รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา

(Self - Assessment Report : SAR)
ระดับการศึกษาขัน้ พื้นฐาน
ปี การศึกษา 2561

โรงเรียนมหาไถ่ศกึ ษากุมภวาปี
เลขที่ 466 แขวง/ตำบล กุมภวำปี

เขต/อำเภอ กุมภวำปี

จังหวัด อุดรธำนี
รหัสสถำนศึกษำ 41100020

สานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
กระทรวงศึกษาธิการ
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คำนำ
รายงานผลการประเมิ น ตนเองของสถานศึก ษาฉบับ นี้ เป็ น การสรุป ผลการด าเนิน งานในรอบปี
การศึกษาของโรงเรียน ที่สะท้อนให้เห็นภาพความสาเร็จที่เกิดขึ้นตามบริบทของโรงเรียน ซึ่งมีองค์ประกอบ 2 ส่วน
ได้แก่ ส่วนที่ 1 บทสรุปของผู้บริหาร ส่วนที่ 2 รายการผลการประเมินตนเอง และภาคผนวก โดยมีวัตถุประสงค์
เพื่อนาเสนอรายงานผลการจัดการศึกษาในรอบปีที่ผ่านมา ซึ่งเป็นข้อมูลในการวางแผนพัฒนาคุณภาพของโรงเรียน
และเป็นการเตรียมความพร้อมในการประเมินคุณภาพภายนอกต่อไป
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ส่วนที่ 1
บทสรุปของผู้บริหำร
ตอนที่ 1 ข้อมูลพื้นฐำนของสถำนศึกษำ
โรงเรี ย นมหาไถ่ ศึ ก ษากุ ม ภวาปี รหั ส 41100020 ที่ ตั้ ง 466 หมู่ 10 ถนน แชแล
ตาบล กุมภวาปี อาเภอ กุมภวาปี จังหวัด อุดรธานี รหัสไปรษณีย์ 41110 สังกัดสานักงานคณะกรรมการ
ส่ ง เสริ ม ก ารศึ ก ษ าเอก ชน โท รศั พ ท์ 04 2-3 3 44 37 , 0 86 -45 91 92 3 โทรสาร 0 42 -33 44 3 9
e-mail : holy_kw@yahoo.com website : www.mahatai.ac.th ได้รับอนุญาตจัดตั้งเมื่อ วันที่ 1 พฤษภาคม
พ.ศ. 2541 เปิดสอนระดับชั้น อนุบาล 1 ถึงระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6
จานวนนักเรียน 1,852 คน จานวนบุคลากรของโรงเรียน 82 คน

ตอนที่ 2 กำรนำเสนอผลกำรประเมินตนเอง
1) ปัจจุบันโรงเรียนดาเนินงานอยู่ในมาตรฐานการศึกษา ระดับ ยอดเยี่ยม
2) หลักฐานสนับสนุนผลการประเมินตนเอง
2.1 เอกสารหลัก อาทิ แผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา มาตรฐานโรงเรียน แผนปฏิบัติการ เป็นต้น
2.2 เอกสารสุรปผลการดาเนินโครงการ
2.3 เอกสารประกอบ อาทิ สรุปผลกิจกรรม รายงานต่างๆ เป็นต้น
2.4 โล่รางวัล และเกียรติบัตรผลงานด้านต่างๆ
3) โรงเรียนมีแผนจะพัฒนาตนเองต่อไปอย่างไรให้ได้มาตรฐานทีด่ ีขึ้นกว่าเดิม 1 ระดับ
3.1 แผนปฏิบัติงานที่ 1 การนาผลสะท้อนกลับ มาพัฒนาโครงการ/กิจกรรม ให้มีคุณภาพมากยิ่งขึ้น
3.2 แผนปฏิบัติงานที่ 2 การพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้และศักยภาพสูงขึ้น

ลงนาม.................................................................(ผู้อานวยการโรงเรียน)
(นางสาวพัชตรา พรมชาติ)
วันที่ 11 เดือน เมษายน พ.ศ. 2562
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ส่วนที่ 2
รำยงำนผลกำรประเมินตนเอง
ตอนที่ 1

ข้อมูลพื้นฐำนของสถำนศึกษำ

1. ข้อมูลทั่วไปของสถำนศึกษำ
โรงเรี ย นมหาไถ่ ศึ ก ษากุ ม ภวาปี รหั ส 41100020 ที่ ตั้ ง 466 หมู่ 10 ถนน แชแล
ตาบล กุมภวาปี อาเภอ กุมภวาปี จังหวัด อุดรธานี รหัสไปรษณีย์ 41110 สังกัดสานักงานคณะกรรมการ
ส่ ง เสริ ม ก ารศึ ก ษ าเอก ชน โท รศั พ ท์ 04 2-3 3 44 37 , 0 86 -45 91 92 3 โทรสาร 0 42 -33 44 3 9
e-mail : holy_kw@yahoo.com website : www.mahatai.ac.th ได้รับอนุญาตจัดตั้งเมื่อ วันที่ 1 พฤษภาคม
พ.ศ. 2541 เปิดสอนระดับชั้น อนุบาล 1 ถึงระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6
2. ข้อมูลครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ
-

ผู้บริหาร
ครู (บรรจุ)
บุคลากรทางการศึกษา
เจ้าหน้าที่อื่น ๆ
รวม

3. ข้อมูลนักเรียน
- ก่อนประถมศึกษา
- ประถมศึกษา
รวม

จานวน 3 คน
จานวน 41 คน
จานวน 1 คน
จานวน 40 คน
จานวน 85 คน
จานวน 523 คน
จานวน 1,328 คน
จานวน 1,852 คน
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ตอนที่ 2 ผลกำรประเมินตนเองของสถำนศึกษำ
1. ผลกำรประเมินเป็นรำยมำตรฐำน
มำตรฐำนที่ 1 คุณภำพของผู้เรียน
1. ระดับคุณภำพ ยอดเยี่ยม
2. กระบวนกำรพัฒนำและผลกำรดำเนินงำน
สถานศึกษามีกระบวนการพัฒนาผู้เรียนด้วยวิธีการที่หลากหลาย ครูจัดการเรียนรู้ให้เป็นไปตามศักยภาพของ
ผู้เรียน มีกิจกรรมที่ส่งเสริมผู้เรียนตามความถนัดและชื่นชอบ เช่น มหกรรมวิชาการ มถป. และกิจกรรมที่เป็นไปตาม
มาตรฐานและตัวชี้วัดของหลักสูตรสถานศึกษา มีการออกแบบการจัดการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับ ผู้เรียน โดยมีการ
จัด การเรี ยนรู้ ทั้ งรูป แบบการระดมสมอง แบบลงมื อปฏิ บั ติจ ริง แบบกระบวนการกลุ่ ม แบบใช้ก ระบวนการคิ ด
กระบวนการแก้ปัญหา และเน้นเรื่องการอ่านออกเขียนได้ของผู้เรียนเป็นเรื่องสาคัญที่สุด โดยมุ่งพัฒนาให้ผู้เรียนทุก
คนอ่านออกและเขียนได้ตั้งแต่ระดับชั้น ป.1 ด้วยวิธีการคัดกรองความสามารถของผู้เรียน และส่งเสริมให้มีการเรียน
ซ่อมเสริมพักกลางวัน เพื่อให้ผู้เรียนมีพัฒนาการด้านการอ่านออกเขียนได้ให้ดีขึ้น เพื่อลดปัญหาการเหลื่อมล้าในการ
จัดกิจกรรมการเรียนการสอน มีการพัฒนาครูทุกคนให้มีความสามารถในการนาเทคนิควิธีสอนให้ตรงตามศักยภาพ
ของผู้ เรี ยน ใช้สื่ อ เทคโนโลยีในการจัด การเรีย นการสอน มีแ หล่ ง เรีย นรู้แ ละแหล่ ง สื บ ค้น ข้ อ มู ล ได้ แก่ ห้ อ งสมุ ด
ครูทุกกลุ่มสาระร่วมกันกาหนดแผนจัดการเรียนรู้ การวัดและประเมินผลแบบบูรณาการ ครูเน้นการใช้คาถามเพื่อ
พัฒนาทักษะการคิดของผู้เรียน
นอกจากนี้ สถานศึ ก ษาได้ มี ก ารด าเนิ น การเพื่ อ พั ฒ นาทั ก ษะชี วิ ต ของผู้ เรี ย น เพื่ อ ให้ อ ยู่ ในสั ง คมได้
อย่ า งมี ค วามสุ ข เน้ น การพั ฒ นาและส่ ง เสริ ม ให้ ผู้ เรี ย นมี คุ ณ ธรรม จริ ย ธรรม ที่ เหมาะสมกั บ วั ย ของผู้ เรี ย น
ตามอัตลักษณ์ของโรงเรียน คือ “คิด อ่าน เขียนคล่อง นาร่องคุณ ธรรม” มีการจัดการเรียน การสอนที่บูรณาการ
คุ ณ ค่ า พระวรสารและคุ ณ ธรรม จริย ธรรมทุ ก กลุ่ ม สาระ ผู้ เรี ย นมี ค วามรู้ ความสามารถในการคิ ด อ่ าน เขี ย น
อย่ า งเป็ น ระบบ เน้ น ทั ก ษะด้ า นภาษาอั ง กฤษ โดยการเสริ ม ห้ อ งเรี ย น Program IEP ให้ ผู้ เรี ย นได้ เลื อ กเรี ย น
เพื่อพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ ในรายวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และภาษาอังกฤษในรูปแบบการเรียนการสอนใน
เนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษ มีการนาภูมิปัญญาท้องถิ่นมาร่ว มกันวางแผนกิจกรรมการเรียนการสอน โดยเชิญวิทยากร
ในท้องถิ่นมาส่งเสริมตามนโยบายลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ เป็นต้น
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ในด้านการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการ ผู้เรียนสามารถอ่านออกและอ่านคล่องตามมาตรฐานการอ่าน
ในแต่ละระดั บชั้น สามารถเขียนสื่อสารได้ดี รู้จัก วางแผน สามารถทางานร่วมกับผู้ อื่นได้ตามหลัก ประชาธิป ไตย
มีความกล้าแสดงออก และแสดงความคิดเห็นหรือวิพากษ์ได้อย่างสร้างสรรค์ สืบค้นข้อมูลหรือแสวงหาความรู้จากสื่อ
เทคโนโลยีได้ด้วยตนเอง รวมทั้งสามารถวิเคราะห์ จาแนกแยกแยะได้ว่าสิ่งไหนดี สาคัญ จาเป็น รวมทั้งรู้เท่าทันสื่อ
และสังคมที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ผู้เรียนรู้และตระหนักถึงโทษและพิษภัยของสิ่งเสพติด สามารถเล่นกีฬาได้อย่าง
น้อยคนละประเภท ยอมรับในกฎกติกาของกลุ่ม ของสถานศึกษา และของสังคม มีทัศนคติที่ดีต่ออาชีพสุจริต รวมถึงมี
ความเข้าใจเรื่องความแตกต่างระหว่างบุคคลและระหว่างวัย ทั้งนี้ มีผลการดาเนินงานเชิงประจักษ์จากการประเมินใน
ด้านต่าง ๆ ดังนี้

จำนวนนักเรียนที่มีผลกำรประเมินควำมสำมำรถในกำรอ่ำน
ชั้นประถมศึกษำปีที่ 1-4 จำแนกตำมระดับคุณภำพ
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ร้อยละของจำนวนนักเรียนที่มีผลกำรประเมินควำมสำมำรถในกำรสื่อสำร คิดคำนวณ และคิดเครำะห์
ชั้นประถมศึกษำปีที่ 1-6 จำแนกตำมระดับคุณภำพ
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แผนภูมิแสดงผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติขั้นพื้นฐำน (O-Net) ปีกำรศึกษำ 2561
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ร้อยละของจานวนนักเรียนที่มีการประเมินคุณลักษณะอที่พึงประสงค์ของผู้เรียน
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แผนภูมิผลของคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน
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ร้อยละของจำนวนนักเรียนที่มีผลกำรประเมินด้ำนควำมภูมิใจในควำมเป็นไทย ชั้นประถมศึกษำปีที่ 1-6
จำแนกตำมระดับคุณภำพ
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แผนภูมิแสดงผลจำนวนนักเรียนที่มีผลกำรประเมินด้ำนควำมภูมิใจในควำมเป็นไทย

ร้อยละผลกำรประเมินนักเรียนด้ำนกำรยอมรับควำมคิดเห็นของผู้อื่น
สุขภำวะทำงจิต ภูมิคุ้มกัน และควำมเป็นธรรมต่อสังคม
ของนักเรียน ชั้นประถมศึกษำปีที่ 1-6 ที่อยู่ในระดับดีเยี่ยม
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ดี
ดีเยี่ยม
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ร้อยละของจำนวนผู้เรียนมีคุณลักษณะตำมคุณธรรม 5 ประกำรของโรงเรียน
(HRK)
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แผนภูมิแสดงจำนวนนักเรียนที่เข้ำร่วมโครงกำรส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม

3.จุดเด่น
ผู้เรีย นอ่ า นหนั งสื อ ออกและเขี ย นหนั ง สื อ ได้ รวมทั้ ง สามารถเขี ย นเพื่ อ การสื่ อ สารได้ ทุ ก คน สามารถใช้
เทคโนโลยีในการแสวงหาความรู้ได้ด้ วยตนเอง ส่ ง ผลให้ผ ลสั มฤทธิ์ท างการเรีย นของนั กเรียนอยู่ในระดับ ดี เยี่ย ม
มีคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) สูงกว่าทุกระดับ และและมีค่าเฉลี่ยรวม
ทั้ง 4 วิชา มากกว่าร้อยละ 50
โดยปี ก ารศึ ก ษา 2561 นี้ มี ผู้ เรี ย นที่ มี ผ ลการทดสอบทางการศึ ก ษาระดั บ ชาติ ขั้ น พื้ น ฐาน (O-NET)
ได้ 100 คะแนนเต็ม จานวน 9 คน ในรายวิชาดังต่อไปนี้
- วิชาภาษาอังกฤษ จานวน 5 คน
- วิชาคณิตศาสตร์ จานวน 5 คน
โดยมีผู้เรียนจานวน 1 คน ที่สอบได้ 100 คะแนนเต็ม จานวนทั้ง 2 รายวิชา
ผู้เรีย นมี สุ ขภาพร่า งกายแข็ งแรง มี ส มรรถภาพทางกายและน้ าหนั ก ส่ว นสู ง ตามเกณฑ์ มี สู ขภาพจิ ตที่ ดี
สามารถอยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างมีความสุข อีกทั้งนักเรียนได้มีส่ว นร่วมในการทากิจกรรมที่ส่งเสริมคุณลักษณะที่ดี
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ต่อตนเอง และชุมชน อาทิ การรักษาความสะอาด ธรรมชาติ มีความรักความเป็นไทย ขนบธรรมเนียบม ประเพณีไทย
และท้องถิ่น เป็นต้น มีกิจกรรมที่ฝึกฝนด้านระเบียบวินัย จนเป็นเอกลักษณ์ของสถานศึกษา และ เป็นที่ยอมรับของ
ชุมชนในเรื่องความมีมารยาท นักเรียนยิ้มง่าย ไหว้สวย รู้จักกล่าวขอบคุณ สวัสดี ขอโทษ รู้ จักกาลเทศะเป็นไปตามอัต
ลักษณ์ของโรงเรียน
โดยปีการศึกษา 2561 นี้ นักเรียนมีผลการแข่งขันการประกวดมารยาทไทย และรางวัลในงานต่างๆ
ดังต่อไปนี้
1. งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการและเทคโนโลยีของนักเรียน ระดับชาติ
ปีการศึกษา 2561 สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ณ จังหวัดบุรีรัมย์
- ระดับชั้น ป.1-3 รางวัลรองชนะเลิศเหรียญทองอันดับ 2 ระดับชาติ
- ระดับชั้น ป.4-6 รางวัลเหรียญทอง อันดับ 10 ระดับชาติ
2. การแข่งขันทักษะวิชาการโรงเรียนเอกชน ระดับชาติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดบุรีรัมย์
- ระดับชั้น ป.1-3 รางวัลชนะเลิศเหรียญทองอันดับ 1 ระดับชาติ
- ระดับชั้น ป.4-6 รางวัลเหรียญทอง อันดับ 10 ระดับชาติ
3. เด็กหญิงพิชชาพร รินทร์วงศ์ ได้รับการคัดเลือกให้เป็น เด็กและเยาวชนดีเด่น เข้ารับโล่และ
เกียรติบัตรจาก พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ณ ทาเนียบรัฐบาล
4. จุดควรพัฒนำ
ต้ อ งเร่ งพั ฒ นาผู้ เรี ย นในระดั บ ชั้ น ป.1- ป.3 ในด้ า นการน าเสนอ การอภิ ป ราย และแลกเปลี่ ย นเรีย นรู้
อย่างสมเหตุสมผล และต้องพัฒนาทักษะการแก้ปัญหาตามสถานการณ์ได้อย่างเหมาะสม
5. กำรปฏิบัติที่เป็นแบบอย่ำงที่ดี หรือดีเลิศ
โรงเรียนมีการคัดกรองนักเรียน เพื่อพัฒนาให้นักเรียนที่อ่านเขียนภาษาไทยไม่คล่อง ให้ได้รับการพัฒนา
ในช่วงพักกลางวันเป็นประจา ทาให้นักเรียนมีพัฒนาการที่ดีขึ้น เป็นการลดความเหลื่ อมล้าในการศึกษาเรียนรู้ในชั้น
เรีย น นั กเรียนมี ความสุขกับ การเรีย น และผู้ ปกครองมีค วามพึง พอใจในการพั ฒ นานั กเรียนให้อ่านออก เขี ยนได้
จนเป็นที่ยอมรับในการพัฒนานักเรียนจากชุมชน และอาเภอใกล้เคียง
นอกจากนี้ ยังมีการพัฒนาด้านคุณธรรม จริยธรรมที่ดี ทาให้นักเรียนมีพฤติกรรมที่ดี มีกิริยามารยาท
โดยเฉพาะการไหว้ที่ถูกต้อง สวยงาม จึงเป็นที่ชื่นชมจากผู้ปกครองและบุคคลที่พบเห็น
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มำตรฐำนที่ 2

กระบวนกำรบริหำรและกำรจัดกำร

1. ระดับคุณภำพ ยอดเยี่ยม
2. กระบวนกำรพัฒนำและผลกำรดำเนินงำน
โรงเรี ย นได้ มี ก ารบริ ห ารแบบมี ส่ วนร่ วม โดยคณะกรรมการบริ ห ารโรงเรี ย นก าหนดเป้ าหมาย
การศึ ก ษาของโรงเรี ย น บุ ค ลากรทุ ก คนร่ ว มกั น วิ เคราะห์ SWOT เพื่ อ พิ จ ารณาสภาพปั ญ หา ผลการ
จัดการศึกษาที่ผ่านมา โดยการศึกษาข้อมูล ผลการนิเทศ ติ ดตาม ประเมินผลการจัดการศึกษาตามนโยบาย
การปฏิรูปการศึกษา และจัดประชุมระดมความคิดเห็น จากบุคลากรในโรงเรียน เพื่อวางแผนร่วมกัน กาหนด
เป้ าหมาย ปรั บวิ สัย ทั ศน์ กาหนดพั นธกิจ กลยุ ท ธ์ ในการจัด การศึก ษาของสถานศึ ก ษา เพื่ อ การพั ฒ นา
คุณภาพผู้เรียน โดยปีการศึกษา 2561 นี้ ทางโรงเรียนได้ดาเนินการจัดทา แผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา
ปีการศึกษา 2562 – 2564 ขึ้น เพื่อให้การพัฒนาคุณภาพการศึกษาเป็นไปอย่างต่อเนื่อง
2.1 โรงเรียนมีการกาหนดเป้าหมาย วิสัยทัศน์และพันธกิจสอดคล้องกับสภาพปัญหาความต้องการ
พัฒนาของสถานศึกษา นโยบายการปฏิรูปการศึกษา ความต้องการของชุมชน ท้องถิ่น และสอดคล้องกับแนว
ทางการปฏิรูปตามแผนการศึกษาแห่งชาติ
2.2 โรงเรียนมีแผนพัฒ นาคุณ ภาพการจัดการศึกษา แผนปฏิ บัติการประจาปี สอดคล้องกับ การ
พัฒนาผู้เรียนทุกกลุ่มเป้าหมาย มีการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ ตาม
มาตรฐานตาแหน่ง ข้อมูลสารสนเทศมีความถูกต้อง ครบถ้วน ทันสมัย นาไปประยุกต์ใช้ได้ ดาเนินการอย่าง
เป็นระบบ และมีกิจกรรมจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่กระตุ้นผู้เรียนให้ใฝ่เรียนรู้
2.3 โรงเรี ย นมี ก ารปรั บ ปรุ ง แผนพั ฒ นาคุ ณ ภาพการจั ด การศึ ก ษา แผนปฏิ บั ติ ก ารประจ าปี
ที่ ส อดคล้ อ งกั บ สภาพปั ญ หา ความต้ อ งการพั ฒ นา และนโยบายการปฏิ รู ป การศึ ก ษา โดยผู้ มี ส่ ว นได้
ส่วนเสียมีส่วนร่วมในการพัฒนาและรับผิดชอบ
2.4 ผู้เกี่ ยวข้อ งทุก ฝ่าย และเครื อข่ ายการพั ฒ นาคุ ณ ภาพสถานศึก ษา มี ส่วนร่วมในการร่วมกั น
วางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา และรับทราบ รับผิดชอบต่อผลการจัดการศึกษา
2.5 โรงเรี ย นมี ก ารนิ เทศ ก ากั บ ติ ด ตาม และประเมิ น ผลการบริ ห ารและการจั ด การศึ ก ษา
ที่เหมาะสม เป็นระบบและต่อเนื่อง เปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา
2.6 โรงเรี ย นมี รู ป แบบการบริ ห ารและการจั ด การแบบมี ส่ ว นร่ ว ม ยึ ด หลั ก ธรรมาภิ บ าล
และแนวคิดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยมุ่งพัฒนาผู้เรียนตามแนวทางปฏิรูปการศึกษา
2.7 โรงเรียนมีการจัดสภาพแวดล้อมภายใน ให้เอื้อต่อการเรียนรู้แก่ผู้เรียน
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โดยโรงเรียนได้ดาเนินการประเมินผลการดาเนินงานด้านการบริหารและจัดการศึกษาเชิงประจักษ์
โดยมีผลการพัฒนาดังต่อไปนี้

จำนวนครูได้รับกำรอบรมพัฒนำทำงวิชำชีพ

46 คน , 100%

ยังไม่เคยได้ รับการพัฒนา

1 ครั ้ง/ภาคเรี ยน

2 ครั ้ง/ภาคเรี ยน

มากกว่า 2 ครั ้ง/ภาคเรี ยน

แผนภูมิแสดงผลกำรประเมินกำรพัฒนำบุคลำกรให้ได้รับกำรอบรมพัฒนำควำมรู้ทำงวิชำชีพ

กำรมีส่วนร่วมในกำรประเมินและวำงแผน
กำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ
กรรมกำรบริหำร
โรงเรียน,
กรรมกำรภำคี
66.66 %

ผู้ปกครอง,
ชุมชน
33.33 %

ไม่ได้มีส่วนร่วม

1 ครั้ง/ภาคเรียน

2 ครั้ง/ภาคเรียน

มากกว่า 2 ครั้ง/ภาคเรียน

กรำฟแสดงผลกำรประเมินกำรมีส่วนร่วมในกำรประเมินและวำงแผนกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ
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46 คน , 100%

ยังไม่เคยได้รับการนิเทศ
2 ครั้ง/ภาคเรียน

1 ครั้ง/ภาคเรียน
มากกว่า 2 ครั้ง/ภาคเรียน

แผนภูมิแสดงผลกำรประเมินกำรกำรนิเทศ กำกับ ติดตำม และประเมินผลบุคลำกรทำงกำรศึกษำ
โรงเรียนมีการดาเนินการประเมินคุณภาพภายใน ตามระบบการประกันคุณภาพการศึกษา 8 ประการ
ดังต่อไปนี้
1) กาหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
2) จัดทาแผนพัฒนาการจัดการศึกษามุ่งเน้นคุณภาพตามมาตรฐาน
3) จัดการและบริหารข้อมูลสารสนเทศที่เป็นระบบ
4) จัดทาแผนพัฒนาการจัดการศึกษา
5) ดาเนินการติดตาม ตรวจสอบคุณภาพการศึกษา
6) ประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานของสถานศึกษา
7) จัดทารายงานประจาปีที่เป็นการประเมินคุณภาพภายใน
8) ดาเนินการพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง
เปรียบเทียบผลกำรประเมินกำรประกันคุณภำพภำยใน
ของสถำนศึกษำ 2 ปีกำรศึกษำ

8. ดาเนินการพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง

7. จัดทารายงานคุณภาพประจาปีที่ประเมิน…
6. ประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานของ…
5. ดาเนินการติดตาม ตรวจสอบคุณภาพ…
4. จัดทาแผนพัฒนาการจัดการศึกษา

ปี 2560
ปี 2559

3. จัดบริหารข้อมูลสารสนเทศที่เป็นระบบ
2. จัดทาแผนพัฒนาการศึกษามุ่งเน้นมาตรฐาน

1. กาหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
4.95 4.96 4.97 4.98 4.99 5.00 5.01

แผนภูมิแสดงกำรเปรียบเทียบผลกำรประเมินกำรประกันคุณภำพภำยใน 2 ปีกำรศึกษำ
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ร้อยละควำมพึงพอใจของนักเรียนต่อกำรยกระดับคุณภำพกำรจัดกำรศึกษำของโรงเรียน

15.โรงเรียนมีสภาพภูมิทัศน์และสภาพแวดล้อมร่มรื่น สวยงาม เป็นระเบียบ เอื้อ
ต่อการเรียนรู้
14.มีสื่อการเรียนการสอนให้นักเรียนได้อย่างพอเหมาะสมตรงกับความต้องการของ
ผู้เรียน
13.การให้บริการร้านค้าโรงเรียนมีประสิทธิภาพ นักเรียนได้รับสินค้าตรงตาม
ต้องการและพึงพอใจ

85.62
89.10

84.97
88.36

12.นักเรียนมีสุขนิสัย สุขภาพกายและสุภาพจิตที่ดี
11.นักเรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง รักการเรียนรู้ และพัฒนา
ตนเองอย่างต่อเนื่อง

84.00
87.26

10.นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในระดับที่พึงพอใจ
9.นักเรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดประเมินค่า คิดสังเคราะห์ และคิด
สร้างสรรค์
8.นักเรียนมีทักษะในการทางาน สามารถทางานร่วมกับผู้อื่นได้มีเจตคติที่ดีต่ออาชีพ
สุจริต

84.97
86.71
83.29

7.นักเรียนมีจิตสานึกในการอนุรักษ์ และพัฒนาสิ่งแวดล้อม

82.74

6.นักเรียนมีความประหยัด รู้จักใช้ทรัพย์สินของส่วนตนและส่วนรวมอย่างคุ้มค่า

81.37

5.นักเรียนมีระเบียบวินัย มีความรับผิดชอบและมีกิริยามารยาทที่ดี

90.96

4.ครูมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีกับผู้เรียนและผู้ปกครอง

90.14

3.ครูมีความสนใจเอาใจใส่และดูแลนักเรียนในชั้นเรียนอย่างทั่วถึง
2.ครูมีการใช้สื่อเทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอนที่เอื้อต่อการเรียนรู้ของ
นักเรียน
1.ครูมีความสามารถในการจัดการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพเน้นผู้เรียนเป็น
สาคัญ

75.00

89.24
89.45
80.00

85.00

90.00

95.00

แผนภูมิแสดงผลควำมพึงพอใจของนักเรียนต่อกำรยกระดับคุณภำพกำรจัดกำรศึกษำของโรงเรียน
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ร้อยละควำมพึงพอใจของผู้ปกครองต่อกำรยกระดับคุณภำพกำรจัดกำรศึกษำของโรงเรียน

84.00

20.ระบบการรักษาความปลอดภัยในสถานศึกษาเหมาะสม…

81.43

19.โรงเรียนมีสภาพภูมิทัศน์และสภาพแวดล้อมร่มรื่น…

83.81

18.มีการจัดบริการด้านโภชนาการและสุขาภิบาล อาหาร…

87.53

17.มีสื่อการเรียนการสอนให้นักเรียนได้อย่างเหมาะสมตรง…

86.35

16.การดาเนินงานด้านการเงิน(การรับและการจ่าย) เป็นไป…

89.18

15.นักเรียนมีสุขนิสัย สุขภาพกายและสุภาพจิตที่ดี

86.59

14.นักเรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง รักการ…

87.38

13.นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในระดับที่พึงพอใจ

86.82

12.นักเรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดประเมิน…

88.71

11.นักเรียนมีทักษะในการทางาน สามารถทางานร่วมกับ…

85.65

10.นักเรียนมีจิตสานึกในการอนุรักษ์ และพัฒนาสิ่งแวดล้อม

82.12

9.นักเรียนมีความประหยัด รู้จักใช้ทรัพย์สินส่วนตนและ…
8.ครูมีความสามารถในการจัดการเรียนการสอนอย่างมี…

88.00

7.ครูมีคุณธรรม จริยธรรม และปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณ…

88.00
90.82

6.โรงเรียนมีหลักสูตรส่งเสริมการพัฒนาผู้เรียนให้มีศักยภาพ…

87.29

5.ผู้บริหารมีภาวะผู้นา สามารถนาการเปลี่ยนแปลงได้อย่าง…
4.ผู้บริหารสามารถสร้างความตระหนัก มีความพยายามใน…

90.12

3.ผู้บริหารมีความสามารถในการบริหารงานวิชาการและการ…

90.00
91.06

2.ผู้บริหารมีความคิดริเริ่ม มีวิสัยทัศน์ และเป็นผู้นาทาง…

90.35

1.ผู้บริหารมีคุณธรรม จริยธรรม และปฏิบัติตนตาม…

76.00

78.00

80.00

82.00

84.00

86.00

88.00

90.00

92.00

แผนภูมิแสดงผลควำมพึงพอใจของผู้ปกครองต่อกำรยกระดับคุณภำพกำรจัดกำรศึกษำของโรงเรียน
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3. จุดเด่น
โรงเรียนได้ดำเนินงำนประกันคุณภำพภำยในของสถำนศึกษำ เพื่อเน้นคุณภำพของกำรจัดกำรศึกษำให้แก่
นักเรียน โดยสร้ำงควำมเข้ำใจและควำมรู้ด้ำนกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำให้กับคณะครู/บุคลำกรที่เกี่ยวข้องให้มี
ควำมเข้ำใจ สำมำรถดำเนินกิจกรรมกำรจัดกำรศึกษำให้ดียิ่งขึ้นอย่ำงต่อเนื่อง และเกิดประโยชน์สูงสุดในกำรพัฒนำ
คุณภำพกำรศึกษำ ซึ่งกำรดำเนินงำนประกันคุณภำพภำยในของโรงเรียนได้เน้นกำรมีส่วนร่วม โดยดำเนินกำรในรูป
ของคณะกรรมกำรที่เป็นผู้ทรงคุณวุฒิจำกหน่วยงำนภำยนอกและบุคลำกรจำกฝ่ำยต่ำงๆ ร่วมกันดำเนินโครงกำร/
กิจกรรม/งำน ให้มีควำมสอดคล้องกับมำตรฐำนและแผนพัฒนำกำรศึกษำของโรงเรียน ผ่ำนกำรนำเสนอรำยมำตรฐำน
กำรประกันคุณภำพ โดยหลักกำรบริหำรงำนภำยในโรงเรียน จะมีการบริหารงานและการกระจายอานาจ โดยกาหนด
นโยบายและมอบหมายภารกิจหน้าที่ตามสายบังคับบัญชา โดยแบ่งการดาเนินงานเป็นฝ่ายต่างๆ คือ ฝ่ายวิชาการ ฝ่าย
กิจการนักเรียน ฝ่ายบริหารจัดการ ฝ่ายธุรการ บริการ และประชาสัมพันธ์ และฝ่ายอนุบาล ซึ่งทาให้บุคลากรทุกคนมี
ส่วนร่วมในการดาเนินโครงการ/กิจกรรม/งาน เป็นไปตามเป้าหมายและพันธกิจของแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของ
โรงเรียน โดยมีการกากับติดตาม และประเมินผลการดาเนินงานผ่านกิจกรรมการประเมินคุณภาพภายใน ทาเห็นได้ว่า
บุคลากรทุกคนมีความรู้ความเข้าใจในระบบงานและสามารถดาเนินงานได้อย่างมีคุณภาพ

4. จุดควรพัฒนำ
-

5. กำรปฏิบัติที่เป็นแบบอย่ำงที่ดี หรือดีเลิศ
โรงเรียนมีการบริหารจัดการเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการดาเนินโครงการด้านต่างๆ ทาให้เกิดผลสัมฤทธิ์ที่ดี
และได้รับการยกย่องในด้านการส่งเสริมคุณธรรม และ การส่งเสริมทักษะอาชีพแก่ผู้รียน ผ่านกิจกรรมต่างๆ ได้แก่
ตลาดพอเพียง ภูมิปัญ ญาไทยสู่โรงเรียน พ่อแม่ช่วยสอนลูก โครงงาน ทาให้ผู้เรียนมีทักษะที่หลากหลาย สามารถ
เรียนรู้หลักทางธุรกิจแบบง่าย การนาผลผลิตมาจาหน่ายในราคาย่อมเยา การซื้อมาขายไป การแลกเปลี่ยนเงินตรา
การแลกเปลี่ยนและแบ่งปัน ซึ่งเป็นการสร้างเจตคติที่ดีต่อการประกอบอาชีพ สุจริต และสามารถนาไปต่อยอดใน
ครั ว เรื อ นต่ อ ไปได้ จนท าให้ โรงเรี ย นได้ รั บ การยกย่ อ งให้ เป็ น สถานศึ ก ษาดี เด่ น ด้ า นการส่ ง เสริ ม ทั ก ษะอาชี พ
จากคุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2
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มำตรฐำนที่ 3

กระบวนกำรจัดกำรเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

1. ระดับคุณภำพ ยอดเยี่ยม
2. กระบวนกำรพัฒนำและผลกำรดำเนินงำน
โรงเรียนดาเนินการส่งเสริมให้ครูจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ โดยการดาเนินงาน/กิจกรรม
อย่างหลากหลาย ได้แ ก่ งานหลักสูตรมีก ารประชุม ปฏิบั ติการ ปรับปรุง หลั กสูตรสถานศึกษา พัฒ นาสู่ป ระชาคม
อาเซียนและมาตรฐานสากล เพิ่ มการเรียนรู้ภาษาจีน และดนตรีสากล มีการบู รณาการภาระชิ้นงานทุกระดับ ชั้น
จัดทาหน่วยบูรณาการอาเซียน เศรษฐกิจพอเพียง คุณค่าพระวรสาร ปรับโครงสร้างรายวิชา ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้
โดยมีกิจกรรม โครงงานทุกกลุ่มสาระ เน้นการเรียนภาษาอังกฤษกับเจ้าของภาษา การสอนที่เน้นทักษะการคิด ครูใช้
สื่อการสอนที่ทันสมัย เช่น เทคโนโลยีและนวัตกรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น มีการนิเทศ ติดตามการจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอน ภาคเรียนละ 1 ครั้ง เพื่อนามาต่อยอดในการทาวิจัยครั้งต่อไป มีการนาภูมิปัญญาท้องถิ่นเข้ามามีส่วน
ร่วมในการจัดกิจกรรมให้นักเรียนได้เรียนรู้
จากการดาเนินงาน/โครงการ/กิจกรรมอย่างหลากหลาย เพื่ อพัฒ นาให้ครูจัดการเรียนรู้ การสอนที่เน้ น
ผู้เรียนเป็นสาคัญ จนได้ผลสัมฤทธิ์เป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้ ดังผลการประเมินการดาเนินงานเชิงประจักษ์ต่อไปนี้

กำรใช้สื่อกำรสอนของครู ประจำปีกำรศึกษำ 2561
200
150
100
50
0

200

200
160
80

80

40

40

40

ภำษำไทย

คณิตศำสตร์

วิทยำศำสตร์

สังคมศึกษำฯ

สุขศึกษำฯ

กำรงำนฯ

ศิลปะ-ดนตรี

ภำษำอังกฤษ

แผนภูมิแสดงผลกำรประเมินผลกำรใช้สื่อในกำรจัดกำรเรียนกำรสอนของครู
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ร้อยละของครูและนักเรียนที่ดำเนินกำรในกิจกรรมเรียนรู้ด้วยโครงงำน
86.0

นักเรียนให้ควำมร่วมมือในกำรทำโครงงำน

87.4

นักเรียนได้รับกำรพัฒนำทักษะด้ำนกำร…

95.8

นักเรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรม

98.0

นักเรียนได้รับสำระควำมรู้เกี่ยวกับ…

97.0

กิจกรรมมีควำมน่ำสนใจ

96.0

กำรนำเสนอโครงงำน

99.4

เวลำในกำรจัดงำน

98.0

สถำนที่จัดงำนเหมำะสม
75.0

80.0

85.0

90.0

95.0 100.0

แผนภูมิแสดงผลกำรประเมินกำรจัดกำรเรียนรู้เรียนรู้ด้วยโครงงำน

จำนวนนักเรียนที่ใช้แหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน
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แผนภูมิแสดงผลกำรประเมินนักเรียนที่ใช้แหล่งเรียนรู้ภำยในโรงเรียน
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จำนวนนักเรียนที่ใช้แหล่งเรียนรู้นอกโรงเรียน
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แผนภูมิแสดงผลกำรประเมินนักเรียนที่ใช้แหล่งเรียนรู้ภำยนอกห้องเรียน
3. จุดเด่น
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ ทาให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ที่สูงขึ้น และมีผลงานทาง
วิชาการเป็นจานวนมาก ได้แก่
1. ผลการแข่งทักษะวิชาการในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 68 ปีการศึกษา 2561 ดังนี้
- รายการที่ส่งเข้าร่วมแข่งขันทั้งสิ้น รายการ ได้รับรางวัลดังต่อไปนี้
เหรียญทอง
จานวน 5 รางวัล
เหรียญเงิน
จานวน 1 รางวัล
เหรียญทองแดง จานวน 1 รางวัล
2. ผลการแข่งทักษะวิชาการในการแข่งขันทักษะวิชาการกลุ่มโรงเรียนเอกชน ปีการศึกษา 2561 ดังนี้
- รายการที่ส่งเข้าร่วมแข่งขันทั้งสิ้น รายการ ได้รับรางวัลดังต่อไปนี้
เหรียญทอง
จานวน 12 รางวัล
เหรียญเงิน
จานวน 3 รางวัล
เหรียญทองแดง จานวน 3 รางวัล
นอกจากนี้ ยังมีผลการแข่งขันทักษะทั้งในและนอกสถานศึกษาอีกเป็นจานวนมาก เป็นผลมาจากการจัดการ
เรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
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4. จุดควรพัฒนำ
ควรส่งเสริมให้ผู้เรียนพัฒนากระบวนการในการทางานโครงงานให้มีความหลากหลาย ด้วยการบูรณาการ
STEM เข้ามาเพิ่มเติม เพื่อให้ผู้เรียนมีทักษะและกระบวนการคิดที่ซับซ้อนมากขึ้น
5. กำรปฏิบัติที่เป็นแบบอย่ำงที่ดี หรือดีเลิศ
การส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียนในโรงเรียน มีการดาเนินการด้วยกิจกรรมที่หลากหลาย โดยมีวัตถุประสงค์
เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ ทักษะด้านต่างๆ และกิจกรรมบุเฟต์ความรู้ในรายวิชาที่ชื่นชอบผ่านประสบการณ์ตรง อาทิ
มหกรรมวิชาการ มถป. สัปดาห์วันสาคัญ ตลาดพอเพียง กิจกรรมโครงงาน ภูมิปัญญาไทยสู่โรงเรียน เป็นต้น ซึ่งทาให้
นักเรียนได้รับประสบการณ์ที่ดี จนทาให้นักเรียนประสบความสาเร็จในด้านการเรียน การแข่งขัน และการสอบเรียน
ต่อระดับที่สูงขึ้น

2. สรุปผลกำรประเมินในภำพรวม
1. ระดับคุณภำพ ยอดเยี่ยม
2. นำเสนอข้อมูลสนับสนุนผลกำรประประเมินคุณภำพภำยในสถำนศึกษำ
จากผลการดาเนินงาน โครงการ และกิจกรรมต่างๆ ส่ง ผลให้ สถานศึกษาจัดการพัฒ นา
คุณภาพการศึกษาประสบผลสาเร็จตามที่ตั้งเป้าหมายไว้ในแต่ละมาตรฐาน จากผลการประเมิน
สรุปว่า ได้ระดับ ยอดเยี่ยม โดยสรุปได้ดังนี้
มำตรฐำนที่ 1 คุณภำพของผู้เรียน
อยู่ในระดับ ยอดเยี่ยม
มำตรฐำนที่ 2 กระบวนกำรบริหำรและกำรจัดกำร
อยูใ่ นระดับ ยอดเยีย่ ม
มำตรฐำนที่ 3 กระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ อยูใ่ นระดับ ยอดเยีย่ ม
ทั้งนี้ สถานศึกษามีการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนอย่างหลากหลายที่เป็นไปตามปัญหาและ
ความต้องการพัฒนาตามสภาพของผู้เรียน สอดคล้องกับจุดเน้นของสถานศึกษาและสภาพของชุมชนท้องถิ่น
จนมีผลการพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนอยู่ในระดับ ยอดเยี่ยม พัฒนาการของค่าเฉลี่ยผลการทดสอบระดับชาติ
สูงขึ้น ผู้เรียนมีความสามารถในการอ่านและเขียน การสื่อสารทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ความสามารถ
ในการคิ ดค านวณ การใช้เทคโนโลยีส ารสนเทศและการสื่อ สารได้ดี และมีค วามประพฤติ ด้ านคุณ ธรรม
จริยธรรม ค่านิยมและคุณลักษณะตามที่สถานศึกษากาหนดปรากฏอย่างชัดเจน ในด้านกระบวนการบริหาร
จัดการของผู้บริหารสถานศึกษามีผลประเมินในรายมาตรฐานอยู่ในระดับยอดเยี่ยม สถานศึกษามีการวางแผน
ออกแบบกิจกรรมและดาเนินงานตามแผนที่เกิดจากการมีส่วนร่วม ใช้ผลการประเมินและการดาเนินงานที่
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ผ่านมาเป็นฐานในการพัฒนา และสอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนา ตรวจสอบผลการดาเนินงาน และการ
ปรับปรุงแก้ไขงานให้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง ครูจัดกระบวนการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ มีผลประเมิน
อยู่ในระดับยอดเยี่ยม วิเคราะห์ ออกแบบและจัดการเรียนรู้ที่เป็นไปตามความต้องการของหลักสูตร และ
บริบทสถานศึกษา พัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ ใช้สื่อการเรียนรู้ ติดตามตรวจสอบและช่วยเหลือนักเรียนเพื่อ
พัฒนาและแก้ปัญหารายบุคคล และการประเมินผลจากสภาพจริงในทุกขั้นตอน สถานศึกษาดาเนินงานตาม
ระบบการประกันคุณภาพภายในอย่างเป็นขั้นตอน จนเกิดคุณภาพ ประสิทธิภาพ และประสิทธิผลจนมีผล
ประเมินอยู่ในระดับดีเยี่ยม โดยสถานศึกษาให้ความสาคัญกับผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายเพื่อเกิดความร่วมมือในการ
วางระบบและดาเนินงานประกันคุณ ภาพภายในของสถานศึกษาเป็นอย่างดี และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมีความ
มั่นใจต่อระบบการบริหารและการจัดการของสถานศึกษาในระดับสูง
3. โรงเรียนมีแผนจะพัฒนำเพือ่ ให้ได้มำตรฐำนที่สูงขึ้นอีก 1 ระดับ
โรงเรียนได้ดาเนินการประมวลผลการสะท้อนกลับของความต้องการ และความพึงพอใจในการ
จัดการศึกษา โดยจะดาเนินการตามแผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่วางไว้ ซึ่งจะ
ทาการพัฒนาโครงการ/กิจกรรมที่ดาเนินการอยู่แล้วให้ดียิ่งขึ้น โดยจะนาปัญหา/อุปสรรค และข้อเสนอแนะ
มากาหนดเป็นวัตถุประสงค์ และพัฒนาแก้ไขในรายโครงการ/กิจกรรม ให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งขึ้น
ซึ่งจะทาให้การดาเนินงานมีคุณภาพต่อเนื่องมากยิ่งขึ้น

ตอนที่ 3 สรุปผลกำรพัฒนำ
1. จุดเด่น
ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ด้านการเรียนที่ดี มีผลการทดสอบขั้นพื้นฐานที่สูงขึ้น มีผลการแข่งทักษะทาง
วิชาการระดั บ ชาติ กลุ่ม ภาคตะวัน ออกเฉีย งเหนื อ ได้ เป็น ที่ น่ าพอใจ และมี พ ฤติ กรรมด้านคุ ณ ธรรม
จริยธรรม และมีมารยาทที่ดี
2. จุดควรพัฒนำ
ควรทาการพัฒนาผู้เรียนในระดับชั้น ป.1- ป.3 ในด้านการนาเสนอ การอภิปราย และแลกเปลี่ยน
เรียนรู้อย่างสมเหตุสมผล
3. แนวทำงกำรพัฒนำ
โรงเรียนจะดาเนินการตามแผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่วางไว้
ซึ่งจะทาการพัฒนาโครงการ/กิจกรรมที่ดาเนินการอยู่แล้วให้ดียิ่งขึ้น โดยจะนาปัญหา/อุปสรรค และ
ข้อเสนอแนะ มากาหนดเป็นวัตถุประสงค์ และพัฒนาแก้ไขในรายโครงการ/กิจกรรม ให้บรรลุตาม
วัตถุประสงค์ที่ตั้งขึ้น ซึ่งจะทาให้การดาเนินงานมีคุณภาพต่อเนื่องมากยิ่งขึ้น.
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4. ควำมต้องกำรช่วยเหลือ
โรงเรียนควรได้รับการช่วยเหลือในด้านการพัฒนาความรู้ และศักยภาพของบุคลากร เพื่อให้ทัน
ต่อนโยบายการพัฒ นาการจัดการศึกษาของภาครัฐ เนื่องจากนโยบายต่างๆ ที่ทางภาครัฐกาหนดมา
โรงเรียนเอกชนไม่สามารถตอบสนองนโยบายได้ เพื่อขาดการประชาสัมพันธ์และการพัฒนาความรู้ จาก
ภาครัฐ
5. กำรปฏิบัติที่เป็นแบบอย่ำงที่ดี (Best Practices)
สถานศึกษาได้ดาเนินนโยบายส่งเสริมคุณลักษณะด้านคุณธรรมจริยธรรมที่ดี ด้วยการปลูกฝัง
เพื่อกระตุ้นให้ผู้เรียนตระหนักถึงความสาคัญของคุณธรรม จริยธรรม และจรรยามารยาทที่ดีในสังคมไทย
เพื่อเป็นตัวอย่างที่ดีแก่สังคมในอนาคตผ่านการจัดกิจกรรม อาทิ การส่งเสริมการไหว้แบบต่างๆ ทุกเช้า
ก่อนเลิกแถวเคารพธงชาติ การประกวดมารยาทการไหว้ทุกชั้นเรียน การคัดเลือกเด็กดีประจาเดือน การ
ทักทายจากคุณครู การคัดเลือกเด็กดี ศรีมหาไถ่ การคัดเลือกหนูน้อยนักอ่านประจาเดือน เป็นต้น ส่งผล
ให้นักเรียนมีพฤติกรรมที่ดี มีความนอบน้อม รู้จักการไหว้ทักทายที่ถูกต้องเหมาะสม และเข้าร่วมประกวด
แข่งขัน การประกวดมารยาทไทยในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับ ชาติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนื อ
จ.บุรี รัมย์ และการแข่งทั กษะวิชาการในการแข่ง ขัน ทั กษะวิช าการกลุ่มโรงเรีย นเอกชน ได้ รับรางวั ล
ชนะเลิศเหรียญทอง และเหรียญทองอันดับต้นๆ
6. ประเด็นที่ต้องกำรให้มีกำรประเมินผลกำรติดตำมตรวจสอบจำกสำนักงำนรับรองมำตรฐำนและ
ประเมินคุณภำพกำรศึกษำ (องค์กำรมหำชน) คือ
การพัฒนาความรู้ และศักยภาพของบุคลากร เพื่อให้มีความรู้ ความสามารถทัดเทียมกับบุคลากร
ทางการศึกษาของภาครัฐ
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ภำคผนวก
- มาตรฐานการศึกษาและค่าเป้าหมายความสาเร็จของสถานศึกษา
- รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียนพิจารณาให้ความเห็นชอบ
รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา
- ผลการประเมินภายนอกรอบสาม
- คาสั่งแต่งตั้งคณะทางานจัดทารายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา
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ประกำศโรงเรียนมหำไถ่ศึกษำกุมภวำปี
เรื่อง กำรกำหนดมำตรฐำนและค่ำเป้ำหมำยกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนของโรงเรียน

เพื่อ ให้ การพัฒ นาการจัดการศึ กษาของโรงเรียนเป็น ไปอย่างมีป ระสิทธิภ าพ โรงเรียนมหาไถ่ศึ กษา
กุมภวาปี จึงได้กาหนดมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียนและค่าเป้าหมายปีการศึกษา 2561 ไว้ดังต่อไปนี้

มำตรฐำน
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ
มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ

ค่ำเป้ำหมำย
ยอดเยี่ยม
ยอดเยี่ยม
ยอดเยี่ยม

ประกาศ ณ วันที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2561

(นายวีระศักดิ์ สุภาเพิ่ม)
ประธานคณะกรรมการบริหารโรงเรียนมหาไถ่ศึกษากุมภวาปี
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หนังสือให้ควำมเห็นชอบรำยงำนกำรประเมินคุณภำพภำยในสถำนศึกษำ ปีกำรศึกษำ พ.ศ. 2561

ตามมติ ที่ ป ระชุ ม คณะกรรมการบริ ห ารโรงเรี ย นมหาไถ่ ศึ ก ษากุ ม ภวาปี ครั้ ง ที่ 4/2561 เมื่ อ วั น ที่
24 เดื อ น เมษายน พ.ศ. 2562 ได้ ใ ห้ ค วามเห็ น ชอบรายงานการประเมิ น คุ ณ ภาพภายในสถานศึ ก ษา
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2561 ทั้งนี้ ให้โรงเรียนนาข้อมูลที่ได้จากกการประเมินไปพัฒนาคุณภาพการ
จัดการศึกษา และเผยแพร่ต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและสาธารณชน

ลงชื่อ
(นายวีระศักดิ์ สุภาเพิ่ม)
ประธานคณะกรรมการบริหารโรงเรียนมหาไถ่ศึกษากุมภวาปี
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ผลกำรประเมินคุณภำพภำยนอกรอบสำม
โรงเรี ย นมหาไถ่ ศึ ก ษากุ ม ภวาปี ได้ รั บ การประเมิ น คุ ณ ภาพภายนอกจาก สมศ .รอบสาม
เมื่อวันที่ 1 ถึง 5 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2553 ผลการประเมินคุณภาพภายนอกของสถานศึกษา มีการประเมิน 3
กลุ่มตัวบ่งชี้ คือ กลุ่มตัวบ่งชี้พื้นฐาน กลุ่มตัวบ่งชี้อัตลักษณ์ กลุ่มตัวบ่งชี้มาตรการส่งเสริม ซึ่งสรุปผลการประเมินโดย
ภาพรวมตามมาตรฐานเป็นตารางดังต่อไปนี้
ระดับกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน : ประถมศึกษำ
กำรศึกษำขั้นพื้นฐำน : ระดับกำรศึกษำประถมศึกษำ และมัธยมศึกษำ

น้าหนัก
(คะแนน)

คะแนนที่ได้

ระดับ
คุณภาพ

ตัวบ่งชี้ที่ 1 ผู้เรียนมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี

10.00

9.70

ดีมาก

ตัวบ่งชี้ที่ 2 ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์

10.00

9.49

ดีมาก

ตัวบงชี้ที่ 3 ผู้เรียนมีความใฝ่รู้ และเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง

10.00

8.87

ดี

ตัวบงชี้ที่ 4 ผู้เรียนคิดเป็น ทาเป็น

10.00

8.00

ดี

ตัวบงชี้ที่ 5 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน

20.00

17..00

ดี

ตัวบงชี้ที่ 6 ประสิทธิผลของการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ

10.00

8.00

ดี

ตัวบ่งชี้ที่ 7 ประสิทธิภาพของการบริหารจัดการและการพัฒนาสถานศึกษา

5.00

4.80

ดีมาก

ตัวบ่งชี้ที่ 8 พัฒนาการของการประกันคุณภาพภายในโดยสถานศึกษาและต้นสังกัด

5.00

4.94

ดีมาก

5.00

5.00

ดีมาก

5.00

5.00

ดีมาก

ตัวบ่งชี้ที่ 11 ผลการดาเนินงานโครงการพิเศษเพื่อส่งเสริมบทบาทของสถานศึกษา

5.00

5.00

ดีมาก

ตัวบ่งชี้ที่ 12 ผลการส่งเสริมพัฒนาสถานศึกษาเพื่อยกระดับมาตรฐาน รักษา

5.00

5.00

ดีมาก

กลุ่มตัวบ่งชี้พื้นฐำน

กลุ่มตัวบ่งชี้อัตลักษณ์
ตัวบ่งชี้ที่ 9 ผลการพัฒนาให้บรรลุตามปรัชญา ปณิธาน / วิสัยทัศน์ พันธกิจ
และวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งสถานศึกษา
ตัวบ่งชี้ที่ 10 ผลการพัฒนาตามจุดเน้นและจุดเด่นที่ส่งผลสะท้อนเป็นเอกลักษณ์ของ
สถานศึกษา
กลุ่มตัวบ่งชี้มำตรกำรส่งเสริม
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มาตรฐาน และพัฒนาสู่ความเป็นเลิศที่สอดคล้องกับแนวทางการปฏิรูป
การศึกษา
คะแนนรวม

100.00

สถานศึกษามีผลคะแนนรวมทุกตัวบ่งชี้ ตั้งแต่ 80 คะแนนขึ้นไป

 ใช่

 ไม่ใช่

สถานศึกษามีตัวบ่งชี้ที่ได้ระดับดีขึ้นไป 10 ตัวบ่งชี้ จาก 12 ตัวบ่งชี้

 ใช่

 ไม่ใช่

ไม่มีตัวบ่งชี้ใดที่มีระดับคุณภาพต้องปรับปรุง หรือ ต้องปรับปรุงเร่งด่วน

 ใช่

 ไม่ใช่

90.80

ดี

สรุปผลการจัดการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานของสถานศึกษาในภาพรวม
 สมควรรับรองมาตรฐานการศึกษา



ไม่สมควรรับรองมาตรฐานการศึกษา

จุดเด่น
1. สถานศึกษามีแผนงาน กาหนดโครงการเพื่อพัฒนาตามมาตรฐาน 18 มาตรฐาน ส่งผลให้ผู้เรียน มี

น้าหนักส่วนสูงตามเกณฑ์ของกรมอนามัย และสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์ของกรมพลศึกษา รู้จัก
ดูแลตนเองให้มี ความปลอดภัย รู้จัก ระมั ดระวังตนเอง ห่ างไกลยาเสพติด และมี ความซาบซึ้ง ใน
คุณค่า อารมณ์ ความรู้สึกในสิ่งที่ดีงาม จนเป็นลักษณะนิสัยด้านศิลปะ กีฬา ดนตรี และนาฏศิลป์
เป็นลูกที่ดีของพ่อแม่ นักเรียนที่ดีของสถานศึกษา และรู้จักบาเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม มีความใฝ่รู้
และเรีย นรู้อ ย่างต่ อเนื่อ ง มี ค วามสามารถด้านการคิ ด สามารถปรับ ตัวเข้ากั บ ผู้อื่ น และสั ง คมได้
สอดคล้องกับแนวทางปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่ 2 และสามารถพัฒนาเอกลักษณ์ของผู้เรียน
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษากุมภวาปีจนเป็นที่รู้จักในเรื่อง “พัฒนาการคิดอ่านเขียน ผู้เรียนมีคุณธรรม”
2. สถานศึ ก ษามี ก ารจั ด องค์ ก ร โครงสร้ า งและการบริ ห ารงานอย่ า งเป็ น ระบบ บริ ห ารงาน
แบบกระจายอานาจ คณะกรรมการบริหารโรงเรียนเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการศึกษา
มี ก ารตรวจสอบถ่ ว งดุ ล มี ค วามโปร่ ง ใส มี ก ารบริ ห ารงานที่ มี ป ระสิ ท ธิ ผ ลเป็ น ที่ พึ ง พอใจของ
ผู้ ที่ เกี่ ย วข้ อ งทุ ก ฝ่ า ย ผู้ บ ริ ห ารงานทุ ก คน มี ค วามมุ่ ง มั่ น และอุ ทิ ศ ตนในการท างาน ปฏิ บั ติ ต น
ตามจรรยาบรรณวิ ช าชี พ มี คุ ณ ธรรม จริย ธรรมปฏิ บั ติ ต นเป็ น แบบอย่ า งที่ ดี แ ก่ ชุ ม ชน ส่ ง เสริ ม
การพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง ส่งเสริมสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียน
เป็นสาคัญ
3. สถานศึ ก ษามี ร ะบบการประกั น คุ ณ ภาพภายในที่ มี คุ ณ ภาพ ระดั บ ประถมศึ ก ษา ก าหนด 18
มาตรฐาน การประกันคุณภาพภายในไว้ โดยหน่วยงานต้นสังกัด คณะกรรมการสถานศึกษารับรู้
ร่วมกัน มีระบบข้อมูลสารสนเทศทันต่อการใช้งาน
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จุดที่ควรพัฒนำ
1. ผลสัมฤทธิ์ทางการในกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ที่ใช้ผลการทดสอบระดับ ชาติ
(O-NET) มีการพัฒนาการที่ลดลงมาเป็นระดับคุณภาพต้องปรับปรุงเร่งด่วน และผลสัมฤทธิ์ ทางการ
เรี ย นในกลุ่ ม สาระการเรี ย นรู้ ค ณิ ตศาสตร์ วิ ท ยาศาสตร์ การงานอาชี พ และเทคโนโลยี
และภาษาต่างประเทศ ที่ใช้ผลการทดสอบระดับชาติ (O-NET) มีพัฒ นาการที่ลดลงมาเป็นระดับ
คุ ณ ภาพต้ อ งปรั บ ปรุ ง ผลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรี ย นในกลุ่ ม สาระการเรี ย นรู้ ภ าษาไทย แ ละศิ ล ปะ
ใช้ผลการทดสอบระดับชาติ (O-NET) มีการพัฒนาการที่ลดลงมาเป็นระดับคุณภาพพอใช้
2. ครูฝึกทักษะให้ผู้เรียนทาแบบทดสอบ ในรูปแบบต่างๆ ที่หลากหลายน้อย ไม่ได้สอนเสริมโดยการ
ประมวลความรู้เป็นช่วงชั้นให้กับผู้เรียน
ข้อเสนอแนะเพื่อกำรพัฒนำตำมกฎกระทรวงว่ำด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ พ.ศ.
2553
1. ด้ำนผลกำรจัดกำรศึกษำ
ผู้เรียนควรได้รับการส่งเสริมให้มีความรู้และทักษะพื้นฐานที่จาเป็นตามหลักสูตร โดยยกระดับผลการ
ทดสอบระดั บ ชาติ (O-NET) พั ฒ นาผลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรี ย นในกลุ่ ม สาระการเรี ย นรู้ สุ ข ศึ ก ษาและพลศึ ก ษา
คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ การงานอาชีพและเทคโนโลยี และภาษาต่างประเทศ ที่มีพัฒ นาการลดลงมาเป็นระดับ
คุณภาพพอใช้ให้มีพัฒนาการที่ดีขึ้น

2. ด้ำนกำรบริหำรจัดกำรศึกษำ
-

3. ด้ำนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่เน้นผูเ้ รียนเป็นสำคัญ
ครูควรฝึกทักษะให้ผู้เรียนทาแบบทดสอบในรูปแบบต่างๆ เพื่อให้คุ้นเคยกับคาสั่งที่หลากหลายในการทา
แบบทดสอบทั้งแบบปรนัยและอัตนัย สอนเสริมโดยการประมวลความรู้เป็นช่วงชั้นให้กับผู้เรียน เพื่อยกระดับผลการ
ทดสอบระดับชาติ (O-NET) ในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้
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นวัตกรรมหรือตัวอย่ำงกำรปฏิบัติที่ดี (Good practice) ของสถำนศึกษำที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม
โรงเรี ยนมหาไถ่ ศึก ษากุม ภวาปี จัด ท านวัตกรรมอุป กรณ์ เพื่ อช่ วยลดน้ าหนั ก เด็ก อ้ว น โดยใช้ ยางยื ด
บันไดลิง และรั้วกระโดด เป็นการเพิ่มการเคลื่อนไหวแบบเคลื่อนที่ ทาให้ผู้เรียนเกิดความสนุกสนาน ซึ่งนอกจากจะ
เป็นการออกกาลังกาย ที่ทาให้สุขภาพแข็งแรงแล้ว ยังช่วยให้เกิดการไหลเวียนของโลหิต และระบบหายใจกล้ามเนื้อ
หัวใจแข็ง แรงด้วย ส่งผลให้ผู้เรียนมีภาวะเริ่มอ้วนและอ้วนลดลง และผู้เรียนที่ สามารถควบคุมน้าหนักจนมีภาวะ
โภชนาการสมส่วน ทาให้สุขภาพแข็งแรง ช่วยให้ ระบบการไหลเวียนโลหิต ระบบการหายใจ และกล้ามเนื้ อหัวใจ
แข็ง แรง ซึ่ง ทาให้มีการเจริญ เติบโตแข็งแรงตามวัย ปราศจากโรคภัยไข้เจ็บ เป็ นแบบอย่างที่ ดีแก่ชุมชนในการลด
น้าหนักโดยการออกกาลังกาย และสถานศึกษาได้รับรางวัลโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชร
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รำยนำมคณะกรรมกำรบริหำรโรงเรียน
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

นายวีระศักดิ์
นางสาวจันทร์เพ็ญ
นายกรรณิการ์
นายมนูญ
นางอารีรัตน์
นายณัฏฐพงศ์
พันตารวจตรีพิชิต
นางสาวพัชตรา

สุภาเพิ่ม
กิจสวัสดิ์
บุลสภาพร
ดวงหาคลัง
จูมพลหล้า
สุนทโรทก
เทพจันทร์
พรมชาติ

ผู้ลงนามแทนผู้รับใบอนุญาต / ประธาน
ผู้จัดการ / รองประธาน
ผู้ทรงคุณวุฒิ / กรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิ / กรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิ / กรรมการ
ผู้แทนครู / กรรมการ
ผู้แทนผู้ปกครอง / กรรมการ
ผู้อานวยการ / เลขานุการ

รำยนำมคณะกรรมกำรจัดทำรำยงำนกำรประเมินคุณภำพภำยในสถำนศึกษำ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

นายวีระศักดิ์
นางสาวจันทร์เพ็ญ
นางสาวพัชตรา
นางสาวอารี
นางรัศมี
นางละมัย
นางภัสพร
นางเพียงพร
นายณัฏฐพงศ์

สุภาเพิ่ม
กิจสวัสดิ์
พรมชาติ
โชคอรุณ
โสภาลุน
วิบูลย์กุล
เพียงงาม
สุนทโรทก
สุนทโรทก

ที่ปรึกษา
ที่ปรึกษา
ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ / เลขานุการ

