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คานา
รายงานการประเมินตนเองของสถานศึ กษา เป็นการสรุป ผลการจัดการศึกษาที่สะท้ อนผล
การพัฒนาการพัฒนาคุณภาพของสถานศึกษา ซึ่งเป็นผลสาเร็จจากการบริหารจั ดการศึกษาที่ สอดคล้องกั บ
มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพภายใน (ตามกฏกระทรวงการประกั นคุณภาพ พ.ศ.
2561) 3 มาตรฐาน ได้แก่ คุณภาพผู้เรียน กระบวนการบริหารและจัด การของผู้บริ หารสถานศึกษา และ
กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้ เรียนเป็นสาคัญ ผลการวิ เคราะห์ จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา และระบุ
แนวทางการพัฒนาสถานศึกษาในอนาคต โดยมี วัต ถุป ระสงค์ เพื่อนาเสนอรายงานผลการจั ดการศึ กษาใน
รอบปี ที่ ผ่านมาเพื่ อให้ ท ราบผลผลิต และผลลั พธ์ ที่ เกิ ด ขึ้นตามแผนและตามระบบประกั นคุ ณภาพของ
สถานศึกษา เพื่อให้สถานศึกษาได้ใ ช้ประโยชน์ ในการปรับ ปรุงแผนและระบบประเมินคุณภาพภายในและ
นาเสนอผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษาต่อหน่วยงานต้นสังกัด และสาธารณชนได้รับทราบและรองรับการ
ประกันคุณภาพภายนอกต่อไป
โรงเรีย นบ้านแดงใหญ่(ราษฎร์คุ รุวิท ยาคาร) ขอขอบคุณคณะกรรมการด าเนิ นงานและ
ผู้เกี่ ย วข้องทุ กฝ่ายทั้งภายในและภายนอกสถานศึ กษา ที่ มี ส่ว นร่ ว มในการจั ด ท าการเขีย นรายงานการ
ประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR) ฉบับ นี้ และหวังว่า เอกสารรายงานฉบับ นี้ จะเป็นประโยชน์ต่อการ
ปรับ ปรุงและพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาในปีถัดไป และ เป็ นฐานข้อมูลในการกาหนดนโยบายการพัฒนา
คุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษาและเขตพื้นที่การศึ กษา ตลอดจนเพื่อประโยชน์ในการรองรับการ
ประเมิ นคุณภาพภายนอก จากสานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึ กษา(องค์การมหาชน)
ต่อไป

โรงเรียนบ้านแดงใหญ่(ราษฎร์คุรุวิทยาคาร)
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บทสรุปสาหรับผู้บริหาร ระดับการศึกษาปฐมวัย
ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษาอยู่ในระดับ ดีเลิศ
โรงเรียนบ้านแดงใหญ่ (ราษฎร์คุ รุวิ ทยาคาร) เป็ นโรงเรี ยนคุ ณภาพประจ าต าบล (1 ต าบล 1
โรงเรีย นคุณภาพ) มุ่งเน้นการพัฒนาโรงเรียนให้มีคุ ณภาพ และได้ม าตรฐานตามบริ บท เพื่อสร้ างโอกาสให้
นักเรียนในพื้นที่ได้รับการพัฒนาอย่างเต็มที่ สร้างความเชื่อมั่ นด้านคุ ณภาพ นาไปสู่ การร่ว มกันจัด กิจกรรม
ทางการศึกษาที่เป็นประโยชน์ เชื่อมโยงความสัม พันธ์กับ ชุมชนได้ อย่างต่ อเนื่องและมีประสิทธิภาพ โดยมี
วิสัย ทัศ น์ คือ มุ่งมั่นจัดการศึกษาให้ผู้เรี ย นเป็ นคนดี มี คุ ณธรรม นาความรู้สู่ศ ตวรรษที่ 21 บนพื้ นฐาน
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง อัตลักษณ์ของโรงเรียน คือ “ยิ้มใส ไหว้สวย กราบงาม” และเอกลักษณ์ของ
โรงเรี ยน คือ เครื่องเบญจรงค์ไทย – อีสาน โรงเรีย นบ้านแดงใหญ่ (ราษฎร์คุ รุวิ ท ยาคาร) เป็ นโรงเรี ย น
ขยายโอกาส เปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้น อนุบาล 1- ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 3 โดยการจัดการเรียนการสอนระดั บ
ปฐมวัย มีนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 1-3 รวม 21 คน ครูผู้สอน 2 คน
จากผลการด าเนินงาน โครงการและกิ จ กรรมต่ างๆ ส่ งผลให้ โ รงเรี ย นจั ด การพั ฒ นาคุ ณภาพ
การศึ กษาประสบผลสาเร็จเป็นไปตามเป้ าหมายที่ สถานศึกษากาหนดไว้ ในแต่ละมาตรฐาน โดยผลการ
ประเมินสรุปว่า ได้ระดับ ดีเลิศ ทั้งนี้เพราะมาตรฐานที่ 1 คุณภาพของเด็ก อยู่ในระดับ ดีเลิศ มาตรฐานที่
2 กระบวนการบริหารและการจัดการ อยู่ใ นระดับ ดีเ ลิศ และมาตรฐานที่ 3 การจัดประสบการณ์ที่ เน้ น
เด็ กเป็ นสาคัญ อยู่ใ นระดับ ดี เลิศ ซึ่งโรงเรี ย นบ้ านแดงใหญ่ (ราษฎร์ คุ รุวิท ยาคาร) จัด ท ารายงานการ
ประเมินคุณภาพของตนเองของสถานศึกษา (SAR) ปีการศึ กษา 2563 เสนอต่อหน่ ว ยงานต้นสั งกั ดและ
หน่วยงานอื่นๆ ผลการประเมินตนเองในภาพรวม อยู่ในระดับ ดีเลิศ มีผลการดาเนินงาน ดังต่อไปนี้
เด็ก มีพัฒ นาการทั้ง 4 ด้ านเหมาะสมตามวั ย มี พัฒ นาการด้ านร่ างกายแข็งแรง มี น้ าหนั ก
ส่วนสู งตามเกณฑ์มาตรฐาน มีสุขนิสัยที่ดีและสามารถดูแลความปลอดภัย ของตนเองได้ เด็กได้ เรียนรู้ผ่าน
กิจกรรมการจัดประสบการณ์ที่ห ลากหลาย เรี ยนรู้ ผ่านการเล่น (Play and Learn) และลงมือปฏิบัติ ด้ว ย
ตนเอง จนสามารถสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเองได้ มีพฤติกรรมที่แสดงออกทางอารมณ์ จิตใจและความรู้สึก
ได้ เหมาะสมกับ วัย มีค วามกล้าแสดงออก มั่ นใจในตนเอง ควบคุ ม และแสดงออกทางอารมณ์ ไ ด้ อย่ าง
เหมาะสม อารมณ์ดี ร่าเริงแจ่มใส มีสุนทรียภาพในการชื่นชมและมีความสุขกับงานศิลปะด้านต่าง ๆ รู้จั ก
ช่วยเหลือตนเองในการปฏิบัติกิจ วัตรประจ าวัน มีวินัยในตนเอง มีส่วนร่วมดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมทั้งภายใน
และภายนอกห้องเรียนหรือโรงเรียน มีม ารยาทตามวั ฒนธรรมไทย และอัตลักษณ์ของโรงเรีย น คือ “ยิ้มใส
ไหว้ สวย กราบงาม” รู้จักแบ่งปันและช่ว ยเหลือผู้ อื่น ยอมรั บ และเคารพความแตกต่างระหว่ างบุ ค คล
มีพัฒนาการด้านสติปัญญาที่เหมาะสมกับวัย มี ทักษะการสื่อสาร โดยสามารถสนทนาโต้ตอบและเล่าเรื่อง
ให้ผู้อื่นเข้าใจ ตั้งคาถามในสิ่งที่ต นเองสนใจหรือสงสัยและพยายามค้นหาคาตอบ อ่านนิท านและเล่าเรื่องที่
ตนอ่านได้เหมาะสมกับวัย มีความสามารถในการคิดรวบยอด การคิดแก้ ปัญหา มี ความคิ ดสร้างสรรค์และ
สามารถตัดสินใจเรื่องง่าย ๆ ได้ อีกทั้งยังมีนิสัยรักการอ่าน ใฝ่รู้ใฝ่เรียนและแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง
ด้านกระบวนการบริห ารและการจั ด การ โรงเรี ย นได้ ด าเนิ นการพั ฒ นาผู้ เรี ย นโดยการจั ด
ประสบการณ์การเรียนรู้ตามแนวคิด มอนเตสซอรี่ผสมผสานกับ แบบบูรณาการตามหน่ว ยการเรีย นรู้โดยยึ ด
ผู้เรีย นเป็นสาคัญ มีห ลักสูตรครอบคลุม พัฒนาการทั้ง 4 ด้ าน สอดคล้องกับ วิถีชีวิต ของครอบครั ว ชุมชน
และบริบ ทของท้องถิ่น โรงเรียนมีครูเพียงพอและเหมาะสมกับการจั ดประสบการณ์ การเรีย นรู้และมี ความ
เชี่ ยวชาญด้านการจัด ประสบการณ์ที่เน้นเด็ กเป็ นสาคั ญ ด้ ว ยรู ป แบบที่ ห ลากหลายและมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ
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มีค วามรู้ต ามมาตรฐานวิชาชีพ รวมทั้งส่ งเสริม ให้ค รู เข้ารั บการพั ฒนาคุ ณภาพครู ด้านการศึ กษาปฐมวั ย
อย่ างต่ อเนื่อง เพื่อจะได้มีความรู้ความสามารถในการวิเคราะห์ และออกแบบหลักสู ตร มีทั กษะการจั ด
ประสบการณ์และการประเมินพัฒนาการเด็ กเป็นรายบุค คล มี ความรู้ เทคนิค วิธี การและนวั ตกรรมแปลก
ใหม่ ใ นการจั ด ประสบการณ์ ก ารเรี ย นรู้ แ ก่ เด็ ก ให้ เกิ ด ประสิ ท ธิ ภ าพสู งสุ ด นอกจากนี้ โ รงเรี ย นมี
สภาพแวดล้อมภายในและภายนอกห้องเรีย นที่มีค วามปลอดภั ย มีบ รรยากาศที่ส่งเสริม การเรียนรู้ของเด็ ก
โดยมีมุ มประสบการณ์หลากหลาย มีสื่อการเรี ยนรู้ สื่อเทคโนโลยี และสื่ อเพื่ อการสื บเสาะหาความรู้ใ ห้แก่
เด็กอย่ างเพียงพอ มีการจัด สิ่งอานวยความสะดวก ให้บ ริการสื่ อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และอุ ปกรณ์ เพื่ อ
สนับสนุนการจัด ประสบการณ์ของครูอย่างเพียงพอและทั่ว ถึง อี กทั้งยังส่งเสริม ให้ทุกฝ่ายมี ส่วนร่วมในการ
กาหนดมาตรฐานการศึกษาที่สอดคล้องกั บมาตรฐานการศึกษาปฐมวัยและอัตลักษณ์ของสถานศึ กษา ร่ว ม
จัดทาแผนพัฒนาการศึกษาที่สอดรับมาตรฐานการศึกษา และมีส่วนร่ วมในการประเมินผลและตรวจสอบ
คุณภาพภายในสถานศึกษา พร้อมทั้งจัด ท ารายงานผลการประเมินตนเองประจ าปี รายงานหน่ วยงานต้ น
สังกัดอย่างต่อเนื่อง
ด้านการจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็ กเป็ นสาคัญ ครู จัดประสบการณ์ ที่ส่งเสริ มให้ เด็กมีพัฒนาการ
ทุกด้ านอย่างสมดุลเต็ม ศักยภาพ สร้างโอกาสให้เด็ กได้ป ระสบการณ์ต รง เล่นและปฏิบั ติอย่างมีค วามสุ ข
เน้ น การเรียนรู้ผ่ านการลงมื อปฏิบัติ และการเรี ย นรู้ รายกลุ่ ม เพื่ อปลู กฝั งความสามั ค คี ความมี น้ าใจ
เอื้อเฟื้ อเผื่อแผ่ รู้จักแบ่งปันและการรอคอย นอกจากนี้ ครู ยังมีค วามมุ่งมั่ นพั ฒนาความรู้ ของตนเกี่ ยวกั บ
การจัด ประสบการณ์ การเรียนรู้ให้แก่เด็กอย่างมี ประสิท ธิภาพ ครูวิเคราะห์ข้อมูลเด็ กเป็นรายบุค คล และ
ออกแบบกิจกรรมที่เหมาะสมกับพัฒนาการของเด็ก ครูมีแผนการจัดประสบการณ์การเรี ยนรู้ที่เน้ นเด็กเป็ น
สาคัญและให้เด็กได้เรียนรู้ผ่านการเล่น โรงเรี ยนมีบรรยากาศทั้ งภายในและภายนอกห้องเรียนที่เอื้ อต่อการ
เรียนรู้ของเด็ก ห้องเรียนมีบรรยากาศที่มีค วามอบอุ่น ซึ่งเป็นแรงจูงใจภายนอกที่กระตุ้ นให้เด็ กรั กการอยู่
ร่วมกั นในชั้นเรียน นอกจากนี้เด็กแต่ละคนได้รับ การประเมินพัฒนาการเป็ นรายบุค คลตามสภาพจริ งด้ว ย
เครื่องมื อและวิธีการที่ห ลากหลาย มีการจั ดท ารายงานผลการประเมิ นพัฒนาการของเด็ กให้ ผู้ป กครอง
ทราบทุกภาคเรียน ส่งเสริมให้ผู้ปกครองมีส่วนร่วมในการประเมิน ทาให้ผู้ปกครองมีทัศนคติที่ดีต่อโรงเรียน

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา

สานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1

6

บทสรุปของผูบ้ ริหาร ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษาอยู่ในระดับ ดีเลิศ
โรงเรียนบ้านแดงใหญ่ (ราษฎร์คุ รุวิ ทยาคาร) เป็ นโรงเรี ยนคุ ณภาพประจ าต าบล (1 ต าบล 1
โรงเรีย นคุณภาพ) มุ่งเน้นการพัฒนาโรงเรียนให้มีคุ ณภาพ และได้ม าตรฐานตามบริ บท เพื่อสร้ างโอกาสให้
นักเรียนในพื้นที่ได้รับการพัฒนาอย่างเต็มที่ สร้างความเชื่อมั่ นด้านคุ ณภาพ นาไปสู่ การร่ว มกันจัด กิจกรรม
ทางการศึกษาที่เป็นประโยชน์ เชื่อมโยงความสั ม พันธ์กับ ชุมชนได้ อย่างต่ อเนื่องและมีประสิทธิภาพ โดยมี
วิสัย ทัศ น์ คือ มุ่งมั่นจัดการศึกษาให้ผู้เรี ย นเป็ นคนดี มี คุ ณธรรม นาความรู้สู่ศ ตวรรษที่ 21 บนพื้ นฐาน
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง อัตลักษณ์ของโรงเรียน คือ “ยิ้มใส ไหว้สวย กราบงาม” และเอกลักษณ์ของ
โรงเรี ยน คือ เครื่องเบญจรงค์ไทย – อีสาน โรงเรีย นบ้านแดงใหญ่ (ราษฎร์คุ รุวิ ท ยาคาร) เป็ นโรงเรี ย น
ขยายโอกาส เปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้น อนุบาล 1- ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โดยการจัดการเรียนการสอนระดั บ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน มีระดับชั้นประถมศึกษา 75 คน และระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 42 คน
จากผลการด าเนินงาน โครงการและกิ จกรรมต่ างๆ ส่งผลให้การจัด การพัฒนาคุ ณภาพการศึ กษา
ประสบผลสาเร็จตามเป็นไปตามเป้าหมายที่สถานศึกษากาหนดไว้ ในแต่ ละมาตรฐาน โดยผลการประเมิ น
สรุปว่ า ได้ระดับ ดี เลิศ ทั้งนี้เพราะมาตรฐานที่ 1 คุ ณภาพของผู้เรี ยน อยู่ในระดั บ ดีเ ลิศ มาตรฐานที่ 2
กระบวนการบริหารและการจัดการ อยู่ในระดับ ดีเลิ ศ และมาตรฐานที่ 3 กระบวนการจั ดการเรียนการ
สอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ อยู่ในระดับ ดีเลิศ
ทั้งนี้เพราะสถานศึกษาสามารถพัฒนาผลสัม ฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียนใน 8 กลุ่ มสาระการเรียนรู้
ของปี การศึกษา 2563 อีกทั้งผู้เรียนมี สมรรถนะสาคั ญ ตามหลั กสู ตร และผลการอ่ าน คิ ด วิเคราะห์ และ
เขียนของผู้เรียนพัฒนาบรรลุตามเป้าหมายมาตรฐานและตั วบ่งชี้ที่โรงเรีย นกาหนดไว้ ผู้เรีย นสามารถอ่าน
ออกตามมาตรฐานการอ่านในแต่ละระดั บชั้ น สามารถเขียนสื่อ สารได้ รู้จั กการวางแผน สามารถท างาน
ร่ว มกับ ผู้อื่นได้ดี กล้าแสดงออก และแสดงความคิ ดเห็ นหรื อวิ พากษ์ วิ จารณ์ ได้ อย่ างสร้างสรรค์ สื บ ค้ น
ข้อมูลหรือแสวงหาความรู้จ ากสื่อ เทคโนโลยีได้ ด้วยตนเอง สามารถวิเคราะห์ จ าแนกแยกแยะได้ว่าสิ่งไหน
ดี สาคัญ จาเป็น รู้เท่าทันสื่อและสังคมที่เปลี่ยนแปลง รวมทั้งมีความรู้และทั กษะพื้นฐานมี ทัศนคติที่ ดีต่ อ
อาชี พสุจ ริต นอกจากนี้ผู้เรียนยัง มี คุณธรรม จริย ธรรมและคุ ณลั กษณะที่ พึงประสงค์ ต ามที่ สถานศึ กษา
กาหนด มีระเบียบวินัย รักท้องถิ่น มีจิต สานึ กและมี ส่วนร่ว มในการอนุ รักษ์ พัฒนาสิ่ งแวดล้ อม น้อมนา
เศรษฐกิ จ พอเพียงเป็นพื้นฐานในการด าเนิ นชี วิ ตและการประกอบอาชี พ และสามารถอยู่ ร่ว มกับ ผู้ อื่นใน
สังคมได้อย่างมีความสุข สามารถยอมรับการอยู่ ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย มี สุขภาวะทาง
ร่างกายและจิตสังคมที่ดี
ในด้ านกระบวนการบริห ารและการจั ด การ โรงเรี ย นมี เป้ าหมาย วิ สัย ทั ศ น์ และพั น ธกิ จ
สอดคล้ องกับ บริบ ทสถานศึกษา สภาพปั ญ หาความต้องการพั ฒนาของสถานศึกษา นโยบายการปฏิ รูป
การศึ กษา ความต้องการของชุม ชนท้องถิ่น และสอดคล้ องกับ แนวทางการปฏิรูป ตามแผนการศึกษาชาติ
และทันต่อการเปลี่ยนแปลง มีระบบบริหารจัด การคุณภาพของสถานศึ กษาอย่างเป็ นระบบทั้ งในส่วนการ
วางแผนพั ฒ นาคุณ ภาพการจั ด การศึ กษาและการน าแผนไปปฏิ บั ติ เพื่ อพั ฒ นาคุ ณภาพการศึ กษา มี
คณะท างานติด ตามตรวจสอบประเมินผลคุ ณภาพภายในและปรั บ ปรุ งพั ฒนางานอย่ างต่ อเนื่ อง มี การ
บริ หารอั ต รากาลัง ทรัพยากรทางการศึกษา และระบบดู แลช่ วยเหลือนักเรี ยน มี ระบบการนิ เทศภายใน
มีการนาข้อมูลมาใช้ใ นการพัฒนา บุค ลากรและผู้ที่ เกี่ ย วข้องทุ กฝ่ายมี ส่วนร่ วมในการวางแผน ปรับ ปรุ ง
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และพัฒนา และร่วมรับ ผิด ชอบต่อผลการจัด การศึ กษา อีกทั้ งโรงเรียนมีห ลักสูต รสถานศึกษาที่ป รับ ปรุ ง
แก้ไขให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงและความต้ องการของผู้เรียนอย่ างต่อเนื่อง มีการจัด กิ จกรรมเสริ มหลักสูต ร
ที่ เน้ น คุ ณภาพผู้เรียนรอบด้าน เชื่อมโยงกั บ วิ ถีชีวิ ต จริง และครอบคลุ ม ทุ กกลุ่ ม เป้ าหมาย นอกจากนี้
โรงเรี ย นยังมีค รูและบุคลากรที่มีค วามรู้ ต ามมาตรฐานวิชาชี พและพร้อมพั ฒนาตนเองอย่างต่อเนื่ อง ค รู
จัด การเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ ด้ว ยรูป แบบที่ ห ลากหลายและมีป ระสิ ท ธิ ภาพ มี การจั ดชุ ม ชนการ
เรียนรู้ ทางวิชาชีพมาใช้พัฒนางานและการเรียนรู้ของผู้เรียน โรงเรียนมี สภาพแวดล้อมและสิ่งอานวยความ
สะดวกทั้ งภายในและภายนอกห้องเรียนอย่างเพีย งพอ เอื้อต่อการจัด การเรียนรู้และปลอดภั ย มี ห้องเรีย น
ห้องปฏิบัติการ (ห้องพิเศษ) ต่าง ๆ และมีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุ นการบริหารจัด การและ
การจั ด การเรียนรู้ โดยการจัด หาสื่อเทคโนโลยี ที่ เอื้อและสนั บ สนุ นการจั ด การเรี ย นรู้ ของผู้ เรีย น มี การ
พั ฒ นาและการบริการเทคโนโลยี สารสนเทศเพื่ อใช้ ใ นการบริ ห ารจั ด การที่ เหมาะสมกั บ สภาพของ
สถานศึกษา และมีข้อมูลสารสนเทศถูกต้อง ครบถ้วนและเป็นปัจจุบัน
ในด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้ เรียนเป็ นสาคั ญ โรงเรียนบ้ านแดงใหญ่ (ราษฎร์
คุรุวิ ทยาคาร)มีการจัด กิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้ นผู้ เรียนเป็ นสาคัญ ตามมาตรฐานการเรี ยนรู้ ตัว ชี้วั ด
ผู้เรียนได้เรียนรู้โดยผ่านกระบวนการคิด และปฏิบัติจ ริง ครู จัดทาแผนการจัดการเรียนรู้ที่สามารถนาไปจั ด
กิจกรรมได้จริงและเน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ อี กทั้ งมี สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่ งเรี ยนรู้ที่ เอื้อต่อการ
เรีย นรู้ ครูมีค วามรู้ค วามเข้าใจในการใช้ เทคโนโลยี ป ระกอบการจั ด การเรีย นรู้ ครูจั ด ท าวิ จัย ในชั้ นเรี ย น
ปีการศึ กษาละ 1 เรื่อง เพื่อนาผลไปด าเนิ นการแก้ ไขผู้ เรี ย นและชั้ นเรี ย น โรงเรี ย นมี ค รู ผู้สอนที่ กาหนด
แผนการจัดการเรียนรู้ผ่านกิจกรรมที่ส่งเสริม ให้ เกิ ด การบริ ห ารจั ด การชั้ นเรีย นเชิ งบวก ครู จั ด ท าข้อมู ล
ผู้เรียนรายบุคคล มีป ฏิสัม พันธ์เชิงบวกกับ ผู้เรีย น ส่งผลให้ ผู้เรีย นมีค วามสุ ขในการเรี ยน รั กการเรียนและมี
ปฏิ สัม พั นธ์เชิงบวกต่ อตนเองและชั้นเรีย น ผู้ เรีย นได้ มี ส่ว นร่ ว มในการกาหนดแนวทางการเรี ย นรู้และ
ข้อตกลงในห้องเรียน จัด สภาพแวดล้อมและบรรยากาศในชั้นเรีย นเอื้อต่อการเรีย นรู้ นอกจากนี้โรงเรียนยั ง
มี การตรวจสอบและประเมินคุณ ภาพการจั ด การเรี ย นรู้ อย่ างเป็ นระบบ ครู มี เครื่ องมื อ วิ ธี การวั ด และ
ประเมิ นผลการเรียนที่มีคุณภาพสอดคล้ องกั บ ทุ กมาตรฐานและตั ว ชี้วั ด เหมาะสมกั บเป้ าหมายในการ
จัดการเรี ยนรู้และหลากหลายตามสภาพจริง ผู้ป กครองได้รับ ทราบพฤติ กรรมและผลการเรีย นของผู้ เรีย น
และร่วมกันกับครูเพื่อดาเนินการยกระดับผลสัม ฤทธิ์ ให้ดี ยิ่งขึ้น โรงเรีย นมีระบบนิเทศภายในด้านวิชาการ
เพื่อตรวจสอบติดตามประเมินผลการจัด การเรียนรู้ของครูผู้สอนแบบกัลยาณมิต ร ภาคเรียนละ 1 ครั้ง เพื่ อ
นาผลการประเมินไปใช้ปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ของตนต่อไป

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา

สานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1
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ส่วนที่ 1
ข้อมูลพื้นฐานของสถานศึกษา
1. ข้อมูลทั่วไป
1.1 ชื่อสถานศึกษา
โรงเรียนบ้านแดงใหญ่ (ราษฎร์คุรุวิทยาคาร)
ที่ตั้ง หมู่ที่ 1 ตาบลแดงใหญ่ อาเภอเมืองขอนแก่ น จังหวัดขอนแก่น
สังกัด สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1
โทรศัพท์ 043-255448
e-mail. Bandangyaikk1@kkzone1.go.th
Website. http://dangyai.kkzone1.go.th
พื้นที่ทั้งหมด 10 ไร่ 2 งาน 32.8 ตารางวา
ประวัติ โดยสังเขป โรงเรี ย นบ้ านแดงใหญ่ (ราษฎร์ คุ รุวิ ท ยาคาร) ก่ อตั้ งเมื่ อวั นที่ 1
มิถุนายน พ.ศ. 2481 เดิมชื่อ โรงเรียนประชาบาลบ้านทุ่ม 9 (วั ดทรายมูล) ในระยะแรกโรงเรียนได้ เปิดท า
การสอนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 4 ในปี พ.ศ. 2522 – 2523 ทาการเปิด ขยายชั้นเรี ยนเพิ่มอีกปี
ละ 1 ชั้ น คือ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5,6 ในปี พ.ศ. 2528 ได้เปิด ทาการสอนในชั้นเด็ กเล็ ก และในปี พ.ศ.
2539 โรงเรียนได้เปิดทาการเปิดการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลปี ที่ 1 ถึงระดั บ ชั้นมัธ ยมศึกษาปี
ที่ 3 จนถึงปัจจุบัน
ผู้บ ริห ารสถานศึกษาคนแรก คื อ นายอนั นต์ เล่ ห์ รักษา ตั้ งแต่ เริ่ ม ก่ อตั้ งโรงเรี ย น –
ปัจจุบัน มีผู้บริหารสถานศึกษามาดารงตาแหน่ง จานวน 19 คน ผู้บริหารคนปัจจุบัน คือ นายสนั่น ขันมัง
สภาพเศรษฐกิจ สังคมและชุมชน
สภาพชุม ชนรอบบริเวณโรงเรี ย นมี ลักษณะเป็ นชุ ม ชนที่ มี ค วามเอื้ ออาทรต่ อกั น และ
ช่วยเหลือกันตามสภาพ เนื่องจากอยู่ใ กล้บริ เวณวั ด และโรงเรียนได้รับ คัดเลื อกเป็ นโรงเรียนวิ ถีพุท ธดีเด่ น
เมื่อมีวันพระหรือวันสาคัญทางพุทธศาสนาชาวบ้านก็จะมาทาบุญร่วมกันกับคณะครู และนักเรีย น
อาชีพหลักของชุม ชน คื อ ทานา ทาไร่และรับจ้ าง เนื่ องจากประชากรส่ วนใหญ่ทานา ท า
ไร่และรั บจ้าง มีฐานะปานกลาง และยากจน ส่ วนใหญ่ นับ ถือศาสนาพุท ธ ประเพณี / ศิลปวัฒนธรรม
ท้องถิ่นที่เป็นที่ รู้จักโดยทั่ว ไป คือ บุญ ข้าวประดั บดิ น บุ ญบั้ งไฟ ประเพณีผูกเสี่ ยว และประเพณี แห่เทีย น
เข้าพรรษา ชุมชนเป็นชุมชนที่มีวัฒนธรรมมีพุทธสถาน เช่ น วั ดทรายมูลที่ เป็นแหล่งเรี ยนรู้ มีภูมิปั ญญา
ท้องถิ่นด้านหมอลาทานองขอนแก่น
ชุม ชนเห็น ความสาคั ญ ของสถานศึ กษาและให้ ค วามร่ ว มมื อ ในการจั ด การศึ กษาทุ ก
รูปแบบทั้งในด้านการสนับสนุนทุนการศึกษา การเข้าร่วมกิ จกรรมทุกอย่างที่สถานศึกษาจัดขึ้น ชุมชนเป็ น
ชุมชนเกษตรกรรม เมื่อว่างเว้นจากการท านาก็จะท างานในชุมชน ในโรงงานใกล้เคี ยง และงบประมาณที่
นามาพั ฒนาโรงเรียนบางส่วนจะขอรับ การสนั บสนุนจากชุม ชน และให้ ชุม ชน ผู้ปกครองเข้ามามี ส่วนร่ว ม
ในการพั ฒนาและบริจาค บริการอุปกรณ์กีฬา อุป กรณ์การฝึ กซ้อมแก่เยาวชนและชุ มชนเพื่ อใช้ เวลาว่าง
ให้เกิดประโยชน์ ห่างไกลยาเสพติด

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา
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การจัดการศึกษา / โครงสร้างการบริหาร
การจัด การศึกษาของโรงเรี ย นบ้ านแดงใหญ่ (ราษฎร์ คุ รุวิ ท ยาคาร) เป็ นโรงเรี ย นขยาย
โอกาส เปิดทาการเรียนการสอนตั้งแต่ ระดั บชั้นอนุบ าล 1 ถึงชั้ นมัธ ยมศึ กษาปีที่ 3 มี การจั ดการศึกษาใน
ระบบ โดยยึดหลักสูตรสถานศึกษาเป็นสาคัญ มุ่ งเน้นให้ความสาคัญทั้งด้านความรู คุณธรรม กระบวนการ
เรียนรูและบูรณาการตามความเหมาะสมของแต่ละระดับการศึกษา

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา
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โครงสร้างการบริหารงานโรงเรียนบ้านแดงใหญ่ (ราษฎร์คุรุวิทยาคาร) ปีการศึกษา 2563
นายสนั่น ขันมัง
ผู้อานวยสถานศึกษา

บริ หารวิ ชาการ

บริ หารงานบุคคล

งานทะเบียน วัดผลและประเมินผล
- งานทะเบียน เอกสาร ปพ. ต่างๆ
- งานวัดผลประเมินผลและการเทียบโอนผลการ
เรียน
การพัฒนาหลัก สูตรสถานศึกษา
- ตารางสอนและการจัดชั้นเรียน
- ส่งเสริมและพัฒนาวิชาการ
- ข้อมูลสถิติทางวิชาการ
- งานหลักสูตรและการคัดเลือกแบบเรียน
- สื่อและนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา
นิเทศการศึกษาและแผนการจัดการเรียนรู้
งานประกันคุณภาพภายใน
- กลุ่มสาระการเรียนรูแ้ ละกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
- งานประกันคุณภาพภายใน
- ส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ
- ห้องพิเศษ/ศูนย์การเรียนรู้
งานวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ห้องสมุดโรงเรียน
- อื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย

งานเสริมสร้างประสิทธิภาพ
- การวางแผนอัตรากาลัง
- การดาเนินการทางวินัย และการลงโทษ
- การประเมินผลการปฏิบัติงาน
- การส่งเสริมและยกย่องเชิดชูเกียรติ
- การเลื่อนขั้นเงินเดือน
- การลาทุกประเภท
- พัฒนาครูสู่มาตรฐานวิชาชีพ
- งานประจาชั้น/ประจาวิชา
- การศึกษาเรียนรู้นอกสถานที่
- งานวินัยแลการรักษาวินัย

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา

บริ หารงบประมาณ
งานนโยบายและแผนงาน
- แผนพัฒนา / แผนปฏิบตั ิการประจาปี
- งานจัดทาและเสนอของบประมาณ
- งานจัดสรรงบประมาณ
- งานตรวจสอบ ติดตาม ประเมินผล
และรายงานผลการใช้เงิน
งานบริหารการเงินและบัญชี
- งานระดมทรัพยากร และการลงทุน
เพื่อการศึกษา
- งานบริหารพัสดุและสินทรัพย์
- งานระบบควบคุมภายใน

งานทะเบียนประวัติ ข้อมูลสารสนเทศ
บุคลากร
- งานเครื่องราชอิสริยาภรณ์
- งานรักษาความปลอดภัย

สานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1

คณะกรรมการสถานศึกษา

บริหารงานทั่วไป
ระบบบริ หารและพัฒนาองค์การ
- ระบบสารสนเทศ (DMC)
- งานอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม
- งานประชาสัมพันธ์และสัมพันธ์ชุมชน
งานสวัสดิการ/บริการนักเรียน
- งานอนามัยโรงเรียน
- สวัสดิการร้านค้าโรงเรียน
- อาหารกลางวัน/ นมโรงเรียน
- ทุนการศึกษา
งานส่งเสริมสวัสดิการนักเรียน
- งานกิจกรรมนักเรียน/งานสภานักเรียน
- กิจกรรมประเพณี/ วันสาคัญ
- กีฬา/นันทนาการ
- ศึกษาแหล่งเรียนรู้
งานระบบดูแ ลช่วยเหลือนักเรียน
- เครือข่ายผู้ปกครอง
- นโยบายเรียนฟรี 15 ปี
- การรับนักเรียน งานสามะโนนักเรียน
- คณะกรรมการสถานศึกษา
- อื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย

11

1.2 ชื่อผู้อานวยการโรงเรียน
นายสนั่น ขันมัง อายุ 57 ปี โทร 083-599-4153
วุฒิการศึกษาสูงสุด ปริญญาโท (ศษ.ม.การบริหารการศึกษา)
ดารงตาแหน่งผู้บริหารโรงเรียนนี้เมื่อ วั นที่ 27 ธันวาคม พ.ศ. 2556 รวม 7 ปี
1.3 วิสัยทัศน์ (VISION)
โรงเรียนบ้านแดงใหญ่ (ราษฎร์คุรุวิทยาคาร) มุ่งมั่นจัดการศึกษาให้ผู้เรียนเป็นคนดี มี
คุณธรรม
นาความรู้สู่ศตวรรษที่ 21 บนพื้นฐานปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
1.4 อัตลักษณ์ของโรงเรียน
ยิ้มใส ไหว้สวย กราบงาม
1.5 เอกลักษณ์ของโรงเรียน
เครื่องเบญจรงค์ไทย – อีสาน

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา
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2. จานวนครูและบุคลากรทางการศึกษา
ครูและบุคลากรทางการศึกษา
โรงเรียนบ้านแดงใหญ่ (ราษฎร์ครุ ุวิทยาคาร)
ที่
1

ชื่อ-สกุล
นางบัวทอง นาค-อก

2

นายสยาม บุตรศรี

3

นายขจรศักดิ์ โคตรโยธา

4

นางกิ่งดาว ซื่อสัตย์

5

นางประภาสิริ บุตรโส

ตาแหน่ง
ครู คศ.3

ครู คศ.3

ตรงเอก

7

นางพัชริยนันท์ พวงเพียงงาม

8

นางสาวมนัสนันท์ ศรศักดา ครู คศ.3

ครู คศ.3

9

นางพรพิกุล พรหมแสง

ครู คศ.3

10

นางสาวร่ม เกล้า ณะจานงค์

ครู คศ.2

11 นางวัชราภรณ์ ดอนอ่อนเบ้า ครู คศ.1
ครู คศ.1

13 นางสาวเนตรนภา เชื้อสาวะถี ครู คศ.1
14

นางสาวสุพิชญา ผาจันทร์

15

นางสาวศุภาลักษณ์ ไชยธนะปรีดากุล

วิชาที่สอน
ตรงเอก

นางสาวนีฬนันท์ พรมโสดา ครู คศ.3

นายสิทธิชัย คามี

วิชาเอก

ประถมศึกษา
หลักสูตรและ
ครู คศ.3 ศษ.ม./หลักสูตรและการสอน
การสอน
อุตสาหกรรม
ศศ.บ./อุตสาหกรรมศิลป์/
ครู คศ.3
ศิลป์/การบริหาร
การบริหารการศึกษา
การศึกษา
ครู คศ.3
ค.บ./ภาษาอังกฤษ
ภาษาอังกฤษ
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วุฒิการศึกษา
ศษ.บ. ประถมศึกษา

ครูผู้ช่วย
พนักงาน
ราชการ

ค.บ./การประถมศึกษา
การประถมศึกษา
ศษ.ม./หลักสูตรและการสอน
หลักสูตรและ
ศษ.บ./สุขศึกษา
การสอน
ค.บ./คอมพิวเตอร์ศึกษา
ค.บ./คณิตศาสตร์
คณิตศาสตร์
ค.บ.การศึกษาปฐมวัย
การบริหาร
ศษ.ม.การบริหารการศึกษา
การศึกษา
ค.บ.การศึกษาปฐมวัย
การศึกษาปฐมวัย
ศษ.บ.ภาษาไทย
การบริหาร
ศษ.ม.การบริหารการศึกษา
การศึกษา
วท.บ.(ฟิสิกส์)
ฟิสิกส์

ตรงเอก
ตรงเอก
ตรงเอก

ตรงเอก
ตรงเอก
ไม่ตรง
ตรงเอก
ตรงเอก
ตรงเอก

ศษ.บ.ภาษาไทย

ภาษาไทย

ตรงเอก

ค.บ.การศึกษาปฐมวัย

การศึกษาปฐมวัย

ตรงเอก

ค.บ.สังคมศึกษา
บธ.บ.
บธ.ม./การจัดการ

สังคมศึกษา

ตรงเอก
ไม่ตรง

การจัดการ

สรุป ครูจานวน 15 คน สอนตรงเอก 13 คน คิดเป็นร้อยละ 87% ไม่ตรงเอก 2 คน คิดเป็นร้อยละ 13%

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา

สานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1
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3. ข้อมูลนักเรียนประจาปีการศึกษา 2563 (10 พฤศจิกายน 2563)
3.1 จานวนนักเรียน ปีการศึกษา 2563 ทั้งหมด 138 คน จาแนกเป็น ชาย 73 คน หญิง 65 คน
รายการ
จานวน
หมายเหตุ
ชั้น
วันที่จัด
จานวน
จานวน
จานวนครู
การเรียน นักเรียน ห้องเรียน
การสอน
(คน)
(ห้อง)
ระดับปฐมวัย
(200)
ครูไม่ครบชั้น
อนุบาล 1
8
1
1
สอนรวมชั้น
อนุบาล 2-3
อนุบาล 2
5
1
1
อนุบาล 3
8
1
รวม
21
2
ระดับประถมศึกษา
(200)
ประถมศึกษาปีที่ 1
11
1
1
ประถมศึกษาปีที่ 2
8
1
1
ประถมศึกษาปีที่ 3
13
1
1
ประถมศึกษาปีที่ 4
12
1
1
ประถมศึกษาปีที่ 5
15
1
1
ประถมศึกษาปีที่ 6
16
1
1
รวม
75
6
ระดับมัธยมศึกษา
(200)
มัธยมศึกษาปีที่ 1
17
1
2
มัธยมศึกษาปีที่ 2
18
1
2
มัธยมศึกษาปีที่ 3
7
1
2
รวม
42
12
6
รวมทั้งสิ้น
138
12
14

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา

สานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1
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3.2 จานวนห้อง
ที่
ประเภทห้อง
1 ห้องเรียนปฐมวัย
2 ห้องเรียนประถมศึกษา
3 ห้องเรียนมัธยมศึกษา
4 ห้องปฏิบัติการ

5
6

จานวน
2
3
3
5

ห้องพยาบาล
ห้องอื่นๆ

1
3

หมายเหตุ

- ห้องวิทยาศาสตร์
- ห้องคอมพิวเตอร์
- ห้องพลศึกษา
- ห้องศิลปะ
- ห้องสมุด
- ห้องกิจการนักเรียน
- ห้องวิชาการ
- ห้องสหกรณ์

3.3 จานวนผู้สาเร็จการศึกษา
ที่

ระดับการศึกษา

จานวนนักเรียน
(คน)

1
2
3

ปฐมวัย (อนุบาล 3)
ประถมศึกษา (ประถมศึกษาปีที่ 6)
มัธยมศึกษา (มัธยมศึกษาปีที่ 3)

8
16
7

จานวนผู้สาเร็จ
การศึกษา
(คน)
8
16
7

คิดเป็น
ร้อยละ

หมาย
เหตุ

100
100
100

4. ข้อมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
4.1 อาคารสถานที่ โรงเรียนบ้านแดงใหญ่ (ราษฎร์คุรุวิทยาคาร) ประกอบด้วยอาคาร 4 หลัง ได้แก่
ลาน
ธรรม

N
สนามฟุตบอล

ห้องสมุด

อาคาร
สปช.105/29

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา

สนามกีฬา

อาคาร
สปช.105/29

อาคาร
สปช.202/26

อาคาร
สปช.
102/26

สานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1
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- อาคารห้องสมุด สร้างเมื่อปี พ.ศ. 2547
- อาคาร สปช.105/29 ประกอบด้วย ห้องเรียนชั้น ม.1 - 3 ห้องผู้อานวยการ
ห้องวิชาการ ห้องพยาบาล ห้องกิจการนักเรียน และห้องวิทยาศาสตร์
- อาคาร สปช.105/29 ประกอบด้วย ห้องเรียนชั้น ป.4 - 6 ห้องประชุม และ
ห้องคอมพิวเตอร์
- อาคาร สปช. 202/26 ประกอบด้วย ห้องศิลปะ หอประชุม ห้องสหกรณ์
และโรงอาหาร
- อาคาร สปช.102/26 ประกอบด้วย ห้องเรียนอนุบาลปีที่ 1 – 3 ห้องพัสดุ
และห้องพลศึกษา
4.2 แหล่งเรียนรู้
โรงเรียนบ้านแดงใหญ่ (ราษฎร์คุรุวิทยาคาร) ได้จดั แหล่งเรียนรู้สาหรับนักเรียน ดังนี้
- ห้องสมุด
- ห้องคอมพิวเตอร์
- โรงเพาะเห็ด
- กระชังเลี้ยงปลาดุก
4.3 ผลการจัดการศึกษา ปีการศึกษา 2563
1) ผลการประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัย ปีการศึกษา 2563
พัฒนาการ
1. ด้านร่างกาย
2. ด้านอารมณ์ - จิตใจ
3. ด้านสังคม
4. ด้านสติปัญญา

จานวนเด็ก
ที่ประเมิน
21
21
21
21

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา

จานวน
19
21
21
19

จานวน/ร้อยละของเด็กตามระดับคุณภาพ
ดี
พอใช้
ปรับปรุง
ร้อยละ จานวน ร้อยละ จานวน ร้อยละ
90.48
2
9.52
100
100
90.48
2
9.52
-

สานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1
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แผนภูมิแสดงพัฒนาการระดับการศึกษาปฐมวัย
25
20
15

ดี

10

พอใช้
ปรับปรุง

5

0
ด้านร่างกาย

ด้านอารมณ์-จิตใจ

ด้านสังคม

ด้านสติปัญญา

2) ผลการประเมินตามกลุ่มสาระการเรีย นรู้
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน จาแนกตามรายวิชา ระดับชั้น (ป.1 – ป.6) ปีการศึกษา 2563
รายวิชา
1. ภาษาไทย
2. คณิตศาสตร์
3. วิทยาศาสตร์
4. สังคมฯ
5. ประวัติศาสตร์
6. สุขศึกษาและพลศึกษา
7. ศิลปะและดนตรี
8. การงานอาชีพ
9. ภาษาต่างประเทศ
10. คอมพิวเตอร์
11. หน้าที่พลเมือง
12. อังกฤษเพิ่ม เติม

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
จานวนนักเรียนที่มผี ลการเรียนรู้

จานวน
ที่เข้า
สอบ

0

1

1.5

2

2.5

3

11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11

-

-

-

-

1
2
4

1
2
4
5
2
5
2
4

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา

จานวน
ร้อยละ
นักเรียน นักเรียนที่ได้
ที่ได้ระดับ ระดับ 3
3.5 4
3 ขึ้นไป
ขึ้นไป
- 11
11
100
1 9
10
90.91
2 8
11
100
3 6
11
100
2 5
11
100
3 3
11
100
2 9
11
100
3 6
11
100
3 1
9
81.82
2 7
11
100
- 11
11
100
3
7
63.64

สานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1
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ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
จานวนนักเรียนที่มผี ลการเรียนรู้

จานวน
ที่เข้า
สอบ

0

1

1.5

2

2.5

3

3.5

4

1. ภาษาไทย
2. คณิตศาสตร์
3. วิทยาศาสตร์
4. สังคมฯ
5. ประวัติศาสตร์
6. สุขศึกษาและพลศึกษา
7. ศิลปะและดนตรี
8. การงานอาชีพ
9. ภาษาต่างประเทศ
10. คอมพิวเตอร์
11. หน้าที่พลเมือง
12. อังกฤษเพิ่ม เติม

8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8

-

-

-

1
-

3
1
1
-

2

3
2
1
2
1
2
1
3
2

3
3
4
5
4
3
8
7
5
4
4
3

รายวิชา

จานวน
ที่เข้า
สอบ

0

1

1.5

2

2.5

3

3.5

4

13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13

-

-

-

1
-

1
1
1

6
5
5
3
10
8
2
2
1

1
2
4
5
3
2
6
4
4
5
4
4

6
5
3
5
2
5
7
8
8
8
-

รายวิชา

1. ภาษาไทย
2. คณิตศาสตร์
3. วิทยาศาสตร์
4. สังคมฯ
5. ประวัติศาสตร์
6. สุขศึกษาและพลศึกษา
7. ศิลปะและดนตรี
8. การงานอาชีพ
9. ภาษาต่างประเทศ
10. คอมพิวเตอร์
11. หน้าที่พลเมือง
12. อังกฤษเพิ่ม เติม

1
1
3
2
3
1
3

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
จานวนนักเรียนที่มผี ลการเรียนรู้

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา

1
8

จานวน
ร้อยละ
นักเรียน นักเรียนที่ได้
ที่ได้ระดับ ระดับ 3
3 ขึ้นไป
ขึ้นไป
8
100
5
62.50
6
75.00
8
100
8
100
7
87.50
8
100
8
100
8
100
8
100
8
100
8
100
จานวน
ร้อยละ
นักเรียน นักเรียนที่ได้
ที่ได้ระดับ ระดับ 3
3 ขึ้นไป
ขึ้นไป
13
100
12
92.31
12
92.31
13
100
13
100
12
92.31
13
100
13
100
13
100
13
100
13
100
12
92.31
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ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
จานวนนักเรียนที่มผี ลการเรียนรู้

จานวน
ที่เข้า
สอบ

0

1

1.5

2

2.5

3

3.5

4

1. ภาษาไทย
2. คณิตศาสตร์
3. วิทยาศาสตร์
4. วิทยาการคานวณ
5. สังคมฯ
6. ประวัติศาสตร์
7. สุขศึกษาและพลศึกษา
8. ศิลปะและดนตรี
9. การงานอาชีพ
10. ภาษาต่างประเทศ
11. คอมพิวเตอร์
12. หน้าที่พลเมือง

12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12

-

2
4
-

1
1
1

1
2
3
3
2

1
2
4
3
1
1
1

1
3
6
4
5
2
1
3

2
2
2
2
3
5
3
3
4
2

7
2
1
9
6
7
7
8
8
3

รายวิชา

จานวน
ที่เข้า
สอบ

0

1

1.5

2

2.5

3

15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15

-

1
-

1
3
1
1
2
-

1
1
2
1

2
4
1
1
2
3

1
4
3
2
3
4
3
1
3
2
9

รายวิชา

1. ภาษาไทย
2. คณิตศาสตร์
3. วิทยาศาสตร์
4. วิทยาการคานวณ
5. สังคมฯ
6. ประวัติศาสตร์
7. สุขศึกษาและพลศึกษา
8. ศิลปะและดนตรี
9. การงานอาชีพ
10. ภาษาต่างประเทศ
11. คอมพิวเตอร์
12. หน้าที่พลเมือง

จานวน
ร้อยละ
นักเรียน นักเรียนที่ได้
ที่ได้ระดับ ระดับ 3
3 ขึ้นไป
ขึ้นไป
7
58.33
5
41.67
6
50.00
6
50.00
11
91.67
12
100
8
66.67
12
100
12
100
12
100
12
100
8
66.67

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
จานวนนักเรียนที่มผี ลการเรียนรู้

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา

จานวน
ร้อยละ
นักเรียน นักเรียนที่ได้
ที่ได้ระดับ ระดับ 3
3.5 4
3 ขึ้นไป
ขึ้นไป
6 6
13
86.67
2 3
9
60.00
5 6
14
93.33
6 1
9
60.00
3 9
15
100
6 5
15
100
5 9
14
93.33
- 12
15
100
5 8
14
93.33
4 2
9
60.00
- 13
15
100
2
11
73.33
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รายวิชา
1. ภาษาไทย
2. คณิตศาสตร์
3. วิทยาศาสตร์
4. วิทยาการคานวณ
5. สังคมฯ
6. ประวัติศาสตร์
7. สุขศึกษาและพลศึกษา
8. ศิลปะและดนตรี
9. การงานอาชีพ
10. ภาษาต่างประเทศ
11. คอมพิวเตอร์
12. หน้าที่พลเมือง

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
จานวนนักเรียนที่มผี ลการเรียนรู้

จานวน
ที่เข้า
สอบ

0

1

1.5

2

2.5

3

16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16

-

3
-

1
1
1
1
1
-

2
4
4
1
2
-

2
4
-

4
3
3
3
4
2
1
2
4
8
8

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา

จานวน
ร้อยละ
นักเรียน นักเรียนที่ได้
ที่ได้ระดับ ระดับ 3
3.5 4
3 ขึ้นไป
ขึ้นไป
3 8
15
93.75
2 3
8
50.00
5 7
15
93.75
5 7
15
93.75
3 13
16
100
6 6
16
100
1 8
11
68.75
- 11
12
80.00
6 8
16
100
3 8
15
93.75
2
10
62.50
3 5
16
100
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ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน จาแนกตามรายวิชา ระดับชั้น (ม.1 – ม.3) ปีการศึกษา 2563
รายวิชา

จานวนที่เข้าสอบ

จานวนนักเรียนที่ได้
ระดับ 3 ขึ้นไป

ร้อยละนักเรียนที่ได้
ระดับ 3 ขึ้นไป

1.ภาษาไทย
2.คณิตศาสตร์
3.วิทยาศาสตร์
4.สังคมฯ
5.ประวัติศาสตร์
6.สุขศึกษา
7.พลศึกษา
8.ศิลปะ
9.นาฏศิลป์
10.การงานอาชีพ
11.ภาษาต่างประเทศ
12.ภาษาไทยเพิ่มเติม
13.คณิตศาสตร์เพิ่มเติม
14.วิทยาการคานวณ
15.ภาษาอังกฤษเพิ่ม เติม
16.คอมพิวเตอร์
17.หน้าที่พลเมือง

42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42

41
18
19
29
23
24
37
21
33
35
19
33
30
37
23
39
21

97.62
42.86
42.24
69.05
54.76
57.14
88.10
50.00
78.57
83.33
42.24
78.57
71.43
88.10
54.76
92.86
50.00

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา
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3) ผลการประเมินคุณลักษณะอั นพึงประสงค์

ระดับชั้น
ป.1
ป.2
ป.3
ป.4
ป.5
ป.6
ม.1
ม.2
ม.3
รวม
เฉลี่ย

จานวน
นักเรียน
ทั้งหมด
11
8
13
12
15
16
17
18
7
117

ดีเยี่ยม
จานวน ร้อยละ
11
100
7
87.50
10
76.92
4
33.33
10
66.67
10
62.50
9
52.94
2
11.11
3
42.86
66
56.41
-

จานวน/ร้อยละของนักเรียนตามระดับคุณภาพ
(คุณลักษณะอันพึงประสงค์)
ดี
ผ่าน
ไม่ผ่าน
จานวน ร้อยละ จานวน ร้อยละ จานวน ร้อยละ
1
12.50
3
23.08
8
66.67
5
33.33
5
31.25
1
6.25
4
23.53
3
17.65
1
5.88
10
55.56
2
11.11
4
22.22
2
28.57
2
28.57
38
32.48
8
6.84
5
4.27
-

ม.3
ม.2
ม.1
ป.6
ป.5
ป.4
ป.3
ป.2
ป.1

ดีเยี่ยม
ดี
ผ่าน
ไม่ผ่าน
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แผนภูมิแสดงร้อยละของนักเรียนตามระดับคุณภาพคุณลักษณะอันพึ งประสงค์ ปีการศึกษา 2563

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา

สานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1
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ชั้น
ป.1
ป.2
ป.3
ป.4
ป.5
ป.6
ม.1
ม.2
ม.3
รวม

ชั้น
ป.1
ป.2
ป.3
ป.4
ป.5
ป.6
ม.1
ม.2
ม.3
รวม

4) ผลการประเมินสมรรถนะที่สาคัญของผู้ เรีย น
4.1) ด้านที่ 1 ความสามารถในการสื่อสาร
จานวน/ร้อยละของนักเรียนตามระดับคุณภาพ
จานวน
(สมรรถนะที่สาคัญของผู้เรียน)
นักเรียน
ดีเยี่ยม
ดี
ผ่าน
ไม่ผ่าน
ทั้งหมด
จานวน ร้อยละ จานวน ร้อยละ จานวน ร้อยละ จานวน ร้อยละ
11
8
72.73
1
9.09
2
18.18
8
4
50.00
4
50.00
13
5
38.46
8
61.54
12
5
41.67
4
33.33
3
25.00
15
7
46.67
8
53.33
16
5
31.25
10
62.50
1
6.25
17
8
47.05
6
35.30
2
11.77
1
5.88
18
4
22.22
5
27.78
5
27.78
4
22.22
7
5
71.44
1
14.28
1
14.28
117
51
46.83
47
38.57
14
17.21
5
14.05
4.2) ด้านที่ 2 ความสามารถในการคิด
จานวน/ร้อยละของนักเรียนตามระดับคุณภาพ
จานวน
(สมรรถนะที่สาคัญของผู้เรียน)
นักเรียน
ดีเยี่ยม
ดี
ผ่าน
ไม่ผ่าน
ทั้งหมด
จานวน ร้อยละ จานวน ร้อยละ จานวน ร้อยละ จานวน ร้อยละ
11
7
63.64
3
27.27
1
9.09
8
3
37.50
5
62.50
13
6
46.15
7
53.85
12
5
41.67
6
50.00
1
8.33
15
7
46.67
8
53.33
16
5
31.25
10
62.50
1
6.25
17
8
47.05
6
35.30
2
11.77
1
5.88
18
4
22.22
5
27.78
5
27.78
4
22.22
7
5
71.44
1
14.28
1
14.28
117
50
45.29
51
42.98
11
12.92
5
14.05

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา

สานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1
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ชั้น
ป.1
ป.2
ป.3
ป.4
ป.5
ป.6
ม.1
ม.2
ม.3
รวม

ชั้น
ป.1
ป.2
ป.3
ป.4
ป.5
ป.6
ม.1
ม.2
ม.3
รวม

4.3) ด้านที่ 3 ความสามารถในการแก้ปัญหา
จานวน/ร้อยละของนักเรียนตามระดับคุณภาพ
จานวน
(สมรรถนะที่สาคัญของผู้เรียน)
นักเรียน
ดีเยี่ยม
ดี
ผ่าน
ไม่ผ่าน
ทั้งหมด
จานวน ร้อยละ จานวน ร้อยละ จานวน ร้อยละ จานวน ร้อยละ
11
8
72.73
3
27.27
8
5
62.50
3
37.50
13
9
69.23
4
30.77
12
8
66.67
4
33.33
15
8
53.33
6
40.00
1
6.67
16
5
31.25
10
62.50
1
6.25
17
8
47.05
6
35.30
2
11.77
1
5.88
18
4
22.22
5
27.78
5
27.78
4
22.22
7
4
57.15
2
28.57
1
14.28
117
59
53.57
43
35.89
10
13.35
5
14.05
4.4) ด้านที่ 4 ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต
จานวน/ร้อยละของนักเรียนตามระดับคุณภาพ
จานวน
(สมรรถนะที่สาคัญของผู้เรียน)
นักเรียน
ดีเยี่ยม
ดี
ผ่าน
ไม่ผ่าน
ทั้งหมด
จานวน ร้อยละ จานวน ร้อยละ จานวน ร้อยละ จานวน ร้อยละ
11
9
81.82
2
18.18
8
4
50.00
4
50.00
13
11
84.62
2
15.38
12
4
33.33
7
58.33
1
7.69
15
8
53.33
6
40.00
1
6.67
16
5
31.25
10
62.50
1
6.25
17
8
47.05
6
35.30
2
11.77
1
5.88
18
4
22.22
5
27.78
5
27.78
4
22.22
7
4
51.15
2
28.57
1
14.28
117
57
50.53
44
37.34
11
12.41
5
14.05

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา

สานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1
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ชั้น
ป.1
ป.2
ป.3
ป.4
ป.5
ป.6
ม.1
ม.2
ม.3
รวม

4.5) ด้านที่ 5 ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี
จานวน/ร้อยละของนักเรียนตามระดับคุณภาพ
จานวน
(สมรรถนะที่สาคัญของผู้เรียน)
นักเรียน
ดีเยี่ยม
ดี
ผ่าน
ไม่ผ่าน
ทั้งหมด
จานวน ร้อยละ จานวน ร้อยละ จานวน ร้อยละ จานวน ร้อยละ
11
8
72.73
1
9.09
2
18.18
8
5
62.50
3
37.50
13
9
69.23
4
30.77
12
5
41.67
7
58.33
15
7
46.67
7
46.67
1
6.66
16
5
31.25
10
62.50
1
6.25
17
8
47.05
6
35.30
2
11.77
1
5.88
18
4
22.22
5
27.78
5
27.78
4
22.22
7
4
51.15
2
28.57
1
14.28
117
55
49.39
45
37.39
12
14.15
5
14.05

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา

สานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1

25

ระดับชั้น
ป.1
ป.2
ป.3
ป.4
ป.5
ป.6
ม.1
ม.2
ม.3
รวม

สรุปผลการประเมินสมรรถนะที่สาคัญของผู้เรียนทั้ง 5 ด้าน
จานวน/ร้อยละของนักเรียนตามระดับคุณภาพ
จานวน
(สมรรถนะที่สาคัญของผู้เรียน)
นักเรียน
ดีเยี่ยม
ดี
ผ่าน
ไม่ผ่าน
ทั้งหมด
จานวน ร้อยละ จานวน ร้อยละ จานวน ร้อยละ จานวน ร้อยละ
11
6
54.54
3
27.27
2
18.19
8
3
37.50
5
62.50
13
6
46.15
7
53.85
12
7
58.33
5
41.67
15
7
46.66
7
46.66
1
6.68
16
5
31.25
10
62.50
1
6.25
17
8
47.05
6
35.30
2
11.77
1
5.88
18
4
22.22
5
27.78
5
27.78
4
22.22
7
4
57.15
2
28.57
1
14.28
117
50
42.74
50
42.74
12
10.25
5
4.27

ม.3
ม.2
ม.1
ป.6
ป.5
ป.4
ป.3
ป.2
ป.1

ดีเยี่ยม
ดี
ผ่าน
ไม่ผ่าน
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แผนภูมิแสดงร้อยละของนักเรียนตามระดับคุณภาพสมรรถนะที่สาคัญของผู้ เรียนรวม 5 ด้าน
ปีการศึกษา 2563

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา

สานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1
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ระดับชั้น
ป.1
ป.2
ป.3
ป.4
ป.5
ป.6
ม.1
ม.2
ม.3
รวม
เฉลี่ย

5) ผลการประเมินการอ่าน คิด วิเคราะห์และเขียน
จานวน/ร้อยละของนักเรียนตามระดับคุณภาพ
(การอ่าน คิด วิเคราะห์และเขียน)
จานวนนักเรียน
ทั้งหมด
ดีเยี่ยม
ดี
ผ่าน
ไม่ผ่าน
จานวน ร้อยละ จานวน ร้อยละ จานวน ร้อยละ จานวน ร้อยละ
11
8
72.73
3
27.27
8
7
87.50
1
12.50
13
10 76.92
3
23.08
12
4
33.33
4
33.33
4
33.33
15
11 73.33
3
20.00
1
6.67
16
6
37.50
8
50.00
2
12.50
17
8
47.05
5
29.41
3
17.65
1
5.88
18
3
16.67
9
50.00
2
11.11
4
22.22
7
3
42.86
3
42.86
1
14.29
117
60 51.28 39 33.33 13 11.11
5
4.27
-

ม.3
ม.2
ม.1
ป.6
ป.5
ป.4
ป.3
ป.2
ป.1

ดีเยี่ยม
ดี
ผ่าน
ไม่ผ่าน
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แผนภูมิแสดงร้อยละของนักเรียนตามระดับคุณภาพการอ่าน คิด วิเคราะห์และเขียน
ปีการศึกษา 2563

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา

สานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1
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6) ผลการประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้ เรียน
ระดับชั้น

จานวนนักเรียนทั้งหมด

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
รวม
เฉลี่ย

11
8
13
12
15
16
17
18
7
117

จานวน/ร้อยละของนักเรียนตามผลการประเมิน
(กิจกรรมพัฒนาผูเ้ รียน)
ผ่าน
ไม่ผ่าน
จานวน
ร้อยละ
จานวน
ร้อยละ
11
100
8
100
13
100
12
100
15
100
16
100
16
94.12
1
5.88
15
83.33
3
16.67
7
100
113
96.58
4
3.42

ม.3
ม.2
ม.1
ป.6
ป.5
ป.4
ป.3
ป.2
ป.1

ผ่าน
ไม่ผ่าน
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แผนภูมิแสดงร้อยละของนักเรียนตามผลการประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้ เรียน ปีการศึกษา 2563

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา

สานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1

28

7) ผลการประเมินการสอบอ่าน เขียน คาพื้นฐานของนักเรีย นชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 3
ทดสอบโดยสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่ น เขต 1
7.1) ผลการทดสอบความสามารถด้านการอ่าน การเขียนภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
จานวน/ร้อยละของนักเรียนตามระดับคุณภาพ
จานวน
ความสามารถ
นักเรียน
ดีมาก
ดี
พอใช้
ปรับปรุง
ด้านการอ่าน-เขียน
ทั้งหมด
จานวน ร้อยละ จานวน ร้อยละ จานวน ร้อยละ จานวน ร้อยละ
การเขียนคา
11
11
100
7.2) ผลการทดสอบความสามารถด้านการอ่าน การเขียนภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
จานวน/ร้อยละของนักเรียนตามระดับคุณภาพ
จานวน
ความสามารถ
นักเรียน
ดีมาก
ดี
พอใช้
ปรับปรุง
ด้านการอ่าน-เขียน
ทั้งหมด
จานวน ร้อยละ จานวน ร้อยละ จานวน ร้อยละ จานวน ร้อยละ
การอ่านออกเสียง
8
8
100
การอ่านรู้ เรื่อง
8
3
37.50
3
37.50
2
25.00
การเขียนคา
8
4
50.00
4
50.00
การเขียนประโยค
8
7
87.50
1
12.50
การเขียนเรื่อง
8
7
87.50
1
12.50
7.3) ผลการทดสอบความสามารถด้านการอ่าน การเขียนภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
จานวน/ร้อยละของนักเรียนตามระดับคุณภาพ
จานวน
ความสามารถ
นักเรียน
ดีมาก
ดี
พอใช้
ปรับปรุง
ด้านการอ่าน-เขียน
ทั้งหมด
จานวน ร้อยละ จานวน ร้อยละ จานวน ร้อยละ จานวน ร้อยละ
การอ่านออกเสียง
13
13
100
การอ่านรู้ เรื่อง
13
8
61.54
4
30.77
1
7.69
การเขียนคา
13
9
69.23
4
30.77
การเขียนเรื่อง
13
13
100
-

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา

สานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1
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สรุปผลการทดสอบความสามารถด้านการอ่าน การเขียนภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3
ปีการศึกษา 2563
โรงเรียนบ้านแดงใหญ่ (ราษฎร์ครุ ุวิทยาคาร)
ความสามารถด้าน
การอ่าน - เขียน
การอ่านออกเสียง
การอ่านรูเ้ รือ่ ง
การเขียนคา
การเขียนเรื่อง
การเขียนประโยค
คะแนนรวม
ร้อยละ

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
คะแนนเต็ม คะแนน
การ
คะแนน
การ
คะแนน
การ
เฉลี่ย
แปลผล
เฉลี่ย
แปลผล
เฉลี่ย
แปลผล
20
20
ดีมาก
19.38
ดีมาก
10
6.88
ดี
8.08
ดีมาก
20
18.91
ดีมาก
16.75
ดีมาก
16.85
ดีมาก
16
13.87
ดีมาก
12.84
ดีมาก
20
18.25
ดีมาก
20
18.91
ดีมาก
75.75
ดีมาก
57.15
ดีมาก
100
94.55
88.08
86.59

ตารางสรุปผลการทดสอบความสามารถด้านการอ่านการเขียนภาษาไทย ชั้น ป.1 – ป.3
กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ 2 (ทุ่ม แดงใหญ่ สาวะถี) สพป.ขอนแก่น เขต 1

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา

สานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1
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8) ผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรีย น (Reading Test : RT)
8.1) ผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (Reading Test : RT)
ปีการศึกษา 2563

คะแนนเฉลี่ยร้อยละผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผูเ้ รียน (RT)
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563
85
80
75
70
65
การอ่านออกเสียง
การอ่านรู้เรื่อง
เฉลี่ยรวม 2 ด้าน
ระดับโรงเรียน
81.45
83.27
82.36
ระดับเขตพื้นที่
76.61
72.16
74.40
ระดับประเทศ
74.14
71.86
73.02
8.2) ผลการประเมินความสามารถด้านการอ่ านของผู้ เรียน (Reading Test : RT)
ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2562 – 2563
ตารางเปรียบเทียบภาพรวมผลการประเมิ นความสามารถด้านการอ่านของผู้ เรีย น
(Reading Test : RT) และร้อยละของผลต่างระหว่างปีการศึกษา 2562 - 2563
ความสามารถ

ปีการศึกษา
2562

ปีการศึกษา
2563

ร้อยละของผลต่าง
ระหว่างปีการศึกษา

การอ่านออกเสียง

95.80

81.45

-14.35

การอ่านรู้เรื่อง

92.00

83.27

-8.73

รวม 2 ด้าน

93.90

82.36

-11.54

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา
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9) ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับขั้นพื้ นฐาน O-NET
9.1) ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้ นประถมศึกษาปีที่ 6
ปีการศึกษา 2563

คะแนนเฉลี่ย

ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพืน้ ฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2563
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
60.00
50.00
40.00
30.00
20.00
10.00
0.00
คะแนนเฉลี่ยของโรงเรียน
คะแนนเฉลี่ยระดับจังหวัด
คะแนนเฉลี่ย สังกัด สพฐ.ทั่วประเทศ
คะแนนเฉลี่ย ระดับประเทศ

ภาษาไทย
50.30
55.74
54.96
56.20

คณิตศาสตร์
33.33
29.22
28.59
29.99

วิทยาศาสตร์
32.44
38.23
37.64
38.78

ภาษาอังกฤษ
34.50
42.11
38.87
43.55

9.2) ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้ นประถมศึกษาปีที่ 6
ปีการศึกษา 2562 – 2563

คะแนนเฉลี่ย

การเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบระดับชาติ (O-NET)
โรงเรียนบ้านแดงใหญ่ (ราษฎร์คุรุวิทยาคาร)
ปีการศึกษา 2562 - 2563
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
60.00
50.00
40.00
30.00
20.00
10.00
0.00
-10.00
คะแนนเฉลี่ยของโรงเรียน ปี 2562
คะแนนเฉลี่ยของโรงเรียน ปี 2563
คะแนนเฉลี่ยระดับประเทศปี 2562-2563
ผลต่าง

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา

ภาษาไทย
46.67
50.30
52.63
3.63

คณิตศาสตร์
40.33
33.33
31.44
-7.00

วิทยาศาสตร์
32.65
32.44
39.55
-0.21

ภาษาอังกฤษ
26.83
34.50
37.98
7.67

เฉลี่ย
36.62
37.64
40.40
1.02
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9.3) ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้ นมัธยมศึกษาปีที่ 3
ปีการศึกษา 2563

คะแนนเฉลี่ย

ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพืน้ ฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2563
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
60.00
50.00
40.00
30.00
20.00
10.00
0.00
คะแนนเฉลี่ยของโรงเรียน
คะแนนเฉลี่ยระดับจังหวัด
คะแนนเฉลี่ย สังกัด สพฐ.ทั่วประเทศ
คะแนนเฉลี่ย ระดับประเทศ

ภาษาไทย
53.25
53.45
55.18
54.29

คณิตศาสตร์
26.40
24.91
25.82
25.46

วิทยาศาสตร์
24.32
29.45
30.17
29.89

ภาษาอังกฤษ
32.50
33.21
34.14
34.38

9.4) ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
ปีการศึกษา 2562 – 2563

คะแนนเฉลี่ย

การเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบระดับชาติ (O-NET)
โรงเรียนบ้านแดงใหญ่ (ราษฎร์คุรุวิทยาคาร)
ปีการศึกษา 2562 - 2563
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
60.00
50.00
40.00
30.00
20.00
10.00
0.00
-10.00
-20.00
คะแนนเฉลี่ยของโรงเรียน ปี 2562
คะแนนเฉลี่ยของโรงเรียน ปี 2563
คะแนนเฉลี่ยระดับประเทศปี 2562-2563
ผลต่าง

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา

ภาษาไทย
44.11
53.25
54.71
9.14

คณิตศาสตร์
28.63
26.40
52.19
-2.23

วิทยาศาสตร์
31.45
24.32
29.33
-7.13

ภาษาอังกฤษ
29.58
32.50
33.81
2.92

เฉลี่ย
33.44
34.12
42.51
0.68
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10) ผลการประเมินการทดสอบความสามารถพื้ นฐานของผู้ เรียนระดับชาติ (National Test : NT)
10.1) ผลการประเมินการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (NT)

คะแนนเฉลี่ยร้อยละผลการประเมินการทดสอบความสามารถพื้นฐานของ
ผู้เรียนระดับชาติ (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2563
60
50
40
30
20
10
0
ระดับโรงเรียน
ระดับเขตพื้นที่
ระดับประเทศ

ด้านคณิตศาสตร์
35.33
42.99
40.77

ด้านภาษาไทย
43.50
50.69
47.46

เฉลี่ยทั้ง 2 ด้าน
39.41
46.84
45.25

10.2) ผลการประเมินการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้ เรีย นระดับชาติ (NT) ชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2562 – 2563
เปรียบเทียบภาพรวมผลการประเมินการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (NT)
และร้อยละของผลต่างระหว่างปีการศึกษา 2562 - 2563
ปีการศึกษา
ปีการศึกษา
ร้อยละของผลต่าง
ความสามารถ
2562
2563
ระหว่างปีการศึกษา
ด้านคณิตศาสตร์

45.00

35.33

-9.67

ด้านภาษาไทย

52.62

43.50

-9.12

รวมความสามารถทั้ง 2 ด้าน

48.81

39.41

-9.40

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา
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ส่วนที่ 2
รายงานผลการประเมินตนเองตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
ผลการประเมินตนเองตามมาตรฐานการศึกษาองสถานศึกษา ระดับปฐมวัย
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของเด็ก
1. ระดับคุณภาพ ดีเลิศ
2. วิธีการพัฒนา ข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ ที่สนับสนุนผลการประเมินตนเอง
2.1 วิธกี ารพัฒนา
การพัฒนาด้านร่างกาย โรงเรียนบ้านแดงใหญ่ (ราษฎร์คุรุวิทยาคาร) ได้ดาเนินการพัฒนาผู้ เรีย น
โดยการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ตามแนวคิดมอนเตสซอรี่ผสมผสานกับ แบบ บูรณาการตามหน่ว ยการ
เรียนรู้ โดยยึดผู้เรียนเป็นสาคัญ จัดกิจ กรรมตามตารางประจ าวันเพื่อให้ ผู้เรีย นมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง
และมีพัฒนาการตามวัย ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้แสดงออกทางด้ านร่างกายตามความถนัดและความสนใจ จั ด
ช่ ว งเวลาให้ เด็กได้นอนหลับ พักผ่อนอย่ างเพี ย งพอ วั นละประมาณ 2 ชั่ ว โมง ปลู กฝั งให้ ผู้เรีย นสนใจ
กิจกรรมการออกกาลังกาย โดยจัด ประสบการณ์ ในลั กษณะการบู รณาการตามหน่ วยการเรียน จั ดอาหาร
กลางวั นและอาหารเสริม(นม) ให้เด็กครบทุกวัน มีการชั่งน้ าหนักและวั ดส่วนสูง มี การตรวจสุ ขภาพผู้เรีย น
มีการแปรงฟันหลังอาหาร การล้างมือก่อนและหลั งรับ ประทานอาหาร มีการทดสอบสมรรถภาพทางกาย
จัด กิ จกรรมการแข่งขันกีฬ าสีภายในโรงเรี ยน และส่ งเสริ ม การเข้าร่ วมแข่งขันกี ฬากลุ่ม เครื อข่ายพั ฒนา
คุณภาพสถานศึกษา มีการจัด กิจกรรมด้านดนตรีและการเคลื่อนไหว ออกกาลั งกาย กายบริหารหน้ าเสา
ธง กิ จกรรมกลางแจ้ง กิจกรรมป้ายความรู้ การจัด บอร์ดให้ความรู้เรื่องสิ่ งเสพติด ให้ โ ทษ การตรวจความ
สะอาดของร่างกาย ผม เล็บ มื อก่อนเข้าห้ องเรี ยนทุ กวั น และมี การประเมิ นพั ฒนาการด้ านร่างกายของ
ผู้เรียนเป็นรายบุคคล
การพั ฒนาด้านอารมณ์ จิ ต ใจ โรงเรี ย นได้ พั ฒ นาและส่ งเสริ ม พั ฒ นาการด้ านอารมณ์ จิ ต ใจ
ปลูกฝังให้เด็ก มีความมั่นใจ กล้าพูด กล้าแสดงออก ยิ้ มแย้มแจ่มใส ช่วยเหลือแบ่งปัน เคารพสิทธิ มีก ารจั ด
กิจกรรมทางด้านศิลปะ ดนตรี ให้เด็กได้ว าดภาพ ระบายสี อย่ างหลากหลายโดย บู รณาการในการเรียนรู้
ตามหน่ว ยต่างๆ 'ฝึกทางานศิลปะอย่าง มี ขั้นตอน ทาให้ ผลงานศิ ลปะสวยงามและมีค วามคิ ดสร้างสรรค์
เป็ นของตนเอง เมื่ อท างานเสร็ จ แล้ ว ครู ก็ จ ะน าผลงานของผู้ เรี ย นมาจั ด แสดง เพื่ อเสริ ม สร้ างความ
ภาคภูมิใ จในผลงานของตนเอง ทั้งยังส่งเสริมแรงกระตุ้นด้วยการชื่นซม ยกย่อง ให้กาลั งใจ ในการทางาน
ทากิ จกรรมต่างๆ เพื่อให้ผู้เรียนได้มีค วามมุ่ งมั่นในการทางาน โดยครู ได้ด าเนิ นการจัด ประสบการณ์ การ
เรียนการสอนตามแผนการจัดประสบการณ์การเรีย นรู้และเด็กได้แสดงออกทางอารมณ์ได้เหมาะสมตามวัย
การพั ฒ นาด้านสังคม โรงเรีย นมี การด าเนิ นการจั ด ประสบการณ์ ต ามแนวคิ ด มอนเตสซอรี่
ผสมผสานกับแบบ บูรณาการ เพื่อส่งเสริมให้ ผู้เรีย นมีพฤติกรรมแสดงออกด้านสังคมได้อย่างเหมาะสมกั บ
วัย ส่ งเสริม คุณธรรมจริยธรรมในห้องเรียน การทักทาย การไหว้ การกราบ การอยู่ร่วมกับ ผู้ อื่นในสังคม
และการรักการท างาน เพราะเป็นพื้นฐานที่ สาคั ญ สาหรั บ ผู้ เรี ย นในการอยู่ร่ว มกั นในสั งคมและส่ งเสริ ม
รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา
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อัตลักษณ์ของสถานศึกษา ส่งเสริมให้เด็กมี วินัยในตนเอง มีสัมมาคารวะกับผู้ใหญ่ มีม ารยาททางวัฒนธรรม
ไทย เช่ น การยิ้ม การไหว้ การทั กทาย ช่ ว ยเหลื อตนเองในการปฏิ บั ติ กิจ วั ต รประจ าวั น สามารถ
รับ ประทานอาหารได้ด้ว ยตนเองและมี ม ารยาทในการรั บ ประทานอาหาร ส่ งเสริม การท างานร่ วมกั บ
เพื่อนๆ โดยการใช้กิจกรรมตามมุม เสรีต่างๆ กิจกรรมมอนเตสซอรี ให้เด็ กได้ เลือกท ากิจ กรรมตามความ
สนใจ ร่วมกันคิดข้อตกลงของห้องเรียนตนเองและสามารถปฏิ บัติ ตามได้ รู้จั กเก็ บของเล่น สื่อการเรีย น
กิจ กรรมมอนเตสซอรี สิ่งของเครื่องใช้ของตนและของส่ ว นรวม ปลูกฝั งให้ เด็ กรู้จั กประเพณี วั ฒนธรรม
ด้ว ยกิจ กรรมอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย รู้จักทดแทนบุ ญ คุ ณพ่ อ แม่ ครู โดยจั ด กิ จกรรมวั นสาคัญ ของชาติ
กิจกรรมวันสาคัญทางพระพุทธศาสนา เช่น วันพ่ อ วันแม่ วั นไหว้ ครู วัน ลอยกระทง วันเข้าพรรษา เป็ น
ต้น ส่งผลให้เด็กระดับปฐมวัยมีพัฒนาการด้านสังคม ช่วยเหลือตนอง และเป็นสมาชิกที่ดี ของสังคมได้อย่าง
เหมาะสม และมี การด าเนินกิจ กรรมส่งเสริม ประชาธิ ป ไตยในโรงเรี ยนเพื่ อปลู กฝั งให้ เด็ กทุกคนร่ว มกั น
ดาเนิ นกิจ กรรมในการปฏิบัติตนในการอยู่ร่วมกั บผู้อื่นในสั งคมได้อย่างมี ความสุข ภายใต้กฎระเบียบที่ต ก
ลงร่ว มกั น ให้ เด็กมีส่ว นร่วมในการรับ ผิดชอบช่ วยกั นดู แลสิ่ งแวดล้ อมทั้ งภายในและภายนอก โดยแบ่ ง
หน้ าที่การทาหน้าที่เวรประจาวันในการช่วยกันดูแลรั กษาความสะอาดในห้องเรี ยน และช่ วยกั นดู แลเก็ บ
กวาดขยะรอบๆ บริเวณอาคารเรียนอนุบาล อีกทั้งช่ วยกันคัดแยกขยะลงในถังตามแต่ ละของชนิ ดขยะ ซึ่ ง
เด็กทุกคนมีส่วนร่วมในกระบวนการปฏิบัติ ทั้งการแก้ ปัญหาในการทางานร่วมกั น การรู้จักการขอโทษ การ
ให้อภัย โดยไม่ใช้ความรุนแรงในการแก้ปัญ หา เด็กทุ กคนร่วมกั นปฏิบัติต ามข้อตกลงของห้องที่ เด็กร่วมกั น
สร้ างขึ้น และการปฏิบัติต นตามกฎระเบี ยบของโรงเรี ย น เช่ น การแต่งกายประจ าวั น วั นจั นทร์ แต่ งกาย
ด้วยชุด นักเรียน วันอังคารแต่งกายด้วยชุ ด เสื้อประจาโรงเรีย น วันพุธ แต่ งกายด้ วยชุดพละ วั นพฤหั สบดี
แต่ งกายด้วยชุดนักเรียน และวันศุกร์แต่ งกายด้ ว ยชุ ด พื้นเมื อง เป็นการฝึกให้ เด็ กรู้จั กการปฏิ บัติ ต นตาม
วัฒนธรรมประเพณีของสังคมที่ตนอาศัยอยู่ และการปฏิบัติตนตามข้อตกลงของโรงเรียน
การพัฒนาด้านสติปัญ ญา โรงเรีย นได้ ส่งเสริ ม ให้ เด็ กมี พัฒนาการด้ านสติ ปั ญ ญา สื่ อสารได้ มี
ทั กษะการคิด พื้นฐาน และแสวงหาความรู้ ไ ด้ โดยการเข้าร่ ว มโครงการบ้ านนั กวิ ท ยาศาสตร์ น้อยแห่ ง
ประเทศไทย ทาให้เด็กได้ฝึกปฏิบัติการทดลอง การสังเกต ความคิดสร้างสรรค์ รู้จักแก้ปัญหา โรงเรียนได้
เข้าร่วมโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามแนวคิด แบบมอนเตสซอรี ที่ส่งเสริมพัฒนาทั กษะการคิดอย่าง
หลากหลาย มีค วามคิด รวบยอดเกี่ยวกั บ สิ่ ง ต่ างๆ สนใจสิ่ งรอบตั ว ผู้ เรี ย นได้ ฝึกทั กษะทางภาษา และ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ด้ว ยการทดลอง สารวจ โดยผ่านกระบวนการแก้ ปัญ หา
ทดลองปฏิบัติ ท าให้ผู้เรียนคิด แก้ปัญ หาได้ เหมาะสมกับ วัย และเกิ ดจิ นตนาการและความคิด สร้ างสรรค์
เน้นการฝึกฝนทางด้านประสาทสัม ผัส ส่งเสริ มให้เด็กมี ความสนใจเรีย นรู้สิ่งต่างๆ รอบตัว กล้าซักถามเพื่ อ
ค้นหาค าตอบ ส่งเสริมให้เด็กมีนิสัยรักการอ่ าน จัด ให้ มีมุม หนั งสือนิท านไว้ในห้องเรีย นอย่างพอเพีย ง ฟั ง
นิ ท านจากครู เด็ กเล่านิ ท านที่ต นเองอ่ านให้ ค รู และเพื่ อนฟั ง มี การส่ งเสริ ม สนั บ สนุ นให้ เด็ กเข้ าร่ว ม
กิ จ กรรมการแข่งขัน ทัก ษะทางวิ ช าการในระดั บ เขตพื้ นที่ เช่ น กิ จ กรรมการฉีก ตั ด ปะ กระดาษ
ส่งเสริมให้เด็กได้เสนอผลงานด้วยภาษาที่เหมาะสมตามวัย
จากผลการพัฒนาเด็กของโรงเรียนบ้านแดงใหญ่ (ราษฎร์คุ รุวิทยาคาร) ตามโครงการและกิจกรรม
ของแผนปฏิบัติการประจาปี 2563 ทาให้เด็กปฐมวัยมีผลการประเมินพัฒนาการ ดังนี้
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จานวน/ร้อยละของเด็กตามระดับคุณภาพ
จานวนเด็ก
พัฒนาการ
ที่ประเมิน
ดี
พอใช้
ปรับปรุง
(อ.1-อ.3) จานวน ร้อยละ จานวน ร้อยละ จานวน ร้อยละ
1. ด้านร่างกาย
21
19
90.48
2
9.52
2. ด้านอารมณ์ - จิตใจ
21
21
100
3. ด้านสังคม
21
21
100
4. ด้านสติปัญญา
21
19
90.48
2
9.52
โดยผลการประเมินพัฒนาการของระดั บปฐมวั ยนี้ โรงเรีย นบ้ านแดงใหญ่ (ราษฎร์คุ รุวิท ยาคาร)
ได้ รายงานผลการประเมินพัฒนาการให้ กับ ผู้ เกี่ ยวข้องได้ ท ราบความก้าวหน้ าในการเรีย นรู้ ของเด็ ก ซึ่ ง
สถานศึ กษาได้สรุปผลการประเมินพัฒนาการและจั ด ทาเอกสารรายงานให้ผู้ป กครองทราบภาคเรี ยนละ
1 ครั้ง และรายงานผลการประเมินพัฒนาการเป็นระดั บคุณภาพตามพฤติกรรมที่แสดงออกแต่ละด้าน ตาม
หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560ทั้งนี้เพื่อให้พ่อ แม่ ผู้ปกครอง และผู้เกี่ ยวข้องใช้เป็นข้อมูลใน
การปรับปรุงแก้ไข ส่งเสริม และพัฒนาเด็กให้มีคุณภาพตามมาตรฐานคุณลักษณะที่พึงประสงค์ในหลักสูต ร
การศึ ก ษาปฐมวัย และให้ ผู้ส อนใช้ เป็ น ข้อ มู ลในการวางแผนการจั ด ประสบการณ์ ก ารเรี ย นรู้ ใ ห้ มี
ประสิ ทธิ ภาพยิ่งขึ้น อีกทั้งเป็นข้อมูลสาหรับ สถานศึกษา เขตพื้นที่การศึกษา และหน่ วยงานต้ นสั งกั ดใช้
ประกอบในการกาหนดนโยบายวางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาต่อไป
2.2 ข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ ที่สนับสนุนผลการประเมินตนเอง
1) ข้อมูลนักเรียนรายบุคคล
2) ผลการประเมินพัฒนาการผู้เรีย นทั้ง 4 ด้าน
3) แบบประเมินพัฒนาการผู้เรียนทั้ง 4 ด้าน
4) ตารางกิจกรรมประจาวัน
5) ข้อตกลงของห้อง
6) เกียรติบัตร
7) รายงานสรุป/โครงการกิจกรรม
8) รูปภาพกิจกรรมการพัฒนาคุณภาพของเด็ก
9) แบบบันทึกการดื่มนม/แปรงฟัน/รับประทานอาหาร/ตรวจสุขภาพ
2.3 จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา และแผนการพัฒนาคุณภาพให้สูงขึ้น
จุดเด่น
จุดที่ควรพัฒนา
1) เด็ ก ป ฐมวั ย มี สุ ข ภ าพร่ างกายแข็ ง แรง 1) ส่ ง เสริ ม ให้ ผู้ เรี ย นมี ทั ก ษะกระบวนการคิ ด
สามารถเคลื่อนไหวร่างกายได้อย่างคล่องแคล่ว มี วิ เ ค ร าะ ห์ แ บ บ Mind Mapping ก า รใ ช้ ผั ง
ทักษะการเคลื่อนไหวตามวัย
กราฟฟิกเพื่อให้ผู้เรียนได้ฝึกคิดอย่างเป็นระบบ
2) เด็กปฐมวัยร่าเริงแจ่ม ใส มี ค วามรู้สึกที่ ดี 2) ส่งเสริมและพัฒนาครูให้มีการจัดทาแผนการ
ต่อตนเองและผู้อื่น มีความมั่นใจ กล้าคิ ด และกล้ า จัด ประสบการณ์ที่เน้ นทักษะการคิด ความคิดรวบ
แสด งออก สามารถแสด งออกทางอารมณ์ ไ ด้ ยอดเพิ่มมากขึ้น
เหมาะสมกับวัย
รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา
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3) เด็ กปฐมวัยมี วินัย รับ ผิด ชอบต่ อหน้ าที่
ของตั ว เอง เชื่ อฟังค าสั่ งสอนของพ่ อแม่ ครู และ
ญาติผู้ใหญ่ มีความซื่อสัตย์สุจริต สามารถช่วยเหลื อ
ตนเองได้และเป็นสมาซิกที่ดีของสังคม
4) เด็ ก ป ฐมวั ย สามารถสื่ อ สารกั บ ผู้ อื่ น
ได้ สนทนาโต้ต อบ แสดงความคิดเห็นร่ วมกันได้
และเล่าเรื่องให้ผู้อื่นเข้าใจ สามารถตั้งคาถามในสิ่งที่
ตนเองสนใจหรือสงสัยได้
5) โรงเรียนผ่านการประเมินบ้าน
นักวิทยาศาสตร์น้อย และมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
โครงการและกิจกรรมที่ใช้ในการพัฒนาตามแผนปฏิบัติการประจาปี 2563
โครงการ
กิจกรรม
โครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ
- ส่งเสริมโภชนาการสมวัย
- ชั่งน้าหนัก/วัดส่วนสูง
- บริการอาหารกลางวัน
- บริการอาหารเสริมนม
- กิจกรรมกีฬาภายใน
- กิจกรรมด้านสุขภาพ
- บริการด้านการปฐมพยาบาล
- เฝ้าระวังโรคติดต่อ
- การแปรงฟัน
โครงการพัฒนาพลเมืองให้เข้มแข็ง
- กิจกรรมวันสาคัญทางพระพุทธศาสนา
- กิจกรรมโรงเรียนวิถีพุทธ
โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย
- กิจกรรมบ้านวิทยาศาสตร์น้อย
โครงการพัฒนาผู้เรียนยุคใหม่ในศตวรรษที่ 21
- กิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะ
- กิจกรรมการเรียนจากการเล่นกีฬา และร้องเพลง
- กิจกรรมการจัดการเรีย นการสอนแบบมอนเตสซอ
รี่
- กิจกรรมการเล่าเรื่องราวจากการปั้น วาด
- กิจกรรมการเรีย นรู้ด้วยโครงงาน
- กิจกรรมการฝึกทักษะ งานปั้ น ระบายสี
โครงการพัฒนาคุณธรรมอัตลักษณ์
- กิจกรรมหน้าเสาธง
- กิจกรรมยิ้มใส ไหว้สวย กราบงาม
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แผนการพัฒนาคุณภาพที่ยกระดับให้สูงขึ้น
1. โรงเรียนบ้านแดงใหญ่ (ราษฎร์คุ รุวิท ยาคาร) มุ่งพัฒนาผู้ เรีย นให้ มีพัฒนาการทางด้านอารมณ์
และจิ ตใจที่สมวัยตามศักยภาพ โดยส่งเสริม การจั ดกิจ กรรมในห้องเรียน กิจ กรรมนอกห้องเรีย น ส่งเสริ ม
เด็กให้กล้าแสดงออก มีความเชื่อมั่นในตนเอง โดยผู้ปกครองและชุมชนมีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่อง
2. โรงเรียนบ้านแดงใหญ่ (ราษฎร์คุรุวิ ทยาคาร) ควรส่งเสริมการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ทั้งใน
และนอกห้องเรียน กิจ กรรมพัฒนาด้านสั งคมให้ ผู้เรีย นมี วินัย ช่ว ยเหลื อแบ่ งปั น ท างานร่ว มกั บ ผู้อื่นได้
โดยผู้ปกครองและชุมชนมีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่อง
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มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ
1. ระดับคุณภาพ ดีเลิศ
2. วิธีการพัฒนา ข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ ที่สนับสนุนผลการประเมินตนเอง
2.1 วิธีการพัฒนา
การบริห ารและการจัด การ ผู้ บ ริห ารสถานศึ กษามี ค วามเข้าใจปรั ชญา แนวคิ ด หลั กการ
จัดการศึ กษาปฐมวัยของโรงเรียน มีการกาหนดเป้าหมาย วิ สัยทั ศน์ และพั นธกิจของสถานศึกษาไว้อย่าง
ชัด เจน มีองค์ป ระกอบที่สาคัญ เพื่อที่จ ะขับ เคลื่ อนการศึ กษาระดั บ ปฐมวั ย ให้ สอดคล้ องกั บ หลั ก สู ต ร
การศึกษาปฐมวัย เน้นการเรียนรู้และพัฒนาตามแนวทางโรงเรียนวิ ถีพุทธและสอดคล้องกั บอัตลักษณ์ของ
สถานศึกษา คือ “ยิ้มใส ไหว้สวย กราบงาม” ดังนี้
ยิ้มใส หมายถึง นักเรียนโรงเรีย นบ้านแดงใหญ่ (ราษฎร์ คุรุวิท ยาคาร) มีรอยยิ้มที่ สดใส แสดง
ถึงการมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง สุขภาพจิตดี มีอุปนิสัยร่าเริง มีความสุขในการมาโรงเรียน
ไหว้สวย หมายถึง นักเรียนโรงเรีย นบ้ านแดงใหญ่ (ราษฎร์คุ รุวิ ทยาคาร) มี การแสดงความ
เคารพและทักทายผู้อื่นด้วยการไหว้แบบวัฒนธรรมไทยอย่างพองาม
กราบงาม หมายถึง นักเรียนโรงเรียนบ้านแดงใหญ่ (ราษฎร์คุ รุวิท ยาคาร) มีกิริยามารยาทใน
การกราบที่ถูกต้องตามหลักการและเหมาะสมกับ ระดั บบุ ค คล แสดงให้ เห็ นถึงอุ ป นิสัยอ่ อนน้ อมถ่อมตน
รู้จักเคารพยกย่องให้เกียรติผู้อื่น เป็นคุณสมบัติ ที่คนไทยปฏิบัติ กันมาเป็นเวลาช้านาน เป็ นมารยาทที่ดีอัน
จะนาความเจริญความมีสิริมงคลมาสู่ผู้ประพฤติปฏิบัติ
โรงเรียนบ้านแดงใหญ่ (ราษฎร์คุรุวิท ยาคาร) มีการพัฒนาผู้เรียนระดับปฐมวัยตามแผนปฏิบั ติ
การประจาปี ที่กาหนดโครงการและกิจกรรมในการพัฒนาผู้ เรียนได้อย่ างครอบคลุ ม และมุ่งไปสู่การพัฒนา
ให้เป็นไปตามอัตลักษณ์ของโรงเรียนตามแนวทางของโรงเรียนวิถีพุทธ
ผู้บริหารจัดครูให้เหมาะสมกับการเรียนการสอนโดยปฐมวัยของโรงเรีย นบ้านแดงใหญ่ (ราษฎร์
คุรุวิท ยาคาร) มีค รูจ บการศึกษาปฐมวัย โดยตรงจานวน 2 ท่ าน ต่ อห้ องเรีย น 2 ห้องเรี ยน โดยระดับ ชั้ น
อนุบ าล 1 และ 2 มีจานวนนักเรียน 13 คน ต่ อครู ปฐมวัย 1 คน ระดับ ชั้นอนุบ าล 3 มีจ านวนนั กเรีย น 8
คน ต่อ ครูปฐมวัย 1 คน
ผู้บ ริห ารส่งเสริม ให้ ค รูเข้ ารับ การประชุ ม /อบรม/สั ม มนาตามที่ ห น่ ว ยงานต้ นสั งกั ด จั ด ขึ้ น
ส่งเสริ มให้ครูได้อบรมพัฒนาตนเองและนาความรู้ มาใช้ ในการจั ดประสบการณ์ การเรี ยนรู้ของผู้ เรีย น ซึ่ ง
ส่งผลให้ค รูด้านการศึกษาปฐมวัยทุกคนล้ว นมี ความรู้ มี ประสบการณ์ ใ นการออกแบบการจัด กิ จ กรรม
ทักษะการสังเกต และการปฏิสัม พันธ์ที่ ดี กับเด็ กและผู้ป กครอง มี การจั ดสภาพแวดล้อม ทั้ งภายในและ
ภายนอกห้องเรียนที่ค านึงถึงความปลอดภัย ของผู้เรีย น ส่งเสริ มให้ เกิ ดการเรีย นรู้ ทั้งแบบรายบุ ค คลและ
รายกลุ่ม มีมุมประสบการณ์และสื่อมอนเตสซอรีทั้ง 4 หมวด
สถานศึกษาจัดสภาพแวดล้อมทั้ งภายในและภายนอกห้องเรีย นที่ปลอดภัย โดยได้ดาเนินการ
พัฒนาอาคารสถานที่ เพื่อให้บริเวณรอบๆ ภายในโรงเรียนและนอกโรงเรี ยนให้ มีภูมิ ทัศน์ ที่สวยงาม ร่มรื่ น
น่าอยู่ และปลอดภัย และพัฒนาห้องเรี ยนและสื่ อการเรียนการสอน เพื่ อส่ งเสริม ให้เด็กเกิด กระบวนการ
เรี ย นรู้ เป็ นรายบุค คล รายกลุ่ม และการเล่ นแบบร่ ว มมื อร่ว มใจ โดยจั ด ให้ มี มุ ม ประสบการณ์ ต่ างๆ ที่
หลากหลาย พร้อมทั้งมีสื่อการเรียนรู้เพีย งพอกับ เด็ก เพื่อการสืบ เสาะหาความรู้ และมีการปรับปรุงพัฒนา
สนามเด็กเล่นของระดับปฐมวัย เพื่อให้มีความสวยงาม แข็งแรงและปลอดภัยต่อการใช้งาน
รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา
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มีการจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับ สนุนการบริ ห ารจัด การเพื่ อการจั ด การเรีย นรู้
เช่น จัด ให้มีโทรทัศน์ และเครื่องคอมพิวเตอร์ ประจ าห้องเรี ยน เพื่ อให้เด็กได้รับความรู้และศึกษา จัดให้
มีอุปกรณ์ ของเล่น ของใช้ เครื่องนอน เครื่องอานวยความสะดวกต่างๆ ให้พอเพี ยงกับเด็ก มีมุมหนังสื อ
ที่จาเป็นต่อพัฒนาการของเด็ก จัด ให้มีพื้นที่สาหรั บแปรงฟัน ล้างมือ ท าความสะอาดร่ างกาย ห้องน้ า
ห้องส้ ว ม พร้อมอุ ป กรณ์ ที่จ าเป็นและเหมาะสมกั บ เด็ กด้ ว ยตนเอง ส่ งเสริ มให้ เกิ ด การเรี ยนรู้ ทั้ งแบบ
รายบุค คลและรายกลุ่ม มีมุม ประสบการณ์ และสื่อการเรี ยนรู้ที่ หลากหลายที่ได้ จากธรรมชาติ หรื อสื่ อใน
ชุม ชน มุ่งเน้นให้เกิด การเรียนรู้แบบเรียนปนเล่ นมี ความสุขในการเรี ยนรู้ มี สื่อเทคโนโลยี ใช้ ในการสื บ
เสาะหาความรู้ มีการจัด สิ่งอานวยความสะดวกให้ บ ริการด้ านสื่ อเทคโนโลยี สารสนเทศ อุ ป กรณ์ เพื่ อ
สนับสนุนการจัดประสบการณ์เพื่อพัฒนาครูอย่างเพียงพอและทั่วถึง
โรงเรียนบ้านแดงใหญ่ (ราษฎร์คุรุวิทยาคาร) มี การบริหารในรูปคณะกรรมการสถานศึ กษาขั้น
พื้นฐานที่มีบทบาทในการกาหนดเป้าหมายการจั ด การศึกษาของโรงเรี ย นในทุ ก ระดั บ ที่ เปิ ดท าการ ใน
ระดั บ อนุบ าลก็ไ ด้กาหนดมาตรฐานการศึกษาปฐมวั ย จากการมี ส่ว นร่ ว มของผู้ที่ มี ส่ว นได้ ส่ว นเสี ย เช่ น
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้ปกครอง คณะครู ผู้บ ริหารโรงเรียน องค์ การปกครองส่ วนท้ องถิ่น
หน่ ว ยงานต่างๆ เข้ามามีส่ว นร่ว มกาหนดมาตรฐานการศึ กษา มี ก ารแต่ งตั้ งคณะกรรมการ ติ ด ตาม
ตรวจสอบการดาเนินงานตามแผนที่ว างไว้ การแต่ งตั้ งคณะกรรมการ ประเมิ นระบบการประกันคุ ณภาพ
ภายในสถานศึกษาของโรงเรียน เพื่อนาผลการประเมิ น มาปรับปรุงพั ฒนาการจัดประสบการณ์ของครูและ
สถานศึ กษา ตลอดจนการจั ด ท ารายงานเพื่ อ เสนอหน่ ว ยงานต้ น สั งกั ด หน่ ว ยงานที่ เกี่ ย วข้ อ งและ
สาธารณชน โดยได้จัด ทาและพัฒนาหลั กสู ตรสถานศึกษา และโครงการนิเทศภายในโรงเรี ยนเพื่อพัฒนา
ยกระดั บ คุณ ภาพการศึกษา การประเมิ นผลตรวจสอบคุ ณ ภาพภายในสถานศึ กษา ติ ด ตามผลการ
ดาเนินงานและจัดท ารายงานผลการประเมิ นตนเองประจาปี มีการนาผลการประเมิ นไปปรับ ปรุงพัฒนา
คุณภาพสถานศึกษา โดยทุกฝ่ายมีส่วนร่ว ม พร้อมทั้ งรายงานผลการประเมินตนเองให้หน่วยงานต้นสังกั ด
อย่างต่อเนื่อง
2.2 ข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ ที่สนับสนุนผลการประเมินตนเอง
1) ข้อมูลรายบุคคล
2) ผลการประเมินพัฒนาการผู้เรียนทั้ง 4 ด้าน
3) แบบประเมินพัฒนาการผู้เรียนทั้ง 4 ด้าน
4) แผนปฏิบัติการประจาปี
5) หลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัย
6) รายงานผลการเข้าอบรมพัฒนาของครูและบุคลากร
7) รายงานผลการประเมินตนเองประจาปี
8) แผนการจัดประสบการณ์ที่สอดคล้องกับมาตรฐานตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย
9) รูปภาพกิจกรรมการพัฒนากระบวนการบริหารจัดการ
10) เกียรติบัตร

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา
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2.3 จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา และแผนการพัฒนาคุณภาพให้สูงขึ้น
จุดเด่น
จุดที่ควรพัฒนา
1) ครูมีความรู้ความเข้าใจในการจัด
1) การใช้ข้อมูลการประเมินผลหรื อการวิจัย
ประสบการณ์ สามารถจัดประสบการณ์การเรีย นรู้ เป็นฐานทางด้านวิชาการ ควรนามาใช้ให้มากขึ้นใน
ที่หลากหลายสอดคล้องกับความแตกต่างระหว่าง การบริหารจัดการศึกษาระดับปฐมวัย เพื่อให้บรรลุ
บุคคล
เป้าหมายตามแผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา
2) ครูและบุคลากรของโรงเรียนได้รับการ
2) ควรพัฒนาปรับปรุงการจัดระบบข้อมูล
พัฒนาให้เป็นครูมืออาชีพจากการอบรมเชิง
สารสนเทศในการบริหารจัดการ ติดตามตรวจสอบ
ปฏิบัติการ อีกทั้งมีการนิเทศภายในเพื่อการ
และประเมินผลการดาเนินงานอย่างต่อเนื่อง
พัฒนาการจัดการเรียนการสอนอยู่สม่าเสมอ มีการ
บริหารจัดการชั้นเรียนอย่างมีระบบ
3) ผู้บริหารใช้หลักการบริหารแบบมีส่วนร่วม
ให้คาแนะนา คาปรึกษาทางวิชาการและเอาใจใส่
การจัดการศึกษาปฐมวัยอย่างเต็มศักยภาพ
4) ผู้บริหารมีหลักการจัดการศึกษาปฐมวัย
มีวิสัยทัศน์ ภาวะผู้นา และความคิดริเริ่มที่เน้นการ
พัฒนาเด็กปฐมวัย มีการพัฒนาเด็กปฐมวัยตามวัย
อย่างเหมาะสมรวมถึงระบบความปลอดภัยที่
สอดคล้องกับวัยและสภาพบริบทของโรงเรียน
โครงการและกิจกรรมที่ใช้ในการพัฒนาตามแผนปฏิบัติการประจาปี 2563
โครงการ
กิจกรรม
โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการ
- ประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการทางาน
- ประชุม,อบรม,สัมมนา,ศึกษาดูงาน
- พัฒนาระบบประกันคุณภาพภายใน
- ประชุมผู้ปกครองนักเรียน
- พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศ,ประชาสัม พันธ์
โรงเรีย น
โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ใ นโรงเรียน
- ปรับปรุงสนามเด็กเล่น
- มุมส่งเสริมการเรีย นรู้
- การปรับปรุงภูมิทัศน์
- โรงเรียนปลอดขยะ
- โรงเรียนปลอดภัย
โครงการโรงเรียนคุณภาพประจาตาบล
- พัฒนาหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย
- ใช้ DLIT ในการจัดการเรีย นรู้
- พัฒนา จัดหาและใช้สื่อเทคโนโลยี
- เสียงตามสาย
- ห้องเรีย นน่าอยู่ น่าเรียน
รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา
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โครงการพัฒนาคุณธรรมอัตลักษณ์
โครงการพัฒนาพลเมืองให้เข้มแข็ง

- กิจกรรมหลักหน้าเสาธง
- กิจกรรมยิ้มใส ไหว้สวย กราบงาม
- วันสาคัญทางพระพุทธศาสนา
- โรงเรียนวิถีพุทธ

แผนการพัฒนาคุณภาพที่ยกระดับให้สูงขึ้น
1. ผู้บ ริห ารเน้ นการบริห ารจัด การแบบมี ส่ว นร่ ว มจากคณะกรรมการสถานศึ กษาขั้นพื้ น ฐาน
ผู้ป กครอง คณะครู องค์การปกครองส่ว นท้องถิ่น หน่ว ยงานต่ างๆ โดยการกาหนดเป้ าหมาย แผนการ
ดาเนินการให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ และอัตลักษณ์ของสถานศึกษา
2. โรงเรียนมีการนาผลการประเมินตนเองของสถานศึกษามาปรั บปรุ งและพัฒนาคุ ณภาพการจั ด
การศึกษาระดับปฐมวัยอย่างต่อเนื่อง
3. โรงเรียนจัดกิจกรรมให้ผู้ปกครองเข้ามามีส่วนร่ว มต่อการเรียนรู้ของเด็กตามโอกาสที่เหมาะสม
เพื่ อ ให้ ผู้ ป กครองรั บ ทราบถึ งพั ฒ นาการการเรี ย นรู้ ข องบุ ต รหลานในปกครอง และเป็ น การเพิ่ ม
ความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนและผู้ปกครอง

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา
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มาตรฐานที่ 3 การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นสาคัญ
1. ระดับคุณภาพ ดีเลิศ
2. วิธีการพัฒนา ข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ ที่สนับสนุนผลการประเมินตนเอง
2.1 วิธีการพัฒนา
การจัด ประสบการณ์ ที่ เน้ นเด็ กเป็ น สาคั ญ โรงเรี ย นได้ พั ฒ นาครู และบุ ค ลากรให้ ส ามารถ
ปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่ได้อย่างมีประสิท ธิภาพ ส่งเสริมให้ครูทุกคนได้พัฒนาตนเองอยู่เสมอ เข้าร่ว ม
การประชุม/อบรม/สัมมนา ทั้งตามที่ห น่วยงานต้ นสังกัด หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้ารั บการอบรมและจัดท า
หลั กสู ต รสถานศึกษาปฐมวัยที่บู รณาการแนวคิ ด มอนเตสซอรี พ.ศ. 2561 ให้ สอดคล้ องกั บ หลั กสู ต ร
การศึกษาปฐมวัย โดยศึกษาคู่มือหลักสูตรปฐมวั ย วิเคราะห์ ข้อมูลเด็กเป็ นรายบุค คล จั ดท าแผนการจั ด
ประสบการณ์ จากการวิเคราะห์มาตรฐานคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ในหลักสู ตรสถานศึกษา โดยมี กิจกรรม
ที่ ค รอบคลุม พัฒนาการผู้ เรี ยนทั้ ง 4 ด้าน คื อ ด้ านร่ างกาย ด้ านอารมณ์ จิ ต ใจ ด้ านสั งคม และด้ าน
สติปัญญา โรงเรียนมีการจัดทาหลักสูตรสถานศึกษาระดับปฐมวัยที่ สอดคล้องกั บจุดเน้นและอัตลักษณ์ของ
โรงเรี ย น โดยมี ค วามร่ว มมือ กับ คณะกรรมการสถานศึ กษาขั้ นพื้ น ฐานและชุ ม ชน เพื่ อให้ ห ลั กสู ต ร
สอดคล้องกับความต้องการของชุมชน นอกจากนี้ยังมีการประเมินแผนการจัดประสบการณ์ผ่านกิจ กรรม
สร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) ระดับชั้นปฐมวัย
โรงเรียนบ้านแดงใหญ่ (ราษฎร์ คุรุวิ ทยาคาร) จั ด ประสบการณ์ ต ามแนวคิ ดมอนเตสซอรี ซึ่งครู
เตรี ยมสิ่งแวดล้อม สื่อ อุป กรณ์ จ านวน 4 หมวด คือ หมวดชี วิต ประจาวัน หมวดประสาทรับ รู้ หมวด
ภาษา และหมวดคณิตศาสตร์ ให้เด็กมีโอกาสเลือกท ากิจกรรมอย่างอิ สระตามความต้องการ ความสนใจ
ความสามารถ ค้นพบสิ่งต่างๆ ด้วยตัว เอง เด็ กได้เลื อกเล่น เรี ยนรู้ และสร้ างองค์ ความรู้ด้ วยตนเอง จั ด
บรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้ ใช้สื่อ และเทคโนโลยีที่ เหมาะสมกับวัย มีพื้นที่สาหรับ มุมประสบการณ์และ
การจั ด กิ จ กรรมตามแนวคิด แบบมอนเตสซอรี และได้ ด าเนิ น กิ จ กรรมส่ งเสริ ม ประสิ ท ธิ ภ าพการจั ด
ประสบการณ์วิท ยาศาสตร์น้อยแห่งประเทศไทย เด็กเกิด การเรียนรู้ ลงมือกระทา และสร้างองค์ความรู้
ด้ วยตนเอง เป็นกิจ กรรมที่ส่งเสริม ให้เด็ กมี ค วามรู้ ความเข้าใจ ทั กษะกระบวนการทางวิ ท ยาศาสตร์
คณิตศาสตร์ขั้นพื้นฐาน และปลูกฝังให้เด็กมีความรู้สึกที่ ดีต่อการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ คณิต ศาสตร์ เด็กจะ
รู้จั กการสังเกต การเปรียบเทียบ การคาดคะเน การคิด วิ เคราะห์ คิ ดสั งเคราะห์ และการแก้ ปัญ หา โดย
ผ่านการทดลองกิจกรรมต่างๆ ด้ว ยตนเอง โดยทุกคนมี ส่วนร่ วมในการปฏิบัติ กิจกรรมทุ กขั้นตอน เด็กเกิ ด
การเรียนรู้อย่างมีความสุข
ครูจัด ห้ องเรียนคุณภาพ มีพื้นที่ แสดงผลงานเด็ กอย่ างชั ด เจนที่ ผู้ป กครองมองเห็ นได้ มี มุ ม
ประสบการณ์ต่างๆให้กับเด็กได้เรียนรู้อย่างอิสระ ตามความสนใจของเด็กแต่ละคน โดยครูให้เด็ กทุกคนใน
ห้องมี ส่ว นร่วมในการจัด สภาพแวดล้อมในห้ องเรีย นด้ วยกัน เช่ น การแบ่งเวรการท าหน้าที่เวรประจ าวั น
รับผิดชอบช่วยเหลือกันในการดูแล รักษาสภาพแวดล้อมห้ องเรียนให้สะอาด น่าอยู่ มีอากาศถ่ายเทสะดวก
ที่เอื้อต่อการเรียนรู้ มีสภาพแวดล้อมในห้องเรี ยนปลอดภัย มี การใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับวัยเด็ ก
เช่น การค้นคว้าข้อมูลข่าวสารต่างๆ จากคอมพิวเตอร์ สื่อของเล่นที่กระตุ้นให้ คิดและหาคาตอบ เช่ น เกม
ต่างๆ เพื่อพัฒนาห้องเรียนเป็นแหล่งเรียนรู้ ที่น่าสนใจ น่าอยู่ ทันสมัย อบอุ่น
ครูมีการประเมินพัฒนาการเด็ กจากกิ จกรรมและกิ จ วัต รประจ าวั นด้ วยเครื่ องมื อการวัด และ
วิธีการที่ หลากหลาย ครอบคลุม เหมาะสมกับวัย เด็ก การประเมินพัฒนาการเด็กทุกครั้ง ให้ ผู้ปกครองและ
รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา
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ผู้มี ส่วนเกี่ยวข้องมีส่ว นร่วมในการประเมิ นพั ฒนาการเด็ ก และนาผลการประเมิ นที่ ได้ ไปพั ฒนา ปรับ ปรุ ง
คุณภาพเด็กให้ดียิ่งขึ้นไป เช่น แบบบันทึกพั ฒนาการเด็ ก (อบ.3 /1) สมุด บันทึกเด็กเป็ นรายบุคคล (อบ.3
/2) แบบประเมินผลงานเด็ก แบบบันทึกพฤติ กรรมเด็ กเป็นรายบุ ค คล แบบสั งเกตพฤติกรรมเด็ก แบบ
สัม ภาษณ์เด็ก โดยมีการรายงานผลการประเมินเพื่อให้ พ่อ แม่ ผู้ ปกครอง และผู้มี ส่วนเกี่ ย วข้องใช้เป็ น
ข้อมูลในการปรับปรุงแก้ไข ส่งเสริม และพัฒนาเด็กให้มีคุ ณภาพตามมาตรฐานคุณลักษณะที่พึงประสงค์ใ น
หลักสูต รการศึกษาปฐมวัย และเพื่อเป็นข้อมูลสาหรับ สถานศึ กษา เขตพื้ นที่ การศึกษา และหน่วยงานต้ น
สังกัดใช้ประกอบในการกาหนดนโยบายวางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
2.2 ข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ ที่สนับสนุนผลการประเมินตนเอง
1) ข้อมูลนักเรียนรายบุคคล
2) ผลการประเมินพัฒนาการผู้เรีย นทั้ง 4 ด้าน
3) แบบประเมินพัฒนาการผู้เรียนทั้ง 4 ด้าน
4) รายงานผลการประเมินตนเอง
5) บรรยากาศ ห้องเรียน มีมุมเสริมประสบการณ์การเรียนรู้ มีมุมกิจกรรมมอนเตสซอรี 4 หมวด
2.3 จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา และแผนการพัฒนาคุณภาพให้สูงขึ้น
จุดเด่น
จุดที่ควรพัฒนา
1) เด็กได้เรียนรู้จากการเล่นและปฏิบัติ
1) พัฒนาระบบสาธารณูปโภคให้เพียงพอกับ
กิจกรรมตามแนวคิดแบบมอนเตสซอรี
ความต้องการ
2) ครูสามารถจัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่
2) จัดกิจกรรมส่งเสริมเด็กให้เรียนรู้การอยู่
หลากหลายสอดคล้องกับความแตกต่างระหว่าง
ร่วมกันอย่างมีความสุข
บุคคล สามารถบริหารจัดการชั้นเรียนที่สร้างวินัย
เชิงบวกได้ ทาให้เกิดบรรยากาศการเรียนรู้ที่มี
ความสุข
3) มีระบบการนิเทศภายในเพื่อการ
พัฒนาการจัดการเรียนการสอนอยู่อย่าง
สม่าเสมอ มีการบริหารจัดการชั้นเรียนอย่างเป็น
ระบบ
โครงการและกิจกรรมที่ใช้ในการพัฒนาตามแผนปฏิบัติการประจาปี 2563
โครงการ
กิจกรรม
โครงการพัฒนาระบบการเรียนรู้
- จัดการเรียนรู้ตามแนวคิด Active Learning
- จัดประสบการณ์แบบมอนเตสซอรี
- พัฒนาระบบการประเมินพัฒนาการเด็ก
- นิเทศภายใน
- พัฒนาการจัดการเรีย นรู้ด้วย PLC

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา
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โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย
โครงการพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
โครงการโรงเรียนคุณภาพประจาตาบล
โครงการเรียนฟรี 15 ปี อย่างมีคุณภาพ

- บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย
- เยี่ยมบ้านนักเรียน
- ดูแลช่วยเหลือนักเรียน
- ทุนการศึกษา
- ทัศนศึกษา
- ใช้ DLIT ในการจัดการเรีย นรู้
- พัฒนา จัดหาและใช้สื่อเทคโนโลยี
- กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

แผนการพัฒนาคุณภาพที่ยกระดับให้สูงขึ้น
1. โรงเรียนส่งเสริมให้ครูได้รับการอบรมเรื่องการจัดการศึกษาปฐมวัยตามหลักสูตรที่มีการรับรอง
จากสถาบันหรือหน่วยงานภายนอก
2. ครูส่งเสริมให้เด็กได้แสดงออกทางความสามารถตามความถนัดของตน ในการแข่งขันทาง
วิชาการหรือการเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา
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ผลการประเมินตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผูเ้ รียน
1. ระดับคุณภาพ ดีเลิศ
2. วิธีการพัฒนา/ผลทีเ่ กิดจากการพัฒนา ข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ ที่สนับสนุนผลการ
ประเมินตนเอง
2.1 วิธีการพัฒนา/ผลที่เกิดจากการพัฒนา
โรงเรียนบ้านแดงใหญ่ (ราษฎร์คุ รุวิ ท ยาคาร) ส่ งเสริ มให้ค รู จัด กระบวนการเรี ย นการสอนที่ เน้ น
ผู้ เรี ย นเป็น สาคั ญ โดยการด าเนิ นงาน/กิ จ กรรมอย่ างหลากหลาย ได้ แก่ งานหลั กสู ต รมี การประชุ ม
ปฏิบัติการ ปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา ตามมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดฯ (ฉบับปรับปรุงพ.ศ.2560)
เพื่อให้ครูใช้เป็นกรอบในการจัดการเรียนการสอน การพัฒนาผู้เรียน ส่ งเสริม สนับสนุนให้ผู้เรียนบรรลุตาม
เป้าหมายที่ว่า “การจัด การศึกษาต้องเป็นไปเพื่ อพั ฒนาคนไทยให้ เป็ นมนุ ษย์ ที่สมบู รณ์ ทั้ งร่ างกาย จิ ตใจ
สติ ปั ญ ญา ความรู้ และคุณธรรม จริยธรรม และวัฒนธรรมในการด ารงชีวิ ต สามารถอยู่ ร่ว มกับ ผู้ อื่นได้
อย่างมี ความสุข ซึ่งสอดรับกับจุดมุ่งหมายของหลั กสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้ นฐาน พุทธศั กราช 2551
ที่ได้มุ่งพัฒนาให้ผู้เรียนเป็นคนดี มีปัญญา มีความสุข ดังนั้นโรงเรียนบ้านแดงใหญ่(ราษฎร์คุรุวิทยาคาร) จึ ง
กาหนดมาตรฐานการศึกษาด้านคุณภาพผู้เรียนจานวน 2 ด้าน ได้แก่ 1) ด้านผลสั มฤทธิ์ ทางการเรีย นและ
2) ด้ า นคุ ณ ลั กษณะอัน พึ ง ประสงค์ ของผู้ เรี ย น ด้ า นผลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรี ย นมุ่ งเน้ น ให้ นั กเรี ย นมี
ความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร การคิด คานวณ รวมทั้ งการมีผลสัมฤทธิ์ท างการเรีย นตาม
หลักสูต รสถานศึกษา มีความสามารถในการวิ เคราะห์ คิดอย่ างมีวิจ ารณญาณ มีความสามารถในการสร้าง
นวั ตกรรม การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ การสื่ อสาร และการมีค วามรู้ ทักษะพื้นฐาน เจตคติที่ ดี ต่องาน
อาชี พ สาหรับ ด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ของผู้เรีย นมุ่ งเน้ นให้ ผู้เรี ย นมี คุ ณลั กษณะและค่ านิ ยมที่ ดี
ตามที่ สถานศึกษากาหนด และมีสุขภาวะทางร่างกายและสังคม ความภูมิ ใจในท้ องถิ่น และความเป็นไทย
การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลายประเด็นภาพความสาเร็จด้านคุณภาพผู้เรียนที่
สนับสนุนผลการประเมินตนเอง ได้แก่ กิจ กรรมการพัฒนาการอ่านการเขียนภาษาไทย กิจ กรรมพั ฒนาการ
อ่านออก เขียนได้ กิจ กรรมอ่านคล่องเขียนคล่อง กิจกรรมส่ งเสริ มการอ่าน โดยการส่งเสริม สนับสนุนให้
ผู้เรี ยนมี ค วามสามารถในการคิด วิเคราะห์ สั งเคราะห์ อย่ างมี วิจ ารณญาณ โดยใช้เหตุ ผลประกอบการ
ตัดสินใจ โดยฝึกให้ผู้เรียนได้ฝึกทักษะจากการเรียน จากแบบทดสอบวั ดผลที่ หลากหลาย และส่งเสริมให้
ผู้เรียนได้มีความสามารถในการรวบรวมความรู้ทั้งด้ว ยตนเองและการสืบค้ นเชื่อมโยงจากประสบการณ์ ให้
มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีและการสื่อสารเพื่ อพั ฒนาตนเองในการเรี ยนรู้โดยการสืบค้ นงานจาก
อินเตอร์ เน็ต กิจ กรรมแข่งขันทักษะทางวิชาการ เพื่ อส่ งเสริม สนั บสนุ นให้ ผู้เรี ย นมี ทั กษะความรู้ ความ
เข้าใจ เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ใ ห้สูงขึ้น ด้ วยเทคนิ ควิธี ที่หลากหลาย และได้จั ดกิจ กรรมส่งเสริม สนับ สนุ น
ให้ ผู้เรี ย นมีสุขภาวะทางร่า งกายและสุขภาพจิ ตอารมณ์ และสั งคม กล้า แสดงออกอย่างเหมาะสมโดยมี
โครงการฟันสวยด้ว ยมือเรา กิจกรรมส่งเสริม สุขภาพอนามั ย กิ จกรรมแปรงฟั น กิ จกรรมดื่ม นมและการ
จั ด ให้ มี อาหารกลางวันทุ กวัน กิจ กรรมส่ งเสริ ม ความเป็ นเลิ ศ ด้ านศิ ลปะ กิ จ กรรมส่ งเสริ ม ด้ านกี ฬ า
โครงการส่งเสริม คุณธรรม จริยธรรมและค่ านิ ยมที่พึงประสงค์ กิ จกรรมออมทรัพย์ กิจ กรรมสหกรณ์ใ น
โรงเรี ย น กิจ กรรมโรงเรียนวิถีพุท ธ กิจ กรรมระบบดู แลช่ ว ยเหลื อนั กเรีย น กิ จ กรรมแข่งขันทั กษะทาง
วิชาการ กิจกรรมพิชิต NT , O-NET สาหรับ ด้านคุ ณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรี ยนมุ่งเน้นให้ผู้เรียนมี
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คุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากาหนด และมี สุขภาวะทางร่างกายและสังคม ความภูมิใจใน
ท้องถิ่น และความเป็นไทย การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย
โรงเรีย นบ้ า นแดงใหญ่ (ราษฎร์ คุ รุวิ ท ยาคาร) มี ก ระบวนการพั ฒ นาผู้ เรี ย นด้ ว ยวิ ธี ก ารที่
หลากหลาย ครูจัด การเรียนรู้ให้เป็นไปตามศักยภาพของผู้เรีย น และเป็นไปตามมาตรฐานและตัวชี้ วัดของ
หลักสูต รมีการออกแบบการจัด การเรียนรู้ที่เหมาะสมกับผู้เรีย นโดยมี การจัด การเรีย นเรียนรู้ทั้งรูปแบบการ
ระดมสมอง แบบลงมือปฏิบัติจ ริง แบบร่วมมือกันเรียนรู้ แบบใช้กระบวนการคิ ด กระบวนการใช้ ปัญหา
เป็นหลักและเน้นเรื่องการอ่านออกของผู้เรี ยนเป็ นเรื่องสาคั ญที่สุด โดยมุ่ งพัฒนาให้ ผู้เรีย นทุกคนอ่านออก
และเขียนได้ตั้งแต่ระดับชั้น ป. 1 พัฒนาครูทุ กคนให้มี ความสามารถในการนาเทคนิค วิธี สอนให้ต รงตาม
ศั กยภาพผู้เรียน ใช้สื่อเทคโนโลยีใ นการจั ด การเรี ย นการสอน มี แหล่ งเรี ย นรู้ และแหล่ งสื บ ค้ นข้อมู ล
ได้แก่ ห้ องสมุด ครูจัดท าแผนการจัด การเรี ยนรู้ การวั ด และประเมิ นผลตามสภาพจริง ครูเน้นการใช้
คาถามเพื่อพัฒนาทักษะการคิดของผู้เรียน
โรงเรียนมุ่งเน้นการพัฒ นาผู้เรีย นด้ านคุ ณธรรม จริ ย ธรรมและคุ ณ ลักษณะที่ พึงประสงค์ ต าม
หลักสูต รแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุท ธศักราช 2551 และสอดคล้องกับ หลั กสู ตรสถานศึกษา โดย
สอดแทรกในการสอนและการท าโครงการ/กิ จกรรมต่าง ๆ ของโรงเรี ยน เช่น โครงการโรงเรีย นวิถีพุท ธ
โครงการโรงเรียนคุณธรรม กิจกรรมการไปวัด ทาบุญ ตักบาตรในวันสาคัญ ทางศาสนา กิจกรรมการแข่งขัน
กีฬาเยาวชนต้านภัยยาเสพติด กิจกรรมจิ ตอาสา เป็นต้น เพื่อปลู กฝังให้ผู้เรียนมีค วามรู้คู่คุ ณธรรม ส่งเสริ ม
ความมี ระเบียบวินัย รักท้องถิ่น มีจิต สานึ กและมี ส่ว นร่ ว มในการอนุ รักษ์ พัฒ นาสิ่ งแวดล้ อม น้ อมน า
เศรษฐกิ จ พอเพียงเป็นพื้นฐานในการด าเนิ นชี วิ ตและการประกอบอาชี พ และสามารถอยู่ ร่ว มกับ ผู้ อื่นใน
สังคมได้อย่างมีความสุข มีการส่งเสริมให้ผู้เรียนเข้าร่ วมกิ จกรรมตามประเพณีวัฒนธรรมไทย เพื่ อให้ผู้เรีย น
เกิดความภาคภูมิใจ อนุรักษ์สร้างสรรค์ศิลปวัฒนธรรมประเพณีและเป็นส่วนหนึ่งของการเผยแพร่ประเพณี
และภูมิ ปัญญาของท้องถิ่น โรงเรียนมีการจั ดโครงการส่งเสริมประชาธิ ปไตย เพื่อให้นักเรียนยอมรับ การอยู่
ร่วมกั นบนความแตกต่างและหลากหลาย โรงเรี ยนมี การส่ งเสริม ผู้เรีย นให้มี สุขภาวะทางร่างกายและจิ ต
สั งคม โดยด าเนิน การในโครงการโรงเรี ย นส่ งเสริ ม สุ ขภาพ ซึ่ งมี กิจ กรรมกายบริ ห ารยามเช้ าก่ อนเข้ า
ห้องเรี ยน กิจกรรมการตรวจสุขภาพผู้เรีย นโดยครูประจาชั้ นและเจ้าหน้าที่จ ากอนามัย มีการติดตามเยี่ย ม
บ้ านนั กเรียน ภาคเรียนละ 1 ครั้ง เพื่อรั บ ทราบปั ญ หาและหาแนวทางแก้ ไขหรื อส่ งเสริ ม ผู้ เรี ย นต่ อไป
นอกจากนี้โ รงเรียนได้จัด กิจ กรรมลดเวลาเรี ย น เพิ่ ม เวลารู้ ให้ แก่ ผู้เรีย น โดยจั ด กิจ กรรมส่ งเสริ ม อาชี พ
กิจ กรรมดนตรีศิลปะ กิจ กรรมการทาดอกไม้ จั นทน์ และเหรีย ญโปรยทาน การตัด ผม การจั กสานเส้ น
พลาสติก การเลี้ยงปลาดุกในกระชัง และการเพาะเห็ด นางฟ้า เพื่อส่ งเสริม ให้นักเรีย นกล้ าแสดงออกและ
เป็นแนวทางในการศึกษาต่อและการประกอบอาชีพ
การดาเนินงานตามโครงการและกิจ กรรมดั งกล่ าวข้างต้ น ท าให้ เกิด ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรีย นแต่
ละกลุ่ม สาระ สมรรถนะสาคัญ ตามหลักสู ต ร และผลการอ่ าน คิ ดวิ เคราะห์ และเขียนของผู้เรีย นพั ฒนา
บรรลุ ตามเป้าหมายมาตรฐานและตัวบ่งชี้ที่ โรงเรียนกาหนดไว้ ผู้เรี ยนสามารถอ่านออกตามมาตรฐานการ
อ่านในแต่ละระดับ ชั้น สามารถเขียนสื่อสารได้ รู้ จั กการวางแผน สามารถท างานร่ว มกั บ ผู้ อื่นได้ ดี กล้ า
แสดงออก และแสดงความคิด เห็นหรือวิพากษ์ วิจารณ์ ได้อย่างสร้างสรรค์ สื บค้นข้อมูลหรือแสวงหาความรู้
จากสื่อ เทคโนโลยีได้ ด้วยตนเอง สามารถวิเคราะห์ จาแนกแยกแยะได้ ว่าสิ่งไหนดี สาคั ญ จาเป็น รู้เท่าทั น
สื่อและสังคมที่เปลี่ยนแปลง รวมทั้ งมีค วามรู้ และทั กษะพื้ นฐานมี ทั ศ นคติ ที่ ดี ต่ ออาชี พสุจ ริ ต ผู้ เรี ย นมี
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คุณ ธรรม จริยธรรมและคุณ ลักษณะที่พึงประสงค์ ต ามที่ สถานศึ กษากาหนด ผู้ เรี ย นมี ระเบี ย บวินัย รั ก
ท้องถิ่น มีจิตสานึกและมีส่ว นร่วมในการอนุ รักษ์พัฒนาสิ่งแวดล้อม น้ อมนาเศรษฐกิจ พอเพีย งเป็ นพื้นฐาน
ในการด าเนินชีวิตและการประกอบอาชีพ และสามารถอยู่ร่ว มกับผู้อื่นในสังคมได้อย่างมีค วามสุข สามารถ
ยอมรับการอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย มีสุขภาวะทางร่างกายและจิตสังคมที่ดี
โรงเรียนบ้านแดงใหญ่ (ราษฎร์คุรุวิทยาคาร) มี การบริหารในรูปคณะกรรมการสถานศึ กษาขั้น
พื้นฐานที่มีบทบาทในการกาหนดเป้าหมายการจั ด การศึกษาของโรงเรี ย นในทุ ก ระดั บ ที่ เปิ ดท าการ ใน
ระดับ การศึกษาขั้นพื้นฐานก็ได้กาหนดมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน จากการมีส่ว นร่ว มของผู้ที่ มีส่วนได้
ส่ ว นเสี ย เช่น คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้ น ฐาน ผู้ ป กครอง คณะครู ผู้ บ ริ ห ารโรงเรี ย น อ งค์ ก าร
ปกครองส่ ว นท้อ งถิ่น หน่ว ยงานต่ างๆ เข้ ามามี ส่ ว นร่ ว มกาหนดมาตรฐานการศึ กษา มี การแต่ งตั้ ง
คณะกรรมการ ติด ตาม ตรวจสอบการด าเนิ นงานตามแผนที่ วางไว้ การแต่ งตั้ งคณะกรรมการประเมิ น
ระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึ กษาของโรงเรีย น เพื่ อนาผลการประเมิ น มาปรั บ ปรุ ง พั ฒนา
ผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนให้สูงขึ้น พัฒนาการจัดการเรียนรู้ของครูและสถานศึกษา ตลอดจนการจัด ทารายงาน
เพื่ อเสนอหน่ว ยงานต้นสังกัด หน่ว ยงานที่ เกี่ ย วข้ องและสาธารณชน โดยได้ เผยแพร่ผลการด าเนิ นการ
พัฒนาผู้เรียนผ่านจดหมายข่าวประชาสัมพั นธ์ใ นเว็บ ไซต์ของโรงเรียนและช่องทางการสื่อสารออนไลน์ต่าง
ๆ มี โครงการนิเทศภายในโรงเรียนเพื่อ พั ฒ นายกระดั บ คุ ณภาพการศึ กษา การประเมิ นผลตรวจสอบ
คุณภาพภายในสถานศึกษา ติดตามผลการดาเนินงานและจั ดท ารายงานผลการประเมิ นตนเองประจาปี
มีการนาผลการประเมินไปปรับ ปรุงพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาโดยทุ กฝ่ายมี ส่วนร่ว ม พร้อมทั้งรายงานผล
การประเมินตนเองให้หน่วยงานต้นสังกัดอย่างต่อเนื่อง
2. 2 ข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ ที่สนับสนุนผลการประเมินตนเอง
1) หลักสูตรสถานศึกษา
2) ข้อมูลนักเรียนรายบุคคล
3) แบบสรุปรายงานข้อมูลการอ่านออกเขียนได้
4) รายงานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้ เรียน
5) โครงงาน ชิ้นงานและผลงานผู้เรียน
6) แบบสรุปผลการประเมินคุณลักษณะอั นพึงประสงค์
7) แบบสรุปผลการประเมินอ่าน คิดวิเคราะห์ เขียน
8) โครงการ/ กิจกรรมต่างๆ ตามแผนปฏิบัติการ
9) แผนการจัดการเรียนรู้และบันทึกผลหลังสอน
10) แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
11) โครงการกากับ ติดตามและนิเทศภายใน
12) โครงการโรงเรียนวิถีพุทธ
13) กิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน
14) กิจกรรมโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ
15) กิจกรรมการแข่งขันกีฬาภายใน
16) กิจกรรมการไปวัด ทาบุญตักบาตรในวันสาคัญทางศาสนา
18) กิจกรรมเดินทางไกลลูกเสือ – เนตรนารี
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19) รายงานการเยี่ยมบ้าน
20) รายงานผลการแข่งขันทักษะวิชาการต่าง ๆ
21) ภาพถ่ายกิจกรรมการพัฒนาคุณภาพของผู้เรียน
2.3 จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา แผนพัฒนาคุณภาพให้สูงขึ้น
จุดเด่น
จุดที่ควรพัฒนา
1) โรงเรียนมี การจัดทาค่าเป้าหมายของ
1) ผู้ เรี ย นในระดั บ ชั้ น ป.1 – ป.6 ยั งต้ อ งเร่ ง
โรงเรีย น (OKRs) ตามนโยบายของสานักงานเขต
พั ฒ น าด้ า นการน าเสน อ การอภิ ป รายแล ะ
พื้นที่การศึกษา และดาเนินการพัฒนาคุณภาพของ แลกเปลี่ ยนเรี ยนรู้อย่ างสมเหตุ สมผล รวมทั้งพั ฒนา
ผู้เรียนให้สูงขึ้น โดยมี
กระบวนการคิ ด วิ เคราะห์ สั ง เคราะห์ และต้ อ ง
แนวทางการดาเนินงานที่ชัดเจนและสามารถปฏิบัติ พัฒนาทั กษะการแก้ปั ญหาตามสถานการณ์ ได้อย่าง
ได้จริง
เหมาะสม
2) จัดกิจกรรมการเรียนการสอนเน้นการ
2) ผู้เรียนในระดับชั้น ป.4 ถึง ม.3 ยังต้อง
ปฏิบัติ โดยใช้กระบวนการจัดการเรียนรู้แบบ Active ได้รับการส่งเสริมในด้านทัศนคติที่ดตี ่อความเป็น
Learning เพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรีย นรู้จากการปฏิบัติ ไทย ไม่หลงใหลกับค่านิยมต่างชาติจนเกิดการ
จิรง เน้ นทักษะในการอ่าน การเขียน และการคิด ลอกเลียนแบบ ทาให้ลืมวัฒนธรรมอันดีงามของ
คานวณ
ไทย
3) โรงเรียนมีการกาหนดชั่วโมงซ่อมเสริม
3) ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรีย นต่าลงใน
สาหรับพัฒนาทักษะให้ผู้เรียนทุก ระดับชั้นเพิ่มเติม บางรายวิชา และมีผลคะแนนการประเมิน
ให้สามารถอ่านและเขียนเพื่อสื่อสารได้ โดย
ระดับชาติต่ากว่าคะแนนเฉลี่ย ระดับประเทศ
ครูผู้สอนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้มีการประเมิ นการ
อ่าน การคิดวิเคราะห์ การเขียน สมรรถนะสาคัญ
และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน และนา
ข้อมูลมาวางแผนพัฒนาผู้เรียนต่อไป
โครงการและกิจกรรมที่ใช้ในการพัฒนาตามแผนปฏิบัติการประจาปี 2563
โครงการ
กิจกรรม
โครงการพัฒนาผู้เรียนยุคใหม่ในศตวรรษที่ 21
- พัฒนาการอ่านออก เขียนได้ (ป.1-3)
- พัฒนาการอ่านคล่ อง เขียนคล่อง (ป.4-6)
- พัฒนาการอ่านตามแนว PISA (ม.1-3)
- ส่งเสริม นิสัยรั กการอ่าน
- เสียงตามสาย
- ท่องอาขยาน
- ท่องสูตรคูณก่อนเลิ กเรีย น
- คณิตคิดสนุก
- ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
- พัฒนาการจัดการเรีย นรู้ด้วยการวิจัยในชั้นเรีย น
- ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา
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โครงการพัฒนาผู้ร่วมสร้างสรรค์นวัตกรรม

โครงการโรงเรียนสุจริต
โครงการพัฒนาพลเมืองให้เข้มแข็ง

โครงการพัฒนาคุณธรรมอัตลักษณ์

โครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพนักเรียน

- การจัดการเรีย นรู้แบบ Open Approach
- การจัดการเรีย นรู้แบบสะเต็มศึกษา
- การจัดการเรีย นรู้ด้วยโครงงาน
- ส่งเสริม การใช้ ICT
- ส่งเสริมทักษะอาชี พ
- ค่ายคนดี ศรีแดงใหญ่
- บริษัทสร้างการดี
- เดินทางไกลลูกเสื อ/เนตรนารี
- สมาธิสร้างปัญญา
- ค่ายคุณธรรม
- โรงเรียนวิถีพุทธ
- วันสาคัญทางศาสนา
- วันสาคัญต่าง ๆ
- ประชาธิปไตยในโรงเรียน
- สภานักเรีย น
- กิจกรรมหน้าเสาธง
- โครงงานคุณธรรม
- โรงเรียนปลอดขยะ
- ส่งเสริม การออมทรัพย์
- กีฬาภายใน
- ส่งเสริมสุ ขภาพนักเรีย น
- โรงเรียนสีขาว
- ศิลป์สร้างสรรค์
- งานเบญจรงค์ไทย-อีสาน

แผนพัฒนาคุณภาพเพือ่ ยกระดับให้สูงขึ้น
1) พัฒนาให้นักเรียนมีทักษะในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิดคานวณเป็นไปตาม
เกณฑ์ที่โรงเรียนกาหนดในแต่ระดับชั้น
2) โรงเรียนศึกษาวิเคราะห์สาเหตุที่ทาให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรีย นและผลการประเมิ นระดับชาติ
ในบางกลุ่มสาระลดลง โดยวิเคราะห์ทั้งในภาพรวมของโรงเรียนและผู้เรียนรายบุคคล เพื่อนาผลมาพัฒนา
ปรับปรุงการจัดการศึกษาในปีการศึกษาต่อไป
3) โรงเรียนพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ด้านความใฝ่รู้ใฝ่เรีย น ความมีระเบียบ
วินัยและความรับผิดชอบให้มากยิ่งขึ้น
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มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ
1. ระดับคุณภาพ ดีเลิศ
2. วิธีการพัฒนา/ผลทีเ่ กิดจากการพัฒนา ข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ ที่สนับสนุนผลการ
ประเมินตนเอง
2.1 วิธีการพัฒนา/ผลที่เกิดจากการพัฒนา
โรงเรียนบ้านแดงใหญ่ (ราษฎร์คุรุวิทยาคาร) มีกระบวนการบริ หารและการจัด การตามโครงการ
โรงเรีย นคุณภาพประจ าต าบล เน้นการบริ ห ารจั ด การแบบมีส่ว นร่ว มโดยใช้ โรงเรีย นเป็ นฐาน แบ่ งงาน
ออกเป็น 4 ฝ่าย ได้แก่ กลุ่ม บริหารงานวิ ชาการ กลุ่ มบริ หารงานบุค คล กลุ่ ม บริ หารงานทั่ วไป และกลุ่ ม
บริหารงานงบประมาณ โดยกาหนดเป้าหมาย แผนการด าเนินการให้สอดคล้องกับ วิสัยทั ศน์ พันธกิ จ อั ต
ลักษณ์ของสถานศึกษา ซึ่งบุคลากร คณะกรรมการสถานศึกษามีส่วนร่วมให้ค วามเห็นชอบในการกาหนด
กิจ กรรมและการด าเนินการตามแผนปฏิ บัติ การประจ าปี ส่ งเสริม ให้ ค รู และบุ ค ลากรพั ฒนาตนเองและ
ปฏิบัติหน้าที่เต็มตามศักยภาพมีการจัดทารายงานตนเอง แผนปฏิบัติการประจาปี ที่มุ่งเน้นพัฒนาคุณภาพ
การศึ กษาและพัฒนาคุณภาพผู้เรียนที่หลากหลาย มี ค าสั่ งมอบหมายงานและหน้ าที่ อย่ างเหมาะสมและ
ชัดเจน
การพัฒนาให้บ รรลุต ามกระบวนการบริห ารและการจัด การคุ ณภาพของสถานศึ กษาในโรงเรีย น
บ้านแดงใหญ่(ราษฎร์คุรุวิทยาคาร) มีการดาเนิ นการวิเคราะห์สภาพปัญ หา ผลการจัดการศึกษาที่ผ่านมา
โดยใช้ ข้อมูลฐานในการกาหนดเป้าหมายวิ สัย ทั ศน์ และพั นธกิจ อย่ างชั ด เจน ในการด าเนิ นการพั ฒ นา
วิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้าน ตามหลั กสูตรสถานศึกษาทุ กกลุ่ มเป้าหมาย เชื่อมโยงกั บชีวิ ตจริ ง
จัดทาแผนพัฒนาคุณภาพจัดการศึกษา แผนปฏิบัติการประจาปี
ผู้บ ริห ารมีวิสัยทัศ น์ มีภ าวะผู้นา สามารถปฏิบั ติ งานตามบทบาทได้อย่างมี ประสิ ท ธิภ าพ มี การ
บริหารจั ดการสถานศึกษาและพัฒนาผู้เรียนอย่างเป็นระบบ โดยการวิเคราะห์สภาพปัญหาจากผลการจั ด
การศึกษาที่ผ่านมา ด้ว ยกระบวนการ SWOT เปิ ดโอกาสให้ บุค ลากรทุ กฝ่ายมี ส่วนร่ว มในการแสดงความ
คิ ด เห็ น ในการจัด การศึก ษาของสถานศึ กษาเพื่ อ พั ฒ นาคุ ณ ภาพผู้ เรี ย นอย่ างรอบด้ านตามหลั กสู ต ร
สถานศึกษาในทุกกลุ่มเป้าหมาย
ส่งเสริมการด าเนินการพัฒนาครู และบุค ลากรให้ มีค วามเชี่ย วชาญทางวิ ชาชี พ โดยส่ งเสริมให้ เข้า
รับการอบรมในสาขาวิชาที่สอน ตามโครงการพัฒนาครู ของหน่วยงานต่ างๆที่ จัดขึ้น และส่งเสริมให้ ครูไ ด้
เข้ารั บ การอบรมเพื่อพัฒนางานในหน้าที่ อย่ างต่ อเนื่ อง สร้างขวั ญ และกาลั งใจแก่ บุ ค ลากรในโอกาสวั น
สาคั ญต่ างๆ ตามความเหมาะสม และจัดให้ มีชุม ชนการเรียนรู้ท างวิ ชาชี พ เพื่ อเป็ นเวทีแลกเปลี่ย นเรี ยนรู้
และนามาใช้ในการพัฒนางานและการเรี ย นรู้ของผู้ เรี ย นอย่ างต่ อเนื่ อง สาหรั บ การบริห ารจัด การข้อมู ล
สารสนเทศ ได้มีการบริห ารอย่างเป็นระบบ เป็น หมวดหมู่ครอบคลุม ข้อมูลสารสนเทศของแต่ละฝ่ายและ
ทันสมัย โรงเรียนได้มีจัดเก็บทั้งในรูปของเอกสาร คอมพิวเตอร์ และลงเผยแพร่ไว้ในเว็บไซต์ ด้านการจั ด
สภาพแวดล้อมมีการพัฒนาและปรับ ปรุ งอาคารสถานที่ ให้ น่าอยู่ น่ าใช้ มี การด าเนินการอย่ างต่อเนื่ อง
ตลอดปีการศึกษาทาให้มีห้องเรียน ห้องปฏิบัติ การ อาคารเรียนที่มั่นคง มี สิ่งอานวยความสะดวกพอเพีย ง
อยู่ในสภาพที่ใช้ การได้ดี สะอาด ร่ม รื่น และมี ความปลอดภั ย ในส่วนของงานการประกันคุณภาพภายใน
โรงเรี ยนได้มีการกากับ ติดตามและประเมิ นผลการบริห ารและการจั ด การศึ กษาอย่ างเป็ นระบบ โดยมี
กระบวนการด าเนิ น งานการตรวจติด ตามคุ ณ ภาพภายในสถานศึ ก ษาที่ ชัด เจน ได้ มี การแต่ งตั้ ง
คณะกรรมการตรวจติดตามคุณภาพภายในสถานศึกษา จัดทาแผนการตรวจติดตาม กาหนดระยะเวลาที่
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ชัดเจน และดาเนินการตรวจติดตาม โดยมีการติดตาม ตรวจสอบในส่วนของวิธีปฏิบัติงานของทุกฝ่าย และ
ติดตามตรวจสอคุณภาพตามมาตรฐานการศึ กษาของโรงเรี ยน สรุ ปผลการตรวจติดตามและประเมิ นผล
ผู้อานวยการสถานศึกษาลงนารับ รองรายงานผลการตรวจติด ตามคุ ณภาพภายในสถานศึ กษา นาปัญ หา /
ข้อเสนอแนะ จากการตรวจติดตามเข้าประชุม ทบทวนเพื่อป้องกันและแก้ไข อย่างต่อเนื่อง
โรงเรียนมีการจัด ระบบเทคโนโลยี สารสนเทศเพื่ อสนั บ สนุ นการบริ ห ารจั ด การและการจั ด การ
เรียนรู้ โดยการจัดหาสื่อเทคโนโลยีที่เอื้อและสนับ สนุนการจัดการเรียนรู้ของผู้เรีย น และปลูกฝังให้ ผู้เรียนมี
ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 สามารถใช้สื่อ เทคโนโลยีในการค้นคว้าหาความรู้ เพิ่มเติ มด้วยตนเองได้
มีการพั ฒนาและการบริการเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่ อใช้ ในการบริห ารจั ด การที่เหมาะสมกั บสภาพของ
สถานศึกษา โดยเผยแพร่ป ระชาสัม พันธ์ และแจ้งข่าวสารข้อมู ลด้ านการจั ดการเรี ยนการสอนหรื อการจั ด
กิจ กรรมต่าง ๆ ภายในโรงเรียน ผ่านทางเว็ บ ไซต์ และเฟซบุ๊ กของโรงเรี ย น รวมทั้ งสนั บ สนุ นให้ ค รู และ
บุ ค ลากรใช้ก ารสื่ อสารผ่ านไลน์ เพื่ อการด าเนิ น งานในระบบการบริ ห ารจั ด การอย่ า งรวดเร็ ว จาก
กระบวนการบริหารและการจัด การทาให้โรงเรียนมีการขับเคลื่อนนโยบายจากหน่วยงานต้นสังกัด นโยบาย
ของโรงเรียนบรรลุได้ต ามวัตถุป ระสงค์ ซึ่ งผลการด าเนิ นของแต่ ละฝ่ายสามารถตรวจสอบได้ โดยมีการ
กากั บติ ดตามจากหน่ว ยงานต้นสังกัด การกากับ ติด ตามผลการดาเนินงานผ่านกระบวนการนิ เทศภายใน
โดยรายงานให้ ผู้มีส่ว นเกี่ยวข้องได้รับ ทราบ ตลอดจนมี การเผยแพร่ ข้อมู ลผ่านเว็ บ ไซต์ ของโรงเรี ยนที่
สามารถตรวจสอบการดาเนินงานของโรงเรียนได้
2.2 ข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ ที่สนับสนุนผลการประเมินตนเอง
1) เป้าหมาย วิสัยทัศน์และพันธกิจที่สถานศึกษากาหนด มีความชัดเจนและสอดคล้องกับบริบท
ของสถานศึกษา ความต้องการของชุมชนและนโยบายหน่วยงานต้นสังกัดตามลาดับ
2) แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
3) แผนปฏิบัติการประจาปี
4) หลักสูตรสถานศึกษา
5) โครงการกากับ ติดตามและนิเทศภายใน
6) โครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้สามารถจัดกิจกรรมการเรียนรู้ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
7) โครงการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในโรงเรียน
8) กิจกรรมปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในโรงเรียน
9) วุฒิบัตรและเกียรติบัตรผลงาน
10) รายงานสรุปการอบรม
11) รายงานข้อมูลสารสนเทศ
12) เว็บไซต์และเฟซบุ๊กของโรงเรียน
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2.3 จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา แผนพัฒนาคุณภาพเพือ่ ยกระดับให้สูงขึ้น
จุดเด่น
จุดที่ควรพัฒนา
1) ผู้บ ริ ห ารมี ค วามตั้ งใจ มี ค วามมุ่ งมั่ น มี
1) ควรสร้างเครื อข่ายความร่ว มมื อกั บ ผู้ มี ส่ว น
ห ลั ก การบ ริ ห าร แ ละมี วิ สั ย ทั ศ น์ ที่ ดี ใ น การ เกี่ยวข้องในการจั ดการศึกษาของโรงเรียนให้มีความ
บริหารงาน
เข้ ม แข็ ง มี ส่ ว นร่ ว มรั บ ผิ ด ชอบ ต่ อ ผลการจั ด
2) มีการนิเทศภายใน นาข้อมูลมาใช้ ใ นการ การศึ ก ษา และการขั บ เคลื่ อ นคุ ณ ภ าพการจั ด
วางแผน ปรับ ปรุง พัฒนาและร่ว มกันรับผิ ดชอบต่ อ การศึกษา
การจัดการศึกษา
2) โรงเรี ย นควรพั ฒนาครู และบุ ค ลากรให้ มี
3) โรงเรียนมีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ พั นธกิ จ ที่ ความรู้ค วามสามารถในการจั ด ชุมชนการเรีย นรู้ทาง
กาหนดไว้ชัดเจน
วิชาชี พ (PLC) มาใช้พัฒนางานและการเรีย นรู้ของ
4) โรงเรียนมีครูและบุคลากรที่มีค วามรู้ต าม ผู้ เรี ย น และเปิ ด โอกาสให้ ทุ กคนมี ส่ ว นร่ ว มอย่ า ง
มาตรฐานวิ ช าชี พ และพร้ อมพั ฒ นาตนเองอย่ า ง ต่อเนื่อง
ต่ อเนื่ อง ครูจัด การเรียนรู้ที่ เน้น ผู้เรีย นเป็ นสาคั ญ
ด้วยรูปแบบที่หลากหลายและมีประสิทธิภาพ
5) โรงเรียนมีห ลักสูต รสถานศึกษาที่ ป รับ ปรุ ง
แก้ ไขให้ ทันต่อการเปลี่ยนแปลงและความต้องการ
ของผู้ เรี ย นอย่างต่ อเนื่อ ง มี การจัด กิ จ กรรมเสริ ม
หลักสูตรที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้าน
6) โรงเรีย นมี สภาพแวดล้อมและสิ่ งอ านวย
ความสะดวกทั้งภายในและภายนอกห้องเรียนอย่าง
เพียงพอ เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้และปลอดภัย
โครงการและกิจกรรมที่ใช้ในการพัฒนาตามแผนปฏิบัติการประจาปี 2563
โครงการ
กิจกรรม
โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการ
- พัฒนาระบบบริหารจัดการ
- ระบบประกันคุณภาพภายใน
- ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
- ประชาสัมพันธ์โรงเรีย น
- ประชุมครูประจาเดือน
- พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศ
โครงการโรงเรียนคุณภาพประจาตาบล
- พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา
- พัฒนาหลักสูตรท้องถิ่น
- ค่ายวิชาการ
- ทัศนศึกษา
- ปัจฉิมนิเทศ
โครงการพัฒนาบุคลากร
- ประชุม,อบรม,สัมมนา,ศึกษาดูงาน
- ประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการทางาน
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โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ใ นโรงเรียน

โครงการโรงเรียนคุณภาพประจาตาบล
โครงการเรียนฟรี 15 ปี อย่างมีคุณภาพ

- ปรับปรุงสนามเด็กเล่น
- มุมส่งเสริมการเรีย นรู้
- การปรับปรุงภูมิทัศน์
- โรงเรียนปลอดขยะ
- รักษาความปลอดภัยอาคารสถานที่
- พัฒนางานเทคโนโลยีสารสนเทศ
- การใช้ ICT ในการบริหารจัดการ
- เรียนฟรี 15 ปี

แผนพัฒนาคุณภาพเพือ่ ยกระดับให้สูงขึ้น
1) ส่งเสริมและพัฒนารูปแบบการใช้กระบวนการวิจัยเป็นฐานในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
2) สร้างเครือข่ายผู้ป กครองนั กเรี ย นและผู้ มี ส่ว นเกี่ ย วข้องให้ มีค วามเข็ม แข็ง เพื่ อการพั ฒ นา
คุณภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียน
3) พัฒนาสถานศึกษาเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ของชุมชน
4) ผู้บ ริห ารมอบหมายหัว หน้าฝ่ ายทั้ง 4 ฝ่ายจั ดท าข้อมู ลสารสนเทศเพื่อสนั บสนุนการบริห าร
จัดการ และเก็บ รวบรวมไว้ที่ส่วนกลางของโรงเรี ยน เพื่อให้ แต่ละฝ่ ายสามารถนาข้อมู ลที่ ต้องการไปใช้ไ ด้
อย่างสะดวกและรวดเร็ว
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มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
1. ระดับคุณภาพ ดีเลิศ
2. วิธีการพัฒนา ข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ ที่สนับสนุนผลการประเมินตนเอง
2.1 วิธกี ารพัฒนา
โรงเรียนจัด กิจ กรรมการเรียนการสอนที่ เน้ นผู้เรี ยนเป็ นสาคั ญ มี การจั ด กิ จ กรรมการเรี ยนรู้ ต าม
มาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัด ที่เน้นให้นักเรี ยนได้ เรี ยนรู้โ ดยผ่านกระบวนการคิ ดและปฏิ บั ติจ ริง โรงเรีย น
ส่งเสริ มให้ค รูจัดท าแผนการจัด การเรียนรู้ที่ สามารถนาไปจัด กิจ กรรมได้ จริ ง และเน้ นผู้ เรีย นเป็นสาคัญ มี
การส่งเสริมและฝึกทักษะ แสดงออกแสดงความคิดเห็น สรุปองค์ความรู้ นาเสนอผลงานและสามารถนาไป
ประยุกต์ใช้ในชีวิตได้
โรงเรียนส่งเสริม ศักยภาพการใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่ อการเรี ยนรู้ของ
ครู ผู้สอนด้วยการสนับสนุนให้ค รูเข้ารับ การอบรมพั ฒนาตนเองในด้ านการใช้สื่อเทคโนโลยี ป ระกอบการ
จัด การเรียนรู้ จัดหาครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ มีค วามรู้ด้ านการใช้ค อมพิ วเตอร์เข้าสอนผู้ เรี ยนทุ ก
ระดับชั้ น จานวนห้องละ 1 คาบเรียนต่อสั ปดาห์ เพื่อส่งเสริมให้ ผู้เรียนมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยี
สอดคล้องกับ สมรรถสาคัญด้านความสามารถในการใช้เทคโนโลยี และทั กษะการเรีย นรู้ใ นศตวรรษที่ 21
โดยครูเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้แสวงหาความรู้ด้วยตนเองจากสื่ อที่หลากหลาย และนาภูมิ ปัญญาท้ องถิ่นมา
ใช้ในการจัดการเรียนรู้ ส่ งเสริม ให้ครูจัดทาวิ จัยในชั้นเรีย น ปีการศึกษาละ 1 เรื่อง เพื่อนาผลไปดาเนินการ
แก้ไขผู้เรียนและชั้นเรียน
โรงเรียนส่งเสริม ให้ค รูผู้สอนกาหนดแผนการจั ด การเรี ย นรู้ผ่านกิ จ กรรมที่ ส่งเสริ ม ให้ เกิ ด การ
บริ ห ารจั ดการชั้นเรียนเชิงบวก ครูมีการบริห ารจั ด การชั้นเรี ย นเชิ งบวก คานึ งถึงความแตกต่ างระหว่ าง
บุคคลและจัดท าข้อมูลนักเรียนรายบุค คล มีปฏิ สัมพั นธ์เชิ งบวกกับ ผู้เรีย น เพื่ อให้ เกิดประสิ ทธิภ าพในการ
จัดการเรียนรู้ ผู้เรียนมีความสุขในการเรียน รักการเรี ยนและมีปฏิ สัมพันธ์เชิงบวกต่อตนเองและชั้นเรียน มี
การนาผลมาสังเคราะห์เพื่อ วางแผนในการจั ด กิจ กรรมการเรี ย นการสอนผู้เรีย นเป็ นรายบุ คคล มี การใช้
วิธีการและแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย เน้นการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning โดยนักเรียนมีส่วนร่ว ม
ในการกาหนดแนวทางการเรียนรู้และข้อตกลงในห้องเรีย น จัดสภาพแวดล้อมและบรรยากาศในชั้ นเรียนที่
เอื้อต่อการเรียนรู้
โรงเรียนมีการตรวจสอบและประเมิ นคุณภาพการจั ดการเรี ยนรู้อย่างเป็นระบบ ส่ งเสริ มให้ค รู มี
การพัฒนาเครื่องมือ วิธีการวัดและประเมินผลการเรี ยนที่มี คุณภาพสอดคล้องกั บทุกมาตรฐานและตัวชี้วั ด
มี ก ารใช้ เครื่องมือ และวิธี การวั ด และประเมิ น ผลที่ เหมาะสมกั บ เป้ าหมายใ นการจั ด การเรี ย นรู้ และ
หลากหลายตามสภาพจริง มีการตรวจเอกสาร หลักฐาน ร่องรอยการปฏิ บั ติงาน ชิ้นงาน/ภาระงานของ
ผู้เรียนเชิงประจักษ์ มีการให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรีย นรู้
โรงเรียนสนับ สนุนให้ค รูแลกเปลี่ย นเรี ย นรู้และให้ ข้อมู ลป้ อนกลั บเพื่ อปรั บ ปรุ งและพัฒ นาการ
จัด การเรียนรู้ด้ว ยการประชุม ผู้ป กครอง เพื่ อรายงานพฤติกรรมและผลการเรี ยนของผู้ เรี ยนให้ ผู้ปกครอง
รับทราบและร่วมกันกับครูเพื่อดาเนินการยกระดับ ผลสัม ฤทธิ์ ให้ดียิ่งขึ้น โรงเรียนมีระบบนิเทศภายในด้าน
วิชาการ เพื่อตรวจสอบติดตามประเมินผลการจัดการเรียนรู้ของครูผู้สอนแบบกัลยาณมิต ร โดยครูผู้สอนจะ
ได้รับ การนิเทศภาคเรียนละ 1 ครั้ง มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของครูในโรงเรียนผ่ านกระบวนการชุมชนแห่ ง
การเรีย นรู้ท างวิชาชีพ (PLC) นอกจากนี้โ รงเรี ยนยังเปิดโอกาสให้ครู ได้ เข้าร่ วมกิจกรรมแลกเปลี่ย นเรี ยนรู้
รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา
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กับหน่วยงานภายนอก เพื่อนาความรู้ใ หม่ที่ได้จากการเข้าร่วมกิจกรรมมาใช้ใ นการพัฒนาและปรั บปรุงการ
จัดการเรียนรู้ของผู้เรียน การจัดการเรียนการสอนของครูและการปฏิบัติงานในหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพ
โรงเรียนบ้านแดงใหญ่ (ราษฎร์คุรุวิ ทยาคาร) ได้มีการดาเนินงานตามโครงการของแผนปฏิบัติการ
ประจ าปีใ นการพัฒนากระบวนการจัด การเรี ยนการสอนที่ เน้ นผู้ เรี ยนเป็ นสาคั ญ โดยผลการด าเนิ นการ
พั ฒนาผู้ เรียนมีการประเมินผลจากการทดสอบของผู้ เรี ย น และนาผลการประเมิ นรายงานต่ อผู้ บ ริ ห าร
หน่ ว ยงานต้ นสังกัด ตลอดจนผู้ป กครองนั กเรี ย น ผ่ านช่ องทางการสื่ อ สารต่ าง ๆ เช่ น จดหมายข่า ว
ประชาสั มพันธ์ เว็บ ไซต์ของโรงเรียน เฟซบุ๊ กของโรงเรีย น และไลน์ กลุ่ม ของผู้ ป กครอง เป็ นต้ น อย่ าง
ต่อเนื่อง
2.2 ข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ ที่สนับสนุนผลการประเมินตนเอง
1) หลักสูตรสถานศึกษา
2) แผนการจัดการเรียนรู้และบันทึกผลหลังสอน
3) รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ของครูผู้สอน
4) รายงานพัฒนาตนเอง (ID PLAN) ของครูผู้สอน
5) รายงานสรุปการอบรม
6) รายงานวิเคราะห์ผู้เรียนรายบุคคล
7) สมุดรายงานผลการเรียนของผู้เรียน
8) เอกสารหลักฐานการวัดและประเมินผล
9) เครื่องมือวัดและประเมินผลการจัดการเรียนรู้
10) รายงานวิจัยในชั้นเรียน
11) แบบบันทึกการกากับ ติดตามและนิเทศภายใน
12) แบบบันทึกการเข้าร่วมชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC)
3. จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา แผนการพัฒนาคุณภาพเพื่อยกระดับให้สูงขึ้น
จุดเด่น
จุดที่ควรพัฒนา
1) ครูมคี วามมุ่งมั่น ตั้งใจพัฒนาการสอน โดย
1) สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศยังไม่เพียงพอต่อ
จัดกิจกรรมที่เน้นทักษะกระบวนการคิด ให้ผู้เรียน ความต้องการและจานวนของผู้ เรีย น
ได้ปฏิบัติจริง
2) ครู ควรใช้เครื่องมื อในการวั ดผลการพั ฒนา
2) ครูผู้สอนมีความรู้ความเข้าใจในการใช้สื่อ พฤติ กรรมการเรี ย นรู้ ต รงตามสภาพจริ ง อิ งตาม
เทคโนโลยีสารสนเทศ ทาให้สามารถประยุกต์ใช้กับ มาตรฐานการเรี ย นรู้ แ ละตั ว ชี้ วั ด และให้ ข้ อ มู ล
การจัดการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียนได้และใช้ในกระบวน ย้ อ นกลั บ แก่ ผู้ เรี ย นทั นที เพื่ อ ให้ ผู้เรี ย นน าไปใช้
บริหารและการจัดการของสถานศึกษา
พัฒนาตนเอง
3) ครูมี การบริห ารจั ด การชั้ นเรีย นเชิ งบวก
3) ควรนาภู มิ ปั ญ ญาท้ องถิ่นให้ เข้ามามี ส่ว น
ส่งผลให้ ผู้เรียนมีความสุขกับ การเรียน รักการเรี ย น ร่วมในการจัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้มากยิ่งขึ้น
และอยากเรียนอยากรู้มากยิ่งขึ้น
4) โรงเรียนร่วมมือกับ หน่วยงานภายนอกใน
การจั ด กิ จ กรรมส่งเสริม ความสามารถและความ
ถนัดของผู้เรียน
รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา
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โครงการและกิจกรรมที่ใช้ในการพัฒนาตามแผนปฏิบัติการประจาปี 2563
โครงการ
กิจกรรม
โครงการพัฒนาระบบการเรียนรู้
- จัดการเรียนรู้ตามแนวคิด Active Learning
- จัดการเรียนรู้บูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพีย ง
- สหกรณ์โรงเรียน
- การพัฒนาระบบการวัดผลประเมินผล
- นิเทศภายใน
- พัฒนาการจัดการเรีย นรู้ด้วย PLC
โครงการโรงเรียนคุณภาพประจาตาบล
- ห้องคอมพิวเตอร์
- ห้องเรีย นน่าอยู่ น่าเรียน
- ใช้ DLIT ในการจัดการเรีย นรู้
- พัฒนา จัดหาและใช้สื่อเทคโนโลยี
โครงการพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
- เยี่ยมบ้านนักเรียน
- ดูแลช่วยเหลือนักเรียน
- ทุนการศึกษา
- แนะแนวการศึกษา
- พัฒนาคุณภาพเด็กพิ เศษเรีย นรวม
- พัฒนาอาชี พนักเรีย นยากจนพิเศษ
โครงการเรียนฟรี 15 ปี อย่างมีคุณภาพ
- กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
แผนการพัฒนาคุณภาพเพื่อยกระดับให้สูงขึ้น
1) ส่งเสริม ให้ค รูได้มีโอกาสแลกเปลี่ ยนเรี ยนรู้ กับ หน่ว ยงานภายนอกมากขึ้น เพื่ อนาความรู้ที่ไ ด้
จากการแลกเปลี่ยนนั้นมาใช้ในการพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรีย นรู้แก่ ผู้เรีย น
2) ส่งเสริมให้ครูมีเครื่องมือในการวัด ผลการพัฒนาพฤติกรรมการเรียนรู้ต รงตามสภาพจริง อิงตาม
มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดและให้ข้อมูลย้อนกลับแก่ผู้เรียนทั นที เพื่อให้ผู้เรียนนาไปใช้พัฒนาตนเอง
3) ส่งเสริมและสนับสนุนให้ครูใช้กระบวนการวิจัยมาจัดการเรียนรู้อย่างเป็นรูปธรรมและต่อเนื่อง
4) ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการนาภูมิปั ญญาท้ องถิ่นมาใช้ประกอบการจัดการเรียนรู้หรื อการจั ด
กิจกรรมให้แก่ผู้เรียนมากขึ้น

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา
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ส่วนที่ 3
ภาคผนวก
- ประกาศโรงเรียนบ้านแดงใหญ่ (ราษฎร์คุรุวิทยาคาร) เรื่อง กาหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษา ระดับปฐมวัยและระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
- ประกาศโรงเรียนบ้านแดงใหญ่ (ราษฎร์คุรุวิทยาคาร) เรื่อง ใหใชมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
ระดับปฐมวัย เพื่อการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
- ประกาศโรงเรียนบ้านแดงใหญ่ (ราษฎร์คุรุวิทยาคาร) เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้ นฐาน
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการประกั นคุณภาพภายในของสถานศึกษา
- บันทึกการพิจารณาให้ความเห็นชอบเอกสาร รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา
ปีการศึกษา 2563
- คำสั่ง เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการขับ เคลื่อนกระบวนการ PLC ชุมชนแห่งการเรีย นรู้ทางวิชาชี พ
ในสถานศึกษา ประจาปีการศึกษา 2563
- คำสั่ง เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา โรงเรียนบ้านแดงใหญ่
(ราษฎร์คุรุวิทยาคาร) ระดับการศึกษาปฐมวัยและระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2563
- คาสั่ง เรื่อง มอบหมายให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาปฏิบัติหน้าที่และรับผิดชอบภาระ
งานตามหน้าที่ ประจาปีการศึกษา 2563
- ผลงานดีเด่นในรอบปีที่ผ่านมา
- ภาพกิจกรรมการพัฒนาคุณภาพเด็ก
- ภาพกิจกรรมการพัฒนากระบวนการบริหารและการจัดการ
- ภาพกิจกรรมการพัฒนาคุณภาพของผู้เรีย น

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา
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ประกาศโรงเรียนบ้านแดงใหญ่ (ราษฎร์คุรุวิทยาคาร)
เรื่อง กาหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
ระดับปฐมวัยและระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา
------------------------------------------------โดยที่มีประกาศใช้กฎกระทรวงว่าด้ วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธี การประกั นคุ ณภาพ
การศึกษา พ.ศ.๒๕๖๑ นโยบายการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สองที่กาหนดเป้าหมายและยุท ธศาสตร์
ในการพั ฒนาคุณภาพคนไทยและการศึ กษาไทยในอนาคต นโยบายปฏิ รูป ระบบการประเมิ นและการ
ประกั นคุ ณภาพการศึกษา ประกาศคณะกรรมการการประกันคุ ณภาพภายในระดั บการศึกษาขั้นพื้ นฐาน
เรื่ องกาหนดหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติ เกี่ ย วกั บ การประกั นคุ ณภาพภายในระดั บ การศึ กษาขั้นพื้ นฐาน
ประกอบกับ ประกาศกระทรวงศึ กษาธิการเรื่ อง ให้ ใช้ ม าตรฐานการศึ กษาขั้น พื้ นฐานเพื่ อการประกั น
คุ ณภาพภายในของสถานศึก ษา ตามกฎกระทรวง ฉบั บ ลงวั นที่ ๑๒ กุ ม ภาพั นธ์ ๒๕๖๑ และปรั บ
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาระดั บ การศึ กษาขั้นพื้ นฐาน จาการมี ส่วนร่ ว มของผู้ เกี่ ย วข้อง ทั้ ง
บุค ลากรทุกคนในโรงเรียน ผู้ปกครอง และชระชาชนชุมชนให้เหมาะสมและสอดคล้องกัน เพื่อนาไปสู่
การพั ฒนาคุณภาพการศึก ษาตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้ นฐาน การประเมินคุณภาพภายในและรองรั บ
การประเมินคุณภาพภายนอก โดยความเห็ นชอบของคณะกรรมการสถานศึ กษาขั้นพื้ นฐานในการประชุ ม
ครั้งที่ ๑ /๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓ เพื่ อให้การพัฒนาคุ ณภาพและมาตรฐานการศึกษาของ
โรงเรียนบ้านแดงใหญ่ (ราษฎร์คุรวิทยาคาร) มีคุณภาพและมาตรฐานจึงกาหนดค่าเป้าหมายการพั ฒนา
คุณ ภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึ กษา ระดั บ ปฐมวัย และระดั บ การศึ กษาขั้นพื้ นฐาน ตาม
เอกสารแนบท้ายประกาศนี้
ประกาศ ณ วันที่ ๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

( นายบุญเชิด ช่างดี )
( นายสนั่ น ขันมัง )
ประธานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้ อานวยการโรงเรียนบ้านแดงใหญ่ (ราษฎร์คุรุวิทยาคาร)

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา
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การกาหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๓
เรื่อง กาหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับปฐมวัย
..................................................................................................
มาตรฐาน / ประเด็นการพิจารณา
มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของเด็ก
๑.๑ มีการพัฒนาด้านร่างกาย แข็งแรง มีสุขนิสัยที่ดี และดูแลความปลอดภัยของ
ตนเองได้
๑.๒ มีการพัฒนาด้านอารมณ์ จิตใจ ควบคุม แลและแสดงงอออกทางอารมณ์ได้
๑.๓ มีการพัฒนาการด้านสังคม ช่วยแหลือตนเอง และเป็นสมาชิกที่ดีของสังคม
๑.๔ มีพัฒนาการด้านสติปญั ญา สื่อสารได้ มีทักษะการคิดพื้นฐานและแสวงหาความรู้ได้

ค่าเป้าหมายมาตรฐาน/
ประเด็นการพิจารณา
ดีเลิศ
ดีเลิศ
ดีเลิศ
ดีเลิศ
ดีเลิศ

มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและจัดการ
๒.๑ มีหลักสูตรครอบคลุมพัฒนาการทั้ง ๔ ด้าน สอดคล้องกับบริบทขอองท้องถิ่น
๒.๒ จัดครุให้เพียงพอกับชั้นเรียน
๒.๓ ส่งเสริมให้ครูมีความเชี่ยวชาญด้านกากรรจัดประสบการณ์
๒.๔ จัดสภาพแวดล้อมและสื่อเพื่อการเรียนรู้ อย่างปลอดภัย และเพียงพอ
๒.๕ ให้บริการสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนรู้เพื่อสนับสนุนการจัดประสบการณ์
๒.๖ มีระบบบริหารคุณภาพที่เปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วม

ดีเลิศ
ดีเลิศ
ดีเลิศ
ดีเลิศ
ดีเลิศ
ดีเลิศ
ดีเลิศ

มาตรฐานที่ ๓ การจั ดประสบการณ์ ที่เน้นเด็กเป็นสาคัญ
๓.๑ จัดประสบการณ์ที่ส่งเสริมให้เด็กมีการพัฒนาการทุกด้านอย่างสมดุลเต็มศักยภาพ
๓.๒ สร้างโอกาสให้เด็กได้รับประสบการณ์ตรง เล่นและปฏิบัติอย่างมีความสุข
๓.๓ จัดบรรยากาศที่เอือ้ ต่อการเรียนรู้ใช้สื่อเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับวัย
๓.๔ ประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริงและนาผลประเมินพัฒนาการเด็กไปปรับปรุงการจัด
ประสบการณ์และพัฒนาเด็ก

ดีเลิศ
ดีเลิศ
ดีเลิศ
ดีเลิศ
ดีเลิศ

สรุปผลการประเมินในภาพรวมของสถานศึกษา

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา

ดีเลิศ
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การกาหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๓
เรื่อง กาหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
..................................................................................................
มาตรฐาน / ประเด็นการพิจารณา
มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียน
๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน
๑) มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสารและการคิดคานวณ
๒) มีความสามารถในการวิเคราะห์และคิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย แลกเปลี่ยนความ
คิดเห็น และแก้ปัญหา
๓) มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม
๔) มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร
๕) มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา
๖) มีความรู้ ทักษะพื้นฐานและเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ
๑.๒ คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน
๑) การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากาหนด
๒) ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย
๓) การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย
๔) สุขภาวะทางร่างกายและลักษณะจิตสังคม

ค่าเป้าหมายมาตรฐาน/
ประเด็นการพิจารณา
ดีเลิศ
ดีเลิศ
ดีเลิศ
ดีเลิศ
ดีเลิศ
ดีเลิศ
ดีเลิศ
ดีเลิศ
ดีเลิศ
ดีเลิศ
ดีเลิศ
ดีเลิศ
ดีเลิศ

มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและจัดการ
๒.๑ การมีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจที่สถานศึกษากาหนดชัดเจน
๒.๒ มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา
๒.๓ ดาเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผูเ้ รียนรอบด้านตามหลักสุตรสถานศึกษาและทุก
กลุ่มเป้าหมาย
๒.๔ พัฒนาครูและบุคลกรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ
๒.๕ จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคูณภาพ
๒.๖ จัดระบบเทคโนโบยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้

ดีเลิศ
ดีเลิศ
ดีเลิศ
ดีเลิศ

มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจั ดการเรียนการสอนที่เน้น ผู้เรียนเป็น สาคัญ
๓.๑ จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถนาไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้
๓.๒ ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอือ้ ต่อการเรียนรู้
๓.๓ มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก
๔.๔ ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และนาผลมาพัฒนาผู้เรียน
๓.๕ มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้

ดีเลิศ
ดีเลิศ
ดีเลิศ
ดีเลิศ
ดีเลิศ
ดีเลิศ

สรุปผลการประเมินในภาพรวมของสถานศึกษา

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา

ดีเลิศ
ดีเลิศ
ดีเลิศ

ดีเลิศ
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ประกาศโรงเรียนบ้านแดงใหญ่ (ราษฎร์คุรุวิทยาคาร)
เรื่อง ใหใชมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาระดับปฐมวัย เพื่อการประกั นคุณภาพภายในสถานศึกษา
************************************************************************
โดยที่มีก ารประกาศใชกฎกระทรวงวาดวย ระบบ หลั ก เกณฑ และวิ ธี การประกั นคุ ณ ภาพ
การศึ กษา พ.ศ.๒๕๖๑ ที่ ปรับ ปรุงใหม ประกาศกระทรวงศึ กษาธิการ เรื่อง ใหใชมาตรฐานการศึ กษาของ
สถานศึ กษาระดั บ ปฐมวัย เพื่อการประกั นคุ ณ ภาพภายในของสถานศึ ก ษา ตามประกาศ ณ วั น ที่ ๖
สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ประกาศเรื่องนโยบาย การปฏิ รูป การศึกษาในทศวรรษที่ สองที่ กาหนดเปาหมาย
และยุ ทธศาสตรในการพัฒ นาคุณภาพคนไทยและการศึ กษาไทยในอนาคต รวมทั้งอัต ลักษณและจุด เนนข
อง สถานศึก ษา โรงเรี ยนบ้า นแดงใหญ่ (ราษฎร์ คุ รุ วิ ท ยาคาร) จึ งก าหนดมาตรฐานการศึ ก ษาของ
สถานศึกษาระดับ ปฐมวัย โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึ กษาและการมีส วนรวม ของผู
เกี่ ย วของทั้งบุ ค ลากรทุกคนในโรงเรี ย นและผู ป กครอง เพื่ อเปนเปาหมายในการพั ฒนาคุ ณ ภาพตาม
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาระดั บ ปฐมวั ย ตลอดจนเพื่ อ สงเสริ ม สนั บ สนุ น กากั บ ดู แล และ
ติดตามตรวจสอบคุณภาพการจัด การศึกษาของสถานศึกษา โรงเรียนบ้านแดงใหญ่ (ราษฎร์คุรุวิท ยาคาร)
จึงประกาศใหใชมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาระดับปฐมวัย ตามเอกสารแนบทายประกาศนี้
ประกาศ ณ วันที่ ๑ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๓

( นายบุญเชิด ช่างดี )
( นายสนั่น ขันมัง )
ประธานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้ อานวยการโรงเรียนบ้านแดงใหญ่ (ราษฎร์คุรุวิทยาคาร)

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา
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มาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาปฐมวัย
แนบท้ายประกาศโรงเรียนบ้านแดงใหญ่ (ราษฎร์คุรุวิทยาคาร) ลงวันที่ ๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๓
เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาปฐมวัยโรงเรียนบ้านแดงใหญ่ (ราษฎร์คุรุวิทยาคาร)
เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา
…………………………………………………………
มาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย พ.ศ. ๒๕๖๓ มีจานวน ๓ มาตรฐาน ได้แก่
มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของเด็ก
มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ
มาตรฐานที่ ๓ การจัดประสบการณ์ที่เน้ นเด็กเป็นสาคัญ
แต่ละมาตรฐานมีรายละเอียด ดังนี้
มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของเด็ก
๑.๑ มีพัฒนาการด้านร่างกาย แข็งแรง มีสุขนิ สัยที่ดี และดูแลความปลอดภัยของตนเองได้
๑.๒ มีพัฒนาการด้านอารมณ์ จิตใจ ควบคุม และแสดงออกทางอารมณ์ได้
๑.๓ มีพัฒนาการด้านสังคม ช่วยเหลือตนเอง และเป็นสมาชิกที่ดีของสั งคม
๑.๔ มีพัฒนาการด้านสติปัญญา สื่อสารได้ มีทักษะการคิดพื้นฐาน และแสวงหาความรู้ได้
มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ
๒.๑ มีหลักสูตรครอบคลุมพัฒนาการทั้ง ๔ ด้าน สอดคล้องกับบริบทของท้ องถิ่น
๒.๒ จัดครูให้เพียงพอกับชั้นเรียน
๒.๓ ส่งเสริมให้ครูมีความเชี่ยวชาญด้านการจัดประสบการณ์
๒.๔ จัดสภาพแวดล้อมและสื่อเพื่อการเรียนรู้ อย่างปลอดภัยและเพีย งพอ
๒.๕ ให้บริการสื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และสื่อการเรียนรู้เพื่ อสนับสนุนการจัดประสบการณ์
๒.๖ มีระบบบริหารคุณภาพที่เปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่ว นร่วม
มาตรฐานที่ ๓ การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นสาคัญ
๓.๑ จัดประสบการณ์ที่ส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการทุกด้านอย่ างสมดุลเต็มศักยภาพ
๓.๒ สร้างโอกาสให้เด็กได้รับประสบการณ์ตรง เล่นและปฏิบัติอย่างมีความสุข
๓.๓ จัดบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้ ใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับวัย
๓.๔ ประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริงและนาผลการประเมิ นพัฒนาการเด็กไปปรับปรุงการ
จัดประสบการณ์และพัฒนาเด็ก
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ประกาศโรงเรียนบ้านแดงใหญ่ (ราษฎร์คุรุวิทยาคาร)
เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับการศึกษาขั้นพื้ นฐาน
เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา
โดยที่มีป ระกาศใช้กฎกระทรวงการประกั นคุณภาพการศึ กษาพ.ศ.๒๕๖๑ นโยบายการปฏิ รูป
การศึกษาในศตวรรษที่สองที่กาหนดเป้าหมายและยุท ธศาสตร์ใ นการพัฒนาคุณภาพคนไทยและการศึกษา
ไทยในอนาคตประกอบกับมีนโยบายให้ ป ฏิรูประบบการประเมินและการประกันคุณภาพทั้งภายในและ
ภายนอกของทุกระดับก่อนมีการประเมินคุณภาพรอบต่ อไปจาเป็ นที่ ต้องปรั บปรุ งมาตรฐานการศึกษาขั้น
พืน้ ฐานให้สอดคล้องกันจึงยกเลิกประกาศกระทรวงศึ กษาธิการเรื่องให้ ใช้มาตรฐานการศึ กษาระดั บปฐมวั ย
เพื่ อ การป ระกั น คุ ณ ภาพภ ายในของสถานศึ ก ษาลงวั น ที่ ๒๗กรกฎ าค มพ.ศ. ๒๕๕๔ป ระกาศ
กระทรวงศึ กษาธิก ารเรื่องให้ ใ ช้ม าตรฐานการศึ กษาขั้น พื้ น ฐานเพื่ อ การประกั นคุ ณ ภาพภายในของ
สถานศึ กษาลงวัน ที่ ๑๑ตุลาคมพ.ศ. ๒๕๕๙และประกาศกระทรวงศึ กษาธิ การเรื่ องให้ ใ ช้ ม าตรฐาน
การศึ กษาศูนย์การศึกษาพิเศษเพื่อการประกั นคุ ณภาพภายในของสถานศึ กษาลงวั นที่ ๒มี น าคมพ.ศ.
๒๕๖๐
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งพ.ศ.๒๕๔๒และที่ แก้ ไขเพิ่ มเติ ม (ฉบับ ที่๒) พ.ศ.๒๕๔๕ มาตรา๙
(๓) ได้ กาหนดการจัด ระบบโครงสร้างและกระบวนการจั ดการศึกษาให้ ยึด หลักที่ สาคัญ ข้อหนึ่งคือมีการ
กาหนดมาตรฐานการศึกษาและจัด ระบบประกั นคุ ณภาพการศึ กษาทุ กระดั บและประเภทการศึกษาโดย
มาตรา ๓๑ ให้กระทรวงมีอานาจหน้าที่กากับดูแลการศึกษาทุกระดับและทุกประเภทกาหนดนโยบายแผน
และมาตรฐานการศึกษาและมาตรา๔๘ให้หน่ วยงานต้นสังกัด และสถานศึกษาจัดให้มีระบบประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษาและให้ถือว่าการประกั นคุ ณภาพภายในเป็ นส่ วนหนึ่งของการบริ หารการศึกษาที่ต้ อง
ดาเนินการอย่างต่อเนื่องโดยมีการจัด ทารายงานประจาปี เสนอต่อหน่ วยงานต้นสั งกัดหน่วยงานที่เกี่ ยวข้อง
และเปิ ดเผยต่อสาธารณชนเพื่อนาไปสู่การพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึ กษาและเพื่อรองรับ การประกั น
คุณภาพภายนอก
โรงเรียนบ้านแดงใหญ่ (ราษฎร์คุ รุวิทยาคาร) จึงประกาศใช้มาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษา
ขัน้ พื้นฐานตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้เพื่อเป็นเป้าหมายในการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา
ประกาศ ณ วันที่ ๑ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๓

( นายบุญเชิด ช่างดี )
( นายสนั่ น ขันมัง )
ประธานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้ อานวยการโรงเรียนบ้านแดงใหญ่ (ราษฎร์คุรุวิทยาคาร)
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มาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
แนบท้ายประกาศโรงเรียนบ้านแดงใหญ่ (ราษฎร์คุรุวิทยาคาร) ลงวันที่ ๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๓
เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้ นฐานโรงเรีย นบ้านแดงใหญ่ (ราษฎร์คุรุวิทยาคาร)
เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา
…………………………………………………………
มาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.๒๕๖๓ มีจานวน ๓ มาตรฐาน ดังนี้
มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียน
มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ
มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้ เรีย นเป็นสาคัญ
แต่ละมาตรฐานมีรายละเอียดดังนี้
มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผูเ้ รียน
๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน
๑) มีความสามารถในการอ่าน เขียน การสื่อสาร และการคิดคานวณ
๒) มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ย นความ
คิดเห็น และแก้ปัญหา
๓) มีความสามารถในการสร้ างนวัตกรรม
๔) มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีและการสื่อสาร
๕) มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา
๖) มีความรู้ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ
๑.๒ คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้ เรีย น
๑) การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากาหนด
๒) ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย
๓) การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย
๔) สุขภาวะทางร่างกายและลักษณะจิตสังคม
มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ
๑. มีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจที่สถานศึกษากาหนดชัดเจน
๒. มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา
๓. ดาเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพของผู้ เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษาและทุก
กลุ่มเป้าหมายพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ
๕. จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่ อสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรีย นรู้
มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนทีเ่ น้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
๑. จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถนาไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้
๒. ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรีย นรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้
๓. มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก
๔. ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และนาผลมาพัฒนาผู้ เรีย น
๕. มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพั ฒนาและปรับปรุงการจัดการเรีย นรู้
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บันทึกการพิจารณาให้ความเห็นชอบเอกสาร
รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๓
ของโรงเรียนบ้านแดงใหญ่ (ราษฎร์ครุ ุวิทยาคาร)
สานักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑
..........................................
มติที่ประชุม คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนบ้ านแดงใหญ่ (ราษฎร์คุ รุวิทยาคาร)
เมื่ อวั น ที่ ๖ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๔ ได้ พิจ ารณาให้ ค วามเห็ น ชอบรายงานการประเมิ น ตนเองของ
สถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ด้วยมติเป็นเอกฉันท์ใช้รายงานต่อหน่วยงานต้นสังกัดและสาธารณชนได้

( นายบุญเชิด ช่างดี )
ประธานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้ นฐาน

( นายสนั่น ขั นมัง )
ผู้อานวยการโรงเรีย นบ้านแดงใหญ่ (ราษฎร์คุรุวิทยาคาร)
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คาสั่งโรงเรียนบ้านแดงใหญ่ (ราษฎร์คุรุวิทยาคาร)
ที่ ๓๕ / ๒๕๖๓
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนกระบวนการ PLC
ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพในสถานศึกษา
ประจาปีการศึกษา ๒๕๖๓
……………………………………………………………………………………
ด้วยสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑ กาหนดให้สถานศึกษาดาเนินการ
ขับเคลื่อนกระบวนการ PLC (Professional Learning Community) “ชุม ชนการเรีย นรู้ท างวิ ชาชีพ ” ใน
สถานศึกษา แลกเปลี่ยนเรียนรู้จ ากประสบการณ์ สู่การปฏิบัติ ได้ อย่างมีป ระสิ ทธิ ภาพ ส่งผลต่ อการพั ฒนา
คุณภาพผู้เรียนอย่างยั่งยืน
เพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการเรี ยนรู้ สู่การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามเป้าหมาย อาศัยอานาจตาม
ความในมาตรา ๓๗ แห่งพระราชบัญ ญั ติ บ ริ ห ารราชการกระทรวงศึ กษาธิ การ พ.ศ.๒๕๔๖ จึ งแต่ งตั้ ง
คณะกรรมการขับเคลื่อนกระบวนการ PLC ในสถานศึกษา ประจาปีการศึกษา ๒๕๖๓ ดังต่อไปนี้
๑. คณะกรรมการอานวยการ ประกอบด้วย
๑.๑ นายสนั่น ขันมัง
ตาแหน่ง ผู้อานวยการโรงเรียน ประธานกรรมการ
๑.๒ นางบัวทอง นาค-อก
ตาแหน่ง ครู
กรรมการ
๑.๓ นางสาวมนัสนันท์ ศรศักดา
ตาแหน่ง ครู
กรรมการและเลขานุการ
มีหน้าที่ สร้างความเข้าใจ ความตระหนัก ให้ค าปรึ กษา ชี้แนะ ติด ต่อประสานงาน และอานวย
ความสะดวกในการดาเนินงาน
๒. คณะกรรมการวางแผนดาเนินงาน ประกอบด้วย
๒.๑ นางสาวร่มเกล้า ณะจานงค์ ตาแหน่ง ครู
ประธานกรรมการ
๒.๒ นายสยาม บุตรศรี
ตาแหน่ง ครู
กรรมการ
๒.๓ นางวัชราภรณ์ ดอนอ่อนเบ้า ตาแหน่ง ครู
กรรมการ
๒.๔ นายสิทธิชัย คามี
ตาแหน่ง ครู
กรรมการและเลขานุการ
มีหน้าที่
๑. วางแผน/ออกแบบการดาเนินการขับเคลื่ อนกระบวนการ PLC
๒. เสนอโครงการ/กิจกรรมส่งเสริมคุณภาพการศึกษาด้วยกระบวนการ PLC
๓. กาหนดปฏิทินการขับเคลื่อนกระบวนการ PLC
๔. จัดทาแบบนิเทศ แบบประเมิน และ Logbook
๕. นิเทศ กากับ ติดตาม
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๓. คณะกรรมการดาเนินการขับเคลือ่ นกระบวนการ PLC
ระดับอนุบาลปีที่ ๑ – ๓ ประกอบด้วย
๓.๑ นางพรพิกุล พรหรมแสง
ตาแหน่ง ครู
ประธานกรรมการ
๓.๒ นางสาวเนตรนภา เชื้อสาวะถี
ตาแหน่ง ครูผู้ช่วย
กรรมการและเลขานุการ
ระดับประถมศึกษาปีที่ ๑ - ๓ ประกอบด้วย
๓.๓ นางพัชริยนันท์ พวงเพียงงาม
ตาแหน่ง ครู
ประธานกรรมการ
๓.๔ นางสาวนีฬนันท์ พรมโสดา
ตาแหน่ง ครู
กรรมการ
๓.๕ นางสาวสุพิชญา ผาจันทร์
ตาแหน่ง ครูผู้ช่วย
กรรมการและเลขานุการ
ระดับประถมศึกษาปีที่ ๔ – ๖ ประกอบด้วย
๓.๖ นายสยาม บุตรศรี
ตาแหน่ง ครู
ประธานกรรมการ
๓.๗ นายขจรศักดิ์ โคตรโยธา
ตาแหน่ง ครู
กรรมการ
๓.๘ นางสาวศุภาลักษณ์ ไชยธนะปรีดากุ ล ตาแหน่ง พนักงานราชการ กรรมการ
๓.๙ นางกิ่งดาว ซื่อสัตย์
ตาแหน่ง ครู
กรรมการและเลขานุการ
ระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๑ – ๓ ประกอบด้วย
๓.๑๐ นางบัวทอง นาค-อก
ตาแหน่ง ครู
ประธานกรรมการ
๓.๑๑ นางสาวมนัสนันท์ ศรศักดา
ตาแหน่ง ครู
กรรมการ
๓.๑๒ นายสิทธิชัย คามี
ตาแหน่ง ครูผู้ช่วย
กรรมการ
๓.๑๓ นางประภาศิริ บุตรโส
ตาแหน่ง ครู
กรรมการ
๓.๑๔ นางวัชราภรณ์ ดอนอ่อนเบ้า
ตาแหน่ง ครู
กรรมการ
๓.๑๕ นางสาวร่ม เกล้า ณะจานงค์
ตาแหน่ง ครู
กรรมการและเลขานุการ
มีหน้าที่
๑. ประสานงานการขับเคลื่อนกระบวนการ PLC ในแต่ละกลุ่ม
๒. ขับเคลื่อนกระบวนการ PLC / จดบันทึก Logbook
๓. สรุปผลและรายงานผลการขับเคลื่อนกระบวนการ PLC
๔. ดาเนินการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในกลุ่ม/ระดับ/งาน
๔. คณะกรรมการดาเนินงานจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (Show&Share) ประกอบด้วย
๔.๑ นางบัวทอง นาค-อก
ตาแหน่ง ครู
ประธานกรรมการ
๔.๒ นายสิทธิชัย คามี
ตาแหน่ง ครูผู้ช่วย
กรรมการ
๔.๓ นางพัชริยนันท์ พวงเพียงงาม
ตาแหน่ง ครู
กรรมการ
๔.๔ นางสาวนีฬนันท์ พรมโสดา
ตาแหน่ง ครู
กรรมการ
๔.๕ นางสาวสุพิชญา ผาจันทร์
ตาแหน่ง ครูผู้ช่วย
กรรมการ
๔.๖ นายขจรศักดิ์ โคตรโยธา
ตาแหน่ง ครู
กรรมการ
๔.๗ นางสาวศุภาลักษณ์ ไชยธนะปรีดากุ ล ตาแหน่ง พนักงานราชการ กรรมการ
๔.๘ นางกิ่งดาว ซื่อสัตย์
ตาแหน่ง ครู
กรรมการ
๔.๙ นายสยาม บุตรศรี
ตาแหน่ง ครู
กรรมการ
๔.๑๐ นางสาวมนัสนันท์ ศรศักดา
ตาแหน่ง ครู
กรรมการ
๔.๑๑ นายสิทธิชัย คามี
ตาแหน่ง ครูผู้ช่วย
กรรมการ
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๔.๑๒ นางประภาศิริ บุตรโส
ตาแหน่ง ครู
กรรมการ
๔.๑๓ นางวัชราภรณ์ ดอนอ่อนเบ้า
ตาแหน่ง ครู
กรรมการ
๔.๑๔ นางสาวร่ม เกล้า ณะจานงค์
ตาแหน่ง ครู
กรรมการและเลขานุการ
มีหน้าที่
๑. สารวจการสรุปและรายงานผลการขับเคลื่อนกระบวนการ PLC ของทุกกลุ่ม
๒. จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (Show&Share)
๓. ตัดสินผลงาน/นวัตกรรมที่ประสบผลสาเร็จ
๕. คณะกรรมการประเมินผล ประกอบด้วย
๕.๑ นางบัวทอง นาค-อก
ตาแหน่ง ครู
ประธานกรรมการ
๕.๒ นายสยาม บุตรศรี
ตาแหน่ง ครู
กรรมการ
๕.๓ นายสิทธิชัย คามี
ตาแหน่ง ครูผู้ช่วย
กรรมการ
๕.๔ นางสาวร่มเกล้า ณะจานงค์
ตาแหน่ง ครู
กรรมการและเลขานุ การ
มีหน้าที่
๑. สรุปผลการขับเคลื่อนกระบวนการ PLC ในสถานศึกษา
๒. จัดทารูปเล่ม พร้อมเสนอผู้บังคับบัญชาตามลาดับ
ทั้งนี้ให้ถือปฏิบัติตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
สั่ง ณ วันที่ ๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

(นายสนั่น ขันมัง)
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านแดงใหญ่ (ราษฎร์คุรุวิทยาคาร)
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คาสั่งโรงเรียนบ้านแดงใหญ่ (ราษฎร์คุรุวิทยาคาร)
ที่ ๓๘ / ๒๕๖๔
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา
โรงเรียนบ้านแดงใหญ่ (ราษฎร์ครุ ุวิทยาคาร)
ระดับการศึกษาปฐมวัยและระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา ๒๕๖๓
……………………………………………………………………………………
พระราชบัญ ญั ติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ หมวด ๖ ว่ าด้ ว ยมาตรฐานและการประกั น
คุณภาพการศึกษา มาตรา ๔๗ ให้มีระบบการประกันคุณภาพการศึ กษา เพื่อพัฒนาคุณภาพและมาตรฐาน
การศึ กษาทุกระดับ ประกอบด้วยระบบประกั นภายใน และระบบการประกั นคุ ณภาพภายนอก ระบบ
หลักเกณฑ์และวิธีการ ประกันคุณภาพการศึ กษาให้ เป็นไปตามที่ กาหนดในกฎกระทรวง มาตรา ๔๘ ให้
หน่ ว ยงานต้นสังกัด และสถานศึกษา จัดให้มี ระบบประกันคุ ณภาพภายในสถานศึ กษา แ ละให้ ถือว่ าการ
ประกันคุณภาพภายในเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึ กษาที่ ต้องดาเนินการอย่างต่อเนื่ อง และ
ตามกฎกระทรวงว่าด้ว ยระบบ หลักเกณฑ์ และวิ ธีการประกันคุ ณภาพการศึ กษา พ.ศ. ๒๕๕๓ หมวด ๒
การประกันคุณ ภาพภายในของสถานศึ กษาที่ กาหนดให้ มี ค ณะกรรมการประกั น คุ ณภาพภายในของ
สถานศึกษาเป็นกลไกหลักในการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาให้ได้ม าตรฐานอย่างเป็นระบบ
มีป ระสิท ธิภ าพ อันส่งผลต่อการยกระดั บคุ ณภาพการศึ กษา โดยมี การจั ด ท ารายงานประจาปี เสนอต่ อ
หน่ วยงานต้นสังกัด หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและเปิ ดเผยต่ อ สาธารณชน เพื่ อนาไปสู่ การพัฒนาคุณภาพและ
มาตรฐานการศึกษา และเพื่อรองรับการประกันคุณภาพภายนอก
โรงเรียนบ้านแดงใหญ่ (ราษฎร์คุ รุวิ ทยาคาร) จึงแต่ งตั้ งบุ คคลในท้ายค าสั่ งนี้ เป็ นคณะกรรมการ
ประเมิ นคุณภาพภายในสถานศึกษา เพื่อทาการประเมิ นมาตรฐานการศึกษาระดั บปฐมวัย และมาตรฐาน
การศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานให้แล้วเสร็จ ดังต่อไปนี้
๑. คณะกรรมการอานวยการ ประกอบด้วย
๑.๑ นายสนั่น ขันมัง
ตาแหน่ง ผู้อานวยการโรงเรียน ประธานกรรมการ
๑.๒ นางสาวชนกกาญจน์ ตุไตลา ตาแหน่ง ศึกษานิเทศก์
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
๑.๓ นายบุญเชิด ช่างดี
ตาแหน่ง ประธานคณะกรรมการ กรรมการ
สถานศึกษาฯ
๑.๔ นางบัวทอง นาค-อก
ตาแหน่ง ครู
กรรมการ
๑.๕ นางสาวร่มเกล้า ณะจานงค์
ตาแหน่ง ครู
กรรมการและเลขานุการ
มีห น้า ที่ ให้ค าแนะนา ปรึกษา อานวยความสะดวก แก้ ไ ขปั ญ หาในการด าเนิ นการประเมิ น
คุณภาพภายในสถานศึกษา แก่คณะกรรมการดาเนินงาน เพื่อให้การด าเนินงานเป็นไปด้วยความเรี ยบร้อย
และมีประสิทธิภาพ
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๒. คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ระดับการศึกษาปฐมวัย ประกอบด้วย
๒.๑ นางพรพิกุล พรหมแสง
ตาแหน่ง ครู
ประธานกรรมการ
๒.๒ นางสาวเนตรนภา เชื้อสาวะถี
ตาแหน่ง ครูผู้ช่วย
กรรมการและเลขานุการ
๓. คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน ประกอบด้วย
๓.๑ นางบัวทอง นาค-อก
ตาแหน่ง ครู
ประธานกรรมการ
๓.๒ นางพัชริยนันท์ พวงเพียงงาม
ตาแหน่ง ครู
กรรมการ
๓.๓ นางสาวนีฬนันท์ พรมโสดา
ตาแหน่ง ครู
กรรมการ
๓.๔ นางสาวสุพิชญา ผาจันทร์
ตาแหน่ง ครูผู้ช่วย
กรรมการ
๓.๕ นายสยาม บุตรศรี
ตาแหน่ง ครู
กรรมการ
๓.๖ นายขจรศักดิ์ โคตรโยธา
ตาแหน่ง ครู
กรรมการ
๓.๗ นางสาวศุภาลักษณ์ ไชยธนะปรีดากุ ล ตาแหน่ง พนักงานราชการ
กรรมการ
๓.๘ นางกิ่งดาว ซื่อสัตย์
ตาแหน่ง ครู
กรรมการ
๓.๑๐ นางสาวมนัสนันท์ ศรศักดา
ตาแหน่ง ครู
กรรมการ
๓.๑๑ นายสิทธิชัย คามี
ตาแหน่ง ครูผู้ช่วย
กรรมการ
๓.๑๒ นางประภาศิริ บุตรโส
ตาแหน่ง ครู
กรรมการ
๓.๑๓ นางวัชราภรณ์ ดอนอ่อนเบ้า
ตาแหน่ง ครู
กรรมการ
๓.๑๔ นางสาวร่ม เกล้า ณะจานงค์
ตาแหน่ง ครู
กรรมการและเลขานุการ
มีหน้าที่
๑. วางแผน กาหนดแนวทางและวิธีการดาเนินการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
๒. กากับ ติดตาม และให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการดาเนินการประกั นคุณภาพภายในสถานศึกษา
๓. เสนอแต่งตั้งคณะกรรมการประเมิ นคุ ณ ภาพภายในจากตั ว แทนในคณะกรรมการประกั น
คุณภาพภายในสถานศึกษา และทาหน้าที่ตรวจสอบ ทบทวน รายงานคุณภาพภายในสถานศึกษา
๔. ให้โรงเรียนจัด ระบบการประกั น คุ ณภาพภายในสถานศึ กษาเป็ นส่ ว นหนึ่ งของการบริ ห าร
การศึกษาที่ประกอบด้วย ๘ ประการ คือ
๑) การกาหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
๒) จัด ท าแผนพัฒ นาการจั ด การศึ กษาของสถานศึ กษาที่ มุ่ งเน้ น คุ ณ ภาพการศึ ก ษาของ
สถานศึกษา
๓) จัดระบบบริหารและสารสนเทศ
๔) การดาเนินงานตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
๕) จัดให้มีการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา
๖) จัดให้มีการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
๗) จัดทารายงานประจาปีที่เป็นรายงานการประเมินคุณภาพภายใน
๘) จัดให้มีการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง
๕. กากับ ติด ตาม ตรวจสอบและให้ ข้อ เสนอแนะเกี่ ย วกั บ การด าเนิ นการประกั น คุ ณ ภาพ
การศึกษาภายในของสถานศึกษา
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๔. คณะกรรมการจัดทารายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา(SAR) ปีการศึกษา ๒๕๖๓
ประกอบด้วย
๔.๑ นางบัวทอง นาค-อก
ตาแหน่ง ครู
ประธานกรรมการ
๔.๒ นางสาวมนัสนันท์ ศรศักดา
ตาแหน่ง ครู
กรรมการ
๔.๓ นายสิทธิชัย คามี
ตาแหน่ง ครูผู้ช่วย
กรรมการ
๔.๔ นางสาวร่มเกล้า ณะจานงค์
ตาแหน่ง ครู
กรรมการและเลขานุ การ
๔.๕ นางสาวศุภาลักษณ์ ไชยธนะปรีดากุล
ตาแหน่ง พนักงานราชการ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
มีหน้า ที่ ด าเนินการรวบรวมข้อมู ล จั ด ท ารายงานการประเมิ นตนเองของสถานศึ กษา (SAR) ปี
การศึ กษา ๒๕๖๓ เพื่อนาเสนอต่อคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และเสนอต่ อหน่ วยงานต้นสังกั ด
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและเปิดเผยต่อสาธารณชนต่อไป
ให้ค ณะกรรมการที่ได้รับ การแต่งตั้ งดาเนินการประเมิน ตรวจสอบตามรู ปแบบการประเมิ น ให้ไ ด้
ข้อมู ล ครบถ้วน ถูกต้องตามสภาพความเป็นจริ งที่ สุด จั ดส่ งหน่วยงานต้ นสั งกั ด จ านวน ๑ เล่ ม ภายใน
วั นที่ ๙ เมษายน ๒๕๖๔ ทั้งนี้ เพื่ อให้เกิ ด ความเรี ย บร้ อย อั นจะยั งส่ งผลให้ เป็ นไปตามทิ ศ ทางและ
วัตถุประสงค์การพัฒนาการศึกษาสู่ มาตรฐานการศึกษาต่อไป
ทั้งนี้ให้ถือปฏิบัติตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
สั่ง ณ วันที่ ๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๔

(นายสนั่น ขันมัง)
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านแดงใหญ่ (ราษฎร์คุรุวิทยาคาร)
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คาสั่งโรงเรียนบ้านแดงใหญ่ (ราษฎร์คุรุวิทยาคาร)
ที่ ๖/๒๕๖๔
เรื่อง มอบหมายให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ปฏิบัติหน้าทีแ่ ละรับผิดชอบภาระงานตามหน้าที่ ประจาปีการศึกษา ๒๕๖๓
-------------------------------------------------------------------------ด้วยโรงเรียนบ้านแดงใหญ่(ราษฎร์คุรุวิ ทยาคาร) มีข้าราชการครูย้ ายเข้าและย้ายออก รวมทั้งมี
ข้าราชการครูเกษียณอายุราชการ ในปี การศึ กษา ๒๕๖๒ อ้างถึง มติ ที่ ประชุม โรงเรี ยนบ้ านแดงใหญ่
(ราษฎร์คุรุวิท ยาคาร) ครั้งที่ ๙ / ๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๖๓ ในการบริ หารสถานศึกษา
และการจัดการเรียนการสอนให้ด าเนินไปด้ ว ยความเรี ยบร้ อย มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพและประสิ ท ธิผล อาศั ย
อานาจตามมาตรา ๓๙ แห่งพระราชบัญ ญั ติระเบี ยบบริห ารราชการกระทรวงศึ กษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖
กฎกระทรวง เรื่อง การกาหนดหลักเกณฑ์ การแบ่ งส่ ว นราชการภายในสถานศึ กษาที่ จั ด การศึ กษาขั้น
พื้นฐานหรือส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่น พ.ศ.๒๕๔๗ และประกาศสานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้ น ฐาน เรื่องการกระจายอ านาจการบริ ห ารและการจั ด การศึ กษาของเลขาธิ การคณะกรรม การ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน ไปยังคณะกรรมการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษาในสั งกัดสานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.๒๕๕๐
ดังนั้น เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายและรองรับการกระจายอานาจ จึงแต่งตั้งให้ข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา ปฏิบัติหน้าที่และรับผิดชอบ ภาระงาน ตามหน้าที่ดังรายละเอียดท้ายคาสั่งนี้
ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
สั่ง ณ วันที่ ๗ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๔

(นายสนั่ น ขันมัง )
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านแดงใหญ่ (ราษฎร์คุรุวิทยาคาร)
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๑.
๒.
๔.
๕.
๖.
๗.

คณะกรรมการฝ่ายบริหาร
นายสนั่น ขันมัง
ผู้อานวยการ
ประธานกรรมการ
นางบัวทอง นาค-อก
รักษาการในตาแหน่ง รองประธานกรรมการ
นายสยาม บุตรศรี
หัวหน้าฝ่ายบริหารงบประมาณ กรรมการ
นายขจรศักดิ์ โคตรโยธา
หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป
กรรมการ
นางสาวร่มเกล้า ณะจานงค์
หัวหน้าฝ่ายบริหารวิชาการ
กรรมการ
นายสนั่น ขันมัง
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานบุคคล
กรรมการ
๑. ฝ่ายบริหารวิชาการ

๑. คณะกรรมการฝ่ายบริหารวิชาการ
๑. นางสาวร่มเกล้า ณะจานงค์
๒. นางพัชริยนันท์ พวงเพียงงาม
๓. นายสยาม บุตรศรี
๔. นายขจรศักดิ์ โคตรโยธา
๕. นางกิ่งดาว ซื่อสัตย์
๖. นางสาวมนัสนันท์ ศรศักดา
๗. นางประภาสิริ บุตรโส
๘. นางสาวนีฬนันท์ พรมโสดา
๙. นางพรพิกุล พรหมแสง
๑๐. นายสิทธิชัย คามี
๒. งานเลขานุการฝ่ายบริหารวิชาการ
๑. นายสิทธิชัย คามี
๒. นางสาวศุภาลักษณ์ ไชยธนะปรีดากุล
๓. งานพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา
๓.๑ ระดับ ปฐมวัย
๑. นางพรพิกุล พรหมแสง
๒. นางสาวเนตรนภา เชื้อสาวะถี
๓.๒ ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
๑. นางพัชริยนันท์ พวงเพียงงาม
๒. นายสยาม บุตรศรี
๓. นางสาวนีฬนันท์ พรมโสดา
๔. นายขจรศักดิ์ โคตรโยธา
๕. นางกิ่งดาว ซื่อสัตย์
๖. นางประภาสิริ บุตรโส
๗. นางสาวสุพิชญา ผาจันทร์
๘. นายสิทธิชัย คามี

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา

ครู
ครู
ครู
ครู
ครู
ครู
ครู
ครู
ครู
ครูผู้ช่วย

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุ การ

ครูผู้ช่วย
พนักงานราชการ

หัวหน้า
ผู้ช่วย

ครู
ครู

หัวหน้า
ผู้ช่วย

ครู
ครู
ครู
ครู
ครู
ครู
ครูผู้ช่วย
ครูผู้ช่วย

หัวหน้า
ผู้ช่วย
ผู้ช่วย
ผู้ช่วย
ผู้ช่วย
ผู้ช่วย
ผู้ช่วย
ผู้ช่วย
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๔. งานพัฒนากระบวนการเรียนรู้
๑. นายสยาม บุตรศรี
ครู
๒. นางพัชริยนันท์ พวงเพีย งงาม
ครู
๓. นายขจรศักดิ์ โคตรโยธา
ครู
๔. นางกิ่งดาว ซื่อสัตย์
ครู
๕. นางพรพิกุล พรหมแสง
ครู
๖. นางประภาสิริ บุตรโส
ครู
๗. นางสาวนีฬนันท์ พรมโสดา
ครู
๘. นางวัชราภรณ์ ดอนอ่อนเบ้า
ครู
๙. นางสาวสุพิชญา ผาจันทร์
ครูผู้ช่วย
๑๐. นางสาวศุภาลักษณ์ ไชยธนะปรีดากุ ล
พนักงานราชการ
๕. งานหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
๑. นายสยาม บุตรศรี
ครู/หัวหน้ากลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์
๒. นางร่มเกล้า ณะจานงค์
ครู/หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย
๓. นางวัชราภรณ์ ดอนอ่อนเบ้า
ครู/หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์
๔. นายขจรศักดิ์ โคตรโยธา
ครู/หัวหน้ากลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ
๕. นางประภาสิริ บุตรโส
ครู/หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชี พฯ
๖. นางกิ่งดาว ซื่อสัตย์
ครู/หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ
๗. นางบัวทอง นาค-อก
ครู/หัวหน้ากลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ
๘. นางสาวนีฬนันท์ พรมโสดา
ครู/หัวหน้ากลุ่มสาระฯศิลปะ
๙. นางพรพิกุล พรหมแสง
ครู/หัวหน้า ปฐมวัย
๖. งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
๖.๑ กิจกรรมแนะแนว
๑. นางสาวร่มเกล้า ณะจานงค์
ครู
หัวหน้า
๒. นายสิทธิชัย คามี
ครูผู้ช่วย
ผู้ช่วย
๖.๒ กิจกรรมนักเรียน ลูกเสือ ชุมนุม
๑. นายขจรศักดิ์ โคตรโยธา
ครู
หัวหน้า
๒. นายสิทธิชัย คามี
ครูผู้ช่วย
ผู้ช่วย
๖.๓ กิจกรรมเพื่อสังคมและบาเพ็ญประโยชน์
๑.นางบัวทอง นาค-อก
ครู
หัวหน้า
๒. นางสาวมนัสนันท์ ศรศักดา
ครู
ผู้ช่วย
๓. นางวัชราภรณ์ ดอนอ่อนเบ้า
ครู
ผู้ช่วย
๔. นายสิทธิชัย
คามี
ครูผู้ช่วย
ผู้ช่วย
๗. งานวัดผลประเมินผลและเทียบโอนผลการเรียน
๑. นางสาวร่มเกล้า ณะจานงค์
ครู
หัวหน้า
๒. นางบัวทอง นาค-อก
ครู
ผู้ช่วย
๓. นางกิ่งดาว ซื่อสัตย์
ครู
ผู้ช่วย

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา

ผู้หัวหน้า
ผู้ช่วย
ผู้ช่วย
ผู้ช่วย
ผู้ช่วย
ผู้ช่วย
ผู้ช่วย
ผู้ช่วย
ผู้ช่วย
ผู้ช่วย
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๘. งานทะเบียน /ระบบเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล DMC
๑. นายสยาม บุตรศรี
ครู
๒. นางร่มเกล้า ณะจานงค์
ครู
๓. นายสิทธิชัย คามี
ครูผู้ช่วย
๔. นางสาวเนตรนภา เชื้อสาวะถี
ครูผู้ช่วย
๕. นางสาวเยาวรัตน์ กิจโป้
ธุรการ
๙. งานรับนักเรียน
๑. นางสาวนีฬนันท์ พรมโสดา
ครู
๒. นางพรพิกุล พรมแสง
ครู
๓. นางสาวเนตรนภา เชื้อสาวะถี
ครูผู้ช่วย
๔. นางสาวเยาวรัตน์ กิจโป้
ธุรการ
๑๐. งานวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา
๑. นางสาวร่มเกล้า ณะจานงค์
ครู
๒. นายสิทธิชัย คามี
ครูผู้ช่วย
๑๑. งานพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยี
๑. นางกิ่งดาว ซื่อสัตย์
ครู
๒. นางพรพิกุล พรมแสง
ครู
๓. นางสาวนีฬนันท์ พรมโสดา
ครู
๔. นายสิทธิชัย คามี
ครู
๑๒. งานพัฒนาแหล่งเรียนรู้
๑. นายขจรศักดิ์ โคตรโยธา
ครู
๒. นางสาวนีฬนันท์ พรมโสดา
ครู
๓. นายสิทธิชัย คามี
ครูผู้ช่วย
๑๓. งานนิเทศศึกษา
๑. นายสนั่น ขันมัง
ผู้อานวยการ
๒. นางบัวทอง นาค-อก
ครู
๓. นายสยาม บุตรศรี
ครู
๔. นางพรพิกุล พรหมแสง
ครู
๕. นางสาวนีฬนันท์ พรมโสดา
ครู
๑๔. งานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
๑๔.๑ ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
๑. นางบัวทอง นาค-อก
ครู
๒. นางสาวมนัสนันท์ ศรศักดา ครู
๓. นางวัชราภรณ์ ดอนอ่ อนเบ้า ครู
๔. นายขจรศักดิ์ โคตรโยธา
ครู
๕. นางสาวร่มเกล้า ณะจานงค์ ครู

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา

หัวหน้า
ผู้ช่วย
ผู้ช่วย
ผู้ช่วย
ผู้ช่วย
หัวหน้า
ผู้ช่วย
ผู้ช่วย
ผู้ช่วย
หัวหน้า
ผู้ช่วย
หัวหน้า
ผู้ช่วย
ผู้ช่วย
ผู้ช่วย
หัวหน้า
ผู้ช่วย
ผู้ช่วย
หัวหน้า
ผู้ช่วย
ผู้ช่วย
ผู้ช่วย
ผู้ช่วย
หัวหน้า
ผู้ช่วย
ผู้ช่วย
ผู้ช่วย
ผู้ช่วย
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๑๔.๒ งานนักเรียนเรียนรวม
๑. นางสาวมนัสนันท์ ศรศักดา
ครู
หัวหน้า
๒. นางสาวศุภาลักษณ์ ไชยธนะปรีดากุลพนักงานราชการ
ผู้ช่วย
๓. นางสาวเนตรนภา เชื้อสาวะถี
ครูผู้ช่วย
ผู้ช่วย
๑๕. การพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
๑. นายสนั่น ขันมัง
ผู้อานวยการ
หัวหน้า
๒. นางบัวทอง นาค-อก
ครู
ผู้ช่วย
๓. นางกิ่งดาว ซื่อสัตย์
ครู
ผู้ช่วย
๔. นางพรพิกุล พรหมแสง
ครู
ผู้ช่วย
๑๕.๒ คณะกรรมการดาเนินงานตามมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียน
๑. คณะกรรมการดาเนินงานตามมาตรฐานการศึกษาที่ ๑
๑.๑ ด้าน คุณภาพของผู้เรียน
๑. นางกิ่งดาว ซื่อสัตย์
ครู
ประธานกรรมการ
๒. นางพัชริยนันท์ พวงเพียงงาม
ครู
กรรมการ
๓. นางสาวนีฬนันท์ พรมโสดา
ครู
กรรมการ
๔. นายขจรศักดิ์ โคตรโยธา
ครู
ผู้ช่วย
๕. นายสิทธิชัย คามี
ครูผู้ช่วย
กรรมการและเลขานุการ
๒. คณะกรรมการดาเนินงานตามมาตรฐานการศึกษาที่ ๒
๑.๒ ด้านกระบวนการบริหารและการจัดการของผูบ้ ริหารสถานศึกษา
๑. นางบัวทอง นาค-อก
ครู
ประธานกรรมการ
๒. นางสาวมนัสนันท์ ศรศักดา
ครู
กรรมการ
๓. นางวัชราภรณ์ ดอนอ่อนเบ้า
ครู
กรรมการ
๔.นางสาวศุภาลักษณ์ ไชยธนะปรีดากุล พนักงานราชการ กรรมการและเลขานุการ
๓. คณะกรรมการดาเนินงานตามมาตรฐานการศึกษาที่ ๓
๑.๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
๑. นางสาวร่มเกล้า ณะจานงค์
ครู
ประธานกรรมการ
๒. นายสยาม บุตรศรี
ครู
กรรมการ
๓. นางประภาสิริ บุตรโส
ครู
กรรมการ
๔ นางสาวเยาวรัตน์ กิจโป้
ธุรการ
กรรมการและเลขานุการ
๔. คณะกรรมการดาเนินงานตามมาตรฐานการศึกษา ปฐมวั ย
๑. นางสาวมนัสนันท์ ศรศักดา
ครู
ประธานกรรมการ
๒. นางพรพิกุล พรหมแสง
ครู
กรรมการ
๓. นางสาวเนตรนภา เชื้อสาวะถี
ครู
กรรมการและเลขานุการ

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา
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๒. ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ
๑. คณะกรรมการแผนงานและงบประมาณ

๑. นายสยาม บุตรศรี
๒. นายขจรศักดิ์ โคตรโยธา
๓. นางสาวมนัสนันท์ ศรศักดา
๔. นางประภาสิริ บุตร
๕. นางสาวนีฬนันท์ พรมโสดา
๖. นางวัชราภรณ์ ดอนอ่อนเบ้า
๗. นางสาวเยาวรัตน์ กิจโป้
๒. งานจัดทาและเสนอของบประมาณ
๑. นายขจรศักดิ์ โคตรโยธา
๒. นางสาวมนัสนันท์ ศรศักดา
๓. นางวัชราภรณ์ ดอนอ่อนเบ้า
๔. นางสาวเยาวรัตน์ กิจโป้
๓. งานพัฒนาระบบเครือข่ายข้อมูลสารสนเทศ
๑. นางสาวนีฬนันท์ พรมโสดา
๒ นายสิทธิชัย คามี
๓. นางสาวเยาวรัตน์ กิจโป้
๔ งานจัดระบบการบริหารและพัฒนาองค์กร
๑. นายสนั่น ขันมัง
๒. นางสาวนีฬนันท์ พรมโสดา
๓. นางสาวมนัสนันท์ ศรศักดา
๔. นางสาวเยาวรัตน์ กิจโป้
๕. การบริหารการเงิน
๑. นายสยาม บุตรศรี
๒. นายขจรศักดิ์ โคตรโยธา
๓. นางประภาสิริ บุตรโส
๖. การบริหารพัสดุและสินทรัพย์
๑. นางสาวนีฬนันท์ พรมโสดา
๒. นางพรพิกุล พรหมแสง
๓. นางสาวสุพิชญา ผาจันทร์
๔. นางสาวเยาวรัตน์ กิจโป้
๗. งานจัดระบบการควบคุมภายในหน่วยงาน
๑. นางวัชราภรณ์ ดอนอ่อนเบ้า
๒. นางสาวเนตรนภา เชื้อสาวะถี
๓. นางสาวเยาวรัตน์ กิจโป้

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา

ครู
ครู
ครู
ครู
ครู
ครู
ธุรการ

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

ครู
ครู
ครู
ธุรการ

หัวหน้า
ผู้ช่วย
ผู้ช่วย
ผู้ช่วย

ครู
ครูผู้ช่วย
ธุรการ

หัวหน้า
ผู้ช่วย
ผู้ช่วย

ผู้อานวยการ
ครู
ครู
ธุรการ

หัวหน้า
ผู้ช่วย
ผู้ช่วย
ผู้ช่วย

ครู
ครู
ครู

หัวหน้า
ผู้ช่วย
ผู้ช่วย

ครู
ครู
ครูผู้ช่วย
ธุรการ

หัวหน้าเจ้าหน้าที่
เจ้าหน้าที่
เจ้าหน้าที่
ผู้ช่วย

ครู
ครูผู้ช่วย
ธุรการ

หัวหน้า
ผู้ช่วย
ผู้ช่วย
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๓. ฝ่ายบริหารทั่วไป
๑. คณะกรรมการฝ่ายบริหารทั่วไป

๑. นายขจรศักดิ์ โคตรโยธา
ครู
ประธานกรรมการ
๒. นางบัวทอง นาค-อก
ครู
รองประธานกรรมการ
๓. นางกิ่งดาว ซื่อสัตย์
ครู
กรรมการ
๔. นางพรพิกุล พรหมแสง
ครู
กรรมการ
๕. นางสาวมนัสนันท์ ศรศักดา
ครู
กรรมการ
๖. นางพัชริยนันท์ พวงเพียงงาม
ครู
กรรมการ
๗. นางประภาสิริ บุตรโส
ครู
กรรมการ
๘. นายสิทธิชัย คามี
ครูผู้ช่วย
กรรมการและเลขานุการ
๒. งานเลขานุการฝ่ายบริหารทั่วไป
๑. นางสาวเยาวรัตน์ กิจโป้
ธุรการ
๓. งานดาเนินงานธุรการ
๑. นางสาวศุภาลักษณ์ ไชยธนะปรีดากุล พนักงานราชการ
หัวหน้า
๒. นางสาวเยาวรัตน์ กิจโป้
ครูธุรการ
ผู้ช่วย
๔. งานเลขานุการ คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
๑. นายสนั่น ขันมัง
ผู้อานวยการโรงเรียน หัวหน้า
๒. นางสาวมนัสนันท์ ศรศักดา
ครู
ผู้ช่วย
๓. นางสาวศุภาลักษณ์ ไชยธนะปรีดากุล
พนักงานราชการ
ผู้ช่วย
๔. นางสาวเยาวรัตน์ กิจโป้
ครูธุรการ
ผู้ช่วย
๕. งานประสานงานและพัฒนาเครือข่ายการศึกษา
๑. นายสิทธิชัย คามี
ครู
หัวหน้า
๒. นางสาวเยาวรัตน์ กิจโป้
ครูธุรการ
ผู้ช่วย
๖. งานอาคารสถานทีแ่ ละสภาพแวดล้อม
๑. นายขจรศักดิ์ โคตรโยธา
ครู
หัวหน้า
๒. นางประภาสิริ บุตรโส
ครู
ผู้ช่วย
๓. นางสาวนีฬนันท์ พรมโสดา
ครู
ผู้ช่วย
๔. นางวัชราภรณ์ ดอนอ่อนเบ้า
ครู
ผู้ช่วย
๕. นายสิทธิชัย คามี
ครูผู้ช่วย
ผู้ช่วย
๖. นายสัมฤทธิ์ ผางจันดา
ภารโรง
ผู้ช่วย
๗. งานส่งเสริมสุขภาพอนามัยในโรงเรียน
๑. นางพัชริยนันท์ พวงเพียงงาม
ครู
หัวหน้า
๒. นางกิ่งดาว ซื่อสัตย์
ครู
ผู้ช่วย
๓. นางประภาสิริ บุตรโส
ครู
ผู้ช่วย
๘. งานประชาสัมพันธ์และสัมพันธ์ชุมชน
๑. นางสาวมนัสนันท์ ศรศักดา
ครู
หัวหน้า
๒. นางกิ่งดาว ซื่อสัตย์
ครู
ผู้ช่วย
รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา
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๓. นางบัวทอง นาค-อก
๔. นางสาวศุภาลักษณ์ ไชยธนะปรีดา
๕. นางสาวเยาวรัตน์ กิจโป้
๙. งาน One School One Product: OSOP
๑. นางสาวมนัสนันท์ ศรศักดา
๒. นางสาวศุภาลักษณ์ ไชยธนะปรีดา
๑๐. งานจัดทาสามะโนผู้เรียน
๑. นางสาวนีฬนันท์ พรมโสดา
๒. นางสาวมนัสนันท์ ศรศักดา
๓. นางสาวเยาวรัตน์ กิจโป้
๑๑. งานสหกรณ์
๑.นางสาวมนัสนันท์ ศรศักดา
๒.นางสาวนีฬนันท์ พรมโสดา
๓. นางบัวทอง นาค-อก
๔. นางวัชราภรณ์ ดอนอ่อนเบ้า
๑๒. งานโสตทัศศึกษา
๑. นายสิทธิชัย คามี
๒. นายสัมฤทธิ์ ผางจันดา
๑๓. งานสุขาภิบาลและโภชนาการ
๑. นางกิ่งดาว ซื่อสัตย์
๒. นางพรพิกุล พรมแสง
๓.. นางสาวศุภาลักษณ์ ไชยธนะปรีดา
๑๔. งานห้องสมุด
๑. นางกิ่งดาว ซื่อสัตย์
๒. นายสิทธิชัย คามี
๓. นางสาวศุภาลักษณ์ ไชยธนะปรีดา
๑๕. งานบริการสาธารณะ/ สวัสดิการและปฎิคม
๑. นางสาวมนัสนันท์ ศรศักดา
๒. นางกิ่งดาว ซื่อสัตย์
๓. นางสาวศุภาลักษณ์ ไชยธนะปรีดา
๔. นางสาวเยาวรัตน์ กิจโป้
๕. นายสัมฤทธิ์ ผางจันดา
๑๖. งานส่งเสริมกิจการนักเรียน
๑. นางบัวทอง นาค-อก
๒. นางสาวมนัสนันท์ ศรศักดา
๓. นางบัวทอง นาค-อก
๔. นางกิ่งดาว ซื่อสัตย์

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา

ครู
พนักงานราชการ
ครูธุรการ

ผู้ช่วย
ผู้ช่วย
ผู้ช่วย

ครู
พนักงานราชการ

หัวหน้า
ผู้ช่วย

ครู
ครู
ธุรการ

หัวหน้า
ผู้ช่วย
ผู้ช่วย

ครู
ครู
ครู
ครู

หัวหน้า
ผู้ช่วย
ผู้ช่วย
ผู้ช่วย

ครู
นักการภารโรง

หัวหน้า
ผู้ช่วย

ครู
ครู
พนักงานราชการ

หัวหน้า
ผู้ช่วย
ผู้ช่วย

ครู
ครูผู้ช่วย
พนักงานราชการ

หัวหน้า
ผู้ช่วย
ผู้ช่วย

ครู
ครู
พนักงานราชการ
ธุรการ
นักการภารโรง

หัวหน้า
ผู้ช่วย
ผู้ช่วย
ผู้ช่วย
ผู้ช่วย

ครู
ครู
ครู
ครู

หัวหน้า
ผู้ช่วย
ผู้ช่วย
ผู้ช่วย
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๕. นางพัชริยนันท์ พวงเพียงงาม
๖. นางสาวนีฬนันท์ พรมโสดา
๗ นางสาวสุพิชญา ผาจันทร์
๘. นางสาวร่มเกล้า ณะจานงค์
๙. นางสาวศุภาลักษณ์ ไชยธนะปรีดา

ครู
ครู
ครูผู้ช่วย
ครู
พนักงานราชการ

๑๖.๑ งานส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม โรงเรียนวิถีพุทธ
๑. นางบัวทอง นาค-อก
ครู
๒. นางสาวมนัสนันท์ ศรศักดา
ครู
๓. นางสาวนีฬนันท์ พรมโสดา
ครู
๔. นางสาวสุพิชญา ผาจันทร์
ครู
๕. นางวัชราภรณ์ ดอนอ่ อนเบ้า
ครู
๖. นางร่มเกล้า ณะจานงค์
ครู
๑๖.๒ งานวินัยและความประพฤติ
๑. นางสาวมนัสนันท์ ศรศักดา
ครู
๒. นางบัวทอง นาค-อก
ครู
๓. นางกิ่งดาว ซื่อสัตย์
ครู
๔. นางสาวร่มเกล้า ณะจานงค์
ครู
๕. นางวัชราภรณ์ ดอนอ่อนเบ้า
ครู
๖. นายสิทธิชัย คามี
ครู
๑๖.๓ งานส่งเสริมประชาธิปไตย
๑. นายสิทธิชัย คามี
ครูผู้ช่วย
๒. นางสาวสุพิชญา ผาจันทร์
ครูผู้ช่วย
๑๖.๔ งานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
๑. นายขจรศักดิ์ โคตรโยธา
ครู
๒. นางบัวทอง นาค-อก
ครู
๓. นางวัชราภรณ์ ดอนอ่อนเบ้า
ครู
๔. นายสิทธิชัย คามี
ครู
๑๖.๕ งานเครือข่ายผูป้ กครองนักเรียน
๑. นางบัวทอง นาค-อก
ครู
๒. นางพรพิกุล พรหมแสง
ครู
๓. นางพัชริยนันท์ พวงเพียงงาม
ครู
๔. นางสาวนีฬนันท์ พรมโสดา
ครู
๗. นายสยาม บุตรศรี
ครู
๘. นายขจรศักดิ์ โคตรโยธา
ครู
๙. นางกิ่งดาว ซื่อสัตย์
ครู
๑๐. นางสาวมนัสนันท์ ศรศักดา
ครู

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา

ผู้ช่วย
ผู้ช่วย
ผู้ช่วย
ผู้ช่วย
ผู้ช่วย
หัวหน้า
ผู้ช่วย
ผู้ช่วย
ผู้ช่วย
ผู้ช่วย
ผู้ช่วย
หัวหน้า
ผู้ช่วย
ผู้ช่วย
ผู้ช่วย
ผู้ช่วย
ผู้ช่วย
หัวหน้า
ผู้ช่วย
หัวหน้า
ผู้ช่วย
ผู้ช่วย
ผู้ช่วย
หัวหน้า
ผู้ช่วย
ผู้ช่วย
ผู้ช่วย
ผู้ช่วย
ผู้ช่วย
ผู้ช่วย
ผู้ช่วย
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๑๑. นางวัชราภรณ์ ดอนอ่อนเบ้า
๑๖.๖ โรงเรียนสุจริต
๑. นางบัวทอง นาค-อก
๒. นางสาวมนัสนันท์ ศรศักดา
๓. นางสาวร่มเกล้า ณะจานงค์
4. นายสิทธิชัย คามี

ครู

ผู้ช่วย

ครู
ครู
ครู
ครู

หัวหน้า
ผู้ช่วย
ผู้ช่วย
ผู้ช่วย

๔. ฝ่ายบริหารงานบุคคล
๑. คณะกรรมการฝ่ายบริหารงานบุคคล
๑. นายสนั่น ขันมัง
ผู้อานวยการโรงเรียน หัวหน้างาน
๒. นางบัวทอง นาค-อก
ครู
กรรมการ
๓. นายสยาม บุตรศรี
ครู
กรรมการ
๔. นายขจรศักดิ์ โคตรโยธา
ครู
กรรมการ
๕. นางสาวมนัสนันท์ ศรศักดา
ครู
กรรมการ
๖. นางสาวศุภาลักษณ์ ไชยธนะปรีดา
พนักงานราชการ กรรมการและเลขานุการ
๒. งานหัวหน้าฝ่ายบริหารงานบุคคล
นายสนั่น ขันมัง
ผู้อานวยการ
๓. งานเลขานุการฝ่ายบริหารงานบุคคล
๑. นางบัวทอง นาค-อก
ครู
หัวหน้า
๒. นางสาวศุภาลักษณ์ ไชยธนะปรีดา
พนักงานราชการ กรรมการและเลขานุการ
๔ งานวางแผนอัตรากาลังและกาหนดตาแหน่ง
๑. นายสนั่น ขันมัง
ผู้อานวยการ
หัวหน้างาน
๒. นางบัวทอง นาค-อก
ครู
ผู้ช่วย
๓. นายสยาม บุตรศรี
ครู
ผู้ช่วย
๕ งานสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง
๑. นายสนั่น ขันมัง
ผู้อานวยการ
หัวหน้างาน
๒. นางบัวทอง นาค-อก
ครู
ผู้ช่วย
๓. นายขจรศักดิ์ โคตรโยธา
ครู
ผู้ช่วย
๔. นางพรพิกุล พรมแสง
ครู
ผู้ช่วย
๖ งานวินัยและการรักษาวินัย
๑. นายสนั่น ขันมัง
ผู้อานวยการ
หัวหน้างาน
๒. นางบัวทอง นาค-อก
ครู
ผู้ช่วย
๓. นางสาวมนัสนันท์ ศรศักดา
ครู
ผู้ช่วย

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา
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1. ผลงานดีเด่นในรอบปีทผี่ ่านมา

ผลงานโรงเรียน

1) ผลการทดสอบทางการศึกษาระดั บชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)

2) ผลการทดสอบทางการศึกษาระดั บชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)

ของนักเรียนระดั บชั้นมั ธยมศึกษาปีที่ 3

ของนักเรียนระดั บชั้นประถมศึกษาปี ที่ 6

วิชาคณิตศาสตร์ ร้อยละ 50 ขึ้นไป

เพิ่มขึ้นจากปีการศึกษา 2561

3) โรงเรียนดีไม่มีอบายมุขประจาปีการศึกษา 2563
เนื่องในวั นครูแห่งชาติ พุทธศักราช 2564

วิชาภาษาไทยร้อยละ 50 ขึ้นไป

เพิ่มขึ้นจากปีการศึกษา 2561

4) โรงเรียนให้ความร่วมมือด้านการประชาสัมพันธ์ข่าวสาร
และความเคลือ่ นไหวกิจกรรมของโรงเรียนอย่างสม่าเสมอ
โครงการโรงเรียนคุณภาพประจาตาบล
(1 ตาบล 1 โรงเรียนคุ ณภาพ)

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา
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5) โรงเรียนมีคะแนนเฉลี่ยร้อยละรวมทั้ง 2 ด้า น

สูงกว่าระดับประเทศ จากการประเมินคุณภาพผูเ้ รียน (NT)

6) โรงเรียนได้รับการคัดเลือกเป็ นโรงเรียนวิถีพุทธดีเด่น
ประจาปีการศึกษา 2562 ระดับดีมาก

ชั้นประถมศึ กษาปี ที่ 3 ปีการศึกษา 2562

7) รางวัลระดับเหรียญทองแดง คัดลายมือสือ่ ภาษาไทย
ป.1-ป.3

8) รางวัลระดับเหรียญทองแดง คัดลายมือสือ่ ภาษาไทย
ป.4-ป.6

งานมหกรรมทางวิชาการนักเรีย น
ประจาปีการศึกษา 2563 สพป.ขอนแก่ น เขต 1

งานมหกรรมทางวิชาการนักเรีย น
ประจาปีการศึกษา 2563 สพป.ขอนแก่ น เขต 1

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา
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9) รางวัลระดับเหรียญทองแดง คัดลายมือสือ่ ภาษาไทย
ม.1-ม.3

10) รางวัลระดับเหรียญทอง กวีเยาวชนคนรุ่นใหม่
กลอนสี่ ป.4 – ป.6

งานมหกรรมทางวิชาการนักเรีย น
ประจาปีการศึกษา 2563 สพป.ขอนแก่ น เขต 1

งานมหกรรมทางวิชาการนักเรีย น
ประจาปีการศึกษา 2563 สพป.ขอนแก่ น เขต 1

11) รางวัลระดับเหรียญเงิน กวีเยาวชนคนรุ่นใหม่
กาพย์ ยานี 11 ม.1 – ม.3

12) รางวัลระดับเหรียญทอง เรียงร้อยถ้อยความ
การเขียนเรื่องจากภาพ ป.1 – ป.3

งานมหกรรมทางวิชาการนักเรีย น
ประจาปีการศึกษา 2563 สพป.ขอนแก่ น เขต 1

งานมหกรรมทางวิชาการนักเรีย น
ประจาปีการศึกษา 2563 สพป.ขอนแก่ น เขต 1

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา
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13) รางวัลระดับเหรียญเงิน เรียงร้อยถ้อยความ
การเขียนเรียงความ ป.4 – ป.6

14) รางวัลระดับเหรียญเงิน เรียงร้อยถ้อยความ
การเขียนเรียงความ ม.1 – ม.3

งานมหกรรมทางวิชาการนักเรีย น
ประจาปีการศึกษา 2563 สพป.ขอนแก่ น เขต 1

งานมหกรรมทางวิชาการนักเรีย น
ประจาปีการศึกษา 2563 สพป.ขอนแก่ น เขต 1

15) รางวัลระดับเหรียญเงิน การสร้างภาพด้วยการฉีก

16) รางวัลระดับเหรียญทองหนังสือเล่มเล็ก
ป.4 – ป.6

ตัด ปะ กระดาษปฐมวัย
งานมหกรรมทางวิชาการนักเรีย น
ประจาปีการศึกษา 2563 สพป.ขอนแก่ น เขต 1

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา

งานมหกรรมทางวิชาการนักเรีย น
ประจาปีการศึกษา 2563 สพป.ขอนแก่ น เขต 1
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17) รางวัลระดับเหรียญทองหนังสือเล่มเล็ก
ม.1 – ม.3
งานมหกรรมทางวิชาการนักเรีย น
ประจาปีการศึกษา 2563 สพป.ขอนแก่ น เขต 1

19) รางวัลระดับเหรียญทอง วาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภท
นักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1 – ป.6
งานมหกรรมทางวิชาการนักเรีย น
ประจาปีการศึกษา 2563 สพป.ขอนแก่ น เขต 1

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา

18) รางวัลระดับเหรียญทอง วาดภาพด้วยโปรแกรม Paint
ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1 – ม.3
งานมหกรรมทางวิชาการนักเรีย น
ประจาปีการศึกษา 2563 สพป.ขอนแก่ น เขต 1

20)รางวัลระดับเหรียญทอง เขียนภาพไทยประเพณีม.1- ม.3
งานมหกรรมทางวิชาการนักเรีย น
ประจาปีการศึกษา 2563 สพป.ขอนแก่ น เขต 1

สานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1
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21)รางวัลระดับเหรียญทอง

22) รางวัลระดับเหรียญทอง การวาดภาพลายเส้น ม.1- ม.3

การเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1- ม.3

งานมหกรรมทางวิชาการนักเรีย น
ประจาปีการศึกษา 2563 สพป.ขอนแก่ น เขต 1

งานมหกรรมทางวิชาการนักเรีย น
ประจาปีการศึกษา 2563 สพป.ขอนแก่ น เขต 1

23)รางวัลระดับเหรียญทอง วาดภาพระบายสี ป.4-ป.6

24)รางวัลระดับเหรียญทอง วาดภาพระบายสี ป.1- ป.3

งานมหกรรมทางวิชาการนักเรีย น
ประจาปีการศึกษา 2563 สพป.ขอนแก่ น เขต 1

งานมหกรรมทางวิชาการนักเรีย น
ประจาปีการศึกษา 2563 สพป.ขอนแก่ น เขต 1

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา

สานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1
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25)รางวัลระดับเหรียญทอง วาดภาพระบายสี ม.1- ม.3
งานมหกรรมทางวิชาการนักเรีย น
ประจาปีการศึกษา 2563 สพป.ขอนแก่ น เขต 1

26)รางวัลระดับเหรียญทอง การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์
ม.1- ม.3
งานมหกรรมทางวิชาการนักเรีย น
ประจาปีการศึกษา 2563 สพป.ขอนแก่ น เขต 1

27) รางวัลระดับเหรียญทอง การแสดงตลก ม.1- ม.3

28)รางวัลระดับเหรียญทอง เพลงคุณธรรม ม.1- ม.3

งานมหกรรมทางวิชาการนักเรีย น
ประจาปีการศึกษา 2563 สพป.ขอนแก่ น เขต 1

งานมหกรรมทางวิชาการนักเรีย น
ประจาปีการศึกษา 2563 สพป.ขอนแก่ น เขต 1

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา

สานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1
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29) รางวัลระดับเหรียญทอง ร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง
ป.1- ป.6
งานมหกรรมทางวิชาการนักเรีย น
ประจาปีการศึกษา 2563 สพป.ขอนแก่ น เขต 1

31) รางวัลระดับเหรียญทอง ร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง
ม.1- ม.3งานมหกรรมทางวิชาการนั กเรียน
ประจาปีการศึกษา 2563สพป.ขอนแก่น เขต 1

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา

30) รางวัลระดับเหรียญทอง ร้องเพลงไทยลูกทุ่ง
ประเภทชาย ม.1- ม.3
งานมหกรรมทางวิชาการนักเรีย น
ประจาปีการศึกษา 2563 สพป.ขอนแก่ น เขต 1

32) รางวัลระดับเหรียญทอง ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์
ประเภทชาย ม.1- ม.3งานมหกรรมทางวิชาการนักเรียน
ประจาปีการศึกษา 2563สพป.ขอนแก่น เขต 1

สานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1
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33) รางวัลระดับเหรียญทอง เพลงคุณธรรม ป.4 – ป.6
งานมหกรรมทางวิชาการนักเรีย น
ประจาปีการศึกษา 2563สพป.ขอนแก่น เขต 1

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา

สานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1

92

ผลงานครูผู้สอน

1) รางวัลระดับเหรียญทองแดง คัดลายมือสือ่ ภาษาไทย
ป.1-ป.3
งานมหกรรมทางวิชาการนักเรียน
ประจาปีการศึกษา 2563 สพป.ขอนแก่น เขต 1

2) รางวัลระดับเหรียญทองแดง คัดลายมือสือ่ ภาษาไทย
ป.4-ป.6
งานมหกรรมทางวิชาการนักเรียน
ประจาปีการศึกษา 2563 สพป.ขอนแก่น เขต 1

9) รางวัลระดับเหรียญทองแดง คัดลายมือสือ่ ภาษาไทย
ม.1-ม.3
งานมหกรรมทางวิชาการนักเรียน
ประจาปีการศึกษา 2563 สพป.ขอนแก่น เขต 1

10) รางวัลระดับเหรียญทอง กวีเยาวชนคนรุ่นใหม่
กลอนสี่ ป.4 – ป.6
งานมหกรรมทางวิชาการนักเรียน
ประจาปีการศึกษา 2563 สพป.ขอนแก่น เขต 1

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา

สานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1
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11) รางวัลระดับเหรียญเงิน กวีเยาวชนคนรุ่นใหม่
กาพย์ยานี 11 ม.1 – ม.3
งานมหกรรมทางวิชาการนักเรียน
ประจาปีการศึกษา 2563 สพป.ขอนแก่น เขต 1

12) รางวัลระดับเหรียญทอง เรียงร้อยถ้อยความ
การเขียนเรื่องจากภาพ ป.1 – ป.3
งานมหกรรมทางวิชาการนักเรียน
ประจาปีการศึกษา 2563 สพป.ขอนแก่น เขต 1

13) รางวัลระดับเหรียญเงิน เรียงร้อยถ้อยความ
การเขียนเรียงความ ป.4 – ป.6
งานมหกรรมทางวิชาการนักเรียน
ประจาปีการศึกษา 2563 สพป.ขอนแก่น เขต 1

14) รางวัลระดับเหรียญเงิน เรียงร้อยถ้อยความ
การเขียนเรียงความ ม.1 – ม.3
งานมหกรรมทางวิชาการนักเรียน
ประจาปีการศึกษา 2563 สพป.ขอนแก่น เขต 1

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา

สานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1
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15) รางวัลระดับเหรียญเงิน การสร้างภาพด้วยการฉีก
ตัด ปะ กระดาษปฐมวัย
งานมหกรรมทางวิชาการนักเรียน
ประจาปีการศึกษา 2563 สพป.ขอนแก่น เขต 1

16) รางวัลระดับเหรียญทองหนังสือเล่มเล็ก
ป.4 – ป.6
งานมหกรรมทางวิชาการนักเรียน
ประจาปีการศึกษา 2563 สพป.ขอนแก่น เขต 1

17) รางวัลระดับเหรียญทองหนังสือเล่มเล็ก
ม.1 – ม.3
งานมหกรรมทางวิชาการนักเรียน
ประจาปีการศึกษา 2563 สพป.ขอนแก่น เขต 1

18) รางวัลระดับเหรียญทอง วาดภาพด้วยโปรแกรม Paint
ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1 – ม.3
งานมหกรรมทางวิชาการนักเรียน
ประจาปีการศึกษา 2563 สพป.ขอนแก่น เขต 1

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา

สานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1
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19) รางวัลระดับเหรียญทอง วาดภาพด้วยโปรแกรม Paint
ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1 – ป.6
งานมหกรรมทางวิชาการนักเรียน
ประจาปีการศึกษา 2563 สพป.ขอนแก่น เขต 1

20)รางวัลระดับเหรียญทอง เขียนภาพไทยประเพณี
ม.1- ม.3
งานมหกรรมทางวิชาการนักเรียน
ประจาปีการศึกษา 2563 สพป.ขอนแก่น เขต 1

21) รางวัลระดับเหรียญทอง

22) รางวัลระดับเหรียญทอง การวาดภาพลายเส้น ม.1- ม.3
งานมหกรรมทางวิชาการนักเรียน
ประจาปีการศึกษา 2563 สพป.ขอนแก่น เขต 1

การเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1- ม.3
งานมหกรรมทางวิชาการนักเรียน
ประจาปีการศึกษา 2563 สพป.ขอนแก่น เขต 1

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา

สานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1
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23)รางวัลระดับเหรียญทอง วาดภาพระบายสี ป.4-ป.6
งานมหกรรมทางวิชาการนักเรียน
ประจาปีการศึกษา 2563 สพป.ขอนแก่น เขต 1

24)รางวัลระดับเหรียญทอง วาดภาพระบายสี ป.1- ป.3
งานมหกรรมทางวิชาการนักเรียน
ประจาปีการศึกษา 2563 สพป.ขอนแก่น เขต 1

25) รางวัลระดับเหรียญทอง วาดภาพระบายสี ม.1- ม.3
งานมหกรรมทางวิชาการนักเรียน
ประจาปีการศึกษา 2563 สพป.ขอนแก่น เขต 1

26) รางวัลระดับเหรียญทอง การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์
ม.1- ม.3
งานมหกรรมทางวิชาการนักเรียน
ประจาปีการศึกษา 2563 สพป.ขอนแก่น เขต 1

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา

สานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1
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27) รางวัลระดับเหรียญทอง การแสดงตลก ม.1- ม.3
งานมหกรรมทางวิชาการนักเรียน
ประจาปีการศึกษา 2563 สพป.ขอนแก่น เขต 1

28) รางวัลระดับเหรียญทอง เพลงคุณธรรม ม.1- ม.3
งานมหกรรมทางวิชาการนักเรียน
ประจาปีการศึกษา 2563 สพป.ขอนแก่น เขต 1

29) รางวัลระดับเหรียญทอง ร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง
ป.1- ป.6
งานมหกรรมทางวิชาการนักเรียน
ประจาปีการศึกษา 2563 สพป.ขอนแก่น เขต 1

30) รางวัลระดับเหรียญทอง ร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย
ม.1- ม.3
งานมหกรรมทางวิชาการนักเรียน
ประจาปีการศึกษา 2563 สพป.ขอนแก่น เขต 1

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา

สานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1
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31) รางวัลระดับเหรียญทอง ร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง
ม.1- ม.3งานมหกรรมทางวิชาการนักเรียน
ประจาปีการศึกษา 2563 สพป.ขอนแก่น เขต 1

32) รางวัลระดับเหรียญทอง ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์
ประเภทชาย ม.1- ม.3งานมหกรรมทางวิชาการนักเรียน
ประจาปีการศึกษา 2563 สพป.ขอนแก่น เขต 1

33) รางวัลระดับเหรียญทอง เพลงคุณธรรม ป.4 – ป.6

34) รางวัลระดับเหรียญทอง เพลงคุณธรรม ป.4 – ป.6

งานมหกรรมทางวิชาการนักเรียน
ประจาปีการศึกษา 2563 สพป.ขอนแก่น เขต 1

งานมหกรรมทางวิชาการนักเรียน
ประจาปีการศึกษา 2563 สพป.ขอนแก่น เขต 1

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา

สานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1
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ผลงานผู้บริหาร

รางวัลผู้อานวยการสถานศึกษายอดเยี่ยม
ผู้ปฏิบัติงานการดูแ ลช่วยเหลือนักเรียนระดับขยายโอกาสทางการศึกษา
รางวัลระดับเหรียญเงิน รางวัลทรงคุณค่ า สพฐ.

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา

สานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1
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ผลงานนักเรียน

1) รางวัลระดับเหรียญทองแดง คัดลายมือสือ่ ภาษาไทย
ป.1-ป.3

2) รางวัลระดับเหรียญทองแดง คัดลายมือสือ่ ภาษาไทย
ป.4-ป.6

งานมหกรรมทางวิชาการนักเรีย น
ประจาปีการศึกษา 2563สพป.ขอนแก่น เขต 1

งานมหกรรมทางวิชาการนักเรีย น
ประจาปีการศึกษา 2563สพป.ขอนแก่น เขต 1

9) รางวัลระดับเหรียญทองแดง คัดลายมือสือ่ ภาษาไทย
ม.1-ม.3

10) รางวัลระดับเหรียญทอง กวีเยาวชนคนรุ่นใหม่
กลอนสี่ ป.4 – ป.6

งานมหกรรมทางวิชาการนักเรีย น
ประจาปีการศึกษา 2563สพป.ขอนแก่น เขต 1

งานมหกรรมทางวิชาการนักเรีย น
ประจาปีการศึกษา 2563สพป.ขอนแก่น เขต 1

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา

สานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1
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11) รางวัลระดับเหรียญเงิน กวีเยาวชนคนรุ่นใหม่
กาพย์ ยานี 11 ม.1 – ม.3

12) รางวัลระดับเหรียญทอง เรียงร้อยถ้อยความ
การเขียนเรื่องจากภาพ ป.1 – ป.3

งานมหกรรมทางวิชาการนักเรีย น
ประจาปีการศึกษา 2563สพป.ขอนแก่น เขต 1

งานมหกรรมทางวิชาการนักเรีย น
ประจาปีการศึกษา 2563สพป.ขอนแก่น เขต 1

13) รางวัลระดับเหรียญเงิน เรียงร้อยถ้อยความ
การเขียนเรียงความ ป.4 – ป.6

14) รางวัลระดับเหรียญเงิน เรียงร้อยถ้อยความ
การเขียนเรียงความ ม.1 – ม.3

งานมหกรรมทางวิชาการนักเรีย น
ประจาปีการศึกษา 2563สพป.ขอนแก่น เขต 1

งานมหกรรมทางวิชาการนักเรีย น
ประจาปีการศึกษา 2563สพป.ขอนแก่น เขต 1

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา

สานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1
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15) รางวัลระดับเหรียญเงิน การสร้างภาพด้วยการฉีก

ตัด ปะ กระดาษปฐมวัย
งานมหกรรมทางวิชาการนักเรีย น
ประจาปีการศึกษา 2563สพป.ขอนแก่น เขต 1

17) รางวัลระดับเหรียญทองหนังสือเล่มเล็ก
ม.1 – ม.3
งานมหกรรมทางวิชาการนักเรีย น
ประจาปีการศึกษา 2563สพป.ขอนแก่น เขต 1

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา

16) รางวัลระดับเหรียญทองหนังสือเล่มเล็ก
ป.4 – ป.6
งานมหกรรมทางวิชาการนักเรีย น
ประจาปีการศึกษา 2563สพป.ขอนแก่น เขต 1

18) รางวัลระดับเหรียญทอง วาดภาพด้วยโปรแกรม Paint
ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1 – ม.3
งานมหกรรมทางวิชาการนักเรีย น
ประจาปีการศึกษา 2563สพป.ขอนแก่น เขต 1

สานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1
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19) รางวัลระดับเหรียญทอง วาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภท
นักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1 – ป.6

20)รางวัลระดับเหรียญทอง เขียนภาพไทยประเพณี
ม.1- ม.3

งานมหกรรมทางวิชาการนักเรีย น
ประจาปีการศึกษา 2563สพป.ขอนแก่น เขต 1

งานมหกรรมทางวิชาการนักเรีย น
ประจาปีการศึกษา 2563สพป.ขอนแก่น เขต 1

21) รางวัลระดับเหรียญทอง

22) รางวัลระดับเหรียญทอง การวาดภาพลายเส้น ม.1- ม.3

การเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1- ม.3

งานมหกรรมทางวิชาการนักเรีย น
ประจาปีการศึกษา 2563สพป.ขอนแก่น เขต 1

งานมหกรรมทางวิชาการนักเรีย น
ประจาปีการศึกษา 2563สพป.ขอนแก่น เขต 1

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา

สานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1
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23)รางวัลระดับเหรียญทอง วาดภาพระบายสี ป.4-ป.6

24)รางวัลระดับเหรียญทอง วาดภาพระบายสี ป.1- ป.3

งานมหกรรมทางวิชาการนักเรีย น
ประจาปีการศึกษา 2563สพป.ขอนแก่น เขต 1

งานมหกรรมทางวิชาการนักเรีย น
ประจาปีการศึกษา 2563สพป.ขอนแก่น เขต 1

25) รางวัลระดับเหรียญทอง วาดภาพระบายสี ม.1- ม.3

26) รางวัลระดับเหรียญทอง การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์
ม.1- ม.3

งานมหกรรมทางวิชาการนักเรีย น
ประจาปีการศึกษา 2563สพป.ขอนแก่น เขต 1

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา

งานมหกรรมทางวิชาการนักเรีย น
ประจาปีการศึกษา 2563สพป.ขอนแก่น เขต 1

สานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1
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27) รางวัลระดับเหรียญทอง การแสดงตลก ม.1- ม.3

28) รางวัลระดับเหรียญทอง เพลงคุณธรรม ม.1- ม.3

งานมหกรรมทางวิชาการนักเรีย น
ประจาปีการศึกษา 2563สพป.ขอนแก่น เขต 1

งานมหกรรมทางวิชาการนักเรีย น
ประจาปีการศึกษา 2563สพป.ขอนแก่น เขต 1

29) รางวัลระดับเหรียญทอง ร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง
ป.1- ป.6

30) รางวัลระดับเหรียญทอง ร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภท
ชาย ม.1- ม.3

งานมหกรรมทางวิชาการนักเรีย น
ประจาปีการศึกษา 2563สพป.ขอนแก่น เขต 1

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา

งานมหกรรมทางวิชาการนักเรีย น
ประจาปีการศึกษา 2563สพป.ขอนแก่น เขต 1

สานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1
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มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของเด็ก

31) รางวัลระดับเหรียญทอง ร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง
ม.1- ม.3งานมหกรรมทางวิชาการนั กเรียน
ประจาปีการศึกษา 2563สพป.ขอนแก่น เขต 1

32) รางวัลระดับเหรียญทอง ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์
ประเภทชาย ม.1- ม.3งานมหกรรมทางวิชาการนักเรียน
ประจาปีการศึกษา 2563สพป.ขอนแก่น เขต 1

33) รางวัลระดับเหรียญทอง เพลงคุณธรรม ป.4 – ป.6

34) รางวัลระดับเหรียญทอง เพลงคุณธรรม ป.4 – ป.6

งานมหกรรมทางวิชาการนักเรีย น
ประจาปีการศึกษา 2563สพป.ขอนแก่น เขต 1

งานมหกรรมทางวิชาการนักเรีย น
ประจาปีการศึกษา 2563สพป.ขอนแก่น เขต 1

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา

สานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1
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มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของเด็ก
การพัฒนาด้านร่างกาย

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา

สานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1
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มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของเด็ก
การพัฒนาด้านอารมณ์ จิตใจ

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา

สานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1

109

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของเด็ก
การพัฒนาด้านสังคม

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา

สานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1

110

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของเด็ก
การพัฒนาด้านสติป ัญญา

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา

สานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1

111

มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและจัดการ

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา

สานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1

112

ภาพกิจกรรมมาตรฐานที่ 1 การพัฒนาคุณภาพของผู้เรียน

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา

สานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1

113

ภาพกิจกรรมมาตรฐานที่ 1 การพัฒนาคุณภาพของผู้เรียน

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา

สานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1

