๑

รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา
โรงเรียนบ้านหนองหญ้าไซ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๑
ผู้จัดทา : ผู้อำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนหนองหญ้ำไซ
ข้อมูลพื้นฐาน : โรงเรียนบ้ำนหนองหญ้ำไซ มีจำนวนนักเรียน ๑๕๔ คน ข้ำรำชกำรครูสำยงำนกำรสอน ๘ คน
เจ้ำหน้ำที่ธุรกำร ๑ คน ครูผู้ทรงคุณค่ำ ๑ คน ครูวิทยำศำสตร์ ๑ คน ลูกจ้ำงประจำ ๑ คน เปิดทำกำรสอนตั้งแต่
ระดับปฐมวัย ระดับประถมศึกษำ ชั้นอนุบำล ๒ – ๓ และชั้นประถมศึกษำปีที่ ๑ - ๖
๑. มาตรฐานการศึกษา : ดีเลิศ
๒. หลักฐานสนับสนุน
มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียน
๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน
๑) นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑-๖ มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิด
คานวณ
- คะแนนผลกำรทดสอบ O-NET ชั้นประถมศึกษำปีที่ ๖ ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๑ มีคะแนนร้อยละเฉลี่ยสูงกว่ำ
ระดับประเทศทุกวิชำ ดังนี้ ภำษำไทย (๖๖.๙๙) คณิตศำสตร์ (๓๙.๗๑) วิทยำศำสตร์ (๕๒.๗๑) และภำษำอังกฤษ
(๕๒.๕๐)
- คะแนนผลกำรทดสอบ NT ชั้นประถมศึกษำปีที่ ๓ มีคะแนนร้อยละเฉลี่ยสูงกว่ำระดับประเทศ ทุกด้ำน
ดังนี้ ด้ำนภำษำ (๖๗.๐๒) ด้ำนคำนวณ (๕๙.๘๘) และด้ำนเหตุผล (๖๒.๕๐)
- เกียรติบัตรระดับเหรียญทองอันดับ ๑ ระดับเขต โครงกำรท้ำพิสูจน์ นักเรียนชั้นประถมศึกษำปีที่ ๑ อ่ำน
ออกเขียนได้ ๑๐๐ %
๒) มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และ
แก้ปัญหา นักเรียนชั้นประถมศึกษำปีที่ ๑ – ๖ มีควำมสำมำรถในกำรคิดวิเครำะห์ คิดอย่ำงมีวิจำรณญำณ
อภิปรำยแลกเปลี่ยนควำมคิดเห็น และแก้ปัญหำ ตำมมำตรฐำนหลักสูตรทุกชั้นเรียน ดังจะเห็นได้จำกภำพรวม
คะแนนร้อยละเฉลี่ยผลกำรทดสอบระดับชำติ O-NET ชั้นประถมศึกษำปีที่ ๖ และ NT ชั้นประถมศึกษำปีที่ ๓ มี
คะแนนร้อยละเฉลี่ยสูงกว่ำระดับประเทศ ทุกวิชำ และทุกด้ำนทุกปีกำรศึกษำ

๒

๓) มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม เด็กนักเรียนทุกคนได้เรียนรู้และฝึกฝนสร้ำงนวัตกรรมต่ำง ๆได้
เหมำะสมตำมวัย
๔) มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร นักเรียนชั้น ประถมศึกษำปีที่ ๑ – ๖
ร้อยละ ๑๐๐ สำมำรถใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร
๕) มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา นักเรียนชั้นประถมศึกษำปีที่ ๑ – ๖ มีผลสัมฤทธิ์
ทำงกำรเรียนผ่ำนเกณฑ์มำตรฐำนตำมหลักสูตร คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ โดยมีผลกำรเรียนร้อยละเฉลี่ยรวมชั้น
ประถมศึกษำปีที่ ๑ – ๖ ในกลุ่มสำระต่ำง ๆ ดังนี้ ภำษำไทย (๗๕.๖๔) คณิตศำสตร์ (๖๗.๕๗) วิทยำศำสตร์
(๖๘.๙๗) สังคมศึกษำ ศำสนำและวัฒนธรรม (๗๙.๙๑) ประวัติศำสตร์ (๗๔.๕๕) สุขศึกษำและพลศึกษำ (๘๕.๒๙)
ศิลปะ ดนตรี ๘๕.๘๑() กำรงำนอำชีพและเทคโนโลยี (๘๒.๐๐) และภำษำอังกฤษ (๗๐.๘๑)
๖) มีความรู้ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ นักเรียนมำกกว่ำร้อยละ ๘๐ มีควำมรู้ ทักษะ
พื้นฐำน และเจตคติที่ดีต่องำนอำชีพ
๑.๒ คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน
๑) นักเรียนทุกคนมีคุณธรรมจริยธรรมตาม การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากาหนด
นักเรียนกว่ำร้อยละ ๙๐ มีคุณธรรมจริยธรรมตำมที่สถำนศึกษำกำหนด โดยโรงเรียนได้จัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม
ในชีวิตประจำวัน ดังนี้ นักเรียนทุกคนมีหน้ำที่เขตรับผิดชอบทำควำมสะอำดบริเวณถนนภำยในโรงเรียน สนำม
ฟุตบอล รอบอำคำรเรียน สนำมเด็กเล่น ห้องเรียน/ห้องน้ำ ตอนเช้ำทุกวัน ๗.๐๐-๘.๐๐ น. ทุกคนปฏิบัติเป็นนิสัย
ทำให้บริเวณอำคำรสถำนที่ภำยในโรงเรียนสะอำด ร่มรื่น น่ำอยู่น่ำเรียน
๒) ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย โรงเรียนนำนักเรียนร่วมกิจกรรมวันสำคัญต่ำง ๆ ร่วมกับชุมชน
สม่ำเสมอ ได้แก่ วันมำฆบูชำ วันวิสำขบูชำ บุญประจำปีวัดประจำหมู่บ้ำน รณรงค์ป้องกันไข้เลือดออกร่วมกับ อสม.
โรงพยำบำลชุมชน โรงเรียนร่วมงำนผ้ำป่ำชุมชน /ชุมชนร่วมงำนผ้ำป่ำกำรศึกษำของโรงเรียน
๓) การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย โรงเรียนได้จัดกิจกรรมให้นักเรียนได้มี
ส่วนร่วมในกำรรับผิดชอบงำนในหน้ำที่เวรประจำวันภำยในสถำนศึกษำ ทำให้นักเรียนรู้จักช่วยเหลือซึ่งกันและกัน
จัดกิจกรรมให้พี่สอนอ่ำนภำษไทย โครงกำรประชำธิปไตย
๔) สุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม นักเรียนกว่ำร้อยละ ๘๐ มีน้ำหนักส่วนสูงตำมเกณฑ์มำตรฐำน
นักเรียนกว่ำร้อยละ ๘๕ มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ระดับดีขึ้นไป

๓

มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ
๒.๑ โรงเรียนได้กำหนดวิสัยทัศน์พันธกิจ และเป้ำหมำย ไว้อย่ำงชัดเจน และวำงแผนงำน โครงกำร กิจกรรม ใน
แผนปฏิบัติกำร เพื่อดำเนินกำรพัฒนำสู่ควำมสำเร็จตำมเป้ำหมำย โดยทุกฝ่ำยมีส่วนร่วม
๒.๒ โรงเรียนได้บริหำรจัดกำรคุณภำพของสถำนศึกษำ แบบมีส่วนร่วม โดยเปิดโอกำสให้ทุกฝ่ำย โดยผู้บริหำร
สถำนศึกษำ คณะครู กรรมกำรสถำนศึกษำ ผู้ปกครอง นักเรียน ชุมชน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ได้มีส่วนร่วมในกำร
ร่วมคิดร่วมส่งเสริม ร่วมพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำของโรงเรียนไปสู่เป้ำหมำยที่กำหนดไว้ ภำยใต้กำรบริหำรจัดกำรที่
โปร่งใสตรวจสอบได้ โดยเฉพำะด้ำนงบประมำณทั้งจำกเงินอุดหนุนและเงินงบประมำณที่ระดมทุนจำกกำรจัดผ้ำป่ำ
เพื่อกำรศึกษำ หรือกำรระดมทุนแบบต่ำง ๆ โดยเน้นส่งเสริมงบประมำณให้ลงสู่ประโยชน์ที่จะเกิดกับนักเรียนเป็น
สำคัญ ให้ได้พัสดุครุภัณฑ์ อำคำรสถำนที่ที่มีคุณภำพคุ้มค่ำกับเงินลงทุน ครูและนักเรียนได้ใช้เพื่อกำรพัฒนำคุณภำพ
กำรศึกษำอย่ำงแท้จริง
๒.๓ กำรดำเนินงำนพัฒนำวิชำกำร โรงเรียนได้จัดกิจกรรมต่ำง ๆ อย่ำงเป็นระบบ เพื่อพัฒนำที่เน้นคุณภำพผู้เรียน
รอบด้ำนตำมหลักสูตรสถำนศึกษำและทุกกลุ่มเป้ำหมำย โดยได้จัดทำคู่มือดำเนินงำนวิชำกำรประจำปีกำรศึกษำ
มอบให้ครูทุกคน ได้นำไปใช้เพื่อเตรียมควำมพร้อมในกำรจัดกำรเรียนรกำรสอนก่อนเปิดภำคเรียน ให้มีกำรจัดซื้อ
หนังสือเรียนตำมระเบียบและได้รับหนังสือก่อนปิดภำคเรียนทุกปี
มีกำรจัดกิจกรรมค่ำยปฐมนิเทศก่อนเปิดภำค
เรียน ค่ำยภำษำไทย ค่ำยคณิตศำสตร์ ค่ำยภำษำจีน โดยควำมร่วมมือกับมหำวิทยำลัยรำชภัฏเลย โรงเรียนเลยพิทยำ
คม จัดกิจกรรม Kids คิดวันอำทิตย์ เพื่อพัฒนำนักเรียนทุกชั้นเรียนที่สนใจมำเข้ำเรียนโดยจัดให้ฟรี มีกิจกรรม อ่ำน
เขียนเรียนรู้ทดสอบ ทุกสำระที่ต้องกำรเรียน – เล่นอิสระ – ทำงำนพัฒนำทักษะชีวิต – จิตอำสำ จัดกิจกรรมยำม
เช้ำ ๘.๓๐-๙.๐๐ น.และเพิ่มเวลำรู้ ๑๕.๐๐-๑๖.๐๐ น. ทุกวัน เพื่อพัฒนำกำรอ่ำน เขียน คิดวิเครำะห์ ภำษำไทย
คณิตศำสตร์ วิทยำสศำสตร์ ภำษำอังกฤษ ภำษำจีน สมำธิ/คุณธรรมจริยธรรม ประชุมผู้ปกครองเพิ่มเติมเฉพำะชั้น
ป.๖ และ ป. ๓ เพื่อร่วมมือส่งเสริมดูแลนักเรียนให้พร้อมสอบ O-NET และ NT
๒.๔ พัฒนำครูและบุคลำกรให้มีควำมเชี่ยวชำญทำงวิชำชีพ โดยส่งเสริมให้ครูทุกเข้ำรับกำรอบรมเพื่อนพัฒนำวิชำชีพ
นำควำมรู้มำประยุกต์ใช้ในกำรพัฒนำผู้เรียนได้เป็นอย่ำงดี ในปีกำรศึกษำ ๒๕๖๑ มีครูที่ได้เข้ำรับกำรอบรมเกี่ยวกับ
กำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐
๒.๕ มีกำรจัดสภำพแวดล้อมทำงกำยภำพและสังคมที่เอื้อต่อกำรจัดกำรเรียนรู้อย่ำงมีคุณภำพ ซึ่งโรงเรียนได้จัด
สภำพแวดล้อมบริเวณโรงเรียน อำคำรสถำนที่ ห้องเรียน ได้อย่ำงสะอำด ร่มรื่น น่ำอยู่น่ำเรียน เป็นที่พึงพอใจของ

๔

ผู้ปกครองในชุมชนและผู้มำเยี่ยมเยือน สำมำรถจัดหำงบประมำณบริจำคมำพัฒนำด้ำนอำคำรสถำนที่ พัสดุครุภัณฑ์
อย่ำงต่อเนื่อง และได้รับควำมร่วมมือสนับสนุนจำกคณะกรรมกำรสถำนสึกษำ ศิษย์เก่ำ ผู้ปกครองนักเรียน และจำก
ทุกภำคส่วนเป็นอย่ำงดียิ่ง
๒.๖ โรงเรียนได้จัดให้ห้องเรียนทุกห้อง มีระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศเพื่อพร้อมกำรจัดกำรเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียน ได้แก่
โปรเจคเตอร์ โทรทัศน์ DLTV และคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ค และส่งเสริมให้ครูผู้สอนได้ใช้สื่อเหล่ำนี้ให้เกิดประโยชน์ต่อ
กำรพัฒนำกำรเรียนรู้ต่อนักเรียนอย่ำงแท้จริง
จัดให้มีห้องคอมพิวเตอร์และส่งเสริมให้ครูนำนักเรียนไปใช้
คอมพิวเตอร์เพื่อกำรเรียนรู้อย่ำงต่อเนื่อง และได้ส่งเสริมให้ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำเร็จรูป เพื่อบริหำรจัดกำร
งำนวิชำกำร งำนบริหำรงบประมำณ งำนบริหำรบุคคล และงำนบริหำรทั่วไป ซึ่งพัฒนำขึ้นโดยผู้บริหำรสถำนศึกษำ
และส่งเสรมให้เจ้ำหน้ำที่ธุรกำรโรงเรียนใช้ระบบงำนสำรสนเทศทำงเว็ปไซต์ ตำมที่ สพป.เลย เขต ๑ พัฒนำขึ้น ทำให้
เกิดประสิทธิภำพและประสิทธิผลในกำรบริหำรจัดกำรสูงกว่ำร้อยละ ๘๐
มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
๓.๑ จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถนาไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้
ครูผู้สอนทุกสำระวิชำ ได้จัดกิจกรรมกำรเรียนรู้โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ เน้นกำรปฏิบัติจริง และมีกำรจัด
กิจกรรมเพื่อส่งเสริมพัฒนำกำรเรียนรู้อย่ำงเป็นระบบอย่ำงต่อเนื่อง ด้วยวิธีกำรที่หลำกหลำย ได้แก่ กิจกรรมยำมเช้ำ
เวลำ ๐๘.๓๐ -๐๙.๐๐ น. ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ ได้แก่ โครงกำรอ่ำนไทยให้คล่องเขียนไทยให้ถูกต้อง (เอกสำรเสริม
กำรอ่ำนออกเขียนได้อ่ำนคล่องเขียนคล่อง ๑๒ เล่ม) โดยครูประจำชั้น ผู้ปกครอง พี่เลี้ยง ครูผู้รับผิดชอบโครงกำร
ร่วมกันพัฒนำ มีกำรจัดกิจกรรมยำมเช้ำ (๘.๓๐ -๙.๐๐ น. ทุกวัน) ครูพัฒนำกำรอ่ำนออกเขียนได้นักเรียนให้ได้
๑๐๐% กิจกรรมคิดเลขเร็ว กิจกรรมเพิ่มเวลำรู้ (๑๕.๐๐-๑๖.๐๐ น.) ชั้น ป. ๑-๖ ทุกวัน และมีผลกำรทดสอบ
ระดับชำติ
๓.๒ ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้
ครูผู้สอนทุกคนได้จัดกิจกรรมกำรเรียนรู้โดยใช้สื่อเทคโนโลยีสำรสนเทศและแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อกำรเรียนรู้
ได้อย่ำงเหมำะสมกับเนื้อหำสำระวิชำต่ำง ๆ โดยโรงเรียนได้จัดให้ทุกห้องเรียนมีจอ DLTV / โปรเจคเตอร์
คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ค พร้อมใช้งำนได้ และมีห้องคอมพิวเตอร์ ห้องสมุด ห้องวิทยำศำสตร์ อำคำรยูโค ให้ครูได้ใช้สื่อ
กำรเรียนรู้ต่ำง ๆ และสื่อที่ครูผู้สอนได้พัฒนำขึ้นเอง ให้เอื้อต่อกำรเรียนรู้
๓.๓ มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก ครูผู้สอนทุกคนได้สำมำรถบริหำรจัดกำรชั้นเรียนเชิงบวก ได้กว่ำ ร้อย
๘๐ ทำให้นักเรียนส่วนใหญ่มุ่งมั่นตั้งใจเรียนอย่ำงมีควำมสุข กระตือรือร้นในกำรเรียนรู้
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๓.๔ ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบและนาผลมาพัฒนาผู้เรียน ครูผู้สอนทุกคน ได้ทำกำรจัด
กิจกรรมกำรเรียนกำรสอนและประเมินผลพัฒนำกำรผู้เรียนอย่ำงต่อเนื่องเป็นระบบและนำผลกำรประเมินมำ
ปรับปรุงพัฒนำผู้เรียนและปรับปรุงพัฒนำวิธีกำรจัดกำรเรียนกำรสอนอยู่เสมอ
๓.๕ มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ ครูผู้สอนทุก
คนได้มีกำรประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อร่วมมือกันจัดกิจกรรม ส่งเสริมและพัฒนำผู้เรียนให้มีคุณภำพตำมหลักสูตร
มาตรฐานการศึกษา ระดับปฐมวัย พ.ศ.๒๕๖๑ มีจานวน ๓ มาตรฐาน ได้แก่
มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของเด็ก
จำกกำรประเมินคุณภำพนักเรียนระดับปฐมวัย ด้ำนต่ำง ๆ พบว่ำ นักเรียนระดับอนุบำลมีพัฒนำกำรด้ำน
ต่ำงๆ ดังนี้
๑.๑ มีกำรพัฒนำด้ำนร่ำงกำย แข็งแรง มีสุขนิสัยที่ดี และดูแลควำมปลอดภัยของตนเองได้ ร้อยละ ๙๖.๐๐
๑.๒ มีกำรพัฒนำด้ำนอำรมณ์ จิตใจ ควบคุม แลและแสดงงอออกทำงอำรมณ์ได้ ร้อยละ ๙๖.๖๖
๑.๓ มีพัฒนำกำรด้ำนสังคม ช่วยเหลือตนเอง และเป็นสมำชิกที่ดีของสังคม ร้อยละ ๙๖.๖๖
๑.๔ มีพัฒนำกำรด้ำนสติปัญญำ สื่อสำรได้ มีทักษะกำรคิดพื้นฐำน และแสวงหำควำมรู้ได้ ร้อยละ ๘๙.๕๐
มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและจัดการ
๒.๑ โรงเรียนได้จัดทำหลักสูตรสถำนศึกษำระดับปฐมวัยเพื่อพัฒนำผู้เรียนครอบคลุมทั้ง ๔ ด้ำน คือ ด้ำนร่ำงกำย
อำรมณ์ สังคม และสติปัญญำ และสอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่น
๒.๒ มีกำรจัดครูผู้สอนระดับปฐมวัยที่เหมำะสมเพียงพอกับชั้นเรียน
๒.๓ มีกำรส่งเสริมให้ครูมีควำมเชี่ยวชำญด้ำนกำรจัดประสบกำรณ์ โดยส่งให้ครูผู้สอนเข้ำรับกำรอบรมควำมรู้ด้ำน
กำรจัดกิจกรรมพัฒนำผู้เรียนระดับปฐมวัยอยู่สม่ำเสมอ และนิเทศติดตำมกำรนำควำมรู้ที่ได้มำพัฒนำผู้เรียนของครู
อยู่เสมอ
๒.๔ โรงเรียนได้จัดสภำพแวดล้อมภำยในโรงเรียนให้สะอำด น่ำอยู่ น่ำเรียน สร้ำงสนำมเด็กเล่นที่ได้มำตรฐำนและ
ปลอดภัยโดยกำรจัดหำเงินงบประมำณจำกกำรบริจำค ๓๘๖,๐๐๐ บำท มีถนนเดิน/วิ่งออกกำลังกำยรอบสนำม
ฟุตบอล มีลำนสนำมบำสเก็ตบอลเพื่อจัดกิจกรรมกลำงแจ้ง ภำยในห้องเรียนได้ส่งเสริมสนับสนุนงบประมำณให้
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ครูผู้สอนได้จัดหำสื่อกำรเรียนรู้ เพื่อจัดมุมสื่อต่ำง ๆ เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้พัฒนำควำมพร้อมด้ำนต่ำง ๆได้อย่ำง
เหมำะสม
๒.๕ โรงเรียนได้จัดหำสื่อเทคโนโลยีสำรสนเทศและสื่อกำรเรียนรู้ เช่น โปรเจคเตอร์ / โน้ตบุ๊ค /โทรทัศน์ DLTV สื่อ
ต่ำง ๆ /เกมกำรศึกษำอย่ำงเพียงพอ และส่งเสริมให้ครูผู้สอนได้ใช้พัฒนำควำมพร้อมด้ำนต่ำง ๆให้แก่นักเรียน
สม่ำเสมอตำมมำตรฐำนของหลักสูตร
๒.๖ โรงเรียนได้บริหำรจัดกำรโดยให้ทุกฝ่ำยได้มีส่วนร่วม โดยกำรประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ระหว่ำงผู้บริหำร
สถำนศึกษำ คณะครู บุคลำกร ผู้ปกครองนักเรียน คณะกรรมกำรสถำนศึกษำ เพื่อร่วมคิดร่วมหำแนวทำงส่งเสริม
พัฒนำให้นักเรียนปฐมวัยให้มีคุณภำพมีควำมพร้อมตำมหลักสูตรสถำนศึกษำ มีกำรประชุมครู
ผู้ปกครอง
คณะกรรมกำรสถำนศึกษำ ก่อนเปิด-ปิดภำคเรียน อย่ำงน้อยภำคเรียนละ ๒ ครั้ง และบริหำรงำนด้วยควำมโปร่งใส
ร่วมคิดร่วมทำร่วมรับรู้ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อนักเรียนและชุมชน
มาตรฐานที่ ๓ การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นสาคัญ
๓.๑ จัดประสบการณ์ที่ส่งเสริมให้เด็กมีการพัฒนาการทุกด้านอย่างสมดุลเต็มศักยภาพ
ครูผู้สอนปฐมวัยทุกคนมีกำรวิเครำะห์ข้อมูลเด็กเป็นรำยบุคคล เพื่อเป็นข้อมูลในกำรจัดประสบกำรณ์ และ
ช่วยเหลืออย่ำงเหมำะสมกับเด็ก ครูมีแผนและใช้แผนกำรจัดประสบกำรณ์ที่ส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนำกำรครบทุกด้ำน
ทั้งด้ำนร่ำงกำย อำรมณ์ จิตใจ สังคม และสติปัญญำอย่ำงสมดุลเต็มศักยภำพโดยควำมร่วมมือของพ่อแม่ ครอบครัว
ชุมชนและผู้เกี่ยวข้อง และเป็นแบบอย่ำงที่ดี
๓.๒ สร้างโอกาสให้เด็กได้รับประสบการณ์ตรง เล่นและปฏิบัติอย่างมีความสุข
ครูผู้สอนปฐมวัยทุกคนจัดประสบกำรณ์เพื่อสร้ำงโอกำสให้เด็กได้รับประสบกำรณ์ตรง ให้เด็กมีโอกำสเลือก
ทำกิจกรรมอย่ำงอิสระตำมควำมสนใจและควำมสำมำรถหลำกหลำยรูปแบบจำกแหล่งเรียนรู้ที่หลำกหลำย เด็กได้
เล่น และปฏิบัติกิจกรรม ได้เรียนรู้ ลงมือทำ และสร้ำงองค์ควำมรู้ด้วยตนเองอย่ำงมีควำมสุข
๓.๓ จัดบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้ใช้สื่อเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับวัย
ครูผู้สอนปฐมวัยทุกคนจัดบรรยำกำศและสภำพแวดล้อมในห้องเรียนได้สะอำด ปลอดภัย อำกำศถ่ำยเท
สะดวก เด็กมีส่วนร่วมในกำรจัดห้องเรียน เช่น ป้ำยนิเทศ กำรจัดมุมต่ำง ๆ กำรเก็บดูแลรักษำของเล่น สิ่งของ
เครื่องใช้ ให้เป็นระเบียบสวยงำม ครูทุกคนใช้สื่อเทคโนโลยีที่เหมำะสมกับช่วงอำยุ ระยะควำมสนใจ และวิถีกำร
เรียนรู้ของเด็ก เช่น กล้องดิจิตอล คอมพิวเตอร์ DLTV สื่อต่ำง ๆ ของเล่นที่กระตุ้นให้คิดและหำคำตอบ
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๓.๔ ประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริงและนาผลประเมินพัฒนาการเด็กไปปรับปรุงการจัดประสบการณ์
และพัฒนาเด็ก
ครูผู้สอนปฐมวัยทุกคนประเมินพัฒนำกำรเด็กจำกกิจกรรมและกิจวัตรประจำวันด้วยเครื่องมือและวิธีกำรที่
หลำกหลำย ครูทุกคนมีกำรวิเครำะห์ผลกำรประเมินพัฒนำกำรเด็กโดยผู้ปกครองและผู้เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมและมีกำร
นำผลกำรประเมินที่ได้ไปพัฒนำคุณภำพเด็ก และแลกเปลี่ยนเรียนรู้กำรจัดประสบกำรณ์ที่มีประสิทธิภำพ
๓. แผนพัฒนาเพื่อให้ได้มาตรฐานที่สูงขึ้น
โรงเรียนจะดำเนินกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำให้สูงขึ้น โดยควำมมุ่งมั่นตั้งใจ ควำมร่วมแรงร่วมใจร่วมพัฒนำ
ของผู้บริหำรสถำนศึกษำ คณะครู บุคลำกร คณะกรรมกำรสถำนศึกษำ ผู้ปกครอง และนักเรียน ดำเนินกำรวำงแผน
ปฏิบัติกำรประจำปี โดยนำจุดเด่นมำต่อยอด และนำจุดด้อยมำปรับปรุงพัฒนำให้มีประสิทธิภำพและประสิทธิผล
ยิ่งขึ้น โดยเน้นโครงกำรโครงกำรยกระดับผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนระดับชั้นประถมศึกษำปีที่ ๑-๖ โครงกำรยกระดับ
คุณภำพกำรเตรียมควำมพร้อมนักเรียนระดับปฐมวัยแบบไฮสโคป โดยครูผู้สอนทุกคน จัดกิจกรรมกำรเรียนกำรสอน
ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ Active learning STEM และปรับกำรเรียนเปลี่ยนวิธีสอนด้วยวิธีกำรที่หลำกหลำย ให้
เหมำะสมกับมำตรฐำนตัวชี้วัดในแต่ละสำระวิชำ อย่ำงต่อเนื่องเป็นรูปธรรม และพัฒนำโครงกำรอื่น ๆ ให้ประสบ
ควำมสำเร็จยิ่งขึ้น

(นำยสุปชัย วิริยะศรีสุวัฒนำ)
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