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ส่วนที่ 1
ข้อมูลพื้นฐานของสถานศึกษา
ข้อมูลทั่วไป
ชื่อโรงเรียน
ที่อยู่
สังกัด
ชื่อผู้บริหาร

โรงเรียนบ้านบ้านโคกสีวิทยาเสริม
หมู่ที่ 2 ตาบลโคกสี อาเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1
นายอภิชาติ ศรีสารคาม โทร. 098 103 8489

จานวนครูและบุคลากรทางการศึกษา 12 คน จาแนกเป็น
1) ข้าราชการครู
8 คน
2) พนักงานราชการ
คน
3) ครูอัตราจ้าง
คน
4) นักการภารโรง
1 คน
5) ครูธุรการ
1 คน
6) ครูจ้างชั่วคราว
2
คน
จานวนนักเรียน รวมทั้งสิ้น .....148....... คน ชาย ........74.....คน หญิง ....74.....คน จาแนกเป็น
1) ระดับปฐมวัย
.....50...... คน
2) ระดับประถมศึกษา
.....98..... คน
3) ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ......-....
คน
วิสัยทัศน์โรงเรียนบ้านโคกสีวิทยาเสริม
โรงเรียนบ้านโคกสีวิทยาเสริม มุ่งจัดการศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐาน ควบคู่คุณธรรม จริยธรรม
และภูมิปัญญาท้องถิ่น การบริหารจัดการการศึกษาตามหลักธรรมาภิบาล
พันธกิจ (MISSION)
1. จัดการเรีย นการสอนให้ มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาและมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ตาม
จุดมุ่งหมายของหลักสูตร โดยเน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
2. พัฒนาบุคลากรให้เป็นบุคลากรแห่งการเรียนรู้สู่ความเป็นครูมืออาชีพ
3. ประสานสัมพันธ์กับองค์กรของทางราชการและเอกชนในท้องถิ่นให้มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา
ควบคู่คุณธรรมจริยธรรมตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง อย่างมีประสิทธิภาพ
เป้าหมาย (GOAL)
1. นักเรียนในวัยเรียนในเขตบริการได้รับการศึกษาตามจุดมุ่งหมายของหลักสูตรอย่างเสมอภาค
2. ปลูกฝังให้นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม ภาคภูมิใจในความเป็นไทย ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
3. นักเรียนมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี มีสุขนิสัย และรักการออกกาลังกาย
4. พัฒ นาบุ ค ลากรในโรงเรี ย นอย่ างต่ อเนื่อง ทุกคนมี จรรยาบรรณในอาชีพ มีค วามพร้อ มในการ
ปฏิบัติงานและผ่านการประเมินตามเกณฑ์มาตรฐาน
5. สถานศึกษาบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล ชุมชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาการศึกษาอย่างต่อเนื่อง
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กลยุทธ์ (STRATITIC)
กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามาตรฐานการศึกษา เน้นการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
กลยุทธ์ ที่ 2 ปลูกฝังคุณธรรม ความสานึกในความเป็นไทย และบูรณาการจัดการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง
กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาผู้เรียนให้สุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี มีสุขนิสัย และรักการออกกาลังกาย
กลยุ ท ธ์ ที่ 4 พั ฒ นาครู แ ละบุ ค ลากรทางการศึ ก ษาทั้ ง ระบบให้ ส ามารถจั ด การเรี ย นรู้ อ ย่ า งมี
ประสิทธิภาพ
กลยุทธ์ที่ 5 พัฒนาบริหารจัดการการศึกษาให้มีประสิทธิภาพตามหลักธรรมภิบาล เน้นการมีส่วนร่วม
จากทุกภาคส่วนในการส่งเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษา
อัตลักษณ์ของโรงเรียน
“.......เศรษฐกิจพอเพียงเคียงคู่คุณธรรม......”
เอกลักษณ์ของโรงเรียน
“ ...ซื่อสัตย์ ประหยัด อดออม........... ”
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ส่วนที่ 2
รายงานผลการประเมินตนเองตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
ผลการประเมินตนเองตามมาตรฐานการศึกษาองสถานศึกษา ระดับปฐมวัย
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของเด็ก
1. ระดับคุณภาพ ........ดีเลิศ.........
2. วิธีการพัฒนา ข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ ที่สนับสนุนผลการประเมินตนเอง
2.1 วิธีการพัฒนา
การพัฒนาด้านร่างกาย โรงเรียนได้ดาเนินการพัฒนาผู้เรียนโดยการจัดประสบการณ์เรียนรู้แบบบูรณาการตาม
หน่วยการเรียนรู้โดยยึดผู้เรียนเป็นสาคัญ จัดกิจกรรมตามตารางประจาวันเพื่อให้ผู้เรียนมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงและ
มีพัฒนาการตามวัย ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้แสดงออกทางด้านร่างกายตามความถนัดและความสนใจจัดช่วงเวลาให้เด็กได้
นอนหลับพักผ่อน วันละประมาณ 2-3 ชั่วโมง ปลูกฝังให้ผู้เรียนสนใจกิจกรรมการออกกาลังกาย โดยจัดประสบการณ์ใน
ลักษณะการบูรณาการตามหน่วยการเรียน จัดอาหารกลางวันและอาหารเสริม (นม) ให้เด็กครบทุกวัน มีการชั่งน้าหนัก
วัดส่วนสูง และได้ตรวจสุขภาพผู้เรียน มีการแปรงฟันหลังอาหาร สอนวิธีการล้างมือก่อนและหลังรับประทานอาหาร
กิ จกรรมสุ ขภาพอนามั ยตนเอง มี การทดสอบสมรรถภาพทางกาย จั ดกิ จกรรมการแข่ งขั นกี ฬาภายในเพื่ อเชื่ อม
ความสัมพันธ์บ้านและโรงเรียน มีการจัดกิจกรรมด้านดนตรีและการเคลื่อนไหว ออกกาลังกาย กายบริหารหน้าเสาธง
กิจกรรมกลางแจ้ง กิจกรรมป้ายความรู้ การจัดบอร์ดให้ความรู้เรื่องวันสาคัญและเรื่องยาเสพติดให้โทษ กิจกรรมการ
เรียนรู้จากภูมิปัญญาท้องถิ่น โดยการเชิญเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในตาบลมาให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันตนเองให้
ปลอดภัยจากสภาวะเสี่ยงต่อโรคไข้เลือดออก โรคมือเท้าปาก อุบัติเหตุ ภัยและสิ่งเสพติด การตรวจความสะอาดของ
ร่างกาย ผม เล็บมือ ก่อนเข้าห้องเรียนทุกวัน และมีการประเมินพัฒนาการด้านร่างกายของผู้เรียนเป็นรายบุคคล
การพัฒนาด้านอารมณ์ โรงเรียนได้พัฒนาและส่งเสริมผู้เรียนให้มีลักษณะและพฤติกรรมที่แสดงออก
ทางอารมณ์ จิตใจและความรู้สึกที่เหมาะสมกับวัย มีการดาเนินโครงการ/กิจกรรมที่ส่งเสริมพัฒนาการด้านอารมณ์
จิตใจ อย่างสม่าเสมอและต่อเนื่อง ให้ผู้เรียนมีความมั่นใจในตนเอง กล้าแสดงออก ร่าเริงแจ่มใส ควบคุมอารมณ์ของ
ตนเองได้ ชื่นชมศิลปะดนตรีการเคลื่อนไหวและรักธรรมชาติ ผู้เรียนได้ทากิจกรรมศิลปะที่หลากหลายโดยบูรณาการ
ในการเรียนรู้ตามหน่วยต่าง ๆ ฝึกทางานศิลปะอย่างมีขั้นตอน ทาให้ผลงานศิลปะสวยงามและมีความคิดสร้างสรรค์
เป็นของตนเอง เมื่อทางานเสร็จแล้วครูก็จะนาผลงานของผู้เรียนมาจัดแสดงเพื่อเสริมสร้างความภาคภูมิใจในผลงาน
ของตนเอง ทั้งยังส่งเสริมแรงกระตุ้นด้วยการชื่นชม ยกย่อง ให้กาลังใจในการทางาน ทากิจกรรมต่าง ๆ เพื่อให้
ผู้เรียนมีความมุ่งมั่นในการทางาน อีกทั้งเน้นกิริยามารยาท การเดิน การไหว้การแสดงความเคารพผู้ใหญ่ตามความ
เหมาะสม
การพัฒนาการด้านสังคม ครูผู้สอนดาเนินการจัดประสบการณ์เชิงบูรณาการ เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนมี
พฤติกรรมแสดงออกด้านสังคมได้อย่างเหมาะสมกับวัย ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมในห้องเรียน การกราบ การไหว้
การให้ความร่วมมือ ความสามัคคี การอดทน การรอคอย การเสียสละ ความซื่อสัตย์ การประหยัด การอยู่ร่วมกับผู้อื่น
ในสังคมและการรักการทางาน มีจิตอาสา เพราะเป็นพื้นฐานสาคัญสาหรับผู้เรียนในการอยู่ร่วมสังคมต่อไป โดยจัดให้
ผู้เรียนได้ทางานด้วยวิธีการที่หลากหลาย ทั้งการทางานเดี่ยว ทางานคู่ ทางานกลุ่มย่อย และกลุ่มใหญ่ จัดกิจกรรมตาม
มุมเสรีต่าง ๆ ให้ผู้เรียนได้เลือกทาตามความสนใจ จัดกิจกรรมทัศนศึกษาตามแหล่งเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอก
โรงเรียน ส่งเสริมการเรียนรู้ตามระบอบประชาธิปไตย ผู้เรียนจะได้ลงคะแนนเลือกหัวหน้าห้อง ผลัดกันเป็นผู้นา ผู้ตาม
และร่วมกันคิดข้อตกลงในห้องเรียนของตนเองและสามารถปฏิบัติตามได้อย่างสร้างสรรค์
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การพั ฒนาด้ า นสติ ปั ญญา โรงเรี ยนส่ งเสริ มและพั ฒนาผู้ เรี ยนให้ มี พั ฒนาการด้ านสติ ปั ญญา
โดยจัดประสบการณ์การเรียนการสอนที่ส่งเสริมพัฒนาทักษะการคิดอย่างหลากหลาย มีความคิดรวบยอดเกี่ยวกับ
สิ่งที่ทดลอง สารวจ โดยผ่านกระบวนการแก้ปัญหา ทดลองปฏิบัติ ทาให้ผู้เรียนคิดแก้ปัญหาให้เหมาะสมกับวัยและ
เกิดจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์ สนับสนุนให้ผู้เรียนมีนิสัยรักการอ่าน ด้วยกิจกรรมนิทานพาเพลินครูอ่าน
และเล่าให้ฟังทุกวัน จัดให้มีมุมหนังสือ มีหนังสือนิทานเสริมประสบการณ์ไว้ในห้องเรียนทุกห้อง ผู้เรียนได้เข้า
ห้องสมุดของโรงเรียน ฟังนิทานจากครูและเลือกหนังสืออ่านตามความสนใจเป็นประจาทุกสัปดาห์ และสามารถ
ขอยืมหนังสือจากโรงเรียนกลับไปอ่านกับคุณพ่อคุณแม่ได้
2.2 ข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ ที่สนับสนุนการประเมินตนเอง
1) ข้อมูลนักเรียนรายบุคคล
2) ผลการประเมินพัฒนาการผู้เรียนทั้ง 4 ด้าน
3) แบบประเมินพัฒนาการผู้เรียนทั้ง 4 ด้าน
4) ตารางกิจกรรมประจาวัน
5) ข้อตกลงของห้อง
7) รูปภาพกิจกรรม
3. แผนการพัฒนาคุณภาพเพื่อยกระดับให้สูงขึ้น
จุดเด่น
1) เด็กมีสุขภาพร่างกายที่สมบูรณ์ตามวัย
2) เด็กมีอารมณ์ที่แจ่มใส และแสดงออกทาง
อารมณ์ได้เหมาะสมกับวัย
3) เด็กสามารถช่วยเหลือตนเองได้และเป็นสมาชิก
ที่ดีของสังคม
4) เด็กมีทักษะการคิดพื้นฐานและทักษะในการ
แสวงหาความรู้ได้ด้วยตนเอง
5) โรงเรียนผ่านการประเมินบ้านวิทยาศาสตร์น้อย
และมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

จุดที่ควรพัฒนา
1) ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทักษะกระบวนการคิด
วิเคราะห์แบบ Mind Mapping การใช้
ผังกราฟฟิก เพื่อให้ผู้เรียนได้ฝึกคิดอย่างเป็น
ระบบ
2) ส่งเสริมและพัฒนาครูให้มีการจัดทาแผน
ประสบการณ์ที่เน้นทักษะการคิด ความคิด
รวบยอดเพิ่มมากขึ้น

3.1 ควรมีการส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทักษะกระบวนการคิดวิเคราะห์แบบ Mind Mapping และการใช้ผัง
กราฟฟิก เพื่อให้ผู้เรียนได้ฝึกคิดอย่างเป็นระบบมากขึ้น
3.2 ควรส่งเสริมและพัฒนาครูให้มีการจัดทาแผนประสบการณ์ที่เน้นทักษะการคิด และความคิดรวบ
ยอดเพิ่มมากขึ้น
3.3) จัดหาสื่อเพื่อพัฒนาประสบการณ์ผู้เรียนที่เน้นทักษะกระบวนการคิดในรูปแบบที่หลากหลาย
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มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ
1. ระดับคุณภาพ ........ดีเลิศ.....
2. วิธีการพัฒนา ข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ ที่สนับสนุนผลการประเมินตนเอง
2.1 วิธีการพัฒนา
สถานศึกษามีหลั กสูตรการศึ กษาปฐมวัย ครอบคลุมพัฒนาการทั้ง 4 ด้านสอดคล้ องกับบริบทของ
ท้องถิ่นออกแบบการจัดประสบการณ์ที่เตรียมความพร้อมและไม่เร่งรัดวิชาการ เน้นการเรียนรู้ผ่านการเล่น
และลงมือปฏิบัติ จัดครูเข้าสอนอย่างพอเพียงกับชั้นเรียน มีการพัฒนาครูและบคลากรให้มีความรู้สามารถจัด
ประสบการณ์และประเมินพัฒนาการเด็ก ใช้ประสบการณ์สาคัญในการออกแบบการจัดกิจกรรม มีการสังเกต
และประเมินพัฒนาการเด็กเป็นรายบุคคล มีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับเด็กและผู้ ปกครองโดยผ่านโครงการกีฬาภายใน
สัมพันธ์ กิจกรรมวันแม่ กิจกรรมประชุมผู้ปกครองก่อนเปิดภาคเรียน
จัดสภาพแวดล้อมและสื่อเพื่อการเรียนรู้อย่างปลอดภัยส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้เป็นรายบุคคลและ
รายกลุ่ม มีมุมประสบการณ์ มีสื่อการเรียนรู้
สถานศึกษาอานวยความสะดวกและให้ บริการสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ วัสดุ อุปกรณ์เพื่อสนับสนุน
การจัดประสบการณ์ และให้ครูได้รับการพัฒนาด้วยวิธีการเข้ารับการอบรม สถานศึกษามีการกาหนดมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษาสอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาปฐมวัย มีการประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพ
ภายในสถานศึกษา โดยการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองและผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย นาผลการประเมินไปปรับปรุงและ
พัฒนาคุณภาพสถานศึกษาต่อไป
2.2 ข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ ที่สนับสนุนผลการประเมินตนเอง
1) ข้อมูลนักเรียนรายบุคคล
2) ผลการประเมินพัฒนาการผู้เรียนทั้ง 4 ด้าน
3) แบบประเมินพัฒนาการผู้เรียนทั้ง 4 ด้าน
4) โครงการตามแผนปฏิบัติการ
5) รายงานโครงการ
6) ภาพถ่าย
3. แผนการพัฒนาคุณภาพเพื่อยกระดับให้สูงขึ้น
จุดเด่น
1) จัดประสบการณ์ให้กับเด็กครอบคลุมทั้ง 4 ด้าน
ส่งผลให้เด็กมีพัฒนาการที่ดีทั้ง 4 ด้าน
2) การจัดการศึกษาระดับปฐมวัยเป็นที่ยอมรับ
ของผู้ปกครอง และชุมชน ทาให้จานวนนักเรียน
ระดับปฐมวัยมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น

จุดที่ควรพัฒนา
1) ตาแหน่งครูที่จบเอกปฐมวัยหรือที่มี
ประสบการณ์การสอนปฐมวัยไม่พียงพอ ซึ่ง
ในขณะนี้สถานศึกษาใช้เงินสถานศึกษาจ้างครูให้
ครบชั้น
2) จานวนสื่อ วัสดุอุปกรณ์ที่ส่งเสริมพัฒนาการ
ทั้ง 4 ด้านของผู้เรียนให้เพียงพอและมีประสิทธิภาพ
ดี
3.1 ควรจั ดสรรครู ที่จ บเอกปฐมวัยหรือที่มีประสบการณ์การสอนปฐมวัยให้เพียงพอ ซึ่งในขณะนี้
สถานศึกษาใช้เงินสถานศึกษาจ้างครู
3.2 ควรจั ด หาสื่ อ วั ส ดุ อุ ป กรณ์ ที่ ส่ ง เสริ ม พั ฒ นาการทั้ ง 4 ด้ า นของผู้ เ รี ย นให้ เ พี ย งพอและมี
ประสิทธิภาพดี
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มาตรฐานที่ 3 การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นสาคัญ
1. ระดับคุณภาพ ........ดีเลิศ...........
2. วิธีการพัฒนา ข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ ที่สนับสนุนผลการประเมินตนเอง
2.1 วิธีการพัฒนา
ในด้านการจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นสาคัญ พบว่าครูมีความรู้ ความเข้าใจในกระบวนการจัดประสบการณ์
ให้ เด็กมี พัฒนาการทุ กด้านอย่ างสมดุ ลเต็ มตามศั กยภาพ ครูรู้ จักเด็กเป็นรายบุ คคลและสร้างโอกาสให้ เด็กได้รั บ
ประสบการณ์โดยตรง ด้วยการเล่นและปฏิบัติอย่างมีความสุข โดยจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมเด็กครบทุกด้าน ทั้งด้ านร่างกาย
ด้านอารมณ์ ด้านสังคม และด้านสติปัญญา โดยไม่มุ่งเน้นการพัฒนาด้านใดด้านหนึ่งเพียงด้านเดียว ครูจัดห้องเรียนให้
สะอาด มีอากาศถ่ายเท มีความปลอดภัย มีพื้นที่แสดงผลงานเด็กและพื้นที่จัดกิจกรรมที่เหมาะสม ครูให้เด็กได้มีส่วนร่วม
ในการจัดห้องเรียน เช่น ป้ายนิเทศ การทาความสะอาดห้อง การดูแลต้นไม้ การจัดหนังสือเข้าชั้นให้เรียบร้อย การเก็บ
ขยะ เทขยะ เป็นต้น ครูประเมินพัฒนาการเด็กจากกิจกรรมและกิจวัตรประจาวันด้วยเครื่องมือและวิธีการที่หลากหลาย
แต่ไม่ใช่การใช้แบบทดสอบในการวิเคราะห์ผล การประเมินพัฒนาการเด็กให้ผู้ปกครองมีส่วนร่วมและแลกเปลี่ยนการ
เรียนรู้ร่วมกัน
2.2 ข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ ที่สนับสนุนผลการประเมินตนเอง
1) ข้อมูลนักเรียนรายบุคคล
2) ผลการประเมินพัฒนาการผู้เรียนทั้ง 4 ด้าน
3) แบบประเมินพัฒนาการผู้เรียนทั้ง 4 ด้าน
4) เกียรติบัตร
5) ภาพถ่าย
3. แผนการพัฒนาคุณภาพเพื่อยกระดับให้สูงขึ้น
จุดเด่น
จุดที่ควรพัฒนา
1) เด็ก ครู และผู้ปกครองมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน 1) ควรจั ดกิจกรรมที่ ห ลากหลายเพื่อ พัฒ นาทักษะ
2) เด็กอยากมาโรงเรียน และมีความสุขขณะอยู่ใน
ด้านการคิดรอบยอด คิดเชิงเหตุผล คิดแก้ปัญหา
ห้องเรียนและนอกห้องเรียน
ให้กับเด็ก
2) ควรจัดเวทีให้เด็กได้แสดงออก ได้นาเสนอผลงาน
อย่างหลากหลายต่อสาธารณะ เช่น งานเปิดบ้าน
เพื่ อเสนอผลงานต่อ ผู้ ป กครอง ครู พี่ นัก เรี ย น
ชุมชน คณะกรรมการสถานศึกษา เป็นต้น
3) ควรจัดให้มีการประกวด แข่งขันความสามารถ
ของเด็ก เช่น ประกวดร้อ งเพลง ประกวดวาด
ภาพระบายสี ประกวดเล่ า นิ ท าน แข่ ง ขั น เกม
การศึกษา (ภาษาอังกฤษ )เนื่องในวันสาคัญต่างๆ
และเชิ ญ ผู้ ป กครอง ชุ ม ชน คณะกรรมการ
สถานศึกษา มาร่วมชื่นชมผลงาน เป็นต้น
3.1 ควรมีรางวัลน้าใจเพื่อเสริมแรงให้เด็กกล้าคิด กล้าแสดงออกในด้านต่าง ๆ
3.2 ควรทาใบประกาศเกียรติบัตรเพื่อแสดงความชื่นชมผลงาน ความภาคภูมิใจของเด็กและผู้ปกครอง
อย่างสม่าเสมอ

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา(Self-Assessment Report : SAR) ปีการศึกษา 2562

7

สรุปผลการประเมินตนเองตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับปฐมวัย
(บทสรุปสำหรับผู้บริหำร)
ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษาอยู่ในระดับ ดีเลิศ
จากผลการดาเนินงานโครงการและกิจกรรมต่าง ๆ ส่งผลให้โรงเรียนบ้านโคกสีวิทยาเสริม จัดการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาประสบผลสาเร็จ เป็นไปตามเป้าหมายที่สถานศึกษากาหนดไว้ในแต่ละมาตรฐาน จากผลการ
ประเมิ นสรุ ปว่ า ได้ ระดั บดี เลิ ศ ทั้ งนี้ เพราะมาตรฐานที่ 1 คุ ณภาพของเด็ กอยู่ ในระดั บ ดี เลิ ศ มาตรฐานที่ 2
กระบวนการบริหารและการจัดการอยู่ในระดับ ดีเลิศ และมาตรฐานที่ 3 การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นสาคัญ
อยู่ในระดับ ดีเลิศ
ทั้งนี้ ผลการพัฒนาเด็กในด้านร่างกาย อารมณ์จิตใจ สังคม และสติปัญญา บรรลุตามเป้าหมายที่สถานศึกษา
กาหนด การพัฒนาด้านร่างกาย เด็กมีน้าหนัก ส่วนสูงตามเกณฑ์มาตรฐาน มีการเคลื่อนไหวร่างกายคล่องแคล่ว
มีการทรงตัวได้ดี ใช้มือและตาประสานสัมพันธ์ได้ดี มีทักษะในการดูแลรักษาสุขภาพอนามัยส่วนตน และสามารถ
ปฏิบัติจนเป็นนิสัย ปฏิบัติตนตามข้อตกลงเกี่ยวกับความปลอดภัย หลีกเลี่ยงสภาวะที่เสี่ยงต่อโรค ส่งเสพติด และ
สถานการณ์ที่เสี่ยงอันตรายต่าง ๆ การพัฒนาด้านอารมณ์ จิตใจ เด็กร่าเริงแจ่มใส แสดงอารมณ์ความรู้สึกได้
เหมาะสม ยอมรับและพอใจในความสามารถของตนเองและผู้อื่น มีจิตสานึกและค่านิยมที่ดีงาม เด็กกล้าพูดกล้า
แสดงออก รู้จักช่วยเหลือแบ่งปัน และรู้หน้าที่ความรับผิดชอบของตนเอง การพัฒนาด้านสังคม เด็กสามารถ
ปฏิบัติกิจวัตรประจาวันละข้อตกลงของห้องได้ เด็กมีวินัยในตนเอง มีมารยาทตามวัฒนธรรมไทย เช่น การไหว้
การยิ้ม การทักทายเป็นต้น เล่นและทางานร่วมกับผู้อื่นได้ โดยปราศจากการใช้ความรุนแรง รู้จักอดทน รอคอย เข้า
แถวตามลาดับก่อนหลัง มีความสามัคคี ความซื่อสัตย์ มีจิตอาสารู้จักช่วยเหลือและแบ่งปัน การพัฒนาด้านสติปัญญา
เด็กสามารถสนทนาโต้ตอบและเล่าเรื่องให้ผู้อื่นเข้าใจได้ สามารถตั้งคาถามในสิ่งที่ตนเองสนใจหรือสงสัยได้อย่าง
เหมาะสมกับวัย เด็กมีความสามารถในการคิดแก้ปัญหาและสามารถตัดสินใจในเรื่องง่าย ๆ ได้และเด็กสามารถใช้
เทคโนโลยี เช่น แว่นขยาย แม่เหล็ก เป็นเครื่องมือในการเรียนรู้และแสวงหาความรู้ได้ด้วยตนเอง
ในด้านกระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา พบว่า ผู้บริหารสถานศึกษา มีความเข้าใจ
ปรัชญา แนวคิด หลักการจัดการศึกษาปฐมวัย และหลักสูตรสถานศึกษาที่ครอบคลุมทั้ง 4 ด้านและสอดคล้องกับ
บริบทของท้องถิ่น มีการจัดครูให้เหมาะสมกับภารกิจการเรียนการสอนให้เพียงพอกับชั้นเรียน และมีปฏิสัมพันธ์ที่ดี
กับเด็กและครอบครัว ส่งเสริมและพัฒนาครูให้มีความรู้ความสามารถ และทักษะในการจัดประสบการณ์และการ
ประเมินพัฒนาการเด็กเป็นรายบุคคล สถานศึกษาอานวยความสะดวก จัดหาสื่อวัสดุ อุปกรณ์ เพื่อสนับสนุนการจัด
ประสบการณ์ที่พอเพียง และนอกจากนั้นสถานศึกษามีการประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพภายในสถานศึกษา
โดยการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองและผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย
ในด้านการจัดประสบการณ์ที่เน้น เด็กเป็นสาคัญ พบว่าครูมีความรู้ ความเข้าใจในกระบวนการจัด
ประสบการณ์ให้เด็กมีพัฒนาการทุกด้านอย่างสมดุลเต็มตามศักยภาพ ครูรู้จักเด็กเป็นรายบุคคลและสร้าง
โอกาสให้เด็กได้รับประสบการณ์โดยตรง ด้วยการเล่นและปฏิบัติอย่างมีความสุข โดยจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมเด็ก
ครบทุกด้าน ทั้งด้านร่างกาย ด้านอารมณ์ ด้านสังคม และด้านสติปัญญา โดยไม่มุ่งเน้นการพัฒนาด้านใดด้าน
หนึ่งเพียงด้านเดียว ครูจัดห้องเรียนให้สะอาด มีอากาศถ่ายเท มีความปลอดภัย มีพื้นที่แสดงผลงานเด็กและ
พื้นที่จัดกิจกรรมที่เหมาะสม ครูให้เด็กได้มีส่วนร่วมในการจัดห้องเรียน เช่น ป้ายนิเทศ การทาความสะอาดห้อง
การดูแลต้นไม้ การจัดหนังสือเข้าชั้นให้เรียบร้อย การเก็บขยะ เทขยะ เป็นต้น ครูประเมินพัฒนาการเด็กจาก
กิจ กรรมและกิจ วัตรประจ าวัน ด้วยเครื่ องมือและวิธีการที่ห ลากหลาย แต่ไม่ใช่การใช้แบบทดสอบในการ
วิเคราะห์ผล การประเมินพัฒนาการเด็กให้ผู้ปกครองมีส่วนร่วมและแลกเปลี่ยนการเรียนรู้ร่วมกัน
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ผลการประเมินตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
**************
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน
1. ระดับคุณภาพ ........ดี...... ...........
2. วิธีการพัฒนา ข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ ที่สนับสนุนผลการประเมินตนเอง
2.1 วิธีการพัฒนา
โรงเรียนบ้านโคกสีวิทยาเสริม มีกระบวนการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนด้วยวิธีที่หลากหลายโดยทางโรงเรียนได้
ให้ความสาคัญด้านผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียนเป็นหลัก และส่งเสริมด้านการออกกาลังกายเพื่อให้ผู้เรียนมี
สุขภาพดี มีจุดเน้นประจาโรงเรียนคือ “อ่านออก เขียนได้ คิดเลขเป็น สุขภาพดีด้วยกีฬา มีจิตสาธารณะ” โรงเรียน
ได้จัดให้มีโครงการสอนเสริมประสบการณ์พิเศษเพื่อเพิ่มศักยภาพนักเรียนชั้น ป.1-6 จานวน 2 ชั่วโมง/สัปดาห์
วิชา ภาษาไทยคิดวิเคราะห์ จานวน 1 ชั่วโมง และ วิชา คณิตศาสตร์ จานวน 1 ชั่วโมง มีการทดสอบการอ่าน
การเขียน และการคิดคานวณ ภาคเรียนละ 2 ครั้ง หากพบว่าผู้เรียนอ่านไม่ออก เขียนไม่ได้ คิดคานวณไม่เป็น ครูจัด
สอนซ่อมเสริมและออกแบบกิจกรรมการเรียนการสอนที่เหมาะสมกับผู้เรียน เช่น การเรียนรู้ผ่านการลงมือปฏิบัติจริง
การใช้ปัญหาเป็นฐานในการระดมความคิดแก้ปัญหาด้วยวิธีการของตนเองและสร้างสรรค์ผลงานด้วยความภาคภูมิใจ
สามารถเชื่อมโยงความรู้เดิมกับความรู้ใหม่ด้วยการใช้เทคโนโลยี การสื่อสารทางอินเทอร์เน็ตในการพัฒนาตนเอง และ
ใช้ห้องสมุดเป็นแหล่งเรียนรู้สืบค้นข้อมูลในรูปแบบที่หลากหลาย นอกจากนี้ทางโรงเรียนได้ดาเนินการพัฒนาผู้เรียน
ให้มีความก้าวหน้าทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในระดับโรงเรียนเฉลี่ยผ่านเกณฑ์ที่
สถานศึกษากาหนด รวมทั้งมีผลการทดสอบระดับชาติผ่านเกณฑ์เฉลี่ยระดับชาติได้ระดับคุณภาพ ดี ตามเกณฑ์ที่
สถานศึกษาก าหนด ปี การศึกษา 2562 ผลการทดสอบระดั บชาติ o – net มีค่ าเฉลี่ ยสู งกว่ าเกณฑ์ ระดับชาติ
ส่วนสาระภาษาไทย และตัวชี้วัดสาระอื่น ๆ ที่ยังไม่ผ่าน จะได้จัดทาแผนพัฒนาในปีการศึกษาต่อไป โดยได้จัดทา
โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กิจกรรมค่ายวิชาการเข้ม o – net จัดหาแนวข้อสอบและเทคนิคการทา
ข้อสอบมาให้ผู้เรียนได้ฝึกคิด ฝึกทาในรูปแบบต่าง ๆ มีกิจกรรมภาษาไทย ภาษาอังกฤษวันละคาเพื่อพัฒนาด้าน
ทักษะการอ่านออก เขียนได้ สถานศึกษาส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ
ด้วยกิจกรรมโครงงาน โรงเรียนยังได้ปลูกฝังเจตคติที่ดีเตรียมความพร้อมในการศึกษาต่อผ่านกิจกรรมแนะแนว
นอกจากการพั ฒ นาผลสั ม ฤทธิ์ ท างวิ ช าการของผู้ เ รี ย นแล้ ว โรงเรี ย นยั ง ได้ ส่ ง เสริ ม และพั ฒ นา
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนด้วยวิธีการที่หลากหลาย จัดให้มีโครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม และ
ค่านิยมที่พึงประสงค์ จัดเข้าค่ายคุณธรรม จริยธรรมนักเรียน โดยได้คณะวิทยากรจากพระวัดศิริธรรมมิกาวาส
บ้านโคกสี กิจกรรมคัดแยกขยะ มีกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาชุมชนนักเรียนร่วมกันเก็บขยะ ทาความสะอาด
บริเวณชุมชนรอบ ๆ โรงเรียน กิจกรรมเข้าร่วมงานวันสาคัญทางศาสนาที่วัด กิจกรรมน้องไหว้พี่พี่รับไหว้น้อง
กิจ กรรมเก็บ ของได้ส่ งคืน เจ้ าของ กิจกรรมออมสินความดี (เก็บเงินได้ไม่มีเจ้าของ เก็บเข้าออมสินเพื่อใช้
ส่วนรวมร่วมทาบุญ หรือซื้อวัสดุ อุปกรณ์ทาความสะอาด) กิจกรรมการออม ซึ่งเป็นการส่งเสริมคุณธรรมความ
ซื่อสัตย์ ประหยัดและอดออม โรงเรียนส่งเสริมให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ วัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น
ต่าง ๆ โดยการนานักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมงานบุญประเพณีต่าง ๆ ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีจิตสาธารณะช่วยเหลือ
ผู้อื่น เข้าใจ เห็นใจ ผู้ที่ได้รับความเดือดร้อน รวมทั้งปฏิบัติตนต่อผู้อื่นด้ วยความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ เสียสละเพื่อ
ส่วนรวม อีกทั้งยังส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถดูแลรักษาสุขภาพกาย สุขภาพจิตของตนเองให้แข็งแรงอยู่เสมอโดย
จัดให้มีโครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ โครงการแข่งขันกีฬาภายในสัมพันธ์และแข่งขันกีฬากับโรงเรียนอื่น
เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนมีสุขภาพกาย และจิตใจที่แข็งแรงห่างไกลอบายมุขและสิ่งเสพติดให้โทษ รวมทั้งสภาวะ
เสี่ยงต่อโรคภัย อุบัติเหตุ สิ่งไม่ถูกต้อง เพื่อให้ผู้เรียนอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข
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2.2 ข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ ที่สนับสนุนผลการประเมินตนเอง
1) ข้อมูลนักเรียนรายบุคคล
2) แบบสรุปรายงานข้อมูลการอ่านออกเขียนได้
3) รายงานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน
4) รายงานผลการทดสอบระดับชาติ NT , O- NET
5) ผลงานผู้เรียน
6) แหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน เช่น ห้องสมุด
7) แบบสรุปผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน
8) โครงการตามแผนปฏิบัติการโรงเรียน
3. แผนการพัฒนาคุณภาพเพื่อยกระดับให้สูงขึ้น
จุดเด่น
1) ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนผ่านเกณฑ์ที่
สถานศึกษากาหนด มีผลการประเมินระดับชาติ
O – NET สูงกว่าระดับชาติทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้
ยกเว้นสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
2) ผู้เรียนสามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารได้อย่างเหมาะสม
3) ผู้เรียนมีสุขภาวะที่ดี มีสุนทรียภาพ มีสุขภาพ
ร่างกายแข็งแรง รักการเล่นกีฬานัก เรียนกล้า
แสดงออก ร่าเริงแจ่มใส สุขภาพกายแข็งแรง
4) ผู้เรียนเป็นผู้มีคุณธรรมจริยธรรมตามที่
สถานศึกษากาหนด มีความซื่อสัตย์ ประหยัด
และอดออม เป็นเอกลักษณ์ของสถานศึกษา เป็น
ที่ยอมรับของชุมชน และความไว้วางใจของ
ผู้ปกครอง
5) ผู้เรียนสามารถสอบเข้าเรียนต่อในระดับม.1 ใน
โรงเรียนชั้นนาของจังหวัดได้

จุดที่ควรพัฒนา
1) การพัฒนาผลการทดสอบระดับชาติ O- NET
ของผู้เรียนให้สูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง
2) พัฒนาความสามารถด้านการคิดคานวณ
การคิดวิเคราะห์ คิดแก้ปัญหา คิดอย่างมี
วิจารณญาณ ให้กับผู้เรียนอย่างจริงจังและ
ต่อเนื่อง
3) การพัฒนาความสามารถในด้านภาษาอังกฤษ
และการอ่านเอาเรื่องภาษาไทยให้กับผู้เรียน

3.1 ควรพัฒนาผลการทดสอบระดับชาติ O- NET/ ของผู้เรียนให้สูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง
3.2 ควรพั ฒ นาความสามารถด้ า นการคิ ด ค านวณ การคิ ด วิ เ คราะห์ คิ ด แก้ ปั ญ หา คิ ด อย่ า งมี
วิจารณญาณ ให้กับผู้เรียนอย่างจริงจังและต่อเนื่อง
3.3 ควรพัฒนาความสามารถในด้านภาษาอังกฤษและการอ่านเอาเรื่องภาษาไทยให้กับผู้เรียน
3.4 ควรจัดหาสื่อเทคโนโลยีให้เพียงพอต่อความต้องการของผู้เรียน
3.5 ควรมีการนิเทศ ติดตามอย่างจริงจังและต่อเนื่อง
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มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ
1. ระดับคุณภาพ ......ดีเลิศ........
2. วิธีการพัฒนา ข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ ที่สนับสนุนผลการประเมินตนเอง
2.1 วิธีการพัฒนา
สถานศึ ก ษามี ร ะบบบริ ห ารจั ด การคุ ณ ภาพของสถานศึ ก ษาได้ ต ามมาตรฐานของสถานศึ ก ษา
มีการบริหารแบบมีส่วนร่วม ได้รับความร่วมมือจาก นักเรียน ครู ผู้ปกครอง ชุมชน คณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐาน คณะกรรมการพัฒนาโรงเรียน ตลอดจนผู้เกี่ยวข้องอื่น ๆ และเปิดโอกาสให้ทุกฝ่ายได้แสดงความ
คิดเห็น เพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนอย่างรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษาในทุกกลุ่มเป้าหมาย มีการพัฒนาครู
และบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางด้านวิชาชีพโดยส่งเสริม ให้เข้ารับการอบรมในสาขาที่สอน และส่งเสริมให้
ครูและบุคลากรเข้าอบรมเพื่อพัฒนางานอย่างต่อเนื่อง มีกิจกรรมประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา โดยมีการ
จัดทา มาตรฐานและ กาหนดเป้าหมาย จัดทาโครงการ ดาเนินการโดยคณะครูทุกคน มีโครงการยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตร และพัฒนาผลการทดสอบระดับชาติ
และทดสอบอื่น ๆ มีการประชุมครูและบุคลากรเพื่อพัฒนางานทุกเดือน ส่งเสริมการทางานโดยออกคาสั่งให้
ปฏิบัติงานตามโครงการที่ถนัดทุกคน กิจกรรมพัฒนา ปรับปรุงห้องเรียน และภูมิทัศน์รอบนอกเพื่อเป็นแหล่ง
เรียนรู้ในโรงเรียน จัดสิ่งอานวยความสะดวก เช่น ไฟฟ้า นาประปา สื่อ ระบบอินเทอร์เน็ตที่มีประสิทธิภาพ
ครอบคลุ มพืนที่ นั กเรีย นทุกคนสามารถใช้และเข้าถึงสิ่ งอานวยความสะดวก จัด อาหารกลางวันนักเรียน
และสุขาภิบาลที่สะอาดปลอดภัย ครู นักเรียน และบุคลากรมีทักษะชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรม
ตรวจสอบภายใน งานการเงิน พัสดุ รับการตรวจสอบจากต้นสังกัด จัดทารายงานโครงการและรายงานการ
ประเมินตนเองสรุปเป็นรายงานของสถานศึกษา เพื่อรายงานต่อต้นสังกัด และประชาสัมพันธ์ผู้เกี่ยวข้องทราบ
แจ้งที่ประชุมคณะกรรมการการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้ปกครองนักเรียนและให้ผู้มีส่วนร่วมรับทราบทั่วกัน
2.2 ข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ ที่สนับสนุนผลการประเมินตนเอง
1) แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา แผนปฏิบัติการประจาปี หลักสูตรสถานศึกษา
2) รายงานประเมินตนเอง SAR ของครู
3) รายงานโครงการตามแผนปฏิบัติการ
4) เอกสารรายงานการพัฒนาคุณภาพนักเรียน
5) รายงานผลการประเมินตนเองประจาปี
6) เกียรติบัตร ภาพถ่าย
3. แผนการพัฒนาคุณภาพเพื่อยกระดับให้สูงขึ้น
จุดเด่น
จุดที่ควรพัฒนา
1. ผู้บริหารมีความตั้งใจ มีความมุ่งมั่นมีหลักการ
1. ควรเปิดโอกาสให้ผู้ปกครองได้มีส่วนร่วมในการ
บริหาร และมีวิสัยทัศน์ที่ดีในการบริหารงาน
เสนอความคิดเห็นในการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนา
สามารถเป็นแบบอย่างที่ดีในการทางาน และ
ผู้เรียนมากขึ้น
คณะกรรมการสถานศึกษามีความตั้งใจ และมี
2. ควรสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับผู้มีส่วน
ความพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่ตามบทบาท
เกี่ยวข้องในการจัดการศึกษาของโรงเรียนให้มี
2. โรงเรียนมีการบริหารและการจัดการอย่างเป็น
ความเข้มแข็งมีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อผลการจัด
ระบบ โรงเรียนได้ใช้เทคนิคการประชุมที่
การศึกษา และการขับเคลื่อนคุณภาพการจัด
หลากหลายวิธี เช่น การประชุมแบบมีส่วนร่วม
การศึกษา
การประชุมระดมสมอง การประชุมกลุ่ม เพื่อให้
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จุดเด่น
จุดที่ควรพัฒนา
ทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการกาหนดวิสัยทัศน์ พันธ
กิจ เป้าหมายที่ชัดเจน มีการปรับแผนพัฒนา
คุณภาพการจัดการศึกษาแผนปฏิบัติการประจาปี
ที่สอดคล้องกับผลการจัดการศึกษา สภาพปัญหา
ความต้องการพัฒนา และนโยบายการปฏิรูป
การศึกษา ที่มุ่งเน้นการพัฒนาให้ผู้เรียนมีคุณภาพ
ตามมาตรฐานหลักสูตรของสถานศึกษา ครูผู้สอน
สามารถจัดการเรียนรู้ได้อย่างมีคุณภาพ มี
ประเมินผลการดาเนินงาน และจัดทารายงานผล
การจัดการศึกษา
3.1 ควรจัดสภาพแวดล้อม ห้องเรียน แหล่งเรียนรู้ สื่อเทคโนโลยี คอมพิวเตอร์ ให้เพียงพอและเหมาะสม
3.2 ควรให้ผู้เรียนใช้ประโยชน์จากแหล่งเรียนรู้ การค้นคว้าจากห้ องสมุด การใช้สื่อเทคโนโลยีเพื่อ
สืบค้นข้อมูลที่มีประโยชน์เพิ่มมากขึ้น
3.3 โรงเรียนมีการทาแบบสอบถามความต้องการพัฒนาสถานศึกษาอย่างหลากหลาย สร้างวิธีการ
ประสานงานกับองค์กรภายในและนอกสถานศึกษาเพื่อประสานความร่วมมือในการพัฒนา มีการดาเนินการ
นิเทศ กากับ ติดตามตามปฏิทินอย่างจริงจังและต่อเนื่อง
มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
1. ระดับคุณภาพ .............ดีเลิศ...........
2. วิธีการพัฒนา ข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ ที่สนับสนุนผลการประเมินตนเอง
2.1 วิธีการพัฒนา
ครู มีความรู้ ความเข้าใจในกระบวนการจัดการเรียนรู้ตามมาตรฐานและตัว ชี้วัดของสถานศึกษา
ครูได้ปฏิบัติหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพโดยดาเนินการพัฒนาหลักสูตร เพื่อเป็นแนวทางในการจัดการเรียนการสอน
เน้นให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ผ่านการคิด ได้ลงมือปฏิบัติจริง และสามารถนาไปประยุกต์ใช้ในชีวิต ได้ครอบคลุม
ทั้งด้านความรู้ ทักษะ กระบวนการ ที่ สอดคล้องกับเป้าหมายของหลักสูตรสถานศึกษา ได้เรียนรู้ร่วมกันเป็น
กลุ่ม เพื่อฝึกให้ผู้เรียนรู้จักวางแผนการทางาน กล้าแสดงความคิดเห็น และแสดงถึงความรัก ความสัมพันธ์ที่ดี
ระหว่ า งผู้ เ รี ย น ใช้ สื่ อ เทคโนโลยี แหล่ ง เรี ย นรู้ ทั้ ง ใน และนอกห้ อ งเรี ย น ตามศั ก ยภาพของสถานศึ ก ษา
นอกจากนี้ยังส่งเสริมให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการจัดบรรยากาศ สภาพแวดล้อม สื่อการเรียน เพื่อให้ผู้เรี ยนได้
ตระหนั กและรู้คุณค่าของทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม ครูออกแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โ ดยใช้วิธีสอน
เทคนิคการสอนที่หลากหลายโดยใช้สื่อทางไกลผ่านดาวเทียมมาใช้ประกอบ ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
ใช้สื่อ ในการจัดการเรียนรู้ เพื่อให้เกิดการเรียนรู้อย่างมีความสุ ข ให้ความช่วยเหลือให้คาแนะ คาปรึกษาและ
แก้ไขปัญหาของผู้เรียนทั้งด้านการเรียน และคุณภาพชีวิต มีการสร้างข้อตกลงในชั้นเรียน ตาม หลักคุณธรรม
จริยธรรม และมีความยุติธรรมในการ บริหารจัดการด้านพฤติกรรมของผู้เรียน
สถานศึกษามีวิธีการส่งเสริมครู ในการ แลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ และนามาใช้ปรับปรุง
การเรียนรู้แก่ผู้เรียนทุกระดับชั้น โดยครูผู้สอนทุกรายวิชา ได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันและให้ข้อมูล
สะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียน รู้อยู่เสมอ
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2.2 ข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ ที่สนับสนุนผลการประเมินตนเอง
1) ข้อมูลนักเรียนรายบุคคล
2) ผลการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
3) แผนการจัดการเรียนรู้
4) ผลการจัดการเรียนรู้
5) บันทึกการใช้แหล่งเรียนรู้
6) ภาพถ่าย
7) เกียรติบัตร
3. แผนการพัฒนาคุณภาพเพื่อยกระดับให้สูงขึ้น
จุดเด่น
จุดที่ควรพัฒนา
1. ครูพัฒนาตนเองอยู่เสมอ มีความตั้งใจมุ่งมั่น ใน 1. ครูควรจัดกิจกรรมเน้นให้ผู้เรียนได้มี
การปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มเวลาและความสามารถ
ความสามารถในการคิดวิเคราะห์คิดสังเคราะห์
2. ครูจัดกิจกรรมให้นักเรียนแสวงหาความรู้จากสื่อ
อย่างหลากหลาย และใช้แหล่งเรียนรู้ในการ
เทคโนโลยีด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง
พัฒนาตนเอง
3. ครูให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการจัดบรรยากาศ
2. ครูควรจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนในระดับชั้น ป.1 สภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้
ป.3 ให้สามารถนาเสนอ อภิปรายและแลกเปลี่ยน
4. ครูจัดกิจกรรมให้นักเรียนเรียนรู้จากการคิด ได้
เรียนรู้อย่างสมเหตุสมผล และมีทักษะในการ
ปฏิบัติจริงด้วยวิธีการและแหล่งเรียนรู้ที่
แก้ปัญหาตามสถานการณ์ได้อย่างเหมาะสม
หลากหลาย
3. ครูควรจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนในระดับชั้น
ป.4 - 6 ให้มีพฤติกรรมรักการอ่าน เพื่อส่งเสริมให้
ผู้เรียนเกิดทักษะการแสวงหาความรู้ด้วยตนเองให้
มากขึ้น
4. ครูควรจัดการเรียนการสอนด้วยวิธีการที่
หลากหลาย สอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้
ตัวชี้วัดตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน และ
ฝึกให้นักเรียนได้คิดวิเคราะห์หาความรู้จากแหล่ง
เรียนรู้ สื่อเทคโนโลยีให้มากขึ้น และพัฒนาสื่อ
แหล่งเรียนรู้ จัดเตรียมห้องปฏิบัติการให้อยู่ใน
สภาพดีและพร้อมใช้งานเสมอ
5. ครูควรวัดและประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียน
ด้วยวิธีที่หลากหลายตามสภาพจริงสอดคล้องกับ
มาตรฐานการเรียนรู้ และธรรมชาติวิชา
6. ครูควรนาภูมิปัญญาท้องถิ่นให้เข้ามามีส่วนร่วม
ในการจัดกิจกรรมให้นักเรียนได้เรียนรู้
7. ครูควรให้ข้อมูลย้อนกลับแก่นักเรียนทันทีเพื่อ
นักเรียนนาไปใช้พัฒนาตนเอง
8. ครูควรทาวิจัยในชั้นเรียนอย่างน้อยปีละ 1 เรื่อง
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3.1 ควรจัดหาสื่อเทคโนโลยีให้เพียงพอกับนักเรียน
3.2 ควรหาวิธีการ หรือ ใช้สื่อเพื่อกระตุ้นให้ผู้เรียนมีความกระตือรือร้นในการเรียนมากขึ้น
3.3 สถานศึกษาควรพัฒนางานการสอนด้วยงานวิจัย สร้างขวัญและกาลังใจให้แก่ครูและบุคลากร
ทางการศึกษาอย่างต่อเนื่อง

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา(Self-Assessment Report : SAR) ปีการศึกษา 2562

14

สรุปผลการประเมินตนเองตามมาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
(บทสรุปของผู้บริหาร)
ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษาอยู่ในระดับ ดี
จากผลการดาเนิน งาน โครงการและกิจกรรมต่าง ๆ ส่งผลให้ จัดการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ประสบผลสาเร็จตามเป็นไปตามเป้าหมายที่สถานศึกษากาหนดไว้ในแต่ละมาตรฐาน จากผลการประเมิน
สรุปว่า ได้ระดับดี ทั้งนี้เพราะมาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน อยู่ในระดับดี มาตรฐานที่ 2 กระบวนการ
บริหารและการจัดการ อยู่ในระดับ ดีเลิศ และมาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียน
เป็นสาคัญ อยู่ในระดับ ดีเ ลิศ ทั้งนี้ ผลการเรียนรู้ที่เป็นคุณภาพของผู้เรียนด้านผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการ
ผู้เรียนอ่านออกเขียนได้ผ่านเกณฑ์สถานศึกษากาหนด ส่ วนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรผ่านเกณฑ์
สถานศึกษา และผลการทดสอบระดับ ชาติห รือผลการทดสอบอื่น ๆ พบว่ามีมีค่าเฉลี่ยสูงกว่าระดับชาติ
ส่วนสาระการเรียนรู้และตัวชี้วัดที่ไม่ผ่านจะได้จัดทาแผนพัฒนาในปีการศึกษาต่อไป และนอกจากนี้โรงเรียน
ยังได้ปลูกฝังเจตคติที่ดเี ตรียมความพร้อมในการศึกษาต่อผ่านกิจกรรมแนะแนว
สถานศึ ก ษาส่ ง เสริ ม ให้ ผู้ เ รี ย นมี ค วามสามารถในการคิ ด วิ เ คราะห์ คิ ด อย่ า งมี วิ จ ารณญาณ
ด้วยกิจกรรมโครงงานนอกจากการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียนแล้ว โรงเรียนยังได้ส่งเสริมและ
พัฒ นาคุณลั กษณะอัน พึงประสงค์ ของผู้ เรียนด้ว ยวิธี การที่ห ลากหลาย จัดให้ มีโ ครงการพัฒ นาคุณธรรม
จริ ยธรรมและค่านิ ยมที่พึงประสงค์ ส่งผลให้ ผู้เรียนมีคุณธรรมด้านความซื่อสั ตย์ ประหยัด และอดออม
สอดคล้องกับเอกลักษณ์ของโรงเรียน
ด้านกระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา พบว่า ผู้บริหารสถานศึกษาเป็นผู้มี
วิสัยทัศน์และมีภาวะผู้นา สถานศึกษามีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษาได้ตามมาตรฐานของ
สถานศึ ก ษา มี ก ารบริ ห ารแบบมี ส่ ว นร่ ว ม ได้ รั บ ความร่ ว มมื อ จาก นั ก เรี ย น ครู ผู้ ป กครอง ชุ ม ชน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน คณะกรรมการพัฒนาโรงเรียน ตลอดจนผู้เกี่ยวข้องอื่น ๆ และเปิดโอกาส
ให้ทุกฝ่ายได้แสดงความคิดเห็น เพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนอย่างรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษาในทุก
กลุ่มเป้าหมาย มีการพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางด้านวิชาชีพโดยส่งเสริมให้เข้ารับการ
อบรมในสาขาที่สอน และส่งเสริมให้ครูและบุคลากรเข้าอบรมเพื่อพัฒนางานอย่างต่อเนื่อง
ด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้ เรียนเป็นสาคัญ พบว่า ครูมีความรู้ ความเข้าใจใน
กระบวนกาจัดการเรียนรู้ตามมาตรฐานและตัวชี้วัดของสถานศึกษา ครูพัฒนาตนเองอยู่เสมอ มีความตั้งใจ
มุ่งมั่น ในการปฏิบัติห น้าที่อย่างเต็มเวลาและความสามารถ ครูได้ปฏิบัติห น้าที่อย่างมีประสิ ทธิภาพโดย
ดาเนินการพัฒนาหลักสูตร เพื่อเป็นแนวทางในการจัดการเรียนการสอน เน้นให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ผ่านการคิด
ได้ลงมือปฏิบัติจริง ได้เรี ยนรู้ร่วมกันเป็นกลุ่ม เพื่อฝึกให้ผู้เรียนรู้จักวางแผนการทางาน กล้าแสดงความ
คิดเห็น และแสดงถึงความรัก ความสัมพันธ์ที่ดี ระหว่างผู้เรียน ใช้สื่อเทคโนโลยี แหล่งเรียนรู้ทั้งใน และนอก
ห้องเรีย น ตามศักยภาพของสถานศึกษา นอกจากนี้ยังส่งเสริมให้ ผู้เรียนมีส่ว นร่วมในการจัดบรรยากาศ
สภาพแวดล้อม สื่อการเรียน เพื่อให้ผู้เรียนได้ตระหนักและรู้คุณค่าของทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม ให้ความ
ช่วยเหลือให้คาแนะ คาปรึกษาและแก้ไขปัญหาของผู้เรียนทั้งด้านการเรียน และคุณภาพชีวิต มีการสร้าง
ข้อตกลงในชั้นเรียน ตาม หลักคุณธรรม จริยธรรม และมีความยุติธรรมในการ บริหารจัดการด้านพฤติกรรม
ของผู้เรียน
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ส่วนที่ 3
ภาคผนวก
- ข้อมูลของสถานศึกษา จานวนบุคลากร จานวนนักเรียน
- O-NET, NT, ผลการประเมินต่างที่สาคัญจาเป็น.......ฯลฯ)
- มาตรฐานและค่าเป้าหมายของสถานศึกษา
- คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทารายงานการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา
- หนังสือให้ความเห็นชอบรายงานการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา
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ตาราง 1 ข้อมูลด้านบุคลากร ปีการศึกษา 2562
เพศ
ประเภทบุคลากร
ผู้อานวยการ
รองผู้อานวยการ
ข้าราชการครู
พนักงานราชการ
(ครู)
ครูอัตราจ้าง
นักการ/ ภารโรง
อื่น ๆ ครูพี่เลี้ยง
ครูผู้ทรงคุณค่า
รวม

วุฒิการศึกษา

อายุเฉลี่ย

ต่า
สูง
น้อย
ป.
ชาย หญิง กว่า
กว่า กว่า
ตรี
ป.ตรี
ป.ตรี 30 ปี
1
1
2
6
8
1

30 –
50
-

ประสบการณ์ใน
ตาแหน่ง
มาก น้อย
มาก
10 –
กว่า กว่า
กว่า
20
50 ปี 10 ปี
20 ปี
1
1
7
1
7

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1
4

2
8

1
1
2

1

1

2
3

-

1
9

2
3

-

1
9

9

ตาราง 2 ข้อมูลนักเรียน ปีการศึกษา 2562
ข้อมูลนักเรียน
จานวนนักเรียนปีการศึกษา 2562
ระดับชั้นเรียน
จานวนห้อง
ชาย
หญิง

เพศ
รวม

อ.1

อ.2

อ.3

ป.1

ป.2

ป.3

ป.4

ป.5

ป.6

รวม

รวมทั้งหมด

1
5
7
12

1
6
15
21

1
10
7
17

1
11
6
17

1
4
8
12

1
10
5
15

1
9
7
16

1
6
11
17

1
13
8
21

9
74
74
148

9
74
74
148

ตาราง 3 ผลการประเมินพัฒนาการทั้ง 4 ด้าน ระดับปฐมวัย ปีการศึกษา 2562
ระดับชั้น

จานวน (คน)

อนุบาล 1
อนุบาล 2
อนุบาล 3

12
21
17
เฉลี่ยร้อยละ

ผลการประเมินพัฒนาการทั้ง 4 ด้าน ร้อยละที่ได้ระดับ 3 ขึ้นไป
ด้านอารมณ์
ด้านร่างกาย
ด้านสังคม ด้านสติปัญญา
จิตใจ
83.31
73.80
73.95
83.33
96.34
100
95.23
87.56
93.51
99.16
100
93.47
91.06
90.98
89.72
88.12
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ตาราง 4 ข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับสถานศึกษา
ข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับสถานศึกษา
1) ร้อยละของผู้เรียนที่มีเกรดเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน แต่ละรายวิชาระดับ 3 ขึ้นไป (ป. 1-6)
(1) ภาษาไทย
80.45
(2) คณิตศาสตร์
78.35
(3) วิทยาศาสตร์
78.30
(4) สังคมศึกษา
79.94
(5) ประวัติศาสตร์
79.42
(6) สุขศึกษา
82.77
(7) ศิลปะ ดนตรี
81.41
(8) การงานอาชีพ
81.03
(9) ภาษาอังกฤษ
76.42
เฉลี่ย
79.78
2) ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับขั้นพื้นฐาน O-NET ปีการศึกษา 2562
คะแนนเฉลี่ย คะแนนเฉลี่ย คะแนนเฉลี่ย
คะแนนเฉลี่ย
รายวิชา
ของโรงเรียน ระดับจังหวัด สังกัด สพฐ.
ระดับประเทศ
(1)
ภาษาไทย
47.54
48.39
47.95
49.07
(2)
คณิตศาสตร์
41.54
31.86
31.60
32.90
(3)
วิทยาศาสตร์
43.40
34.85
34.30
35.55
(4)
ภาษาอังกฤษ
35.77
33.02
30.86
34.42
3) ผลการประเมินการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (National Test:NT)
(1)
คะแนนเฉลี่ยของโรงเรียนความสามารถด้านภาษาด้านภาษา
(Literacy)
(2)
คะแนนเฉลี่ยของโรงเรียนด้านคานวณ (numeracy)
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แผนภูมิที่ 1 แสดงผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2562
ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน(O NET) ปีการศึกษา 2562
60
50
40
30
20
10
0
คะแนนเฉลี่ยระดับโรงเรียน

ภาษาไทย
47.54

คณิตศาสตร์
41.54

วิทยาศาสตร์
43.4

ภาษาอังกฤษ
35.77

คะแนนเฉลี่ยระดับจังหวัด

48.39

31.86

34.85

33.02

คะแนนเฉลี่ยระดับ สพฐ.

47.95

31.6

34.3

30.86

คะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ

49.07

32.9

35.55

34.42

คะแนนเฉลี่ยระดับโรงเรียน

คะแนนเฉลี่ยระดับจังหวัด

คะแนนเฉลี่ยระดับ สพฐ.

คะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ

หมายเหตุ : คะแนนเฉลีย่ ทุกวิชาของนักเรียน สูงกว่า คะแนนเฉลี่ยระดับจังหวัด ระดับสังกัด สพฐ.และสูงกว่า
คะแนนเฉลีย่ ระดับประเทศ ยกเว้นวิชาภาษาไทย

แผนภูมิที่ 2 เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์และผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (O NET) ในปีที่ผ่านมา
เปรียบเทียบผลการทดสอบระดับชาติปีการศึกษา 2561 และ ปีการศึกษา 2562
60
50

54.65
47.54
38.67

40

41.54

44.4

43.4
34.67 35.77

30

ปีการศึกษา 2561
ปีการศึกษา 2562

20
10
0
ปีการศึกษา 2561

ภาษาไทย
54.65

คณิตศาสตร์
38.67

วิทยาศาสตร์
44.4

ภาษาอังกฤษ
34.67

ปีการศึกษา 2562

47.54

41.54

43.4

35.77

หมายเหตุ คะแนนเฉลี่ยทุกวิชาของนักเรียนมีสาระการเรียนรู้พัฒนาการขึ้นคือ คณิตศาสตร์ และภาษาอังกฤษ
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ตาราง 5 ข้อมูลการใช้แหล่งเรียนรู้ภายในและภายนอกโรงเรียน ปีการศึกษา 2562

ข้อ

ข้อมูลการใช้แหล่งเรียนรู้ภายในและภายนอกโรงเรียน ปีการศึกษา 2562
แหล่งเรียนรู้ ชื่อแหลงเรียนรู้ จานวนครั้ง
แหล่งเรียนรู้ภายใน
แหล่งเรียนรู้ภายใน
(1) ภาษาไทย
(2) คณิตศาสตร์
(3) วิทยาศาสตร์
(4) สังคมศึกษา
(5) ประวัติศาสตร์
(6) สุขศึกษา พลศึกษา
(7) ศิลปะ ดนตรี
(8) การงานอาชีพ
(9) ภาษาอังกฤษ
1) แหล่งเรียนรู้ภายใน
(1) ห้องสมุด
(2) ห้องคอมพิวเตอร์
(3) ห้องวิทยาศาสตร์
(4) สื่อการเรียนทางไกลผ่านดาวเทียม
(5) แปลงปลูกผัก
(6) สวนป่า
(7) สนามกีฬา
(8) สนามเด็กเล่น
(9) ที่คัดแยกขยะ
2) แหล่งเรียนรู้ภายนอก
(1) วัดศิริธรรมิกาวาส
(2) สวนผักชาวบ้าน
(3) โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลโคกสี
(4) องค์การบริหารส่วนตาบลโคกสี
(5) สวนสัตว์ขอนแก่น
(6) โรงพยาบาลขอนแก่น 2 สาขาวัดศิริธรรมิกาวาส
(7) ศูนย์ศึกษาอ่าวคุ้งกระเบน จังหวัดจันทบุรี / หาดเจ้าหลาว
(8) ทุ่งโปงทอง จังหวัดระยอง
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80
100
80
80
80
40
40
35
40

20
ตารางที่ 6 ผลการประเมินการอ่านคิด วิเคราะห์และเขียน
ชั้น

จานวนนักเรียนที่ประเมิน
(คน)

ป.1
ป.2
ป.3
ป.4
ป.5
-ป.6
รวม

17
12
15
16
17
21
98

ผลการประเมิน(คน/ ร้อยละ)
ดีเยี่ยม
ดี
ผ่าน
ไม่ผ่าน
3
2
1
0
9
5
1
3
8
4
6
5
4
8
4
6
6
5
3
15
3
29
48
18
77
ระดับคุณภาพ ดี

รวม
ร้อยละ

78.57

ตารางที่ 7 ผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์

รวม
ร้อยละ

ผลการประเมิน(คน/ ร้อยละ)

8. มีจิตสาธารณะ

6. มุ่งมั่นในการ
ทางาน
7. รักความเป็นไทย

5. อยู่อย่างพอเพียง

4. ใฝ่เรียนรู้

17
12
15
16
17
21
98

3. มีวินัย

จานวนนักเรียน

ป.1
ป.2
ป.3
ป.4
ป.5
ป.6
รวม

1. รักชาติ ศาสน์
กษัตริย์
2. ซื่อสัตย์สุจริต

ชั้น

คุณลักษณะอันพึงประสงค์

ดีเยี่ยม
3

ดี
2

ผ่าน ไม่ผ่าน
1
0

5
5
5
5
6
9
35

10
6
9
9
10
12
56

2
1
1
2
1
7
ระดับคุณภาพ
ยอดเยี่ยม

91
92.85
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ตาราง 8 สรุปผลการประเมินตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับปฐมวัย ปีการศึกษา 2562
มาตรฐาน

ระดับชั้น/คะแนนที่ได้

อ.1

อ.2

อ.3

จานวน
คน

ร้อย
ละ

50

100

ระดับคุณภาพ

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพเด็ก
1.1 มีการพัฒนาด้านร่างกาย แข็งแรง มีสุขนิสัยที่ดี และดูแลความปลอดภัยของตนเองได้ได้ระดับ 3 ขึ้นไป
1.1.1 ร้อยละ 80 มีน้าหนักและส่วนสูงตาม
(9)
(19) (12)
40
80
ดีเลิศ
เกณฑ์
75.00 90.47 67.64
1.1.2 ร้อยละ 80 มีสุขภาพอนามัย สุขนิสยั ที่ดี (11) (21) (17)
49
98.00 ยอดเยี่ยม
91.67 100 100
1.1.3 ร้อยละ 80 รักษาความปลอดภัยของ
ตนเองและผู้อื่นหลีกเลี่ยงภาวะที่เสี่ยงต่อโรค สิ่ง
(10) (21) (17)
48
96.00 ยอดเยี่ยม
เสพติดและระวังภัยจากบุคคล สิ่งแวดล้อมและ
83.30 100 100
สถานการณ์ที่เสีย่ งอันตราย
1.1.4 ร้อยละ 80 เคลื่อนไหวร่างกายได้อย่า
(10) (21) (17)
48
96.00 ยอดเยี่ยม
คล่องแคล่ว ประสานสัมพันธ์และทรงตัวได้
83.30 100 100
1.1.5 ร้อยละ 80 ใช้มือ – ตา ประสานสัมพันธ์ (10) (19) (17)
46
92.00 ยอดเยี่ยม
กัน
83.30 90.47 100
1.2 มีการพัฒนาด้านอารมณ์ จิตใจ ควบคุม และแสดงอออกทางอารมณ์ได้ ได้ระดับ 3 ขึ้นไป
1.2.1 ร้อยละ 80 แสดงออกทางอารมณ์ได้อย่าง (10) (21) (17)
48
96.00 ยอดเยี่ยม
เหมาะสม
83.33 100 100
1.2.2 ร้อยละ 80 มีความรูส้ ึกที่ดีต่อตนเองและ
(9)
(21) (17)
ผู้อื่น ยอมรับและพอใจในความสามารถและ
47
94.00 ยอดเยี่ยม
75.00 100 100
ผลงานของตนเองและผู้อื่น
1.2.3 ร้อยละ 80 สนใจมีความสุขและแสดงออก (7)
(21) (17)
45
90.00 ยอดเยี่ยม
ผ่านงานศิลปะ ดนตรีและการเคลือ่ นไหว
58.33 100 100
1.2.4 ร้อยละ 80 ความซื่อสัตย์สุจริต
(10) (21) (17)
48
96.00 ยอดเยี่ยม
83.33 100 100
1.2.5 ร้อยละ 80 มีความเมตตา กรุณา มีน้าใจ (9)
(21) (17)
47
94.00 ยอดเยี่ยม
และช่วยเหลือแบ่งปัน
75.00 100 100
1.2.6 ร้อยละ 80 มีความเห็นอกเห็นใจผู้อื่น
(8)
(21) (17)
46
92.00 ยอดเยี่ยม
66.67 100 100
1.2.7 ร้อยละ 80 มีความรับผิดชอบ
(9)
(21) (16)
46
92.00 ยอดเยี่ยม
75.00 100 94.12
1.3 มีการพัฒนาการด้านสังคม ช่วยแหลือตนเอง และเป็นสมาชิกที่ดีของสังคมได้ระดับ 3 ขึ้นไป
1.3.1 ร้อยละ 80 ช่วยเหลือตนเองในการ
(11) (21) (17)
49
98.00 ยอดเยี่ยม
ปฏิบัติกิจวัตรประจาวัน
91.67 100 100
1.3.2 ร้อยละ 80 มีวินัยในตนเอง
(10) (21) (17)
48
96.00 ยอดเยี่ยม
83.33 100 100
1.3.3 ร้อยละ 80 ประหยัดและพอเพียง
(9)
(21) (17)
47
94.00 ยอดเยี่ยม
75.00 100 100
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ระดับชั้น/คะแนนที่ได้

มาตรฐาน
อ.1

อ.2

อ.3

จานวน
คน

50

ร้อย
ละ

ระดับคุณภาพ

100

1.3.4 ร้อยละ 80 ดูแลรักษาธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม
1.3.5 ร้อยละ 80 มีมารยาทตามวัฒนธรรมไทย
และรักความเป็นไทย
1.3.6 ร้อยละ 80 ยอมรับความเหมือนและ
ความแตกต่างระหว่างบุคคล
1.3.7 ร้อยละ 80 มีปฏิสมั พันธ์ที่ดีกับผู้อื่น

(10) (21) (17)
48
96.00 ยอดเยี่ยม
83.33 100 100
(8)
(21) (17)
46
92.00 ยอดเยี่ยม
66.67 100 100
(6)
(21) (17)
44
88.00
ดีเลิศ
50.00 100 100
(8)
(17) (17)
42
84.00
ดีเลิศ
66.67 80.95 100
1.3.8 ร้อยละ 80 ปฏิบัติตนเบื้องต้นในการเป็น (9)
(17) (17)
43
86.00
ดีเลิศ
สมาชิกที่ดีของสังคม
75.00 80.95 100
1.4 มีพัฒนาการด้านสติปัญญา สื่อสารได้ มีทักษะการคิดพื้นฐานและแสวงหาความรู้ได้ได้ระดับ 3 ขึ้นไป
1.4.1 ร้อยละ 80 สนทนาโต้ตอบและเล่าเรื่อง (9)
(17) (17)
43
86.00
ดีเลิศ
ให้ผู้อื่นเข้าใจ
75.00 80.95 100
1.4.2 ร้อยละ 80 อ่านเขียนภาพและสัญลักษณ์ (9)
(17) (16)
42
84.00
ดีเลิศ
ได้
75.00 80.95 94.12
1.4.3 ร้อยละ 80 มีความสามารถในการคิดรวบ (11) (18) (15)
44
88.00
ดีเลิศ
ยอด
91.67 85.71 88.23
1.4.4 ร้อยละ 80 มีความสามารถในการคิดเชิง (11) (18) (16)
45
90.00 ยอดเยี่ยม
เหตุผล
91.67 85.71 94.12
1.4.5 ร้อยละ 80 มีความสามารถในการคิด
(12) (19) (15)
46
92.00 ยอดเยี่ยม
แก้ปัญหาและตัดสินใจ
100 90.47 88.23
1.4.6 ร้อยละ 80 ทางานศิลปะตามจินตนาการ (9)
(20) (17)
46
92.00 ยอดเยี่ยม
และความคิดสร้างสรรค์
75.00 95.23 100
1.4.7 ร้อยละ 80 แสดงท่าทาง/เคลื่อนไหวตาม (11) (19) (17)
47
94.00 ยอดเยี่ยม
จินตนาอย่างสร้างสรรค์
91.67 90.47 100
1.4.8 ร้อยละ 80 มีเจตคติที่ดตี ่อการเรียนรู้
(8)
(19) (16)
43
86.00
ดีเลิศ
66.67 90.47 94.12
1.4.9 ร้อยละ 80 มีความสามารถในการ
(10) (21) (17)
48
96.00 ยอดเยี่ยม
แสวงหาความรู้
83.33 100 100
สรุปผลการประเมินมาตรฐานที่ 1
ระดับคุณภาพ ดีเลิศ
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มาตรฐาน

คนประมิน/คะแนนที่ได้
คนที่ 1

คนที่ 2

คนที่ 3

จานวน คน
3

ระดับคุณภาพ

มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ
2.1 หลักสูตรครอบคลุมพัฒนาการทั้ง 4 ด้าน สอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่น ระดับคุณภาพ ดีเลิศ
2.1.1 มีหลักสูตรสถานศึกษาที่ยืดหยุ่นและ
สอดคล้องกับการศึกษาปฐมวัยและบริบทของ
4
4
4
ดีเลิศ
ท้องถิ่น
2.1.2 สถานศึกษาออกแบบจัดประสบการณ์ที่เตรียม
4
4
4
ดีเลิศ
ความพร้อมและไม่เร่งรัดวิชาการ
2.1.3 สถานศึกษาออกแบบการจัดประสบการณ์ที่
เน้นการเรียนรู้ผ่านการเล่น และการลงมือปฏิบัติ 4
4
4
ดีเลิศ
(Active learning)
2.1.4 ออกแบบการจัดประสบการณ์ที่ตอบสนอง
ความต้องการและความแตกต่างของเด็กปกติและ
4
4
4
ดีเลิศ
กลุ่มเป้าหมายเฉพาะที่สอดคล้องกับวิถีชีวิตของ
ครอบครัว ชุมชนและท้องถิ่น
2.1.5 มีการประเมิน ตรวจสอบ และปรับปรุง /
4
4
4
ดีเลิศ
พัฒนาหลักสูตรอย่างต่อเนื่อง
2.2 จัดครูให้เพียงพอกับชั้นเรียน ระดับคุณภาพ ดีเลิศ
2.2.1 สถานศึกษามีการจัดหาครูให้เพียงพอ
4
5
4
ดีเลิศ
และเหมาะสมกับชั้นเรียน
2.3 ส่งเสริมให้ครูมีความเชี่ยวชาญด้านกาการจัดประสบการณ์ ระดับคุณภาพ ดีเลิศ
2.3.1 มี ก ารพั ฒ นาครู แ ละบุ ค ลากรให้ มี ค วามรู้
ความสามารถในการวิเคราะห์และออกแบบหลักสูตร
4
4
4
ดีเลิศ
สถานศึกษา
2 . 3. 2 ส่ ง เ ส ริ ม ค รู ใ ห้ มี ทั ก ษ ะ ใ น ก า ร จั ด
4
4
4
ดีเลิศ
ประสบการณ์และการประเมินพัฒนาการเด็ก
2.3.3 ส่งเสริม ให้ค รูมีป ฏิสัม พันธ์ ที่ดีกั บเด็ ก และ
4
4
4
ดีเลิศ
ครอบครัว
2.4 จัดสภาพแวดล้อมและสื่อเพื่อการเรียนรู้ อย่างปลอดภัย และเพียงพอ ระดับคุณภาพ ดีเลิศ
2.4.1 สถานศึกษามีการจัดสภาพแวดล้อม
ภายในและภายนอกห้องเรียนที่คานึงถึงความ
4
4
4
ดีเลิศ
ปลอดภัยและมีสื่อเพื่อการเรียนรู้อย่าง
เพียงพอและหลากหลาย
2.4.2 จัดให้มีมุมประสบการณ์หลากหลาย มีสื่อ
การเรี ย นรู้ ที่ ป ลอดภั ย และเพี ย งพอ เช่ น ของเล่ น
4
4
4
ดีเลิศ
หนังสือนิทาน สื่อจากธรรมชาติ สื่อสาหรับเด็กมุดลอด
ปีนป่าย สื่อเทคโนโลยีการสืบเสาะหาความรู้
2.5 ให้บริการสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนรู้เพื่อสนับสนุนการจัดประสบการณ์ ระดับคุณภาพ ดีเลิศ
2.5.1 อ านวยความสะดวกและให้ บ ริ ก ารสื่ อ
เทคโนโลยีสารสนเทศ วัสดุ อุปกรณ์และสื่อการเรียนรู้
4
4
4
ดีเลิศ
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มาตรฐาน

คนประมิน/คะแนนที่ได้
คนที่ 1 คนที่ 2 คนที่ 3

จานวน คน
3

ระดับคุณภาพ

2.5.2 พัฒนาครูให้มีความรู้ความสามารถในการ
4
4
4
ผลิตและใช้สื่อในการจัดประสบการณ์
2.6 มีระบบบริหารคุณภาพที่เปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วม ระดับคุณภาพ ดีเลิศ
2. 6. 1 ส ถา นศึ กษา ก า ห นด ม า ต ร ฐา น
สถานศึ ก ษาของสถานศึ ก ษาที่ ส อดคล้ อ งกั บ
4
4
4
มาต รฐา นการศึ กษาปฐมแล ะอั ต ลั ก ษณ์ ที่
สถานศึกษากาหนด
2.6.2 สถานศึ ก ษามี ก ารจั ด ท าแผนพั ฒ นา
การศึกษาของสถานศึกษาที่สอดรับกับมาตรฐานที่ 4
4
4
สถานศึกษากาหนด
2.6.3 สถานศึ ก ษามี ก ารประเมิ น ผลและ
4
4
4
ตรวจสอบคุณภาพภายในสถานศึกษา
2.6.4 สถานศึ ก ษาจั ด ท ารายงานผลการ
ประเมินตนเองประจาปี นาผลประเมินไปปรับปรุง 4
4
4
และพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา
2.6.5 สถานศึกษามีระบบจัดการคุณภาพของ
สถานศึกษาโดยเปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมี 4
4
4
ส่วนร่วม
สรุปผลการประเมินมาตรฐานที่ 2
ระดับคุณภาพ ดีเลิศ
มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นเด็กเป็นสาคัญ
3.1 ครูจัดประสบการณ์ที่ส่งเสริมให้เด็กมีการพัฒนาการทุกด้านอย่างสมดุลเต็มศักยภาพ ระดับคุณภาพ
3.1.1 ครูร้อยละ 100 มีการวิเคราะห์ข้อมูลเด็ก
4
4
4
เป็นรายบุคคล
3.1.2 ครู ร้ อ ยล ะ 100 จั ด ท าแ ผนและใช้
แผนการจั ด ประสบการณ์ จ ากการวิ เ คราะห์
4
4
4
มาตรฐานคุ ณ ลั ก ษณะที่ พึ งประสงค์ ใ นหลั ก สู ต ร
สถานศึกษา
3.1.3 ครู ร้ อ ยละ 100 จั ด กิ จ กรรมที่ ส่ ง เสริ ม
พัฒนาการเด็กครบทุกด้าน ทั้งด้านร่างกาย ด้าน
อารมณ์จิตใจ ด้านสังคม และด้านสติปัญญา โดย
4
4
4
ไม่ มุ่ งเน้ น การพั ฒ นาด้ า นใดด้ า นหนึ่ ง เพี ย งด้ า น
เดียว
3.2 สร้างโอกาสให้เด็กได้รับประสบการณ์ตรง เล่นและปฏิบัติอย่างมีความสุข ระดับคุณภาพ ดีเลิศ
3.2.1 ครู ร้ อ ยละ 100 จั ด ประสบการณ์ ที่
4
4
4
เชื่อมโยงกับประสบการณ์เดิม
3.2.2 ครูร้อยละ 100 ให้เด็กมีโอกาสเลือกทา
กิจกรรมอย่างอิสระ ตามความต้องการความสนใจ
ความสามารถ ตอบสนองต่อวิธีการเรียนรู้ของเด็ก 4
4
4
เป็ น รายบุ ค คล หลากหลายรู ป แบบจากแหล่ ง
เรียนรู้ที่หลากหลาย
3.2.3 ครูร้อยละ 100 เด็กได้เลือกเล่น เรียนรู้
4
4
4
ลงมือ กระทา และสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง
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ดีเลิศ

ดีเลิศ

ดีเลิศ
ดีเลิศ
ดีเลิศ
ดีเลิศ

ดีเลิศ
ดีเลิศ
ดีเลิศ

ดีเลิศ

ดีเลิศ

ดีเลิศ

ดีเลิศ

25
มาตรฐาน

คนประมิน/คะแนนที่ได้
คนที่ 1 คนที่ 2 คนที่ 3

จานวน คน

3
3.3 จัดบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้ใช้สื่อเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับวัย ระดับคุณภาพ ดีเลิศ
3.3.1 ครู ร้ อ ย ละ 100 จั ด บรรยา กาศแล ะ
สภาพแวดล้อมในห้องเรียนได้สะอาด ปลอดภั ย 4
4
4
และอากาศถ่ายเทสะดวก
3.3.2 ครูร้อยละ 100 จัดให้มีพื้นที่แสดงผลงาน
เด็ ก พื้ น ที่ ส าหรั บ มุ ม ประสบการณ์ แ ละการจั ด 4
4
4
กิจกรรม
3.3.3 ครูร้อยละ 100 จัดให้เด็กมีส่วนร่วมในการ
จัดภาพแวดล้อมในห้องเรียน เช่น ป้ายนิเทศ การ
4
4
4
ดูแลต้นไม้ เป็นต้น
3.3.4 ครู ร้ อ ยละ 100 ใช้ สื่ อ และเทคโนโลยี ที่
เหมาะสมกับช่ วงอายุ ระยะความสนใจ และวิ ถี
การเรียนรู้ของเด็ก เช่น กล้องดิจิตอล คอมพิวเตอร์
4
4
4
สาหรับการเรียนรู้กลุ่มย่อย สื่อของเล่นที่กระตุ้นให้
คิดและหาคาตอบ เป็นต้น

ระดับคุณภาพ

ดีเลิศ
ดีเลิศ
ดีเลิศ

ดีเลิศ

3.4 ประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริงแลละนาผลประเมินพัฒนาการเด็กไปปรับปรุงการจัดประสบการณ์และพัฒนาเด็ก

ระดับคุณภาพ ดีเลิศ
3.4.1 ครูร้อยละ 100 ประเมินพัฒนาการเด็ก
จากกิจกรรมและกิจวัตรประจาวันด้วยเครื่องมือ
และวิธีการที่หลากหลาย
3.4.2 ครูร้อยละ 100 วิเคราะห์ผลการประเมิน
พัฒนาการเด็กโดยผู้ปกครองและผู้เกี่ยวข้องมีส่วน
ร่วม
3.4.3 ครูร้อยละ 100 นาผลการประเมินที่ได้
ไปพัฒนาคุณภาพเด็กอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง
3.4.4 ครู ร้ อ ยละ 100 น าผลการประเมิ น
แลกเปลี่ยนเรียนรู้โดยใช้กระบวนการชุมชนแห่ง
การเรียนรู้ทางวิชาชีพ
สรุปผลการประเมินมาตรฐานที่ 3

4

4

4

-

-

ดีเลิศ

4

4

4

-

-

ดีเลิศ

4

4

4

-

-

ดีเลิศ

4

4

4

-

-

ดีเลิศ

ระดับคุณภาพ ดีเลิศ
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ตาราง 9 ผลการประเมินตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ปีการศึกษา 2562
ระดับชั้น/คะแนนที่ได้
ป.2 ป.3 ป.4 ป.5
12
15
16
17

มาตรฐาน

จานวน
คน
98

เฉลี่ย
ร้อยละ
100

68

69.38

(3)
ดี

(14) (10) (10) (12) (12) (18)
82.35 83.33 66.66 75.00 70.58 85.71

76

77.55

(3)
ดี

(14) (10) (10) (12) (12) (18)
82.35 83.33 66.66 75.00 70.58 85.71

76

77.55

(3)
ดี

ป.1
ป.6
ระดับคุณภาพ
17
21
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพผู้เรียน ระดับคุณภาพ ดี
1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน ระดับคุณภาพ ดี
1) ร้อยละมีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสารและการคิดคานวณ ระดับคุณภาพ ดี
1.1 นักเรียนร้อยละ 65 มีความสามารถใน
(14) (11) (10) (12) (12) (18)
(3)
การอ่าน การเขียนภาษาไทย อยู่ในระดับดี
77
78.57
82.35 91.66 66.66 75.00 70.58 85.71
ดี
ตามเกณฑ์การประเมินของสถานศึกษา
1.2 นักเรียนร้อยละ 65 ผ่านการประเมิน
(14) (10) (10) (12) (12) (18)
(3)
สมรรถนะสาคัญของผูเ้ รียน ด้าน
76
77.55
82.35 83.33 66.66 75.00 70.58 85.71
ดี
ความสามารถในการสื่อสาร ในระดับดี
1.3 นักเรียนร้อยละ 65 มีความสามารถ
(14) (10) (10) (12) (12) (18)
(3)
การสื่อสาร การนาเสนอผลงานได้ตาม
76
77.55
82.35 83.33 66.66 75.00 70.58 85.71
ดี
เกณฑ์ของสถานศึกษา
1.4 นักเรียนร้อยละ 60 มีความสามารถ
(12) (9) (10) (12) (12) (16)
(3)
ในการสื่อสารภาษาอังกฤษ ได้ตามเกณฑ์
71
72.44
70.58 75.00 66.66 75.00 70.58 76.19
ดี
ของสถานศึกษา
1.5 นักเรียนร้อยละ 65 มีความสามารถ
(14) (11) (10) (12) (12) (18)
(3)
ในการคิดคานวณ อยู่ในระดับดี ตามเกณฑ์
77
78.57
82.35 91.66 66.66 75.00 70.58 85.71
ดี
การประเมินของสถานศึกษา
2) ร้อยละมีความสามารถในการวิเคราะห์และคิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย แลกเปลีย่ นความคิดเห็นและแก้ปัญหา ระดับคุณภาพ ดี
2.1 นักเรียนร้อยละ 65 ผ่านการประเมิน (13) (9) (10) (12) (12) (16)
(3)
72
73.46
การอ่าน คิดวิเคราะห์ อยู่ในระดับ ดี
76.47 75.00 66.66 75.00 70.58 76.19
ดี
2.2 นักเรียนร้อยละ 65 มีการอภิปราย
(12) (9) (10) (12) (12) (16)
(3)
71
72.44
แลกเปลีย่ นความคิดเห็น
70.58 75.00 66.66 75.00 70.58 76.19
ดี
2.3 นักเรียนร้อยละ 65 มีการแก้ปัญหา
(12) (9) (10) (12) (12) (16)
(3)
71
72.44
อย่างมีเหตุผล
70.58 75.00 66.66 75.00 70.58 76.19
ดี
3) ร้อยละมีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม ระดับคุณภาพ ดี
3.1 นักเรียนร้อยละ 65 มีความสามารถในการ (11)
(9) (10) (11) (12) (15)
(3)
68
69.38
รวบรวมความรู้ได้ทั้งตัวเองและการทางานเป็นทีม 64.70 66.66 66.66 68.75 70.58 71.42
ดี
3.2 นักเรียนร้อยละ 65 มีผลงานจากการทา
(9) (10) (11) (12)
โครงงาน/โครงการ / สิ่งประดิษฐ์/ชิ้นงาน/ผลผลิต (11)
และสามารถอธิบายหลักการ แนวคิด ขัน้ ตอนการ 64.70 66.66 66.66 68.75 70.58
ทางาน และปัญหาอุปสรรคของการทางานได้

(15)
71.42

4) ร้อยละมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร ระดับคุณภาพ ดี
4.1 นักเรียนร้อยละ 70 มีความสามารถในการ
สืบค้นข้อมูลจากอินเตอร์เน็ต และสรุปความรู้ได้
ด้วยตนเอง และอ้างอิงแหล่งข้อมูลที่ได้จากการ
สืบค้นทางเทคโนโลยีสารสนเทศ
4.2 นักเรียนร้อยละ 70 มีความสามารถในการนา
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพือ่ พัฒนา
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ป.1
17

มาตรฐาน

ระดับชั้น/คะแนนที่ได้
ป.2 ป.3 ป.4 ป.5
12
15
16
17

จานวน
คน
98

เฉลี่ย
ร้อยละ
100

ระดับคุณภาพ

(12) (18)
70.58 85.71

78

79.59

(3)
ดี

(13) (15)
76.47 71.42

77

78.57

(3)
ดี

(12) (16)
70.58 76.19

77

78.57

(3)
ดี

(13) (16)
76.47 76.19

76

77.55

(3)
ดี

(16) (17)
94.11 80.95

89

90.81

(5)
ยอดเยี่ยม

(16) (19)
94.11 90.47

87

88.77

(4)
ดีเลิศ

(17)
100

(20)
95.23

95

96.93

(5)
ยอดเยี่ยม

(16) (20)
94.11 95.23

88

89.79

(4)
ดีเลิศ

(11) (16)
64.70 76.19

67

68.36

(3)
ดี

-

-

(3)
ดี

87

88.77

(4)
ดีเลิศ

ป.6
21

ตนเองและสังคมในด้านการเรียนรู้ การสื่อสาร
การทางานอย่างสร้างสรรค์ และมีคุณธรรม

5) ร้อยละมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา ระดับคุณภาพ ดี
5.1 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตร
(14) (12) (10) (12)
สถานศึกษา 8 สาระการเรียนรู้เกรด 3 ขึ้นไป
82.35 100 66.66 75.00
5.1.1 นักเรียนร้อยละ 65 มีผลการเรียน
(15) (12) (10) (12)
กลุ่มสาระการเรียนรูภ้ าษาไทย ระดับ 3
88.23 100 66.66 75.00
ขึ้นไป
5.1.2 นักเรียนร้อยละ 65 มีผลการเรียน
(15) (12) (10) (12)
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ระดับ 3
82.35 100 66.66 75.00
ขึ้นไป
5.1.3 นักเรียนร้อยละ 65 มีผลการเรียน
(15) (12) (11) (9)
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ระดับ 3
82.35 100 73.33 56.25
ขึ้นไป
5.1.4 นักเรียนร้อยละ 70 มีผลการเรียน
(15) (12) (15) (14)
กลุ่มสาระการเรียนรูส้ ังคมศึกษา ระดับ 3
82.35 100 100 87.50
ขึ้นไป
5.1.5 นักเรียนร้อยละ 70 มีผลการเรียน
(14) (12) (10) (16)
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศลิ ปะ ระดับ 3 ขึ้นไป 82.35 100 66.66 100
5.1.6 นักเรียนร้อยละ 70 มีผลการเรียน
(15) (12) (15) (16)
กลุ่มสาระการเรียนรูส้ ุขศึกษา พลศึกษา
82.35 100 100 100
ระดับ 3 ขึ้นไป
5.1.7 นักเรียนร้อยละ 70 มีผลการเรียน
(14) (12) (14) (12)
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและ
82.35 100 93.33 75.00
เทคโนโลยี ระดับ 3 ขึ้นไป
5.1.8 นักเรียนร้อยละ 60 มีผลการเรียน
กลุ่มสาระการเรียนรูภ้ าษาต่างประเทศ
(14) (8) (10) (8)
(ภาษาอังกฤษ) ระดับ 3 ขึ้นไป
82.35 66.66 66.66 50.00
5.2 ผลการทดสอบระดับชาติเป็นไปตามเกณฑ์ (O-NET)
5.2.1 ผลการทดสอบเฉลีย่ ทั้ง 4 กลุ่ม
สาระได้คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 40.00 –
59.99 ได้ระดับคุณภาพ ดี

-

-

-

42.06

6) ร้อยละมีความรู้ ทักษะพื้นฐานและเจตคติทดี่ ีต่องานอาชีพ ระดับคุณภาพ ดีเลิศ
6.1 นักเรียนร้อยละ 80 มีความรู้ ทักษะ
(15) (11) (13) (14) (14) (20)
พื้นฐานและเจตคติที่ดตี ่องานอาชีพ
88.23 91.66 86.66 87.50 82.35 95.23
1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน ระดับคุณภาพ ดี
1) ร้อยละการมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากาหนด ระดับคุณภาพ ดีเลิศ

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา(Self-Assessment Report : SAR) ปีการศึกษา 2562

28
ระดับชั้น/คะแนนที่ได้
จานวน
คน
ป.1 ป.2 ป.3 ป.4 ป.5
ป.6
มาตรฐาน
17
12
15
16
17
21
98
1.1 นักเรียนร้อยละ 80 ผ่านการประเมิน (15) (11) (14) (14) (16) (20)
90
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ ในระดับดี
88.23 91.66 93.33 87.50 94.11 95.23
1.2 นักเรียนร้อยละ 80 มีความรับผิดชอบ (13) (10) (12) (14) (13) (17)
79
มีวินัย มีภาวะผู้นาและมีจิตอาสา
76.47 83.33 80.00 87.50 76.47 80.95
1.3 นักเรียนร้อยละ 80 มีคุณลักษณะและ (13) (10) (12) (14) (13) (17)
79
ค่านิยมที่ดี และเป็นแบบอย่างได้
76.47 83.33 80.00 87.50 76.47 80.95
2) ร้อยละความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย ระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม
2.1 นักเรียนร้อยละ 80 ร่วมกิจกรรมตาม (17) (12) (15) (16) (17) (21)
98
ประเพณี วันสาคัญ และท้องถิ่น
100 100 100 100 100 100
2.2 นักเรียนร้อยละ 80 มีพฤติกรรมที่
(17) (12) (15) (16) (17) (21)
แสดงออกถึงความรักในสถาบันหลักของ
98
100 100 100 100 100 100
ชาติ
2.3 นักเรียนร้อยละ 80 ยึดมั่นการ
(17) (12) (15) (16) (17) (21)
ปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
98
100 100 100 100 100 100
พระมหากษัตริยเ์ ป็นประมุข
2.4 นักเรียนร้อยละ 80 มีพฤติกรรมที่
(17) (12) (15) (16) (17) (21)
แสดงออกถึงความรักและภูมิใจในความ
98
100 100 100 100 100 100
เป็นไทย
2.5 นักเรียนร้อยละ 80 มีพฤติกรรมที่
(17) (12) (15) (16) (17) (21)
แสดงออกถึงความรักและภูมิใจประเพณี
98
100 100 100 100 100 100
วัฒนธรรมและท้องถิ่น
3) ร้อยละการยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย ระดับคุณภาพ ดีเลิศ
3.1 นักเรียนร้อยละ 80 อยู่ร่วมกันอย่างมี
(15) (10) (13) (14) (16) (20)
ความสุขบนความแตกต่างทางวัฒนธรรม/
88
88.23 83.33 86.66 87.50 94.11 95.23
ความคิดเห็นที่แตกต่าง
3.2 นักเรียนร้อยละ 80 มีทัศนคติที่ดีต่อ
บ้านเมือง มีหลักคิดที่ถูกต้อง และเป็น
(15) (10) (13) (14) (16) (20)
88
พลเมืองที่ดีของชาติ และเป็นพลเมืองโลก 88.23 83.33 86.66 87.50 94.11 95.23
ที่ดี มีคุณธรรมจริยธรรม
4) ร้อยละผูเ้ รียนมีสุขภาวะทางร่างกายและจิตใจ ระดับคุณภาพ ดี
4.1 นักเรียนร้อยละ 70 มีน้าหนัก ส่วนสูง
และพัฒนาการทางร่างกายเจริญเติบโต
(16) (10) (12) (14) (15) (18)
85
ตามเกณฑ์มาตรฐานของกรมอนามัย
94.11 83.33 80.00 87.50 88.23 85.71
กระทรวงสาธารณสุข
4.2 นักเรียนร้อยละ 70 มีสมรรถภาพทาง
กายตามเกณฑ์มาตรฐานของกลมพลศึกษา (12) (9) (10) (12) (12) (16)
71
หรือสานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้าง 70.58 75.00 66.66 75.00 70.58 76.19
เสริมสุขภาพ (สสส.) ทุกข้อ
4.3 นักเรียน ร้อยละ 80 มีสุขภาพแข็งแรง แต่ง
กายสะอาดเรียบร้อย เครื่องใช้ส่วนตัวสะอาด และ (15) (10) (13) (14) (16)
ปฏิบัติตนตามสุขบัญญัติ 10 ประการ
88.23 83.33 86.66 87.50 94.11

(20)
95.23

88

เฉลี่ย
ร้อยละ
100
91.83
80.61
80.61

ระดับคุณภาพ
(5)
ยอดเยี่ยม
(4)
ดีเลิศ
(4)
ดีเลิศ

100

(5)
ยอดเยี่ยม

100

(5)
ยอดเยี่ยม

100

(5)
ยอดเยี่ยม

100

(5)
ยอดเยี่ยม

100

(5)
ยอดเยี่ยม

89.79

(4)
ดีเลิศ

89.79

(4)
ดีเลิศ

86.73

(4)
ดีเลิศ

72.44

(3)
ดี

89.79

(4)
ดีเลิศ
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มาตรฐาน

ป.1
17

ระดับชั้น/คะแนนที่ได้
ป.2 ป.3 ป.4 ป.5
12
15
16
17

4.4 นักเรียน ร้อยละ 80 หลีกเลีย่ งจากสิ่ง
(17) (10) (11)
มอมเมา ปัญหาทางเพศ การทะเลาะวิวาท
100 83.33 73.33
และอบายมุขทุกชนิด
4.5 นักเรียน ร้อยละ 80 มีความรูท้ ักษะใน
(17) (10) (11)
การป้องกันตนเองจากภัยคุกคามรูปแบบ
100 83.33 73.33
ใหม่
4.6 นักเรียน ร้อยละ 80 มีพฤติกรรมที่
(15) (10) (11)
แสดงออกในการดาเนินชีวิตทีเ่ ป็นมิตรกับ
88.23 83.33 73.33
สิ่งแวดล้อม และมีจติ สาธารณะ
4.7 นักเรียนร้อยละ 80 ผ่านการประเมิน
(15) (10) (11)
สมรรถนะสาคัญของผูเ้ รียน ด้าน
88.23 83.33 73.33
ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต
สรุปผลการประเมินมาตรฐานที่ 1

ป.6
21

จานวน
คน
98

เฉลี่ย
ร้อยละ
100

ระดับคุณภาพ

(12)
75

(15)
94.11

(21)
100

86

87.75

(4)
ดีเลิศ

(12)
75

(15)
94.11

(21)
100

86

87.75

(4)
ดีเลิศ

(12)
75

(15) (20)
94.11 95.23

83

84.69

(4)
ดีเลิศ

(12)
75

(15) (20)
94.11 95.23

83

84.69

(4)
ดีเลิศ

ระดับคุณภาพ ดี

ครูประเมิน/คะแนนที่ได้

มาตรฐาน

คนที่ 1 คนที่ 2 คนที่ 3 คนที่ 4 คนที่ 5

คนที่ 6

คนที่ 7

จานวน
คน
7

มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ ระดับคุณภาพ ดีเลิศ
2.1 สถานมีเป้าหมายวิสยั ทัศน์และพันธกิจที่สถานศึกษากาหนดชัดเจน ปฏิบัติได้จริง ระดับคุณภาพ ดีเลิศ
2.1.1 สถานศึกษากาหนดเป้าหมายวิสัยทัศน์และ
5
5
5
5
5
5
5
พันธกิจ ไว้อ ย่ า งชัดเจนสอดคล้อ งกับ บริ บ ทของ
สถานศึกษา ความต้องการของชุมชน ท้องถิ่น
2.1.2 กาหนดวิสัยทัศน์ และพันธกิจ ที่สอดคล้อง
เชื่ อ มโยงกั บ เป้ า หมาย แผนยุ ท ธศาสตร์ ช าติ
แผนการศึกษาแห่งชาติ นโยบายของรัฐบาล
และต้นสังกัด

5

5

5

5

5

5

5

ระดับคุณภาพ

(5)
ยอดเยี่ยม
(5)
ยอดเยี่ยม

2.2 มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา ระดับคุณภาพ ดีเลิศ
2.2.1 มี ก ารวางแผนพั ฒ นาคุ ณ ภาพการจั ด
การศึกษาอย่างเป็นระบบ

4

4

4

4

4

4

4

2.2.2 มีการนาแผนไปปฏิบัติ ติดตามตรวจสอบ
ประเมินผลและปรับปรุงพัฒนางานอย่างต่อเนื่อง

5

5

5

4

5

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

5

5

5

5

5

4

4

2.2.3 มีการบริหารอัตรากาลัง ทรัพยากรทางการ
ศึกษาจัดระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน และระบบ
การนิเทศภายใน
2.2.4 สถานศึ ก ษามี ก ารน าข้ อ มู ล มาใช้ ใ นการ
พัฒนาสถานศึกษา
2.2.5 สถานศึกษาให้บุคลากรและผู้ทีเกี่ยวข้องทุก
ฝ่า ยมีส่ว นร่ว มในการวางแผน ปรับ ปรุง พัฒนา
และร่วมรับผิดชอบต่อผลการจัดการศึกษา

(4)
ดีเลิศ
(4)
ดีเลิศ
(4)
ดีเลิศ
(4)
ดีเลิศ
(4)
ดีเลิศ

2.3 มีการดาเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผูเ้ รียนอย่างรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษาและทุกกลุ่มเป้าหมาย ระดับคุณภาพ ดีเลิศ
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จานวน
คน

ครูประเมิน/คะแนนที่ได้

มาตรฐาน

คนที่ 1 คนที่ 2 คนที่ 3 คนที่ 4 คนที่ 5

2.3.1 สถานศึกษามีการดาเนินงานพัฒนาวิชาการ
ที่ เ น้ น คุ ณ ภาพผู้ เ รี ย นรอบด้ า นตามหลั ก สู ต ร
สถานศึกษาและทุกกลุ่มเป้าหมายเชื่อมโยงกับชีวติ
จริง
2.3.2 บริหารจัดการเกี่ยวกับงานวิชาการ ในด้าน
การพัฒนาหลักสูตรตามความต้องการของผู้เรียน
ที่สอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษา ชุมชน และ
ท้องถิ่น
2.3.3 กาหนดหลักสูตรสถานศึกษาครอบคลุมการ
จัดการเรียนการสอนทุกกลุ่มเป้าหมาย

คนที่ 6

คนที่ 7

7

ระดับคุณภาพ

5

5

5

4

4

4

4

(4)
ดีเลิศ

5

5

5

4

4

4

4

(4)
ดีเลิศ

4

5

4

4

4

4

5

4

4

4

4

4

4

(4)
ดีเลิศ

4

4

4

(4)
ดีเลิศ

2.3.4 บริ ห ารจั ด การเกี่ ย วกั บ กิ จ กรรมเสริ ม
หลักสูตรที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านเชื่อมโยง
5
5
5
4
วิถีชีวิตจริง
2.4 มีการพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ ระดับคุณภาพ ดีเลิศ
2.4.1 ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการ
ส่งเสริมให้เข้ารับการพัฒนาตนเองตรงความ
5
4
5
4
ต้องการของครูและสถานศึกษา
2.4.2 จัดให้มีชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ นา
4
4
4
4
ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพเข้ามาใช้ในการ

พัฒนางานและการเรียนรู้ของผู้เรียน

(4)
ดีเลิศ
(4)
ดีเลิศ

2.5 มีการจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมทีเ่ อื้อต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคณ
ุ ภาพ ระดับคุณภาพ ดีเลิศ
2.5.1 จั ด สภาพแวดล้ อ มทางกายภาพภายใน
ห้องเรียน ที่เอื้อต่อการเรียนรู้ และคานึงถึงความ
ปลอดภัย
2.5.2 จั ดสภาพแวดล้ อ มทางกายภาพภายนอก
ห้องเรียน ที่เอื้อต่อการเรียนรู้ และคานึงถึงความ
ปลอดภัย
2.5.3 จัดสภาพแวดล้อมทางสังคม ที่เอื้อต่อการ
จัดการเรียนรู้ และมีความปลอดภัย

5

4

4

5

4

4

4

5

4

4

5

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

(4)
ดีเลิศ
(4)
ดีเลิศ
(4)
ดีเลิศ

2.6 มีการจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ ระดับคุณภาพ ดีเลิศ
2.6.1 สถานศึกษามีระบบการจัดหา การพัฒนา
และการบริการ เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อใช้ใน
การบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ ที่
เหมาะสมกับสภาพของสถานศึกษา

5

4

4

5

5

4

4

(4)
ดีเลิศ

สรุปผลการประเมินมาตรฐานที่ 2
ระดับคุณภาพ ดีเลิศ
มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญระดับคุณภาพ ดีเลิศ
3.1 จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถนาไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้
จานวน
ร้อยละ ระดับคุณภาพ
(คน)
ระดับคุณภาพ ดีเลิศ
3.1.1 ครูร้อยละ 80 ของทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ จัดการเรียนรู้เน้นกระบวนการคิด และให้ผู้เรียน
ฝึกปฏิบัตจิ ริง ตามมาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัดของหลักสูตรสถานศึกษา และสามารถนาไป
6
85.71
ดีเลิศ
ประยุกต์ใช้ในชีวิตได้
3.1.2 ครู ร้ อ ยละ 80 มี แ ผนการจั ด การเรี ย นรู้ ที่ ส ามารถน าไปจั ด กิ จ กรรมได้ จ ริ ง แบบ Active
Learning
6
85.71
ดีเลิศ
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มาตรฐาน

จานวน
7

ร้อยละ
100

3.1.3 ครูร้อยละ 80 มีรูปแบบการจัดการเรียนรู้เฉพาะสาหรับผู้ที่มีความจาเป็น และต้องการความ
6
85.71
ช่วยเหลือพิเศษ
3.1.4 ครูร้อยละ 80 ฝึก ทักษะให้ ผู้เรียนได้แสดงออก แสดงความคิดเห็น สรุ ปองค์ความรู้ และ
7
100
นาเสนอผลงาน
3.2 ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้ ระดับคุณภาพ ดีเลิศ
3.2.1 ครูร้อยละ 80 ใช้สื่อการเรียนรู้ที่หลากหลายและสร้างโอกาสให้ผู้เรียนได้แสวงหาความรู้ด้วย
6
85.71
ตนเองจากสื่อที่หลากหลาย
3.2.2 ครูร้อยละ 80 ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดการเรียนรู้
6
85.71
3.2.3 ครูร้อยละ 80 ใช้แหล่งเรียนรู้ทั้งภายใน และภายนอกโรงเรียน
7
100
ภูมิปัญญาท้องถิ่น บูรณาการในการจัดการเรียนการสอนเอื้อต่อการเรียนรู้ให้ผู้เรียนฝึกปฏิบัติจริง
3.3 มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก ระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม
3.3.1 ครู ร้ อ ยละ 80 มี การบริห ารจั ดการชั้น เรี ย นเชิ งบวก มี ป ฏิสั ม พั นธ์ เชิ งบวก ให้ เ ด็ กรั ก ครู
7
100
ครูรักเด็ก และเด็กรักเด็ก สามารถเรียนรู้ร่วมกันอย่างมีความสุขส่งผลให้นักเรียนรักการเรียนรู้
3.4 ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบและนาผลมาพัฒนาผู้เรียน ระดับคุณภาพ ดีเลิศ
3.4.1 ครูร้อยละ 80 มีการตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบและให้ข้อมูลย้อนกลับ นา
6
85.71
ผลมาพัฒนาผู้เรียน
3.4.2 ครูร้อยละ 80 มีเครื่องมือวัดและวิธีการประเมินผลที่เหมาะสมกับเป้าหมายของการเรียนรู้
6
85.71
3.5 มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลป้อนกลับเพื่อปรับปรุงและพัฒนาการจัดการเรียนรู้ ระดับคุณภาพ ดีเลิศ
3.5.1 ครูร้อยละ 80 และผู้มสี ่วนเกี่ยวข้องมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลย้อนกลับ เพื่อพัฒนา
6
85.71
และปรับปรุงการจัดการเรียนรู้
สรุปผลการประเมินมาตรฐานที่ 3
ระดับคุณภาพ
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ระดับคุณภาพ
ดีเลิศ
ยอดเยี่ยม

ดีเลิศ
ดีเลิศ
ยอดเยี่ยม

ยอดเยี่ยม

ดีเลิศ
ดีเลิศ
ดีเลิศ
ดีเลิศ
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ประกาศโรงเรียนบ้านโคกสีวิทยาเสริม
เรื่อง กาหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับปฐมวัย
เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา
------------------------------------------------โดยที่มีประกาศใช้กฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพ
การศึกษา พ.ศ.2561 นโยบายการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สองที่กาหนดเป้าหมายและยุทธศาสตร์ใน
การพัฒนาคุณภาพคนไทยและการศึกษาไทยในอนาคต นโยบายปฏิรูประบบการประเมินและการประกัน
คุณภาพการศึกษา ประกาศคณะกรรมการการประกันคุณภาพภายในระดับปฐมวัย เรื่องกาหนดหลักเกณฑ์
และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการประกันคุณภาพภายในระดับปฐมวัย ประกอบกับประกาศกระทรวงศึกษาธิก าร
เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัยเพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ฉบับลงวันที่ 6
สิงหาคม 2561 กาหนดให้สถานศึกษาต้องดาเนินการกาหนดมาตรฐานและค่าเป้าหมายมาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษา เพื่อให้บุคลากรและผู้เกี่ยวข้องใช้เป็นกรอบดาเนินงาน วางแผนการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ตามมาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย
โรงเรี ยนบ้ านโคกสีวิทยาเสริม จึงขอประกาศค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา ระดับปฐมวัย โดยความเห็นชอบของตณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และการมีส่วนร่วมของ
ผู้เกี่ยวข้อง เพื่อให้การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนบ้านโคกสีวิทยาเสริมมีคุณภาพและ
มาตรฐานจึ งกาหนดค่าเป้ าหมายการพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับปฐมวัย
ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้
ประกาศ ณ วันที่ 2 พฤษภาคม พ.ศ.2562

(นายณรงค์ศักดิ์ ติตะปัญ)
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านโคกสีวิทยาเสริม
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การกาหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2562
เรื่อง กาหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาปฐมวัย
..................................................................................................

มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาปฐมวัย
โรงเรียน บ้านโคกสีวิทยาเสริม
มาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2562 มีจานวน 3 มาตรฐาน ได้แก่
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของเด็ก
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ
มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
แต่ละมาตรฐานมีรายละเอียด ดังนี้
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพเด็ก
1.1 มีพัฒนาการด้านร่างกาย แข็งแรง มีสุขนิสัยที่ดี และดูแลความปลอดภัยของตนเองได้
1.2 มีพัฒนาการด้านอารมณ์ จิตใจ ควบคุมและแสดงออกทางอารมณ์ได้
1.3 มีพัฒนาการด้านสังคม ช่วยเหลือตนเอง และเป็นสมาชิกที่ดีของสังคม
1.4 มีพัฒนาการด้านสติปัญญา สื่อสารได้ มีทักษะการคิดพื้นฐาน และแสวงหาความรู้ได้
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ
2.1 มีหลักสูตรครอบคลุมพัฒนาการทั้ง 4 ด้าน สอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่น
2.2 จัดครูให้เพียงพอกับชั้นเรียน
2.3 ส่งเสริมให้ครูมีความเชี่ยวชาญด้านการจัดประสบการณ์
2.4 จัดสภาพแวดล้อมและสื่อเพื่อการเรียนรู้อย่างปลอดภัย และเพียงพอ
2.5 ให้บริการสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนรู้เพื่อสนับสนุนการจัดประสบการณ์
2.6 มีระบบบริหารคุณภาพที่เปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วม
มาตรฐานที่ 3 การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นสาคัญ
3.1 จัดประประสบการณ์ที่ส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการทุกด้านอย่างสมดุลเต็มศักยภาพ
3.2 สร้างโอกาสให้เด็กได้รับประสบการณ์ตรง เล่นและปฏิบัติอย่างมีความสุข
3.3 จัดบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้ ใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับวัย
3.4 ประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริงและนาผลการประเมินพัฒนาการเด็กไปปรับปรุงการจัด
ประสบการณ์และพัฒนาเด็ก
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การกาหนดค่าเป้าหมายแนบท้ายประกาศ โรงเรียนบ้านโคกสีวิทยาเสริม
เรื่อง การกาหนดค่าเป้าหมายการพัฒนาตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
ระดับการศึกษา ระดับปฐมวัย เพื่อการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา

มาตรฐานการศึกษา
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพเด็ก
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ
มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ

ค่าเป้าหมาย
(ระดับคุณภาพ)
ดีเลิศ
(ระดับ 4)
ดีเลิศ
(ระดับ 4)
ดีเลิศ
(ระดับ 4)

ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายความสาเร็จตามประเด็นพิจารณา
ของมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน จานวน 10 ประเด็นการพิจารณา ระดับคุณภาพ ดี
1.1 ประเด็นการพิจารณาด้านผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน จานวน 6 ประเด็นการพิจารณา
ระดับคุณภาพ ดี
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพเด็ก
1.1 มีการพัฒนาด้านร่างกาย แข็งแรง มีสุขนิสัยที่ดี และดูแลความปลอดภัยของตนเองได้ ได้ระดับ 3 ขึ้นไป
1.1.1 ร้อยละ 80 มีน้าหนักและส่วนสูงตามเกณฑ์
1.1.2 ร้อยละ 80 มีสุขภาพอนามัย สุขนิสัยที่ดี
1.1.3 ร้อยละ 80 รักษาความปลอดภัยของตนเองและผู้อื่นหลีกเลี่ยงภาวะที่เสี่ยงต่อโรค สิ่งเสพติดและระวังภัยจากบุคคล
สิ่งแวดล้อมและสถานการณ์ที่เสี่ยงอันตราย
1.1.4 ร้อยละ 80 เคลื่อนไหวร่างกายได้อย่าคล่องแคล่ว ประสานสัมพันธ์และทรงตัวได้
1.1.5 ร้อยละ 80 ใช้มือ – ตา ประสานสัมพันธ์กัน
1.2 มีการพัฒนาด้านอารมณ์ จิตใจ ควบคุม และแสดงงอออกทางอารมณ์ได้ ได้ระดับ 3 ขึ้นไป
1.2.1 ร้อยละ 80 แสดงออกทางอารมณ์ได้อย่างเหมาะสม
1.2.2 ร้อยละ 80 มีความรู้สึกที่ดีต่อตนเองและผู้อื่น ยอมรับและพอใจในความสามารถและผลงานของตนเองและผู้อื่น
1.2.3 ร้อยละ 80 สนใจมีความสุขและแสดงออกผ่านงานศิลปะ ดนตรีและการเคลื่อนไหว
1.2.4 ร้อยละ 80 ความซื่อสัตย์สุจริต
1.2.5 ร้อยละ 80 มีความเมตตา กรุณา มีน้าใจและช่วยเหลือแบ่งปัน
1.2.6 ร้อยละ 80 มีความเห็นอกเห็นใจผู้อื่น
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มาตรฐานที่ 1 คุณภาพเด็ก
1.2.7 ร้อยละ 80 มีความรับผิดชอบ
1.3 มีการพัฒนาการด้านสังคม ช่วยแหลือตนเอง และเป็นสมาชิกที่ดีของสังคม
1.3.1 ร้อยละ 80 ช่วยเหลือตนเองในการปฏิบัติกิจวัตรประจาวัน
1.3.2 ร้อยละ 80 มีวินัยในตนเอง
1.3.3 ร้อยละ 80 ประหยัดและพอเพียง
1.3.4 ร้อยละ 80 ดูแลรักษาธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
1.3.5 ร้อยละ 80 มีมารยาทตามวัฒนธรรมไทยและรักความเป็นไทย
1.3.6 ร้อยละ 80 ยอมรับความเหมือนและความแตกต่างระหว่างบุคคล
1.3.7 ร้อยละ 80 มีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับผู้อื่น
1.3.8 ร้อยละ 80 ปฏิบัติตนเบื้องต้นในการเป็นสมาชิกที่ดีของสังคม
1.4 มีพัฒนาการด้านสติปัญญา สื่อสารได้ มีทักษะการคิดพื้นฐานและแสวงหาความรู้ได้
1.4.1 ร้อยละ 80 สนทนาโต้ตอบและเล่าเรื่องให้ผู้อื่นเข้าใจ
1.4.2 ร้อยละ 80 อ่านเขียนภาพและสัญลักษณ์ได้
1.4.3 ร้อยละ 80 มีความสามารถในการคิดรวบยอด
1.4.4 ร้อยละ 80 มีความสามารถในการคิดเชิงเหตุผล
1.4.5 ร้อยละ 80 มีความสามารถในการคิดแก้ปัญหาและตัดสินใจ
1.4.6 ร้อยละ 80 ทางานศิลปะตามจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์
1.4.7 ร้อยละ 80 แสดงท่าทาง/เคลื่อนไหวตามจินตนาอย่างสร้างสรรค์
1.4.8 ร้อยละ 80 มีเจตคติที่ดีต่อการเรียนรู้
1.4.9 ร้อยละ 80 มีความสามารถในการแสวงหาความรู้
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ
2.1 หลักสูตรครอบคลุมพัฒนาการทั้ง 4 ด้าน สอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่น
2.1.1 มีหลักสูตรสถานศึกษาที่ยืดหยุ่นและสอดคล้องกับการศึกษาปฐมวัยและบริบทของท้องถิ่น
2.1.2 สถานศึกษาออกแบบจัดประสบการณ์ที่เตรียมความพร้อมและไม่เร่งรัดวิชาการ
2.1.3 สถานศึกษาออกแบบการจัดประสบการณ์ที่เน้นการเรียนรู้ผ่านการเล่น และการลงมือปฏิบัติ (Active learning)
2.1.4 ออกแบบการจัดประสบการณ์ที่ตอบสนองความต้องการและความแตกต่างของเด็กปกติและกลุ่มเป้าหมายเฉพาะที่
สอดคล้องกับวิถีชีวิตของครอบครัว ชุมชนและท้องถิ่น
2.1.5 มีการประเมิน ตรวจสอบ และปรับปรุง / พัฒนาหลักสูตรอย่างต่อเนื่อง
2.2 จัดครูให้เพียงพอกับชั้นเรียน
2.2.1 สถานศึกษามีการจัดหาครูให้เพียงพอ และเหมาะสมกับชั้นเรียน
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มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ
2.3 ส่งเสริมให้ครูมีความเชี่ยวชาญด้านกาการจัดประสบการณ์
2.3.1 มีการพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถในการวิเคราะห์และออกแบบหลักสูตรสถานศึกษา
2.3.2 ส่งเสริมครูให้มีทักษะในการจัดประสบการณ์และการประเมินพัฒนาการเด็ก
2.3.3 ส่งเสริมให้ครูมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับเด็กและครอบครัว
2.4 จัดสภาพแวดล้อมและสื่อเพื่อการเรียนรู้ อย่างปลอดภัย และเพียงพอ
2.4.1 สถานศึกษามีการจัดสภาพแวดล้อมภายในและภายนอกห้ องเรียนที่คานึงถึงความปลอดภัยและมีสื่อเพื่อการเรียนรู้
อย่างเพียงพอและหลากหลาย
2.4.2 จัดให้มีมุมประสบการณ์หลากหลาย มีสื่อการเรียนรู้ ที่ปลอดภัยและเพียงพอ เช่น ของเล่น หนังสือนิทาน สื่อจาก
ธรรมชาติ สื่อสาหรับเด็กมุดลอด ปีนป่าย สื่อเทคโนโลยีการสืบเสาะหาความรู้
2.5 ให้บริการสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนรู้เพื่อสนับสนุนการจัดประสบการณ์
2.5.1 อานวยความสะดวกและให้บริการสื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ วัสดุ อุปกรณ์และสื่อการเรียนรู้
2.5.2 พัฒนาครูให้มีความรู้ความสามารถในการผลิตและใช้สื่อในการจัดประสบการณ์
2.6 มีระบบบริหารคุณภาพที่เปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วม
2.6.1 สถานศึกษากาหนดมาตรฐานสถานศึกษาของสถานศึกษาที่สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาปฐมและอัตลักษณ์ที่
สถานศึกษากาหนด
2.6.2 สถานศึกษามีการจัดทาแผนพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษาที่สอดรับกับมาตรฐานที่สถานศึกษากาหนด
2.6.3 สถานศึกษามีการประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพภายในสถานศึกษา
2.6.4 สถานศึกษาจัดทารายงานผลการประเมินตนเองประจาปี นาผลประเมินไปปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา
2.6.5 สถานศึกษามีระบบจัดการคุณภาพของสถานศึกษาโดยเปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วม
มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นเด็กเป็นสาคัญ
3.1 จัดประสบการณ์ที่ส่งเสริมให้เด็กมีการพัฒนาการทุกด้านอย่างสมดุลเต็มศักยภาพ
3.1.1 ครูร้อยละ 100 มีการวิเคราะห์ข้อมูลเด็กเป็นรายบุคคล
3.1.2 ครูร้อยละ 100 จัดทาแผนและใช้แผนการจัดประสบการณ์จากการวิเคราะห์มาตรฐานคุณลักษณะที่พึงประสงค์ใน
หลักสูตรสถานศึกษา
3.1.3 ครูร้อยละ 100 จัดกิจกรรมที่ส่งเสริมพัฒนาการเด็กครบทุกด้าน ทั้งด้านร่างกาย ด้านอารมณ์จิตใจ ด้านสังคม และ
ด้านสติปัญญา โดยไม่มุ่งเน้นการพัฒนาด้านใดด้านหนึ่งเพียงด้านเดียว
3.2 สร้างโอกาสให้เด็กได้รับประสบการณ์ตรง เล่นและปฏิบัติอย่างมีความสุข
3.2.1 ครูร้อยละ 100 จัดประสบการณ์ที่เชื่อมโยงกับประสบการณ์เดิม
3.2.2 ครูร้อยละ 100 ให้เด็กมีโอกาสเลือกทากิจกรรมอย่างอิสระ ตามความต้องการความสนใจ ความสามารถ ตอบสนอง
ต่อวิธีการเรียนรู้ของเด็กเป็นรายบุคคล หลากหลายรูปแบบจากแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย
3.2.3 ครูร้อยละ 100 เด็กได้เลือกเล่น เรียนรู้ลงมือ กระทา และสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง
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มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นเด็กเป็นสาคัญ
3.3 จัดบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้ใช้สื่อเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับวัย
3.3.1 ครูร้อยละ 100 จัดบรรยากาศและสภาพแวดล้อมในห้องเรียนได้สะอาด ปลอดภัย และอากาศถ่ายเทสะดวก
3.3.2 ครูร้อยละ 100 จัดให้มีพื้นที่แสดงผลงานเด็ก พื้นที่สาหรับมุมประสบการณ์และการจัดกิจกรรม
3.3.3 ครูร้อยละ 100 จัดให้เด็กมีส่วนร่วมในการจัดภาพแวดล้อมในห้องเรียน เช่น ป้ายนิเทศ การดูแลต้นไม้ เป็นต้น
3.3.4 ครูร้อยละ 100 ใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับช่วงอายุ ระยะความสนใจ และวิถีการเรียนรู้ของเด็ก เช่น กล้อง
ดิจิตอล คอมพิวเตอร์ สาหรับการเรียนรู้กลุ่มย่อย สื่อของเล่นที่กระตุ้นให้คิดและหาคาตอบ เป็นต้น
3.4 ประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริงแลละนาผลประเมินพัฒนาการเด็กไปปรับปรุงการจัดประสบการณ์และพัฒนา
เด็ก
3.4.1 ครูร้อยละ 100 ประเมินพัฒนาการเด็กจากกิจกรรมและกิจวัตรประจาวันด้วยเครื่องมือและวิธีการที่หลากหลาย
3.4.2 ครูร้อยละ 100 วิเคราะห์ผลการประเมินพัฒนาการเด็กโดยผู้ปกครองและผู้เกี่ยวข้องมีส่วนร่วม
3.4.3 ครูร้อยละ 100 นาผลการประเมินที่ได้ไปพัฒนาคุณภาพเด็กอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง
3.4.4 ครูร้อยละ 100 นาผลการประเมินแลกเปลี่ยนเรียนรู้โดยใช้กระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ
การกาหนดค่าเป้าหมาย
1.ศึกษาข้อมูลเดิม ผลการประเมินต่าง ๆ ที่ผ่านมา เพื่อเป็นข้อมูลฐานในการกาหนดค่าเป้าหมาย
2.การกาหนดค่าเป้าหมาย แต่ละมาตรฐาน ควรกาหนดเป็น ระดับคุณภาพ 5 ระดับ เพื่อให้สอดคล้อง
กับการประเมิน ดังนี้
ระดับ ยอดเยี่ยม
ระดับ ดีเลิศ
ระดับ ดี
ระดับ ปานกลาง
ระดับ กาลังพัฒนา
คะแนนเต็ม 100 คะแนน
90.00 -100.00
80.00 -89.99
70.00 -79.99
60.00 -69.99
0.00 – 59.99

ระดับคุณภาพ
5
4
3
2
1

แปลคุณภาพ
ยอดเยี่ยม
ดีเลิศ
ดี
ปานกลาง
กาลังพัฒนา

3. การกาหนดค่าเป้าหมาย ในแต่ละประเด็นพิจารณา จะกาหนดเป็น ระดับคุณภาพ หรือเป็นร้อยละ
ตามความเหมาะสมกับบริบทของสถานศึกษา
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ประกาศโรงเรียนบ้านโคกสีวิทยาเสริม
เรื่อง กาหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา
------------------------------------------------โดยที่มีประกาศใช้กฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพ
การศึกษา พ.ศ.๒๕๖๑ นโยบายการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สองที่กาหนดเป้าหมายและยุทธศาสตร์ใน
การพัฒนาคุณภาพคนไทยและการศึกษาไทยในอนาคต นโยบายปฏิรูประบบการประเมินและการประกัน
คุณภาพการศึกษา ประกาศคณะกรรมการการประกันคุณภาพภายในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
เรื่อง
กาหนดหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการประกันคุณภาพภายในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประกอบ
กับประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการประกันคุณ ภาพภายใน
ของสถานศึกษา ฉบับลงวันที่ 6 สิงหาคม 2561 กาหนดให้สถานศึกษาต้องดาเนินการกาหนดมาตรฐาน
และค่าเป้าหมายมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา เพื่อให้บุคลากรและผู้เกี่ยวข้องใช้เป็นกรอบดาเนินงาน
วางแผนการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน
โรงเรียนบ้านโคกสีวิทยาเสริม จึงขอประกาศค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยความเห็นชอบของตณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และการมี
ส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้อง เพื่อให้การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนบ้านโคกสีวิทยา
เสริ ม มี คุ ณ ภาพและมาตรฐานจึ ง ก าหนดค่ า เป้ า หมายการพั ฒ นาคุ ณ ภาพตามมาตรฐานการศึ ก ษาของ
สถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้
ประกาศ ณ วันที่ 2 พฤษภาคม พ.ศ.2562

(นายณรงค์ศักดิ์ ติตะปัญ)
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านโคกสีวิทยาเสริม
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การกาหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2562
เรื่อง กาหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
..................................................................................................

มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
โรงเรียน บ้านโคกสีวิทยาเสริม
มาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2562 มีจานวน 3 มาตรฐาน ได้แก่
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน
1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน
1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ
มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
แต่ละมาตรฐานมีรายละเอียด ดังนี้
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน
1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน
1) มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิดคานวณ
2) มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็น และแก้ปัญหา
3) มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม
4) มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
5) มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา
6) มีความรู้ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ
1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน
1) การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากาหนด
2) ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย
3) การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย
4) สุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ
2.1 มีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจที่สถานศึกษากาหนดชัดเจน
2.2 มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา
2.3 ดาเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษาและทุกกลุ่มเป้าหมาย
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มาตรฐานที่
2.4
2.5
2.6

2 กระบวนการบริหารและการจัดการ (ต่อ)
พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ
จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ
จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้

มาตรฐานที่
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5

3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถนาไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้
ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้
มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก
ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบและนาผลมาพัฒนาผู้เรียน
มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้
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การกาหนดค่าเป้าหมายแนบท้ายประกาศ โรงเรียนบ้านโคกสีวิทยาเสริม
เรื่อง การกาหนดค่าเป้าหมายการพัฒนาตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา

มาตรฐานการศึกษา
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน
1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน
1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ
มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ

ค่าเป้าหมาย
(ระดับคุณภาพ)
ดี
(ระดับ 3)
ดีเลิศ
(ระดับ 4)
ดีเลิศ
(ระดับ 4)

ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายความสาเร็จตามประเด็นพิจารณา
ของมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน จานวน 10 ประเด็นการพิจารณา ระดับคุณภาพ ดี
1.1 ประเด็นการพิจารณาด้านผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน จานวน 6 ประเด็นการพิจารณา
ระดับคุณภาพ ดี
1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน ระดับคุณภาพ ดี
1) มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิดคานวณ
1.1 นักเรียนร้อยละ 65 มีความสามารถในการอ่าน การเขียนภาษาไทย อยู่ในระดับดี ตามเกณฑ์การประเมินของสถานศึกษา
1.2 นักเรียนร้อยละ 65 ผ่านการประเมินสมรรถนะสาคัญของผู้เรียน ด้านความสามารถในการสื่อสาร ในระดับดี
1.3 นักเรียนร้อยละ 65 มีความสามารถการสื่อสาร การนาเสนอผลงานได้ตามเกณฑ์ของสถานศึกษา
1.4 นักเรียนร้อยละ 60 มีความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษ ได้ตามเกณฑ์ของสถานศึกษา
1.5 นักเรียนร้อยละ 65 มีความสามารถในการคิดคานวณ อยู่ในระดับดี ตามเกณฑ์การประเมินของสถานศึกษา
2) มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยน ความคิดเห็น และแก้ปัญหา
2.1 นักเรียนร้อยละ 65 ผ่านการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ อยูใ่ นระดับ ดี
2.2 นักเรียนร้อยละ 65 มีการอภิปรายแลกเปลีย่ นความคิดเห็น
2.3 นักเรียนร้อยละ 65 มีการแก้ปัญหาอย่างมีเหตุผล
3) มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม
3.1 นักเรียนร้อยละ 65 มีความสามารถในการรวบรวมความรูไ้ ด้ทั้งตัวเองและการทางานเป็นทีม
3.2 นักเรียนร้อยละ 65 มีผลงาน จากการทาโครงงาน/โครงการ / สิ่งประดิษฐ์ /ชิ้นงาน และสามารถอธิบายหลักการ แนวคิด ขั้นตอนการ
ทางาน และปัญหาอุปสรรคของการทางานได้

4) มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
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1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน ระดับคุณภาพ ดี
4.1 นักเรียนร้อยละ 70 มีความสามารถในการสืบค้นข้อมูลจากอินเตอร์เน็ต และสรุปความรู้ได้ด้วยตนเอง และอ้างอิงแหล่งข้อมูลที่ได้จากการ
สืบค้นทางเทคโนโลยีสารสนเทศ
4.2 นักเรียนร้อยละ 70 มีความสามารถในการนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อพัฒนาตนเองและสังคมในด้านการเรียนรู้ การ
สื่อสาร การทางานอย่างสร้างสรรค์ และมีคุณธรรม
5) มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา
5.1 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 8 สาระการเรียนรู้
5.1.1 นักเรียนร้อยละ 65 มีผลการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ระดับ 3 ขึ้นไป
5.1.2 นักเรียนร้อยละ 65 มีผลการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ระดับ 3 ขึ้นไป
5.1.3 นักเรียนร้อยละ 65 มีผลการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ระดับ 3 ขึ้นไป
5.1.4 นักเรียนร้อยละ 70 มีผลการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ระดับ 3 ขึ้นไป
5.1.5 นักเรียนร้อยละ 70 มีผลการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ระดับ 3 ขึ้นไป
5.1.6 นักเรียนร้อยละ 70 มีผลการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา พลศึกษา ระดับ 3 ขึ้นไป
5.1.7 นักเรียนร้อยละ 70 มีผลการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ระดับ 3 ขึ้นไป
5.1.8 นักเรียนร้อยละ 60 มีผลการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ระดับ 3 ขึ้นไป
5.2 ผลการทดสอบระดับชาติเป็นไปตามเกณฑ์ (O-NET)
ผลการทดสอบเฉลี่ยทั้ง 4 กลุ่มสาระได้คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 40.00 – 49.99 ได้ระดับคุณภาพ ดี
6) มีความรู้ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ
6.1 นักเรียนร้อยละ 80 มีความรู้ ทักษะพื้นฐานและเจตคติทดี่ ีต่องานอาชีพ

1.2 ประเด็นการพิจารณาด้านคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน จานวน 4 ประเด็นการพิจารณา
ระดับคุณภาพ ดี
6.2

6.3

1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน ระดับคุณภาพ ดี
1) การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดตี ามที่สถานศึกษากาหนด
1.1 นักเรียนร้อยละ 80 ผ่านการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ในระดับดี
1.2 นักเรียนร้อยละ 80 มีความรับผิดชอบ มีวินัย มีภาวะผู้นาและมีจิตอาสา
1.3 นักเรียนร้อยละ 80 มีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดี และเป็นแบบอย่างได้
2) ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย
2.1 นักเรียนร้อยละ 80 ร่วมกิจกรรมตามประเพณี วันสาคัญ และท้องถิ่น
2.2 นักเรียนร้อยละ 80 มีพฤติกรรมที่แสดงออกถึงความรักในสถาบันหลักของชาติ
2.3 นักเรียนร้อยละ 80 ยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข
2.4 นักเรียนร้อยละ 80 มีพฤติกรรมที่แสดงออกถึงความรักและภูมิใจในความเป็นไทย
2.5 นักเรียนร้อยละ 80 มีพฤติกรรมที่แสดงออกถึงความรักและภูมิใจประเพณีวัฒนธรรมและท้องถิ่น

3) การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย
3.1 นักเรียนร้อยละ 80 อยู่รว่ มกันอย่างมีความสุขบนความแตกต่างทางวัฒนธรรม/ความคิดเห็นที่แตกต่าง
3.2 นักเรียนร้อยละ 80 มีทัศนคติที่ดีต่อบ้านเมือง มีหลักคิดที่ถูกต้อง และเป็นพลเมืองที่ดีของชาติ และเป็นพลเมืองโลกที่ดี มี
คุณธรรมจริยธรรม

4) สุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม
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1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน ระดับคุณภาพ ดี
4.1 นักเรียนร้อยละ 70 มีน้าหนัก ส่วนสูง และพัฒนาการทางร่างกายเจริญเติบโตตามเกณฑ์มาตรฐานของกรมอนามัย กระทรวง
สาธารณสุข
4.2 นักเรียนร้อยละ 70 มีสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์มาตรฐานของกลมพลศึกษา หรือสานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้าง
เสริมสุขภาพ (สสส.) ทุกข้อ
4.3 นักเรียน ร้อยละ 80 มีสุขภาพแข็งแรง แต่งกายสะอาดเรียบร้อย เครื่องใช้ส่วนตัวสะอาด และปฏิบัติตนตามสุขบัญญัติ 10
ประการ
4.4 นักเรียน ร้อยละ 80 หลีกเลี่ยงจากสิ่งมอมเมา ปัญหาทางเพศ การทะเลาะวิวาท และอบายมุขทุกชนิด
4.5 นักเรียน ร้อยละ 80 มีความรู้ทักษะในการป้องกันตนเองจากภัยคุกคามรูปแบบใหม่
4.6 นักเรียนร้อยละ 80 มีพฤติกรรมที่แสดงออกในการดาเนินชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และมีจิตสาธารณะ
4.7 นักเรียนร้อยละ 80 ผ่านการประเมินสมรรถนะสาคัญของผู้เรียน ด้านความสามารถในการใช้ทักษะชีวิตในระดับดี

มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 6 ประเด็นการพิจารณา
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ ระดับคุณภาพ ดีเลิศ
2.1 มีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจที่สถานศึกษากาหนดชัดเจน สอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษา สามารถปฏิบัติได้
จริง
2.1.1 สถานศึ ก ษามีแ ผนพั ฒ นาการศึ ก ษา ที่ ไ ด้ รั บ ความเห็ น ชอบของคณะกรรมการสถานศึ ก ษาและสามารถ
ตรวจสอบได้
2.1.2 กาหนดวิสัยทัศน์ และพันธกิจ ที่สอดคล้อง เชื่อมโยงกับเป้าหมาย แผนยุทธศาสตร์ชาติแผนการศึกษาแห่งชาติ
นโยบายของรัฐบาลและต้นสังกัด
2.2 มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา ที่ส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานของสถานศึกษา
ที่ได้กาหนดค่าเป้าหมายความสาเร็จไว้
2.2.1 มีการวางแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาอย่างเป็นระบบ
2.2.2 มีการนาแผนไปปฏิบัติ ติดตามตรวจสอบประเมินผลและปรับปรุงพัฒนางานอย่างต่อเนื่อง
2.2.3 มีการบริหารอัตรากาลัง ทรัพยากรทางการศึกษาจัดระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน และระบบการนิเทศภายใน
2.2.4 สถานศึกษามีการนาข้อมูลมาใช้ในการพัฒนาสถานศึกษา
2.2.5 สถานศึกษาให้บุคลากรและผู้ทีเกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการวางแผน ปรับปรุง พัฒนา และร่วมรับผิดชอบ
ต่อผลการจัดการศึกษา
2.3 มีการดาเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผูเ้ รียนอย่างรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษาและทุกกลุ่มเป้าหมาย
2.3.1 สถานศึกษามีการดาเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษาและทุก
กลุ่มเป้าหมายเชื่อมโยงกับชีวิตจริง
2.3.2 บริหารจัดการเกี่ยวกับงานวิชาการ ในด้านการพัฒนาหลักสูตรตามความต้องการของผู้เรียนที่สอดคล้องกับ
บริบทของสถานศึกษา ชุมชน และท้องถิ่น
2.3.3 กาหนดหลักสูตรสถานศึกษาครอบคลุมการจัดการเรียนการสอนทุกกลุ่มเป้าหมาย
2.3.4 บริหารจัดการเกี่ยวกับกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านเชื่อมโยงวิถีชีวิตจริง
2.4 มีการพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ
2.4.1 ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการส่งเสริมให้เข้ารับการพัฒนาตนเองตรงความต้องการของครูและ
สถานศึกษา
2.5 มีการจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมทีเ่ อื้อต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคณ
ุ ภาพ
2.5.1 จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพภายในห้องเรียน ที่เอื้อต่อการเรียนรู้ และคานึงถึงความปลอดภัย
2.5.2 จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพภายนอกห้องเรียน ที่เอื้อต่อการเรียนรู้ และคานึงถึงความปลอดภัย
2.5.3 จัดสภาพแวดล้อมทางสังคม ที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้ และมีความปลอดภัย
2.6 มีการจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา(Self-Assessment Report : SAR) ปีการศึกษา 2562

44
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ ระดับคุณภาพ ดีเลิศ
สถานศึกษามีระบบการจัดหา การพัฒนาและการบริการ เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อใช้ในการบริหารจัดการและการ
จัดการเรียนรู้ ที่เหมาะสมกับสภาพของสถานศึกษา

มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ 5 ประเด็นการพิจารณา
ระดับคุณภาพ ดีเลิศ
มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญระดับคุณภาพ ดีเลิศ
3.1 จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถนาไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้
3.1.1 ครูร้อยละ 80 ของทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ จัดการเรียนรู้เน้นกระบวนการคิด และให้ผู้เรียนฝึกปฏิบตั ิจริง
ตามมาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัดของหลักสูตรสถานศึกษา และสามารถนาไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้
3.1.2 ครูร้อยละ 80 มีแผนการจัดการเรียนรู้ที่สามารถนาไปจัดกิจกรรมได้จริง แบบ Active Learning
3.1.3 ครูร้อยละ 80 มีรูปแบบการจัดการเรียนรู้เฉพาะสาหรับผู้ที่มีความจาเป็น และต้องการความช่วยเหลือพิเศษ
3.1.4 ครูร้อยละ 80 ฝึกทักษะให้ผู้เรียนได้แสดงออก แสดงความคิดเห็น สรุปองค์ความรู้ และนาเสนอผลงาน
3.2 ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้
3.2.1 ครูร้อยละ 80 ใช้สื่อการเรียนรู้ที่หลากหลายและสร้างโอกาสให้ผู้เรียนได้แสวงหาความรู้ด้วยตนเองจากสื่อที่
หลากหลาย
3.2.2 ครูร้อยละ 80 ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดการเรียนรู้
3.2.3 ครูร้อยละ 80 ใช้แหล่งเรียนรู้ทั้งภายใน และภายนอกโรงเรียนภูมิปัญญาท้องถิ่น บูรณาการในการจัดการเรียน
การสอนเอื้อต่อการเรียนรู้ให้ผู้เรียนฝึกปฏิบัติจริง
3.3 มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก
3.3.1 ครูร้อยละ 80 มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก มีปฏิสัมพันธ์ เชิงบวก ให้เด็กรักครู ครูรักเด็ก และเด็กรัก
เด็ก สามารถเรียนรูร้ ่วมกันอย่างมีความสุขส่งผลให้นักเรียนรักการเรียนรู้
3.4 ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบและนาผลมาพัฒนาผู้เรียน
3.4.1ครูร้อยละ 80 มีการตรวจสอบและประเมินผูเ้ รียนอย่างเป็นระบบและให้ข้อมูลย้อนกลับ นาผลมาพัฒนาผู้เรียน
3.4.2 ครูร้อยละ 80 มีเครื่องมือวัดและวิธีการประเมินผลที่เหมาะสมกับเป้าหมายของการเรียนรู้
3.5 มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้
3.5.1 ครู ร้อยละ 80 และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและ
ปรับปรุงการจัดการเรียนรู้
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การกาหนดค่าเป้าหมาย
1. ศึกษาข้อมูลเดิม ผลการประเมินต่าง ๆ ที่ผ่านมา เพื่อเป็นข้อมูลฐานในการกาหนดค่าเป้าหมาย
2.การกาหนดค่าเป้าหมาย แต่ละมาตรฐาน ควรกาหนดเป็น ระดับคุณภาพ 5 ระดับ เพื่อให้สอดคล้อง
กับการประเมิน ดังนี้
ระดับ ยอดเยี่ยม
ระดับ ดีเลิศ
ระดับ ดี
ระดับ ปานกลาง
ระดับ กาลังพัฒนา
คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน
ระดับคุณภาพ
แปลคุณภาพ
90.00 - 100.00
5
ยอดเยี่ยม
75.00 -89.99
4
ดีเลิศ
60.00 -74.99
3
ดี
50.00 -59.99
2
ปานกลาง
0.00 – 49.99
1
กาลังพัฒนา
3. การกาหนดค่าเป้าหมาย ในแต่ละประเด็นพิจารณา จะกาหนดเป็น ระดับคุณภาพ หรือ เป็นร้อยละ
ตามความเหมาะสมกับบริบทของสถานศึกษา
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คาสั่งโรงเรียนบ้านโคกสีวิทยาเสริม
ที่ 44 /2563
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทารายงานพัฒนาคุณภาพการศึกษา (SAR) ปีการศึกษา 2562
...........................................................................................................................................................................
เพื่ อ ก าหนดทิ ศ ทางในการจั ด ท ารายงานพั ฒ นาคุ ณ ภาพการศึ ก ษา (SAR) ปี ก ารศึ ก ษา 2562
ของโรงเรียนบ้านโคกสีวิทยาเสริม ในการประกันคุณภาพการศึกษาให้ได้มาตรฐานการศึกษา
ตาม
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542 และการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรสถานศึกษา
พุทธศักราช 2551 ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช 2560 จึงแต่งตั้งคณะทางานการจัดทารายงานพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา ปีการศึกษา 2562 ดังต่อไปนี้
๑.นายอภิชาติ ศรีสารคาม
ประธานกรรมการ
๒.นางกนกพร ภูพานเพชร
กรรมการ
๓.นางบังอร จินบุตร
กรรมการ
๔.นางเพ็ญศรี พิมหานาม
กรรมการ
๕.นางมลฑา บุตรโพธิ์
กรรมการ
๖.นายมงคล ดีสิมวงศ์
กรรมการ
๗.นายทองมาก มีมา
กรรมการ
8.นางสาวพูลศิริ แสงวาโท
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
๘.นางวิไลลักษณ์ มีมา
กรรมการและเลขานุการ
ให้คณะกรรมการที่ได้รับมอบหมาย ดาเนินการจัดทารายงานพัฒนาคุณภาพการศึกษา ประจาปี
การศึกษา 2562 ให้เสร็จโดยเร็ว
ทัง้ นี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
สั่ง ณ วันที่ 18 มีนาคม พ.ศ. 2563
(ลงชื่อ)
(นายอภิชาติ ศรีสารคาม)
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านโคกสีวิทยาเสริม
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บันทึกการให้ความเห็นชอบรายงานประจาปีฯ ของคณะกรรมการสถานศึกษา
รายงานประจาปีที่เป็นรายงานประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2562 ฉบับนี้
ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษาของโรงเรียนบ้านโคกสีวิทยาเสริม ในคราวประชุมครั้งที่
2./2562 เมื่อวันที่...26.... เดือน...มีนาคม....พ.ศ.2563 เป็นที่เรียบร้อย สามารถนาไปอ้างอิงและเผยแพร่
ต่อสาธารณชนได้
(ลงชื่อ)........................................................................
(นายชาลี ลาสา)
ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนบ้านโคกสีวิทยาเสริม
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