รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา
(Self - Assessment Report : SAR)
ปการศึกษา 2564

โรงเรียน ทรงวิทยศึกษา
รหัสโรงเรียน 1110100732
5/1 หมูที่ 4 ถนน เสรีไทย ตําบล/แขวง คันนายาว เขต/อําเภอ คันนายาว จังหวัด กรุงเทพมหานคร 10230
โทรศัพท 0-2517-0872 โทรสาร 0-2919-9536

สังกัด
สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน
กระทรวงศึกษาธิการ

รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา
(Self - Assessment Report : SAR)
ปการศึกษา 2564
สวนที่ 1 : บทสรุปของผูบริหาร
ระดับปฐมวัย
มาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย ระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม

นวัตกรรม/แบบอยางที่ดี
1. นวัตกรรมสื่อการเรียนการสอน coding ดวย หุนยนต Micro Bit
2. นวัตกรรมสื่อการเรียนการสอน สื่อดิจิทัล
3. มีแบบอยางที่ดีดานคุณธรรม ดานวิชาการ
4. สถานศึกษามีการปฏิบัตืที่ดีเลิศ ดานการบริหารจัดการแบบมุงผลลัพธซึ่งเปนแนวปฏิบัติสําคัญ นําไปสูความเจริญกาวหนาของสถานศึกษาอยาง
ตอเนื่อง
ความโดดเดนของสถานศึกษา
1. เปนตนแบบดานสิ่งแวดลอม เรื่อง สวยงามสนามสวย หองเรียนสุดวิเศษ คลองสวยนํ้าใส
2. สถานศึกษามีการพัฒนาคุณภาพของสื่อเทคโนโลยีที่ทันสมัย ที่ใชในการเรียนการสอนและสืบคนขอมูล
โรงเรียนไดดําเนินงานตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ ในระดับปฐมวัย ไดแก
1. การปลูกฝงความมีระเบียบวินัยผานกระบวนการจัดประสบการณและกิจกรรมเสริมหลักสูตร
2. สงเสริมการคิดวิธี Active Learning
3. ฝกทักษะการคิดแบบมีเหตุผลและเปนขั้นตอน (Coding)
4. พัฒนาครูใหมีความชํานาญในการจัดการเรียนรูที่ใชภาษาอังกฤษในการสื่อสาร (EP)
5. สงเสริมทักษะการอาน เขียน ภาษาไทยเพื่อใชเปนเครื่องมือในการเรียนรูภาษาอื่น
6. การใช ดิจิทัล แพลทฟอรม เพื่อการเรียนรู
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
มาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม

นวัตกรรม/แบบอยางที่ดี
1. สถานศึกษามีการปฏิบัติงานที่ดีเลิศ ดานการพัฒนาศักยภาพทักษะภาษาไทยสูเพชรยอดมงกุฎ
2. สถานศึกษามีการปฏิบัติงานที่ดีเลิศ ดานการพัฒนาศักยภาพทักษะสังคมสูเพชรยอดมงกุฎ
ความโดดเดนของสถานศึกษา
สงเสริมใหบุคลากร เรียนรูการบริหารเชิงกลยุทธมีการเชื่อมตอนโยบายสูการพัฒนาอยางเปนรูปธรรมเนนยํ้าโครงการและกิจกรรมที่มีประสิทธิภาพตามตัวชี้วัดความ
สําเร็จอยางเปนชั้นภูมิรวมทั้งบริหารจัดการความเสี่ยงและการตรวจสอบคุณภาพอยางเปนรูปธรรม ผานระบบการประกันคุณภาพภายในในรูปสารนิทัศนทําใหสถานศึกษา
มีขอมูลจุดเดน จุดควรพัฒนาเพื่อกลับไปทบทวนแผนและนโยบายที่ดําเนินการแตละปใหมีผลสําเร็จไดอยางตอเนื่อง
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โรงเรียนไดดําเนินงานตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ
1. ดําเนินการสอดคลองกับนโยบายกระทรวงฯ ขอที่ 1 การปลูกฝงความมีระเบียบวินัย ผานกระบวนการลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด
2. ดําเนินการสอดคลองกับนโยบายกระทรวงฯ ขอที่ 2 สรางทักษะพื้นฐานที่เชื่อมโยงสูการสรางอาชีพ
3. ดําเนินการสอดคลองกับนโยบายกระทรวงฯ ขอที่ 3 สงเสริมการคิดวิเคราะหดวยวิธีการ Active Learning
4. ดําเนินการสอดคลองกับนโยบายกระทรวงฯ ขอที่ 4 ฝกทักษะการคิดแบบมีเหตุผลและเปนขั้นตอน (Coding)
5. ดําเนินการสอดคลองกับนโยบายกระทรวงฯ ขอที่ 5 พัฒนาครูใหมีความชํานาญในการจัดการเรียนรูภาษาอังกฤษและภาษาคอมพิวเตอรดําเนิน
การสอดคลองกับนโยบายกระทรวงฯ ขอที่ 6 จัดการเรียนรูดวย STEM Education
6. ดําเนินการสอดคลองกับนโยบายกระทรวงฯ ขอที่ 8 จัดการเรียนรูภาษาตางประเทศ
7. ดําเนินการสอดคลองกับนโยบายกระทรวงฯ ขอที่ 9 สงเสริมทักษะการอาน เขียนภาษาไทยเพื่อใชเปนเครื่องมือในการเรียนรูภาษาอื่น
8. ดําเนินการสอดคลองกับนโยบายกระทรวงฯ ขอที่ 10 การใชดิจิทัลแพลตฟอรมเพื่อการเรียนรู
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) : ระดับที่เปดสอน

ปกติ (สามัญศึกษา) : เตรียมอนุบาล, กอนประถมศึกษา, ประถมศึกษา
English Program : ประถมศึกษา
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เฟซบุก (Facebook) : -

ตอนที่ 2 การนําเสนอผลการประเมินตนเอง
ระดับปฐมวัย
1. มาตรฐานการศึกษา

มาตรฐานการศึกษา
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของเด็ก

ระดับคุณภาพ
ยอดเยี่ยม

1. มีพัฒนาดานรางกาย แข็งแรง มีสุขนิสัยที่ดี และดูแลความปลอดภัยของตนองได

ยอดเยี่ยม

2. มีพัฒนาการดานอารมณ จิตใจ ควบคุม และแสดงออกทางอารมณได

ยอดเยี่ยม

3. มีพัฒนาการดานสังคม ชวยเหลือตนเองและเปนสมาชิกที่ดีของสังคม

ยอดเยี่ยม

4. มีพัฒนาการดานสติปญญา สื่อสารได มีทักษะการคิดพื้นฐาน และแสวงหาความรูได

ยอดเยี่ยม

มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ

ยอดเยี่ยม

1. มีหลักสูตรครอบคลุมพัฒนาการทั้งสี่ดาน สอดคลองกับบริบทของทองถิ่น

ยอดเยี่ยม

2. จัดครูใหเพียงพอกับชั้นเรียน

ยอดเยี่ยม

3. สงเสริมใหครูมีความเชี่ยวชาญดานการจัดประสบการณ

ยอดเยี่ยม

4. จัดสภาพแวดลอมและสื่อเพื่อการเรียนรูอยางปลอดภัยและเพียงพอ

ยอดเยี่ยม

5. ใหบริการสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนรูเพื่อสนับสนุนการจัดประสบการณ

ยอดเยี่ยม

6. มีระบบบริหารคุณภาพที่เปดโอกาสใหผูเกี่ยวของทุกฝายมีสวนรวม

ยอดเยี่ยม

มาตรฐานที่ 3 การจัดประสบการณที่เนนเด็กเปนสําคัญ

ยอดเยี่ยม

1. จัดประสบการณที่สงเสริมใหเด็กมีพัฒนาการทุกดาน อยางสมดุลเต็มศักยภาพ

ยอดเยี่ยม

2. สรางโอกาสใหเด็กไดรับประสบการณตรง เลนและปฏิบัติอยางมีความสุข

ยอดเยี่ยม

3. จัดบรรยากาศที่เอื้อตอการเรียนรู ใชสื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับวัย

ยอดเยี่ยม

4. ประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริงและนําผลการประเมินพัฒนาการเด็กไปปรับปรุงการจัดประสบการณและพัฒนาเด็ก

ยอดเยี่ยม

สรุปผลการประเมินระดับปฐมวัย

ยอดเยี่ยม

2. หลักฐานสนับสนุนผลการประเมินตนเองตามระดับคุณภาพ
ขอมูลแผนพัฒนาคุณภาพโรงเรียนทรงวิทยศึกษา

1. ขอมูลสารสนเทศและขอมูลระบบการวัดและประเมินพัฒนาการเด็ก ประจําป
2. ขอมูลสารนิทัศนการประกันคุณภาพภายในโรงเรียนทรงวิทยศึกษา
3. ขอมูลบันทึกภาคสนาม มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของเด็ก
4. ขอมูลบันทึกภาคสนามมาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ
5. ขอมูลบันทึกภาคสนาม มาตรฐานที่ 3 การจัดประสบการณที่เนนเด็กเปนสําคัญ
3. โรงเรียนมีแผนจะพัฒนาตนเองตอไปอยางไรใหไดมาตรฐานที่ดีขึ้นกวาเดิม 1 ระดับ
1. แผนปฏิบัติงานที่ 1 สถานศึกษาจะดําเนินการ สงเสริมครูผูสอนดานการสรางสื่อเทคโนโลยีเพิ่มมากขึ้น รวมทั้งจัดโอกาสใหเด็กไดเรียนรูผานสื่อเทคโนโลยี แอพพลิ
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เคชั่น และเชื่อมตอการเรียนรูของเด็กในหองเรียนสูชีวิตประจําวันของเด็กเพิ่มเติม เพื่อกระตุนความสนใจและสรางประสบการณที่ดีใหเด็กมีเจตคติที่ดีตอการเรียนรูผาน
เทคโนโลยีเพิ่มมากขึ้น
2. แผนปฏิบัติงานที่ 2 สถานศึกษาจะสงเสริมใหครู ไดรับการอบรมสัมมนาความรูดวยกระบวนการ PLC เพิ่มโอกาสใหครูสามารถวิเคราะหผลการดําเนินงานที่ผารนมา
เพื่อนําไปสูการปรับปรุงพัฒนาการจัดประสบการณและจุดกระกายใหเกิดผลงาน ชิ้นงาน นวัตกรรมขึ้นตอไปในอนาคต
4. นวัตกรรม/แบบอยางที่ดี (Innovation/Best Practice)
5. ความโดดเดนของสถานศึกษา
6. โรงเรียนดําเนินงานตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ
- จัดการศึกษาทุกระดับ ทุกประเภท โดยใชหลักสูตรฐานสมรรถนะ รวมทั้งแนวทางการจัดการเรียนรูเชิงรุกและการวัดประเมินผลเพื่อพัฒนาผูเรียน ที่สอดคลองกับ
มาตรฐานการศึกษาแหงชาติ
- สงเสริมการพัฒนากรอบหลักสูตรระดับทองถิ่นและหลักสูตรสถานศึกษาตามความตองการจําเปนของกลุมเปาหมายและแตกตางหลากหลายตามบริบทของพื้นที่
- พัฒนาผูเรียนใหมีทักษะการคิดวิเคราะห สามารถแกไขสถานการณเฉพาะหนาไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยจัดการเรียนรูเชิงรุก (Active Learning) จาก
ประสบการณจริงหรือจากสถานการณจําลองผานการลงมือปฏิบัติ ตลอดจนจัดการเรียนการสอนในเชิงแสดงความคิดเห็นเพื่อเปดโลกทัศนมุมมองรวมกันของผู
เรียนและครูใหมากขึ้น
- พัฒนาผูเรียนใหมีความรอบรูและทักษะชีวิต เพื่อเปนเครื่องมือในการดํารงชีวิตและสรางอาชีพ อาทิ การใชเทคโนโลยีดิจิทัล สุขภาวะและทัศนคติที่ดีตอการดูแล
สุขภาพ
- พัฒนาครูใหมีทักษะ ความรู และความชํานาญในการใชเทคโนโลยีดิจิทัล ปญญาประดิษฐ และภาษาอังกฤษ รวมทั้งการจัดการเรียนการสอนเพื่อฝกทักษะการคิด
วิเคราะหอยางเปนระบบและมีเหตุผลเปนขั้นตอน
- สงเสริมใหใชภาษาทองถิ่นรวมกับภาษาไทยเปนสื่อจัดการเรียนการสอนในพื้นที่ที่ใชภาษาอยางหลากหลาย เพื่อวางรากฐานใหผูเรียนมีพัฒนาการดานการคิด
วิเคราะห รวมทั้งมีทักษะการสื่อสารและใชภาษาที่สามในการตอยอดการเรียนรูไดอยางมีประสิทธิภาพ
- ปลูกฝงผูเรียนใหมีหลักคิดที่ถูกตองดานคุณธรรม จริยธรรม และเปนผูมีความพอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา โดยกระบวนการลูกเสือ และยุวกาชาด
- พัฒนาแพลตฟอรมดิจิทัลเพื่อการเรียนรู และใชดิจิทัลเปนเครื่องมือการเรียนรู
- เสริมสรางการรับรู ความเขาใจ ความตระหนัก และสงเสริมคุณลักษณะและพฤติกรรมที่พึงประสงคดานสิ่งแวดลอม
- สงเสริมการพัฒนาสิ่งประดิษฐและนวัตกรรมที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม ใหสามารถเปนอาชีพและสรางรายได
- สนับสนุนกิจกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
- พัฒนาครูทุกระดับใหมีทักษะ ความรูที่จําเปน เพื่อทําหนาที่วิทยากรมืออาชีพ (Train The Trainer) และขยายผลการพัฒนาผานศูนยพัฒนาศักยภาพบุคคลเพื่อ
ความเปนเลิศ (Human Capital Excellence Center: HCEC)
- ใหผูเรียน ครู ผูบริหารทางการศึกษามีแผนพัฒนารายบุคคลผานแผนพัฒนารายบุคคลสูความเปนเลิศ (Excellence Individual Development Plan :EIDP)
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ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
1. มาตรฐานการศึกษา

มาตรฐานการศึกษา
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผูเรียน

ระดับคุณภาพ
ยอดเยี่ยม

ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผูเรียน
1. มีความสามารถในการอาน การเขียน การสื่อสาร และการคิดคํานวณ

ยอดเยี่ยม

2. มีความสามารถในการคิดวิเคราะห คิดอยางมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและแกปญหา

ยอดเยี่ยม

3. มีความสามารถในการสรางนวัตกรรม

ยอดเยี่ยม

4. มีความสามารถในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร

ยอดเยี่ยม

5. มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา

ดีเลิศ

6. มีความรูทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดีตองานอาชีพ

ยอดเยี่ยม

คุณลักษณะที่พึงประสงคของผูเรียน
7. การมีคุณลักษณะและคานิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากําหนด

ยอดเยี่ยม

8. ความภูมิใจในทองถิ่นและความเปนไทย

ยอดเยี่ยม

9. การยอมรับที่จะอยูรวมกันบนความแตกตางและหลากหลาย

ยอดเยี่ยม

10. สุขภาวะทางรางกายและจิตสังคม
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ

ดีเลิศ
ยอดเยี่ยม

1. มีเปาหมายวิสัยทัศนและพันธกิจที่สถานศึกษากําหนดชัดเจน

ยอดเยี่ยม

2. มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา

ยอดเยี่ยม

3. ดําเนินงานพัฒนาวิชาการที่เนนคุณภาพผูเรียนรอบดานตามหลักสูตรสถานศึกษาและทุกกลุมเปาหมาย

ยอดเยี่ยม

4. พัฒนาครูและบุคลากรใหมีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ

ยอดเยี่ยม

5. จัดสภาพแวดลอมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อตอการจัดการเรียนรูอยางมีคุณภาพ

ยอดเยี่ยม

6. จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู

ยอดเยี่ยม

มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ

ยอดเยี่ยม

1. จัดการเรียนรูผานกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถนําไปประยุกตใชในชีวิตได

ยอดเยี่ยม

2. ใชสื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหลงเรียนรูที่เอื้อตอการเรียนรู

ยอดเยี่ยม

3. มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก

ยอดเยี่ยม

4. ตรวจสอบและประเมินผูเรียนอยางเปนระบบ และนําผลมาพัฒนาผูเรียน
5. มีการแลกเปลี่ยนเรียนรูและใหขอมูลสะทอนกลับเพื่อพัฒนาปรับปรุงการจัดการเรียนรู
สรุปผลการประเมินระดับขั้นพื้นฐาน
2. หลักฐานสนับสนุนผลการประเมินตนเองตามระดับคุณภาพ
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ดีเลิศ
ยอดเยี่ยม
ยอดเยี่ยม

1. ขอมูลแผนพัฒนาคุณภาพโรงเรียนทรงวิทยศึกษา
2. ขอมูลสารสนเทศและขอมูลระบบการวัดและประเมินผล ประจําป
3. ขอมูลสารนิทัศนการประกันคุณภาพภายในโรงเรียนทรงวิทยศึกษา
4. ขอมูลบันทึกภาคสนาม มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผูเรียน
5. ขอมูลบันทึกภาคสนามมาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ
6. ขอมูลบันทึกภาคสนาม มาตรฐานที่ 3 การจัดประสบการณที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ
3. โรงเรียนมีแผนจะพัฒนาตนเองตอไปอยางไรใหไดมาตรฐานที่ดีขึ้นกวาเดิม 1 ระดับ
แผนปฏิบัติงานที่ 1 ผูบริหารจะประสานความรวมมือกับครูผูสอน เพื่อออกแบบการเรียนรู ที่เนนใหผูเรียนมีการสรุปขอมูลจากการเรียนรูและมีทักษะในการรายงาน การ
ถายทอดความคิด ความรูที่ไดจากกิจกรรมการเรียนรูเพิ่มมากขึ้น รวมทั้งจัดโอกาสใหมีกิจกรรมเสริมหลักสูตร ที่เปดโอกาสใหผูเรียนไดอภิปรายเพิ่มมากขึ้น
4. นวัตกรรม/แบบอยางที่ดี (Innovation/Best Practice)
- นวัตกรรม/แบบอยางที่ดี : การปฏิบัติที่ดี กลุมสาระวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีไดใช coding ดวยหุนยนต Micro bit
มาตรฐานดาน : มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผูเรียน
- นวัตกรรม/แบบอยางที่ดี : นวัตกรรมสื่อการเรียนการสอน (สื่อดิจิทัล)
มาตรฐานดาน : มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผูเรียน
- นวัตกรรม/แบบอยางที่ดี : การปฏิบัติที่ดี กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ(ภาษาอังกฤษ) จัดทํา Pop Up เกี่ยวกับ Solar System , Watching birds
มาตรฐานดาน : มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผูเรียน
- นวัตกรรม/แบบอยางที่ดี : การปฏิบัติที่ดี กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตรไดใชรูปทรงเรขาคณิตประกอบเปนหุนยนต ,ลูกบอล รูปหลายเหลี่ยม , pop up รูป
เรขาคณิต 3 มิติ
มาตรฐานดาน : มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผูเรียน
- นวัตกรรม/แบบอยางที่ดี : การปฏิบัติที่ดี กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย ดานการสงเสริมการอานออกเขียนได
มาตรฐานดาน : มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผูเรียน
- นวัตกรรม/แบบอยางที่ดี : การปฏิบัติที่ดี กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพไดนําวัสดุเหลือใช เชน ขวดพลาสติกทําเปนกระถางปลูกไมประดับ ,การปะชุน
ซอมแซมเสื้อผา
มาตรฐานดาน : มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผูเรียน
5. ความโดดเดนของสถานศึกษา
- ตนแบบทักษะดานภาษาไทย เรื่อง พัฒนาศักยภาพทักษะภาษาไทยสูเพชรยอดมงกุฎ
- ตนแบบดานสิ่งแวดลอม เรื่อง คลองสวยนํ้าใส
- ตนแบบการพัฒนาศักยภาพดานกีฬาฟุตซอลและเทควันโด
- ตนแบบการพัฒนาศักยภาพดานวิทยาศาสตร
- ตนแบบการพัฒนาศักยภาพดานศิลปะ
- ตนแบบการพัฒนาศักยภาพดานวิชาสังคมสูเพชรยอดมงกุฎ
- ตนแบบการพัฒนาศักยภาพลูกเสือ – เนตรนารี
6. โรงเรียนไดดําเนินงานตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ
- จัดการศึกษาทุกระดับ ทุกประเภท โดยใชหลักสูตรฐานสมรรถนะ รวมทั้งแนวทางการจัดการเรียนรูเชิงรุกและการวัดประเมินผลเพื่อพัฒนาผูเรียน ที่สอดคลองกับ
มาตรฐานการศึกษาแหงชาติ
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- สงเสริมการพัฒนากรอบหลักสูตรระดับทองถิ่นและหลักสูตรสถานศึกษาตามความตองการจําเปนของกลุมเปาหมายและแตกตางหลากหลายตามบริบทของพื้นที่
- พัฒนาผูเรียนใหมีทักษะการคิดวิเคราะห สามารถแกไขสถานการณเฉพาะหนาไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยจัดการเรียนรูเชิงรุก (Active Learning) จาก
ประสบการณจริงหรือจากสถานการณจําลองผานการลงมือปฏิบัติ ตลอดจนจัดการเรียนการสอนในเชิงแสดงความคิดเห็นเพื่อเปดโลกทัศนมุมมองรวมกันของผู
เรียนและครูใหมากขึ้น
- พัฒนาผูเรียนใหมีความรอบรูและทักษะชีวิต เพื่อเปนเครื่องมือในการดํารงชีวิตและสรางอาชีพ อาทิ การใชเทคโนโลยีดิจิทัล สุขภาวะและทัศนคติที่ดีตอการดูแล
สุขภาพ
- พัฒนาครูใหมีทักษะ ความรู และความชํานาญในการใชเทคโนโลยีดิจิทัล ปญญาประดิษฐ และภาษาอังกฤษ รวมทั้งการจัดการเรียนการสอนเพื่อฝกทักษะการคิด
วิเคราะหอยางเปนระบบและมีเหตุผลเปนขั้นตอน
- สงเสริมใหใชภาษาทองถิ่นรวมกับภาษาไทยเปนสื่อจัดการเรียนการสอนในพื้นที่ที่ใชภาษาอยางหลากหลาย เพื่อวางรากฐานใหผูเรียนมีพัฒนาการดานการคิด
วิเคราะห รวมทั้งมีทักษะการสื่อสารและใชภาษาที่สามในการตอยอดการเรียนรูไดอยางมีประสิทธิภาพ
- ปลูกฝงผูเรียนใหมีหลักคิดที่ถูกตองดานคุณธรรม จริยธรรม และเปนผูมีความพอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา โดยกระบวนการลูกเสือ และยุวกาชาด
- พัฒนาแพลตฟอรมดิจิทัลเพื่อการเรียนรู และใชดิจิทัลเปนเครื่องมือการเรียนรู
- เสริมสรางการรับรู ความเขาใจ ความตระหนัก และสงเสริมคุณลักษณะและพฤติกรรมที่พึงประสงคดานสิ่งแวดลอม
- สงเสริมการพัฒนาสิ่งประดิษฐและนวัตกรรมที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม ใหสามารถเปนอาชีพและสรางรายได
- สนับสนุนกิจกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
- พัฒนาครูทุกระดับใหมีทักษะ ความรูที่จําเปน เพื่อทําหนาที่วิทยากรมืออาชีพ (Train The Trainer) และขยายผลการพัฒนาผานศูนยพัฒนาศักยภาพบุคคลเพื่อ
ความเปนเลิศ (Human Capital Excellence Center: HCEC)
- ใหผูเรียน ครู ผูบริหารทางการศึกษามีแผนพัฒนารายบุคคลผานแผนพัฒนารายบุคคลสูความเปนเลิศ (Excellence Individual Development Plan :EIDP)

ลงชื่อ........................................
(........บุญชู ไตรรัตนรังษี........)
ตําแหนง ผูอํานวยการ
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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) : 2. ระดับที่เปดสอน
ปกติ (สามัญศึกษา): : เตรียมอนุบาล, กอนประถมศึกษา, ประถมศึกษา
English Program: : ประถมศึกษา
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เฟซบุก (Facebook) : -

3. ขอมูลพื้นฐานแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
ปรัชญา
ความรูดี คุณธรรมเลิศ
วิสัยทัศน
โรงเรียนทรงวิทยศึกษา บริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล สงเสริมมาตรฐานวิชาชีพครูและบุคลากรทางการศึกษา พัฒนาแหลงเรียนรู และสิ่งแวดลอมที่เอื้อตอการ
เรียนรู กาวทันเทคโนโลยี มุงเนนใหผูเรียนมีคุณภาพทางวิชาการ บนพื้นฐานคานิยมไทย ไหวสวย รวมดวยความซื่อสัตย นอมนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เคียงคู
ระบอบประชาธิปไตย ใหเปนมนุษยที่สมบูรณ 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 สามารถใชภาษาเพื่อการสื่อสารใน
ระดับสากล มีคุณธรรมจริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงคดวยเทคโนโลยีที่ทันสมัย บนพื้นฐานของความเปนไทย เพื่อใหผูเรียนมีชีวิตอยูในสังคมไดอยางมีความ
สุข
ยุทธศาสตรหรือกลยุทธ
ยุทธศาสตรที่ 1 พัฒนาระบบบริหารและการประกันคุณภาพสูองคกรมาตรฐานสากล
1.1 มุงบริหารจัดการใหสอดคลองตาม พรบ.โรงเรียนเอกชน นําสูการวางแผนพัฒนาคุณภาพ ที่มุงผลลัพธ ภายใตหลักการมีสวนรวม เพื่อสรางความเขาใจใหบุคลากร
มุงพัฒนาไปในทิศทางเดียวกันและบรรลุตามวิสัยทัศน พันธกิจที่กําหนด
1.2 สงเสริมบทบาทคณะกรรมการบริหาร เครือขายผูปกครอง ศิษยเกา องคกรชุมชนและผูเกี่ยวของ ใหเปนไปตามกฎหมายและเกิดวัฒนธรรมองคกร นําไปสูความ
รวมมือเพื่อพัฒนาสถานศึกษาใหเจริญกาวหนาและเกิดอรรถประโยชนกับผูเกี่ยวของอยางตอเนื่อง
1.3 จัดระบบฐานขอมูลสารสนเทศที่มีคุณภาพ มีความถูกตอง ครบถวน เปนปจจุบัน ทันตอการใชงาน
1.4 พัฒนาระบบการจัดเก็บและการบํารุงรักษาพัสดุอุปกรณ ควบคูการปลูกฝงจิตสํานึกใหครู บุคลากร ผูเรียน ในการดูแลบํารุงรักษาอุปกรณและสาธารณูปโภคใหเกิด
ประโยชนคุมคา
1.5 จัดใหมีระบบติดตามการเก็บคาธรรมเนียมการเรียนที่เอื้อตอสภาพเศรษฐกิจของผูปกครอง เปนระบบและเปนปจจุบัน สามารถตรวจสอบได
1.6 จัดระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนและระบบบริหารความเสี่ยงดานความปลอดภัย เฝาระวัง ดูแลชีวิตและสวัสดิภาพของผูเรียน บุคลากรและทรัพยสินของสถาน
ศึกษาอยางตอเนื่อง
1.7 พัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายใน เพื่อใชเปนกระบวนการประเมินประสิทธิภาพการบริหารและขอมูลยอนกลับสูการวางแผน/ทบทวนนโยบายการบริหาร
จัดการ รวมทั้งใช
เปนระบบรายงานผลการประเมินตนเอง (SAR) เพื่อสรางความมั่นใจและการยอมรับในคุณภาพการจัดการศึกษากับทุกฝายที่เกี่ยวของ
1.8 สงเสริมความรวมมือของชุมชนในการมีสวนรวมและสนับสนุนการจัดการเรียนรูของผูเรียนใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
1.9 วางแผนบริหารจัดการหองสมุด หองปฏิบัติการ หองประกอบการเรียน สระวายนํ้า ใหมีอุปกรณที่จําเปน รองรับการใชงานอยางเหมาะสม
1.10 สรางบรรยากาศภายในสถานศึกษาใหเอื้อตอการเปนสังคมแหงการเรียนรู มีความสวยงามและมีแหลงเรียนรูที่หลากหลาย ตลอดจนการจัดรูปแบบการสงเสริม
แบบชมรม ชุมนุม เพื่อสนับสนุนการเรียนรูของผูเรียนไดอยางเปนรูปธรรม

Page 10 of 77

ยุทธศาสตรที่ 2 พัฒนาหลักสูตรและบุคลากรตามมาตรฐานวิชาชีพ
2.1 พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา รวมทั้งเนื้อหาสวนสาระทองถิ่นและการจัดการเรียนการสอนใหสอดคลองกับแนวทางของกระทรวงศึกษาธิการ ควบคูการจัดเนื้อหา
การสอนที่เนนทักษะ ดานภาษาตางประเทศ ทักษะการคํานวณ ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรและทักษะดานเทคโนโลยีที่สอดคลองในศตวรรษที่ 21
2.2 พัฒนากระบวนการวัดและประเมินผลภายในสถานศึกษา ควบคุม ดูแลการดําเนินงานใหมีคุณภาพ มีขอมูลที่ตรงตามสภาพจริง สรางความมั่นใจใหกับผูเกี่ยวของ
2.3 จัดระบบนิเทศการสอนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอนใหเกิดประสิทธิผลที่ดีไดอยางตอเนื่อง
2.4 สนับสนุนครูและบุคลากรทุกฝาย ใหมีโอกาสพัฒนาตนเองทั้งดานมาตรฐานและจรรยาบรรณวิชาชีพ ตลอดจนการศึกษาดูงาน ตามโอกาสที่เหมาะสม
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 และภูมิภา
คอื่นๆตามความเหมาะสม
3.4 พัฒนาศักยภาพผูเรียนใหรักการเรียนรู มีทักษะการคิดวิเคราะห คิดสังเคราะห คิดสรางสรรคและคิดแกปญหาไดอยางเหมาะสมตอเนื่อง
3.6 สงเสริมผูเรียนใหมีทักษะการใชเทคโนโลยี และรูเทาทันในการใชเทคโนโลยีในทางสรางสรรค
ยุทธศาสตรที่ 4 เสริมสรางผูเรียนเปนพลเมืองไทย พลโลกที่มีคุณคา
4.1 ปลูกฝงคุณธรรม จริยธรรมและคานิยมที่พึงประสงคใหผูเรียน มีความรับผิดชอบ ความซื่อสัตย กตัญู เปนพลเมืองไทย พลโลกที่มีคุณคา
4.2 เสริมสรางทัศนคติใหผูเรียนรักความเปนไทย ปลูกฝงมารยาทในการไหว และจัดโอกาสใหไดเรียนรูวัฒนธรรม ประเพณีไทย ภูมิปญญาทองถิ่นและรวมในการ
อนุรักษ สืบสานตอไปใหยั่งยืน
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 และสามารถ
หลีกไกลจากยาเสพติด สิ่งมอมเมาได
เอกลักษณ
รักสะอาด รักษสิ่งแวดลอม
อัตลักษณ
ซื่อสัตย รักความเปนไทย
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4. จํานวนนักเรียน

ระดับที่เปดสอน

การจัดการเรียน
จํานวนหองเรียน
การสอน

จํานวนผูเรียนปกติ

จํานวนผูเรียนที่มีความตองการ
พิเศษ

ชาย

หญิง

ชาย

หญิง

รวมจํานวนผู
เรียน

ระดับกอนประถมการศึกษา
เตรียมอนุบาล
อนุบาลปที่ 1
อนุบาลปที่ 2
อนุบาลปที่ 3
รวม

หองเรียนปกติ

1

6

3

-

-

9

หองเรียนปกติ

4

36

38

-

-

74

หองเรียน EP

-

-

-

-

-

-

หองเรียนปกติ

4

52

46

-

-

98

หองเรียน EP

-

-

-

-

-

-

หองเรียนปกติ

4

53

58

-

-

111

หองเรียน EP

-

-

-

-

-

-

หองเรียนปกติ 13 หองเรียน EP -

147

145

-

-

292

หองเรียนปกติ

4

70

40

-

-

110

หองเรียน EP

2

17

25

-

-

42

หองเรียนปกติ

4

60

60

-

-

120

หองเรียน EP

2

25

31

-

-

56

หองเรียนปกติ

4

77

53

-

-

130

หองเรียน EP

2

24

24

-

-

48

หองเรียนปกติ

4

69

71

-

-

140

หองเรียน EP

2

18

24

-

-

42

หองเรียนปกติ

4

76

77

-

-

153

หองเรียน EP

2

24

17

-

-

41

หองเรียนปกติ

4

70

80

-

-

150

หองเรียน EP

2

11

31

-

-

42

ระดับประถมศึกษา
ประถมศึกษาปที่ 1
ประถมศึกษาปที่ 2
ประถมศึกษาปที่ 3
ประถมศึกษาปที่ 4
ประถมศึกษาปที่ 5
ประถมศึกษาปที่ 6
รวม

หองเรียนปกติ 24 หองเรียน EP 12

541

533

-

-

1,074

รวมทั้งสิ้น

หองเรียนปกติ 37 หองเรียน EP 12

688

678

-

-

1,366
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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 บุญเรือน กัฬหะสุต
ตําแหนง : ผูชวย (ผูชวย)
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
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

1. ครูไทย

-

1

-

-

-

1

2. ครูชาวตางชาติ

-

-

-

-

-

-

1. ครูไทย

-

12

-

-

-

12

2. ครูชาวตางชาติ

-

-

-

-

-

-

1. ครูไทย

-

48

-

-

-

48

2. ครูชาวตางชาติ

-

3

-

-

-

3

รวม

-

64

-

-

-

64

- ธุรการ-การเงิน

-

8

0

-

-

8

- บุคลากรทางการศึกษาดานไอที

-

1

0

-

-

1

บุคลากรอื่นๆ

-

-

-

-

-

-

ผูสอนเตรียมอนุบาล

ผูสอนการศึกษาปฐมวัย

ผูสอนการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ระดับประถมศึกษา

บุคลากรทางการศึกษา
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จํานวนครูและบุคลากรทางการศึกษา

ประเภท/ตําแหนง

รวม

ตํ่ากวา ป.ตรี

ป.ตรี

ป.บัณฑิต

ป.โท

ป.เอก

รวม

-

9

0

-

-

9

รวมทั้งสิ้น

-

73

0

-

-

73

สรุปอัตราสวน

สรุปอัตราสวน

จํานวนหอง

จํานวนนักเรียน

จํานวนครู

จํานวนผูเรียนตอครู

จํานวนผูเรียนตอหอง

ผูสอนเตรียมอนุบาล

1

9

1

9:1

9:1

ผูสอนการศึกษาปฐมวัย

12

283

12

24:1

24:1

36

1,074

51

22:1

30:1

ผูสอนการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ระดับประถมศึกษา
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5.2.2 จํานวนครูจําแนกตามระดับและกลุมสาระการเรียนรู

จํานวนครูผูสอน
ระดับ/กลุมสาระการเรียนรู

ปฐมวัย

ประถมศึกษา

รวม

ตรงเอก

ไมตรงเอก

ตรงเอก

ไมตรงเอก

ปฐมวัย

13

2

-

-

15

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

13

2

47

-

62

5.2.3 ตารางสรุปจํานวนครูที่สอนกิจกรรมพัฒนาผูเรียน

กิจกรรมพัฒนาผูเรียน

จํานวนครูผูสอน
ประถมศึกษา

รวม

กิจกรรมนักเรียน
- ลูกเสือ

24

24

- เนตรนารี

24

24

- ยุวกาชาด

-

-

- ผูบําเพ็ญประโยชน

-

-

- รักษาดินแดน (ร.ด.)

-

-

- กิจกรรมชุมนุม ชมรม

36

36

กิจกรรมแนะแนว

30

30

กิจกรรมเพื่อสังคม และสาธารณประโยชน

30

30

รวม

144

144
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5.2.4 สรุปจํานวนครูและบุคลากรทางการลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาดและผูบําเพ็ญประโยชน

ลูกเสือ/เนตรนารี /ยุวกาชาด/ผูบําเพ็ญประโยชน

จํานวนผูบังคับบัญชา

จํานวนวุฒิทางลูกเสือ
มีวุฒิ

ไมมีวุฒิ

สถานะการจัดตั้งกองลูกเสือ

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
ครูที่ไดรับการขึ้นทะเบียน เปนผูคัดกรองของกระทรวงศึกษาธิการ
-

จํานวนนักเรียนพิเศษ
ครูที่มีวุฒิทางการศึกษาพิเศษ ทั้งหมด ขึ้นทะเบียน ไมขึ้นทะเบียน
-

-

-

-

5.2.6 สรุปจํานวนครูที่เขารับการอบรมเกี่ยวกับโรงเรียนคุณธรรม
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หนวยงานที่เขารับการอบรม

จํานวนครูที่เขารับ การอบรม

ปที่อบรม

-

-

-

สวนที่ 3 : ผลการดําเนินงาน
1. ผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจําปของสถานศึกษา
1.1 ระดับปฐมวัย
ยุทธศาสตรที่ 1
พัฒนาระบบบริหารและการประกันคุณภาพสูองคกรมาตรฐานสากล
โครงการ
1. โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการสถานศึกษา ประกอบดวย 4 กิจกรรมยอย ไดแก กิจกรรมวางแผนพัฒนาคุณภาพ กิจกรรมประกันคุณภาพภายใน
กิจกรรมพัฒนาแหลงเรียนรูและหองปฏิบัติการ และกิจกรรมควบคุมความเสี่ยงภายในสถานศึกษา

คาเปาหมาย
87.00 : 1. ครูและบุคลากรรอยละ 86 ใหความรวมมือในการจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพตามที่ไดรับมอบหมายเปนอยางดี 2. โครงการ/กิจกรรมรอย
ละ 86 สามารถดําเนินการไดตามแผนที่กําหนดไว 3. ความสําเร็จของพันธกิจทั้งหมดของสถานศึกษามีคาเฉลี่ยความสําเร็จไมนอยกวารอยละ 88
โดยความสําเร็จทั้ง 3 ขอ เฉลี่ยรวมกันมีความสําเร็จไมนอยกวารอยละ 87
ผลสําเร็จ
96.92 : สถานศึกษามีความสําเร็จในการดําเนินงาน กลาวคือ สถานศึกษามีการนํานโยบายสูการปฏิบัติ ดวยการบริหารเชิงกลยุทธ ครู บุคลากร
สวนใหญใหความรวมมือในการประชุมวิเคราะหปจจัยภายใน ภายนอกและติดตามสถานการณปจจุบัน เพื่อปรับองคกรใหสอดคลอง พรอมรับมือกับ
ผลกระทบทั้งเชิงความเชื่อมั่นและการปองกันโรคระบาด ความปลอดภัยในโรงเรียนอยางจริงจัง ทุกฝายมุงดําเนินหนาที่ตามที่ไดรับมอบหมายเปน
อยางดี ทั้งในแงการบริหารโครงการ การประกันคุณภาพภายใน และการดูแลความปลอดภัยในโรงเรียน สงผลใหโครงการ กิจกรรมตางๆบรรลุเปา
หมายและเกิดผลสัมฤทธิ์ที่ดีในเชิงบริหาร ผูเกี่ยวของมีความพึงพอใจรอยละ 90 ขึ้นไป
มาตรฐานการศึกษา

- มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ
- มาตรฐานที่ 3 การจัดประสบการณที่เนนเด็กเปนสําคัญ

สอดคลองกับยุทธศาสตร - ยุทธศาสตรที่ 2 การปฏิรูประบบทรัพยากรเพื่อการศึกษาเอกชน
สช.
- ยุทธศาสตรที่ 3 การเสริมสรางประสิทธิภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนเอกชน
- ยุทธศาสตรที่ 7 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการสงเสริมการศึกษาเอกชน

สอดคลองกับตัวชี้วัด
กระทรวงศึกษาธิการ

- จัดการศึกษาทุกระดับ ทุกประเภท โดยใชหลักสูตรฐานสมรรถนะ รวมทั้งแนวทางการจัดการเรียนรูเชิงรุกและการวัดประเมินผลเพื่อ
พัฒนาผูเรียน ที่สอดคลองกับมาตรฐานการศึกษาแหงชาติ
- พัฒนาแพลตฟอรมดิจิทัลเพื่อการเรียนรู และใชดิจิทัลเปนเครื่องมือการเรียนรู
- พัฒนาครูทุกระดับใหมีทักษะ ความรูที่จําเปน เพื่อทําหนาที่วิทยากรมืออาชีพ (Train The Trainer) และขยายผลการพัฒนาผานศูนย
พัฒนาศักยภาพบุคคลเพื่อความเปนเลิศ (Human Capital Excellence Center: HCEC)
- ใหผูเรียน ครู ผูบริหารทางการศึกษามีแผนพัฒนารายบุคคลผานแผนพัฒนารายบุคคลสูความเปนเลิศ (Excellence Individual
Development Plan :EIDP)

2. โครงการความรวมมือของสถานศึกษากับคณะกรรมการสถานศึกษา

คาเปาหมาย
89.00 : 1.คณะกรรมการสถานศึกษา 89 ใหความรวมมือกับสถานศึกษาในการมาประชุมตามนัดหมาย 2.คณะกรรมการสถานศึกษา 89 ใหความ
รวมมือกับสถานศึกษาในการทํากิจกรรมอยางครบถวน 3.ผูเกี่ยวของรอยละ 89 มีความพึงพอใจในการจัดกิจกรรมประชุมคณะกรรมการฯ ระดับดี
ขึ้นไปโดยความสําเร็จทั้ง 3 ขอรวมกันเฉลี่ยไมนอยกวารอยละ 89
ผลสําเร็จ
94.72 : สถานศึกษามีความสําเร็จในการดําเนินงาน กลาวคือ สถานศึกษาไดรับความรวมมือจากคณะกรรมการบริหารโรงเรียนเปนอยางดี แมมี
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สถานการณโรคระบาด ไมสามารถประชุมในสถานศึกษา แตคณะกรรมการทุกทาน ใหความรวมมือในการปรับรูปแบบในการประชุมออนไลน มีการ
ใหคําแนะนําในการวางมาตรการปองกันโรค การรับรูและอนุมัติใชงบประมาณประจําป การใหความเห็นในการพัฒนาครู บุคลากร ที่มุงเนนการสอน
แบบออนไลน และการพิจารณารับรองการจัดซื้ออุปกรณเทคโนโลยีเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงาน รวมทั้งการติดตามการกอสรางอาคารเรียนใหเปน
ไปตามแผน ซึ่งดวยความรวมมือจากคณะกรรมการ ผูปกครอง และเครือขาย ทําให สถานศึกษาเปนโรงเรียนที่ไดรับความไววางใจจากผูปกครองและ
หนวยงานตนสังกัด ในการปฏิบัติตามมาตรการปองกันโรคโควิด 19 เปนอยางดี ผูเกี่ยวของรอยละ 90 มีความพึงพอใจในการดําเนินงานของสถาน
ศึกษาเปนอยางดี
มาตรฐานการศึกษา

- มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ
- มาตรฐานที่ 3 การจัดประสบการณที่เนนเด็กเปนสําคัญ

สอดคลองกับยุทธศาสตร - ยุทธศาสตรที่ 2 การปฏิรูประบบทรัพยากรเพื่อการศึกษาเอกชน
สช.
- ยุทธศาสตรที่ 3 การเสริมสรางประสิทธิภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนเอกชน
- ยุทธศาสตรที่ 7 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการสงเสริมการศึกษาเอกชน

สอดคลองกับตัวชี้วัด
กระทรวงศึกษาธิการ

- จัดการศึกษาทุกระดับ ทุกประเภท โดยใชหลักสูตรฐานสมรรถนะ รวมทั้งแนวทางการจัดการเรียนรูเชิงรุกและการวัดประเมินผลเพื่อ
พัฒนาผูเรียน ที่สอดคลองกับมาตรฐานการศึกษาแหงชาติ
- พัฒนาแพลตฟอรมดิจิทัลเพื่อการเรียนรู และใชดิจิทัลเปนเครื่องมือการเรียนรู
- พัฒนาครูทุกระดับใหมีทักษะ ความรูที่จําเปน เพื่อทําหนาที่วิทยากรมืออาชีพ (Train The Trainer) และขยายผลการพัฒนาผานศูนย
พัฒนาศักยภาพบุคคลเพื่อความเปนเลิศ (Human Capital Excellence Center: HCEC)
- ใหผูเรียน ครู ผูบริหารทางการศึกษามีแผนพัฒนารายบุคคลผานแผนพัฒนารายบุคคลสูความเปนเลิศ (Excellence Individual
Development Plan :EIDP)

ยุทธศาสตรที่ 2
พัฒนาหลักสูตรและบุคลากรตามมาตรฐานวิชาชีพ
โครงการ
1. โครงการพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู ประกอบดวยกิจกรรมยอย ระดับปฐมวัย 6 กิจกรรมยอย ไดแก กิจกรรมพัฒนาหลักสูตรปฐมวัย กิจกรรมพัฒนาสื่อการ
เรียนการสอน กิจกรรมนิเทศการสอน กิจกรรมภูมิปญญาทองถิ่น กิจกรรมวัดและประเมินพัฒนาการเด็ก และกิจกรรมวิจัยเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการสอน

คาเปาหมาย
80.00 : รอยละความสําเร็จของกิจกรรม ในระดับ ปฐมวัย ทั้งหมด 6 กิจกรรม รวมกันเฉลี่ยตามที่กําหนด
ผลสําเร็จ
90.00 : สถานศึกษามีความสําเร็จในการดําเนินโครงการ กลาว คือ สถานศึกษามีครู บุคลากร ที่เขาใจในบทบาทหนาที่ สามารถดําเนินการจัดทํา
แผนการเรียนรู ตลอดจนการปรับรูปแบบการเรียนการสอนสูระบบออนไลนไดเปนอยางดี มีความใฝรูและพัฒนาทักษะตนเองดานการใชเทคโนโลยี
การปรับรูปแบบการใชสื่อการสอน การเรียนรูในการใชเทคนิคการสอนที่เนนการปฏิบัติ มีจิตวิทยาในการจูงใจใหผูเรียนสนใจเรียนรูอยางตอเนื่อง
รวมทั้งการจัดทําเนื้อหาการเรียนรูดานวัฒนธรรม ภูมิปญญาทองถิ่น สงเสริมใหผูเรียนผานระบบออนไลนไดอยางตอเนื่อง ลดความเครียดจากการ
เรียนไดเปนอยางดี มีการเยี่ยมบานและการนําแบบทดสอบไปดําเนินการประเมินรายบุคคลในบางสวน เพื่อใหผลการประเมินสอดคลองตามสภาพ
จริงไดดี ควบคูกับทีมนิเทศการสอน สามารถดําเนินการนิเทศที่ปรับเปลี่ยนจากการเยี่ยมชั้นเรียน มาเปนเสมือนผูสนับสนุนความมั่นใจใหกับครู ชี้นํา
และถามสุข ทุกขกับครูผูสอน ทําใหทุกฝาย สามารถจัดการศึกษาไดอยางมีประสิทธิภาพ ผูเรียนมีความกาวหนาและมีทักษะที่จําเปนตามหลักสูตรได
อยางครบถวน
มาตรฐานการ
ศึกษา

- มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของเด็ก
- มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ
- มาตรฐานที่ 3 การจัดประสบการณที่เนนเด็กเปนสําคัญ

สอดคลองกับ
ยุทธศาสตร สช.
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- ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาหลักสูตร การเรียนการสอน การวัดและประเมินผล
- ยุทธศาสตรที่ 3 การเสริมสรางประสิทธิภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนเอกชน

- ยุทธศาสตรที่ 4 การสงเสริมการมีสวนรวมในการจัดและสนับสนุนการศึกษาเอกชน
- ยุทธศาสตรที่ 5 การสงเสริมการศึกษานอกระบบเพื่อสรางสังคมแหงการเรียนรู
- ยุทธศาสตรที่ 7 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการสงเสริมการศึกษาเอกชน

สอดคลองกับตัว - จัดการศึกษาทุกระดับ ทุกประเภท โดยใชหลักสูตรฐานสมรรถนะ รวมทั้งแนวทางการจัดการเรียนรูเชิงรุกและการวัดประเมินผลเพื่อพัฒนาผูเรียน
ทีส่ อดคลองกับมาตรฐานการศึกษาแหงชาติ
ชี้วัดกระทรวง
ศึกษาธิการ
- สงเสริมการพัฒนากรอบหลักสูตรระดับทองถิ่นและหลักสูตรสถานศึกษาตามความตองการจําเปนของกลุมเปาหมายและแตกตางหลากหลายตาม
บริบทของพื้นที่
- พัฒนาผูเรียนใหมีทักษะการคิดวิเคราะห สามารถแกไขสถานการณเฉพาะหนาไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยจัดการเรียนรูเชิงรุก (Active
Learning) จากประสบการณจริงหรือจากสถานการณจําลองผานการลงมือปฏิบัติ ตลอดจนจัดการเรียนการสอนในเชิงแสดงความคิดเห็นเพื่อเปด
โลกทัศนมุมมองรวมกันของผูเรียนและครูใหมากขึ้น
- พัฒนาผูเรียนใหมีความรอบรูและทักษะชีวิต เพื่อเปนเครื่องมือในการดํารงชีวิตและสรางอาชีพ อาทิ การใชเทคโนโลยีดิจิทัล สุขภาวะและทัศนคติ
ที่ดีตอการดูแลสุขภาพ
- พัฒนาครูใหมีทักษะ ความรู และความชํานาญในการใชเทคโนโลยีดิจิทัล ปญญาประดิษฐ และภาษาอังกฤษ รวมทั้งการจัดการเรียนการสอนเพื่อ
ฝกทักษะการคิดวิเคราะหอยางเปนระบบและมีเหตุผลเปนขั้นตอน
- สงเสริมใหใชภาษาทองถิ่นรวมกับภาษาไทยเปนสื่อจัดการเรียนการสอนในพื้นที่ที่ใชภาษาอยางหลากหลาย เพื่อวางรากฐานใหผูเรียนมีพัฒนาการ
ดานการคิดวิเคราะห รวมทั้งมีทักษะการสื่อสารและใชภาษาที่สามในการตอยอดการเรียนรูไดอยางมีประสิทธิภาพ
- ปลูกฝงผูเรียนใหมีหลักคิดที่ถูกตองดานคุณธรรม จริยธรรม และเปนผูมีความพอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา โดยกระบวนการลูกเสือ และยุว
กาชาด
- พัฒนาแพลตฟอรมดิจิทัลเพื่อการเรียนรู และใชดิจิทัลเปนเครื่องมือการเรียนรู
- เสริมสรางการรับรู ความเขาใจ ความตระหนัก และสงเสริมคุณลักษณะและพฤติกรรมที่พึงประสงคดานสิ่งแวดลอม
- พัฒนาครูทุกระดับใหมีทักษะ ความรูที่จําเปน เพื่อทําหนาที่วิทยากรมืออาชีพ (Train The Trainer) และขยายผลการพัฒนาผานศูนยพัฒนา
ศักยภาพบุคคลเพื่อความเปนเลิศ (Human Capital Excellence Center: HCEC)
2. โครงการพัฒนาบุคลากร ประกอบดวย 4 กิจกรรมยอย ไดแก กิจกรรมศึกษาดูงานทั้งในหรือนอกประเทศ กิจกรรมสงเสริมการศึกษาระยะสั้น ระยะยาว กิจกรรม
ปฐมนิเทศครูใหม และกิจกรรมสัมมนา

คาเปาหมาย
79.00 : รอยละความสําเร็จของกิจกรรม ทั้ง 4 กิจกรรม รวมกันเฉลี่ยตามที่กําหนด
ผลสําเร็จ
85.00 : สถานศึกษามีความสําเร็จในการดําเนินงาน ซึ่งสถานศึกษา สถานศึกษาไดจัดใหมีการอบรมเสริมทักษะใหครู บุคลากร ซึ่งตองปรับเปลี่ยนรูป
แบบการสอนตามเปนออนไลน มีการสงครูเขารับการอบรม และการเชิญวิทยากร การประสานเครือขายวิชาการจากหนวยงานภายนอก เพื่ออบรม
พัฒนาครูอยางตอเนื่อง ซึ่งมีสวนสนับสนุนใหครู บุคลากร พรอมในการปฏิบัติงานภายใตสถานการณโรคระบาด อยางไรก็ตาม แมผลการดําเนินงาน
ในปการศึกษานี้จะไมไดดําเนินการเรื่องการศึกษาดูงาน แตครู บุคลากรสวนใหญ มีคาเฉลี่ยการอบรม สัมมนา เกิน 20 ชั่วโมงตอป รวมทั้งเมื่อนําผล
การประเมินความสําเร็จในกิจกรรมศึกษาดูงานยอนหลังมาคิดคํานวณ ก็ยังมีผลการดําเนินงานที่ประสบความสําเร็จเกินเปาหมายที่กําหนดไว
มาตรฐานการ
ศึกษา
สอดคลองกับ
ยุทธศาสตร สช.

- มาตรฐานที่ 3 การจัดประสบการณที่เนนเด็กเปนสําคัญ
- ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาหลักสูตร การเรียนการสอน การวัดและประเมินผล
- ยุทธศาสตรที่ 3 การเสริมสรางประสิทธิภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนเอกชน
- ยุทธศาสตรที่ 4 การสงเสริมการมีสวนรวมในการจัดและสนับสนุนการศึกษาเอกชน
- ยุทธศาสตรที่ 5 การสงเสริมการศึกษานอกระบบเพื่อสรางสังคมแหงการเรียนรู
- ยุทธศาสตรที่ 7 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการสงเสริมการศึกษาเอกชน

สอดคลองกับตัว - จัดการศึกษาทุกระดับ ทุกประเภท โดยใชหลักสูตรฐานสมรรถนะ รวมทั้งแนวทางการจัดการเรียนรูเชิงรุกและการวัดประเมินผลเพื่อพัฒนาผูเรียน
ทีส่ อดคลองกับมาตรฐานการศึกษาแหงชาติ
ชี้วัดกระทรวง
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ศึกษาธิการ

- สงเสริมการพัฒนากรอบหลักสูตรระดับทองถิ่นและหลักสูตรสถานศึกษาตามความตองการจําเปนของกลุมเปาหมายและแตกตางหลากหลายตาม
บริบทของพื้นที่
- พัฒนาผูเรียนใหมีทักษะการคิดวิเคราะห สามารถแกไขสถานการณเฉพาะหนาไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยจัดการเรียนรูเชิงรุก (Active
Learning) จากประสบการณจริงหรือจากสถานการณจําลองผานการลงมือปฏิบัติ ตลอดจนจัดการเรียนการสอนในเชิงแสดงความคิดเห็นเพื่อเปด
โลกทัศนมุมมองรวมกันของผูเรียนและครูใหมากขึ้น
- พัฒนาครูใหมีทักษะ ความรู และความชํานาญในการใชเทคโนโลยีดิจิทัล ปญญาประดิษฐ และภาษาอังกฤษ รวมทั้งการจัดการเรียนการสอนเพื่อ
ฝกทักษะการคิดวิเคราะหอยางเปนระบบและมีเหตุผลเปนขั้นตอน
- พัฒนาแพลตฟอรมดิจิทัลเพื่อการเรียนรู และใชดิจิทัลเปนเครื่องมือการเรียนรู
- สงเสริมการพัฒนาสิ่งประดิษฐและนวัตกรรมที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม ใหสามารถเปนอาชีพและสรางรายได
- 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
กิจกรรมหนังสือเพื่อนฉัน และกิจกรรมสนุกกับเกม

คาเปาหมาย
86.00 : รอยละความสําเร็จของกิจกรรม ทั้ง 4 กิจกรรม รวมกันเฉลี่ยตามที่กําหนด
ผลสําเร็จ
90.00 : สถานศึกษามีความสําเร็จในการดําเนินงานสงเสริมผูเรียนดานวิชาการ แมในภาคเรียนที่ 1 จะจัดกิจกรรมเสริมทักษะภายในโรงเรียนไมได
แตสถานศึกษามีการปรับรูปแบบการสงเสริมเปนระบบออนไลน ทําใหสามารถดูแลเสริมทักษะผูเรียนดานภาษาตางประเทศ ทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร ทักษะการอานและทักษะดานมิติสัมพันธ ประสาทสัมผัสทั้งหา ไดตามแผนที่ปรับเปลี่ยนใหมนี้เปนอยางดี รวมทั้งสถานศึกษามีความ
สําเร็จ ในการเพิ่มพูนทักษะเสริมนอกบทเรียน ผานกิจกรรมบูรณาการหรรษา แมไมสามารถพาผูเรียนไป ทัศนศึกษาและจัดกิจกรรมนิทรรศการผาน
วันผักบุงบานได แตครูสามารถปรับเปลี่ยนมาเสริมใหผูเรียน เรียนรูผานการทําใบงาน ชิ้นงาน และวิดีทัศนผานระบบออนไลน สงผลใหผูเรียนมีความ
สุข สนุกกับการเรียนรูไดเปนอยางดี
มาตรฐานการ
ศึกษา

- มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของเด็ก

สอดคลองกับ
ยุทธศาสตร สช.

- ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาหลักสูตร การเรียนการสอน การวัดและประเมินผล

- มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ

- ยุทธศาสตรที่ 2 การปฏิรูประบบทรัพยากรเพื่อการศึกษาเอกชน
- ยุทธศาสตรที่ 3 การเสริมสรางประสิทธิภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนเอกชน
- ยุทธศาสตรที่ 4 การสงเสริมการมีสวนรวมในการจัดและสนับสนุนการศึกษาเอกชน
- ยุทธศาสตรที่ 7 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการสงเสริมการศึกษาเอกชน

สอดคลองกับตัว - จัดการศึกษาทุกระดับ ทุกประเภท โดยใชหลักสูตรฐานสมรรถนะ รวมทั้งแนวทางการจัดการเรียนรูเชิงรุกและการวัดประเมินผลเพื่อพัฒนาผูเรียน
ทีส่ อดคลองกับมาตรฐานการศึกษาแหงชาติ
ชี้วัดกระทรวง
ศึกษาธิการ
- สงเสริมการพัฒนากรอบหลักสูตรระดับทองถิ่นและหลักสูตรสถานศึกษาตามความตองการจําเปนของกลุมเปาหมายและแตกตางหลากหลายตาม
บริบทของพื้นที่
- พัฒนาผูเรียนใหมีทักษะการคิดวิเคราะห สามารถแกไขสถานการณเฉพาะหนาไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยจัดการเรียนรูเชิงรุก (Active
Learning) จากประสบการณจริงหรือจากสถานการณจําลองผานการลงมือปฏิบัติ ตลอดจนจัดการเรียนการสอนในเชิงแสดงความคิดเห็นเพื่อเปด
โลกทัศนมุมมองรวมกันของผูเรียนและครูใหมากขึ้น
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- พัฒนาผูเรียนใหมีความรอบรูและทักษะชีวิต เพื่อเปนเครื่องมือในการดํารงชีวิตและสรางอาชีพ อาทิ การใชเทคโนโลยีดิจิทัล สุขภาวะและทัศนคติ
ที่ดีตอการดูแลสุขภาพ
- พัฒนาครูใหมีทักษะ ความรู และความชํานาญในการใชเทคโนโลยีดิจิทัล ปญญาประดิษฐ และภาษาอังกฤษ รวมทั้งการจัดการเรียนการสอนเพื่อ
ฝกทักษะการคิดวิเคราะหอยางเปนระบบและมีเหตุผลเปนขั้นตอน
- สงเสริมใหใชภาษาทองถิ่นรวมกับภาษาไทยเปนสื่อจัดการเรียนการสอนในพื้นที่ที่ใชภาษาอยางหลากหลาย เพื่อวางรากฐานใหผูเรียนมีพัฒนาการ
ดานการคิดวิเคราะห รวมทั้งมีทักษะการสื่อสารและใชภาษาที่สามในการตอยอดการเรียนรูไดอยางมีประสิทธิภาพ
- ปลูกฝงผูเรียนใหมีหลักคิดที่ถูกตองดานคุณธรรม จริยธรรม และเปนผูมีความพอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา โดยกระบวนการลูกเสือ และยุว
กาชาด
- พัฒนาแพลตฟอรมดิจิทัลเพื่อการเรียนรู และใชดิจิทัลเปนเครื่องมือการเรียนรู
- เสริมสรางการรับรู ความเขาใจ ความตระหนัก และสงเสริมคุณลักษณะและพฤติกรรมที่พึงประสงคดานสิ่งแวดลอม
- สนับสนุนกิจกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
2. โครงการเพิ่มพูนทักษะ ประกอบดวยกิจกรรมยอยในระดับปฐมวัย 3 กิจกรรมยอย ไดแก กิจกรรมกาวเดินสูโลกกวาง กิจกรรมวันดอกผักบุงบาน และกิจกรรมบูรณาการ
หรรษา

คาเปาหมาย
86.00 : รอยละความสําเร็จของกิจกรรม ทั้ง 4 กิจกรรม รวมกันเฉลี่ยตามที่กําหนด
ผลสําเร็จ
91.00 : สถานศึกษามีความสําเร็จในการดําเนินงาน กลาวคือ ครูผูสอน ไดปรับเปลี่ยนรูปแบบการจัดกิจกรรม มาเปนระบบออนไลน มีการใชคลิปวีดิ
โอ การใชรูปแบบการสอนแบบสืบคน ใหคําสําคัญของสถานศึกษาที่อยูในเวปไซต และนําพาผูเรียนเขาไปศึกษาคนควา ตลอดจนแนะนําใหผูเรียน
ประดิษฐชิ้นงาน ผลงาน ผานแอพพิเคชั่น การออกแบบใบงานที่เนนการบูรณาการเนื้อหาขามสาระ เนนการ อาน คิด เขียน คํานวณ ซึ่งไดรับการ
ตอบรับจากผูเรียนเปนอยางดี สงผลใหผูเรียนมีความรูและสนุกกับการเรียนรูภายใตสถานการณโรคระบาดไดดีพอสมควร
มาตรฐานการ
ศึกษา

- มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของเด็ก

สอดคลองกับ
ยุทธศาสตร สช.

- ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาหลักสูตร การเรียนการสอน การวัดและประเมินผล

- มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ

- ยุทธศาสตรที่ 2 การปฏิรูประบบทรัพยากรเพื่อการศึกษาเอกชน
- ยุทธศาสตรที่ 3 การเสริมสรางประสิทธิภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนเอกชน
- ยุทธศาสตรที่ 4 การสงเสริมการมีสวนรวมในการจัดและสนับสนุนการศึกษาเอกชน
- ยุทธศาสตรที่ 7 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการสงเสริมการศึกษาเอกชน

สอดคลองกับตัว - จัดการศึกษาทุกระดับ ทุกประเภท โดยใชหลักสูตรฐานสมรรถนะ รวมทั้งแนวทางการจัดการเรียนรูเชิงรุกและการวัดประเมินผลเพื่อพัฒนาผูเรียน
ทีส่ อดคลองกับมาตรฐานการศึกษาแหงชาติ
ชี้วัดกระทรวง
ศึกษาธิการ
- สงเสริมการพัฒนากรอบหลักสูตรระดับทองถิ่นและหลักสูตรสถานศึกษาตามความตองการจําเปนของกลุมเปาหมายและแตกตางหลากหลายตาม
บริบทของพื้นที่
- พัฒนาผูเรียนใหมีทักษะการคิดวิเคราะห สามารถแกไขสถานการณเฉพาะหนาไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยจัดการเรียนรูเชิงรุก (Active
Learning) จากประสบการณจริงหรือจากสถานการณจําลองผานการลงมือปฏิบัติ ตลอดจนจัดการเรียนการสอนในเชิงแสดงความคิดเห็นเพื่อเปด
โลกทัศนมุมมองรวมกันของผูเรียนและครูใหมากขึ้น
- พัฒนาผูเรียนใหมีความรอบรูและทักษะชีวิต เพื่อเปนเครื่องมือในการดํารงชีวิตและสรางอาชีพ อาทิ การใชเทคโนโลยีดิจิทัล สุขภาวะและทัศนคติ
ที่ดีตอการดูแลสุขภาพ
- พัฒนาครูใหมีทักษะ ความรู และความชํานาญในการใชเทคโนโลยีดิจิทัล ปญญาประดิษฐ และภาษาอังกฤษ รวมทั้งการจัดการเรียนการสอนเพื่อ
ฝกทักษะการคิดวิเคราะหอยางเปนระบบและมีเหตุผลเปนขั้นตอน
- สงเสริมใหใชภาษาทองถิ่นรวมกับภาษาไทยเปนสื่อจัดการเรียนการสอนในพื้นที่ที่ใชภาษาอยางหลากหลาย เพื่อวางรากฐานใหผูเรียนมีพัฒนาการ
ดานการคิดวิเคราะห รวมทั้งมีทักษะการสื่อสารและใชภาษาที่สามในการตอยอดการเรียนรูไดอยางมีประสิทธิภาพ
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- ปลูกฝงผูเรียนใหมีหลักคิดที่ถูกตองดานคุณธรรม จริยธรรม และเปนผูมีความพอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา โดยกระบวนการลูกเสือ และยุว
กาชาด
- พัฒนาแพลตฟอรมดิจิทัลเพื่อการเรียนรู และใชดิจิทัลเปนเครื่องมือการเรียนรู
- เสริมสรางการรับรู ความเขาใจ ความตระหนัก และสงเสริมคุณลักษณะและพฤติกรรมที่พึงประสงคดานสิ่งแวดลอม
- สนับสนุนกิจกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ยุทธศาสตรที่ 4
เสริมสรางผูเรียนเปนพลเมืองไทย พลโลกที่มีคุณคา
โครงการ
1. โครงการสงเสริมสุขภาพกายและจิต ประกอบดวยกิจกรรมยอยระดับปฐมวัย 8 กิจกรรมยอย ไดแก กิจกรรมยาเสพติดใหโทษ กิจกรรมอนามัยในโรงเรียน กิจกรรม
อาหารดีมีประโยชน กิจกรรมหนูนอยสุขภาพดี กิจกรรมออกกําลังกายยามเชา กิจกรรมกีฬาสี กิจกรรมสรางสรรคหนูนอย และกิจกรรมการปองกันและชวยเหลือเมื่อเกิด
อุบัติเหตุ

คาเปาหมาย
84.00 : รอยละความสําเร็จของกิจกรรม ทั้ง 4 กิจกรรม รวมกันเฉลี่ยตามที่กําหนด
ผลสําเร็จ
89.23 : สถานศึกษามีความสําเร็จในการดําเนินงานตามโครงการสงเสริมสุขภาพกายและจิต กลาวคือ ในภาคเรียนที่ 1 ครูดําเนินการสงเสริมสุขภาพ
ผานการประชุมออนไลนกับผูเรียนในการใหความรูดานการปกปองตนเองใหหางไกลจากโรคระบาดโควิด 19 และในภาคเรียนที่ 2 สถานศึกษา
สามารถจัดกิจกรรมไดภายในสถานศึกษา แตอยูภายใตการจัดกิจกรรมที่หลีกเลี่ยงการรวมตัวเปนจํานวนมาก มีการเฝาระวังเรื่องยาเสพติด ซึ่งผูเรียน
สวนใหญมีความรูและปฏิบัติตนปลอดจากยาเสพติด เปนที่พึงพอใจจากทุกฝายที่เกี่ยวของ
มาตรฐานการ
ศึกษา

- มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของเด็ก

สอดคลองกับ
ยุทธศาสตร สช.

- ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาหลักสูตร การเรียนการสอน การวัดและประเมินผล

- มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ

- ยุทธศาสตรที่ 2 การปฏิรูประบบทรัพยากรเพื่อการศึกษาเอกชน
- ยุทธศาสตรที่ 3 การเสริมสรางประสิทธิภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนเอกชน
- ยุทธศาสตรที่ 4 การสงเสริมการมีสวนรวมในการจัดและสนับสนุนการศึกษาเอกชน
- ยุทธศาสตรที่ 5 การสงเสริมการศึกษานอกระบบเพื่อสรางสังคมแหงการเรียนรู
- ยุทธศาสตรที่ 7 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการสงเสริมการศึกษาเอกชน

สอดคลองกับตัว - จัดการศึกษาทุกระดับ ทุกประเภท โดยใชหลักสูตรฐานสมรรถนะ รวมทั้งแนวทางการจัดการเรียนรูเชิงรุกและการวัดประเมินผลเพื่อพัฒนาผูเรียน
ทีส่ อดคลองกับมาตรฐานการศึกษาแหงชาติ
ชี้วัดกระทรวง
ศึกษาธิการ
- สงเสริมการพัฒนากรอบหลักสูตรระดับทองถิ่นและหลักสูตรสถานศึกษาตามความตองการจําเปนของกลุมเปาหมายและแตกตางหลากหลายตาม
บริบทของพื้นที่
- พัฒนาผูเรียนใหมีทักษะการคิดวิเคราะห สามารถแกไขสถานการณเฉพาะหนาไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยจัดการเรียนรูเชิงรุก (Active
Learning) จากประสบการณจริงหรือจากสถานการณจําลองผานการลงมือปฏิบัติ ตลอดจนจัดการเรียนการสอนในเชิงแสดงความคิดเห็นเพื่อเปด
โลกทัศนมุมมองรวมกันของผูเรียนและครูใหมากขึ้น
- พัฒนาผูเรียนใหมีความรอบรูและทักษะชีวิต เพื่อเปนเครื่องมือในการดํารงชีวิตและสรางอาชีพ อาทิ การใชเทคโนโลยีดิจิทัล สุขภาวะและทัศนคติ
ที่ดีตอการดูแลสุขภาพ
- พัฒนาครูใหมีทักษะ ความรู และความชํานาญในการใชเทคโนโลยีดิจิทัล ปญญาประดิษฐ และภาษาอังกฤษ รวมทั้งการจัดการเรียนการสอนเพื่อ
ฝกทักษะการคิดวิเคราะหอยางเปนระบบและมีเหตุผลเปนขั้นตอน
- สงเสริมใหใชภาษาทองถิ่นรวมกับภาษาไทยเปนสื่อจัดการเรียนการสอนในพื้นที่ที่ใชภาษาอยางหลากหลาย เพื่อวางรากฐานใหผูเรียนมีพัฒนาการ
ดานการคิดวิเคราะห รวมทั้งมีทักษะการสื่อสารและใชภาษาที่สามในการตอยอดการเรียนรูไดอยางมีประสิทธิภาพ
- ปลูกฝงผูเรียนใหมีหลักคิดที่ถูกตองดานคุณธรรม จริยธรรม และเปนผูมีความพอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา โดยกระบวนการลูกเสือ และยุว
กาชาด
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- พัฒนาแพลตฟอรมดิจิทัลเพื่อการเรียนรู และใชดิจิทัลเปนเครื่องมือการเรียนรู
- เสริมสรางการรับรู ความเขาใจ ความตระหนัก และสงเสริมคุณลักษณะและพฤติกรรมที่พึงประสงคดานสิ่งแวดลอม
- สงเสริมการพัฒนาสิ่งประดิษฐและนวัตกรรมที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม ใหสามารถเปนอาชีพและสรางรายได
- สนับสนุนกิจกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
2. โครงการสงเสริมคุณธรรม จริยธรรม ประกอบดวยกิจกรรมยอยระดับปฐมวัย 5 กิจกรรมยอย ไดแก กิจกรรมนั่งสมาธิ 5 นาที กิจกรรมงามอยางไทย กิจกรรมของหาย
ไดคืน กิจกรรมกระปุกสุดประหยัด และกิจกรรมประหยัดนํ้าประหยัดไฟ

คาเปาหมาย
86.00 : รอยละความสําเร็จของกิจกรรม ทั้ง 5 กิจกรรม รวมกันเฉลี่ยตามที่กําหนด
ผลสําเร็จ
90.00 : สถานศึกษามีความสําเร็จในการดําเนินงานตามโครงการสงเสริมคุณธรรม จริยธรรม กลาวคือ ในภาคเรียนที่ 1 ครูดําเนินการสงเสริม ผาน
การประชุมออนไลน ในการปฏิบัติตนในการเรียนออนไลนอยางซื่อสัตย มีการสอดแทรกคุณธรรม คานิยมไทย ผานระบบออนไลนเปนระยะๆ และ
ในภาคเรียนที่ 2 สถานศึกษาสามารถจัดกิจกรรมไดภายในสถานศึกษา แตอยูภายใตการจัดกิจกรรมที่หลีกเลี่ยงการรวมตัวเปนจํานวนมาก มีการ
ฝกฝนใหผูเรียนนั่งสมาธิ ซึ่งผูเรียนสวนใหญสามารถปฏิบัติตนเปนนักเรียนที่ดีไดอยางเหมาะสม
มาตรฐานการ
ศึกษา

- มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของเด็ก

สอดคลองกับ
ยุทธศาสตร สช.

- ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาหลักสูตร การเรียนการสอน การวัดและประเมินผล

- มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ

- ยุทธศาสตรที่ 2 การปฏิรูประบบทรัพยากรเพื่อการศึกษาเอกชน
- ยุทธศาสตรที่ 3 การเสริมสรางประสิทธิภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนเอกชน
- ยุทธศาสตรที่ 4 การสงเสริมการมีสวนรวมในการจัดและสนับสนุนการศึกษาเอกชน
- ยุทธศาสตรที่ 5 การสงเสริมการศึกษานอกระบบเพื่อสรางสังคมแหงการเรียนรู
- ยุทธศาสตรที่ 7 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการสงเสริมการศึกษาเอกชน

สอดคลองกับตัว - จัดการศึกษาทุกระดับ ทุกประเภท โดยใชหลักสูตรฐานสมรรถนะ รวมทั้งแนวทางการจัดการเรียนรูเชิงรุกและการวัดประเมินผลเพื่อพัฒนาผูเรียน
ทีส่ อดคลองกับมาตรฐานการศึกษาแหงชาติ
ชี้วัดกระทรวง
ศึกษาธิการ
- สงเสริมการพัฒนากรอบหลักสูตรระดับทองถิ่นและหลักสูตรสถานศึกษาตามความตองการจําเปนของกลุมเปาหมายและแตกตางหลากหลายตาม
บริบทของพื้นที่
- พัฒนาผูเรียนใหมีทักษะการคิดวิเคราะห สามารถแกไขสถานการณเฉพาะหนาไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยจัดการเรียนรูเชิงรุก (Active
Learning) จากประสบการณจริงหรือจากสถานการณจําลองผานการลงมือปฏิบัติ ตลอดจนจัดการเรียนการสอนในเชิงแสดงความคิดเห็นเพื่อเปด
โลกทัศนมุมมองรวมกันของผูเรียนและครูใหมากขึ้น
- พัฒนาผูเรียนใหมีความรอบรูและทักษะชีวิต เพื่อเปนเครื่องมือในการดํารงชีวิตและสรางอาชีพ อาทิ การใชเทคโนโลยีดิจิทัล สุขภาวะและทัศนคติ
ที่ดีตอการดูแลสุขภาพ
- พัฒนาครูใหมีทักษะ ความรู และความชํานาญในการใชเทคโนโลยีดิจิทัล ปญญาประดิษฐ และภาษาอังกฤษ รวมทั้งการจัดการเรียนการสอนเพื่อ
ฝกทักษะการคิดวิเคราะหอยางเปนระบบและมีเหตุผลเปนขั้นตอน
- สงเสริมใหใชภาษาทองถิ่นรวมกับภาษาไทยเปนสื่อจัดการเรียนการสอนในพื้นที่ที่ใชภาษาอยางหลากหลาย เพื่อวางรากฐานใหผูเรียนมีพัฒนาการ
ดานการคิดวิเคราะห รวมทั้งมีทักษะการสื่อสารและใชภาษาที่สามในการตอยอดการเรียนรูไดอยางมีประสิทธิภาพ
- ปลูกฝงผูเรียนใหมีหลักคิดที่ถูกตองดานคุณธรรม จริยธรรม และเปนผูมีความพอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา โดยกระบวนการลูกเสือ และยุว
กาชาด
- พัฒนาแพลตฟอรมดิจิทัลเพื่อการเรียนรู และใชดิจิทัลเปนเครื่องมือการเรียนรู
- เสริมสรางการรับรู ความเขาใจ ความตระหนัก และสงเสริมคุณลักษณะและพฤติกรรมที่พึงประสงคดานสิ่งแวดลอม
- สงเสริมการพัฒนาสิ่งประดิษฐและนวัตกรรมที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม ใหสามารถเปนอาชีพและสรางรายได
- สนับสนุนกิจกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
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1.2 ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ยุทธศาสตรที่ 1
พัฒนาระบบบริหารและการประกันคุณภาพสูองคกรมาตรฐานสากล
โครงการ
1. โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการสถานศึกษา ประกอบดวย 4 กิจกรรมยอย ไดแก กิจกรรมวางแผนพัฒนาคุณภาพ กิจกรรมประกันคุณภาพภายใน
กิจกรรมพัฒนาแหลงเรียนรูและหองปฏิบัติการ และกิจกรรมควบคุมความเสี่ยงภายในสถานศึกษา

คาเปาหมาย
87.00 : 1. ครูและบุคลากรรอยละ 86 ใหความรวมมือในการจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพตามที่ไดรับมอบหมายเปนอยางดี 2. โครงการ/กิจกรรมรอย
ละ 86 สามารถดําเนินการไดตามแผนที่กําหนดไว 3. ความสําเร็จของพันธกิจทั้งหมดของสถานศึกษามีคาเฉลี่ยความสําเร็จไมนอยกวารอยละ 88
โดยความสําเร็จทั้ง 3 ขอ เฉลี่ยรวมกันมีความสําเร็จไมนอยกวารอยละ 87
ผลสําเร็จ
96.92 : สถานศึกษามีความสําเร็จในการดําเนินงาน กลาวคือ สถานศึกษามีการนํานโยบายสูการปฏิบัติ ดวยการบริหารเชิงกลยุทธ ครู บุคลากร
สวนใหญใหความรวมมือในการประชุมวิเคราะหปจจัยภายใน ภายนอกและติดตามสถานการณปจจุบัน เพื่อปรับองคกรใหสอดคลอง พรอมรับมือกับ
ผลกระทบทั้งเชิงความเชื่อมั่นและการปองกันโรคระบาด ความปลอดภัยในโรงเรียนอยางจริงจัง ทุกฝายมุงดําเนินหนาที่ตามที่ไดรับมอบหมายเปน
อยางดี ทั้งในแงการบริหารโครงการ การประกันคุณภาพภายใน และการดูแลความปลอดภัยในโรงเรียน สงผลใหโครงการ กิจกรรมตางๆบรรลุเปา
หมายและเกิดผลสัมฤทธิ์ที่ดีในเชิงบริหาร ผูเกี่ยวของมีความพึงพอใจรอยละ 90 ขึ้นไป
มาตรฐานการศึกษา

- มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ
- มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ

สอดคลองกับยุทธศาสตร - ยุทธศาสตรที่ 2 การปฏิรูประบบทรัพยากรเพื่อการศึกษาเอกชน
สช.
- ยุทธศาสตรที่ 3 การเสริมสรางประสิทธิภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนเอกชน
- ยุทธศาสตรที่ 7 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการสงเสริมการศึกษาเอกชน

สอดคลองกับตัวชี้วัด
กระทรวงศึกษาธิการ

- จัดการศึกษาทุกระดับ ทุกประเภท โดยใชหลักสูตรฐานสมรรถนะ รวมทั้งแนวทางการจัดการเรียนรูเชิงรุกและการวัดประเมินผลเพื่อ
พัฒนาผูเรียน ที่สอดคลองกับมาตรฐานการศึกษาแหงชาติ
- พัฒนาแพลตฟอรมดิจิทัลเพื่อการเรียนรู และใชดิจิทัลเปนเครื่องมือการเรียนรู
- พัฒนาครูทุกระดับใหมีทักษะ ความรูที่จําเปน เพื่อทําหนาที่วิทยากรมืออาชีพ (Train The Trainer) และขยายผลการพัฒนาผานศูนย
พัฒนาศักยภาพบุคคลเพื่อความเปนเลิศ (Human Capital Excellence Center: HCEC)
- ใหผูเรียน ครู ผูบริหารทางการศึกษามีแผนพัฒนารายบุคคลผานแผนพัฒนารายบุคคลสูความเปนเลิศ (Excellence Individual
Development Plan :EIDP)

2. โครงการความรวมมือของสถานศึกษากับคณะกรรมการสถานศึกษา

คาเปาหมาย
89.00 : 1.คณะกรรมการสถานศึกษา 89 ใหความรวมมือกับสถานศึกษาในการมาประชุมตามนัดหมาย 2.คณะกรรมการสถานศึกษา 89 ใหความ
รวมมือกับสถานศึกษาในการทํากิจกรรมอยางครบถวน 3.ผูเกี่ยวของรอยละ 89 มีความพึงพอใจในการจัดกิจกรรมประชุมคณะกรรมการฯ ระดับดี
ขึ้นไปโดยความสําเร็จทั้ง 3 ขอรวมกันเฉลี่ยไมนอยกวารอยละ 89
ผลสําเร็จ
94.72 : สถานศึกษามีความสําเร็จในการดําเนินงาน กลาวคือ สถานศึกษาไดรับความรวมมือจากคณะกรรมการบริหารโรงเรียนเปนอยางดี แมมี
สถานการณโรคระบาด ไมสามารถประชุมในสถานศึกษา แตคณะกรรมการทุกทาน ใหความรวมมือในการปรับรูปแบบในการประชุมออนไลน มีการ
ใหคําแนะนําในการวางมาตรการปองกันโรค การรับรูและอนุมัติใชงบประมาณประจําป การใหความเห็นในการพัฒนาครู บุคลากร ที่มุงเนนการสอน
แบบออนไลน และการพิจารณารับรองการจัดซื้ออุปกรณเทคโนโลยีเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงาน รวมทั้งการติดตามการกอสรางอาคารเรียนใหเปน
ไปตามแผน ซึ่งดวยความรวมมือจากคณะกรรมการ ผูปกครอง และเครือขาย ทําให สถานศึกษาเปนโรงเรียนที่ไดรับความไววางใจจากผูปกครองและ
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หนวยงานตนสังกัด ในการปฏิบัติตามมาตรการปองกันโรคโควิด 19 เปนอยางดี ผูเกี่ยวของรอยละ 90 มีความพึงพอใจในการดําเนินงานของสถาน
ศึกษาเปนอยางดี
มาตรฐานการศึกษา

- มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ
- มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ

สอดคลองกับยุทธศาสตร - ยุทธศาสตรที่ 2 การปฏิรูประบบทรัพยากรเพื่อการศึกษาเอกชน
สช.
- ยุทธศาสตรที่ 3 การเสริมสรางประสิทธิภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนเอกชน
- ยุทธศาสตรที่ 7 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการสงเสริมการศึกษาเอกชน

สอดคลองกับตัวชี้วัด
กระทรวงศึกษาธิการ

- จัดการศึกษาทุกระดับ ทุกประเภท โดยใชหลักสูตรฐานสมรรถนะ รวมทั้งแนวทางการจัดการเรียนรูเชิงรุกและการวัดประเมินผลเพื่อ
พัฒนาผูเรียน ที่สอดคลองกับมาตรฐานการศึกษาแหงชาติ
- พัฒนาแพลตฟอรมดิจิทัลเพื่อการเรียนรู และใชดิจิทัลเปนเครื่องมือการเรียนรู
- พัฒนาครูทุกระดับใหมีทักษะ ความรูที่จําเปน เพื่อทําหนาที่วิทยากรมืออาชีพ (Train The Trainer) และขยายผลการพัฒนาผานศูนย
พัฒนาศักยภาพบุคคลเพื่อความเปนเลิศ (Human Capital Excellence Center: HCEC)
- ใหผูเรียน ครู ผูบริหารทางการศึกษามีแผนพัฒนารายบุคคลผานแผนพัฒนารายบุคคลสูความเปนเลิศ (Excellence Individual
Development Plan :EIDP)

ยุทธศาสตรที่ 2
พัฒนาหลักสูตรและบุคลากรตามมาตรฐานวิชาชีพ
โครงการ
1. โครงการพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู ประกอบดวยกิจกรรมยอย ระดับปฐมวัย 6 กิจกรรมยอย ไดแก กิจกรรมพัฒนาหลักสูตรปฐมวัย กิจกรรมพัฒนาสื่อการ
เรียนการสอน กิจกรรมนิเทศการสอน กิจกรรมภูมิปญญาทองถิ่น กิจกรรมวัดและประเมินพัฒนาการเด็ก และกิจกรรมวิจัยเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการสอน

คาเปาหมาย
80.00 : รอยละความสําเร็จของกิจกรรม ในระดับ ปฐมวัย ทั้งหมด 6 กิจกรรม รวมกันเฉลี่ยตามที่กําหนด
ผลสําเร็จ
90.00 : สถานศึกษามีความสําเร็จในการดําเนินโครงการ กลาว คือ สถานศึกษามีครู บุคลากร ที่เขาใจในบทบาทหนาที่ สามารถดําเนินการจัดทํา
แผนการเรียนรู ตลอดจนการปรับรูปแบบการเรียนการสอนสูระบบออนไลนไดเปนอยางดี มีความใฝรูและพัฒนาทักษะตนเองดานการใชเทคโนโลยี
การปรับรูปแบบการใชสื่อการสอน การเรียนรูในการใชเทคนิคการสอนที่เนนการปฏิบัติ มีจิตวิทยาในการจูงใจใหผูเรียนสนใจเรียนรูอยางตอเนื่อง
รวมทั้งการจัดทําเนื้อหาการเรียนรูดานวัฒนธรรม ภูมิปญญาทองถิ่น สงเสริมใหผูเรียนผานระบบออนไลนไดอยางตอเนื่อง ลดความเครียดจากการ
เรียนไดเปนอยางดี มีการเยี่ยมบานและการนําแบบทดสอบไปดําเนินการประเมินรายบุคคลในบางสวน เพื่อใหผลการประเมินสอดคลองตามสภาพ
จริงไดดี ควบคูกับทีมนิเทศการสอน สามารถดําเนินการนิเทศที่ปรับเปลี่ยนจากการเยี่ยมชั้นเรียน มาเปนเสมือนผูสนับสนุนความมั่นใจใหกับครู ชี้นํา
และถามสุข ทุกขกับครูผูสอน ทําใหทุกฝาย สามารถจัดการศึกษาไดอยางมีประสิทธิภาพ ผูเรียนมีความกาวหนาและมีทักษะที่จําเปนตามหลักสูตรได
อยางครบถวน
มาตรฐานการ
ศึกษา

- มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผูเรียน
- มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ
- มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ

สอดคลองกับ
ยุทธศาสตร สช.

- ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาหลักสูตร การเรียนการสอน การวัดและประเมินผล
- ยุทธศาสตรที่ 3 การเสริมสรางประสิทธิภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนเอกชน
- ยุทธศาสตรที่ 4 การสงเสริมการมีสวนรวมในการจัดและสนับสนุนการศึกษาเอกชน
- ยุทธศาสตรที่ 5 การสงเสริมการศึกษานอกระบบเพื่อสรางสังคมแหงการเรียนรู
- ยุทธศาสตรที่ 7 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการสงเสริมการศึกษาเอกชน

สอดคลองกับตัว - จัดการศึกษาทุกระดับ ทุกประเภท โดยใชหลักสูตรฐานสมรรถนะ รวมทั้งแนวทางการจัดการเรียนรูเชิงรุกและการวัดประเมินผลเพื่อพัฒนาผูเรียน
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ชี้วัดกระทรวง
ศึกษาธิการ

ที่สอดคลองกับมาตรฐานการศึกษาแหงชาติ
- สงเสริมการพัฒนากรอบหลักสูตรระดับทองถิ่นและหลักสูตรสถานศึกษาตามความตองการจําเปนของกลุมเปาหมายและแตกตางหลากหลายตาม
บริบทของพื้นที่
- พัฒนาผูเรียนใหมีทักษะการคิดวิเคราะห สามารถแกไขสถานการณเฉพาะหนาไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยจัดการเรียนรูเชิงรุก (Active
Learning) จากประสบการณจริงหรือจากสถานการณจําลองผานการลงมือปฏิบัติ ตลอดจนจัดการเรียนการสอนในเชิงแสดงความคิดเห็นเพื่อเปด
โลกทัศนมุมมองรวมกันของผูเรียนและครูใหมากขึ้น
- พัฒนาผูเรียนใหมีความรอบรูและทักษะชีวิต เพื่อเปนเครื่องมือในการดํารงชีวิตและสรางอาชีพ อาทิ การใชเทคโนโลยีดิจิทัล สุขภาวะและทัศนคติ
ที่ดีตอการดูแลสุขภาพ
- พัฒนาครูใหมีทักษะ ความรู และความชํานาญในการใชเทคโนโลยีดิจิทัล ปญญาประดิษฐ และภาษาอังกฤษ รวมทั้งการจัดการเรียนการสอนเพื่อ
ฝกทักษะการคิดวิเคราะหอยางเปนระบบและมีเหตุผลเปนขั้นตอน
- สงเสริมใหใชภาษาทองถิ่นรวมกับภาษาไทยเปนสื่อจัดการเรียนการสอนในพื้นที่ที่ใชภาษาอยางหลากหลาย เพื่อวางรากฐานใหผูเรียนมีพัฒนาการ
ดานการคิดวิเคราะห รวมทั้งมีทักษะการสื่อสารและใชภาษาที่สามในการตอยอดการเรียนรูไดอยางมีประสิทธิภาพ
- ปลูกฝงผูเรียนใหมีหลักคิดที่ถูกตองดานคุณธรรม จริยธรรม และเปนผูมีความพอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา โดยกระบวนการลูกเสือ และยุว
กาชาด
- พัฒนาแพลตฟอรมดิจิทัลเพื่อการเรียนรู และใชดิจิทัลเปนเครื่องมือการเรียนรู
- เสริมสรางการรับรู ความเขาใจ ความตระหนัก และสงเสริมคุณลักษณะและพฤติกรรมที่พึงประสงคดานสิ่งแวดลอม
- พัฒนาครูทุกระดับใหมีทักษะ ความรูที่จําเปน เพื่อทําหนาที่วิทยากรมืออาชีพ (Train The Trainer) และขยายผลการพัฒนาผานศูนยพัฒนา
ศักยภาพบุคคลเพื่อความเปนเลิศ (Human Capital Excellence Center: HCEC)

2. โครงการพัฒนาบุคลากร ประกอบดวย 4 กิจกรรมยอย ไดแก กิจกรรมศึกษาดูงานทั้งในหรือนอกประเทศ กิจกรรมสงเสริมการศึกษาระยะสั้น ระยะยาว กิจกรรม
ปฐมนิเทศครูใหม และกิจกรรมสัมมนา

คาเปาหมาย
79.00 : รอยละความสําเร็จของกิจกรรม ทั้ง 4 กิจกรรม รวมกันเฉลี่ยตามที่กําหนด
ผลสําเร็จ
85.00 : สถานศึกษามีความสําเร็จในการดําเนินงาน ซึ่งสถานศึกษา สถานศึกษาไดจัดใหมีการอบรมเสริมทักษะใหครู บุคลากร ซึ่งตองปรับเปลี่ยนรูป
แบบการสอนตามเปนออนไลน มีการสงครูเขารับการอบรม และการเชิญวิทยากร การประสานเครือขายวิชาการจากหนวยงานภายนอก เพื่ออบรม
พัฒนาครูอยางตอเนื่อง ซึ่งมีสวนสนับสนุนใหครู บุคลากร พรอมในการปฏิบัติงานภายใตสถานการณโรคระบาด อยางไรก็ตาม แมผลการดําเนินงาน
ในปการศึกษานี้จะไมไดดําเนินการเรื่องการศึกษาดูงาน แตครู บุคลากรสวนใหญ มีคาเฉลี่ยการอบรม สัมมนา เกิน 20 ชั่วโมงตอป รวมทั้งเมื่อนําผล
การประเมินความสําเร็จในกิจกรรมศึกษาดูงานยอนหลังมาคิดคํานวณ ก็ยังมีผลการดําเนินงานที่ประสบความสําเร็จเกินเปาหมายที่กําหนดไว
มาตรฐานการ
ศึกษา
สอดคลองกับ
ยุทธศาสตร สช.

- มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ
- ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาหลักสูตร การเรียนการสอน การวัดและประเมินผล
- ยุทธศาสตรที่ 3 การเสริมสรางประสิทธิภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนเอกชน
- ยุทธศาสตรที่ 4 การสงเสริมการมีสวนรวมในการจัดและสนับสนุนการศึกษาเอกชน
- ยุทธศาสตรที่ 5 การสงเสริมการศึกษานอกระบบเพื่อสรางสังคมแหงการเรียนรู
- ยุทธศาสตรที่ 7 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการสงเสริมการศึกษาเอกชน

สอดคลองกับตัว - จัดการศึกษาทุกระดับ ทุกประเภท โดยใชหลักสูตรฐานสมรรถนะ รวมทั้งแนวทางการจัดการเรียนรูเชิงรุกและการวัดประเมินผลเพื่อพัฒนาผูเรียน
ทีส่ อดคลองกับมาตรฐานการศึกษาแหงชาติ
ชี้วัดกระทรวง
ศึกษาธิการ
- สงเสริมการพัฒนากรอบหลักสูตรระดับทองถิ่นและหลักสูตรสถานศึกษาตามความตองการจําเปนของกลุมเปาหมายและแตกตางหลากหลายตาม
บริบทของพื้นที่
- พัฒนาผูเรียนใหมีทักษะการคิดวิเคราะห สามารถแกไขสถานการณเฉพาะหนาไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยจัดการเรียนรูเชิงรุก (Active
Learning) จากประสบการณจริงหรือจากสถานการณจําลองผานการลงมือปฏิบัติ ตลอดจนจัดการเรียนการสอนในเชิงแสดงความคิดเห็นเพื่อเปด
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โลกทัศนมุมมองรวมกันของผูเรียนและครูใหมากขึ้น
- พัฒนาครูใหมีทักษะ ความรู และความชํานาญในการใชเทคโนโลยีดิจิทัล ปญญาประดิษฐ และภาษาอังกฤษ รวมทั้งการจัดการเรียนการสอนเพื่อ
ฝกทักษะการคิดวิเคราะหอยางเปนระบบและมีเหตุผลเปนขั้นตอน
- พัฒนาแพลตฟอรมดิจิทัลเพื่อการเรียนรู และใชดิจิทัลเปนเครื่องมือการเรียนรู
- สงเสริมการพัฒนาสิ่งประดิษฐและนวัตกรรมที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม ใหสามารถเปนอาชีพและสรางรายได
- 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
กิจกรรมหนังสือเพื่อนฉัน และกิจกรรมสนุกกับเกม

คาเปาหมาย
86.00 : รอยละความสําเร็จของกิจกรรม ทั้ง 4 กิจกรรม รวมกันเฉลี่ยตามที่กําหนด
ผลสําเร็จ
90.00 : สถานศึกษามีความสําเร็จในการดําเนินงานสงเสริมผูเรียนดานวิชาการ แมในภาคเรียนที่ 1 จะจัดกิจกรรมเสริมทักษะภายในโรงเรียนไมได
แตสถานศึกษามีการปรับรูปแบบการสงเสริมเปนระบบออนไลน ทําใหสามารถดูแลเสริมทักษะผูเรียนดานภาษาตางประเทศ ทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร ทักษะการอานและทักษะดานมิติสัมพันธ ประสาทสัมผัสทั้งหา ไดตามแผนที่ปรับเปลี่ยนใหมนี้เปนอยางดี รวมทั้งสถานศึกษามีความ
สําเร็จ ในการเพิ่มพูนทักษะเสริมนอกบทเรียน ผานกิจกรรมบูรณาการหรรษา แมไมสามารถพาผูเรียนไป ทัศนศึกษาและจัดกิจกรรมนิทรรศการผาน
วันผักบุงบานได แตครูสามารถปรับเปลี่ยนมาเสริมใหผูเรียน เรียนรูผานการทําใบงาน ชิ้นงาน และวิดีทัศนผานระบบออนไลน สงผลใหผูเรียนมีความ
สุข สนุกกับการเรียนรูไดเปนอยางดี
มาตรฐานการ
ศึกษา

- มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผูเรียน

สอดคลองกับ
ยุทธศาสตร สช.

- ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาหลักสูตร การเรียนการสอน การวัดและประเมินผล

- มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ

- ยุทธศาสตรที่ 2 การปฏิรูประบบทรัพยากรเพื่อการศึกษาเอกชน
- ยุทธศาสตรที่ 3 การเสริมสรางประสิทธิภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนเอกชน
- ยุทธศาสตรที่ 4 การสงเสริมการมีสวนรวมในการจัดและสนับสนุนการศึกษาเอกชน
- ยุทธศาสตรที่ 7 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการสงเสริมการศึกษาเอกชน

สอดคลองกับตัว - จัดการศึกษาทุกระดับ ทุกประเภท โดยใชหลักสูตรฐานสมรรถนะ รวมทั้งแนวทางการจัดการเรียนรูเชิงรุกและการวัดประเมินผลเพื่อพัฒนาผูเรียน
ทีส่ อดคลองกับมาตรฐานการศึกษาแหงชาติ
ชี้วัดกระทรวง
ศึกษาธิการ
- สงเสริมการพัฒนากรอบหลักสูตรระดับทองถิ่นและหลักสูตรสถานศึกษาตามความตองการจําเปนของกลุมเปาหมายและแตกตางหลากหลายตาม
บริบทของพื้นที่
- พัฒนาผูเรียนใหมีทักษะการคิดวิเคราะห สามารถแกไขสถานการณเฉพาะหนาไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยจัดการเรียนรูเชิงรุก (Active
Learning) จากประสบการณจริงหรือจากสถานการณจําลองผานการลงมือปฏิบัติ ตลอดจนจัดการเรียนการสอนในเชิงแสดงความคิดเห็นเพื่อเปด
โลกทัศนมุมมองรวมกันของผูเรียนและครูใหมากขึ้น
- พัฒนาผูเรียนใหมีความรอบรูและทักษะชีวิต เพื่อเปนเครื่องมือในการดํารงชีวิตและสรางอาชีพ อาทิ การใชเทคโนโลยีดิจิทัล สุขภาวะและทัศนคติ
ที่ดีตอการดูแลสุขภาพ
- พัฒนาครูใหมีทักษะ ความรู และความชํานาญในการใชเทคโนโลยีดิจิทัล ปญญาประดิษฐ และภาษาอังกฤษ รวมทั้งการจัดการเรียนการสอนเพื่อ
ฝกทักษะการคิดวิเคราะหอยางเปนระบบและมีเหตุผลเปนขั้นตอน
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- สงเสริมใหใชภาษาทองถิ่นรวมกับภาษาไทยเปนสื่อจัดการเรียนการสอนในพื้นที่ที่ใชภาษาอยางหลากหลาย เพื่อวางรากฐานใหผูเรียนมีพัฒนาการ
ดานการคิดวิเคราะห รวมทั้งมีทักษะการสื่อสารและใชภาษาที่สามในการตอยอดการเรียนรูไดอยางมีประสิทธิภาพ
- ปลูกฝงผูเรียนใหมีหลักคิดที่ถูกตองดานคุณธรรม จริยธรรม และเปนผูมีความพอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา โดยกระบวนการลูกเสือ และยุว
กาชาด
- พัฒนาแพลตฟอรมดิจิทัลเพื่อการเรียนรู และใชดิจิทัลเปนเครื่องมือการเรียนรู
- เสริมสรางการรับรู ความเขาใจ ความตระหนัก และสงเสริมคุณลักษณะและพฤติกรรมที่พึงประสงคดานสิ่งแวดลอม
- สนับสนุนกิจกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
2. โครงการเพิ่มพูนทักษะ ประกอบดวยกิจกรรมยอยในระดับปฐมวัย 3 กิจกรรมยอย ไดแก กิจกรรมกาวเดินสูโลกกวาง กิจกรรมวันดอกผักบุงบาน และกิจกรรมบูรณาการ
หรรษา

คาเปาหมาย
86.00 : รอยละความสําเร็จของกิจกรรม ทั้ง 4 กิจกรรม รวมกันเฉลี่ยตามที่กําหนด
ผลสําเร็จ
91.00 : สถานศึกษามีความสําเร็จในการดําเนินงาน กลาวคือ ครูผูสอน ไดปรับเปลี่ยนรูปแบบการจัดกิจกรรม มาเปนระบบออนไลน มีการใชคลิปวีดิ
โอ การใชรูปแบบการสอนแบบสืบคน ใหคําสําคัญของสถานศึกษาที่อยูในเวปไซต และนําพาผูเรียนเขาไปศึกษาคนควา ตลอดจนแนะนําใหผูเรียน
ประดิษฐชิ้นงาน ผลงาน ผานแอพพิเคชั่น การออกแบบใบงานที่เนนการบูรณาการเนื้อหาขามสาระ เนนการ อาน คิด เขียน คํานวณ ซึ่งไดรับการ
ตอบรับจากผูเรียนเปนอยางดี สงผลใหผูเรียนมีความรูและสนุกกับการเรียนรูภายใตสถานการณโรคระบาดไดดีพอสมควร
มาตรฐานการ
ศึกษา

- มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผูเรียน

สอดคลองกับ
ยุทธศาสตร สช.

- ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาหลักสูตร การเรียนการสอน การวัดและประเมินผล

- มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ

- ยุทธศาสตรที่ 2 การปฏิรูประบบทรัพยากรเพื่อการศึกษาเอกชน
- ยุทธศาสตรที่ 3 การเสริมสรางประสิทธิภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนเอกชน
- ยุทธศาสตรที่ 4 การสงเสริมการมีสวนรวมในการจัดและสนับสนุนการศึกษาเอกชน
- ยุทธศาสตรที่ 7 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการสงเสริมการศึกษาเอกชน

สอดคลองกับตัว - จัดการศึกษาทุกระดับ ทุกประเภท โดยใชหลักสูตรฐานสมรรถนะ รวมทั้งแนวทางการจัดการเรียนรูเชิงรุกและการวัดประเมินผลเพื่อพัฒนาผูเรียน
ทีส่ อดคลองกับมาตรฐานการศึกษาแหงชาติ
ชี้วัดกระทรวง
ศึกษาธิการ
- สงเสริมการพัฒนากรอบหลักสูตรระดับทองถิ่นและหลักสูตรสถานศึกษาตามความตองการจําเปนของกลุมเปาหมายและแตกตางหลากหลายตาม
บริบทของพื้นที่
- พัฒนาผูเรียนใหมีทักษะการคิดวิเคราะห สามารถแกไขสถานการณเฉพาะหนาไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยจัดการเรียนรูเชิงรุก (Active
Learning) จากประสบการณจริงหรือจากสถานการณจําลองผานการลงมือปฏิบัติ ตลอดจนจัดการเรียนการสอนในเชิงแสดงความคิดเห็นเพื่อเปด
โลกทัศนมุมมองรวมกันของผูเรียนและครูใหมากขึ้น
- พัฒนาผูเรียนใหมีความรอบรูและทักษะชีวิต เพื่อเปนเครื่องมือในการดํารงชีวิตและสรางอาชีพ อาทิ การใชเทคโนโลยีดิจิทัล สุขภาวะและทัศนคติ
ที่ดีตอการดูแลสุขภาพ
- พัฒนาครูใหมีทักษะ ความรู และความชํานาญในการใชเทคโนโลยีดิจิทัล ปญญาประดิษฐ และภาษาอังกฤษ รวมทั้งการจัดการเรียนการสอนเพื่อ
ฝกทักษะการคิดวิเคราะหอยางเปนระบบและมีเหตุผลเปนขั้นตอน
- สงเสริมใหใชภาษาทองถิ่นรวมกับภาษาไทยเปนสื่อจัดการเรียนการสอนในพื้นที่ที่ใชภาษาอยางหลากหลาย เพื่อวางรากฐานใหผูเรียนมีพัฒนาการ
ดานการคิดวิเคราะห รวมทั้งมีทักษะการสื่อสารและใชภาษาที่สามในการตอยอดการเรียนรูไดอยางมีประสิทธิภาพ
- ปลูกฝงผูเรียนใหมีหลักคิดที่ถูกตองดานคุณธรรม จริยธรรม และเปนผูมีความพอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา โดยกระบวนการลูกเสือ และยุว
กาชาด
- พัฒนาแพลตฟอรมดิจิทัลเพื่อการเรียนรู และใชดิจิทัลเปนเครื่องมือการเรียนรู
- เสริมสรางการรับรู ความเขาใจ ความตระหนัก และสงเสริมคุณลักษณะและพฤติกรรมที่พึงประสงคดานสิ่งแวดลอม
- สนับสนุนกิจกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ

Page 28 of 77

ยุทธศาสตรที่ 4
เสริมสรางผูเรียนเปนพลเมืองไทย พลโลกที่มีคุณคา
โครงการ
1. โครงการสงเสริมสุขภาพกายและจิต ประกอบดวยกิจกรรมยอยระดับปฐมวัย 8 กิจกรรมยอย ไดแก กิจกรรมยาเสพติดใหโทษ กิจกรรมอนามัยในโรงเรียน กิจกรรม
อาหารดีมีประโยชน กิจกรรมหนูนอยสุขภาพดี กิจกรรมออกกําลังกายยามเชา กิจกรรมกีฬาสี กิจกรรมสรางสรรคหนูนอย และกิจกรรมการปองกันและชวยเหลือเมื่อเกิด
อุบัติเหตุ

คาเปาหมาย
84.00 : รอยละความสําเร็จของกิจกรรม ทั้ง 4 กิจกรรม รวมกันเฉลี่ยตามที่กําหนด
ผลสําเร็จ
89.23 : สถานศึกษามีความสําเร็จในการดําเนินงานตามโครงการสงเสริมสุขภาพกายและจิต กลาวคือ ในภาคเรียนที่ 1 ครูดําเนินการสงเสริมสุขภาพ
ผานการประชุมออนไลนกับผูเรียนในการใหความรูดานการปกปองตนเองใหหางไกลจากโรคระบาดโควิด 19 และในภาคเรียนที่ 2 สถานศึกษา
สามารถจัดกิจกรรมไดภายในสถานศึกษา แตอยูภายใตการจัดกิจกรรมที่หลีกเลี่ยงการรวมตัวเปนจํานวนมาก มีการเฝาระวังเรื่องยาเสพติด ซึ่งผูเรียน
สวนใหญมีความรูและปฏิบัติตนปลอดจากยาเสพติด เปนที่พึงพอใจจากทุกฝายที่เกี่ยวของ
มาตรฐานการ
ศึกษา

- มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผูเรียน

สอดคลองกับ
ยุทธศาสตร สช.

- ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาหลักสูตร การเรียนการสอน การวัดและประเมินผล

- มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ

- ยุทธศาสตรที่ 2 การปฏิรูประบบทรัพยากรเพื่อการศึกษาเอกชน
- ยุทธศาสตรที่ 3 การเสริมสรางประสิทธิภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนเอกชน
- ยุทธศาสตรที่ 4 การสงเสริมการมีสวนรวมในการจัดและสนับสนุนการศึกษาเอกชน
- ยุทธศาสตรที่ 5 การสงเสริมการศึกษานอกระบบเพื่อสรางสังคมแหงการเรียนรู
- ยุทธศาสตรที่ 7 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการสงเสริมการศึกษาเอกชน

สอดคลองกับตัว - จัดการศึกษาทุกระดับ ทุกประเภท โดยใชหลักสูตรฐานสมรรถนะ รวมทั้งแนวทางการจัดการเรียนรูเชิงรุกและการวัดประเมินผลเพื่อพัฒนาผูเรียน
ทีส่ อดคลองกับมาตรฐานการศึกษาแหงชาติ
ชี้วัดกระทรวง
ศึกษาธิการ
- สงเสริมการพัฒนากรอบหลักสูตรระดับทองถิ่นและหลักสูตรสถานศึกษาตามความตองการจําเปนของกลุมเปาหมายและแตกตางหลากหลายตาม
บริบทของพื้นที่
- พัฒนาผูเรียนใหมีทักษะการคิดวิเคราะห สามารถแกไขสถานการณเฉพาะหนาไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยจัดการเรียนรูเชิงรุก (Active
Learning) จากประสบการณจริงหรือจากสถานการณจําลองผานการลงมือปฏิบัติ ตลอดจนจัดการเรียนการสอนในเชิงแสดงความคิดเห็นเพื่อเปด
โลกทัศนมุมมองรวมกันของผูเรียนและครูใหมากขึ้น
- พัฒนาผูเรียนใหมีความรอบรูและทักษะชีวิต เพื่อเปนเครื่องมือในการดํารงชีวิตและสรางอาชีพ อาทิ การใชเทคโนโลยีดิจิทัล สุขภาวะและทัศนคติ
ที่ดีตอการดูแลสุขภาพ
- พัฒนาครูใหมีทักษะ ความรู และความชํานาญในการใชเทคโนโลยีดิจิทัล ปญญาประดิษฐ และภาษาอังกฤษ รวมทั้งการจัดการเรียนการสอนเพื่อ
ฝกทักษะการคิดวิเคราะหอยางเปนระบบและมีเหตุผลเปนขั้นตอน
- สงเสริมใหใชภาษาทองถิ่นรวมกับภาษาไทยเปนสื่อจัดการเรียนการสอนในพื้นที่ที่ใชภาษาอยางหลากหลาย เพื่อวางรากฐานใหผูเรียนมีพัฒนาการ
ดานการคิดวิเคราะห รวมทั้งมีทักษะการสื่อสารและใชภาษาที่สามในการตอยอดการเรียนรูไดอยางมีประสิทธิภาพ
- ปลูกฝงผูเรียนใหมีหลักคิดที่ถูกตองดานคุณธรรม จริยธรรม และเปนผูมีความพอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา โดยกระบวนการลูกเสือ และยุว
กาชาด
- พัฒนาแพลตฟอรมดิจิทัลเพื่อการเรียนรู และใชดิจิทัลเปนเครื่องมือการเรียนรู
- เสริมสรางการรับรู ความเขาใจ ความตระหนัก และสงเสริมคุณลักษณะและพฤติกรรมที่พึงประสงคดานสิ่งแวดลอม
- สงเสริมการพัฒนาสิ่งประดิษฐและนวัตกรรมที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม ใหสามารถเปนอาชีพและสรางรายได
- สนับสนุนกิจกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ

Page 29 of 77

2. โครงการสงเสริมคุณธรรม จริยธรรม ประกอบดวยกิจกรรมยอยระดับปฐมวัย 5 กิจกรรมยอย ไดแก กิจกรรมนั่งสมาธิ 5 นาที กิจกรรมงามอยางไทย กิจกรรมของหาย
ไดคืน กิจกรรมกระปุกสุดประหยัด และกิจกรรมประหยัดนํ้าประหยัดไฟ

คาเปาหมาย
86.00 : รอยละความสําเร็จของกิจกรรม ทั้ง 5 กิจกรรม รวมกันเฉลี่ยตามที่กําหนด
ผลสําเร็จ
90.00 : สถานศึกษามีความสําเร็จในการดําเนินงานตามโครงการสงเสริมคุณธรรม จริยธรรม กลาวคือ ในภาคเรียนที่ 1 ครูดําเนินการสงเสริม ผาน
การประชุมออนไลน ในการปฏิบัติตนในการเรียนออนไลนอยางซื่อสัตย มีการสอดแทรกคุณธรรม คานิยมไทย ผานระบบออนไลนเปนระยะๆ และ
ในภาคเรียนที่ 2 สถานศึกษาสามารถจัดกิจกรรมไดภายในสถานศึกษา แตอยูภายใตการจัดกิจกรรมที่หลีกเลี่ยงการรวมตัวเปนจํานวนมาก มีการ
ฝกฝนใหผูเรียนนั่งสมาธิ ซึ่งผูเรียนสวนใหญสามารถปฏิบัติตนเปนนักเรียนที่ดีไดอยางเหมาะสม
มาตรฐานการ
ศึกษา

- มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผูเรียน

สอดคลองกับ
ยุทธศาสตร สช.

- ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาหลักสูตร การเรียนการสอน การวัดและประเมินผล

- มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ

- ยุทธศาสตรที่ 2 การปฏิรูประบบทรัพยากรเพื่อการศึกษาเอกชน
- ยุทธศาสตรที่ 3 การเสริมสรางประสิทธิภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนเอกชน
- ยุทธศาสตรที่ 4 การสงเสริมการมีสวนรวมในการจัดและสนับสนุนการศึกษาเอกชน
- ยุทธศาสตรที่ 5 การสงเสริมการศึกษานอกระบบเพื่อสรางสังคมแหงการเรียนรู
- ยุทธศาสตรที่ 7 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการสงเสริมการศึกษาเอกชน

สอดคลองกับตัว - จัดการศึกษาทุกระดับ ทุกประเภท โดยใชหลักสูตรฐานสมรรถนะ รวมทั้งแนวทางการจัดการเรียนรูเชิงรุกและการวัดประเมินผลเพื่อพัฒนาผูเรียน
ทีส่ อดคลองกับมาตรฐานการศึกษาแหงชาติ
ชี้วัดกระทรวง
ศึกษาธิการ
- สงเสริมการพัฒนากรอบหลักสูตรระดับทองถิ่นและหลักสูตรสถานศึกษาตามความตองการจําเปนของกลุมเปาหมายและแตกตางหลากหลายตาม
บริบทของพื้นที่
- พัฒนาผูเรียนใหมีทักษะการคิดวิเคราะห สามารถแกไขสถานการณเฉพาะหนาไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยจัดการเรียนรูเชิงรุก (Active
Learning) จากประสบการณจริงหรือจากสถานการณจําลองผานการลงมือปฏิบัติ ตลอดจนจัดการเรียนการสอนในเชิงแสดงความคิดเห็นเพื่อเปด
โลกทัศนมุมมองรวมกันของผูเรียนและครูใหมากขึ้น
- พัฒนาผูเรียนใหมีความรอบรูและทักษะชีวิต เพื่อเปนเครื่องมือในการดํารงชีวิตและสรางอาชีพ อาทิ การใชเทคโนโลยีดิจิทัล สุขภาวะและทัศนคติ
ที่ดีตอการดูแลสุขภาพ
- พัฒนาครูใหมีทักษะ ความรู และความชํานาญในการใชเทคโนโลยีดิจิทัล ปญญาประดิษฐ และภาษาอังกฤษ รวมทั้งการจัดการเรียนการสอนเพื่อ
ฝกทักษะการคิดวิเคราะหอยางเปนระบบและมีเหตุผลเปนขั้นตอน
- สงเสริมใหใชภาษาทองถิ่นรวมกับภาษาไทยเปนสื่อจัดการเรียนการสอนในพื้นที่ที่ใชภาษาอยางหลากหลาย เพื่อวางรากฐานใหผูเรียนมีพัฒนาการ
ดานการคิดวิเคราะห รวมทั้งมีทักษะการสื่อสารและใชภาษาที่สามในการตอยอดการเรียนรูไดอยางมีประสิทธิภาพ
- ปลูกฝงผูเรียนใหมีหลักคิดที่ถูกตองดานคุณธรรม จริยธรรม และเปนผูมีความพอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา โดยกระบวนการลูกเสือ และยุว
กาชาด
- พัฒนาแพลตฟอรมดิจิทัลเพื่อการเรียนรู และใชดิจิทัลเปนเครื่องมือการเรียนรู
- เสริมสรางการรับรู ความเขาใจ ความตระหนัก และสงเสริมคุณลักษณะและพฤติกรรมที่พึงประสงคดานสิ่งแวดลอม
- สงเสริมการพัฒนาสิ่งประดิษฐและนวัตกรรมที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม ใหสามารถเปนอาชีพและสรางรายได
- สนับสนุนกิจกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
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2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผูเรียน
2.1 ระดับปฐมวัย
ผลการพัฒนาเด็ก

รอยละของเด็กตามระดับคุณภาพ
ผลพัฒนาการดาน

จํานวนเด็กทั้งหมด

ดี

พอใช

ปรับปรุง

จํานวน

รอยละ

จํานวน

รอยละ

จํานวน

รอยละ

1. ดานรางกาย

283

226

79.86

57

20.14

-

-

2. ดานอารมณ-จิตใจ

283

227

80.21

56

19.79

-

-

3. ดานสังคม

283

229

80.92

54

19.08

-

-

4. ดานสติปญญา

283

225

79.51

58

20.49

-

-

2.2 ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
2.2.1 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน O-NET
เปรียบเทียบผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6
จํานวนนักเรียนทั้งหมด : 192

วิชา

คะแนนเฉลี่ยผลการ
จํานวน
คะแนนเฉลี่ยระดับ
ผลตางคะแนนเฉลี่ย รอยละของคะแนน แปลผลพัฒนาการ
ทดสอบ O-NET
นักเรียนที่เขา
ประเทศป 2564
ป 64 เทียบป 63 เฉลี่ย ป 64 เทียบป 63 เทียบกับรอยละ 3
สอบ
2562 2563 2564

คณิตศาสตร

188

36.83

50.16 46.80 48.57

+1.77

3.78

มีพัฒนาการ

วิทยาศาสตร

188

34.31

50.70 50.76 45.59

-5.17

-10.19

ไมมีพัฒนาการ

ภาษาไทย

188

50.38

63.93 70.71 67.98

-2.73

-3.86

ไมมีพัฒนาการ

ภาษา
อังกฤษ

188

39.22

62.21 75.74 69.10

-6.64

-8.77

ไมมีพัฒนาการ

โรงเรียนไมสอบวัดผล หรือสอบไมครบ
กรณีนักเรียนสอบ O-NET ไมครบตามจํานวนนักเรียนทั้งหมด เนื่องจากนักเรียนบางคนปวย
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2.2.2 จํานวนและรอยละของนักเรียนที่มีผลการเรียนระดับ 3 ขึ้นไป
ระดับประถมศึกษา
ระดับผลการเรียน
กลุมสาระการ
ป.1
ป.2
ป.3
ป.4
ป.5
ป.6
เรียนรู/
นักเรียน
นักเรียน
นักเรียน
นักเรียน
นักเรียน
นักเรียน
รายวิชา จํานวน ผลเรียน รอยละ จํานวน ผลเรียน รอยละ จํานวน ผลเรียน รอยละ จํานวน ผลเรียน รอยละ จํานวน ผลเรียน รอยละ จํานวน ผลเรียน รอยละ
นักเรียน
นักเรียน
นักเรียน
นักเรียน
นักเรียน
นักเรียน
3 ขึ้นไป
3 ขึ้นไป
3 ขึ้นไป
3 ขึ้นไป
3 ขึ้นไป
3 ขึ้นไป
ภาษาไทย
152 139 91.45 176 166 94.32 178 177 99.44 182 171 93.96 194 184 94.85 192 179 93.23
คณิตศาสตร 152 152 100.00 176 165 93.75 178 177 99.44 182 155 85.16 194 175 90.21 192 160 83.33
วิทยาศาสตร
และ
152 152 100.00 176 171 97.16 178 178 100.00 182 165 90.66 194 166 85.57 192 178 92.71
เทคโนโลยี
สังคมศึกษา
ศาสนา และ 152 151 99.34 176 172 97.73 178 178 100.00 182 166 91.21 194 181 93.30 192 183 95.31
วัฒนธรรม
ประวัติศาสตร 152 152 100.00 176 166 94.32 178 178 100.00 182 154 84.62 194 170 87.63 192 170 88.54
สุขศึกษาและ
152 152 100.00 176 176 100.00 178 178 100.00 182 177 97.25 194 184 94.85 192 186 96.88
พลศึกษา
ศิลปะ
152 152 100.00 176 169 96.02 178 174 97.75 182 163 89.56 194 178 91.75 192 188 97.92
การงานอาชีพ 152 152 100.00 176 175 99.43 178 178 100.00 182 182 100.00 194 194 100.00 192 192 100.00
ภาษาตาง
152 151 99.34 176 175 99.43 178 178 100.00 182 166 91.21 194 106 54.64 192 169 88.02
ประเทศ
ภาษาตาง
ประเทศ เพิ่ม 152 152 100.00 176 175 99.43 178 178 100.00 182 180 98.90 194 193 99.48 192 190 98.96
เติม

Page 32 of 77

2.2.3 ผลการประเมินการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผูเรียนระดับชาติ (National Test : NT)
เปรียบเทียบผลการทดสอบสมรรถนะของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3
จํานวนนักเรียนทั้งหมด : 178

จํานวน
นักเรียน
เขาสอบ

สมรรถนะ

คะแนนเฉลี่ย คะแนนเฉลี่ยผลการ ผลตางคะแนน รอยละของคะแนน แปลผลพัฒนา
ระดับประเทศป ทดสอบสมรรถนะ เฉลี่ย (ป 64 - เฉลีย่ ป 64 เทียบป การเทียบกับรอย
2564
63)
63
ละ 3
2562 2563 2564

ดานภาษา (Literacy) / ดาน
ภาษาไทย (Thai Language)

-

56.14

63.13 60.33

-

-60.33

-

-

ดานคํานวณ (Numeracy) /
ดานคณิตศาสตร
(Mathematics)

-

49.44

57.34 47.18

-

-47.18

-

-

ดานเหตุผล (reasoning)

-

-

-

-

-

-

-

-

โรงเรียนไมสอบวัดผล หรือสอบไมครบ
ทางโรงเรียนไดสํารวจแลว ไมมีนักเรียนประสงคเขารวมสอบ
2.2.4 ผลการประเมินความสามารถดานการอานของผูเรียน (Reading Test : RT)
เปรียบเทียบผลการทดสอบความสามารถดานการอานของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 1
จํานวนนักเรียนทั้งหมด : 152

คะแนนเฉลี่ยผลการ
จํานวน
ความสามารถ
คะแนนเฉลี่ยระดับ ทดสอบสมรรถนะ
ผลตางคะแนน รอยละของคะแนนเฉลี่ย แปลผลพัฒนาการ
นักเรียนเขา
ดานการอาน
ประเทศป 2564
เฉลี่ย (ป 64 - 63) ป 64 เทียบป 63
เทียบกับรอยละ 3
สอบ
2562 2563 2564
อานรูเรื่อง

-

72.79

91.01 84.10

-

-84.10

-

-

อานออกเสียง

-

69.95

96.01 93.77

-

-93.77

-

-

โรงเรียนไมสอบวัดผล หรือสอบไมครบ
ทางโรงเรียนไดสํารวจแลว ไมมีนักเรียนประสงคเขารวมสอบ
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2.2.5 ผลการประเมินทางการศึกษาระดับชาติ ดานอิสลามศึกษา (I-NET) ของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม
เปรียบเทียบผลการทดสอบระดับชาติดานอิสลามศึกษา (I-NET) ของนักเรียนระดับตอนตน
จํานวนนักเรียนทั้งหมด : 192

คะแนนเฉลี่ยผลการ
ทดสอบสมรรถนะ ผลตางคะแนนเฉลี่ย รอยละของคะแนนเฉลี่ย
(ป 64 - 63)
ป 64 เทียบป 63
2562 2563 2564

วิชา

จํานวน
นักเรียนเขา
สอบ

คะแนนเฉลี่ยระดับ
ประเทศป 2564

อัลกุ
รอานฯ

-

37.25

-

-

-

-

-

-

อัลหะ
ดีษ

-

32.62

-

-

-

-

-

-

อัลอะ
กีดะห

-

35.26

-

-

-

-

-

-

อัลฟก
ฮ

-

35.87

-

-

-

-

-

-

อัตตา
รีค

-

43.50

-

-

-

-

-

-

อัลอัค
ลาก

-

58.68

-

-

-

-

-

-

มลายู

-

39.74

-

-

-

-

-

-

อาหรับ

-

30.92

-

-

-

-

-

-

โรงเรียนไมสอบวัดผล หรือสอบไมครบ
-
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แปลผลพัฒนาการ
เทียบกับรอยละ 3

2.2.6 ผลการทดสอบความสามารถดานภาษาอังกฤษ
คาประเมินมาตรฐานภาษาอังกฤษ จากหนวยงานทดสอบภาษาอังกฤษที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง
ระดับประถมศึกษา

ระดับผลการทดสอบความสามารถดานภาษาอังกฤษ (Common
จํานวน
จํานวน
ระดับ
นักเรียน นักเรียนเขา European Framework of Reference for Languages : CEFR)
ชั้น
ทั้งหมด
สอบ
Pre A1
A1
A2
B1
B2
C1
C2

ผานการทดสอบอื่น ๆ (TOEIC, IEFL,
TOEFL เปรียบเทียบตารางมาตรฐาน)

ป.1

152

-

-

-

-

-

-

-

-

-

ป.2

176

-

-

-

-

-

-

-

-

-

ป.3

178

-

-

-

-

-

-

-

-

-

ป.4

182

-

-

-

-

-

-

-

-

-

ป.5

194

-

-

-

-

-

-

-

-

-

ป.6

192

-

-

-

-

-

-

-

-

-
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3. นวัตกรรม/แบบอยางที่ดี (Innovation/Best Practice )

ชื่อ นวัตกรรม/แบบอยางที่ดี

ระดับการศึกษา

มาตรฐานดาน

การปฏิบัติที่ดี กลุมสาระวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยีไดใช coding ดวยหุนยนต
Micro bit

ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผูเรียน

นวัตกรรมสื่อการเรียนการสอน (สื่อดิจิทัล)

ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผูเรียน

การปฏิบัติที่ดี กลุมสาระการเรียนรูภาษา
ตางประเทศ(ภาษาอังกฤษ) จัดทํา Pop
Up เกี่ยวกับ Solar System , Watching
birds

ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผูเรียน

การปฏิบัติที่ดี กลุมสาระการเรียนรู
คณิตศาสตรไดใชรูปทรงเรขาคณิต
ประกอบเปนหุนยนต ,ลูกบอล รูปหลาย
เหลี่ยม , pop up รูปเรขาคณิต 3 มิติ

ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผูเรียน

การปฏิบัติที่ดี กลุมสาระการเรียนรูภาษา
ไทย ดานการสงเสริมการอานออกเขียนได

ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผูเรียน

การปฏิบัติที่ดี กลุมสาระการเรียนรูการ
งานอาชีพไดนําวัสดุเหลือใช เชน ขวด
พลาสติกทําเปนกระถางปลูกไมประดับ
,การปะชุน ซอมแซมเสื้อผา

ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผูเรียน

4. รางวัลที่สถานศึกษาไดรับ

ชื่อรางวัล

ประเภท
รางวัล

รางวัลชนะเลิศประกวดวาดภาพโรงเรียนมัธยมสาธิตวัดพระศรีมหาธาตุบางเขน นักเรียน
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ระดับ

หนวยงานที่มอบรางวัล

ปที่ไดรับ
รางวัล

เขตพื้นที่/
จังหวัด

โรงเรียนมัธยมสาธิตวัดพระ
ศรีมหาธาตุบางเขน

2561

รางวัลแขงขันตอบปญหาวิชาสังคม (อาเซียน) ระดับประถมศึกษา

นักเรียน

เขตพื้นที่/ โรงเรียนบดินทรเดชาสิงหสิงห
จังหวัด
เสนีย 2

2561

การแขงขันวิทยาศาสตรเพชรยอดมงกุฎครั้งที่ 14

นักเรียน

เขตพื้นที่/
จังหวัด

มูลนิธิรมฉัตร

2561

รางวัลการแขงขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร

นักเรียน

เขตพื้นที่/
จังหวัด

โรงเรียนเศรษฐบุตรบําเพ็ญ

2561

โครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร

นักเรียน

เขตพื้นที่/
จังหวัด

สถาบันสงเสริมการสอน
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

2561

โครงการประเมินทักษะภาษาอังกฤษระดับประเทศครั้งที่ 1

นักเรียน

เขตพื้นที่/
จังหวัด

บริษัท อคาเดมิคคอนเทสต
ประเทศไทยจํากัด

2562

ชื่อรางวัล

ประเภท
รางวัล

ระดับ

หนวยงานที่มอบรางวัล

ปที่ไดรับ
รางวัล

แขงขันเศรษฐศาสตรเพชรยอดมงกุฎครั้งที่ 11

นักเรียน

เขตพื้นที่/
จังหวัด

มูลนิธิรมฉัตร

2562

รางวัลเด็กและเยาวชนดีเดน

นักเรียน

เขตพื้นที่/
จังหวัด

สมาคมคนของแผนดิน

2562

รางวัลการแขงขันคัดลายมือ งานนิทรรศการวิชาการสุขุมปริทัศน ดินแดนแหง
เขตพื้นที่/
นักเรียน
โรงเรียนสุขุมนวพันธอุปถัมภ
การเรียนรู
จังหวัด
รางวัลโครงการทดสอบความสามารถทางวิชาการ

นักเรียน

เขตพื้นที่/
จังหวัด

ชมรมบัณฑิตแนะแนว

2562
2562

รางวัลผูที่สอบไดคะแนนเต็ม 100 คะแนนในการประเมินความสามารถดาน
คณิตศาสตร จากการประเมินคุณภาพผูเรียน (NT)

สถาน เขตพื้นที่/ สํานักงานคณะกรรมการการ
ศึกษา จังหวัด
ศึกษาขั้นพื้นฐาน

2563

รางวัลคะแนนสูงกวาคาเฉลี่ยระดับประเทศทุกกลุมสาระการเรียนรูจากการ
ทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)

สถาน เขตพื้นที่/ สํานักงานคณะกรรมการการ
ศึกษา จังหวัด
ศึกษาขั้นพื้นฐาน

2563

5. ดําเนินงานตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ (ปรับตามนโยบายแตละป)
ประเด็นตัวชี้วัด
- จัดการศึกษาทุกระดับ ทุกประเภท โดยใชหลักสูตรฐานสมรรถนะ รวมทั้งแนวทางการจัดการเรียนรูเชิงรุกและการวัดประเมินผลเพื่อพัฒนาผูเรียน ที่สอดคลองกับ
มาตรฐานการศึกษาแหงชาติ
- สงเสริมการพัฒนากรอบหลักสูตรระดับทองถิ่นและหลักสูตรสถานศึกษาตามความตองการจําเปนของกลุมเปาหมายและแตกตางหลากหลายตามบริบทของพื้นที่
- พัฒนาผูเรียนใหมีทักษะการคิดวิเคราะห สามารถแกไขสถานการณเฉพาะหนาไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยจัดการเรียนรูเชิงรุก (Active Learning) จากประสบการณ
จริงหรือจากสถานการณจําลองผานการลงมือปฏิบัติ ตลอดจนจัดการเรียนการสอนในเชิงแสดงความคิดเห็นเพื่อเปดโลกทัศนมุมมองรวมกันของผูเรียนและครูใหมากขึ้น
- พัฒนาผูเรียนใหมีความรอบรูและทักษะชีวิต เพื่อเปนเครื่องมือในการดํารงชีวิตและสรางอาชีพ อาทิ การใชเทคโนโลยีดิจิทัล สุขภาวะและทัศนคติที่ดีตอการดูแล
สุขภาพ
- พัฒนาครูใหมีทักษะ ความรู และความชํานาญในการใชเทคโนโลยีดิจิทัล ปญญาประดิษฐ และภาษาอังกฤษ รวมทั้งการจัดการเรียนการสอนเพื่อฝกทักษะการคิด
วิเคราะหอยางเปนระบบและมีเหตุผลเปนขั้นตอน
- สงเสริมใหใชภาษาทองถิ่นรวมกับภาษาไทยเปนสื่อจัดการเรียนการสอนในพื้นที่ที่ใชภาษาอยางหลากหลาย เพื่อวางรากฐานใหผูเรียนมีพัฒนาการดานการคิดวิเคราะห
รวมทั้งมีทักษะการสื่อสารและใชภาษาที่สามในการตอยอดการเรียนรูไดอยางมีประสิทธิภาพ
- ปลูกฝงผูเรียนใหมีหลักคิดที่ถูกตองดานคุณธรรม จริยธรรม และเปนผูมีความพอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา โดยกระบวนการลูกเสือ และยุวกาชาด
- พัฒนาแพลตฟอรมดิจิทัลเพื่อการเรียนรู และใชดิจิทัลเปนเครื่องมือการเรียนรู
- เสริมสรางการรับรู ความเขาใจ ความตระหนัก และสงเสริมคุณลักษณะและพฤติกรรมที่พึงประสงคดานสิ่งแวดลอม
- สงเสริมการพัฒนาสิ่งประดิษฐและนวัตกรรมที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม ใหสามารถเปนอาชีพและสรางรายได
- สนับสนุนกิจกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
- พัฒนาครูทุกระดับใหมีทักษะ ความรูที่จําเปน เพื่อทําหนาที่วิทยากรมืออาชีพ (Train The Trainer) และขยายผลการพัฒนาผานศูนยพัฒนาศักยภาพบุคคลเพื่อความ
เปนเลิศ (Human Capital Excellence Center: HCEC)
- ใหผูเรียน ครู ผูบริหารทางการศึกษามีแผนพัฒนารายบุคคลผานแผนพัฒนารายบุคคลสูความเปนเลิศ (Excellence Individual Development Plan :EIDP)
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6. ผลการประเมินคุณภาพภายนอกในรอบของ สมศ. ที่ผานมา
การประเมินรอบที่ 3

ระดับผลการประเมิน

ระดับ

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 : 283

จํานวนเด็กที่ ผลการ ผลการ
เปา
ผานเกณฑที่ ประเมิน ประเมิน
หมาย/
ไม
โรงเรียน
(รอย คุณภาพ
ปฏิบัติ
ปฏิบัติ รอยละ กําหนด (คน) ละ)
ที่ได
การปฏิบัติงาน

ประเด็นพิจารณา

1. มีพัฒนาดานรางกาย แข็งแรง มีสุขนิสัยที่ดี และดูแลความปลอดภัยของตนองได

81.34

255

1.1 รอยละของเด็กมีนํ้าหนัก สวนสูงตามเกณฑมาตรฐาน

√

-

241

1.2 รอยละของเด็กเคลื่อนไหวรางกายคลองแคลว ทรงตัวไดดี ใชมือและตา
ประสานสัมพันธไดดี

√

-

247

1.3 รอยละของเด็กดูแลรักษาสุขภาพอนามัยสวนตนและปฏิบัติจนเปนนิสัย

√

-

267

1.4 รอยละของเด็กปฏิบัติตนตามขอตกลงเกี่ยวกับความปลอดภัย หลีกเลี่ยง
สภาวะ ที่เสี่ยงตอโรค สิ่งเสพติด และระวังภัยจากบุคคล สิ่งแวดลอม และ
สถานการณที่เสี่ยงอันตราย

√

-

266

2. มีพัฒนาการดานอารมณ จิตใจ ควบคุม และแสดงออกทางอารมณได

90.00

269

2.1 รอยละของเด็กราเริงแจมใส แสดงอารมณ ความรูสึกไดเหมาะสม

√

-

282

2.2 รอยละของเด็กรูจักยับยั้งชั่งใจ อดทนในการรอคอย

√

-

273

2.3 รอยละของเด็กยอมรับและพอใจในความสามารถ และผลงานของตนเอง
และผูอื่น

√

-

281

2.4 รอยละของเด็กมีจิตสํานึกและคานิยมที่ดี

√

-

263

2.5 รอยละของเด็กมีความมั่นใจ กลาพูด กลาแสดงออก

√

-

272

2.6 รอยละของเด็กชวยเหลือแบงปน

√

-

250

2.7 รอยละของเด็กเคารพสิทธิ รูหนาที่รับผิดชอบ อดทนอดกลั้น

√

-

264

2.8 รอยละของเด็กซื่อสัตยสุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม ตามที่สถานศึกษา
กําหนด

√

-

266

2.9 รอยละของเด็กมีความสุขกับศิลปะดนตรี และการเคลื่อนไหว

√

-

271

3. มีพัฒนาการดานสังคม ชวยเหลือตนเองและเปนสมาชิกที่ดีของสังคม
3.1 รอยละของเด็กชวยเหลือตนเอง ในการปฏิบัติกิจวัตรประจําวัน มีวินัย ใน
ตนเอง
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90.89
√

-

277
274

90.11

ยอด
เยี่ยม

95.05

ยอด
เยี่ยม

97.88

ยอด
เยี่ยม

จํานวนเด็กที่ ผลการ ผลการ
เปา
ผานเกณฑที่ ประเมิน ประเมิน
ไม หมาย/ โรงเรียน
(รอย คุณภาพ
ปฏิบัติ
ร
อ
ยละ
ปฏิบัติ
กําหนด (คน) ละ)
ที่ได
การปฏิบัติงาน

ประเด็นพิจารณา

3.2 รอยละของเด็กประหยัดและพอเพียง

√

-

281

3.3 รอยละของเด็กมีสวนรวมดูแลรักษาสิ่งแวดลอมในและนอกหองเรียน

√

-

279

3.4 รอยละของเด็กมีมารยาทตามวัฒนธรรมไทย เชน การไหว การยิ้ม ทักทาย
และมีสัมมาคารวะกับผูใหญ ฯลฯ

√

-

279

3.5 รอยละของเด็กยอมรับหรือเคารพ ความแตกตางระหวางบุคคล เชน ความ
คิด พฤติกรรม พื้นฐานครอบครัว เชื้อชาติ ศาสนา วัฒนธรรม เปนตน

√

-

266

3.6 รอยละของเด็กเลนและทํางานรวมกับผูอื่นได แกไขขอขัดแยงโดย
ปราศจาก การใชความรุนแรง

√

-

281

4. มีพัฒนาการดานสติปญญา สื่อสารได มีทักษะการคิดพื้นฐาน และแสวงหาความรูได

89.67

258

4.1 รอยละของเด็กสนทนาโตตอบและ เลาเรื่องใหผูอื่นเขาใจ

√

-

266

4.2 รอยละของเด็กตั้งคําถามในสิ่งที่ ตนเองสนใจหรือสงสัย และพยายามคนหา
คําตอบ

√

-

271

4.3 รอยละของเด็กอานนิทานและเลาเรื่อง ที่ตนเองอานไดเหมาะสมกับวัย

√

-

268

4.4 รอยละของเด็กมีความสามารถในการคิดรวบยอด การคิดเชิงเหตุผลทาง
คณิตศาสตรและวิทยาศาสตร การคิดแกปญหาและสามารถตัดสินใจในเรื่อง
งาย ๆ ได

√

-

270

4.5 รอยละของเด็กสรางสรรคผลงานตามความคิดและจินตนาการ เชน งาน
ศิลปะ การเคลื่อนไหวทาทาง การเลนอิสระ ฯลฯ

√

-

276

4.6 รอยละของเด็กใชสื่อเทคโนโลยี เชน แวนขยาย แมเหล็ก กลองดิจิตอล
ฯลฯ เปนเครื่องมือในการเรียนรูและแสวงหาความรูได

√

-

195

สรุปผลการประเมิน

91.17

ยอด
เยี่ยม

93.55

ยอด
เยี่ยม

จุดเนนและกระบวนการพัฒนาที่สงผลตอระดับคุณภาพของมาตรฐานที่ 1 คุณภาพของเด็ก

กระบวนการพัฒนาที่สงผลตอระดับคุณภาพของมาตรฐานที่ 1
1. 1. การตั้งคาเปาหมายตามมาตรฐานของสถานศึกษา
สถานศึกษาไดดําเนินการตั้งคาเปาหมายในมาตรฐานที่ 1 คุณภาพของเด็ก ระบุรายละเอียดไวใน SAR สวนของภาคผนวก หนา 59 อยางไรก็ตาม สถานศึกษาขอนํา
ตารางสรุปในภาพรวมเพื่อความสะดวกไวพอสังเขป ตารางดังนี้
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คาเปาหมาย มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของเด็ก

คาเปาหมาย

ผลประเมิน

ประเด็น 1.1 มีพัฒนาการดานรางกาย แข็งแรง มีสุขนิสัยที่ดี และดูแลความ

81.34

90.20

ปลอดภัยของตนองได
ประเด็น 1.2 มีพัฒนาการดานอารมณ จิตใจ ควบคุม และแสดงออกทางอารมณ
ได

90.00

95.09

ประเด็น 1.3 มีพัฒนาการดานสังคม ชวยเหลือตนเองและเปนสมาชิกที่ดีของสังคม

90.89

97.76

ประเด็น 1.4 มีพัฒนาการดานสติปญญา สื่อสารได มีทักษะการคิดพื้นฐาน และ
แสวงหาความรูได

89.67

91.17

2. 2. นโยบายที่ใชขับเคลื่อนพัฒนา
สถานศึกษาดําเนินการพัฒนาภายใตแผนพัฒนาคุณภาพ ฉบับปการศึกษา 2562 - 2565
โดยสถานศึกษากําหนดนโยบายเพื่อพัฒนาเด็กไวในพันธกิจ ขอที่ 6 อบรม ฝกฝนผูเรียนใหมีทักษะดานวิชาการเพื่อกาวสูสังคมแหงการเรียนรู และขอที่ 7 สงเสริม
ผูเรียนใหเปนพลเมืองไทยและพลโลกที่มีคุณคา เพื่อพัฒนาใหเด็กเติบโตและมีพัฒนาการที่สมวัยทั้ง 4 ดาน

3. 3. รูปแบบการพัฒนาสืบเนื่องจากนโยบายสูการปฏิบัติ
สถานศึกษาออกแบบการขับเคลื่อนพัฒนาตามมาตรฐานนี้ ดวยโครงการ /กิจกรรม /ภาระงานตามโครงสรางการบริหารตางๆ ไดแก กิจกรรมลําดับที่ 1.2 English is
Fun 1.6 บูรณาการหรรษา 2.1 หนังสือเพื่อนฉัน 2.3 วิทยาศาสตรมหัศจรรย 2.4 สนุกกับเกม 2.5 สรางสรรคพรสวรรคหนูนอย 3.1 วันสําคัญทางศาสนา 3.3 วันแม
แหงชาติ 3.4 วันพอแหงชาติ 3.5 วันลอยกระทง 5.2 อนามัยในโรงเรียน 5.3 อาหารดีมีประโยชน 5.4 หนูนอยสุขภาพดี 5.6 ออกกําลังกายยามเชา 6.1 นั่งสมาธิ 5 นาที
6.7 ของหายไดคืน 6.8 กระปุกสุดประหยัด 6.9 ประหยัดนํ้า ประหยัดไฟ 9.2 ตาวิเศษ 9.3 หนูรักตนไม 9.9 เขตปลอดยุง

4. 4. คุณภาพที่เกิดขึ้นจากการพัฒนา
จากการดําเนินงานตามแผนของสถานศึกษา พบวา
เด็กมีพัฒนาการดานรางกายสมวัย กลาวคือ เด็กสวนใหญรูจักปฏิบัติตนตามขอตกลงเกี่ยวกับความปลอดภัย หลีกเลี่ยงสภาวะที่เสี่ยงตอการบาดเจ็บ โรคภัยและ
สิ่งเสพติดไดดี
เด็กมีพัฒนาการดานอารมณ จิตใจ กลาวคือ เด็กสวนใหญ มีความราเริงแจมใส แสดงอารมณ ความรูสึกไดเหมาะสม ยอมรับและพอใจในความสามารถ และผล
งานของตนเองและผูอื่น มีความมั่นใจ กลาพูด กลาแสดงออก รูจักยับยั้งชั่งใจ อดทนในการรอคอยไดดี
เด็กมีพัฒนาการดานสังคม กลาวคือ เด็กสวนใหญรูจักประหยัดและพอเพียง เลนและทํางานรวมกับผูอื่นได แกไขขอขัดแยงโดยปราศจากการใชความรุนแรง มี
มารยาทในการไหว การยิ้ม ทักทาย และ มีสัมมาคารวะกับผูใหญ มีสวนรวมดูแลรักษาสิ่งแวดลอมในและนอกหองเรียนอยางตอเนื่อง
เด็กมีพัฒนาการดานสติปญญา กลาวคือ เด็กสวนใหญ รูจักสรางสรรคผลงานตามความคิดและจินตนาการ เชน งานศิลปะ การเคลื่อนไหวทาทาง การเลนอิสระ
รูจักตั้งคําถามในสิ่งที่ตนเองสนใจหรือสงสัย และพยายามคนหาคําตอบ มีทักษะทางคณิตศาสตรและวิทยาศาสตร การคิดแกปญหาและสามารถตัดสินใจในเรื่องงาย ๆ ได
อยางสมวัย

5. 5. การนําผลประเมินไปปรับปรุงพัฒนา
สถานศึกษาพบจุดที่ควรพัฒนาดานคุณภาพเด็กจากการประเมินครั้งนี้ ในเรื่อง เด็กบางสวนยังมีทักษะคอนขางนอยในการใชสื่อเทคโนโลยี
ซึ่งจากจุดควรพัฒนาดังกลาว สถานศึกษามีแนวคิดในการนําไปปรับปรุงพัฒนา คือ สถานศึกษาจะดําเนินการ สงเสริมครูผูสอนดานการสรางสื่อเทคโนโลยีเพิ่มมาก
ขึ้น รวมทั้งจัดโอกาสใหเด็กไดเรียนรูผานสื่อเทคโนโลยี แอพพลิเคชั่น และเชื่อมตอการเรียนรูของเด็กในหองเรียนสูชีวิตประจําวันของเด็กเพิ่มเติม เพื่อกระตุนความสนใจ
และสรางประสบการณที่ดีใหเด็กมีเจตคติที่ดีตอการเรียนรูผานเทคโนโลยีเพิ่มมากขึ้น

6. 6. การเผยแพรผลการประเมินดานคุณภาพของเด็ก
สถานศึกษา ไดนําผลการประเมินตนเองดานคุณภาพของเด็ก รายงานตอผูเกี่ยวของ ไดแก
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1. 1. คณะครูปฐมวัย ดวยวิธีการอภิปรายผลการประเมินตนเองรายมาตรฐาน
2. 2. คณะกรรมการบริหารโรงเรียน ดวยวิธีการเสนอรายงานการประเมินตนเองผานการประชุม
3. 3. ผูปกครอง ดวยวิธีการรายงานผลการประเมินผานการประชุมผูปกครอง
4. 4. หนวยงานตนสังกัด ดวยวิธีการจัดสงรายงานการประเมินตนเองประจําป
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มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ
เปาหมาย 5 ขอ

ผลการ
ผล ประเมิน
ไม สําเร็จ คุณภาพ
ปฏิบัติ
ปฏิบัติ
ที่ได
การปฏิบัติงาน

ประเด็นพิจารณา

1. มีหลักสูตรครอบคลุมพัฒนาการทั้งสี่ดาน สอดคลองกับบริบทของทองถิ่น
1.1 มีหลักสูตรสถานศึกษาที่ยืดหยุน และสอดคลองกับหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย

√

-

1.2 ออกแบบการจัดประสบการณที่เตรียมความพรอมและไมเรงรัดวิชาการ

√

-

1.3 ออกแบบการจัดประสบการณที่เนนการเรียนรูผานการเลน และการลงมือปฏิบัติ (Active learning)

√

-

1.4 ออกแบบการจัดประสบการณที่ตอบสนองความตองการและความแตกตางของเด็กปกติและกลุมเปา
หมายเฉพาะที่สอดคลองกับวิถีชีวิตของครอบครัว ชุมชนและทองถิ่น

√

-

1.5 มีการประเมิน ตรวจสอบ และปรับปรุง / พัฒนาหลักสูตรอยางตอเนื่อง

√

-

2. จัดครูใหเพียงพอกับชั้นเรียน
2.1 จัดครูครบชั้นเรียน

√

-

2.2 จัดครูใหมีความเหมาะสมกับภารกิจการจัดประสบการณ

√

-

2.3 จัดครูไมจบการศึกษาปฐมวัยแตผานการอบรมการศึกษาปฐมวัย

√

-

2.4 จัดครูจบการศึกษาปฐมวัย

√

-

2.5 จัดครูจบการศึกษาปฐมวัยและผานการอบรมการศึกษาปฐมวัย

√

-

3. สงเสริมใหครูมีความเชี่ยวชาญดานการจัดประสบการณ
3.1 มีการพัฒนาครูและบุคลากรใหมีความรูความสามารถในการวิเคราะหและออกแบบหลักสูตรสถานศึกษา

√

-

3.2 สงเสริมครูใหมีทักษะในการจัดประสบการณและการประเมินพัฒนาการเด็ก

√

-

3.3 สงเสริมครูใชประสบการณสําคัญในการออกแบบการจัดกิจกรรม จัดกิจกรรม สังเกตและประเมิน
พัฒนาการเด็กเปนรายบุคคล

√

-

3.4 สงเสริมใหครูมีปฏิสัมพันธที่ดีกับเด็กและครอบครัว

√

-

3.5 สงเสริมใหครูพัฒนาการจัดประสบการณโดยใชชุมชนแหงการเรียนรูทางวิชาชีพ (PLC)

√

-

4. จัดสภาพแวดลอมและสื่อเพื่อการเรียนรูอยางปลอดภัยและเพียงพอ
4.1 จัดสภาพแวดลอมภายในหองเรียนที่คํานึงถึงความปลอดภัย

√

-

4.2 จัดสภาพแวดลอมภายนอกหองเรียนที่คํานึงถึงความปลอดภัย

√

-

4.3 สงเสริมใหเกิดการเรียนรูที่เปนรายบุคคลและกลุม เลนแบบรวมมือรวมใจ

√

-
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5.00

ยอด
เยี่ยม

5.00

ยอด
เยี่ยม

5.00

ยอด
เยี่ยม

5.00

ยอด
เยี่ยม

ผลการ
ผล ประเมิน
ไม สําเร็จ คุณภาพ
ปฏิบัติ
ปฏิบัติ
ที่ได
การปฏิบัติงาน

ประเด็นพิจารณา

4.4 จัดใหมีมุมประสบการณหลากหลาย มีสื่อการเรียนรู ที่ปลอดภัยและเพียงพอ เชน ของเลน หนังสือ
นิทาน สื่อจากธรรมชาติ สื่อสําหรับเด็กมุดลอด ปนปาย สื่อเทคโนโลยีการสืบเสาะหาความรู

√

-

4.5 จัดหองประกอบที่เอื้อตอการจัดประสบการณและพัฒนาเด็ก

√

-

5. ใหบริการสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนรูเพื่อสนับสนุนการจัดประสบการณ
5.1 อํานวยความสะดวกและใหบริการสื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ วัสดุ อุปกรณและสื่อการเรียนรู

√

-

5.2 พัฒนาครูใหมีความรูความสามารถในการผลิตและใชสื่อในการจัดประสบการณ

√

-

5.3 มีการนิเทศติดตามการใชสื่อในการจัดประสบการณ

√

-

5.4 มีการนําผลการนิเทศติดตามการใชสื่อมาใชเปนขอมูลในการพัฒนา

√

-

5.5 สงเสริม สนับสนุนการเผยแพรการพัฒนาสื่อ และนวัตกรรมเพื่อการจัดประสบการณ

√

-

6. มีระบบบริหารคุณภาพที่เปดโอกาสใหผูเกี่ยวของทุกฝายมีสวนรวม
6.1 กําหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาที่สอดคลองกับมาตรฐานการศึกษาปฐมวัยและอัตลักษณ
ของสถานศึกษา

√

-

6.2 จัดทําแผนพัฒนาการศึกษาที่สอดรับกับมาตรฐานที่สถานศึกษากําหนดและดําเนินการตามแผน

√

-

6.3 มีการประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพภายในสถานศึกษา

√

-

6.4 มีการติดตามผลการดําเนินงาน และจัดทํารายงานผลการประเมินตนเองประจําป และรายงานผลการ
ประเมินตนเองใหหนวยงานตนสังกัด

√

-

6.5 นําผลการประเมินไปปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา โดยผูปกครองและผูเกี่ยวของทุกฝายมี
สวนรวม

√

-

สรุปผลการประเมิน

จุดเนนและกระบวนการพัฒนาที่สงผลตอระดับคุณภาพของมาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ

กระบวนการพัฒนาที่สงผลตอระดับคุณภาพของมาตรฐานที่ 2
1. 1. นโยบายที่ใชขับเคลื่อนพัฒนา
สถานศึกษาดําเนินการพัฒนาภายใตแผนพัฒนาคุณภาพ ฉบับปการศึกษา 2562 - 2565 โดยกําหนดนโยบายการพัฒนาสรุปไวในตารางดังตอไปนี้

ประเด็นมาตรฐานดานการบริหาร

นโยบายที่สถานศึกษากําหนด

2.1 มีหลักสูตรครอบคลุมพัฒนาการทั้งสี่ดาน สอดคลองกับ
บริบทของทองถิ่น

กลยุทธขอที่ 2.1 ดูแลและพัฒนาเนื้อหาหลักสูตรสถานศึกษา
ในระดับปฐมวัย ใหสอดคลองกับแนวทางการจัดการศึกษา
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5.00

ยอด
เยี่ยม

5.00

ยอด
เยี่ยม

5.00

ยอด
เยี่ยม

ของชาติ
2.2 จัดครูใหพอเพียงกับชั้นเรียน

กลยุทธขอที่ 2.4 สํารวจความตองการในการพัฒนาตนเอง
ของครูและบุคลากร ระดับปฐมวัย เพื่อสงเสริมใหไดรับการ
พัฒนา ศึกษาดูงานตามโอกาสที่เหมาะสม

2.3 สงเสริมใหครูมีความเชี่ยวชาญดานการจัดประสบการณ

กลยุทธขอที่ 2.4 สํารวจความตองการในการพัฒนาตนเอง
ของครูและบุคลากร ระดับปฐมวัย เพื่อสงเสริมใหไดรับการ
พัฒนา ศึกษาดูงานตามโอกาสที่เหมาะสม

2.4 จัดสภาพแวดลอมและสื่อเพื่อการเรียนรูอยางปลอดภัย
และเพียงพอ

กลยุทธขอที่ 1.5 ประสานวิทยากร หนวยงานที่เกี่ยวของ
เพื่อจัดใหมีการซอมหนีภัยหรือการอบรมความรูที่เกี่ยวของ
กับการดูแลใหเด็กมีความปลอดภัย

2.5 ใหบริการสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนรูเพื่อ
สนับสนุนการจัดประสบการณ

กลยุทธขอที่ 3.4 สงเสริมใหเด็กมีความรูพื้นฐานเกี่ยวกับ
ตนเอง บุคคล สถานที่และสิ่งตางๆ รอบตัว ความรูเรื่องการ
คํานวณ เรื่องเวลา และทักษะดานคอมพิวเตอรที่สมวัย

2.6 มีระบบบริหารคุณภาพที่เปดโอกาสใหผูเกี่ยวของทุกฝาย
มีสวนรวม
- การวางแผนพัฒนาคุณภาพ

กลยุทธ ขอที่ 1.1 ใหความรวมมือในการระดมความคิดเพื่อ
วางแผนพัฒนาคุณภาพ และนําไปสูการพัฒนาใหบรรลุตาม
วิสัยทัศน พันธกิจ ในทิศทางเดียวกัน

- การประกันคุณภาพ

กลยุทธขอที่ 1.6 ใหความรวมมือกับฝายบริหารในการดําเนิน
งานประกันคุณภาพภายใน ระดับปฐมวัย ตามระยะเวลาและ
รูปแบบที่สถานศึกษากําหนด

- การสรางการมีสวนรวมจากผูเกี่ยวของ

กลยุทธขอที่ 1.2 ประสานความรวมมือกับผูปกครอง ชุมชน
ผูเกี่ยวของ เพื่อรวมมือกันในการจัดการศึกษาระดับปฐมวัย
ใหมีคุณภาพ

2. 2. รูปแบบการพัฒนาสืบเนื่องจากนโยบายสูการปฏิบัติ
สถานศึกษาออกแบบการขับเคลื่อนพัฒนาตามมาตรฐานนี้อธิบายไดตามตารางดังนี้

ประเด็นมาตรฐาน

นโยบายของสถานศึกษา

ประเด็น 2.1

กลยุทธขอที่ 2.1

ประเด็น 2.2

กลยุทธขอที่ 2.4

นําสูการพัฒนาดวย
(โครงการ/กิจกรรม/ภาระงานตามโครงสรางการบริหาร)
13.1 พัฒนาหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย
13.4 ภูมิปญญาทองถิ่น
7.1 ศึกษาดูงานทั้งในหรือนอกประเทศ
7.2 สงเสริมการศึกษาตอระยะสั้น ระยะยาว
7.3 ปฐมนิเทศครูใหม

ประเด็น 2.3
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กลยุทธขอที่ 2.4

7.4 อบรมสัมมนา
13.2 พัฒนาสื่อการเรียนการสอน

กลยุทธขอที่ 1.5

ประเด็น 2.4

5.15 การปองกันและชวยเหลือเมื่อเกิดอุบัติเหตุ
11.4 ควบคุมความเสี่ยงภายในสถานศึกษา

1.3 หนังสือเพื่อนฉัน
ประเด็น 2.5

1.4 สนุกกับเกม

กลยุทธขอที่ 3.4

2.1 กาวเดินสูโลกกวาง
11.3 พัฒนาแหลงเรียนรู สื่อเทคโนโลยี และหองปฏิบัติการ

ประเด็น 2.6

- การวางแผนพัฒนา

กลยุทธขอที่ 1.1

- การประกันคุณภาพ

กลยุทธขอที่ 1.6

11.1 วางแผนพัฒนาคุณภาพ
11.4 ควบคุมความเสี่ยงภายในสถานศึกษา
11.2 ประกันคุณภาพภายใน
4.1 ประชุมผูปกครอง

- การมีสวนรวมของผูเกี่ยวของ

กลยุทธขอที่ 1.2

4.5 ประชุมผูปกครองเครือขายสายใยสัมพันธ
12. โครงการความรวมมือของสถานศึกษากับคณะกรรมการสถานศึกษา

3. 3. คุณภาพที่เกิดขึ้นจากการพัฒนา
ผลจากการดําเนินงานตามแผนของสถานศึกษา อธิบายไดตามตารางดังนี้
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รายชื่อโครงการ/กิจกรรม/ภาระงาน
ที่นําสูการพัฒนาตามมาตรฐานดานการบริหาร

ตัวชี้วัดความสําเร็จ
(เชิงปริมาณ)

ผลการดําเนิน
โครงการ/กิจกรรม/ภาระงาน
(เชิงปริมาณ)

1.3 หนังสือเพื่อนฉัน

85

86.66

1.4 สนุกกับเกม

84

85.64

2.1 กาวเดินสูโลกกวาง

82

-

4.1 ประชุมผูปกครอง

81

-

4.5 ประชุมผูปกครองเครือขายสายใยสัมพันธ

84

-

5.15 การปองกันและชวยเหลือเมื่อเกิดอุบัติเหตุ

86

88.33

7.1 ศึกษาดูงานทั้งในหรือนอกประเทศ

79

-

7.2 สงเสริมการศึกษาตอระยะสั้น ระยะยาว

79

-

7.3 ปฐมนิเทศครูใหม

79

90.80

7.4 อบรมสัมมนา

82

100

11.1 วางแผนพัฒนาคุณภาพ

85

96.92

11.2 ประกันคุณภาพภายใน

83

96.70

11.3 พัฒนาแหลงเรียนรู สื่อเทคโนโลยี และหองปฏิบัติการ

79

86.79

11.4 ควบคุมความเสี่ยงภายในสถานศึกษา

81

93.52

12. โครงการความรวมมือของสถานศึกษากับคณะกรรมการสถาน
ศึกษา

89

94.72

13.1 พัฒนาหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย

81

90.06

13.2 พัฒนาสื่อการเรียนการสอน

79

81.94

13.4 ภูมิปญญาทองถิ่น

77

78.02

4. การนําผลประเมินไปปรับปรุงพัฒนา
สถานศึกษา พบจุดที่ควรพัฒนาดานการบริหาร จากการประเมินครั้งนี้ ในเรื่อง ครูบางสวนมีทักษะในการถอดประสบการณการเรียนรูเพื่อเสริมสรางพัฒนาการเด็ก
สถานศึกษามีแนวคิดในการนําไปปรับปรุงพัฒนา คือ สถานศึกษาจะสงเสริมใหครู ไดรับการอบรมสัมมนาความรูดวยกระบวนการ PLC เพิ่มโอกาสใหครูสามารถ
วิเคราะหผลการดําเนินงานที่ผารนมาเพื่อนําไปสูการปรับปรุงพัฒนาการจัดประสบการณและจุดกระกายใหเกิดผลงาน ชิ้นงาน นวัตกรรมขึ้นตอไปในอนาคต
5.การเผยแพรผลการประเมินดานการบริหาร
สถานศึกษา ไดนําผลการประเมินตนเองดานการบริหาร รายงานตอผูมีสวนไดสวนเสีย ไดแก

1. คณะครูปฐมวัย ดวยวิธีการอภิปรายผลการประเมินตนเองรายมาตรฐาน
2. คณะกรรมการบริหารโรงเรียน ดวยวิธีการเสนอรายงานการประเมินตนเองผานการประชุม
3. ผูปกครอง ดวยวิธีการรายงานผลการประเมินผานการประชุมผูปกครอง
4. หนวยงานตนสังกัด ดวยวิธีการจัดสงรายงานการประเมินตนเองประจําป
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มาตรฐานที่ 3 การจัดประสบการณที่เนนเด็กเปนสําคัญ
จํานวนครูทั้งหมด : 12

จํานวนครูที่ ผลการ ผลการ
เปา
ผานเกณฑที่ ประเมิน ประเมิน
หมาย/
ไม
โรงเรียน
(รอย คุณภาพ
ปฏิบัติ
ปฏิบัติ รอยละ กําหนด (คน) ละ)
ที่ได
การปฏิบัติงาน

ประเด็นพิจารณา

1. จัดประสบการณที่สงเสริมใหเด็กมีพัฒนาการทุกดาน อยางสมดุลเต็มศักยภาพ

87.89

12

1.1 มีการวิเคราะหขอมูลเด็กเปนรายบุคคล

√

-

12

1.2 จัดทําแผนและใชแผนการจัดประสบการณจากการวิเคราะหมาตรฐาน
คุณลักษณะที่พึงประสงคในหลักสูตรสถานศึกษา

√

-

12

1.3 จัดกิจกรรมที่สงเสริมพัฒนาการเด็กครบทุกดาน ทั้งดานรางกาย ดานอารมณ
จิตใจ ดานสังคม และดานสติปญญา โดย ไมมุงเนนการพัฒนาดานใดดานหนึ่ง
เพียงดานเดียว

√

-

12

2. สรางโอกาสใหเด็กไดรับประสบการณตรง เลนและปฏิบัติอยางมีความสุข

90.00

12

2.1 จัดประสบการณที่เชื่อมโยงกับประสบการณเดิม

√

-

12

2.2 ใหเด็กมีโอกาสเลือกทํากิจกรรมอยางอิสระ ตามความตองการความสนใจ
ความสามารถ ตอบสนองตอวิธีการเรียนรูของเด็กเปนรายบุคคล หลากหลายรูป
แบบจากแหลงเรียนรูที่หลากหลาย

√

-

12

2.3 เด็กไดเลือกเลน เรียนรูลงมือ กระทํา และสรางองคความรูดวยตนเอง

√

-

12

3. จัดบรรยากาศที่เอื้อตอการเรียนรู ใชสื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับวัย

94.67

12

3.1 จัดบรรยากาศและสภาพแวดลอมในหองเรียนไดสะอาด ปลอดภัย และ
อากาศถายเทสะดวก

√

-

12

3.2 จัดใหมีพื้นที่แสดงผลงานเด็ก พื้นที่สําหรับมุมประสบการณและการจัด
กิจกรรม

√

-

12

3.3 จัดใหเด็กมีสวนรวมในการจัดภาพแวดลอมในหองเรียน เชน ปายนิเทศ การ
ดูแลตนไม เปนตน

√

-

12

3.4 ใชสื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับชวงอายุ ระยะความสนใจ และวิถีการ
เรียนรูของเด็ก เชน กลองดิจิตอล คอมพิวเตอร สําหรับการเรียนรู กลุมยอย สื่อ
ของเลนที่กระตุนใหคิดและหาคําตอบ เปนตน

√

-

12

4. ประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริงและนําผลการประเมินพัฒนาการเด็กไปปรับปรุงการจัด
ประสบการณและพัฒนาเด็ก
4.1 ประเมินพัฒนาการเด็กจากกิจกรรมและกิจวัตรประจําวันดวยเครื่องมือและ
วิธีการที่หลากหลาย
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√

83.50
-

12
12

100.00

ยอด
เยี่ยม

100.00

ยอด
เยี่ยม

100.00

ยอด
เยี่ยม

100.00

ยอด
เยี่ยม

จํานวนครูที่ ผลการ ผลการ
เปา
ผานเกณฑที่ ประเมิน ประเมิน
ไม หมาย/ โรงเรียน
(รอย คุณภาพ
ปฏิบัติ
ร
อ
ยละ
ปฏิบัติ
กําหนด (คน) ละ)
ที่ได
การปฏิบัติงาน

ประเด็นพิจารณา

4.2 วิเคราะหผลการประเมินพัฒนาการเด็กโดยผูปกครองและผูเกี่ยวของมีสวน
รวม

√

-

12

4.3 นําผลการประเมินที่ไดไปพัฒนาคุณภาพเด็กอยางเปนระบบและตอเนื่อง

√

-

12

4.4 นําผลการประเมินแลกเปลี่ยนเรียนรูโดยใชกระบวนการชุมชนแหงการเรียนรู
ทางวิชาชีพ

√

-

12

สรุปผลการประเมิน

100.00

ยอด
เยี่ยม

จุดเนนและกระบวนการพัฒนาที่สงผลตอระดับคุณภาพของมาตรฐานที่ 3 การจัดประสบการณที่เนนเด็กเปนสําคัญ

กระบวนการพัฒนาที่สงผลตอระดับคุณภาพของมาตรฐานที่ 3
1. 1. นโยบายที่ใชขับเคลื่อนพัฒนา
สถานศึกษาดําเนินการพัฒนาภายใตแผนพัฒนาคุณภาพ ฉบับปการศึกษา 2562 - 2565 โดยกําหนดนโยบายการพัฒนาไวใน
พันธกิจ ขอที่ 5 เสริมศักยภาพครูและบุคลากรใหมีจรรยาบรรณและมาตรฐานวิชาชีพ
ยุทธศาสตร ขอที่ 2 พัฒนาหลักสูตรและบุคลากรตามมาตรฐานวิชาชีพ
โดยมีนโยบายระดับปฏิบัติการ ระบุไวในกลยุทธขอที่ 2.4 สนับสนุนครูและบุคลากรทุกฝายใหมีโอกาสพัฒนาตนเองทางดานมาตรฐานและจรรยาบรรณวิชาชีพ ตลอดจน
การศึกษาดูงานตามโอกาสที่เหมาะสม

2. 2. รูปแบบการพัฒนาสืบเนื่องจากนโยบายสูการปฏิบัติ
สถานศึกษาออกแบบการขับเคลื่อนพัฒนาตามมาตรฐานนี้ ดวยโครงการ /กิจกรรม /ภาระงานตามโครงสรางการบริหารตางๆ ไดแก กิจกรรมพัฒนาหลักสูตร
การศึกษาปฐมวัย กิจกรรมพัฒนาสื่อการเรียนการสอน กิจกรรมนิเทศการสอน กิจกรรมวัดและประเมินพัฒนาการเด็ก วิจัยในชั้นเรียน แบบบันทึกพฤติกรรม แบบ
ประเมินพัฒนาการเด็กเปนรายบุคคล กิจกรรมสรางสรรคพรสวรรคหนูนอย กิจกรรม English is fun กิจกรรมวิทยาศาสตรมหัศจรรย กิจกรรมหนังสือเพื่อนฉัน กิจกรรม
กาวเดินสูโลกกวาง กิจกรรมสนุกกับเกม กิจกรรมดอกผักบุงบาน กิจกรรมยาเสพติดใหโทษ กิจกรรมหนูรักตนไม กิจกรรมกีฬาสี

3. 3. การควบคุมใหครูมีการวางแผนการจัดประสบการณอยางเปนระบบ
ฝายวิชาการ ไดดําเนินการดูแลใหครูมีการวางแผนเพื่อกําหนดเนื้อหาในการจัดประสบการณอยางเปนระบบ กลาวคือ
มีการสงเสริมใหครูวางแผนการจัดประสบการณรายภาคเรียน/รายป ซึ่งมีหลักฐาน คือ ปฏิทินการปฏิบัติงาน แผนการจัดประสบการณการเรียนรู บันทึกการสงงาน
ครูปฐมวัย
มีการสงเสริมใหครูทุกคนมีแผนการจัดประสบการณครบคนครบทุกชั้นเรียน ซึ่งมีหลักฐานดังนี้
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ชั้นเรียนที่เปดสอน

จํานวนหองเรียน

จํานวนครู

จํานวนแผนการจัด
ประสบการณ

อนุบาล 1

4

4

31 หนวยการเรียนรู

อนุบาล 2

4

4

31 หนวยการเรียนรู

อนุบาล 3

4

4

31 หนวยการเรียนรู

4. การดูแลใหครูปฐมวัย ใชสื่อ เทคโนโลยี แหลงเรียนรู ประกอบการจัดประสบการณอยางเปนรูปธรรม
ฝายวิชาการ ไดดูแลใหครูปฐมวัยทุกคน จัดประสบการณดวยสื่อ เทคโนโลยี แหลงเรียนรู สรุปเปนตัวอยาง พอสังเขป ไดดังนี้
ชื่อครูผูสอน

ประเภทของสื่อ/เทคโนโลยี/แหลงเรียนรู

-

เพลง/ Youtube

-

วีดีทัศน (ฝนตก ฟาแลบ ฟาผา)
-

ปริศนาคําทาย

เจนจิรา แดนไธสง

-

บัตรภาพ

-

ฝน

นิทาน / Youtube
-

-

หนวยการเรียนรูที่ใชสอน

คําคลองจอง
สื่อของจริง(อุปกรณปองกันฝน)

ชื่อครูผูสอน

ประเภทของสื่อ/เทคโนโลยี/แหลงเรียนรู

-

หนวยการเรียนรูที่ใชสอน

เพลง/ Youtube
-

คําคลองจอง
-

บัตรภาพ

-

ปฐมนิเทศ

อุปกรณเครื่องใชของตนเอง

นฤมล วายะบัน

-

เพลง/ Youtube

-

วีดีทัศน (ฝนตก ฟาแลบ ฟาผา)
-

ปริศนาคําทาย
-

บัตรภาพ

-

ฝน

นิทาน / Youtube
-

-

คําคลองจอง
สื่อของจริง(อุปกรณปองกันฝน)

ยุวลัย ชินวงศ
-

เพลง / youtube
-

-
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บัตรภาพ
บัตรตัวเลข
สื่อของจริง(อุปกรณสระผม)

ปลอดภัยไวกอน

-

นิทาน/ youtube
-

บทรอยกรอง

-

เพลง/ youtube

-

คําคลองจอง

สื่อของจริง (ของเลนของใชในหองเรียน)
-

บัตรตัวเลข

-

เพลง/ youtube

-

เพลง/ Youtube
-

คําคลองจอง
-

-

วราภรณ ปะอิกูล

บัตรภาพ

ของเลนของใช

ปฐมนิเทศ

อุปกรณเครื่องใชของตนเอง

-

เพลง/ Youtube
-

-

รักเมืองไทย

บัตรภาพ

โรงเรียนของเรา

บริเวณตาง ๆ ภายในโรงเรียน

5. การดูแลใหครูมีมาตรฐานดานกระบวนวัดและประเมินพัฒนาการ
ฝายวิชาการไดวางระบบการวัดและประเมินพัฒนาการเด็กตลอดทั้งป โดยมีขั้นตอนตั้งแตเริ่มจนสิ้นสุด ปการศึกษาดังนี้
ฝายวิชาการ มีการจัดทําขอกําหนดหรือแนวทางในการวัดและประเมินพัฒนาการเด็ก เปนลายลักษณอักษร และดําเนินการวัดและประเมินผลสอดคลองตามขอ
กําหนดที่จัดทําไวอยางตอเนื่อง โดยระบุไวในเอกสารบันทึกหลังสอน สรุปผลการประเมินพัฒนาการ จําแนกตามตัวบงชี้ และสภาพที่พึงประสงค
ฝายวิชาการ และครูปฐมวัย มีการกําหนดแนวทางในการประเมินพัฒนาการเด็ก
ดานรางกายดวยวิธีการที่เหมาะสม กลาวคือ มีการประเมินพัฒนาการดานรางกายตามรายมาตรฐานที่กระทรวงกําหนด โดยแบงการทดสอบเปนภาคเรียนละ 3 ครั้ง
ฝายวิชาการ และครูปฐมวัย มีการกําหนดแนวทางในการประเมินพัฒนาการเด็ก
ดานอารมณ จิตใจ และพัฒนาการดานสังคม ดวยวิธีการที่เหมาะสม กลาวคือ มีการประเมินพัฒนาการ ดานอารมณ จิตใจและดานสังคมตามรายมาตรฐานที่กระทรวง
กําหนด โดยแบงการทดสอบเปนภาคเรียนละ 3 ครั้ง
ฝายวิชาการ และครูปฐมวัย มีการกําหนดแนวทางในการประเมินพัฒนาการเด็ก
ดานสติปญญา ดวยวิธีการที่เหมาะสม กลาวคือ มีการประเมินพัฒนาการดานสติปญญาตามรายมาตรฐานที่กระทรวงกําหนด โดยแบงการทดสอบเปนภาคเรียนละ 3 ครั้ง

6. ฝายวิชาการมีกระบวนการใหครูถอดบทเรียน จากผลการประเมินพัฒนาการเด็ก ดวยวิธีการ คือ
ปฏิบัติการวิเคราะหแบบทดสอบ การใชกระบวนการวิจัยเพื่อการเรียนรู การใชกระบวนการประกันคุณภาพภายใน และการวิเคราะหผูเรียนเปนรายบุคคล
โดยไดนําขอมูลที่ไดไปปรับปรุงพัฒนาในเรื่องตางๆ คือ ปรับปรุงเนื้อหาหลักสูตร ปรับปรุงรูปแบบการเรียนการสอน ปรับปรุงสื่อการเรียนรู
7. ฝายวิชาการไดจัดโอกาสใหครูมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู เพื่อนําขอมูลที่ไดไปพัฒนาการจัดประสบการณหรือคุณภาพของเด็กในแตละป ดวยวิธีการ คือ 1. ใชโอกาส
ในการประชุมครู เพื่อแบงปน นําเสนอประเด็นเพื่อระดมความคิดนําไปสูการปรับปรุงพัฒนาในแตละป 2. ใชวาระการศึกษาดูงาน แลกเปลี่ยนเรียนรูกับเพื่อนครูโรงเรียน
เครือขาย 3. จัดการอบรม สัมมนา โดยกําหนดประเด็นเพื่อระดมความคิดตามกระบวนการ PLC
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ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผูเรียน
จํานวนเด็กทั้งหมด : 1,074

จํานวนเด็กที่ ผลการ ผลการ
เปา
ผานเกณฑที่ ประเมิน ประเมิน
ไม หมาย/ โรงเรียน
(รอย คุณภาพ
ปฏิบัติ
ปฏิบัติ รอยละ กําหนด (คน) ละ)
ที่ได
การปฏิบัติงาน

ประเด็นพิจารณา

ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผูเรียน
1. มีความสามารถในการอาน การเขียน การสื่อสาร และการคิดคํานวณ

92.50

1,025

1.1 รอยละของผูเรียนมีทักษะในการอานในแตละระดับชั้นตามเกณฑที่สถาน
ศึกษากําหนด

√

-

1,019

1.2 รอยละของผูเรียนมีทักษะในการเขียนในแตละระดับชั้นตามเกณฑที่สถาน
ศึกษากําหนด

√

-

1,020

1.3 รอยละของผูเรียนมีทักษะในการสื่อสารในแตละระดับชั้นตามเกณฑที่สถาน
ศึกษากําหนด

√

-

1,023

1.4 รอยละของผูเรียนมีทักษะในการคิดคํานวณในแตละดับชั้นตามเกณฑที่
สถานศึกษากําหนด

√

-

1,038

2. มีความสามารถในการคิดวิเคราะห คิดอยางมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและ
แกปญหา

86.22

978

2.1 รอยละของผูเรียนมีความสามารถในการคิดจําแนกแยกแยะ ใครครวญ
ไตรตรองอยางรอบคอบโดยใชเหตุผลประกอบการตัดสินใจ

√

-

991

2.2 รอยละของผูเรียนมีการอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น

√

-

966

2.3 รอยละของผูเรียนมีการแกปญหาอยางมีเหตุผล

√

-

976

3. มีความสามารถในการสรางนวัตกรรม

82.50

1,074

3.1 รอยละของผูเรียนมีความสามารถในการรวบรวมความรูไดทั้งตัวเองและการ
ทํางานเปนทีม

√

-

1,074

3.2 รอยละของผูเรียนสามารถเชื่อมโยงองคความรูและประสบการณมาใชใน
การสรางสรรคสิ่งใหม ๆ อาจเปนแนวความคิด โครงการ โครงงาน ชิ้นงาน
ผลผลิต

√

-

1,074

4. มีความสามารถในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร
4.1 รอยละของผูเรียนมีความสามารถในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร
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92.17
√

-

1,074
1,074

95.44

ยอด
เยี่ยม

91.06

ยอด
เยี่ยม

100.00

ยอด
เยี่ยม

100.00

ยอด
เยี่ยม

จํานวนเด็กที่ ผลการ ผลการ
เปา
ผานเกณฑที่ ประเมิน ประเมิน
ไม หมาย/ โรงเรียน
(รอย คุณภาพ
ปฏิบัติ
ร
อ
ยละ
ปฏิบัติ
กําหนด (คน) ละ)
ที่ได
การปฏิบัติงาน

ประเด็นพิจารณา

4.2 รอยละของผูเรียนมีความสามารถในการนําเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารเพื่อพัฒนาตนเองและสังคมในดานการเรียนรู การสื่อสาร การทํางาน
อยางสรางสรรค และมีคุณธรรม

√

-

5. มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา
5.1 รอยละของผูเรียนบรรลุการเรียนรูตามหลักสูตรสถานศึกษา

1,074
85.45

√

-

6. มีความรูทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดีตองานอาชีพ

914

85.10

ดีเลิศ

100.00

ยอด
เยี่ยม

100.00

ยอด
เยี่ยม

100.00

ยอด
เยี่ยม

100.00

ยอด
เยี่ยม

87.43

ดีเลิศ

914
94.50

1,074

6.1 รอยละของผูเรียนมีความรู ทักษะพื้นฐานและเจตคติที่ดีในการศึกษาตอ

√

-

1,074

6.2 รอยละของผูเรียนมีความรู ทักษะพื้นฐานและเจตคติที่ดีในการจัดการ การ
ทํางานหรืองานอาชีพ

√

-

1,074

คุณลักษณะที่พึงประสงคของผูเรียน
7. การมีคุณลักษณะและคานิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากําหนด

94.84

1,074

7.1 รอยละของผูเรียนมีพฤติกรรมเปนผูที่มีคุณธรรม จริยธรรม เคารพในกฎ
กติกา

√

-

1,074

7.2 รอยละของผูเรียนมีคานิยมและจิตสํานึกตามที่สถานศึกษากําหนด โดยไม
ขัดกับกฎหมายและวัฒนธรรมอันดีของสังคม

√

-

1,074

8. ความภูมิใจในทองถิ่นและความเปนไทย

92.67

1,074

8.1 รอยละของผูเรียนมีความภูมิใจในทองถิ่น เห็นคุณคาของความเปนไทย

√

-

1,074

8.2 รอยละของผูเรียนมีสวนรวมในการอนุรักษวัฒนธรรมและประเพณีไทยรวม
ทั้งภูมิปญญาไทย

√

-

1,074

9. การยอมรับที่จะอยูรวมกันบนความแตกตางและหลากหลาย
9.1 รอยละของผูเรียนยอมรับและอยูรวมกันบนความแตกตางระหวางบุคคลใน
ดานเพศ วัย เชื้อชาติ ศาสนา ภาษาวัฒนธรรม ประเพณี

94.34
√

-

10. สุขภาวะทางรางกายและจิตสังคม

1,074
1,074

89.17

939

10.1 รอยละของผูเรียนมีการรักษาสุขภาพกาย สุขภาพจิต อารมณและสังคม
และแสดงออกอยางเหมาะสมในแตละชวงวัย

√

-

803

10.2 รอยละของผูเรียนสามารถอยูรวมกับคนอื่นอยางมีความสุข เขาใจผูอื่น
ไมมีความขัดแยงกับผูอื่น

√

-

1,074
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จํานวนเด็กที่ ผลการ ผลการ
เปา
ผานเกณฑที่ ประเมิน ประเมิน
ไม หมาย/ โรงเรียน
(รอย คุณภาพ
ปฏิบัติ
ร
อ
ยละ
ปฏิบัติ
กําหนด (คน) ละ)
ที่ได
การปฏิบัติงาน

ประเด็นพิจารณา

สรุปผลการประเมิน

95.90

ยอด
เยี่ยม

จุดเนนและกระบวนการพัฒนาที่สงผลตอระดับคุณภาพของมาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผูเรียน

กระบวนการพัฒนาที่สงผลตอระดับคุณภาพของมาตรฐานที่ 1
1. 1. การตั้งคาเปาหมายตามมาตรฐานของสถานศึกษา
สถานศึกษาไดดําเนินการตั้งคาเปาหมายในมาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผูเรียน ระบุรายละเอียดการตั้งคาเปาหมายไวทั้งหมดใน SAR ฉบับนี้ในสวนของภาคผนวก หนา
62 อยางไรก็ตาม สถานศึกษาขอนําเสนอขอมูลคาเปาหมาย พอสังเขป ตามตารางดังตอไปนี้

มาตรฐาน

คาเปาหมาย

ระดับคุณภาพ

คาเปาหมายมาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผูเรียน

90.83

96.01

ประเด็น 1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผูเรียน

88.89

95.17

ประเด็นยอย 1.1.1 มีความสามารถในการอาน การเขียน การสื่อสารและการคิดคํานวณ

92.50

94.90

ประเด็นยอย 1.1.2 มีความสามารถในการคิดวิเคราะห คิดอยางมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นและแกปญหา

86.22

91.03

ประเด็นยอย 1.1.3 มีความสามารถในการสรางนวัตกรรม

82.50

100

ประเด็นยอย 1.1.4 มีความสามารถในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร

92.17

100

ประเด็นยอย 1.1.5 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา

85.45

85.06

ประเด็นยอย 1.1.6 มีความรูทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดีตองานอาชีพ

94.50

100

ประเด็น 1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงคของผูเรียน

92.76

96.84

ประเด็นยอย 1.2.1 การมีคุณลักษณะและคานิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากําหนด

94.84

100

ประเด็นยอย 1.2.2 ความภูมิใจในทองถิ่นและความเปนไทย

92.67

100

ประเด็นยอย 1.2.3 การยอมรับที่จะอยูรวมกันบนความแตกตางและหลากหลาย

94.34

100

ประเด็นยอย 1.2.4 สุขภาวะทางรางกายและจิตสังคม

89.17

87.37

2. 2. นโยบายที่ใชขับเคลื่อนพัฒนา
สถานศึกษาดําเนินการพัฒนาภายใตแผนพัฒนาคุณภาพ ฉบับปการศึกษา 2562 - 2565โดยกําหนดนโยบายการพัฒนาอธิบายไดตามตารางดังตอไปนี้

ประเด็นการพัฒนา

นโยบายที่สถานศึกษาใชขับเคลื่อน

1.1 ประเด็นการพัฒนาดานผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการ

กลยุทธที่ 3.5 สงเสริมผูเรียนใหมีทักษะที่จําเปนตามหลักสูตร มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่ไดมาตรฐาน และมี
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โอกาสในการแขงขันทักษะดานวิชาการ เพื่อสรางความกาวหนาใหกับตนเองอยางตอเนื่อง
1.2 ประเด็นการพัฒนาดานคุณลักษณะที่พึงประสงค

กลยุทธที่ 4.1 ปลูกฝงคุณธรรม จริยธรรมและคานิยมที่พึงประสงคใหผูเรียน มีความรับผิดชอบ ความซื่อสัตย
กตัญู เปนพลเมืองไทย พลโลกที่มีคุณคา

3.รูปแบบการพัฒนาสืบเนื่องจากนโยบายสูการปฏิบัติ
สถานศึกษาออกแบบการขับเคลื่อนพัฒนาตามมาตรฐานนี้ ดวย โครงการ /กิจกรรม /ภาระงานตามโครงสรางการบริหารตางๆ อธิบายตามตารางไดดังนี้

ประเด็นการพัฒนา

นําสูการปฏิบัติ (โครงการ/กิจกรรม/ภาระงาน)
1.6 คายคณิตศาสตร
1.13 จินตคณิต
1.11 สงเสริมการอานคิดวิเคราะห-สังเคราะห
2.4 ภาษาไทยวันละคํา

สงเสริมความสามารถในการอาน การเขียน การสื่อสาร
และการคิดคํานวณ

2.7 ขาวสาร 5 นาที
2.8 เกร็ดความรูวิทยาศาสตร
2.9 รักการอานสานสูฝน
2.10 ตอบปญหาหองสมุด
2.11 หองสมุดเคลื่อนที่
3.9 วันสุนทรภู
3.11 วันภาษาไทยแหงชาติ
1.5 คายวิทยาศาสตร
1.6 คายคณิตศาสตร
1.8 คายคอมพิวเตอร

สงเสริมความสามารถในการคิดวิเคราะห คิดอยางมี
วิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและแก
ปญหา

1.11 สงเสริมการอานคิดวิเคราะห-สังเคราะห
2.6 ตอบปญหาวิชาการ
2.8 เกร็ดความรูวิทยาศาสตร
2.9 รักการอานสานสูฝน
2.10 ตอบปญหาหองสมุด
2.11 หองสมุดเคลื่อนที่
2.12 สัปดาหวิชาการ
1.5 คายวิทยาศาสตร

สงเสริมความสามารถในการสรางนวัตกรรม

1.6 คายคณิตศาสตร
1.8 คายคอมพิวเตอร
2.12 สัปดาหวิชาการ

สงเสริมความสามารถในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร
สงเสริมผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถาน
ศึกษา

1.8 คายคอมพิวเตอร
1.5 คายวิทยาศาสตร
1.6 คายคณิตศาสตร
1.7 คายภาษาอังกฤษ
1.8 คายคอมพิวเตอร
1.10 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
13.10 สอนซอมเสริม
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1.9 คายลูกเสือเนตรนารี ชั้นประถมศึกษาปที่ 3 - ชั้น
ประถมศึกษาปที่ 6
สงเสริมความรูทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดีตองาน
อาชีพ

2.15 นําสูอาเซียน
4.3 การแสดงของนักเรียนสูชุมชน
5.14 สุนทรียภาพลักษณะนิสัย
6.3 คายธรรมะกับเยาวชน
13.11 ภูมิปญญาทองถิ่น

ประเด็นการพัฒนา

นําสูการปฏิบัติ (โครงการ/กิจกรรม/ภาระงาน)
1.9 คายลูกเสือเนตรนารี ชั้นประถมศึกษาปที่ 3 - ชั้น
ประถมศึกษาปที่ 6
3.8 วันไหวครู
6.3 คายธรรมะกับเยาวชน

สงเสริมคุณลักษณะและคานิยมที่ดีตามที่สถานศึกษา
กําหนด

6.4 มาสวดมนตกันเถอะ
6.5 สงเสริมความประพฤตินักเรียน
6.6 สงเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน
6.7 ของหายไดคืน
6.8 กระปุกสุดประหยัด
6.9 ประหยัดนํ้าประหยัดไฟ
6.10 อําลา – อาลัย
1.9 คายลูกเสือเนตรนารี ชั้นประถมศึกษาปที่ 3 - ชั้น
ประถมศึกษาปที่ 6
3.8 วันไหวครู
3.10 วันอาสาฬหบูชา, วันเขาพรรษา

สงเสริมความภูมิใจในทองถิ่นและความเปนไทย

3.12 วันแมแหงชาติ
3.14 วันพอแหงชาติ
3.16 วันเด็กแหงชาติ
3.17 วันมาฆบูชา, วันวิสาขบูชา
6.3 คายธรรมะกับเยาวชน
6.6 สงเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน
1.9 คายลูกเสือเนตรนารี ชั้นประถมศึกษาปที่ 3 - ชั้น
ประถมศึกษาปที่ 6

สงเสริมการยอมรับที่จะอยูรวมกันบนความแตกตาง
และหลากหลาย

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
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5.13 อาหารดีมีประโยชน
5.15 การปองกันและชวยเหลือเมื่อเกิดอุบัติเหตุ
9.9 เขตปลอดยุง
4.คุณภาพที่เกิดขึ้นจากการพัฒนา
จากการดําเนินงานตามแผนของสถานศึกษา พบวา
ดานผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการ
ผูเรียนสวนใหญ มีความสามารถในการใชเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู สามารถสรางสรรคผลงาน จากความรูในชั้นเรียนไดดี มีทัศนคติที่ดีตออาชีพและการศึกษาตอ มี
ทักษะในดานการอาน การเขียน และการสื่อสาร ไดตามเกณฑของแตละระดับชั้น มีทักษะการคิดจําแนก แยกสวนประกอบ เปรียบเทียบความเหมือนความแตกตางได
อยางเหมาะสม
ดานคุณลักษณะที่พึงประสงค
ผูเรียนเคารพในกฎกติกาและขอตกลงของสถานศึกษา ไมปฏิบัติตนที่ขัดกับกฎหมายและวัฒนธรรมอันดีของสังคม เห็นคุณคาในความเปนไทย สามารถปรับตัว
อยูรวมกับผูอื่นไดเปนอยางดี มีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี มีจิตสาธารณะ รวมกิจกรรมบําเพ็ญประโยชนตอสวนรวมไดอยางเหมาะสม
5.การนําผลประเมินไปปรับปรุงพัฒนา
สถานศึกษาพบจุดที่ควรพัฒนาดานคุณภาพผูเรียนจากการประเมินครั้งนี้ ในเรื่อง ผูเรียนบางสวนมีทักษะคอนขางนอยในการอภิปรายแลกเปลี่ยนเรียนรู
สถานศึกษามีแนวคิดในการนําไปปรับปรุงพัฒนา คือ ผูบริหารจะประสานความรวมมือกับครูผูสอน เพื่อออกแบบการเรียนรูที่เนนใหผูเรียนมีการสรุปขอมูลจากการ
เรียนรูและมีทักษะในการรายงาน การถายทอดความคิด ความรูที่ไดจากกกิจกรรมการเรียนรูเพิ่มมากขึ้น รวมทั้งจัดโอกาสใหมีกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่เปดโอกาสใหผูเรียน
ไดอภิปรายเพิ่มมากขึ้น
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

การปฏิบัติงาน
ประเด็นพิจารณา

ปฏิบัติ

ไม
ปฏิบัติ

1. มีเปาหมายวิสัยทัศนและพันธกิจที่สถานศึกษากําหนดชัดเจน

ผลการ
ประเมิน
คุณภาพที่ได

5.00 ยอดเยี่ยม

1.1 กําหนดเปาหมายที่สอดคลองกับบริบทของสถานศึกษา ความตองการของชุมชน ทองถิ่น
วัตถุประสงคของแผนการศึกษาชาติ นโยบายของรัฐบาลและตนสังกัด

√

-

1.2 กําหนดวิสัยทัศน และพันธกิจ ที่สอดคลอง เชื่อมโยงกับเปาหมาย แผนยุทธศาสตรชาติ แผนการ
ศึกษาแหงชาติ นโยบายของรัฐบาลและตนสังกัด

√

-

1.3 กําหนดเปาหมาย วิสัยทัศน และพันธกิจ ทันตอการเปลี่ยนแปลงของสังคม

√

-

1.4 นําเปาหมาย วิสัยทัศน และพันธกิจผานความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารโรงเรียน

√

-

1.5 นําเปาหมาย วิสัยทัศน และพันธกิจของโรงเรียนเผยแพรตอสาธารณชน

√

-

2. มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา

5.00 ยอดเยี่ยม

2.1 มีการวางแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาอยางเปนระบบ

√

-

2.2 มีการนําแผนไปปฏิบัติ ติดตามตรวจสอบประเมินผลและปรับปรุงพัฒนางานอยางตอเนื่อง

√

-

2.3 มีการบริหารอัตรากําลัง ทรัพยากรทางการศึกษาจัดระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน และระบบการ
นิเทศภายใน

√

-

2.4 สถานศึกษามีการนําขอมูลมาใชในการพัฒนาสถานศึกษา

√

-

2.5 สถานศึกษาใหบุคลากรและผูทีเกี่ยวของทุกฝายมีสวนรวมในการวางแผน ปรับปรุง พัฒนา และรวม
รับผิดชอบตอผลการจัดการศึกษา

√

-

3. ดําเนินงานพัฒนาวิชาการที่เนนคุณภาพผูเรียนรอบดานตามหลักสูตรสถานศึกษาและทุกกลุมเปาหมาย

5.00 ยอดเยี่ยม

3.1 บริหารจัดการเกี่ยวกับงานวิชาการ ในดานการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา

√

-

3.2 บริหารจัดการเกี่ยวกับงานวิชาการ ในดานการพัฒนาหลักสูตรตามความตองการของผูเรียน ที่
สอดคลองกับบริบทของสถานศึกษา 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

√

-
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ผล
สําเร็จ

การปฏิบัติงาน
ประเด็นพิจารณา

ปฏิบัติ

ไม
ปฏิบัติ

√

-

4.5 ถอดบทเรียนเพื่อสรางนวัตกรรมหรือวิธีการที่เปนแบบอยางที่ดีที่สงผลตอการเรียนรูของผูเรียน
5. จัดสภาพแวดลอมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อตอการจัดการเรียนรูอยางมีคุณภาพ

√

-

5.2 จัดสภาพแวดลอมทางกายภาพภายนอกหองเรียนที่เอื้อตอการเรียนรู และคํานึงถึงความปลอดภัย

√

-

5.3 จัดสภาพแวดลอมที่สงเสริมใหผูเรียนเกิดการเรียนรูเปนรายบุคคล และเปนกลุม

√

-

5.4 จัดสภาพแวดลอมทางสังคม ที่เอื้อตอการจัดการเรียนรู และมีความปลอดภัย

√

-

5.5 จัดใหผูเรียนไดใชประโยชนจากการจัดสภาพแวดลอมตามศักยภาพของผูเรียน

√

-

6. จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู

5.00 ยอดเยี่ยม

6.1 ไดศึกษาความตองการเทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสมกับสภาพของสถานศึกษา

√

-

6.2 จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อบริหารจัดการและการจัดการเรียนรูที่เหมาะสมกับสภาพของ
สถานศึกษา

√

-

6.3 พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อบริหารจัดการและการจัดการเรียนรูที่เหมาะสมกับสภาพของ
สถานศึกษา

√

-

6.4 ใหบริการเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อใชในการบริการจัดการและการจัดการเรียนรูที่เหมาะสมกับ
สภาพของสถานศึกษา

√

-

6.5 ติดตามผลการใชบริการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของสถานศึกษาเพื่อใชในการบริการจัดการและ
การจัดการเรียนรูที่เหมาะสมกับสภาพของสถานศึกษา

√

-

สรุปผลการประเมิน

จุดเนนและกระบวนการพัฒนาที่สงผลตอระดับคุณภาพของมาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ

กระบวนการพัฒนาที่สงผลตอระดับคุณภาพของมาตรฐานที่ 2
1. นโยบายที่ใชขับเคลื่อนพัฒนา
สถานศึกษาดําเนินการพัฒนาภายใตแผนพัฒนาคุณภาพ ฉบับปการศึกษา 2562 - 2565 โดยกําหนดนโยบายการพัฒนาสรุปไวในตารางดังตอไปนี้

นโยบายที่สถานศึกษากําหนด

2.1 มีเปาหมายวิสัยทัศนและพันธกิจที่สถานศึกษากําหนด
ชัดเจน

กลยุทธขอที่ 1.1 มุงบริหารจัดการใหสอดคลองตาม
พรบ.โรงเรียนเอกชน นําสูการวางแผนพัฒนาคุณภาพ ที่มุง
ผลลัพธ ภายใตหลักการมีสวนรวม เพื่อสรางความเขาใจให
บุคลากรมุงพัฒนาไปในทิศทางเดียวกันและบรรลุตามวิสัย
ทัศน พันธกิจที่กําหนด

2.2 มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา
- ระบบการบริหารตามโครงสราง ระบบขอมูลสารสนเทศ
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กลยุทธขอที่ 1.3 จัดระบบฐานขอมูลสารสนเทศที่มี

ผลการ
ประเมิน
คุณภาพที่ได

5.00 ยอดเยี่ยม

5.1 จัดสภาพแวดลอมทางกายภาพภายในหองเรียน ที่เอื้อตอการเรียนรู และคํานึงถึงความปลอดภัย

ประเด็นมาตรฐานดานการบริหาร

ผล
สําเร็จ

5.00 ยอดเยี่ยม

คุณภาพ

มีความถูกตอง ครบถวน เปนปจจุบัน ทันตอ
การใชงาน

- ระบบการประกันคุณภาพภายใน

กลยุทธขอที่ 1.7 พัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายใน เพื่อ
ใชเปนกระบวนการประเมินประสิทธิภาพการบริหารและ
ขอมูลยอนกลับสูการวางแผน/ทบทวนนโยบายการบริหาร
จัดการ รวมทั้งใชเปนระบบรายงานผลการประเมินตนเอง
(SAR)
เพื่อสรางความมั่นใจและการยอมรับในคุณภาพ
การจัดการศึกษากับทุกฝายที่เกี่ยวของ

- ระบบควบคุมความปลอดภัย

กลยุทธขอที่ 1.6 จัดระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนและระบบ
บริหารความเสี่ยงดานความปลอดภัย เฝาระวัง ดูแลชีวิตและ
สวัสดิภาพของผูเรียน บุคลากรและทรัพยสินของสถานศึกษา
อยางตอเนื่อง

- เครือขายความรวมมือจากผูเกี่ยวของ (สัมพันธชุมชน)

กลยุทธขอที่ 1.2 สงเสริมบทบาทคณะกรรมการบริหาร เครือ
ขายผูปกครอง ศิษยเกา องคกรชุมชนและผูเกี่ยวของ ใหเปน
ไปตามกฎหมายและเกิดวัฒนธรรมองคกร นําไปสูความรวม
มือเพื่อพัฒนาสถานศึกษาใหเจริญกาวหนาและเกิด
อรรถประโยชนกับผูเกี่ยวของอยางตอเนื่อง

2.3 ดําเนินงานพัฒนาวิชาการที่เนนคุณภาพผูเรียนรอบดาน
ตามหลักสูตรสถานศึกษาและทุกกลุมเปาหมาย

กลยุทธขอที่ 3.5 สงเสริมผูเรียนใหมีทักษะที่จําเปนตาม
หลักสูตร มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่ไดมาตรฐาน และมี
โอกาสในการแขงขันทักษะดานวิชาการ เพื่อสรางความ
กาวหนาใหกับตนเองอยางตอเนื่อง

ประเด็นมาตรฐานดานการบริหาร

นโยบายที่สถานศึกษากําหนด

2.4 พัฒนาครูและบุคลากรใหมีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ

กลยุทธขอที่ 2.4 สนับสนุนครูและบุคลากรทุกฝาย ใหมี
โอกาสพัฒนาตนเองทั้งดานมาตรฐานและจรรยาบรรณ
วิชาชีพ ตลอดจนการศึกษาดูงาน ตามโอกาสที่เหมาะสม

2.5 จัดสภาพแวดลอมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อตอการ
จัดการเรียนรูอยางมีคุณภาพ

กลยุทธขอที่ 1.10 สรางบรรยากาศภายในสถานศึกษาใหเอื้อ
ตอการเปนสังคมแหงการเรียนรู มีความสวยงามและมีแหลง
เรียนรูที่หลากหลาย ตลอดจนการจัดรูปแบบการสงเสริมแบบ
ชมรม ชุมนุม เพื่อสนับสนุนการเรียนรูของผูเรียนไดอยางเปน
รูปธรรม

2.6 จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหาร
จัดการและการจัดการเรียนรู

กลยุทธขอที่ 1.4 พัฒนาระบบการจัดเก็บและการบํารุงรักษา
พัสดุอุปกรณ ควบคูการปลูกฝงจิตสํานึกใหครู บุคลากร ผู
เรียน ในการดูแลบํารุงรักษาอุปกรณและสาธารณูปโภคใหเกิด
ประโยชนคุมคา

2.รูปแบบการพัฒนาสืบเนื่องจากนโยบายสูการปฏิบัติ สถานศึกษาออกแบบการขับเคลื่อนพัฒนาตามมาตรฐานนี้อธิบายไดตามตารางดังนี้

ประเด็นมาตรฐาน
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นโยบายของสถานศึกษา

นําสูการพัฒนาดวย

(โครงการ/กิจกรรม/ภาระงานตามโครงสรางการบริหาร)
ประเด็น 2.1

กลยุทธขอที่ 1.1

กลยุทธขอที่ 1.3

กลยุทธขอที่ 1.7

11.1 วางแผนพัฒนาคุณภาพ
11.4 ควบคุมความเสี่ยงภายในสถานศึกษา
4.4 ประชาสัมพันธโรงเรียน
10. โครงการธุรการ – การเงิน
11.2 ประกันคุณภาพภายใน

2.14 แนะแนวศึกษาตอ
5. โครงการสงเสริมสุขภาพกายและจิต
ประเด็น 2.2

กลยุทธขอที่ 1.6

6.5 สงเสริมความประพฤตินักเรียน
9.9 เขตปลอดยุง
11.4 ควบคุมความเสี่ยงภายในสถานศึกษา

4.2 ประชุมผูปกครอง
กลยุทธขอที่ 1.2

4.5 ประชุมผูปกครองเครือขายสายใยสัมพันธ
12. โครงการความรวมมือของสถานศึกษากับคณะกรรมการสถานศึกษา

ประเด็นมาตรฐาน

นโยบายของสถานศึกษา

นําสูการพัฒนาดวย
(โครงการ/กิจกรรม/ภาระงานตามโครงสรางการบริหาร)

1.5 คายวิทยาศาสตร
1.6 คายคณิตศาสตร
1.7 คายภาษาอังกฤษ
1.8 คายคอมพิวเตอร
1.10 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ประเด็น 2.3

กลยุทธขอที่ 3.5

1.11 สงเสริมการอานคิดวิเคราะห-สังเคราะห
1.12 ภาษาจีน
1.13 จินตคณิต
2.6 ตอบปญหาวิชาการ
2.10 ตอบปญหาหองสมุด
13.10 สอนซอมเสริม

ประเด็น 2.4
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กลยุทธขอที่ 2.4

7. โครงการพัฒนาบุคลากร

ประเด็น 2.5

กลยุทธขอที่ 1.10

ประเด็น 2.6

กลยุทธขอที่ 1.4

9. โครงการรักษาสิ่งแวดลอม
11.3 พัฒนาแหลงเรียนรู สื่อเทคโนโลยี และหองปฏิบัติการ
6.9 ประหยัดนํ้าประหยัดไฟ
10. โครงการธุรการ – การเงิน

3.คุณภาพที่เกิดขึ้นจากการพัฒนา
ผลจากการดําเนินงานตามแผนของสถานศึกษา อธิบายไดตามตารางดังนี้
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รายชื่อโครงการ/กิจกรรม/ภาระงาน
ที่นําสูการพัฒนาตามมาตรฐานดานการบริหาร

ตัวชี้วัดความสําเร็จ
(เชิงปริมาณ)

ผลการดําเนิน
โครงการ/กิจกรรม/ภาระงาน
(เชิงปริมาณ)

1.5 คายวิทยาศาสตร

86

-

1.6 คายคณิตศาสตร

84

-

1.7 คายภาษาอังกฤษ

87

-

1.8 คายคอมพิวเตอร

86

-

1.10 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

82

94.59

1.11 สงเสริมการอานคิดวิเคราะห-สังเคราะห

82

86.00

รายชื่อโครงการ/กิจกรรม/ภาระงาน
ที่นําสูการพัฒนาตามมาตรฐานดานการบริหาร

ตัวชี้วัดความสําเร็จ
(เชิงปริมาณ)

ผลการดําเนิน
โครงการ/กิจกรรม/ภาระงาน
(เชิงปริมาณ)

1.12 ภาษาจีน

83

90.56

1.13 จินตคณิต

82

95.43

2.6 ตอบปญหาวิชาการ

82

-

2.10 ตอบปญหาหองสมุด

80

84.69

2.14 แนะแนวศึกษาตอ

90

97.49

4.2 ประชุมผูปกครอง

81

-

4.4 ประชาสัมพันธโรงเรียน

82

87.03

4.5 ประชุมผูปกครองเครือขายสายใยสัมพันธ

84

-

5. โครงการสงเสริมสุขภาพกายและจิต

84

86.91

6.5 สงเสริมความประพฤตินักเรียน

85

90.83

6.9 ประหยัดนํ้าประหยัดไฟ

78

83.42

7. โครงการพัฒนาบุคลากร

78

95.41

9. โครงการรักษาสิ่งแวดลอม

81

88.36

10. โครงการธุรการ – การเงิน

86

92.94

11.1 วางแผนพัฒนาคุณภาพ

85

96.92

11.2 ประกันคุณภาพภายใน

83

96.20

11.3 พัฒนาแหลงเรียนรู สื่อเทคโนโลยี และหองปฏิบัติการ

79

86.79

11.4 ควบคุมความเสี่ยงภายในสถานศึกษา

81

93.52

12. โครงการความรวมมือของสถานศึกษากับคณะกรรมการสถานศึกษา

89

94.72

4.การนําผลประเมินไปปรับปรุงพัฒนา
สถานศึกษาพบจุดที่ควรพัฒนาดานการบริหาร จากการประเมินครั้งนี้ ในเรื่อง การพัฒนาผูเรียนดานทักษะวิชาการและผลสัมฤทธิ์
ซึ่งจากจุดควรพัฒนาดังกลาว สถานศึกษามีแนวคิดในการนําไปปรับปรุงพัฒนา คือ สถานศึกษาจะใหความสําคัญเปนพิเศษเพิ่มมากขึ้น ตั้งแตการใหนโยบายเรื่อง
การยกระดับผลสัมฤทธิ์ผูเรียน การจัดสรรงบประมาณเพื่อดําเนินการพัฒนาศักยภาพผูเรียน การสนับสนุนใหครูเขารับการอบรมพัฒนาตนเองดานวิชาการใหมๆ เพิ่มเติม
และการติดตามมาตรการดานการสอนซอมเสริม การอบรมเตรียมความพรอมผูเรียนกอนการทดสอบระดับชาติ และการใชขอมูลจากการวิเคราะหคุณภาพแบบทดสอบมา
ประมวลผลสรางจุดเนนเพื่อสงเสริมผูเรียนอยางตอเนื่อง
5.การเผยแพรผลการประเมินดานการบริหาร
สถานศึกษา ไดนําผลการประเมินตนเองดานการบริหาร รายงานตอผูมีสวนไดสวนเสีย ไดแก

1. คณะครู ดวยวิธีการประชุมอภิปรายผลการประเมินตนเองรายมาตรฐาน
2. คณะกรรมการบริหารโรงเรียน ดวยวิธีการเสนอรายงานการประเมินตนเองผานการประชุม
3. ผูปกครอง ดวยวิธีการรายงานผลการประเมินผานการประชุมผูปกครอง ขาวสารของโรงเรียน
4. หนวยงานตนสังกัด ดวยวิธีการจัดสงรายงานการประเมินตนเองประจําป
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มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ
จํานวนครูทั้งหมด : 51

ผลการ
เปา จํานวนครูที่ผาน ผลการ
ประเมิน
หมาย/
เกณฑ
ท
โ
่
ี
รงเรี
ย
น
ประเมิ
น
ไม
คุณภาพที่
ปฏิบัติ
ปฏิบัติ รอยละ กําหนด (คน) (รอยละ)
ได
การปฏิบัติงาน

ประเด็นพิจารณา

1. จัดการเรียนรูผานกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถนําไปประยุกตใชในชีวิตได

95.27

51

1.1 จัดกิจกรรมการเรียนรูตามมาตรฐานการเรียนรู ตัวชี้วัดของหลักสูตร
สถานศึกษาที่เนนใหผูเรียนไดเรียนรู โดยผานกระบวนการคิดและปฏิบัติ
จริง

√

-

51

1.2 มีแผนการจัดการเรียนรูที่สามารถนําไปจัดกิจกรรมไดจริง

√

-

51

1.3 มีรูปแบบการจัดการเรียนรูเฉพาะสําหรับผูที่มีความจําเปน และ
ตองการความชวยเหลือพิเศษ

√

-

51

1.4 ฝกทักษะใหผูเรียนไดแสดงออก แสดงความคิดเห็น สรุปองคความรู
และนําเสนอผลงาน

√

-

51

1.5 สามารถจัดกิจกรรมการเรียนรูใหผูเรียนสามารถนําไปประยุกตใชใน
ชีวิตประจําวันได

√

-

51

2. ใชสื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหลงเรียนรูที่เอื้อตอการเรียนรู

94.44

46

2.1 ใชสื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดการเรียนรู

√

-

46

2.2 ใชแหลงเรียนรู และภูมิปญญาทองถิ่นในการจัดการเรียนรู

√

-

43

2.3 สรางโอกาสใหผูเรียนไดแสวงหาความรูดวยตนเองจากสื่อที่หลาก
หลาย

√

-

48

3. มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก

95.33

47

3.1 ผูสอนมีการบริหารจัดการชั้นเรียน โดยเนนการมีปฏิสัมพันธเชิงบวก

√

-

43

3.2 ผูสอนมีการบริหารจัดการชั้นเรียน ใหเด็กรักครู ครูรักเด็ก และเด็ก
รักเด็ก เด็กรักที่จะเรียนรู สามารถเรียนรูรวมกันอยางมีความสุข

√

-

51

4. ตรวจสอบและประเมินผูเรียนอยางเปนระบบ และนําผลมาพัฒนาผูเรียน

93.00

45

4.1 มีการตรวจสอบและประเมินคุณภาพการจัดการเรียนรูอยางเปน
ระบบ

√

-

51

4.2 มีขั้นตอนโดยใชเครื่องมือและวิธีการวัดและประเมินผลที่เหมาะสม
กับเปาหมายในการจัดการเรียนรู

√

-

42

4.3 เปดโอกาสใหผูเรียนและผูมีสวนเกี่ยวของมีสวนรวมในการวัดและ
ประเมินผล

√

-

40

4.4 ใหขอมูลยอนกลับแกผูเรียนเพื่อนําไปใชในการพัฒนาการเรียนรู

√

-

46

5. มีการแลกเปลี่ยนเรียนรูและใหขอมูลสะทอนกลับเพื่อพัฒนาปรับปรุงการจัดการเรียนรู
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92.67

51

100.00 ยอดเยี่ยม

90.20

ยอดเยี่ยม

92.16

ยอดเยี่ยม

88.24

ดีเลิศ

100.00 ยอดเยี่ยม

ผลการ
เปา จํานวนครูที่ผาน ผลการ
ประเมิน
ไม หมาย/ เกณฑที่โรงเรียน ประเมิน คุณภาพที่
ปฏิบัติ
ปฏิบัติ รอยละ กําหนด (คน) (รอยละ)
ได
การปฏิบัติงาน

ประเด็นพิจารณา

5.1 และผูมีสวนเกี่ยวของรวมกันแลกเปลี่ยนความรูและประสบการณใน
การจัดการเรียนรู

√

-

51

5.2 นําขอมูลปอนกลับไปใชในการปรับปรุงและพัฒนาการจัดการเรียนรู
ของตนเอง

√

-

51

สรุปผลการประเมิน

94.12

ยอดเยี่ยม

จุดเนนและกระบวนการพัฒนาที่สงผลตอระดับคุณภาพของมาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ

กระบวนการพัฒนาที่สงผลตอระดับคุณภาพของมาตรฐานที่ 3
1. นโยบายที่ใชขับเคลื่อนพัฒนา
สถานศึกษาดําเนินการพัฒนาภายใตแผนพัฒนาคุณภาพ ฉบับปการศึกษา 2562 - 2565
โดยกําหนดนโยบายการพัฒนาไวใน กลยุทธขอที่ 2.1 พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา รวมทั้งเนื้อหาสวนสาระทองถิ่นและการจัดการเรียนการสอนใหสอดคลองกับแนวทาง
ของกระทรวงศึกษาธิการ ควบคูการจัดเนื้อหาการสอนที่เนนทักษะดานภาษาตางประเทศ ทักษะการคํานวณ ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรและทักษะดานเทคโนโลยี
ที่สอดคลองในศตวรรษที่ 21 กลยุทธขอที่ 1.10 สรางบรรยากาศภายในสถานศึกษาใหเอื้อตอการเปนสังคมแหงการเรียนรู มีความสวยงามและมีแหลงเรียนรูที่หลากหลาย
ตลอดจนการจัดรูปแบบการสงเสริมแบบชมรม ชุมนุม เพื่อสนับสนุนการเรียนรูของผูเรียนไดอยางเปนรูปธรรม และกลยุทธขอที่ 2.5 สงเสริมครู บุคลากร ในการสรางผล
งานทางการศึกษา/ งานวิจัยในชั้นเรียน / ทักษะการใชเทคโนโลยีเพื่อนําไปใชประโยชน ในการจัดการเรียนรู และกลยุทธ ที่ 2.6 สงเสริมครูและบุคลากรในการผลิตสื่อ
อุปกรณ ตลอดจนการเปดโอกาส ในการจัดซื้อสื่ออุปกรณ เทคโนโลยีที่จําเปนตอการเรียนรูใหมีประสิทธิภาพ
2.รูปแบบการพัฒนาสืบเนื่องจากนโยบายสูการปฏิบัติ
สถานศึกษาออกแบบการขับเคลื่อนพัฒนาตามมาตรฐานนี้ ดวยโครงการ /กิจกรรม /ภาระงานตามโครงสรางการบริหารตาง ๆ ไดแก ดําเนินการตามภาระงานในโครงสราง
การบริหาร ฝายวิชาการ โดยกลุมงานสาระการเรียนรู ดําเนินการมอบหมายใหครูผานกิจกรรมการวิเคราะหหลักสูตร การจัดการหนวยการเรียนรู การจัดทําแผนการ
จัดการเรียนรู รวมทั้งการดําเนินการผานกิจรรมตาง ๆ ไดแก คายวิทยาศาสตร คายคณิตศาสตร คายภาษาอังกฤษ คายลูกเสือเนตรนารี และแผนการจัดการเรียนรูแตละ
กลุมสาระ
3.คุณภาพที่เกิดขึ้นจากการพัฒนา
ฝายวิชาการมีการสงเสริมใหครูวางแผนการจัดการเรียนรูรายภาคเรียน/รายป ซึ่งมีหลักฐาน คือ ปฏิทินการปฏิบัติงาน แผนการจัดการเรียนรู บันทึกการสงงานครู
มีการสงเสริมใหครูทุกคนมีแผนการจัดประสบการณครบคนครบทุกชั้นเรียน ซึ่งมีหลักฐานดังนี้

ชั้นเรียนที่เปดสอน

จํานวนหองเรียน

จํานวนครู

เตรียมอนุบาลฯ – ประถมศึกษาปที่ 6

43

55

4. การดูแลใหครู มีการใชสื่อ เทคโนโลยี แหลงเรียนรู ประกอบการจัดการเรียนรูอยางเปนรูปธรรม
ฝายวิชาการไดดูแลใหครูทุกคน จัดการเรียนการสอนดวยสื่อ เทคโนโลยี แหลงเรียนรู สรุปไดตามตารางดังนี้
ชื่อครูผูสอน

ประเภทของสื่อ/เทคโนโลยี/แหลงเรียนรู
-

Power point ดนตรีในชีวิต
ประจําวัน

นางสาวดวงใจ หวานแท

นางสาวรสรินทร บุญลือ
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-

บทเพลงทองถิ่น

-

Power point

หนวยการเรียนรูที่ใชสอน

หนวยที่ 3 ดนตรีทองถิ่น

หนวยที่ 2 เรื่องพืชและสัตวใน

จํานวนแผน

รู

การจัดการเรียน

ครบทุกกลุมสาระและทุกหนวยการ
เรียนรู

ทองถิ่น
-

นางสาวศิริลักษณ ทาระคํา

นางสาวเนตรทราย เสียงฆอง

จํานวนนับ 0 – 9

-

การเปรียบเทียบจํานวนเทากัน
ไมเทากัน = , ≠

-

การเปรียบเทียบจํานวนมากกวา
นอยกวา > , <

Unit 1

-

ความสัมพันธของจํานวนแบบ
สวนยอยและสวนรวม

Unit 2

-

พยัญชนะ สระ ไตรยางค การ
ประสมคํา

หนวยที่ 1

-

You and Me.

-

Things in the classroom
-

นางสาวพิณใจ โพธิถาวร

Articles (a, an).
-

Commands

-

What's this?

-

What's that?

-

This / That

-

What is it?

Unit 1.

Unit 2

It ’s …..
-

Yes / No Question

โครงสรางและบทบาทหนาที่
สมาชิกที่ดีของครอบครัวและโรงเรียน

นางสาวใจศิลป เกษทอง

-

ชื่อครูผูสอน
นางสาวผกามาศ เพงกิจ

นางสาวธัญญารัตน ปนจันทร

หนวยที่ 2 - สังคม

พุทธประวัติ

หนวยที่ 1 - พระพุทธ

ชวงเวลาและการลําดับ
เหตุการณ

หนวยที่ 1- ประวัติศาสตร

ประเภทของสื่อ/เทคโนโลยี/แหลงเรียนรู
-

-

หนวยการเรียนรูที่ใชสอน

Power point การละเลน
พื้นบาน

หนวยที่ 4 นาฏศิลปพื้นบาน

Power point

ภาษาไทย หนวยที่ 1เรื่อง อักษร
ไทย ไขขาน
คณิตศาสตร หนวยที่ 1

นางสาวณัฐพร พุกโสภา

-

Power point

-

จํานวนนับไมเกิน 1,000 และ
0
-

นางสาวจิณณพัต บรรจงปรุ
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-

Power point

จํานวนคู จํานวนคี่
พระพุทธ หนวยที่ 1

- ประวัติและความสําคัญของ
พระพุทธศาสนา

นางสาวพัชรี ปานสําราญ

-

Power point

วิทยาศาสตร หนวยที่ 1
- ปจจัยการกําดํารงชีวิตของพืช

ภาษาอังกฤษ Unit 1 Greetings
นางสาวพัทธธีรา รุจิโภชณ

-

Power point

- Verb to be
Yes / No Question

ภาษาอังกฤษ Unit 1 Friends
- Countries
- Where (Countries)
Unit 2 Home Sweet Home
นางสาวธนันทลดา ธนศักดิ์ธน
นท

-

Power point

- Rooms in the house
- Things in the room (1)
- Things in the room (2)
- Where (กับของที่อยูตามหอง
ตางๆ)
- There is / are

นางสาวพรพิจิตร พุทธกอม

-

หนวยที่ 3 มาตราตัวสะกด

นางสาววัชรี พันธถาวรวัฒนา

-

หนวยที่ 1 จํานวนนับไมเกิน
10,000

นางสาวบุปผา ลออ

-

หนวยที่ 3 การเจริญเติบโตของสัตว
หนวยที่ 1 พุทธประวัติ

นางสาวนงนาท บุญเลิศ

-

นางสาวยุพาภรณ พรหมพันใจ

-

หนวยที่ 1 การทําความสะอาดบาน
(กพอ.)

PPT เรื่องรูปรางรูปทรง

หนวยที่ 1 รูปรางเรขาคณิต รูปราง
อิสระ

นายเอกชัย กวนจาม
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-

หนวยที่ 1 การใชศักราชตามปฏิทิน
ไทย และปฏิทินสากล

ชื่อครูผูสอน

ประเภทของสื่อ/เทคโนโลยี/แหลงเรียนรู

หนวยการเรียนรูที่ใชสอน

Power point การใช Can
- ประโยคบอกเลา
นางสาวนงนิตย นามคง

- ประโยคปฏิเสธ

Unit 1

- ประโยคคําถาม

I can do it.

- การตอบคําถามจาก Can
- การใช Can ในการขออนุญาต

Power point การแกปญหา

หนวยที่ 1 การใชเหตุผลเชิงตรรกะในการแก
ปญหา

Clip มาตราตัวสะกด

หนวยที่ 12 มาตราตัวสะกด

-

Clip ความสําคัญของพระพุทธศาสนาและ
พุทธประวัติ

หนวยที่ 1 ความสําคัญของพระพุทธศาสนา
และพุทธประวัติ

-

Clip การอาน การเขียน จํานวนนับที่มากก
วา 100,000

นางสาวเสาวลักษณ งามระเบียบ

-

นางไพวัลย เซ็นนันท

นางสาลี่ ฉิมพลี

นางสาวมาศสุภา มามงคล

นางสาวปริญญา สุทธิพงศ

-

หลักคาประจําหลักและการเขียนตัวเลข
แสดงจํานวนในรูปกระจาย

-

Clip หนาที่ของสวนตาง ๆของพืชดอก

หนวยที่ 2 ความหลากหลายของสิ่งมีชีวิต

คํานาม / สรรพนาม

หนวยที่ 1 ชนิดของคํา

Power point การใชเหตุผลแกปญหา

หนวยที่ 1 การใชเหตุผลเชิงตรรกะในการแก
ปญหา

นางสาวอรทัย จันอนุสรณ

นางสาวเสาวลักษณ งามระเบียบ

-

-

นางสาวอรพิน กุมภาพงษ

นางสาวสิริลักษณ ตันดง

-

-

นางสาวธนิตา กลางาม

นางสาวจันดี ผิวนวล
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หนวยที่ 1 จํานวนนับที่มากกวา 100,000

-

-

การเปรียบเทียบเศษสวน กับ

หนวยที่ 1 การเปรียบเทียบเศษสวน

Countable Noun an Uncountable
Noun

Unit 1 Our favorite dishes

ความสัมพันธในสิ่งแวดลอม

หนวยที่ 2 สิ่งมีชีวิตกับสิ่งแวดลอม

นางสาวสุกัญญา เจริญเขต

-

พลเมือง

หนวยที่ 1 พลเมือง

-

สิทธิเด็ก

หนวยที่ 2 สิทธิเด็ก

ความสําคัญของศาสนา

หนวยที่ 1 ความสําคัญของศาสนา

พุทธประวัติ

หนวยที่ 2 พุทธประวัติ

การสืบคนทางประวัติศาสตร

หนวยที่ 1 วิธีการทางประวัติศาสตร

-

หนวยที่ 2 ความจริง / ขอเท็จจริง

ชื่อครูผูสอน

ประเภทของสื่อ/เทคโนโลยี/แหลงเรียนรู

นางสาวรชฎาภรณ ดาวเรือง

-

Power point คํานาม,คําสรรพนาม คํากริยา

นางสาวกาญจนา หวดขุดทด

-

นางสาวนันทนภัส ทรัพยสิริสมุทร

นางบุญเรือน กัฬหะสุต

Power point ห.ร.ม. และ ค.ร.น

หนวยที่ 1 ห.ร.ม และ ค.ร.น.

Power point อาหาร

หนวยที่ 2 รางกายของเรา

Power point ความสําคัญทางพระพุทธ
ศาสนาและพุทธประวัติ

หนวยที่ 1 ความสําคัญของพระพุทธศาสนา
และพุทธประวัติ

Power point Adjective, ตําแหนงของคํา
Adjective

Unit 1 The Teddy Bear

Power point การออกแบบวิธีการแก
ปญหา

หนวยที่ 1 การใชเหตุผลเชิงตรรกะในการแก
ปญหา

-

-

นางสาวสุธารทิพย เกิดรวย

-

-

นางสาวเสาวลักษณ งามระเบียบ

หนวยการเรียนรูที่ใชสอน

Power point
นางสาววรานิษฐ วิริยะชัยศิริ

-

บทที่ 1 สารอาหารกับการเจริญเติบโตของ
รางกาย
-

หนวยที่ 2 เรื่องรางกายของเรา

บทที่ 2 ระบบยอยอาหารของรางกาย

5. การดูแลใหครู มีมาตรฐานดานกระบวนวัดและประเมินผล
ฝายวิชาการไดวางระบบการวัดและประเมินผลตลอดทั้งป โดยมีขั้นตอนตั้งแตเริ่มจนสิ้นสุดปการศึกษาดังนี้
สถานศึกษามีการกําหนดภาระงานดานการวัดและประเมินผลในโครงสรางการบริหารชัดเจน มีการกําหนดแนวปฏิบัติในการวัดและประเมินผลในหลักสูตรของสถาน
ศึกษา มีการแตงตั้งบุคคลเพื่อดูแลและดําเนินการวัด ประเมินผลชัดเจน มีรูปแบบและขั้นตอนการวัดและประเมินผลอยางเหมาะสม นอกจากนี้ยังมีการสงเสริมความรูให
ครูดานการวัดและประเมินผลอยางนอย 1 ครั้งในรอบ 3 ป
6. ฝายวิชาการมีกระบวนการใหครูถอดบทเรียน จากผลการประเมิน ดวยวิธีการ คือ การบันทึกผลการเรียนรู การวิจัยเพื่อการเรียนรู การวิเคราะหคุณภาพแบบทดสอบ
โดยไดนําขอมูลที่ไดไปปรับปรุงพัฒนาในเรื่องตาง ๆ คือ การปรับรูปแบบการเรียนการสอน การพัฒนาสื่อการเรียนรู การพัฒนาคุณภาพแบบทดสอบและการจัดกิจกรรม
ซอมเสริม เปนตน
7.ฝายวิชาการไดจัดโอกาสใหครูมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู เพื่อนําขอมูลที่ไดไปพัฒนาการจัดการเรียนรูหรือคุณภาพของผูเรียนในแตละป คือ 1.ใชโอกาสในการประชุมครู
เพื่อแบงปน นําเสนอประเด็นเพื่อระดมความคิดนําไปสูการปรับปรุงพัฒนาในแตละป 2.ใชวาระการศึกษาดูงาน แลกเปลี่ยนเรียนรูกับเพื่อนครูโรงเรียนเครือขาย จัดการ
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อบรม สัมมนา โดยกําหนดประเด็นเพื่อระดมความคิดตามกระบวนการ PLC
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2. สรุปผลการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
ระดับปฐมวัย

มาตรฐานการศึกษา
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของเด็ก

ระดับคุณภาพ
ยอดเยี่ยม

1. มีพัฒนาดานรางกาย แข็งแรง มีสุขนิสัยที่ดี และดูแลความปลอดภัยของตนองได

ยอดเยี่ยม

2. มีพัฒนาการดานอารมณ จิตใจ ควบคุม และแสดงออกทางอารมณได

ยอดเยี่ยม

3. มีพัฒนาการดานสังคม ชวยเหลือตนเองและเปนสมาชิกที่ดีของสังคม

ยอดเยี่ยม

4. มีพัฒนาการดานสติปญญา สื่อสารได มีทักษะการคิดพื้นฐาน และแสวงหาความรูได

ยอดเยี่ยม

มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ

ยอดเยี่ยม

1. มีหลักสูตรครอบคลุมพัฒนาการทั้งสี่ดาน สอดคลองกับบริบทของทองถิ่น

ยอดเยี่ยม

2. จัดครูใหเพียงพอกับชั้นเรียน

ยอดเยี่ยม

3. สงเสริมใหครูมีความเชี่ยวชาญดานการจัดประสบการณ

ยอดเยี่ยม

4. จัดสภาพแวดลอมและสื่อเพื่อการเรียนรูอยางปลอดภัยและเพียงพอ

ยอดเยี่ยม

5. ใหบริการสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนรูเพื่อสนับสนุนการจัดประสบการณ

ยอดเยี่ยม

6. มีระบบบริหารคุณภาพที่เปดโอกาสใหผูเกี่ยวของทุกฝายมีสวนรวม

ยอดเยี่ยม

มาตรฐานที่ 3 การจัดประสบการณที่เนนเด็กเปนสําคัญ

ยอดเยี่ยม

1. จัดประสบการณที่สงเสริมใหเด็กมีพัฒนาการทุกดาน อยางสมดุลเต็มศักยภาพ

ยอดเยี่ยม

2. สรางโอกาสใหเด็กไดรับประสบการณตรง เลนและปฏิบัติอยางมีความสุข

ยอดเยี่ยม

3. จัดบรรยากาศที่เอื้อตอการเรียนรู ใชสื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับวัย

ยอดเยี่ยม

4. ประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริงและนําผลการประเมินพัฒนาการเด็กไปปรับปรุงการจัดประสบการณและพัฒนาเด็ก

ยอดเยี่ยม

สรุปผลการประเมินระดับปฐมวัย
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ยอดเยี่ยม

ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

มาตรฐานการศึกษา
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผูเรียน

ระดับคุณภาพ
ยอดเยี่ยม

ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผูเรียน
1. มีความสามารถในการอาน การเขียน การสื่อสาร และการคิดคํานวณ

ยอดเยี่ยม

2. มีความสามารถในการคิดวิเคราะห คิดอยางมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและแกปญหา

ยอดเยี่ยม

3. มีความสามารถในการสรางนวัตกรรม

ยอดเยี่ยม

4. มีความสามารถในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร

ยอดเยี่ยม

5. มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา

ดีเลิศ

6. มีความรูทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดีตองานอาชีพ

ยอดเยี่ยม

คุณลักษณะที่พึงประสงคของผูเรียน
7. การมีคุณลักษณะและคานิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากําหนด

ยอดเยี่ยม

8. ความภูมิใจในทองถิ่นและความเปนไทย

ยอดเยี่ยม

9. การยอมรับที่จะอยูรวมกันบนความแตกตางและหลากหลาย

ยอดเยี่ยม

10. สุขภาวะทางรางกายและจิตสังคม
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ

ดีเลิศ
ยอดเยี่ยม

1. มีเปาหมายวิสัยทัศนและพันธกิจที่สถานศึกษากําหนดชัดเจน

ยอดเยี่ยม

2. มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา

ยอดเยี่ยม

3. ดําเนินงานพัฒนาวิชาการที่เนนคุณภาพผูเรียนรอบดานตามหลักสูตรสถานศึกษาและทุกกลุมเปาหมาย

ยอดเยี่ยม

4. พัฒนาครูและบุคลากรใหมีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ

ยอดเยี่ยม

5. จัดสภาพแวดลอมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อตอการจัดการเรียนรูอยางมีคุณภาพ

ยอดเยี่ยม

6. จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู

ยอดเยี่ยม

มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ

ยอดเยี่ยม

1. จัดการเรียนรูผานกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถนําไปประยุกตใชในชีวิตได

ยอดเยี่ยม

2. ใชสื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหลงเรียนรูที่เอื้อตอการเรียนรู

ยอดเยี่ยม

3. มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก

ยอดเยี่ยม

4. ตรวจสอบและประเมินผูเรียนอยางเปนระบบ และนําผลมาพัฒนาผูเรียน
5. มีการแลกเปลี่ยนเรียนรูและใหขอมูลสะทอนกลับเพื่อพัฒนาปรับปรุงการจัดการเรียนรู
สรุปผลการประเมินระดับขั้นพื้นฐาน
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ดีเลิศ
ยอดเยี่ยม
ยอดเยี่ยม

3. จุดเดน
ระดับปฐมวัย
คุณภาพของเด็ก
เด็กมีพัฒนาการดานรางกายสมวัย กลาวคือ เด็กสวนใหญรูจักปฏิบัติตนตามขอตกลงเกี่ยวกับความปลอดภัย หลีกเลี่ยงสภาวะที่เสี่ยงตอการบาดเจ็บ โรคภัยและสิ่งเสพติด
ไดดี เด็กมีพัฒนาการดานอารมณ จิตใจ กลาวคือ เด็กสวนใหญ มีความราเริงแจมใส แสดงอารมณ ความรูสึกไดเหมาะสม ยอมรับและพอใจในความสามารถ และผลงาน
ของตนเองและผูอื่น มีความมั่นใจ กลาพูด กลาแสดงออก รูจักยับยั้งชั่งใจ อดทนในการรอคอยไดดี เด็กมีพัฒนาการดานสังคม กลาวคือ เด็กสวนใหญรูจักประหยัดและพอ
เพียง เลนและทํางานรวมกับผูอื่นได แกไขขอขัดแยงโดยปราศจากการใชความรุนแรง มีมารยาทในการไหว การยิ้ม ทักทาย และ มีสัมมาคารวะกับผูใหญ มีสวนรวมดูแล
รักษาสิ่งแวดลอมในและนอกหองเรียนอยางตอเนื่อง เด็กมีพัฒนาการดานสติปญญา กลาวคือ เด็กสวนใหญ รูจักสรางสรรคผลงานตามความคิดและจินตนาการ เชน งาน
ศิลปะ การเคลื่อนไหวทาทาง การเลนอิสระ รูจักตั้งคําถามในสิ่งที่ตนเองสนใจหรือสงสัย และพยายามคนหาคําตอบ มีทักษะทางคณิตศาสตรและวิทยาศาสตร การคิดแก
ปญหาและสามารถตัดสินใจในเรื่องงาย ๆ ไดอยางสมวัย
กระบวนการบริหารและการจัดการ
สถานศึกษามีกระบวนการบริหารจัดการที่เปนระบบ ครบวงจร มีการดําเนินงานตามวิสัยทัศน พัฒนากิจที่ชัดเจน มีความทุมเทในการระดมทรัพยากรจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ
เพื่อรองรับบริหารการจัดการศึกษาอยางมีประสิทธิภาพ การดูแลทรัพยากรบุคคลที่สรางความมั่นใจในการปฏิบัติงานของครู บุคลากร ผูเกี่ยวของมีความมั่นใจในคุณภาพ
การจัดการศึกษาอยางตอเนื่อง
การจัดประสบการณที่เนนเด็กเปนสําคัญ
ครู มีความเสียสละและอุทิศตนเพื่อดูแลศิษย มีความรูและประสบการณในการปฏิบัติงานอยางยาวนาน มีความสนใจตอการเปลี่ยนแปลงของสังคมและกระแสโลก
สามารถปรับเปลี่ยนรูปแบบการสอนใหสอดคลองสถานการณ แตไมทิ้งความพยายามในการดูแลใหผูเรียนบรรลุผลตามหลักสูตร ผูปกครองและผูเกี่ยวของ มีความพึงพอใจ
ในการปฏิบัติหนาที่ของครู บุคลากร ในระดับดีเยี่ยม
ระดับขั้นพื้นฐาน
คุณภาพของผูเรียน
ผูเรียนสวนใหญ มีความสามารถในการใชเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู สามารถสรางสรรคผลงาน จากความรูในชั้นเรียนไดดี มีทัศนคติที่ดีตออาชีพและการศึกษาตอ มีทักษะ
ในดานการอาน การเขียน และการสื่อสาร ไดตามเกณฑของแตละระดับชั้น มีทักษะการคิดจําแนก แยกสวนประกอบ เปรียบเทียบความเหมือนความแตกตางไดอยาง
เหมาะสม ดานคุณลักษณะที่พึงประสงค ผูเรียนเคารพในกฎกติกาและขอตกลงของสถานศึกษา ไมปฏิบัติตนที่ขัดกับกฎหมายและวัฒนธรรมอันดีของสังคม เห็นคุณคาใน
ความเปนไทย สามารถปรับตัวอยูรวมกับผูอื่นไดเปนอยางดี มีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี มีจิตสาธารณะ รวมกิจกรรมบําเพ็ญประโยชนตอสวนรวมไดอยางเหมาะสม
กระบวนการบริหารและการจัดการ
สถานศึกษาระบบการบริหารที่มีประสิทธิภาพ มีแนวทางในการบริหารและการพัฒนาองคกร ใหบรรลุตามวิสัยทัศน พัฒนากิจอยางตอเนื่อง ใหความสําคัญในการจัดสรร
งบประมาณและจัดซื้อจัดหาวัสดุ อุปกรณ ครุภัณฑ เพื่อการบริหารและการจัดการศึกษาอยางเหมาะสม มีการสนับสนุนดานงบประมาณเพื่อจัดสวัสดิการกับครู บุคลากร
ซึ่งสงผลที่ดีตอขวัญ กําลังใจ ทําใหทุกฝายมุงทํางานตามวิถีคุณภาพ จนเปนวัฒนธรรมองคกรตอเนื่องในปจจุบัน
กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ
ครู มีจรรยาบรรณและมาตรฐานวิชาชีพอยางเดนชัด ครูเขาใจบทบาทหนาที่ และเขาใจในสถานการณการเปลี่ยนแปลงของโลกปจจุบัน มีความพยายามในการปรับการ
เรียนเปลี่ยนการสอนใหสอดคลอง การเรียนรูดูแลตนเองใหหางไกลโรคติดตอ มีความพยายามสรางและจูงใจใหผูเรียน สนใจใฝรูอยางตอเนื่อง สงผลดีทําให ผูปกครองและ
ผูเกี่ยวของ มีความพึงพอใจในการปฏิบัติหนาที่ของครู บุคลากร ไดเปนอยางดี
4. จุดควรพัฒนา
ระดับปฐมวัย
คุณภาพของเด็ก
สถานศึกษาพบจุดที่ควรพัฒนาดานคุณภาพเด็กจากการประเมินครั้งนี้ ในเรื่อง เด็กบางสวนยังมีทักษะคอนขางนอยในการใชสื่อเทคโนโลยี
กระบวนการบริหารและการจัดการ
ครูบางสวนมีทักษะในการถอดประสบการณการเรียนรูเพื่อเสริมสรางพัฒนาการเด็ก
การจัดประสบการณที่เนนเด็กเปนสําคัญ
ครูบางสวนนําผลการจัดประสบการณการเรียนรูไปใชประโยชนคอนขางนอยไมตอเนื่อง
ระดับขั้นพื้นฐาน
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คุณภาพของผูเรียน
ผูเรียนบางสวนมีทักษะคอนขางนอยในการอภิปรายแลกเปลี่ยนเรียนรู
กระบวนการบริหารและการจัดการ
กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ
5. แนวทางการพัฒนา
สถานศึกษาจะเพิ่มกระบวนการวิเคราะหศักยภาพดานวิชาการของผูเรียนมากขึ้น มุงสนับสนุนผูเรียนดวยการสอนเสริม พรอมทั้งการจัดอบรมใหความรูเพิ่มเติมจาก
หองเรียนปกติ ติดตาม ประเมินความรู ความกาวหนาเปนระยะ ๆ เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนอยางตอเนื่อง
6. ความตองการชวยเหลือ

1. ขอการสนับสนุนผูมีอํานาจทางการศึกษา พิจารณากําหนดหลักเกณฑและวิธีการพิจารณางบประมาณพิเศษที่สนับสนุนใหโรงเรียนเอกชน
สามารถนําไปจัดสรรเพื่ออบรม สัมมนา พัฒนาศักยภาพบุคลากรในแตละป
2. สื่อ เทคโนโลยี นวัตกรรมทางการศึกษาใหมๆ ในแตละป
3. ขาวสารดานนโยบายและการอบรมสัมมนาที่โรงเรียนเอกชนมีสิทธิ์ในการเขารวมการสัมมนาในแตละป
7. ความโดดเดนของสถานศึกษา(ถามี)
- ตนแบบทักษะดานภาษาไทย เรื่อง พัฒนาศักยภาพทักษะภาษาไทยสูเพชรยอดมงกุฎ
ระดับการศึกษา : ขั้นพื้นฐาน
ไดรับการยอมรับเปนตนแบบระดับ : ชาติ (C2)
กระบวนการพัฒนาความโดดเดนของสถานศึกษา

- ตนแบบดานสิ่งแวดลอม เรื่อง คลองสวยนํ้าใส
ระดับการศึกษา : ขั้นพื้นฐาน
ไดรับการยอมรับเปนตนแบบระดับ : ทองถิ่น/ภูมิภาค (C1)
กระบวนการพัฒนาความโดดเดนของสถานศึกษา

- ตนแบบการพัฒนาศักยภาพดานกีฬาฟุตซอลและเทควันโด
ระดับการศึกษา : ขั้นพื้นฐาน
ไดรับการยอมรับเปนตนแบบระดับ : ทองถิ่น/ภูมิภาค (C1)
กระบวนการพัฒนาความโดดเดนของสถานศึกษา

- ตนแบบการพัฒนาศักยภาพดานวิทยาศาสตร
ระดับการศึกษา : ขั้นพื้นฐาน
ไดรับการยอมรับเปนตนแบบระดับ : นานาชาติ (C3)
กระบวนการพัฒนาความโดดเดนของสถานศึกษา

- ตนแบบการพัฒนาศักยภาพดานศิลปะ
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ระดับการศึกษา : ขั้นพื้นฐาน
ไดรับการยอมรับเปนตนแบบระดับ : ทองถิ่น/ภูมิภาค (C1)
กระบวนการพัฒนาความโดดเดนของสถานศึกษา

- ตนแบบการพัฒนาศักยภาพดานวิชาสังคมสูเพชรยอดมงกุฎ
ระดับการศึกษา : ขั้นพื้นฐาน
ไดรับการยอมรับเปนตนแบบระดับ : ชาติ (C2)
กระบวนการพัฒนาความโดดเดนของสถานศึกษา

- ตนแบบการพัฒนาศักยภาพลูกเสือ – เนตรนารี
ระดับการศึกษา : ขั้นพื้นฐาน
ไดรับการยอมรับเปนตนแบบระดับ : ชาติ (C2)
กระบวนการพัฒนาความโดดเดนของสถานศึกษา

-
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รายงานรวบรวมโดย (Prepared by)
บุญชู ไตรรัตนรังษี ผูอํานวยการ
จิราวรรณ เรืองรุง เจาหนาที่
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ภาคผนวก
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