รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา
(Self - Assessment Report : SAR)
ปการศึกษา 2563

โรงเรียน ผองสุวรรณวิทยา สายไหม
รหัสโรงเรียน 1110103006
79 หมูที่ 4 ถนน สายไหม ตําบล/แขวง สายไหม เขต/อําเภอ สายไหม จังหวัด กรุงเทพมหานคร 10220
โทรศัพท 02-5360188 โทรสาร 025360188

สังกัด
สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน
กระทรวงศึกษาธิการ

รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา
(Self - Assessment Report : SAR)
ปการศึกษา 2563
สวนที่ 1 : บทสรุปของผูบริหาร
ตอนที่ 1 ขอมูลพื้นฐาน

โรงเรียน (School Name) : ผองสุวรรณวิทยา สายไหม
ประเภทโรงเรียน (School Type) : ในระบบ (สามัญปกติ)
รหัสโรงเรียน : 1110103006
ที่อยู (Address) : 79

อาคาร (Bldg) : -

หมูที่ (Village No.) : 4

ตรอก (Alley) : -

ซอย (Lane) : สายไหม 39

ถนน (Street) : สายไหม

ตําบล/แขวง (Sub-district) : สายไหม

เขต/อําเภอ (District) : สายไหม

จังหวัด (Province) : กรุงเทพมหานคร

รหัสไปรษณีย (Post Code) : 10220

โทรศัพท (Tel.) : 02-5360188

โทรสาร (Fax.) : 025360188

อีเมล (E-mail) : psaimai@hotmail.com
เว็บไซต (Website) : http://pongsuwansaimai.org/
ไลน (Line) : -

เฟซบุก (Facebook) : โรงเรียนผองสุวรรณวิทยา สายไหม
Pongsuwanwittaya saimai school

ระดับที่เปดสอน

ปกติ (สามัญศึกษา) : เตรียมอนุบาล, กอนประถมศึกษา, ประถมศึกษา
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ตอนที่ 2 การนําเสนอผลการประเมินตนเอง
ระดับปฐมวัย
1. มาตรฐานการศึกษา

มาตรฐานการศึกษา

ระดับ
คุณภาพ

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของเด็ก

ยอดเยี่ยม

1. มีพัฒนาดานรางกาย แข็งแรง มีสุขนิสัยที่ดี และดูแลความปลอดภัยของตนองได

ยอดเยี่ยม

2. มีพัฒนาการดานอารมณ จิตใจ ควบคุม และแสดงออกทางอารมณได

ยอดเยี่ยม

3. มีพัฒนาการดานสังคม ชวยเหลือตนเองและเปนสมาชิกที่ดีของสังคม

ยอดเยี่ยม

4. มีพัฒนาการดานสติปญญา สื่อสารได มีทักษะการคิดพื้นฐาน และแสวงหาความรูได

ยอดเยี่ยม

มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ

ยอดเยี่ยม

1. มีหลักสูตรครอบคลุมพัฒนาการทั้งสี่ดาน สอดคลองกับบริบทของทองถิ่น

ยอดเยี่ยม

2. จัดครูใหเพียงพอกับชั้นเรียน

ยอดเยี่ยม

3. สงเสริมใหครูมีความเชี่ยวชาญดานการจัดประสบการณ

ดีเลิศ

4. จัดสภาพแวดลอมและสื่อเพื่อการเรียนรูอยางปลอดภัยและเพียงพอ

ยอดเยี่ยม

5. ใหบริการสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนรูเพื่อสนับสนุน การจัดประสบการณ

ยอดเยี่ยม

6. มีระบบบริหารคุณภาพที่เปดโอกาสใหผูเกี่ยวของทุกฝายมีสวนรวม

ยอดเยี่ยม

มาตรฐานที่ 3 การจัดประสบการณที่เนนเด็กเปนสําคัญ

ยอดเยี่ยม

1. จัดประสบการณที่สงเสริมใหเด็กมีพัฒนาการทุกดาน อยางสมดุลเต็มศักยภาพ

ยอดเยี่ยม

2. สรางโอกาสใหเด็กไดรับประสบการณตรง เลนและปฏิบัติอยางมีความสุข

ยอดเยี่ยม

3. จัดบรรยากาศที่เอื้อตอการเรียนรู ใชสื่อและเทคโนโลยี ที่เหมาะสมกับวัย

ยอดเยี่ยม

4. ประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริงและนําผลการประเมินพัฒนาการเด็กไปปรับปรุงการจัดประสบการณและพัฒนา
เด็ก

ยอดเยี่ยม

สรุปผลการประเมินระดับปฐมวัย
2. หลักฐานสนับสนุนผลการประเมินตนเองตามระดับคุณภาพ
1. มาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับคุณภาพดีเลิศ
2. หลักฐานสนับสนุนผลการประเมินตนเองตามระดับคุณภาพ
2.1 โครงการยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
2.2 โครงการคุณธรรมจริยธรรมและคานิยมที่พึงประสงค
2.3 โครงการสงเสริมทักษะชีวิตและสุขภาพ
2.4 แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
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ยอดเยี่ยม

2.5 โครงการจัดสรรบุคคลากรทางการศึกษา
2.6 โครงการพัฒนาและบริหารงานหลักสูตร
3. โรงเรียนมีแผนจะพัฒนาตนเองตอไปอยางไรใหไดมาตรฐานที่ดีขึ้นกวาเดิม 1 ระดับ
แผนปฏิบัติงานที่ 1 โครงการทักษะสงเสริมผูเรียนใหรูจักการปองกันชวยเหลือตนเองจากสถานการณติดอยูในรถตู อัคคีภัย และภัยพิบัติทางธรรมชาติ (ไฟไหม
แผนดินไหว นํ้าทวม)
แผนปฏิบัติงานที่ 2 จัดทําโครงการสงเสริมศักยภาพในการใชภาษาตางประเทศในการสื่อสาร (ภาษาอังกฤษ และภาษาจีน) เพื่อพัฒนาครูและผูเรียน
แผนปฏิบัติงานที่ 3 สงเสริมและพัฒนาศักยภาพครูดานทักษะการตั้งคําถามตามแนวทฤษฎีการเรียนรูของเบนจามินบลูม
4. นวัตกรรม/แบบอยางที่ดี (Innovation/Best Practice)
5. ความโดดเดนของสถานศึกษา
6. โรงเรียนดําเนินงานตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ
- จัดการศึกษาทุกระดับ ทุกประเภท โดยใชหลักสูตรฐานสมรรถนะ รวมทั้งแนวทางการจัดการเรียนรูเชิงรุกและการวัดประเมินผลเพื่อพัฒนาผูเรียน ที่
สอดคลองกับมาตรฐานการศึกษาแหงชาติ
- สงเสริมการพัฒนากรอบหลักสูตรระดับทองถิ่นและหลักสูตรสถานศึกษาตามความตองการจําเปนของกลุมเปาหมายและแตกตางหลากหลายตามบริบท
ของพื้นที่
- พัฒนาผูเรียนใหมีทักษะการคิดวิเคราะห สามารถแกไขสถานการณเฉพาะหนาไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยจัดการเรียนรูเชิงรุก (Active Learning) จาก
ประสบการณจริงหรือจากสถานการณจําลองผานการลงมือปฏิบัติ ตลอดจนจัดการเรียนการสอนในเชิงแสดงความคิดเห็นเพื่อเปดโลกทัศนมุมมองรวมกัน
ของผูเรียนและครูใหมากขึ้น
- พัฒนาผูเรียนใหมีความรอบรูและทักษะชีวิต เพื่อเปนเครื่องมือในการดํารงชีวิตและสรางอาชีพ อาทิ การใชเทคโนโลยีดิจิทัล สุขภาวะและทัศนคติที่ดีตอ
การดูแลสุขภาพ
- พัฒนาครูใหมีทักษะ ความรู และความชํานาญในการใชเทคโนโลยีดิจิทัล ปญญาประดิษฐ และภาษาอังกฤษ รวมทั้งการจัดการเรียนการสอนเพื่อฝก
ทักษะการคิดวิเคราะหอยางเปนระบบและมีเหตุผลเปนขั้นตอน
- สงเสริมใหใชภาษาทองถิ่นรวมกับภาษาไทยเปนสื่อจัดการเรียนการสอนในพื้นที่ที่ใชภาษาอยางหลากหลาย เพื่อวางรากฐานใหผูเรียนมีพัฒนาการดานการ
คิดวิเคราะห รวมทั้งมีทักษะการสื่อสารและใชภาษาที่สามในการตอยอดการเรียนรูไดอยางมีประสิทธิภาพ
- ปลูกฝงผูเรียนใหมีหลักคิดที่ถูกตองดานคุณธรรม จริยธรรม และเปนผูมีความพอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา โดยกระบวนการลูกเสือ และยุวกาชาด
- เสริมสรางการรับรู ความเขาใจ ความตระหนัก และสงเสริมคุณลักษณะและพฤติกรรมที่พึงประสงคดานสิ่งแวดลอม
- สงเสริมการพัฒนาสิ่งประดิษฐและนวัตกรรมที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม ใหสามารถเปนอาชีพและสรางรายได
- สนับสนุนกิจกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
- พัฒนาครูทุกระดับใหมีทักษะ ความรูที่จําเปน เพื่อทําหนาที่วิทยากรมืออาชีพ (Train The Trainer) และขยายผลการพัฒนาผานศูนยพัฒนาศักยภาพ
บุคคลเพื่อความเปนเลิศ (Human Capital Excellence Center: HCEC)
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ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
1. มาตรฐานการศึกษา

มาตรฐานการศึกษา
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผูเรียน

ระดับคุณภาพ
ยอดเยี่ยม

ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผูเรียน
1. มีความสามารถในการอาน การเขียน การสื่อสาร และ การคิดคํานวณ

ยอดเยี่ยม

2. มีความสามารถในการคิดวิเคราะห คิดอยางมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและแกปญหา

ดีเลิศ

3. มีความสามารถในการสรางนวัตกรรม

ดีเลิศ

4. มีความสามารถในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร

ยอดเยี่ยม

5. มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา

ดีเลิศ

6. มีความรูทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดีตองานอาชีพ

ยอดเยี่ยม

คุณลักษณะที่พึงประสงคของผูเรียน
7. การมีคุณลักษณะและคานิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากําหนด

ยอดเยี่ยม

8. ความภูมิใจในทองถิ่นและความเปนไทย

ยอดเยี่ยม

9. การยอมรับที่จะอยูรวมกันบนความแตกตางและหลากหลาย

ยอดเยี่ยม

10. สุขภาวะทางรางกายและจิตสังคม

ยอดเยี่ยม

มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ

ยอดเยี่ยม

1. มีเปาหมายวิสัยทัศนและพันธกิจที่สถานศึกษากําหนดชัดเจน

ยอดเยี่ยม

2. มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา

ยอดเยี่ยม

3. ดําเนินงานพัฒนาวิชาการที่เนนคุณภาพผูเรียนรอบดานตามหลักสูตรสถานศึกษาและทุกกลุมเปาหมาย

ยอดเยี่ยม

4. พัฒนาครูและบุคลากรใหมีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ

ดี

5. จัดสภาพแวดลอมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อตอการจัดการเรียนรู อยางมีคุณภาพ

ยอดเยี่ยม

6. จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและ การจัดการเรียนรู

ยอดเยี่ยม

มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ
1. จัดการเรียนรูผานกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถนําไปประยุกตใชในชีวิตได

ยอดเยี่ยม
ดีเลิศ

2. ใชสื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหลงเรียนรูที่เอื้อ ตอการเรียนรู

ยอดเยี่ยม

3. มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก

ยอดเยี่ยม

4. ตรวจสอบและประเมินผูเรียนอยางเปนระบบ และ นําผลมาพัฒนาผูเรียน

ยอดเยี่ยม

5. มีการแลกเปลี่ยนเรียนรูและใหขอมูลสะทอนกลับ เพื่อพัฒนาปรับปรุงการจัดการเรียนรู

ยอดเยี่ยม

สรุปผลการประเมินระดับขั้นพื้นฐาน
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ยอดเยี่ยม

2. หลักฐานสนับสนุนผลการประเมินตนเองตามระดับคุณภาพ
1. มาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับคุณภาพดีเลิศ
2. หลักฐานสนับสนุนผลการประเมินตนเองตามระดับคุณภาพ
2.1 โครงการยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
2.2 โครงการคุณธรรมจริยธรรมและคานิยมที่พึงประสงค
2.3 โครงการสงเสริมทักษะชีวิตและสุขภาพ
2.4 แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
2.5 โครงการจัดสรรบุคคลากรทางการศึกษา
2.6 โครงการพัฒนาและบริหารงานหลักสูตร
3. โรงเรียนมีแผนจะพัฒนาตนเองตอไปอยางไรใหไดมาตรฐานที่ดีขึ้นกวาเดิม 1 ระดับ
แผนปฏิบัติงานที่ 1 โครงการทักษะสงเสริมผูเรียนใหรูจักการปองกันชวยเหลือตนเองจากสถานการณติดอยูในรถตู อัคคีภัย และภัยพิบัติทางธรรมชาติ (ไฟไหม
แผนดินไหว นํ้าทวม)
แผนปฏิบัติงานที่ 2 จัดทําโครงการสงเสริมศักยภาพในการใชภาษาตางประเทศในการสื่อสาร (ภาษาอังกฤษ และภาษาจีน) เพื่อพัฒนาครูและผูเรียน
แผนปฏิบัติงานที่ 3 สงเสริมและพัฒนาศักยภาพครูดานทักษะการตั้งคําถามตามแนวทฤษฎีการเรียนรูของเบนจามินบลูม
4. นวัตกรรม/แบบอยางที่ดี (Innovation/Best Practice)
5. ความโดดเดนของสถานศึกษา
6. โรงเรียนไดดําเนินงานตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ
- จัดการศึกษาทุกระดับ ทุกประเภท โดยใชหลักสูตรฐานสมรรถนะ รวมทั้งแนวทางการจัดการเรียนรูเชิงรุกและการวัดประเมินผลเพื่อพัฒนาผูเรียน ที่
สอดคลองกับมาตรฐานการศึกษาแหงชาติ
- สงเสริมการพัฒนากรอบหลักสูตรระดับทองถิ่นและหลักสูตรสถานศึกษาตามความตองการจําเปนของกลุมเปาหมายและแตกตางหลากหลายตามบริบท
ของพื้นที่
- พัฒนาผูเรียนใหมีทักษะการคิดวิเคราะห สามารถแกไขสถานการณเฉพาะหนาไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยจัดการเรียนรูเชิงรุก (Active Learning) จาก
ประสบการณจริงหรือจากสถานการณจําลองผานการลงมือปฏิบัติ ตลอดจนจัดการเรียนการสอนในเชิงแสดงความคิดเห็นเพื่อเปดโลกทัศนมุมมองรวมกัน
ของผูเรียนและครูใหมากขึ้น
- พัฒนาผูเรียนใหมีความรอบรูและทักษะชีวิต เพื่อเปนเครื่องมือในการดํารงชีวิตและสรางอาชีพ อาทิ การใชเทคโนโลยีดิจิทัล สุขภาวะและทัศนคติที่ดีตอ
การดูแลสุขภาพ
- พัฒนาครูใหมีทักษะ ความรู และความชํานาญในการใชเทคโนโลยีดิจิทัล ปญญาประดิษฐ และภาษาอังกฤษ รวมทั้งการจัดการเรียนการสอนเพื่อฝก
ทักษะการคิดวิเคราะหอยางเปนระบบและมีเหตุผลเปนขั้นตอน
- สงเสริมใหใชภาษาทองถิ่นรวมกับภาษาไทยเปนสื่อจัดการเรียนการสอนในพื้นที่ที่ใชภาษาอยางหลากหลาย เพื่อวางรากฐานใหผูเรียนมีพัฒนาการดานการ
คิดวิเคราะห รวมทั้งมีทักษะการสื่อสารและใชภาษาที่สามในการตอยอดการเรียนรูไดอยางมีประสิทธิภาพ
- ปลูกฝงผูเรียนใหมีหลักคิดที่ถูกตองดานคุณธรรม จริยธรรม และเปนผูมีความพอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา โดยกระบวนการลูกเสือ และยุวกาชาด
- เสริมสรางการรับรู ความเขาใจ ความตระหนัก และสงเสริมคุณลักษณะและพฤติกรรมที่พึงประสงคดานสิ่งแวดลอม
- สงเสริมการพัฒนาสิ่งประดิษฐและนวัตกรรมที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม ใหสามารถเปนอาชีพและสรางรายได
- สนับสนุนกิจกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
- พัฒนาครูทุกระดับใหมีทักษะ ความรูที่จําเปน เพื่อทําหนาที่วิทยากรมืออาชีพ (Train The Trainer) และขยายผลการพัฒนาผานศูนยพัฒนาศักยภาพ
บุคคลเพื่อความเปนเลิศ (Human Capital Excellence Center: HCEC)
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ลงชื่อ........................................
(........นายพิภู ผองสุวรรณ........)
ตําแหนง ผูอํานวยการ
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สวนที่ 2 : ขอมูลพื้นฐาน
1. โรงเรียน (School Name) : ผองสุวรรณวิทยา สายไหม (-)
รหัสโรงเรียน : 1110103006
ที่อยู (Address) : 79

อาคาร (Bldg) : -

หมูที่ (Village No.) : 4

ตรอก (Alley) : -

ซอย (Lane) : สายไหม 39

ถนน (Street) : สายไหม

ตําบล/แขวง (Sub-district) : สายไหม

เขต/อําเภอ (District) : สายไหม

จังหวัด (Province) : กรุงเทพมหานคร

รหัสไปรษณีย (Post Code) : 10220

โทรศัพท (Tel.) : 02-5360188

โทรสาร (Fax.) : 025360188

อีเมล (E-mail) : psaimai@hotmail.com
เว็บไซต (Website) : http://pongsuwansaimai.org/
ไลน (Line) : -

เฟซบุก (Facebook) : โรงเรียนผองสุวรรณวิทยา สายไหม
Pongsuwanwittaya saimai school

2. ระดับที่เปดสอน
ปกติ (สามัญศึกษา): : เตรียมอนุบาล, กอนประถมศึกษา, ประถมศึกษา
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3. ขอมูลพื้นฐานแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
ปรัชญา
วิชาการเปนเลิศ ประเสริฐคุณธรรม
นําความเปนไทย พลานามัยสมบูรณ
วิสัยทัศน
มุงผลิตผูเรียนใหมีความสามารถในการคิด การสื่อสารภาษาตางประเทศมีทักษะกระบวนการกลุม กาวทันเทคโนโลยี มีสุขภาวะที่ดี มีความรูคูคุณธรรม
จริยธรรม คานิยมตามแบบสังคมประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข
พันธกิจ
1. พัฒนาและสงเสริมใหผูเรียนมีทักษะการคิดตามบริบทของแตละรายวิชา
2. พัฒนาและสงเสริมใหผูเรียนมีความสามารถในการใชภาษาอังกฤษและภาษาจีน
3. สงเสริมใหผูเรียนมีทักษะในการทํางานโดยผานกระบวนการกลุม
4. พัฒนาและสงเสริมใหผูเรียนมีทักษะทางเทคโนโลยี
5. สงเสริมใหครูมีสวนรวมในการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา
6. พัฒนาและสงเสริมศักยภาพการจัดการเรียนรูของครู
7. มีระบบการบริหารจัดการที่สอดคลองกับมาตรฐานการศึกษา
8. พัฒนาและสงเสริมผูเรียนใหมีความรูคูคุณธรรม จริยธรรม คานิยมตามแบบสังคมประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข
9. สรางเสริมเอกลักษณและอัตลักษณของโรงเรียนและนอมนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสูการปฏิบัติ
เอกลักษณของโรงเรียน คือโรงเรียนสงเสริมทักษะการเรียนรูควบคูคุณธรรม จริยธรรมและความเปนไทย
อัตลักษณของโรงเรียน คือ มารยาทดี วจีไพเราะ
10. สงเสริมใหผูเรียนเปนผูมีสุขภาพกาย สุขภาพจิตที่ดี รักการออกกําลังกาย หางไกลยาเสพติดและอบายมุข
เปาหมาย
ผูเรียนมีความสามารถในการคิดขั้นพื้นฐาน ผูเรียนสามารถใชภาษาอังกฤษและภาษาจีนในการสื่อสารตามศักยภาพใชสื่อเทคโนโลยี เพื่อการเรียนรู
อยางสรางสรรค รูเทาทัน และ ใชอยางปลอดภัย
ครูมีสวนรวมในการจัดทําหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน และจัดทํากําหนดการจัดการเรียนรูแผนการจัดการเรียนรูใหเปนไปตามวัตถุประสงคของ
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551
โรงเรียนดําเนินการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาใหสอดคลองกับการจัดการศึกษาของชาติสนับสนุนใหครูเปนบุคคลแหงการเรียนรูมีภาวะผูนําทาง
วิชาการ และสรางสังคมแหงการแลกเปลี่ยนเรียนรูจัดทํามาตรฐานการปฏิบัติงานของครูและบุคลากรทุกระดับ กําหนดใหมีการติดตามประเมินผลการปฏิบัติ
งานของบุคลากร
ยุทธศาสตรหรือกลยุทธ
กลยุทธที่ 1 เสริมศักยภาพคุณภาพผูเรียนทางดานวิชาการ
กลยุทธที่ 2 พัฒนาและสงเสริมการจัดการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ
กลยุทธที่ 3 พัฒนากระบวนการบริหารและการจัดการศึกษา
กลยุทธที่ 4 พัฒนาคุณภาพชีวิตเพื่อการเปนมนุษยที่สมบูรณ
เอกลักษณ
โรงเรียนสงเสริมทักษะการเรียนรูควบคูคุณธรรม จริยธรรมและความเปนไทย
อัตลักษณ
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มารยาทดี วจีไพเราะ
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4. จํานวนนักเรียน

ระดับที่เปดสอน

จํานวนผูเรียนที่มี
จํานวนผูเรียนปกติ ความตองการ
พิเศษ

จํานวนหองเรียน

ชาย

หญิง

ชาย

หญิง

รวมจํานวนผู
เรียน

ระดับกอนประถมการศึกษา
เตรียมอนุบาล
อนุบาลปที่ 1
อนุบาลปที่ 2
อนุบาลปที่ 3
รวม

หองเรียนปกติ

-

-

-

-

-

-

หองเรียนปกติ

3

39

34

1

-

74

หองเรียน EP

-

-

-

-

-

-

หองเรียนปกติ

4

49

34

-

-

83

หองเรียน EP

-

-

-

-

-

-

หองเรียนปกติ

4

43

45

-

-

88

หองเรียน EP

-

-

-

-

-

-

131

113

1

-

245

หองเรียนปกติ 11 หองเรียน EP -

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

หองเรียนปกติ

3

49

49

-

-

98

หองเรียน EP

-

-

-

-

-

-

หองเรียนปกติ

3

48

52

1

-

101

หองเรียน EP

-

-

-

-

-

-

หองเรียนปกติ

4

65

53

1

-

119

หองเรียน EP

-

-

-

-

-

-

หองเรียนปกติ

3

47

36

-

-

83

หองเรียน EP

-

-

-

-

-

-

หองเรียนปกติ

3

42

45

-

2

89

หองเรียน EP

-

-

-

-

-

-

หองเรียนปกติ

2

37

39

1

-

77

หองเรียน EP

-

-

-

-

-

-

รวม

หองเรียนปกติ 18 หองเรียน EP -

288

274

3

2

567

รวมทั้งสิ้น

หองเรียนปกติ 29 หองเรียน EP -

419

387

4

2

812
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5. จํานวนผูบริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษา
5.1 ผูบริหารสถานศึกษา
- นาย พิภู ผองสุวรรณ
ตําแหนง : ผูอํานวยการโรงเรียน (Thai School Director)
ระดับการศึกษา : ปริญญาโท
- นาง กฤษณา ผองสุวรรณ
ตําแหนง : ที่ปรึกษา (ที่ปรึกษา)
ระดับการศึกษา : ปริญญาโท
- นาย ปริญญา แชมชมดาว
ตําแหนง : รองผูอํานวยการโรงเรียน (Deputy Thai Director)
ระดับการศึกษา : ปริญญาโท
- นางสาว อรฉัตร ผองสุวรรณ
ตําแหนง : ผูจัดการ (Thai School Manager)
ระดับการศึกษา : ปริญญาโท
- นาง อังคณา จิตตรีทรง
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

-

-

-

-

-

-

2. ครูชาวตางชาติ

-

-

-

-

-

-

1. ครูไทย

-

11

-

-

-

11

2. ครูชาวตางชาติ

-

1

-

-

-

1

1. ครูไทย

-

25

-

1

1

27

2. ครูชาวตางชาติ

-

3

-

-

-

3

รวม

-

40

-

1

1

42

ผูสอนเตรียมอนุบาล

ผูสอนการศึกษาปฐมวัย

ผูสอนการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ระดับประถมศึกษา
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จํานวนครูและบุคลากรทางการศึกษา

ประเภท/ตําแหนง

รวม

ตํ่ากวา ป.ตรี

ป.ตรี

ป.บัณฑิต

ป.โท

ป.เอก

- เจาหนาที่

14

-

-

-

-

14

บุคลากรอื่นๆ

-

-

-

-

-

-

รวม

14

-

-

-

-

14

รวมทั้งสิ้น

14

40

-

1

1

56

บุคลากรทางการศึกษา

สรุปอัตราสวน

สรุปอัตราสวน

จํานวนหอง

จํานวนนักเรียน

จํานวนครู

จํานวนผูเรียนตอครู

จํานวนผูเรียนตอหอง

ผูสอนเตรียมอนุบาล

-

-

-

-

-

ผูสอนการศึกษาปฐมวัย

11

245

12

21:1

23:1

18

567

30

19:1

32:1

ผูสอนการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ระดับประถมศึกษา

5.2.2 จํานวนครูจําแนกตามระดับและกลุมสาระการเรียนรู

จํานวนครูผูสอน
ระดับ/กลุมสาระการเรียนรู

ปฐมวัย

ประถมศึกษา

รวม

ตรงเอก

ไมตรงเอก

ตรงเอก

ไมตรงเอก

ปฐมวัย

8

3

-

-

11

ภาษาไทย

-

-

4

-

4

คณิตศาสตร

-

-

2

-

2

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

-

-

10

-

10

สังคมศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม

-

-

2

-

2

สุขศึกษาและพลศึกษา

-

-

3

-

3

ศิลปะ

-

-

1

-

1

การงานอาชีพ

-

-

-

-

-

ภาษาตางประเทศ

-

-

4

-

4

รวม

8

3

26

-

37

5.2.3 ตารางสรุปจํานวนครูที่สอนกิจกรรมพัฒนาผูเรียน

กิจกรรมพัฒนาผูเรียน
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จํานวนครูผูสอน

รวม

กิจกรรมพัฒนาผูเรียน

จํประถมศึ
านวนครูผกูสษาอน

รวม

ประถมศึกษา
กิจกรรมนักเรียน
- ลูกเสือ

18

18

- เนตรนารี

18

18

- ยุวกาชาด

-

-

- ผูบําเพ็ญประโยชน

18

18

- รักษาดินแดน (ร.ด.)

-

-

- กิจกรรมชุมนุม ชมรม

18

18

กิจกรรมแนะแนว

18

18

กิจกรรมเพื่อสังคม และสาธารณประโยชน

18

18

รวม

108

108
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5.2.4 สรุปจํานวนครูและบุคลากรทางการลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาดและผูบําเพ็ญประโยชน

ลูกเสือ/เนตรนารี /ยุวกาชาด/ผูบําเพ็ญประโยชน

จํานวนผูบังคับบัญชา

จํานวนวุฒิทางลูกเสือ
มีวุฒิ

ไมมีวุฒิ

สถานะการจัดตั้งกองลูกเสือ

ลูกเสือ เนตรนารี สํารอง

22

22

-

-

ลูกเสือ เนตรนารี สามัญ

8

8

-

-

ลูกเสือ เนตรนารี สามัญรุนใหญ

5

5

-

-

ลูกเสือ เนตรนารี วิสามัญ

-

-

-

-

ยุวกาชาด

-

-

-

-

ผูบําเพ็ญประโยชน

-

-

-

-

รวม

35

35

-

5.2.5 สรุปจํานวนครูที่ทําหนาที่คัดกรอง และนักเรียนที่มีความตองการจําเปนพิเศษ (กรณีโรงเรียนมีนักเรียนพิเศษเรียนรวม)

จํานวนครูที่ทําหนาที่คัดกรอง

จํานวนนักเรียนพิเศษ

ครูที่ไดรับการขึ้นทะเบียน เปนผูคัดกรองของกระทรวงศึกษาธิการ 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
พัฒนาและสงเสริมศักยภาพคุณภาพผูเรียนทางดานวิชาการ
โครงการ
1. โครงการยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา

คาเปาหมาย
81.00 : ดีมาก
ผลสําเร็จ
80.04 : ดีมาก
มาตรฐานการ
ศึกษา

- มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของเด็ก
- ขอ 1.1 (2) (5)

สอดคลองกับ
- ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาหลักสูตร การเรียนการสอน การวัดและประเมินผล
ยุทธศาสตร สช.
สอดคลองกับตัว - จัดการศึกษาทุกระดับ ทุกประเภท โดยใชหลักสูตรฐานสมรรถนะ รวมทั้งแนวทางการจัดการเรียนรูเชิงรุกและการวัดประเมินผลเพื่อ
ชี้วัดกระทรวง พัฒนาผูเรียน ที่สอดคลองกับมาตรฐานการศึกษาแหงชาติ
ศึกษาธิการ
- สงเสริมการพัฒนากรอบหลักสูตรระดับทองถิ่นและหลักสูตรสถานศึกษาตามความตองการจําเปนของกลุมเปาหมายและแตกตางหลาก
หลายตามบริบทของพื้นที่
- พัฒนาผูเรียนใหมีทักษะการคิดวิเคราะห สามารถแกไขสถานการณเฉพาะหนาไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยจัดการเรียนรูเชิงรุก (Active
Learning) จากประสบการณจริงหรือจากสถานการณจําลองผานการลงมือปฏิบัติ ตลอดจนจัดการเรียนการสอนในเชิงแสดงความคิดเห็น
เพื่อเปดโลกทัศนมุมมองรวมกันของผูเรียนและครูใหมากขึ้น
- พัฒนาผูเรียนใหมีความรอบรูและทักษะชีวิต เพื่อเปนเครื่องมือในการดํารงชีวิตและสรางอาชีพ อาทิ การใชเทคโนโลยีดิจิทัล สุขภาวะและ
ทัศนคติที่ดีตอการดูแลสุขภาพ
- สงเสริมใหใชภาษาทองถิ่นรวมกับภาษาไทยเปนสื่อจัดการเรียนการสอนในพื้นที่ที่ใชภาษาอยางหลากหลาย เพื่อวางรากฐานใหผูเรียนมี
พัฒนาการดานการคิดวิเคราะห รวมทั้งมีทักษะการสื่อสารและใชภาษาที่สามในการตอยอดการเรียนรูไดอยางมีประสิทธิภาพ
2. โครงการสงเสริมความสามารถทางวิชาการ

คาเปาหมาย
81.00 : ดีมาก
ผลสําเร็จ
95.70 : ดีมาก
มาตรฐานการศึกษา

- มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของเด็ก
- ขอ 1.1 (5)

สอดคลองกับยุทธศาสตร
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- ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาหลักสูตร การเรียนการสอน การวัดและประเมินผล

สช.
สอดคลองกับตัวชี้วัด
กระทรวงศึกษาธิการ

- จัดการศึกษาทุกระดับ ทุกประเภท โดยใชหลักสูตรฐานสมรรถนะ รวมทั้งแนวทางการจัดการเรียนรูเชิงรุกและการวัดประเมิน
ผลเพื่อพัฒนาผูเรียน ที่สอดคลองกับมาตรฐานการศึกษาแหงชาติ
- พัฒนาผูเรียนใหมีความรอบรูและทักษะชีวิต เพื่อเปนเครื่องมือในการดํารงชีวิตและสรางอาชีพ อาทิ การใชเทคโนโลยีดิจิทัล
สุขภาวะและทัศนคติที่ดีตอการดูแลสุขภาพ

3. โครงการสงเสริมศักยภาพในการใชภาษาอังกฤษและภาษาจีน

คาเปาหมาย
80.00 : ดีมาก
ผลสําเร็จ
100.00 : ดีมาก
มาตรฐานการศึกษา

- มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของเด็ก
- ขอ 1.1 (1)

สอดคลองกับยุทธศาสตร
สช.

- ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาหลักสูตร การเรียนการสอน การวัดและประเมินผล

สอดคลองกับตัวชี้วัด
กระทรวงศึกษาธิการ

- จัดการศึกษาทุกระดับ ทุกประเภท โดยใชหลักสูตรฐานสมรรถนะ รวมทั้งแนวทางการจัดการเรียนรูเชิงรุกและการวัดประเมิน
ผลเพื่อพัฒนาผูเรียน ที่สอดคลองกับมาตรฐานการศึกษาแหงชาติ

4. โครงการสงเสริมการจัดการเรียนรู

คาเปาหมาย
82.00 : ดีมาก
ผลสําเร็จ
88.15 : ดีมาก
มาตรฐานการ
ศึกษา

- มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของเด็ก
- ขอ 1.1 (4)(6)

สอดคลองกับ
- ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาหลักสูตร การเรียนการสอน การวัดและประเมินผล
ยุทธศาสตร สช.
สอดคลองกับตัว - พัฒนาผูเรียนใหมีทักษะการคิดวิเคราะห สามารถแกไขสถานการณเฉพาะหนาไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยจัดการเรียนรูเชิงรุก (Active
ชี้วัดกระทรวง Learning) จากประสบการณจริงหรือจากสถานการณจําลองผานการลงมือปฏิบัติ ตลอดจนจัดการเรียนการสอนในเชิงแสดงความคิดเห็น
เพือ่ เปดโลกทัศนมุมมองรวมกันของผูเรียนและครูใหมากขึ้น
ศึกษาธิการ
- พัฒนาผูเรียนใหมีความรอบรูและทักษะชีวิต เพื่อเปนเครื่องมือในการดํารงชีวิตและสรางอาชีพ อาทิ การใชเทคโนโลยีดิจิทัล สุขภาวะและ
ทัศนคติที่ดีตอการดูแลสุขภาพ
ยุทธศาสตรที่ 2
พัฒนาและสงเสริมการจัดการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ
โครงการ
1. โครงการพัฒนาและบริหารงานหลักสูตร

คาเปาหมาย
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83.00 : ดีมาก
ผลสําเร็จ
100.00 : ดีมาก
มาตรฐานการ
ศึกษา

- มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ
- ขอ 2.3

สอดคลองกับ
- ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาหลักสูตร การเรียนการสอน การวัดและประเมินผล
ยุทธศาสตร สช.
สอดคลองกับตัว - พัฒนาผูเรียนใหมีทักษะการคิดวิเคราะห สามารถแกไขสถานการณเฉพาะหนาไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยจัดการเรียนรูเชิงรุก (Active
ชี้วัดกระทรวง Learning) จากประสบการณจริงหรือจากสถานการณจําลองผานการลงมือปฏิบัติ ตลอดจนจัดการเรียนการสอนในเชิงแสดงความคิดเห็น
เพือ่ เปดโลกทัศนมุมมองรวมกันของผูเรียนและครูใหมากขึ้น
ศึกษาธิการ
- พัฒนาผูเรียนใหมีความรอบรูและทักษะชีวิต เพื่อเปนเครื่องมือในการดํารงชีวิตและสรางอาชีพ อาทิ การใชเทคโนโลยีดิจิทัล สุขภาวะและ
ทัศนคติที่ดีตอการดูแลสุขภาพ
2. โครงการนิเทศการศึกษา

คาเปาหมาย
85.00 : ดีมาก
ผลสําเร็จ
72.73 : ดี
มาตรฐานการศึกษา

- มาตรฐานที่ 3 การจัดประสบการณที่เนนเด็กเปนสําคัญ
- ขอ 3.1

สอดคลองกับยุทธศาสตร สช. - ยุทธศาสตรที่ 3 การเสริมสรางประสิทธิภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนเอกชน
สอดคลองกับตัวชี้วัด
กระทรวงศึกษาธิการ

- พัฒนาผูเรียนใหมีความรอบรูและทักษะชีวิต เพื่อเปนเครื่องมือในการดํารงชีวิตและสรางอาชีพ อาทิ การใชเทคโนโลยี
ดิจิทัล สุขภาวะและทัศนคติที่ดีตอการดูแลสุขภาพ

3. โครงการสงเสริมการจัดการเรียนรู

คาเปาหมาย
83.00 : ดีมาก
ผลสําเร็จ
88.15 : ดีมาก
มาตรฐานการศึกษา

- มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของเด็ก
- ขอ 1.1 (4)(6)

สอดคลองกับยุทธศาสตร
สช.

- ยุทธศาสตรที่ 3 การเสริมสรางประสิทธิภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนเอกชน

สอดคลองกับตัวชี้วัด
กระทรวงศึกษาธิการ

- จัดการศึกษาทุกระดับ ทุกประเภท โดยใชหลักสูตรฐานสมรรถนะ รวมทั้งแนวทางการจัดการเรียนรูเชิงรุกและการวัดประเมิน
ผลเพื่อพัฒนาผูเรียน ที่สอดคลองกับมาตรฐานการศึกษาแหงชาติ
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- สงเสริมการพัฒนากรอบหลักสูตรระดับทองถิ่นและหลักสูตรสถานศึกษาตามความตองการจําเปนของกลุมเปาหมายและแตก
ตางหลากหลายตามบริบทของพื้นที่
4. โครงการยกระดับมาตรฐานการศึกษา

คาเปาหมาย
81.00 : ดีมาก
ผลสําเร็จ
80.04 : ดีมาก
มาตรฐานการศึกษา

- มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของเด็ก
- ขอ 1.1 (2)(5)

สอดคลองกับยุทธศาสตร สช.

- ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาหลักสูตร การเรียนการสอน การวัดและประเมินผล

สอดคลองกับตัวชี้วัดกระทรวงศึกษาธิการ
ยุทธศาสตรที่ 3
พัฒนากระบวนการบริหารและการจัดการศึกษา
โครงการ
1. โครงการบริหารงานหลักสูตร

คาเปาหมาย
83.00 : ดีมาก
ผลสําเร็จ
100.00 : ดีมาก
มาตรฐานการศึกษา

- มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ
- ขอ 2.3

สอดคลองกับยุทธศาสตร สช.

- ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาหลักสูตร การเรียนการสอน การวัดและประเมินผล

สอดคลองกับตัวชี้วัดกระทรวง - สงเสริมการพัฒนากรอบหลักสูตรระดับทองถิ่นและหลักสูตรสถานศึกษาตามความตองการจําเปนของกลุมเปาหมายและ
แตกตางหลากหลายตามบริบทของพื้นที่
ศึกษาธิการ
2. โครงการนิเทศการศึกษา

คาเปาหมาย
85.00 : ดีมาก
ผลสําเร็จ
72.73 : ดี
มาตรฐานการศึกษา

- มาตรฐานที่ 3 การจัดประสบการณที่เนนเด็กเปนสําคัญ
- ขอ 3.1

สอดคลองกับยุทธศาสตร สช. - ยุทธศาสตรที่ 3 การเสริมสรางประสิทธิภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนเอกชน
สอดคลองกับตัวชี้วัด
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- พัฒนาผูเรียนใหมีความรอบรูและทักษะชีวิต เพื่อเปนเครื่องมือในการดํารงชีวิตและสรางอาชีพ อาทิ การใชเทคโนโลยี

กระทรวงศึกษาธิการ

ดิจิทัล สุขภาวะและทัศนคติที่ดีตอการดูแลสุขภาพ

3. โครงการยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา

คาเปาหมาย
80.00 : ดีมาก
ผลสําเร็จ
80.04 : ดีมาก
มาตรฐานการศึกษา

- มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของเด็ก
- ขอ 1.1 (2)(5)

สอดคลองกับยุทธศาสตร สช.

- ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาหลักสูตร การเรียนการสอน การวัดและประเมินผล

สอดคลองกับตัวชี้วัดกระทรวง - สงเสริมการพัฒนากรอบหลักสูตรระดับทองถิ่นและหลักสูตรสถานศึกษาตามความตองการจําเปนของกลุมเปาหมายและ
แตกตางหลากหลายตามบริบทของพื้นที่
ศึกษาธิการ
4. โครงการจัดทํามาตรฐานการปฏิบัติงานของครูและบุคลากร

คาเปาหมาย
80.00 : ดีมาก
ผลสําเร็จ
100.00 : ดีมาก
มาตรฐานการศึกษา

- มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ
- ขอ 2.2

สอดคลองกับ
ยุทธศาสตร สช.

- ยุทธศาสตรที่ 7 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการสงเสริมการศึกษาเอกชน

สอดคลองกับตัวชี้วัด
กระทรวงศึกษาธิการ

- พัฒนาครูใหมีทักษะ ความรู และความชํานาญในการใชเทคโนโลยีดิจิทัล ปญญาประดิษฐ และภาษาอังกฤษ รวมทั้งการจัดการ
เรียนการสอนเพื่อฝกทักษะการคิดวิเคราะหอยางเปนระบบและมีเหตุผลเปนขั้นตอน
- พัฒนาครูทุกระดับใหมีทักษะ ความรูที่จําเปน เพื่อทําหนาที่วิทยากรมืออาชีพ (Train The Trainer) และขยายผลการพัฒนาผาน
ศูนยพัฒนาศักยภาพบุคคลเพื่อความเปนเลิศ (Human Capital Excellence Center: HCEC)

5. โครงการสัมพันธชุมชน

คาเปาหมาย
80.00 : ดีมาก
ผลสําเร็จ
86.65 : ดีมาก
มาตรฐานการศึกษา

- มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ
- ขอ 2.4

สอดคลองกับยุทธศาสตร สช.

- ยุทธศาสตรที่ 5 การสงเสริมการศึกษานอกระบบเพื่อสรางสังคมแหงการเรียนรู

สอดคลองกับตัวชี้วัดกระทรวง

- เสริมสรางการรับรู ความเขาใจ ความตระหนัก และสงเสริมคุณลักษณะและพฤติกรรมที่พึงประสงคดานสิ่ง
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ศึกษาธิการ

แวดลอม
- สงเสริมการพัฒนาสิ่งประดิษฐและนวัตกรรมที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม ใหสามารถเปนอาชีพและสรางรายได
- สนับสนุนกิจกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ

6. โครงการวันสําคัญ

คาเปาหมาย
87.00 : ดีมาก
ผลสําเร็จ
88.29 : ดีมาก
มาตรฐานการศึกษา

- มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของเด็ก
- ขอ 1.2 (1)(2)

สอดคลองกับยุทธศาสตร สช.

- ยุทธศาสตรที่ 5 การสงเสริมการศึกษานอกระบบเพื่อสรางสังคมแหงการเรียนรู

สอดคลองกับตัวชี้วัดกระทรวงศึกษาธิการ - พัฒนาแพลตฟอรมดิจิทัลเพื่อการเรียนรู และใชดิจิทัลเปนเครื่องมือการเรียนรู
- สงเสริมการพัฒนาสิ่งประดิษฐและนวัตกรรมที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม ใหสามารถเปนอาชีพและสรางรายได
ยุทธศาสตรที่ 4
พัฒนาคุณภาพชีวิตเพื่อการเปนมนุษยที่สมบูรณ
โครงการ
1. โครงการสงเสริมคุณธรรม จริยธรรม

คาเปาหมาย
85.00 : ดีมาก
ผลสําเร็จ
94.84 : ดีมาก
มาตรฐานการศึกษา

- มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของเด็ก
- ขอ 1.2 (1)(2)

สอดคลองกับยุทธศาสตร สช.

- ยุทธศาสตรที่ 5 การสงเสริมการศึกษานอกระบบเพื่อสรางสังคมแหงการเรียนรู

สอดคลองกับตัวชี้วัดกระทรวง
ศึกษาธิการ

- ปลูกฝงผูเรียนใหมีหลักคิดที่ถูกตองดานคุณธรรม จริยธรรม และเปนผูมีความพอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา โดย
กระบวนการลูกเสือ และยุวกาชาด

2. โครงการยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา

คาเปาหมาย
81.00 : ดีมาก
ผลสําเร็จ
80.04 : ดีมาก
มาตรฐานการศึกษา

- มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของเด็ก
- ขอ 1.1 (2)(5)
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สอดคลองกับยุทธศาสตร
สช.

- ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาหลักสูตร การเรียนการสอน การวัดและประเมินผล

สอดคลองกับตัวชี้วัด
กระทรวงศึกษาธิการ

- จัดการศึกษาทุกระดับ ทุกประเภท โดยใชหลักสูตรฐานสมรรถนะ รวมทั้งแนวทางการจัดการเรียนรูเชิงรุกและการวัดประเมิน
ผลเพื่อพัฒนาผูเรียน ที่สอดคลองกับมาตรฐานการศึกษาแหงชาติ

3. โครงการสงเสริมทักษะชีวิตและสุขภาพ

คาเปาหมาย
85.00 : ดีมาก
ผลสําเร็จ
94.23 : ดีมาก
มาตรฐานการศึกษา

- มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของเด็ก
- ขอ 1.2 (4)

สอดคลองกับยุทธศาสตร สช.

- ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาหลักสูตร การเรียนการสอน การวัดและประเมินผล

สอดคลองกับตัวชี้วัดกระทรวง
ศึกษาธิการ

- เสริมสรางการรับรู ความเขาใจ ความตระหนัก และสงเสริมคุณลักษณะและพฤติกรรมที่พึงประสงคดานสิ่ง
แวดลอม

1.2 ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ยุทธศาสตรที่ 1
พัฒนาและสงเสริมศักยภาพคุณภาพผูเรียนทางดานวิชาการ
โครงการ
1. โครงการยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา

คาเปาหมาย
81.00 : ดีมาก
ผลสําเร็จ
80.04 : ดีมาก
มาตรฐานการ
ศึกษา

- มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผูเรียน
- ขอ 1.1 (2)(5)

สอดคลองกับ
- ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาหลักสูตร การเรียนการสอน การวัดและประเมินผล
ยุทธศาสตร สช.
สอดคลองกับตัว - จัดการศึกษาทุกระดับ ทุกประเภท โดยใชหลักสูตรฐานสมรรถนะ รวมทั้งแนวทางการจัดการเรียนรูเชิงรุกและการวัดประเมินผลเพื่อ
ชี้วัดกระทรวง พัฒนาผูเรียน ที่สอดคลองกับมาตรฐานการศึกษาแหงชาติ
ศึกษาธิการ
- สงเสริมการพัฒนากรอบหลักสูตรระดับทองถิ่นและหลักสูตรสถานศึกษาตามความตองการจําเปนของกลุมเปาหมายและแตกตางหลาก
หลายตามบริบทของพื้นที่
- พัฒนาผูเรียนใหมีทักษะการคิดวิเคราะห สามารถแกไขสถานการณเฉพาะหนาไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยจัดการเรียนรูเชิงรุก (Active
Learning) จากประสบการณจริงหรือจากสถานการณจําลองผานการลงมือปฏิบัติ ตลอดจนจัดการเรียนการสอนในเชิงแสดงความคิดเห็น
เพื่อเปดโลกทัศนมุมมองรวมกันของผูเรียนและครูใหมากขึ้น
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- พัฒนาผูเรียนใหมีความรอบรูและทักษะชีวิต เพื่อเปนเครื่องมือในการดํารงชีวิตและสรางอาชีพ อาทิ การใชเทคโนโลยีดิจิทัล สุขภาวะและ
ทัศนคติที่ดีตอการดูแลสุขภาพ
- สงเสริมใหใชภาษาทองถิ่นรวมกับภาษาไทยเปนสื่อจัดการเรียนการสอนในพื้นที่ที่ใชภาษาอยางหลากหลาย เพื่อวางรากฐานใหผูเรียนมี
พัฒนาการดานการคิดวิเคราะห รวมทั้งมีทักษะการสื่อสารและใชภาษาที่สามในการตอยอดการเรียนรูไดอยางมีประสิทธิภาพ
2. โครงการสงเสริมความสามารถทางวิชาการ

คาเปาหมาย
81.00 : ดีมาก
ผลสําเร็จ
95.70 : ดีมาก
มาตรฐานการศึกษา

- มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผูเรียน
- ขอ 1.1 (5)

สอดคลองกับยุทธศาสตร
สช.

- ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาหลักสูตร การเรียนการสอน การวัดและประเมินผล

สอดคลองกับตัวชี้วัด
กระทรวงศึกษาธิการ

- จัดการศึกษาทุกระดับ ทุกประเภท โดยใชหลักสูตรฐานสมรรถนะ รวมทั้งแนวทางการจัดการเรียนรูเชิงรุกและการวัดประเมิน
ผลเพื่อพัฒนาผูเรียน ที่สอดคลองกับมาตรฐานการศึกษาแหงชาติ
- พัฒนาผูเรียนใหมีความรอบรูและทักษะชีวิต เพื่อเปนเครื่องมือในการดํารงชีวิตและสรางอาชีพ อาทิ การใชเทคโนโลยีดิจิทัล
สุขภาวะและทัศนคติที่ดีตอการดูแลสุขภาพ

3. โครงการสงเสริมศักยภาพในการใชภาษาอังกฤษและภาษาจีน

คาเปาหมาย
80.00 : ดีมาก
ผลสําเร็จ
100.00 : ดีมาก
มาตรฐานการศึกษา

- มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผูเรียน
- ขอ 1.1 (1)

สอดคลองกับยุทธศาสตร
สช.

- ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาหลักสูตร การเรียนการสอน การวัดและประเมินผล

สอดคลองกับตัวชี้วัด
กระทรวงศึกษาธิการ

- จัดการศึกษาทุกระดับ ทุกประเภท โดยใชหลักสูตรฐานสมรรถนะ รวมทั้งแนวทางการจัดการเรียนรูเชิงรุกและการวัดประเมิน
ผลเพื่อพัฒนาผูเรียน ที่สอดคลองกับมาตรฐานการศึกษาแหงชาติ

4. โครงการสงเสริมการจัดการเรียนรู

คาเปาหมาย
82.00 : ดีมาก
ผลสําเร็จ
88.15 : ดีมาก
มาตรฐานการ
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- มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผูเรียน

ศึกษา

- ขอ 1.1 (4)(6)

สอดคลองกับ
- ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาหลักสูตร การเรียนการสอน การวัดและประเมินผล
ยุทธศาสตร สช.
สอดคลองกับตัว - พัฒนาผูเรียนใหมีทักษะการคิดวิเคราะห สามารถแกไขสถานการณเฉพาะหนาไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยจัดการเรียนรูเชิงรุก (Active
ชี้วัดกระทรวง Learning) จากประสบการณจริงหรือจากสถานการณจําลองผานการลงมือปฏิบัติ ตลอดจนจัดการเรียนการสอนในเชิงแสดงความคิดเห็น
เพือ่ เปดโลกทัศนมุมมองรวมกันของผูเรียนและครูใหมากขึ้น
ศึกษาธิการ
- พัฒนาผูเรียนใหมีความรอบรูและทักษะชีวิต เพื่อเปนเครื่องมือในการดํารงชีวิตและสรางอาชีพ อาทิ การใชเทคโนโลยีดิจิทัล สุขภาวะและ
ทัศนคติที่ดีตอการดูแลสุขภาพ
ยุทธศาสตรที่ 2
พัฒนาและสงเสริมการจัดการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ
โครงการ
1. โครงการพัฒนาและบริหารงานหลักสูตร

คาเปาหมาย
83.00 : ดีมาก
ผลสําเร็จ
100.00 : ดีมาก
มาตรฐานการ
ศึกษา

- มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ
- ขอ 2.3

สอดคลองกับ
- ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาหลักสูตร การเรียนการสอน การวัดและประเมินผล
ยุทธศาสตร สช.
สอดคลองกับตัว - พัฒนาผูเรียนใหมีทักษะการคิดวิเคราะห สามารถแกไขสถานการณเฉพาะหนาไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยจัดการเรียนรูเชิงรุก (Active
ชี้วัดกระทรวง Learning) จากประสบการณจริงหรือจากสถานการณจําลองผานการลงมือปฏิบัติ ตลอดจนจัดการเรียนการสอนในเชิงแสดงความคิดเห็น
เพือ่ เปดโลกทัศนมุมมองรวมกันของผูเรียนและครูใหมากขึ้น
ศึกษาธิการ
- พัฒนาผูเรียนใหมีความรอบรูและทักษะชีวิต เพื่อเปนเครื่องมือในการดํารงชีวิตและสรางอาชีพ อาทิ การใชเทคโนโลยีดิจิทัล สุขภาวะและ
ทัศนคติที่ดีตอการดูแลสุขภาพ
2. โครงการนิเทศการศึกษา

คาเปาหมาย
85.00 : ดีมาก
ผลสําเร็จ
72.73 : ดี
มาตรฐานการศึกษา

- มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ
- ขอ 3.1

สอดคลองกับยุทธศาสตร สช. - ยุทธศาสตรที่ 3 การเสริมสรางประสิทธิภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนเอกชน
สอดคลองกับตัวชี้วัด
กระทรวงศึกษาธิการ
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- พัฒนาผูเรียนใหมีความรอบรูและทักษะชีวิต เพื่อเปนเครื่องมือในการดํารงชีวิตและสรางอาชีพ อาทิ การใชเทคโนโลยี
ดิจิทัล สุขภาวะและทัศนคติที่ดีตอการดูแลสุขภาพ

3. โครงการสงเสริมการจัดการเรียนรู

คาเปาหมาย
83.00 : ดีมาก
ผลสําเร็จ
88.15 : ดีมาก
มาตรฐานการศึกษา

- มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผูเรียน
- ขอ 1.1 (4)(6)

สอดคลองกับยุทธศาสตร
สช.

- ยุทธศาสตรที่ 3 การเสริมสรางประสิทธิภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนเอกชน

สอดคลองกับตัวชี้วัด
กระทรวงศึกษาธิการ

- จัดการศึกษาทุกระดับ ทุกประเภท โดยใชหลักสูตรฐานสมรรถนะ รวมทั้งแนวทางการจัดการเรียนรูเชิงรุกและการวัดประเมิน
ผลเพื่อพัฒนาผูเรียน ที่สอดคลองกับมาตรฐานการศึกษาแหงชาติ
- สงเสริมการพัฒนากรอบหลักสูตรระดับทองถิ่นและหลักสูตรสถานศึกษาตามความตองการจําเปนของกลุมเปาหมายและแตก
ตางหลากหลายตามบริบทของพื้นที่

4. โครงการยกระดับมาตรฐานการศึกษา

คาเปาหมาย
81.00 : ดีมาก
ผลสําเร็จ
80.04 : ดีมาก
มาตรฐานการศึกษา

- มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผูเรียน
- ขอ 1.1 (2)(5)

สอดคลองกับยุทธศาสตร สช.

- ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาหลักสูตร การเรียนการสอน การวัดและประเมินผล

สอดคลองกับตัวชี้วัดกระทรวงศึกษาธิการ
ยุทธศาสตรที่ 3
พัฒนากระบวนการบริหารและการจัดการศึกษา
โครงการ
1. โครงการบริหารงานหลักสูตร

คาเปาหมาย
83.00 : ดีมาก
ผลสําเร็จ
100.00 : ดีมาก
มาตรฐานการศึกษา

- มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ
- ขอ 2.3

สอดคลองกับยุทธศาสตร สช.
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- ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาหลักสูตร การเรียนการสอน การวัดและประเมินผล

สอดคลองกับตัวชี้วัดกระทรวง - สงเสริมการพัฒนากรอบหลักสูตรระดับทองถิ่นและหลักสูตรสถานศึกษาตามความตองการจําเปนของกลุมเปาหมายและ
แตกตางหลากหลายตามบริบทของพื้นที่
ศึกษาธิการ
2. โครงการนิเทศการศึกษา

คาเปาหมาย
85.00 : ดีมาก
ผลสําเร็จ
72.73 : ดีมาก
มาตรฐานการศึกษา

- มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ
- ขอ 3.1

สอดคลองกับยุทธศาสตร สช. - ยุทธศาสตรที่ 3 การเสริมสรางประสิทธิภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนเอกชน
สอดคลองกับตัวชี้วัด
กระทรวงศึกษาธิการ

- พัฒนาผูเรียนใหมีความรอบรูและทักษะชีวิต เพื่อเปนเครื่องมือในการดํารงชีวิตและสรางอาชีพ อาทิ การใชเทคโนโลยี
ดิจิทัล สุขภาวะและทัศนคติที่ดีตอการดูแลสุขภาพ

3. โครงการยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา

คาเปาหมาย
81.00 : ดีมาก
ผลสําเร็จ
80.04 : ดีมาก
มาตรฐานการศึกษา

- มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผูเรียน
- ขอ 1.1 (2)(5)

สอดคลองกับยุทธศาสตร สช.

- ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาหลักสูตร การเรียนการสอน การวัดและประเมินผล

สอดคลองกับตัวชี้วัดกระทรวง - สงเสริมการพัฒนากรอบหลักสูตรระดับทองถิ่นและหลักสูตรสถานศึกษาตามความตองการจําเปนของกลุมเปาหมายและ
แตกตางหลากหลายตามบริบทของพื้นที่
ศึกษาธิการ
4. โครงการจัดทํามาตรฐานการปฏิบัติงานของครูและบุคลากร

คาเปาหมาย
80.00 : ดีมาก
ผลสําเร็จ
100.00 : ดีมาก
มาตรฐานการศึกษา

- มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ
- ขอ 2.2

สอดคลองกับ
ยุทธศาสตร สช.

- ยุทธศาสตรที่ 7 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการสงเสริมการศึกษาเอกชน

สอดคลองกับตัวชี้วัด
กระทรวงศึกษาธิการ

- พัฒนาครูใหมีทักษะ ความรู และความชํานาญในการใชเทคโนโลยีดิจิทัล ปญญาประดิษฐ และภาษาอังกฤษ รวมทั้งการจัดการ
เรียนการสอนเพื่อฝกทักษะการคิดวิเคราะหอยางเปนระบบและมีเหตุผลเปนขั้นตอน
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- พัฒนาครูทุกระดับใหมีทักษะ ความรูที่จําเปน เพื่อทําหนาที่วิทยากรมืออาชีพ (Train The Trainer) และขยายผลการพัฒนาผาน
ศูนยพัฒนาศักยภาพบุคคลเพื่อความเปนเลิศ (Human Capital Excellence Center: HCEC)
5. โครงการสัมพันธชุมชน

คาเปาหมาย
80.00 : ดีมาก
ผลสําเร็จ
86.65 : ดีมาก
มาตรฐานการศึกษา

- มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ
- ขอ 2.4

สอดคลองกับยุทธศาสตร สช.

- ยุทธศาสตรที่ 5 การสงเสริมการศึกษานอกระบบเพื่อสรางสังคมแหงการเรียนรู

สอดคลองกับตัวชี้วัดกระทรวง
ศึกษาธิการ

- เสริมสรางการรับรู ความเขาใจ ความตระหนัก และสงเสริมคุณลักษณะและพฤติกรรมที่พึงประสงคดานสิ่ง
แวดลอม
- สงเสริมการพัฒนาสิ่งประดิษฐและนวัตกรรมที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม ใหสามารถเปนอาชีพและสรางรายได
- สนับสนุนกิจกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ

6. โครงการวันสําคัญ

คาเปาหมาย
87.00 : ดีมาก
ผลสําเร็จ
88.29 : ดีมาก
มาตรฐานการศึกษา

- มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผูเรียน
- ขอ 1.2 (1)(2)

สอดคลองกับยุทธศาสตร สช.

- ยุทธศาสตรที่ 5 การสงเสริมการศึกษานอกระบบเพื่อสรางสังคมแหงการเรียนรู

สอดคลองกับตัวชี้วัดกระทรวงศึกษาธิการ - พัฒนาแพลตฟอรมดิจิทัลเพื่อการเรียนรู และใชดิจิทัลเปนเครื่องมือการเรียนรู
- สงเสริมการพัฒนาสิ่งประดิษฐและนวัตกรรมที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม ใหสามารถเปนอาชีพและสรางรายได
ยุทธศาสตรที่ 4
พัฒนาคุณภาพชีวิตเพื่อการเปนมนุษยที่สมบูรณ
โครงการ
1. โครงการสงเสริมคุณธรรม จริยธรรม

คาเปาหมาย
85.00 : ดีมาก
ผลสําเร็จ
94.84 : ดีมาก
มาตรฐานการศึกษา
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- มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผูเรียน

- ขอ 1.2 (1)(2)

สอดคลองกับยุทธศาสตร สช.

- ยุทธศาสตรที่ 5 การสงเสริมการศึกษานอกระบบเพื่อสรางสังคมแหงการเรียนรู

สอดคลองกับตัวชี้วัดกระทรวง
ศึกษาธิการ

- ปลูกฝงผูเรียนใหมีหลักคิดที่ถูกตองดานคุณธรรม จริยธรรม และเปนผูมีความพอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา โดย
กระบวนการลูกเสือ และยุวกาชาด

2. โครงการยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา

คาเปาหมาย
81.00 : ดีมาก
ผลสําเร็จ
100.00 : ดีมาก
มาตรฐานการศึกษา

- มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผูเรียน
- ขอ 1.1 (2)(5)

สอดคลองกับยุทธศาสตร
สช.

- ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาหลักสูตร การเรียนการสอน การวัดและประเมินผล

สอดคลองกับตัวชี้วัด
กระทรวงศึกษาธิการ

- จัดการศึกษาทุกระดับ ทุกประเภท โดยใชหลักสูตรฐานสมรรถนะ รวมทั้งแนวทางการจัดการเรียนรูเชิงรุกและการวัดประเมิน
ผลเพื่อพัฒนาผูเรียน ที่สอดคลองกับมาตรฐานการศึกษาแหงชาติ

3. โครงการสงเสริมทักษะชีวิตและสุขภาพ

คาเปาหมาย
85.00 : ดีมาก
ผลสําเร็จ
94.23 : ดีมาก
มาตรฐานการศึกษา

- มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผูเรียน
- ขอ 1.2 (4)

สอดคลองกับยุทธศาสตร สช.

- ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาหลักสูตร การเรียนการสอน การวัดและประเมินผล

สอดคลองกับตัวชี้วัดกระทรวง
ศึกษาธิการ

- เสริมสรางการรับรู ความเขาใจ ความตระหนัก และสงเสริมคุณลักษณะและพฤติกรรมที่พึงประสงคดานสิ่ง
แวดลอม
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2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผูเรียน
2.1 ระดับปฐมวัย
ผลการพัฒนาเด็ก

รอยละของเด็กตามระดับคุณภาพ
ผลพัฒนาการดาน

จํานวนเด็กทั้งหมด

ดี

พอใช

ปรับปรุง

จํานวน

รอยละ

จํานวน

รอยละ

จํานวน

รอยละ

1. ดานรางกาย

245

245

100.00

11

4.49

-

-

2. ดานอารมณ-จิตใจ

245

245

100.00

10

4.08

2

0.82

3. ดานสังคม

245

244

99.59

13

5.31

-

-

4. ดานสติปญญา

245

232

94.69

22

8.98

3

1.22

2.2 ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
2.2.1 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน O-NET
เปรียบเทียบผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6
จํานวนนักเรียนทั้งหมด : 77

วิชา

คะแนนเฉลี่ยผลการ ผลตางคะแนน
จํานวน
รอยละของคะแนน
คะแนนเฉลี่ยระดับ ทดสอบ O-NET
แปลผลพัฒนาการ
นักเรียนที่เขา
เฉลี่ย ป 63 เทียบป เฉลีย่ ป 63 เทียบป
ประเทศป 2563
เทียบกับรอยละ 3
สอบ
62
62
2561 2562 2563

คณิตศาสตร

-

29.99

42.05 36.13

-

-36.13

-

-

วิทยาศาสตร

-

38.78

40.09 38.21

-

-38.21

-

-

ภาษาไทย

-

56.20

63.30 53.77

-

-53.77

-

-

ภาษา
อังกฤษ

-

43.55

48.95 44.82

-

-44.82

-

-

โรงเรียนไมสอบวัดผล หรือสอบไมครบ
-
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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 รอย จํานวน ผลเรียน รอย จํานวน ผลเรียน รอย จํานวน ผลเรียน รอย จํานวน ผลเรียน รอย จํานวน ผลเรียน รอย
นักเรียน
ละ นักเรียน
ละ นักเรียน
ละ นักเรียน
ละ นักเรียน
ละ นักเรียน
ละ
3 ขึ้นไป
3 ขึ้นไป
3 ขึ้นไป
3 ขึ้นไป
3 ขึ้นไป
3 ขึ้นไป
ภาษาไทย
98
93 94.90 101 79 78.22 119 93 78.15 83
71 85.54 89
75 84.27 77
57 74.03
คณิตศาสตร 98
88 89.80 101 82 81.19 119 103 86.55 83
50 60.24 89
59 66.29 77
56 72.73
วิทยาศาสตร
และ
98
87 88.78 101 79 78.22 119 101 84.87 83
62 74.70 89
58 65.17 77
61 79.22
เทคโนโลยี
สังคมศึกษา
ศาสนา และ 98
84 85.71 101 74 73.27 119 97 81.51 83
65 78.31 89
71 79.78 77
65 84.42
วัฒนธรรม
ประวัติศาสตร 98
84 85.71 101 73 72.28 119 87 73.11 83
50 60.24 89
55 61.80 77
56 72.73
สุขศึกษาและ
98
86 87.76 101 72 71.29 119 105 88.24 83
63 75.90 89
64 71.91 77
72 93.51
พลศึกษา
ศิลปะ
98
91 92.86 101 82 81.19 119 96 80.67 83
62 74.70 89
69 77.53 77
63 81.82
การงานอาชีพ 98
87 88.78 101 82 81.19 119 99 83.19 83
77 92.77 89
71 79.78 77
67 87.01
ภาษาตาง
98
83 84.69 101 68 67.33 119 87 73.11 83
55 66.27 89
56 62.92 77
49 63.64
ประเทศ
อาเซียน
98
88 89.80 101 78 77.23 119 101 84.87 83
62 74.70 89
49 55.06 77
47 61.04
สนทนาภาษา
98
80 81.63 101 72 71.29 119 93 78.15 83
47 56.63 89
52 58.43 77
50 64.94
อังกฤษ
หนาที่
98
89 90.82 101 84 83.17 119 100 84.03 83
75 90.36 89
84 94.38 77
71 92.21
พลเมือง
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2.2.3 ผลการประเมินการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผูเรียนระดับชาติ (National Test : NT)
เปรียบเทียบผลการทดสอบสมรรถนะของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3
จํานวนนักเรียนทั้งหมด : 119

จํานวน คะแนนเฉลี่ย คะแนนเฉลี่ยผลการ
ผลตาง
นักเรียน ระดับประเทศป ทดสอบสมรรถนะ คะแนนเฉลี่ย
เขาสอบ
2563
2561 2562 2563 (ป 63 - 62)

สมรรถนะ

รอยละของ
คะแนนเฉลี่ย ป
63 เทียบป 62

แปลผลพัฒนา
การเทียบกับ
รอยละ 3

ดานภาษา (Literacy) / ดาน
ภาษาไทย (Thai Language)

-

47.46

63.27 0.00

-

0.00

-

-

ดานคํานวณ (Numeracy) /
ดานคณิตศาสตร
(Mathematics)

-

40.47

51.11 0.00

-

0.00

-

-

ดานเหตุผล (reasoning)

-

-

56.55 0.00

-

0.00

-

-

โรงเรียนไมสอบวัดผล หรือสอบไมครบ
2.2.4 ผลการประเมินความสามารถดานการอานของผูเรียน (Reading Test : RT)
เปรียบเทียบผลการทดสอบความสามารถดานการอานของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 1
จํานวนนักเรียนทั้งหมด : 98

คะแนนเฉลี่ยผลการ ผลตางคะแนน
จํานวน
ความสามารถ
คะแนนเฉลี่ยระดับ ทดสอบสมรรถนะ
นักเรียนเขา
เฉลี่ย (ป 63 ดานการอาน
ประเทศป 2563
สอบ
62)
2561 2562 2563

รอยละของคะแนน
เฉลี่ย ป 63 เทียบป
62

แปลผลพัฒนาการ
เทียบกับรอยละ 3

อานรูเรื่อง

-

71.86

68.01 68.79

-

-68.79

-

-

อานออกเสียง

-

74.14

64.85 70.54

-

-70.54

-

-

โรงเรียนไมสอบวัดผล หรือสอบไมครบ
-
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2.2.5 ผลการประเมินทางการศึกษาระดับชาติ ดานอิสลามศึกษา (I-NET) ของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม
เปรียบเทียบผลการทดสอบระดับชาติดานอิสลามศึกษา (I-NET) ของนักเรียนระดับตอนตน
จํานวนนักเรียนทั้งหมด : 77

คะแนนเฉลี่ยผลการ
จํานวน
คะแนนเฉลี่ยระดับ ทดสอบสมรรถนะ
ผลตางคะแนน รอยละของคะแนนเฉลี่ย แปลผลพัฒนาการ
นักเรียนเขา
ประเทศป 2563
เฉลี่ย (ป 63 - 62)
ป 63 เทียบป 62
เทียบกับรอยละ 3
สอบ
2561 2562 2563

วิชา
อัลกุ
รอานฯ

-

38.54

-

-

-

-

-

-

อัลหะ
ดีษ

-

44.74

-

-

-

-

-

-

อัลอะ
กีดะห

-

37.38

-

-

-

-

-

-

อัลฟก
ฮ

-

31.93

-

-

-

-

-

-

อัตตา
รีค

-

37.60

-

-

-

-

-

-

อัลอัค
ลาก

-

40.86

-

-

-

-

-

-

มลายู

-

35.17

-

-

-

-

-

-

อาหรับ

-

30.65

-

-

-

-

-

-

โรงเรียนไมสอบวัดผล หรือสอบไมครบ
-

Page 32 of 61

2.2.6 ผลการทดสอบความสามารถดานภาษาอังกฤษ
คาประเมินมาตรฐานภาษาอังกฤษ จากหนวยงานทดสอบภาษาอังกฤษที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง
ระดับประถมศึกษา

จํานวน
ระดับ
นักเรียน
ชั้น
ทั้งหมด

จํานวน
นักเรียน
เขาสอบ

ระดับผลการทดสอบความสามารถดานภาษาอังกฤษ (Common
European Framework of Reference for Languages :
ผานการทดสอบอื่น ๆ (TOEIC, IEFL,
CEFR)
TOEFL เปรียบเทียบตารางมาตรฐาน)
Pre A1

A1

A2

B1

B2

C1

C2

ป.1

98

-

-

-

-

-

-

-

-

-

ป.2

101

-

-

-

-

-

-

-

-

-

ป.3

119

-

-

-

-

-

-

-

-

-

ป.4

83

-

-

-

-

-

-

-

-

-

ป.5

89

-

-

-

-

-

-

-

-

-

ป.6

77

-

-

-

-

-

-

-

-

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

ชื่อ นวัตกรรม/แบบอยางที่ดี

ระดับการศึกษา

มาตรฐานดาน

4. รางวัลที่สถานศึกษาไดรับ

ชื่อรางวัล

ประเภทรางวัล

ระดับ

หนวยงานที่มอบรางวัล

ปที่ไดรับรางวัล

5. ดําเนินงานตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ (ปรับตามนโยบายแตละป)
ประเด็นตัวชี้วัด
- จัดการศึกษาทุกระดับ ทุกประเภท โดยใชหลักสูตรฐานสมรรถนะ รวมทั้งแนวทางการจัดการเรียนรูเชิงรุกและการวัดประเมินผลเพื่อพัฒนาผูเรียน ที่สอดคลอง
กับมาตรฐานการศึกษาแหงชาติ
- สงเสริมการพัฒนากรอบหลักสูตรระดับทองถิ่นและหลักสูตรสถานศึกษาตามความตองการจําเปนของกลุมเปาหมายและแตกตางหลากหลายตามบริบทของ
พื้นที่
- พัฒนาผูเรียนใหมีทักษะการคิดวิเคราะห สามารถแกไขสถานการณเฉพาะหนาไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยจัดการเรียนรูเชิงรุก (Active Learning) จาก
ประสบการณจริงหรือจากสถานการณจําลองผานการลงมือปฏิบัติ ตลอดจนจัดการเรียนการสอนในเชิงแสดงความคิดเห็นเพื่อเปดโลกทัศนมุมมองรวมกันของผู
เรียนและครูใหมากขึ้น
- พัฒนาผูเรียนใหมีความรอบรูและทักษะชีวิต เพื่อเปนเครื่องมือในการดํารงชีวิตและสรางอาชีพ อาทิ การใชเทคโนโลยีดิจิทัล สุขภาวะและทัศนคติที่ดีตอการ
ดูแลสุขภาพ
- พัฒนาครูใหมีทักษะ ความรู และความชํานาญในการใชเทคโนโลยีดิจิทัล ปญญาประดิษฐ และภาษาอังกฤษ รวมทั้งการจัดการเรียนการสอนเพื่อฝกทักษะการ
คิดวิเคราะหอยางเปนระบบและมีเหตุผลเปนขั้นตอน
- สงเสริมใหใชภาษาทองถิ่นรวมกับภาษาไทยเปนสื่อจัดการเรียนการสอนในพื้นที่ที่ใชภาษาอยางหลากหลาย เพื่อวางรากฐานใหผูเรียนมีพัฒนาการดานการคิด
วิเคราะห รวมทั้งมีทักษะการสื่อสารและใชภาษาที่สามในการตอยอดการเรียนรูไดอยางมีประสิทธิภาพ
- ปลูกฝงผูเรียนใหมีหลักคิดที่ถูกตองดานคุณธรรม จริยธรรม และเปนผูมีความพอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา โดยกระบวนการลูกเสือ และยุวกาชาด
- เสริมสรางการรับรู ความเขาใจ ความตระหนัก และสงเสริมคุณลักษณะและพฤติกรรมที่พึงประสงคดานสิ่งแวดลอม
- สงเสริมการพัฒนาสิ่งประดิษฐและนวัตกรรมที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม ใหสามารถเปนอาชีพและสรางรายได
- สนับสนุนกิจกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
- พัฒนาครูทุกระดับใหมีทักษะ ความรูที่จําเปน เพื่อทําหนาที่วิทยากรมืออาชีพ (Train The Trainer) และขยายผลการพัฒนาผานศูนยพัฒนาศักยภาพบุคคล
เพื่อความเปนเลิศ (Human Capital Excellence Center: HCEC)
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6. ผลการประเมินคุณภาพภายนอกในรอบของ สมศ. ที่ผานมา
การประเมินรอบที่ 3

ระดับผลการประเมิน

ระดับ

ระดับคุณภาพ

ผลการรับรอง

ระดับปฐมวัย

-

-

ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

-

-

การประเมินรอบที่ 4

ระดับ

ระดับผลการประเมิน
ดานที่ 1

ดานที่ 2

ดานที่ 3

ดานที่ 4

ดานที่ 5

ระดับปฐมวัย

-

-

-

-

-

ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

-

-

-

-

-

7. หนวยงานภายนอกที่โรงเรียนเขารวมเปนสมาชิก
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สวนที่ 4 : การประเมินตนเอง (Self - Assessment)
1. ผลการประเมินรายมาตรฐาน
ระดับปฐมวัย
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของเด็ก
จํานวนเด็กทั้งหมด : 245

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

97.00

1.1 รอยละของเด็กมีนํ้าหนัก สวนสูงตามเกณฑมาตรฐาน

√

-

230

1.2 รอยละของเด็กเคลื่อนไหวรางกายคลองแคลว ทรงตัวไดดี ใชมือและ
ตาประสานสัมพันธไดดี

√

-

227

1.3 รอยละของเด็กดูแลรักษาสุขภาพอนามัยสวนตนและปฏิบัติจนเปน
นิสัย

√

-

232

1.4 รอยละของเด็กปฏิบัติตนตามขอตกลงเกี่ยวกับความปลอดภัย หลีก
เลี่ยงสภาวะ ที่เสี่ยงตอโรค สิ่งเสพติด และระวังภัยจากบุคคล สิ่งแวดลอม
และสถานการณที่เสี่ยงอันตราย

√

-

216

2. มีพัฒนาการดานอารมณ จิตใจ ควบคุม และแสดงออกทางอารมณได
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226

98.00

233

2.1 รอยละของเด็กราเริงแจมใส แสดงอารมณ ความรูสึกไดเหมาะสม

√

-

235

2.2 รอยละของเด็กรูจักยับยั้งชั่งใจ อดทนในการรอคอย

√

-

230

2.3 รอยละของเด็กยอมรับและพอใจในความสามารถ และผลงานของ
ตนเองและผูอื่น

√

-

239

2.4 รอยละของเด็กมีจิตสํานึกและคานิยมที่ดี

√

-

236

2.5 รอยละของเด็กมีความมั่นใจ กลาพูด กลาแสดงออก

√

-

231

2.6 รอยละของเด็กชวยเหลือแบงปน

√

-

219

2.7 รอยละของเด็กเคารพสิทธิ รูหนาที่รับผิดชอบ อดทนอดกลั้น

√

-

235

2.8 รอยละของเด็กซื่อสัตยสุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม ตามที่สถานศึกษา
กําหนด

√

-

236

2.9 รอยละของเด็กมีความสุขกับศิลปะดนตรี และการเคลื่อนไหว

√

-

240

92.24

ยอด
เยี่ยม

95.10

ยอด
เยี่ยม

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

ประเด็นพิจารณา

3. มีพัฒนาการดานสังคม ชวยเหลือตนเองและเปนสมาชิกที่ดีของสังคม

98.00

3.1 รอยละของเด็กชวยเหลือตนเอง ในการปฏิบัติกิจวัตรประจําวัน มี
วินัย ในตนเอง

√

-

238

3.2 รอยละของเด็กประหยัดและพอเพียง

√

-

230

3.3 รอยละของเด็กมีสวนรวมดูแลรักษาสิ่งแวดลอมในและนอกหองเรียน

√

-

240

3.4 รอยละของเด็กมีมารยาทตามวัฒนธรรมไทย เชน การไหว การยิ้ม
ทักทาย และมีสัมมาคารวะกับผูใหญ ฯลฯ

√

-

235

3.5 รอยละของเด็กยอมรับหรือเคารพ ความแตกตางระหวางบุคคล เชน
ความคิด พฤติกรรม พื้นฐานครอบครัว เชื้อชาติ ศาสนา วัฒนธรรม
เปนตน

√

-

238

3.6 รอยละของเด็กเลนและทํางานรวมกับผูอื่นได แกไขขอขัดแยงโดย
ปราศจาก การใชความรุนแรง

√

-

228

4. มีพัฒนาการดานสติปญญา สื่อสารได มีทักษะการคิดพื้นฐาน และแสวงหาความรูได

94.00

227

4.1 รอยละของเด็กสนทนาโตตอบและ เลาเรื่องใหผูอื่นเขาใจ

√

-

202

4.2 รอยละของเด็กตั้งคําถามในสิ่งที่ ตนเองสนใจหรือสงสัย และพยายาม
คนหาคําตอบ

√

-

233

4.3 รอยละของเด็กอานนิทานและเลาเรื่อง ที่ตนเองอานไดเหมาะสมกับ
วัย

√

-

233

4.4 รอยละของเด็กมีความสามารถในการคิดรวบยอด การคิดเชิงเหตุผล
ทางคณิตศาสตรและวิทยาศาสตร การคิดแกปญหาและสามารถตัดสินใจ
ในเรื่อง งาย ๆ ได

√

-

233

4.5 รอยละของเด็กสรางสรรคผลงานตามความคิดและจินตนาการ เชน
งานศิลปะ การเคลื่อนไหวทาทาง การเลนอิสระ ฯลฯ

√

-

234

4.6 รอยละของเด็กใชสื่อเทคโนโลยี เชน แวนขยาย แมเหล็ก กลอง
ดิจิตอล ฯลฯ เปนเครื่องมือในการเรียนรูและแสวงหาความรูได

√

-

226

สรุปผลการประเมิน
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235

95.92

ยอด
เยี่ยม

92.65

ยอด
เยี่ยม

93.98

ยอด
เยี่ยม

จุดเนนและกระบวนการพัฒนาที่สงผลตอระดับคุณภาพของมาตรฐานที่ 1 คุณภาพของเด็ก

กระบวนการพัฒนา
ดานรางกาย สงเสริมใหเด็กมีรางกายแข็งแรงมีสุขนิสัยที่ดี รูจักดูแลความปลอดภัยของตนเอง มีทักษะชีวิตที่เหมาะสมกับสถานการณหรือเหตุการณ สง
เสริมใหเด็กตระหนักถึงความสําคัญของการดูแลรักษาสุขภาพรางกายหลีกเลี่ยงและรูจักดูแลปองกันตนใหปลอดภัยจากการแพรระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา
(COVID19) การใสแมส การลางมือ การเวนระยะหางระหวางทํากิจกรรม บันทึกการตรวจวัดอุณหภูมิประจําวัน มีการจัดทําสมุดประจําตัวนักเรียนปฐมวัยเด็กได
รับการประเมินพัฒนาการดานรางกายจัดทําบันทึกการตรวจสุขภาพนักเรียน บันทึกการดื่มนม บันทึกนํ้าหนักสวนสูงเพื่อดูพัฒนาการการเติบโตของเด็กตามชวงวัย
จัดกิจกรรมออกกําลังกายยามเชา สงเสริมทักษะการเคลื่อนไหวรางกายจากการทํากิจกรรมประเมินการเจริญเติบโตตามเกณฑมาตรฐานคุณลักษณะที่พึงประสงค
จัดประสบการณการเรียนรูที่สงเสริมใหเด็กเคลื่อนไหวรางกายไดคลองแคลวและประสานสัมพันธกันไดดี เชนกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะ กิจกรรมกลางแจงจัด
กิจกรรมกีฬาสีที่สงเสริมพัฒนาการดานการเคลื่อนไหวรางกาย

ดานอารมณ จิตใจ สงเสริมพัฒนาการดานอารมณจิตใจควบคุมและแสดงออกทางอารมณไดเหมาะสมกับวัย จัดกิจกรรมสงเสริมใหเด็กมีจิตใจ ราเริง
แจมใส มีความอดทน มีความมั่นใจ กลาพูด กลาแสดงออก มีระเบียบ วินัย มีกริยามารยาท ยิ้มงาย ไหวสวย ตามแบบมารยาทไทย ดวยกิจกรรมที่หลากหลาย เชน
เกม เพลง กิจกรรมดานศิลปะ ดนตรี การแสดงบทบาทสมมุติ นิทาน การสอนแบบโครงการ (Project Approach) ปฏิบัติกิจกรรมตามแผนการจัดประสบการณ
การเรียนรู จัดกิจกรรมในวันสําคัญตางๆ ทํากิจกรรมดวยความสนุกสนาน มีปฏิสัมพันธที่ดีกับเพื่อน โดยใชเกณฑมาตรฐานคุณลักษณะที่พึงประสงคดวยการสังเกต
เด็กเปนรายบุคคล

ดานสังคม สงเสริมใหเด็กชวยเหลือตนเองในการปฏิบัติกิจวัตรประจําวัน สงเสริมความรับผิดชอบในการจัดเก็บของเลนของใช รับประทานอาหารดวย
ตนเอง มีมารยาทในการรับประทานอาหาร สรางนิสัยประหยัดและพอเพียงในการใชสิ่งของทั้งของตนเองและของใชสวนรวม รูจักชวยเหลือแบงปน ทํางานรวมกับ
ผูอื่นอยางมีความสุข ครูจัดประสบการณตามแผน ฝกใหเด็กทุกคนมีทักษะทางสังคม เชนการทํางานกลุม ผานกิจกรรมหลัก 6 กิจกรรม และจัดกิจกรรมเสริมเพื่อ
พัฒนาความพรอม ปลูกฝงใหเด็กรูจักประเพณี วัฒนธรรม เชน กิจกรรมการไหวครู กิจกรรมวันพระประจําโรงเรียน กิจกรรมวันลอยกระทง

ดานสติปญญา สถานศึกษามีกระบวนการพัฒนาเด็กดวยวิธีการที่หลากหลายทันตอสถานการณปจจุบัน โดยการออกแบบกิจกรรมที่เหมาะสมกับเด็กใน
แตละชวงวัยสงเสริมกระบวนการคิดเนนใหเด็กไดลงมือปฏิบัติกิจกรรม การรับรูผานประสาทสัมผัสทั้ง 5 การเปรียบเทียบ การจําแนก การจัดกลุมการเรียงลําดับ
การเชื่อมโยงความสัมพันธของสิ่งตางๆได และนํากิจกรรม Montessori เขาสอดแทรกในหนวยการเรียนรูตามหมวดการเรียนรูดานชีวิตประจําวัน ดานประสาท
สัมผัส ดานภาษา ดานคณิตศาสตร สงเสริมใหเด็กมีมีทักษะการคิดพื้นฐานรูจักแสวงหาความรูไดโดยการจัดทําแผนการจัดประสบการณการเรียนรู ใชชุดสื่อ
ของสถาบันวิจัยที่สอดคลองกับหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยและครอบคลุม 4 สาระการเรียนรู สงเสริมใหเด็กมีความใฝรู ใหเด็กไดอธิบายผลงานของตนเอง จัดทํา
บันทึกการพูดหนาชั้นเรียน ฝกการใชภาษาในการสื่อสาร ทั้งภาษาพูดและภาษาทาทาง ใหเด็กไดพูดแสดงความรูสึกแสดงความคิดเห็น การอานคําคลองจอง คํา
กลอนตางๆ สงเสริมทักษะการสังเกต การจําแนก การเปรียบเทียบ อธิบายความเหมือนความตาง นําสิ่งของมาจับคู จําแนก จัดกลุม เปรียบเทียบ เรียงลําดับ คาด
คะเน ตั้งสมมติฐาน ทําการทดลอง สืบคนขอมูลเพิ่มเติม และจัดลําดับเหตุการณ สงเสริมใหเด็กรูจักตั้งคําถามและหาคําตอบในเรื่องที่ตนเองอยากรูผานการเรียนรู
ในรูปแบบโครงงาน จัดทําโครงการ/กิจกรรมที่สงเสริมพัฒนาการทาง ดานสติปญญา เชนโครงการวันวิทยาศาสตร โครงการวันภาษาไทย โครงการสงเสริมความ
เปนเลิศทางวิชาการและแสดงผลงานนักเรียน โดยคํานึงถึงความแตกตางระหวางบุคคลและเปนไปตามมาตรฐานตัวบงชี้ของหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัย

ผลการดําเนินงาน
ดานรางกาย เด็กมีรางกายแข็งแรงมีสุขนิสัยที่ดีและรูจักดูแลความปลอดภัยตอโรค อุบัติภัย และสิ่งเสพติด หลีกเลี่ยง รูจักดูแลปองกันตนให
ปลอดภัยจากการแพรระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID19) มีรางกายเจริญเติบโตตามวัยมีนํ้าหนักสวนสูงเจริญเติบโตตามเกณฑของกรมอนามัยกระทรวง
สาธารณสุขเด็กมีพัฒนาการใชกลามเนื้อใหญ กลามเนื้อเล็กอยางคลองแคลวและสัมพันธกันเคลื่อนไหวรางกายไดอยางคลองแคลว ใชมือและตาไดประสานสัมพันธ
กันดี มีทักษะการใชชีวิตผานการปฏิบัติกิจกรรมMontessori หมวดชีวิตประจําวันและหมวดประสาทสัมผัส มีทักษะในการชวยเหลือตนเองใหปลอดภัยในการใช
ชีวิตประจําวัน

ดานอารมณ จิตใจ ราเริงแจมใส ควบคุมและแสดงออกทางอารมณไดเหมาะสมกับวัยและสถานการณ มีสุขภาพจิตที่ดีและมีความสุข รูจักยับยั้งชั่งใจ
อดทนรอคอยในการทํากิจกรรม ยอมรับและพอใจในความสามารถของตนเองและผูอื่น มีความมั่นใจกลาพูดกลาแสดงออก เคารพสิทธิของผูอื่น มีความรูสึกที่ดีตอ
ตนเองและผูอื่น

ดานสังคม เด็กเปนสมาชิกที่ดีของสังคมมีจิตสาธารณะและสามารถชวยเหลือตนเองในการปฏิบัติกิจวัตรประจําวันมีวินัยในตนเองรูจักการอดทนรอ
คอย ประหยัดและพอเพียงดูแลรักษาธรรมชาติและสิ่งแวดลอมมีมารยาทตามวัฒนธรรมไทย เชนการไหว การยิ้ม การทักทาย รักความเปนไทย ยอมรับความ
เหมือนและความแตกตางระหวางบุคคล ปฏิบัติตนเปนผูนําผูตามได ทํางานและอยูรวมกับผูอื่นไดอยางมีความสุข

ดานสติปญญา เด็กมีทักษะการคิดพื้นฐานและรูจักแสวงหาความรูโดยการตั้งคําถาม ใชภาษาในการสื่อสารไดเหมาะสมกับวัยสนทนาโตตอบและเลา
เรื่องใหผูอื่นเขาใจได มีกระบวนการคิดและรูจักแสวงหาความรูในเรื่องที่สงสัยหรือสนใจ และทักษะกระบวนการกลุม เด็กรูจักตั้งคําถามและหาคําตอบในเรื่องที่
ตนเองอยากรูสามารถปฏิบัติงานMontessori ในหมวดคณิตศาสตรหมวดภาษาเด็กอานและเขียนภาพสัญลักษณไดมีความสามารถในการคิดรวบยอดแกปญหาและ
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ตัดสินใจมีจินตนาการและความคิดสรางสรรค มีเจตคติที่ดีตอการเรียนรูสงผลใหเด็กมีความมั่นใจกลาแสดงออกรูจักเชื่อมโยงความรู สามารถนําความรูมาปรับใชใน
ชีวิตประจําวันได
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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 ออกแบบจัดประสบการณที่เตรียมความพรอมและไมเรงรัดวิชาการ

√

-

1.3 ออกแบบการจัดประสบการณที่เนนการเรียนรูผานการเลน และการลงมือปฏิบัติ (Active
learning)

√

-

1.4 ออกแบบการจัดประสบการณที่ตอบสนองความตองการและความแตกตางของเด็กปกติและกลุม
เปาหมายเฉพาะที่สอดคลองกับวิถีชีวิตของครอบครัว 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 มีการพัฒนาครูและบุคลากรใหมีความรูความสามารถในการวิเคราะหและออกแบบหลักสูตร
สถานศึกษา

√

-

3.2 สงเสริมครูใหมีทักษะในการจัดประสบการณและการประเมินพัฒนาการเด็ก

√

-

3.3 สงเสริมครูใชประสบการณสําคัญในการออกแบบการจัดกิจกรรม จัดกิจกรรม สังเกตและ
ประเมินพัฒนาการเด็กเปนรายบุคคล

√

-

3.4 สงเสริมใหครูมีปฏิสัมพันธที่ดีกับเด็กและครอบครัว

√

-

3.5 สงเสริมใหครูพัฒนาการจัดประสบการณโดยใชชุมชนแหงการเรียนรูทางวิชาชีพ (PLC)

-

√

4. จัดสภาพแวดลอมและสื่อเพื่อการเรียนรูอยางปลอดภัยและเพียงพอ
4.1 จัดสภาพแวดลอมภายในหองเรียนที่คํานึงถึงความปลอดภัย
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√

-

5.00

ยอด
เยี่ยม

5.00

ยอด
เยี่ยม

4.00

ดีเลิศ

5.00

ยอด
เยี่ยม

ผลการ
ผล ประเมิน
ไม สําเร็จ คุณภาพ
ปฏิบัติ
ปฏิบัติ
ที่ได
การปฏิบัติงาน

ประเด็นพิจารณา

4.2 จัดสภาพแวดลอมภายนอกหองเรียนที่คํานึงถึงความปลอดภัย

√

-

4.3 สงเสริมใหเกิดการเรียนรูที่เปนรายบุคคลและกลุม เลนแบบรวมมือ รวมใจ

√

-

4.4 จัดใหมีมุมประสบการณหลากหลาย มีสื่อการเรียนรู ที่ปลอดภัยและเพียงพอ เชน ของเลน
หนังสือนิทาน สื่อจากธรรมชาติ สื่อสําหรับเด็กมุดลอด ปนปาย สื่อเทคโนโลยีการสืบเสาะหาความรู

√

-

4.5 จัดหองประกอบที่เอื้อตอการจัดประสบการณและพัฒนาเด็ก

√

-

5. ใหบริการสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนรูเพื่อสนับสนุน การจัดประสบการณ
5.1 อํานวยความสะดวกและใหบริการสื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ วัสดุ อุปกรณและสื่อการเรียนรู

√

-

5.2 พัฒนาครูใหมีความรูความสามารถในการผลิตและใชสื่อในการจัดประสบการณ

√

-

5.3 มีการนิเทศติดตามการใชสื่อในการจัดประสบการณ

√

-

5.4 มีการนําผลการนิเทศติดตามการใชสื่อมาใชเปนขอมูลในการพัฒนา

√

-

5.5 สงเสริม สนับสนุนการเผยแพรการพัฒนาสื่อ และนวัตกรรมเพื่อการจัดประสบการณ

√

-

6. มีระบบบริหารคุณภาพที่เปดโอกาสใหผูเกี่ยวของทุกฝายมีสวนรวม
6.1 กําหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาที่สอดคลองกับมาตรฐานการศึกษาปฐมวัยและอัต
ลักษณของสถานศึกษา

√

-

6.2 จัดทําแผนพัฒนาการศึกษาที่สอดรับกับมาตรฐานที่สถานศึกษากําหนดและดําเนินการตามแผน

√

-

6.3 มีการประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพภายในสถานศึกษา

√

-

6.4 มีการติดตามผลการดําเนินงาน และจัดทํารายงานผลการประเมินตนเองประจําป และรายงาน
ผลการประเมินตนเองใหหนวยงานตนสังกัด

√

-

6.5 นําผลการประเมินไปปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา โดยผูปกครองและผูเกี่ยวของทุก
ฝายมีสวนรวม

√

-

สรุปผลการประเมิน

5.00

ยอด
เยี่ยม

5.00

ยอด
เยี่ยม

4.83

ยอด
เยี่ยม

จุดเนนและกระบวนการพัฒนาที่สงผลตอระดับคุณภาพของมาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ
สถานศึกษามีการสงเสริมและพัฒนาศักยภาพของครูทุกๆดานมีหลักสูตรครอบคลุมพัฒนาการทั้ง 4 ดาน ของเด็กสอดคลองกับบริบทของทองถิ่นเพื่อใหมี
ประสิทธิภาพในการวัดการเรียนการสอน เพื่อใหสอดคลองกับพัฒนาการทั้ง 4 ดาน และเปดโอกาสใหผูเกี่ยวของทุกฝายมีสวนรวมโดยสถานศึกษาออกแบบการ
จัดประสบการณการเรียนรูเพื่อเตรียมความพรอมโดยใหเด็กไดลงมือปฏิบัติ สถานศึกษาจัดครูใหเหมาะสมและเพียงพอกับชั้นเรียน ครูผูสอนมีทักษะในการจัด
ประสบการณการเรียนการสอนและประเมินพัฒนาการเด็กเปนรายบุคคล ตามมาตรฐานคุณลักษณะอันพึงประสงคและคานิยมพื้นฐาน 12ประการ เนน
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กระบวนการการเรียนรูผานการเลนและลงมือปฏิบัติ สงเสริมใหครูมีปฏิสัมพันธที่ดีกับเด็กและครอบครัว จัดสื่อการสอนแหลงเรียนรูและสภาพแวดลอมที่เหมาะ
สมสําหรับเด็กใหเพียงพอทั้งภายในและภายนอกหองเรียนโดยเนนความปลอดภัยของเด็ก สงเสริมการเรียนรูเปนรายบุคคลและแบบกลุมใหบริการสื่อเทคโนโลยี
สารสนเทศวัสดุและอุปกรณเพื่อสนับสนุนเพื่อจัดประสบการณและอัตลักษณที่สถานศึกษากําหนดจัดทําแผนพัฒนาสถานศึกษาสอดคลองกับมาตรฐานกําหนดและ
ดําเนินการตามแบบมีการประเมินผลตรวจสอบในสถานศึกษาติดตามผลการดําเนินงานและจัดทํารายงานผลการประเมินตนเองประจําป นําผลการประเมินไป
ปรับปรุงพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาโดยผูปกครองและผูเกี่ยวของทุกฝายมีสวนรวมและจัดสงรายงานผลการประเมินตนเองใหหนวยงานตนสังกัด

ผลการดําเนินงาน
สถานศึกษาไดดําเนินการพัฒนาศักยภาพของครูทุกๆตามหลักสูตรปฐมวัย พ.ศ.2560 โดยจัดใหครูเขารับการอบรมหลักสูตรสูแผนการสอน การจัดทํา
หลักสูตร การเปดประสบการณสุนทรียใหกับเด็กปฐมวัย อบรมเชิงประสบการณสําหรับครูปฐมวัย และอบรมแนวทางการจัดการเรียนรูแบบสืบเสาะสําหรับเด็ก
ปฐมวัย สถานศึกษามีการสนับสนุนใหครูใชสื่อในการจัดการเรียนการสอน ไดแก สื่อมอนเทสซอริ หองศูนยสื่อ แหลงเรียนรูภายในและภายนอกหองเรียนเชน สวน
พฤกษศาสตร และมีการสนับสนุนเทคโนโลยี โปรแกรมการเรียนรูในระดับปฐมวัย ไดแก โปรแกรมการเรียนการสอนคอมพิวเตอร CAI จัดการเรียนการสอนรูป
แบบออนไลนในสถานการณ covid 19 สถานศึกษามีหองเรียนปฐมวัยจํานวน 12 หอง จากทั้งหมด 12 หอง คิดเปน รอยละ 100 ที่มีการจัดมุมประสบการณ
เพื่อสนับสนุนการเรียนรูของเด็กไดครบถวนมีประสิทธิภาพ โดยมีมุมตางๆ ไดแก มุมเสริมประสบการณ มุมบล็อก มุมหนังสือ มุมดนตรี เปนตน ครูปฐมวัย12 คน
จากทั้งหมด 12 คน คิดเปนรอยละ 100 เขารับการอบรมพัฒนาที่เกี่ยวกับสื่อ ในระยะเวลาไมเกิน 2 ป สถานศึกษาสนับสนุนใหมีระบบสวัสดิการ เพื่อสรางขวัญ
กําลังใจ ตลอดจนมาตรการที่นําไปสูความมั่นใจในการประกอบวิชาชีพครูที่เหมาะสมและตอเนื่องโดยมีงานสงเสริมมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณวิชาชีพและ
งานสวัสดิการยกยองเชิดชูเกียรติ/การเลื่อนขั้นเงินเดือน
สถานศึกษามีการประเมินผลตรวจสอบในสถานศึกษาติดตามผลการดําเนินงานและนิเทศแผนการจัด
ประสบการณ และบันทึกหลังการสอนของครูทุกระดับชั้น ผูเกี่ยวของทุกฝายมีสวนรวมโดยสถานศึกษามีบันทึกการประชุมคําสั่งการปฏิบัติงานของโรงเรียนจัดทํา
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาปการศึกษา 2560-2564 แผนปฏิบัติการประจําปการศึกษา 2563 รายงานประกันคุณภาพภายในประจําป 2563 นําผลการประเมิน
ไปปรับปรุงพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาโดยผูปกครองและผูเกี่ยวของทุกฝายมีสวนรวมและจัดสงรายงานผลการประเมินตนเองใหหนวยงานตนสังกัด
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มาตรฐานที่ 3 การจัดประสบการณที่เนนเด็กเปนสําคัญ
จํานวนครูทั้งหมด : 12

จํานวนครู
ที่ผาน ผลการ ผลการ
เปา
เกณฑที่ ประเมิน ประเมิน
หมาย/
ไม รอยละ โรงเรียน (รอย คุณภาพ
ปฏิบัติ
กําหนด
ละ)
ที่ได
ปฏิบัติ
(คน)
การปฏิบัติงาน

ประเด็นพิจารณา

1. จัดประสบการณที่สงเสริมใหเด็กมีพัฒนาการทุกดาน อยางสมดุลเต็มศักยภาพ

94.00

1.1 มีการวิเคราะหขอมูลเด็กเปนรายบุคคล

√

-

12

1.2 จัดทําแผนและใชแผนการจัดประสบการณจากการวิเคราะหมาตรฐาน
คุณลักษณะที่พึงประสงคในหลักสูตรสถานศึกษา

√

-

12

1.3 จัดกิจกรรมที่สงเสริมพัฒนาการเด็กครบทุกดาน ทั้งดานรางกาย ดาน
อารมณจิตใจ ดานสังคม และดานสติปญญา โดย ไมมุงเนนการพัฒนาดาน
ใดดานหนึ่งเพียงดานเดียว

√

-

12

2. สรางโอกาสใหเด็กไดรับประสบการณตรง เลนและปฏิบัติอยางมีความสุข

96.00

12

2.1 จัดประสบการณที่เชื่อมโยงกับประสบการณเดิม

√

-

12

2.2 ใหเด็กมีโอกาสเลือกทํากิจกรรมอยางอิสระ ตามความตองการความ
สนใจ ความสามารถ ตอบสนองตอวิธีการเรียนรูของเด็กเปนรายบุคคล
หลากหลายรูปแบบจากแหลงเรียนรูที่หลากหลาย

√

-

12

2.3 เด็กไดเลือกเลน เรียนรูลงมือ กระทํา และสรางองคความรูดวยตนเอง

√

-

12

3. จัดบรรยากาศที่เอื้อตอการเรียนรู ใชสื่อและเทคโนโลยี ที่เหมาะสมกับวัย
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12

98.00

12

3.1 จัดบรรยากาศและสภาพแวดลอมในหองเรียนไดสะอาด ปลอดภัย และ
อากาศถายเทสะดวก

√

-

12

3.2 จัดใหมีพื้นที่แสดงผลงานเด็ก พื้นที่สําหรับมุมประสบการณและการจัด
กิจกรรม

√

-

12

3.3 จัดใหเด็กมีสวนรวมในการจัดภาพแวดลอมในหองเรียน เชน ปายนิเทศ
การดูแลตนไม เปนตน

√

-

12

3.4 ใชสื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับชวงอายุ ระยะความสนใจ และวิถี
การเรียนรูของเด็ก เชน กลองดิจิตอล คอมพิวเตอร สําหรับการเรียนรูกลุม
ยอย สื่อของเลนที่กระตุนใหคิดและหาคําตอบ เปนตน

√

-

12

100.00

ยอด
เยี่ยม

100.00

ยอด
เยี่ยม

100.00

ยอด
เยี่ยม

จํานวนครู
ที่ผาน ผลการ ผลการ
เปา
เกณฑที่ ประเมิน ประเมิน
หมาย/
ไม รอยละ โรงเรียน (รอย คุณภาพ
ปฏิบัติ
กําหนด
ละ)
ที่ได
ปฏิบัติ
(คน)
การปฏิบัติงาน

ประเด็นพิจารณา

4. ประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริงและนําผลการประเมินพัฒนาการเด็กไปปรับปรุงการจัด
100.00
ประสบการณและพัฒนาเด็ก

12

4.1 ประเมินพัฒนาการเด็กจากกิจกรรมและกิจวัตรประจําวันดวยเครื่องมือ
และวิธีการที่หลากหลาย

√

-

12

4.2 วิเคราะหผลการประเมินพัฒนาการเด็กโดยผูปกครองและผูเกี่ยวของมี
สวนรวม

√

-

12

4.3 นําผลการประเมินที่ไดไปพัฒนาคุณภาพเด็กอยางเปนระบบและตอ
เนื่อง

√

-

12

4.4 นําผลการประเมินแลกเปลี่ยนเรียนรูโดยใชกระบวนการชุมชนแหงการ
เรียนรูทางวิชาชีพ

√

-

12

สรุปผลการประเมิน

100.00

ยอด
เยี่ยม

100.00

ยอด
เยี่ยม

จุดเนนและกระบวนการพัฒนาที่สงผลตอระดับคุณภาพของมาตรฐานที่ 3 การจัดประสบการณที่เนนเด็กเปนสําคัญ

กระบวนการพัฒนา
สถานศึกษามีการสนับสนุนสงเสริมให ครูปฐมวัยเขารับอบรมพัฒนาความรูดานการจัดประสบการณในระยะ 2 ป ครูเขาใจและสามารถอธิบายขั้นตอน
/ วิธีการจัดทําแผนการจัดประสบการณการเรียนรูที่ถูกตองและครอบคลุมพัฒนาการเด็กอยางสมดุลไดโดยจัดทําผลวิเคราะหพัฒนาผูเรียนภาคเรียนละ 1 ครั้งสง
ผลใหเด็กมีพัฒนาการดานรางกายอารมณจิตใจสังคมและสติปญญา ในแตระดับชั้นดีขึ้นตามยุทธศาสตรของโรงเรียนเด็กสามารถตั้งคําถามและถามคําถามในเรื่องที่
ตนเองสนใจได จําแจกเปรียบเทียบสิ่งตางๆรอบตัวมีทักษะการคิดวิเคราะหบวกลบเลขไดสามารถอานสัญลักษณและเขียนเปนคํางายๆไดคิดแกปญหาในเรื่องที่
สงสัยดวยวิธีการงายๆไดและเชื่อมโยงความรูทักษะตางๆครูสามารถอธิบายการจัดทําแผนการจัดประสบการณเพื่อสงเสริมใหเด็กไดรับประสบการณตรงผานการ
เลนและการปฏิบัติอยางมีความสุขผานหนวยการเรียนรูตางๆ สงเสริมใหเด็กไดรับประสบการณตรง เลนและปฏิบัติอยางมีความสุขครูออกแบบกิจกรรมตางๆให
เด็กเรียนรูแบบลงมือกระทําซึ่งจะทําใหเด็กมีโอกาสใชประสาทสัมผัสทั้งหา รวมทั้งจัดใหเด็กมีประสบการณในสถานการณจําลองทุกอยางที่เปนไปไดเพื่อกระตุนให
เด็กฝกทักษะการคิดและแกปญหาไดดวยตนเอง สงผลใหเด็กมีทักษะการสังเกตคิดแกปญหาใชเหตุผลและฝกปฏิบัติเพื่อใหเกิดความคิดรวบยอดเกี่ยวกับเรื่องที่
เรียน พัฒนาทักษะการเรียนรูฝกการทํางานเปนกลุมและชวยใหเด็กมีเจตคติที่ดีตอการเรียนรูรวมทั้งคุณธรรมและจริยธรรมเด็กจะสามารถสรางความรูดวยตนเอง
โดยความรูนั้นเปนความรูที่คงทนไมลบเลือนไปโดยงายและสามารถนําความรูมาปรับใชในชีวิตประจําวันได
ครูจัดทําแผนการจัดประสบการณการเรียนรูและจัดสภาพแวดลอมภายในและภายนอกหองเรียนให
เอื้อตอการเรียนรูจัดกิจกรรมเสริมทักษะการเรียนรูดานคอมพิวเตอร สถาบันดนตรีสากล Rock Star วายนํ้า ภาษาจีน และสถาบันสอนภาษาFun Language
สัปดาหละ1ครั้ง นําสื่อMontessori มาใชในการจัดการเรียนการสอนภายในหองเรียนกําหนดสื่ออุปกรณเทคโนโลยีในแผนการจัดประสบการณไวอยางชัดเจนและ
สอดคลองการปฏิบัติตามแผนที่กําหนดไว
ครูสามารถอธิบายหลักสําคัญของการเลือกใชสื่อประกอบการจัดประสบการณไดอยางเหมาะสมมีเหตุผลนาเชื่อถือ
สภาพแวดลอมใน ชั้นเรียนใหเอื้ออํานวยตอการเรียนการสอนไดจัดทําแบบประเมินพัฒนาการตามมาตรฐานคุณลักษณะที่พึงประสงคภาคเรียนละ1ครั้ง ครูไดนํา
ขอมูลที่ไดวิเคราะหไปใชในการวางแผนการจัดการเรียนรูใหเหมาะสมกับเด็กและไดเลือกใชสื่อการเรียนการสอนไดเหมาะสมกับผูเรียนสงผลใหครูสามารถเก็บ
รวบรวมขอมูลที่เกี่ยวกับเด็กแตละคนเพื่อใชในการปรับปรุงจัดหลักสูตรใหเหมาะสมสอดคลองกับพัฒนาการและความตองการของเด็กโดยคํานึงถึงความแตกตาง
ระหวางบุคคล
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ผลการดําเนินงาน
ครูจัดทําแผนการจัดประสบการณเพื่อสงเสริมใหเด็กไดรับประสบการณตรงผานการเลนและการปฏิบัติ
อยางมีความสุข จัดกิจกรรมเสริมทักษะการเรียนรูดานคอมพิวเตอร ดนตรีสากล วายนํ้า และสถาบันสอนภาษาFun Language ภาษาจีน แตเนื่องจากการ
แพรระบาดของโรคติดเชื้อโคโรนา 2019 ( Covid 19 )โรงเรียนจึงใหงด กิจกรรมวายนํ้า และจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน นําสื่อMontessori มาใชรวมกับ
การเรียนการสอนสงเสริมพัฒนาการเด็กสามารถใชสื่อการเรียนรูไดสอดคลองกับหนวยการเรียนรูตางๆทําใหเด็กเขาใจในการเรียนรูมากขึ้น
ครูไดรับการอบรม
พัฒนาความรูที่เกี่ยวของกับการวัดและประเมินพัฒนาการเด็กในระยะเวลาไมเกิน 2 ป สามารถอธิบายวิธีการประเมินพัฒนาการเด็กวิธีการวัดและประเมิน
พัฒนาการเด็กที่เหมาะสมและหลากหลายในแผนการจัดประสบการณเรียนรูอยางชัดเจนนาเชื่อถือ มีการจัดทําการผลวิเคราะหพัฒนาผูเรียนเปนรายบุคคล โครง
งานภาคเรียนละ 1 เรื่องและจัดทําโครงการ / กิจกรรมตางๆสรางโอกาสใหเด็กไดรับประสบการณตรงสถานศึกษามีสื่ออุปกรณเทคโนโลยีเพื่อสงเสริมเด็ก
ปฐมวัยอยางชัดเจนและเหมาะสมมีวิธีการประเมินและเครื่องมือประเมินพัฒนาการเด็กในแผนการจัดประสบการณการเรียนรูที่หลากหลาย
ไดมีผลการดําเนินงานเชิงประจักษจากการประเมินในดานตาง ๆ ดังนี้
1.จัดประสบการณที่สงเสริมใหเด็กมีพัฒนาการทุกดานอยางสมดุลเต็มศักยภาพ
1.1 กิจกรรมผลวิเคราะหพัฒนาผูเรียน
หอง

รางกาย

อารมณ-จิตใจ

สังคม

สติปญญา

อนุบาลปที่ 1/1

99.20

97.96

100

99.63

อนุบาลปที่ 1/2

97.67

99.22

99.76

94.37

อนุบาลปที่ 1/3

79.44

96.90

97.98

96.37

รวม

92.10

98.03

99.25

97.37

อนุบาลปที่ 2/1

98.78

99.53

100

97.97

อนุบาลปที่ 2/2

98.77

100

100

98.93

อนุบาลปที่ 2/3

98.72

98.92

97.57

98.06

อนุบาลปที่ 2/4

98.08

98.24

93.64

90.83

รวม

98.59

99.17

97.80

96.45

อนุบาลปที่ 3/1

93.78

97.57

93.79

95.15

อนุบาลปที่ 3/2

95.99

96.42

96.18

97.26

อนุบาลปที่ 3/3

96.62

98.22

98.90

98.82

อนุบาลปที่ 3/4

98.05

98.79

98.12

98.25

รวม

96.11

97.75

96.75

97.37

รวม อ.1-3

95.60

98.32

97.93

96.87

จากตาราง ตารางแสดงกิจกรรมผลวิเคราะหพัฒนาผูเรียน ดานรางกายสูงสุดลําดับที่ 1 ระดับ อนุบาล 2 รอยละ 98.59 ลําดับที่ 2 ระดับอนุบาล 3
รอยละ 98.59 ลําดับที่ 3 ระดับอนุบาล 1 รอยละ 92.10 เมื่อรวมทั้งหมดไดรอยละ 95.60 ดานอารมณ-จิตใจ ลําดับที่ 1 ระดับอนุบาล 2 รอยละ 99.17 ลําดับ
ที่ 2 ระดับอนุบาล 1 รอยละ98.03 ลําดับที่ 3 ระดับอนุบาล 3 รอยละ 97.75 เมื่อรวม ทั้งหมดได รอยละ98.32 ดานสังคม ลําดับที่ 1 ระดับอนุบาล 1 รอย
ละ99.25 ลําดับที่ 2 อนุบาล 2 รอยละ97.80 ลําดับที่ 3 อนุบาล 3 รอยละ96.75 เมื่อรวมทั้งหมดไดรอยละ97.93 ดานสติปญญา ลําดับที่ 1 อนุบาล 3 และ
อนุบาล 1 รอยละ 97.37 ลําดับที่ 2 อนุบาล 96.45 เมื่อรวมทั้งหมดไดรอยละ 96.87
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โครงการ/กิจกรรม

รอยละ

1. โครงการสงเสริมและพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมคานิยมที่พึงประสงค

98.05

- กิจกรรมวันไหวครู

94.09

- กิจกรรมวันพระประจําโรงเรียน

95.00

- กิจกรรมวันมาฆบูชา

99.08

2.กิจกรรมสงเสริมความเปนเลิศทางวิชาการและแสดงผลงานนักเรียน

100

3. โครงงาน

94.56

4. กิจกรรมวันวิทยาศาสตร

98.77

5.กิจกรรมวันภาษาไทย

100

6. แนวการจัดประสบการณการเรียนรู

99.60

7.กิจกรรมพัฒนาหลักสูตร

93.64

8.กิจกรรมศึกษาแหลงเรียนรูและภูมิปญญาทองถิ่นทั้งภายและภายนอกสถานศึกษา

98.05

รวม

97.34

2. สรางโอกาสใหเด็กไดรับประสบการณตรง เลนและปฏิบัติอยางมีความสุข
ครูสงเสริมใหเด็กไดรับประสบการณตรง ผานการเลนและการปฏิบัติจริงอยางมีความสุข ครูออกแบบกิจกรรมตางๆใหเด็กเรียนรูแบบลงมือกระทําซึ่งจะทําให
เด็กมีโอกาสใชประสาทสัมผัสทั้งหาผานกิจกรรมหลัก 6 กิจกรรม การเขารวมโครงการและกิจกรรมตางๆ เชน กิจกรรมไหวครู เด็กไดลงมือประดิษฐและออกแบบ
พาน กิจกรรมวันพระประจําโรงเรียนเด็กไดรวมตักบาตรเชา เปนตน รวมทั้งจัดใหเด็กมีประสบการณ ในสถานการณจําลองทุกอยางที่เปนไปไดเพื่อกระตุนใหเด็ก
ฝกทักษะการคิดและแกปญหาไดดวยตนเองเชนการเรียนรูหนวยการคมนาคม เด็กไดเรียนรูยานพาหนะตางๆ กฎจราจร การปองกันตนเองและผูอื่นจากภัย
อันตรายตางๆ สงผลใหเด็กมีทักษะการสังเกตคิดแกปญหาใชเหตุผลและฝกปฏิบัติเพื่อใหเกิดความคิดรวบยอดเกี่ยวกับเรื่องที่เรียน

โครงงานปการศึกษาละ 2 เรื่อง
ภาคเรียนที่ 1

ภาคเรียนที่ 2

ชื่อโครงงาน

ชื่อโครงงาน

อ.1 / 1

ไข

รถยนต

อ.1 / 2

ขาว

ไข

อ.1 / 3

แอปเปล

ขาวโพด

อ.2 / 1

หมู

ผีเสื้อ

อ.2 / 2

ปลา

หมู

อ.2 / 3

รถยนต

สตอเบอรรี่

ระดับชั้น
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อ.2 / 4

หอยทาก

ฟกทอง

อ.3 / 1

colerful

กลวย

อ.3 / 2

วัว

ผึ้ง

อ.3 / 3

มะพราว

ของเลน

อ.3/4

ผีเสื้อ

มะพราว

การศึกษาแหลงการเรียนรูตางๆ
การศึกษาแหลงการณเรียนรูในเทอมที่ 1 เด็กระดับชั้นอนุบาลปที่ 1-3 ไดไปศึกษาแหลงการเรียนรูที่ซาฟารีเวิลด ในเทอมที่ 2
งดการศึกษาแหลง
การเรียนรูภายนอกแตใหศึกษาจากแหลงการเรียนรูภายในโรงเรียน เนื่องจากคําสั่งผูวาราชการกรุงเทพมหานคร ขอความรวมมือใหโรงเรียนงดพาเด็กไปในสถานที่
ที่มีผูคนจํานวนมากเนื่องดวยมีการแพรระบาดของโรคติดเชื้อโคโรนา 2019 ( Covid 19 )
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ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผูเรียน
จํานวนเด็กทั้งหมด : 567

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

ประเด็นพิจารณา

ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผูเรียน
1. มีความสามารถในการอาน การเขียน การสื่อสาร และ การคิดคํานวณ

86.00

1.1 รอยละของผูเรียนมีทักษะในการอานในแตละระดับชั้นตามเกณฑที่
สถานศึกษากําหนด

√

-

523

1.2 รอยละของผูเรียนมีทักษะในการเขียนในแตละระดับชั้นตามเกณฑที่
สถานศึกษากําหนด

√

-

523

1.3 รอยละของผูเรียนมีทักษะในการสื่อสารในแตละระดับชั้นตามเกณฑที่
สถานศึกษากําหนด

√

-

559

1.4 รอยละของผูเรียนมีทักษะในการคิดคํานวณในแตละดับชั้นตามเกณฑ
ที่สถานศึกษากําหนด

√

-

523

2. มีความสามารถในการคิดวิเคราะห คิดอยางมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
86.00
และแกปญหา

505

2.1 รอยละของผูเรียนมีความสามารถในการคิดจําแนกแยกแยะ ใครครวญ
ไตรตรองอยางรอบคอบโดยใชเหตุผลประกอบการตัดสินใจ

√

-

448

2.2 รอยละของผูเรียนมีการอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น

√

-

523

2.3 รอยละของผูเรียนมีการแกปญหาอยางมีเหตุผล

√

-

545

3. มีความสามารถในการสรางนวัตกรรม

81.00

483

3.1 รอยละของผูเรียนมีความสามารถในการรวบรวมความรูไดทั้งตัวเอง
และการทํางานเปนทีม

√

-

482

3.2 รอยละของผูเรียนสามารถเชื่อมโยงองคความรูและประสบการณมาใช
ในการสรางสรรคสิ่งใหม ๆ อาจเปนแนวความคิด โครงการ โครงงาน ชิ้น
งาน ผลผลิต

√

-

483

4. มีความสามารถในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร
4.1 รอยละของผูเรียนมีความสามารถในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร
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532

91.00
√

-

540
559

93.83

ยอด
เยี่ยม

89.07

ดีเลิศ

85.19

ดีเลิศ

95.24

ยอด
เยี่ยม

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

ประเด็นพิจารณา

4.2 รอยละของผูเรียนมีความสามารถในการนําเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสารเพื่อพัฒนาตนเองและสังคมในดานการเรียนรู การสื่อสาร การ
ทํางานอยางสรางสรรค และมีคุณธรรม

√

-

5. มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา
5.1 รอยละของผูเรียนบรรลุการเรียนรูตามหลักสูตรสถานศึกษา

521
83.00

√

-

6. มีความรูทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดีตองานอาชีพ

448

79.01

ดีเลิศ

91.89

ยอด
เยี่ยม

96.65

ยอด
เยี่ยม

91.89

ยอด
เยี่ยม

98.59

ยอด
เยี่ยม

98.59

ยอด
เยี่ยม

448
86.00

521

6.1 รอยละของผูเรียนมีความรู ทักษะพื้นฐานและเจตคติที่ดีในการศึกษา
ตอ

√

-

559

6.2 รอยละของผูเรียนมีความรู ทักษะพื้นฐานและเจตคติที่ดีในการจัดการ
การทํางานหรืองานอาชีพ

√

-

482

คุณลักษณะที่พึงประสงคของผูเรียน
7. การมีคุณลักษณะและคานิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากําหนด

86.00

7.1 รอยละของผูเรียนมีพฤติกรรมเปนผูที่มีคุณธรรม จริยธรรม เคารพใน
กฎกติกา

√

-

537

7.2 รอยละของผูเรียนมีคานิยมและจิตสํานึกตามที่สถานศึกษากําหนด
โดยไมขัดกับกฎหมายและวัฒนธรรมอันดีของสังคม

√

-

559

8. ความภูมิใจในทองถิ่นและความเปนไทย

88.00

521

8.1 รอยละของผูเรียนมีความภูมิใจในทองถิ่น เห็นคุณคาของความเปน
ไทย

√

-

559

8.2 รอยละของผูเรียนมีสวนรวมในการอนุรักษวัฒนธรรมและประเพณี
ไทยรวมทั้งภูมิปญญาไทย

√

-

483

9. การยอมรับที่จะอยูรวมกันบนความแตกตางและหลากหลาย
9.1 รอยละของผูเรียนยอมรับและอยูรวมกันบนความแตกตางระหวาง
บุคคลในดานเพศ วัย เชื้อชาติ ศาสนา ภาษาวัฒนธรรม ประเพณี
10. สุขภาวะทางรางกายและจิตสังคม
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548

88.00
√

-

559
559

86.00

559

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

ประเด็นพิจารณา

10.1 รอยละของผูเรียนมีการรักษาสุขภาพกาย สุขภาพจิต อารมณและ
สังคม และแสดงออกอยางเหมาะสมในแตละชวงวัย

√

-

559

10.2 รอยละของผูเรียนสามารถอยูรวมกับคนอื่นอยางมีความสุข เขาใจผู
อื่น ไมมีความขัดแยงกับผูอื่น

√

-

559

สรุปผลการประเมิน

91.99

ยอด
เยี่ยม

จุดเนนและกระบวนการพัฒนาที่สงผลตอระดับคุณภาพของมาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผูเรียน

กระบวนการพัฒนา
สถานศึกษาไดสงเสริมใหผูเรียนเรียนรูจากการลงมือปฏิบัติในกิจกรรมตางๆ ทั้งดานการอาน การเขียน
การสื่อสาร การคิดคํานวณ การใชเหตุผล สําหรับผูเรียนที่อานเอาเรื่อง อานจับใจความสําคัญไมได ไดรับการพัฒนาโดยการใหอานขอความ อานแถบประโยค อาน
นิทานและเรื่องสั้น ครูจัดเวลาใหอานตามความเหมาะสม เชน ชวงเชากอนเขาเรียน ชวงพักกลางวัน และหลังเลิกเรียน เปนตน มีมุมหนังสือในหองเรียนทุกหอง มี
หองสมุด ปายนิเทศภายในและภายนอกหองเรียน ผูเรียนไดรับการสงเสริมกระบวนการคิดในดานตางๆ ไดแก การคิดวิเคราะห คิดอยางมีวิจารณญาณ คิดแก
ปญหา ทุกรายวิชา โดยใชคําถามตามระดับจุดมุงหมายทางดานพุทธพิสัยของบลูม (Bloom Taxonomy) เพื่อพัฒนาการคิดใหคิดคลองคิดเร็ว ตอบคําถามได
อยางถูกตอง รวมทั้งมีโครงงาน แบบฝกทักษะคณิตคิดเร็ว และแบบทดสอบที่มีมาตรฐานระดับชาติ (O-NET, NT) นอกจากนี้ สถานศึกษาไดมีการดําเนินการเพื่อ
พัฒนาทักษะชีวิตของผูเรียนโดยเนนการพัฒนาดานคุณธรรม จริยธรรม ที่เหมาะสมกับชวงวัยของผูเรียน โดยมีกิจกรรมวันพระประจําโรงเรียนและวันสําคัญทาง
ศาสนา ผูเรียนไดใสบาตรพระภิกษุสงฆ รับประทานอาหารมังสวิรัติทุกวันพุธ สวดมนต นั่งสมาธิ และแผเมตตาทุกวันในตอนเชา เครื่องอุปโภคบริโภคที่ไดจากการ
ใสบาตรสูสาธารณกุศล รวมทั้งเนนมารยาทในดานการเดิน การนั่ง การยืน การพูดและการทําความเคารพผูสูงวัยกวา เพื่อสงเสริมใหนักเรียนเปนคนดีมีคุณธรรม
จริยธรรม นอมนําหลักธรรมไปปฏิบัติในชีวิตประจําวัน ผูเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 เขารวมกิจกรรมการศึกษาเพื่อตอตานการใชยาเสพติดในเด็กนักเรียน (
D.A.R.E.) สรางภูมิคุมกันและรูเทาทันสิ่งที่เปนอบายมุขมีการพัฒนาผูเรียนใหมีวินัย ซื่อสัตย รับผิดชอบ มีจิตสาธารณะและการดูแลสุขภาวะทางรางกาย โดยมี
กิจกรรมตรวจสุขภาพผูเรียนทุกระดับชั้น มีแบบบันทึกการดื่มนม มีการประเมินความเจริญเติบโตของผูเรียนในระเบียนสะสม สงเสริมใหผูเรียนออกกําลังกาย และ
ทดสอบสมรรถภาพทางกายทุกระดับชั้นรวมทั้งสงเสริมผูเรียนไดรูจักการปองกันชวยเหลือตนเอง เนื่องจากสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา
2019 (โควิด-19)

ผลการดําเนินงาน
ในการประเมินทางดานวิชาการ ผูเรียนมีความสามารถในการอานจากสื่อตางๆ สามารถอานออกและอานคลองตามมาตรฐานการอานของแตละระดับชั้น
สามารถเขียนสื่อสารวางแผนการทํางานรวมกับผูอื่นไดอยางสรางสรรค โดยสืบคนขอมูลแสวงหาความรูจากสื่อเทคโนโลยีไดดวยตนเอง ผูเรียนมีความสามารถใน
การคิดวิเคราะห คิดอยางมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและแกปญหาไดอยางถูกตองเหมาะสมกับชวงวัยของผูเรียน ผูเรียนชั้นประถมศึกษาปที่
1 – 6 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนอยูในระดับดีเลิศ
ในการประเมินทางดานคุณลักษณะอันพึงประสงค ผูเรียนมีสุขภาพรางกายแข็งแรงรักการออกกําลังกาย เลนกีฬา เลนดนตรี มีมารยาทในสังคมยอมรับกฎกติกา
จนเปนที่ยอมรับของบุคคลภายนอกและภายในสถานศึกษา ในเรื่องการมีมารยาท ดานการเดิน การนั่ง การยืน การพูด และการทําความเคารพผูสูงวัยกวา รวมทั้ง
ตระหนักถึงโทษและพิษภัยของอบายมุขตางๆ และรูจักการปองกันชวยเหลือตนเอง เนื่องจากสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โค
วิด-19)
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มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ
เปาหมาย 5 ขอ

ผลการ
ผล ประเมิน
ไม สําเร็จ คุณภาพที่
ปฏิบัติ
ปฏิบัติ
ได
การปฏิบัติงาน

ประเด็นพิจารณา

1. มีเปาหมายวิสัยทัศนและพันธกิจที่สถานศึกษากําหนดชัดเจน

5.00 ยอดเยี่ยม

1.1 กําหนดเปาหมายที่สอดคลองกับบริบทของสถานศึกษา ความตองการของชุมชน ทองถิ่น
วัตถุประสงคของแผนการศึกษาชาติ นโยบายของรัฐบาลและตนสังกัด

√

-

1.2 กําหนดวิสัยทัศน และพันธกิจ ที่สอดคลอง เชื่อมโยง กับเปาหมาย แผนยุทธศาสตรชาติ
แผนการศึกษาแหงชาติ นโยบายของรัฐบาลและตนสังกัด

√

-

1.3 กําหนดเปาหมาย วิสัยทัศน และพันธกิจ ทันตอการเปลี่ยนแปลงของสังคม

√

-

1.4 นําเปาหมาย วิสัยทัศน และพันธกิจผานความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารโรงเรียน

√

-

1.5 นําเปาหมาย วิสัยทัศน และพันธกิจของโรงเรียนเผยแพร ตอสาธารณชน

√

-

2. มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา

5.00 ยอดเยี่ยม

2.1 มีการวางแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาอยางเปนระบบ

√

-

2.2 มีการนําแผนไปปฏิบัติ ติดตามตรวจสอบประเมินผลและปรับปรุงพัฒนางานอยางตอเนื่อง

√

-

2.3 มีการบริหารอัตรากําลัง ทรัพยากรทางการศึกษาจัดระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน และระบบ
การนิเทศภายใน

√

-

2.4 สถานศึกษามีการนําขอมูลมาใชในการพัฒนาสถานศึกษา

√

-

2.5 สถานศึกษาใหบุคลากรและผูทีเกี่ยวของทุกฝายมีสวนรวมในการวางแผน ปรับปรุง พัฒนา
และรวมรับผิดชอบตอผลการจัดการศึกษา

√

-

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
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3.00

4.1 สงเสริม สนับสนุน พัฒนาครู บุคลากร ใหมีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ

√

-

4.2 จัดใหมีชุมชนการเรียนรูทางวิชาชีพ

-

√

ดี

ผลการ
ผล ประเมิน
ไม สําเร็จ คุณภาพที่
ปฏิบัติ
ปฏิบัติ
ได
การปฏิบัติงาน

ประเด็นพิจารณา

4.3 นําชุมชนการเรียนรูทางวิชาชีพเขามาใชในการพัฒนางานและการเรียนรูของผูเรียน

-

√

4.4 มีการตรวจสอบ ทบทวน การปฏิบัติงานของครู บุคลากร ที่มีผลตอการเรียนรูของผูเรียน

√

-

4.5 ถอดบทเรียนเพื่อสรางนวัตกรรมหรือวิธีการที่เปนแบบอยางที่ดีที่สงผลตอการเรียนรูของผูเรียน

√

-

5. จัดสภาพแวดลอมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อตอการจัดการเรียนรู อยางมีคุณภาพ

5.00 ยอดเยี่ยม

5.1 จัดสภาพแวดลอมทางกายภาพภายในหองเรียน ที่เอื้อตอการเรียนรู และคํานึงถึงความ
ปลอดภัย

√

-

5.2 จัดสภาพแวดลอมทางกายภาพภายนอกหองเรียน ที่เอื้อตอการเรียนรู และคํานึงถึงความ
ปลอดภัย

√

-

5.3 จัดสภาพแวดลอมที่สงเสริมใหผูเรียนเกิดการเรียนรูเปนรายบุคคล และเปนกลุม

√

-

5.4 จัดสภาพแวดลอมทางสังคม ที่เอื้อตอการจัดการเรียนรู และมีความปลอดภัย

√

-

5.5 จัดใหผูเรียนไดใชประโยชนจากการจัดสภาพแวดลอมตามศักยภาพของผูเรียน

√

-

6. จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและ การจัดการเรียนรู

5.00 ยอดเยี่ยม

6.1 ไดศึกษาความตองการเทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสมกับสภาพของสถานศึกษา

√

-

6.2 จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อบริหารจัดการและการจัดการเรียนรูที่เหมาะสมกับสภาพ
ของสถานศึกษา

√

-

6.3 พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อบริหารจัดการและการจัดการเรียนรูที่เหมาะสมกับ
สภาพของสถานศึกษา

√

-

6.4 ใหบริการเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อใชในการบริการจัดการและการจัดการเรียนรูที่เหมาะสม
กับสภาพของสถานศึกษา

√

-

6.5 ติดตามผลการใชบริการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของสถานศึกษาเพื่อใชในการบริการจัดการ
และการจัดการเรียนรูที่เหมาะสมกับสภาพของสถานศึกษา

√

-

สรุปผลการประเมิน

4.67 ยอดเยี่ยม

จุดเนนและกระบวนการพัฒนาที่สงผลตอระดับคุณภาพของมาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ

กระบวนการพัฒนาและผลการดําเนินงาน
สถานศึกษามีเปาหมาย วิสัยทัศน พันธกิจที่กําหนดไวตรงกับวัตถุประสงคของแผนการศึกษาแหงชาติและสอดคลองกับความตองการของชุมชนและทอง
ถิ่นโดยเนนคุณภาพของผูเรียนและไดมีการประเมินหลักสูตรสถานศึกษาและการนําไปใชไดอยางเหมาะสมมีแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาระยะ 5 ป
มีการกําหนดการมีเปาหมาย วิสัยทัศน พันธกิจและกลยุทธหรือแผนงานโครงงานที่สอดคลองกับมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา มีการกํากับ ติดตาม ประเมิน
ผลและรายงานผลการดําเนินงานการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาอยางชัดเจน มีการรายงานประจําป หรือรายงานผลการดําเนินงานของสถานศึกษาในแตละปที่
สะทอนความสําเร็จของสถานศึกษาอยางชัดเจน จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรใหกับผูเรียน จัดโครงสรางองคกร โดยการกําหนด อํานาจ ภาระหนาที่ จัดแบงงาน สาย
งาน หนาที่ ความรับผิดชอบ การปฏิบัติงาน โดยจัดตั้งฝายและแตงตั้งผูรับผิดชอบ มีการจัดวางตัวบุคคลเขาปฏิบัติงานตามความรูความสามารถเหมาะสมกับภาระ
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งานจัดใหมีโครงการ/กิจกรรมเพื่อการพัฒนาครูและบุคลากรโดยจัดอบรมสัมมนาอยางตอเนื่องจัดใหมีการนิเทศภายในทุกภาคเรียนสงผลใหครูบุคลากรมีความรู
ความเชี่ยวชาญ ทางวิชาชีพสามารถออกแบบการจัดการเรียนรู และจัดทําแผนการเรียนรูไดสอดคลองกับบริบทของสถานศึกษา ทั้งยังดําเนินการพัฒนาครูใหมี
ความเชี่ยวชาญทางดานระบบสารสนเทศ
เพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการเรียนรูรวมทั้งจัดสภาพแวดลอมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อตอการเรียนรู
วางแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษามีการกํากับติดตามการปฏิบัติหนาที่ตามวงจรคุณภาพ โดยมีคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของสถานศึกษาสามารถ
ปฏิบัติหนาที่โดยการใหความเห็นชอบแผนพัฒนาการศึกษาและแผนปฏิบัติการประจําปของสถานศึกษา
และการใหความเห็นชอบรายงานประจําปของสถาน
ศึกษา มีการรายงานประจําป หรือรายงานผลการดําเนินงานของสถานศึกษาในแตละปที่สะทอนความสําเร็จของสถานศึกษาอยางชัดเจน ผูบริหารมีภาวะผูนํามี
ความสามารถในการบริหารจัดการสถานศึกษา โดยใชหลักการบริหารแบบมีสวนรวม และการบริหารจัดการแบบบูรณาการโดยใชมาตรฐานการศึกษาในการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา
สถานศึกษาไดจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรโดยเนนคุณภาพผูเรียนรอบดานซึ่งไดเชื่อมโยงวิถีชีวิตจริง โดยจัดกิจกรรมเสริม
หลักสูตร ใหกับผูเรียน เชน วายนํ้า ดนตรีสากล นาฏศิลปเทควันโด ภาษาจีน ภาษาอังกฤษจากสถาบันภาษาหรรษาการเรียนรูจากแหลงการเรียนรูภายในโรงเรียน
และภายนอกโรงเรียน พัฒนาคุณภาพเรียนใหเปนผูที่มีความรู ความสามารถในการใชชีวิตและอยูรวมกับผูอื่นในสังคมไดอยางมีความสุข จัดใหมีสภาพสิ่งแวดลอม
เอื้อตอการเรียนรูภายในโรงเรียนโดยมีการจัดสภาพแวดลอมภูมิทัศนภายในบริเวณโรงเรียนนาอยู อาคารเรียนมีสภาพสมบูรณ แข็งแรงและปลอดภัย มีการปรับปรุง
และพัฒนาอยางตอเนื่อง หองเรียนหองปฏิบัติการ ระบบสาธารณูปโภคมีความสมบูรณและปลอดภัย สถานศึกษาไดพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาการดําเนิน
โครงการกิจกรรมตามที่ระบุไวโดยสงครูบุคลากรเขารับการอบรมสัมมนาสนับสนุนการบริหารงานสื่อเทคโนโลยีไดแกการติดตั้งอินเตอรเน็ตไรสายไดสนับสนุนระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารจัดการมีการสนับสนุนเทคโนโลยีสําหรับการเรียน ไดแก จัดใหมี Smart Classroom และมีการติดตั้ง WIFI ไวภายในอาคาร
เรียน และมีหองประกอบการไดแก หองคอมพิวเตอร หองสมุด หองวิทยาศาสตร เพื่อใหครูและนักเรียนสามารถสืบคนขอมูล เพื่อใหเกิดประโยชนตอการเรียนรู

ผลการดําเนินงาน
จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรใหกับผูเรียนจนทําใหผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้นตามลําดับ นอกจากนี้สถานศึกษาจัดโครงสรางองคกร โดยการกําหนด อํานาจ ภาระ
หนาที่ จัดแบงงาน สายงาน หนาที่ ความรับผิดชอบ การปฏิบัติงาน โดยจัดตั้งฝายและแตงตั้งผูรับผิดชอบ จึงทําใหการทํางานมีประสิทธิภาพโดยมีการพัฒนาอยาง
ตอเนื่อง มีการกํากับติดตามการปฏิบัติหนาที่ตามวงจรคุณภาพ โดยมีคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของสถานศึกษาปฏิบัติหนาที่โดยการใหความเห็นชอบ
แผนพัฒนาการศึกษา และแผนปฏิบัติการประจําปของสถานศึกษา และการใหความเห็นชอบรายงานประจําปของสถานศึกษา สงผลใหสถานศึกษามีการพัฒนา
คุณภาพสถานศึกษา มีการกํากับ ติดตาม ประเมินผลและรายงานผลการดําเนินงานการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาอยางชัดเจน ผูบริหารสถานศึกษาจัดใหมีการ
แลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกันในการพัฒนาคุณภาพการปฏิบัติงาน ผูบริหารมีภาวะผูนํามีความสามารถในการบริหารจัดการสถานศึกษา โดยใชหลักการบริหารแบบมี
สวนรวม และการบริหารจัดการแบบบูรณาการ โดยใชมาตรฐานการศึกษาในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาและนําไปสูการเปลี่ยนแปลงของสถาน
ศึกษาอยางตอเนื่อง ผูบริหารสงเสริม สนับสนุน พัฒนาครู บุคลากร ใหมีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ และจัดใหมีชุมชนการเรียนรูทางวิชาชีพ มาใชในการพัฒนา
งานและการเรียนรูของผูเรียนทําใหผลการเรียนรูของผูเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น มีการทําวิจัยในชั้นเรียนเพื่อสรางนวัตกรรมหรือวิธีการที่เปนแบบอยาง
ที่ดีที่สงผลตอการเรียนรูของผูเรียนใหมีประสิทธิภาพมากขึ้น
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มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ
จํานวนครูทั้งหมด : 30

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

ประเด็นพิจารณา

1. จัดการเรียนรูผานกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถนําไปประยุกตใชในชีวิต
ได

23

1.1 จัดกิจกรรมการเรียนรูตามมาตรฐานการเรียนรู ตัวชี้วัดของ
หลักสูตรสถานศึกษาที่เนนใหผูเรียนไดเรียนรู โดยผานกระบวนการ
คิดและปฏิบัติจริง

√

-

28

1.2 มีแผนการจัดการเรียนรูที่สามารถนําไปจัดกิจกรรมไดจริง

√

-

26

1.3 มีรูปแบบการจัดการเรียนรูเฉพาะสําหรับผูที่มีความจําเปน และ
ตองการความชวยเหลือพิเศษ

-

√

-

1.4 ฝกทักษะใหผูเรียนไดแสดงออก แสดงความคิดเห็น สรุปองค
ความรู และนําเสนอผลงาน

√

-

30

1.5 สามารถจัดกิจกรรมการเรียนรูใหผูเรียนสามารถนําไปประยุกตใช
ในชีวิตประจําวันได

√

-

30

2. ใชสื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหลงเรียนรูที่เอื้อ ตอการเรียนรู

86.00

29

2.1 ใชสื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดการเรียนรู

√

-

26

2.2 ใชแหลงเรียนรู และภูมิปญญาทองถิ่นในการจัดการเรียนรู

√

-

30

2.3 สรางโอกาสใหผูเรียนไดแสวงหาความรูดวยตนเองจากสื่อที่หลาก
หลาย

√

-

30

3. มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก

86.00

28

3.1 ผูสอนมีการบริหารจัดการชั้นเรียน โดยเนนการมีปฏิสัมพันธเชิง
บวก

√

-

26

3.2 ผูสอนมีการบริหารจัดการชั้นเรียน ใหเด็กรักครู ครูรักเด็ก และ
เด็กรักเด็ก เด็กรักที่จะเรียนรู สามารถเรียนรูรวมกันอยางมีความสุข

√

-

30

4. ตรวจสอบและประเมินผูเรียนอยางเปนระบบ และ นําผลมาพัฒนาผูเรียน

Page 54 of 61

86.00

86.00

30

4.1 มีการตรวจสอบและประเมินคุณภาพการจัดการเรียนรูอยางเปน
ระบบ

√

-

30

4.2 มีขั้นตอนโดยใชเครื่องมือและวิธีการวัดและประเมินผลที่เหมาะ
สมกับเปาหมายในการจัดการเรียนรู

√

-

30

76.67

ดีเลิศ

96.67 ยอดเยี่ยม

93.33 ยอดเยี่ยม

100.00 ยอดเยี่ยม

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

ประเด็นพิจารณา

4.3 เปดโอกาสใหผูเรียนและผูมีสวนเกี่ยวของมีสวนรวมในการวัด
และประเมินผล

√

-

30

4.4 ใหขอมูลยอนกลับแกผูเรียนเพื่อนําไปใชในการพัฒนาการเรียนรู

√

-

30

5. มีการแลกเปลี่ยนเรียนรูและใหขอมูลสะทอนกลับ เพื่อพัฒนาปรับปรุงการจัดการเรียนรู 83.00

30

5.1 และผูมีสวนเกี่ยวของรวมกันแลกเปลี่ยนความรูและ
ประสบการณในการจัดการเรียนรู

√

-

30

5.2 นําขอมูลปอนกลับไปใชในการปรับปรุงและพัฒนาการจัดการ
เรียนรูของตนเอง

√

-

30

สรุปผลการประเมิน

100.00 ยอดเยี่ยม

93.33 ยอดเยี่ยม

จุดเนนและกระบวนการพัฒนาที่สงผลตอระดับคุณภาพของมาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ

กระบวนการพัฒนาและผลการดําเนินงาน
โรงเรียนสงเสริมใหครูจัดทําแผนการจัดการเรียนรูทุกกลุมสาระการเรียนรู ที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ
โดยดําเนินโครงการ กิจกรรมอยางหลากหลาย ไดแก การวิเคราะหหลักสูตร มาตรฐานการเรียนรู ตัวชี้วัด ออกแบบวางแผนการจัดการเรียนรูที่ตอบสนองความ
แตกตางระหวางบุคคล มีการจัดทําแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู โดยเนนใหผูเรียนไดเรียนรูโดยผานกระบวนการคิดและการปฏิบัติจริง ทํางานเปนกลุม ระบุการ
ใชสื่อการสอนในแตละคาบเรียน จัดหองเรียน smart classroom ใหสามารถใชเทคโนโลยีในการคนหาความรูไดตลอดเวลา E- book , โปรแกรม Zoom ,
Power point จัดการเรียนการสอนใหมีประสิทธิภาพตอผูเรียน ผูเรียนสามารถคนหาความรูไดดวยตนเองจากการใชโทรศัพทมือถือ กําหนดแหลงการเรียนรูตาม
ความเหมาะสมกับหนวยการเรียนรูทั้งภายในหองเรียน เชน มุมรักการอาน เปนตน แหลงเรียนรูภายในโรงเรียน เชน หองสมุด หองคอมพิวเตอร หองวิทยาศาสตร
หองดนตรี สวนพฤกษศาสตร และสนามเด็กเลน แหลงเรียนรูภายนอกโรงเรียน เชน วัดสายไหม สวนสัตวซาฟารีเวิลด และเชิญวิทยากรจากสถานีตํารวจนครบาล
สายไหมมาใหความรูเกี่ยวกับโทษของยาเสพติด ครูมีการบริหารจัดการชั้นเรียน โดยเนนการมีปฏิสัมพันธที่ดีระหวางครูกับนักเรียน นักเรียนกับนักเรียน สอน
แบบเนนผูเรียนเปนสําคัญ มีการเลนเกม และใชสื่อเสริมทักษะเพื่อใหผูเรียนเกิดความสนใจและสนุกในการเรียน มีกิจกรรมเพื่อพัฒนาสมองพรอมที่จะรับการเรียนรู
ในแตละวันครูมีการตรวจสอบและประเมินผูเรียนทุกหนวยการเรียนอยางเปนระบบ โดยใชเครื่องมือและวิธีการที่หลากหลายเหมาะสม และปรับรูปแบบการ
ประเมินตามสถานการณการแพรระบาดไวรัสโคโรนา 19 เชน การทดสอบโดยใชแบบทดสอบในระบบ Google classroomแบบทดสดสอบทายหนวยการเรียนรู
ตรวจผลงาน ชิ้นงาน โดยการประเมินผูเรียนเปนรายบุคคล เปนกลุม
แบบประเมินพฤติกรรมในการทํางาน แบบประเมินผลงาน กําหนดเกณฑการประเมินที่ชัดเจนเปน rubric score และใหขอมูลยอนกลับแกผูเรียน เพื่อใหผูเรียนนํา
ผลมาพัฒนาปรับปรุงตนเอง โดยเฉพาะการประเมินผลตามสภาพจริงในชั่วโมงสอน นอกจากนี้ครูมีการพัฒนาตนเองอยูตลอดเวลา โดยการเขาอบรมกับหนวยงาน
ตางๆทั้งภาครัฐและเอกชนรวมทั้งการอบรมออนไลน นําความรูจากการอบรมมาแลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางครูในระดับชั้น และตางระดับชั้นเพื่อพัฒนาการสอนใหมี
ประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น
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2. สรุปผลการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
ระดับปฐมวัย

มาตรฐานการศึกษา

ระดับ
คุณภาพ

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของเด็ก

ยอดเยี่ยม

1. มีพัฒนาดานรางกาย แข็งแรง มีสุขนิสัยที่ดี และดูแลความปลอดภัยของตนองได

ยอดเยี่ยม

2. มีพัฒนาการดานอารมณ จิตใจ ควบคุม และแสดงออกทางอารมณได

ยอดเยี่ยม

3. มีพัฒนาการดานสังคม ชวยเหลือตนเองและเปนสมาชิกที่ดีของสังคม

ยอดเยี่ยม

4. มีพัฒนาการดานสติปญญา สื่อสารได มีทักษะการคิดพื้นฐาน และแสวงหาความรูได

ยอดเยี่ยม

มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ

ยอดเยี่ยม

1. มีหลักสูตรครอบคลุมพัฒนาการทั้งสี่ดาน สอดคลองกับบริบทของทองถิ่น

ยอดเยี่ยม

2. จัดครูใหเพียงพอกับชั้นเรียน

ยอดเยี่ยม

3. สงเสริมใหครูมีความเชี่ยวชาญดานการจัดประสบการณ

ดีเลิศ

4. จัดสภาพแวดลอมและสื่อเพื่อการเรียนรูอยางปลอดภัยและเพียงพอ

ยอดเยี่ยม

5. ใหบริการสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนรูเพื่อสนับสนุน การจัดประสบการณ

ยอดเยี่ยม

6. มีระบบบริหารคุณภาพที่เปดโอกาสใหผูเกี่ยวของทุกฝายมีสวนรวม

ยอดเยี่ยม

มาตรฐานที่ 3 การจัดประสบการณที่เนนเด็กเปนสําคัญ

ยอดเยี่ยม

1. จัดประสบการณที่สงเสริมใหเด็กมีพัฒนาการทุกดาน อยางสมดุลเต็มศักยภาพ

ยอดเยี่ยม

2. สรางโอกาสใหเด็กไดรับประสบการณตรง เลนและปฏิบัติอยางมีความสุข

ยอดเยี่ยม

3. จัดบรรยากาศที่เอื้อตอการเรียนรู ใชสื่อและเทคโนโลยี ที่เหมาะสมกับวัย

ยอดเยี่ยม

4. ประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริงและนําผลการประเมินพัฒนาการเด็กไปปรับปรุงการจัดประสบการณและพัฒนา
เด็ก

ยอดเยี่ยม

สรุปผลการประเมินระดับปฐมวัย
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ยอดเยี่ยม

ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

มาตรฐานการศึกษา
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผูเรียน

ระดับคุณภาพ
ยอดเยี่ยม

ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผูเรียน
1. มีความสามารถในการอาน การเขียน การสื่อสาร และ การคิดคํานวณ

ยอดเยี่ยม

2. มีความสามารถในการคิดวิเคราะห คิดอยางมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและแกปญหา

ดีเลิศ

3. มีความสามารถในการสรางนวัตกรรม

ดีเลิศ

4. มีความสามารถในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร

ยอดเยี่ยม

5. มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา

ดีเลิศ

6. มีความรูทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดีตองานอาชีพ

ยอดเยี่ยม

คุณลักษณะที่พึงประสงคของผูเรียน
7. การมีคุณลักษณะและคานิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากําหนด

ยอดเยี่ยม

8. ความภูมิใจในทองถิ่นและความเปนไทย

ยอดเยี่ยม

9. การยอมรับที่จะอยูรวมกันบนความแตกตางและหลากหลาย

ยอดเยี่ยม

10. สุขภาวะทางรางกายและจิตสังคม

ยอดเยี่ยม

มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ

ยอดเยี่ยม

1. มีเปาหมายวิสัยทัศนและพันธกิจที่สถานศึกษากําหนดชัดเจน

ยอดเยี่ยม

2. มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา

ยอดเยี่ยม

3. ดําเนินงานพัฒนาวิชาการที่เนนคุณภาพผูเรียนรอบดานตามหลักสูตรสถานศึกษาและทุกกลุมเปาหมาย

ยอดเยี่ยม

4. พัฒนาครูและบุคลากรใหมีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ

ดี

5. จัดสภาพแวดลอมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อตอการจัดการเรียนรู อยางมีคุณภาพ

ยอดเยี่ยม

6. จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและ การจัดการเรียนรู

ยอดเยี่ยม

มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ
1. จัดการเรียนรูผานกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถนําไปประยุกตใชในชีวิตได

ยอดเยี่ยม
ดีเลิศ

2. ใชสื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหลงเรียนรูที่เอื้อ ตอการเรียนรู

ยอดเยี่ยม

3. มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก

ยอดเยี่ยม

4. ตรวจสอบและประเมินผูเรียนอยางเปนระบบ และ นําผลมาพัฒนาผูเรียน

ยอดเยี่ยม

5. มีการแลกเปลี่ยนเรียนรูและใหขอมูลสะทอนกลับ เพื่อพัฒนาปรับปรุงการจัดการเรียนรู

ยอดเยี่ยม

สรุปผลการประเมินระดับขั้นพื้นฐาน
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ยอดเยี่ยม

3. จุดเดน
ระดับปฐมวัย
คุณภาพของเด็ก
1.เด็กมีรางกายแข็งแรง มีสุขนิสัยที่ดี ดูแลความปลอดภัยของตนเองได 2.เด็กแสดงออกทางอามรณไดเหมาะสมกับวัย มีความมั่นใจและกลาแสดงออก 3.เด็กชวย
เหลือตนเองไดเหมาะสมกับวัยเลนและทํางานรวมกับผูอื่นไดอยางมีความสุข
กระบวนการบริหารและการจัดการ
1.สถานศึกษาจัดใหมีสื่อเทคโนโลยีและสื่อการเรียนการสอนเพื่อสนับสนุนการจัดประสบการณใหกับเด็ก 2.จัดสภาพแวดลอมภายในและภายนอกหองเรียนโดย
คํานึงถึงความปลอดภัย 3.ครูผลิตสื่อ ใชสื่อและเทคโนโลยี ในการจัดประสบการณการเรียนรู 4.มีระบบชวยเหลือนักเรียนและเปนที่ยอมรับของผูปกครอง 5.มีครู
ปฐมวัยและพี่เลี้ยงจํานวนเพียงพอกับชั้นเรียน
การจัดประสบการณที่เนนเด็กเปนสําคัญ
1.ครูจัดสภาพแวดลอม ใชสื่ออุปกรณ และเทคโนโลยี ที่เอื้อตอการเรียนรู 2.ครูใหเด็กมีสวนรวมและลงมือปฏิบัติดวยตัวเองโดยผานการเรียนรูแบบโครงงานลงมือ
ปฏิบัติจริง 3.ครูใชภาษาสื่อสารไดเหมาะสมกับวัยมีทักษะทางดานการคิดวิเคราะห สามารถแกปญหาไดดวยตนเอง
ระดับขั้นพื้นฐาน
คุณภาพของผูเรียน
1.ผูเรียนสามารถอานหนังสือออกและอานคลอง รวมทั้งสามารถเขียนสื่อสาร สื่อความหมายได 2.ผูเรียนสามารถใชเทคโนโลยีในการสืบคนขอมูลไดดวยตนเอง สง
ผลใหผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผูเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 1–6 ผานตามเกณฑของโรงเรียน(รอยละ 70) มีคะแนนเฉลี่ย 80.86 3.ผูเรียนมีสุขภาพรางกายแข็งแรง
มีสมรรถภาพทางกายและนํ้าหนักสวนสูงตามเกณฑ 4.ผูเรียนมีทักษะชีวิตในการชวยเหลือตนเองในสถานการณตางๆและมีความคิดสรางสรรคในการทํางานรวมกับ
ผูอื่น 5.ผูเรียนเปนที่ยอมรับของบุคคลภายนอกและภายในสถานศึกษา ในเรื่องการมีมารยาทในดานตางๆ
กระบวนการบริหารและการจัดการ
1.สถานศึกษามีการดําเนินงานตามวิสัยทัศน พันธกิจที่กําหนดไวตรงกับวัตถุประสงคของแผนการศึกษาแหงชาติและสอดคลองกับความตองการของชุมชนและทอง
ถิ่น โดยเนนคุณภาพของผูเรียนและไดมีการประเมินหลักสูตรสถานศึกษาและการนําไปใชไดอยางเหมาะสม 2.มีการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรใหกับผูเรียนจนทําให
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้นตามลําดับทําใหผูเรียนเกิดการการเรียนรูอยางมีประสิทธิภาพ ทั้งยังมีนโยบายสนับสนุนสื่อเทคโนโลยีไดแกการติดตั้งอินเตอรเน็ตไร
สายไดสนับสนุนระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารจัดการมีการสนับสนุนเทคโนโลยีสําหรับการเรียน ไดแก จัดใหมี Smart Classroomเพื่อใหครูและ
นักเรียนสามารถสืบคนขอมูล และมีการติดตั้ง WIFI ไวภายในอาคารเรียน เพื่อการคนควาขอมูลที่สะดวกและรวดเร็ว
กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ
1.มีการทําแผนการจัดการเรียนรูที่เนนใหผูเรียนเกิดกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง 2.ผูเรียนไดแสดงออกถึงความรูความสามารถในรูปแบบตางๆ 3.มีการใชสื่อ
เทคโนโลยี Smart classroomโปรแกรม Zoom Power point และCAR จัดการเรียนการสอนใหมีประสิทธิภาพตอผูเรียน
4. จุดควรพัฒนา
ระดับปฐมวัย
คุณภาพของเด็ก
1.สงเสริมใหเด็กไดสนทนาโตตอบและเลาเรื่องอยางตอเนื่อง 2.สงเสริมใหเด็กไดใชสื่อเทคโนโลยีที่หลากหลาย
กระบวนการบริหารและการจัดการ
1.จัดครูปฐมวัยทุกคนเขารับการอบรมเกี่ยวกับหลักสูตรปฐมวัยเพื่อพัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง 2.จัดโครงการ/กิจกรรมสงเสริมครูใหปฏิบัติหนาที่ตามมาตรฐานดวย
ความมุงมั่นและทุมเท 3.ผูสอนตองแสวงหาความรูตลอดเวลาเพื่อสามารถถายทอดประสบการณใหกับนักเรียน 4.มีการวิจัยในชั้นเรียนมีการประเมินพัฒนาการ
อยางหลากหลายเพื่อสงเสริมพัฒนาการทุกดาน 5.จัดทําสื่อตางๆเพื่อประโยชนในการพัฒนาคุณภาพของเด็กปฐมวัย
การจัดประสบการณที่เนนเด็กเปนสําคัญ
1.พัฒนาการจัดทําแผนการจัดประสบการณการเรียนรูใหมีประสิทธิภาพมากขึ้น 2.พัฒนาการใชสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศใหหลากหลาย 3.พัฒนาวิธีการประเมิน
และเครื่องมือประเมินพัฒนาการเด็ก
ระดับขั้นพื้นฐาน
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คุณภาพของผูเรียน
1.พัฒนาดานการคิดวิเคราะหและคิดคํานวณอยางตอเนื่องเพื่อใหผูเรียนมีความกาวหนาในผลการทดสอบระดับชาติหรือผลการทดสอบอื่นๆ ตามสถานการณตางๆ
ใหดียิ่งขึ้น 2.พัฒนาผูเรียนใหมีสวนรวมในการอนุรักษวัฒนธรรมและประเพณีไทยรวมทั้งภูมิปญญาไทยใหชัดเจนยิ่งขึ้น
กระบวนการบริหารและการจัดการ
1.การบริหารจัดการและการเรียนรูการจัดสภาพแวดลอมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อตอการเรียนรู ควรสงเสริมการเรียนรูที่หลากหลาย เชน การนําปราชญชาว
บานใหความรูกับนักเรียน การนําภูมิปญญาทองถิ่นเขามาใหความรูในเรื่องการรักษาทรัพยากรอยางยั่งยืน
กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ
1.การใชเครื่องมือในการวัดและประเมินผลที่เหมาะสมกับเปาหมายในการจัดการเรียนรู 2.พัฒนาครูใหมีความรูในเรื่องทักษะการตั้งคําถามตามแนวทางทฤษฎีการ
เรียนรูของเบนจามินบลูม
5. แนวทางการพัฒนา
สงเสริมใหครูเห็นความสําคัญของการจัดประสบการณการเรียนรูโดยเนนเด็กเปนสําคัญ การจัดการวิจัยในชั้นเรียนเพื่อพัฒนา สงเสริม และแกปญหา เด็ก
ใหสามารถเรียนรูไดเต็มศักยภาพพัฒนาสถานศึกษาใหเปนสังคมแหงการรู เนนการจัดกิจกรรมที่ฝกฝนและพัฒนาผูเรียนตลอดจนสงเสริมใหผูเรียนมีทักษะในการ
ทํางานและสามารถทํางานรวมกับผูอื่นได สงเสริมการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบโครงงานตามขั้นตอนอยางเปนระบบ
3.1 แผนปฏิบัติงานที่1 สงเสริมผูเรียนใหมีความสามารถในการคิดและสามารถใชภาษาตางประเทศในการสื่อสาร
3.2 แผนปฏิบัติงานที่ 2 สงเสริมผูเรียนใหมีคุณธรรมจริยธรรมและคานิยมที่พึงประสงค 12 ประการ
3.3 แผนปฏิบัติงานที่ 3สงเสริมผูเรียนใหรูจักการปองกันชวยเหลือตนเองจากการติดอยูในรถตู ตกนํ้าและอัคคีภัย
3.4 แผนปฏิบัติงานที่ 4สงเสริมใหผูเรียนออกกําลังกาย มีกิจกรรมกีฬาสี และทดสอบสมรรถภาพทางกายทุกระดับชั้น
3.5 แผนปฏิบัติงานที่ 5 สงเสริมศักยภาพครูดานการจัดกระบวนการเรียนรูที่หลากหลาย
3.6 แผนปฏิบัติงานที่ 6 สงเสริมผูเรียนและครูใหมีทักษะทางดานเทคโนโลยี
6. ความตองการชวยเหลือ
อยากใหนโยบายของทางภาครัฐมีความชัดเจนแนนอน เพื่อโรงเรียนจะไดดําเนินงานตามแผนงานอยางเปนระบบ และพัฒนาอบรมครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาเพื่อพัฒนาดานเทคนิคการสอนของครูใหกาวทันการเปลี่ยนแปลงของสังคม

7. ความโดดเดนของสถานศึกษา(ถามี)
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รายงานรวบรวมโดย (Prepared by)
นายพิภู ผองสุวรรณ ผูอํานวยการ
ฐิติกาญจน คงแสง เจาหนาที่
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ภาคผนวก
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