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รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา

(Self - Assessment Report : SAR)

ปการศึกษา 2563

สวนที่ 1 : บทสรุปของผูบริหาร

มาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย ระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม

มาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับคุณภาพยอดเยี่ยม

ตอนที่ 1 ขอมูลพื้นฐาน

โรงเรียน (School Name) : ทรงวิทยศึกษา

ประเภทโรงเรียน (School Type) : ในระบบ (สามัญปกติ)

รหัสโรงเรียน : 1110100732

ที่อยู (Address) : 5/1 อาคาร (Bldg) : -

หมูที่ (Village No.) : 4 ตรอก (Alley) : -

ซอย (Lane) : เสรีไทย 54 ถนน (Street) : เสรีไทย

ตําบล/แขวง (Sub-district) : คันนายาว เขต/อําเภอ (District) : คันนายาว

จังหวัด (Province) : กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย (Post Code) : 10230

โทรศัพท (Tel.) : 0-2517-0872 โทรสาร (Fax.) : 0-2919-9536

อีเมล (E-mail) : songwitsuksa@gmail.com

เว็บไซต (Website) : http://www.songwitsuksa.ac.th/

ไลน (Line) : - เฟซบุก (Facebook) : -

ระดับที่เปดสอน

ปกติ (สามัญศึกษา) : เตรียมอนุบาล, กอนประถมศึกษา, ประถมศึกษา

English Program : ประถมศึกษา
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ตอนที่ 2 การนําเสนอผลการประเมินตนเอง

ระดับปฐมวัย

1. มาตรฐานการศึกษา

มาตรฐานการศึกษา ระดับคุณภาพ

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของเด็ก ยอดเยี่ยม

1. มีพัฒนาดานรางกาย แข็งแรง มีสุขนิสัยที่ดี และดูแลความปลอดภัยของตนองได ยอดเยี่ยม

2. มีพัฒนาการดานอารมณ จิตใจ ควบคุม และแสดงออกทางอารมณได ยอดเยี่ยม

3. มีพัฒนาการดานสังคม ชวยเหลือตนเองและเปนสมาชิกที่ดีของสังคม ยอดเยี่ยม

4. มีพัฒนาการดานสติปญญา สื่อสารได มีทักษะการคิดพื้นฐาน และแสวงหาความรูได ดีเลิศ

มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ ยอดเยี่ยม

1. มีหลักสูตรครอบคลุมพัฒนาการทั้งสี่ดาน สอดคลองกับบริบทของทองถิ่น ยอดเยี่ยม

2. จัดครูใหเพียงพอกับชั้นเรียน ยอดเยี่ยม

3. สงเสริมใหครูมีความเชี่ยวชาญดานการจัดประสบการณ ยอดเยี่ยม

4. จัดสภาพแวดลอมและสื่อเพื่อการเรียนรูอยางปลอดภัยและเพียงพอ ยอดเยี่ยม

5. ใหบริการสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนรูเพื่อสนับสนุน การจัดประสบการณ ยอดเยี่ยม

6. มีระบบบริหารคุณภาพที่เปดโอกาสใหผูเกี่ยวของทุกฝายมีสวนรวม ยอดเยี่ยม

มาตรฐานที่ 3 การจัดประสบการณที่เนนเด็กเปนสําคัญ ดีเลิศ

1. จัดประสบการณที่สงเสริมใหเด็กมีพัฒนาการทุกดาน อยางสมดุลเต็มศักยภาพ ยอดเยี่ยม

2. สรางโอกาสใหเด็กไดรับประสบการณตรง เลนและปฏิบัติอยางมีความสุข ดีเลิศ

3. จัดบรรยากาศที่เอื้อตอการเรียนรู ใชสื่อและเทคโนโลยี ที่เหมาะสมกับวัย ยอดเยี่ยม

4. ประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริงและนําผลการประเมินพัฒนาการเด็กไปปรับปรุงการจัดประสบการณและพัฒนาเด็ก ดีเลิศ

สรุปผลการประเมินระดับปฐมวัย ยอดเยี่ยม

2. หลักฐานสนับสนุนผลการประเมินตนเองตามระดับคุณภาพ

1. ผลการประเมินตนเองโรงเรียนทรงวิทยศึกษา

2. สารนิทัศนการประกันคุณภาพภายในโรงเรียนทรงวิทยศึกษา

3. แผนพัฒนาคุณภาพโรงเรียนทรงวิทยศึกษา

4. บันทึกภาคสนาม มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของเด็ก

5. บันทึกภาคสนามมาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ

6. บันทึกภาคสนาม มาตรฐานที่ 3 การจัดประสบการณที่เนนเด็กเปนสําคัญ

3. โรงเรียนมีแผนจะพัฒนาตนเองตอไปอยางไรใหไดมาตรฐานที่ดีขึ้นกวาเดิม 1 ระดับ

แผนปฏิบัติงาน สถานศึกษาจะดําเนินการ สงเสริมเด็กใหเรียนรูสื่อเทคโนโลยีเพิ่มมากขึ้น รวมทั้งสงเสริมผานสื่อที่หลากหลาย อาทิ  แวนขยาย แมเหล็ก กลองดิจิตอล ฯลฯ เพื่อกระตุน

ความสนใจและเสริมการเรียนรูของเด็กอยางสมวัย

4. นวัตกรรม/แบบอยางที่ดี (Innovation/Best Practice)

- นวัตกรรม/แบบอยางที่ดี : แบบอยางที่ดีดานคุณธรรม
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มาตรฐานดาน : มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของเด็ก

5. ความโดดเดนของสถานศึกษา

6. โรงเรียนดําเนินงานตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ

- จัดการศึกษาทุกระดับ ทุกประเภท โดยใชหลักสูตรฐานสมรรถนะ รวมทั้งแนวทางการจัดการเรียนรูเชิงรุกและการวัดประเมินผลเพื่อพัฒนาผูเรียน ที่สอดคลองกับมาตรฐานการ

ศึกษาแหงชาติ

- สงเสริมการพัฒนากรอบหลักสูตรระดับทองถิ่นและหลักสูตรสถานศึกษาตามความตองการจําเปนของกลุมเปาหมายและแตกตางหลากหลายตามบริบทของพื้นที่

- พัฒนาผูเรียนใหมีทักษะการคิดวิเคราะห สามารถแกไขสถานการณเฉพาะหนาไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยจัดการเรียนรูเชิงรุก (Active Learning) จากประสบการณจริงหรือ

จากสถานการณจําลองผานการลงมือปฏิบัติ ตลอดจนจัดการเรียนการสอนในเชิงแสดงความคิดเห็นเพื่อเปดโลกทัศนมุมมองรวมกันของผูเรียนและครูใหมากขึ้น

- พัฒนาผูเรียนใหมีความรอบรูและทักษะชีวิต เพื่อเปนเครื่องมือในการดํารงชีวิตและสรางอาชีพ อาทิ การใชเทคโนโลยีดิจิทัล สุขภาวะและทัศนคติที่ดีตอการดูแลสุขภาพ

- พัฒนาครูใหมีทักษะ ความรู และความชํานาญในการใชเทคโนโลยีดิจิทัล ปญญาประดิษฐ และภาษาอังกฤษ รวมทั้งการจัดการเรียนการสอนเพื่อฝกทักษะการคิดวิเคราะหอยาง

เปนระบบและมีเหตุผลเปนขั้นตอน

- สงเสริมใหใชภาษาทองถิ่นรวมกับภาษาไทยเปนสื่อจัดการเรียนการสอนในพื้นที่ที่ใชภาษาอยางหลากหลาย เพื่อวางรากฐานใหผูเรียนมีพัฒนาการดานการคิดวิเคราะห รวมทั้งมี

ทักษะการสื่อสารและใชภาษาที่สามในการตอยอดการเรียนรูไดอยางมีประสิทธิภาพ

- ปลูกฝงผูเรียนใหมีหลักคิดที่ถูกตองดานคุณธรรม จริยธรรม และเปนผูมีความพอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา โดยกระบวนการลูกเสือ และยุวกาชาด

- พัฒนาแพลตฟอรมดิจิทัลเพื่อการเรียนรู และใชดิจิทัลเปนเครื่องมือการเรียนรู

- เสริมสรางการรับรู ความเขาใจ ความตระหนัก และสงเสริมคุณลักษณะและพฤติกรรมที่พึงประสงคดานสิ่งแวดลอม

- สงเสริมการพัฒนาสิ่งประดิษฐและนวัตกรรมที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม ใหสามารถเปนอาชีพและสรางรายได

- สนับสนุนกิจกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ

- พัฒนาครูทุกระดับใหมีทักษะ ความรูที่จําเปน เพื่อทําหนาที่วิทยากรมืออาชีพ (Train The Trainer) และขยายผลการพัฒนาผานศูนยพัฒนาศักยภาพบุคคลเพื่อความเปนเลิศ

(Human Capital Excellence Center: HCEC)

- ใหผูเรียน ครู ผูบริหารทางการศึกษามีแผนพัฒนารายบุคคลผานแผนพัฒนารายบุคคลสูความเปนเลิศ (Excellence Individual Development Plan :EIDP)
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ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

1. มาตรฐานการศึกษา

มาตรฐานการศึกษา ระดับคุณภาพ

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผูเรียน ยอดเยี่ยม

ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผูเรียน

1. มีความสามารถในการอาน การเขียน การสื่อสาร และ การคิดคํานวณ ยอดเยี่ยม

2. มีความสามารถในการคิดวิเคราะห คิดอยางมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและแกปญหา ยอดเยี่ยม

3. มีความสามารถในการสรางนวัตกรรม ยอดเยี่ยม

4. มีความสามารถในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร ยอดเยี่ยม

5. มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา ยอดเยี่ยม

6. มีความรูทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดีตองานอาชีพ ยอดเยี่ยม

คุณลักษณะที่พึงประสงคของผูเรียน

7. การมีคุณลักษณะและคานิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากําหนด ยอดเยี่ยม

8. ความภูมิใจในทองถิ่นและความเปนไทย ยอดเยี่ยม

9. การยอมรับที่จะอยูรวมกันบนความแตกตางและหลากหลาย ยอดเยี่ยม

10. สุขภาวะทางรางกายและจิตสังคม ยอดเยี่ยม

มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ ยอดเยี่ยม

1. มีเปาหมายวิสัยทัศนและพันธกิจที่สถานศึกษากําหนดชัดเจน ยอดเยี่ยม

2. มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา ยอดเยี่ยม

3. ดําเนินงานพัฒนาวิชาการที่เนนคุณภาพผูเรียนรอบดานตามหลักสูตรสถานศึกษาและทุกกลุมเปาหมาย ยอดเยี่ยม

4. พัฒนาครูและบุคลากรใหมีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ ยอดเยี่ยม

5. จัดสภาพแวดลอมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อตอการจัดการเรียนรู อยางมีคุณภาพ ยอดเยี่ยม

6. จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและ การจัดการเรียนรู ยอดเยี่ยม

มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ ยอดเยี่ยม

1. จัดการเรียนรูผานกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถนําไปประยุกตใชในชีวิตได ยอดเยี่ยม

2. ใชสื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหลงเรียนรูที่เอื้อ ตอการเรียนรู ดีเลิศ

3. มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก ยอดเยี่ยม

4. ตรวจสอบและประเมินผูเรียนอยางเปนระบบ และ นําผลมาพัฒนาผูเรียน ดีเลิศ

5. มีการแลกเปลี่ยนเรียนรูและใหขอมูลสะทอนกลับ เพื่อพัฒนาปรับปรุงการจัดการเรียนรู ยอดเยี่ยม

สรุปผลการประเมินระดับขั้นพื้นฐาน ยอดเยี่ยม

2. หลักฐานสนับสนุนผลการประเมินตนเองตามระดับคุณภาพ

1. ผลการประเมินตนเองโรงเรียนทรงวิทยศึกษา

2. สารนิทัศนการประกันคุณภาพภายในโรงเรียนทรงวิทยศึกษา

3. แผนพัฒนาคุณภาพโรงเรียนทรงวิทยศึกษา
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4. บันทึกภาคสนาม มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผูเรียน

5. บันทึกภาคสนาม มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ

6. บันทึกภาคสนาม มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ

3. โรงเรียนมีแผนจะพัฒนาตนเองตอไปอยางไรใหไดมาตรฐานที่ดีขึ้นกวาเดิม 1 ระดับ

แผนปฏิบัติงาน สถานศึกษาจะเพิ่มกระบวนการวิเคราะหศักยภาพดานวิชาการของผูเรียนมากขึ้น มุงสนับสนุนผูเรียนดวยการสอนเสริม พรอมทั้งการจัดอบรมใหความรูเพิ่มเติมจาก

หองเรียนปกติ ติดตาม ประเมินความรู ความกาวหนาเปนระยะๆ เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนอยางตอเนื่อง

4. นวัตกรรม/แบบอยางที่ดี (Innovation/Best Practice)

- นวัตกรรม/แบบอยางที่ดี : นวัตกรรมสื่อการเรียนการสอน Coding ดวยหุนยนต Micro Bit

มาตรฐานดาน : มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผูเรียน

- นวัตกรรม/แบบอยางที่ดี : นวัตกรรมสื่อการเรียนการสอน (สื่อดิจิตอล)

มาตรฐานดาน : มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผูเรียน

- นวัตกรรม/แบบอยางที่ดี : แบบอยางที่ดีดานคุณธรรม

มาตรฐานดาน : มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผูเรียน

- นวัตกรรม/แบบอยางที่ดี : แบบอยางที่ดีดานวิชาการ

มาตรฐานดาน : มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผูเรียน

5. ความโดดเดนของสถานศึกษา

- ตนแบบทักษะดานภาษาไทย เรื่อง พัฒนาศักยภาพทักษะภาษาไทยสูเพชรยอดมงกุฎ

- ตนแบบดานสิ่งแวดลอม เรื่อง คลองสวยนํ้าใส

- ตนแบบการพัฒนาศักยภาพดานกีฬาฟุตซอลและเทควันโด

- ตนแบบการพัฒนาศักยภาพดานวิทยาศาสตร

- ตนแบบการพัฒนาศักยภาพดานศิลปะ

- ตนแบบการพัฒนาศักยภาพดานวิชาสังคมสูเพชรยอดมงกุฎ

- ตนแบบการพัฒนาศักยภาพลูกเสือ – เนตรนารี

6. โรงเรียนไดดําเนินงานตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ

- จัดการศึกษาทุกระดับ ทุกประเภท โดยใชหลักสูตรฐานสมรรถนะ รวมทั้งแนวทางการจัดการเรียนรูเชิงรุกและการวัดประเมินผลเพื่อพัฒนาผูเรียน ที่สอดคลองกับมาตรฐานการ

ศึกษาแหงชาติ

- สงเสริมการพัฒนากรอบหลักสูตรระดับทองถิ่นและหลักสูตรสถานศึกษาตามความตองการจําเปนของกลุมเปาหมายและแตกตางหลากหลายตามบริบทของพื้นที่

- พัฒนาผูเรียนใหมีทักษะการคิดวิเคราะห สามารถแกไขสถานการณเฉพาะหนาไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยจัดการเรียนรูเชิงรุก (Active Learning) จากประสบการณจริงหรือ

จากสถานการณจําลองผานการลงมือปฏิบัติ ตลอดจนจัดการเรียนการสอนในเชิงแสดงความคิดเห็นเพื่อเปดโลกทัศนมุมมองรวมกันของผูเรียนและครูใหมากขึ้น

- พัฒนาผูเรียนใหมีความรอบรูและทักษะชีวิต เพื่อเปนเครื่องมือในการดํารงชีวิตและสรางอาชีพ อาทิ การใชเทคโนโลยีดิจิทัล สุขภาวะและทัศนคติที่ดีตอการดูแลสุขภาพ

- พัฒนาครูใหมีทักษะ ความรู และความชํานาญในการใชเทคโนโลยีดิจิทัล ปญญาประดิษฐ และภาษาอังกฤษ รวมทั้งการจัดการเรียนการสอนเพื่อฝกทักษะการคิดวิเคราะหอยาง

เปนระบบและมีเหตุผลเปนขั้นตอน

- สงเสริมใหใชภาษาทองถิ่นรวมกับภาษาไทยเปนสื่อจัดการเรียนการสอนในพื้นที่ที่ใชภาษาอยางหลากหลาย เพื่อวางรากฐานใหผูเรียนมีพัฒนาการดานการคิดวิเคราะห รวมทั้งมี

ทักษะการสื่อสารและใชภาษาที่สามในการตอยอดการเรียนรูไดอยางมีประสิทธิภาพ

- ปลูกฝงผูเรียนใหมีหลักคิดที่ถูกตองดานคุณธรรม จริยธรรม และเปนผูมีความพอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา โดยกระบวนการลูกเสือ และยุวกาชาด

- พัฒนาแพลตฟอรมดิจิทัลเพื่อการเรียนรู และใชดิจิทัลเปนเครื่องมือการเรียนรู

- เสริมสรางการรับรู ความเขาใจ ความตระหนัก และสงเสริมคุณลักษณะและพฤติกรรมที่พึงประสงคดานสิ่งแวดลอม

- สงเสริมการพัฒนาสิ่งประดิษฐและนวัตกรรมที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม ใหสามารถเปนอาชีพและสรางรายได
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- สนับสนุนกิจกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ

- พัฒนาครูทุกระดับใหมีทักษะ ความรูที่จําเปน เพื่อทําหนาที่วิทยากรมืออาชีพ (Train The Trainer) และขยายผลการพัฒนาผานศูนยพัฒนาศักยภาพบุคคลเพื่อความเปนเลิศ

(Human Capital Excellence Center: HCEC)

- ใหผูเรียน ครู ผูบริหารทางการศึกษามีแผนพัฒนารายบุคคลผานแผนพัฒนารายบุคคลสูความเปนเลิศ (Excellence Individual Development Plan :EIDP)

(........บุญชู ไตรรัตนรังษี........)

ตําแหนง ผูอํานวยการ

ลงชื่อ........................................
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สวนที่ 2 : ขอมูลพื้นฐาน

1. โรงเรียน (School Name) : ทรงวิทยศึกษา (-)

รหัสโรงเรียน : 1110100732

ที่อยู (Address) : 5/1 อาคาร (Bldg) : -

หมูที่ (Village No.) : 4 ตรอก (Alley) : -

ซอย (Lane) : เสรีไทย 54 ถนน (Street) : เสรีไทย

ตําบล/แขวง (Sub-district) : คันนายาว เขต/อําเภอ (District) : คันนายาว

จังหวัด (Province) : กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย (Post Code) : 10230

โทรศัพท (Tel.) : 0-2517-0872 โทรสาร (Fax.) : 0-2919-9536

อีเมล (E-mail) : songwitsuksa@gmail.com

เว็บไซต (Website) : http://www.songwitsuksa.ac.th/

ไลน (Line) : - เฟซบุก (Facebook) : -

2. ระดับที่เปดสอน

ปกติ (สามัญศึกษา): : เตรียมอนุบาล, กอนประถมศึกษา, ประถมศึกษา

English Program: : ประถมศึกษา
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3. ขอมูลพื้นฐานแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา

ปรัชญา

ความรูดี   คุณธรรมเลิศ

วิสัยทัศน

โรงเรียนทรงวิทยศึกษา บริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล สงเสริมมาตรฐานวิชาชีพครูและบุคลากรทางการศึกษา พัฒนาแหลงเรียนรู และสิ่งแวดลอมที่เอื้อตอการเรียนรู กาวทัน

เทคโนโลยี มุงเนนใหผูเรียนมีคุณภาพทางวิชาการ บนพื้นฐานคานิยมไทย ไหวสวย รวมดวยความซื่อสัตย นอมนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เคียงคูระบอบประชาธิปไตย ใหเปน

มนุษยที่สมบูรณ รวมใจพัฒนาชุมชน สรางความรู สูมาตรฐานสากลและประชาคมโลก

พันธกิจ

1.พัฒนาระบบบริหารจัดการแบบมุงผลลัพธ ภายใตหลักธรรมาภิบาล เพื่อสรางความมั่นใจใหทุกฝายที่เกี่ยวของ 

2.พัฒนาระบบการประกันคุณภาพ เพื่อนําสูองคกรมาตรฐานสากล

3.จัดบรรยากาศ สภาพแวดลอม แหลงเรียนรู ใหเอื้อตอการจัดการศึกษา

4.ปรับกระบวนทัศนในการจัดหลักสูตรและกระบวนการเรียนรูใหมีประสิทธิภาพ

5.เสริมศักยภาพครูและบุคลากรใหมีจรรยาบรรณและมาตรฐานวิชาชีพ

6.อบรม ฝกฝนผูเรียนใหมีทักษะดานวิชาการเพื่อกาวสูสังคมแหงการเรียนรู

7.สงเสริมผูเรียนใหเปนพลเมืองไทยและพลโลกที่มีคุณคา

เปาหมาย

มุงพัฒนาผูเรียนใหเปนเลิศทางวิชาการ  มีความสามารถในการคิดวิเคราะห  คนควาหาความรู   สรางองคความรูไดดวยตนเอง  สามารถใชภาษาเพื่อการสื่อสารในระดับสากล มี

คุณธรรมจริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงคดวยเทคโนโลยีที่ทันสมัย บนพื้นฐานของความเปนไทย  เพื่อใหผูเรียนมีชีวิตอยูในสังคมไดอยางมีความสุข

ยุทธศาสตรหรือกลยุทธ

ยุทธศาสตรที่ 1 พัฒนาระบบบริหารและการประกันคุณภาพสูองคกรมาตรฐานสากล

1.1 มุงบริหารจัดการใหสอดคลองตาม พรบ.โรงเรียนเอกชน นําสูการวางแผนพัฒนาคุณภาพ ที่มุงผลลัพธ ภายใตหลักการมีสวนรวม เพื่อสรางความเขาใจใหบุคลากรมุงพัฒนาไปใน

ทิศทางเดียวกันและบรรลุตามวิสัยทัศน พันธกิจที่กําหนด

1.2 สงเสริมบทบาทคณะกรรมการบริหาร เครือขายผูปกครอง ศิษยเกา องคกรชุมชนและผูเกี่ยวของ ใหเปนไปตามกฎหมายและเกิดวัฒนธรรมองคกร นําไปสูความรวมมือเพื่อ

พัฒนาสถานศึกษาใหเจริญกาวหนาและเกิดอรรถประโยชนกับผูเกี่ยวของอยางตอเนื่อง

1.3 จัดระบบฐานขอมูลสารสนเทศที่มีคุณภาพ มีความถูกตอง ครบถวน เปนปจจุบัน ทันตอการใชงาน

1.4 พัฒนาระบบการจัดเก็บและการบํารุงรักษาพัสดุอุปกรณ ควบคูการปลูกฝงจิตสํานึกใหครู บุคลากร ผูเรียน ในการดูแลบํารุงรักษาอุปกรณและสาธารณูปโภคใหเกิดประโยชนคุม

คา

1.5 จัดใหมีระบบติดตามการเก็บคาธรรมเนียมการเรียนที่เอื้อตอสภาพเศรษฐกิจของผูปกครอง เปนระบบและเปนปจจุบัน สามารถตรวจสอบได

1.6 จัดระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนและระบบบริหารความเสี่ยงดานความปลอดภัย เฝาระวัง ดูแลชีวิตและสวัสดิภาพของผูเรียน บุคลากรและทรัพยสินของสถานศึกษาอยางตอ

เนื่อง

1.7 พัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายใน เพื่อใชเปนกระบวนการประเมินประสิทธิภาพการบริหารและขอมูลยอนกลับสูการวางแผน/ทบทวนนโยบายการบริหารจัดการ รวมทั้งใช

เปนระบบรายงานผลการประเมินตนเอง (SAR) เพื่อสรางความมั่นใจและการยอมรับในคุณภาพการจัดการศึกษากับทุกฝายที่เกี่ยวของ

1.8 สงเสริมความรวมมือของชุมชนในการมีสวนรวมและสนับสนุนการจัดการเรียนรูของผูเรียนใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

1.9 วางแผนบริหารจัดการหองสมุด หองปฏิบัติการ หองประกอบการเรียน สระวายนํ้า ใหมีอุปกรณที่จําเปน รองรับการใชงานอยางเหมาะสม

1.10 สรางบรรยากาศภายในสถานศึกษาใหเอื้อตอการเปนสังคมแหงการเรียนรู มีความสวยงามและมีแหลงเรียนรูที่หลากหลาย ตลอดจนการจัดรูปแบบการสงเสริมแบบชมรม

ชุมนุม เพื่อสนับสนุนการเรียนรูของผูเรียนไดอยางเปนรูปธรรม

ยุทธศาสตรที่ 2 พัฒนาหลักสูตรและบุคลากรตามมาตรฐานวิชาชีพ

2.1  พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา รวมทั้งเนื้อหาสวนสาระทองถิ่นและการจัดการเรียนการสอนใหสอดคลองกับแนวทางของกระทรวงศึกษาธิการ ควบคูการจัดเนื้อหาการสอนที่เนน

ทักษะ ดานภาษาตางประเทศ ทักษะการคํานวณ ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรและทักษะดานเทคโนโลยีที่สอดคลองในศตวรรษที่ 21

2.2 พัฒนากระบวนการวัดและประเมินผลภายในสถานศึกษา ควบคุม ดูแลการดําเนินงานใหมีคุณภาพ มีขอมูลที่ตรงตามสภาพจริง สรางความมั่นใจใหกับผูเกี่ยวของ

2.3 จัดระบบนิเทศการสอนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอนใหเกิดประสิทธิผลที่ดีไดอยางตอเนื่อง

2.4 สนับสนุนครูและบุคลากรทุกฝาย ใหมีโอกาสพัฒนาตนเองทั้งดานมาตรฐานและจรรยาบรรณวิชาชีพ ตลอดจนการศึกษาดูงาน ตามโอกาสที่เหมาะสม

Page 9 of 66

โรง
เรีย
นท
รง
วิท
ย์ศึ
กษ
า



2.5 สงเสริมครู บุคลากร ในการสรางผลงานทางการศึกษา / งานวิจัยชั้นเรียน / ทักษะการใชเทคโนโลยี เพื่อนําไปใชประโยชนในการจัดการเรียนรู

2.6 สงเสริมครูและบุคลากรในการผลิตสื่อ อุปกรณ ตลอดจนการเปดโอกาสในการเสนอจัดซื้อสื่อ อุปกรณ เทคโนโลยี ที่จําเปนตอการจัดการเรียนรูใหมีประสิทธิภาพ

2.7 จัดระบบสวัสดิการที่หลากหลาย เพื่อสรางขวัญกําลังใจใหครูและบุคลากรที่นําไปสูการปฏิบัติงานอยางเต็มตามศักยภาพ

ยุทธศาสตรที่ 3 เสริมทักษะผูเรียนดานวิชาการสูสังคมแหงการเรียนรู

3.1 สงเสริมผูเรียนใหมีทักษะการฟง พูด อาน เขียน ตลอดจนเสริมความสามารถในการใชภาษาไทยไดอยางถูกตอง เหมาะสม

3.2 เสริมศักยภาพผูเรียนในดานการคํานวณ ตลอดจนทักษะที่เกี่ยวของในการเรียนรูคณิตศาสตรที่เหมาะสม ครบถวนตามหลักสูตร

3.3 พัฒนาศักยภาพผูเรียนในการเรียนรูภาษาตางประเทศ โดยเนนการอาน การเขียน การสื่อสาร ตลอดจนการเรียนรูวัฒนธรรม ประเพณี ในอาเชียน และภูมิภาคอื่นๆตามความ

เหมาะสม

3.4  พัฒนาศักยภาพผูเรียนใหรักการเรียนรู มีทักษะการคิดวิเคราะห คิดสังเคราะห คิดสรางสรรคและคิดแกปญหาไดอยางเหมาะสม

3.5 สงเสริมผูเรียนใหมีทักษะที่จําเปนตามหลักสูตร มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่ไดมาตรฐาน และมีโอกาสในการแขงขันทักษะดานวิชาการ เพื่อสรางความกาวหนาใหกับตนเองอยาง

ตอเนื่อง

3.6  สงเสริมผูเรียนใหมีทักษะการใชเทคโนโลยี และรูเทาทันในการใชเทคโนโลยีในทางสรางสรรค

ยุทธศาสตรที่ 4 เสริมสรางผูเรียนเปนพลเมืองไทย พลโลกที่มีคุณคา

4.1 ปลูกฝงคุณธรรม จริยธรรมและคานิยมที่พึงประสงคใหผูเรียน มีความรับผิดชอบ ความซื่อสัตย กตัญู เปนพลเมืองไทย พลโลกที่มีคุณคา

4.2 เสริมสรางทัศนคติใหผูเรียนรักความเปนไทย ปลูกฝงมารยาทในการไหว และจัดโอกาสใหไดเรียนรูวัฒนธรรม ประเพณีไทย ภูมิปญญาทองถิ่นและรวมในการอนุรักษ สืบสานตอ

ไปใหยั่งยืน

4.3 ฝกฝนใหผูเรียนมีทักษะชีวิต ทักษะในการทํางาน มีความเขาใจที่ถูกตองในระบอบประชาธิปไตย สามารถปรับตัวอยูรวมกับผูอื่นไดอยางมีความสุข

4.4 สงเสริมผูเรียนใหมีจิตอาสา เขาใจหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และมีความตระหนักในการอนุรักษสิ่งแวดลอมอยางตอเนื่อง

4.5 สนับสนุนใหผูเรียนมีความซาบซึ้งในศิลปะ ดนตรีและกีฬา ตามศักยภาพ ความถนัดและความสนใจอยางตอเนื่อง

4.6 สงเสริมผูเรียนใหมีสุขภาพ อนามัยที่สมบูรณ แข็งแรง ควบคูกับการแกปญหาผูเรียนกลุมเปาหมายใหมีนํ้าหนัก สวนสูง เปนไปตามเกณฑมาตรฐาน  และสามารถหลีกไกลจากยา

เสพติด สิ่งมอมเมาได

เอกลักษณ

รักสะอาด รักษสิ่งแวดลอม

อัตลักษณ

ซื่อสัตย รักความเปนไทย
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4. จํานวนนักเรียน

ระดับที่เปดสอน จํานวนหองเรียน
จํานวนผูเรียนปกติ

จํานวนผูเรียนที่มีความ

ตองการพิเศษ รวมจํานวนผู

เรียน
ชาย หญิง ชาย หญิง

ระดับกอนประถมการศึกษา

เตรียมอนุบาล หองเรียนปกติ 1 11 6 - - 17

อนุบาลปที่ 1
หองเรียนปกติ 4 44 45 - - 89

หองเรียน EP - - - - - -

อนุบาลปที่ 2
หองเรียนปกติ 4 49 56 - - 105

หองเรียน EP - - - - - -

อนุบาลปที่ 3
หองเรียนปกติ 4 63 56 - - 119

หองเรียน EP - - - - - -

รวม หองเรียนปกติ 13 หองเรียน EP - 167 163 - - 330

ระดับประถมศึกษา

ประถมศึกษาปที่ 1
หองเรียนปกติ 4 64 69 - - 133

หองเรียน EP 1 16 24 - - 40

ประถมศึกษาปที่ 2
หองเรียนปกติ 4 78 51 - - 129

หองเรียน EP 1 20 20 - - 40

ประถมศึกษาปที่ 3
หองเรียนปกติ 4 71 70 - - 141

หองเรียน EP 1 17 23 - - 40

ประถมศึกษาปที่ 4
หองเรียนปกติ 4 72 75 - - 147

หองเรียน EP 1 25 15 - - 40

ประถมศึกษาปที่ 5
หองเรียนปกติ 4 71 82 - - 153

หองเรียน EP 1 11 32 - - 43

ประถมศึกษาปที่ 6
หองเรียนปกติ 4 86 82 - - 168

หองเรียน EP 1 11 25 - - 36

รวม หองเรียนปกติ 24 หองเรียน EP 6 542 568 - - 1,110

รวมทั้งสิ้น หองเรียนปกติ 37 หองเรียน EP 6 709 731 - - 1,440
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5. จํานวนผูบริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษา

5.1 ผูบริหารสถานศึกษา

- นาง บุญชู ไตรรัตนรังษี

ตําแหนง : ผูอํานวยการโรงเรียน (Thai School Director)

ระดับการศึกษา : ปริญญาโท

- นางสาว พรภัทร ชมชื่น

ตําแหนง : ผูจัดการ (Thai School Manager)

ระดับการศึกษา : ปริญญาโท

- นาง สุภางค สุขประเสริฐ

ตําแหนง : ผูชวย (ผูชวย)

ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี

- นาง จินดา ทองซุนหอ

ตําแหนง : ผูชวย (ผูชวย)

ระดับการศึกษา : ปริญญาโท

5.2 จํานวนครู และบุคลากรทางการศึกษา (เฉพาะที่บรรจุเทานั้น)

5.2.1 สรุปจํานวนครูและบุคลากรทางการศึกษา จําแนกวุฒิการศึกษาและประเภท/ตําแหนง

ประเภท/ตําแหนง
จํานวนครูและบุคลากรทางการศึกษา

รวม
ตํ่ากวา ป.ตรี ป.ตรี ป.บัณฑิต ป.โท ป.เอก

ผูสอนเตรียมอนุบาล

1. ครูไทย - 1 - - - 1

2. ครูชาวตางชาติ - - - - - -

ผูสอนการศึกษาปฐมวัย

1. ครูไทย - 13 - - - 13

2. ครูชาวตางชาติ - - - - - -

ผูสอนการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ระดับประถมศึกษา

1. ครูไทย - 49 - - - 49

2. ครูชาวตางชาติ - 2 - 1 - 3

รวม - 65 - 1 - 66

บุคลากรทางการศึกษา

- ธุรการ - 8 0 - - 8

บุคลากรอื่นๆ - - - - - -

รวม - 8 0 - - 8

รวมทั้งสิ้น - 73 0 1 - 74

สรุปอัตราสวน
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สรุปอัตราสวน จํานวนหอง จํานวนนักเรียน จํานวนครู จํานวนผูเรียนตอครู จํานวนผูเรียนตอหองสรุปอัตราสวน จํานวนหอง จํานวนนักเรียน จํานวนครู จํานวนผูเรียนตอครู จํานวนผูเรียนตอหอง

ผูสอนเตรียมอนุบาล 1 17 1 17:1 17:1

ผูสอนการศึกษาปฐมวัย 12 313 13 25:1 27:1

ผูสอนการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ระดับประถมศึกษา 30 1,110 52 22:1 37:1

5.2.2 จํานวนครูจําแนกตามระดับและกลุมสาระการเรียนรู

ระดับ/กลุมสาระการเรียนรู

จํานวนครูผูสอน

รวมปฐมวัย ประถมศึกษา

ตรงเอก ไมตรงเอก ตรงเอก ไมตรงเอก

ปฐมวัย 11 2 - - 13

ภาษาไทย - - 7 - 7

คณิตศาสตร - - 8 - 8

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี - - 9 - 9

สังคมศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม - - 6 - 6

สุขศึกษาและพลศึกษา - - 5 - 5

ศิลปะ - - 1 - 1

การงานอาชีพ - - 4 - 4

ภาษาตางประเทศ - - 7 - 7

รวม 11 2 47 - 60

5.2.3 ตารางสรุปจํานวนครูที่สอนกิจกรรมพัฒนาผูเรียน

กิจกรรมพัฒนาผูเรียน
จํานวนครูผูสอน

รวม
ประถมศึกษา

กิจกรรมนักเรียน

- ลูกเสือ 24 24

- เนตรนารี 24 24

- ยุวกาชาด - -

- ผูบําเพ็ญประโยชน - -

- รักษาดินแดน (ร.ด.) - -

- กิจกรรมชุมนุม ชมรม 36 36

กิจกรรมแนะแนว 30 30

กิจกรรมเพื่อสังคม และสาธารณประโยชน - -

รวม 114 114
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5.2.4 สรุปจํานวนครูและบุคลากรทางการลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาดและผูบําเพ็ญประโยชน

ลูกเสือ/เนตรนารี /ยุวกาชาด/ผูบําเพ็ญประโยชน จํานวนผูบังคับบัญชา
จํานวนวุฒิทางลูกเสือ

สถานะการจัดตั้งกองลูกเสือ
มีวุฒิ ไมมีวุฒิ

ลูกเสือ เนตรนารี สํารอง 29 29 - -

ลูกเสือ เนตรนารี สามัญ 32 32 - -

ลูกเสือ เนตรนารี สามัญรุนใหญ - - - -

ลูกเสือ เนตรนารี วิสามัญ - - - -

ยุวกาชาด - - - -

ผูบําเพ็ญประโยชน - - - -

รวม 61 61 -

5.2.5 สรุปจํานวนครูที่ทําหนาที่คัดกรอง และนักเรียนที่มีความตองการจําเปนพิเศษ (กรณีโรงเรียนมีนักเรียนพิเศษเรียนรวม)

จํานวนครูที่ทําหนาที่คัดกรอง จํานวนนักเรียนพิเศษ

ครูที่ไดรับการขึ้นทะเบียน เปนผูคัดกรองของกระทรวงศึกษาธิการ ครูที่มีวุฒิทางการศึกษาพิเศษ ทั้งหมด ขึ้นทะเบียน ไมขึ้นทะเบียน

- - - - -

5.2.6 สรุปจํานวนครูที่เขารับการอบรมเกี่ยวกับโรงเรียนคุณธรรม

หนวยงานที่เขารับการอบรม จํานวนครูที่เขารับ การอบรม ปที่อบรม

- - -
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สวนที่ 3 : ผลการดําเนินงาน

1. ผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจําปของสถานศึกษา

1.1 ระดับปฐมวัย

ยุทธศาสตรที่ 1

พัฒนาระบบบริหารและการประกันคุณภาพสูองคกรมาตรฐานสากล

โครงการ

1. โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการสถานศึกษา ประกอบดวย 4 กิจกรรมยอย ไดแก กิจกรรมวางแผนพัฒนาคุณภาพ กิจกรรมประกันคุณภาพภายใน กิจกรรมพัฒนา

แหลงเรียนรูและหองปฏิบัติการ และกิจกรรมควบคุมความเสี่ยงภายในสถานศึกษา

คาเปาหมาย

80.00 : มีความสําเร็จตาม KPIs ทั้ง 4 กิจกรรมยอย มีการวางแผนพัฒนาคุณภาพ การประกันคุณภาพภายใน การพัฒนาแหลงเรียนรู การควบคุมความเสี่ยง

ผลสําเร็จ

90.36 : มีความสําเร็จในการดําเนินการดานการวางแผน การประกันคุณภาพ การพัฒนาแหลงเรียนรูและการควบคุมความเสี่ยง สถานศึกษามีความสําเร็จในการ

จัดทําแผนพัฒนาและแผนปฏิบัติการ มีระบบประกันคุณภาพที่ครบวงจร มีการดูแลอาคารสถานที่ใหสวยงาม ปลอดภัย ไมมีอุบัติเหตุในสถานศึกษา

มาตรฐานการศึกษา - มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ

สอดคลองกับยุทธศาสตร

สช.
- ยุทธศาสตรที่ 7 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการสงเสริมการศึกษาเอกชน

สอดคลองกับตัวชี้วัด

กระทรวงศึกษาธิการ

- จัดการศึกษาทุกระดับ ทุกประเภท โดยใชหลักสูตรฐานสมรรถนะ รวมทั้งแนวทางการจัดการเรียนรูเชิงรุกและการวัดประเมินผลเพื่อพัฒนาผูเรียน ที่

สอดคลองกับมาตรฐานการศึกษาแหงชาติ

- สงเสริมการพัฒนากรอบหลักสูตรระดับทองถิ่นและหลักสูตรสถานศึกษาตามความตองการจําเปนของกลุมเปาหมายและแตกตางหลากหลายตาม

บริบทของพื้นที่

- พัฒนาครูใหมีทักษะ ความรู และความชํานาญในการใชเทคโนโลยีดิจิทัล ปญญาประดิษฐ และภาษาอังกฤษ รวมทั้งการจัดการเรียนการสอนเพื่อฝก

ทักษะการคิดวิเคราะหอยางเปนระบบและมีเหตุผลเปนขั้นตอน

- พัฒนาแพลตฟอรมดิจิทัลเพื่อการเรียนรู และใชดิจิทัลเปนเครื่องมือการเรียนรู

- เสริมสรางการรับรู ความเขาใจ ความตระหนัก และสงเสริมคุณลักษณะและพฤติกรรมที่พึงประสงคดานสิ่งแวดลอม

- สงเสริมการพัฒนาสิ่งประดิษฐและนวัตกรรมที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม ใหสามารถเปนอาชีพและสรางรายได

- สนับสนุนกิจกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ

- พัฒนาครูทุกระดับใหมีทักษะ ความรูที่จําเปน เพื่อทําหนาที่วิทยากรมืออาชีพ (Train The Trainer) และขยายผลการพัฒนาผานศูนยพัฒนา

ศักยภาพบุคคลเพื่อความเปนเลิศ (Human Capital Excellence Center: HCEC)

- ใหผูเรียน ครู ผูบริหารทางการศึกษามีแผนพัฒนารายบุคคลผานแผนพัฒนารายบุคคลสูความเปนเลิศ (Excellence Individual Development

Plan :EIDP)

2. โครงการความรวมมือของสถานศึกษากับคณะกรรมการสถานศึกษา

คาเปาหมาย

86.00 : มีความสําเร็จตาม KPIs มีการสงเสริมบทบาทหนาที่อยางตอเนื่องเดนชัด

ผลสําเร็จ

94.56 : มีการดําเนินการสงเสริมบทบาทหนาที่คณะกรรมการ ครบถวนอยางนอย 4 ครั้งตอป สถานศึกษามีการสงเสริมบทบาทหนาที่กรรมการบริหารตามแผน

มีการจัดประชุม 4 ครั้งตอป มีการเสนอขอรับรองแผนพัฒนา รายงานประเมินตนเอง งบดุลตางๆ อยางครบถวน

มาตรฐานการศึกษา - มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ

สอดคลองกับยุทธศาสตร

สช.

- ยุทธศาสตรที่ 4 การสงเสริมการมีสวนรวมในการจัดและสนับสนุนการศึกษาเอกชน

- ยุทธศาสตรที่ 7 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการสงเสริมการศึกษาเอกชน
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สอดคลองกับตัวชี้วัด

กระทรวงศึกษาธิการ

- จัดการศึกษาทุกระดับ ทุกประเภท โดยใชหลักสูตรฐานสมรรถนะ รวมทั้งแนวทางการจัดการเรียนรูเชิงรุกและการวัดประเมินผลเพื่อพัฒนาผูเรียน

ที่สอดคลองกับมาตรฐานการศึกษาแหงชาติ

- สงเสริมการพัฒนากรอบหลักสูตรระดับทองถิ่นและหลักสูตรสถานศึกษาตามความตองการจําเปนของกลุมเปาหมายและแตกตางหลากหลายตาม

บริบทของพื้นที่

- พัฒนาครูใหมีทักษะ ความรู และความชํานาญในการใชเทคโนโลยีดิจิทัล ปญญาประดิษฐ และภาษาอังกฤษ รวมทั้งการจัดการเรียนการสอนเพื่อ

ฝกทักษะการคิดวิเคราะหอยางเปนระบบและมีเหตุผลเปนขั้นตอน

- พัฒนาแพลตฟอรมดิจิทัลเพื่อการเรียนรู และใชดิจิทัลเปนเครื่องมือการเรียนรู

- เสริมสรางการรับรู ความเขาใจ ความตระหนัก และสงเสริมคุณลักษณะและพฤติกรรมที่พึงประสงคดานสิ่งแวดลอม

- สงเสริมการพัฒนาสิ่งประดิษฐและนวัตกรรมที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม ใหสามารถเปนอาชีพและสรางรายได

- สนับสนุนกิจกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ

ยุทธศาสตรที่ 2

พัฒนาหลักสูตรและบุคลากรตามมาตรฐานวิชาชีพ

โครงการ

1. โครงการพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู ประกอบดวยกิจกรรมยอย ระดับปฐมวัย 6 กิจกรรมยอย ไดแก กิจกรรมพัฒนาหลักสูตรปฐมวัย กิจกรรมพัฒนาสื่อการเรียนการสอน

กิจกรรมนิเทศการสอน กิจกรรมภูมิปญญาทองถิ่น กิจกรรมวัดและประเมินพัฒนการเด็ก และกิจกรรมวิจัยเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการสอน

คาเปาหมาย

78.00 : มีความ สําเร็จตาม KPIs ทั้ง 6 กิจกรรมยอย ดําเนินการ พัฒนาหลักสูตร การพัฒนาสื่อการสอน นิเทศการสอน วัดประเมินผล และการวิจัย

ผลสําเร็จ

86.25 : มีความสําเร็จในการพัฒนาหลักสูตร การนิเทศการสอน การผลิตสื่อ การวัดและประเมินผล และการวิจัย สถานศึกษามีการสงเสริมและพัฒนาหลักสูตร

ที่เนนครูมีสวนรวม มีระบบการนิเทศที่สรางสรรค มีการผลิตสื่อการสอน การสรางหลักสูตรออนไลน และการสงเสริมวิจัยควบคูการนิเทศการสอนเปนอยางดี

มาตรฐานการ

ศึกษา

- มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ

- มาตรฐานที่ 3 การจัดประสบการณที่เนนเด็กเปนสําคัญ

สอดคลองกับ

ยุทธศาสตร สช.

- ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาหลักสูตร การเรียนการสอน การวัดและประเมินผล

- ยุทธศาสตรที่ 3 การเสริมสรางประสิทธิภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนเอกชน

สอดคลองกับตัวชี้

วัดกระทรวง

ศึกษาธิการ

- จัดการศึกษาทุกระดับ ทุกประเภท โดยใชหลักสูตรฐานสมรรถนะ รวมทั้งแนวทางการจัดการเรียนรูเชิงรุกและการวัดประเมินผลเพื่อพัฒนาผูเรียน ที่

สอดคลองกับมาตรฐานการศึกษาแหงชาติ

- สงเสริมการพัฒนากรอบหลักสูตรระดับทองถิ่นและหลักสูตรสถานศึกษาตามความตองการจําเปนของกลุมเปาหมายและแตกตางหลากหลายตามบริบทของ

พื้นที่

- พัฒนาผูเรียนใหมีทักษะการคิดวิเคราะห สามารถแกไขสถานการณเฉพาะหนาไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยจัดการเรียนรูเชิงรุก (Active Learning) จาก

ประสบการณจริงหรือจากสถานการณจําลองผานการลงมือปฏิบัติ ตลอดจนจัดการเรียนการสอนในเชิงแสดงความคิดเห็นเพื่อเปดโลกทัศนมุมมองรวมกันของผู

เรียนและครูใหมากขึ้น

- พัฒนาผูเรียนใหมีความรอบรูและทักษะชีวิต เพื่อเปนเครื่องมือในการดํารงชีวิตและสรางอาชีพ อาทิ การใชเทคโนโลยีดิจิทัล สุขภาวะและทัศนคติที่ดีตอการ

ดูแลสุขภาพ

- พัฒนาครูใหมีทักษะ ความรู และความชํานาญในการใชเทคโนโลยีดิจิทัล ปญญาประดิษฐ และภาษาอังกฤษ รวมทั้งการจัดการเรียนการสอนเพื่อฝกทักษะ

การคิดวิเคราะหอยางเปนระบบและมีเหตุผลเปนขั้นตอน

- สงเสริมใหใชภาษาทองถิ่นรวมกับภาษาไทยเปนสื่อจัดการเรียนการสอนในพื้นที่ที่ใชภาษาอยางหลากหลาย เพื่อวางรากฐานใหผูเรียนมีพัฒนาการดานการคิด

วิเคราะห รวมทั้งมีทักษะการสื่อสารและใชภาษาที่สามในการตอยอดการเรียนรูไดอยางมีประสิทธิภาพ

- ปลูกฝงผูเรียนใหมีหลักคิดที่ถูกตองดานคุณธรรม จริยธรรม และเปนผูมีความพอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา โดยกระบวนการลูกเสือ และยุวกาชาด

- พัฒนาแพลตฟอรมดิจิทัลเพื่อการเรียนรู และใชดิจิทัลเปนเครื่องมือการเรียนรู

- เสริมสรางการรับรู ความเขาใจ ความตระหนัก และสงเสริมคุณลักษณะและพฤติกรรมที่พึงประสงคดานสิ่งแวดลอม

- สงเสริมการพัฒนาสิ่งประดิษฐและนวัตกรรมที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม ใหสามารถเปนอาชีพและสรางรายได

- พัฒนาครูทุกระดับใหมีทักษะ ความรูที่จําเปน เพื่อทําหนาที่วิทยากรมืออาชีพ (Train The Trainer) และขยายผลการพัฒนาผานศูนยพัฒนาศักยภาพบุคคล

เพื่อความเปนเลิศ (Human Capital Excellence Center: HCEC)
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- ใหผูเรียน ครู ผูบริหารทางการศึกษามีแผนพัฒนารายบุคคลผานแผนพัฒนารายบุคคลสูความเปนเลิศ (Excellence Individual Development Plan

:EIDP)

2. โครงการพัฒนาบุคลากร ประกอบดวย 4 กิจกรรมยอย ไดแก กิจกรรมศึกษาดูงานทั้งในหรือนอกประเทศ กิจกรรมสงเสริมการศึกษาระยะสั้น ระยะยาว กิจกรรมปฐมนิเทศครูใหม

และกิจกรรมสัมมนา

คาเปาหมาย

76.00 : มีความสําเร็จตาม KPIs ทั้ง 4 กิจกรรมยอย ดําเนินการสงเสริมการศึกษาตอ การปฐมนิเทศครูใหม การอบรมสัมมนา

ผลสําเร็จ

88.74 : มีความสําเร็จในการสงเสริมครูดานการศึกษาตอ การปฐมนิเทศครูใหม การอบรม สัมมนา ตลอดทั้งป สถานศึกษามีความสําเร็จในการสงเสริมครูศึกษา

ตอ 1 คน และมีการปฐมนิเทศครูใหม จํานวน 6 คน และสงเสริมใหมีการอบรมสัมมนา ตลอดปการศึกษา ทั้งในและนอกสถานศึกษา จํานวน 16 รายการ

มาตรฐานการศึกษา - มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ

- มาตรฐานที่ 3 การจัดประสบการณที่เนนเด็กเปนสําคัญ

สอดคลองกับยุทธศาสตร

สช.

- ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาหลักสูตร การเรียนการสอน การวัดและประเมินผล

- ยุทธศาสตรที่ 3 การเสริมสรางประสิทธิภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนเอกชน

สอดคลองกับตัวชี้วัด

กระทรวงศึกษาธิการ

- จัดการศึกษาทุกระดับ ทุกประเภท โดยใชหลักสูตรฐานสมรรถนะ รวมทั้งแนวทางการจัดการเรียนรูเชิงรุกและการวัดประเมินผลเพื่อพัฒนาผูเรียน ที่

สอดคลองกับมาตรฐานการศึกษาแหงชาติ

- พัฒนาครูใหมีทักษะ ความรู และความชํานาญในการใชเทคโนโลยีดิจิทัล ปญญาประดิษฐ และภาษาอังกฤษ รวมทั้งการจัดการเรียนการสอนเพื่อฝก

ทักษะการคิดวิเคราะหอยางเปนระบบและมีเหตุผลเปนขั้นตอน

- พัฒนาแพลตฟอรมดิจิทัลเพื่อการเรียนรู และใชดิจิทัลเปนเครื่องมือการเรียนรู

- เสริมสรางการรับรู ความเขาใจ ความตระหนัก และสงเสริมคุณลักษณะและพฤติกรรมที่พึงประสงคดานสิ่งแวดลอม

- สงเสริมการพัฒนาสิ่งประดิษฐและนวัตกรรมที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม ใหสามารถเปนอาชีพและสรางรายได

- สนับสนุนกิจกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ

- พัฒนาครูทุกระดับใหมีทักษะ ความรูที่จําเปน เพื่อทําหนาที่วิทยากรมืออาชีพ (Train The Trainer) และขยายผลการพัฒนาผานศูนยพัฒนา

ศักยภาพบุคคลเพื่อความเปนเลิศ (Human Capital Excellence Center: HCEC)

- ใหผูเรียน ครู ผูบริหารทางการศึกษามีแผนพัฒนารายบุคคลผานแผนพัฒนารายบุคคลสูความเปนเลิศ (Excellence Individual Development

Plan :EIDP)

ยุทธศาสตรที่ 3

เสริมทักษะผูเรียนดานวิชาการสูสังคมแหงการเรียนรู

โครงการ

1. โครงการสงเสริมกิจกรรมดานวิชาการ ประกอบดวยกิจกรรมยอยในระดับปฐมวัย 4 กิจกรรมยอย ไดแก กิจกรรม English is Fun กิจกรรมวิทยาศาสตรมหัศจรรย กิจกรรมหนังสือ

เพื่อนฉัน และกิจกรรมสนุกกับเกม

คาเปาหมาย

83.00 : มีความสําเร็จตาม KPIs ทั้ง 4 กิจกรรมยอย ดําเนินการฝกฝนทักษะวิชาการผูเรียน

ผลสําเร็จ

84.79 : มีความสําเร็จในการสงเสริมผูเรียน ทักษะภาษา ทักษะการอาน ประสาทสัมผัส ผูเรียนสวนใหญมีพื้นฐานการอาน การเขียน ตามเกณฑของหลักสูตร

มาตรฐานการ

ศึกษา
- มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของเด็ก

สอดคลองกับ

ยุทธศาสตร สช.

- ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาหลักสูตร การเรียนการสอน การวัดและประเมินผล

- ยุทธศาสตรที่ 2 การปฏิรูประบบทรัพยากรเพื่อการศึกษาเอกชน

- ยุทธศาสตรที่ 5 การสงเสริมการศึกษานอกระบบเพื่อสรางสังคมแหงการเรียนรู

สอดคลองกับตัวชี้

วัดกระทรวง

- จัดการศึกษาทุกระดับ ทุกประเภท โดยใชหลักสูตรฐานสมรรถนะ รวมทั้งแนวทางการจัดการเรียนรูเชิงรุกและการวัดประเมินผลเพื่อพัฒนาผูเรียน ที่

สอดคลองกับมาตรฐานการศึกษาแหงชาติ
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ศึกษาธิการ - สงเสริมการพัฒนากรอบหลักสูตรระดับทองถิ่นและหลักสูตรสถานศึกษาตามความตองการจําเปนของกลุมเปาหมายและแตกตางหลากหลายตามบริบทของ

พื้นที่

- พัฒนาผูเรียนใหมีทักษะการคิดวิเคราะห สามารถแกไขสถานการณเฉพาะหนาไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยจัดการเรียนรูเชิงรุก (Active Learning) จาก

ประสบการณจริงหรือจากสถานการณจําลองผานการลงมือปฏิบัติ ตลอดจนจัดการเรียนการสอนในเชิงแสดงความคิดเห็นเพื่อเปดโลกทัศนมุมมองรวมกันของผู

เรียนและครูใหมากขึ้น

- พัฒนาผูเรียนใหมีความรอบรูและทักษะชีวิต เพื่อเปนเครื่องมือในการดํารงชีวิตและสรางอาชีพ อาทิ การใชเทคโนโลยีดิจิทัล สุขภาวะและทัศนคติที่ดีตอการ

ดูแลสุขภาพ

- สงเสริมใหใชภาษาทองถิ่นรวมกับภาษาไทยเปนสื่อจัดการเรียนการสอนในพื้นที่ที่ใชภาษาอยางหลากหลาย เพื่อวางรากฐานใหผูเรียนมีพัฒนาการดานการคิด

วิเคราะห รวมทั้งมีทักษะการสื่อสารและใชภาษาที่สามในการตอยอดการเรียนรูไดอยางมีประสิทธิภาพ

- ปลูกฝงผูเรียนใหมีหลักคิดที่ถูกตองดานคุณธรรม จริยธรรม และเปนผูมีความพอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา โดยกระบวนการลูกเสือ และยุวกาชาด

- พัฒนาแพลตฟอรมดิจิทัลเพื่อการเรียนรู และใชดิจิทัลเปนเครื่องมือการเรียนรู

- สงเสริมการพัฒนาสิ่งประดิษฐและนวัตกรรมที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม ใหสามารถเปนอาชีพและสรางรายได

2. โครงการเพิ่มพูนทักษะ ประกอบดวยกิจกรรมยอยในระดับปฐมวัย 3 กิจกรรมยอย ไดแก กิจกรรมกาวเดินสูโลกกวาง กิจกรรมวันดอกผักบุงบาน และกิจกรรมบูรณาการหรรษา

คาเปาหมาย

80.00 : มีความสําเร็จตาม KPIs ทั้ง 3กิจกรรมยอย ดําเนินการสงเสริมความรู ประสบการณผูเรียน

ผลสําเร็จ

88.53 : มีความสําเร็จในการเสริมประสบการณผานการทัศนศึกษา ผูเรียนสวนใหญ มีทักษะที่จําเปนตามหลักสูตร มีความพรอมในการเรียนรูที่ดีมากขึ้น

มาตรฐานการ

ศึกษา
- มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของเด็ก

สอดคลองกับ

ยุทธศาสตร สช.

- ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาหลักสูตร การเรียนการสอน การวัดและประเมินผล

- ยุทธศาสตรที่ 2 การปฏิรูประบบทรัพยากรเพื่อการศึกษาเอกชน

- ยุทธศาสตรที่ 5 การสงเสริมการศึกษานอกระบบเพื่อสรางสังคมแหงการเรียนรู

สอดคลองกับตัวชี้

วัดกระทรวง

ศึกษาธิการ

- สงเสริมการพัฒนากรอบหลักสูตรระดับทองถิ่นและหลักสูตรสถานศึกษาตามความตองการจําเปนของกลุมเปาหมายและแตกตางหลากหลายตามบริบทของ

พื้นที่

- พัฒนาผูเรียนใหมีทักษะการคิดวิเคราะห สามารถแกไขสถานการณเฉพาะหนาไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยจัดการเรียนรูเชิงรุก (Active Learning) จาก

ประสบการณจริงหรือจากสถานการณจําลองผานการลงมือปฏิบัติ ตลอดจนจัดการเรียนการสอนในเชิงแสดงความคิดเห็นเพื่อเปดโลกทัศนมุมมองรวมกันของผู

เรียนและครูใหมากขึ้น

- พัฒนาผูเรียนใหมีความรอบรูและทักษะชีวิต เพื่อเปนเครื่องมือในการดํารงชีวิตและสรางอาชีพ อาทิ การใชเทคโนโลยีดิจิทัล สุขภาวะและทัศนคติที่ดีตอการ

ดูแลสุขภาพ

- สงเสริมใหใชภาษาทองถิ่นรวมกับภาษาไทยเปนสื่อจัดการเรียนการสอนในพื้นที่ที่ใชภาษาอยางหลากหลาย เพื่อวางรากฐานใหผูเรียนมีพัฒนาการดานการคิด

วิเคราะห รวมทั้งมีทักษะการสื่อสารและใชภาษาที่สามในการตอยอดการเรียนรูไดอยางมีประสิทธิภาพ

- ปลูกฝงผูเรียนใหมีหลักคิดที่ถูกตองดานคุณธรรม จริยธรรม และเปนผูมีความพอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา โดยกระบวนการลูกเสือ และยุวกาชาด

- พัฒนาแพลตฟอรมดิจิทัลเพื่อการเรียนรู และใชดิจิทัลเปนเครื่องมือการเรียนรู

- ใหผูเรียน ครู ผูบริหารทางการศึกษามีแผนพัฒนารายบุคคลผานแผนพัฒนารายบุคคลสูความเปนเลิศ (Excellence Individual Development Plan

:EIDP)

ยุทธศาสตรที่ 4

เสริมสรางผูเรียนเปนพลเมืองไทย พลโลกที่มีคุณคา

โครงการ

1. โครงการสงเสริมสุขภาพกายและจิต ประกอบดวยกิจกรรมยอยระดับปฐมวัย 8 กิจกรรมยอย ไดแก กิจกรรมยาเสพติดใหโทษ กิจกรรมอนามัยในโรงเรียน กิจกรรมอาหารดีมี

ประโยชน กิจกรรมหนูนอยสุขภาพดี กิจกรรมออกกําลังกายยามเชา กิจกรรมกีฬาสี กิจกรรมสรางสรรคหนูนอย และกิจกรรมการปองกันและชวยเหลือเมื่อเกิดอุบัติเหตุ

คาเปาหมาย

83.00 : มีความสําเร็จตาม KPIs ทั้ง 8 กิจกรรมยอย ดําเนินการสงเสริมสุขภาพกายและจิตผูเรียน

ผลสําเร็จ
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87.35 : มีความสําเร็จในการสงเสริมผูเรียนดานสุขภาพกายและจิต สถานศึกษามีความสําเร็จในการสงเสริมผูเรียนใหหางไกลยาเสพติด ดูแลใหไดรับประทาน

อาหารดีมีประโยชน ฝกฝนใหรูจักหลีกเลี่ยงการบาดเจ็บ และออกกําลังกายอยางตอเนื่องสมํ่าเสมอ

มาตรฐานการ

ศึกษา
- มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของเด็ก

สอดคลองกับ

ยุทธศาสตร สช.

- ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาหลักสูตร การเรียนการสอน การวัดและประเมินผล

- ยุทธศาสตรที่ 2 การปฏิรูประบบทรัพยากรเพื่อการศึกษาเอกชน

- ยุทธศาสตรที่ 5 การสงเสริมการศึกษานอกระบบเพื่อสรางสังคมแหงการเรียนรู

สอดคลองกับตัวชี้

วัดกระทรวง

ศึกษาธิการ

- สงเสริมการพัฒนากรอบหลักสูตรระดับทองถิ่นและหลักสูตรสถานศึกษาตามความตองการจําเปนของกลุมเปาหมายและแตกตางหลากหลายตามบริบทของ

พื้นที่

- พัฒนาผูเรียนใหมีทักษะการคิดวิเคราะห สามารถแกไขสถานการณเฉพาะหนาไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยจัดการเรียนรูเชิงรุก (Active Learning) จาก

ประสบการณจริงหรือจากสถานการณจําลองผานการลงมือปฏิบัติ ตลอดจนจัดการเรียนการสอนในเชิงแสดงความคิดเห็นเพื่อเปดโลกทัศนมุมมองรวมกันของผู

เรียนและครูใหมากขึ้น

- พัฒนาผูเรียนใหมีความรอบรูและทักษะชีวิต เพื่อเปนเครื่องมือในการดํารงชีวิตและสรางอาชีพ อาทิ การใชเทคโนโลยีดิจิทัล สุขภาวะและทัศนคติที่ดีตอการ

ดูแลสุขภาพ

- ปลูกฝงผูเรียนใหมีหลักคิดที่ถูกตองดานคุณธรรม จริยธรรม และเปนผูมีความพอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา โดยกระบวนการลูกเสือ และยุวกาชาด

- เสริมสรางการรับรู ความเขาใจ ความตระหนัก และสงเสริมคุณลักษณะและพฤติกรรมที่พึงประสงคดานสิ่งแวดลอม

- สงเสริมการพัฒนาสิ่งประดิษฐและนวัตกรรมที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม ใหสามารถเปนอาชีพและสรางรายได

- สนับสนุนกิจกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ

2. โครงการสงเสริมคุณธรรม จริยธรรม ประกอบดวยกิจกรรมยอยระดับปฐมวัย 5 กิจกรรมยอย ไดแก กิจกรรมนั่งสมาธิ 5 นาที กิจกรรมงามอยางไทย กิจกรรมของหายไดคืน กิจกรรม

กระปุกสุดประหยัด และกิจกรรมประหยัดนํ้าประหยัดไฟ

คาเปาหมาย

79.00 : มีความสําเร็จตาม KPIs ทั้ง 5 กิจกรรมยอย ดําเนินการสงเสริมคุณธรรม จริยธรรมผูเรียน

ผลสําเร็จ

81.81 : มีความสําเร็จในการสงเสริมผูเรียนดานคุณธรรม จริยธรรม สถานศึกษามีความสําเร็จในการสงเสริมผูเรียนใหเปนคนดี มีวินัย ความซื่อสัตย มีนิสัยรัก

ความประหยัด อดออม และใชนํ้าใชไฟฟาอยางคุมคา

มาตรฐานการ

ศึกษา
- มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของเด็ก

สอดคลองกับ

ยุทธศาสตร สช.

- ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาหลักสูตร การเรียนการสอน การวัดและประเมินผล

- ยุทธศาสตรที่ 2 การปฏิรูประบบทรัพยากรเพื่อการศึกษาเอกชน

- ยุทธศาสตรที่ 5 การสงเสริมการศึกษานอกระบบเพื่อสรางสังคมแหงการเรียนรู

สอดคลองกับตัวชี้

วัดกระทรวง

ศึกษาธิการ

- จัดการศึกษาทุกระดับ ทุกประเภท โดยใชหลักสูตรฐานสมรรถนะ รวมทั้งแนวทางการจัดการเรียนรูเชิงรุกและการวัดประเมินผลเพื่อพัฒนาผูเรียน ที่

สอดคลองกับมาตรฐานการศึกษาแหงชาติ

- สงเสริมการพัฒนากรอบหลักสูตรระดับทองถิ่นและหลักสูตรสถานศึกษาตามความตองการจําเปนของกลุมเปาหมายและแตกตางหลากหลายตามบริบทของ

พื้นที่

- พัฒนาผูเรียนใหมีทักษะการคิดวิเคราะห สามารถแกไขสถานการณเฉพาะหนาไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยจัดการเรียนรูเชิงรุก (Active Learning) จาก

ประสบการณจริงหรือจากสถานการณจําลองผานการลงมือปฏิบัติ ตลอดจนจัดการเรียนการสอนในเชิงแสดงความคิดเห็นเพื่อเปดโลกทัศนมุมมองรวมกันของผู

เรียนและครูใหมากขึ้น

- พัฒนาผูเรียนใหมีความรอบรูและทักษะชีวิต เพื่อเปนเครื่องมือในการดํารงชีวิตและสรางอาชีพ อาทิ การใชเทคโนโลยีดิจิทัล สุขภาวะและทัศนคติที่ดีตอการ

ดูแลสุขภาพ

- สงเสริมใหใชภาษาทองถิ่นรวมกับภาษาไทยเปนสื่อจัดการเรียนการสอนในพื้นที่ที่ใชภาษาอยางหลากหลาย เพื่อวางรากฐานใหผูเรียนมีพัฒนาการดานการคิด

วิเคราะห รวมทั้งมีทักษะการสื่อสารและใชภาษาที่สามในการตอยอดการเรียนรูไดอยางมีประสิทธิภาพ

- ปลูกฝงผูเรียนใหมีหลักคิดที่ถูกตองดานคุณธรรม จริยธรรม และเปนผูมีความพอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา โดยกระบวนการลูกเสือ และยุวกาชาด

- เสริมสรางการรับรู ความเขาใจ ความตระหนัก และสงเสริมคุณลักษณะและพฤติกรรมที่พึงประสงคดานสิ่งแวดลอม
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- สนับสนุนกิจกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ

- พัฒนาครูทุกระดับใหมีทักษะ ความรูที่จําเปน เพื่อทําหนาที่วิทยากรมืออาชีพ (Train The Trainer) และขยายผลการพัฒนาผานศูนยพัฒนาศักยภาพบุคคล

เพื่อความเปนเลิศ (Human Capital Excellence Center: HCEC)

- ใหผูเรียน ครู ผูบริหารทางการศึกษามีแผนพัฒนารายบุคคลผานแผนพัฒนารายบุคคลสูความเปนเลิศ (Excellence Individual Development Plan

:EIDP)

1.2 ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ยุทธศาสตรที่ 1

พัฒนาระบบบริหารและการประกันคุณภาพสูองคกรมาตรฐานสากล

โครงการ

1. โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการสถานศึกษา ประกอบดวย 4 กิจกรรมยอย ไดแก กิจกรรมวางแผนพัฒนาคุณภาพ กิจกรรมประกันคุณภาพภายใน กิจกรรมพัฒนา

แหลงเรียนรูและหองปฏิบัติการ และกิจกรรมควบคุมความเสี่ยงภายในสถานศึกษา

คาเปาหมาย

80.00 : มีความสําเร็จตาม KPIs ทั้ง 4 กิจกรรมยอย มีการวางแผนพัฒนาคุณภาพ การประกันคุณภาพภายใน การพัฒนาแหลงเรียนรู การควบคุมความเสี่ยง

ผลสําเร็จ

90.36 : มีความสําเร็จในการดําเนินการดานการวางแผน การประกันคุณภาพ การพัฒนาแหลงเรียนรูและการควบคุมความเสี่ยง สถานศึกษามีความสําเร็จในการ

จัดทําแผนพัฒนาและแผนปฏิบัติการ มีระบบประกันคุณภาพที่ครบวงจร มีการดูแลอาคารสถานที่ใหสวยงาม ปลอดภัย ไมมีอุบัติเหตุในสถานศึกษา

มาตรฐานการศึกษา - มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ

สอดคลองกับยุทธศาสตร

สช.
- ยุทธศาสตรที่ 7 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการสงเสริมการศึกษาเอกชน

สอดคลองกับตัวชี้วัด

กระทรวงศึกษาธิการ

- จัดการศึกษาทุกระดับ ทุกประเภท โดยใชหลักสูตรฐานสมรรถนะ รวมทั้งแนวทางการจัดการเรียนรูเชิงรุกและการวัดประเมินผลเพื่อพัฒนาผูเรียน ที่

สอดคลองกับมาตรฐานการศึกษาแหงชาติ

- สงเสริมการพัฒนากรอบหลักสูตรระดับทองถิ่นและหลักสูตรสถานศึกษาตามความตองการจําเปนของกลุมเปาหมายและแตกตางหลากหลายตาม

บริบทของพื้นที่

- พัฒนาครูใหมีทักษะ ความรู และความชํานาญในการใชเทคโนโลยีดิจิทัล ปญญาประดิษฐ และภาษาอังกฤษ รวมทั้งการจัดการเรียนการสอนเพื่อฝก

ทักษะการคิดวิเคราะหอยางเปนระบบและมีเหตุผลเปนขั้นตอน

- พัฒนาแพลตฟอรมดิจิทัลเพื่อการเรียนรู และใชดิจิทัลเปนเครื่องมือการเรียนรู

- เสริมสรางการรับรู ความเขาใจ ความตระหนัก และสงเสริมคุณลักษณะและพฤติกรรมที่พึงประสงคดานสิ่งแวดลอม

- สงเสริมการพัฒนาสิ่งประดิษฐและนวัตกรรมที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม ใหสามารถเปนอาชีพและสรางรายได

- สนับสนุนกิจกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ

- พัฒนาครูทุกระดับใหมีทักษะ ความรูที่จําเปน เพื่อทําหนาที่วิทยากรมืออาชีพ (Train The Trainer) และขยายผลการพัฒนาผานศูนยพัฒนา

ศักยภาพบุคคลเพื่อความเปนเลิศ (Human Capital Excellence Center: HCEC)

- ใหผูเรียน ครู ผูบริหารทางการศึกษามีแผนพัฒนารายบุคคลผานแผนพัฒนารายบุคคลสูความเปนเลิศ (Excellence Individual Development

Plan :EIDP)

2. โครงการความรวมมือของสถานศึกษากับคณะกรรมการสถานศึกษา

คาเปาหมาย

86.00 : มีความสําเร็จตาม KPIs มีการสงเสริมบทบาทหนาที่อยางตอเนื่องเดนชัด

ผลสําเร็จ

94.56 : มีการดําเนินการสงเสริมบทบาทหนาที่คณะกรรมการ ครบถวนอยางนอย 4 ครั้งตอป สถานศึกษามีการสงเสริมบทบาทหนาที่กรรมการบริหารตามแผน

มีการจัดประชุม 4 ครั้งตอป มีการเสนอขอรับรองแผนพัฒนา รายงานประเมินตนเอง งบดุลตางๆ อยางครบถวน

มาตรฐานการศึกษา - มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ

สอดคลองกับยุทธศาสตร

สช.

- ยุทธศาสตรที่ 4 การสงเสริมการมีสวนรวมในการจัดและสนับสนุนการศึกษาเอกชน

- ยุทธศาสตรที่ 7 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการสงเสริมการศึกษาเอกชน
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สอดคลองกับตัวชี้วัด

กระทรวงศึกษาธิการ

- จัดการศึกษาทุกระดับ ทุกประเภท โดยใชหลักสูตรฐานสมรรถนะ รวมทั้งแนวทางการจัดการเรียนรูเชิงรุกและการวัดประเมินผลเพื่อพัฒนาผูเรียน

ที่สอดคลองกับมาตรฐานการศึกษาแหงชาติ

- สงเสริมการพัฒนากรอบหลักสูตรระดับทองถิ่นและหลักสูตรสถานศึกษาตามความตองการจําเปนของกลุมเปาหมายและแตกตางหลากหลายตาม

บริบทของพื้นที่

- พัฒนาครูใหมีทักษะ ความรู และความชํานาญในการใชเทคโนโลยีดิจิทัล ปญญาประดิษฐ และภาษาอังกฤษ รวมทั้งการจัดการเรียนการสอนเพื่อ

ฝกทักษะการคิดวิเคราะหอยางเปนระบบและมีเหตุผลเปนขั้นตอน

- พัฒนาแพลตฟอรมดิจิทัลเพื่อการเรียนรู และใชดิจิทัลเปนเครื่องมือการเรียนรู

- เสริมสรางการรับรู ความเขาใจ ความตระหนัก และสงเสริมคุณลักษณะและพฤติกรรมที่พึงประสงคดานสิ่งแวดลอม

- สงเสริมการพัฒนาสิ่งประดิษฐและนวัตกรรมที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม ใหสามารถเปนอาชีพและสรางรายได

- สนับสนุนกิจกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ

ยุทธศาสตรที่ 2

พัฒนาหลักสูตรและบุคลากรตามมาตรฐานวิชาชีพ

โครงการ

1. โครงการพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู ประกอบดวยกิจกรรมยอยระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 7 กิจกรรมยอย ไดแก กิจกรรมพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน กิจกรรม

พัฒนาสื่อการเรียนการสอน กิจกรรมนิเทศการสอน กิจกรรมวัดผลและวิเคราะหแบบทดสอบ กิจกรรมสอนซอมเสริม กิจกรรมภูมิปญญาทองถิ่น และกิจกรรมวิจัยเพื่อการเพิ่ม

ประสิทธิภาพการสอน

คาเปาหมาย

78.00 : มีความสําเร็จตาม KPIs ทั้ง 7กิจกรรมยอย ดําเนินการพัฒนาหลักสูตร การพัฒนาสื่อการสอน นิเทศการสอน วัดประเมินผล และการวิจัย การสอนซอม

เสริม

ผลสําเร็จ

86.54 : มีความสําเร็จในการพัฒนาหลักสูตร การนิเทศการสอน การผลิตสื่อ การวัดและประเมินผล การวิเคราะหคุณภาพแบบทดสอบ และการวิจัย สถาน

ศึกษามีการสงเสริมและพัฒนาหลักสูตรที่เนนครูมีสวนรวม มีระบบการนิเทศที่สรางสรรค มีการผลิตสื่อการสอน การสรางหลักสูตรออนไลน และการสงเสริม

วิจัยควบคูการนิเทศการสอนเปนอยางดี

มาตรฐานการ

ศึกษา

- มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ

- มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ

สอดคลองกับ

ยุทธศาสตร สช.

- ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาหลักสูตร การเรียนการสอน การวัดและประเมินผล

- ยุทธศาสตรที่ 3 การเสริมสรางประสิทธิภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนเอกชน

สอดคลองกับตัวชี้

วัดกระทรวง

ศึกษาธิการ

- จัดการศึกษาทุกระดับ ทุกประเภท โดยใชหลักสูตรฐานสมรรถนะ รวมทั้งแนวทางการจัดการเรียนรูเชิงรุกและการวัดประเมินผลเพื่อพัฒนาผูเรียน ที่

สอดคลองกับมาตรฐานการศึกษาแหงชาติ

- สงเสริมการพัฒนากรอบหลักสูตรระดับทองถิ่นและหลักสูตรสถานศึกษาตามความตองการจําเปนของกลุมเปาหมายและแตกตางหลากหลายตามบริบทของ

พื้นที่

- พัฒนาผูเรียนใหมีทักษะการคิดวิเคราะห สามารถแกไขสถานการณเฉพาะหนาไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยจัดการเรียนรูเชิงรุก (Active Learning) จาก

ประสบการณจริงหรือจากสถานการณจําลองผานการลงมือปฏิบัติ ตลอดจนจัดการเรียนการสอนในเชิงแสดงความคิดเห็นเพื่อเปดโลกทัศนมุมมองรวมกันของผู

เรียนและครูใหมากขึ้น

- พัฒนาผูเรียนใหมีความรอบรูและทักษะชีวิต เพื่อเปนเครื่องมือในการดํารงชีวิตและสรางอาชีพ อาทิ การใชเทคโนโลยีดิจิทัล สุขภาวะและทัศนคติที่ดีตอการ

ดูแลสุขภาพ

- พัฒนาครูใหมีทักษะ ความรู และความชํานาญในการใชเทคโนโลยีดิจิทัล ปญญาประดิษฐ และภาษาอังกฤษ รวมทั้งการจัดการเรียนการสอนเพื่อฝกทักษะ

การคิดวิเคราะหอยางเปนระบบและมีเหตุผลเปนขั้นตอน

- สงเสริมใหใชภาษาทองถิ่นรวมกับภาษาไทยเปนสื่อจัดการเรียนการสอนในพื้นที่ที่ใชภาษาอยางหลากหลาย เพื่อวางรากฐานใหผูเรียนมีพัฒนาการดานการคิด

วิเคราะห รวมทั้งมีทักษะการสื่อสารและใชภาษาที่สามในการตอยอดการเรียนรูไดอยางมีประสิทธิภาพ

- ปลูกฝงผูเรียนใหมีหลักคิดที่ถูกตองดานคุณธรรม จริยธรรม และเปนผูมีความพอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา โดยกระบวนการลูกเสือ และยุวกาชาด

- พัฒนาแพลตฟอรมดิจิทัลเพื่อการเรียนรู และใชดิจิทัลเปนเครื่องมือการเรียนรู

- เสริมสรางการรับรู ความเขาใจ ความตระหนัก และสงเสริมคุณลักษณะและพฤติกรรมที่พึงประสงคดานสิ่งแวดลอม

- สงเสริมการพัฒนาสิ่งประดิษฐและนวัตกรรมที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม ใหสามารถเปนอาชีพและสรางรายได
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- พัฒนาครูทุกระดับใหมีทักษะ ความรูที่จําเปน เพื่อทําหนาที่วิทยากรมืออาชีพ (Train The Trainer) และขยายผลการพัฒนาผานศูนยพัฒนาศักยภาพบุคคล

เพื่อความเปนเลิศ (Human Capital Excellence Center: HCEC)

- ใหผูเรียน ครู ผูบริหารทางการศึกษามีแผนพัฒนารายบุคคลผานแผนพัฒนารายบุคคลสูความเปนเลิศ (Excellence Individual Development Plan

:EIDP)

2. โครงการพัฒนาบุคลากร ประกอบดวยกิจกรรมยอยระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 4 กิจกรรมยอย ไดแก กิจกรรมศึกษาดูงานทั้งในและนอกประเทศ กิจกรรมสงเสริมการศึกษาตอระยะ

สั้น ระยะยาว กิจกรรมปฐมนิเทศครูใหม และกิจกรรมสัมมนาครู

คาเปาหมาย

76.00 : มีความสําเร็จตาม KPIs ทั้ง 4 กิจกรรมยอย ดําเนินการสงเสริมการศึกษาตอ การปฐมนิเทศครูใหม การอบรมสัมมนา

ผลสําเร็จ

93.40 : มีความสําเร็จในการสงเสริมครูดานการศึกษาตอ การปฐมนิเทศครูใหม การอบรม สัมมนา ตลอดทั้งป สถานศึกษามีความสําเร็จในการสงเสริมครูศึกษา

ตอ 1 คน และมีการปฐมนิเทศครูใหม จํานวน 6 คน และสงเสริมใหมีการอบรมสัมมนา ตลอดปการศึกษา ทั้งในและนอกสถานศึกษา จํานวน 16 รายการ

มาตรฐานการศึกษา - มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ

- มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ

สอดคลองกับยุทธศาสตร

สช.

- ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาหลักสูตร การเรียนการสอน การวัดและประเมินผล

- ยุทธศาสตรที่ 3 การเสริมสรางประสิทธิภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนเอกชน

สอดคลองกับตัวชี้วัด

กระทรวงศึกษาธิการ

- จัดการศึกษาทุกระดับ ทุกประเภท โดยใชหลักสูตรฐานสมรรถนะ รวมทั้งแนวทางการจัดการเรียนรูเชิงรุกและการวัดประเมินผลเพื่อพัฒนาผูเรียน ที่

สอดคลองกับมาตรฐานการศึกษาแหงชาติ

- พัฒนาครูใหมีทักษะ ความรู และความชํานาญในการใชเทคโนโลยีดิจิทัล ปญญาประดิษฐ และภาษาอังกฤษ รวมทั้งการจัดการเรียนการสอนเพื่อฝก

ทักษะการคิดวิเคราะหอยางเปนระบบและมีเหตุผลเปนขั้นตอน

- พัฒนาแพลตฟอรมดิจิทัลเพื่อการเรียนรู และใชดิจิทัลเปนเครื่องมือการเรียนรู

- เสริมสรางการรับรู ความเขาใจ ความตระหนัก และสงเสริมคุณลักษณะและพฤติกรรมที่พึงประสงคดานสิ่งแวดลอม

- สงเสริมการพัฒนาสิ่งประดิษฐและนวัตกรรมที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม ใหสามารถเปนอาชีพและสรางรายได

- สนับสนุนกิจกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ

- พัฒนาครูทุกระดับใหมีทักษะ ความรูที่จําเปน เพื่อทําหนาที่วิทยากรมืออาชีพ (Train The Trainer) และขยายผลการพัฒนาผานศูนยพัฒนา

ศักยภาพบุคคลเพื่อความเปนเลิศ (Human Capital Excellence Center: HCEC)

- ใหผูเรียน ครู ผูบริหารทางการศึกษามีแผนพัฒนารายบุคคลผานแผนพัฒนารายบุคคลสูความเปนเลิศ (Excellence Individual Development

Plan :EIDP)

ยุทธศาสตรที่ 3

เสริมทักษะผูเรียนดานวิชาการสูสังคมแหงการเรียนรู

โครงการ

1. โครงการสงเสริมกิจกรรมดานวิชาการ ประกอบดวยกิจกรรมในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 9 กิจกรรมยอย ไดแก กิจกรรมคายวิทยาศาสตร กิจกรรมคายคณิตศาสตร กิจกรรมคาย

ภาษาอังกฤษ กิจกรรมคายคอมพิวเตอร กิจกรรมคายลูกเสือ กิจกรรมผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กิจกรรมสงเสริมการอานคิดวิเคราะห กิจกรรมภาษาจีน และกิจกรรมจินตคณิต

คาเปาหมาย

82.00 : มีความสําเร็จตาม KPIs ทั้ง 9 กิจกรรมยอย ดําเนินการฝกฝนทักษะวิชาการผูเรียน

ผลสําเร็จ

94.45 : มีความสําเร็จในการสงเสริมผูเรียน ทักษะดานภาษา การสื่อสาร การคํานวณ กระบวนการวิทยาศาสตร ผูเรียนสวนใหญมีความรูและทักษะการฟง ดู

อาน เขียน สื่อสาร คํานวณ และใชกระบวนการวิทยาศาสตรเพื่อเรียนรูตามบทเรียนและพัฒนาตนเองใหมีความพรอมในการทดสอบระดับชาติไดตามมาตรฐานที่

กําหนด

มาตรฐานการ

ศึกษา
- มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผูเรียน

สอดคลองกับ

ยุทธศาสตร สช.

- ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาหลักสูตร การเรียนการสอน การวัดและประเมินผล

- ยุทธศาสตรที่ 2 การปฏิรูประบบทรัพยากรเพื่อการศึกษาเอกชน
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- ยุทธศาสตรที่ 5 การสงเสริมการศึกษานอกระบบเพื่อสรางสังคมแหงการเรียนรู

สอดคลองกับตัวชี้

วัดกระทรวง

ศึกษาธิการ

- จัดการศึกษาทุกระดับ ทุกประเภท โดยใชหลักสูตรฐานสมรรถนะ รวมทั้งแนวทางการจัดการเรียนรูเชิงรุกและการวัดประเมินผลเพื่อพัฒนาผูเรียน ที่

สอดคลองกับมาตรฐานการศึกษาแหงชาติ

- สงเสริมการพัฒนากรอบหลักสูตรระดับทองถิ่นและหลักสูตรสถานศึกษาตามความตองการจําเปนของกลุมเปาหมายและแตกตางหลากหลายตามบริบทของ

พื้นที่

- พัฒนาผูเรียนใหมีทักษะการคิดวิเคราะห สามารถแกไขสถานการณเฉพาะหนาไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยจัดการเรียนรูเชิงรุก (Active Learning) จาก

ประสบการณจริงหรือจากสถานการณจําลองผานการลงมือปฏิบัติ ตลอดจนจัดการเรียนการสอนในเชิงแสดงความคิดเห็นเพื่อเปดโลกทัศนมุมมองรวมกันของผู

เรียนและครูใหมากขึ้น

- พัฒนาผูเรียนใหมีความรอบรูและทักษะชีวิต เพื่อเปนเครื่องมือในการดํารงชีวิตและสรางอาชีพ อาทิ การใชเทคโนโลยีดิจิทัล สุขภาวะและทัศนคติที่ดีตอการ

ดูแลสุขภาพ

- สงเสริมใหใชภาษาทองถิ่นรวมกับภาษาไทยเปนสื่อจัดการเรียนการสอนในพื้นที่ที่ใชภาษาอยางหลากหลาย เพื่อวางรากฐานใหผูเรียนมีพัฒนาการดานการคิด

วิเคราะห รวมทั้งมีทักษะการสื่อสารและใชภาษาที่สามในการตอยอดการเรียนรูไดอยางมีประสิทธิภาพ

- ปลูกฝงผูเรียนใหมีหลักคิดที่ถูกตองดานคุณธรรม จริยธรรม และเปนผูมีความพอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา โดยกระบวนการลูกเสือ และยุวกาชาด

- พัฒนาแพลตฟอรมดิจิทัลเพื่อการเรียนรู และใชดิจิทัลเปนเครื่องมือการเรียนรู

- สงเสริมการพัฒนาสิ่งประดิษฐและนวัตกรรมที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม ใหสามารถเปนอาชีพและสรางรายได

2. โครงการเพิ่มพูนทักษะ ประกอบดวยกิจกรรมในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 12 กิจกรรมยอย ไดแก กิจกรรมภาษาไทยวันละคํา กิจกรรมภาษาอังกฤษวันละคํา กิจกรรมตอบปญหา

วิชาการ กิจกรรมขาวสาร 5 นาที กิจกรรมเกร็ดความรูวิทยาศาสตร กิจกรรมรักการอานสานสูฝน กิจกรรมตอบปญหาหองสมุด กิจกรรมหองสมุดเคลื่อนที่ กิจกรรมสัปดาหวิชาการ

กิจกรรมทัศนศึกษา กิจกรรมแนะแนวศึกษาตอ และกิจกรรมนําสูอาเซียน

คาเปาหมาย

82.00 : มีความสําเร็จตาม KPIs ทั้ง 12กิจกรรมยอย ดําเนินการสงเสริมความรู ประสบการณผูเรียน

ผลสําเร็จ

85.14 : มีความสําเร็จในการเสริมประสบการณผูเรียนดวยวิธีการที่หลากหลายตลอดปการศึกษา ผูเรียนสวนใหญ ไดรับการเสริมทักษะผานกิจกรรมเสียงตาม

สาย กิจกรรมหนาเสาธง ไดรับโอกาสในการเรียนรูผานหองสมุด การไปทัศนศึกษา และการแสดงผลงานของตนในวันวิชาการไดอยางตอเนื่อง หลากหลาย

มาตรฐานการ

ศึกษา
- มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผูเรียน

สอดคลองกับ

ยุทธศาสตร สช.

- ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาหลักสูตร การเรียนการสอน การวัดและประเมินผล

- ยุทธศาสตรที่ 2 การปฏิรูประบบทรัพยากรเพื่อการศึกษาเอกชน

- ยุทธศาสตรที่ 5 การสงเสริมการศึกษานอกระบบเพื่อสรางสังคมแหงการเรียนรู

สอดคลองกับตัวชี้

วัดกระทรวง

ศึกษาธิการ

- สงเสริมการพัฒนากรอบหลักสูตรระดับทองถิ่นและหลักสูตรสถานศึกษาตามความตองการจําเปนของกลุมเปาหมายและแตกตางหลากหลายตามบริบทของ

พื้นที่

- พัฒนาผูเรียนใหมีทักษะการคิดวิเคราะห สามารถแกไขสถานการณเฉพาะหนาไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยจัดการเรียนรูเชิงรุก (Active Learning) จาก

ประสบการณจริงหรือจากสถานการณจําลองผานการลงมือปฏิบัติ ตลอดจนจัดการเรียนการสอนในเชิงแสดงความคิดเห็นเพื่อเปดโลกทัศนมุมมองรวมกันของผู

เรียนและครูใหมากขึ้น

- พัฒนาผูเรียนใหมีความรอบรูและทักษะชีวิต เพื่อเปนเครื่องมือในการดํารงชีวิตและสรางอาชีพ อาทิ การใชเทคโนโลยีดิจิทัล สุขภาวะและทัศนคติที่ดีตอการ

ดูแลสุขภาพ

- สงเสริมใหใชภาษาทองถิ่นรวมกับภาษาไทยเปนสื่อจัดการเรียนการสอนในพื้นที่ที่ใชภาษาอยางหลากหลาย เพื่อวางรากฐานใหผูเรียนมีพัฒนาการดานการคิด

วิเคราะห รวมทั้งมีทักษะการสื่อสารและใชภาษาที่สามในการตอยอดการเรียนรูไดอยางมีประสิทธิภาพ

- ปลูกฝงผูเรียนใหมีหลักคิดที่ถูกตองดานคุณธรรม จริยธรรม และเปนผูมีความพอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา โดยกระบวนการลูกเสือ และยุวกาชาด

- พัฒนาแพลตฟอรมดิจิทัลเพื่อการเรียนรู และใชดิจิทัลเปนเครื่องมือการเรียนรู

- ใหผูเรียน ครู ผูบริหารทางการศึกษามีแผนพัฒนารายบุคคลผานแผนพัฒนารายบุคคลสูความเปนเลิศ (Excellence Individual Development Plan

:EIDP)

ยุทธศาสตรที่ 4

เสริมสรางผูเรียนเปนพลเมืองไทย พลโลกที่มีคุณคา

โครงการ
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1. โครงการสงเสริมสุขภาพกายและจิต ประกอบดวย กิจกรรมยอยระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 8 กิจกรรมยอย ไดแก กิจกรรมกีฬาสี กิจกรรม ฟ.ฟนยิ้มสวย กิจกรรมโรงเรียนสีขาว

กิจกรรมการออกกําลังกายตานภัยโรคอวน กิจกรรมสุขภาพอนามัยในโรงเรียน กิจกรรมอาหารดีมีประโยชน กิจกรรมสุนทรียภาพลักษณะนิสัย และกิจกรรมการปองกันและชวยเหลือ

เมื่อเกิดอุบัติเหตุ

คาเปาหมาย

81.00 : มีความสําเร็จตาม KPIs ทั้ง 8 กิจกรรมยอย ดําเนินการสงเสริมสุขภาพกายและจิตผูเรียน

ผลสําเร็จ

89.00 : มีความสําเร็จในการสงเสริมผูเรียนดานสุขภาพกายและจิต สถานศึกษามีความสําเร็จในการสงเสริมผูเรียนใหหางไกลยาเสพติด ดูแลใหไดรับประทาน

อาหารดีมีประโยชน ฝกฝนใหรูจักหลีกเลี่ยงการบาดเจ็บ และออกกําลังกายอยางตอเนื่องสมํ่าเสมอ

มาตรฐานการ

ศึกษา
- มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผูเรียน

สอดคลองกับ

ยุทธศาสตร สช.

- ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาหลักสูตร การเรียนการสอน การวัดและประเมินผล

- ยุทธศาสตรที่ 2 การปฏิรูประบบทรัพยากรเพื่อการศึกษาเอกชน

- ยุทธศาสตรที่ 5 การสงเสริมการศึกษานอกระบบเพื่อสรางสังคมแหงการเรียนรู

สอดคลองกับตัวชี้

วัดกระทรวง

ศึกษาธิการ

- สงเสริมการพัฒนากรอบหลักสูตรระดับทองถิ่นและหลักสูตรสถานศึกษาตามความตองการจําเปนของกลุมเปาหมายและแตกตางหลากหลายตามบริบทของ

พื้นที่

- พัฒนาผูเรียนใหมีทักษะการคิดวิเคราะห สามารถแกไขสถานการณเฉพาะหนาไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยจัดการเรียนรูเชิงรุก (Active Learning) จาก

ประสบการณจริงหรือจากสถานการณจําลองผานการลงมือปฏิบัติ ตลอดจนจัดการเรียนการสอนในเชิงแสดงความคิดเห็นเพื่อเปดโลกทัศนมุมมองรวมกันของผู

เรียนและครูใหมากขึ้น

- พัฒนาผูเรียนใหมีความรอบรูและทักษะชีวิต เพื่อเปนเครื่องมือในการดํารงชีวิตและสรางอาชีพ อาทิ การใชเทคโนโลยีดิจิทัล สุขภาวะและทัศนคติที่ดีตอการ

ดูแลสุขภาพ

- ปลูกฝงผูเรียนใหมีหลักคิดที่ถูกตองดานคุณธรรม จริยธรรม และเปนผูมีความพอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา โดยกระบวนการลูกเสือ และยุวกาชาด

- สงเสริมการพัฒนาสิ่งประดิษฐและนวัตกรรมที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม ใหสามารถเปนอาชีพและสรางรายได

- สนับสนุนกิจกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ

2. โครงการสงเสริมคุณธรรม จริยธรรม ประกอบดวยกิจกรรมยอยระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 8 กิจกรรมยอย ไดแก กิจกรรมคายธรรมะกับเยาวชน กิจกรรมมาสวดมนตกันเถอะ

กิจกรรมสงเสริมความประพฤตินักเรียน กิจกรรมสงเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน กิจกรรมของหายไดคืน กิจกรรมกระปุกสุดประหยัด กิจกรรมประหยัดนํ้าประหยัดไฟ และกิจกรรม

อําลา – อาลัย

คาเปาหมาย

70.00 : มีความสําเร็จตาม KPIs ทั้ง 8 กิจกรรมยอย ดําเนินการสงเสริมคุณธรรม จริยธรรมผูเรียน

ผลสําเร็จ

83.74 : มีความสําเร็จในการสงเสริมผูเรียนดานคุณธรรม จริยธรรม สถานศึกษามีความสําเร็จในการสงเสริมผูเรียนใหเปนคนดี มีวินัย มีความซื่อสัตย มีนิสัยรัก

ความประหยัด อดออม และใชนํ้าใชไฟฟาอยางคุมคา

มาตรฐานการ

ศึกษา
- มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผูเรียน

สอดคลองกับ

ยุทธศาสตร สช.

- ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาหลักสูตร การเรียนการสอน การวัดและประเมินผล

- ยุทธศาสตรที่ 2 การปฏิรูประบบทรัพยากรเพื่อการศึกษาเอกชน

- ยุทธศาสตรที่ 5 การสงเสริมการศึกษานอกระบบเพื่อสรางสังคมแหงการเรียนรู

สอดคลองกับตัวชี้

วัดกระทรวง

ศึกษาธิการ

- จัดการศึกษาทุกระดับ ทุกประเภท โดยใชหลักสูตรฐานสมรรถนะ รวมทั้งแนวทางการจัดการเรียนรูเชิงรุกและการวัดประเมินผลเพื่อพัฒนาผูเรียน ที่

สอดคลองกับมาตรฐานการศึกษาแหงชาติ

- สงเสริมการพัฒนากรอบหลักสูตรระดับทองถิ่นและหลักสูตรสถานศึกษาตามความตองการจําเปนของกลุมเปาหมายและแตกตางหลากหลายตามบริบทของ

พื้นที่

- พัฒนาผูเรียนใหมีทักษะการคิดวิเคราะห สามารถแกไขสถานการณเฉพาะหนาไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยจัดการเรียนรูเชิงรุก (Active Learning) จาก

ประสบการณจริงหรือจากสถานการณจําลองผานการลงมือปฏิบัติ ตลอดจนจัดการเรียนการสอนในเชิงแสดงความคิดเห็นเพื่อเปดโลกทัศนมุมมองรวมกันของผู
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เรียนและครูใหมากขึ้น

- พัฒนาผูเรียนใหมีความรอบรูและทักษะชีวิต เพื่อเปนเครื่องมือในการดํารงชีวิตและสรางอาชีพ อาทิ การใชเทคโนโลยีดิจิทัล สุขภาวะและทัศนคติที่ดีตอการ

ดูแลสุขภาพ

- สงเสริมใหใชภาษาทองถิ่นรวมกับภาษาไทยเปนสื่อจัดการเรียนการสอนในพื้นที่ที่ใชภาษาอยางหลากหลาย เพื่อวางรากฐานใหผูเรียนมีพัฒนาการดานการคิด

วิเคราะห รวมทั้งมีทักษะการสื่อสารและใชภาษาที่สามในการตอยอดการเรียนรูไดอยางมีประสิทธิภาพ

- ปลูกฝงผูเรียนใหมีหลักคิดที่ถูกตองดานคุณธรรม จริยธรรม และเปนผูมีความพอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา โดยกระบวนการลูกเสือ และยุวกาชาด

- เสริมสรางการรับรู ความเขาใจ ความตระหนัก และสงเสริมคุณลักษณะและพฤติกรรมที่พึงประสงคดานสิ่งแวดลอม

- สนับสนุนกิจกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ

- พัฒนาครูทุกระดับใหมีทักษะ ความรูที่จําเปน เพื่อทําหนาที่วิทยากรมืออาชีพ (Train The Trainer) และขยายผลการพัฒนาผานศูนยพัฒนาศักยภาพบุคคล

เพื่อความเปนเลิศ (Human Capital Excellence Center: HCEC)

- ใหผูเรียน ครู ผูบริหารทางการศึกษามีแผนพัฒนารายบุคคลผานแผนพัฒนารายบุคคลสูความเปนเลิศ (Excellence Individual Development Plan

:EIDP)
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2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผูเรียน

2.1 ระดับปฐมวัย

ผลการพัฒนาเด็ก

ผลพัฒนาการดาน จํานวนเด็กทั้งหมด

รอยละของเด็กตามระดับคุณภาพ

ดี พอใช ปรับปรุง

จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ

1. ดานรางกาย 313 278 88.82 35 11.18 0 0.00

2. ดานอารมณ-จิตใจ 313 297 94.89 16 5.11 0 0.00

3. ดานสังคม 313 284 90.73 29 9.27 0 0.00

4. ดานสติปญญา 313 293 93.61 20 6.39 0 0.00

2.2 ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

2.2.1 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน O-NET

เปรียบเทียบผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6

จํานวนนักเรียนทั้งหมด : 204

วิชา
จํานวนนักเรียน

ที่เขาสอบ

คะแนนเฉลี่ยระดับ

ประเทศป 2563

คะแนนเฉลี่ยผลการ

ทดสอบ O-NET ผลตางคะแนนเฉลี่ย ป

63 เทียบป 62

รอยละของคะแนนเฉลี่ย ป

63 เทียบป 62

แปลผลพัฒนาการ

เทียบกับรอยละ 3
2561 2562 2563

คณิตศาสตร 204 29.99 60.64 50.16 46.80 -3.36 -6.70 ไมมีพัฒนาการ

วิทยาศาสตร 204 38.78 53.21 50.70 50.76 +0.06 0.12
มีพัฒนาการแตไมถึง

รอยละ 3

ภาษาไทย 204 56.20 72.59 63.93 70.71 +6.78 10.61 มีพัฒนาการ

ภาษา

อังกฤษ
204 43.55 68.66 62.21 75.74 +13.53 21.75 มีพัฒนาการ

โรงเรียนไมสอบวัดผล หรือสอบไมครบ

-
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2.2.2 จํานวนและรอยละของนักเรียนที่มีผลการเรียนระดับ 3 ขึ้นไป

ระดับประถมศึกษา

กลุมสาระการ

เรียนรู/รายวิชา

ระดับผลการเรียน

ป.1 ป.2 ป.3 ป.4 ป.5 ป.6

จํานวน

นักเรียน

นักเรียนผล

เรียน 3 ขึ้น

ไป

รอยละ
จํานวน

นักเรียน

นักเรียน

ผลเรียน 3

ขึ้นไป

รอย

ละ

จํานวน

นักเรียน

นักเรียน

ผลเรียน 3

ขึ้นไป

รอยละ
จํานวน

นักเรียน

นักเรียน

ผลเรียน 3

ขึ้นไป

รอยละ
จํานวน

นักเรียน

นักเรียน

ผลเรียน

3 ขึ้นไป

รอยละ
จํานวน

นักเรียน

นักเรียน

ผลเรียน

3 ขึ้นไป

รอยละ

ภาษาไทย 173 169 97.69 169 162 95.86 181 181 100.00 187 158 84.49 196 190 96.94 204 193 94.61

คณิตศาสตร 173 169 97.69 169 168 99.41 181 181 100.00 187 179 95.72 196 188 95.92 204 186 91.18

วิทยาศาสตร

และเทคโนโลยี
173 173 100.00 169 164 97.04 181 180 99.45 187 183 97.86 196 191 97.45 204 197 96.57

สังคมศึกษา

ศาสนา และ

วัฒนธรรม

173 166 95.95 169 159 94.08 181 180 99.45 187 161 86.10 196 194 98.98 204 193 94.61

ประวัติศาสตร 173 147 84.97 169 152 89.94 181 180 99.45 187 173 92.51 196 190 96.94 204 197 96.57

สุขศึกษาและ

พลศึกษา
173 173 100.00 169 168 99.41 181 181 100.00 187 186 99.47 196 195 99.49 204 199 97.55

ศิลปะ 173 173 100.00 169 168 99.41 181 181 100.00 187 187 100.00 196 194 98.98 204 204 100.00

การงานอาชีพ 173 173 100.00 169 168 99.41 181 181 100.00 187 187 100.00 196 196 100.00 204 204 100.00

ภาษาตาง

ประเทศ
173 172 99.42 169 163 96.45 181 181 100.00 187 187 100.00 196 178 90.82 204 201 98.53

ภาษาอังกฤษ

เพื่อการสื่อสาร
173 173 100.00 169 163 96.45 181 181 100.00 187 0 0.00 196 0 0.00 204 0 0.00

หนาที่พลเมือง 173 0 0.00 169 0 0.00 181 0 0.00 187 187 100.00 196 196 100.00 204 204 100.00
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2.2.3 ผลการประเมินการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผูเรียนระดับชาติ (National Test : NT)

เปรียบเทียบผลการทดสอบสมรรถนะของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3

จํานวนนักเรียนทั้งหมด : 181

สมรรถนะ

จํานวน

นักเรียนเขา

สอบ

คะแนนเฉลี่ยระดับ

ประเทศป 2563

คะแนนเฉลี่ยผลการ

ทดสอบสมรรถนะ
ผลตางคะแนน

เฉลี่ย (ป 63 -

62)

รอยละของคะแนน

เฉลี่ย ป 63 เทียบป

62

แปลผลพัฒนาการ

เทียบกับรอยละ 3
2561 2562 2563

ดานภาษา (Literacy) / ดานภาษา

ไทย (Thai Language)
181 47.46 71.60 63.13 60.33 -2.80 -4.44 ไมมีพัฒนาการ

ดานคํานวณ (Numeracy) / ดาน

คณิตศาสตร (Mathematics)
181 40.47 65.29 57.34 47.18 -10.16 -17.72 ไมมีพัฒนาการ

ดานเหตุผล (reasoning) 181 - 63.38 - - - - -

โรงเรียนไมสอบวัดผล หรือสอบไมครบ

-

2.2.4 ผลการประเมินความสามารถดานการอานของผูเรียน (Reading Test : RT)

เปรียบเทียบผลการทดสอบความสามารถดานการอานของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 1

จํานวนนักเรียนทั้งหมด : 173

ความสามารถ

ดานการอาน

จํานวน

นักเรียนเขา

สอบ

คะแนนเฉลี่ยระดับ

ประเทศป 2563

คะแนนเฉลี่ยผลการ

ทดสอบสมรรถนะ ผลตางคะแนนเฉลี่ย

(ป 63 - 62)

รอยละของคะแนนเฉลี่ย ป

63 เทียบป 62

แปลผลพัฒนาการ

เทียบกับรอยละ 3
2561 2562 2563

อานรูเรื่อง 173 71.86 - 91.01 84.10 -6.91 -7.59 ไมมีพัฒนาการ

อานออกเสียง 173 74.14 - 96.01 93.77 -2.24 -2.33 ไมมีพัฒนาการ

โรงเรียนไมสอบวัดผล หรือสอบไมครบ

-
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2.2.5 ผลการประเมินทางการศึกษาระดับชาติ ดานอิสลามศึกษา (I-NET) ของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม

เปรียบเทียบผลการทดสอบระดับชาติดานอิสลามศึกษา (I-NET) ของนักเรียนระดับตอนตน

จํานวนนักเรียนทั้งหมด : 204

วิชา
จํานวนนักเรียน

เขาสอบ

คะแนนเฉลี่ยระดับ

ประเทศป 2563

คะแนนเฉลี่ยผลการ

ทดสอบสมรรถนะ ผลตางคะแนนเฉลี่ย

(ป 63 - 62)

รอยละของคะแนนเฉลี่ย ป

63 เทียบป 62

แปลผลพัฒนาการเทียบ

กับรอยละ 3
2561 2562 2563

อัลกุ

รอานฯ
- 38.54 - - - - - -

อัลหะ

ดีษ
- 44.74 - - - - - -

อัลอะ

กีดะห
- 37.38 - - - - - -

อัลฟก

ฮ
- 31.93 - - - - - -

อัตตา

รีค
- 37.60 - - - - - -

อัลอัค

ลาก
- 40.86 - - - - - -

มลายู - 35.17 - - - - - -

อาหรับ - 30.65 - - - - - -

โรงเรียนไมสอบวัดผล หรือสอบไมครบ

-
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2.2.6 ผลการทดสอบความสามารถดานภาษาอังกฤษ

คาประเมินมาตรฐานภาษาอังกฤษ จากหนวยงานทดสอบภาษาอังกฤษที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง

ระดับประถมศึกษา

ระดับ

ชั้น

จํานวน

นักเรียน

ทั้งหมด

จํานวน

นักเรียนเขา

สอบ

ระดับผลการทดสอบความสามารถดานภาษาอังกฤษ (Common

European Framework of Reference for Languages : CEFR) ผานการทดสอบอื่น ๆ (TOEIC, IEFL,

TOEFL เปรียบเทียบตารางมาตรฐาน)
Pre A1 A1 A2 B1 B2 C1 C2

ป.1 173 - - - - - - - - -

ป.2 169 - - - - - - - - -

ป.3 181 - - - - - - - - -

ป.4 187 - - - - - - - - -

ป.5 196 - - - - - - - - -

ป.6 204 - - - - - - - - -
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3. นวัตกรรม/แบบอยางที่ดี (Innovation/Best Practice )

ชื่อ นวัตกรรม/แบบอยางที่ดี ระดับการศึกษา มาตรฐานดาน

นวัตกรรมสื่อการเรียนการสอน Coding

ดวยหุนยนต Micro Bit
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผูเรียน

นวัตกรรมสื่อการเรียนการสอน (สื่อ

ดิจิตอล)
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผูเรียน

แบบอยางที่ดีดานคุณธรรม ระดับปฐมวัย มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของเด็ก

แบบอยางที่ดีดานคุณธรรม ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผูเรียน

แบบอยางที่ดีดานวิชาการ ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผูเรียน

4. รางวัลที่สถานศึกษาไดรับ

ชื่อรางวัล
ประเภท

รางวัล
ระดับ หนวยงานที่มอบรางวัล

ปที่ไดรับ

รางวัล

รางวัลชนะเลิศการประกวดวาดภาพ นักเรียน
เขตพื้นที่/

จังหวัด

โรงเรียนมัธยมสาธิตวัดพระศรีมหาธาตุ

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
2561

รางวัลการแขงขันตอบปญหาทางสังคมอาเซียน ระดับประถมศึกษา นักเรียน
เขตพื้นที่/

จังหวัด
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห สิงหเสนี)2 2561

รางวัลการแขงขันวิทยาศาสตรเพชรยอดมงกุฏ ครั้งที่ 14 นักเรียน
เขตพื้นที่/

จังหวัด
มูลนิธิรมฉัตร 2561

รางวัลการแขงอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร นักเรียน
เขตพื้นที่/

จังหวัด
โรงเรียนเศรษฐบุตรบําเพ็ญ 2561

รางวัลโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร นักเรียน
เขตพื้นที่/

จังหวัด

สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยี
2561

รางวัลโครงการทดสอบความสามารถทางวิชาการ นักเรียน
เขตพื้นที่/

จังหวัด
ชมรมบัณฑิตแนะแนว 2561

รางวัลโครงการประเมินทักษะภาษาอังกฤษระดับประเทศ ครั้งที่ 1 นักเรียน
ภาค/

ประเทศ

บริษัทอคาเดมิค คอนเทสต ประเทศไทย

จํากัด
2562

การแขงัขนเศรษฐศาสตรเพชรยอดมงกุฎครั้งที่ 11 นักเรียน
เขตพื้นที่/

จังหวัด
มูลนิธิรมฉัตร 2562

รางวัลเด็กและเยาวชนดีเดน นักเรียน
เขตพื้นที่/

จังหวัด
สมาคมคนของแผนดิน 2562

รางวัลการแขงขันคัดลายมือ งานนิทรรศการวิชาการสุขุมปริทัศน ดินแดนแหงการ

เรียนรู
นักเรียน

เขตพื้นที่/

จังหวัด
โรงเรียนสุขุมนวพันธอุปถัมภ 2562

รางวัลโครงการทดสอบความสามารถทางวิชาการ นักเรียน
เขตพื้นที่/

จังหวัด
ชมรมบัณฑิตแนะแนว 2562

รางวัลผูที่สอบไดคะแนนเต็ม 100 คะแนนในการประเมินความสามารถดาน

คณิตศาสตร จากการประเมินคุณภาพผูเรียน (NT)
นักเรียน

เขตพื้นที่/

จังหวัด
สํานักคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2563
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ชื่อรางวัล
ประเภท

รางวัล
ระดับ หนวยงานที่มอบรางวัล

ปที่ไดรับ

รางวัล

รางวัลคะแนนเฉลี่ยสูงกวาคาเฉลี่ยระดับประเทศทุกกลุมสาระการเรียนรูจากการ

ทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)

สถาน

ศึกษา

ภาค/

ประเทศ
สํานักคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2563

5. ดําเนินงานตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ (ปรับตามนโยบายแตละป)

ประเด็นตัวชี้วัด

- จัดการศึกษาทุกระดับ ทุกประเภท โดยใชหลักสูตรฐานสมรรถนะ รวมทั้งแนวทางการจัดการเรียนรูเชิงรุกและการวัดประเมินผลเพื่อพัฒนาผูเรียน ที่สอดคลองกับมาตรฐานการศึกษา

แหงชาติ

- สงเสริมการพัฒนากรอบหลักสูตรระดับทองถิ่นและหลักสูตรสถานศึกษาตามความตองการจําเปนของกลุมเปาหมายและแตกตางหลากหลายตามบริบทของพื้นที่

- พัฒนาผูเรียนใหมีทักษะการคิดวิเคราะห สามารถแกไขสถานการณเฉพาะหนาไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยจัดการเรียนรูเชิงรุก (Active Learning) จากประสบการณจริงหรือจาก

สถานการณจําลองผานการลงมือปฏิบัติ ตลอดจนจัดการเรียนการสอนในเชิงแสดงความคิดเห็นเพื่อเปดโลกทัศนมุมมองรวมกันของผูเรียนและครูใหมากขึ้น

- พัฒนาผูเรียนใหมีความรอบรูและทักษะชีวิต เพื่อเปนเครื่องมือในการดํารงชีวิตและสรางอาชีพ อาทิ การใชเทคโนโลยีดิจิทัล สุขภาวะและทัศนคติที่ดีตอการดูแลสุขภาพ

- พัฒนาครูใหมีทักษะ ความรู และความชํานาญในการใชเทคโนโลยีดิจิทัล ปญญาประดิษฐ และภาษาอังกฤษ รวมทั้งการจัดการเรียนการสอนเพื่อฝกทักษะการคิดวิเคราะหอยางเปน

ระบบและมีเหตุผลเปนขั้นตอน

- สงเสริมใหใชภาษาทองถิ่นรวมกับภาษาไทยเปนสื่อจัดการเรียนการสอนในพื้นที่ที่ใชภาษาอยางหลากหลาย เพื่อวางรากฐานใหผูเรียนมีพัฒนาการดานการคิดวิเคราะห รวมทั้งมีทักษะ

การสื่อสารและใชภาษาที่สามในการตอยอดการเรียนรูไดอยางมีประสิทธิภาพ

- ปลูกฝงผูเรียนใหมีหลักคิดที่ถูกตองดานคุณธรรม จริยธรรม และเปนผูมีความพอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา โดยกระบวนการลูกเสือ และยุวกาชาด

- พัฒนาแพลตฟอรมดิจิทัลเพื่อการเรียนรู และใชดิจิทัลเปนเครื่องมือการเรียนรู

- เสริมสรางการรับรู ความเขาใจ ความตระหนัก และสงเสริมคุณลักษณะและพฤติกรรมที่พึงประสงคดานสิ่งแวดลอม

- สงเสริมการพัฒนาสิ่งประดิษฐและนวัตกรรมที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม ใหสามารถเปนอาชีพและสรางรายได

- สนับสนุนกิจกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ

- พัฒนาครูทุกระดับใหมีทักษะ ความรูที่จําเปน เพื่อทําหนาที่วิทยากรมืออาชีพ (Train The Trainer) และขยายผลการพัฒนาผานศูนยพัฒนาศักยภาพบุคคลเพื่อความเปนเลิศ

(Human Capital Excellence Center: HCEC)

- ใหผูเรียน ครู ผูบริหารทางการศึกษามีแผนพัฒนารายบุคคลผานแผนพัฒนารายบุคคลสูความเปนเลิศ (Excellence Individual Development Plan :EIDP)
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6. ผลการประเมินคุณภาพภายนอกในรอบของ สมศ. ที่ผานมา

การประเมินรอบที่ 3

ระดับ
ระดับผลการประเมิน

ระดับคุณภาพ ผลการรับรอง

ระดับปฐมวัย ดี รับรอง

ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ดี รับรอง

การประเมินรอบที่ 4

ระดับ
ระดับผลการประเมิน

ดานที่ 1 ดานที่ 2 ดานที่ 3 ดานที่ 4 ดานที่ 5

ระดับปฐมวัย - - - - -

ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน - - - - -

7. หนวยงานภายนอกที่โรงเรียนเขารวมเปนสมาชิก

- สมาคมคณะกรรมการประสานและสงเสริมการศึกษาเอกชน

- สมาคมสหพันธโรงเรียนเอกชนแหงประเทศไทย

- สมาคมครูสถานศึกษาเอกชนแหงประเทศไทย

- สมาคมประถมศึกษาเอกชนแหงประเทศไทย

- สมาคมอนุบาลศึกษาแหงประเทศไทย ในพระราชูปถัมภฯ
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สวนที่ 4 : การประเมินตนเอง (Self - Assessment)

1. ผลการประเมินรายมาตรฐาน

ระดับปฐมวัย

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของเด็ก

จํานวนเด็กทั้งหมด : 313

ประเด็นพิจารณา

การปฏิบัติงาน
เปา

หมาย/

รอยละ

จํานวนเด็กที่ผาน

เกณฑที่โรงเรียน

กําหนด (คน)

ผลการ

ประเมิน

(รอยละ)

ผลการ

ประเมิน

คุณภาพที่

ได
ปฏิบัติ

ไม

ปฏิบัติ

1. มีพัฒนาดานรางกาย แข็งแรง มีสุขนิสัยที่ดี และดูแลความปลอดภัยของตนองได 77.75 291 92.97 ยอดเยี่ยม

1.1 รอยละของเด็กมีนํ้าหนัก สวนสูงตามเกณฑมาตรฐาน √ - 288

1.2 รอยละของเด็กเคลื่อนไหวรางกายคลองแคลว ทรงตัวไดดี ใชมือและตาประสาน

สัมพันธไดดี
√ - 272

1.3 รอยละของเด็กดูแลรักษาสุขภาพอนามัยสวนตนและปฏิบัติจนเปนนิสัย √ - 302

1.4 รอยละของเด็กปฏิบัติตนตามขอตกลงเกี่ยวกับความปลอดภัย หลีกเลี่ยงสภาวะ ที่

เสี่ยงตอโรค สิ่งเสพติด และระวังภัยจากบุคคล สิ่งแวดลอม และสถานการณที่เสี่ยง

อันตราย

√ - 301

2. มีพัฒนาการดานอารมณ จิตใจ ควบคุม และแสดงออกทางอารมณได 87.33 302 96.49 ยอดเยี่ยม

2.1 รอยละของเด็กราเริงแจมใส แสดงอารมณ ความรูสึกไดเหมาะสม √ - 300

2.2 รอยละของเด็กรูจักยับยั้งชั่งใจ อดทนในการรอคอย √ - 303

2.3 รอยละของเด็กยอมรับและพอใจในความสามารถ และผลงานของตนเองและผูอื่น √ - 308

2.4 รอยละของเด็กมีจิตสํานึกและคานิยมที่ดี √ - 299

2.5 รอยละของเด็กมีความมั่นใจ กลาพูด กลาแสดงออก √ - 305

2.6 รอยละของเด็กชวยเหลือแบงปน √ - 306

2.7 รอยละของเด็กเคารพสิทธิ รูหนาที่รับผิดชอบ อดทนอดกลั้น √ - 297

2.8 รอยละของเด็กซื่อสัตยสุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม ตามที่สถานศึกษากําหนด √ - 299

2.9 รอยละของเด็กมีความสุขกับศิลปะดนตรี และการเคลื่อนไหว √ - 299

3. มีพัฒนาการดานสังคม ชวยเหลือตนเองและเปนสมาชิกที่ดีของสังคม 88.50 306 97.76 ยอดเยี่ยม

3.1 รอยละของเด็กชวยเหลือตนเอง ในการปฏิบัติกิจวัตรประจําวัน มีวินัย ในตนเอง √ - 300

3.2 รอยละของเด็กประหยัดและพอเพียง √ - 309

3.3 รอยละของเด็กมีสวนรวมดูแลรักษาสิ่งแวดลอมในและนอกหองเรียน √ - 313

3.4 รอยละของเด็กมีมารยาทตามวัฒนธรรมไทย เชน การไหว การยิ้ม ทักทาย และมี

สัมมาคารวะกับผูใหญ ฯลฯ
√ - 295

3.5 รอยละของเด็กยอมรับหรือเคารพ ความแตกตางระหวางบุคคล เชน ความคิด

พฤติกรรม พื้นฐานครอบครัว เชื้อชาติ ศาสนา วัฒนธรรม เปนตน
√ - 309
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ประเด็นพิจารณา

การปฏิบัติงาน
เปา

หมาย/

รอยละ

จํานวนเด็กที่ผาน

เกณฑที่โรงเรียน

กําหนด (คน)

ผลการ

ประเมิน

(รอยละ)

ผลการ

ประเมิน

คุณภาพที่

ได
ปฏิบัติ

ไม

ปฏิบัติ

3.6 รอยละของเด็กเลนและทํางานรวมกับผูอื่นได แกไขขอขัดแยงโดยปราศจาก การ

ใชความรุนแรง
√ - 308

4. มีพัฒนาการดานสติปญญา สื่อสารได มีทักษะการคิดพื้นฐาน และแสวงหาความรูได 87.14 274 87.54 ดีเลิศ

4.1 รอยละของเด็กสนทนาโตตอบและ เลาเรื่องใหผูอื่นเขาใจ √ - 298

4.2 รอยละของเด็กตั้งคําถามในสิ่งที่ ตนเองสนใจหรือสงสัย และพยายามคนหาคํา

ตอบ
√ - 302

4.3 รอยละของเด็กอานนิทานและเลาเรื่อง ที่ตนเองอานไดเหมาะสมกับวัย √ - 301

4.4 รอยละของเด็กมีความสามารถในการคิดรวบยอด การคิดเชิงเหตุผลทาง

คณิตศาสตรและวิทยาศาสตร การคิดแกปญหาและสามารถตัดสินใจในเรื่อง งาย ๆ ได
√ - 295

4.5 รอยละของเด็กสรางสรรคผลงานตามความคิดและจินตนาการ เชน งานศิลปะ

การเคลื่อนไหวทาทาง การเลนอิสระ ฯลฯ
√ - 305

4.6 รอยละของเด็กใชสื่อเทคโนโลยี เชน แวนขยาย แมเหล็ก กลองดิจิตอล ฯลฯ เปน

เครื่องมือในการเรียนรูและแสวงหาความรูได
√ - 144

สรุปผลการประเมิน 93.69 ยอดเยี่ยม

 

จุดเนนและกระบวนการพัฒนาที่สงผลตอระดับคุณภาพของมาตรฐานที่ 1 คุณภาพของเด็ก

1. การตั้งคาเปาหมายตามมาตรฐานของสถานศึกษา

     สถานศึกษาไดดําเนินการตั้งคาเปาหมายในมาตรฐานที่ 1 คุณภาพของเด็ก ระบุรายละเอียดไวใน SAR สวนของภาคผนวก หนา 59 อยางไรก็ตาม สถานศึกษาขอนําตารางสรุปใน

ภาพรวมเพื่อความสะดวกไวพอสังเขป ตารางดังนี้

   คาเปาหมาย มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของเด็ก คาเปาหมาย ผลประเมิน

  ประเด็น 1.1 มีพัฒนาการดานรางกาย แข็งแรง มีสุขนิสัยที่ดี และดูแลความปลอดภัยของ

ตนองได
77.75 ดีเลิศ

  ประเด็น 1.2 มีพัฒนาการดานอารมณ จิตใจ ควบคุม และแสดงออกทางอารมณได 87.33 ดีเลิศ

ประเด็น 1.3 มีพัฒนาการดานสังคม ชวยเหลือตนเองและเปนสมาชิกที่ดีของสังคม 88.50 ดีเลิศ

ประเด็น 1.4 มีพัฒนาการดานสติปญญา สื่อสารได มีทักษะการคิดพื้นฐาน และแสวงหา

ความรูได
87.14 ดีเลิศ

2. นโยบายที่ใชขับเคลื่อนพัฒนาสถานศึกษาดําเนินการพัฒนาภายใตแผนพัฒนาคุณภาพ ฉบับปการศึกษา 2562 - 2565

          โดยสถานศึกษากําหนดนโยบายเพื่อพัฒนาเด็กไวในพันธกิจ ขอที่ 6 อบรม ฝกฝนผูเรียนใหมีทักษะ     ดานวิชาการเพื่อกาวสูสังคมแหงการเรียนรู และขอที่ 7  สงเสริมผูเรียนให

เปนพลเมืองไทยและพลโลกที่มีคุณคา เพื่อพัฒนาใหเด็กเติบโตและมีพัฒนาการที่สมวัยทั้ง 4 ดาน

 3. รูปแบบการพัฒนาสืบเนื่องจากนโยบายสูการปฏิบัติ

          สถานศึกษาออกแบบการขับเคลื่อนพัฒนาตามมาตรฐานนี้ ดวยโครงการ /กิจกรรม /ภาระงานตามโครงสรางการบริหารตางๆ ไดแก กิจกรรมลําดับที่  1.2 English is Fun  1.6

บูรณาการหรรษา     2.1 หนังสือเพื่อนฉัน  2.2 กาวเดินสูโลกกวาง  2.3 วิทยาศาสตรมหัศจรรย  2.4 สนุกกับเกม 2.5 สรางสรรคพรสวรรคหนูนอย   3.1 วันสําคัญทางศาสนา  3.3 วัน

แมแหงชาติ  3.4 วันพอแหงชาติ 3.5 วันลอยกระทง  3.6 วันขึ้นปใหม   5.2 อนามัยในโรงเรียน  5.3 อาหารดีมีประโยชน  5.4 หนูนอยสุขภาพดี  5.6 ออกกําลังกายยามเชา  5.7 กีฬา

สี   6.1 นั่งสมาธิ 5 นาที 6.7 ของหายไดคืน  6.8 กระปุกสุดประหยัด 6.9 ประหยัดนํ้า ประหยัดไฟ  9.2 ตาวิเศษ  9.3 หนูรักตนไม  9.4 หนูนอยสดใส ปลอดภัยจากยุง
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4. คุณภาพที่เกิดขึ้นจากการพัฒนา

          จากการดําเนินงานตามแผนของสถานศึกษา พบวา เด็กมีพัฒนาการดานรางกายสมวัย กลาวคือ       เด็กสวนใหญรูจักการใชอวัยวะในการเคลื่อนไหวรางกาย  สามารถ

เคลื่อนไหวทาทางประกอบเพลงได  มีทักษะการใชกลามเนื้อมัดเล็กและกลามเนื้อมัดใหญที่ประสานสัมพันธกันเปนอยางดี สามารถเคลื่อนไหวอวัยวะตางๆ ของรางกายไดอยาง

คลองแคลวและประสานสัมพันธกันระหวางมือกับตา มีทักษะในการวิ่งและหยุดโดยไมลม เดินสลับเทาขึ้น - ลงบันไดได มีภูมิตานทานโรคมากขึ้นและเจ็บปวยนอยลง เด็กรูจักการชั่งนํ้า

หนักและวัดสวนสูง สามารถสังเกตการเจริญเติบโตและการเปลี่ยนแปลงของรางกายได มีผลการตรวจสุขภาพรางกายที่แข็งแรง มีนํ้าหนักและสวนสูงตามเกณฑของกรมอนามัย  ปฏิบัติ

ตนในการใชชีวิตประจําวันไดอยางมีความสุข รูประโยชนของการรับประทานอาหารที่มีประโยชนตอรางกาย หางไกลยาเสพติด เจริญเติบโตไดอยางสมวัย

          เด็กมีพัฒนาการดานอารมณ จิตใจ กลาวคือ  เด็กสวนใหญ เปนเด็กที่ราเริงแจมใส รูจักแสดงอารมณความรูสึกไดอยางเหมาะสมกับสถานการณ สามารถเคลื่อนไหวทาทาง

ประกอบเพลง เด็กสามารถทํางานศิลปะไดหลากหลาย สามารถแสดงความคิดความรูสึก ผานงานศิลปะ และเด็กยังรูจักชื่นชมผลงานของตนเองและผูอื่นจากการทํางานศิลปะ หรือการ

แสดงออกตามเสียงเพลง รูจักอดทนรอคอย ควบคุมตนเองและสามารถเขารวมกิจกรรมตางๆ ไดอยางมีความสุขสมวัย รูจักอารมณของตนเอง มีวิธีการจัดการอารมณของตนเองในการ

เขาแถวเคารพธงชาติ และรูจักเคารพสิทธิ รูจักหนาที่รับผิดชอบของตนเองไดอยางสมวัย

          เด็กมีพัฒนาการดานสังคม กลาวคือ  เด็กสวนใหญรูจักมารยาทในการเดิน การนั่ง การยืน การไหวไดงามอยางไทย กิจกรรมของหายไดคืน ทําใหเด็กไดฝกฝนการมีคุณธรรม

จริยธรรม ซื่อสัตยตอตนเองและผูอื่น รูจักอดออม พอเพียง จากการปฏิบัติโครงการกระปุกสุดประหยัดและยังสามารถชวยลดโลกรอนจากการรูจักใชนํ้าอยางประหยัด ปดนํ้า-ปดไฟ ที่ไม

ใชแลว ตระหนักถึงความสําคัญของวันสําคัญทางศาสนา ในการปฏิบัติตนเปนพุทธศาสนิกชนที่ดี รูจักวัฒนธรรมประเพณีไทย เชน เด็กรูจักทักทายผูใหญ รูจักนอบนอมถอมตน  กมศีรษะ

เมื่อผานผูใหญ เด็กไดรวมมือสืบสานประเพณีลอยกระทง ไดรวมกิจกรรมวันไหวครูและรวมสืบสานเกี่ยวกับภูมิปญญาทองถิ่น

           เด็กมีพัฒนาการดานสติปญญา กลาวคือ  เด็กสวนใหญมีความรู ทักษะดานภาษาและการสื่อสาร          รู คําศัพทภาษาไทย ภาษาอังกฤษ จากโครงการ English is fun และมี

โอกาสไดอานนิทานอยางอิสระตาม    ความสนใจหรือความตองการของเด็ก โดยที่ครูเปนผูสนับสนุน เด็กยังรูจักสังเกตและบอกความสัมพันธของสิ่งตางๆ มีความรูและทักษะ

คณิตศาสตร การนับจํานวนตัวเลข ขนาด รูปราง รูปทรง นํ้าหนัก ปริมาตร  สวนสูง ทักษะทางวิทยาศาสตร รูจักแกปญหา สืบคน คาดคะเน เชน การคิดแกปญหาในกิจกรรม

วิทยาศาสตร

 5. การนําผลประเมินไปปรับปรุงพัฒนา

       สถานศึกษาพบจุดที่ควรพัฒนาดานคุณภาพเด็กจากการประเมินครั้งนี้ โดยเด็กบางสวนยังมีทักษะในการใชสื่อเทคโนโลยีคอนขางนอย ซึ่งจากจุดควรพัฒนาดังกลาว สถานศึกษามี

แนวคิดในการนําไปปรับปรุงพัฒนา คือ สถานศึกษาจะดําเนินการสงเสริมเด็กใหเรียนรูสื่อเทคโนโลยีเพิ่มมากขึ้น โดยสงเสริมใหนักเรียนในระดับปฐมวัย ไดใชสื่อเทคโนโลยีที่หลากหลาย

และเหมาะสมกับชวงวัยอยางทั่วถึง รวมทั้งสงเสริมผานสื่อที่หลากหลายในกระบวนการทางวิทยาศาสตร  อาทิ แวนขยาย แมเหล็ก กลองดิจิตอล ฯลฯ เพื่อกระตุนความสนใจและเสริม

การเรียนรูของเด็กอยางสมวัย

6. การเผยแพรผลการประเมินดานคุณภาพของเด็ก

        สถานศึกษา ไดนําผลการประเมินตนเองดานคุณภาพของเด็ก รายงานตอผูเกี่ยวของ ไดแก

       1. คณะครูปฐมวัย ดวยวิธีการอภิปรายผลการประเมินตนเองรายมาตรฐาน

       2. คณะกรรมการบริหารโรงเรียน ดวยวิธีการเสนอรายงานการประเมินตนเองผานการประชุม

       3. ผูปกครอง ดวยวิธีการรายงานผลการประเมินผานการประชุมผูปกครอง

       4. หนวยงานตนสังกัด  ดวยวิธีการจัดสงรายงานการประเมินตนเองประจําป 
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มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ

เปาหมาย 5 ขอ

ประเด็นพิจารณา

การปฏิบัติงาน

ผล

สําเร็จ

ผลการ

ประเมิน

คุณภาพที่

ได
ปฏิบัติ

ไม

ปฏิบัติ

1. มีหลักสูตรครอบคลุมพัฒนาการทั้งสี่ดาน สอดคลองกับบริบทของทองถิ่น 5.00 ยอดเยี่ยม

1.1 มีหลักสูตรสถานศึกษาที่ยืดหยุน และสอดคลองกับหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย √ -

1.2 ออกแบบจัดประสบการณที่เตรียมความพรอมและไมเรงรัดวิชาการ √ -

1.3 ออกแบบการจัดประสบการณที่เนนการเรียนรูผานการเลน และการลงมือปฏิบัติ (Active learning) √ -

1.4 ออกแบบการจัดประสบการณที่ตอบสนองความตองการและความแตกตางของเด็กปกติและกลุมเปาหมายเฉพาะ

ที่สอดคลองกับวิถีชีวิตของครอบครัว ชุมชนและทองถิ่น
√ -

1.5 มีการประเมิน ตรวจสอบ และปรับปรุง / พัฒนาหลักสูตรอยางตอเนื่อง √ -

2. จัดครูใหเพียงพอกับชั้นเรียน 5.00 ยอดเยี่ยม

2.1 จัดครูครบชั้นเรียน √ -

2.2 จัดครูใหมีความเหมาะสมกับภารกิจการจัดประสบการณ √ -

2.3 จัดครูไมจบการศึกษาปฐมวัยแตผานการอบรมการศึกษาปฐมวัย √ -

2.4 จัดครูจบการศึกษาปฐมวัย √ -

2.5 จัดครูจบการศึกษาปฐมวัยและผานการอบรมการศึกษาปฐมวัย √ -

3. สงเสริมใหครูมีความเชี่ยวชาญดานการจัดประสบการณ 5.00 ยอดเยี่ยม

3.1 มีการพัฒนาครูและบุคลากรใหมีความรูความสามารถในการวิเคราะหและออกแบบหลักสูตรสถานศึกษา √ -

3.2 สงเสริมครูใหมีทักษะในการจัดประสบการณและการประเมินพัฒนาการเด็ก √ -

3.3 สงเสริมครูใชประสบการณสําคัญในการออกแบบการจัดกิจกรรม จัดกิจกรรม สังเกตและประเมินพัฒนาการเด็ก

เปนรายบุคคล
√ -

3.4 สงเสริมใหครูมีปฏิสัมพันธที่ดีกับเด็กและครอบครัว √ -

3.5 สงเสริมใหครูพัฒนาการจัดประสบการณโดยใชชุมชนแหงการเรียนรูทางวิชาชีพ (PLC) √ -

4. จัดสภาพแวดลอมและสื่อเพื่อการเรียนรูอยางปลอดภัยและเพียงพอ 5.00 ยอดเยี่ยม

4.1 จัดสภาพแวดลอมภายในหองเรียนที่คํานึงถึงความปลอดภัย √ -

4.2 จัดสภาพแวดลอมภายนอกหองเรียนที่คํานึงถึงความปลอดภัย √ -

4.3 สงเสริมใหเกิดการเรียนรูที่เปนรายบุคคลและกลุม เลนแบบรวมมือ รวมใจ √ -

4.4 จัดใหมีมุมประสบการณหลากหลาย มีสื่อการเรียนรู ที่ปลอดภัยและเพียงพอ เชน ของเลน หนังสือนิทาน สื่อจาก

ธรรมชาติ สื่อสําหรับเด็กมุดลอด ปนปาย สื่อเทคโนโลยีการสืบเสาะหาความรู
√ -

4.5 จัดหองประกอบที่เอื้อตอการจัดประสบการณและพัฒนาเด็ก √ -

5. ใหบริการสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนรูเพื่อสนับสนุน การจัดประสบการณ 5.00 ยอดเยี่ยม

5.1 อํานวยความสะดวกและใหบริการสื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ วัสดุ อุปกรณและสื่อการเรียนรู √ -

5.2 พัฒนาครูใหมีความรูความสามารถในการผลิตและใชสื่อในการจัดประสบการณ √ -
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ประเด็นพิจารณา

การปฏิบัติงาน

ผล

สําเร็จ

ผลการ

ประเมิน

คุณภาพที่

ได
ปฏิบัติ

ไม

ปฏิบัติ

5.3 มีการนิเทศติดตามการใชสื่อในการจัดประสบการณ √ -

5.4 มีการนําผลการนิเทศติดตามการใชสื่อมาใชเปนขอมูลในการพัฒนา √ -

5.5 สงเสริม สนับสนุนการเผยแพรการพัฒนาสื่อ และนวัตกรรมเพื่อการจัดประสบการณ √ -

6. มีระบบบริหารคุณภาพที่เปดโอกาสใหผูเกี่ยวของทุกฝายมีสวนรวม 5.00 ยอดเยี่ยม

6.1 กําหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาที่สอดคลองกับมาตรฐานการศึกษาปฐมวัยและอัตลักษณของสถาน

ศึกษา
√ -

6.2 จัดทําแผนพัฒนาการศึกษาที่สอดรับกับมาตรฐานที่สถานศึกษากําหนดและดําเนินการตามแผน √ -

6.3 มีการประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพภายในสถานศึกษา √ -

6.4 มีการติดตามผลการดําเนินงาน และจัดทํารายงานผลการประเมินตนเองประจําป และรายงานผลการประเมิน

ตนเองใหหนวยงานตนสังกัด
√ -

6.5 นําผลการประเมินไปปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา โดยผูปกครองและผูเกี่ยวของทุกฝายมีสวนรวม √ -

สรุปผลการประเมิน 5.00 ยอดเยี่ยม

 

จุดเนนและกระบวนการพัฒนาที่สงผลตอระดับคุณภาพของมาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ

กระบวนการพัฒนาที่สงผลตอระดับคุณภาพของมาตรฐานที่ 2                          

1. นโยบายที่ใชขับเคลื่อนพัฒนา

สถานศึกษาดําเนินการพัฒนาภายใตแผนพัฒนาคุณภาพ ฉบับปการศึกษา 2562 - 2565 โดยกําหนดนโยบายการพัฒนาสรุปไวในตารางดังตอไปนี้

ประเด็นมาตรฐานดานการบริหาร นโยบายที่สถานศึกษากําหนด

2.1 มีหลักสูตรครอบคลุมพัฒนาการทั้งสี่ดาน

สอดคลองกับบริบทของทองถิ่น

กลยุทธขอที่ 2.1 ดูแลและพัฒนาเนื้อหาหลักสูตรสถานศึกษา

ในระดับปฐมวัย ใหสอดคลองกับแนวทางการจัดการศึกษา

ของชาติ

2.2 จัดครูใหพอเพียงกับชั้นเรียน

กลยุทธขอที่ 2.4 สํารวจความตองการในการพัฒนาตนเอง

ของครูและบุคลากร ระดับปฐมวัย เพื่อสงเสริมใหไดรับการ

พัฒนา ศึกษาดูงานตามโอกาสที่เหมาะสม

2.3 สงเสริมใหครูมีความเชี่ยวชาญดานการจัด

ประสบการณ

กลยุทธขอที่ 2.4 สํารวจความตองการในการพัฒนาตนเอง

ของครูและบุคลากร ระดับปฐมวัย เพื่อสงเสริมใหไดรับการ

พัฒนา ศึกษาดูงานตามโอกาสที่เหมาะสม

2.4 จัดสภาพแวดลอมและสื่อเพื่อการเรียนรูอยาง

ปลอดภัยและเพียงพอ

กลยุทธขอที่ 1.5 ประสานวิทยากร หนวยงานที่เกี่ยวของ

เพื่อจัดใหมีการซอมหนีภัยหรือการอบรมความรูที่เกี่ยวของ

กับการดูแลใหเด็กมีความปลอดภัย

2.5 ใหบริการสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการ

เรียนรูเพื่อสนับสนุนการจัดประสบการณ

กลยุทธขอที่ 3.4 สงเสริมใหเด็กมีความรูพื้นฐานเกี่ยวกับ

ตนเอง บุคคล สถานที่และสิ่งตางๆ รอบตัว ความรูเรื่องการ

คํานวณ เรื่องเวลา และทักษะดานคอมพิวเตอรที่สมวัย

2.6 มีระบบบริหารคุณภาพที่เปดโอกาสใหผู

เกี่ยวของทุกฝายมีสวนรวม
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- การวางแผนพัฒนาคุณภาพ กลยุทธ ขอที่ 1.1 ใหความรวมมือในการระดมความคิดเพื่อ

วางแผนพัฒนาคุณภาพ และนําไปสูการพัฒนาใหบรรลุตาม

วิสัยทัศน พันธกิจ ในทิศทางเดียวกัน

- การประกันคุณภาพ

กลยุทธขอที่ 1.6 ใหความรวมมือกับฝายบริหารในการ

ดําเนินงานประกันคุณภาพภายใน ระดับปฐมวัย ตามระยะ

เวลาและรูปแบบที่สถานศึกษากําหนด

- การสรางการมีสวนรวมจากผูเกี่ยวของ

กลยุทธขอที่ 1.2 ประสานความรวมมือกับผูปกครอง ชุมชน

ผูเกี่ยวของ เพื่อรวมมือกันในการจัดการศึกษาระดับปฐมวัย

ใหมีคุณภาพ

2. รูปแบบการพัฒนาสืบเนื่องจากนโยบายสูการปฏิบัติ

สถานศึกษาออกแบบการขับเคลื่อนพัฒนาตามมาตรฐานนี้อธิบายไดตามตารางดังนี้

ประเด็นมาตรฐาน นโยบายของสถานศึกษา
นําสูการพัฒนาดวย

(โครงการ/กิจกรรม/ภาระงานตามโครงสรางการบริหาร)

ประเด็น 2.1 กลยุทธขอที่ 2.1
13.1 พัฒนาหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย

13.4  ภูมิปญญาทองถิ่น

ประเด็น 2.2 กลยุทธขอที่ 2.4
7.1 ศึกษาดูงานทั้งในหรือนอกประเทศ

7.2 สงเสริมการศึกษาตอระยะสั้น ระยะยาว

7.3 ปฐมนิเทศครูใหม

7.4 อบรมสัมมนา

13.2 พัฒนาสื่อการเรียนการสอน

ประเด็น 2.3 กลยุทธขอที่ 2.4

ประเด็น 2.4 กลยุทธขอที่ 1.5
5.15 การปองกันและชวยเหลือเมื่อเกิดอุบัติเหตุ

11.4 ควบคุมความเสี่ยงภายในสถานศึกษา

ประเด็น 2.5
กลยุทธขอที่ 3.4

 

1.3 หนังสือเพื่อนฉัน

1.4 สนุกกับเกม

2.1 กาวเดินสูโลกกวาง

11.3 พัฒนาแหลงเรียนรู สื่อเทคโนโลยี และหองปฏิบัติการ

ประเด็น 2.6    

- การวางแผนพัฒนา
กลยุทธขอที่ 1.1

 

11.1 วางแผนพัฒนาคุณภาพ

11.4 ควบคุมความเสี่ยงภายในสถานศึกษา

- การประกันคุณภาพ กลยุทธขอที่ 1.6 11.2 ประกันคุณภาพภายใน

- การมีสวนรวมของผูเกี่ยวของ
กลยุทธขอที่ 1.2

 

4.1 ประชุมผูปกครอง

4.5 ประชุมผูปกครองเครือขายสายใยสัมพันธ

12. โครงการความรวมมือของสถานศึกษากับคณะกรรมการสถานศึกษา

3.  คุณภาพที่เกิดขึ้นจากการพัฒนา

    ผลจากการดําเนินงานตามแผนของสถานศึกษา อธิบายไดตามตารางดังนี้ 

รายชื่อโครงการ/กิจกรรม/ภาระงาน

่

ตัวชี้วัดความสําเร็จ ผลการดําเนิน
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ที่นําสูการพัฒนาตามมาตรฐานดานการบริหาร (เชิงปริมาณ) โครงการ/กิจกรรม/ภาระงาน

(เชิงปริมาณ)

1.3 หนังสือเพื่อนฉัน 83 84.99

1.4 สนุกกับเกม 82 83.25

2.1 กาวเดินสูโลกกวาง 80 88.49

4.1 ประชุมผูปกครอง 79 88.17

4.5 ประชุมผูปกครองเครือขายสายใยสัมพันธ 82 88.59

5.15 การปองกันและชวยเหลือเมื่อเกิดอุบัติเหตุ 84 85.80

7.1 ศึกษาดูงานทั้งในหรือนอกประเทศ 71 ไมไดดําเนินการ

7.2 สงเสริมการศึกษาตอระยะสั้น ระยะยาว 77 ไมไดดําเนินการ

7.3 ปฐมนิเทศครูใหม 77 90.80

7.4 อบรมสัมมนา 80 86.87

11.1 วางแผนพัฒนาคุณภาพ 83 92.31

11.2 ประกันคุณภาพภายใน 81 94.98

11.3 พัฒนาแหลงเรียนรู สื่อเทคโนโลยี และหองปฏิบัติการ 77 80.63

11.4 ควบคุมความเสี่ยงภายในสถานศึกษา 79 93.55

12. โครงการความรวมมือของสถานศึกษากับคณะกรรมการสถานศึกษา 86 94.56

13.1 พัฒนาหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย 79 87.67

13.2 พัฒนาสื่อการเรียนการสอน 77 87.50

13.4  ภูมิปญญาทองถิ่น 75 76.68

 4. การนําผลประเมินไปปรับปรุงพัฒนา

       สถานศึกษา พบจุดที่ควรพัฒนาดานการบริหาร จากการประเมินครั้งนี้ ในเรื่อง การรับรูผลการประเมินประสิทธิภาพหลักสูตรสถานศึกษา

      สถานศึกษามีแนวคิดในการนําไปปรับปรุงพัฒนา คือ สถานศึกษาจะเพิ่มโอกาสใหครูมีสวนรวมในการประเมินการใชหลักสูตรปฐมวัย เพื่อสรางความตระหนักและรวมกันนําผลการ

ประเมินไปปรับปรุงพัฒนาการจัดประสบการณไดในทิศทางเดียวกันมากขึ้นตอไป

5. การเผยแพรผลการประเมินดานการบริหาร
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        สถานศึกษา ไดนําผลการประเมินตนเองดานการบริหาร รายงานตอผูมีสวนไดสวนเสีย ไดแก

1. คณะครูปฐมวัย ดวยวิธีการอภิปรายผลการประเมินตนเองรายมาตรฐาน

2. คณะกรรมการบริหารโรงเรียน ดวยวิธีการเสนอรายงานการประเมินตนเองผานการประชุม

3. ผูปกครอง ดวยวิธีการรายงานผลการประเมินผานการประชุมผูปกครอง

4. หนวยงานตนสังกัด ดวยวิธีการจัดสงรายงานการประเมินตนเองประจําป
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มาตรฐานที่ 3 การจัดประสบการณที่เนนเด็กเปนสําคัญ

จํานวนครูทั้งหมด : 13

ประเด็นพิจารณา

การปฏิบัติงาน
เปา

หมาย/

รอยละ

จํานวนครูที่

ผานเกณฑที่

โรงเรียน

กําหนด (คน)

ผลการ

ประเมิน

(รอย

ละ)

ผลการ

ประเมิน

คุณภาพ

ที่ได
ปฏิบัติ

ไม

ปฏิบัติ

1. จัดประสบการณที่สงเสริมใหเด็กมีพัฒนาการทุกดาน อยางสมดุลเต็มศักยภาพ 84.66 12 92.31
ยอด

เยี่ยม

1.1 มีการวิเคราะหขอมูลเด็กเปนรายบุคคล √ - 12

1.2 จัดทําแผนและใชแผนการจัดประสบการณจากการวิเคราะหมาตรฐานคุณลักษณะที่พึง

ประสงคในหลักสูตรสถานศึกษา
√ - 12

1.3 จัดกิจกรรมที่สงเสริมพัฒนาการเด็กครบทุกดาน ทั้งดานรางกาย ดานอารมณจิตใจ

ดานสังคม และดานสติปญญา โดย ไมมุงเนนการพัฒนาดานใดดานหนึ่งเพียงดานเดียว
√ - 12

2. สรางโอกาสใหเด็กไดรับประสบการณตรง เลนและปฏิบัติอยางมีความสุข 87.00 11 84.62 ดีเลิศ

2.1 จัดประสบการณที่เชื่อมโยงกับประสบการณเดิม √ - 10

2.2 ใหเด็กมีโอกาสเลือกทํากิจกรรมอยางอิสระ ตามความตองการความสนใจ ความ

สามารถ ตอบสนองตอวิธีการเรียนรูของเด็กเปนรายบุคคล หลากหลายรูปแบบจากแหลง

เรียนรูที่หลากหลาย

√ - 12

2.3 เด็กไดเลือกเลน เรียนรูลงมือ กระทํา และสรางองคความรูดวยตนเอง √ - 12

3. จัดบรรยากาศที่เอื้อตอการเรียนรู ใชสื่อและเทคโนโลยี ที่เหมาะสมกับวัย 93.00 12 92.31
ยอด

เยี่ยม

3.1 จัดบรรยากาศและสภาพแวดลอมในหองเรียนไดสะอาด ปลอดภัย และอากาศถายเท

สะดวก
√ - 11

3.2 จัดใหมีพื้นที่แสดงผลงานเด็ก พื้นที่สําหรับมุมประสบการณและการจัดกิจกรรม √ - 12

3.3 จัดใหเด็กมีสวนรวมในการจัดภาพแวดลอมในหองเรียน เชน ปายนิเทศ การดูแลตนไม

เปนตน
√ - 12

3.4 ใชสื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับชวงอายุ ระยะความสนใจ และวิถีการเรียนรูของเด็ก

เชน กลองดิจิตอล คอมพิวเตอร สําหรับการเรียนรูกลุมยอย สื่อของเลนที่กระตุนใหคิดและ

หาคําตอบ เปนตน

√ - 12

4. ประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริงและนําผลการประเมินพัฒนาการเด็กไปปรับปรุงการจัดประสบการณ

และพัฒนาเด็ก
80.00 11 84.62 ดีเลิศ

4.1 ประเมินพัฒนาการเด็กจากกิจกรรมและกิจวัตรประจําวันดวยเครื่องมือและวิธีการที่

หลากหลาย
√ - 12

4.2 วิเคราะหผลการประเมินพัฒนาการเด็กโดยผูปกครองและผูเกี่ยวของมีสวนรวม √ - 12

4.3 นําผลการประเมินที่ไดไปพัฒนาคุณภาพเด็กอยางเปนระบบและตอเนื่อง √ - 9

4.4 นําผลการประเมินแลกเปลี่ยนเรียนรูโดยใชกระบวนการชุมชนแหงการเรียนรูทาง

วิชาชีพ
√ - 10

สรุปผลการประเมิน 88.46 ดีเลิศ
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จุดเนนและกระบวนการพัฒนาที่สงผลตอระดับคุณภาพของมาตรฐานที่ 3 การจัดประสบการณที่เนนเด็กเปนสําคัญ

กระบวนการพัฒนาที่สงผลตอระดับคุณภาพของมาตรฐานที่ 3                             

     1. นโยบายที่ใชขับเคลื่อนพัฒนา

            สถานศึกษาดําเนินการพัฒนาภายใตแผนพัฒนาคุณภาพ ฉบับปการศึกษา 2562 – 2565 โดยกําหนดนโยบายการพัฒนาไวใน  

     พันธกิจ      ขอที่ 5 เสริมศักยภาพครูและบุคลากรใหมีจรรยาบรรณและมาตรฐานวิชาชีพ 

     ยุทธศาสตร ขอที่ 2 พัฒนาหลักสูตรและบุคลากรตามมาตรฐานวิชาชีพ 

โดยมีนโยบายระดับปฏิบัติการ ระบุไวในกลยุทธขอที่ 2.4 สนับสนุนครูและบุคลากรทุกฝายใหมีโอกาสพัฒนา  ตนเองทางดานมาตรฐานและจรรยาบรรณวิชาชีพ ตลอดจนการศึกษาดู

งานตามโอกาสที่เหมาะสม     

      2. รูปแบบการพัฒนาสืบเนื่องจากนโยบายสูการปฏิบัติ

             สถานศึกษาออกแบบการขับเคลื่อนพัฒนาตามมาตรฐานนี้ ดวยโครงการ /กิจกรรม /ภาระงาน  ตามโครงสรางการบริหารตางๆ ไดแก กิจกรรมพัฒนาหลักสูตรการศึกษา

ปฐมวัย  กิจกรรมพัฒนาสื่อการเรียนการสอน  กิจกรรมนิเทศการสอน กิจกรรมวัดและประเมินพัฒนาการเด็ก  วิจัยในชั้นเรียน แบบบันทึกพฤติกรรม แบบประเมินพัฒนาการเด็กเปน

รายบุคคล กิจกรรมสรางสรรคพรสวรรคหนูนอย กิจกรรม English is fun  กิจกรรมวิทยาศาสตรมหัศจรรย กิจกรรมหนังสือเพื่อนฉัน  กิจกรรมกาวเดินสูโลกกวาง กิจกรรมสนุกกับเกม

กิจกรรมวันดอกผักบุงบาน กิจกรรมยาเสพติดใหโทษ กิจกรรมหนูรักตนไม   กิจกรรมกีฬาสี

     3. การควบคุมใหครูมีการวางแผนการจัดประสบการณอยางเปนระบบ

          ฝายวิชาการ ไดดําเนินการดูแลใหครูมีการวางแผนเพื่อกําหนดเนื้อหาในการจัดประสบการณ    อยางเปนระบบ กลาวคือ มีการสงเสริมใหครูวางแผนการจัดประสบการณราย

ภาคเรียน/รายป ซึ่งมีหลักฐาน คือ ปฏิทินการปฏิบัติงาน แผนการจัดประสบการณการเรียนรู บันทึกการสงงานครูปฐมวัยมีการสงเสริมใหครูทุกคนมีแผนการจัดประสบการณครบคน

ครบทุกชั้นเรียน ซึ่งมีหลักฐานดังนี้

ชั้นเรียนที่เปด

สอน

จํานวน

หองเรียน
จํานวนครู

จํานวนแผนการจัด

ประสบการณ

อนุบาล 1 4 4 31 หนวยการเรียนรู

อนุบาล 2 4 4 31 หนวยการเรียนรู

อนุบาล 3 4 4 31 หนวยการเรียนรู
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ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผูเรียน

จํานวนเด็กทั้งหมด : 1,110

ประเด็นพิจารณา

การปฏิบัติงาน
เปา

หมาย/

รอยละ

จํานวนเด็กที่ผาน

เกณฑที่โรงเรียน

กําหนด (คน)

ผลการ

ประเมิน

(รอยละ)

ผลการ

ประเมิน

คุณภาพที่

ได
ปฏิบัติ

ไม

ปฏิบัติ

ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผูเรียน

1. มีความสามารถในการอาน การเขียน การสื่อสาร และ การคิดคํานวณ 90.25 1,031 92.88 ยอดเยี่ยม

1.1 รอยละของผูเรียนมีทักษะในการอานในแตละระดับชั้นตามเกณฑที่สถานศึกษา

กําหนด
√ - 1,022

1.2 รอยละของผูเรียนมีทักษะในการเขียนในแตละระดับชั้นตามเกณฑที่สถานศึกษา

กําหนด
√ - 1,025

1.3 รอยละของผูเรียนมีทักษะในการสื่อสารในแตละระดับชั้นตามเกณฑที่สถานศึกษา

กําหนด
√ - 1,022

1.4 รอยละของผูเรียนมีทักษะในการคิดคํานวณในแตละดับชั้นตามเกณฑที่สถานศึกษา

กําหนด
√ - 1,055

2. มีความสามารถในการคิดวิเคราะห คิดอยางมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและแกปญหา 83.00 1,073 96.67 ยอดเยี่ยม

2.1 รอยละของผูเรียนมีความสามารถในการคิดจําแนกแยกแยะ ใครครวญ ไตรตรอง

อยางรอบคอบโดยใชเหตุผลประกอบการตัดสินใจ
√ - 1,082

2.2 รอยละของผูเรียนมีการอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น √ - 1,056

2.3 รอยละของผูเรียนมีการแกปญหาอยางมีเหตุผล √ - 1,081

3. มีความสามารถในการสรางนวัตกรรม 79.00 1,110 100.00 ยอดเยี่ยม

3.1 รอยละของผูเรียนมีความสามารถในการรวบรวมความรูไดทั้งตัวเองและการทํางาน

เปนทีม
√ - 1,110

3.2 รอยละของผูเรียนสามารถเชื่อมโยงองคความรูและประสบการณมาใชในการ

สรางสรรคสิ่งใหม ๆ อาจเปนแนวความคิด โครงการ โครงงาน ชิ้นงาน ผลผลิต
√ - 1,110

4. มีความสามารถในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร 90.00 1,110 100.00 ยอดเยี่ยม

4.1 รอยละของผูเรียนมีความสามารถในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร √ - 1,110

4.2 รอยละของผูเรียนมีความสามารถในการนําเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

เพื่อพัฒนาตนเองและสังคมในดานการเรียนรู การสื่อสาร การทํางานอยางสรางสรรค

และมีคุณธรรม

√ - 1,110

5. มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 82.33 1,088 98.02 ยอดเยี่ยม

5.1 รอยละของผูเรียนบรรลุการเรียนรูตามหลักสูตรสถานศึกษา √ - 1,088

6. มีความรูทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดีตองานอาชีพ 92.50 1,110 100.00 ยอดเยี่ยม

6.1 รอยละของผูเรียนมีความรู ทักษะพื้นฐานและเจตคติที่ดีในการศึกษาตอ √ - 1,110

6.2 รอยละของผูเรียนมีความรู ทักษะพื้นฐานและเจตคติที่ดีในการจัดการ การทํางาน

หรืองานอาชีพ
√ - 1,110
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ประเด็นพิจารณา

การปฏิบัติงาน
เปา

หมาย/

รอยละ

จํานวนเด็กที่ผาน

เกณฑที่โรงเรียน

กําหนด (คน)

ผลการ

ประเมิน

(รอยละ)

ผลการ

ประเมิน

คุณภาพที่

ได
ปฏิบัติ

ไม

ปฏิบัติ

คุณลักษณะที่พึงประสงคของผูเรียน

7. การมีคุณลักษณะและคานิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากําหนด 93.00 1,110 100.00 ยอดเยี่ยม

7.1 รอยละของผูเรียนมีพฤติกรรมเปนผูที่มีคุณธรรม จริยธรรม เคารพในกฎกติกา √ - 1,110

7.2 รอยละของผูเรียนมีคานิยมและจิตสํานึกตามที่สถานศึกษากําหนด โดยไมขัดกับ

กฎหมายและวัฒนธรรมอันดีของสังคม
√ - 1,110

8. ความภูมิใจในทองถิ่นและความเปนไทย 90.00 1,110 100.00 ยอดเยี่ยม

8.1 รอยละของผูเรียนมีความภูมิใจในทองถิ่น เห็นคุณคาของความเปนไทย √ - 1,110

8.2 รอยละของผูเรียนมีสวนรวมในการอนุรักษวัฒนธรรมและประเพณีไทยรวมทั้ง

ภูมิปญญาไทย
√ - 1,110

9. การยอมรับที่จะอยูรวมกันบนความแตกตางและหลากหลาย 92.50 1,110 100.00 ยอดเยี่ยม

9.1 รอยละของผูเรียนยอมรับและอยูรวมกันบนความแตกตางระหวางบุคคลในดานเพศ

วัย เชื้อชาติ ศาสนา ภาษาวัฒนธรรม ประเพณี
√ - 1,110

10. สุขภาวะทางรางกายและจิตสังคม 86.00 1,043 93.96 ยอดเยี่ยม

10.1 รอยละของผูเรียนมีการรักษาสุขภาพกาย สุขภาพจิต อารมณและสังคม และ

แสดงออกอยางเหมาะสมในแตละชวงวัย
√ - 976

10.2 รอยละของผูเรียนสามารถอยูรวมกับคนอื่นอยางมีความสุข เขาใจผูอื่น ไมมีความ

ขัดแยงกับผูอื่น
√ - 1,110

สรุปผลการประเมิน 98.15 ยอดเยี่ยม

 

จุดเนนและกระบวนการพัฒนาที่สงผลตอระดับคุณภาพของมาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผูเรียน

1. 1. การตั้งคาเปาหมายตามมาตรฐานของสถานศึกษา

     สถานศึกษาไดดําเนินการตั้งคาเปาหมายในมาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผูเรียน ระบุรายละเอียดการตั้งคาเปาหมายไวทั้งหมดใน SAR ฉบับนี้ในสวนของภาคผนวก หนา 62 อยางไร

ก็ตาม สถานศึกษาขอนําเสนอขอมูลคาเปาหมาย   พอสังเขป ตามตารางดังตอไปนี้

มาตรฐาน คาเปาหมาย ระดับคุณภาพ

คาเปาหมายมาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผูเรียน 88.28 ดีเลิศ

ประเด็น 1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผูเรียน 86.18 ดีเลิศ

ประเด็นยอย 1.1.1 มีความสามารถในการอาน การเขียน การสื่อสารและการคิดคํานวณ 90.25 ยอดเยี่ยม

ประเด็นยอย 1.1.2 มีความสามารถในการคิดวิเคราะห คิดอยางมีวิจารณญาณ อภิปราย

แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและแกปญหา
83.00 ดีเลิศ

ประเด็นยอย 1.1.3 มีความสามารถในการสรางนวัตกรรม 79.00 ดีเลิศ
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ประเด็นยอย 1.1.4 มีความสามารถในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร 90.00 ยอดเยี่ยม  

ประเด็นยอย 1.1.5 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา  82.33 ดีเลิศ 

ประเด็นยอย 1.1.6 มีความรูทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดีตองานอาชีพ 92.50 ยอดเยี่ยม  

ประเด็น 1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงคของผูเรียน 90.38 ยอดเยี่ยม  

ประเด็นยอย 1.2.1 การมีคุณลักษณะและคานิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากําหนด 93.00 ยอดเยี่ยม  

ประเด็นยอย 1.2.2 ความภูมิใจในทองถิ่นและความเปนไทย 90.00 ยอดเยี่ยม  

ประเด็นยอย 1.2.3 การยอมรับที่จะอยูรวมกันบนความแตกตางและหลากหลาย  92.50 ยอดเยี่ยม  

ประเด็นยอย 1.2.4 สุขภาวะทางรางกายและจิตสังคม 86.00 ดีเลิศ

2. 2. นโยบายที่ใชขับเคลื่อนพัฒนา

สถานศึกษาดําเนินการพัฒนาภายใตแผนพัฒนาคุณภาพ ฉบับปการศึกษา 2562 - 2565 โดยกําหนดนโยบายการพัฒนาอธิบายไดตามตารางดังตอไปนี้  

ประเด็นการพัฒนา นโยบายที่สถานศึกษาใชขับเคลื่อน

1.1 ประเด็นการพัฒนาดานผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการ

กลยุทธที่ 3.5 สงเสริมผูเรียนใหมีทักษะที่จําเปนตามหลักสูตร

มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่ไดมาตรฐาน และมีโอกาสในการ

แขงขันทักษะดานวิชาการ เพื่อสรางความกาวหนาใหกับ

ตนเองอยางตอเนื่อง

1.2 ประเด็นการพัฒนาดานคุณลักษณะที่พึงประสงค

กลยุทธที่ 4.1 ปลูกฝงคุณธรรม จริยธรรมและคานิยมที่พึง

ประสงคใหผูเรียน มีความรับผิดชอบ ความซื่อสัตย กตัญู

เปนพลเมืองไทย พลโลกที่มีคุณคา

 

 3.รูปแบบการพัฒนาสืบเนื่องจากนโยบายสูการปฏิบัติ

สถานศึกษาออกแบบการขับเคลื่อนพัฒนาตามมาตรฐานนี้ ดวย โครงการ /กิจกรรม /ภาระงานตามโครงสรางการบริหารตางๆ อธิบายตามตารางไดดังนี้

ประเด็นการพัฒนา นําสูการปฏิบัติ (โครงการ/กิจกรรม/ภาระงาน)

สงเสริมความสามารถในการอาน การเขียน การสื่อสารและการ

คิดคํานวณ

1.6 คายคณิตศาสตร

1.13 จินตคณิต

1.11 สงเสริมการอานคิดวิเคราะห-สังเคราะห

2.4 ภาษาไทยวันละคํา

2.7 ขาวสาร 5 นาที

2.8 เกร็ดความรูวิทยาศาสตร

2.9 รักการอานสานสูฝน

2.10 ตอบปญหาหองสมุด
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2.11 หองสมุดเคลื่อนที่

3.9 วันสุนทรภู

3.11 วันภาษาไทยแหงชาติ

สงเสริมความสามารถในการคิดวิเคราะห คิดอยางมี

วิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและแกปญหา

1.5 คายวิทยาศาสตร

1.6 คายคณิตศาสตร

1.8 คายคอมพิวเตอร

1.11 สงเสริมการอานคิดวิเคราะห-สังเคราะห

2.6 ตอบปญหาวิชาการ

2.8 เกร็ดความรูวิทยาศาสตร

2.9 รักการอานสานสูฝน

2.10 ตอบปญหาหองสมุด

2.11 หองสมุดเคลื่อนที่

2.12 สัปดาหวิชาการ

สงเสริมความสามารถในการสรางนวัตกรรม

1.5 คายวิทยาศาสตร

1.6 คายคณิตศาสตร

1.8 คายคอมพิวเตอร

2.12 สัปดาหวิชาการ

สงเสริมความสามารถในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ และการ

สื่อสาร
1.8 คายคอมพิวเตอร

สงเสริมผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา

1.5 คายวิทยาศาสตร

1.6 คายคณิตศาสตร

1.7 คายภาษาอังกฤษ

1.8 คายคอมพิวเตอร

1.10 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

13.10 สอนซอมเสริม

สงเสริมความรูทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดีตองานอาชีพ

1.9 คายลูกเสือเนตรนารี ชั้นประถมศึกษาปที่ 3 - ชั้น

ประถมศึกษาปที่ 6

2.15 นําสูอาเซียน

4.3 การแสดงของนักเรียนสูชุมชน

5.14 สุนทรียภาพลักษณะนิสัย

6.3 คายธรรมะกับเยาวชน

13.11 ภูมิปญญาทองถิ่น

สงเสริมคุณลักษณะและคานิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากําหนด 1.9 คายลูกเสือเนตรนารี ชั้นประถมศึกษาปที่ 3 - ชั้น

ประถมศึกษาปที่ 6

3.8 วันไหวครู

6.3 คายธรรมะกับเยาวชน
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6.4 มาสวดมนตกันเถอะ

6.5 สงเสริมความประพฤตินักเรียน

6.6 สงเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน

6.7 ของหายไดคืน

6.8 กระปุกสุดประหยัด

6.9 ประหยัดนํ้าประหยัดไฟ

6.10 อําลา – อาลัย

สงเสริมความภูมิใจในทองถิ่นและความเปนไทย

1.9 คายลูกเสือเนตรนารี ชั้นประถมศึกษาปที่ 3 - ชั้น

ประถมศึกษาปที่ 6

3.8 วันไหวครู

3.10 วันอาสาฬหบูชา, วันเขาพรรษา

3.12 วันแมแหงชาติ

3.14 วันพอแหงชาติ

3.16 วันเด็กแหงชาติ

3.17 วันมาฆบูชา, วันวิสาขบูชา

6.3 คายธรรมะกับเยาวชน

6.6 สงเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน

สงเสริมการยอมรับที่จะอยูรวมกันบนความแตกตางและหลาก

หลาย

1.9 คายลูกเสือเนตรนารี ชั้นประถมศึกษาปที่ 3 - ชั้น

ประถมศึกษาปที่ 6

6.3 คายธรรมะกับเยาวชน

6.5 สงเสริมความประพฤตินักเรียน

6.6 สงเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน

6.10 อําลา – อาลัย

สงเสริมสุขภาวะทางรางกายและจิตสังคม

5.8 กีฬาสี

5.9 ฟ.ฟนยิ้มสวย

5.10 โรงเรียนสีขาว

5.11 การออกกําลังกายตานภัยโรคอวน

5.12 สุขภาพอนามัยในโรงเรียน

5.13 อาหารดีมีประโยชน

5.15 การปองกันและชวยเหลือเมื่อเกิดอุบัติเหตุ

9.9 เขตปลอดยุง

  4.คุณภาพที่เกิดขึ้นจากการพัฒนา   จากการดําเนินงานตามแผนของสถานศึกษา พบวา

ดานผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการ

          ผูเรียนมีทักษะในดานการอาน การเขียน และการสื่อสาร ไดตามเกณฑของแตละระดับชั้น สามารถใชภาษาไทยและภาษาอังกฤษเพื่อสื่อสารในชีวิตประจําวันไดอยางเหมาะสม

ผูเรียนมีนิสัยรักการอานและแสวงหาความรูดวยตนเองจากหองสมุด แหลงเรียนรู และสื่อตางๆ รอบตัว มีทักษะการคิดคํานวณ การวิเคราะหโจทยปญหา และสามารถนําความรูที่ไดรับ

ไปใชประโยชนในการเรียนรูไดอยางมีประสิทธิภาพ

ดานคุณลักษณะที่พึงประสงค
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           ผูเรียนมีสุขภาพรางกายแข็งแรง มีสมาธิในการเรียน มีความรับผิดชอบหนาที่ของตนเอง มีระเบียบวินัย มีความมุงมั่นในการทํางาน และความซื่อสัตยสุจริตตอตนเองและผูอื่น

ตามที่สถานศึกษากําหนด มีความภูมิใจในทองถิ่นและความเปนไทย มีความตระหนักในการเปนผูนําและเปนสมาชิกในกลุมที่ดี มีจิตสาธารณะบําเพ็ญประโยชนตอสวนรวม มีความรับผิด

ชอบ ความซื่อสัตย กตัญูกตเวที เปนพลเมืองไทยพลโลกที่ดี

5.การนําผลประเมินไปปรับปรุงพัฒนา

       สถานศึกษาพบจุดที่ควรพัฒนาดานคุณภาพผูเรียนจากการประเมินครั้งนี้ ในเรื่องผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนซึ่งจากจุดควรพัฒนาดังกลาว สถานศึกษามีแนวคิดในการนําไปปรับปรุง

พัฒนา คือ สถานศึกษาจะเพิ่มกระบวนการวิเคราะหศักยภาพดานวิชาการของผูเรียนมากขึ้น มุงสนับสนุนผูเรียนดวยการสอนเสริม พรอมทั้งการจัดอบรมใหความรูเพิ่มเติมจากหองเรียน

ปกติ ติดตาม ประเมินความรู ความกาวหนาเปนระยะๆ เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนอยางตอเนื่อง

6.การเผยแพรผลการประเมินดานคุณภาพของผูเรียน

       สถานศึกษา ไดนําผลการประเมินตนเองดานคุณภาพของผูเรียน รายงานตอผูเกี่ยวของ ไดแก

1. คณะครู ดวยวิธีการประชุมอภิปรายผลการประเมินตนเองรายมาตรฐาน

2. คณะกรรมการบริหารโรงเรียน ดวยวิธีการเสนอรายงานการประเมินตนเองผานการประชุม

3. ผูปกครอง ดวยวิธีการรายงานผลการประเมินผานการประชุมผูปกครอง

4. หนวยงานตนสังกัด ดวยวิธีการจัดสงรายงานการประเมินตนเองประจําป
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มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ

เปาหมาย 5 ขอ

ประเด็นพิจารณา

การปฏิบัติงาน
ผล

สําเร็จ

ผลการประเมิน

คุณภาพที่ไดปฏิบัติ
ไม

ปฏิบัติ

1. มีเปาหมายวิสัยทัศนและพันธกิจที่สถานศึกษากําหนดชัดเจน 5.00 ยอดเยี่ยม

1.1 กําหนดเปาหมายที่สอดคลองกับบริบทของสถานศึกษา ความตองการของชุมชน ทองถิ่น วัตถุประสงคของ

แผนการศึกษาชาติ นโยบายของรัฐบาลและตนสังกัด
√ -

1.2 กําหนดวิสัยทัศน และพันธกิจ ที่สอดคลอง เชื่อมโยง กับเปาหมาย แผนยุทธศาสตรชาติ แผนการศึกษาแหง

ชาติ นโยบายของรัฐบาลและตนสังกัด
√ -

1.3 กําหนดเปาหมาย วิสัยทัศน และพันธกิจ ทันตอการเปลี่ยนแปลงของสังคม √ -

1.4 นําเปาหมาย วิสัยทัศน และพันธกิจผานความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารโรงเรียน √ -

1.5 นําเปาหมาย วิสัยทัศน และพันธกิจของโรงเรียนเผยแพร ตอสาธารณชน √ -

2. มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 5.00 ยอดเยี่ยม

2.1 มีการวางแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาอยางเปนระบบ √ -

2.2 มีการนําแผนไปปฏิบัติ ติดตามตรวจสอบประเมินผลและปรับปรุงพัฒนางานอยางตอเนื่อง √ -

2.3 มีการบริหารอัตรากําลัง ทรัพยากรทางการศึกษาจัดระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน และระบบการนิเทศภายใน √ -

2.4 สถานศึกษามีการนําขอมูลมาใชในการพัฒนาสถานศึกษา √ -

2.5 สถานศึกษาใหบุคลากรและผูทีเกี่ยวของทุกฝายมีสวนรวมในการวางแผน ปรับปรุง พัฒนา และรวมรับผิด

ชอบตอผลการจัดการศึกษา
√ -

3. ดําเนินงานพัฒนาวิชาการที่เนนคุณภาพผูเรียนรอบดานตามหลักสูตรสถานศึกษาและทุกกลุมเปาหมาย 5.00 ยอดเยี่ยม

3.1 บริหารจัดการเกี่ยวกับงานวิชาการ ในดานการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา √ -

3.2 บริหารจัดการเกี่ยวกับงานวิชาการ ในดานการพัฒนาหลักสูตรตามความตองการของผูเรียน ที่สอดคลองกับ

บริบทของสถานศึกษา ชุมชน และทองถิ่น
√ -

3.3 บริหารจัดการเกี่ยวกับกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่เนนคุณภาพผูเรียนรอบดานเชื่อมโยงวิถีชีวิตจริง √ -

3.4 กําหนดหลักสูตรสถานศึกษาครอบคลุมการจัดการเรียนการสอนทุกกลุมเปาหมาย √ -

3.5 สถานศึกษามีการปรับปรุง และพัฒนาหลักสูตรใหทันตอการเปลี่ยนแปลงของสังคม √ -

4. พัฒนาครูและบุคลากรใหมีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 5.00 ยอดเยี่ยม

4.1 สงเสริม สนับสนุน พัฒนาครู บุคลากร ใหมีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ √ -

4.2 จัดใหมีชุมชนการเรียนรูทางวิชาชีพ √ -

4.3 นําชุมชนการเรียนรูทางวิชาชีพเขามาใชในการพัฒนางานและการเรียนรูของผูเรียน √ -

4.4 มีการตรวจสอบ ทบทวน การปฏิบัติงานของครู บุคลากร ที่มีผลตอการเรียนรูของผูเรียน √ -

4.5 ถอดบทเรียนเพื่อสรางนวัตกรรมหรือวิธีการที่เปนแบบอยางที่ดีที่สงผลตอการเรียนรูของผูเรียน √ -

5. จัดสภาพแวดลอมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อตอการจัดการเรียนรู อยางมีคุณภาพ 5.00 ยอดเยี่ยม

5.1 จัดสภาพแวดลอมทางกายภาพภายในหองเรียน ที่เอื้อตอการเรียนรู และคํานึงถึงความปลอดภัย √ -

5.2 จัดสภาพแวดลอมทางกายภาพภายนอกหองเรียน ที่เอื้อตอการเรียนรู และคํานึงถึงความปลอดภัย √ -
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ประเด็นพิจารณา

การปฏิบัติงาน
ผล

สําเร็จ

ผลการประเมิน

คุณภาพที่ไดปฏิบัติ
ไม

ปฏิบัติ

5.3 จัดสภาพแวดลอมที่สงเสริมใหผูเรียนเกิดการเรียนรูเปนรายบุคคล และเปนกลุม √ -

5.4 จัดสภาพแวดลอมทางสังคม ที่เอื้อตอการจัดการเรียนรู และมีความปลอดภัย √ -

5.5 จัดใหผูเรียนไดใชประโยชนจากการจัดสภาพแวดลอมตามศักยภาพของผูเรียน √ -

6. จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและ การจัดการเรียนรู 5.00 ยอดเยี่ยม

6.1 ไดศึกษาความตองการเทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสมกับสภาพของสถานศึกษา √ -

6.2 จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อบริหารจัดการและการจัดการเรียนรูที่เหมาะสมกับสภาพของสถานศึกษา √ -

6.3 พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อบริหารจัดการและการจัดการเรียนรูที่เหมาะสมกับสภาพของสถาน

ศึกษา
√ -

6.4 ใหบริการเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อใชในการบริการจัดการและการจัดการเรียนรูที่เหมาะสมกับสภาพของ

สถานศึกษา
√ -

6.5 ติดตามผลการใชบริการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของสถานศึกษาเพื่อใชในการบริการจัดการและการ

จัดการเรียนรูที่เหมาะสมกับสภาพของสถานศึกษา
√ -

สรุปผลการประเมิน 5.00 ยอดเยี่ยม

 

จุดเนนและกระบวนการพัฒนาที่สงผลตอระดับคุณภาพของมาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ

กระบวนการพัฒนาที่สงผลตอระดับคุณภาพของมาตรฐานที่ 2                           

1. 1. นโยบายที่ใชขับเคลื่อนพัฒนาสถานศึกษาดําเนินการพัฒนาภายใตแผนพัฒนาคุณภาพ ฉบับปการศึกษา 2562 - 2565โดยกําหนดนโยบายการพัฒนา

สรุปไวในตารางดังตอไปนี้

ประเด็นมาตรฐานดานการบริหาร นโยบายที่สถานศึกษากําหนด

2.1 มีเปาหมายวิสัยทัศนและพันธกิจที่สถานศึกษา

กําหนดชัดเจน

กลยุทธขอที่ 1.1 มุงบริหารจัดการใหสอดคลองตาม

พรบ.โรงเรียนเอกชน นําสูการวางแผนพัฒนา

คุณภาพ ที่มุงผลลัพธ ภายใตหลักการมีสวนรวม

เพื่อสรางความเขาใจใหบุคลากรมุงพัฒนาไปใน

ทิศทางเดียวกันและบรรลุตามวิสัยทัศน พันธกิจที่

กําหนด

2.2 มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา  

- ระบบการบริหารตามโครงสราง ระบบขอมูล

สารสนเทศ

กลยุทธขอที่ 1.3 จัดระบบฐานขอมูลสารสนเทศที่มี

คุณภาพ มีความถูกตอง ครบถวน เปนปจจุบัน ทัน

ตอการใชงาน

- ระบบการประกันคุณภาพภายใน

กลยุทธขอที่ 1.7 พัฒนาระบบการประกันคุณภาพ

ภายใน เพื่อใชเปนกระบวนการประเมิน

ประสิทธิภาพการบริหารและขอมูลยอนกลับสูการ

วางแผน/ทบทวนนโยบายการบริหารจัดการ รวมทั้ง

ใชเปนระบบรายงานผลการประเมินตนเอง (SAR)

 เพื่อสรางความมั่นใจและการยอมรับในคุณภาพ

การจัดการศึกษากับทุกฝายที่เกี่ยวของ
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- ระบบควบคุมความปลอดภัย

กลยุทธขอที่ 1.6 จัดระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน

และระบบบริหารความเสี่ยงดานความปลอดภัย เฝา

ระวัง ดูแลชีวิตและสวัสดิภาพของผูเรียน บุคลากร

และทรัพยสินของสถานศึกษาอยางตอเนื่อง

- เครือขายความรวมมือจากผูเกี่ยวของ (สัมพันธชุมชน)

กลยุทธขอที่ 1.2 สงเสริมบทบาทคณะกรรมการ

บริหาร เครือขายผูปกครอง ศิษยเกา องคกรชุมชน

และผูเกี่ยวของ ใหเปนไปตามกฎหมายและเกิด

วัฒนธรรมองคกร นําไปสูความรวมมือเพื่อพัฒนา

สถานศึกษาใหเจริญกาวหนาและเกิดอรรถประโยชน

กับผูเกี่ยวของอยางตอเนื่อง

2.3 ดําเนินงานพัฒนาวิชาการที่เนนคุณภาพผูเรียนรอบ

ดานตามหลักสูตรสถานศึกษาและทุกกลุมเปาหมาย

กลยุทธขอที่ 3.5 สงเสริมผูเรียนใหมีทักษะที่จําเปน

ตามหลักสูตร มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่ได

มาตรฐาน และมีโอกาสในการแขงขันทักษะดาน

วิชาการ เพื่อสรางความกาวหนาใหกับตนเองอยาง

ตอเนื่อง

2.4 พัฒนาครูและบุคลากรใหมีความเชี่ยวชาญทาง

วิชาชีพ

กลยุทธขอที่ 2.4 สนับสนุนครูและบุคลากรทุกฝาย

ใหมีโอกาสพัฒนาตนเองทั้งดานมาตรฐานและจรรยา

บรรณวิชาชีพ ตลอดจนการศึกษาดูงาน ตามโอกาส

ที่เหมาะสม

2.5 จัดสภาพแวดลอมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อตอ

การจัดการเรียนรูอยางมีคุณภาพ

กลยุทธขอที่ 1.10 สรางบรรยากาศภายในสถาน

ศึกษาใหเอื้อตอการเปนสังคมแหงการเรียนรู มีความ

สวยงามและมีแหลงเรียนรูที่หลากหลาย ตลอดจน

การจัดรูปแบบการสงเสริมแบบชมรม ชุมนุม เพื่อ

สนับสนุนการเรียนรูของผูเรียนไดอยางเปนรูปธรรม

2.6 จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการ

บริหารจัดการและการจัดการเรียนรู

กลยุทธขอที่ 1.4 พัฒนาระบบการจัดเก็บและการ

บํารุงรักษาพัสดุอุปกรณ ควบคูการปลูกฝงจิตสํานึก

ใหครู บุคลากร ผูเรียน ในการดูแลบํารุงรักษา

อุปกรณและสาธารณูปโภคใหเกิดประโยชนคุมคา

 

     2.รูปแบบการพัฒนาสืบเนื่องจากนโยบายสูการปฏิบัติสถานศึกษาออกแบบการขับเคลื่อนพัฒนาตามมาตรฐานนี้อธิบายไดตามตารางดังนี้

ประเด็นมาตรฐาน นโยบายของสถานศึกษา
นําสูการพัฒนาดวย

(โครงการ/กิจกรรม/ภาระงานตามโครงสรางการบริหาร)

ประเด็น 2.1 กลยุทธขอที่ 1.1
11.1 วางแผนพัฒนาคุณภาพ

11.4 ควบคุมความเสี่ยงภายในสถานศึกษา

ประเด็น 2.2

กลยุทธขอที่ 1.3
4.4 ประชาสัมพันธโรงเรียน

10. โครงการธุรการ – การเงิน

กลยุทธขอที่ 1.7 11.2 ประกันคุณภาพภายใน

กลยุทธขอที่ 1.6 2.14 แนะแนวศึกษาตอ

5. โครงการสงเสริมสุขภาพกายและจิต

6.5 สงเสริมความประพฤตินักเรียน

9.9 เขตปลอดยุง
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11.4 ควบคุมความเสี่ยงภายในสถานศึกษา

กลยุทธขอที่ 1.2

4.2 ประชุมผูปกครอง

4.5 ประชุมผูปกครองเครือขายสายใยสัมพันธ

12. โครงการความรวมมือของสถานศึกษากับคณะกรรมการสถานศึกษา

ประเด็น 2.3
กลยุทธขอที่ 3.5

 

1.5 คายวิทยาศาสตร

1.6 คายคณิตศาสตร

1.7 คายภาษาอังกฤษ

1.8 คายคอมพิวเตอร

1.10 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

1.11 สงเสริมการอานคิดวิเคราะห-สังเคราะห

1.12 ภาษาจีน

1.13 จินตคณิต

2.6 ตอบปญหาวิชาการ

2.10 ตอบปญหาหองสมุด

13.10 สอนซอมเสริม

ประเด็น 2.4 กลยุทธขอที่ 2.4 7. โครงการพัฒนาบุคลากร

ประเด็น 2.5
กลยุทธขอที่ 1.10

 

9. โครงการรักษาสิ่งแวดลอม

11.3 พัฒนาแหลงเรียนรู สื่อเทคโนโลยี และหองปฏิบัติการ

ประเด็น 2.6
กลยุทธขอที่ 1.4

 

6.9 ประหยัดนํ้าประหยัดไฟ

10. โครงการธุรการ – การเงิน

  3.คุณภาพที่เกิดขึ้นจากการพัฒนา  ผลจากการดําเนินงานตามแผนของสถานศึกษา อธิบายไดตามตารางดังนี้ 

รายชื่อโครงการ/กิจกรรม/ภาระงาน

ที่นําสูการพัฒนาตามมาตรฐานดานการบริหาร

ตัวชี้วัดความสําเร็จ

(เชิงปริมาณ)

ผลการดําเนิน

โครงการ/กิจกรรม/ภาระงาน

(เชิงปริมาณ)

1.5 คายวิทยาศาสตร 84 ไมไดดําเนินการ

1.6 คายคณิตศาสตร 82 ไมไดดําเนินการ

1.7 คายภาษาอังกฤษ 85 ไมไดดําเนินการ

1.8 คายคอมพิวเตอร 84 ไมไดดําเนินการ

1.10 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 80 97.64

1.11 สงเสริมการอานคิดวิเคราะห-สังเคราะห 80 90.28

1.12 ภาษาจีน 81 96.20
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1.13 จินตคณิต 80 95.09

2.6 ตอบปญหาวิชาการ 80 85.00

2.10 ตอบปญหาหองสมุด 78 ไมไดดําเนินการ

2.14 แนะแนวศึกษาตอ 88 ไมไดดําเนินการ

4.2 ประชุมผูปกครอง 79 87.93

4.4 ประชาสัมพันธโรงเรียน 80 83.43

4.5 ประชุมผูปกครองเครือขายสายใยสัมพันธ 82 88.59

5. โครงการสงเสริมสุขภาพกายและจิต 82 88.15

6.5 สงเสริมความประพฤตินักเรียน 83 91.29

6.9 ประหยัดนํ้าประหยัดไฟ 76 77.81

7. โครงการพัฒนาบุคลากร 76 91.16

9. โครงการรักษาสิ่งแวดลอม 80 87.25

10. โครงการธุรการ – การเงิน 84 85.55

11.1 วางแผนพัฒนาคุณภาพ 84 92.31

11.2 ประกันคุณภาพภายใน 84 94.98

11.3 พัฒนาแหลงเรียนรู สื่อเทคโนโลยี และหองปฏิบัติการ 77 80.63

11.4 ควบคุมความเสี่ยงภายในสถานศึกษา 79 93.55

12. โครงการความรวมมือของสถานศึกษากับคณะกรรมการสถานศึกษา 82 94.56

 4.การนําผลประเมินไปปรับปรุงพัฒนา

       สถานศึกษาพบจุดที่ควรพัฒนาดานการบริหาร จากการประเมินครั้งนี้ ในเรื่อง การพัฒนาผูเรียนดานทักษะวิชาการและผลสัมฤทธิ์  ซึ่งจากจุดควรพัฒนาดังกลาว สถานศึกษามี

แนวคิดในการนําไปปรับปรุงพัฒนา คือ  สถานศึกษาจะใหความสําคัญเปนพิเศษเพิ่มมากขึ้น ตั้งแตการใหนโยบายเรื่องการยกระดับผลสัมฤทธิ์ผูเรียน การจัดสรรงบประมาณเพื่อดําเนิน

การพัฒนาศักยภาพผูเรียน การสนับสนุนใหครูเขารับการอบรมพัฒนาตนเองดานวิชาการใหมๆ เพิ่มเติม และการติดตามมาตรการดานการสอนซอมเสริม การอบรมเตรียมความพรอมผู

เรียนกอนการทดสอบระดับชาติ และการใชขอมูลจากการวิเคราะหคุณภาพแบบทดสอบมาประมวลผลสรางจุดเนนเพื่อสงเสริมผูเรียนอยางตอเนื่อง

5.การเผยแพรผลการประเมินดานการบริหาร

        สถานศึกษา ไดนําผลการประเมินตนเองดานการบริหาร รายงานตอผูมีสวนไดสวนเสีย ไดแก

1. คณะครู ดวยวิธีการประชุมอภิปรายผลการประเมินตนเองรายมาตรฐาน

2. คณะกรรมการบริหารโรงเรียน ดวยวิธีการเสนอรายงานการประเมินตนเองผานการประชุม

3. ผูปกครอง ดวยวิธีการรายงานผลการประเมินผานการประชุมผูปกครอง ขาวสารของโรงเรียน

4. หนวยงานตนสังกัด ดวยวิธีการจัดสงรายงานการประเมินตนเองประจําป

Page 54 of 66

โรง
เรีย
นท
รง
วิท
ย์ศึ
กษ
า



มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ

จํานวนครูทั้งหมด : 52

ประเด็นพิจารณา

การปฏิบัติงาน เปา

หมาย/

รอยละ

จํานวนครูที่ผาน

เกณฑที่โรงเรียน

กําหนด (คน)

ผลการ

ประเมิน

(รอยละ)

ผลการ

ประเมิน

คุณภาพที่ไดปฏิบัติ
ไม

ปฏิบัติ

1. จัดการเรียนรูผานกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถนําไปประยุกตใชในชีวิตได 94.00 52 100.00 ยอดเยี่ยม

1.1 จัดกิจกรรมการเรียนรูตามมาตรฐานการเรียนรู ตัวชี้วัดของหลักสูตรสถาน

ศึกษาที่เนนใหผูเรียนไดเรียนรู โดยผานกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง
√ - 52

1.2 มีแผนการจัดการเรียนรูที่สามารถนําไปจัดกิจกรรมไดจริง √ - 52

1.3 มีรูปแบบการจัดการเรียนรูเฉพาะสําหรับผูที่มีความจําเปน และตองการ

ความชวยเหลือพิเศษ
√ - 52

1.4 ฝกทักษะใหผูเรียนไดแสดงออก แสดงความคิดเห็น สรุปองคความรู และนํา

เสนอผลงาน
√ - 52

1.5 สามารถจัดกิจกรรมการเรียนรูใหผูเรียนสามารถนําไปประยุกตใชในชีวิต

ประจําวันได
√ - 52

2. ใชสื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหลงเรียนรูที่เอื้อ ตอการเรียนรู 92.66 46 88.46 ดีเลิศ

2.1 ใชสื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดการเรียนรู √ - 46

2.2 ใชแหลงเรียนรู และภูมิปญญาทองถิ่นในการจัดการเรียนรู √ - 43

2.3 สรางโอกาสใหผูเรียนไดแสวงหาความรูดวยตนเองจากสื่อที่หลากหลาย √ - 48

3. มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก 90.50 48 92.31 ยอดเยี่ยม

3.1 ผูสอนมีการบริหารจัดการชั้นเรียน โดยเนนการมีปฏิสัมพันธเชิงบวก √ - 43

3.2 ผูสอนมีการบริหารจัดการชั้นเรียน ใหเด็กรักครู ครูรักเด็ก และเด็กรักเด็ก

เด็กรักที่จะเรียนรู สามารถเรียนรูรวมกันอยางมีความสุข
√ - 52

4. ตรวจสอบและประเมินผูเรียนอยางเปนระบบ และ นําผลมาพัฒนาผูเรียน 90.50 45 86.54 ดีเลิศ

4.1 มีการตรวจสอบและประเมินคุณภาพการจัดการเรียนรูอยางเปนระบบ √ - 52

4.2 มีขั้นตอนโดยใชเครื่องมือและวิธีการวัดและประเมินผลที่เหมาะสมกับเปา

หมายในการจัดการเรียนรู
√ - 41

4.3 เปดโอกาสใหผูเรียนและผูมีสวนเกี่ยวของมีสวนรวมในการวัดและประเมิน

ผล
√ - 40

4.4 ใหขอมูลยอนกลับแกผูเรียนเพื่อนําไปใชในการพัฒนาการเรียนรู √ - 46

5. มีการแลกเปลี่ยนเรียนรูและใหขอมูลสะทอนกลับ เพื่อพัฒนาปรับปรุงการจัดการเรียนรู 90.00 52 100.00 ยอดเยี่ยม

5.1 และผูมีสวนเกี่ยวของรวมกันแลกเปลี่ยนความรูและประสบการณในการ

จัดการเรียนรู
√ - 52

5.2 นําขอมูลปอนกลับไปใชในการปรับปรุงและพัฒนาการจัดการเรียนรูของ

ตนเอง
√ - 52

สรุปผลการประเมิน 93.46 ยอดเยี่ยม
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จุดเนนและกระบวนการพัฒนาที่สงผลตอระดับคุณภาพของมาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ

1. นโยบายที่ใชขับเคลื่อนพัฒนา

      สถานศึกษาดําเนินการพัฒนาภายใตแผนพัฒนาคุณภาพ ฉบับปการศึกษา 2562 - 2565

      โดยกําหนดนโยบายการพัฒนาไวใน กลยุทธขอที่ 2.1  พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา รวมทั้งเนื้อหาสวนสาระทองถิ่นและการจัดการเรียนการสอนใหสอดคลองกับแนวทางของ

กระทรวงศึกษาธิการ ควบคูการจัดเนื้อหาการสอนที่เนนทักษะดานภาษาตางประเทศ ทักษะการคํานวณ ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรและทักษะดานเทคโนโลยีที่สอดคลองใน

ศตวรรษที่ 21 กลยุทธขอที่ 1.10 สรางบรรยากาศภายในสถานศึกษาใหเอื้อตอการเปนสังคมแหงการเรียนรู มีความสวยงามและมีแหลงเรียนรูที่หลากหลาย ตลอดจนการจัดรูปแบบการ

สงเสริมแบบชมรม ชุมนุม เพื่อสนับสนุนการเรียนรูของผูเรียนไดอยางเปนรูปธรรม และกลยุทธขอที่ 2.5 สงเสริมครู บุคลากร ในการสรางผลงานทางการศึกษา/ งานวิจัยในชั้นเรียน /

ทักษะการใชเทคโนโลยีเพื่อนําไปใชประโยชน ในการจัดการเรียนรู และกลยุทธ ที่ 2.6 สงเสริมครูและบุคลากรในการผลิตสื่อ  อุปกรณ ตลอดจนการเปดโอกาส ในการจัดซื้อสื่ออุปกรณ

เทคโนโลยีที่จําเปนตอการเรียนรูใหมีประสิทธิภาพ

 2.รูปแบบการพัฒนาสืบเนื่องจากนโยบายสูการปฏิบัติ

       สถานศึกษาออกแบบการขับเคลื่อนพัฒนาตามมาตรฐานนี้ ดวยโครงการ /กิจกรรม /ภาระงานตามโครงสรางการบริหารตางๆ ไดแก ดําเนินการตามภาระงานในโครงสรางการ

บริหาร ฝายวิชาการ โดยกลุมงานสาระการเรียนรู ดําเนินการมอบหมายใหครูผานกิจกรรมการวิเคราะหหลักสูตร การจัดการหนวยการเรียนรู การจัดทําแผนการจัดการเรียนรู รวมทั้ง

การดําเนินการผานกิจรรมตางๆ ไดแก คายวิทยาศาสตร คายคณิตศาสตร คายภาษาอังกฤษ คายลูกเสือเนตรนารี และแผนการจัดการเรียนรูแตละกลุมสาระ

 3.คุณภาพที่เกิดขึ้นจากการพัฒนา

          ฝายวิชาการมีการสงเสริมใหครูวางแผนการจัดการเรียนรูรายภาคเรียน/รายป ซึ่งมีหลักฐาน คือ      ปฏิทินการปฏิบัติงาน แผนการจัดการเรียนรู บันทึกการสงงานครู มีการสง

เสริมใหครูทุกคนมีแผนการจัดประสบการณครบคนครบทุกชั้นเรียน ซึ่งมีหลักฐานดังนี้

ชั้นเรียนที่เปดสอน
จํานวน

หองเรียน
จํานวนครู จํานวนแผนการจัดการเรียนรู

เตรียมอนุบาล – ประถมศึกษาปที่ 6 43 82 ครบทุกกลุมสาระและทุกหนวยการเรียนรู

 

  4.การดูแลใหครู มีการใชสื่อ เทคโนโลยี แหลงเรียนรู ประกอบการจัดการเรียนรูอยางเปนรูปธรรม

        ฝายวิชาการไดดูแลใหครูทุกคน จัดการเรียนการสอนดวยสื่อ เทคโนโลยี แหลงเรียนรู สรุปไดตามตารางดังนี้

ชื่อครูผูสอน ประเภทของสื่อ/เทคโนโลยี/แหลงเรียนรู หนวยการเรียนรูที่ใชสอน

นางสาวดวงใจ  หวานแท Power point  บทเพลงทองถิ่น หนวยที่ 3 ดนตรีในชีวิตประจําวัน

นางสาวรสรินทร  บุญลือ Power point เรื่องพืชและสัตวในทองถิ่น หนวยที่ 2 เรื่องพืชและสัตวในทองถิ่น

นางสาวศิริลักษณ  ทาระคํา

Power point

-   จํานวนนับ 0 – 9

- การเปรียบเทียบจํานวนเทากันไมเทากัน = ,

≠

- การเปรียบเทียบจํานวนมากกวา นอยกวา >

, <

หนวยที่ 1

- จํานวนนับ 0 – 9

- การเปรียบเทียบจํานวนเทากัน ไมเทากัน = , ≠

- การเปรียบเทียบจํานวนมากกวา นอยกวา  > , <

-   ความสัมพันธของจํานวนแบบสวนยอยและ

สวนรวม
หนวยที่ 2  ความสัมพันธของจํานวนแบบสวนยอยและสวนรวม

นางสาวเนตรทราย เสียงฆอง
-     Power point พยัญชนะ สระ  ไตรยางค

การประสมคํา
หนวยที่  1 พยัญชนะ

นางสาวพิณใจ  โพธิถาวร

 Power point Things in the classroom

-            Articles (a, an)

-            Commands

หนวยที่ 1 You and Me

 

 

Power point - This / That

-            What is it?

             It ’s …..        

-            Yes / No Question

หนวยที่ 8

-                          What's this?

-                          What's that?
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นางสาวใจศิลป  เกษทอง Power point

-     โครงสรางและบทบาทหนาที่ สมาชิกที่ดี

ของครอบครัวและโรงเรียน

หนวยที่  2  โครงสรางและบทบาทหนาที่ สมาชิกที่ดีของ

ครอบครัวและโรงเรียน

-         พุทธประวัติ หนวยที่  1 - พระพุทธ 

-          ชวงเวลาและการลําดับเหตุการณ หนวยที่  1- ประวัติศาสตร

 

          ชื่อครูผูสอน ประเภทของสื่อ/เทคโนโลยี/แหลงเรียนรู หนวยการเรียนรูที่ใชสอน

นางสาวผกามาศ  เพงกิจ Power point การละเลนพื้นบาน หนวยที่ 4 นาฏศิลปพื้นบาน

นางสาวชัญญารัตน ปนจันทร Power point อักษรไทย ไขขาน หนวยที่  1 เรื่อง อักษรไทย ไขขาน

นางสาวณัฐพร  พุกโสภา

Power point

- จํานวนนับไมเกิน 1,000 และ 0

- จํานวนคู จํานวนคี่

คณิตศาสตร หนวยที่  1

-     จํานวนนับไมเกิน 1,000 และ 0

-     จํานวนคู จํานวนคี่

นางสาวจิณณพัต  บรรจงปรุ Power point พุทธประวัติ หนวยที่ 1 พุทธประวัติ

นางสาวพัชรี  ปานสําราญ Power point ปจจัยการดํารงชีวิตของพืช หนวยที่ 1 ปจจัยการดํารงชีวิตของพืช

นางสาวพัทธธีรา  รุจิโภชณ

Power point - Greeting

                  - Verb to be

                 - Yes / No Question

หนวยที่ 1 You and Me

 

นางสาวธนันทลดา ธนศักดิ์ธนนท

Power point – Countries

                  - Where (Countries)
หนวยที่ 1 Friends

Power point- Rooms in the house

                 - Things in the room (1)

                 - Things in the room (2)

                 - Where

                 - There is / are

- บัตรคําและบัตรภาพ สิ่งของในหองตางๆ

- ชารจโครงสรางประโยค

หนวยที่ 8 Home Sweet Home

 

นางสาวพรพิจิตร  พุทธกอม
- Power point มาตราตัวสะกด

- แถบประโยคเกี่ยวกับมาตราตัวสะกด
หนวยที่  3 มาตราตัวสะกด

นางสาววัชรี พันธถาวรวัฒนา
- Power point จํานวนนับไมเกิน 100,000

- บัตรตัวเลข (การนับจํานวน)
หนวยที่  1 จํานวนนับไมเกิน 100,000

นางสาวบุปผา  ละออ - Power point การเจริญเติบโตของสัตว

- สื่อรูปภาพขั้นตอนการเจริญเติบโตของสัตว

หนวยที่  1 การเจริญเติบโตของสัตว
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- สวนพฤกษศาสตร

นางสาวนงนาท  บุญเลิศ

- Power point พุทธประวัติ และการใช

ศักราชตามปฏิทินไทย และปฏิทินสากล

- สื่อจริง (ปฏิทินไทย และปฏิทินสากล)

หนวยที่  1 พุทธประวัติ

หนวยที่  1 การใชศักราชตามปฏิทินไทย และปฏิทินสากล

นางยุพาภรณ  พรหมพันใจ

- Power point การทําความสะอาดบาน และ

เครื่องแตงกาย

- สื่อจริง อุปกรณทําความสะอาด(ไมกวาด ไม

ถู)

หนวยที่ 1 การทําความสะอาดบาน และเครื่องแตงกาย

นายเอกชัย  กวนจาม
- Power point รูปรางเรขาคณิต รูปรางอิสระ

- รูปภาพรูปรางเรขาคณิต
หนวยที่ 1 รูปรางเรขาคณิต รูปรางอิสระ

 

ชื่อครูผูสอน ประเภทของสื่อ/เทคโนโลยี/แหลงเรียนรู หนวยการเรียนรูที่ใชสอน

นางสาวนงนิตย  นามคง

Power point การใช Can

- ประโยคบอกเลา

- ประโยคปฏิเสธ

- ประโยคคําถาม

- การตอบคําถามจาก Can

- การใช Can ในการขออนุญาต

หนวยที่  1  I can do it.

  นางสาวเสาวลักษณ งามระเบียบ Power point การแกปญหา หนวยที่ 1 การแกปญหา

นางไพวัลย  เซ็นนันท
- Power point มาตราตัวสะกด

- บัตรคําและภาพเกี่ยวกับมาตราตัวสะกด
หนวยที่ 12 มาตราตัวสะกด

นางสาลี่ ฉีมพลี
- Power point ความสําคัญของ พระพุทธ

ศาสนาและพุทธประวัติ
หนวยที่ 1 ความสําคัญของพระพุทธศาสนาและพุทธประวัติ

นางสาวมาศสุภา  มามงคล

Power point  

- การอาน การเขียน จํานวนนับที่มากกวา

100,000

- หลักคาประจําหลักและการเขียนตัวเลขแสดง

จํานวนในรูปกระจาย

หนวยที่ 1 จํานวนนับที่มากกวา 100,000

นางสาวปริญญา  สุทธิพงศ

- Power point   หนาที่ของสวนตางๆของพืช

ดอก

- รูปภาพสวนตางๆของพืชดอก

- สวนพฤกษศาสตร

หนวยที่ 2 ความหลากหลายของสิ่งมีชีวิต

นางสาวอรทัย  จันอนุสรณ

- Power point   คํานาม / สรรพนาม

- แถบประโยค

- บัตรภาพ

หนวยที่ 1 ชนิดของคํา

 นางสาวเสาวลักษณ  งามระเบียบ Power point การใชเหตุผลแกปญหา หนวยที่ 1 การใชเหตุผลเชิงตรรกะในการแกปญหา

นางสาวอรพิน  กุมภาพงษ
-Power point การเปรียบเทียบเศษสวน กับ 

- ตารางรอย
หนวยที่ 1 การเปรียบเทียบเศษสวน

นางสาวสิริลักษณ  ตันดง - Power point Countable Noun and หนวยที่  1  Our favorite dishes
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นางสาวธนิตา  กลางาม Uncountable Noun

- บัตรคํา

- บัตรภาพ

นางสาวจันดี  ผิวนวล
- Power point ความสัมพันธในสิ่งแวดลอม

- แผนภาพหวงโซอาหาร
หนวยที่ 2 สิ่งมีชีวิตกับสิ่งแวดลอม

 

ชื่อครูผูสอน ประเภทของสื่อ/เทคโนโลยี/แหลงเรียนรู หนวยการเรียนรูที่ใชสอน

นางสาวสุกัญญา  เจริญเขต

- Power point  พลเมือง หนวยที่ 1 พลเมือง

- Power point  สิทธิเด็ก หนวยที่ 2 สิทธิเด็ก

- Power point  ความสําคัญของศาสนา หนวยที่ 1 ความสําคัญของศาสนา

 - Power point  พุทธประวัติ หนวยที่ 2 พุทธประวัติ

- Power point การสืบคนทางประวัติศาสตร
หนวยที่ 1 วิธีการทางประวัติศาสตร

หนวยที่ 2 ความจริง / ขอเท็จจริง

นางสาวรัชฎาภรณ  ดาวเรือง

-  Power point  คํานาม,คําสรรพนาม คํากริยา

- บัตรคําและบัตรภาพ

- แถบประโยค

หนวยที่ 4 กทลีตานี

นางสาวกาญจนา  หวดขุดทด - Power point ห.ร.ม. และ ค.ร.น หนวยที่ 1 ห.ร.ม และ ค.ร.น.

นางสาวนันทนภัส  ทรัพยสิริสมุทร

Power point

บทที่ 1 สารอาหารกับการเจริญเติบโตของ

รางกาย

บทที่ 2 ระบบยอยอาหารของรางกาย

หนวยที่ 2 รางกายของเรา

นางสาวสุธารทิพย  เกิดรวย

-      Power point ความสําคัญทางพระพุทธ

ศาสนาและพุทธประวัติ

-      รูปภาพ

หนวยที่ 1 ความสําคัญของพระพุทธศาสนาและพุทธประวัติ

นางบุญเรือน  กัฬหะสุต
-      Power point Adjective, ตําแหนงของ

คํา Adjective
Unit  1 The Teddy Bear

 นางสาวเสาวลักษณ  งามระเบียบ
-      Power point การออกแบบวิธีการแก

ปญหา
หนวยที่ 1 การออกแบบวิธีการแกปญหา

นางสาววรานิษฐ  วิริยะชัยศิริ

Power point

-      บทที่ 1 สารอาหารกับการเจริญเติบโตของ

รางกาย

-      บทที่ 2 ระบบยอยอาหารของรางกาย

หนวยที่ 2 เรื่องรางกายของเรา

5. การดูแลใหครู มีมาตรฐานดานกระบวนวัดและประเมินผล

      ฝายวิชาการไดวางระบบการวัดและประเมินผลตลอดทั้งป โดยมีขั้นตอนตั้งแตเริ่มจนสิ้นสุดปการศึกษาดังนี้

      สถานศึกษามีการกําหนดภาระงานดานการวัดและประเมินผลในโครงสรางการบริหารชัดเจน มีการกําหนดแนวปฏิบัติในการวัดและประเมินผลในหลักสูตรของสถานศึกษา มีการ

แตงตั้งบุคคลเพื่อดูแลและดําเนินการวัด ประเมินผลชัดเจน มีรูปแบบและขั้นตอนการวัดและประเมินผลอยางเหมาะสม นอกจากนี้ยังมีการสงเสริมความรูใหครูดานการวัดและประเมิน

ผลอยางนอย 1 ครั้งในรอบ 3 ป
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6. ฝายวิชาการมีกระบวนการใหครูถอดบทเรียน จากผลการประเมิน ดวยวิธีการ คือ การบันทึกผลการเรียนรู การวิจัยเพื่อการเรียนรู การวิเคราะหคุณภาพแบบทดสอบ โดยไดนําขอมูล

ที่ไดไปปรับปรุงพัฒนาในเรื่องตางๆ คือ การปรับรูปแบบการเรียนการสอน การพัฒนาสื่อการเรียนรู การพัฒนาคุณภาพแบบทดสอบและการจัดกิจกรรมซอมเสริม เปนตน

7. ฝายวิชาการไดจัดโอกาสใหครูมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู เพื่อนําขอมูลที่ไดไปพัฒนาการจัดการเรียนรูหรือคุณภาพของผูเรียนในแตละป คือ 1.ใชโอกาสในการประชุมครู เพื่อแบงปน นํา

เสนอประเด็นเพื่อระดมความคิดนําไปสูการปรับปรุงพัฒนาในแตละป 2.ใชวาระการศึกษาดูงาน แลกเปลี่ยนเรียนรูกับเพื่อนครูโรงเรียนเครือขาย จัดการอบรม สัมมนา โดยกําหนด

ประเด็นเพื่อระดมความคิดตามกระบวนการ PLC
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2. สรุปผลการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา

ระดับปฐมวัย

มาตรฐานการศึกษา ระดับคุณภาพ

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของเด็ก ยอดเยี่ยม

1. มีพัฒนาดานรางกาย แข็งแรง มีสุขนิสัยที่ดี และดูแลความปลอดภัยของตนองได ยอดเยี่ยม

2. มีพัฒนาการดานอารมณ จิตใจ ควบคุม และแสดงออกทางอารมณได ยอดเยี่ยม

3. มีพัฒนาการดานสังคม ชวยเหลือตนเองและเปนสมาชิกที่ดีของสังคม ยอดเยี่ยม

4. มีพัฒนาการดานสติปญญา สื่อสารได มีทักษะการคิดพื้นฐาน และแสวงหาความรูได ดีเลิศ

มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ ยอดเยี่ยม

1. มีหลักสูตรครอบคลุมพัฒนาการทั้งสี่ดาน สอดคลองกับบริบทของทองถิ่น ยอดเยี่ยม

2. จัดครูใหเพียงพอกับชั้นเรียน ยอดเยี่ยม

3. สงเสริมใหครูมีความเชี่ยวชาญดานการจัดประสบการณ ยอดเยี่ยม

4. จัดสภาพแวดลอมและสื่อเพื่อการเรียนรูอยางปลอดภัยและเพียงพอ ยอดเยี่ยม

5. ใหบริการสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนรูเพื่อสนับสนุน การจัดประสบการณ ยอดเยี่ยม

6. มีระบบบริหารคุณภาพที่เปดโอกาสใหผูเกี่ยวของทุกฝายมีสวนรวม ยอดเยี่ยม

มาตรฐานที่ 3 การจัดประสบการณที่เนนเด็กเปนสําคัญ ดีเลิศ

1. จัดประสบการณที่สงเสริมใหเด็กมีพัฒนาการทุกดาน อยางสมดุลเต็มศักยภาพ ยอดเยี่ยม

2. สรางโอกาสใหเด็กไดรับประสบการณตรง เลนและปฏิบัติอยางมีความสุข ดีเลิศ

3. จัดบรรยากาศที่เอื้อตอการเรียนรู ใชสื่อและเทคโนโลยี ที่เหมาะสมกับวัย ยอดเยี่ยม

4. ประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริงและนําผลการประเมินพัฒนาการเด็กไปปรับปรุงการจัดประสบการณและพัฒนาเด็ก ดีเลิศ

สรุปผลการประเมินระดับปฐมวัย ยอดเยี่ยม
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ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

มาตรฐานการศึกษา ระดับคุณภาพ

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผูเรียน ยอดเยี่ยม

ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผูเรียน

1. มีความสามารถในการอาน การเขียน การสื่อสาร และ การคิดคํานวณ ยอดเยี่ยม

2. มีความสามารถในการคิดวิเคราะห คิดอยางมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและแกปญหา ยอดเยี่ยม

3. มีความสามารถในการสรางนวัตกรรม ยอดเยี่ยม

4. มีความสามารถในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร ยอดเยี่ยม

5. มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา ยอดเยี่ยม

6. มีความรูทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดีตองานอาชีพ ยอดเยี่ยม

คุณลักษณะที่พึงประสงคของผูเรียน

7. การมีคุณลักษณะและคานิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากําหนด ยอดเยี่ยม

8. ความภูมิใจในทองถิ่นและความเปนไทย ยอดเยี่ยม

9. การยอมรับที่จะอยูรวมกันบนความแตกตางและหลากหลาย ยอดเยี่ยม

10. สุขภาวะทางรางกายและจิตสังคม ยอดเยี่ยม

มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ ยอดเยี่ยม

1. มีเปาหมายวิสัยทัศนและพันธกิจที่สถานศึกษากําหนดชัดเจน ยอดเยี่ยม

2. มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา ยอดเยี่ยม

3. ดําเนินงานพัฒนาวิชาการที่เนนคุณภาพผูเรียนรอบดานตามหลักสูตรสถานศึกษาและทุกกลุมเปาหมาย ยอดเยี่ยม

4. พัฒนาครูและบุคลากรใหมีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ ยอดเยี่ยม

5. จัดสภาพแวดลอมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อตอการจัดการเรียนรู อยางมีคุณภาพ ยอดเยี่ยม

6. จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและ การจัดการเรียนรู ยอดเยี่ยม

มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ ยอดเยี่ยม

1. จัดการเรียนรูผานกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถนําไปประยุกตใชในชีวิตได ยอดเยี่ยม

2. ใชสื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหลงเรียนรูที่เอื้อ ตอการเรียนรู ดีเลิศ

3. มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก ยอดเยี่ยม

4. ตรวจสอบและประเมินผูเรียนอยางเปนระบบ และ นําผลมาพัฒนาผูเรียน ดีเลิศ

5. มีการแลกเปลี่ยนเรียนรูและใหขอมูลสะทอนกลับ เพื่อพัฒนาปรับปรุงการจัดการเรียนรู ยอดเยี่ยม

สรุปผลการประเมินระดับขั้นพื้นฐาน ยอดเยี่ยม
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3. จุดเดน

ระดับปฐมวัย

คุณภาพของเด็ก

มาตรฐานที่ 1 เด็กมีพัฒนาการสมวัยทั้ง 4 ดาน

กระบวนการบริหารและการจัดการ

มาตรฐานที่ 2 1. สถานศึกษามีระบบบริหารคุณภาพ ที่มีเปาหมายวิสัยทัศนและพันธกิจที่กําหนดชัดเจน 2. สถานศึกษามีการดําเนินงานพัฒนาวิชาการที่เนนคุณภาพผูเรียนรอบดานตาม

หลักสูตรสถานศึกษาและทุกกลุมเปาหมาย

การจัดประสบการณที่เนนเด็กเปนสําคัญ

มาตรฐานที่ 3 ครูมีความสามารถในการจัดประสบการณที่สงเสริมใหเด็กมีพัฒนาการทุกดาน อยางสมดุลเต็มศักยภาพ

ระดับขั้นพื้นฐาน

คุณภาพของผูเรียน

มาตรฐานที่ 1 1. ผูเรียนมีความรู ทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดีตองานอาชีพ 2. ผูเรียนมีทักษะในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร

กระบวนการบริหารและการจัดการ

มาตรฐานที่ 2 1. สถานศึกษามีระบบบริหารคุณภาพ ที่มีเปาหมายวิสัยทัศนและพันธกิจที่กําหนดชัดเจน 2. สถานศึกษามีการดําเนินงานพัฒนาวิชาการที่เนนคุณภาพผูเรียนรอบดานตาม

หลักสูตรสถานศึกษาและทุกกลุมเปาหมาย

กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ

มาตรฐานที่ 3 ครูมีความสามารถในการจัดการเรียนรูผานกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถนําไปประยุกตใชในชีวิต

4. จุดควรพัฒนา

ระดับปฐมวัย

คุณภาพของเด็ก

มาตรฐานที่ 1 เด็กบางสวนมีทักษะการเรียนรูคอนขางนอยในดานสื่อเทคโนโลยี ควรสงเสริมใหเด็กไดใชสื่อเทคโนโลยีอยางทั่วถึงทุกคน

กระบวนการบริหารและการจัดการ

-

การจัดประสบการณที่เนนเด็กเปนสําคัญ

-

ระดับขั้นพื้นฐาน

คุณภาพของผูเรียน

มาตรฐานที่ 1 ผูเรียนบางสวนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษานอยกวาเกณฑมาตรฐาน

กระบวนการบริหารและการจัดการ

-

กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ

-

5. แนวทางการพัฒนา

     ระดับการศึกษาปฐมวัย

           สถานศึกษาจะดําเนินการ สงเสริมเด็กใหเรียนรูสื่อเทคโนโลยีเพิ่มมากขึ้น รวมทั้งสงเสริมผานสื่อที่หลากหลายในกระบวนการทางวิทยาศาสตร อาทิ  แวนขยาย แมเหล็ก กลอง

ดิจิตอล ฯลฯ เพื่อกระตุนความสนใจและเสริมการเรียนรูของเด็กอยางสมวัย     

     ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

          สถานศึกษาจะเพิ่มกระบวนการวิเคราะหศักยภาพดานวิชาการของผูเรียนมากขึ้น มุงสนับสนุนผูเรียนดวยการสอนเสริม พรอมทั้งการจัดอบรมใหความรูเพิ่มเติมจากหองเรียน

ปกติ ติดตาม ประเมินความรู ความกาวหนาเปนระยะๆ เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนอยางตอเนื่อง

6. ความตองการชวยเหลือ
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1. ขอการสนับสนุนผูมีอํานาจทางการศึกษา พิจารณากําหนดหลักเกณฑและวิธีการพิจารณางบประมาณพิเศษที่สนับสนุนใหโรงเรียนเอกชน สามารถนําไป

จัดสรรเพื่ออบรม สัมมนา พัฒนาศักยภาพบุคลากรในแตละป

2. สื่อ เทคโนโลยี นวัตกรรมทางการศึกษาใหมๆ ในแตละป

3. ขาวสารดานนโยบายและการอบรมสัมมนาที่โรงเรียนเอกชนมีสิทธิ์ในการเขารวมการสัมมนาในแตละป

7. ความโดดเดนของสถานศึกษา(ถามี)

- ตนแบบทักษะดานภาษาไทย เรื่อง พัฒนาศักยภาพทักษะภาษาไทยสูเพชรยอดมงกุฎ

ระดับการศึกษา : ขั้นพื้นฐาน

ไดรับการยอมรับเปนตนแบบระดับ : ชาติ (C2)

กระบวนการพัฒนาความโดดเดนของสถานศึกษา

สถานศึกษาจะพัฒนาความโดดเดนอยางตอเนื่องทุกๆ ปการศึกษา

- ตนแบบดานสิ่งแวดลอม เรื่อง คลองสวยนํ้าใส

ระดับการศึกษา : ขั้นพื้นฐาน

ไดรับการยอมรับเปนตนแบบระดับ : ทองถิ่น/ภูมิภาค (C1)

กระบวนการพัฒนาความโดดเดนของสถานศึกษา

สถานศึกษาจะพัฒนาความโดดเดนอยางตอเนื่องทุกๆ ปการศึกษา

- ตนแบบการพัฒนาศักยภาพดานกีฬาฟุตซอลและเทควันโด

ระดับการศึกษา : ขั้นพื้นฐาน

ไดรับการยอมรับเปนตนแบบระดับ : ทองถิ่น/ภูมิภาค (C1)

กระบวนการพัฒนาความโดดเดนของสถานศึกษา

สถานศึกษาจะพัฒนาความโดดเดนอยางตอเนื่องทุกๆ ปการศึกษา

- ตนแบบการพัฒนาศักยภาพดานวิทยาศาสตร

ระดับการศึกษา : ขั้นพื้นฐาน

ไดรับการยอมรับเปนตนแบบระดับ : นานาชาติ (C3)

กระบวนการพัฒนาความโดดเดนของสถานศึกษา

สถานศึกษาจะพัฒนาความโดดเดนอยางตอเนื่องทุกๆ ปการศึกษา

- ตนแบบการพัฒนาศักยภาพดานศิลปะ

ระดับการศึกษา : ขั้นพื้นฐาน

ไดรับการยอมรับเปนตนแบบระดับ : ทองถิ่น/ภูมิภาค (C1)

กระบวนการพัฒนาความโดดเดนของสถานศึกษา

สถานศึกษาจะพัฒนาความโดดเดนอยางตอเนื่องทุกๆ ปการศึกษา

- ตนแบบการพัฒนาศักยภาพดานวิชาสังคมสูเพชรยอดมงกุฎ

ระดับการศึกษา : ขั้นพื้นฐาน

ไดรับการยอมรับเปนตนแบบระดับ : ชาติ (C2)

กระบวนการพัฒนาความโดดเดนของสถานศึกษา

สถานศึกษาจะพัฒนาความโดดเดนอยางตอเนื่องทุกๆ ปการศึกษา

- ตนแบบการพัฒนาศักยภาพลูกเสือ – เนตรนารี

ระดับการศึกษา : ขั้นพื้นฐาน

ไดรับการยอมรับเปนตนแบบระดับ : ชาติ (C2)

กระบวนการพัฒนาความโดดเดนของสถานศึกษา

สถานศึกษาจะพัฒนาความโดดเดนอยางตอเนื่องทุกๆ ปการศึกษา
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รายงานรวบรวมโดย (Prepared by)

บุญชู ไตรรัตนรังษี   ผูอํานวยการ

จิราวรรณ เรืองรุง   เจาหนาที่
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ภาคผนวก
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ประกาศโรงเรียน เรื่อง การกําหนดมาตรฐานการศึกษาและคาเปาหมายความสําเร็จของ

โรงเรียนระดับปฐมวัย และระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
 

(ผ.1)
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รายงานการประชุมหรือการใหความเห็นชอบ SAR ของคณะกรรมการบริหารโรงเรียน
 

(ผ.2)
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รายงานการประชุมหรือการใหความเห็นชอบ SAR ของคณะกรรมการบริหารโรงเรียน
 

(ผ.3)
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คําสั่งแตงตั้งคณะทํางานจัดทํา SAR
 

(ผ.4)
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หลักฐานการเผยแพร SAR ใหผูมีสวนเกี่ยวของหรือสาธารณชนรับทราบ
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แผนผังอาคารสถานที่
 

(ผ.6)
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โครงสรางการบริหารงานโรงเรียน
 

(ผ.7)

โรง
เรีย
นท
รง
วิท
ย์ศึ
กษ
า



โครงสร้างการบริหารจัดการโรงเรียนทรงวิทย์ศึกษา

ผู้รับใบอนุญาต/ผู้อ านวยการ

คณะกรรมการอ านวยการโรงเรียน คณะกรรมการบริหารหลักสูตร

ผู้จัดการ

ผู้ช่วยผู้อ านวยการ

ฝ่ายวิชาการ
ฝ่ายกิจการนักเรียน

และชุมชน
ฝ่ายธุรการ-การเงิน ฝ่ายปกครอง ฝ่ายอาคารสถานที่ ฝ่ายบุคลากร

- งานพัฒนาคุณภาพองค์กร
- งานหลักสูตร
- งานกลุ่มสาระการเรียนรู้
- งานวัดและประเมินผล

- งานกิจการนักเรียน
- งานสวัสดิการนักเรียน
- งานกิจกรรมสู่ชุมชน

- งานการเงินการบัญชี
- งานพัสดุ ครุภัณฑ์
- งานสารบรรณและสารสนเทศ

- งานวินัยนักเรียน
- งานพัฒนาจิตสังคม
- งานส่งเสริมประชาธิปไตย

- งานความมั่นคงของอาคารสถานที่
- งานบริการสถานที่
- งานสิ่งแวดล้อม

- งานทรัพยากรบุคคล
- งานทะเบียนประวัติ
- งานสวัสดิการ

ผู้ช่วยผู้อ านวยการ

โรง
เรีย
นท
รง
วิท
ย์ศึ
กษ
า



โครงสรางหลักสูตร เวลาเรียน ของโรงเรียน
 

(ผ.8)

โรง
เรีย
นท
รง
วิท
ย์ศึ
กษ
า



 
โรงเรียนทรงวิทยศึ์กษา 
๕/๑  ถนนเสรไีทย  เขตคนันายาว  กรุงเทพฯ  ๑๐๒๓๐ 

โทร.  ๐-๒๕๑๗-๐๙๖๕ ,  ๐-๒๕๑๗-๐๘๗๒    โทรสาร.  ๐-๒๙๑๙-๙๕๓๖ 
SONGWITSUKSA  SCHOOL 
5/1  Serithai  Rd.,  Kannayao,  Bangkok   10230   THAILAND 
Tel. 0-2517-0965 , 0-2517-0872     Fax.  0-2919-9536 

โครงสร้างเวลาเรียนระดับประถมศึกษา  
หลักสูตรสถานศึกษา (ฉบับปรับปรุง  พุทธศักราช 2560) 

 

 
กลุ่มสาระการเรียนรู้/กิจกรรม 

เวลาเรียน  
ระดับประถมศึกษา 

ป.๑ ป.๒ ป.๓ ป.๔ ป.๕ ป.๖ 
กลุ่มสาระการเรียนรู ้       
ภาษาไทย 160 160 160 ๑๖๐ ๑๖๐ ๑๖๐ 
คณิตศาสตร์ 160 160 160 ๑๖๐ ๑๖๐ ๑๖๐ 
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ 
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
O  ประวัติศาสตร์ 
O  ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม 
O  หน้าท่ีพลเมือง วัฒนธรรม และการ   
   ด าเนินชีวิต ( ต้านทุจริตศึกษา) 
O  เศรษฐศาสตร์   
O  ภูมิศาสตร์    

12๐ 
40 

 
 

๘๐ 

12๐ 
40 

 
 

๘๐ 

12๐ 
40 

 
 

๘๐ 

12๐ 
40 

 
 

๘๐ 

12๐ 
40 

 
 

๘๐ 

12๐ 
40 

 
 

๘๐ 

สุขศึกษาและพลศึกษา 8๐ 8๐ 8๐ 8๐ 8๐ 8๐ 
ศิลปะ ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ 
การงานอาชีพ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ 
ภาษาต่างประเทศ 12๐ 12๐ 12๐ 8๐ 8๐ 8๐ 
รวมเวลาเรียน (พื้นฐาน) 840 840 840 840 840 840 

รายวิชาเพิ่มเติม 
สื่อสารภาษา( ป.1-ป.3) 
หน้าท่ีพลเมือง (ป.4-ป.6) 

 
๔๐ 
- 

 
๔๐ 
- 

 
๔๐ 
- 

 
- 

๔๐ 

 
- 

๔๐ 

 
- 

๔๐ 
กิจกรรมพฒันาผู้เรียน 
O กิจกรรมแนะแนว 
O กิจกรรมนักเรียน 
   -  ลูกเสือ-เนตรนารี 
   -  ชมรม 
O  กิจกรรมเพื่อสังคม  
และสาธารณประโยชน์ 
O  สื่อสารภาษา (40 ชั่วโมง) 

 
 
 
110 

 
 

10 

 
 
 

110 
 
 

10 
 

 
 
 

110 
 
 

10 

 
 
 

110 
 
 

10 

 
 
 

110 
 
 

10 

 
 
 

110 
 
 

10 

รวมเวลาเรียน  
กิจกรรมพฒันาผู้เรียน 

12๐ 12๐ 12๐ 12๐ 12๐ 12๐ 

รวมเวลาเรียนทั้งหมด ๑,๐๐๐ ชั่วโมง/ปี ๑,๐๐๐ ชั่วโมง/ปี 
หมายเหตุ    ทางโรงเรียนได้จัดการเรียนการสอนเพิ่มวิชานอกโครงสรา้งหลักสูตรรวม ๔ ชั่วโมง/สัปดาห์   

- ภาษาอังกฤษ  ๑   ชั่วโมง/สัปดาห ์
- จินตคณติ  ๑  ชั่วโมง/สัปดาห ์
- ภาษาจีน  ๑  ชั่วโมง/สัปดาห ์
- ว่ายน้้า  ๑  ชั่วโมง/สัปดาห ์

 

โรง
เรีย
นท
รง
วิท
ย์ศึ
กษ
า



 
โรงเรียนทรงวิทยศึ์กษา 
๕/๑  ถนนเสรไีทย  เขตคนันายาว  กรุงเทพฯ  ๑๐๒๓๐ 

โทร.  ๐-๒๕๑๗-๐๙๖๕ ,  ๐-๒๕๑๗-๐๘๗๒    โทรสาร.  ๐-๒๙๑๙-๙๕๓๖ 
SONGWITSUKSA  SCHOOL 
5/1  Serithai  Rd.,  Kannayao,  Bangkok   10230   THAILAND 
Tel. 0-2517-0965 , 0-2517-0872     Fax.  0-2919-9536 

ตารางแสดงจ้านวนเวลาเรียนของกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
( ระดับประถมศึกษา ) 

 

กลุ่มสาระการเรียนรู ้
ชั่วโมง/สัปดาห ์

ป.๑ ป.๒ ป.๓ ป.๔ ป.๕ ป.๖ 
๑.  ภาษาไทย 4 4 4 ๔ ๔ ๔ 
๒.  คณิตศาสตร์ 4 4 4 ๔ ๔ ๔ 
๓.  วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ๒ ๒ ๒ ๒ ๒ ๒ 
๔.  สังคมศึกษา  ศาสนา  และวัฒนธรรม  2 2 2 2 2 2 

๕.  ประวัติศาสตร์ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ 
๖.  สุขศึกษาและพลศึกษา 2 2 2 2 2 2 

๗.  ศิลปะ ๒ ๒ ๒ ๒ ๒ ๒ 
๘.  การงานอาชีพ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ 
๙.  ภาษาต่างประเทศ ( ภาษาอังกฤษ ) 3 3 3 ๓ ๓ ๓ 
๑๐.  กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ๓ ๓ ๓ ๓ ๓ ๓ 
๑๑. รายวิชาเพ่ิมเติม (สื่อสารภาษา) 
      - สื่อสารภาษา( ป.1-ป.3) 
      - หน้าท่ีพลเมือง (ป.4-ป.6) 
 

 
1 

 
1 

 
1 

 
 

1 

 
 

1 

 
 

1 

รวม ๒๕ ๒๕ ๒๕ ๒๕ ๒๕ ๒๕ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

โรง
เรีย
นท
รง
วิท
ย์ศึ
กษ
า



 
โรงเรียนทรงวิทยศึ์กษา 
๕/๑  ถนนเสรไีทย  เขตคนันายาว  กรุงเทพฯ  ๑๐๒๓๐ 

โทร.  ๐-๒๕๑๗-๐๙๖๕ ,  ๐-๒๕๑๗-๐๘๗๒    โทรสาร.  ๐-๒๙๑๙-๙๕๓๖ 
SONGWITSUKSA  SCHOOL 
5/1  Serithai  Rd.,  Kannayao,  Bangkok   10230   THAILAND 
Tel. 0-2517-0965 , 0-2517-0872     Fax.  0-2919-9536 

โครงสร้างหลักสูตรโรงเรียนทรงวิทย์ศึกษา ระดับช้ันประถมศึกษา 

ชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๑ 

รายวิชา/กิจกรรม เวลาเรียน (ชม./
ปี) 

รายวิชาพื้นฐาน ๘4๐ 

ท ๑๑๑๐๑      ภาษาไทย  160 
ค ๑๑๑๐๑      คณิตศาสตร์  16๐ 
ว  ๑๑๑๐๑     วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี       ๘๐ 

ส  ๑๑๑๐๑     สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 8๐ 

ส  ๑๑๑๐๒     ประวัติศาสตร์ ๔๐ 

พ  ๑๑๑๐๑     สุขศึกษาและ พลศึกษา 8๐ 

ศ  ๑๑๑๐๑     ศิลปะ  ๘๐ 

ง  ๑๑๑๐๑      การงานอาชีพ  ๔๐ 

อ  ๑๑๑๐๑      ภาษาอังกฤษ  12๐ 

รายวิชาเพิ่มเติม  

อ. ๑๑๒๐๑       สื่อสารภาษา ๔๐ 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ๑๒๐ 

๑.   กิจกรรมแนะแนว  ๔๐ 
๒.   กิจกรรมนักเรียน 
      -  ลูกเสือ-เนตรนารี 
      -  ชมรม 

 
๔๐ 
30  

๓.   กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ 1๐ 
กิจกรรมเพ่ิมเวลารู้ (สื่อสารภาษา) บูรณาการ 

รวมเวลาเรียน ๑,๐๐๐ 

 
 
*หมายเหต ุ ผู้เรียนปฏิบัติกิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน์บูรณาการในกิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี 

 

 

 

โรง
เรีย
นท
รง
วิท
ย์ศึ
กษ
า



 
โรงเรียนทรงวิทยศึ์กษา 
๕/๑  ถนนเสรไีทย  เขตคนันายาว  กรุงเทพฯ  ๑๐๒๓๐ 

โทร.  ๐-๒๕๑๗-๐๙๖๕ ,  ๐-๒๕๑๗-๐๘๗๒    โทรสาร.  ๐-๒๙๑๙-๙๕๓๖ 
SONGWITSUKSA  SCHOOL 
5/1  Serithai  Rd.,  Kannayao,  Bangkok   10230   THAILAND 
Tel. 0-2517-0965 , 0-2517-0872     Fax.  0-2919-9536 

โครงสร้างหลักสูตรโรงเรียนทรงวิทย์ศึกษา ระดับช้ันประถมศึกษา 

ชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๒ 

 

รายวิชา/กิจกรรม เวลาเรียน (ชม./
ปี) 

รายวิชาพื้นฐาน ๘4๐ 

ท ๑2๑๐๑      ภาษาไทย  160 
ค ๑2๑๐๑      คณิตศาสตร์  16๐ 
ว  ๑2๑๐๑     วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี       ๘๐ 

ส  ๑2๑๐๑     สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 8๐ 

ส  ๑2๑๐๒     ประวัติศาสตร์ ๔๐ 

พ  ๑2๑๐๑     สุขศึกษาและ พลศึกษา 8๐ 

ศ  ๑2๑๐๑     ศิลปะ  ๘๐ 

ง   ๑2๑๐๑    การงานอาชีพ  ๔๐ 

อ  ๑2๑๐๑     ภาษาอังกฤษ  12๐ 

รายวิชาเพิ่มเติม  

อ. ๑2๒๐๑       สื่อสารภาษา ๔๐ 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ๑๒๐ 

๑.   กิจกรรมแนะแนว  ๔๐ 
๒.   กิจกรรมนักเรียน 
      -  ลูกเสือ-เนตรนารี 
      -  ชมรม 

 
๔๐ 
30  

๓.   กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ 1๐ 
กิจกรรมเพ่ิมเวลารู้ (สื่อสารภาษา) บูรณาการ 

รวมเวลาเรียน ๑,๐๐๐ 

 

*หมายเหต ุ ผู้เรียนปฏิบัติกิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน์บูรณาการในกิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี 

 

 

 

โรง
เรีย
นท
รง
วิท
ย์ศึ
กษ
า



 
โรงเรียนทรงวิทยศึ์กษา 
๕/๑  ถนนเสรไีทย  เขตคนันายาว  กรุงเทพฯ  ๑๐๒๓๐ 

โทร.  ๐-๒๕๑๗-๐๙๖๕ ,  ๐-๒๕๑๗-๐๘๗๒    โทรสาร.  ๐-๒๙๑๙-๙๕๓๖ 
SONGWITSUKSA  SCHOOL 
5/1  Serithai  Rd.,  Kannayao,  Bangkok   10230   THAILAND 
Tel. 0-2517-0965 , 0-2517-0872     Fax.  0-2919-9536 

โครงสร้างหลักสูตรโรงเรียนทรงวิทย์ศึกษา ระดับช้ันประถมศึกษา 

ชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๓ 

รายวิชา/กิจกรรม เวลาเรียน (ชม./
ปี) 

รายวิชาพื้นฐาน ๘4๐ 

ท  ๑3๑๐๑      ภาษาไทย  160 
ค  ๑3๑๐๑      คณิตศาสตร์  16๐ 
ว  ๑3๑๐๑     วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี       ๘๐ 

ส  ๑3๑๐๑     สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 8๐ 

ส  ๑3๑๐๒     ประวัติศาสตร์ ๔๐ 

พ  ๑3๑๐๑     สุขศึกษาและ พลศึกษา 8๐ 

ศ  ๑3๑๐๑     ศิลปะ  ๘๐ 

ง   ๑3๑๐๑      การงานอาชีพ  ๔๐ 

อ  ๑3๑๐๑      ภาษาอังกฤษ  12๐ 

รายวิชาเพิ่มเติม  

อ. ๑3๒๐๑       สื่อสารภาษา ๔๐ 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ๑๒๐ 

๑.   กิจกรรมแนะแนว  ๔๐ 
๒.   กิจกรรมนักเรียน 
      -  ลูกเสือ-เนตรนารี 
      -  ชมรม 

 
๔๐ 
30  

๓.   กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ 1๐ 
กิจกรรมเพ่ิมเวลารู้ (สื่อสารภาษา) บูรณาการ 

รวมเวลาเรียน ๑,๐๐๐ 

 
*หมายเหต ุ ผู้เรียนปฏิบัติกิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน์บูรณาการในกิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี 

 

 

 

 

โรง
เรีย
นท
รง
วิท
ย์ศึ
กษ
า



 
โรงเรียนทรงวิทยศึ์กษา 
๕/๑  ถนนเสรไีทย  เขตคนันายาว  กรุงเทพฯ  ๑๐๒๓๐ 

โทร.  ๐-๒๕๑๗-๐๙๖๕ ,  ๐-๒๕๑๗-๐๘๗๒    โทรสาร.  ๐-๒๙๑๙-๙๕๓๖ 
SONGWITSUKSA  SCHOOL 
5/1  Serithai  Rd.,  Kannayao,  Bangkok   10230   THAILAND 
Tel. 0-2517-0965 , 0-2517-0872     Fax.  0-2919-9536 

โครงสร้างหลักสูตรโรงเรียนทรงวิทย์ศึกษา ระดับช้ันประถมศึกษา 

ชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๔ 

รายวิชา/กิจกรรม เวลาเรียน (ชม./
ปี) 

รายวิชาพื้นฐาน ๘4๐ 

ท  ๑4๑๐๑      ภาษาไทย  160 
ค  ๑4๑๐๑      คณิตศาสตร์  16๐ 
ว  ๑4๑๐๑     วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี       ๘๐ 

ส  ๑4๑๐๑     สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 8๐ 

ส  ๑4๑๐๒     ประวัติศาสตร์ ๔๐ 

พ  ๑4๑๐๑     สุขศึกษาและ พลศึกษา 8๐ 

ศ  ๑4๑๐๑     ศิลปะ  ๘๐ 

ง   ๑4๑๐๑      การงานอาชีพ  80 

อ  ๑4๑๐๑      ภาษาอังกฤษ  80 

รายวิชาเพิ่มเติม  

ส. ๑4๒๐๑       หน้าที่พลเมือง ๔๐ 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ๑๒๐ 

๑.   กิจกรรมแนะแนว  ๔๐ 
๒.   กิจกรรมนักเรียน 
      -  ลูกเสือ-เนตรนารี 
      -  ชมรม 

 
๔๐ 
30  

๓.   กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ 1๐ 
กิจกรรมเพ่ิมเวลารู้ (สื่อสารภาษา) บูรณาการ 

รวมเวลาเรียน ๑,๐๐๐ 

 

*หมายเหต ุ ผู้เรียนปฏิบัติกิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน์บูรณาการในกิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี 
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โรงเรียนทรงวิทยศึ์กษา 
๕/๑  ถนนเสรไีทย  เขตคนันายาว  กรุงเทพฯ  ๑๐๒๓๐ 

โทร.  ๐-๒๕๑๗-๐๙๖๕ ,  ๐-๒๕๑๗-๐๘๗๒    โทรสาร.  ๐-๒๙๑๙-๙๕๓๖ 
SONGWITSUKSA  SCHOOL 
5/1  Serithai  Rd.,  Kannayao,  Bangkok   10230   THAILAND 
Tel. 0-2517-0965 , 0-2517-0872     Fax.  0-2919-9536 

โครงสร้างหลักสูตรโรงเรียนทรงวิทย์ศึกษา ระดับช้ันประถมศึกษา 

ชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๕ 

รายวิชา/กิจกรรม เวลาเรียน (ชม./
ปี) 

รายวิชาพื้นฐาน ๘4๐ 

ท  ๑5๑๐๑      ภาษาไทย  160 
ค  ๑5๑๐๑      คณิตศาสตร์  16๐ 
ว  ๑5๑๐๑     วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี       ๘๐ 

ส  ๑5๑๐๑     สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 8๐ 

ส  ๑5๑๐๒     ประวัติศาสตร์ ๔๐ 

พ  ๑5๑๐๑     สุขศึกษาและ พลศึกษา 8๐ 

ศ  ๑5๑๐๑     ศิลปะ  ๘๐ 

ง   ๑5๑๐๑      การงานอาชีพ  80 

อ  ๑5๑๐๑      ภาษาอังกฤษ  80 

รายวิชาเพิ่มเติม  

ส. ๑5๒๐๑       หน้าที่พลเมือง ๔๐ 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ๑๒๐ 

๑.   กิจกรรมแนะแนว  ๔๐ 
๒.   กิจกรรมนักเรียน 
      -  ลูกเสือ-เนตรนารี 
      -  ชมรม 

 
๔๐ 
30  

๓.   กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ 1๐ 
กิจกรรมเพ่ิมเวลารู้ (สื่อสารภาษา) บูรณาการ 

รวมเวลาเรียน ๑,๐๐๐ 

 
*หมายเหต ุ ผู้เรียนปฏิบัติกิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน์บูรณาการในกิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี 
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โรงเรียนทรงวิทยศึ์กษา 
๕/๑  ถนนเสรไีทย  เขตคนันายาว  กรุงเทพฯ  ๑๐๒๓๐ 

โทร.  ๐-๒๕๑๗-๐๙๖๕ ,  ๐-๒๕๑๗-๐๘๗๒    โทรสาร.  ๐-๒๙๑๙-๙๕๓๖ 
SONGWITSUKSA  SCHOOL 
5/1  Serithai  Rd.,  Kannayao,  Bangkok   10230   THAILAND 
Tel. 0-2517-0965 , 0-2517-0872     Fax.  0-2919-9536 

โครงสร้างหลักสูตรโรงเรียนทรงวิทย์ศึกษา ระดับช้ันประถมศึกษา 

ชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๖ 

รายวิชา/กิจกรรม เวลาเรียน (ชม./
ปี) 

รายวิชาพื้นฐาน ๘4๐ 

ท  ๑6๑๐๑      ภาษาไทย  160 
ค  ๑6๑๐๑      คณิตศาสตร์  16๐ 
ว  ๑6๑๐๑     วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี       ๘๐ 

ส  ๑6๑๐๑     สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 8๐ 

ส  ๑6๑๐๒     ประวัติศาสตร์ ๔๐ 

พ  ๑6๑๐๑     สุขศึกษาและ พลศึกษา 8๐ 

ศ  ๑6๑๐๑     ศิลปะ  ๘๐ 

ง   ๑6๑๐๑      การงานอาชีพ  80 

อ  ๑6๑๐๑      ภาษาอังกฤษ  80 

รายวิชาเพิ่มเติม  

ส. ๑6๒๐๑       หน้าที่พลเมือง ๔๐ 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ๑๒๐ 

๑.   กิจกรรมแนะแนว  ๔๐ 
๒.   กิจกรรมนักเรียน 
      -  ลูกเสือ-เนตรนารี 
      -  ชมรม 

 
๔๐ 
30  

๓.   กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ 1๐ 
กิจกรรมเพ่ิมเวลารู้ (สื่อสารภาษา) บูรณาการ 

รวมเวลาเรียน ๑,๐๐๐ 

 

*หมายเหต ุ ผู้เรียนปฏิบัติกิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน์บูรณาการในกิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี 
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เอกสารประกอบ
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นวัตกรรมสื่อการเรียนการสอน Coding  

ด้วยบอร์ด Micro:bit และหุ่นยนต์ Maqueen 
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รู้จักกับบอร์ด Micro:bit 

 
 

 ไมโครคอนโทรลเลอร์ เป็นอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ขน ำดเล็กท่ีออกแบบมำใช้ในกำรควบคุม

อุปกรณ์ต่ำงๆ โดยที่เรำสำมำรถเขียนโปรแกรมแล้วใส่เอำไว้ในไมโครคอนโทรลเลอร์เพื่อให้ท ำงำน

ตำมท่ีเรำต้องกำรได้ ไมโครคอนโทรลเลอร์ นั้นเปรียบเสมือนเครื่องคอมพิวเตอร์ขนำดเล็กท่ีมีหน่วย

ประมวลผล หน่วยควำมจ ำหน่วยควบคุมอินพุตและเอำต์พุตต่ำงๆ โดยเรำสำมำรถใช้ไมโครลคอน

โทรลเลอร์ในกำรสร้ำงชิ้นงำนได้หลำกหลำย 

 ไมโครบิตเป็นบอร์ดไมโครคอนโทรลเลอร์หรืออำจจะเรียกอีกอย่ ำงหนึ่งว่ำ ระบบสมองกล

ฝังตัว ท่ีออกแบบม ำเพื่อ ก ำรเรียนก ำรสอนวิทย ำก ำรคอมพิวเตอร์ ส ำหรับเด็กโดยเฉพำะมีขนำด

เล็กกะทัดรัด รำคำไม่แพง มีส่วนติต่อกับผู้ใช้ ท่ี ออกแบบมำให้ง่ำยต่อกำรเรียนรู ้

 

 ส่วนประกอบส าคัญต่างในไมโครบิตที่นักเรียนสามารถสังเกตเห็นได้มีอะไรบ้างและคาด

ว่าสิ่งเหล่านี้มีหน้าที่อะไร 

Processor    ใช้ค ำนวณ 

USB      ใช้เชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์ 

User Buttons    ใช้ส ำหรับกด 

เสำอำกำศ     ใช้ส่ือสำรไร้สำย 

LED Matrix    ใช้แสดงผล
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 ส่วนประกอบของบอร์ด Micro:bit  
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Online Editor ที่ใช้เขียนโปรแกรมบอร์ด micro:bit   

  Microsoft Block Editor (Block) 
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 เตรียมอุปกรณ์

          

          สาย USB 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สายไฟพร้อมคลิป 

 

 

 

 รางถ่านไฟฉาย รางถ่านไฟฉาย 
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 โปรแกรมส าหรับพัฒนาโปรแกรม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 บอร์ดจ าลอง 
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รูปค าสั่ง 

 
 
 
 
 
โจทย์ตัวอย่าง 
 กำรท ำให้ LED ในอำร์เรย์ 5x5 บนบอร์ดไมโครบิต สว่ำงขึ้นทีละดวง โดยเว้น ช่วงระยะเวลำ
สั้น ๆ และเรียงล ำดับจำกซ้ำยไปขวำ (แนวนอนตำมแกน x) และจำกแถวบนลงล่ำง(แนวตั้งตำมแกน 
y) เมื่อท ำครบแล้วให้เคลียร์กำรแสดงผลแล้ววนซ้ ำใหม่ 
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การใช้บอร์ด Micro:bit ร่วมกับ โปรแกรม Scratch 3.0 
 
 เป็นกำรน ำคุณสมบัติของ micro:bit และเคร่ืองคอมพิวเตอร์ ท่ีมี Bluetooth เชื่อมต่อเข้ำ
ด้วยกัน ท ำให้สำมำรถส่งข้อมูลระหว่ำงกันได้ โดยในบทนี้เรำจะใช้โปรแกรม Scratchในกำรติดต่อ
กับ micro:bit โดยเรำจะท ำกำรเชื่อมต่อ Bluetooth และเพ่ิมส่วนขยำย (Extension) ในโปรแกรม 
Scratch ซึ่งจะสำมำรถน ำไปสร้ำงโปรแกรมต่ำง ๆได้ เช่น เกม แบบจ ำลองกำรทดลอง กำรใส่เสียง 
Text to Speech เป็นต้น 
 
 
 
 
 
 

 

1.  กำรเปิด Bluetooth ท่ีเคร่ืองคอมพิวเตอร์ก่อน 
2.  ท ำกำรเปิดโปรแกรม Scratch ขึ้นมำ 
3. เพิ่มในส่วนของ Extension จำกนั้นเลือก Micro:bit 
4. ท ำกำรติดตั้งโปรแกรม Scratch link ลงเครื่อง และท˚ำกำรติดตั้งโปรแกรม 
5.  ท ำกำรรันโปรแกรม Scratch link 
6. ท ำกำรเสียบ USB ต่อเข้ำเครื่องคอมพิวเตอร์ กับบอร์ด Micro:bit จะเห็นเป็น Drive 
7. ดำวน์โหลดอีก 1 ไฟล์คือ Micro:bit.hex แล้วท˚ำกำรคัดลอกใส่ใน Drive ของ Micro:bit 
8. ท ำกำร Connect แล้วเข้ำไป Go to Editor โปรแกรมได้เลย
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Maqueen 
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อา่นค่าระยะทาง 
 
 
 
 

 
 
 

หลบหลีกสิ่งกีดขวาง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 รถวิ่งตามแสงไฟอ่านค่าแสง

โรง
เรีย
นท
รง
วิท
ย์ศึ
กษ
า



12 
 

บังคับด้วยรีโมทการอ่านค่ารีโมท 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

  เดินหน้า      ถอยหลัง  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 เลี้ยวซ้าย     เลี้ยวขวา 

 ถอยหลัง 
 
 
 

 
 
 
 

     หยุดการท างาน
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บังคับด้วยรโีมท 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
เดินตามเส้น 
  
 
 
 
 
หลักการท างาน 
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     ค าสั่ง 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ค าสั่งปรับปรุง 
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     ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
 
 
 

 ทักษะท่ีช่วยให้เด็กเกิดกระบวนกำรคิดอย่ำงเป็นเหตุเป็นผลในทุกๆ เรื่อง และสำมำรถ
พัฒนำสิ่งต่ำงๆ ต่อยอดได้แบบสร้ำงสรรค์ แต่ละขั้นตอนในกำรเขียนโค้ดเด็กๆ จะได้เรียนรู้
กระบวนกำรวำงแผน ฝึกฝนกระบวนกำรคิดและกำรลงมือท ำอย่ำงมีประสิทธิภำพ 

1. ทักษะด้านคณิตศาสตร์ (Math) 
 ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทักษะทำงคณิตศำสตร์ โดยกำรเขียนโค้ดเป็นวิธีกำรสอนหลักกำร
คิดทำงคณิตศำสตร์ นอกจำกนี้กำรเขียนโค้ดท ำให้วิชำคณิตศำสตร์สนุกและน่ำสนใจยิ่งขึ้น 
2. ความคิดสร้างสรรค์ (Creative) 
 ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีควำมคิดสร้ำงสรรค์ เนื่องจำกกำรเขียนโค้ดฝึกให้ผู้เรียนแต่ละคน
จัดกำรกับปัญหำท่ีแตกต่ำงกัน ป้อนค ำส่ังให้หุ่นยนต์แสดงผลลัพธ์ตำมท่ีผู้เรียนต้องกำร ตลอดจน
ปฏิบัติเพื่อบรรลุผลตำมสถำนกำรณ์ท่ีโจทยก์ ำหนดให้ 
3. การคิดอย่างมีตรรกะ (Logic) 
 ส่งเสริมให้ผู้เรียนคิดหำค ำตอบอย่ำงเป็นระบบ ผู้เรียนใช้โปรแกรม Scratch  โดย
โปรแกรม Scratch เป็นกำรเขียนโปรแกรมแบบบล็อกมีอินเทอร์เฟซแบบภำพ ขั้นตอนผู้เรียนต้อง
ลำกและวำงบล็อกค ำสั่งเพ่ือด ำเนินกำรตำมล ำดับ ซึ่งเป็นพื้นฐำนกำรคิดเชิงตรรกะ  
4. การแก้ปัญหา (Problem Solving) 
 ส่งเสริมทักษะกำรแก้ปัญหำโดยระหว่ำงกำรใช้โปรแกรม Maker code เพ่ือป้อนค ำส่ัง
ก ำหนดเป้ำหมำยและผลลัพธ์ร่วมกับผู้เรียนคนอื่นๆ ซึ่งวิธีกำรเขียนโค้ดเป็นวิธีท่ีสนุกสนำนส ำหรับ
ผูเ้รียน เป็นพื้นฐำนในกำรสร้ำงทัศนคติท่ีดีต่อกำรจัดกำรกับปัญหำในอนำคต 
5. ต่อยอดความรู้ไปใช้ในอนาคต (Future Path) 
 ผู้เรียนสำมำรถน ำพ้ืนฐำนกำรเรียน Coding ไปใช้ต่อยอดในกำรเรียนโปรแกรมต่ำงๆ
ในอนำคต เช่น โปรแกรม Python โปรแกรมภำษำ C และโปรแกรม PHP  
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เอกสารประกอบ
 

(ผ.10)
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แบบอย่างที่ดีด้านคุณธรรม (ปฐมวัย) 

ชื่อผลงาน    งามอย่างไทย 

ชื่อเจ้าของผลงาน   นางสาวปัทมา  พริกมาก   

โรงเรียนทรงวิทย์ศึกษา เขต คันนายาว  จังหวัด  กรุงเทพมหานคร 

ความส าคัญ/ปัญหา  

ซื่อสัตย์  รักความเป็นไทย เป็นอัตลักษณ์ของโรงเรียนทรงวิทย์ศึกษา  โรงเรียนจึงเน้นปลูกฝังให้เด็กมี
คุณธรรมจริยธรรมในเรื่อง การอดทนรอคอย การควบคุมอารมณ์ ความซื่อสัตย์  และมีมารยาทไทยท่ีดีงาม 
ในเรื่องการพูด การไหว้และการท าความเคารพผู้ใหญ่ตามแบบอย่างวัฒนธรรมไทย 

วัตถุประสงค ์

1. เพ่ือส่งเสริมให้เด็กมีคุณธรรมจริยธรรมในเร่ือง การอดทนรอคอย การควบคุมอารมณ์ ความ
ซื่อสัตย ์

2. เพ่ือส่งเสริมให้เด็กมีมารยาทไทยท่ีดีงาม ในเร่ืองการพูด การไหว้และการท าความเคารพผู้ใหญ่
ตามแบบอย่างวัฒนธรรมไทย 

หลักการและแนวคิด 

ปัจจัย  

- โครงการ / กิจกรรม ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม 

- ผู้บริหาร บุคลากรในโรงเรียน วิทยากร  

- งบประมาณ 

กระบวนการ 

- เขียนโครงการ กิจกรรม ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมเสนอผู้บริหาร 

- แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน 

- ด าเนินการจัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม 
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ผลผลิต 

- เด็กมีคุณธรรมจริยธรรมในเร่ือง การอดทนรอคอย การควบคุมอารมณ์ ความซื่อสัตย์ 
- เด็กมีมารยาทไทยท่ีดีงาม ในเรื่องการพูด การไหว้และการท าความเคารพผู้ใหญ่ตามแบบอย่าง

วัฒนธรรมไทย 

ผลกระทบ 

- เด็กสามารถน าคุณธรรมจริยธรรม และมารยาทในการพูด การไหว้และการท าความเคารพผู้ใหญ่
ตามแบบอย่างวัฒนธรรมไทย ไปปรับใช้ในชีวิตประจ าวันได้อย่างเหมาะสม เป็นท่ียอมรับของ
ผู้ปกครอง และชุมชน 

วิธีปฏิบัตทิี่เป็นเลิศ 

 ขั้นเตรียม 

1. ร่างโครงการเสนอขออนุมัติจากผู้บริหาร ประชุมวางแผนและแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน 
2. จัดท าเอกสารเบิกงบประมาณ  
3. ประชุมมอบหมายงาน ให้ผู้รับผิดชอบและด าเนินการตามท่ีได้รับมอบหมาย 

ขั้นด าเนินงาน 

1. โรงเรียนจัดกิจกรรมนั่งสมาธิ 5 นาที โดยให้เด็กได้นั่งสมาธิเป็นเวลา 5 นาที ทุกวัน ก่อน  
เร่ิมเรียน เพ่ือให้เด็กฝึกความอดทน  รอคอย และมีสมาธิจดจ่อกับกิจกรรมท่ีจะท า 

2. โรงเรียนจัดกิจกรรมงามอย่างไทย  โดยให้เด็กเรียนรู้เกี่ยวกับ การพูด การไหว้และการ 
แสดงความเคารพผู้ใหญ่ตามแบบอย่างวัฒนธรรมไทยท่ีถูกต้องตามกาลเทศะ และฝึกปฏิบัติ
เกี่ยวกับการพูด การไหว้และการแสดงความเคารพผู้ใหญ่ในสถานการณ์ประจ าวันทุกวัน เช่น  
การพูดจาสุภาพ การกล่าวสวัสดี ขอบคุณ ขอโทษ ในโอกาสท่ีเหมาะสม การไหว้เมื่อพบผู้ใหญ่  
การเดินผ่านผู้ใหญ่  เพ่ือให้เด็กมีมารยาทไทยท่ีดีงาม ในเร่ืองการพูด การไหว้และการท าความ
เคารพผู้ใหญ่ตามแบบอย่างวัฒนธรรมไทย 

3. โรงเรียนจัดกิจกรรมของหายได้คืน เพื่อส่งเสริมให้เด็กมีความซื่อสัตย์ ไม่เอาของของผู้อื่น และรู้จัก
รักษาของของตนเองไม่ให้สูญหาย 
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ขั้นติดตามและประเมินผล 

1. ติดตามและประเมินผลโครงการ / กิจกรรม 

2. สรุปผลและรายงานผลการจัดท าโครงการ / กิจกรรม 

 

ผลการด าเนินการ 

1. เด็กสามารถอดทนรอคอย และควบคุมอารมณ์ ในสถานการณ์ต่าง ๆ ได้ดี มีสมาธิจดจ่อกับ

กิจกรรมท่ีจะท า มีความซื่อสัตย์ 

2. เด็กมีมารยาทในเร่ืองการพูด การไหว้และการท าความเคารพผู้ใหญ่ตามแบบอย่างวัฒนธรรมไทย 

ปัจจัยแห่งความส าเร็จ 

1. เด็กมีความรูใ้นเร่ืองการนั่งสมาธิ การพูด การท าความเคารพผู้ใหญ่ตามแบบอย่างวัฒนธรรมไทยท่ี

ถูกต้อง 

2. โรงเรียนมีงบประมาณในการสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ อย่างพอเพียง 

3. ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ ให้การสนับสนุนในการท างาน 

 

บทเรียนที่ได้รับ 

เด็กมีความอดทนรอคอยและควบคุมอารมณ์ในสถานการณ์ต่าง ๆ ได้ดี มีสมาธิจดจ่อกับการท า

กิจกรรมต่างๆ ท าให้สามารถเรียนรู้ได้ดมีากขึ้น และมีความซื่อสัตย์ มีมารยาทในเร่ืองการพูด การไหว้และการ

ท าความเคารพผู้ใหญ่ตามแบบอย่างวัฒนธรรมไทยและสามารถน าไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้ 
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เอกสารประกอบ
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แบบอย่างที่ดีด้านคุณธรรม (ขั้นพื้นฐาน) 

ชื่อผลงาน   พัฒนาคุณธรรมสร้างสรรค์คนดีผ่านโครงการและกิจกรรม 

ชื่อเจ้าของผลงาน  นางสาวบุปผา  ละออ   

โรงเรียนทรงวิทย์ศึกษา เขต คันนายาว  จังหวัด  กรุงเทพมหานคร 

ความส าคัญและความเป็นมา  

“ความรู้ดี คุณธรรมเลิศ” เป็นปรัชญาของโรงเรียนทรงวิทย์ศึกษา เพ่ือให้สอดคล้องกับปรัชญา

ของโรงเรียน ดังนั้นโรงเรียนจึงได้จัดท าโครงการและกิจกรรมท่ีส่งเสริมด้านคุณธรรมจริยธรรมให้แก่

ผู้เรียน  เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจในหลักธรรมของพระพุทธศาสนา  สามารถน าไปเป็นวิธี

ปฏิบัติในการพฒันาด้านจิตใจ และปลูกฝังผู้เรียนให้มีวินัยและความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์สุจริต  มีความ

เมตตาโอบอ้อมอารี รู้จักแบ่งปัน ไม่เห็นแก่ตัว และช่วยเหลือผู้อื่น ยอมรับท่ีจะอยู่ร่วมกันบนความ

แตกต่าง เป็นสมาชิกท่ีดีของครอบครัว ชุมชนและสังคม นอกจากนี้โรงเรียนยังเน้นให้ผู้เรียนได้

แสดงออกถึงมารยาทไทยท่ีดีงาม เช่นการท าความเคารพโดยการไหว้ เพราะการไหว้เป็นวัฒนธรรม

ของคนไทย  

วัตถุประสงค ์

1. เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจในหลักธรรมของพระพุทธศาสนา และสามารถน าไปใช้

ในชีวิตประจ าวันได้ 

2. เพื่อปลูกฝังให้ผู้เรียนมีวินัยและความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์สุจริต ประหยัดอดออม  เป็น

สมาชิกที่ดีของครอบครัว ชุมชนและสังคม 

3. เพื่อสร้างความตระหนักให้ผู้เรียนมีความกตัญญูกตเวทีต่อผู้มีพระคุณ และแสดงออกซึ่ง

การตอบแทนพระคุณอย่างเหมาะสม 

4. เพ่ือส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความเมตตากรุณาโอบอ้อมอารี  มีความสามัคคี ไม่เห็นแก่ตัว รู้จัก

แบ่งปันและให้การช่วยเหลือผู้อื่น และยอมรับท่ีจะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างท่ี

หลากหลาย 
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หลักการและแนวคิด 

ปัจจัย  

- โครงการ / กิจกรรม ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม 

- ผู้บริหาร บุคลากรในโรงเรียน วิทยากร  

- งบประมาณ 

กระบวนการ 

- เขียนโครงการ กิจกรรม ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมเสนอผู้บริหาร 

- แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน 

- ด าเนินการจัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม 

ผลผลิต 

- ผู้เรียนมีคุณธรรมจริยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามท่ีกระทรวงก าหนด 

- ผู้เรียนมีมารยาทการไหว้ การท าความเคารพถูกต้องตามกาลเทศะและบุคคล 

ผลกระทบ 

- ผู้เรียนสามารถน าคุณธรรมจริยธรรมไปปรับใช้ในชีวิตประจ าวันได้อย่างเหมาะสม เป็นท่ี

ยอมรับของผู้ปกครอง และชุมชน 

วิธีปฏิบัตทิี่เป็นเลิศ 

 ขั้นเตรียม 

1. ร่างโครงการเสนอขออนุมัติจากผู้บริหาร ประชุมวางแผนและแต่งตั้งคณะกรรมการ

ด าเนินงาน 

2. จัดท าเอกสารเบิกงบประมาณ  

3. ประชุมมอบหมายงาน ให้ผู้รับผิดชอบและด าเนินการตามท่ีได้รับมอบหมาย 
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ขั้นด าเนินงาน 

1. จัดกิจกรรมค่ายธรรมะกับเยาวชนระดับประถมศึกษาปีท่ี 1 ถึงประถมศึกษาปีท่ี 6 โดย
นิมนต์พระ มาให้ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา และการ
ปฏิบัติตนตามหลักธรรมตลอดจนน าไปใช้ในชีวิตประจ าวัน เช่น ประถมศึกษาปีท่ี 1-3 เน้น
หลักธรรมในเรื่อง มารยาท การกราบไหว้ ระเบียบวัย การเข้าแถว การอดทนรอคอย   
การสวดมนต์ นั่งสมาธิ ประถมศึกษาปีท่ี 4 เน้น การใช้ส่ืออย่างมีสติ รู้จักสามัคคี มีวิถีชีวิต
แบบพอเพียง ประถมศึกษาปีท่ี 5 เน้นพิธีอุโบสถศีล เจริญภาวนา การบริโภคสื่ออย่างมีสติ 
รู้จักสามัคคี มีวิถีชีวิตแบบพอเพียง ประถมศึกษาปีท่ี 6 เน้นกิจกรรมทางแห่งความส าเร็จ 
สภาพปัญหาสังคมไทย รู้รักสามัคคี การยึดถือขนบธรรมเนียม ประเพณีไทย มีวิถีชีวิต
อย่างพอเพียง  

2. เพื่อให้ผู้เรียนมีจิตส านึกและคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ตามค่านิยมท่ีดีที่สถานศึกษาก าหนด
อย่างต่อเนื่อง โรงเรียนจึงได้จัดกิจกรรมมาสวดมนต์กันเถอะ เพื่อให้ผู้เรียนได้ฝึกสมาธิ 
ความอดทน ตั้งมั่นอยู่กับบทสวดมนต์ นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมการนั่งสมาธิทุกเช้า เวลา 5 
นาที ก่อนเร่ิมเรียน ท าให้ผู้เรียนมีสมาธิ ตั้งใจเรียน และมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดีขึ้น  

3. กิจกรรมของหายได้คืน เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความซื่อสัตย์ ไม่เอาสิ่งของของผู้อื่นมาเป็น
ของตนเอง และรับผิดชอบสิ่งของของตนเอง โดยการมารับของคืน (lost and found) 

4. กิจกรรมกระปุกสุดประหยัดส่งเสริมให้ผู้เรียนรู้จักประหยัด อดออม และอยู่อย่างพอเพียง 
ด้วยการน าเงินท่ีเก็บออม มาฝากธนาคารกับทางโรงเรียนทุกเดือน 

5. กิจกรรมค่ายลูกเสือ-เนตรนารี ระดับชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1-6 ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีระเบียบ
วินัย มีความสามัคคี มีภาวะเป็นผู้น า และผู้ตามท่ีดี รู้จักยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น 
สามารถอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างท่ีหลากหลาย  

6. กิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนรู้จักบทบาทหน้าท่ีของ
ตนเอง รู้จักเสียสละ มีจิตสาธารณะ เป็นสมาชิกที่ดีของครอบครัว ชุมชน และสังคม  

7. การประกวดมารยาท เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนมีมารยาท การไหว้แสดงความเคารพตามแบบ
วัฒนธรรมไทยได้ถูกต้องตามกาลเทศะ  
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8. โครงการวันส าคัญ เพ่ือส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความกตัญญูกตเวที ต่อผู้มีพระคุณ 
มีส่วนร่วมในการด ารงไว้ซึ่งประเพณีท่ีดีงาม รักความเป็นไทย รู้จักปฏิบัติตนเป็น
พุทธศาสนิกชนท่ีดีตามหลักพระพุทธศาสนา 

ขั้นติดตามและประเมินผล 

1. ติดตามและประเมินผลโครงการ / กิจกรรม 
2. สรุปผลและรายงานผลการจัดท าโครงการ / กิจกรรม 

ผลการด าเนินการ 

ผู้เรียนได้รับการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ท่ีโรงเรียนก าหนด
ไว้โดยผู้เรียนปฏิบัติกิจกรรมได้อย่างงดงาม เป็นปกติ มีสติก ากับและด าเนินตามค าสอนอย่างมีปัญญา 
และมีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับคุณธรรมจริยธรรม มีน้ าใจ มีความสามัคคี ไม่เห็นแก่ตัว รู้จักแบ่งปัน 
มีวินัยและความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์สุจริต ประหยัดอดออม  เป็นสมาชิกท่ีดีของครอบครัว ชุมชนและ
สังคม มีความกตัญญูกตเวทีต่อผู้มีพระคุณ และแสดงออกซึ่งการตอบแทนพระคุณอย่างเหมาะสม 

    
ปัจจัยแห่งความส าเร็จ 

1. ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจในหลักธรรมของพระพุทธศาสนา มีคุณธรรมจริยธรรม และ
สามารถน าไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้ 

2. โรงเรียนมีงบประมาณในการสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ อย่างพอเพียง 
3. ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ ให้การสนับสนุนในการท างาน 
4. ผู้ปกครองให้ความร่วมมือและสนับสนุนในการเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ 

 

บทเรียนที่ได้รับ 

จากการเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม อย่างหลากหลายและต่อเนื่อง ส่งผลให้
ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม มคีุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามท่ีกระทรวงก าหนด เป็นผู้มีมารยาท
งดงามตามแบบวัฒนธรรมไทย และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันได ้
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เอกสารประกอบ
 

(ผ.12)
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แบบอย่างด้านวิชาการ (ขั้นพื้นฐาน) 

ชื่อผลงาน   ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน มุ่งสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ 

ชื่อเจ้าของผลงาน  นางสุภางค์  สุขประเสริฐ 

โรงเรียนทรงวิทย์ศึกษา เขต   คันนายาว  จังหวัด  กรุงเทพมหานคร 

ความส าคัญ/ปัญหา  

 ความรู้ดี คุณธรรมเลิศ เป็นปรัชญาของโรงเรียนทรงวิทย์ศึกษา ท่ีมุ่งเน้นพัฒนาผู้เรียนให้มีความ

เป็นเลิศทางด้านวิชาการอย่างต่อเนื่อง จึงจัดกิจกรรม ส่งเสริมพัฒนาผู้เรียนให้มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนท่ีดี

ขึ้น  ดังนั้นโรงเรียนจึงสร้างความเสมอภาคด้านโอกาสในการเรียนรู้ และคุณภาพการศึกษา โดยค านึงถึง

ความแตกต่างในการเรียนรู้ของแต่ละบุคคล เพ่ือพัฒนาให้ผู้เรียนได้เรียนรู้เต็มตามศักยภาพของตนเอง  

 

วัตถุประสงค ์

1. เพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 

2. เพ่ือส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการในกลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาไทย คณิตศาสตร์ 

วิทยาศาสตร์ และภาษาต่างประเทศ 

3. เพ่ือพัฒนาครูให้สามารถจัดกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีหลากหลาย ให้เหมาะสมและ

สอดคล้องตามความแตกต่างระหว่างบุคคล 
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หลักการและแนวคิด 

ปัจจัย  

- กิจกรรมผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กิจกรรมอบรบสัมนาครู และโครงการพัฒนาหลักสูตรและ
กระบวนการเรียนรู้ 

- ผู้บริหาร บุคลากรในโรงเรียน วิทยากร  
- งบประมาณ 

กระบวนการ 

- เขียนโครงการ กิจกรรม ส่งเสริมงานด้านวิชาการเสนอผู้บริหาร 
- แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน 
- ด าเนินการกิจกรรมผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน กิจกรรมอบรบสัมนาครู และโครงการพัฒนา

หลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ 

ผลผลิต 

- ผู้เรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนดีขึ้น 
- ผู้เรียนมีความเลิศทางวิชาการ ดังนี้ 

- ผลการสอบ O-NET 

-  ผลการสอบ RT 

-  ผลการสอบ NT 

- ผู้เรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 สามารถสอบเข้าเรียนต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 

ของโรงเรียนในสังกัด สพฐ. ท่ีมีชื่อเสียงอย่างต่อเนื่อง เช่น 

-  โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)  

-  โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒  

- โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๔  

- โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า  

- โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า  
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- โรงเรียนสตรีวิทยา ๒   

- โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สุวรรณภูมิ 
 

 ผลกระทบ 

  ครูผู้สอนได้พัฒนาการจัดการเรียนรู้ให้เหมาะสมตามความแตกต่างของผู้เรียน 
 

วิธีปฏิบัตทิี่เป็นเลิศ 

ขั้นเตรียม 

1. ร่างโครงการเสนอขออนุมัติจากผู้บริหาร ประชุมวางแผนและแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน 

2. จัดท าเอกสารเบิกงบประมาณ  

3. ประชุมมอบหมายงาน ให้ผู้รับผิดชอบและด าเนินการตามท่ีได้รับมอบหมาย 

ขั้นด าเนินงาน 

1. กิจกรรมพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรู้ ให้สอดคล้อง
กับตัวชี้วัดมากยิ่งขึ้น 

2. กิจกรรมอบรมสัมมนาครู ให้มีความรู้ ทักษะ เทคนิค สื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยี วิธีการจัดการ
เรียนการสอนท่ีหลากหลายและมีประสิทธิภาพ 

3. กิจกรรมนิเทศการสอน มีการติดตาม ให้ข้อเสนอแนะ และเพิ่มประสิทธิภาพในการสอนของครู
ให้มากขึ้น  

4. กิจกรรมวัดผลและวิเคราะห์แบบทดสอบ โรงเรียนมีการวิเคราะห์ข้อสอบ คัดเลือกข้อสอบท่ีมี
ประสิทธิภาพมาใช้ในการวัดความรู้ความสามารถของผู้เรียน และน าไปใช้ในการพัฒนาผู้เรียน  

5. กิจกรรมสอนซ่อมเสริม จัดให้มีการสอนเสริมในคาบท่ี 7 ให้กับผู้เรียนท่ีมีผลการเรียนอยู่ใน
ระดับ ปรับปรุง ใหผ้่านเกณฑ์การประเมินตามหลักสูตร 

6. กิจกรรมวิจัยเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการสอน มีการท าวิจัยในชั้นเรียนเป็นรายบุคคลเพื่อ
แก้ปัญหาพฤติกรรมไม่พึงประสงค์ ผลการเรียน และปัญหาต่างๆท่ีเกิดขึ้นในชั้นเรียน 

7. กิจกรรมผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน มีการเก็บข้อมูลน าไปใช้ศึกษาพัฒนา ปรับปรุง ผลสัมฤทธิ์ใน
ปีต่อไป 
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ผลการด าเนินงาน 

1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้มีระดับท่ีสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง 

2. ผลการสอบ O-NET ของระดับชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 ในกลุ่มสาระคณิตศาสตร์ ได้คะแนนเต็ม 

100 และกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศได้คะแนนเต็ม 100 

3. ครูมีความสามารถในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีหลากหลาย ให้เหมาะสมและ

สอดคล้องตามความแตกต่างระหว่างบุคคล 

ปัจจัยแห่งความส าเร็จ 

1. ผู้เรียนมีวิธีการ ทักษะ เทคนิค สื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยี วิธีการจัดการเรียนการสอนท่ีหลากหลาย

และมีประสิทธิภาพ 

2. มีแผนการจัดการเรียนรู้ท่ีสอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด 

3. มีแบบทดสอบท่ีดีเพื่อใช้วัดผล ประเมินผล 

4. โรงเรียนมีงบประมาณในการสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ อย่างพอเพียง 

5. ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ ให้การสนับสนุนในการท างาน 

บทเรียนที่ได้รับ 

จากผลการด าเนินงาน จะเห็นได้ว่าครูมีความสามารถในการจัดการเรียนการสอนและมีเทคนิคการ

สอนท่ีหลากหลายท าให้ให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง  ส่งผลต่อการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

และผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ให้สูงขึ้น 
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