ส่วนที่ ๒
ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา
ระดับการศึกษาปฐมวัย
1. ผลการประเมินคุณภาพภายในรอบปีที่ผ่านมา (ปีการศึกษา ๒๕๕๙ )

มาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาปฐมวัย
ด้านที่ ๑ มาตรฐานด้านคุณภาพผู้เรียน
มาตรฐานที่ ๑ เด็กมีพัฒนาการด้านร่างกาย
มาตรฐานที่ ๒ เด็กมีพัฒนาการด้านอารมณ์และจิตใจ
มาตรฐานที่ ๓ เด็กมีพัฒนาการด้านสังคม
มาตรฐานที๔่ เด็กมีพัฒนาการด้านสติปัญญา
ด้านที่ ๒ มาตรฐานด้านการจัดการศึกษา
มาตรฐานที่ ๕ ครูปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและ
เกิดประสิทธิผล
มาตรฐานที่ ๖ ผู้บริหารปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพ
และเกิดประสิทธิผล
มาตรฐานที่ ๗ แนวการจัดการศึกษา
มาตรฐานที่ ๘ สถานศึกษามีการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา
ตามที่กาหนดในกฎกระทรวง
ด้านที่ ๓ มาตรฐานด้านการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
มาตรฐานที่ ๙ สถานศึกษามีการสร้าง ส่งเสริม สนับสนุน ให้สถานศึกษา
เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้
ด้านที่ ๔ มาตรฐานด้านอัตลักษณ์ของสถานศึกษา
มาตรฐานที่ ๑๐ การพัฒนาสถานศึกษาให้บรรลุเป้าหมายตามปรัชญา
วิสัยทัศน์ และจุดเน้นของการศึกษาปฐมวัย
ด้านที่ ๕ มาตรฐานด้านมาตรการส่งเสริม
มาตรฐานที่ ๑๑ การพัฒนาสถานศึกษาตามนโยบายและแนวทางปฏิรูป
การศึกษา
โรงเรียนวัดเสด็จ สพป. ลำปำง เขต ๑

การประเมินคุณภาพ
ภายใน
ผลการประเมินตนเอง
ของสถานศึกษา *
ดีเยี่ยม
ดีเยี่ยม
ดีเยี่ยม
ดีเยี่ยม
ดีเยี่ยม
ดีเยี่ยม
ดีมาก
ดีมาก
ดีเยี่ยม
ดีมาก
ดีมาก

๒๒
๒. ผลการดาเนินงานตามมาตรฐานระดับการศึกษาปฐมวัย
มาตรฐานที่ ๑ เด็กมีพัฒนาการด้านร่างกาย

ที่
๑.๑
๑.๒
๑.๓
๑.๔

ตัวบ่งชี้

คะแนน ที่
ได้จาก
การ
ประเมิน

ได้ระดับ
คุณภาพ

มีนำหนักส่วนสูงเป็นไปตำมเกณฑ์มำตรฐำน
๑๐๐.๐๐
มีทักษะกำรเคลื่อนไหวตำมวัย
๙๗.๖๒
มีสุขนิสัยในกำรดูแลสุขภำพของตน
๑๐๐.๐๐
หลีกเลี่ยงต่อสภำวะที่เสี่ยงต่อโรค อุบัติเหตุ ภัย
๑๐๐.๐๐
และสิ่งเสพติด
รวมคะแนน
๙๙.๔๑
สรุประดับคุณภาพมาตรฐานที่ ๑
๕
แปลความหมาย
ดีเยี่ยม

๕
๕
๔

ร่องรอยความพยายาม
(โครงกำร/กิจกรรมที่ทำ)
โรงเรียนได้จัดโครงกำร จัด
กิจกรรมเพื่อส่งเสริมให้เด็กมี
พัฒนำกำรด้ำนร่ำงกำย

๕

๑. วิธีการพัฒนา
๑. ชั่ ง น ำหนั ก วั ด ส่ ว นสู ง เที ย บเกณฑ์ ม ำตรฐำนของกรมอนำมั ย ประสำนข้ อ มู ล กั บ เจ้ ำ หน้ ำ ที่
โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพตำบลบ้ำนเสด็จ
๒. เด็กได้รับกำรตรวจสุขภำพร่ำงกำย ทดสอบเกี่ยวกับกำรมองเห็น กำรได้ยิน มีรำยงำนผลกำรตรวจ
ร่ำงกำย ส่งต่อทำกำรรักษำ
๓. เด็กได้รับกำรตรวจสุขภำพช่องปำก และได้รักษำอย่ำงต่อเนื่องจำกเจ้ำหน้ำที่โรง พยำบำลส่งเสริม
สุขภำพตำบลบ้ำนเสด็จ
๔. เด็กได้รับวัคซีนตำมช่วงอำยุ
๕. กิจกรรมแปรงฟันหลังอำหำร
๖. กิจกรรมรณรงค์กำรดูแลสุขภำพอนำมัย
๗. กิจกรรมส่งเสริมสมรรถภำพทำงกำย
๘. กิจกรรมรณรงค์ป้องกันไข้เลือดออก และโรคติดต่ออื่น ๆ
๙. กิจกรรมโรงเรียนสีขำว
๑๐. กิจกรรมรณรงค์ต่อต้ำนยำเสพติด
๑๑. โครงกำรระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
๑๒. กิจกรรม ๕ ส. สู่ควำมพอเพียง
๑๓. โครงกำรกีฬำสีภำยในโรงเรียน
๑๔. กิจกรรมออกกำลังกำย เช่น แอโรบิค แม่ไม้มวยไทย กำยบริหำร
โรงเรียนวัดเสด็จ สพป. ลำปำง เขต ๑

๒๓
๑๕. โครงกำรอำหำรกลำงวัน
๑๖. โครงกำรอำหำรเสริม (นม)
๑๗. กิจกรรมร้ำนค้ำสหกรณ์โรงเรียน จำหน่ำยขนม ผลไม้ที่มีโภชนำกำร ปลอดภัย
๒. ผลการพัฒนา เด็กปฐมวัยโรงเรียนวัดเสด็จมีนำหนักส่วนสูงตำมเกณฑ์มำตรฐำนของกรมอนำมัย
กระทรวงสำธำรณสุข มีทักษะในกำรเคลื่อนไหวร่ำงกำยได้เหมำะสมกับวัย สำมำรถดูแลสุขอนำมัย ควำมปลอดภัย
ของตนเองได้เหมำะสมกับวัย และปฏิเสธสิ่งเสพติด หลีกเลี่ยงต่อโรค อุบัติเหตุ ภัย และสิ่งเสพติด
๓. แนวทางในการพัฒนา ประสำนเจ้ำหน้ำที่โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพตำบลบ้ำนเสด็จ ผู้ปกครอง
นักเรียน คณะกรรมกำรสถำนศึกษำโรงเรียนวัดเสด็จ จัดประกวดหนูน้อยสุขภำพดี เพื่อส่งเสริม กระตุ้น ให้
ผู้เกี่ยวข้องได้ตระหนักในกำรดูแลให้เด็กมีพัฒนำกำรด้ำนร่ำงกำย

โรงเรียนวัดเสด็จ สพป. ลำปำง เขต ๑

๒๔
มาตรฐานที่ ๒ เด็กมีพัฒนาการด้านอารมณ์และจิตใจ

ที่
๒.๑
๒.๒
๒.๓
๒.๔

ตัวบ่งชี้
ร่ำเริงแจ่มใส มีควำมรู้สึกที่ดีต่อตนเอง
มีควำมมั่นใจและกล้ำแสดงออก
ควบคุมอำรมณ์ตนเองได้เหมำะสมกับวัย
ชื่นชมศิลปะ ดนตรี กำรเคลื่อนไหว และรัก
ธรรมชำติ
รวมคะแนน
สรุประดับคุณภาพมาตรฐานที่ ๒
แปลความหมาย

คะแนน
ได้ระดับ ร่องรอยความพยายาม
ที่ได้จาก
คุณภาพ (โครงกำร/กิจกรรมที่ทำ)
การ
ประเมิน
๙๕.๒๔
๕
โรงเรียนได้จัดโครงกำร จัด
กิจกรรมเพื่อส่งเสริมให้เด็ก
๑๐๐.๐๐
๕
มี พั ฒ นำกำรด้ ำ นอำรมณ์
๙๗.๖๒
๕
และจิตใจ
๑๐๐.๐๐
๕
๙๘.๒๒
๕
ดีเยี่ยม

๑. วิธีการพัฒนา
๑. โครงกำรพัฒนำส่งเสริมกิจกรรมห้องสมุด
- กำรจัดกิจกรรมแข่งขันประกวดวำดภำพ ระบำยสี
- ส่งเสริมรักกำรอ่ำน
- จัดนิทรรศกำร
๒. กิจกรรมกำรแข่งขันทักษะทำงวิชำกำร
- ปั้นดินนำมัน ฉีกตัดปะ วำดภำพระบำยสี
- นำฏศิลป์ เต้นประกอบเพลง
๓. โครงกำรพัฒนำปรับปรุงแหล่งเรียนรู้
- สภำพแวดล้อม ภูมิทัศน์ที่สวยงำม ร่มรื่น
๔. กิจกรรมวันไหว้ครู กิจกรรมวันแม่ กิจกรรมวันเด็ก
- กำรแสดงควำมสำมำรถบนเวที
๕. กิจกรรมออกกำลังกำย เช่น แอโรบิค แม่ไม้มวยไทย กำยบริหำร
๒. ผลการพัฒนา เด็กปฐมวัยโรงเรียนวัดเสด็จมีกำรแสดงออกทำงอำรมณ์จิตใจ ควำมรู้สึกที่เหมำะสมกับ
วัย มีควำมสุข ร่ำเริงแจ่มใส มีควำมรู้สึกที่ดีต่อตนเอง มีควำมมั่นใจ กล้ำแสดงออก ควบคุมอำรมณ์ได้เหมำะสมกับ
วัยเมื่อเผชิญกับสถำนกำรณ์ ชื่นชมศิลปะ ดนตรี กำรเคลื่อนไหว รักธรรมชำติ
๓. แนวทางในการพัฒนา จัดศึกษำนอกสถำนที่ให้เด็กและผู้ปกครองได้ไปร่วมกิจกรรมกับทำงโรงเรียน
โรงเรียนวัดเสด็จ สพป. ลำปำง เขต ๑

๒๕
มาตรฐานที่ ๓ เด็กมีพัฒนาการด้านสังคม

ที่

ตัวบ่งชี้

๓.๑

มินัย รับผิดชอบ เชื่อฟังคำสั่งสอนของพ่อแม่
ครูอำจำรย์
มีควำมซื่อสัตย์สุจริต ช่วยเหลือแบ่งปัน
เล่นและทำงำนร่วมกับผู้อื่นได้
ประพฤติตนตำมวัฒนธรรมไทยและศำสนำที่
ตนนับถือ
รวมคะแนน
สรุประดับคุณภาพมาตรฐานที่ ๓
แปลความหมาย

๓.๒
๓.๓
๓.๔

คะแนน ที่
ได้จาก
การ
ประเมิน

๙๕.๒๔

๕

๑๐๐.๐๐
๙๗.๖๒

๕
๕

๑๐๐.๐๐

๕

๙๘.๒๒
๕
ดีเยี่ยม

๑. วิธีการพัฒนา
๑. โครงกำรพัฒนำคุณธรรม จริยธรรมนักเรียน
- กิจกรรมกำรทำงำนกลุ่มสี
- กิจกรรมอบรมคุณธรรม จริยธรรม ประจำสัปดำห์
- กิจกรรมวันไหว้ครู
- กิจกรรมวันแม่
๒. โครงกำรกีฬำสีภำยในโรงเรียน
๓. โครงกำรประเพณี/วันสำคัญ
- กิจกรรมประเพณีแห่เทียนพรรษำ
- กิจกรรมประเพณีตำนก๋วยสลำก
- กิจกรรมประเพณีลอยกระทง
- กิจกรรมประเพณีเดือนห้ำเป็ง
๔. โครงกำรระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
- กิจกรรมเยี่ยมบ้ำน
- กิจกรรมประชุมผู้ปกครองนักเรียน
๕. กิจกรรมผ้ำป่ำสำมัคคีหำทุนพัฒนำโรงเรียน
๖. กิจกรรมศึกษำนอกสถำนที่

โรงเรียนวัดเสด็จ สพป. ลำปำง เขต ๑

ได้ระดับ
คุณภาพ

ร่องรอยความพยายาม
(โครงกำร/กิจกรรมที่ทำ)

โรงเรียนได้จัดโครงกำร จัด
กิจกรรมเพื่อส่งเสริมให้เด็ก
มีพัฒนำกำรด้ำนสังคม

๒๖
๒. ผลการพัฒนา เด็กปฐมวัยโรงเรียนวัดเสด็จมีพฤติกรรมแสดงออกด้ำนสังคมได้เหมำะสมกับวัย มีวินัย
มีควำมรับผิดชอบ เชื่อฟังคำสั่งสอนของพ่อ แม่ ครู อำจำรย์ มีควำมซื่อสัตย์ สุจริต ช่วยเหลือ แบ่งปัน เล่นและ
ทำงำนร่วมกับผู้อื่นได้ ประพฤติตนตำมวัฒนธรรมไทย ศำสนำที่ตนนับถือ
๓. แนวทางในการพัฒนา จัดกิจกรรมส่งเสริมให้เด็กได้แสดงออกด้ำนสังคมร่วมกับผู้ปกครอง ชุมชน

โรงเรียนวัดเสด็จ สพป. ลำปำง เขต ๑

๒๗
มาตรฐานที่ ๔ เด็กมีพัฒนาการด้านสติปัญญา

ที่

ตัวบ่งชี้

๔.๑ สนใจเรียนรู้สิ่งรอบตัว ซักถำมอย่ำงตังใจ และ
รักกำรเรียนรู้
๔.๒ มีควำมคิดรวบยอดเกี่ยวกับสิ่งต่ำงๆที่เกิดจำก
ประสบกำรณ์เรียนรู้
๔.๓ มีทักษะทำงภำษำที่เหมำะสมกับวัย
๔.๔ มี ทั ก ษะกระบวนกำรทำงวิ ท ยำศำสตร์ แ ละ
คณิตศำสตร์
๔.๕ มีจินตนำกำรและควำมคิดสร้ำงสรรค์
รวมคะแนน
สรุประดับคุณภาพมาตรฐานที่ ๔
แปลความหมาย

คะแนน ที่
ได้จาก
การ
ประเมิน

ได้ระดับ
คุณภาพ

๙๕.๒๔

๕

๙๗.๖๒

๕

๙๒.๘๖

๕

๙๐.๔๘

๕

ร่องรอยความพยายาม
(โครงกำร/กิจกรรมที่ทำ)

โรงเรียนได้จัดโครงกำร จัด
กิจกรรมเพื่อส่งเสริมให้เด็ก
มีพัฒนำกำรด้ำนสติปัญญำ

๙๗.๖๒
๕
๙๔.๗๖
๕
ดีเยี่ยม

๑. วิธีการพัฒนา
๑. โครงกำรพัฒนำส่งเสริมกิจกรรมห้องสมุด
- กำรจัดกิจกรรมแข่งขันประกวดวำดภำพ ระบำยสี
- ส่งเสริมรักกำรอ่ำน
- จัดนิทรรศกำร
๒. กิจกรรมกำรแข่งขันทักษะทำงวิชำกำร
- ปั้นดินนำมัน ฉีกตัดปะ วำดภำพระบำยสี
- นำฏศิลป์ เต้นประกอบเพลง
๓. โครงกำรพัฒนำปรับปรุงแหล่งเรียนรู้
- ศึกษำแหล่งเรียนรู้ภำยในโรงเรียน
๔. โครงกำรระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
- กิจกรรมส่งเสริมควำมถนัดและควำมสนใจ
๕. กิจกรรมศึกษำนอกสถำนที่
๒. ผลการพัฒนา เด็กปฐมวัยโรงเรียนวัดเสด็จสนใจเรียนรู้สิ่งรอบตัว ซักถำมอย่ำงตังใจ รักกำรเรียนรู้ มี
ควำมคิดรวบยอดเกี่ยวกับสิ่งต่ำง ๆ ที่เกิดจำกประสบกำรณ์กำรเรียนรู้ มีทักษะภำษำที่เหมำะสมกับวัย มีทักษะ
กระบวนกำรทำงวิทยำศำสตร์ คณิตศำสตร์ มีจินตนำกำรและควำมคิดสร้ำงสรรค์
โรงเรียนวัดเสด็จ สพป. ลำปำง เขต ๑

๒๘
๓. แนวทางในการพัฒนา สำรวจควำมต้องกำรของเด็กและผู้ปกครองสนใจ โรงเรียนจัดกิจกรรมส่งเสริม
ด้ำนสติปัญญำให้เด็ก

โรงเรียนวัดเสด็จ สพป. ลำปำง เขต ๑

๒๙
มาตรฐานด้านการจัดการศึกษา
มาตรฐานที่ ๕ ครูปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล

ที่

ตัวบ่งชี้

๕.๑ ครูเข้ำใจปรัชญำ หลักกำร และธรรมชำติของกำร
จัดกำรศึกษำปฐมวัย และสำมำรถนำมำ
ประยุกต์ใช้ในกำรจัดประสบกำรณ์
๕.๒ ครู จั ด ท ำแผนประสบกำรณ์ ที่ ส อดคล้ อ งกั บ
หลั ก สู ต รกำรศึ ก ษำปฐมวั ย และสำมำรถจั ด
ประสบกำรณ์กำรเรียนรู้ที่หลำกหลำย สอดคล้อง
กับควำมแตกต่ำงระหว่ำงบุคคล
๕.๓ ครูบริหำรจัดกำรชันเรียนที่สร้ำงวินัยเชิงบวก
๕.๔ ครูใช้สื่อเทคโนโลยีที่เหมำะสม สอดคล้องกับ
พัฒนำกำรของเด็ก
๕.๕ ครูใช้เครื่องมือกำรวัดและประเมินพัฒนำกำร
ของเด็กอย่ำงหลำกหลำย และสรุปรำยงำนผล
พัฒนำกำรของเด็กแก่ผู้ปกครอง
๕.๖ ครูวิจัยและพัฒนำกำรจัดกำรเรียนรู้ที่ตน
รับผิดชอบ และใช้ผลในกำรปรับกำรจัด
ประสบกำรณ์
๕.๗ ครูจัดสิ่งแวดล้อมให้เกิดกำรเรียนรู้ได้ตลอดเวลำ
๕.๘ ครูมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับเด็ก และผู้ปกครอง
๕.๙ ครูมีวุฒิและควำมรู้ควำมสำมำรถในด้ำน
กำรศึกษำปฐมวัย
๕.๑๐ ครูจัดทำสำรนิทัศน์และนำมำไตร่ตรองเพื่อใช้
ประโยชน์ในกำรพัฒนำเด็ก
รวมคะแนน
สรุประดับคุณภาพมาตรฐานที่ ๕
แปลความหมาย

โรงเรียนวัดเสด็จ สพป. ลำปำง เขต ๑

คะแนน
ได้ระดับ
ที่ได้จาก
คุณภาพ
การ
ประเมิน
๑๐๐.๐๐

๕

๑๐๐.๐๐

๕

๑๐๐.๐๐

๕

๑๐๐.๐๐

๕

๑๐๐.๐๐

๕

๑๐๐.๐๐

๕

๑๐๐.๐๐
๖๖.๖๗

๕
๓

๑๐๐.๐๐

๕

๑๐๐.๐๐

๕

๙๖.๖๗
๕
ดีเยี่ยม

ร่องรอยความพยายาม
(โครงกำร/กิจกรรมที่ทำ)
กำรจัดทำหลักสูตร
สถำนศึกษำปฐมวัยของ
โรงเรียนวัดเสด็จตำมที่
กระทรวงศึกษำธิกำร
ประกำศใช้หลักสูตร
กำรศึกษำระดับปฐมวัย
พ.ศ. ๒๕๔๖

๓๐
๑. วิธีการพัฒนา ได้จัดทำหลักสูตรสถำนศึกษำโดยประยุกต์ให้เหมำะสมกับผู้เรียน สอดคล้องกับควำม
ต้องกำรของชุมชน ท้องถิ่น ครูได้ศึกษำหลักสูตร มีควำมรู้ควำมเข้ำใจเป้ำหมำยกำรจัดกำรศึกษำและหลักสูตร
กำรศึกษำปฐมวัย ได้วิเครำะห์เด็กเป็นรำยบุคคล สำมำรถจัดประสบกำรณ์เน้ นเด็กเป็นสำคัญ มีควำมสมำรถใน
กำรใช้สื่อ เทคโนโลยี แหล่งเรียนรู้ ประเมินผลพัฒนำกำรของเด็กโดยคำนึงถึงควำมแตกต่ำงระหว่ำงบุคคล นำ
ผลกำรประเมินมำพัฒนำให้เด็กเต็มศักยภำพ มีกำรวิจัยเพื่อพัฒนำ นำผลไปใช้กับเด็ก ครูมีควำมรู้ควำมสำมำรถ
ด้ำนปฐมวัย
๒. ผลการพัฒนา ครูสำมำรถปฏิบัติงำนหน้ำที่ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ ประสิทธิผล
๓. แนวทางการพัฒนา จัดประสบกำรณ์สอดคล้องกับสภำพแวดล้อม กำรดำเนินชีวิต ประจำวัน ของ
ผู้เรียน ประเมินผลกำรใช้สื่อ นำมำปรับปรุงแก้ไขพัฒนำต่อไป

โรงเรียนวัดเสด็จ สพป. ลำปำง เขต ๑

๓๑
มาตรฐานที่ ๖ ผู้บริหารปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล

ที่

ตัวบ่งชี้

๖.๑ ผู้บริหำรเข้ำใจปรัชญำและหลักกำรจัดกำรศึกษำ
ปฐมวัย
๖.๒ ผู้บริหำรมีวิสัยทัศน์ ภำวะผู้นำ และควำมคิดริเริ่ม
ที่เน้นกำรพัฒนำเด็กปฐมวัย
๖.๓ ผู้บริหำรใช้หลักกำรบริหำรแบบมีส่วนร่วมและใช้
ข้อมูลกำรประเมินผลกำรวิจัยเป็นฐำนคิดทังด้ำน
วิชำกำรและกำรจัดกำร
๖.๔ ผู้บริหำรสำมำรถบริหำรจัดกำรกำรศึกษำให้
บรรลุเป้ำหมำยตำมแผนพัฒนำคุณภำพ
สถำนศึกษำ
๖.๕ ผู้บริหำรส่งเสริมและพัฒนำศักยภำพบุคลำกรให้
มีประสิทธิภำพ
๖.๖ ผู้บริหำรให้คำแนะนำ คำปรึกษำทำงวิชำกำรและ
เอำใจใส่กำรจัดกำรศึกษำปฐมวัยเต็มศักยภำพ
และเต็มเวลำ
๖.๗ เด็ก ผู้ปกครอง และชุมชนพึงพอใจผลกำรบริหำร
จัดกำรศึกษำปฐมวัย
รวมคะแนน
สรุประดับคุณภาพมาตรฐานที่ ๖
แปลความหมาย

คะแนน ที่
ได้จาก
การ
ประเมิน

ได้ระดับ
คุณภาพ

๔.๐๐

๔

๕.๐๐

๕

๕.๐๐

๕

๕.๐๐

๕

๕.๐๐

๕

๔.๐๐

๔

๕.๐๐

๕

ร่องรอยความพยายาม
(โครงกำร/กิจกรรมที่ทำ)

ศึ ก ษ ำ ท ำ ค ว ำ ม เ ข้ ำ ใ จ
ห ลั ก สู ต ร ส ถ ำ น ศึ ก ษ ำ
ปฐมวัยอย่ำงชัดเจน เพื่อ
นำไปบริหำรจัดกำร

๔.๗๑
๕
ดีเยี่ยม

๑. วิธีการพัฒนา ส่งเสริมให้ครูผู้สอนให้พัฒนำตนเองให้มีควำมรู้อย่ำงต่อเนื่อง ส่งเสริมกำรจัดบริกำร
ทำงกำรศึกษำให้เด็กได้เข้ำใจอย่ำงทั่วถึงและเสมอภำค ส่งเสริมครูผู้สอนพัฒนำตนเอง ฝึกอบรม ศึกษำดูงำน
อย่ำงต่อเนื่อง นิเทศ ติดตำม กำรใช้หลักสูตร ประเมินผลกำรใช้หลักสูตร รวมทังนำข้อมูลที่ได้มำปรับปรุงแก้ไข
พัฒนำ สร้ำงควำมเข้ำใจให้กับครู บุคลำกร ผู้ที่เกี่ยวข้อง เช่น กรรมกำรสถำนศึกษำ ผู้ปกครอง
๒. ผลการพัฒนา กำรบริหำรงำนมีประสิทธิภำพ และประสิทธิผล ผู้เกี่ยวข้องพึงพอใจ
๓. แนวทางการพัฒนา

-

โรงเรียนวัดเสด็จ สพป. ลำปำง เขต ๑

๓๒
มาตรฐานที่ ๗ แนวการจัดการศึกษา

ที่

ตัวบ่งชี้

๗.๑ มีหลักสูตรกำรศึกษำปฐมวัยของสถำนศึกษำ
และนำสู่กำรปฏิบัติได้
อย่ำงมีประสิทธิภำพ
๗.๒ มี ร ะบบและกลไกให้ ผู้ มี ส่ ว นร่ ว มทุ ก ฝ่ ำ ย
ตระหนักและเข้ำใจกำรจัดกำรศึกษำปฐมวัย
๗.๓ จั ดกิจ กรรมเสริ ม สร้ ำงควำมตระหนักรู้และ
ควำมเข้ำใจหลักกำรจัดกำรศึกษำปฐมวัย
๗.๔ สร้ำงกำรมีส่วนร่วมและแสวงหำควำมร่วมมือ
กับผู้ปกครอง ชุมชน และท้องถิ่น
๗.๕ จัดสิ่งอำนวยควำมสะดวกเพื่อพัฒนำเด็ก
อย่ำงรอบด้ำน
รวมคะแนน
สรุประดับคุณภาพมาตรฐานที่ ๗
แปลความหมาย

คะแนน
ได้ระดับ
ที่ได้จาก
คุณภาพ
การ
ประเมิน
๔.๐๐

๔

๔.๐๐

๔

๔.๐๐

๔

๔.๐๐

๔

๔.๐๐

๔

ร่องรอยความพยายาม
(โครงกำร/กิจกรรมที่ทำ)
โรงเรียนจัดทำหลักสูตร
กำรศึกษำปฐมวัยไปใช้พัฒนำ
ผู้เรียน

๔.๐๐
๔
ดีมาก

๑. วิธีการพัฒนา ส่งเสริมให้ครูจัดทำแผนกำรจัดประสบกำรณ์ที่ตอบสนองควำมถนัดและควำมสำมำรถ
ของผู้เรียน ประเมินพัฒนำ ปรับปรุงแผน ส่งเสริมพัฒนำนวัตกรรมกำรจัดประสบกำรณ์ สื่ออุปกรณ์ ที่เอือต่อ
กำรเรียนรู้ จัดบันทึก รำยงำนผลต่อผู้ปกครอง นิเทศติดตำมกำรเรียนกำรสอนเพื่อพัฒนำ
๒. ผลการพัฒนา โรงเรียนวัดเสด็จมีกำรจัดหลักสูตร กระบวนกำรเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
๓. แนวทางการพัฒนา -

โรงเรียนวัดเสด็จ สพป. ลำปำง เขต ๑

๓๓
มาตรฐานที่ ๘ สถานศึกษามีการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาตามที่กาหนดในกฎกระทรวง

ที่

ตัวบ่งชี้

๘.๑ กำหนดมำตรฐำนกำรศึกษำปฐมวัยของ
สถำนศึกษำ
๘.๒ จัดทำและดำเนินกำรตำมแผนพัฒนำกำรจัด
กำรศึกษำของสถำนศึกษำที่มุ่งพัฒนำคุณภำพ
ตำมมำตรฐำนกำรศึกษำของสถำนศึกษำ
๘.๓ จัดระบบข้อมูลสำรสนเทศและใช้สำรสนเทศใน
กำรบริหำรจัดกำร
๘.๔ ติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผลกำร
ดำเนินงำนคุณภำพภำยในตำมมำตรฐำน
กำรศึกษำของสถำนศึกษำ
๘.๕ น ำผลกำรประเมิ น คุ ณ ภำพทั งภำยในและ
ภำยนอกไปใช้วำงแผนพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ
อย่ำงต่อเนื่อง
๘.๖ จัดทำรำยงำนประจำปีที่เป็นรำยงำนกำรประเมิน
คุณภำพภำยใน
รวมคะแนน
สรุประดับคุณภาพมาตรฐานที่ ๘
แปลความหมาย

คะแนน ที่
ได้จาก
การ
ประเมิน

ได้ระดับ
คุณภาพ

๔.๐๐

๔

๔.๐๐

๔

๔.๐๐

๔

๕.๐๐

๕

๕.๐๐

๕

๕.๐๐

๕

ร่องรอยความพยายาม
(โครงกำร/กิจกรรมที่ทำ)

โรงเรียนจัดระบบประกัน
คุณภำพภำยใน
สถำนศึกษำ

๔.๕๐
๔
ดีมาก

๑. วิธีการพัฒนา โรงเรียนจัดระบบประกันคุณภำพภำยในตำมกฎกระทรวง ตำมระบบ หลักเกณฑ์และ
วิธีกำร บริหำรจัดกำรระบบประกันคุณภำพภำยใน โดยมีคณะกรรมกรประเมินคุณภำพภำยใน มีกำรรำยงำนผล
ต่อผู้เกี่ยวข้อง และสำธำรณชนอย่ำงเปิดเผย มีกำรสนับสนุน ส่งเสริมให้เกิดกำรพัฒนำระบบอย่ำงต่อเนื่อง
๒. ผลการพัฒนา โรงเรียนวัดเสด็จมีระบบกำรประกันคุณภำพภำยในที่ดำเนินงำนอย่ำงต่อเนื่อง
๓. แนวทางการพัฒนา -

โรงเรียนวัดเสด็จ สพป. ลำปำง เขต ๑

๓๔
มาตรฐานด้านการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
มาตรฐานที่ ๙ สถานศึกษามีการสร้าง ส่งเสริม สนับสนุน ให้สถานศึกษาเป็นสังคม

ที่

ตัวบ่งชี้

๙.๑ เป็นแหล่งเรียนรู้เพื่อพัฒนำกำรเรียนรู้ของเด็ก
และบุคลำกรในสถำนศึกษำ
๙.๒ มี ก ำ ร แ ล ก เ ป ลี่ ย น เ รี ย น รู้ ร่ ว ม กั น ภ ำ ย ใ น
สถำนศึกษำ ระหว่ำงสถำนศึกษำกับครอบครัว
ชุมชน และองค์กรที่เกี่ยวข้อง
รวมคะแนน
สรุประดับคุณภาพมาตรฐานที่ ๙
แปลความหมาย

คะแนน ที่
ได้จาก
การ
ประเมิน

ได้ระดับ
คุณภาพ

๕.๐๐

๕

๔.๐๐

๔

ร่องรอยความพยายาม
(โครงกำร/กิจกรรมที่ทำ)

ทำให้โรงเรียนเป็นแหล่ง
วิทยำกำรในกำรแสวงหำ
ควำมรู้และบริกำรชุมชน
และมีกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ร่วมกัน

๔.๕๐
๕
ดีเยี่ยม

๑. วิธี การพัฒ นา จั ดกิจ กรรมให้ ควำมรู้ ให้ บริกำรชุมชนทังด้ำนวิช ำกำร อำคำรสถำนที่ ที่ส ร้ำ ง
ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับโรงเรียน จัดกิจกรรม จัดประชุมและแลกเปลี่ยนควำมคิดเห็นระหว่ำง
กัน ทังในและนอกสถำนศึกษำ เปิดโอกำสให้มีกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน
๒. ผลการพัฒนา โรงเรียนมีกำรร่วมมือระหว่ำงบ้ำน องค์กรทำงศำสนำ องค์กรภำครัฐ/เอกชน ชุมชน
พัฒนำวิถีกำรเรียนรู้ในชุมชน
๓. แนวทางการพัฒนา -

โรงเรียนวัดเสด็จ สพป. ลำปำง เขต ๑

๓๕
มาตรฐานด้านอัตลักษณ์ของสถานศึกษา
มาตรฐานที่ ๑๐ การพัฒนาสถานศึกษาให้บรรลุเป้าหมายตามปรัชญา วิสัยทัศน์ และจุดเน้นของการศึกษา
ปฐมวัย

ที่

ตัวบ่งชี้

๑๐.๑ จัดโครงกำร กิจกรรมพัฒนำเด็กให้บรรลุ
ตำมเป้ำหมำย ปรัชญำ วิสัยทัศน์ และ
จุดเน้นกำรจัดกำรศึกษำปฐมวัยของ
สถำนศึกษำ
๑๐.๒ ผลกำรดำเนินงำนบรรลุตำมเป้ำหมำย
๑๐.๓ วั ด เสด็ จ ส่ ง เสริ ม สนั บ สนุ น ให้ เ ป็ น แหล่ ง
เรี ย นรู้ ต ำมหลั ก ปรั ช ญำของเศรษฐกิ จ
พอเพียงอย่ำงต่อเนื่อง
รวมคะแนน
สรุประดับคุณภาพมาตรฐานที่ ๑๐
แปลความหมาย

คะแนน ที่
ได้จาก
การ
ประเมิน

ได้ระดับ
คุณภาพ

๔.๐๐

๔

๔.๐๐

๔

๕.๐๐

๕

ร่องรอยความพยายาม
(โครงกำร/กิจกรรมที่ทำ)

โรงเรียนบริหำรจัดกำรภำยใต้
วิสัยทัศน์ พันธกิจ
เป้ำประสงค์ของโรงเรียนโดย
มีกำรกำหนดโครงกำรรูปแบบ
โครงกำรที่บูรณำกำรตำมหลัก
ปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง

๔.๖๗
๔
ดีมาก

๑. วิธีการพัฒนา ปลูกจิตสำนึกควำมเป็นไทยตำมระบบประชำธิปไตยอันมีพระมหำกษัตริย์เป็นประมุข
จัดกำรเรียนกำรสอนเน้นกำรปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม และหลักเศรษฐกิจพอเพียง จัดสำมะโนนักเรียนในเขต
บริกำรของโรงเรียน เข้ำรับกำรเตรียมพร้อม จำแนกเด็กเพื่อแก้ไขและให้ควำมช่วยเหลือให้ได้ รับกำรพัฒนำเต็ม
ศักยภำพเด็ก สนับสนุนงบประมำณตำมโครงกำรเรียนฟรี ๑๕ ปี อย่ำงมีคุณภำพ ประสำรควำมร่วมมือองค์กร
และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ำยในกำรมีส่วนร่วมในกำรจัดกำรศึกษำ
๒. ผลการพัฒนา โรงเรียนผ่ำนกำรรับรองคุณภำพกำรศึกษำ มีระบบประกันคุณภำพภำยในที่เข็มแข็ง
ผ่ำนกำรรับรองกำรประเมินคุณภำพภำยนอก
๓. แนวทางการพัฒนา โรงเรียนกำหนดแผนพัฒนำครูให้บรรลุตำมเป้ำหมำย ปรัชญำ วิสัยทัศน์ และ
จุดเน้นกำรจัดกำรศึกษำปฐมวัย มีกำรนิเทศกำรสอนของครูอย่ำงเป็นระบบ รวมถึงกำรจัดกิจกรรมต่ำง ๆ ของ
นักเรียนตำมที่กำหนดในมำตรฐำนของโรงเรียน

โรงเรียนวัดเสด็จ สพป. ลำปำง เขต ๑

๓๖
มาตรฐานด้านมาตรการส่งเสริม
มาตรฐานที่ ๑๑ การพัฒนาสถานศึกษาตามนโยบายและแนวทางปฏิรูปการศึกษาเพื่อยกระดับคุณภาพให้
สูงขึ้น

ที่

ตัวบ่งชี้

๑๑.๑ จัดโครงกำร กิจกรรมส่งเสริมสนับสนุนตำม
นโยบำยเกี่ยวกับกำรจัดกำรศึกษำปฐมวัย
๑๑.๒ ผลกำรดำเนินงำนบรรลุตำมเป้ำหมำย
รวมคะแนน
สรุประดับคุณภาพมาตรฐานที่ ๑๑
แปลความหมาย

คะแนน ที่
ได้จาก
การ
ประเมิน

ได้ระดับ
คุณภาพ

๔.๐๐

๔

๔.๐๐

๔
๔.๐๐
๔
ดีมาก

ร่องรอยความพยายาม
(โครงกำร/กิจกรรมที่ทำ)

โ ร ง เ รี ย น จั ด โ ค ร ง ก ำ ร
ส่ ง เสริ ม กำรเรี ย นรู้ ต ำม
นโยบำยเกี่ ย วกั บ กำรจั ด
กำรศึกษำปฐมวัย

๑. วิธีการพัฒนา โรงเรียนได้ศึกษำ วิเครำะห์และใช้ข้อมูลสำรสนเทศพัฒนำแนวทำงกำรจัดกำรศึกษำ
ปฐมวัยในกำรจัดทำแผนงำน โครงกำรกิจกรรมนิเทศปฐมวัย โดยมีกำรนิเทศติดตำมกำรดำเนินงำนตำมโครงกำร
อย่ำงต่อเนื่อง
๒. ผลการพัฒนา กำรจัดกิจกรรมบรรลุเป้ำหมำยร้อยละ ๘๐ โดยได้จัดกิจกรรมตำมนโยบำย แนวทำง
เพื่อยกระดับคุณภำพให้สูงขึน
๓. แนวทางการพัฒนา โรงเรียนกำหนดแผนพัฒนำคุณภำพครู เพื่อยกระดับควำมสำมำรถในกำร
จัดกำรเรียนรู้ เพื่อพัฒนำนักเรียนเพื่อให้เกิดควำมพร้อมในกำรเรียนรู้เต็มศักยภำพ บรรลุตำมเป้ำหมำยที่กำหนด

โรงเรียนวัดเสด็จ สพป. ลำปำง เขต ๑

๓๗

ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียน
ระดับคุณภำพ: ดีเยี่ยม
๑. กระบวนกำรพัฒนำ
สถำนศึกษำมีกระบวนกำรพัฒนำผู้เรียนด้วยวิธีกำรที่หลำกหลำย โดยครูได้จัดกำรเรียนรู้ให้เป็นไปตำม
ศักยภำพของผู้เรียน และเป็นไปตำมมำตรฐำนและตัวชีวัดของหลักสูตร ได้จัดให้มีโครงกำรเสด็จสืบสำนวัฒนธรรม
ล้ำนนำ รักษำสิ่งแวดล้อมน้อมนำเศรษฐกิจพอเพียงและพัฒนำทักษะในกำรแสวงหำควำมรู้ กิจกรรมทักษะกำรอ่ำน
กิจกรรมจัดหำ/ผลิตและพัฒนำสื่อนวัตกรรม กิจกรรมห้องสมุดที่ให้บริกำรสื่อและเทคโนโลยี สำรสนเทศที่เอือให้
ผู้เรียนเรียนรู้ด้วยตนเอง หรือเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม มีกำรจัดกำรเรียนรู้ที่ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติจริง แบบร่วมมือกัน
เรียนรู้ แบบใช้กระบวนกำรคิด กำรระดมสมอง และเน้นเรื่องกำรอ่ำนออกของผู้เรียนเป็นเรื่องที่สำคัญที่สุด โดย
มุ่งหวังพัฒนำให้ผู้เรียนทุกคนอ่ำนออกเขียนได้ตังแต่ระดับชันประถมศึกษำปีที่ ๑ – ๖ พร้อมทังพัฒนำครูทุกคนให้
มีควำมสำมำรถในกำรนำเทคนิควิธีสอนให้ตรงตำมศักยภำพผู้เรียนใช้สื่อเทคโนโลยีในกำรจัดกำรเรียนกำรสอนมี
แหล่งเรีย นรู้และแหล่งสื บค้น ข้อมูลได้แก่ห้ องสมุด E – Library ครูในสำยชันเดียวกันร่ว มกันกำหนดแผนกำร
จัดกำรเรียนรู้กำรวัดและประเมินผลแบบบูรณำกำรครูเน้นกำรใช้คำถำมเพื่อพัฒนำทักษะกำรคิดของผู้เรียน
สถำนศึกษำได้ส่งเสริมให้ผู้เรียนเป็นผู้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตำมหลักสูตร เพื่อให้อยู่ในสังคมได้อย่ำงมี
ควำมสุข มุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้พัฒนำด้ำนคุณธรรม จริยธรรม มีควำมเอืออำทรผู้อื่น ตำมควำมเหมำะสมกับวัยของ
ผู้เรียน โดยจัดให้มีโครงกำรเสด็จสืบสำนวัฒนธรรมล้ำนนำ รักษำสิ่งแวดล้อมน้อมนำเศรษฐกิจพอเพียง โครงกำร
กิจกรรมวันสำคัญ โครงกำร ๕ ส. รักควำมสะอำด โครงกำรเด็กดีมีเงินออม โครงกำรกำรส่งเสริมกีฬำนักเรียน
โครงกำรหนูน้อยยอดนักอ่ำน โครงกำรส่งเสริมควำมสำมำรถนักเรียนด้ำนศิลปะ ดนตรี นำฎศิลป์ และโครงกำร
กิจกรรมสหกรณ์ร้ำนค้ำ นอกจำกนีได้ส่งเสริมให้ผู้เรียน ยอมรับควำมคิดและวัฒนธรรมที่แตกต่ำง ส่งผลให้นักเรียน
สำมำรถดำรงชีวิตอยู่ร่วมกันบนควำมแตกต่ำงและหลำกหลำย สถำนศึกษำจัดกิจกรรมกำรพัฒนำให้เหมำะสมกับ
วัยมีระบบกำรแนะแนวและกำรดูแลสุขภำวะจิต โดยนำภูมิปัญญำท้องถิ่นมำร่วมกันวำงแผนกำรจัดกำรเรียนกำร
สอนและมีกำรเรียนรู้ในโลกกว้ำงกำรเข้ำไปศึกษำกับภูมิปัญญำในชุมชน
๒. ผลการดาเนินงาน
ในด้ำนผลกำรประเมินผลสัม ฤทธิ์ทำงวิชำกำร ผู้เรียนสำมำรถอ่ำนออกและอ่ำนคล่องตำมมำตรฐำนกำร
อ่ำนในแต่ละระดับชัน สำมำรถเขียนสื่อสำรทังภำษำไทยและภำษำอังกฤษเหมำะสม รู้จักกำรวำงแผนสำมำรถ
ทำงำนร่ ว มกั บ ผู้ อื่ น ได้ ดี ต ำมหลั ก ประชำธิป ไตย กล้ ำ แสดงออก และแสดงควำมคิด เห็ นหรื อวิ พ ำกษ์ ไ ด้อ ย่ ำ ง
สร้ำงสรรค์สำมำรถแก้ปัญหำและนำไปประยุกต์ใช้ในสถำนกำรณ์ต่ำง ๆ ได้อย่ำงเหมำะสมสืบค้นข้อมูลหรือแสวงหำ
ควำมรู้จำกสื่อ เทคโนโลยีได้ด้วยตนเองรวมทังสำมำรถวิเครำะห์ จำแนกแยกแยะได้ว่ำสิ่งไหนดี สิ่งไหนสำคัญ สิ่ง
ไหนจำเป็น รวมทังรู้เท่ำทันสื่อและสังคมที่เปลี่ยนแปลงอย่ำงรวดเร็ว ผู้เรียนมีพัฒนำกำรด้ำนควำมรู้ควำมเข้ำใจ
และทักษะต่ำง ๆ ตำมหลักสูตรจำกพืนฐำนเดิมอย่ำงต่อเนื่อง ผลกำรทดสอบระดับชำติของผู้เรียนมีพัฒนำกำร

โรงเรียนวัดเสด็จ สพป. ลำปำง เขต ๑

๓๘
สูงขึนจำกปี กำรศึกษำที่แล้ ว ทังระดับ ประถมศึกษำปีที่ ๓ และระดับประถมศึกษำปีที่ ๖ เมื่อจบปีกำรศึกษำ
นักเรียนสำมำรถเรียนต่อในระดับชันที่สูงขึนและเลือกสำขำวิชำที่เหมำะสมกับตนเอง
ผู้เรียนเป็นผู้มีคุณลักษณะและค่ำนิยมที่พึงประสงค์ตำมที่สถำนศึกษำกำหนด กล่ำวคือผู้เรียนมีควำมเอือ
อำทรผู้อื่นและกตัญญูกตเวทีต่อผู้มีพระคุณ ยอมรับควำมคิดและวัฒนธรรมที่แตกต่ำง มีควำมตระหนัก รู้คุณค่ำ
ร่วมอนุรักษ์และพัฒนำสิ่งแวดล้อม ภูมิใจในท้องถิ่นและควำมเป็นไทยของตนเอง มีทัศนคติที่ดีต่ออำชีพสุจริต
รวมถึงมีควำมเข้ำใจเรื่องควำมแตกต่ำงระหว่ำงบุคคลและระหว่ำงวัยผู้เรียนรู้และตระหนักถึงโทษและพิษภัยของสิ่ง
เสพติดต่ำงๆ เลือกรับประทำนอำหำรที่สะอำด และมีประโยชน์ รักกำรออกกำลังกำย นักเรียนทุกคนสำมำรถเล่น
กีฬำได้อย่ำงน้อยคนละประเภท ยอมรับในกฎกติกำของกลุ่ม ของสถำนศึกษำของสังคม ทังนี มีผลกำรดำเนินงำน
เชิงประจักษ์จำกกำรประเมินในด้ำนต่ำง ๆ ดังนี
ประเด็น
ควำมสำมำรถในกำรอ่ำน
ป.๑ – ป.๔
(ระดับดีเยี่ยม)

ผลการประเมิน

ร้อยละของจานวนนักเรียนที่มีผลการประเมินความสามารถใน
การอ่านชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ - ๔ จาแนกตามระดับคุณภาพ
๑๐๐.
๙๐.
๘๐.
๗๐.
๖๐.
๕๐.
๔๐.
๓๐.
๒๐.
๑๐.
๐.
ดีเยี่ยม
ดี
ต้องปรับปรุง

โรงเรียนวัดเสด็จ สพป. ลำปำง เขต ๑

ชันป.๑
๖๑.๗๔
๒๒.๘๓
๑๕.๔๓

ชันป.๒
๗๗.๘๖
๑๖.๘๓
๕.๓๑

ชันป.๓
๙๒.๔๒
๒.๕๗
๕.๐๑

ชันป.๔
๗๙.๗๕
๑๑.๕๗
๘.๖๘

๓๙
ประเด็น
ควำมสำมำรถในกำร
สื่อสำรคิด
คำนวณ และคิดวิเครำะห์
(ระดับดี)

ผลการประเมิน

ร้อยละ

ร้อยละของจานวนนักเรียนที่มีความสามารถในการสื่อสาร
คิดคานวณ และคิดวิเคราะห์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ - ๖
จาแนกตามระดับคุณภาพ
๘๐.
๗๐.
๖๐.
๕๐.
๔๐.
๓๐.
๒๐.
๑๐.
๐.
ดีเยี่ยม
ดี
พอใช้
ปรับปรุง

ควำมสำมำรถในกำรใช้
เทคโนโลยี
(ระดับดีเยี่ยม)

ชันป.๑
๓๑.๒๕
๑๘.๗๕
๕๐
๐.

ชันป.๒
๐.
๖๘.
๒๔.
๘

ชันป.๓
๓๖
๓๒.๑๔
๓๒.๑๔
๐

ชันป.๔
๒๓
๑๖.๖๗
๕๗
๓.๓๓

ชันป.๕
๒๙.๗๓
๔๓.๒๔
๒๔.๓๒
๒.๗๙

ชันป.๖
๓๒.๑๔
๕๓.๕๗
๑๔.๒๙
๐

ร้อยละ

ร้อยละของจานวนนักเรียนที่มีความสามารถในการใช้
เทคโนโลยี ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ - ๖
จาแนกตามระดับคุณภาพ
๙๐.
๘๐.
๗๐.
๖๐.
๕๐.
๔๐.
๓๐.
๒๐.
๑๐.
๐.
ดีเยี่ยม
ดี
พอใช้
ปรับปรุง

โรงเรียนวัดเสด็จ สพป. ลำปำง เขต ๑

ชันป.๑
๐.
๑๘.๗๕
๘๑
๐.

ชันป.๒
๔.
๓๒.
๕๖.
๘

ชันป.๓
๒๑
๓๒.๑๔
๔๖.๔๓
๐

ชันป.๔
๔๐
๒๖.๖๗
๒๓
๑๐.

ชันป.๕
๔๕.๙๕
๓๒.๔๓
๒๑.๖๒
๐.

ชันป.๖
๕๓.๕๗
๓๕.๗๑
๑๐.๗๒
๐

๔๐
ประเด็น
ผลกำรทดสอบระดับชำติ

ผลการประเมิน
ร้อยละของจานวนนักเรียนที่มีผลการประเมินการดสอบความสามารถ
พื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (NT)
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ ประจาปีการศึกษา ๒๕๕๙
จาแนกตามระดับคุณภาพ
๖๐.
๕๐.
ร้ อยละ

๔๐.
๓๐.
๒๐.
๑๐.
๐.
ด้ำนภำษำ
ด้ำนคำนวณ
ด้ำนเหตุผล

ปรับปรุง
๒๑.๔๓
๒๕
๓๕.๗๑

พอใช้
๔๖.๔๓
๕๐
๓๒.๑๕

ดี
๑๔.๒๙
๒๕
๑๗.๘๕

ดีมำก
๑๗.๘๕
๐
๑๔.๒๙

ร้อยละของคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน
(O-Net) ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ปีการศึกษา ๒๕๕๙
จาแนกตามระดับคุณภาพ
๖๐.
๕๐.
๔๐.
๓๐.

๒๐.
๑๐.
๐.

ภำษำไทย คณิตศำสตร์ วิทยำศำสตร์ สังคมศึกษำ ภำษำอังกฤษ
คะแนนเฉลี่ยของโรงเรียน
๕๔.๙๒
๕๓.๔๔
๔๓.๑๖
๔๘.๒๘
๓๐.๖๓
คะแนนเฉลี่ยระดับจังหวัด
๕๕.๑๔
๔๔.๑๒
๔๒.๙๒
๔๗.๔
๓๕.๙๖
คะแนนเฉลี่ยสังกัด สพฐ.ทังหมด ๕๑.๘๘
๓๘.๗๖
๔๐.๒๗
๔๕.๐๘
๓๑.๑๑
คะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ
๕๒.๙๘
๔๐.๔๗
๔๑.๒๒
๔๖.๖๘
๓๔.๕๙

โรงเรียนวัดเสด็จ สพป. ลำปำง เขต ๑

๔๑
ประเด็น
คุณลักษณะที่พึงประสงค์
ของผู้เรียน

ผลการประเมิน
ร้อยละของจานวนนักเรียนที่มีผลการประเมินด้านคุณธรรม จริยธรรม
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ - ๖ จาแนกตามระดับคุณภาพ
๑๒๐.
๑๐๐.

ร้อยละ

๘๐.
๖๐.
๔๐.
๒๐.
๐.

ชันป.๑
ดีเยี่ยม ๓๑.๒๕
ดี
๖๘.๗๕

ชันป.๒
๑๐๐
๐

ชันป.๓
๕๗.๑๔
๔๒.๘๖

ชันป.๔
๙๓.๓๓
๖.๖๗

ชันป.๕
๒๗.๐๓
๗๒.๙๗

ชันป.๖
๓๙.๒๙
๖๐.๗๑

ร้อยละ

ร้อยละของจานวนนักเรียนที่มีผลการประเมินการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์
ธรรมชาติ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ - ๖
จาแนกตามระดับคุณภาพ

๙๐
๘๐
๗๐
๖๐
๕๐
๔๐
๓๐
๒๐
๑๐
๐
ดีเยี่ยม
ดี
พอใช้

โรงเรียนวัดเสด็จ สพป. ลำปำง เขต ๑

ชันป.๑
๒๕
๖๒.๕
๑๒.๕

ชันป.๒
๓๖
๖๔
๐

ชันป.๓
๔๖.๔๓
๕๓.๕๗
๐

ชันป.๔
๘๐
๒๐
๐

ชันป.๕
๕๖.๗๖
๔๓.๒๔
๐

ชันป.๖
๕๗.๑๔
๔๒.๘๖
๐

๔๒
ประเด็น
คุณลักษณะที่พึงประสงค์
ของผู้เรียน

ผลการประเมิน

ร้อยละ

ร้อยละของจานวนนักเรียนที่มีผลการประเมินด้านความภาคภูมิใจในความเป็น
ไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ - ๖
จาแนกตามระดับคุณภาพ
๑๐๐.
๙๐.
๘๐.
๗๐.
๖๐.
๕๐.
๔๐.
๓๐.
๒๐.
๑๐.
๐.

ชันป.๑
ดีเยี่ยม ๓๑.๒๕
ดี
๖๘.๗๕

ชันป.๒
๒๘
๗๒

ชันป.๓
๕๓.๕๗
๔๖.๔๓

ชันป.๔
๖.๖๗
๙๓.๓๓

ชันป.๕
๒๔.๓๒
๗๕.๖๘

ชันป.๖
๓๒.๑๔
๖๗.๘๖

ร้อยละผลการประเมินนักเรียนด้านการยอมรับความคิดเห็นของผู้อื่น สุขภาวะ
ทางจิต ภูมิคุ้มกัน และความเป็นธรรมต่อสังคมของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปี
ที่ ๑ - ๖ ที่อยู่ในระดับดีเยี่ยม

๑๒๐
๑๐๐

ร้อยละ

๘๐
๖๐
๔๐
๒๐
๐

ชันป.๑
กำรยอมรับควำมคิดเห็นผู้อื่น
๖๓
สุขภำวะทำงจิต
๘๑.๓
มีภูมิคุ้มกันตนเอง
๖๒.๕
คำนึงถึงควำมเป็นธรรมต่อสังคม ๘๗.๕

โรงเรียนวัดเสด็จ สพป. ลำปำง เขต ๑

ชันป.๒
๘๔
๘๘
๖๐
๗๖

ชันป.๓
๙๒.๘๖
๘๒.๑๔
๗๙
๗๑.๔๓

ชันป.๔
๘๗
๘๓
๙๓
๙๐

ชันป.๕
๙๔.๕๙
๙๑.๘๙
๙๗
๙๑.๘๙

ชันป.๖
๙๒.๘๖
๙๖.๔๓
๘๙
๘๕.๗๑

๔๓
ประเด็น
คุณลักษณะที่พึงประสงค์
ของผู้เรียน

ผลการประเมิน
ร้อยละของจานวนนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการเสด็จสืบสานวัฒนธรรม
ล้านนา รักษาสิ่งแวดล้อมน้อมนาเศรษฐกิจพอเพียง
๑๒๐.
๑๐๐.

ร้อยละ

๘๐.

๖๐.
๔๐.
๒๐.
๐.

ชันป.๑ ชันป.๒ ชันป.๓ ชันป.๔ ชันป.๕ ชันป.๖

ร้อยละของจำนวนนักเรียนที่
๑๐๐.
เข้ำร่วมโครงกำร

๑๐๐.

๑๐๐.

๑๐๐.

๑๐๐.

๑๐๐.

๓. จุดเด่น
ผู้เรียนอ่ำนหนังสือออกและอ่ำนคล่อง รวมทังสำมำรถเขียนเพื่อกำรสื่อสำรได้ทุกคนสำมำรถใช้เทคโนโลยี
ในกำรแสวงหำควำมรู้ได้ด้วยตนเอง ส่งผลให้ผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนของนักเรียนอยู่ในระดับดีเยี่ยม มีคะแนนเฉลี่ย
ผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติขันพืนฐำน (O-NET) สูงกว่ำระดับชำติทังหมด ๔ กลุ่มสำระกำรเรียนรู้
ได้แก่ คณิตศำสตร์ ภำษำไทย สังคมศึกษำ และวิทยำศำสตร์
ผู้เรียนมีสุขภำพร่ำงกำยแข็งแรง มีสมรรถภำพทำงกำยและนำหนักส่วนสูงตำมเกณฑ์มีระเบียบวินัย จน
เป็นเอกลักษณ์ของสถำนศึกษำ เป็นที่ยอมรับของชุมชนโดยรอบในเรื่องควำมมีวินัย เคำรพกฎกติกำ มำรยำทของ
สังคม ได้แก่ กำรเข้ำคิวขึนรถโดยสำรสำธำรณะ
๔. จุดควรพัฒนา
ผู้เรียนในระดับชัน ป.๑ – ป.๓ ยังต้องเร่งพัฒนำด้ำนกำรนำเสนอ กำรอภิปรำยและแลกเปลี่ยนเรียนรู้
อย่ำงสมเหตุสมผล และต้องพัฒนำทักษะกำรแก้ปัญหำตำมสถำนกำรณ์ได้อย่ำงเหมำะสม ผู้เรียนในระดับชัน ป.๑
– ป.๖ ยังต้องได้รับกำรส่งเสริมในด้ำนทัศนคติที่ดีต่อควำมเป็นไทย ไม่หลงใหลกับค่ำนิยมต่ำงชำติ จนเกิดกำร
ลอกเลียนแบบ ทำให้ลืมวัฒนธรรมอันดีงำมของไทย

โรงเรียนวัดเสด็จ สพป. ลำปำง เขต ๑

๔๔
มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา
ระดับคุณภำพ : ดีมำก
๑. วิธีดาเนินการพัฒนา
สถำนศึกษำมีโครงกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำและส่งเสริมควำมควำมเข้มแข็งกำรบริหำรจัดกำรของ
โรงเรียน โดยได้ดำเนินกำรวิเครำะห์สภำพปัญหำ ผลกำรจัดกำรศึกษำที่ผ่ำนมำ โดยกำรศึกษำข้อมูล สำรสนเทศ
จำกผลกำรนิเทศ ติดตำม ประเมินกำรจัดกำรศึกษำตำมนโยบำยกำรปฏิรู ปกำรศึกษำ และจัดประชุมระดมควำม
คิดเห็น จำกบุคลำกรในสถำนศึกษำเพื่อวำงแผนร่วมกันกำหนดเป้ำหมำย ปรับวิสัยทัศน์ กำหนดพันธกิจ กลยุทธ์
ในกำรจั ด กำรศึ กษำของสถำนศึ ก ษำเพื่ อ พั ฒ นำคุ ณ ภำพผู้ เ รี ยน มี ก ำรปรั บ แผนพั ฒ นำคุ ณภำพจั ด กำรศึ ก ษำ
แผนปฏิบัติกำรประจำปี ให้สอดคล้องกับสภำพปั ญหำ ควำมต้องกำรพัฒนำ และนโยบำยกำรปฏิรูปกำรศึกษำ มี
คำสั่งแต่งตังผู้ช่วยผู้อำนวยกำรกลุ่มบริหำรงำน หัวหน้ำกลุ่มงำน หัวหน้ำแผนก หัวหน้ำระดับ และหัวหน้ำกลุ่ม
สำระกำรเรียนรู้ เพื่อให้ทุกฝ่ำยสำมำรถปฏิบัติงำนอย่ำงมีประสิทธิภำพและตรงกับหน้ำที่ ที่รับผิดชอบพร้อมทัง
จัดหำทรัพยำกร จัดสรรงบประมำณ มอบหมำยงำนให้ผู้รับผิดชอบ ดำเนินกำรพัฒนำตำมแผนงำนเพื่อให้บรรลุ
เป้ำหมำยที่กำหนดไว้ มีกำรดำเนินกำรนิเทศ กำกับ ติดตำม ประเมินผลกำรดำเนินงำน และสรุปผลกำรดำเนินงำน
โดยมีโ ดยกำรส ำรวจควำมพึงพอใจผลกำรบริห ำรจัดกำรศึกษำของสถำนศึกษำโดยผู้ ที่ มีส่ ว นเกี่ยวข้อง ได้แก่
นักเรียน ผู้ปกครอง ชุมชน และคณะกรรมกำรบริหำรโรงเรียน เพื่อให้เกิดประสิทธิภำพและประสิทธิผลในกำร
บริหำรจัดกำรศึกษำ
๒. ผลการดาเนินงาน
๒.๑ สถำนศึกษำมีเป้ำหมำย วิสัยทัศน์และพันธกิจสอดคล้องกับสภำพปัญหำควำมต้องกำรพัฒนำของ
สถำนศึกษำ นโยบำยกำรปฏิรูปกำรศึกษำ ควำมต้องกำรของชุมชน ท้องถิ่น และสอดคล้องกับแนวทำงกำรปฏิรูป
ตำมแผนกำรศึกษำชำติ
๒.๒ แผนพัฒนำคุณภำพกำรจัดกำรศึกษำ แผนปฏิบัติกำรประจำปี สอดคล้องกับกำรพัฒนำผู้เรียนทุก
กลุ่มเป้ำหมำย ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำมีควำมรู้ควำมเชี่ยวชำญ ตำมมำตรฐำนตำแหน่ง ข้อมูลสำรสนเทศมี
ควำมถูกต้อง ครบถ้วน ทันสมัย นำไปประยุกต์ใช้ได้ ดำเนินกำรอย่ำงเป็นระบบ และมีกิจกรรมจัดสภำพแวดล้อม
ทำงกำยภำพและสังคมที่กระตุ้นผู้เรียนให้ใฝ่เรียนรู้
๒.๓ สถำนศึกษำมีกำรปรับแผนพัฒนำคุณภำพกำรจัดกำรศึกษำ แผนปฏิบัติกำรประจำปี ให้สอดคล้องกับ
สภำพปัญหำ ควำมต้องกำรพัฒนำ และนโยบำยกำรปฏิรูปกำรศึกษำโดยผู้มีส่วนได้เสียมีส่วนร่วมในกำรพัฒนำและ
ร่วมรับผิดชอบ
๒.๔ ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ำย และเครือข่ำยกำรพัฒนำคุณภำพสถำนศึกษำ มีส่วนร่วมในกำรร่วมวำงแผนพัฒนำ
คุณภำพกำรศึกษำ และรับทรำบ รับผิดชอบต่อผลกำรจัดกำรศึกษำ
๒.๕ สถำนศึกษำมีกำรนิเทศ กำกับ ติดตำม และประเมินผลกำรบริหำรและกำรจัดกำรศึกษำ ที่เหมำะสม
เป็นระบบและต่อเนื่อง เปิดโอกำสให้ผู้เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในกำรจัดกำรศึกษำ
๒.๖ สถำนศึกษำมีรูปแบบกำรบริหำรและกำรจัดกำรเชิงระบบ โดยทุกฝ่ำยมีส่วนร่วม ยึดหลักธรรมำภิบำล
และแนวคิดหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง โดยมุ่งพัฒนำผู้เรียนตำมแนวทำงปฏิรูปกำรศึกษำ
โรงเรียนวัดเสด็จ สพป. ลำปำง เขต ๑

๔๕
๒.๗ สถำนศึกษำมีกำรระดมทรัพยำกรเพื่อกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำจำกเครือข่ำยอุปถัมภ์ ส่งผลให้
สถำนศึกษำมีสื่อ และแหล่งเรียนรู้ที่มีคุณภำพ
วิธีกำรพัฒนำ
๑. กำรพัฒนำครูและบุคลำกร
ทำงกำรศึกษำ

ผลกำรพัฒนำ
จานวนครั้งที่ครูและบุคลากรได้รับการอบรมพัฒนาทางวิชาชีพ
๐.
๒๐.

๒๖.๖๗

ไม่เคยได้รับกำรพัฒนำ
๑ ครัง/ภำคเรียน
๒ ครัง/ภำคเรียน

๕๓.๓๓

มำกกว่ำ ๒ ครัง/ภำคเรียน

๒. กำรมีส่วนร่วมของเครือข่ำยใน
กำรวำงแผนกำรพัฒนำคุณภำพ
กำรศึกษำ

จานวนเครือข่ายเข้ามามีส่วนร่วมในการวางแผนการพัฒนา
คุณภาพการศึกษา

๐.
๒๐.
๖๐.

ไม่ได้มีส่วนร่วม
๒๐.

๑ ครัง/ภำคเรียน
๒ ครัง/ภำคเรียน
มำกกว่ำ ๒ ครัง/ภำคเรียน

โรงเรียนวัดเสด็จ สพป. ลำปำง เขต ๑

๔๖
วิธีกำรพัฒนำ
๓. กำรจัดหำทรัพยำกร
๔. กำรนิเทศ กำกับ ติดตำม และ
ประเมินผล

ผลกำรพัฒนำ
ผู้บริหำรได้ระดมทุนทรัพยำกรสำหรับกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำในสถำนศึกษำทัง
ในรูปของงบประมำณ ไม่ว่ำจะในส่วนของภำครัฐและเอกชน และบุคคลที่เป็นภูมิ
ปัญญำท้องถิ่นมำช่วยในกำรสนับสนุนกำรเรียนกำรสอน
ร้อยละของครูที่ได้รับการนิเทศ กากับ ติดตาม และประเมินผลจากผู้บริหาร
๐๐
๑๓
ยังไม่เคยได้รับกำรนิเทศ
๑ ครัง/ภำคเรียน

๘๗

๒ ครัง/ภำคเรียน
มำกกว่ำ ๒ ครัง/ภำคเรียน

๓. จุดเด่น
สถำนศึกษำมีกำรบริหำรและกำรจัดกำรอย่ำงเป็นระบบ สถำนศึกษำได้ใช้เทคนิคกำรประชุมที่หลำกหลำย
วิธี เช่น กำรประชุมแบบมีส่วนร่วม กำรประชุมระดมสมอง กำรประชุมกลุ่ม เพื่อให้ทุกฝ่ำยมีส่วนร่วมในกำรกำหนด
วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้ำหมำย ที่ชัดเจน มีกำรปรับแผนพัฒนำคุณภำพกำรจัดกำรศึกษำ แผนปฏิบัติกำรประจำปี ที่
สอดคล้องกับผลกำรจัดกำรศึกษำ สภำพปัญหำ ควำมต้องกำรพัฒนำ และนโยบำยกำรปฏิรูปกำรศึกษำที่มุ่งเน้น
กำรพัฒนำให้ผู้เรียนมีคุณภำพตำมมำตรฐำนกำรเรียนรู้ตำมหลักสูตรสถำนศึกษำครูผู้สอนสำมำรถจัดกำรเรียนรู้ได้
อย่ำงมีคุณภำพ มีกำรดำเนินกำรนิเทศ กำกับ ติดตำมประเมินผล กำรดำเนินงำน และจัดทำรำยงำนผลกำรจัด
กำรศึกษำ และโรงเรียนได้ใช้กระบวนกำรในกำรรวบรวมข้อมูล เพื่อใช้เป็นฐำนในกำรวำงแผนพัฒนำคุณภำพ
สถำนศึกษำ
๔.จุดควรพัฒนา
๑. เปิดโอกำสให้ผู้ปกครองได้มีส่วนร่วมในกำรเสนอควำมคิดเห็นในกำรจัดกำรศึกษำเพื่อพัฒนำผู้เรียน
๒. สร้ำงเครือข่ำยควำมร่วมมือของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในกำรจัดกำรศึกษำของโรงเรียนให้มีควำมเข้มแข็ง มี
ส่วนร่วมรับผิดชอบต่อผลกำรจัดกำรศึกษำ และกำรขับเคลื่อนคุณภำพกำรจัดกำรศึกษำ
โรงเรียนวัดเสด็จ สพป. ลำปำง เขต ๑

๔๗

มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
ระดับคุณภำพ : ดีเยี่ยม
๑. วิธีดาเนินการพัฒนา
สถำนศึกษำดำเนินกำรส่งเสริมให้ครูจัดกำรเรียนกำรสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญโดยกำรดำเนินงำน/
กิจกรรมอย่ ำงหลำกหลำย ได้แก่ งำนหลักสูตรมีกำรประชุมปฏิบัติกำรปรับปรุงหลักสูตรสถำนศึกษำ พัฒนำสู่
ประชำคมอำเซียนและมำตรฐำนสำกล มีกำรบูรณำกำรภำระงำน ชินงำน โดย ทุกระดับชันจัดทำหน่วยบูรณำกำร
อำเซียน เศรษฐกิจพอเพียงปรับโครงสร้ำงรำยวิชำ หน่วยกำรเรียนรู้ สัดส่วนคะแนนแต่ละหน่วยกำหนดคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์ที่สอดคล้องกับหน่วยกำรเรียนรู้ มีกำรวิเครำะห์ผู้ เรียนรำยบุคคล โดยนำข้อมูลและผลจำกกำร
วิเครำะห์มำออกแบบกำรเรียนรู้ที่หลำกหลำยและวำงแผนกำรจัดกำรเรียนรู้ที่ตอบสนองควำมแตกต่ำงระหว่ำง
บุคคล ใช้สื่อเทคโนโลยีที่ทันสมัยและภูมิปัญญำท้องถิ่นมำบูรณำกำรในกำรจัดกำรเรียนรู้ มีกำรวัดประเมินผลที่เน้น
กำรพัฒนำกำรเรียนรู้ ของผู้เรียนอย่ำงต่อเนื่อง ให้ข้อมูลย้อนกลับไปยังผู้เรียนรวมทังให้คำแนะนำ คำปรึกษำแก่
นักเรียนเป็นรำยบุคคลด้วยควำมเสมอภำคส่งเสริมให้ครูใช้ผลจำกกำรประเมินผู้เรียนมำทำงำนวิจัยเพื่อพัฒนำกำร
จัดกำรเรียนรู้ในวิชำที่ตนรับผิดชอบ มีกำรจัดบุคลำกรปฏิบัติหน้ำที่ตรงตำมควำมรู้ประสบกำรณ์และควำมถนัด
และจัดกำรเรียนกำรสอนในวิชำที่ได้รับอย่ำงเต็มเวลำและควำมสำมำรถ สนับสนุนให้ครูจัดกำรเรียนกำรสอนที่
สร้ำงโอกำสให้นักเรียนทุกคนมีส่วนร่วม ได้ลงมือปฏิบัติจริงจนสรุปควำมรู้ได้ด้วยตนเอง จัดกำรเรียนกำรสอนที่เน้น
ทักษะกำรคิด เช่น จัดกำรเรียนรู้ด้วยโครงงำน ครูมีกำรมอบหมำยหน้ำที่ให้นักเรียนจัดป้ำยนิเทศ และบรรยำกำศ
ตำมสถำนที่ต่ำง ๆ ทังภำยในห้องเรียนและนอกห้องเรียน ครูใช้สื่อกำรเรียนกำรสอน นวัตกรรมและเทคโนโลยี ภูมิ
ปัญญำท้องถิ่นมีกำรประเมินคุณภำพและประสิทธิภำพของสื่อกำรสอนที่ใช้ ครูทุกคนทำงำนวิจั ยในชันเรียนปี
กำรศึกษำละ ๑ เรื่อง มีโครงกำรที่ส่งเสริมให้ครูได้ทุกกลุ่มสำระพัฒนำศักยภำพของตนเองอย่ำงสม่ำเสมอเพื่อนำ
ควำมรู้และประสบกำรณ์มำประยุกต์ใช้ในกำรเรียนกำรสอน มีโครงกำรพัฒนำครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ที่
เชิดชูเกียรติบุคลำกรครูที่เป็นแบบอย่ำงที่ดีในกำรจัดกำรเรียนกำรสอนและพัฒนำตนเองอยู่เสมอ มีสวัสดิกำรบำรุง
ขวัญและกำลังใจให้แก่ครู
๒. ผลการดาเนินงาน
จำกกำรดำเนินงำน/โครงกำร/กิจกรรมอย่ำงหลำกหลำย เพื่อพัฒนำให้ครูกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่เน้น
ผู้เรีย นเป็น สำคัญ ส่งผลให้ ครู ผู้ส อนมีแผนกำรจัดกำรเรียนรู้ที่มีเป้ำหมำยคุณภำพผู้เรียนทังด้ำนควำมรู้ทักษะ
กระบวนกำร สมรรถนะ และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ครูผู้สอนมีกำรวิเครำะห์ผู้เรียนเป็นรำยบุคคลเป็นระดับ
เด็กอ่อน ปำนกลำง และเก่ง ทำให้ครูผู้สอนสำมำรถออกแบบและจัดกำรเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อควำมแตกต่ำงบุคคล
มีกำรสอนเสริ มควำมรู้ ให้ ผู้เรีย นกลุ่มปำนกลำงและกลุ่ มเก่ง มีกำรสอนซ่อมเสริมผู้เรียนกลุ่มอ่อน มีกำรใช้สื่ อ
เทคโนโลยีที่และนำภูมิปัญญำท้องถิ่นมำบูรณำกำรในกำรจัดกำรเรียนรู้ในแต่ละวิชำ มีกำรวัดประเมินผลจำกสภำพ
ควำมเป็นจริงที่มุ่งเน้นพัฒนำกำรของผู้เรียนด้วยวิธีกำรหลำกหลำย ครูทุกคนยังมีงำนวิจัยในชันเรียนและนำผลของ
งำนวิจัยนันไปพัฒนำกำรเรียนกำรสอน ส่งผลให้กำรจัดกำรเรียนกำรสอนของครูครอบคลุมทักษะกระบวนกำร
เรียนรู้อย่ำงมีประสิทธิภำพ
โรงเรียนวัดเสด็จ สพป. ลำปำง เขต ๑

๔๘
๓. จุดเด่น
ครูมีควำมตังใจ มุ่งมั่นในกำรพัฒนำกำรสอน โดยจัดกิจกรรมให้นักเรียนได้เรียนรู้โดยกำรคิด ได้ปฏิบัติจริง
มีกำรให้วิธีกำรและแหล่งเรียนรู้ที่หลำกหลำย ให้นักเรียนแสวงหำควำมรู้จำกสื่อเทคโนโลยีด้วยตนเองอย่ำงต่อเนื่อง
นักเรียนมีส่วนร่วมในกำรจัดบรรยำกำศสภำพแวดล้อมที่เอือต่อกำรเรียนรู้ และผลงำนวิจัยในชันเรียนของครูทุกคน
ได้รับกำรตรวจประเมินพร้อมทังให้คำแนะนำจำกคณะกรรมกำรวิจัยของเขตพืนที่กำรศึกษำ
๔. จุดควรพัฒนา
ควรให้คณะครูทุกคนได้รับกำรอบรมกำรพัฒนำศักยภำพของด้ำนกำรทำงำนวิจัยในเรื่องนวัตกรรม เพื่อ
พัฒนำคุณภำพด้ำนกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ พร้อมทังพัฒนำในเรื่องหลักสูตรโดยกำรเพิ่มเติมเกี่ยวกับหลักสูตร
บูรณำกำรท้องถิ่นให้เห็นเด่นชัดในทุกกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ยิ่งขึน เพื่อให้ผู้เรียนเกิดควำมเข้ำใจเกี่ยวกับท้องถิ่นรักใน
ท้องถิ่นสำมำรถนำไปปฏิบัติในชีวิตประจำวันได้ นอกจำกนีควรพัฒนำกระบวนกำรเรียนรู้ให้ผู้เรียนรู้จักประยุกต์ใช้
สื่อเทคโนโลยีนวัตกรรมใหม่ๆให้มีประสิทธิภำพเกิดประโยชน์ต่อกำรแสวงหำควำมรู้ ยกระดับผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียน

โรงเรียนวัดเสด็จ สพป. ลำปำง เขต ๑

๔๙

มาตรฐานที่ ๔ ระบบการประกันคุณภาพภายในที่มีประสิทธิผล
ระดับคุณภำพ : ดีมำก
๑. วิธีดาเนินการพัฒนา
สถำนศึกษำดำเนินกำรประเมินคุณภำพภำยในของสถำนศึกษำ ๘ ประกำร ได้แก่
๑) กำหนดมำตรฐำนกำรศึกษำของสถำนศึกษำ
๒) จัดทำแผนพัฒนำกำรจัดกำรศึกษำมุ่งเน้นคุณภำพตำมมำตรฐำน
๓) จัดกำรและบริหำรข้อมูลสำรสนเทศอย่ำงเป็นระบบโดยใช้เทคโนโลยีช่วยในกำรเก็บข้อมูล วิเครำะห์
ข้อมูลเป็นสำรสนเทศที่เป็นปะโยชน์ในกำรพัฒนำคุณภำพกำรจัดกำรศึกษำของโรงเรียน
๔) จัดทำแผนพัฒนำกำรจัดกำรศึกษำ
๕) ดำเนินกำรติดตำม ตรวจสอบคุณภำพกำรศึกษำ
๖) ประเมินคุณภำพภำยในตำมมำตรฐำนของสถำนศึกษำ
๗) จัดทำรำยงำนประจำปีที่เสนอผลกำรประเมินคุณภำพภำยใน
๘) สถำนศึกษำดำเนินกำรพัฒนำคุณภำพอย่ำงต่อเนื่อง
สถำนศึกษำจั ดประชุมคณะครู ผู้ ปกครอง คณะกรรมกำรบริห ำร นำเสนอผลกำรดำเนินงำนรำยงำน
ประจำปีของสถำนศึกษำในปีกำรศึกษำที่ผ่ำนมำ วิเครำะห์ผลกำรประเมินคุณภำพภำยในจำกรำยงำนประจำปีของ
ปีกำรศึกษำที่ผ่ำนมำ วิเครำะห์จุดเด่น จุดที่ควรพัฒ นำ และจัดทำแผนปฏิบัติกำรประจำปีตำมจุดที่ควรพัฒนำ
ประกอบด้วยโครงกำร/กิจกรรมที่จะพัฒนำคุณภำพตำมมำตรฐำนของสถำนศึกษำ โดยเน้นที่ผลสัมฤทธิ์ทำงกำร
เรี ย น จั ด ท ำโครงกำรประกั น คุ ณ ภำพภำยในของสถำนศึ ก ษำ มี กิจ กรรมให้ ค วำมรู้ ค วำมเข้ ำ ใจแนวทำงกำร
ดำเนินงำนประกันคุณภำพภำยในให้ครูทุกคนในโรงเรียน เพื่อให้คณะครู บุคลำกรทุกฝ่ำยที่เกี่ยวข้องมีควำมเข้ำใจ
กำรดำเนินงำนตำมมำตรฐำนกำรศึกษำขันพืนฐำนแต่งตังคณะกรรมกำรประกันคุณภำพภำยในของโรงเรียน ให้
ปฏิบัติหน้ำที่ติดตำมตรวจสอบและประเมินคุณภำพภำยในตำมมำตรฐำนของสถำนศึกษำ ภำคเรียนละ ๑ ครัง
จัดทำเครื่องมือให้นักเรียนประเมินตนเองในกำรเรียนรู้ ครูประเมินตนเองรำยบุคคลตำมแผนพัฒนำตนเองที่วำงไว้
คณะกรรมกำรประกันคุณภำพของสถำนศึกษำประเมินกำรดำเนินงำนตำมมำตรฐำนและสรุปผลกำรดำเนินงำน
เพื่อพัฒนำปรับปรุงตลอดปีกำรศึกษำ ติดตำมกำรประเมินโครงกำรและกิจกรรมสรุปผลกำรดำเนินงำน ปรับปรุง
กำรทำงำนอย่ำงมีส่วนร่วมของทุกฝ่ำย โรงเรียนจัดทำแบบสำรวจควำมพึงพอใจและประเมินผลกำรดำเนินงำนของ
สถำนศึกษำจำกนักเรียน ผู้ปกครองคณะกรรมกำรบริหำรในกำรจัดกำรศึกษำของสถำนศึกษำ
๒. ผลการดาเนินงาน
สถำนศึกษำมีกำรดำเนินกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำเพื่อยกระดับคุณภำพกำรจัดกำรศึกษำ อย่ำงเป็น
ระบบ มีผลกำรประเมินคุณภำพภำยในที่ระดับคุณภำพดีเยี่ยม และคณะกรรมกำรบริหำร ผู้ปกครอง ชุมชนมีควำม
พึงพอใจในกำรยกระดับคุณภำพกำรศึกษำของสถำนศึกษำ

๓. จุดเด่น
โรงเรียนวัดเสด็จ สพป. ลำปำง เขต ๑

๕๐
สถำนศึกษำมีกำรดำเนินกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำเพื่อยกระดับคุณภำพกำรจัดกำรศึกษำ อย่ำงเป็น
ระบบ มีผลกำรประเมินคุณภำพภำยในที่ระดับคุณภำพดีเ ยี่ยม และคณะกรรมกำรสถำนศึกษำ ผู้ปกครอง ชุมชนมี
ควำมพึงพอใจในกำรยกระดับคุณภำพกำรศึกษำของโรงเรียน
๔. จุดควรพัฒนา
สถำนศึก ษำจั ด ระบบให้ ครู ป ระเมิ นตนเองรำยบุ คคลตำมแผนพั ฒ นำตนเอง แต่ ยัง ขำดกำรให้ ข้อ มู ล
ย้อนกลับแก่ครูในกำรพัฒนำตนเองในกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้เพื่อยกระดับคุณภำพของนักเรียน นักเรียนมีกำร
ประเมินตนเองในกำรเรียนรู้ แต่ก็ยังขำดกำรติดตำม ช่วยเหลือด้ำนกำรเรียนรู้ของนักเรียนเป็นรำยคน และควร
พัฒ นำควำมสำมำรถของนักเรีย นในกำรอ่ำน เขียน กำรสื่อสำร กำรคิดคำนวณ และควำมสำมำรถในกำรคิด
วิเครำะห์ คิดวิจำรณญำณ อภิปรำย แลกเปลี่ยนควำมคิดเห็นและกำรแก้ปัญหำ


สรุปผลการประเมินในภาพรวม

ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา อยู่ในระดับ ๔ ดีเยี่ยม
จำกผลกำรดำเนินงำนโครงกำรและกิจกรรมต่ำงๆส่งผลให้สถำนศึกษำจัดกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ
ประสบผลสำเร็จตำมที่ตังเป้ำหมำยไว้ในแต่ละมำตรฐำนจำกผลกำรประเมินสรุปว่ำได้ระดับดีเยี่ยมทังนีเพรำะ
มำตรฐำนที่ ๑ ผลกำรจัดกำรศึกษำอยู่ในระดับดีเยี่ยม มำตรฐำนที่ ๒ กระบวนกำรบริหำรและกำรจัดกำรศึกษำอยู่
ในระดับ ดีม ำก มำตรฐำนที่ ๓ กระบวนกำรจั ดกำรเรีย นกำรสอนที่เ น้น ผู้ เ รี ยนเป็ นส ำคัญ อยู่ ในระดั บดี เยี่ ย ม
มำตรฐำนที่ ๔ ระบบกำรประกันคุณภำพภำยในที่มีประสิทธิผลอยู่ในระดับดีมำก
ทังนี สถำนศึกษำมีกำรจั ดกิจ กรรมพัฒ นำคุณภำพผู้ เรียนอย่ำงหลำกหลำยที่เป็นไปตำมปัญหำและควำม
ต้องกำรพัฒนำตำมสภำพของผู้เรียนสอดคล้องกับจุดเน้นของสถำนศึกษำและสภำพของชุมชนท้องถิ่นจนมีผลกำร
พั ฒ นำคุ ณ ภำพของผู้ เ รี ย นอยู่ ใ นระดั บ ดี เ ยี่ ย มพั ฒ นำกำรของค่ ำ เฉลี่ ย ผลกำรทดสอบระดั บ ชำติ สู ง ขึ นผู้ เ รี ย นมี
ควำมสำมำรถในกำรอ่ำนและเขียนกำรสื่อสำรทังภำษำไทยและภำษำอังกฤษควำมสำมำรถในกำรคิดคำนวณกำรใช้
เทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำรได้ดีและมีค วำมประพฤติด้ำนคุณธรรมจริยธรรมค่ำนิยมและคุณลักษณะตำมที่
สถำนศึกษำกำหนดปรำกฏอย่ำงชัดเจนดังที่ปรำกฏผลประเมินในมำตรฐำนที่ ๑ ในด้ำนกระบวนกำรบริหำรจัดกำรของ
ผู้บริหำรสถำนศึกษำมีผลประเมินในรำยมำตรฐำนอยู่ในระดับดีเยี่ยมสถำนศึกษำมีกำรวำงแผนออกแบบกิจกรรมและ
ดำเนินงำนตำมแผนที่เกิดจำกกำรมีส่วนร่วมใช้ผลกำรประเมินและกำรดำเนินงำนที่ผ่ำนมำเป็นฐำนในกำรพัฒนำและ
สอดคล้องกับเป้ำหมำยกำรพัฒนำตรวจสอบผลกำรดำเนินงำนและกำรปรับปรุงแก้ไขงำนให้ดีขึนอย่ำงต่อเนื่องครูจัด
กระบวนกำรเรียนกำรสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญมีผลประเมินอยู่ในระดับดีเยี่ ยมวิเครำะห์ออกแบบและจัดกำรเรียนรู้
ที่เป็นไปตำมควำมต้องกำรของหลักสู ตรและบริบทสถำนศึกษำพัฒนำกิจกรรมกำรเรียนรู้ใช้สื่อกำรเรียนรู้ติดตำม
ตรวจสอบและช่วยเหลือนักเรียนเพื่อพัฒนำและแก้ปัญหำรำยบุคคลและกำรประเมินผลจำกสภำพจริงในทุกขันตอน
สถำนศึกษำดำเนิ น งำนตำมระบบกำรประกันคุณภำพภำยในอย่ำงเป็นขันตอนจนเกิดคุณภำพประสิ ทธิภ ำพและ
ประสิทธิผลจนมีผลประเมินอยู่ในระดับดีเยี่ยมโดยสถำนศึกษำให้ควำมสำคัญกับผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ ำยเพื่อเกิดควำม
ร่วมมือในกำรวำงระบบและดำเนินงำนประกันคุณภำพภำยในของสถำนศึกษำเป็นอย่ำงดีและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมีค วำม
มั่นใจต่อระบบกำรบริหำรและกำรจัดกำรของสถำนศึกษำในระดับสูง
โรงเรียนวัดเสด็จ สพป. ลำปำง เขต ๑

