12. ผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม
12.1 ระดับการศึกษาปฐมวัย
มาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย
เพื่อการประเมินคุณภาพภายนอก
ด้านผู้เรียน
ระดับการศึกษาปฐมวัย
มาตรฐานที่ 1 ผูเ้ รี ยนมีคุณธรรม จริ ยธรรม และค่านิ ยมที่พึงประสงค์
มาตรฐานที่ 2 ผูเ้ รี ยนมีสุขนิสยั สุขภาพกาย และสุขภาพจิตที่ดี
มาตรฐานที่ 3 ผูเ้ รี ยนมีความสนใจกิจกรรมด้านศิลปะ ดนตรี และการเคลื่อนไหว
มาตรฐานที่ 4 ผูเ้ รี ยนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดแก้ปัญหา และคิด
ริ เริ่ มสร้างสรรค์
มาตรฐานที่ 5 ผูเ้ รี ยนมีความรู้ทกั ษะพื้นฐานตามพัฒนาการทุกด้าน
มาตรฐานที่ 6 ผูเ้ รี ยนสนใจใฝ่ รู้ รักการอ่านและพัฒนาตนเอง
มาตรฐานที่ 7 ผูเ้ รี ยนเล่น/ทากิจกรรมร่ วมกับผูอ้ ื่นได้ และชื่ นชมในผลงานของ
ตนเอง
ด้านครู
ระดับการศึกษาปฐมวัย
มาตรฐานที่ 8 ครู มีคุณวุฒิ/ความรู้ความสามารถตรงกับงานที่รับผิดชอบ และมี
ครู เพียงพอ
มาตรฐานที่ 9 ครู มีความสามารถในการจัดการเรี ยนการสอนอย่างมี
ประสิ ทธิภาพ และเน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสาคัญ
ด้านผู้บริหาร
ระดับการศึกษาปฐมวัย
มาตรฐานที่ 10 ผูบ้ ริ หารมีภาวะผูน้ าและมีความสามารถในการบริ หารจัดการ
มาตรฐานที่ 11 สถานศึกษามีการจัดองค์กรโครงสร้างและบริ หารงานอย่างเป็ น
ระบบครบวงจร ให้บรรลุเป้าหมายการศึกษา
มาตรฐานที่ 12 สถานศึกษามีการจัดกิจกรรมและการเรี ยนการสอนโดยเน้น
ผูเ้ รี ยนเป็ นสาคัญ
มาตรฐานที่ 14 สถานศึกษาส่ งเสริ มความสัมพันธ์และความร่ วมมือกับชุมชนใน
การพัฒนาการศึกษา

ปรับปรุง
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12.2 ระดับการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน
มาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
เพื่อการประเมินคุณภาพภายนอก

ปรับปรุง

ด้านผู้เรียน
มาตรฐานที่ 1 ผูเ้ รี ยนมีคุณธรรม จริ ยธรรม และค่านิ ยมที่พึงประสงค์
มาตรฐานที่ 2 ผูเ้ รี ยนมีสุขนิสยั สุขภาพกาย และสุขภาพจิตที่ดี
มาตรฐานที่ 3 ผูเ้ รี ยนมีสุนทรี ยภาพ และลักษณะนิสยั ด้านศิลปะ ดนตรี และกีฬา
มาตรฐานที่ 4 ผูเ้ รี ยนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ มี
วิจารณญาณ มีความคิดสร้างสรรค์ คิดไตร่ ตรอง และมีวิสยั ทัศน์
มาตรฐานที่ 5 ผูเ้ รี ยนมีความรู้และทักษะที่จาเป็ นตามหลักสูตร
มาตรฐานที่ 6 ผูเ้ รี ยนมีทกั ษะในการแสวงหาความรู้ดว้ ยตนเอง รักการเรี ยนรู้
และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่ อง
มาตรฐานที่ 7 ผูเ้ รี ยนมีทกั ษะในการทางาน รักการทางาน สามารถทางานร่ วมกับ
ผูอ้ ื่นได้และมีเจตคติที่ดีต่ออาชี พสุจริ ต
ด้านครู
มาตรฐานที่ 8 ครู มีคุณวุฒิ/ความรู ้ความสามารถตรงกับงานที่รับผิดชอบและมีครู
เพียงพอ
มาตรฐานที่ 9 ครู มีความสามารถในการจัดการเรี ยนการสอนอย่างมี
ประสิ ทธิภาพ และเน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสาคัญ
ด้านผู้บริหาร
มาตรฐานที่ 10 ผูบ้ ริ หารมีภาวะผูน้ าและมีความสามารถในการบริ หารจัดการ
มาตรฐานที่ 11 สถานศึกษามีการจัดองค์กรโครงสร้างและการบริ หารงานอย่าง
เป็ นระบบ ครบวงจร ให้บรรลุเป้าหมายการศึกษา
มาตรฐานที่ 12 สถานศึกษามีการจัดกิจกรรมและการเรี ยนการสอน โดยเน้น
ผูเ้ รี ยนเป็ นสาคัญ
มาตรฐานที่ 13 สถานศึกษามีหลักสูตร ที่เหมาะสมกับผูเ้ รี ยนและท้องถิ่น มีสื่อ
การเรี ยนการสอนที่เอื้อต่อการเรี ยนรู ้
มาตรฐานที่ 14 สถานศึกษาส่ งเสริ มความสัมพันธ์และความร่ วมมือกับชุมชนใน
การพัฒนาการศึกษา
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โรงเรี ยนมีผลการประเมินระดับคุณภาพ ดี โดยมีค่าเฉลี่ย 83.69
ผลการรับรองมาตรฐานคุณภาพ
 รับรอง
 ไม่รับรอง
กรณี ที่ไม่ได้รับการรับรอง เนื่องจาก..........................................................

13. ข้ อเสนอแนะจากผลการประเมินคุณภาพภายในและภายนอก
จุดเด่ น จุดทีค่ วรพัฒนาและข้ อเสนอแนะจากการติดตามตรวจสอบคุณภาพภายในของ
สถานศึกษา โดยสถานศึกษาหรื อหน่ วยงานต้ นสั งกัด
จุ ด เด่ น นัก เรี ยนได้รับ การพัฒ นาด้านคุ ณ ลัก ษณะอันพึ งประสงค์ มี กิ จกรรมส่ ง เสริ ม ผูเ้ รี ยนที่
ชัดเจน ดังนี้ โครงการโรงเรี ยนสุ จริ ต อาเซี ยนศึกษา เศรษฐกิจพอเพียง การป้ องกันตนเองเมื่อเกิดภัยพิบตั ิ
และเรี ยนรู ้ทกั ษะชีวิต ส่ งผลให้มีสุขภาพกาย สุ ขภาพจิตที่ดี ผูเ้ รี ยนมีความสามารถทั้งด้านวิชาการและด้าน

ศิลปะ ครู มีการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่ อง มีผลงานเป็ นที่ยอมรับขององค์กรต่าง ๆ ผูบ้ ริ หารมีการกระจาย
อานาจในการทางาน ใช้หลักบริ หารแบบมีส่วนร่ วม ครู มีสื่อเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ใช้ในการจัดการ
เรี ยนการสอน นักเรี ยนมีผลการทดสอบระดับชาติ ค่าเฉลี่ยสู งกว่าค่าเฉลี่ยระดับประเทศในทุกกลุ่มสาระการ
เรี ยนรู ้ อย่างต่อเนื่อง
จุดทีค่ วรพัฒนา ควรจัดทาโครงการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ ทุกกลุ่มสาระการเรี ยนรู ้อย่างต่อเนื่อง และ
เน้นการฝึ กทักษะกระบวนการคิดวิเคราะห์ ให้กบั นักเรี ยน
จุดเด่ น จุดทีค่ วรพัฒนาและข้ อเสนอแนะจากการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม
จุดเด่ น นักเรี ยนมีคุณธรรม จริ ยธรรม มีระเบียบวินยั มีสุขภาพกายสุ ขภาพจิตดี มีทกั ษะชีวติ และมี
ความพร้อมเพื่อเข้าสู่ ประชาคมอาเซี ยน ครู มีการพัฒนาตนเองจนมีวทิ ยฐานะสู งขึ้น ผูบ้ ริ หารเป็ นผูน้ าที่ให้โอกาส
ช่วยเหลือครู อาคาร สภาพแวดล้อมเหมาะสม มีสื่อเทคโนโลยีเพียงพอ
จุดทีค่ วรพัฒนา การจัดทาโครงการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนทุกกลุ่มสาระเพื่อพัฒนาเรื่ องทักษะ
การคิดวิเคราะห์สงั เคราะห์
14. สรุ ปสภาพปัญหา จุดเด่ น จุดทีค่ วรพัฒนาในการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
สภาพปัญหา
โรงเรี ยนบ้านปงสนุ ก มีขอ้ จากัดด้านนักเรี ยนมีปัญหาในการอ่าน การเขียนและมีนกั เรี ยนพิเศษเรี ยน
ร่ วมจานวนมาก ครู ผสู ้ อนไม่ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการสอน นักเรี ยนยังมีการใช้สื่อเทคโนโลยีในการนาเสนอ
ผลงานน้อย และยังต้องได้รับการพัฒนาทักษะด้านการคิดวิเคราะห์
จุดเด่ น
โรงเรี ยนมี ผลการพัฒนาคุ ณภาพผู ้เรี ยนทุ กกลุ่ มสาระการเรี ยนรู ้ อยู่ในระดับดี มี ผลการทดสอบ
ระดับชาติสูงขึ้น และสู งกว่าระดับชาติ
จุดทีค่ วรพัฒนา
ควรพัฒนาผูเ้ รี ยนในด้านทักษะการคิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ และการจัดกิ จกรรมการเรี ยน การ
สอน ควรสอดแทรกกระบวนการคิดวิเคราะห์ทุกหน่วยการเรี ยนรู ้

