รายงานประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2560

โรงเรียนมหาไถ่ศึกษา กุมภวาปี
เลขที่ 466 ตาบล กุมภวาปี อาเภอ กุมภวาปี จังหวัด อุดรธานี
ตั้งอยู่ในพื้นที่ศึกษาธิการจังหวัดอุดรธานี
รหัสสถานศึกษา 41100020

สานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
กระทรวงศึกษาธิการ

๒

คานา
รายงานพัฒนาคุณภาพการศึกษาฉบับนี้ โรงเรียนจัดทาขึ้นเพื่อสรุปผลการดาเนินงานในการจัดการศึกษา
ของโรงเรียน ประจาปีการศึกษา 2560 โดยมีเป้าหมายเพื่ อให้เ ป็นไปตามเจตนารมณ์ของพระราชบั ญ ญั ติ
การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และแผนพัฒนาของโรงเรียน ระยะที่ 3 พ.ศ. 2557 – 2561 ตามมาตรฐาน
การศึกษาขั้นพื้นฐาน จานวน 4 มาตรฐาน
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษากุมภวาปี จึง ได้จัดทาเอกสารรายงานและสรุปผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
เพื่อชี้ให้เห็นถึงผลการดาเนินงานตลอดปีการศึกษาที่ผ่านมา และนาข้อเสนอแนะต่างๆ ไปพัฒนานักเรียน บุคลากร
การบริหารจัดการ และพัฒนาโรงเรียนให้เกิดประสิทธิผลสูงสุดในปีการศึกษาต่อไป
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษากุมภวาปี.
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สารบัญ
หน้า
คานา
บทที่ ๑

ข้อมูลพื้นฐาน

บทที่ ๒
บทที่ ๓

แผนปฏิบัตกิ ารประจาปีของสถานศึกษา
ผลการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพผู้เรียน
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการของ
ผู้บริหารสถานศึกษา
มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้น
ผู้เรียน
เป็นสาคัญ
มาตรฐานที่ 4 ระบบการประกันคุณภาพภายในที่มี
ประสิทธิผล
มาตรฐานด้านมาตรการส่งเสริม
สรุปผลการประเมินในภาพรวม
ผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม

ภาคผนวก

4
16
43
16
22
24
25
29
31
34

๔

บทที่ ๑
ข้อมูลพื้นฐาน
ส่วนที่ ๑ ข้อมูลพื้นฐานของสถานศึกษา
๑.๑ ข้อมูลทั่วไป
ชื่อโรงเรียน มหาไถ่ศึกษากุมภวาปี รหัส 41100020 ที่ตั้ง 466 ตาบล กุมภวาปี อาเภอ กุมภวาปี
จังหวัด อุดรธานี
สังกัดสานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน โทรศัพท์ 042 - 334437
โทรสาร 042 – 334439 e-mail : holy_kw@yahoo.com
Website : www.mahatai.ac.th
ได้รับอนุญาตจัดตั้ง เมื่อ 1 พฤษภาคม พ.ศ.2541 เปิดสอนระดับชั้น อนุบาล 1 ถึงระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6
มีขนาดเนื้อที่ 3 ไร่ 3 ตารางวา อยู่ในเขตพื้นที่บริการสานักงานศึกษาธิการจังหวัดอุดรธานี
จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 16 เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2541 โดยพระสังฆราชยอด พิมพิสาร ประมุขแห่ง
สัง ฆมณฑลอุดรธานี เป็นผู้รับมอบลงนาม บริหารโดยสมาชิกของสถาบันธิดาพระราชินีมาเรีย กิจการโรงเรียน
เริ่มต้นจากการเปิดสถานรับเลี้ยงเด็ก ซึ่งได้ขออนุญาตจากกรมประชาสงเคราะห์ ปี พ.ศ. 2538 ตามใบอนุญาต
เลขที่ 1/2539 ได้เปิดรับเลี้ยงเด็กครั้งแรกประมาณกลางเดือน พฤษภาคม 2539 มีเด็กจานวน 13 คน และมี
เด็กเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ประมาณ 43 คน จึงได้ขอขยายชั้นเรียนเพิ่มเป็นระดับชั้นอนุบาลเพื่อรองรั บเด็กจากสถานรับ
เลี้ยงเด็กอันนาเนอสเซอรี่ ในปี พ.ศ. 2541 และ ปี 2544 ได้เปิดสอนในระดับประถมศึกษาโดยเริ่มตั้งแต่ ชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 1 เลื่อนชั้นขึ้นจนถึงระดับประถมศึกษาปีที่ 6 จนถึงปัจจุบัน ปีการศึกษา 2560 มีนักเรียน
ตั้งแต่ระดับอนุบาล 1 ถึง ประถมศึกษาปีที่ 6 จานวน 1,803 คน
แผนที่โรงเรียน

๕
๑.2 แนวทางการจัดการศึกษา
โครงสร้างการบริหาร (แผนภูมิ)
โรงเรียน มหาไถ่ศึกษากุมภวาปี แบ่งโครงสร้างการบริหารงานเป็น 4 ด้าน ได้แก่ ด้านบริหารจัดการ
ด้านวิชาการ ด้านกิจการนักเรียน ด้านธุรการ-บริการ-และประชาสัมพันธ์ และด้านอนุบาล ซึ่งผู้บริหารยึดหลักการ
บริหาร/เทคนิคการบริหารแบบ การพัฒนาตามกระบวนการ P D C A
ผู้ทำกำรแทนผู้รับใบอนุญำต
คณะกรรมกำรสถำนศึกษำ
ผู้จัดกำร / อธิกำร

ผู้อำนวยกำร

ฝ่ำยบริหำรจัดกำร

ฝ่ำยวิชำกำร

ฝ่ำยกิจกำรนักเรียน

ครู
นักเรียน

ฝ่ำยธุรกำรฯ

ฝ่ำยอนุบำล

๖
๑.๙ แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
กลยุทธ์
1.
2.
3.
4.
5.
6.

พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษาอย่างมีระบบ สู่ความเป็นมาตรฐานสากล
พัฒนาคุณภาพกระบวนการเรียนรู้เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและผลการทดสอบระดับชาติ
พัฒนาความสามารถในการอ่าน เขียน ทักษะการคิดวิเคราะห์ และคิดสร้างสรรค์
พัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ และส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม
พัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน
ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรสู่ความเป็นครูมืออาชีพ

ประเด็นกลยุทธ์
1. พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการศึกษา
2. พัฒนาคุณภาพผู้เรียน
3. พัฒนาคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา
กลยุทธ์หลักของสถานศึกษา
กลยุทธ์

รายการ

กลยุทธ์ 1

พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษาอย่างมีระบบ สู่ความเป็นมาตรฐานสากล

กลยุทธ์ 2
กลยุทธ์ 3

พัฒนาคุณภาพกระบวนการเรียนรู้เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและผลการทดสอบ
ระดับชาติ O-net
พัฒนาความสามารถในการอ่าน เขียน ทักษะการคิดวิเคราะห์ และคิดสร้างสรรค์

กลยุทธ์ 4

พัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ และส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม

กลยุทธ์ 5

พัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน

กลยุทธ์ 6

ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรสู่ความเป็นครูมืออาชีพ

วิสัยทัศน์
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษากุมภวาปี มุ่งพัฒนาผู้เรียนสู่ความเป็นมนุษย์ที่ครบครัน ด้วยหลักคุณธรรม จริยธรรม
และความเลิศล้าด้านวิชาการ
พันธกิจ
1. พัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษาที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพ
2. พัฒนานักเรียนให้มีความรู้และทักษะที่จาเป็นตามหลักสูตร ทั้ง 8 กลุ่มสาระ เน้นทักษะ
ด้านภาษาอังกฤษ ภาษาไทย คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์
3. พัฒนานักเรียนให้มีทักษะการอ่านเขียน มีกระบวนการคิดวิเคราะห์ คิดสร้างสรรค์
4. พัฒนาการจัดกิจกรรมการสอนเสริมสาหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 และ 6

๗
5. ส่งเสริมให้นักเรียนได้พัฒนาทักษะทางภาษาอังกฤษกับครูชาวต่างชาติ
6. พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ สามารถดารงชีวิต
เป็นคนดีในสังคมได้อย่างมีความสุข
7. พัฒนาระบบสื่อเทคโนโลยีในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
8. ส่งเสริมให้ครูได้รับการอบรม/สัมมนา เพื่อให้มีความรู้ความสามารถตามมาตรฐาน
วิชาชีพ
9. ส่งเสริมครูให้มีการทาวิจัยเพื่อพัฒนากระบวนการเรียนการสอนให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนที่สูงขึ้น
เป้าหมาย
1. สถานศึกษามีระบบบริหารจัดการศึกษาที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพ
2. ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่สูงขึ้น ทั้ง 8 กลุ่มสาระ โดยเฉพาะทักษะด้านภาษาอังกฤษ
ภาษาไทย คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์
3. ผู้เรียนมีทักษะการอ่าน เขียน มีกระบวนการคิดวิเคราะห์ คิดสร้างสรรค์
4. ผู้เรียนได้พัฒนาทักษะทางภาษาอังกฤษกับครูชาวต่างชาติ
5. ผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 และ 6 ได้รับการสอนเสริมทุกคนและมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและ
ผลการสอบระดับชาติสูงขึ้น
6. ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษะอันพึงประสงค์ สามารถดารงชีวิตเป็นคนดีในสังคมได้
อย่างมีความสุข
7. ผู้เรียนมีความรู้และทักษะในการใช้สื่อเทคโนโลยี
8. ครูได้รับการอบรม/สัมมนา มีความรู้ความสามารถตามมาตรฐานวิชาชีพ
9. มีงานวิจัยในชั้นเรียนที่สามารถนามาพัฒนาการจัดการเรียนการสอนจนทาให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนสูงขึ้น
อัตลักษณ์ :

คิด อ่าน เขียนคล่อง นาร่องคุณธรรม

นิยามของอัตลักษณ์โรงเรียน
การดาเนินงานของโรงเรียน มีนโยบายส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทักษะกระบวนการคิด การอ่าน และการเขียน
ฝึกให้ผู้เรียนเป็น ผู้ใฝ่รู้ ใฝ่เรียน และมีสุนทรียภาพในด้านที่ตนเองสนใจ ตลอดจนการจัดโครงการ/กิจกรรมที่
ส่งเสริมการคิด อ่าน เขียน นอกจากนี้ โรงเรียนยังส่งเสริมด้านความเป็นผู้มีคุณธรรมและจริยธรรมที่ดี ด้วยการ
ดาเนินกิจกรรม/โครงการ ให้ผู้เรียน มีความซื่อสัตย์ ประหยัด มีวินัย และมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ รวมทั้งมี
สุขภาพกายและจิตที่ดี
เอกลักษณ์โรงเรียนมหาไถ่ศึกษากุมภวาปี : ความรู้ คู่คุณธรรม
นิยามของเอกลักษณ์โรงเรียน
ความรู้ หมายถึง โรงเรียนมหาไถ่ศึกษากุมภวาปี มีการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ
ผู้เรียนมี ความรู้ ความสามารถในการคิด อ่าน เขียน และการเสริมทักษะเพิ่มเติมใน
วิชาภาษาต่างประเทศและเทคโนโลยี สามารถนาความรู้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจาวัน
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คุณธรรม หมายถึง โรงเรียนมหาไถ่ศึกษากุมภวาปี เป็นโรงเรียนคาทอลิก ในเครือสังฆมณฑลอุดรธานี
มีนโยบายด้านการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมของผู้เรียนควบคู่ไปกับการจัดการศึกษา
ดาเนินการพัฒนาและส่งเสริมให้ผู้เรียนเป็นผู้มีคุณธรรมจริยธรรม มีความซื่อสัตย์
ประหยัด มีวินัย รู้จักรักษาสิ่งแวดล้อม และสืบสาน วัฒนธรรมประเพณีไทย ผู้เรียน
สามารถอยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างมีความสุข
1.3 ข้อมูลบุคลากร
๑) จานวนบุคลากร จาแนกตามหน้าที่ เพศ ระดับการศึกษา อายุ และประสบการณ์
เพศ (คน)
ประเภทบุคลากร
ผู้รับใบอนุญาต ผู้จดั การ และผู้อานวยการ

ผู้รับใบอนุญาตและผู้จัดการ
ผู้รับใบอนุญาตและผู้อานวยการ
ผู้จัดการและผู้อานวยการ
ผู้แทนผู้รับใบอนุญาต
ผู้จัดการ
ผู้อานวยการ
รองผู้อานวยการ
ครู (บรรจุ)
ครูพิเศษ/ครูผู้ช่วย (ไม่บรรจุ)
ครูต่างประเทศ
พี่เลี้ยง
บุคลากรทางการศึกษา
นักการภารโรง
คนขับรถ
ยามรักษาความปลอดภัย
อื่น ๆ(ระบุ.................................................)

ระดับการศึกษา (คน)

ชาย

หญิง

ต่ากว่า
ป.ตรี

ป.ตรี

สูงกว่า
ป.ตรี

1
7
1
2
6
2
2
-

1
1
43
8
23
1
16
-

23
1
21
2
2
-

1
49
9
2
-

1
1
1
-

อายุเฉลี่ย
(ปี)

ประสบการณ์
ในตาแหน่ง (เฉลี่ย)
(ปี)

59
39
39
37
25
36
27
34
41
34
54
-

1
1
1
13
1
3
9
10
8
6
7
-

จานวนครูที่สอนวิชาตรงเอก 51 คน คิดเป็นร้อยละ 86.50
จานวนครูที่สอนตรงความถนัด 8 คน คิดเป็นร้อยละ 14.50
สาขาที่ขาดแคลนครูวิชา ภาษาจีน จานวน 1 คน
2) จานวนครูผู้สอนแยกตามกลุ่มสาระการเรียนรู้และค่าเฉลี่ยจานวนชั่วโมงในการสอนของครู 1 คน
กลุ่มสาระการเรียนรู้
-ภาษาไทย
-คณิตศาสตร์
-วิทยาศาสตร์
-สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
-สุขศึกษาพลศึกษา

จานวน (คน)
6
6
4
4
3

ชั่วโมงสอนเฉลี่ย/คน/สัปดาห์
22
22
20
20
18

หมายเหตุ

๙
-ศิลปะ
-การงานอาชีพและเทคโนโลยี
-ภาษาต่างประเทศ

2
4
6

15
20
24

1.4 ข้อมูลนักเรียน
1) จานวนนักเรียนจาแนกตามระดับชั้นเรียน เพศ
จานวนนักเรียน
เพศ

ระดับชั้น

ชาย
110
112
100
112
106
93
633

-ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
-ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
-ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
-ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
-ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
-ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
รวม

หญิง
116
100
113
106
92
99
626

รวม(คน)
226
212
213
218
198
192
1,259

2) จานวนนักเรียนลักษณะพิเศษ จาแนกตามคุณลักษณะ
ระดับชั้น
-ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
-ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
-ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
-ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
-ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
-ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
รวม

พิการ
-

คุณลักษณะ
ด้อยโอกาส
-

ความสามารถพิเศษ
15
17
18
15
34
45
144

๑๐
3) จานวนนักเรียนในแต่ละระดับชั้นเรียนที่ผ่าน/ไม่ผ่าน การประเมินความสามารถด้านการอ่าน
การเขียน การคิดคานวณ คุณลักษณะอันพึงประสงค์ ทักษะตามหลักสูตร และมีสุขภาพตามเกณฑ์

140

120

ร้อยละของจานวนนักเรียนที่มีผลการประเมินความสามารถในการอ่าน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-4 จาแนกตามระดับคุณภาพ
136
126
124
116
108

100

85

77

80

71

60
40
20

0

0
ป.1

ป.2
ดีเยี่ยม

10

2

0
ดี

ป.3
ต้องปรับปรุง

ป.4

1.5 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)
ค่าเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ของนักเรียนชั้นประถมศึกษา
ปีที่ จาแนกตามรายวิชา
แผนภูมิแสดงผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-Net)
ปีการศึกษา 2560
60.00
50.00
40.00
30.00
20.00
10.00
0.00

54.64

47.20

54.65
45.15

โรงเรียน
จังหวัด
สังกัด
ภาค
ประเทศ

ภาษาไทย

คณิตศาสตร์

วิทยาศาสตร์

ภาษาอังกฤษ

๑๑
1.6 รางวัลที่โรงเรียนได้รับ
ประเภท
สถานศึกษา

ครู
นางพรรษชล
นางรัศมี
นางสาวพัชตรา
นางพูลทรัพย์
นางภัสพร
นางรัศมี
นางเพียงพร
นางกัญญารัตน์
นายณัฏฐพงศ์
นางพรพิศ
นางศรัญญา

วัฒนากุล
โสภาลุน
พรมชาติ
ศิริสุทธิ์
เพียงงาม
โสภาลุน
สุนทโรทก
สุริอาจ
สุนทโรทก
นาเสงี่ยม
โจทา

นักเรียน
เด็กชายก้องภพ ดวงบุปผา

ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ
หน่วยงานที่มอบรางวัล
1. โล่ ร างวั ล โรงเรี ย นส่ ง เสริ ม กระทรวงสาธารณสุข
สุขภาพระดับเพชร
2. โล่ ร างวั ล โรงเรี ย นส่ ง เสริ ม คุรุสภาเขตพื้นที่ประถมศึกษา อุดรธานี
คุณธรรมจริยธรรมดีเด่น
เขต 2
ครูผู้มีผลงานดีเด่น
ครูผู้มีผลงานดีเด่น
100 ปี ครูดี ศรีเอกชน
100 ปี ครูดี ศรีเอกชน
100 ปี ครูดี ศรีเอกชน
100 ปี ครูดี ศรีเอกชน
100 ปี ครูดี ศรีเอกชน
100 ปี ครูดี ศรีเอกชน
100 ปี ครูดี ศรีเอกชน
100 ปี ครูดี ศรีเอกชน
100 ปี ครูดี ศรีเอกชน

เหรียญทอง การแข่งขันขับร้อง
เพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6
เด็กหญิงพรนภัส สิริธนสุข
เหรียญทอง การประกวด
เด็กหญิงพรรณพรรษ วัฒนากุล ยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน
เด็กหญิงพิชชาพร รินทร์วงค์
ป.4-ป.6
เด็กหญิงมติภา เชาวศิริพัฒน์ เหรียญเงิน การแข่งขันตอบปัญหา
เด็กชายเชาวริน เพียงงาม
สุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6
เด็กชายจุฑากรณ์ มังคละแสน เหรียญเงิน การแข่งขันการสร้าง
เด็กชายณัฐปภัสร์ แซ่เตีย
Webpage ประเภท Web Editor
ป.4-ป.6
เด็กหญิงพรนภัส สิริธนสุข
ชนะเลิศ เหรียญทอง การแข่งขัน
พูดภาษาอังกฤษ (impromptu
speech)

สานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน
สานักงานคณะกรรมการส่งเสริม
การศึกษาเอกชน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐาน

งานมหกรรมการศึกษาเอกชน
สานักงานคณะกรรมการส่งเสริม
การศึกษาเอกชน

๑๒
ประเภท
เด็กหญิงสุภัทรตรา แสงดาว
เด็กชายจักรี แกววงษา
เด็กหญิงศุภิสรา กองคา
เด็กชายทัภษพร ภูครองตา
เด็กหญิงธันยพร ไชยนา
เด็กชายญาณภัทร มัทปะนัง
เด็กหญิงจิรัชญา หล้าก่า
เด็กหญิงอภิสุตา อัคเนตร
เด็กหญิงมติภา เชาวศิริพัฒน

ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ
เหรียญทอง ท่องอาขยานทานอง
เสนาะ ช่วงชั้นที่ 1 ป.1-3
เหรียญทอง ท่องอาขยานทานอง
เสนาะ ช่วงชั้นที่ 2 ป.4-6
เหรียญทอง เรียงร้อยถ้อยความ
เหรียญทอง การประกวดมารยาท
ไทย (ชาย,หญิง) ช่วงชั้นที่ 2
ป.4-6
เหรียญทอง การประกวดมารยาท
ไทย (ชาย,หญิง) ช่วงชั้นที่ 1
ป.1-3
เหรียญเงิน ตอบปัญหาสุขศึกษา
และพลศึกษา

หน่วยงานที่มอบรางวัล

1.7 ข้อมูลอาคารสถานที่
ข้อมูลอาคารสถานที่ ประกอบด้วย จานวนอาคาร จานวนห้องประกอบ
อาคารเรียน
4 หลัง
ห้องเรียน
44 ห้องเรียน
ห้องประกอบการ 13 ห้อง
ห้องน้า
73 ห้อง
สนามอเนกประสงค์ 1 สนาม
1.8 ข้อมูลงบประมาณ
รายรับ
บาท
เงินงบประมาณ (เงินอุดหนุนรายหัว) 11,549,380.06
เงินนอกงบประมาณ

11,548,306.14

เงินอื่นๆ(ระบุ)

6,826,083.25

รวมรายรับ

29,923,769.45

รายจ่าย
งบดาเนินการ/เงินเดือนค่าจ้าง
งบพัฒนาคุณภาพการจัด
การศึกษา
งบอื่นๆ(ระบุ)
รวมรายจ่าย

บาท
8,075,307.56
13,125,722.30
7,046,211.52
28,247,241.38

๑๓
1.9 สภาพชุมชนโดยรวม
ข้อมูลอาชีพหลักของชุมชน ศาสนาที่ชุมชนนับถือ อาชีพหลักของผู้ปกครอง ศาสนาที่ผู้ปกครอง
นับถือ รายได้เฉลี่ยของผู้ปกครอง
1.9.1 อาชีพหลักของชุมชน คือ
✓ รับราชการ
✓ ค้าขาย
✓ เกษตรกร
✓ รับจ้าง
❍ ไม่มีอาชีพ
❍ อื่น ๆ (ระบุ)………………..
1.9.2 ศาสนาที่ชุมชนนับถือ คือ
✓ พุทธ
✓ คริสต์
✓ อิสลาม
❍ ฮินดู
❍ ซิกข์
❍ อื่น ๆ………………………..
1.9.3 อาชีพหลักของผู้ปกครองส่วนใหญ่ คือ
✓ รับราชการ
✓ ค้าขาย
✓ เกษตรกร
✓ รับจ้าง
❍ ไม่มีอาชีพ
❍ อื่น ๆ (ระบุ)………………..
1.9.4 ศาสนาที่ผู้ปกครองส่วนใหญ่นับถือ คือ
✓ พุทธ
❍ คริสต์
❍ อิสลาม
❍ ฮินดู
❍ ซิกข์
❍ อื่น ๆ………………………..
1.9.5 รายได้เฉลี่ยของผู้ปกครองต่อครอบครัว 240,000 บาทต่อปี
1.9.6 ประเพณี/ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นที่เป็นที่รู้จักโดยทั่วไป คือ
- ประเพณีแข่งเรือยาว
- ประเพณีบุญบั้งไฟ
1.10 แหล่งเรียนรู้
๑) ห้องสมุดมีขนาด 162 ตารางเมตร จานวนหนังสือในห้องสมุด 750 เล่ม
จานวนนักเรียนที่ใช้ห้องสมุดในปีการศึกษาที่รายงาน เฉลี่ย 200 คน ต่อ วันคิดเป็นร้อยละ 11.1
ของนักเรียนทั้งหมด
๒) ห้องปฏิบัติการมีทั้งหมด 15 ห้อง ได้แก่
ห้องคอมพิวเตอร์
3 ห้อง
ห้องวิทยาศาสตร์
1 ห้อง
ห้องดนตรีสากล
3 ห้อง
ห้องสมุด
1 ห้อง
ห้องนาฏศิลป์
1 ห้อง
ห้องพยาบาล
1 ห้อง
ห้องจริยธรรม
1 ห้อง
ห้องสื่อการเรียนการสอน 2 ห้อง
3) ปราชญ์ชาวบ้าน/ภูมิปัญญาท้องถิ่น ผู้ทรงคุณวุฒิ ที่สถานศึกษาเชิญมาให้ความรู้แก่ครู นักเรียน
ในปีการศึกษาที่รายงาน
3.๑ ชื่อ-สกุล นางสาวศิรินันท์ ประสงค์สุข
ให้ความรู้เรื่อง การทาขนมหวาน
สถิติการให้ความรู้ในโรงเรียนแห่งนี้ จานวน 20 ครั้ง/ปี
3.๒ ชื่อ-สกุล นางมลฤดี
ชาภูวงษ์
ให้ความรู้เรื่อง การทาดอกไม้จันทน์
สถิติการให้ความรู้ในโรงเรียนแห่งนี้ จานวน 1 ครั้ง/ปี

๑๔
1.11 ผลการประเมินคุณภาพภายใน
ผลการประเมินคุณภาพภายในปีที่ผ่านมา ซึ่งจากผลการดาเนินงาน โครงการ และกิจกรรมต่างๆ ส่งผลให้
สถานศึกษาจัดการพัฒนาคุณภาพการศึกษาประสบผลสาเร็จตามที่ตั้งเป้าหมายไว้ในแต่ละมาตรฐาน จากผลการ
ประเมิน สรุปว่า ได้ระดับ ดีเยี่ยม โดยสรุปได้ดังนี้
มาตรฐานที่
มาตรฐานที่
มาตรฐานที่
มาตรฐานที่

1
2
3
4

คุณภาพของผู้เรียน
กระบวนการบริหารและการจัดการศึกษา
กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
ระบบการประกันคุณภาพภายในที่มีประสิทธิผล

อยู่ในระดับ
อยู่ในระดับ
อยู่ในระดับ
อยู่ในระดับ

ดีเยี่ยม
ดีเยี่ยม
ดีเยี่ยม
ดีเยี่ยม

ทั้งนี้ สถานศึกษามีการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนอย่างหลากหลายที่เป็นไปตามปัญหาและความ
ต้องการพัฒนาตามสภาพของผู้เรียน สอดคล้องกับจุดเน้นของสถานศึกษาและสภาพของชุมชนท้องถิ่น จนมีผลการ
พัฒนาคุณภาพของผู้เรียนอยู่ในระดับดีเยี่ยม พัฒนาการของค่าเฉลี่ยผลการทดสอบระดับชาติสูง ขึ้น ผู้เรียนมี
ความสามารถในการอ่านและเขียน การสื่อสารทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ความสามารถในการคิดคานวณ การ
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารได้ดี และมีความประพฤติด้านคุณธรรมจริยธรรม ค่านิยมและคุณลักษณะ
ตามที่สถานศึกษากาหนดปรากฏอย่างชัดเจน ดังที่ปรากฏผลประเมินในมาตรฐานที่ ๑ ในด้านกระบวนการบริหาร
จัดการของผู้บ ริห ารสถานศึกษามีผ ลประเมิน ในรายมาตรฐานอยู่ ในระดั บ ดีเ ยี่ย ม สถานศึกษามีก ารวางแผน
ออกแบบกิจกรรมและดาเนินงานตามแผนที่เกิดจากการมีส่วนร่วม ใช้ผลการประเมินและการดาเนินงานที่ผ่านมา
เป็นฐานในการพัฒนา และสอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนา ตรวจสอบผลการดาเนินงาน และการปรับปรุง
แก้ไขงานให้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง ครูจัดกระบวนการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ มีผลประเมินอยู่ในระดับดี
เยี่ยม วิเคราะห์ ออกแบบและจัดการเรียนรู้ที่เป็นไปตามความต้องการของหลักสูตร และบริบทสถานศึกษา พัฒนา
กิจกรรมการเรียนรู้ ใช้สื่อการเรียนรู้ ติดตามตรวจสอบและช่วยเหลือนักเรียนเพื่อพัฒนาและแก้ปัญหารายบุคคล
และการประเมินผลจากสภาพจริงในทุกขั้นตอน สถานศึกษาดาเนินงานตามระบบการประกันคุณภาพภายในอย่าง
เป็นขั้นตอน จนเกิดคุณภาพ ประสิทธิภาพและประสิทธิผลจนมีผลประเมินอยู่ในระดับดีเยี่ยม โดยสถานศึกษาให้
ความสาคัญกับผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายเพื่อเกิดความร่วมมือในการวางระบบและดาเนินงานประกันคุณภาพภายในของ
สถานศึกษาเป็นอย่างดี และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมีความมั่นใจต่อระบบการบริหารและการจัดการของสถานศึกษาใน
ระดับสูง

๑๕
เปรียบเทียบผลการประเมินการประกันคุณภาพภายใน
ของสถานศึกษา 2 ปีการศึกษา
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

๑๖

บทที่ ๒
ผลการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน

ระดับคุณภาพ : ดีเยี่ยม

1.กระบวนการพัฒนา
สถำนศึกษำมีกระบวนกำรพัฒนำผู้เรียนด้วยวิธีกำรที่หลำกหลำย ครูจัดกำรเรียนรู้ให้เป็นไปตำมศักยภำพ
ของผู้เรียน และเป็นไปตำมมำตรฐำนและตัวชี้วัดของหลักสู ตรสถำนศึกษำ มีกำรออกแบบกำรจัดกำรเรียนรู้
ที่เหมำะสมกับผู้เรียน โดยมีกำรจัดกำรเรียนรู้ ทั้งรูปแบบกำรระดมสมอง แบบลงมือปฏิบัติจริง แบบกระบวนกำร
กลุ่ ม แบบใช้ ก ระบวนกำรคิ ด กระบวนกำรแก้ ปั ญ หำเป็ น หลั ก และเน้ น เรื่ อ งกำรอ่ ำ นออกเสี ย งของผู้ เ รี ย น
เป็นเรื่องสำคัญที่สุด โดยมุ่งพัฒนำให้ผู้เรียนทุกคนอ่ำนออกและเขียนได้ตั้ง แต่ระดับชั้น ป.1 พั ฒนำครูทุกคน
ให้มีควำมสำมำรถในกำรนำเทคนิควิธีสอนให้ตรงตำมศักยภำพของผู้เรียน ใช้สื่อเทคโนโลยีในกำรจัดกำรเรียน
กำรสอน มีแหล่งเรียนรู้และแหล่งสืบค้นข้อมูล ได้แก่ ห้องสมุด ครูทุกกลุ่มสำระร่วมกันกำหนดแผนจัดกำรเรียนรู้
กำรวัดและประเมินผลแบบบูรณำกำร ครูเน้นกำรใช้คำถำมเพื่อพัฒนำทักษะกำรคิดของผู้เรียน
นอกจำกนี้ สถำนศึ ก ษำได้ มี ก ำรด ำเนิ น กำรเพื่ อ พั ฒ นำทั ก ษะชี วิ ต ของผู้ เ รี ย น เพื่ อ ให้ อ ยู่ ใ นสั ง คมได้
อย่ ำ งมี ค วำมสุ ข เน้ น กำรพั ฒ นำและส่ ง เสริ ม ให้ ผู้ เ รี ย นมี คุ ณ ธรรม จริ ย ธรรม ที่ เ หมำะสมกั บ วั ย ของผู้ เรี ย น
ตำมอัตลักษณ์ของโรงเรียน คือ “คิด อ่ำน เขียนคล่อง นำร่องคุณธรรม ” มีกำรจัดกำรเรียน กำรสอนที่บูรณำกำร
คุณค่ำพระวรสำรและคุณธรรม จริยธรรมทุกกลุ่มสำระ ผู้เรียนมีควำมรู้ ควำมสำมำรถในกำรคิ ด อ่ำน เขียน
อย่ำงเป็นระบบ เน้นทักษะด้ำนภำษำอังกฤษ โดยกำรเสริม Programe IEP ให้ผู้เรียนได้ พัฒนำทักษะภำษำอังกฤษ
ในรำยวิชำคณิตศำสตร์ วิทยำศำสตร์และภำษำอังกฤษในรูปแบบกำรเรียนกำรสอนที่เน้นภำษำอังกฤษทั้งหมด นำ
ภูมิปัญญำท้องถิ่นมำร่วมกันวำงแผนกิจกรรมกำรเรียนกำรสอน โดยเชิญวิทยำกรของท้องถิ่นมำส่งเสริม
ลด
เวลำเรียนเพิ่มเวลำเรียนรู้ เป็นต้น
2.ผลการดาเนินงาน
ในด้ำนกำรประเมินผลสัมฤทธิ์ทำงวิชำกำร ผู้เรียนสำมำรถอ่ำนออกและอ่ำนคล่องตำมมำตรฐำนกำรอ่ำน
ในแต่ ล ะระดั บชั้ น สำมำรถเขี ย นสื่ อ สำรได้ ดี รู้ จั ก วำงแผน สำมำรถท ำงำนร่ว มกั บผู้ อื่ นได้ ต ำมประชำธิปไตย
กล้ำแสดงออก และแสดงควำมคิดเห็นหรือวิพำกษ์ได้อย่ำงสร้ำงสรรค์ สืบค้นข้อมูลหรือแสวงหำควำมรู้จำกสื่อ
เทคโนโลยีได้ด้วยตนเอง รวมทั้งสำมำรถวิเครำะห์ จำแนกแยกแยะได้ว่ำสิ่งไหนดี สำคัญ จำเป็น รวมทั้งรู้เท่ำทัน สื่อ
และสังคมที่เปลี่ยนแปลงอย่ำงรวดเร็ว ผู้เรียนรู้แ ละตระหนักถึงโทษและพิษภัยของสิ่งเสพติด สำมำรถเล่นกีฬำได้
อย่ำงน้อยคนละประเภท ยอมรับในกฎกติกำของกลุ่ม ของสถำนศึกษำของสังคม มีทัศนคติที่ดีต่ออำชีพสุจริต
รวมถึง มีควำมเข้ำใจเรื่องควำมแตกต่ ำงระหว่ำงบุค คลและระหว่ำงวัย ทั้ง นี้ มีผลกำรดำเนินงำนเชิง ประจั ก ษ์
จำกกำรประเมินในด้ำนต่ำง ๆ ดังนี้

๑๗
ประเด็น
ความสามาร
ถในการอ่าน
(ป.1 – ป.
4) (ระดับดี
เยี่ยม)

ผลการประเมิน

ร้อยละของจานวนนักเรียนที่มีผลการประเมินความสามารถในการอ่าน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-4 จาแนกตามระดับคุณภาพ
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ร้อยละของจานวนนักเรียนที่มีผลการประเมินความสามารถในการสื่อสาร คิดคานวณ และคิดเคราะห์
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 จาแนกตามระดับคุณภาพ
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๑๘
ความ
สามารถใน
การใช้
เทคโนโลยี
(ระดับดี
เยี่ยม)

ร้อยละของจานวนนักเรียนที่มีผลการประเมินความสามารถในการใช้เทคโนโลยี
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 จาแนกตามระดับคุณภาพ
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แผนภูมิแสดงผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-Net)
ปีการศึกษา 2560
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ร้อยละของจานวนนักเรียนที่มีการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน
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ร้อยละของจานวนนักเรียนที่มีผลการประเมินการมีส่วนร่วม
ในการอนุรักษ์ธรรมชาติ ชั้นประถมศึกษาปีที่1-6
จาแนกตามระดับคุณภาพ
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๒๐

ร้อยละของจานวนนักเรียนที่มีผลการประเมินด้านความภูมิใจ
ในความเป็นไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6
จาแนกตามระดับคุณภาพ
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ร้อยละผลการประเมินนักเรียนด้านการยอมรับความคิดเห็นของผู้อื่น
สุขภาวะทางจิต ภูมิคุ้มกัน และความเป็นธรรมต่อสังคม
ของนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6ที่อยู่ในระดับดีเยี่ยม
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๒๑

ร้อยละของจำนวนนักเรียนที่เข้ำร่วมโครงกำรส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม
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3.จุดเด่น
ผู้เรียนอ่ำนหนังสือออกและอ่ำนหนังสือคล่อง รวมทั้งสำมำรถเขียนเพื่อกำรสื่อสำรได้ทุกคน สำมำรถใช้
เทคโนโลยีในกำรแสวงหำควำมรู้ได้ด้วยตนเอง ส่งผลให้ผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนของนักเรียนอยู่ในระดับดีเยี่ ยม
มี ค ะแนนเฉลี่ ย ผลกำรทดสอบทำงกำรศึ ก ษำระดั บ ชำติ ขั้ นพื้ นฐำน (O-NET) สู ง กว่ ำ ระดั บ ชำติ และมำกกว่ำ
ร้อยละ 50 ทุกกลุ่มสำระที่มีกำรทดสอบและต่อเนื่องมำโดยตลอด
ผู้เรียนมีสุขภำพร่ำงกำยแข็งแรง มีสมรรถภำพทำงกำยและน้ำหนักส่ วนสูง ตำมเกณฑ์มีระเบีย บวิ นั ย
จนเป็นเอกลักษณ์ของสถำนศึก ษำ เป็นที่ ยอมรับของชุมชนในเรื่องควำมมีม ำรยำท นักเรียนยิ้มง่ำย ไหว้สวย
รู้จักกล่ำวขอบคุณ สวัสดี ขอโทษ รู้กำลเทศะเป็นไปตำมอัตลักษณ์ของโรงเรียน
4, จุดควรพัฒนา
ต้องเร่งพัฒนำผู้เรียนในระดับชั้น ป.1- ป.3 ในด้ำนกำรนำเสนอ กำรอภิปรำย และแลกเปลี่ยนเรียนรู้
อย่ำงสมเหตุสมผล และต้องพัฒนำทักษะกำรแก้ปัญหำตำมสถำนกำรณ์ได้อย่ำงเหมำะสม

๒๒
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการของ
ผู้บริหารสถานศึกษา

ระดับคุณภาพ : ดีเยี่ยม

1.กระบวนการพัฒนา
โรงเรียนได้มีการบริหารแบบมีส่วนร่วม โดยคณะกรรมการบริหารโรงเรียนกาหนดเป้าหมาย
การศึ ก ษาของโรงเรี ยน บุ ค ลากรทุ ก คนร่ ว มกั นวิ เคราะห์ SWOT เพื่ อ พิ จ ารณาสภาพปัญ หา ผลการ
จัดการศึกษาที่ผ่ านมา โดยการศึกษาข้อมู ล ผลการนิเทศ ติดตาม ประเมินผลการจัดการศึก ษาตาม
นโยบายการปฏิรูปการศึกษา และจัดประชุมระดมความคิดเห็น จากบุคลากรในโรงเรียน เพื่อวางแผน
ร่วมกัน กาหนดเป้าหมาย ปรับวิสัยทัศน์ กาหนดพันธกิจ กลยุทธ์ ในการจัดการศึกษาของสถานศึกษา เพื่อ
การพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
2. ผลการพัฒนา
2.1 โรงเรียนมีการกาหนดเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจสอดคล้องกับ สภาพปัญ หาความ
ต้ อ งการพั ฒ นาของสถานศึ ก ษา นโยบายการปฏิ รู ป การศึ ก ษา ความต้ อ งการของชุ ม ชน ท้ อ งถิ่ น
และสอดคล้องกับแนวทางการปฏิรูปตามแผนการศึกษาแห่งชาติ
2.2 โรงเรียนมีแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา แผนปฏิบัติการประจาปี สอดคล้องกับการ
พัฒนาผู้เรียนทุกกลุ่มเป้าหมาย มีการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ
ตามมาตรฐานตาแหน่ง ข้อมูลสารสนเทศมีความถูกต้อง ครบถ้วน ทันสมัย นาไปประยุกต์ใช้ได้ ดาเนินการ
อย่างเป็นระบบ และมีกิจกรรมจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่กระตุ้นผู้เรียนให้ใฝ่เรียนรู้
2.3 โรงเรี ย นมีก ารปรับ ปรุง แผนพัฒนาคุ ณ ภาพการจั ด การศึ กษา แผนปฏิ บั ติ ก ารประจาปี
ที่สอดคล้องกับ สภาพปัญหา ความต้องการพัฒนา และนโยบายการปฏิรู ปการศึกษา โดยผู้ มีส่ว นได้
ส่วนเสียมีส่วนร่วมในการพัฒนาและรับผิดชอบ
2.4 ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย และเครือข่ายการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา มีส่วนร่วมในการร่วมกัน
วางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา และรับทราบ รับผิดชอบต่อผลการจัดการศึกษา
2.5 โรงเรี ย นมี การนิ เทศ ก ากั บ ติ ด ตาม และประเมินผลการบริห ารและการจั ดการศึกษา
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

๒๓
วิธีการพัฒนา
การพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา

ผลการพัฒนา
จานวนครั้งที่ครูได้รับการอบรมพัฒนาทางวิชาชีพ

83, 100%

ยังไม่เคยได้ รับการพัฒนา

1 ครั ้ง/ภาคเรี ยน

2 ครั ้ง/ภาคเรี ยน

มากกว่า 2 ครั ้ง/ภาคเรี ยน

การมีส่วนร่วมของเครือข่ายในการวาง
แผนการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
การมีส่วนร่วมในการประเมินและวางแผน
การพัฒนาคุณภาพการศึกษา

กรรมการบริหาร
โรงเรียน,
กรรมการภาคี
66.66 %

ผู้ปกครอง,
ชุมชน
33.33 %

ไม่ได้มีส่วนร่วม

1 ครั้ง/ภาคเรียน

2 ครั้ง/ภาคเรียน

มากกว่า 2 ครั้ง/ภาคเรียน

๒๔
การนิเทศ กากับ ติดตาม และ
ประเมินผล
ร้อยละของครูที่ได้รับการนิเทศ กากับ ติดตามและประเมินจากผู้บริหาร

มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนทีเ่ น้น
ผู้เรียนเป็นสาคัญ

ระดับคุณภาพ :

ดีเยี่ยม

1. กระบวนการพัฒนา
โรงเรียนดำเนินกำรส่งเสริมให้ครูจัดกำรเรียนกำรสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญโดยกำรดำเนินงำน/กิจกรรม
อย่ำงหลำกหลำย ได้แก่ งำนหลักสูตรมีกำรประชุมปฏิบัติกำร ปรับปรุงหลักสูตรสถำนศึกษำ พัฒนำสู่ประชำคม
อำเซี ย นและมำตรฐำนสำกล เพิ่ ม กำรเรี ย นรู้ ภ ำษำจี น และดนตรี ส ำกล มี ก ำรบู ร ณำกำรภำระชิ้ น งำน
ทุกระดับชั้น จัดทำหน่วยบูรณำกำรอำเซียน เศรษฐกิจพอเพียง คุณค่ำพระวรสำร ปรับโครงสร้ำงรำยวิชำ ลดเวลำ
เรียน เพิ่มเวลำรู้ โดยมีกิจกรรม โครงงำนทุกกลุ่มสำระ เน้นกำรเรียนภำษำอังกฤษกับเจ้ำของภำษำ กำรสอนที่เน้น
ทักษะกำรคิด ครูใช้สื่อกำรสอนที่ทันสมัย เช่น เทคโนโลยีและนวัตกรรม และภูมิปัญญำท้องถิ่น มีกำรนิเทศ ติดตำม
กำรจัดกิจกรรมกำรเรียนกำรสอน ภำคเรียนละ 1 ครั้ง เพื่อนำมำต่อยอดในกำรทำวิจัยครั้งต่อไป
2. ผลการดาเนินงาน
จำกกำรด ำเนิ น งำน/โครงกำร/กิ จ กรรมอย่ ำ งหลำกหลำย เพื่ อ พั ฒ นำให้ ค รู จั ด กำรเรี ย นรู้ ก ำรสอน
ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ จนได้ผลสัมฤทธิ์เป็นไปตำมเป้ำหมำยที่วำงไว้ ส่งผลให้กำรประเมินคุณภำพมำตรฐำนที่ 3
อยู่ในระดับดีเยี่ยม

๒๕
3. จุดเด่น
ครูมีควำมตั้งใจ มุ่งมั่นในกำรพัฒนำกำรสอน โดยจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้โดยกำรคิด ปฏิบัติจริง มีกำรใช้
วิธีกำรและแหล่งเรียนรู้ที่หลำกหลำย นักเรียนมีพัฒนำกำรพื้นฐำนภำษำอังกฤษ ภำษำจีน ที่ดียิ่งขึ้นอย่ำงต่อเนื่อง
ครูได้รับกำรพัฒนำอย่ำงต่อเนื่องในด้ำนด้ำนทักษะกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนกำรสอน และผลงำนวิจัยในชั้นเรียน
ของครูทุกคน
4. จุดควรพัฒนา
ควรนำภูมิปัญญำท้องถิ่นเข้ำมำมีส่วนร่วมในกำรจัดกิจกรรมให้นักเรียนได้เรียนรู้และกำรให้ข้อมูลย้อนกลับ
แก่นักเรียนทันที เพื่อนักเรียนนำไปใช้พัฒนำตนเอง

มาตรฐานที่ 4 ระบบการประกันคุณภาพภายในทีม่ ี
ประสิทธิภาพ

ระดับคุณภาพ : ดีเยี่ยม

1. กระบวนการและผลการดาเนินงาน
กระบวนการพัฒนา
โรงเรียนมีการดาเนินการประเมินคุณภาพภายใน ตามระบบการประกันคุณภาพการศึกษา 8 ประการ
ดังต่อไปนี้
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

กาหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
จัดทาแผนพัฒนาการจัดการศึกษามุ่งเน้นคุณภาพตามมาตรฐาน
จัดการและบริหารข้อมูลสารสนเทศที่เป็นระบบ
จัดทาแผนพัฒนาการจัดการศึกษา
ดาเนินการติดตาม ตรวจสอบคุณภาพการศึกษา
ประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานของสถานศึกษา
จัดทารายงานประจาปีที่เป็นการประเมินคุณภาพภายใน
ดาเนินการพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง

๒๖
ผลการพัฒนา

เปรียบเทียบผลการประเมินการประกันคุณภาพภายใน
ของสถานศึกษา 2 ปีการศึกษา
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

๒๗
กระบวนการพัฒนา
โรงเรียนมีการสารวจการมีส่วนร่วมรับผิดชอบของผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายเพื่อร่วมรับผิดชอบต่อผลการจัด
การศึกษาให้มีคุณภาพมากยิ่งขึ้น
ผลการพัฒนา
ร้อยละความพึงพอใจของผู้ปกครองต่อการยกระดับคุณภาพ
การจัดการศึกษาของโรงเรียน

95.00

20.ระบบการรักษาความปลอดภัยในสถานศึกษาเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
19.โรงเรียนมีสภาพภูมิทัศน์และสภาพแวดล้อมร่มรื่น สวยงาม เป็นระเบียบ เอื้อต่อการเรียนรู้

94.00

18.มีการจัดบริการด้านโภชนาการและสุขาภิบาล อาหาร เสริมสร้างสุขอนามัย ที่ดีแก่ผู้รับบริการ

94.00
97.00

17.มีสื่อการเรียนการสอนให้นักเรียนได้อย่างเหมาะสมตรงกับความต้องการของผู้เรียน
16.การดาเนินงานด้านการเงิน(การรับและการจ่าย) เป็นไปอย่างถูกต้อง โปร่งใส รวดเร็ว

95.00

15.นักเรียนมีสุขนิสัย สุขภาพกายและสุภาพจิตที่ดี

95.00
96.00

14.นักเรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง รักการเรียนรู้ และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง
13.นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในระดับที่พึงพอใจ

94.00

12.นักเรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดประเมินค่า คิดสังเคราะห์ และคิดสร้างสรรค์

94.00

11.นักเรียนมีทักษะในการทางาน สามารถทางานร่วมกับผู้อื่นได้มีเจตคติที่ดี ต่ออาชีพสุจริต

95.00

10.นักเรียนมีจิตสานึกในการอนุรักษ์ และพัฒนาสิ่งแวดล้อม

95.00

9.นักเรียนมีความประหยัด รู้จักใช้ทรัพย์สินส่วนตนและส่วนรวมอย่างคุ้มค่า

95.00

8.ครูมีความสามารถในการจัดการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพและ เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ

95.00
96.00

7.ครูมีคุณธรรม จริยธรรม และปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณของวิชาชีพ

97.00

6.โรงเรียนมีหลักสูตรส่งเสริมการพัฒนาผู้เรียนให้มีศักยภาพในระดับสูง เช่น การจัดการเรียนการสอน

93.00

5.ผู้บริหารมีภาวะผู้นา สามารถนาการเปลี่ยนแปลงได้อย่างเกิดผลชัดเจน

94.00

4.ผู้บริหารสามารถสร้างความตระหนัก มีความพยายามในการปฏิบัติงานในการพัฒนาครูและผู้เรียน

95.00

3.ผู้บริหารมีความสามารถในการบริหารงานวิชาการและการจัดการ

97.00

2.ผู้บริหารมีความคิดริเริ่ม มีวิสัยทัศน์ และเป็นผู้นาทางวิชาการ

94.00

1.ผู้บริหารมีคุณธรรม จริยธรรม และปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณของวิชาชีพ

90.00

92.00

94.00

96.00

98.00

๒๘

ร้อยละความพึงพอใจของนักเรียนต่อการยกระดับคุณภาพ
การจัดการศึกษาของโรงเรียน

15.โรงเรียนมีสภาพภูมิทัศน์และสภาพแวดล้อมร่มรื่น สวยงาม เป็นระเบียบ
เอื้อต่อการเรียนรู้
14.มีสื่อการเรียนการสอนให้นักเรียนได้อย่างพอเหมาะสมตรงกับความ
ต้องการของผู้เรียน
13.การให้บริการร้านค้าโรงเรียนมีประสิทธิภาพ นักเรียนได้รับสินค้าตรงตาม
ต้องการและพึงพอใจ
12.นักเรียนมีสุขนิสัย สุขภาพกายและสุภาพจิตที่ดี
11.นักเรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง รักการเรียนรู้ และพัฒนา
ตนเองอย่างต่อเนื่อง
10.นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในระดับที่พึงพอใจ
9.นักเรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดประเมินค่า คิดสังเคราะห์
และคิดสร้างสรรค์
8.นักเรียนมีทักษะในการทางาน สามารถทางานร่วมกับผู้อื่นได้มีเจตคติที่ดีต่อ
อาชีพสุจริต

7.นักเรียนมีจิตสานึกในการอนุรักษ์ และพัฒนาสิ่งแวดล้อม
6.นักเรียนมีความประหยัด รู้จักใช้ทรัพย์สินของส่วนตนและส่วนรวมอย่าง
คุ้มค่า
5.นักเรียนมีระเบียบวินัย มีความรับผิดชอบและมีกิริยามารยาทที่ดี
4.ครูมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีกับผู้เรียนและผู้ปกครอง
3.ครูมีความสนใจเอาใจใส่และดูแลนักเรียนในชั้นเรียนอย่างทั่วถึง
2.ครูมีการใช้สื่อเทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอนที่เอื้อต่อการเรียนรู้ของ
นักเรียน
1.ครูมีความสามารถในการจัดการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพเน้น
ผู้เรียนเป็นสาคัญ

95.00
94.00
97.00

93.00
94.00
100.00
94.00
95.00
95.00
94.00
95.00
95.00
94.60
95.00
95.00

88.00 90.00 92.00 94.00 96.00 98.00 100.00 102.00

๒๙
2. จุดเด่น
โรงเรียนได้ดาเนินงานประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา เพื่อเน้นคุณภาพของการจัดการศึกษาให้แก่
นักเรียน โดยสร้างความเข้าใจและความรู้ด้านการประกันคุณภาพการศึกษาให้กับคณะครู/บุคลากรที่เกี่ยวข้อง
ให้มีความเข้าใจ สามารถดาเนินกิจกรรมการจัดการศึกษาให้ดียิ่งขึ้นอย่างต่อเนื่อง และเกิดประโยชน์สูงสุดในการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษา ซึ่งการดาเนินงานประกันคุณภาพภายในของโรงเรียนได้เน้นการมีส่วนร่วม
โดย
ดาเนินการในรูปของคณะกรรมการฝ่ายต่างๆ ร่วมกันดาเนินโครงการ/กิจกรรม/งาน ให้มีความสอดคล้องกับ
แผนพัฒนาการศึกษาของโรงเรียน
3. จุดควรพัฒนา
โรงเรียนได้ดาเนินโครงการ/กิจกรรม/งาน เป็นไปอย่างต่อเนื่อง แต่ยังขาดการนาปัญหาและข้อเสนอแนะ
ในปีการศึกษาที่ผ่านมา กลับมาแก้ไขโดยกาหนดให้เป็นวัตถุประสงค์เพิ่มเติม ซึ่งหากสามารถแก้ไขได้ จะทาให้การ
ดาเนินงานมีคุณภาพมากยิ่งขึ้น และเป็นการยกระดับคุณภาพของการดาเนินงานให้สูงขึ้น

สรุปผลการประเมินตนเองโดยภาพรวม
1. ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษาอยู่ในระดับ ดีเยี่ยม
2. จากผลการดาเนินงาน โครงการ และกิจกรรมต่างๆ ส่งผลให้สถานศึกษาจัดการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ประสบผลสาเร็จตามที่ตั้งเป้าหมายไว้ในแต่ละมาตรฐาน จากผลการประเมิน สรุปว่า ได้ระดับ ดีเยี่ยม โดย
สรุปได้ดังนี้
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน
อยู่ในระดับ ดีเยี่ยม
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการศึกษา
อยู่ในระดับ ดีเยี่ยม
มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ อยู่ในระดับ ดีเยี่ยม
มาตรฐานที่ 4 ระบบการประกันคุณภาพภายในที่มีประสิทธิผล
อยู่ในระดับ ดีเยี่ยม
ทั้งนี้ สถานศึกษามีการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนอย่างหลากหลายที่เป็นไปตามปัญหาและ
ความต้องการพัฒนาตามสภาพของผู้เรียน สอดคล้องกับจุดเน้นของสถานศึกษาและสภาพของชุมชน
ท้องถิ่น จนมีผลการพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนอยู่ในระดับดีเยี่ยม พัฒนาการของค่าเฉลี่ยผลการทดสอบ
ระดับชาติสูงขึ้น ผู้เรียนมีความสามารถในการอ่านและเขียน การสื่อสารทั้งภาษาไทยและภาษาอัง กฤษ
ความสามารถในการคิดคานวณ การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารได้ดี และมีความประพฤติด้าน
คุ ณ ธรรมจริ ย ธรรม ค่ า นิ ย มและคุ ณ ลั ก ษณะตามที่ ส ถานศึ ก ษาก าหนดปรากฏอย่ า งชั ด เจน
ดังที่ปรากฏผลประเมินในมาตรฐานที่ ๑ ในด้านกระบวนการบริหารจัดการของผู้บริหารสถานศึกษามีผล
ประเมินในรายมาตรฐานอยู่ในระดับดีเยี่ยม สถานศึกษามีการวางแผน ออกแบบกิจกรรมและดาเนินงาน

๓๐
ตามแผนที่เกิดจากการมีส่วนร่วม ใช้ผลการประเมินและการดาเนินงานที่ผ่านมาเป็นฐานในการพั ฒ นา
และสอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนา ตรวจสอบผลการดาเนินงาน และการปรับปรุง
แก้ไ ขงานให้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง ครูจัดกระบวนการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ มีผลประเมิน
อยู่ ใ นระดั บ ดี เ ยี่ ย ม วิ เ คราะห์ ออกแบบและจั ด การเรี ย นรู้ ที่ เ ป็ น ไปตามความต้ อ งการของหลั ก สู ต ร
และบริบทสถานศึกษา พัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ ใช้สื่อการเรียนรู้ ติดตามตรวจสอบและช่วยเหลื อ
นักเรียนเพื่อพัฒนาและแก้ปัญหารายบุคคล และการประเมินผลจากสภาพจริงในทุกขั้นตอน สถานศึกษา
ด าเนิ น งานตามระบบการประกั น คุ ณ ภาพภายในอย่ า งเป็ น ขั้ น ตอน จนเกิ ด คุ ณ ภาพ ประสิ ท ธิ ภ าพ
และประสิทธิผลจนมีผลประเมินอยู่ในระดับดีเยี่ยม โดยสถานศึกษาให้ความสาคัญกับผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย
เพื่อเกิดความร่วมมือในการวางระบบและดาเนินงานประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาเป็นอย่า งดี
และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมีความมั่นใจต่อระบบการบริหารและการจัดการของสถานศึกษาในระดับสูง
3. การปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practices) ของโรงเรียนมหาไถ่ศึกษากุมภวาปี ได้ดาเนินนโยบายส่งเสริม
คุณลักษณะด้านคุณธรรมจริยธรรมที่ดี ด้วยการปลูกฝังเพื่อกระตุ้นให้ผู้เรียนตระหนักถึงความสาคัญ ของ
คุ ณ ธรรม จริ ย ธรรม และจรรยามารยาทที่ ดี ใ นสั ง คมไทย เพื่ อ เป็ น ตั ว อย่ า งที่ ดี แ ก่ สั ง คมในอนาคต
ผ่านการจัดกิจกรรม อาทิ การส่งเสริมการไหว้แบบต่างๆ ทุกเช้าก่อนเลิ กแถวเคารพธงชาติ การประกวด
มารยาทการไหว้ทุกชั้นเรียน การคัดเลือกเด็กดีประจาเดือน การทักทายจากคุณครู การคัดเลือกเด็กดี
ศรีมหาไถ่ การคัดเลือกหนูน้อยนักอ่านประจาเดือน เป็นต้น ส่งผลให้นักเรียนมีพฤติกรรมที่ดี มีความนอบ
น้อม รู้จักการไหว้ทักทายที่ถูกต้องเหมาะสม และเข้าร่วมประกวดแข่ง ขัน การประกวดมารยาทไทย
ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จ.กาฬสินธุ์ ได้รับรางวัลเหรียญทอง
นอกจากนี้ยังมีการชมเชยแก่ผู้เรียนในการกระทาความดีเป็นที่ประจักษ์แก่สายตา ทาให้เป็นที่ชื่นชมแก่ผู้
พบเห็น

๓๑
ผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม
โรงเรี ย นมหาไถ่ ศึ ก ษากุ ม ภวาปี ได้ รั บ การประเมิ น คุ ณ ภาพภายนอกจาก สมศ .รอบสาม
เมื่อวันที่ ๑ ถึง ๕ เดือน กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๕๓ ผลการประเมินคุณภาพภายนอกของสถานศึกษา มีการประเมิน
๓ กลุ่มตัวบ่งชี้ คือ กลุ่มตัวบ่งชี้พื้นฐาน กลุ่มตัวบ่งชี้อัตลักษณ์ กลุ่มตัวบ่งชี้มาตรการส่งเสริม ซึ่งสรุปผลการประเมิน
โดยภาพรวมตามมาตรฐานเป็นตารางดังต่อไปนี้
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน : ประถมศึกษา
การศึกษาขั้นพื้นฐาน : ระดับการศึกษาประถมศึกษา และมัธยมศึกษา

น้าหนัก
(คะแนน)

คะแนนที่ได้

กลุ่มตัวบ่งชี้พื้นฐาน
ตัวบ่งชี้ที่ ๑ ผู้เรียนมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี
10.00
9.70
ตัวบ่งชี้ที่ ๒ ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์
10.00
9.49
ตัวบงชี้ที่ ๓ ผู้เรียนมีความใฝ่รู้ และเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง
10.00
8.87
ตัวบงชี้ที่ ๔ ผู้เรียนคิดเป็น ทาเป็น
10.00
8.00
ตัวบงชี้ที่ ๕ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน
20.00
17..00
ตัวบงชี้ที่ ๖ ประสิทธิผลของการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
10.00
8.00
ตัวบ่งชี้ที่ ๗ ประสิทธิภาพของการบริหารจัดการและการพัฒนาสถานศึกษา
5.00
4.80
ตัวบ่งชี้ที่ ๘ พัฒนาการของการประกันคุณภาพภายในโดยสถานศึกษาและต้นสังกัด 5.00
4.94
กลุ่มตัวบ่งชี้อัตลักษณ์
ตัวบ่งชี้ที่ ๙ ผลการพัฒนาให้บรรลุตามปรัชญา ปณิธาน / วิสัยทัศน์ พันธกิจ
5.00
5.00
และวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งสถานศึกษา
ตัวบ่งชี้ที่ ๑๐ ผลการพัฒนาตามจุดเน้นและจุดเด่นที่ส่งผลสะท้อนเป็นเอกลักษณ์
5.00
5.00
ของสถานศึกษา
กลุ่มตัวบ่งชี้มาตรการส่งเสริม
ตัวบ่งชี้ที่ ๑๑ ผลการดาเนินงานโครงการพิเศษเพื่อส่งเสริมบทบาทของสถานศึกษา
5.00
5.00
ตัวบ่งชี้ที่ ๑๒ ผลการส่งเสริมพัฒนาสถานศึกษาเพื่อยกระดับมาตรฐาน รักษา
มาตรฐาน และพัฒนาสู่ความเป็นเลิศที่สอดคล้องกับแนวทางการ
5.00
5.00
ปฏิรูปการศึกษา
คะแนนรวม
100.00
90.80
สถานศึกษามีผลคะแนนรวมทุกตัวบ่งชี้ ตั้งแต่ ๘๐ คะแนนขึ้นไป
 ใช่  ไม่ใช่
สถานศึกษามีตัวบ่งชี้ที่ได้ระดับดีขึ้นไป ๑๐ ตัวบ่งชี้ จาก ๑๒ ตัวบ่งชี้
 ใช่  ไม่ใช่
ไม่มีตัวบ่งชี้ใดที่มีระดับคุณภาพต้องปรับปรุง หรือ ต้องปรับปรุงเร่งด่วน  ใช่  ไม่ใช่
สรุปผลการจัดการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานของสถานศึกษาในภาพรวม
 สมควรรับรองมาตรฐานการศึกษา  ไม่สมควรรับรองมาตรฐานการศึกษา

ระดับ
คุณภาพ
ดีมาก
ดีมาก
ดี
ดี
ดี
ดี
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดี

จุดเด่น
๑. สถานศึกษามีแผนงาน กาหนดโครงการเพื่อพัฒนาตามมาตรฐาน 18 มาตรฐาน ส่งผลให้ผู้เรียน

มีน้าหนักส่วนสูงตามเกณฑ์ของกรมอนามัย และสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์ของกรมพลศึกษา
รู้จักดูแลตนเองให้มีความปลอดภัย รู้จักระมัดระวังตนเอง ห่างไกลยาเสพติด และมีความซาบซึ้ง

๓๒
ในคุ ณ ค่ า อารมณ์ ความรู้ สึ ก ในสิ่ ง ที่ ดี ง าม จนเป็ น ลั ก ษณะนิ สั ย ด้ า นศิ ล ปะ กี ฬ า ดนตรี
และนาฏศิลป์ เป็นลูกที่ดีของพ่อแม่ นักเรี ยนที่ดีของสถานศึกษา และรู้จักบาเพ็ญประโยชน์ต่อ
สังคม มีความใฝ่รู้และเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง มีความสามารถด้านการคิด สามารถปรับตัวเข้ากับ
ผู้อื่นและสังคมได้สอดคล้องกับแนวทางปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่ 2 และสามารถพัฒนา
เอกลักษณ์ของผู้เรียนโรงเรียนมหาไถ่ศึกษากุมภวาปี จนเป็นที่รู้จักในเรื่อง “พัฒนาการคิดอ่าน
เขียน ผู้เรียนมีคุณธรรม”
๒. สถานศึ ก ษามี ก ารจั ด องค์ ก ร โครงสร้ า งและการบริ ห ารงานอย่ า งเป็ น ระบบ บริ ห ารงาน
แบบกระจายอานาจ คณะกรรมการบริหารโรงเรียนเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการศึกษา
มีการตรวจสอบถ่วงดุ ล มีความโปร่ ง ใส มีการบริหารงานที่มี ประสิ ทธิ ผ ลเป็น ที่พึง พอใจของ
ผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย ผู้บริหารงานทุกคน มีความมุ่ง มั่น และอุทิศตนในการทางาน ปฏิบัติตน
ตามจรรยาบรรณวิชาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรมปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ชุมชน ส่ง เสริม
การพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง ส่ง เสริมสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนที่เน้น
ผู้เรียนเป็นสาคัญ
๓. สถานศึกษามีระบบการประกันคุณภาพภายในที่มีคุณภาพ ระดับประถมศึกษา กาหนด 18
มาตรฐาน การประกันคุณภาพภายในไว้ โดยหน่วยงานต้นสังกัด คณะกรรมการสถานศึกษารับรู้
ร่วมกัน มีระบบข้อมูลสารสนเทศทันต่อการใช้งาน
จุดที่ควรพัฒนา
1. ผลสัมฤทธิ์ทางการในกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ที่ใช้ผลการทดสอบระดับชาติ
(O-NET) มีการพัฒนาการที่ลดลงมาเป็นระดับคุณภาพต้องปรับปรุง เร่งด่วน และผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนในกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ การงานอาชีพและเทคโนโลยี
และภาษาต่างประเทศ ที่ใช้ผลการทดสอบระดับชาติ (O-NET) มีพัฒนาการที่ลดลงมาเป็นระดับ
คุณภาพต้องปรับปรุง ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย และศิลปะ ใช้ผล
การทดสอบระดับชาติ (O-NET) มีการพัฒนาการที่ลดลงมาเป็นระดับคุณภาพพอใช้
2. ครูฝึกทักษะให้ผู้เรียนทาแบบทดสอบ ในรูปแบบต่างๆ ที่หลากหลายน้อย ไม่ได้สอนเสริมโดยการ
ประมวลความรู้เป็นช่วงชั้นให้กับผู้เรียน
ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาตามกฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา
พ.ศ. ๒๕๕๓
๑. ด้านผลการจัดการศึกษา
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 ที่มีพัฒนาการลดลงมาเป็นระดับ
คุณภาพพอใช้ให้มีพัฒนาการที่ดีขึ้น
๒. ด้านการบริหารจัดการศึกษา
-

๓๓
๓. ด้านการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผูเ้ รียนเป็นสาคัญ
ครูควรฝึกทักษะให้ผู้เรียนทาแบบทดสอบในรูปแบบต่างๆ เพื่อให้คุ้นเคยกับคาสั่งที่หลากหลายในการ
ทาแบบทดสอบทั้งแบบปรนัยและอัตนัย สอนเสริมโดยการประมวลความรู้เป็นช่วงชั้นให้กับผู้เรียน เพื่อยกระดับผล
การทดสอบระดับชาติ (O-NET) ในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้
นวัตกรรมหรือตัวอย่างการปฏิบัติที่ดี (Good practice) ของสถานศึกษาที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษากุมภวาปี จัดทานวัตกรรมอุปกรณ์เพื่อช่วยลดน้าหนักเด็กอ้วน โดยใช้ยางยืด
บันไดลิง และรั้วกระโดด เป็นการเพิ่มการเคลื่อนไหวแบบเคลื่อนที่ ทาให้ผู้เรียนเกิดความสนุกสนาน ซึ่งนอกจากจะ
เป็นการออกกาลังกาย ที่ทาให้สุข ภาพแข็งแรงแล้ว ยัง ช่วยให้เกิดการไหลเวี ยนของโลหิต และระบบหายใจ
กล้ามเนื้อหัวใจแข็งแรงด้วย ส่งผลให้ผู้เรียนมีภาวะเริ่มอ้วนและอ้วนลดลง และผู้เรียนที่สามารถควบคุมน้าหนักจน
มีภาวะโภชนาการสมส่วน ทาให้สุขภาพแข็งแรง ช่วยให้ระบบการไหลเวียนโลหิต ระบบการหายใจ และกล้ามเนื้อ
หัวใจแข็งแรง ซึ่งทาให้มีการเจริญเติบโตแข็งแรงตามวัย ปราศจากโรคภัยไข้เจ็บ เป็นแบบอย่างที่ดีแก่ชุมชนในการ
ลดน้าหนักโดยการออกกาลังกาย และสถานศึกษาได้รับรางวัลโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชร

๓๔

ภาคผนวก

๓๕

ประกาศโรงเรียนมหาไถ่ศึกษากุมภวาปี
เรื่อง การกาหนดมาตรฐานและค่าเป้าหมายการศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียน
เพื่อให้การพัฒนาการจัดการศึกษาของโรงเรียนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษา กุม
ภวาปี จึงได้กาหนดมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียนและค่าเป้าหมายปีการศึกษา 2560
ไว้
ดังต่อไปนี้
มาตรฐาน
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการการบริหารและการจัดการของผู้บริหาร
สถานศึกษา
มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
มาตรฐานที่ 4 ระบบการประกันคุณภาพภายในที่มีประสิทธิผล

ค่าเป้าหมาย
ดีเยี่ยม
ดีเยี่ยม
ดีเยี่ยม
ดีเยี่ยม

ประกาศ ณ วันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2560

(นายวีระศักดิ์ สุภาเพิ่ม)
ประธานคณะกรรมการบริหารโรงเรียนมหาไถ่ศึกษากุมภวาปี

๓๖

หนังสือให้ความเห็นชอบรายงานการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ปีการศึกษา พ.ศ. 2560
ตามมติ ที่ ป ระชุ ม คณะกรรมการบริ ห ารโรงเรี ย นมหาไถ่ ศึ ก ษากุ ม ภวาปี ครั้ ง ที่ 1/256 1
เมื่อวันที่ 6 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2561 ได้ให้ความเห็นชอบรายงานการประเมินคุณภาพภายใน
สถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2560 ทั้งนี้ ให้โรงเรียนนาข้อมูลที่ได้จากกการประเมินไป
พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา และเผยแพร่ต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและสาธารณชน

ลงชื่อ
(นายวีระศักดิ์ สุภาเพิ่ม)
ประธานคณะกรรมการบริหารโรงเรียนมหาไถ่ศึกษากุมภวาปี

๓๗
รายนามคณะกรรมการบริหารโรงเรียน
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

๓๘
รายนามคณะกรรมการจัดทำรำยงำนกำรประเมินคุณภำพภำยในสถำนศึกษำ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

นายวีระศักดิ์
นางสาวจันทร์เพ็ญ
นางสาวพัชตรา
นางสาวระวิวรรณ
นางรัศมี
นางละมัย
นางกัญญารัตน์
นางเพียงพร
นายณัฏฐพงศ์

สุภาเพิ่ม
กิจสวัสดิ์
พรมชาติ
บวกหาร
โสภาลุน
วิบูลย์กุล
สุริอาจ
สุนทโรทก
สุนทโรทก

ที่ปรึกษา
ที่ปรึกษา
ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ / เลขานุการ

