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โรงเรียนบ้านเจ๊ะหล ี

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบ่ี 

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

 



 
 

 
บทสรุปส าหรับผู้บริหาร (ปฐมวัยและข้ันพื้นฐาน) 

 
 โรงเรียนบ้านเจ๊ะหลี ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่ได้ด าเนินงานด้านการสร้าง 
ความเข้มแข็งของระบบประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาอย่างต่อเนื่องมานับตั้งแต่เกิดระบบประกัน
คุณภาพการศึกษาจากระเบียบกฎหมายหลายฉบับที่ยังใช้อยู่ทั้งฉบับที่ยกเลิกไปและมีฉบับที่เกิดข้ึนมาใหม่ 
ซึ่งมีการปรับปรุงพัฒนามาเป็นระยะจนถึงปัจจุบันเป็นการด าเนินงานตามกฎกระทรวงการประกันคุณภาพ
การศึกษา พ.ศ.๒๕๖๑ โรงเรียนได้ด าเนินงาน ดังนี้ 
 ๑.  ก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
 ๒.  การจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาและแผนปฏิบัติการประจ าปี 
 ๓.  ปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการประจ าปี 
 ๔.  ประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพการศึกษา  
 ๕.  รายงานผลการประเมินตนเองน ามาพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา 
 
ผลการด าเนินงาน 
 
 ๑.  มาตรฐานการศึกษา : อยู่ในระดับดี 
 ๒.  หลักฐานสนับสนุน  
               จัดท าโครงการระบบประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาระดับปฐมวัยและระดับประถมศึกษา 
จัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา  พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๔  จัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา  ๒๕๖๑ 
โดยจัดหมวดหมู่โครงการแยกตามโครงสร้างการบริหารงาน  4  กลุ่มงาน  ได้แก่  กลุ่มการบริหารงานวิชาการ  
กลุ่มการบริหารงานบุคคล  กลุ่มการบริหารงานงบประมาณ  และกลุ่มการบริหารทั่วไป   ซึ่งในแต่ละโครงการ 
จะเชื่อมโยงกับการด าเนินงานตามหลักสูตรสถานศึกษาและสนับสนุนต่อมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  
บริหารจัดการศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน   ใช้รูปแบบการบริหารคุณภาพ   น าหลักปรัชาาของเศรษฐกิจ 
พอเพียงมาประยุกต์ใช้  มอบหมายงานให้บุคลากรทุกคนมีส่วนร่วม  ท างานเป็นทีม  มีการติดตามตรวจสอบ  
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ปรับปรุงพัฒนางานอย่างต่อเนื่อง  มีครูเพียงพอและได้รับการพัฒนาศักยภาพการสอน  
ครูสามารถจัดประสบการณ์การเรียนรู้ระดับปฐมวัยและจัดการเรียนรู้ระดับประถมศึกษาด้วยรูปแบบกิจกรรม
ที่หลากหลายเหมาะสภาพผู้เรียนสอดคล้องกับธรรมชาติวิชาตามหลักสูตรสถานศึกษาโดยเชื่อมโยงมาตรฐาน 
การศึกษา ใช้ผลการจัดการศึกษาตามหลักสูตรสถานศึกษาเป็นหลักและผลการด านินงานโครงการสนับสนุน 
ครูและผู้บริหารเรียนรู้กระบวนการประกันคุณภาพภายในด้วยการปฏิบัติจริงไปด้วยกัน  จึงส่งผลให้เด็ก และ
ผู้เรียนได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพรายบุคคล  
 
 
 
 
 
 



 
 

           ๓.แผนพัฒนาเพื่อให้ได้มาตรฐานที่สูงขึ้น  
               ๓.๑  ระดับปฐมวัย 
                      น าข้อมูลสารสนเทศผลการประเมินงาน โครงการ กิจกรรมในรอบปีที่ผ่านมาน ามาใช้พัฒนา
ต่อเนื่องเพ่ือยกระดับให้สูงขึ้นและจัดท าโครงการใหม่เพ่ือแก้ปัาหาและพัฒนาคุณภาพ ดังนี้ 
             ๓.๑.๑  แผนปฏิบัติงานกลุ่มบริหารงานวิชาการ ได้แก่ โครงการพัฒนาการจัดการเรียนรู้
ปฐมวัย โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย  โครงการนิเทศภายใน  โครงการพัฒนาระบบประกันคุณภาพ
ภายใน  โครงการปรับปรุงหลักสูตร  โครงการเรียนรู้ด้วยโครงงาน  โครงการวิจัยในชั้นเรียน โครงการห้องเรียน
คุณภาพ  
 ๓.๑.๒  แผนการปฏิบัติงานกลุ่มการบริหารงานงบประมาณ  ได้แก่  โครงการพัฒนา
ระบบงานการเงินและพัสดุ  โครงการจัดหารายได้สถานศึกษา โครงการค่าสาธารณูปโภค  โครงการส ารองจ่าย
ส่งเสริมการศึกษา  
 ๓.๑.๓  แผนปฏิบัติงานกลุ่มการบริหารงานบุคคล  ได้แก่  โครงการส่งเสริมศักยภาพครู  
โครงการครูสอนดี  โครงการชุมชนแห่งการเรียนรู้(PLC)  
 ๓.๑.๔  แผนปฏิบัติงานกลุ่มการบริหารทั่วไป  ได้แก่  โครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน  
โครงการสัมพันธ์ชุมชนเสริมสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้  โครงการศาสตร์พระราชาปรัชาาของเศรษฐกิจ
พอเพียง  โครงการรักษ์ลันตา  โครงการจัดระบบระบบข้อมูลสารสนเทศ  โครงการโรงเรียนสุจริต โครงการ
สร้างเสริมสุขภาพ โครงการโรงเรียนคุณธรรม  
 ๓.๒  ระดับประถมศึกษา 
                      น าข้อมูลสารสนเทศผลการประเมินงาน โครงการ กิจกรรมในรอบปีที่ผ่านมาน ามาใช้พัฒนา
ต่อเนื่องเพ่ือยกระดับให้สูงขึ้นและจัดท าโครงการใหม่เพ่ือแก้ปัาหาและพัฒนาคุณภาพ ดังนี้ 
             ๓.๑.๑  แผนปฏิบัติงานกลุ่มบริหารงานวิชาการ ได้แก่ โครงการพัฒนาการจัดการเรียนรู้
โครงการเสริมสร้างและยกระดับคุณภาพผู้เรียน   โครงการนิเทศภายใน   โครงการพัฒนาระบบประกัน
คุณภาพภายใน  โครงการปรับปรุงหลักสูตร  โครงการเรียนรู้ด้วยโครงงาน  โครงการวิจัยในชั้นเรียน โครงการ
ส่งเสริมการเรียนรู้มุ่งสู่ศตวรรษท่ี ๒๑ ไทย ๔.๐  โครงการห้องเรียนคุณภาพ  
 ๓.๑.๒  แผนการปฏิบัติงานกลุ่มการบริหารงานงบประมาณ   ได้แก่  โครงการพัฒนาระบบ 
งานการเงินและพัสดุ   โครงการจัดหารายได้สถานศึกษา   โครงการค่าสาธารณูปโภค   โครงการส ารองจ่าย
พัฒนาการศึกษา  
 ๓.๑.๓  แผนปฏิบัติงานกลุ่มการบริหารงานบุคคล  ได้แก่  โครงการส่งเสริมศักยภาพครู  
โครงการครูสอนดี  โครงการชุมชนแห่งการเรียนรู้(PLC)  โครงการพัฒนารูปแบบการบริหารและการปฏิบัติ 
ที่เป็นเลิศ(Best Practice) 
 ๓.๑.๔  แผนปฏิบัติงานกลุ่มการบริหารทั่วไป  ได้แก่  โครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน  
โครงการสัมพันธ์ชุมชนเสริมสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้  โครงการเจ๊ะหลีสร้างคนดีด้วยวิถีอิสลาม  โครงการ
ศาสตร์พระราชาปรัชาาของเศรษฐกิจพอเพียง  โครงการรักษ์ลันตา  โครงการจัดระบบระบบข้อมูลสารสนเทศ  
โครงการระบบควบคุมภายใน  โครงการโรงเรียนสุจริต โครงการประชาธิปไตยในโรงเรียน  โครงการสร้างเสริม
สุขภาพ   โครงการโรงเรียนคุณธรรม  
 

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



 
 

ค าน า 
 
 รายงานการประเมินตนเองตนเองของสถานศึกษา เป็นการสรุปผลการจัดการศึกษาที่สะท้อนผล  
การพัฒนาการพัฒนาคุณภาพของสถานศึกษาตามหลักสูตรสถานศึกษาและโครงการต่างๆที่สนับสนุน ซึ่งเป็น
ผลส าเร็จจากการบริหารจัดการศึกษาที่สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาเพ่ือการประกันคุณภาพภายใน  
ตามกฏกระทรวงการประกันคุณภาพ  พ.ศ.๒๕๖๑  ซึ่งโรงเรียนบ้านเจ๊ะหลีได้ประกาศใช้เป็นมาตรฐาน 
ของสถานศึกษา 3 มาตรฐาน  ระดับปฐมวัย ได้แก่ มาตรฐานที่ ๑  คุณภาพเด็ก มาตรฐานที่  ๒  กระบวนการ
บริหารและการจัดการ  มาตรฐานที่  ๓  การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นส าคัา  ระดับประถมศึกษา ได้แก่ 
มาตรฐานที่  ๑  คุณภาพของผู้เรียน  มาตรฐานที่  ๒  กระบวนการบริหารและการจัดการ   มาตรฐานที่  ๓  
กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัา  ผลการวิเคราะห์จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา และระบุ
แนวทางการพัฒนาสถานศึกษาในอนาคต โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือน าเสนอรายงานผลการจัดการศึกษาในรอบปี
ที่ผ่านมาเพ่ือให้ทราบผลผลิตและผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นตามแผนและตามระบบประกันคุณภาพของสถานศึกษา 
เพ่ือให้สถานศึกษาได้ใช้ประโยชน์ในการปรับปรุงแผนและระบบประกันคุณภาพภายในและน าเสนอผล  
การพัฒนาคุณภาพการศึกษาต่อหน่วยงานต้นสังกัดและสาธารณชนได้รับทราบและรองรับการประกันคุณภาพ
ภายนอกต่อไป  รายงานนี้ผ่านการเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานโรงเรียนบ้านเจ๊ะหลี   
ในการประชุมครั้งที่ 2/2562 เมื่อวันที่  29 มีนาคม 2562 

 โรงเรียนบ้านเจ๊ะหลี  ขอขอบคุณ  คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  ผู้ปกครองนักเรียน  คณะครู
และบุคลากรตลอดจนนักเรียนโรงเรียนบ้านเจ๊ะหลีทุกคนที่ให้ความร่วมมือตามบทบาทของตนเองเและช่วยกัน
พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนบ้านเจ๊ะหลีให้บรรลุตามวิสัยทัศน์ของโรงเรียน   หวังว่ารายงานนี้ 
จะเป็นสารสนเทศส าคัาน าสู่คุณภาพการจัดการศึกษาที่ดียิ่งข้ึน ต่อไป 

 

 
                                                                                 โรงเรียนบ้านเจ๊ะหลี  
                                                                                 29  มีนาคม ๒๕๖๒ 

 

   

  

 
 
 

 
 
 
 
 

                                 
 



 
 

สารบัญ 
 

เรื่อง หน้า 
 

บทสรุปส าหรับผู้บริหาร  
ค าน า  
สารบัา  
ส่วนที่ ๑ ข้อมูลพื้นฐาน 1 
ส่วนที่ ๒ ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา(ระดับปฐมวัยและประถมศึกษา) 6 
    มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของเด็ก/ผู้เรียน 6 
    มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ 7 
    มาตรฐานที่ ๓ การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นส าคัา/กระบวนการจัดการเรียน
การสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัา 

8 

    สรุปผลการประเมินในภาพรวม 9 
ส่วนที่ ๒ สรุปผล แนวทางการพัฒนา และความต้องการช่วยเหลือ  10 
    
       
  

  
  
  
  
  
  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ส่วนที่ ๑ 
ข้อมูลพื้นฐานของสถานศึกษา 

 

๑.๑ ข้อมูลทั่วไป  
      โรงเรียนบ้านเจ๊ะหลี  ที่ตั้ง หมู่ที่ ๓ ต าบลเกาะลันตาใหา่  อ าเภอเกาะลันตา   จังหวัดกระบี่  
สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่ประถมศึกษากระบี่  โทร ๐๗๕-๖๙๗-๑๔๐  e-mail : bancheli2561๑gmail.com 
website : Banchelischool.com และhttps://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=๐๘๑๐๑๐๑๕๐  
เปิดสอนระดับชั้นอนุบาล ถึงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖  เนื้อที่ ๔ ไร่ ๒ งาน ๓๑ ตารางวา  เขตพ้ืนที่บริการ 
หมู่ที่ ๓ บ้านเจ๊ะหลี   ต าบลเกาะลันตาใหา่  อ าเภอเกาะลันตา  จังหวัดกระบี่…………………………………............... 
 

ประวัติโรงเรียนโดยย่อ  
 โรงเรียนบ้านเจ๊ะหลีตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ ๓ ต าบลเกาะลันตาใหา่ อ าเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่ 
ตั้งขึ้นเมื่อวันที่ ๑๖ เมษายน ๒๔๘๑ โดยนายอ าเภอสมัยนั้น เป็นผู้จัดตั้ง  มี นายโกวิทย์ ตุลารักษ์ เป็นครูใหา่ 
คนแรก ที่ดินบริจาคโดย นายลู่เด็น วันศุกร์ มีเนื้อที่ ๙๙ ตารางวา อาคารเรียนเป็นอาคารชั่วคราวทรงปั้นหยา
หลังคามุงจาก เปิดสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ – ๔  
 เมื่อวันที่ ๕  กรกฎาคม ๒๕๑๔  ได้รับจัดสรรงบประมาณสร้างอาคารเรียน แบบ ป.๑ ก ขนาด 
๓ ห้องเรียน ๑ หลัง แต่โรงเรียนมีพ้ืนที่ไม่พอจึงซื้อที่ดินเพ่ิมอีก  ๗๕  ตารางวา  เมื่อเดือน  สิงหาคม  ๒๕๒๐ 
ได้รับงบประมาณสร้างบ้านพักครู ๑ หลัง จึงได้จัดซื้อที่ดินเพ่ิมอีก ๑ แปลง มีพ้ืนที่ ๕๗  ตารางวา  
 พ.ศ. ๒๕๒๒ได้รับจัดสรรงบประมาณสร้างอาคาร  แบบ ป ๑ ก   อีกหนึ่งหลัง   จึงได้ซื้อที่ดิน 
แปลงใหม่จ านวน  ๔  ไร่ ห่างจากที่เดิมประมาณ ๑๐๐ เมตร  
                พ.ศ. ๒๕๖๑ ได้รับจัดสรรงบประมาณก่อสร้างอาคารเรียนแบบ ๑๐๕/๕๘ (ข) ต้านแผ่นดินไหว 
ขนาด ๕ ห้องเรียน ๑ หลัง 
               โรงเรียนได้มีการบริหารจัดการมีการพัฒนาขึ้นตามล าดับมีนักเรียนเพ่ิมขึ้นและจัดการศึกษา     
จนถึงปัจจุบันจัดการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาล จนถึงชั้นประถมศึกษาปีที่  ๖  มีนักเรียน ๑52 คน  
ข้าราชการครู ๙ คน  วิทยากรอิสลามศึกษา ๑ คน  เจ้าหน้าที่ธุรการ 1 คน  และนักการภารโรง ๑  คน 
(ข้อมูล 10 พฤศจิกายน 2561) 
 

ค าขวัญโรงเรียน 
      สามัคคี     มีวินัย     ใฝเ่รียนรู้     เชิดชูคุณธรรม 
 

๑.๒ ข้อมูลบุคลากรของสถานศึกษา 
 
          ชื่อผู้อ านวยการโรงเรียน  นายสมบัติ   จันทร์บุาเรือง 
          โทรศัพท์ ๐๙๘ - ๖๗๑๖๗๘๒   e-mail : banchelischool๑gmail.com 
          วุฒิการศึกษาสูงสุด คม. สาขา การบริหารการศึกษา 

๑) จ านวนบุคลากร 

บุคลากร/คน ผู้บริหาร ครูผู้สอน พนักงานราชการ ครูอัตราจ้าง เจ้าหน้าที่อ่ืนๆ 
ปีการศึกษา ๒๕๖๑      ๑        9    -                      -         3 

 

https://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=๐๘๑๐๑๐๑๕๐
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๒) วุฒิการศึกษาสูงสุด 

ระดับ
การศึกษา 

ต่ ากว่า 
ปริาาาตรี 

ปริาาาตรี ปริาาาโท ปริาาาเอก รวม 

คน 2 9 1 - 13 
 

๓) สาขาที่จบการศึกษาและภาระงานสอน 

สาขาวิชา จ านวน
(คน) 

ภาระงานสอนเฉลี่ยของครู:คน 
ในแต่ละสาขาวิชา(ชม/สัปดาห์) 

๑. การบริหารการศึกษา 1 ๒๕ 
2. วิทยาการคอมพิวเตอร์ 1 25 
3. คณิตศาสตร์ ๑ ๒๕ 
4. วิทยาศาสตร์ ๑ ๒๕ 
5. ภาษาอังกฤษ ๑ ๒๕ 
6. การพัฒนาชุมชน ๑ ๒๕ 
7. ประถมศึกษา ๓ ๒๕ 
๗. การศึกษาปฐมวัย ๑ ๒๕ 
๘. ซานาวีชั้น ๑๐ อิสลามศึกษา ๑ 18 
9. รัฐประศาสนศาสตร์ 1                  - (จนท.ธุรการ) 
10 ประถมศึกษาปีที่ 6 1             - (ภารโรง) 

รวม ๑3  
 
๑.๓ ข้อมูลนักเรียน(สิ้นปีการศึกษา) 
 

ระดับชั้นเรียน 
จ านวนนักเรียน (คน) 

รวม (คน) เฉลี่ยต่อห้อง 
ชาย หญิง 

อนุบาล ๑ ๖ ๗ ๑๓ ๑๓ 
อนุบาล ๒ ๑๑ ๑๒ ๒๓ ๒๓ 

รวม ๑๗ ๑๙ ๓๖ ๓๖ 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ๙ ๘ ๑๗ ๑๗ 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒  ๑๐ ๑๕ ๒๕ ๒๕ 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ ๑๒ ๔ ๑๖ ๑๖ 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ ๗ ๑๐ ๑๗ ๑๗ 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕ ๑๐ ๑๙ ๒๙ ๒๙ 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ๗ ๕ ๑๒ ๑๒ 

รวม ๕๕ ๖๑ ๑๑๖ ๑๑๖ 
รวมทั้งสิ้น ๗๒ ๘๐ ๑๕๒ ๑๕๒ 



 
 

3 
        ๔. ข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับสถานศึกษา (ข้อมูล ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๒) 
 

๑) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนปีการศึกษา ๒๕๖๑ (จ านวนนักเรียนที่มีผลการเรียนระดับ ๓ ขึ้นไป) 

ชั้น ภาษา 
ไทย 

คณิต 
ศาสตร์ 

วิทยา 
ศาสตร์ 

สังคม
ศึกษา 

สุข
ศึกษา 

ศิลปะ 
ดนตรี 

การงาน
ฯ 

ภาษา 
อังกฤษ 

ประถมศึกษาปีที่ ๑ ๔ ๕ ๖ ๔ ๔ ๙ ๗ ๒ 
ประถมศึกษาปีที่ ๒ ๑๕ ๘ ๑๙ ๒๑ ๑๐ ๒๔ ๒๑ ๑๘ 
ประถมศึกษาปีที่ ๓ ๔ ๖ ๓ ๖ ๑๑ ๑๑ ๖ ๔ 
ประถมศึกษาปีที่ ๔ ๖ ๕ ๑๒ ๖ ๑๐ ๑๖ ๙ ๔ 
ประถมศึกษาปีที่ ๕ ๖ ๕ ๔ ๕ ๑๗ ๖ ๑๒ ๕ 
ประถมศึกษาปีที่ ๖ ๔ ๑ ๕ ๖ ๘ ๘ ๖ ๕ 

รวม/๑๑๖ ๓๙ ๓๐ ๔๙ ๔๘ ๖๐ ๗๔ ๖๑ ๓๘ 
เฉลี่ยร้อยละ ๓๓.๖๒ ๒๕.๘๖ ๔๒.๒๔ ๔๑.๓๘ ๕๑.๗๒ ๖๓.๗๙ ๕๒.๕๙ ๓๒.๗๖ 

 

๒) ผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

          ชั้น ดีเยี่ยม ดี ผ่านเกณฑ์ ไม่ผ่านเกณฑ์ 
ประถมศึกษาปีที่ ๑ - ๑๖ - ๑ 
ประถมศึกษาปีที่ ๒ ๑ ๑๓ ๑๑ - 
ประถมศึกษาปีที่ ๓ - ๖ ๑๐ - 
ประถมศึกษาปีที่ ๔ - ๑๓ ๔ - 
ประถมศึกษาปีที่ ๕ - ๑๒ ๑๗ - 
ประถมศึกษาปีที่ ๖ - ๑๒ - - 
       รวม/๑๑๖ ๑ ๗๒ ๔๒ ๑ 

เฉลี่ยร้อยละ ๐.๘๖ ๖๒.๒๗ ๓๖.๒๑ ๐.๘๖ 
 

๓) ผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียน 

          ชั้น ดีเยี่ยม ดี ผ่านเกณฑ์ ไม่ผ่านเกณฑ์ 
ประถมศึกษาปีที่ ๑ ๓ ๑๒ ๑ ๑ 
ประถมศึกษาปีที่ ๒ ๔ ๑๑ ๑๐ - 
ประถมศึกษาปีที่ ๓ - ๖ ๑๐ - 
ประถมศึกษาปีที่ ๔ - ๔ ๑๓ - 
ประถมศึกษาปีที่ ๕ - ๓ ๒๖ - 
ประถมศึกษาปีที่ ๖ - ๗ ๕ - 
       รวม/๑๑๖ ๗ ๔๓ ๖๕ ๑ 

เฉลี่ยร้อยละ ๖.๐๓ ๓๗.๐๗ ๕๖.๐๓ ๐.๘๖ 



 
 

4 
๔) ผลการประเมินสมรรถนะส าคัญของผู้เรียน ๕ ด้าน ปีการศึกษา ๒๕๖๑  

ผลการประเมินสมรรถนะส าคัาของผู้เรียน ๕ ด้านของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ 
สมรรถนะของผู้เรียน ดีเยี่ยม ด ี พอใช้ ปรับปรุง 

ความเข้าใจในการสื่อสาร ๓ ๙ ๔ ๑ 
ความสามารถในการคิด ๓ ๖ ๗ ๑ 
ความสมามารถในการแก้ปัาหา ๒ ๔ ๑๐ ๑ 
ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต ๑ ๑๐ ๕ ๑ 
ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี ๒ ๖ ๘ ๑ 

             ผลการประเมินสมรรถนะส าคัาของผู้เรียน ๕ ด้าน ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒ 
สมรรถนะของผู้เรียน ดีเยี่ยม ดี พอใช้ ปรับปรุง 

ความเข้าใจในการสื่อสาร ๖ ๑๕ ๔ - 
ความสามารถในการคิด ๔ ๑๖ ๕ - 
ความสมามารถในการแก้ปัาหา ๔ ๑๒ ๙ - 
ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต ๓ ๑๗ ๕ - 
ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี ๘ ๑๓ ๔ - 

             ผลการประเมินสมรรถนะส าคัาของผู้เรียน ๕ ด้าน ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ 
สมรรถนะของผู้เรียน ดีเยี่ยม ดี พอใช้ ปรับปรุง 

ความเข้าใจในการสื่อสาร ๖ ๕ ๕ - 
ความสามารถในการคิด ๓ ๙ ๔ - 
ความสมามารถในการแก้ปัาหา ๓ ๑๑ ๒ - 
ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต ๕ ๑๐ ๑ - 
ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี ๗ ๘ ๑ - 

            ผลการประเมินสมรรถนะส าคัาของผู้เรียน ๕ ด้าน ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ 
สมรรถนะของผู้เรียน ดีเยี่ยม ดี พอใช้ ปรับปรุง 

ความเข้าใจในการสื่อสาร ๔ ๑๐ ๓ - 
ความสามารถในการคิด ๓ ๑๑ ๓ - 
ความสมามารถในการแก้ปัาหา ๑ ๗ ๙ - 
ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต ๓ ๑๐ ๔ - 
ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี ๒ ๘ ๗ - 

            ผลการประเมินสมรรถนะส าคัาของผู้เรียน ๕ ด้าน ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕ 
สมรรถนะของผู้เรียน ดีเยี่ยม ดี พอใช้ ปรับปรุง 

ความเข้าใจในการสื่อสาร ๓ ๑๘ ๘ - 
ความสามารถในการคิด ๒ ๘ ๑๙ - 
ความสมามารถในการแก้ปัาหา ๒ ๗ ๒๐ - 
ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต ๕ ๑๘ ๖ - 
ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี ๘ ๑๗ ๔ - 
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            ผลการประเมินสมรรถนะส าคัาของผู้เรียน ๕ ด้าน ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ 

สมรรถนะของผู้เรียน ดีเยี่ยม ดี พอใช้ ปรับปรุง 
ความเข้าใจในการสื่อสาร ๓ ๖ ๓ - 
ความสามารถในการคิด ๒ ๖ ๔ - 
ความสมามารถในการแก้ปัาหา ๒ ๔ ๖ - 
ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต ๓ ๘ ๑ - 
ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี ๖ ๕ ๑ - 

 

          สรุปผลการประเมินสมรรถนะส าคัญของผู้เรียน ๕ ของนักเรียนโรงเรียนบ้านเจ๊ะหลี 
สมรรถนะของผู้เรียน ดีเยี่ยม ดี พอใช้ ปรับปรุง 

ความเข้าใจในการสื่อสาร ๒๕ ๖๓ ๒๗ ๑ 
ความสามารถในการคิด ๑๗ ๕๖ ๔๒ ๑ 
ความสมามารถในการแก้ปัาหา ๑๔ ๔๕ ๕๖ ๑ 
ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต ๒๐ ๗๓ ๒๒ ๑ 
ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี ๓๓ ๕๗ ๒๕ ๑ 

รวม/๕๘๐ ๑๐๙ ๒๙๔ ๑๗๒ ๕ 
เฉลี่ยร้อยละ ๑๘.๗๙ ๕๐.๖๙ ๒๙.๖๖ ๐.๘๖ 

 

๕) ผลการประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ผลการประเมินรายปี 

ผ่าน ไม่ผ่าน 
กิจกรรมแนะแนว √  
กิจกรรมลูกเสือเนตรนารี √  
กิจกรรมชุมนุม √  
กิจกรรมเพ่ือสังคมฯ √  

             

          ๖) ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) 
ระดับ/รายวิชา ภาษาไทย คณิตศาสตร ์ วิทยาศาสตร์ ภาอังกฤษ เฉลี่ย 

คะแนนเฉลี่ยของโรงเรียน ๕๒.๗๕ ๒๘.๓๓ ๓๖.๘๓ ๒๙.๔๔ ๓๖.๘๔ 
คะแนนเฉลี่ยระดับจังหวัด ๕๕.๙๘ ๓๖.๐๘ ๔๐.๑๗ ๓๘.๐๕ ๔๕.๕๗ 
คะแนนเฉลี่ย สังกัด สพฐ.ทั้งหมด ๕๔.๖๑ ๓๕.๖๕ ๓๘.๘๓ ๓๕.๔๗ ๔๑.๑๗ 
คะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ ๕๕.๙๐ ๓๗.๕๐ ๓๙.๙๓ ๓๙.๒๔ ๔๓.๑๔ 

             

          ๗) ผลการประเมินการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (NT) 
ระดับ/รายวิชา ด้านภาษา ด้านค านวณ ด้านเหตุผล เฉลี่ย 

คะแนนเฉลี่ยของโรงเรียน ๓๙.๑๘ ๓๒.๒๔ ๓๕.๕๑ ๓๕.๖๔ 
คะแนนเฉลี่ยระดับจังหวัด ๕๔.๙๘ ๔๘.๕๙ ๔๙.๑๗ ๕๐.๙๑ 
คะแนนเฉลี่ย สังกัด สพฐ.ทั้งหมด ๕๒.๗๓ ๔๗.๘๙ ๔๗.๕๗ ๔๙.๓๙ 
คะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ ๕๓.๑๘ ๔๗.๑๙ ๔๘.๐๗ ๔๙.๔๘ 



 
 

ส่วนท่ี ๒ 
 ผลการด าเนินงานตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

 

มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของเด็ก/ผู้เรียน  
ระดับคุณภาพ:  ดี  
๑. กระบวนการพัฒนา 

สถานศึกษาได้จัดการศึกษา คือ งานตามหลักสูตรสถานศึกษาระดับปฐมวัยและระดับปฐมศึกษา  
และโครงการตามแผนปฏิบัติการประจ าปี เพ่ือคุณภาพของเด็ก(ปฐมวัย)และผู้เรียน(ประถมศึกษา) ดังนี้ 
 การจัดประสบการณ์และกิจกรรมการเรียนรู้ตามหลักสูตรสถานศึกษา   เน้นเด็ก/ผู้ เรียนเป็นส าคัา  
ใช้กระบวนการศาสตร์การสอนที่หลากหลายเหมาะกับสภาพธรรมชาติของเนื้อหา  กิจกรรม  วัตถุประสงค์  
ใช้การวัดผลและประเมินผลที่หลากหลายตามสภาพจริง  มีการแก้ปัาหาและพัฒนาเด็กและผู้ เรียนรายบุคคล 
เสริมด้วยโครงการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ปฐมวัย บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ยกระดับคุณภาพผู้เรียน นิเทศ
ภายใน  พัฒนาระบบประกันคุณภาพภายใน  ปรับปรุงหลักสูตร  เรียนรู้ด้วยโครงงาน  วิจัยในชั้นเรียน ส่งเสริม
การเรียนรู้มุ่งสู่ศตวรรษที่ ๒๑ ไทย ๔.๐  และโครงการห้องเรียนคุณภาพ ในแต่ละโครงการประกอบ 
ไปด้วยกิจกรรมย่อยด้านวิชาการท่ีหลากหลายบูรณาการเชื่อมโยงกับหลักสูตรและมาตรฐานการศึกษา  
 ปลูกฝังให้ผู้เรียนเป็นผู้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามหลักสูตร โดยใช้จัดการเรียนรู้ตามหลักสูตร 
ของสถานศึกษาสอดแทรกคุณลักษณะและค่านิยมหลัก  ๑๒ ประการในการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ปฐมวัย
และในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ทุกกลุ่มสาระ  เสริมด้วยการพัฒนาคุณภาพและคุณลักษณะเด็กและผู้เรียน
ผ่านกิจกรรมตามหลักสูตรปฐมวัยและประถมศึกษา มีกิจกรรมเสริมหลักสูตรและชีวิตประจ าวัน ได้แก่กิจกรรม 
อบรมหน้าเสาธง  อิสลามศึกษา จิตอาสา ประชาธิปไตย วันส าคัา นันทนาการ การแยกขยะ เวรรับผิดชอบ
พ้ืนที่รับประทานอาหาร  โดยนักเรียนฝึกปฏิบัติตนตามวิถีชีวิตของชาวมุสลิมเป็นกิจวัตรประจ าวัน  
 ใช้นโยบายโครงการโรงเรียนคุณธรรม  พัฒนาคุณธรรม จริยธรรมนักเรียนแบบองค์รวม พัฒนาเด็ก
และผู้เรียนผ่านโครงงานคุณธรรม (Moral Project) เรียนรู้ความดีงามจากการปฏิบัติจริง มีความรู้สึก 
เป็นเจ้าของกิจกรรมด้วยความภาคภูมิใจ 
 ขับเคลื่อนปรัชาาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่ห้องเรียน โดยจัดเป็นฐานการเรียนรู้รายชั้นเรียน เน้นให้เด็ก
และผู้เรียนถอดบทเรียนตามหลักปรัชาาของเศรษฐกิจพอเพียง   เพ่ือน าไปใช้เป็นหลักคิดหลักปฏิบัติประจ าวัน  
          สร้างการเรียนรู้จากต้นแบบที่ดี โดยผู้บริหารและครูและบุคลากรประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี 
เ พ่ือสร้ างการเลียนแบบและการเรียนรู้ โดยการปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเป็นปรกติ ในชีวิตประจ าวัน   
 

๒. ผลการด าเนินงาน 
 ผลการประเมินภาพรวมอยู่ในระดับดี   เพราะเด็กมีพัฒนาการด้านร่างกาย  อารมณ์  จิตใจ  สังคม  
และสติปัาาา ตามหลักสูตรปฐมวัย  ผู้เรียนมีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิด
ค านวณ  มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์  คิดอย่างมีวิจารณาาณ  อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น 
และแก้ปัาหา สามารถสร้างนวัตกรรม ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
ตามหลักสูตรสถานศึกษา มีความรู้ทักษะพ้ืนฐาน มี เจตคติที่ดีต่องานอาชีพ  มีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดี   
มีความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย  เป็นคนดี  มีความรู้คู่คุณธรรม สามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุข 
          ได้รับรางวัลเหรียาทองการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ปีการศึกษา 2561 ระดับจังหวัดกระบี่ 
2 รายการ คือ การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ป.4-6 และ เกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-6 



 
 

7 
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  เด็กและผู้เรียนทุกคนผ่านเกณฑ์การประเมินของหลักสูตรสถานศึกษาได้ตามศักยภาพรายบุคคล   
           เด็กและผู้เรียนมีมารยาทที่ดีตามอัตลักษณ์ของสถานศึกษา 
           เด็กและผู้เรียนมีสุขภาพกายสุขภาพจิตที่ดี  
๔. จุดควรพัฒนา 
  เด็กและผู้เรียนในทุกระดับชั้นยังต้องเร่งพัฒนาทักษะด้านผลการทดสอบระดับชาติ ทักษะการคิด 
การอภิปรายและการแลกเปลี่ยนเรียนรู้  ทักษะด้านคณิตสาสตร์และวิทยาศาสตร์  ทักษะด้านภาษาอังกฤษ 
ทักษะและรูปแบบการน าเสนอผลงานและกิจกรรม 
  ผู้เรียนทุกระดับชั้นควรได้รับการพัฒนายกระดับการใฝ่เรียนรู้ ด้านการรักการอ่าน 
  ผู้เรียนทุกระดับชั้นบางส่วนยังขาดความคุณลักษณะด้านความประหยัด เช่น การถนอมใช้สิ่งของ
ส่วนตัวและส่วนรวม  การออมทรัพย์  การมีวินัยรับผิดชอบด้านการเรียน  เช่น การส่งงานหรือการบ้าน  
 

มาตรฐานที่ ๒  กระบวนการบริหารและการจัดการ 
ระดับคุณภาพ : ดี 
๑. วิธีด าเนินการพัฒนา 
 สถานศึกษาพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการศึกษา ศึกษามาตรฐานการศึกษา การวิเคราะห์ 
สภาพปัาหา ผลการจัดการศึกษาที่ผ่านมา มีการศึกษาข้อมูล สารสนเทศจากผลการประกันคุณภาพภายใน 
วางแผนร่วมกันก าหนดค่าเป้าหมาย ปรับปรุงงาน โครงการ กิจกรรม ในการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
เพ่ือพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ให้สอดคล้องกับสภาพปัาหา ความต้องการพัฒนา และนโยบายการปฏิรูป
การศึกษา จัดท าค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตามโครงสร้างการบริหาร ค าสั่งมอบหมายงาน โครงการ กิจกรรม 
เพ่ือให้ทุกคนทุกฝ่ายเกิดความชัดเจนในเป้าหมายและภารกิจสามารถปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ 
เกิดประสิทธิผล มีคุณภาพ  พร้อมทั้งจัดหา สนับสนุนทรัพยากร งบประมาณให้ผู้รับผิดชอบ ด าเนิน 
ตามแผนงานเพ่ือให้บรรลุเป้าหมายและวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ มีการก ากับติดตามผลการด าเนินงาน เพ่ือให้
เกิดแลกเปลี่ยนเรียนรู้ปรับเปลี่ยนกระบวนการวิธีการใหม่ๆ จัดท ารูปแบบการบริหารคุณภาพเป็นนวัตกรรม 
การบริหารจัดการศึกษา 
๒. ผลการด าเนินงาน 
        ๒.๑ วิสัยทัศน์สอดคล้องคลอบคลุมหลักสูตรและมาตรฐานการศึกษา ท้องถิ่น และนโยบาย 
 ๒.๒ แผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา แผนปฏิบัติการประจ าปี มีโครงการ กิจกรรม สอดคล้อง  
กับเด็กและผู้เรียนทุกกลุ่มเป้าหมาย 
 2.3 ข้อมูลสารสนเทศมีความถูกต้อง ครบถ้วน ทันสมัย น าไปประยุกต์ใช้ได้เป็นปัจจุบัน 
 2.4 ครูและบุคลากรทางการศึกษามีความชัดเจนในเป้าหมายและภารกิจที่ได้รับมอบหมายและได้รับ
การส่งเสริมการพัฒนาตามมาตรฐานวิชาชีพ 
 2.5 ด าเนินการตามแผนได้อย่างเป็นระบบและมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ปรับปรุงพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
 ๒.6 ทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการบริหาร ยึดหลักธรรมาภิบาล มีนวัตกรรมการบริหารและการปฏิบัติที่เป็นเลิศ 
 2.7 สภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมปลอดภัยและเอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้ ....................  
          2.8 มีเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ 
          2.9 ขับเคลื่อนหลักปรัชาาของเศรษฐกิจพอเพียงและผ่านการประเมินเป็น “สถานศึกษาพอเพียง ปี2561” 
          2.10 มีผลการด าเนินงานตามนโยบายโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.ต่อเนื่อง 
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         3.1 ผู้บริหารมีความมุ่งม่ัน มีมีวิสัยทัศน ์มีรูปแบบการบริหารงานที่ด ี ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี 
ในการท างาน เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ ยอมรับค าชี้แนะและแก้ไขข้อบกพร่องของตนเอง 
         3.2 วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย ชัดเจน สอดคล้องครอบคลุมหลักสูตรและมาตรฐานการศึกษา  
         3.3 แผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาแผนปฏิบัติการประจ าปีที่สอดคล้องกับนโยบายการปฏิรูปการศึกษา  
         3.4 มีโครงการที่ไม่มากเกินภาระงานของครูโดยจัดหมวดหมู่กิจกรรมย่อยรวมเป็นโครงการเดียวกัน 
         3.5 ผ่านการประเมินเป็น “สถานศึกษาพอเพียง ปี 2561” 
         3.6 มีการด าเนินงานตามนโยบายโรงเรียนคุณธรรมอย่างต่อเนื่อง 
4. จุดควรพัฒนา 
        4.1 ควรพัฒนารูปแบบการบริหารที่ลดขั้นตอนให้เหมาะกับบริบทของสถานศึกษาและปัจจัยการบริหาร 
ที่มีอยู่มาประยุกต์ใช้ 
        4.2 ควรศึกษาและพัฒนารูปแบบการปฏิบัติที่เป็นเลิศ(Best Practice) 
        4.3 ควรพัฒนาคณะกรรมการสถานศึกษาและคณะกรรมการบริหารโรงเยนให้เข้าใจบทบาทให้มากขึ้น 
        4.4 ควรจัดหารูปแบบ นวัตกรรมมาปรับปรุงและพัฒนาการนิเทศการศึกษา  
        4.6 ควรพัฒนาฐานการเรียนรู้ตามหลักปรัชาาของเศรษฐกิจพอเพียงรับการประเมินในระดับที่สูงขึ้นไป 
 
มาตรฐานที่ ๓  การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นส าคัญ/กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
ระดับคุณภาพ : ดี  
๑. วิธีด าเนินการพัฒนา 
           จัดท าโครงการครูสอนดี  โครงการส่งเสริมศักยภาพครู ครูพัฒนาตนเองอยู่เสมอ ครูจัดประสบการณ์
และกิจกรรมการเรียนรู้ตามหลักสูตรสถานศึกษาที่เน้นเด็กและผู้เรียนเป็นส าคัญโดยผ่านกระบวนการคิด 
การปฏิบัติจริง ครูมีแผนการจัดการเรียนรู้ที่น าไปใช้ได้จริง มีรูปแบบการจัดประสบการณ์และการจัดการเรียนรู้
หลากหลาย เน้นรูปแบบ BBL, Active Learning ครูใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV, DLIT และแหล่งเรียนรู้
ให้ผู้เรียนได้แสวงหาความรู้ด้วยตนเอง  ครูบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก  ครูตรวจสอบและประเมินคุณภาพ 
การจัดประสบการณ์และการจัดการเรียนรู้  โดยใช้เครื่องมือและวิธีการวัดผลและประเมินผลที่เหมาะสม 
กับวัตถุประสงค์และให้ข้อมูลย้อนกลับแก่เด็กและผู้เรียน ครูสื่อสารกับผู้ปกครองนักเรียน  ครูสร้างชุมชน 
แห่งการเรียนรู้และใช้ข้อมูลปรับปรุงพัฒนางาน โครงการ กิจกรรม ภารกิจที่รับมอบหมายอย่างต่อเนื่อง 
๒. ผลการด าเนินงาน 
           ครูเด็กและผู้เรียนมีปฏิสัมพันธ์เชิงบวกท าให้เด็กและผู้เรียนเรียนรู้อย่างมีความสุข ครูมีการตรวจสอบ
และประเมินคุณภาพการจัดการเรียนรู้อย่างเป็นระบบ   เอกสารธุรการชั้นเรียนบันทึกเป็นปัจจุบัน   แผนการ
จัดประสบการณ์และแผนการจัดการเรียนรู้มีขั้นตอนชัดเจนเครื่องมือและวิธีการวัดและประเมินผลเหมาะสม
กับเป้าหมายและวัตถุประสงค์ เด็กและผู้เรียนได้รับข้อมูลย้อนกลับและได้รับการพัฒนาให้เต็มตามศักยภาพ
รายบุคล  ผู้ปกครองได้รับการสื่อสารและให้ความร่วมมือ เกิดชุมชนแห่งการเรียนรู้(PLC) มีการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพ่ือพัฒนาและปรับปรุงการงาน โครงการ กิจกรรม เกิดการปรับปรุง
พัฒนาการจัดประสบการณ์และการจัดการเรียนรู้  ท าให้ให้ครูมีคุณภาพและส่งผลให้เด็กและผู้เรียนมีคุณภาพ 
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๓. จุดเด่น 
 ครูได้รับการอบรมพัฒนาด้วยระบบคูปอง พัฒนาครูตาม ID PLAN รายบุคคล ครมูุ่งม่ันเรียนรู้ 
รูปแบบการสอน BBL, Active Learning  ครูและผู้เรียนเรียนรู้ร่วมกันในการท าโครงงานฐานการเรียนรู้ตาม
หลักปรัชาาของเศรษฐกิจพอเพียง  โครงงานคุณธรรม  โครงงานบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย  ครูริเริ่มจัดกิจกรรม
ชุมชนแห่งการเรียนรู้วางแผนและเรียนรู้ปรับปรุงพัฒนาไปด้วยกัน 
๔. จุดควรพัฒนา 

ควรให้คณะครูทุกคนได้รับการอบรมการพัฒนาศักยภาพของด้านการท างานวิจัยในชั้นเรียน การสร้าง
นวัตกรรม  การสอนด้วยโครงงาน  การสร้างหลักสูตรท้องถิ่น   การพัฒนารูปแบบแผนการจัดประสบการณ์
และแผนการจัดการเรียนรู้ที่เหมาะกับศักยภาพความถนัดและจุดเด่นหรืออัตลักษณ์ของตนเอง ครูควรได้รับ
การอบรมพัฒนาการใช้  DLTV, DLIT และครูควรต้องได้รับการอบรมพัฒนารูปแบบการจัดประสบการณ์ 
และการจัดการเรียนรู้ที่เป็นเลิศ(Bet Practice) เพ่ือใช้เป็นนวัตกรรมการแก้ปัาหาและพัฒนาคุณภาพเด็ก 
และผู้เรียนรายบุคคล 
 
 สรุปผลการประเมินในภาพรวม  

      ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา  อยู่ในระดับ ๓  ดี 
จากผลการด าเนินงาน โครงการ และกิจกรรมต่าง ๆ ส่งผลให้สถานศึกษาจัดการพัฒนาคุณภาพ        

การศึกษาประสบผลส าเร็จตามที่ตั้งเป้าหมายไว้ในแต่ละมาตรฐาน จากผลการประเมินสรุปว่าได้ระดับดี 
ทั้งนี้ เพราะมาตรฐานที่ ๑  คุณภาพของเด็ก/ผู้เรียน ผลการจัดการศึกษา อยู่ในระดับดี   มาตรฐานที่ ๒ 
กระบวนการบริหารและการจัดการ อยู่ในระดับดี  มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้น
เด็ก/ผู้เรียนเป็นส าคัา อยู่ในระดับดี   

ทั้งนี้  สถานศึกษามีการจัดกระบวนการประกันคุณภาพอย่างเป็นระบบมาก มีการสร้างความเข้าใจ 
ความชัดเจนในเป้าหมาย สร้างความเข้าใจในมาตรฐานและประเด็นพิจารณารายมาตรฐาน ผู้บริหารและครู  
สามารถขับเคลื่อนงาน โครงการ กิจกรรม โดยการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน  มีการริเริ่มจัดท ารูปแบบ  
การบริหารคุณภาพ   การด าเนินการตามนโยบายและแนวทางการปฏิรูปการศึกษา  จนมีผลการพัฒนา
คุณภาพของผู้เรียนอยู่ในระดับดี  ผลการทดสอบระดับชาติมีพัฒนาการที่ดี  ผู้เรียนมีผลการเรียนรู้ผ่านการ
ประเมินตามหลักสูตร ได้รับการเอาใจใส่ดูแลแก้ปัาหาช่วยเหลือเติมเต็มให้มีคุณภาพตามศักภาพรายบุคคล 
เด็กและผู้เรียนมีคุณธรรมจริยธรรมค่านิยมและคุณลักษณะตามที่สถานศึกษาก าหนด  ดังที่ปรากฏผลประเมิน
ในมาตรฐานที่ ๑  ในด้านกระบวนการบริหารจัดการมีการบริหารด้วยระบบประกันคุณภาพภายใน มีรูปแบบ
การบริหารคุณภาพ  มีการท างานเป็นทีม  บริหารแบบมีส่วนร่วม ผู้บริหารมีความเป็นผู้น าทางวิชาการ 
ประยุกต์ใช้สาสตร์พระราชา ผลประเมินในมาตรฐานที่ 2 อยู่ในระดับดี  ส่วนมาตรฐานที่ 3 ครูจัดกระบวน 
การเรียนการสอนโดยเน้นเด็กและผู้เรียนเป็นส าคัา ออกแบบและจัดการการสอนเป็นไปตามหลักสูตร 
และสอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษา ตามบริบทของถานศึกษา พัฒนากิจกรรมการสอน ใช้สื่อการเรียนรู้ 
ติดตามตรวจสอบและช่วยเหลือนักเรียนเพื่อพัฒนาและแก้ปัาหารายบุคคล  มีผลประเมินอยู่ในระดับดี   

สรุปได้ว่า การประกันคุณภาพภายในของโรงเรียนบ้านเจะหลีทั้ง 3 มาตรฐานมีผลการประเมินโดย
รวมอยู่ใน ระดับ ดี  ซึ่งข้อมูลสารสนเทศต่างๆ จะได้น าไปปรับปรุงพัฒนาเพ่ือยกระดับคุณภาพในปีการศึกษา 
ต่อไป 

 



 
 

ส่วนที่ ๓  
สรุปผล แนวทางการพัฒนา และความต้องการการช่วยเหลือ 

 

ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษาถือเป็นข้อมูลสารสนเทศส าคัาที่สถานศึกษาจะต้องน าไป
วิเคราะห์ สังเคราะห์ เพ่ือสรุปน าไปสู่การเชื่อมโยงหรือสะท้อนภาพความส าเร็จกับแผนพัฒนาการจัดการศึกษา
ของสถานศึกษา 4 ปี และน าไปใช้ในการวางแผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา 2562 ของสถานศึกษา ดังนั้น  
จากผลการด าเนินงาน  สามารถสรุปผลการประเมินในภาพรวมของจุดเด่น  จุดควรพัฒนาของแต่ละมาตรฐาน 
พร้อมทั้งแนวทางการพัฒนาในอนาคตและความต้องการการช่วยเหลือได้ดังนี้  
 

๑.จุดเด่น ๒.จุดควรพัฒนา 
      ● ด้านคุณภาพของเด็ก/ผู้เรียน 
         1. เด็กและผู้เรียนทุกคนผ่านเกณฑก์ารประเมิน 
ของหลักสูตรสถานศึกษาได้ตามศักยภาพรายบุคคล   
         2. เด็กและผู้เรียนมีมารยาทที่ดีตามอัตลักษณ์
ของสถานศึกษา 
         3. เด็กและผู้เรียนมีสุขภาพกายสุขภาพจิต 
ที่ดี  
 
 
 
 
 
 
       ● ด้านกระบวนการบริหารและการจัดการ 
         1. ผู้บริหารมีความมุ่งมั่น มีมีวิสัยทัศน ์ 
มีรูปแบบการบริหารงานที่ดี ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี
ในการท างาน เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ ยอมรับ 
ค าชี้แนะและแก้ไขข้อบกพร่องของตนเอง 
         2. วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย ชัดเจน 
สอดคล้องครอบคลุมหลักสูตรและมาตรฐานการศึกษา  
         3. แผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา
แผนปฏิบัติการประจ าปีที่สอดคล้องกับนโยบาย 
การปฏิรูปการศึกษา  
         4. มีโครงการที่ไม่มากเกินภาระงานของครู
โดยจดัหมวดหมู่กิจกรรมย่อยรวมเป็นโครงการเดยีวกัน 
         5. ผ่านการประเมินเป็น “สถานศึกษา
พอเพียง ปี 2561” 
         6. มีการด าเนินงานตามนโยบายโรงเรียน
คุณธรรมอย่างต่อเนื่อง 

  ● ด้านคุณภาพของเด็ก/ผู้เรียน 
      1. เด็กและผู้เรียนในทุกระดับชั้นยังควรได้รับการ
พัฒนาทักษะด้านการทดสอบระดับชาติ ทักษะการคิด  
การอภิปรายและการแลกเปลี่ยนเรียนรู้  ทักษะด้าน
คณิตสาสตร์และวิทยาศาสตร ์ทักษะด้านภาษาอังกฤษ 
ทักษะและรูปแบบการน าเสนอผลงานและกิจกรรม 
      2. ผู้เรียนทุกระดับชั้นควรได้รับการพัฒนา
ยกระดับการใฝ่เรียนรู้ ด้านการรักการอ่าน 
      3. ผู้เรียนทุกระดับชั้นบางส่วนควรได้รับการพัฒนา
คุณลักษณะด้านความประหยัดเช่นการถนอมใช้สิ่งของ
ส่วนตัวและส่วนรวม  การออมทรัพย์  การมีวินัย
รับผิดชอบด้านการเรียน  เช่น การส่งงานหรือการบ้าน  
 
    ● ด้านกระบวนการบริหารและการจัดการ 
        1. ควรพัฒนารูปแบบการบริหารที่ลดขั้นตอน
ให้เหมาะกับบริบทของสถานศึกษาและปัจจัย 
การบริหารที่มีอยู่ปมาประยุกต์ใช้ 
        2. ควรศึกษาและพัฒนารูปแบบการปฏิบัติ 
ที่เป็นเลิศ(Best Practice) 
        3. ควรพัฒนาคณะกรรมการสถานศึกษา 
และคณะกรรมการบริหารโรงเยนให้เข้าใจบทบาท 
ให้มากขึ้น 
        4. ควรจัดหารูปแบบ นวัตกรรมมาปรับปรุง
และพัฒนาการนิเทศการศึกษา  
        5. ควรพัฒนาฐานการเรียนรู้ตามหลักปรัชาา
ของเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือรับการประเมินในระดับ 
ที่สูงขึ้นไป 
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๑. จุดเด่น (ต่อ) ๒. จุดควรพัฒนา (ต่อ) 
      ● ด้านการจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็ก 
เป็นส าคัญ/กระบวนการจัดเรียนการสอนที่เน้น
ผู้เรียนเป็นส าคัญ 
     1. ครไูด้รับการอบรมพัฒนาด้วยระบบคูปอง
พัฒนาครูตาม ID PLAN รายบุคคล โดยมีเงิน
งบประมาณจากส่วนกลางสนับสนุน 
     2. ครูมุ่งม่ันเรียนรู้รูปแบบการสอน BBL , 
Active Learning  
     3. ครูและผู้เรียนเรียนรู้ร่วมกันในการท า
โครงงานฐานการเรียนรู้ตามหลักปรัชาาของ
เศรษฐกิจพอเพียง  โครงงานคุณธรรม  โครงงาน
บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย  
     4. ครูริเริ่มจัดกิจกรรมชุมชนแห่งการเรียนรู้
วางแผนและเรียนรู้ปรับปรุงพัฒนาไปด้วยกัน 
 
 

● ด้านการจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็ก 
เป็นส าคัญ/กระบวนการจัดเรียนการสอนที่เน้น
ผู้เรียนเป็นส าคัญ 

1. ควรให้ครูทุกคนได้รับการอบรมการ
พัฒนาศักยภาพของด้านการท างานวิจัยในชั้นเรียน  
การสร้างนวัตกรรม การสอนด้วยโครงงาน การสร้าง
หลักสูตรท้องถิ่น    

2. ควรอบรมพัฒนาครูด้านการพัฒนา
รูปแบบของแผนการจัดประสบการณ์และแผนการ
จัดการเรียนรู้ที่เหมาะกับศักยภาพความถนัด และ
จุดเด่นหรืออัตลักษณ์ของตนเอง  
          3. ครูควรได้รับการอบรมพัฒนาการใช้  
DLTV, DLIT 
          4. ครูควรได้รับการอบรมพัฒนาการจัด
ประสบการณแ์ละการจัดการเรียนรู้ที่เป็นเลิศ 
(Bet Practice) เพ่ือเป็นนวัตกรรมแก้ปัาหา 
และพัฒนาคุณภาพเด็กและผู้เรียนรายบุคคล 

 

๓. แนวทางการพัฒนาในอนาคต 
   ๑) การจัดท านวัตกรรมรูปแบบนวัตกรรมการบริหารและการปฏิบัติที่เป็นเลิศ(Best Practice) 
   ๒) การส่งเสริมให้ครูจัดท าการวิจัยในชั้นเรียนเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้สามารถเรียนรู้ได้เต็มศักยภาพ 
   ๓) การส่งเสริมบุคลากรด้านการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้(PLC) 
   ๕) จัดท าฐานการเรียนรู้ศาสตร์พระราชาให้เป็นแหล่งเรียนรู้อย่างยั่งยืน 
   6.) ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ผ่านระบบ DLTV, DLIT  
   7.) พัฒนาฐานการเรียนรู้เพ่ือคงสภาพการเป็นสถานศึกษาพอเพียงและเพ่ือรองรับการประเมินยกระดับ 
๔. ความต้องการและการช่วยเหลือ 
   ๑) การอบรมพัฒนาครูอย่างเป็นระบบให้มีทักษะการสอน นวัตกรรมการสอนให้แก้ปัาหาผู้เรียนได้จริง 
   ๒) การสร้างข้อสอบที่สอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้ตามแนวทางของการประเมิน O-NET, NT, PISA 
   ๓) การจัดสรรงบประมาณก่อสร้างอาคารเรียน อาคารประกอบ บ้านพักครูให้เพียงพอ 
   ๔) การจัดสรรงบประมาณ จัดหาสื่อ ห้องปฏิบัติการ และแหล่งเรียนรู้ 
   ๕) การปรับปรุง ระบบน้ าดื่ม น้ าใช้ 
   6) การจัดสรรงบประมาณซ่อมแซมครุภัณฑ์ระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงที่ช ารุดและหมดอายุประกัน 
   7) บรรจุครูมาทดแทนครูที่ย้ายออกโดยเร็ว 
   8) ปีการศึกษา 2562 จะย้ายสถานศึกษาไปยังที่แห่งใหม่ อาคารเรียน 1 หลัง 5 ห้องเรียน ไม่เพียงพอ 
จึงต้องการงบประมาณสนับสนุนในการต่อเติมห้องเรียนเพ่ิมเติมอีก 3 ห้องเรียน บริเวณใต้ถุนอาคารเรียน  
 


