๔๐

ส่วนที่ 2
ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน
ระดับคุณภาพดีเยี่ยม
1. กระบวนการพัฒนา
สถานศึกษามีกระบวนการพัฒนาผู้เรียนด้วยวิธีการที่หลากหลาย ครูผู้สอนจัดการเรียนรู้ให้เป็นไป
ตามศักยภาพของผู้เรียน และเป็นไปตามมาตรฐาน ตัวชี้วัด และผลการเรียนรู้ตามหลักสูตรสถานศึกษา
มีการออกแบบการจัดการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับผู้เรียน นักเรียนมีส่วนร่วมในการออกแบบการเรียนรู้ โดย
มีการจัดการเรียนรู้ทั้งรูปแบบบูร ณาการ การระดมสมอง การลงมือปฏิบัติจริง แบบร่วมมือกันเรียนรู้
แบบการใช้กระบวนการคิด กระบวนการใช้ปัญหาเป็นหลัก แบบโครงงาน และเน้นเรื่องการอ่านออกของ
ผู้เรียนคิดคานวณ และการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารเป็นหลัก มุ่งพัฒนาผู้เรียนทุกคนอ่านออกเขียน
ได้ และคิดคานวณ ตั้งแต่ระดับชั้นป.1 พัฒนาครูทุกคนให้มีความสามารถในการใช้เทคนิคการสอนให้ตรง
กับศักยภาพของผู้เรียน ใช้สื่อเทคโนโลยีในการจัดการเรียนรู้ มีแหล่งเรียนรู้และแหล่งสืบค้นข้อมูล ได้แก่
ห้องสมุด ห้องคอมพิวเตอร์ ครูเน้นการใช้คาถามเพื่อพัฒนาทักษะการคิดของผู้เรียน
นอกจากนี้ สถานศึกษาได้มีการดาเนินงานเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต ความเป็นประชาธิปไตยของ
ผู้เรียน
เพื่อให้อยู่สังคมได้อย่างมีความสุข เน้นการพัฒนาด้านคุณธรรม จริยธรรม ที่เหมาะสมกับวัยของผู้เรียน
มีการจัดค่ายคุณธรรมให้กับนักเรียนทุกระดับชั้น มีโครงการลูกเสือน้อยต้านภัยยาเสพติด จัดกิจกรรม
พัฒนาผู้เรียนให้เหมาะสมกับวัย พัฒนาคุณธรรมผู้เรียนตามโครงการโตไปไม่โกง โครงการครู D.A.R.E.
สถานศึกษาปลอดจากยาเสพติด เน้นให้ผู้เรียนมีวินัย ซื่อสัตย์ รับผิดชอบ กตัญญู และมีจิตสาธารณะ
ส่งเสริมสุขภาพออกกาลังกาย และเพิ่มเวลารู้เรื่องอาชีพ เช่น การทาพานพุ่ม การผลิตของใช้ กระทง
ใบตอง
การทาอาหารคาวหวาน เป็นต้น
2. ผลการดาเนินงาน
ในด้านผลการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการ ผู้เรียนสามารถอ่านออกและอ่านคล่องตาม
มาตรฐานการอ่านในแต่ละระดับชั้น สามารถเขียนสื่อสารได้ดี วางแผนการทางานร่วมกับผู้อื่นได้ดีตาม
หลักประชาธิปไตย กล้าแสดงออก และกล้าแสดงความคิดเห็นหรือวิพากษ์ได้อย่างดี สืบค้นหาความรู้จาก
สื่อ เทคโนโลยีได้ด้วยตนเอง รวมทั้งสามารถวิเคราะห์ได้ว่าสิ่งไหนสาคัญ สิ่งไหนดี และจาเป็น รวมทั้ง
รู้เท่าทันสื่อและสังคมที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ผู้เรียนตระหนักถึงโทษและพิษภัยของยาเสพติดต่าง ๆ
เลือกรับประทานอาหารที่สะอาด ปลอดภัย และมีประโยชน์ รักสุขภาพ นักเรียนสามารถเล่นกีฬาได้
ยอมรับกติกาของกลุ่ม ของสถานศึกษาชุมชนและสังคม มีทัศนคติที่ดีต่ออาชีพสุจริต ทั้งนี้มีผลการ
ดาเนินงาน เชิงประจักษ์จากการประเมินด้านต่าง ๆ ดังนี้

๔๑
ประเด็น
ความสามารถ ในการ
อ่าน (ป.1 - ป.4)

ความสามารถ
ในการอ่าน คิด
วิเคราะห์และเขียน

ผลการประเมิน
ร้อยละของจานวนนักเรียนที่มีผลการประเมินความสามารถ
ในการอ่านชั้นประถมศึกษาปีที่ 1- 4 จาแนกตามระดับคุณภาพ
ร้อยละของจานวนนักเรียนตามระดับคุณภาพ
ระดับชั้น
ดีเยี่ยม
ดี
ต้องปรับปรุง
ป.1
188
103
ป.2
158
148
10
ป.3
52
286
13
ป.4
20
286
59
รวมเฉลี่ย
418
823
82
ร้อยละของจานวนนักเรียนที่มีผลการประเมินความสามารถในการอ่าน
คิดวิเคราะห์และและเขียน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – ประถมศึกษาปีที่ 6
จาแนกตามระดับคุณภาพ
ร้อยละของจานวนนักเรียนที่มีผลการประเมินความสามารถในการอ่าน
คิดวิเคราะห์และและเขียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – ประถมศึกษาปีที่ 6
จาแนกตามระดับคุณภาพ
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑
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๔๒
ประเด็น
ความสามารถ
ในการใช้เทคโนโลยี

ผลการประเมิน
ร้อยละของจานวนนักเรียนที่มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยี
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1- 6 จาแนกตามระดับคุณภาพ
ระดับชั้น
ป.1
ป.2
ป.3
ป.4
ป.5
ป.6
รวม

ผลการทดสอบ
ระดับชาติ

ร้อยละของจานวนนักเรียนตามระดับคุณภาพ
ดีเยี่ยม
ดี
พอใช้
ต้องปรับปรุง
62
167
62
95
150
71
86
219
46
98
184
83
94
180
76
97
176
64
532
1076
402

คะแนนเฉลี่ยผลการประเมิน
การทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (NT)
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2559
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
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ด้านภาษา
ระดับโรงเรียน

ด้านคานวณ

ด้านเหตุผล

รวม 3 ด้าน

ระดับเขตพื้นที่ ระดับจังหวัด ระดับสพฐ ระดับประเทศ

๔๓
ประเด็น
ผลการทดสอบ
ระดับชาติ

ผลการประเมิน
คะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน
(O-Net) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2559
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
ระดับโรงเรียน
ระดับสังกัด สพฐ.

วิชาภาษาไทย

ระดับสพป.กส.1
ระดับประเทศ

วิชาคณิตศาสตร์

วิชาวิทยาศาสตร์

ระดับจังหวัด

วิชาสังคมศึกษาฯ

วิชาภาษาอังกฤษ

คะแนนเฉลี่ยทุกวิชาของนักเรียน สูงกว่า คะแนนเฉลี่ยทั้งระดับ
เขตพื้ น ที่ ระดั บ สั ง กั ด สพฐ. และระดั บ จั ง หวั ด คะแนนเฉลี่ ย วิ ช า
วิทยาศาสตร์ของนักเรียนสูงกว่าคะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ
คุณลักษณะ
อันพึงประสงค์
ของผู้เรียน

ร้อยละของจานวนนักเรียนที่มีผลการประเมินคุณลักษณะที่พึง
ประสงค์ของผู้เรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – ประถมศึกษาปีที่ 6
จาแนกตามระดับคุณภาพ
ร้อยละของจานวนนักเรียนที่มีผลการประเมินด้านคุณลักษณะที่พึง
ประสงค์ของผู้เรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – ประถมศึกษาปีที่ 6
จาแนกตามระดับคุณภาพ
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑
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๔๔
ประเด็น
คุณลักษณะ
อันพึงประสงค์
ของผู้เรียน

ผลการประเมิน
ร้อยละของจานวนนักเรียนที่มีผลการประเมินด้านคุณธรรมจริยธรรม
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – ประถมศึกษาปีที่ 6
ร้อยละของจานวนนักเรียนที่มีผลการประเมินด้านคุณธรรม
จริยธรรม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – ประถมศึกษาปีที่ 6
จาแนกตามระดับคุณภาพ
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑
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ของผู้เรียน

40%

60%

ดี

ผ่าน

80%

100%

ร้อยละของจานวนนักเรียนที่มีผลการประเมินการเมินส่วนร่วม
ในการอนุรักษ์ธรรมชาติ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – ประถมศึกษาปีที่
6
ระดับชั้น
ป.1
ป.2
ป.3
ป.4
ป.5
ป.6
รวม

ร้อยละของจานวนนักเรียนตามระดับคุณภาพ
ดีเยี่ยม
ดี
พอใช้
ต้องปรับปรุง
167
124
150
166
219
132
184
181
180
170
176
161
934
1076

๔๕
ประเด็น
คุณลักษณะ
อันพึงประสงค์
ของผู้เรียน

ผลการประเมิน
ร้อยละของจานวนนักเรียนที่มีผลการประเมินความภาคภูมิใจ
ในความเป็นไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – ประถมศึกษาปีที่ 6
ระดับชั้น
ป.1
ป.2
ป.3
ป.4
ป.5
ป.6
รวม

คุณลักษณะ
อันพึงประสงค์
ของผู้เรียน

ร้อยละของจานวนนักเรียนตามระดับคุณภาพ
ดีเยี่ยม
ดี
พอใช้
ต้องปรับปรุง
291
316
351
365
350
337
2,010

ร้อยละผลการประเมินนักเรียนด้านการยอมรับความคิดเห็นของผู้อื่น
สุขภาวะทางจิต ภูมิคุ้มกัน และความเป็นธรรมต่อสังคม
ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – ประถมศึกษาปีที่ 6
จาแนกตามระดับคุณภาพที่อยู่ในระดับดีเยี่ยม
ร้อยละของจานวนนักเรียนที่มีผลการประเมินด้านด้านการ
ยอมรับความคิดเห็นของผู้อื่น สุขภาวะทางจิต ภูมิคุ้มกัน และ
ความเป็นธรรมต่อสังคม
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – ประถมศึกษาปีที่ 6
จาแนกตามระดับคุณภาพ
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑
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๔๖
ประเด็น
คุณลักษณะ
อันพึงประสงค์
ของผู้เรียน

ผลการประเมิน
ร้อยละของจานวนนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการส่งเสริม
คุณธรรมจริยธรรม
ระดับชั้น
ป.1
ป.2
ป.3
ป.4
ป.5
ป.6
รวม

ร้อยละของจานวนนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการ
จานวน
เข้าร่วม
ไม่เข้าร่วม ติดเป็นร้อยละ
นักเรียน
291
291
100
316
316
100
351
351
100
365
365
100
350
350
100
337
337
100
2,010
2,010
100

๓. จุดเด่น
ผู้เรียนอ่านออกเขียนได้ รวมทั้งสามารถเขียนเพื่อการสื่อสารได้ สามารถใช้เทคโนโลยีใน
การแสวงหาความรู้ได้ด้วยตนเอง ส่งผลให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนอยู่ในระดับดีเยี่ยม มีคะแนนเฉลี่ยผลการ
ทดสอบทางการศึกษาระดับชาติชั้นพื้นฐาน (O-NET) คะแนนเฉลี่ยทุกวิชาของนักเรียน สูงกว่า คะแนนเฉลี่ย
ทั้งระดับเขตพื้นที่ ระดับสังกัด สพฐ. และระดับจังหวัด คะแนนเฉลี่ยวิชาวิทยาศาสตร์ของนักเรียนสูงกว่า
คะแนนเฉลี่ยระดับประเทศและมากกว่าร้อยละ 50 ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ผู้เรียนมีสุขภาพ
ร่างกายแข็งแรง มีสมรรถนะทางกายและน้าหนักส่วนสูงตามเกณฑ์
๔. จุดควรพัฒนา
ผู้เรียนในระดับชั้น ป.3-6 ยังต้องเร่งพัฒนาด้านการอ่านรู้เรื่อง และการเขียนเรื่อง การ
นาเสนอ การอภิปราย โต้วาที และแลกเปลี่ยนเรียนรู้อย่างสมเหตุสมผล ผู้เรียนในระดับชั้น ป. 1-6
ต้องพัฒนาวินัย จิตอาสา ทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร และการแก้ปัญหาตามสถานการณ์ได้อย่าง
เหมาะสม

๔๗
มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา
ระดับคุณภาพ : ดีเยี่ยม
๑. กระบวนการพัฒนา
โรงเรียนได้ดำเนินกำรวิเครำะห์ สภำพปัญหำ ผลกำรจัดกำร ศึกษำที่ผ่ำนมำ โดยกำรศึกษำ
ข้อมูล สำรสนเทศจำกผลกำร นิเทศ ติดตำม ประเมิน กำร จัดกำรศึกษำตำมนโยบำยกำร ปฏิรูปกำรศึกษำ
และจั ดประชุม ระดมควำมคิ ดเห็ น จำกบุคลำกร ในสถำนศึกษำ เพื่ อวำงแผน ร่ว มกั น ในกำรก ำหนด
เป้ำหมำย ปรับวิสัยทัศน์ กำหนดพันธกิจ กลยุทธ์ ในกำรจัดกำรศึกษำของ สถำนศึกษำ เพื่อพัฒนำคุณภำพ
ผู้เรียน มีกำรปรับแผน พัฒนำ คุณภำพจัดกำรศึกษำ แผน ปฏิบัติกำรประจำปีที่สอดคล้อง กับสภำพปัญหำ
ควำมต้องกำร พัฒ นำและนโยบำยกำรปฏิรูปกำรศึกษำ พร้อมทั้งจัดหำ ทรัพยำกร จัดสรรงบประมำณ
มอบหมำยงำนให้ผู้รับผิ ดชอบ ดำเนินกำรพัฒนำตำมแผนงำน เพื่อให้บรรลุเป้ำหมำยที่กำหนดไว้ มีกำร
ดำเนินกำรนิเทศ กำกับ ติดตำม ประเมินผลกำรดำเนินงำน และจัดทำรำยงำนผลกำรจัด กำรศึกษำ
๒. ผลการพัฒนา
๑. สถำนศึกษำมีกำรกำหนดเป้ำหมำย วิสัยทัศน์ และพันธกิจสอดคล้อง กับสภำพปัญหำ
ควำมต้องกำรพัฒนำ ของสถำนศึกษำ นโยบำยกำร ปฏิรูปกำรศึกษำควำมต้องกำรของ ชุมชน ท้องถิ่น และ
สอดคล้องกับ แนวทำงกำรปฏิรูปตำมแผนกำรศึกษำชำติ
๒. แผนพัฒนำคุณภำพกำรจัดกำรศึกษำ แผนปฏิบัติกำรประจำปี สอดคล้องกับกำรพัฒนำ
ผู้เรี ยน ทุกกลุ่มเป้ ำหมำย มีกำรพัฒนำครู และบุคลำกรทำงกำรศึกษำให้มี ควำมรู้ควำมเชี่ยวชำญตำม
มำตรฐำน ต ำแหน่ ง ข้ อ มู ล สำรสนเทศมี ค วำม ถู ก ต้ อ ง ครบถ้ ว น ทั น สมั ย น ำไป ประยุ ก ต์ ใ ช้ ไ ด้ มี ก ำร
ดำเนินกำร อย่ำงเป็นระบบ และมีกิจกรรมจัด สภำพแวดล้อมทำงกำยภำพและ สังคมที่กระตุ้นผู้เรียนให้ใฝ่
เรียนรู้
๓. สถำนศึกษำมีกำรปรับแผนพัฒนำ คุณภำพกำรจัดกำรศึกษำ แผน ปฏิบัติกำรประจำปี
ให้สอดคล้อง กับสภำพปัญหำ ควำมต้องกำร พัฒนำ และนโยบำยกำรปฏิรูปกำร ศึกษำ โดยผู้มีส่วนได้เสียมี
ส่วนร่วม ในกำรพัฒนำและร่วมรับผิดชอบ
๔. ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ำย และเครือข่ำย กำรพัฒนำคุณภำพสถำนศึกษำ มีส่วนร่วมในกำรร่วม
วำงแผนพัฒนำ คุณภำพกำรศึกษำ และรับทรำบ รับผิดชอบต่อผลกำรจัดกำรศึกษำ
๕. สถำนศึ ก ษำมี ก ำรนิ เ ทศ ก ำกั บ ติ ด ตำม และประเมิ น ผลกำรบริ ห ำร และกำรจั ด
กำรศึกษำที่เหมำะสม เป็นระบบและต่อเนื่อง เปิดโอกำส ให้ผู้เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในกำร จัดกำรศึกษำ
๖. สถำนศึกษำมีรูปแบบกำรบริหำร และกำรจัดกำรเชิงระบบโดยทุก ฝ่ำยมีส่วนร่วม ยึด
ห
ลั
ก
ธรรมำภิบำล และแนวคิดหลักปรัชญำของ เศรษฐกิจพอเพียง โดยมุ่งพัฒนำ ผู้เรียนตำมแนวทำงปฏิรูป
กำรศึกษำ
๗. สถำนศึกษำมีกำรระดมทรัพยำกร เพื่อกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ จำกเครือข่ำย
อุปถัมภ์ ส่งผลให้ สถำนศึกษำมีสื่อ และแหล่งเรียนรู้ ที่มีคุณภำพ

๔๘
วิธีการพัฒนา
กำรพัฒนำครูบุคลำกรทำง
กำรศึกษำ

กำรมีส่วนร่วมของเครือข่ำย
ในกำรวำงแผนกำรพัฒนำ
คุณภำพกำรศึกษำ

ผลการพัฒนา

จานวนเครือข่ายเข้ามามีส่วนร่วมในการวางแผนการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษา
มากกว่า ๒ ครั้ง/ภาคเรียน
100%

กำรนิเทศ กำกับ ติดตำมและ
ประเมินผล

ร้อยละของครูที่ได้รับการนิเทศ กากับ ติดตามและประเมินผล
จากผู้บริหาร
มากกว่า 2 ครั้ง/ภาคเรียน
31%
2 ครั้ง/ภาคเรียน
69%

๔๙
๓. จุดเด่น
โรงเรียนมีกำรบริหำรและกำรจัดกำรอย่ ำงเป็นระบบ โรงเรียนได้ใช้เทคนิคกำร ประชุมที่
หลำกหลำยเช่น กำรประชุมแบบมีส่วนร่วม กำรประชุมระดมสมอง กำรประชุมกลุ่ม เพื่อให้ทุกฝ่ำยมีส่วน
ร่วมในกำรกำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้ำหมำย ที่ชัดเจน มีกำรปรับแผนพัฒนำคุณภำพกำรจัดกำรศึกษำ
แผนปฏิ บั ติกำรประจ ำปี ที่ ส อดคล้ องกับ ผลกำรจัดกำรศึก ษำ สภำพปัญ หำ ควำมต้ องกำรพัฒ นำ และ
นโยบำยกำรปฏิรูปกำรศึกษำ ที่มุ่งเน้นกำรพัฒนำให้ผู้เรียนมีคุณภำพตำมมำตรฐำนกำรเรียนรู้ตำมหลักสูตร
สถำนศึ กษำ ครู ผู้ ส อนสำมำรถจั ดกำรเรียนรู้ ได้อย่ ำ งมีคุณภำพ มีก ำรดำเนินกำรนิเทศ กำกับ ติดตำม
ประเมินผล กำรดำเนินงำน และจัดทำรำยงำนผลกำรจัดกำรศึกษำ และโรงเรียนได้ใช้กระบวนวิจัยในกำร
รวบรวมข้อมูล เพื่อใช้เป็นฐำนในกำรวำงแผนพัฒนำคุณภำพสถำนศึกษำ
๔. จุดควรพัฒนา
๑. เปิดโอกำสให้ผู้ปกครองได้มีส่วนร่วมในกำรเสนอควำมคิดเห็นในกำรจัดกำร ศึกษำเพื่อ
พัฒนำผู้เรียน
๒. สร้ำงเครือข่ำยควำมร่วมมือของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในกำรจัดกำรศึกษำของโรงเรียน ให้มี
ควำมเข้มแข็ง มีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อผลกำรจัดกำรศึกษำ และกำรขับเคลื่อนคุณภำพ กำรจัดกำรศึกษำ
มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
ระดับคุณภาพ : ดีเยี่ยม
๑. กระบวนการพัฒนา
โรงเรียนดำเนินกำรส่ งเสริมให้ครูจัดกำรเรียนกำรสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ โดยกำร
ดำเนิ นงำน/กิจ กรรมอย่ำงหลำกหลำย ได้แก่ งำนหลั กสู ตรมีกำรประชุมปฏิบัติกำร ปรับปรุงหลั กสู ตร
สถำนศึกษำ พัฒ นำสู่ ป ระชำคมอำเซีย นและมำตรฐำนสำกล มีก ำรบูรณำกำร ภำระงำน ชิ้นงำน โดย
ทุกระดับชั้นจัดทำหน่วยบูรณำกำร IS เศรษฐกิจพอเพียง ปรับโครงสร้ำงรำยวิชำ หน่วยกำรเรียนรู้ลดเวลำ
เรียน เพิ่มเวลำรู้สัดส่วนคะแนนแต่ละหน่วย กำหนดคุณลักษณะอันพึงประสงค์ที่สอดคล้องกับหน่วยกำร
เรียนรู้สนับสนุนให้ครูจัดกำรเรียน กำรสอนที่สร้ำงโอกำสให้นักเรียนทุกคนมีส่วนร่วม ได้ลงมือปฏิบัติจริงจน
สรุปควำมรู้ได้ด้วย ตนเอง จัดกำรเรียนกำรสอนที่เน้นทักษะกำรคิด เช่น จัดกำรเรียนรู้ด้วยโครงงำน ครูมี
กำรมอบ หมำยหน้ำที่ให้นักเรียนจัดป้ำยนิเทศ และบรรยำกำศตำมสถำนที่ต่ำง ๆ ทั้งภำยในห้องเรียน และ
นอกห้ องเรี ย น ครู ใช้สื่อกำรเรี ยนกำรสอน นวัตกรรมและเทคโนโลยี ภูมิปัญญำท้องถิ่น มีกำรประเมิน
คุณภำพและประสิทธิภำพของสื่อกำรสอนที่ใช้ครูทุกคนทำงำนวิจัยในชั้นเรียน ปีกำรศึกษำละ ๑ เรื่อง และ
ได้รับกำรตรวจให้คำแนะนำโดยคณะกรรมกำรวิจัยของเขตพื้นที่กำรศึกษำ

๕๐
2. ผลการดาเนินงาน
จากการดาเนินงาน/โครงการ/กิจกรรมอย่างหลากหลาย เพื่อพัฒนาให้ครูจัดการเรียน
การ
สอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ ส่งผลให้ผลการประเมินคุณภาพมาตรฐานที่ ๓ อยู่ ในระดับดีเยี่ยม ดังนี้
โครงการ
๑. พัฒนาและส่งเสริม
ศักยภาพผู้เรียนสู่ความ
เป็นเลิศ

ตัวชี้วัด
1. นักเรียนทุกคนได้รับการพัฒนา
คุณภาพ ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้
2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทุกกลุ่ม
สาระการเรียนรู้สูงขึ้น
3. นักเรียนได้รับรางวัลจากการ
ประกวดกิจกรรมทางวิชาการ

ผลการดาเนินงาน
๑. นักเรียนทุกคนได้รับการพัฒนาคุณภาพ
และความสามารถพิเศษเต็มตามศักยภาพ
ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้2. ผลสัมฤทธิ์ทาง
การเรียนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้สูงขึ้น
3. นักเรียนได้รับรางวัลจากการประกวด
กิจกรรมทางวิชาการ เป็นการสร้างชื่อเสียง
ให้โรงเรียน และเผยแพร่ความรู้
ความสามารถของนักเรียนให้เป็นที่ทราบโดย
ทั่วกัน
๒. ส่งเสริมการอ่าน
๑. นักเรียนทุกคนเข้าร่วมกิจกรรม
1. นักเรียน ครู และบุคลากรในโรงเรียน
ห้องสมุดเพื่อการเรียนรู้ ส่งเสริมการอ่าน
ได้รับความรู้จากการเข้าใช้ห้องสมุด มีนิสัยใฝ่
๒. นักเรียนและครูร้อยละ ๙๐
เรียนรู้ รักการอ่าน ให้บริการนักเรียน ครู
สามารถสืบค้นจาก
และผู้เข้าใช้บริการ ได้รับประโยชน์สูงสุด
แหล่งเรียนรู้ด้วยตนเองอย่างถูกต้อง 2. นักเรียนรู้จักใช้ห้องสมุดเป็นแหล่งค้นคว้า
และเป็นระบบ
หาความรู้ได้ด้วยตนเอง นอกเหนือจากตารา
๓. ห้องสมุดเป็นแหล่ง
เรียนในห้องเรียน สามารถให้บริการด้วย
วิทยบริการพร้อมให้บริการแก่
เทคโนโลยีที่ทันสมัย และสืบค้นข้อมูลได้
นักเรียนและครูร้อยละ 100
รวดเร็วยิ่งขึ้น
๓. การจัดการเรียนรู้เพื่อ ๑. ครูเข้ารับการอบรมพัฒนาด้าน
1. ครูทุกคนเข้ารับการอบรมพัฒนาด้าน
ยกระดับผลสัมฤทธิ์
วิชาการ เทคนิคการสอน เครื่องมือ วิชาการ เทคนิคการสอน เครื่องมือและ
ทางการเรียน O-NET
และนวัตกรรมในการจัดการเรียนรู้ นวัตกรรมในการจัดการเรียนรู้ได้
ตามมาตรฐานสากล (IS) 2. ครูนาเทคนิคการจัดการเรียนรู้
๒. ครูนาเทคนิคการจัดการเรียนรู้ตามแนว
เพื่อจัดการเรียนรู้ใน
ตามแนว Brain-based Learning
Brain-based Learning (BBL) มาปรับปรุง
ศตวรรษที่ ๒๑ ด้วย
(BBL) มาปรับปรุงคุณภาพการเรียนรู้ คุณภาพการเรียนรู้ของผู้เรียนได้ ร้อยละ 95
กระบวนการ
อย่างน้อยร้อยละ 95
GPAS 5 STEPs
3. ครูมีการพัฒนาตนเองไปสู่ครูมือ
อาชีพ อย่างน้อยร้อยละ 95

๕๑
โครงการ
๔. ค่ายภาษาพาเพลิน

๕. ค่ายสนุกคิด
คณิตศาสตร์รอบตัว

๖. ค่ายคณิตคิด
สร้างสรรค์

๗. ค่ายส่งเสริมการคิด
ด้วยวิทยาศาสตร์

ตัวชี้วัด
1. นักเรียนทุกคนได้เข้าร่วมกิจกรรม
ค่ายภาษาพาเพลิน
2. นักเรียนสามารถนาความรู้ที่ได้
จากการร่วมกิจกรรมค่ายภาษา
พาเพลินไปประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจาวัน และยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้สูงขึ้น

ผลการดาเนินงาน
1. นักเรียนทุกคนได้รับความรู้และ
ประสบการณ์ตรงจากการเข้าค่ายภาษา
พาเพลิน
2. นักเรียนพัฒนาความรู้ ทักษะ
กระบวนการคิด และการทางานร่วมกัน
ให้สามารถนาไปใช้ชีวิตประจาวันได้
3. นักเรียนได้มีโอกาสใช้แหล่งเรียนรู้ที่
หลากหลาย นอกเหนือจากการสอนตามปกติ
1. นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทาง
1. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
คณิตศาสตร์สูงขึ้น
ทุกคนมีระดับผลสัมฤทธิ์ทางคณิตศาสตร์
2. นักเรียนมีความรู้ ความสามารถคิดเป็สูนงขึ้น
ทาเป็น แก้ปัญหาเป็นและสามารถอยู่ 2. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมี
ทุกคนมีความรู้ ความสามารถคิดเป็น
ความสุข
ทาเป็น แก้ปัญหาเป็นและสามารถ
อยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข
๑. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ มี ๑. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓
ระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น ทุกคนมีระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
๒. นักเรียนมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ วิชาคณิตศาสตร์สูงขึ้น
มองโลกในแง่ดี และมีจินตนาการ
๒. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓
๓. นักเรียนสามารถคิดเป็น ทาเป็น ทุกคนมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มองโลก
แก้ปัญหาเป็นและสามารถอยู่ร่วมกับ ในแง่ดี และมีจินตนาการ
ผู้อื่นได้
๓. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ ทุกคน
สามารถคิดเป็น ทาเป็น แก้ปัญหาเป็นและ
สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้
1. นักเรียนร้อยละ ๘๐ มีความคิด
1. นักเรียนที่เข้าร่วมโครงการทุกคน
อย่างมีเหตุผลตามหลักวิทยาศาสตร์ ได้ร่วมกันคิดอย่างมีระบบ คิดอย่างมีเหตุผล
สามารถประดิษฐ์จรวดขวดน้าได้
ตามหลักการทางวิทยาศาสตร์
2. นักเรียนร้อยละ ๘๐ มีความรู้
2. นักเรียนเกิดการเรียนรู้และมีความคิด
พื้นฐานเกีย่ วกับการเปลี่ยนแปลงของ สร้างสรรค์ ในการประดิษฐ์จรวดขวดน้า
เปลือกโลกและสิ่งแวดล้อมรอบตัวเรา 3. นักเรียนเกิดความสนุกสนานควบคู่กับ
3. นักเรียนร้อยละ ๘๐ มีเจตคติ
การได้รับความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการ
ที่ดีต่อวิชาวิทยาศาสตร์มากขึ้น
เปลี่ยนแปลงของเปลือกโลก และสิ่งแวดล้อม
รอบตัวเรา

๕๒
โครงการ
๘. English is Fun

ตัวชี้วัด
๑. นักเรียนชั้นประถมศึกษา
ปีที่ 5 ทุกคนได้เข้าร่วม
กิจกรรมค่าย English is Fun
๒. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
ร้อยละ 85 มีผลสัมฤทธิ์วิชา
ภาษาอังกฤษสูงขึ้น และมีเจตคติที่ดี
ต่อภาษาอังกฤษ

ผลการดาเนินงาน
1. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ร้อยละ
85 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น
2. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ร้อยละ
85 มีความรู้ความเข้าและวิธีใช้ภาษาอังกฤษ
ได้ถูกต้อง เหมาะสมกับสถานการณ์ รวมทั้ง
มีเจตคติที่ดีต่อภาษาอังกฤษ

๙. Junior English
Camp

นักเรียนชั้นประถมศึกษา
ปีที่ 6 มีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนสูงขึ้นอย่างน้อย
ร้อยละ 4

๑. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้นอย่างน้อย
ร้อยละ 4
๒. นักเรียนมีเจตคติที่ดีต่อการเรียน
ภาษาอังกฤษ

๑๐. พัฒนำทักษะและ
กระบวนกำรคิดทำง
คณิตศำสตร์

๑. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6
ร้อยละ 80 มีทักษะกระบวนการคิด
และมีเทคนิคการคิดเลขได้อย่าง
รวดเร็ว ถูกต้อง
๒. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
คณิตศาสตร์ นักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 1-6 สูงขึ้นอย่าง
น้อยร้อยละ 3 ในปีการศึกษา 255๙
๓. นักเรียนสามารถวิเคราะห์
สังเคราะห์ คิดอย่างเป็นระบบ
และแก้ปัญหาได้อย่างมีเหตุผล
๔. นักเรียนมีเจตคติที่ดีต่อการเรียน
คณิตศาสตร์

1. นักเรียนทุกระดับชั้นได้รับการฝึกทักษะ
กระบวนการคิดและมีเทคนิคการคิดเลขได้
อย่างรวดเร็วถูกต้อง
2. นักเรียนสามารถวิเคราะห์ สังเคราะห์
คิดอย่างเป็นระบบ และแก้ปัญหาได้อย่าง
มีเหตุผล
3. นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
คณิตศาสตร์สูงขึ้น
4. นักเรียนมีเจตคติที่ดีต่อการเรียน
คณิตศาสตร์

๕๓
โครงการ
ตัวชี้วัด
๑๑. พัฒนาและส่งเสริม 1. มีสื่อการเรียนการสอน
การเรียนรู้วิทยาศาสตร์สู่ วิทยาศาสตร์ที่จาเป็น และ
ความเป็นเลิศ
หลากหลาย เพียงพอต่อความ
ต้องการตามหลักสูตร
2. จัดกิจกรรมส่งเสริมเพื่อตอบสนอง
ความสนใจ ความสามารถทาง
วิทยาศาสตร์ และความคิดสร้างสรรค์
ของผู้เรียน
3. นักเรียนสามารถวิเคราะห์
สังเคราะห์ สรุปความคิดรวบยอด คิด
อย่างเป็นระบบ และมีความคิดอย่าง
องค์รวม
4. นักเรียนทางานร่วมกับผู้อื่นอย่าง
มีความสุข สามารถพัฒนางานและ
ภูมิใจในผลงานของตนเอง
๑๒. อ่าน- เขียนคล่อง ๑. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-๖
ไม่บกพร่องภาษาไทย
ร้อยละ 100 สามารถอ่านออก
เขียนได้
2. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-๖
ร้อยละ 100 ได้รับความรู้
ความเข้าใจเบื้องต้นในการอ่านและ
เขียนภาษาไทยสามารถนาไปใช้ใน
การเรียนได้อย่างถูกต้อง
๑๓. ส่งเสริมทักษะการ 1. นักเรียนร้อยละ ๙๕
อ่านคิดวิเคราะห์และ
สามารถในการคิดอย่างเป็นระบบคิด
เขียนสื่อความโดยใช้
สร้างสรรค์ ตัดสินใจแก้ปัญหาได้
รูปแบบพหุระดับ
2. นักเรียนร้อยละ ๙๕
สามารถเขียนสื่อความ
สรุปเรื่องที่อ่านได้อย่างถูกต้อง
สมเหตุสมผล

ผลการดาเนินงาน
1. มีสื่อการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์
ที่จาเป็น และหลากหลาย เพียงพอต่อความ
ต้องการ
2. นักเรียนมีความสามารถทางวิทยาศาสตร์
และความคิดสร้างสรรค์
3. นักเรียนสามารถวิเคราะห์ สังเคราะห์
สรุปความคิดรวบยอด คิดอย่างเป็นระบบ
และมีความคิดอย่างองค์รวม
4. นักเรียนทางานร่วมกับผู้อื่นอย่าง
มีความสุข สามารถพัฒนางาน และภูมิใจ
ในผลงานของตนเอง

๑. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-๖
สามารถอ่านคล่อง เขียนคล่อง
2. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่1-๖
มีความรู้ ความเข้าใจ ในการอ่านและเขียน
ภาษาไทย สามารถนาไปใช้ในการเรียนได้
อย่างถูกต้อง
๑. นักเรียนร้อยละ ๙๘ มีทักษะการอ่าน
ในคิดวิเคราะห์ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
และคิดแก้ปัญหาได้
๒. นักเรียนร้อยละ ๙๘ สามารถเขียนสื่อ
ความ สรุปเรื่องที่อ่าน ได้อย่างถูกต้อง
สมเหตุสมผล

๕๔
โครงการ
๑๔. ส่งเสริมศักยภาพ
และพัฒนาทักษะทาง
ภาษาต่างประเทศ
(ภาษาอังกฤษและ
ภาษาจีน)

ตัวชี้วัด
๑. นักเรียนโรงเรียนกาฬสินธุ์
พิทยาสัย มีความรู้ ความสามารถและ
ทักษะทางภาษาอังกฤษและภาษาจีน
และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น
๒. ครูร้อยละ ๑๐๐ สามารถ
จัดกิจกรรมการเรียนการสอน
ภาษาอังกฤษและภาษาจีนได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ
3. นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจใน
วัฒนธรรมของเจ้าของภาษา
4. นักเรียนมีเจตคติที่ดีต่อการเรียน
การสอนภาษาอังกฤษและภาษาจีน

๑๕. ส่งเสริมพัฒนา
ทักษะการเรียนรู้ศิลปะ
ดนตรี นาฎศิลป์

๑. นักเรียนมีวัสดุฝึกและเข้าแข่งขัน
กิจกรรมทัศนศิลป์
๒. นักเรียนได้รับความรู้และทักษะ
ทางดนตรี-นาฏศิลป์ คิดเป็นร้อยละ
90
๓. นักเรียนมีความสุข ความ
เพลิดเพลินและมีเจตคติที่ดีในการ
ร่วมกิจกรรมการแสดงดนตรีนาฏศิลป์
1. มีสื่ออุปกรณ์การเรียนที่เอื้อต่อ
การเรียนรู้ด้านเทคโนโลยี
คอมพิวเตอร์ที่จาเป็น และ
หลากหลาย เพียงพอต่อความ
ต้องการตามหลักสูตร
2. มีการจัดกิจกรรมส่งเสริมและ
ตอบสนองความ
สามารถทางคอมพิวเตอร์และ
เทคโนโลยีสารสนเทศของผู้เรียน
3. นักเรียนมีความรู้และ
ประสบการณ์ในการประดิษฐ์เศษวัสดุ
เหลือใช้, การทาขนมไทยและพาน
บายศรีจากใบตองได้

๑๖. พัฒนาทักษะ
วิชาชีพและเทคโนโลยี

ผลการดาเนินงาน
1. ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
และนักเรียนมีสื่อ วัสดุและอุปกรณ์การเรียน
การสอน
2. นักเรียนสามารถใช้คาศัพท์ ประโยค
ภาษาอังกฤษและภาษาจีนได้
3. นักเรียนมีทักษะ ความรู้ความสามารถทาง
ภาษาอังกฤษและภาษาจีนสูงขึ้น
4. นักเรียนได้เรียนรู้วัฒนธรรมเจ้าของภาษา
และแสดงออกได้อย่างถูกต้อง
5. นักเรียนมีทักษะการฟัง การพูด การอ่าน
และการเขียนภาษาจีนสูงขึ้น
6. นักเรียนมีเจตคติที่ดีต่อการเรียนการสอน
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
(ภาษาอังกฤษและภาษาจีน)
1. นักเรียนมีวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการฝึก การ
แข่งขันกิจกรรมทัศนศิลป์อย่างเพียงพอ
๒. นักเรียนมีทักษะการเล่นดนตรีสากล ดนตรี
พื้นเมือง การแสดงนาฏศิลป์
3. นักเรียนเห็นความสาคัญของดนตรี
นาฏศิลป์และนาไปใช้ในชีวิตประจาวันได้
4. นักเรียนรู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์
และเป็นการสร้างรายได้ให้แก่นักเรียน
๑. มีสื่ออุปกรณ์การเรียนที่เอื้อต่อการเรียนรู้
ด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ที่จาเป็น และ
หลากหลาย เพียงพอต่อความต้องการตาม
หลักสูตรอยู่ในระดับดีมาก
2. มีการจัดกิจกรรมส่งเสริมและตอบสนอง
ความสามารถทางคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี
สารสนเทศของผู้เรียน อยู่ในระดับดีมาก
3. นักเรียนได้รับประสบการณ์ตรงและฝึก
ปฏิบัติจริง
4. นักเรียนมีความรู้และประสบการณ์ในการ
ประดิษฐ์เศษวัสดุเหลือใช้,การทาขนมไทย
และพานบายศรีจากใบตองได้
5. นักเรียนสามารถนาความรู้ที่ได้รับไป
ประกอบเป็นอาชีพเสริมรายได้ระหว่างเรียน

๕๕
โครงการ
๑๖. พัฒนาทักษะ
วิชาชีพและเทคโนโลยี
(ต่อ)

๑๗. ปรับปรุงและ
พัฒนาระบบ ICT เพื่อ
การเรียนรู้

๑๘. พัฒนาหลักสูตร
สถานศึกษา

ตัวชี้วัด
5. นักเรียนสามารถนาความรู้ที่ได้รับ
ไปประกอบ
เป็นอาชีพเสริมรายได้ระหว่างเรียน
6. ได้ตัวแทนนักเรียนเข้าร่วมการ
แข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
ครั้งที่ ๖6
๑. โรงเรียนมีเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ใช้
การได้อย่างมีประสิทธิภาพเพียงพอ
๒. ระบบเครือข่ายอินเตอร์ความเร็ว
สูง
ที่มีประสิทธิภาพและครอบคลุม
1. หลักสูตรสถานศึกษาสอดคล้องกับ
หลักสูตรมาตรฐานสากล
2. มีการดาเนินการพัฒนา ติดตาม
ผลการใช้หลักสูตรสถานศึกษา
โรงเรียนมาตรฐานสากล

ผลการดาเนินงาน
6. ได้ตัวแทนนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขัน
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖6

๑. โรงเรียนมีเครื่องคอมพิวเตอร์ที่มี
ประสิทธิภาพใช้งานได้อย่างพอเพียง
๒. โรงเรียนมีระบบเครือข่ายอินเตอร์ความเร็ว
สูงใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพและ
ครอบคลุม

1 โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย มีการพัฒนา
และปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียน
มาตรฐานสากลให้เหมาะกับความต้องการ
ของชุมชนและมีการนาหลักสูตรสถานศึกษา
ไปใช้อย่างมีประสิทธิภาพ
๒. โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย มีการดาเนิน
การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา ให้ได้มาซึ่ง
หลักสูตรอันพึงประสงค์ ได้มาตรฐานสากล
สอดคล้องกับพระราชบัญญัติการศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ. 2542 (แก้ไขเพิ่มเติม
พ.ศ. 2545)
๑๙. วัดผล ประเมินผล ๑. นักเรียนทุกคนได้รับการวัดและ ๑. นักเรียนทุกคนได้รับการวัดและประเมินผล
และเทียบโอนผลการ
ประเมินผลทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 2. นักเรียนและครูนาข้อมูลที่ได้จากการวัด
เรียน
ทุกรายวิชา และทุกกิจกรรม
และประเมินผล มาปรับปรุงด้านการเรียน
๒. นักเรียนและครูชั้นประถมศึกษาปี การสอนให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
ที่ 1 – 6 นาข้อมูลที่ได้จากการวัดผล 3. โรงเรียนมีระบบการดาเนินการเทียบโอน
และประเมินผลไปปรับปรุง
ผลการเรียนเป็นระบบเดียวกัน
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
๒๐. นิเทศแลกเปลี่ยน 1. ครูมีแผนการจัดการเรียนรู้ที่เน้น 1. ครูมีความสามารถในการจัดการเรียนการ
เรียนรู้สู่การบริหาร
ผู้เรียนเป็นสาคัญ จัดการเรียนรู้แบบ สอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญและการจัดการ
จัดการคุณภาพ
บันได 5 ขั้น และจัดกิจกรรมตาม
เรียนรู้แบบบันได 5 ขั้นได้อย่างมี
นโยบาย “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” ประสิทธิภาพ

๕๖
โครงการ
๒๐. นิเทศแลกเปลี่ยน
เรียนรู้สู่การบริหาร
จัดการคุณภาพ (ต่อ)

๒๑. ตลาดนัดวิชาการ
(Open House)

๒๒. ประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษา

๒๓. รัตนกวีสี่สมัย
สืบสำนภำษำไทยให้
ยั่งยืน

ตัวชี้วัด
2. ครูได้รับการนิเทศแลกเปลี่ยน
เรียนรู้และนาผลไปปรับปรุงพัฒนา
กระบวนการจัดการเรียนรู้อย่าง
สม่าเสมอ
3. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทุก
ระดับชั้น มีค่าเฉลี่ยสูงขึ้นไม่น้อยกว่า
ร้อยละ ๓
4. ผลการประเมินคุณภาพนักเรียน
ระดับชาติ (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่
3 และ (O-NET) ในชั้นประถมศึกษา
ปีที่ 6 มีค่าเฉลี่ยสูงกว่าค่าเฉลี่ยของ
ระดับประเทศ
1. ครูและนักเรียนมีศักยภาพในการ
ทางานมีผลงานนามาแสดง
2. นักเรียนมีความพึงพอใจในการเข้า
ร่วมกิจกรรม
3. ประชาสัมพันธ์คุณภาพการจัด
การศึกษาของโรงเรียนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ

๑. โรงเรียนมีการประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษา ตามระบบ
ประกันคุณภาพภายใน ๘
องค์ประกอบ
๒. โรงเรียนได้รับการประเมิน
คุณภาพภายในสถานศึกษาและผ่าน
การประเมิน
1. ร้อยละ 80 ของนักเรียนรู้ประวัติ
วันสุนทรภู่ และวันภาษาไทยแห่งชาติ
2. ร้อยละ 80 ของนักเรียนมีส่วนร่วม
ในการเข้าร่วมกิจกรรม

ผลการดาเนินงาน
2. ครูนาผลการนิเทศการสอนไปใช้
ในการพัฒนาการเรียนการสอน

1. ครูและนักเรียนได้นาเสนอผลผลิตทาง
วิชาการในรอบปีที่ผ่านมา
2. นักเรียนได้แสดงความสามารถ ความคิด
ริเริ่มสร้างสรรค์การทางานเป็นหมู่คณะ
โดยผ่านการนาเสนอด้วยโครงงาน การศึกษา
เพื่อเรียนรู้ (IS) และผลงานจากการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ตามนโยบาย
“ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้”
3. นักเรียนได้รายงานความก้าวหน้าทางการ
ศึกษาและเผยแพร่ผลผลิตทางวิชาการให้กับ
ชุมชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
๑. โรงเรียนมีระบบการประกันคุณภาพตาม
หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพ
การศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๓
๒. โรงเรียนผ่านการประเมินคุณภาพภายใน
จากหน่วยงานต้นสังกัด
1. นักเรียนได้ทราบประวัติ ผลงาน และ
เกียรติคุณของสุนทรภู่ และเผยแพร่ความรู้
เกี่ยวกับประวัติ และความสาคัญของวัน
ภาษาไทยแห่งชาติ
2. นักเรียนเห็นคุณค่าของวรรณคดี
และวรรณกรรมไทย

๕๗
โครงการ
๒๓. รัตนกวีสี่สมัย
สืบสำนภำษำไทยให้
ยั่งยืน (ต่อ)
๒๔. พัฒนาเด็กไทยสู่
ค่านิยมหลักคนไทย
12 ประการ

๒๕. เที่ยวทั่วไทย
ไปเพื่อเรียนรู้

๒๖. ส่งเสริมคุณธรรม
เสริมสร้างวินัยต้านภัย
ยาเสพติด

ตัวชี้วัด

ผลการดาเนินงาน
3. นักเรียนได้แสดงความสามารถและการ
แสดงออกทางภาษา และเพื่อให้นักเรียนได้
ตระหนัก และมีจิตสานึกที่ดีในความเป็นไทย
โดยรู้จักรัก และภูมิใจในความเป็นไทย
1. นักเรียนมีคุณลักษณะอันพึง
1. นักเรียนโรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย
ประสงค์ตามหลักสูตร
ร้อยละ 100 มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์
ของโรงเรียนระดับดีขึ้นไป
ตามหลักสูตรของโรงเรียนระดับดีขึ้นไป
2. นักเรียนสามารถปฏิบัติตนตาม
2. นักเรียนโรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย
ค่านิยมหลัก
ร้อยละ 95 สามารถปฏิบัติตนตามค่านิยม
คนไทย 12ประการได้เหมาะสมกับ หลักคนไทย 12 ประการได้เหมาะสมกับวัย
วัยเรียนรู้
เรียนรู้
3. นักเรียนอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมี 3. นักเรียนโรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย
ความสุขบนพื้นฐานวัฒนธรรมที่ดีงาม ร้อยละ 95 อยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข
ของไทย
บนพื้นฐานวัฒนธรรมที่ดีงามของไทย
1. นักเรียนร้อยละ ๙๐
๑. นักเรียนทุกคนได้ เรียนรู้นอกห้องเรียน
ได้เรียนรู้นอกห้องเรียนอย่าง
อย่างหลากหลายจากสถานที่และ
หลากหลายจากสถานที่และ
ประสบการณ์จริงอย่างมีความสุขอย่างน้อย
ประสบการณ์จริงอย่างมีความสุข
๑ ครั้ง/ปีการศึกษา
อย่างน้อย ๑ ครั้ง/ปีการศึกษา
๒. นักเรียนทุกคนแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง
๒. นักเรียนร้อยละ ๙๐ แสวงหา
จากแหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียนและนาความรู้
ความรู้ด้วยตนเองจากแหล่งเรียนรู้
ที่ได้มาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจาวัน
นอกห้องเรียนและนาความรู้ที่ได้มา ๓. นักเรียนทุกคนเกิดความรัก ความหวง
ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจาวัน
แหนและภาคภูมิใจในท้องถิ่นตนเอง
๓. นักเรียนร้อยละ ๑๐๐ เกิดความ
รัก ความหวงแหนและภาคภูมิใจใน
ท้องถิ่นตนเอง
1. นักเรียนมีคุณธรรม ระเบียบวินัย 1. นักเรียนทุคนได้ร่วมกิจกรรมอบรมส่งเสริม
หลีกเลี่ยงยาเสพติด อบายมุข และ คุณธรรมเสริมสร้างวินัย ร่วมใจต้านยาเสพติด
มีค่านิยมอันพึงประสงค์
2. นักเรียนมีคุณธรรม ระเบียบวินัย และมี
2. นักเรียนสามารถนาความรู้ และมี ค่านิยมอันพึงประสงค์มากยิ่งขึ้น
ทักษะในการดาเนินชีวิตที่ดีไปปฏิบัติ 3. นักเรียนสามารถนาความรู้และมีทักษะใน
ตนในชีวิตประจาวันได้
การดาเนินชีวิตที่ดีไปปฏิบัติในชีวิตประจาวัน
ได้

๕๘
โครงการ
๒๗. กิจกรรมวันสาคัญ

ตัวชี้วัด
1.นักเรียนเข้าร่วมในกิจกรรมวัน
สาคัญอย่างสม่าเสมอ
2.นักเรียนร่วมกันอนุรักษ์ ขนมธรรม
เนียมประเพณีไทย และคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์
3.นักเรียนได้จัดทาป้ายนิเทศเกี่ยวกับ
วันสาคัญต่างๆ

๒๘. แนะแนวทางคิด
ชีวิตปลอดภัย

๑.ห้องแนะแนวมีบรรยากาศที่ดีต่อ
การให้บริการแนะแนวแก่นักเรียน
๒. ครูมีเอกสารแนวทางการจัด
กิจกรรม แนะแนว

๒๙. ส่งเสริมสุขภาพใน
โรงเรียน

1. นักเรียนร้อยละ 100 ได้รับ
คาแนะนาการดูแลส่งเสริมสุขภาพ
และเฝ้าระวังพฤติกรรมการเสี่ยง
2. ผู้ประกอบการร้านค้าและ
เจ้าหน้าที่โรงอาหาร
มีความรู้ด้านการคุ้มครองผู้บริโภค
ร้อยละ 100
3. ข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาตรวจสุขภาพประจาปี
ร้อยละ 100

ผลการดาเนินงาน
1. นักเรียนโรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย
ร้อยละ 90 เข้าร่วมในกิจกรรมวันสาคัญต่าง
ๆ ที่โรงเรียน ชุมชน หรือหน่วยงานอื่นๆ จัด
ขึ้นอย่างสม่าเสมอ
2. นักเรียนโรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย
ร้อยละ 95 มีความจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา
และพระมหากษัตริย์ รวมทั้งมีคุณลักษณะอัน
พึงประสงค์
3. นักเรียนโรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย
ร้อยละ 90 ได้เผยแพร่ความรู้ด้วยการจัดทา
ป้ายนิเทศเกี่ยวกับวันสาคัญต่างๆ มีความ
ภาคภูมิใจ และร่วมกันอนุรักษ์ ขนมธรรม
เนียมประเพณีไทย
๑. โรงเรียนมีห้องแนะแนวที่เหมาะสมกับ
สภาพการจัดการเรียนรู้
๒. ครูแนะแนวร้อยละ ๙๐ มีเอกสารอ่าน
เพิ่มเติม/ใบงาน/แบบทดสอบ/แบบประเมิน
ใช้พัฒนานักเรียนโรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย
เพื่อให้เห็นคุณค่าตนเองและผู้อื่น สามารถ
ตัดสินใจแก้ปัญหา เลือกวางแผนการเรียน
อาชีพ รู้จักปรับตัว และอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้
อย่างเหมาะสม
๓. นักเรียนร้อยละ ๑๐๐ เห็นคุณค่าตนเอง
และผู้อื่น สามารถตัดสินใจแก้ปัญหาเลือกวาง
แผนการเรียน อาชีพ รู้จักปรับตัว และอยู่
ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างเหมาะสม
1. นักเรียนได้รับการส่งเสริมสุขภาพและเฝ้า
ระวังพฤติกรรมการเสี่ยง พัฒนาพฤติกรรม
สุขภาพ ให้เป็นไปตามสุขบัญญัติแห่งชาติ
มีร่างกายสมบูรณ์ แข็งแรง ส่งผลต่อการ
เรียนรู้ ทาให้มีประสิทธิภาพในการเรียนรู้
ได้ดีขึ้น
2. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ได้รับการตรวจสุขภาพประจาปี
3. ผู้ประกอบการร้านค้าและเจ้าหน้าที่โรง
อาหาร มีความรู้ด้านการคุ้มครองผู้บริโภค

๕๙
โครงการ
๓๐. ปรับปรุงซ่อมแซม
สภาพแวดล้อมใน
โรงเรียน

๓๑. ระบบการดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน

ตัวชี้วัด
๑. สภาพแวดล้อมภายในโรงเรียนและ
มีบรรยากาศที่ดีน่าอยู่สวยงาม ร่มรื่น
เอื้อต่อการจัดกระบวนการเรียนรู้
๒. ครู นักเรียน และบุคลากรภายใน
โรงเรียนมีอาคารเรียน อาคารประกอบ
และสาธารณูปโภคที่เพียงพอเหมาะสม
ต่อการใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
และปลอดภัยยิ่งขึ้น
๓. โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัยสามารถ
ปรับปรุงซ่อมแซมส่วนที่ชารุดให้มีสภาพใน
การใช้งานได้เพื่อความสะดวก และปลอดภัย
1.นักเรียนทุกคนได้รับการดูแล
ช่วยเหลือตาม
ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
2. ครู นักเรียนผู้ปกครอง ชุมชน
หน่วยงานองค์กรภายนอก ให้ความ
ร่วมมือในการจัดระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน
3. นักเรียนมีการพัฒนาทางด้าน
ร่างกาย อารมณ์ สังคมและสติปัญญา

๓๒. อาหารเสริม (นม)

1. นักเรียนได้ดื่มนมที่สะอาดถูกหลัก
อนามัย
2. นักเรียนมีสุขภาพแข็งแรงมี
พัฒนาการทางด้านร่างกายสูงขึ้น

๓๓. โครงการอาหาร
กลางวัน

1. นักเรียนได้รับประทานอาหารที่
สะอาดถูกหลักอนามัย
2. นักเรียนมีสุขภาพสมบรูณ์แข็งแรง
น้าหนัก ส่วนสูงเป็นไปตามเกณฑ์ที่
กาหนด
3. นักเรียนได้รับประทานอาหาร
กลางวันทุกคน

ผลการดาเนินงาน
1. โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย
มีสภาพแวดล้อมภายในโรงเรียนและ
มีบรรยากาศที่ดีให้ความสวยงาม ร่มรื่น
เหมาะสมเอื้อต่อการจัดกระบวนการเรียนรู้
2. โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย มีอาคารเรียน
และอาคารประกอบ สาธารณูปโภค
ที่เพียงพอ เหมาะสมต่อการใช้งานได้อย่าง
มีประสิทธิภาพและปลอดภัยยิ่งขึ้น
3. โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัยดาเนินการ
ปรับปรุงซ่อมแซมส่วนที่ชารุดให้มีสภาพ
ในการใช้งานได้
1. โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย มีการ
ดาเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน
อย่างเป็นระบบและมีความเข็มแข็ง
2. ครู นักเรียน ผู้ปกครอง ชุมชนหน่วยงาน
และองค์กรภายนอกมีส่วนร่วมและให้ความ
ร่วมมือในการดาเนินงานระบบการดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน
3. นักเรียนโรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย
ทุกคน ได้รับการช่วยเหลือดูแลอย่างรอบ
ด้านตามระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน
4. มีนักเรียนแกนนาด้านความปลอดภัยการ
ใช้รถใช้ถนน จานวน 240 คน
1. นักเรียนโรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย
ร้อยละ 100 มีสุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์
2. นักเรียนโรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย
ร้อยละ 100 มีความรู้ความเข้าใจ
ในการเลือกดื่มนมที่ช่วยพัฒนาร่างกาย
ให้เจริญเติบโตได้สมวัย
1. นักเรียนโรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย
ได้รับประทานอาหารกลางวันครบทุก
2. นักเรียนโรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย
ร้อยละ 90 มีสุขภาพร่างกาย สมบรูณ์
แข็งแรงน้าหนักส่วนสูงเป็นไปตามเกณฑ์
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๓. จุดเด่น
ครูมีควำมตั้งใจ มุ่งมั่นในกำรพัฒนำกำรสอน โดยจัดกิจกรรมให้นักเรียนแสวงหำควำมรู้จำกสื่อ
เทคโนโลยีด้วยตนเองอย่ำงต่อเนื่อง ให้นักเรียนมีส่วนร่วมในกำรจัดบรรยำกำศ สภำพแวดล้อมที่เอื้อต่อกำร
เรียนรู้ นักเรียนเรียนรู้โดยกำรคิด ได้ปฏิบัติจริงด้วยวิธีกำรและแหล่ง เรียนรู้ที่หลำกหลำย มีคณะกรรมกำร
วิจัยตรวจประเมินผลงำนวิจัยในชั้นเรียนของครูทุกคน พร้อมทั้งให้คำแนะนำให้ครูสำมำรถพัฒนำต่อยอดได้
เป็นอย่ำงดี
๔. จุดควรพัฒนา
ควรนำภูมิปัญญำท้องถิ่นให้เข้ำมำมีส่วนร่วมในกำรจัดกิจกรรมให้นักเรียนได้เรียนรู้และกำรให้
ข้อมูลย้อนกลับแก่นักเรียนทันทีเพื่อนักเรียนนำไปใช้พัฒนำตนเอง

มาตรฐานที่ 4 ระบบการประกันคุณภาพภายในที่มีประสิทธิผล
ระดับคุณภาพ : ดีเยี่ยม
1. กระบวนการพัฒนา
โรงเรียนดาเนินการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา 8 องค์ประกอบ ได้แก่ 1)
กาหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 2) จัดทาแผนพัฒนาการจัดการศึกษามุ่งเน้นคุณภาพตาม
มาตรฐาน 3) จัดการและบริหารข้อมูลสารสนเทศอย่างเป็นระบบ โดยใช้เทคโนโลยีช่วยในการเก็บข้อมูล
วิเคราะห์ข้อมูลเป็นสารสนเทศที่เป็นประโยชน์ในการพัฒนา คุณภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียน 4)
จัดทาแผนพัฒนาการจัดการศึกษา 5) ดาเนินการติดตาม ตรวจสอบคุณภาพการศึกษา 6) ประเมินคุณภาพ
ภายในตามมาตรฐานของสถานศึกษา 7) จัดทารายงานประจาปีที่เสนอผลการประเมินคุณภาพภายใน 8)
่
โรงเรี ย นดาเนิ น การพั ฒ นา คุ ณภาพอย่ า งต อเนื
่ อง โดยจั ดประชุ มคณะครู ผู้ ป กครอง คณะกรรมการ
สถานศึกษา นาเสนอผลการดาเนินงานรายงานประจาปีของสถานศึกษาในปีการศึกษาที่ผ่านมา วิเคราะห์
ผลการประเมินคุณภาพภายในจากรายงานประจาปีของปีการศึกษาที่ผ่านมา วิเคราะห์จุดเด่น จุดที่ควร
พัฒนา และจัดทาแผนปฏิบัติการประจาปีตามจุดที่ควรพัฒนา ประกอบด้วย โครงการ/กิจกรรมที่จะพัฒนา
คุณภาพตามมาตรฐานของสถานศึกษา โดยเน้นที่ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน จัดทาโครงการประกันคุ ณภาพ
ภายในของสถานศึกษา มีกิจกรรมให้ความรู้ ความเข้าใจแนวทางการดาเนินงานประกันคุณภาพภายในให้
ครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคนในโรงเรียน เพื่อให้ คณะครู บุคลากรทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องมีความเข้าใจ
การด าเนิ น งานตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้ นฐาน แต่ งตั้งคณะกรรมการประกันคุ ณภาพภายในของ
โรงเรียน ให้ปฏิบัติหน้าที่ติดตามตรวจสอบ และประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานของสถานศึกษา ภาค
เรียนละ 1 ครั้ง คณะกรรมการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาประเมินการดาเนินงานตามมาตรฐาน
และ สรุปผลการดาเนินงานเพื่อพัฒนาปรับปรุงตลอดปีการศึกษา ติดตาม ประเมินโครงการและ กิจกรรม
สรุปผลการดาเนินงาน ปรับปรุงการทางานอย่างมีส่วนร่วมของทุกฝ่าย โรงเรียนจัดทา แบบสารวจความพึง
พอใจและประเมินผลการดาเนินงานของโรงเรียนจากนักเรียน ผู้ปกครอง คณะกรรมการของสถานศึกษาใน
การจัดการศึกษาของโรงเรียน
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2. ผลการดาเนินงาน
โรงเรียนมีการดาเนินการประกันคุณภาพการศึกษาเพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการ ศึกษา อย่าง
เป็ น ระบบ มีผ ลการประเมิน คุ ณภาพภายในที่ระดั บคุณภาพดี เยี่ยม และคณะกรรมการ สถานศึกษา
ผู้ปกครอง ชุมซนมีความพึงพอใจในการยกระดับคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน
กระบวนการพัฒนา
ผลการดาเนินงาน
โรงเรียนประเมินคุณภาพภายใน ตามระบบ
ผลการประเมินคุณภาพภายใน
ประกันคุณภาพการศึกษา 8 องค์ประกอบ ได้แก่
รายการ
ระดับ
แปลผล
1) กาหนด มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา องค์ประกอบที่ 1
4
ดีเยี่ยม
2) จัดทาแผนพัฒนาการจัดการศึกษาที่มุ่งเน้น
องค์ประกอบที่ 2
4
ดีเยี่ยม
คุณภาพตามมาตรฐาน
องค์ประกอบที่ 3
4
ดีเยี่ยม
3) จัดการและบริหารข้อมูล สารสนเทศ
องค์ประกอบที่ 4
4
ดีเยี่ยม
อย่างเป็นระบบ
องค์ประกอบที่ 5
4
ดีเยี่ยม
4) จัดทาแผนพัฒนาการจัดการศึกษา
องค์ประกอบที่ 6
4
ดีเยี่ยม
5) ดาเนินการติดตาม ตรวจสอบคุณภาพ
องค์ประกอบที่ 7
4
ดีเยี่ยม
การศึกษา
องค์ประกอบที่ 8
4
ดีเยี่ยม
6) ประเมินคุณภาพภายในตาม มาตรฐาน
รวมเฉลี่ย
4
ดีเยี่ยม
ของสถานศึกษา
7) จัดทารายงาน ประจาปีที่เสนอผลประเมิน
คุณภาพภายใน
8) ดาเนินการพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง
3. จุดเด่น
โรงเรียนให้ความสาคัญกับการดาเนินงานประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา เน้น
การ
สร้างความเข้าใจและให้ความรู้ด้านการประกันคุณภาพการศึกษากับคณะครู บุคลากร ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ที่
ซัดเจน เป็นประโยชน์ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา การดาเนินงาน ประกันคุณภาพภายในของโรงเรียน
เน้นการมีส่วนร่วม ดาเนินการในรูปของคณะกรรมการ สร้างวัฒนธรรมการประกันคุณภาพภายในของ
สถานศึกษาให้กับบุคคลที่เกี่ยวข้องทุกระดับ
4. จุดควรพัฒนา
โรงเรียนจัดระบบให้ครูประเมินตนเองรายบุคคลตามแผนพัฒนาตนเอง แต่ยังขาดการให้
่ ในการพัฒนาตนเองในการจั ดกิ จกรรมการเรียนรู้เพื่อยกระดับ คุณภาพของนักเรีย น
ข้อมูลย้อนกลับแกครู

นักเรียนมีการประเมินตนเองในการเรียนรู้ แต่ก็ยังขาดการติดตาม ช่วยเหลือด้านการเรียนรู้ของนักเรียน
เป็นรายบุคคล

๖๒
ผลการดาเนินงานตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
มาตรฐาน / ประเด็นการพิจารณา
ค่าเป้าหมาย
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน
ระดับ ๓ ดี
1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน
ระดับ 3 ดี
1) ความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสารและ
ร้อยละ 80
การคิดคานวณตามเกณฑ์ของแต่ละดับชั้น
ได้ระดับดีขึ้นไป
2) ความสามารถในการวิเคราะห์และคิดอย่างมีวิจารณญาณ
ร้อยละ 80
อภิปราย แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และแก้ปัญหา
ได้ระดับดีขึ้นไป
3) ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและ
ร้อยละ 80
การสื่อสาร
ได้ระดับดีขึ้นไป
4) ความก้าวหน้าทางการเรียนตามหลักสูตร
ร้อยละ 80
สถานศึกษา
ได้ระดับดีขึ้นไป
5) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและพัฒนาการจากผลการ
ร้อยละ 80
สอบวัดระดับชาติ
ได้ระดับดีขึ้นไป
6) ความพร้อมในการศึกษาต่อ การฝึกงานหรือการ
ร้อยละ ๙๕
ทางาน
ได้ระดับดีขึ้นไป
1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน
ระดับ 4 ดีเยี่ยม
1) การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษา
ร้อยละ 90
กาหนดโดยไม่ขัดกับกฎหมายและวัฒนธรรมอันดีของสังคม
ได้ระดับดีขึ้นไป
2) ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย
ร้อยละ 90
ได้ระดับดีขึ้นไป
3) การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและ
ร้อยละ 90
หลากหลาย
ได้ระดับดีขึ้นไป
4) สุขภาวะทางร่างกายและลักษณะจิตสังคม
ร้อยละ 90
ได้ระดับดีขึ้นไป
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการของ
ระดับ 4 ดีเยี่ยม
ผู้บริหารสถานศึกษา
1. การมีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจที่สถานศึกษา
ระดับ 4 ดีเยี่ยม
กาหนดชัดเจน
2. การวางแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของ
ระดับ 4 ดีเยี่ยม
สถานศึกษา
2.1 การวางแผนและดาเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้น
คุณภาพของผู้เรียนรอบด้านทุกกลุ่มเป้าหมาย และดาเนินการ
ระดับ ๔ ดีเยี่ยม
อย่างเป็นรูปธรรม
2.2 การวางแผนและดาเนินงานพัฒนาครูและบุคลากรให้ ระดับ 4 ดีเยี่ยม

ผลการประเมิน บรรลุเป้าหมาย

ระดับ 4 ดีเยี่ยม
ระดับ 3 ดี

ร้อยละ 8๒

ได้ระดับดีขึ้นไป
ร้อยละ ๙๓.๙๓

ได้ระดับดีขึ้นไป
ร้อยละ ๘๐

ได้ระดับดีขึ้นไป
ร้อยละ ๑๐๐

ได้ระดับดีขึ้นไป
ร้อยละ ๘๒.๖๘

ได้ระดับดีขึ้นไป
ร้อยละ 100

ได้ระดับดีขึ้นไป
ระดับ 4 ดีเยี่ยม

ร้อยละ 9๙

ได้ระดับดีขึ้นไป
ร้อยละ 9๕

ได้ระดับดีขึ้นไป
ร้อยละ 90

ได้ระดับดีขึ้นไป
ร้อยละ ๙๘.๓๑

ได้ระดับดีขึ้นไป

ระดับ 4 ดีเยี่ยม
ระดับ 4 ดีเยี่ยม
ระดับ 4 ดีเยี่ยม




ระดับ ๔ ดีเยี่ยม



ระดับ 4 ดีเยี่ยม



๖๓
มาตรฐาน / ประเด็นการพิจารณา
มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ
2.3 การวางแผนการบริหารและการจัดการข้อมูล
สารสนเทศอย่างเป็นระบบ
2.4 การวางแผนและจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและ
สังคมที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ
3. การมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย และการร่วมรับผิด
รับชอบต่อผลการจัดการศึกษา ให้มีคุณภาพและได้มาตรฐาน
4. การกากับ ติดตาม ประเมินผลการบริหารและการจัด
การศึกษา
มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้น
ผู้เรียนเป็นสาคัญ
1. การมีกระบวนการเรียนการสอนที่สร้างโอกาสให้ผู้เรียน
ทุกคนมีส่วนร่วม
2. การจัดการเรียนการสอนที่ยึดโยงกับบริบทของชุมชนและ
ท้องถิ่น
3. การตรวจสอบและประเมินความรู้ความเข้าใจของผู้เรียน
อย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ
มาตรฐานที่ 4 ระบบการประกันคุณภาพภายในที่มี
ประสิทธิผล
การใช้ระบบการประกันคุณภาพภายในเพื่อยกระดับคุณภาพ
การจัด การศึกษาให้ดียิ่งขึ้น
สรุปผลการประเมิน ๔ มาตรฐาน

ค่าเป้าหมาย

ผลการประเมิน บรรลุเป้าหมาย

ระดับ ๔ ดีเยี่ยม ระดับ ๔ ดีเยี่ยม



ระดับ 4 ดีเยี่ยม ระดับ 4 ดีเยี่ยม



ระดับ 4 ดีเยี่ยม ระดับ 4 ดีเยี่ยม



ระดับ 4 ดีเยี่ยม ระดับ 4 ดีเยี่ยม



ระดับ ๔ ดีเยี่ยม ระดับ 4 ดีเยี่ยม



ร้อยละ 80
ได้ระดับดีขึ้นไป
ร้อยละ 80
ได้ระดับดีขึ้นไป
ร้อยละ 8๕
ได้ระดับดีขึ้นไป

ร้อยละ 80
ได้ระดับดีขึ้นไป
ร้อยละ 80
ได้ระดับดีขึ้นไป
ร้อยละ ๙๐
ได้ระดับดีขึ้นไป





ระดับ 4 ดีเยี่ยม ระดับ 4 ดีเยี่ยม



ระดับ 4 ดีเยี่ยม

ระดับ 4 ดีเยี่ยม



ระดับ 4 ดีเยี่ยม ระดับ 4 ดีเยี่ยม



สรุปผลการประเมินในภาพรวม
ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา ระดับ 4 ดีเยี่ยม
จากผลการดาเนินงาน โครงการ และกิจกรรมต่างๆ ส่งผลให้สถานศึกษาจัดการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาประสบผลสาเร็จตามที่ตั้งเป้าหมายไว้ในแต่ละมาตรฐาน จากผลการประเมินสรุปว่าได้ระดับดี
เยี่ยม ทั้งนี้เพราะมาตรฐานที่ 1 ผลการจัดการศึกษา อยู่ในระดับดีเยี่ยม มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหาร
และการจัดการศึกษา อยู่ในระดับดีเยี่ยม มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็น
สาคัญ อยู่ในระดับดีเยี่ยม มาตรฐานที่ 4 ระบบการประกันคุณภาพภายในที่มีประสิทธิผล อยู่ในระดับดี
เยี่ยม
สถานศึกษามีการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนอย่างหลากหลายที่เป็นไปตามปัญหาและ
ความต้องการพัฒนาตามสภาพของผู้เรียน สอดคล้องกับจุดเน้นของสถานศึกษาและสภาพของชุมชน จนมี
ผลการพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนอยู่ในระดับดีเยี่ยมพัฒนาการของค่าเฉลี่ยผลการทดสอบระดับชาติ (ONet) คะแนนเฉลี่ยทุกวิชาของนักเรียน สูงกว่า คะแนนเฉลี่ยทั้งระดับเขตพื้นที่ ระดับสังกัด สพฐ. และระดับ

๖๔
จั ง หวั ด คะแนนเฉลี่ ย วิ ช าวิ ท ยาศาสตร์ ข องนั ก เรี ย นสู ง กว่ า คะแนนเฉลี่ ย ระดั บ ประเทศ ผู้ เ รี ย นมี
ความสามารถในการอ่านและเขียน การสื่อสารทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ มีความสามารถในการคิด
คานวณ การใช้เทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่อสารได้ดี และมีความประพฤติด้านคุณธรรมจริยธรรม
ค่านิยมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามที่สถานศึกษากาหนด ในด้านกระบวนการบริหารจัดการของ
ผู้บริหารสถานศึกษามีผลประเมินในรายมาตรฐานอยู่ในระดับดีเยี่ยม สถานศึกษามีการวางแผน ออกแบบ
กิจกรรมและดาเนินงานตามแผนที่เกิดจากการมีส่วนร่วม ใช้ผลการประเมินและการดาเนินงานที่ผ่านมา
เป็ น ฐานในการพัฒ นา และสอดคล้ องกับ เป้ าหมายการพั ฒ นา ตรวจสอบผลการดาเนิน งาน และการ
ปรับปรุงแก้ไขงานให้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง ครูจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ มีผ ล
ประเมินอยู่ในระดับดีเยี่ยม มีการวิเคราะห์ ออกแบบและจัดการเรียนรู้ที่เป็นไปตามหลักสูตร และบริบท
สถานศึกษา พัฒ นากิจ กรรมการเรี ยนรู้ ใช้สื่อการเรียนรู้ ติดตามตรวจสอบ และช่ว ยเหลื อนักเรียนเพื่อ
พัฒนาและแก้ปัญหารายบุ คคล มีการประเมินผลตามสภาพจริง สถานศึกษาดาเนินงานตามระบบการ
ประกันคุณภาพภายในอย่างเป็นขั้นตอน จนเกิดคุณภาพ ประสิทธิภาพและประสิทธิผลผลประเมินอยู่ใน
ระดับดีเยี่ยม สถานศึกษาให้ความสาคัญกับผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายเพื่อให้เกิดความร่วมมือในการวางระบบและ
ดาเนินงานประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาเป็นอย่างดี และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมีความมั่นใจต่อระบบ
การบริหารและการจัดการของสถานศึกษา

