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รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา
(Self-Assessment Report : Sar)
ปีการศึกษา 2562

โรงเรียนบ้านห้วยเสียด
ตาบลดอนสัก อาเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี

สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ
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คานา
รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2562 โรงเรียนบ้านห้วยเสียด
ฉบับนี้ จัดทาขึ้นตามกฎกระทรวง การประกันคุณภาพการศึกษา 2561 ข้อ 3 ระบุให้สถานศึกษาจัดส่ง
รายงานผลการประเมินตนเองให้แก่หน่วยงานต้นสังกัดหรือหน่วยงานที่กากับดูแลการศึกษาเป็นประจาทุกปี
เพื่อรายงานผลการดาเนินงานตามมาตรการการศึกษาที่สะท้อนผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ซึ่ง เป็น
ผลสาเร็จจากการบริหารจัดการศึกษาที่สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาในระดับปฐมวัย 3 มาตรฐาน ได้แก่
คุณภาพของเด็ก กระบวนการบริหารและการจัดการ การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นสาคัญ และระดับ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน 3 มาตรฐาน ได้แก่ คุณภาพของผู้เรียน กระบวนการบริหารการจัดการ กระบวนการ
จัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ เพื่อนาเสนอรายงานผลการจัดการศึกษาในรอบปีที่ผ่านมาต่อ
หน่วยงานต้นสังกัดหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตลอดจนเผยแพร่ต่อสาธารณชนได้รับทราบ และเตรียมความพร้อม
ในการรับการประเมินภายนอก โดยสานักงานรับรองมาตรฐานการศึกษาและประเมินคุณภาพการศึกษา
(องค์การมหาชน) ต่อไป
ขอขอบคุณคณะครู ผู้ปกครองนักเรียน คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และผู้ที่มีส่วน
เกี่ยวข้องทุกฝ่ายที่มีส่วนร่วมในการจัดทารายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษาปีการศึกษา 2562 ฉบับนี้
คณะผู้จัดทาหวังเป็นอย่างยิ่งว่าเอกสารรายงานฉบับนี้จะประโยชน์ต่อกลอนการนาไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาของโรงเรียนบ้านห้วยเสียด ในปีการศึกษา 2563 ต่อไป

โรงเรียนบ้านห้วยเสียด
๑ พฤษภาคม 2562
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สารบัญ

คานา
สารบัญ
ส่วนที่ 1

ข้อมูลพื้นฐานของสถานศึกษา
ข้อมูลทั่วไป
แนวทางการจัดการศึกษา
ข้อมูลบุคลากรของสถานศึกษา
ข้อมูลนักเรียน
ข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับสถานศึกษาปีการศึกษา 2562
ผลการประเมินทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (NT)
ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ O-Net
รางวัลทีโรงเรียนได้รับ
ข้อมูลอาคารสถานที่
ข้อมูลงบประมาณ
สภาพชุมชนโดยรวม
แหล่งเรียนรู้
ผลการประเมินคุณภาพภายใน
ส่วนที่ 2 ผลการประเมินตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
ผลการประเมินตามมาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย
ผลการประเมินตามมาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ส่วนที่ 3 สรุปผล และแนวทางการพัฒนา
สรุปผลมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับปฐมวัย
สรุปผลมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
บรรณนานุกรม
ภาคผนวก

หน้า
ก
ข
1
1
1
2
4
6
11
13
15
18
18
19
19
20
21
21
30
42
42
43
45
46
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ส่วนที่ 1
ข้อมูลพื้นฐานของสถานศึกษา
1.1 ข้อมูลทั่วไป
ชื่อสถานศึกษา : โรงเรียนบ้านห้วยเสียด
ที่อยู่ : 117/1 หมู่ 9 ตาบลดอนสัก อาเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี รหัสไปรษณีย์ 84220
สังกัด : สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต ๑
โทรศัพท์ : 086-6894050
Website : bhs.tpp.ac.th
เปิดสอน : ระดับชั้นอนุบาล ๒ ถึง ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖
1.2 แนวทางการจัดการศึกษา
ปรัชญาการศึกษา : ปญฺญา นราน ปทีปา โหนฺติ : ปัญญาเป็นแสงสว่างแห่งนรชน
วิสัยทัศน์ : “โรงเรียนบ้านห้วยเสียด มุ่งสร้างต้นกล้านักประดิษฐ์ คิดด้วยภูมิปัญญา ศรัทธาค่านิยม
ชุมชนร่วมบริหาร จัดการด้วยเทคโนโลยี ครูดีมีคุณภาพ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”
พันธกิจ :
1.มุ่งให้ผู้เรียนรักงานประดิษฐ์ รักการทางาน ฝึกให้ผู้เรียนคิดเป็นระบบ คิดด้วยภูมิปัญญา
ตลอดจนการเรียนด้วยตัวเอง
2.ปลูกฝังค่านิยมคนไทยให้ผู้เรียนเป็นคนดี มีคุณภาพ ตามหลักค่านิยม 12 ประการ
3.บริหารและพัฒนาโดยชุมชนมีส่วนร่วม ใช้เทคโนโลยีเพื่อการจัดการองค์กร
4.มุ่งให้ครูพัฒนาตนเองอยู่เสมอ เป็นครูดีมีคุณภาพ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
เอกลักษณ์ : Smart School
อัตลักษณ์ : จิตอาสา

(Self-Assessment Report : Sar)

2

รายงานผลการประเมินตนเอง : โรงเรียนบ้านห้วยเสียด

1.3 ข้อมูลบุคลากรของสถานศึกษา
1) จานวนบุคลากรจาแนกตามตาแหน่ง เพศ ระดับการศึกษา และประสบการณ์ในตาแหน่ง
เพศ (คน)
ประเภทบุคลากร

ชาย หญิง

ผู้อานวยการโรงเรียน
รองผู้อานวยการโรงเรียน
ครู (บรรจุ)
ครูอัตราจ้าง/บุคลากรทางการศึกษา
ธุรการโรงเรียน
นักการภารโรง
อื่นๆ (ระบุ....................................)

1
1

2
1
1
-

รวม
1
2
1
1
1

ระดับการศึกษา (คน)
ประสบการณ์
ต่ากว่า ป.ตรี ป. ป. ในตาแหน่ง
ป.ตรี
โท เอก (เฉลี่ย) (ปี)
1 1
2
1
1
1
1
1
1
30

จานวนครูที่สอนวิชาตรงเอก
3
คน คิดเป็นร้อยละ 100
จานวนครูที่สอนวิชาตรงความถนัด 0
คน คิดเป็นร้อยละ 0
สาขาที่ขาดแคลนครูวิชาคณิตศาสตร์ , ประถมศึกษา
2
คน คิดเป็นร้อยละ 50

บุคลากรจาแนกตามระดับการศึกษา
ต่ำกว่ำปริญญำตรี

ปริญญำตรี

17%

ปริญญำโท

16%

67%
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2) จานวนครูผู้สอนแยกตามกลุ่มสาระการเรียนรู้และค่าเฉลี่ยจานวนชั่วโมงในการสอนของครู 1 คน
กลุ่มสาระการเรียนรู้
- ภาษาไทย
- คณิตศาสตร์
- วิทยาศาสตร์
- สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
- สุขศึกษาพลศึกษา
- ศิลปะ
- การงานอาชีพและเทคโนโลยี
- ภาษาต่างประเทศ
- อื่น ๆ

จานวน (คน) ชั่วโมงสอนเฉลี่ย/คน/สัปดาห์
3
5
3
5
3
3
3
2
3
1
3
1
3
1
3
2

หมายเหตุ
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1.4 ข้อมูลนักเรียน
1) จานวนนักเรียน ปีการศึกษา 2562 รวม ๔1 คน
ระดับชั้น

จานวนห้อง

อ.2
อ.3
รวม
ป.1
ป.2
ป.3
ป.4
ป.5
ป.6
รวม

1
1
๒
1
1
1
1
1
1
6

รวมทั้งหมด

8

เพศ
ชาย
1
6
7
3
1
๕
6
1
๒
๑8
25

หญิง
1
1
5
3
4
๑
1
1
15
๑๖

รวม

เฉลี่ยต่อห้อง

1
7
8
8
4
9
7
2
3
33
๔๑

1
7
8
4
9
7
2
3

จานวนนักเรียนปีการศึกษา 2562
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0

9
8
7

7

4
3
2
1

อ.1

อ.2

ป.1

ป.2

ป.3

ป.4

ป.5

ป.6
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2) ข้อมูล น้าหนัก ส่วนสูง ตามเกณฑ์มาตรฐานของนักเรียน ปีการศึกษา 2562
ระดับชั้น

ต่ากว่าเกณฑ์
อ.2
อ.3
๒
รวมปฐมวัย
2
ป.1
ป.2
ป.3
ป.4
ป.5
ป.๖
รวมพื้นฐาน
๐
รวมทั้งหมด
2

น้าหนัก
ตามเกณฑ์
1
5
6
8
4
8
6
2
๓
31
37

สูงกว่าเกณฑ์ ต่ากว่าเกณฑ์
0
๐
๑
2
1
2
2
2
๒

ส่วนสูง
ตามเกณฑ์
1
7
8
8
4
7
7
2
3
31
39

สูงกว่าเกณฑ์
๐
๐
๐

ข้อมูล นาหนัก ส่วนสูง ตามเกณฑ์มาตราฐานของนักเรียน
ปีการศึกษา 2562
100%
80%
60%
40%
20%
0%
อ.2

อ.3

ป.1

ป.2

ป.3

ป.4

ป.5

น่ำหนัก ต่ำกว่ำเกณฑ์

น่ำหนัก ตำมเกณฑ์

น่ำหนักสูงกว่ำเกณฑ์

ส่วนสูง ต่ำกว่ำเกณฑ์

ส่วนสูง ตำมเกณฑ์

ส่วนสูง สูงกว่ำเกณฑ์

ป.6
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1.5 ข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับสถานศึกษาปีการศึกษา 2562
ระดับปฐมวัย
ร้อยละของนักเรียนที่มีผลการประเมินพัฒนาการแต่ละด้านในระดับ 3 ขึ้นไป
ระดับชั้น
อ.2
อ.3
ร้อยละ

ผลการประเมินพัฒนาการนักเรียนด้าน
ร่างกาย
อารมณ์ จิตใจ
สังคม
สติปัญญา
100
100
100
100
100
100
100
100
50
100
100
100

ครบทั้ง
4 ด้าน
75
100
100

ร้อยละของนักเรียนที่มีผลการประเมินพัฒนาการแต่ละด้านในระดับ 3 ขึ้นไป
100
80
60
40
20
0

อ.2
อ.3

ร่างกาย
100
100

อารมณ์ จิตใจ
100
100

สังคม
100
100

สติปัญญา
100
100
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ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
1) ร้อยละของนักเรียนที่มีเกรดเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแต่ละรายวิชาในระดับ 3 ขึ้นไป ระดับชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 1 ถึง ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

ประวัติศาสตร์

ภาษาอังกฤษ

สุขศึกษาฯ

ศิลปะ

การงานอาชีพฯ

87.50
75
100
100
50
66.66
379.16
63.19

สังคมศึกษาฯ

100
100
100
83.33
50
66.66
499.99
83.33

วิทยาศาสตร์

ป.1
ป.2
ป.3
ป.4
ป.5
ป.6
รวม
ร้อยละ

คณิตศาสตร์

ระดับชั้น

ภาษาไทย

รายวิชา (พื้นฐาน)

100
100
100
83.33
100
66.66
549.99
91.67

100
100
100
100
100
100
600
100

100
100
100
100
100
100
600
100

100
100
100
100
100
100
600
100

100
100
100
100
100
100
600
100

100
100
100
100
100
100
600
100

100
100
100
100
100
100
600
100

ร้อยละของนักเรียนที่มีเกรดเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแต่ละรายวิชาในระดับ
3 ขึ้นไป ระดับชั้น ป.1 - ป.6
100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
ป.1
ป.2
ป.3
ป.4
ป.5
ป.6

ภาษาไทย
100
100
100
83.33
50
66.66

คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา ประวัติศาสตร์ ภาษาอังกฤษ
87.5
100
100
100
100
75
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
83.33
100
100
100
50
100
100
100
100
66.66
66.66
100
100
100

สุขศึกษา
100
100
100
100
100
100

ศิลปะ
100
100
100
100
100
100

การงานอาชีพ
100
100
100
100
100
100
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2) ร้อยละของนักเรียนที่มีผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน ในระดับดีขึ้นไป ระดับชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
จานวน
ระดับชั้น
นักเรียน
8
4
9
7
2
3
33

ป.1
ป.2
ป.3
ป.4
ป.5
ป.6
รวม

100

100

ผลการประเมิน
ไม่ผ่าน
0

ผ่าน
1
1

ดี
6
2
8
1
2
1
20

ดีเยี่ยม
2
2
1
5
2
12

ระดับดี
ขึ้นไป

ร้อยละ

8
4
9
6
2
3
33

100
100
100
85.71
100
100
100

ร้อยละของนักเรียนที่มีการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน
ในระดับดีขึ้นไป ระดับชั้น ป.1 - ป.6
100

100

100

100

ป.5

ป.6

95
90
85.71

85
80
75

ป.1

ป.2

ป.3

ป.4
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3) ร้อ ยละของนั กเรี ยนที่ มี ผลการประเมิน คุ ณลั ก ษณะอั นพึ ง ประสงค์ ในระดับ ดี ขึ้น ไป ระดั บ ชั้ น
ประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
ระดับชั้น

8
4
9
7
2
3
33

ป.1
ป.2
ป.3
ป.4
ป.5
ป.6
รวม

100

จานวน
นักเรียน

100

ผลการประเมิน
ไม่ผ่าน
0

ผ่าน
1
1

ดี
0

ดีเยี่ยม
8
4
9
6
2
3
32

ระดับดี
ขึ้นไป

ร้อยละ

8
4
9
6
2
3
32

100
100
100
85.71
100
100
100

ร้อยละของนักเรียนที่มีการประคุณลักษณะอันพึงประสงค์
ในระดับดีขึ้นไป ของนักเรียนชั้น ป.1 - ป.6
100

100

100

100

ป.5

ป.6

95
90
85.71

85
80
75
ป.1

ป.2

ป.3

ป.4
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4) ร้อยละของนัก เรี ยนที่ มีผ ลการประเมิน สมรรถนะสาคัญ ตามหลั กสูต รแกนกลางการศึ กษาขั้ น
พื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ปีการศึกษา 2562 ของผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ในระดับผ่านขึ้นไป
ผลการประเมิน

สมรรถนะสาคัญ
ไม่ผ่าน
1. ความสามารถในการสื่อสาร
0
2. ความสามารถในการคิด
0
3. ความสามารถในการแก้ปัญหา
0
4. ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต
0
5. ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี
0
0
รวม

100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0

100

ผ่าน
0
0
0
0
0

ดี
3
3
3
3
3
15

ดีเยี่ยม
0
0
0
0
0
0

ระดับผ่าน
ขึ้นไป

ร้อยละ

3
3
3
3
3
15

100
100
100
100
100
100

ร้อยละของนักเรียนที่มีการประคุณลักษณะอันพึงประสงค์
ในระดับดีขึ้นไป ของนักเรียนชั้น ป.6
100

100

100

100
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1.6 ผลการประเมินทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (NT) ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
1) ผลการประเมินทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (NT) ปีการศึกษา 2562
ความสามารถ
ด้านภาษาไทย
ด้านคณิตศาสตร์
รวมความสามารถทั้ง 2 ด้าน

ระดับโรงเรียน
42.61
31.88
37.25

คะแนนเฉลี่ยร้อยละ
ระดับ สพฐ.
46.00
45.64
45.82

ระดับประเทศ
46.46
44.94
45.70

ผลการประเมินทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (NT)
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
50
40
30
20
10
0
ระดับโรงเรียน
ระดับ สพฐ
ระดับประเทศ

ด้านภาษาไทย

ด้านคณิตศาสตร์

42.61
46
46.46

31.88
45.64
44.94

รวมความสามารถทั้ง
2 ด้าน
37.25
45.82
45.7
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2) การเปรียบเทียบผลการประเมินทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (NT) ปีการศึกษา
2560 – 2562
ความสามารถ
ด้านภาษา
ด้านคานวณ
ด้านเหตุผล
รวมความสามารถทั้ง 3 ด้าน

ปีการศึกษา
2560
60.00
34.28
45.71
46.66

ปีการศึกษา
2561
51.42
44.76
36.19
44.12

ปีการศึกษา ร้อยละของผลต่าง
2562
ระหว่างปีการศึกษา
42.61
-8.81
31.88
-12.88
37.25
-6.87
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1.7 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
1) ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2562
รายวิชา
ภาษาไทย
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
ภาษาอังกฤษ

ระดับโรงเรียน
44.83
21.67
29.83
23.33

คะแนนเฉลี่ย
ระดับ สพฐ.
47.95
31.60
34.30
30.86

ระดับประเทศ
49.07
32.90
35.55
34.42

ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-Net)
ปีการศึกษา 2561
50
40
30
20
10
0
ระดับโรงเรียน
ระดับ สพฐ
ระดับประเทศ

ภาษาไทย
44.83
47.95
49.07

คณิตศาสตร์
21.67
31.6
32.9

วิทยาศาสตร์
29.83
34.3
35.55

ภาษาอังกฤษ
23.33
30.86
34.42
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2) การเปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2560 2562
คะแนนเฉลี่ย
รายวิชา

ปีการศึกษา 2560

ปีการศึกษา 2561

ปีการศึกษา 2562

49.54
32.50
37.25
38.75

31.00
10.00
33.25
28.75

44.83
21.67
29.83
23.33

ภาษาไทย
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
ภาษาอังกฤษ

ผลต่าง
ระหว่างปี
การศึกษา
+13.83
+11.67
-3.42
-5.42

การเปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-Net)
ปีการศึกษา 2560 - 2562
50
40
30
20
10
0
-10

ปีการศึกษา 2560
ปีการศึกษา 2561
ปีการศึกษา 2562
ร้อยละผลต่าง

ภาษาไทย
49.54
31
44.83
13.83

คณิตศาสตร์
32.5
10
21.67
11.67

วิทยาศาสตร์
37.25
33.25
29.83
-3.42

ภาษาอังกฤษ
38.75
28.75
23.33
-5.42
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1.8 รางวัลที่โรงเรียนได้รับ
ประเภท
สถานศึกษา
โรงเรียน
ผู้บริหาร
นายอภิเดช จิตรมุ่ง
นายอภิเดช จิตรมุ่ง
นายอภิเดช จิตรมุ่ง
นายอภิเดช จิตรมุ่ง
นายอภิเดช จิตรมุ่ง
นายอภิเดช จิตรมุ่ง

นายอภิเดช จิตรมุ่ง

ระดับรางวัล/ชื่อรางวัล

หน่วยงานที่มอบ

เกียรติบัตรเข้าร่วมจัดนิทรรศการงาน
วิชาการ ครั้งที่ 13 ประจาปี 2562

เทศบาลเมืองดอนสัก

เกียรติบัตรผ่านการฝึกอบรมโครงการอาสา
พัฒนาและป้องกันตนเอง (อพป.)
ประจาปี 2563
วุฒิบัตรเข้าร่วมสัมมนาและแลกเปลี่ยน
เรียนรู้สถานศึกษาต้นแบบ รางวัล IQA
AWARD
เกียรติบัตรผ่านการทดสอบหลังการอบรม
การจัดการเรียนการสอนโดยใช้การศึกษา
ทางไกลผ่านดาวเทียม
เกียรติบัตรได้รับคัดเลือกให้เป็นผู้บริหาร
สถานศึกษาดีเด่นประจาเครือข่ายดอนสัก
เกียรติบัตรปฏิบัติหน้าที่คณะทางานจัดทา
ฐานข้อมูลกลาง “คลังข้อมูล Big Data
Surat”
เกียรติบัตรเข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ และร่วมแสดงความชื่นชม ยกย่อง
เชิดชูเกียรติ สถานศึกษาต้นแบบระบบ
บริหารจัดการคุณภาพการศึกษารางวัล
IQA AWARD ระดับ สพฐ ประจาปี 2562
เกียรติบัตร For sharing her valuable
knowledge as a duest speaker during
English and ASEAN Camp

กองอานวยการรักษาความ
มั่นคงภายในจังหวัดสุราษฎร์
ธานี
สานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
สานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
เครือข่ายดอนสัก
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี
เขต 1
โรงเรียนบ้านดินแดงสามัคคี

โรงเรียนวัดวิสุทธิชลาราม
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ประเภท

ระดับรางวัล/ชื่อรางวัล

ครูผู้สอน
นางสาวณัฐธีรา ทองสีนุช

เกียรติบัตรได้รับคัดเลือกให้เป็นครูดีเด่น
ประจาเครือข่ายดอนสัก
นางสาวณัฐธีรา ทองสีนุช
ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญ
ทองแดง กิจกรรมการปั้นดินน้ามัน
ระดับชั้น ปฐมวัย งานศิลปหัตถกรรม
นักเรียน ครั้งที่ 69 ระดับเขตพื้นที่
การศึกษา ปีการศึกษา 2562
นางสาวจารุวรรณ จันทร์เกิด เกียรติบัตรได้รับคัดเลือกให้เป็นครูดีเด่น
ประจาเครือข่ายดอนสัก
นางสาวจารุวรรณ จันทร์เกิด ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญ
เงิน กิจกรรม การแข่งขันคัดลายมือสื่อ
ภาษาไทย ระดับชั้น ป.๑ - ป.๓ งาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ระดับ
เขตพื้นที่การศึกษา ปีการศึกษา 2562
นางประดิษฐา นุ้ยรัตน์
ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญ
ทองแดง กิจกรรม การแข่งขันเรียงร้อยถ้อย
ความ (การเขียนเรียงความ) ระดับชั้น ป.๔ ป.๖ งานศิ ล ปหั ตถกรรมนั ก เรี ยน ครั้ง ที่
69 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ปีการศึกษา
2562
นักเรียน
เด็กหญิงเปรมสินี นุ้ยรัตน์

เด็กหญิงธนัชชา บุญสิทธิ์

ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน กิจกรรม
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย
ระดับชั้น ป.๑ - ป.๓ งานศิลปหัตถกรรม
นักเรียน ครั้งที่ 69 ระดับเขตพื้นที่
การศึกษา ปีการศึกษา 2562
ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง กิจกรรม
การปั้นดินน้ามัน ระดับชั้น ปฐมวัย
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69
ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ปีการศึกษา
2562

หน่วยงานที่มอบ
เครือข่ายดอนสัก
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี
เขต 1
เครือข่ายดอนสัก
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี
เขต 1
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี
เขต 1

สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี
เขต 1
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี
เขต 1
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ประเภท
เด็กชายศิวกร สิทธิรักษ์

ระดับรางวัล/ชื่อรางวัล
ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง กิจกรรม
การปั้นดินน้ามัน ระดับชั้น ปฐมวัย
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69
ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ปีการศึกษา
2562
เด็กชายอภินันท์สมบัตจิ ันทร์ ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง กิจกรรม
การปั้นดินน้ามัน ระดับชั้น ปฐมวัย
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69
ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ปีการศึกษา
2562
เด็กหญิงเกตน์สินี นุ้ยรัตน์ ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง กิจกรรม
การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ (การเขียน
เรียงความ) ระดับชั้น ป.๔ - ป.๖
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69
ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ปีการศึกษา
2562
เด็กหญิงเปรมสินี นุ้ยรัตน์ การแข่งขันกิจกรรมคัดลายมือสื่อภาษาไทย
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑-๓ ในการ
แข่งขันทักษะทางวิชาการ "งานวันวิชาการ
สานภูมิปัญญา ชุมชนก้าวหน้า พัฒนาสู่
ความยั่งยืน" ครั้งที่ ๑๓ ประจาปี ๒๕๖๒
เด็กชายวิริทธิ์พล อุนาศรี
ได้รับรางวัลเหรียญทอง การแข่งขันกิจกรรม
ลุก นั่ง 60 วินาที (60 Seconds Sit up)
ระดับรุ่นอายุไม่เกิน ๑o ปี ชาย ในการ
แข่งขันทักษะทางวิชาการ "งานวันวิชาการ
สานภูมิปัญญา ชุมชนก้าวหน้า พัฒนาสู่
ความยั่งยืน" ครั้งที่ ๑๓ ประจาปี ๒๕๖๒
เด็กชายภานุกร ทองรวง
ได้รับรางวัล เหรียญเงิน รายการ ยืน
กระโดดไกล ระดับ 2 ชาย ในการแข่งขัน
กีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์ อาเภอดอนสัก ครั้งที่
2 ประจาปี 2562

17

หน่วยงานที่มอบ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี
เขต 1
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี
เขต 1
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี
เขต 1

เทศบาลเมืองดอนสักและ
สถานศึกษาอาเภอดอนสัก

เทศบาลเมืองดอนสักและ
สถานศึกษาอาเภอดอนสัก

คณะกรรมการกีฬาท้องถิ่น
สัมพันธ์ อาเภอดอนสัก
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ประเภท
เด็กหญิงปาลิตา

ระดับรางวัล/ชื่อรางวัล
ได้รับรางวัล เหรียญทองแดง รายการ วิ่ง
60 เมตร ระดับ 1 หญิง ในการแข่งขัน
กีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์ อาเภอดอนสัก ครั้งที่
2 ประจาปี 2562

หน่วยงานที่มอบ
คณะกรรมการกีฬาท้องถิ่น
สัมพันธ์ อาเภอดอนสัก

1.๙ ข้อมูลอาคารสถานที่
ข้อมูลอาคารสถานที่ ประกอบด้วย จานวนอาคาร จานวนห้องประกอบ
อาคารเรียน
จานวน 3 หลัง
อาคารประกอบ
จานวน 1 หลัง
ห้องน้า
จานวน ๘ ห้อง
สระว่ายน้า
จานวน 0 สระ
สนามเด็กเล่น
จานวน 1 สนาม
สนามฟุตบอล
จานวน 1 สนาม
บ้านพักครู
จานวน ๐ หลัง
1.10 ข้อมูลงบประมาณ
รายรับ

จานวน/บาท

รายจ่าย

จานวน/บาท

เงินนอกงบประมาณ

117,460

งบพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา

117,460

รวมรายรับ

117,460

รวมรายจ่าย

113,460
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1.11 สภาพชุมชนโดยรวม
สภาพชุมชนรอบบริเวณโรงเรียนมีลักษณะเป็นชุมชนขนาดใหญ่ ตั้งบ้านเรือนกระจายตามพื้นที่ทากิน
มีประชากรประมาณ 1,350 คน บริเวณใกล้เคียงโดยรอบโรงเรียนมีสถานที่สาคัญ ได้แก่ ถ้าแก่นจันทร์
สานักสงฆ์สวนป่าสุวิทย์ประชาราม เขายายอาม ต้นน้าผุด โรงเรียนบ้านน้าฉา อาชีพหลักของชุมชน คือ
เกษตรกรรม เช่น การทาสวนยาง การทาสวนผลไม้ ปลูกผัก และค้าขาย ส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ
ประเพณี /ศิ ล ปวั ฒ นธรรมท้ อ งถิ่ น ที่ เ ป็ น ที่ รู้ จั ก โดยทั่ ว ไป คื อ รดน้ าด าหั ว ผู้ ใ หญ่ ประเพณี จ บปี จ บเดื อ น
ประเพณี รับ-ส่งตายาย
ผู้ปกครองส่วนใหญ่ จบการศึกษาระดับ ม.3 อาชีพหลัก คือ ทาสวนยาง ส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ
ฐานะทางเศรษฐกิจ /รายได้โดยเฉลี่ยต่อครอบครัว ต่อปี ๑๕๐,๐๐๐ บาท จานวนคนเฉลี่ยต่อครอบครัว
3 คน
1.12 แหล่งเรียนรู้
ข้อมูลแหล่งเรียนรู้ภายใน/นอกโรงเรียน จานวนการเข้าใช้ห้องสมุดของผู้เรียนเฉลี่ยต่อปีการศึกษา
ภูมิปัญญาท้องถิ่นปราชญ์ชาวบ้าน
ข้อมูลการใช้แหล่งเรียนรู้ภายใน ปีการศึกษา 252
ที่
1
2
3
4
5
6
7
8

แหล่งเรียนรู้ภายในสถานศึกษา

จานวนครั้ง
150
200
100
50
200
200
200
200

ห้องสมุด
ห้องคอมพิวเตอร์
สวนปาล์ม/แปลงเกษตร
ห้องพยาบาล
ลานกีฬา
สนามเด็กเล่น
สนามฟุตบอล
โรงอาหาร
ข้อมูลการใช้แหล่งเรียนรู้ภายนอก ปีการศึกษา 2562

ที่
1
2
3
4
5
6

แหล่งเรียนรู้ภายนอกสถานศึกษา
สานักสงฆ์สวนป่าสุวิทย์ประชาราม ตาบลดอนสัก อาเภอดอนสัก
ถ้าแก่นจันทร์
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ตาบลดอนสัก อาเภอดอนสัก
โรงเรียนในเขตอาเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี
โรงเรียนในเขตอาเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี
ต้นธารรีสอร์ท

จานวนครั้ง
11
2
5
7
2
1
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1.13 ผลการประเมินคุณภาพภายใน
ผลการประเมินคุณภาพภายใน ปีที่ผ่านมา ระดับปฐมวัย
มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของเด็ก
มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ
มาตรฐานที่ ๓ การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นสาคัญ
ประเมินในภาพรวม
ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษาอยู่ใน

ระดับคุณภาพ : ดี
ระดับคุณภาพ : ดี
ระดับคุณภาพ: ดี
ระดับ 3 : ดี

ผลการประเมินคุณภาพภายใน ปีที่ผ่านมา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียน
มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ
มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
ประเมินในภาพรวม
ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษาอยู่ใน

ระดับคุณภาพ : ดี
ระดับคุณภาพ : ปานกลาง
ระดับคุณภาพ: ดี
ระดับ 3 : ดี
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ส่วนที่ 2
ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา

(Self-Assessment Report : Sar)

21

รายงานผลการประเมินตนเอง : โรงเรียนบ้านห้วยเสียด

ส่วนที่ 2
ผลการประเมินตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
โรงเรียนบ้านห้วยเสียด ได้แต่ง ตั้ง คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน โดยดาเนินการ
ประเมินผลการดาเนินงานตามสภาพจริง ตามมาตรฐานการศึกระดับปฐมวัย และระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
โดยกาหนดมาตรฐานให้เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษา ซึ่งกระทรวงศึกษาธิการ ประกาศ ณ วันที่ ๖ สิงหาคม
๒๕๖๑ โดยใช้วิธีการหลากหลาย ตามเกณฑ์การประเมินคุณภาพภายในของกระทรวงฯ โดยกาหนดเกณฑ์การ
พิจารณา เป็นร้อยละ และระดับคุณภาพดังนี้
ระดับคุณภาพและความหมาย
ระดับคุณภาพและความหมาย
ระดับคุณภาพ
(กรณีใช้ประเด็นพิจารณา 5 ขึ้นไป)
(กรณี ค่าคะ 100)
5
90.00 - 100.00
4
80.00 - 89.99
3
75.00 - 79.99
2
50.00 - 74.99
1
0 - 49.99

ความหมาย
ยอดเยี่ยม
ดีเลิศ
ดี
ปานกลาง
กาลังพัฒนา

ระดับปฐมวัย
ผลการประเมินมาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย
สรุปผลการประเมินในภาพรวม ระดับคุณภาพ : ดี
มาตรฐานการศึกษา
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของเด็ก
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ
มาตรฐานที่ 3 การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นสาคัญ

ระดับคุณภาพ
ดี
ดี
ดี
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มาตรฐานที่ 1 คุณภาพเด็ก
ระดับคุณภาพ ดี
1. กระบวนการพัฒนา
โรงเรียนบ้านห้วยเสียด มีกระบวนการพัฒนาเด็กที่หลากหลาย ส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการ
ด้านร่างกาย แข็งแรง มีสุขนิสัยที่ดี และดูแลความปลอดภัยของตนเองได้ โรงเรียนจัดให้เด็กได้รับประทาน
อาหารที่สะอาด ถูกสุขลักษณะ ปริมาณเหมาะสมตามวัย มีการควบคุมดูแลให้เด็กดื่มนมเป็นประจาทุกวันอย่าง
สม่าเสมอ มีการชั่งน้าหนัก วัดส่วนสูง ภาคเรียนละ ๒ ครั้ง มีกิจกรรมหนูน้อยสุขภาพดี ออกกาลังกายหน้าเสา
ธงก่อนเข้าเรียนทุกวัน จัดหา อุปกรณ์ ซ่อมแซมสนามเด็กเล่นให้มีความปลอดภัย สะดวก พร้อมใช้ง านอยู่
ตลอดเวลา
ส่งเสริมพัฒนาการด้านอารมณ์ จิตใจ ปลูกฝัง ให้เด็กมีความซื่อสัตย์สุจริต ไม่เอาสิ่งของของ
ผู้อื่นมาเป็นของตน มีความอดทน มีความมั่นใจ กล้าพูด กล้าแสดงออก ยิ้มแย้มแจ่มใส มีการจัดกิจกรรม
ทางด้านศิลปะ ดนตรี ให้นักเรียนได้วาดภาพ ระบายสี เพื่อสร้างจินตนาการและมีอารมณ์ผ่องใส ให้เด็กได้ทา
กิจกรรมด้วยความสนุกสนาน มีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับเพื่อน ทั้งในและนอกห้องเรียน
มีการจั ดกิจกรรมอยู่อ ย่างชาวพุทธ เพื่อส่ ง เสริ มให้เด็ กมีพัฒนาการด้านสัง คม ช่ว ยเหลื อ
ตนเอง เป็นสมาชิกที่ดีของสังคม มีวินัยในตนเอง มีสัมมาคารวะกับผู้ใหญ่ มีมารยาทที่ดี ยิ้ม ไหว้ ทักทาย
ช่วยเหลือตนเองในการปฏิบัติกิจวัตรประจาวัน สามารถรับประทานอาหารด้วยตนเองและมีมารยาทในการ
รับประทานอาหาร รู้จักดูแลรักษาความสะอาด ทั้งภายในและนอกห้องเรียน โดยการจัดกิจกรรมแบ่งเขตพื้นที่
รับผิดชอบ รู้จักช่วยเหลือ แบ่งปันเพื่อนในห้องเรียน ทางานร่วมกับเพื่อนๆ ได้
โรงเรียนได้ส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการด้านสติปัญญา สื่อสารได้ มีทักษะการคิดพื้นฐาน และ
แสวงหาความรู้ ไ ด้ โดยการเข้ า ร่ ว มโครงการบ้ า นนั ก วิ ท ยาศาสตร์ น้ อ ยแห่ ง ประเทศไทย โครงการค่ า ย
วิทยาศาสตร์ ทาให้เด็กได้ฝึกปฏิ บัติการทดลอง การสัง เกต ความคิดสร้างสรรค์ รู้จั กแก้ปั ญ หา มี การจั ด
กิจกรรมโครงงานเพื่อการเรียนรู้ โดยส่งเสริมให้เด็กมีความสนใจเรียนรู้สิ่งต่างๆ รอบตัว กล้าซักถามเพื่อค้นหา
คาตอบ มีการส่งเสริมสนับสนุนให้เด็กเข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันทักษะทางวิชาการในระดับต่างๆ
2.ผลการดาเนินงาน
ประเด็นพิจารณา
พัฒนาการด้าน
ร่างกายแข็งแรง
มีสุขนิสัยที่ดี และ
ดูแลความปลอดภัย
ของตนเองได้

กิจกรรม
ผลการดาเนินงาน
กิ จ กรรมหนู น้ อ ย เด็กมีพัฒนาการเคลื่อนไหวทางร่างกาย เด็กเคลื่อนไหวอย่า ง
สุขภาพดี
เหมาะสมตามจินตนาการ ร่างกายทุกส่วนทั้งกล้ามเนื้อมัดใหญ่
อยู่ในระดับ
มัดเล็กให้ทางานอย่างมีประสิทธิภาพ
คุณภาพ
ดีเลิศ
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ประเด็นพิจารณา
พัฒนาการด้าน
อารมณ์ จิตใจ
ควบคุม และ
แสดงออกทาง
อารมณ์ได้

กิจกรรม
ผลการดาเนินงาน
กิจกรรมเรียนรู้ เด็กมีพัฒนาการด้านอารมณ์ความรู้สึกได้อย่างเหมาะสม รู้จัก
อยู่อย่างชาวพุทธ ยับยั้งชั่งใจ รู้จักการรอคอย กล้าแสดงออก ช่วยเหลือแบ่งปันมี
อยู่ในระดับ
ความรับผิดชอบ
คุณภาพ
ดี

พัฒนาการด้าน
สังคม ช่วยเหลือ
ตนเอง และเป็น
สมาชิกที่ดีของ
สังคม

กิจกรรมเรียนรู้
สู่สังคม
อยู่ในระดับ
คุณภาพ
ดี

พัฒนาการด้าน
สติปัญญา สื่อสาร
ได้ มีทักษะการคิด
พื้นฐาน และ
แสวงหาความรู้ได้

กิจ กรรมสมองใส เด็กมีการสื่อสารและมีทักษะความคิดพื้นฐานแสวงหาความรู้ได้
ปัญญาเลิศ
อย่างเหมาะสมตามวัย
อยู่ในระดับ
คุณภาพ
ปานกลาง

เด็กช่วยเหลือตัวเองในการปฏิบัติกิจวัตรประจาวันได้ มีวินัยใน
ตนเอง เล่นร่วมกับผู้อื่น มีสัมมาคารวะต่อผู้ใหญ่

3. จุดเด่น
1. เด็ ก มี พั ฒ นาการด้ า นร่ า งกายสมบู ร ณ์ แข็ ง แรงตามวั ย มี ค นลั ก ษณะนิ สั ย ที่ ดี รู้ จั ก
รับประทานอาหารที่มีประโยชน์หลากหลายชนิด
2. เด็กมีอารมณ์จิตใจ ร่าเริง แจ่มใสตามวัย ชอบเสียงเพลงและกล้าแสดงออกสามารถ
เคลื่อนไหวไปตามเสียงเพลง และมีจินตนาการความคิดสร้างสรรค์ในการทางานศิลปะได้ดี
4. จุดควรพัฒนา
1. การปลูกฝังในเรื่องสุขนิสัยที่ดี เช่น การล้างมือก่อนรับประทานอาหาร ล้างมือก่อนออก
จากห้องน้า ห้องส้วม และการเลือกรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ ให้เป็นนิสัย
2. ด้านการมีความคิดรวบยอด การแก้ปัญหาที่เกิดจากการอ่าน และการทากิจกรรมเสริม
สติปัญญาให้เหมาะสมตามวัย
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5. แผนพัฒนาเพื่อให้ได้มาตรฐานที่สูงขึ้น
โครงการพัฒนาคุณภาพของเด็กปฐมวัย
1. กิจกรรมหนูน้อยสุขภาพดี
2. กิจกรรมสมองใสปัญญาเลิศ
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ
ระดับการคุณภาพ : ดี
1. กระบวนการการพัฒนา
โรงเรียนมีการปรับปรุงหลักสูตรปฐมวัยที่ยืดหยุ่นและสอดคล้องกับหลักสูตรสถานศึกษาเป็น
รูปแบบการจัดประสบการณ์ที่ก่อให้เกิดการเตรียมความพร้อม เน้นการเรียนรู้ผ่านการเล่นและการลงมือ
ปฏิบัติด้วยตนเอง สอดคล้องกับวิถีชีวิตของครอบครัว ชุมชน และท้องถิ่น
จัด ครู ป ระจ าการที่ จ บการศึ กษาปฐมวั ย มี ก ารส่ ง บุ ค ลากรเข้ า รั บ การอบรมเพื่ อ พั ฒ นา
ศักยภาพอย่างต่อเนื่อง พัฒนาคุณภาพครูด้านการศึกษาปฐมวัยอย่างต่อเนื่อง
จัดสิ่งอานวยความสะดวกที่จาเป็นซึ่งเอื้อประโยชน์ และอานวยความสะดวกต่อการพัฒนา
เด็ก ทั้งด้านร่างกาย อารมณ์-จิตใจ สังคม และสติปัญญา คือ จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพที่เอื้อต่อการ
เรียนรู้อย่างมีคุณภาพ จัดให้มีอุปกรณ์ ของเล่น ของใช้ เครื่องนอน เครื่องอานวยความสะดวกต่างๆ ให้
พอเพียงกับเด็ก
จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการเพื่อการจัดการเรียนรู้ เช่น
จัดให้มีห้องคอมพิวเตอร์เพื่อให้เด็กได้ศึกษาหาข้อมูลทางโลกออนไลน์ จัดหาแอพพลิเคชั่นสาหรับเด็กปฐมวัย
จัดประชุมระดมความคิดเห็ น จากบุคลากรที่มีส่ว นเกี่ย วข้อง ทั้ง บุคลากรในสถานศึ กษา
กรรมการสถานศึกษา ชุ มชน ผู้ปกครอง และศิษย์เก่าเพื่อ วางแผนร่วมกันกาหนดเป้าหมาย ปรับวิสัยทัศน์
กาหนดพันธกิจ กลยุทธ์ ในการจัดการศึกษาของสถานศึกษาเพื่อ พัฒนาคุณภาพเด็ก
2. ผลการดาเนินงาน
ประเด็นพิจารณา
มีหลักสูตร
ครอบคลุม
พัฒนาการทั้ง 4
ด้าน สอดคล้องกับ
บริบทของท้องถิ่น

กิจกรรม
กิจกรรมพัฒนา
หลักสูตรปฐมวัย
อยู่ในระดับ
คุณภาพ
ดีเลิศ

ผลการดาเนินงาน
โรงเรียนมีหลักสูตรปฐมวัยครอบคลุมพัฒนาการทั้ง 4 ด้าน

จัดครูให้เพียงพอ
กับชั้นเรียน

กิจกรรมคุณภาพ
ครูปฐมวัยอยู่ใน
ระดับคุณภาพ
ปานกลาง

โรงเรียนมีครูประจาการไม่ครบชั้น
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ประเด็นพิจารณา
ส่งเสริมให้ครูมี
ความเชี่ยวชาญ
ด้านการจัด
ประสบการณ์
จัดสภาพแวดล้อม
และสื่อเพื่อการ
เรียนรู้ อย่าง
ปลอดภัย และ
เพียงพอ
ให้บริการสื่อ
เทคโนโลยี
สารสนเทศและ
สื่อสารเรียนรู้เพื่อ
สนับสนุนการจัด
ประสบการณ์
มีระบบบริหาร
คุณภาพที่เปิด
โอกาสให้
ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมี
ส่วนร่วม

กิจกรรม
กิจกรรมครูดีมี
คุณภาพ
อยู่ในระดับ
คุณภาพ
ดีเลิศ
กิจกรรม
สถานศึกษา
สร้างสรรค์
อยู่ในระดับ
คุณภาพ
ดี
กิจกรรม Smart
School
อยู่ในระดับ
คุณภาพ
ปานกลาง

ผลการดาเนินงาน
ครู มีก ารอบรมพัฒ นาอย่า งต่ อเนื่อ ง และศึ กษาค้ นคว้า วิธี จั ด
ประสบการณ์ให้เด็กปฐมวัยบนสื่อออนไลน์ด้วยตนเอง

มีสภาพแวดล้อมเอื้อต่อการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ และจัดให้มี
อุปกรณ์ ของเล่น ของใช้ เครื่องนอน สะอาด ปลอดภัย

มีห้องคอมพิวเตอร์เพื่อให้เด็กได้ศึกษาหาข้อมูลทางโลกออนไลน์
มีแอพพลิเคชั่นสาหรับเด็กปฐมวัย

กิ จก ร ร มร ะ บ บ มีโมเดล BCC ใช้ในการบริหารจัดการสถานศึกษา
ประกันคุณภาพ
อยู่ในระดับ
คุณภาพ
ดี

3. จุดเด่น
1. มีหลักสูตรครอบคลุมพัฒนาการทั้ง 4 ด้าน สอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่น
2. ครูได้รับการพัฒนาด้านวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง
4. จุดควรพัฒนา
1. อุปกรณ์เพื่อสนับสนุนการจัดประสบการณ์ยังไม่เพียงพอ
5. แผนพัฒนาเพื่อให้ได้มาตรฐานที่สูงขึ้น
โครงการพัฒนากระบวนการบริหารและการจัดการ
1. กิจกรรมสถานศึกษาสร้างสรรค์
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มาตรฐานที่ 3 การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นสาคัญ
ระดับคุณภาพ : ดี
1. กระบวนการพัฒนา
โรงเรียนจัดกิจกรรมให้ครูพัฒนา ความรู้ของตนเกี่ยวกับการจัดการ เรียนการสอน โดยจัดการ
อบรม และแนะนาแหล่งข้อมูล ครูวิเคราะห์เด็กเป็นรายบุคคล และออกแบบกิจกรรมที่ เหมาะกับพัฒนาการ
ของเด็กและ สอดคล้องกับมาตรฐานอันพึงประสงค์ของเด็กที่ต้องการส่ง เสริม ฝ่ายวิชาการให้ข้อเสนอแนะ
เกี่ยวกับการจัดกิจกรรม การเลือกวิธีการสอน และสื่อการสอนให้เหมาะสมกับกิจกรรมและ พัฒนาการของเด็ก
โรงเรียนจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ มีกระบวนการเรียนการสอนที่
สร้าง โอกาสให้ผู้เรียนทุกคนมีส่วนร่วม โดยมีการจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมให้ เด็กได้รับประสบการณ์ประสบการณ์
ตรงเกี่ยวกับวัฒนธรรม ประเพณีไทยอย่างชัดเจนและต่อเนื่องผ่านการลงมือปฏิบัติจริงทาให้เด็กเกิดการเรียนรู้
อย่างเหมาะสมตามวัย การจัดการเรียนการสอนในรูปแบบโครงการภาคเรียนละ 1 ครั้ง โดยเปิดโอกาสให้เด็ก
เลือกเรียนในเรื่องที่สนใจ โดยเด็กเป็นผู้นาเสนอและเลือกประเด็นการเรียนรู้ที่สนใจ รวมทั้งเปิดโอกาสให้เด็ก
จัดแสดงและนาแสดงองค์ความรู้ที่เกิดขึ้นให้ผู้อื่นรับทราบ
โรงเรียนบ้านห้วยเสียด ส่งเสริมให้ครูใช้สื่อที่เหมาะสมและสอดคล้องกับพัฒนาการของเด็ก
โดยได้จัดหาสื่อการเรียนการสอนที่ส่งเสริม พัฒนาเด็กปฐมวัย ทั้ง ทางร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สัง คม และ
สติปัญญา มีสื่อทั้งเป็นของจริงและสื่อธรรมชาติ ที่อยู่ใกล้ตัวเด็ก โดยมีการจัดสภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อการ
เรียนรู้ตามหน่วยการเรียนของเด็ก เช่น ห้องคอมพิวเตอร์ ห้องสมุดนิทาน มีการสนับสนุนให้ครูมีศักยภาพ
ด้านสื่อเทคโนโลยี กล่าวคือส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
(ICT) อินเตอร์เน็ ต (Internet) และสื่อสังคม (Social Media) ในการเรียนรู้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และ
เรียนรู้ร่วมกันและสามารถใช้เทคโนโลยี นาเสนอผลงานอย่างสร้างสรรค์จากการจัดกิจกรรมดังกล่าวส่งผลให้
ผู้เรียนเกิดกระบวนการเรียนรู้พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง และเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้
การประเมินพัฒนาการและการเรียนรู้ของเด็กในระดับปฐมวัยเป็น ภารกิจสาคัญ ที่เกิดขึ้น
ควบคู่ไ ปกับการจัด ประสบการณ์ เรียนรู้ ครู ต้องสามารถเก็บ ร่องรอยหลัก ฐานการเรีย นรู้และดาเนินการ
ประเมินอย่างเป็นระบบเพื่อให้ได้ผลการประเมินที่ตรงตามความเป็นจริง ซึ่งครูมีการจัดการในการประเมิน
พัฒนาการและการเรียนรู้ของเด็กอย่างต่อเนื่อง มีรูปแบบการแประเมินที่เหมาะสมและสอดคล้องกับบริบท
ของโรงเรียน อีกทั้งยังเปิดโอกาสให้เด็กและผู้ปกครองได้มีส่วนร่วมในการประเมินผลงานของตนเองและของ
บุตรหลานซึ่งมีความสอดคล้องกับแนวทางในการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย
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2. ผลการดาเนินงาน
ประเด็นพิจารณา
จัดประสบการณ์ที่
ส่งเสริมให้เด็กมี
พัฒนาการทุกด้าน
อย่างสมดุลเต็ม
ศักยภาพ

กิจกรรม
กิจกรรมวินัย
เชิงบวก
อยู่ในระดับ
คุณภาพ
ดีเลิศ

ผลการดาเนินงาน
1. ครูมีกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นเด็กเป็น สาคัญ
สามารถก าหนดเป้ า หมายในการพั ฒ นาคุ ณ ภาพ ผู้ เ รี ย น
ครอบคลุม ทั้งด้านความรู้ ทักษะ กระบวนการ สมรรถนะ สาคัญ
และคุณ ลัก ษณะอั นพึ ง ประสงค์ที่ สอดคล้อ งกั บเป้า หมายของ
หลักสูตรสถานศึกษา
2. ครูสามารถวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคล ใช้ข้อมูลจากการ
วิ เ คราะห์ เ ด็ ก มาใช้ ใ นการ วางแผนจั ด การเรี ย นรู้ เ พื่ อ พั ฒ นา
ศักยภาพเด็กโดยคานึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล
3. ครูออกแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้วิธีสอนเทคนิค
การสอนที่หลากหลาย และจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแผนการ
จัดการเรียนรู้ที่กาหนด โดยครูเข้ารับอบรมพัฒนาความรู้ด้าน
การจัดการเรียนรู้ในระดับ โดยมีครู 1 คน คิดเป็นร้อยละ 50

สร้างโอกาสให้เด็ก
ได้รับประสบการณ์
ตรงเล่นและปฏิบัติ
อย่างมีความสุข

กิจกรรม
Learnning by
doing
อยู่ในระดับ
คุณภาพ
ดีเลิศ

ครู มีก ารจัด ทาแผนการจั ด ประสบการณ์ เพื่อ ส่ง เสริม ให้ เด็ ก
ได้ รั บ ประสบการณ์ ตรงผ่ า นการเล่ น และการปฏิ บั ติอ ย่ า งมี
ความสุขผ่านกิจกรรมต่างๆ ได้

จัดบรรยากาศที่เอื้อ
ต่อการเรียนรู้ใช้สื่อ
เทคโนโลยีที่
เหมาะสมกับวัย

กิจกรรมผลิตสื่อ
เทคโนโลยีและ
นวัตกรรม
อยู่ในระดับ
คุณภาพ
ดี

ครูผลิตสื่อเพื่อใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนทุกภาค
เรี ย น โดยให้ ส อดคล้ อ งกั บ กิ จ กรรมเพื่ อ ให้ มี สื่ อ เพี ย งพอ
สอดคล้องกับการเรียน ปลอดภัยสาหรับเด็ก ส่งเสริมให้ครูไ ด้
ริเริ่มสร้างสรรค์ผลิตสื่อการสอนด้วยตนเอง เช่น เกมการศึกษา
หุ่นมือ หุ่นนิ้วมือ เครื่องเคาะจังหวะ สื่อด้านคณิตศาสตร์ สื่อ
ทางด้านภาษา และสื่อที่ส่งเสริมการเรียนรู้ผ่านประสาทสัมผัส
ทั้ง ๕ รวมถึ ง ทา ให้ผู้ เรี ย นมี นิ สัย รัก การอ่า น ตามมาตรการ
ส่งเสริมการอ่านและ แสวงหาความรู้ด้วยตนเองจากแหล่งเรียนรู้
ต่ า ง ๆ เช่ น ห้ อ งสมุ ด ห้ อ งคอมพิ ว เตอร์ เทคโนโลยี แ ละ
สารสนเทศ และแหล่ ง เรี ย นรู้ อื่ น ภายในและนอกโรงเรี ย น
มีทักษะในการฟัง พูด อ่าน เขียน ดีขึ้น
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ประเด็นพิจารณา

กิจกรรม

ผลการดาเนินงาน
80

79

79

78

78

78

77
76
75

75

74
73

อ.2

อ.3

ภาคเรียนที่ 1

75

78

ภาคเรียนที่ 2

78

79

ห้องสมุดได้มีจัดสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ จึงทาให้เด็ก
มีพัฒนาการทางภาษาที่ดีขึ้น
76.5
76
75.5
75
74.5
74
73.5
73

76

75

75

74

อ.2

อ.3

ภาคเรียนที่ 1

74

75

ภาคเรียนที่ 2

75

76

กิจกรรมคอมพิวเตอร์ได้มีการจัดการเรียนรู้โดยใช้สื่อเทคโนโลยี
สารสนเทศ อยู่ใน ระดับดี
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ประเด็นพิจารณา
ประเมินพัฒนาการ
เด็กตามพัฒนาการ
เด็กตามสภาพจริง
และนาผลการ
ประเมินพัฒนาการ
เด็กไปปรับปรุงการ
จัดประสบการณ์
และพัฒนาเด็ก

กิจกรรม
กิจ กรรมสร้ า งผู้ รู้
ผู้ตื่น ผู้เบิกบาน
อยู่ในระดับ
คุณภาพ
ดี

ผลการดาเนินงาน
ครูส ามารถวิเ คราะห์ผู้เ รีย น เป็นรายบุค คล ใช้ ข้อ มูลจากการ
วิเคราะห์ผู้เรียนมาใช้ในการ วางแผนจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนา
ศักยภาพผู้เรียนโดยคานึงถึง ความแตกต่างระหว่างบุคคล
ร้ อ ยละ 79 ระบุ วิ ธี ก ารวั ด และประเมิ น พั ฒ นาการเด็ ก
ที่ เหมาะสมและหลากหลายใน แผนการจัดประสบการณ์เรียนรู้
ได้อย่างชัดเจน น่าเชื่อถือ ร้อยละ 78 อธิบายวิธีการประเมิน
พัฒนาการเด็กและการ นาผลประเมิน ไปพัฒ นาเด็กได้ อย่า ง
ชัดเจน น่าเชื่อถือ
การจัดทาแผนการจัดประสบการณ์และวิธีประเมิน
พัฒนาการเด็ก

79.5
79
78.5
78

77.5
ครูมีวิธีจัดทาแผน

ครูมีวิธีการประเมิน

3. จุดเด่น
1. เด็กเรียนรู้จากการเล่นและปฏิบัติกิจกรรม
2. ประเมินผลเด็กด้วยวิธีการหลากหลาย
4. จุดควรพัฒนา
1. การบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวกยังขาดประสิทธิภาพ
2. ขาดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของครูปฐมวัย
5. แผนพัฒนาเพื่อให้ได้มาตรฐานที่สูงขึ้น
โครงการพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
1. กิจกรรมวินัยเชิงบวก
2. กิจกรรม PLC
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ระดับการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน
ผลการประเมินมาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
สรุปผลการประเมินในภาพรวม ระดับคุณภาพ : ดี
มาตรฐานการศึกษา
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ
มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ

ระดับคุณภาพ
ดี
ดี
ดี

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพผู้เรียน
ระดับคุณภาพ : ดี
1. กระบวนการพัฒนา
โรงเรียนบ้านห้วยเสียด มีกระบวนการพัฒนาผู้เรียนด้วยวิธีการที่หลากหลาย ตามโครงการ
ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยครูจัดการเรียนรู้ให้เป็นไปตามศักยภาพของผู้เรียน และเป็นไปตาม
มาตรฐานและตัวชี้วัดของหลักสูตร มีการออกแบบการจัดการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับผู้เรียน มีการจัดการเรียนรู้
โดยใช้ DLTV และการลงมือปฏิบัติจริง การใช้ทักษะกระบวนการคิดและการแก้ปัญหาเป็นหลัก การจัดการ
เรียนรู้โดยใช้รูปแบบ STEM มาบูร ณาการ และเน้ นเรื่องการอ่านคิด วิ เคราะห์ของผู้เรี ยนเป็นเรื่องสาคั ญ
สถานศึกษายังมุ่งพัฒนาครูทุกคนให้ มีความสามารถในการจัดการเรีย นการสอนไปประยุกต์ใช้ให้ตรงตาม
ความสามารถและศักยภาพของผู้เ รียน จัด โครงการพั ฒนาผู้ เรียนและบุคลากรทางด้านเทคโนโลยี ใช้สื่ อ
เทคโนโลยีที่หลากหลายในการจัดการเรียนการสอน มีแหล่งเรียนรู้และแหล่งสืบค้นข้อมูลแบบออนไลน์เพื่อให้
ผู้เรียนได้ค้นคว้าเพิ่มเติม และแสวงหาความรู้จากแหล่งเรียนรู้ภายในและภายนอกห้องเรียน ทั้งยังมีระบบ
การแนะแนว ให้คาปรึกษาและดูแลสุขภาวะจิตแก่ผู้เรียน เพิ่มเวลารู้เรื่องอาชีพ
นอกจากนี้ สถานศึกษาได้มีการดาเนินการเพื่อพัฒนาทักษะชีวิตของผู้เรียนตามโครงการ
ส่ง เสริ มคุ ณลั กษณะอัน พึง ประสงค์ เพื่อ ให้ อยู่ ในสัง คมได้ อย่ างมีค วามสุข เน้ นการพัฒ นาด้า นคุ ณธรรม
จริยธรรมที่เหมาะสมกับวัยของผู้เรียน พัฒนาคุณธรรมผู้เรียนตามหลักสูตร เน้นให้ผู้เรีย นมีวินัยมีความ
รับผิดชอบและมีจิตอาสา ส่งเสริมการออกกาลังกาย มีการออกแบบการจัดการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับผู้เรียน
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2. ผลการดาเนินงาน
ประเด็นพิจารณา
ความสามารถใน
การอ่าน การเขียน
การสื่อสาร และ
การคิดคานวณ

กิจกรรม
กิจกรรมอ่านออก
เขียนได้
อยู่ในระดับ
คุณภาพ
ปานกลาง

ผลการดาเนินงาน
10
8

9

8
7
6

6
4

4

3
2

2
0

6

2
1

ป.1

2
1

ป.2

ป.3

จานวนนักเรียนทั้งหมด

ป.4

ป.5

ป.6

จานวนนักเรียนที่ได้ระดับดีขึ้นไป

แผนภูมิแสดงจานวนของนักเรียนที่มีการอ่านออก เขียนได้ ชั้น
ประถมศึ ก ษาปี ที่ 1- 6 ระดั บ ดี ขึ้ น ไป ปี ก ารศึ ก ษา 2562
นักเรียนทั้งหมด 33 คน มีนักเรียนที่ได้ระดับ 3 ขึ้นไป จานวน
18 คน คิดเป็น ร้อยละ 54.55
ความสามารถใน
การคิดวิเคราะห์
คิดอย่างมี
วิจารณญาณ
อภิปราย
แลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นและ
แก้ปัญหา

กิจกรรมคิดด้วย
ภูมิปัญญา
อยู่ในระดับ
คุณภาพ
ปานกลาง

ความสามารถในการคิดวิเคราะห์
ความสามารในการคิดอย่างมีวิจารณญาณ
ความสามารถในการอภิปราย แลกเปลี่ยนความคิดเห็น
ความสารถในการแก้ปัญหา
2.8
2.8
2.9
3.5

0

1

2

3

4

5

แผนภูมิแสดงระดับคุณภาพความสามารถในการคิดวิเคราะห์คิด
อย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและ
แก้ปัญหา
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ประเด็นพิจารณา

กิจกรรม

ผลการดาเนินงาน
เกณฑ์การประเมินระดับคุณภาพ
ระดับคุณภาพ
แปลคุณภาพ
5
ยอดเยี่ยม
4
ดีเลิศ
3
ดี
2
ปานกลาง
1
กาลังพัฒนา
- นัก เรี ยนที่ มี ความสามารถในการคิ ดวิ เ คราะห์ อยู่ ใ น
ระดับคุณภาพ ดี
- นักเรียนที่มีความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณ
อยู่ในระดับคุณภาพ ปานกลาง
- นักเรียนที่มีความสามารถในการอภิปราย แลกเปลี่ยน
ความคิดเห็น อยู่ในระดับ ปานกลาง
- นักเรียนที่มีความสามารถในการแก้ปัญหา อยู่ในระดับ
คุณภาพปานกลาง

ความสามารถใน
กิจกรรม
การสร้างนวัตกรรม นักประดิษฐ์
อยู่ในระดับ
คุณภาพ
ดีเลิศ

มำกทีสุด
10%

7%

มำก

น้อย

น้อยทีสุด

3%

80%

ผู้เรียนทุกคนมีส่วนร่วมในการสร้างสื่อนวัตกรรมด้วยตนเองที่
สอดคล้องกับความสนใจและความถนัดเป็นรายบุคคลในระดับ
มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 80
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ผลการดาเนินงาน
โ ร ง เรี ย น มี ก า ร จั ด ก าร เรี ย น ก าร สอ น ด้ ว ยเทคโ น โ ลยี
มีห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอน
นักเรียนสามารถใช้อินเทอร์เน็ตในการสืบค้น ข้อมูลคิดเป็นร้อย
ละ 75 ของนักเรียนทั้งหมด

100
100 100 100 100 100 100
90
91.67
80 83.33
70
60
63.19
50
40
30
20
10
0

ภาษาไทย
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา
ประวัติศาสตร์

ผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนตามหลักสูตร
สถานศึกษา

กิจกรรม
กิจกรรมนักสืบ
ไซเบอร์
อยู่ในระดับ
คุณภาพ
ดี
กิจกรรมยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์พิชิต
โอเน็ต
อยู่ในระดับ
คุณภาพ
ยอดเยี่ยม

ภาษาอังกฤษ
สุขศึกษา
ศิลปะ
การงานอาชีพ

ประเด็นพิจารณา
ความสามารถใน
การใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศและการ
สื่อสาร

แผนภูมิแสดงร้อยละของนักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 9
กลุ่มสาระฯ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1- 6 ที่มีผลการเรียนระดับ 3
ขึ้นไป ปีการศึกษา 2562 นักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่
มีผลการเรียนระดับ 3 ขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ 93.13
ความรู้ ทักษะ
กิจกรรมสู่โลก
พื้นฐาน และเจตคติ กว้าง
ที่ดีต่องานอาชีพ
อยู่ในระดับ
คุณภาพ
ดี

ผู้เรียนมีความสารถในการสื่อสาร การคิด การแก้ปัญหา การใช้
ทักษะชีวิต คิดเป็นร้อยละ 78 และผู้เรียนมีเจตคติที่ดีต่องาน
อาชีพ คิดเป็นร้อยละ 76 ของผู้เรียน
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ประเด็นพิจารณา
การมีคุณลักษณะ
และค่านิยมที่ดี
ตามที่สถานศึกษา
กาหนด

34

กิจกรรม
กิจกรรมศรัทธา
ค่านิยม
อยู่ในระดับ
คุณภาพ ดีเลิศ

ผลการดาเนินงาน
1. นักเรียนร้อยละ 100 มีการแสดงออกถึงการเป็นพลเมือง
ดีของชาติ มีความสามัคคี ปรองดอง ภูมิใจ เชิดชูความเป็นไทย
ปฏิบัติตามหลัก ศาสนาที่ตนนับ ถือ และ จงรัก ภักดีต่อสถาบั น
พระมหากษัตริย์
2. นักเรียนร้อยละ 80 มีความซื่อสัตย์สุจริต มีวินัย มีความ
เป็นอยู่อย่างพอเพียง
3. นักเรียนร้อยละ 84 ปฏิบัติตามข้อตกลง กฎเกณฑ์ ระเบียบ
ข้อบังคับของครอบครัว โรงเรียน และสังคม
4. นักเรียนร้อยละ 82 เป็นผู้ใฝ่เรียนรู้เพียรพยายามในการ
เรียนและเข้าร่วมกิจกรรม การเรียนรู้
5. นั ก เรี ย นร้ อ ยละ 84 ด าเนิ น ชี วิ ต อย่ า งพอประมาณ
มีเหตุผล รอบคอบ มี คุณธรรม มีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี ปรับตัวเพื่อ
ยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข
6. นั ก เรี ย นร้ อ ยละ 80 มุ่ ง มั่ น ในการท างาน ตั้ ง ใจและ
รับ ผิด ชอบหน้า ที่ก ารทางาน ท างานด้ว ยความเพีย รพยายาม
และอดทนเพื่อให้งานสาเร็จตามเป้าหมาย
7. นั ก เรี ย นร้ อ ยละ 88 รั ก ความเป็ น ไทย ภาคภู มิ ใ จใน
ขนบธรรมเนี ย มประเพณี ศิ ล ปะและวั ฒ นธรรม และมี ค วาม
กตัญญูกตเวที เห็นคุณค่าและใช้ภาษาไทยในการ สื่อสารได้อย่าง
ถูกต้องเหมาะสม อนุรักษ์ และสืบทอดภูมิปัญญาไทย
8. นั ก เรี ย นร้ อ ยละ 88 ที่ มี จิ ต สาธารณะ เป็ น ผู้ ใ ห้ แ ละ
ช่วยเหลือผู้อื่น ทาประโยชน์ เพื่อส่วนรวม อาสาช่วยเหลือสังคม

ความภาคภู มิ ใ จใน กิจกรรมสานึก
ท้องถิ่น และความ รักบ้านเกิด
เป็นไทย
อยู่ในระดับ
คุณภาพ ดีเลิศ

นัก เรี ย นร้ อยละ 80 มี ค วามภู มิ ใ จในท้ อ งถิ่ น เห็น คุ ณ ค่ า ของ
ความเป็นไทย มีส่วนร่วม ในการอนุรักษ์วัฒนธรรมและความ
เป็นไทย
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ประเด็นพิจารณา
การยอมรับที่จะอยู่
ร่วมกันบนความ
แตกต่างและ
หลากหลาย

กิจกรรม
กิจกรรมสนุกกับ
วัฒนธรรม
อยู่ในระดับ
คุณภาพ
ดี

ผลการดาเนินงาน
จานวนนักเรียนที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างที่
หลากหลาย ปีการศึกษา 2562
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จานวนนักเรียนทั้งหมด

จานวนนักเรียนที่ยอมรับความแตกต่าง

นักเรี ยนร้อ ยละ 78.79 มีการแสดงความคิด เห็น อย่างสุภาพ
ยอมรับฟังความคิดเห็น ของผู้อื่น ด้วยความเข้าใจ เห็นประโยชน์
จากการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและ กัน ยอมรับและเห็น
ความงามในความแตกต่างทางวัฒนธรรม เช่น ศาสนา ความคิด
ความเชื่ อ เพศ เชื้ อ ชาติ เป็ น ต้ น สามารถแก้ ปั ญ หาและอยู่
ร่ ว มกั น ได้ ด้ ว ยความเข้ า ใจที่ ถู ก ต้ อ ง มี ก ารสื่ อ สารอย่ า ง
สร้างสรรค์
สุขภาวะร่างกาย
และจิตสังคม

กิจกรรมขยับกาย 1. โรงเรียนมีการจัดกิจกรรมการทดสอบสมรรถภาพทางกาย
สบายชีวี
ของนักเรียน กิจกรรม มวยไทย กิจกรรมการส่งทีมกีฬาเข้าร่วม
อยู่ในระดับ
การแข่งขันกีฬานอกสถานศึกษา คิดเป็นร้อยละ 83
คุณภาพ
2. นักเรียนร้อยละ 84 มีการรักษาสุขภาพกาย สุขกายจิต
ดีเลิศ
อารมณ์และสังคม และแสดงออกอย่างเหมาะสมในแต่ละช่วงวัย
สามารถอยู่ร่วมกับคนอื่นอย่างมีความสุข ไม่มีความขัดแย้งกับ
ผู้อื่น

(Self-Assessment Report : Sar)

รายงานผลการประเมินตนเอง : โรงเรียนบ้านห้วยเสียด

36

3. จุดเด่น
1. ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ระดับ 3 ขึ้นไป
2. ผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตรงตามหลักสูตรสถานศึกษา มีความภูมิใจในท้องถิ่น
เห็นคุณค่าของความเป็นไทย มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์วัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาไทย
3. ผู้เรียนมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีเป็นไปตามเป้าหมายที่สถานศึกษากาหนด
4. ผู้เรียนสามารถอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย
5. ผู้เรียนมีสุขภาวะทางร่างกายและจิตสังคมสูงกว่าเป้าหมายที่สถานศึกษากาหนด
4. จุดควรพัฒนา
1. ส่งเสริมให้ผู้เรียนรักการอ่าน ใฝ่เรียนรู้
2. ส่งเสริมให้ผู้เรียนใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
3. ยกระดับผลสัมฤทธิ์ระดับชาติ O-Net , NT , RT
5. แผนพัฒนาเพื่อให้ได้มาตรฐานที่สูงขึ้น
โครงการยกระดับผลสัมฤทธ์ทางการเรียน
1. กิจกรรมอ่านออกเขียนได้
2. กิจกรรมนักสืบไซเบอร์
3. กิจกรรมบ้านหลังเรียน
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ
ระดับคุณภาพ : ดี
1. กระบวนการพัฒนา
โรงเรียนบ้านห้วยเสียดได้ดาเนินงานโครงการพัฒนากระบวนการบริหารและการจัดการ
กาหนดเป้าหมาย วิสัยทัศน์และพันธกิจ โรงเรียนมีการวิเคราะห์ จุดแข็ง จุดอ่อน อุปสรรค และโอกาส และ
ประเมินความต้องการจาเป็นของโรงเรียน เพื่อกาหนดเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจของโรงเรียน ที่สอดคล้อง
กับมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานและบริบทของโรงเรียนตามความต้องการของชุมชน นโยบายรัฐบาล และ
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติพุทธศักราช 2542
โรงเรียนมีการวางระบบบริหารการจัดการคุณภาพของโรงเรียน ใช้การบริ หารจัดการแบบมี
ส่วนร่วม โดยมีการ ร่วมคิด ร่วมวางแผน ร่วมปฏิบัติของบุคลากรทุกระดับและทุกฝ่ายบริหารงาน ตามวงจร
การทางานแบบ BCC (Brain , Change , Challenge) ในทุกโครงการ/กิจกรรมที่มีการดาเนินงาน จะมีการ
กากับ ติดตาม ประเมิ นการทางาน เป็น ระยะๆ โดยผู้ที่ไ ด้รับมอบหมายเป็ นผู้รับ ผิดชอบดาเนินการ และ
การรายงานผลให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทราบ ทั้งนี้ จุดเริ่มต้นสาคัญที่โรงเรียนใช้ดาเนินงานคือ การสร้างความตระหนัก
และจิตสานึกที่ดีต่อการพัฒนาโรงเรียนให้แก่ บุคลากรทุกคน
โรงเรียนดาเนินงานพัฒนาวิชาการที่ เป็นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษา
และทุ ก กลุ่ ม เป้ า หมาย โรงเรี ย นมี น โยบายให้ ค รู ใ นแต่ ล ะดั บ ชั้ น จั ด ท าแผนการจั ด การเรี ย นรู้ แ ละจั ด ท า
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กาหนดการสอนที่เน้นคุณภาพผู้เรียน เป็นสาคัญตามหลักสูตรสถานศึกษา จัดรายวิชาเพิ่มเติมภาษาอังกฤษ
เพื่อการสื่อสารให้กับนักเรียนในทุกระดับชั้น จัดกิจกรรมการเรียนรู้สู่โลกกว้างกิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลา
รู้ให้กับนักเรียนในช่วงเวลา 14.30 - 15.30 น. ทุกวัน ด้วยกิจกรรมที่หลากหลายเพื่อพัฒนาทักษะด้านต่างๆ
โรงเรี ย นพั ฒ นาครู แ ละบุ ค ลากรให้ มี ค วามเชี่ ย วชาญทางวิ ช าชี พ โรงเรี ย นใช้ วิ ธี ก ารที่
หลากหลายในการพัฒนา ครูและบุคลากรนอกเหนือจากการส่งเข้าร่วมประชุม อบรม จากหน่ วยงานต้นสังกัด
และหน่วยงานภายนอกโรงเรียน ซึ่งหลังจากการอบรมครูได้นาความรู้ มาใช้ในการจัดการเรียนรู้เพื่อยกระดับ
คุณภาพผู้เรียน มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทั้งด้านองค์ความรู้ทักษะและนวัตกรรม
โรงเรียนจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพ และสังคมที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ
โรงเรียนได้จัดบรรยากาศห้องเรียนที่เอื้อต่อการเรียนรู้มีมุมหนังสือ ทีวี LED คอมพิวเตอร์ นอกจากนี้ยังได้จัด
และปรับสภาพแวดล้อมภายในโรงเรียน เช่น ปรับปรุงโรงอาหาร จัดทา สวนหย่อม สถานที่นั่งพักผ่อน สนาม
เด็กเล่น สนามฟุตบอล ให้ผู้เรียนได้ใช้ประโยชน์ในการเรียนรู้
โรงเรียนจัดระบบ เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารการจั ดการและการจัดการ
เรียนรู้โรงเรียนได้จัดให้มีระบบเครือข่ายเทคโนโลยีดิจิทัลให้บุคลากรและผู้เรียนสามารถเข้าถึงการเรียนการ
สอน ติดตั้งระบบ Wi-Fi ทั่วโรงเรียนสาหรับการจัดกระบวนการเรียนรู้ของครูและการเรียนรู้ของนักเรียน และ
มีการนาสื่อ ICT เข้ามาใช้ในการจัดการเรียนรู้
2. ผลการดาเนินงาน
ประเด็นพิจารณา
มีเป้าหมาย
วิสัยทัศน์
และพันธกิจ
ที่สถานศึกษา
กาหนดชัดเจน

กิจกรรม
กิจกรรมจัดทา
แผนพัฒนา
คุณภาพ
อยู่ในระดับ
คุณภาพ
ดีเลิศ

ผลการดาเนินงาน
โรงเรียนบ้านห้วยเสียดมีการกาหนดเป้าหมาย วิสัยทัศน์และ
พันธกิจให้สอดคล้องกับสภาพปัญหา ความต้องการพัฒนาของ
สถานศึกษา บริบทของผู้เรียนและสถานศึกษา รวมถึง ความ
ต้องการของชุมชนและท้องถิ่น โดยมีการกาหนดให้สอดคล้อง
และเป็นไปตามแนวทางการปฏิรูปตามแผนการศึกษาชาติ โดย
มีคณะกรรมการสถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษาใน
โรงเรีย นร่ ว มกั นก าหนดเป้า หมาย วิสั ยทั ศน์ และพัน ธกิ จของ
โรงเรียน

มีระบบบริหาร
จัดการคุณภาพ
ของสถานศึกษา

กิจกรรมจัดทา
แผนปฏิบัติการ
ประจาปี
อยู่ในระดับ
คุณภาพ
ดี

โรงเรียนมีการทางานโดยใช้ระบบ BCC เกิดการมีส่วนร่วม มี
การแลกเปลี่ ย นเรี ย นรู้ จั ด โครงสร้ า ง การบริ ห ารจั ด ท า
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อเป็นเครื่องมือชี้นา
ในการพัฒนาผู้บริหาร คณะครู และบุคลากรมีความตระหนัก
ในการท างานสู่ เ ป้ า หมายมาตรฐานทางการศึ ก ษาของ
สถานศึ ก ษา มี ก ารมอบหมายงาน ก าหนดภาระงานของ
บุคลากรมีการจัดระบบข้อมูลสารสนเทศ
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ประเด็นพิจารณา
ดาเนินงานพัฒนา
วิชาการที่เน้น
คุณภาพผู้เรียนรอบ
ด้านตามหลักสูตร
สถานศึกษาและทุก
กลุ่มเป้าหมาย

กิจกรรม
ผลการดาเนินงาน
กิจกรรมปรับปรุง โรงเรี ย นมี ก ารจั ดกิ จ กรรมที่ ห ลากหลายเพื่ อส่ ง เสริ มความรู้
หลักสูตร
ความสามารถของนักเรียน มีการบูรณาการการเรียนรู้ระหว่าง
สถานศึกษา
กลุ่มสาระฯ
อยู่ในระดับ
คุณภาพ
ดี

พัฒนาครูและ
บุคลากรให้มีความ
เชี่ยวชาญทาง
วิชาชีพ

กิจกรรมครูดี
มีคุณภาพ
อยู่ในระดับ
คุณภาพ
ปานกลาง

ครูและบุคลากรมีความเข้าใจกลยุทธ์การจัดทาแผนการจัดการ
เรี ย นรู้ ที่ เ น้ น ผู้ เ รี ย นเป็ น ส าคั ญ มี ก ารท าวิ จั ย ชั้ น เรี ย น และ
ประเมินผลตามสภาพจริง

จัดสภาพแวดล้อม
ทางกายภาพและ
สังคมที่เอื้อต่อการ
จัดการเรียนรู้อย่าง
มีคุณภาพ

กิจกรรม
สถานศึกษา
สร้างสรรค์
อยู่ในระดับ
คุณภาพ
ปานกลาง

โรงเรี ย นมี แ หล่ ง เรี ย นรู้ น อกห้ อ งเรี ย น จั ด บรรยากาศ
สภาพแวดล้อมภายในโรงเรียนเป็นแหล่งเรียนรู้ ให้เอื้อต่อการ
เรียนรู้ น่าอยู่ และปลอดภัย

จัดระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อ
สนับสนุนการ
บริหารจัดการและ
การจัดการเรียนรู้

กิ จ กรรม Smart
School
อยู่ในระดับ
คุณภาพ
ดีเลิศ

โรงเรียนมีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการ บริหาร
จัดการและการจัด การเรียนรู้ มี ห้องปฏิบัติ การคอมพิวเตอร์
ห้ อ งเรี ย นมี อุ ป กรณ์ เ ทคโนโลยี ส ารสนเทศ ได้ แ ก่ โทรทั ศ น์
คอมพิวเตอร์ ระบบอิน เทอร์เ น็ตความเร็ว สูง ที่ สนับ สนุน การ
จัดการเรียนรู้

3. จุดเด่น
1. โรงเรียนมีการทางานโดยใช้ระบบ BCC เกิดการมีส่วนร่วม มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้จัด
โครงสร้าง การบริหารจัดทาแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อเป็นเครื่องมือชี้นาในการพัฒนา
ผู้บริหาร คณะครู และบุคลากร
2. โรงเรีย นมีก ารจัด ระบบเทคโนโลยี สารสนเทศเพื่ อ สนั บ สนุน การ บริห ารจั ด การและ
การจัดการเรียนรู้
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4. จุดควรพัฒนา
1. ครูและบุคลากรควรพัฒนาเทคนิคกระบวนการสอนที่หลากหลาย ต้องมีความรู้ในเรื่อง
ระเบียบวิธีวิจัย เพื่อทาวิจัยชั้นเรียน
2. โรงเรียนควรพัฒนาแหล่งเรียนรู้ทั้งภายนอกและภายในห้องเรียนให้มากขึ้น จัดบรรยากาศ
สภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อการเรียนรู้ น่าอยู่ และปลอดภัย
5. แผนพัฒนาเพื่อให้ได้มาตรฐานที่สูงขึ้น
โครงการพัฒนากระบวนการบริหารและการจัดการ
1. กิจกรรมครูดีมีคุณภาพ
2. กิจกรรม Zero Waste School
มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
ระดับคุณภาพ : ดี
1. กระบวนการพัฒนา
ครูได้จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริงตามมาตรฐานการเรียนรู้ตัวชี้วัดของ
หลักสูตรสถานศึกษา มีแผนจัดการเรียนรู้ที่สามารถนาไปจัดกิจกรรมได้จริง และสามารถนาไปประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตได้ โดยมีการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา โครงสร้างรายวิชาจัดทาแผนการเรียนรู้ ครูจัดกระบวนการ
เรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญในด้านทักษะการคิด และลงมือปฏิบัติจริง ด้วยเทคนิคการสอนที่หลากหลาย
เช่น การสอนที่เน้นปฏิบัติจริง รูปแบบการเรียนจะศึกษาเทคนิคบทบาทสมมุติ และการเรียนแบบร่วมมือการ
จัดการเรียนการสอน เป็นต้น
ครูได้เน้น การพัฒนาผู้เรียนด้านการใช้เทคโนโลยีในการสืบค้น ความรู้และสร้างสรรค์งานครู
สอนโดยใช้และมีการใช้แหล่งเรียนรู้ภายใน ได้แก่ ห้องคอมพิวเตอร์ ห้องสมุด
ครูมีการวัดและประเมินผลเพื่อปรับปรุงการเรียนการสอน และการประเมินผลเพื่อตัดสินผล
การเรี ยนตามหลั กการวั ด และประเมิน ผล โดยใช้ เครื่อ งมือ และวิธี ก ารวัด ประเมิ น ผล เช่น การสั ง เกต
การซักถาม การประเมินชิ้นงานภาระงานการใช้แบบทดสอบ เป็นต้น
ครูมีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก เพื่อให้ผู้เรียนรักที่จะเรียนรู้ และเรียนรู้ร่วมกันอย่าง
มีความสุข ครูมีการวิเคราะห์ข้อมูลนักเรียนรายบุคคล และสรุปผลการวิเคราะห์ไปวางแผนการเรียนการสอน
ครูและนักเรียนร่วมกันกาหนดแนวทางการเรียนรู้และปฏิบัติตนในห้องเรียน มีการจัดบรรยากาศในชั้นเรียนให้
เอื้อต่อการเรียนรู้ มีการสร้างวินัยในชั้นเรียน ตลอดจนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของครูที่กระตุ้นและ
สร้างแรงจูงใจในการเรียน เพื่อให้นักเรียนสามารถเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
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ครูมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาชีพระหว่างครูเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้
โดยมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ครูมีการอภิปรายแลกเปลี่ยนวิธีการสอน และการแก้ไ ขปั ญ หานักเรียนเป็น
ประจาทุกสัปดาห์
2. ผลการดาเนินงาน
ประเด็นพิจารณา
จัดการเรียนรู้ผ่าน
กระบวนการคิด
และปฏิบัติจริง
และสามารถนาไป
ประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจาวันได้

กิจกรรม
กิจกรรม
Learnning By
Doing
อยู่ในระดับ
คุณภาพ
ดี

ผลการดาเนินงาน
ครูจัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญในด้านทักษะ
การคิด และลงมือปฏิบัติจริง ด้วยเทคนิคการสอนที่หลากหลาย
เช่ น การสอนที่ เ น้ น ปฏิ บั ติ จ ริ ง รู ป แบบการเรี ย นจะศึ ก ษา
เทคนิค บทบาทสมมุ ติ และการเรีย นแบบร่ว มมื อการจัด การ
เรียนการสอน

ใช้สื่อ เทคโนโลยี
สารสนเทศ และ
แหล่งเรียนรู้ที่เอื้อ
ต่อการเรียนรู้

กิจกรรมพัฒนา
สื่อเทคโนโลยีและ
นวัตกรรม
อยู่ในระดับ
คุณภาพ
ดี

โรงเรียนมีระบบเครือข่ายเทคโนโลยี เพื่อให้ผู้เรียนและครูผู้สอน
สามารถเข้าใช้ ระบบเครือข่ายในการจัดการเรียนรู้ และใช้สื่ อ
อิเล็กทรอนิกส์ได้ทุกห้องเรียน ครูทุกคน มีการใช้สื่อ เทคโนโลยี
ในการจัดการเรียนการสอน

มีการบริหารจัดการ กิจกรรมวินัย
ชั้นเรียนเชิงบวก
เชิงบวก
อยู่ในระดับ
คุณภาพ
ปานกลาง

ครูมี การวิเ คราะห์ข้ อมู ลนัก เรี ยนรายบุ คคล และสรุ ปผลการ
วิเคราะห์ไปวางแผนการเรียนการสอน ครูและนักเรียนร่วมกัน
กาหนดแนวทางการเรียนรู้และปฏิบัติตนในห้องเรียน มีการจัด
บรรยากาศในชั้นเรียนให้เอื้อต่อการเรียนรู้ มีการสร้างวินัยใน
ชั้นเรียน ตลอดจนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของครูที่
กระตุ้นและสร้างแรงจูงใจในการเรียน เพื่อให้นักเรียนสามารถ
เรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ตรวจสอบและ
ประเมินผู้เรียน
อย่างเป็นระบบ
และนาผลมาพัฒนา
ผู้เรียน

ครูมีการวัดและประเมินผลเพื่อปรับปรุงการเรียนการสอน และ
การประเมิ น ผลเพื่ อ ตั ด สิ น ผลการเรี ย นตามหลั ก การวั ด และ
ประเมินผล โดยใช้เ ครื่อ งมือ และวิ ธีการวัด ประเมิน ผล เช่ น
แผนการวัดผลประเมินผล การสังเกต การซักถาม การประเมิน
ชิ้นงานภาระงานการใช้แบบทดสอบ

กิจ กรรมสร้ า งผู้ รู้
ผู้ตื่น ผู้เบิกบาน
อยู่ในระดับ
คุณภาพ
ดีเลิศ
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ประเด็นพิจารณา
มีการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้และให้ข้อมูล
สะท้อนกลับ เพื่อ
พัฒนาและปรับปรุง
การจัดการเรียนรู้

กิจกรรม
กิจกรรม PLC
อยู่ในระดับ
คุณภาพ
ดี

ผลการดาเนินงาน
ครู มี ก ารแลกเปลี่ ย นการเรี ย นรู้ เ พื่ อ พั ฒ นาและปรั บ ปรุ ง การ
จัดการเรียนการสอน โดยมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ อภิปราย
แลกเปลี่ยนวิธีการสอน และการแก้ไขปัญหานักเรียนเป็นประจา
ทุกสัปดาห์

3. จุดเด่น
1. ครูมีการวัดและประเมินผลเพื่อปรับปรุงการเรียนการสอน และการประเมินผลเพื่อตัดสิน
ผลการเรียนตามหลักการวัดและประเมินผล โดยใช้เครื่องมือและวิธีการวัดประเมินผล เช่น แผนวัดผล
ประเมินผลการสังเกต การซักถาม การประเมินชิ้นงานภาระงานการใช้แบบทดสอบ
4. จุดควรพัฒนา
1. ครูยังขาดความรู้ทางด้านการผลิตสื่อเทคโนโลยี
2. ครูยังขาดการวิเคราะห์ข้อมูลนักเรียนรายบุคคล และสรุปผลการวิเคราะห์ไปวางแผนการ
เรียนการสอน
5. แผนพัฒนาเพื่อให้ได้มาตรฐานที่สูงขึ้น
โครงการพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
1. กิจกรรมผลิตสื่อเทคโนโลยีและนวัตกรรม
2. กิจกรรมระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
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ส่วนที่ 3
สรุปผล และแนวทางการพัฒนา
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ส่วนที่ 3
สรุปผล และแนวทางการพัฒนา
ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษาถือเป็นข้อมูลสารสนเทศสาคัญที่สถานศึกษาจะต้อง
นาไปวิเคราะห์ สังเคราะห์ เพื่อสรุปนาไปสู่การเชื่อมโยงหรือสะท้อนภาพความสาเร็จกับแผนพัฒนาการจัด
การศึกษาของสถานศึกษา (3-5 ปี) เพื่อนาไปใช้ในการวางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา
ดังนั้น จากผลการดาเนินงานของสถานศึกษา สามารถสรุปผลการประเมินในภาพรวมของจุดเด่น จุดควร
พัฒนาของแต่ละมาตรฐานพร้อมทั้งแนวทางการพัฒนาเพื่อให้ได้มาตรฐานที่สูงขึ้น ดังนี้

ระดับปฐมวัย
สรุปผล
จุดเด่น

จุดควรพัฒนา

คุณภาพเด็ก
เด็ ก มี พั ฒ นาการด้ า นร่ า งกายสมบู ร ณ์
แข็ ง แร งตามวั ย มี ค นลั ก ษณะนิ สั ย ที่ ดี รู้ จั ก
รับประทานอาหารที่มีประโยชน์หลากหลายชนิด
เด็ก มีอารมณ์จิต ใจ ร่ าเริ ง แจ่ มใสตามวั ย
ชอบเสี ย งเพลง และ กล้ า แสดงออก สามาร ถ
เคลื่ อ นไหวไปตามเสี ย งเพลง และมี จิ น ตนาการ
ความคิดสร้างสรรค์ในการทางานศิลปะได้ดี

คุณภาพเด็ก
การปลูกฝังในเรื่องสุขนิสัยที่ดี เช่น การล้าง
มือก่อนรับประทานอาหาร ล้างมือก่อนออกจาก
ห้องน้า ห้องส้วม และการเลือกรับประทานอาหารที่
มีประโยชน์ ให้เป็นนิสัย
ด้านการมีความคิดรวบยอด การแก้ปัญหาที่
เกิ ด จากการอ่ า น และการท ากิ จ กรรมเสริ ม
สติปัญญาให้เหมาะสมตามวัย

กระบวนการบริหารและการจัดการ
กระบวนการบริหารและการจัดการ
มีหลักสูตรครอบคลุมพัฒนาการทั้ง 4 ด้าน
อุปกรณ์เพื่อสนับสนุนการจัดประสบการณ์
สอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่น
ยังไม่เพียงพอ
ครู ไ ด้ รั บ การพั ฒ นาด้ า นวิ ช าชี พ อย่ า ง
ต่อเนื่อง
การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นสาคัญ
เด็กเรียนรู้จากการเล่นและปฏิบัติกิจกรรม
ประเมินผลเด็กด้วยวิธีการหลากหลาย

การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นสาคัญ
การบริหารจัดการชั้นเรียนเชิง บวกยัง ขาด
ประสิทธิภาพ
ขาดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของครูปฐมวัย
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แผนพัฒนา หรือแนวทางการยกระดับคุณภาพการศึกษา หรือการปฏิบัติที่เป็นเลิศ เพื่อให้ได้มาตรฐาน
ที่สูงขึ้น
แผนปฏิบัติงานที่ 1 คุณภาพของเด็ก
โครงการพัฒนาคุณภาพของเด็กปฐมวัย
1. กิจกรรมหนูน้อยสุขภาพดี
2. กิจกรรมสมองใสปัญญาเลิศ
แผนปฏิบัติงานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ
โครงการพัฒนากระบวนการบริหารและการจัดการ
1. กิจกรรมสถานศึกษาสร้างสรรค์
แผนปฏิบัติงานที่ 3 การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นสาคัญ
โครงการพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
1. กิจกรรมวินัยเชิงบวก
2. กิจกรรม PLC

ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
สรุปผล
จุดเด่น

จุดควรพัฒนา

คุณภาพผู้เรียน
คุณภาพผู้เรียน
ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ระดับ 3
ส่งเสริมให้ผู้เรียนรักการอ่าน ใฝ่เรียนรู้
ขึ้นไป
ส่งเสริมให้ผู้เรียนใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
ผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตรงตาม
ยกระดับผลสัมฤทธิ์ระดับชาติ O-Net , NT
หลักสูตรสถานศึกษา มีความภูมิใจในท้องถิ่น เห็น , RT
คุณค่าของความเป็นไทย มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์
วัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาไทย
ผู้เรียนมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีเป็นไป
ตามเป้าหมายที่สถานศึกษากาหนด
ผู้เรียนสามารถอยู่ร่วมกันบนความแตกต่าง
และหลากหลาย
ผู้เรียนมีสุขภาวะทางร่างกายและจิตสังคม
สูงกว่าเป้าหมายที่สถานศึกษากาหนด
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จุดเด่น
กระบวนการบริหารและการจัดการ
โรงเรี ย นมี ก ารท างานโดยใช้ ร ะบบ BCC
เกิดจาการมีส่วนร่วม มี การแลกเปลี่ยนเรียนรู้จั ด
โครงสร้ า งการบริ ห ารจั ด ท าแผนพั ฒ นาคุ ณ ภาพ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อเป็นเครื่องมือชี้นาในการ
พัฒนาผู้บริหาร คณะครู และบุคลากร
โร ง เรี ย น มี ก าร จั ดร ะ บบ เ ทค โ น โ ล ยี
สารสนเทศเพื่ อ สนั บ สนุ นการ บริห ารจั ดการและ
การจัดการเรียนรู้

จุดควรพัฒนา
กระบวนการบริหารและการจัดการ
ค รู แ ล ะ บุ ค ล า ก ร ค ว ร พั ฒ น า เ ท ค นิ ค
กระบวนการสอนที่หลากหลาย ต้องมีความรู้ในเรื่อง
ระเบียบวิธีวิจัย เพื่อทาวิจัยชั้นเรียน
โรงเรียนควรพัฒนาแหล่งเรียนรู้ทั้งภายนอก
และภายในห้ อ งเรี ย นให้ ม ากขึ้ น จั ด บรรยากาศ
สภาพแวดล้ อ มให้ เ อื้ อ ต่ อ การเรี ย นรู้ น่ า อยู่ และ
ปลอดภัย

กระบวนการจั ด การเรี ย นการสอนที่ เ น้ น ผู้ เ รี ย น
เป็นสาคัญ
ครูมีการวัดและประเมินผลเพื่อปรับปรุงการ
เรียนการสอน และการประเมินผลเพื่อตัดสินผลการ
เรี ย นตามหลั ก การวั ด และประเมิ น ผล โดยใช้
เครื่องมือและวิธีการวัดประเมินผล เช่น แผนวัดผล
ประเมินผลการสังเกต การซักถาม การประเมิ น
ชิ้นงานภาระงานการใช้แบบทดสอบ

กระบวนการจั ด การเรี ย นการสอนที่ เ น้ น ผู้ เ รี ย น
เป็นสาคัญ
ครู ยั ง ขาดความรู้ ท างด้ า นการผลิ ต สื่ อ
เทคโนโลยี
ครู ยั ง ขาดการวิ เ คราะห์ ข้ อ มู ล นั ก เรี ย น
รายบุคคล และสรุปผลการวิเคราะห์ไปวางแผนการ
เรียนการสอน

แผนพัฒนา หรือแนวทางการยกระดับคุณภาพการศึกษา หรือการปฏิบัติที่เป็นเลิศ เพื่อให้ได้มาตรฐาน
ที่สูงขึ้น
แผนปฏิบัติงานที่ 1 คุณภาพผู้เรียน
โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
1. กิจกรรมอ่านออกเขียนได้
2. กิจกรรมนักสืบไซเบอร์
3. กิจกรรมบ้านหลังเรียน
แผนปฏิบัติงานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ
โครงการพัฒนากระบวนการบริหารและการจัดการ
1. กิจกรรมครูดีมีคุณภาพ
2. กิจกรรม Zero Waste School
แผนปฏิบัติงานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
โครงการพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
1. กิจกรรมผลิตสื่อเทคโนโลยีและนวัตกรรม
2. กิจกรรมระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
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ประกาศโรงเรียนบ้านห้วยเสียด
เรื่อง การประกาศใช้มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาระดับปฐมวัย
เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2562
..................................................
ตามกฎกระทรวง ว่าด้วยเรื่องการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561 ประกาศ เมื่อ
วัน ที่ 6 สิ ง หาคม 2561 ให้ ส ถานศึ ก ษาแต่ ล ะแห่ ง จั ด ให้ มี ร ะบบการประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษาภายใน
สถานศึกษา โดยการกาหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาให้เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษาแต่ละระดับ
และประเภทการศึกษาที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการประกาศกาหนด พร้อมทั้งจัดทาแผนพัฒนาการ
จัดการศึกษาของสถานศึกษาที่มุ่งคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาและดาเนินการตามแผนที่กาหนดไว้ จัดให้มี
การประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ติดตามผลการดาเนินการ เพื่อพัฒนา
สถานศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา และจัดส่งรายงานผลการประเมินตนเอง ให้แก่หน่วยงาน
ต้นสัง กัดหรือหน่วยงานที่กากับดูแลสถานศึกษาเป็นประจาทุกปี โรงเรียนบ้านห้วยเสีย ด จึง ประกาศใช้
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับปฐมวัย และได้กาหนดค่าเป้าหมายของการพัฒนาตามมาตรฐาน
การศึกษา โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และการมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้อง
ทั้งบุคลากรทุกคนในโรงเรียน ผู้ปกครองนักเรียน เพื่อนา ไปสู่การพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา
การประเมินคุณภาพภายในและเพื่อรับรองการประเมินคุณภาพภายนอกต่อไป
เพื่อให้การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนบ้านห้วยเสียดมีคุณภาพและ
ได้มาตรฐาน โรงเรียนจึงได้ประกาศใช้มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาระดับปฐมวัย 3 มาตรฐาน ดังนี้
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของเด็ก
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารจัดการ
มาตรฐานที่ 3 การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นสาคัญ
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของเด็ก
1. มีพัฒนาการด้านร่างกายแข็งแรง มีสุขนิสัยที่ดี และดูแลความปลอดภัยของ
ตนเองได้
2. มีพัฒนาการด้านอารมณ์ จิตใจ ควบคุม และแสดงออกทางอารมณ์ได้
3. มีพัฒนาการด้านสังคม ช่วยเหลือตนเอง และเป็นสมาชิกที่ดีของสังคม
4. มีพัฒนาการด้านสติปัญญา สื่อสารได้ มีทักษะการคิดพื้นฐาน และแสวงหา
ความรู้ได้
/มาตรฐานที่ 2....

(Self-Assessment Report : Sar)
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-2มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ
1. มีหลักสูตรครอบคลุมพัฒนาการทั้ง 4 ด้าน สอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่น
2. จัดครูให้เพียงพอกับชั้นเรียน
3. ส่งเสริมให้ครูมีความเชี่ยวชาญด้านการจัดประสบการณ์
4. จัดสภาพแวดล้อมและสื่อเพื่อการเรียนรู้ อย่างปลอดภัย และเพียงพอ
5. ให้บริการสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสารเรียนรู้เพื่อสนับสนุนการจัด
ประสบการณ์
6. มีระบบบริหารคุณภาพที่เปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วม
มาตรฐานที่ 3 การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นสาคัญ
1. จัดประสบการณ์ที่ส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการทุกด้านอย่างสมดุลเต็มศักยภาพ
2. สร้างโอกาสให้เด็กได้รับประสบการณ์ตรงเล่นและปฏิบัติอย่างมีความสุข
3. จัดบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้ใช้สื่อเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับวัย
4. ประเมินพัฒนาการเด็กตามพัฒนาการเด็กตามสภาพจริงและนาผลการประเมิน
พัฒนาการเด็กไปปรับปรุงการจัดประสบการณ์และพัฒนาเด็ก
ประกาศ ณ วันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2562

( นายอภิเดช จิตรมุ่ง)
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านห้วยเสียด
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ประกาศโรงเรียนบ้านห้วยเสียด
เรื่อง การประกาศใช้มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2562
..................................................
ตามกฎกระทรวง ว่าด้วยเรื่องการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561 ประกาศเมื่อ
วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561 ให้สถานศึกษาแต่ละแห่ง จัดให้มีร ะบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
สถานศึกษา โดยการกาหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาให้เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษาแต่ละระดับ
และประเภทการศึกษาที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการประกาศกาหนด พร้อมทั้งจัดทาแผนพัฒนาการ
จัดการศึกษาของสถานศึกษาที่มุ่งคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาและดาเนินการตามแผนที่กาหนดไว้ จัดให้มี
การประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ติดตามผลการดาเนินการ เพื่อพัฒนา
สถานศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา และจัดส่งรายงานผลการประเมินตนเอง ให้แก่หน่วยงาน
ต้นสัง กัดหรือหน่วยงานที่กากับดูแลสถานศึกษาเป็นประจาทุกปี โรงเรียนบ้านห้วยเสีย ด จึง ประกาศใช้
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน และได้กาหนดค่าเป้าหมายของการพัฒนา
ตามมาตรฐานการศึกษา โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และการมีส่วนร่วมของ
ผู้เกี่ยวข้อง ทั้งบุคลากรทุกคนในโรงเรียน ผู้ปกครองนักเรียน เพื่อนา ไปสู่การพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐาน
การศึกษา การประเมินคุณภาพภายในและเพื่อรับรองการประเมินคุณภาพภายนอกต่อไป
เพื่อให้การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนบ้านห้วยเสียดมีคุณภาพและ
ได้มาตรฐาน โรงเรียนจึงได้ประกาศใช้มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้น พื้นฐาน 3
มาตรฐาน ดังนี้
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน
1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน
1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ
มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน
1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน
1) มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิดคานวณ
2) มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและแก้ ปัญหา
3) มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม
/4)มีความรู้....
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-24) มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
5) มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา
6) มีความรู้ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ
1.2 คูณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน
1) การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากาหนด
2) ความภาคภูมิใจในท้องถิ่น และความเป็นไทย
3) การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย
4) สุขภาวะร่างกาย และจิตสังคม
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ
2.1 มีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจที่สถานศึกษากาหนดชัดเจน
2.2 มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา
2.3 ดาเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตร
สถานศึกษาและทุกกลุ่มเป้าหมาย
2.4 พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ
2.5 จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมี
คุณภาพ
2.6 จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการ
เรียนรู้
มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผูเ้ รียนเป็นสาคัญ
3.1 จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถนาไป
ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจาวันได้
3.2 ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้
3.3 มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก
3.4 ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และนาผลมาพัฒนาผู้เรียน
3.5 มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับ เพื่อพัฒนาและปรับปรุง
การจัดการเรียนรู้
ประกาศ ณ วันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2562

( นายอภิเดช จิตรมุ่ง)
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านห้วยเสียด
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ประกาศโรงเรียนบ้านห้วยเสียด
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖2
ระดับปฐมวัยและระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
…………………………………………..
เพื่อให้การดาเนินการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ประจาปีการศึกษา 2561 ซึ่งเป็น
ส่วนหนึ่งของการบริหารจัดการศึกษาเป็นไปอย่างต่อเนื่อง เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพื่อรองรับการ
ประเมินมาตรฐานการศึกษาจากสานักรับรองมาตรฐานการศึกษาและการประเมินคุณภาพการศึกษา อาศัย
อานาจตามความในมาตรา 5 มาตรา 9 (3) มาตรา 31 และมาตรา 48 แห่งพระราชบัญญัติการศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ.2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 ประกอบกับมติคณะกรรมการการศึกษา
ขั้ น พื้ น ฐานในการประชุ ม ครั้ ง ที่ 7/2559 เมื่ อ วั น ที่ 26 สิ ง หาคม พ.ศ. 2559 รั ฐ มนตรี ว่ า การ
กระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร ประกาศใช้ ม าตรฐานการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน เพื่ อ การประกั น คุ ณ ภาพภายใน
ของสถานศึกษา จึงแต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาประจาปีการศึกษา 2562 ดังนี้
๑. คณะกรรมการอานวยการประกอบด้วย
1. นายอภิเดช จิตรมุ่ง
ผู้อานวยการ
ประธานกรรมการ
2. นายชัยสิทธิ์ บุญดี
คณะกรรมการสถานศึกษา รองประธานกรรมการ
มีหน้าที่ ให้คาแนะนาปรึกษาอานวยความสะดวกแก้ไ ขปัญ หาในการดาเนินการ
ประเมิน คุณภาพภายในสถานศึก ษาแก่คณะกรรมการดาเนิน งานเพื่อ ให้ก ารดาเนินงานเป็น ไปด้ วยความ
เรียบร้อย และมีประสิทธิภาพ
๒. คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ประกอบด้วย
ระดับปฐมวัย
1. นายอภิเดช จิตรมุ่ง
ผู้อานวยการ
ประธานกรรมการ
2. นายชัยสิทธิ์ บุญดี
คณะกรรมการสถานศึกษา รองประธานกรรมการ
3. นางสาวณัฐธีรา ทองสีนุช
ครูผู้ช่วย
กรรมการและเลขานุการ
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานประกอบด้วย
1. นายอภิเดช จิตรมุ่ง
ผู้อานวยการ
ประธานกรรมการ
2. นายชัยสิทธิ์ บุญดี
คณะกรรมการสถานศึกษา รองประธานกรรมการ
3. นางสาวนราพร กุลชุมภู
พนักงานราชการ
กรรมการ
๔. นางสาวจารุวรรณ จันทร์เกิด ครูผู้ช่วย
กรรมการและเลขานุการ
/มีหน้าที่......

(Self-Assessment Report : Sar)

รายงานผลการประเมินตนเอง : โรงเรียนบ้านห้วยเสียด

-2มีหน้าที่
๑. วางแผนกาหนดแนวทางและวิธีการดาเนินการประกันคุณภาพภายในโรงเรียน
๒. ก ากั บ ติ ด ตามและให้ ข้ อ เสนอแนะเกี่ ย วกั บ การด าเนิ น การประกั น คุ ณ ภาพ
การศึกษาภายในสถานศึกษา
๓. เสนอแต่ ง ตั้ง คณะกรรมการประเมิ นคุ ณ ภาพฯจากตั วแทนในคณะกรรมการ
ประกันคุณภาพการศึกษาภายในโรงเรียนและทาหน้า ที่ตรวจสอบทบทวนรายงานคุณภาพการศึกษาภายใน
สถานศึกษา
4. ก ากั บ ติด ตามตรวจสอบและให้ ข้ อเสนอแนะเกี่ ย วกั บ การดาเนิน การประกั น
คุณภาพการศึกษาภายในของสถานศึกษา
3. คณะกรรมการจัดทารายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR) ปีการศึกษา ๒๕62
ประกอบด้วย
ระดับปฐมวัย
๑. นางสาวณัฐธีรา ทองสีนุช
2. นางสาวสุชาวดี นาคแก้ว
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
1. นางสาวจารุวรรณ จันทร์เกิด
2. นางสาวนราพร กุลชุมภู
3. นางสาวสุชาวดี นาคแก้ว
มีหน้าที่ ดาเนินการรวบรวมข้อมูลจัดทารายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา
(SAR) ปีการศึ กษา ๒๕๖2 เพื่ อน าเสนอต่ อคณะกรรมการสถานศึก ษาและเสนอต่อ หน่ วยงานต้ นสั ง กั ด
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้คณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งดาเนินการประเมินตรวจสอบตามรูปแบบการประเมิน
ให้ได้ข้อมูลครบถ้วน ถูกต้อง ตามสภาพความเป็นจริงที่สุดจัดส่งหน่วยงานต้นสังกัด จานวน ๑ เล่ม ภายใน
วันที่ 8 พฤษภาคม ๒๕๖3
ให้ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมาย เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่
วางไว้ทุกประการ
ทั้งนี้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
สั่ง ณ วันที่ 29 มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖3

(นายอภิเดช จิตรมุ่ง)
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านห้วยเสียด
(Self-Assessment Report : Sar)
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คาสัง่ โรงเรียนบ้านห้วยเสียด
ที่ 21 / 2563
เรื่อง คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลคุณภาพการศึกษา
ปีการศึกษา 2562
……………………………………………………………………………………………
ตามที่มีก ารประกาศใช้กฎกระทรวงว่าด้วยระบบหลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพ
การศึกษา พ.ศ. 2561 และประกาศคณะกรรมการประกันคุณภาพภายในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน เรื่อง
กาหนดหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการประกันคุณภาพภายใน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2562
ที่กาหนดให้สถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน จัดให้มีการติดตาม ตรวจสอบคุณภาพการศึกษาทั้งระดับ
บุคคลและระดับสถานศึกษาอย่างน้อยภาคเรียนละ 1 ครั้ง พร้อมทั้งจัดทารายงานผล และนาผลการติดตาม
ตรวจสอบคุณภาพการศึกษาไปใช้ประโยชน์ในการปรับปรุงพัฒนาสถานศึกษานั้น
เพื่ อ ให้ ก ารด าเนิ น งานเป็น ไปด้ ว ยความเรี ย บร้ อ ย โรงเรี ยนบ้ านห้ ว ยเสี ยด จึ ง ขอแต่ ง ตั้ ง
คณะกรรมการติดตามตรวจสอบระบบประกันคุณภาพและประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ดังนี้
1. นายอภิเดช จิตรมุ่ง
ผู้อานวยการโรงเรียน
2. นางสาวจารุวรรณ จันทร์เกิด ครูผู้ช่วย
3. นางสาวณัฐธีรา ทองสีนุช ครูผู้ช่วย
4. นางสาวนราพร กุลชุมภู พนักงานราชการ
๕. นางสาวสุชาวดี นาคแก้ว ธุรการโรงเรียน

ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

มีหน้าที่
1. ติดตาม ตรวจสอบคุณภาพการศึกษาทั้งระดับบุคคลและระดับสถานศึกษาอย่างน้อย
ภาคเรียนละ 1 ครั้ง และจัดทารายงานผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา
2. ประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาอย่างน้อยปีละ 1
ครั้ง และจัดทารายงานผลการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
ให้คณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้ง ปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย
มีประสิทธิภาพ โดยคานึงถึงประโยชน์ของทางราชการเป็นสาคัญ
ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
สั่ง ณ วันที่ 27 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2562

( นายอภิเดช จิตรมุ่ง)
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านห้วยเสียด (Self-Assessment Report : Sar)
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ประกาศโรงเรียนบ้านห้วยเสียด
เรื่อง การกาหนดมาตรฐานและค่าเป้าหมายการศึกษาปฐมวัยและการศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียน
.....................................
เพื่อให้การพัฒนาการจัดการศึกษาของโรงเรียนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โรงเรียนบ้านห้วยเสียด
จึง ได้กาหนดมาตรฐานการศึกษาปฐมวัย การศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียน และค่าเป้าหมาย ปีการศึกษา
2562 ไว้ดังต่อไปนี้
การศึกษาปฐมวัย
มาตรฐาน
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของเด็ก
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ
มาตรฐานที่ 3 การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นสาคัญ

ค่าเป้าหมาย
ระดับดี
ระดับดี
ระดับดี

การศึกษาขั้นพื้นฐาน
มาตรฐาน
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ
มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ

ค่าเป้าหมาย
ระดับดี
ระดับดี
ระดับดี

ประกาศ ณ วันที่ 1 มีนาคม 2562
ลงชื่อ
( นายชัยสิทธิ์ บุญดี)
ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา โรงเรียนบ้านห้วยเสียด

(Self-Assessment Report : Sar)
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หนังสือให้ความเห็นชอบรายงานการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ปีการศึกษา 2562
ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา โรงเรียนบ้านห้วยเสียด ครั้งที่ 4/2562 เมื่อวันที่
12 เดื อน พฤษภาคม พ.ศ.2563 ได้ใ ห้ ความเห็น ชอบรายงานการประเมิ น คุณ ภาพภายในสถานศึก ษา
ปีก ารศึ ก ษา 2562 ทั้ ง นี้ ให้ โ รงเรี ย นน าข้ อ มู ล ที่ ไ ด้ จ ากการประเมิ น ไปพั ฒ นาคุ ณ ภาพการจั ด การศึ ก ษา
และเผยแพร่ต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและสาธารณชน

ลงชื่อ
(นายชัยสิทธ์ บุญดี)
ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนบ้านห้วยเสียด

(Self-Assessment Report : Sar)
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แบบสรุปผลการประเมินมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน
เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา พ.ศ. 2562 ระดับปฐมวัย
โรงเรียนบ้านห้วยเสียด อาเภอดอนสัก สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานีเขต 1

1

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของเด็ก
1. มีพัฒนาการด้านร่างกายแข็งแรง มีสุขนิสัยที่ดี และดูแลความ
ปลอดภัยของตนเองได้
2. มีพัฒนาการด้านอารมณ์ จิตใจ ควบคุม และแสดงออกทาง
อารมณ์ได้
3. มีพัฒนาการด้านสังคม ช่วยเหลือตนเอง และเป็นสมาชิกที่ดีของ
สังคม
4. มีพัฒนาการด้านสติปัญญา สื่อสารได้ มีทักษะการคิดพื้นฐาน และ
แสวงหาความรู้ได้
มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ
1. มีหลักสูตรครอบคลุมพัฒนาการทั้ง 4 ด้าน สอดคล้องกับบริบท
ของท้องถิ่น
2. จัดครูให้เพียงพอกับชั้นเรียน
3. ส่งเสริมให้ครูมีความเชี่ยวชาญด้านการจัดประสบการณ์
4. จัดสภาพแวดล้อมและสื่อเพื่อการเรียนรู้ อย่างปลอดภัย และ
เพียงพอ
5. ให้บริการสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสารเรียนรู้เพื่อสนับสนุน
การจัดประสบการณ์
6. มีระบบบริหารคุณภาพที่เปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วม
ระดับคุณภาพ

/
/
/
ดี
/

/
/

/
/
/
ดี

(Self-Assessment Report : Sar)

ยอดเยี่ยม

ดีเลิศ

/

ระดับคุณภาพ
๒

ดี

ประเด็นพิจารณา

กาลังพัฒนา

มาตรฐาน
ที่

ปานกลาง

สรุปผลการประเมิน
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๒

มาตรฐานที่ 3 การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นสาคัญ
1. จัดประสบการณ์ที่ส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการทุกด้านอย่างสมดุล
เต็มศักยภาพ
2. สร้างโอกาสให้เด็กได้รับประสบการณ์ตรงเล่นและปฏิบัติอย่างมี
ความสุข
3. จัดบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้ใช้สื่อเทคโนโลยีที่เหมาะสม
กับวัย

/
/

/

4. ประเมินพัฒนาการเด็กตามพัฒนาการเด็กตามสภาพจริงและนาผล
การประเมินพัฒนาการเด็กไปปรับปรุงการจัดประสบการณ์และ
พัฒนาเด็ก

/

ระดับคุณภาพ
ระดับคุณภาพ 3 มาตรฐาน

ดี
ดี

(Self-Assessment Report : Sar)

ยอดเยี่ยม

ดีเลิศ

ดี

ประเด็นพิจารณา

กาลังพัฒนา

มาตรฐาน
ที่

ปานกลาง

สรุปผลการประเมิน
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แบบสรุปผลการประเมินมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน
เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา พ.ศ. 2562 ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
โรงเรียนบ้านห้วยเสียด อาเภอดอนสัก สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานีเขต 1

1

๒

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพผู้เรียน
1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน
1) มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสารและการคิด
คานวณ
2) มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ
อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและแก้ปัญหา
๓) มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม
๔) มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
๕) มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา
๖) มีความรู้ ทักษะพื้นฐานและเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ
๑.๒ คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน
1) การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากาหนด
2) ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย
3) การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย
4) สุขภาวะทางร่างกายและจิตสังคม
ระดับคุณภาพ
มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ
๒.๑ มีเป้าหมาย วิสัยทัศน์และพันธกิจที่สถานศึกษากาหนดชัดเจน
2.๒ มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา
๒.๓ ดาเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตาม
หลักสูตร สถานศึกษาและทุกกลุ่มเป้าหมาย
๒.๔ พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ
๒.๕ จัดสภาพแวดล้อมทางกายภายและสังคมที่เอื้อต่อการจัดการ
เรียนรู้อย่างมีคุณภาพ
๒.๖ จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการ
และการจัดการเรียนรู้
ระดับคุณภาพ

ยอดเยี่ยม

ดีเลิศ

ดี

ประเด็นพิจารณา

กาลังพัฒนา

มาตรฐาน
ที่

ปานกลาง

สรุปผลการประเมิน

/
/
/

/
/

/
/
/

/
/

ดี
/

/
/
/
/
/

ดี
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๓

มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็น
สาคัญ
3.1 จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริงและสามารถ
นาไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้
๓.2 ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้
๓.3 มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก
๓.4 ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบและนาผลมา
พัฒนาผู้เรียน
๓.5 มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและ
ปรับปรุงการนัดการเรียนรู้
ระดับคุณภาพ
ระดับคุณภาพ 3 มาตรฐาน

/
/
/
/

/
ดี
ดี
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ยอดเยี่ยม

ดีเลิศ

ดี

ประเด็นพิจารณา

กาลังพัฒนา

มาตรฐาน
ที่

ปานกลาง

สรุปผลการประเมิน

รายงานผลการประเมินตนเอง : โรงเรียนบ้านห้วยเสียด

ผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม
โรงเรียนบ้านห้วยเสียดได้รับการประเมินคุณภาพภายนอกจาก สมศ.รอบสาม เมื่อวันที 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕6

สรุปผลการประเมินระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
(1) ผลการประเมินการศึกษาขั้นพื้นฐาน : ประถมศึกษา
ชื่อตัวบ่งชี้
กลุ่มตัวบ่งชี้พื้นฐาน
ตัวบ่งชี้ที่ ๑ ผู้เรียนมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี
ตัวบ่งชี้ที่ ๒ ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์
ตัวบ่งชี้ที่ ๓ ผู้เรียนมีความใฝ่รู้ และเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง
ตัวบ่งชี้ที่ ๔ ผู้เรียนคิดเป็น ทาเป็น
ตัวบ่งชี้ที่ ๕ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน
ตัวบ่งชี้ที่ ๖ ประสิทธิผลของการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
ตัวบ่งชี้ที่ ๗ ประสิทธิภาพของการบริหารจัดการและการพัฒนาสถานศึกษา
ตัวบ่งชี้ที่ ๘ ประสิทธิผลของระบบการประกันคุณภาพภายในโดย
สถานศึกษาและต้นสังกัด

น้าหนัก คะแนน
คะแนน ที่ได้
๑๐.๐๐
๑๐.๐๐
๑๐.๐๐
๑๐.๐๐
๒๐.๐๐
๑๐.๐๐
๕.๐๐
๕.๐๐

๙.74
๙.50
9.54
8.94
5.94
5.99
3.80
4.76

กลุ่มตัวบ่งชี้อัตลักษณ์
ตัวบ่งชี้ที่ ๙ ผลการพัฒนาให้บรรลุตามปรัชญา ปณิธาน/วิสัยทัศน์
๕.๐๐ 5.๐๐
พันธกิจ และวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งสถานศึกษา
ตัวบ่งชี้ที่ ๑๐ ผลการพัฒนาตามจุดเน้นและจุดเด่นที่ส่งผลสะท้อนเป็น
๕.๐๐ 5.๐๐
เอกลักษณ์ของสถานศึกษา
กลุ่มตัวบ่งชี้มาตรการส่งเสริม
ตัวบ่งชี้ที่ ๑๑ ผลการดาเนินงานโครงการพิเศษเพือ่ ส่งเสริมบทบาท
๕.๐๐ 4.๐๐
ของสถานศึกษา
ตัวบ่งชี้ที่ ๑๒ ผลการส่งเสริมพัฒนาสถานศึกษาเพื่อยกระดับมาตรฐาน
๕.๐๐ 5.๐๐
รักษามาตรฐาน และพัฒนาสู่ความเป็นเลิศที่สอดคล้องกับ
แนวทางการปฏิรูปการศึกษา
๑๐๐.๐๐ 76.22
คะแนนรวม
ในภาพรวมสถานศึกษาจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน : ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
◻สมควรรับรองมาตรฐานการศึกษา
🗹 ไม่สมควรรับรองมาตรฐาน

ระดับ
คุณภาพ
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดี
ต้องปรับปรุง
ต้องปรับปรุง

ดี
ดีมาก

ดีมาก
ดีมาก
ดี
ดีมาก
ดี
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