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ผลการประเมินตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับปฐมวัย 
 โรงเรียนบ้านเนินนิมิต  จัดการเรียนการสอนระดับปฐมวัย  มีนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2-3 รวม 5๙ คน 
ครูผู้สอน 4  คน จัดทำรายงานการประเมินคุณภาพของตนเอง (SAR) ปีการศึกษา 2563   เสนอต่อหน่วยงาน
ต้นสังกัด และหน่วยงานอื่น ๆ ผลการประเมินตนเองในภาพรวม อยู่ในระดับ ดีเลิศ มีผลการดำเนินงาน 
ดังต่อไปนี้ 

ด้านคุณภาพของเด็ก 
          โรงเรียนบ้านเนินนิมิต    ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมตามหลักสูตร เพื่อให้เด็กมีพัฒนาการด้านร่างกาย
แข็งแรงมีสุขนิสัยที่ดีและดูแลความปลอดภัยของตนเอง ได้  ได้รับเกียรติบัตรการแข่งขันกิจกรรม เช่นการ
แข่งขันทักษะความสามารถทางวิชาการ กิจกรรมแข่งกีฬา  เด็กมีพัฒนาการด้านอารมณ์จิตใจควบคุมและ
แสดงออกทางอารมณ์ สังเกตได้จากการกล้าพูดกล้าแสดงออกรู้จักเข้าแถวรอคิวในการรับประทานอาหารรู้จัก
หน้าที่รับผิดชอบตามที่    ได้รับมอบหมายทั้งในและนอกห้องเรียนตามเขตพื้นที่รับผิดชอบร่าเริงแจ่มใส เด็กมี
พัฒนาด้านสังคมช่วยเหลือตนเองและเป็นสมาชิกที่ดีของสังคม สังเกตได้จากการช่วยเหลือตนเองในการปฏิบัติ
กิจวัตรประจำวันรู้จักเก็บสิ่งของเครื่องใช้ทั้งของส่วนตัวและส่วนรวม รู้จักยิ้มทักทายอยู่เป็นนิจอยู่ร่วมกับผู้อ่ืน
ได้อย่างมีความสุข เด็กมีพัฒนาการด้านสติปัญญาสื่อสารได้มีทักษะการคิดพื้นฐานและแสวงหาความรู้ได้ การ
พัฒนาเด็กมีผลการพัฒนาสูงกว่าบรรลุป้าหมายที่กำหนดไว้ ทุกด้าน  จากการดำเนินงานจัดทำกิจกรรมและ
โครงการต่างๆ  ส่งผลให้การประเมินมาตรฐานที่ ๑ คุณภาพเด็ก อยู่ในระดับคุณภาพ ดีเลิศ 
 
 ด้านกระบวนการบริหารและการจัดการ 
          โรงเรียนบ้านเนินนิมิต ได้จัดทำ กำหนดเป้าหมาย  วิสัยทัศน์  พันธกิจ ของสถานศึกษาอย่างชัดเจน มี
การพัฒนาหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยที่สอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่น มุ่งพัฒนาเด็กทุกด้านสมวัย โดยมีการ
ระดมความคิดเห็น จากคณะการสถานศึกษา  คณะครู ตัวแทนผู้ปกครอง ตัวแทนนักเรียน และผู้เกี่ยวข้องมี
ส่วนร่วมในการจัดการศึกษา กำหนดมาตรฐานการศึกษา  โครงการพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้  มี
การปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 256๒ ที่ยืดหยุ่นและสอดคล้องกับหลักสูตรสถานศึกษา  
ครูจัดประสบการณ์  เน้นการเรียนรู้ผ่านการเล่นและการลงมือปฏิบัติด้วยตนเอง  สอดคล้องกับวิถีชีวิตของ
ครอบครัว  ชุมชน  และท้องถิ่น  จัดครูให้เพียงพอต่อชั้นเรียน จัดครูที่เหมาะสมกับการจัดประสบการณ์การ
เรียนรู้ คือมีครูประจำการที่จบการศึกษาปฐมวัย  ได้ส่งบุคคลากรเข้ารับการอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพอย่าง
ต่อเนื่อง จากได้จัดโครงการจ้างครูผู้สอนเด็กปฐมวัย จำนวน ๒ คน ส่งผลให้โรงเรียนมีครูเพียงพอต่อชั้นเรียน  
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ได้ส่งเสริมให้ครูมีความเชี่ยวชาญด้านการจัดประสบการณ์  โดยการพัฒนาคุณภาพครูด้านการศึกษาปฐมวัย
อย่างต่อเนื่อง  ซึ่งส่งผลให้ครูด้านการศึกษาปฐมวัยมีความรู้ความสามารถในการวิเคราะห์และออกแบบ
หลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัย  มีทักษะในการจัดประสบการณ์และการประเมินพัฒนาการเด็กเป็นรายบุคคล  มี
ประสบการณ์ในการออกแบบการจัดกิจกรรม  ทักษะการสังเกต และการปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับเด็กและผู้ปกครอง 
มีการส่งเสริมให้ครุได้รับการพัฒนาโดยการประชุมสัมมนา กิจกรรมอบรมคูปองครู และกิจกรรมประชุมเชิง
ปฏิบัติการ มีการจัดภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกห้องเรียน  ที่คำนึงถึงความปลอดภัยของผู้เรียน  
ส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้ทั้งแบบรายบุคคลและรายกลุ่ม  มีมุมประสบการณ์และสื่อการเรียนรู้ที่หลากหลายที่ได้
จากธรรมชาติหรือสื่อในชุมชน  มุ่งเน้นให้เกิดการเรียนรู้แบบเรียนปนเล่นมีความสุขในการเรียนรู้  มีสื่อ
เทคโนโลยีใช้ในการสืบเสาะหาความรู้  จากโครงการห้องสวย  โรงเรียนงาม ส่งผลให้โรงเรียนงมีการจัด
สภาพแวดล้อมและสื่อเพื่อการเรียนรู้ อย่างปลอดภัย และพอเพียง  มีการให้บริการสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ
และสื ่อการเรียนรู้เพื ่อสนับสนุนการจัดประสบการณ์  มีการจัดสิ ่งอำนวยความสะดวก ให้บริการด้านสื่อ
เทคโนโลยีสารสนเทศ อุปกรณ์เพื่อสนับสนุนการจัดประสบการณ์เพื่อพัฒนาครูอย่างเพียงพอและทั่วถึง   มี
ระบบบริหารคุณภาพที่เปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วม โรงเรียนมีการกำหนดมาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษาท่ีสอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาปฐมวัย  และอัตลักษณ์ที่สถานศึกษากำหนด  ได้มีการจัดทำ
แผนการจัดประสบการณ์ที่สอดคล้องกับมาตรฐานตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย  มีการประเมินผลตรวจสอบ
คุณภาพภายในสถานศึกษา  ติดตามผลการดำเนินงานและจัดทำรายงานผลการประเมินตนเองประจำปี  มีการ
นำผลการประเมินไปปรับปรุงพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา  โดยทุกฝ่ายมีส่วนร่วม พร้อมทั้งรายงานผลการ
ประเมินตนเองให้หน่วยงานต้นสังกัดอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้โรงเรียนบ้านเนินนิมิต มีระบบบริหารคุณภาพที่เปิด
โอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วม ส่งผลให้การประเมินมาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ 
อยู่ในระดับคุณภาพ ดีเลิศ 
 

ด้านการจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นสำคัญ  
สถานศึกษามีจัดประสบการณ์ที ่ส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการทุกด้านอย่างสมดุลเต็มศักยภาพจัด

ประสบการณ์การเรียนรู้ที ่ครอบคลุมพัฒนาการในทุกๆด้านให้เหมาะสมกับวัย  ด้านร่างกาย พัฒนาการ
เคลื่อนไหวทางร่างกาย การสร้างโอกาสให้เด็กได้ประสบการณ์ตรง  เล่น  และปฏิบัติอย่างมีความ สุข  จัด
ประสบการณ์การเรียนรู้ที่ส่งเสริมให้เด็กได้ประสบการณ์โดยตรง โดยลงมือปฏิบัติจริงด้วยตนเองและการเรียนรู้
รายกลุ่ม  เพื่อก่อให้เกิดความมีน้ำใจ  ความสามัคคี  การแบ่งปัน  และการรอคอย  เพื่อส่งผลให้เด็กเกิดการ
เรียนรู้ได้อย่างมีความสุข กิจกรรมเรียนรู้สู่โลกกว้าง  จัดบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้ใช้สื่อและเทคโนโลยีที่
เหมาะสมกับวัย  โรงเรียนบ้านเนินนิมิต  ได้จัดบรรยากาศในชั้นเรียนที่ส่งเสริมความสนใจให้แก่ผู้เรียน  ชั้น
เรียนมีบรรยากาศเต็มไปด้วยความอบอุ่น  ความเห็นอกเห็นใจ   มีความเอื้อเผื่อเผื่อแต่ต่อกันและกัน  ซึ่งเป็น
แรงจูงใจภายนอกที่กระตุ้นให้ผู้เรียนรักการอยู่ร่วมกันในชั้นเรียน  และปลูกฝังคุณธรรม  จริยธรรม ให้แก่เด็ก
นักเรียน นอกจากนี้โรงเรียนบ้านเนินนิมิตมีห้องเรียนที่มีบรรยากาศ  แจ่มใส  กว้างขวางพอเหมาะ   มีมุม
ส่งเสริมประสบการณ์การเรียนรู้  มีการตกแต่งห้องเรียนให้สดใส  และมีสื ่อการเรียนรู ้ที ่เอื ้อต่อการจัด
ประสบการณ์การเรียนการสอน มีการจัดบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้ใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับวัย    
มีการประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริง  และนำผลการประเมินพัฒนาการเด็กไปปรับปรุงการจัด
ประสบการณ์และพัฒนาเด็ก  ด้วยเครื่องมือและวิธีการที่หลากหลาย เช่น การสังเกต  การสอบถาม  การ
สำรวจ  และการวิเคราะห์ผลพัฒนาการของเด็ก  โดยให้ผู้ปกครองมีส่วนร่วม  เพื่อได้นำผลการประเมินไป
พัฒนาศักยภาพของเด็กและพัฒนาการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ในชั้นเรียน ส่งผลให้การประเมินมาตรฐานที่ 
๓ ด้านการจัดประสบการณ์ท่ีเน้นเด็กเป็นสำคัญ อยู่ในระดับคุณภาพ ดีเลิศ 
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ผลการประเมินตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 โรงเรียนบ้านเนินนิมิต  จัดการเรียนการสอนระดับปฐมวัย  มีนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2-3 รวม 5๙ คน 
ครูผู้สอน 4  คน จัดทำรายงานการประเมินคุณภาพของตนเอง (SAR) ปีการศึกษา 2563   เสนอต่อหน่วยงาน
ต้นสังกัด และหน่วยงานอื่น ๆ ผลการประเมินตนเองในภาพรวม อยู่ในระดับ ดีเลิศ มีผลการดำเนินงาน 
ดังต่อไปนี้ 

โรงเรียนบ้านเนินนิมิต จัดการเรียนการสอนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับชั้นประถมศึกษา 
ปีที่ 1 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3   มีนักเรียน ๑๔๒ คน ครู ๑๗ คน ได้มีการจัดทำรายงานการประเมินคุณภาพ
ของตนเอง (SAR) ปีการศึกษา 2563. เสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัด และหน่วยงานอื่น ๆ ผลการประเมินตนเอง
ในภาพรวม อยู่ในระดับ ดีเลิศ  มีผลการดำเนินงาน ดังต่อไปนี้         

ด้านคุณภาพผู้เรียน โรงเรียนกำหนดมาตรฐานการศึกษาด้านคุณภาพผู้เรียน จำนวน 2 ด้าน ได้แก่ 
1 ) ด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและ  2) ด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน ด้านผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนมุ่งเน้นให้นักเรียนมีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร การคิดคำนวณ รวมทั้งการมีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา มีความสามารถในการวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ มีความสามารถ
ในการสร้างนวัตกรรม การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ การสื่อสาร และการมีความรู้  ทักษะพ้ืนฐาน เจตคติที่ดีต่อ
งานอาชีพ  สำหรับด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนมุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีคุ ณลักษณะและค่านิยมที่ดี
ตามที่สถานศึกษากำหนด และมีสุขภาวะทางร่างกายและสังคม ความภูมิใจในท้องถิ่น และความเป็นไทยการ
ยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย  

      ประเด็นภาพความสำเร็จด้านคุณภาพผู้เรียนสถานศึกษามีการวิเคราะห์ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนและได้กำหนดเป็นเป้าหมายทางการเรียนโดยใช้ข้อมูลฐาน 3  ปีย้อนหลังเป็นเป้าหมายคุณภาพ
นักเรียนให้พัฒนาสูงขึ้น จัดกิจกรรมการเรียนการสอนเน้นการปฏิบัติ เน้นทักษะในการอ่าน การเขียน และการ
คิดคำนวณ ส่งเสริมผู้เรียนให้พัฒนาเต็มศักยภาพ  จัดแหล่งเรียนรู้ภายในให้เหมาะสม มีสื่อด้านเทคโนโลยีที่
ทันสมัย  จัดกิจกรรมให้ผู้เรียนมี สุขภาพกาย สุขภาพจิตดี มีความกล้าแสดงออก และสามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืน
อย่างมีความสุข เน้นทักษะการทำงานร่วมกัน ทำให้นักเรียนมีทักษะในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการ
คิดคำนวณเป็นไปตามเกณฑ์ที่โรงเรียนกำหนดในแต่ระดับชั้น จากการประเมินนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 
ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓   นักเรียนมีความสามารถในการคิดจำแนก แยกแยะ ใคร่ครวญไตร่ตรอง พิจารณา
อย่างรอบคอบโดยใช้เหตุผลประกอบการตัดสินใจ มีการอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และแก้ปัญหาอย่างมี
เหตุผล มีความสามารถในการสืบค้นความรู้ได้ทั้งด้วยตนเองและการทำงานเป็นทีม เชื่อมโยงองค์ความรู้ และ
ประสบการณ์มาใช้ในการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ ๆ จากการเรียนรู้โดย โครงการหรือกิจกรรมพัฒนาการอ่านเขียน
ภาษาไทย  นักเรียนมีความภูมิใจในท้องถิ่น เห็นคุณค่าของความเป็นไทย มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์วัฒนธรรม
ประเพณีไทยรวมทั้งภูมิปัญญาไทยเข้าร่วมกิจกรรมที่โรงเรียน  ส่งผลให้การประเมินมาตรฐานที่ ๑  คุณภาพ
ผู้เรียน อยู่ในระดับคุณภาพ ดี 
 

     ด้านกระบวนการบริหารและการจัดการ   โรงเรียนบ้านเนินนิมิต  ได้ดำเนินการวิเคราะห์
สภาพปัญหาตามบริบทของสถานศึกษา โดยการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  คณะครู และ
บุคลากรทางการศึกษา ตัวแทนผู้ปกครอง และตัวแทนนักเรียน   โดยใช้ข้อมูลในปีการศึกษาที่ผ่านมา เพ่ือ
กำหนดวิสัยทัศน์ของโรงเรียนบ้านเนินนิมิต  “ภายในปี พ.ศ. 2564  โรงเรียนบ้านเนินนิมิต  มีคุณภาพตาม
มาตรฐานการศึกษา  ก้าวสู่สากล โดยชุมชนมีส่วนร่วม  ดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”  
และกำหนดพันธกิจ ดังนี้ ปลูกฝังให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามเป้าหมายของสถานศึกษา  ส่งเสริม
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การปกครองระบอบประชาธิปไตย  การอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม  ขนบธรรมเนียม  ประเพณีและภูมิปัญญา  จัด
กิจกรรมให้ผู้เรียนมีความรู้ ความสามารถ ในการคิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์  คิดอย่างมีวิจารณญาณ  และมี
ทักษะเต็มตามศักยภาพของแต่ละบุคคล  ตามมาตรฐานการศึกษา และมีความรู้พื้นฐานรองรับการเข้าสู่สากล  
ส่งเสริมการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาผู้เรียนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง   ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากร
ทางการศึกษา  ให้มีทักษะตามมาตรฐานวิชาชีพ  ส่งเสริม  สนับสนุนให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัด
การศึกษาอย่างชัดเจน    ในดำเนินการพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้าน  ตามหลักสูตรสถานศึกษา
ทุกกลุ ่มเป้าหมาย  เชื ่อมโยงกับการดำเนินชีวิตจริง จัดทำแผนพัฒนาคุณภาพจัดการศึกษา ปฏิทินการ
ปฏิบัติงาน ปีการศึกษา ๒๕๖๓  ดำเนินงานพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญด้านวิชาชีพเพื่อให้เกิด
การพัฒนาที่ส่งผลต่อผู้เรียน จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ   
และจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ  เพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับสภาพและ
บริบทของโรงเรียน สนองตามความมุ่งของหลักสูตร  ตามนโยบายของต้นสังกัดและกระทรวงศึกษาธิการ  
รวมทั้งทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคมมีระบบการบริหารจัดการคุณภาพอย่างเป็นระบบ  วางแผนพัฒนา
คุณภาพการจัดการศึกษาโดยนำแผนไปปฏิบัติ   ติดตาม  ตรวจสอบ  ประเมินผล  และปรับปรุง  พัฒนางาน
อย่างต่อเนื่อง  มีการบริหารอัตรากำลัง  ทรัพยากรทางการศึกษา  และระบบดูแลช่ วยเหลือนักเรียน  มีการ
นิเทศภายใน  นำข้อมูลมาใช้ในการพัฒนาบุคลากร  และผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนในการวางแผน  ปรับปรุง  
พัฒนาและร่วมกันรับผิดชอบต่อการจัดการศึกษามีการบริหารจัดการเกี่ยวกับงานวิชาการ  พัฒนาหลักสูตร  
กิจกรรมเสริมหลักสูตรที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้าน  เชื่อมโยงวิถีชีวิตจริงและครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมาย  มี
การส่งเสริมสนับสนุนพัฒนาครูและบุคลากรตรงตามความต้องการและจัดให้มีชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ  มา
ใช้ในการพัฒนางานและการเรียนรู้ของผู้เรียน จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพ  ภายในและภายนอกห้องเรียน 
และสภาพแวดล้อมทางสังคมที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้ของผู้เรียนอย่างมีคุณภาพ  มีความปลอดภัยจัดระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ  สนับสนุนการบริหารจัดการ และการจัดการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับสภาพของโรงเรียน  
จัดหา พัฒนาและบริการด้านเทคโนโลยี  สารสนเทศ  จัดให้มีห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์   ห้องสมุด เพื่อใช้ใน
การบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู ้อย่างเหมาะสม  ส่งผลให้การประเมินมาตรฐานที่ ๒ ด้านการ
กระบวนการและการบริหารจัดการ อยู่ในระดับคุณภาพ ดีเลิศ 
 

       ด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู ้เรียนเป็นสำคัญ   โดยการดำเนินงาน
โครงการ/ตามแผนปฏิบัติการประจำปี เช่นโครงการพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้  โครงการห้องสวย
โรงเรียนงาม กิจกรรม อย่างหลากหลาย มุ ่งส่งเสริมให้ครูจัดการเรียนการสอนเน้นการปฏิบัติ ( Active 
learning)  ให้ผู้เรียนผ่านกระบวนการคิด ปฏิบัติจริง เพื่อนำไปสู่การพัฒนาและยั่งยืน  ตามมาตรฐานและ
ตัวชี้วัดของหลักสูตรสถานศึกษา  ให้นักเรียนมีส่วนร่วม ครูรู้จักผู้เรียนเป็นรายบุคคล ดำเนินการตรวจสอบและ
ประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และนำผลมาพัฒนาผู้เรียน รวมทั้งร่วมกันแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และนำผลที่ได้มา
ปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ ครูมีแผนการจัดการเรียนรู้ที่สามารถนำไปใช้จัดกิจกรรมได้จริง ครูใช้สื่อ มีนวัตกรรม 
และแหล่งเรียนรู้ มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก เพื่อให้เด็กรักการเรียนรู้และเรียนรู้ร่วมกันอย่างมี
ความสุข ครูร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (PLC) และนำข้อมูลมาร่วมพัฒนาปรับปรุงการจัดการเรียนรู้และสอนตาม
แผนการเรียนรู้  อีกทั้งปรับโครงสร้างรายวิชา หน่วยการเรียนรู้ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ สัดส่วนคะแนนแต่ละ
หน่วย กำหนดคุณลักษณะอันพึงประสงค์ท่ีสอดคล้องกับหน่วยการเรียนรู้ สนับสนุนให้ครูจัดการเรียนการสอนที่
สร้างโอกาสให้นักเรียนทุกคนมีส่วนร่วม ได้ลงมือปฏิบัติจริงจนสรุปความรู้ได้ด้วยตนเอง จัดการเรียนการสอนที่
เน้นทักษะการคิด เช่น จัดการเรียนรู้ด้วยโครงงาน ครูมีการมอบหมายหน้าที่ให้นักเรียนจัดป้ายนิเทศ และ
บรรยากาศตามสถานที่ต่าง ๆทั้งภายในห้องเรียนและนอกห้องเรียน ครูใช้สื่อการเรียนการสอน นวัตกรรมและ
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เทคโนโลยี ภูมิปัญญาท้องถิ่น มีการประเมินคุณภาพและประสิทธิภาพสื่อหลังใช้สื่อ  ครูทุกคนทำงานวิจัยในชั้น
เรียน ปีการศึกษาละ  ๑ เรื่อง  ครูจัดการเรียนรู้ให้นักเรียนผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง  ให้นักเรียนนำ
ความรู้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้  ให้นักเรียนได้ฝึกทักษะ ได้แสดงความคิดเห็น ได้แสดงออก เป็นผู้
สามารถสรุปองค์ความรู ้ นำเสนอผลงาน และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ ครูใช้สื ่อ เทคโนโลยี
สารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ รวมทั้งนำภูมิปัญญาท้องถิ่นมาใช้ในการจัดการเรียนรู้ นักเรียนได้แสวงหาความรู้
ด้วยตนเองจากสื่อที่หลากหลาย ครูมีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก เน้นการมีปฏิสัมพันธ์ ระหว่างเด็ก กับ
ครู  และสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุข  ครูร่วมกันออกแบบการวัดผลประเมินผลเพื่อตรวจสอบ และ
ประเมินผู้เรียนอย่างมีข้ันตอน ใช้เครื่องมือ วิธีการวัดและประเมินผลที่เหมาะสม พร้อมทั้งนำผลไปใช้พัฒนาการเรียนรู้ของ
ผู้เรียน ครูผู้สอนร่วมกันแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์  (PLC)  เป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ  
และนำไปปรับปรุง /พัฒนาการจัดการเรียนรู้  ส่งผลให้การประเมินมาตรฐานที่ ๓ ด้านกระบวนการจัดการ
เรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ  อยู่ในระดับคุณภาพ ดีเลิศ 
 
แนวทางการพัฒนาให้สูงขึ้น 
          1. จัดกิจกรรมส่งเสริมให้ผู้เรียนได้พัฒนาทักษะกระบวนการคิด นำเสนอนวัตกรรม มีการนำไปใช้และ
เผยแพร่ผลงาน 
          2. จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อพัฒนา
ตนเอง และสังคมในด้านการเรียนรู้ การสื่อสาร การทำงาน อย่างสร้างสรรค์ และมีคุณธรรม 
          3.  พัฒนากระบวนการบริหารสถานศึกษา โดยใช้กระบวนการนิเทศ ติดตาม ตรวจสอบ อย่างเป็น
ระบบ มีการนำข้อมูลมาใช้ในการปรับปรุง พัฒนางานอย่างต่อเนื่อง และเป็นแบบอย่างได้ โดยความร่วมมือ
ของผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย   
 4 ดำเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพผู้เรียนทุกด้าน ตามหลักสูตรสถานศึกษา และทุก
กลุ่มเป้าหมาย เชื่อมโยงกับชีวิตจริง และเป็นแบบอย่างได้ 

5. พัฒนาการจัดชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพอย่างเป็นระบบ  และต่อเนื่อง  
          6. พัฒนาแหล่งเรียนรู้  ภูมิทัศน์ สวนเกษตร  สวนป่า  ห้องเรียน  ห้องพิเศษ ให้ครบทุกกลุ่มสาระการ
เรียนรู้  โดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน และส่งเสริมการใช้แหล่งเรียนรู้  ภูมิปัญญาท้องถิ่นอย่างเป็นระบบ   
 ๗. สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดการศึกษาของโรงเรียนให้มีความเข้มแข็ง  
มีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อผลการจัดการศึกษา และการขับเคลื่อนคุณภาพการจัดการศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


