Self Assessment Report

ปี การศึกษา ๒๕๖๓

โรงเรี ย นเทศบาลบ้ านหนองแวง
สั งกัดสานักการศึกษา เทศบาลนครขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น
กรมส่ งเสริมการปกครองท้ องถิ่น กระทรวงมหาดไทย

ก
คำนำ
รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self-Assessment Report : SAR) ปีก ารศึกษา
๒๕๖๓ ของโรงเรียนเทศบาลบ้านหนองแวง สานักการศึกษา เทศบาลนครขอนแก่น ฉบับนี้ จัดทาขึ้นเพื่อ
สรุปผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา (Self-Assessment Report :SAR) ปีการศึกษา
256๓ ของสถานศึกษา เพื่อเป็นข้อมูลในการพัฒนาและยกระดับคุณภาพมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
ให้สูงขึ้น
เนื้อหาสาระของเอกสารประกอบด้วย บทสรุปส าหรับ ผู้บ ริหาร ข้อมู ลพื้นฐานของสถานศึก ษา
ผลการประเมิ นตนเองของสถานศึกษา สรุปผล แนวทางการพัฒนา และความต้องการการช่วยเหลือ การ
ปฏิบัติที่เป็นเลิศของสถานศึกษาภาคผนวก ของทั้ง 3 มาตรฐาน
โรงเรียนเทศบาลบ้านหนองแวง ขอขอบคุณผู้อานวยการโรงเรียน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้น
พื้ น ฐา นของ โรงเ รี ย น คณะครู ผู้ ปกคร องชุ ม ชน แ ละผู้ เ กี่ ย วข้ อ งทุ กภาคส่ ว น ที่ ร่ ว ม พั ฒ น า
ร่วมประเมินคุณภาพ และร่วมจัดทารายงานรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self-Assessment
Report : SAR) ให้สมบูรณ์ครบถ้วน และหวังเป็นอย่างยิ่งว่า ข้อมูล สารสนเทศ และข้อเสนอแนะในรายงาน
ฉบับนี้ จะเป็นประโยชน์ในการพัฒนาเพื่อยกระดับคุณภาพมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาให้สูงขึ้นต่อไป
โรงเรียนเทศบาลบ้านหนองแวง
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สำรบัญ
เรื่อง

หน้ำ
คำนำ
สำรบัญ
บทสรุปของผูบ้ ริหำรสถำนศึกษำ
ส่วนที่ ๑ ข้อมูลพื้นฐำน
ส่วนที่ ๒ ผลกำรประเมินตนเองของสถำนศึกษำ
ผลกำรประเมินคุณภำพภำยในสถำนศึกษำ ระดับกำรศึกษำปฐมวัย
ผลกำรประเมินคุณภำพภำยในสถำนศึกษำ ระดับกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน
ส่วนที่ ๓ สรุปผลกำรประเมินและแนวทำงกำรพัฒนำ
ภำคผนวก
ประกำศมำตรฐำนกำรศึกษำระดับปฐมวัยและมำตรฐำนกำรศึกษำ ขั้นพื้นฐำน
ประกำศการกาหนดเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา การศึกษาระดับ
ปฐมวัย และระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
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บทสรุปผู้บริหาร
ข้อมูลพื้นฐาน
ชื่อโรงเรียน โรงเรียนเทศบาลบ้านหนองแวง เลขที่ ๒/๓๖ หมู่ที่ ๑๔ ตาบลในเมือง อาเภอเมืองขอนแก่น
จังหวัดขอนแก่น
ชื่อผู้บริหารโรงเรียน นางวาสนา แม้นญาติ เบอร์โทรศัพท์ ๐๘๑-๖๖๒๐๒๖๐
จานวนครู ๑๔ คน จาแนกเป็น ข้าราชการครู ๑๒ คน ครูอัตราจ้าง ๒ คน เจ้าหน้าที่อื่น ๆ ๓ คน
จานวนนักเรียน รวม ๑๐๘ คน จาแนกเป็น ระดับปฐมวัย ๒๔ คน ระดับประถมศึกษา ๘๔ คน
ผลการประเมินตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับปฐมวัย
โรงเรียนเทศบาลบ้านหนองแวง จัดการเรียนการสอนระดับปฐมวัย มีนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ ๒-๓
รวม ๒๔ คน ครูผู้สอน ๒ คน จัดทารายงานการประเมินคุณภาพของตนเอง (SAR) ปีการศึกษา ๒๕๖๓ เสนอ
ต่อหน่วยงานต้นสังกัด และหน่วยงานอื่น ๆ ผลการประเมินตนเองในภาพรวม อยู่ในระดับ ดีมาก มีผลการ
ดาเนินงาน ดังต่อไปนี้
เด็กมีพัฒนาการด้านร่างกายแข็งแรง มีสุขนิสัยที่ดี และดูแลความปลอดภัยของตนเองได้ เด็กระดับ
ปฐมวัย ๒๔ คน มีน้าหนักส่วนสูงตามเกณฑ์ จานวน ๒๒ คน มีน้าหนักส่วนสูง -ต่ากว่าเกณฑ์จานวน ๒ คน
กิจกรรมส่งเสริมพัฒนาการทั้ง ๔ ด้าน เพื่อความพร้อมสมบูรณ์ตามวัย เป็นโครงการที่ส่งเสริมพัฒนาการด้าน
ร่างกาย ส่งผลให้เด็กมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง มีสุขนิสัยที่ดี และดูแลความปลอดภัยของตนเองได้
คุณภาพเด็กด้านอารมณ์จิตใจ ควบคุมและแสดงออกทางอารมณ์ได้ โรงเรียนเทศบาลบ้านหนองแวง
ได้จัดกิจกรรมที่ส่งเสริ มให้เ ด็กๆได้สนุก สนาน มีความสุขในการเรียนรู้ โดยใช้กิจกรรมจิตศึกษาพัฒนาการ
ทางด้านอารมณ์จิตใจ ควบคุมและแสดงออกทางอารมณ์ได้เหมาะสมตามวัย
คุณภาพเด็กด้านสังคม ช่วยเหลือตนเอง และเป็นสมาชิกที่ดีของสังคม นักเรียนระดับปฐมวัย โรงเรียน
หนองอ้อวิทยาคม ทุ ก คนช่วยเหลือ ตนเองในการท ากิ จวัตรประจ าวัน มี วินัยในตนเอง รู้จัก การประหยัด
พอเพียง มีส่วนร่วมในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมทั้งในและนอกห้องเรียน มีมารยาททางวัฒนธรรมไทย เช่น
การไหว้ การทักทาย จากโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม กิจกรรมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ส่งผลให้นักเรียน
ระดับปฐมวัยโรงเรียนเทศบาลบ้านหนองแวง มีพัฒนาการด้านสังคม ช่วยเหลือตนเอง และเป็นสมาชิกที่ดีของ
สังคมได้อย่างเหมาะสม
คุณภาพเด็กด้านสติปัญญา สื่อสารได้มีทักษะการคิดพื้นฐาน และแสวงหาความรู้ได้ นักเรียนระดับ
ปฐมวัยโรงเรียนหนองอ้อวิทยาคม ทุกคน สนทนาโต้ตอบและเล่าเรื่องให้ผู้อื่นเข้าใจ ตั้งคาถามในสิ่งที่ตนเอง
สนใจหรือ สงสั ยและพยายามค้ นหาค าตอบ อ่า นนิ ท านและเล่า เรื่อ งที่ ตนเองอ่า นได้เ หมาะสมกั บ วั ย มี
ความสามารถในการคิดรวบยอด การคิดแก้ปัญหาและสามารถตัดสินใจเรื่องง่ายๆได้ จากโครงการรุ่นจิ๋วรักการ
อ่าน โครงการต้นกล้าแห่งการเรียนรู้ กิจกรรมเรียนรูน้ อกห้องเรียน ส่งผลให้นักเรียนระดับปฐมวัย มีพัฒนาการ
ด้านสติปัญญา สื่อสารได้มีทักษะการคิดพื้นฐาน และแสวงหาความรู้ได้อย่างเหมาะสม
ด้านกระบวนการจัดการบริหารและการจัดการหลักสูตรโรงเรียนเทศบาลบ้านหนองแวง มีหลักสูตร
ปฐมวัยที่ยืดหยุ่นและสอดคล้องกับหลักสูตรสถานศึกษาเป็นรูปแบบการจัดประสบการณ์ที่ก่อให้เกิดการเตรียม
ความพร้อม เน้นการเรียนรู้ผ่านการเล่นและการลงมือปฏิบัติด้วยตนเอง สอดคล้องกับวิถีชีวิตของครอบครัว
ชุมชน และท้องถิ่น จากโครงการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัย กิจกรรมบูรณาการปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงสู่การเรียนการสอน

๒

ด้านการจัดครูให้เพียงพอต่อชั้นเรียนโรงเรียนเทศบาลบ้านหนองแวง ได้มีการจัดครูที่เหมาะสมกับการ
จัดประสบการณ์การเรียนรู้ คือมีครูประจาการทีจ่ บการศึกษาปฐมวัย และมีครูประจาการที่มีประสบการณ์การ
สอนปฐมวัย และได้รับการพัฒนาวิชาชีพ อยู่ในระดับชานาญการพิเศษ และโรงเรียน ได้ส่งบุคคลากรเข้ารับ
การอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้โรงเรียนมีจานวนครูเพียงพอต่อห้องเรียนในอัตราส่วน
๑๔ : ๑
ด้านส่งเสริมให้ครูมีความเชี่ยวชาญด้านการจัดประสบการณ์โรงเรียนเทศบาลบ้านหนองแวง ได้มีการ
พัฒนาคุณภาพครูด้านการศึกษาปฐมวัยอย่างต่อเนื่อง ซึ่งส่งผลให้ครูด้านการศึกษาปฐมวัยทุกคนล้วนมีความรู้
ความสามารถในการวิเคราะห์และออกแบบหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัย มีทักษะในการจัดประสบการณ์และ
การประเมินพัฒนาการเด็กเป็นรายบุคคล มีประสบการณ์ในการออกแบบการจั ดกิจกรรม ทักษะการสังเกต
และการปฏิสัมพั นธ์ที่ดีกับ เด็กและผู้ป กครอง จากโครงการพัฒ นาบุคคลากร กิจ กรรมPLC กิจ กรรมการ
ประชุมสัมมนา กิจกรรมอบรม และกิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการ ส่งผลให้ครู มีความเชี่ยวชาญด้านการจัด
ประสบการณ์
จั ด สภาพแวดล้ อ มและสื่ อ เพื่ อ การเรี ย นรู้ อย่ า งปลอดภั ย และพอเพี ย ง โรงเรี ย นมี ก ารจั ด
สภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกห้องเรียน ที่คานึงถึงความปลอดภัยของผู้เรียน ส่งเสริมให้เกิดการ
เรียนรู้ทั้งแบบรายบุคคลและรายกลุ่ม มีมุมประสบการณ์และสื่อการเรียนรู้ที่หลากหลายที่ได้จากธรรมชาติ
หรือสื่อในชุมชน มุ่งเน้นให้เกิดการเรียนรู้แบบเรียนปนเล่นมีความสุขในการเรียนรู้ มีสื่อเทคโนโลยีใช้ในการ
สืบ เสาะหาความรู้ จากโครงการส่ ง เสริ ม ให้ ส ถานศึ ก ษาเป็ นสั ง คมแห่ ง การเรีย นรู้ กิ จ กรรมปรั บ ปรุ ง
สภาพแวดล้อมพัฒนาแหล่งเรียนรู้
การให้บริการสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนรู้เพื่อสนับสนุนการจัดประสบการณ์ โรงเรียน
มี ก ารจัดสิ่ง อ านวยความสะดวก ให้บ ริก ารด้านสื่ อเทคโนโลยีส ารสนเทศ อุป กรณ์เ พื่ อสนับ สนุนการจั ด
ประสบการณ์เ พื่ อพั ฒ นาครูอ ย่างเพียงพอและทั่ วถึง จากโครงการปรับ ปรุง และพัฒ นาระบบสารสนเทศ
โครงการพัฒนาแหล่ง เรียนรู้ ของโรงเรียน กิ จ กรรมจัดหาสื่อการเรียนการสอน ส่ง ผลให้ โ รงเรียนมีก าร
ให้บริการสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนรู้เพื่อสนับสนุนการจัดประสบการณ์
มีระบบบริหารคุณภาพที่เปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วม โรงเรียนมีการกาหนดมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษาที่สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาปฐมวัย และอัตลักษณ์ที่สถานศึกษากาหนด ได้
มี ก ารจัด ท าแผนการจัด ประสบการณ์ที่ ส อดคล้อ งกั บ มาตรฐานตามหลั ก สู ตรการศึ ก ษาปฐมวัย มี ก าร
ประเมินผลตรวจสอบคุณภาพภายในสถานศึกษา ติดตามผลการดาเนินงานและจัดทารายงานผลการประเมิน
ตนเองประจาปี มีการนาผลการประเมินไปปรับปรุงพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา โดยทุกฝ่ายมีส่วนร่วม พร้อม
ทั้งรายงานผลการประเมินตนเองให้หน่วยงานต้นสังกัดอย่างต่อเนื่อง จากโครงการพัฒนางานระบบการประกัน
คุณภาพการศึกษา
ด้านการจัดการจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นสาคัญ มีจัดประสบการณ์ที่ส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการ
ทุกด้านอย่างสมดุลเต็มศักยภาพ จัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่ครอบคลุมพัฒนาการในทุก ๆ ด้านให้เหมาะสม
กับวัย
ด้านร่างกาย พัฒนาการเคลื่อนไหวทางร่างกาย เด็กเคลื่อนไหวอย่างเหมาะสมตามจินตนาการเพื่อให้
ร่างกายทุกส่วนทั้งกล้ามเนื้อมัดใหญ่มัดเล็กให้ทางานอย่างมีประสิทธิภาพ
ด้านอารมณ์ จิตใจ เด็กมีพัฒนาการด้านอารมณ์ความรู้สึกได้อย่างเหมาะสม รู้จักยับยั้งชั่งใจ รู้จักการ
รอคอย กล้าแสดงออก ช่วยเหลือแบ่งปันมีความรับผิดชอบ
ด้านสังคม เด็กช่วยเหลือตัวเองในการปฏิบตั ิกิจวัตรประจาวันได้ มีวินัยในตนเอง เล่นร่วมกับผู้อื่นได้
มีสัมมาคารวะต่อผู้ใหญ่

๓

ด้านสติปัญญา มีความคิดร่วมยอด รู้จักการแก้ปัญหา สื่อสารและมีทักษะความคิดพื้นฐานแสวงหา
ความรู้ได้อย่างเหมาะสมตามวัย จากโครงการส่งเสริมศักยภาพทักษะพื้นฐานผู้เรียนระดับปฐมวัย กิจกรรม
เปิดบ้านอนุบ าล ส่ง ผลให้ โ รงเรียนเทศบาลบ้านหนองแวง ได้ มี ก ารจัดประสบการณ์ที่ ส่ง เสริม ให้เ ด็ก มี
พัฒนาการทุกด้านอย่างสมดุลเต็มศักยภาพ
การสร้างโอกาสให้เด็กได้ประสบการณ์ตรง เล่น และปฏิบัติอย่างมีความสุข โรงเรียนเทศบาลบ้าน
หนองแวง ได้จัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่ส่งเสริมให้เด็กได้ประสบการณ์โดยตรง จากการเรียนผ่านการเล่น
โดยลงมือปฏิบัติจริงด้วยตนเองและการเรียนรู้รายกลุม่ เพื่อก่อให้เกิดความมีน้าใจ ความสามัคคี การแบ่งปัน
และการรอคอย เพื่อส่งผลให้เด็กเกิดการเรียนรู้ได้อย่างมีความสุข จากโครงการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ
โครงการต้นกล้าแห่งการเรียนรู้ โครงการเรียนรู้นอกห้องเรียน
จัดบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้ใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับวัย โรงเรียนได้จัดบรรยากาศใน
ชั้นเรียนที่ส่งเสริมความสนใจให้แก่ผู้เรียน ชั้นเรียนมีบรรยากาศเต็มไปด้วยความอบอุ่น ความเห็นอกเห็นใจ
มีความเอื้อเผื่อเผื่อแต่ต่อกันและกัน ซึ่งเป็นแรงจูงใจภายนอกที่กระตุ้นให้ผู้เรียนรักการอยู่ร่วมกันในชั้นเรียน
และปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ให้แก่เด็กนักเรียน นอกจากนี้ โรงเรียนมีมุมส่งเสริมประสบการณ์การเรียนรู้
มีการตกแต่งห้องเรียนให้สดใส และมีสื่อการเรียนรู้ที่เอื้อต่อการจัดประสบการณ์การเรียนการสอน
ด้านการประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริง และนาผลการประเมินพัฒนาการเด็กไปปรับปรุงการ
จัด ประสบการณ์ แ ละพั ฒ นาเด็ก มี ก ระบวนการการประเมิ น พั ฒ นาการของเด็ ก ปฐมวัย จากการจั ด
ประสบการณ์การเรียนรู้ และการจัดกิ จวัตรประจาวัน ด้วยเครื่องมือและวิธีการที่หลากหลาย เช่น การ
สังเกต การสอบถาม การสารวจ และการวิเคราะห์ผลพัฒนาการของเด็ก โดยให้ผู้ปกครองมีส่วนร่วม เพื่อ
ได้นาผลการประเมินไปพัฒนาศักยภาพของเด็กและพัฒนาการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ในชั้นเรียน มีการ
ประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริง และนาผลการประเมินพัฒนาการเด็กไปปรับปรุงการจัดประสบการณ์
และพัฒนาเด็ก

ผลการประเมินตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
โรงเรียนเทศบาลบ้านหนองแวง จัด การเรียนการสอนระดับ ประถมศึ ก ษา มี นัก เรีย นระดับ ชั้ น
ประถมศึกษา ที่ ๑ ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ จานวน ๘๔ คน ครูผู้สอน ๑๒ คน จัดทารายงานการประเมิน
คุณภาพของตนเอง (SAR) ปีการศึกษา ๒๕๖๒๓ เสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัด และหน่วยงานอื่น ๆ ผลการ
ประเมินตนเองในภาพรวม อยู่ในระดับ ยอดเยี่ยม มีผลการดาเนินงาน ดังต่อไปนี้
โรงเรียนก าหนดมาตรฐานการศึกษาด้านคุณภาพผู้เรียนจานวน ๒ ด้าน ได้แ ก่ ๑ ) ด้านผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนและ ๒) ด้านคุณลัก ษณะอั นพึง ประสงค์ของผู้เรียน ด้านผลสัม ฤทธิ์ทางการเรียนมุ่ง เน้นให้
นักเรียนมีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร การคิดคานวณ รวมทั้งการมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ตามหลักสูตรสถานศึกษา มีความสามารถในการวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ มีความสามารถในการสร้าง
นวัตกรรม การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ การสื่อสาร และการมีความรู้ ทักษะพื้นฐาน เจตคติที่ดีต่องานอาชีพ
ส าหรั บ ด้ า นคุ ณลั ก ษณะอั น พึ ง ประสงค์ข องผู้ เ รี ยนมุ่ ง เน้น ให้ผู้ เ รี ย นมี คุณ ลัก ษณะและค่า นิย มที่ ดี ตามที่
สถานศึกษากาหนด และมีสุขภาวะทางร่างกายและสังคม ความภูมิใจในท้องถิ่น และความเป็นไทยการยอมรับ
ที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย
ประเด็นภาพความสาเร็จด้านคุณภาพผู้เรียนสถานศึกษามีการวิเคราะห์ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและ
ได้กาหนดเป็นเป้าหมายทางการเรียนโดยใช้ข้อมูลฐาน ๓ ปีย้อนหลังเป็นเป้าหมายคุณภาพนักเรียนให้พัฒนา

๔

สูง ขึ้น จัดกิ จกรรมการเรียนการสอนเน้นการปฏิบัติ เน้นทัก ษะในการอ่าน การเขียน และการคิดคานวณ
ส่งเสริมผู้เรียนให้พัฒนาเต็มศักยภาพ จัดแหล่งเรียนรู้ภายในให้เหมาะสม มีสื่อด้านเทคโนโลยีที่ทันสมัย จัด
กิจ กรรมให้ผู้เ รียนมี สุขภาพกาย สุขภาพจิตดี มีความกล้าแสดงออก และสามารถอยู่ร่วมกั บผู้อื่นอย่างมี
ความสุข เน้นทักษะการทางานร่วมกัน ทาให้นักเรียนมีทักษะในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิด
คานวณเป็นไปตามเกณฑ์ที่โรงเรียนกาหนดในแต่ระดับชั้น จากการประเมินนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ -๖
ผลการอ่านออกเขียนได้ ด้านการอ่านอยู่ในระดับดีขึ้นไป คิดเป็น ร้อยละ ๖๘.๘๕ ด้านการเขียน อยู่ในระดับ
ดีขึ้นไป คิดเป็นร้อ ยละ ๔๖.๓๑ ด้านการคิดเลขอยู่ในระดับดี ขึ้นไป คิดเป็น ร้อยละ ๖๔.๖๓ นัก เรียนมี
ความสามารถในการคิ ด จ าแนก แยกแยะ ใคร่ ค รวญไตร่ ต รอง พิ จ ารณาอย่ า งรอบคอบโดยใช้ เ หตุ ผ ล
ประกอบการตัดสินใจ มีการอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และแก้ปัญหาอย่างมีเหตุผล มีความสามารถใน
การรวบรวมความรู้ได้ทั้งด้วยตนเองและการทางานเป็นทีม เชื่อมโยงองค์ความรู้ และประสบการณ์มาใช้ในการ
สร้างสรรค์สิ่งใหม่ ๆ จากการเรียนรู้โดย โครงการ/ กิจกรรมพัฒนาการอ่านเขียนภาษาไทย นักเรียนมีความ
ภูมิใจในท้องถิ่น เห็นคุณค่าของความเป็นไทย มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีไทยรวมทั้ งภูมิ
ปัญญาไทยเข้าร่วมกิจกรรมประเพณีท้องถิ่น นักเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามเกณฑ์ที่สถานศึกษา
กาหนด ร้อยละ ๑๐๐ มีผลการอ่านคิด วิเคราะห์และเขียนในระดับดีขึ้นไปที่สถานศึกษากาหนด ร้อยละ ๑๐๐
กาหนดมาตรฐานด้านคุณภาพผู้เรียนตามที่ว่า “การจัดการศึกษาต้องเป็นไปเพื่อพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่
สมบูรณ์ทั้งร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้ และคุณธรรม จริยธรรม และวัฒนธรรมในการดารงชีวิต สามารถ
อยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข ดังนั้นโรงเรียนเทศบาลบ้านหนองแวง จึงกาหนดมาตรฐานการศึกษาด้าน
คุณภาพผู้เรียนจานวน ๒ ด้าน ได้แก่ ๑ ) ด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและ ๒) ด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์
ของผู้เรียน ด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนมุ่งเน้นให้นักเรียนมีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร
การคิดคานวณ รวมทั้งการมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา มีความสามารถในการวิเคราะห์
คิดอย่างมีวิจารณญาณ มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ การสื่อสาร และ
การมีความรู้ ทักษะพื้นฐาน เจตคติที่ดีต่องานอาชีพ สาหรับด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนมุ่งเน้น
ให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากาหนด และ มีสุขภาวะทางร่างกายและสังคม ความ
ภูมิใจในท้องถิ่น และความเป็นไทยการยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลายโดยมีประเด็น
ภาพความสาเร็จด้านคุณภาพผู้เ รียน ดัง นี้ นัก เรียนมีทัก ษะในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิด
คานวณเป็ นไปตามเกณฑ์ ที่ โ รงเรี ยนก าหนดในแต่ร ะดับ ชั้ น มี ความสามารถในการคิ ดจ าแนก แยกแยะ
ใคร่ครวญไตร่ตรอง พิจารณาอย่างรอบคอบโดยใช้เหตุผลประกอบการตัดสินใจ มีการอภิปรายแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็น และแก้ปัญหาอย่างมีเหตุผล มีความสามารถในการรวบรวมความรู้ได้ทั้งด้วยตนเองและการ
ทางานเป็นทีม เชื่อมโยงองค์ความรู้ และประสบการณ์มาใช้ในการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ ๆ อาจเป็นแนวความคิด
โครงการ โครงงาน ชิ้นงาน ผลผลิตความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อพัฒนา
ตนเอง และสังคมในด้านการเรียนรู้ การสื่อสาร การทางาน อย่างสร้างสรรค์ และมีคุณธรรมมีความก้าวหน้าใน
การเรียนรู้ตามหลักสูตรสถานศึกษาจากพื้นฐานเดิมในด้านความรู้ ความเข้าใจ ทักษะ กระบวนการต่าง ๆ
รวมทั้งมีความก้าวหน้าในผลการทดสอบระดับชาติ หรือผลการทดสอบอื่น ๆ มีความรู้ ทักษะพื้นฐานในการ
จัดการ เจตคติที่ ดีพ ร้อ มที่ จะศึกษาต่อในระดับ ชั้นที่สูงขึ้น การทางานหรืองานอาชีพมีพฤติก รรมเป็นผู้ที่ มี
คุณธรรม จริยธรรม เคารพในกฎกติกา มีค่านิยมและจิตสานึกตามที่สถานศึกษากาหนดโดยไม่ขัดกับกฎหมาย
และวัฒนธรรมอันดีของสังคมมีความภูมิใจในท้องถิ่น เห็นคุณค่าของความเป็นไทย มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์
วัฒนธรรมประเพณีไทยรวมทั้งภูมิปัญญา ผู้เรียนยอมรับการอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างระหว่างบุคคลในด้าน
เพศ วัย เชื้อชาติ ศาสนา ภาษาวัฒนธรรม ประเพณี มีการรักษาสุขภาพกาย สุขภาพจิต อารมณ์ และสังคม

๕

แสดงออกอย่างเหมาะสมในแต่ละช่วงวัยสามารถอยู่ร่วมกับคนอื่นอย่างมีความสุข เข้าใจผู้อื่น ไม่มีความขัดแย้งกับ
ผู้อื่น
ด้านกระบวนการบริห ารและการจัดการเพื่อให้บรรลุตามกระบวนการบริห ารและการจัดการ
คุณภาพของสถานศึกษา ในโรงเรียนเทศบาลบ้านหนองแวง การดาเนินการวิเคราะห์สภาพปัญหา ผลการจัด
การศึก ษาที่ ผ่านมา โดยใช้ข้อ มูล ฐานในการก าหนดเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิ จอย่างชัดเจน ใน การ
ดาเนินการพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้าน ตามหลักสูตรสถานศึกษาทุกกลุม่ เป้าหมาย เชื่อมโยง
กับ ชีวิตจริง จัดท าแผนพัฒ นาการศึกษา ดาเนินงานพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญ ทางด้าน
วิชาชีพ ตามความต้องการของครูและสถานศึกษา จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่ เอื้อต่อการ
จัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ และจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการ
เรียนรู้ที่เหมาะสมกับสภาพของโรงเรียนเทศบาลบ้านหนองแวง โดยประเมินภาพความสาเร็จดังนี้ โรงเรียนมี
เป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจที่โรงเรียนกาหนดชัดเจน สอดคล้องกับบริบทของโรงเรียน สอดคล้องกับ
บริบทความต้องการของชุมชน ท้องถิ่น วัตถุประสงค์ของแผนการศึกษาแห่งชาติ นโยบายของรัฐบาลและ
ของต้นสังกัด รวมทั้งทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคมมีร ะบบการบริห ารจัดการคุณภาพอย่างเป็นระบบ
วางแผนพัฒ นาคุณภาพการจัดการศึก ษาโดยนาแผนไปปฏิบัติ ติดตาม ตรวจสอบ ประเมิ นผล และ
ปรับปรุง พัฒ นางานอย่างต่อ เนื่อ ง มี การบริห ารอัตราก าลัง ทรัพยากรทางการศึก ษา และระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน มีการนิเทศภายใน นาข้อมูลมาใช้ในการพัฒนาบุคลากร และผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนใน
การวางแผน ปรับปรุง พั ฒนาและร่วมกันรับผิดชอบต่อการจัดการศึกษามีการบริหารจัดการเกี่ยวกับงาน
วิชาการ พัฒนาหลักสูตร กิจกรรมเสริมหลักสูตรที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้าน เชื่อมโยงวิถีชีวิตจริงและ
ครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมาย มีการส่งเสริมสนับสนุนพัฒนาครูและบุคลากรตรงตามความต้องการและจัดให้มี
ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ มาใช้ในการพัฒนางานและการเรียนรู้ของผู้เรียนจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพ
ภายในและภายนอกห้อ งเรียน และสภาพแวดล้อมทางสังคมที่ เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้ของผู้เ รียนอย่างมี
คุณภาพ มีความปลอดภัยจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ สนับสนุนการบริหารจัดการ และการจัดการเรียนรู้
ที่ เ หมาะสมกั บ สภาพของโรงเรี ย น จั ด หา พั ฒ นาและบริ ก ารด้ า นเทคโนโลยี สารสนเทศ จั ด ให้ มี
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์เพื่อใช้ในการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้อย่างเหมาะสม
ด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ โดยการดาเนินงาน/โครงการ/
กิจกรรม อย่างหลากหลาย มุ่ งส่ง เสริมให้ครูจัดการเรียนการสอนเน้นการปฏิบัติ (Active learning) และ
จัดการเรยนรู้แบบบูรณาการ ให้ผู้เรียนผ่านกระบวนการคิด ปฏิบัติจริง เพื่อนาไปสู่การเรียนรูท้ ี่ลกึ ซึ้งและคงทน
ตามมาตรฐานและตัวชี้วัดของหลัก สูตรสถานศึก ษา ให้นักเรียนมีส่วนร่วม ครูรู้จัก ผู้เ รียนเป็นรายบุคคล
ดาเนินการตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และนาผลมาพัฒนาผู้เรียน รวมทั้ งร่วมกันแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ และนาผลที่ได้มาปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ ครูมีแผนการจัดการเรียนรู้ที่สามารถนาไปใช้จัดกิจกรรมได้
จริง ครูใช้สื่อ และแหล่งเรียนรู้ มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก เพื่อให้เด็กรักการเรียนรู้และเรียนรู้ร่วมกัน
อย่างมีความสุข ครูร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และนาข้อมูลมาร่วมพัฒนาปรับปรุงการจัดการเรียนรู้และสอนตาม
แผน ครูผลิตนวัตกรรม แผนการจัดการเรียนรู้ อีกทั้ งปรับ โครงสร้างรายวิชา สัดส่วนคะแนนแต่ละหน่วย
กาหนดคุณลักษณะอันพึงประสงค์ที่สอดคล้องกับหน่วยการเรียนรู้ สนับสนุนให้ครูจัดการเรียนการสอนที่ สร้าง
โอกาสให้นักเรียนทุกคนมีส่วนร่วม ได้ลงมือปฏิบัติจริงจนสรุปความรู้ได้ด้วยตนเอง จัดการเรียนการสอนที่เน้น
ทักษะการคิด เช่น จัดการเรียนรู้ด้วยโครงงาน ครูมีการมอบหมายหน้าที่ให้นักเรียนจัดป้ายนิเทศ และบรรยากาศ
ตามสถานที่ต่าง ๆทั้งภายในห้องเรียนและนอกห้องเรียน ครูใช้สื่อการเรียนการสอน นวัตกรรมและเทคโนโลยี ภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น มีการประเมินคุณภาพและประสิทธิภาพของสื่อการสอนที่ใช้ครูทุกคนทางานวิจัยในชั้นเรียน ปี
การศึกษาละ ๑ เรื่อง โดยมีประเด็นภาพความสาเร็จด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็น

๖

ส าคัญ ดัง นี้ ครูจัด การเรียนรู้ใ ห้นัก เรียนผ่า นกระบวนการคิดและปฏิบั ติจ ริง ให้นั ก เรีย นนาความรู้ไ ป
ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจาวันได้ มีแผนการจัดการเรียนรู้ และจัดกิ จกรรมส าหรับนัก เรียนที่ต้องการความ
ช่วยเหลือเป็นพิเศษ ให้นักเรียนได้ฝึกทักษะ ได้แสดงความคิดเห็น ได้แสดงออก เป็นผู้สามารถสรุปองค์ความรู้
นาเสนอผลงาน และสามารถนาไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ ครูใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้
รวมทั้ ง น าภู มิ ปั ญ ญาท้ อ งถิ่น มาใช้ ในการจั ดการเรี ยนรู้ นัก เรี ยนได้ แสวงหาความรู้ด้ วยตนเองจากสื่อ ที่
หลากหลาย ครูมีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก เน้นการมีปฏิสัมพันธ์ ระหว่างเด็ก กับครู ครูกับเด็กเด็ก
กับเด็ก เด็กรักการเรียนรู้ และสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุข ครูร่วมกันออกแบบการวัดผลประเมินผล
เพื่อตรวจสอบ และประเมินผูเ้ รียนอย่างมีขั้นตอน ใช้เครื่องมือ วิธีการวัดและประเมินผลที่เหมาะสม พร้อมทั้งนาผลไป
ใช้พัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน ครูผู้สอนร่วมกันแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ (PLC) เป็นชุมชนแห่งการ
เรียนรู้ทางวิชาชีพ และนาไปปรับปรุง /พัฒนาการจัดการเรียนรู้
สรุปผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา โรงเรียนเทศบาลบ้านหนองแวง ประจาปีการศึกษา ๒๕๖๓
ตามที่โรงเรียนเทศบาลบ้านหนองแวงได้ดาเนินการประเมินคุณภาพภายในสถานศึก ษา ประจาปี
การศึกษา ๒๕๖๓ ตามระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ประกาศของกระทรวงมหาดไทย โดย
จัดทารายงานประจาปีเสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัด หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และเสนอต่อสาธารณชน เพื่อนาไปสู่
การพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา และเพื่อรองรับการประเมินคุณภาพภายนอก
บัดนี้การดาเนินการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาเสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอเสนอผลการประเมิน
คุณภาพภายในสถานศึกษา แสดงในตาราง สรุปผลได้ดังนี้
ระดับการศึกษาปฐมวัย
สรุปผลการประเมินภาพรวม
 ต้องปรับปรุง  ผ่านเกณฑ์ขั้นต้น  ดี  ดีมาก
มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้
มาตรฐานที่
๑
มาตรฐานที่
๒
มาตรฐานที่
๓

การบริหารจัดการ
กระบวนการดูแลจัดประสบการณ์เรียนรู้และเล่น
คุณภาพเด็กปฐมวัย

ระดับคุณภาพ
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก

ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
สรุปผลการประเมินภาพรวม
 กาลังพัฒนา  ปานกลาง  ดี  ดีเลิศ  ยอดเยี่ยม
มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้
มาตรฐานที่
๑
มาตรฐานที่
๒
มาตรฐานที่ ๓

คุณภาพของผู้เรียน
กระบวนการบริหารและการจัดการ
กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผูเ้ รียนเป็นสาคัญ

ระดับคุณภาพ
ยอดเยี่ยม
ยอดเยี่ยม
ยอดเยี่ยม

๗

ส่วนที่ ๑
ข้อมูลพืน้ ฐาน
๑. ข้อมูลทั่วไป
โรงเรียนเทศบาลบ้านหนองแวง ตั้งอยู่เลขที่ ๒/๓๖ หมู่ที่ ๑๔ ตาบลในเมือง อาเภอเมือง จังหวัด
ขอนแก่ น รหั ส ไปรษณี ย์ ๔๐๐๐๐ โทรศั พ ท์ ๐๔๓- ๒๓๙๙๖๗ โทรสาร ๐๔๓- ๒๓๙๙๖๗ E-mail
nongwang.school2@gmail.com Website : http://bnwschool.org/web/ สัง กัด สานัก การศึกษา
เทศบาลนครขอนแก่น อาเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น
เปิดสอนระดับชั้นปฐมวัย (อนุบ าล) ๒- ๓ ถึง ระดับ ชั้นประถมศึก ษาปีที่ ๖ จ านวน ๘ ห้องเรียน
โรงเรียนมีเนื้อที่ ๑๓ ไร่ ๓ งาน
แผนผังบริเวณโรงเรียน

๘

๒. ข้อมูลผู้บริหาร
๒.๑ ผู้อานวยการสถานศึกษา จานวน ๑ คน
ชื่อ-สกุล นางวาสนา แม้นญาติ วุฒิการศึกษาสูงสุด ปริญญาโท สาขา การบริหารการศึกษา
โทรศัพท์ ๐๘๑-๖๑๒๐๒๖๐ e-mail nongwangschool2.gmail.com ดารงตาแหน่งที่โรงเรียนนี้
ตั้งแต่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ (ตุลาคม) จนถึงปัจจุบัน เป็นเวลา ๑ ปี ๗ เดือน
๒.๒ รองผู้อานวยการสถานศึกษา ว่าง
๓. ข้อมูลครูและบุคลากรสนับสนุนการสอน
๓.๑ ข้าราชการครู/พนักงานครู
อายุ
ตาแหน่ง/
ราชการ วิทยฐานะ

ที่

ชื่อ – ชื่อสกุล

อายุ

๑

๖๐

๓๗

๒
๓

นางฐิดาภรณ์ ชายโกมิ
นทร์
นางเสงี่ยม วงศ์สง่า
นางหทัยมาศ เจริญสุข

๕๙
๕๒

๔
๕

น.ส.นุษรา แก้วใสย์
นายณภูผา โพธิมา

๖

น.ส.ภิญญาภัสส์ ทิพย์
โยธา
น.ส.เพชรดา ศรีน้อย
นางราตรี อภิญญา
มนตรี
นายบรรยง ลิละคร

ภาระ
จานวน
สอนกลุ่ม
งานสอน
ชั่วโมง
สาระ
(ชั่วโมง/
ที่เข้ารับ
การเรียนรู้/ สัปดาห์) การพัฒนา
ชั้น
(ปีปจั จุบัน)

วุฒิ

สาขาวิชา

คศ.๓

ค.บ.

คหกรรมฯ

ภาษาไทย

๒๑

๗๖

๓๖
๑๔

คศ.๓
คศ.๓

ค.บ.
ศษ.บ.

ภาษาไทย

สังคมศึกษา

คณิตศาสตร์

๗๕
๘๘

๔๕
๔๔

๑๙
๑๘

คศ.๓
คศ.๓

บธ.บ.
ศษ.ด.

คณิตศาสตร์
ภาษาไทย
คณิตศาสตร์

๒๑
๒๑
๒๑
๒๑

๑๐๙
๙๔

๓๙

๑๓

คศ.๓

ศษ.ม.

๒๑

๗๙

๓๙
๓๙

๑๕
๑๕

คศ.๓
คศ.๒

ค.บ.
บธ.บ.

๗๖
๑๐๙

๔๘

๙

คศ.๒

ศษ.ม.

๑๐ น.ส.พจมาน ชาภักดี

๓๗

๘

คศ.๒

ศษ.ม.

๑๑ นายวิวัฒน์ นามซุย

๔๓

๙

คศ.๒

ศษ.ม.

๑๒ น.ส.จริยาพร พรมสิงห์

๓๖

๖

คศ.๑

ศษ.ม.

๑๓ นางกาญจนา จันทร์

๓๕

๖

คศ.๑

ศษ.ม.

๗
๘
๙

เทียน

คอมพิวเตอร์
การบริการ
การศึกษา
การบริการ
การศึกษา
ปฐมวัย

สุขศึกษาฯ
วิทยาศาสตร์
ภาษาไทย

การบัญชี

ปฐมวัย

๓๐
๓๐

การบริการ
การศึกษา
การบริการ
การศึกษา
การบริการ
การศึกษา
หลักสูตรและ
การสอน
ศิลปะ
การบริการ
การศึกษา

ภาษาอังกฤษ

๒๑

๗๖

วิทยาศาสตร์
ภาษไทย
สังคมศึกษา

๒๑

๙๖

๒๑

๕๒

ศิลปะ
,คณิตศาสตร์

๒๑

๗๖

ภาษาอังกฤษ

๒๑

๗๓

ปฐมวัย

๙

๓.๒ พนักงานจ้าง (ปฏิบัติหน้าที่สอน)
ที่

ชื่อ – ชื่อสกุล

๑ น.ส.รัชมาพร พรม

อายุ

อายุ
งาน

๓๒

๔

รัตน์

วุฒิ

สาขาวิชา

บธ.
บ.

การเงิน

สอนกลุ่มสาระ
การเรียนรู้/ชั้น
ภาษาไทย
วิทยาการคานวณ

จ้างด้วยเงิน

ภาระ
งานสอน
(ชั่วโมง/
สัปดาห์)

จานวน
ชั่วโมง
ที่เข้ารับ
การพัฒนา
(ปีปจั จุบัน)

๒๑

๗๙

โรงเรียน

ฯลฯ
๓.๓ ข้าราชการ/พนักงานจ้าง/ลูกจ้าง (สนับสนุนการสอน)
ที่
๑
๒

ชื่อ – ชื่อสกุล
นางวิไลวรรณ ทิพราช
นางสาวเยาวภา ดวง
จิตร

อายุ
๔๓
๒๘

ตาแหน่ง
ผช.จนท.การเงินฯ
ผช.จนท.การเงินฯ

วุฒิ
บธ.บ.
ปวส.

สาขา
การบัญชี
การบัญชี

๓.๔ สรุปจานวนบุคลากร
๓.๔.๑ จานวนบุคลากรจาแนกตามประเภท/ตาแหน่ง และวุฒิการศึกษา
จานวนบุคลากร (คน)
ประเภท/ตาแหน่ง
ต่ากว่า

รวม

ปริญญาโท

ปริญญาเอก

-

-

๑
๑

-

๑
๑

-

๖
๒
๘

๖
๖

๑
๑

๑๓
๒
๑๕

รวม
๒. สายงานการสอน
- ข้าราชการ/พนักงานครู
- พนักงานจ้าง(สอน)
- อื่นๆ (ระบุ)
รวม
๓. สายงานสนับสนุนการสอน
- พนักงานจ้างตามภารกิจ
- พนักงานจ้างทั่วไป
- ลูกจ้างประจา
- อื่นๆ (ระบุ)
รวม
รวมทั้งสิ้น

จ้างด้วยเงิน
อปท.
อปท.

ปริญญาตรี

ปริญญาตรี
๑. ผู้บริหารสถานศึกษา
- ผู้อานวยการ
- รองผู้อานวยการ

ปฏิบัติหน้าที่
จนท.การเงิน
จนท.การเงิน

๑
๑
๑
๓
๓

๑
๑
๒
๑๐

๗

๑

๒
๒
๑
๕
๒๑

๑๐

แผนภูมิแสดงร้อยละของวุฒกิ ำรศึกษำสูงสุดของบุคลำกร

ปริญญำเอก
ตำ่ กว่ำปริญญำตรี
4.76%
14.29%
ต่ำกว่ำปริญญำตรี

ปริญญำโท
33.33%

ปริญญำตรี
ปริญญำโท

ปริญญำตรี
47.62%

ปริญญำเอก

แผนภูมิแสดงร้อยละของบุคลากรจาแนกตามประเภทตาแหน่ง
4.76%
23.81%
ผู้บริหารสถานศึกษา
สายงานการสอน
สายงานสนับสนุนการสอน

71.43%

๑๑

๓.๔.๑๒ จานวนครูจาแนกตามกลุ่มสาระการเรียนรู้
กลุ่มสาระการเรียนรู้

จานวน

คิดเป็นร้อยละ

ปฐมวัย
ภาษาไทย
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
สุขศึกษาและพลศึกษา
ศิลปะ
การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ภาษาต่างประเทศ
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
รวมครูผู้สอนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้

๒
๒
๒
๑
๑
๑
๑
๑
๓
๑
๑๕

๑๓.๓๓
๖.๖๖
๑๓.๓๓
๖.๖๖
๖.๖๖
๖.๖๖
๖.๖๖
๑๓.๓๓
๒๐.๐๐
๖.๖๖
๑๐๐

จานวนชั่วโมงสอนเฉลี่ย
ชั่วโมง/สัปดาห์
ของครูภายในกลุ่มสาระฯ
๓๐
๓๐
๒๑
๒๑
๒๑
๒๑
๒๑
๒๑
๒๑
๒๑

แผนภูมิแสดงร้อยละของจำนวนครูจำแนกตำม
กลุ่มสำระกำรเรียนรู้
6.67%

13.33%

20.00%
13.33%

6.67%
13.33%
6.67%
6.67%

6.67%

6.67%

ปฐมวัย

ภำษำไทย

คณิตศำสตร์

วิทยำศำสตร์

สังคมศึกษำ ศำสนำ และวัฒนธรรม

สุขศึกษำและพลศึกษำ

ศิลปะ

กำรงำนอำชีพและเทคโนโลยี

ภำษำต่ำงประเทศ

กิจกรรมพัฒนำผูเ้ รียน

๑๒

๔. ข้อมูลนักเรียน (ณ วันที่ ๘ มกราคม ๒๕๖๔)
๔.๑ จานวนนักเรียนในโรงเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ทั้งสิ้น ๑๐๘ คน
ระดับชั้นเรียน

จานวนห้อง

เพศ
ชาย

หญิง

จาแนกตามระดับชั้นที่เปิดสอน
จานวนเฉลี่ย

รวม

ต่อห้อง

อ.๒ (....๕...ขวบ)
อ.๓ (....๖...ขวบ)
รวม

๑
๑
๒

๑
๘
๙

๑
๑๔
๑๕

๒
๒๒
๒๔

๒
๒๒
๑๒

ป.๑
ป.๒
ป.๓
ป.๔
ป.๕
ป.๖
รวม

๑
๑
๑
๑
๑
๑
๖

๗
๑๐
๖
๗
๑๑
๖
๔๗

๗
๑๑
๕
๕
๓
๖
๓๗

๑๔
๒๑
๑๑
๑๒
๑๔
๑๒
๘๔

๑๔
๒๑
๑๑
๑๒
๑๔
๑๒
๑๔

รวมทั้งสิ้น

๘

๕๖

๕๒

๑๐๘

๑๔

จานวนเด็กพิเศษในโรงเรียน
ชาย.....-....คน หญิง......-.....คน รวม จานวน...-....คน
อัตราส่วนนักเรียน : ครูระดับอนุบาล = …๑๒….. : …๑… เป็นไปตามเกณฑ์  ไม่เป็นไปตามเกณฑ์
อัตราส่วนนักเรียน : ครูระดับประถมศึกษา = …๑๔.. : …๑.… เป็นไปตามเกณฑ์  ไม่เป็นไปตามเกณฑ์
๔.๒ จานวนนักเรียน เปรียบเทียบ ๓ ปีการศึกษาย้อนหลัง ปีการศึกษา ๒๕๖๒ – ๒๕๖๓

เปรียบเทียบจานวนนักเรียนระดับชั้นอนุบาล
ปีการศึกษา ๒๕๖๒ - ๒๕๖๓
ปี ก.ศ.๒๕๖๓

ปี กศ.๒๕๖๒

ปี กศ.๒๕๖๑
๒๒

อนุบาล ๓

๑๐
๒๐
๒

อนุบาล ๒

๑๕
๑๔

๑๓

เปรียบเทียบจานวนนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา
ปีการศึกษา ๒๕๖๐ - ๒๕๖๒

ป.๖

ป.๕

ป.๔

ปี กศ.๒๕๖๓
ปี กศ.๒๕๖๒
ป.๓

ปี กศ.๒๕๖๑

ป.๒

ป.๑
๐

๕

๑๐

๑๕

๒๐

๒๕

๕. ข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในระดับสถานศึกษา
๕.๑ระดับการศึกษาปฐมวัย
ผลพัฒนาการเด็กระดับชั้นอนุบาลปีที่ ๒
ระดับชัน้

จำนวน
เด็ก
ที่ประเมิน

ชั้นอนุบำลปีที่ ๒

2

ฯลฯ
รวม
ค่ำเฉลี่ย
สรุประดับคุณภำพ
สรุปพัฒนำกำร

2

สรุปผลกำรประเมินพัฒนำกำร
ด้ำนอำรมณ์
ด้ำน
ด้ำน
ด้ำนร่ำงกำย
จิตใจ
สังคม
สติปัญญำ
ค่ำเฉลี่ย
ค่ำเฉลี่ย
ค่ำเฉลี่ย
ค่ำเฉลี่ย
100
100
100
100
100
100
ดี
ดี

100
100
ดี
ดี

100
100
ดี
ดี

100
100
ดี
ดี

รวม

ค่ำเฉลี่ย

400

100

400
100

100
100

สรุป
ระดับ
คุณภำพ
พัฒนำกำร
ดี

๑๔

จานวนนักเรียนมีผลการประเมินพัฒนาการ ระดับชั้นอนุบาล ๒
๓

๒

๒

๒

๒

๒

๒

๒

๒

๒

๒

๑
๑
๐

0 0

0 0

0 0

0 0

ด้านร่างกาย

ด้านอารมณ์ จิตใจ

ด้านสังคม

ด้านสติปัญญา

ระดับ ๓ (ดี)

ระดับ ๒ พอใช้)

ระดับ ๑ (ปรับปรุง)

นักเรียนทั้งหมด

ผลพัฒนาการเด็กระดับชั้นอนุบาลปีที่ ๓
ระดับชัน้

จำนวน
เด็ก
ที่ประเมิน

ชั้นอนุบำลปีที่ ๓

๒๒

ฯลฯ
รวม
ค่ำเฉลี่ย
สรุประดับคุณภำพ
สรุปพัฒนำกำร

สรุปผลกำรประเมินพัฒนำกำร
ด้ำนอำรมณ์
ด้ำน
ด้ำน
ด้ำนร่ำงกำย
จิตใจ
สังคม
สติปัญญำ
ค่ำเฉลี่ย
ค่ำเฉลี่ย
ค่ำเฉลี่ย
ค่ำเฉลี่ย
100
100
100
100

๒๒

100
100
ดี
ดี

100
100
ดี
ดี

100
100
ดี
ดี

100
100
ดี
ดี

รวม

ค่ำเฉลี่ย

400

100

400
100

100
100

จานวนนักเรียนมีผลการประเมินพัฒนาการ ระดับชั้นอนุบาล 3
๒๕

๒๒

๒๒

๒๒

๒๒

๒๒

๒๒

๒๒

๒๒

๒๐
๑๕
๑๐
๕
๐

0 0

0 0

0 0

0 0

ด้านร่างกาย

ด้านอารมณ์ จิตใจ

ด้านสังคม

ด้านสติปัญญา

ระดับ ๓ (ดี)

ระดับ ๒ (พอใช้)

ระดับ ๒ (ปรับปรุง)

นักเรียนทั้งหมด

สรุป
ระดับ
คุณภำพ
พัฒนำกำร
ดี

๑๕

๕.๒ ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ๘ กลุ่มสาระการเรียนรูท้ ุกระดับชั้น(ป.๑-ป.๖ ) ปีการศึกษา ๒๕๖๓
จำนวน
นักเรียน
ที่ได้ผล
กำร
เรียน
๓
๓.๕
๔
เฉลี่ย
ระดับ 3
ขึ้นไป
๑๓
๑๕
๒๖
๕๔
๑๓
๑๔
๑๘
45
22
17
18
57
๒๒
๑๓
๑๙
๕๔
๓๕
๒๐
๑๑
72
๒๓
๓๒
๒๖
๘๑
๒๗
๒๕
๒๘
๘๐
๓๔
24
๒๔
๘๓
๑๗
๑๗
๒๑
๕๕
๒๐๖.๐๐ ๑๗๗.๐๐ ๑๙๑.๐๐ ๕๘๑.๐๐
๒๗.๒๕ ๒๓.๔๑ ๒๕.๒๖ ๗๖.๘๕

ระดับชั้นประถมศึกษำ
จำนวนนักเรียนที่มีผลกำรเรียนรู้
กลุ่มสำระกำรเรียนรู้
รำยวิชำ

1. ภาษาไทย
2. คณิตศาสตร์
3. วิทยาศาสตร์
4. สังคมศึกษา ฯ
5. ประวัติศาสตร์
6. สุขศึกษาและพลศึกษา
7. ศิลปะ
8. การงานอาชีพฯ
9. ภาษาต่างประเทศ
รวม
ร้อยละ

จำนวน
นักเรียน
ที่เข้ำ ๐
สอบ

๘๔
๘๔
๘๔
๘๔
๘๔
๘๔
๘๔
๘๔
๘๔
๗๕๖
100

๑

๑.๕

๒

๒.๕

๗
๓
๑๐
๑๐
๘
๑๒
๑๐
๙
14
๑๓
๔
๗
๑๙
๔
๑๔
๑
๒
๔
๑
๕
๑๔
๑๐
- ๑๕.๐๐ ๒๔.๐๐ ๖๐.๐๐ ๘๒.๐๐
- 1.๙๘ ๓.๑๗ ๗.๙๔ ๑๐.๘๕

ร้อยละของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑-๖
ที่ได้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยระดับ ๓ ขึ้นไป
ภาษาไทย

คณิตศาสตร์

สุขษึกษาและพลศึกษา ศิลปะ

๑๒๐.
๑๐๐.

๘๐.
๖๐.
๔๐.
๒๐.
๐.

วิทยาศาสตร์

สัมคม

การงานอาชีพ

ภาษาต่างประเทศ

ประวัติศาสตร์

ร้อยละ
ของ
นักเรียน
ที่
ได้ระดับ
3 ขึ้นไป

๖๔.๒๘
๕๓.๕๗
๖๗.๘๕
๖๔.๒๘
๗๘.๕๗
๙๖.๔๒
๙๕.๒๓
๙๘.๘๐
๗๕.๔๗

๑๖

๖. ข้อมูลผลการทดสอบความสามารถพื้นฐานผู้เรียนระดับชาติ (National Test : NT)
๖.๒ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ ประจาปีการศึกษา ๒๕๖๓
๖.๑.๑ คะแนนเฉลี่ยร้อยละจาแนกตามระดับ
คะแนนเฉลี่ยร้อยละ
ระดับโรงเรียน

ด้านภาษาไทย

ด้านคณิตศาสตร์

เฉลี่ยทั้ง ๒ ด้าน

ระดับจังหวัด

๓๕.๐๙
๔๙.๔๑

๓๔.๙๐
๔๒.๖๗

๓๕.๐๐
๔๖.๐๔

ระดับสังกัด(รร.สังกัด อปท.ทัง้ หมด)

๔๔.๖๘

๓๖.๖๙

๔๐.๖๙

ระดับประเทศ

๔๗.๔๖

๔๐.๔๗

๔๓.๗๙

คะแนนเฉลี่ยร้อยละผลการประเมินการทดสอบความสามารถของผู้เรียนระดับชาติจาแนกตามระดับ
60.00

49.41

50.00
40.00

44.68

47.46

46.04
42.67

35.09

40.47
36.69

34.90

43.97
40.69

35.00

30.00
20.00
10.00

0.00
ด้านภาษาไทย

ด้านคณิตศาสตร์
ระดับโรงเรียน

ระดับจังหวัด

ระดับสังกัด

เฉลี่ยทั้ง 2 ด้าน
ระดับประเทศ

๑๗

๖.๑.๒ เปรียบเทียบผลการประเมินการทดสอบความสามารถพื้นฐานผู้เรียนระดับชาติ (National
Test : NT) และร้อยละผลต่างระหว่างปีการศึกษา ๒๕๖๑ – ๒๕๖๓
ร้อยละของผลต่าง
ปีการศึกษา
ปีการศึกษา
ปีการศึกษา
ความสามารถ
ระหว่างปี
๒๕๖๑
๒๕๖๒
๒๕๖๓
การศึกษา ๖๒-๖๓
๓๕.๐๙
ด้านภาษาไทย
๕๐.๒๘
๔๒.๒๕
- ๗.๑๖
๓๔.๙๐
ด้านคณิตศาสตร์
๓๙.๖๑
๔๓.๐๐
- ๘.๑
รวมความสามารถทั้ง ๒ ด้าน

๔๔.๙๔

๔๒.๖๒

๓๕.๐๐

- ๗.๖๒

เปรียบเทียบผลการประเมินการทดสอบความสามารถพื้นฐานผู้เรียนระดับชาติ
(National Test : NT) และร้อยละผลต่างระหว่างปีการศึกษา ๒๕๖๑ - ๒๕๖๓
t60.00

t50.00

t40.00

t30.00

t20.00

t10.00

t0.00

ด้ำนภำษำไทย

ปี กำรศึกษำ ๒๕๖๑

ด้ำนคณิตศำสตร์

ปี กำรศึกษำ ๒๕๖๒

รวม 2 ด้ำน

ปี กำรศึกษำ ๒๕๖๓

๑๘

๗. ข้อมูลผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (O-NET)
๗.๑ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ประจาปีการศึกษา ๒๕๖๓
๗.๑.๑ คะแนนเฉลี่ยร้อยละจาแนกตามระดับ
ระดับ/รายวิชา
ภาษาไทย
คณิตศาสตร์
ระดับโรงเรียน
๕๒.๑๔
๒๕.๔๒

วิทยาศาสตร์
๒๖.๘๕

ภาษาอังกฤษ
๓๘.๑๓

ระดับจังหวัด

๕๕.๗๔

๒๙.๒๒

๓๘.๒๓

๔๒.๑๑

ระดับสังกัด(รร.สังกัด อปท.)

๕๔.๓๗

๒๘.๕๓

๓๗.๗๐

๔๑.๗๑

ระดับประเทศ

๕๖.๒๐

๒๙.๙๙

๓๘.๗๘

๔๓.๕๕

๖๐.

๕๐.

๔๐.

ระดับโรงเรียน

๓๐.

ระดับจังหวัด
ระดับสังกัด
ระดับประเทศ

๒๐.

๑๐.

๐.

ภำษำไทย

คณิตศำสตร์

วิทยำศำสตร์

ภำษำอังกฤษ

๑๙

๗.๑.๒ เปรียบเทียบผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน(O-NET) ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖
ระหว่างปีการศึกษา ๒๕๖๑ -๒๕๖๓
ร้อยละของผลต่ำง
ปีกำรศึกษำ
ปีกำรศึกษำ
ปีกำรศึกษำ
รำยวิชำ/ปีกำรศึกษำ
ระหว่ำงปี
256๑
256๒
256๓
กำรศึกษำ
47.13
๔๒.๑๔
- ๔.๙๙
ภาษาไทย
42.53
25.36
๒๕.๔๒
+ ๐.๐๖
คณิตศาสตร์
27.67
วิทยาศาสตร์

32.33

33.93

๒๖.๘๕

- ๗.๐๘

ภาษาอังกฤษ

29.00

26.61

๓๘.๑๓

+ ๑๑.๕๒

๓๒.๘๘

๓๓.๒๕

๓๓.๑๕

- ๐.๑๐

เฉลี่ยรวม

เปรียบเทียบผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้น ป.๖
ระหว่างปีการศึกษา ๒๕๖๑ - ๒๕๖๓
50
45
40
35

๒๕๖๑

30

๒๕๖๒
๒๕๖๓

25
20
15
10
5
0
ภำษำไทย

คณิตศำสตร์

วิทยำศำสตร์

ภำษำอังกฤษ

๒๐

๗.๑.๓ ข้อมูลนักเรียนด้านอื่นๆ
ที่

รำยกำร

๑. จ้านวนนักเรียนมีน้าหนัก ส่วนสูง และสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์ รวมทังรู้จัก
ดูแลตนเองให้มีความปลอดภัย
๒. จ้านวนนักเรียนที่ปลอดจากปัญหาทางเพศ ยาเสพติด และสิ่งมอมเมา เช่น สุรา
บุหรี่ เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เกม ฯลฯ
๓. จ้านวนนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกาย/เรียนร่วม
๔. จ้านวนนักเรียนมีภาวะทุพโภชนาการ
๕. จ้านวนนักเรียนที่มีปัญญาเลิศ
๖. จ้านวนนักเรียนที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ
๗. จ้านวนนักเรียนที่ออกกลางคัน (ปีการศึกษาปัจจุบัน)
๘. จ้านวนนักเรียนที่มีเวลาเรียนไม่ถึงร้อยละ ๘๐
๙. จ้านวนนักเรียนที่เรียนซ้าชัน
๑๐ จ้านวนนักเรียนที่จบหลักสูตร
ปฐมวัย
.
ประถมศึกษา

จำนวน
(คน)

คิดเป็น
ร้อยละ*

๘๖

๗๙.๖๒

๑๐๘

100

0
๒๒
๒๓
0
0
0
0
๑๒
๑๒

0
๒๐.๓๗
21.๒๙
0
0
0
0
๕๔.๕๔
100

๖. ข้อมูลอาคารสถานที่
ที่
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.
๖.
๙.

รายการ
อาคารเรียน
อาคารประกอบ
ห้องน้า/ห้องส้วม
สระน้า
สนามเด็กเล่น
สนามกีฬา

จานวน
๒ หลัง
๒ หลัง
๔ หลัง
๑ สระ
๑ สนาม
๑ สนาม

ฯลฯ

๗. ข้อมูลสภาพชุมชนโดยรวม
๗.๑ สภาพชุมชนรอบบริเวณโรงเรียนมีลกั ษณะสภาพชุมชนเป็นเขตพื้นที่บริการหลักของโรงเรียน
คือ ชุมชนย่อย ๒ ชุมชน ได้แก่ ชุมชนหนองแวงตราชู ๒ และชุมชนหนองแวงตราชู ๔ อยู่ติดทางรถไฟสาย
ขอนแก่น – อุดรธานี มีประชากรประมาณ ๑,๔๐๐ คน บริเวณใกล้เคียงโดยรอบโรงเรียน ได้แก่ วัดตราชูวนา
ราม อาชีพหลักของชุมชน คือ รับจ้าง ส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ ประเพณี/ศิลปวั ฒนธรรมท้องถิ่นที่เป็นที่
รู้จักโดยทั่วไป คือ หมอลาพื้นบ้าน, งานบุญมหาชาติ, วันสาคัญต่าง ๆ ทางพระพุทธศาสนา, ประเพณีลอย
กระทง, ประเพณีสงกรานต์, ประเพณีออกพรรษา ตักบาตรเทโว เป็นต้น
๗.๒ ผู้ปกครองส่วนใหญ่ จบการศึกษาระดับประถมศึกษาตอนปลาย อาชีพหลัก คือ รับจ้างทั่วไป
ส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ ฐานะทางเศรษฐกิจ/รายได้โดยเฉลี่ยต่อครอบครัว ต่อปี ๕๐,๐๐๐ บาท

๒๑

๗.๓ โอกาสและข้อจากัดของโรงเรียน
โอกาส โรงเรียนอยู่ใกล้วัด ๑ วัด ใกล้แหล่งเรียนรู้ เช่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น สวนเกษตร
มหาวิ ท ยาลั ย ขอนแก่ น โดยได้ รั บ การสนั บ สนุ น จากเจ้ า อาวาสอย่ า งดี ยิ่ ง เห็ น ได้ โ ดยท่ า นมาร่ ว มเป็ น
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้ นฐาน สถานศึกษามีต้นสังกัดสานักการศึกษา เทศบาลนครขอนแก่นดูแลที่
เข้มแข็ง ที่มีขนบธรรมเนียม ประเพณีที่ดีงาม มีแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลายและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มี
ความสัม พั นธ์อั น ดีและให้ ความร่วมมื อ สนับ สนุ นวัส ดุอุป กรณ์ โดยพื้นฐานชุม ชนเป็นลั ก ษณะพอเพียงมี
ความสัมพันธ์อันดีระหว่างคนในชุมชน
ข้อจากัด อยู่ใกล้แหล่งเสื่อมโทรมติดกับริมทางรถไฟ สิ่งแวดล้อมในชุมชนค่อนข้างแออัดคับแคบ
ผู้ปกครองส่วนใหญ่ค่อนข้างมีฐานะยากจน เด็กส่วนใหญ่อาศัยอยู่กับตายาย ครอบครัวไม่สมบูรณ์ โรงเรียนไม่สามารถ
สอบคัดเลือกเด็กที่จะเข้ามาเรียนได้ เพื่อเปิดโอกาสให้ทุกคนได้เรียนหนังสือ
๘. โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา
โรงเรียนเทศบาลบ้านหนองแวง จัดสอนตามหลักสูตรสถานศึกษา ตามหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ และหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช ๒๕๔๖ โดยโรงเรียนได้
จัดสัดส่วนสาระการเรียนรู้และเวลาเรียน ดังแสดงในตารางดังนี้
๘.๑ ระดับการศึกษาปฐมวัย
โครงสร้างหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช ๒๕๔๖ ฉบับปรับปรุง ๒๕๖๒
ช่วงอายุ
อายุ ๕-๖ ปี
ประสบการณ์สาคัญ
สาระที่ควรเรียนรู้
ด้านร่างกาย
เรื่องราวเกี่ยวกับตัวเด็ก
สาระการเรียนรู้
ด้านอารมณ์และจิตใจ
เรื่องราวเกี่ยวกับบุคคลและสถานที่แวดล้อมเด็ก
ด้านสังคม
ธรรมชาติรอบตัว
ด้านสติปัญญา
สิ่งต่าง ๆ รอบตัวเด็ก
ระยะเวลาเรียน
๒ ปีการศึกษา

กาหนดการจัดประสบการณ์รายปี
โรงเรียนเทศบาลบ้านหนองแวง สังกัดสานักการศึกษา เทศบาลนครขอนแก่น
จัดการศึกษาให้กับเด็กปฐมวัย (อนุบาล) โดยแบ่งออกเป็น ๒ ระดับ
๑. ปฐมวัย (อนุบาล) ปีที่ ๒ อายุ ๕ ปี
๒. ปฐมวัย (อนุบาล) ปีที่ ๓ อายุ ๖ ปี
เวลาเรียนสาหรับเด็กปฐมวัย (อนุบาล) ในโรงเรียนเทศบาลบ้านหนองแวง ได้จัดการศึกษาเป็น
๒ ภาคเรียน ต่อ ๑ ปีการศึกษาหรือ ๒๐๐ วันต่อปีการศึกษา ในแต่ละวันจะใช้เวลา ๕-๖ ชั่วโมง
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.
๖.

กิจกรรม
กิจกรรมเคลื่อนไหวแลจังหวะ
กิจกรรมเสริมประสบการณ์(กิจกรรมในวงกลม)
กิจกรรมสร้างสรรค์
กิจกรรมเสรี
กิจกรรมกลางแจ้ง
เกมการศึกษา

อนุบาลปีที่ ๒
๗๐ ชั่วโมง / ปี
๗๐ ชั่วโมง / ปี
๒๐๐ ชั่วโมง / ปี
๑๐๐ ชั่วโมง / ปี
๑๐๐ ชั่วโมง / ปี
๕๐ ชั่วโมง / ปี

อนุบาลปีที่ ๓
๗๐ ชั่วโมง / ปี
๗๐ ชั่วโมง / ปี
๒๐๐ ชั่วโมง / ปี
๑๐๐ ชั่วโมง / ปี
๑๐๐ ชั่วโมง / ปี
๕๐ ชั่วโมง / ปี

๒๒

๘.๒ ระดับประถมศึกษา โครงสร้างเวลาเรียนของหลักสูตรสถานศึกษา
โรงเรียนเทศบาลบ้านหนองแวง
เวลาเรียน(ชั่วโมง/ปี)
กลุ่มสาระการเรียนรู้/ กิจกรรม
 กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทย
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
ประวัติศาสตร์
สุขศึกษาและพลศึกษา
ศิลปะ
การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ภาษาต่างประเทศ
รวมเวลาเรียน (พืนฐาน)
 รายวิชาเพิ่มเติม
หน้าที่พลเมือง
วิทยาการค้านวณ
ภาษาจีน
ภาษาอังกฤษเพื่อการสือ่ สาร
รวมเวลาเรียน (เพิ่มเติม)
 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
กิจกรรมแนะแนว
กิจกรรมนักเรียน
- กิจกรรมลูกเสือ/เนตรนารี
- ชุมนุม
กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์
รวมเวลากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
รวมเวลาเรียนทังหมด

ระดับประถมศึกษา
ป. ๑

ป. ๒

ป. ๓

ป. ๔

ป. ๕

ป. ๖

๒๐๐
๒๐๐
๘๐
๘๐
๔๐
๔๐
๔๐
๔๐
๑๒๐
๘๔๐

๒๐๐
๒๐๐
๘๐
๘๐
๔๐
๔๐
๔๐
๔๐
๑๒๐
๘๔๐

๒๐๐
๒๐๐
๘๐
๘๐
๔๐
๔๐
๔๐
๔๐
๑๒๐
๘๔๐

๑๖๐
๑๖๐
๘๐
๘๐
๔๐
๘๐
๔๐
๘๐
๑๒๐
๘๔๐

๑๖๐
๑๖๐
๘๐
๘๐
๔๐
๘๐
๔๐
๘๐
๑๒๐
๘๔๐

๑๖๐
๑๖๐
๘๐
๘๐
๔๐
๘๐
๔๐
๘๐
๑๒๐
๘๔๐

๔๐
๔๐
๔๐
๔๐
16๐

๔๐
๔๐
๔๐
๔๐
16๐

๔๐
๔๐
๔๐
๔๐
16๐

๔๐
๔๐
๔๐
๔๐
16๐

๔๐
๔๐
๔๐
๔๐
16๐

๔๐
๔๐
๔๐
๔๐
16๐

๔๐

๔๐

๔๐

๔๐

๔๐

๔๐

๓๐
๓๐
๓๐
๓๐
๓๐
๓๐
๔๐
๔๐
๔๐
๔๐
๔๐
๔๐
๑๐
๑๐
๑๐
๑๐
๑๐
๑๐
๑๒๐ ๑๒๐ ๑๒๐ ๑๒๐ ๑๒๐ ๑๒๐
๑,120 ๑,120 ๑,120 ๑,120 ๑,120 ๑,120

- จานวนชั่วโมงที่จัดให้กบั นักเรียน เรียนทั้งปี เท่ากับ ๑,๑๒๐ ชั่วโมง
- แผนการเรียน/จุดเน้นการพัฒนาผู้เรียนที่โรงเรียนเน้นเป็นพิเศษ ได้แก่ พัฒนาการอ่านออกเขียนได้
คิดเลขเป็น และทักษะอาชีพ
หมายเหตุ : *การจัดโครงสร้างรายวิชา ให้ใช้รูปแบบตารางตามรูปแบบในโครงสร้างหลักสูตรของสถานศึกษา

๒๓

๙. แหล่งเรียนรู้ ภูมิปัญญาท้องถิ่น
๙.๑ ห้องสมุดมีพื้นที่ขนาด ๑๔๘ ตารางเมตร หนังสือในห้องสมุดมีจานวน ๒,๐๐๐ เล่ม มีวารสาร/
หนังสือพิมพ์ ให้บริการจานวน ๒๐ ฉบับ/ เดือน การสืบค้นหนังสือและการยืม-คืน ใช้ระบบการบันทึกการยืม
และส่งลงสมุดบันทึ กการใช้บริการห้องสมุด มีเครื่องคอมพิวเตอร์ให้บริการสืบค้นเทคโนโลยีสารสนเทศใน
ห้องสมุด จานวน ๒ เครื่อง มีจานวนนักเรียนที่ใช้ห้องสมุด (ในปีการศึกษาที่รายงาน) เฉลี่ย ๖๐ คน ต่อวัน
คิดเป็นร้อยละ ๔๒.๒๔ ของนักเรียนทั้ งหมด มีก ารให้บริการห้องสมุดแก่ชุมชนรอบนอก โดยมีบุคคลมาใช้
บริการ เฉลี่ย ๑๐๐ คน ต่อปี (ในปีการศึกษาที่รายงาน)
๙.๒ ห้องปฏิบัติการทั้งหมด ๗ ห้อง จาแนกเป็น
๑) ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์
จานวน ๑
ห้อง
๒) ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์
จานวน ๑
ห้อง
๓) ห้องปฏิบัติการทางภาษา
จานวน ๑
ห้อง
๔) ห้องอาเซียน
จานวน ๑
ห้อง
๕) ห้องนาฏศิลป์
จานวน ๑
ห้อง
๖) ห้องดนตรี
จานวน ๑
ห้อง
๗) ห้องศิลปะ
จานวน ๑
ห้อง
เครื่องคอมพิวเตอร์ทงั้ หมด จานวน ๓๐ เครื่อง จาแนกเป็น
๑) ใช้เพื่อการเรียนการสอน
จานวน ๓๐ เครื่อง
๒) ใช้เพื่อให้บริการสืบค้นข้อมูลทางอินเทอร์เน็ต
จานวน ๓๐ เครื่อง
๓) โดยมี จ านวนนัก เรี ยนที่ ใ ช้บ ริ ก ารสื บ ค้น ข้ อ มู ล ทางอิ น เตอร์ เ น็ต (ในปี ก ารศึ ก ษาที่ ร ายงาน)
เฉลี่ย ๙๐ คน ต่อวัน คิดเป็นร้อยละ ๗๐.๘๖ ของนักเรียนทั้งหมด
๔) ใช้เพื่อสนับสนุนการบริหารสถานศึกษา (สานักงาน)
จานวน ๙ เครื่อง
๙.๓ แหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน
ที่

๑.
๒.
๓.
๔.
๕.
๖.

ชื่อแหล่งเรียนรู้

แหล่งเรียนรู้เกษตร

สถิติการใช้
จานวนครั้ง/ปี

๑๕๐
๘๐
๒๔๐
๒๔๐
๑๒๐
๘๐

สวนสมุนไพร

ห้องคอมพิวเตอร์
ห้องสมุด
ห้องวิทยาศาสตร์
การปลูกหม่อนเลี้ยงไหม

๙.๔ แหล่งเรียนรู้ภายนอกโรงเรียน
ที่

ชื่อแหล่งเรียนรู้

๑.
๒.
๓.

พิพิธภัณฑ์ไดโนเสาร์ภูเวียง
งานมหัศจรรย์พรรณไม้นานาชาติ บึงทุ่งสร้าง
ศูนย์การเรียนรู้ภูมปิ ัญญาท้องถิ่นหมอลาพื้นบ้าน

สถิติการใช้
จานวนครั้ง/ปี

๒
๓
๓

๒๔
ที่

๔.
๕.
๖.
๗.
๘.
๙.
๑๐.
๑๑.

สถิติการใช้
จานวนครั้ง/ปี

ชื่อแหล่งเรียนรู้

หินช้างสี
ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติ จ.ขอนแก่น
สถานีพัฒนาที่ดิน จขอนแก่น
พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติมหาวิทยาลัยขอนแก่น
ฟาร์มปลูกสุข
วันป่าธรรมอุทธยาน
วัดทุ่งเศรษฐี
โรงเรียนเทศบาลบ้านศรีฐาน

๑
๑
๑
๑
๑
๒
๑
๑

๙.๔ ภูมิปัญญาท้องถิ่น ปราชญ์ชาวบ้าน ผู้ทรงคุณวุฒิ วิทยากร ที่สถานศึกษาเชิญมาให้ความรู้แก่
ครู นักเรียน (ในปีการศึกษาที่รายงาน)
ที่

๑.
๒.
๓.
๔.
๕.
๖.
๗.
๘.
๙.
๑๐

ชื่อ-สกุล

ดร.ราตรีศรีวิไล บงสิทธิพร
นางทองแถม แสนอาจ
น.ส.เสาวนิตย์ ซ้ายสุข
นายพิเชษฐ์ กาลังทรัพย์
นายเจษฎา นาไชยภูมิ
น.ส.ราพัน พลธิแสง
น.ส.กฤษณา ชนไฮ
น.ส.ทศพร พลตรี
นายศุภฤกษ์ สุภัทธีระ
นายฉัตรชัย อาภรณ์รัตน์

ให้ความรู้เรื่อง

จานวนครั้ง/ปี

หมอลาพื้นบ้านและกลอนรา
การทอผ้าตุง
งานประดิษฐ์ใบตอง/เหรียญโปรยทาน
ทักษะด้านกีฬาฟุตบอล
ทักษะด้านดนตรี
ทักษะอาชีพ
การปลูกพืชไร้ดิน
งานศิลปะ
ธนาคารขยะ
การปลูกหม่อนเลี้ยงไหม

๑๐
๔
๔
๑๐
๑๐
๒
๖
๑๐
๓
๒

๑๐. ผลงานดีเด่นในรอบปีที่ผ่านมา
๑๐.๑ ผลงานดีเด่น
ประเภท

สถานศึกษา
๑. สถานศึกษาปลอดภัย
๒. โครงการพัฒนาต้นแบบ
การปลูกผักไฮโดรโพนิกส์
ผู้บริหาร (ระบุชื่อ)
-

ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ/วันที่ได้รับ

หน่วยงานที่ให้

๑. ผ่านการประเมินสถานศึกษาปลอดภัย
ในระดับ ชมเชย
๒. ได้รับคัดเลือกให้เป็นศูนย์การเรียนรูก้ าร
ผลิตผักทีป่ ลอดภัยด้วยระบบไฮโดรโพนิกส์
อย่างปลอดภัย

๑. สานักงานคุ้มครองสวัสดิการ
แรงงาน
๒. สานักงานกองทุนสนับสนุน
การส่งเสริมสุขภาพ (สสส.)
ร่วมกับ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

-

-

๒๕
ประเภท

ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ/วันที่ได้รับ

ครู (ระบุชื่อ)
๑. นายณภูผา โพธิมา
นักเรียน (ระบุชื่อ)
๑. เด็กหญิงจินต์จุฑา ทา
จันทร์

หน่วยงานที่ให้

๑. รับรางวัลครอบครัวกตัญญู

เทศบาลนครขอนแก่น

๑. วาดภาพศิลปะสะท้อนค่านิยมแห่งความ
ซื่อสัตย์สุจริตหัวข้อ "ทาให้โควิด-19 หายไป
เราคนไทยต้องซื่อสัตย์" ได้รับรางวัลชมเชย
ระดับปฐมวัย

๑. มูลนิธิ "ลมหายใจไร้มลทิน"
๒. ศูนย์พัฒนาทักษะและการ
เรียนรู้ ICT
๓. ศูนย์พัฒนาทักษะและการ
เรียนรู้ ICT

๑๐.๒ งาน/โครงการ/กิจกรรม/ผลงานทีป่ ระสบผลสาเร็จจนได้รับการยอมรับ หรือเป็นตัวอย่างการปฏิบัติ
(ระดับปฐมวัย/การศึกษาขั้นพื้นฐาน)
ที่

ชื่อ
งาน/โครงการ/กิจกรรม/ฯลฯ

อธิบายตัวบ่งชี้ความสาเร็จ หรือระดับความสาเร็จ

๑. โครงการเข้าค่ายพัฒนาศักยภาพผู้เรียน

ด้านผลผลิต ( Output)
- เพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนให้เหมาะสมกับวัย
- เพื่อมุ่งผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทุกกลุ่มสาระให้มี
การพัฒนาสูงขึ้น
ด้านผลลัพธ์ (Out Comes)
- เด็กได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพของแต่ละ
บุคคล

๓. โครงการปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา

๑.โรงเรียนมีหลักสูตรที่เหมาะสมกับผูเ้ รียนและ
สอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่น
๒.ครูร้อยละ ๘๐ จัดทาแผนการเรียนรู้ทสี่ นองความ
ถนัดและความสามารถของผูเ้ รียน
๓.ครูร้อยละ ๘๐ มีการพัฒนานวัตกรรมการจัดการ
เรียนรู้และสื่ออุปกรณ์การเรียนทีเ่ อื้อต่อการเรียนรู้
๔.โรงเรียนมีการนิเทศการเรียนการสอนและครูนา
ผลไปปรับปรุงการเรียนการสอนอย่างสม่าเสมอ
๕.โรงเรียนมีการนาแหล่งเรียนรู้และภูมปิ ัญญา
ท้องถิ่นมาจัดการเรียนรู้
๖.เป็นโรงเรียนใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น
พื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑

๒๖

๑๐.๓ โครงการ/กิ จ กรรมพิ เ ศษ ที่ ด าเนิ น การตามนโยบายชาติ นโยบายกระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร
กระทรวงมหาดไทย กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จุดเน้น แนวทางการปฏิรูป
การศึกษา ฯลฯ ได้แก่
๑. โครงการเรียนรู้นอกห้องเรียน
๒. โครงการเรียนฟรี ๑๕ ปี
๓. โครงการอิ่มอุ่น
๔. โครงการลดเวลาเรียนเพิม่ เวลารู้
๕. โครงการโรงเรียนพอเพียงท้องถิ่น
๖. โครงการพัฒนาการอ่านออกเขียนได้ คิดเลขเป็น
๗. โครงการพัฒนาผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศ
๑๑. ผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาในปีการศึกษาที่ผ่านมา ปีการศึกษา ๒๕๖๒
๑๑.๑ ระดับการศึกษาปฐมวัย
ระดับการศึกษาปฐมวัย
สรุปผลการประเมินภาพรวม
 กาลังพัฒนา  ปานกลาง  ดี  ดีเลิศ  ยอดเยี่ยม
มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้
มาตรฐานที่
๑
คุณภาพของเด็ก
มาตรฐานที่
๒
กระบวนการบริหารและการจัดการ
มาตรฐานที่
๓
การจัดประสบการณ์ทเี่ น้นเด็กเป็นสาคัญ

ระดับคุณภาพ
ดีเลิศ
ดีเลิศ
ดีเลิศ

จุดเด่น
กิจกรรมหรือโครงการที่ทาสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของโรงเรียน มีแผนพัฒนาการศึกษาที่
สอดคล้องกับแผนพัฒนาการศึกษาชาติ
จุดที่ควรพัฒนา
ส่งเสริมให้ผู้เรียนเข้าถึงแหล่งเรียนรูท้ ั้งภายในและภายนอกสถานศึกษามากยิ่งขึ้น และมีโอกาสใน
การใช้สื่อเทคโนโลยี
ข้อเสนอแนะ
ออกแบบการจัดกิจกิจกรรมและการเรียนการสอนเพื่อช่วยเหลือและพัฒนาความสามารถทางการ
เรียนของผูเ้ รียนทีเ่ รียนรู้ได้ช้า โดยเฉพาะอย่างยิง่ ผูเ้ รียนที่มบี ัญหาด้านการอ่านและการเขียน
๑๑.๒ ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
สรุปผลการประเมินภาพรวม
 กาลังพัฒนา  ปานกลาง  ดี  ดีเลิศ  ยอดเยี่ยม
มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้
ระดับคุณภาพ
มาตรฐานที่
๑
คุณภาพของผู้เรียน
ดีเลิศ
มาตรฐานที่
๒
กระบวนการบริหารและการจัดการ
ดีเลิศ
มาตรฐานที่
๓
กระบวนการจัดการเรียนการสอนทีเ่ น้นผูเ้ รียนเป็นสาคัญ
ดีเลิศ

๒๗

จุดเด่น
โรงเรียนมี คณะกรรมการฝ่ายพัฒ นาคณภาพการศึก ษา ดาเนินงานในการก าหนดมาตรฐาน
การศึก ษาของสถานศึก ษา โดยการมีส่วนร่วมของบุคลากรทุ กฝ่ายในโรงเรียนและผู้ป กครอง ได้รับ ความ
เห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและมีระบบการทบทวน ปรับปรุงมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา เพื่อให้การจัดการศึกษาบรรลุตามปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจและเป้าประสงค์ของสถานศึกษา
จุดที่ควรพัฒนา
ควรกาหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาเพิม่ เติมจากเดิม พัฒนาผูเ้ รียนให้มีความรู้และ
สมรรถนะสาคัญทัง้ ๕ ด้าน ให้มีผลสัมฤทธิส์ ูงขึ้นกว่า กระบวนการจัดการเรียนรูเ้ พื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์
ข้อเสนอแนะ
ควรมีการวางแผนพัฒนาการศึกษาของโรงเรียน เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนให้ดียงิ่ ขึ้น จัด
กิจกรรมการเรียนการสอนซ่อมเสริมในกลุม่ สาระทีผ่ ู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่า

๑๒. ผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบ
๑๒.๑ ระดับการศึกษาปฐมวัย
ผลการประเมินคุณภาพ อยู่ในระดับ ดี
มาตรฐานที่
มาตรฐานที่
มาตรฐานที่

๑
๒
๓

มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้
คุณภาพของเด็ก
กระบวนการบริหารและการจัดการ
การจัดประสบการณ์ทเี่ น้นเด็กเป็นสาคัญ

ระดับคุณภาพ
ดี
ดี
ดี

ผลการประเมิน SAR รายมาตรฐาน และข้อเสนอแนะ
มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของเด็ก
จุดเน้น เด็กมีพัฒนาการด้านร่างกาย ด้านอารมณ์และจิตใจ ด้านสังคม ด้านสติปัญญาที่เหมาะสมกับวัย
ผลการพิจารณา
ตัวชี้วัด
สรุปผลประเมิน
๑. มีการระบุเป้าหมายคุณภาพของเด็กปฐมวัย
o ปรับปรุง (๐-๓ ข้อ)
✓
o พอใช้ (๔ ข้อ)
๒. มีการระบุวิธีพัฒนาคุณภาพของเด็กปฐมวัยอย่างเป็นระบบ
✓
✓ ดี (๕ ข้อ)
ตามเป้าหมายการพัฒนาเด็กปฐมวัย
๓. มีพัฒนาการสมวัยตามเป้าหมายการพัฒนาเด็กปฐมวัย
✓
๔. มีการนาผลประเมินคุณภาพของเด็กปฐมวัยมาพัฒนาเด็ก
✓
ปฐมวัยให้มพี ัฒนาการสมวัย
๕. มีการนาเสนอผลการประเมินคุณภาพของเด็กปฐมวัยต่อผู้ที่
✓
เกี่ยวข้อง
ข้อเสนอแนะในการเขียน SAR ให้ได้ผลประเมินระดับสูงขึ้น
สถานศึกษาควรระบุวิธีประเมินหรือข้อมูลที่แสดงถึงผลพัฒนาการของเด็กตามเป้าหมายเพื่อสะท้อน
ผลการดาเนินงาน เช่น สถานศึกษาประเมินพัฒนาการของเด็ก โดยมีกิจกรรมการคัดกรองก่อนเข้าห้องเรียน

๒๘

บันทึกพัฒนาการทั้ง ๔ ด้าน จากการที่สถานศึกษาได้มีการดาเนินงานตามกิจกรรมมีพัฒนาการด้านร่างกาย
ด้านอารมณ์ จิตใจ ด้านสังคมและด้านสติปัญญาอยู่ในคุณภาพดีเลิศ สูงกว่าเป้าหมายที่กาหนด จึงได้วางแผน
ในปีการศึกษาต่อไปในการจัดโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ที่ส่งเสริมให้เด็กได้ลงมือปฏิบัติและนาเสนอ
ผลงานในทุกสัปดาห์ เป็นต้น ดาเนินการประเมินผลตามโครงการและเมื่อสิน้ สุดปีการศึกษาทาการเปรียบเทียบ
ประสิทธิผลของการดาเนินงานพั ฒนา ๒-๓ ปีย้อนหลัง เพื่อให้เ ห็นพัฒนาการของการพัฒ นา สรุปผลการ
ดาเนินงานเพื่อนาเสนอให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายได้รับทราบ โดยสถานศึกษาได้นาเสนอข้อมูลผลการดาเนินงาน
ผ่านทางช่องออนไลน์ต่าง ๆ ทั้งทางเว็บไซต์ เฟซบุ๊กของสถานศึกษา กลุ่มไลน์ของผู้ปกครอง เพื่อแจ้งผลการ
ดาเนินงานของโครงการนั้น เป็นต้น
มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ
จุดเน้น จัดสิ่งอานวยความสะดวกให้บริการด้านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ อุปกรณ์เพื่อสนับสนุนการจัด
ประสบการการเรียนรู้
ผลการพิจารณา
✓
✓
✓
✓
✓

ตัวชี้วัด
๑. มีการวางแผนการดาเนินการในแต่ละปีการศึกษา
๒. มีการนาแผนการดาเนินการไปใช้ดาเนินการ
๓. มีการประเมินผลสัมฤทธิ์ของการดาเนินการตามแผน
๔. มีการนาผลการประเมินไปใช้ในการปรับปรุงแก้ไขในปี
การศึกษาต่อไป
๕. มีการนาเสนอผลการบริหารจัดการของสถานศึกษาให้ผู้มสี ่วน
ได้ส่วนเสียได้รบั ทราบ

สรุปผลประเมิน
o ปรับปรุง (๐-๓ ข้อ)
o พอใช้ (๔ ข้อ)
✓ ดี (๕ ข้อ)

ข้อเสนอแนะในการเขียน SAR ให้ได้ผลประเมินระดับสูงขึ้น
สถานศึกษาควรควรมี การระบุข้อ มูล ใน SAR เพิ่มเติม ในประเด็น ข้อมู ลครูที่ มีความหมาะสมกั บ
ตาแหน่งของครูปฐมวัย ควรระบุข้อมูลเกี่ยวกับการนาแผนการดาเนินการไปใช้ดาเนินการในกิจกรรมต่างๆ เช่น
กิจกรรมพัฒนาผูเ้ รียน กิจกรรมการเรียนการสอน หรือกิจกรรมส่งเสริมการเรียนการสอน ไปใช้อย่างเป็นระบบ
ที่สามารถตรวจสอบได้อย่างชัดเจน เป็นรูป ธรรม จัดสภาพแวดล้อมและสื่อเพื่อการเรียนรู้ สถานศึกษาควร
กาหนดแผนการพัฒนาครูอย่างชัดเจน ส่งเสริมให้ครูมคี วามเชี่ยวชาญด้านการจัดประสบการณ์การสอนปฐมวัย
เพื่อยกระดับ คุณภาพและความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพของครูป ฐมวัย โดยการจัดโครงการพัฒนาครู หรือ
กิจกรรมการศึกษาดูงาน และกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เทคนิคการจัดประสบการณ์และการจัดกิจกรรม
ให้แก่เพื่อนครู กาหนดในแผนปฏิบัติการของสถานศึกษา พร้อมทั้งระบุวิธีการดาเนินโครงการ การประเมินผล
โครงการ และนาเสนอผลการดาเนินงานต่อผู้ที่เกี่ยวข้อง ทั้งการประชุมครูหรือผู้ปกครอง หรือการประชุ ม
คณะกรรมการสถานศึกษา เป็นต้น
มาตรฐานที่ ๓ การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นสาคัญ
จุดเน้น ครูจัดกระบวนการเรียนรู้ที่ครอบคลุมพัฒนาการทั้ง ๔ ด้าน โดยสอดคล้องกับบริบทโรงเรียนและ
ท้องถิ่น

๒๙

ผลการพิจารณา
ตัวชี้วัด
๑. ครูมีการวางแผนการจัดประสบการณ์การเรียนรูร้ ายปีครบทุก
✓
หน่วยการเรียนรู้ทุกชั้นปี
๒. ครูทุกคนมีการนาแผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ไปใช้ใน
✓
การจัดประสบการณ์โดยใช้สอื่ เทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่ง
เรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้
๓. มีการตรวจสอบและประเมินผลการจัดประสบการณ์อย่างเป็น
✓
ระบบ
๔. มีการนาผลการประเมินมาพัฒนาการจัดประสบการณ์ของครู
✓
อย่างเป็นระบบ
๕. มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลป้อนกลับเพื่อพัฒนา
✓
ปรับปรุงการจัดประสบการณ์

สรุปผลประเมิน
o ปรับปรุง (๐-๓ ข้อ)
o พอใช้ (๔ ข้อ)
✓ ดี (๕ ข้อ)

ข้อเสนอแนะในการเขียน SAR ให้ได้ผลประเมินระดับสูงขึ้น
สถานศึกษาควรระบุข้อมูลลงใน SAR อย่างชัดเจนในประเด็น ระบุการตรวจสอบและประเมินผลการ
จัดประสบการณ์อย่างเป็นระบบ กล่าวคือ ควรชี้ให้เห็นว่า ครูทุกคนมีการนาแผนการจัดประสบการณ์ไปใช้ใน
การจัดประสบการณ์ โดยใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับ อัต
ลักษณ์ และเอกลักษณ์ของโรงเรียน ครูปฐมวัยมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลป้อนกลับเพื่อปรับปรุงการ
จัดประสบการณ์เรียนรู้แก่เด็กปฐมวัย เช่น การจัดทาแผนโครงการชุมชนแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ทางวิชาชีพระดับ
การศึกษาปฐมวัย แผนการจัดประสบการณ์ มีการกลั่นกรองจากฝ่ายต่างๆ เช่น หัวหน้ากลุ่มสาระ หัวหน้างาน
วิชาการ และอนุมัติความเห็นโดยผู้บริหารสถานศึกษา และหลังจากใช้แล้วมีการบันผลหลังการสอน แล้วนาผล
การบันทึกไปใช้ปรับปรุงแผนให้ดีขึ้นอยู่เสมอ โดยการจัดกิจกรรม PLC ของครูปฐมวัยในสถานศึกษาเดียวกัน
หรือร่วมกับครูปฐมวัยในสถานศึกษาอื่นหรือในกลุ่มสถานศึกษา อย่างเป็นระบบและต่อเนื่องเพื่อนาสู่การวิจัย
ในชั้นเรียนในการพัฒนาเด็กอย่างเป็นระบบ เมื่อสิ้นสุดโครงการควรมีการสรุปผลการดาเนินงาน เผยแพร่การ
รายงานให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายได้ทราบถึงการพัฒนาดังกล่าว
๑๒.๒ ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ผลการประเมินคุณภาพ อยู่ในระดับ ดี
มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้
มาตรฐานที่
๑
คุณภาพของผู้เรียน
มาตรฐานที่
๒
กระบวนการบริหารและการจัดการ
มาตรฐานที่
๓
กระบวนการจัดการเรียนการสอนทีเ่ น้นผูเ้ รียนเป็นสาคัญ
ผลการประเมิน SAR รายมาตรฐาน และข้อเสนอแนะ
มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียน
จุดเน้น ผู้เรียนมีคุณภาพทั้งด้านผลสัมฤทธิ์และด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์

ระดับคุณภาพ
ดี
ดี
ดี

๓๐

ผลการพิจารณา
ตัวชี้วัด
๑. มีการระบุเป้าหมายคุณภาพของผูเ้ รียน
✓
๒. มีการระบุวิธีพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนอย่างเป็นระบบตาม
✓
เป้าหมายการพัฒนาผู้เรียน
๓. มีผลสัมฤทธิ์ของผูเ้ รียนตามเป้าหมายการพัฒนาผูเ้ รียน
✓
๔. มีการนาผลประเมินคุณภาพของผู้เรียนมาพัฒนาผูเ้ รียนด้าน
✓
ผลสัมฤทธิ์ให้สูงขึ้น
๕. มีการนาเสนอผลการประเมินคุณภาพของผู้เรียนต่อผูท้ ี่
✓
เกี่ยวข้อง

สรุปผลประเมิน
o ปรับปรุง (๐-๓ ข้อ)
o พอใช้ (๔ ข้อ)
✓ ดี (๕ ข้อ)

ข้อเสนอแนะในการเขียน SAR ให้ได้ผลประเมินระดับสูงขึ้น
สถานศึกษาควรระบุข้อมูลลงใน SAR อย่างชัดเจน ควรระบุถึงเป้าหมายการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนใน
แต่ละมาตรฐานอย่างเด่นชัด และควรเป็นค่าร้อยละ เพื่อให้เห็นผลการประเมินที่สามารถระบุถึงจุดเน้นของ
สถานศึกษาได้อย่างชัดเจน หากระบุระดับคุณภาพ เช่น ดี ดีเยี่ยม ดีเลิศ หากผลประเมิน เป็นข้อความเดียวกัน
ก็ไม่สามารถระบุได้ว่า ตัวชี้วัดใดดีเด่นกว่ากัน ในประเด็นการมีผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนตามเป้าหมายการพัฒนา
ผู้เรียน โดยสถานศึกษาควรระบุให้เห็นถึงผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียนที่ได้จากการพัฒนาอย่างเป็นระบบ
ว่าเป็นไปตามเป้าหมายที่สถานศึกษากาหนดไว้ หรือไม่ อย่างไร ทั้งในเรื่องความสามารถในการอ่าน เขียน การ
สื่อสาร การคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ การรู้จักแก้ปัญหา ว่ามีการนาผลประเมินคุณภาพของผู้เรียน
มาพัฒนาผู้เรียนด้านผลสัมฤทธิ์ให้สูงขึ้นอย่างไร เพื่อให้เห็นถึงผลการพัฒนาผู้เรียนด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ที่มีคุณภาพ มี การพั ฒนา อย่างต่อ เนื่อ ง ในระยะเวลา ๓-๔ ปีย้อนหลัง และควรเร่ง พัฒ นาผู้เ รียนให้ได้รับ
ประสบการณ์จากการเรียนรู้ผ่านสื่อการเรียนการสอนออนไลน์ ให้สามารถเข้าถึงแหล่งเรียนรู้ออนไลน์อย่าง
หลากหลาย โดยผู้เรียนควรได้รับการส่งเสริมทักษะในการสร้างนวัตกรรมเพื่อการเรียนรู้ โดยใช้สื่อเทคโนโลยี
สารสนเทศและแอพพลิเคชั่นช่วยสอน เช่น Application kahoot , scopia เพื่อเป็นตัวช่วยสร้างแรงบันดาล
ใจแก่ผู้เรียน รวมถึงส่งเสริมให้ผู้เรียนค้นคว้าหานวัตกรรมในเรื่องที่สนใจ นามาเสนอเป็นรายงานหน้าชั้นเรียน
และนาไปสู่การหาวิธีการสร้างนวัตกรรมที่แต่ล ะคนสนใจ โดยครูผู้รับผิดชอบ กาหนดวิธีการมอบหมายงาน
การประเมินผล และสรุปผลการเรียนรู้ที่เกิดขึ้นกับผู้เรียนรายงานต่อผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายให้ได้รับทราบต่อไป
มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ
จุดเน้น จัดกระบวนการบริหารและกระบวนการเรียนรู้ที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณภาพทั้งในด้านผลสัมฤทธิ์
และด้านคุณลักษณะที่พึงประสงค์
ผลการพิจารณา
✓
✓
✓
✓

ตัวชี้วัด
๑. มีการวางแผนการดาเนินการในแต่ละปีการศึกษา
๒. มีการนาแผนการดาเนินการไปใช้ดาเนินการ
๓. มีการประเมินผลสัมฤทธิ์ของการดาเนินการตามแผน
๔. มีการนาผลการประเมินไปใช้ในการปรับปรุงแก้ไขในปี
การศึกษาต่อไป

สรุปผลประเมิน
o ปรับปรุง (๐-๓ ข้อ)
o พอใช้ (๔ ข้อ)
✓ ดี (๕ ข้อ)

๓๑

ผลการพิจารณา
ตัวชี้วัด
๕. มีการนาเสนอผลการบริหารจัดการของสถานศึกษาให้ผู้มี
✓
ส่วนได้ส่วนเสียได้รับทราบ

สรุปผลประเมิน

ข้อเสนอแนะในการเขียน SAR ให้ได้ผลประเมินระดับสูงขึ้น
สถานศึกษาควรมีการระบุข้อมูลใน SAR เพิ่มเติมในด้านการบริหารที่เป็นระบบ PDCA ควรนาเสนอ
ข้อมูลเรื่องการดาเนินงานการวางแผน และโครงการในการพัฒนาสถานศึกษาในปีการศึกษานั้นๆ อย่างชัดเจน
มีการดาเนินงานตามแผนงานอย่างเป็นขั้นตอนพร้อมทั้งนาเสนอผลสาเร็จของโครงการต่างๆ รวมถึงการนา
ข้อมูลของการประเมินแผนงานไปใช้ประโยชน์ในการวางแผนงาน มีการจัดทาแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ระยะสั้น ระยะยาว และแผนปฏิบัติการประจาปีอย่างเหมาะสม และสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ และบริบทของ
สถานศึกษา รวมถึงสอดคล้องกับอัตลักษณ์และเอกลักษณ์ของสถานศึกษา มีการดาเนินการตามโครงการ เช่น
โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เปิดโอกาสให้ผู้ปกครองได้มีส่วนร่วมในการ
เสนอความคิดเห็นในการจัดการ ศึกษาเพื่อพัฒนาผู้เรียน สร้างเครือข่ายความร่วมมือของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องใน
การจัดการศึก ษาของโรงเรียน ให้มีความเข้ม แข็ ง มี ส่วนร่วมรับ ผิดชอบต่อผลการจัดการศึกษา และการ
ขับเคลื่อนคุณภาพ การจัดการศึกษา ศักยภาพการพัฒนาด้านปัจจัยทรัพยากรยังไม่เพียงพอต่อความต้องการ
มีการระดมทรัพยากรเพื่อเพิ่มปัจจัยทรัพยากรที่ยังไม่เพียงพอต่อความต้องการอย่างไร และมีการรายงานผล
ตามแผนการดาเนินงานให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้รับทราบ รวมทั้งใช้เป็นฐานข้อมูลในการนาไปปรับปรุงพัฒนา
ในปีต่อไป พร้อมทั้งมีการเผยแพร่ข้อมูลดังกล่าวเป็นระยะๆ อย่างต่อเนื่อง
มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
จุดเน้น จัดกระบวนการเรียนการสอนที่เน้นให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางด้านวิชาการและด้านคุณลักษณะ
ตามเกณฑ์ของสถานศึกษา
ผลการพิจารณา
ตัวชี้วัด
๑. ครูมีการวางแผนการจัดการเรียนรู้ครบทุกรายวิชา ทุกชั้นป
✓
๒. ครูทุกคนมีการนาแผนการจัดการเรียนรู้ไปใช้ในการจัดการ
✓
เรียนการสอนโดยใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่ง
เรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้
๓. มีการตรวจสอบและประเมินผลการจัดการเรียนการสอน
✓
อย่างเป็นระบบ
๔. มีการนาผลการประเมินมาพัฒนาการจัดการเรียนการสอน
✓
ของครูอย่างเป็นระบบ
๕. มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลป้อนกลับเพื่อพัฒนา
✓
ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน

สรุปผลประเมิน
o ปรับปรุง (๐-๓ ข้อ)
o พอใช้ (๔ ข้อ)
✓ ดี (๕ ข้อ)

๓๒

ข้อเสนอแนะในการเขียน SAR ให้ได้ผลประเมินระดับสูงขึ้น
สถานศึกษาควรมีการระบุข้อมูลใน SAR เพิ่มเติมในด้านการส่งเสริมให้ครูมีความเชี่ยวชาญในการนา
สื่อเทคโนโลยีมาใช้ในการจัดการเรียนรู้อย่างเป็นระบบ โดยเริ่มตั้งแต่การวางแผนนาสื่อเทคโนโลยีที่ทันสมัยมา
ใช้ให้เหมาะสมกับการจัดทาแผนการเรียนการในแต่ละชั้นเรียน สถานศึกษาควรระบุถึง กระบวนการจัดการ
เรียนการสอนอย่างเป็นระบบและหลากหลาย เพื่อให้เห็นภาพรวมของการจัดการเรียนรู้อย่างเป็นขั้นตอน และ
ชัดเจน เช่นข้อมูล การจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ การใช้แผนการเรียนรู้ป ระกอบสื่อและเทคโนโลยี การ
ตรวจสอบแผนการเรียนรู้ทั้งก่อนการใช้ และหลังการใช้ และกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อการปรับปรุง
การเรียนการสอน โดยเริ่มตั้งแต่การวางแผนนาสื่อเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้ให้เหมาะสมกับการจัดทาแผนการ
เรียนการในแต่ละชั้นเรียน และควรเร่งพัฒนาผู้เรียนให้ได้รับประสบการณ์จากการเรียนรู้ผ่านสื่อการเรียนการ
สอนออนไลน์ให้สามารถเข้าถึงแหล่งเรียนรูอ้ อนไลน์อย่างหลากหลาย โดยผู้เรียนควรได้รับการส่งเสริมทักษะใน
การสร้างนวัตกรรมเพื่อการเรียนรู้ โดยใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและแอพพลิเคชั่นช่วยสอน ทั้งนี้จะต้องให้
เหมาะสมกับผู้เรียนในแต่ละชั้นเรียน มีการประเมินการใช้แผนการเรียนรู้ สรุปผลการดาเนินงาน หาปัญหา
และอุปสรรค และมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันของครู มาพัฒนาผู้เรียนหรือพัฒนาการจัดการเรียนการสอน
มีกระบวนการดาเนินกิจกรรม PLC แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างครู อย่างจริงจังและเป็นระบบ เป็นต้น ทั้งนี้ ควร
มีการเผยแพร่ผลการดาเนินงานเพื่อให้ผู้เกี่ยวข้องได้รับทราบด้วยการประชุมครู ผู้ปกครอง หรือการเผยแพร่
ทางระบบออนไลน์หรือโดยเอกสารต่อไป
ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
สถานศึกษาควรเขียน SAR ในครั้งต่อไปให้มีความสมบูรณ์ยงิ่ ขึ้น โดยควรมีการระบุวสิ ัยทัศน์ พันธกิจ
เป้าหมาย อัตลักษณ์ เอกลักษณ์ทมี่ ุ่งพัฒนาคุณภาพของผูเ้ รียนเป็นสาคัญ อย่างเป็นปัจจุบัน แสวงหาวิธีการ
พัฒนาระบบบริหารที่จะช่วยให้ประหยัดทรัพยากรในการจัดการให้หยัด รวดเร็ว และส่งเสริมให้ครู ผูเ้ รียน
ได้ผลิตวิธีการ หรืออุปกรณ์ที่ช่วยให้เกิดการเรียนรู้ทรี่ วดเร็ว มีข้อมูลสรุปผลการมีพฒ
ั นาการรอบด้านตาม
หลักสูตรของสถานศึกษา มีข้อมูลการจัดทาแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาระยะสั้น ระยะยาว และแผนปฏิบัติ
การประจาปีการศึกษา โครงการหรือกิจกรรม หลักสูตรของสถานศึกษา ควรระบุข้อมูลพื้นฐานให้ครบถ้วน
ควรมีข้อมูลสรุปการมีพฒ
ั นาการอย่างต่อเนื่องอย่างน้อย ๓ ปีย้อนหลัง ควรระบุแบบอย่างที่ดี (Best Practice)
หรือ นวัตกรรม (Innovation)(ถ้ามี) ในทุกมาตรฐานรวมถึงการระบุความชัดเจนว่าได้เผยแพร่ SAR ให้
ผู้เกี่ยวข้องต่าง ๆ ทั้งคณะกรรมการสถานศึกษา ต้นสังกัด หรือผูเ้ กี่ยวข้องให้ได้รับทราบทั้งในรูปแบบออนไลน์
เช่น การจัดทาลิงก์ หรือ QR Code ที่เชื่อมโยงกับฐานข้อมูลของการสรุปการปฏิบัติงานแต่ละโครงการที่นามา
อ้างอิงในแต่ละมาตรฐาน รวมทั้งมีช่องทางให้ผู้อ่านหรือผู้ทสี่ นใจสามารถเข้าถึงข้อมูลรายงานการประเมิน
ตนเอง และหลักฐานอื่นๆ ทีส่ ถานศึกษาจัดทาได้ง่ายขึ้น เป็นต้น

๓๓

๑๓. การนาผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษามาใช้ในการปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาอย่างต่อเนื่อง
สถานศึก ษามี ก ารนาผลการประเมิ นคุณภาพการศึก ษามาใช้ในการปรับ ปรุง การพัฒ นาคุณภาพ
การศึกษาอย่างต่อเนื่อง ได้ดาเนินงานตามแนวทางการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา โดยมีแ นวคิด
การดาเนินงาน ตามวงจรคุณภาพ PDCA โดยใช้ระบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาเป็นฐานใน
การขับเคลื่อนให้เกิดความต่อเนื่องและยั่งยืน
การพั ฒนาคุ ณภาพการศึ กษาตามวงจรคุ ณภาพ PDCA ในขั้ นการตรวจสอบและประเมิ นผลการ
ดาเนินงาน (Check) เป็นขั้นที่มีความสาคัญอย่างยิ่ง ที่จะเป็นข้อมูลเชื่อมโยงไปสู่ขั้นการปรับปรุงพัฒนา (Act)
เพื่อเป็นพื้นฐานในขั้นการวางแผนพัฒนา (Plan) ทาให้วงจรคุณภาพ PDCA ขับเคลื่อนไปครบวงจรคุณภาพ
และเกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งในขั้นการปรับปรุงพัฒนา (Act) นั้นมีความหมายเป็น ๒ นัย กล่าวคือ นัย
แรก ถ้าพบว่าผลการประเมิ นคุณภาพบรรลุตามวัตถุป ระสงค์ อยู่ในเกณฑ์ ที่ดี ก็รัก ษาวิธีป ฏิบัติที่ ดี ( Best
practice) ไว้ แล้วนามาจัดทาเป็นมาตรฐานการปฏิบัติงาน (Standard) ของสถานศึกษา ส่วนนัยที่สอง ถ้าผล
การประเมินไม่บรรลุตามวัตถุประสงค์ ต้องนาผลการประเมินมาพิจารณา วิเคราะห์ส าเหตุของปัญหาเพื่อการ
วางแผนปรับ ปรุงพั ฒนา (Plan) ในปีต่อ ไป รวมทั้ งเรื่องที่ ไม่เ ป็นปัญ หาก็ ต้องพัฒนาให้ดียิ่งขึ้น การพัฒ นา
คุณภาพการศึกษาตามกลไกของระบบการประกันคุณภาพการศึกษา ก็จะขับเคลื่อนสู่การปรับปรุงพัฒนาตาม
วงจรคุณภาพอย่างต่อ เนื่อ งและยั่ง ยืน คุณภาพการศึก ษาก็ จ ะพัฒ นาขึ้นตามล าดับ แม้ แต่ม าตรฐานการ
ปฏิบัติงาน (Standard) เมื่อนาไปสู่การปฏิบัติในปีต่อไปก็ต้องมีการประเมินและปรับปรุงพัฒนาเช่นกัน ดังนั้น
สถานศึกษาที่มุ่งสร้างวัฒนธรรมคุณภาพให้ยั่งยืน จาเป็นต้องขับเคลื่อนวงจรคุณภาพ PDCA
๑๔. การพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาตามแผนปฏิบัติการประจาปีของสถานศึกษา
๑๔.๑ การบริหารจัดการศึกษา
โรงเรียนเทศบาลบ้านหนองแวง ได้จัดแบ่งโครงสร้างการบริหารงานเป็น ๔ ฝ่าย
โดยแบ่งเป็น งานบริหารวิชาการ งานบริหารบุคคล งานบริหารงบประมาณ งานบริหารทั่วไป ผู้บริหารยึด
หลักการบริหารโดย เทคนิคการบริหารแบบการพัฒนาตามกระบวนการ PDCA ในการดาเนินงานบริหาร จะ
ถูกขับเคลื่อนผ่านกลไกในการทางานที่เรียกกันว่าวงจร PDCA ซึ่งมา จากคาว่า Plan (การวางแผน) Do (การ
ลงมือทา) Check (การตรวจสอบ) และ Act (การปรับ ปรุง) จากรูปจะแสดง ให้เห็นถึงวงจร PDCA และ
ความสัมพันธ์กับองค์ประกอบต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงาน โดยวงจร PDCA สาหรับการบริหารงาน
ประกอบด้วย
 การวางแผน (Plan) จะเป็นการกาหนดวัตถุประสงค์และกระบวนการที่จาเป็น เพื่อให้มั่นใจได้ว่าใน
การให้บริการมีความสอดคล้องตามความต้องการ และนโยบายของ องค์กร
 การลงมือทา (Do) จะเป็นการดาเนินงานของแต่ละกระบวนการตามแผนงานโครงการที่ได้กาหนด
 การตรวจสอบ (Check) จะเป็นการดาเนินการติดตาม และวัดกระบวนการต่างๆ รวมถึงทาการวัด
และประเมิ นผล เทียบกับ นโยบาย วัตถุประสงค์ และตัวชี้วัดความส าเร็จต่างๆ ที่ ได้กาหนดไว้ รวมถึง การ
รายงาน ผลการดาเนินงานที่เกิดขึ้นด้วย
 การปรับปรุง (Act) จะเป็นการดาเนินการเพื่อปรับปรุงผลการดาเนินงานของกระบวนการต่า งๆ
อย่าง ต่อเนื่อง

๓๔

โครงสร้างการบริหารงานโรงเรียนเทศบาลบ้านหนองแวง

แผนภูมิโครงสร้างการบริหารโรงเรียนเทศบาลบ้านหนองแวง

ฝ่ายบริหารงาน
วิชาการ

ฝ่ายบริหารงาน
งบประมาณ

ฝ่ายบริหารงาน
บุคคล

16.2 วิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา อัตลักษณ์ และเอกลักษณ์
วิสัยทัศน์
“จัดการศึกษาได้มาตรฐาน รู้งานอาชีพ มีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑ ตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง ด้วยการบริหารจัดการโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น”

๓๕

พันธกิจ
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.

พัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผูเ้ รียน
ส่งเสริมกระบวนการจัดการเรียนรู้ตลอดชีวิต
จัดหาปัจจัยที่ใช้ในการจัดการเรียนรู้
พัฒนาระบบบริหารการจัดการศึกษา
บริหารจัดการโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน

ยุทธศาสตร์และกลยุทธ์
ยุทธศำสตร์
1. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาคุณภาพ
ผู้เรียน

แนวทำงกำรพัฒนำ
1.1 กลยุทธ์ ส่งเสริมความเป็นอยู่ของผู้เรียนตามศักยภาพ
1.2 กลยุทธ์ ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความรักในสถาบันชาติ
ศาสนา พระมหากษัตริย์

หน่วยงำนที่รับผิดชอบ
โรงเรียนเทศบาลบ้านหนอง
แวง

1.3 กลยุทธ์ ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ตามแนวเศรษฐกิจ
พอเพียง
2. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาศักยภาพ
ผู้เรียน

2.1 กลยุทธ์ ส่งเสริมผู้เรียนให้มีภาวะผู้น้า
2.2 กลยุทธ์ พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ของผู้เรียน

โรงเรียนเทศบาลบ้านหนอง
แวง

2.3 กลยุทธ์ พัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามนโยบายลดเวลา
เรียน-เพิ่มเวลารู้
3. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาคุณภาพของ
ครูและบุคลากร
ทางการศึกษา

3.1 กลยุทธ์ ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมครูและบุคลากร
ทางการศึกษา
3.2 กลยุทธ์ จัดหาครูให้มีความเพียงพอและเหมาะสม

- โรงเรียนเทศบาลบ้านหนอง
แวง
- เทศบาลนครขอนแก่น

3.3 กลยุทธ์ พัฒนาครูให้มีคุณลักษณะที่ดีของครูมืออาชีพ
4. ยุทธศาสตร์การมี
ส่วนร่วมของทุก
ภาคส่วน

4.1 กลยุทธ์ พัฒนาและส่งเสริมความร่วมมือของผู้ปกครอง โรงเรียนเทศบาลบ้านหนอง
แวง
4.2 กลยุทธ์ พัฒนาและส่งเสริมความเข้มแข็งของ
คณะกรรมการสถานศึกษาขันพืนฐาน
4.3 กลยุทธ์ พัฒนาและส่งเสริมความร่วมมือของหน่วยงาน
ภายนอก

5. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาสื่อ แหล่ง
เรียนรู้ อาคาร
สถานที่

5.1 กลยุทธ์ ปรับปรุงและพัฒนาการบริหารจัดการอาคาร
สถานที่

6. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาข้อมูล
สารสนเทศของ

6.1 กลยุทธ์ พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศในการจัดการ
เรียนรู้
6.2 กลยุทธ์ พัฒนาระบบประกันคุณภาพภายใน

5.2 กลยุทธ์ พัฒนาสื่อการเรียนรู้ แหล่งเรียนรู้ และภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น

- โรงเรียนเทศบาลบ้านหนอง
แวง
- เทศบาลนครขอนแก่น

- โรงเรียนเทศบาลบ้านหนอง
แวง

๓๖
ยุทธศำสตร์
โรงเรียน

แนวทำงกำรพัฒนำ
สถานศึกษา เพื่อรองรับการประเมินภายนอก

หน่วยงำนที่รับผิดชอบ

7. ยุทธศาสตร์การ
7.1 กลยุทธ์ บริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนา
บริหารโดยใช้
ท้องถิ่นและชุมชน
โรงเรียนเป็นฐานใน
การพัฒนาท้องถิ่น
และชุมชน

จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา
๑. ผู้เรียนมีคุณภาพละศักยภาพ
๒. ครูและบุคลากรทางการศึกษามีคุณภาพ
๓. ผู้ปกครองคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานมีส่วนร่วมในการพัฒนาโรงเรียน
๔. สถานศึกษามีสื่อการเรียนรู้และแหล่งการเรียนรู้ทหี่ ลากหลาย
๕. สถานศึกษามีอาคารสถานทีเ่ อื้อต่อการเรียนรู้
๖. สถานศึกษามีระบบการจัดการสารสนเทศทางการศึกษา
๗. สถานศึกษาเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่นและชุมชน
อัตลักษณ์ของสถานศึกษา
“ นอบน้อม พร้อมเรียนรู้ มีทักษะชีวิต”
เอกลักษณ์ของสถานศึกษา
“โรงเรียนวิถีแห่งความพอเพียง”

๓๗
ส่วนที่ ๒
ผลการประเมินตนเองของโรงเรียน
๑. ผลการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
๑.๑ ระดับปฐมวัย
ตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ
มาตรฐานด้านที่ ๑ การบริหารจัดการสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย
ระดับคุณภาพ ดีมาก
กระบวนการพัฒนา
โรงเรียนเทศบาลบ้านหนองแวง สังกัดสานักการศึกษา เทศบาลนครขอนแก่น มีกระบวนการบริหาร
และการจัดการ ภายใต้ระบบบริหารเชิงคุณภาพ PDCA โดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และ
หลักการบริห ารแบบมี ส่วนร่วม ทั้ง จากองค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่น หน่วยงานต้นสังกั ด คณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน คณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง ผู้บริหารสถานศึกษา ครู บุคลากร ตามวิสัยทัศน์
ของโรงเรียน คือ “จัดการศึก ษาได้มาตรฐาน รู้งานอาชีพ มีทัก ษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑ ตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ด้วยการบริหารจัดการโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น” โดยมีการ
ดาเนินโครงการและกิจกรรมที่หลากหลายมีกระบวนการบริหารและการจัดการของสถานศึกษา อย่างเป็น
ระบบ บรรลุตามเป้าหมายที่สถานศึกษากาหนด
โรงเรีย นมี ก ระบวนการบริห ารจั ดการอย่างเป็น ระบบ โดยจัดให้มี โ ครงการจัด ท าแผนพั ฒ นา
การศึกษา จัดแบ่ งโครงสร้างการบริหารงานออกเป็น ๔ ฝ่าย ประกอบด้วย ฝ่ายบริหารงานวิชาการ ฝ่าย
บริหารงานแผนและงบประมาณ ฝ่ายบริหารงานบุคคล และฝ่ายบริหารงานทั่วไป กากับดูแลองค์กรและ
พัฒนากระบวนการบริหารจัดการ ยึดหลัก ธรรมาภิบ าล เน้นการบริหารงานแบบมีส่วนร่วม ภายใต้วงจร
คุณภาพเชิงระบบ (PDCA) ดาเนินงานภายใต้แผนพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษา โดยมีแผนปฏิบัติการ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ และแผนปฏิบัติการประจาปีการศึกษา ๒๕๖๓ เป็นแผนในการขับเคลื่อน
การดาเนินงานของสถานศึกษา ดาเนินการตามแผนที่วางไว้ กากับติดตามการดาเนินงาน ประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน รายงานผลการปฏิบัติงาน และนาผลที่ ได้ม าปรับ ปรุงและพัฒ นางานให้มีป ระสิท ธิภาพอย่าง
ต่อเนื่องและยั่งยืน จัดให้มีโครงการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา เพื่อประเมินตนเอง นาผลทีไ่ ด้จากการ
ประเมินมาใช้ในการวางแผน กากับติดตาม ปรับปรุง แก้ไข และพัฒนาการดาเนินงานของสถานศึกษาให้มี
คุณภาพ ได้มาตรฐานตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ จัดให้มีโครงการปรับปรุง หลักสูตร
สถานศึก ษา สถานศึก ษาดาเนินการจัดท าและพัฒ นาหลัก สูตรสถานศึก ษาระดับ ปฐมวัย ตามหลัก สูตร
การศึกษาระดับ ปฐมวัย พ.ศ.๒๕๖๐ นาหลัก สูตรไปใช้จัดประสบการณ์ มีก ระบวนการก ากั บติดตามการ
จัดการจัดประสบการณ์มีก ระบวนการประเมินผลการใช้หลักสูตรสถานศึกษาปีละ ๑ ครั้ง เพื่อนาผลการ
ประเมินหลักสูตรสถานศึกษาไปปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาต่อไป จัดให้มีโครงการจัดทาข้อมูล
สารสนเทศสถานศึกษา มีกระบวนการบริหารจัดการข้อมูลโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ เช่น ระบบข้อมูล
สารสนเทศทางการศึก ษาท้อ งถิ่น ฐานข้อมูลสารสนเทศทางการศึก ษาท้องถิ่น (LEC) โปรแกรมประเมิ น
พัฒนาการเด็กปฐมวัย (ECE) นามาใช้ในการจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศของโรงเรียนมี
โรงเรียนมี ก ระบวนการบริห ารจัดการบุคลากรทุ ก ประเภทตามหน่วยงานที่ สัง กั ด โดยจัดให้มี
โครงการพัฒนาครูและบุคลากร มีการบริหารจัดการอัตรากาลังในส่วนของผูบ้ ริหารสถานศึกษา และพนักงาน
ครูเทศบาลตามมาตรฐานกาหนดตาแหน่ง มีกระบวนการคัดเลือกพนักจ้างตามภารกิจ ตาแหน่งครู และ

๓๘
พนักงานจ้างทั่ วไป ตาแหน่ง ผู้ดูแลเด็ก โดยสานักการศึกษา เทศบาลนครขอนแก่นในฐานะหน่วยงานต้น
สังกัดเป็นผู้ดาเนินการสรรหา โดยสถานศึกษามีหน้าที่ในการบริหารจัดการ รวมถึงพัฒนาบุคลากรร่วมกัน
หน่วยงานต้นสังกัด มีมาตรการส่งเสริมและสนับสนุนเกี่ยวกับสิทธิและสวัสดิการเป็นไปตามที่หน่วยงานต้น
สังกัดกาหนดตามมาตรฐานกาหนดตาแหน่งของบุคลากรแต่ละประเภท สถานศึกษาโดยผู้บริหารสถานศึกษา
ออกคาสั่งปฏิบัติงานประจาปีการศึกษา เพื่อมอบหมายภาระหน้าที่ จัดสรรครู/ผู้ดูแลให้เกิดความเหมาะสม
กับจานวนเด็กและจานวนห้องเรียนอย่างมีประสิทธิภาพ
โรงเรียนมี กระบวนการบริห ารจัดการสภาพแวดล้อมเพื่อความปลอดภัย โดยจัดให้มีโ ครงการ
ซ่อมแซมและปรับปรุงอาคารสถานที่ โครงการปรับ ปรุง ภูมิ ทัศน์ เพื่อดาเนินการซ่อมแซม ปรับปรุง ดูแล
อาคารสถานที่ อาคารเรียน อาคารประกอบ รวมทั้งพื้นที่ใช้สอยต่างๆ ภายในบริเวณสถานศึกษาให้มีสภาพ
พร้อมใช้งาน มั่นคง แข็งแรง ปลอดภัยและเพียงพอ จัดให้มีโครงการสถานศึกษาปลอดภัย และจัดทาประกัน
อุบัติเหตุให้กับนักเรียนทุกคน เพื่อสร้างความร่วมมือในการดูแลเด็กร่วมกันกับผู้ปกครอง ป้องกัน และรองรับ
กรณีเกิดเหตุฉุกเฉินหรือภัยอันตรายรวมถึง ภัยพิบัติที่ อาจเกิดขึ้นในสถานศึกษาเพื่อให้เ กิดความปลอดภัย
นอกจากนี้ยังได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานต้นสังกัด จัดให้มีโครงการเส้นทางสายรุ้ง เพื่ออานวยความ
สะดวกให้มีรถ รับ – ส่ง นักเรียนในการเดินทางมาเรียนอย่างปลอดภัย
โรงเรียนมีกระบวนการจัดการเพื่อส่งเสริมสุขภาพและการเรียนรู้ โดยจัดให้มี โครงการโรงเรียน
ส่งเสริมสุขภาพ/โครงการศูนย์การเรียนรู้ต้นแบบเด็กไทยแก้มใส กิจกรรมปฐมพยาบาล ดาเนินการจัดเก็บ
ข้อมูลสารสนเทศการเจริญเติบโตของเด็กอย่างต่อเนื่องสม่าเสมอ ประสานงานกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
และศุนย์แพทย์ โรงพยาบาลในเขตบริการ ในการให้บริการตรวจสุขภาพประจาปีให้กับ เด็ก ดาเนินการ
เกี่ยวกับการให้ความรู้ และการดูแลสุขภาพพลานามัยและการป้องกันโรค จัดให้มีห้องปฐมพยาบาลพร้อม
บุคลากรที่มีความรู้และทักษะในการดูแลปฐมพยาบาลเบือ้ งต้น จัดให้โครงการอาหารกลางวัน ดาเนินการจัด
สารับอาหารประจาวันตามหลักโภชนาการผ่านระบบ Thai school lunch จัดให้มีโครงการอิ่มท้องมื้อเช้า
เพื่อให้นักเรียนได้รับ ประทานอาหารเช้าซึ่งเป็นมื้อที่สาคัญให้มีความพร้อมในการเรียนรู้ จัดให้มีโครงการ
ซ่อมแซมและปรับ ปรุงอาคารสถานที่ ดาเนินการซ่อมแซม ปรับ ปรุง ดูแลห้องน้า ห้องส้วมให้มี สภาพที่
สมบูรณ์พร้อมใช้งาน เพียงพอและปลอดภัย
โรงเรียนมีกระบวนการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของครอบครัวและชุมชน โดยจัดให้มีโครงการประชุม
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน การประชุมผู้ปกครอง อย่างน้อยภาคเรียนละ ๑ ครั้ง จัดให้มีโครงการ
ต้นกล้าแห่งการเรียนรู้ โดยผู้ปกครองเข้ามามีส่วนร่วมในการประเมินพัฒนาการของเด็ก และมีส่วนร่วมใน
การจัดกิจกรรม ปีการศึกษาละ ๑ ครั้ง โครงการเยี่ยมบ้านนักเรียนและชุมชน มีการออกเยี่ยมบ้าน ติดตาม
ความเป็นอยู่ จัดทาสื่อสิ่งพิมพ์ สื่อประชาสัมพันธ์ต่างๆ เช่น คู่มือนักเรียน วารสารของสถานศึกษา เว็บไซต์
เครือข่า ยสื่อ สัง คมออนไลน์ ในการประชาสัม พั นธ์ข้อมู ล ข่าวสาร เพื่อ สร้างความสัม พั นธ์อันดี ร ะหว่า ง
ผู้ปกครองและสถานศึกษา ส่งเสริมให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง โดยเฉพาะคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
คณะกรรมการเครือ ข่ายผู้ ป กครอง ตัว แทนผู้ป กครองและครู รวมไปถึง ชุม ชนได้เ ข้ามามี ส่วนร่วมและ
สนับสนุนในกิจกรรมต่างๆ ของสถานศึกษา

๓๙
ผลการดาเนินงาน
โรงเรียนเทศบาลบ้านหนองแวง สังกัดสานักการศึกษา เทศบาลนครขอนแก่น มีผลการดาเนินงาน
ตามตามตัวบ่งชี้ในมาตรฐานด้านที่ ๑ การบริหารจัดการสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย ดังนี้
มาตรฐานด้านที่ 1 การบริหารจัดการสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย
1.1 การบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ
1.1.1 บริหารจัดการสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยอย่างเป็นระบบ
1.1.2 บริหารหลักสูตรสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย
1.1.3 บริหารจัดการข้อมูลอย่างเป็นระบบ
1.2 การบริหารจัดการบุคลากรทุกประเภทตามหน่วยงานที่สังกัด
1.2.1 บริหารจัดการบุคลากรอย่างเป็นระบบ
1.2.2 ผู้บริหารสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยมีคุณวุฒิ/คุณสมบัตเิ หมาะสม
และบริหารงานอย่างมีประสิทธิภาพ
1.2.3 ครู/ผู้ดูแลเด็กที่ทาหน้าที่หลักในการดูแลและพัฒนาเด็กปฐมวัย
มีวุฒิการศึกษา/คุณสมบัตเิ หมาะสม
1.2.4 บริหารบุคลากรจัดอัตราส่วนของครู/ผู้ดูแลเด็กอย่างเหมาะสม
พอเพียงต่อจานวนเด็กในแต่ละกลุ่มอายุ
1.3 การบริหารจัดการสภาพแวดล้อมเพื่อความปลอดภัย
1.3.1 บริหารจัดการด้านสภาพแวดล้อมเพื่อความปลอดภัยอย่างเป็น
ระบบ
1.3.2 โครงสร้างและตัวอาคารมั่นคง ตั้งอยู่ในบริเวณและ
สภาพแวดล้อมทีป่ ลอดภัย
1.3.3 จัดการความปลอดภัยของพื้นทีเ่ ล่น/สนามเด็กเล่น และ
สภาพแวดล้อมภายนอกอาคาร
1.3.4 จัดการสภาพแวดล้อมภายในอาคาร ครุภัณฑ์ อุปกรณ์ เครื่องใช้
ให้ปลอดภัยเหมาะสมกับการใช้งานและเพียงพอ
1.3.5 จัดให้มีของเล่นทีป่ ลอดภัยได้มาตรฐาน มีจานวนเพียงพอ
สะอาดเหมาะสมกับระดับพัฒนาการของเด็ก
1.3.6 ส่งเสริมให้เด็กปฐมวัยเดินทางอย่างปลอดภัย
1.3.7 จัดให้มรี ะบบป้องกันภัยจากบุคคลทั้งภายในและภายนอกสถาน
พัฒนาเด็กปฐมวัย
1.3.8 จัดให้มรี ะบบรับเหตุฉุกเฉิน ป้องกันอัคคีภัย/ภัยพิบัติตามความ
เสี่ยงของพื้นที่
1.4 การจัดการเพื่อส่งเสริมสุขภาพและการเรียนรู้
1.4.1 มีการจัดการเพื่อส่งเสริมสุขภาพ เฝ้าระวังการเจริญเติบโตของ
เด็กและดูแลการเจ็บป่วยเบื้องต้น
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๔๐
มาตรฐานด้านที่ 1 การบริหารจัดการสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย

เป้าหมาย

ผลการ
ดาเนินงาน
ดีมาก

1.4.2 มีแผนและดาเนินการตรวจสุขอนามัยประจาวัน ตรวจสุขภาพ
ดีมาก
ประจาปี และป้องกันควบคุมโรคติดต่อ
1.4.3 อาคารต้องมีพื้นที่ใช้สอยเป็นสัดส่วนตามกิจวัตรประจาวันของ
ดี
ดี
เด็กที่เหมาะสมตามช่วงวัย
และการใช้ประโยชน์
1.4.4 จัดให้มพี ื้นที/่ มุมประสบการณ์ และแหล่งเรียนรู้ในห้องเรียน
ดีมาก
ดี
และนอกห้องเรียน
1.4.5 จัดบริเวณห้องน้า ห้องส้วม ที่แปรงฟัน/ล้างมือให้เพียงพอ
ดี
ดี
สะอาดปลอดภัย และเหมาะสมกับการใช้งานของเด็ก
1.4.6 จัดการระบบสุขาภิบาลทีม่ ีประสิทธิภาพ ครอบคลุมสถานที่ปรุง
ดีมาก
ดีมาก
ประกอบอาหาร น้าดื่มน้าใช้ กาจัดขยะ สิ่งปฏิกลู และพาหะนาโรค
1.4.7 จัดอุปกรณ์ภาชนะและเครื่องใช้ส่วนตัวให้เพียงพอกับการใช้งาน
ดีมาก
ดีมาก
ของเด็กทุกคน และดูแลความสะอาดและปลอดภัยอย่างสม่าเสมอ
1.5 การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของครอบครัวและชุมชน
1.5.1 มีการสื่อสารเพื่อสร้างความสัมพันธ์และความเข้าใจอันดี
ดีมาก
ดีมาก
ระหว่างพ่อแม่/ผู้ปกครองกับสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยเกี่ยวกับตัวเด็ก
และการดาเนินงานของสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย
1.5.2 การจัดกิจกรรมที่พอ่ แม่/ผู้ปกครอง/ครอบครัว และชุมชนมีส่วน
ดีมาก
ดีมาก
ร่วม
1.5.3 ดาเนินงานให้สถานพัฒนาเด็กปฐมวัยเป็นแหล่งเรียนรู้แก่ชุมชน
ดีมาก
ดีมาก
ในเรื่องการพัฒนาเด็กปฐมวัย
1.5.4 มีคณะกรรมการสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย
ดีมาก
ดีมาก
มาตรฐานที่ ๑ มีคะแนนรวม ๗1 คะแนน
มาตรฐานด้านที่ 1 ผลการดาเนินงานร้อยละ
๙๑.๐๓
จานวนตัวบ่งชี้ที่ต้องปรับปรุง
๐
จากตารางพบว่า ผลการดาเนินงานตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา มาตรฐานด้านที่ ๑ การ
บริหารจัดการสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย มีคะแนนรวมคิดเป็นร้อยละ ๙๑.๐๓ มีจานวนตัวบ่งชี้ที่ต้องปรับปรุง ๑
บ่งชี้ เนื่องจากมีผลการดาเนินงานต่ากว่าค่าเป้าหมายที่สถานศึกษากาหนด
ตัวบ่งชี้ที่ ๑.๑ การบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ ด้านบริหารจัดการสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยอย่าง
เป็นระบบ มีผลการประเมินอยู่ในระดับ ดีมาก ด้านบริหารหลักสูตรสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย มีผลการประเมิน
อยู่ในระดับ ดีมาก และด้านบริหารจัดการข้อมูลอย่างเป็นระบบผลการประเมินอยู่ในระดับ ดีมาก
ตัวบ่ง ชี้ที่ ๑.๒ การบริห ารจัดการบุคลากรทุกประเภทตามหน่วยงานที่สังกัด ด้านบริห ารจัดการ
บุคลากรอย่างเป็นระบบมีผลการประเมินอยู่ในระดับดีมาก ด้านผู้บริหารพัฒนาเด็กปฐมวัย มีผลการประเมิน
อยู่ในระดับ ดี ม าก ด้านครูผู้ดูแลเด็ก ที่ ท าหน้าที่ ห ลั ก ในการดูแลและพัฒ นาเด็ก ปฐมวัย มี วุฒิก ารศึก ษา

๔๑
คุณสมบัติที่เหมาะสมมีผลการประเมินอยู่ในระดับดีมาก และด้านบริหารบุคลากรจัดอัตราส่วนของครู ผู้ดูแล
เด็กอย่างเหมาะสมพอเพียงต่อจานวนเด็กในแต่ละกลุ่มอายุมีผลการประเมินอยู่ในระดับดีมาก
ตัวบ่ ง ชี้ ที่ ๑.๓ การบริห ารจัด การสภาพแวดล้อ มเพื่อ ความปลอดภัย ด้ านบริห ารจัดการด้า น
สภาพแวดล้อมเพื่อความปลอดภัยอย่างเป็นระบบ มีผลการประเมินอยู่ในระดับดีมาก ด้านโครงสร้างและตัว
อาคารมั่นคง ตั้งอยู่ในบริเวณและสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัย มีผลการประเมินอยู่ในระดับดี ด้านจัดการความ
ปลอดภัยของพื้นที่เล่น สนามเด็กเล่น และสภาพแวดล้อมภายนอกอาคาร มีผลการประเมินอยู่ในระดับ ดี
ด้านจัดการสภาพแวดล้อมภายในอาคาร ครุภัณฑ์ อุปกรณ์เครื่องใช้ให้ปลอดภัยเหมาะสมกับการใช้งาน และ
เพียงพอ มี ผลการประเมิ นอยู่ในระดับดี ด้านจัดให้มี ของเล่นที่ป ลอดภัยได้ม าตรฐาน มี จานวนเพียงพอ
สะอาด เหมาะสมกับระดับพัฒนาการของเด็ก มีผลการประเมินอยู่ในระดับดี ด้านการส่งเสริมให้เด็กปฐมวัย
เดินทางอย่างปลอดภัย มีผลการประเมินอยู่ในระดับดีมาก ด้านจัดให้มีระบบป้องกันภัยจากบุคคลทั้งภายใน
และภายนอกสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย มีผลการประเมินอยู่ในระดับดีมาก ด้านการจัดให้มีระบบรับเหตุฉุกเฉิน
ป้องกันอัคคีภัย ภัยพิบัติตามความเสี่ยงของพื้นที่ มีผลการประเมินอยู่ในระดับดีมาก
ตัวบ่งชี้ที่ ๑.๔ การจัดการเพื่อส่งเสริมสุขภาพและการเรียนรู้ ด้านมีการจัดการเพื่อส่งเสริมสุขภาพ
เฝ้าระวังการเจริญเติบโตของเด็กและดูแลการเจ็บป่วยเบื้องต้น มีผลการประเมิ นอยู่ในระดับดีมาก ด้านมีแผน
และดาเนินการตรวจสุขอนามัยประจาวัน ตรวจสุขภาพประจาปีและป้องกั นควบคุม โรคติดต่อ มีผลการ
ประเมินอยู่ในระดับดีมาก ด้านอาคารต้องมีพื้นที่ใช้สอยเป็นสัดส่วนตามกิจวัตรประจาวันของเด็กที่เหมาะสม
ตามช่วงวัยและการใช้ประโยชน์ มีผลการประเมินอยู่ในระดับดี ด้านจัดให้มีพื้นที่ มุมประสบการณ์ และแหล่ง
เรียนรู้ในห้องเรียนและนอกห้องเรียน มีผลการประเมินอยู่ในระดับดี ด้านบริเวณห้องน้า ห้องส้วม ที่แปรงฟัน
ล้างมือที่เพียงพอ สะอาด ปลอดภัย และเหมาะสมกับการใช้งานของเด็ก มีผลการประเมินอยู่ในระดับดี ด้าน
จัดการระบบสุขาภิบาลที่มีประสิทธิภาพ ครอบคลุมสถานที่ปรุง ประกอบอาหาร น้าดื่มน้าใช้ กาจัดขยะ สิ่ง
ปฏิกูล และพาหนะนาโรค มีผลการประเมินอยู่ในระดับดีมาก ด้านจัดอุปกรณ์ภาชนะและเครื่องใช้ส่วนตัวให้
เพียงพอต่อการใช้งานของเด็กทุกคน และดูแลความสะอาดปลอดภัยอย่างสม่าเสมอ มีผลการประเมินอยู่ใน
ระดับดี
ตัวบ่งชี้ที่ ๑.๕ การส่ง เสริม การมี ส่วนร่วมของครอบครัวและชุ ม ชน ด้านมีก ารสื่อสารเพื่อสร้า ง
ความสัมพันธ์และความเข้าใจอันดีระหว่างพ่อแม่ผู้ปกครองกับสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยเกีย่ วกับตัวเด็กและการ
ดาเนินงานของสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย มีผ ลการประเมิ นอยู่ในระดับ ดีมาก ด้านการจัดกิจ กรรมที่พ่อแม่
ผู้ปกครอง ครอบครัว และชุมชน มีส่วนร่วม มีผลการประเมินอยู่ในระดับดีมาก ด้านดาเนินงานให้สถาน
พัฒนาเด็กปฐมวัยเป็นแหล่งเรียนรู้แก่ชุมชนในเรื่องการพัฒนาเด็กปฐมวัย มีผลการประเมินอยู่ในระดับดีมาก
ด้านมีคณะกรรมการสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย มีผลการประเมินอยู่ในระดับดีมาก
ข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ที่สนับสนุนผลการประเมินตนเอง
- แผนพัฒนาการศึกษา
- แผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ และ พ.ศ. ๒๕๖๔
- แผนปฏิบัติการประจาปีการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๓
- รายงานสรุปผลดาเนินงานโครงการจัดทาแผนพัฒนาการศึกษา
- รายงานสรุปผลดาเนินงานโครงการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
- รายงานสรุปผลดาเนินงานการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา
- หลักสูตรสถานระดับปฐมวัยปีการศึกษา ๒๕๖๓
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- แผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้
- แฟ้มข้อมูลนักเรียน วิเคราะห์ข้อมูลรายบุคคล
- แผนภูมิโครงสร้างองค์กร
- คาสั่งการปฏิบัตงิ านประจาปี พ.ศ. ๒๕๖๓
- สรุปรายงานการอบรมของครูและบุคลากร
- กิจกรรมสถานศึกษาปลอดภัย
- สนามเด็กเล่นเสริมปัญญา
- กรมธรรค์ประกันอบัติเหตุนักเรียน และบุคลากร
- ประกาศมาตรการป้องกันความปลอดภัยในสถานศึกษา
- สารสนเทศจากระบบแนะนาสารับอาหารกลางวันสาหรับโรงเรียนแบบอัตโนมัติ (Thai school
lunch)
- ทะเบียนยา เวชภัณฑ์ ระดับปฐมวัย
-รายงานสรุปผลดาเนินงานโครงการอาหารกลางวันและอาหารเสริม (นม)
- รายงานผลการเจริญเติบโตของเด็ก
- รายงานสรุปผลดาเนินงานโครงการพัฒนาโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ
- รายงานการเรียนรู้นอกห้องเรีย
- แบบคัดกรองประจาวัน แบบบันทึกการรับวัคซีน (สมุดคู่มอื แม่และเด็ก)
- บันทึกการตรวจเยี่ยมจากเจ้าหน้าทีส่ าธารณสุข
- บันทึกการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
- บันทึกการประชุมผู้ปกครอง
- รายงานโครงการเยี่ยมบ้านนักเรียนและชุมชน
- โครงการเส้นทางสายรุ้ง (บริการรถ รับ - ส่ง นักเรียน)
จุดเด่น
๑. หลักสูตรสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย ออกแบบการจัดประสบการณ์ โดยบูรณาการวิทยาศาสตร์
คณิตศาสตร์และเทคโนโลยีปฐมวัยตามแนวทางสะเต็มศึกษา ของสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี (สสวท.) บ้านนักวิทยาศาสตร์ และมีความสอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่น
๒. ครูและผู้ดูแลเด็กที่ทาหน้าที่ดูแลเด็กเล็กมีวุฒิการศึกษาและคุณสมบัติทเี่ หมาะสมและมีจานวน
เพียงพอ ต่อห้องเรียน
๓. สถานศึกษามีการสนับสนุน ครุภัณฑ์ อุปกรณ์เครื่องใช้ให้ปลอดภัยเหมาะสมกับการใช้งาน และ
เพียงพอ
๔. มีการจัดการเพื่อส่งเสริมสุขภาพ เฝ้าระวังการเจริญเติบโตของเด็กอย่างรอบด้าน และประสาน
ความร่วมมือจากเจ้าหน้าสาธารณสุข เทศบาลนครขอนแก่น และโรงพยาบาลขอนแก่น ตลอดปีการศึกษา
๕. มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพือ่ สร้างความสัมพันธ์ และความเข้าใจอันดีระหว่างพ่อแม่ ผูป้ กครอง
ครอบครัว อย่างสม่าเสมอ ผ่านช่องทางการสื่อสารที่หลากหลาย ผู้มสี ่วนเกี่ยวข้อง มีส่วนร่วมในการจัด
การศึกษาในรูปแบบของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน (คณะกรรมการสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย) และ
ผู้ปกครอง ตลอดปีการศึกษา
๖. สถานศึกษา และหน่วยงานต้นสังกัดมีการสนับ สนุนส่งพัฒนาครู โดยการจัดอบรม อย่างต่อเนื่อง
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๗. มีบริการรถรับ – ส่ง พร้อมเจ้าหน้าทีป่ ระจารถ เพือ่ อานวยความสะดวกให้นักเรียนในการเดินทาง
อย่างปลอดภัย
จุดที่ควรพัฒนา
๑. ควรจัดการอบรมทีส่ ร้างสรรค์ที่ได้รับความรู้ด้านทักษะสมอง(EF) ให้กบั ครูเพิ่มเติม
๒. บริหารจัดการด้านสภาพแวดล้อม พื้นเล่น สนามเด็กเล่น ให้มีความปลอดภัยและเหมาะสม
๓. ปรับปรุงอ่างล้างมือ และห้องน้า ห้องส้วม ให้เป็นไปตามมาตรฐาน ให้มีความปลอดภัยและ
เหมาะสมกับช่วงวัย
๔. ปรับปรุงอาคารเรียนให้ได้มาตรฐาน มีความปลอดภัย เหมาสมกับช่วงวัย
๕. ปรับปรุงสนามเด็กเล่น พร้อมจัดให้มีของเล่นทีป่ ลอดภัยได้มาตรฐาน มีจานวนเพียงพอ สะอาด
เหมาะสมกับระดับพัฒนาการของเด็ก
มาตรฐานด้านที่ ๒
ครู/ผู้ดูแลเด็กให้การดูแลและจัดประสบการณ์การเรียนรู้และการเล่นเพื่อพัฒนาเด็กปฐมวัย
ระดับคุณภาพ ดีมาก
กระบวนการพัฒนา
โรงเรียนมีกระบวนการพัฒนาให้ครู ดูแลและพัฒนาเด็กอย่างรอบด้าน โดยจัดให้มีโครงการปรับปรุง
หลั ก สู ต รสถานศึ ก ษา โครงการนิ เ ทศติ ด ตามการจั ด การเรี ย นรู้ สถานศึ ก ษามี ก ารขั บ เคลื่ อ น PLC
(Professional Learning Community) ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ เพื่อพัฒนาเด็กอย่างรอบด้าน จัด
โครงการส่งเสริมการเรียนรู้นอกห้องเรียน โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ ภายในสถานศึกษา โครงการส่งเสริม
การเรียนรู้ด้วยสื่อเทคโนโลยี โดยโครงการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษามีกิจกรรมการประชุมเชิงปฏิบัติการ
การปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา ครูปฐมวัยร่วมกันศึกษามาตรฐานและสภาพที่พึง ประสงค์ ในหลักสูตร
การศึกษาปฐมวัย พ.ศ. ๒๕๖๐ จากนั้นนามาใช้เป็นแนวทางในการจัดทาหลักสูตรสถานศึกษา ระดับปฐมวัย
พ.ศ. ๒๕๖๓ จัดให้มีการประเมินพัฒนาการเด็กทั้ง ๔ ด้าน ได้แก่ ด้านร่างกาย ด้านอารมณ์ จิตใจ ด้านสังคม
และด้านสติปัญญา อย่างต่อเนื่อง สม่าเสมอ มีการบันทึกพัฒนาการโดยใช้ โปรแกรมประเมินพัฒนาการเด็ก
ปฐมวัย (ECE) วางแผนจัดกิ จ กรรมให้เ ด็ก แต่ล ะคนได้รั บ การพัฒ นาอย่า งเต็ ม ศัก ยภาพ สอดคล้อ งกั บ
ความสามารถหรือพัฒนาการแต่ละด้านของเด็กเป็นรายบุคคล มีการดูแลและพัฒนาเด็กอย่างรอบด้าน โดย
ใช้แผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่สอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยมุ่งพัฒนาเด็กทุกคนให้ได้รับ
การพัฒนาด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม สติปัญญา และภาษา การสื่อสาร อย่างมีคุณภาพและต่อเนื่อง
มีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้อย่างมีความสุขและเหมาะสมตามวัย ในการจัดกิจกรรมคานึงถึงความแตกต่าง
ระหว่างบุคคลและวิถีชีวิตของเด็กตามบริ บทของชุมชน สังคมและวัฒนธรรมไทย มีการบันทึกผลหลังการ
สอนและประเมิ นผลหลังการจัดกิจ กรรมการเรียนรู้ประจาวัน เพื่อนาผลการประเมิ นมาปรับปรุงการจัด
กิจกรรมและช่วยเหลือเด็กที่ยังไม่เกิดพฤติกรรมการเรียนรู้ มีพื้นที่ในการจัดมุมเสริมประสบการณ์อย่างน้อย
๔ มุม เช่น มุมบล็อก มุมหนังสือ มุมบทบาทสมมุติ และมุมเกมการศึกษา ส่งเสริมให้เด็กได้ทากิจกรรมตามมุม
อย่างหมุนเวียน มีการปรับสื่อในหน่วยการเรียนรู้เพื่อให้สอดคล้องกับบริบททางสังคมและวัฒนธรรมและ
หน่วยการเรียนรู้ มีการสังเกตและบันทึกพฤติกรรมจากแบบประเมินหลังการสอนเป็นรายบุคคล กา รจัด
กิจกรรมให้เด็กได้เคลื่อนไหว สารวจ เล่นสังเกต สืบค้น ทดลองและคิดแก้ปัญหาด้วยตนเอง สนับสนุนให้เด็ก
คิด วางแผน ตัดสินใจลงมือกระทาและนาเสนอความคิดและความรู้สึกของตนเอง ส่งเสริมลักษณะนิสัยที่ดี มี
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วินัย และสอดแทรกคุณธรรมจริยธรรม และสร้างทักษะการใช้ชีวิตประจาวั นตามแนวทางหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง การจัดกิจกรรมในแผนการจัดการเรียนรู้ เช่นแผนการจัดการเรียนรู้เรื่องครอบครัวของฉัน
ชุมชนน่าอยู่ และแหล่งเรียนรู้ในชุมชน โดยให้มีพ่อแม่ ครอบครัวและชุมชนมีส่วนร่วมกันวางแผน สนับสนุน
สื่อ แหล่งเรียนรู้ โดยผ่านสื่อทางข่าวสารประจาสัปดาห์ของหน่วยการเรียนรู้ มีการจัดกิจกรรมทั้งในห้องเรียน
และนอกห้องเรียน เรียนรู้แบบเดี่ยวและเป็นกลุ่ม ในการจัดกิจกรรมจะต้องทาตามข้อตกลงที่กาหนดไว้กับ
เด็กในการทากิจกรรมต่าง ๆ รวมถึงการใช้สื่อที่หลากหลาย เป็นสื่อจากธรรมชาติ และสื่อที่จัดทาขึ้น จะต้อ ง
เป็นสื่อที่เหมาะสมกับเด็ก สามารถหยิบ จับ ได้และมีสภาพพร้อมใช้งาน มีปริมาณพอเพียงและปลอดภัยกับ
เด็ก และมีการฝึกให้เด็กเก็บของให้เข้าที่หลังจากเสร็จกิจกรรมแล้ว และได้มีการเฝ้าระวังติดตามพัฒนาการ
ของเด็กเป็นรายบุคคลเป็นระยะ โดยใช้แบบประเมินเฝ้าระวังและส่งเสริม พัฒนาการเด็กปฐมวัยรายบุคคล
(DSPM) และแบบประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัย (ECE) ใช้ในการบันทึ กเป็นรายบุคคลอย่างสม่าเสมอ
ต่อเนื่องตลอดปีการศึกษา มีการสรุปผลการประเมินและรายงานผลให้ผปู้ กครองทราบอย่างน้อยปีละ ๒ ครั้ง
และเมื่อพบว่าผลการประเมินของเด็ก มีความต้องการความช่วยเหลือและแก้ปัญหา ครูจะวางแผนแก้ไข
ปัญหาเด็กรายบุคคล โดยร่วมกั นระหว่างครูและผู้ป กครอง ตลอดระยะเวลาที่มี การดาเนินงาน จะเน้น
หลัก การมี ส่วนร่วมจากครู ผู้ป กครอง ชุม ชน ท้ องถิ่น และโรงเรียน เพื่อใช้เป็นหลัก ในการจัดกิ จ กรรม
ประสบการณ์พัฒนาเด็กปฐมวัย ให้บรรลุตามจุดหมายและคุณลักษณะอันพึงประสงค์
โรงเรียนมีกระบวนการพัฒนาให้ครู ส่งเสริมพัฒนาการด้านร่างกายและดูแลสุขภาพ โดยจัดให้มี
โครงการอาหารกลางวันและอาหารเสริม (นม) โครงการพัฒนาโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ มีการวางแผนจัดทา
โครงการเพื่อส่งเสริมสุขภาพของเด็ก มีการจัดอาหารให้กับเด็กในปริมาณที่เพียงพอเหมาะสมกับวัยของเด็ก
ภาชนะที่ใส่อาหารและสถานที่รับประทานอาหารมีความสะอาดและปลอดภัย มีการจัดอาหารให้เด็กครบ ๕
หมู่อาหาร และมีเมนูอาหารที่หลากหลายมีคุณค่าทางโภชนาการไม่ซ้ากันในรอบ ๑ สัปดาห์ มีการจัดน้าดื่ม
สาหรับเด็ก ภาชนะบรรจุน้าต้องสะอาด มีการทาความสะอาดทุกครั้งก่อนการเติมน้า และมีแก้วน้าสาหรับ
เด็กเป็นรายบุคคล มีเครื่องกรองน้าที่ได้มาตรฐาน มีการประเมินภาวโภชนาการ ๒ ครั้ง ต่อภาคเรียน เด็กที่มี
น้าหนักต่ากว่าเกณฑ์ ดูแลให้เด็กได้รับประทานอย่างเหมาะสมกับความจาเป็นของเด็ก ดูแลและส่งเสริม การ
ปฏิบัติกิจกรรมประจาวัน เพื่อให้เด็กมีทัศนคติ และพฤติกรรมที่พึงประสงค์ในการรับประทานอาหาร ได้แก่
การรับ ประทานอาหารที่ มี ป ระโยชน์ และในปริม าณที่ เ หมาะสม การมี สุขนิสัยที่ดีและมี มารยาทในการ
รับประทานอาหาร เช่น การล้างมือก่อนรับประทานอาหาร การแปรงฟันหลังรับประทานอาหารกลางวัน มี
การจัดกิจกรรมให้เด็กรู้คุณค่า และประโยชน์ของอาหาร การหลีกเลี่ยงอาหารที่เป็นโทษต่อร่างกาย สุขนิสัย
และมารยาทที่ดีในการรับประทานอาหาร เช่น การจัดกิจกรรมในแผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ หน่วย
อาหารดีมีประโยชน์ ผัก ผลไม้ เป็นต้น การจัดกิจกรรมประกอบอาหาร การเล่นบทบาทสมมุติ และการทา
โครงงานมีการส่งเสริมสุขนิสัยทีด่ ีให้กับเด็กในกิจกรรมประจาวันได้แก่การรับประทานอาหาร การล้างมือ การ
แปรงฟัน การเล่น การนอน การรักษาความสะอาดและการป้องกั นการติดเชื้อจากโรคระบาดต่างๆ โดย
ปฏิบัติตามข้อตกลงในห้องเรียน ใส่หน้า กากอนามัย ล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ นั่งเว้นระยะห่าง ใช้ของ
ส่วนตัว และมีการตรวจวัดอุณหภูมิและสังเกตอาการผิดปกติของเด็กรายบุคคลเป็นประจาทุกวัน และบันทึก
ลงในสมุดคัดกรองป้องกันการแพร่กระจายของโรคระบาด และเมื่อเจออาการผิดปกติหรือมีอุบัติเหตุ มีการ
ดาเนินการไปช่วยเหลือเบื้องต้นที่ห้องพยาบาล ถ้าอาการไม่ดีขึ้น แจ้งผู้บริหาร แจ้งผู้ปกครอง และนาตัวส่ง
โรงพยาบาลในลาดับต่อไป มีการจัดกิจกรรมเพื่อให้เด็กเรียนรู้การระมัดระวังตัวเองให้ปลอดภัย และไม่เกิด
อันตรายแก่ ผู้อื่ นจากอุบัติเ หตุที่อ าจเกิ ดขึ้นในชีวิตประจาวันจากการเล่น แล ะการทากิจ กรรม การสร้าง
ข้อตกลง และดูแลให้เด็กปฏิบัติตามข้อตกลงเพื่อความปลอดภัยอย่างเคร่งครัด การสร้างสถานการณ์จาลอง
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เพื่อให้เด็กรู้จักขอความช่วยเหลือ และปฏิบัติตนอย่างถูกต้อง เมื่อเผชิญกับภัยและอันตราย ทั้งภัยจากคน
แปลกหน้า การพลัดหลง ไฟไหม้ การติดในรถยนต์ เป็นต้น มีการตรวจความสะอาดร่างกาย ปาก ฟัน ผม
เล็บ เหา และบันทึกการตรวจในสมุดบันทึกทุกวันจันทร์ของสัปดาห์ เมื่อพบปัญหา เช่นเด็กเป็นเหา หรือฟันผุ
จะดาเนินการแจ้งและแนะนาผู้ปกครองในการทาความสะอาดร่างกายหรือการรักษาโดยการพบแพทย์ตาม
อาการ มีการชั่งน้าหนัก วัดส่วนสูง เด็กเป็นรายบุคคลเป็นประจาทุกเดือน และแปลผลโดยโปรแกรมคานวณ
ภาวะโภชนาการ (INMU-Thai Growth) เพื่อติดตามภาวโภชนาการ สรุปผลเด็กที่มีน้าหนัก -ส่วนสูง สมส่วน
สูงกว่าเกณฑ์ ต่ากว่าเกณฑ์ มีการจัดนมเสริมให้สาหรับเด็กที่มีน้าหนักและส่วนสูงต่ากว่าเกณฑ์ และนาให้
ผู้ปกครองเพิ่ม ปริมาณอาหารให้เด็กรับ ประทานมากขึ้น มีก ารกิจ กรรมออกก าลังกาย เป็นประจ าทุ กวัน
เพื่อให้เด็กมีกล้ามเนื้อ กระดูก และร่างการแข็งแรงสมส่วน มีการส่งเสริมให้เด็กได้รับการตรวจสุขภาพตาม
กาหนด มี บันทึ กผลการตรวจสุขภาพตามก าหนดเป็นรายบุคคลอย่างต่อเนื่อง มี การให้ความช่วยเหลือ
เบื้องต้นกับเด็กที่มปี ัญหาสุขภาพ มีการบันทึกการให้การช่วยเหลือเบื้องต้นกับเด็กที่มีปัญหาสุขภาพ เช่น เด็ ก
ที่มีโรคประจาตัว ครู/ผู้ดูแลเด็ก ศึกษาประวัติ และบันทึกสุขภาพเด็กในความดูแล สามารถสังเกต ค้นพบเมื่อ
เด็กมีอาการผิดปกติ แลให้การช่วยเหลือในกรณีที่เด็กมีโรคประจาตัว หรือเด็กที่มีความต้องการพิเศษ เช่น
เด็กเป็นโรคหอบหืด ลมชัก แพ้อาหาร เป็นต้น
โรงเรียนมีกระบวนการพัฒ นาให้ครู/ผู้ดูแลเด็ก ส่ง เสริมพัฒนาการด้านสติปัญญา ภาษาและการ
สื่อสาร สื่อสาร โดยจัดให้มีโครงการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนระดับปฐมวัย กิจกรรมการเรียนรู้แบบ
บูร ณาการบ้ านนัก วิ ท ยาศาสตร์น้ อ ย และ STEM ศึ ก ษา ระดั บ ปฐมวั ย กระบวนการขั บ เคลื่อ น PLC
(Professional Learning Community) ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ด้วย
สื่อ เทคโนโลยี มี จั ด ท าแผนการจั ด ประสบการณ์ ผ่ า นกิ จ กรรมที่ ห ลากหลาย ให้ เ ด็ก ได้ พั ฒ นาทั ก ษะ
กระบวนการคิด เปิดโอกาสให้เด็กทุกคนได้นาเสนอผลงาน และมีพื้นที่ที่จัดแสดงผลงานของเด็ก การสร้าง
บรรยากาศที่เด็กรู้สึกอบอุ่น กล้าคิดกล้าทา กระตุ้นการคิด ด้วยการถามคาถาม การยอมรับความคิด และ
ผลงานที่ แตกต่างของเด็ก แต่ล ะคน ไม่ เ ปรียบเที ยบ ไม่ ตีค่า หรือตัดสินผลงานของเด็ก โดยจัดโครงการ
พั ฒ นาการเรี ย นการสอนระดั บ ปฐมวั ย ที่ ช่ ว ยจั ด หาสื่ อ วั ส ดุ อุ ป กรณ์ ต ามหน่ ว ยการเรี ยนรู้ เพื่ อ จั ด
สภาพแวดล้อม สื่อ อุปกรณ์ ที่เอื้อต่อการส่งเสริมการคิด การลงมือท างานของเด็ก สื่อที่สนับสนุนการท า
กิจกรรมตามหน่วยการเรียนรู้ และการสร้างผลงานของเด็ก สื่อที่มีความหลากหลายทีช่ ่วยกระตุ้นการคิด และ
การค้นคว้าของเด็ก มีโครงการส่งเสริมรักการอ่านทีจ่ ัดกิจกรรมและประสบการณ์การเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะ
การฟัง การพูด ผ่านและสร้างทัศนคติที่ดีต่อการใช้ภาษา โดยครูเป็นแบบอย่างของผู้ฟังและผู้พูดที่ดีทั้งด้าน
การใช้ภาษาและมารยาทที่ดีในการฟังและพูด มีการใช้สื่อที่ส่งเสริมทักษะการฟังและการพูดให้กับเด็กอย่าง
เหมาะสม เช่น การจัดมุมหนังสือ มุมบทบาทสมมุติอย่างอิสระ มีแผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้การอ่าน
และการเขียนเบื้องต้น ที่บูรณาการผ่านกิจกรรมที่หลากหลาย มีการประเมินความสามารถการเขียนภาพและ
สัญ ลัก ษณ์ของเด็ก หากพบว่ามีเ ด็ก ที่ มีปัญหาในการอ่านและเขียนครูให้ความช่วยเหลือในเบื้ องต้นและ
แนะนาผู้ปกครอง มีการจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมทักษะพื้นฐานด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ โดยการบูรณา
การในหน่วยการเรียนรู้ เช่น การสังเกต การจาแนก การเปรียบเทียบ จานวน การวัด มิติสัมพันธ์ (พื้นที่/
ระยะ) แบบรูปและความสัมพันธ์ เวลา ผ่านกิจกรรมและการใช้ประสาทสัมผัสที่หลากหลาย สามารถนา
ความรู้และทักษะพื้นฐานด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์มาใช้ในชีวิตประจาวันได้

๔๖
โรงเรียนมีกระบวนการพัฒนาให้ครู/ผู้ดูแลเด็กส่งเสริมพัฒนาการด้านอารมณ์ จิตใจ-สังคม ปลูกฝัง
คุณธรรมและความเป็นพลเมืองดี และปลูกผังคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ๕+๑ ตามนโยบายของเทศบาลนคร
ขอนแก่น ได้แก่ มีวินัย อดทน รับผิดชอบ เอื้อเฝื้อเผื่อแผ่ กตัญญู และสานึกรักท้องถิ่น โดยจัดให้มีโครงการ
พัฒนาการจัดการเรียนการสอนระดับปฐมวัย กิจกรรมคุณธรรมจริยธรรมในสถานศึกษา กิจกรรมจิตศึกษา
ตลอดจนกิจกรรมส่งเสริมทักษะชีวิต กิจกรรมเรียนรู้นอกห้องเรียน การแก้ไขข้อขัดแย้งอย่างสร้างสรรค์ ผ่าน
การ จัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามแผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้แบบบูรณาการ ตามหลักสูตร
สถานศึกษา ครูผู้ส อนบันทึก ผลหลังจัดประสบการณ์ และท าการประเมิ นผลการจัดกิจ กรรมทุก สัป ดาห์
นอกจากนี้ยังได้จัดกิจกรรมส่งเสริมให้เด็กมีความสุข แจ่มใส ร่าเริง มีความรู้สึกดีต่อตนเอง แสดงออกด้าน
อารมณ์โดยผ่านการเคลื่อนไหวร่างกาย ศิลปะ ดนตรี ตามความสนใจ ผ่านกระบวนการจัดการเรียนการสอน
ตามแผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้แบบบรูณาการตามหลักสูตรสถานศึกษา เพื่อส่งเสริมให้เด็กเกิดการ
เรียนรู้อย่างมีความสุข มีการสร้างระเบียบและข้อตกลงร่วมกันในชั้นเรียน ครูเปิดโอกาสให้เด็กได้นาเสนอ
ผลงานที่ ตนชื่นชอบต่อ เพื่อ นเพื่อ เป็นการแสดงความคิดเห็นร่วมกั นและหาข้อสรุป ร่วมกั น จากการจัด
กิจกรรมและประสบการณ์ ปลูกฝังคุณธรรมให้เด็กใฝ่ดี มีวินัย ซื่อสัตย์ รู้จักสิทธิ และหน้าที่ที่รับผิดชอบของ
พลเมื องดี รัก ครอบครัวโรงเรียน ชุมชนและประเทศชาติด้วยวิธีเหมาะสมกั บ วัย ผ่านกิ จ กรรมส่ง เสริม
คุณธรรมจริในยธรรมสถานศึกษา กิจกรรมส่งเสริมคุณลักษณะอันพึงประสงค์ กิจกรรมส่งเสริมทักษะชีวิต
กิจกรรมจิตศึก ษา ครูผู้สอนได้มี การจัดกิ จรรมผ่านการเล่านิท านที่ เชื่อมโยงคุณธรรมจริยธรรม การเล่น
บทบาทสมมุติและทาการประเมินผลการจัดกิจกรรมทุกสัปดาห์ และทาการบันทึกแบบบันทึกพฤติกรรมที่พึง
ประสงค์ของผู้เรียนระดับปฐมวัยทุกสิ้นเดือน และทาการรวบรวมคะแนนสรุปผลนาส่งผู้รับผิดชอบ ตลอด
ระยะเวลาดาเนินงานตามโครงการ กิจกรรมเพื่อส่งเสริมพัฒนาการด้านอารมณ์จิตใจ-สังคมปลูกฝังคุณธรรม
และความเป็นพลเมืองดีผู้ที่มสี ่วนเกี่ยวข้องได้ทาการสรุปกิจกรรมโครงการตามแบบประเมินผล เพื่อนาข้อมูล
ที่ได้มาวิเคราะห์ถึงจุดเด่นและจุดที่ควรพัฒนา
โรงเรียนมีก ระบวนการพั ฒนาให้ครู/ผู้ดูแลเด็ก ส่งเสริม เด็ ก ในระยะเปลี่ยนผ่านให้ป รับ ตัวสู่ก าร
เชื่อมต่อในขั้นถัดไป โดยจัดให้มีโครงการโครงการพัฒนาความเข้มแข็งของผู้มีส่วนร่วม โครงการให้ผู้มีส่วน
เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการพัฒนาการศึกษา โครงการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น
(SBMLD) โดยเด็กและผู้ปกครองจาเป็นจะต้องมีการเตรียมตัวโดยการสื่อสารและให้คาแนะนาเกี่ยวกับการ
เตรียมความพร้อมของผู้ปกครองและเด็กก่อนเข้าสู่สถานพัฒนาเด็กปฐมวัยผ่านการร่วมโครงการพัฒนาความ
เข้ม แข็ง ของการมี ส่ วนร่ วมในวัน ประชุ ม ปฐมนิเ ทศและจัด ให้พ่ อแม่ ผู้ป กครองพาเด็ก ไปท าความรู้จั ก
สถานศึกษา และพบครู ผู้ดูแลเด็กในวันเปิดภาคเรียนด้วยบรรยากาศที่เป็นมิตร เพื่อเด็กจะได้ปรับตัวได้ง่าย
ต่อการเปลี่ยนแปลงของวิถีชีวิต เวลา กิจวัตรประจาวัน ไปสู่การเปลี่ยนแปลงที่ต้องเจอคนแปลกหน้าพบคนที่
หลากหลาย กิจวัตรและกิจกรรมที่หลากหลายเปลี่ยนไปจากสภาพเดิม ครู ผู้ดูแลเด็ก จะเป็นผู้สาคัญในการ
ให้ข้อมูล และแนะนาว่าผู้ปกครองจะช่วยให้เด็กเตรียมตัวอย่างไร ซึ่งอาจหมายถึงการปรับเปลี่ยนเวลา และ
วิถีประจาวัน การนอน การตื่น การเปลี่ยนสถานที่ เป็นต้น ซึ่งผู้ปกครองสามารถที่จะทาความเข้าใจ และไป
เตรียมเด็กตามลาดับ เพื่อให้เด็กได้เกิดความคุ้นเคย และปรับตัวได้ง่ายพ่อแม่ ผู้ปกครอง ควรจะได้รวบรวม
ข้อมูลเกี่ยวกับตัวเด็ก และสมุดสุขภาพเด็ก ที่จะนามาให้สถานศึกษา เพื่อจะได้มีประวัติที่สมบูรณ์ ที่ครู ผู้ดูแล
เด็ก จะได้ปฏิบัติต่อเด็กได้ครูจะได้วางแผนในการดูแลเด็กได้อย่างเหมาะสมเป็นรายบุคคล ซึ่งครู ผู้ดูแลเด็ ก
ในชั้ นจะต้อ งรวบรวมสิ่ง ที่ เ กิ ด ขึ้น ในชั้ นของตัว และส่ง ให้ครู ในชั้ นต่ อไปโดยรวบรวมทั้ ง ประวั ติสุข ภาพ
พัฒนาการ และการเจริญเติบโตมีการแลกเปลี่ยนระหว่างครูกับผู้ปกครอง และครูกับครูในชั้นต่อไป ด้วย
เอกสารต่างๆ เกี่ยวกับสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย แบบสารวจข้อมูลเด็กเป็นรายบุคคลแลแบบบันทึกผลการ

๔๗
ประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัย สถานศึกษา มีการจัดกิจกรรมส่งเสริมการปรับตัวก่อนเข้ารับการศึกษาใน
ระดับที่สูงขึ้นแต่ละขั้นจนถึงการเป็นนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ โดยครู ศึกษาหลักสูตรการศึกษา
ปฐมวัยและหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานการจัดการเรียนการสอนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑
แล้วนามาจัดทาแผนการจัดประสบการณ์ที่มีความสอดคล้องทั้งเนื้อหาวิชาการ และวิธีการจัดการเรียนการ
สอนในชั้นประถมที่เน้นการเรียนการสอนทางวิชาการเด็กต้องมีความรับผิดชอบและต้องช่วยเหลือตนเองมาก
ขึ้น เด็กจาเป็นต้องมีทักษะในการดูแลตัวเอง ทักษะทางอารมณ์สังคม ทักษะการเรียนรู้ในขั้นที่สูงขึ้น การ
เรียนรู้ผ่านการเล่น การพักผ่อนน้อยลง พ่อแม่และเด็กจึงต้องปรับตัว ต้องติดตามและกากับเด็ก สนับสนุนให้
เด็กได้ทาหน้าที่รับผิดชอบของพัฒนาการในระดับที่สูงขึ้น
ผลการดาเนินงาน
โรงเรียนเทศบาลบ้านหนองแวง สังกัดสานักการศึกษา เทศบาลนครขอนแก่น มีผลการดาเนินงาน
ตามตามตัวบ่งชี้ในมาตรฐานด้านที่ ๒ ครู/ผู้ดูแลเด็กให้การดูแล และจัดประสบการณ์การเรียนรู้และการเล่น
เพื่อพัฒนาเด็กปฐมวัย ดังนี้
มาตรฐานด้านที่ 2 ครู/ผู้ดูแลเด็กให้การดูแล และจัดประสบการณ์
การเรียนรู้และการเล่นเพื่อพัฒนาเด็กปฐมวัย
2.1 การดูแลและพัฒนาเด็กอย่างรอบด้าน
2.1.1 มีแผนการจัดประสบการณ์การเรียนรูท้ ี่สอดคล้องกับหลักสูตร
การศึกษาปฐมวัย มีการดาเนินงานและประเมินผล
2.1.2 จัดพื้นที/่ มุมประสบการณ์การเรียนรู้และการเล่นที่เหมาะสม
อย่างหลากหลาย
2.1.3 จัดกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาการทุกด้านอย่างบูรณาการตาม
ธรรมชาติของเด็กทีเ่ รียนรู้ด้วยประสาทสัมผัส ลงมือทา ปฏิสมั พันธ์
และการเล่น
2.1.4 เลือกใช้สื่อ/อุปกรณ์ เทคโนโลยี เครื่องเล่นและจัด
สภาพแวดล้อมภายใน-ภายนอก แหล่งเรียนรู้ ที่เพียงพอ เหมาะสม
ปลอดภัย
2.1.5 เฝ้าระวังติดตามพัฒนาการเด็กรายบุคคลเป็นระยะ เพื่อใช้ผลใน
การจัดกิจกรรมพัฒนาเด็กทุกคนให้เต็มตามศักยภาพ
2.2 การส่งเสริมพัฒนาการด้านร่างกายและดูแลสุขภาพ
2.2.1 ให้เด็กอายุ 6 เดือนขึ้นไป รับประทานอาหารที่ครบถ้วนใน
ปริมาณทีเ่ พียงพอ และส่งเสริมพฤติกรรมการกินทีเ่ หมาะสม
2.2.2 จัดกิจกรรมให้เด็กได้ลงมือปฏิบัติอย่างถูกต้องเหมาะสมในการ
ดูแลสุขภาพ ความปลอดภัยในชีวิตประจาวัน
2.2.3 ตรวจสุขภาพอนามัยของเด็กประจาวัน ความสะอาดของ
ร่างกายฟันและช่องปากเพื่อคัดกรองโรคและการบาดเจ็บ
2.2.4 เฝ้าระวังติดตามการเจริญเติบโตของเด็กเป็นรายบุคคล บันทึก
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ดีมาก

ดีมาก

ดีมาก

ดีมาก

ดีมาก

ดีมาก

ดีมาก

ดีมาก

๔๘
มาตรฐานด้านที่ 2 ครู/ผู้ดูแลเด็กให้การดูแล และจัดประสบการณ์
ผลการ
เป้าหมาย
การเรียนรู้และการเล่นเพื่อพัฒนาเด็กปฐมวัย
ดาเนินงาน
ผลภาวะโภชนาการอย่างต่อเนื่อง
2.2.5 จัดให้มกี ารตรวจสุขภาพร่างกาย ฟันและช่องปาก สายตา หู
ดีมาก
ดีมาก
ตามกาหนด
2.3 การส่งเสริมพัฒนาการด้านสติปัญญา ภาษาและการสื่อสาร
2.3.1 จัดกิจกรรมส่งเสริมให้เด็กได้สังเกต สัมผัส ลองทา คิดตั้งคาถาม
ดีมาก
ดีมาก
สืบเสาะหาความรู้ แก้ปัญหา จินตนาการ คิดสร้างสรรค์ โดยยอมรับ
ความคิดและผลงานที่แตกต่างของเด็ก
2.3.2 จัดกิจกรรมและประสบการณ์ทางภาษาที่มีความหมายต่อเด็ก
ดีมาก
ดีมาก
เพื่อการสื่อสารอย่างหลากหลาย ฝึกฟัง พูด ถาม ตอบ เล่าและสนทนา
ตามลาดับขั้นตอนพัฒนาการ
2.3.3 จัดกิจกรรมปลูกฝังให้เด็กมีนสิ ัยรักการอ่านให้เด็กมีทกั ษะการดู
ดีมาก
ดีมาก
ภาพฟังเรือ่ งราว พูดเล่า อ่าน วาด/เขียน เบื้องต้น ตามลาดับ
พัฒนาการโดยครู/ผู้ดูแลเด็ก เป็นตัวอย่างของการพูด และการอ่านที่
ถูกต้อง
2.3.4 จัดให้เด็กมีประสบการณ์เรียนรู้เกี่ยวกับตัวเด็ก บุคคล สิ่งต่างๆ
ดีมาก
ดีมาก
สถานที่และธรรมชาติรอบตัวด้วยวิธีการที่เหมาะสมกับวัยและ
พัฒนาการ
2.3.5 จัดกิจกรรมและประสบการณ์ด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์
ดี
ดีมาก
เบื้องต้นตามวัย โดยเด็กเรียนรูผ้ ่านประสาทสัมผัส และลงมือปฏิบัติ
ด้วยตนเอง
2.4 การส่งเสริมพัฒนาการด้านอารมณ์ จิตใจ-สังคม ปลูกฝังคุณธรรมและความเป็นพลเมืองดี
2.4.1 สร้างความสัมพันธ์ที่ดีและมั่นคง ระหว่างผู้ใหญ่กบั เด็ก จัด
ดีมาก
ดีมาก
กิจกรรมสร้างเสริมความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างเด็กกับเด็ก และการแก้ไข
ข้อขัดแย้งอย่างสร้างสรรค์
2.4.2 จัดกิจกรรมส่งเสริมให้เด็กมีความสุข แจ่มใส ร่าเริง ได้
ดีมาก
ดีมาก
แสดงออกด้านอารมณ์ความรูส้ ึกที่ดีต่อตนเอง โดยผ่านการเคลื่อนไหว
ร่างกายศิลปะ ดนตรี ตามความสนใจและถนัด
2.4.3 จัดกิจกรรมและประสบการณ์ ปลูกฝังคุณธรรมให้เด็กใฝ่ดี มี
ดีมาก
ดีมาก
วินัยซื่อสัตย์ รูจ้ ักสิทธิและหน้าที่รบั ผิดชอบของพลเมืองดี รักครอบครัว
โรงเรียน ชุมชนและประเทศชาติด้วยวิธีที่เหมาะสมกับวัย และ
พัฒนาการ
2.5 การส่งเสริมเด็กในระยะเปลี่ยนผ่านให้ปรับตัวสู่การเชื่อมต่อในขั้นถัดไป
2.5.1 จัดกิจกรรมกับผู้ปกครองให้เตรียมเด็กก่อนจากบ้านเข้าสู่สถาน
ดีมาก
ดี
พัฒนาเด็กปฐมวัย/โรงเรียน และจัดกิจกรรมช่วงปฐมนิเทศให้เด็กค่อย
ปรับตัวในบรรยากาศที่เป็นมิตร

๔๙
มาตรฐานด้านที่ 2 ครู/ผู้ดูแลเด็กให้การดูแล และจัดประสบการณ์
ผลการ
เป้าหมาย
การเรียนรู้และการเล่นเพื่อพัฒนาเด็กปฐมวัย
ดาเนินงาน
2.5.2 จัดกิจกรรมส่งเสริมการปรับตัวก่อนเข้ารับการศึกษาในระดับที่
ดีมาก
ดีมาก
สูงขึ้นแต่ละขั้น จนถึงการเป็นนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
มาตรฐานที่ ๒ มีคะแนนรวม
๕๙
มาตรฐานด้านที่ 2 ผลการดาเนินงานร้อยละ 9๘.33
จานวนตัวบ่งชี้ที่ต้องปรับปรุง
๐
จากตารางพบว่า ผลการดาเนินงานตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึก ษา มาตรฐานด้านที่ ๒
ครู ผู้ดูแลเด็กให้การดูแลและจัดประสบการณ์การเรียนรู้และการเล่นเพื่อพัฒนาเด็กปฐมวัย มีคะแนนรวมคิด
เป็นร้อยละ ๙๘.๓๓ และไม่มีจานวนตัวบ่งชี้ที่ต้องปรับปรุง
ตัวบ่งชี้ที่ ๒.๑ การดูแลและพัฒนาเด็กอย่างรอบด้าน ด้านมีแผนการจัดประสบการณ์การเรี ยนรู้ที่
สอดคล้องกับ หลัก สูตรการศึก ษาปฐมวัย มี การดาเนินงานและประเมินผล มีผ ลการประเมิ นอยู่ในระดับ
ดี ม าก ด้ า นจั ด พื้ น ที่ มุ ม ประสบการณ์ ก ารเรี ย นรู้ อ ย่ า งน้ อ ย ๔ พื้ น ที่ มุ ม คื อ มุ ม บล็ อ ก มุ ม หนั ง สื อ
มุมบทบาทสมมุติ มุมเกมการศึกษาที่มีสื่อวัสดุและอุปกรณ์ที่หลากหลายและเพียงพอ มีผลการประเมินอยู่ใน
ระดับดีมาก ด้านจัดกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาการทุกด้านอย่างบูรณาการตามธรรมชาติของเด็กที่เรียนรู้ด้วย
ประสาทสัมผัส ลงมือทา ปฏิสัมพันธ์และการเล่น มีผลการประเมินอยู่ในระดับดีมาก ด้านเลือกใช้สื่ออุปกรณ์
เทคโนโลยี เครื่องเล่นและจัดสภาพแวดล้อมภายใน ภายนอก แหล่งเรียนรู้ที่เพียงพอเหมาะสมปลอดภัย มีผล
การประเมินอยู่ในระดับ ดีมาก ด้านเฝ้าระวังติดตามพัฒนาการเด็กรายบุคคลเป็นระยะเพื่อใช้ผลในการจัด
กิจกรรมพัฒนาเด็กทุกคนให้เต็มตามศักยภาพ มีผลการประเมินอยู่ในระดับดีมาก
ตัวบ่งชี้ที่ ๒.๒ การส่ง เสริม พัฒนาการด้านร่างกายดูแลสุขภาพ ด้านให้เด็กอายุ ๖ เดือนขึ้นไป
รับประทานอาหารที่ครบถ้วนในปริมาณที่เพียงพอและส่งเสริมพฤติกรรมการกินที่เหมาะสม มีผลการประเมิน
อยู่ในระดับดีม าก ด้านจัดกิจ กรรมให้เ ด็กได้ลงมือปฏิบัติอย่างถูกต้องเหมาะสมในการดูแลสุขภาพ ความ
ปลอดภัยในชีวิตประจาวัน มีผลการประเมินอยู่ในระดับดีมาก ด้านตรวจสุขภาพอนามัยของเด็กประจาวัน
ความสะอาดของร่างกาย ฟันและช่องปากเพื่อคัดกรองโรคและการบาดเจ็บ มีผลการประเมินอยู่ในระดับดี
มาก ด้านเฝ้าระวังติดตามการเจริญเติบโตของเด็กเป็นรายบุคคล บันทึกผลภาวะโภชนาการอย่างต่อเนื่อง มี
ผลการประเมิ นอยู่ในระดับดีมาก ด้านจัดให้มีการตรวจสุขภาพร่างกาย ฟันและช่องปาก สายตา หู ตาม
กาหนด มีผลการประเมินอยู่ในระดับดีมาก
ตัวบ่งชี้ที่ ๒.๓ การส่งเสริมพัฒนาการด้านสติปัญญา ภาษาและการสื่อสาร ด้านจัดกิจกรรมส่งเสริม
ให้ เ ด็ กได้ สั ง เ กต สั มผั ส ลอ งท า คิ ด ตั้ งค า ถาม สื บ เสาะ หาความ รู้ แ ก้ ปั ญ ห า จิ นตน ากา ร
คิดสร้างสรรค์ โดยยอมรับความคิด และผลงานที่แตกต่างของเด็ก มีผลการประเมินอยู่ในระดับดีมาก ด้าน
จั ด กิ จ กรรม และประสบการณ์ ท างภาษาที่ มี ค วามหมายต่ อ เด็ ก เพื่ อ การสื่ อ สารอย่ า งหลากหลาย
ฝึกฟัง พูด ถาม ตอบ เล่า และสนทนาตามลาดับขั้นตอนการพัฒนาการ มีผลการประเมินอยู่ในระดับดี มาก
ด้านจัดกิจกรรมปลูกฝังให้เด็กมีนิสัยรักการอ่าน ให้เด็กมีทักษะการดูภาพ ฟังเรื่องราว พูดเล่า อ่าน วาด เขียน
เบื้ อ งต้ น ตามล าดั บ พั ฒ นาการ โดยครู ผู้ ดู แ ลเด็ ก เป็ น ตั ว อย่ า งของการพู ด และการอ่ า นที่ ถู ก ต้ อ ง
มีผลการประเมินอยู่ในระดับดี ด้านจัดให้เด็กมีประสบการณ์เรียนรู้เกี่ยวกับตัวเด็ก บุคคล สิ่งต่างๆ สถานที่
และธรรมชาติรอบตัวด้วยวิธีการที่เหมาะสมกับวัยและพัฒนาการ มีผลการประเมินอยู่ในระดับดีมาก ด้านจัด

๕๐
กิจกรรมและประสบการณ์ด้านคณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์เบื้องต้นตามวัย โดยเด็กเรียนรู้ผ่านประสาท
สัมผัส และลงมือปฏิบัติด้วยตนเอง มีผลการประเมินอยู่ในระดับดีมาก
ตัวบ่ง ชี้ที่ ๒.๔ การส่ง เสริมพัฒ นาการด้านอารมณ์ จิตใจ สัง คม ปลูกฝัง คุณธรรมและความเป็น
พลเมืองดี ด้านสร้างความสัมพันธ์ที่ดีและมั่งคง ระหว่างผู้ใหญ่กับเด็ก จัดกิจกรรมสร้างเสริม ความสัมพันธ์ที่ดี
ระหว่ า งเด็ ก กั บ เด็ ก และการแก้ ไ ขข้ อ แย้ ง อย่ า งสร้ า งสรรค์ มี ผ ลการประเมิ น อยู่ ใ นระดั บ ดี ม าก
ด้านจัดกิจกรรมส่งเสริมให้เด็กมีความสุข แจ่มใส ร่าเริง มีความรู้สึกดีต่อตนเอง แสดงออกด้านอารมณ์โดย
ผ่ า นการเคลื่ อ นไหวร่ า งกาย ศิ ล ปะ ดนตรี ตามความสนใจ มี ผ ลการประเมิ น อยู่ ใ นระดั บ ดี ม าก
ด้า นจั ด กิ จ กรรมและประสบการณ์ ปลูก ฝัง คุ ณธรรมให้ เ ด็ ก ใฝ่ ดี มี วินั ย ซื่อ สัต ย์ รู้ จัก สิ ท ธิ และหน้ า ที่
ที่ รับ ผิดชอบของพลเมื อ งดีรัก ครอบครัวโรงเรียน ชุ ม ชนและประเทศชาติด้ว ยวิธี เหมาะสมกั บ วัย และ
พัฒนาการ มีผลการประเมินอยู่ในระดับดีมาก
ตัวบ่งชี้ที่ ๒.๕ การส่งเสริมเด็กในระยะเปลี่ยนผ่านให้ปรับตัวสู่การเชื่อมต่อในขั้นถัดไป มาตรฐาน
การศึกษาระดับปฐมวัย ด้านจัดกิจกรรมกับผู้ปกครองให้เตรียมเด็กก่อนจากบ้านเข้าสู่สถานพัฒนาเด็กปฐมวัย
โรงเรียนและจัดกิจกรรมช่วงปฐมนิเทศให้เด็กปรับตัวในบรรยากาศที่เป็นมิตร มีผลการประเมินอยู่ในระดับดี
ด้านจัดกิจกรรมส่งเสริมการปรับตัวก่อนเข้ารับการศึกษาในระดับที่สูงขึ้นแต่ละขั้นจนถึงการเป็นนักเรียน
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ มีผลการประเมินอยู่ในระดับดีมาก
ข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ที่สนับสนุนผลการประเมินตนเอง
- หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย
- รายงานผลการเข้าร่วมอบรมพัฒนาของครูและบุคลากร
- โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้
- โครงการเรียนรู้นอกห้องเรียน
- โครงการรุ่นจิ๋วรักการอ่าน
- แผนการจัดประสบการณ์ทสี่ อดคล้องกับมาตรฐานตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย
- รายงานผลการประเมินตนเองประจาปี
- สารสนเทศจากระบบแนะนาสารับอาหารกลางวันสาหรับโรงเรียนแบบอัตโนมัติ (Thai school
lunch)
- รายงานสรุปผลดาเนินงานโครงการอาหารกลางวันและอาหารเสริม (นม)
- รายงานการเฝ้าระวังติดตามภาวะโภชนาการ
- บันทึกการตรวจคัดกรองสุขภาพเพื่อเฝ้าระวังป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด - ๑๙
- ตารางกิจกรรมการจัดประสบการณ์ประจาวัน
- รายงานผลการดาเนินงานขับเคลื่อน PLC ในสถานศึกษา
- ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเด็กเป็นรายบุคคล
- ข้อมูลบันทึกการเฝ้าระวังติดตามภาวะโภชนาการ จากโปรแกรมคานวณภาวะโภชนาการ (INMUThai Growth)
จุดเด่น
- มีหลักสูตรครอบคลุมพัฒนาการทั้ง ๔ ด้าน สอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่น
- การจัดสิ่งอานวยความสะดวกให้บริการด้านสือ่ เทคโนโลยีสารสนเทศ อุปกรณ์เพื่อสนับสนุนการ
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จัดประสบการณ์
- ครูได้รับการพัฒนาด้านวิชาชีพอย่างต่อเนือ่ ง
- จัดครูได้เหมาะสมเพียงพอต่อห้องเรียน
- มีการจัดกิจกรรมทีส่ ่งเสริมด้านคุณธรรมจริยธรรม และปลูกผังคุณลักษณะอันพึงประสงค์ให้เกิด
กับเด็กผ่านกิจกรรมที่หลากหลาย และฝึกให้เด็กได้ลงมือปฏิบัติจริง
- มีการเฝ้าระวังติดตาม ประเมินผลภาวะโภชนาการอย่างต่อเนื่อง
- โรงเรียนมีการจัดอาหารกลางวันทีห่ ลากหลายครบ ๕ หมู่และมีปริมาณที่เหมาะสมกับวัย
- โรงเรียนมีการจัดกิจกรรมประจาวันทีส่ ่งเสริมสุขภาพเด็ก มีการจัดการเพื่อส่งเสริมสุขภาพ เฝ้า
ระวังการเจริญเติบโตของเด็กอย่างรอบด้าน
จุดที่ควรพัฒนา
- ส่งเสริมให้ครูมีความเชี่ยวชาญด้านการจัดประสบการณ์ ทีน่ าความรู้ด้านเทคโนโลยีเข้ามาใช้
- จัดสภาพแวดล้อมและสื่อเพื่อการเรียนรู้ อย่างปลอดภัย และพอเพียง
- กาหนดแผนการพัฒนาครูอย่างชัดเจน
- การจั ด กิ จ กรรมส่ ง เสริ ม การปรั บ ตั ว ก่ อ นเข้ า รั บ การศึ ก ษาในระดั บ ชั้ น ประถมศึ ก ษาปี ที่ ๑
ออกแบบกิจกรรมให้เด็กมีทักษะกระบวนการทางวิชาการเพื่อเตรียมความพร้อม และควรทาให้ต่อเนื่อง
มาตรฐานที่ ๓ คุณภาพของเด็กปฐมวัย
ระดับคุณภาพ ดีมาก
กระบวนการพัฒนา
โรงเรี ย นมี ก ระบวนการส่ ง เสริ ม ให้ เ ด็ ก มี ก ารเจริ ญ เติ บ โตสมวั ย โดยจั ด ให้ มี โ ครงการ
โครงการอาหารกลางวันและอาหารเสริม (นม) โครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ มีการวางแผนจัดท า
โครงการเพื่อส่งเสริมสุขภาพเด็กทุกคนมีน้าหนักตัวเหมาะสมตามวัยและสูงดีสมส่วนโดยส่งเสริม โภชนาการ
ด้านอาหารกลางวันและอาหารเสริมนมให้กับเด็กทุกคน โดยในทุกวันเด็กจะได้รับอาหารกลางวันและอาหาร
เสริมนม เด็กที่มีภาวะเตี้ยและผอม จะมีการให้อาหารเสริม นมกลับ ไปดื่ม ที่บ้านเพิ่มเติม โดยจะมี ครูและ
เจ้าหน้าที่จากสาธารณสุขคอยติดตามสภาวะการเจริญเติบโตของเด็ก โรงเรียนส่งเสริม การมีส่วนร่วมของ
ครอบครัวและชุมชน โดยเด็กมีสุขนิสัยที่ดีในการดูแลสุขภาพตนเองตามวัย ล้างมืออย่างถูกวิธีให้สะอาดก่อน
กินอาหาร และหลังการขับถ่าย รักษาฟันให้แข็งแรง และแปรงฟันหลังรับประทานอาหารทุกวัน ปิดปากเวลา
ไอหรือจาม ขับถ่ายปัสสาวะ อุจจาระในส้วม รู้จักทิ้งขยะให้ถูกที่ ดูแลรักษาร่างกายและของใช้ให้สะอาด กิน
อาหารสุก สะอาด ปราศจากสารอันตราย และหลีก เลี่ยงอาหารรสจัดหรือสีฉูดฉาด ใช้ช้อนกลางในการ
รับ ประทานอาหารร่วมกั น ป้อ งกั นอุ บัติภัยด้วยการไม่ ป ระมาท รัก ษาความสะอาด ความเป็นระเบียบ
เรียบร้อย ออกก าลัง กายเป็นประจ า จิตใจให้ร่าเริง แจ่ม ใสอยู่ เ สมอ เด็ก มี สุขภาพช่องปากดี ไม่ มี ฟัน ผุ
สถานศึก ษามีก ารจัดกิจ กรรมการแปรงฟั นในการรัก ษาช่องปากให้กับ เด็กปฐมวัยทุก คนได้แปรงฟันหลัง
รับประทานอาหารเสร็จทุกครั้ง สถานศึกษายังมีการจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมพัฒนาการให้มีร่างกายสมบูรณ์
แข็งแรงเหมาะสมตามในวัย ในกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อกาหนดแนวทางการส่งเสริม ได้แก่ โครงการโรงเรียน
ส่งเสริมสุขภาพ โครงการอาหารกลางวัน อาหารเสริมนม และสนับสนุนการดาเนินงานพัฒนาเด็กปฐมวัยใน
ด้านต่าง ๆ ให้ได้คุณภาพและมาตรฐาน และประเมินคุณภาพสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย ผ่านการเข้าร่ว ม
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โครงการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา เพื่อนาผลที่ได้จากการประเมินโดยความร่วมมือของทุกฝ่ายมา
เป็นข้อมูลในการปรับปรุง พัฒนาคุณภาพของสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยในปีถัดไป
โรงเรียนมีกระบวนการส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการสมวัย โดยจัดให้มีโครงการอาหารกลางวันและ
อาหารเสริม (นม) โครงการพัฒนาโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ โครงการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนระดับ
ปฐมวัย กิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการบ้านนักวิท ยาศาสตร์น้อย และ STEM ศึก ษา ระดับปฐมวัย
กิจกรรมการเรียนรู้นอกห้องเรียน โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ของโรงเรียน โครงการศูนย์การเรียนรู้ต้นแบบ
โรงเรียนเด็กไทยแก้มใส โครงการจัดการเรียนการสอนเรียนให้รู้ ดูให้เป็น โครงการจัดการเรียนการสอน
ท้องถิ่นสู่การเรียนรู้ โครงการรุ่นจิ๋วรักการอ่าน มี การวางแผนจัดท าโครงการเพื่อส่งเสริมสุขภาพ มีการ
วางแผนเพื่อให้เด็กทุกคนมีการพัฒนาเหมะสมตามวัย ในการส่งเสริมพัฒนาร่างกายเด็กให้สมบูรณ์แข็งแรง
โดยมีการจัดให้เด็กทุกคนได้ออกกาลังกายทุกเช้าหลังเคารพธงชาติ ที่ส่งเสริมพัฒนาการกล้ามเนื้อมัดใหญ่
เพื่อให้สุขภาพเด็กทุกคนได้ทากิจกรรมออกกาลังกายทุกเช้า โดยมีครูประจาชั้นเป็นผู้นาในห้องเรีย น เด็กมี
ส่วนร่ วมได้ฝึก เป็นผู้นาผู้ตามในการออกก าลังกาย เด็กได้ส่วนร่วมในกิจ กรรมเคลื่อนไหวและจังหวะใน
ห้องเรียนตามหน่วยการเรียนรูข้ องแต่ละวันเหมาะสมตามวัย เด็กได้มีการส่งเสริมพัฒนาการกล้ามเนื้อมัดเล็ก
โดยเด็กทุกคนมีส่วนร่วมในกิจกรรมในห้องเรียนเด็กทุกคนได้มีส่วนร่วมเข้าเล่นตามมุมต่าง ๆ เช่น มุมบ้าน มุม
บล็อก มุมปั้น มุมศิลปะ สร้างสรรค์งานศิลปะด้วยตนเองและจัดเก็บสิ่งของที่เป็นของส่วนตัวของตนเองได้ให้
เรียบร้อย เช่น รองเท้า กระเป๋า แก้วน้าแปรงสีฟัน จัดและเก็บที่นอนของตนเองได้เหมาะตามวัย ครูได้จัดให้มี
กิจกรรมส่งเสริมการรับรูแ้ ละการใช้ภาษาของเด็กทุกคนโดยมีกิจกรรมตามหน่วยสาระการเรียนรู้ของแต่ละวัน
เด็กจะได้มีการตอบโต้สนทนาพูดคุยในเรื่องที่เรียนรู้ เด็กได้เล่นเรื่องที่ตนเองพบเจอมา เด็กได้พูดคุยสื่อสาร
กับ ผู้อื่นได้ เด็ก สามารถเล่านิท านจากภาพจากจินตนาการของตนเองได้เ หมาะสมตามวัย การส่ง เสริม
ช่วยเหลือตนเองและการเข้าสังคม ครูจัดกิจกรรมที่เป็นพัฒนาเด็กทุกได้มีการแสดงออกในการเข้าสังคมให้อยู่
อย่างมีความสุขกับผู้อื่น โดยกิจกรรมเล่นเป็นกลุม่ ทางานกลุ่ม ส่งเสริมให้เด็กได้มีการแสดงออกในสนทนาพุด
คุยแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับเพื่อนๆ ในและนอกเหมาะสมตามวัย และยังมีโดยจะมีเจ้าหน้าสาธารณสุขเข้ามามี
ส่วนร่วมในการส่ง เสริมพัฒ นาให้เหมาะสมตามวัยทั้ง ๕ ด้าน โดยมีแบบคัดกรองเด็กแต่ละช่วงวัย ตั้งแต่
อนุบาล ๑-๓ มาติดตาม โรงเรียนการมีส่วนร่วมจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมพัฒนาการให้มีร่างกายสมบูรณ์แข็งแรง
เหมาะสมตาม และสนับสนุนการดาเนินงานของสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยในด้านต่าง ๆ ให้ได้คุณภาพและ
มาตรฐาน และประเมินคุณภาพสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย ผ่านการเข้าร่วมโครงการประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษา เพื่อนาผลที่ได้จากการประเมินโดยความร่วมมือของทุกฝ่ายมาเป็นข้อมูลในการปรับปรุง พัฒนา
คุณภาพของสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยในปีถัดไป
โรงเรียนมีกระบวนการส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการด้านการเคลื่อนไหว โดยจัดให้มี โครงการโรงเรียน
ส่งเสริมสุขภาพ โครงการจัดการเรียนการสอนเรียนให้รู้ ดูให้เป็น กิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการบ้าน
นักวิท ยาศาสตร์น้อย และ STEM ศึกษา ระดับปฐมวัย โครงการต้นกล้าแห่งการเรียนรู้สู่ความพอเพียง
โครงการเรียนรู้นอกห้อ งเรียน โครงการพัฒ นาแหล่ง เรียนรู้ ของโรงเรียน สถานศึก ษาจัดท าโครงการ
พัฒนาการเรียนการสอนปฐมวัย เพื่อจัดซื้อสื่อ วัสดุ อุปกรณ์ ตามหน่วยการเรียนรู้ เพื่อใช้ในการจัด
กิจ กรรมการเรียนการสอนที่ ช่วยส่งเสริม พัฒ นาการของเด็ก ในด้านการใช้ก ล้ามเนื้อมั ดใหญ่ ให้สามารถ
เคลื่อนไหวและทรงตัวได้ตามวัย และ นอกจากนั้นแล้วยังมีการพัฒนาเด็กในด้ านกล้ามเนื้อมัดเล็ก เพื่อให้
กล้ามเนื้อมัดเล็กทางานประสานกันระหว่างมือกับตาตามวัยโดยผ่านกิจกรรมกลางแจ้งให้เด็กได้เดิน กระโดด
วิ่งหลบหลีกสิ่งกีดขวาง ได้รับลูกบอล ได้ตัดกระดาษ เขียนรูปเรขาคณิต และร้อยวัดสุที่มีรูขนาดเส้นผ่าน
ศูนย์กลางที่ต่าง ๆ กันออกไปตามช่ว งอายุของเด็ก ส่งผลให้เด็กมีพัฒนาการด้านการใช้กล้ามเนื้อมัดใหญ่
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และกล้ามเนื้อ มัดเล็กอยู่ในระดับ ดีมาก จากผลการประเมินพัฒนาการของเด็กภาคเรียนละ ๒ ครั้ง และ
รายงานผลการประเมินพัฒนาการเด็กให้ผู้บริหารและผู้ปกครองทราบภาคเรียนละ ๑ ครั้ง
โรงเรี ย นมี ก ระบวนการส่ ง เสริ ม ให้เ ด็ ก มี พั ฒ นาการด้ า นอารมณ์ จิ ต ใจ โดยจั ด ให้มี โ ครงการ
พัฒนาการจัดการเรียนการสอนระดับปฐมวัย โครงการจัดการเรียนการสอนท้องถิ่นสู่การเรียนรู้ โครงการ
ส่งเสริมคุณลักษณะอันพึงประสงค์ โครงการการเรียนรู้นอกห้องเรียน โครงการแข่งขันกีฬาสีภายใน โครงการ
รุ่นจิ๋วรักการอ่าน โครงการจัดนิทรรศการแสดงผลงานนักเรียน มีการวางแผนเพื่อส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการ
และจัดประสบการณ์การเรียนรู้ด้านอารมณ์จิตใจให้เด็กกล้าแสดงออก ร่าเริง แจ่มใส รู้สึกมั่นคงปลอดภัย
แสดงความรู้สึกที่ดีต่อตนเอง และผู้อื่นได้ตามสมวัย มีการแสดงออกทางอารมณ์อย่างอิสระโดยผ่านการจัด
กิจ กรรม ๖ กิ จ กรรมหลัก โดยมี ความสอดคล้องกับ หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พ.ศ.๒๕๖๐ ให้ตรงตาม
มาตรฐานเพื่อ ให้เด็ก ได้มี คุณภาพในการแสดงออกอย่างอิสระ ร่าเริง แจ่มใส เด็ก มี ความสนใจและร่วม
กิ จ กรรมต่ า งๆ อย่ า งสมวั ย ซึ่ ง รวมถึ ง การเล่ น การท างาน ศิ ล ปะ ดนตรี กี ฬ า โดยจั ด กิ จ กรรมผ่ า น
ประสบการณ์การ การเรียนรู้ต่างๆ เช่น การฟังเพลง การร้องเพลง การแสดงกิริยาโต้ตอบกับเสียงดนตรี
การเล่นดนตรี การเต้นประกอบจังหวะ การเคลื่อนไหวตามเพลง เสียงดนตรีและ กิจกรรมทุกกิ จกรรมช่วย
ฝึกเด็กให้มีความอดทน การรอคอย การควบคุมตนเอง รู้จักยับยั้งชั่งใจ ทาตามข้อตกลง คานึงถึงความรู้สึก
ของผู้อื่น มี ก าลเทศะ ปรับตัวเข้ากั บ สถานการณ์ใหม่ ได้ส มวัย การทางานร่วมกั บผู้อื่น การร่วมสนทนา
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกัน การเล่นอิสระ การเล่นบทบาทสมมุติ การเล่นรายบุคคลและรายกลุ่ม การเล่น
ตามมุม ประสบการณ์ การเล่นนอกห้องเรียนโดยผ่านการจัดกิจ กรรมการเรียนรู้นอกห้องเรียน (กิ จกรรม
กลางแจ้ง) กิจกรรมศิลปะต่างๆ การสร้างสรรค์สิ่งสวยงาม โดยมีการประเมินพัฒนาการตามวัยรายบุคคล
(แบบประเมินพั ฒนาการตามวัย โดยใช้คู่มือและแบบบันทึ กเฝ้าระวังและส่งเสริม พัฒนาการเด็กปฐมวัย
(DSPM)
โรงเรียนมีกระบวนการส่ง เสริมให้เ ด็กมี พัฒ นาการสติปัญญา เรียนรู้และสร้างสรรค์ โดยจัดให้มี
โครงการรุ่นจิ๋วรักการอ่าน โครงการจัดการเรียนการสอนเรียนให้รู้ ดูให้เป็น โครงการจัดการเรียนการสอน
ท้องถิ่นสู่การเรียนรู้ สถานศึกษาจัดทาโครงการจัดการเรียนการสอน ซื้ อสื่อวัสดุในการเรียนการสอน เพื่อ
จัดซื้อ สื่อ วัสดุ อุปกรณ์ ตามหน่วยการเรียนรู้ เพื่อใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่ช่วยในการ
ส่ง เสริม พัฒ นาการของเด็ก ในด้านการบอกเล่าเรื่องราวต่าง ๆ เกี่ยวกับ ตัวเด็ก บุคคล สถานที่ แวดล้อม
ธรรมชาติ และสิ่งต่างๆ รอบตัวเด็ก นอกจากนั้นแล้วสถานศึกษายังมีการจัดหลักสูตรสถานศึกษาที่ช่วยใน
การพัฒนาการการเรียนรู้แบบบูร ณาการ โดยมี การบูรณาการวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี
ปฐมวัย ตามแนวทางสะเต็ม ศึก ษา ท าให้เ ด็ก มี พื้นฐานด้ านคณิต ศาสตร์ สามารถสัง เกต จ าแนกและ
เปรียบเทียบ จานวน มิติสัมพันธ์ (พื้นที่/ระยะ) เวลา ส่งเสริมการเรียนรูท้ ักษะชีวิต เพื่อให้เด็กได้ลงมือปฏิบัติ
จริงและได้ฝึกทักษะการสังเกต การคาดคะเน การสืบค้น สารวจตรวจสอบ หาข้อมูล แก้ปัญหา เพื่อให้
เด็กมีความสามารถพื้นฐานในการเรียนรู้สามารถคิดรวบยอด คิดเชิงเหตุผล คิดแก้ปัญหา เด็กมีจินตนาการ
และความคิดสร้างสรรค์ ที่แสดงออกได้สมวัย และยังมีการพัฒนาทักษะสมองส่วนหน้า (EF) เพื่อฝึกให้เด็กมี
ระเบียบวินัย รู้จักรอคอย มี การยั้งคิดไตร่ตรอง มีความพยายาม มุ่งมั่นตั้งใจ ท ากิจกรรมให้สาเร็จตาม
เป้าหมายที่ตั้งไว้ โดยมีการประเมินจากสภาพจริง โดยประเมินพัฒนาการของเด็กภาคเรียนละ ๒ ครั้ง และ
รายงานผลการประเมินพัฒนาการเด็กให้ผู้บริหารและผู้ปกครองทราบภาคเรียนละ ๑ ครั้ง
โรงเรียนมีก ระบวนการส่ง เสริม ให้เ ด็ก มี พัฒ นาการภาษาและการสื่อ สาร โครงการจ้างครูเ พื่ อ
พัฒ นาการเรียนรู้แบบบูร ณาการ การสื่อสารโดยใช้ภาษาอัง กฤษในสนทนากั บ ครูชาวต่างชาติโ ดยตรง
โครงการเรียนรู้นอกห้อ งเรียน โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ ของ โครงการรุ่นจิ๋วรักการอ่าน มีก ารจัดท า

๕๔
แผนการจัดประสบการณ์ จัดกิจกรรมหลัก ๖ กิจกรรม คือ กิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะ กิจกรรมเสริม
ประสบการณ์ กิจกรรมกลางแจ้ง กิจกรรมสร้างสรรค์ กิจกรรมเสรี และกิจกรรมเกมการศึกษา ให้สอดคล้อง
กับพัฒนาการทั้ง ๔ ด้าน คือ ด้านร่างกาย ด้านอารมณ์ จิตใจ ด้านสังคม และด้านสติปัญญา ที่ส่งเสริมให้
เด็กสามารถฟัง พูด จับใจความ เล่า สนทนา สื่อสาร มีทักษะในการดูรูปภาพ สัญลักษณ์ การใช้ หนังสือ รู้จัก
ตัวอักษร และยังมีโครงการรุ่นจิ๋วรักการอ่าน ที่ฝึกให้เด็กรู้จักการอ่านเบื้องต้น ฝึกการเล่านิทานจากภาพ
เพื่อให้เด็กมีนิสัยรักการอ่าน นาไปสู่การขีดเขียนคาที่คุ้นเคยและสนใจ รู้จักการสื่อสารกับเพื่อน โดยการใช้
ภาษาไทยในการพูดคุยสนทนา ฝึกการกล้าคิด กล้าแสดงออกได้เหมาะสมกับวัย
โรงเรียนมีกระบวนการส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการด้านสังคม คุณธรรม มีวินัยและความเป็นพลเมือง
ดี โดยจัดให้มี โครงการโดยจัดให้มี ครงการกิจกรรมพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม และความภูมิใจในท้ องถิ่น
กิจกรรมที่ส่งเสริมคุณลักษณะอันพึงประสงค์ โครงการเรียนรู้นอกห้องเรียน มีการจัดทาหลักสูตรสถานศึกษา
ระดับปฐมวัย ประจาปีการศึกษา ๒๕๖๓ มีการจัดจัดทาหน่วยการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับการพัฒนาเด็กๆทั้ง
๔ ด้าน ได้แก่ด้านร่างกาย อารมณ์-จิตใจ สังคม และสติปัญญา เช่น หน่วยครอบครัวของฉัน เด็กดีมีวินัย สัตว์
เลี้ยงน่ารัก ชุมชนน่าอยู่ สมาชิกอาเซียน เป็นต้น จัดทาตารางกิจกรรมประจาวัน สร้างข้อตกลงในห้องเรียน
เพื่อให้เด็กๆได้ปฏิบัติเพื่ออยู่ร่วมกันกับผูอ้ ื่นได้อย่างเป็นสุข และจัดทาแผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้โดย
มีกิจกรรมที่หลากหลายมีการบันทึกผลหลังสอน และประเมินผลการจั ดกิจกรรม ประเมินพัฒนาการเด็ก
รายบุคคลผ่านโปรแกรมประเมินพัฒนาการ เด็กปฐมวัย(ECE) ภาคเรียนละ ๑ ครั้ง ประเมินพัฒนาการเด็ก
รายบุคคลตามคู่มือเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยตามช่วงอายุ เด็กมีปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่นได้อย่าง
สมวัยจากการปฏิบัติกิจกรรมต่าง ๆ ทั้ง ๖ กิจกรรมหลัก และกิจกรรมประจาวัน การเรียนรู้ผ่านการเล่น การ
ทางานร่วมกับผู้อื่นหรือกลุ่มเพื่อน และแสดงออกถึงยอมรับความแตกต่างระหว่างบุคคลรู้จั กชื่นชมผลงาน
ของตนเองและผู้อื่ น เด็ก มีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย มีความเป็นผู้นาและผู้ตามที่ ดี เป็น
สมาชิกที่ดีของครอบครัว และชุมชน เด็กแสดงความรักเพื่อนและเมตตาต่อสัตว์เลี้ยง ช่วยเหลือแบ่งปันเพื่อน
และสัตว์เลี้ยง เล่นของเล่นแล้วเก็บเข้าที่ เข้าแถวเมื่อต้องรับของ ช่วยเหลือตนเองทากิจวัตรประจาวัน ทาสิ่งที่
ได้รับมอบหมายจนสาเร็จ เด็กรู้จักหน้าที่ปฏิบัติตามข้อตกลงในห้องเรียน และรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น
ตระหนักถึงความเป็นพลเมืองดีของประเทศไทย และภูมิภาคอาเซียน บอกได้ว่าเป็นคนไทย/อยู่ในประเทศ
ไทย ร้องเพลงชาติ รู้จักยืนตรงเคารพธงชาติ รู้ชื่อประเทศเพื่อนบ้านที่อยู่ในภูมิภาคอาเซียน
ผลการดาเนินงาน
โรงเรียนเทศบาลบ้านหนองแวง สังกัดสานักการศึกษา เทศบาลนครขอนแก่น มีผลการดาเนินงาน
ตามตัวบ่งชี้ในมาตรฐานด้านที่ ๓ คุณภาพของเด็กปฐมวัย ดังนี้
มาตรฐานด้านที่ 3 คุณภาพของเด็กปฐมวัย
3.1 เด็กมีการเจริญเติบโตสมวัยและมีสขุ นิสัยที่เหมาะสม
3.1.1 เด็กมีน้าหนักตัวเหมาะสมกับวัยและสูงดีสมส่วน ซึ่งมีบันทึก
เป็นรายบุคคล
3.1.2 เด็กมีสุขนิสัยที่ดีในการดูแลสุขภาพตนเองตามวัย
3.1.3 เด็กมีสุขภาพช่องปากดี ไม่มีฟันผุ
3.2 เด็กมีพัฒนาการสมวัย

ค่าเป้าหมาย

ผลการ
ดาเนินงาน

ดีมาก

ดี

ดีมาก
ดี

ดีมาก
ดี

๕๕
มาตรฐานด้านที่ 3 คุณภาพของเด็กปฐมวัย

ดีมาก

ผลการ
ดาเนินงาน
ดีมาก

ดีมาก

ดีมาก

ดีมาก

ดีมาก

ดีมาก

ดีมาก

ดีมาก

ดีมาก

ดีมาก

ดีมาก

ดีมาก

ดีมาก

ดีมาก

ดีมาก

ดี
ดีมาก
ดีมาก

ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก

ดีมาก

ดี

ดีมาก

ดีมาก

ดีมาก

ดี

ดีมาก

ดีมาก

ดีมาก

ดีมาก

ค่าเป้าหมาย

3.2.1 เด็กมีพฒ
ั นาการสมวัยโดยรวม 5 ด้าน
3.3 เด็กมีพัฒนาการด้านการเคลื่อนไหว
3.3.1 เด็กมีพฒ
ั นาการด้านการใช้กล้ามเนื้อมัดใหญ่ สามารถ
เคลื่อนไหวและทรงตัวได้ตามวัย
3.3.2 เด็กมีพฒ
ั นาการด้านการใช้กล้ามเนื้อมัดเล็ก และการ
ประสานงานระหว่างตากับมือตามวัย
3.4 เด็กมีพัฒนาการด้านอารมณ์จิตใจ
3.4.1 เด็กแสดงออก ร่าเริง แจ่มใส รู้สึกมั่นคงปลอดภัย แสดง
ความรู้สึกที่ดีต่อตนเองและผู้อื่นได้สมวัย
3.4.2 เด็กมีความสนใจ และร่วมกิจกรรมต่างๆ อย่างสมวัย ซึ่งรวม
การเล่น การทางาน ศิลปะ ดนตรี กีฬา
3.4.3 เด็กสามารถอดทน รอคอย ควบคุมตนเอง ยับยั้งชั่งใจ ทาตาม
ข้อตกลง คานึงถึงความรู้สึกของผูอ้ ื่น มีกาลเทศะ ปรับตัวเข้ากับ
สถานการณ์ใหม่ได้สมวัย
3.5 เด็กมีพัฒนาการด้านสติปัญญา เรียนรู้และสร้างสรรค์
3.5.1 เด็กบอกเกี่ยวกับตัวเด็ก บุคคล สถานที่แวดล้อมธรรมชาติ และ
สิ่งต่างๆ รอบตัวเด็ก ได้สมวัย
3.5.2 เด็กมีพื้นฐานด้านคณิตศาสตร์สามารถสังเกต จาแนก และ
เปรียบเทียบจานวน มิติสัมพันธ์ (พื้นที/่ ระยะ) เวลาได้สมวัย
3.5.3 เด็กสามารถคิดอย่างมีเหตุผล แก้ปัญหาได้สมวัย
3.5.4 เด็กมีจินตนาการ และความคิดสร้างสรรค์ ที่แสดงออกได้สมวัย
3.5.5 เด็กมีความพยายาม มุ่งมั่นตั้งใจ ทากิจกรรมให้สาเร็จสมวัย
3.6 เด็กมีพัฒนาการด้านภาษาและการสื่อสาร
3.6.1 เด็กสามารถฟัง พูด จับใจความ เล่า สนทนา และสือ่ สารได้
สมวัย
3.6.2 เด็กมีทักษะในการดูรูปภาพ สัญลักษณ์ การใช้หนังสือ รู้จกั
ตัวอักษร การคิดเขียนคา และการอ่านเบื้องต้นได้สมวัยและตามลาดับ
พัฒนาการ
3.6.3 เด็กมีทักษะการวาดการขีดเขียนตามลาดับขั้นตอนพัฒนาการ
สมวัย นาไปสู่การขีดเขียนคาที่คุ้นเคย และสนใจ
3.6.4 เด็กมีทักษะในการสื่อสารอย่างเหมาะสมตามวัย โดยใช้
ภาษาไทยเป็นหลัก และมีความคุ้นเคยกับภาษาอื่นด้วย
3.7 เด็กมีพัฒนาการด้านสังคม คุณธรรม มีวินัย และความเป็นพลเมืองดี
3.7.1 เด็กมีปฏิสัมพันธ์กบั ผู้อื่นได้อย่างสมวัย และแสดงออกถึงการ
ยอมรับความแตกต่างระหว่างบุคคล

๕๖
มาตรฐานด้านที่ 3 คุณภาพของเด็กปฐมวัย

ค่าเป้าหมาย

3.7.2 เด็กมีความเมตตา กรุณา มีวินัย ซื่อสัตย์ รับผิดชอบต่อตนเอง
ดีมาก
และส่วนรวม และมีค่านิยมที่พึงประสงค์สมวัย
3.7.3 เด็กสามารถเล่น และทางานร่วมกับผู้อื่นเป็นกลุ่ม เป็นได้ทั้ง
ดีมาก
ผู้นาและผู้ตาม แก้ไขข้อขัดแย้งอย่างสร้างสรรค์
3.7.4 เด็กภาคภูมิใจที่เป็นสมาชิกที่ดีในครอบครัว ชุมชน สถาน
ดีมาก
พัฒนาเด็กปฐมวัย และตระหนักถึงความเป็นพลเมืองดีของประเทศไทย
และภูมิภาคอาเซียน
มาตรฐานที่ ๓ มีคะแนนรวม
มาตรฐานด้านที่ 3 ผลการดาเนินงานร้อยละ
จานวนตัวบ่งชี้ที่ต้องปรับปรุง

ผลการ
ดาเนินงาน
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
๖2
9๓.4๔
๐

จากตารางพบว่า ผลการดาเนินงานตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึก ษา มาตรฐานด้านที่ ๓
คุณภาพของเด็กปฐมวัย มีคะแนนรวมคิดเป็นร้อยละ ๙๓.๔๔ และไม่มีจานวนตัวบ่งชี้ที่ต้องปรับปรุง
ตัวบ่งชี้ที่ ๓.๑ เด็กมีการเจริญเติบโตสมวัยและมีสุขนิสัยที่เหมาะสม ด้านมีน้าหนักตัวเหมาะสมตาม
วัย และสูงดีสมส่วน ซึ่งมีบันทึกเป็นรายบุคคล มีผลการประเมินอยู่ในระดับดี ด้านเด็กมีสุขนิสัยที่ดีในการดูแล
สุขภาพตนเองตามวัย มีผลการประเมินอยู่ในระดับดีมาก ด้านเด็ก มีสุขภาพช่องปากดี ไม่มีฟันผุ มีผลการ
ประเมินอยู่ในระดับดี
ตัวบ่ง ชี้ที่ ๓.๒ เด็ก มี พัฒ นาการสมวัย เด็ก มีพัฒ นาการสมวัยโดยรวม ๕ ด้าน ได้แก่ ด้านเด็ก มี
พัฒนาการกล้ามเนื้อมัดใหญ่ ด้านเด็กมีพัฒนาการกล้ามเนื้อมัดเล็กและสติปัญญาสมวัย ด้านเด็กมีพัฒนาการ
ด้านการรับรู้และเข้าใจภาษารายด้านเด็กมีพัฒนาการการใช้ภาษาสมวัย ด้านเด็กมีพัฒนาการการช่วยเหลือ
ตนเองและการเข้าสังคม มีผลการประเมินอยู่ในระดับดีมาก
ตัวบ่งชี้ ๓.๓ เด็กมีพัฒนาการด้านการเคลื่อนไหว ด้านเด็กมีพัฒนาการด้านการใช้กล้ามเนื้อมัดใหญ่
สามารถเคลื่อนไหวและทรงตัวได้ตามวัยผลการประเมิ นอยู่ในระดับ ดีมาก เด็ก มี พัฒ นาการด้านการใช้
กล้ามเนื้อมัดเล็ก และประสานงานระหว่างมือกับตาตามวัย มีผลการประเมินอยู่ในระดับดีมาก
ตัวบ่ง ชี้ ๓.๔ เด็ ก มี พั ฒ นาการด้านอารมณ์จิ ตใจ ด้า นเด็ก แสดงออก ร่าเริง แจ่ม ใส รู้สึก มั่ นคง
ปลอดภัยแสดงความรู้สึกที่ดีต่อตนเองและผู้อื่นได้สมวัย มีผลการประเมินอยู่ในระดับดีมาก ด้านเด็กมีความ
สนใจและร่วมกิจกรรมต่าง ๆ อย่างสมวัยซึ่งรวมการเล่น การทางานศิลปะ ดนตรี กีฬา มีผลการประเมินอยู่
ในระดับดีมาก ด้านเด็กสามารถอดทนรอคอย ควบคุมตนเองยับยั้งชั่งใจ ทาตามข้อตกลง คานึงถึงความรู้สึก
ของผู้อื่น มีกาลเทศะ ปรับตัวเข้ากับสถานการณ์ใหม่ได้สมวัย มีผลการประเมินอยู่ในระดับดีมาก
ตัวบ่งชี้ ๓.๕ เด็กมีพัฒนาการด้านสติปัญญา เรียนรู้และสร้างสรรค์ ด้านบอกเกี่ยวกับตัวเด็ก บุค คล
สถานที่แวดล้อมธรรมชาติ และสิ่งต่างๆ รอบตัวเด็กได้สมวัย มีผลการประเมินอยู่ในระดับดีมาก ด้านเด็กมี
พื้นฐานด้านคณิตศาสตร์สามารถสังเกตจาแนกและเปรียบเทียบจานวน มิติสัมพันธ์ (พื้นที่/ระยะ) เวลาได้
สมวัย มี ผลการประเมินอยู่ในระดับ ดีม าก ด้านเด็ก สามารถคิดอย่างมี เหตุผ ลแก้ปัญ หาได้สมวัยมีผ ลการ
ประเมินอยู่ในระดับดีมาก ด้านเด็กมีจินตนาการ และความคิดสร้างสรรค์ที่แสดงออกได้สมวัย ด้านเด็กมีความ
พยายาม มุ่งมั่นตั้งใจ ทากิจกรรมให้สาเร็จสมวัย มีผลการประเมินอยู่ในระดับดีมาก

๕๗
ตัวบ่งชี้ ๓.๖ เด็กมีพัฒนาการด้านภาษาและการสื่อสาร ด้านสามารถฟังพูดจับใจความ เล่าสนทนา
และสื่อสารได้สมวัย มีผ ลการประเมินอยู่ในระดับ ดี ด้านเด็ก มีทั กษะในการดูรูปภาพ สัญ ลักษณ์ การใช้
หนังสือ รู้จักตัวอักษร การคิดคา และการอ่านเบื้องต้นได้สมวัยตามลาดับ พัฒนาการ มีผลการประเมินอยู่ใน
ระดับดีมาก ด้านเด็กมีทักษะการวาด การขีดเขียนตามลาดับขั้นตอนพัฒนาการสมวัย นาไปสู่การขีดเขียนคา
ที่คุ้นเคยและสนใจ มีผลการประเมินอยู่ในระดับดี ด้านเด็กมีทักษะในการสื่อสารอย่างเหมาะสมตามวัย โดย
ใช้ภาษาไทยเป็นหลัก และมีความคุ้นเคยกับภาษาอื่นด้วย มีผลการประเมินอยู่ในระดับดีมาก
ตัวบ่งชี้ที่ ๓.๗ เด็กมีพัฒนาการด้านสังคม คุณธรรม มีวินัย และความเป็นพลเมืองดี ด้านเด็ก มี
ปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่นได้อย่างสมวัย และแสดงออกถึงการยอมรับความแตกต่างระหว่างบุคคล มีผลการประเมิน
อยู่ในระดับดีม าก ด้านเด็กมี ความเมตตา กรุณา มีวินัย ซื่อสัตย์ รับผิดชอบต่ อตนเองและส่วนรวม และมี
ค่านิยมที่พึงประสงค์สมวัย มีผลการประเมินอยู่ในระดับดีมาก ด้านเด็กสามารถเล่น และทางานร่ วมกับผู้อื่น
เป็นกลุ่ม เป็นได้ทั้งผู้นาและผู้ตาม แก้ไขข้อขัดแย้งอย่างสร้างสรรค์ มีผลการประเมินอยู่ในระดับดีมาก ด้าน
เด็ก ภาคภูมิ ใจที่ เ ป็นสมาชิกที่ ดีใ นครอบครัว ชุมชน สถานพัฒ นาเด็กปฐมวัย และตระหนัก ถึง ความเป็น
พลเมืองดีของประเทศไทยและภูมิภาคอาเซียนมีผลการประเมินอยู่ในระดับดีมาก
ข้อมูลหลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ที่สนับสนุนผลการประเมินตนเอง
- มุมประสบการณ์
- แบบบันทึกการพัฒนาการของเด็ก
- การจัดกิจวัตรประจาวัน
- หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย
- แฟ้มข้อมูลประวัติเด็ก ภาพถ่ายกิจกรรมทีเ่ กี่ยวข้อง
- รายงานสรุปผลดาเนินงานโครงการอาหารกลางวันและอาหารเสริม (นม)
- รายงานสรุปผลดาเนินงานโครงการรุ่นจิ๋วรักการอ่าน
- รายงานสรุปผลดาเนินงานโครงการกิจกรรมพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม และความภูมิใจในท้องถิ่น
- รายงานสรุปผลดาเนินงานโครงการจัดการเรียนการสอนท้องถิ่นสู่การเรียนรู้
- รายงานสรุปผลดาเนินงานโครงการจัดการเรียนการสอน ซือ้ สื่อวัสดุในการเรียนการสอน
- รายงานสรุปผลดาเนินงานโครงการต้นกล้าแห่งการเรียนรูส้ ู่ความพอเพียง
- รายงานสรุปผลดาเนินงานโครงการจัดนิทรรศการแสดงผลงานนักเรียน
- รายงานสรุปผลดาเนินงานโครงการจ้างครูเพื่อพัฒนาการเรียนรู้แบบบูรณาการ
- รายงานสรุปผลดาเนินงานโครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ
- ข้อมูลบันทึกการเฝ้าระวังติดตามภาวะโภชนาการ จากโปรแกรมคานวณภาวะโภชนาการ (INMUThai Growth)
จุดเด่น
๑. สถานศึกษามีการจัดให้ผู้มสี ่วนเกี่ยวข้องกับสถานศึกษาเข้ามามีส่วนร่วมและมีความเข้มแข็งใน
การร่วมกันการจัดการศึกษาเด็กปฐมวัยอย่างต่อเนื่อง ตลอดปีการศึกษา
๒. เด็กมีพฒ
ั นาการการอย่างสมดุล
๓. มีการจัดกิจกรรมที่สง่ เสริมด้านคุณธรรมจริยธรรม และปลูกผังคุณลักษณะอันพึงประสงค์ให้เกิด
กับเด็กผ่านกิจกรรมที่หลากหลาย และฝึกให้เด็กได้ลงมือปฏิบัติจริง

๕๘

จุดที่ควรพัฒนา
๑. จัดหาอุปกรณ์สื่อการเรียนการสอนที่หลากหลาย
๒. เด็กที่มปี ัญหามีน้าหนักหนักเกินเกณฑ์ ควรได้รับการดูแลแก้ไขปัญหาอย่างต่อเนื่อง
๓. จัดกิจกรรมทีส่ ่งเสริมให้เด็กปฐมวัยได้แสดงออกและมีปฏิสัมพันธ์กบั ผูเ้ รียนในระดับชั้น
ประถมศึกษา
๔. พัฒนาครูให้มีการพัฒนาด้านวิชาชีพ ส่งเสริมให้เข้ารับการอบรมสัมมนาในการจัดการเรียนรู้ และ
พัฒนาสื่อการเรียนการสอนให้ทันต่อสถานการณ์ปจั จุบัน สอดคล้องกับแผนพัฒนาการศึกษาแห่งชาติ

สรุปผลการประเมินในภาพรวม
ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษาระดับปฐมวัย อยู่ในระดับ ดีมาก
ตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ จากผลการดาเนินงานดังนี้
มาตรฐาน
มาตรฐานด้านที่ 1
มาตรฐานด้านที่ 2
มาตรฐานด้านที่ 3
ผลรวมของร้อยละทุกมาตรฐาน
เฉลี่ยรวมมาตรฐานทุกด้าน
จานวนตัวบ่งชี้ที่ต้องปรับปรุง
รวมทุกมาตรฐาน

ร้อยละของคะแนน
รวม
๙๑.๐๓
๙๘.๓๓
๙๓.๔๔
2๘๒.๘๐
๙๔.๒๖
-

จากผลการดาเนินงานโครงการและกิ จ กรรมต่าง ๆ ส่งผลให้ส ถานศึก ษาจัดการพัฒ นาคุณภาพ
การศึกษาประสบผลสาเร็จในแต่ละมาตรฐาน จากผลการประเมินสรุปว่า คะแนนเฉลี่ยรวมมาตรฐานทุกด้าน
เท่ากับ ๙๔.๒๖ ซึ่งอยู่ในระดับดีมาก โดยไม่มีตัวบ่งชี้ที่ต้องปรับปรุงในทุกมาตรฐาน
โรงเรียนมีกระบวนการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ มีการบริหารจัดการทั้งในส่วนของบุคลากรทุก
ประเภท สภาพแวดล้อมเพื่อความปลอดภัย การจัดการเพื่อส่งเสริมสุขภาพและการเรียนรู้ และการส่งเสริม
การมีส่วนร่วมของครอบครัวและชุมชน ดังปรากฏผลประเมินมาตรฐานด้านที่ ๑การบริหารจัดการสถาน
พัฒนาเด็กปฐมวัย มีผลการดาเนินงานคิดเป็นร้อยละของคะแนนเท่ากับ ๙๑.๐๓
โรงเรียนมีกระบวนการพัฒนาให้ครู/ผู้ดูแลเด็กดูแลและพัฒนาเด็กอย่างรอบด้าน ส่งเสริมพัฒนาการ
ด้านร่างกายและดูแลสุขภาพ ส่งเสริมพัฒนาการด้านสติปัญญา ภาษาและการสื่อสาร ส่งเสริมพัฒนาการด้าน
อารมณ์ จิตใจ-สังคม ปลูกฝังคุณธรรมและความเป็นพลเมืองดี และส่งเสริมเด็กในระยะเปลีย่ นผ่านให้ปรับตัว
สู่การเชื่อมต่อในขั้นถัดไป ดังปรากฏผลประเมินในมาตรฐานด้านที่ ๒ ครู/ผู้ดูแลเด็กให้การดูแล และจัด
ประสบการณ์การเรียนรู้และการเล่นเพื่อพัฒนาเด็กปฐมวัย มีผลการดาเนินงานคิดเป็นร้อยละของคะแนน
รวมสูงถึง ๙๘.๓๓

๕๙
โรงเรี ย นมี ก ระบวนการส่ ง เสริ ม ให้ เ ด็ ก มี ก ารเจริ ญ เติ บ โตสมวั ย และมี สุ ข นิ สั ย ที่ เ หมาะสม
มีพัฒนาการสมวัย ทั้งด้านการเคลื่อนไหว อารมณ์จิตใจ สติปัญญา เรียนรู้และสร้างสรรค์ ภาษาและการ
สื่อสาร และสังคม คุณธรรม มีวินัย และความเป็นพลเมืองดี ซึ่งมีผลการดาเนินงานส่วนใหญ่อยู่ในระดับดีมาก
ปรากฏผลประเมิ นในมาตรฐานด้านที่ ๓ คุณภาพของเด็ก ปฐมวัย มีผ ลการดาเนินงานคิดเป็นร้อยละของ
คะแนนรวมสูงถึง ๙๓.๔๔
๑.๒ ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพผู้เรียน
ระดับคุณภาพ ดีเลิศ
กระบวนการพัฒนา
โรงเรียนเทศบาลบ้านหนองแวง สังกัดสานักการศึกษา เทศบาลนครขอนแก่น ได้ ดาเนินการพัฒนา
ความสามารถในการอ่าน เขียน การสื่อสาร และการคิดคานวณ โดยมีกระบวนการพัฒนาผู้เรียนด้วยวิธีการที่
หลากหลาย ครูจัดการเรียนรู้ให้เ ป็นไปตามศักยภาพผู้เรียน และจัดทาแผนการจัดการเรียนรู้ ที่มุ่ง พัฒนา
คุณภาพผู้เรียนและสมรรถนะของผู้เ รียนตามทัก ษะในศตวรรษที่ ๒๑ สอดคล้องกับ ตัวชี้วัดของหลัก สูตร
แกนกลางการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน พุ ท ธศั ก ราช ๒๕๕๑ (ฉบั บ ปรั บ ปรุ ง พ.ศ. ๒๕๖๐) และหลั ก สู ต ร
มาตรฐานสากล มีก ารใช้สื่อเทคโนโลยีที่ห ลากหลายในการจัดการเรียนรู้ จัดแหล่งเรีย นรู้ทั้งในและนอก
โรงเรียนที่เหมาะสมกับผู้เรียนมีการจัดการเรียนการสอนที่มีกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนของผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ตามเกณฑ์ที่สถานศึกษากาหนดรวมถึงมีการวัดและการประเมินผลของรายวิชา
ต่าง ๆ ในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้เป็นไปตามมาตรฐานและตั วชี้วัดของหลักสูตร มีการออกแบบการจัดการ
เรียนรู้ที่เหมาะสมกับผูเ้ รียนตลอดจนการประเมินสมรรถนะของผูเ้ รียน โดยมีการจัดการเรียนรู้ทั้งรูปแบบการ
ระดมสมอง แบบลงมือปฏิบัติจริง แบบร่วมมือกันเรียนรูแ้ บบใช้กระบวนการคิด แก้ปัญหา แบบโครงงาน การ
เข้าค่าย การบูรณาการในการเรียนรู้วันสาคัญต่าง ๆ และมีการพัฒนาความสามารถในการอ่าน การเขียน
และการสื่อสารผ่านการจัดทาโครงการ/กิจกรรมต่างๆ กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน การเขียน และการสื่อสาร
เช่น โครงการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โครงการส่งเสริมกิจกรรมรักการอ่านในสถานศึกษา โครงการ
อ่านออก เขียนได้ คิดเลขเป็น โครงการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศด้านวิชาการ เป็นต้น
โรงเรียนดาเนินการพัฒนาทักษะด้านการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย แลกเปลี่ยน
คิดเห็น และแก้ปัญหาของผู้เรียนชั้น ประถมศึกษาปีที่ ๑ ถึง ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ และการจัดการเรียนรู้
แบบบูรณาการผ่านโครงงาน โดยจัดโครงการ/กิจกรรมที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนทุกคนได้วางแผนการทางานสร้าง
องค์ความรู้ใหม่จากการทาโครงงาน/ผลงาน/ชิ้นงาน ฝึกทักษะการคิดวิเคราะห์และคิดแก้ปญ
ั หาโดยผู้เรียนทุก
คนเข้าร่วมและมี ส่วนร่วมในโครงการ/กิจ กรรม เช่น โครงการเข้าค่ ายพัฒ นาศักยภาพผู้เ รียน โครงการ
นิทรรศการแสดงผลงานนักเรียน เป็นต้น
โรงเรียนได้ดาเนินการพัฒนาความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของผู้เรียน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ถึง ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช
๒๕๕๑ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐) โดยกาหนดรายวิชาพื้นฐานและรายวิชาเพิ่มเติมไว้ในโครงสร้างหลักสูตร
สถานศึกษา โรงเรียนประเมินผู้เรียนจากทักษะการศึกษาค้นคว้าข้อมูลจากแหล่งความรู้ต่าง ๆ เพื่อสร้างองค์
ความรู้และแนวทางในการปฏิบัติกิจกรรมด้วยวิธีการที่หลากหลายของผู้เรียน ทักษะการติดต่อสื่อสารผ่าน
เครือข่าย ผู้เรียนมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีในการสืบค้นสารสนเทศในการสืบค้นข้อมูล และสามารถ
เข้าถึงการเรียนรู้ในโลกออนไลน์ เช่น DLTV, DLIT เป็นต้น

๖๐
โรงเรียนดาเนินการจัดกิจกรรมการเรียนรู้พัฒนาให้ผู้เรียนทุกคนมีความรู้ ทักษะ และเจตคติที่ดี ต่อ
งานอาชีพ โดยให้ผู้เรียนได้เลือกเรียนรู้ตามความถนัด และกลุ่มสนใจ ในการดาเนินจัดกิจกรรม/โครงการต่าง
ๆ ของทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การจัดบริการแนะแนว และระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียน
ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความรู้ มีทักษะในการทางาน สามารถทางานร่วมกับผู้อื่น มีความสุขในการทางาน มีเจต
คติที่ดีต่ออาชีพสุจริต นอกจากนี้ยังมีการจัดกิจกรรมเสริมความรู้ด้านการศึกษาและทักอาชีพอาชีพ เช่น ครง
การกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศด้านวิชาการ โครงการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศด้าน
ดนตรี โครงการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศด้านกีฬา โครงการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศ
ด้านศิลปะ โครงการศึกษาเรียนรู้นอกห้องเรียน ตลอดจนกิจกรรมอื่นๆ ที่ส่งเสริมการเรียนงานอาชีพและ
ทัก ษะชีวิต ได้แก่ กิ จ กรรมปลูก หม่ อ นเลี้ยงไหม กิ จกรรมปลูก พืชสมุ นไพร กิ จ กรรมเกษตรในโรงเรียน
กิจกรรมเลี้ยงไก่ไข่ กิจกรรมเพาะเห็ดนางฟ้า เป็นต้น ซึ่งผู้เรียนจะได้รับความรู้แนวทางอาชีพ จากการลงมือ
ปฏิบัติจริง จริงจากแหล่งเรียนรู้จริง ทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน จากผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน
โรงเรียนได้มีการส่งเสริม สนับสนุนให้ผู้เรียน แสดงออกถึงความรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ความซื่อสัตย์
สุจริต มี วินัย ใฝ่เ รียนรู้ อยู่อ ย่างพอเพียง มุ่ งมั่ นในการทางาน รักความเป็นไทย มี จิตสาธารณะ ด้วยการ
สอดแทรกในกิจกรรมการเรียนการสอนรายวิชาต่าง ๆ ของกลุ่มสาระการเรียนรู้ โดยจัดทาโครงการ/กิจกรรม
ที่ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม เช่น กิจกรรมอบรมระดับคาบวิชาหน้าที่พลเมื อง กิจกรรมเข้าค่ายคุณธรรม
กิจกรรมวันสาคัญทางพระพุทธศาสนา กิจกรรมแสดงตนเป็นพุทธมามกะ และนอกจากนี้โรงเรียนปลูกผังให้
ผู้เรียนเกิดความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย โดยสนับสนุนให้ผู้เรียนได้มีส่วนร่วมโครงการ/กิจกรรม
ประเพณีความเป็นไทยและภูมิปัญาท้องถิ่น เช่น โครงการเข้าร่วมงานประเพณีออกพรรษา ลอยประทีปบูชา
พุทธกตัญญู โครงการเข้าร่วมงานประเพณีสงกรานต์ อีสาน เทศกาลดอกคูนเสียงแคนและถนนข้าวเหนียว
โครงการกิ จกรรมพั ฒนาคุณธรรม จริยธรรม และความภูมิใจในท้องถิ่น เป็นต้น เพื่อให้ผู้เ รียน ได้เรียนรู้
วัฒนธรรม และความแตกต่างทางด้านวัฒนธรรม ให้ผู้เ รียนได้เ รียนรู้และยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความ
แตกต่างและหลากหลาย
โรงเรียนมีการดาเนินการส่งเสริมให้ผู้เรียนสร้างเสริมสุขภาวะทางร่างกาย อารมณ์และจิตใจ โดยใช้
กิจกรรมที่หลากหลายอย่างสม่าเสมอ ไม่ว่าจะเป็นการจัดกิจกรรมตรวจสุขภาพประจาปี การจัดกิจกรรมการ
แข่งขันทางด้านกีฬา มีสถานที่ที่เอื้ออานวยต่อการออกกาลังกาย มีอุปกรณ์กีฬาให้ยืมเพื่อใช้ในการออกกาลัง
กาย ตลอดจนมีกิจกรรมที่พัฒนาทางด้านจิตสังคม โดยใช้การฝึกสมาธิ และการอบรมด้านจิตใจในการเข้า
แถวตอนเช้าทุกวัน และเตรียมความพร้อมด้านอารมณ์ก่อนเข้าเรียนด้วย กิจกรรมจิตศึกษา เพื่อพัฒนาจิตใจ
เห็นคุณค่าของสิ่งต่างๆรอบตัว สามารถปรับตัวอยู่ร่วมกับบุคคลในสังคมได้ รวมทั้งยังส่งเสริมกิจกรรมดนตรี
และนันทนาการตามความสนใจของผู้เรียน โดยมีโครงการต่างๆ ดังนี้ โครงการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนสู่ความ
เป็นเลิศด้านดนตรี โครงการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศด้านกีฬา โครงการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนสู่
ความเป็นเลิศด้านศิลปะ โครงการแข่งขันกีฬาสีภายใน นอกจากนี้โรงเรียนได้มีการวัด ประเมินผลสมรรถภาพ
ทางกายในทุกระดับชั้น โดยมีการวัดสมรรถภาพทางกาย ด้านดัชนีมวลกายความอ่อนตัว ความแข็งแรงของ
กล้ามเนื้อ ความคล่องแคล่วว่องไว และด้านความอดทนต่อระบบไหลเวียนเลือด รวมถึงการให้ผู้เรียนทาแบบ
ประเมิน SDQ แบบประเมินตนเองด้านจิตใจและอารมณ์ โดยเลือกใช้แบบประเมินดัชนีความสุขของคนไทย
ฉบับสั้น (๑๕ ข้อ) ของกรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข มีการสอดแทรกคุณธรรมจริยธรรมในการจัดการ
เรียนรู้และกิจกรรมต่าง
ผลการดาเนินงาน

๖๑
โรงเรียนเทศบาลบ้านหนองแวง สังกัดสานักการศึกษา เทศบาลนครขอนแก่น มีผลการดาเนินงาน
ตามมาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผูเ้ รียน ดังต่อไปนี้
มาตรฐาน / ประเด็นพิจารณา

ค่าเป้าหมาย

ผลการ
ดาเนินงาน

มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียน
๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผูเ้ รียน
ร้อยละ 80.00 ร้อยละ 82.01
๑) มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสือ่ สาร และการคิด
88.00
62.79
คานวณ
๒) มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ
75
88.09
อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และแก้ปัญหา
๓) มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม
88
100
๔) มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
85
84.52
๕) มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา
60
56.66
๖) มีความรู้ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ
90
100
๑.๒ คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน
ร้อยละ 92
98.21
๑) การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากาหนด
92
100
๒) ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย
92
100
๓) การยอมรับทีจ่ ะอยูร่ ่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย
92
100
๔) สุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม
92
92.86
สรุปผลการประเมินร้อยละ มาตรฐานที่ 1 ร้อยละ 86
ร้อยละ 87.43
สรุปผลการประเมินระดับคุณภาพ มาตรฐานที่ 1 ระดับ ดีเลิศ
ระดับ ดีเลิศ
จากตารางพบว่า ผลการดาเนินงานตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพ
ของผู้เรียน มีคะแนนรวมคิดเป็นร้อยละ ๘๗.๔๓ อยู่ในระดับ ดีเลิศ บรรลุค่าเป้าหมายที่ตั้งไว้
๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ
อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และแก้ปัญหา ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ
อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และแก้ปัญหา ความสามารถในการสร้างนวัตกรรม ความสามารถในการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ผลสัม ฤทธิ์ทางการเรียนตามหลัก สูตรสถานศึกษา ความรู้ ทักษะ
พื้นฐาน และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ มีผลการประมินร้อยละ 82.01 อยู่ในระดับดีเลิศ
๑.๒ คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากาหนด
ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย และสุข
ภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม มีผลการประมินร้อยละ ๙๒.๐๐ อยู่ในระดับดีเลิศ
ข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ที่สนับสนุนผลการประเมินตนเอง
- แผนพัฒนาการศึกษา
- แผนปฏิบัติการประจาปีการศึกษา พ.ศ.๒๕๖๓
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- แผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ – ๒๕๖๔
- คาสั่งมอบหมายภาระงานตามโครงสร้างการบริหารงานโรงเรียน ประจาปีการศึกษา ๒๕๖๓
- โครงการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
- โครงการศึกษาเรียนรู้นอกห้องเรียน
- โครงการเข้าร่วมงานประเพณีสงกรานต์อีสาน เทศกาลดอกคูนเสียงแคนและถนนข้าวเหนียว
- เข้าร่วมงานประเพณีออกพรรษา ลอยประทีปบูชาพุทธกตัญญู
- โครงการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา
- โครงการส่งเสริมกิจกรรมรักการอ่านในสถานศึกษา
- โครงการแข่งขันกีฬาสีภายใน
-โครงการอ่านออก เขียนได้ คิดเลขเป็น
- โครงการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
- โครงการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศด้านวิชาการ
- โครงการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศด้านดนตรี
- โครงการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศด้านกีฬา
- โครงการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศด้านศิลปะ
- โครงการกิจกรรมพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม และความภูมใิ จในท้องถิ่น
- หลักสูตรสถานศึกษา
- แผนการจัดการเรียนรู้
- ผลการประเมิน SDQ แบบประเมินตนเองด้านจิตใจและอารมณ์
- สรุปรายงานผลสัมฤทธิ์ประจาปีการศึกษา ๒๕๖๓
จุดเด่น
๑. โรงเรียนมีการกาหนดเป้าหมายในการพัฒนาผู้เรียนที่ชัดเจน
๒. มี ก ารจั ด ท าแผนพั ฒ นาการศึ ก ษา และจั ด โครงการเพื่ อ พั ฒ นาศั ก ยภาพของผู้ เ รี ย นอย่ า ง
หลากหลาย
๓. ผู้เรียนมี คุณลักษณะอั นพึ งประสงค์เ ป็นไปตามคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่ส ถานศึก ษา
กาหนด มีความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย อยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข
๔. โรงเรียนมีโครงการ/กิจกรรมที่หลากหลายในการพัฒนาด้านสุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม มี
สถานที่และสิ่งแวดล้อมที่เอื้ออานวย
๕. มีการส่งเสริมด้านทักษะอาชีพให้กับผู้เรียน ได้เรียนรู้ตามความสามารถและความถนัดของผู้เรียน
ได้เรียนรู้ผ่านการลงมีปฏิบัติจริง จนเกิดเจตคติที่ดีต่ออาชีพ
จุดควรพัฒนา
๑. พัฒนาให้นักเรียนมีระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและผลการทดสอบระดับชาติ O-NET ให้สงู ขึ้น
ในกลุ่มสาระ การเรียนรูท้ ี่ยังต่ากว่าเกณฑ์
๒. จัดรูปแบบการเรียนการสอนที่เน้นการอ่าน เขียน คิดเลข ให้มากขึ้น
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มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ
ระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม
กระบวนการพัฒนา
ผู้บ ริหารมีวิสัยทัศน์ ภาวะผู้นา และความคิดที่ เ น้นการพัฒ นาผู้เ รียน ดาเนินการบริหารจัดการ
คุณภาพของสถานศึกษาโดยใช้หลักการบริหารแบบมีส่วนร่วม เน้นการทางานเป็นระบบ ร่วมคิดร่วมทา รู้จัก
แก้ปัญหาและร่วมภาคภูมิใจในความสาเร็จของผลงาน โดยกาหนดทิศทาง นโยบาย วิสัยทัศน์ ยุมธศาสตร์
และพันธกิจ ในรูปแบบการบริหารจัดการสถานศึกษายึดการดาเนินการตามวงจรคุณภาพ PDCA ในการ
ขับเคลื่อนการบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา และใช้ข้อมูลผลการประเมินเป็นฐานคิดทั้งด้านวิชาการ
และการจัดการ สามารถบริหารจัดการการศึกษาให้บรรลุเป้าหมายตามที่กาหนดไว้ตามแผนปฏิบัติการ มีการ
ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพบุคลากรให้พร้อมรับการกระจายอานาจ ผู้เรียน ผู้ปกครอง และชุมชนมีความพึง
พอใจในผลการบริหารการจัดการศึกษา รวมไปถึงการให้คาแนะนา คาปรึกษาทางวิชาการและการเอาใจใส่ใน
การจัดการศึกษา มีการบริหารความเสี่ยงและสนับสนุนในการจัดการเรียนการสอนอย่ างเต็มที่ โรงเรียนได้
ดาเนินการวิเคราะห์สภาพปัญหา ผลการจัดการศึกษาที่ผ่านมา โดยการศึกษาข้อมูลสารสนเทศจากผลการ
นิเทศ ติดตาม ประเมินการจัดการศึกษาตามนโยบายการปฏิรูปการศึกษา และจัดประชุมระดมความคิดเห็น
จากบุคลากรในสถานศึกษาเพื่อวางแผนร่วมกั นกาหนดเป้าหมาย ปรับ วิ สัยทัศน์ กาหนดพันธกิจ กลยุท ธ์
จัดทาแผนพัฒนาการศึกษา ไปสู่การจัดทาแผนปฏิบัติการประจาปี สนองนโยบายปฏิรูปการศึกษา นโยบาย
ของหน่วยงานต้นสัง กัด จัดทาโครงการ/กิจกรรม โดยดาเนินงานตามปฏิทิ นปฏิบัติงานของโรงเรียนเพื่อ
พัฒนาผู้เรียน
โรงเรียนมีระบบบริหารจัดการคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาที่ต้นสังกัดกาหนด โดยการ
ดาเนินงานตามโครงการ กิ จ กรรม ที่ ก าหนดในแผนปฏิ บัติ ก ารประจ าปีซึ่ง เชื่ อมโยงหรือ สะท้ อนภาพ
ความสาเร็จ กับ แผนพัฒ นาการจัดการศึก ษาของสถานศึกษา โดยนาไปใช้ในการวางแผนพัฒ นาคุณภาพ
การศึกษาของสถานศึกษาทางด้านการจัดการเรียนการสอนในกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่าง ๆ การจัดกิจกรรม
ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนทั้งในเวลาและนอกเวลาเรียน ในรูปแบบต่าง ๆ โดยมีการจัดระบบ
บริห ารจัดการที่ ส่ง เสริ ม สนับ สนุน คุณภาพการศึก ษาตามมาตรฐานการศึก ษาของโรงเรีย น ผู้บ ริห าร
สถานศึกษาบริหารงานและกากับดูแลองค์กรโดยใช้หลักธรรมาภิบาลเป็นหลักสาคัญและการบริหารเชิงบูรณา
การ เชื่อมโยงหลักการบริหารแบบมีส่วนร่วมระหว่างบ้าน ชุมชน โรงเรียน ร่วมคิดร่วมทา ด้านการจัดการ
ทรัพยากรเพื่อการศึกษาและพัฒนาการศึกษา ยึดหลักการกระจายอานาจโดยกาหนดโครงสร้างบริหารเป็น ๔
กลุ่ม คือกลุ่มบริหารวิชาการ กลุ่มบริหารงบประมาณ กลุ่มบริหารงานบุคคล และกลุ่มบริหารทั่วไป ให้คณะ
ทีมนาทุกระบบเป็นแกนนาในการทางานร่วมกับคณะครูทุกคน ใช้หลักการบริหารโดยมุ่งเน้นผลงานเชิงกล
ยุทธ์ และหลักการบริหารโรงเรียนนิติบุคคล การปฏิบัติภายในโรงเรี ยนต้องเป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับ
ต่างๆ ยึดถือ ความถูกต้อ งดีงาม ปรับ ปรุง กลไกการท างานของโรงเรียนให้มี ความโปร่งใส เปิดเผยข้อมู ล
ข่าวสารที่เป็นประโยชน์อย่างตรงไปตรงมา เปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมรับรู้ แสดงความคิดเห็น
ในการตัดสินใจปัญหาของโรงเรียน จั ดให้มีการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา ประชุมคณะกรรมการ
บริหารภายในสถานศึกษา ประชุมครูประจาทุกเดือน มีความตระหนักในสิทธิหน้าที่สานึกในความรับผิดชอบ
ต่อสังคม และใช้ทรัพยากรที่มีให้เกิดประโยชน์สูงสุด มีการกากับติดตามการดาเนินงาน ตามแผนปฏิบัติการ
ประจาปีทุกไตรมาส
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โรงเรียนดาเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการที่ประกอบด้วยผู้มีสว่ นเกี่ยวข้องทุกฝ่าย ได้แก่ ผู้อานวยการ
สถานศึกษา หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ หัวหน้าโครงการห้องเรียนพิเศษ ครูผู้เกี่ยวข้องในการจัดทาและ
พัฒ นาหลักสูตรสถานศึกษาที่โ ครงสร้าง องค์ป ระกอบของหลักสูตรครบถ้วนสอดคล้องกั บนโยบายของ
แผนการศึกษาชาติ ศึกษาวิเคราะห์นโยบายรัฐบาล ข้อมูลสารสนเทศของท้องถิ่นเป็นข้อมูลพื้นฐาน โดยศึกษา
วิเคราะห์หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช ๒๕๕๑ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐) สอดคล้อง
กับการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม สภาพแวดล้อมและความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี
ตอบสนองวิสัยทัศน์ พันธกิจและจุดเน้นของสถานศึกษา ผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐานของสถานศึก ษาและผู้อ านวยการสถานศึกษา ซึ่ง ทางโรงเรียนเริ่มพิจ ารณาเป็นระดับ ช่วงชั้น
แผนการเรี ย น มี ก ารวางแผนการศึ ก ษา ๓ ปี ได้ จ บการศึ ก ษาตามเกณฑ์ ตามช่ วงชั้ น ทางที่
กระทรวงศึกษาธิการกามีผู้แทนหลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนได้ขยายผลโดยการ
ประชุม กลุ่มสาระแบบกลุ่ม ย่อ ยและนาสู่ก ารปฏิบัติจัดท ามาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัด เนื้อหาสาระตาม
กระบวนการเรียนรู้ มีการบูรณาการโดยน้อมนาศาสตร์พระราชามาใช้ในการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา
พุทธศักราช ๒๕๖๓ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช ๒๕๕๑ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.
๒๕๖๐) มีวัตถุป ระสงค์เพื่อพัฒ นาและปรับปรุงหลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ รายวิชาเพิ่มเติม หลักสูตร
พั ฒ นาผู้ เ รี ย นสู่ ค วามเป็ น เลิ ศ ด้ า นวั ฒ นธรรมและภู มิ ปั ญ ญาท้ อ งถิ่ น ให้ ต อบสนองความต้ อ งการ
ความสามารถ ความถนัดและความสนใจของผู้เรียนโดยใช้ศาสตร์พระราชา เพื่อให้มีความพอเพียงในการ
ดารงชีวิต และเอกสารประกอบหลักสูตรขึ้น เพื่อใช้เป็นกรอบและทิศทางในการจัดการเรียนการสอนของ
โรงเรียน และเพื่อให้กระบวนการนาหลักสูตรไปสู่การปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ จึงร่วมกันรับผิดชอบ และ
ทางานอย่างเป็นระบบ โดยจัดทาและพัฒนาหลักสูตรตามแนวคิดหลักสูตรอิงมาตรฐาน คือกาหนดมาตรฐาน
การเรียนรู้เป็นเป้าหมายในการพัฒนาผู้เรียน เพื่อให้ผู้เรียนมีคุ ณภาพตามมาตรฐานการเรียนรู้ที่กาหนดใน
หลักสูตรแกนกลางการศึก ษาขั้นพื้ นฐาน มุ่ง พัฒ นาผู้เรียนทุก คนให้มี ความสมดุลทั้ ง ด้านร่างกาย ความรู้
คุณธรรม มีจิตสานึกในการเป็นพลเมืองไทยและพลเมืองโลก ยึดมั่นในการปกครองตามระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีความรู้ และลักษณะพื้นฐานรวมทั้งเจตคติที่จาเป็นต่อการศึกษา การ
ประกอบอาชีพและการศึกษาเพื่อการมีงานทาตลอดชีวิต โดยมุ่งเน้นผู้เรียนเป็นสาคัญบนพื้นฐานความเชื่อว่า
ทุกคนสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้เต็มตามศักยภาพและได้รับการนิเทศติดตาม มีการดาเนินงานด้วย
การวิจัยโดยประเมินผลการใช้หลักสูตรจากครู ผู้ปกครอง และผู้เรียนตามแผนการเรียน เพื่อนาผลข้อมูลไป
พัฒนาการศึกษา มีการเผยแพร่หลักสูตรสถานศึกษา และหลักสูตรอื่นๆ ทางแผ่นพับ เว็ปไซด์เป็นต้น
โรงเรียนมี ก ารพัฒ นาครูและบุคลากรให้มี ความเชี่ยวชาญในวิชาชีพ คือ ส่งเสริมให้คณะครูและ
บุคลากรเข้ารับการอบรมและศึกษาต่อตามความสนใจ ทั้งการจัดอบรมตามโครงการที่มีอยู่ในแผนปฏิบัติการ
ประจาปีของโรงเรียนทั้งในและนอกสถานศึกษา และการอบรมจากหน่วยงานภายนอก โดยมีข้อมูลพื้นฐาน
มาจากแผนพัฒนาตนเองรายบุคคล (Individual Development Plan) ซึ่งจะทาให้คณะครูและบุคลากร
พัฒนาตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับความต้องการของสถานศึกษา โดยจัดให้มีโครงการพัฒนา
ข้าราชการครู มี ก ารก าหนดนโยบายการขับ เคลื่อนชุม ชนแห่ง การเรียนรู้วิชาชี พ PLC (Professional
Learning Community) เพื่อพัฒนาครูตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ โดยมีเป้าหมายและจุดเน้นใน
การพัฒนาครูให้ มีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ พัฒ นาครูสู่ครูมืออาชีพ พัฒนาผู้เรียน พัฒนาองค์กรสู่
คุณภาพการจัดการศึกษา และพัฒนาโรงเรียนให้ได้คุณภาพตามมาตรฐานสากล
โรงเรียนมีการพัฒนาห้องเรียน อาคารสถานที่ให้มีความสะดวก สะอาด มั่นคง ปลอดภัย โดยการ
จัดซื้อ ซ่อมบารุง วัสดุ อุปกรณ์ ภายในห้องเรียน อาคารเรียน อาคารประกอบ สนามกีฬา เพื่อให้ใช้งานได้

๖๕
อยู่เสมอ มีการดูแลซ่อมบารุง อุปกรณ์ อิเล็กทรอนิก ส์ เพื่อยืดอายุการใช้งานและจัดปรับปรุง ดูแลรักษา
สภาพแวดล้อมภายในโรงเรียนเอื้อต่อการเรียนรู้และพัฒนาแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน จัดให้มีโครงการโครงการ
พัฒนาแหล่งเรียนรู้ของโรงเรียน โครงการพัฒนาปรับปรุงห้องสมุดโรงเรียน เป็นต้น
โรงเรียนใช้ระบบสารสนเทศในการจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการ
และการเรียนรู้โดยวิเคราะห์ระบบสารสนเทศและมาตรฐาน เพื่อกาหนดขอบเขตของงานสารสนเทศเน้น
ความถูกต้อ งและเป็นปัจ จุบันหากพบว่าข้อมู ล ไม่ ครบถ้วนจะปรับ ปรุงพัฒ นาเครื่องมื อ เพื่อให้ได้ข้อมู ล
สารสนเทศที่ถูกต้องจากนั้น จะวิเคราะห์ข้อมูลตรวจสอบคุณภาพของข้อมูล ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศใช้
เป็นเครื่องมือในการจัดกิจกรรมการเรียนรูแ้ ละบริหารในโรงเรียนและเป็นระบบและมีเครื่ องแม่ข่าย (Server)
มีประสิทธิภาพสูงดูแลโดยผู้เชี่ยวชาญจากสานักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) เพื่อให้ใช้งานได้
อย่างมีประสิทธิภาพ มีระบบรักษาความปลอดภัยฐานข้อมูลโดยกาหนดสิทธิ์ระดับการใช้การงานระบบของ
บุคลากรในโรงเรียนเพื่อไม่ให้ข้อมูลสารสนเทศถูกทาลาย
ผลการพัฒนา
โรงเรียนเทศบาลบ้านหนองแวง สังกัดสานักการศึกษา เทศบาลนครขอนแก่น มีผลการดาเนินงาน
ตามมาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ ดังต่อไปนี้
มาตรฐาน / ประเด็นพิจารณา

ค่าเป้าหมาย

มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ
๒.๑ มีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจที่สถานศึกษากาหนดชัดเจน
ดีเลิศ
๒.๒ มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา
ยอดเยี่ยม
๒.๓ ดาเนินงานพัฒนาวิชาการทีเ่ น้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตาม
ยอดเยี่ยม
หลักสูตรสถานศึกษา และทุกกลุม่ เป้าหมาย
๒.๔ พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ
ยอดเยี่ยม
๒.๕ จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อต่อการจัดการ
ยอดเยี่ยม
เรียนรู้อย่างมีคุณภาพ
๒.๖ จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพือ่ สนับสนุนการบริหารจัดการ
ดีเลิศ
และการจัดการเรียนรู้
สรุปผลการประเมินระดับคุณภาพ มาตรฐานที่ ๒ ระดับ ยอดเยี่ยม

ผลการ
ดาเนินงาน
ยอดเยี่ยม
ยอดเยี่ยม
ยอดเยี่ยม
ยอดเยี่ยม
ยอดเยี่ยม
ดีเลิศ
ระดับ ยอดเยี่ยม

จากตารางพบว่ า ผลการด าเนิน งานตามมาตรฐานการศึ ก ษาของสถานศึก ษา มาตรฐานที่ ๒
กระบวนการบริหารและการจัดการ โรงเรียนมีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจที่สถานศึกษากาหนดชัดเจน มี
ระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา มีการดาเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้าน
ตามหลักสูตรสถานศึกษา และทุกกลุ่มเป้าหมาย พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ จัด
สภาพแวดล้ อ มทางกายภาพและสั ง คมที่ เ อื้อต่ อการจัดการเรียนรู้อ ย่างมี คุณภาพ จัดระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ มีผลการประเมินอยู่ในระดับ ยอดเยี่ยม
บรรลุค่าเป้าหมายที่ตั้งไว้

๖๖

ข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ที่สนับสนุนผลการประเมินตนเอง
- แผนพัฒนาการศึกษา พ.ศ.๒๕๖๒ – ๒๕๖๕
- แผนปฏิบัติการประจาปีการศึกษา พ.ศ.๒๕๖๓
- แผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ – ๒๕๖๔
- คาสั่งมอบหมายภาระงานตามโครงสร้างการบริหารงานโรงเรียน ประจาปีการศึกษา ๒๕๖๓
- รายงานการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา
- โครงการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา
- โครงการพัฒนาข้าราชการครู
- โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ของโรงเรียน
- โครงการอินเตอร์เน็ตเพือ่ การศึกษา
- โครงการบริหารการจัดการเรียนรู้
- โครงการปรับปรุงและพัฒนาระบบสารสนเทศ
- โครงการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
- รายงานการอบรม ประชุม สัมมนา (ครู)
- รายงานผลการดาเนินงานชุมชนแห่งการเรียนรู้วิชาชีพ PLC
จุดเด่น
๑. สถานศึกษามีการกาหนดเป้าหมาย วิสัยทัศน์และพันธกิจสอดคล้องกับหน่วยงานต้นสังกัดและ
สภาพปัญหาความต้องการพัฒนาของสถานศึกษา นโยบายการปฏิรปู การศึกษา ความต้องการของชุมชน
ท้องถิ่น และสอดคล้องกับแนวทางการปฏิรปู ตามแผนการศึกษาชาติ
๒. แผนพัฒนาการศึกษา แผนปฏิบัตกิ ารประจาปีสอดคล้องกับการพัฒนาผู้เรียนทุก กลุ่มเป้าหมาย
มีการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความรู้ความเชี่ยวชาญ ตามมาตรฐานตาแหน่ง โดยพัฒนา
ความรู้ทางวิชาชีพ วิชาการ ทั้งภายในและภายนอกอย่างต่อเนื่อง
๓. โรงเรียนได้รบั ความร่วมมือจากบุคลากร ในส่วนของการประเมินโครงการหรือกิจกรรม โดยได้มี
การประเมินหลังเสร็จสิ้นแต่ละไตรมาส เพื่อติดตามการใช้งบประมาณและน าผลไปปรับปรุงเพื่อพัฒนางาน
ต่อไป
๔. การบริหารแบบมีส่วนร่วมระหว่างบ้าน ชุมชน โรงเรียน ร่วมคิดร่วมทา ด้านการจัดการทรัพยากร
เพื่อการศึกษาและพัฒนาการศึกษา ยึดหลักการกระจายอานาจโดยกาหนดโครงสร้างบริหารเป็น ๔ กลุ่ม คือ
กลุ่มบริหารวิชาการ กลุ่มบริหารงบประมาณ กลุ่มบริหารงานบุคคล และกลุ่มบริหารทั่วไป ให้คณะทีมนาทุก
ระบบเป็นแกนนาในการทางานร่วมกับคณะครูทุกคน
จุดที่ควรพัฒนา
๑. สร้างวิถีชุม ชนแห่ง การเรียนรู้เ พื่อให้เ กิ ดกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ระหว่างโรงเรีย น
ผู้ปกครอง และชุมชน ในการกาหนดทิศทางในการพัฒนาการศึกษาให้มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่สูงขึ้น
๒. สร้างเครือ ข่ายความร่วมมือของผู้มี ส่วนเกี่ยวข้องในการจัดการศึกษาของโรงเรียน ให้มี ความ
เข้มแข็ง มีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อผลการจัดการศึกษา และการขับเคลื่อนคุณภาพ การจัดการศึกษา

๖๗
๓. ศัก ยภาพการพั ฒ นาด้า นปั จ จั ยทรัพยากรยั ง ไม่ เ พี ย งพอต่อ ความต้อ งการ ควรมี ก ารระดม
ทรัพยากร เพื่อเพิ่มปัจจัยทรัพยากรที่ยังไม่เพียงพอต่อความต้องการ
มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
ระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม
กระบวนการพัฒนา
โรงเรียนมีกระบวนการพัฒนาที่ทาให้ครูจัดการเรียนรู้ให้เป็นไปตามศักยภาพของผู้เรียน และจัดทา
แผนการจั ดการเรียนรู้ ที่ มุ่ ง พั ฒ นาคุณภาพผู้เ รีย นและสมรรถนะผู้เ รียนตามทั ก ษะในศตวรรษ ที่ ๒๑
สอดคล้องกั บตัวชี้วัดหลัก สูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุท ธศักราช ๒๕๕๑ (ฉบับ ปรับปรุง พ.ศ.
๒๕๖๐) และหลักสูตรมาตรฐานสากล มีการบริหารจัดการการเรียนการสอนและงานสนับสนุนการเรียนรู้
ด้วยโดยใช้กระบวนการ PDCA ในการทางาน โดยโรงเรียนมีการประชุมครูเพื่อจัดทาแผนการจัดการเรียนรู้
ในรายวิชาที่ได้รับมอบหมายและนาหลักสูตรแกนกลางมาวิเคราะห์และจัดทาคาอธิบายรายวิชา โครงสร้าง
รายวิชา หน่วยการเรียนรู้ แผนการจัดการเรียนรู้ จากนั้นครูจั ดทาแผนการจัดการเรียนรู้และนาสอนตาม
รูปแบบและกระบวนตามที่แผนการจัดการเรียนรู้ในห้องเรียน โดยเน้นกระบวนการจัดการเรียนรู้ให้ผู้เรียนได้
ลงมือทาและได้ใช้กระบวนการคิดแบบ Active Learning โรงเรียนมีการติดตามผลโดยใช้กระบวนการนิเทศ
การศึกษาของผู้บริหาร ครูในกลุ่มสาระการเรียนรู้ และรายงานผลการนิเทศการศึกษาภายในกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ หลังจากครูจัดการเรียนการสอนตามแผนการจัดการเรียนรู้ ครูจะบันทึกผลลงในบันทึกหลังสอน และ
นาผลที่ ได้มาพูดคุยกับครูผู้สอนในระดับชั้นเดียวกันหรือในรายวิชาเดียวกันและเข้าสู่กระบวนการ PLC เพื่อ
แก้ไขปัญหา นาไปสู่การปรับปรุงและพัฒนาเพื่อเป็นข้อมูลในการทาวิจัยในชั้นเรียนของครูผู้สอนและ ในการ
ประเมินหลังจากจบหน่วยการเรียนรู้ครูมี การวัดและประเมินผลด้วยความยุติธรรมและหลากหลายตาม
สภาพจริงของผู้เรียน
โรงเรียนส่งเสริมสนับสนุนให้ครูผู้สอนใช้สื่อ เทคโนโลยีส ารสนเทศ ในการจัดการเรียนรู้ด้วยระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT,DLTV) และ e-learning ในการจัดการเรียนรู้ เช่น ผลิตสื่อการเรียนรู้แบบ
ออนไลน์ เพื่อเป็นทางเลือกให้ครูในการจัดการเรียนรู้ โดยสามารถนาไปใช้เป็นช่องทางให้ครูม อบหมาย
ติดตาม ภาระงาน การบ้าน เป็นช่องทางในการสื่อสาร ระหว่างครูและนักเรียนในประเด็นต่าง ๆ ซึ่งเป็นการ
สร้างสังคมแห่งการเรียนรูโ้ ดยใช้เทคโนโลยีเป็นสือ่ มีการวางแผนกาหนดวัตถุประสงค์และระดับผู้เรียนชัดเจน
การออกแบบเป็นระบบนาเสนอถูกต้องตามลาดับ ขั้นของประเภทสื่อนั้น ๆ มีกิจกรรมการฝึกปฏิบัติหรือ
แบบฝึกหัดและการประเมินที่ครอบคลุมจุดประสงค์ ผ่านการทดลองใช้ ปรับปรุง พัฒนามีการประเมินและมี
เอกสารรายงานผลการนาไปใช้ที่ถูกต้องตามหลักวิชาการ โดยโรงเรียนมีการใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และ
แหล่งเรียนรู้ รวมทั้งภูมิปัญญาท้องถิ่นมาใช้ ในการจัดการเรียนรู้ สร้างโอกาสให้ผู้เรียนได้แสวงหาความรู้ด้วย
ตนเองจากสื่อที่หลากหลาย
โรงเรียน มีจุดเน้นเรื่องการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก โดยการให้ครูเรียนรู้กระบวนการจัดการ
เรื่องการสอน โดยเน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ เพื่อตอบสนองสมรรถนะของผู้เรียน ๕ สมรรถนะ คือ ทักษะการ
วิเคราะห์ ทักษะการใช้เทคโนโลยี ทักษะการสื่อสาร ทักษะในการแก้ปัญหา และทักษะการใช้ ชีวิตประจาวัน
ทั้งนี้เน้นการจัดกระบวนการกลุ่ม กระบวนการ Active Learning และการเรียนรู้แบบบูรณาการ ผู้เรียนมี
ส่วนร่วมคิด ร่วมท ามี ส่วนร่วมในการสร้างข้อตกลงกั บ ครูและเพื่อนร่วมชั้นเรียน ครูมี ก ารใช้เ ทคโนโลยี
สารสนเทศ (DLIT, DLTV) และ e-learning ในการจัดการเรียนรู้ เพื่อเป็นทางเลือกให้ครูในการจัดการเรียนรู้
อีกทั้ง นักเรียนยัง มีส่วนร่วมกั บครูในการจัดมุม ประสบการณ์การเรียนรู้ โดยมีครูเป็นที่ ปรึกษา ดูแลอย่าง
ใกล้ชิด และให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม เพื่อปลูก ฝังทั กษะการอยู่
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ร่วมกันในสังคมอย่างมีความสุข
โรงเรียนมีกระบวนการตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ โดยครูมีการศึกษาและวาง
แผนการวัดผลประเมินผล ที่มุ่งเน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ ครูรู้จักผู้เรียนด้านพฤติกรรมเป็นรายบุคคลโดยผ่าน
โครงการการเยี่ยมบ้าน การวิเคราะห์ผู้เรียนรายบุคคล กิจกรรมตามแบบประเมิน SDQ ทาให้ทราบข้อเด่น
ข้อด้อยของผู้เรียน และใช้วิธีการวัดและประเมินผลอย่างหลากหลายเพื่อรู้จักผู้เรียนด้านการเรียน โดยมีการ
วิเคราะห์ และประเมินผู้เรียนเป็นรายบุคคลทาให้ทราบความแตกต่าง และข้อจากัดของผู้เรียนเป็นรายบุคคล
ครูได้จัดทาโครงสร้างรายวิชาและแผนจัดการเรียนรู้ ที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ และนาผลการประเมินมาจัดทา
วิจัยในชั้นเรียนเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน และแก้ปัญหาผู้เรียน พร้อมทั้งนากระบวนการ PLC สู่ชั้นเรียน
ในการแก้ปัญหาผู้เรียนตามความสามารถของแต่ละคน ทาให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ และเข้าใจ เนื้อหา ทักษะ
กระบวนการ และเกิดเจตคติที่ดีต่อการเรียนรู้ ซึ่งจะส่งผลให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่สูงขึ้น มีการ
ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ มีขั้ นตอน โดยใช้เครื่องมือและวิธีการวัดและประเมินผลที่
เหมาะสม กับเป้าหมายในการจัดการเรียนรู้ดังนี้
๑. ขั้นตอนการวัดและประเมินผลผู้เรียน
๑.๑ ศึกษา วิเคราะห์มาตรฐานและตัวชี้วัดของหลักสูตร
๑.๒ จัดทาโครงสร้างรายวิชาและการวัดผลประเมินผล
๑.๓ อบรมพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความเข้าใจในกระบวนการจัดการเรียนการสอน
การวัดผล ประเมินผล
๑.๔ ชี้แจงรายละเอียดของการวัดและประเมินผลให้ผู้เรียนเข้าใจถึงวัตถุประสงค์
วิธีการ เครื่องมือ ภาระงาน เกณฑ์ คะแนน ตามแผนการประเมินที่กาหนดไว้
๑.๕ วัดและประเมินวิเคราะห์ผู้เรียน
๑.๖ วัดและประเมินความก้าวหน้าระหว่างเรียน
๑.๗ วัดและประเมินความสาเร็จหลังเรียนเมื่อจบหน่วยหรือปลายภาคเรียน
๒. ให้ข้อมูลย้อนกลับแก่ผู้เรียนและนาผลมาพัฒนาผู้เรียน
๒.๑ ผู้เรียนได้รับการแจ้งผลการเรียน
๒.๒ ผู้เรียนพัฒนาปรับปรุงผลการเรียน
๒.๓ ผู้เรียนสามารถตรวจสอบผลการปรับปรุงผลการเรียนได
โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัยส่งเสริมให้ครูจัดกระบวนการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ และ
จัดการเรียนการสอนเน้นการปฏิบัติ (Active learning) โดยการดาเนินงาน / กิจกรรมอย่างหลากหลาย
ได้แก่ งานหลักสูตรมี การประชุมปฏิบัติการ ปรับ ปรุงหลักสูตรสถานศึกษา ตามมาตรฐานการเรียนรู้และ
ตัวชี้วัดฯ ส่งเสริมผู้เรียนผ่านกระบวนการคิดและได้ลงมือปฏิบัติจริงทั้งภายในและภายนอกห้องเรียน ครูมี
แผนการจัดการเรียนรู้ที่สามารถนาไปใช้จัดกิจกรรมได้จริง ครูสามารถผลิตและใช้สื่อ นวัตกรรม แหล่งเรียนรู้
ร่วมกับการใช้เทคโนโลยีเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมให้กับผู้เรียน ครูร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และนา
ข้อมู ลมาร่วมพั ฒนาปรับปรุง การจัดการเรียนรู้และสอนตามแผนการเรียนรู้ สัดส่วนคะแนนแต่ล ะหน่วย
กาหนดคุณลักษณะอันพึงประสงค์ที่สอดคล้องกับหน่ วยการเรียนรู้ สนับสนุนให้ครูจัดการเรียนการสอนที่
สร้างโอกาสให้ผเู้ รียนทุกคนมีสว่ นร่วม ได้ลงมือปฏิบัติจริงจนสรุปความรู้ได้ด้วยตนเอง จัดการเรียนการสอนที่
เน้นทักษะการคิด ครูมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ สรุปประเด็นและให้ข้อมูลสะท้อนกลับ พร้อมทั้งแนวทาง การ
พัฒนาเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้โดยจัดกิจกรรม PLC การสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้วิชาชีพ

๖๙
ร่วมกับครูในแต่ละสายชั้น โดยใช้กระบวนการ วางแผนการจัดการเรียนรู้ (Plan) นาแผนการจัดการเรียนสู่
ชั้นเรียน โดยมีครูในกลุ่มร่วมสังเกตการสอน (Do & See) และมี การสะท้อนผลหลังการจัดการเรียนรู้
(Reflex) จานวน ๓ วงรอบ เมื่อทุกกลุ่มดาเนินการครบ ๓ วงรอบแล้ว จัดให้มีการสะท้อนผลการขับเคลื่อน
PLC ของแต่ละกลุ่ม ผ่านขั้นตอนการ AAR สะท้อนผล เพื่อสรุปแนวผล และใช้เป็นแนวทางในการพัฒนา
และส่งเสริมให้ครูนาผลจากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้มาสู่การทาวิจัยในชั้นเรียน ครูทุกคนได้รับการนิเทศการ
สอนจากครูในกลุ่มสาระการเรียนรู้ของตนและมีการนิเทศสัญจรจากผู้บริหาร ส่งผลให้เกิดการพัฒนาความรู้
ทักษะการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เข้าร่วมกิจกรรมชุมชน แห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) โดยร่วมประชุม
หารือเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนในรายวิชาที่สอนร่วมกัน เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน
ผลการดาเนินงาน

โรงเรียนเทศบาลบ้านหนองแวง สังกัดสานักการศึกษา เทศบาลนครขอนแก่น มีผลการดาเนินงาน
ตามมาตรฐานที่ ๓ กระบวนการบริหารและการจัดการ ดังต่อไปนี้
มาตรฐาน / ประเด็นพิจารณา
มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็น
สาคัญ
๓.๑ จัดการเรียนรูผ้ ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถ
นาไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้
๓.๒ ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ทเี่ อื้อต่อการเรียนรู้
๓.๓ มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก
๓.๔ ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบและนาผลมา
พัฒนาผูเ้ รียน
๓.๕ มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนา
และปรับปรุงการจัดการเรียนรู้
สรุปผลการประเมินระดับคุณภาพ มาตรฐานที่ ๓

ค่าเป้าหมาย

ผลการ
ดาเนินงาน

ยอดเยี่ยม

ยอดเยี่ยม

ยอดเยี่ยม
ดีเลิศ
ดีเลิศ

ยอดเยี่ยม
ยอดเยี่ยม
ยอดเยี่ยม

ดีเลิศ

ยอดเยี่ยม

ระดับ ดีเลิศ

ระดับ ยอดเยี่ยม

จากตารางพบว่ า ผลการด าเนิน งานตามมาตรฐานการศึ ก ษาของสถานศึก ษา มาตรฐานที่ ๓
กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ โรงเรียนมีจัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและ
ปฏิบัติจริง และสามารถนาไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการ
เรียนรู้ มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก ตรวจสอบและประเมินผูเ้ รียนอย่างเป็นระบบและนาผลมาพัฒนา
ผู้เรียน มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ มีผลการ
ประเมินอยู่ในระดับ ยอดเยี่ยม บรรลุค่าเป้าหมายที่ตั้งไว้
ข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ที่สนับสนุนผลการประเมินตนเอง
- แผนการจัดการเรียนรูท้ ี่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
- หลักสูตรสถานศึกษา
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- วิจัยในชั้นเรียน
- รายงานผลการดาเนินงานชุมชนแห่งการเรียนรู้วิชาชีพ PLC
- บันทึกการนิเทศติดตามการจัดการเรียนการสอน
- โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศผูเ้ รียน ด้านวิชาการ ดนตรี กีฬา และศิลปะ
- คู่มือการวัดและประเมินผลของโรงเรียน
- เอกสารธุรการในชั้นเรียน
- โครงการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา
- โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ของโรงเรียน
- โครงการเยี่ยมบ้านนักเรียน
- โครงการอินเตอร์เน็ตเพือ่ การศึกษา
- โครงการพัฒนาข้าราชการครู
จุดเด่น
๑. การมีกระบวนการเรียนการสอนที่สร้างโอกาสให้ผเู้ รียนทุกคนมีส่วนร่วม ดาเนินงานโดยจัดการ
เรียนการสอนและจัดกิจกรรมต่าง ๆ เช่น การเข้าร่วมแข่งขันทักษะวิชาการประเภทต่างๆ
๒. การจัดการเรียนการสอนที่ยึดโยงกับบริบทของชุมชนและท้องถิ่น ดาเนินงานโดยจัดการเรียนการ
สอนและจัดกิจกรรมต่าง ๆ เช่น กิจกรรมการเรียนรู้ภูมิปญ
ั ญาท้องถิ่น หมอลาพื้นบ้าน กิจกรรมการเกษตร
ส่งเสริมการเข้าร่วมกิจกรรมวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น
๓. โรงเรียนใช้กระบวนจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ สนับสนุนส่งเสริมให้ครูทุกท่านมี
การใช้สื่อเทคโนโลยีในกระบวนการสอนเป็นส่วนใหญ่เนื่องจากโรงเรียนจัดสภาพแวดล้อมทีเ่ อื้อต่อ การใช้
เทคโนโลยีของคร มัสมาร์ททีวี ครบทุกห้องเรียน
๔. มีสัญญาณอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงครอบคลุมทุกพื้นที่ในโรงเรียน อานวยความสะดวกในการใช้
เทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอนได้เป็นอย่างดี
๕. ครูผู้สอนมีการศึกษาและวางแผนการวัดผลประเมินผลในวิชาที่สอนโดยมุ่งเน้นผูเ้ รียนเป็นสาคัญ
ครูใช้วิธีการวัดและประเมินผลอย่างหลากหลายเพื่อรู้จกั ผูเ้ รียน โดยมีการวิเคราะห์ และประเมินผู้เรียนเป็น
รายบุคคล ผ่านโครงการเยี่ยมผ่าน การวิเคราะห์ผเู้ รียนรายบุคคล ตลอดจนการประเมิน SDQ
จุดควรพัฒนา
๑. ควรมีการติดตามนิเทศการจัดการเรียนการสอนอย่างเป็นระบบและพัฒนางานวิจัยโรงเรียน เพื่อ
แก้ปัญหาอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งส่งเสริม สนับสนุน ให้ครู นักเรียน ใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารในการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนให้มากขึ้น
๒. ครูกาหนดเป้าหมายคุณภาพผู้เรียนทั้งด้านความรู้ทักษะกระบวนการและสมรรถนะ และลักษณะ
ที่พึงประสงค์ วิเคราะห์ผู้เรียนและนาข้อมูลมาใช้ในการวางแผนการจัดการ เรี ย นรู้ เ พื่ อ พั ฒ นาศั ก ยภาพ
ของผู้เรียนให้ครบทุกคนและทุกกลุ่มสาระและกาหนดกิจกรรมให้นักเรียนมีส่วนร่วมอย่า งหลากหลาย ควรใช้
การวิจัยในชั้นเรียนมาใช้ในการแก้ปัญหาแลพัฒนาผู้เรียนให้มากขึ้น

๗๑

สรุปผลการประเมินในภาพรวม
ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน อยู่ในระดับ ยอดเยี่ยม
ผลการดาเนินงานดังนี้
มาตรฐาน
มาตรฐานด้านที่ 1
มาตรฐานด้านที่ 2
มาตรฐานด้านที่ 3
ผลรวมของทุกมาตรฐาน
จานวนตัวบ่งชี้ที่ต้องปรับปรุง
รวมทุกมาตรฐาน

ระดับคุณภาพ
ดีเลิศ
ยอดเยี่ยม
ยอดเยี่ยม
ยอดเยี่ยม
-

มาตรฐานที่ ๑ โรงเรียนมีพัฒผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิด
อย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และแก้ปัญหา ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิด
อย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และแก้ปัญหา ความสามารถในการสร้างนวัตกรรม
ความสามารถในการใช้ เ ทคโนโลยี ส ารสนเทศและการสื่ อสาร ผลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรี ยนตามหลัก สูต ร
สถานศึกษา ความรู้ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ และมีการพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์
ของผู้เรียน การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากาหนด ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็น
ไทย การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย และสุขภาวะทางร่างกาย และจิ ตสังคม มี
ผลการประมินอยู่ในระดับ ดีเลิศ
มาตรฐานที่ ๒ โรงเรียนมีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจที่สถานศึกษากาหนดชัดเจน มีระบบบริหาร
จัดการคุณภาพของสถานศึกษา มีการดาเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตร
สถานศึกษา และทุกกลุ่มเป้าหมาย พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ จัดสภาพแวดล้อม
ทางกายภาพและสัง คมที่ เ อื้ อ ต่อ การจัดการเรียนรู้ อย่างมี คุณภาพ จัดระบบเทคโนโลยีส ารสนเทศเพื่ อ
สนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ มีผลการประเมินอยู่ในระดับ ยอดเยี่ยม
มาตรฐานที่ ๓ โรงเรียนมีจัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัตจิ ริง และสามารถนาไประยุกต์
ใช้ในชีวิตได้ ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้ มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิง
บวก ตรวจสอบและประเมินผูเ้ รียนอย่างเป็นระบบและนาผลมาพัฒนาผูเ้ รียน มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้
ข้อมูลสะท้อนกลับเพือ่ พัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ มีผลการประเมินอยู่ในระดับ ยอดเยี่ยม
การดาเนินงานประกันตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพือ่ การ
ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา มีผลการประเมินทั้ง ๓ มาตรฐาน อยู่ในระดับ ยอดเยี่ยม
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ส่วนที่ ๓
สรุปผลการพัฒนา แนวทางการพัฒนา ความต้องการและความช่วยเหลือ
ในปีการศึกษา ๒๕๖๓ โรงเรียนเทศบาลบ้านหนองแวง ได้พัฒนาคุณภาพการศึก ษาตามมาตรฐาน
การศึกษาที่ต้นสังกัดกาหนด โดยการดาเนินงานตามโครงการ กิจกรรม ที่กาหนดในแผนปฏิบัติการประจาปี
ซึ่งเชื่อมโยงหรือสะท้อนภาพความสาเร็จกับแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา โดยนาไปใช้ ในการ
วางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาทางด้านการจัดการเรียนการสอนใน กลุ่มสาระการเรียนรู้
ต่างๆ การจัดกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนทั้งในเวลาและนอกเวลาเรียนในรูปแบบต่างๆ โดย
มีการจัดระบบบริหารจัดการที่ส่งเสริม สนับสนุน คุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียน
จากการดาเนินงานดังกล่าวส่งผลให้โรงเรียน มีผลการประเมินคุณภาพภายในแต่ละมาตรฐาน อยู่ใน
ระดับ ยอดเยี่ยม โดยมี ผู้ท รงคุณวุฒิตามที่ต้นสังกั ดประกาศแต่งตั้ งร่วมประเมินด้วย สามารถสรุป ผลการ
ประเมินในภาพรวมมีจุดเด่น จุดควรพัฒนา ของแต่ละมาตรฐานพร้อมทั้งแนวทางการพัฒนาในอนาคตและ
ความต้องการ การช่วยเหลือดังนี้
๑.สรุปผลการประเมิน
๑.๑ มาตรฐานการศึกษาปฐมวัย
จุดเด่น
๑. เด็กมีร่างกายเติบโตตามวัย มีน้าหนักส่วนสูง
ตามเกณฑ์ มีทักษะการเคลื่อนไหวตามวัย สามารถ
ดู แ ลสุ ข ภาพและหลี ก เลี่ ย งต่ อ สภาวะที่ เ สี่ ย งต่ อ
อุบัติเ หตุ ภัย และสิ่งเสพติด มีคุณธรรม จริยธรรม
ค่านิยมที่พึงประสงค์ มีจิตส้านึกในการอนุรักษ์และ
พัฒ นาสิ่ง แวดล้ อ ม ท้ างานร่ วมกั บ ผู้อื่ นได้อ ย่า งมี
ความสุข มีอารมณ์แจ่ม ใส ร่าเริง สนุก สนาน ร่วม
กิจกรรมอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข มีสติปัญญา
เรียนรู้ได้ตามกิจกรรมประจ้าวันอย่างดี
๒. จั ด กระบวนการเรี ย นรู้ ต ามหลั ก สู ต ร
สถานศึ ก ษา ที่ ค รอบคลุ ม พั ฒ นาการทั้ ง ๔ ด้ า น
สอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่น
๓. จัดสิ่งอานวยความสะดวกให้บริการด้านสื่อ
เทคโนโลยีสารสนเทศ อุปกรณ์เพื่อสนับสนุนการจัด
ประสบการณ์การเรียนรู้
๔. ครูได้รับการพัฒนาด้านวิชาชีพให้เกิดความ
เชี่ยวชาญ

จุดที่ควรพัฒนา
๑. การจัดประสบการณ์การเรียนรูท้ ี่เน้น
ความคิดรวบยอด การแก้ปญ
ั หา จัดกิจกรรมที่
ส่งเสริมสติปัญญาให้เหมาะสมตามวัย ปลูกฝังใน
เรื่องสุขนิสัยที่ดี เช่น การล้างมือก่อนรับประทาน
อาหาร ล้างมือก่อนออกจากห้องน้า ห้องส้วม และ
การเลือกรับประทานอาหารทีม่ ีประโยชน์ ให้เป็น
นิสัย
๒. จัดสภาพแวดล้อมให้เอือ้ ต่อการเรียนรู้ และ
ป้องกันให้มีความปลอดภัย
๓. ส่งเสริมการใช้สื่อและเทคโนโลยีมาช่วยใน
การจัดประสบการณ์การเรียนรู้

๗๓

๑.๒ มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน
จุดเด่น
๑. มีการกาหนดเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธ
กิจของสถานศึกษาไว้อย่างชัดเจน มีการจัดองค์กร
โครงสร้าง และการบริหารงานอย่างเป็นระบบครบ
วงจร ให้บรรลุเป้าหมายการศึกษา
๒. มีการบริหาร และมีการปรับแผนพัฒนา
คุณภาพจัดการศึกษา แผนปฏิบัติการประจาปี ให้
สอดคล้องกับสภาพปัญหา ความต้องการ พัฒนา
และนโยบายการปฏิรูปการศึกษา
๓. ผู้เรียนสามารถอ่าน การสื่อสาร คิดคานวณ
และคิดวิเคราะห์ได้ สามารถใช้เทคโนโลยีใน การ
แสวงหาความรู้ได้ด้วยตนเอง รู้จกั การวางแผน
สามารถทางานร่วมกับผู้อื่นได้นักเรียนมีความกล้า
แสดงออก มีคุณธรรม จริยธรรม มีค่านิยมที่พงึ
ประสงค์ ตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของ
โรงเรียน
๔. ครูส่วนใหญ่มีคุณภาพและมีคุณวุฒิตรงตาม
สายงานและปฏิบัตงิ านที่ได้รับมอบหมายอย่าง
เข้มแข็ง ครูมีความตั้งใจ มุง่ มั่นในการพัฒนาการ
สอน โดยจัดกิจกรรมให้นักเรียนได้เรียนรูโ้ ดยการคิด
ได้ปฏิบัติจริง มี การให้วิธีการและแหล่งเรียนรู้ที่
หลากหลาย ให้นกั เรียนแสวงหาความรูจ้ ากสื่อ
เทคโนโลยีด้วยตนเองอย่าง ต่อเนื่อง และให้นกั เรียน
มีส่วนร่วมในการจัดบรรยากาศสภาพแวดล้อมทีเ่ อื้อ
ต่อการเรียนรู้

จุดที่ควรพัฒนา
๑. พัฒนาให้นักเรียนมีระดับผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนและผลการทดสอบ O-NET, NT, RT ให้สูงขึ้น
ในกลุ่มสาระ การเรียนรูท้ ี่ยังต่ากว่าเกณฑ์
๒. จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นทักษะ
การคิด วิเคราะห์ การตั้งคาถามหาเหตุผล
๓. เปิดโอกาสให้ผู้ปกครองได้มีส่วนร่วมในการ
เสนอความคิดเห็นในการจัดการ ศึกษาเพื่อพัฒนา
ผู้เรียน
๔. สร้างเครือข่ายความร่วมมือของผู้มสี ่วน
เกี่ยวข้องในการจัดการศึกษาของโรงเรียน ให้มีความ
เข้มแข็ง มีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อผลการจัด
การศึกษา และการขับเคลื่อนคุณภาพ การจัดการ
ศึกษา
๕. การติดตามนิเทศการจัดการเรียนการสอน
อย่างเป็นระบบและพัฒนางานวิจัยโรงเรียน เพื่อ
แก้ปัญหาอย่างต่อเนื่อง
๖. ส่งเสริม สนับสนุน ให้ครู นักเรียน ใช้
ภาษาอังกฤษในการสื่อสารในการจัด กิจกรรมการ
เรียนการสอนให้มากขึ้น

แนวทางการพัฒนาในอนาคต
๑. สถานศึกษากาหนดแผนพัฒนา เพื่อยกระดับความสามารถในการจัดการเรียนรู้ทเี่ น้นการมีส่วน
ร่วมของผู้บริหาร คณะครูบุคลากร ชุมชนและองค์กรภายนอก ได้มีส่วนร่วมในการกาหนดแผนปฏิบัตกิ าร
๒. พัฒนาโครงการให้สอดคล้องตามจุดเน้นของการปฏิรปู การศึกษา และตอบสนองความต้องการของ
ผู้เรียนมากขึ้น และพัฒนาระบบการกากับ ติดตาม รายงานผลการดาเนินงานอย่างต่อเนื่อง
๓. การพัฒนาบุคลากรโดยส่งเข้ารับการอบรม แลกเปลีย่ นเรียนรู้ในงานที่ได้รับมอบหมาย ติดตามผล
การนาไปใช้และผลที่เกิดกับผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง
๔. การส่งเสริมให้ครูเห็นความสาคัญของการจัดการเรียนรู้โดยเน้นผู้เรียนเป็นสาคัญการจัดทาการวิจัย
ในชั้นเรียนเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้สามารถเรียนรู้ได้เต็มศักยภาพ

๗๔

ความต้องการความช่วยเหลือ
๑. การสร้างข้อสอบ และวิเคราะห์ข้อสอบ ทีส่ อดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้ตามแนวทางการ
ทดสอบทางการศึกษา ระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)
๒. การปฏิบัตงิ านบางครั้ง ไม่สามารถทาตามปฏิทินที่กาหนดไว้ได้ เนื่องจากโรงเรียนมีกจิ กรรม หรือ
ภาระงาน อื่นแทรกเข้ามา
๓. การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ด้านการเรียน โรงเรียนมีความต้องการครูผู้สอนที่ตรงตามเอกในรายวิชาที่
ขาดแคลน ได้แก่ รายวิชาภาษาไทย

ภาคผนวก

ประกาศโรงเรียนเทศบาลบ้านหนองแวง
เรื่อง มาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัยและมาตรฐานการศึกษา ขั้นพื้นฐาน
เพื่อการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาและค่าเป้าหมายการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๓
--------------------------------------พระราชบัญ ญัติก ารศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๔๒ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๔) พ.ศ.๒๕๖๒ มาตรา ๔๑
กาหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีสิทธิจัดการศึกษาระดับใดระดับหนึ่งหรือทุกระดับตามความพร้อมความ
เหมาะสมและความต้องการภายในท้องถิ่น ประกอบด้วยมาตรา ๔๗ กาหนดให้มีระบบประกันคุณภาพการศึกษา
เพื่อพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับ ประกอบด้วย ระบบประกันคุณภาพภายในและระบบประกัน
คุณภาพภายนอก กฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๓ กาหนดให้สถานศึกษา แต่ละแห่ง
จัดให้มีระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา การกาหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาให้เป็นไปตาม
มาตรฐานการศึกษาแต่ละระดับและประเภทการศึกษาที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการประกาศกาหนด ซึ่ง
กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศ ให้ใช้มาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ศูนย์การศึกษา
พิเศษ เมื่อวันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๖๑ เพื่อเป็นหลักเทียบเคียงในการพัฒนา ส่งเสริม สนับสนุนกากับดูแลและติดตาม
ตรวจสอบคุณภาพการศึกษา และเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายกาหนด และกระทรวงมหาดไทยได้ยกเลิกประกาศ
กระทรวงมหาดไทย เรื่อง มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานและมาตรฐานการศึกษาปฐมวัยเพื่อการประกันคุ ณภาพ
ภายในสถานศึก ษาสัง กัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ลงวันที่ ๓๐ มิ ถุนายน ๒๕๕๗ และได้ประกาศมาตรฐาน
การศึกษาระดับปฐมวัย มาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน และแนวทางปฏิบัติการประกันคุณภาพ
การศึกษาเพื่อการประกันคุณภาพภายในโรงเรียนสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่ นที่จัดการศึกษาระดับปฐมวัย
และการศึกษาขั้นพื้นฐานดาเนินการตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย
ระดับ การศึกษาขั้นพื้นฐาน ศูนย์ก ารศึกษาพิเศษ ประกาศ ณ ๖ สิง หาคม ๒๕๖๑ อาศัยอานาจตามความใน
พระราชบัญญัติเทศบาล ๒๔๙๖ แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ ๑๓ พ.ศ.๒๕๕๒ มาตรา ๕๐ มาตรา ๕๓ และมาตรา ๕๖
และพระราชบัญญัติการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๒ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓ ) พ.ศ.๒๕๕๓ มาตรา ๔๑ จึงประกาศใช้
มาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย และมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
และค่ าเป้ าหมายการพั ฒ นาคุ ณ ภาพการศึ ก ษาปี ก ารศึก ษา ๒๕๖๑ โดยความเห็น ชอบของคณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานในการประชุม ครั้งที่ ๑ / ๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๑๒ เดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๑
โรงเรียนเทศบาลบ้านหนองแวงจึงประกาศให้ใช้มาตรฐานการศึกษา ระดับปฐมวัยและระดับการศึกษาขั้น
พื้นฐานเพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้ เพื่อเป็นเป้าหมายในการ
พัฒนา คุณภาพการศึกษา ระดับปฐมวัย ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานและการประเมินคุณภาพภายใน ตั้งแต่ปี
การศึกษา ๒๕๖๑ เป็นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ ๑๖ เดือน พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๓
( นางวาสนา แม้นญาติ)
ผู้อานวยการสถานศึกษา รักษาการในตาแหน่ง
ผู้อานวยการโรงเรียนเทศบาลบ้านหนองแวง

มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
แนบท้ายประกาศโรงเรียนเทศบาลบ้านหนองแวง
เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัยระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษาและค่าเป้าหมายการพัฒนาคุณภาพการศึกษาปีการศึกษา ๒๕๖๓ ลงวันที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๓
--------------------------------------------มาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๖๑ ประกอบด้วยมาตรฐาน ๓ ด้านได้แก่
• มาตรฐานด้านที่ ๑ การบริหารจัดการ ๕ ตัวบ่งชี้ / ๒๖ ข้อ
• มาตรฐานด้านที่ ๒ กระบวนการดูแลจัดประสบการณ์เรียนรู้และเล่น ๕ ตัวบ่งชี้ / ๒๐ ข้อ
• มาตรฐานด้านที่ ๓ คุณภาพเด็กปฐมวัย
- ๓ ข. ๓ ปีถึง ๖ ปี/ ก่อนเข้าเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ จานวน ๗ ตัวบ่งชี้ / ๒๒ ข้อ
มาตรฐานด้านที่ ๑ การบริหารจัดการสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย
ตัวบ่งชี้ท๑ี่ .๑ การบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ
ตัวบ่งชี้ย่อย
๑.๑.๑ บริหารจัดการสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยอย่างเป็นระบบ
๑.๑.๒ บริหารหลักสูตรสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย
๑.๑.๓ บริหารจัดการข้อมูลอย่างเป็นระบบ
ตัวบ่งชี้ที่ ๑.๒ การบริหารจัดการบุคลากรทุกประเภทตามหน่วยงานที่สังกัด
ตัวบ่งชี้ย่อย
๑.๒.๑ บริหารจัดการบุคลากรอย่างเป็นระบบ
๑.๒.๒ ผู้บริหารสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย/หัวหน้าระดับปฐมวัย/ผู้ดาเนินกิจการมีคุณวุฒ/ิ คุณสมบัติ
เหมาะสมและบริหารงานอย่างมีประสิทธิภาพ
๑.๒.๓ ครู /ผู้ดูแ ลเด็ก ที่ ท าหน้า ที่ ห ลัก ในการดูแ ลและพัฒ นาเด็ ก ปฐมวัยมี วุฒิก ารศึก ษา/คุณสมบั ติ
เหมาะสม
๑.๒.๔ บริหารบุคลากรจัดอัตราส่วนของครู/ผู้ดูแลเด็กอย่างเหมาะสมพอเพียงต่อจานวนเด็กในแต่ละกลุม่
อายุ
เด็กในแต่ละกลุ่มอายุเด็ก (อายุ) อัตราส่วนครู/ผู้ดูแล : เด็ก(คน)
จานวนเด็กในกลุ่มกิจกรรม
ต่ากว่า ๑ ปี
๑:๓
กลุ่มละไม่เกิน ๕ คน
ต่ากว่า ๒ ปี
๑:๕
กลุ่มละไม่เกิน ๑๐ คน
ต่ากว่า ๓ ปี
๑ : ๑๐
กลุ่มละไม่เกิน ๒๐ คน
๓ ปี – ก่อนเข้าป.๑
๑ : ๑๕
กลุ่มละไม่เกิน ๓๐ คน
ตัวบ่งชี้ที่ ๑.๓ การบริหารจัดการสภาพแวดล้อมเพือ่ ความปลอดภัย
ตัวบ่งชี้ย่อย
๑.๓.๑ บริหารจัดการด้านสภาพแวดล้อมเพื่อความปลอดภัยอย่างเป็นระบบ
๑.๓.๒ โครงสร้างและตัวอาคารมั่นคงตั้งอยู่ในบริเวณและสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัย
๑.๓.๓ จัดการความปลอดภัยของพื้นทีเ่ ล่น/สนามเด็กเล่นและสภาพแวดล้อมภายนอกอาคาร

๑.๓.๔ จัดการสภาพแวดล้อ มภายในอาคารครุภัณฑ์อุป กรณ์เ ครื่องใช้ให้ป ลอดภัยเหมาะสมกับ การ
ใช้งานและเพียงพอ
๑.๓.๕ จัดให้มีของเล่นทีป่ ลอดภัยได้มาตรฐานมีจานวนเพียงพอสะอาดเหมาะสมกับระดับพัฒนาการของ
เด็ก
๑.๓.๖ ส่งเสริมให้เด็กปฐมวัยเดินทางอย่างปลอดภัย
๑.๓.๗ จัดให้มรี ะบบป้องกันภัยจากบุคคลทั้งภายในและภายนอกสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย
๑.๓.๘ จัดให้มรี ะบบรับเหตุฉุกเฉินป้องกันอัคคีภัย/ ภัยพิบัติตามความเสี่ยงของพื้นที่
ตัวบ่งชี้ที่ ๑.๔ การจัดการเพื่อส่งเสริมสุขภาพและการเรียนรู้
ตัวบ่งชี้ย่อย
๑.๔.๑ มีการจัดการเพื่อส่งเสริมสุขภาพเฝ้าระวังการเจริญเติบโตของเด็กและดูแลการเจ็บป่วยเบื้องต้น
๑.๔.๒ มี แผนและดาเนินการตรวจสุขอนามั ยประจ าวันตรวจสุขภาพประจ าปีและป้องกั นควบคุม
โรคติดต่อ
๑.๔.๓ อาคารต้องมีพื้นที่ใช้สอยเป็นสัดส่วนตามกิจวัตรประจาวันของเด็กที่เหมาะสมตามช่วงวัยและการ
ใช้ประโยชน์
๑.๔.๔ จัดให้มีพื้นที/่ มุมประสบการณ์และแหล่งเรียนรู้ในห้องเรียนและนอกห้องเรียน
๑.๔.๕ จัดบริเวณห้องน้าห้องส้วมที่แปรงฟัน/ล้างมือให้เพียงพอสะอาดปลอดภัยและเหมาะสมกับการใช้
งานของเด็ก
๑.๔.๖ จัดการระบบสุขาภิบาลที่มีประสิทธิภาพครอบคลุมสถานที่ปรุงประกอบอาหารน้าดื่มน้าใช้การจัด
ขยะสิ่งปฏิกูลและพาหะนาโรค
๑.๔.๗ จัดอุปกรณ์ภาชนะและเครื่องใช้ส่วนตัวให้เพียงพอกับการใช้งานของเด็กทุกคนและดูแลความ
สะอาดและปลอดภัยอย่างสม่าเสมอ
ตัวบ่งชี้ที่ ๑.๕ การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของครอบครัวและชุมชน
ตัวบ่งชี้ย่อย
๑.๕.๑ มีการสื่อสารเพื่อสร้างความสัมพันธ์และความเข้าใจอันดีระหว่างพ่อแม่/ผู้ปกครองกับสถานพัฒนา
เด็กปฐมวัยเกี่ยวกับตัวเด็กและการดาเนินงานของสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย
๑.๕.๒ การจัดกิจกรรมที่พอ่ แม่/ผู้ปกครอง/ครอบครัวและชุมชนมีส่วนร่วม
๑.๕.๓ ดาเนินงานให้สถานพัฒนาเด็กปฐมวัยเป็นแหล่งเรียนรู้แก่ชุมชนในเรื่องการพัฒนาเด็กปฐมวัย
๑.๕.๔ มีคณะกรรมการสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย
มาตรฐานด้านที่ ๒ ครู/ผู้ดูแลเด็กให้การดูแลและจัดประสบการณ์การเรียนรู้และการเล่นเพื่อพัฒนาเด็กปฐมวัย
ตัวบ่งชี้ที่ ๒.๑ การดูแลและพัฒนาเด็กอย่างรอบด้าน
ตัวบ่งชี้ย่อย
๒.๑.๑มีแผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่สอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยมีการดาเนินงาน
และประเมินผล
๒.๑.๒ จัดพื้นที/่ มุมประสบการณ์การเรียนรู้และการเล่นที่เหมาะสมอย่างหลากหลาย
๒.๑.๓ จัดกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาการทุกด้านอย่างบูรณาการตามธรรมชาติของเด็กที่เรียนรู้ด้วยประสาท
สัมผัสลงมือทาปฏิสัมพันธ์และการเล่น
๒.๑.๔ เลือกใช้สื่อ/อุปกรณ์เทคโนโลยีเครื่องเล่นและจัดสภาพแวดล้อมภายใน-ภายนอกแหล่งเรียนรู้ที่
เพียงพอเหมาะสมปลอดภัย

๒.๑.๕ เฝ้าระวังติดตามพัฒนาการเด็กรายบุคคลเป็นระยะเพื่อใช้ผลในการจัดกิจกรรมพัฒนาเด็กทุกคนให้
เต็มตามศักยภาพ
ตัวบ่งชี้ที่ ๒.๒ การส่งเสริมพัฒนาการด้านร่างกายและดูแลสุขภาพ
ตัวบ่งชี้ย่อย
๒.๒.๑ ให้เด็กรับประทานอาหารที่ครบถ้วนในปริมาณที่เพียงพอและส่งเสริมพฤติกรรมการกินที่เหมาะสม
๒.๒.๒ จัดกิจ กรรมให้เด็ก ได้ล งมือปฏิบัติอย่างถูกต้องเหมาะสมในการดูแลสุขภาพความปลอดภัยใน
ชีวิตประจาวันและในการเคลื่อนไหวด้านร่างกายออกกาลัง เล่น กิน/ นอน/ พักผ่อนและการเดินทาง
๒.๒.๓ ตรวจสุขภาพอนามัยของเด็กประจาวันความสะอาดของร่างกายฟันและช่องปากเพื่อคัดกรองโรค
และการบาดเจ็บ
๒.๒.๔ เฝ้าระวังติดตามการเจริญเติบโตของเด็กเป็นรายบุคคลบันทึกผลภาวะโภชนาการอย่างต่อเนื่อง
๒.๒.๕ จัดให้มกี ารตรวจสุขภาพร่างกายฟันและช่องปากสายตาหูตามกาหนด
ตัวบ่งชี้ที่ ๒.๓ การส่งเสริมพัฒนาการด้านสติปัญญาภาษาและการสื่อสาร
ตัวบ่งชี้ย่อย
๒.๓.๑ จัดกิ จ กรรมส่ง เสริม ให้เ ด็ก ได้สังเกตสัม ผัส ลองท าคิดตั้ง คาถามสืบ เสาะหาความรู้แก้ ปัญ หา
จินตนาการคิดสร้างสรรค์โดยยอมรับความคิดและผลงานที่แตกต่างของเด็ก
๒.๓.๒ จัดกิจกรรมและประสบการณ์ทางภาษาที่มีความหมายต่อเด็กเพื่อการสื่อสารอย่างหลากหลายฝึก
ฟังพูดถามตอบเล่าและสนทนาตามลาดับขั้นตอนพัฒนาการ
๒.๓.๓ จัดกิจกรรมปลูกฝังให้เด็กมีนิสัยรักการอ่านให้เด็กมีทั กษะการดูภาพฟังเรื่องราวพูดเล่าอ่านวาด/
เขียนเบื้องต้นตามลาดับพัฒนาการโดยครู/ ผู้ดูแลเด็กเป็นตัวอย่างของการพูดและการอ่านที่ถูกต้อง
๒.๓.๔ จัดให้เด็กมีประสบการณ์เรียนรู้เกี่ยวกับตัวเด็กบุคคลสิ่งต่างๆสถานที่และธรรมชาติรอบตัว ด้วย
วิธีการที่เหมาะสมกับวัย
๒.๓.๕ จัดกิจกรรมและประสบการณ์ด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์เบื้องต้นตามวัยโดยเด็กเรียนรู้ผ่าน
ประสาทสัมผัสและลงมือปฏิบัติด้วยตนเอง
ตัวบ่งชี้ที่ ๒.๔ การส่งเสริมพัฒนาการด้านอารมณ์จิตใจ-สังคมปลูกฝังคุณธรรมและความเป็นพลเมืองดี
ตัวบ่งชี้ย่อย
๒.๔.๑ สร้างความสัม พันธ์ที่ ดีและมั่ นคงระหว่างผู้ใหญ่กับเด็ก จัดกิจ กรรมสร้างเสริมความสัม พันธ์ที่ ดี
ระหว่างเด็กกับเด็กและการแก้ไขข้อขัดแย้งอย่างสร้างสรรค์
๒.๔.๒ จัดกิจกรรมส่งเสริมให้เด็กมีความสุขแจ่มใสร่าเริงมีความรู้สึกดีต่อตนเองแสดงออกด้านอารมณ์โดย
ผ่านการเคลื่อนไหวร่างกายศิลปะดนตรีตามความสนใจและความถนัด
๒.๔.๓ จัดกิ จ กรรมและประสบการณ์ป ลูก ฝัง คุณธรรมให้เ ด็ก ใฝ่ดีมี วินัยซื่อสัตย์รู้จัก สิท ธิและหน้าที่
รับผิดชอบของพลเมืองดีรักครอบครัวโรงเรียนชุมชนและประเทศชาติด้วยวิธีที่เหมาะสมกับวัยและพัฒนาการ
ตัวบ่งชี้ที่ ๒.๕ การส่งเสริมเด็กในระยะเปลี่ยนผ่านให้ปรับตัวสู่การเชื่อมต่อในขั้นถัดไป
ตัวบ่งชี้ย่อย
๒.๕.๑ จัดกิจกรรมกับผู้ปกครองให้เตรียมเด็กก่อนจากบ้านเข้าสู่สถานพัฒนาเด็กปฐมวัย/โรงเรียนและจัด
กิจกรรมช่วงปฐมนิเทศให้เด็กปรับตัวในบรรยากาศที่เป็นมิตร
๒.๕.๒ จัดกิจกรรมส่งเสริมการปรับตัวก่อนเข้ารับการศึกษาในระดับทีส่ ูงขึ้นแต่ละขั้นจนถึงการเป็น
นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑

มาตรฐานด้านที่ ๓ คุณภาพของเด็กปฐมวัย
สำหรับเด็กอำยุ ๓ ปี –อำยุ ๖ ปี (ก่อนเข้ำประถมศึกษำปีที่ ๑)
ตัวบ่งชี้ที่ ๓.๑ เด็กมีการเจริญเติบโตสมวัยและมีสขุ นิสัยที่เหมาะสม
ตัวบ่งชี้ย่อย
๓.๑.๑ ข เด็กมีน้าหนักตัวเหมาะสมกับวัยและสูงดีสมส่วนซึง่ มีบันทึกเป็นรายบุคคล
๓.๑.๒ ข เด็กมีสุขนิสัยที่ดีในการดูแลสุขภาพตนเองตามวัย
๓.๑.๓ ข เด็กมีสุขภาพช่องปากดีไม่มีฟันผุ
ตัวบ่งชี้ที่ ๓.๒ ข เด็กมีพัฒนาการสมวัย
ตัวบ่งชี้ย่อย
๓.๒.๑ ข เด็กมีพัฒนาการสมวัยโดยรวม ๕ ด้าน (คัดกรองตามช่วงอายุ)
ตัวบ่งชี้ที่ ๓.๓ ข เด็กมีพัฒนาการด้านการเคลื่อนไหว
ตัวบ่งชี้ย่อย
๓.๓.๑ ข เด็กมีพัฒนาการด้านการใช้กล้ามเนื้อมัดใหญ่สามารถเคลื่อนไหวและทรงตัวได้ตามวัย
๓.๓.๒ ข เด็กมีพัฒนาการด้านการใช้กล้ามเนื้อมัดเล็กและการประสานงานระหว่างตากับมือตามวัย
ตัวบ่งชี้ที่ ๓.๔ ข เด็กมีพัฒนาการด้านอารมณ์จิตใจ
ตัวบ่งชี้ย่อย
๓.๔.๑ ข เด็กแสดงออกร่าเริงแจ่มใสรู้สึกมั่นคงปลอดภัยแสดงความรู้สึกที่ดีต่อตนเองและผู้อื่นได้สมวัย
๓.๔.๒ ข เด็กมีความสนใจและร่วมกิจกรรมต่างๆอย่างสมวัยซึ่งรวมการเล่นการทางานศิลปะดนตรีกีฬา
๓.๔.๓ ข เด็กสามารถอดทนรอคอยควบคุมตนเองยับยั้งชั่งใจทาตามข้อตกลงคานึงถึงความรู้สึกของผู้อื่นมี
กาลเทศะปรับตัวเข้ากับสถานการณ์ใหม่ได้สมวัย
ตัวบ่งชี้ที่ ๓.๕ ข เด็กมีพฒ
ั นาการด้านสติปญ
ั ญาเรียนรู้และสร้างสรรค์
ตัวบ่งชี้ย่อย
๓.๕.๑ ข เด็กบอกเกี่ยวกับตัวเด็กบุคคลสถานที่แวดล้อมธรรมชาติและสิง่ ต่างๆรอบตัวเด็กได้สมวัย
๓.๕.๒ ข เด็กมีพื้นฐานด้านคณิตศาสตร์สามารถสังเกตจาแนกและเปรียบเทียบจานวนมิติสัมพันธ์ (พื้นที่/
ระยะ) เวลาได้สมวัย
๓.๕.๓ ข เด็กสามารถคิดอย่างมีเหตุผลแก้ปัญหาได้สมวัย
๓.๕.๔ ข เด็กมีจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์ที่แสดงออกได้สมวัย
๓.๕.๕ ข เด็กมีความพยายามมุง่ มั่นตั้งใจทากิจกรรมให้สาเร็จสมวัย
ตัวบ่งชี้ที่ ๓.๖ ข เด็กมีพัฒนาการด้านภาษาและการสื่อสาร
ตัวบ่งชี้ย่อย
๓.๖.๑ ข เด็กสามารถฟังพูดจับใจความเล่าสนทนาและสื่อสารได้สมวัย
๓.๖.๒ ข เด็กมีทักษะในการดูรูปภาพสัญลักษณ์การใช้หนังสือรู้จักตัวอักษรการคิดเขียนคาและการอ่าน
เบื้องต้นได้สมวัยและตามลาดับพัฒนาการ
๓.๖.๓ ข เด็กมีทักษะการวาดการขีดเขียนตามลาดับขั้นตอนพัฒนาการสมวัยนาไปสู่การขีดเขียนคาที่
คุ้นเคยและสนใจ
๓.๖.๔ ข เด็กมีทักษะในการสื่อสารอย่างเหมาะสมตามวัยโดยใช้ภาษาไทยเป็นหลักและมีความคุ้นเคยกับ
ภาษาอื่นด้วย

ตัวบ่งชี้ที่ ๓.๗ ข เด็กมีพัฒนาการด้านสังคมคุณธรรมมีวินัยและความเป็นพลเมืองดี
ตัวบ่งชี้ย่อย
๓.๗.๑ ข เด็กมีปฏิสมั พันธ์กับผู้อื่นได้อย่างสมวัยและแสดงออกถึงยอมรับความแตกต่างระหว่างบุคคล
๓.๗.๒ ข เด็ก มีความเมตตากรุณามี วินัยซื่อสัตย์รับ ผิดชอบต่อตนเองและส่วนรวมและมีค่านิยมที่พึง
ประสงค์สมวัย
๓.๗.๓ ข เด็กสามารถเล่นและทางานร่วมกับผู้อื่นเป็นกลุ่มเป็นได้ทั้งผู้นาและผู้ตามแก้ไขข้อขัดแย้งอย่าง
สร้างสรรค์
๓.๗.๔ ข เด็กภาคภูมิใจที่เป็นสมาชิกที่ดีในครอบครัว ชุมชน สถานพัฒ นาเด็กปฐมวัยและตระหนักถึง
ความเป็นพลเมืองดีของประเทศไทยและภูมิภาคอาเซียน
มาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.๒๕๖๓ มีจานวน ๓ มาตรฐาน ได้แก่
มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียน
๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผูเ้ รียน
๑.๒ คุณลักษณะที่พึงประสงค์
มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ
มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
แต่ละมาตรฐานมีรายละเอียด ดังนี้
มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียน
๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผูเ้ รียน
๑) มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิดคานวณ
๒) มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็น และแก้ปญ
ั หา
๓) มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม
๔) มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
๕) มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา
๖) มีความรู้ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ
๑.๒ คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน
๑) การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากาหนด
๒) ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย
๓) การยอมรับทีจ่ ะอยูร่ ่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย
๔) สุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม
มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ
๒.๑ มีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจที่สถานศึกษากาหนดชัดเจน
๒.๒ มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา
๒.๓ ดาเนินงานพัฒนาวิชาการทีเ่ น้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษา
และทุกกลุม่ เป้าหมาย
๒.๔ พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ
๒.๕ จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ
๒.๖ จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพือ่ สนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้

มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
๓.๑ จัดการเรียนรูผ้ ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถนาไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้
๓.๒ ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ทเี่ อื้อต่อการเรียนรู้
๓.๓ มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก
๓.๔ ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบและนาผลมาพัฒนาผูเ้ รียน
๓.๕ มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้

ประกาศโรงเรียนเทศบาลบ้านหนองแวง
เรื่อง การกาหนดเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา การศึกษาระดับปฐมวัย
และระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา
.
.
ด้วยกระทรวงศึกษาธิการ ได้ประกาศใช้ก ฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกั น
คุณภาพการศึกษา พ.ศ.๒๕๖๑ ซึ่ง เหตุผ ลในการใช้ก ฎกระทรวงฉบับ นี้ คือแนวทางในการดาเนินงานตาม
ประกาศกฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.๒๕๕๓ ไม่สอดคล้อง
กับหลักการประกันคุณภาพการศึกษาที่แท้จริง จึงส่งผลให้การดาเนินการประกันคุณภาพการศึกษาทั้งภายใน
และภายนอกไม่สัมพันธ์กัน เกิดความซ้าซ้อนและคลาดเคลื่อนในการปฏิบัติ ทาให้ไม่สะท้อนความเป็นจริงและ
เป็นการสร้างภาระให้สถานศึกษา
ตามประกาศกระทรวงมหาไทย เรื่องมาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย มาตรฐานการศึกษาระดับขั้น
พื้นฐาน และแนวทางปฏิบัติในการดาเนินงานประกั นคุณภาพการศึก ษาเพื่อการประกั นคุณภาพภายใน
โรงเรียนสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ลงวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ โรงเรียนเทศบาลบ้านหนองแวง ปรับ
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาระดับการศึกษาปฐมวัย และระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานจากการมีส่วนร่วม
ของผู้ที่เกี่ยวข้อง ทั้งบุคลากรทกคนในโรงเรียน ผู้ปกครอง และประชาชนในชุมชนให้เหมาะสมและสอดคล้อง
กัน เพื่อนาไปสู่การพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษา ระดับปฐมวัย และระดับขั้นพื้นฐาน การ
ประเมินคุณภาพภายในและรับ รองการประเมิ นคุณภาพภายนอก โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ในการประชุม ครั้งที่ ๑ /๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๘ เมษายน ๒๕๖๓
เพื่อให้การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนเทศบาลบ้านหนองแวง มีคุณภาพและ
มาตรฐาน จึงกาหนดค่าเป้าหมายการพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับปฐมวัย
และระดับขั้นพื้นฐาน ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี่
ประกาศ ณ วันที่ ๘ เดือน พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๓

( นางวาสนา แม้นญาติ )
ผู้อานวยการสถานศึกษา
รักษาการในตาแหน่งผูอ้ านวยการโรงเรียนเทศบาลบ้านหนองแวง

การกาหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาปฐมวัย
เพื่อการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
แนบท้ายประกาศโรงเรียนเทศบาลบ้านหนองแวง
เรื่อง กาหนดค่าเป้าหมายตามาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับปฐมวัย
เพื่อการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
.............................................................
มาตรฐาน / ตัวบ่งชี้/ ตัวบ่งชี้ย่อย/ รายการพิจารณา
มาตรฐานด้านที่ ๑ การบริหารจัดการสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย
ตัวบ่งชี้ที่ ๑.๑ การบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ
ตัวบ่งชี้ย่อย
๑.๑.๑ บริหารจัดการสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยอย่างเป็นระบบ
๑.๑.๒ บริหารหลักสูตรสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย
๑.๑.๓ บริหารจัดการข้อมูลอย่างเป็นระบบ
ตัวบ่งชี้ที่ ๑.๒ การบริหารจัดการบุคลากรทุกประเภทตามหน่วยงานที่สังกัด
ตัวบ่งชี้ย่อย
๑.๒.๑ บริหารจัดการบุคลากรอย่างเป็นระบบ
๑.๒.๒ ผู้บริหารสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย/หัวหน้าระดับปฐมวัย/ผู้ดาเนินกิจการ มี
คุณวุฒิ/ คุณสมบัติเหมาะสม และบริหารงานอย่างมีประสิทธิภาพ
๑.๒.๓ ครู/ผู้ดูแลเด็กทีท่ าหน้าที่หลักในการดูแลและพัฒนาเด็กปฐมวัย มีวุฒิ
การศึกษา/ คุณสมบัติเหมาะสม
๑.๒.๔ บริหารบุคลากรจัดอัตราส่วนของครู/ผู้ดูแลเด็กอย่างเหมาะสมพอเพียงต่อ
จานวนเด็กในแต่ละกลุม่ อายุ

ตัวบ่งชี้ที่ ๑.๓ การบริหารจัดการสภาพแวดล้อมเพื่อความปลอดภัย
ตัวบ่งชี้ย่อย
๑.๓.๑ บริหารจัดการด้านสภาพแวดล้อมเพื่อความปลอดภัยอย่างเป็นระบบ
๑.๓.๒ โครงสร้างและตัวอาคารมั่นคง ตั้งอยู่ในบริเวณและสภาพแวดล้อมทีป่ ลอดภัย
๑.๓.๓ จัดการความปลอดภัยของพื้นทีเ่ ล่น/สนามเด็กเล่น และสภาพแวดล้อมภายนอก
อาคาร
๑.๓.๔ จัดการสภาพแวดล้อมภายในอาคาร ครุภัณฑ์ อุปกรณ์ เครื่องใช้ให้ปลอดภัย
เหมาะสมกับการใช้งานและเพียงพอ

ค่าเป้าหมายมาตรฐาน/
ตัวบ่งชี้/ รายการ
พิจารณา
ระดับดีมาก
ระดับดีมาก
ระดับดีมาก
ระดับดีมาก
ระดับดีมาก
ระดับดีมาก
ระดับดีมาก
ระดับดีมาก
ระดับดีมาก
ระดับดีมาก

ระดับดี
ระดับดี
ระดับดี
ระดับดี
ระดับดี

ค่าเป้าหมายมาตรฐาน/
มาตรฐาน / ตัวบ่งชี้/ ตัวบ่งชี้ย่อย/ รายการพิจารณา
ตัวบ่งชี้/ รายการ
พิจารณา
๑.๓.๕ จัดให้มีของเล่นทีป่ ลอดภัยได้มาตรฐาน มีจานวนเพียงพอ สะอาด เหมาะสมกับ
ระดับดีมาก
ระดับพัฒนาการของเด็ก
๑.๓.๖ ส่งเสริมให้เด็กปฐมวัยเดินทางอย่างปลอดภัย
ระดับดีมาก
๑.๓.๗ จัดให้มรี ะบบป้องกันภัยจากบุคคลทั้งภายในและภายนอกสถานพัฒนาเด็ก
ระดับดี
ปฐมวัย
๑.๓.๘ จัดให้มรี ะบบรับเหตุฉุกเฉิน ป้องกันอัคคีภัย/ภัยพิบัติตามความเสี่ยงของพื้นที่
ระดับดีมาก
ตัวบ่งชี้ที่ ๑.๔ การจัดการเพื่อส่งเสริมสุขภาพและการเรียนรู้
ระดับดีมาก
ตัวบ่งชี้ย่อย
๑.๔.๑ มีการจัดการเพื่อส่งเสริมสุขภาพ เฝ้าระวังการเจริญเติบโต ของเด็ก และดูแล
ระดับดีมาก
การเจ็บป่วยเบือ้ งต้น
๑.๔.๒ มีแผนและดาเนินการตรวจสุขอนามัยประจาวัน ตรวจสุขภาพประจาปี และ
ระดับดีมาก
ป้องกันควบคุมโรคติดต่อ
๑.๔.๓ อาคารต้องมีพื้นที่ใช้สอยเป็นสัดส่วนตามกิจวัตรประจาวันของเด็กทีเ่ หมาะสม
ระดับดี
ตามช่วงวัย และการใช้ประโยชน์
๑.๔.๔ จัดให้มีพื้นที/่ มุมประสบการณ์ และแหล่งเรียนรู้ในห้องเรียนและนอกห้องเรียน
ระดับดีมาก
๑.๔.๕ จัดบริเวณห้องน้า ห้องส้วม ที่แปรงฟัน/ล้างมือให้เพียงพอ สะอาด ปลอดภัย
ระดับดี
และเหมาะสมกับการใช้งานของเด็ก
๑.๔.๖ จัดการระบบสุขาภิบาลทีม่ ีประสิทธิภาพ ครอบคลุมสถานที่ปรุง ประกอบ
ระดับดีมาก
อาหาร น้าดื่มน้าใช้ กาจัดขยะ สิ่งปฏิกูล และพาหะนาโรค
๑.๔.๗ จัดอุปกรณ์ภาชนะและเครื่องใช้ส่วนตัวให้เพียงพอกับการใช้งานของเด็กทุกคน
ระดับดีมาก
และดูแลความสะอาดและปลอดภัยอย่างสม่าเสมอ
ตัวบ่งชี้ที่ ๑.๕ การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของครอบครัวและชุมชน
ระดับดีมาก
ตัวบ่งชี้ย่อย
๑.๕.๑ มีการสื่อสารเพื่อสร้างความสัมพันธ์และความเข้าใจอันดีระหว่างพ่อแม่/
ระดับดีมาก
ผู้ปกครองกับสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยเกี่ยวกับตัวเด็กและการดาเนินงานของสถานพัฒนาเด็ก
ปฐมวัย
๑.๕.๒ การจัดกิจกรรมทีพ่ ่อแม่/ผู้ปกครอง/ครอบครัว และชุมชน มีส่วนร่วม
ระดับดีมาก
๑.๕.๓ ดาเนินงานให้สถานพัฒนาเด็กปฐมวัยเป็นแหล่งเรียนรู้แก่ชุมชนในเรื่องการ
ระดับดีมาก
พัฒนาเด็กปฐมวัย
๑.๕.๔ มีคณะกรรมการสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย
ระดับดีมาก
มาตรฐานด้านที่ ๒ ครู/ผู้ดูแลเด็กให้การดูแล และจัดประสบการณ์การเรียนรู้และ
ระดับดีมาก
การเล่นเพื่อพัฒนาเด็กปฐมวัย
ตัวบ่งชี้ที่ ๒.๑ การดูแลและพัฒนาเด็กอย่างรอบด้าน
ระดับดีมาก
ตัวบ่งชี้ย่อย
๒.๑.๑ มีแผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ทสี่ อดคล้องกับหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย
ระดับดีมาก
มีการดาเนินงานและประเมินผล

มาตรฐาน / ตัวบ่งชี้/ ตัวบ่งชี้ย่อย/ รายการพิจารณา
๒.๑.๒ จัดพื้นที/่ มุมประสบการณ์การเรียนรู้และการเล่นที่เหมาะสมอย่างหลากหลาย
๒.๑.๓ จัดกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาการทุกด้านอย่างบูรณาการตามธรรมชาติของเด็กที่
เรียนรู้ด้วยประสาทสัมผัส ลงมือทา ปฏิสมั พันธ์ และการเล่น
๒.๑.๔ เลือกใช้สื่อ/อุปกรณ์ เทคโนโลยี เครื่องเล่นและจัดสภาพแวดล้อมภายในภายนอกแหล่งเรียนรู้ ที่เพียงพอ เหมาะสม ปลอดภัย
๒.๑.๕ เฝ้าระวังติดตามพัฒนาการเด็กรายบุคคลเป็นระยะ เพื่อใช้ผลในการจัดกิจกรรม
พัฒนาเด็กทุกคนให้เต็มตามศักยภาพ
ตัวบ่งชี้ที่ ๒.๒ การส่งเสริมพัฒนาการด้านร่างกายและดูแลสุขภาพ
ตัวบ่งชี้ย่อย
๒.๒.๑ ให้เด็กรับประทานอาหารที่ครบถ้วนในปริมาณที่เพียงพอ และส่งเสริม
พฤติกรรมการกินที่เหมาะสม
๒.๒.๒ จัดกิจกรรมให้เด็กได้ลงมือปฏิบัติอย่างถูกต้องเหมาะสมในการดูแล สุขภาพ
ความปลอดภัยในชีวิตประจาวันและในการเคลือ่ นไหวด้านร่างกาย ออกกาลัง เล่นกิน/นอน/
พักผ่อนและการเดินทาง
๒.๒.๓ ตรวจสุขภาพอนามัยของเด็กประจาวัน ความสะอาดของร่างกาย ฟันและช่อง
ปากเพือ่ คัดกรองโรคและการบาดเจ็บ
๒.๒.๔ เฝ้าระวังติดตามการเจริญเติบโตของเด็กเป็นรายบุคคล บันทึกผลภาวะ
โภชนาการอย่างต่อเนือ่ ง
๒.๒.๕ จัดให้มีการตรวจสุขภาพร่างกาย ฟันและช่องปาก สายตา หู ตามกาหนด
ตัวบ่งชี้ที่ ๒.๓ การส่งเสริมพัฒนาการด้านสติปัญญา ภาษาและการสื่อสาร
ตัวบ่งชี้ย่อย
๒.๓.๑ จัดกิจกรรมส่งเสริมให้เด็กได้สังเกต สัมผัส ลองทา คิดตั้งคาถาม สืบเสาะหา
ความรู้ แก้ปัญหา จินตนาการ คิดสร้างสรรค์ โดยยอมรับความคิดและผลงานที่แตกต่างของ
เด็ก
๒.๓.๒ จัดกิจกรรมและประสบการณ์ทางภาษาที่มีความหมายต่อเด็ก เพื่อการสื่อสาร
อย่างหลากหลาย ฝึกฟัง พูด ถาม ตอบ เล่าและสนทนาตามลาดับขั้นตอนพัฒนาการ
๒.๓.๓ จัดกิจกรรมปลูกฝังให้เด็กมีนิสัยรักการอ่านให้เด็กมีทกั ษะการดูภาพ ฟัง
เรื่องราว พูด เล่า อ่าน วาด/เขียน เบื้องต้น ตามลาดับพัฒนาการ โดยครู/ ผู้ดูแลเด็ก เป็น
ตัวอย่างของการพูด และการอ่านที่ถูกต้อง
๒.๓.๔ จัดให้เด็กมีประสบการณ์เรียนรูเ้ กี่ยวกับตัวเด็ก บุคคล สิ่งต่างๆ สถานที่ และ
ธรรมชาติรอบตัวด้วยวิธีการที่เหมาะสมกับวัยและพัฒนาการ
๒.๓.๕ จัดกิจกรรมและประสบการณ์ด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์เบือ้ งต้นตามวัย
โดยเด็กเรียนรูผ้ ่านประสาทสัมผัส และลงมือปฏิบัติด้วยตนเอง
ตัวบ่งชี้ที่ ๒.๔ การส่งเสริมพัฒนาการด้านอารมณ์ จิตใจ-สังคม ปลูกฝังคุณธรรมและความ
เป็นพลเมืองดี
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ตัวบ่งชี้ย่อย
๒.๔.๑ สร้างความสัมพันธ์ที่ดีและมั่นคง ระหว่างผู้ใหญ่กับเด็ก จัดกิจกรรมสร้างเสริม
ความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างเด็กกับเด็ก และการแก้ไขข้อขัดแย้งอย่างสร้างสรรค์
๒.๔.๒ จัดกิจกรรมส่งเสริมให้เด็กมีความสุข แจ่มใส ร่าเริง ได้แสดงออกด้านอารมณ์
ความรู้สึกที่ดีต่อตนเอง โดยผ่านการเคลื่อนไหวร่างกาย ศิลปะ ดนตรี ตามความสนใจและ
ถนัด
๒.๔.๓ จัดกิจกรรมและประสบการณ์ ปลูกฝังคุณธรรมให้เด็กใฝ่ดี มีวินัย ซื่อสัตย์ รู้จัก
สิทธิและหน้าทีร่ ับผิดชอบของพลเมืองดี รักครอบครัว โรงเรียน ชุมชนและประเทศชาติ
ด้วยวิธีที่เหมาะสมกับวัย และพัฒนาการ
ตัวบ่งชี้ที่ ๒.๕ การส่งเสริมเด็กในระยะเปลี่ยนผ่านให้ปรับตัวสู่การเชื่อมต่อในขั้นถัดไป
ตัวบ่งชี้ย่อย
๒.๕.๑ จัดกิจกรรมกับผู้ปกครองให้เตรียมเด็กก่อนจากบ้านเข้าสูส่ ถานพัฒนาเด็ก
ปฐมวัย/โรงเรียน และจัดกิจกรรมช่วงปฐมนิเทศให้เด็กค่อยปรับตัวในบรรยากาศที่เป็นมิตร
๒.๕.๒ จัดกิจกรรมส่งเสริมการปรับตัวก่อนเข้ารับการศึกษาในระดับทีส่ ูงขึ้นแต่ละขั้น
จนถึงการเป็นนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑
มาตรฐานด้านที่ ๓ คุณภาพของเด็กปฐมวัย
สำหรับเด็ก อำยุ ๓ ปี - อำยุ ๖ ปี (ก่อนเข้ำประถมศึกษำปีที่ ๑)
ตัวบ่งชี้ที่ ๓.๑ ข เด็กมีการเจริญเติบโตสมวัยและมีสุขนิสัยทีเ่ หมาะสม
ตัวบ่งชี้ย่อย
๓.๑.๑ ข เด็กมีน้าหนักตัวเหมาะสมกับวัยและสูงดีสมส่วน ซึ่งมีบันทึกเป็นรายบุคคล
๓.๑.๒ ข เด็กมีสุขนิสัยที่ดีในการดูแลสุขภาพตนเองตามวัย
๓.๑.๓ ข เด็กมีสุขภาพช่องปากดี ไม่มีฟันผุ (คัดกรองตามช่วงอายุ)
ตัวบ่งชี้ที่ ๓.๒ ข เด็กมีพัฒนาการสมวัย
ตัวบ่งชี้ย่อย
๓.๒.๑ ข เด็กมีพฒ
ั นาการสมวัยโดยรวม ๕ ด้าน (คัดกรองตามช่วงอายุ)
ตัวบ่งชี้ที่ ๓.๓ ข เด็กมีพัฒนาการด้านการเคลือ่ นไหว
ตัวบ่งชี้ย่อย
๓.๓.๑ ข เด็กมีพัฒนาการด้านการใช้กล้ามเนื้อมัดใหญ่ สามารถเคลื่อนไหว และทรง
ตัวได้ตามวัย
๓.๓.๒ ข เด็กมีพัฒนาการด้านการใช้กล้ามเนื้อมัดเล็ก และการประสานงานระหว่างตา
กับมือตามวัย
ตัวบ่งชี้ที่ ๓.๔ ข เด็กมีพัฒนาการด้านอารมณ์จิตใจ
ตัวบ่งชี้ย่อย
๓.๔.๑ ข เด็กแสดงออก ร่าเริง แจ่มใส รู้สึกมั่นคงปลอดภัย แสดงความรูส้ ึกที่ดีต่อ
ตนเองและผูอ้ ื่นได้สมวัย
๓.๔.๒ ข เด็กมีความสนใจ และร่วมกิจกรรมต่างๆ อย่างสมวัย ซึ่งรวมการเล่น การ
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ทางาน ศิลปะ ดนตรี กีฬา
๓.๔.๓ ข เด็กสามารถอดทน รอคอย ควบคุมตนเอง ยับยั้งชั่งใจ ทาตามข้อตกลง
คานึงถึงความรู้สกึ ของผู้อื่น มีกาลเทศะ ปรับตัวเข้ากับสถานการณ์ใหม่ได้สมวัย
ตัวบ่งชี้ที่ ๓.๕ ข เด็กมีพัฒนาการด้านสติปัญญา เรียนรู้และสร้างสรรค์
ตัวบ่งชี้ย่อย
๓.๕.๑ ข เด็กบอกเกี่ยวกับตัวเด็ก บุคคล สถานที่แวดล้อมธรรมชาติ และสิ่งต่างๆ รอบ
ตัวเด็กได้สมวัย
๓.๕.๒ ข เด็กมีพื้นฐานด้านคณิตศาสตร์ สามารถสังเกต จาแนก และเปรียบเทียบ
จานวน มิติ สัมพันธ์ (พื้นที/่ ระยะ) เวลา ได้สมวัย
๓.๕.๓ ข เด็กสามารถคิดอย่างมีเหตุผล แก้ปัญหาได้สมวัย
๓.๕.๔ ข เด็กมีจินตนาการ และความคิดสร้างสรรค์ ทีแ่ สดงออกได้สมวัย
๓.๕.๕ ข เด็กมีความพยายาม มุ่งมั่นตั้งใจ ทากิจกรรมให้สาเร็จสมวัย
ตัวบ่งชี้ที่ ๓.๖ ข เด็กมีพัฒนาการด้านภาษาและการสื่อสาร
ตัวบ่งชี้ย่อย
๓.๖.๑ ข เด็กสามารถฟัง พูด จับใจความ เล่า สนทนา และสื่อสารได้สมวัย
๓.๖.๒ ข เด็กมีทักษะในการดูรูปภาพ สัญลักษณ์ การใช้หนังสือ รู้จักตัวอักษร
การคิดเขียนคาและการอ่านเบื้องต้นได้สมวัยและตามลาดับพัฒนาการ
๓.๖.๓ ข เด็กมีทักษะการวาด การขีดเขียนตามลาดับขั้นตอนพัฒนาการสมวัย นาไปสู่
การขีดเขียนคาที่คุ้นเคย และสนใจ
๓.๖.๔ ข เด็กมีทักษะในการสื่อสารอย่างเหมาะสมตามวัย โดยใช้ภาษาไทยเป็นหลัก
และมีความคุ้นเคยกับภาษาอื่นด้วย
ตัวบ่งชี้ที่ ๓.๗ ข เด็กมีพัฒนาการด้านสังคม คุณธรรม มีวินัย และความเป็นพลเมืองดี
ตัวบ่งชี้ย่อย
๓.๗.๑ ข เด็กมีปฏิสัมพันธ์กบั ผู้อื่นได้อย่างสมวัย และแสดงออกถึงการยอมรับความ
แตกต่างระหว่างบุคคล
๓.๗.๒ ข เด็กมีความเมตตา กรุณา มีวินัย ซื่อสัตย์ รับผิดชอบต่อตนเองและส่วนรวม
และมีค่านิยมทีพ่ ึงประสงค์สมวัย
๓.๗.๓ ข เด็กสามารถเล่น และทางานร่วมกับผู้อื่นเป็นกลุ่ม เป็นได้ทั้งผู้นาและผู้ตาม
แก้ไขข้อขัดแย้งอย่างสร้างสรรค์
๓.๗.๔ ข เด็กภาคภูมิใจที่เป็นสมาชิกที่ดีในครอบครัว ชุมชน สถานพัฒนาเด็กปฐมวัย
และตระหนักถึงความเป็นพลเมืองดีของประเทศไทย และภูมิภาคอาเซียน
สรุปผลการประเมินในภาพรวมของสถานศึกษา

ค่าเป้าหมายมาตรฐาน/
ตัวบ่งชี้/ รายการ
พิจารณา
ระดับดีมาก
ระดับดีมาก
ระดับดีมาก
ระดับดี
ระดับดี
ระดับดีมาก
ระดับดีมาก
ระดับดีมาก
ระดับดีมาก
ระดับดีมาก
ระดับดีมาก
ระดับดีมาก
ระดับดีมาก
ระดับดีมาก
ระดับดีมาก
ระดับดีมาก
ระดับดีมาก
ดีมาก

การกาหนดค่าเป้าหมาย
๑. ศึกษาข้อมูลเดิม ผลการประเมินต่างๆ ที่ผ่านมา เพื่อเป็นข้อมูลฐานในการกาหนดค่าเป้าหมาย
๒. มาตรฐานการตัดสินแต่ละระดับ กาหนดการตัดสินคุณภาพของมาตรฐาน มี ๔ ระดับ เพื่อให้
สอดคล้องกับการประเมิน ดังนี้
ระดับ ๔ ดีมาก
ระดับ ๓ ดี
ระดับ ๒ ผ่านเกณฑ์ขั้นต้น
ระดับ ๑ ต้องปรับปรุง
๓. การกาหนดค่าเป้าหมาย ในแต่ละรายการพิจารณา จะกาหนดเป็นระดับคุณภาพ หรือเป็น ร้อยละ
ตามความเหมาะสมกับบริบทของสถานศึกษา

การกาหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
เพื่อการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
แนบท้ายประกาศโรงเรียนเทศบาลบ้านหนองแวง
เรื่อง กาหนดค่าเป้าหมายตามาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
เพื่อการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
.............................................................
มาตรฐาน / ประเด็นพิจารณา
ค่าเป้าหมาย
ประเด็นพิจารณา
มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียน
ระดับ ดีเลิศ
๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผูเ้ รียน
ร้อยละ 80.00
๑) มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสือ่ สาร และการคิดคานวณ
88.00
๒) มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยน
75
ความคิดเห็น และแก้ปญ
ั หา
๓) มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม
85
๔) มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
85
๕) มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา
60
๖) มีความรู้ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ
90
๑.๒ คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน
ร้อยละ 92
๑) การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากาหนด
92
๒) ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย
92
๓) การยอมรับทีจ่ ะอยูร่ ่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย
92
๔) สุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม
92
มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ
ระดับ ดีเยี่ยม
๒.๑ มีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจที่สถานศึกษากาหนดชัดเจน
ดีเลิศ
ยอดเยี่ยม
๒.๒ มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา
ยอดเยี่ยม
๒.๓ ดาเนินงานพัฒนาวิชาการทีเ่ น้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษา
และทุกกลุม่ เป้าหมาย
ยอดเยี่ยม
๒.๔ พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ
ยอดเยี่ยม
๒.๕ จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ
๒.๖ จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพือ่ สนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้
ดีเลิศ
มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
ระดับ ดีเลิศ
ยอดเยี่ยม
๓.๑ จัดการเรียนรูผ้ ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถนาไปประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตได้
ยอดเยี่ยม
๓.๒ ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ทเี่ อื้อต่อการเรียนรู้
๓.๓ มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก
ดีเลิศ
๓.๔ ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบและนาผลมาพัฒนาผูเ้ รียน
ดีเลิศ
๓.๕ มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการ
ดีเลิศ
เรียนรู้
สรุป
ดีเลิศ

การกาหนดค่าเป้าหมาย
๑. ศึกษาข้อมูลเดิม ผลการประเมินต่างๆ ที่ผ่านมา เพื่อเป็นข้อมูลฐานในการกาหนดค่าเป้าหมาย
๒. การกาหนดค่าเป้าหมาย แต่ละมาตรฐาน ควรกาหนดเป็นระดับคุณภาพ ๕ ระดับ เพื่อให้
สอดคล้องกับการประเมิน ดังนี้
ระดับ ๕
ยอดเยี่ยม
ร้อยละ 90 ขึ้นไป
ระดับ ๔
ดีเลิศ
ร้อยละ 80.00 – 89.99
ระดับ ๓
ดี
ร้อยละ 70.00 – 79.99
ระดับ ๒
ปานกลาง
ร้อยละ 60.00 – 69.99
ระดับ ๑
กาลังพัฒนา น้อยกว่าร้อยละ 60.00
๓. การกาหนดค่าเป้าหมาย จะกาหนดเป็นระดับคุณภาพ หรือเป็นร้อยละ ตามความเหมาะสมกับ
บริบทของสถานศึกษา
๔. การตั้งค่าเป้าหมายเชิงปริมาณในบางประเด็น โรงเรียนควรกาหนดเพื่อใช้ตรวจสอบว่าการ
ดาเนินงานพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนได้บรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้หรือสูงกว่า คงที่ หรือต่ากว่า
(ลักษณะข้อมูลเชิงปริมาณ)

การกาหนดเป้าหมาย แนบท้ายประกาศโรงเรียนเทศบาลบ้านหนองแวง
เรื่อง การกาหนดเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา
มาตรฐานที่ 1 ด้านคุณภาพผู้เรียน
๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน
ประเด็นการพิจารณา

มาตรฐานสถานศึกษา

ค่าเป้าหมาย
(ร้อยละ)

1. ผู้เรียนมี
ความสามารถในการ
อ่าน เขียน การสื่อสาร
และการคิดคานวณ

1.1 ผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 ร้อยละ 75 มีผลการประเมิน
การอ่านภาษาไทย ตามแบบทดสอบการอ่านของเทศบาลนคร
ขอนแก่น
อยู่ในระดับดีขึ้นไป
1.2 ผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 ร้อยละ 75 ผลการประเมินการ
เขียนภาษาไทย ตามแบบทดสอบการเขียนของเทศบาลนครขอนแก่น
อยู่ในระดับดีขึ้นไป
1.3 ผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1- 6 ร้อยละ 78 มีผลการประเมิน
Writhing Test Result in English Language อยู่ในระดับพอใช้ขึ้น
ไป

75

1.4 ผู้เรียนร้อยละ 65 ของนักเรียนทั้งหมด มีผลการประเมินการใช้
ภาษาอังกฤษ เพื่อการสื่อสาร ตามแบบทดสอบของเทศบาลนคร
ขอนแก่น อยู่ในระดับดีขึ้นไป

65

2.1 ผู้เรียนร้อยละ 80 มีส่วนร่วมในผลงานจากการทาโครงงาน/
ผลงานประดิษฐ์ใหม่และสามารถอธิบายหลักการ แนวคิด ขั้นตอนการ
ทางานและปัญหาอุปสรรคของการทางานได้ อย่างน้อย 1 โครงงาน/
ชิ้นงาน ต่อปีการศึกษา

80

3.1 ผู้เรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ร้อยละ 85 มีความสามารถ
ในการนาวัสดุเหลือใช้มาประดิษฐ์ของเล่น ของใช้อย่างน้อย 1 ชิ้น/ปี
การศึกษา

85

3.2 ผู้เรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ร้อยละ 85 มีความสามารถ
ในการนาวัสดุเหลือใช้มาประดิษฐ์ของเล่น ของใช้อย่างน้อย 1 ชิ้น/ปี
การศึกษา

85

2. ผู้เรียนมี
ความสามารถในการ
คิด วิเคราะห์ คิดอย่าง
มีวิจารณญาณ
อภิปราย แลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นและแก้ไข
ปัญหา
3. ผู้เรียนมี
ความสามารถในการ
สร้างนวัตกรรม

75
78

ประเด็นการพิจารณา

มาตรฐานสถานศึกษา

ค่าเป้าหมาย
(ร้อยละ)

4. ผู้เรียนมี
4.1 ผู้เรียนร้อยละ 85 สามารถใช้อินเทอร์เน็ตในการสืบค้นข้อมูล
ความสามารถในการใช้ และสรุปความรู้ด้วยตนเอง
เทคโนโลยี สารสนเทศ
และการสื่อสาร

85

5. ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนตาม
หลักสูตรสถานศึกษา

5.1 นักเรียนระดับชั้น ป.1 ร้อยละ 65 มีผลการประเมินด้านการอ่าน
ออกของผู้เรียน (RT) ในระดับดีขึ้นไป

65

5.2 นักเรียนระดับชั้น ป.3 ร้อยละ 65 มีผลการทดสอบ
ความสามารถของผู้เรียนระดับชาติ (NT) ในระดับดีขึ้นไป
5.3 นักเรียนชั้น ป.6 ร้อยละ 55 ที่มีคะแนนผลการทดสอบทาง
การศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) แต่ละวิชาผ่านเกณฑ์ร้อยละ
50 ขึ้นไป
5.4 นักเรียนชั้น ป.3 และ ป.6 มีผลการทดสอบสมรรถนะสาคัญของ
ผู้เรียน เฉลี่ยทุกด้านไม่น้อยกว่าร้อยละ 50
5.5 นักเรียนชั้น ป.1 – 6 ร้อยละ 65 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 8
กลุ่มสาระ ในระดับดีขึ้นไป
1. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 ร้อยละ 95 ได้รับการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ทักษะอาชีพพื้นฐาน

65

6. ผู้เรียนมีความรู้
ทักษะพื้นฐานและเจต
คติที่ดีต่องานอาชีพ

มาตรฐานที่ 1 ด้านคุณภาพผู้เรียน
๑.๑ คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน
ประเด็นการพิจารณา
มาตรฐานสถานศึกษา
1.ผู้เรียนมีคุณลักษณะ
และค่านิยมที่ดีตามที่
สถานศึกษากาหนด
2.ผู้เรียนมีความ
ภาคภูมิใจในท้องถิ่น
และความเป็นไทย
3.ผู้เรียนยอมรับที่จะ
อยู่ร่วมกันบนความ
แตกต่างและ
หลากหลาย

55
55
65
95

ค่าเป้าหมาย

1.1 นักเรียนร้อยละ 95 ผ่านเกณฑ์การประเมินคุณลักษณะที่พึง
ประสงค์ ตามเกณฑ์ที่สถานศึกษากาหนด ในระดับดีขึ้นไป

95

2.1 นักเรียนร้อยละ 95มีส่วนร่วมในกิจกรรมประเพณีท้องถิ่น

95

3.1 นักเรียนร้อยละ 90 ข้าร่วมกิจกรรมที่โรงเรียนและชุมชมจัดขึ้น
บน ความแตกต่างทางวัฒนธรรมอย่างมีความสุข

95

ประเด็นการพิจารณา

มาตรฐานสถานศึกษา

4.ผู้เรียนมีสุขภาวะทาง 4.1 นักเรียนร้อยละ 92 มีน้าหนัก ส่วนสูง ตามเกณฑ์ของกรม
ร่างกายและจิตสังคม อนามัย
4.2 นักเรียนร้อยละ 92 ผ่านการทดสอบสมรรถภาพทางกาย ตาม
เกณฑ์ ของกรมอนามัย
4.3 นักเรียนร้อยละ 92 มีจิตอาสาต่อสังคมทัง้ ภายในและภายนอก
สถานศึกษา
4.4 นักเรียนร้อยละ 92 ไม่ทะเลาะวิวาทในโรงเรียน
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ
ประเด็นการพิจารณา
มาตรฐานสถานศึกษา
1.มีเป้าหมายและ
วิสัยทัศน์ และพันธกิจ
ที่ชัดเจน
2.มีระบบจัดการ
คุณภาพ
ของสถานศึกษา

1.1 สถานศึกษามีการจัดทาวิสัยทัศน์ พันธกิจ และ เป้าหมาย โดย
การมีส่วนร่วมของบุคลากรทุกภาคีเครือข่าย เพื่อพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา
1.2 สถานศึกษามีการกระจายอานาจการบริหารจัดการศึกษาโดยการ
มีส่วนร่วม
2.1 สถานศึกษามีจัดทาแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาและ
ดาเนินการตามแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา
2.2 สถานศึกษาจัดให้มกี ารติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา

2.3 สถานศึกษามีการประเมินคุณภาพภายในสถานตามมาตรฐาน
การศึกษา และจัดทารายงานการประเมินตนเอง เสนอต่อหน่วยงาน
ต้นสังกัด และเผยแพร่สู่สาธารณชน
3.การพัฒนาวิชาการที่ 3.1 สถานศึกษาจัดทาและบริหารหลักสูตรสถานศึกษาได้เหมาะสม
เน้นคุณภาพผู้เรียน
กับผูเ้ รียน และบริบทของท้องถิ่น
รอบด้านตามหลักสูตร 3.2 สถานศึกษาส่งเสริมกากับดูแลให้ครูจัดทาแผนการจัดการเรียนรู้ที่
สถานศึกษา และทุก เน้นผูเ้ รียนเป็นสาคัญและนาไปสู่การปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ
กลุ่มเป้าหมาย
3.3 สถานศึกษาส่งเสริมการผลิตสื่อ การใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ
และนวัตกรรมทีเ่ อื้อต่อการเรียนรู้
3.4 สถานศึกษามีแหล่งเรียนรูท้ ั้งภายในและภายนอกที่เอือ้ ต่อการ
จัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ
3.5 สถานศึกษานิเทศติดตามผลการจัดการเรียนรู้อย่างเป็นระบบ
4.การพัฒนาครูและ
บุคลากรให้มีความ

4.1 สถานศึกษาส่งเสริมให้ครูทุกคนได้รบั การอบรมเพื่อพัฒนา
ความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ อย่างน้อย 60 ชม./ปี

ค่าเป้าหมาย
92
92
92
92

ค่าเป้าหมาย
ดีเลิศ
ยอดเยี่ยม
ดีเลิศ
ดีเลิศ
ดีเลิศ
ดีเลิศ
ดีเลิศ
ดีเลิศ
ยอดเยี่ยม
ดีเลิศ
ดีเลิศ

ประเด็นการพิจารณา

มาตรฐานสถานศึกษา

เชี่ยวชาญทางวิชาชีพ

4.2 สถานศึกษาส่งเสริมให้ครูมีศักยภาพทางวิชาการเพือ่
ความก้าวหน้าทางวิชาชีพ
5. จัดสภาพแวดล้อม 5.1 สถานศึกษามีอาคารเรียน อาคารประกอบการ ห้องเรียนห้อง
ทางกายภาพและสังคม พิเศษสนับสนุนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ วัสดุ ครุภัณฑ์ เพียงพออยู่
ที่เอื้อต่อการจัดการ
ในสภาพใช้การได้ดี ถูกสุขลักษณะ สะอาด สวยงาม
เรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 5.2 สถานศึกษาจัดสภาพแวดล้อมทีส่ ะอาด ปลอดภัย และมีแหล่ง
พักผ่อนอย่างเพียงพอสาหรับนักเรียนและบุคลากรทุกคน
5.3 สถานศึกษามีการป้องกันการบาดเจ็บ อุบัตเิ หตุ และมีระบบ
รักษาความปลอดภัย
6. จัดระบบเทคโนโลยี 6.1 สถานศึกษามีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพือ่ สนับสนุนการ
สารสนเทศเพื่อ
บริหารจัดการเรียนรู้อย่างเพียงพอ และใช้ประโยชน์อย่างเต็ม
สนับสนุนการบริหาร ศักยภาพ
จัดการและเรียนรู้
6.2 ครูมีความสามามารถในการใช้สื่อและเทคโนโลยีในการสนับสนุน
กิจกรรมการเรียนการสอน
6.3 สถานศึกษาจัดทาข้อมูลแหล่งเรียนรู้ภูมิปญ
ั ญาท้องถิ่นและ
แลกเปลี่ยนเชื่อมโยงการจัดการเรียนรู้
มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
ประเด็นการพิจารณา
มาตรฐานสถานศึกษา
1.การจัดการเรียนรู้
ผ่านกระบวนการคิด
และปฏิบัตจิ ริงสามารถ
นาไปประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตได้
2. ใช้สื่อ เทคโนโลยี
สารสนเทศและแหล่ง
เรียนรู้ที่เอื้อต่อการ
เรียนรู้
3. มีการบริหารจัดการ
ชั้นเรียนเชิงบวก
4. ตรวจสอบและ
ประเมินผู้เรียนอย่าง

ค่าเป้าหมาย
ดีเลิศ
ยอดเยี่ยม
ยอดเยี่ยม
ยอดเยี่ยม
ดีเลิศ

ดีเลิศ
ยอดเยี่ยม

ค่าเป้าหมาย

1.ครูทุกคนจัดทาแผนการจัดการเรียนรู้ทสี่ อดคล้องกับหลักสูตร
สถานศึกษาและจัดการเรียนรู้ที่เน้นผูเ้ รียนเป็นสาคัญ

ดีเลิศ

2.ครูทุกคนมีการศึกษาและจัดทาวิจัย เพื่อพัฒนาการเรียนรูข้ อง
ผู้เรียน อย่างน้อยภาคเรียนละ 1 เรื่อง
2.1 ครูมีผลิตสือ่ การสอนทีเ่ อื้อต่อการจัดการเรียนรู้ อย่างน้อย 1 ชิ้น/
ภาคเรียน
2.2 ครูมีการพัฒนาและใช้สื่อสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือ สื่อ
DLIT, DLTVในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนได้
3.1 ครูมีคุณธรรม จริยธรรม ปฏิบัติตนตามมาตรฐานวิชาชีพ และ
จรรยาบรรณวิชาชีพ
3.2 ครูและนักเรียนหาข้อตกลงร่วมกันในการกาหนดแนวทางการ
เรียนรู้และปฏิบัติงานในห้องเรียน โดยมีการพัฒนาห้องเรียนให้น่าอยู่
1.2 ครูทุกคนมีการจัดทาข้อสอบเพื่อประเมินผูเ้ รียนทั้งแบบอัตนัย
และแบบปรนัย

ดีเลิศ
ดีเลิศ
ดีเลิศ
ยอดเยี่ยม
ดีเลิศ
ยอดเยี่ยม

ประเด็นการพิจารณา

มาตรฐานสถานศึกษา

ค่าเป้าหมาย

เป็นระบบ และนาผล
มาพัฒนาผู้เรียน

2.ครูทุกคนจัดทาวิจัยในชั้นเรียน เพื่อพัฒนาการเรียนการสอน อย่าง
น้อยภาคเรียนละ 1 เรื่อง
4.3 ครูทุกคนมีการวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคล

ดีเลิศ

5.มีการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้และให้ข้อมูล
สะท้อนกลับเพือ่ พัฒนา
และปรับปรุงการ
จัดการเรียนรู้

ยอดเยี่ยม

5.1 ครูทุกคนมีการจัดทารายงานปฏิบัติงานประจาปี (SAR)

ดีเลิศ

5.2 ครูทุกคนมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และให้ข้อมูลสะท้อนกลับ โดย
ใช้กระบวนการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ (PLC) อย่างน้อย 50
ชั่วโมง/ปีการศึกษา

ดีเลิศ

