สวนที่ ๒
ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา
ระดับการศึกษาปฐมวัย
1. ผลการประเมินคุณภาพภายในรอบปที่ผานมา (ปการศึกษา ๒๕๖๐ )

มาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาปฐมวัย
ดานที่ ๑ มาตรฐานดานคุณภาพผูเรียน
มาตรฐานที่ ๑ เด็กมีพัฒนาการดานรางกาย
มาตรฐานที่ ๒ เด็กมีพัฒนาการดานอารมณและจิตใจ
มาตรฐานที่ ๓ เด็กมีพัฒนาการดานสังคม
มาตรฐานที่๔ เด็กมีพัฒนาการดานสติปญญา
ดานที่ ๒ มาตรฐานดานการจัดการศึกษา
มาตรฐานที่ ๕ ครูปฏิบัติงานตามบทบาทหนาที่อยางมีประสิทธิภาพและ
เกิดประสิทธิผล
มาตรฐานที่ ๖ ผูบริหารปฏิบัติงานตามบทบาทหนาที่อยางมีประสิทธิภาพ
และเกิดประสิทธิผล
มาตรฐานที่ ๗ แนวการจัดการศึกษา
มาตรฐานที่ ๘ สถานศึกษามีการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา
ตามที่กําหนดในกฎกระทรวง
ดานที่ ๓ มาตรฐานดานการสรางสังคมแหงการเรียนรู
มาตรฐานที่ ๙ สถานศึกษามีการสราง สงเสริม สนับสนุน ใหสถานศึกษา
เปนสังคมแหงการเรียนรู
ดานที่ ๔ มาตรฐานดานอัตลักษณของสถานศึกษา
มาตรฐานที่ ๑๐ การพัฒนาสถานศึกษาใหบรรลุเปาหมายตามปรัชญา
วิสัยทัศน และจุดเนนของการศึกษาปฐมวัย
ดานที่ ๕ มาตรฐานดานมาตรการสงเสริม
มาตรฐานที่ ๑๑ การพัฒนาสถานศึกษาตามนโยบายและแนวทางปฏิรูป
การศึกษา
โรงเรียนวัดเสด็จ สพป. ลําปาง เขต ๑

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

๒๔

๒. ผลการดําเนินงานตามมาตรฐานระดับการศึกษาปฐมวัย
มาตรฐานที่ ๑ เด็กมีพัฒนาการดานรางกาย

ที่
๑.๑
๑.๒
๑.๓
๑.๔

ตัวบงชี้

คะแนน ที่
ไดจาก
การ
ประเมิน

ไดระดับ
คุณภาพ

มีน้ําหนักสวนสูงเปนไปตามเกณฑมาตรฐาน
๑๐๐.๐๐
มีทักษะการเคลื่อนไหวตามวัย
๙๘.๐๐
มีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพของตน
๑๐๐.๐๐
หลีกเลี่ยงตอสภาวะที่เสี่ยงตอโรค อุบัติเหตุ ภัย
๑๐๐.๐๐
และสิ่งเสพติด
รวมคะแนน
๙๙.๕๐
สรุประดับคุณภาพมาตรฐานที่ ๑
๕
แปลความหมาย
ดีเยี่ยม

โรงเรียนวัดเสด็จ สพป. ลําปาง เขต ๑

๕
๕
๔
๕

รองรอยความพยายาม
(โครงการ/กิจกรรมที่ทํา)
โรงเรีย นไดจัดโครงการ จั ด
กิจกรรมเพื่อสงเสริมใหเด็กมี
พัฒนาการดานรางกาย

๒๕
๑. วิธีการพัฒนา
๑. ชั่งน้ําหนัก วัดสวนสูง เทียบเกณฑมาตรฐานของกรมอนามัย ประสานขอมูลกับเจาหนาที่
โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลบานเสด็จ
๒. เด็กไดรับการตรวจสุขภาพรางกาย ทดสอบเกี่ยวกับการมองเห็น การไดยิน มีรายงานผลการตรวจ
รางกาย สงตอทําการรักษา
๓. เด็กไดรับการตรวจสุขภาพชองปาก และไดรักษาอยางตอเนื่องจากเจาหนาที่โรง พยาบาลสงเสริม
สุขภาพตําบลบานเสด็จ
๔. เด็กไดรับวัคซีนตามชวงอายุ
๕. กิจกรรมแปรงฟนหลังอาหาร
๖. กิจกรรมรณรงคการดูแลสุขภาพอนามัย
๗. กิจกรรมสงเสริมสมรรถภาพทางกาย
๘. กิจกรรมรณรงคปองกันไขเลือดออก และโรคติดตออื่น ๆ
๙. กิจกรรมโรงเรียนสีขาว
๑๐. กิจกรรมรณรงคตอตานยาเสพติด
๑๑. โครงการระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน
๑๒. กิจกรรม ๕ ส. สูความพอเพียง
๑๓. โครงการกีฬาสีภายในโรงเรียน
๑๔. กิจกรรมออกกําลังกาย เชน แอโรบิค แมไมมวยไทย กายบริหาร
๑๕. โครงการอาหารกลางวัน
๑๖. โครงการอาหารเสริม (นม)
๑๗. กิจกรรมรานคาสหกรณโรงเรียน จําหนายขนม ผลไมที่มีโภชนาการ ปลอดภัย
๒. ผลการพั ฒ นา เด็กปฐมวัยโรงเรียนวัดเสด็จมีน้ําหนักสวนสูงตามเกณฑ มาตรฐานของกรมอนามั ย
กระทรวงสาธารณสุข มีทักษะในการเคลื่อนไหวรางกายไดเหมาะสมกับวัย สามารถดูแลสุขอนามัย ความปลอดภัย
ของตนเองไดเหมาะสมกับวัย และปฏิเสธสิ่งเสพติด หลีกเลี่ยงตอโรค อุบัติเหตุ ภัย และสิ่งเสพติด
๓. แนวทางในการพัฒนา ประสานเจาหนาที่โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลบานเสด็จ ผูปกครอง
นักเรียน คณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนวัด เสด็จ จัดประกวดหนู นอยสุขภาพดี เพื่ อสงเสริม กระตุน ให
ผูเกี่ยวของไดตระหนักในการดูแลใหเด็กมีพัฒนาการดานรางกาย

โรงเรียนวัดเสด็จ สพป. ลําปาง เขต ๑

๒๖

มาตรฐานที่ ๒ เด็กมีพัฒนาการดานอารมณและจิตใจ

ที่
๒.๑
๒.๒
๒.๓
๒.๔

ตัวบงชี้
ราเริงแจมใส มีความรูสึกที่ดีตอตนเอง
มีความมั่นใจและกลาแสดงออก
ควบคุมอารมณตนเองไดเหมาะสมกับวัย
ชื่นชมศิลปะ ดนตรี การเคลื่อนไหว และรัก
ธรรมชาติ
รวมคะแนน
สรุประดับคุณภาพมาตรฐานที่ ๒
แปลความหมาย

คะแนน
ไดระดับ รองรอยความพยายาม
ที่ไดจาก
คุณภาพ (โครงการ/กิจกรรมที่ทํา)
การ
ประเมิน
๙๗.๐๐
๕
โรงเรียนไดจัดโครงการ จัด
กิจกรรมเพื่อสงเสริมใหเด็ก
๑๐๐.๐๐
๕
มี พั ฒ นาการด า นอารมณ
๙๐.๐๐
๕
และจิตใจ
๑๐๐.๐๐
๕
๙๖.๗๕
๕
ดีเยี่ยม

๑. วิธีการพัฒนา
๑. โครงการพัฒนาสงเสริมกิจกรรมหองสมุด
- การจัดกิจกรรมแขงขันประกวดวาดภาพ ระบายสี
- สงเสริมรักการอาน
- จัดนิทรรศการ
๒. กิจกรรมการแขงขันทักษะทางวิชาการ
- ปนดินน้ํามัน ฉีกตัดปะ วาดภาพระบายสี
- นาฏศิลป เตนประกอบเพลง
๓. โครงการพัฒนาปรับปรุงแหลงเรียนรู
- สภาพแวดลอม ภูมิทัศนที่สวยงาม รมรื่น
โรงเรียนวัดเสด็จ สพป. ลําปาง เขต ๑

๒๗
๔. กิจกรรมวันไหวครู กิจกรรมวันแม กิจกรรมวันเด็ก
- การแสดงความสามารถบนเวที
๕. กิจกรรมออกกําลังกาย เชน แอโรบิค แมไมมวยไทย กายบริหาร

๒. ผลการพัฒนา เด็กปฐมวัยโรงเรียนวัดเสด็จมีการแสดงออกทางอารมณจิตใจ ความรูสึกที่เหมาะสมกับ
วัย มีความสุข ราเริงแจมใส มีความรูสึกที่ดีตอตนเอง มีความมั่นใจ กลาแสดงออก ควบคุมอารมณไดเหมาะสมกับ
วัยเมื่อเผชิญกับสถานการณ ชื่นชมศิลปะ ดนตรี การเคลื่อนไหว รักธรรมชาติ
๓. แนวทางในการพัฒนา จัดศึกษานอกสถานที่ใหเด็กและผูปกครองไดไปรวมกิจกรรมกับทางโรงเรียน

โรงเรียนวัดเสด็จ สพป. ลําปาง เขต ๑

๒๘
มาตรฐานที่ ๓ เด็กมีพัฒนาการดานสังคม

ที่

ตัวบงชี้

๓.๑

มินัย รับผิดชอบ เชื่อฟงคําสั่งสอนของพอแม
ครูอาจารย
มีความซื่อสัตยสุจริต ชวยเหลือแบงปน
เลนและทํางานรวมกับผูอื่นได
ประพฤติตนตามวัฒนธรรมไทยและศาสนาที่
ตนนับถือ
รวมคะแนน
สรุประดับคุณภาพมาตรฐานที่ ๓
แปลความหมาย

๓.๒
๓.๓
๓.๔

คะแนน ที่
ไดจาก
การ
ประเมิน

ไดระดับ
คุณภาพ

๙๓.๐๐

๕

๑๐๐.๐๐
๙๖.๐๐

๕
๕

๑๐๐.๐๐

๕

รองรอยความพยายาม
(โครงการ/กิจกรรมที่ทํา)

โรงเรียนไดจัดโครงการ จัด
กิจกรรมเพื่อสงเสริมใหเด็ก
มีพัฒนาการดานสังคม

๙๗.๒๕
๕
ดีเยี่ยม

๑. วิธีการพัฒนา
๑. โครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมนักเรียน
- กิจกรรมการทํางานกลุมสี
- กิจกรรมอบรมคุณธรรม จริยธรรม ประจําสัปดาห
- กิจกรรมวันไหวครู
- กิจกรรมวันแม
๒. โครงการกีฬาสีภายในโรงเรียน
๓. โครงการประเพณี/วันสําคัญ
- กิจกรรมประเพณีแหเทียนพรรษา
- กิจกรรมประเพณีตานกวยสลาก
- กิจกรรมประเพณีลอยกระทง
- กิจกรรมประเพณีเดือนหาเปง
๔. โครงการระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน
- กิจกรรมเยี่ยมบาน
- กิจกรรมประชุมผูปกครองนักเรียน
๕. กิจกรรมผาปาสามัคคีหาทุนพัฒนาโรงเรียน
๖. กิจกรรมศึกษานอกสถานที่
๒. ผลการพัฒนา เด็กปฐมวัยโรงเรียนวัดเสด็จมีพฤติกรรมแสดงออกดานสังคมไดเหมาะสมกับวัย มีวินัย
มี ค ว า ม
โรงเรียนวัดเสด็จ สพป. ลําปาง เขต ๑

๒๙
รับผิดชอบ เชื่อฟงคําสั่งสอนของพอ แม ครู อาจารย มีความซื่อสัตย สุจริต ชวยเหลือ แบงปน เลนและทํางาน
รวมกับผูอื่นได ประพฤติตนตามวัฒนธรรมไทย ศาสนาที่ตนนับถือ
๓. แนวทางในการพัฒนา จัดกิจกรรมสงเสริมใหเด็กไดแสดงออกดานสังคมรวมกับผูปกครอง ชุมชน

มาตรฐานที่ ๔ เด็กมีพัฒนาการดานสติปญญา

ที่

ตัวบงชี้

คะแนน ที่
ไดจาก
การ
ประเมิน

๔.๑ สนใจเรียนรูสิ่งรอบตัว ซักถามอยางตั้งใจ และ
๙๔.๐๐
รักการเรียนรู
โรงเรียนวัดเสด็จ สพป. ลําปาง เขต ๑

ไดระดับ
คุณภาพ

รองรอยความพยายาม
(โครงการ/กิจกรรมที่ทํา)

๕

โรงเรียนไดจัดโครงการ จัด
กิจกรรมเพื่อสงเสริมใหเด็ก

๓๐
๔.๒ มีความคิดรวบยอดเกี่ยวกับสิ่งตางๆที่เกิดจาก
ประสบการณเรียนรู
๔.๓ มีทักษะทางภาษาที่เหมาะสมกับวัย
๔.๔ มี ทั ก ษะกระบวนการทางวิ ท ยาศาสตร แ ละ
คณิตศาสตร
๔.๕ มีจินตนาการและความคิดสรางสรรค
รวมคะแนน
สรุประดับคุณภาพมาตรฐานที่ ๔
แปลความหมาย

๙๗.๐๐

๕

๙๔.๐๐

๕

๙๓.๐๐

๕

มีพัฒนาการดานสติปญญา

๙๗.๐๐
๕
๙๕.๐๐
๕
ดีเยี่ยม

๑. วิธีการพัฒนา
๑. โครงการพัฒนาสงเสริมกิจกรรมหองสมุด
- การจัดกิจกรรมแขงขันประกวดวาดภาพ ระบายสี
- สงเสริมรักการอาน
- จัดนิทรรศการ
๒. กิจกรรมการแขงขันทักษะทางวิชาการ
- ปนดินน้ํามัน ฉีกตัดปะ วาดภาพระบายสี
- นาฏศิลป เตนประกอบเพลง
๓. โครงการพัฒนาปรับปรุงแหลงเรียนรู
- ศึกษาแหลงเรียนรูภายในโรงเรียน
๔. โครงการระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน
- กิจกรรมสงเสริมความถนัดและความสนใจ
๕. กิจกรรมศึกษานอกสถานที่
๒. ผลการพัฒนา เด็กปฐมวัยโรงเรียนวัดเสด็จสนใจเรียนรูสิ่งรอบตัว ซักถามอยางตั้งใจ รักการเรียนรู มี
ความคิดรวบยอดเกี่ยวกับสิ่งตาง ๆ ที่เกิดจากประสบการณการเรียนรู มีทักษะภาษาที่เหมาะสมกับวัย มีทักษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร คณิตศาสตร มีจินตนาการและความคิดสรางสรรค
๓. แนวทางในการพัฒนา สํารวจความตองการของเด็กและผูปกครองสนใจ โรงเรียนจัดกิจกรรมสงเสริม
ดานสติปญญาใหเด็ก

โรงเรียนวัดเสด็จ สพป. ลําปาง เขต ๑

๓๑

มาตรฐานดานการจัดการศึกษา
มาตรฐานที่ ๕ ครูปฏิบัติงานตามบทบาทหนาที่อยางมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล

ที่

ตัวบงชี้

๕.๑ ครูเขาใจปรัชญา หลักการ และธรรมชาติของการ
จัดการศึกษาปฐมวัย และสามารถนํามา
ประยุกตใชในการจัดประสบการณ
๕.๒ ครู จั ด ทํ า แผนประสบการณ ที่ ส อดคล อ งกั บ
หลั ก สู ต รการศึ ก ษาปฐมวั ย และสามารถจั ด
ประสบการณการเรียนรูที่หลากหลาย สอดคลอง
กับความแตกตางระหวางบุคคล
๕.๓ ครูบริหารจัดการชั้นเรียนที่สรางวินัยเชิงบวก
๕.๔ ครูใชสื่อเทคโนโลยีที่เหมาะสม สอดคลองกับ
พัฒนาการของเด็ก
โรงเรียนวัดเสด็จ สพป. ลําปาง เขต ๑

คะแนน
ไดระดับ
ที่ไดจาก
คุณภาพ
การ
ประเมิน
๑๐๐.๐๐

๕

๑๐๐.๐๐

๕

๑๐๐.๐๐

๕

๑๐๐.๐๐

๕

รองรอยความพยายาม
(โครงการ/กิจกรรมที่ทํา)
การจัดทําหลักสูตร
สถานศึกษาปฐมวัยของ
โรงเรียนวัดเสด็จตามที่
กระทรวงศึกษาธิการ
ประกาศใชหลักสูตร
การศึกษาระดับปฐมวัย
พ.ศ. ๒๕๔๖

๓๒
๕.๕ ครูใชเครื่องมือการวัดและประเมินพัฒนาการ
ของเด็กอยางหลากหลาย และสรุปรายงานผล
พัฒนาการของเด็กแกผูปกครอง
๕.๖ ครูวิจัยและพัฒนาการจัดการเรียนรูที่ตน
รับผิดชอบ และใชผลในการปรับการจัด
ประสบการณ
๕.๗ ครูจัดสิ่งแวดลอมใหเกิดการเรียนรูไดตลอดเวลา
๕.๘ ครูมีปฏิสัมพันธที่ดีกับเด็ก และผูปกครอง
๕.๙ ครูมีวุฒิและความรูความสามารถในดาน
การศึกษาปฐมวัย

ที่

ตัวบงชี้

๕.๑๐ ครูจัดทําสารนิทัศนและนํามาไตรตรองเพื่อใช
ประโยชนในการพัฒนาเด็ก
รวมคะแนน
สรุประดับคุณภาพมาตรฐานที่ ๕
แปลความหมาย

๑๐๐.๐๐

๕

๑๐๐.๐๐

๕

๑๐๐.๐๐
๙๐.๐๐

๕
๕

๑๐๐.๐๐

๕

คะแนน
ไดระดับ รองรอยความพยายาม
ที่ไดจาก
คุณภาพ (โครงการ/กิจกรรมที่ทํา)
การ
ประเมิน
๑๐๐.๐๐

๕

๙๙.๐๐
๕
ดีเยี่ยม

๑. วิธีการพัฒนา ไดจัดทําหลักสูตรสถานศึกษาโดยประยุกตใหเหมาะสมกับผูเรียน สอดคลองกับความ
ตองการของชุมชน ทองถิ่น ครูไดศึกษาหลักสูตร มีความรูความเขาใจเปาหมายการจัดการศึกษาและหลักสูตร
การศึกษาปฐมวัย ไดวิเคราะหเด็กเปนรายบุคคล สามารถจัดประสบการณเนนเด็กเปนสําคัญ มีความสมารถใน
การใชสื่อ เทคโนโลยี แหลงเรียนรู ประเมินผลพัฒนาการของเด็กโดยคํานึงถึงความแตกตางระหวางบุคคล นํา
ผลการประเมินมาพัฒนาใหเด็กเต็มศักยภาพ มีการวิจัยเพื่อพัฒนา นําผลไปใชกับเด็ก ครูมีความรูความสามารถ
ดานปฐมวัย
๒. ผลการพัฒนา ครูสามารถปฏิบัติงานหนาที่ไดอยางมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล
๓. แนวทางการพัฒนา จัดประสบการณสอดคลองกับสภาพแวดลอม การดําเนินชีวิต ประจําวัน ของ
ผูเรียน ประเมินผลการใชสื่อ นํามาปรับปรุงแกไขพัฒนาตอไป

โรงเรียนวัดเสด็จ สพป. ลําปาง เขต ๑

๓๓

มาตรฐานที่ ๖ ผูบริหารปฏิบัติงานตามบทบาทหนาที่อยางมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล

ที่

ตัวบงชี้

๖.๑ ผูบริหารเขาใจปรัชญาและหลักการจัดการศึกษา
ปฐมวัย
๖.๒ ผูบริหารมีวิสัยทัศน ภาวะผูนํา และความคิดริเริ่ม
ที่เนนการพัฒนาเด็กปฐมวัย
๖.๓ ผูบริหารใชหลักการบริหารแบบมีสวนรวมและใช
ขอมูลการประเมินผลการวิจัยเปนฐานคิดทั้งดาน
วิชาการและการจัดการ
๖.๔ ผูบริหารสามารถบริหารจัดการการศึกษาให
บรรลุเปาหมายตามแผนพัฒนาคุณภาพ
สถานศึกษา
๖.๕ ผูบริหารสงเสริมและพัฒนาศักยภาพบุคลากรให
มีประสิทธิภาพ
๖.๖ ผูบริหารใหคําแนะนํา คําปรึกษาทางวิชาการและ
เอาใจใสการจัดการศึกษาปฐมวัยเต็มศักยภาพ
และเต็มเวลา
๖.๗ เด็ก ผูปกครอง และชุมชนพึงพอใจผลการบริหาร
จัดการศึกษาปฐมวัย
รวมคะแนน
สรุประดับคุณภาพมาตรฐานที่ ๖
แปลความหมาย

คะแนน ที่
ไดจาก
การ
ประเมิน

ไดระดับ
คุณภาพ

๔.๐๐

๔

๕.๐๐

๕

๕.๐๐

๕

๕.๐๐

๕

๕.๐๐

๕

๔.๐๐

๔

๕.๐๐

๕

รองรอยความพยายาม
(โครงการ/กิจกรรมที่ทํา)

ศึ ก ษ า ทํ า ค ว า ม เข า ใจ
ห ลั ก สู ต รส ถ าน ศึ ก ษ า
ปฐมวัยอย างชัดเจน เพื่อ
นําไปบริหารจัดการ

๔.๗๑
๕
ดีเยี่ยม

๑. วิธีการพัฒนา สงเสริมใหครูผูสอนใหพัฒนาตนเองใหมีความรูอยางตอเนื่อง สงเสริมการจัดบริการ
โรงเรียนวัดเสด็จ สพป. ลําปาง เขต ๑

๓๔
ทางการศึกษาใหเด็กไดเขาใจอยางทั่วถึงและเสมอภาค สงเสริมครูผูสอนพัฒนาตนเอง ฝกอบรม ศึกษาดูงาน
อยางตอเนื่อง นิเทศ ติดตาม การใชหลักสูตร ประเมินผลการใชหลักสูตร รวมทั้งนําขอมูลที่ไดมาปรับปรุงแกไข
พัฒนา สรางความเขาใจใหกับครู บุคลากร ผูที่เกี่ยวของ เชน กรรมการสถานศึกษา ผูปกครอง
๒. ผลการพัฒนา การบริหารงานมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล ผูเกี่ยวของพึงพอใจ
๓. แนวทางการพัฒนา
-

มาตรฐานที่ ๗ แนวการจัดการศึกษา

โรงเรียนวัดเสด็จ สพป. ลําปาง เขต ๑

๓๕

ที่

ตัวบงชี้

๗.๑ มีหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยของสถานศึกษา
และนําสูการปฏิบัติได
อยางมีประสิทธิภาพ
๗.๒ มี ร ะบบและกลไกให ผู มี ส ว นร ว มทุ ก ฝ า ย
ตระหนักและเขาใจการจัดการศึกษาปฐมวัย
๗.๓ จั ด กิ จ กรรมเสริม สร า งความตระหนัก รูและ
ความเขาใจหลักการจัดการศึกษาปฐมวัย
๗.๔ สรางการมีสวนรวมและแสวงหาความรวมมือ
กับผูปกครอง ชุมชน และทองถิ่น
๗.๕ จัดสิ่งอํานวยความสะดวกเพื่อพัฒนาเด็ก
อยางรอบดาน
รวมคะแนน
สรุประดับคุณภาพมาตรฐานที่ ๗
แปลความหมาย

คะแนน
ไดระดับ
ที่ไดจาก
คุณภาพ
การ
ประเมิน
๔.๐๐

๔

๔.๐๐

๔

๔.๐๐

๔

๔.๐๐

๔

๔.๐๐

๔

รองรอยความพยายาม
(โครงการ/กิจกรรมที่ทํา)
โรงเรียนจัดทําหลักสูตร
การศึกษาปฐมวัยไปใชพัฒนา
ผูเรียน

๔.๐๐
๔
ดีมาก

๑. วิธีการพัฒนา สงเสริมใหครูจัดทําแผนการจัดประสบการณที่ตอบสนองความถนัดและความสามารถ
ของผูเรียน ประเมินพัฒนา ปรับปรุงแผน สงเสริมพัฒนานวัตกรรมการจัดประสบการณ สื่ออุปกรณ ที่เอื้อตอ
การเรียนรู จัดบันทึก รายงานผลตอผูปกครอง นิเทศติดตามการเรียนการสอนเพื่อพัฒนา
๒. ผลการพัฒนา โรงเรียนวัดเสด็จมีการจัดหลักสูตร กระบวนการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ
๓. แนวทางการพัฒนา มาตรฐานที่ ๘ สถานศึกษามีการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาตามที่กําหนดในกฎกระทรวง

ที่

ตัวบงชี้

โรงเรียนวัดเสด็จ สพป. ลําปาง เขต ๑

คะแนน ที่
ไดจาก
การ
ประเมิน

ไดระดับ
คุณภาพ

รองรอยความพยายาม
(โครงการ/กิจกรรมที่ทํา)

๓๖
๘.๑ กําหนดมาตรฐานการศึกษาปฐมวัยของ
สถานศึกษา
๘.๒ จัดทําและดําเนินการตามแผนพัฒนาการจัด
การศึกษาของสถานศึกษาที่มุงพัฒนาคุณภาพ
ตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
๘.๓ จัดระบบขอมูลสารสนเทศและใชสารสนเทศใน
การบริหารจัดการ
๘.๔ ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการ
ดําเนินงานคุณภาพภายในตามมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษา
๘.๕ นํ า ผลการประเมิ น คุ ณ ภาพทั้ ง ภายในและ
ภายนอกไปใชวางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
อยางตอเนื่อง
๘.๖ จัดทํารายงานประจําปที่เปนรายงานการประเมิน
คุณภาพภายใน
รวมคะแนน
สรุประดับคุณภาพมาตรฐานที่ ๘
แปลความหมาย

๔.๐๐

๔

๔.๐๐

๔

๔.๐๐

๔

๕.๐๐

๕

๕.๐๐

๕

๕.๐๐

๕

โรงเรียนจัดระบบประกัน
คุณภาพภายใน
สถานศึกษา

๔.๕๐
๔
ดีมาก

๑. วิธีการพัฒนา โรงเรียนจัดระบบประกันคุณภาพภายในตามกฎกระทรวง ตามระบบ หลักเกณฑและ
วิธีการ บริหารจัดการระบบประกันคุณภาพภายใน โดยมีคณะกรรมกรประเมินคุณภาพภายใน มีการรายงานผล
ตอผูเกี่ยวของ และสาธารณชนอยางเปดเผย มีการสนับสนุน สงเสริมใหเกิดการพัฒนาระบบอยางตอเนื่อง
๒. ผลการพัฒนา โรงเรียนวัดเสด็จมีระบบการประกันคุณภาพภายในที่ดําเนินงานอยางตอเนื่อง
๓. แนวทางการพัฒนา -

โรงเรียนวัดเสด็จ สพป. ลําปาง เขต ๑

๓๗

มาตรฐานดานการสรางสังคมแหงการเรียนรู
มาตรฐานที่ ๙ สถานศึกษามีการสราง สงเสริม สนับสนุน ใหสถานศึกษาเปนสังคม

ที่

ตัวบงชี้

๙.๑ เปนแหลงเรียนรูเพื่อพัฒนาการเรียนรูของเด็ก
และบุคลากรในสถานศึกษา
๙.๒ มี ก ารแ ล ก เป ลี่ ย น เรี ย น รู ร ว ม กั น ภ าย ใน
สถานศึ กษา ระหวางสถานศึ กษากับ ครอบครั ว
ชุมชน และองคกรที่เกี่ยวของ
รวมคะแนน
สรุประดับคุณภาพมาตรฐานที่ ๙
แปลความหมาย

โรงเรียนวัดเสด็จ สพป. ลําปาง เขต ๑

คะแนน ที่
ไดจาก
การ
ประเมิน

ไดระดับ
คุณภาพ

๕.๐๐

๕

๔.๐๐

๔

๔.๕๐
๕
ดีเยี่ยม

รองรอยความพยายาม
(โครงการ/กิจกรรมที่ทํา)

ทําใหโรงเรียนเปนแหลง
วิทยาการในการแสวงหา
ความรูและบริการชุมชน
และมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู
รวมกัน

๓๘
๑. วิ ธี ก ารพั ฒ นา จั ด กิ จ กรรมให ค วามรู ให บ ริก ารชุ มชนทั้ งด านวิช าการ อาคารสถานที่ ที่ ส ราง
ความสัมพันธระหวางผูมีสวนเกี่ยวของกับโรงเรียน จัดกิจกรรม จัดประชุมและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหวาง
กัน ทั้งในและนอกสถานศึกษา เปดโอกาสใหมีการแลกเปลี่ยนเรียนรูซึ่งกันและกัน
๒. ผลการพัฒนา โรงเรียนมีการรวมมือระหวางบาน องคกรทางศาสนา องคกรภาครัฐ/เอกชน ชุมชน
พัฒนาวิถีการเรียนรูในชุมชน
๓. แนวทางการพัฒนา -

มาตรฐานดานอัตลักษณของสถานศึกษา
มาตรฐานที่ ๑๐ การพัฒนาสถานศึกษาใหบรรลุเปาหมายตามปรัชญา วิสัยทัศน และจุดเนนของการศึกษา
ปฐมวัย

ที่

ตัวบงชี้

๑๐.๑ จัดโครงการ กิจกรรมพัฒนาเด็กใหบรรลุ
ตามเปาหมาย ปรัชญา วิสัยทัศน และ
จุดเนนการจัดการศึกษาปฐมวัยของ
สถานศึกษา
๑๐.๒ ผลการดําเนินงานบรรลุตามเปาหมาย
๑๐.๓ วั ด เสด็ จ ส ง เสริ ม สนั บ สนุ น ให เ ป น แหล ง
เรี ย นรู ต ามหลั ก ปรั ช ญ าของเศรษฐกิ จ
พอเพียงอยางตอเนื่อง
รวมคะแนน
สรุประดับคุณภาพมาตรฐานที่ ๑๐
แปลความหมาย

โรงเรียนวัดเสด็จ สพป. ลําปาง เขต ๑

คะแนน ที่
ไดจาก
การ
ประเมิน

ไดระดับ
คุณภาพ

๔.๐๐

๔

๔.๐๐

๔

๕.๐๐

๕
๔.๖๗
๔
ดีมาก

รองรอยความพยายาม
(โครงการ/กิจกรรมที่ทํา)

โรงเรียนบริหารจัดการภายใต
วิสัยทัศน พันธกิจ
เปาประสงคของโรงเรียนโดย
มีการกําหนดโครงการรูปแบบ
โครงการที่บูรณาการตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

๓๙
๑. วิธีการพัฒนา ปลูกจิตสํานึกความเปนไทยตามระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยเปนประมุข
จัดการเรียนการสอนเนนการปลูกฝงคุณธรรม จริยธรรม และหลักเศรษฐกิจพอเพียง จัดสํามะโนนักเรียนในเขต
บริการของโรงเรียน เขารับการเตรียมพรอม จําแนกเด็กเพื่อแกไขและใหความชวยเหลือใหไดรับการพัฒนาเต็ม
ศักยภาพเด็ก สนับสนุนงบประมาณตามโครงการเรียนฟรี ๑๕ ป อยางมีคุณภาพ ประสารความรวมมือองคกร
และผูมีสวนเกี่ยวของทุกฝายในการมีสวนรวมในการจัดการศึกษา
๒. ผลการพัฒนา โรงเรียนผานการรับรองคุณภาพการศึกษา มีระบบประกันคุณภาพภายในที่เข็มแข็ง
ผานการรับรองการประเมินคุณภาพภายนอก

๓. แนวทางการพัฒนา โรงเรียนกําหนดแผนพัฒนาครูใหบรรลุตามเปาหมาย ปรัชญา วิสัยทัศน และ
จุดเนนการจัดการศึกษาปฐมวัย มีการนิเทศการสอนของครูอยางเปนระบบ รวมถึงการจัดกิจกรรมตาง ๆ ของ
นักเรียนตามที่กําหนดในมาตรฐานของโรงเรียน

โรงเรียนวัดเสด็จ สพป. ลําปาง เขต ๑

๔๐

มาตรฐานดานมาตรการสงเสริม
มาตรฐานที่ ๑๑ การพัฒนาสถานศึกษาตามนโยบายและแนวทางปฏิรูปการศึกษาเพื่อยกระดับคุณภาพให
สูงขึ้น

ที่

ตัวบงชี้

๑๑.๑ จัดโครงการ กิจกรรมสงเสริมสนับสนุนตาม
นโยบายเกี่ยวกับการจัดการศึกษาปฐมวัย
๑๑.๒ ผลการดําเนินงานบรรลุตามเปาหมาย
รวมคะแนน
สรุประดับคุณภาพมาตรฐานที่ ๑๑
แปลความหมาย

คะแนน ที่
ไดจาก
การ
ประเมิน

ไดระดับ
คุณภาพ

๔.๐๐

๔

๔.๐๐

๔

๔.๐๐
๔
ดีมาก

รองรอยความพยายาม
(โครงการ/กิจกรรมที่ทํา)

โร งเรี ย น จั ด โค ร งก า ร
ส ง เสริ ม การเรี ย นรู ต าม
นโยบายเกี่ ย วกั บ การจั ด
การศึกษาปฐมวัย

๑. วิธีการพัฒนา โรงเรียนไดศึกษา วิเคราะหและใชขอมูลสารสนเทศพัฒนาแนวทางการจัดการศึกษา
ปฐมวัยในการจัดทําแผนงาน โครงการกิจกรรมนิเทศปฐมวัย โดยมีการนิเทศติดตามการดําเนินงานตามโครงการ
อยางตอเนื่อง
๒. ผลการพัฒนา การจัดกิจกรรมบรรลุเปาหมายรอยละ ๘๐ โดยไดจัดกิจกรรมตามนโยบาย แนวทาง
เพื่อยกระดับคุณภาพใหสูงขึ้น
๓. แนวทางการพัฒนา โรงเรียนกําหนดแผนพัฒ นาคุณภาพครู เพื่อยกระดับ ความสามารถในการ
จัดการเรียนรู เพื่อพัฒนานักเรียนเพื่อใหเกิดความพรอมในการเรียนรูเต็มศักยภาพ บรรลุตามเปาหมายที่กําหนด

โรงเรียนวัดเสด็จ สพป. ลําปาง เขต ๑

๔๑

ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผูเรียน
ระดับคุณภาพ: ดีเยี่ยม
๑. กระบวนการพัฒนา
สถานศึกษามีกระบวนการพัฒนาผูเรียนดวยวิธีการที่หลากหลาย โดยครูไดจัดการเรียนรูใหเปนไปตาม
ศักยภาพของผูเรียน และเปนไปตามมาตรฐานและตัวชี้วดั ของหลักสูตร ไดจัดใหมีโครงการเสด็จสืบสานวัฒนธรรม
ลานนา รักษาสิ่งแวดลอมนอมนําเศรษฐกิจพอเพียงและพัฒนาทักษะในการแสวงหาความรู กิจกรรมทักษะการอาน
กิจกรรมจัดหา/ผลิตและพัฒนาสื่อนวัตกรรม กิจกรรมหองสมุดที่ใหบริการสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศที่เอื้อให
ผูเรียนเรียนรูดวยตนเอง หรือเรียนรูแบบมีสวนรวม มีการจัดการเรียนรูที่ผูเรียนไดลงมือปฏิบัติจริง แบบรวมมือกัน
เรียนรู แบบใชกระบวนการคิด การระดมสมอง และเนนเรื่องการอานออกของผูเรียนเปนเรื่องที่สําคัญที่สุด โดย
มุงหวังพัฒนาใหผูเรียนทุกคนอานออกเขียนไดตั้งแตระดับชั้นประถมศึกษาปที่ ๑ – ๖ พรอมทั้งพัฒนาครูทุกคนให
มีความสามารถในการนําเทคนิควิธีสอนใหตรงตามศักยภาพผูเรียนใชสื่อเทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอนมี
แหล งเรีย นรูและแหลงสื บ ค น ข อมู ล ได แกห องสมุด E – Library ครูในสายชั้น เดีย วกั น รว มกัน กํ าหนดแผนการ
จัดการเรียนรูการวัดและประเมินผลแบบบูรณาการครูเนนการใชคําถามเพื่อพัฒนาทักษะการคิดของผูเรียน
สถานศึกษาไดสงเสริมใหผูเรียนเปนผูมีคุณลักษณะที่พึงประสงคตามหลักสูตร เพื่อใหอยูในสังคมไดอยางมี
ความสุข มุงเนนใหผูเรียนไดพัฒนาดานคุณธรรม จริยธรรม มีความเอื้ออาทรผูอื่น ตามความเหมาะสมกับวัยของ
ผูเรียน โดยจัดใหมีโครงการเสด็จสืบสานวัฒนธรรมลานนา รักษาสิ่งแวดลอมนอมนําเศรษฐกิจพอเพียง โครงการ
กิจกรรมวันสําคัญ โครงการ ๕ ส. รักความสะอาด โครงการเด็กดีมีเงินออม โครงการการสงเสริมกีฬานักเรียน
โครงการหนูนอยยอดนักอาน โครงการสงเสริมความสามารถนักเรียนดานศิลปะ ดนตรี นาฎศิลป และโครงการ
กิจกรรมสหกรณรานคา นอกจากนี้ไดสงเสริมใหผูเรียน ยอมรับความคิดและวัฒนธรรมที่แตกตาง สงผลใหนักเรียน
สามารถดํารงชีวิตอยูรวมกันบนความแตกตางและหลากหลาย สถานศึกษาจัดกิจกรรมการพัฒนาใหเหมาะสมกับ
วัยมีระบบการแนะแนวและการดูแลสุขภาวะจิต โดยนําภูมิปญญาทองถิ่นมารวมกันวางแผนการจัดการเรียนการ
สอนและมีการเรียนรูในโลกกวางการเขาไปศึกษากับภูมิปญญาในชุมชน
๒. ผลการดําเนินงาน
ในดานผลการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการ ผูเรียนสามารถอานออกและอานคลองตามมาตรฐานการ
อานในแตละระดับชั้น สามารถเขียนสื่อสารทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษเหมาะสม รูจักการวางแผนสามารถ
ทํ างานร ว มกั บ ผู อื่ น ได ดี ต ามหลั ก ประชาธิ ป ไตย กล าแสดงออก และแสดงความคิ ด เห็ น หรื อ วิ พ ากษ ได อ ย า ง
สรางสรรคสามารถแกปญหาและนําไปประยุกตใชในสถานการณตาง ๆ ไดอยางเหมาะสมสืบคนขอมูลหรือแสวงหา
ความรูจากสื่อ เทคโนโลยีไดดวยตนเองรวมทั้งสามารถวิเคราะห จําแนกแยกแยะไดวาสิ่งไหนดี สิ่งไหนสําคัญ สิ่ง
ไหนจําเปน รวมทั้งรูเทาทันสื่อและสังคมที่เปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว ผูเรียนมีพัฒนาการดานความรูความเขาใจ
และทักษะตาง ๆ ตามหลักสูตรจากพื้นฐานเดิมอยางตอเนื่อง ผลการทดสอบระดับชาติของผูเรียนมีพัฒนาการ
สู งขึ้ น จากป ก ารศึ กษาที่ แล ว ทั้ งระดั บ ประถมศึกษาป ที่ ๓ และระดั บ ประถมศึ กษาป ที่ ๖ เมื่อจบป ก ารศึ กษา
นักเรียนสามารถเรียนตอในระดับชั้นที่สูงขึ้นและเลือกสาขาวิชาที่เหมาะสมกับตนเอง
ผูเรียนเปนผูมีคุณลักษณะและคานิยมที่พึงประสงคตามที่สถานศึกษากําหนด กลาวคือผูเรียนมีความเอื้อ
โรงเรียนวัดเสด็จ สพป. ลําปาง เขต ๑

๔๒
อาทรผูอื่นและกตัญูกตเวทีตอผูมีพระคุณ ยอมรับความคิดและวัฒนธรรมที่แตกตาง มีความตระหนัก รูคุณคา
รวมอนุรักษและพัฒ นาสิ่งแวดลอม ภูมิใจในทองถิ่นและความเปนไทยของตนเอง มีทัศนคติที่ดีตออาชีพสุจริต
รวมถึงมีความเขาใจเรื่องความแตกตางระหวางบุคคลและระหวางวัยผูเรียนรูและตระหนักถึงโทษและพิษภัยของสิ่ง
เสพติดตางๆ เลือกรับประทานอาหารที่สะอาด และมีประโยชน รักการออกกําลังกาย นักเรียนทุกคนสามารถเลน
กีฬาไดอยางนอยคนละประเภท ยอมรับในกฎกติกาของกลุม ของสถานศึกษาของสังคม ทั้งนี้ มีผลการดําเนินงาน
เชิงประจักษจากการประเมินในดานตาง ๆ ดังนี้
ประเด็น
ความสามารถในการอาน
ป.๑ – ป.๖
(ระดับดีเยี่ยม)

ผลการประเมิน
รอยละของจํานวนนักเรียนที่มีผลการประเมินความสามารถใน
การอานชั้นประถมศึกษาปที่ ๑ - ๔ จําแนกตามระดับคุณภาพ
๗๐.
๖๐.
๕๐.
๔๐.
๓๐.
๒๐.
๑๐.
๐.
ดีเยี่ยม
ดี
ตองปรับปรุง

ประเด็น

โรงเรียนวัดเสด็จ สพป. ลําปาง เขต ๑

ชั้นป.๑
๕๓.๓๓
๔๐.
๖.๖๗

ชั้นป.๒
๔๗.๓๗
๓๖.๓๖
๑๕.๗๙

ชั้นป.๓
๕๙.๐๙
๓๖.๓๖
๔.๕๕

ชั้นป.๔
๕๑.๖๒
๓๕.๔๘
๑๒.๙

ผลการประเมิน

ชั้นป.๕
t54.84
t38.71
t6.45

ชั้นป.๖
t62.16
t35.14
t2.70

๔๓
ความสามารถในการ
สื่อสารคิด
คํานวณ และคิดวิเคราะห
(ระดับดี)

รอยละของจํานวนนักเรียนที่มีความสามารถในการสื่อสาร
คิดคํานวณ และคิดวิเคราะห ชั้นประถมศึกษาปที่ ๑ - ๖
จําแนกตามระดับคุณภาพ
๖๐.
๕๐.
๔๐.
๓๐.
๒๐.
๑๐.
๐.
ดีเยี่ยม
ดี
พอใช
ปรับปรุง

ความสามารถในการใช
เทคโนโลยี
(ระดับดีเยี่ยม)

ชั้นป.๑
๒๖.๖๗
๒๖.๓๓
๔๗
๐.

ชั้นป.๒
๓๖.๘๔
๔๒.๑
๒๑.๐๕
๐

ชั้นป.๓
๓๒
๔๐.๙๑
๒๗.๒๗
๐

ชั้นป.๔
๒๙
๔๕.๒๑
๒๖
๐.

ชั้นป.๕
๑๙.๓๕
๓๒.๒๖
๔๘.๓๙
๐.

ชั้นป.๖
๓๕.๑๔
๔๘.๖๙
๑๖.๑๗
๐

รอยละของจํานวนนักเรียนที่มีความสามารถ
ในการใชเทคโนโลยี ชั้นประถมศึกษาปที่ ๑ - ๖
จําแนกตามระดับคุณภาพ
๙๐.
๘๐.
๗๐.
๖๐.
๕๐.
๔๐.
๓๐.
๒๐.
๑๐.
๐.
ดีเยี่ยม
ดี
พอใช
ปรับปรุง

ประเด็น

โรงเรียนวัดเสด็จ สพป. ลําปาง เขต ๑

ชั้นป.๑
๐.
๑๘.๗๕
๘๑
๐.

ชั้นป.๒
๔.
๔๐.
๕๖.
๐

ชั้นป.๓
๒๑
๓๒.๑๔
๔๖.๔๓
๐

ชั้นป.๔
๔๐
๓๖.๖๗
๒๓
๐.

ผลการประเมิน

ชั้นป.๕
๔๕.๙๕
๓๒.๔๓
๒๑.๖๒
๐.

ชั้นป.๖
๕๓.๕๗
๓๕.๗๑
๑๐.๗๒
๐

๔๔
ผลการทดสอบ
ระดับชาติ

รอยละของจํานวนนักเรียนที่มีผลการประเมินการดสอบความสามารถ
พื้นฐานของผูเรียนระดับชาติ (NT)
ชั้นประถมศึกษาปที่ ๓ ประจําปการศึกษา ๒๕๖๐
จําแนกตามระดับคุณภาพ
๑๐๐.
๙๐.
๘๐.
๗๐.
๖๐.
๕๐.
๔๐.
๓๐.
๒๐.
๑๐.
๐.

ปรับปรุง
พอใช
ดี
ดีมาก
ดานภาษา
๐.
๓๓.๓๓
๖๖.๖๖
๐.
ดานคํานวณ
๘.๓๓
๕๐.๐๐
๔๑.๖๖
๐
ดานเหตุรผอลยละของคะแนนเฉลี
๐.
๘.๓๓
๙๑.๖๖
่ยผลการทดสอบทางการศึ
กษาระดับชาติ ๐.

ขั้นพื้นฐาน (O-Net) ชั้นประถมศึกษาปที่ ๖ ปการศึกษา ๒๕๖๐
จําแนกตามระดับคุณภาพ
๖๐.
๕๐.
๔๐.
๓๐.
๒๐.
๑๐.
๐.

คะแนนเฉลี่ยของโรงเรียน
คะแนนเฉลี่ยระดับจังหวัด
คะแนนเฉลี่ยสังกัด สพฐ.
ทั้งหมด
คะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ

ประเด็น

โรงเรียนวัดเสด็จ สพป. ลําปาง เขต ๑

ภาษาไทย
๔๙.๓๒
๔๘.๙๓

คณิตศาสตร
๔๐.๓๑
t39.56

๔๕.๒๙

๓๕.๕๕

๓๘.๑๓

๓๒.๗๓

๔๖.๕๘

๓๗.๑๒

๓๙.๑๒

๓๖.๓๔

ผลการประเมิน

วิทยาศาสตร ภาษาอังกฤษ
๔๒.๙๑
๓๘.๑๓
๔๐.๔๓
๓๘.๖๒

๔๕
คุณลักษณะที่
พึงประสงค
ของผูเรียน

รอยละของจํานวนนักเรียนที่มีผลการประเมิน
ดานคุณธรรม จริยธรรม
ชั้นประถมศึกษาปที่ ๑ - ๖ จําแนกตามระดับคุณภาพ
๑๒๐.
๑๐๐.
๘๐.
๖๐.
๔๐.
๒๐.
๐.

ชั้นป.๑ ชั้นป.๒
ดีเยี่ยม ๓๓.๓๓ ๙๔.๗๓
ดี
๖๖.๖๗ ๕.๒๖

ชั้นป.๓
๕๙.๑
๔๐.๙

ชั้นป.๔
๒๘.๗๕
๗๑.๒๕

ชั้นป.๕
๑๐๐.
๐.

ชั้นป.๖
๓๒.๔๓
๖๗.๕๗

รอยละ

รอยละของจํานวนนักเรียนที่มีผลการประเมินการมีสวนรวม
ในการอนุรักษธรรมชาติ ชั้นประถมศึกษาปที่ ๑ - ๖
จําแนกตามระดับคุณภาพ
๑๒๐.๐๐
๑๐๐.๐๐
๘๐.๐๐
๖๐.๐๐
๔๐.๐๐
๒๐.๐๐
๐.๐๐

ชั้นป.๑ ชั้นป.๒ ชั้นป.๓
ดีเยี่ยม ๗๓.๓๓ ๑๐๐.๐๐ ๘๙.
ดี
๒๖.๗
๐
๑๑.
พอใช
๐.
๐
๐

ประเด็น
โรงเรียนวัดเสด็จ สพป. ลําปาง เขต ๑

ชั้นป.๔ ชั้นป.๕ ชั้นป.๖
๕๙.๓๘ ๑๐๐. ๘๑.๐๘
๒๕.๓๗ ๐. ๑๘.๙๒
๑๕.๒๕
๐
๐

ผลการประเมิน

๔๖
คุณลักษณะที่พึงประสงค
ของผูเรียน

รอยละของจํานวนนักเรียนที่มีผลการประเมิน
ดานความภาคภูมิใจในความเปนไทย ชั้นประถมศึกษาปที่ ๑ - ๖
จําแนกตามระดับคุณภาพ
๑๒๐.
๑๐๐.
๘๐.
๖๐.
๔๐.
๒๐.
๐.

ชั้นป.๑
ดีเยี่ยม ๘๐.
ดี
๒๐.

ชั้นป.๒
๑๐๐
๐

ชั้นป.๓
๙๒.
๘.

ชั้นป.๔
๖๒.๕
๓๗.๕

ชั้นป.๕
๑๐๐
๐

ชั้นป.๖
๑๐๐
๐

รอยละผลการประเมินนักเรียนดานการยอมรับความคิดเห็น
ของผูอื่น สุขภาวะทางจิต ภูมิคุมกัน และความเปนธรรมตอสังคม
ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ ๑ - ๖ ที่อยูในระดับดีเยี่ยม
๑๒๐.๐๐
๑๐๐.๐๐
๘๐.๐๐
๖๐.๐๐
๔๐.๐๐
๒๐.๐๐
๐.๐๐
การยอมรับความคิดเห็นผูอื่น
สุขภาวะทางจิต
มีภูมิคุมกันตนเอง
คํานึงถึงความเปนธรรมตอสังคม

ประเด็น
โรงเรียนวัดเสด็จ สพป. ลําปาง เขต ๑

ชั้นป.๑

ชั้นป.๒

ชั้นป.๓

ชั้นป.๔

ชั้นป.๕

ชั้นป.๖

๓๓.๓๓
๔๖.๖๗
๓๓.๓๓
๒๐.๐๐

๘๔.๒๑
๗๘.๙๔
๗๓.๖๘
๘๙.๔๗

๔๕.๔๕
๕๙.๑
๕๕
๔๕.๔๖

๓๙.๕๘
๒๕.๘๓
๕๗.๕๐
๓๒.๓๐

๑๐๐.
๑๐๐.
๑๐๐
๑๐๐.

๔๘.๖๕
๕๑.๓๕
๓๗.๘๔
๕๔.๐๕

ผลการประเมิน

๔๗
คุณลักษณะที่พึงประสงค
ของผูเรียน

รอยละของจํานวนนักเรียนที่เขารวม
โครงการเสด็จสืบสานวัฒนธรรมลานนา รักษาสิ่งแวดลอม
นอมนําเศรษฐกิจพอเพียง
๑๒๐.
๑๐๐.
๘๐.
๖๐.
๔๐.
๒๐.
๐.

ชั้นป.๑ ชั้นป.๒ ชั้นป.๓ ชั้นป.๔ ชั้นป.๕ ชั้นป.๖

รอยละของจํานวน
นักเรียนที่เขารวม ๑๐๐. ๑๐๐. ๑๐๐. ๑๐๐. ๑๐๐. ๑๐๐.
โครงการ

๓. จุดเดน
ผูเรียนอานหนังสือออกและอานคลอง รวมทั้งสามารถเขียนเพื่อการสื่อสารไดทุกคนสามารถใชเทคโนโลยี
ในการแสวงหาความรูไดดวยตนเอง สงผลใหผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนอยูในระดับดีเยี่ยม มีคะแนนเฉลี่ย
ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) สูงกวาระดับชาติทั้งหมด ๔ กลุมสาระการเรียนรู
ไดแก คณิตศาสตร ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และวิทยาศาสตร
ผูเรียนมีสุขภาพรางกายแข็งแรง มีสมรรถภาพทางกายและน้ําหนักสวนสูงตามเกณฑมีระเบียบวินัย จน
เปนเอกลักษณของสถานศึกษา เปนที่ยอมรับของชุมชนโดยรอบในเรื่องความมีวินัย เคารพกฎกติกา มารยาทของ
สังคม ไดแก การเขาคิวขึ้นรถโดยสารสาธารณะ
๔. จุดควรพัฒนา
ผูเรียนในระดับชั้น ป.๑ – ป.๓ ยังตองเรงพัฒนาดานการนําเสนอ การอภิปรายและแลกเปลี่ยนเรียนรู
อยางสมเหตุสมผล และตองพัฒนาทักษะการแกปญหาตามสถานการณไดอยางเหมาะสม ผูเรียนในระดับชั้น ป.๑
– ป.๖ ยังตองไดรับการสงเสริมในดานทัศนคติที่ดีตอความเปนไทย ไมหลงใหลกับคานิยมตางชาติ จนเกิดการ
โรงเรียนวัดเสด็จ สพป. ลําปาง เขต ๑

๔๘
ลอกเลียนแบบ ทําใหลืมวัฒนธรรมอันดีงามของไทย
มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการของผูบริหารสถานศึกษา
ระดับคุณภาพ : ดีมาก
๑. วิธีดําเนินการพัฒนา
สถานศึกษามีโครงการพัฒ นาคุณภาพการศึกษาและสงเสริมความความเขมแข็งการบริหารจัดการของ
โรงเรียน โดยไดดําเนินการวิเคราะหสภาพปญหา ผลการจัดการศึกษาที่ผานมา โดยการศึกษาขอมูล สารสนเทศ
จากผลการนิเทศ ติดตาม ประเมินการจัดการศึกษาตามนโยบายการปฏิรูปการศึกษา และจัดประชุมระดมความ
คิดเห็น จากบุคลากรในสถานศึกษาเพื่อวางแผนรวมกันกําหนดเปาหมาย ปรับวิสัยทัศน กําหนดพันธกิจ กลยุทธ
ในการจั ด การศึ ก ษาของสถานศึ ก ษาเพื่ อพั ฒ นาคุ ณ ภาพผู เรีย น มี ก ารปรับ แผนพั ฒ นาคุ ณ ภาพจั ด การศึ ก ษา
แผนปฏิบัติการประจําป ใหสอดคลองกับสภาพปญหา ความตองการพัฒนา และนโยบายการปฏิรูปการศึกษา มี
คําสั่งแตงตั้งผูชวยผูอํานวยการกลุมบริหารงาน หัวหนากลุมงาน หัวหนาแผนก หัวหนาระดับ และหัวหนากลุม
สาระการเรียนรู เพื่อใหทุกฝายสามารถปฏิบัติงานอยางมีประสิทธิภาพและตรงกับหนาที่ ที่รับผิดชอบพรอมทั้ง
จัดหาทรัพยากร จัดสรรงบประมาณ มอบหมายงานใหผูรับผิดชอบ ดําเนินการพัฒนาตามแผนงานเพื่อใหบรรลุ
เปาหมายที่กําหนดไว มีการดําเนินการนิเทศ กํากับ ติดตาม ประเมินผลการดําเนินงาน และสรุปผลการดําเนินงาน
โดยมี โดยการสํ ารวจความพึ งพอใจผลการบริห ารจัดการศึกษาของสถานศึกษาโดยผูที่ มีสว นเกี่ ย วข อ ง ไดแ ก
นักเรียน ผูปกครอง ชุมชน และคณะกรรมการบริหารโรงเรียน เพื่อใหเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการ
บริหารจัดการศึกษา
๒. ผลการดําเนินงาน
๒.๑ สถานศึกษามีเปาหมาย วิสัยทัศนและพันธกิจสอดคลองกับสภาพปญหาความตองการพัฒนาของ
สถานศึกษา นโยบายการปฏิรูปการศึกษา ความตองการของชุมชน ทองถิ่น และสอดคลองกับแนวทางการปฏิรูป
ตามแผนการศึกษาชาติ
๒.๒ แผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา แผนปฏิบัติการประจําป สอดคลองกับการพัฒนาผูเรียนทุก
กลุมเปาหมาย ครูและบุคลากรทางการศึกษามีความรูความเชี่ยวชาญ ตามมาตรฐานตําแหนง ขอมูลสารสนเทศมี
ความถูกตอง ครบถวน ทันสมัย นําไปประยุกตใชได ดําเนินการอยางเปนระบบ และมีกิจกรรมจัดสภาพแวดลอม
ทางกายภาพและสังคมที่กระตุนผูเรียนใหใฝเรียนรู
๒.๓ สถานศึกษามีการปรับแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา แผนปฏิบัติการประจําป ใหสอดคลองกับ
สภาพปญหา ความตองการพัฒนา และนโยบายการปฏิรูปการศึกษาโดยผูมีสวนไดเสียมีสวนรวมในการพัฒนาและ
รวมรับผิดชอบ
๒.๔ ผูเกี่ยวของทุกฝาย และเครือขายการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา มีสวนรวมในการรวมวางแผนพัฒนา
คุณภาพการศึกษา และรับทราบ รับผิดชอบตอผลการจัดการศึกษา
๒.๕ สถานศึกษามีการนิเทศ กํากับ ติดตาม และประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษา ที่เหมาะสม
เปนระบบและตอเนื่อง เปดโอกาสใหผูเกี่ยวของมีสวนรวมในการจัดการศึกษา
โรงเรียนวัดเสด็จ สพป. ลําปาง เขต ๑

๔๙
๒.๖ สถานศึกษามีรูปแบบการบริหารและการจัดการเชิงระบบ โดยทุกฝายมีสวนรวม ยึดหลักธรรมาภิบาล
และแนวคิดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยมุงพัฒนาผูเรียนตามแนวทางปฏิรูปการศึกษา
๒.๗ สถานศึกษามีการระดมทรัพยากรเพื่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาจากเครือขายอุปถัมภ สงผลให
สถานศึกษามีสื่อ และแหลงเรียนรูที่มีคุณภาพ
วิธีการพัฒนา
๑. การพัฒนาครูและบุคลากร
ทางการศึกษา

ผลการพัฒนา
จํานวนครั้งที่ครูและบุคลากรไดรับการอบรมพัฒนาทางวิชาชีพ
๐. ๐.
๓๐.

ไมเคยไดรับการพัฒนา
๑ ครั้ง/ภาคเรียน

๗๐.

๒ ครั้ง/ภาคเรียน
มากกวา ๒ ครั้ง/ภาคเรียน

วิธีการพัฒนา

โรงเรียนวัดเสด็จ สพป. ลําปาง เขต ๑

ผลการพัฒนา

๕๐
๒. การมีสวนรวมของเครือขายใน
การวางแผนการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา

จํานวนเครือขายเขามามีสวนรวมในการวางแผนการพัฒนา
คุณภาพการศึกษา

๐.
๒๐.

ไมไดมีสวนรวม
๒๐.

๖๐.

๑ ครั้ง/ภาคเรียน
๒ ครั้ง/ภาคเรียน
มากกวา ๒ ครั้ง/ภาคเรียน

๓. การจัดหาทรัพยากร

ผูบริหารไดระดมทุนทรัพยากรสําหรับการพัฒนาคุณภาพการศึกษาในสถานศึกษาทั้ง
ในรูปของงบประมาณ ไมวาจะในสวนของภาครัฐและเอกชน และบุคคลที่เปนภูมิ
ปญญาทองถิ่นมาชวยในการสนับสนุนการเรียนการสอน

๔. การนิเทศ กํากับ ติดตาม และ
ประเมินผล

รอยละของครูที่ไดรับการนิเทศ กํากับ ติดตาม และประเมินผลจากผูบริหาร
๐๐
๒๐

ยังไมเคยไดรับการนิเทศ
๑ ครั้ง/ภาคเรียน

๘๐

๒ ครั้ง/ภาคเรียน
มากกวา ๒ ครั้ง/ภาคเรียน

๓. จุดเดน
สถานศึกษามีการบริหารและการจัดการอยางเปนระบบ สถานศึกษาไดใชเทคนิคการประชุมที่หลากหลาย
โรงเรียนวัดเสด็จ สพป. ลําปาง เขต ๑

๕๑
วิธี เชน การประชุมแบบมีสวนรวม การประชุมระดมสมอง การประชุมกลุม เพื่อใหทุกฝายมีสวนรวมในการกําหนด
วิสัยทัศน พันธกิจ เปาหมาย ที่ชัดเจน มีการปรับแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา แผนปฏิบัติการประจําป ที่
สอดคลองกับผลการจัดการศึกษา สภาพปญหา ความตองการพัฒนา และนโยบายการปฏิรูปการศึกษาที่มุงเนน
การพัฒนาใหผูเรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรูตามหลักสูตรสถานศึกษาครูผูสอนสามารถจัดการเรียนรูได
อยางมีคุณภาพ มีการดําเนินการนิเทศ กํากับ ติดตามประเมินผล การดําเนินงาน และจัดทํารายงานผลการจัด
การศึกษา และโรงเรีย นไดใช กระบวนการในการรวบรวมขอมู ล เพื่ อใชเปนฐานในการวางแผนพั ฒ นาคุ ณภาพ
สถานศึกษา
๔.จุดควรพัฒนา
๑. เปดโอกาสใหผูปกครองไดมีสวนรวมในการเสนอความคิดเห็นในการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาผูเรียน
๒. สรางเครือขายความรวมมือของผูมีสวนเกี่ยวของในการจัดการศึกษาของโรงเรียนใหมีความเขมแข็ง มี
สวนรวมรับผิดชอบตอผลการจัดการศึกษา และการขับเคลื่อนคุณภาพการจัดการศึกษา

มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ
ระดับคุณภาพ : ดีเยี่ยม

๑. วิธีดําเนินการพัฒนา
สถานศึกษาดํ าเนิ นการส งเสริมให ครูจัดการเรีย นการสอนที่เนน ผูเรียนเปน สําคัญ โดยการดําเนินงาน/
กิจกรรมอย างหลากหลาย ไดแก งานหลักสูต รมี การประชุมปฏิ บั ติการปรับ ปรุงหลั กสูตรสถานศึกษา พั ฒ นาสู
ประชาคมอาเซียนและมาตรฐานสากล มีการบูรณาการภาระงาน ชิ้นงาน โดย ทุกระดับชั้นจัดทําหนวยบูรณาการ
อาเซี ย น เศรษฐกิ จ พอเพี ย งปรั บ โครงสร า งรายวิ ช า หน ว ยการเรี ย นรู สั ด ส ว นคะแนนแต ล ะหน ว ยกํ า หนด
คุณลักษณะอันพึงประสงคที่สอดคลองกับหนวยการเรียนรู มีการวิเคราะหผูเรียนรายบุคคล โดยนําขอมูลและผล
จากการวิเคราะหมาออกแบบการเรียนรูที่หลากหลายและวางแผนการจัดการเรียนรูที่ตอบสนองความแตกตาง
ระหว างบุ ค คล ใช สื่ อ เทคโนโลยี ที่ ทั น สมั ย และภู มิ ป ญ ญาท อ งถิ่ น มาบู ร ณาการในการจั ด การเรี ย นรู มี ก ารวั ด
ประเมินผลที่เนนการพัฒนาการเรียนรูของผูเรียนอยางตอเนื่อง ใหขอมูลยอนกลับไปยังผูเรียนรวมทั้งใหคําแนะนํา
คําปรึกษาแกนักเรียนเปนรายบุคคลดวยความเสมอภาคสงเสริมใหครูใชผลจากการประเมินผูเรียนมาทํางานวิจัย
เพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรูในวิชาที่ตนรับผิดชอบ มีการจัดบุคลากรปฏิบัติหนาที่ตรงตามความรูประสบการณและ
ความถนัด และจัดการเรียนการสอนในวิชาที่ไดรับอยางเต็มเวลาและความสามารถ สนับสนุนใหครูจัดการเรียนการ
สอนที่สรางโอกาสใหนักเรียนทุกคนมีสวนรวม ไดลงมือปฏิบัติจริงจนสรุปความรูไดดวยตนเอง จัดการเรียนการ
สอนที่เนนทักษะการคิด เชน จัดการเรียนรูดวยโครงงาน ครูมีการมอบหมายหนาที่ใหนักเรียนจัดปายนิเทศ และ
บรรยากาศตามสถานที่ตาง ๆ ทั้งภายในหองเรียนและนอกหองเรียน ครูใชสื่อการเรียนการสอน นวัตกรรมและ
เทคโนโลยี ภูมิปญญาทองถิ่นมีการประเมินคุณภาพและประสิทธิภาพของสื่อการสอนที่ใช ครูทุกคนทํางานวิจัยใน
ชั้ น เรี ย นป ก ารศึ ก ษาละ ๑ เรื่ อ ง มี โครงการที่ ส งเสริม ให ค รูได ทุ ก กลุ ม สาระพั ฒ นาศั ก ยภาพของตนเองอยา ง
สม่ําเสมอเพื่อนําความรูและประสบการณมาประยุกตใชในการเรียนการสอน มีโครงการพัฒนาครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ที่เชิดชูเกียรติบุคลากรครูที่เปนแบบอยางที่ดีในการจัดการเรียนการสอนและพัฒนาตนเองอยูเสมอ
โรงเรียนวัดเสด็จ สพป. ลําปาง เขต ๑

๕๒
มีสวัสดิการบํารุงขวัญและกําลังใจใหแกครู
๒. ผลการดําเนินงาน
จากการดําเนินงาน/โครงการ/กิจกรรมอยางหลากหลาย เพื่อพัฒนาใหครูการจัดการเรียนการสอนที่เนน
ผูเรีย นเป น สํ าคั ญ ส งผลให ครูผู ส อนมี แผนการจัดการเรีย นรูที่มีเปาหมายคุณ ภาพผูเรียนทั้งดานความรูทั กษะ
กระบวนการ สมรรถนะ และคุณลักษณะที่พึงประสงค ครูผูสอนมีการวิเคราะหผูเรียนเปนรายบุคคลเปนระดับ
เด็กออน ปานกลาง และเกง ทําใหครูผูสอนสามารถออกแบบและจัดการเรียนรูที่ตอบสนองตอความแตกตางบุคคล
มีการสอนเสริมความรูใหผู เรี ยนกลุ มปานกลางและกลุมเกง มีการสอนซอมเสริมผูเรีย นกลุมออน มีการใชสื่อ
เทคโนโลยีที่และนําภูมิปญญาทองถิ่นมาบูรณาการในการจัดการเรียนรูในแตละวิชา มีการวัดประเมินผลจากสภาพ
ความเปนจริงที่มุงเนนพัฒนาการของผูเรียนดวยวิธีการหลากหลาย ครูทุกคนยังมีงานวิจัยในชั้นเรียนและนําผลของ
งานวิจัยนั้นไปพัฒ นาการเรียนการสอน สงผลใหการจัดการเรียนการสอนของครูครอบคลุมทักษะกระบวนการ
เรียนรูอยางมีประสิทธิภาพ
๓. จุดเดน
ครูมีความตั้งใจ มุงมั่นในการพัฒนาการสอน โดยจัดกิจกรรมใหนักเรียนไดเรียนรูโดยการคิด ไดปฏิบัติจริง
มีการใหวิธีการและแหลงเรียนรูที่หลากหลาย ใหนักเรียนแสวงหาความรูจากสื่อเทคโนโลยีดวยตนเองอยางตอเนื่อง
นักเรียนมีสวนรวมในการจัดบรรยากาศสภาพแวดลอมที่เอื้อตอการเรียนรู และผลงานวิจัยในชั้นเรียนของครูทุกคน
ไดรับการตรวจประเมินพรอมทั้งใหคําแนะนําจากคณะกรรมการวิจัยของเขตพื้นที่การศึกษา
๔. จุดควรพัฒนา
ควรใหคณะครูทุกคนไดรับการอบรมการพัฒนาศักยภาพของดานการทํางานวิจัยในเรื่องนวัตกรรม เพื่อ
พัฒนาคุณภาพดานการจัดกิจกรรมการเรียนรู พรอมทั้งพัฒนาในเรื่องหลักสูตรโดยการเพิ่มเติมเกี่ยวกับหลักสูตร
บูรณาการทองถิ่นใหเห็นเดนชัดในทุกกลุมสาระการเรียนรูยิ่งขึ้น เพื่อใหผูเรียนเกิดความเขาใจเกี่ยวกับทองถิ่นรักใน
ทองถิ่นสามารถนําไปปฏิบัติในชีวิตประจําวันได นอกจากนี้ควรพัฒนากระบวนการเรียนรูใหผูเรียนรูจักประยุกตใช
สื่อเทคโนโลยีนวัตกรรมใหมๆใหมีประสิทธิภาพเกิดประโยชนตอการแสวงหาความรู ยกระดับผลสัมฤทธิ์ของผูเรียน

มาตรฐานที่ ๔ ระบบการประกันคุณภาพภายในที่มีประสิทธิผล

ระดับคุณภาพ : ดีมาก
๑. วิธีดําเนินการพัฒนา
สถานศึกษาดําเนินการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา ๘ ประการ ไดแก
๑) กําหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
๒) จัดทําแผนพัฒนาการจัดการศึกษามุงเนนคุณภาพตามมาตรฐาน
๓) จัดการและบริหารขอมูลสารสนเทศอยางเปนระบบโดยใชเทคโนโลยีชวยในการเก็บขอมูล วิเคราะห
ขอมูลเปนสารสนเทศที่เปนปะโยชนในการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียน
๔) จัดทําแผนพัฒนาการจัดการศึกษา
โรงเรียนวัดเสด็จ สพป. ลําปาง เขต ๑

๕๓
๕) ดําเนินการติดตาม ตรวจสอบคุณภาพการศึกษา
๖) ประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานของสถานศึกษา
๗) จัดทํารายงานประจําปที่เสนอผลการประเมินคุณภาพภายใน
๘) สถานศึกษาดําเนินการพัฒนาคุณภาพอยางตอเนื่อง
สถานศึ กษาจัด ประชุ มคณะครู ผู ป กครอง คณะกรรมการบริห าร นํ าเสนอผลการดําเนิ น งานรายงาน
ประจําปของสถานศึกษาในปการศึกษาทีผ่ านมา วิเคราะหผลการประเมินคุณภาพภายในจากรายงานประจําปของ
ปการศึ กษาที่ผ านมา วิเคราะห จุดเด นจุ ดที่ ควรพัฒ นา และจัดทําแผนปฏิบัติการประจําปตามจุดที่ควรพัฒ นา
ประกอบดวยโครงการ/กิจกรรมที่จะพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานของสถานศึกษา โดยเนนที่ผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรี ย น จั ด ทํ า โครงการประกั น คุ ณ ภาพภายในของสถานศึ ก ษา มี กิ จ กรรมให ค วามรู ค วามเข าใจแนวทางการ
ดําเนินงานประกันคุณภาพภายในใหครูทุกคนในโรงเรียน เพื่อใหคณะครู บุคลากรทุกฝายที่เกี่ยวของมีความเขาใจ
การดําเนินงานตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานแตงตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพภายในของโรงเรียน ให
ปฏิบัติหนาที่ติดตามตรวจสอบและประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานของสถานศึกษา ภาคเรียนละ ๑ ครั้ง
จัดทําเครื่องมือใหนักเรียนประเมินตนเองในการเรียนรู ครูประเมินตนเองรายบุคคลตามแผนพัฒนาตนเองที่วางไว
คณะกรรมการประกันคุณภาพของสถานศึกษาประเมินการดําเนินงานตามมาตรฐานและสรุปผลการดําเนินงาน
เพื่อพัฒนาปรับปรุงตลอดปการศึกษา ติดตามการประเมินโครงการและกิจกรรมสรุปผลการดําเนินงาน ปรับปรุง
การทํางานอยางมีสวนรวมของทุกฝาย โรงเรียนจัดทําแบบสํารวจความพึงพอใจและประเมินผลการดําเนินงานของ
สถานศึกษาจากนักเรียน ผูปกครองคณะกรรมการบริหารในการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
๒. ผลการดําเนินงาน
สถานศึกษามีการดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษาเพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษา อยางเปน
ระบบ มีผลการประเมินคุณภาพภายในที่ระดับคุณภาพดีเยี่ยม และคณะกรรมการบริหาร ผูปกครอง ชุมชนมีความ
พึงพอใจในการยกระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา
๓. จุดเดน
สถานศึกษามีการดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษาเพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษา อยางเปน
ระบบ มีผลการประเมินคุณภาพภายในที่ระดับคุณภาพดีเยี่ยม และคณะกรรมการสถานศึกษา ผูปกครอง ชุมชนมี
ความพึงพอใจในการยกระดับคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน
๔. จุดควรพัฒนา
สถานศึ ก ษาจั ด ระบบให ค รู ป ระเมิ น ตนเองรายบุ ค คลตามแผนพั ฒ นาตนเอง แต ยั งขาดการให ข อ มู ล
ยอนกลับแกครูในการพัฒนาตนเองในการจัดกิจกรรมการเรียนรูเพื่อยกระดับคุณภาพของนักเรียน นักเรียนมีการ
ประเมินตนเองในการเรียนรู แตก็ยังขาดการติดตาม ชวยเหลือดานการเรียนรูของนักเรียนเปนรายคน และควร
พั ฒ นาความสามารถของนั กเรี ยนในการอ าน เขีย น การสื่ อสาร การคิด คํานวณ และความสามารถในการคิ ด
วิเคราะห คิดวิจารณญาณ อภิปราย แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและการแกปญหา
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๕๔
•

สรุปผลการประเมินในภาพรวม

ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา อยูในระดับ ๔ ดีเยี่ยม
จากผลการดําเนินงานโครงการและกิจกรรมตางๆสงผลใหสถานศึกษาจัดการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ประสบผลสํ าเร็จตามที่ตั้งเป าหมายไวในแตละมาตรฐานจากผลการประเมินสรุป วาไดระดับดีเยี่ยมทั้งนี้เพราะ
มาตรฐานที่ ๑ ผลการจัดการศึกษาอยูในระดับดีเยี่ยม มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการศึกษาอยู
ในระดั บ ดี ม าก มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจั ด การเรี ย นการสอนที่ เน น ผู เรี ย นเป น สํ าคั ญ อยู ในระดั บ ดี เยี่ ย ม
มาตรฐานที่ ๔ ระบบการประกันคุณภาพภายในที่มีประสิทธิผลอยูในระดับดีมาก
ทั้ งนี้ ส ถานศึ กษามี การจั ดกิ จ กรรมพัฒ นาคุณ ภาพผูเรียนอยางหลากหลายที่ เปน ไปตามปญ หาและความ
ตองการพัฒนาตามสภาพของผูเรียนสอดคลองกับจุดเนนของสถานศึกษาและสภาพของชุมชนทองถิ่นจนมีผลการ
พั ฒ นาคุ ณ ภาพของผู เรี ย นอยู ในระดั บ ดี เ ยี่ ย มพั ฒ นาการของค า เฉลี่ ย ผลการทดสอบระดั บ ชาติ สู งขึ้ น ผู เรี ย นมี
ความสามารถในการอานและเขียนการสื่อสารทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษความสามารถในการคิดคํานวณการใช
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารไดดีและมีความประพฤติดานคุณธรรมจริยธรรมคานิยมและคุณลักษณะตามที่
สถานศึกษากําหนดปรากฏอยางชัดเจนดังที่ปรากฏผลประเมินในมาตรฐานที่ ๑ ในดานกระบวนการบริหารจัดการของ
ผูบริหารสถานศึกษามีผลประเมินในรายมาตรฐานอยูในระดับดีเยี่ยมสถานศึกษามีการวางแผนออกแบบกิจกรรมและ
ดําเนินงานตามแผนที่เกิดจากการมีสวนรวมใชผลการประเมินและการดําเนินงานที่ผานมาเปนฐานในการพัฒนาและ
สอดคลองกับเปาหมายการพัฒนาตรวจสอบผลการดําเนินงานและการปรับปรุงแกไขงานใหดีขึ้นอยางตอเนื่องครูจัด
กระบวนการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญมีผลประเมินอยูในระดับดีเยี่ยมวิเคราะหออกแบบและจัดการเรียนรู
ที่เป นไปตามความตองการของหลั กสูต รและบริบ ทสถานศึกษาพัฒ นากิจกรรมการเรีย นรูใชสื่ อการเรียนรูติดตาม
ตรวจสอบและชวยเหลือนักเรียนเพื่อพัฒนาและแกปญหารายบุคคลและการประเมินผลจากสภาพจริงในทุกขั้นตอน
สถานศึกษาดํ าเนิ น งานตามระบบการประกัน คุณ ภาพภายในอยางเปน ขั้น ตอนจนเกิดคุณ ภาพประสิทธิภ าพและ
ประสิทธิผลจนมีผ ลประเมิน อยูในระดับ ดีเยี่ยมโดยสถานศึกษาใหความสําคัญกั บผู เกี่ยวของทุกฝ ายเพื่ อเกิด ความ
รวมมือในการวางระบบและดําเนินงานประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาเปนอยางดีและผูมีสวนเกี่ยวของมีความ
มั่นใจตอระบบการบริหารและการจัดการของสถานศึกษาในระดับสูง
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