รายงานการประเมินตนเอง
(self Assessment Report : SAR)
ปีการศึกษา 2561

โรงเรียนบ้านฉลอง
อาเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต

สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ

ก

บทสรุปสาหรับผู้บริหาร
โรงเรียนบ้านฉลอง สานักงานเขตพื้นทีการศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต ได้ดาเนินงานด้านการสร้างความ
เข้มแข็งของระบบประกันคุณภาพภายในอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบันโดยได้ดาเนินงานตามกฎกระทรวง การ
ประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561 ดังนี้
1. กาหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาให้สอดคล้องกับมาตรฐานชาติ และมาตรฐาน
การศึกษาของต้นสังกัด สภาพบริบท ปัญหา ความต้องการโดยเน้นการมีส่วนร่วม
2. การจัดทาแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษาและแผนปฏิบัติการประจาปีให้
สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
3. ปฏิบัติงานโครงการและกิจกรรมต่าง ๆ ตามแผนปฏิบัติการประจาปี
4. จัดให้มีการประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพการศึกษา ติดตามผลการดาเนินการอย่างต่อเนื่อง
5. จัดทารายงานผลการประเมินตนเอง นามาพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา/ส่งหน่วยงานต้นสังกัด
ผลการดาเนินงาน(ระดับปฐมวัย)
1. มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา : ดี
2. หลักฐานสนับสนุน :
โรงเรียนบ้านฉลองได้จัดโครงการ/กิจกรรม ที่ทาให้เด็กมีพัฒนาการด้านร่างกายแข็งแรงมีสุขนิสัยที่ดี
และดูแลความปลอดภัยของตนเองได้ มีพัฒนาการด้านอารมณ์จิตใจควบคุมและแสดงออกทางอารมณ์ได้ มี
พัฒนาการด้านสังคมช่วยเหลือตนเองและเป็นสมาชิกที่ดีของสังคม และมีพัฒนาการด้านสติ ปัญญาสื่อสารได้มี
ทักษะการคิดพื้นฐานและแสวงหาความรู้ได้ ดังนี้
1. โครงการส่งเสริมสุขภาพนักเรียน
2. โครงการเวทีคนเก่ง
3. โครงการหนูน้อยคุณธรรม
4. โครงการหนูน้อยนักสารวจ
5. โครงการหนูน้อยรักการอ่าน
6. โครงการสัปดาห์นักวิทยาศาสตร์น้อย
7. โครงการ Einglis Today
8. โครงการผลิตสื่อ
ด้านกระบวนการจั ดการบริ หารและการจัด การหลัก สูต รโรงเรีย นบ้ านฉลองมีห ลัก สูต รปฐมวัย ที่
ยืดหยุ่นและสอดคล้องกับหลักสูตรสถานศึกษาเป็นรูปแบบการจัดประสบการณ์ที่ก่อให้เกิดการเตรียมความ
พร้ อ ม เน้ น การเรี ย นรู้ ผ่ านการเล่ นปนเรี ย นและการลงมือ ปฏิบั ติ ด้ว ยตนเอง สอดคล้ อ งกั บ วิถี ชี วิต ของ
ครอบครัว ชุมชน และท้องถิ่น จากโครงการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัย พุธศักราช2560 กิจกรรม

บูรณาการปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่การเรียนการสอน ส่งผลให้โรงเรียนบ้าน)ฉลอง มีหลั กสูตรสถานศึกษา
ปฐมวัยตามพุธศักราช2560
ด้ า นการจั ด ครู ใ ห้ เ พี ย งพอต่ อ ชั้ น เรี ย นโรงเรี ย นบ้ า นฉลองได้ มี ก ารจั ด ครู ที่ เ หมาะสมกั บ การจั ด
ประสบการณ์การเรียนรู้ คือมีครูประจาการที่จบการศึกษาปฐมวัย โรงเรียนบ้านฉลองได้ส่งบุคคลากรเข้ารับ
การอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพอย่างต่อเนื่อง
ด้านส่งเสริมให้ครูมีความเชี่ยวชาญด้านการจัดประสบการณ์โรงเรียนบ้านฉลองได้มีการพัฒนาคุณภาพ
ครูด้านการศึกษาปฐมวัยอย่างต่อเนื่อง ซึ่งส่งผลให้ครูด้านการศึกษาปฐมวัยทุกคนล้วนมีความรู้ความสามารถ
ในการวิเคราะห์และออกแบบหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัย มีทักษะในการจัดประสบการณ์และการประเมิน
พัฒนาการเด็กเป็นรายบุคคล มีประสบการณ์ในการออกแบบการจัดกิจกรรม ทักษะการสังเกต และการ
ปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับเด็กและผู้ปกครอง จากโครงการพัฒนาบุคคลากร กิจกรรมPLC กิจกรรมการประชุมสัมมนา
กิจกรรมอบรมคูปองครู และกิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการ ส่งผลให้ครูโรงเรียนบ้านฉลองมีความเชี่ยวชาญด้าน
การจัดประสบการณ์
จัดสภาพแวดล้อมและสื่อเพื่อการเรียนรู้ อย่างปลอดภัย และพอเพียง โรงเรียนบ้านฉลองมีการจัด
สภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกห้องเรียน ที่คานึง ถึง ความปลอดภัยของผู้เรียน ส่ง เสริมให้เกิดการ
เรียนรู้ทั้งแบบรายบุคคลและรายกลุ่ม มีมุมประสบการณ์และสื่อการเรียนรู้ที่หลากหลายที่ได้จากธรรมชาติ
หรือสื่อในชุมชน มุ่งเน้นให้เกิดการเรียนรู้แบบเรียนปนเล่นมีความสุขในการเรียนรู้
การให้บริการสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนรู้เพื่อสนับสนุนการจัดประสบการณ์ โรงเรียน
บ้านฉลอง มีการจัดสิ่งอานวยความสะดวก อุปกรณ์เพื่อสนับสนุนการจัดประสบการณ์เพื่อพัฒนาครูอย่าง
เพียงพอและทั่วถึง จากโครงการผลิตสื่อ เพื่อสนับสนุนการจัดประสบการณ์ในกระบวนการเรียนการสอนที่มี
ประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง
มีระบบบริหารคุณภาพที่เปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมี ส่วนร่วม โรงเรียนมีการกาหนดมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษาที่สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาปฐมวัย และอัตลักษณ์ที่สถานศึกษากาหนด ได้
มี ก ารจั ด ท าแผนการจั ด ประสบการณ์ ที่ ส อดคล้ อ งกั บ มาตรฐานตามหลั ก สู ต รการศึ ก ษาปฐมวั ย มี ก าร
ประเมินผลตรวจสอบคุณภาพภายในสถานศึกษา ติดตามผลการดาเนินงานและจัดทารายงานผลการประเมิน
ตนเองประจาปี มีการนาผลการประเมินไปปรับปรุงพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา โดยทุกฝ่ายมีส่วนร่วม พร้อม
ทั้ง รายงานผลการประเมินตนเองให้หน่วยงานต้นสัง กัดอย่างต่อเนื่อง จากโครงการส่ง เสริมระบบประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษา ส่งผลให้โรงเรียนบ้ านฉลองมีระบบบริหารคุณภาพที่เปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องทุก
ฝ่ายมีส่วนร่วม
ด้านการจัดการจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นสาคัญ มีจัดประสบการณ์ที่ส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการ
ทุกด้านอย่างสมดุลเต็มศักยภาพ จัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่ครอบคลุมพัฒนาการในทุกๆด้านให้เหมาะสมกับ
วัย

ด้านร่างกาย พัฒนาการเคลื่อนไหวทางร่างกาย เด็กเคลื่อนไหวอย่างเหมาะสมตามจินตนาการเพื่อให้
ร่างกายทุกส่วนทั้งกล้ามเนื้อมัดใหญ่มัดเล็กให้ทางานอย่างมีประสิทธิภาพ
ด้านอารมณ์ จิตใจ เด็กมีพัฒนาการด้านอารมณ์ความรู้สึกได้อย่างเหมาะสม รู้จักยับยั้งชั่งใจ รู้จักการ
รอคอย กล้าแสดงออก ช่วยเหลือแบ่งปันมีความรับผิดชอบ
ด้านสังคม เด็กช่วยเหลือตัวเองในการปฏิบัติกิจวัตรประจาวันได้ มีวินัยในตนเอง เล่นร่วมกับผู้อื่นได้
มีสัมมาคารวะต่อผู้ใหญ่
ด้านสติปัญญา มีความคิดร่วมยอด รู้จักการแก้ปัญหา สื่อสารและมีทักษะความคิดพื้นฐานแสวงหา
ความรู้ได้อย่างเหมาะสมตามวัย จากโครงการสัปดาห์นักวิทยาศาสตร์น้อย กิจกรรมเปิดบ้านอนุบาล ส่งผลให้
โรงเรียนบ้านฉลองได้มีการจัดประสบการณ์ที่ส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการทุกด้านอย่างสมดุลเต็มศักยภาพ
การสร้างโอกาสให้เด็กได้ประสบการณ์ตรง เล่น และปฏิบัติอย่างมี ความสุข โรงเรียนบ้านฉลองได้
จัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่ส่งเสริมให้เด็กได้ประสบการณ์โดยตรง จากการเรียนผ่านการเล่น โดยลงมือ
ปฏิบัติจริงด้วยตนเองและการเรียนรู้รายกลุ่ม เพื่อก่อให้เกิดความมีน้าใจ ความสามัคคี การแบ่งปัน และการ
รอคอย เพื่อส่งผลให้เด็กเกิดการเรียนรู้ได้อย่างมีความสุข จากโครงการหนูน้อยคุณธรรม ส่งผลให้โรงเรียน
บ้านฉลองได้มีการจัดประสบการณ์ที่สร้างโอกาสให้เด็กได้ประสบการณ์ตรง เล่น และปฏิบัติอย่างมีความสุข
จัดบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้ใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับวัย โรงเรียนบ้านฉลองได้ จัด
บรรยากาศในชั้ น เรี ย นที่ส่ ง เสริ ม ความสนใจให้แ ก่ ผู้ เ รี ย น ชั้ น เรี ย นมีบ รรยากาศเต็ ม ไปด้ ว ยความอบอุ่ น
ความเห็นอกเห็นใจ มีความเอื้อเผื่อเผื่อแต่ต่อกันและกัน ซึ่งเป็นแรงจูงใจภายนอกที่กระตุ้นให้ผู้เรียนรักการ
อยู่ร่วมกันในชั้นเรียน และปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ให้แก่เด็กนักเรียน นอกจากนี้โรงเรียนบ้านฉลองมี
ห้องเรียนที่มีบรรยากาศ แจ่มใส มีมุมส่งเสริมประสบการณ์การเรียนรู้ มีการตกแต่งห้องเรียนให้สดใส และ
มีสื่อการเรียนรู้ที่เอื้อต่อการจัดประสบการณ์การเรียนการสอน จากโครงการผลิตสื่อส่งผลให้โรงเรียนบ้านฉลอง
ได้มีการจัดบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้ใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับวัย
ด้านการประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริง และนาผลการประเมินพัฒนาการเด็กไปปรับปรุงการ
จัดประสบการณ์และพัฒนาเด็ก โรงเรียนบ้านฉลองมีกระบวนการ การประเมินพัฒนาการของเด็กปฐมวัย
จากการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ และการจัดกิจวัตรประจาวัน ด้วยเครื่องมือและวิธีการที่หลากหลาย
เช่น การสังเกต การสอบถาม การสารวจ และการวิเคราะห์ผลพัฒนาการของเด็ก โดยให้ผู้ปกครองมีส่วน
ร่วม เพื่อได้นาผลการประเมินไปพัฒนาศักยภาพของเด็กและพัฒนาการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ในชั้นเรียน
กิจกรรมเปิดบ้านอนุบาลและกิจกรรมแข่งขันทักษะทางวิชาการ ส่งผลให้โรงเรียนบ้านฉลองได้มีการประเมิน
พัฒนาการเด็กตามสภาพจริง และนาผลการประเมินพัฒนาการเด็กไปปรับปรุง การจัดประสบการณ์และ
พัฒนาเด็ก

3. แผนพัฒนาเพื่อให้ได้มาตรฐานที่สูงขึ้น
โครงการส่งเสริม สุขภาพนักเรียน มีวัตถุประสงค์เพื่อให้เด็กร้อยละ ๙๐ มีพัฒนาการด้านร่างกาย
บรรลุ ต ามเป้ า หมายที่ ส ถานศึ ก ษาก าหนด มี ค วามพร้ อ มในการศึ ก ษาระดั บ ประถมศึ ก ษา มี ก ารจั ด
ประสบการณ์เรียนรู้ตามหลักสูตรและมีแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมเสริมในการพัฒนาเด็กอย่างเป็นระบบและ
ต่อเนื่อง
โครงการเวทีคนเก่ง มีวัตถุประสงค์เพื่อให้เด็ กร้อยละ ๙๐ มีพัฒนาการด้านสติปัญ ญาบรรลุตาม
เป้าหมายที่สถานศึกษากาหนด มีความพร้อมในการศึกษาระดับประถมศึกษา โดยการสร้างโอกาสให้เด็กได้รับ
ประสบการณ์ตรง เล่นและปฏิบัติกิจกรรม เรียนรู้ลงมือทาด้วยตนเองอย่างมีความสุขและเป็ นแบบอย่างได้
รวมถึ ง มี ก ารจั ด บรรยากาศและสภาพแวดล้ อ มในห้ อ งเรี ย นที่ เ อื้ อ ต่ อ การเรี ย นรู้ การใช้ สื่ อ เทคโนโลยี ที่
หลากหลาย โดยเด็กมีส่วนร่วม ใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับวัย
โครงการหนูน้อยคุณธรรม มีวัตถุประสงค์เพื่อให้เด็กร้อยละ ๙๐ มีพัฒนาการด้านอารมณ์ จิตใจ
บรรลุตามเป้าหมายที่สถานศึกษากาหนด มีความพร้อมในการศึกษาระดับประถมศึกษา
โครงการหนูน้อยนักสารวจ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้เด็กร้อยละ ๙๐ มีพัฒนาการด้าน อารมณ์ จิตใจ
สังคมและสติปัญญาบรรลุตามเป้าหมายที่สถานศึกษากาหนด มีความพร้อมในการศึกษาระดับประถมศึกษา
โดยการสร้างโอกาสให้เด็กได้รับประสบการณ์ตรง เล่นและปฏิบัติกิจกรรม เรียนรู้ลงมือทาสร้างองค์ความรู้ด้วย
ตนเองอย่างมีความสุขและเป็นแบบอย่างได้
โครงการหนูน้อยรักการอ่าน มีวัตถุประสงค์เพื่อให้เด็กร้อยละ ๙๐ มีพัฒนาการด้านสติปัญญาบรรลุ
ตามเป้าหมายที่สถานศึกษากาหนด มีความพร้อมในการศึกษาระดับประถมศึกษา
โครงการสัป ดาห์ นั ก วิท ยาศาสตร์ น้ อ ย มีวั ต ถุ ป ระสงค์ เ พื่ อ ให้ เด็ ก ร้ อ ยละ ๙๐ มี พั ฒนาการด้ า น
สติปัญญาบรรลุตามเป้าหมายที่สถานศึกษากาหนด มีความพร้อมในการศึกษาระดับประถมศึกษา โดยการ
สร้างโอกาสให้เด็กได้รับประสบการณ์ตรง เล่นและปฏิบัติกิจกรรม เรียนรู้ลงมือทาสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง
อย่างมีความสุขและเป็นแบบอย่างได้ รวมถึงจัดบรรยากาศและสภาพแวดล้อมในห้องเรียนที่เอื้อต่อการเรียนรู้
การใช้สื่อ เทคโนโลยีที่หลากหลาย โดยเด็กมีส่วนร่วม ใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับวัย
โครงการ Einglis Today มีวัตถุประสงค์เพื่อให้เด็กร้อยละ ๙๐ มีพัฒนาการด้านสติปัญญาบรรลุตาม
เป้าหมายที่สถานศึกษากาหนด มีความพร้อมในการศึกษาระดับประถมศึกษา โดยการสร้างโอกาสให้เด็กได้รับ
ประสบการณ์ตรง เล่นและปฏิบัติกิจกรรม เรียนรู้ลงมือทาสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเองอย่างมีความสุขและเป็น
แบบอย่างได้
โครงการผลิ ต สื่ อ มี วั ต ถุ ประสงค์ เพื่ อ ให้ บ ริก ารสื่ อ เทคโนโลยี ส ารสนเทศและสื่ อ การเรี ย นรู้ เ พื่ อ
สนั บ สนุ น การจั ด ประสบการณ์ เหมาะสมกับ บริ บ ทของสถานศึก ษา มี ระบบบริ ห ารจั ด การคุณ ภาพของ
สถานศึกษาที่เหมาะสมและต่อเนื่อง มีการชี้แนะระหว่างการปฏิบัติง านส่ง ผลต่อคุณภาพตามมาตรฐานของ

สถานศึกษา บูรณาการการปฏิบัติงานและเปิดโอกาสให้ผู้เกี่ ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วมจนเป็นแบบอย่างที่ดีและ
ได้รับการยอมรับจากชุมชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ผลการดาเนินงาน(ระดับประถมศึกษา)
1. มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา : ดี
2. หลักฐานสนับสนุน :
โรงเรียนกาหนดมาตรฐานการศึกษาด้านคุณภาพผู้เรียนจานวน 2 ด้าน ได้แก่ 1) ด้านผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนและ 2) ด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน
ด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน มุ่งเน้นให้นักเรียนมีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และ
การคิดคานวณ รวมทั้งการมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา มีความสามารถในการวิเคราะห์
คิดอย่างมีวิจารณญาณ สามารถแลกเปลี่ ยนความคิดเห็น รู้จักแก้ ปัญ หาเป็น มีความสามารถในการสร้า ง
นวัตกรรม การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ การสื่อสาร และการมีความรู้ทั้งทักษะทางด้านวิชาการ ทักษะชีวิต
และทักษะพื้นฐาน มีเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ
ด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน มุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะ ค่านิยมที่ดีและมีสุขภาวะ
ทางร่างกายและจิตสังคมเป็นตามที่สถานศึกษากาหนด มีความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย ยอมรับที่จะ
อยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย
ประเด็นภาพความสาเร็จด้านคุณภาพผู้เรียน สถานศึกษามีการวิเคราะห์ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและ
ได้กาหนดเป็นเป้าหมายทางการเรียนโดยใช้ข้อมูลฐาน 3 ปีย้อนหลัง เป็นเป้าหมายคุณภาพนักเรียนให้พัฒนา
สูง ขึ้น จัดกิจกรรมการเรียนการสอนเน้นการปฏิบัติ เน้นทักษะในการอ่าน การเขียน และการคิดคานวณ
ส่งเสริมผู้เรียนให้พัฒนาเต็มศักยภาพ จัดแหล่งเรียนรู้ภายในให้เหมาะสม มีสื่อด้านเทคโนโลยีที่ทันสมัย จัด
กิจกรรมให้ผู้ เรีย นมี สุขภาพกาย สุขภาพจิตดี มีความกล้า แสดงออก และสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่น อย่างมี
ความสุข เน้นทักษะการทางานร่วมกัน ทาให้นักเรียนมีทักษะในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิด
คานวณเป็นไปตามเกณฑ์ที่โรงเรียนกาหนดในแต่ระดับชั้น จากการประเมินนักเรียนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 1-6
ปีการศึกษา 2561 ผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน อยู่ในระดับ ดี ขึ้นไป จานวน 358 คน
คิดเป็น ร้อยละ 76.99 อยู่ในระดับ ผ่านเกณฑ์ประเมิน จานวน 85 คน คิดเป็นร้อยละ 18.28 และอยู่ใน
ระดับ ไม่ผ่าน จานวน 22 คน คิดเป็นร้อยละ 4.73 เนื่องด้วยโรงเรียนบ้านฉลอง มีนักเรียนเรียนร่วมและเรียน
รวม จานวน 42 คน คิดเป็นร้อยละ 9.03 นักเรียนมีความสามารถในการคิดจาแนก แยกแยะ ใคร่ครวญ
ไตร่ตรอง พิจารณาอย่างรอบคอบโดยใช้เหตุผลประกอบการตัดสินใจ มีการอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
และแก้ปัญหาอย่างมีเหตุผล มี ความสามารถในการรวบรวมความรู้ไ ด้ทั้งด้วยตนเองและการทางานเป็นทีม
เชื่อมโยงองค์ความรู้ และประสบการณ์มาใช้ในการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ ๆ จากโครงงาน และจากการเรียนรู้โดย
โครงการ/กิจกรรมต่างๆ เช่น โครงการห้องเรียน ป. 7 อ่านออกเขียนได้ , โครงการลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ ,
โครงการทัศนศึกษาสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์ , โครงการพัฒนาผู้นานักเรียนอาเซียน(ASEAN Youth Leader –
AYL) , โครงการ MSET CAMP และจากโครงการแข่งขันทักษะวิชาการและการพัฒนาผู้เรียนอย่างยั่งยืน ได้
สนับสนุนให้นักเรียนได้รับรางวัลจากการแข่งขันทางด้านวิชาการ ทั้งระดับเขตพื้นที่ ระดับภาคและระดับชาติ

นักเรียนมีพฤติกรรมเป็นผู้ที่มีคุณธรรม จริยธรรม เคารพในกฎกติกา มีค่านิยมและจิตสานึกตามที่
สถานศึกษากาหนด โดยไม่ขัดกับกฎหมายและวัฒนธรรมอันดีของสังคม มีความภูมิใจในท้องถิ่น เห็นคุณค่า
ของความเป็นไทย มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีไทยรวมทั้งภูมิปัญญา ยอมรับการอยู่ร่วมกันบน
ความแตกต่างระหว่างบุคคลในด้าน เพศ วัย เชื้อชาติ ศาสนา ภาษาวัฒนธรรม ประเพณี มีการรักษาสุขภาพ
กาย สุขภาพจิต อารมณ์ และสังคม แสดงออกอย่างเหมาะสมในแต่ละช่วงวัย สามารถอยู่ร่วมกับคนอื่นอย่างมี
ความสุข เข้าใจผู้อื่ น ไม่มีความขัดแย้งกับผู้อื่น โดยมีกิจกรรมและโครงการสันบสนุน เช่น โครงการกิจกรรม
พัฒนาทักษะด้านดนตรีไทยหลังเลิกเรียน, โครงการเยาวชนคนตงห่อ(สร้างเสริมคุณธรรม จริยธรรม ยกย่องคน
ดี) , โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมในสถานศึกษา , โครงการส่งเสริมสุขภาพนักเรียน , กิจกรรมต่างๆ เช่น
กิจกรรมชุมนุมดนตรีไทย , กิจกรรมชุมนุมนาฏศิลป์ , กิจกรรมการแปรรูปอาหารจากผลิตผลทางการเกษตร
ของโรงเรียน กิจกรรมวันสาคัญ การบวชสามเณรภาคฤดูร้อน การเข้าค่ายอบรมรมคุณธรรมจริยธรรม เป็นต้น
โดยนักเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามเกณฑ์ที่สถานศึกษากาหนด ร้อยละ 100
ด้านกระบวนการบริหารและการจัดการเพื่อให้บรรลุตามกระบวนการบริหารและการจัดการคุณภาพ
ของสถานศึกษาในโรงเรียนบ้านฉลอง ได้มีการดาเนินการวิเคราะห์สภาพปัญหา ผลการจัดการศึกษาที่ผ่านมา
โดยใช้ข้อมูลฐาน ในการกาหนดเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจอย่างชัดเจน ในดาเนินการพัฒนาวิชาการที่เน้น
คุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษาทุกกลุ่มเป้าหมาย เชื่อมโยงกับชีวิตจริง จัดทาแผนพัฒนา
คุณภาพจัดการศึกษา ดาเนินงานพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางด้านวิชาชีพตามความต้องการ
ของครูและสถานศึกษา จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ
และจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับสภาพของ
โรงเรียนบ้านฉลอง โดยประเมินภาพความสาเร็จดังนี้ โรงเรียนมีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจที่โรงเรียน
กาหนดชัดเจนสอดคล้องกับบริบทของโรงเรียน ความต้องการของชุมชน ท้องถิ่น วัตถุประสงค์ของแผนการ
ศึกษาแห่งชาติ นโยบายของรัฐบาลและของต้นสังกัด รวมทั้งทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคมมีระบบการ
บริหารจัดการคุณภาพอย่างเป็นระบบ วางแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาโดยนาแผนไปปฏิบัติ ติดตาม
ตรวจสอบ ประเมินผลและปรับปรุงพัฒนางานอย่างต่อเนื่อง มีการบริหารอัตรากาลัง ทรัพยากรทางการศึกษา
และระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน มีการนิเทศภายในนาข้อมูลมาใช้ในการพัฒนาบุคลากรและผู้เกี่ยวข้องทุก
ฝ่ายมีส่วนในการวางแผน ปรับปรุง พัฒนาและร่วมกันรับผิดชอบต่อการจัดการศึกษามีการบริหารจัดการ
เกี่ยวกับงานวิชาการ พัฒนาหลักสูตร กิจกรรมเสริมหลักสูตรที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้าน เชื่อมโยงวิถีชีวิต
จริงและครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมาย รวมถึงการจัดการเรียนการสอนนักเรียนโดยแบ่งนักเรียนออกเป็น 3
กลุ่มเป้าหมาย คือ กลุ่มส่งเสริม กลุ่มพัฒนา และกลุ่มแก้ไข มีการส่งเสริมสนับสนุนพัฒนาครูและบุคลากรตรง
ตามความต้องการและจัดให้มีชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ มาใช้ในการพัฒนางานและการเรียนรู้ของผู้เรียน
จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสภาพแวดล้อมทางสังคมที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้ของผู้เรียนอย่างมี
คุณภาพ มีความปลอดภัยจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ สนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ที่

เหมาะสมกับสภาพของโรงเรียน จัดหา พัฒนาและบริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดให้มีห้องปฏิบัติการ
คอมพิวเตอร์ เพื่อใช้ในการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้อย่างเหมาะสม
ด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ โดยการดาเนินงาน/โครงการ/กิจกรรม
อย่างหลากหลาย มุ่งส่งเสริมให้ครูจัดการเรียนการสอนเน้นการปฏิบัติ (Active learning) ให้ผู้เรียนผ่าน
กระบวนการคิด ปฏิบัติจริง เพื่อนาไปสู่การเรียนรู้ที่ลึกซึ้งและคงทนตามมาตรฐานและตัวชี้วัดของหลักสูตร
สถานศึกษา ให้นักเรียนมีส่วนร่วม ครูรู้จักผู้เรียนเป็นรายบุคคล ดาเนินการตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่าง
เป็นระบบ และนาผลมาพัฒนาผู้เรียน รวมทั้งร่วมกันแลกเปลี่ยนเรียนรู้และนาผลที่ได้มาปรับปรุงการจัดการ
เรียนรู้ ครูมีแผนการจัดการเรียนรู้ที่สามารถนาไปใช้จัดกิจกรรมได้จริง ครูใช้สื่อและแหล่งเรียนรู้ มีการบริหาร
จัดการชั้นเรียนเชิงบวก เพื่อให้เด็กรักการเรียนรู้และเรียนรู้ร่วมกันอย่างมีความสุข ครูร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้
และนาข้อมูลมาร่วมพัฒนาปรับปรุงการจัดการเรียนรู้และสอนตามแผน ครูผลิตนวัตกรรม แผนการจัดการ
เรียนรู้ สนับสนุนให้ครูจัดการเรียนการสอนที่สร้างโอกาสให้นักเรียนทุกคนมีส่วนร่วม ได้ลงมือปฏิบัติจริงจน
สรุปความรู้ได้ด้วยตนเอง จัดการเรียนการสอนที่เน้นทักษะการคิด เช่น จัดการเรียนรู้ด้วยโครงงาน ครูมีการ
มอบหมายหน้าที่ให้นักเรียนจัดป้ายนิเทศ และบรรยากาศตามสถานที่ต่างๆทั้งภายในห้องเรียนและนอก
ห้องเรียน ครูใช้สื่อการเรียนการสอน นวัตกรรมและเทคโนโลยี ภูมิปัญญาท้องถิ่น ครูทุกคนทางานวิจัยในชั้น
เรียน โดยมีประเด็นภาพความสาเร็จด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ ดังนี้ ครู
จัดการเรียนรู้ให้นักเรียนผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง ให้นักเรียนนาความรู้ไปประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจาวันได้ มีแผนการจัดการเรียนรู้ และจัดกิจกรรมสาหรับนักเรียนที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ
ให้นักเรียนได้ฝึกทักษะ ได้แสดงความคิดเห็น ได้แสดงออก เป็นผู้สามารถสรุปองค์ความรู้ นาเสนอผลงาน และ
สามารถนาไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ ครูใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้รวมทั้งนาภูมิปญ
ั ญาท้องถิ่น
มาใช้ในการจัดการเรียนรู้ นักเรียนได้แสวงหาความรู้ด้วยตนเองจากสื่อที่หลากหลาย ครูมีการบริหารจัดการชั้น
เรียนเชิงบวก เน้นการมีปฏิสัมพันธ์ ระหว่างเด็กกับครู ครูกับเด็ก เด็กกับเด็ก เด็กรักการเรียนรู้ และสามารถ
อยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุข ครูร่วมกันออกแบบการวัดผลประเมินผลเพื่อตรวจสอบ และประเมินผู้เรียนอย่าง
มีขั้นตอน ใช้เครื่องมือ วิธีการวัดและประเมินผลที่เหมาะสม พร้อมทั้งนาผลไปใช้พัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน
ครูผู้สอนร่วมกันแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ (PLC) เป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ และนาไป
ปรับปรุง /พัฒนาการจัดการเรียนรู้

3. แผนพัฒนาเพื่อให้ได้มาตรฐานที่สูงขึ้น :
ด้านคุณภาพผู้เรียน
1) พัฒนาให้นักเรียนมีทักษะในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิดคานวณเป็นไปตามเกณฑ์ที่
โรงเรียนกาหนดในแต่ระดับชั้น
2) พัฒนาให้นักเรียนมีความสามารถในการคิดจาแนก แยกแยะ ใคร่ครวญไตร่ตรอง พิจารณาอย่าง
รอบคอบโดยใช้เหตุผลประกอบการตัดสินใจ มีการอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และแก้ปัญหาอย่างมี
เหตุผล
3) พัฒนาให้นักเรียนมีความสามารถในการรวบรวมความรู้ได้ทั้งด้วยตนเองและการทางานเป็นทีม
เชื่อมโยงองค์ความรู้ และประสบการณ์มาใช้ในการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ
4) พัฒนาให้นักเรียน มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อพัฒนาตนเอง
และสังคมในด้านการเรียนรู้ การสื่อสาร การทางาน อย่างสร้างสรรค์ และมีคุณธรรม
5) พัฒนาให้นักเรียน มีความก้าวหน้าในการเรียนรู้ตามหลักสูตรสถานศึกษาจากพื้นฐานเดิมในด้าน
ความรู้ ความเข้าใจ ทักษะกระบวนการต่างๆ
6) พัฒนาให้นักเรียนมีความก้าวหน้าในผลการทดสอบระดับชาติ มีความรู้ ทักษะพื้นฐานในการ
จัดการเจตคติที่ดีพร้อมที่จะศึกษาต่อในระดับชั้นที่สูงขึ้น มีพฤติกรรมเป็นผู้ที่มีคุณธรรม จริยธรรม เคารพในกฎ
กติกา
7) พัฒนาให้นักเรียนมีค่านิยมและจิตสานึกตามที่สถานศึกษามีความภูมิใจในท้องถิ่น เห็นคุณค่าของ
ความเป็นไทย มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีไทยรวมทั้งภูมิปัญญาไทย
8) พัฒนาให้นักเรียน มีการรักษาสุขภาพกาย สุขภาพจิต อารมณ์ และสังคม แสดงออกอย่าง
เหมาะสมในแต่ละช่วงวัย
ด้านกระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา
1) มีโครงการการบริหารจัดการเกี่ยวกับงานวิชาการ การพัฒนาหลักสูตร
2) กิจกรรมเสริมหลักสูตรที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้าน
๓) โครงการพัฒนาครูพัฒนาครูสู่ครูมืออาชีพ
๔) โครงการจัดสภาพแวดล้อมให้เป็นแหล่งเรียนรู้
ด้านกระบวนการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
1) โครงการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา
2) โครงการจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน
3) โครงการพัฒนาการใช้สื่อ เทคโนโลยี สู่ห้องเรียน
4) โครงการส่งเสริมให้ครูจัดทาแผนการจัดการเรียนรู้และนาไปใช้จริง

ข

คานา
รายงานการประเมินตนเองตนเองของสถานศึกษา เป็นการสรุปผลการจัดการศึกษาที่สะท้อนผลการ
พัฒ นาการพัฒ นาคุ ณภาพของสถานศึ กษา ซึ่ ง เป็ นผลส าเร็ จจากการบริ ห ารจัด การศึก ษาที่ สอดคล้ องกั บ
มาตรฐานการศึ ก ษาขั้ น พื้ นฐาน เพื่ อ การประกั น คุ ณภาพภายใน (ตามกฏกระทรวงการประกั น คุ ณ ภาพ
พ.ศ.2561) 3 มาตรฐาน ได้แก่ คุณภาพผู้เรียน กระบวนการบริ หารและจัดการผู้บริหารสถานศึกษา และ
กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ ผลการวิเคราะห์จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา และระบุ
แนวทางการพัฒนาสถานศึกษาในอนาคต โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนาเสนอรายงานผลการจัดการศึกษาในรอบปี
ที่ผ่านมาเพื่อให้ทราบผลผลิตและผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นตามแผนและตามระบบประกันคุณภาพของสถานศึกษา
เพื่อให้สถานศึกษาได้ใช้ประโยชน์ในการปรับปรุงแผนและระบบประเมินคุณภาพภายในและนาเสนอผลการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาต่อหน่วยงานต้นสังกัดและสาธารณชนได้รับทราบและรองรับการประกันคุณภาพ
ภายนอกต่อไป
โรงเรียนบ้านฉลอง ขอขอบคุณ คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้ปกครอง ชุมชน คณะครู
บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียนโรงเรียนบ้านฉลองทุกคน ที่ให้ความร่วมมือ และช่วยกันพัฒนาคุณภาพการ
จัดการศึกษาของโรงเรียนบ้านฉลองให้บรรลุเป้าหมายตามที่กาหนดไว้เป็นอย่างดี

(นายต่อตระกูล พรมนุ่น)
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านฉลอง
พฤษภาคม ๒๕๖๒
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ส่วนที่ 1
ข้อมูลพื้นฐานของสถานศึกษา
1.ข้อมูลทั่วไป
ชื่อโรงเรียน
บ้านฉลอง
ที่ตั้งเลขที่ ๔๘/๑ หมู่ที่ ๖
ตาบล ฉลอง
อาเภอ
เมืองภูเก็ต จังหวัด
ภูเก็ต
สังกัด สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต
โทร ๐๗๖-๓๘๑-๙๔๗
โทรสาร
๐๗๖-๓๘๑-๙๔๗
E-mail: vichakarnbanchalong@gmail.com
website: www.banchalong.ac.th
เปิดสอนระดับชั้น
อนุบาล๒ ถึง ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖
2. ข้อมูลบุคลากรของสถานศึกษา
ชื่อผู้อานวยการโรงเรียน
นายต่อตระกูล พรมนุ่น
โทรศัพท์ ๐๙๒-๕๘๔๙๑๕๖
e-mail : banchalong@gmail.com
วุฒิการศึกษาสูงสุด
รัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิต
ดารงตาแหน่งที่โรงเรียนนี้ตงั้ แต่ ๑ / มีนาคม / ๒๕๖๒ จนถึงปัจจุบัน เป็นเวลา – ปี ๑ เดือน
1) จานวนบุคลากร
บุคลากร
ผู้บริหาร
ปีการศึกษา2561
๑

ครูผู้สอน
๒๑

2) วุฒิการศึกษาสูงสุดของบุคลากร
จานวนบุคลากร ต่ากว่าปริญญาตรี ปริญญาตรี
ปีการศึกษา2561
๒๓

๑

ครูอัตราจ้าง
๓

เจ้าหน้าที่อื่น
๒

ปริญญาโท
๕

ปริญญาเอก
-

รวม
๒๘

พนักงานราชการ

๒

3) ข้อมูลนักเรียน
1) จานวนนักเรียนโรงเรียนบ้านฉลอง ปีการศึกษา 2561 รวม ๖๒๗ คน
ชั้น
อนุบาล 2
อนุบาล 3
ประถมศึกษาปีที่ 1
ประถมศึกษาปีที่ 2
ประถมศึกษาปีที่ 3
ประถมศึกษาปีที่ 4
ประถมศึกษาปีที่ 5
ประถมศึกษาปีที่ 6
รวม

จานวนห้อง
๓
๒
๒
๒
๒
๒
๒
๒
๑๗

จานวนนักเรียนชาย
48
39
53
46
48
39
41
44
๓๕๘

จานวนนักเรียนหญิง
42
33
43
29
32
31
38
21
๒๖๙

รวม
90
72
96
75
80
70
79
65
๖๒๗

2) จานวนนักเรียนโรงเรียนบ้านฉลอง เปรียบเทียบ ปีการศึกษา 2559 -2561
ชั้น
อนุบาล 2
อนุบาล 3
ประถมศึกษาปีที่ 1
ประถมศึกษาปีที่ 2
ประถมศึกษาปีที่ 3
ประถมศึกษาปีที่ 4
ประถมศึกษาปีที่ 5
ประถมศึกษาปีที่ 6
รวม

ปีการศึกษา 2559
70
62
63
77
67
63
67
56
๕๒๕

ปีการศึกษา 2560
๗๒
70
62
6๕
7๘
67
6๖
6๔
๕๔๔

ปีการศึกษา 2561
90
72
96
75
80
70
79
65
๖๒๗

๓

4. ข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับสถานศึกษา (ข้อมูล 31 มีนาคม 2562)
1) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนปีการศึกษา 2561 (จานวนนักเรียนที่มีผลการเรียนระดับ 3 ขึ้นไป)
ชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 1
ประถมศึกษาปีที่ 2
ประถมศึกษาปีที่ 3
ประถมศึกษาปีที่ 4
ประถมศึกษาปีที่ 5
ประถมศึกษาปีที่ 6
รวม

ภาษา
ไทย
47
50
19
14
19
14
163

คณิต
ศาสตร์
45
37
19
15
26
27
169

วิทยา
ศาสตร์
52
23
26
43
24
33
201

สังคม
ศึกษา
57
41
34
39
32
32
235

สุข ศิลปะ การงาน
ศึกษา ดนตรี
ฯ
43
48
86
69
51
68
74
32
61
62
39
70
65
39
39
48
41
51
361 250 375

ภาษา
อังกฤษ
52
40
20
33
34
18
197

2) ผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์
ชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 1
ประถมศึกษาปีที่ 2
ประถมศึกษาปีที่ 3
ประถมศึกษาปีที่ 4
ประถมศึกษาปีที่ 5
ประถมศึกษาปีที่ 6
รวม

ดีเยี่ยม
55
40
21
18
28
29
191

ดี
37
28
53
51
44
34
247

ผ่าน
4
7
6
1
7
2
27

ไม่ผ่าน
-

๔

3) ผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียน
ชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 1
ประถมศึกษาปีที่ 2
ประถมศึกษาปีที่ 3
ประถมศึกษาปีที่ 4
ประถมศึกษาปีที่ 5
ประถมศึกษาปีที่ 6
รวม

ดีเยี่ยม
45
37
19
15
26
27
169

ดี
34
18
43
39
34
21
189

ผ่าน
7
17
16
13
17
15
๘๕

4) ผลการประเมินสมรรถนะสาคัญของผู้เรียน 5 ด้าน ปีการศึกษา 2561
ชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 1
ประถมศึกษาปีที่ 2
ประถมศึกษาปีที่ 3
ประถมศึกษาปีที่ 4
ประถมศึกษาปีที่ 5
ประถมศึกษาปีที่ 6
รวม

ผ่าน
86
72
78
67
77
63
443

ไม่ผ่าน
10
3
2
3
2
2
๒๒

ไม่ผ่าน
10
3
2
3
2
2
๒๒

๕

๕) ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา ๒๕๖๑
วิชา
คะแนนเฉลี่ยระดับโรงเรียน
ภาษาไทย
๕๖.๐๘
ภาษาอังกฤษ
๓๑.๗๓
คณิตศาสตร์
๒๖.๐๒
วิทยาศาสตร์
๓๔.๓๗

คะแนนเฉลี่ยระดับชาติ
๕๕.๙๐
๓๙.๒๔
๓๗.๕๐
๓๙.๙๓

ผลต่าง
+0.19
-7.51
-11.48
-5.56

ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา ๒๕๖0 เปรียบเทียบ
ปีการศึกษา ๒๕๖๑
ด้าน
ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์

ปีการศึกษา ๒๕๖๐
44.36
30.44
30.49
35.06

ปีการศึกษา ๒๕๖๑
๕๖.๐๘
๓๑.๗๓
๒๖.๐๒
๓๔.๓๗

ผลต่าง
+11.72
+1.29
-4.42
-0.69

๖) ผลการประเมินการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (NT) ปี ๒๕๖๐

๖

๗) ผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านออกของผู้เรียน (Reading Test: RT)
คะแนนประเมินการอ่าน

๗

กราฟเปรียบเทียบผลคะแนนประเมินการอ่านของโรงเรียน กับเขตพื้นที่จังหวัด ศึกษาธิการภาค
สังกัด และประเทศ

๘

ส่วนที่ 2
ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของเด็ก
ระดับคุณภาพ : ดี
กระบวนการพัฒนา
โรงเรียนบ้านฉลองมีกระบวนการพัฒนาเด็กที่หลากหลาย ส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการด้านร่างกาย
แข็งแรง มีสุขนิสัยที่ดี และดูแลความปลอดภัยของตนเองได้ โรงเรียนจัดให้เด็กได้รับประทานอาหารที่สะอาด
ถูกหลักอนามัยสุขลักษณะ ปริมาณเหมาะสมตามวัย มีการควบคุมดูแลให้เด็กดื่มนมเป็นประจาทุกวันอย่าง
สม่าเสมอ มีการชั่งน้าหนัก วัดส่วนสูง เดือนละ1 ครั้ง มีกิจกรรมออกกาลังกายหน้าเสาธงก่อนเข้าเรียนทุกวัน
มีเครื่องเล่นที่ปลอดภัย เหมาะสมกับวัย ไม่มีจุดที่เป็นอันตราย มีกฎกติกา ข้อตกลงในการเล่นเครื่องเล่นสนาม
มีการจัดบอร์ดให้ความรู้แก่เด็กเกี่ยวกับโรคติดต่อในชุมชน โรคติดต่อจากการอยู่ร่วมกัน อุบัติเหตุที่เกิดขึ้นได้ใน
ชีวิตประจาวัน มีการรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด มีการจัดกิจกรรมสุขภาพดีมีสุขเพื่อส่งเสริมพัฒนาการด้าน
ร่างกายให้กับเด็ก โดยใช้โครงการส่งเสริมสุขภาพนักเรียน และได้รับความร่วมมือจากโรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพ ตาบลฉลอง ในการดูแลส่งเสริมสุขภาพอนามัยของเด็ก นอกจากนี้ยังมีการส่งเสริมให้เด็กได้เล่นกีฬา
ตามความสามารถ การจัดกิจกรรมเรียนรู้สู่โลกกว้าง เพื่อส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการด้านสังคม ช่วยเหลือ
ตนเอง เป็นสมาชิกที่ดีของสังคม มีวินัยในตนเอง มีสัมมาคารวะกับผู้ใหญ่ มีมารยาทที่ดี ยิ้ม ไหว้ ทักทาย
ช่วยเหลือตนเองในการปฏิบัติกิจวัตรประจาวัน สามารถรับประทานอาหารด้วยตนเองและมีมารยาทในการ
รับประทานอาหาร รู้จักดูแลรักษาความสะอาด ทั้งภายในและนอกห้องเรียน โดยการจัดกิจกรรมแบ่งเขตพื้นที่
รับผิดชอบ รู้จักช่วยเหลือ แบ่งปันเพื่อนในห้องเรียน ทางานร่วมกับเพื่อนๆ ได้ โดยการใช้กิจกรรมกลุ่มในการ
จัดประสบการณ์ การเรียนรู้ รู้จักเก็บของเล่น สิ่งของเครื่องใช้ ของตน และของส่วนรวม ปลูกฝังให้นักเรียน
รู้จักประเพณีวัฒนธรรม ด้วยกิจกรรมอนุรกั ษ์วัฒนธรรมไทย รู้จักทดแทนบุญคุณพ่อ แม่ ครู โดยจัดกิจกรรมวัน
สาคัญทางชาติเช่น กิจกรรมวันพ่อ กิจกรรมวันแม่ วันไหว้ครู กิจกรรมวันสาคัญทางพระพุทธศาสนา เช่น
โครงการพี่ชวนน้องเข้าวัดทุกวันพระ วันเข้าพรรษา ส่งเสริมพัฒนาการด้านอารมณ์ จิตใจ ปลูกฝังให้เด็กมีความ
ซื่อสัตย์สุจริต ไม่เอาสิ่งของของผู้อื่นมาเป็นของตน มีความอดทน มีความมั่นใจ กล้าพูด กล้าแสดงออก ยิ้มแย้ม
แจ่มใส มีการจัดกิจกรรมทางด้านศิลปะ ดนตรี ให้นักเรียนได้วาดภาพ ระบายสี เพื่อสร้างจินตนาการและมี
อารมณ์แจ่มใส ให้เด็กได้ทากิจกรรมด้วยความสนุกสนาน มีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับเพื่อน ทั้งในและนอกห้องเรียน
โดยครูได้ดาเนินการจัดประสบการณ์การเรียนการสอนตามแผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ และมีการจัด
กิจกรรมร้อง เล่น เต้น อ่าน ให้เด็กได้แสดงออกตามศักยภาพของตน โรงเรียนได้ส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการ
ด้านสติปัญญา สื่อสารได้ มีทักษะการคิดพื้นฐาน และแสวงหาความรู้ได้ โดยการเข้าร่วมโครงการบ้าน
นักวิทยาศาสตร์น้อยแห่งประเทศไทย ทาให้เด็กได้ฝึกปฏิบัติการทดลอง การสังเกต ความคิดสร้างสรรค์ รู้จัก

๙

แก้ปัญหา มีการจัดกิจกรรมโครงงานเพื่อการเรียนรู้ โดยส่งเสริมให้เด็กมีความสนใจเรียนรู้สิ่งต่างๆ รอบตัว
กล้าซักถามเพื่อค้นหาคาตอบ มีการจัดกิจกรรมหนูรักการอ่าน เวทีคนเก่ง เพื่อส่งเสริมให้เด็กมีทักษะทาง
ภาษา มีนิสัยรักการอ่าน ส่งเสริมให้เด็กอ่านนิทานและเล่านิทานที่ตนเองอ่านให้ครูและเพื่อนฟัง มีการส่งเสริม
สนับสนุนให้เด็กเข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันทักษะทางวิชาการในระดับต่างๆ มีการสร้างสรรค์ผลงานด้าน
ศิลปะโดยการวาดภาพระบายสี การตัด ฉีก ตัด ปะ ส่งเสริมให้เด็กได้เสนอผลงานด้วยภาษาที่เหมาะสมตามวัย
จัดกิจกรรมการเรียนรู้นอกห้องเรียนเพื่อให้เด็กได้ปฏิสัมพันธ์กับบุคคลภายนอก เรียนรู้นอกสถานที่ แก้ปัญหา
ในสถานการณ์จริง
ผลการดาเนินงาน
มาตรฐานที่

ตัวชี้วัด

ผู้เรียนร้อยละ

1
2

ร่างกายเจริญเติบโตตามวัย และมีสุขนิสัยที่ดี
กล้ามเนื้อใหญ่และกล้ามเนื้อเล็กแข็งแรง ใช้ได้อย่าง
คล่องแคล่วและประสานสัมพันธ์กัน
มีสุขภาพจิตดี และมีความสุข
มีคุณธรรมจริยธรรม และมีจิตใจที่ดีงาม
ชื่นชมและแสดงออกทางศิลปะ ดนตรี การเคลื่อนไหวและ
รักการออกกาลังกาย
ช่วยเหลือตนเองได้ เหมาะสมกับวัย
รักธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม วัฒนธรรมและความเป็นไทย
อยู่ร่วมกับผู้อื่นอย่างมีความสุข และปฏิบัติตนเป็นสมาชิกที่ดี
ของสังคมในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรง
เป็นประมุข
ใช้ภาษาสื่อสารได้เหมาะสม
มีความสามารถในการคิด และแก้ปัญหาได้เหมาะสมกับวัย
มีจินตนาการ และความคิดสร้างสรรค์
มีเจตคติที่ดีต่อการเรียนรู้ และทักษะในการแสวงหาความรู้
ค่าเฉลี่ยทุกมาตรฐาน

96.33
98.27

3
4
5
6
7
8

9
10
11
12

98.93
100
97.47
99.2
100
100

94.13
87.13
89.33
87.33
95.68

๑๐

จุดเด่น/จุดควรพัฒนา
จุดเด่น
เด็กมีร่างกายเติบโตตามวัย มีน้าหนักส่วนสูงตาม
เกณฑ์ มีทักษะการเคลื่อนไหวตามวัย สามารถดูแล
สุขภาพและหลีกเลี่ยงต่อสภาวะที่เสี่ยงต่ออุบัติเหตุ ภัย
และสิ่งเสพติด มีคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมที่พึง
ประสงค์ มีจิตสานึกในการอนุรักษ์และพัฒนา
สิ่งแวดล้อม ทางานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข มี
อารมณ์แจ่มใส ร่าเริง สนุกสนาน ร่วมกิจกรรมอยู่ใน
สังคมได้อย่างมีความสุข มีสติปัญญาเรียนรู้ได้ตาม
กิจกรรมประจาวันอย่างดี

จุดที่ควรพัฒนา
- ด้านการมีความคิดรวบยอด การแก้ปัญหาที่เกิดจาก

การอ่าน
- การทากิจกรรมเสริมสติปัญญาให้เหมาะสมตามวัย
- การพัฒนา ปลูกฝังในเรื่องสุขนิสัยที่ดี เช่น การล้าง
มือก่อนรับประทานอาหาร ล้างมือก่อนออกจาก
ห้องน้า ห้องส้วม และการเลือกรับประทานอาหารที่มี
ประโยชน์ ให้เป็นนิสัย
- การยืนตรงเมื่อได้ยินเพลงชาติ
- การใช้คาพูดขอบคุณ ขอโทษ
- ความกล้าแสดงออกในการทากิจกรรมต่างๆ

๑๑

มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา
ระดับคุณภาพ : ดี
กระบวนการพัฒนา
การจัดการศึกษาปฐมวัยของโรงเรียนบ้านฉลองได้มีการกาหนดเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจของ
สถานศึกษาไว้อย่างชัดเจนมีองค์ประกอบที่สาคัญเพื่อที่จะขับเคลื่อนการศึกษาระดับปฐมวัยได้แก่ การพัฒนา
วิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัย ได้มีการพัฒนาหลักสูตรการศึกษา
ปฐมวัยให้สอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่นพิจารณาจากวัยของเด็ก ประสบการณ์ของเด็ก โดยเป็นหลักสูตรที่มุ่ง
พัฒนาเด็กทุกด้าน ทั้งด้านร่างกาย อารมณ์จิตใจ สังคม และสติปัญญา เพื่อให้ผู้เรียนมีความสุขในการเรียนรู้ มี
การพัฒนาครูและบุคลากรให้มีศักยภาพ สาหรับด้านระบบกลไกการเสริมสร้างความตระหนักรับรู้ และความ
เข้าใจการจัดการศึกษาปฐมวัย โดยให้ผู้มีส่วนร่วมทุกฝ่ายได้มีบทบาทในการมีส่วนร่วมการจัดการศึกษา โดยให้
มีการประสานความร่วมมือเพื่อร่วมกันพัฒนาผู้เรียนตามศักยภาพ
โรงเรียนบ้านฉลอง ได้จัดสิ่งอานวยความสะดวกที่เอื้อประโยชน์ และอานวยความสะดวกต่อการ
พัฒนาเด็ก ทั้งด้านร่างกาย อารมณ์และจิตใจ สังคมและสติปัญญา คือ จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพที่เอื้อต่อ
การเรียนรู้อย่างมีคุณภาพและจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการเพื่อการจัดการ
เรียนรู้ เช่น จัดให้มีอุปกรณ์ ของเล่น ของใช้ เครื่องนอน เครื่องอานวยความสะดวกต่างๆ ให้พอเพียงกับเด็ก
มีความสะอาดและ ปลอดภัย ให้มีมุมหนังสือที่จาเป็นต่อพัฒนาการของเด็ก ให้เพียงพอและเหมาะสมกับวัย
จัดให้มีเครื่องเล่นสนาม เครื่องเล่นน้า เล่นทราย ที่เหมาะสมปลอดภัย จัดให้มีพื้นที่สาหรับแปรงฟัน ล้างมือ ทา
ความสะอาดร่างกาย ห้องน้าห้องส้วม พร้อมอุปกรณ์ที่จาเป็นและเหมาะสมกับเด็ก มีหลักสูตรปฐมวัยที่ยืดหยุ่น
และสอดคล้องกับหลักสูตรสถานศึกษาเป็นรูปแบบการจัดประสบการณ์ที่ก่อให้เกิดการเตรียมความพร้อม เน้น
การเรียนรู้ผ่านการเล่นและการลงมือปฏิบัติด้วยตนเอง สอดคล้องกับวิถีชีวิตของครอบครัว ชุมชน และท้องถิ่น
จัดครูที่เหมาะสมกับการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ คือมีครูประจาการที่จบการศึกษาปฐมวัย ส่งบุคลากรเข้า
รับการอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพอย่างต่อเนื่องซึ่งส่งผลให้ครูด้านการศึกษาปฐมวัยทุกคนล้วนมีความรู้
ความสามารถในการวิเคราะห์และออกแบบหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัย มีทักษะในการจัดประสบการณ์และ
การประเมินพัฒนาการเด็กเป็นรายบุคคล มีประสบการณ์ในการออกแบบการจัดกิจกรรม ทักษะการสังเกต
และการปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับเด็กและผู้ปกครองมีการจัดสภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกห้องเรียนที่คานึงถึง
ความปลอดภัยของผู้เรียน ส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้ทั้งแบบรายบุคคลและรายกลุ่ม มีมุมประสบการณ์และสื่อ
การเรียนรู้ที่หลากหลายที่ได้จากธรรมชาติหรือสื่อในชุมชน มุ่งเน้นให้เกิดการเรียนรู้แบบเรียนปนเล่นมีความสุข
ในการเรียนรู้ มีสื่อเทคโนโลยีใช้ในการสืบเสาะหาความรู้ มีการจัดสิ่งอานวยความสะดวกให้บริการด้านสื่อ
เทคโนโลยีสารสนเทศ อุปกรณ์เพื่อสนับสนุนการจัดประสบการณ์เพื่อพัฒนาครูอย่างเพียงพอและทั่วถึง มีการ
กาหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาที่สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาปฐมวัย และอัตลักษณ์ที่
สถานศึกษากาหนด มีการจัดทาแผนการจัดประสบการณ์ที่สอดคล้องกับมาตรฐานตามหลักสูตรการศึกษา

๑๒

ปฐมวัย มีการประเมินผลตรวจสอบคุณภาพภายในสถานศึกษา ติดตามผลการดาเนินงานและจัดทารายงานผล
การประเมินตนเองประจาปี มีการนาผลการประเมินไปปรับปรุงพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา โดยทุกฝ่ายมีส่วน
ร่วม พร้อมทั้งรายงานผลการประเมินตนเองให้หน่วยงานต้นสังกัดอย่างต่อเนื่อง
ผลการดาเนินงาน
- แผนปฏิบัติการ หลักสูตร
- หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย
- รายงานผลการเข้าร่วมอบรมพัฒนาของครูและบุคลากร
- แผนการจัดประสบการณ์ที่สอดคล้องกับมาตรฐานตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย
- รายงานผลการประเมินตนเองประจาปี
จุดเด่น /จุดควรพัฒนา
จุดเด่น
- มีหลักสูตรครอบคลุมพัฒนาการทั้ง 4 ด้าน
สอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่น
-การจัดสิ่งอานวยความสะดวกให้บริการด้าน
สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ อุปกรณ์เพื่อสนับสนุนการ
จัดประสบการณ์
- ครูได้รับการพัฒนาด้านวิชาชีพ
- จัดครูให้เพียงพอต่อชั้นเรียน

จุดที่ควรพัฒนา
- ส่งเสริมให้ครูมีความเชี่ยวชาญด้านการจัด
ประสบการณ์
- จัดสภาพแวดล้อมและสื่อเพื่อการเรียนรู้ อย่าง
ปลอดภัย และพอเพียง
- กาหนดแผนการพัฒนาครูอย่างชัดเจน

๑๓

มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นเด็กเป็นสาคัญ
ระดับคุณภาพ : ดี
กระบวนการพัฒนา
จัดการศึกษาปฐมวัยมุ่งเน้นความสาคัญของการพัฒนาการในทุกๆ ด้าน ทั้งทางด้านร่างกาย อารมณ์
จิตใจ สังคม และสติปัญญา มีความรู้ คุณธรรม จริยธรรม และวัฒนธรรมในการดารงชีวิต ซึ่งเป็นการจัด
ประสบการณ์การเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ เพื่อสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีสุข มีการจัด
ประสบการณ์ในรูปแบบบูรณาการการเรียนรู้ แบบเรียนปนเล่น เพื่อให้เด็กได้รับประสบการณ์ตรง ซึ่งสามารถ
ยืดหยุ่นได้ความเหมาะสมและสอดคล้องกับหลักสูตรปฐมวัย ทั้งในห้องเรียนและนอกห้องเรียน มีการใช้สื่อและ
เทคโนโลยีที่เหมาะสมกับวัย จัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่ครอบคลุมพัฒนาการในทุกๆด้านให้เหมาะสมกับวัย
ดังนี้ ด้านร่างกาย พัฒนาการเคลื่อนไหวทางร่างกาย เด็กเคลื่อนไหวอย่างเหมาะสมตามจินตนาการเพื่อให้
ร่างกายทุกส่วนทั้งกล้ามเนื้อมัดใหญ่มัดเล็กให้ทางานอย่างมีประสิทธิภาพด้านอารมณ์ จิตใจ เด็กมีพัฒนาการ
ด้านอารมณ์ความรู้สึกได้อย่างเหมาะสม รู้จักยับยั้งชั่งใจ รู้จักการรอคอย กล้าแสดงออก ช่วยเหลือแบ่งปันมี
ความรับผิดชอบด้านสังคม เด็กช่วยเหลือตัวเองในการปฏิบัติกิจวัตรประจาวันได้ มีวินัยในตนเอง เล่นร่วมกับ
ผู้อื่นได้ มีสัมมาคารวะต่อผู้ใหญ่ ด้านสติปัญญา มีความคิดรวบยอด รู้จักการแก้ปัญหา สื่อสารและมีทักษะ
ความคิดพื้นฐานแสวงหาความรู้ได้อย่างเหมาะสมตามวัยจัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่ส่งเสริมให้เด็กได้
ประสบการณ์โดยตรง จากการเรียนปนเล่น โดยลงมือปฏิบัติจริงด้วยตนเองและการเรียนรู้รายกลุ่ม เพื่อ
ก่อให้เกิดความมีน้าใจ ความสามัคคี การแบ่งปัน และการรอคอย เพื่อส่งผลให้เด็กเกิดการเรียนรู้ได้อย่างมี
ความสุข มีความเอื้อเผื่อเผื่อต่อกันและกัน ซึ่งเป็นแรงจูงใจภายนอกที่กระตุ้นให้ผู้เรียนรักการอยู่ร่วมกันในชั้น
เรียน และปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม ให้แก่เด็กนักเรียน การจัดสภาพห้องเรียนที่ ตกแต่งห้องเรียน และมีสื่อ
การเรียนรู้ที่เอื้อต่อการจัดประสบการณ์การเรียนการสอน การประเมินพัฒนาการของเด็กปฐมวัย จากการจัด
ประสบการณ์การเรียนรู้ และการจัดกิจวัตรประจาวัน ด้วยเครื่องมือและวิธีการที่หลากหลาย เช่น การสังเกต
การสอบถาม การสารวจ และการวิเคราะห์ผลพัฒนาการของเด็ก โดยให้ผู้ปกครองมีส่วนร่วม เพื่อได้นาผลการ
ประเมินไปพัฒนาศักยภาพของเด็กและพัฒนาการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ในชั้นเรียนเพื่อพัฒนาครูอย่าง
เพียงพอและทั่วถึง มีการกาหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาที่สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษา
ปฐมวัย และอัตลักษณ์ที่สถานศึกษากาหนด มีการจัดทาแผนการจัดประสบการณ์ที่สอดคล้องกับมาตรฐาน
ตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย มีการประเมินผลตรวจสอบคุณภาพภายในสถานศึกษา ติดตามผลการ
ดาเนินงานและจัดทารายงานผลการประเมินตนเองประจาปี มีการนาผลการประเมินไปปรับปรุงพัฒนา
คุณภาพสถานศึกษา โดยทุกฝ่ายมีส่วนร่วม พร้อมทั้งรายงานผลการประเมินตนเองให้หน่วยงานต้นสังกัดอย่าง
ต่อเนื่อง

๑๔

ผลการดาเนินงาน
- มุมประสบการณ์
- แบบบันทึกการพัฒนาการของเด็ก
- รายงานผลการประเมินตนเอง
- บรรยากาศ ห้องเรียนแจ่มใส มีมุมส่งเสริมประสบการณ์การเรียนรู้
- การจัดกิจวัตรประจาวัน
จุดเด่น/ จุดที่ควรพัฒนา

-

จุดเด่น
เด็กมีพัฒนาการการอย่างสมดุล
เด็กเรียนรู้ จากการเล่นและปฏิบัติกิจกรรม
มีบรรยากาศ สภาพห้องเรียนเอื้อต่อการเรียนรู้
ประเมินผลเด็กด้วยวิธีการหลากหลาย

จุดที่ควรพัฒนา
- จัดอุปกรณ์สื่อการเรียนการสอนที่หลากหลาย
- พัฒนาเครื่องเล่นสนามและระบบสาธารณูปโภค
- จัดกิจกรรมส่งเสริมเด็กเรียนรู้การอยู่ร่วมกัน

๑๕

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน
ระดับคุณภาพ : ดี
กระบวนการพัฒนา
โรงเรียนบ้านฉลอง ส่งเสริมให้ครูจัดกระบวนการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ โดยการ
ดาเนินงาน/กิจกรรมอย่างหลากหลาย ได้แก่ งานหลักสูตร มีปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา ตามมาตรฐานการ
เรียนรู้และตัวชี้วัดฯ หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ฉบับปรับปรุงพ.ศ.๒๕๖๐) เพื่อให้ครูใช้เป็นกรอบ
ในการจัดการเรียนการสอน การพัฒนาผู้เรียน ส่งเสริม สนับสนุนให้ผู้เรียน ได้รับการศึกษาจนจบชั้น
ประถมศึกษาอย่างมีคุณภาพ และมีพัฒนาการทั้งด้าน ความรู้ ทักษะ เจตคติ คุณธรรม จริยธรรม และ
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ ตามจุดมุ่งหมายของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช ๒๕๕๑
รวมถึงสอดคล้องกับบริบทและความต้องการของท้องถิ่น ดังนั้นโรงเรียนบ้านฉลอง จึงกาหนดมาตรฐาน
การศึกษาด้านคุณภาพผู้เรียนจานวน 2 ด้าน ได้แก่ 1) ด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และ 2) ด้านคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์ของผู้เรียน ด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนมุ่งเน้นให้นักเรียนมีความสามารถในการอ่าน การเขียน
การสื่อสาร การคิดคานวณ รวมทั้งการมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา มีความสามารถใน
การวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ การ
สื่อสาร และการมีความรู้ ทักษะพื้นฐาน เจตคติที่ดีต่องานอาชีพ สาหรับด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของ
ผู้เรียนมุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากาหนด และ มีสุขภาวะทางร่างกายและ
สังคม ความภูมิใจในท้องถิ่น และความเป็นไทยการยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย
ความสาเร็จด้านคุณภาพผู้เรียน ที่สนับสนุนผลการประเมินตนเอง ของโรงเรียนบ้านฉลองได้มีการจัด
โครงการและกิจกรรมต่างๆ ได้แก่ โครงการแข่งขันทักษะวิชาการและการพัฒนาผู้เรียนอย่างยั่งยืน , โครงการ
วันอาลา และเปิดบ้านวิชาการ(Open House) , โครงการห้องเรียน ป. 7 อ่านออกเขียนได้ , โครงการประกัน
คุณภาพทางการศึกษา , โครงการลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ , โครงการพัฒนางานการจัดการเรียนรวมและเรียน
ร่วม , โครงการส่งเสริมการจัดสภาพแวดล้อมห้องเรียนวิทยาศาสตร์โรงเรียนบ้านฉลอง , โครงการทัศนศึกษา
สัปดาห์วันวิทยาศาสตร์ , โครงการพัฒนาผู้นานักเรียนอาเซียน(ASEAN Youth Leader – AYL) , โครงการ
พัฒนางานห้องสมุดและส่งเสริมการอ่าน , โครงการนิเทศภายในสถานศึกษา , โครงการคลังคาศัพท์
ภาษาอังกฤษ , โครงการแข่งขันทักษะทางวิชาการภาษาอังกฤษ , โครงการดิจิทัล PR , โครงการ MSET
CAMP , โครงการผลิตสื่อการเรียนการสอนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 , โครงการวันสาคัญ , โครงการพัฒนา
เครื่องและอุปกรณ์ดนตรีไทย , โครงการกิจกรรมพัฒนาทักษะด้านดนตรีไทยหลังเลิกเรียน , โครงการเข้าค่าย
สร้างเยาวชนดนตรีไทย , โครงการสวนสมุนไพรโรงเรียน , โครงการเยาวชนคนตงห่อ(สร้างเสริมคุณธรรม
จริยธรรม ยกย่องคนดี) , โครงการการจัดการเลือกตั้งผู้นานักเรียน(สภานักเรียน) , โครงการส่งเสริมคุณธรรม
จริยธรรมในสถานศึกษา , โครงการเข้าร่วมแข่งขันกีฬา , โครงการแนะแนวเพื่อการศึกษา , โครงการส่งเสริม
สุขภาพนักเรียน , โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ห้องคอมพิวเตอร์ , โครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้ท้องถิ่น ,

๑๖

โครงการเข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารี , โครงการห้องสมุดมีชีวิต , โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ สื่อ นวัตกรรมและ
เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา , โครงการอ่านออกเขียนได้ ๑๐๐% , กิจกรรมส่งเสริมความเป็นเลิศด้านดนตรี ,
กิจกรรมเรียนรู้ด้วยโครงงาน , กิจกรรมนิทรรศการผลงานการเรียนรู้ และกิจกรรมแข่งขันทักษะทางวิชาการ
ผลการดาเนินงาน
- ผู้เรียนร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิดคานวณเป็นไป
ตามเป้าหมายที่สถานศึกษากาหนด
- ผู้เรียนร้อยละ ๗๐ ขึ้นไป มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นโดยใช้เหตุผลประกอบการตัดสินใจ และแก้ปัญหาได้อย่างเหมาะสม
- ผู้เรียนร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม มีการนาไปใช้และเผยแพร่
- ผู้เรียนร้อยละ ๘0 ขึ้นไป มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อพัฒนา
ตนเอง และสังคมในด้านการเรียนรู้ การสื่อสาร การทางาน อย่างสร้างสรรค์และมีคุณธรรม
- ผู้เรียนร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา เป็นไปตามเกณฑ์ที่
สถานศึกษากาหนด
- ผู้เรียนร้อยละ ๘0 ขึ้นไปมีความรู้ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดีพร้อมที่จะศึกษาต่อในระดับชั้นที่สูงขึ้น
และการทางานหรืองานอาชีพต่องานอาชีพ
- ผู้เรียนร้อยละ ๙0 ขึ้นไป มีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดเี ป็นแบบอย่างได้สูงกว่าเป้าหมายทีส่ ถานศึกษา
กาหนด
- ผู้เรียนร้อยละ ๘0 ขึ้นไป มีความภูมิใจในท้องถิ่น เห็นคุณค่าของความเป็นไทย มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์
วัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปัญญาไทย
- ผู้เรียนร้อยละ ๙0 ขึ้นไป สามารถอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย
- ผู้เรียนร้อยละ ๘0 ขึ้นไป มีสุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคมเป็นไปตามเป้าหมายที่สถานศึกษากาหนด

๑๗

จุดเด่น/จุดควรพัฒนา
จุดเด่น
สถานศึกษามีการวิเคราะห์ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนและได้กาหนดเป็นเป้าหมาย
ทางการเรียนโดยใช้ข้อมูลฐาน 3 ปีย้อนหลัง
เป็นเป้าหมายคุณภาพนักเรียนให้พัฒนาสูงขึ้น
จัดกิจกรรมการเรียนการสอนเน้นการปฏิบัติ
เน้นทักษะในการอ่าน การเขียน และการคิด
คานวณ ส่งเสริมผู้เรียนให้พัฒนาเต็มศักยภาพ มี
การจัดแหล่งเรียนรู้ภายในได้อย่างเหมาะสม มี
สื่อด้านเทคโนโลยีที่ทันสมัย ผู้เรียนมี สุขภาพ
กาย สุขภาพจิต ดี กล้าแสดงออก และสามารถ
อยู่ร่วมกับผู้อื่นอย่างมีความสุข

จุดที่ควรพัฒนา
การจัดกิจกรรมที่มุ่งเน้นยกระดับผลสัมฤทธิ์ ยัง
ขาดการปฏิบัติที่ต่อเนื่องจริงจัง การยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์แต่ละกลุ่มสาระประสบผลสาเร็จในระดับ
หนึ่ง นักเรียนส่วนใหญ่ยงั ต้องได้รับการพัฒนาต่อ
ผลสัมฤทธิ์ระดับชาติของนักเรียนมีแนวโน้ม
เปลี่ยนแปลงพัฒนาขึ้นโดยรวม แต่ไม่ผ่านเกณฑ์ใน
บางกลุ่มสาระการเรียนรู้ จึงต้องมุ่งเน้นพัฒนาต่อไป
จัดกิจกรรมด้านการอ่าน การเขียน คานวณให้กับ
นักเรียนเรียนร่วม เปรียบเทียบความก้าวหน้าและการ
พัฒนาของนักเรียนเป็นรายบุคคล

๑๘

มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา
ระดับคุณภาพ : ดี
กระบวนการพัฒนา
เพื่อให้บรรลุตามกระบวนการบริหารและการจัดการคุณภาพของสถานศึกษา ในโรงเรียนบ้านฉลอง
การดาเนินการวิเคราะห์สภาพปัญหา ผลการจัดการศึกษาที่ผ่านมาโดยใช้ข้อมูลฐานในการกาหนดเป้าหมาย
วิสัยทัศน์และพันธกิจอย่างชัดเจน ในดาเนินการพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้าน ตามหลักสูตร
สถานศึกษาทุกกลุ่มเป้าหมาย เชื่อมโยงกับชีวิตจริง จัดทาแผนพัฒนาคุณภาพจัดการศึกษา ดาเนินงานพัฒนา
ครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางด้านวิชาชีพ ตามความต้องการของครูและสถานศึกษา จัด
สภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ และจัดระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ เพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับสภาพของโรงเรียนบ้านฉลอง
ภาพความสาเร็จด้านกระบวนการบริหารและการจัดการได้แก่ โรงเรียนมีเป้าหมายวิสัยทัศน์ และพันธ
กิจที่โรงเรียนกาหนดชัดเจน สอดคล้องกับบริบทของโรงเรียน ความต้องการของชุมชน มีระบบการบริหาร
จัดการคุณภาพอย่างเป็นระบบ วางแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาโดยนาแผนไปปฏิบัติ ติดตาม
ตรวจสอบ ประเมินผล และปรับปรุงพัฒนางานอย่างต่อเนื่อง มีการบริหารอัตรากาลัง ทรัพยากรทางการศึกษา
และระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน มีการนิเทศภายใน นาข้อมูลมาใช้ในการพัฒนาบุคลากร และผู้เกี่ยวข้องทุก
ฝ่ายมีส่วนในการวางแผน ปรับปรุง พัฒนาและร่วมกันรับผิดชอบต่อการจัดการศึกษา มีการบริหารจัดการ
เกี่ยวกับงานวิชาการ รวมถึงการจัดการเรียนการสอนของกลุ่มเรียนร่วมด้วย มีการส่งเสริมสนับสนุนพัฒนาครู
และบุคลากรตรงตามความต้องการ และจัดให้มีชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ มาใช้ในการพัฒนางานและการ
เรียนรู้ของผู้เรียน จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพ ภายในและภายนอกห้องเรียน และสภาพแวดล้อมทางสังคม
ที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้ของผู้เรียนที่มีคุณภาพ มีความปลอดภัย จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ สนับสนุน
การบริหารจัดการ และการจัดการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับสภาพของโรงเรียน พัฒนาบริการด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ มีห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์เพื่อใช้ในการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้อย่างเหมาะสม
ผลการดาเนินงาน
- มีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจที่สถานศึกษากาหนดชัดเจน สอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษา
ความต้องการของชุมชน นโยบายของรัฐบาล แผนการศึกษาแห่งชาติ เป็นไปได้ในการปฏิบัติ ทันต่อการ
เปลี่ยนแปลง
- มีระบบบริหารจัดการคุณภาพที่สถานศึกษากาหนดชัดเจน มีประสิทธิภาพ ส่งผลต่อคุณภาพตาม
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา โดยความร่วมมือของผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย มีการนาข้อมูลมาใช้ในการ
ปรับปรุงพัฒนางานอย่างต่อเนื่อง และเป็นแบบอย่างได้
- ดาเนินงานพัฒนางานวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษาและทุก
กลุ่มเป้าหมาย เชื่อมโยงกับชีวิตจริงและเป็นแบบอย่างได้
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- ครูและบุคลากร ร้อยละ 80 ขึ้นไป ได้รับการพัฒนาให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพตรงตามความ
ต้องการของครูและสถานศึกษา และจัดให้มีชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพเพื่อพัฒนางาน
- จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพและมีความ
ปลอดภัย
- จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับ
สภาพของสถานศึกษา
จุดเด่น /จุดควรพัฒนา
จุดเด่น
จุดที่ควรพัฒนา
โรงเรียนมีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ พันธกิจ ที่กาหนด โรงเรียนควรจัดให้มีอาคาร และห้องปฏิบัติการที่
ไว้ชัดเจน สอดคล้องกับบริบทของโรงเรียนตาม
เพียงพอและเหมาะสมต่อการจัดการเรียนรู้
ความต้องการของชุมชน วัตถุประสงค์ของ
มีการนิเทศ ติดตาม ที่ชัดเจน
แผนการจัดการศึกษาของชาติ นโยบายของ
รัฐบาลและต้นสังกัด ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของ
สังคม พัฒนางานวิชาการเน้นคุณภาพผู้เรียนรอบ
ด้าน ตามหลักสูตรสถานศึกษา และส่งเสริม
สนับสนุนพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความ
เชี่ยวชาญตรงตามความต้องการ ให้เป็นชุมชนการ
เรียนรู้ทางวิชาชีพ มาใช้ในการพัฒนางานและการ
เรียนรู้ของผู้เรียน
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มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นเด็กเป็นสาคัญ
ระดับคุณภาพ : ดี
กระบวนการพัฒนา
โรงเรียนบ้านฉลอง ส่งเสริมให้ครูจัดกระบวนการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ โดยการ
ดาเนินงาน/กิจกรรมอย่างหลากหลาย ได้แก่ งานหลักสูตร มีปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา ตามมาตรฐานการ
เรียนรู้และตัวชี้วัดฯ หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ฉบับปรับปรุงพ.ศ.๒๕๖๐) ส่งเสริมให้ครูจัดการ
เรียนการสอนเน้นการปฏิบัติ (Active learning) ให้ผู้เรียนผ่านกระบวนการคิด ปฏิบัติจริง เพื่อนาไปสู่การ
เรียนรู้ที่ลึกซึ้งและคงทน ตามมาตรฐานและตัวชี้วัดของหลักสูตรสถานศึกษา ให้นักเรียนมีส่วนร่วม ครูรู้จัก
ผู้เรียนเป็นรายบุคคล ดาเนินการตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และนาผลมาพัฒนาผู้เรียน
รวมทั้งร่วมกันแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และนาผลที่ได้มาปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ ครูมีแผนการจัดการเรียนรู้ที่
สามารถนาไปใช้จัดกิจกรรมได้จริง ครูใช้สื่อ และแหล่งเรียนรู้ มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก เพื่อให้เด็ก
รักการเรียนรู้และเรียนรู้ร่วมกันอย่างมีความสุข ครูร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และนาข้อมูลมาร่วมพัฒนาปรับปรุง
การจัดการเรียนรู้และสอนตามแผน ครูผลิตนวัตกรรม แผนการจัดการเรียนรู้ กาหนดคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ที่สอดคล้องกับหน่วยการเรียนรู้ สนับสนุนให้ครูจัดการเรียนการสอนที่สร้างโอกาสให้นักเรียนทุกคนมี
ส่วนร่วม ได้ลงมือปฏิบัติจริงจนสรุปความรู้ได้ด้วยตนเอง จัดการเรียนการสอนที่เน้นทักษะการคิด เช่น จัดการ
เรียนรู้ด้วยโครงงาน ครูมีการมอบหมายหน้าที่ให้นักเรียนจัดบรรยากาศตามสถานที่ต่างๆ ทั้งภายในห้องเรียน
และนอกห้องเรียน ครูใช้สื่อการเรียนการสอน นวัตกรรมและเทคโนโลยี ภูมิปัญญาท้องถิ่น มีการประเมิน
คุณภาพและประสิทธิภาพของสื่อการสอนที่ใช้ ครูทุกคนทางานวิจัยในชั้นเรียน
ประเด็นภาพความสาเร็จด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ ที่สนับสนุน
ผลการประเมินตนเอง ได้แก่หลักสูตรสถานศึกษา หลักสูตรรายวิชาเพิ่มเติม กิจกรรมชุมนุม ให้นักเรียนเลือก
ตามความถนัดและความสนใจผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง การบันทึกการใช้สื่อ เทคโนโลยีและแหล่ง
เรียนรู้ เอกสารการตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และนาผลมาพัฒนาผู้เรียนมีการบริหาร
จัดการชั้นเรียนเชิงบวก โดยครูมีวิจัยชั้นเรียนและนาผลไปแก้ไขปัญหาจริง ครูมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้
ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้โดยจัดกิจกรรม Open house ให้นักเรียนและครู
ได้นาเสนอผลงาน
ผลการดาเนินงาน
- ครูร้อยละ 80 ขึ้นไป จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริงตามาตรฐานการเรียนรู้ตัวชี้วัด
ของหลักสูตรสถานศึกษา มีแผนการเรียนรู้ที่สามารถนาไปจัดกิจกรรมได้จริง และสามารถนาไปประยุกต์ใช้
ในชีวิตได้ มีนวัตกรรมในการจัดการเรียนรู้และมีการเผยแพร่
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- ครูร้อยละ 80 ขึ้นไป ใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ รวมทั้งภูมิปัญญาท้องถิ่นที่เอื้อต่อ
การเรียนรู้ โดยสร้างโอกาสให้ผู้เรียนได้แสวงหาความรู้ด้วยตนเอง
- ครูร้อยละ 80ขึ้นไป มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก เด็กรักที่จะเรียนรู้และเรียนรู้ร่วมกันอย่างมี
ความสุข
- ครูร้อยละ 80 ขึ้นไป ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ มีขั้นตอนโดยใช้เครื่องมือและ
วิธีการวัดและประเมินผลที่เหมาะสมกับเป้าหมายในการจัดการเรียนรู้ ให้ข้อมูลย้อนกลับแก่ผู้เรียนและนา
ผลมาพัฒนาผู้เรียน
- มีชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพระหว่างครูและผู้เกี่ยวข้องเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้
ครูและผู้เกี่ยวข้องมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการ
เรียนรู้
จุดเด่น/ จุดที่ควรพัฒนา
จุดเด่น
จุดที่ควรพัฒนา
ครูมีความตั้งใจ มุ่งมั่นในการพัฒนาการ
ควรนาภูมิปัญญาท้องถิ่นให้เข้ามามีส่วน
สอน โดยจัดกิจกรรมให้นักเรียนได้เรียนรู้ ที่เน้น
ร่วมในการจัดกิจกรรมให้นักเรียนได้เรียนรู้ และ
ทักษะกระบวนการคิด ได้ปฏิบัติจริง มีการให้
การให้ข้อมูลย้อนกลับแก่นักเรียนทันที เพื่อ
วิธีการและแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย ให้นักเรียน นักเรียนนาไปใช้พัฒนาตนเอง
แสวงหาความรู้ จากสื่อเทคโนโลยีด้วยตนเองอย่าง
ต่อเนื่อง นักเรียนมีส่วนร่วมในการจัดบรรยากาศ
สภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้
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ส่วนที่ 3
สรุปผล แนวทางการพัฒนา และความต้องการการช่วยเหลือ
ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษาถือเป็นข้อมูลสารสนเทศสาคัญ ที่สถานศึกษา จะต้องนาไป
วิเคราะห์ สังเคราะห์เพื่อสรุปนาไปสู่การเชื่อมโยงหรือสะท้อนภาพความสาเร็จ กับแผนพัฒนาการจัดการศึกษา
ของสถานศึกษา (3-5 ปี) และนาไปใช้ในการวางแผนพัฒนา คุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ดังนั้น จากผล
การดาเนินงานของสถานศึกษา สามารถสรุปผลการประเมินในภาพรวมของจุดเด่น จุดควรพัฒนาของแต่ละ
มาตรฐาน พร้อมทั้งแนวทาง การพัฒนาในอนาคตและความต้องการการช่วยเหลือได้ดังนี้
จุดเด่น
ด้านคุณภาพผู้เรียน
1. เด็กมีร่างกายเติบโตตามวัย มีน้าหนักส่วนสูงตาม
เกณฑ์ มีทักษะการเคลื่อนไหวตามวัย สามารถดูแล
สุขภาพและหลีกเลี่ยงต่อสภาวะที่เสี่ยงต่ออุบัติเหตุ
ภัย และสิ่งเสพติด มีคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมที่
พึง ประสงค์ มี จิ ต สานึ ก ในการอนุ รั ก ษ์แ ละพั ฒ นา
สิ่งแวดล้อม ทางานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข มี
อารมณ์แจ่มใส ร่าเริง สนุกสนาน ร่วมกิจกรรมอยู่ใน
สัง คมได้อย่างมีความสุข มีสติปัญญาเรียนรู้ไ ด้ตาม
กิจกรรมประจาวันอย่างดี
2. สถานศึก ษามีก ารวิ เคราะห์ ผ ลสั มฤทธิ์ ทางการ
เรียนและได้กาหนดเป็นเป้าหมายทางการเรียนโดย
ใช้ข้อมูลฐาน 3 ปีย้อนหลัง เป็นเป้าหมายคุณภาพ
นักเรียนให้พัฒนาสูงขึ้น จัดกิจกรรมการเรียนการ
สอนเน้นการปฏิบัติ เน้นทักษะในการอ่าน การเขียน
และการคิ ด ค านวณ ส่ ง เสริ ม ผู้ เ รี ย นให้ พั ฒ นาเต็ ม
ศั ก ยภาพ มี ก ารจั ด แหล่ ง เรี ย นรู้ ภ ายในได้ อ ย่ า ง
เหมาะสม มีสื่อด้านเทคโนโลยีที่ทันสมัย ผู้เรียนมี
สุ ข ภาพกาย สุ ข ภาพจิ ต ดี กล้ า แสดงออก และ
สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นอย่างมีความสุข

จุดควรพัฒนา
ด้านคุณภาพผู้เรียน
1. จัดกิจกรรมด้านการอ่าน การเขียน คานวณให้กับ
นักเรียนเรียน เปรียบเทียบความก้าวหน้าและการ
พัฒนาของนักเรียนเป็นรายบุคคล
๒. การพัฒนา ปลูกฝังในเรื่องสุขนิสัยที่ดี เช่น การ
ล้างมือก่อนรับประทานอาหาร ล้างมือก่อนออกจาก
ห้องน้า ห้องส้วม และการเลือกรับประทานอาหารที่
มีประโยชน์ ให้เป็นนิสัย
๓. การจัดกิจกรรมที่มุ่ง เน้นยกระดับผลสัมฤทธิ์ ยัง
ขาดการปฏิ บั ติ ที่ ต่ อ เนื่ อ งจริ ง จั ง การยกระดั บ
ผลสัมฤทธิ์แต่ละกลุ่มสาระประสบผลสาเร็จในระดับ
หนึ่ง นักเรียนส่วนใหญ่ยังต้องได้รับการพัฒนาต่อ
๔. ผลสั ม ฤทธิ์ ร ะดั บ ชาติ ข องนั ก เรี ย นมี แ นวโน้ ม
เปลี่ยนแปลงพัฒนาขึ้นโดยรวม แต่ไ ม่ผ่านเกณฑ์ใน
บางกลุ่มสาระการเรียนรู้ จึงต้องมุ่งเน้นพัฒนาต่อไป

๒๓

จุดเด่น
ด้านกระบวนการบริหารและการจัดการ
ของผู้บริหารสถานศึกษา
1. โรงเรี ย นมี เ ป้ า หมาย วิ สั ย ทั ศ น์ พั น ธกิ จ ที่
กาหนดไว้ชัดเจน สอดคล้องกับบริบทของโรงเรียน
ตามความต้ อ งการของชุ ม ชน วั ต ถุ ป ระสงค์ ข อง
แผนการจัดการศึกษาของชาติ นโยบายของรัฐบาล
และต้ น สัง กั ด ทัน ต่ อ การเปลี่ ย นแปลงของสั ง คม
พั ฒ นางานวิ ช าการเน้ น คุ ณ ภาพผู้ เ รี ย นรอบด้ า น
ตามหลั ก สู ต รสถานศึ ก ษา และส่ ง เสริ ม สนั บ สนุ น
พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญตรงตาม
ความต้องการ ให้เป็นชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ
มาใช้ในการพัฒนางานและการเรียนรู้ของผู้เรียน
๒. โรงเรีย นมีหลักสูตรครอบคลุมพัฒ นาการทั้ง 4
ด้าน สอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่น
๓. มีการจัดสิ่งอานวยความสะดวกให้บริการด้านสื่อ
เทคโนโลยีสารสนเทศ อุปกรณ์เพื่อสนับสนุนการจัด
ประสบการณ์

จุดควรพัฒนา
ด้านกระบวนการบริหารและการจัดการ
ของผู้บริหารสถานศึกษา
1. โรงเรียนควรจัดให้มีอาคาร และห้องปฏิบัติการที่
เพียงพอและเหมาะสมต่อการจัดการเรียนรู้
มีการนิเทศ ติดตาม ที่ชัดเจน
๒. ควรกาหนดแผนการพัฒนาครูอย่างชัดเจน

๒๔

จุดเด่น
ด้านกระบวนการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็น
สาคัญ
1. ครูมีความตั้งใจ มุ่งมั่นในการพัฒนาการสอน โดย
จัดกิจกรรมให้นักเรียนได้เรียนรู้ ที่เน้นทักษะ
กระบวนการคิด ได้ปฏิบัติจริง มีการให้วิธีการและ
แหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย ให้นักเรียนแสวงหา
ความรู้ จากสื่อเทคโนโลยีด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง
นักเรียนมีส่วนร่วมในการจัดบรรยากาศ
สภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้
๒. เด็กมีพัฒนาการการอย่างสมดุล เด็กเรียนรู้ จาก
การเล่นและปฏิบัติกิจกรรม มีบรรยากาศ สภาพ
ห้องเรียนเอื้อต่อการเรียนรู้ มีการประเมินผลเด็ก
ด้วยวิธีการหลากหลาย

จุดควรพัฒนา
ด้านกระบวนการเรียนการสอนที่เน้น ผู้เรียนเป็น
สาคัญ
1. ควรจัดอุปกรณ์สื่อการเรียนการสอนที่
หลากหลาย พัฒนาเครื่องเล่นสนามและระบบ
สาธารณูปโภค จัดกิจกรรมส่งเสริมเด็กเรียนรู้การอยู่
ร่วมกัน
2. ควรนาภูมิปัญ ญาท้องถิ่นให้เข้ามามีส่วนร่วมใน
การจั ด กิ จ กรรมให้ นั ก เรี ย นได้ เ รี ย นรู้ และการให้
ข้ อ มู ล ย้ อ นกลั บ แก่ นั ก เรี ย นทั น ที เพื่ อ นั ก เรี ย น
นาไปใช้พัฒนาตนเอง

๒๕

แนวทางการพัฒนาในอนาคต
แผนพัฒนาคุณภาพเพื่อยกระดับให้สูงขึ้น
ด้านคุณภาพผู้เรียน
1) พัฒนาให้นักเรียนมีทักษะในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิดคานวณเป็นไปตามเกณฑ์ที่
โรงเรียนกาหนดในแต่ระดับชั้น
2) พัฒนาให้นักเรียนมีความสามารถในการคิดจาแนก แยกแยะ ใคร่ครวญไตร่ตรอง พิจารณาอย่าง
รอบคอบโดยใช้เหตุผลประกอบการตัดสินใจ มีการอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และแก้ปัญหาอย่างมี
เหตุผล
3) พัฒนาให้นักเรียนมีความสามารถในการรวบรวมความรู้ได้ทั้งด้วยตนเองและการทางานเป็นทีม
เชื่อมโยงองค์ความรู้ และประสบการณ์มาใช้ในการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ
4) พัฒนาให้นักเรียน มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อพัฒนาตนเอง
และสังคมในด้านการเรียนรู้ การสื่อสาร การทางาน อย่างสร้างสรรค์ และมีคุณธรรม
5) พัฒนาให้นักเรียน มีความก้าวหน้าในการเรียนรู้ตามหลักสูตรสถานศึกษาจากพื้นฐานเดิมในด้าน
ความรู้ ความเข้าใจ ทักษะกระบวนการต่างๆ
6) พัฒนาให้นักเรียนมีความก้าวหน้าในผลการทดสอบระดับชาติ มีความรู้ ทักษะพื้นฐานในการ
จัดการเจตคติที่ดีพร้อมที่จะศึกษาต่อในระดับชั้นที่สูงขึ้น มีพฤติกรรมเป็นผู้ที่มีคุณธรรม จริยธรรม เคารพในกฎ
กติกา
7) พัฒนาให้นักเรียนมีค่านิยมและจิตสานึกตามที่สถานศึกษามีความภูมิใจในท้องถิ่น เห็นคุณค่าของ
ความเป็นไทย มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีไทยรวมทั้งภูมิปัญญาไทย
8) พัฒนาให้นักเรียน มีการรักษาสุขภาพกาย สุขภาพจิต อารมณ์ และสังคม แสดงออกอย่าง
เหมาะสมในแต่ละช่วงวัย
ด้านกระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา
1) มีโครงการการบริหารจัดการเกี่ยวกับงานวิชาการ การพัฒนาหลักสูตร
2) กิจกรรมเสริมหลักสูตรที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้าน
๓) โครงการพัฒนาครูพัฒนาครูสู่ครูมืออาชีพ
๔) โครงการจัดสภาพแวดล้อมให้เป็นแหล่งเรียนรู้
ด้านกระบวนการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
1) โครงการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา
2) โครงการจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน
3) โครงการพัฒนาการใช้สื่อ เทคโนโลยี สู่ห้องเรียน
4) โครงการส่งเสริมให้ครูจัดทาแผนการจัดการเรียนรู้และนาไปใช้จริง

๒๖

แผนปฏิบัติการในการพัฒนาในอนาคต
โครงการแข่งขันทักษะวิชาการและการพัฒนาผู้เรียนอย่างยั่งยืน มีวัตถุประสงค์เพื่อ ให้ผู้เรียนร้อยละ
7๕ ขึ้นไป มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นโดยใช้
เหตุผลประกอบการตัดสินใจ และแก้ปัญหาได้อย่างเหมาะสม มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม มีการ
นาไปใช้และเผยแพร่ มีค่าเฉลี่ยผลการทดสอบระดับชาติของผู้เรียนมีพัฒนาการสูงขึ้นและมีคุณภาพเป็นไปตาม
เป้าหมายที่กาหนด มีความรู้ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดีพร้อมที่จะศึกษาต่อในระดับชั้นที่สูงขึ้นและการ
ทางานหรืองานอาชีพต่องานอาชีพ
โครงการวันอาลา และเปิดบ้านวิชาการ(Open House) มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เรียนร้อยละ ๘๐ ขึ้น
ไป มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม มีการนาไปใช้และเผยแพร่ มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตร
สถานศึกษา เป็นไปตามเกณฑ์ที่สถานศึกษากาหนด มีความรู้ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดีพร้อมที่จะศึกษาต่อ
ในระดับชั้นที่สูงขึ้นและการทางานหรืองานอาชีพต่องานอาชีพ มีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีเป็นแบบอย่างได้
สูงกว่าเป้าหมายที่สถานศึกษากาหนด มีความภูมิใจในท้องถิ่น เห็นคุณค่าของความเป็นไทย มีส่วนร่วมในการ
อนุรักษ์วัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปัญญาไทย สามารถอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย
สถานศึกษาดาเนินงานพัฒนางานวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษาและ
ทุกกลุ่มเป้าหมาย เชื่อมโยงกับชีวิตจริงและเป็นแบบอย่างได้
ครูร้อยละ 80 ขึ้นไป จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริงตามาตรฐานการเรียนรู้ตัวชี้วัด
ของหลักสูตรสถานศึกษา มีแผนการเรียนรู้ที่สามารถนาไปจัดกิจกรรมได้จริง และสามารถนาไปประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตได้ มีนวัตกรรมในการจัดการเรียนรู้และมีการเผยแพร่
โครงการห้องเรียน ป. 7 อ่านออกเขียนได้ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เรียนร้อยละ ๘0 ขึ้นไป มี
ความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิดคานวณเป็นไปตามเป้าหมายที่สถานศึกษากาหนด
มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นโดยใช้เหตุผล
ประกอบการตัดสินใจ และแก้ปัญหาได้อย่างเหมาะสม มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารเพื่อพัฒนาตนเอง และสังคมในด้านการเรียนรู้ การสื่อสาร การทางาน อย่างสร้างสรรค์และมีคุณธรรม
มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา เป็นไปตามเกณฑ์ที่สถานศึกษากาหนด สามารถอยู่ร่วมกัน
บนความแตกต่างและหลากหลาย
สถานศึกษามีระบบบริหารจัดการคุณภาพที่สถานศึกษากาหนดชัดเจน มีประสิทธิภาพ ส่งผลต่อ
คุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา โดยความร่วมมือของผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย มีการนาข้อมูลมาใช้
ในการปรับปรุงพัฒนางานอย่างต่อเนื่อง และเป็นแบบอย่างได้ จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุน
การบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับสภาพของสถานศึกษา
ครูร้อยละ 80 ขึ้นไป ใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ รวมทั้งภูมิปัญญาท้องถิ่นที่เอื้อต่อ
การเรียนรู้ โดยสร้างโอกาสให้ผู้เรียนได้แสวงหาความรู้ด้วยตนเอง มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก เด็กรัก
ที่จะเรียนรู้และเรียนรู้ร่วมกันอย่างมีความสุข มีชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพระหว่างครูและผู้เกี่ยวข้องเพื่อ

๒๗

พัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ ครูและผู้เกี่ยวข้องมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อ
พัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้
โครงการประกันคุณภาพทางการศึกษา มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เรียนร้อยละ ๗๕ ขึ้นไป มี
ความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิดคานวณเป็นไปตามเป้าหมายที่สถานศึกษากาหนด
มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา เป็นไปตามเกณฑ์ที่สถานศึกษากาหนด ค่าเฉลี่ยผลการ
ทดสอบระดับชาติของผู้เรียน มีพัฒนาการสูงขึ้นและมีคุณภาพเป็นไปตามเป้าหมายที่กาหนด มีคุณลักษณะ
และค่านิยมที่ดีเป็นแบบอย่างได้สูงกว่าเป้าหมายที่สถานศึกษากาหนด
สถานศึกษา มีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจที่สถานศึกษากาหนดชัดเจน สอดคล้องกับบริบทของ
สถานศึกษา ความต้องการของชุมชน นโยบายของรัฐบาล แผนการศึกษาแห่งชาติ เป็นไปได้ในการปฏิบัติ ทัน
ต่อการเปลี่ยนแปลง มีระบบบริหารจัดการคุณภาพที่สถานศึกษากาหนดชัดเจน มีประสิทธิภาพ ส่งผลต่อ
คุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา โดยความร่วมมือของผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย มีการนาข้อมูลมาใช้
ในการปรับปรุงพัฒนางานอย่างต่อเนื่อง และเป็นแบบอย่างได้ ดาเนินงานพัฒนางานวิชาการที่เน้นคุณภาพ
ผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษาและทุกกลุ่มเป้าหมาย เชื่อมโยงกับชีวิตจริงและเป็นแบบอย่างได้
ครูมีชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพระหว่างครูและผู้เกี่ยวข้องเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการ
เรียนรู้ ครูและผู้เกี่ยวข้องมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการ
เรียนรู้
โครงการลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เรียนร้อยละ ๙๐ ขึ้นไป มีความสามารถใน
การคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นโดยใช้เหตุผลประกอบการตัดสินใจ
และแก้ปัญหาได้อย่างเหมาะสม มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม มีการนาไปใช้และเผยแพร่ มี
ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อพัฒนาตนเอง และสังคมในด้านการเรียนรู้
การสื่อสาร การทางาน อย่างสร้างสรรค์และมีคุณธรรม มีความรู้ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดีพร้อมที่จะ
ศึกษาต่อในระดับชั้นที่สูงขึ้นและการทางานหรืองานอาชีพต่องานอาชีพ ไป มีความภูมิใจในท้องถิ่น เห็นคุณค่า
ของความเป็นไทย มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์วฒ
ั นธรรม ประเพณีและภูมิปัญญาไทย มีสุขภาวะทางร่างกาย และ
จิตสังคมเป็นไปตามเป้าหมายที่สถานศึกษากาหนด
สถานศึกษามีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจที่สถานศึกษากาหนดชัดเจน สอดคล้องกับบริบทของ
สถานศึกษา ความต้องการของชุมชน นโยบายของรัฐบาล แผนการศึกษาแห่งชาติ เป็นไปได้ในการปฏิบัติ ทัน
ต่อการเปลี่ยนแปลง
ครูร้อยละ ๙0 ขึ้นไป ใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ รวมทั้งภูมิปัญญาท้องถิ่นที่เอื้อต่อ
การเรียนรู้ โดยสร้างโอกาสให้ผู้เรียนได้แสวงหาความรู้ด้วยตนเอง
โครงการพัฒนางานการจัดการเรียนรวมและเรียนร่วม มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เรียนร้อยละ ๙๐ ขึ้นไป
มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อพัฒนาตนเอง และสังคมในด้านการเรียนรู้
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การสื่อสาร การทางาน อย่างสร้างสรรค์และมีคุณธรรม มีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีเป็นแบบอย่างได้สูงกว่า
เป้าหมายที่สถานศึกษากาหนด สามารถอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย
สถานศึกษามีระบบบริหารจัดการคุณภาพที่สถานศึกษากาหนดชัดเจน มีประสิทธิภาพ ส่งผลต่อ
คุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา โดยความร่วมมือของผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย มีการนาข้อมูลมาใช้
ในการปรับปรุงพัฒนางานอย่างต่อเนื่อง และเป็นแบบอย่างได้ จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุน
การบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับสภาพของสถานศึกษา
ครูร้อยละ 80 ขึ้นไป จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริงตามาตรฐานการเรียนรู้ตัวชี้วัด
ของหลักสูตรสถานศึกษา มีแผนการเรียนรู้ที่สามารถนาไปจัดกิจกรรมได้จริง และสามารถนาไปประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตได้ มีนวัตกรรมในการจัดการเรียนรู้และมีการเผยแพร่ มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก เด็กรักที่จะ
เรียนรู้และเรียนรู้รว่ มกันอย่างมีความสุข ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ มีขั้นตอนโดยใช้
เครื่องมือและวิธีการวัดและประเมินผลที่เหมาะสมกับเป้าหมายในการจัดการเรียนรู้ ให้ข้อมูลย้อนกลับแก่
ผู้เรียนและนาผลมาพัฒนาผู้เรียน มีชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพระหว่างครูและผู้เกี่ยวข้องเพื่อพัฒนาและ
ปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ ครูและผู้เกี่ยวข้องมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและ
ปรับปรุงการจัดการเรียนรู้
โครงการส่งเสริมการจัดสภาพแวดล้อมห้องเรียนวิทยาศาสตร์โรงเรียนบ้านฉลอง มีวัตถุประสงค์เพื่อ
ให้ผู้เรียนร้อยละ ๘0 ขึ้นไป มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม มีการนาไปใช้และเผยแพร่ มีความสามารถ
ในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อพัฒนาตนเอง และสังคมในด้านการเรียนรู้ การสื่อสาร การ
ทางาน อย่างสร้างสรรค์และมีคุณธรรม
สถานศึกษามีระบบบริหารจัดการคุณภาพที่สถานศึกษากาหนดชัดเจน มีประสิทธิภาพ จัด
สภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพและมีความปลอดภัย จัดระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับสภาพของ
สถานศึกษา
ครูร้อยละ 80 ขึ้นไป ใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ รวมทั้งภูมิปัญญาท้องถิ่นที่เอื้อต่อ
การเรียนรู้ โดยสร้างโอกาสให้ผู้เรียนได้แสวงหาความรู้ด้วยตนเอง
โครงการทัศนศึกษาสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์ มีวัตถุประสงค์เพื่อ ให้ผู้เรียนร้อยละ ๘0 ขึ้นไป มี
ความสามารถในการสร้างนวัตกรรม มีการนาไปใช้และเผยแพร่ มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารเพื่อพัฒนาตนเอง และสังคมในด้านการเรียนรู้ การสื่อสาร การทางาน อย่างสร้างสรรค์และมี
คุณธรรม
สถานศึกษามีระบบบริหารจัดการคุณภาพที่สถานศึกษากาหนดชัดเจน มีประสิทธิภาพ จัด
สภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพและมีความปลอดภัย
ครูร้อยละ 80 ขึ้นไป ใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ รวมทั้งภูมิปัญญาท้องถิ่นที่เอื้อต่อ
การเรียนรู้ โดยสร้างโอกาสให้ผู้เรียนได้แสวงหาความรู้ด้วยตนเอง
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โครงการพัฒนาผู้นานักเรียนอาเซียน(ASEAN Youth Leader – AYL) มีวัตถุประสงค์เพื่อ ให้ผู้เรียน
ร้อยละ ๘0 ขึ้นไปมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
โดยใช้เหตุผลประกอบการตัดสินใจ และแก้ปัญหาได้อย่างเหมาะสม มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารเพื่อพัฒนาตนเอง และสังคมในด้านการเรียนรู้ การสื่อสาร การทางาน อย่าง
สร้างสรรค์และมีคุณธรรม มีความรู้ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดีพร้อมที่จะศึกษาต่อในระดับชั้นที่สูงขึ้นและ
การทางานหรืองานอาชีพต่องานอาชีพ มีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีเป็นแบบอย่างได้สูงกว่าเป้าหมายที่
สถานศึกษากาหนด สามารถอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย
สถานศึกษา มีระบบบริหารจัดการคุณภาพที่สถานศึกษากาหนดชัดเจน มีประสิทธิภาพ ส่งผลต่อ
คุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา โดยความร่วมมือของผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย มีการนาข้อมูลมาใช้
ในการปรับปรุงพัฒนางานอย่างต่อเนื่อง และเป็นแบบอย่างได้ ดาเนินงานพัฒนางานวิชาการที่เน้นคุณภาพ
ผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษาและทุกกลุ่มเป้าหมาย เชื่อมโยงกับชีวิตจริงและเป็นแบบอย่างได้
ครูร้อยละ 80 ขึ้นไป จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริงตามาตรฐานการเรียนรู้ตัวชี้วัด
ของหลักสูตรสถานศึกษา มีแผนการเรียนรู้ที่สามารถนาไปจัดกิจกรรมได้จริง และสามารถนาไปประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตได้ มีนวัตกรรมในการจัดการเรียนรู้และมีการเผยแพร่ มีชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพระหว่างครูและ
ผู้เกี่ยวข้องเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ ครูและผู้เกี่ยวข้องมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูล
สะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้
โครงการพัฒนางานห้องสมุดและส่งเสริมการอ่าน มีวัตถุประสงค์เพื่อ ให้ผู้เรียนร้อยละ ๙0 ขึ้นไป มี
ความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิดคานวณเป็นไปตามเป้าหมายที่สถานศึกษากาหนด
มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อพัฒนาตนเอง และสังคมในด้านการเรียนรู้
การสื่อสาร การทางาน อย่างสร้างสรรค์และมีคุณธรรม มีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีเป็นแบบอย่างได้สูงกว่า
เป้าหมายที่สถานศึกษากาหนด
สถานศึกษา มีระบบบริหารจัดการคุณภาพที่สถานศึกษากาหนดชัดเจน มีประสิทธิภาพ ส่งผลต่อ
คุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา โดยความร่วมมือของผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย มีการนาข้อมูลมาใช้
ในการปรับปรุงพัฒนางานอย่างต่อเนื่อง และเป็นแบบอย่างได้
ครู มีนวัตกรรมในการจัดการเรียนรู้และมีการเผยแพร่ มีชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพระหว่างครู
และผู้เกี่ยวข้องเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ ใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ รวมทั้ง
ภูมิปัญญาท้องถิ่นที่เอื้อต่อการเรียนรู้ โดยสร้างโอกาสให้ผู้เรียนได้แสวงหาความรู้ด้วยตนเอง
โครงการนิเทศภายในสถานศึกษา มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ ผู้เรียนร้อยละ ๙0 ขึ้นไป มีความสามารถใน
การอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิดคานวณเป็นไปตามเป้าหมายที่สถานศึกษากาหนด มีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา เป็นไปตามเกณฑ์ที่สถานศึกษากาหนด ไป มีคุณลักษณะและค่านิยมที่
ดีเป็นแบบอย่างได้สูงกว่าเป้าหมายที่สถานศึกษากาหนด มีสุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคมเป็นไปตาม
เป้าหมายที่สถานศึกษากาหนด

๓๐

สถานศึกษา มีระบบบริหารจัดการคุณภาพที่สถานศึกษากาหนดชัดเจน มีประสิทธิภาพ ส่งผลต่อ
คุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา โดยความร่วมมือของผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย มีการนาข้อมูลมาใช้
ในการปรับปรุงพัฒนางานอย่างต่อเนื่อง และเป็นแบบอย่างได้ ดาเนินงานพัฒนางานวิชาการที่เน้นคุณภาพ
ผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษาและทุกกลุ่มเป้าหมาย เชื่อมโยงกับชีวิตจริงและเป็นแบบอย่างได้
จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพและมีความปลอดภัย
จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับสภาพของ
สถานศึกษา
ครูร้อยละ 80 ขึ้นไป จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริงตามาตรฐานการเรียนรู้ตัวชี้วัด
ของหลักสูตรสถานศึกษา มีแผนการเรียนรู้ที่สามารถนาไปจัดกิจกรรมได้จริง และสามารถนาไปประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตได้ มีนวัตกรรมในการจัดการเรียนรู้และมีการเผยแพร่ ใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ รวมทั้ง
ภูมิปัญญาท้องถิ่นที่เอื้อต่อการเรียนรู้ โดยสร้างโอกาสให้ผู้เรียนได้แสวงหาความรู้ด้วยตนเอง มีการบริหาร
จัดการชั้นเรียนเชิงบวก เด็กรักที่จะเรียนรู้และเรียนรู้ร่วมกันอย่างมีความสุข ตรวจสอบและประเมินผู้เรียน
อย่างเป็นระบบ มีขั้นตอนโดยใช้เครื่องมือและวิธีการวัดและประเมินผลที่เหมาะสมกับเป้าหมายในการจัดการ
เรียนรู้ ให้ข้อมูลย้อนกลับแก่ผู้เรียนและนาผลมาพัฒนาผู้เรียน มีชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพระหว่างครู
และผู้เกี่ยวข้องเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ ครูและผู้เกี่ยวข้องมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้
ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้
โครงการคลังคาศัพท์ภาษาอังกฤษ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เรียนร้อยละ ๗๕ ขึ้นไป มีความสามารถใน
การอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิดคานวณเป็นไปตามเป้าหมายที่สถานศึกษากาหนด มีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา เป็นไปตามเกณฑ์ที่สถานศึกษากาหนด มีความรู้ ทักษะพื้นฐาน และ
เจตคติที่ดีพร้อมที่จะศึกษาต่อในระดับชั้นที่สูงขึ้นและการทางานหรืองานอาชีพต่องานอาชีพ
ครูร้อยละ 80 ขึ้นไป ใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ รวมทั้งภูมิปัญญาท้องถิ่นที่เอื้อต่อ
การเรียนรู้ โดยสร้างโอกาสให้ผู้เรียนได้แสวงหาความรู้ด้วยตนเอง
โครงการแข่งขันทักษะทางวิชาการภาษาอังกฤษ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เรียนร้อยละ ๗๕ ขึ้นไป มี
ความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิดคานวณเป็นไปตามเป้าหมายที่สถานศึกษากาหนด
มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา เป็นไปตามเกณฑ์ที่สถานศึกษากาหนด มีความรู้ ทักษะ
พื้นฐาน และเจตคติที่ดีพร้อมที่จะศึกษาต่อในระดับชั้นที่สูงขึ้นและการทางานหรืองานอาชีพต่องานอาชีพ
สถานศึกษา มีระบบบริหารจัดการคุณภาพที่สถานศึกษากาหนดชัดเจน มีประสิทธิภาพ ส่งผลต่อ
คุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา โดยความร่วมมือของผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย มีการนาข้อมูลมาใช้
ในการปรับปรุงพัฒนางานอย่างต่อเนื่อง และเป็นแบบอย่างได้ ดาเนินงานพัฒนางานวิชาการที่เน้นคุณภาพ
ผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษาและทุกกลุ่มเป้าหมาย เชื่อมโยงกับชีวิตจริงและเป็นแบบอย่างได้
ครูร้อยละ 80 ขึ้นไป จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริงตามาตรฐานการเรียนรู้ตัวชี้วัด
ของหลักสูตรสถานศึกษา มีแผนการเรียนรู้ที่สามารถนาไปจัดกิจกรรมได้จริง และสามารถนาไปประยุกต์ใช้ใน

๓๑

ชีวิตได้ มีนวัตกรรมในการจัดการเรียนรู้และมีการเผยแพร่ ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ มี
ขั้นตอนโดยใช้เครื่องมือและวิธีการวัดและประเมินผลที่เหมาะสมกับเป้าหมายในการจัดการเรียนรู้ ให้ข้อมูล
ย้อนกลับแก่ผู้เรียนและนาผลมาพัฒนาผู้เรียน
โครงการพัฒนาอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม มีวัตถุประสงค์เพื่อให้สถานศึกษามีระบบบริหารจัดการ
คุณภาพที่สถานศึกษากาหนดชัดเจน มีประสิทธิภาพ ส่งผลต่อคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
โดยความร่วมมือของผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย มีการนาข้อมูลมาใช้ในการปรับปรุงพัฒนางานอย่างต่อเนื่อง และเป็น
แบบอย่างได้ จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพและมีความ
ปลอดภัย จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับ
สภาพของสถานศึกษา
โครงการดิจิทัล PR มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เรียน ร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป มีความสามารถในการสร้าง
นวัตกรรม มีการนาไปใช้และเผยแพร่ มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อพัฒนา
ตนเอง และสังคมในด้านการเรียนรู้ การสื่อสาร การทางาน อย่างสร้างสรรค์และมีคุณธรรม มีคุณลักษณะและ
ค่านิยมที่ดีเป็นแบบอย่างได้สูงกว่าเป้าหมายที่สถานศึกษากาหนด
สถานศึกษา มีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจที่สถานศึกษากาหนดชัดเจน สอดคล้องกับบริบทของ
สถานศึกษา ความต้องการของชุมชน นโยบายของรัฐบาล แผนการศึกษาแห่งชาติ เป็นไปได้ในการปฏิบัติ ทัน
ต่อการเปลี่ยนแปลง มีระบบบริหารจัดการคุณภาพที่สถานศึกษากาหนดชัดเจน มีประสิทธิภาพ จัดระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับสภาพของ
สถานศึกษา
ครูร้อยละ 80 ขึ้นไป ใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ รวมทั้งภูมิปัญญาท้องถิ่นที่เอื้อต่อ
การเรียนรู้ โดยสร้างโอกาสให้ผู้เรียนได้แสวงหาความรู้ด้วยตนเอง
โครงการ MSET CAMP มีวัตถุประสงค์เพื่อ ให้ผู้เรียนร้อยละ ๘0 ขึ้นไปมีความสามารถในการคิด
วิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นโดยใช้เหตุผลประกอบการตัดสินใจ และ
แก้ปัญหาได้อย่างเหมาะสม มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อพัฒนาตนเอง
และสังคมในด้านการเรียนรู้ การสื่อสาร การทางาน อย่างสร้างสรรค์และมีคุณธรรม มีคุณลักษณะและค่านิยม
ที่ดีเป็นแบบอย่างได้สูงกว่าเป้าหมายที่สถานศึกษากาหนด สามารถอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและ
หลากหลาย
สถานศึกษา มีระบบบริหารจัดการคุณภาพที่สถานศึกษากาหนดชัดเจน มีประสิทธิภาพ ส่งผลต่อ
คุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา โดยความร่วมมือของผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย มีการนาข้อมูลมาใช้
ในการปรับปรุงพัฒนางานอย่างต่อเนื่อง และเป็นแบบอย่างได้
ครูร้อยละ 80 ขึ้นไป มีนวัตกรรมในการจัดการเรียนรู้และมีการเผยแพร่ มีชุมชนแห่งการเรียนรู้ทาง
วิชาชีพระหว่างครูและผู้เกี่ยวข้องเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ ครูและผู้เกี่ยวข้องมีการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้

๓๒

โครงการผลิตสื่อการเรียนการสอนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 มีวัตถุประสงค์เพื่อ ให้ผู้เรียนร้อยละ ๗๕
ขึ้นไป มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิดคานวณเป็นไปตามเป้าหมายที่สถานศึกษา
กาหนด มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม มีการนาไปใช้และเผยแพร่ มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารเพื่อพัฒนาตนเอง และสังคมในด้านการเรียนรู้ การสื่อสาร การทางาน อย่าง
สร้างสรรค์และมีคุณธรรม มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา เป็นไปตามเกณฑ์ที่สถานศึกษา
กาหนด ค่าเฉลี่ยผลการทดสอบระดับชาติของผู้เรียน มีพัฒนาการสูงขึ้น และมีคุณภาพเป็นไปตามเป้าหมายที่
กาหนด
สถานศึกษามีระบบบริหารจัดการคุณภาพที่สถานศึกษากาหนดชัดเจน มีประสิทธิภาพ ส่งผลต่อ
คุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา โดยความร่วมมือของผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย มีการนาข้อมูลมาใช้
ในการปรับปรุงพัฒนางานอย่างต่อเนื่อง และเป็นแบบอย่างได้ ดาเนินงานพัฒนางานวิชาการที่เน้นคุณภาพ
ผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษาและทุกกลุ่มเป้าหมาย เชื่อมโยงกับชีวิตจริงและเป็นแบบอย่างได้ จัด
สภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพและมีความปลอดภัย จัดระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับสภาพของ
สถานศึกษา
ครูร้อยละ 80 ขึ้นไป ใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ รวมทั้งภูมิปัญญาท้องถิ่นที่เอื้อต่อ
การเรียนรู้ โดยสร้างโอกาสให้ผู้เรียนได้แสวงหาความรู้ด้วยตนเอง มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก เด็กรัก
ที่จะเรียนรู้และเรียนรู้ร่วมกันอย่างมีความสุข
โครงการวันสาคัญ มีวัตถุประสงค์เพื่อ ให้ผู้เรียนร้อยละ ๙0 ขึ้นไปมีความรู้ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติ
ที่ดีพร้อมที่จะศึกษาต่อในระดับชั้นที่สูงขึ้นและการทางานหรืองานอาชีพต่องานอาชีพ มีคุณลักษณะและ
ค่านิยมที่ดีเป็นแบบอย่างได้สูงกว่าเป้าหมายที่สถานศึกษากาหนด มีความภูมิใจในท้องถิ่น เห็นคุณค่าของความ
เป็นไทย มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์วฒ
ั นธรรม ประเพณีและภูมิปัญญาไทย สามารถอยู่ร่วมกันบนความแตกต่าง
และหลากหลาย มีสุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคมเป็นไปตามเป้าหมายที่สถานศึกษากาหนด
โครงการพัฒนาเครื่องและอุปกรณ์ดนตรีไทย มีวัตถุประสงค์เพื่อ ให้ผู้เรียนร้อยละ ๙0 ขึ้นไปมีความรู้
ทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดีพร้อมที่จะศึกษาต่อในระดับชั้นที่สูงขึ้นและการทางานหรืองานอาชีพต่องาน
อาชีพ มีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีเป็นแบบอย่างได้สูงกว่าเป้าหมายที่สถานศึกษากาหนด มีความภูมิใจใน
ท้องถิน่ เห็นคุณค่าของความเป็นไทย มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์วฒ
ั นธรรม ประเพณีและภูมิปัญญาไทย สามารถ
อยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย มีสุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคมเป็นไปตามเป้าหมายที่
สถานศึกษากาหนด
สถานศึกษามีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจที่สถานศึกษากาหนดชัดเจน สอดคล้องกับบริบทของ
สถานศึกษา ความต้องการของชุมชน นโยบายของรัฐบาล แผนการศึกษาแห่งชาติ เป็นไปได้ในการปฏิบัติ ทัน
ต่อการเปลี่ยนแปลง มีระบบบริหารจัดการคุณภาพที่สถานศึกษากาหนดชัดเจน มีประสิทธิภาพ ส่งผลต่อ
คุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา โดยความร่วมมือของผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย มีการนาข้อมูลมาใช้

๓๓

ในการปรับปรุงพัฒนางานอย่างต่อเนื่อง และเป็นแบบอย่างได้ ดาเนินงานพัฒนางานวิชาการที่เน้นคุณภาพ
ผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษาและทุกกลุ่มเป้าหมาย เชื่อมโยงกับชีวิตจริงและเป็นแบบอย่างได้ จัด
สภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพและมีความปลอดภัย
ครูร้อยละ 80 ขึ้นไป ใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ รวมทั้งภูมิปัญญาท้องถิ่นที่เอื้อต่อ
การเรียนรู้ โดยสร้างโอกาสให้ผู้เรียนได้แสวงหาความรู้ด้วยตนเอง
โครงการกิจกรรมพัฒนาทักษะด้านดนตรีไทยหลังเลิกเรียน มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เรียนร้อยละ ๙0
ขึ้นไปมีความรู้ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดีพร้อมที่จะศึกษาต่อในระดับชั้นที่สูงขึ้นและการทางานหรืองาน
อาชีพต่องานอาชีพ มีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีเป็นแบบอย่างได้สูงกว่าเป้าหมายที่สถานศึกษากาหนด มี
ความภูมิใจในท้องถิ่น เห็นคุณค่าของความเป็นไทย มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์วฒ
ั นธรรม ประเพณีและภูมิ
ปัญญาไทย สามารถอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย มีสุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคมเป็นไป
ตามเป้าหมายที่สถานศึกษากาหนด
ครูร้อยละ 80 ขึ้นไป ใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ รวมทั้งภูมิปัญญาท้องถิ่นที่เอื้อต่อ
การเรียนรู้ โดยสร้างโอกาสให้ผู้เรียนได้แสวงหาความรู้ด้วยตนเอง
โครงการเข้าค่ายสร้างเยาวชนดนตรีไทย มีวัตถุประสงค์เพื่อ ให้ผู้เรียนร้อยละ ๙0 ขึ้นไปมีความรู้
ทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดีพร้อมที่จะศึกษาต่อในระดับชั้นที่สูงขึ้นและการทางานหรืองานอาชีพต่องาน
อาชีพ มีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีเป็นแบบอย่างได้สูงกว่าเป้าหมายที่สถานศึกษากาหนด มีความภูมิใจใน
ท้องถิ่น เห็นคุณค่าของความเป็นไทย มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์วฒ
ั นธรรม ประเพณีและภูมิปัญญาไทย สามารถ
อยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย มีสุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคมเป็นไปตามเป้าหมายที่
สถานศึกษากาหนด
ครูร้อยละ 80 ขึ้นไป ใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ รวมทั้งภูมิปัญญาท้องถิ่นที่เอื้อต่อ
การเรียนรู้ โดยสร้างโอกาสให้ผู้เรียนได้แสวงหาความรู้ด้วยตนเอง
โครงการสวนสมุนไพรโรงเรียน มีวัตถุประสงค์เพื่อ ให้ผู้เรียนร้อยละ ๙0 ขึ้นไปมีความรู้ ทักษะพื้นฐาน
และเจตคติที่ดีพร้อมที่จะศึกษาต่อในระดับชั้นที่สูงขึ้นและการทางานหรืองานอาชีพต่องานอาชีพ มีคุณลักษณะ
และค่านิยมที่ดีเป็นแบบอย่างได้สูงกว่าเป้าหมายที่สถานศึกษากาหนด สามารถอยู่ร่วมกันบนความแตกต่าง
และหลากหลาย มีสุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคมเป็นไปตามเป้าหมายที่สถานศึกษากาหนด
สถานศึกษามีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจที่สถานศึกษากาหนดชัดเจน สอดคล้องกับบริบทของ
สถานศึกษา ความต้องการของชุมชน นโยบายของรัฐบาล แผนการศึกษาแห่งชาติ เป็นไปได้ในการปฏิบัติ ทัน
ต่อการเปลี่ยนแปลง มีระบบบริหารจัดการคุณภาพที่สถานศึกษากาหนดชัดเจน มีประสิทธิภาพ ส่งผลต่อ
คุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา โดยความร่วมมือของผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย มีการนาข้อมูลมาใช้
ในการปรับปรุงพัฒนางานอย่างต่อเนื่อง และเป็นแบบอย่างได้ ดาเนินงานพัฒนางานวิชาการที่เน้นคุณภาพ
ผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษาและทุกกลุ่มเป้าหมาย เชื่อมโยงกับชีวิตจริงและเป็นแบบอย่างได้ จัด
สภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพและมีความปลอดภัย

๓๔

ครูร้อยละ 80 ขึ้นไป ใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ รวมทั้งภูมิปัญญาท้องถิ่นที่เอื้อต่อ
การเรียนรู้ โดยสร้างโอกาสให้ผู้เรียนได้แสวงหาความรู้ด้วยตนเอง
โครงการเยาวชนคนตงห่อ(สร้างเสริมคุณธรรม จริยธรรม ยกย่องคนดี) มีวัตถุประสงค์เพื่อ ให้ผู้เรียน
ร้อยละ ๙๐ ขึ้นไป มีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีเป็นแบบอย่างได้สูงกว่าเป้าหมายที่สถานศึกษากาหนด
สามารถอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย
สถานศึกษามีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจที่สถานศึกษากาหนดชัดเจน สอดคล้องกับบริบทของ
สถานศึกษา ความต้องการของชุมชน นโยบายของรัฐบาล แผนการศึกษาแห่งชาติ เป็นไปได้ในการปฏิบัติ ทัน
ต่อการเปลี่ยนแปลง มีระบบบริหารจัดการคุณภาพที่สถานศึกษากาหนดชัดเจน มีประสิทธิภาพ ส่งผลต่อ
คุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา โดยความร่วมมือของผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย มีการนาข้อมูลมาใช้
ในการปรับปรุงพัฒนางานอย่างต่อเนื่อง และเป็นแบบอย่างได้
ครูร้อยละ ๙0ขึ้นไป มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก เด็กรักที่จะเรียนรู้และเรียนรู้ร่วมกันอย่างมี
ความสุข มีชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพระหว่างครูและผู้เกี่ยวข้องเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการ
เรียนรู้ ครูและผู้เกี่ยวข้องมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการ
เรียนรู้
โครงการการจัดการเลือกตั้งผู้นานักเรียน(สภานักเรียน) มีวัตถุประสงค์เพื่อ ให้ผู้เรียนร้อยละ ๙๐ ขึ้น
ไป มีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีเป็นแบบอย่างได้สูงกว่าเป้าหมายที่สถานศึกษากาหนด สามารถอยู่ร่วมกันบน
ความแตกต่างและหลากหลาย
สถานศึกษา มีระบบบริหารจัดการคุณภาพที่สถานศึกษากาหนดชัดเจน มีประสิทธิภาพ ส่งผลต่อ
คุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา โดยความร่วมมือของผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย มีการนาข้อมูลมาใช้
ในการปรับปรุงพัฒนางานอย่างต่อเนื่อง และเป็นแบบอย่างได้
ครูร้อยละ ๙0 ขึ้นไป มีชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพระหว่างครูและผู้เกี่ยวข้องเพื่อพัฒนาและ
ปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ ครูและผู้เกี่ยวข้องมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและ
ปรับปรุงการจัดการเรียนรู้
โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมในสถานศึกษา มีวัตถุประสงค์เพื่อ ให้ผู้เรียนร้อยละ ๙๐ ขึ้นไป มี
คุณลักษณะและค่านิยมที่ดีเป็นแบบอย่างได้สูงกว่าเป้าหมายที่สถานศึกษากาหนด สามารถอยู่ร่วมกันบนความ
แตกต่างและหลากหลาย
สถานศึกษามีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจที่สถานศึกษากาหนดชัดเจน สอดคล้องกับบริบทของ
สถานศึกษา ความต้องการของชุมชน นโยบายของรัฐบาล แผนการศึกษาแห่งชาติ เป็นไปได้ในการปฏิบัติ ทัน
ต่อการเปลี่ยนแปลง มีระบบบริหารจัดการคุณภาพที่สถานศึกษากาหนดชัดเจน มีประสิทธิภาพ ส่งผลต่อ
คุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา โดยความร่วมมือของผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย มีการนาข้อมูลมาใช้
ในการปรับปรุงพัฒนางานอย่างต่อเนื่อง และเป็นแบบอย่างได้

๓๕

ครูร้อยละ ๙0ขึ้นไป มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก เด็กรักที่จะเรียนรู้และเรียนรู้ร่วมกันอย่างมี
ความสุข มีชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพระหว่างครูและผู้เกี่ยวข้องเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการ
เรียนรู้ ครูและผู้เกี่ยวข้องมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการ
เรียนรู้
โครงการเข้าร่วมแข่งขันกีฬา มีวัตถุประสงค์เพื่อ ให้ผู้เรียนร้อยละ ๘0 ขึ้นไปมีความรู้ ทักษะพื้นฐาน
และเจตคติที่ดีพร้อมที่จะศึกษาต่อในระดับชั้นที่สูงขึ้นและการทางานหรืองานอาชีพต่องานอาชีพ มีคุณลักษณะ
และค่านิยมที่ดีเป็นแบบอย่างได้สูงกว่าเป้าหมายที่สถานศึกษากาหนด มีสุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม
เป็นไปตามเป้าหมายที่สถานศึกษากาหนด
สถานศึกษา มีระบบบริหารจัดการคุณภาพที่สถานศึกษากาหนดชัดเจน มีประสิทธิภาพ ส่งผลต่อ
คุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา โดยความร่วมมือของผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย มีการนาข้อมูลมาใช้
ในการปรับปรุงพัฒนางานอย่างต่อเนื่อง และเป็นแบบอย่างได้ จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อ
ต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพและมีความปลอดภัย
ครูร้อยละ ๙0ขึ้นไป ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ มีขั้นตอนโดยใช้เครื่องมือและ
วิธีการวัดและประเมินผลที่เหมาะสมกับเป้าหมายในการจัดการเรียนรู้ ให้ข้อมูลย้อนกลับแก่ผู้เรียนและนาผล
มาพัฒนาผู้เรียน มีชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพระหว่างครูและผู้เกี่ยวข้องเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการ
จัดการเรียนรู้ ครูและผู้เกี่ยวข้องมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการ
จัดการเรียนรู้
โครงการแนะแนวเพื่อการศึกษา มีวัตถุประสงค์เพื่อ ให้ผู้เรียนร้อยละ ๘0 ขึ้นไป มีความรู้ ทักษะ
พื้นฐาน และเจตคติที่ดีพร้อมที่จะศึกษาต่อในระดับชั้นที่สูงขึ้นและการทางานหรืองานอาชีพต่องานอาชีพ
สถานศึกษา มีระบบบริหารจัดการคุณภาพที่สถานศึกษากาหนดชัดเจน มีประสิทธิภาพ ส่งผลต่อ
คุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา โดยความร่วมมือของผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย มีการนาข้อมูลมาใช้
ในการปรับปรุงพัฒนางานอย่างต่อเนื่อง และเป็นแบบอย่างได้
ครูร้อยละ ๙0ขึ้นไป มีชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพระหว่างครูและผู้เกี่ยวข้องเพื่อพัฒนาและ
ปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ ครูและผู้เกี่ยวข้องมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและ
ปรับปรุงการจัดการเรียนรู้
โครงการส่งเสริมสุขภาพนักเรียน มีวัตถุประสงค์เพื่อ ให้ผู้เรียนร้อยละ ๘0 ขึ้นไปมีสุขภาวะทาง
ร่างกาย และจิตสังคมเป็นไปตามเป้าหมายที่สถานศึกษากาหนด
สถานศึกษา มีระบบบริหารจัดการคุณภาพที่สถานศึกษากาหนดชัดเจน มีประสิทธิภาพ ส่งผลต่อ
คุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา โดยความร่วมมือของผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย มีการนาข้อมูลมาใช้
ในการปรับปรุงพัฒนางานอย่างต่อเนื่อง และเป็นแบบอย่างได้ จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อ
ต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพและมีความปลอดภัย
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โครงการ พัฒนาบุคลากร 360 องศา โดยการขับเคลื่อนกระบวนการ “ชุมชนแห่งกาเรียนรู้ทาง
วิชาชีพ” (PLC) สู่สถานศึกษาเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาสาหรับครู มีวัตถุประสงค์เพื่อให้สถานศึกษา มี
ระบบบริหารจัดการคุณภาพที่สถานศึกษากาหนดชัดเจน มีประสิทธิภาพ ส่งผลต่อคุณภาพตามมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษา โดยความร่วมมือของผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย มีการนาข้อมูลมาใช้ในการปรับปรุงพัฒนา
งานอย่างต่อเนื่อง และเป็นแบบอย่างได้ ครูและบุคลากร ร้อยละ 80 ขึ้นไป ได้รับการพัฒนาให้มีความ
เชี่ยวชาญทางวิชาชีพตรงตามความต้องการของครูและสถานศึกษา และจัดให้มีชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ
เพื่อพัฒนางาน
โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ห้องคอมพิวเตอร์ มีวตั ถุประสงค์เพื่อ ให้ผู้เรียนร้อยละ ๘0 ขึ้นไป มี
ความสามารถในการสร้างนวัตกรรม มีการนาไปใช้และเผยแพร่ มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารเพื่อพัฒนาตนเอง และสังคมในด้านการเรียนรู้ การสื่อสาร การทางาน อย่างสร้างสรรค์และมี
คุณธรรม
สถานศึกษามีระบบบริหารจัดการคุณภาพที่สถานศึกษากาหนดชัดเจน มีประสิทธิภาพ จัด
สภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพและมีความปลอดภัย จัดระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับสภาพของ
สถานศึกษา
ครูร้อยละ 80 ขึ้นไป ใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ รวมทั้งภูมิปัญญาท้องถิ่นที่เอื้อต่อ
การเรียนรู้ โดยสร้างโอกาสให้ผู้เรียนได้แสวงหาความรู้ด้วยตนเอง
โครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้ท้องถิ่น มีวัตถุประสงค์เพื่อ ให้ผู้เรียนร้อยละ ๙0 ขึ้นไป มีความรู้ ทักษะ
พื้นฐาน และเจตคติที่ดีพร้อมที่จะศึกษาต่อในระดับชั้นที่สูงขึ้นและการทางานหรืองานอาชีพต่องานอาชีพ มี
ความภูมิใจในท้องถิ่น เห็นคุณค่าของความเป็นไทย มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์วฒ
ั นธรรม ประเพณีและภูมิ
ปัญญาไทย สามารถอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย
ครูร้อยละ 80 ขึ้นไป ใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ รวมทั้งภูมิปัญญาท้องถิ่นที่เอื้อต่อ
การเรียนรู้ โดยสร้างโอกาสให้ผู้เรียนได้แสวงหาความรู้ด้วยตนเอง
โครงการเข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารี มีวัตถุประสงค์เพื่อ ให้ผู้เรียนร้อยละ ๙0 ขึ้นไป มีความรู้ ทักษะ
พื้นฐาน และเจตคติที่ดีพร้อมที่จะศึกษาต่อในระดับชั้นที่สูงขึ้นและการทางานหรืองานอาชีพต่องานอาชีพ มี
คุณลักษณะและค่านิยมที่ดีเป็นแบบอย่างได้สูงกว่าเป้าหมายที่สถานศึกษากาหนด สามารถอยู่ร่วมกันบนความ
แตกต่างและหลากหลาย มีสุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคมเป็นไปตามเป้าหมายที่สถานศึกษากาหนด
สถานศึกษา มีระบบบริหารจัดการคุณภาพที่สถานศึกษากาหนดชัดเจน มีประสิทธิภาพ ส่งผลต่อ
คุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา โดยความร่วมมือของผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย มีการนาข้อมูลมาใช้
ในการปรับปรุงพัฒนางานอย่างต่อเนื่อง และเป็นแบบอย่างได้ ดาเนินงานพัฒนางานวิชาการที่เน้นคุณภาพ
ผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษาและทุกกลุ่มเป้าหมาย เชื่อมโยงกับชีวิตจริงและเป็นแบบอย่างได้

๓๗

ครูร้อยละ 80 ขึ้นไป จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริงตามาตรฐานการเรียนรู้ตัวชี้วัด
ของหลักสูตรสถานศึกษา มีแผนการเรียนรู้ที่สามารถนาไปจัดกิจกรรมได้จริง และสามารถนาไปประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตได้ มีนวัตกรรมในการจัดการเรียนรู้และมีการเผยแพร่
โครงการ การพัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษา 360 องศา มีวัตถุประสงค์ เพื่อให้สถานศึกษา
มีระบบบริหารจัดการคุณภาพที่สถานศึกษากาหนดชัดเจน มีประสิทธิภาพ ส่งผลต่อคุณภาพตามมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษา โดยความร่วมมือของผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย มีการนาข้อมูลมาใช้ในการปรับปรุงพัฒนา
งานอย่างต่อเนื่อง และเป็นแบบอย่างได้ ครูและบุคลากร ร้อยละ 80 ขึ้นไป ได้รับการพัฒนาให้มีความ
เชี่ยวชาญทางวิชาชีพตรงตามความต้องการของครูและสถานศึกษา และจัดให้มีชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ
เพื่อพัฒนางาน
โครงการห้องสมุดมีชีวิต มีวัตถุประสงค์เพื่อ ให้ผู้เรียนร้อยละ ๙0 ขึ้นไป มีความสามารถในการอ่าน
การเขียน การสื่อสาร และการคิดคานวณเป็นไปตามเป้าหมายที่สถานศึกษากาหนด มีความสามารถในการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อพัฒนาตนเอง และสังคมในด้านการเรียนรู้ การสื่อสาร การทางาน
อย่างสร้างสรรค์และมีคุณธรรม มีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีเป็นแบบอย่างได้สูงกว่าเป้าหมายที่สถานศึกษา
กาหนด
สถานศึกษา มีระบบบริหารจัดการคุณภาพที่สถานศึกษากาหนดชัดเจน มีประสิทธิภาพ ส่งผลต่อ
คุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา โดยความร่วมมือของผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย มีการนาข้อมูลมาใช้
ในการปรับปรุงพัฒนางานอย่างต่อเนื่อง และเป็นแบบอย่างได้
ครู มีนวัตกรรมในการจัดการเรียนรู้และมีการเผยแพร่ มีชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพระหว่างครู
และผู้เกี่ยวข้องเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ ใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ รวมทั้ง
ภูมิปัญญาท้องถิ่นที่เอื้อต่อการเรียนรู้ โดยสร้างโอกาสให้ผู้เรียนได้แสวงหาความรู้ด้วยตนเอง
โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ สื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา มีวัตถุประสงค์เพื่อ ให้ผู้เรียน
ร้อยละ ๘0 ขึ้นไป มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม มีการนาไปใช้และเผยแพร่ มีความสามารถในการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อพัฒนาตนเอง และสังคมในด้านการเรียนรู้ การสื่อสาร การทางาน
อย่างสร้างสรรค์และมีคุณธรรม
สถานศึกษามีระบบบริหารจัดการคุณภาพที่สถานศึกษากาหนดชัดเจน มีประสิทธิภาพ จัด
สภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพและมีความปลอดภัย จัดระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับสภาพของ
สถานศึกษา
ครูร้อยละ 80 ขึ้นไป ใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ รวมทั้งภูมิปัญญาท้องถิ่นที่เอื้อต่อ
การเรียนรู้ โดยสร้างโอกาสให้ผู้เรียนได้แสวงหาความรู้ด้วยตนเอง
โครงการเครื่องเสียงแห่งการเรียนรู้ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้สถานศึกษามีระบบบริหารจัดการคุณภาพที่
สถานศึกษากาหนดชัดเจน มีประสิทธิภาพ ส่งผลต่อคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา โดย
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ความร่วมมือของผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย มีการนาข้อมูลมาใช้ในการปรับปรุงพัฒนางานอย่างต่อเนื่อง และเป็น
แบบอย่างได้ จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพและมีความ
ปลอดภัย จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับ
สภาพของสถานศึกษา
โครงการอ่านออกเขียนได้ ๑๐๐% มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เรียนร้อยละ ๘0 ขึ้นไป มีความสามารถใน
การอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิดคานวณเป็นไปตามเป้าหมายที่สถานศึกษากาหนด มีความสามารถ
ในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นโดยใช้เหตุผลประกอบการ
ตัดสินใจ และแก้ปัญหาได้อย่างเหมาะสม มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อ
พัฒนาตนเอง และสังคมในด้านการเรียนรู้ การสื่อสาร การทางาน อย่างสร้างสรรค์และมีคุณธรรม มีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา เป็นไปตามเกณฑ์ที่สถานศึกษากาหนด สามารถอยู่ร่วมกันบนความ
แตกต่างและหลากหลาย
สถานศึกษามีระบบบริหารจัดการคุณภาพที่สถานศึกษากาหนดชัดเจน มีประสิทธิภาพ ส่งผลต่อ
คุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา โดยความร่วมมือของผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย มีการนาข้อมูลมาใช้
ในการปรับปรุงพัฒนางานอย่างต่อเนื่อง และเป็นแบบอย่างได้ จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุน
การบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับสภาพของสถานศึกษา
ครูร้อยละ 80 ขึ้นไป ใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ รวมทั้งภูมิปัญญาท้องถิ่นที่เอื้อต่อ
การเรียนรู้ โดยสร้างโอกาสให้ผู้เรียนได้แสวงหาความรู้ด้วยตนเอง มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก เด็กรัก
ที่จะเรียนรู้และเรียนรู้ร่วมกันอย่างมีความสุข มีชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพระหว่างครูและผู้เกี่ยวข้องเพื่อ
พัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ ครูและผู้เกี่ยวข้องมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อ
พัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้
โครงการส่งเสริมสวัสดิการร้านค้า มีวัตถุประสงค์เพื่อ ให้ผู้เรียนร้อยละ ๙0 ขึ้นไปมีความรู้ ทักษะ
พื้นฐาน และเจตคติที่ดีพร้อมที่จะศึกษาต่อในระดับชั้นที่สูงขึ้นและการทางานหรืองานอาชีพต่องานอาชีพ มี
คุณลักษณะและค่านิยมที่ดีเป็นแบบอย่างได้สูงกว่าเป้าหมายที่สถานศึกษากาหนด สามารถอยู่ร่วมกันบนความ
แตกต่างและหลากหลาย
สถานศึกษามีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจที่สถานศึกษากาหนดชัดเจน สอดคล้องกับบริบทของ
สถานศึกษา ความต้องการของชุมชน นโยบายของรัฐบาล แผนการศึกษาแห่งชาติ เป็นไปได้ในการปฏิบัติ ทัน
ต่อการเปลี่ยนแปลง มีระบบบริหารจัดการคุณภาพที่สถานศึกษากาหนดชัดเจน มีประสิทธิภาพ ส่งผลต่อ
คุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา โดยความร่วมมือของผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย มีการนาข้อมูลมาใช้
ในการปรับปรุงพัฒนางานอย่างต่อเนื่อง และเป็นแบบอย่างได้ ดาเนินงานพัฒนางานวิชาการที่เน้นคุณภาพ
ผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษาและทุกกลุ่มเป้าหมาย เชื่อมโยงกับชีวิตจริงและเป็นแบบอย่างได้
ครูร้อยละ 80 ขึ้นไป ใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ รวมทั้งภูมิปัญญาท้องถิ่นที่เอื้อต่อ
การเรียนรู้ โดยสร้างโอกาสให้ผู้เรียนได้แสวงหาความรู้ด้วยตนเอง
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ความต้องการและการช่วยเหลือ
๑. จัดให้มีอาคาร ห้องเรียน และห้องปฏิบัติการที่เพียงพอ และเหมาะสมต่อการจัดการเรียนรู้ เนื่องจาก
โรงเรียนบ้านฉลอง มีจานวนนักเรียนเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง แต่เนื่องด้วยสภาพห้องเรียน และอาคาร
เรียนที่มีอยู่อย่างจากัด ทาให้มีผลต่อการจัดการเรียนรู้ เช่น นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ปี
การศึกษา ๒๕๖๒ มีนักเรียนจานวน ๔๘ คน ต่อห้อง
๒. จัดสรรอัตรากาลังครูให้เพียงพอต่อจานวนนักเรียนที่เพิ่มขึ้นทุกปี
๓. ในการจัดการอบรม ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญตรงตามความ
ต้องการ หรือการขออนุเคราะห์ครูเพื่อเป็นวิทยากร ควรจัดโดยใช้เวลานอกราชการ เพื่อให้ครูได้
จัดการเรียนการสอนอย่างเต็มที่เต็มเวลา

