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ส่วนที่ 1 
ข้อมูลพื้นฐาน 

 
   1.  ข้อมูลทั่วไป  
 โรงเรียนบ๎านโหมนสงเคราะห ์ สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์  เขต  1   
ต้ังอยูํหมูํท่ี  15  บ๎านโพธิ์ทอง  ต าบลห๎วยโพธิ์  อ าเภอเมืองกาฬสินธุ์  จังหวัดกาฬสินธุ์  รหัสไปรษณีย์ 46000          
เว๏บไซต์ http//www.msk.ac.th/   
 1.1 สังกัด ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์   เขต 1 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน  
 1.2 เปิดสอนต้ังแตํระดับช้ันปฐมวัย – ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3  
 1.3 เขตพื้นท่ีบริการการศึกษาของโรงเรียนบ๎านโหมนสงเคราะห์ ต าบลห๎วยโพธิ์  อ าเภอเมือง จังหวัด
กาฬสินธุ์ 
2. ข้อมูลเก่ียวกับการบริหารสถานศึกษา  
 2.1 ข้อมูลผู้บริหาร  
 1. ผ๎ูอ านวยการโรงเรียน นายอัครพงษ์  ภูจริต  วุฒิการศึกษาสูงสุด ปริญญาโท สาขาบริหารการศึกษา 
ด ารงต าแหนํงโรงเรียนนี้ต้ังแตํ วันท่ี 8 มกราคม 2552 จนถึงปัจจุบัน 
 2. รองผ๎ูอ านวยการโรงเรียน 1 คน  
  2.1 นายไพรัช  โพธิเตมิย์  ต าแหนํงครู วิทยฐานะครูช านาญการพิเศษ วุฒิการศึกษาสูงสุด  
ปริญญาตร ีวิชาเอกรัฐประศาสนศาสตร์ รับผิดชอบงานบริหารบุคลากรและงานแผนงานงบประมาณ 
 
 2.2  วิสัยทัศน์ ปรัชญา ค าขวัญ เอกลักษณ์ อัตลักษณ ์
 วิสัยทัศน์ 
 โรงเรียนนําอยูํ นักเรียนมีความรู๎คํูคุณธรรม ชุมชนพร๎อมน าพัฒนา จัดการศึกษามุํงสํูเกณฑ์มาตรฐาน 
 ปรัชญาโรงเรียน  การศึกษา พาชีวิต สัมฤทธิ์ผล  
 ค าขวัญ  รู๎หน๎าท่ี  รักสามัคคี  มีคุณธรรม 
 เอกลักษณ์  สะอาด  รํมรื่น  ปลอดภัย 
 อัตลักษณ์  ซื่อสัตย์ มารยาทดี มีวินัย  
อักษรย่อและสีประจ าโรงเรียน 

อักษรยํอของโรงเรียน คือ  ม.ส.ค. 
สี  แดง / เหลือง ความหมาย เหลือง ความสงบรํมเย็น  แดง ความรักสามัคคี กล๎าหาญ  

  
 

 ตราสัญลักษณ ์        ดอกบัว/หนังสือ/แสงสวําง  
     หมายถึงความดี ความรู๎ ความเจริญรุํงเรือง 
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 วิสัยทัศน์ ภายในปี 2564  โรงเรียนบ๎านโหมนสงเคราะห์ เป็นโรงเรียนนําอยูํ นักเรียนมีความรู๎คํูคุณธรรม  
ชุมชนพร๎อมน าพัฒนา จัดการศึกษามุํงสํูเกณฑ์มาตรฐาน    
 
3. พันธกิจของโรงเรียน 

1. พัฒนาผ๎ูเรียนให๎มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา 
2. พัฒนาผ๎ูเรียนให๎มี คุณธรรม  จริยธรรมตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
3. พัฒนาระบบบริหาร เทคโนโลยี สารสนเทศให๎ทันสมัย 
4. พัฒนาบุคลากรให๎มีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ 
5. สํงเสริมให๎ผ๎ูเรียนมีสุขภาพอนามัย สุขภาพจิตและสุขนิสัยท่ีดี 
6. พัฒนาระบบบริหาร เทคโนโลยี สารสนเทศให๎ มีประสิทธิภาพ 
7. ระดมทรัพยากรในชุมชนให๎มีสํวนรํวมในการพัฒนาการศึกษา 
8. พัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา 
9. สํงเสริมภูมิปัญญาท๎องถิ่นและอนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมไทย    
10. ปรับปรุงสภาพแวดล๎อมให๎สวยงาม นําอยูํ   

 
4. เป้าประสงค์  
  1.   ผ๎ูเรียนทุกคนได๎รับการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
      2.   ผ๎ูเรียนมีความรู๎คํูคุณธรรม จริยธรรม อยูํในสังคมได๎อยํางเป็นสุข 

3.   บุคลากรได๎รับการพัฒนาตามมาตรฐานวิชาชีพ 
4.   ระบบบริหาร  เทคโนโลยี สารสนเทศมีประสิทธิภาพ 
5.   สถานศึกษาเป็นแหลํงการเรียนรู๎โดยความรํวมมือของชุมชน  
6.   มีการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา    
7.   ใช๎ภูมิปัญญาท๎องถิ่นและอนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมไทย 
8.   สถานศึกษามีการจัดสภาพแวดล๎อมภายในสวยงามและนําอยูํ 
 

 5. พันธกิจของโรงเรียน 
1. พัฒนาผ๎ูเรียนให๎มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา 
2. พัฒนาผ๎ูเรียนให๎มี คุณธรรม  จริยธรรมตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
3. พัฒนาระบบบริหาร เทคโนโลยี สารสนเทศให๎ทันสมัย 
4. พัฒนาบุคลากรให๎มีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ 
5. สํงเสริมให๎ผ๎ูเรียนมีสุขภาพอนามัย สุขภาพจิตและสุขนิสัยท่ีดี 
6. พัฒนาระบบบริหาร เทคโนโลยี สารสนเทศให๎ มีประสิทธิภาพ 
7. ระดมทรัพยากรในชุมชนให๎มีสํวนรํวมในการพัฒนาการศึกษา 
8. พัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา 
9. สํงเสริมภูมิปัญญาท๎องถิ่นและอนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมไทย    
10. ปรับปรุงสภาพแวดล๎อมให๎สวยงาม นําอยูํ   
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6.  การบริหารงานโรงเรียน  
       โรงเรียนบ๎านโหมนสงเคราะห์ แบํงการบริหารงานออกเป็น 4 กลํุมงาน ประกอบด๎วย  
 1. กลํุมบริหารงานวิชาการ  
 2. กลํุมบริหารงานบุคคล  
 3. กลํุมบริหารงานงบประมาณ  
 4. กลํุมบริหารงานท่ัวไป  

แผนภูมิการจัดองค์กร และโครงสร้างการบริหารงาน 
โรงเรียนบ้านโหมนสงเคราะห์ 

 
     
    
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
       
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 

รองผู้อ านวยการโรงเรียน (ภายใน) 
นายไพรัช  โพธิเตมิย์ 

 

รองผู้อ านวยการโรงเรียน (ภายใน) 

 
 

บริหารงานทั่วไป 

นางกนิษฐา  โพธ์ิหวัง 

นางทัศนียา ฉายจรุง 

นางประมวล จตุเทน 

นางสาวกฤติญา  จ าปาศรี 

บริหารงานงบประมาณ 

นายเทียรทอง  นามทมาตย์ 

นางกรประภา  ภูจริต 

นางณิชาทิพย์  ซาซุมวงษ์
หิรัญ 

บริหารงานบุคคล 

นายอัครพงษ์  ภูจริต 
นางวัลภา  ใจทาน 

นางสาวยุพวรรณ เจตรผดุง 

นางสาวอนงค์ ถิตย์กุล 

- งานพัฒนาหลักสูตร 

- งานพัฒนาการเรียนรู้ 

- งานวัดและประเมินผล 

- งานพัฒนานวัตกรรมและ
เทคโนโลยี 

- งานวิจัยเพ่ือการศึกษา 

- งานพัฒนาคุณธรรม 
จริยธรรม 

- งานนิเทศการศึกษา 

- งานส่งเสริมอนามัย 
 

  งานประกันคุณภาพ  
- นางอรอนงค์  เห็มมูล 
- นางสรญา  วูวงศ์ 
- นางสุวาลี  ติวทอง                                                                                                                

 

ผู้อ านวยการโรงเรียน 

นายอัครพงษ์  ภูจริต 

บริหารงานวิชาการ 

นางสุวาลี  ติวทอง 

นางสรญา  วูวงศ์ 
นายไพรัช  โพธิเตมิย์ 

นางอรอนงค์  อุดมรัตน์ 
 

สมาคมผู้ปกครอง 

นักเรียน 

คณะกรรมการ 

สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

- งานธุรการ 

- งานเลขานุการ
กรรมการสถานศึกษา 

- งานเทคโลยีสารสนเทศ
และสื่อสาร 

- งานข้อมูลนักเรียน 

- งานส ามะโนนักเรียน 

- งานประชาสัมพันธ์ 

- งานกิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียน 
 

- งานเสนองบประมาณ 

- งานจัดสรรงบประมาณ 

- งานตรวจสอบติดตาม 

- งานระดมทรัพยากร
และการลงทุน 

- งานบริหารการเงิน 

- งานบริหารบัญชี 

- งานบริหารพัสดุและ
สินทรัพย์ 

- งานควบคุมภายใน 
 

- งานวางแผนอัตราก าลัง 

- งานพัฒนาบุคลากร 

- งานสรรหาและแต่งต้ัง 

- งานสร้างเสริม
ประสิทธิภาพ 

- งานบ าเหน็จความชอบ 

- งานพัฒนาวิชาชีพครู 

- งานทะเบียนประวัติ 

- งานออกจากราชการ 
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7 . ข้อมูลครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน 
     ข้อมูลครู บุคลากรทางการศึกษา 

เลขที่
ต าแหน่ง 

ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง/อันดับ 
ระดับการศึกษา/

สถาบัน 
วุฒิ

การศึกษา 
วิชาเอก 

723 นายอัครพงษ์  ภูจริต ผอ./คศ.3 ป.โท/มมส.สารคาม กศ.ม. การบริหารการศึกษา 
725 นางวัลภา  ใจทาน ครู/คศ.3 ป.ตรี/มสธ. คศ.บ. คหกรรมศาสตร์ 
731 นางกรประภา  ภูจริต ครู/คศ.3 ป.ตรี/มศว.สารคาม กศ.บ. วิทยาศาสตร์ 
733 นางสรญา  วูวงศ์ ครู/คศ.3 ป.โท/ม.กรุงเทพธนบุร ี กศ.ม. บริหารการศึกษา 
739 นางสุวาลี  ติวทอง ครู/คศ.3 ป.ตรี/วค.กาญจนบุรี ค.บ. บรรณารักษ์ศาสตร์ 
741 นางประมวล  จตุเทน ครู/คศ.3 ป.ตรี/วค.สารคาม ค.บ. บริหารการศึกษา 
326 นางกนิษฐา  โพธิ์หวัง ครู/คศ.3 ป.ตรี/ม.รามค าแหง ศษ.บ. ภาษาไทย 

4903 นายไพรัช  โพธิเตมิย์ ครู/คศ.3 ป.ตรี/มรภ.สารคาม ศศ.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ 
6599 นางณิชาทิพย์  ซาซุมวงษ์หิรัญ ครู/คศ.3 ป.ตรี/มศว.สารคาม กศ.บ. ชีววิทยา 
1063 นางอรอนงค์  เห็มมูล ครู/คศ.3 ป.ตรี/มรภ.สารคาม ค.บ. สังคมศึกษา 
546 นางสาวกฤติญา  จ าปาศรี ครู/คศ.1 ป.ตรี/มรภ.สารคาม ค.บ. ปฐมวัย 

2175 นางทัศนียา ฉายจรุง ครู/คศ.1 ป.ตรี/มรภ.สารคาม ค.บ. ปฐมวัย 
7789 นายเทียรทอง นามทมาตย์ ครู/คศ.1 ป.โท/ม.กรุงเทพธนบุร ี ศษ.ม. บริหารการศึกษา 
4621 นางสาวยุพวรรณ เจตรผดุง ครู/คศ.1 ป.ตรี/มรภ.สารคาม ค.บ. ปฐมวัย 
7265 นางสาวอนงค์  ถิตย์กุล ครู/คศ.3 ป.โท/ม.กรุงเทพธนบุร ี ศษ.ม. บริหารการศึกษา 

 รวม  15 คน - - - - 
 นายลายู  อัมพวา ลูกจ๎าง ม.ราชมงคล กส. ป.วส. สัตวบาล 
 นายมนตรี  แสงวงค์ ธุรการ ป.ตรี/ม.ขอนแกํน วท.บ. พืชสวน 
 

นางวรรณรัตน์  เครือแวงมน 
ครูพี่เล้ียงเด็ก
พิเศษ 

ป.ตรี/มทร.กส วท.บ. การจัดการท่ัวไป 

 นางสาววชิราภรณ์  ภูมิประหมัน ครูอัตราจ๎าง ป.ตรี/มมส. ศศ.บ. ประวัติศาสตร์ 
 
ตาราง   แสดงจ านวนครูแยกตามเพศและวุฒิการศึกษา  ปีการศึกษา  2561 

วุฒิทางการศึกษา ชาย หญิง รวม หมายเหตุ 
1.  ปริญญาโท 2 2 4  
2.  ปริญญาตรี 1 10 11  
2.  อนุปริญญาหรือเทียบเทํา - - -  
4.  ไมํมีวุฒิทางการศึกษา - - -  

รวม 3 12 15  
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8. ข้อมูลนักเรียน 
 ปัจจุบันโรงเรียนบ๎านโหมนสงเคราะห์  มีข๎อมูลเกี่ยวกับนักเรียน  ดังนี้ 
        1.2.1  จ านวนนักเรียนในเขตพื้นท่ีบริการ  ท้ังหมด 167  คน 

       1.2.2  จ านวนนักเรียนแยกตามระดับช้ันท่ีเปิดสอน  
ตาราง  แสดงจ านวนนักเรียนแยกตามระดับช้ันท่ีเปิดสอน (ข้อมูล 10 มิถุนายน 2561) 
 

ระดับชั้น 
เพศ 

รวม 
ชาย หญิง 

อนุบาลปีท่ี  2 
อนุบาลปีท่ี  3 

4 
8 

6 
9 

10 
17 

รวม อนุบาล 12 15 27 
ประถมศึกษาปีท่ี  1 
ประถมศึกษาปีท่ี  2 
ประถมศึกษาปีท่ี  3  
ประถมศึกษาปีท่ี  4 
ประถมศึกษาปีท่ี  5 
ประถมศึกษาปีท่ี  6 

6 
10 
8 

11 
6 
8 

2 
11 
3 
4 

12 
6 

8 
21 
11 
15 
18 
14 

รวม ประถมศึกษา 49 38 87 
มัธยมศึกษาปีท่ี  1 
มัธยมศึกษาปีท่ี  2 
มัธยมศึกษาปีท่ี  3 

10 
13 
14 

3 
3 

10 

13 
16 
24 

รวม มัธยมศึกษา 37 16 53 
รวมทั้งหมด 98 69 167 

  
9. ข้อมูลอาคารสถานที่  
ปัจจุบันโรงเรียนมีอาคารเรียนและอาคารประกอบใช๎ในการจัดการเรียนการสอน ดังนี้  

สินทรัพย ์อาคารเรียน และอาคารประกอบ 
ข้อมูลด้านอาคารสิ่งก่อสร้าง 
 - ที่ดินโรงเรียน  เนื้อที่  41  ไรํ 2 งาน  86.4  ตารางวา 
 - อาคารเรียน 4 หลัง ได๎แกํ 
  1. แบบ ป.1 ฉ           สร๎างปี พ.ศ.2522 งบประมาณ 580,000   บาท  
  2. แบบสปช. 105 /26 สร๎างปี พ.ศ.2529 งบประมาณ 798,500   บาท 
  3. แบบ สปช.105 /29 สร๎างปี พ.ศ.2546 งบประมาณ 1,650,000 บาท 
  4. อาคารชั่วคราว       สร๎างปี พ.ศ.2545 งบประมาณ 180,000 บาท (กํอสร๎างเอง) 
      - โรงฝึกงาน แบบกรมสามัญ  สร๎างปี พ.ศ. 2522  งบประมาณ 92,000  บาท 
               - โรงอาหาร          สร๎างปี พ.ศ.2546  งบประมาณ 110,000  บาท (กํอสร๎างเอง) 
  - โรงครัว             สร๎างปี พ.ศ.2554 งบประมาณ   80,000  บาท (กํอสร๎างเอง) 
  - สนามบาสเกตบอล  สร๎างปี พ.ศ.2542 งบประมาณ 233,000  บาท 
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  - ถนนคอนกรีต สร๎างปี พ.ศ 2556 งบประมาณ 292,900 บาท(ร.ร.ดีประจ าต าบล) 
  - ถนนคอนกรีต สร๎างปี พ.ศ 2557 งบประมาณ 210,000 บาท(งบผ๎าป่าศิษย์เกํา) 
  -ห๎องสมุดเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพ สร๎างปี พ.ศ.2558 (จากส านักงานโยธา 

และผังเมืองจังหวัดกาฬสินธุ์) 
  -ถนนคอนกรีต สร๎างปี พ.ศ. 2558 งบประมาณ 94,350 บาท (งบผ๎าป่าศิษย์เกํา)  
 - ส้วม 5 หลัง 
  1. แบบ สปช. 601/29   4 ท่ี สร๎างปี พ.ศ.2529  งบประมาณ  20,000    บาท 
  2. แบบ สปช. 601/29  4 ท่ี สร๎างปี พ.ศ. 2547 งบประมาณ  111,000  บาท 

 3. แบบ สปช. 604/45   4 ท่ี สร๎างปี พ.ศ.2552  งบประมาณ  241,547  บาท 
 4. ส๎วมเด็กอนุบาล 2 ท่ี สร๎างปี พ.ศ.2557  งบประมาณ 63,432 บาท(เงินอุดหนุน) 
 5. ส๎วมถังน้ าฝน    4 ท่ี สร๎างปี พ.ศ.2557  งบประมาณ 64,620 บาท(เงินอุดหนุน) 

10.  ข้อมูลทรัพยากรที่จ าเป็น 
1) คอมพิวเตอร์  มีจ านวนท้ังหมด  25   เครื่อง 

ใช๎เพื่อการเรียนการสอน  15     เครื่อง 
ใช๎สืบค๎นข๎อมูลทางอินเทอร์เน็ตได๎  10  เครื่อง 
ใช๎ในงานบริหาร  10  เครื่อง 

      2)   ปริมาณส่ือส่ิงพิมพ์  1,200   เลํม ส่ืออื่นๆ  100  ช้ิน 
3)   ห๎องท่ีจัดไว๎ใช๎ปฏิบัติกิจกรรมเฉพาะมีท้ังหมด  8  ห๎อง  ได๎แกํ  ห๎องวิทยาศาสตร์    

ห๎องคอมพิวเตอร์   ห๎องสมุด  ห๎องเทคโนโลยี(ICT) ห๎องสังคมศึกษา ห๎องโภชนาการ  ห๎อง
สหกรณ์ร๎านค๎า ห๎องเกษตรกรรม 

4)    พื้นท่ีปฏิบัติกิจกรรม / นันทนาการ ได๎แกํ สนามบาสเก็ตบอล สนามฟุตบอล  สนามเด็กเลํน  ใต๎
ถุนอาคารเรียน  บริเวณสวนป่า  บริเวณโรงเรียน 
 

  แหล่งเรียนรู้  ภูมิปัญญาท้องถ่ินและการใช้ 
1)  แหลํงเรียนรู๎ภายในโรงเรียน 

แหล่งเรียนรู้ภายใน 
สถิติการใช้จ านวนคร้ัง/ปี 

ชื่อแหล่งเรียนรู้ 
1. ห๎องสมุดเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพฯ 200 
2. ห๎องวิทยาศาสตร์ 200 
3. ห๎องคอมพิวเตอร์ 200 
4. สหกรณ์ร๎านค๎าโรงเรียน 200 
5. ห๎องสังคมศึกษา 200 
6. โรงอาหาร 200 
7. พื้นท่ีการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน 120 
8. โครงการเศรษฐกิจพอเพียง 120 
9. ห๎องเทคโนโลยี 150 
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2)  แหลํงเรียนรู๎ภายนอกโรงเรียน 
แหล่งเรียนรู้ภายนอก 

สถิติการใช้จ านวนคร้ัง/ปี 
ชื่อแหล่งเรียนรู้ 

1. วัดสวํางโพธิ์ศรี บ๎านโหมน 5 
2. พิพิธภัณฑ์สิรินธร อ าเภอสหัสขันธ์ จังหวัด กาฬสินธุ์ 1 
3. ห๎องสมุดประชาชนจังหวัดกาฬสินธุ์ 1 
4. ส านักงานเทศบาลต าบลห๎วยโพธิ์ 3 
5. เข่ือนล าปาวกาฬสินธุ์ 1 
6. พิพิธภัณฑ์ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ 2 
7.ศูนย์เรียนรู๎เศรษฐกิจพอเพียงของท๎องถิ่น 5 
8.ท๎องฟ้าจ าลอง กรุงเทพมหานคร 1 
9.พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ทางทะเลบางแสน 1 
10.เรือรบจักรีนฤเบศร สัตหีบ จังหวัดชลบุรี 1 
11.พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ าจืด จังหวัดร๎อยเอ็ด 1 
12.วัดผาน้ าทิพย์  อ าเภอหนองพอก จังหวัดร๎อยเอ็ด 1 
13.พิพิธภัณฑ์พื้นบ๎านชาวภูไท บ๎านโพน อ าเภอค ามํวง 1 
 
ปราชญ์ชาวบ๎าน / ภูมิปัญญาท๎องถิ่น / ผ๎ูทรงคุณวุฒิท่ีสถานศึกษาเชิญมาให๎ความรู๎แกํครู / นักเรียน 

ท่ี 

แหล่งเรียนรู้ / ภูมิปัญญาท้องถ่ิน บุคคลที่ให้ความรู้ สถานที ่

1 เย็บพานบายศรี นางอัมพันธ์  วิริยะไชย 18ม.15ต.ห๎วยโพธิ์ จ.กาฬสินธุ์ 
2 การเกษตรแบบผสมผสาน นายรัศมี  วรสินธุ์ 133 ม.16 ต.ห๎วยโพธิ์ จ.

กาฬสินธุ์ 
3 การท าขนมจีน นางถาวร  ถิตย์รัศมี 184 ม.8 ต.ห๎วยโพธิ์  จ.

กาฬสินธุ์ 
5 ศูนย์เรียนรู๎เศรษฐกิจพอเพียง นายรัศมี  วรสินธุ์ 133 ม.16 ต.ห๎วยโพธิ์ จ.

กาฬสินธุ์ 
6 ซํอมจักรยาน-เช่ือมโลหะ-งานปูน นายแกํนจันทร์  สิมคร 3 ม.15ต.ห๎วยโพธิ์ จ.กาฬสินธุ์ 
7 งานเช่ือมโลหะ-เล้ียงสัตว์ นายลายู  อัมพวา 8 ม.5ต.โนนน้ าเกล้ียง จ.

กาฬสินธุ์ 
9 เกษตรอินทรีย์/ปลูกเห็ดฟาง นายรัศมี  วรสินธุ์ 133 ม.16 ต.ห๎วยโพธิ์ จ.

กาฬสินธุ์ 
10 หลักปรัชญาเศรษกิจพอเพียง-บัญชี

ครัวเรือน-แปรรูปข๎าว 
นางสมจันทร์  ดอนสินพูน 60ม.2 ต.ห๎วยโพธิ์ จ.กาฬสินธุ์ 

11 ไรํนาสวนผสม-ปุ๋ยอินทรีย์ นายประจวบ  คงตรง 138 ม.2 ต.ห๎วยโพธิ์ จ.กาฬสินธุ์ 
12 หลักปรัชญาเศรษกิจพอเพียง นายแสงสวัสด์ิ  จันทรี 96ม.9ต.ห๎วยโพธิ์ จ.กาฬสินธุ์ 
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11 . ข้อมูลด้านผลการสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับสถานศึกษา และระดับชาติ (NT และ O-NET)       
 11.1 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  
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 11.2  การประเมินการอ่าน คิด วิเคราะห์และเขียน 
 

 
 
 11.3  การประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
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 11.4 ผลการสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับชาติ ( NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3  
ปีการศึกษา 2561 
 

 
 
 
   11.5  เปรียบเทียบผลการสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับชาติ ( NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3  
ปีการศึกษา 2559-2561 
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วัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนระดับชาติ ( NT) ชัน้ประถมศึกษาปีที่ 3  
ปีการศึกษา 2561 

 

วดัผลสมัฤทธิ์ทางการเรียนระดบัชาติ ( NT) ชัน้
ประถมศึกษาปีท่ี 3 ปีการศึกษา 2561 
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  11.6  ผลการสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับชาติ (O-NET) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  
ปีการศึกษา 2561 
 

 
 
 
 11.7  เปรียบเทียบผลการสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับชาติ (O-NET) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  
ปีการศึกษา 25๕๙ – ๒๕๖๑ 
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ชัน้ประถมศึกษาปีท่ี 6 ปีการศึกษา 2561 
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11.8  ผลการสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับชาติ (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  
ปีการศึกษา 2561 
 

 
 
 
 11.9  เปรียบเทียบผลการสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับชาติ (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  
ปีการศึกษา 25๕๙ – ๒๕๖๑ 
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การศึกษา 2561 

ผลสมัฤทธิ์ทางการเรียนระดบัชาติ (O-NET) 

ชัน้มธัยมศึกษาปีท่ี 3 ปีการศึกษา 2561 
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12. รางวัลความภาคภูมิใจ  
ด้านสถานศึกษา 
 1. โรงเรียนสํงเสริมสุขภาพระดับทอง ประจ าปี 2560 
 2. ได๎รับรางวัลชมเชย ประเภทสถานศึกษาขนาดกลาง ในการประกวดคัดเลือกโรงเรียนมาตรฐาน
ส่ิงแวดล๎อมศึกษาเพื่อการพัฒนาท่ียั่งยืน (EESD SCHOOL) ด๎านการจัดการขยะ พลังงานและการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล๎อม ระดับเขตพื้นท่ีการศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2560 
 3. O - NET : TOPTEN ล าดับท่ี 1  คะแนนเฉล่ียผลการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน 
(O-NET) ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ปีการศึกษา 2560 รวมทุกกลํุมสาระ สูงเป็นล าดับท่ี 1 จาก สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 
 4. โรงเรียนต๎นแบบ โครงการการศึกษาเพื่อตํอต๎านการใช๎ยาเสพติดในเด็กนักเรียน (D.A.R.E. ประเทศไทย) 
จาก ต ารวจภูธรกาฬสินธุ์ 
 5. รางวัลชนะเลิศ กิจกรรมการประกวดผลิตภัณฑ์จากสหกรณ์นักเรียน วันกิจกรรมสหกรณ์นักเรียน จาก 
สหกรณ์จังหวัดกาฬสินธุ์ 
 6. โรงเรียนต๎นแบบ โรงเรียนต าบลต๎นแบบด๎านการป้องกันควบคุมโรคพยาธิใบไม๎ตับและมะเร็งทํอน้ าดี 
จังหวัดกาฬสินธุ์ จาก สาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์ 
 7. สถานศึกษาต๎นแบบ “คํายเยาวชน...รักษ์พงไพร” เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจ าปี 2561 จาก สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 
 8. รางวัลดีเดํน สถานศึกษาท่ีจัดกิจกรรมการเรียนรู๎โดยใช๎ DLIT ดีเดํน จาก สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 
 9. รางวัลดีเดํน สถานศึกษาท่ีมีการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัย จาก สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 
 10. สถานศึกษาท่ีมีผลการทดสอบความสามารถด๎านการอํานของผ๎ูเรียน (Reading Test : RT)  
ระดับดีมาก ปีการศึกษา 2561 จาก สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 
 11. รางวัลดีเดํน สถานศึกษาท่ีมีการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัย  จาก สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 
 12. รางวัลชนะเลิศ โรงเรียนต๎นแบบการจัดการเรียนรู๎การสหกรณ์ จาก สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 
 
ด้านผู้บริหาร 
 - นายอัครพงษ์  ภูจริต  ปฏิบัติหน๎าท่ีคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา (ก.
ต.ป.น.) สํงเสริมสนับสนุนนโยบาย 11 จุดเน๎นการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปี 2561 สํูดวงดาวเดียวกัน 
 - นายอัครพงษ์  ภูจริต  ปฏิบัติหน๎าท่ีประธานกลํุมเครือขํายพัฒนาคุณภาพการศึกษา ประจ าปี 2560-
2561 สํงเสริมสนับสนุนนโยบาย 11 จุดเน๎นการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปี 2561 สํูดวงดาวเดียวกัน 
ด้านครูผู้สอน 

 1. นางสาวอนงค์  ถิตย์กุล ได๎รับรางวัลบุคลากรดีเดํนกลํุมสาระการเรียนรู๎ภาษาไทย เนื่องในงานวันครู  
ครั้งท่ี 63 ประจ าปี 2562 จากส านักงานเขตพื้นการศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 1 
 2. นางกรประภา  ภูจริต ครูผ๎ูสอนกลํุมสาระการเรียนรู๎วิทยาศาสตร์ มีคําพัฒนาการ ปีการศึกษา 2561 
กับ 2560 สูงล าดับท่ี 4 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ปี
การศึกษา 2561 ตามนโยบาย 11 จุดเน๎น การพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปี 2561 สํูดวงดาวเดียวกัน จุดเน๎นท่ี 4 
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13. สภาพชุมชนโดยรวม 
 สภาพชุมชนรอบบริเวณโรงเรียนบ๎านโหมนสงเคราะห์  เป็นชุมชนชนบท  เหมือนสภาพทั่วไปของชนบท
ไทยและมีการพึ่งพาอาศัยตํอกัน  ให๎ความรํวมมือซึ่งกันและกนั  มีจิตใจโอบอ๎อมอารี  จุนเจือเผ่ือแผํซึ่งกันและกนั  มี
ประชากรท้ังส้ิน 670  ครอบครัว  ประชากร  3,000 คน  อาชีพหลักของชุมชนคือเกษตรกรรม  และรับจ๎างท่ัวไป 
ฐานะทางเศรษฐกิจถือวํายากจน ประชากร สํวนใหญํนับถือศาสนาพุทธ  ประเพณีศิลปวัฒนธรรมของท๎องถิ่นคือ
รักษาประเพณีฮีต  12  ครอง  14  ตามประเพณีชาวไทยอีสาน 
   ผ๎ูปกครองนักเรียนสํวนใหญํจบการศึกษาระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี  4  ร๎อยละ 90   
ประกอบอาชีพเกษตรกรรม  ท านา/ท าไรํ  ร๎อยละ  90  นับถือศาสนาพุทธ ร๎อยละ100 ฐานะเศรษฐกิจถือวํา
ยากจนมีรายได๎เฉล่ียครัวเรือนละ  20,000  บาทตํอปี 
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1.1. ผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม  
ตารางสรุปผลการประเมินคุณภาพภายนอกจ าแนกตามกลุ่มตัวบ่งชี้ 

 การศึกษาขั้นพื้นฐาน : ระดับการศึกษาปฐมวัย  
การศึกษาขั้นพื้นฐาน : ระดับการศึกษาปฐมวัย น้ าหนัก 

(คะแนน) 
คะแนน
ที่ได้ 

ระดับ
คุณภาพ 

กลุ่มตัวบ่งชี้พื้นฐาน    
ตัวบํงช้ีท่ี ๑ เด็กมีพัฒนาการด๎านรํางกายสมวัย ๕.๐๐ ๕.๐๐ ดีมาก 
ตัวบํงช้ีท่ี ๒ เด็กมีพัฒนาการด๎านอารมณ์และจิตใจสมวัย ๕.๐๐ ๕.๐๐ ดีมาก 
ตัวบํงช้ีท่ี ๓ เด็กมีพัฒนาการด๎านสังคมสมวัย ๕.๐๐ ๔.๕๐ ดีมาก 
ตัวบํงช้ีท่ี ๔ เด็กมีพัฒนาการด๎านสติปัญญาสมวัย ๑๐.๐๐ ๘.๕๐ ดี 
ตัวบํงช้ีท่ี ๕ เด็กมีความพร๎อมศึกษาตํอในขั้นตํอไป   ๑๐.๐๐ ๑๐.๐๐ ดีมาก 
ตัวบํงช้ีท่ี ๖ ประสิทธิผลการจัดประสบการณ์การเรียนรู๎ที่เน๎นเด็กเป็นส าคัญ ๓๕.๐๐ ๓๑.๐๐ ดี 
ตัวบํงช้ีท่ี ๗ ประสิทธิของการบริหารจัดการและการพัฒนาสถานศึกษา ๑๕.๐๐ ๑๑.๕๐ ดี 
ตัวบํงช้ีท่ี ๘ ประสิทธิผลของระบบการประกันคุณภาพภายใน ๕.๐๐ ๓.๗๒ พอใช๎ 
กลุ่มตัวบ่งชี้อัตลักษณ์    
ตัวบํงช้ีท่ี ๙ ผลการพัฒนาให๎บรรลุตามปรัชญา ปณิธาน/วิสัยทัศน์ พันธกิจ และ 
                  วัตถุประสงค์ของ การจัดต้ังสถานศึกษา 

๒.๕๐ ๒.๐๐ ดี 

ตัวบํงช้ีท่ี ๑๐ ผลการพัฒนาตามจุดเน๎นและจุดเดํนท่ีสํงผลสะท๎อนเป็นเอกลักษณ์ 
                ของสถานศึกษา 

๒.๕๐ ๒.๐๐ ดี 

กลุ่มตัวบ่งชี้มาตรการส่งเสริม    
ตัวบํงช้ีท่ี ๑๑ ผลการด าเนินงานโครงการพิเศษเพือ่สํงเสริมบทบาทของสถานศึกษา ๒.๕๐ ๒.๕๐ ดีมาก 
ตัวบํงช้ีท่ี ๑๒ ผลการสํงเสริมพัฒนาสถานศึกษาเพื่อยกระดับมาตรฐาน รักษา
มาตรฐานและพัฒนาสํูความเป็นเลิศท่ีสอดคล๎องกับแนวทางการปฏิรูปการศึกษา 

๒.๕๐ ๑.๕๐ พอใช๎ 

คะแนนรวม ๑๐๐.๐๐ ๘๗.๒๒ ดี 
การรับรองมาตรฐานสถานศึกษา ระดับการศึกษาปฐมวัย 

ผลคะแนนรวมทุกตัวบ่งชี้ ต้ังแต่ ๘๐ คะแนนขึ้นไป                         ใช ่   ไม่ใช ่
                    มีตัวบ่งชี้ที่ระดับดีขึ้นไปอย่าง ๑๐ ตัวบ่งชี้ จาก ๑๒ บ่งชี ้                   ใช ่   ไม่ใช่ 
                    ไม่มีตัวบ่งชี้ใดที่มีระดับคุณภาพต้องปรับปรุงหรือต้องปรับปรุงเร่งด่วน    ใช ่   ไม่ใช่ 

ในภาพรวมสถานศึกษาจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน : ระดับการศึกษาปฐมวัย 
 สมควรรับรองมาตรฐานการศึกษา   ไม่สมควรรับรองมาตรฐานการศึกษา 
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จุดเด่น 
           ๑. เด็กมีพัฒนาการด๎านรํางกายสมวัย 
           ๒. เด็กมีพัฒนาการด๎านอารมณ์และจิตใจสมวัย 
           ๓. เด็กมีพัฒนาการด๎านสังคม สมวัย 
           ๔. เด็กมีความพร๎อมศึกษาตํอในขั้นตํอไป 
           ๕. โรงเรียนมีโครงการสํงเสริมพัฒนาด๎านสติปัญญาสมวัยเป็นโครงการพิเศษเพื่อสํงเสริมบทบาทของ
สถานศึกษา 
           ๖. เด็กมีพัฒนาการด๎านสติปัญญาสมวัย 
           ๗. ประสิทธิผลการจัดประสบการณ์การเรียนรู๎ที่เน๎นเด็กเป็นส าคัญเรื่องครูมีการสํงเสริมการเรียนรู๎เพื่อ
สํงเสริมพัฒนาการ  ด๎านรํางกาย ด๎านอารมณ์และจิตใจ ด๎านสังคมและสติปัญญา และมีการสํงเสริมความสัมพันธ์
ทางบวกกับเด็กและครอบครัว 
           ๘. ผ๎ูบริหารมีประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ คณะกรรมการสถานศึกษามีการท างานอยํางมี
ประสิทธิภาพ โรงเรียนมีการจัดครูเพียงพอและมีคุณภาพ 
           ๙. โรงเรียนมีการพัฒนาให๎บรรลุตามปรัชญา ปณิธาน/วิสัยทัศน์ พันธกิจและวัตถุประสงค์ของการจัดต้ัง
สถานศึกษาเรื่อง “แตํงกายสะอาด มารยาทงาม” 
           ๑๐. โรงเรียนมีผลการพัฒนาตามจุดเน๎นและจุดเดํนท่ีสํงผลสะท๎อนเป็นเอกลักษณ์ของสถานศึกษา คือการ
สํงเสริมคุณธรรมเด็กปฐมวัย 
 
จุดที่ควรพัฒนา 
           ๑. ประสิทธิผลของระบบประกับคุณภาพภายใน เรื่องการจัดการระบบบริหารและสารสนเทศตามระบบ
บริหารคุณภาพ การจัดให๎มีการติดตามตรวจสอบคุณภาพ และการจัดให๎มีการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอยําง
ตํอเนื่อง 
           ๒. ผลการสํงเสริมพัฒนาสถานศึกษาเพื่อยกระดับมาตรฐาน รักษามาตรฐานและพัฒนาสํูความเป็นเลิศท่ี
สอดคล๎องกับแนวทางการปฏิรูปการศึกษา 
           ๓. ประสิทธิภาพของการบริหารการจัดการและการพัฒนาสถานศึกษาเรื่องการจัดสภาพแวดล๎อมภายใน
อาคารให๎เอื้อตํอการเรียนรู๎ ปลอดภัยและถูกสุขลักษณะ และการจัดให๎มีมาตรการด๎านความปลอดภัยและการ
ป้องกันการบาดเจ็บในเด็ก 
           ๔. ประสิทธิผลการจัดประสบการณ์การเรียนรู๎ที่เน๎นเด็กเป็นส าคัญเรื่องการสํงเสริมการเรียนรู๎ที่ตอบสนอง
ตํอธรรมชาติและพัฒนาการของเด็ก 
 
ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาคุณภามาตรฐานตามกฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกับ
คุณภาพการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๓  
       ๑. ด้านผลการจัดการศึกษา 
           ๑. เด็กควรได๎รับการสํงเสริมพัฒนาการทุกด๎านด๎วยการจัดกิจกรรมสํงเสริมพัฒนาการให๎ตํอเนื่องบูรณาการ
ความรู๎และทักษะด๎านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ เน๎นการปฏิบัติจริงผํานกิจกรรมโครงงานปฐมวัยให๎ตํอเนื่อง 
           ๒. โรงเรียนควรจัดท าแผนพัฒนาอัตลักษณ์ให๎ครอบคลุมประเด็นการพัฒนาเด็กปรัชญาและวิสัยทัศน์
รํวมกับผ๎ูเกี่ยวข๎องก าหนดพฤติกรรมท่ีสะท๎อนคุณลักษณะให๎ครบถ๎วน ก าหนดโครงการและกิจกรรมให๎ชัดเจน มี
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แนวทางการประเมินความส าเร็จ และมีข๎อมูลสะท๎อนจุดเดํนและจุดควรพัฒนาของกระบวนการพฒันาเด็ก และผล
การพัฒนาเด็กตามอัตลักษณ์ เพื่อให๎เด็กมีคุณภาพตามท่ีโรงเรียนและผ๎ูมีสํวนเกี่ยวข๎องรํวมกันก าหนดขึ้น 
       ๒. ด้านการบริหารจัดการศึกษา 
            ๑. โรงเรียนควรพัฒนาประสิทธิภาพของการจัดสภาพแวดล๎อมภาพนอกโดยการจัดมุมพักรอและมุมการ
เรียนรู๎ส าหรับผ๎ูปกครอง โดยน าเสนอความรู๎เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพอนามัย พัฒนาการตามวัยของเด็กและการเล้ียง
ดูเด็กให๎มีพัฒนาการสมวัย เป็นต๎น รวมท้ังการจัดท่ีแปรงฟันและท่ีล๎างมือให๎เพียงพอและถูกสุขลักษณะ 
           ๒. โรงเรียนควรพัฒนาประสิทธิภาพในการจัดสภาพแวดล๎อมภายในอาคารติดต้ังเครื่องตัดไฟ อุปกรณ์
ดับเพลิง/สายยาง/อุปกรณ์ดับไปเพื่อใช๎งานในเหตุฉุกเฉิน จัดท าห๎องส๎วมที่เหมาะกับเด็กปฐมวัยในเพียงพอ สะอาด
ถูกสุขลักษณะ 
           ๓. โรงเรียนควรพัฒนามาตรการด๎านความปลอดภัยและการป้องกันการบาดเจ็บในเด็ก โดยการอบรม
ความรู๎และทักษะในการจัดการด๎านความปลอดภัยให๎กับครูและบุคคลากรท่ีมีสํวนรํวมดูแลเด็ก จัดกิจกรรมเพื่อ
แก๎ปัญหาและป้องกันภัยท่ีอาจเกิดขึ้น เชํน การซ๎อมแผนฉุกเฉิน แผนกู๎ชีพ การส ารวจจุดเส่ียง การให๎ความรู๎และ
ป้องกันภัยจากอาคาร ผลิตภัณฑ์ ของเลํน อุปกรณ์ การเดินทาง โดยปฏิบัติอยํางน๎อยปีการศึกษาละ ๑ ครั้ง  
         ๔. โรงเรียนควรพัฒนาการรักษามาตรฐานโดยการนิเทศติดตามการด าเนินงานตามระบบบริหารคุณภาพ
ตรวจสอบการจัดกิจกรรมตามแผน ตรวจสอบผลการด าเนินงานของแตํละกิจกรรม มีการบันทึกรํองรอยการ
ปฏิบัติงานและผลส าเร็จตามเป้าหมายเพื่อมีข๎อมูลส าหรับการพัฒนาท่ีตํอเนื่องตลอดปีการศึกษา และจัดท ารายงาน
สรุปโครงการแสดงความส าเร็จตามเป้าหมายการพัฒนาให๎ชัดเจน 
     ๓. ด้านการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
          ครูควรพัฒนาความสามารถในการประเมินพัฒนาการของเด็กด๎วยวิธีการและเครื่องท่ีหลากหลาย เชํน การ
จัดท าเกณฑ์การประเมินผลงานเด็ก การจัดท าเกณฑ์การประเมินพฤติกรรมแตํละประสบการณ์และน าไปใช๎อยําง
ตํอเนื่อง นอกจากนั้นควรน าผลการประเมินไปวางแผนการพัฒนารํวมกับผ๎ูปกครอง เพื่อรํวมกันพัฒนาผ๎ูเรียนท้ังท่ี
โรงเรียนและท่ีบ๎านไปพร๎อมๆ กนั 
      ๔. ด้านการประกันคุณภาพภายใน 
          ๑. โรงเรียนควรจัดท าสารสนเทศท่ีแสดงผลการพัฒนาคุณภาพของแตํละมาตรฐาน มีการติดตามตรวจสอบ
ระหวํางการพฒันาอยํางน๎อยภาคเรียนละ ๑ ครั้ง ท้ังการประเมินผ๎ูเรียนและครูเป็นรายบุคคล และการปฏิบัติงาน
ของโรงเรียนตามปฏิทินงาน และใช๎เป็นข๎อมูลส าหรับการพัฒนาให๎ตํอเนื่อง 
          ๒. โรงเรียนควรประสานงานกับต๎นสังกัดเพื่อขอความรํวมมือในการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายใน 
โดยเฉพาะอยํางยิ่งด๎านความรู๎ ความเข๎าใจ และการด าเนินการประกันคุณภาพภายในตามประกาศ คณะกรรมการ
ประกันคุณภาพภายในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. ๒๕๕๔ และมีการนิเทศติดตามทุกขั้นตอนอยํางตํอเนื่อง 
นวัตกรรมหรือตัวอย่างการปฏิบัติที่ดี(Good Practice) ของสถานศึกษาที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม 
          โครงการสํงเสริมพัฒนาด๎านสติปัญญาสมวัย เป็นโครงการเพื่อพัฒนาสติปัญญาของเด็ก และเป็นโครงการ
พัฒนาคุณภาพเด็กปฐมวัยตามแนวทางการปฏิรูปการศึกษาทศวรรษที่สอง ท่ีเน๎นการจัดกิจกรรมประสบการณ์ด๎าน
วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ให๎กับเด็กปฐมวัย กิจกรรมพัฒนา คือ กิจกรรมโครงงานปฐมวัย ได๎แก ํโครงงานส๎มต า 
โครงงานข๎าวจี่ โครงงานสลัดผัก-ผลไม๎ โครงงาน ข.ขวด หรรษา จัดกิจกรรมโครงงานภาคเรียนละ ๑ ครั้ง  ครูท า
เอกสารบันทึกกิจกรรมโครงงาน มีการบันทึกประโยคการสนทนาระหวํางครูและเด็ก มีค าถามให๎เด็กบอกลักษณะสี 
รส บอกความรู๎สึกของการปฏิบัติกิจกรรม  มีผลงานจากการฝึกประสบการณ์  ผลการประเมินกิจกรรมโครงงาน คือ 
เด็กทุกคนผํานเกณฑ์การประเมิน และเด็กทุกคนมีพัฒนาการด๎านสติ  ปัญญาสมวัย  นอกจากนั้นเด็กและครูปฐมวัย
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รํวมกันประดิษฐ์ของเลํนสํงเข๎าประกวดและได๎รับเกียรติบัตรรางวัลชมเชยระดับประเทศ  ประกวดของเลํนลอยน้ า
จาก พระวรวงศ์เธอพระองค์เจ๎าศรีรัศมิ์พระวรชายา ในปีการศึกษา ๒๕๕๔  
 

ตารางสรุปผลการประเมินคุณภาพภายนอกจ าแนกตามกลุ่มตัวบ่งชี้ 
 การศึกษาขั้นพื้นฐาน : ระดับการศึกษาประถมศึกษา และมัธยมศึกษา  

การศึกษาขั้นพื้นฐาน : (ประถมศึกษา และมัธยมศึกษา) น้ าหนัก 
(คะแนน) 

คะแนน
ที่ได้ 

ระดับ
คุณภาพ 

กลุ่มตัวบ่งชี้พื้นฐาน    
ตัวบํงช้ีท่ี ๑ ผ๎ูเรียนมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตท่ีดี ๑๐.๐๐ ๘.๔๓ ดี 
ตัวบํงช้ีท่ี ๒ ผ๎ูเรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและคํานิยมท่ีพึ่งประสงค์ ๑๐.๐๐ ๙.๔๒ ดีมาก 
ตัวบํงช้ีท่ี ๓ ผ๎ูเรียนมีความใฝ่รู๎ และเรียนรู๎อยํางตํอเนื่อง ๑๐.๐๐ ๘.๓๘ ดี 
ตัวบํงช้ีท่ี ๔ ผ๎ูเรียนคิดเป็น ท าเป็น ๑๐.๐๐ ๘.๕๐ ดี 
ตัวบํงช้ีท่ี ๕ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผ๎ูเรียน   ๒๐.๐๐ ๑๕.๙๔ ดี 
ตัวบํงช้ีท่ี ๖ ประสิทธิผลของการจัดการเรียนการสอนท่ีเน๎นผ๎ูเรียนเป็นส าคัญ ๑๐.๐๐ ๗.๐๐ พอใช๎ 
ตัวบํงช้ีท่ี ๗ ประสิทธิของการบริหารจัดการและการพัฒนาสถานศึกษา ๕.๐๐ ๓.๘๐ ดี 
ตัวบํงช้ีท่ี ๘ พัฒนาการของการประกันคุณภาพภายในโดยสถานศึกษาและต๎นสังกัด ๕.๐๐ ๓.๗๐ พอใช๎ 
กลุ่มตัวบ่งชี้อัตลักษณ์    
ตัวบํงช้ีท่ี ๙ ผลการพัฒนาให๎บรรลุตามปรัชญา ปณิธาน/วิสัยทัศน์ พันธกิจ และ 
              วัตถุประสงค์ของ การจัดต้ังสถานศึกษา 

๕.๐๐ ๔.๐๐ ดี 

ตัวบํงช้ีท่ี ๑๐ ผลการพัฒนาตามจุดเน๎นและจุดเดํนท่ีสํงผลสะท๎อนเป็นเอกลักษณ์ 
                 ของสถานศึกษา 

๕.๐๐ ๔.๐๐ ดี 

กลุ่มตัวบ่งชี้มาตรการส่งเสริม    
ตัวบํงช้ีท่ี ๑๑ ผลการด าเนินงานโครงการพิเศษเพือ่สํงเสริมบทบาทของสถานศึกษา ๕.๐๐ ๔.๕๐ ดีมาก 
ตัวบํงช้ีท่ี ๑๒ ผลการสํงเสริมพัฒนาสถานศึกษาเพื่อยกระดับมาตรฐาน รักษา
มาตรฐานและพัฒนาสํูความเป็นเลิศท่ีสอดคล๎องกับแนวทางการปฏิรูปการศึกษา 

๕.๐๐ ๔.๐๐ ดี 

คะแนนรวม ๑๐๐.๐๐ ๘๑.๖๗ ดี 
การรับรองมาตรฐานสถานศึกษา ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา 

ผลคะแนนรวมทุกตัวบ่งชี้ ต้ังแต่ ๘๐ คะแนนขึ้นไป                         ใช ่   ไม่ใช ่
                    มีตัวบ่งชี้ที่ระดับดีขึ้นไปอย่าง ๑๐ ตัวบ่งชี้ จาก ๑๒ บ่งชี ้                   ใช ่   ไม่ใช่ 
                    ไม่มีตัวบ่งชี้ใดที่มีระดับคุณภาพต้องปรับปรุงหรือต้องปรับปรุงเร่งด่วน    ใช ่   ไม่ใช่ 
                    สรุปผลการจัดการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานของสถานศึกษาในภาพรวม 
                      สมควรรับรองมาตรฐานการศึกษา   ไม่สมควรรับรองมาตรฐานการศึกษา 
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จุดเด่น 
 ๑.  ผ๎ูเรียนมีคุณธรรม  จริยธรรมและคํานิยมท่ีพึงประสงค์ 
 ๒. โรงเรียนมีโครงการสํงเสริมและพัฒนาการเรียนการสอนกลํุมสาระการเรียนรู๎คณิตศาสตร์และโครงการ
สํงเสริมและพัฒนาการเรียนการสอนสาระการเรียนรู๎วิทยาศาสตร์ เป็นโครงการพิเศษเพื่อสํงเสริมบทบาทของ
สถานศึกษา 
 ๓.  ผ๎ูเรียนมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตท่ีดี 
 ๔.  ผ๎ูเรียนมีความใฝ่เรียนและเรียนรู๎อยํางตํอเนื่อง 
 ๕.  ผ๎ูเรียนคิดเป็น ท าเป็น 
 ๖.  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผ๎ูเรียน 
 ๗.  ประสิทธิภาพของการบริหารจัดการและการพัฒนาสถานศึกษาเรื่องการบริหารจัดการงานการเงินและ
งบประมาณ และงานบุคลากร คณะกรรมการสถานศึกษามีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน สถานศึกษามีการพัฒนา
บรรยากาศและสภาพแวดล๎อมให๎สะอาด ถูกสุขลักษณะและมีความปลอดภัย 
 ๘.  โรงเรียนพัฒนาผลผลิตตามปรัชญา ปณิธาน/วิสัยทัศน์ พันธกิจและวัตถุประสงค์ของการจัดต้ังสถานศึกษา 
“สํงเสริมคุณธรรม  น าใช๎เทคโนโลยี  วิถีประชาธิปไตย”  
 ๙.  โรงเรียนมีการพัฒนาตามจุดเน๎นและจุดเดํนท่ีสํงผลสะท๎อนเป็นเอกลักษณ์ของสถานศึกษาเรื่อง “โรงเรียน
สํงเสริมเทคโนโยยี” 
 ๑๐.  ผลการสํงเสริมพัฒนาสถานศึกษาเพื่อยกระดับมาตรฐาน รักษามาตรฐาน และพัฒนาสํูความเป็นเลิศ ท่ี
สอดคล๎องกับแนวทางการปฏิรูปการศึกษา 
จุดที่ควรพัฒนา 
 ๑.  ประสิทธิผลการจัดการเรียนการสอนท่ีเน๎นผ๎ูเรียนเป็นส าคัญเรื่องการน าผลการประเมินแผนการจัดการ
เรียนรู๎ การประเมินการจัดการเรียนการสอนและการประเมินแบบวัดแบบทดสอบไปใช๎พัฒนาครูเป็นรายบุคคลอยําง
เป็นระบบ ครูควรพัฒนาความสามารถในการประเมินความก๎าวหน๎าของผ๎ูเรียนด๎วยวิธีการที่หลากหลาย มีการ
วิเคราะห์ผลการประเมินและน ามาใช๎พัฒนาผ๎ูเรียนและปรับปรุงการสอนให๎สม่ าเสมอ 
 ๒.  พัฒนาการของการประกนัคุณภาพภายใน เรื่องการจัดระบบบริหารสารสนเทศตามระบบ การบริหาร
คุณภาพ การติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา และการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอยํางตํอเนื่อง 
 ๓.  ประสิทธิภาพของการบริหารจัดการด๎านการบริหารวิชาการและด๎านการบริหารทั่วไป 
 ๔.  การสํงเสริมสถานศึกษาเพื่อยกระดับมาตรฐานท่ีสอดคล๎องกับ แนวทางการปฏิรูปการศึกษาเรื่องการ
ด าเนินงานให๎บรรลุตามเป้าหมายตามแผนปฏิบัติการประจ าปี 
 
ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนามาตรฐานตามกฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพ
การศึกษา พ.ศ.๒๕๕๓ 
 
จุดที่ควรพัฒนา 
 ๑.  ด้านการผลการจัดการศึกษา 
       ๑.  โรงเรียนควรจัดท าแผนพัฒนาสุขภาพกายและสุขภาพจิตให๎เป็นรูปธรรม  เป็นโครงการแยกออกจาก
การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู๎ตามหลักสูตร โดยเฉพาะอยํางยิ่งโครงการพัฒนาด๎านศิลปะ ดนตรี/นาฎศิลป์  ก าหนด
เป้าหมายและกิจกรรมพัฒนาให๎ชัดเจน  มีการนิเทศติดตามพัฒนาการของผ๎ูเรียนอยํางน๎อยภาคเรียนละ ๑ ครั้ง และ
สรุปผลการด าเนินงานทุกส้ินปีการศึกษา 
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       ๒.  ผ๎ูเรียนควรได๎รับการพัฒนาความสามารถในการใฝ่รู๎ ด๎วยกิจกรรมรักการอํานที่มีแนวปฏิบัติให๎ผ๎ูเรียน
สรุปประเด็นจากการอําน อยํางน๎อยสัปดาห์ละ ๑ ครั้ง  มีการตรวจสอบความสมบูรณ์ของการสรุปให๎ตรงกับเนื้อหา
ท่ีอํานและได๎ใจความสมบูรณ์ 
        ๓.  ผ๎ูเรียนควรได๎รับการพัฒนาความสามารถในการคิดเป็น ท าเป็น สอดแทรกในกิจกรรมการเรียนรู๎ทุก
กลํุมสาระอยํางจริงจัง โดยโรงเรียนก าหนดแนวปฏิบัติให๎ครูสอดแทรกสมรรถนะตามหลักสูตรในแผนการจัดการ
เรียนรู๎และมีการนิเทศติดตามเป็นรูปธรรม เชํน การก าหนดสมรรถนะท่ีต๎องการพัฒนาในแตํละตัวชี้วัด/จุดประสงค์
ในแตํละแผน มีการก าหนดแนวทางการประเมินท่ีหลากหลายจากผลงานหรือการปฏิบัติงานของผ๎ูเรียน  และบันทึก
ผลการประเมินอยํางสม่ าเสมอ มีการน าผลการประเมินมาแก๎ปัญหาและพัฒนาผ๎ูเรียนเป็นรายบุคคล สํงเสริมผ๎ูเรียน
กลํุมท่ีมีความเป็นเลิศในระหวํางการพัฒนา และสรุปผลการประเมินทุกภาคเรียนและทุกปีการศึกษา 
        ๔.  ผ๎ูเรียนควรได๎รับการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทุกกลํุมสาระ ทุกระดับช้ันในรูปแบบของการพัฒนา
พื้นฐานความรู๎ ทักษะ ต้ังแตํเริ่มต๎นต้ังแตํช้ัน ป.๑ และ ม.๑ ควรมีการตรวจสอบเนื้อหาวิชาท่ีสอนให๎สอดคล๎องกับ
หลักสูตร มีแนวทางให๎ครูพัฒนารูปแบบการวัดและประเมินผล ท่ีมีการประเมินความรู๎ ทักษะ และเจตคติ การ
สอดแทรกสมรรถนะส าคัญตามหลักสูตร ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ การคิดอยํางมีเหตุผลการประยุกต์ใช๎องค์
ความรู๎ในการแก๎ปัญหาในสถานการณ์ตําง ๆ เพื่อรองรับรูปแบบการประเมินตามแนวทางของการปฏิรูปการเรียนรู๎ 
          ๕.  โรงเรียนควรจัดท าแผนพัฒนาอัตลักษณ์ให๎ครอบคลุมประเด็นการพัฒนาผ๎ูเรียนตามวิสัยทัศน์และ
ปรัชญาของโรงเรียน ก าหนดโครงการและกิจกรรมให๎ชัดเจนในแผนปฏิบัติการ มีแนวทางการประเมินความส าเร็จ 
และมีข๎อมูลสะท๎อนจุดเดํนและจุดควรพัฒนาของกระบวนการพฒันาเด็ก และผลการพัฒนาตามอัตลักษณ์ เพื่อให๎
เด็กมีคุณภาพตามท่ีโรงเรียนก าหนดและเป็นไปตามความคาดหวังของผ๎ูท่ีมีสํวนเกี่ยวข๎อง 
 
๒.  ด้านการบริหารจัดการศึกษา 
 ๑.  โรงเรียนควรพัฒนางานบริหารวิชาการ เรื่องการวัดและประเมิน โดยก าหนดแนวทางการปฏิบัติของการ
สอดแทรกการพัฒนาสมรรถนะส าคัญ ๕ สมรรถนะ และคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ ๘ ข๎อตามหลักสูตรในการเรียน
การสอนปกติ มีการประเมินผลด๎วยวิธีการและเครื่องมือท่ีหลากหลาย และควรมีการน าผลการนิเทศการเรียนการ
สอนไปใช๎พัฒนาอยํางจริงจัง 
 ๒.  โรงเรียนควรพัฒนาประสิทธิภาพของคณะกรรมการสถานศึกษาโดยการแตํงต้ังอนุกรรมการหรอืคณะท่ี
ปรึกษา และการรายงานผลการประชุมตํอผ๎ูบังคับบัญชาเหนือช้ันขึ้นไปตามท่ีก าหนดในระเบียบวําด๎วย
คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน พ.ศ.๒๕๔๓ 
 ๓.  โรงเรียนควรพัฒนาการรักษามาตรฐานโดยการนิเทศติดตามการด าเนินงานตามระบบบริหารคุณภาพ 
โดยเฉพาะการติดตามการประเมินความส าเร็จตามเป้าหมาย มีการจัดท าเครื่องมือการประเมินผลและรวบรวมผล
การด าเนินงานอยํางตํอเนื่องเพื่อมีข๎อมูลส าหรับการพัฒนาในระหวํางปีการศึกษา จัดท ารายงานสรุปโครงการแสดง
ความส าเร็จตามเป้าหมายการพัฒนาให๎ครบทุกโครงการ 
 
๓.  ด้านการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเปน็ส าคัญ 
 ๑.  โรงเรียนควรพัฒนาระบบการนิเทศการจัดการเรียนรู๎เพื่อให๎มีข๎อมูลส าหรับการพัฒนาครู โดยให๎มีการบันทึก
ผลการนิเทศการสอนท่ีเป็นข๎อสังเกต/จุดเดํน/จุดควรพัฒนาตามประเด็นของประเมินเพื่อเป็นข๎อมลูส าหรับการ
พัฒนาในครั้งตํอไป 
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 ๒.  โรงเรียนควรจัดให๎มีการประเมินแบบวัด แบบทดสอบของแตํละรายวิชาโดยก าหนดให๎สอดแทรกการประเมิน
ความสามารถในการคิด การเช่ือมโยงความรู๎สํูการน าไปใช๎ในชีวิตประจ าวัน ตามแนวทางของการทดสอบระดับชาติ 
และน าไปใช๎กับผ๎ูเรียนทุกช้ัน 
 
๔.  ด้านการประกันคุณภาพภายใน 
 ๑.  โรงเรียนควรจัดท าสารสนเทศท่ีแสดงผลการพัฒนาคุณภาพของแตํละมาตรฐาน มีการติดตามตรวจสอบ
ระหวํางการพฒันาอยํางน๎อยภาคเรียนละ ๑ ครั้ง ท้ังการประเมินผ๎ูเรียนและครูเป็นรายบุคคล และการปฏิบัติงาน
ของโรงเรียนตามปฏิทินงาน และใช๎เป็นข๎อมูลส าหรับการพัฒนาให๎ตํอเนื่อง 
 ๒.  โรงเรียนควรประสานงานกับต๎นสังกัดเพื่อขอความรํวมมือในการพัฒนาระบบการประกนัคุณภาพภายใน 
โดยเฉพาะอยํางยิ่งด๎านความรู๎ ความเข๎าใจ และการด าเนินการประกันคุณภาพภายในตามประกาศคณะกรรมการ
ประกันคุณภาพภายในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานเรื่อง ก าหนดหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการประกัน
คุณภาพภายใน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.๒๕๕๔ 
นวัตกรรมหรือตัวอยํางการปฏิบัติท่ีดี (Good Practice) ของสถานศึกษาท่ีเป็นประโยชน์ตํอสังคม 
 การพัฒนาเอกลักษณ์ “โรงเรียนสํงเสริมเทคโนโลยี” กิจกรรมพัฒนาคือ การพัฒนาห๎องคอมพิวเตอร์ให๎มีเครื่องท่ี
ทันสมัย ติดต้ังระบบเครือขํายไร๎สายภายในโรงเรียน อบรมความรู๎บุคลากรเรื่องการใช๎และผลิตส่ือเทคโนโลยี จัด
สาระคอมพิวเตอร์ให๎ผ๎ูเรียนทุกระดับช้ัน ฝึกทักษะการใช๎โปรแกรมปฏิบัติงานตามความพร๎อมคือ ช้ัน ป.๑-๓  เรียนรู๎
และฝึกวาดภาพด๎วยโปรแกรม Paint  ช้ัน ป.๕-๖  เรียนรู๎และฝึกการใช๎งานโปรแกรม Microsoft office Word  
ช้ัน ม.๑-๓  เรียนรู๎และฝึกการใช๎งานโปรแกรม Microsoft office PowerPoint นอกจากนั้นมีการพัฒนาแหลํง
เรียนรู๎ภายในโรงเรียนได๎แกํ พัฒนาห๎องสมุดรักการอําน จัดเครื่องคอมพิวเตอร์เช่ือมตํออินเทอร์เน็ตเพื่อให๎ผ๎ูเรียน
สืบค๎นข๎อมูลในเวลาพักกลางวันและเมื่อมาใช๎บริการห๎องสมุดในช่ัวโมงเรียน พัฒนาห๎องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์
ให๎มีอุปกรณ์การทดลองและมีส่ือการเรียนรู๎ที่ทันสมัย ผลการด าเนินงานคือโรงเรียนพฒันาห๎องคอมพิวเตอร์และ
ให๎บริการอินเทอร์เน็ตไร๎สายให๎บริการภายในโรงเรียน ผ๎ูเรียนทุกคนได๎เรียนรู๎สาระคอมพิวเตอร์และผํานเกณฑ์การ
ประเมินทุกคน ครูทุกคนมีทักษะในการใช๎ส่ือเทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอน เชํน การใช๎ข๎อมูลจาก
อินเทอร์เน็ตเป็นส่ือในการเรียนรู๎ การให๎ผ๎ูเรียนค๎นคว๎าจากข๎อมูลในอินเทอร์เน็ตมาท าผลงานน าเสนอ การผลิตส่ือ
ด๎วยโปรแกรมการน าเสนอเป็นต๎น 
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ส่วนที่ 2 
ผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา 

 
ระดับการศึกษาปฐมวัย 

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของเด็ก 
 1. ระดับคุณภาพ  ดี 
 2. กระบวนการพัฒนา 
 ๒.๑ พัฒนาด้านพัฒนาการของเด็ก  
 โรงเรียนบ๎านโหมนสงเคราะห์  ได๎บริหารจัดการเพื่อพัฒนาและยกระดับพัฒนาการของเด็กปฐมวัยทั้ง  ๔   
ตัวบํงช้ี  ด๎วยวิธีการที่หลากหลาย  โดยมีวิธีการด าเนินการ ดังนี้ 
  ๑) การจัดการความรู๎ เพื่อก าหนดนโยบาย และจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน  
โดยการแตํงต้ังคณะท างาน  มีการจัดประชุมแนวทางการประเมินและก าหนดเป้าหมายคํามาตรฐานของตัวบํงช้ีไว๎  
๕  ระดับ 
  ๒) การวิเคราะห์สภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนตามสภาพจริง  เพื่อน ามาปรับปรุงการจัด
ประสบการณ์ให๎กับเด็กและจัดกิจกรรม  โครงการในแผนปฏิบัติการ 
  ๓) การก าหนดยุทธศาสตร์ ในการพัฒนากระบวนการยกระดับพัฒนาการเด็กท้ัง ๔ ด๎าน 
  ๔) การนิเทศภายในแบบกัลยาณมิตร  โดยผ๎ูบริหารสถานศึกษา  คณะครูวิชาการและเพื่อนนิเทศ
เพื่อน 
  ๕) การประสานงานกับผ๎ูปกครอง เพื่อเฝ้าระวังและติดตามแก๎ไขปัญหาพฤติกรรมท่ีปรากฏ  โดยใช๎
กระบวนการวธิีการที่หลากหลายและตํอเนื่อง  อาทิเชํน  วิจัยในช้ันเรียน  การเยี่ยมบ๎านเด็ก  ประชุมพํอ  แมํ  
ผ๎ูปกครอง  เป็นต๎น  กระบวนการตํางๆ  จึงสํงผลให๎เด็กปฐมวัยมีพัฒนาการตามวัยและความสามารถของแตํละ
บุคคล  อยูํในระดับท่ีนําพอใจ โดยมีองค์ประกอบส าคัญอยูํ ๓ ด๎าน คือ 
  ๑) การพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนรู๎ 
   ๒) การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
   ๓) โครงการ/กิจกรรมสํงเสริมการเรียนรู๎ 
 ๒.๒  การส่งเสริมสนับสนนุการใช้เทคโนโลย ี
  ในการสืบค๎นข๎อมูลและพัฒนาตนเอง  พัฒนาครูทุกคน  ให๎มีความสามารถในการน าเทคนิควิธีสอน
ให๎ตรงตามศักยภาพเด็กปฐมวัย โดยครูใช๎ส่ือเทคโนโลยีในการจัดประสบการณ์ในช้ันเรียน  เชํน  มีการจัดกิกรรม
เรียนคอมพิวเตอร์   ใช๎เพลง/จังหวะ จากคอมพิวเตอร์  มีการสืบค๎นหาข๎อมูลจากอินเตอร์เน็ตให๎เด็กได๎เรียนรู๎  เป็น
ต๎น  มีการจัดท าแผนการจัดประสบการณ์ท่ีเน๎นผ๎ูเรียนเป็นส าคัญ  ก าหนดหนํวยการเรียนรู๎  การวัดและประเมินผล  
โดยการสังเกต  สัมภาษณ์  สอบถาม  ครูเน๎นการใช๎ค าถามปลายเปิด  เพื่อพัฒนาทักษะการคิดของเด็ก 
 ๒.๓ การพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ 
  ๑) ครูศึกษา ท าความเข๎าใจหลักสูตร และมีการอบรมจากวิทยากรและผ๎ูเช่ียวชาญอยูํเป็นประจ า  
  ๒) การวิเคราะห์หลักสูตรและวิเคราะห์เด็กเป็นรายบุคคล  น าผลการบันทึกหลังการจัด
ประสบการณ์  และน าผลการประเมินพัฒนาการจากปีท่ีผํานมา  เพื่อน าข๎อมูลมาใช๎ประกอบการปรับปรุงกํอนจัดท า
แผนการจัดประสบการณ์และน าแผนไปสํูการจัดประสบการณ์ให๎กับเด็ก โดยใช๎ส่ือเทคโนโลยีสารสนเทศ  ส่ือจาก
ธรรมชาติ  ส่ือจากส่ิงท่ีใกล๎ตัวเด็ก  ส่ือจากแหลํงเรียนรู๎ภายโรงเรียน  จึงสํงผลชํวยสํงเสริมการจัดประสบการณ์ให๎มี
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ประสิทธิภาพมากขึ้น  อาทิเชํน  วีดีโอเกี่ยวกับการเจริญเติบโตของสัตว์  การทดลองปลูกผักบุ๎ง  ต๎นไม๎ท่ีอยูํภายใน
บริเวณโรงเรียน  และแหลํงเรียนรู๎ห๎องสมุด ห๎องพยาบาล  ห๎องวิทยาศาสตร์  สวนทราย  เครื่องเลํนสนาม  ฯลฯ  
  ๓) มีการวัดและประเมินผลเด็กตามสภาพจริง  มีกระบวนการพฒันาเด็กท่ีหลากหลาย  เชํน  การ
สังเกต  การสัมภาษณ์  การบันทึกค าพูดเด็ก  การบันทึกการเจริญเติบโต ฯลฯ   
  ๔) ครูจัดประสบการณ์ให๎เป็นไปตามศักยภาพของเด็ก และเป็นไปตามมาตรฐานคุณลักษณะท่ีพึง
ประสงค์และตัวชี้วัดของหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย  พุทธศักราช  ๒๕๖๐ มีการออกแบบการจัดประสบการณ์ท่ี
หลากหลาย  เน๎นให๎เด็กเป็นผ๎ูลงมือกระท าและจัดสภาพแวดล๎อมท่ีเหมาะสมกับเด็ก  
  ๔) มีการจัดประสบการณ์แบบลงมือปฏิบัติจริง แบบรํวมมือกันเรียนรู๎ แบบใช๎กระบวนการคิด  
กระบวนการใช๎ปัญหาเป็นฐานและเน๎นเรื่องการทักษะการคิด  วินัยในตนเอง มุํงพัฒนาให๎เด็กปฐมวัยทุกคนมีวินัยใน
ตนเอง  พร๎อมท่ีจะเรียนในระดับช้ัน ป. 1  และพัฒนาครูทุกคนให๎มีความสามารถในการน าเทคนิควิธีสอนให๎ตรง
ตามศักยภาพเด็ก  ใช๎ส่ือเทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอน  พร๎อมท้ังใช๎หลักการสอนแบบบูรณาการ    
  จัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาทางด๎านรํางกายและแก๎ปัญหาเด็กอ๎วน  ให๎กับเด็ก  นอกจากนั้นมีกิจกรรม
พัฒนาทางด๎านรํางกายอีกอาทิ  เชํน   กิจกรรมกีฬาสีโรงเรียนสานสัมพันธ์กับผ๎ูปกครอง  กิจกรรมออกก าลังกาย
หน๎าเสาธง เป็นต๎นจัดกิจกรรมสํงเสริมพัฒนาการด๎านสติปัญญา อาทิเชํน  กิจกรรมสํงเสริมทักษะวิทยาศาสตร์  
จัดกิจกรรมสํงเสริมแสวงหาความรู๎ด๎วยตนเองจากแหลํงเรียนรู๎ตําง ๆ ท้ังภายในและภายนอกโรงเรียน  สํงเสริมให๎
เด็กมีความสามารถในการคิดอยํางเป็นระบบ  คิดสร๎างสรรค์  ตัดสินใจ แก๎ปัญหาได๎อยําง  มีสติสมเหตุสมผล  โดย
จัดแผนการจัดประสบการณ์บูรณาการโครงการบ๎านนักวิทยาศาสตร์น๎อย  ประเทศไทย  ก าหนดให๎จัดท าโครงงาน
เพื่อพัฒนาทักษะวิทยาศาสตร์เบื้องต๎น 
  สํงเสริมสนับสนุน  ให๎เด็กปฐมวัยได๎เข๎ารํวมประกวด แขํงขันกิจกรรมงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน 
เป็นประจ าทุกปี  โดยวิเคราะห์ตามความรู๎ ความสามารถของเด็ก  โดยเข๎ารํวมแขํงขันทั้งในระดับกลํุมเครือขําย  
ระดับเขตพื้นท่ี   
 
  ๒.๔ การพัฒนามาตรฐานคุณลักษณะพึงประสงค์ของเด็ก 
  ขอบขํายของการสํงเสริมให๎เด็กมีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ ดังนี้ 
   ๑) การมีมาตรฐานคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์  ตามท่ีสถานศึกษาก าหนด 
สอดคล๎องกับหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย  พุทธศักราช ๒๕๖๐ 
   ๒) มีความภาคภูมิใจในท๎องถิ่นและความเป็นไทย 
   ๓) การรู๎จักยอมรับท่ีจะอยูํรํวมกัน บนความแตกตํางและหลากหลาย 
   ๔) มีสุขภาวะทางรํางกายและจิตใจ 
 โรงเรียนบ๎านโหมนสงเคราะห์  สํงเสริมให๎ครูจัดกระบวนการเรียนการสอนท่ีเน๎นเด็กเป็นส าคัญ  โดยการ
ด าเนินงาน/กิจกรรมอยํางหลากหลาย ได๎แกํ งานพัฒนาหลักสูตร  มีการประชุมปฏิบัติการ  ปรับปรุงหลักสูตร
สถานศึกษา ตามมาตรฐานการเรียนรู๎และตัวชี้วัดฯ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐)  เพื่อให๎ครูใช๎เป็นกรอบในการ
จัดการเรียนการสอน การพัฒนาเด็ก  สํงเสริม  สนับสนุนให๎เด็กบรรลุตามเป้าหมายท่ีวํา “การจัดการศึกษาต๎อง
เป็นไปเพื่อพัฒนาคนไทยให๎เป็นมนุษย์ท่ีสมบูรณ์ท้ังรํางกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู๎ และคุณธรรม จริยธรรม และ
วัฒนธรรมในการด ารงชีวิต สามารถอยูํรํวมกับผ๎ูอื่นได๎อยํางมีความสุข” ซึ่งสอดรับกับจุดมุํงหมายของหลักสูตร
การศึกษา พุทธศักราช ๒๕๖๐ ท่ีได๎มุํงพัฒนาให๎เด็กเป็นคนดี มีปัญญา มีความสุข  
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 ดังนั้นโรงเรียนบ๎านโหมนสงเคราะห์  จึงก าหนดมาตรฐานการศึกษาด๎านคุณภาพเด็กจ านวน   ๒  ด๎าน 
ได๎แกํ ๑) ด๎านการพัฒนาการเด็กท้ัง ๔  ด๎าน และ  ๒) ด๎านมาตรฐานคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของเด็ก  ด๎านการ
พัฒนาการเด็กท้ัง ๔  ด๎าน  มุํงเน๎นให๎พัฒนาเด็กปฐมวัยทุกคนมีความพร๎อม  มีศักยภาพสูงสุด  และมีการสํงเสริม
พัฒนาการด๎านสติปัญญา  เด็กมีทักษะพื้นฐานวิทยาศาสตร์  ทักษะคณิตศาสตร์เบื้องต๎น  มีความสามารถในการ
วิเคราะห์  คิดอยํางมีวิจารณญาณ  มีความสามารถในการใช๎เทคโนโลยีพื้นฐาน และเจตคติท่ีดีตํอการเรียนรู๎  มี
ทักษะในการแสวงหาความรู๎     ส าหรับด๎านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผ๎ูเรียน  มุํงเน๎นให๎เด็กมีคุณลักษณะและ
คํานิยมท่ีดีตามท่ีสถานศึกษาก าหนด และมีสุขภาวะทางรํางกายและสังคม  ความภูมิใจในท๎องถิ่นและความเป็นไทย  
การยอมรับท่ีจะอยูํรํวมกับบุคคลท่ีมีความแตกตํางและหลากหลาย 
ผลการด าเนินงาน 
 ประเด็นภาพความส าเร็จ  ด๎านคุณภาพของเด็ก  มีการวิเคราะห์พัฒนาการเด็กรายบุคคลและได๎ก าหนดเป็น
เป้าหมายทางการพัฒนาใช๎ข๎อมูลฐาน ๓ ปีย๎อนหลัง  เป็นเป้าหมายคุณภาพเด็กให๎พัฒนาสูงขึ้น  จัดกิจกรรมการ
เรียนการสอนเน๎นการปฏิบัติ  เน๎นทักษะวิทยาศาสตร์พื้นฐาน  ทักษะคณิตศาสตร์เบื้องต๎น  และสํงเสริมเด็กพัฒนา
เต็มศักยภาพ  จัดแหลํงเรียนรู๎ภายในห๎องเรียนและนอกห๎องเรียนให๎เหมาะสม มีส่ือด๎านเทคโนโลยีท่ีทันสมัย  จัด
กิจกรรมให๎เด็กมี สุขภาพกาย สุขภาพจิตดี  มีความกล๎าแสดงออก  และสามารถอยูํรํวมกับผ๎ูอื่นอยํางมีความสุข  
เน๎นทักษะการท างานรํวมกนั  ท าให๎เด็กมีพัฒนาการด๎านอารมณ์-จิตใจ และพัฒนาการด๎านสังคมเป็นไปตามเกณฑ์ท่ี
โรงเรียนก าหนด  จากการประเมินพัฒนาการนักเรียนช้ันอนุบาลปีท่ี 2-3  ผลพัฒนาการด๎านรํางกาย อยูํในระดับ ดี  
จ านวน 26 คน  คิดเป็น ร๎อยละ  89.65  และอยูํในระดับ พอใช๎  จ านวน 3 คน  คิดเป็นร๎อยละ 10.34  ผล
พัฒนาการด๎านอารมณ์-จิตใจ  อยูํในระดับ  ดี จ านวน  28  คน  ร๎อยละ  96.55 และอยูํในระดับ ปานกลาง  
จ านวน  1  คน  ร๎อยละ  3.41  ผลพัฒนาการด๎านสังคม  อยูํในระดับดี  จ านวน  28 คน  ร๎อยละ  96.55  ผล
พัฒนาการด๎านสติปัญญา  อยูํในระดับ  ดี  จ านวน  21  คน   ร๎อยละ  72.41      และอยูํในระดับ  ปานกลาง  
จ านวน  8 คน  ร๎อยละ  27.58    เด็กมีความสามารถในการคิดจ าแนก  แยกแยะ  เด็กสามารถต้ังค าถามส่ิงท่ี
ตนเองสงสัย พิจารณาอยํางรอบคอบโดยใช๎เหตุผลประกอบการตัดสินใจ   มีการอภิปรายแลกเปล่ียนความคิดเห็น 
และแก๎ปัญหาอยํางมีเหตุผล มีความสามารถในการรวบรวมความรู๎ได๎  ท้ังด๎วยตนเองและการท างานเป็นทีม  
เช่ือมโยงองค์ความรู๎และประสบการณ์มาใช๎ในการสร๎างสรรค์ส่ิงใหมํ ๆ จากการเรียนรู๎โดย  ๖  กิจกรรมหลักตาม
หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย  / กิจกรรมสํงเสริมนิสัยรักการอําน /กิจกรรมพฒันาทักษะการส่ือสารภาษาอังกฤษ  จาก
ครูตํางชาติ/ เด็กมีความภูมิใจในท๎องถิ่น เห็นคุณคําของความเป็นไทย  มีสํวนรํวมในการอนุรักษว์ัฒนธรรมประเพณี
ไทย รวมท้ังภูมิปัญญาไทยเข๎ารํวมกิจกรรมท่ีโรงเรยีนจัด คิดเป็นร๎อยละ ๑๐๐    ผ๎ูเรียนมีคุณลักษณะอันพงึประสงค์
ตามเกณฑ์ท่ีสถานศึกษาก าหนด  ร๎อยละ ๑๐๐  ดูผลการประเมินพัฒนาการเด็กในท้ัง ๔  ด๎าน  คือ  พัฒนาการด๎าน
รํางกาย  พัฒนาการด๎านอารมณ์-จิตใจ  พัฒนาการด๎านสังคม  และพัฒนาการด๎านสติปัญญา ดังนั้น  โรงเรียนบ๎าน
โหมนสงเคราะห์  จึงก าหนดมาตรฐานการศึกษาด๎านคุณภาพของเด็ก  ๒ ด๎าน ได๎แกํ ๑) ด๎านผลพัฒนาการ  และ  
๒) ด๎านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผ๎ูเรียน   
 ด๎านผลพัฒนาการ  มุํงเน๎นให๎เด็กมีความสามารถตามวุฒิภาวะและความสามารถของแตํละบุคคล  รวมทั้ง
การมีผลพัฒนาการตามหลักสูตรสถานศึกษา  เด็กมีความสามารถในการวิเคราะห์ คิดอยํางมีวิจารณญาณ  และการ
มีความรู๎  ทักษะพื้นฐาน เจตคติท่ีดีตํอการเรียน  ส าหรับด๎านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของเด็ก  มุํงเน๎นให๎เด็กมี
คุณลักษณะและคํานิยมท่ีดีตามท่ีสถานศึกษาก าหนด  มีสุขภาวะทางรํางกายและสังคม  มีความภูมิใจในท๎องถิ่น  
และความเป็นไทยการยอมรับท่ีจะอยูํรํวมกันบนความแตกตํางและหลากหลาย  โดยมีประเด็นภาพความส าเร็จด๎าน
คุณภาพผ๎ูเรียน ดังนี้  เด็กมีทักษะในการส่ือสาร  กล๎าแสดงออก    โดยใช๎เหตุผลประกอบการตัดสินใจ  มีการ
อภิปรายแลกเปล่ียนความคิดเห็น และแก๎ปัญหาอยํางมีเหตุผล  มีความสามารถในการแสดงหาความรู๎ได๎ด๎วยตนเอง



25 
 

และการท างานเป็นทีม  เช่ือมโยงองค์ความรู๎ และประสบการณ์มาใช๎ในการสร๎างสรรค์ส่ิงใหมํ ๆ  อาจเป็น
แนวความคิด โครงการ โครงงาน ช้ินงาน ผลผลิตความสามารถในการใช๎เทคโนโลยีและการส่ือสาร  เพื่อพัฒนา
ตนเองและสังคมในด๎านการเรียนรู๎ การส่ือสาร การท างานอยํางสร๎างสรรค์และมีคุณธรรม  มีความก๎าวหน๎าในการ
เรียนรู๎ตามหลักสูตรสถานศึกษา  จากพื้นฐานเดิมในด๎านความรู๎  ความเข๎าใจ  ทักษะ  กระบวนการตําง ๆ รวมทั้งมี
ความก๎าวหน๎าในผลการประเมินพัฒนาการระดับชาติ  มีเจตคติท่ีดีพร๎อมท่ีจะศึกษาตํอในระดับช้ันท่ีสูงขึ้น  การ
ท างานเป็นกลํุมมีพฤติกรรมเป็นผ๎ูท่ีมีคุณธรรม  จริยธรรม  เคารพในกฎกติกา  มีคํานิยมและจิตส านึกตามท่ี
สถานศึกษาก าหนดโดยไมํขัดกับกฎหมายและวัฒนธรรมอนัดีของสังคม  มีความภูมิใจในท๎องถิ่น  เห็นคุณคําของ
ความเป็นไทย  มีสํวนรํวมในการอนุรักษว์ัฒนธรรมประเพณีไทยรวมท้ังภูมิปัญญา  เด็กยอมรับการอยูํรํวมกัน 
บนความแตกตํางระหวํางบุคคล  ในด๎านเพศ  วัย  เช้ือชาติ  ศาสนา  ภาษา  วัฒนธรรม  ประเพณี  มีการรักษา
สุขภาพกาย  สุขภาพจิต  อารมณ์และสังคม  กล๎าแสดงออกอยํางเหมาะสมในแตํละชํวงวัยสามารถอยูํรํวมกับคนอื่น
อยํางมีความสุข  เข๎าใจผ๎ูอื่น ยอมรับความคิดเห็นของผ๎ูอื่น 
                ด๎านกระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน๎นเด็กเป็นส าคัญ  โดยการด าเนินงาน/โครงการ/กิจกรรม
อยํางหลากหลาย  มุํงสํงเสริมให๎ครูจัดการเรียนการสอนเน๎นการปฏิบัติ (Active learning)  ให๎ผ๎ูเรียนผําน
กระบวนการคิด  ปฏิบัติจริง  เพื่อน าไปสํูการเรียนรู๎ที่ลึกซึ้งและคงทน  ตามมาตรฐานและตัวชี้วัดของหลักสูตร
สถานศึกษา  ให๎ผ๎ูเรียนมีสํวนรํวม  ครูรู๎จักเด็กเป็นรายบุคคล  ด าเนินการตรวจสอบและประเมินผ๎ูเรียนอยํางเป็น
ระบบและน าผลมาพัฒนาเด็ก  รวมท้ังรํวมกันแลกเปล่ียนเรียนรู๎และน าผลท่ีได๎มาปรับปรุงการจัดการเรียนรู๎  ครูมี
แผนการจัดประสบการณ์ท่ีสามารถน าไปใช๎จัดกิจกรรมได๎จริง  ครูใช๎ส่ือ  เทคโนโลยีและแหลํงเรียนรู๎  มีการบริหาร
จัดการช้ันเรียนเชิงบวก  เพื่อให๎เด็กรักการเรียนรู๎และเรียนรู๎รํวมกันอยํางมีความสุข  ครูรํวมแลกเปล่ียนเรียนรู๎และ
น าข๎อมูลมารํวมพัฒนาปรับปรุงการจัดการเรียนรูแ๎ละสอนตามแผน  ครูผลิตนวัตกรรม  แผนการจัดประสบการณ์
และครูจัดท าวิจัยในช้ันเรียนเพื่อแก๎ปัญหาพฤติกรรม  อีกท้ังปรับหนํวยการเรียนรู๎บูรณาการบ๎านนักวิทย์ สอดคล๎อง
กับมาตรฐานคุณลักษณะอันพึงประสงค์  สนับสนุนให๎ครูจัดประสบการณ์ท่ีสร๎างโอกาสให๎เด็กทุกคนมีสํวนรํวม  ได๎
ลงมือปฏิบัติจริงจนสรุปความรู๎ได๎ด๎วยตนเอง  จัดการเรียนการสอนท่ีเน๎นทักษะการคิด เชํน จัดการเรียนรู๎ด๎วย
โครงงาน  ครูใช๎ส่ือการเรียนการสอน  นวัตกรรมและเทคโนโลยี  ภูมิปัญญาท๎องถิ่น  มีการประเมินคุณภาพและ
ประสิทธิภาพของส่ือการสอนท่ีใช๎  ครูทุกคนท างานวิจัยในช้ันเรียน ปีการศึกษาละ 1 เรื่อง  โดยก าหนดประเด็น
ภาพความส าเร็จด๎านกระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน๎นเด็กเป็นส าคัญ ดังนี้     
  - ครูจัดการเรียนรู๎ให๎เด็กผํานกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง  ให๎เด็กน าความรู๎ไปประยุกต์ใช๎ใน
ชีวิตประจ าวันได๎  มีแผนการจัดประสบการณ์และจัดกิจกรรมส าหรับเด็กท่ีต๎องการความชํวยเหลือเป็นพิเศษ  โดย
เด็กได๎ฝึกทักษะ  ได๎แสดงความคิดเห็น  ได๎แสดงออก  เป็นผ๎ูสามารถสรุปองค์ความรู๎  น าเสนอผลงานและสามารถ
น าไปประยุกต์ใช๎ในชีวิตได๎  
  - ครูใช๎ส่ือ เทคโนโลยีสารสนเทศและแหลํงเรียนรู๎  รวมท้ังน าภูมิปัญญาท๎องถิ่นมาใช๎ในการจัดการ
เรียนรู๎  เด็กได๎แสวงหาความรู๎ด๎วยตนเองจากส่ือท่ีหลากหลาย  ครูมีการบริหารจัดการช้ันเรียนเชิงบวก เน๎นการมี
ปฏิสัมพันธ์  ระหวํางเด็กกับครู  ครูกับเด็ก   เด็กกับเด็ก  เด็กรักการเรียนรู๎ และสามารถอยูํรํวมกันได๎อยํางมี
ความสุข  
  - ครูรํวมกันออกแบบการวัดผลและประเมินพัฒนาการเด็ก  เพื่อตรวจสอบ และประเมินเด็กอยําง
มีข้ันตอน  ใช๎เครื่องมือ  วิธีการวัดและประเมินผลท่ีเหมาะสม  ดังนี้  การสังเกต  การบันทึกพฤติกรรม   
การสนทนากับเด็ก  การสัมภาษณ์  การวิเคราะห์ข๎อมูลจาผลงานของเด็กท่ีเก็บอยํางเป็นระบบ  น าผลไปใช๎
พัฒนาการเรียนรู๎ของเด็ก 
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  - ครูผ๎ูสอนรํวมกันแลกเปล่ียนความรู๎และประสบการณ์  (PLC)  เป็นชุมชนแหํงการเรียนรู๎ทาง
วิชาชีพ  และน าไปปรับปรุง /พัฒนาการจัดการเรยีนรู๎   
  นอกจากนี้ผ๎ูเรียนเป็นมีคุณลักษณะและคํานิยมท่ีดีตามท่ีสถานศึกษาก าหนด  มีความ 
ภาคภูมิใจในท๎องถิ่นและความเป็นไทย  รู๎จักยอมรับท่ีจะอยูํรํวมกันบนความแตกตํางและหลากหลาย 
มีสุขภาวะทางรํางกายและจิตสังคม  ตลอดจนสามารถท างานรํวมกับผ๎ูอื่นได๎ดีตามหลักประชาธิปไตย  
กล๎าแสดงออก และกล๎าแสดงความคิดเห็น สืบค๎นข๎อมูลหรือแสวงหาความรู๎จากส่ือ  เทคโนโลยี  แหลํงเรียนรู๎ภายใน
และภายนอกโรงเรียนได๎ด๎วยตนเอง  รวมท้ังสามารถวิเคราะห์ จ าแนก  แยกแยะ  มีความรู๎ 
เทําทัน  ส่ือและสังคมท่ีเปล่ียนแปลงอยํางรวดเร็ว  เด็กตระหนักถึงโทษและพิษภัยของส่ิงเสพติดตําง ๆ รู๎จักเลือก
รับประทานอาหารที่สะอาด และมีประโยชน์ รักการออกก าลังกาย เด็กทุกคนสามารถเลํนกีฬาได๎อยํางน๎อยคนละ
ประเภท ยอมรับในกฎ กติกาของกลํุม ของสถานศึกษา ของสังคม มีทัศนคติท่ีดีตํออาชีพสุจริต รวมถึงมีความเข๎าใจ
เรื่องความแตกตํางระหวํางบุคคลและระหวํางวัย  สํงผลให๎โรงเรียนบ๎านโหมนสงเคราะห์ ได๎รับตราพระราชทาน  
โครงการบ๎านนักวิทยาศาสตร์น๎อย  ประเทศไทย 
 
 ๓. จุดเด่น 
 สถานศึกษา  มีการวิเคราะห์ผลการประเมินพัฒนาการเด็กและได๎ก าหนดเป็นเป้าหมายทางการเรียนโดยใช๎
ข๎อมูลฐาน ๓ ปีย๎อนหลังเป็นเป้าหมายคุณภาพเด็กให๎พัฒนาสูงขึ้น  จัดกิจกรรมการเรียนการสอนเน๎นการปฏิบัติ  
เน๎นทักษะในการคิด  สํงเสริมเด็กให๎พัฒนาเต็มศักยภาพ  มีการจัดแหลํงเรียนรู๎ภายในและภายนอกห๎องเรียนได๎อยําง
เหมาะสม  เด็กมีสุขภาพกาย สุขภาพจิตท่ีดี  กล๎าแสดงออก และสามารถอยูํรํวมกับผ๎ูอื่นอยํางมีความสุข 
 ๔. จุดที่ควรพัฒนา 
 การจัดกิจกรรมท่ีมุํงเน๎นยกระดับพัฒนาการเด็กทุกคนให๎มีพัฒนาการตามวุฒิภาวะ  สํวนในเรื่องการพัฒนา
ด๎านวินัยเด็ก  มีการพัฒนาในรูปแบบของลูกเสืออนุบาลมาชํวยในเรื่องของวินัย  มีการปฏิบัติอยํางตํอเนื่องและน า
ผลการพัฒนามาปฏิบัติตํอในปีตํอมา   โรงเรียนมุํงพัฒนาในเรื่องของวินัยเด็กอยํางจริงจัง  จึงน าแนวการคิดของ
ไฮสโคปเข๎ามาชํวยแก๎ปัญหาในเรื่องนี้อีกระดับหนึง่ เด็กสํวนใหญํยังต๎องได๎รับการพฒันาตํอไป  
 
แผนพัฒนาคุณภาพเพื่อยกระดับให้สูงขึ้น  
 ๑) พัฒนาให๎เด็กมีพัฒนาการด๎านอารมณ์-จิตใจ  โดยเฉพาะเรื่องการมีวินัยในตนเอง  มีสุขภาพจิตดีและมี
ความสุข  มีคุณธรรม  จริยธรรม  และมีจิตใจท่ีดีงามเป็นไปตามเกณฑ์ท่ีโรงเรียนก าหนดในแตํระดับช้ัน 
 ๒) พัฒนาให๎เด็กมีการคิดจ าแนก แยกแยะ ใครํครวญไตรํตรอง พิจารณาอยํางรอบคอบโดยใช๎เหตุผล
ประกอบการตัดสินใจ มีการอภิปรายแลกเปล่ียนความคิดเห็น และแก๎ปัญหาอยํางมีเหตุผล   โดยใช๎โครงการบ๎าน
นักวิทยาศาสตร์น๎อย  แหํงประเทศไทย   
 ๓) พัฒนาให๎เด็กมีความสามารถในการรวบรวมความรู๎ได๎ท้ังด๎วยตนเองและการท างานเป็นทีม เช่ือมโยงองค์
ความรู๎ และประสบการณ์มาใช๎ในการสร๎างสรรค์ส่ิงใหมํ ๆ 
 ๔) พัฒนาให๎เด็กมีความสามารถในการใช๎เทคโนโลยีเบื้องต๎น 
 ๕) พัฒนาให๎เด็กมีคํานิยมและจิตส านึกตามท่ีสถานศึกษามีความภูมิใจในท๎องถิ่น เห็นคุณคําของความเป็น
ไทย  และมีสํวนรํวมในการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีไทยรวมท้ังภูมิปัญญาไทย     
 ๖) พัฒนาให๎เด็กมีการรักษาสุขภาพกาย สุขภาพจิต อารมณ์ และสังคม แสดงออกอยํางเหมาะสมในแตํละ
ชํวงวัย 
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 ๕.การปฏิบัติที่เป็นแบบอย่างที่ดี  
 ๑) เด็กร๎อยละ  72.41  มีพัฒนาการด๎านสติปัญญา สามารถใช๎ภาษส่ือสารได๎เหมาะสมกับวัย  มี 
ความสามารถในการคิดโดยครูมีการจัดท าแผนการจัดประสบการณ์และจัดการเรียนการสอนตามแผนการจัด
ประสบการณ์ได๎อยํางมีประสิทธิภาพ  ใช๎ส่ือเทคโนโลยีและส่ือธรรมชาติในการจัดกิจกรรมการเรียนรู๎ และมีระบบ
การนิเทศภายในอยํางตํอเนื่อง 
 ๒) เด็กร๎อยละ 96.55   มีพัฒนาการด๎านสังคม  ระเบียบ วินัย มีคุณธรรม มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์  มี
สุนทรียภาพและ ลักษณะนิสัยด๎านการแสดง  เด็กปรับตัวอยูํในสังคมได๎อยํางมีความสุข  มีความรับผิดชอบในผลงาน  
พร๎อมท้ังมีทักษะชีวิตและปฏิบัติตนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 ๓) เด็กร๎อยละ  96.55  มีพัฒนาการทางด๎านอารมณ์และจิตใจ  แสดงอารมณ์ความรู๎สึกได๎สอดคล๎องกับ
สถานการณ์ท่ีเหมาะสม  กล๎าพูดกล๎าแสดงออกอยํางเหมาสมตามสถานการณ์  และแสดงความพอใจในผลงานของ
ตนเองและผลงานของผ๎ูอื่น  มีการรํวมกิจกรรมอยํางสนใจและมีความสุข  แสดงทําทางเคล่ือนไหวประกอบแพลง
และเสียงจังหวะดนตรี 
 ๔) เด็กร๎อยละ  89.65  มีพัฒนาการทางด๎านรํางกาย รํางกายเจริญเติบโตตามวัยและมีสุขนิสัยท่ีดี 
ใช๎กล๎ามเนื้อใหญํและกล๎ามเนื้อเล็กได๎แข็งแรงและประสานสัมพันธ์กัน   
 
มาตรฐานที่  ๒  กระบวนการบริหารและการจัดการ 
๑.ระดับคุณภาพ  ดี 
๒.กระบวนการพัฒนาและผลการด าเนินงาน 
 โรงเรียนบ๎านโหมนสงเคราะห์  ผลท่ีเกิดจากการพัฒนาเพื่อให๎บรรลุตามกระบวนการบริหารและการจัดการ
คุณภาพของสถานศึกษา  โรงเรียนบ๎านโหมนสงเคราะห์  การด าเนินการวิเคราะห์สภาพปัญหาผลการจัดการศึกษาท่ี
ผํานมา  โดยใช๎ข๎อมูลฐานในการก าหนดเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจอยํางชัดเจน โดยใช๎รูปแบบดอกบัวโมเดลใน
การพัฒนางานทุกงานของโรงเรียน  โดยเฉพาะด าเนินการพัฒนาวิชาการท่ีเน๎นคุณภาพเด็กรอบด๎าน  ตามหลักสูตร
สถานศึกษาการศึกษาปฐมวัยทุกกลํุมเป้าหมาย  เช่ือมโยงกับชีวิตจริง  จัดท าแผนพัฒนาคุณภาพจัดการศึกษา  
ด าเนินงานพัฒนาครูและบุคลากรให๎มีความเช่ียวชาญทางด๎านวิชาชีพและสํงเสริมให๎มีวิทยฐานะท่ีสูงขึ้นตามความ
ต๎องการของครู  มีการจัดครูเข๎าสอนพอเพียงกับช้ันเรียน  สถานศึกษาจัดสภาพแวดล๎อมทางกายภาพและสังคมท่ี
เอื้อตํอการจัดการเรียนรู๎อยํางมีคุณภาพ  มีความปลอดภัยและพอเพียงในการเรียนรู๎ส าหรับเด็ก  จัดระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ  เพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการเรียนรู๎ที่เหมาะสมกับสภาพบริบทของโรงเรียน  และ
มีการเปิดโอกาสให๎ผ๎ูท่ีเกี่ยวข๎องทุกฝ่ายมีสํวนรํวมในการบริหารจัดการ  ในเรื่องหลักสูตรสถานศึกษาการศึกษา
ปฐมวัยและมีสํวนในการจัดกระบวนการเรียนรู ๎
 
      ผลการด าเนินงาน 
           ๑. โรงเรียนมีการก าหนดเป้าหมาย  วิสัยทัศน์และพันธกิจ  สอดคล๎องกับสภาพปัญหาความต๎องการของ
โรงเรียน  นโยบายการปฏิรูปการศึกษา  ความต๎องการของชุมชนท๎องถิ่นสอดคล๎องกับแนวทางการปฏิรูปตาม
แผนการศึกษาชาติ  ได๎แผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา  แผนปฏิบัติการ 
           ๒.  ได๎หลักสูตรสถานศึกษาการศึกษาปฐมวัย  สอดคล๎องกับการพัฒนาเด็กทุกกลํุมเป้าหมาย  มีการพัฒนา
ครูและบุคลากรทางการศึกษา  ให๎มีความรู๎  ความเช่ียวชาญตามมาตรฐานต าแหนํง  ข๎อมูลสารสนเทศ  มีความถูก
ต๎องครบถ๎วน  ทันสมัยน าไปประยุกต์ใช๎ได๎ด าเนินการอยํางเป็นระบบและมีกิจกรรมจัดสภาพแวดล๎อมทางกายภาพ
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และสังคมท่ีกระต๎ุนเด็กให๎ใฝ่รู๎  ใฝ่เรียนตามมาตรฐานคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของหลักสูตรสถานศึกษาการศึกษา
ปฐมวัย 
           ๓. โรงเรียนมีการปรับแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา  (แผน ๓ ปี) แผนปฏิบัติการประจ าปีให๎
สอดคล๎องกับสภาพปัญหาความต๎องการพัฒนาและนโยบายการปฏิรูปการศึกษา  โดยผ๎ูมีสํวนได๎เสียมีสํวนรํวมใน
การพัฒนาและรํวมรับผิดชอบ 
 ๔. ผ๎ูเกี่ยวข๎องทุกฝ่ายและเครือขํายการพัฒนาคุณภาพโรงเรียน  มีสํวนรํวมในการรวํมวางแผนพฒันา
คุณภาพการศึกษาและรับผิดชอบตํอผลการจัดการศึกษา 
 ๕. โรงเรียนมีการนิเทศการก ากับ ติดตาม และประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษาท่ีเหมาะสม  
เป็นระบบและตํอเนื่อง  เปิดโอกาสให๎ผ๎ูเกี่ยวข๎องมีสํวนรํวมในการจัดการศึกษา 
          ๖. โรงเรียนมีรูปแบบการบริหารและการจัดการเชิงระบบ  โดยทุกฝ่ายมีสํวนรํวมยึดหลักธรรมาภิบาลและ
แนวคิดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  โดยมุํงพัฒนาผ๎ูเรียนตามแนวทางปฏิรูปการศึกษา 
        ๗. โรงเรียนมีการระดมทรัพยากร เพื่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาจากผ๎ูปกครอง ชุมชนสํงผลให๎โรงเรียนมี
แหลํงเรียนรู๎ที่หลากหลาย 
 ๘. จัดสภาพแวดล๎อมภายใน-ภายนอกห๎องเรียน  ท่ีสนองตํอการจัดกระบวนการเรียนรู๎ของเด็กมีส่ือ
เทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู๎  มีการก ากับ  ดูแล  อยํางปลอดภัยและเพียงพอ 
   ๓. จุดเด่น 
           โรงเรียนมีการบริหารและการจัดการอยํางเป็นระบบ  โรงเรียนจัดประชุมแบบมีสํวนรํวม  การประชุมระดม
สมองการประชุมเพื่อให๎ทุกฝ่ายมีสํวนรํวมในการก าหนดวิสัยทัศน์  พันธกิจ  เป้าหมาย  ท่ีสอดคล๎องกับแผนพัฒนา
คุณภาพการจัดการศึกษา  จัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีท่ีสอดคล๎องกับผลการจัดการศึกษา  สภาพปัญหาความ
ต๎องการพัฒนาและนโยบายการปฏิรูปการศึกษา  ท่ีมุํงเน๎นการพัฒนาให๎ผ๎ูเรียน  มีคุณภาพตามมาตรฐานคุณลักษณะ
ท่ีพึงประสงค์ตามหลักสูตรสถานศึกษาการศึกษา  ประเมินผลการด าเนินงานและจัดท ารายงานผลการจัดการศึกษา 
 ๔. จุดที่ควรพัฒนา 
 ๑.เปิดโอกาสให๎ผ๎ูปกครอง  ได๎มีสํวนรํวมในการเสนอแนวคิดเห็นในการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาผ๎ูเรียน 
          ๒. สร๎างเครือขํายความรํวมมือของผ๎ูมีสํวนเกี่ยวข๎อง  ในการจัดการศึกษาของโรงเรียนให๎มีความเข๎มแข็ง    
มีสํวนรํวมรับผิดชอบตํอผลการจัดการศึกษาและการขับเคล่ือนคุณภาพการจัดการศึกษา 
 ๓. จัดครูเพียงพอตํอช้ันเรียน   
 
๕. การปฏิบัติที่เป็นแบบอยา่งที่ดี  
 ผ๎ูบริหารสถานศึกษา  สามารถก าหนดทิศทางการบริหาร  มีวางแผน  มีความสามารถกระต๎ุนคน 
มีความสามารถในการตัดสินใจ  มีความสามารถในการจัดองค์กร  เป็นผ๎ูกํอให๎เกิดการเปล่ียนแปลง  
ในมิติใหมํๆในการศึกษา  เป็นผ๎ูให๎ความรํวมมือในองค์กรและหนํวยงานอืน่ๆท่ีเกี่ยวข๎อง  เป็นผ๎ูติดตํอส่ือสารที่ดี  
เป็นผ๎ูแก๎ปัญหาขัดแย๎งในองค์กรได๎ สามารถบริหารปัญหาตําง ๆ  รู๎จักวิเคราะห์และจัดระบบงาน มีความสามารถใน
ด๎านวิชาการ  ท้ังการเรียนและการสอน  มีความสามารถบริหารงานบุคคล มีความสามารถบริหารทรัพยากร  มี
ความสามารถในการประเมินผลงาน มีความสามารถในการประชาสัมพันธ์ และเป็นผ๎ูน าในสังคมได๎ดีเย่ียม  
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แผนพัฒนาคุณภาพเพื่อยกระดับให้สูงขึ้น 
มีโครงการการบริหารจัดการเกี่ยวกับงานวิชาการ การพัฒนาหลักสูตร  
 ๑.โครงการพัฒนาหลักสูตร 
 ๒.กิจกรรมเสริมหลักสูตรที่เน๎นคุณภาพเด็กรอบด๎าน 
 ๓.โครงการพัฒนาครูพัฒนาครูสํูครูมืออาชีพ 
 ๔.โครงการนิเทศภายในระดับปฐมวัย 
 
 
มาตรฐานที่  ๓   การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นส าคัญ 
 ๑.ระดับคุณภาพ   ดี 
    ๒.กระบวนการพัฒนาและผลการด าเนินงาน 
 โรงเรียนบ๎านโหมนสงเคราะห์  สํงเสริมให๎ครูจัดกระบวนการเรียนการสอนท่ีเน๎นเด็กเป็นส าคัญ โดย 
การด าเนินงาน/กิจกรรมอยํางหลากหลาย ได๎แกํ งานหลักสูตร  มีการประชุมปฏิบัติการ ปรับปรุงหลักสูตร
สถานศึกษาตามมาตรฐานคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์และตัวบํงช้ีวัดฯ(ฉบับปรับปรุงพ.ศ.๒๕๖๐) สํงเสริม                
ให๎ครูจัดการเรียนการสอนเน๎นการปฏิบัติ ให๎เด็กเรียนรู๎ผํานกระบวนการคิด ปฏิบัติจริง เพื่อน าไปสํูการเรียนรู๎ที่ลึกซึ้ง
และคงทน  ตามมาตรฐานคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์และตัวบํงช้ีของหลักสูตรสถานศึกษาการศึกษาปฐมวัย  ให๎เด็กมี
สํวนรํวม  ออกแบบ  วางแผน  ครูรู๎จักวิเคราะห์เด็กเป็นรายบุคคล ด าเนินการตรวจสอบและประเมินเด็กอยํางเป็น
ระบบ  และน าผลมาพัฒนาเด็ก  รวมท้ังรํวมกันแลกเปล่ียนเรียนรู๎ และน าผลท่ีได๎มาปรับปรุงการจัดประสบการณ์  
ครูมีแผนการจัดประสบการณ์ท่ีสามารถน าไปใช๎จัดกิจกรรมได๎จริง  ครูใช๎ส่ือและแหลํงเรียนรู๎ที่หลากหลาย  มีการ
บริหารจัดการช้ันเรียนเชิงบวก เพื่อให๎เด็กรักการเรียนรู๎และเรียนรูร๎ํวมกันอยํางมีความสุข  ครูรํวมแลกเปล่ียนเรียนรู๎
และน าข๎อมูลมารํวมพัฒนาปรับปรุงการจัดประสบการณ์และสอนตามแผนการจัดประสบการณ์  ครูผลิตส่ือ
นวัตกรรม สนับสนุนให๎ครูจัดประสบการณ์ท่ีสร๎างโอกาสให๎เด็กทุกคนมีสํวนรํวม  ได๎ลงมือปฏิบัติจริง ครูใช๎ส่ือ 
นวัตกรรม  เทคโนโลยี และภูมิปัญญาท๎องถิ่นเข๎ามามีสํวนรํวมในการจัดประสบการณ์ให๎กับเด็ก  มีการประเมิน
คุณภาพและประสิทธิภาพของส่ือการสอนท่ีใช๎  ครูทุกคนท างานวิจัยในช้ันเรียน ปีการศึกษาละ  ๑ เรื่อง   
 
 ผลการด าเนินงาน 
 ด๎านกระบวนการจัดประสบการณ์ท่ีเน๎นเด็กเป็นส าคัญ  ท่ีสนับสนุนผลการประเมินตนเอง ได๎แกํ หลักสูตร
สถานศึกษาการศึกษาปฐมวัย  กิจกรรมเสริมพัฒนาการเด็ก และน าผลมาพัฒนาการเด็กมาปรับปรุงการจัด 
ประสบการณ์ให๎กับเด็ก  มีการบริหารจัดการช้ันเรียนเชิงบวก  โดยครูมีวิจัยช้ันเรียนและน าผลไปแก๎ไขปัญหาจริง  
 ๓. จุดเด่น 
 ครูมีความต้ังใจมุํงมั่นในการจัดประสบการณ์การท่ีเน๎นเด็กเป็นส าคัญ  มีการพัฒนากระบวน 
การจัดการเรียนรู๎ผํานกระบวนการคิด  โดยจัดกิจกรรมให๎เด็กได๎เรียนรู๎  โดยการคิดได๎ปฏิบัติจริง  มีการให๎วิธีการ
และแหลํงเรียนรู๎ที่หลากหลาย  ให๎เด็กแสวงหาความรู๎และสร๎างองค์ความรู๎ได๎ด๎วยตนเอง  จากส่ือเทคโนโลยี  
กิจกรรม/โครงการตํางๆ  ด๎วยตนเองอยํางตํอเนื่อง  เด็กมีสํวนรํวม  ในการจัดบรรยากาศสภาพแวดล๎อมท่ีเอื้อตํอการ
เรียนรู๎   ครูจัดท าวิจัยในช้ันเรียน  เพื่อหานวัตกรรมส าหรับแก๎ปัญหาและพัฒนาการเรียนรู๎ของเด็กและได๎รับการ
นิเทศติดตามจากผ๎ูอ านวยการโรงเรียน  หัวหน๎าสายและเพื่อนครูในสายเดียวกัน   
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 ๔. จุดควรพัฒนา 
   ควรน าภูมิปัญญาท๎องถิ่นให๎เข๎ามามีสํวนรํวม  ในการจัดประสบการณ์ให๎เด็กได๎เรียนรู๎ และการให๎ข๎อมูล
ย๎อนกลับแกํเด็กทันทีและผ๎ูปกครอง  เพื่อเด็กน าไปใช๎พัฒนาตนเองได๎เต็มตามศักยภาพ 
 
 ๕. การปฏิบัติที่เป็นแบบอยา่งที่ดี  
 การจัดประสบการณ์ให๎เด็กสร๎างความรู๎ใหมํ   โดยผํานกระบวนการปฏิบัติ  การคิดด๎วยตนเอง  
ท าให๎เด็กได๎เรียนรู๎ด๎วยการลงมือปฏิบัติ  เกิดความเข๎าใจ และสามารถน าความรู๎ไปบูรณาการใช๎ในชีวิตประจ าวัน 
และมีคุณสมบัติตามกับเป้าหมายของการจัดการศึกษาท่ีต๎องการให๎เด็กเป็นคนเกํง คนดี และมีความสุข 
 
 
๒.สรุปผลการประเมินในภาพรวม 
๑.ระดับคุณภาพ  ดี 
๒.น าเสนอข้อมูลสนับสนุนผลการประประเมินคณุภาพภายในสถานศึกษา 
 
 โรงเรียนบ๎านโหมนสงเคราะห์  สํงเสริมให๎ครูจัดกระบวนการเรียนการสอนท่ีเน๎นเด็กเป็นส าคัญ  โดยการ
ด าเนินงาน/กิจกรรมอยํางหลากหลาย  ได๎แกํ งานหลักสูตรมีการประชุมปฏิบัติการ ปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา
การศึกษาปฐมวัย ตามมาตรฐานคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์และตัวบํงช้ี (ฉบับปรับปรุงพ.ศ.๒๕๖๐)  ตามมาตรฐาน 
คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์และตัวบํงช้ีของหลักสูตรสถานศึกษาการศึกษาปฐมวัย  ให๎เด็กมีสํวนรํวม ครูรู๎จักเด็กเป็น
รายบุคคล  ด าเนินการตรวจสอบและประเมินเด็กอยํางเป็นระบบ  และน าผลมาพัฒนาเด็ก รวมท้ังรํวมกัน
แลกเปล่ียนเรียนรู๎ และน าผลท่ีได๎มาปรับปรุงการจัดประสบการณ์  ครูมีแผนการจัดประสบการณ์ท่ีสามารถน าไปใช๎
จัดกิจกรรมได๎จริง ครูใช๎ส่ือ และแหลํงเรียนรู๎  มีการบริหารจัดการช้ันเรียนเชิงบวก เพื่อให๎เด็กรักการเรียนรู๎และ
เรียนรู๎รํวมกนัอยํางมีความสุข  ครูรํวมแลกเปล่ียนเรียนรู๎และน าข๎อมูลมารํวมพัฒนาปรับปรุงการจัดการเรียนรู๎และ
สอนตามแผน ครูผลิตนวัตกรรม แผนการจัดประสบการณ์  อีกท้ังปรับหนํวยการเรียนรู๎ให๎เหมาะสมกับบริบทและ
สอดคล๎องกับวัฒนธรรมท๎องถิ่น  ก าหนดคุณลักษณะพึงประสงค์ท่ีสอดคล๎องกับหนํวยการเรียนรู๎  สนับสนุนให๎ครูจัด
ประสบการณ์ท่ีสร๎างโอกาสให๎เด็กทุกคนมีสํวนรํวม ได๎ลงมือปฏิบัติจริงจนสรุปความรู๎ได๎ด๎วยตนเอง  ท่ีเน๎นทักษะการ
คิด เชํน จัดประสบการณ์บูรณาการโครงการบ๎านนักวิทยาศาสตร์น๎อย  ประเทศไทย ครูมีการจัดป้ายนิเทศนิเทศใน
การแสดงผลงานเด็ก และบรรยากาศตามสถานท่ีตําง ๆท้ังภายในห๎องเรียนและนอกห๎องเรียน  ครูใช๎ส่ือการเรียน
การสอน  นวัตกรรมและเทคโนโลยี  ภูมิปัญญาท๎องถิ่น  มีการประเมินคุณภาพและประสิทธิภาพของส่ือการสอนท่ี
ใช๎  ครูทุกคนท างานวิจัยในช้ันเรียน  ปีการศึกษาละ  ๑ เรื่อง   
 สถานศึกษามีการวิเคราะห์ผลการประเมินพัฒนาการเด็ก  และได๎ก าหนดเป็นเป้าหมายทางในการ
พัฒนาการเด็กโดยใช๎ข๎อมูลฐาน ๓ ปีย๎อนหลัง  เป็นเป้าหมายคุณภาพเด็กให๎พัฒนาการท่ีสูงขึ้น การบริหารจัด
การศึกษา เน๎นการมีสํวนรํวมของผ๎ูเกี่ยวข๎อง   มีการจัดแหลํงเรียนรู๎ภายในได๎เหมาะสม  ครูมีความต้ังใจมุํงมั่นในการ
พัฒนาการสอน  เด็กมีสํวนรํวมในการจัดบรรยากาศ  สภาพแวดล๎อมท่ีเอื้อตํอการเรียนรู๎  
๓.โรงเรียนมีแผนจะพฒันาเพื่อให๎ได๎มาตรฐานท่ีสูงขึ้นอีก ๑ ระดับ  
-โครงการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษาการศึกษาปฐมวัย 
-โครงการจัดประสบการณ์บูรณาการบ๎านนักวิทยาศาสตร์น๎อย  ประเทศไทย (แบบโครงงาน) 
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ตอนที่ 3 สรุปผลการพัฒนา 
 

มาตรฐานที่  ๑  คุณภาพของผู้เรียน  
ระดับคุณภาพ    ดี  
 ๑.จุดเด่น 
สถานศึกษา  มีการวิเคราะห์ผลการประเมินพัฒนาการเด็กและได๎ก าหนดเป็นเป้าหมายทางการเรียนโดยใช๎เป็น
ฐานข๎อมูล ๓ ปีย๎อนหลัง  เพื่อเป็นเป้าหมายคุณภาพเด็กให๎มีพัฒนาการสูงขึ้น  อาทิเชํน  จัดกิจกรรมการเรียนการ
สอนเน๎นการปฏิบัติ  เน๎นทักษะในการคิด  ทักษะพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ ทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์  สํงเสริม
เด็กให๎พัฒนาเต็มศักยภาพ  เด็กมีสุขภาพกาย สุขภาพจิตท่ีดี  กล๎าแสดงออก และสามารถอยูํรํวมกับผ๎ูอื่นอยํางมี
ความสุข 
 ๒.จุดควรพัฒนา 
  การจัดกิจกรรมท่ีมุํงเน๎นยกระดับพัฒนาการเด็กทุกคน  เรื่อง  การพัฒนาด๎านวินัยในตัวเด็ก  
นอกจากนั้นมีการพฒันาให๎เด็กมีทักษะพื้นฐานเป็นนักวิทยาศาสตร์และพัฒนาทักษะการส่ือสาร  โดยกิจกรรม
โครงการบ๎านนักวิทยาศาสตร์น๎อย  ประเทศไทย   
 ๓. แนวทางการพัฒนาคุณภาพ 
   ๑) พัฒนาให๎เด็กมีพัฒนาการด๎านอารมณ์-จิตใจ  โดยเฉพาะเรื่องการมีวินัยในตนเอง   
  ๒) พัฒนาให๎เด็กมีการคิดจ าแนก แยกแยะ ใครํครวญไตรํตรอง พิจารณาอยํางรอบคอบโดย 
ใช๎เหตุผลประกอบการตัดสินใจ มีการอภิปรายแลกเปล่ียนความคิดเห็น และแก๎ปัญหาอยํางมีเหตุผล   โดยใช๎
โครงการโครงการบ๎านนักวิทยาศาสตร์น๎อย  ประเทศไทย   
  4.การปฏิบัติที่เป็นแบบอย่างที่ดี  
 ๑) ครูร๎อยละ ๑๐๐  มีการจัดท าแผนการจัดประสบการณ์  และจัดการเรียนการสอนตามแผนการจัด
ประสบการณ์ได๎อยํางมีประสิทธิภาพ  ใช๎เทคนิคการสอนด๎วยวิธีการที่หลากหลาย อาทิ เชํน  บูรณาการโครงการ
บ๎านนักวิทยาศาสตร์น๎อย  ประเทศไทย  ใช๎ส่ือเทคโนโลยีและส่ือธรรมชาติในการจัดกิจกรรมการเรียนรู๎ และมีระบบ
การนิเทศภายในอยํางตํอเนื่อง 
 ๒) นักเรียนร๎อยละ ๙๐   มีระเบียบ วินัย มีคุณธรรม มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ มีสุนทรียภาพและ 
ลักษณะนิสัยด๎านการแสดง  
 
มาตรฐานที่  ๒  กระบวนการบริหารและการจัดการ 
ระดับคุณภาพ  ดี 
 
 ๑. จุดเด่น 
           โรงเรียนมีการบริหารและการจัดการอยํางเป็นระบบโดย ก าหนดวิสัยทัศน์  พันธกิจ  เป้าหมาย  ท่ี
สอดคล๎องกับแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา  จัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีท่ีสอดคล๎องกับผลการจัด
การศึกษา  ท่ีมุํงเน๎นการพัฒนาให๎เด็ก มีคุณภาพตามมาตรฐานคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ตามหลักสูตรสถานศึกษา
การศึกษาปฐมวัย  ครูผ๎ูสอนจัดการเรียนรู๎ที่เน๎นการปฏิบัติ ได๎อยํางมีคุณภาพ  มีการด าเนินการนิเทศ  ก ากับ  
ติดตามอยํางเป็นระบบ   
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 ๒. จุดควรพัฒนา 
  ๑) เปิดโอกาสให๎ผ๎ูปกครอง  ได๎มีสํวนรํวมในการเสนอแนวคิดเห็นในการจัดการศึกษา  
เพื่อพัฒนาผ๎ูเรียน 
  ๒)  สร๎างเครือขํายความรํวมมือของผ๎ูมีสํวนเกี่ยวข๎อง  ในการจัดการศึกษาของโรงเรียนให๎มีความ
เข๎มแข็ง   มีสํวนรํวมรับผิดชอบตํอผลการจัดการศึกษาและการขับเคล่ือนคุณภาพการจัดการศึกษา 
  ๓) พัฒนาระบบการนิเทศ  ก ากับ  ติดตาม  อยํางตํอเนื่อง 
 ๓. แนวทางการพัฒนา 
  ๑)  พัฒนาครูเป็นมืออาชีพ  โดยใช๎โครงการพัฒนาครูพัฒนาครูสํูครูมืออาชีพ 
  ๒)  พัฒนาเครือขํายผ๎ูปกครองและโรงเรียนเครือขํายปฐมวัย   
 ๔. ความต้องการช่วยเหลือ  
  จัดหนํวยอบรม  สัมมนา  พัฒนาครูกระจายในแตํละจังหวัดและภาค 
 ๕. การปฏิบัติที่เป็นแบบอยา่งที่ดี  
  ผ๎ูบริหารสถานศึกษา  มีการบริหารและการจัดการเชิงระบบ  โดยทุกฝ่ายมีสํวนรํวมยึดหลักธรร
มาภิบาลและแนวคิดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  โดยมุํงพัฒนาผ๎ูเรียนตามแนวทางปฏิรูปการศึกษา  เป็นผ๎ู
กํอให๎เกิดการเปล่ียนแปลงในมิติใหมํๆในการศึกษา  มีความสามารถกระต๎ุน  วางแผน ตัดสินใจ  และให๎ความรํวมมือ
ในองค์กรและหนํวยงานอืน่ๆ  เป็นนักแก๎ปัญหาขัดแย๎งในองค์กรได๎  มีความสามารถในด๎านวิชาการ  มีความสามารถ
บริหารงานบุคคล มีความสามารถบริหารทรัพยากร  มีความสามารถในการประเมินผลงาน มีความสามารถในการ
ประชาสัมพันธ์ และเป็นผ๎ูน าในสังคมได๎ดี   
 
มาตรฐานที่  ๓  การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นส าคัญ 
ระดับคุณภาพ   ดี 
  
 ๑. จุดเด่น 
             ครูมีความต้ังใจมุํงมั่นในการจัดประสบการณ์การท่ีเน๎นเด็กเป็นส าคัญ  มีการพัฒนากระบวนการ
จัดการเรียนรู๎ผํานกระบวนการคิด  เด็กได๎ปฏิบัติจริงผํานการเรียนรู๎โดยประสาทสัมผัสท้ัง  ๕ ครูมีการใช๎วิธีการและ
แหลํงเรียนรู๎ที่หลากหลาย  เด็กแสวงหาความรู๎และสร๎างองค์ความรู๎ได๎ด๎วยตนเอง  จากส่ือเทคโนโลยี  กิจกรรม/
โครงการตํางๆ  ด๎วยตนเองอยํางตํอเนื่อง  เด็กมีสํวนรํวมในการจัดบรรยากาศสภาพแวดล๎อมท่ีเอื้อตํอการเรียนรู๎   
ครูจัดท าวิจัยในช้ันเรียน  และได๎รับการนิเทศติดตามจากผ๎ูอ านวยการโรงเรียน  หัวหน๎าสายช้ัน  และเพื่อนครูในสาย
เดียวกัน  อยํางน๎อยเดือนละ  ๑ ครั้ง 
 ๒. จุดควรพัฒนา 
    ควรน าภูมิปัญญาท๎องถิ่นให๎เข๎ามามีสํวนรํวม  ในการจัดประสบการณ์ให๎เด็กได๎เรียนรู๎ และการให๎
ข๎อมูลย๎อนกลับแกํเด็กทันทีและผ๎ูปกครอง  เพื่อเด็กน าไปใช๎พัฒนาตนเองได๎เต็มตามศักยภาพ 
 ๓. แนวทางการพัฒนา 
  ๑)  สร๎างเครือขํายผ๎ูปกครอง  โดยด าเนินการอยํางตํอเนื่อง 
 ๔. ความต้องการช่วยเหลือ     
  ไมํมี 
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๕. การปฏิบัติที่เป็นแบบอยา่งที่ดี  
 การจัดประสบการณ์ให๎เด็กสร๎างความรู๎ใหมํ   โดยผํานกระบวนการปฏิบัติ  การคิดด๎วยตนเองท าให๎เด็กได๎
เรียนรู๎ด๎วยการลงมือปฏิบัติ  เกิดความเข๎าใจ และสามารถน าความรู๎ไปบูรณาการใช๎ในชีวิตประจ าวัน และมี
คุณสมบัติตามกับเป้าหมายของการจัดการศึกษาท่ีต๎องการให๎เด็กเป็นคนเกํง คนดี และมีความสุข  โดยใช๎แผนการ
จัดประสบการณ์บูรณาการโครงการบ๎านนักวิทยาศาสตร์ แหํงประเทศไทย 
 
๖. ประเด็นที่ต้องการให้มีการประเมินผลการติดตามตรวจสอบจากส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมิน
คุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) คือ 
 เป็นท่ียอมรับกับชุมชนและโรงเรียนท่ัวไป  เป็นโรงเรียนยอดนิยม 
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ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน 
 1. ระดับคุณภาพ  ดี 
 2. กระบวนการพัฒนา 
 โรงเรียนได๎พัฒนาความสามารถในการอําน เขียน ส่ือสาร ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ท้ัง 8 กลํุมสาระ โดยมี
กิจกรรมตําง ๆ ท่ีชํวยพัฒนาทักษะในการอําน การเขียน เชํน กิจกรรมการน าเสนอค าและประโยคหน๎าเสาธง  
กิจกรรมรักการอําน กิจกรรมห๎องสมุด พัฒนาการอําน การเขียน โดยใช๎แพรวาโมเดลและโปงลางโมเดล ซึ่งเป็น
นวัตกรรมแก๎ปัญหาการอํานออกเขียนได๎ของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 1 จัดท า
โครงการบูรณาการตํางๆ เพื่อฝึกให๎ผ๎ูเรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอยํางมีวิจารณญาณ อภิปราย
แลกเปล่ียนความคิดเห็นและแก๎ปัญหา เชํน จัดการเรียนการสอนแบบสะเต็มศึกษา การสอนแบบโครงงานการลงมือ
ปฏิบัติจริง เน๎นการสอนตรงตามตัวชี้วัดและมาตรฐานในหลักสูตร นักเรียนมีความสามารถในการใช๎เทคโนโลยี
สารสนเทศ เป็นผ๎ูมีคุณธรรม จริยธรรมและด าเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เชํน กิจกรรมปลูกพืช 
เล้ียงสัตว์ กิจกรรมคัดแยกขยะ กิจกรรมออมทรัพย์ นอกจากนี้ยังพัฒนาผ๎ูเรียนให๎มีผลสัมฤทธิ์ที่สูงขึ้น โดยการสอน
ซํอมเสริม จัดท าโครงงานอาชีพเพื่อสํงเสริมให๎นักเรียนรักอาชีพและรู๎จักหารายได๎ระหวํางเรียน ปลูกฝังลักษณะท่ีพึง
ประสงค์ตามหลักสูตร สํงเสริมให๎รํวมกิจกรรมวันส าคัญของชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และสํงเสริมคํานิยม 12 
ประการ ตามท่ีรัฐบาลก าหนด สํงเสริมโครงการประชาธิปไตยในโรงเรียน โดยการเลือกตั้งเพื่อปลูกฝังลักษณะผ๎ูน า
และผ๎ูตามและการยอมรับตามบทบาทหน๎าท่ีในสังคม โรงเรียนได๎ปลูกฝังให๎นักเรียนได๎รู๎จักการรักษาสุขภาพรํางกาย
และจิตสังคม โดยการสํงเสริมให๎นักเรียนออกก าลังกาย รับประทานอาหารกลางวันและด่ืมนมเป็นประจ าทุกวันมี
การวัดน้ าหนักและสํวนสูง เพื่อตรวจสอบสุขภาวะรํางกายการเจริญเติบโตเป็นไปตามมาตรฐานของกระททรวง
สาธารณสุข ทางโรงเรียนได๎จัดท าโครงการอาหารกลางวัน โดยใช๎โปรแกรม Thai School Lunch เพื่อให๎นักเรียน
ได๎รับสารอาหารอยํางครบถ๎วนเป็นไปตามระเบียบของทางราชการ   
 
ผลการด าเนินงาน 
 ผ๎ูเรียนสามารถอํานออก เขียนได๎ คิดเลขเป็น เพราะใช๎โปงลางโมเดลและแพรวาโมเดล สํงผลให๎ผ๎ูเรียนเกิด
การพัฒนาทางด๎านการเรียน ท าให๎การสอบ O-NET / NT มีคะแนนท่ีสูงขึ้น นักเรียนมีการพัฒนาทางด๎านรํางกาย
และจิตใจเหมาะสมกับวัย เพราะมีการออกก าลังกายเป็นประจ า ได๎รับสารอาหารที่ครบถ๎วน ได๎ด่ืมนมทุกวัน 
สามารถใช๎ชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง รู๎จักการประกอบอาชีพเพื่อหารายได๎ เป็นผ๎ูมีคุณลักษณะท่ี
พึงประสงค์ตามหลักสูตรและปฏิบัติตามคํานิยม 12 ประการ มีความภูมิใจ ความเป็นไทยและรู๎จักอยูํรํวมกันบน
ความแตกตํางท่ีหลากหลาย 
จุดเด่น 
 โรงเรียนได๎จัดอาหารกลางวันโดยใช๎โปรแกรม Thai School lunch นักเรียนรับประทานอาหารอยํางมี
คุณภาพและได๎ด่ืมนมทุกคน มีสุขภาพรํางกายแข็งแรง รู๎จักใช๎เวลาวํางให๎เกิดประโยชน์ รู๎จักประกอบอาชีพหารายได๎ 
เป็นผ๎ูมีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ตามหลักสูตรและเป็นสมาชิกท่ีดีของชุมชนและชาติ 
จุดที่ควรพัฒนา 
 ควรจัดการเรียนการสอนท่ีสํงเสริมการอําน การเขียน การคิดวิเคราะห์ ให๎มีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยครู
จะต๎องแสวงหานวัตกรรมตํางๆมาแก๎ปัญหาให๎นักเรียนมีความรู๎ความสามารถและทักษะเป็นไปตามหลักสูตร 
สามารถน าความรู๎ไปใช๎ในชีวิตประจ าวันให๎เกิดประโยชน์ 
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มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 
1. ระดับคุณภาพ  ดี 
2. กระบวนการพัฒนา 
 โรงเรียนมีกระบวนการบริหารและการจัดการโดยได๎ก าหนดวิสัยทัศน์ เป้าหมาย พันธกิจของสถานศึกษาให๎
สอดคล๎องกับบริบทของโรงเรียน โดยมีเป้าหมายท่ีชัดเจนท่ีก าหนดพันธกิจ เพื่อเป็นแนวปฏิบัติบรรจุไว๎ในแผนพัฒนา
การศึกษาและแผนปฏิบัติราชการประจ าปี มีการแตํงต้ังให๎บุคลากรมีความรับผิดชอบในหน๎าท่ี โดยได๎แตํงต้ังเป็น
ค าส่ังให๎บุคลากรทุกคนอยํางชัดเจน ครอบคลุมงานท้ัง 4 ด๎าน และมีการติดตามตรวจสอบการปฏิบัติของบุคลากร
อยํางตํอเนื่อง โดยใช๎กระบวนการบริหาร PDCA ท าให๎การบริหารงานเป็นไปอยํางเรียบร๎อยราบรื่น 
 โรงเรียนได๎พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา พ.ศ. 2562 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พ.ศ. 
2561 โดยมุํงเน๎นให๎เกิดสมรรถนะส าคัญ 5 ประการ ดังนี้  
 นักเรียนมีความสามารถในการส่ือสาร สามารถในการคิด สามารถในการแก๎ปัญหา สามารถใช๎ทักษะชีวิต
และสามารถใช๎เทคโนโลยีและได๎ก าหนดคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์เพื่อให๎ผ๎ูเรียนได๎อยูํกับผ๎ูอื่นได๎อยํางมีความสุขและ
เป็นพลเมืองไทยและเป็นพลเมืองโลกท่ีดี สอดคล๎องกับคํานิยมไทย 12 ประการ จัดเวลาเรียนตามกลํุมสาระเรียนรู๎ 
8 กลํุมและจัดกิจกรรมพัฒนาผ๎ูเรียนให๎เหมาะสมกับบริบทและจุดเน๎นของโรงเรียน จัดท าโครงสร๎างเวลาเรียนของ
แตํละกลํุมสาระและรายวิชา เป็นไปตามหลักสูตรแกนกลาง ท าให๎การเรียนการสอนเป็นไปตามหลักสูตรของ
สถานศึกษา 
 โรงเรียนสํงเสริมและสนับสนุน พัฒนาครูและบุคลากรให๎มีความรู๎ความสามารถในการเรียนการสอนและใน
วิชาชีพครู สํงเสริมให๎มีการอบรม สัมมนา เป็นครูมืออาชีพ เป็นไปตามความต๎องการของครูและความจ าเป็นของ
โรงเรียนท่ีจะต๎องพฒันาของบุคลากรให๎น าความรู๎ ความสามารถและทักษะมาใช๎ให๎เกิดประโยชน์มากท่ีสุด ท าให๎ครู
ในโรงเรียนมีวิทยฐานะท่ีสูงขึ้น 
 โรงเรียนได๎จัดสภาพแวดล๎อมทางกายภาพและทางสังคมให๎เอื้อตํอการจัดการเรียนรู๎อยํางมีคุณภาพ โดยได๎
ด าเนินการปรับปรุงห๎องเรียนให๎มีความพร๎อมทางด๎านเทคโนโลยีและปรับปรุงสภาพภายในให๎สะอาดสวยงาม นํา
เรียนนําอยูํ ห๎องเรียนทุกห๎องสามารถใช๎ DLTV และคอมพิวเตอร์ในการเรียนการสอน สํงผลให๎นักเรียนเกิดการ
เรียนรู๎ได๎มากขึ้น สํวนสภาพแวดล๎อมภายนอก โรงเรียนได๎ปรับปรุงบริเวณให๎มีความสะอาดสวยงาม จัดท าถนน 
ซีเมน็ท์รอบโรงเรียน จัดท าลานอเนกประสงค์ ปรับปรุงสนามกีฬาเพื่อสํงเสริมการออกก าลังกายและการใช๎เวลาวําง
ให๎เกิดประโยชน์ตลอดจนให๎บริการชุมชนและจัดกิจกรรมตํางๆ มีการปลูกไม๎ดอกไม๎ประดับและจัดระบบไฟฟ้าสํอง
สวํางเพื่อรักษาความปลอดภัย และติดกล๎อง CCTV ให๎เกิดความมั่นใจในการดูแลรักษาทรัพย์สินของทางราชการ 
 โรงเรียนได๎จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและจัดการเรียนรู๎ โดยทาง
โรงเรียนได๎จัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์ให๎เพียงพอกบัจ านวนนักเรียน พร๎อมกับปรับปรุงห๎องเทคโนโลยีให๎ทันสมัย 
สามารถบริการครูและชุมชนมาใช๎ให๎เกิดประโยชน์ได๎ จัดหาเครื่องรับโทรทัศน์ครบทุกห๎องเรียน ครูสามารถใช๎เครื่อง
คอมพิวเตอร์ได๎ท้ังแบบออนไลน์และออฟไลน์ 
 ผลการด าเนินงาน 
 โรงเรียนได๎ก าหนดแผนพัฒนาและแผนปฏิบัติราชการซึ่งมีรายละเอียดของเป้าหมาย วิสัยทัศน์ พันธกิจ 
สามารถท าให๎การด าเนินงานเป็นไปตามแผนท่ีก าหนดไว๎และมีการบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา โดยใช๎
ระบบบริหารแบบ PDCA คือ วางแผน ลงมือปฏิบัติท า ตรวจสอบและสรุปรายงานผล ท าให๎สามารถก ากับ ติดตาม
งานตํางๆเป็นไปอยํางราบรื่น โรงเรียนมีสภาพแวดล๎อมภายในภายนอก รํมรื่น นําอยูํ นําเรียน มีวัสดุส่ืออุปกรณ์
เครื่องมือในการปฏิบัติงานอยํางเพียงพอ ครูได๎รับการพัฒนาเป็นครูมืออาชีพ จัดการเรียนการสอนอยํางมีคุณภาพ
และสามารถใช๎เทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดการเรียนการสอนให๎เกิดประโยชน์กับผ๎ูเรียนอยํางเหมาะสม 



36 
 

 จุดเด่น 
 โรงเรียนมีการก าหนดวิสัยทัศน์ เป้าหมาย พันธกิจ สามารถตรวจสอบการปฏิบัติงานได๎ทุกระยะ มี
แผนพัฒนาและแผนปฏิบัติราชการประจ าปีเป็นข๎อมูลประกอบการปฏิบัติงาน ผ๎ูบริหารใช๎กระบวนการบริหาร
คุณภาพ โดยมีการวางแผน ปฏิบัติตามแผน ตรวจสอบก ากับ ติดตามและมีการสรุปผลรายงาน ตามกระบวนการ
บริหาร PDCA ครูมีความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน สามารถใช๎เครื่องมือเทคโนโลยีจัดการเรียนการสอนอยํางมี
คุณภาพ สภาพแวดล๎อมทางกายภาพของโรงเรียนมีความสะอาด รํมรื่น นําอยูํ มีสถานท่ีและบริเวณเป็นสัดสํวน    
 มีความปลอดภัย สามารถให๎บริการชุมชนได๎อยํางท่ัวถึง  
 จุดที่ควรพัฒนา 
 ควรพัฒนาสภาพแวดล๎อมให๎มีความสวยงาม นําอยูํ รั้วมีความมั่นคง แข็งแรง สามารถดูแลความปลอดภัยได๎
อยํางท่ัวถึงและควรจัดหางบประมาณมาด าเนินการสร๎างอาคารเรียนให๎เพียงพอกับจ านวนนักเรียนและห๎องพิเศษ 
เพื่ออ านวยความสะดวกแกํครูและบุคลากรในโรงเรียน และควรสํงเสริมให๎บุคลากรเป็นครูมืออาชีพ สามารถใช๎
เทคโนโลยีในการเรียนการสอนอยํางมีคุณภาพประสิทธิภาพ 
 
มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผูเ้รียนเป็นส าคัญ 
1. ระดับคุณภาพ  ดี 
2. กระบวนการพัฒนา 
 โรงเรียนสํงเสริมให๎ครูจัดการเรียนการสอนผํานกระบวนการคิด การปฏิบัติจริง สามารถน าไปใช๎ได๎โดยเน๎น
การเรียนการสอน Active learning ซึ่งท าให๎นักเรียนได๎ลงมือปฏิบัติและมีปฏิสัมพันธ์ท าให๎การเรียนการสอนมีความ
เข๎าใจยิ่งขึ้น ประกอบกับทางโรงเรียนสอนตามแนวลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู๎ มีการบูรณาการการปฏิบัติจริงกับทักษะ
ในการปฏิบัติ ท าให๎เกิดความสมดุลทางรํางกายของเด็กนักเรียน ไมํใชํหัวโตแตํรํางเล็ก นักเรียนมีความสนุกสนาน 
น าไปใช๎ในชีวิตประจ าวันได๎ ประกอบกับทางโรงเรียนได๎จัดท าโครงการฝึกวิชาชีพให๎กับนักเรียนมัธยมศึกษา เชํน 
ชํางตัดผม ขนมไทย งานประดิษฐ์จากเศษวัสดุ สํงเสริมการอําน การเขียน การคิดวิเคราะห์ ตามแพรวาโมเดลและ
โปงลางโมเดล ท าให๎นักเรียนมีพัฒนาการอําน การเขียนภาษาไทยดีขึ้น ประกอบกับทางโรงเรียนได๎สํงเสริมให๎
นักเรียนได๎มีการเรียนรู๎ โดยจัดประสบการณ์จริง เน๎นการศึกษาเรียนรู๎นอกสถานท่ี โดยได๎จัดทัศนศึกษาน านักเรียน
ทุกช้ันไปแหลํงเรียนรู๎ทุกๆปี มีการเข๎าคํายพักแรมของลูกเสือยุวกาชาด เพื่อเป็นการฝึกระเบียบวินัย ปลูกฝัง
คุณธรรม จริยธรรม กฎเกณฑ์ เพื่อการอยูํรํวมกันอันเป็นวิถีชีวิตในระบอบประชาธิปไตย สํงเสริมให๎ครูผลิตและใช๎ส่ือ
เทคโนโลยีสารสนเทศท่ีสํงผลตํอการเรียนรู๎ เชํน ใช๎ DLTV ใช๎ส่ือ Online และ Off-line พัฒนาห๎องสมุดให๎เป็น
แหลํงเรียนรู๎และสามารถบริการค๎นคว๎า หาข๎อมูลตํางๆได๎อยํางเพียงพอ จัดสภาพแวดล๎อมภายในห๎องสมุดให๎นําอยูํ 
เพื่อดึงดูดนักเรียนเข๎าไปใช๎และปลูกฝังนิสัยใฝ่เรียนรู๎ รักการอํานของนักเรียน 
 ครูมีการบริหารจัดการช้ันเรียนในเชิงบวก เน๎นการปลูกฝังนิสัยใฝ่เรียนรู๎ มีการปฏิสัมพันธ์ที่ดีระหวํางครูกับ
นักเรียน นักเรียนกล๎าแสดงออก กล๎าแสดงความคิดเห็นและเหตุผล สามารถส่ือสารได๎อยํางเข๎าใจ ครูมีการ
ตรวจสอบและประเมินผ๎ูเรียนอยํางเป็นระบบ เป็นไปตามหลักสูตรสถานศึกษาและวิธีการวัดและประเมินผลตาม
หลักสูตร ครูน าผลพัฒนาผ๎ูเรียนมาปรับปรุงการเรียนการสอน มีข้ันตอนการประเมินผลจากสภาพจริง ใช๎เครื่องมือ
และวิธีการวัดท่ีเหมาะสมกับเป้าหมายเป็นไปตามความแตกตํางของแตํละบุคคล เปิดโอกาสให๎ผ๎ูมีสํวนเกี่ยวข๎องมี
สํวนรํวมในการวัดและประเมินผลสามารถตรวจสอบข๎อมูลได๎ ครูมีการประชุมแลกเปล่ียนเรียนรู๎และสะท๎อนผลการ
เรียนการสอน เพื่อพัฒนาปรับปรุงการจัดการเรียนรู๎ โดยใช๎กระบวนการ (Professional Learning Community : 
PLC ) ซึ่งเป็นกิจกรรมท่ีโรงเรียนได๎ก าหนดให๎มีการแลกเปล่ียนเรียนรู๎รํวมกัน สามารถน าไปเทียบขอวิทยฐานะท่ี
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สูงขึ้นได๎ จากการจัดการเรียนการสอนท าให๎นักเรียนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเพิ่มข้ึน จากผลการประเมินคุณภาพ
ผ๎ูเรียนระดับชาติ O-NET / NT  
 ผลการด าเนินงาน 
 จากการด าเนินงานการจัดการเรียนการสอนท่ีเน๎นผ๎ูเรียนเป็นส าคัญ โดยผํานกระบวนการคิดและการปฏิบัติ
ท่ีหลากหลาย ประกอบกับใช๎เทคนิคการเรียนการสอนหลายวิธี ท าให๎ผ๎ูเรียนมีความรู๎ความสามารถและทักษะ 
เป็นไปตามหลักสูตรและเหมาะสมกับแตํละช้ันเรียน นักเรียนมีสุขภาพรํางกายแข็งแรง จิตใจแจํมใส 
 ครูสามารถใช๎ส่ือเทคโนโลยีและสารสนเทศให๎เอื้อตํอการเรียนรู๎และรู๎จักพัฒนาตนเอง เพื่อให๎เป็นครูมือ
อาชีพ มีการบริหารจัดช้ันเรียนในเชิงบวก ท าให๎นักเรียนกล๎าแสดงออก มีเหตุผล ถํายทอด ส่ือสาร ได๎อยํางเข๎าใจ ครู
มีการแลกเปล่ียนเรียนรู๎ โดยกระบวนการ PLC ท าให๎มีความเข๎าใจ สามารถแก๎ปัญหาของนักเรียนได๎อยํางเหมาะสม 
ครูน าผลการประเมินมาพัฒนาการเรียนการสอน เพื่อให๎มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนท่ีสูงขึ้น  
 จุดเด่น 
 ครูมีแผนการจัดการเรียนรู๎ที่เน๎นผ๎ูเรียนเป็นส าคัญ สามารถใช๎ส่ือทางเทคโนโลยีสารสนเทศมาจัดการเรียน
การสอน ครูมีการแลกเปล่ียนเรียนรู๎ ท าให๎เกิดความเข๎าใจการในแก๎ปัญหาของผ๎ูเรียนได๎ตรงประเด็น โรงเรียนมีการ
วัดและประเมินผล สามารถให๎ผ๎ูท่ีมีสํวนเกี่ยวข๎องรับทราบข๎อมูลได๎และมีการวัดและประเมินผลตามสภาพจริง 
 จุดควรพัฒนา 
 ครูควรพัฒนาแผนจัดการเรียนรู๎ที่สนองตอบตํอสภาพจริง สามารถแก๎ปัญหาการเรียนของผ๎ูเรียนได๎อยํางมี
คุณภาพ ครูใช๎ส่ือตํางๆ มาบูรณาการจัดการเรียนการสอนให๎ผ๎ูเรียนเกิดการพัฒนา การเขียน การอําน การคิด
วิเคราะห์และการส่ือสาร ท าให๎ผลการสอบ O-NET / NT สูงขึ้นๆ 
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ส่วนที่ 3 
สรุปผล แนวทางการพัฒนา ความต้องการช่วยเหลือ 

1.สรุปผล 
จุดเด่น 
 ผ๎ูเรียนสามารถอํานออก เขียนได๎ คิดเลขเป็น เพราะใช๎โปงลางโมเดลและแพรวาโมเดล สํงผลให๎ผ๎ูเรียนเกิด
การพัฒนาทางด๎านการเรียน ท าให๎การสอบ O-NET / NT มีคะแนนท่ีสูงขึ้น นักเรียนมีการพัฒนาทางด๎านรํางกาย
และจิตใจเหมาะสมกับวัย รู๎จักใช๎เวลาวํางให๎เกิดประโยชน์ เพราะมีการออกก าลังกายเป็นประจ า มีสุขภาพรํางกาย
แข็งแรง สามารถใช๎ชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง รู๎จักการประกอบอาชีพเพื่อหารายได๎ เป็นผ๎ูมี
คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ตามหลักสูตรและปฏิบัติตามคํานิยม 12 ประการ มีความภูมิใจ ความเป็นไทยและรู๎จักอยูํ
รํวมกันบนความแตกตํางท่ีหลากหลาย  โรงเรียนได๎จัดอาหารกลางวันโดยใช๎โปรแกรม Thai School lunch 
นักเรียนรับประทานอาหารอยํางมีคุณภาพและได๎ด่ืมนมทุกคน   
 โรงเรียนได๎ก าหนดแผนพัฒนาและแผนปฏิบัติราชการซึ่งมีรายละเอียดของเป้าหมาย วิสัยทัศน์ พันธกิจ 
สามารถท าให๎การด าเนินงานเป็นไปตามแผนท่ีก าหนดไว๎และมีการบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา โดยใช๎
ระบบบริหารแบบ PDCA คือ วางแผน ลงมือปฏิบัติท า ตรวจสอบและสรุปรายงานผล ท าให๎สามารถก ากับ ติดตาม
งานตํางๆเป็นไปอยํางราบรื่น โรงเรียนมีสภาพแวดล๎อมภายในภายนอก รํมรื่น นําอยูํ นําเรียน มีวัสดุส่ืออุปกรณ์
เครื่องมือในการปฏิบัติงานอยํางเพียงพอ ครูได๎รับการพัฒนาเป็นครูมืออาชีพ จัดการเรียนการสอนอยํางมีคุณภาพ
และสามารถใช๎เทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดการเรียนการสอนให๎เกิดประโยชน์กับผ๎ูเรียนอยํางเหมาะสม 
 จากการด าเนินงานการจัดการเรียนการสอนท่ีเน๎นผ๎ูเรียนเป็นส าคัญ โดยผํานกระบวนการคิดและการปฏิบัติ
ท่ีหลากหลาย ประกอบกับใช๎เทคนิคการเรียนการสอนหลายวิธี ท าให๎ผ๎ูเรียนมีความรู๎ความสามารถและทักษะ 
เป็นไปตามหลักสูตรและเหมาะสมกับแตํละช้ันเรียน ครูสามารถใช๎ส่ือเทคโนโลยีและสารสนเทศให๎เอื้อตํอการเรียนรู๎
และรู๎จักพัฒนาตนเอง เพื่อให๎เป็นครูมืออาชีพ มีการบริหารจัดช้ันเรียนในเชิงบวก ท าให๎นักเรียนกล๎าแสดงออก มี
เหตุผล ถํายทอด ส่ือสาร ได๎อยํางเข๎าใจ ครูมีการแลกเปล่ียนเรียนรู๎ โดยกระบวนการ PLC ท าให๎มีความเข๎าใจ 
สามารถแก๎ปัญหาของนักเรียนได๎อยํางเหมาะสม โรงเรียนมีการวัดและประเมนิผลตามสภาพจริง สามารถให๎ผ๎ูท่ีมี
สํวนเกี่ยวข๎องรับทราบข๎อมูลได๎ ครูน าผลการประเมินมาพัฒนาการเรียนการสอน เพื่อให๎มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนท่ี
สูงขึ้น 
 จุดที่ควรพัฒนา 
  ควรจัดการเรียนการสอนท่ีสํงเสริมการอําน การเขียน การคิดวิเคราะห์ ให๎มีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยครู
จะต๎องแสวงหานวัตกรรมตํางๆมาแก๎ปัญหาให๎นักเรียนมีความรู๎ความสามารถและทักษะเป็นไปตามหลักสูตร 
สามารถน าความรู๎ไปใช๎ในชีวิตประจ าวันให๎เกิดประโยชน์  ควรพัฒนาสภาพแวดล๎อมให๎มีความสวยงาม นําอยูํ รั้วมี
ความมั่นคง แข็งแรง สามารถดูแลความปลอดภัยได๎อยํางท่ัวถึงและควรจัดหางบประมาณมาด าเนินการสร๎างอาคาร
เรียนให๎เพียงพอกับจ านวนนักเรียนและห๎องพิเศษ เพื่ออ านวยความสะดวกแกํครูและบุคลากรในโรงเรียน และควร
สํงเสริมให๎บุคลากรเป็นครูมืออาชีพ สามารถใช๎เทคโนโลยีในการเรียนการสอนอยํางมีคุณภาพประสิทธิภาพ 
 ครูควรพัฒนาแผนจัดการเรียนรู๎ที่สนองตอบตํอสภาพจริง สามารถแก๎ปัญหาการเรียนของผ๎ูเรียนได๎อยํางมี
คุณภาพ ครูใช๎ส่ือตํางๆ มาบูรณาการจัดการเรียนการสอนให๎ผ๎ูเรียนเกิดการพัฒนา การเขียน การอําน การคิด
วิเคราะห์และการส่ือสาร ท าให๎ผลการสอบ O-NET / NT สูงขึ้นๆ 
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 2. แนวทางการพัฒนา 
  2.1 แนวทางด๎านสถานศึกษา 
   -ปรับปรุงอาคารเรียน อาคารประกอบ และสภาพแวดล๎อมให๎สะอาด สวยงาม  
       เหมาะสมเป็นปัจจุบันและเอื้อตํอการจัดกิจกรรมการสอน 
    -ปรับปรุงห๎องเรียน ห๎องปฏิบัติการ ห๎องพิเศษตํางๆ ห๎องน้ าห๎องส๎วมให๎เอื้อตํอการใช๎งาน 
   -จัดหาส่ิงอ านวยความสะดวกในการปฏิบัติงานอยํางเพียงพอ 
   -ปรับปรุงส่ิงกํอสร๎าง ระบบน้ า ระบบไฟฟ้า ให๎เพียงพอและปลอดภัยตํอการใช๎งาน 
  2.2 แนวทางด๎านครูและบุคลากร 
   -พัฒนาครูให๎มีความรู๎ความสามารถในการจัดการเรียนการสอนท่ีเน๎นผ๎ูเรียนเป็นส าคัญ 
   -สํงเสริมให๎ครูศึกษาค๎นคว๎าเพื่อท าผลงานทางวิชาการเล่ือนวิทยฐานะให๎สูงขึ้น 
   -พัฒนาคุณธรรม จริยธรรมและการรักษาวินัย 
   -จัดสวัสดิการและการสร๎างขวัญก าลังใจ 
       -ประเมินผลการปฏิบัติงานโดยยึดหลักคุณธรรม 
  2.3 แนวทางด๎านการบริหารและการจัดการ 
   -ปรับปรุงโครงสร๎างการบริหารสถานศึกษาให๎ครอบคลุมภารกิจงานท่ีชัดเจน 
     -พัฒนาแผนงานโดยน าข๎อมูลสารสนเทศมาใช๎ในการบริหารจัดการ 
        -มีการบริหารจัดการโดยยึดหลักธรรมาภิบาล 
       -จัดให๎มีการนิเทศ ก ากับ ติดตามและประเมินผลอยํางเป็นระบบ 
       -พัฒนาระบบการประกนัคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา 
       -สํงเสริมการบริหารและการจัดการโดยยึดหลัก PDCA 
       -สํงเสริมให๎ชุมชนและท๎องถิ่นมีสํวนรํวมในการพัฒนาการศึกษา 
  2.4 แนวทางด๎านหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน 
   -พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา หลักสูตรปฐมวัย หลักสูตรท๎องถิ่น 
      -พัฒนากระบวนการเรียนการสอน โดยเน๎นผ๎ูเรียนเป็นส าคัญ 
       -จัดท า จัดหาส่ือ นวัตกรรม เทคโนโลยีมาใช๎ในการเรียนการสอน 
       -ยกระดับผลสัมฤทธิ์และพัฒนาคุณภาพผ๎ูเรียนทุกกลํุมสาระการเรียนรู๎ 
       -พัฒนาวิธีการวัดประเมนิผลตามสภาพจริงโดยวิธีการท่ีหลากหลาย 
     -สํงเสริมระบบดูแลชํวยเหลือนักเรียนให๎มีประสิทธิภาพ 
       -พัฒนาแหลํงเรียนรู๎ สภาพแวดล๎อมให๎เอื้อตํอการเรียนการสอน 
      -สํงเสริมสุขภาพอนามัย ดูแลนักเรียนให๎ปลอดจากส่ิงเสพติดและอบายมุข 
 3. ความต้องการช่วยเหลือ 
   3.1 ต๎องการงบประมาณในการกํอสร๎างอาคารเรียนให๎เพียงพอกับจ านวนนักเรียน 
  3.2 ต๎องการบุคลากรครูให๎ครบวิชาเอกและเป็นไปตามเกณฑ์ท่ี กค. ก าหนด 
  3.3 ต๎องการครุภัณฑ์ ส่ือ วัสดุ ในการจัดการเรียนการสอนอยํางเพียงพอ 
  3.4 ต๎องการความรํวมมือชุมชนและผ๎ูมีสํวนเกี่ยวข๎องสนับสนุนงบประมาณและปัจจัยท่ีจ าเป็นตํอ
การจัดการศึกษา เชํน รถรับสํงนักเรียน เครื่องปรับอากาศ สนามกีฬา ฯลฯ 
 


