนได้ใช้เป็นสื่อการ
เรียนรู้และทากิจกรรมในตอนพักกลางวัน แต่เนื่องด้วยวัน ดังกล่าวเป็นช่วงฤดูฝนทาให้ไม่สามารถดาเนินกิจกรรม
ดังกล่าวได้ ผลจากการจัดกิจกรรม พบว่า นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม อยู่ที่ระดับยอดเยี่ยม คิดเป็นร้อยละ 100.00
1.3 กิจกรรมเข้าแถวดีมีวินัย ดาเนินการตั้งแต่เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2563 ถึงเดือนเมษายน พ.ศ. 2564
โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริม ให้นั กเรียนมีระเบียบวินัย รู้จักหน้าที่ของตนเอง และเคารพกฎ กติกา การอยู่
ร่ ว มกัน ในสั งคม ประกอบด้ ว ยกิ จ กรรมการเข้าแถวหน้ าเสาธง การสวดมนต์ ไหว้พ ระ การแสดงความความ
จงรักภักดีต่อสถาบั นพระมหากษัตริย์ และการอบรมโดยครูเวรประจาวัน เพื่อแจ้งข่าวสาร เตรียมความพร้อม
สาหรับการทากิจกรรมต่าง ๆ ที่นักเรียนควรได้รับรู้ ผลการจัดกิจกรรม พบว่า นักเรียนมีความเป็นระเบียบวินัยใน
การทากิจกรรมต่าง ๆ หน้าเสาธง อยู่ในระดับดีเลิศ คิดเป็นร้อยละ 88.13
1.4 กิจ กรรมโลกสวยด้วยมือเรา พื้นที่ “5 ส” ดาเนินการตั้งแต่เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2563 ถึงเดือน
เมษายน พ.ศ. 2564 โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อ ให้นักเรียนมีนิสัยรักความสะอาด ความเป็นระเบียบเรียบร้อย รู้จัก
รับผิดชอบต่อหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย มีการจัดแบ่งเขตพื้นที่รับผิดชอบทั้งภายในห้องเรียนและภายในบริเวณ
โรงเรียนให้แก่นักเรียนแต่ละระดับชั้นโดยมีครูประจาชั้นเป็นครูที่ปรึกษา คอยจัดหาอุปกรณ์ทาความสะอาดเพื่อ
อานวยความสะดวกในการทาความสะอาดให้แก่นักเรียน โดยในแต่ละวันจะมีตัวแทนสภานักเรียนไปดาเนินการ
ตรวจสอบความสะอาดและความเรียบร้อยของห้องเรียน ตรวจสอบเขตพื้นที่บริการของแต่ละระดับชั้น จากนั้น
ตัวแทนสภานักเรียนสรุปผลและรายงานผลการปฏิบัติเขตพื้นที่ของแต่ละระดับชั้นหน้าเสาธง เพื่อชื่นชมระดับชั้น
เรียนที่มีการปฏิบัติดี และตักเตือนเพื่อให้เกิดการพัฒ นาที่ดีขึ้นส าหรับเขตพื้นที่ที่ไม่สะอาด ผลการจัดกิจกรรม
พบว่า นักเรียนสามารถรักษาความสะอาดของห้องเรียนและเขตพื้นที่ บริการ อยู่ในระดับยอดเยี่ยม คิดเป็นร้อยละ
95.00
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1.5 กิจกรรมเด็กดีซื่อสัตย์ ของหายได้คืน ดาเนินการตั้งแต่เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2563 ถึงเดือนเมษายน
พ.ศ. 2564 โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้นักเรียนประพฤติปฏิบัติตนเป็นคนดี มีศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรม มีความ
ซื่อสัตย์สุจริต โดยมีการจัดทาแบบบันทึกเด็กดีซื่อสัตย์ ของหายได้คืน ให้นักเรียนที่พบเจอสิ่งของต่าง ๆ ภายใน
โรงเรียนน ามามอบให้ กับ ครูเวรประจาวัน หรือคณะกรรมการนักเรียน เพื่อส่งมอบคืนเจ้าของต่อไป ผลการจัด
กิจกรรม พบว่า นักเรียนได้รับของที่หายไปกลับคืน อยู่ในระดับยอดเยี่ยม คิดเป็นร้อยละ 93.33
1.6 กิจกรรมส่งเสริมการอ่านและนั่งสมาธิเสริมปัญญา ดาเนินการตั้งแต่เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2563 ถึง
เดือนมีนาคม พ.ศ. 2564 โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อ ส่งเสริมให้นักเรียนมีนิสัยรักการอ่าน รู้จักการค้นคว้าหาข้อมูล
จากห้องสมุด โดยกาหนดให้นักเรียนระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6 ทาหน้าที่เป็นบรรณารักษ์ของห้องสมุด คอยให้
คาแนะนาในการใช้บริการของห้องสมุด แต่ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า (Covid19) ทาให้กิจกรรมต้องจากัดจานวนผู้ใช้บริการในแต่ละวัน วันละ 10 คน ผลการจัดกิจกรรม พบว่า นักเรียนเข้าใช้
บริการห้องสมุดอยู่ในระดับยอดเยี่ยม คิดเป็นร้อยละ 100.00
1.7 กิจกรรมเด็กดีมีเงินออม ดาเนินการตั้งแต่เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2563 ถึงเดือนมีนาคม พ.ศ. 2564
โดยมีวัตถุป ระสงค์ เพื่อให้ นักเรียนรู้จักวางแผนในการใช้จ่ายเงิน มีวินัยในการใช้จ่ายเงิน ตระหนักว่าการออม
เป็นการดาเนินชีวิตอย่างพอเพียงตามแนวทางของเศรษฐกิจพอเพียง โดยผู้รับผิดชอบกิจกรรมจะจัดทาแบบบันทึก
การฝากออมทรั พ ย์ เพื่ อ มอบหมายให้ ค รู ป ระจ าชั้ น เป็ น ผู้ เก็ บ รวบรวมเงิ น ออมของนั ก เรี ย นในแต่ ล ะวั น มี
การให้บริการเปิดบัญชีเงินฝากสาหรับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 และนักเรียนที่ไม่มีบัญชีเงินฝากออม
ทรัพย์ มีสมุดบัญชีเงินฝากเป็น ของตนเอง ในวันสุดท้ายของเดือนครูประจาชั้นจะมี การสรุปยอดเงินฝากให้ แก่
นักเรียนของตนเอง และสอนให้นักเรียนเขียนใบฝากเงินด้วยตัวเองในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 - 6 จากนั้นครู
ประจาชั้นรวบรวมสมุดบัญชีและเงินฝากของนักเรียนส่งต่อให้ครูผู้รับผิดชอบกิจกรรมเป็นผู้นาไปฝากกับธนาคาร
ออมสิน สาขาท่าชนะ ให้แก่นักเรียน เมื่อได้รับสมุดบัญชีกลับมาที่โรงเรียน ครูประจาชั้นจะมอบให้แก่นักเรียนเพื่อ
นาไปให้ผู้ปกครองได้ดู จากนั้นจึงนามามอบให้ครูประจาชั้นเก็บไว้ต่อไป ผลการจัดกิจกรรม พบว่า นักเรียนมีการ
ฝากเงิน อยู่ที่ระดับดี คิดเป็นร้อยละ 77.95
เมื่อสิ้นสุดปีการศึกษา ประเมินผลโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์
พบว่า ผลการดาเนินโครงการอยู่ในระดับยอดเยี่ยม คิดเป็นร้อยละ 91.53
จากการดาเนินกิจกรรมดังกล่าว ส่งผลให้นักเรียนของโรงเรียนบ้านขวัญพัฒน์ มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ซึ่งระบุไว้ 8 ประการ ได้แก่ 1) รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์
2) ซื่อสัตย์ สุจริต 3) มีวินัย 4) ใฝ่เรียนรู้ 5) อยู่อย่างพอเพียง 6) มุ่งมั่นในการทางาน 7) รักความเป็นไทย และ
8) มีจิตสาธารณะ เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุขดังปรากฏผล ดังตารางที่ 12
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ตารางที่ 12 ตารางแสดงผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนโรงเรียนบ้านขวัญพัฒน์
ปีการศึกษา 2563
ผลการประเมิน
ระดับชั้น
จานวนนักเรียนทั้งหมด (คน)
ดีเยี่ยม
ดี
ผ่านเกณฑ์ ไม่ผ่านเกณฑ์
ประถมศึกษาปีที่ 1
18
15
3
0
0
ประถมศึกษาปีที่ 2
20
8
12
0
0
ประถมศึกษาปีที่ 3
23
11
11
1
0
ประถมศึกษาปีที่ 4
23
13
7
3
0
ประถมศึกษาปีที่ 5
20
17
3
0
0
ประถมศึกษาปีที่ 6
22
9
13
0
0
รวม
126
73
49
4
0
ร้อยละ
57.94
38.89
3.17
0.00
ร้อยละค่าเฉลี่ย
96.83
3.17
0.00
จากตารางที่ 12 พบว่า ผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนโรงเรียนบ้านขวัญพัฒน์
ปีการศึกษา 2563 อยู่ในระดับยอดเยี่ยม คิดเป็นร้อยละ 96.83
โรงเรียนได้วางแผนกิจกรรมเพิ่มเติมในปีการศึกษาต่อไป คือ ดาเนินการจัดกิจกรรมอย่างต่อเนื่องเพื่อให้
นักเรียนมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากาหนด เมื่อสิ้นสุดการดาเนินกิจกรรมแต่ละกิจกรรม
โรงเรียนได้มีการผ่านเว็บไซต์ของโรงเรียนและการรายงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงาน
ของหน่วยงานภาครัฐ (ITA Online)
ประเด็นที่ (2) ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย
โรงเรียนบ้านขวัญพัฒน์มีการกาหนดค่าเป้าหมายประเด็นที่ ประเด็นที่ (2) ความภูมิใจในท้องถิ่นและ
ความเป็นไทย อยู่ในระดับดีเลิศ
โรงเรียนจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมความภาคภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทยโดยส่งเสริมให้ผู้เรียนเข้าร่วม
กิจกรรมตามประเพณี วันสาคัญและประเพณีท้องถิ่น ตามความเหมาะสม ได้แก่ กิจกรรมวันสุนทรภู่ กิจกรรมวัน
เข้าพรรษาและกิจกรรมวันลอยกระทง ผลการดาเนินกิจกรรม อยู่ในระดับดีเลิศ คิดเป็นร้อยละ 88.33 โรงเรียนมี
การส่งเสริมให้นักเรียนแต่งกายด้วยชุดไทยมาโรงเรียนในทุก ๆ วันอังคารของแต่ละสัปดาห์ นักเรียนได้เข้าร่วม
กิจกรรมวันสาคัญที่แสดงออกถึงความรักในสถาบันหลักของชาติ ได้ แก่ กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษารัชกาลที่
10 กิจกรรมวันแม่และวันพ่อแห่งชาติ โดยสามารถปฏิบัติตนตามขั้นตอนและพิธีการได้อย่างถูกต้อง ผลการดาเนิน
กิจกรรม อยู่ในระดับยอดเยี่ยม คิดเป็นร้อยละ 93.33 นักเรียนมีการปฏิบัติตนและยึดมั่นในการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข ผ่านการเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตย โดยโรงเรียนฝึกให้
นักเรียนเข้าใจกระบวนการเลือกตั้ง การใช้สิทธิในการเลือกตั้งการคิดวิเคราะห์อย่างมีวิจารณญาณในเลือกประธาน
นักเรียนโดยพิจารณาจากนโยบายที่มีความเป็นไปได้ในทางปฏิบัติ เพื่อปลูกฝังจิตใต้สานึกในการใช้สิทธิของตัวเอง
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ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ผลการดาเนินกิจกรรม อยู่ในระดับยอดเยี่ยม คิดเป็นร้อยละ 90.00 ส่งผลให้นักเรียนมีผล
การประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ข้อที่ 7 (รักความเป็นไทย) ดังตารางที่ 13
ตารางที่ 13 ตารางแสดงผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ข้อที่ 7 (รักความเป็นไทย)
ของนักเรียนโรงเรียนบ้านขวัญพัฒน์ ปีการศึกษา 2563
ผลการประเมิน
ระดับชั้น
จานวนนักเรียนทั้งหมด (คน)
ดีเยี่ยม
ดี
ผ่านเกณฑ์ ไม่ผ่านเกณฑ์
ประถมศึกษาปีที่ 1
18
18
0
0
0
ประถมศึกษาปีที่ 2
20
20
0
0
0
ประถมศึกษาปีที่ 3
23
10
13
0
0
ประถมศึกษาปีที่ 4
23
23
0
0
0
ประถมศึกษาปีที่ 5
20
20
0
0
0
ประถมศึกษาปีที่ 6
22
8
14
0
0
รวม
126
99
27
0
0
ร้อยละ
78.57
21.43
0.00
0.00
ร้อยละค่าเฉลี่ย
100.00
0.00
0.00
จากตารางที่ 13 พบว่า ผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ข้อที่ 7 (รักความเป็นไทย) ของนักเรียน
โรงเรียนบ้านขวัญพัฒน์ ปีการศึกษา 2563 อยู่ในระดับยอดเยี่ยม คิดเป็นร้อยละ 100.00
โรงเรียนได้วางแผนกิจกรรมเพิ่มเติมในปีการศึกษาต่อไป คือ ดาเนินการจัดกิจกรรมอย่างต่อเนื่องเพื่อให้
นักเรียนมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากาหนด เมื่อสิ้นสุดการดาเนินกิจกรรมแต่ละกิจกรรม
โรงเรียนได้มีการผ่านเว็บไซต์และเฟซบุ๊กของโรงเรียน
ประเด็นที่ (3) การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย
โรงเรียนบ้านขวัญพัฒน์มีการกาหนดค่าเป้าหมายประเด็นที่ ประเด็นที่ (3) การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบน
ความแตกต่างและหลากหลาย อยู่ในระดับดีเลิศ
โรงเรียนมีกระบวนการพัฒนาให้ผู้เรียนมีการยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลายใน
การจัดการเรียนรู้รายวิชาหน้าที่พลเมือง จัดการเรียนการสอนแบบเชิงบูรณาการในแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ของ
ทุกระดับชั้น ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้ทางานร่วมกับคนอื่นบนความแตกต่างที่หลากหลาย ให้ผู้เรียนเกิดการยอมรับฟัง
เหตุผล ความคิดเห็นของผู้อื่นและมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีกับเพื่อน บุคคลรอบข้าง เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้ทากิจกรรม
ร่วมกันทั้งในชั้นเรียนและนอกห้องเรียนผ่านกิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตยและกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (ลูกเสือ –
เนตรนารี) ผลจากการจัดกิจกรรมส่งเสริม ประชาธิปไตย พบว่า นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจในการเลือกตั้งตาม
ระบอบประชาธิปไตยมากขึ้น อยู่ในระดับยอดเยี่ยม คิดเป็นร้อยละ 90.00 สาหรับกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (ลูกเสือ –
เนตรนารี) จัดขึ้นในวันที่29 มีนาคม พ.ศ. 2564 เวลา 09.00 -15.30 น. มีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนการพัฒนา
อย่างเต็มที่ของผู้เรียนด้านศักยภาพทางกาย สติปัญญา สังคม จิตใจ และศีลธรรม ให้แก่นักเรียนเป็นรายบุคคล
เพื่อให้เป็นพลเมืองดี มีความรับผิดชอบ ในฐานะที่เป็นสมาชิกของชุมชนท้องถิ่น และประเทศชาติและยอมรับการ
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อยู่ ร่ว มกัน บนความแตกต่ างและหลายหลายทางสั งคมได้ โดยโรงเรีย นได้จัด กิจกรรมแบบ One Day Camp
เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า (Covid-19) ทาให้โรงเรียนไม่สามารถนานักเรียน
เข้าร่วมกิจกรรรมของเครือข่ายได้ จึงมีการจัดกิจกรรมการเข้าค่ายลูกเสือ เนตรนารี ภายในบริเวณของโรงเรียน
เป็ น เวลา 1 วั น โดยทางโรงเรี ย นได้ มี เอกสารตอบรั บ จากผู้ ป กครองในการอนุ ญ าตให้ นั ก เรี ย นระดั บ ชั้ น
ประถมศึกษาปีที่ 1 – 6 เข้าร่วมกิจกรรม โรงเรียนแบ่งนักเรียนออกเป็น 2 ระดับ คือ ลูกเสือสารองและลูกเสือ
สามัญ ใช้วิธีการเปิ ด กองแบบแยกสนาม จากนั้น จึงมีการจัดกิจกรรมลอดซุ้ มเสื อเพื่ อละลายพฤติกรรมให้ แก่
นักเรียนและลดความตึงเครียดในการทากิจกรรม เมื่อดาเนินกิจกรรมดังกล่าวเสร็จ โรงเรียนใช้วิธีการสุ่มนักเรียน
ออกเป็นหมู่ ๆ ละเท่า ๆ กัน โดยในแต่ละหมู่จะมีนักเรีย นตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1- 6 ร่วมอยู่ทุกหมู่ โดย
ให้นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เป็นนายหมู่แลละให้นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 เป็นรองนายหมู่
มีการกาหนดฐานการทากิจกรรมการเรียนรู้ออกเป็น 4 ฐาน ประกอบด้วย 1) ฐานอาหารชาวค่าย 2) ฐานการผูก
เงื่อน 3) ฐานการปฐมพยาบาล และ4) ฐานการสร้างค่ายพักแรม ในระหว่างทากิจกรรมจะสังเกตได้ว่านักเรียน
ระดับชั้นที่สูงกว่าจะคอยดูแล ช่วยเหลือน้อง ๆ ในหมู่ของตนเอง มีการให้คาแนะนาแก่น้อง ๆ ทาให้การดาเนิน
กิจกรรมเป็นไปด้วยความเรียบร้อยบรรลุเป้าหมายที่วางไว้จากการดาเนินกิจกรรมดังกล่าว พบว่า นักเรียนสามารถ
อยู่ร่วมกับผู้อื่นบนความแตกต่างและหลากหลาย อยู่ในระดับยอดเยี่ยม คิดเป็นร้อยละ 100.00
เมื่อสิ้นสุดโครงการประจาปีการศึกษา โรงเรียนได้นาเสนอผลการดาเนินกิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตย
และผลการจั ด กิ จ กรรมพั ฒ นาผู้ เรี ย น (ลู ก เสื อ – เนตรนารี ) ผ่ า นทางช่ อ งทางในการติ ด ต่ อ สื่ อ สาร และ
ประชาสั มพันธ์ให้แก่หน่ วยงานที่เกี่ยวข้องได้รับทราบ ผ่านทางช่องทางดังนี้ เช่น เฟซบุ๊ก ของและเว็ปไซต์ของ
โรงเรียน ตลอดจนการรายงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
(ITA Online)
ประเด็นที่ (4) สุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม
โรงเรียนบ้านขวัญพัฒน์มีการกาหนดค่าเป้าหมายประเด็นที่ ประเด็นที่ (4) สุขภาวะทางร่างกาย และจิต
สังคม อยู่ที่ระดับดีเลิศ
โรงเรียนมีกระบวนการพัฒนานักเรียนให้มี มีนิสัยในการดูแลสุขภาพ ออกก่าลังกายสม่่าเสมอ มีน่าหนัก
ส่วนสูง และมีสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์มาตรฐาน รู้จักป้องกันตนเองและหลีกเลี่ยงจากสิ่งเสพติด เลี่ยงต่อ
สภาพที่เสี่ยงต่อความรุนแรง โรค ภัย และปัญหาทางเพศ ด้านจิตสังคม ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้ท่ากิจกรรมที่มีส่วน
ร่วมในการพัฒนาโรงเรียน ชุมชนและสังคม ตามเวลาและโอกาสที่เหมาะสม ผ่านโครงการ
กีฬาและส่งเสริมสุขภาพนักเรียน ซึ่งประกอบด้วยกิจกรรม โดยโรงเรียนมีการดาเนินกิจกรรม ดังนี้
1) กิจกรรมการตรวจสุขภาพร่างกายตามเกณฑ์การเจริญเติบโต โดยการชั่งน้าหนัก และวัดส่วนสูงของ
นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ในทุก ๆ เดือนและมีการประเมินผลสุขภาพร่างกาย
ตามเกณฑ์การเจริญเติบโตของสานักโภชนาการ กระทรวงสาธารณสุข โดยมีครูประจาชั้นในแต่ละระดับชั้นและ
ครูผู้สอนรายวิชาสุขศึกษาและพลศึกษาเป็นผู้รับผิดชอบในการประเมินสุขภาพร่างกายตามเกณฑ์การเจริญเติบโต
และแจ้งผลการประเมินให้นักเรียนได้รับทราบเพื่อนาไปปรับปรุง แก้ไขและพัฒนาตัวเองอย่างเหมาะสม
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2) กิจกรรมการทดสอบสมรรถภาพทางด้านร่างกายของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 6 ประกอบด้วยการทดสอบสมรรถภาพทางด้านร่างกายของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึง
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 เช่น การงอตัวด้านหน้า การลุกนั่งภายในเวลา 30 วินาที การยืนกระโดดไกล และการวิ่ง
อ้อมหลัก การทดสอบสมรรถภาพทางด้านร่างกายของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ถึง 6 เช่น การวิ่ง 50 เมตร
การงอตัว ด้านหน้ า การลุ กนั่ งภายในเวลา 30 วินาที การวิ่งเก็บ ของ และการยืน กระโดดไกล โดยมีครูผู้ ส อน
รายวิชาสุขศึกษาและพลศึกษาเป็นผู้รับผิดชอบในการทดสอบและประเมินผลสมรรถภาพทางด้านร่างกายของ
นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เมื่อสิ้นสุดปีการศึกษามีการวัดและประเมินผลการ
ตรวจสุขภาพร่างกายตามเกณฑ์การเจริญเติบโต ของนั กเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 6 พบว่า ผลการ
ประเมินอยู่ในระดับปานกลาง คิดเป็นร้อยละ 68.25 และประเมินผลประเมินการทดสอบสมรรถภาพทางด้าน
ร่างกายจากผู้เรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 พบว่า การดาเนินกิจกรรมการ
ทดสอบสมรรถภาพทางด้ า นร่ า งกาย อยู่ ในระดั บ ดี คิ ด เป็ น ร้อ ยละ 76.19 ปรากฏดั งตารางที่ 14 และ 15
ตามลาดับ
ตารางที่ 14 ตารางแสดงผลการประเมินเกณฑ์มาตรฐาน น้าหนัก ส่วนสูง ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปี
ที่ 1- 6 โรงเรียนบ้านขวัญพัฒน์ ปีการศึกษา 2563
ระดับชั้น
จานวนนักเรียนทั้งหมด
จานวนนักเรียน
คิดเป็นร้อยละ
(คน)
ที่ผ่านเกณฑ์การประเมิน (คน)
ประถมศึกษาปีที่ 1
18
11
61.11
ประถมศึกษาปีที่ 2
20
14
70.00
ประถมศึกษาปีที่ 3
23
14
66.87
ประถมศึกษาปีที่ 4
23
15
65.22
ประถมศึกษาปีที่ 5
20
16
80.00
ประถมศึกษาปีที่ 6
22
16
72.73
รวม
126
86
68.25
จากตารางที่ 14 พบว่า ผลการประเมินเกณฑ์มาตรฐาน น้าหนัก ส่วนสูง ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่
1- 6 ของโรงเรียนบ้านขวัญพัฒน์ ปีการศึกษา 2563 อยู่ในระดับปานกลาง คิดเป็นร้อยละ 68.25
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ตารางที่ 15 ตารางแสดงผลการประเมินผลประเมินการทดสอบสมรรถภาพทางด้านร่างกาย ของนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1- 6 โรงเรียนบ้านขวัญพัฒน์ ปีการศึกษา 2563
ระดับชั้น
จำนวนนักเรียนทั้งหมด
จำนวนนักเรียน
คิดเป็นร้อยละ
(คน)
ที่ผ่ำนเกณฑ์กำรประเมิน (คน)
ประถมศึกษำปีที่ 1
18
16
88.89
ประถมศึกษำปีที่ 2
20
18
90.00
ประถมศึกษำปีที่ 3
23
21
31.30
ประถมศึกษำปีที่ 4
23
13
56.52
ประถมศึกษำปีที่ 5
20
16
80.00
ประถมศึกษำปีที่ 6
22
12
54.55
รวม
126
96
76.19
จากตารางที่ 15 พบว่า ผลการประเมินผลประเมินการทดสอบสมรรถภาพทางด้านร่างกาย ของนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1- 6 โรงเรียนบ้านขวัญพัฒน์ ปีการศึกษา 2563 อยู่ในระดับดี คิดเป็นร้อยละ 76.19
3) กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติด จัดขึ้นในวันที่ 8 กรกฎาคม 2563 มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนรู้
และเข้าใจโทษของยาเสพติดและเรียนรู้วิธีป้องกันให้ตนเองปลอดภัยจากยาเสพติด โดยการจัดกิจกรรมให้ความรู้
เกี่ยวกับยาเสพติด ให้นักเรียนวาดภาพระบายสี แต่งคาขวัญวันต่อต้านยาเสพติด อีกทั้งยังประเมินปัญหาจาก
สิ่งมอมเมา ปัญหาทางเพศ การทะเลาะวิวาท และอบายมุขทุกชนิดและประเมินการมีความรู้ทักษะในการป้องกัน
ตนเองจากภัยคุกคามรูปแบบใหม่ของนักเรียน รวมไปถึงมีการรายงานผลการดาเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหา
ยาเสพติดในสถานศึกษา (ระบบ NISPA) อีกด้วย ผลการดาเนินกิจกรรมผ่านการอบรมให้ ความรู้แก่นักเรี ย น
เกี่ยวกับ ดังปรากฏในตารางที่ 16 และ 17 ตามลาดับ
ตารางที่ 16 ตารางแสดงผลการประเมินปัญหาจากสิ่งมอมเมา ปัญหาทางเพศ การทะเลาะวิวาท และ
อบายมุขทุกชนิด ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1- 6 โรงเรียนบ้านขวัญพัฒน์ ปีการศึกษา 2563
ระดับชั้น
จำนวนนักเรียนทั้งหมด
จำนวนนักเรียน
คิดเป็นร้อยละ
(คน)
ที่ผ่ำนเกณฑ์กำรประเมิน (คน)
ประถมศึกษำปีที่ 1
18
18
100.00
ประถมศึกษำปีที่ 2
20
20
100.00
ประถมศึกษำปีที่ 3
23
23
100.00
ประถมศึกษำปีที่ 4
23
23
100.00
ประถมศึกษำปีที่ 5
20
20
100.00
ประถมศึกษำปีที่ 6
22
22
100.00
รวม
126
126
100.00
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จากตารางที่ 16 พบว่า ผลการประเมินปัญหาจากสิ่งมอมเมา ปัญหาทางเพศ การทะเลาะวิวาท และ
อบายมุขทุกชนิด ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1- 6 โรงเรียนบ้านขวัญพัฒน์ ปีการศึกษา 2563
อยู่ในระดับยอดเยี่ยม คิดเป็นร้อยละ 100.00
ตารางที่ 17 ตารางแสดงผลการประเมินการมีความรู้ทักษะในการป้องกันตนเองจากภัยคุกคาม
รูปแบบใหม่ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1- 6 โรงเรียนบ้านขวัญพัฒน์ ปีการศึกษา 2563
ระดับชั้น
จานวนนักเรียนทั้งหมด
จานวนนักเรียน
คิดเป็นร้อยละ
(คน)
ที่ผ่านเกณฑ์การประเมิน (คน)
ประถมศึกษาปีที่ 1
18
18
100.00
ประถมศึกษาปีที่ 2
20
20
100.00
ประถมศึกษาปีที่ 3
23
23
100.00
ประถมศึกษาปีที่ 4
23
23
100.00
ประถมศึกษาปีที่ 5
20
20
100.00
ประถมศึกษาปีที่ 6
22
22
100.00
รวม
126
126
100.00
จากตารางที่ 17 พบว่า ผลการประเมินการมีความรู้ทักษะในการป้องกันตนเองจากภัยคุกคามรูปแบบใหม่
ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1- 6 โรงเรียนบ้านขวัญพัฒน์ ปีการศึกษา 2563 อยู่ในระดับยอดเยีย่ ม คิดเป็นร้อยละ 100.00
4) กิจ กรรมที่เกี่ย วกับ การเป็ น มิตรกับสิ่ งแวดล้ อม โดยจัดกิจกรรมให้ นักเรียนเข้าร่ว ม เช่น โครงการ
เศรษฐกิ จ พอเพี ย ง กิ จ กรรมการบ าเพ็ ญ ประโยชน์ ข องลู ก เสื อ เนตรนารี แ ละกิ จ กรรมการพั ฒ นาโรงเรี ย น
มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนรักและหวงแหนในการดูแลสิ่งแวดล้อม รวมไปถึงการส่งเสริมจิตสาธารณะให้กับ
นักเรียน และประเมินผลการแสดงพฤติกรรมที่แสดงออกในการดาเนินชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และมี
จิตสาธารณะ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1- 6 โรงเรียนบ้านขวัญพัฒน์ ดังปรากฏในตารางที่ 18
ตารางที่ 18 ตารางแสดงผลพฤติกรรมที่แสดงออกในการดาเนินชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และ
มีจิตสาธารณะ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1- 6 โรงเรียนบ้านขวัญพัฒน์ ปีการศึกษา 2563
ระดับชั้น
จานวนนักเรียนทั้งหมด
จานวนนักเรียน
คิดเป็นร้อยละ
(คน)
ที่ผ่านเกณฑ์การประเมิน (คน)
ประถมศึกษาปีที่ 1
18
18
100.00
ประถมศึกษาปีที่ 2
20
20
100.00
ประถมศึกษาปีที่ 3
23
23
100.00
ประถมศึกษาปีที่ 4
23
23
100.00
ประถมศึกษาปีที่ 5
20
20
100.00
ประถมศึกษาปีที่ 6
22
22
100.00
รวม
126
126
100.00
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จากตารางที่ 18 พบว่า ผลพฤติกรรมที่แสดงออกในการดาเนินชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และมี
จิตสาธารณะ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1- 6 โรงเรียนบ้านขวัญพัฒน์ ปีการศึกษา 2563 อยู่ในระดับ
ยอดเยี่ยม คิดเป็นร้อยละ 100.00
โรงเรียนได้วางแผนกิจกรรมเพิ่มเติมในปีการศึกษาต่อไป คือ ดาเนินการจัดกิจกรรมอย่างต่อเนื่องเพื่อให้
นักเรียนมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่โรงเรียนกาหนด เมื่อสิ้นสุดโครงการ โรงเรียนได้นาเสนอผลการดาเนิน
โครงการกีฬาและส่งเสริมสุขภาพนักเรียน ที่ประกอบด้วยกิจกรรมการตรวจสุขภาพร่างกายตามเกณฑ์การเจริญ
เติ บ โตและกิ จ กรรมการทดสอบสมรรถภาพทางด้ า นร่ า งกาย ผ่ า นทางช่ อ งทางในการติ ด ต่ อ สื่ อ สาร และ
ประชาสัมพันธ์ให้แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและเป็นการเปิดเผยข้อมูลให้สาธารณชนรับทราบ ผ่านทางช่องทาง
เฟซบุ๊กของและเว็บไซต์ของโรงเรียน
3) ผลกำรประเมิน
โรงเรียนบ้านขวัญพัฒน์ขอรายงานผลการประเมินตนเอง มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน
ประกอบด้วย 2 ประเด็นพิจารณาดังนี้
1) ผลสัมฤทธิ์ทำงวิชำกำรของผู้เรียน มีผลการประเมินดังนี้
ตารางที่ 19 ตารางแสดงค่าร้อยละของเป้าหมายและผลการประเมินมาตรฐานที่ 1 คุณภาพผู้เรียน
ประเด็นพิจารณาที่ 1) ด้านผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน ปีการศึกษา 2563
ค่ำร้อยละ
มำตรฐำนที่ 1 ประเด็นกำรพิจำรณำ
สรุปผลกำรประเมิน
ที่ 1) ด้ำนผลสัมฤทธิ์ทำงวิชำกำรของผู้เรียน
เป้ำหมำย ผลกำรประเมิน
1) มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร
70.00
70.81
สูงกว่ำเป้ำหมำย
และการคิดคานวณ
1.1 นักเรียนมีความสามารถในการอ่าน การเขียน
70.00
83.99
สูงกว่าเป้าหมาย
ภาษาไทย อยู่ในระดับดี ตามเกณฑ์การประเมินของ
สถานศึกษา
1.2 นักเรียนผ่านการประเมินสมรรถนะสาคัญ
70.00
80.16
สูงกว่าเป้าหมาย
ของผู้เรียน ด้านความสามารถในการสื่อสาร ใน
ระดับดี
1.3 นักเรียนมีความสามารถการสื่อสาร
70.00
54.76
ต่ากว่าเป้าหมาย
การนาเสนอผลงานได้ตามเกณฑ์ของสถานศึกษา
1.4 นักเรียนมีความสามารถในการสื่อสาร
60.00
60.32
สูงกว่าเป้าหมาย
ภาษาอังกฤษ ได้ตามเกณฑ์ของสถานศึกษา
1.5 นักเรียนมีความสามารถในการคิดคานวณ
70.00
50.79
ต่ากว่าเป้าหมาย
อยู่ในระดับดี ตามเกณฑ์การประเมินของ
สถานศึกษา
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มำตรฐำนที่ 1 ประเด็นกำรพิจำรณำ
ที่ 1) ด้ำนผลสัมฤทธิ์ทำงวิชำกำรของผู้เรียน
2) มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมี
วิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยน ความคิดเห็น
และแก้ปัญหา
2.1 นักเรียนผ่านการประเมินการอ่าน
คิดวิเคราะห์ อยู่ในระดับ ดี
2.2 นักเรียนผ่านการประเมินสมรรถนะสาคัญ
ของผู้เรียน ด้านความสามารถในการคิดในระดับดี
3) มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม
3.1 นักเรียนมีความรู้และทักษะพื้นฐานในการ
สร้างนวัตกรรม ในระดับ ดี ตามเกณฑ์การประเมิน
ของสถานศึกษา
3.2 นักเรียนมีผลงาน จากการทาโครงงาน /
สิ่งประดิษฐ์ และสามารถอธิบายหลักการ แนวคิด
ขั้นตอนการทางาน และปัญหาอุปสรรคของ
การทางานได้
3.3 นักเรียนสามารถสร้างนวัตกรรม
3.4 นักเรียนสามารถสร้างนวัตกรรม
และนานวัตกรรมไปใช้และมีการเผยแพร่
4) มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ

ค่ำร้อยละ
สรุปผลกำรประเมิน
เป้ำหมำย ผลกำรประเมิน
70.00
77.78
สูงกว่ำเป้ำหมำย

70.00

84.92

สูงกว่าเป้าหมาย

70.00

70.63

สูงกว่าเป้าหมาย

70.00
70.00

68.85
70.63

ต่ำกว่ำเป้ำหมำย
สูงกว่าเป้าหมาย

70.00

71.43

สูงกว่าเป้าหมาย

70.00
70.00

63.49
69.84

ต่ากว่าเป้าหมาย
ต่ากว่าเป้าหมาย

70.00

85.98

สูงกว่ำเป้ำหมำย

70.00

92.06

สูงกว่าเป้าหมาย

70.00

73.91

สูงกว่าเป้าหมาย

70.00

92.06

สูงกว่าเป้าหมาย

และการสื่อสาร
4.1 นักเรียนมีความสามารถในการสืบค้นข้อมูล
จากอินเตอร์เน็ต และสรุปความรู้ได้ด้วยตนเอง และ
อ้างอิงแหล่งข้อมูลที่ได้จากการสืบค้นทางเทคโนโลยี
สารสนเทศ
4.2 นักเรียนผ่านการประเมินสมรรถนะสาคัญ
ของผู้เรียน ด้านความสามารถในการใช้เทคโนโลยี
ในระดับดี
4.3 นักเรียนมีทักษะด้าน Digital Literacy ใน
การเรียนรู้ อย่างมีประสิทธิภาพ
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ค่ำร้อยละ
มำตรฐำนที่ 1 ประเด็นกำรพิจำรณำ
สรุปผลกำรประเมิน
ที่ 1) ด้ำนผลสัมฤทธิ์ทำงวิชำกำรของผู้เรียน
เป้ำหมำย ผลกำรประเมิน
5) มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตร
60.00
69.94
สูงกว่ำเป้ำหมำย
สถานศึกษา
5.1.1 นักเรียนมีผลการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้
50.00
47.62
ต่ากว่าเป้าหมาย
ภาษาไทย ระดับ 3 ขึ้นไป
5.1.2 นักเรียนมีผลการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้
60.00
50.79
ต่ากว่าเป้าหมาย
คณิตศาสตร์ ระดับ 3 ขึ้นไป
5.1.3 นักเรียนมีผลการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้
55.00
64.46
สูงกว่าเป้าหมาย
วิทยาศาสตร์ ระดับ 3 ขึ้นไป
5.1.4 นักเรียนมีผลการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้
70.00
58.73
ต่ากว่าเป้าหมาย
สังคมศึกษา ระดับ 3 ขึ้นไป
5.1.5 นักเรียนมีผลการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้
70.00
96.83
สูงกว่าเป้าหมาย
ศิลปะ ระดับ 3 ขึ้นไป
5.1.6 นักเรียนมีผลการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้
70.00
82.54
สูงกว่าเป้าหมาย
สุขศึกษา พลศึกษา ระดับ 3 ขึ้นไป
5.1.7 นักเรียน มีผลการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ 70.00
97.62
สูงกว่าเป้าหมาย
การงานอาชีพ ระดับ 3 ขึ้นไป
5.1.8 นักเรียน มีผลการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ 50.00
57.94
สูงกว่าเป้าหมาย
ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ระดับ 3 ขึ้นไป
6) มีความรู้ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดีต่องาน
80.00
94.41
สูงกว่ำเป้ำหมำย
อาชีพ
6.1 นักเรียน มีความรู้ ทักษะพื้นฐานและเจตคติที่ 80.00
88.81
สูงกว่าเป้าหมาย
ดี ต่องานอาชีพ
6.2 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มีความพร้อม
80.00
100.00
สูงกว่าเป้าหมาย
ที่ศึกษาต่อ ในระดับที่สูงขึ้น
สรุปภำพรวมประเด็นกำรพิจำรณำ
สูงกว่ำเป้ำหมำย
ที่ 1 ด้ำนผลสัมฤทธิ์ทำงวิชำกำรของผู้เรียน
ตารางที่ 19 ตารางแสดงค่าร้อ ยละของเป้าหมายและผลการประเมิน มาตรฐานที่ 1 คุณ ภาพผู้ เรีย น
ประเด็นพิจารณาที่ 1) ด้านผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน ปีการศึกษา 2563 พบว่า ผลการดาเนินการพัฒนา
คุณภาพผู้เรียน พบว่า ต่ากว่าเป้าหมาย จานวน 1 ประเด็นพิจารณา และสูงกว่าเป้าหมาย จานวน 5 ประเด็น
พิจารณา และเมื่อพิจารณาโดยภาพรวมของการดาเนินงานแล้วสูงกว่าเป้าหมาย เป็นส่วนใหญ่
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ตารางที่ 20 ตารางแสดงค่าร้อยละของเป้าหมายและผลการประเมินมาตรฐานที่ 1 คุณภาพผู้เรียน
ประเด็นพิจารณาที่ 2) ด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน ปีการศึกษา 2563
ค่ำร้อยละ
มำตรฐำนที่ 1 ประเด็นกำรพิจำรณำ
สรุปผลกำรประเมิน
ที่ 2) ด้ำนคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน เป้ำหมำย ผลกำรประเมิน
1) การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่
90.00
93.12
สูงกว่ำเป้ำหมำย
สถานศึกษากาหนด
1.1 นักเรียนผ่านการประเมินคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์ในระดับดีขึ้นไป ทั้ง 8 ประการ
1.2 นักเรียนมีความรับผิดชอบ มีวินัย มีภาวะผู้นา

90.00

96.83

สูงกว่าเป้าหมาย

90.00

91.53

สูงกว่าเป้าหมาย

90.00

91.53

สูงกว่าเป้าหมาย

80.00
80.00

94.76
91.53

สูงกว่ำเป้ำหมำย

80.00

91.53

80.00

91.53

สูงกว่าเป้าหมาย

80.00

100.00

สูงกว่าเป้าหมาย

80.00

100.00

สูงกว่าเป้าหมาย

80.00

98.81

สูงกว่ำเป้ำหมำย

80.00

98.15

สูงกว่าเป้าหมาย

80.00

100.00

สูงกว่าเป้าหมาย

และมีจิตอาสา
1.3 นักเรียนมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดี และ
เป็นแบบอย่างได้
2) ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย
2.1 นักเรียนร่วมกิจกรรมตามประเพณี วันสาคัญ
และท้องถิ่น
2.2 นักเรียนมีพฤติกรรมที่แสดงออกถึงความรัก
ในสถาบันหลักของชาติ
2.3 นักเรียน ยึดมั่นการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข
2.4 นักเรียน มีพฤติกรรมที่แสดงออกถึงความรัก
และภูมิใจในความเป็นไทย
2.5 นักเรียน มีพฤติกรรมที่แสดงออกถึงความรัก
และภูมิใจประเพณีวัฒนธรรมและท้องถิ่น
3) การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและ
หลากหลาย
3.1 นักเรียน อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข
บนความแตกต่างทางวัฒนธรรม/ความคิดเห็น
ที่แตกต่าง
3.2 นักเรียนมีทัศนคติที่ดีต่อบ้านเมือง มีหลักคิด
ที่ถูกต้อง และเป็นพลเมืองที่ดีของชาติ และเป็น
พลเมืองโลกที่ดี มีคุณธรรมจริยธรรม

สูงกว่าเป้าหมาย
สูงกว่าเป้าหมาย
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ค่ำร้อยละ
มำตรฐำนที่ 1 ประเด็นกำรพิจำรณำ
สรุปผลกำรประเมิน
ที่ 2) ด้ำนคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน เป้ำหมำย ผลกำรประเมิน
4) สุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม
80.00
88.89
สูงกว่ำเป้ำหมำย
4.1 นักเรียน มีน้าหนัก ส่วนสูง และพัฒนาการ
80.00
68.25
ต่ากว่าเป้าหมาย
ทางร่างกายเจริญเติบโตตามเกณฑ์มาตรฐานของ
กรมอนามัยกระทรวงสาธารณสุข
4.2 นักเรียน มีสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์
80.00
76.19
ต่ากว่าเป้าหมาย
มาตรฐานของกลมพลศึกษา หรือสานักงานกองทุน
สนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ทุกข้อ
4.3 นักเรียน หลีกเลี่ยงจากสิ่งมอมเมา ปัญหาทาง 80.00
100.00
สูงกว่าเป้าหมาย
เพศ การทะเลาะวิวาท และอบายมุขทุกชนิด
4.4 นักเรียน มีความรู้ทักษะในการป้องกันตนเอง 80.00
100.00
สูงกว่าเป้าหมาย
จากภัยคุกคามรูปแบบใหม่
4.5 นักเรียน มีพฤติกรรมที่แสดงออกใน
80.00
100.00
สูงกว่าเป้าหมาย
การดาเนินชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และมี
จิตสาธารณะ
สรุปภำพรวมประเด็นกำรพิจำรณำ
สูงกว่ำเป้ำหมำย
ที่ 2) ด้ำนคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน
จากตารางที่ 20 แสดงค่ าร้ อ ยละของเป้ าหมายและผลการประเมิ น มาตรฐานที่ 1 คุ ณ ภาพผู้ เรี ย น
ประเด็นพิจารณาที่ 2) ด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน ปีการศึกษา 2563 พบว่า ผลการดาเนินการ
พัฒนาคุณภาพผู้เรียน สูงกว่าเป้าหมาย จานวน 4 ประเด็นพิจารณา เมื่อพิจารณาโดยภาพรวมของการดาเนินงาน
แล้ว สูงกว่าเป้าหมาย
ผลงำนนักเรียน
1) ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ถึงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 สมัครสอบธรรมศึกษา ชั้นตรี
จานวน 38 คน โดยสอบได้ธรรมศึกษา ชั้นตรี จานวน 36 คน คิดเป็นร้อยละ 94.74
2) ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ถึงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 สมัครสอบธรรมศึกษา ชั้นโท
จานวน 27 คน โดยสอบได้ธรรมศึกษา ชั้นโท จานวน 27 คน คิดเป็นร้อยละ 100.00
3) นักเรียนได้รับรางวัลชนะเลิศ ประเภทเยาวชนชาย อายุไม่เกิน 12 ปี การแข่งขันฟุตบอล
“อีนทรีย์ทองคัพ” ประจาปีงบประมาณ 2564 ระหว่างวันที่ 26 – 28 มีนาคม พ.ศ 2564

64

ตารางที่ 21 ตารางแสดงผลการประเมินมาตรฐานที่ 1 คุณภาพผู้เรียน ปีการศึกษา 2563
มำตรฐำนที่ 1 /ประเด็นกำรพิจำรณำ

สรุปผลกำรประเมิน
รำยประเด็น

ผลสัมฤทธิ์ทำงวิชำกำรของผู้เรียน ประกอบด้วย 6 ประเด็นพิจารณา
ดี
1) มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิดคานวณ
สูงกว่าเป้าหมาย
2) มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยน
สูงกว่าเป้าหมาย
ความคิดเห็น และแก้ปัญหา
3) มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม
ต่ากว่าเป้าหมาย
4) มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สูงกว่าเป้าหมาย
5) มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา
สูงกว่าเป้าหมาย
6) มีความรู้ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ
สูงกว่าเป้าหมาย
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน ประกอบด้วย 4 ประเด็นพิจารณา
ยอดเยี่ยม
1) การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากาหนด
สูงกว่าเป้าหมาย
2) ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย
สูงกว่าเป้าหมาย
3) การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย
สูงกว่าเป้าหมาย
4) สุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม
สูงกว่าเป้าหมาย
สรุปผลกำรประเมินมำตรฐำนที่ 1
ระดับคุณภำพ ดีเลิศ
จากตารางที่ 21 แสดงผลการประเมินมาตรฐานที่ 1 คุณภาพผู้เรียน ปีการศึกษา 2563 พบว่า ผลการ
ดาเนินการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน สูงกว่าเป้าหมาย จานวน 9 ประเด็นพิจารณา และ ต่ากว่าเป้าหมาย จานวน 1
ประเด็นพิจารณา เมื่อพิจารณาโดยภาพรวมของการดาเนินงานแล้วสูงกว่าเป้าหมาย เป็นส่วนใหญ่
4) จุดเด่น
ประเด็นที่ 1 ด้านผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน
1) ผู้เรียนมีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสารและการคิดคานวณสูงขึ้น โดยสามารถ
สื่อสาร ทาความเข้าใจความหมายของสารที่ได้รับมาและมีความเข้าใจที่ตรงกัน
2) ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ สามารถอภิปรายแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นแก้ปัญหาเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในชีวิตประจาวันของตนเองได้
3) ผู้เรียนมีความรู้และทักษะพื้นฐานในการสร้างนวัตกรรมหรือสิ่งประดิษฐ์ต่าง ๆ เปิดพื้นที่ความคิดและ
จินตนาการให้กับผู้เรียน
4) ผู้เรียนมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารโดยสามารถสืบค้นข้อมูลจาก
อินเตอร์เน็ตและสรุปความรู้ได้ด้วยตนเองอย่างมีประสิทธิภาพ
5) ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่ดี ส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการเรียนรู้ในทางที่ดีขึ้น
โดยผู้เรียนได้รับประสบการณ์ตรงจากการเรียนรู้และสามารถนาไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจาวันได้
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6) ผู้เรียนมีความรู้ ทักษะพื้นฐานและเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ มีความรู้ที่จะนาไปประกอบอาชีพได้
7) ผู้เรียนมีโรงเรียนที่รองรับการศึกษาต่อในระดับชั้นที่สูงขึ้นทุกคน
ประเด็นที่ 2 ด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน
1) ผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์และค่านิยมที่ดีงามตามเกณฑ์ที่สถานศึกษากาหนด
2) ผู้เรียนมีความรัก ภาคภูมิใจในท้องถิ่นและรักความเป็นไทย มีความกล้าแสดงออกและปฏิบัติตนได้
อย่างเหมาะสม
3) ผู้เรียนมีคุณลักษณะในการอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างทางด้านความคิดและวัฒนธรรมที่มีความ
หลากหลาย
4) ผู้เรียนมีทักษะในการหลีกเลี่ยงปัญหาด้านสิ่งมึนเมา ปัญหาทางเพศ การทะเลาะวิวาทและอบายมุขทุก
ชนิด
5) ผู้เรียนมีทักษะในการป้องกันตนเองจากภัยคุกคามในรูปแบบใหม่
6) ผู้เรียนมีทักษะการดาเนินชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและมีจิตอาสา
5) จุดควรพัฒนำ
1) ทุกระดับชั้น ต้องเร่งพัฒนาความสามารถในการสื่อสาร และการนาเสนอผลงานให้สูงขึ้น
2) ผู้เรียนทุกระดับชั้น ต้องพัฒนาด้านความสามารถในการคิดคานวณ
3) พัฒนาผู้เรียนให้สามารถสร้างนวัตกรรมตามเกณฑ์ที่สถานศึกษาตั้งเป้าหมาย
4) พัฒนาผู้เรียนให้สามารถสร้างนวัตกรรม นานวัตกรรมไปใช้ และเผยแพร่ได้
5) ผู้เรียนทุกระดับชั้นต้องเร่งพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยให้สูงขึ้น
6) ผู้เรียนทุกระดับชั้นต้องเร่งพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ให้สูงขึน้
7) ผู้เรียนทุกระดับชั้นต้องเร่งพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาให้สูงขึ้น
8) พัฒนาผู้เรียนที่มีสุขภาพร่างกายที่ไม่แข็งแรง ให้มีสมรรถภาพทางกาย และมีน้าหนัก ส่วนสูง ให้เป็นไป
ตามเกณฑ์มาตรฐานที่กาหนด
6) แนวทำง/แผนพัฒนำเพื่อให้ได้มำตรฐำนที่สูงขึ้น
แผนปฏิบัติงานที่ 1 กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้แบบโครงงาน เพื่อให้นักเรียนมีทักษะพื้นฐานด้านการคิด
เคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ สามารถอภิปราย แลกเปลี่ยนและแสดงความคิดเห็นได้อย่างเหมาะสม รวมทั้ง
สามารถแก้ปัญหาได้
แผนปฏิบัติงานที่ 2 กิจกรรมประกวดชิ้นงาน สิ่งประดิษฐ์ หรือนวัตกรรมที่ได้จากการเรียนรู้ในแต่ละปี
การศึกษา มีการนาความรู้ที่ได้รับในแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้มาบูรณาการเป็นชิ้นงาน สิ่งประดิษฐ์ หรือ
นวัตกรรมของตนเอง เข้าใจขั้นตอนการทาชิ้นงาน สิ่งประดิษฐ์ หรือนวัตกรรม และสามารถนาไปเผยแพร่และใช้
ประโยชน์ได้
แผนปฏิบัติงานที่ 3 กิจกรรม English Daily เพื่อฝึกให้นักเรียนรู้จักค้นคว้าหาความรู้และพัฒนาทักษะ
ด้านการคิดก่อนเริ่มเรียนในแต่ละวัน
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แผนปฏิบัติงานที่ 4 กิจกรรมออกกาลังกายในตอนเช้าหรือตอนเย็น เพื่อให้นักเรียนมีสุขภาพที่สมส่วน
สมบูรณ์และแข็งแรง
แผนปฏิบัติงานที่ 5 ปรับรูปแบบการรับประทานอาหารกลางวัน โดยกาหนดให้ทุกวันศุกร์นักเรียนจะต้อง
รับประทานอาหารที่เป็นมังสวิรัติ เพื่อให้สอดคล้องกับการนโยบายโรงเรียนวิถีพุทธ
มำตรฐำนที่ 2 กระบวนกำรบริหำรและจัดกำร
1) ระดับคุณภำพ : ดีเลิศ
2) วิธีกำรพัฒนำ
โรงเรียนบ้านขวัญพัฒน์ มีกระบวนการบริหารจัดการศึกษา โดยได้ดาเนินทั้งสิ้น 9 โครงการ 36 กิจกรรม
ซึ่งโรงเรียนได้มีการกาหนดวิสั ยทัศน์ ที่มุ่งสู่มาตรฐานการศึก ษาของสถานศึกษาและสอดคล้องกับพัน ธกิจและ
เป้าหมาย ส่งผลให้โรงเรียนมีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ พัน ธกิจที่สถานศึกษากาหนดชัดเจนสอดคล้องกับบริบทของ
สถานศึกษา ความต้องการของชุมชน นโยบายของรัฐ บาลและสามารถปฏิบัติได้ บริห ารจัดการคุณ ภาพของ
สถานศึกษาอย่างเป็นระบบ โดยใช้รูปแบบ PDCA ที่ส่งผลต่อคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา โดย
มีโครงการกีฬาและส่งเสริมสุขภาพนักเรียนและโครงการเศรษฐกิจพอเพียงที่ตอบสนองวิสั ยทัศน์ของโรงเรียนอย่าง
ชัดเจน มีการดาเนินการวิเคราะห์สภาพปัญหาผลการจัดการการศึกษาที่ผ่านมา โดยการศึกษาข้อมูลจากโครงการ
นิเทศการจั ดการเรียนการสอน และโครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนมีการจัดประชุมระดมความคิดเห็ น
จากครู บุ คลากรในสถานศึกษา ผู้ ป กครอง และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อพัฒ นาคุณ ภาพของ
ผู้เรียน มีการปรับปรุงแก้ไขแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา แผนปฏิบัติงานประจาปีให้สอดคล้องกับสภาพ
ปั ญ หาความต้ อ งการของชุ ม ชน พร้ อ มทั้ งมี โ ครงการพั ฒ นาระบบบริ ห ารงบประมาณเพื่ อ จั ด หาทรั พ ยากร
การจัดสรรงบประมาณมอบหมายให้ผู้รับผิดชอบดาเนินการพัฒนาตามแผนงานเพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่กาหนดไว้
มีโครงการพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาเข้าร่วมการประชุม อบรมสัมมนา ศึกษาดูงานเพื่อพัฒนา
และเรี ย นรู้ ทั กษะใหม่ ๆ ตามความต้ อ งการของตนเอง ได้ พั ฒ นาความรู้ ด้ านวิช าการอยู่ เสมอเพื่ อ เกิด ความ
เชี่ยวชาญทางวิชาชีพ มีโครงการกระบวนการวิจัยทางการศึกษา ในหนึ่งปีการศึกษาครูผู้สอนต้องมีวิจัยในชั้นเรียน
อย่างน้อยท่านละ 1 เรื่อง เพื่อให้มีผลงานเชิงประจักษ์ และได้รับการเชิดชูเกียรติอย่างเหมาะสมเพื่อสร้างขวัญและ
กาลังใจในการปฏิบัติงาน มีโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์และสิ่งแวดล้อมเพื่อเป็นการตอบสนองการจัดสภาพแวดล้อม
ทางกายภาพและสังคมที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพและมีความปลอดภัย รวมทั้งมีโครงการพัฒนา
ระบบสารสนเทศในโรงเรียนเพื่อจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่สนับสนุนการบริการจัดการและการจัดการเรียนรู้
ที่เหมาะกับสภาพของสถานศึกษา โรงเรียนบ้านขวัญพัฒน์ มีกระบวนการบริหารและจัดการ เพื่อส่งเสริมให้ระบบ
บริหารจัดการในสถานศึกษาบรรลุตามมาตรฐานที่แยกเป็นประเด็น ได้ดังนี้
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ประเด็นที่ 2.1 การกาหนดเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจที่สถานศึกษากาหนดชัดเจน สอดคล้องกับ
บริบทของสถานศึกษา สามารถปฏิบัติได้จริง
โรงเรียนมีการกาหนดค่าเป้าหมายด้านวิสัยทัศน์และพัน ธกิจที่สถานศึกษากาหนดชัดเจนสอดคล้องกับ
บริบทของสถานศึกษา สามารถปฏิบัติได้จริง อยู่ที่ระดับดีเลิศ
โรงเรียนได้กาหนดวิสัยทัศน์ที่มุ่งสู่มาตรฐานการศึ กษาของสถานศึกษาและสอดคล้องกับพั นธกิจ และ
เป้าหมาย ส่งผลให้โรงเรียนมีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ พันธกิจ ที่สถานศึกษากาหนดชัดเจน สอดคล้องกับบริบทของ
สถานศึ กษา ความต้ องการของชุ มชนตามนโยบายของรัฐ บาล และสามารถปฏิ บั ติ ได้ นั้ น โรงเรียนได้จั ดท า
แผนพัฒนาคุณภาพ จัดทาแผนปฏิบัติการประจาปี จัดทาคารับรองการปฏิบัติราชการ จัดทาปฏิทินปฏิบัติงาน มี
การวางแผนและจัดทามาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า (Covid-19) ในโรงเรียน มีการ
วางแผนประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาและผู้ปกครองนักเรียนในการกาหนดวิสัยทัศน์และพันธกิจที่สถานศึกษา
กาหนดชัดเจนสอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษาในการบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษาอย่างเป็นระบบ ใช้
รูปแบบ PDCA ที่ส่งผลต่อคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา โดยความร่วมมือของคณะกรรมการ
สถานศึกษา ครู ผู้ปกครอง และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ให้เข้ามามีส่วนร่วม ในการพัฒนาสถานศึกษา โดยได้ดาเนิน
โครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ประกอบด้วยกิจกรรม ดังนี้
1) กิจกรรมการรู้จักนักเรียนรายบุคคล เพื่อให้ครูประจาชั้นได้ทาความรู้จักนักเรียนของตนเองเป็น
รายบุคคล
2) กิจกรรมคัดกรองนักเรียน เป็นกิจกรรมที่ให้ครูประจาชั้นสังเกตพฤติกรรมนักเรียน เพื่อดาเนินการ
ช่วยเหลือนักเรียนโดยแบ่งเป็น 3 กลุ่ม คือ นักเรียนดี นักเรียนปานกลาง และนักเรียนที่ต้องปรับปรุง
3) กิจกรรมเยี่ยมบ้านนักเรียน โดยให้ครูประจาชั้นมีการนัดแนะกับนักเรียนและผู้ปกครองเพื่อออกไป
เยี่ยมบ้านนักเรียนเป็นรายบุคคลและเพื่อทาความรู้จักภูมิหลังของนักเรียนให้ดียิ่งขึ้น
4) กิจกรรมส่งเสริมนักเรียน โรงเรียนมีการมอบทุนให้กับนักเรียนเรียนดีแต่ขาดทุนทรัพย์
5) กิจกรรมป้องกันและแก้ไขปัญหา โดยครูประจาชั้นได้สารวจและสังเกตนักเรียนที่มีปัญหาด้านการเรียน
และครอบครัว ซึ่งปีการศึกษานี้ ทางโรงเรียนได้เข้าไปช่วยเหลือครอบครั วของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 และ
นั ก เรี ย นชั้ น อนุ บ าล 1 ซึ่ งเป็ น พี่ น้ อ งกั น เนื่ อ งจากประสบปั ญ หาการเดิ น ทางมาโรงเรี ย นล าบากเพราะไม่ มี
ยานพาหนะรับส่งนักเรียน ทางโรงเรียนจึงเข้าไปแก้ไขปัญหาโดยนารถจักรยานยนต์ไปซ่อมให้กับครอบครัว ของ
นักเรียน
6) กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ครูประจาชั้นมีการอบรมและฝึกนักเรียนได้ปฏิบัติตามขนบธรรมเนียมประเพณี
ที่ถูกต้องในชั่วโมงแนะแนว
นอกจากนี้ ได้จัดทาโครงการเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อพัฒ นาผู้เรียนให้มีความตระหนัก เห็นความสาคัญ
มีความรู้ ทักษะและดาเนินชีวิ ตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรม Zero Waste จัดขึ้นเพื่อให้นักเรียน
สามารถคัดแยกขยะและนาขยะที่สามารถใช้งานได้มาประดิษฐ์เป็นของใช้หรือของเล่น กิจกรรม 1 โรงเรียน 1
นวัตกรรมสิ่งแวดล้อม เป็นการฝึกให้นักเรียนเรียนรู้การอยู่ร่วมกันกับธรรมชาติโดยไม่เบียดเบียน กิจกรรมปลูกผัก
และกิจกรรมทาปุ๋ ย หมัก เพื่อฝึ กให้ นั กเรีย นสามารถดารงชีวิตได้ตามปลักปรัช ญาเศรษฐกิจพอเพียง มีการจัด
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โครงการกีฬาและส่งเสริมสุขภาพนักเรียน เพื่อให้นักเรียนและครูมีนิสัยรักการออกกาลังกายมีสุขภาพและจิตใจที่
แข็งแรงสมบูรณ์ นักเรียนได้รับการตรวจสุขภาพและบริการด้านอนามัยอย่างทั่วถึ ง ประกอบด้วยกิจกรรมการ
ตรวจสุขภาพและบริการด้านอนามัย กิจกรรมแข่งขันกีฬาสี กิจกรรมแข่งขันกีฬา กิจกรรมฟันสวยด้วยมือเรา
ผลการดาเนิ น โครงการระบบช่วยเหลื อดูแลนักเรียน พบว่า ครูประจาชั้นรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล
มีการคัดกรองและครูประชาชั้นสามารถออกเยี่ยมบ้านนักเรียนเป็นรายบุคคล คิดเป็นร้อยละ 100.00 ผลการ
ดาเนินโครงการเศรษฐกิจพอเพียง พบว่า นักเรียนและครูมีความรู้ความเข้าใจ ตระหนัก เห็นความสาคัญ และ
สามารถนาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจาวันได้ คิดเป็นร้อยละ 85.00 และผลการ
ดาเนินโครงการกีฬาและส่งเสริมสุขภาพนักเรียน พบว่า นักเรียนมีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพและออกกาลังการ
อย่างสม่าเสมอ คิดเป็นร้อยละ 88.00 ดังนั้นจากผลการดาเนินโครงการต่าง ๆ ข้างต้น สถานศึกษาได้วางแผน
กิจกรรมเพิ่มเติมในโครงการกีฬาและส่งเสริมสุขภาพนักเรียน คือ กิจกรรมการออกกาลั งกายในช่วงเวลาท้ายของ
กิจกรรมหน้ าเสาธง เพื่อตอบสนองเอกลั กษณ์ ของโรงเรียน เมื่อสิ้ นสุดปีการศึกษาทางสถานศึกษาได้มีการจัด
กิจกรรมรายงานผลการศึกษา เพื่อเผยแพร่ผลการดาเนินโครงการต่าง ๆ ให้ผู้ปกครองนักเรียน และผู้ที่สนใจเข้ามา
เยี่ยมชม และมีการถ่ายภาพลงในเว็บไซต์ และเฟซบุ๊กของโรงเรียน
ประเด็นที่ 2.2 มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา ที่ส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ตามมาตรฐานของสถานศึกษาที่ได้กาหนดค่าเป้าหมายความสาเร็จไว้
โรงเรียนมีการกาหนดเป้าหมายด้านระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา ที่ส่งผลต่อการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานของสถานศึกษาที่ได้กาหนดค่าเป้าหมายความสาเร็จไว้ อยู่ในระดับดีเลิศ
โรงเรียนได้วางแผนจัดทาแผนปฏิบัติการประจาปี และวางแผนการจัดทาโครงการให้สอดคล้องกับสภาพ
ปัญหา ความต้องการพัฒนา และนโยบายการปฏิรูปการศึกษา มีรูปแบบการบริหารและการจัดการแบบมีส่วนร่วม
โดยยึดหลักธรรมาภิบาลและแนวคิดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยมุ่งพัฒนาผู้เรียนเป็นสาคัญ มีระบบ
บริห ารจั ดการคุณ ภาพของสถานศึกษา ที่มี ประสิ ท ธิภ าพ ส่ งผลต่อมาตรฐานการศึกษาโดยความร่วมมื อของ
ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย พร้อมทั้งจัดหาทรัพยากร จัดสรรงบประมาณ ตามโครงการพัฒนาระบบบริหารงบประมาณ
กิจกรรมวางแผนการใช้จ่ายงบประมาณ กิจกรรมการจัดทาระบบการจัดซื้อจัดจ้าง และกิจกรรมการบริหารทาง
การเงินและควบคุมงบประมาณ สามารถดาเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ สนับสนุนอุปกรณ์ ครุภัณฑ์ และสิ่ง
อ านวยความสะดวกต่ า ง ๆ ในการปฏิ บั ติ งานให้ เพี ย งพอ อี ก ทั้ งยั ง ด าเนิ น งานโครงการพั ฒ นาระบบข้ อ มู ล
สารสนเทศในโรงเรียน มีการใช้ข้อมูลและสารสนเทศเป็นฐานข้อมูลเพื่อการตัดสินใจในการบริหาร การจัดการและ
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ให้เกิดประโยชน์คุ้มค่า มีการจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศเป็นหมวดหมู่ เรียกใช้ได้
สะดวก มีการวิเคราะห์และสรุปข้อมูล เป็นสารสนเทศที่นาไปใช้ประโยชน์ได้ทันที มีวิธีการจัดเก็บ ใช้เครื่องมือ
ทันสมัย และปรับปรุงวิธีการจัดเก็บข้อมูลและสารสนเทศอยู่เสมอ โรงเรียนมีแผนอัตรากาลัง มีครูเพียงพอและ
เหมาะสมกับชั้นเรียน มีระบบช่วยเหลือนักเรียนเพื่อดูแลและแก้ไขปัญหาผู้เรี ยนอย่างทั่วถึง มีระบบนิเทศภายใน
และนาข้อมูลมาพัฒนาเพื่อให้เกิดประโยชน์กับผู้เรียนอย่างสูงสุด
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หลังจากดาเนินการจัดโครงการและกิจกรรมเพื่อพัฒนาระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา มี
การกากับ ติดตาม อย่ างต่อเนื่ องโดยกิจกรรมการนิเทศภายใน และประเมินผลซึ่งพบว่าระบบบริห ารจัดการ
คุณภาพของสถานศึกษาของสถานศึกษาสอดคล้องตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาและค่าเป้าหมายที่
กาหนดไว้ หลังจากประเมินผลการดาเนินการตามโครงการและกิจกรรมแล้วมีการเผยแพร่ผลปฏิบัติงานให้ผู้ที่
เกี่ยวข้องได้ทราบโดยการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อต่าง ๆ ของโรงเรียน เพื่อรายงานผลการปฏิบัติงาน
ประเด็นที่ 2.3 มีการดาเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนอย่างรอบด้านตามหลักสูตร
สถานศึกษาและทุกกลุ่มเป้าหมาย
โรงเรียนได้กาหนดค่าเป้าหมายในการดาเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนอย่างรอบด้านตาม
หลักสูตรสถานศึกษาและทุกกลุ่มเป้าหมาย อยู่ในระดับดีเลิศ
โรงเรียนได้วางแผนจัดทาโครงการและกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมพัฒ นาวิชาการที่เน้น
คุณภาพผู้เรียนอย่างรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษาและทุกกลุ่มเป้าหมาย ซึ่งได้ดาเนินการตามโครงการพัฒนา
และยกระดั บ ผลสั มฤทธิ์ท างการเรี ย นให้ ผู้ เรี ยนมี ความรู้ความสามารถรอบด้านทุ กกลุ่ ม สาระ ท าให้ ผู้ เรีย นมี
พฤติกรรมใฝ่รู้ใฝ่เรียน มีทักษะในการคิด เรียนรู้ด้วยการปฏิบัติจริงและมีพฤติกรรมตื่นตัวในทางสร้างสรรค์ ดาเนิน
กิจกรรมส่งเสริมการอ่านและนั่งสมาธิเสริมปัญญา ทาให้ผู้เรียนรู้จักการค้นคว้าหาความรู้ด้วยตนเองและใช้เวลา
ว่างให้เกิดประโยชน์ ฝึกนักเรียนให้มีสมาธิในการเรียน อีกทั้งยังดาเนินการตามโครงการเศรษฐกิจพอเพียง ให้ครู
และบุคลากรทางการศึกษาและนักเรียน มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง นามา
บู ร ณาการในการจั ด การเรี ย นการสอน ได้ ศึ ก ษาเรี ย นรู้ ฝึ ก ปฏิ บั ติ จ ริ งภายในแหล่ ง เรี ย นรู้ และสามารถน า
ประสบการณ์ไปใช้ในชีวิตอย่างมีความสุขบนพื้นฐานของความพอเพียง
สาหรับช่วงของการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า (Covid-19) ระลอกแรก การจัดการศึกษาภายใต้
สถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า (Covid-19) ระลอกแรก ระหว่างวันที่ 18 พฤษภาคม – 30 มิถุนายน
พ.ศ. 2564 โรงเรียนได้ดาเนินจัดการเรียนรู้ให้แก่นักเรียน โดยมีการดาเนินการประชุมเพื่อชี้แจง ให้ความรู้ สร้าง
ความเข้าใจแก่ผู้ปกครองเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค
ติดเชื้อไวรัสโคโรน่า (Covid-19) ภายใต้มาตรการความปลอดภัยตามประกาศของ ศบค. มีการแบ่งช่วงเวลาของ
การประชุมผู้ปกครองออกเป็น 3 ช่วง ได้แก่ ช่วงที่ 1 ระดับชั้นอนุบาล 2 – 3 ช่วงที่ 2 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่
1 – 3 และช่วงสุดท้ายเป็นของระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 – 6 โรงเรียนมีการจัดการเรียนรู้ออกเป็น 4 รูปแบบ
ได้แก่
1) การเรียนแบบ ON-AIR ใช้สาหรับนักเรียนที่มีความพร้อมด้านอุปกรณ์รับสัญญาณโทรทัศน์ โดยครู
ประจาชั้น จะแจกจ่ายตารางถ่ายทอดสั ญญาณออกอากาศผ่านทางโรงเรียนวังไกลกังวล โดยนักเรียนจะได้รับ
หมายเลขช่องของการเรียนแต่ละวิชา แต่ละระดับชั้นอย่างชัดเจน ซึ่งการเรียนตามรูปแบบดังกล่าว หากครอบครัว
ของนักเรียนมีพี่น้องหลายคน นักเรียนสามารถเลือกรับชมการถ่ายทอดได้อีกครั้งในตอนบ่าย ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความ
พร้อ มของนั กเรีย น นอกจากนี้ โรงเรี ย นได้ให้ ค รูป ระจ าชั้ น คอยช่ ว ยเหลื อผู้ ป กครองในการค้ น หา ติ ดตั้ ง และ
ปรับเปลี่ยนช่องให้ทันสมัย เพื่อที่นักเรียนจะสามารถเรียนรู้ได้อย่างเต็มที่ จากการจัดกิจกรรม พบว่า นักเรียนที่มี
ความพร้อมด้าน อุปกรณ์การเรียนรู้แบบ ON AIR มีจานวน 78 คน คิดเป็นร้อยละ 61.90
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2) การเรียนแบบ ONLINE ใช้สาหรับนักเรียนที่มีความพร้อมด้านด้านสั ญญาณอินเทอร์เน็ต เรียนรู้ผ่าน
DLTV www.dltv.ac.th จากการสารวจ พบว่า มีนักเรียนจานวน 14 คน คิดเป็นร้อยละ 11.11 สามารถเรียนรู้
แบบ ON LINE ได้
3) การเรีย นแบบนั กเรี ย นไปเรีย นบ้านเพื่อ น โดยนั กเรียนกลุ่ มดังกล่ าวจะมี ข้อจากัด ด้ านอุป กรณ์ รับ
สัญญาณโทรทัศน์ และที่บ้านไม่มีโทรศัพท์แบบ Smart phone จึงต้องอาศัยเดินทางไปเรียนร่วมกับเพื่อนที่อยู่ใน
ละแวกบ้าน โดยครูประจาชั้นจะคอยดูแล กาชับ เกี่ยวกับการป้องกันตัวเองให้ปลอดภัยจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโร
น่า (Covid-19) จากการสารวจ พบว่า มีนักเรียนจานวน 8 คน คิดเป็นร้อยละ 6.35 ที่ต้องอาศัยการเรียนรู้แบบ
ดังกล่าว
4) การเรียนแบบตัวต่อตัว หมายถึง นักเรียนที่ไม่สามารถเรียนรู้ได้ดังกล่าวข้างต้น มี จานวน 26 คน คิด
เป็นร้อยละ 20.63 โรงเรียนใช้กระบวนการโดยโทรไปหาผู้ปกครองเพื่อพูดคุยกับนักเรียนเป็นรายบุคคล นอกจานี้มี
การสอนซ่อมเสริมให้กับนักเรียนกลุ่มดังกล่าวในช่วงที่โรงเรียนเปิดเรียน
สาหรับช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า (Covid-19) ระหว่างวันที่ 5 – 18 มกราคม พ.ศ.
2564 โรงเรียนได้ดาเนินการจัดการเรียนการสอนแบบผสมผสานกับการเรียนแบบ ON-HAND คือ การนาหนังสือ
แบบฝึกหัด ใบงานไปเรียนรู้ที่บ้านภายใต้ความช่วยเหลือของผู้ปกครอง โดยครูประจาวิชาจะจัดเตรียมเอกสาร
ดังกล่าวและส่งต่อให้แก่ครูประจาชั้นเพื่อส่งมอบให้แก่นักเรียน ครูประจาชั้นจะเป็นผู้ดาเนินการรับ -ส่งเอกสาร
ติดต่อนักเรียนและผู้ปกครองผ่านช่องทางการติดต่อสื่อสารที่หลากหลาย ได้แก่ กลุ่มไลน์ เฟซบุ๊ก หรือโทรศัพท์
พูดคุย ซึ่งนักเรียนและผู้ปกครองสามารถติดต่อสอบถาม ซักถามข้อสงสัยในการเรียนได้ตลอดเวลา ครูประจาชั้นมี
การนัดหมาย รับ - ส่งใบงานเป็นรายสัปดาห์ ซึ่งนักเรียนและผู้ปกครองให้ความร่วมมือในการดาเนินการจัดการ
เรียนการสอนเป็นอย่างดี เมื่อกลับมาเรียนในแบบ ON-SITE ที่โรงเรียน ครูได้ทบทวนเนื้อหา ก่อนจะขึ้นบทเรียน
ใหม่ เพื่ อเน้ น ย้ าความรู้ค วามเข้ าใจให้ แก่ ผู้ เรีย น โดยมี ค รูป ระจาวิช าและครูป ระจาชั้ น เป็ น ผู้ ติ ดตามนั กเรีย น
ให้ได้รับการจัดการเรียนรู้ครบตามหลักสูตร ตัวชี้วัด ต้องรู้ ควรรู้ โดยกาหนดภาระงานหรือชิ้นงานให้เหมาะสมกับ
ผู้เรียน และมีการรายงานผลการจัดการเรียนการสอนอย่างเป็นระบบ
สาหรับเวลาเรียนของนักเรียนในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 โรงเรียนได้เปิดเรียนปกติ ตั้งแต่วันที่ 1
กรกฎาคม – 13 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 จานวนวันเรียน 89 วัน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 จานวนวัน
เรียน 88 วัน เท่ากับว่า ปีการศึกษา 2563 นักเรียนจะมีเวลาเรียนรวมทั้งสิ้น 177 วัน ซึ่งโครงสร้างเวลาเรียน
ระดับชั้นประถมศึกษา กาหนดไว้ 200 วันต่อปี ดังนั้นส่วนเวลาที่ขาดหายไป 23 วัน โรงเรียนจึงได้จัดการสอน
ชดเชยให้นักเรียนครบตามหลักสูตร โดยภาคเรียนที่ 1 สอนชดเชย 11 วัน และภาคเรียนที่ 2 สอนชดเชย 12 วัน
โดยโรงเรียนได้เปิดสอนในวันหยุดนักขัตฤกษ์ทุกวันและทุกวันเสาร์ของแต่ละเดือนเพื่อให้ครบตามโครงสร้างเวลา
เรียนของนักเรียนระดับประถมศึกษา สาหรับตัวชี้วัดของแต่ละวิชาที่นักเรียนต้องรู้และควรรู้ ครูประจาวิชาได้สอน
เพิ่มเติมให้แก่นักเรียนในช่วงเที่ยงของการพักกลางวันและในชั่วโมงซ่อมเสริมของแต่ละระดับชั้น
นอกจากนี้โรงเรียนยังได้จัด โครงการและกิจกรรมเพื่อพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนอย่างรอบด้าน
ตามหลักสูตรสถานศึกษาและทุกกลุ่มเป้าหมาย มีการกากับ ติดตาม อย่างต่อเนื่องโดยดาเนิน การผ่านโครงการ
นิเทศการเรียนการสอน ระหว่างเดือนกรกฎาคม 2563 จนถึงเดือนมีนาคม 2564 โดยมีการดาเนินกิจกรรมใน
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โครงการดังนี้ 1) กิจกรรมการเยี่ยมชั้นเรียน ผู้บริหารสถานศึกษาร่วมด้วยหัวหน้าฝ่ายบริหารงานวิชาการหรือผู้ที่
ได้รับมอบหมายมีการเยี่ยมนิเทศชั้นเรียนตามปฏิทินการเยี่ยมชั้นเรียนในแต่ละเดือน มีการสรุปผลและแจ้งผลการ
นิเทศชั้นเรียนให้แก่ครูผู้สอนทราบเพื่อนาไปใช้ในการปรับปรุง แก้ไข และพัฒ นาการจัดการเรียนการสอนให้มี
ประสิทธิภาพ 2) กิจกรรมการสังเกตการสอนในชั้นเรียน ผู้บริหารสถานศึกษาและหัวหน้าฝ่ายบริหารงานวิชาการ
หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บริหารลงเยี่ยมนิเทศและสังเกตการสอนในชั้นเรียนตามปฏิทินการเยี่ยมนิเทศชั้น
เรียนแล้วนามาสรุปผลเพื่อแจ้งให้ครูผู้สอนทราบ 3) กิจกรรมการประชุมประจาเดือน มีการกาหนดวันประชุม
ประจาเดือน ดาเนินการประชุมและจัดทารายงานการประชุม 4) กิจกรรมการตรวจสอบเอกสารธุรการชั้นเรียน
ฝ่ายบริหารงานวิชาการจัดทาปฏิทินวิชาการแล้วแจ้งกาหนดการตรวจสอบเอกสารธุรการชั้นเรียนให้ครูประจาชั้น
ทราบ และสรุปผลเพื่อรายงานผลการตรวจสอบเอกสารธุรการชั้นเรียนให้ครูประจาชั้นทราบเป็นรายบุคคล จาก
การดาเนินการตามโครงการข้างต้น พบว่า มีการดาเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนอย่างรอบด้านตาม
หลักสูตรสถานศึกษาและทุกกลุ่มเป้าหมาย สอดคล้องตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาและค่าเป้าหมายที่
กาหนดไว้ หลั งจากประเมินผลการดาเนิ น การตามโครงการและกิจกรรมแล้วมีการเผยแพร่ผ ลการปฏิบัติงาน
รายงานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้ผู้ที่เกี่ยวข้องได้ทราบโดยการจัดทารายงานเอกสารและการประชาสัมพันธ์ผ่าน
กลุ่มไลน์ และผ่านเฟซบุ๊กของโรงเรียน
ประเด็นที่ 2.4 มีการพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ
โรงเรียนบ้ านขวัญ พัฒ น์มีการกาหนดค่าเป้าหมายด้านการพัฒ นาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญ
ทางวิชาชีพ อยู่ในระดับดีเลิศ
โรงเรีย นได้ศึกษาสภาพปั จจุบั นและแนวทางการพัฒ นาบุคลากรวางแผนจัดทาโครงการและกิจกรรม
ต่าง ๆ เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมการพัฒนาครูและบุคลากรให้ มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ การดาเนินงานตาม
โครงการพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา มีผลการดาเนินงาน อยู่ในระดับดีเลิศ โรงเรียนได้ดาเนิน
โครงการดังกล่าวประกอบด้วยกิจกรรมดังนี้ 1) ส่งเสริมบุคลากรเข้ารับการอบรมตามนโยบายที่ได้รับมอบหมาย
จากสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2 อย่างน้อย 20 ชั่วโมงต่อ คนต่อปี ตั้งแต่วันที่ 1
กรกฎาคม 2563 ถึงวันที่ 9 เมษายน 2564 โดยครูและบุคลากรทางการศึกษาสามารถค้นคว้าหลักสูตรอบรม
ออนไลน์ตามความสนใจและตามข้อกาหนดของแต่ละหลักสูตร เมื่อสิ้นสุดการอบรมให้ครูจัดทารายงานการอบรม
ตามรายการการอบรมของตนเอง และดาเนินกิจกรรมศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพของบุคลากร โดยนาครูและ
บุคลากรไปศึกษาดูงานที่โรงเรียนวัดควนชะลิก ศูนย์วัฒนธรรมเฉลิมราชควนชะลิก บ้านหนังสือชุนชนควนชะลิก
พิ พิ ธ ภั ณ ฑ์ พื้ น บ้ านควนชะลิ ก ธนาคารชาวบ้ านควนชะลิ ก และชุ มชนต้น แบบคุณ ธรรมน้ อมน าหลั กปรัช ญา
เศรษฐกิจพอเพียง อาเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช และดาเนินกิจกรรมพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม โดยให้ครู
และบุคลากรที่สนใจเข้าร่วมส่งผลงานโครงการครูดีไม่มีอบายมุข ส่วนการดาเนินกิจกรรมด้านวิชาการ กาหนดให้
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเข้าร่ วมอบรมออนไลน์ตามหัวข้อที่ความสนใจ และได้ดาเนินกิจกรรม
สร้างขวัญและกาลังใจและยกย่องเชิดชูเกียรติ มีการส่งเสริมให้ครูและบุคลากรเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ และเข้า
ร่วมงานวันครูครั้งที่ 65 แบบออนไลน์ ผลการดาเนินงาน พบว่า ครูได้รับการพัฒนาด้านทักษะวิชาชีพอย่างรอบ
ด้าน อยู่ในระดับดีเลิศ คิดเป็นร้อยละ 81.81 อีกทั้งได้ดาเนินโครงการจัดการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการวิจัย โดยให้
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ครูจัดทาวิจัย ในชั้นเรียนอย่างน้ อย คนละ 1 เรื่องต่อปีการศึกษา เพื่อให้ ครูสามารถใช้กระบวนการวิจัยในการ
แก้ปั ญ หาและการจั ดการเรี ย นรู้ในชั้น เรี ย นได้ อย่างมีป ระสิ ท ธิภ าพ และให้ นั กเรีย นได้รับ การพั ฒ นาเต็ม ตาม
ศักยภาพการเรียนรู้ของแต่ละบุคคล หลังจากการดาเนินงานตามโครงการพัฒนาศั กยภาพครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา ผลการดาเนินงาน ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้เข้ารับการอบรมสัมมนาและศึกษาดูงานอย่าง
น้อย 20 ชั่วโมงต่อปี มีผลการปฏิบัติงานในระดับดีมากขึ้นไป มีขวัญและกาลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ใน ระดับดี
มากขึ้นไป มีความสามัคคีและมีความสัมพันธ์อันดีต่อกัน ส่วนผลการดาเนินงานตามโครงการจัดการเรียนรู้โดยใช้
กระบวนการวิจัย พบว่า ครูมีการจัดทาวิจัยในชั้นเรียนเพื่อแก้ปัญหา พัฒนาและส่งเสริม ด้านการเรียนของนักเรียน
อยู่ในระดับยอดเยี่ยม คิดเป็นร้อยละ 100.00
ดังนั้น จากผลของการดาเนินงานตามโครงการข้างต้น สถานศึกษาได้วางแผนกิจกรรมเพิ่มเติมในโครงการ
คือ กิจกรรมพัฒ นาครูและบุคลากรทางการศึกษาเข้ารับการอบรมเพื่อรองรับการประเมินเพื่อเลื่อนวิทยฐานะ
(ว.9/2564) และกิจกรรมการใช้กระบวนการวิจัยเป็นฐานแบบออนไลน์ เมื่อสิ้นสุดการดาเนินงานตามโครงการ
ข้างต้น ทางสถานศึกษาให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาประชาสัมพันธ์การอบรมสัมมนาและศึกษาดูงานผ่าน
ช่องทางเฟซบุ๊กของโรงเรียน และจัดรายงานผลการใช้กระบวนการวิจัยให้ผู้ ปกครองได้ทราบในวันรายงานผล
การศึกษาประจาปีการศึกษา 2563
ประเด็นที่ 2.5 มีการจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมี
คุณภาพ
โรงเรี ย นมี ก ารก าหนดค่ า เป้ า หมายด้ า นการมี ก ารจั ด สภาพแวดล้ อ มทางกายภาพและสั งคมที่ เอื้ อ
ต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ อยู่ในระดับดีเลิศ
ซึ่งโรงเรียนได้ศึกษาสภาพปัจจุบั น และวางแผนจัดทาโครงการและกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อสนับสนุนและ
ส่งเสริมการจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อต่ อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพซึ่งจาเป็นจะต้อง
ซ่อมแซม พัฒนา ปรับปรุ งให้พร้อมใช้งาน เกิดความปลอดภัยสูงสุด และเพียงพอกับความต้องการของโรงเรียน
โดยมีผ ลการดาเนิ น งาน อยู่ ในระดับ ดีเลิ ศ โดยได้ดาเนินงานตามโครงการปรับปรุงภู มิทัศน์พัฒ นาบริบ ทและ
สิ่งแวดล้อม ประกอบด้วยกิจกรรมพัฒนาโรงเรียน โดยโรงเรียนได้จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพตามมาตรกา ร
ความปลอดภัยในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า (Covid-19) ในสถานศึกษาประกอบด้วย
การดาเนินการดังนี้ 1) จัดสถานที่จุดคัดกรองนักเรียนที่ประตูรั้วโรงเรียน มีการวัดไข้ สังเกตอาการเสี่ยง และให้
สวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัยก่อนเข้าสถานศึกษา และให้ สวมหน้ากากตลอดเวลา ทาจุดเว้นระยะห่างบน
พื้นคอนกรีต เพื่อให้นักเรียนมีการเว้นระยะห่าง 1.5 - 2.5 เมตร มีการตรวจวัดไข้ก่อนเข้าโรงเรียน 2) นาขาโต๊ะ
นักเรียนซึ่งเป็นวัสดุเหลือใช้ในโรงเรียนนามาทาเป็นอ่างล้างมือให้กับนักเรียนและวางสบู่เหลวไว้เพื่อให้นักเรียนล้าง
มือให้สะอาดที่สุด 3) จัดเตรียมสนามในการทากิจกรรมหน้าเสาธงออกเป็น 2 สถานที่ ได้แก่ บริเวณหน้าเสาธงและ
ลานคอนกรีตอเนกประสงค์ จัดทาจุดยืน เข้าแถวให้นักเรียนเว้นระยะห่าง โดยคณะครูได้ฉีดพ้นสเปรย์ เป็นจุด ๆ
เพื่อเป็นสัญลักษณ์ในการยืนเข้าแถว เพื่อลดความแออัดในการทากิจกรรมหน้าเสาธง 4) จัดเตรียมห้องเรียนให้เอื้อ
ต่อการจัดการเรียนรู้ภายใต้มาตรการความปลอดภัย โดยการจัดโต๊ะนักเรียนให้เว้นระยะห่าง 1.5 เมตร จัดจุด
ล้างมือหรือเจลแอลกอฮอล์หน้าห้องเรียนในแต่ละชั้นเรียน ทาความสะอาดห้องเรียน พื้นผิวสัมผัสร่วมในเวลาก่อน
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เข้าเรียนและก่อนเลิกเรียนทุกวัน เปิดหน้าต่างประตู ระบายอากาศ ไม่จัดกิจกรรมรวมกลุ่มคนจานวนมาก และ
ลดเวลาทากิจกรรม ให้ห้องเรียนแต่ละห้องจัดบอร์ดความรู้เกี่ยวกับโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า (Covid-19) เพื่อให้
นั ก เรี ย นมี ค วามรู้ ค วามเข้า ใจเกี่ ย วกั บ โรคและการป้ อ งกั น ตนเองให้ ป ลอดภั ยจากโรคดั งกล่ าว 5) จั ด เตรี ย ม
โรงอาหารและโต๊ะสาหรับรับประทานอาหารให้มีการเว้นระยะห่างระหว่างบุคคลในการรับประทานอาหารกลางวัน
มีการปรับเวลาพักรับประทานอาหารจากเดิม โดยแบ่งเวลาออกเป็น 3 ช่วง คือ เวลา 10.30 -11.00 น.เป็นช่วง
พักรับ ประทานอาหารของนั กเรียนชั้นอนุบ าล เวลา 11.00-11.30 น. เป็นช่วงเวลาพักรับประทานอาหารของ
นั กเรีย นชั้ น ประถมศึ กษาปี ที่ 1 – 3 และเวลา 11.30-12.00 เป็ น ช่ว งพั กรับ ประทานอาหารของนั กเรีย นชั้ น
ประถมศึกษาปี ที่ 4-6 และได้ดาเนิ น กิจ กรรมปรับแต่งภู มิทัศน์ โดยมี การจัดสรรอุปกรณ์ การทาความสะอาด
โรงเรียนตามเขตสีเทอมละ 2 ครั้ง ซึ่งทุก ๆ เช้า นักเรียนต้องทาความสะอาดตามเขตสีที่ตนเองได้รับมอบหมาย มี
การจัดสรรงบประมาณเพื่อจ้างบุคคลภายนอกตัดหญ้าในบริเวณโรงเรียน เนื่องจากโรงเรียนไม่มีนักการภารโรง ซึ่ง
จะจ้างตัดหญ้าเดือนละ 1 ครั้ง ทั้งนี้ในปีการศึกษานี้ โรงเรียนได้ย้ายสนามเด็กเล่นจากที่เดิมซึ่งไม่ค่อยปลอดภัยต่อ
นักเรียนและอยู่ห่างไกลจากการควบคุมของคุณครูจึงได้ย้ายสนามเด็กเล่นมาอยู่ข้างอาคารเรียน สปช .105/29
และทาสีเครื่องเล่นให้มีสีสันสวยงามกว่าเดิม และมีการทาสีและวาดรูปตามอาคารเรียนโดยได้รับความร่วมมือจาก
ชมรมพันทาง จากผลการดาเนินโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์และสิ่งแวดล้อม ผลปรากฏว่า อาคารเรียนและสถานที่
ต่าง ๆ ภายในโรงเรียนอยู่ในสภาพดีและพร้อมใช้งาน ปลอดภัยและเหมาะสมต่อการจัดการเรียนการสอนได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ ทาให้นักเรียนได้เรียนในห้องเรียนที่มั่นคง แข็งแรงและปลอดภัย มีสภาพแวดล้อมที่สะอาด ร่มรื่น
สวยงาม มีบรรยากาศที่เอื้อต่อการจัดการเรียนการสอนซึ่งนักเรียนเกิดความพึงพอใจ อีกทั้งมีแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อ
ต่อการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน มีที่นั่งเล่นและพักผ่อนเพิ่มขึ้น จากการกากับ ติดตาม และประเมินผลอย่ าง
ต่อเนื่ องทาให้ ส ถานศึกษามีการวางแผนการจัดกิจกรรมให้ ดาเนิ นกิจกรรมได้ตรงตามเวลาและงบประมาณที่
กาหนด และจัดสรรงบประมาณในการสร้างห้องน้าใหม่ให้กับนักเรียน เพื่อให้มีสภาพแวดล้อมทางกายภาพและ
สั งคมที่ เอื้ อต่ อ การจั ด การเรี ย นรู้อ ย่ างมีคุ ณ ภาพ สอดคล้ อ งตามมาตรฐานการศึ กษาของสถานศึก ษาและค่ า
เป้าหมายที่กาหนดไว้
เมื่อสิ้นสุดการทากิจกรรมแต่ละอย่างโรงเรียนจะมีการเผยแพร่ผลการปฏิบัติงานให้ผู้ที่เกี่ยวข้องได้ทราบ
โดยการจัดทารายงานเอกสารและถ่ายภาพเพื่อประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางเฟซบุ๊กของโรงเรียน
ประเด็นที่ 2.6 มีการจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการ
เรียนรู้
โรงเรียนมีการกาหนดค่าเป้าหมายด้านการจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการ
และการจัดการเรียนรู้ อยู่ในระดับดีเลิศ
โรงเรียนมีการจัดทาโครงการพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศในโรงเรียน มีการดาเนินกิจกรรม ดังนี้
1) ติดตั้งระบบอินเทอร์เน็ตเชื่อมต่อโดยใช้ LAN และ Wifi จานวน 2 วงจร จากบริษัท TOT ด้วยความเร็ว
150/50 Mbps โดยติดตั้งที่ห้องคอมพิวเตอร์จานวน 1 วงจร เพื่อให้นักเรียนใช้เป็นแหล่งเรียนรู้ในการสืบค้นข้อมูล
ทางอินเทอร์เน็ต และใช้ในการจัดกิจกรรมการเรี ยนการสอนในรายวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วิทยาการ
คานวณ) โดยโรงเรียนได้รับจัดสรรโน้ตบุ๊กจากหน่วยงานต้นสังกัดจานวน 11 เครื่อง เครื่องคอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะ
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จานวน 3 เครื่อง ซึ่งได้รับบริจาคจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค และคอมพิวเตอร์เดิมที่มีอยู่ 5 เครื่อง รวมทั้งสิ้ นเป็น
19 เครื่อง ซึ่งเพียงพอต่อจานวนนักเรียนในอัตรา 1 : 1
2) ระบบอินเทอร์เน็ตแบบไร้สาย (Wifi) ติดตั้งที่ห้องเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 เพื่อให้ครูผู้สอนใช้ในการ
จัดการเรียนการสอนผ่าน SmartTV โดยมี TV จานวน 6 เครื่อง เพื่อใช้ในการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต 3) ระบบ
อินเทอร์เน็ตแบบไร้สาย (Wifi) 3BB 1 วงจร ติดตั้งที่ห้องพักครูเพื่อให้คณะครูใช้ในการจัดทาข้อมูลสารสนเทศที่
เกี่ยวข้องกับการบริหารและการจัดการเรียนการรู้ให้แก่ผู้เรียน เมื่อสิ้นสุดปีการศึกษา สถานศึกษาได้มีการประเมิน
ความพึงพอใจจากผู้เรียนระดับชั้ นประถมศึกษาปีที่ 1-6 จานวน 126 คน และบุคลากรทางการศึ กษาจานวน 12
คน พบว่า ความพึงพอใจอยู่ในระดับดีเลิศ และจานวนครั้งของผู้ใช้บริการห้องคอมพิวเตอร์ คิดเป็นร้อยละ 80.00
อยู่ในระดับดีเลิศ
ดังนั้น สถานศึกษาได้วางแผนกิจกรรมเพิ่มเติมในโครงการดังกล่าว คือ กิจกรรมการสร้างสรรค์ ชิ้นงาน
วิทยาการคานวณ เมื่อสิ้น สุดโครงการสถานศึกษาได้นาเสนอกิจกรรมการจัดการเรียนการสอนของครูโดยใช้
เทคโนโลยี สารสนเทศผ่านช่องทางออนไลน์ ได้แก่ เฟซบุ๊กและเว็บไซต์ของโรงเรียน และสถานศึกษาได้จัดทา
รายงานผลการจัดการศึกษาผ่านกลุ่มไลน์ของผู้ปกครองในแต่ละระดับชั้น เพื่อแจ้งผลการดาเนินกิจกรรม
3) ผลกำรประเมิน
โรงเรียนบ้านขวัญพัฒน์ ขอรายงานผลการประเมินตนเอง มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารจัดการ
ประกอบด้วย ประเด็นพิจารณาดังนี้
ตารางที่ 22 ตารางแสดงผลการประเมินมาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ
ปีการศึกษา 2563
ผลกำรประเมิน
เป้ำหมำย
เป้ำหมำย
เป้ำหมำย ผลกำรประเมิน
2.1 มีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจที่สถานศึกษา
ดีเลิศ
ดีเลิศ
ตามเป้าหมาย
กาหนดชัดเจน สอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษา
สามารถปฏิบัติได้จริง
2.2 มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา

ดีเลิศ

ดีเลิศ

ตามเป้าหมาย

ดีเลิศ

ดีเลิศ

ตามเป้าหมาย

ดีเลิศ

ดีเลิศ

ตามเป้าหมาย

ที่ส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาตาม
มาตรฐานของสถานศึกษาที่ได้กาหนดค่าเป้าหมาย
ความสาเร็จไว้
2.3 มีการดาเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพ
ผู้เรียนอย่างรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษาและ
ทุกกลุ่มเป้าหมาย
2.4 พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญ
ทางวิชาชีพ
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เป้ำหมำย

ผลกำรประเมิน
เป้ำหมำย ผลกำรประเมิน
ดีเลิศ
ดีเลิศ

เป้ำหมำย

2.5 มีการจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคม
ตามเป้าหมาย
ที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ
2.6 มีการจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อ
ดีเลิศ
ดีเลิศ
ตามเป้าหมาย
สนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้
สรุปผลกำรประเมิน มำตรฐำนที่ 2
ระดับคุณภำพ ดีเลิศ
กระบวนกำรบริหำรและกำรจัดกำร
จากตารางที่ 22 ตารางแสดงผลการประเมินมาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ
ปีการศึกษา 2563 พบว่า ผลกระบวนการบริหารและการจัดการ เป็นไปตามเป้าหมาย จานวน 6 ประเด็น
พิจารณา เมื่อพิจารณาโดยภาพรวมของการดาเนินงานแล้วเป็นไปตามเป้าหมาย
4) จุดเด่น
1) ครูและบุคลากรทางการศึกษาร่วมมือปฏิบัติหน้าที่ ที่ได้รับมอบหมายอย่างเต็มกาลังความสามารถ
และมีความพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่ตามบทบาทโรงเรียนมีการบริหารและการจัดการอย่างเป็นระบบ แบ่ง
โครงสร้างการบริหารงานเป็น 4 ฝ่ายงานอย่างชัดเจน ยึดหลักการบริหารจัดการแบบ PDCA
2) โรงเรียนใช้เทคนิคการประชุมที่หลากหลายวิธี เช่น การประชุมแบบมีส่วนร่วม การประชุมระดมสมอง
การประชุมกลุ่ม เพื่อให้ทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการ กาหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย ที่ชัดเจน
3) มีการปรับแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา แผนปฏิบัติการประจาปี ที่สอดคล้องกับผลการจัด
การศึกษา สภาพปัญหา ความต้องการพัฒนา และนโยบายการปฏิรูปการศึกษา
4) มีแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา แผนปฏิบัติ การประจาปีที่สอดคล้องกับการพัฒนาผู้เรียน
ทุกกลุ่มเป้าหมาย
5) มีการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มี ความรู้ความเชี่ยวชาญตามมาตรฐานตาแหน่ง
6) มีการจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการที่ดี และมีข้อมูลสารสนเทศที่
ถูกต้อง ครบถ้วน ทันสมัย สามารถนาไปประยุกต์ใช้ได้
7) โรงเรียนจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคม ที่กระตุ้นผู้เรียนให้ใฝ่เรียนรู้
8) ครูผู้สอนสามารถจัดการเรียนรู้ได้อย่างมีคุณภาพ มีการดาเนินการนิเทศการสอนอย่างต่อเนื่อง
9) โรงเรียนให้ความสาคัญกับการดาเนินงานประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาเน้นการสร้างความ
เข้าใจและให้ความรู้ด้านการประกันคุณภาพการศึกษากับคณะครูบุคลากรทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง การดาเนินงาน
ประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา
5) จุดควรพัฒนำ
1) ควรนาภูมิปัญญาท้องถิ่นเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมให้นักเรียนได้เรียนรู้
2) ควรจัดคอมพิวเตอร์ให้เพียงพอต่อการใช้งานของนักเรียนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการเรียนรู้
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3) โรงเรียนควรมีการจัดทาวารสารเกี่ยวกับข่าวในโรงเรียนเพื่อเผยแพร่ข้อมูลให้บุคลลภายนอกได้รับรู้ถึง
ข่าวสารภายในโรงเรียน
6) แนวทำง/แผนพัฒนำเพื่อให้ได้มำตรฐำนที่สูงขึ้น
แผนปฏิบัติงานที่ 1 โครงการพัฒนาจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้เพื่อพัฒนาการ
จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้
แผนปฏิบัติงานที่ 2 กิจกรรมซ่อมแซม ปรับปรุงและพัฒนาห้องเรียนให้เอื้อต่อการเรียนรู้และผู้เรียนมี
ความปลอดภัย
แผนปฏิบัติงานที่ 3 ส่งเสริมให้ครูได้รับความรู้ในการขอมี ขอเลื่อนวิทยฐานะ
2.2 มำตรฐำนที่ 3 กระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
1) ระดับคุณภำพ : ดีเลิศ
2) วิธีกำรพัฒนำ
โรงเรียนบ้านขวัญพัฒน์ได้มีการกาหนดค่าเป้าหมายมาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่
เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ อยู่ที่ระดับดีเลิศ โรงเรียนบ้านขวัญพัฒน์ส่งเสริมให้ครูจั ดกระบวนการเรียนการสอนที่เน้น
ผู้เรียน เป็น สาคัญ โดยการดาเนิน งานกิจกรรมอย่างหลากหลาย ได้แก่ งานหลักสูตร มีการประชุมปฏิบัติการ
ปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา ตามมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดฯ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) ส่งเสริมให้ครู
จัดการเรียนการสอนเน้นการปฏิบัติ (Active learning) ให้ผู้เรียนผ่านกระบวนการคิด ปฏิบัติจริง เพื่อนาไปสู่การ
เรียนรู้ที่ลึกซึ้งและคงทน ตามมาตรฐานและตัวชี้วัดของหลักสูตรสถานศึกษาให้นักเรียนมีส่วนร่วม ครูรู้จักผู้เรียน
เป็นรายบุคคล ดาเนินการตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และนาผลมาพัฒนาผู้เรียน รวมทั้งร่วมกัน
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และนาผลที่ได้มาปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ ครูมีแผนการจัดการเรียนรู้ที่สามารถนาไปใช้จัด
กิจกรรมได้จริง ครูใช้สื่อ และแหล่งเรียนรู้ มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก เพื่อให้เด็กรักการเรียนรู้และเรียนรู้
ร่วมกันอย่างมีความสุข ครูร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และนาข้อมูลมาร่วมพัฒนาปรับปรุงการจัดการเรียนรู้และสอน
ตามแผน ครูผ ลิ ต นวัต กรรม แผนการจั ด การเรีย นรู้ อี ก ทั้ งปรับ โครงสร้ างรายวิ ช าหน่ ว ยการเรี ยนรู้ ก าหนด
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ที่สอดคล้องกับหน่วยการเรียนรู้ สนับสนุนให้ครูจัดการเรียนการสอนที่สร้างโอกาสให้
นักเรียนทุกคนมีส่วนร่วม ได้ลงมือปฏิบัติจริงจนสรุปความรู้ได้ด้วยตนเอง จัดการเรียนการสอนที่เน้นทักษะการคิด
เช่น จัดการเรียนการสอน DLTV/DLIT ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า (Covid-19)
ครูทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ตรวจสอบและประเมินผลผู้เรียนอย่างเป็นระบบ โดยการวัดผลประเมินผล
ตามสภาพจริ ง ด้ ว ยเครื่ อ งมื อ ที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ โดยจั ด ท าข้ อ สอบจากการวางแผนการสร้ า งแบบทดสอบ
(Test Blueprint) และหาค่า IOC ของข้อสอบ ใช้วิธีการวัดผลประเมินผลที่หลากหลาย ด้วยการสังเกต สอบถาม
การประเมิน ผลงาน ชิ้ น งาน และน าผลการประเมิน มาพั ฒ นากระบวนการจัดการเรียนการสอน การทาวิจัย
ในชั้นเรียน เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานที่กาหนด ครูมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ด้วยกระบวนการ
สร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ PLC การนิ เทศชั้นเรียนและสนับสนุนให้ครูมีการทาวิจัยในชั้นเรียน ให้ครูได้พัฒ นา
ตนเองเองอย่างต่อเนื่อง มีการนิเทศ กากับ ติดตามการออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ และสนับสนุนการจัดกิจกรรม
ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ ตามประเด็นพิจารณาดังนี้
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ประเด็นที่ 3.1 จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถนาไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้
โรงเรียนบ้านขวัญพัฒน์ได้มีการกาหนดค่าเป้าหมายด้านการจัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติ
จริง และสามารถนาไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ อยู่ในระดับดีเลิศ
โรงเรียนมีวิธีการที่หลากหลาย โดยมุ่งเน้นการพัฒนาผู้เรียนให้สอดคล้องกับ วิสัยทัศน์ของโรงเรียน ส่งผล
ให้กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ อยู่ในระดับดีเลิศ โดยส่งเสริมครูให้จัดกิจกรรมการ
เรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญแบบ Active Learning ด้วยเทคนิควิธีที่หลากหลายและแตกต่างกันไปในกลุ่มสาระ
ต่าง ๆ ดังนี้
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
มุ่งให้นักเรียนนาความรู้ไปใช้ในการสื่อสารทั้งด้านการอ่าน การฟัง ดู พูดและเขียน มีความคิดสร้างสรรค์
รักการอ่าน การเขียน การแสวงหาความรู้ ตระหนักในวัฒนธรรม การใช้ภาษาไทยและความเป็นไทย ภูมิใจและ
ชื่นชมในวรรณคดี วรรณกรรม ภูมิปัญญาทางภาษา สามารถนาทักษะทางภาษามาพัฒนาตนเองและประยุกต์ใน
การดาเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงอย่างมีประสิทธิภาพ เหมาะสมตามสถานการณ์ มีคุณธรรม
จริยธรรม ก้าวไปในสากลบนพื้นฐานความเป็นไทยอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
ขั้น 1. กาหนดขอบเขตของปัญหา เป็นการนาเข้าสู่บทเรียนโดยการเสนอปัญหาหรือระบุสิ่งที่จะสอนใน
แง่ของปัญหา เพื่อยั่วยุให้ผู้เรียนเกิดความสนใจที่จะหาคาตอบ ปัญหาที่จะนาเสนอควรจะเกี่ยวข้องกับ
สถานการณ์ของชีวิตและเหมาะสมกับวุฒิภาวะของผู้เรียน
ขั้น 2. แสดงและอธิบายทฤษฎี หลักการ เป็นการนาเอาทฤษฎี หลักการ กฎ ข้อสรุปที่ต้องการสอนมา
ให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ทฤษฎี หลักการนั้น ๆ
ขั้น 3. ใช้ทฤษฎี หลักการ เป็นขั้นที่ผู้เรียนจะเลือกทฤษฎี หลักการ กฎ ข้อสรุป ที่ได้จากการเรียนรู้มาใช้
ในการแก้ปัญหาที่กาหนดไว้ได้
ขั้น 4. ตรวจสอบและสรุป เป็นขั้นที่ผู้เรียนจะตรวจสอบและสรุปทฤษฎี หลักการ กฎ ข้อสรุปหรือนิยาม
ที่ใช้ว่าถูกต้อง สมเหตุสมผลหรือไม่ ดูว่าข้อสรุปที่ได้พิสูจน์หรือตรวจสอบว่าเป็นจริง จึงจะเป็นความรู้ที่ถูกต้อง
ขั้น 5. ฝึกปฏิบัติ เมื่อผู้เรียนเกิดความเข้าใจในทฤษฎี หลักการ กฎ ข้อสรุป นาเอาความรู้มาประยุกต์ใช้
ในสถานการณ์ใหม่ ๆ ที่แตกต่างหลากหลายต่อไป
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มุ่งหวังให้ผู้เรียนได้เรียนรู้วิทยาศาสตร์ ที่เน้นการ เชื่อมโยงความรู้กับกระบวนการ มีทักษะสาคัญในการ
ค้นคว้าและสร้างองค์ความรู้ โดยใช้ กระบวนการในการสืบเสาะหาความรู้และแก้ปัญหาที่หลากหลาย ให้ผู้เรียนมี
ส่ว นร่วมในการเรี ยนรู้ ทุกขั้น ตอน มีการทากิจกรรมด้ว ยการลงมือปฏิบัติจริงอย่างหลากหลาย เหมาะสมกับ
ระดับชั้น โดยกาหนดสาระสาคัญ ดังนี้
วิทยาศาสตร์ชีวภาพ เรียนรู้เกี่ยวกับ ชีวิตในสิ่งแวดล้อม องค์ประกอบของสิ่งมีชีวิต การดารงชีวิตของ
มนุษย์และสัตว์การดารงชีวิตของพืช พันธุกรรม ความหลากหลายทางชีวภาพ และวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิต
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วิทยาศาสตร์กายภาพ เรียนรู้เกี่ยวกับ ธรรมชาติของสาร การเปลี่ยนแปลงของสาร การเคลื่อนที่
พลังงาน และคลื่น
วิทยาศาสตร์โลกและอวกาศ เรียนรู้เกี่ยวกับ องค์ประกอบของเอกภพ ปฏิสัมพันธ์
ภายในระบบสุริยะ เทคโนโลยีอวกาศ ระบบโลก การเปลี่ยนแปลงทางธรณีวิทยา กระบวนการ เปลี่ยนแปลง
ลมฟ้าอากาศ และผลต่อสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม
เทคโนโลยี การออกแบบและเทคโนโลยีเรียนรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีเพื่อการดารงชีวิต ในสังคมที่มีการ
เปลี่ ย นแปลงอย่ า งรวดเร็ ว ใช้ ค วามรู้ แ ละทั ก ษะทางด้ า นวิ ท ยาศาสตร์ ค ณิ ต ศาสตร์ และศาสตร์ อื่ น ๆ
เพื่อแก้ปัญหาหรือพัฒนางานอย่างมีความคิดสร้างสรรค์ด้วยกระบวนการออกแบบ เชิงวิศวกรรมเลือกใช้เทคโนโลยี
อย่างเหมาะสมโดยคานึงถึงผลกระทบต่อชีวิต สังคม และสิ่งแวดล้อม
วิทยาการคานวณ เรียนรู้เกี่ยวกับการคิดเชิงคานวณ การคิดวิเคราะห์แก้ปัญหา เป็นขั้นตอนและเป็น
ระบบ ประยุกต์ใช้ความรู้ด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร ในการแก้ปัญหาที่
พบในชีวิตจริงได้อย่างมีประสิทธิภาพ
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม เป็นกลุ่มสาระการเรียนรู้ที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนทุก
คนในระดั บ ประถมศึ กษาต้ อ งเรี ย น ทั้ งนี้ เพราะกลุ่ ม สาระการเรีย นรู้นี้ ว่าด้ ว ย การอยู่ร่ว มกั น บนโลกที่ มี ก าร
เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วตลอดเวลาทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และวัฒนธรรม การเชื่อมโยงทาง
เศรษฐกิจซึ่งแตกต่างกันอย่างหลากหลาย การปรับตนเองให้เข้ากับบริบททางสภาพแวดล้อม ทาให้เป็นพลเมืองที่มี
ความรับ ผิดชอบ มีความสามารถทางสั งคม มีความรู้ มีทักษะ มีคุณ ธรรม จริยธรรม และมีคุณ ลั กษณะอันพึ ง
ประสงค์ที่ดีงาม
กลุ่มสาระกาเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม เป็นกลุ่มสาระการเรียนรู้ที่มุ่งเน้นให้เกิดพัฒนา
ทักษะในด้านต่าง ๆ ของผู้เรียน ประกอบด้วย ทักษะ ดังนี้
ทักษะการคิด เช่น การสรุปความคิด การแปลความ การวิเคราะห์หลักการและการนาไปใช้ ตลอดจน
การคิดอย่างมีวิจารณญาณ
ทักษะการแก้ปัญหา ตามกระบวนการทางสังคมศาสตร์ กระบวนการสืบสอบ เช่น ความสามารถในการ
ตั้งคาถามและการตั้งสมมติฐานอย่างมีระบบ การรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล การทดสอบสมมุติฐานและสรุปเป็น
หลักการ
ทักษะการเรียนรู้ เช่น ความสามารถในการแสวงหาข้อมูลความรู้โดยการอ่าน การฟัง และการสังเกต
ความสามารถในการสื่อสารโดยการพูด การเขียน และการนาเสนอ ความสามารถในการตีความ การสร้างแผนภูมิ
แผนที่ ตารางเวลา และการจดบันทึก รวมทั้งการใช้เทคโนโลยีและสื่อสารสนเทศต่าง ๆ ให้เป็นประโยชน์ในการ
แสวงหาความรู้
ทักษะกระบวนการกลุ่ม เช่น ความสามารถในการเป็นผู้นาและผู้ตามในการทางานกลุ่ม มีส่วนร่วมใน
การกาหนดเป้าหมายการทางานของกลุ่ม ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายด้วยความรับผิดชอบ สร้างสรรค์
ผลงาน ช่วยลดข้อขัดแย้งและแก้ปัญหาของกลุ่มได้อย่างมีประสิทธิภาพ และมีประสิทธิผล
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ด้านเจตคติและค่านิ ยม กลุ่มสั งคมศึกษา ศาสนาและวั ฒ นธรรม จะช่วยพัฒ นาเจตคติ และค่านิยม
เกี่ยวกับระบอบประชาธิปไตยและความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ เช่น รู้จักตนเอง พึ่งตนเอง ซื่อสัตย์สุจริต มีวินัย มี
ความกตัญญู รักเกียรติภูมิแห่งตน มีนิสัยในการเป็นผู้ผลิตที่ดี มีความพอดีในการบริโภค เห็นคุณค่าของการทางาน
รู้จักคิดวิเคราะห์ การทางานเป็นกลุ่ม เคารพสิทธิของผู้อื่น เสียสละ เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม มีความผูกพันกับ
กลุ่ ม รั ก ท้ อ งถิ่ น รั ก ประเทศชาติ เห็ น คุ ณ ค่ า อนุ รั ก ษ์ แ ละพั ฒ นาศิ ล ปวัฒ นธรรมและสิ่ งแวดล้ อ ม ศรัท ธาใน
หลักธรรมของศาสนา และการปกครองของศาสนา และการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์
ทรงเป็นประมุขด้านการจัดการและการปฏิบัติ
กลุ่มสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒ นธรรม จะช่วยให้ผู้เรียนเกิดทักษะในการทางานเป็นกลุ่ม สามารถนา
ความรู้ ทั ก ษะ ค่ า นิ ย มและเจตคติ ที่ ได้ รั บ จากการอบรมบ่ ม นิ สั ย มาใช้ ในการแก้ ปั ญ หาต่ า ง ๆ ที่ เกิ ด ขึ้ น ใน
ชีวิตประจาวันของผู้เรียนได้ เมื่อมองในภาพรวมๆ แล้วจะพบว่า ความสาคัญของกลุ่มสังคมศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม นอกจากจะช่วยให้ผู้เรียนมีความรู้ในเรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับสภาพแวดล้อม ทั้งทางธรรมชาติและ
สังคมวัฒนธรรม มีทักษะกระบวนการต่าง ๆ ที่สามารถนามาใช้ประกอบการตัดสิ นใจอย่างรอบคอบในการดาเนิน
ชีวิต และมีส่ วนร่ วมในสั งคมที่มี การเปลี่ ย นแปลงตลอดเวลาในฐานะพลเมือ งดีแ ล้ ว ยังช่ว ยให้ น าความรู้ท าง
คุณธรรม จริยธรรม หลักธรรมทางศาสนามาพัฒนาตนเองและสังคมได้ ทาให้ผู้เรียนสามารถดารงชีวิตในสังคมได้
อย่างมีความสุข
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ช่วยให้ผู้เรียนเกิดความเจริญงอกงาม ดังนี้
สาระศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม เน้นสอนให้ผู้เรียนมีความรู้ มีความเข้าใจ ทางด้านประวัติความเป็นมา
ของศาสนาต่ า ง ๆ เช่ น พระพุ ท ธศาสนา ศาสนาคริ ส ต์ ศาสนาอิ ส ลาม ศาสนาพราหมณ์ -ฮิ น ดู เป็ น ต้ น
องค์ประกอบของศาสนา ที่ประกอบด้วยศาสดาของศาสนาต่าง ๆ เช่น พระพุทธเจ้า ท่านนบีมุฮัมมัด พระเยซู
หลักธรรมคาสอนที่แตกต่างกันของแต่ละศาสนา เช่น หลักธรรมจากคัมภีร์พระไตรปิฎก หลักธรรมจากคัมภีร์ไบ
เบิล คัมภีร์อัลกุรอาน เป็นต้น ศาสนิกชนของแต่ละศาสนา เช่น พุทธศาสนิกชน คริสต์ศาสนิ กชน มุสลิม ศาสน
พิธีของแต่ละศาสนาที่มีความแตกต่างกัน พิธีมิสซา พิธีล้างบาป พิธีทอดกฐิน เป็นต้น ศาสนสถานที่ใช้ในการ
ประกอบพิธีกรรมของแต่ล ะศาสนา เช่น วัด โบสถ์ มัสยิด และผู้สื บทอดหรือเผยแพร่ศาสนาหรือผู้นาในการ
ประกอบพิธีในศาสนาต่าง ๆ เช่น พระสงฆ์ บาทหลวง เป็ นต้น และมีทักษะในการคิด การฟัง การดูและทาความ
เข้าใจจากเรื่องเล่า ชาดก นิทาน พุทธศาสนิกชนตัวอย่างทางพระพุทธศาสนา และการประพฤติปฏิบัติตนและมี
ทัก ษะในการเป็ น พุ ท ธศาสนิ กชนที่ดี ตามพระพุ ท ธศาสนา หรือศาสนาที่ ต นเองนั บ ถือ ประกอบไปด้ ว ยการมี
คุ ณ ธรรม จริ ย ธรรม และคุ ณ ลั ก ษณะอั น พึ งประสงค์ ที่ ดี ง าม สามารถอยู่ ร่ ว มกั บ ผู้ อื่ น ในสั ง คม ชุ ม ชน และ
ประเทศชาติได้อย่างมีความสุข
สาระหน้าที่พลเมือง วัฒนธรรม และการดาเนินชีวิตในสังคม มุ่งเน้นให้ผู้เรียนเกิดความรู้ ความเข้าใจ
และมีทักษะในการดาเนินชีวิตในสังคม ที่มีการยึดหลักประชาธิปไตย ในการอยู่ ร่วมกัน ปฏิบัติกันด้วยความเคารพ
ร่ว มกั น ท าประโยชน์ เพื่ อความสงบสุ ข ของส่ ว นรวม ตลอดจนการใช้ ส ติ ปั ญ ญาและความเฉลี ยวฉลาดในการ
แก้ปัญหา มีความรู้ความเข้าใจในบทบาทเรื่อง สิทธิ หน้าที่ เสรีภาพ และสามารถแสดงออกถึงการใช้สิทธิหน้าที่
และเสรีภาพได้อย่างถูกต้องและมีความเหมาะสม เช่น สิทธิในการได้รับการศึกษา สิทธิในการรักษาพยาบาล สิทธิ
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ในการเลือกตั้ง หน้าที่ในการเสียภาษี หน้าที่ในการเกณฑ์ทหารของชายไทย เสรีภาพในการนับถือศาสนา เสรีภาพ
ในการประกอบอาชีพ เสรีภาพในการเดินทาง และผู้เรียนมีลักษณะของพลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย รู้และ
ปฏิบัติตามกฎหมาย โดยการยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข การมี
ความภาคภูมิใจศิลปวัฒนธรรมไทยทั้งของชาติและท้องถิ่น และรักษาวัฒนธรรมประเพณีที่ดีงามของสังคม การ
สร้างความเจริญก้าวหน้าในสังคม และปฏิบัติตนเป็นพลเมืองที่มีคุณธรรมและจริยธรรมในการดาเนินชีวิต ที่จะ
ช่วยให้สมาชิกในสังคมอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข
สาระเศรษฐศาสตร์ มุ่งเน้นให้ผู้เรียนเกิดความรู้ ความเข้าใจ และมีทักษะและสามารถตัดสินใจเลือกใช้
ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจากัด มาจัดสรรและใช้อย่างเหมาะสม เพื่อตอบสนองความจาเป็นและความต้ องการของ
มนุษย์ ให้คุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด และการเข้าใจในระบบเศรษฐกิจและโครงสร้างทางเศรษฐกิจที่ช่วยใน
ตัดสินใจในการผลิตสินค้าที่ว่า ผลิตอะไร ผลิตเพื่อใคร และผลิตอย่างไร ทั้งในปัจจุบันและอนาคต การเข้าใจใน
ระบบเงินตราและการแลกเปลี่ยน ประกอบด้วยสกุลเงินตราต่างประเทศ รวมถึงมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และการนาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจาวัน มีความ
เข้าใจในระบบเศรษฐกิจแบบทุนนิยม สังคมนิยม และแบบผสม การรวมกลุ่มกันทางเศรษฐกิจทั้งสังคมไทยและ
สังคมโลก เช่น ความร่ วมมือทางเศรษฐกิจในภูมิภาคเอเชีย – แปซิฟิก เขตการค้าเสรีอาเซียน เป็นต้น เพื่อให้
ผู้เรียนสามารถดาเนินชีวิตได้อย่างสมดุล และพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม
และวัฒนธรรม บนพื้นฐานของการคิดและตัดสินใจทางวิชาเศรษฐศาสตร์สาระประวัติ ศาสตร์ มุ่งเน้นให้ผู้เรียนเกิด
ความรู้ ความเข้าใจ และมีทักษะในการแสวงหาความรู้ ทักษะในการคิดอย่างมีวิจารณญาณ เพื่อเกิดเป็นการเรียนรู้
อย่างยั่งยืน มีความรู้และความเข้าใจในเรื่องของเวลาและยุคสมัยทางประวัติศาสตร์ เช่น ยุคก่อนประวัติศาสตร์
(ยุ ค หิ น เก่ า ยุ ค หิ น กลาง ยุ ค หิ น ใหม่ ยุ ค ส าริ ด ยุ ค เหล็ ก ) และยุ ค ประวัติ ศ าสตร์ (ยุ ค สมั ย อารยธรรมโบราณ
ยุคประวัติศาสตร์สมัยกลาง ยุคประวัติศาสตร์สมัยใหม่ มีทักษะในกระบวนการวิธีการทางประวัติศาสตร์ เช่น การ
กาหนดหัวข้อเรื่องที่สนใจ การรวบรวมข้อมูลหรือการเก็บหลักฐาน การประเมินคุณค่าของหลักฐาน การตีความ
วิเคราะห์ข้อมูล การเรียบเรียงนาเสนอข้อมูล เป็นต้น และมีความเข้าใจในเรื่อง พัฒนาการของมนุษยชาติจากอดีต
ถึงปัจจุบัน ความสัมพัน ธ์และเปลี่ยนแปลงของเหตุการณ์ต่าง ๆ ผลกระทบที่เกิดจากเหตุการณ์สาคัญในอดีต
บุคคลสาคัญที่มีอิทธิพลต่อการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ในอดีต ความเป็นมาของชาติไทย เช่น ความเป็นมาของแว่น
แคว้นก่อนยุคอาณาจักรสุโขทัย อาณาจักรสุโขทัย อาณาจักรอยุธยา อาณาจักรธนบุรี อาณาจักรรัตนโกสินทร์ และ
จวบจนยุคสมัยการปฏิรูปประเทศ ยุคสมัยประชาธิปไตย จนถึงปัจจุบัน มีทักษะในการแสวงหาความรู้ทางด้านภูมิ
ปัญญา ประเพณี ศิลปวัฒนธรรมไทย ที่สั่งสมมาตั้งแต่สมัยบรรพบุรุษ และมีความรู้ความเข้าใจในแหล่งอารยธรรม
ที่สาคัญของโลก เช่น อารยธรรมจีน อารยธรรมอินเดีย อารยธรรมเมโสโปเตเมีย ผ่านการเรียนรู้ในรูปแบบของการ
จัดการเรียนการสอนแบบไทม์ไลน์ หรือเส้นแบ่งเวลา ผ่านการเรียนรู้แบบคอมพิวเตอร์ช่วยสอน (CAI) , สื่อวิดีโอ
ประกอบการสอน และการสอนโดยใช้ Power point เพื่อให้ผู้เรียนเกิดความรู้ ความเข้าใจ มีความรักและความ
ภาคภูมิใจในความเป็นมาของชาติไทย มีความรักและหวงแหน อนุรักษ์เอกลักษณ์ความเป็นไทยทางด้านภาษา
ประเพณี วัฒ นธรรม และภู มิปั ญ ญาไทยสาระภู มิ ศาสตร์ มุ่ งเน้ น ให้ ผู้ เรียนมีความรู้ ความเข้าใจลั กษณะทาง
กายภาพของโลก จากการศึกษาในเรื่องของแผนผัง เข็มทิศ แผนที่ ลูกโลก ภาพถ่ายทางอากาศ ภาพถ่ายจาก
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ดาวเทียม ผ่ านการเรียนรู้แบบปฏิบั ติ มีความรู้ความเข้าใจในเรื่อง ปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กั บสิ่ งแวดล้อมที่
ก่อให้เกิดการสร้างสรรค์วิถีการดาเนินชีวิต เพื่อให้รู้เท่าทัน ปรับตัวตามการเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อมได้อย่าง
เหมาะสม เช่น ภาวะสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลง การเกิดน้าขึ้น – น้าลง ปรากฏการณ์โลกร้อน การเกิดพายุหมุน
ฝนฟ้าคะนอง การเกิดสุริยุปราคาและจันทรุปราคา การเกิดภูเขาไฟระเบิด การเกิดแผ่นดินไหวและสึนามิ การ
เคลื่ อ นตั ว ของเปลื อ กโลก และทางด้ านธรณี วิท ยา และการเปลี่ ยนแปลงทางด้ านสภาพดิ น ฟ้ า และอากาศ
ตลอดจนสามารถใช้ทักษะกระบวนการความสามารถทางภูมิศาสตร์ เช่น การตั้งคาถามเชิงภูมิศาสตร์ การเก็บ
รวบรวมข้อมูล การจัดการข้อมูล การวิเคราะห์ ข้อมูล การสรุปข้อมูลเพื่อหาคาตอบ และการมีทักษะในการใช้
เครื่องมือทางภูมิศาสตร์ ในการจัดการทรัพยากรทางธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมตามสาเหตุและปัจจัย อันจะนาไปสู่
การปรั บ ตั ว ในการในการดาเนิ น ชี วิต ได้ อ ย่ างเหมาะสม เพื่ อ พร้อมรับ ต่อ การเปลี่ ย นแปลงด้ านสภาพอากาศ
ธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
สุขศึกษาและพลศึกษาเป็นการศึกษาด้านสุขภาพที่มีเป้าหมาย เพื่อการดารงสุขภาพ การสร้างเสริม
สุขภาพและการพัฒนาคุณภาพชีวิตของบุคคล ครอบครัว และชุมชนให้ยั่งยืน
สุขศึกษา มุ่งเน้นให้ผู้เรียนพัฒนาพฤติกรรมด้านความรู้ เจตคติ คุณธรรม ค่านิยมและการปฏิบัติเกี่ยวกับ
สุขภาพควบคู่ไปด้วยกัน
พลศึกษา มุ่งเน้นให้ผู้เรียนใช้กิจกรรมการเคลื่อนไหว การออกกาลังกาย การเล่นเกมและกีฬา เป็น
เครื่องมือในการพัฒนาโดยรวมทั้งด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม สติปัญญารวมทั้งสมรรถภาพเพื่อสุขภาพและ
กีฬา
สาระที่เป็นกรอบเนื้อหาหรือขอบข่ายองค์ความรู้ของกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
ประกอบด้วย
• การเจริญเติบโตและพัฒนาการของมนุษย์ ผู้เรียนจะได้เรียนรู้เรื่องธรรมชาติของการเจริญเติบโตและ
พัฒนาการของมนุษย์ ปัจจัยที่มีผลต่อการเจริญเติบโต ความสัมพันธ์เชื่อมโยงในการทางานของระบบต่าง ๆ ของ
ร่างกาย รวมถึงวิธีปฏิบัติตนเพื่อให้เจริญเติบโตและมีพัฒนาการที่สมวัย
• ชีวิตและครอบครัว ผู้เรียนจะได้เรียนรู้เรื่องคุณค่าของตนเองและครอบครัว การปรับตัว
ต่อการเปลี่ยนแปลงทางร่างกาย จิตใจ อารมณ์ความรู้สึกทางเพศ การสร้างและรักษาสัมพันธภาพกับผู้อื่น
สุขปฏิบัติทางเพศและทักษะในการดาเนินชีวิต
• การเคลื่อนไหว การออกกาลังกาย การเล่นเกม กีฬาไทย และกีฬาสากล ผู้เรียนได้เรียนรู้เรื่องการ
เคลื่อนไหวในรูปแบบต่าง ๆ การเข้าร่วมกิจกรรมทางกายและกีฬา ทั้งประเภทบุคคล และประเภททีมอย่า
หลากหลายทั้งไทยและสากล การปฏิบัติตามกฎ กติกา ระเบียบ และข้อตกลงในการเข้าร่วมกิจกรรมทางกาย
และกีฬา และความมีน้าใจนักกีฬา
• การสร้างเสริมสุขภาพ สมรรถภาพ และการป้องกันโรค ผู้เรียนจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับหลักและวิธีการ
เลือกบริโภคอาหาร ผลิตภัณฑ์และบริการสุขภาพ การสร้างเสริมสมรรถภาพเพื่อสุขภาพและการป้องกันโรคทั้ง
โรคติดต่อและโรคไม่ติดต่อ
82

• ความปลอดภัยในชีวิต ผู้เรียนจะได้เรียนรู้เรื่องการป้องกันตนเองจากพฤติกรรมเสี่ยงต่างๆ ทั้งความ
เสี่ยงต่อสุขภาพ อุบัติเหตุ ความรุนแรง อันตรายจากการใช้ยาและสารเสพติด รวมถึงแนวทางในการสร้างเสริม
ความปลอดภัยในชีวิต
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
เข้าใจการทางาน มีความคิดสร้างสรรค์ มีทักษะกระบวนการทางาน ทักษะการจัดการ ทักษะ
กระบวนการแก้ปัญหา ทักษะการทางานร่วมกันและทักษะการแสวงหาความรู้ มีคุณธรรมและลักษณะนิสัย ในการ
ทางาน มีจิตสานึกในการใช้พลังงานทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมเพื่อการดารงชีวิต
มีความเข้าใจมีทักษะที่จาเป็น มีประสบการณ์ เห็นแนวทางในอาชีพที่ตนเองชอบมีคุณธรรมจริยธรรม
และมีเจตคติที่ดีต่ออาชีพของตนเอง
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในกลุ่มสาระการงานอาชีพใช้กระบวนการกลุ่ม มีขั้นตอนดังนี้
1. การแบ่งกลุ่ม หรือการจัดกลุ่มนักเรียนกลุ่มละ 4-5 คน
2. การเลือกหัวหน้ากลุ่มให้แต่ละกลุ่มเลือกหัวหน้ากลุ่มและเลขากลุ่ม
3. มีการกาหนดเป้าหมายให้ชัดเจนในการปฏิบัติงานในแต่ละงานที่รับผิดชอบ
4. มีการกาหนดวัตถุประสงค์ของภาระงานนั้นๆ
5. ให้แต่ละกลุ่มวางแผนการทางานร่วมกันโดยมีการเลือกภาระงานที่รับผิดชอบ
6. การแบ่งภาระงานที่ต้องรับผิดชอบตามความถนัดของแต่ละคน
7. ให้แต่ละคนปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของตนที่ได้รับภาระงานจากกลุ่มเรียบร้อยแล้ว
8. นาผลงานมาปรับปรุงและแก้ไขผลงานให้ดีขึ้นตามลาดับและจะมีการให้ผู้เรียนได้แสวงหาความรู้
ต่าง ๆ เกี่ยวกับเนื้อเรื่องหรือเนื้อหานั้น ๆ ได้แก่การศึกษาค้นคว้า การรวบรวม การสังเกต การสารวจ และการจด
บันทึกในสมุด
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
มุ่งพัฒนาให้ผู้เรียนเกิดความรู้ความเข้าใจ มีทักษะวิธีการทางศิลปะ เกิดความซาบซึ้งในคุณค่าของศิลปะ
เปิดโอกาสให้ผู้เรียนแสดงออกอย่างอิสระในศิลปะแขนงต่าง ๆ ดังนี้
ทัศนศิลป์ มีความรู้ความเข้าใจองค์ประกอบศิลป์ ทัศนธาตุ สร้างและนาเสนอผลงาน ทางทัศนศิลป์จาก
จินตนาการ โดยสามารถใช้อุปกรณ์ที่เหมาะสม รวมทั้งสามารถใช้เทคนิค วิธีการ ของศิ ลปินในการสร้างงานได้
อย่ างมีป ระสิ ทธิภ าพ วิเคราะห์ วิพ ากษ์ วิจารณ์ คุณ ค่างานทัศนศิล ป์ เข้าใจความสั มพันธ์ระหว่างทั ศนศิล ป์
ประวัติศาสตร์ และวัฒนธรรม เห็นคุณค่างานศิลปะที่เป็นมรดกทางวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภูมิปัญญาไทย
และสากล ชื่นชม ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจาวัน โดยครูมีการจัดการเรียนการสอน เรื่อง การวาดภาพเสมือนจริงที่
รับรู้จากการมองเห็นได้ด้วยสายตา โดยมีเป้าหมายให้ผู้เรียน ได้เรียนรู้ใกล้เคียงกับชีวิตจริงมากที่สุด โดยการนา
วัสดุรอบตัวมาวางเป็นแบบให้กับผู้เรียนได้ทาการวาดภาพ ครูให้เวลา 10 ชม. ให้ผู้เรียนได้เรี ยนรู้เกี่ยวกับการวาด
ภาพ วิธีการลากเส้น การลงสี และการแรงเงา ให้ภาพออกมาเสมือนจริงมากที่สุด จากนั้นให้ผู้เรียนบันทึกขั้นตอน
การวาดรูป และเขียนสะท้อนความรู้สึกที่มีต่อการทาชิ้นงานการวาดภาพนี้ ได้เรียนรู้ความยากลาบากและคุ้มค่า
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จากการทาชิ้นงาน ในช่วงก่อนปิดภาคเรียนจะมีการจัดนิทรรศการแสดงผลงานนักเรียน เพื่อให้นักเรียนเกิดความ
ภาคภูมิใจในตนเอง
ดนตรี มีความรู้ความเข้าใจองค์ประกอบดนตรีแสดงออกทางดนตรีอย่างสร้างสรรค์ วิเคราะห์ วิพากษ์
วิจารณ์คุณค่าดนตรี ถ่ายทอดความรู้สึก ทางดนตรีอย่างอิสระ ชื่นชมและประยุกต์ใช้ในชีวิตประจาวัน เข้าใจ
ความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งดนตรี ประวั ติ ศ าสตร์ และวั ฒ นธรรม เห็ น คุ ณ ค่ า ดนตรี ที่ เป็ น มรดกทางวั ฒ นธรรม
ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภูมิปัญญาไทย และสากล ร้องเพลง และเล่นดนตรี ในรูปแบบต่าง ๆ แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ
เสียงดนตรี แสดงความรู้สึกที่มีต่อดนตรีในเชิงสุนทรีย ะ เข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างดนตรีกับประเพณีวัฒนธรรม
และเหตุก ารณ์ ในประวัติ ศาสตร์ เช่น ครู มี การจัดการเรียนการสอน เรื่อ ง สั ญ ญาลั กษณ์ ท างดนตรี เกี่ ยวกั บ
ความสาคัญของสัญญาลักษณ์ต่าง ๆ สัญญาลักษณ์แทนคุณสมบัติของเสียง และสัญญาลักษณ์แทนรูปแบบของ
จังหวะ โดยการยกตัว อย่ างแต่ละเสี ย ง พยายามให้ นักเรียนมีส่ ว นร่ว มด้วยการให้ นั กเรียนช่วยกันยกตัว อย่าง
เพิ่มเติม เพื่อประเมินความเข้าใจของนักเรียน ทุก ๆ เสียงที่ยกตัวอย่างมานั้น ถ้าเป็นลักษณะของเสียงดนตรีก็จะมี
สัญลักษณ์เฉพาะของแต่ละลักษณะเสียงต่าง ๆ แต่ทั้งนี้นักเรียนสามารถใช้รูปภาพหรือออกแบบสัญลักษณ์แทน
ลักษณ์ ของเสี ย งเหล่ านี้ ได้ต ามจิ น ตนาการของนั กเรียนเอง นอกจากรูปภาพหรือสัญ ลั กษณ์ ต่าง ๆ จะใช้แทน
ลักษณะของเสียงได้แล้ว รูปหรือสัญลักษณ์ต่าง ๆ เหล่านี้ยังใช้แทนรูปแบบจังหวะเคาะหรือรูปแบบจังหวะที่เราคิด
ขึ้นมาเองได้ ซึ่งเป็นการฝึกความเร็วในการแปลความหมายและความจาของนักเรียนได้เป็นอย่างดี และยังสร้าง
ความสนุกสนานได้อีกด้วย
นาฏศิลป์ มีความรู้ความเข้าใจองค์ประกอบนาฏศิลป์ แสดงออกทางนาฏศิลป์อย่างสร้างสรรค์ ใช้ศัพท์
เบื้ อ งต้ น ทางนาฏศิ ล ป์ วิ เคราะห์ วิ พ ากษ์ วิ จ ารณ์ คุ ณ ค่ านาฏศิ ล ป์ ถ่ ายทอดความรู้ สึ ก ความคิ ด อ ย่ า งอิ ส ระ
สร้างสรรค์การเคลื่อนไหวในรูปแบบต่าง ๆ ประยุกต์ใช้นาฏศิลป์ ในชีวิตประจาวัน เข้าใจความสัมพันธ์ระหว่าง
นาฏศิลป์กับประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม เห็นคุณค่า ของนาฏศิลป์ที่เป็นมรดกทางวัฒ นธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น
ภูมิปัญญาไทย และสากล โดยครูจัดการเรียนการสอนให้ นักเรียนแสดงบทบาทสมมุติ เกี่ยวกับลักษณะการแสดง
และองค์ประกอบของการแสดงบทบาทสมมุติ ครูให้นักเรียนแบ่งกลุ่มเพื่อร่วมกันแสดงความคิดเห็นว่ากลุ่มตนเอง
ชื่นชอบและต้องการที่จะแสดงบทบาทสมมุติเป็นผู้ประกอบอาชีพอะไร โดยให้นักเรียนกาหนดสถานการณ์สั้นๆ
ในการแสดงบทบาทสมมุติ เป็นผู้ประกอบอาชีพที่แต่ละกลุ่มเลือก เช่น แสดงบทบาทสมมุติเป็นตารวจจราจรกาลัง
โบกให้รถหยุด เพื่อให้นักเรียนข้ามถนนในโรงเรียนตอนเช้า เป็นต้น นักเรียนแต่ละกลุ่มจะได้ออกมาแสดงบทบาท
สมมุติหน้าห้องเรียน หลังจากทาการแสดงบทบาทสมมุติแล้วร่วมกันแสดงความคิดเห็นอภิ ปรายสรุปเรื่อง การ
แสดงบทบาทสมมุติเป็นความคิดของนักเรียนโดยครูคอยให้ความรู้เสริมในส่วนที่นักเรียนไม่เข้าใจหรือสรุปไม่ตรง
กับจุดประสงค์การเรียนรู้
ครูผู้สอนได้มุ่งพัฒ นาให้ ผู้เรียนเกิดความรู้ความเข้าใจ มีทักษะวิธีการทางศิลปะ เกิดความซาบซึ้งใน
คุณค่าของศิลปะ เปิดโอกาสให้ผู้เรียนแสดงออกอย่างอิสระในศิลปะแขนงต่าง ๆ นั้นทาให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ใน
สิ่งที่ตนเองต้องการและมีความสนใจ สามารถกระตุ้นสมองทาให้เกิดความสุข และสนุกที่จะเรียนรู้ เกิดแรงจูงใจ
ภายในอยากที่จ ะเรีย นรู้มากขึ้น เพราะมีโอกาสที่ได้แสดงออกซึ่งความสามารถของตานเอง ท าให้ ผู้ เรียนรู้สึ ก
ประสบความสาเร็จในการเรียนรู้และพัฒนาศักยภาพของตนเองได้อย่างเต็มที่
84

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ
มุ่งหวังให้ ผู้เรียนมีเจตคติที่ดีต่อภาษาอังกฤษ สามารถใช้ภ าษาอังกฤษ สื่ อสารในสถานการณ์ ต่าง ๆ
แสวงหาความรู้ ประกอบอาชี พ และศึ ก ษาต่ อ ในระดั บ ที่ สู ง ขึ้ น รวมทั้ งมี ค วามรู้ค วามเข้ าใจในเรื่อ งราวและ
วัฒนธรรมอันหลากหลายของประชาคมโลก และสามารถถ่ายทอดความคิดและวัฒนธรรมไทยไปยังสังคมโลกได้
อย่างสร้างสรรค์ ประกอบด้วยสาระสาคัญ ดังนี้
สาระภาษาเพื่ อ การสื่ อ สาร ครู ผู้ ส อนใช้ ก ระบวนการสอนแบบการใช้ ภ าษาอั งกฤษเพื่ อ การสื่ อ สาร
(Communicative Language Teaching : CLT) โดยบู ร ณาการเข้ า กั บ แผนการจั ด การเรี ย นรู้ มี ก ารก าหนด
สถานการณ์การเรียนรู้ภาษาจากสถานการณ์ที่สมจริง เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้ใช้ภาษาในการสื่อสารจากการ
ปฏิสัมพัน ธ์ระหว่างผู้เรียนกับผู้เรียน ผู้ เรียนกับสื่ อ ผู้เรียนกับผู้ สอน หรือผู้เรียนกับผู้ คนนอกห้องเรียน โดยให้
ความสาคัญกับหน้าที่ของภาษา บริบททางภาษาศาสตร์ และบริบททางสังคมหรือสถานการณ์ ทั้งนี้เพื่อให้การ
เรียนการสอนเป็นกิจกรรมการสื่อสารที่สมจริง เมื่อนักเรียนเรียนจบแต่ละหน่วยการเรียนรู้ นักเรียนจะต้องมีการ
ประเมิน ผลด้านการใช้ภ าษาเพื่ อการสื่ อสาร โดยบางครั้งครูผู้ ส อนมีการจัดกิจกรรมให้ นักเรียนได้ฝึ กสร้างบท
สนทนาโดยประยุกต์ใช้จากสิ่งที่เรียนในแต่ละหน่วยการเรียนรู้ โดยมีครูผู้สอนเป็นผู้ดูแลและช่วยเหลือนักเรียน
อย่างใกล้ชิด จากนั้นให้นักเรียนฝึกแสดงบทบาทสมมุติตามสถานการณ์ที่นักเรียนสร้างขึ้นอาจจะเป็นคู่หรือเป็น
กลุ่ม แล้วแต่ความเหมาะสม นอกจากนี้ยังมีการจัดกิจกรรม English Today เพิ่มเติมให้แก่นักเรียน โดยเป็นการ
นาเสนอสานวนและวลีภาษาอังกฤษที่นักเรียนสามารถนาไปใช้ในชีวิตประจาวันได้ เช่น การซื้อสินค้า การขอความ
ช่วยเหลือ การขออนุญาต การตอบรับและปฏิเสธในสถานการณ์ต่าง ๆ ทั้งนี้เพื่อฝึกให้นักเรียนได้เห็นความสาคัญ
และมีโอกาสที่สามารถใช้ภาษาอังกฤษในโรงเรียนได้อย่างมีความสุข
สาระภาษาและวัฒนธรรมเป็นการใช้ภาษาอังกฤษตามวัฒนธรรมของเจ้าของภาษาความสัมพันธ์ ความ
เหมือนและความแตกต่างระหว่างภาษากับวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา ภาษาและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษากับ
วัฒนธรรมไทย และนาไปใช้อย่างเหมาะสม ครูผู้สอนมีการจัดทาหน่วย การเรียนรู้ที่เกี่ยวกับวัฒนธรรมของเจ้าของ
ภาษา มีการจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมให้นักเรียนได้เรียนรู้วัฒนธรรมด้านต่าง ๆ ของเจ้าของภาษา เช่น การทักทาย
การขอบคุณ การกล่าวลา วัฒ นธรรมด้านการกิน มีการฝึกให้ นักเรียนได้ลงมือปฏิบัติการประกอบอาหารของ
เจ้าของภาษา เช่น การท าสปาเกตตี การทาแซนวิช การท าสลั ด เป็นต้ น นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมเสริม ให้ แก่
นักเรียน เช่น การจัดกิจกรรมวันคริสต์มาส การประดิษฐ์และเขียนคาอวยพรเนื่องในวันขึ้นปีใหม่วันวาเลนไทน์
หรือวันฮาโลวีน เป็นต้น
สาระภาษากับความสัมพันธ์กับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น การใช้ภาษาอังกฤษในการเชื่อมโยงความรู้กับกลุ่ม
สาระการเรียนรู้อื่น เป็นพื้นฐานในการพัฒนา แสวงหาความรู้ และเปิดโลกทัศน์ของตน ครูผู้สอนมีการสอดแทรก
คาศั พ ท์ แ ละความหมายที่ เกี่ย วข้ องกั บ กลุ่ ม สาระการเรีย นรู้อื่ น แบบบู รณาการเพื่ อให้ นั กเรียนรู้จั ก คาศั พ ท์ ที่
หลากหลายและสามารถนาไปใช้ในวิชาที่เกี่ยวข้องได้อย่างถูกต้อง เช่น การสอนนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่
6 เรื่อง High up in the sky ครูผู้สอนมีการเชื่อมโยงเข้ากับวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เรื่อง ระบบสุริยะ ชื่อ
เรียกดาวเคราะห์ต่าง ๆ ในระบบสุริยะ การเรียกชื่อและการใช้อุปกรณ์ในการส่องดูดาว เป็นต้น
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ภาษากับความสัมพันธ์กับชุมชนและโลก การใช้ภาษาอังกฤษในสถานการณ์ต่าง ๆ ทั้งในห้องเรียนและ
นอกห้องเรียน ชุมชน และสังคมโลก เป็นเครื่องมือพื้นฐานในการศึกษาต่อ ประกอบอาชีพ และแลกเปลี่ยนเรียนรู้
กับสังคมโลก ครูผู้สอนฝึกให้นักเรียนได้ใช้ภาษาอังกฤษทั้งในห้องเรียนและนอกห้องเรียน เช่น การยืมสิ่งของจาก
เพื่อน การขออนุญาตในสถานการณ์ต่าง ๆ เช่น การเข้าห้องเรียน การออกนอกห้องเรียน การไปห้องน้า การเลือก
ซื้อ บอกความต้องการ สินค้าในโรงอาหาร เป็นต้น
ครูทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ตรวจสอบและประเมินผลผู้เรียนอย่างเป็นระบบ ใช้วิธีการวัดผลประเมินผลที่
หลากหลาย เช่น การสั งเกต การสอบถาม การประเมินผลงาน ชิ้นงาน และการนาผลการประเมินมาพัฒ นา
กระบวนการจัดการเรียนการสอน การทาวิจัยในชั้นเรียน เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานที่กาหนด
ครูมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ด้วยกระบวนการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ PLC การนิเทศชั้นเรียน และให้ ข้อมูล
สะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ของครูทุกคน โครงการนิเทศการสอน มีการดาเนินการนิเทศ
กากับ และติดตามโดยมีผู้บริหารสถานศึกษาเข้านิเทศครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ทุกกลุ่มสาระฯ เพื่อให้ครูทุกกลุ่ม
สาระฯ แจ้งปัญหาทางด้านการจัดการเรียนการสอนและเพื่อให้ครูผู้สอนเสนอหรือสรุปผลของการจัดการเรียนการ
สอน โดยมีผลการดาเนินงาน อยู่ในระดับดีเลิศ คิดเป็นร้อยละ 80.73
ดังนั้นสถานศึกษาได้วางแผนกิจกรรมการจัดการเรียนการสอนของครูฝึกให้นักเรียนได้ปฏิบัติจริง มีการ
ทา MOU กับผู้อานวยการโรงเรียนเพื่อพัฒนากระบวนการสอนให้บรรลุเป้าหมายที่วางไว้ เมื่อสิ้นสุดปีการศึกษา
โรงเรียนได้กาหนดให้ครูประจากลุ่มสาระการเรียนรู้ทุกกลุ่ม เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์การจัดการเรียนการสอนของ
นักเรียนทางเว็บไซต์และเฟซบุ๊กของโรงเรียน
ประเด็นที่ 3.2 ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้
โรงเรียนบ้านขวัญพัฒน์ได้มีการกาหนดค่าเป้าหมายด้านการใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้
ที่เอื้อต่อการเรียนรู้ อยู่ในระดับดีเลิศ
ครูผู้สอนประวิชามีการใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้ ครูทุกกลุ่มสาระ
เรี ย นรู้ จั ด การเรี ย นรู้ โดยใช้เทคโนโลยี ส ารสนเทศ มี การใช้ เฟซบุ๊ ก ทั้ งของโรงเรีย นและของครูป ระจ าชั้น เพื่ อ
ติดต่อสื่อสารกับนักเรียน ประชุมผู้ปกครองและเยี่ยมบ้านนักเรียนในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติด
เชื้อไวรัสโคโรน่า (Covid-19) เพื่อแนะนาการใช้สื่อการเรียนรู้ช่องทางYouTube และ DLTV เพื่อให้นักเรียนได้
เรียนรู้ได้ด้วยตนเอง ใช้สื่อการเรียนการสอนที่ทันสมัย เพื่อให้สอดคล้องกับยุคสมัย นอกจากนี้โรงเรียนยังมีการใช้
โครงการนิเทศการเรียนการสอน ด้านการใช้สื่อการจัดการเรียนรู้ เพื่อส่งเสริมและพัฒนาการเรียนการสอนให้ดียิ่ง
ขั้น โดยมีผลการดาเนินงาน อยู่ในระดับดีเลิศ คิดเป็นร้อยละ 82.96
ดังนั้นสถานศึกษามีแผนงานที่จะสนับสนุนครูผู้สอนด้านงบประมาณเพื่อส่งเสริมและพัฒนาด้านการใช้สื่อ
การจัดการเรียนรู้ของครูผู้สอนแต่ละกลุ่มสาระ
เมื่อสิ้นสุดปีการศึกษาโรงเรียนได้ทาการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การนิเทศกการเรียนการสอนลงในช่องทาง
สื่อสารต่าง ๆ ของโรงเรียน ได้แก่ เว็บไซต์และเฟซบุ๊กของโรงเรียน
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ประเด็นที่ 3.3 มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก
โรงเรียนบ้านขวัญพัฒน์ได้มีการกาหนดค่าเป้าหมายด้านการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก
อยู่ในระดับดีเลิศ
ครูจัดสภาพความพร้อมที่จะดาเนินการเรียนการสอนให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมีการวิเคราะห์ ผู้เรียน
รายบุคคล โดยคานึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล มีปฏิสัมพันธ์เชิงบวกเพื่อให้เกิดประสิทธิผลในการเรียนรู้
ผู้เรียนมีความสุข ส่งผลให้นักเรียนรักการเรียนรู้ โดยครูเตรียมและวางแผนการจัดการเรียนการสอน จัดกิจกรรม
การเรียนรู้อย่างหลากหลาย เพิ่มแรงจูงใจระหว่างเรียนรู้ด้วยวิธีการต่าง ๆ ภายใต้การสนับสนุนของโรงเรียนในการ
จัดสภาพแวดล้อมในห้องเรียนไว้อย่างดี มีความสะดวกสบายอย่างมาก และอุปกรณ์ด้าน ICT ครบครัน นอกจากนี้
โรงเรียนยังมีการใช้โครงการนิเทศการเรียนการสอน ด้านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เพื่อส่งเสริมและพัฒนาการ
บริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก โดยมีผลการดาเนินงาน อยู่ในระดับดีเลิศ คิดเป็นร้อยละ 81.94 อีกทั้งโรงเรียนได้
มอบทุนการศึกษาแก่นักเรียน เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรตินักเรียนที่เป็นคนดีมีคุณธรรม สร้างชื่อเสียงให้โรงเรียนและ
ประสัมพันธ์ให้บุคคลภายนอกได้รับทราบโดยการเผยแพร่ ลงในช่องทางสื่อสารต่าง ๆ ได้แก่ เว็บไซต์และ เฟซบุ๊ก
ของโรงเรียน
ประเด็นที่ 3.4 ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบและนาผลมาพัฒนาผู้เรียน
โรงเรียนบ้านขวัญพัฒน์ได้มีการกาหนดค่าเป้าหมายด้านการตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ
และนาผลมาพัฒนาผู้เรียน อยู่ในระดับดีเลิศ
ครูผู้สอนแต่ละกลุ่มสาระได้ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบครบทุกด้านทั้งการวิเคราะห์
ผู้เรียนรายบุคคลการประเมินพฤติกรรมนักเรียนการประเมินความรู้โดยการทาแบบทดสอบก่อนเรียน ระหว่าง
เรี ยนและหลั งเรีย นและน าผลการประเมิน มาพัฒ นานักเรียน คานึงถึง ความแตกต่างของผู้ เรียน โดยมีผ ลการ
ดาเนินงาน อยู่ในระดับดีเลิศ คิดเป็นร้อยละ 81.85 อีกทั้งยังมีการใช้โครงการนิเทศการเรียนการสอน ด้านผู้เรียน
เพื่อแก้ปัญหาการเรียนจัดการเรียนการสอน สร้างเครื่องมือวัดผลและประเมินผลที่เหมาะสมกับเป้าหมายของการ
เรียนรู้ และเผยแพร่วิธีการสร้างเครื่องมือวัดผลและประเมินผลให้ครุต่างกลุ่มสาระได้ใช้เป็นแนวทางในการพัฒนา
เครื่องมือวัดผลต่อไป
ประเด็นที่ 3.5 มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการ
เรียนรู้
โรงเรียนบ้านขวัญพัฒน์ได้มีการกาหนดค่าเป้าหมายด้านการตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ
และนาผลมาพัฒนาผู้เรียน อยู่ในระดับดีเลิศ
ครูผู้สอนมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้มีผล
การดาเนินงานอยู่ในระดับยอดเยี่ยม มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการ
จัดการเรียนรู้ครูมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ด้วยกระบวนการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ (PLC) การนิเทศชั้นเรียน
และให้ข้อมูลสะท้อนกลับ เพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ของครูทุกคน ทั้งนี้เป็นผลมาจากการรวมกลุ่ม
ของครูในรูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ มีการประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับปัญหาในการจัดการเรียนการ
สอน เพื่อหาแนวทางในการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ร่วมกัน เช่น การให้คาปรึกษาเกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยีในการ
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จัดการเรียนรู้และการวางแผนการจัดการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับผู้เรียน นอกจากนั้นยังมีก ารนิเทศ กากับ ติดตาม
จากเพื่อนครูและฝ่ายบริหาร ส่งผลให้ครูมีการช่วยเหลือแบ่งปัน และสร้างวัฒนธรรมองค์กรแห่งการเรียนรู้ โดยมี
ผลการดาเนินงาน อยู่ในระดับดีเลิศ คิดเป็นร้อยละ 96.76 ทั้งนี้โรงเรียนจะจัดให้มีชั่วโมงสาหรับจัดกิจกรรมชุมชน
ชุมชนแห่งการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องและมีการนิเทศติดตามอย่างเป็นระบบและเผยแพร่ผลการดาเนินงานกิจกรรม
PLC ในช่องทางสื่อสารต่าง ๆ ของโรงเรียน
3) ผลกำรประเมิน
โรงเรียนบ้านขวัญพัฒน์ขอรายงานผลการประเมินตนเอง มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการ
สอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ ประกอบด้วย 5 ประเด็นพิจารณาดังนี้
ตารางที่ 23 แสดงค่าร้อยละของเป้าหมายและผลการประเมินมาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียน
การสอนที่เน้นผู้เรียนเป็น ปีการศึกษา 2563
ค่ำร้อยละ
มำตรฐำนที่ 3 กระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่
สรุปผลกำรประเมิน
เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
เป้ำหมำย ผลกำรประเมิน
3.1 จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติ
80.00
80.73
สูงกว่ำเป้ำหมำย
จริง และสามารถนาไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้
1. ครูทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ จัดการเรียนรู้เน้น
80.00
80.73
สูงกว่าเป้าหมาย
กระบวนการคิด และให้ผู้เรียนฝึกปฏิบัติจริง ตาม
มาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัดของหลักสูตร
สถานศึกษา และสามารถนาไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้
2. ครูมีนวัตกรรมในการจัดการเรียนรู้ แบบ
80.00
80.73
สูงกว่าเป้าหมาย
Active Learning
3.2 ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ที่
80.00
82.69
สูงกว่ำเป้ำหมำย
เอื้อต่อการเรียนรู้
1. ครูทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ ใช้สื่อการเรียนรู้ที่
80.00
82.69
สูงกว่าเป้าหมาย
หลากหลาย
2. ครูทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ ใช้เทคโนโลยี
80.00
82.69
สูงกว่าเป้าหมาย
สารสนเทศในการจัดการเรียนรู้ มี application
3. ครูทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ ใช้ แหล่งเรียนรู้ทั้ง
80.00
82.69
สูงกว่าเป้าหมาย
ภายใน และภายนอกโรงเรียน ภูมิปัญญาท้องถิ่น
บูรณาการในการจัดการเรียนการสอนเอื้อต่อการ
เรียนรู้ให้ผู้เรียนฝึกปฏิบัติจริง
3.3 มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก
80.00
81.94
สูงกว่ำเป้ำหมำย
ครู มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก มี
80.00
81.94
สูงกว่าเป้าหมาย
ปฏิสัมพันธ์ เชิงบวก ส่งผลให้นักเรียนรักการเรียนรู้
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ค่ำร้อยละ
มำตรฐำนที่ 3 กระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่
สรุปผลกำรประเมิน
เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
เป้ำหมำย ผลกำรประเมิน
3.4 ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ
80.00
82.14
สูงกว่ำเป้ำหมำย
และนาผลมาพัฒนาผู้เรียน
1. ครู มีการตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่าง
80.00
81.85
สูงกว่าเป้าหมาย
เป็นระบบและให้ข้อมูลย้อนกลับ นาผลมาพัฒนา
ผู้เรียน
2. ครู มีเครื่องมือวัดและวิธีการประเมินผลที่
80.00
82.42
สูงกว่าเป้าหมาย
เหมาะสมกับเป้าหมายของการเรียนรู้
3.5 มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อน
80.00
96.76
สูงกว่าเป้าหมาย
กลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้
ครู และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องมีการแลกเปลี่ยน
80.00
96.76
สูงกว่าเป้าหมาย
เรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและ
ปรับปรุงการจัดการเรียนรู้
สรุปผลกำรประเมิน มำตรฐำนที่ 3
กระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่เน้นผู้เรียน
ระดับคุณภำพ ระดับดีเลิศ
เป็นสำคัญ
จากตารางที่ 23 แสดงค่าร้อยละของเป้าหมายและผลการประเมินมาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการ
เรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็น ปีการศึกษา 2563 พบว่า ผลกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็น
สาคัญ สูงกว่าเป้าหมาย จานวน 5 ประเด็นพิจารณา เมื่อพิจารณาโดยภาพรวมของการดาเนินงานแล้วสูงกว่า
เป้าหมายทุกประเด็นพิจาราณา
ครูได้รับรางวัลเกียรติบัตร ครูดีไม่อบายมุข ประจาปีการศึกษา 2563 จานวน 5 คน ดังนี้
1. นางสุภลักน์ งามโฉม
2. นางสาวกรรณิการ์ บัวบุญ
3. นางสาวธีปภา สารพงษ์
4. นายประเสริฐ จันทร์ทอง
5. นางสาวอาสมะ บือราเฮง
4) จุดเด่น
ครูมีความตั้งใจมุ่งมั่นในการพัฒนาการสอนโดยจัดกิจกรรมให้นักเรียนได้เรียนรู้โดยการคิดได้ปฏิบัติจริง
มีการให้วิธีการและแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลายให้นักเรียนแสวงหาความรู้จากสื่อเทคโนโลยีด้วยตนเองอย่างต่อเนื่ อง
ครูผ ลิ ตสื่อการเรีย นรู้ที่ห ลากหลาย ผู้เรี ยนมีส่ วนร่ว มในการจัดบรรยากาศสภาพแวดล้ อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้
ครูจัดทาวิจัยในชั้นเรียนเพื่อหานวัตกรรมสาหรับแก้ปัญหาและพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนและได้รับการนิเทศ
ติดตามจากวิชาการโรงเรียนอย่างน้อยภาคเรียนละ 4 ครั้ง
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5) จุดควรพัฒนำ
ควรนาภูมิปัญญาท้องถิ่นเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมให้นักเรียนและเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ๆ
มาช่วยในการจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียนและพร้อมส่งเสริมให้ครูพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง
ในการใช้เทคโนโลยีและสร้างนวัตกรรมเพื่อการเรียนการสอน
6) แนวทำง/แผนพัฒนำเพื่อให้ได้มำตรฐำนที่สูงขึ้น
แผนปฏิบัติงานที่ 1 โครงการพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา ส่งเสริม สนับสนุนให้ครูได้รับ
การอบรมที่สอดคล้องกับสาระการเรียนรู้และหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายมากขึ้น
แผนปฏิบัติงานที่ 2 สนับสนุนให้ครูได้พัฒนาตนเองด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ เช่น การสร้าง
ห้องเรียนออนไลน์เพื่อรองรับการเรียนแบบออนไลน์ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า
(Covid-19)
แผนปฏิบัติงานที่ 3 กระตุ้นให้ครูผู้สอนมีการเผยแพร่การจัดการเรียนรู้ ผลงาน ข่าวสารและกิจกรรมของ
โรงเรียนต่อสาธารณชนให้มากขึ้น
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ส่วนที่ 3
สรุปผล และแนวทำงกำรพัฒนำ
ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษาเป็นข้อมูลสารสนเทศสาคัญที่สถานศึกษาจะต้องนาไปวิเคราะห์
สังเคราะห์เพื่อสรุปนาไปสู่การเชื่อมโยงหรือสะท้อนภาพความสาเร็จกับแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของ
สถานศึกษา ดังนั้น จากผลการดาเนินงานของสถานศึกษา สามารถสรุปผลการประเมินในภาพรวมของจุดเด่น
จุดควรพัฒนาของแต่ละมาตรฐาน พร้อมทั้งแนวทางการพัฒนาในอนาคตและความต้องการการช่วยเหลือได้ดังนี้

ระดับกำรศึกษำปฐมวัย ระดับคุณภำพ : ระดับดีเลิศ
โรงเรียนบ้านขวัญพัฒน์ สรุปผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ตามมาตรฐานสถานศึกษา
ระดับการศึกษาปฐมวัย ดังนี้
ตารางที่ 24 แสดงค่าร้อยละของเป้าหมายและผลการประเมินมาตรฐานมาตรฐานสถานศึกษา
ระดับการศึกษาปฐมวัย ปีการศึกษา 2563
ร้อยละ/ระดับคุณภำพ
มำตรฐำน/ประเด็นพิจำรณำ
สรุปผลกำรประเมิน
เป้ำหมำย ผลกำรประเมิน
มำตรฐำนที่ 1 คุณภำพของเด็ก
ดีเลิศ
ดีเลิศ
ตำมเป้ำหมำย
1.1 มีพัฒนาการด้านร่างกาย แข็งแรง มีสุขนิสัยที่ดี
83.00
90.00
สูงกว่าเป้าหมาย
และดูแลความปลอดภัยของตนเองได้
1.2 มีพัฒนาการด้านอารมณ์ จิตใจ ควบคุมและ
80.00
89.44
สูงกว่าเป้าหมาย
แสดงออกทางอารมณ์ได้
1.3 มีพัฒนาการด้านสังคม ช่วยเหลือตนเอง และ
80.00
88.75
สูงกว่าเป้าหมาย
เป็นสมาชิกที่ดีของสังคม
1.4 มีพัฒนาการด้านสติปัญญา สื่อสารได้ มีทักษะ
80.00
83.93
สูงกว่าเป้าหมาย
การคิดพื้นฐานและแสวงหาความรู้ได้
มำตรฐำนที่ 2 กระบวนกำรบริหำร
ดีเลิศ
ดีเลิศ
ตำมเป้ำหมำย
และกำรจัดกำร
2.1 มีหลักสูตรครอบคลุมพัฒนาการทั้ง 4 ด้าน
ดีเลิศ
ดีเลิศ
ตามเป้าหมาย
สอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่น
2.2 จัดครูให้เพียงพอกับชั้นเรียน
ดีเลิศ
ยอดเยี่ยม
สูงกว่าเป้าหมาย
2.3 ส่งเสริมให้ครูมีความเชี่ยวชาญด้านการจัด
ดีเลิศ
ดีเลิศ
ตามเป้าหมาย
ประสบการณ์
2.4 จัดสภาพแวดล้อมและสื่อเพื่อการเรียนรู้
ดีเลิศ
ดีเลิศ
ตามเป้าหมาย
อย่างปลอดภัย และเพียงพอ
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มำตรฐำน/ประเด็นพิจำรณำ

ร้อยละ/ระดับคุณภำพ
เป้ำหมำย ผลกำรประเมิน
ดีเลิศ
ดีเลิศ

สรุปผลกำรประเมิน

2.5 ให้บริการสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการ
ตามเป้าหมาย
เรียนรู้เพื่อสนับสนุนการจัดประสบการณ์สาหรับครู
2.6 มีระบบบริหารคุณภาพที่เปิดโอกาสให้
ดีเลิศ
ดีเลิศ
ตามเป้าหมาย
ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วม
มำตรฐำนที่ 3 กำรจัดประสบกำรณ์ที่เน้นเด็ก
ดีเลิศ
ดีเลิศ
ตำมเป้ำหมำย
เป็นสำคัญ
3.1 จัดประสบการณ์ที่ส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการ
80.00
82.50
สูงกว่าเป้าหมาย
ทุกด้าน
3.2 สร้างโอกาสให้เด็กได้รับประสบการณ์ตรง เล่น
80.00
90.00
สูงกว่าเป้าหมาย
และปฏิบัติอย่างมีความสุข
3.3 จัดบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้ ใช้สื่อ และ
80.00
85.00
สูงกว่าเป้าหมาย
เทคโนโลยีที่เหมาะสมกับวัย
3.4 ประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริง และนา
80.00
85.00
สูงกว่าเป้าหมาย
ผลการประเมินพัฒนาการเด็กไปปรับปรุงการจัด
ประสบการณ์และพัฒนาเด็ก
สรุปภำพรวมสถำนศึกษำได้ระดับคุณภำพ
ระดับดีเลิศ
จากตารางที่ 24 แสดงค่าร้อยละของเป้าหมายและผลการประเมินมาตรฐานมาตรฐานสถานศึกษา ระดับ
การศึกษาปฐมวัย ปีการศึกษา 2563 พบว่า มาตรฐานที่ 1 มีผลการประเมินอยู่ในระดับคุณภาพดีเลิศ มาตรฐาน
ที่ 2 มีผลการประเมินอยู่ในระดับคุณภาพดีเลิศ มาตรฐานที่ 3 มีผลการประเมินอยู่ในระดับคุณภาพดีเลิศ
จุดเด่นจุดควรพัฒนำ
จุดเด่น
จุดควรพัฒนำ
คุณภำพของเด็ก
คุณภำพของเด็ก
1. เด็กมีร่างกายเติบโตตามวัย มีน้าหนักส่วนสูง
1. ปลูกฝังจิตสานึกและค่านิยมที่ดี
ตามเกณฑ์
2. ฝึกวินัยในตนเองด้านประหยัดและพอเพียง
2. เด็กเคลื่อนไหวร่างกายเคลื่อนไหวร่างกาย
3. การมีส่วนร่วมดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมในและนอก
คล่องแคล่วและทรงตัวได้
ห้องเรียน
3. เด็กมีวินัยในตนเอง อดทนและรอคอยในสถานการณ์ 4. กระตุ้นโดยตั้งคาถามในสิ่งที่ตนเองสนใจหรือสงสัย
ต่าง ๆ ได้
และพยายามค้นหาคาตอบด้วยตนเองได้
4. เด็กมีความรู้สึกที่ดีต่อตนเองและผู้อื่น แสดงความ
สามารถในผลงานและความสามารถของตนเองและ
ผู้อื่นตามวัย
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จุดเด่น
กระบวนกำรบริหำรและกำรจัดกำร
1. มีกลยุทธ์ในการพัฒนาสถานศึกษา แผนงาน

จุดควรพัฒนำ
กระบวนกำรบริหำรและกำรจัดกำร
1. กาหนดกิจกรรมให้เหมาะสมกับบริบทของ

โครงการที่สัมพันธ์กับแผนกลยุทธ์ในการพัฒนาคุณภาพ สถานศึกษา
การศึกษา
2. นาผลการประเมินมาใช้ในการปรับปรุงผลการ

2. จัดอบรมเชิงปฏิบัติการให้ครูในเรื่องการจัดกิจกรรม
ที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ

ปฏิบัติงาน วางแผน กากับ ติดตาม ประเมินผล นิเทศ

3.จัดทาหลักสูตรกิจกรรมที่ส่งเสริมเอกลักษณ์ผู้เรียนให้

การดาเนินงาน มีระบบตรวจสอบภายใน

ชัดเจน

3. รายงานผลการดาเนินการตามโครงการ และ

4.จัดหาหนังสือที่เหมาะสมกับผู้เรียน

พัฒนาการด้านต่าง ๆ ของผู้เรียน

5. ส่งเสริมพัฒนาครูให้มีความรู้และมีการนาเทคโนโลยี

4. มีระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา

มาใช้ในการจัดการเรียนการสอน เพิ่มสื่อการเรียนรู้

5. พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศของสถานศึกษา

พร้อมสื่อที่เน้นนวัตกรรมเทคโนโลยี

กำรจัดประสบกำรณ์ที่เน้นเด็กเป็นสำคัญ
1. ส่งเสริม ปลูกฝัง และพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม
ระเบียบวินัยความรับผิดชอบ
2. ฝึกฝน และพัฒนาพฤติกรรมของเด็กปฐมวัยให้
สามารถปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ของโรงเรียน
3. ประพฤติปฏิบัติตนในชีวิตประจาวันในทางที่ดีและ
ถูกต้อง
4. สามารถอยู่ในสังคมร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข
5. ปลูกฝังจิตสานึกที่ดีให้เด็กในการรักษาความสะอาด

กำรจัดประสบกำรณ์ที่เน้นเด็กเป็นสำคัญ
1.พัฒนาแหล่งเรียนรู้ภายใน ภายนอกห้องเรียนให้มาก
ขึ้น
2. ปลูกฝังความมีระเบียบวินัย และการเสริมสร้าง
พัฒนาการด้านการอ่าน
3.ปลูกฝังพฤติกรรมการรักษาความสะอาดต้อง
ดาเนินการอย่างต่อเนื่อง

แผนงำน/แนวทำงกำรพัฒนำเพื่อให้ได้คุณภำพที่สูงขึ้น
แผนปฏิบัติงานที่ 1 โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย เป็นโครงการที่สร้างทัศนคติที่ดีด้านการเรียนรู้
ทักษะและกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ให้ กับเด็กตั้งแต่ระดับปฐมวัย เพื่อส่ งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี และเป็นแนวทางการพัฒนาการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์สาหรับเด็กปฐมวัย
แผนปฏิบัติงานที่ 2 โครงการส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยทั้ง 4 ด้าน เป็นจัดกิจกรรมส่งเสริมสมรรถภาพ
ทางด้านร่างกายให้กับเด็กให้เด็กได้พัฒนากล้ามเนื้อมัดใหญ่และกล้ามเนื้อมัดเล็ก
แผนปฏิบัติงานที่ 3 มีการประสานส่งเสริม สนับสนุนการบริหารจัดการศึกษาแบบมีส่วนร่วม ระหว่าง
ชุมชนเพิ่มมากขึ้นและใช้ข้อมูลการประเมินผลคุณภาพและภายนอกในการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของ
สถานศึกษา
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แผนปฏิบัติงานที่ 4 เผยแพร่ และประชาสัมพันธ์ผลสาเร็จของการจัดการศึกษาให้มากยิ่งขึ้น เพื่อเป็นการ
สร้างความตระหนัก และส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการศึกษาระดับปฐมวัยของชุมชน ผู้ปกครอง และ
ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งหมดในการบริหารจัดการศึกษา
แผนปฏิบัติงานที่ 5 ครูสามารถพัฒนาหลักสูตรด้วยตนเองให้ได้หลักสูตรที่ผู้เรียนได้เรียนรู้ที่อยู่ใกล้ตัวตาม
สภาพจริงได้เรียนรู้สิ่งที่มีคุณค่าในท้องถิ่นตนนาความรู้มาใช้ในชีวิตประจาวัน
แผนปฏิบัติงานที่ 6 ให้เด็กมีส่วนร่วมในการวางแผนกิจกรรมได้ปฏิบัติด้วยตนเองมีส่วนร่วมในการประเมิน
โดยครูลดบทบาทลงจากผู้สอนมาเป็นผู้อานวยความสะดวกจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมประสบการณ์ให้เด็กมีการ
พัฒนาการทุกด้านอย่างสมดุล

ระดับกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน ระดับคุณภำพ : ระดับดีเลิศ
โรงเรียนบ้านขวัญพัฒน์ สรุปผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ตามมาตรฐานสถานศึกษา ระดับ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน ดังนี้
ตารางที่ 25 แสดงค่าร้อยละของเป้าหมายและผลการประเมินมาตรฐานมาตรฐานสถานศึกษา
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2563
ร้อยละ/ระดับคุณภำพ
สรุปผลกำร
มำตรฐำน/ประเด็นพิจำรณำ
เป้ำหมำย
ผลกำร
ประเมิน
ประเมิน
มำตรฐำนที่ 1 คุณภำพผู้เรียน
ดี
ดีเลิศ
สูงกว่ำเป้ำหมำย
ประเด็นการพิจารณา
ปานกลาง
ดี
สูงกว่าเป้าหมาย
ที่ 1.1 ด้านผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน
1) มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร
70.00
70.81
สูงกว่าเป้าหมาย
และการคิดคานวณ
2) มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมี
70.00
70.78
สูงกว่าเป้าหมาย
วิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยน ความคิดเห็น
และแก้ปัญหา
3) มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม
70.00
68.85
ต่ากว่าเป้าหมาย
4) มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
70.00
85.98
สูงกว่าเป้าหมาย
สื่อสาร
5) มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา
70.00
69.94
ต่ากว่าเป้าหมาย
6) มีความรู้ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ
70.00
94.41
สูงกว่าเป้าหมาย
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มำตรฐำน/ประเด็นพิจำรณำ
ประเด็นการพิจารณา
ที่ 1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน ประกอบด้วย 4
ประเด็นพิจารณา
1) การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษา
กาหนด
2) ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย
3) การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและ
หลากหลาย
4) สุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม
มำตรฐำนที่ 2
กระบวนกำรบริหำรและกำรจัดกำร
2.1 มีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจที่สถานศึกษา
กาหนดชัดเจน สอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษา
สามารถปฏิบัติได้จริง
2.2 มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา ที่
ส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานของ
สถานศึกษาที่ได้กาหนดค่าเป้าหมายความสาเร็จไว้
2.3 มีการดาเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียน
อย่างรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษาและทุก
กลุ่มเป้าหมาย
2.4 มีการพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทาง
วิชาชีพ
2.5 มีการจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อ
ต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ
2.6 มีการจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุน
การบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้
มำตรฐำนที่ 3 กระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่เน้น
ผู้เรียนเป็นสำคัญ

ร้อยละ/ระดับคุณภำพ
เป้ำหมำย
ผลกำร
ประเมิน
ยอดเยี่ยม
ยอดเยี่ยม

สรุปผลกำร
ประเมิน
ตามเป้าหมาย

90.00

93.12

สูงกว่าเป้าหมาย

80.00
80.00

94.76
98.81

สูงกว่าเป้าหมาย
สูงกว่าเป้าหมาย

80.00
ดีเลิศ

88.89
ดีเลิศ

สูงกว่าเป้าหมาย
ตำมเป้ำหมำย

ดีเลิศ

ดีเลิศ

ตามเป้าหมาย

ดีเลิศ

ดีเลิศ

ตามเป้าหมาย

ดีเลิศ

ดีเลิศ

ตามเป้าหมาย

ดีเลิศ

ดีเลิศ

ตามเป้าหมาย

ดีเลิศ

ดีเลิศ

ตามเป้าหมาย

ดีเลิศ

ดีเลิศ

ตามเป้าหมาย

ดีเลิศ

ดีเลิศ

สูงกว่ำเป้ำหมำย
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มำตรฐำน/ประเด็นพิจำรณำ

ร้อยละ/ระดับคุณภำพ
เป้ำหมำย
ผลกำร
ประเมิน
80.00
80.73

สรุปผลกำร
ประเมิน

3.1 จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และ
สูงกว่าเป้าหมาย
สามารถนาไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้
3.2 ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อ
80.00
82.69
สูงกว่าเป้าหมาย
การเรียนรู้
3.3 มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก
80.00
81.94
สูงกว่าเป้าหมาย
3.4 ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบและ
80.00
82.14
สูงกว่าเป้าหมาย
นาผลมาพัฒนาผู้เรียน
3.5 มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อ
80.00
96.76
สูงกว่าเป้าหมาย
พัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้
สรุปภำพรวมสถำนศึกษำได้ระดับคุณภำพ
ระดับดีเลิศ
จากตารางที่ 25 แสดงค่าร้อยละของเป้าหมายและผลการประเมินมาตรฐานมาตรฐานสถานศึกษา ระดับ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2563 พบว่า มาตรฐานที่ 1 มีผลการประเมินอยู่ในระดับคุณภาพ ดีเลิศ
มาตรฐานที่ 2 มีผลการประเมินอยู่ในระดับคุณภาพ ดีเลิศ มาตรฐานที่ 3 มีผลการประเมินอยู่ในระดับคุณภาพ
ดีเลิศ
จุดเด่นจุดควรพัฒนำ
จุดเด่น
จุดควรพัฒนำ
คุณภำพของผูเ้ รียน
คุณภำพของผู้เรียน
นักเรียนมีสุขนิสัยที่ดี มีการล้างมือก่อนเข้าโรงเรียน
ผลสั ม ฤทธิ์ท างการเรียนของนั ก เรียนโดยเฉพาะ
ก่อนรับ ประทานอาหารและหลั งจากสัมผั สกับสิ่ งของ กลุ่ ม สาระการเรียนรู้ภ าษาไทย คณิ ตศาสตร์ อั ง กฤษ
ต่าง ๆ ทุกครั้ง แปรงฟันหลังรับประทานอาหารกลางวัน แล ะสั งค ม ศึ ก ษ า ศ าสน าแล ะวั ฒ น ธรรม ยั ง ต่ า
รู้จักดูแลตัวเองให้มีความปลอดภัยจากยาเสพติดและสิ่ง ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ การแก้ปัญหา รวมทั้ง
มอมเมาต่าง ๆ รู้จักหลีกเลี่ยงจากสิ่งเสพติดด้วยการเข้า การเชื่อมโยงความรู้จากฐานความรู้เดิมไปสู่ความรู้ใหม่
ร่วมกิจกรรมรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด นักเรียนมีความ ยังไม่เต็มศักยภาพ
กล้าแสดงออก มีความมั่นใจในตนเอง ร่าเริง แจ่มใส มี
ความสามารถด้ า นกี ฬ า โดยนั ก เรี ย นได้ รั บ รางวั ล
ชนะเลิศ ประเภทเยาวชนชาย อายุไม่เกิน 12 ปี การ
แข่งขันฟุตบอล “อีนทรีย์ทองคัพ” ประจาปีงบประมาณ
2564 ด้านการมีคุณลักษณะและค่านิยมที่พึงประสงค์
โดยนั ก เรี ย นจะมี น้ าใจชอบช่ ว ยเหลื อ เพื่ อ นและผู้ อื่ น
เช่ น แบ่ งปั น สิ่ ง ของให้ เพื่ อน ช่ ว ยถื อ ของให้ ครู
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จุดเด่น
ยอมรับผังความคิดเห็นของผู้อื่น ยอมรับฟังมติเสียงข้าง
มากจากการเลื อ กสภานั ก เรี ย น เลื อ กหั ว หน้ า ห้ อ ง
นักเรียนมีความซื่อสัตย์ เช่น ไม่ห ยิบของผู้อื่นก่อนได้รับ
อนุญาต พบเงินหรือสิ่งของนาไปมอบให้ครูประกาศหา
เจ้ า ของ เป็ น ต้ น นั ก เรี ย นรู้ จั ก ใช้ เ วลาว่ า งให้ เ ป็ น
ประโยชน์ต่อการเล่าเรียนโดยการอ่านหนังสือ ค้นคว้า
จากแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ เพิ่มเติม อยู่อย่างพอเพียง ไม่
ฟุ่มเฟือย รู้จักประหยัด อดออม โดยนักเรียนส่วนใหญ่
จะมี ส มุ ด บั ญ ชี เ งิ น ฝากของตั ว เองเพื่ อ ให้ เ ก็ บ เป็ น
ทุ น การศึ ก ษาหรื อ ไว้ ใ ช้ จ่ า ยเมื่ อ จ าเป็ น โรงเรี ย น
ดาเนินงานบรรลุเป้าหมายที่วางวไว้ ผ่านอัตลักษณ์ของ
โรงเรียน คือ “วิชาการดี เก่งกีฬา” โดยดาเนินงานผ่าน
โครงการส่ งเสริ มความเป็ น เลิ ศทางวิช าการ โครงการ
พัฒนาและยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โครงการ
กี ฬ าและส่ ง เสริ ม สุ ข ภาพนั ก เรี ย น ส่ ง ผลให้ ผู้ เรี ย นมี
ความรู้ความสามารถด้านวิชาการ โดยผลการทดสอบ
ท างการศึ กษ าระดั บ ช าติ ขั้ น พื้ น ฐาน (Ordinary
National Educational test : O-NET) สู ง ก ว่ า
ระดับประเทศจานวน 2 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ได้แก่วิชา
ภาษาไทยและวิทยาศาสตร์ และมีพัฒนาการที่เพิ่มขึ้น 1
กลุ่มสาระการเรียนรู้ ได้แก่ วิช าภาษาอังกฤษ ผลการ
ทดสอบ ความสามารถด้ า น การอ่ า นของผู้ เ รี ย น
(Reading test : RT) สูงกว่าระดับประเทศและสูงกว่าปี
การศึ ก ษาที่ ผ่ า นมา นอกจากนี้ โ รงเรี ย นได้ ด าเนิ น
โครงการเศรษฐกิ จ พอเพี ย ง เพื่ อ ให้ ผู้ เรี ย นมี ค วามรู้
ความเข้ าใจและมี ทั ก ษะกระบวนการในการน าหลั ก
ปรั ช ญาเศรษฐกิ จ พอเพี ย งมาสู่ ก ารปฏิ บั ติ อ ย่ า งเป็ น
รูปธรรม สามารถดารงชีวิตอยู่อย่างพอเพียง

จุดควรพัฒนำ
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จุดเด่น
กระบวนกำรบริหำรและกำรจัดกำร
โรงเรียนมีระบบการบริหารจัดการศึกษาที่โปร่งใส
สามารถตรวจสอบได้ มีการพัฒนาโรงเรียนให้เป็นแหล่ง
เรียนรู้ของนักเรียนและชุมชม พัฒนาภูมิทัศน์ทั้งภายใน
และภายนอกบริเวณโรงเรียนให้สะอาด ปลอดภัยและ
เอื้อต่อการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง
กระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่เน้นผู้เรียน
เป็นสำคัญ
ครูผู้สอนมีการจัดการเรียนการสอนที่หลากหลาย
กระตุ้นให้ผู้เรียนรู้จักคิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์และคิด
สร้างสรรค์ จัดการเรียนรู้ให้ผู้เรียนรู้จักศึกษาหาความรู้
แสวงหาคาตอบ และสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง นาภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น เทคโนโลยี และสื่อที่เหมาะสมมา
ประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอน ฝึกและส่งเสริม
คุณธรรม จริยธรรม และประชาธิปไตยในการทางาน
ร่วมกันในสังคม ผู้เรียนได้รับการพัฒนาสุนทรียภาพที่
ครบถ้วนทั้งด้านศิลปะ ดนตรีและกีฬาอีกทั้งครูผู้สอนมี
การประเมินผู้เรียนที่หลากหลายและต่อเนื่อง

จุดควรพัฒนำ
ควรมีการนาภูมิปัญญาท้องถิ่นเข้ามามีส่วนร่วม
ในการจัดกิจกรรมให้นักเรียนได้เรียนรู้ จัดคอมพิวเตอร์
ให้ เพี ยงพ อต่ อ การใช้ ง าน ของนั กเรี ย น เพื่ อเพิ่ ม
ประสิ ท ธิ ภ าพในการจั ด การเรี ย นรู้ และมี ก ารจั ด ท า
วารสารเกี่ยวกับ ข่าวในโรงเรียนเพื่ อเผยแพร่ข้อมูล ให้
บุคคลภายนอกได้รับรู้
กระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่เน้นผู้เรียน
เป็นสำคัญ
ส่ งเสริม และสนั บ สนุ น ให้ ทุ กลุ่ ม สาระการเรียนรู้
จัดการเรียนการสอนโดยใช้โครงงานเป็นฐาน และเน้น
การสร้างนวัตกรรม เพื่ อ ให้ นั กเรีย นได้ ค้น พบคาตอบ
และคลี่ คลายความสงสั ยในการจัด กิจกรรม นั กเรีย น
อาจประสบกับความสาเร็จและความล้มเหลวในวิธีการ
แสงหาความรู้ และเมื่อเขาพบคาตอบก็จะนาความรู้ที่
ได้ ม าเสนอในรูป แบบต่ าง ๆ ตามความต้ อ งการของ
นักเรียนเอง

แผนงำน/แนวทำงกำรพัฒนำเพื่อให้ได้คุณภำพที่สูงขึ้น
แผนปฏิบัติงานที่ 1 กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้แบบโครงงาน เพื่อให้นักเรียนมีทักษะพื้นฐานด้านการคิด
เคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ สามารถอภิปราย แลกเปลี่ยนและแสดงความคิดเห็นได้อย่างเหมาะสม รวมทั้ง
สามารถแก้ปัญหาได้
แผนปฏิบัติงานที่ 2 กิจกรรมประกวดชิ้นงาน สิ่งประดิษฐ์ หรือนวัตกรรมที่ได้จากการเรียนรู้ในแต่ละปี
การศึกษา มีการนาความรู้ที่ได้รับในแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้มาบูรณาการเป็นชิ้นงาน สิ่งประดิษฐ์ หรือ
นวัตกรรมของตนเอง เข้าใจขั้นตอนการทาชิ้นงาน สิ่งประดิษฐ์ หรือนวัตกรรม และสามารถนาไปเผยแพร่และใช้
ประโยชน์ได้
แผนปฏิบัติงานที่ 3 กิจกรรม English Daily เพื่อฝึกให้นักเรียนรู้จักค้นคว้าหาความรู้และพัฒนาทักษะ
ด้านการคิดก่อนเริ่มเรียนในแต่ละวัน
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แผนปฏิบัติงานที่ 4 กิจกรรมออกกาลังกายในตอนเช้าหรือตอนเย็น เพื่อให้นักเรียนมีสุขภาพที่สมส่วน
สมบูรณ์และแข็งแรง
แผนปฏิบัติงานที่ 5 ปรับรูปแบบการรับประทานอาหารกลางวัน โดยกาหนดให้ทุกวันศุกร์นักเรียนจะต้อง
รับประทานอาหารที่เป็นมังสวิรัติ เพื่อให้สอดคล้องกับการนโยบายโรงเรียนวิถีพุทธ
แผนปฏิบัติงานที่ 6 โครงการพัฒนาจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้เพื่อพัฒนาการ
จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้
แผนปฏิบัติงานที่ 7 กิจกรรมซ่อมแซม ปรับปรุงและพัฒนาห้องเรียนให้เอื้อต่อการเรียนรู้และผู้เรียนมี
ความปลอดภัย
แผนปฏิบัติงานที่ 8 ส่งเสริมให้ครูได้รับความรู้ในการขอมี ขอเลื่อนวิทยฐานะ
แผนปฏิบัติงานที่ 9 โครงการพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา ส่งเสริม สนับสนุนให้ครูได้รับ
การอบรมที่สอดคล้องกับสาระการเรียนรู้และหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายมากขึ้น
แผนปฏิบัติงานที่ 10 สนับสนุนให้ครูได้พัฒนาตนเองด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ เช่น การสร้าง
ห้องเรียนออนไลน์เพื่อรองรับการเรียนแบบออนไลน์ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า
(Covid-19)
แผนปฏิบัติงานที่ 11 กระตุ้นให้ครูผู้สอนมีการเผยแพร่การจัดการเรียนรู้ ผลงาน ข่าวสารและกิจกรรมของ
โรงเรียนต่อสาธารณชนให้มากขึ้น
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ส่วนที่ 4
ภำคผนวก
1. ผลงำนดีเด่นในรอบปีที่ผ่ำนมำ (ระดับปฐมวัยและระดับกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน)
ประเภท
สถำนศึกษำ

ระดับรำงวัล/ชื่อรำงวัลที่ได้รับ
โรงเรียนดีไม่มีอบายมุข

ผู้บริหำร
นางสุภลักน์ งามโฉม

ครูดีไม่มีอบายมุข
ปีการศึกษา 2563

ครูดีของแผ่นดินขั้นพื้นฐาน
พ.ศ. 2564
ครู
1. นางสาวเพ็ญศิริ สุวรรณมณี
2. นางสาวธนพร ศรีสุวรรณ
3. นางสาวอาสมะ บือราเฮง
4. นางสาวกรรณิการ์ บัวบุญ
5. นางสาวธีปภา สารพงษ์
6. นายประเสริฐ จันทร์ทอง
1. นางสาวเพ็ญศิริ สุวรรณมณี
2. นางสาวธนพร ศรีสุวรรณ
3. นางสาวอาสมะ บือราเฮง
4. นางสาวกรรณิการ์ บัวบุญ
5. นางสาวธีปภา สารพงษ์
6. นายประเสริฐ จันทร์ทอง
นางสาวธีปภา สารพงษ์

หน่วยงำนที่มอบรำงวัล
สานักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า
เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย
สานักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า
เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย
โครงการเครือข่ายครูดีของแผ่นดิน
มูลนิธิคนดีของแผ่นดิน

ครูดีไม่มีอบายมุข
ปีการศึกษา 2563

สานักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า
เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย

ครูดีของแผ่นดินขั้นพื้นฐาน
พ.ศ. 2564

โครงการเครือข่ายครูดีของแผ่นดิน
มูลนิธิคนดีของแผ่นดิน

สอบไล่ได้ธรรมศึกษา ชั้นเอก
ระดับอุดมศึกษา

สานักงานแม่กองธรรม สนามหลวง
สังกัดมหาเถรสมาคม
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ประเภท
1. นางสาวธนพร ศรีสุวรรณ
2. นายประเสริฐ จันทร์ทอง
3. นายศิวพงศ์ จันทา
4. นายพัชรพล พัฒน์ชู
5. ว่าที่ร้อยตรีหญิงวรรณิษา บัวเมือง
นางสาวเพ็ญศิริ สุวรรณมณี
นางสาวธนพร ศรีสุวรรณ
นางสาวอาสมะ บือราเฮง

นายศิวพงศ์ จันทา
นายศิวพงศ์ จันทา
นางสาวกรรณิการ์ บัวบุญ
นางสาวกรรณิการ์ บัวบุญ
นายณัฐวัตร นาคะวัจนะ
นางสาวธีปภา สารพงษ์
นางสาวธีปภา สารพงษ์
นางสาวธีปภา สารพงษ์
ว่าที่ร้อยตรีหญิงวรรณิษา บัวเมือง

ระดับรำงวัล/ชื่อรำงวัลที่ได้รับ
สอบไล่ได้ธรรมศึกษา ชั้นตรี
ระดับอุดมศึกษา

หน่วยงำนที่มอบรำงวัล
สานักงานแม่กองธรรม สนามหลวง
สังกัดมหาเถรสมาคม

ครูผู้ฝึกสอนกิจกรรมฉีก-ติด-ปะ
กระดาษ อ.2
ครูฝึกสอนกิจกรรมวาดภาพระบายสี
ระดับ อ.3
ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนกิจกรรม
อัจฉริยภาพทางภาษาไทยระดับ
ป.1 - ป.3
ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนกิจกรรม
คิดเลขเร็ว ระดับ ป.1-ป.3
ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนกิจกรรม
คิดเลขเร็วระดับ ป.4-ป.6
ครูผู้ฝึกสอนอัจฉริยภาพทาง
วิทยาศาสตร์ ระดับ ป.1-ป.3
ครูผู้ฝึกสอนอัจฉริยภาพทาง
วิทยาศาสตร์ ระดับ ป.4-ป.6
ครูผู้ฝึกสอนอัจฉริยภาพทาง
วิทยาศาสตร์ระดับ ป.4-ป.6
สร้างคาศัพท์ภาษาอังกฤษ
ระดับ ป.1-ป.3
วาดภาพจากเรื่องที่กาหนด
ระดับ ป.4-ป.6
สร้างคาศัพท์ภาษาอังกฤษ
ระดับ ป.4-ป.6
ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนกิจกรรม
อัจฉริยภาพทางภาษาไทย
ระดับ ป.1-ป.3

องค์การบริหารส่วนจังหวัด
สุราษฎร์ธานี
องค์การบริหารส่วนจังหวัด
สุราษฎร์ธานี
องค์การบริหารส่วนจังหวัด
สุราษฎร์ธานี
องค์การบริหารส่วนจังหวัด
สุราษฎร์ธานี
องค์การบริหารส่วนจังหวัด
สุราษฎร์ธานี
องค์การบริหารส่วนจังหวัด
สุราษฎร์ธานี
องค์การบริหารส่วนจังหวัด
สุราษฎร์ธานี
องค์การบริหารส่วนจังหวัด
สุราษฎร์ธานี
องค์การบริหารส่วนจังหวัด
สุราษฎร์ธานี
องค์การบริหารส่วนจังหวัด
สุราษฎร์ธานี
องค์การบริหารส่วนจังหวัด
สุราษฎร์ธานี
องค์การบริหารส่วนจังหวัด
สุราษฎร์ธานี
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ประเภท
นายพัชรพล พัฒน์ชู
นายประเสริฐ จันทร์ทอง
ว่าที่ร้อยตรีหญิงวรรณิษา บัวเมือง
นักเรียน
เด็กหญิงณัฏฐณิชา นวลศรีทอง

เด็กชายเทพไท อินทิจัก

เด็กชายรพีพัตร์ หนูเมือง

เด็กหญิงจารุนิภา มีเพียร

เด็กหญิงพิมพ์ชนก บัญชาการ

เด็กชายจักรินทร์ ทองภู
เด็กชายสุรสิทธิ์ นาคขาว
เด็กหญิงปลายฟ้า สมบัวคู

เด็กหญิงณัฐชุตา ยืนยง

ระดับรำงวัล/ชื่อรำงวัลที่ได้รับ
ครูผู้ฝึกสอนอัจฉริยภาพ
ทางสังคมศึกษา ระดับ ป.4-ป.6
ครูผู้ฝึกสอนวาดภาพระบายสี
ระดับ ป.4-ป.6
อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์
ระดับ ป.1-ป.3

หน่วยงำนที่มอบรำงวัล
องค์การบริหารส่วนจังหวัด
สุราษฎร์ธานี
องค์การบริหารส่วนจังหวัด
สุราษฎร์ธานี
องค์การบริหารส่วนจังหวัด
สุราษฎร์ธานี

เหรียญทอง
กิจกรรมฉีก-ติด-ปะ กระดาษ
ระดับ อ.2
เหรียญทอง
กิจกรรมวาดภาพระบายสี
ระดับ อ.3
เข้าร่วม กิจกรรมการแข่งขันสร้าง
คาศัพท์ภาษาอังกฤษ
ระดับ ป.1-ป.3
เข้าร่วม กิจกรรมการแข่งขัน
อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์
ระดับ ป.1-3
เข้าร่วม กิจกรรมการแข่งขัน
อัจฉริยภาพทางภาษาไทย
ระดับ ป.1-ป.3
เข้าร่วม กิจกรรมการแข่งขัน
คิดเลขเร็ว ระดับ ป.1-ป.3
เข้าร่วม กิจกรรมการแข่งขัน
คิดเลขเร็ว ระดับ ป.4-ป.6
เข้าร่วม กิจกรรมการแข่งขัน
อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์
ระดับ ป.4-ป.6
เข้าร่วม กิจกรรมการแข่งขัน
อัจฉริยภาพทางสังคมศึกษา
ระดับ ป.4-ป.6

องค์การบริหารส่วนจังหวัด
สุราษฎร์ธานี
องค์การบริหารส่วนจังหวัด
สุราษฎร์ธานี
องค์การบริหารส่วนจังหวัด
สุราษฎร์ธานี
องค์การบริหารส่วนจังหวัด
สุราษฎร์ธานี
องค์การบริหารส่วนจังหวัด
สุราษฎร์ธานี
องค์การบริหารส่วนจังหวัด
สุราษฎร์ธานี
องค์การบริหารส่วนจังหวัด
สุราษฎร์ธานี
องค์การบริหารส่วนจังหวัด
สุราษฎร์ธานี
องค์การบริหารส่วนจังหวัด
สุราษฎร์ธานี
102

ประเภท
เด็กหญิงพรรณทิพา วังคะติ
เด็กหญิงธันยพร หาญสุวรรณ์

เด็กชายวีรชน เหมทานนท์

นักเรียนระดับประถมศึกษาปีที่
4 – 6 จานวน 36 คน
นักเรียนระดับประถมศึกษาปีที่
4 – 6 จานวน 27 คน

ระดับรำงวัล/ชื่อรำงวัลที่ได้รับ
เข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันวาดภาพ
ระบายสี ระดับ ป.4-ป.6
เข้าร่วม กิจกรรมการแข่งขันวาด
ภาพจากเรื่องที่กาหนด
ระดับ ป.4-ป.6
เข้าร่วม กิจกรรมการแข่งขันสร้าง
คาศัพท์ภาษาอังกฤษ
ระดับ ป.4-ป.6
สอบไล่ได้ธรรมศึกษาชั้นตรี
ระดับประถมศึกษา
สอบไล่ได้ธรรมศึกษาชั้นโท
ระดับประถมศึกษา

หน่วยงำนที่มอบรำงวัล
องค์การบริหารส่วนจังหวัด
สุราษฎร์ธานี
องค์การบริหารส่วนจังหวัด
สุราษฎร์ธานี
องค์การบริหารส่วนจังหวัด
สุราษฎร์ธานี
สานักงานแม่กองธรรม สนามหลวง
สังกัดมหาเถรสมาคม
สานักงานแม่กองธรรม สนามหลวง
สังกัดมหาเถรสมาคม

2. ผลกำรจัดกำรเรียนรู้ตำมหลักสูตรสถำนศึกษำ
2.1 ระดับกำรศึกษำปฐมวัย
พัฒนาการ
1. ด้านร่างกาย
2. ด้านอารมณ์ - จิตใจ
3. ด้านสังคม
4. ด้านสติปัญญา

จานวนเด็กที่ประเมิน
(คน)
40
40
40
40

จานวน/ร้อยละของเด็กตามระดับคุณภาพ
ดี
พอใช้
ปรับปรุง
35/87.50
5/12.50
0
35/85.75
5/12.50
0
35/85.75
5/12.50
0
35/85.75
5/12.50
0
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2.2 ผลกำรจัดกำรเรียนรู้ตำมหลักสูตรสถำนศึกษำ (ระดับกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน)
2.2.1 ผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน 8 กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ทุกระดับชั้น (ป.1-6) ปีกำรศึกษำ 2563
ชั้นประถมศึกษำปีที่ 1
จำนวน
ร้อยละ
จำนวน
นักเรียนที่ได้ นักเรียนที่ได้
จำนวนนักเรียนที่ได้ระดับผลกำรเรียน
กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ ที่เข้ำ
ระดับ 3
ระดับ 3
สอบ 0 1 1.5 2 2.5 3
3.5 4
ขึน้ ไป
ขึน้ ไป
1. ภาษาไทย
18 0 1 1 1 1 2
2 10
14
77.78
2. คณิตศาสตร์
18 0 1 2 2 3 0
6
4
10
55.56
3. วิทยาศาสตร์ ฯ
18 0 0 1 3 1 4
5
4
13
72.22
4.1 สังคมศึกษา ฯ
18 0 0 0 1 5 4
2
6
12
66.67
4.2 ประวัติศาสตร์
18 0 0 0 1 4 3
4
6
13
72.22
5. สุขศึกษา- พลศึกษา 18 0 0 0 0 1 4
2 11
17
94.44
6. ศิลปะ
18 0 0 1 2 0 0
1 14
15
83.33
7. การงานอาชีพ
18 0 0 0 0 2 2
1 13
16
88.89
8. ภาษาต่างประเทศ
18 0 0 1 2 3 1
3
8
12
66.67

กลุ่มสำระกำรเรียนรู้
1. ภาษาไทย
2. คณิตศาสตร์
3. วิทยาศาสตร์ ฯ
4.1 สังคมศึกษา ฯ
4.2 ประวัติศาสตร์
5. สุขศึกษา- พลศึกษา
6. ศิลปะ
7. การงานอาชีพ
8. ภาษาต่างประเทศ

ชั้นประถมศึกษำปีที่ 2
จำนวนนักเรียนที่ได้ระดับผลกำรเรียน

จำนวน
ที่เข้ำ
สอบ

0

1 1.5

2

2.5

3

3.5

20
20
20
20
20
20
20
20
20

0
0
0
0
0
0
0
0
0

4
7
0
0
0
0
0
0
0

1
1
2
3
9
1
0
0
5

2
4
3
6
2
1
0
0
3

1
0
0
4
5
3
5
1
1

4
1
5
4
2
2
2
4
4

1
1
3
0
0
3
0
0
0

จำนวน
ร้อยละ
นักเรียนที่ได้ นักเรียนที่ได้
ระดับ 3
ระดับ 3
4
ขึ้นไป
ขึ้นไป
7
12
60.00
6
7
35.00
7
12
60.00
3
11
55.00
2
9
45.00
10
15
75.00
13
20
100.00
15
20
100.00
7
12
60.00
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กลุ่มสำระกำรเรียนรู้
1. ภาษาไทย
2. คณิตศาสตร์
3. วิทยาศาสตร์ ฯ
44.1 สังคมศึกษา ฯ
4.2 ประวัติศาสตร์
5. สุขศึกษา- พลศึกษา
6. ศิลปะ
7. การงานอาชีพ
8. ภาษาต่างประเทศ

กลุ่มสำระกำรเรียนรู้
1. ภาษาไทย
2. คณิตศาสตร์
3. วิทยาศาสตร์ ฯ
4.1 สังคมศึกษา ฯ
4.2 ประวัติศาสตร์
5. สุขศึกษา- พลศึกษา
6. ศิลปะ
7. การงานอาชีพ
8. ภาษาต่างประเทศ

ชั้นประถมศึกษำปีที่ 3
จำนวนนักเรียนที่ได้ระดับผลกำรเรียน

จำนวน
ที่เข้ำ
สอบ

0

1

1.5

2

2.5

3

3.5

23
23
23
23
23
23
23
23
23

0
0
0
0
0
0
0
0
0

7
0
0
0
0
0
0
0
0

3
3
0
0
0
1
0
0
5

5
5
3
8
3
5
0
0
2

2
3
4
5
9
3
0
0
5

1
3
7
3
3
3
0
5
3

1
2
4
3
3
3
3
6
4

จำนวน
ที่เข้ำ
สอบ 0
23
23
23
23
23
23
23
23
23

0
0
0
0
0
0
0
0
0

ชั้นประถมศึกษำปีที่ 4
จำนวนนักเรียนที่ได้ระดับผลกำรเรียน
1

1.5

2

2.5

3

3.5

8
0
0
0
0
0
0
0
1

5
6
0
0
0
0
1
0
6

3
4
3
1
6
4
0
1
4

2
0
6
8
4
3
0
0
2

1
7
3
6
5
7
1
0
4

1
2
4
1
3
1
2
11
2

จำนวน
ร้อยละ
นักเรียนที่ได้ นักเรียนที่ได้
ระดับ 3
ระดับ 3
4
ขึ้นไป
ขึ้นไป
4
6
26.09
7
12
52.17
5
16
69.57
4
10
43.48
5
11
47.83
8
14
60.87
20
23
100.00
12
23
100.00
4
11
47.83
จำนวน
ร้อยละ
นักเรียนที่ได้ นักเรียนที่ได้
ระดับ 3
ระดับ 3
4
ขึ้นไป
ขึ้นไป
3
5
21.74
4
13
56.52
7
14
60.87
7
14
60.87
5
13
56.52
8
16
69.57
19
22
95.65
11
22
95.65
4
10
43.48
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กลุ่มสำระกำรเรียนรู้
1. ภาษาไทย
2. คณิตศาสตร์
3. วิทยาศาสตร์ ฯ
4.1 สังคมศึกษา ฯ
4.2 ประวัติศาสตร์
5. สุขศึกษา- พลศึกษา
6. ศิลปะ
7. การงานอาชีพ
8. ภาษาต่างประเทศ

กลุ่มสำระกำรเรียนรู้
1. ภาษาไทย
2. คณิตศาสตร์
3. วิทยาศาสตร์ ฯ
4.1 สังคมศึกษา ฯ
4.2 ประวัติศาสตร์
5. สุขศึกษา- พลศึกษา
6. ศิลปะ
7. การงานอาชีพ
8. ภาษาต่างประเทศ

จำนวน
ที่เข้ำ
สอบ 0
20
20
20
20
20
20
20
20
20

0
0
0
0
0
0
0
0
0

จำนวน
ที่เข้ำ
สอบ 0
22
22
22
22
22
22
22
22
22

0
0
0
0
0
0
0
0
0

ชั้นประถมศึกษำปีที่ 5
จำนวนนักเรียนที่ได้ระดับผลกำรเรียน
1

1.5

2

2.5

3

3.5

0
1
0
0
0
0
0
0
0

0
1
1
0
0
0
0
0
2

0
2
2
0
4
0
0
0
5

3
4
1
6
4
1
0
0
4

0
4
2
4
4
3
0
1
6

8
3
9
2
4
2
2
2
1

ชั้นประถมศึกษำปีที่ 6
จำนวนนักเรียนที่ได้ระดับผลกำรเรียน
1

1.5

2

2.5

3

3.5

2
0
0
0
0
0
0
0
0

6
4
0
0
0
2
0
0
0

4
4
3
2
6
1
0
0
2

4
4
5
7
4
6
0
0
1

2
4
7
3
5
6
0
3
4

0
1
1
5
2
2
2
3
6

จำนวน
ร้อยละ
นักเรียนที่ได้ นักเรียนที่ได้
ระดับ 3
ระดับ 3
4
ขึ้นไป
ขึ้นไป
9
17
85.00
5
12
60.00
5
16
80.00
8
14
70.00
4
12
60.00
14
19
95.00
18
20
100.00
17
20
100.00
2
9
45.00
จำนวน
ร้อยละ
นักเรียนที่ได้ นักเรียนที่ได้
ระดับ 3
ระดับ 3
4
ขึ้นไป
ขึ้นไป
4
6
27.27
5
10
45.45
6
14
69.64
5
13
59.09
5
12
54.55
5
13
59.09
20
22
100.00
16
22
100.00
9
19
86.36
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2.2.2 ผลกำรทดสอบควำมสำมำรถพื้นฐำนของผู้เรียนระดับชำติ (NT) ปีกำรศึกษำ 2563
ชั้นประถมศึกษำปีที่ 3
วิชำ

ความสามารถทางด้าน
ภาษาไทย
ความสามารถทางด้าน
คณิตศาสตร์

จำนวน
ผู้เข้ำ
สอบ

คะแนน
เฉลี่ย

19

46.21

19

33.73

ส่วน
เบี่ยงเบน
มำตรฐำน

คะแนนเฉลี่ยร้อยละ
ปีกำรศึกษำ

ร้อยละที่เพิ่มขึ้น/ลดลง

16.85

2562
41.09

2563
46.21

+5.12

16.87

48.25

33.73

-14.52

2.2.3 ผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติขั้นพื้นฐำน (O-NET) ปีกำรศึกษำ 2563
ชั้นประถมศึกษำปีที่ 6
จำนวน/ร้อยละของผู้เรียน
ส่วน
ที่มีผลกำรทดสอบฯตั้งแต่
จำนวน คะแนน
เฉลี่ย
กลุ่มสำระกำรเรียนรู้
เบี่ยงเบน
ร้อยละ 50 ขึ้นไป
ผู้เข้ำสอบ เฉลี่ย
ร้อยละ
มำตรฐำน
จำนวน (คน)
ร้อยละ
คณิตศาสตร์
13
23.46
9.48
23.46
0
0.00
ภาษาไทย
13
61.92
11.07
61.92
13
100.00
วิทยาศาสตร์
13
39.74
11.81
39.74
2
15.38
ภาษาต่างประเทศ
13
42.50
12.52
42.50
3
23.08
2.2.4 ผลกำรประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์
จำนวน
ระดับชั้น
นักเรียน
ทั้งหมด
ชั้นประถมศึกษำปีที่ 1
18
ชั้นประถมศึกษำปีที่ 2
20
ชั้นประถมศึกษำปีที่ 3
23
ชั้นประถมศึกษำปีที่ 4
23
ชั้นประถมศึกษำปีที่ 5
20
ชั้นประถมศึกษำปีที่ 6
22

จำนวน/ร้อยละของนักเรียนตำมระดับคุณภำพ
(คุณลักษณะอันพึงประสงค์)
ดีเยี่ยม
ดี
ผ่ำน
ไม่ผ่ำน
15
3
0
0
8
12
0
0
11
11
1
0
13
7
3
0
17
3
0
0
9
13
0
0
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ระดับชั้น
รวม
เฉลี่ยร้อยละ

จำนวน/ร้อยละของนักเรียนตำมระดับคุณภำพ
(คุณลักษณะอันพึงประสงค์)
ดีเยี่ยม
ดี
ผ่ำน
ไม่ผ่ำน
73
49
4
0
57.94
38.89
3.17
0.00

จำนวน
นักเรียน
ทั้งหมด
126

2.2.5 ผลกำรประเมินกำรอ่ำน คิด วิเครำะห์ และเขียน
จำนวน/ร้อยละของนักเรียนตำมระดับคุณภำพ
จำนวน
(กำรอ่ำน คิดวิเครำะห์ และเขียน)
ระดับชั้น
นักเรียน
ทั้งหมด
ดีเยี่ยม
ดี
ผ่ำน
ไม่ผ่ำน
ชั้นประถมศึกษำปีที่ 1
18
9
7
2
0
ชั้นประถมศึกษำปีที่ 2
20
9
6
5
0
ชั้นประถมศึกษำปีที่ 3
23
12
9
2
0
ชั้นประถมศึกษำปีที่ 4
23
7
10
6
0
ชั้นประถมศึกษำปีที่ 5
20
13
5
2
0
ชั้นประถมศึกษำปีที่ 6
22
8
12
2
0
รวม
126
58
49
19
0
เฉลี่ยร้อยละ
46.03
38.89
15.08
0.00
2.2.6 ผลกำรประเมินกิจกรรมพัฒนำผู้เรียน
ระดับชั้น
ชั้นประถมศึกษำปีที่ 1
ชั้นประถมศึกษำปีที่ 2
ชั้นประถมศึกษำปีที่ 3
ชั้นประถมศึกษำปีที่ 4
ชั้นประถมศึกษำปีที่ 5
ชั้นประถมศึกษำปีที่ 6
รวม
เฉลี่ยร้อยละ

จำนวนนักเรียน
ทั้งหมด
18
20
23
23
20
22
126

จำนวน/ร้อยละของนักเรียนตำมระดับคุณภำพ
(กิจกรรมพัฒนำผู้เรียน)
ผ่ำน
ไม่ผ่ำน
18
0
20
0
23
0
23
0
20
0
22
0
126
0
100.00
0.00
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2.2.7 ผลกำรประเมินสมรรถนะสำคัญของผู้เรียน 5 ด้ำน ชั้นประถมศึกษำปีที่ 6
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พ.ย. 2563)

สมรรถนะ
ที่ประเมิน

1. ความสามารถ
ในการสื่อสาร
2. ความสามารถใน
การคิด
3. ความสามารถใน
การแก้ปัญหา
4. ความสามารถใน
การใช้ทักษะชีวิต
5. ความสามารถใน
การใช้เทคโนโลยี
รวม

จำนวน
ผู้เรียน
ทั้งหมด
ที่เข้ำรับ
กำร
ประเมิน

ผลกำรประเมินสมรรถนะสำคัญในกำรเรียนรู้ ตำมหลักสูตรแกนกลำงกำรศึกษำขั้นพืน้ ฐำน
พุทธศักรำช 2551 ปีกำรศึกษำ 2563 ของผู้เรียนชั้นประถมศึกษำปีที่ 6
ผู้เรียนไม่จบ
หลักสูตร

ผู้เรียนที่จบหลักสูตร

ไม่ผ่ำน

ผ่ำน

ดี

ดีเยี่ยม

รวมผู้เรียนที่มี
ผลการประเมิน
ในระดับ
ผ่าน, ดี, ดีเยี่ยม

รวม

จานวน

ร้อยละ

จานวน

ร้อยละ

จานวน

ร้อยละ

จานวน

ร้อยละ

จานวน

ร้อยละ

จานวน

ร้อยละ

22

0

0.00

9

40.91

9

40.91

4

18.18

22

100.00

22

100.00

22

0

0.00

10

45.45

7

31.82

5

22.73

22

100.00

22

100.00

22

0

0.00

8

36.36

13

59.09

1

4.55

22

100.00

22

100.00

22

0

0.00

7

31.82

9

40.91

6

27.27

22

100.00

22

100.00

22

0

0.00

10

45.45

11

50.00

1

4.55

22

100.00

22

100.00

0

0.00

44

40.00

49

44.55

17

15.45
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110

111

112

113

114

ภำพกิจกรรมเด่น

115

116

117

