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รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา
(Self – Assessment Report : SAR)
ปีการศึกษา 2561

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๑ จังหวัดบุรีรัมย์
ตาบลนางรอง อาเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์
สานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ
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ความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพืน้ ฐาน
รายงานพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปี 2562
ของโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 51 จังหวัดบุรีรัมย์
................................................................................................
ที่ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 51 จังหวัด
บุรีรัมย์ ครั้งที่....1..... /.....2562.....เมื่อวันที่....23......เดือน...พฤษภาคม........พ.ศ. …2562..
ได้พิจารณารายงานคุณภาพการศึกษาปี 2561 ของโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 51 จังหวัด
บุรีรัมย์ แล้ว
เห็นชอบให้ดาเนินการรายงานพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา ปี 2561 ได้

(ลงนาม)....................................................................
(นายแพทย์สมควร ฉ่าพึ่ง)
ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 51 จังหวัดบุรีรัมย์
23 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2562
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คานา
รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษาปีการศึกษา 2561 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๑
จังหวัดบุรีรัมย์ ฉบับนี้ จัดทาขึน้ ตามกฎกระทรวง การประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561 ข้อ 3 ระบุให้
สถานศึ ก ษาจั ด ส่ ง รายงานผลการประเมิ น ตนเองให้ แ ก่ ห น่ ว ยงานต้ น สั ง กั ด หรื อ หน่ ว ยงานที่ ก ากั บ ดู แ ล
สถานศึกษาเป็นประจาทุกปี เพื่อรายงานผลการดาเนินงานตามมาตรฐานการศึกษาที่สะท้อนผลการพัฒนา
คุณภาพการศึกษา ซึ่งเป็นผลสาเร็จจากการบริหารจัดการศึกษาที่สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาในระดับ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน 3 มาตรฐานได้แก่คุณภาพของผู้เรียนกระบวนการบริหารและการจัดการกระบวนการ
จัดการเรีย นการสอนที่เน้นผู้เรี ยนเป็นสาคัญ เพื่อนาเสนรายงานผลการจั ดการศึกษาในรอบปี ที่ผ่านมาต่ อ
หน่วยงานต้นสังกัด หน่ว ยงานที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนเผยแพร่ต่อสาธารณชนได้รับทราบ และเตรียมความ
พร้อมในการรับการประเมินภายนอก โดยสานักงานรับรองมาตรฐานการศึกษาและประเมินคุณภาพการศึกษา
(องค์การมหาชน) ต่อไป
ขอขอบคุณคณะครู ผู้ปกครอง นักเรียน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และผู้ที่มี
ส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายที่มีส่วนร่วมในการจัดทารายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษาปีการศึกษา 2561
ฉบับนี้ คณะผู้จัดทาหวังเป็นอย่างยิ่งว่าเอกสารรายงานฉบับนี้ จะเป็นประโยชน์ต่อการนาไปใช้ในการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาของโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๑ จังหวัดบุรีรัมย์ ในปีการศึกษา 2562 ต่อไป

(นางกนกวลี กรเกศกมล)
ผู้อานวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๑ จังหวัดบุรีรัมย์
23 พฤษภาคม 2562
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สารบัญ
เรื่อง
คานา
สารบัญ
ส่วนที่ 1 ข้อมูลพื้นฐานของสถานศึกษา
 ข้อมูลทั่วไป
 ข้อมูลครูและบุคลากร
 ข้อมูลนักเรียน
ส่วนที่ 2 ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ
มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
ส่วนที่ 3 สรุปผล และแนวทางการพัฒนา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
แผนพัฒนาเพื่อให้ได้มาตรฐานที่สูงขึ้น
ส่วนที่ 4 ภาคผนวก
 คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลคุณภาพคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2561
 ประกาศโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๑ จังหวัดบุรีรัมย์ เรื่อง การใช้มาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพภายใน
ของสถานศึกษา
 ประกาศโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๑ จังหวัดบุรีรัมย์ เรื่อง กาหนดค่าเป้าหมาย
ตามมาตรฐานการศึกษา
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ส่วนที่ 1
ข้อมูลพื้นฐานของสถานศึกษา
1.1 ข้อมูลทั่วไป
ชื่อสถานศึกษา: โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๑ จังหวัดบุรีรัมย์
ที่อยู่: เลขที่ 125 หมู่ที่ 3 บ้านหนองเสม็ด ตาบลนางรอง อาเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์
รหัสไปรษณีย์ 31110
สังกัด: สานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ
โทรศัพท์: 044-632101, 044-631883 , 044-632471
โทรสาร : 044-632101, 044-631883 , 044-632471
E-Mail: nrwelfareschool@gmail.com
เปิดสอน: ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
1.2 ข้อมูลบุคลากรของสถานศึกษา
1) จานวนบุคลากร
พนักงาน
เจ้าหน้าที่
บุคลากร ผู้บริหาร ข้าราชการครู
ครูอัตราจ้าง
รวมทั้งหมด
ราชการ
อื่นๆ
จานวน
3
44
13
7
23
90
2) วุฒิการศึกษาสูงสุดของบุคลากร
ต่ากว่า
บุคลากร
ปริญญาตรี
ปริญญาโท
ปริญญาเอก รวมทั้งหมด
ปริญญาตรี
จานวน
21
44
25
90
3) สาขาวิชาที่จบการศึกษาและภาระงานสอน
ภาระงานสอนเฉลีย่ ของครู 1 คน
สาขาวิชา
จานวน (คน)
ในแต่ละสาขาวิชา (ชม./สัปดาห์)
1. บริหารการศึกษา
18
2. ภาษาไทย
9
15
3. คณิตศาสตร์
7
12
4. วิทยาศาสตร์
7
16
5. ภาษาอังกฤษ
7
13
6. สังคมศึกษา
8
14
7. ศิลปะ
4
13
8. สุขศึกษา
3
15
9. การงานและเทคโนโลยี
10
9
10. พัฒนาฯ
1
11. ปริญญาโทหลักสูตรและการสอน
4
12. ปริญญาโทเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
2
รวม
80
13.38
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1.3 ข้อมูลนักเรียน
จานวนนักเรียน ปีการศึกษา 2561 รวม
ระดับชั้นเรียน

จานวนห้อง

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

1
1
1
1
1
2
7
4
4
3
11
3
3
3
9
27

คน (ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิ.ย. 2561)
เพศ
รวม
เฉลี่ยต่อห้อง
ชาย
หญิง
5
5
10
11
5
16
14
16
30
26
19
45
18
23
41
40
35
75
114
103
217
68
81
149
63
95
158
60
68
128
191
244
435
35
48
83
24
40
64
20
41
61
79
129
208
384
476
860
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ส่วนที่ 2
ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ผลการประเมินมาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
มาตรฐานการศึกษา
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ
มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผูเ้ รียนเป็นสาคัญ

ระดับคุณภาพ
ดีเลิศ
ยอดเยี่ยม
ดีเลิศ

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน
ระดับคุณภาพ : ดีเลิศ
1. กระบวนการพัฒนา
ด้วยนักเรียนของโรงเรีย นมาจากหลายพื้น ที่ และมี ความยากลาบาก ส่วนใหญ่มีปัญ หาด้านวินั ย
ความรับผิดชอบ หลายคนอ่านหนังสือไม่ออก เขียนไม่คล่อง ผลการเรียนต่า โรงเรียนได้จัด โครงการส่งเสริม
นิสัยการรักการอ่านและแสวงหาความรู้ด้วยตนเองจาก กิจกรรมตอบปัญหาจากสารานุกรม การแข่งขันเปิด
พจนานุกรม, กิจกรรมมุมความรู้ ๘ กลุ่มสาระการเรียนรู้, กิจกรรมสืบค้นข้อมูลทางอินเตอร์เน็ต, กิจกรรม
หอพั ก รั ก การอ่ า น กิ จ กรรมสอนเสริ ม กิ จ กรรมการสอนตามแนววอลดอร์ ฟ มี ก ารส่ ง เสริ ม ผู้ เ รี ย นให้ มี
ความสามารถในการคิดอย่างเป็นระบบ คิดสร้างสรรค์ ตัดสินใจแก้ปัญหาได้อย่างมีสติสมเหตุสมผล โดยการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนที่ส่งเสริมทักษะการคิด ได้แก่ กิจกรรมการเรียนรู้โดยโครงงาน กิจกรรมด้านการ
เขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ กิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง พลังงาน
และสิ่งแวดล้อม กิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ การสอนโดยเน้นกระบวนการกลุ่ม และการเรียนการสอน
แบบ Active Learning ที่ส่งเสริมให้นักเรียนได้ใช้การคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ มีทักษะในการ
อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและแก้ปัญหา เปิดโอกาสให้นักเรียนนาเทคโนโลยีมาใช้ในการสร้างสรรค์
ผลงานการดาเนินงาน และใช้ในการนาเสนอข้อมูล ส่งเสริมให้นักเรียนได้สร้างสรรค์ นวัตกรรมตามวัยและตาม
ศักยภาพ ด้านการส่งเสริมการทางานหรืองานอาชีพ ได้จัดโครงการส่งเสริมอาชีพในโรงเรียนด้วยวิถีพอเพียง
ที่พัฒนานักเรียนทั้งในระบบโรงเรียน และหอพักที่แต่ละหอพักต้องฝึก อาชีพเกษตร, การจัดทาอาหารเสริม
จาหน่ายให้กับโรงเรียน, การยึดอาชีพตามความสนใจ นอกจากนั้นยังส่งเสริมให้นักเรียนได้ทาโครงงานอาชีพ
อีกด้วย จากกิจกรรมต่าง ๆ ในโครงการส่งเสริมงานอาชีพในโรงเรียนด้วยวิถีพอเพียง ทาให้นักเรียนมีทักษะ
การทางาน มีความรู้ในเรื่องการทาบัญชีรายรับ-จ่าย รักการทางาน และสามารถทางานกับผู้อื่นได้ อีกทั้งยังเป็น
แหล่งเรียนศึกษาดูงานด้านอาชีพให้หน่วยงานต่าง ๆ
ด้านการส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และจิตสานึก และมีทักษะการดารงชีวิตตามกรอบ
สาระการเรียนรู้ท้องถิ่นสาหรับโรงเรียนการศึกษาสงเคราะห์โดยไม่ขัดกับกฎหมายและวัฒนธรรมอันดีงามของ
สังคม นั้น โรงเรียนได้จัดโครงการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมที่ประกอบด้วย กิจกรรมวันสาคัญทางศาสนา
การเข้าค่ายส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม กิจกรรมต่อต้านยาเสพติด กิจกรรมส่งเสริมระเบียบวินัยนักเรียน
ประจา ฯลฯ โครงการพัฒนาระบบดูแลนั กเรียน โดยใช้ “คุณธรรม ๙ ดี” โครงการอนุรักษ์มารยาทไทยตาม
หลั ก ปรั ช ญาของเศรษฐกิ จ พอเพี ย ง" ที่ จั ด ให้ มี ทั้ ง การอบรม"การพั ฒ นาบุ ค ลิ ก ภาพให้ ง ามอย่ า งไทย”
การประกวดมารยาทไทย เป็นต้น จัดกิจกรรมที่ส่งเสริมให้นักเรียนที่มาจากหลายจังหวัด หลายวัฒนธรรมให้
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สามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุข เช่น การทางานระบบกลุ่มทั้งในระบบหอพัก และชั้นเรียน กระตุ้นให้มี
การแสดงออกด้วยกิจกรรมด้านการกีฬา กิจกรรมด้านนาฏศิลป์ ศิลปะ ดนตรี จิตกรรม ฯลฯ โดยใช้ช่วงเวลา
ในการฝึกทักษะนอกเวลาเรียนทาให้นักเรียนได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์และเกิดความชานาญ
ด้าน สุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม โรงเรียนได้จัดเครื่องแต่งกายประจาวัน เครื่องนอน จัดหา
วัสดุเครื่องใช้ส่วนตัวให้นักเรียน มีครูหอพักเป็นผู้ดูแลเรื่องการดารงชีวิตให้เป็นตามระเบียบ และแนวปฏิบัติ
ของโรงเรียน ที่นักเรียนต้องแต่งกายสะอาด มีระเบียบวินัย ทางานบ้านได้ตามวัย และตามศักยภาพ โดยให้
นักเรียนโตเป็นพี่เลี้ยงดูแลน้อง สอนน้อง จัดอาหารที่ถูกหลักโภชนาการให้ ๓ มื้อ มีอาหารเสริมวันละ ๑ มื้อที่
แต่ละหอพักทาจาหน่ายให้กับโรงเรียน มีครูอนามัยโรงเรียน ที่คัดกรองนักเรียนที่ป่วย ให้การปฐมพยาบาล
เบื้องต้น และส่งต่อนักเรียนไปรักษาที่โรงพยาบาล
2. ผลการดาเนินงาน
ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสารและการคิด
คานวณ มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และ
แก้ปัญ หา มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา มีผลการเรียนในระดับ 3 ขึ้นไป และมีความรู้ทักษะ
พื้นฐาน และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน มีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีและ
มี ทั ก ษะการด ารงชี วิ ต ในกรอบสาระการเรี ย นรู้ ท้ อ งถิ่ น ส าหรั บ โรงเรี ย นการศึ ก ษาสงเคราะห์ ตามที่
สถานศึกษากาหนด ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและ
หลากหลายและ สุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม นักเรียนสามารถออกไปศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น และ
ประกอบอาชีพได้ร้อยละ ๘๕ จากผลการดาเนินงานเชิงประจักษ์จากการประเมินในด้านต่างๆ เป็นผลให้มีผล
การประเมินมาตรฐานที่ 1 คุณภาพผู้เรียน อยู่ในระดับคุณภาพ ดีเลิศ
3. จุดเด่น
๑. นักเรียนมีความรู้ทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพสุจริต
๒. นักเรียนทักษะทางด้านศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์ กีฬา นันทนาการ
3. ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษาตามเป้าหมายที่สถานศึกษากาหนด
4. ทักษะการดารงชีวิตในกรอบสาระการเรียนรู้ท้องถิ่นสาหรับโรงเรียนการศึกษาสงเคราะห์ตามที่
สถานศึกษากาหนด
4. จุดควรพัฒนา
๑. ควรมีการยกระดับผลการทดสอบระดับชาติ และระดับโรงเรียนเป็นไปตามเกณฑ์ในทุกกลุ่มสาระ
การเรียนรู้
๒. ส่งเสริมให้นักเรียนมีเป้าหมายในชีวิต มีความมุ่งมั่น กระตือรือร้น ในการเรียน และนาเทคโนโลยี
สารสนเทศไปใช้ในทางที่ถูกต้อง
๓. ส่งเสริมให้นักเรียนมีระเบียบวินัย มีความรับผิดชอบ ตามคุณธรรมอัตลักษณ์ของโรงเรียนให้มากขึ้น
4. ส่งเสริมและพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็น และแก้ปัญหา ด้วยกิจกรรมที่ลงมือปฏิบัติจริง
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ
ระดับคุณภาพ : ยอดเยี่ยม
1. กระบวนการพัฒนา
โรงเรียนมีการบริหารและการจัดการอย่างเป็นระบบ โดยการประชุมหลากหลายวิธี เช่น การประชุม
แบบมีส่วนร่วม การประชุมระดมสมอง เพื่อให้ทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการกาหนดวิสัยทัศน์ พันธ์กิจ เป้าหมาย
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ที่ชัดเจน มีการปรับแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา แผนปฏิบัติราชการประจาปี ตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงทั้งระบบที่ สอดคล้องกับสภาพปัญหา ความต้องการและนโยบายการปฏิรูปการศึกษา มีการ
ประชุม ครูทุก สัปดาห์ ในวั นพฤหั สบดี เพื่อพั ฒนาครูด้านการจัด การเรียนรู้ จัดหลักสูต รที่ตอบสนองความ
ต้องการเฉพาะด้านของนักเรียน เช่น แผนการเรียนวิทย์-คณิต, ศิลป์-ภาษา, ศิลป์-อาชีพ และการศึกษาระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ จัดหลักสูตรทวิศึกษา การจัดการเรียนรวม การจัดกิจกรรมตามแนววอร์ลดอฟ การ
บูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ ทุกกิจกรรม พัฒนาระบบสารสนเทศ
ให้สามารถเข้าถึงให้ง่าย และรวดเร็วขึ้น โดยปรับปรุง การเก็บข้อมูล พัฒนาระบบ Wifi ให้เสถียร เพื่อการ
สืบค้นได้รวดเร็วขึ้น ทุกอาคารเรียนมีห้องคอมพิวเตอร์ให้นักเรียนได้ เรียนรู้และสืบค้นข้อมูล จัดให้มีโครงการ
พัฒนาผู้เรียนด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยให้มีการทบทวนมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด มีนโยบายให้
จัดการเรียนรู้ที่ให้นักเรียนได้ปฏิบัติจริง จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร ที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้าน เชื่อมโยงวิถี
ชีวิ ตจริง ที่ค รอบคลุม ทุก กลุ่ม เป้ าหมาย พั ฒนาครูผู้ ส อนสามารถจัด การเรีย นรู้ไ ด้อ ย่า งมี คุณ ภาพ มีก าร
ดาเนินการ นิเทศ กากับ ติดตาม ประเมินผล โดยการบริหารตามวงจร P D C A จัดสภาพแวดล้อมในโรงเรียน
ที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้ โดยจัดห้องเรียนคุณภาพ จัดให้มีห้องสมุดทั้งระดับประถมศึกษา และระดับ
มัธยมศึกษา ในส่วนหอพักให้ทุกหอพักจัดกิจกรรมรักการอ่าน มีมุมหนังสือที่ห้องสมุดจัดตะกร้าสู่หอพัก พัฒนา
ปรับปรุงอาคารเรียน หอพัก ให้ส ะอาด ปลอดภัย ตามโครงการหอพัก ๓ สี ที่เน้นในเรื่องของพลังงานและ
สิ่งแวดล้อม
2. ผลการดาเนินงาน
โรงเรียนมี เป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจที่สถานศึกษากาหนดชัดเจน มีระบบบริหารจัดการ
คุณภาพของสถานศึกษา มีหลักสูตรที่ตอบสนองความต้องการและความแตกต่างของเด็กปกติและ
กลุ่มเป้าหมายเฉพาะ โดยจัดให้มีเด็กพิการการเรียนรวม จัดหลักสูตรทวิศึกษา ครูสามารถวิเคราะห์หลักสูตร
และจัดการเรียนรู้ได้ครอบคลุมมาตรฐานและตัวชี้วัด สามารถจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญได้ขัดเจนขึ้น
โรงเรียนมีสภาพแวดล้อมดี ปลอดภัย สะอาดน่าอยู่ น่าดู น่าเรียน ตามมาตรฐานโรงเรียนประจาของสานัก
บริหารงานการศึกษาพิเศษ มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการ
เรียนรู้ที่มีคุณภาพ จากการประเมินมาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ อยู่ในระดับ ยอดเยี่ยม
3. จุดเด่น
1. โรงเรี ยนมีก ารบริห ารจั ดการอย่า งมีส่ วนร่วมที่เ ป็น ระบบที่ น้อมนาโครงการอั นเนื่องมาจาก
พระราชดาริมาเป็นแนวทางในการบริหารจัดการสถานศึกษา มีการประชุมร่วมกันอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ทุก
ฝ่ายได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรู้ตามหลักสูตรสถานศึกษา
2. มีหลักสูตรที่หลากหลายสามารถตอบสนองความต้องการเฉพาะของผู้เรียน
3. โรงเรียนได้พัฒนาศูนย์การเรียนรู้โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริ ที่มีฐานการเรียนรู้ที่ส่งเสริม
การอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม เช่น ฐานการเรียนรู้ธนาคารขยะ ฐานการเรียนรู้บาบัดน้าเสีย ฐานการ
เรียนรู้ดินผสมพร้อมปลูก ฐานการเรียนรู้หมูหลุม กิจกรรมกินหมดลดพลังงาน การแยกขยะ เป็นต้น
4. จุดควรพัฒนา
1. พัฒนาครูและบุคลากรด้านการจัดการเรียนการสอนตามแนว Active Learning การประเมินผล
ตามสภาพจริง และนากระบวนการวิจัยมาใช้ในการพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพมากขึ้น
2. สนับสนุนให้ครูพัฒนาและนาสื่อ เทคโนโลยีมาใช้ในการจัดการเรียนรู้ให้มากขึ้น
3. พัฒนาครูทางด้านจิตวิทยา และการสื่อสารกับนักเรียนเพื่อการเข้าใจ เข้าถึง และพัฒนานักเรียน
ทั่วไป และเยียวยานักเรียนที่มีปัญหาในเบื้องต้น
๔. ควรมีการกากับ ติดตาม และประเมินผลการดาเนินงานให้เป็นปัจจุบัน และรายงานผลต่อผู้บริหาร
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มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผูเ้ รียนเป็นสาคัญ
ระดับคุณภาพ : ดีเลิศ
1. กระบวนการพัฒนา
ครูมีการวิเคราะห์ ประเมินหลักสูตรสถานศึกษาร่วมกันทุกภาคเรียน มีการจัดทาแผนการจัดเรียนรู้
โดยการวิเคราะห์มาตรฐานการเรียนรู้ตามหลักสูตรสถานศึกษา มีกิจกรรมที่ส่งเสริมพัฒนาการเด็กที่ตอบสนอง
ความต้องการ ความสามารถของผู้เรียน เช่น มีการจัดการเรียนรวม มีการจัดกิจกรรมตามแนววอร์ลดอฟ
จัดสอนเสริมนักเรียนที่อ่านไม่ออก เขียนไม่ได้ ครูจัดกิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่านทั้งในระบบชั้นเรียน และ
หอพัก จัดกิจกรรมที่ส่งเสริมทั้งด้านวิชาการ กิริยามารยาท สุนทรียภาพที่บูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพี ย งตามความสนใจของนั ก เรี ย นอย่ า งทั่ ว ถึ ง ครู จั ด กิ จ กรรมพั ฒ นาพื้ น ฐานอาชี พ ให้ แ ก่ เ ด็ ก ได้ อ ย่ า ง
หลากหลาย มีการจัดห้องเรียนคุณภาพตามนโยบายของโรงเรียน โดยจัดกิจกรรมที่ให้เด็กมีส่วนร่วม ในการจัด
สภาพแวดล้อมในห้องเรียน เช่น ป้ายนิเทศ การดูแลต้นไม้ เป็นต้น ครูใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับช่วง
อายุ ครูจัดกิจกรรมการออกกาลังกายให้กับเด็กทุกคนอย่างน้อยวันละ ๓๐ นาที ครูติดตาม พัฒนาการ
ปรับปรุง ผลการเรีย นของนัก เรียนร่วมกันทั้ง ครู ผู้สอน ครู ที่ปรึกษา และครู ป ระจาหอพักนักเรีย นโดยการ
ประสานงานกับผู้ปกครองและเยี่ยมบ้านนักเรียนทุกคน
2. ผลการดาเนินงาน
นักเรียนอ่านออกเขียนได้ อ่านคล่อง เขียนคล่องมากขึ้น นักเรียนมีพัฒนาการทั้งทางด้านร่างกาย
อารมณ์ สังคม และสติปัญญา เด็กมีทักษะการทางาน การคิดวิเคราะห์ และการแก้ปัญหา มีพื้นฐานด้านอาชีพ
มีการพัฒนาทักษะด้านสุนทรียภาพอย่างเห็นได้ชดั รู้จักรักษาความสะอาด สุขภาพอนามัยดี ร่างกายแข็งแรง
เด็กสามารถปรับตัวในการอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้ เด็กมีกิริยามารยาท อ่อนน้อมกับผู้ใหญ่ สามารถเข้าร่วมแข่งขัน
ความสามารถนักเรียนได้หลายด้าน ทั้งด้านศิลปะ ดนตรี กีฬา คอมพิวเตอร์ เป็นต้น นักเรียนที่จบการศึกษา
สามารถเรียนต่อในระดับที่สูงขึ้น และสามารถออกไปประกอบอาชีพเบื้องต้นได้ จากการประเมินมาตรฐานที่ 3
กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ มีผลการประเมินอยู่ในระดับคุณภาพ ดีเลิศ
3. จุดเด่น
๑. ครูส่วนใหญ่มีการจัดการเรียนรู้บูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงได้เป็นอย่างดี
๒. ครูมีความสามารถในจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนเพื่อสนองความต้องการของผู้เรียนได้อย่าง
หลากหลาย
๓. ครูสามารถพัฒนาพื้นฐานอาชีพนักเรียนเพื่อการมีงานทาส่งผลให้นักเรียนมีรายได้ระหว่างเรียน
๔. ครูทุ่มเทเสียสละในการพัฒนาผู้เรียนที่มีปัญหาด้านการเรียน ปัญหาส่วนตัว ได้จนประสบ
ความสาเร็จเป็นจานวนมาก
๕. ครูสามารถเป็นวิทยากรด้านเศรษฐกิจพอเพียง อาชีพ มารยาทไทยได้เกือบทุกคน
4. จุดควรพัฒนา
4.1 ครูควรมุ่งมั่นพัฒนาตนเองด้านเทคนิควิธีสอนตามแนว Active Learning และสืบค้นวิธีการ
ใหม่ ๆ ให้มากขึ้น
4.2 ครูควรใช้สื่อเทคโนโลยี ส่งเสริมให้เด็กสืบค้นข้อมูล และใช้แหล่งเรียนรู้ในโรงเรียนในการจัดการ
เรียนรู้ที่เชื่อมโยงกับชีวิตจริงให้มากขึ้น
4.3 ครูควรประเมินผลนักเรียนเพื่อพัฒนานักเรียนมากกว่าการตัดสินผลการเรียน
4.4 ครูควรส่งเสริมให้นักเรียนได้คิดค้นนวัตกรรม นาเสนอข้อมูลให้มากขึ้น
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ส่วนที่ 3
สรุปผล และแนวทางการพัฒนา
ผลการประเมิน ตนเองของสถานศึกษาถือ เป็นข้ อมูลสารสนเทศสาคั ญ ที่ สถานศึก ษาจะต้องนาไป
วิเคราะห์ สัง เคราะห์ เพื่ อสรุป นาไปสู่ก ารเชื่ อมโยงหรือ สะท้อ นภาพความสาเร็ จกั บแผนพัฒ นาการจั ด
การศึกษาของสถานศึกษา(3-5 ปี) และนาไปใช้ในการวางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา
ดังนั้น จากผลการดาเนินงานของสถานศึกษา สามารถสรุปผลการประเมิ นในภาพรวมของจุดเด่น จุดควร
พัฒนาของแต่ละมาตรฐาน พร้อมทั้งแนวทางการพัฒนาเพื่อให้ได้มาตรฐานที่สูงขึ้น ดังนี้

ระดับการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน
สรุปผล
จุดเด่น
 คุณภาพของผู้เรียน
๑. นักเรียนมีความรู้ทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดี
ต่องานอาชีพสุจริต
๒. นักเรียนทักษะทางด้านศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์
กีฬา นันทนาการ
3. ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตร
สถานศึกษาตามเป้าหมายที่สถานศึกษากาหนด
4. ทักษะการดารงชีวิตในกรอบสาระการเรียนรู้
ท้องถิ่นสาหรับโรงเรียนการศึกษาสงเคราะห์ตามที่
สถานศึกษากาหนด

 กระบวนการบริหารและการจัดการ
1. โรงเรียนมีการบริหารจัดการอย่างมีส่วนร่วมที่
เป็นระบบที่น้อมนาโครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชดาริมาเป็นแนวทางในการบริหารจัดการ
สถานศึกษา มีการประชุมร่วมกันอย่างต่อเนื่อง
เพื่อให้ทุกฝ่ายได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาผู้เรียนให้มี
คุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรู้ตามหลักสูตร
สถานศึกษา
2. มี หลั กสู ตรที่ หลากหลายสามารถตอบสนอง
ความต้องการเฉพาะของผู้เรียน
3. โรงเรียนได้พัฒนาศูนย์การเรียนรู้โครงการอัน
เนื่องมาจากพระราชดาริ ที่มีฐานการเรียนรู้ที่ส่งเสริม
การอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม เช่น ฐานการ
เรียนรู้ธนาคารขยะ ฐานการเรียนรู้บาบัดน้าเสีย ฐาน

จุดควรพัฒนา
 คุณภาพของผู้เรียน
๑. ควรมีการยกระดับผลการทดสอบระดับชาติ และ
ระดับโรงเรียนเป็นไปตามเกณฑ์ในทุกกลุ่มสาระการ
เรียนรู้
๒. ส่ง เสริม ให้ นักเรีย นมี เป้ าหมายในชีวิ ต มีค วาม
มุ่ง มั่น กระตือรือร้น ในการเรียน และนาเทคโนโลยี
สารสนเทศไปใช้ในทางที่ถูกต้อง
๓. ส่ ง เสริ ม ให้ นั ก เรี ย นมี ร ะเบี ย บวิ นั ย มี ค วาม
รับผิ ดชอบ ตามคุณธรรมอัต ลัก ษณ์ข องโรงเรีย นให้
มากขึ้น
4. ส่ ง เสริ ม และพั ฒ นาทั ก ษะการคิ ด วิ เ คราะห์
คิด อย่า งมี วิจ ารณญาณ อภิ ปรายแลกเปลี่ ย นความ
คิดเห็น และแก้ปัญหา ด้วยกิจกรรมที่ลงมือปฏิบัติจริง
 กระบวนการบริหารและการจัดการ
1. พัฒนาครูและบุคลากรด้านการจัดการเรียนการ
สอนตามแนว Active Learning การประเมินผลตาม
สภาพจริง และนากระบวนการวิจัยมาใช้ในการพัฒนา
ผู้เรียนให้มีคุณภาพมากขึ้น
2. สนับสนุนให้ครูพัฒนาและนาสื่อ เทคโนโลยีมาใช้
ในการจัดการเรียนรู้ให้มากขึ้น
3. พัฒนาครูทางด้านจิตวิทยา และการสื่อสารกับ
นักเรียนเพื่อการเข้าใจ เข้าถึง และพัฒนานักเรียน
ทั่วไป และเยียวยานักเรียนที่มีปัญหาในเบื้องต้น
๔. ควรมีการกากับ ติดตาม และประเมินผลการ
ดาเนินงานให้เป็นปัจจุบัน และรายงานผลต่อผู้บริหาร
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จุดเด่น
การเรียนรู้ดินผสมพร้อมปลูก ฐานการเรียนรู้หมูหลุม
กิจกรรมกินหมดลดพลังงาน การแยกขยะ เป็นต้น
กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็น
สาคัญ
๑. ครูส่วนใหญ่มีการจัดการเรียนรู้บูรณาการหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงได้เป็นอย่างดี
๒. ครูมีความสามารถในจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนเพื่อ
สนองความต้องการของผู้เรียนได้อย่างหลากหลาย
๓. ครูสามารถพัฒนาพื้นฐานอาชีพนักเรียนเพื่อการมี
งานทาส่งผลให้นักเรียนมีรายได้ระหว่างเรียน
๔. ครูทุ่มเทเสียสละในการพัฒนาผู้เรียนที่มีปัญหา
ด้านการเรียน ปัญหาส่วนตัว ได้จนประสบ
ความสาเร็จเป็นจานวนมาก
๕. ครูสามารถเป็นวิทยากรด้านเศรษฐกิจพอเพียง
อาชีพ มารยาทไทยได้เกือบทุกคน

จุดควรพัฒนา

กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็น
สาคัญ
1. ครูควรมุ่งมั่นพัฒนาตนเองด้านเทคนิควิธีสอนตาม
แนว Active Learning และสืบค้นวิธีการใหม่ ๆ ให้
มากขึ้น
2. ครูควรใช้สื่อเทคโนโลยี ส่งเสริมให้เด็กสืบค้นข้อมูล
และใช้แหล่งเรียนรู้ในโรงเรียนในการจัดการเรียนรู้ที่
เชื่อมโยงกับชีวิตจริงให้มากขึ้น
3. ครูควรประเมินผลนักเรียนเพื่อพัฒนานักเรียน
มากกว่าการตัดสินผลการเรียน
4. ครูควรส่งเสริมให้นักเรียนได้คิดค้นนวัตกรรม
นาเสนอข้อมูลให้มากขึ้น

แผนพัฒนาเพื่อให้ได้มาตรฐานที่สูงขึน้
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน
๑. ควรมีการยกระดับผลการทดสอบระดับชาติ และระดับโรงเรียนเป็นไปตามเกณฑ์ในทุกกลุ่มสาระการ
เรียนรู้
2. ส่งเสริมให้นักเรียนมีเป้าหมายในชีวิต มีความมุ่งมั่น กระตือรือร้น ในการเรียน และนาเทคโนโลยี
สารสนเทศไปใช้ในทางที่ถูกต้อง
๓. ส่งเสริมให้นักเรียนมีระเบียบวินัย มีความรับผิดชอบ ตามคุณธรรมอัตลักษณ์ของโรงเรียนให้มากขึ้น
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ
1. พัฒนาให้ครูและบุคลากรด้านการจัดการเรียนการสอนตามแนว Active Learning การประเมินผลตาม
สภาพจริง และนากระบวนการวิจัยมาใช้ในการพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพมากขึ้น
2. สนับสนุนให้ครูพัฒนาและนาสื่อ เทคโนโลยีมาใช้ในการจัดการเรียนรู้ให้มากขึ้น
3. ควรพัฒนาครูทางด้านจิตวิทยา และการสื่อสารกับนักเรียนเพื่อการเข้าใจ เข้าถึง และพัฒนานักเรียนทั่วไป
และเยียวยานักเรียนที่มีปัญหาในเบื้องต้น
๔. ควรมีการกากับ ติดตาม และประเมินผลการดาเนินงานให้เป็นปัจจุบัน และรายงานผลต่อผู้บริหาร
มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผูเ้ รียนเป็นสาคัญ
1 ครูควรมุ่งมั่นพัฒนาตนเองด้านเทคนิควิธีสอนตามแนว Active Learning และสืบค้นวิธีการใหม่ ๆ ให้มากขึ้น
2. ครูควรใช้สื่อเทคโนโลยี ส่งเสริมให้เด็กสืบค้นข้อมูล และใช้แหล่งเรียนรู้ในโรงเรียนในการจัดการเรียนรู้ที่
เชื่อมโยงกับชีวิตจริงให้มากขึ้น
3. ครูควรประเมินผลนักเรียนเพื่อพัฒนานักเรียนมากกว่าการตัดสินผลการเรียน
4. ครูควรส่งเสริมให้นักเรียนได้คิดค้นนวัตกรรม นาเสนอข้อมูลให้มากขึ้น
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ส่วนที่ 4
ภาคผนวก
 คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลคุณภาพคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2561
 ประกาศโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๑ จังหวัดบุรีรัมย์ เรื่อง การใช้มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา
 ประกาศโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๑ จังหวัดบุรีรัมย์ เรื่อง กาหนดค่าเป้าหมายตามาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2561
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คาสั่งโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๑ จังหวัดบุรีรัมย์
ที่ 095 / 2562
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕61
------------------------------------------------------------------------------------------------------ตามกฎกระทรวง การประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561 กฎกระทรวงการประกันคุณภาพ
การศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑ นโยบายปฏิรูประบบการประเมินและประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา และ
ประกาศมาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานสาหรับให้สถานศึกษาใช้เป็นแนวทาง
ดาเนินงาน เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา และเตรียมการสาหรับการประเมินคุณภาพภายนอก
ซึ่งจะทาให้เกิดความมั่นใจแก่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายว่าการจัดการศึกษาของสถานศึกษามีคุณภาพ ได้มาตรฐาน
และคงรักษาไว้ซึ่งมาตรฐานจากการดาเนินงานประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา
เพื่อให้การดาเนินงาน ตรวจสอบและประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕61
ในครั้งนี้ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ บรรลุผลตามวัตถุประสงค์ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๑
จั ง หวั ด บุ รี รั ม ย์ จึ ง แต่ ง ตั้ ง คณะกรรมการตรวจสอบและประเมิ น คุ ณ ภาพภายในของสถานศึ ก ษา
ปีการศึกษา 2561 ดังต่อไปนี้
๑) นางอาภาภรณ์ แปลงไธสง
รองผู้อานวยการ
ประธานกรรมการ
๒) นายวิฑูรย์ ทรงงาม
ครู
รองประธานฯ
๓) นางสาวดวงดาว หาญทนงค์
ครู
กรรมการ
๔) นางสาวสิรพิ ร พัชนี
ครู
กรรมการ
5) นายพุฒิชล ทิพย์ศิลป์
ครู
กรรมการ
6) นางพัชรัตน์ วิชญภัทรนันท์
ครู
กรรมการ
7) นางสาวสุรชั นา พรมภมร
ครู
กรรมการ
8) นางสาวกฤติมา จะโรรัมย์
ครู
กรรมการ
9) นางศุภางค์ อนันต์
ครู
กรรมการ
10 นางชลธี ชัชวาลวิบลู กิจ
ครู
กรรมการและเลขานุการ
11) นางสาวนพเก้า ขุนนางวงศ์ ครู
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
ขอให้ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา ได้
ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายให้ เต็มตามความสามารถ เพื่อให้การดาเนินการตรวจสอบและประเ มิ น
คุณภาพภายในของสถานศึกษา ในครั้งนี้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ อันจะเป็นประโยชน์ต่อ
การพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษาต่อไป
ทั้งนี้ 11 เมษายน พ.ศ. 2562 ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
สั่ง ณ วันที่ 11 เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖2
(นางกนกวลี กรเกศกมล)
ผู้อานวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๑ จังหวัดบุรีรัมย์
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ประกาศโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๑ จังหวัดบุรีรัมย์
เรื่อง การใช้มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา
.........................................................
โดยที่มีการประกาศใช้กฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.
๒๕61 ที่ปรับปรุงใหม่ ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อการ
ประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ประกาศคณะกรรมการการประกันคุณภาพ ภายใน ระดับการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน เรื่อง กาหนดหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการประกันคุณภาพภายใน ระดับการศึกษาขั้น
พื้นฐาน นโยบายการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่ 21 ที่กาหนดเป้าหมายและยุทธศาสตร์อย่างชัดเจนในการ
พัฒนาคุณภาพคนไทยและการศึกษาไทยในอนาคต รวมทั้งอัตลักษณ์และจุดเน้นของสถานศึกษา
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๑ จังหวัดบุรีรัมย์ กาหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษา และการมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้อง ทั้ง
บุคลากรทุกคนในโรงเรียน ผู้ปกครอง และประชาชนในชุมชน ให้เหมาะสมและสอดคล้องกันเพื่อนาไปสู่การ
พัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษา การประเมินคุณภาพภายในและเพื่อรองรับการประเมินคุณภาพภายนอก
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๑ จังหวัดบุรีรัมย์ จึงประกาศการใช้มาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษาระดับการศึกษา ขั้นพื้นฐาน เพื่อสอดคล้องกับประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ให้ใช้มาตรฐาน
การศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประกาศ ณ วันที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561
(นางกนกวลี กรเกศกมล)
ผู้อานวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๑ จังหวัดบุรีรัมย์
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มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
แนบท้ายประกาศโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๑ จังหวัดบุรีรัมย์
เรื่อง มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2561
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพผู้เรียน
1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน
1) มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิดคานวณ
2) มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็น และแก้ปัญหา
3) มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม
๔) ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
๕) มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา
๖) มีความรู้ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ
1.2 คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน
1. การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีงามและมีทักษะการดารงชีวิตในกรอบสาระการเรียนรู้
ท้องถิ่นสาหรับโรงเรียนการศึกษาสงเคราะห์ตามที่สถานศึกษากาหนด
2. มีความภูมิใจในท้องถิ่น และความเป็นไทย
3. การยอมรับการอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย
4. สุขภาวะทางกายและจิตสังคม
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ
2.1 มีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจที่สถานศึกษากาหนดชัดเจน
2.2 มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา
2.3 ดาเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผุ้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษาและทุกกลุ่ม
เป้าหมาย
2.4 พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ
2.5 จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ
2.6 จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้การบริการ
2.7 การวางแผนการบริหารสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมให้เอื้อต่อการเรียนรู้ตามมาตรฐาน
การดูแลนักเรียนประจาสาหรับโรงเรียนการศึกษาสงเคราะห์อย่างมีคุณภาพ
2.8 การน้อมนาโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริมาเป็นแนวทางในการบริหารจัดการสถานศึกษา
มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผูเ้ รียนเป็นสาคัญ
3.1 จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถนาไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้
3.2 ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้
3.3 มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก
3.4 ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และนาผลมาพัฒนาผู้เรียน
3.5 มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุง การจัดการเรียนรู้
3.6 มีการจัดการเรียนรู้ที่หลากหลายและสอดคล้องกับบริบทของชุมชน ท้องถิ่น และบูรณาการกับหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
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ประกาศโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๑ จังหวัดบุรีรัมย์
เรื่อง กาหนดค่าเป้าหมายตามาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2561
------------------------------------------โดยที่มีประกาศใช้กฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษาภาย
ในสถานศึกษา ระดับ การศึ กษาขั้น พื้นฐาน พ.ศ. 2561 และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ให้ใ ช้
มาตรฐานการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐานเพื่ อ การประกั น คุ ณ ภาพภายในสถานศึ ก ษา โดยความเห็ น ชอบ
ของคณะกรรมการสถานศึกษา
เพื่อให้การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนวัดบางกุฎีทอง มีคุณภาพและได้
มาตรฐาน จึงกาหนดค่าเป้าหมาย ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในปีการศึกษา 2561 ตามเอกสารแนบท้าย
ประกาศนี้
ประกาศ ณ วันที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561
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กาหนดค่าเป้าหมายตามาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2561
มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน
1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผูเ้ รียน
1) มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสารและการคิดคานวณ
2) มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
และแก้ปัญหา
3) มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม
4) มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
5) มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา
- มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษามีผลการเรียนในระดับ 3 ขึ้นไป
6) มีความรู้ทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ
1.2 คุณลักษณะทีพ่ ึงประสงค์ของผู้เรียน
1) มีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีและมีทักษะการดารงชีวิตในกรอบสาระการเรียนรู้ท้องถิ่นสาหรับ
โรงเรียนการศึกษาสงเคราะห์ตามที่สถานศึกษากาหนด
2) ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย
3) การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย
4) สุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ
2.1 มีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจที่สถานศึกษากาหนดชัดเจน
2.2 มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา
2.3 ดาเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผุ้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษาและทุกกลุ่มเป้าหมาย
2.4 พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ
2.5 จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ
2.6 จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้การบริการ
2.7 การวางแผนการบริหารสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมให้เอื้อต่อการเรียนรู้ตาม
มาตรฐานการดูแลนักเรียนประจาสาหรับโรงเรียนการศึกษาสงเคราะห์อย่างมีคุณภาพ
มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนทีเ่ น้นผูเ้ รียนเป็นสาคัญ
3.1 จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถนาไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้
3.2 ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้
3.3 มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก
3.4 ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และนาผลมาพัฒนาผู้เรียน
3.5 มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุง การจัดการเรียนรู้
3.6 มีการจัดการเรียนรู้ที่หลากหลายและสอดคล้องกับบริบทของชุมชน ท้องถิ่น และมีการ
จัดการเรียนรู้ที่หลากหลายและสอดคล้องกับบริบทของชุมชน ท้องถิ่น และบูรณาการกับหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

ค่าเป้าหมาย
มาตรฐาน

ยอดเยี่ยม

ยอดเยี่ยม

ดีเลิศ

