
รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา

(Self - Assessment Report : SAR)

ปการศึกษา 2564

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
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ปการศึกษา 2564

สวนท่ี 1 : บทสรุปของผูบริหาร

บทสรุปผูบริหาร

 

              โรงเรียนผองสุวรรณวิทยา สายไหม ไดดําเนินการจัดการศึกษาตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน พ.ศ. 2564 - 2567 ซึ่งนํามาสูวิสัยทัศน พันธ

กิจ เปาประสงค ยุทธศาสตร และกลยุทธของโรงเรียน โรงเรียนไดนําผลสรุปการประเมินแผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา ทั้งในระดับการศึกษาปฐมวัยและระดับการ

ศึกษาข้ันพ้ืนฐานฉบับท่ีผานมา อีกท้ังไดดําเนินการวิเคราะหสภาพแวดลอมท้ังภายในดวยการวิเคราะห SWOT Analysis เปนเครื่องมือสําหรับการวางแผนกลยุทธเบื้อง

ตน เพื่อใชวิเคราะหสถานการณของโรงเรียนและกระบวนการทํางานในปจจุบัน รวมทั้งสรางโอกาสใหมๆ ในอนาคต ผานการวิเคราะหปจจัย 4 ประการ ไดแก

Strength (จุดแข็ง), Weakness (จุดออน), Opportunities (โอกาส) และ Threats (ความเสี่ยง) สําหรับพัฒนาความสามารถในการแขงขันเพื่อหาขอไดเปรียบและ

เปนการปดจุดออนของโรงเรียน และการวิเคราะหสภาพแวดลอมภายนอกดวยการวิเคราะห PEST Analysis คือการวิเคราะหสภาพแวดลอมภายนอกที่อาจมีผลกระทบ

ตอโรงเรียนในระยะยาว เพ่ือใชในการวางแผนดําเนินงานขององคกร ประกอบดวย 4 กลุมปจจัย คือ การเมือง (Political) เศรษฐกิจ (Economic) สังคม (Social) และ

เทคโนโลยี (Technological) ผลท่ีไดจากการวิเคราะหสามารถตกผลึกมาสูแผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาฉบับปการศึกษา 2564 – 2567 แผนพัฒนาคุณภาพสถาน

ศึกษาฉบับน้ีเปนแนวทางการทํางานที่สงเสริมใหการจัดการศึกษาสามารถบรรลุตามวัตถุประสงคของ หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 และหลักสูตรแกน

กลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 และมาตรฐานการเรียนรูและตัวช้ีวัดฯ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) ไดอยางมีประสิทธิผล มุงเนนใหเด็กและผูเรียนเปน

ทรัพยากรของชาติที่มีคุณภาพ

              การจัดการศึกษาในปการศึกษา 2564 ภายใตสถานการณโควิด 19 ท่ีระบาดอยางรุนแรงทั่วโลกและในประเทศไทย โรงเรียนไดปรับแนวทางในการจัดการ

ศึกษาใหกับเด็กและผูเรียนในชวงเดือนพฤษภาคม โรงเรียนไดจัดการเรียนการสอนในรูปแบบ Online และ On Hand ใหกับผูเรียนในทุกระดับ และมีการเตรียมความ

พรอมใหกับคุณครูในวันท่ี 14 – 17 มิถุนายน 2564 และวันที่ 21 มิถุนายน 2564 เริ่มจัดประสบการณการเรียนรูใหกับผูเรียนทั้งปฐมวัยถึงประถมศึกษาปที่ 6 ใน

โปรแกรม Zoom โดยโรงเรียนไดทําสถิติการเขาเรียน Online โดยโปรแกรม Zoom ในระดับชั้นเรียนและโรงเรียน ดังมีขอมูลทางสถิติ ดังนี้ ภาคเรียนที่ 1 นักเรียนเขา

เรียน คิดเปนรอยละ 96.45 สวนภาคเรียนที่ 2 มีการจัดการเรียนการสอนแบบผสมผสานคือ Online, On Hand และ On Site โดยเริ่มเปดเรียนสลับชั้นประถมศึกษา

เร่ิมในเดือนธันวาคม 2564 สวนปฐมวัยเริ่มมกราคม 2565 กําหนดจํานวนนักเรียนตอหองเรียนละ 25 คน โรงเรียนไดทําสถิติการเขาเรียน Online โดยโปรแกรม Zoom

และการเรียนแบบ On Site ในระดับชั้นเรียนและโรงเรียน ดังมีขอมูลทางสถิติ ดังนี้ นักเรียนเขาเรียนคิดเปนรอยละ 84.18 มีการวัดและประเมินผลในระหวางวันที่ 28

กุมภาพันธ – 21 มีนาคม 2565 โดยการประเมินเปนแบบแบงเก็บคะแนนตามตัวช้ีวัดในแตละช่ัวโมงที่เรียน เพื่อประโยชนสูงสุดตอผูเรียนเปนสําคัญ

 

 

              จากกระบวนการจัดการศึกษาของโรงเรียนและผลลัพธดังกลาวท่ีเกิดขึ้น ทําใหผลการประเมินตนเองตามมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนอยูในระดับ

คุณภาพ ยอดเยี่ยม ทั้ง 3 มาตรฐาน ดังนี้

              มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของเด็ก

              ดานคุณภาพเด็ก (ระดับปฐมวัย) โรงเรียนไดนํานโยบายและจุดเนนกระทรวงศึกษาธิการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ที่ระบุวา “พัฒนาผูเรียนใหมี

ทักษะการคิดวิเคราะห สามารถแกไขสถานการณเฉพาะหนาไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยจัดการเรียนรูเชิงรุก (Active Learning) จากประสบการณจริงหรือจาก

สถานการณจําลองผานการลงมือปฏิบัติ ตลอดจนจัดการเรียนการสอนในเชิงแสดงความคิดเห็นเพื่อเปดโลกทัศนมุมมองรวมกันของผูเรียนและครูใหมากขึ้น” จาก

นโยบายสูการปฏิบัติจริงของโรงเรียน อันเนื่องดวยสถานการณการแพรระบาดของเชื้อโควิด 19 อาจสงผลกระทบใหโรงเรียนไมสามารถดําเนินการไดอยางเต็มที่ แต

โรงเรียนไดอาศัยความรวมมือจากทานผูปกครองในการจัดประสบการณตามท่ีครูกําหนด คอยดูแลและสงเสริมการพัฒนาในทักษะตางๆ อันสงผลใหคุณภาพเด็กปฐมวัย

อยูในระดับท่ีนาพึงพอใจ โดยมีผลพัฒนาการดานรางกาย คิดเปน 97.03 % ดานอารมณ คิดเปน 97.03 % ดานสังคม คิดเปน 97.52 % และดานสติปญญา คิดเปน

94.06 % นอกจากน้ันเมื่อโรงเรียนเปดใหเด็กปฐมวัยสามารถมาเรียนที่โรงเรียนได 

(On Site) เด็กยังไดรับการพัฒนาและสงเสริมสุขนิสัยที่ดีและการดูแลความปลอดภัยของตนเอง โรงเรียนไดดําเนินกิจกรรมทักษะชีวิต (ความปลอดภัยบนทองถนน) โดย

การจําลองสถานการณเพื่อใหเด็กไดสามารถปฏิบัติจริง คือ วิธีใชทางมาลายในการขามถนน ประเด็นของการพัฒนาดานจิตใจ การควบคุมและแสดงออกทางอารมณที่

เหมาะสมกับวัย โรงเรียนไดสงเสริมโดยการสอดแทรกในกิจกรรม 6 หลัก (1. กิจกรรมเสริมประสบการณ ,2. กิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะ ,3. กิจกรรมสรางสรรค ,4.

กิจกรรมกลางแจง

Page 2 of 61



,5. กิจกรรมเสรี ,6. กิจกรรมเกมการศึกษา) หรือวิชาพลศึกษา ในสวนของการพัฒนาทักษะทางสังคม อาทิ การชวยเหลือตนเอง และเปนสมาชิกที่ดีของสังคม โรงเรียน

ไดกําหนดใหคุณครูสอดแทรกหรือบูรณาการในการจัดประสบการณ และการพัฒนาทางดานสติปญญา การสื่อสาร ทักษะการคิด และทักษะการแสวงหาความรู

โรงเรียนไดอาศัยความรวมมือจากทานผูปกครองในการสงเสริมท่ีควบคูไปกับโรงเรียน

 

              มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ (ระดับปฐมวัย)

มาตรฐานการบริหารและการจัดการ  (ระดับปฐมวัย)

              ดานกระบวนการบริหารและการจัดการ โรงเรียนมีโครงสรางการบริหารที่ชัดเจน มีการกําหนดบทบาทหนาที่ของผูรับใบอนุญาต ผูอํานวยการ ผูจัดการ รอง

ผูอํานวยการ ผูชวยผูอํานวยการ หัวหนากลุมงาน ครู และบุคลากร มีการกําหนดวิสัยทัศน พันธกิจ เปาหมายในการดําเนินงานที่ชัดเจนทุกภาคสวนในโรงเรียน ทุกคน

รับทราบและเขาใจไปในทิศทางเดียวกัน มีระบบบริหารจัดการคุณภาพท่ีเขมแข็ง โดยมีการติดตามการดําเนินงานทั้งในดานพัฒนาการเรียนการเรียนการสอนที่มีคุณภาพ

โดยเฉพาะในสภาวการณของการแพรระบาดของเช้ือโควิด 19 เพื่อความปลอดภัยแกเด็กและในปการศึกษาที่ผานมา โรงเรียนไดพัฒนาทักษะคุณครูทุกทานในดานการ

เรียนการสอนโดยอาศัยเทคโนโลยีและการจัดประสบการณผานโปรแกรม Zoom ดังนั้นในปการศึกษา 2564 คุณครูสามารถใชเทคโนโลยีในการจัดประสบการณและ

กิจกรรมที่ครอบคลุมทั้ง 4 มิติ อาทิ มิติดานรางกาย มิติดานอารมณ มิติสังคม และมิติดานสติปญญา ใหกับเด็ก ตลอดจนเปดโอกาสใหผูปกครองมีสวนในการประเมิน

เด็ก ดังน้ัน ไมวาผูเรียนจะอยูที่ใด ก็สามารถไดรับการพัฒนาหรือจัดประสบการณไดอยางเทาเทียมกัน (อยูที่ไหนก็เรียนได ภายใตมาตรฐานเดียวกัน) นอกจากน้ันในการ

ดูแลและควบคุมคุณภาพ โรงเรียนไดกําหนดใหหัวหนาสายช้ัน ผูชวยผูอํานวยการ รองผูอํานวยการ และผูอํานวยการ เขาไปนิเทศอยางติดตามอยางสมํ่าเสมอ (นิเทศ

อยางธรรมชาติ) และมีการใหคําช้ีแนะเปนรายบุคคลในการพัฒนาการการจัดประสบการณและกิจกรรมตางๆ

 

มาตรฐานที่ 3 การจัดประสบการณที่เนนเด็กเปนสําคัญ

              ดานการจัดประสบการณที่เนนเด็กเปนสําคัญ (ระดับปฐมวัย) โรงเรียนสามารถกลาวไดวา ประสบความสําเร็จในการจัดประสบการณที่สงเสริมให

เด็กมีพัฒนาการทุกดาน อาทิ ดานรางกาย ดานอารมณ ดานสังคม ดานสติปญญา และดานคุณธรรมจริยธรรมความเปนไทย อยางมีความสมดุล เปนไปตามศักยภาพใน

แตละชวงวัยของเด็กแตละคน โดยอาศัยความรวมมือจากทานผูปกครองของเด็ก ท่ีใหความรวมมือในการดําเนินกิจกรรมตางๆตามที่โรงเรียนขอความรวมมือ อาทิ

ประเมินพัฒนาการเด็กผาน Google Form การสัมภาษณผานโทรศัพทมือถือ และผานคลิปวิดีโอ ชวงเปดเรียน On Site ในชวงสัปดาหที่ 1 เด็กๆจะไดรับการประเมิน

อยางคราวๆเบื้องตน เพ่ือนําผลการประเมินมาวางแผนพัฒนาเด็กเปนรายบุคคลและโรงเรียนยังไดจัดการจัดประสบการณตางๆ โดยเปดโอกาสใหเด็กไดสัมผัสและ

ปฏิบัติจริง ภายใตสังคมแหงการเรียนรู เพ่ือผลการพัฒนาอยางยั่งยืน

 

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผูเรียน

              ดานคุณภาพผูเรียน (ระดับประถมศึกษา)

ดานคุณภาพผูเรียน การจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนมีการประสบความสําเร็จโดยรูปแบบการจัดการเรียนการสอนในชวงของการแพรระบาดของโรคโควิด19

โรงเรียนไดจัดรูปแบบการเรียนการสอนแบบ Online และการเรียนแบบผสมผสาน (Online และ On – Site) การวัดผล ประเมินผลใชวิธีการที่หลากหลาย แบงเก็บ

คะแนนตามตัวช้ีวัดในแตละช่ัวโมงที่เรียนรู โดยสามารถสรุปจํานวนผูเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนผานเกณฑมาตรฐานของโรงเรียนรอยละ 70 คิดเปนรอยละ 92.27

สวนนักเรียนที่ไมผานเกณฑของโรงเรียนคิดเปน 7.73%  โรงเรียนมีแนวทางพัฒนา คือ จัดทําขอมูลนักเรียนรายบุคคลสงตอใหกับคุณครูประจําชั้นในระดับการศึกษาที่

สูงขึ้น เพ่ือเปนขอมูลพัฒนาผูเรียนรายบุคคลในปการศึกษา 2565

 

 

 

มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ (ระดับประถมศึกษา)

              ดานกระบวนการบริหารและการจัดการ โรงเรียนมีโครงสรางการบริหารที่ชัดเจน มีการกําหนดบทบาทหนาที่ของผูรับใบอนุญาต ผูอํานวยการ ผูจัดการ รอง

ผูอํานวยการ ผูชวยผูอํานวยการ หัวหนากลุมงาน ครู และบุคลากร มีการกําหนดวิสัยทัศน พันธกิจ เปาหมายในการดําเนินงานที่ชัดเจนทุกภาคสวนในโรงเรียนรับทราบ

และเขาใจไปในทิศทางเดียวกัน มีระบบบริหารจัดการคุณภาพท่ีเขมแข็ง โดยผูอํานวยการไดกําหนดแตงตั้งคณะทํางานในการติดตามคุณภาพการจัดการเรียนการสอน

ซ่ึงประกอบดวย ผูอํานวยการ รองผูอํานวยการ ผูชวยผูอํานวยการ หัวหนาสายชั้น และคุณครูสารสนเทศ ซึ่งมีหนาที่ในการใหความชวย ติดตามการจัดการเรียนการ

สอนท้ังในรูปแบบ Online และ On Site และใหคําแนะนําอยางเปนกัลยาณมิตร เพื่อคุณภาพการจัดการเรียนการสอนที่กอใหเกิดประโยชนตอผูเรียนอยางสูงสุด

 

มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ (ระดับประถมศึกษา)

              ดานกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ ภายใตสภาวการณของการแพรระบาดของเชื้อโควิด 19 จะพบวา ในหลายๆโรงเรียนไดนํา

เทคโนโลยีมาชวยในการจัดการเรียนการสอน โรงเรียนผองสุวรรณวิทยา สายไหมก็เชนเดียวกัน ไดอาศัยเทคโนโลยีมาชวยพัฒนาผูเรียนผานกระบวนการเรียนการสอน
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Online โดยใชโปรแกรม Zoom, Google Classroom และ Google Form ท่ีมุงเนนใหผูเรียนสามารถคิดวิเคราะหสูการลงมือปฏิบัติจริง สามารถสรางชิ้นงานสําหรับ

ประเมินผลในแตละตัวชี้วัด อาจกลาวไดวา วิกฤติจากการแพรระบาดของไวรัสโควิด 19 ครั้งนี้ กอใหเกิดการปรับรูปแบบการจัดการเรียนการสอน ที่คุณครูตองอาศัย

เทคโนโลยีมาเปนตัวหลักในการเรียนการสอน คุณครูไดพัฒนาทักษะความสามารถในการใชเทคโนโลยีในการจัดการเรียนรู

 

              จากการจัดการศึกษาทั้งในระดับปฐมวัยและระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานในปการศึกษา 2564 บทบาทหนาที่หลักของผูบริหารคือการเปนที่ปรึกษาใหกับ

คุณครูในการจัดการเรียนการสอนภายใตสถานการณแพรระบาดของไวรัสโควิด 19 เมื่อสถานการณเปลี่ยนแปลง รูปแบบการจัดการศึกษาก็ตองปรับตามใหเทาทัน ใน

การจัดการศึกษาในปการศึกษา 2564 ทามกลางการแพรระบาดของไวรัสโควิด 19 มีทั้งจุดเดนและขอควรพัฒนา ในปการศึกษา 2565 ขอควรพัฒนาโรงเรียนจะดําเนิน

การยกระดับคุณภาพใหสูงยิ่งขึ้น อาทิ การบูรณาการทักษะทางเทคโนโลยีในการจัดประสบการเรียนรูใหกับนักเรียนเพื่อใหสอดคลองคุณลักษณะหรือความสนใจของเด็ก

และผูเรียนในยุค Generation Z และ C อันกอใหเกิดประโยชนสูงสุดแกเด็กและผูเรียน

ตอนท่ี 1 ขอมูลพ้ืนฐาน

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) :

https://www.facebook.com/Pongsuwanwittaya.saimai

ระดับที่เปดสอน

ปกติ (สามัญศึกษา) : กอนประถมศึกษา, ประถมศึกษา
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ตอนท่ี 2 การนําเสนอผลการประเมินตนเอง

ระดับปฐมวัย

1. มาตรฐานการศึกษา

มาตรฐานการศึกษา ระดับคุณภาพ

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของเด็ก ยอดเยี่ยม

1. มีพัฒนาดานรางกาย แข็งแรง มีสุขนิสัยท่ีดี และดูแลความปลอดภัยของตนองได ยอดเยี่ยม

2. มีพัฒนาการดานอารมณ จิตใจ ควบคุม และแสดงออกทางอารมณได ยอดเยี่ยม

3. มีพัฒนาการดานสังคม ชวยเหลือตนเองและเปนสมาชิกที่ดีของสังคม ยอดเยี่ยม

4. มีพัฒนาการดานสติปญญา สื่อสารได มีทักษะการคิดพื้นฐาน และแสวงหาความรูได ยอดเยี่ยม

มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ ยอดเยี่ยม

1. มีหลักสูตรครอบคลุมพัฒนาการทั้งสี่ดาน สอดคลองกับบริบทของทองถิ่น ยอดเยี่ยม

2. จัดครูใหเพียงพอกับชั้นเรียน ยอดเยี่ยม

3. สงเสริมใหครูมีความเชี่ยวชาญดานการจัดประสบการณ ยอดเยี่ยม

4. จัดสภาพแวดลอมและสื่อเพ่ือการเรียนรูอยางปลอดภัยและเพียงพอ ยอดเยี่ยม

5. ใหบริการส่ือเทคโนโลยีสารสนเทศและส่ือการเรียนรูเพื่อสนับสนุนการจัดประสบการณ ยอดเยี่ยม

6. มีระบบบริหารคุณภาพที่เปดโอกาสใหผูเกี่ยวของทุกฝายมีสวนรวม ยอดเยี่ยม

มาตรฐานที่ 3 การจัดประสบการณที่เนนเด็กเปนสําคัญ ยอดเยี่ยม

1. จัดประสบการณที่สงเสริมใหเด็กมีพัฒนาการทุกดาน อยางสมดุลเต็มศักยภาพ ยอดเยี่ยม

2. สรางโอกาสใหเด็กไดรับประสบการณตรง เลนและปฏิบัติอยางมีความสุข ยอดเยี่ยม

3. จัดบรรยากาศที่เอื้อตอการเรียนรู ใชสื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับวัย ยอดเยี่ยม

4. ประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริงและนําผลการประเมินพัฒนาการเด็กไปปรับปรุงการจัดประสบการณและพัฒนาเด็ก ยอดเยี่ยม

สรุปผลการประเมินระดับปฐมวัย ยอดเยี่ยม

2. หลักฐานสนับสนุนผลการประเมินตนเองตามระดับคุณภาพ

หลักฐานสนับสนุนผลการประเมินตนเอง

1.  โครงการพัฒนาการจัดประสบการณการเรียนรู                        

2.  โครงการบริหารงานหลักสูตรและพัฒนาบุคลากร                      

3.  โครงการสงเสริมและพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมคานิยมที่พึงประสงค                       

4.  โครงการทักษะชีวิต     

5.  แผนพัฒนาและบริหารงานหลักสูตร

3. โรงเรียนมีแผนจะพัฒนาตนเองตอไปอยางไรใหไดมาตรฐานที่ดีขึ้นกวาเดิม 1 ระดับ

โรงเรียนมีแผนจะพัฒนาตนเองตอไปอยางไรใหไดมาตรฐานท่ีดีขึ้นกวาเดิม1 ระดับ

1. แผนปฏิบัติงานท่ี1 สงเสริมเด็กใหมีความสามารถในการคิดและสามารถใชภาษาอังกฤษภาษาจีนสื่อสารและมีความรู
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ในการใชเทคโนโลยีมาปรับใชในชีวิตประจําวันได

2. แผนปฏิบัติงานท่ี2สงเสริมเด็กใหมีคุณธรรมจริยธรรมและคานิยมท่ีพึงประสงค  13  ประการ

3. แผนปฏิบัติงานท่ี3.สงเสริมใหเด็กมีทักษะชีวิตในการปองกันและชวยเหลือตนเองจากการติดในรถตู  ภัยทางนํ้า และอันตรายจากอัคคีภัย

4. แผนปฏิบัติงานท่ี4สงเสริมศักยภาพครูดานการจัดกระบวนการเรียนรูท่ีหลากหลาย

5. แผนปฏิบัติงานท่ี5สงเสริมเด็กและครูใหมีทักษะทางดานเทคโนโลยี

4. นวัตกรรม/แบบอยางท่ีดี (Innovation/Best Practice)

5. ความโดดเดนของสถานศึกษา

6. โรงเรียนดําเนินงานตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ

- จัดการศึกษาทุกระดับ ทุกประเภท โดยใชหลักสูตรฐานสมรรถนะ รวมท้ังแนวทางการจัดการเรียนรูเชิงรุกและการวัดประเมินผลเพื่อพัฒนาผูเรียน ที่สอดคลอง

กับมาตรฐานการศึกษาแหงชาติ

- สงเสริมการพัฒนากรอบหลักสูตรระดับทองถิ่นและหลักสูตรสถานศึกษาตามความตองการจําเปนของกลุมเปาหมายและแตกตางหลากหลายตามบริบทของ

พ้ืนที่

- พัฒนาผูเรียนใหมีทักษะการคิดวิเคราะห สามารถแกไขสถานการณเฉพาะหนาไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยจัดการเรียนรูเชิงรุก (Active Learning) จาก

ประสบการณจริงหรือจากสถานการณจําลองผานการลงมือปฏิบัติ ตลอดจนจัดการเรียนการสอนในเชิงแสดงความคิดเห็นเพื่อเปดโลกทัศนมุมมองรวมกันของผู

เรียนและครูใหมากขึ้น

- พัฒนาผูเรียนใหมีความรอบรูและทักษะชีวิต เพื่อเปนเคร่ืองมือในการดํารงชีวิตและสรางอาชีพ อาทิ การใชเทคโนโลยีดิจิทัล สุขภาวะและทัศนคติที่ดีตอการ

ดูแลสุขภาพ

- พัฒนาครูใหมีทักษะ ความรู และความชํานาญในการใชเทคโนโลยีดิจิทัล ปญญาประดิษฐ และภาษาอังกฤษ รวมทั้งการจัดการเรียนการสอนเพื่อฝกทักษะการ

คิดวิเคราะหอยางเปนระบบและมีเหตุผลเปนขั้นตอน

- สงเสริมใหใชภาษาทองถิ่นรวมกับภาษาไทยเปนส่ือจัดการเรียนการสอนในพื้นที่ท่ีใชภาษาอยางหลากหลาย เพื่อวางรากฐานใหผูเรียนมีพัฒนาการดานการคิด

วิเคราะห รวมทั้งมีทักษะการสื่อสารและใชภาษาท่ีสามในการตอยอดการเรียนรูไดอยางมีประสิทธิภาพ

- ปลูกฝงผูเรียนใหมีหลักคิดที่ถูกตองดานคุณธรรม จริยธรรม และเปนผูมีความพอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา โดยกระบวนการลูกเสือ และยุวกาชาด

- เสริมสรางการรับรู ความเขาใจ ความตระหนัก และสงเสริมคุณลักษณะและพฤติกรรมที่พึงประสงคดานสิ่งแวดลอม

- สนับสนุนกิจกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ

- พัฒนาครูทุกระดับใหมีทักษะ ความรูที่จําเปน เพื่อทําหนาท่ีวิทยากรมืออาชีพ (Train The Trainer) และขยายผลการพัฒนาผานศูนยพัฒนาศักยภาพบุคคล

เพื่อความเปนเลิศ (Human Capital Excellence Center: HCEC)

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

1. มาตรฐานการศึกษา

มาตรฐานการศึกษา ระดับคุณภาพ

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผูเรียน ยอดเยี่ยม

ผลสัมฤทธ์ิทางวิชาการของผูเรียน

1. มีความสามารถในการอาน การเขียน การสื่อสาร และการคิดคํานวณ ยอดเยี่ยม

2. มีความสามารถในการคิดวิเคราะห คิดอยางมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและแกปญหา ยอดเยี่ยม

3. มีความสามารถในการสรางนวัตกรรม ยอดเยี่ยม

4. มีความสามารถในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร ยอดเยี่ยม

5. มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา ยอดเยี่ยม

6. มีความรูทักษะพ้ืนฐาน 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. พัฒนาครูและบุคลากรใหมีความเช่ียวชาญทางวิชาชีพ ยอดเยี่ยม

5. จัดสภาพแวดลอมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อตอการจัดการเรียนรูอยางมีคุณภาพ ยอดเยี่ยม

6. จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู ยอดเยี่ยม

มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ ยอดเยี่ยม

1. จัดการเรียนรูผานกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถนําไปประยุกตใชในชีวิตได ยอดเยี่ยม

2. ใชส่ือ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหลงเรียนรูที่เอื้อตอการเรียนรู ยอดเยี่ยม

3. มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก ยอดเยี่ยม

4. ตรวจสอบและประเมินผูเรียนอยางเปนระบบ และนําผลมาพัฒนาผูเรียน ยอดเยี่ยม

5. มีการแลกเปล่ียนเรียนรูและใหขอมูลสะทอนกลับเพื่อพัฒนาปรับปรุงการจัดการเรียนรู ยอดเยี่ยม

สรุปผลการประเมินระดับขั้นพ้ืนฐาน ยอดเยี่ยม

2. หลักฐานสนับสนุนผลการประเมินตนเองตามระดับคุณภาพ
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หลักฐานสนับสนุนผลการประเมินตนเองตามระดับคุณภาพ

1. โครงการยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา

2. โครงการคุณธรรมจริยธรรมและคานิยมที่พึงประสงค

3. โครงการสงเสริมทักษะชีวิตและสุขภาพ

4. แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา       

5. โครงการจัดสรรบุคคลากรทางการศึกษา

6. โครงการพัฒนาและบริหารงานหลักสูตร

3. โรงเรียนมีแผนจะพัฒนาตนเองตอไปอยางไรใหไดมาตรฐานที่ดีขึ้นกวาเดิม 1 ระดับ

โรงเรียนมีแผนจะพัฒนาตนเองตอไปอยางไรใหไดระดับคุณภาพที่ดีขึ้นกวาเดิม 1 ระดับ

3.1  แผนปฏิบัติงานที่  1   โครงการทักษะสงเสริมผูเรียนใหรูจักการปองกันชวยเหลือตนเองจาก สถานการณติดอยูในรถตู อัคคีภัย และภัยพิบัติทางธรรมชาต ิ(ไฟไหม แผนดินไหว

น้ําทวม)

3.2  แผนปฏิบัติงานที่  2   จัดทําโครงการสงเสริมศักยภาพในการใชภาษาตางประเทศในการสื่อสาร (ภาษาอังกฤษ  และภาษาจีน) เพื่อพัฒนาครูและผูเรียน

3.3  แผนปฏิบัติงานที่  3   สงเสริมและพัฒนาศักยภาพครูดานทักษะการตั้งคําถามตามแนวทฤษฎีการเรียนรูของเบนจามิน บลูม

4. นวัตกรรม/แบบอยางท่ีดี (Innovation/Best Practice)

5. ความโดดเดนของสถานศึกษา

6. โรงเรียนไดดําเนินงานตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ

- จัดการศึกษาทุกระดับ ทุกประเภท โดยใชหลักสูตรฐานสมรรถนะ รวมท้ังแนวทางการจัดการเรียนรูเชิงรุกและการวัดประเมินผลเพื่อพัฒนาผูเรียน ที่สอดคลอง

กับมาตรฐานการศึกษาแหงชาติ

- สงเสริมการพัฒนากรอบหลักสูตรระดับทองถิ่นและหลักสูตรสถานศึกษาตามความตองการจําเปนของกลุมเปาหมายและแตกตางหลากหลายตามบริบทของ

พ้ืนที่

- พัฒนาผูเรียนใหมีทักษะการคิดวิเคราะห สามารถแกไขสถานการณเฉพาะหนาไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยจัดการเรียนรูเชิงรุก (Active Learning) จาก

ประสบการณจริงหรือจากสถานการณจําลองผานการลงมือปฏิบัติ ตลอดจนจัดการเรียนการสอนในเชิงแสดงความคิดเห็นเพื่อเปดโลกทัศนมุมมองรวมกันของผู

เรียนและครูใหมากขึ้น

- พัฒนาผูเรียนใหมีความรอบรูและทักษะชีวิต เพื่อเปนเคร่ืองมือในการดํารงชีวิตและสรางอาชีพ อาทิ การใชเทคโนโลยีดิจิทัล สุขภาวะและทัศนคติที่ดีตอการ

ดูแลสุขภาพ

- พัฒนาครูใหมีทักษะ ความรู และความชํานาญในการใชเทคโนโลยีดิจิทัล ปญญาประดิษฐ และภาษาอังกฤษ รวมทั้งการจัดการเรียนการสอนเพื่อฝกทักษะการ

คิดวิเคราะหอยางเปนระบบและมีเหตุผลเปนขั้นตอน

- สงเสริมใหใชภาษาทองถิ่นรวมกับภาษาไทยเปนส่ือจัดการเรียนการสอนในพื้นที่ท่ีใชภาษาอยางหลากหลาย เพื่อวางรากฐานใหผูเรียนมีพัฒนาการดานการคิด

วิเคราะห รวมทั้งมีทักษะการสื่อสารและใชภาษาท่ีสามในการตอยอดการเรียนรูไดอยางมีประสิทธิภาพ

- ปลูกฝงผูเรียนใหมีหลักคิดที่ถูกตองดานคุณธรรม จริยธรรม และเปนผูมีความพอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา โดยกระบวนการลูกเสือ และยุวกาชาด

- เสริมสรางการรับรู ความเขาใจ ความตระหนัก และสงเสริมคุณลักษณะและพฤติกรรมที่พึงประสงคดานสิ่งแวดลอม

- สนับสนุนกิจกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ

- พัฒนาครูทุกระดับใหมีทักษะ ความรูที่จําเปน เพื่อทําหนาท่ีวิทยากรมืออาชีพ (Train The Trainer) และขยายผลการพัฒนาผานศูนยพัฒนาศักยภาพบุคคล

เพื่อความเปนเลิศ (Human Capital Excellence Center: HCEC)

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

ตําแหนง ผูอํานวยการ

ลงชื่อ........................................
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สวนท่ี 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) :

https://www.facebook.com/Pongsuwanwittaya.saimai

2. ระดับที่เปดสอน

ปกติ (สามัญศึกษา): : กอนประถมศึกษา, ประถมศึกษา
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3. ขอมูลพ้ืนฐานแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา

ปรัชญา

วชิาการรเป็นเลศิ  ประเสรฐิคณุธรรม
นําความเป็นไทย  พลานามยัสมบรูณ์

วิสัยทัศน

      ภายในปีการศกึษา 2564–2567 โรงเรยีนผ่องสวุรรณวทิยา สายไหม มุ่งสง่เสรมิใหผู้เ้รยีน มคีวามสามารถในการคดิ การ
สื�อสารภาษาองักฤษ และภาษาจนี กา้วทนัเทคโนโลย ี มทีกัษะการเรยีนรูใ้นศตวรรษที� 21 ปลกูฝังคณุธรรม จรยิธรรม โดย
นอ้มนําศาสตรพ์ระราชา สูก่ารปฏบิตัตินบนพื �นฐานความเป็นไทย 

ตามแบบสงัคมประชาธปิไตย อนัมพีระมหากษตัรยิท์รงเป็นประมุข ครมูจีรรยาบรรณและมาตรฐานวชิาชพี บรหิารโดยใชร้ปู
แบบโรงเรยีนเป็นฐาน.(SBM)      เพื�อการพฒันาใหเ้ป็นสงัคมแหง่การเรยีนรู ้

พันธกิจ

1. พฒันาผูเ้รยีนใหม้ทีกัษะดา้นวชิาการตามหลกัสตูรและมุ่งเสรมิสรา้งความสามารถในการใชภ้าษาไทย ภาษาองักฤษ ภาษา
จนี ตามความถนัดและความสนใจอยา่งตอ่เนื�อง
2.  เสรมิศกัยภาพผูเ้รยีนใหม้ทีกัษะดา้นการคดิอยา่งเป็นระบบ ทกัษะการใชเ้ทคโนโลย ีและทกัษะ การทาํงานผ่านกระบวนการ
กลุม่ ภายใตส้งัคมแหง่การเรยีนรู ้
3. ปลกูฝังผูเ้รยีนใหม้คีณุธรรม จรยิธรรม นอ้มนําศาสตรพ์ระราชา มจีติอาสา รกัความเป็นไทย และ มคีา่นิยมตามแบบสงัคม
ประชาธปิไตยอนัมพีระมหากษตัรยิท์รงเป็นประมุข
4. สรา้งความตระหนักใหผู้เ้รยีน มคีวามตระหนักในการดแูลสขุภาพรา่งกายและสขุภาพจติที�ด ีมคีวามใสใ่จสิ�งแวดลอ้ม
เตบิโตเป็นพลเมอืงไทย พลโลกที�ดาํรงชวีติไดอ้ยา่งมคีวามสขุ
5. พฒันาระบบบรหิารและการประกนัคณุภาพภายในใหม้ปีระสทิธภิาพ สูก่ารบรรลผุลลพัธ ์
6. มุ่งจดัสภาพแวดลอ้มทั�งภายในภายนอกหอ้งเรยีนที�เอื �อตอ่การจดัการเรยีนรูแ้ละมรีะบบดแูลความปลอดภยัที�สรา้งความ
มั�นใจใหท้กุฝ่ายอยา่งตอ่เนื�อง
7. พฒันาหลกัสตูรสถานศกึษาและกระบวนการเรยีนรูท้ี�สอดคลอ้งแนวทางการจดัการศกึษาของชาต ิควบคูก่ารกาํกบั นิเทศ
ตดิตาม ใหก้ารจดัการเรยีนรูไ้ดม้าตรฐานและเกดิความกา้วหนา้ของผลสมัฤทธิ �อยา่งเป็นระบบ
8. เสรมิศกัยภาพคร ูบคุลากร ใหม้คีวามรูแ้ละทกัษะที�จาํเป็นตามมาตรฐานวชิาชพี เพื�อนําไปสูก่ารเป็นบคุคลแหง่การเรยีนรู ้
สามารถปฏบิตังิานไดเ้ต็มตามศกัยภาพ
9. สนับสนุนใหม้รีะบบสวสัดกิาร เพื�อสรา้งขวญักาํลงัใจ ตลอดจนมาตรการที�นําไปสูค่วามมั�นใจในการประกอบวชิาชพีที�

เหมาะสมและตอ่เนื�อง

เปาหมาย

เปาหมาย

กลยุทธที ่1 เสริมศักยภาพผูเรียนดานวิชาการและความโดดเดนดานภาษา

1.1 ผูเ้รยีนมทีกัษะดา้นวชิาการตามหลกัสตูรและมคีวามสามารถในการใชภ้าษาไทย ภาษาองักฤษ และภาษาจนี ผ่านการฟัง
พูด อา่น เขยีน ตามความถนัดและความสนใจ สนับสนุนใหม้คีวามสามารถในการสื�อสารไดอ้ยา่งถกูตอ้ง เหมาะสม และมี
ทกัษะทางดา้นคณิตศาสตร ์สามารถวเิคราะหโ์จทยปั์ญหา ทกัษะการคาํนวณ และมวีธิกีารหา      คาํตอบดว้ยวธิกีารที�หลาก
หลาย
1.2 ผูเ้รยีนมคีวามรูแ้ละทกัษะที�จาํเป็นตามหลกัสตูรอยา่งหลากหลายตอ่เนื�อง เพื�อยกระดบัผลสมัฤทธิ �ทางการเรยีนและผลการ
ทดสอบระดบัชาตทิี�ไดม้าตรฐานและเกดิความกา้วหนา้กบัผูเ้รยีน รวมทั�งมคีวามพรอ้มในการศกึษา      ตอ่ระดบัช ั�นที�สงูขึ �น
1.3 ผูเ้รยีนมทีกัษะดา้นการคดิอยา่งเป็นระบบ ทกัษะการใชเ้ทคโนโลย ี และทกัษะการทาํงานผ่านกระบวนการกลุม่ ภายใต ้
สงัคมแหง่การเรยีนรู ้
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1.4 ผูเ้รยีนมทีกัษะกระบวนการทางวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี มทีกัษะในการสงัเกต การจดจาํ การเรยีนรู ้ สามารถทาํงาน
อยา่งเป็นขั�นตอน รวมทั�งนําองคค์วามรูส้รา้งผลงานของตน ขยายความรูไ้ปสูก่ารสรา้งผลงานที�โดดเดน่   เป็นนวตักรรมไดต้อ่
ไป
1.5 ผูเ้รยีนมทีกัษะการคดิวเิคราะห ์ สามารถจาํแนกแยกสว่นประกอบ สามารถใชก้ารเปรยีบเทยีบความเหมอืนความแตกตา่ง
สรา้งจดุสงัเกตในการเรยีนรู ้ มคีวามไตรต่รอง รวมทั�งการวเิคราะหจ์ดุเดน่ จดุควรพฒันาในสิ�งที�ไดเ้รยีนรู ้ เพื�อนําไปสูก่ารยก
ระดบัความคดิที�กา้วหนา้ พรอ้มสาํหรบัการเรยีนรู ้
1.6 ผูเ้รยีนกลุม่ที�มคีวามสามารถพเิศษในดา้นภาษาไทย คณิตศาสตร ์ วทิยาศาสตร ์ และภาษาตา่งประเทศ รวมทั�งการสรา้ง
นวตักรรม สิ�งประดษิฐ ์สามารถแสดงศกัยภาพผ่านกจิกรรมทั�งภายในและภายนอกสถานศกึษา ตามวาระตา่งๆ อยา่งตอ่เนื�อง

เปาหมาย

กลยุทธที ่2 ปลูกฝงผูเรียนดานคุณธรรม และการเปนมนุษยที่สมบูรณ

2.1 ผูเ้รยีนมคีณุธรรม จรยิธรรม มมีารยาทด ี วจไีพเราะ รกัวฒันธรรม ภมูปัิญญาทอ้งถิ�นและความเป็นไทย สอดคลอ้งตาม
เอกลกัษณ ์อตัลกัษณข์องสถานศกึษา
2.2 ผูเ้รยีนมจีติอาสา และนอ้มนําศาสตรพ์ระราชาดา้นความพอเพยีง เพื�อสง่เสรมิใหเ้ตบิโตเป็นพลเมอืงที�ด ี มทีกัษะพื �นฐาน
อาชพี ใสใ่จในการดแูลสิ�งแวดลอ้ม รวมทั�งการดาํรงชวีติอยา่งมคีวามสขุ (ทกัษะชวีติ) (ลกูเสอื เนตรนาร)ี
2.3 ผูเ้รยีนมสีขุภาพรา่งกายที�แข็งแรง มสีขุภาพจติที�ด ีและหา่งไกลจากยาเสพตดิ อบายมุขและสื�อมอมเมา
2.4 ผูเ้รยีนแสดงศกัยภาพดา้นศลิปะ ดนตร ีกฬีา ทั�งภายในและภายนอกสถานศกึษาอยา่งตอ่เนื�อง

เปาหมาย

กลยุทธที ่3 พัฒนาระบบการบริหารเพื่อประสิทธิภาพสูประสิทธิผล

3.1 มโีครงสรา้งการบรหิาร ระบบขอ้มูลสารสนเทศและนโยบายที�เป็นทศิทางการพฒันาอยา่งชดัเจน เนน้การมสีว่นรว่ม ระดม
ความคดิในการพฒันาใหบ้รรลตุามวสิยัทศัน ์ พนัธกจิ เป้าหมาย กลยทุธ ์ กาํกบัตดิตามใหท้กุฝ่ายบรหิารเชงิกลยทุธต์าม
แผนที�กาํหนดไวใ้นทศิทางเดยีวกนั
3.2 ระบบประกนัคณุภาพภายในใหม้ปีระสทิธภิาพ สะทอ้นผลการจดัการศกึษาไดถ้กูตอ้งชดัเจน สรา้งความมั�นใจ ใหท้กุฝ่าย
ที�เกี�ยวขอ้ง
3.3 คณะกรรมการสถานศกึษาไดร้บัการสง่เสรมิบทบาทอยา่งตอ่เนื�อง ผูป้กครอง ชมุชน หรอืหน่วยงานที�เกี�ยวขอ้ง มสีว่นรว่ม
ในการสรา้งความกา้วหนา้และความเขม้แข็งใหก้บัสถานศกึษา
3.4 สถานศกึษามคีวามสมัพนัธอ์นัดกีบัชมุชน สง่เสรมิใหม้โีครงการหรอืกจิกรรมเพื�อชว่ยเหลอืหรอืบรกิารใหก้บัชมุชนอยา่ง
ตอ่เนื�อง
3.5 สถานศกึษามสีภาพแวดลอ้มที�ด ี แหลง่เรยีนรูท้ี�เหมาะสม อาคารเรยีน หอ้งเรยีน และหอ้งประกอบการเรยีนรูส้วยงาม
ปลอดภยั และเอื �อตอ่การเรยีนรู ้
3.6 ระบบดแูลชว่ยเหลอืนักเรยีน ไดร้บัการวเิคราะหแ์ละใหก้ารชว่ยเหลอืสนับสนุนผูเ้รยีนตามความตอ้งการ     ความจาํเป็น
ไดอ้ยา่งเหมาะสม
3.7 มมีาตรการดแูลความปลอดภยัในสวสัดภิาพของผูเ้รยีนและผูเ้กี�ยวขอ้งภายในสถานศกึษา ลดความเสี�ยงจากการบาดเจ็บ
ตลอดจนลดโอกาสของการเกดิอบุตัเิหต ุอบุตัภิยั ในสถานศกึษาดว้ยวธิกีารที�เป็นระบบ
3.8 มฐีานขอ้มูลผูป้กครองที�ชาํระคา่ธรรมเนียมลา่ชา้ มแีผนในการแจง้เตอืนและมรีปูแบบการตดิตาม โดยคาํนึงถงึหลกั
จติวทิยาลกูคา้สมัพนัธ ์
3.9 ผูเ้กี�ยวขอ้งกบัการจดัการศกึษาของโรงเรยีนสามารถรบัรูข้อ้มูลที�ถกูตอ้ง มวีธิปีระชาสมัพนัธก์ารดาํเนินงาน      ที�มี
เนื �อหาเหมาะสม มปีระสทิธภิาพ ผ่านเว็บไซต ์ สื�อโซเชยีลมเีดยี ที�ทนัตอ่เหตกุารณ ์ และเป็นสื�อกลางในการสรา้งความมั�นใจให ้
ทกุฝ่ายที�เกี�ยวขอ้ง

เปาหมาย

กลยุทธที ่4 พัฒนาคุณภาพหลักสูตรและบุคลากรตามมาตรฐานวิชาชีพ

4.1 หลกัสตูรสถานศกึษา (ฐานสมรรถนะระดบัประเทศ) (ระดบัทอ้งถิ�น) มเีนื�อหาสอดคลอ้งตามแนวทางการจดัการศกึษาของ
ชาต ิ มรีะบบทะเบยีนและวดัผลที�เที�ยงตรง มคีวามเชื�อมั�นใหท้กุฝ่ายที�เกี�ยวขอ้ง ครสูามารถวเิคราะหแ์ละพฒันาหลกัสตูร
วางแผนจดัการเรยีนการสอน (ตามมาตรฐานการเรยีนรูแ้ละตวัชี �วดั) (ภาคปฏบิตัริปูแบบ Active Learning) การวดัและ
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ประเมนิผลใหส้อดคลอ้งตามมาตรฐานการเรยีนรู ้และสามารถนําไปใชจ้ดัการเรยีนรูไ้ดอ้ยา่งแทจ้รงิ และมปีระสทิธภิาพ
4.2  คร ูบคุลากร ไดร้บัการอบรม สมัมนา ศกึษาดงูาน แลกเปลี�ยนเรยีนรูท้ี�รองรบัสนับสนุนใหเ้กดิมาตรฐานวชิาชพีและการ
ปฏบิตังิานอยา่งมปีระสทิธภิาพ
4.3  มรีะบบการนิเทศการสอน ที�สามารถกาํกบั ตดิตาม และสง่เสรมิใหค้รมูขีอ้มูลยอ้นกลบันําไปปรบัปรงุพฒันาคณุภาพ
อยา่งเป็นรปูธรรม
4.4  คร ูบคุลากร มศีกัยภาพดา้นทกัษะภาษา (ตา่งประเทศ) ทกัษะการใชเ้ทคโนโลย ีการวจิยัเพื�อการเรยีนรู ้     การสรา้งผล
งาน ชิ �นงาน สื�อ นวตักรรม เพื�อสรา้งสงัคมอดุมปัญญาอยา่งตอ่เนื�อง
4.5 มวีสัด ุอปุกรณ ์สื�อ เทคโนโลยหีรอืสิ�งอื�นๆ ที�สง่ผลดตีอ่การบรหิารและการจดัการเรยีนการสอนให ้                  มี
ประสทิธภิาพเพิ�ม
4.6  คร ู บคุลากร ไดร้บัสวสัดกิาร มขีวญักาํลงัใจในการปฏบิตังิานไดด้ ี รวมทั�งสรา้งมาตรฐานการปฏบิตังิานใหท้กุฝ่ายเป็น
แบบอยา่งที�ดแีละมจีรรยาบรรณวชิาชพีเป็นสิ�งยดึเหนี�ยว

ยุทธศาสตรหรือกลยุทธ

กลยทุธท์ี� 1 เสรมิศกัยภาพผูเ้รยีนดา้นวชิาการและความโดดเดน่ดา้นภาษา
กลยทุธท์ี� 2 ปลกูฝังผูเ้รยีนดา้นคณุธรรม และการเป็นมนุษยท์ี�สมบรูณ์
กลยทุธท์ี� 3 พฒันาระบบการบรหิารเพื�อประสทิธภิาพสูป่ระสทิธผิล
กลยทุธท์ี� 4 พฒันาคณุภาพหลกัสตูรและบคุลากรตามมาตรฐานวชิาชพี

เอกลักษณ

โรงเรยีนสง่เสรมิทกัษะการเรยีนรูค้วบคูค่ณุธรรม จรยิธรรมและความเป็นไทย

อัตลักษณ

มารยาทด ีวจไีพเราะ
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4. จํานวนนักเรียน

ระดับที่เปดสอน
การจัดการเรียน

การสอน
จํานวนหองเรียน

จํานวนผูเรียนปกติ
จํานวนผูเรียนที่มีความ

ตองการพิเศษ รวมจํานวนผู

เรียน
ชาย หญิง ชาย หญิง

ระดับกอนประถมการศึกษา

อนุบาลปที่ 1
หองเรียนปกติ - 27 19 - - 46

หองเรียน EP - - - - - -

อนุบาลปที่ 2
หองเรียนปกติ - 38 36 1 - 75

หองเรียน EP - - - - - -

อนุบาลปที่ 3
หองเรียนปกติ - 46 35 - - 81

หองเรียน EP - - - - - -

รวม หองเรียนปกติ - หองเรียน EP - 111 90 1 - 202

ระดับประถมศึกษา

ประถมศึกษาปที่ 1
หองเรียนปกติ - 40 37 - - 77

หองเรียน EP - - - - - -

ประถมศึกษาปที่ 2
หองเรียนปกติ - 42 48 - - 90

หองเรียน EP - - - - - -

ประถมศึกษาปที่ 3
หองเรียนปกติ - 38 46 1 - 85

หองเรียน EP - - - - - -

ประถมศึกษาปที่ 4
หองเรียนปกติ - 62 50 1 - 113

หองเรียน EP - - - - - -

ประถมศึกษาปที่ 5
หองเรียนปกติ - 50 36 - - 86

หองเรียน EP - - - - - -

ประถมศึกษาปที่ 6
หองเรียนปกติ - 42 48 - 2 92

หองเรียน EP - - - - - -

รวม หองเรียนปกติ - หองเรียน EP - 274 265 2 2 543

รวมทั้งส้ิน หองเรียนปกติ - หองเรียน EP - 385 355 3 2 745
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5. จํานวนผูบริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษา

5.1 ผูบริหารสถานศึกษา

- นาย พิภู ผองสุวรรณ

ตําแหนง : ผูอํานวยการโรงเรียน (Thai School Director)

ระดับการศึกษา : ปริญญาโท

- นางสาว อรฉัตร ผองสุวรรณ

ตําแหนง : ผูจัดการ (Thai School Manager)

ระดับการศึกษา : ปริญญาโท

- นาง กฤษณา ผองสุวรรณ

ตําแหนง : ที่ปรึกษา (ที่ปรึกษา)

ระดับการศึกษา : ปริญญาโท

- นาย ปริญญา แชมชมดาว

ตําแหนง : รองผูอํานวยการโรงเรียน (Deputy Thai Director)

ระดับการศึกษา : ปริญญาโท

5.2 จํานวนครู และบุคลากรทางการศึกษา (เฉพาะที่บรรจุเทานั้น)

5.2.1 สรุปจํานวนครูและบุคลากรทางการศึกษา จําแนกวุฒิการศึกษาและประเภท/ตําแหนง

ประเภท/ตําแหนง
จํานวนครูและบุคลากรทางการศึกษา

รวม
ต่ํากวา ป.ตรี ป.ตรี ป.บัณฑิต ป.โท ป.เอก

ผูสอนการศึกษาปฐมวัย

1. ครูไทย - 10 - - - 10

2. ครูชาวตางชาติ - - - - - -

ผูสอนการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน

ระดับประถมศึกษา

1. ครูไทย - 32 - - 1 33

2. ครูชาวตางชาติ - - - - - -

รวม - 42 - - 1 43

บุคลากรทางการศึกษา

- เจาหนาที่ - 3 0 - - 3

บุคลากรอ่ืนๆ - - - - - -

รวม - 3 0 - - 3

รวมทั้งส้ิน - 45 0 - 1 46

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

ผูสอนการศึกษาปฐมวัย - 202 10 21:1 ∞:1

ผูสอนการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน

ระดับประถมศึกษา - 543 33 17:1 ∞:1
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5.2.2 จํานวนครูจําแนกตามระดับและกลุมสาระการเรียนรู

ระดับ/กลุมสาระการเรียนรู

จํานวนครูผูสอน

รวมปฐมวัย ประถมศึกษา

ตรงเอก ไมตรงเอก ตรงเอก ไมตรงเอก

ปฐมวัย 8 2 - - 10

ภาษาไทย - - 1 - 1

คณิตศาสตร - - - - -

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี - - 13 - 13

สังคมศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม - - 3 - 3

สุขศึกษาและพลศึกษา - - 3 - 3

ศิลปะ - - 1 - 1

การงานอาชีพ - - 3 - 3

ภาษาตางประเทศ - - 9 - 9

รวม 8 2 33 - 43

5.2.3 ตารางสรุปจํานวนครูท่ีสอนกิจกรรมพัฒนาผูเรียน

กิจกรรมพัฒนาผูเรียน
จํานวนครูผูสอน

รวม
ประถมศึกษา

กิจกรรมนักเรียน

- ลูกเสือ 26 26

- เนตรนารี 26 26

- ยุวกาชาด - -

- ผูบําเพ็ญประโยชน 26 26

- รักษาดินแดน (ร.ด.) - -

- กิจกรรมชุมนุม ชมรม 33 33

กิจกรรมแนะแนว 18 18

กิจกรรมเพื่อสังคม และสาธารณประโยชน 18 18

รวม 147 147
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5.2.4 สรุปจํานวนครูและบุคลากรทางการลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาดและผูบําเพ็ญประโยชน

ลูกเสือ/เนตรนารี /ยุวกาชาด/ผูบําเพ็ญประโยชน จํานวนผูบังคับบัญชา
จํานวนวุฒิทางลูกเสือ

สถานะการจัดตั้งกองลูกเสือ
มีวุฒิ ไมมีวุฒิ

ลูกเสือ เนตรนารี สํารอง 16 16 - จัดตั้ง

ลูกเสือ เนตรนารี สามัญ 8 8 - จัดตั้ง

ลูกเสือ เนตรนารี สามัญรุนใหญ 2 2 - จัดตั้ง

ลูกเสือ เนตรนารี วิสามัญ - - - -

ยุวกาชาด - - - -

ผูบําเพ็ญประโยชน - - - -

รวม 26 26 -

5.2.5 สรุปจํานวนครูท่ีทําหนาท่ีคัดกรอง และนักเรียนที่มีความตองการจําเปนพิเศษ (กรณีโรงเรียนมีนักเรียนพิเศษเรียนรวม)

จํานวนครูที่ทําหนาที่คัดกรอง จํานวนนักเรียนพิเศษ

ครูที่ไดรับการขึ้นทะเบียน เปนผูคัดกรองของกระทรวงศึกษาธิการ ครูที่มีวุฒิทางการศึกษาพิเศษ ทั้งหมด ขึ้นทะเบียน ไมขึ้นทะเบียน

- 1 4 4 -

5.2.6 สรุปจํานวนครูท่ีเขารับการอบรมเกี่ยวกับโรงเรียนคุณธรรม

หนวยงานที่เขารับการอบรม จํานวนครูที่เขารับ การอบรม ปที่อบรม

- - -
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สวนท่ี 3 : ผลการดําเนินงาน

1. ผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจําปของสถานศึกษา

1.1 ระดับปฐมวัย

ยุทธศาสตรท่ี 1

กลยุทธท่ี 1 เสริมศักยภาพผูเรียนดานวิชาการและความโดดเดนดานภาษา

โครงการ

1. โครงการพัฒนาการจัดประสบการณการเรียนรู

คาเปาหมาย

83.00 : ดีเลิศ

ผลสําเร็จ

95.75 : ยอดเยี่ยม

มาตรฐานการ

ศึกษา

- มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพของเด็ก

- มาตรฐานท่ี 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ

- มาตรฐานท่ี 3 การจัดประสบการณท่ีเนนเด็กเปนสําคัญ

สอดคลองกับ

ยุทธศาสตร สช.

- ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาหลักสูตร การเรียนการสอน การวัดและประเมินผล

- ยุทธศาสตรที่ 3 การเสริมสรางประสิทธิภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนเอกชน

สอดคลองกับตัว

ชี้วัดกระทรวง

ศึกษาธิการ

- จัดการศึกษาทุกระดับ ทุกประเภท โดยใชหลักสูตรฐานสมรรถนะ รวมท้ังแนวทางการจัดการเรียนรูเชิงรุกและการวัดประเมินผลเพื่อพัฒนาผู

เรียน ที่สอดคลองกับมาตรฐานการศึกษาแหงชาติ

- พัฒนาผูเรียนใหมีทักษะการคิดวิเคราะห สามารถแกไขสถานการณเฉพาะหนาไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยจัดการเรียนรูเชิงรุก (Active

Learning) จากประสบการณจริงหรือจากสถานการณจําลองผานการลงมือปฏิบัติ ตลอดจนจัดการเรียนการสอนในเชิงแสดงความคิดเห็นเพื่อ

เปดโลกทัศนมุมมองรวมกันของผูเรียนและครูใหมากขึ้น

- พัฒนาผูเรียนใหมีความรอบรูและทักษะชีวิต เพื่อเปนเครื่องมือในการดํารงชีวิตและสรางอาชีพ อาทิ การใชเทคโนโลยีดิจิทัล สุขภาวะและ

ทัศนคติท่ีดีตอการดูแลสุขภาพ

2. โครงการจัดแหลงบริการสนับสนุนการเรียนรู

คาเปาหมาย

76.00 : ดีเลิศ

ผลสําเร็จ

95.20 : ยอดเยี่ยม

มาตรฐานการ

ศึกษา
- มาตรฐานท่ี 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ

สอดคลองกับ

ยุทธศาสตร สช.

- ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาหลักสูตร การเรียนการสอน การวัดและประเมินผล

- ยุทธศาสตรที่ 3 การเสริมสรางประสิทธิภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนเอกชน

สอดคลองกับตัว

ชี้วัดกระทรวง

ศึกษาธิการ

- จัดการศึกษาทุกระดับ ทุกประเภท โดยใชหลักสูตรฐานสมรรถนะ รวมท้ังแนวทางการจัดการเรียนรูเชิงรุกและการวัดประเมินผลเพื่อพัฒนาผู

เรียน ที่สอดคลองกับมาตรฐานการศึกษาแหงชาติ
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- พัฒนาผูเรียนใหมีทักษะการคิดวิเคราะห สามารถแกไขสถานการณเฉพาะหนาไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยจัดการเรียนรูเชิงรุก (Active

Learning) จากประสบการณจริงหรือจากสถานการณจําลองผานการลงมือปฏิบัติ ตลอดจนจัดการเรียนการสอนในเชิงแสดงความคิดเห็นเพื่อ

เปดโลกทัศนมุมมองรวมกันของผูเรียนและครูใหมากขึ้น

3. โครงการสงเสริมวิเคราะหพัฒนาการทั้ง 4 ดานของเด็ก

คาเปาหมาย

80.00 : ดีเลิศ

ผลสําเร็จ

96.80 : ยอดเยี่ยม

มาตรฐานการ

ศึกษา
- มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพของเด็ก

สอดคลองกับ

ยุทธศาสตร สช.

- ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาหลักสูตร การเรียนการสอน การวัดและประเมินผล

- ยุทธศาสตรที่ 3 การเสริมสรางประสิทธิภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนเอกชน

สอดคลองกับตัว

ชี้วัดกระทรวง

ศึกษาธิการ

- จัดการศึกษาทุกระดับ ทุกประเภท โดยใชหลักสูตรฐานสมรรถนะ รวมท้ังแนวทางการจัดการเรียนรูเชิงรุกและการวัดประเมินผลเพื่อพัฒนาผู

เรียน ที่สอดคลองกับมาตรฐานการศึกษาแหงชาติ

- พัฒนาผูเรียนใหมีทักษะการคิดวิเคราะห สามารถแกไขสถานการณเฉพาะหนาไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยจัดการเรียนรูเชิงรุก (Active

Learning) จากประสบการณจริงหรือจากสถานการณจําลองผานการลงมือปฏิบัติ ตลอดจนจัดการเรียนการสอนในเชิงแสดงความคิดเห็นเพื่อ

เปดโลกทัศนมุมมองรวมกันของผูเรียนและครูใหมากขึ้น

ยุทธศาสตรท่ี 2

กลยุทธ ท่ี 2 ปลูกฝงผูเรียนดานคุณธรรม และการเปนมนุษยท่ีสมบูรณ

โครงการ

1. โครงการพัฒนาการจัดประสบการณการเรียนรู

คาเปาหมาย

83.00 : ดีเลิศ

ผลสําเร็จ

95.75 : ยอดเยี่ยม

มาตรฐานการ

ศึกษา
- มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพของเด็ก

สอดคลองกับ

ยุทธศาสตร สช.

- ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาหลักสูตร การเรียนการสอน การวัดและประเมินผล

- ยุทธศาสตรที่ 3 การเสริมสรางประสิทธิภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนเอกชน

สอดคลองกับตัว

ชี้วัดกระทรวง

ศึกษาธิการ

- จัดการศึกษาทุกระดับ ทุกประเภท โดยใชหลักสูตรฐานสมรรถนะ รวมท้ังแนวทางการจัดการเรียนรูเชิงรุกและการวัดประเมินผลเพื่อพัฒนาผู

เรียน ที่สอดคลองกับมาตรฐานการศึกษาแหงชาติ

- พัฒนาผูเรียนใหมีทักษะการคิดวิเคราะห สามารถแกไขสถานการณเฉพาะหนาไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยจัดการเรียนรูเชิงรุก (Active

Learning) จากประสบการณจริงหรือจากสถานการณจําลองผานการลงมือปฏิบัติ ตลอดจนจัดการเรียนการสอนในเชิงแสดงความคิดเห็นเพื่อ

เปดโลกทัศนมุมมองรวมกันของผูเรียนและครูใหมากขึ้น

- พัฒนาผูเรียนใหมีความรอบรูและทักษะชีวิต เพื่อเปนเครื่องมือในการดํารงชีวิตและสรางอาชีพ อาทิ การใชเทคโนโลยีดิจิทัล สุขภาวะและ

ทัศนคติท่ีดีตอการดูแลสุขภาพ

2. กิจกรรมแหลงเรียนรูและภูมิปญญาทองถิ่นทั้งภายในและภายนอก
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คาเปาหมาย

81.00 : ดีเลิศ

ผลสําเร็จ

96.09 : ยอดเยี่ยม

มาตรฐานการศึกษา - มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพของเด็ก

สอดคลองกับยุทธศาสตร สช. - ยุทธศาสตรท่ี 3 การเสริมสรางประสิทธิภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนเอกชน

สอดคลองกับตัวชี้วัดกระทรวง

ศึกษาธิการ

- สงเสริมการพัฒนากรอบหลักสูตรระดับทองถิ่นและหลักสูตรสถานศึกษาตามความตองการจําเปนของกลุมเปาหมายและแตก

ตางหลากหลายตามบริบทของพื้นที่

- พัฒนาผูเรียนใหมีความรอบรูและทักษะชีวิต เพื่อเปนเครื่องมือในการดํารงชีวิตและสรางอาชีพ อาทิ การใชเทคโนโลยีดิจิทัล

สุขภาวะและทัศนคติท่ีดีตอการดูแลสุขภาพ

3. กิจกรรมสรุปผลการวิเคราะหพัฒนาการทั้ง 4 ดาน ของเด็ก

คาเปาหมาย

81.00 : ดีเลิศ

ผลสําเร็จ

96.80 : ยอดเยี่ยม

มาตรฐานการ

ศึกษา
- มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพของเด็ก

สอดคลองกับ

ยุทธศาสตร สช.

- ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาหลักสูตร การเรียนการสอน การวัดและประเมินผล

- ยุทธศาสตรที่ 3 การเสริมสรางประสิทธิภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนเอกชน

สอดคลองกับตัว

ชี้วัดกระทรวง

ศึกษาธิการ

- จัดการศึกษาทุกระดับ ทุกประเภท โดยใชหลักสูตรฐานสมรรถนะ รวมท้ังแนวทางการจัดการเรียนรูเชิงรุกและการวัดประเมินผลเพื่อพัฒนาผู

เรียน ที่สอดคลองกับมาตรฐานการศึกษาแหงชาติ

- พัฒนาผูเรียนใหมีทักษะการคิดวิเคราะห สามารถแกไขสถานการณเฉพาะหนาไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยจัดการเรียนรูเชิงรุก (Active

Learning) จากประสบการณจริงหรือจากสถานการณจําลองผานการลงมือปฏิบัติ ตลอดจนจัดการเรียนการสอนในเชิงแสดงความคิดเห็นเพื่อ

เปดโลกทัศนมุมมองรวมกันของผูเรียนและครูใหมากขึ้น

- พัฒนาผูเรียนใหมีความรอบรูและทักษะชีวิต เพื่อเปนเครื่องมือในการดํารงชีวิตและสรางอาชีพ อาทิ การใชเทคโนโลยีดิจิทัล สุขภาวะและ

ทัศนคติท่ีดีตอการดูแลสุขภาพ

ยุทธศาสตรท่ี 3

กลยุทธท่ี 3 พัฒนาระบบการบริหารเพื่อประสิทธิภาพสูประสิทธิผล

โครงการ

1. โครงการจัดแหลงบริการสนับสนุนการเรียนรู

คาเปาหมาย

80.00 : ดีเลิศ

ผลสําเร็จ

96.80 : ยอดเยี่ยม

มาตรฐานการศึกษา - มาตรฐานท่ี 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ
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สอดคลองกับยุทธศาสตร

สช.

- ยุทธศาสตรท่ี 1 การพัฒนาหลักสูตร การเรียนการสอน การวัดและประเมินผล

- ยุทธศาสตรท่ี 3 การเสริมสรางประสิทธิภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนเอกชน

สอดคลองกับตัวชี้วัด

กระทรวงศึกษาธิการ

- จัดการศึกษาทุกระดับ ทุกประเภท โดยใชหลักสูตรฐานสมรรถนะ รวมทั้งแนวทางการจัดการเรียนรูเชิงรุกและการวัดประเมินผล

เพ่ือพัฒนาผูเรียน ท่ีสอดคลองกับมาตรฐานการศึกษาแหงชาติ

- พัฒนาผูเรียนใหมีความรอบรูและทักษะชีวิต เพื่อเปนเครื่องมือในการดํารงชีวิตและสรางอาชีพ อาทิ การใชเทคโนโลยีดิจิทัล สุข

ภาวะและทัศนคติท่ีดีตอการดูแลสุขภาพ

2. โครงการจัดแหลงบริการสนับสนุนการเรียนรู

คาเปาหมาย

80.00 : ดีเลิศ

ผลสําเร็จ

100.00 : ยอดเยี่ยม

มาตรฐานการศึกษา - มาตรฐานท่ี 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ

สอดคลองกับยุทธศาสตร

สช.

- ยุทธศาสตรท่ี 1 การพัฒนาหลักสูตร การเรียนการสอน การวัดและประเมินผล

- ยุทธศาสตรท่ี 3 การเสริมสรางประสิทธิภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนเอกชน

- ยุทธศาสตรท่ี 7 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการสงเสริมการศึกษาเอกชน

สอดคลองกับตัวชี้วัด

กระทรวงศึกษาธิการ

- จัดการศึกษาทุกระดับ ทุกประเภท โดยใชหลักสูตรฐานสมรรถนะ รวมทั้งแนวทางการจัดการเรียนรูเชิงรุกและการวัดประเมินผล

เพ่ือพัฒนาผูเรียน ท่ีสอดคลองกับมาตรฐานการศึกษาแหงชาติ

- พัฒนาผูเรียนใหมีความรอบรูและทักษะชีวิต เพื่อเปนเครื่องมือในการดํารงชีวิตและสรางอาชีพ อาทิ การใชเทคโนโลยีดิจิทัล สุข

ภาวะและทัศนคติท่ีดีตอการดูแลสุขภาพ

3. งานพัฒนาและใชสื่อเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา

คาเปาหมาย

76.00 : ดีเลิิศ

ผลสําเร็จ

100.00 : ยอดเยี่ยม

มาตรฐานการศึกษา - มาตรฐานท่ี 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ

สอดคลองกับยุทธศาสตร สช. - ยุทธศาสตรท่ี 4 การสงเสริมการมีสวนรวมในการจัดและสนับสนุนการศึกษาเอกชน

- ยุทธศาสตรท่ี 5 การสงเสริมการศึกษานอกระบบเพ่ือสรางสังคมแหงการเรียนรู

สอดคลองกับตัวชี้วัดกระทรวง

ศึกษาธิการ

- พัฒนาผูเรียนใหมีความรอบรูและทักษะชีวิต เพื่อเปนเครื่องมือในการดํารงชีวิตและสรางอาชีพ อาทิ การใชเทคโนโลยีดิจิทัล

สุขภาวะและทัศนคติท่ีดีตอการดูแลสุขภาพ

ยุทธศาสตรท่ี 4

กลยุทธท่ี 4 พัฒนาคุณภาพหลักสูตรและบุคลากรตามมาตรฐานวิชาชีพ

โครงการ

1. กิจกรรมพัฒนาหลักสูตร

คาเปาหมาย

78.00 : ดีเลิศ
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ผลสําเร็จ

95.00 : ยอดเยี่ยม

มาตรฐานการศึกษา - มาตรฐานท่ี 3 การจัดประสบการณที่เนนเด็กเปนสําคัญ

สอดคลองกับยุทธศาสตร

สช.

- ยุทธศาสตรท่ี 1 การพัฒนาหลักสูตร การเรียนการสอน การวัดและประเมินผล

- ยุทธศาสตรท่ี 7 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการสงเสริมการศึกษาเอกชน

สอดคลองกับตัวชี้วัด

กระทรวงศึกษาธิการ

- จัดการศึกษาทุกระดับ ทุกประเภท โดยใชหลักสูตรฐานสมรรถนะ รวมทั้งแนวทางการจัดการเรียนรูเชิงรุกและการวัดประเมินผล

เพ่ือพัฒนาผูเรียน ท่ีสอดคลองกับมาตรฐานการศึกษาแหงชาติ

- สงเสริมการพัฒนากรอบหลักสูตรระดับทองถิ่นและหลักสูตรสถานศึกษาตามความตองการจําเปนของกลุมเปาหมายและแตกตาง

หลากหลายตามบริบทของพื้นที่

- พัฒนาผูเรียนใหมีความรอบรูและทักษะชีวิต เพื่อเปนเครื่องมือในการดํารงชีวิตและสรางอาชีพ อาทิ การใชเทคโนโลยีดิจิทัล สุข

ภาวะและทัศนคติท่ีดีตอการดูแลสุขภาพ

2. กิจกรรมอบรมสัมมนา/ศึกษาดูงาน

คาเปาหมาย

87.00 : ดีเลิศ

ผลสําเร็จ

95.72 : ยอดเยี่ยม

มาตรฐานการศึกษา - มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของเด็ก

สอดคลองกับยุทธศาสตร สช. - ยุทธศาสตรท่ี 2 การปฏิรูประบบทรัพยากรเพื่อการศึกษาเอกชน

สอดคลองกับตัวชี้วัดกระทรวง

ศึกษาธิการ

- สงเสริมการพัฒนากรอบหลักสูตรระดับทองถิ่นและหลักสูตรสถานศึกษาตามความตองการจําเปนของกลุมเปาหมายและแตก

ตางหลากหลายตามบริบทของพื้นที่

3. กิจกรรมบริการสื่อ วัสดุอุปกรณการศึกษา

คาเปาหมาย

83.00 : ดีเลิศ

ผลสําเร็จ

100.00 : ยอดเยี่ยม

มาตรฐานการ

ศึกษา
- มาตรฐานท่ี 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ

สอดคลองกับ

ยุทธศาสตร สช.

- ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาหลักสูตร การเรียนการสอน การวัดและประเมินผล

- ยุทธศาสตรที่ 3 การเสริมสรางประสิทธิภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนเอกชน

สอดคลองกับตัว

ชี้วัดกระทรวง

ศึกษาธิการ

- จัดการศึกษาทุกระดับ ทุกประเภท โดยใชหลักสูตรฐานสมรรถนะ รวมท้ังแนวทางการจัดการเรียนรูเชิงรุกและการวัดประเมินผลเพื่อพัฒนาผู

เรียน ที่สอดคลองกับมาตรฐานการศึกษาแหงชาติ

- พัฒนาผูเรียนใหมีทักษะการคิดวิเคราะห สามารถแกไขสถานการณเฉพาะหนาไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยจัดการเรียนรูเชิงรุก (Active

Learning) จากประสบการณจริงหรือจากสถานการณจําลองผานการลงมือปฏิบัติ ตลอดจนจัดการเรียนการสอนในเชิงแสดงความคิดเห็นเพื่อ

เปดโลกทัศนมุมมองรวมกันของผูเรียนและครูใหมากขึ้น

1.2 ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน
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ยุทธศาสตรท่ี 1

กลยุทธท่ี 1 เสริมศักยภาพผูเรียนดานวิชาการและความโดดเดนดานภาษา

โครงการ

1. โครงการสงเสริมศักยภาพผูเรียนสูความเปนเลิศ

คาเปาหมาย

80.00 : ดีเลิศ

ผลสําเร็จ

96.17 : ยอดเยี่ยม

มาตรฐานการ

ศึกษา
- มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพของผูเรียน

สอดคลองกับ

ยุทธศาสตร สช.

- ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาหลักสูตร การเรียนการสอน การวัดและประเมินผล

- ยุทธศาสตรที่ 3 การเสริมสรางประสิทธิภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนเอกชน

สอดคลองกับตัว

ชี้วัดกระทรวง

ศึกษาธิการ

- จัดการศึกษาทุกระดับ ทุกประเภท โดยใชหลักสูตรฐานสมรรถนะ รวมท้ังแนวทางการจัดการเรียนรูเชิงรุกและการวัดประเมินผลเพื่อพัฒนาผู

เรียน ที่สอดคลองกับมาตรฐานการศึกษาแหงชาติ

- พัฒนาผูเรียนใหมีทักษะการคิดวิเคราะห สามารถแกไขสถานการณเฉพาะหนาไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยจัดการเรียนรูเชิงรุก (Active

Learning) จากประสบการณจริงหรือจากสถานการณจําลองผานการลงมือปฏิบัติ ตลอดจนจัดการเรียนการสอนในเชิงแสดงความคิดเห็นเพื่อ

เปดโลกทัศนมุมมองรวมกันของผูเรียนและครูใหมากขึ้น

- พัฒนาผูเรียนใหมีความรอบรูและทักษะชีวิต เพื่อเปนเครื่องมือในการดํารงชีวิตและสรางอาชีพ อาทิ การใชเทคโนโลยีดิจิทัล สุขภาวะและ

ทัศนคติท่ีดีตอการดูแลสุขภาพ

2. โครงการยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา

คาเปาหมาย

80.00 : ดีเลิศ

ผลสําเร็จ

91.41 : ยอดเยี่ยม

มาตรฐานการ

ศึกษา
- มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพของผูเรียน

สอดคลองกับ

ยุทธศาสตร สช.

- ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาหลักสูตร การเรียนการสอน การวัดและประเมินผล

- ยุทธศาสตรที่ 3 การเสริมสรางประสิทธิภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนเอกชน

สอดคลองกับตัว

ชี้วัดกระทรวง

ศึกษาธิการ

- จัดการศึกษาทุกระดับ ทุกประเภท โดยใชหลักสูตรฐานสมรรถนะ รวมท้ังแนวทางการจัดการเรียนรูเชิงรุกและการวัดประเมินผลเพื่อพัฒนาผู

เรียน ที่สอดคลองกับมาตรฐานการศึกษาแหงชาติ

- พัฒนาผูเรียนใหมีทักษะการคิดวิเคราะห สามารถแกไขสถานการณเฉพาะหนาไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยจัดการเรียนรูเชิงรุก (Active

Learning) จากประสบการณจริงหรือจากสถานการณจําลองผานการลงมือปฏิบัติ ตลอดจนจัดการเรียนการสอนในเชิงแสดงความคิดเห็นเพื่อ

เปดโลกทัศนมุมมองรวมกันของผูเรียนและครูใหมากขึ้น

ยุทธศาสตรท่ี 2

กลยุทธท่ี 2 พัฒนาและสงเสริมการจัดการเรียนรูท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ

โครงการ

1. โครงการจัดแหลงบริการสนับสนุนการเรียนรู
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คาเปาหมาย

85.00 : ดีเลิศ

ผลสําเร็จ

93.80 : ยอดเยี่ยม

มาตรฐานการ

ศึกษา
- มาตรฐานท่ี 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ

สอดคลองกับ

ยุทธศาสตร สช.

- ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาหลักสูตร การเรียนการสอน การวัดและประเมินผล

- ยุทธศาสตรที่ 3 การเสริมสรางประสิทธิภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนเอกชน

สอดคลองกับตัว

ชี้วัดกระทรวง

ศึกษาธิการ

- จัดการศึกษาทุกระดับ ทุกประเภท โดยใชหลักสูตรฐานสมรรถนะ รวมท้ังแนวทางการจัดการเรียนรูเชิงรุกและการวัดประเมินผลเพื่อพัฒนาผู

เรียน ที่สอดคลองกับมาตรฐานการศึกษาแหงชาติ

- พัฒนาผูเรียนใหมีทักษะการคิดวิเคราะห สามารถแกไขสถานการณเฉพาะหนาไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยจัดการเรียนรูเชิงรุก (Active

Learning) จากประสบการณจริงหรือจากสถานการณจําลองผานการลงมือปฏิบัติ ตลอดจนจัดการเรียนการสอนในเชิงแสดงความคิดเห็นเพื่อ

เปดโลกทัศนมุมมองรวมกันของผูเรียนและครูใหมากขึ้น

- พัฒนาผูเรียนใหมีความรอบรูและทักษะชีวิต เพื่อเปนเครื่องมือในการดํารงชีวิตและสรางอาชีพ อาทิ การใชเทคโนโลยีดิจิทัล สุขภาวะและ

ทัศนคติท่ีดีตอการดูแลสุขภาพ

ยุทธศาสตรท่ี 3

ยุทธศาสตรท่ี 3 พัฒนาระบบการบริหารเพื่อประสิทธิภาพสูประสิทธิผล

โครงการ

1. โครงการยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา

คาเปาหมาย

80.00 : ดีเลิศ

ผลสําเร็จ

91.41 : ยอดเยี่ยม

มาตรฐานการ

ศึกษา
- มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพของผูเรียน

สอดคลองกับ

ยุทธศาสตร สช.

- ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาหลักสูตร การเรียนการสอน การวัดและประเมินผล

- ยุทธศาสตรที่ 3 การเสริมสรางประสิทธิภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนเอกชน

สอดคลองกับตัว

ชี้วัดกระทรวง

ศึกษาธิการ

- จัดการศึกษาทุกระดับ ทุกประเภท โดยใชหลักสูตรฐานสมรรถนะ รวมท้ังแนวทางการจัดการเรียนรูเชิงรุกและการวัดประเมินผลเพื่อพัฒนาผู

เรียน ที่สอดคลองกับมาตรฐานการศึกษาแหงชาติ

- พัฒนาผูเรียนใหมีทักษะการคิดวิเคราะห สามารถแกไขสถานการณเฉพาะหนาไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยจัดการเรียนรูเชิงรุก (Active

Learning) จากประสบการณจริงหรือจากสถานการณจําลองผานการลงมือปฏิบัติ ตลอดจนจัดการเรียนการสอนในเชิงแสดงความคิดเห็นเพื่อ

เปดโลกทัศนมุมมองรวมกันของผูเรียนและครูใหมากขึ้น

ยุทธศาสตรท่ี 4

ยุทธศาสตรท่ี 4 พัฒนาคุณภาพหลักสูตรและบุคลากรตามมาตรฐานวิชาชีพ

โครงการ

1. โครงการนิเทศการศึกษา

คาเปาหมาย
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80.00 : ดีเลิศ

ผลสําเร็จ

75.05 : ดีเลิศ

มาตรฐานการศึกษา - มาตรฐานท่ี 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ

สอดคลองกับยุทธศาสตร

สช.

- ยุทธศาสตรท่ี 1 การพัฒนาหลักสูตร การเรียนการสอน การวัดและประเมินผล

- ยุทธศาสตรท่ี 7 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการสงเสริมการศึกษาเอกชน

สอดคลองกับตัวชี้วัด

กระทรวงศึกษาธิการ

- จัดการศึกษาทุกระดับ ทุกประเภท โดยใชหลักสูตรฐานสมรรถนะ รวมทั้งแนวทางการจัดการเรียนรูเชิงรุกและการวัดประเมินผล

เพ่ือพัฒนาผูเรียน ท่ีสอดคลองกับมาตรฐานการศึกษาแหงชาติ

- สงเสริมการพัฒนากรอบหลักสูตรระดับทองถิ่นและหลักสูตรสถานศึกษาตามความตองการจําเปนของกลุมเปาหมายและแตกตาง

หลากหลายตามบริบทของพื้นที่

- พัฒนาผูเรียนใหมีความรอบรูและทักษะชีวิต เพื่อเปนเครื่องมือในการดํารงชีวิตและสรางอาชีพ อาทิ การใชเทคโนโลยีดิจิทัล สุข

ภาวะและทัศนคติท่ีดีตอการดูแลสุขภาพ
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2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผูเรียน

2.1 ระดับปฐมวัย

ผลการพัฒนาเด็ก

ผลพัฒนาการดาน จํานวนเด็กทั้งหมด

รอยละของเด็กตามระดับคุณภาพ

ดี พอใช ปรับปรุง

จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ

1. ดานรางกาย 202 195 96.53 7 3.47 - -

2. ดานอารมณ-จิตใจ 202 196 97.03 6 2.97 - -

3. ดานสังคม 202 197 97.52 5 2.48 - -

4. ดานสติปญญา 202 184 91.09 18 8.91 - -

2.2 ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน

2.2.1 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน O-NET

เปรียบเทียบผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6

จํานวนนักเรียนท้ังหมด : 92

วิชา

จํานวน

นักเรียนที่เขา

สอบ

คะแนนเฉลี่ยระดับ

ประเทศป 2564

คะแนนเฉลี่ยผลการ

ทดสอบ O-NET ผลตางคะแนนเฉลี่ย

ป 64 เทียบป 63

รอยละของคะแนน

เฉลี่ย ป 64 เทียบป 63

แปลผลพัฒนาการ

เทียบกับรอยละ 3
2562 2563 2564

คณิตศาสตร 16 36.83 36.13 33.82 44.25 +10.43 30.84 มีพัฒนาการ

วิทยาศาสตร 16 34.31 38.21 42.40 42.34 -0.06 -0.14 ไมมีพัฒนาการ

ภาษาไทย 16 50.38 53.77 58.55 63.80 +5.25 8.97 มีพัฒนาการ

ภาษา

อังกฤษ
16 39.22 44.82 59.02 57.03 -1.99 -3.37 ไมมีพัฒนาการ

โรงเรียนไมสอบวัดผล หรือสอบไมครบ

สอบตามความสมัครใจของนักเรียน
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2.2.2 จํานวนและรอยละของนักเรียนท่ีมีผลการเรียนระดับ 3 ขึ้นไป

ระดับประถมศึกษา

กลุมสาระการ

เรียนรู/

รายวิชา

ระดับผลการเรียน

ป.1 ป.2 ป.3 ป.4 ป.5 ป.6

จํานวน

นักเรียน

นักเรียน

ผลเรียน

3 ขึ้นไป

รอยละ
จํานวน

นักเรียน

นักเรียน

ผลเรียน

3 ขึ้นไป

รอยละ
จํานวน

นักเรียน

นักเรียน

ผลเรียน

3 ขึ้นไป

รอย

ละ

จํานวน

นักเรียน

นักเรียน

ผลเรียน

3 ขึ้นไป

รอย

ละ

จํานวน

นักเรียน

นักเรียน

ผลเรียน

3 ขึ้นไป

รอยละ
จํานวน

นักเรียน

นักเรียน

ผลเรียน

3 ขึ้นไป

รอยละ

ภาษาไทย 77 77 100.00 90 88 97.78 85 74 87.06 113 104 92.04 86 78 90.70 92 79 85.87

คณิตศาสตร 77 77 100.00 90 89 98.89 85 78 91.76 113 95 84.07 86 75 87.21 92 73 79.35

วิทยาศาสตร

และ

เทคโนโลยี

77 77 100.00 90 88 97.78 85 71 83.53 113 96 84.96 86 86 100.00 92 92 100.00

สังคมศึกษา

ศาสนา และ

วัฒนธรรม

77 77 100.00 90 87 96.67 85 80 94.12 113 110 97.35 86 77 89.53 92 92 100.00

ประวัติศาสตร 77 77 100.00 90 88 97.78 85 73 85.88 113 89 78.76 86 81 94.19 92 71 77.17

สุขศึกษาและ

พลศึกษา
77 77 100.00 90 90 100.00 85 81 95.29 113 109 96.46 86 83 96.51 92 92 100.00

ศิลปะ 77 77 100.00 90 89 98.89 85 74 87.06 113 104 92.04 86 55 63.95 92 77 83.70

การงานอาชีพ 77 77 100.00 90 89 98.89 85 77 90.59 113 111 98.23 86 75 87.21 92 86 93.48

ภาษาตาง

ประเทศ
77 77 100.00 90 88 97.78 85 74 87.06 113 104 92.04 86 69 80.23 92 92 100.00

อาเซียนศึกษา 77 77 100.00 90 87 96.67 85 72 84.71 113 109 96.46 86 78 90.70 92 77 83.70

สนทนาภาษา

อังกฤษ
77 77 100.00 90 89 98.89 85 77 90.59 113 109 96.46 86 81 94.19 92 63 68.48

หนาท่ี

พลเมือง
77 77 100.00 90 88 97.78 85 79 92.94 113 112 99.12 86 80 93.02 92 84 91.30
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2.2.3 ผลการประเมินการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผูเรียนระดับชาติ (National Test : NT)

เปรียบเทียบผลการทดสอบสมรรถนะของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 3

จํานวนนักเรียนท้ังหมด : 85

สมรรถนะ

จํานวน

นักเรียน

เขาสอบ

คะแนนเฉลี่ย

ระดับประเทศป

2564

คะแนนเฉล่ียผลการ

ทดสอบสมรรถนะ
ผลตางคะแนน

เฉลี่ย (ป 64 -

63)

รอยละของคะแนน

เฉลี่ย ป 64 เทียบป

63

แปลผลพัฒนา

การเทียบกับรอย

ละ 32562 2563 2564

ดานภาษา (Literacy) / ดาน

ภาษาไทย (Thai Language)
- 56.14 0.00 48.69 - -48.69 - -

ดานคํานวณ (Numeracy) /

ดานคณิตศาสตร

(Mathematics)

- 49.44 0.00 38.92 - -38.92 - -

ดานเหตุผล (reasoning) - - 0.00 43.92 - -43.92 - -

โรงเรียนไมสอบวัดผล หรือสอบไมครบ

-

2.2.4 ผลการประเมินความสามารถดานการอานของผูเรียน (Reading Test : RT)

เปรียบเทียบผลการทดสอบความสามารถดานการอานของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 1

จํานวนนักเรียนท้ังหมด : 77

ความสามารถ

ดานการอาน

จํานวน

นักเรียนเขา

สอบ

คะแนนเฉลี่ยระดับ

ประเทศป 2564

คะแนนเฉล่ียผลการ

ทดสอบสมรรถนะ ผลตางคะแนน

เฉล่ีย (ป 64 - 63)

รอยละของคะแนน

เฉลี่ย ป 64 เทียบป 63

แปลผลพัฒนาการ

เทียบกับรอยละ 3
2562 2563 2564

อานรูเร่ือง - 72.79 68.79 67.87 - -67.87 - -

อานออกเสียง - 69.95 70.54 73.74 - -73.74 - -

โรงเรียนไมสอบวัดผล หรือสอบไมครบ

-
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2.2.5 ผลการประเมินทางการศึกษาระดับชาติ ดานอิสลามศึกษา (I-NET) ของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม

เปรียบเทียบผลการทดสอบระดับชาติดานอิสลามศึกษา (I-NET) ของนักเรียนระดับตอนตน

จํานวนนักเรียนท้ังหมด : 92

วิชา

จํานวน

นักเรียนเขา

สอบ

คะแนนเฉลี่ยระดับ

ประเทศป 2564

คะแนนเฉล่ียผลการ

ทดสอบสมรรถนะ ผลตางคะแนนเฉลี่ย

(ป 64 - 63)

รอยละของคะแนนเฉลี่ย

ป 64 เทียบป 63

แปลผลพัฒนาการ

เทียบกับรอยละ 3
2562 2563 2564

อัลกุ

รอานฯ
- 37.25 - - - - - -

อัลหะ

ดีษ
- 32.62 - - - - - -

อัลอะ

กีดะห
- 35.26 - - - - - -

อัลฟก

ฮ
- 35.87 - - - - - -

อัตตา

รีค
- 43.50 - - - - - -

อัลอัค

ลาก
- 58.68 - - - - - -

มลายู - 39.74 - - - - - -

อาหรับ - 30.92 - - - - - -

โรงเรียนไมสอบวัดผล หรือสอบไมครบ

-
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2.2.6 ผลการทดสอบความสามารถดานภาษาอังกฤษ

คาประเมินมาตรฐานภาษาอังกฤษ จากหนวยงานทดสอบภาษาอังกฤษที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง

ระดับประถมศึกษา

ระดับ

ชั้น

จํานวน

นักเรียน

ทั้งหมด

จํานวน

นักเรียน

เขาสอบ

ระดับผลการทดสอบความสามารถดานภาษาอังกฤษ (Common

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

TOEFL เปรียบเทียบตารางมาตรฐาน)
Pre A1 A1 A2 B1 B2 C1 C2

ป.1 77 - - - - - - - - -

ป.2 90 - - - - - - - - -

ป.3 85 - - - - - - - - -

ป.4 113 - - - - - - - - -

ป.5 86 - - - - - - - - -

ป.6 92 - - - - - - - - -
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3. นวัตกรรม/แบบอยางท่ีดี (Innovation/Best Practice )

ชื่อ นวัตกรรม/แบบอยางที่ดี ระดับการศึกษา มาตรฐานดาน

4. รางวัลที่สถานศึกษาไดรับ

ชื่อรางวัล ประเภทรางวัล ระดับ หนวยงานที่มอบรางวัล ปที่ไดรับรางวัล

5. ดําเนินงานตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ (ปรับตามนโยบายแตละป)

ประเด็นตัวชี้วัด

- จัดการศึกษาทุกระดับ ทุกประเภท โดยใชหลักสูตรฐานสมรรถนะ รวมทั้งแนวทางการจัดการเรียนรูเชิงรุกและการวัดประเมินผลเพื่อพัฒนาผูเรียน ที่สอดคลองกับ

มาตรฐานการศึกษาแหงชาติ

- สงเสริมการพัฒนากรอบหลักสูตรระดับทองถิ่นและหลักสูตรสถานศึกษาตามความตองการจําเปนของกลุมเปาหมายและแตกตางหลากหลายตามบริบทของพื้นที่

- พัฒนาผูเรียนใหมีทักษะการคิดวิเคราะห สามารถแกไขสถานการณเฉพาะหนาไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยจัดการเรียนรูเชิงรุก (Active Learning) จากประสบการณ

จริงหรือจากสถานการณจําลองผานการลงมือปฏิบัติ ตลอดจนจัดการเรียนการสอนในเชิงแสดงความคิดเห็นเพื่อเปดโลกทัศนมุมมองรวมกันของผูเรียนและครูใหมาก

ข้ึน

- พัฒนาผูเรียนใหมีความรอบรูและทักษะชีวิต เพื่อเปนเคร่ืองมือในการดํารงชีวิตและสรางอาชีพ อาทิ การใชเทคโนโลยีดิจิทัล สุขภาวะและทัศนคติที่ดีตอการดูแล

สุขภาพ

- พัฒนาครูใหมีทักษะ ความรู และความชํานาญในการใชเทคโนโลยีดิจิทัล ปญญาประดิษฐ และภาษาอังกฤษ รวมทั้งการจัดการเรียนการสอนเพื่อฝกทักษะการคิด

วิเคราะหอยางเปนระบบและมีเหตุผลเปนขั้นตอน

- สงเสริมใหใชภาษาทองถิ่นรวมกับภาษาไทยเปนส่ือจัดการเรียนการสอนในพ้ืนที่ที่ใชภาษาอยางหลากหลาย เพื่อวางรากฐานใหผูเรียนมีพัฒนาการดานการคิด

วิเคราะห รวมทั้งมีทักษะการสื่อสารและใชภาษาท่ีสามในการตอยอดการเรียนรูไดอยางมีประสิทธิภาพ

- ปลูกฝงผูเรียนใหมีหลักคิดที่ถูกตองดานคุณธรรม จริยธรรม และเปนผูมีความพอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา โดยกระบวนการลูกเสือ และยุวกาชาด

- เสริมสรางการรับรู ความเขาใจ ความตระหนัก และสงเสริมคุณลักษณะและพฤติกรรมท่ีพึงประสงคดานสิ่งแวดลอม

- สนับสนุนกิจกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ

- พัฒนาครูทุกระดับใหมีทักษะ ความรูท่ีจําเปน เพื่อทําหนาท่ีวิทยากรมืออาชีพ (Train The Trainer) และขยายผลการพัฒนาผานศูนยพัฒนาศักยภาพบุคคลเพื่อ

ความเปนเลิศ (Human Capital Excellence Center: HCEC)

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

การประเมินรอบที่ 3

ระดับ
ระดับผลการประเมิน

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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สวนท่ี 4 : การประเมินตนเอง (Self - Assessment)

1. ผลการประเมินรายมาตรฐาน

ระดับปฐมวัย

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของเด็ก

จํานวนเด็กทั้งหมด : 202

ประเด็นพิจารณา

การปฏิบัติงาน
เปา

หมาย/

รอยละ

จํานวนเด็กที่

ผานเกณฑที่

โรงเรียน

กําหนด (คน)

ผลการ

ประเมิน

(รอย

ละ)

ผลการ

ประเมิน

คุณภาพ

ที่ได
ปฏิบัติ

ไม

ปฏิบัติ

1. มีพัฒนาดานรางกาย แข็งแรง มีสุขนิสัยท่ีดี และดูแลความปลอดภัยของตนองได 81.00 196 97.03
ยอด

เยี่ยม

1.1 รอยละของเด็กมีน้ําหนัก สวนสูงตามเกณฑมาตรฐาน √ - 195

1.2 รอยละของเด็กเคลื่อนไหวรางกายคลองแคลว ทรงตัวไดดี ใชมือและตา

ประสานสัมพันธไดดี
√ - 195

1.3 รอยละของเด็กดูแลรักษาสุขภาพอนามัยสวนตนและปฏิบัติจนเปนนิสัย √ - 196

1.4 รอยละของเด็กปฏิบัติตนตามขอตกลงเกี่ยวกับความปลอดภัย หลีกเลี่ยง

สภาวะ ที่เส่ียงตอโรค ส่ิงเสพติด และระวังภัยจากบุคคล สิ่งแวดลอม และ

สถานการณที่เสี่ยงอันตราย

√ - 196

2. มีพัฒนาการดานอารมณ จิตใจ ควบคุม และแสดงออกทางอารมณได 81.00 196 97.03
ยอด

เยี่ยม

2.1 รอยละของเด็กราเริงแจมใส แสดงอารมณ ความรูสึกไดเหมาะสม √ - 194

2.2 รอยละของเด็กรูจักยับยั้งชั่งใจ อดทนในการรอคอย √ - 194

2.3 รอยละของเด็กยอมรับและพอใจในความสามารถ และผลงานของตนเอง

และผูอ่ืน
√ - 194

2.4 รอยละของเด็กมีจิตสํานึกและคานิยมที่ดี √ - 201

2.5 รอยละของเด็กมีความมั่นใจ กลาพูด กลาแสดงออก √ - 196

2.6 รอยละของเด็กชวยเหลือแบงปน √ - 194

2.7 รอยละของเด็กเคารพสิทธิ รูหนาท่ีรับผิดชอบ อดทนอดกลั้น √ - 193

2.8 รอยละของเด็กซ่ือสัตยสุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม ตามที่สถานศึกษา

กําหนด
√ - 201

2.9 รอยละของเด็กมีความสุขกับศิลปะดนตรี และการเคลื่อนไหว √ - 196

3. มีพัฒนาการดานสังคม ชวยเหลือตนเองและเปนสมาชิกที่ดีของสังคม 81.00 197 97.52
ยอด

เยี่ยม
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ประเด็นพิจารณา

การปฏิบัติงาน
เปา

หมาย/

รอยละ

จํานวนเด็กที่

ผานเกณฑที่

โรงเรียน

กําหนด (คน)

ผลการ

ประเมิน

(รอย

ละ)

ผลการ

ประเมิน

คุณภาพ

ที่ได
ปฏิบัติ

ไม

ปฏิบัติ

3.1 รอยละของเด็กชวยเหลือตนเอง ในการปฏิบัติกิจวัตรประจําวัน มีวินัย ใน

ตนเอง
√ - 196

3.2 รอยละของเด็กประหยัดและพอเพียง √ - 193

3.3 รอยละของเด็กมีสวนรวมดูแลรักษาสิ่งแวดลอมในและนอกหองเรียน √ - 196

3.4 รอยละของเด็กมีมารยาทตามวัฒนธรรมไทย เชน การไหว การยิ้ม

ทักทาย และมีสัมมาคารวะกับผูใหญ ฯลฯ
√ - 201

3.5 รอยละของเด็กยอมรับหรือเคารพ ความแตกตางระหวางบุคคล เชน

ความคิด พฤติกรรม พื้นฐานครอบครัว เชื้อชาติ ศาสนา วัฒนธรรม เปนตน
√ - 201

3.6 รอยละของเด็กเลนและทํางานรวมกับผูอื่นได แกไขขอขัดแยงโดย

ปราศจาก การใชความรุนแรง
√ - 193

4. มีพัฒนาการดานสติปญญา ส่ือสารได มีทักษะการคิดพื้นฐาน และแสวงหาความรูได 80.00 190 94.06
ยอด

เยี่ยม

4.1 รอยละของเด็กสนทนาโตตอบและ เลาเรื่องใหผูอื่นเขาใจ √ - 187

4.2 รอยละของเด็กตั้งคําถามในส่ิงที่ ตนเองสนใจหรือสงสัย และพยายาม

คนหาคําตอบ
√ - 172

4.3 รอยละของเด็กอานนิทานและเลาเรื่อง ที่ตนเองอานไดเหมาะสมกับวัย √ - 187

4.4 รอยละของเด็กมีความสามารถในการคิดรวบยอด การคิดเชิงเหตุผลทาง

คณิตศาสตรและวิทยาศาสตร การคิดแกปญหาและสามารถตัดสินใจในเรื่อง

งาย ๆ ได

√ - 191

4.5 รอยละของเด็กสรางสรรคผลงานตามความคิดและจินตนาการ เชน งาน

ศิลปะ การเคล่ือนไหวทาทาง การเลนอิสระ ฯลฯ
√ - 202

4.6 รอยละของเด็กใชสื่อเทคโนโลยี เชน แวนขยาย แมเหล็ก กลองดิจิตอล

ฯลฯ เปนเครื่องมือในการเรียนรูและแสวงหาความรูได
√ - 202

สรุปผลการประเมิน 96.41
ยอด

เยี่ยม

 

จุดเนนและกระบวนการพัฒนาที่สงผลตอระดับคุณภาพของมาตรฐานที่ 1 คุณภาพของเด็ก

กระบวนการพัฒนา

             จากสถานการณก์ารแพรร่ะบาดของโรคตดิเช ื �อไวรสัโคโรนา 2019 (Covid 19) ทาํใหส้ถานศกึษาจดัรปูแบบการ
เรยีนการสอนดว้ยวธิกีารที�หลากหลาย จดัประสบการณก์ารเรยีนรู ้แบบผสมผสาน ( Hybrid learning) ไดแ้ก ่on site
 online และ  on hand โดยมผูีป้กครองคอยแนะนําชว่ยเหลอืและอาํนวยความสะดวกในการทาํกจิกรรมตา่งๆ

1.1 มพีฒันาการดา้นรา่งกายแข็งแรง
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          เด็กไดร้บัการประเมนิพฒันาการดา้นรา่งกาย ตามคณุลกัษณะที�พงึประสงค ์ จดัทาํสมุดประจาํตวันักเรยีนปฐมวยั บนัทกึ
การดื�มนม บนัทกึนํ�าหนักสว่นสงู จดักจิกรรมเคลื�อนไหวและจงัหวะผ่านหอ้งเรยีนออนไลนโ์ดยใชโ้ปรแกรม Zoom ดว้ยกจิกรรมที�

หลากหลาย เชน่ เกม เพลง นิทาน ประเมนิพฒันาการมาตรฐานคณุลกัษณะที�พงึประสงคโ์ดยการสงัเกตเด็กเป็นรายบคุคลโดยมี
ผูป้กครองมสีว่นในการประเมนิพฒันาการผ่าน google form  

          จดัทาํโครงการทกัษะชวีติ  เด็กไดฝึ้กการเก็บที�นอน ลา้งจาน กวาดบา้น ถบูา้น และการชว่ยเหลอืตนเองใน        การ
ปฏบิตักิจิวตัรประจาํวนั  เรยีนรูส้ญัญาณไฟจราจร สาํหรบัเด็กมาเรยีน on site ไดฝึ้กปฏบิตัจิรงิ เร ื�องการขา้มถนนบน
ทางมา้ลาย สอดแทรกการเรยีนรูม้าตรการในการปฏบิตัตินในการดแูลสขุภาพใหป้ลอดภยัจากสถานการณก์ารแพรร่ะบาดของ
โรคตดิเช ื �อไวรสัโคโรนา 2019 (Covid 19) ไดแ้ก ่การเวน้ระยะหา่ง การสวมหนา้กากอนามยั ลา้งมอืดว้ยเจลแอลกอฮอลท์ั�ง
ภายในและภายนอกโรงเรยีน

1.2 มพีฒันาการดา้นอารมณ ์จติใจ ควบคมุและแสดงออกทางอารมณไ์ด ้                 

        ในกจิกรรมสรา้งสรรค ์เด็กไดแ้สดงออกทางดา้นการวาดภาพระบายส ีปั�นดนินํ�ามนั ฉีกปะ รอ้ยลกูปัดและดอกรกั    
ประดษิฐข์องเลน่ของใชจ้ากเศษวสัด ุเลน่สรา้งสรรคจ์ากบล็อก กจิกรรมการแสดงบทบาทสมมุตเิด็กเรยีนดนตรสีากลเกี�ยวกบัตวั
โนต๊ รอ้งเพลง เคลื�อนไหวประกอบจงัหวะ ฝึกการเลน่เคร ื�องเมโลเดยีนทั�งในหอ้งเรยีนonlineและon site

1.3มพีฒันาการดา้นสงัคม ชว่ยเหลอืและเป็นสมาชกิที�ดขีองสงัคม

          จดัใหม้โีครงการสง่เสรมิคณุธรรมจรยิธรรมโดยปรบัรปูแบบกจิกรรมโดยสง่เสรมิเด็กผ่านการจดักจิกรรมการจดั
ประสบการณใ์นหอ้งเรยีน0nline ไดแ้ก ่การไหวพ่้อแม่ คณุคร ูและญาตผูิใ้หญ ่รวมทั�งบคุคลทั�วไป การสวดมนตไ์หวพ้ระ การ
แสดงความเคารพตอ่สถาบนัชาตแิละพระมหากษตัรยิ ์มารยาทในการเดนิผ่านผูใ้หญ ่การเดนิแถว การนั�งตอ่หนา้ผูใ้หญ ่จดัโตะ๊
อาหาร เก็บสิ�งเคร ื�องใชข้องตนเองและสว่นรวมเขา้ที� เก็บที�นอน ชว่ยเหลอืงานในหอ้งเรยีนและที�บา้น

1.4 มพีฒันาการดา้นสตปัิญญา สื�อสารได ้มทีกัษะการคดิพื �นฐานและแสวงหาความรูไ้ด ้

     สง่เสรมิทกัษะการคดิวเิคราะห ์ทดลอง เปรยีบเทยีบ จาํแนก เชน่ การจดักจิกรรมวนัวทิยาศาสตรผ่์านหอ้งเรยีนออนไลนโ์ดย
ใชโ้ปรแกรม Zoom จดัใหม้โีครงการสง่เสรมิพฒันาการเด็ก ไดแ้ก ่กจิกรรมสง่เสรมิพฒันาการดา้นสตปัิญญา ไดด้าํเนินการ
ผ่านกจิกรรมเกมการศกึษา เชน่ เกมภาพตดัตอ่ เกมโดมโิน การเลน่ผ่านสื�อของจรงิ สื�อมอนเตสซอร ิการตั�งคาํถาม-ตอบ
คาํถาม เลา่ อธบิายสั�นๆเกี�ยวกบัสง่ที�เกดิขึ �นในชวีติประจาํวนัและผลงานของตนเอง โครงการพฒันาการจดัประสบการณก์าร
เรยีนรู ้ไดแ้ก ่กจิกรรมศกึษาแหลง่เรยีนรูท้ ั�งภายในและภายนอก เด็กไดเ้รยีนรูส้ิ�งแวดลอ้มตามธรรมชาต ิเชน่ พชื สิ�งมชีวีติ และสิ�ง
ไม่มชีวีติจากหอ้งเรยีนธรรมชาต ิและสอดแทรกความรูใ้นแผนการจดัประสบการณก์ารเรยีนรู ้   ใหค้วามรูใ้นหอ้งเรยีนออนไลน์
ผ่านโปรแกรม zoom   กจิกรรมวนัวทิยาศาสตร ์ไดด้าํเนินใหเ้ด็กไดเ้รยีนการทดลองง่ายๆผ่านหอ้งเรยีนonline เชน่ กจิกรรม
โทรศพัทแ์กว้นํ�า ลกูโป่งพองโต งวงชา้ง นํ�าเดนิได ้ไขไ่ดโนเสาร ์ดอกไมบ้าน สเีตน้ระบาํ การจมการลอย กจิกรรมสง่เสรมิความ
เป็นเลศิทางวชิาการและแสดงผลงานนักเรยีน ไดด้าํเนินการปรบัรปูแบบการจดักจิกรรมโดยใหเ้ด็กสรา้งผลงานหลงัการเรยีนรู ้
แตล่ะหน่วย เชน่ สรา้งโมเดลบา้น ประดษิฐโ์ทรศพัท ์ตกแตง่ซองจดหมาย ประดษิฐพ์ดั เป็นตน้ และนําเสนอผลงานผ่านหอ้งเรยีน
online ใหเ้พื�อนไดช้ ื�นชม

ผลการดําเนินงาน

           ดา้นรา่งกายเด็กมรีา่งกายแข็งแรงมสีขุนิสยัที�ดแีละรูจ้กัดแูลความปลอดภยัของตนเองมรีา่งกายเจรญิเตบิโตตามวยัมนํี�า
หนักสว่นสงูเจรญิเตบิโตตามเกณฑข์องกรมอนามยั กระทรวงสาธารณสขุ เด็กมพีฒันาการใชก้ลา้มเนื�อใหญ ่กลา้มเนื�อเล็กอยา่ง
คลอ่งแคลว่และสมัพนัธก์นั มทีกัษะการใชช้วีติ เด็กรูแ้ละสามารถปฏบิตัตินในการหลกีเลี�ยงตอ่สภาวะที�เสี�ยงตอ่โรค อบุตัภิยัและ
สิ�งเสพตดิ มทีกัษะในการชว่ยเหลอืตนเองใหป้ลอดภยัในการใชช้วีติประจาํวนั

             ดา้นอารมณจ์ติใจ เด็กสามารถควบคมุและแสดงออกทางอารมณ ์มสีขุภาพจติที�ดแีละมคีวามสขุแสดงออกทางอารมณ์
สามารถบอกความรูส้กึทางอารมณข์องตนเองไดเ้หมาะสมกบัวยัและสถานการณม์คีวามรูส้กึที�ดตีอ่ตนเองและผูอ้ื�น

             ดา้นสงัคม  เด็กเป็นสมาชกิที�ดขีองครอบครวั สงัคมและสามารถชว่ยเหลอืตนเองในการปฏบิตักิจิวตัรประจาํวนัมวีนัิย
ในตนเอง รูจ้กัการอดทนรอคอย ประหยดัและพอเพยีงดแูลรกัษาธรรมชาตแิละสิ�งแวดลอ้ม มมีารยาทตามวฒันธรรมไทยและรกั
ความเป็นไทย ยอมรบัความเหมอืนและความแตกตา่งระหวา่งบคุคล ปฏบิตัตินเป็นผูนํ้าผูต้ามได ้อยูร่ว่มกบัผูอ้ื�นไดอ้ยา่งมคีวาม
สขุ
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             ดา้นสตปัิญญา เด็กมทีกัษะการคดิพื �นฐานและรูจ้กัแสวงหาความรูโ้ดยการตั�งคาํถาม ผ่านกจิกรรมการจดัประสบการณ์
การเรยีนรู ้ใชภ้าษาในการสื�อสารไดเ้หมาะสมกบัวยั สนทนาโตต้อบและเลา่เร ื�องใหผู้อ้ื�นเขา้ใจได ้เด็กอา่นและเขยีนภาพ
สญัลกัษณไ์ด ้มคีวามสามารถในการคดิรวบยอดแกปั้ญหาและตดัสนิใจ มจีนิตนาการและความคดิสรา้งสรรค ์มเีจตคตทิี�ดตีอ่
การเรยีนรูส้ง่ผลใหเ้ด็กมคีวามมั�นใจกลา้แสดงออกรูจ้กัเช ื�อมโยงความรู ้สามารถนําความรูม้าปรบัใชใ้นชวีติประจาํวนัไดเ้ด็กมี
ความใฝ่รู ้ใหเ้ด็กไดอ้ธบิายผลงานของตนเอง ฝึกการใชภ้าษาในการสื�อสาร ทั�งภาษาพูดและภาษาทา่ทาง ใหเ้ด็กไดพู้ดแสดง
ความรูส้กึแสดงความคดิเห็น การอา่นคาํคลอ้งจอง คาํกลอนตา่งๆ มทีกัษะการคดิวเิคราะห ์ทดลอง เปรยีบเทยีบ จาํแนก  การ
สงัเกต  อธบิายความเหมอืนความตา่ง นําสิ�งของมาจบัคู ่เรยีงลาํดบั คาดคะเน 
ตั�งสมมตฐิาน ทาํการทดลอง สบืคน้ขอ้มูลเพิ�มเตมิ และจดัลาํดบัเหตกุารณ ์โดยผูป้กครองมสีว่นรว่มในการเรยีนรู ้
เชน่การจดัเตรยีมอปุกรณ ์ใหค้าํแนะนํามสีว่นรว่มในการประเมนิพฒันาการคณุลกัษณะที�พงึประสงค ์
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มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ

เปาหมาย 5 ขอ

ประเด็นพิจารณา

การปฏิบัติงาน

ผล

สําเร็จ

ผลการ

ประเมิน

คุณภาพ

ที่ได
ปฏิบัติ

ไม

ปฏิบัติ

1. มีหลักสูตรครอบคลุมพัฒนาการทั้งส่ีดาน สอดคลองกับบริบทของทองถิ่น 5.00
ยอด

เยี่ยม

1.1 มีหลักสูตรสถานศึกษาที่ยืดหยุน และสอดคลองกับหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย √ -

1.2 ออกแบบการจัดประสบการณที่เตรียมความพรอมและไมเรงรัดวิชาการ √ -

1.3 ออกแบบการจัดประสบการณที่เนนการเรียนรูผานการเลน และการลงมือปฏิบัติ (Active learning) √ -

1.4 ออกแบบการจัดประสบการณที่ตอบสนองความตองการและความแตกตางของเด็กปกติและกลุมเปา

หมายเฉพาะที่สอดคลองกับวิถีชีวิตของครอบครัว ชุมชนและทองถิ่น
√ -

1.5 มีการประเมิน ตรวจสอบ และปรับปรุง / พัฒนาหลักสูตรอยางตอเนื่อง √ -

2. จัดครูใหเพียงพอกับช้ันเรียน 5.00
ยอด

เยี่ยม

2.1 จัดครูครบช้ันเรียน √ -

2.2 จัดครูใหมีความเหมาะสมกับภารกิจการจัดประสบการณ √ -

2.3 จัดครูไมจบการศึกษาปฐมวัยแตผานการอบรมการศึกษาปฐมวัย √ -

2.4 จัดครูจบการศึกษาปฐมวัย √ -

2.5 จัดครูจบการศึกษาปฐมวัยและผานการอบรมการศึกษาปฐมวัย √ -

3. สงเสริมใหครูมีความเช่ียวชาญดานการจัดประสบการณ 5.00
ยอด

เยี่ยม

3.1 มีการพัฒนาครูและบุคลากรใหมีความรูความสามารถในการวิเคราะหและออกแบบหลักสูตรสถาน

ศึกษา
√ -

3.2 สงเสริมครูใหมีทักษะในการจัดประสบการณและการประเมินพัฒนาการเด็ก √ -

3.3 สงเสริมครูใชประสบการณสําคัญในการออกแบบการจัดกิจกรรม จัดกิจกรรม สังเกตและประเมิน

พัฒนาการเด็กเปนรายบุคคล
√ -

3.4 สงเสริมใหครูมีปฏิสัมพันธที่ดีกับเด็กและครอบครัว √ -

3.5 สงเสริมใหครูพัฒนาการจัดประสบการณโดยใชชุมชนแหงการเรียนรูทางวิชาชีพ (PLC) √ -

4. จัดสภาพแวดลอมและส่ือเพื่อการเรียนรูอยางปลอดภัยและเพียงพอ 5.00
ยอด

เยี่ยม

4.1 จัดสภาพแวดลอมภายในหองเรียนที่คํานึงถึงความปลอดภัย √ -

4.2 จัดสภาพแวดลอมภายนอกหองเรียนที่คํานึงถึงความปลอดภัย √ -
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ประเด็นพิจารณา

การปฏิบัติงาน

ผล

สําเร็จ

ผลการ

ประเมิน

คุณภาพ

ที่ได
ปฏิบัติ

ไม

ปฏิบัติ

4.3 สงเสริมใหเกิดการเรียนรูที่เปนรายบุคคลและกลุม เลนแบบรวมมือรวมใจ √ -

4.4 จัดใหมีมุมประสบการณหลากหลาย มีสื่อการเรียนรู ที่ปลอดภัยและเพียงพอ เชน ของเลน หนังสือ

นิทาน ส่ือจากธรรมชาติ ส่ือสําหรับเด็กมุดลอด ปนปาย ส่ือเทคโนโลยีการสืบเสาะหาความรู
√ -

4.5 จัดหองประกอบที่เอ้ือตอการจัดประสบการณและพัฒนาเด็ก √ -

5. ใหบริการส่ือเทคโนโลยีสารสนเทศและส่ือการเรียนรูเพื่อสนับสนุนการจัดประสบการณ 5.00
ยอด

เยี่ยม

5.1 อํานวยความสะดวกและใหบริการสื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ วัสดุ อุปกรณและสื่อการเรียนรู √ -

5.2 พัฒนาครูใหมีความรูความสามารถในการผลิตและใชสื่อในการจัดประสบการณ √ -

5.3 มีการนิเทศติดตามการใชสื่อในการจัดประสบการณ √ -

5.4 มีการนําผลการนิเทศติดตามการใชสื่อมาใชเปนขอมูลในการพัฒนา √ -

5.5 สงเสริม สนับสนุนการเผยแพรการพัฒนาสื่อ และนวัตกรรมเพื่อการจัดประสบการณ √ -

6. มีระบบบริหารคุณภาพที่เปดโอกาสใหผูเกี่ยวของทุกฝายมีสวนรวม 5.00
ยอด

เยี่ยม

6.1 กําหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาที่สอดคลองกับมาตรฐานการศึกษาปฐมวัยและอัตลักษณ

ของสถานศึกษา
√ -

6.2 จัดทําแผนพัฒนาการศึกษาที่สอดรับกับมาตรฐานที่สถานศึกษากําหนดและดําเนินการตามแผน √ -

6.3 มีการประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพภายในสถานศึกษา √ -

6.4 มีการติดตามผลการดําเนินงาน และจัดทํารายงานผลการประเมินตนเองประจําป และรายงานผลการ

ประเมินตนเองใหหนวยงานตนสังกัด
√ -

6.5 นําผลการประเมินไปปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา โดยผูปกครองและผูเกี่ยวของทุกฝายมี

สวนรวม
√ -

สรุปผลการประเมิน 5.00
ยอด

เยี่ยม

 

จุดเนนและกระบวนการพัฒนาที่สงผลตอระดับคุณภาพของมาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ

              สถานศกึษาสง่เสรมิและพฒันาศกัยภาพของครทูกุๆดา้นมหีลกัสตูรครอบคลมุพฒันาการทั�ง 4 ดา้น ของเด็ก
สอดคลอ้งกบับรบิทของทอ้งถิ�นเพื�อใหม้ปีระสทิธภิาพในการจดัการเรยีนการสอนเพื�อใหส้อดคลอ้งกบัพฒันาการทั�ง 4 ดา้น และ
เปิดโอกาสใหผู้เ้กี�ยวขอ้งทกุฝ่ายมสีว่นรว่ม สถานศกึษาออกแบบการจดัประสบการณก์ารเรยีนรูเ้พื�อเตรยีมความพรอ้มโดยให ้
เด็กไดล้งมอืปฏบิตัสิถานศกึษาจดัครใูหเ้หมาะสมกบัการเรยีนการสอนมทีกัษะในการจดัประสบการณแ์ละประเมนิพฒันาการเด็ก
เป็นรายบคุคล โดยนําคณุลกัษณะอนัพงึประสงคค์า่นิยมพื �นฐาน 12 ประการ เนน้กระบวนการการเรยีนรูผ่้านการเลน่และลงมอื
ปฏบิตัติอบสนองความตอ้งการและความแตกตา่งเป็นรายบคุคลและจดัสภาพแวดลอ้มภายในและภายนอกหอ้งเรยีนคาํนึงถงึความ
ปลอดภยั สถานศกึษาอาํนวยความสะดวกและใหบ้รกิารสื�อ เทคโนโลยสีารสนเทศ วสัด ุอปุกรณแ์ละ จดัการเรยีนการสอนรปูแบบ
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ออนไลนผ่์านโปรแกรม Zoom เนื�องจากการแพรร่ะบาดของโรคตดิเช ื �อโคโรน่า 2019 (Covid 19 ) เพื�อสนับสนุนการจดั
ประสบการณก์ารเรยีนรู ้สง่เสรมิใหค้รมูคีวามรูค้วามสามารถสรา้งสื�อเทคโนโลยทีี�หลากหลาย เชน่ คลปิวดิโีอ และใชส้ื�อในการจดั
ประสบการณ ์ มกีารนิเทศตดิตามการใชส้ื�อในการจดัประสบการณนํ์าผลการนิเทศมาใชเ้ป็นขอ้มูลในการพฒันาเพื�อจดั
ประสบการณ ์  สถานศกึษากาํหนดจดัทาํแผนพฒันาสถานศกึษาสอดคลอ้งกบัมาตรฐานอตัลกัษณม์กีารประเมนิ ตรวจสอบ
คณุภาพภายใน ตดิตามผลการดาํเนินงานและจดัทาํรายงานผลการประเมนิตนเองประจาํปี 
โดยผูป้กครองและผูเ้กี�ยวขอ้งทกุฝ่ายมสีว่นรว่ม  รายงานผลการประเมนิตนเองประจาํปีใหห้น่วยงานตน้สงักดั 
นําผลการประเมนิไปปรบัปรงุพฒันาคณุภาพสถานศกึษาตอ่ไป
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มาตรฐานที่ 3 การจัดประสบการณท่ีเนนเด็กเปนสําคัญ

จํานวนครูท้ังหมด : 10

ประเด็นพิจารณา

การปฏิบัติงาน
เปา

หมาย/

รอยละ

จํานวนครูที่

ผานเกณฑ

ที่โรงเรียน

กําหนด

(คน)

ผลการ

ประเมิน

(รอย

ละ)

ผลการ

ประเมิน

คุณภาพ

ที่ได
ปฏิบัติ

ไม

ปฏิบัติ

1. จัดประสบการณที่สงเสริมใหเด็กมีพัฒนาการทุกดาน อยางสมดุลเต็มศักยภาพ 94.00 10 100.00
ยอด

เยี่ยม

1.1 มีการวิเคราะหขอมูลเด็กเปนรายบุคคล √ - 10

1.2 จัดทําแผนและใชแผนการจัดประสบการณจากการวิเคราะหมาตรฐาน

คุณลักษณะที่พึงประสงคในหลักสูตรสถานศึกษา
√ - 10

1.3 จัดกิจกรรมที่สงเสริมพัฒนาการเด็กครบทุกดาน ท้ังดานรางกาย ดาน

อารมณจิตใจ ดานสังคม และดานสติปญญา โดย ไมมุงเนนการพัฒนาดานใด

ดานหน่ึงเพียงดานเดียว

√ - 10

2. สรางโอกาสใหเด็กไดรับประสบการณตรง เลนและปฏิบัติอยางมีความสุข 96.00 10 100.00
ยอด

เยี่ยม

2.1 จัดประสบการณที่เชื่อมโยงกับประสบการณเดิม √ - 10

2.2 ใหเด็กมีโอกาสเลือกทํากิจกรรมอยางอิสระ ตามความตองการความสนใจ

ความสามารถ ตอบสนองตอวิธีการเรียนรูของเด็กเปนรายบุคคล หลากหลายรูป

แบบจากแหลงเรียนรูที่หลากหลาย

√ - 10

2.3 เด็กไดเลือกเลน เรียนรูลงมือ กระทํา และสรางองคความรูดวยตนเอง √ - 10

3. จัดบรรยากาศที่เอ้ือตอการเรียนรู ใชส่ือและเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับวัย 98.00 10 100.00
ยอด

เยี่ยม

3.1 จัดบรรยากาศและสภาพแวดลอมในหองเรียนไดสะอาด ปลอดภัย และ

อากาศถายเทสะดวก
√ - 10

3.2 จัดใหมีพ้ืนที่แสดงผลงานเด็ก พ้ืนที่สําหรับมุมประสบการณและการจัด

กิจกรรม
√ - 10

3.3 จัดใหเด็กมีสวนรวมในการจัดภาพแวดลอมในหองเรียน เชน ปายนิเทศ การ

ดูแลตนไม เปนตน
√ - 10

3.4 ใชส่ือและเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับชวงอายุ ระยะความสนใจ และวิถีการ

เรียนรูของเด็ก เชน กลองดิจิตอล คอมพิวเตอร สําหรับการเรียนรู กลุมยอย ส่ือ

ของเลนที่กระตุนใหคิดและหาคําตอบ เปนตน

√ - 9

4. ประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริงและนําผลการประเมินพัฒนาการเด็กไปปรับปรุงการจัด

ประสบการณและพัฒนาเด็ก
100.00 10 100.00

ยอด

เยี่ยม
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ประเด็นพิจารณา

การปฏิบัติงาน
เปา

หมาย/

รอยละ

จํานวนครูที่

ผานเกณฑ

ที่โรงเรียน

กําหนด

(คน)

ผลการ

ประเมิน

(รอย

ละ)

ผลการ

ประเมิน

คุณภาพ

ที่ได
ปฏิบัติ

ไม

ปฏิบัติ

4.1 ประเมินพัฒนาการเด็กจากกิจกรรมและกิจวัตรประจําวันดวยเครื่องมือและ

วิธีการที่หลากหลาย
√ - 10

4.2 วิเคราะหผลการประเมินพัฒนาการเด็กโดยผูปกครองและผูเกี่ยวของมีสวน

รวม
√ - 10

4.3 นําผลการประเมินที่ไดไปพัฒนาคุณภาพเด็กอยางเปนระบบและตอเนื่อง √ - 10

4.4 นําผลการประเมินแลกเปล่ียนเรียนรูโดยใชกระบวนการชุมชนแหงการเรียน

รูทางวิชาชีพ
√ - 10

สรุปผลการประเมิน 100.00
ยอด

เยี่ยม

 

จุดเนนและกระบวนการพัฒนาที่สงผลตอระดับคุณภาพของมาตรฐานที่ 3 การจัดประสบการณท่ีเนนเด็กเปนสําคัญ

กระบวนการพัฒนา

             สถานศกึษามกีารสนับสนุนสง่เสรมิให ้ครปูฐมวยัเขา้รบัอบรมพฒันาความรูด้า้นการจดัประสบการณใ์นระยะ  2 ปี ครู
เขา้ใจและสามารถอธบิายขั�นตอน / วธิกีารจดัทาํแผนการจดัประสบการณก์ารเรยีนรูท้ี�ถกูตอ้งและครอบคลมุพฒันาการเด็กอยา่ง
สมดลุไดโ้ดยจดัทาํผลวเิคราะหพ์ฒันาผูเ้รยีนภาคเรยีนละ  1   คร ั�งสง่ผลใหเ้ด็กมพีฒันาการดา้นรา่งกายอารมณจ์ติใจสงัคมและ
สตปัิญญา ในแตร่ะดบัช ั�นดขีึ �นตามยทุธศาสตรข์องโรงเรยีนเด็กสามารถตั�งคาํถามและถามคาํถามในเร ื�อง
ที�ตนเองสนใจได ้ จาํแจกเปรยีบเทยีบสิ�งตา่งๆรอบตวัมทีกัษะการคดิวเิคราะหบ์วกลบเลขไดส้ามารถอา่นสญัลกัษณแ์ละเขยีนเป็น
คาํง่ายๆได ้คดิแกปั้ญหาในเร ื�องที�สงสยัดว้ยวธิกีารง่ายๆไดแ้ละเช ื�อมโยงความรูท้กัษะตา่งๆครสูามารถอธบิาย
การจดัทาํแผนการจดัประสบการณเ์พื�อสง่เสรมิใหเ้ด็กไดร้บัประสบการณต์รงผ่านการเลน่และการปฏบิตัอิยา่งมคีวามสขุผ่าน
หน่วยการเรยีนรูต้า่งๆ สง่เสรมิใหเ้ด็กไดร้บัประสบการณต์รง เลน่และปฏบิตัอิยา่งมคีวามสขุครอูอกแบบกจิกรรมตา่งๆใหเ้ด็กเรยีน
รูแ้บบลงมอืกระทาํซึ�งจะทาํใหเ้ด็กมโีอกาสใชป้ระสาทสมัผสัทั�งหา้  รวมทั�งจดัใหเ้ด็กมปีระสบการณใ์นสถานการณจ์าํลองทกุอยา่ง
ที�เป็นไปไดเ้พื�อกระตุน้ใหเ้ด็กฝึกทกัษะการคดิและแกปั้ญหาไดด้ว้ยตนเอง  สง่ผลใหเ้ด็กมทีกัษะการสงัเกตคดิแกปั้ญหาใชเ้หตผุล
และฝึกปฏบิตัเิพื�อใหเ้กดิความคดิรวบยอดเกี�ยวกบัเร ื�องที�เรยีน  พฒันาทกัษะการเรยีนรูฝึ้กการทาํงานเป็นกลุม่และชว่ยใหเ้ด็กมี
เจตคตทิี�ดตีอ่การเรยีนรูร้วมทั�งคณุธรรมและจรยิธรรมเด็กจะสามารถสรา้งความรูด้ว้ยตนเองโดยความรูนั้�นเป็นความรูท้ี�คงทนไม่
ลบเลอืนไปโดยง่ายและสามารถนําความรูม้าปรบัใชใ้นชวีติประจาํวนัได ้

          ครจูดัทาํแผนการจดัประสบการณก์ารเรยีนรูแ้ละจดัสภาพแวดลอ้มภายในและภายนอกหอ้งเรยีนให ้เอื �อตอ่การเรยีนรูจ้ดั
กจิกรรมเสรมิทกัษะการเรยีนรูด้า้นคอมพวิเตอร ์สถาบนัดนตรสีากล Rock Star    วา่ยนํ�า   ภาษาจนี และสถาบนัสอน
ภาษาFun  Language  สปัดาหล์ะ1คร ั�ง  นําสื�อMontessori มาใชใ้นการจดัการเรยีนการสอนภายในหอ้งเรยีนกาํหนดสื�อ
อปุกรณเ์ทคโนโลยใีนแผนการจดัประสบการณไ์วอ้ยา่งชดัเจนและสอดคลอ้งการปฏบิตัติามแผนที�กาํหนดไว ้ ครสูามารถอธบิาย
หลกัสาํคญัของการเลอืกใชส้ื�อประกอบการจดัประสบการณไ์ดอ้ยา่งเหมาะสมมเีหตผุลน่าเช ื�อถอื สภาพแวดลอ้ม
ใน ช ั�นเรยีนใหเ้อื �ออาํนวยตอ่การเรยีนการสอนไดจ้ดัทาํแบบประเมนิพฒันาการตามมาตรฐานคณุลกัษณะที�พงึประสงคภ์าคเรยีน
ละ1คร ั�ง ครไูดนํ้าขอ้มูลที�ไดว้เิคราะหไ์ปใชใ้นการวางแผนการจดัการเรยีนรูใ้หเ้หมาะสมกบัเด็กและไดเ้ลอืกใชส้ื�อการเรยีนการ
สอนไดเ้หมาะสมกบัผูเ้รยีนสง่ผลใหค้รสูามารถเก็บรวบรวมขอ้มูลที�เกี�ยวกบัเด็กแตล่ะคนเพื�อใชใ้นการปรบัปรงุจดัหลกัสตูรให ้
เหมาะสมสอดคลอ้งกบัพฒันาการและความตอ้งการของเด็กโดยคาํนึงถงึความแตกตา่งระหวา่งบคุคล

ผลการดําเนินงาน                                                                             
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              ครจูดัทาํแผนการจดัประสบการณเ์พื�อสง่เสรมิใหเ้ด็กไดร้บัประสบการณต์รงผ่านการเลน่และการปฏบิตัิ อยา่งมคีวาม
สขุ จดักจิกรรมเสรมิทกัษะการเรยีนรูด้า้นคอมพวิเตอร ์ดนตรสีากล  วา่ยนํ�า   และสถาบนัสอนภาษา Fun  Language  ภาษา
จนี แตเ่นื�องจากการแพรร่ะบาดของโรคตดิเช ื �อโคโรน่า 2019 ( Covid 19 ) โรงเรยีนจงึใหง้ดกจิกรรมวา่ยนํ�า และจดัการเรยีน
การสอนแบบออนไลน ์นําสื�อMontessori มาใชร้ว่มกบัการเรยีนการสอนสง่เสรมิพฒันาการเด็กสามารถใชส้ื�อการเรยีนรูไ้ด ้
สอดคลอ้งกบัหน่วยการเรยีนรูต้า่งๆทาํใหเ้ด็กเขา้ใจในการเรยีนรูม้ากขึ �นครไูดร้บัการอบรมพฒันาความรู ้
ที�เกี�ยวขอ้งกบัการวดัและประเมนิพฒันาการเด็กในระยะเวลาไม่เกนิ2ปี สามารถอธบิายวธิกีารประเมนิพฒันาการเด็ก
วธิกีารวดัและประเมนิพฒันาการเด็กที�เหมาะสมและหลากหลายในแผนการจดัประสบการณเ์รยีนรูอ้ยา่งชดัเจนน่าเชื�อถอื  มกีาร
จดัทาํการผลวเิคราะหพ์ฒันาผูเ้รยีนเป็นรายบคุคล และจดัทาํโครงการ / กจิกรรมตา่งๆสรา้งโอกาสใหเ้ด็กไดร้บัประสบการณต์รง
สถานศกึษามสีื�ออปุกรณเ์ทคโนโลยเีพื�อสง่เสรมิเด็กปฐมวยัอยา่งชดัเจนและเหมาะสมมวีธิกีารประเมนิและเคร ื�องมอืประเมนิ
พฒันาการเด็กในแผนการจดัประสบการณก์ารเรยีนรูท้ี�หลากหลาย

ไดม้ผีลการดาํเนินงานเชงิประจกัษจ์ากการประเมนิในดา้นตา่ง ๆ ดงันี�

1.จดัประสบการณท์ี�สง่เสรมิใหเ้ด็กมพีฒันาการทกุดา้นอยา่งสมดลุเต็มศกัยภาพ
2. สรา้งโอกาสใหเ้ด็กไดร้บัประสบการณต์รง เลน่และปฏบิตัอิยา่งมคีวามสขุ

      ครสูง่เสรมิใหเ้ด็กไดร้บัประสบการณต์รง ผ่านการเลน่และการปฏบิตัจิรงิอยา่งมคีวามสขุ  ครอูอกแบบกจิกรรมตา่งๆใหเ้ด็ก
เรยีนรูแ้บบลงมอืกระทาํซึ�งจะทาํใหเ้ด็กมโีอกาสใชป้ระสาทสมัผสัทั�งหา้ผ่านกจิกรรมหลกั 6 กจิกรรม การเขา้รว่มโครงการและ
กจิกรรมตา่งๆ เชน่ กจิกรรมไหวค้ร ูเด็กไดล้งมอืประดษิฐแ์ละออกแบบพานจากเศษวสัดทุี�ไดภ้ายในบา้น กจิกรรมการป้องกนัและ
ชว่ยเหลอืตนเองเมื�อตดิในรถตู/้เมื�อขา้มถนนโดยใชท้างมา้ลาย เป็นตน้ รวมทั�งจดัใหเ้ด็กมปีระสบการณ ์ ในสถานการณจ์าํลอง
ทกุอยา่งที�เป็นไปไดเ้พื�อกระตุน้ใหเ้ด็กฝึกทกัษะการคดิและแกปั้ญหาไดด้ว้ยตนเองเชน่การเรยีนรูห้น่วยการคมนาคม เด็กไดเ้รยีน
รูย้านพาหนะตา่งๆ กฎจราจร  การป้องกนัตนเองและผูอ้ื�นจากภยัอนัตรายตา่งๆ  สง่ผลใหเ้ด็กมทีกัษะการสงัเกตคดิแกปั้ญหาใช ้
เหตผุลและฝึกปฏบิตัเิพื�อใหเ้กดิความคดิรวบยอดเกี�ยวกบัเร ื�องที�เรยีน

การศกึษาแหลง่การเรยีนรูต้า่งๆ

          การศกึษาแหลง่การณเ์รยีนรูเ้ด็กระดบัช ั�นอนุบาลปีที�  1-3 ในภาคเรยีนที� 1  งดเนื�องจากมกีารแพรร่ะบาดของโรคตดิเช ื �อ
โคโรน่า 2019  ( Covid 19 )   ในภาคเรยีนที� 2  งดการศกึษาแหลง่การเรยีนรูภ้ายนอกแตใ่หศ้กึษาจากแหลง่
การเรยีนรูภ้ายในโรงเรยีน โดยศกึษาแหลง่การเรยีนรูท้ี�สวนพฤกษศาสตรข์องโรงเรยีน
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ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผูเรียน

จํานวนเด็กทั้งหมด : 543

ประเด็นพิจารณา

การปฏิบัติงาน
เปา

หมาย/

รอยละ

จํานวนเด็กที่

ผานเกณฑที่

โรงเรียน

กําหนด (คน)

ผลการ

ประเมิน

(รอย

ละ)

ผลการ

ประเมิน

คุณภาพ

ที่ได
ปฏิบัติ

ไม

ปฏิบัติ

ผลสัมฤทธ์ิทางวิชาการของผูเรียน

1. มีความสามารถในการอาน การเขียน การสื่อสาร และการคิดคํานวณ 86.00 536 98.71
ยอด

เยี่ยม

1.1 รอยละของผูเรียนมีทักษะในการอานในแตละระดับชั้นตามเกณฑท่ีสถาน

ศึกษากําหนด
√ - 531

1.2 รอยละของผูเรียนมีทักษะในการเขียนในแตละระดับชั้นตามเกณฑที่สถาน

ศึกษากําหนด
√ - 531

1.3 รอยละของผูเรียนมีทักษะในการส่ือสารในแตละระดับชั้นตามเกณฑที่

สถานศึกษากําหนด
√ - 541

1.4 รอยละของผูเรียนมีทักษะในการคิดคํานวณในแตละดับชั้นตามเกณฑท่ี

สถานศึกษากําหนด
√ - 540

2. มีความสามารถในการคิดวิเคราะห คิดอยางมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและ

แกปญหา
86.00 517 95.21

ยอด

เยี่ยม

2.1 รอยละของผูเรียนมีความสามารถในการคิดจําแนกแยกแยะ ใครครวญ

ไตรตรองอยางรอบคอบโดยใชเหตุผลประกอบการตัดสินใจ
√ - 487

2.2 รอยละของผูเรียนมีการอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น √ - 522

2.3 รอยละของผูเรียนมีการแกปญหาอยางมีเหตุผล √ - 541

3. มีความสามารถในการสรางนวัตกรรม 81.00 525 96.69
ยอด

เยี่ยม

3.1 รอยละของผูเรียนมีความสามารถในการรวบรวมความรูไดทั้งตัวเองและ

การทํางานเปนทีม
√ - 525

3.2 รอยละของผูเรียนสามารถเช่ือมโยงองคความรูและประสบการณมาใชใน

การสรางสรรคส่ิงใหม ๆ อาจเปนแนวความคิด โครงการ โครงงาน ชิ้นงาน

ผลผลิต

√ - 525

4. มีความสามารถในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร 91.00 490 90.24
ยอด

เยี่ยม

4.1 รอยละของผูเรียนมีความสามารถในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการ

ส่ือสาร
√ - 542
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ประเด็นพิจารณา

การปฏิบัติงาน
เปา

หมาย/

รอยละ

จํานวนเด็กที่

ผานเกณฑที่

โรงเรียน

กําหนด (คน)

ผลการ

ประเมิน

(รอย

ละ)

ผลการ

ประเมิน

คุณภาพ

ที่ได
ปฏิบัติ

ไม

ปฏิบัติ

4.2 รอยละของผูเรียนมีความสามารถในการนําเทคโนโลยีสารสนเทศและการ

ส่ือสารเพื่อพัฒนาตนเองและสังคมในดานการเรียนรู การสื่อสาร การทํางาน

อยางสรางสรรค และมีคุณธรรม

√ - 438

5. มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 83.00 501 92.27
ยอด

เยี่ยม

5.1 รอยละของผูเรียนบรรลุการเรียนรูตามหลักสูตรสถานศึกษา √ - 501

6. มีความรูทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดีตองานอาชีพ 86.00 529 97.42
ยอด

เยี่ยม

6.1 รอยละของผูเรียนมีความรู ทักษะพ้ืนฐานและเจตคติที่ดีในการศึกษาตอ √ - 543

6.2 รอยละของผูเรียนมีความรู ทักษะพ้ืนฐานและเจตคติที่ดีในการจัดการ

การทํางานหรืองานอาชีพ
√ - 515

คุณลักษณะที่พึงประสงคของผูเรียน

7. การมีคุณลักษณะและคานิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากําหนด 86.00 543 100.00
ยอด

เยี่ยม

7.1 รอยละของผูเรียนมีพฤติกรรมเปนผูที่มีคุณธรรม จริยธรรม เคารพในกฎ

กติกา
√ - 543

7.2 รอยละของผูเรียนมีคานิยมและจิตสํานึกตามที่สถานศึกษากําหนด โดยไม

ขัดกับกฎหมายและวัฒนธรรมอันดีของสังคม
√ - 543

8. ความภูมิใจในทองถิ่นและความเปนไทย 88.00 534 98.34
ยอด

เยี่ยม

8.1 รอยละของผูเรียนมีความภูมิใจในทองถิ่น เห็นคุณคาของความเปนไทย √ - 534

8.2 รอยละของผูเรียนมีสวนรวมในการอนุรักษวัฒนธรรมและประเพณีไทย

รวมทั้งภูมิปญญาไทย
√ - 534

9. การยอมรับที่จะอยูรวมกันบนความแตกตางและหลากหลาย 88.00 543 100.00
ยอด

เยี่ยม

9.1 รอยละของผูเรียนยอมรับและอยูรวมกันบนความแตกตางระหวางบุคคล

ในดานเพศ วัย เช้ือชาติ ศาสนา ภาษาวัฒนธรรม ประเพณี
√ - 543

10. สุขภาวะทางรางกายและจิตสังคม 86.00 500 92.08
ยอด

เยี่ยม

10.1 รอยละของผูเรียนมีการรักษาสุขภาพกาย สุขภาพจิต อารมณและสังคม

และแสดงออกอยางเหมาะสมในแตละชวงวัย
√ - 465
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การปฏิบัติงาน
เปา

หมาย/

รอยละ

จํานวนเด็กที่

ผานเกณฑที่

โรงเรียน
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ผลการ

ประเมิน

(รอย

ละ)

ผลการ

ประเมิน

คุณภาพ

ที่ได
ปฏิบัติ

ไม

ปฏิบัติ

10.2 รอยละของผูเรียนสามารถอยูรวมกับคนอื่นอยางมีความสุข เขาใจผูอื่น

ไมมีความขัดแยงกับผูอื่น
√ - 534

สรุปผลการประเมิน 96.10
ยอด

เยี่ยม

 

จุดเนนและกระบวนการพัฒนาที่สงผลตอระดับคุณภาพของมาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผูเรียน

กระบวนการพัฒนาและผลการดําเนินงาน

กระบวนการพัฒนา

           จากสถานการณก์ารแพรร่ะบาดของเชื �อไวรสัโคโรนา 2019 ทาํใหส้ถานศกึษามกีารจดัรปูแบบจดัการเรยีนการสอน
แบบผสมผสาน( Hybrid  learning ) แบบ on-site , on-line และon-hand สถานศกึษาไดส้ง่เสรมิใหผู้เ้รยีนเป็นผูม้คีวามรู ้
ความสามารถดา้น การอา่น การเขยีน เป็นผูม้คีณุธรรม จรยิธรรม ตามสถานศกึษากาํหนด ดงันี�

            1. การพฒันาความสามารถในการอา่น การเขยีน โดยดาํเนินโครงการยกระดบัคณุภาพและมาตรฐานการศกึษา    มี
กจิกรรมวเิคราะหเ์ปรยีบเทยีบผลสมัฤทธิ �ทางการเรยีน จดัใหม้กีารประเมนิความสามารถในการอา่น การเขยีนทกุภาคเรยีน เนื�อง
ดว้ยสถานการณก์ารแพรร่ะบาดของเชื �อไวรสัโคโรนา 2019 ทาํใหส้ถานศกึษามกีารจดัการเรยีนการสอนแบบผสมผสาน(
Hybrid  learning ) ใชว้ธิกีารประเมนิโดยการบรูณาการในช ั�วโมงการเรยีนการสอนในวชิาภาษาไทย และมกีารประเมนิตาม
เกณฑท์ี�สถานศกึษากาํหนด สาํหรบัผูเ้รยีนที�อา่นเป็นประโยค อา่นนิทาน อา่นจบัใจความสาํคญัไม่ได ้ไดร้บัการพฒันาโดยการ
ใหอ้า่นคาํสั�นๆ อา่นขอ้ความ อา่นแถบประโยค อา่นนิทานและเร ื�องสั�น อา่นตามความเหมาะสม เชน่     มกีารฝึกอา่นชว่งโฮมรมู
ของผูเ้รยีนที�เรยีน On-site (เรยีนที�โรงเรยีน)  และ On-line ( เรยีนผ่านอนิเตอรเ์น็ต) 
และมกีารบรูณาการการอา่นในช ั�วโมงของการจดัการเรยีนการสอนแตล่ะวชิา เป็นตน้ ผูเ้รยีน On-site มหีอ้งสมุด ป้ายนิเทศ
ภายในและภายนอกหอ้งเรยีนเพื�อใหค้วามรูเ้พิ�มเตมิกบัผูเ้รยีน ดา้นการเขยีนมกีารพฒันาผูเ้รยีนโดยเขยีนตามคาํบอก     คดั
ลายมอื 
          สถานศกึษามกีารจดักจิกรรมเสรมิหลกัสตูรในวชิาภาษาองักฤษ จากสถาบนัภาษาหรรษา และภาษาจนี ใหผู้เ้รยีนไดฝึ้ก
การใชภ้าษาในการสื�อสารเบื �องตน้
            2. สง่เสรมิใหผู้เ้รยีนไดแ้สดงความสามารถจากความคดิสรา้งสรรคแ์ละการแกปั้ญหาอยา่งมเีหตผุล  ผูเ้รยีนไดร้บัการสง่
เสรมิกระบวนการคดิในดา้นตา่งๆ ไดแ้ก ่การคดิวเิคราะห ์คดิอยา่งมวีจิารณญาณ คดิแกปั้ญหา  ทกุรายวชิา โดยใชค้าํถามตาม
ระดบัจดุมุ่งหมายทางดา้นพุทธพสิยัของบลมู (Bloom Taxonomy) เพื�อพฒันาการคดิใหค้ดิคลอ่งคดิเรว็    ตอบคาํถามได ้
อยา่งถกูตอ้ง มโีครงการสง่เสรมิศกัยภาพผูเ้รยีนสูค่วามเป็นเลศิ กจิกรรมทกัษะภาษาไทย กจิกรรมสง่เสรมิการสรา้งผลงานและ
นวตักรรม กจิกรรมสง่เสรมิทกัษะทางคอมพวิเตอรแ์ละเทคโนโลย ีแบบประเมนิสมรรถนะสาํคญัของ  ผูเ้รยีน  รวมทั�งมแีบบฝึก
ทกัษะคณิตคดิเรว็ แบบทดสอบที�มมีาตรฐานระดบัชาต ิ(O-NET, NT) มกีจิกรรมเสรมิหลกัสตูรดนตรสีากลจากสถาบนัดนตรี
Rock star และกจิกรรม 7มหศัจรรยท์ี�สง่เสรมิพฒันาการดา้นความคดิของผูเ้รยีน มกีารสง่เสรมิใหผู้เ้รยีนไดแ้สดงความรูค้วาม
สามารถ โดยดาํเนินกจิกรรมทกัษะภาษาไทย กจิกรรมวนัวทิยาศาสตร ์เนื�องจากสถานการณจ์ากการแพรร่ะบาดเชื �อไวรสั
โคโรนา 2019 จงึมกีารจดักจิกรรมโดยบรูณาการเขา้กบัรายวชิาตา่งๆ วชิาการงานอาชพีมกีารจดัการเรยีนการสอนเกี�ยวกบั
อาชพีเพื�อสรา้งเจตคตทิี�ดตีอ่การทาํงาน รบัรูเ้กี�ยวกบัโลกอาชพี ตดัสนิใจ วางแผน เตรยีมตวัและพฒันาตนเอง  สง่เสรมิใหผู้ ้
เรยีนไดม้เีป้าหมายในชวีติ การวางแผนอนาคต การเตรยีมตวัในการศกึษาตอ่ เชน่ มกีารแนะแนวสาํหรบัผูเ้รยีนช ั�นประถมศกึษา
ปีที� 6 และมกีารสง่เสรมิใหท้กุกลุม่สาระการเรยีนรูจ้ดักจิกรรมการเรยีนการสอน หรอืมอบหมายภาระงานที�ผูเ้รยีนสามารถสรปุ
ความคดิจากสิ�งที�ไดเ้รยีนรู ้แลว้นําเสนอดว้ยความคดิ ดว้ยภาษาและวธิกีารของตนเอง
           3. สง่เสรมิใหผู้เ้รยีนมคีวามสามารถในการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศและการสื�อสาร โดยมกีารกาํหนดรายวชิาวทิยาการ
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คาํนวณในโครงสรา้งหลกัสตูรทกุระดบัช ั�นเพื�อใหผู้เ้รยีนทกุคนไดเ้รยีนรูก้ารใชเ้ทคโนโลย ีครมูกีารนําสื�อเทคโนโลยตีา่งๆ เชน่
Smart classroom , Google classroom และอื�นๆมาใชเ้พื�อเพิ�มประสทิธภิาพในการจดัการเรยีนการสอนในรปูแบบ On-
site และ On-line เพื�อใหผู้เ้รยีนเขา้ถงึการใชเ้ทคโนโลยแีละเกดิประโยชนส์งูสดุ

นอกจากนี� สถานศกึษาไดม้กีารดาํเนินการเพื�อพฒันาทกัษะชวีติของผูเ้รยีนโดยเนน้การพฒันาดา้นคณุธรรม จรยิธรรม    
ที�เหมาะสมกบัชว่งวยัของผูเ้รยีน ผูเ้รยีนสวดมนต ์และแผ่เมตตาทกุวนัในตอนเชา้สาํหรบัผูเ้รยีน On-site (เรยีนที�โรงเรยีน) สว่น
นักเรยีน On-line ( เรยีนผ่านอนิเตอรเ์น็ต) ครผููส้อนมกีารบรูณาการในช ั�วโมงการจดัการเรยีนรูว้ชิาสงัคมศกึษา  รวมทั�งเนน้
มารยาทในดา้นการเดนิ การนั�ง การยนื การพูด การทาํความเคารพผูส้งูวยักวา่ และทาํความเคารพสถาบนัพระมหากษตัรยิ ์มี
การปลกูฝังใหผู้เ้รยีนเห็นคณุคา่ เกดิความภมูใิจในทอ้งถิ�นตนเองและอนุรกัษว์ฒันธรรม ประเพณีของไทย 
มกีารดาํเนินโครงการสานสมัพนัธด์ว้ยวฒันธรรมประเพณีไทย กจิกรรมวนัลอยกระทง แตเ่นื�องจากสถานการณก์ารแพรร่ะบาด
เชื �อไวรสัโคโรนา 2019 ทาํใหไ้ม่สามารถจดักจิกรรมได ้จงึมกีารบรูณาการเขา้กบัรายวชิาการงานอาชพีและสงัคมศกึษาในการ
ใหค้วามรูเ้กี�ยวกบัความเป็นมาของวนัลอยกระทงและประดษิฐก์ระทงเพื�ออนุรกัษว์ฒันธรรม ประเพณีใหค้งอยู ่มกีระบวนการสง่
เสรมิผูเ้รยีนใหเ้กดิการยอมรบัที�จะอยูร่ว่มกนับนความแตกตา่งและหลากหลาย วชิาหนา้ที�พลเมอืง
มกีารสอนเร ื�องการยอมรบัความแตกตา่งทางสงัคม มกีารเปิดโอกาสใหผู้เ้รยีนไดแ้สดงความคดิเห็น มกีารจดักจิกรรมการเรยีน
เพื�อใหผู้เ้รยีนไดร้ว่มกนัอภปิรายและยอมรบัความคดิเห็นที�แตกตา่ง เพื�อสง่เสรมิใหผู้เ้รยีนเป็นคนดมีคีณุธรรม  จรยิธรรม 
นอ้มนําหลกัธรรมไปปฏบิตัใินชวีติประจาํวนั ผูเ้รยีนช ั�นประถมศกึษาปีที� 5 เขา้รว่มกจิกรรมการศกึษาเพื�อตอ่ตา้นการใชย้าเสพ
ตดิในเด็กนักเรยีน ( D.A.R.E.) ในรปูแบบออนไลนผ่์านโปรแกรม Zoom วชิาสขุศกึษามกีารใหค้วามรูเ้ร ื�องโทษของสารเสพตดิ
การหลกีเลี�ยงเมื�อตกอยูใ่นสถานการณเ์สี�ยง เพื�อสรา้งภมูคิุม้กนัและรูเ้ทา่ทนัสิ�งที�เป็นอบายมุข 
มกีารพฒันาผูเ้รยีนใหม้วีนัิย ซื�อสตัย ์รบัผดิชอบ ในการเขา้เรยีน On-line ( เรยีนผ่านอนิเตอรเ์น็ต) และการเรยีน On-site
(เรยีนที�โรงเรยีน) ตามตารางเรยีนที�กาํหนด มจีติสาธารณะและการดแูลสขุภาวะทางรา่งกาย มโีครงการสง่เสรมิทกัษะชวีติและ
สขุภาพ กจิกรรมทกัษะชวีติ การขา้มถนนบนทางมา้ลาย การเดนิบนบาทวถิ ี การใชส้ญัญาณไฟจราจรในการขา้มถนน มแีบบ
บนัทกึการดื�มนม มกีารประเมนิความเจรญิเตบิโตของผูเ้รยีนในระเบยีนสะสม มกีารจดักจิกรรมเสรมิหลกัสตูรเทควนัโดที�สง่เสรมิ
ใหผู้เ้รยีนออกกาํลงักาย  และมกีจิกรรมการเรยีนรูใ้นวชิาสขุศกึษาทกุระดบัช ั�น มโีครงการพฒันาการจดัการเรยีนการสอนของ
ครภูายใตส้ถานการณก์ารแพรร่ะบาดของโรคตดิเช ื �อไวรสัโคโรนา 2019 รวมทั�งสง่เสรมิผูเ้รยีนใหรู้จ้กัการป้องกนัชว่ยเหลอื
ตนเองโดยการตรวจ ATK สวมหนา้กากอนามยั ลา้งมอืดว้ยเจลแอลกอฮอล ์และการเวน้ระยะหา่งเมื�ออยูร่ว่มกบัผูอ้ื�น เนื�องจาก
สถานการณก์ารแพรร่ะบาดของโรคตดิเช ื �อไวรสัโคโรนา 2019 

ผลการดําเนินงาน

          จากกระบวนการพฒันาคณุภาพของผูเ้รยีนในดา้นการพฒันาผลสมัฤทธิ � และคณุลกัษณะอนัพงึประสงคส์ง่ผลใหผ้ลการ
ประเมนิคณุภาพของผูเ้รยีน อยูในระดับยอดเยี่ยม ทั�งนี�มผีลการพฒันาจากการประเมนิในประเด็นตา่งๆ ดงันี�

           1. ผูเ้รยีนมทีกัษะในการอา่น การเขยีน การสื�อสารและการคดิคาํนวณไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ มคีวามสามารถในการ
อา่นจากสื�อตา่งๆ สามารถอา่นออกและอา่นคลอ่งตามมาตรฐานการอา่นของแตล่ะระดบัช ั�น สามารถเขยีนสื�อสารแสดงความรู ้
ความคดิเห็นจากเร ื�องที�อา่นและไดเ้รยีนรูอ้ยา่งชดัเจนสมบรูณ ์เขยีนสะกดคาํและใชเ้คร ื�องหมายวรรคตอนได ้
ถกูตอ้ง
           2. ผูเ้รยีนเกดิทกัษะการคดิวเิคราะห ์คดิสรา้งสรรค ์คดิอยา่งมวีจิารณญาณและแกปั้ญหาอยา่งมเีหตผุล เพื�อนําไป
สูก่ารสรา้งองคค์วามรู ้การวางแผนอนาคต และสรา้งผลงาน
           3. ผูเ้รยีนเกดิทกัษะกระบวนการทางเทคโนโลย ีมคีวามสามารถในการใชค้อมพวิเตอร ์การใชโ้ปรแกรม Zoom
,Google classroom และสง่ผลงาน คลปิวดีโีอผ่านทางไลนอ์ยา่งคลอ่งแคลว่ มคีวามสามารถในการตดัสนิใจเลอืกใช ้
สารสนเทศและเทคโนโลย ีเพื�อการพฒันาตนเองในดา้นการเรยีนรู ้การสื�อสาร และการทาํงานอยา่งถกูตอ้ง เหมาะสม

            ผูเ้รยีนมคีวามเขา้ใจ เร ื�องการมมีารยาท ดา้นการเดนิ การนั�ง การยนื การพูด การทาํความเคารพผูส้งูวยักวา่ และการ
ทาํความเคารพสถาบนัพระมหากษตัรยิ ์ตระหนักถงึความสาํคญัในการเห็นคณุคา่เกี�ยวกบัภมูปัิญญาไทยและแสดงออกอยา่ง
เหมาะสม ผูเ้รยีนอยูร่ว่มกนัในสงัคมดว้ยการสรา้งเสรมิความสมัพนัธอ์นัดรีะหวา่งบคุคลและอยูร่ว่มกนัดว้ยดใีนครอบครวั และ
สงัคมบนพื �นฐานการยอมรบัความแตกตา่งระหวา่งบคุคล ในดา้นสขุภาวะทางรา่งกายและจติสงัคม ผูเ้รยีน
มสีขุภาวะทางรา่งกายและสขุภาพจติที�ด ีผูเ้รยีนมสีขุภาพแข็งแรง รกัการออกกาํลงักาย มมีารยาทในสงัคม ยอมรบักฎกตกิา จน
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เป็นที�ยอมรบัของบคุคลภายนอกและภายในสถานศกึษา รวมทั�งตระหนักถงึโทษและพษิภยัของอบายมุขตา่งๆ และจาก
สถานการณก์ารแพรร่ะบาดของโรคตดิเช ื �อไวรสัโคโรนา 2019 ทาํใหผู้เ้รยีนมทีกัษะในการป้องกนัและชว่ยเหลอืตนเองเบื �องตน้ 

จุดเนนและกระบวนการพัฒนาที่สงผลตอระดับคุณภาพของมาตรฐาน

         ผูเ้รยีนอา่นหนังสอืออกและอา่นคลอ่ง รวมทั�งสามารถเขยีนสื�อสาร สื�อความหมายได ้ มทีกัษะกระบวนการคดิ สามารถใช ้
เทคโนโลยสีารสนเทศและการสื�อสาร มคีวามสามารถในการใชภ้าษาองักฤษ ภาษาจนีในการสื�อสารเบื �องตน้ และมภีาวะผูนํ้า มี
จติอาสา เคารพสถาบนั ชาต ิศาสนา และพระมหากษตัรยิ ์

          จุดที่ควรพัฒนา

1. สง่เสรมิและพฒันาการอา่นคดิวเิคราะห ์เนน้การพฒันาเป็นรายบคุคล
2. สง่เสรมิและพฒันาการเขยีนสื�อสาร เขยีนสะกดคาํเป็นรายบคุคล
3. สง่เสรมิและพฒันาการคดิเรว็ คดิคลอ่งในเวลาโฮมรมู

ออกแบบการจดักจิกรรมการเรยีนรูท้ี�เนน้กระบวนการคดิวเิคราะหใ์หม้ากขึ �น
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มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ

เปาหมาย 5 ขอ

ประเด็นพิจารณา

การปฏิบัติงาน

ผล

สําเร็จ

ผลการ

ประเมิน

คุณภาพที่

ได
ปฏิบัติ

ไม

ปฏิบัติ

1. มีเปาหมายวิสัยทัศนและพันธกิจที่สถานศึกษากําหนดชัดเจน 5.00 ยอดเยี่ยม

1.1 กําหนดเปาหมายที่สอดคลองกับบริบทของสถานศึกษา ความตองการของชุมชน ทองถิ่น

วัตถุประสงคของแผนการศึกษาชาติ นโยบายของรัฐบาลและตนสังกัด
√ -

1.2 กําหนดวิสัยทัศน และพันธกิจ ที่สอดคลอง เชื่อมโยงกับเปาหมาย แผนยุทธศาสตรชาติ แผนการ

ศึกษาแหงชาติ นโยบายของรัฐบาลและตนสังกัด
√ -

1.3 กําหนดเปาหมาย วิสัยทัศน และพันธกิจ ทันตอการเปลี่ยนแปลงของสังคม √ -

1.4 นําเปาหมาย วิสัยทัศน และพันธกิจผานความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารโรงเรียน √ -

1.5 นําเปาหมาย วิสัยทัศน และพันธกิจของโรงเรียนเผยแพรตอสาธารณชน √ -

2. มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 5.00 ยอดเยี่ยม

2.1 มีการวางแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาอยางเปนระบบ √ -

2.2 มีการนําแผนไปปฏิบัติ ติดตามตรวจสอบประเมินผลและปรับปรุงพัฒนางานอยางตอเนื่อง √ -

2.3 มีการบริหารอัตรากําลัง ทรัพยากรทางการศึกษาจัดระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน และระบบการ

นิเทศภายใน
√ -

2.4 สถานศึกษามีการนําขอมูลมาใชในการพัฒนาสถานศึกษา √ -

2.5 สถานศึกษาใหบุคลากรและผูทีเก่ียวของทุกฝายมีสวนรวมในการวางแผน ปรับปรุง พัฒนา และ

รวมรับผิดชอบตอผลการจัดการศึกษา
√ -

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. พัฒนาครูและบุคลากรใหมีความเช่ียวชาญทางวิชาชีพ 5.00 ยอดเยี่ยม

4.1 สงเสริม สนับสนุน พัฒนาครู บุคลากร ใหมีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ √ -

4.2 จัดใหมีชุมชนการเรียนรูทางวิชาชีพ √ -

4.3 นําชุมชนการเรียนรูทางวิชาชีพเขามาใชในการพัฒนางานและการเรียนรูของผูเรียน √ -
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ประเด็นพิจารณา

การปฏิบัติงาน

ผล

สําเร็จ

ผลการ

ประเมิน

คุณภาพที่

ได
ปฏิบัติ

ไม

ปฏิบัติ

4.4 มีการตรวจสอบ ทบทวน การปฏิบัติงานของครู บุคลากร ท่ีมีผลตอการเรียนรูของผูเรียน √ -

4.5 ถอดบทเรียนเพ่ือสรางนวัตกรรมหรือวิธีการท่ีเปนแบบอยางท่ีดีที่สงผลตอการเรียนรูของผูเรียน √ -

5. จัดสภาพแวดลอมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อตอการจัดการเรียนรูอยางมีคุณภาพ 5.00 ยอดเยี่ยม

5.1 จัดสภาพแวดลอมทางกายภาพภายในหองเรียน ท่ีเอื้อตอการเรียนรู และคํานึงถึงความปลอดภัย √ -

5.2 จัดสภาพแวดลอมทางกายภาพภายนอกหองเรียนที่เอื้อตอการเรียนรู และคํานึงถึงความปลอดภัย √ -

5.3 จัดสภาพแวดลอมที่สงเสริมใหผูเรียนเกิดการเรียนรูเปนรายบุคคล และเปนกลุม √ -

5.4 จัดสภาพแวดลอมทางสังคม ที่เอ้ือตอการจัดการเรียนรู และมีความปลอดภัย √ -

5.5 จัดใหผูเรียนไดใชประโยชนจากการจัดสภาพแวดลอมตามศักยภาพของผูเรียน √ -

6. จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู 5.00 ยอดเยี่ยม

6.1 ไดศึกษาความตองการเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีเหมาะสมกับสภาพของสถานศึกษา √ -

6.2 จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อบริหารจัดการและการจัดการเรียนรูที่เหมาะสมกับสภาพของ

สถานศึกษา
√ -

6.3 พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อบริหารจัดการและการจัดการเรียนรูที่เหมาะสมกับสภาพ

ของสถานศึกษา
√ -

6.4 ใหบริการเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อใชในการบริการจัดการและการจัดการเรียนรูที่เหมาะสมกับ

สภาพของสถานศึกษา
√ -

6.5 ติดตามผลการใชบริการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของสถานศึกษาเพื่อใชในการบริการจัดการ

และการจัดการเรียนรูที่เหมาะสมกับสภาพของสถานศึกษา
√ -

สรุปผลการประเมิน 5.00 ยอดเยี่ยม

 

จุดเนนและกระบวนการพัฒนาที่สงผลตอระดับคุณภาพของมาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ

กระบวนการพัฒนาและผลการดําเนินงาน

ตัวบงช้ีที่ 2.1 มีเปาหมาย วิสัยทัศน และพันธกิจที่สถานศึกษากําหนดชัดเจน

              สถานศกึษามเีป้าหมาย วสิยัทศัน ์พนัธกจิที�กาํหนดไวต้รงกบัวตัถปุระสงคข์องแผนการศกึษาแหง่ชาตแิละสอดคลอ้ง
กบัความตอ้งการของชมุชนและทอ้งถิ�นซึ�งเรยีนรูเ้ทา่ทนัตอ่การเปลี�ยนแปลงของสถานการณปั์จจบุนัของสงัคมสอดคลอ้งกบัหลกั
ปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีง และการเปลี�ยนแปลงในศตวรรษที� 21สถานศกึษาจดัทาํหลกัสตูรสถานศกึษา ที�มโีครงสรา้ง
หลกัสตูรทกุกลุม่สาระการเรยีนรู ้โดยเนน้คณุภาพของผูเ้รยีนรอบดา้น และครอบคลมุทกุกลุม่เป้าหมายไดม้กีารประเมนิหลกัสตูร
สถานศกึษาและการนําไปใชไ้ดอ้ยา่งเหมาะสม สถานศกึษาไดจ้ดักจิกรรมเสรมิหลกัสตูรโดยเนน้คณุภาพผูเ้รยีนรอบดา้นซึ�งได ้
เช ื�อมโยงวถิชีวีติจรงิ โดยจดักจิกรรมเสรมิหลกัสตูร ใหก้บัผูเ้รยีน เชน่ วา่ยนํ�า ดนตรสีากล นาฏศลิป์เทควนัโด ภาษาจนี ภาษา
องักฤษจากสถาบนัภาษาหรรษาการเรยีนรูจ้ากแหลง่การเรยีนรูภ้ายในโรงเรยีนและภายนอกโรงเรยีน จงึสามารถพฒันาคณุภาพ
เรยีนใหเ้ป็นผูท้ี�มคีวามรู ้ความสามารถในการใชช้วีติและอยูร่ว่มกบัผูอ้ื�นในสงัคมไดอ้ยา่งมคีวามสขุ
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             สถานศกึษาจดัโครงสรา้งองคก์ร ทาํงานรว่มกนัเพื�อบรรลเุป้าหมาย โดยการกาํหนด อาํนาจ ภาระหนา้ที� จดัแบง่งาน
สายงาน หนา้ที� ความรบัผดิชอบ การปฏบิตังิานเพื�อใหผู้ท้ี�ไดร้บัมอบหมายปฎบิตังิานไดอ้ยา่งเต็มที�และเต็มความสามารถ จงึจดั
แบง่หนา้ที�และมอบอาํนาจใหร้บัผดิชอบตามความสามารถและความถนัด โดยจดัตั�งฝ่ายและแตง่ตั�งผูร้บัผดิชอบ ที�มคีวาม
สามารถในงานนั�น ๆ มาปฎบิตังิานรวมกนัการทาํงานของทกุฝ่ายของสถานศกึษาเป็นไปในทางที�สง่เสรมิใหเ้กดิผลสาํเรจ็ ตาม
วตัถปุระสงคท์ี�ตอ้งการและบรรลวุตัถปุระสงคอ์ยา่งมปีระสทิธภิาพโดยมกีารพฒันาอยา่งตอ่เนื�อง พรอ้มทั�งมกีารตดิตามประเมนิผล
การปฏบิตังิานตา่ง ๆ อยา่งเป็นระบบ

            สถานศกึษามกีารจดัวางตวับคุคลเขา้ปฏบิตังิานตามความรูค้วามสามารถเหมาะสมกบัภาระงานโดยกาํหนดนโยบาย
เพื�อพฒันาครแูละบคุลากรใหม้ทีกัษะในการจดักจิกรรมการเรยีนการสอนอยา่งมปีระสทิธภิาพ จดัใหม้โีครงการ/กจิกรรมเพื�อการ
พฒันาครแูละบคุลากรโดยจดัอบรมสมัมนาอยา่งตอ่เนื�องไดม้กีารจดัสรรบคุลากรครบตามอตัรากาํลงั จดัใหม้กีารนิเทศภายในทกุ
ภาคเรยีนจากการดาํเนินโครงการ กจิกรรมตามที�ระบไุวโ้ดยสง่ครบูคุลากรเขา้รบัการอบรมสมัมนาสง่ผลใหค้ร ูบคุลากรมคีวามรู ้
ความเชี�ยวชาญ ทางวชิาชพีสามารถออกแบบการจดัการเรยีนรู ้และจดัทาํแผนการเรยีนรูไ้ดส้อดคลอ้งกบับรบิทของสถานศกึษา
มกีารเทศการจดัการเรยีนรูภ้าคเรยีนละ 1 คร ั�ง เพื�อนําผลการประเมนิมาพฒันาคณุภาพการศกึษา ดาํเนินการพฒันาครใูหม้ี
ความเชี�ยวชาญทางดา้นระบบสารสนเทศ เพื�อสนับสนุนการบรหิารจดัการและการเรยีนรูร้วมทั�งจดัสภาพแวดลอ้มทางกายภาพ
และสงัคมที�เอื �อตอ่การเรยีนรู ้

2. มรีะบบบรหิารจดัการคณุภาพของสถานศกึษา

            สถานศกึษาสามารถบรหิารจดัการคณุภาพของสถานศกึษาอยา่งเป็นระบบ ทั�งในสว่นการวางแผนพฒันาคณุภาพการ
จดัการศกึษา  การนําแผนไปปฏบิตัเิพื�อพฒันาคณุภาพไปใช ้มกีารกาํกบัตดิตามการปฏบิตัหินา้ที�ตามวงจรคณุภาพ โดยมคีณะ
กรรมการสถานศกึษาขั�นพื �นฐานของสถานศกึษาสามารถปฏบิตัหินา้ที�โดยการใหค้วามเห็นชอบแผนพฒันา
การศกึษา และแผนปฏบิตักิารประจาํปีของสถานศกึษา และการใหค้วามเห็นชอบรายงานประจาํปีของสถานศกึษา สง่ผลใหส้ถาน
ศกึษามกีารพฒันาคณุภาพการศกึษา ไดบ้รรลเุป้าหมาย วสิยัทศัน ์  พนัธกจิและมาตรฐานการศกึษาของสถานศกึษาไดอ้ยา่ง
มั�นใจ
            สถานศกึษามแีผนพฒันาการจดัการศกึษาของสถานศกึษาระยะ 5 ปี มกีารกาํหนดการมเีป้าหมาย วสิยัทศัน ์
พนัธกจิและกลยทุธห์รอืแผนงานโครงงานที�สอดคลอ้งกบัมาตรฐานการศกึษาของสถานศกึษา
           สถานศกึษามกีารกาํกบั ตดิตาม ประเมนิผลและรายงานผลการดาํเนินงานการพฒันาคณุภาพสถานศกึษาอยา่งชดัเจน
มกีารรายงานประจาํปี หรอืรายงานผลการดาํเนินงานของสถานศกึษาในแตล่ะปีที�สะทอ้นความสาํเรจ็ของสถานศกึษาอยา่ง
ชดัเจน

3. ดําเนินงานพัฒนาวิชาการที่เนนคุณภาพผูเรียนรอบดานตามหลักสูตรสถานศึกษาและทุกกลุมเปาหมาย

            สถานศกึษาจดัสตูรสถานศกึษาสามารถจดัรายวชิาไดต้รงกบัความตอ้งการของผูเ้รยีน จดักระบวนการเรยีนรูท้ี�เนน้ผู ้
เรยีนเป็นสาํคญั มแีหลง่เรยีนรูท้ ั�งภายในโรงเรยีนและภายนอกโรงเรยีน มกีารใชส้ื�อเทคโนโลยสีารสนเทศ ที�เอื �อตอ่
การเรยีนรู ้ตลอดจนจดัระบบดแูลชว่ยเหลอืผูเ้รยีนและกจิกรรมพฒันาผูเ้รยีนที�มปีระสทิธภิาพ  สถานศกึษาจดัสภาพแวดลอ้มสง่
เสรมิใหผู้เ้รยีนไดพ้ฒันาเต็มที�ตามศกัยภาพ ทางดา้นอาคาร สถานที� ความสะอาด เรยีบรอ้ย ปลอดภยั มสีิ�งอาํนวยความสะดวก
เพยีงพอและเหมาะสม มสีภาพแวดลอ้มบรรยากาศที�รม่ร ื�น สวยงามเอื �อตอ่การเรยีนรู ้มกีารใหบ้รกิาร
ทั�งทางดา้นสขุภาพอนามยั ศลิปะ ดนตร ีกฬีา หอ้งสมุด และสื�อเทคโนโลยอียา่งพอเพยีงและเป็นระบบ

             ผูบ้รหิารสง่เสรมิสนับสนุนสง่เสรมิใหส้ถานศกึษาเป็นสงัคมแหง่การเรยีนรู ้มชีมุชนการเรยีนรูท้างวชิาชพี 
( Professional Learning Community ) โดยผูบ้รหิารสถานศกึษาจดัใหม้กีารแลกเปลี�ยนเรยีนรูร้ว่มกนัในการพฒันา
คณุภาพการปฏบิตังิาน
             ผูบ้รหิารบรหิารความเสี�ยงอยา่งเป็นระบบ ผูบ้รหิารมภีาวะผูนํ้ามคีวามสามารถในการบรหิารจดัการสถานศกึษา โดยใช ้
หลกัการบรหิารแบบมสีว่นรว่ม และการบรหิารจดัการแบบบรูณาการโดยใชม้าตรฐานการศกึษาในการพฒันาคณุภาพการ
ศกึษาของสถานศกึษาและนําไปสูก่ารเปลี�ยนแปลงของสถานศกึษาอยา่งตอ่เนื�อง  ผูบ้รหิารสรา้งความสาํเรจ็ใหส้ถานศกึษาโดยมี
ผลงานรางวลัประกวดชนะเลศิอนัดบัที� 1 และรองชนะเลศิมารยาทไทยของนักเรยีนระดบัประถมศกึษา

4. พัฒนาครูและบุคลากรใหมีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ

           ผูบ้รหิารสง่เสรมิ สนับสนุน พฒันาคร ูบคุลากร ใหม้คีวามเชี�ยวชาญทางวชิาชพี และจดัใหม้ชีมุชนการเรยีนรูท้าง
วชิาชพีมาใชใ้นการพฒันางานและการเรยีนรูข้องผูเ้รยีน โดยการวเิคราะหม์าตรฐานและคณุภาพของครทูี�สถานศกึษาไดก้าํหนด
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ขึ �น นําชมุชนการเรยีนรูท้างวชิาชพีเขา้มาใชใ้นการพฒันางานและการเรยีนรูข้องผูเ้รยีน สถานศกึษามกีารตรวจสอบ ทบทวน
การปฏบิตังิานของคร ูบคุลากร ที�มผีลตอ่การเรยีนรูข้องผูเ้รยีนมกีารทาํวจิยัในช ั�นเรยีนเพื�อสรา้งนวตักรรมหรอืวธิกีารที�เป็นแบบ
อยา่งที�ดทีี�สง่ผลตอ่การเรยีนรูข้องผูเ้รยีนใหม้ปีระสทิธภิาพมากขึ �น

5. จัดสภาพแวดลอมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อตอการจัดการเรียนรูอยางมีคุณภาพ

            สถานศกึษามสีภาพสิ�งแวดลอ้มเอื �อตอ่การเรยีนรูภ้ายในโรงเรยีน โดยมกีารจดัสภาพแวดลอ้ม ภมูทิศันภ์ายในบรเิวณ
โรงเรยีนน่าอยู ่รม่ร ื�น สะอาดสวยงามเป็นระเบยีบ ตลอดจนวสัด ุอปุกรณ ์อาคารเรยีนมสีภาพสมบรูณ ์แข็งแรงและปลอดภยั มี
การปรบัปรงุและพฒันาอยา่งตอ่เนื�อง หอ้งเรยีนหอ้งปฏบิตักิาร ระบบสาธารณูปโภคมคีวามสมบรูณแ์ละปลอดภยั ซึ�งเป็นการสง่
เสรมิใหก้ารจดักจิกรรมการสอนไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ ทั�งยงัใหบ้รกิารแกช่มุชนที�มาขอรบับรกิารดา้นอาคารสถานที�ในโอกาส
ตา่ง ๆ ไดอ้ยา่งปลอดภยัโรงเรยีนไดป้ระเมนิตามแผนการปฏบิตังิานตามประเด็นดงันี� สถานศกึษาจดัระบบการจดัหา การพฒันา
และการบรกิารเทคโนโลยสีารสนเทศเพื�อใชใ้นการบรหิารจดัการและการจดัการเรยีนรูท้ี�เหมาะสมกบัสภาพของสถานศกึษา

6. จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุน การบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู

           สถานศกึษาไดพ้ฒันาหลกัสตูรสถานศกึษาการดาํเนินโครงการ กจิกรรมตามที�ระบไุวโ้ดยสง่ครบูคุลากรเขา้รบัการอบรม
สมัมนาสง่ผลใหค้ร ูบคุลากรมคีวามรู ้ความเชี�ยวชาญ ทางวชิาชพีสามารถออกแบบการจดัการเรยีนรู ้และจดัทาํแผนการเรยีนรู ้
ไดส้อดคลอ้งกบับรบิทของสถานศกึษามกีารนิเทศการจดัการเรยีนรูภ้าคเรยีนละ 1 คร ั�ง เพื�อนําผลการประเมนิมาพฒันาการ
จดัการเรยีนการสอน ทาํใหผู้เ้รยีนเกดิการการเรยีนรูอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ  นโยบายสนับสนุนเพื�อการบรหิารงาน ไดแ้ก ่การตดิตั�ง
อนิเตอรเ์น็ตไรส้ายไดส้นับสนุนระบบเทคโนโลยสีารสนเทศในการบรหิารจดัการมกีารสนับสนุนเทคโนโลยสีาํหรบัการเรยีน ไดแ้ก ่
จดัใหม้ ีSmart Classroom เพื�อใหค้รแูละนักเรยีนสามารถสบืคน้ขอ้มูล และมกีารตดิตั�ง WIFI ไวภ้ายในอาคารเรยีน และมหีอ้ง
ประกอบการไดแ้ก ่หอ้งคอมพวิเตอร ์หอ้งสมุด หอ้งวทิยาศาสตร ์เป็นตน้

ผลการดําเนินงาน

              สถานศกึษามเีป้าหมาย วสิยัทศัน ์พนัธกจิที�กาํหนดไวต้รงกบัวตัถปุระสงคข์องแผนการศกึษาแหง่ชาตแิละสอดคลอ้ง
กบัความตอ้งการของชมุชนและทอ้งถิ�น โดยเนน้คณุภาพของผูเ้รยีนและไดม้กีารประเมนิหลกัสตูรสถานศกึษาและการนําไป
ใชไ้ดอ้ยา่งเหมาะสม โดยจดักจิกรรมเสรมิหลกัสตูรใหก้บัผูเ้รยีนจนทาํใหผ้ลสมัฤทธิ �ทางการเรยีนสงูขึ �นตามลาํดบั  นอกจากนี�

สถานศกึษาจดัโครงสรา้งองคก์ร โดยการกาํหนด อาํนาจ ภาระหนา้ที� จดัแบง่งาน สายงาน หนา้ที� 
ความรบัผดิชอบ การปฏบิตังิาน โดยจดัตั�งฝ่ายและแตง่ตั�งผูร้บัผดิชอบ จงึทาํใหก้ารทาํงานมปีระสทิธภิาพโดยมกีารพฒันาอยา่ง
ตอ่เนื�อง มกีารจดัวางตวับคุคลเขา้ปฏบิตังิานตามความรูค้วามสามารถเหมาะสมกบัภาระงานจดัใหม้โีครงการ/กจิกรรมเพื�อการ
พฒันาครแูละบคุลากรโดยจดัอบรมสมัมนาอยา่งตอ่เนื�องจดัใหม้กีารนิเทศภายในทกุภาคเรยีนสง่ผลใหค้ร ูบคุลากรมคีวามรู ้
ความเชี�ยวชาญ ทางวชิาชพีสามารถออกแบบการจดัการเรยีนรู ้และจดัทาํแผนการเรยีนรูไ้ดส้อดคลอ้งกบับรบิทของสถานศกึษา
ทั�งยงัดาํเนินการพฒันาครใูหม้คีวามเชี�ยวชาญทางดา้นระบบสารสนเทศ เพื�อสนับสนุนการบรหิารจดัการและการเรยีนรูร้วมทั�งจดั
สภาพแวดลอ้มทางกายภาพและสงัคมที�เอื �อตอ่การเรยีนรู ้
           สว่นการวางแผนพฒันาคณุภาพการจดัการศกึษา  มกีารกาํกบัตดิตามการปฏบิตัหินา้ที�ตามวงจรคณุภาพ โดยมคีณะ
กรรมการสถานศกึษาขั�นพื �นฐานของสถานศกึษาสามารถปฏบิตัหินา้ที�โดยการใหค้วามเห็นชอบแผนพฒันาการศกึษา และแผน
ปฏบิตักิารประจาํปีของสถานศกึษา และการใหค้วามเห็นชอบรายงานประจาํปีของสถานศกึษา   สง่ผลใหส้ถานศกึษามกีาร
พฒันาคณุภาพสถานศกึษามกีารกาํกบั ตดิตาม ประเมนิผลและรายงานผลการดาํเนินงานการพฒันาคณุภาพสถานศกึษาอยา่ง
ชดัเจน มกีารรายงานประจาํปี หรอืรายงานผลการดาํเนินงานของสถานศกึษาในแตล่ะปีที�สะทอ้นความสาํเรจ็ของสถานศกึษา
อยา่งชดัเจน    ผูบ้รหิารสง่เสรมิสนับสนุนสง่เสรมิใหส้ถานศกึษาเป็นสงัคมแหง่การเรยีนรู ้มชีมุชนการเรยีนรูท้างวชิาชพี(
Professional Learning Community ) โดยผูบ้รหิารสถานศกึษาจดัใหม้กีารแลกเปลี�ยนเรยีนรูร้ว่มกนัในการพฒันา
คณุภาพการปฏบิตังิานผูบ้รหิารมภีาวะผูนํ้ามคีวามสามารถในการบรหิารจดัการสถานศกึษา โดยใชห้ลกัการบรหิารแบบมสีว่น
รว่ม และการบรหิารจดัการแบบบรูณาการโดยใชม้าตรฐานการศกึษาในการพฒันาคณุภาพการศกึษาของสถานศกึษาและนําไป
สูก่ารเปลี�ยนแปลงของสถานศกึษาอยา่งตอ่เนื�อง
             ผูบ้รหิารสง่เสรมิ สนับสนุน พฒันาคร ูบคุลากร ใหม้คีวามเชี�ยวชาญทางวชิาชพี และจดัใหม้ชีมุชนการเรยีนรูท้าง
วชิาชพี มาใชใ้นการพฒันางานและการเรยีนรูข้องผูเ้รยีน โดยการวเิคราะหม์าตรฐานและคณุภาพของครทูี�สถานศกึษาได ้
กาํหนดขึ �น นําชมุชนการเรยีนรูท้างวชิาชพีเขา้มาใชใ้นการพฒันางานและการเรยีนรูข้องผูเ้รยีน มกีารทาํวจิยัในช ั�นเรยีนเพื�อ
สรา้งนวตักรรมหรอืวธิกีารที�เป็นแบบอยา่งที�ดทีี�สง่ผลตอ่การเรยีนรูข้องผูเ้รยีนใหม้ปีระสทิธภิาพมากขึ �นสถานศกึษา
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มสีภาพสิ�งแวดลอ้มเอื �อตอ่การเรยีนรูภ้ายในโรงเรยีนโดยมกีารจดัสภาพแวดลอ้ม ภมูทิศันภ์ายในบรเิวณโรงเรยีนน่าอยู ่อาคาร
เรยีนมสีภาพสมบรูณ ์แข็งแรงและปลอดภยั มกีารปรบัปรงุและพฒันาอยา่งตอ่เนื�อง หอ้งเรยีนหอ้งปฏบิตักิาร ระบบสาธารณูปโภค
มคีวามสมบรูณแ์ละปลอดภยั สถานศกึษาไดพ้ฒันาหลกัสตูรสถานศกึษาการดาํเนินโครงการกจิกรรม
ตามที�ระบไุวโ้ดยสง่ครบูคุลากรเขา้รบัการอบรมสมัมนาสง่ผลใหค้ร ูบคุลากรมคีวามรู ้ความเชี�ยวชาญ ทาํใหผู้เ้รยีนเกดิการการ
เรยีนรูอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ  นโยบายสนับสนุนเพื�อการบรหิารงานสื�อเทคโนโลยไีดแ้กก่ารตดิตั�งอนิเตอรเ์น็ตไรส้ายไดส้นับสนุน
ระบบเทคโนโลยสีารสนเทศในการบรหิารจดัการมกีารสนับสนุนเทคโนโลยสีาํหรบัการเรยีน ไดแ้ก ่ จดัใหม้ ีSmart Classroom
เพื�อใหค้รแูละนักเรยีนสามารถสบืคน้ขอ้มูล และมกีารตดิตั�ง WIFI ไวภ้ายในอาคารเรยีน และมหีอ้งประกอบการไดแ้ก ่หอ้ง
คอมพวิเตอร ์หอ้งสมุด หอ้งวทิยาศาสตร ์เป็นตน้
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มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ

จํานวนครูท้ังหมด : 33

ประเด็นพิจารณา

การปฏิบัติงาน
เปา

หมาย/

รอยละ

จํานวนครูที่ผาน

เกณฑที่โรงเรียน

กําหนด (คน)

ผลการ

ประเมิน

(รอยละ)

ผลการ

ประเมิน

คุณภาพที่

ได
ปฏิบัติ

ไม

ปฏิบัติ

1. จัดการเรียนรูผานกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถนําไปประยุกตใชในชีวิตได 100.00 33 100.00 ยอดเยี่ยม

1.1 จัดกิจกรรมการเรียนรูตามมาตรฐานการเรียนรู ตัวชี้วัดของ

หลักสูตรสถานศึกษาที่เนนใหผูเรียนไดเรียนรู โดยผานกระบวนการคิด

และปฏิบัติจริง

√ - 33

1.2 มีแผนการจัดการเรียนรูที่สามารถนําไปจัดกิจกรรมไดจริง √ - 33

1.3 มีรูปแบบการจัดการเรียนรูเฉพาะสําหรับผูที่มีความจําเปน และ

ตองการความชวยเหลือพิเศษ
√ - 33

1.4 ฝกทักษะใหผูเรียนไดแสดงออก แสดงความคิดเห็น สรุปองคความรู

และนําเสนอผลงาน
√ - 33

1.5 สามารถจัดกิจกรรมการเรียนรูใหผูเรียนสามารถนําไปประยุกตใชใน

ชีวิตประจําวันได
√ - 33

2. ใชส่ือ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหลงเรียนรูที่เอื้อตอการเรียนรู 100.00 31 93.94 ยอดเยี่ยม

2.1 ใชส่ือ เทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดการเรียนรู √ - 33

2.2 ใชแหลงเรียนรู และภูมิปญญาทองถิ่นในการจัดการเรียนรู √ - 27

2.3 สรางโอกาสใหผูเรียนไดแสวงหาความรูดวยตนเองจากสื่อที่หลาก

หลาย
√ - 33

3. มีการบริหารจัดการช้ันเรียนเชิงบวก 80.00 33 100.00 ยอดเยี่ยม

3.1 ผูสอนมีการบริหารจัดการช้ันเรียน โดยเนนการมีปฏิสัมพันธเชิงบวก √ - 33

3.2 ผูสอนมีการบริหารจัดการช้ันเรียน ใหเด็กรักครู ครูรักเด็ก และเด็ก

รักเด็ก เด็กรักที่จะเรียนรู สามารถเรียนรูรวมกันอยางมีความสุข
√ - 33

4. ตรวจสอบและประเมินผูเรียนอยางเปนระบบ และนําผลมาพัฒนาผูเรียน 80.00 33 100.00 ยอดเยี่ยม

4.1 มีการตรวจสอบและประเมินคุณภาพการจัดการเรียนรูอยางเปน

ระบบ
√ - 33

4.2 มีขั้นตอนโดยใชเคร่ืองมือและวิธีการวัดและประเมินผลที่เหมาะสม

กับเปาหมายในการจัดการเรียนรู
√ - 33

4.3 เปดโอกาสใหผูเรียนและผูมีสวนเกี่ยวของมีสวนรวมในการวัดและ

ประเมินผล
√ - 33

4.4 ใหขอมูลยอนกลับแกผูเรียนเพื่อนําไปใชในการพัฒนาการเรียนรู √ - 33

5. มีการแลกเปล่ียนเรียนรูและใหขอมูลสะทอนกลับเพื่อพัฒนาปรับปรุงการจัดการเรียนรู 80.00 33 100.00 ยอดเยี่ยม
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ประเด็นพิจารณา

การปฏิบัติงาน
เปา

หมาย/

รอยละ

จํานวนครูที่ผาน

เกณฑที่โรงเรียน

กําหนด (คน)

ผลการ

ประเมิน

(รอยละ)

ผลการ

ประเมิน

คุณภาพที่

ได
ปฏิบัติ

ไม

ปฏิบัติ

5.1 และผูมีสวนเกี่ยวของรวมกันแลกเปลี่ยนความรูและประสบการณ

ในการจัดการเรียนรู
√ - 33

5.2 นําขอมูลปอนกลับไปใชในการปรับปรุงและพัฒนาการจัดการเรียนรู

ของตนเอง
√ - 33

สรุปผลการประเมิน 98.79 ยอดเยี่ยม

 

จุดเนนและกระบวนการพัฒนาที่สงผลตอระดับคุณภาพของมาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ

กระบวนการพัฒนาและผลการดําเนินงาน

        โรงเรยีนสง่เสรมิใหค้รจูดัทาํแผนการจดัการเรยีนรูท้กุกลุม่สาระการเรยีนรู ้ที�เนน้ผูเ้รยีนเป็นสาํคญั โดยดาํเนินโครงการ
กจิกรรมอยา่งหลากหลาย ไดแ้ก ่การวเิคราะหห์ลกัสตูร มาตรฐานการเรยีนรู ้ตวัชี �วดั  ออกแบบวางแผนการจดั
การเรยีนรูท้ี�ตอบสนองความแตกตา่งระหวา่งบคุคล  มกีารจดัทาํแผนการจดักจิกรรมการเรยีนรูโ้ดยเนน้ใหผู้เ้รยีนไดเ้รยีนรูโ้ดย
ผ่านกระบวนการคดิและการปฏบิตัจิรงิ ทาํงานเป็นกลุม่ ระบกุารใชส้ื�อการสอนในแตล่ะคาบเรยีน จดัหอ้งเรยีนsmart
classroom ใหส้ามารถใชเ้ทคโนโลยใีนการคน้หาความรูไ้ดต้ลอดเวลา   E- book  โปรแกรม Zoom  Power point
และCAR จดัการเรยีนการสอนใหม้ปีระสทิธภิาพตอ่ผูเ้รยีน ผูเ้รยีนสามารถคน้หาความรูไ้ดด้ว้ยตนเองจากการใชโ้ทรศพัทม์อืถอื
กาํหนดแหลง่การเรยีนรูต้ามความเหมาะสมกบัหน่วยการเรยีนรูท้ ั�งภายในหอ้งเรยีน เชน่ มุมการอา่น มุมคณิตศาสตรเ์ป็นตน้
แหลง่เรยีนรูภ้ายในโรงเรยีน เชน่ หอ้งสมุด หอ้งคอมพวิเตอร ์หอ้งวทิยาศาสตร ์หอ้งดนตรสีวนพฤกษศาสตร ์และสนามเด็กเลน่
แหลง่เรยีนรูภ้ายนอกโรงเรยีน เชน่ วดัสายไหม พพิธิภณัฑเ์ฉลมิการเกษตรพระเกยีรต ิปทมุธานี และ
เชญิวทิยากรจากสถานีตาํรวจนครบาลสายไหมมาใหค้วามรูเ้กี�ยวกบัโทษของยาเสพตดิ ครมูกีารบรหิารจดัการช ั�นเรยีน โดยเนน้
การมปีฏสิมัพนัธท์ี�ดรีะหวา่งครกูบันักเรยีน นักเรยีนกบันักเรยีน  สอนแบบเนน้ผูเ้รยีนเป็นสาํคญั มกีารเลน่เกม 
และใชส้ื�อเสรมิทกัษะเพื�อใหผู้เ้รยีนเกดิความสนใจและสนุกในการเรยีน มกีจิกรรมเพื�อพฒันาสมองพรอ้มที�จะรบัการเรยีนรูใ้น
แตล่ะวนัครมูกีารตรวจสอบและประเมนิผูเ้รยีนทกุหน่วยการเรยีนอยา่งเป็นระบบ โดยใชเ้คร ื�องมอืและวธิกีารที�หลากหลายเหมาะ
สม เชน่ การทดสอบโดยใชแ้บบทดสอบ ตรวจผลงาน ชิ �นงาน โดยการประเมนิผูเ้รยีนเป็นรายบคุคล เป็นกลุม่ แบบประเมนิ
พฤตกิรรมในการทาํงาน แบบประเมนิผลงาน กาํหนดเกณฑก์ารประเมนิที�ชดัเจนเป็น rubric score และ
ใหข้อ้มูลยอ้นกลบัแกผู่เ้รยีนเพื�อใหผู้เ้รยีนนําผลมาพฒันาปรบัปรงุตนเองโดยเฉพาะการประเมนิผลตามสภาพจรงิในช ั�วโมงสอน
นอกจากนี�ครมูกีารพฒันาตนเองอยูต่ลอดเวลาโดยการเขา้อบรมกบัหน่วยงานตา่งๆทั�งภาครฐัและเอกชน มชี ั�วโมง
การอบรมไม่นอ้ยกวา่ 20 ช ั�วโมงตอ่ปี นําความรูจ้ากอบรมมาแลกเปลี�ยนเรยีนรูร้ะหวา่งครใูนระดบัช ั�นและตา่งระดบัช ั�นเพื�อ
พฒันาการสอน  ครทูกุคนดาํเนินการวจิยัในช ั�นเรยีนเพื�อการพฒันาและสง่เสรมิการเรยีนรูแ้กผู่เ้รยีน    รวมถงึการวจิยั
สื�อนวตักรรมเพื�อใชใ้นการจดัการเรยีนรู ้ การวจิยัในช ั�นเรยีนเพื�อนําผลมาพฒันาผูเ้รยีนภาคเรยีนละ 1 คร ั�ง

 3. ผลการดาํเนินงาน

          จากการดาํเนินการดงักลา่วทาํใหค้รมูปีฏสิมัพนัธท์ี�ดกีบัผูเ้รยีน มแีผนการจดัการเรยีนรูท้ี�เนน้ผูเ้รยีนเป็นผูป้ฏบิตั ิ
มกีารวางแผนการทาํงาน สามารถใชเ้ทคโนโลยใีนการจดัการเรยีนรู ้และใชแ้หลง่การเรยีนรูท้ี�เหมาะสมและทนัสมยั 
ผูเ้รยีนมทีกัษะในการแสวงหาความรู ้ สรปุองคค์วามรูไ้ด ้ สรา้งผลงาน ชิ �นงาน มคีวามสามารถในการจดัการและนําเสนองานใน
รปูแบบตา่ง ๆในวนัแสดงผลงานของนักเรยีนที�เกดิจากกระบวนการเรยีนรูซ้ ึ�งทางโรงเรยีนจดัขึ �นเป็นประจาํทกุปี  
ครปูฏบิตังิานตามบทบาทหนา้ที�อยา่งมปีระสทิธภิาพและเกดิประสทิธผิลในทกุกลุม่สาระการเรยีนรูแ้ละทกุชว่งช ั�น  
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2. สรุปผลการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา

ระดับปฐมวัย

มาตรฐานการศึกษา ระดับคุณภาพ

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของเด็ก ยอดเยี่ยม

1. มีพัฒนาดานรางกาย แข็งแรง มีสุขนิสัยท่ีดี และดูแลความปลอดภัยของตนองได ยอดเยี่ยม

2. มีพัฒนาการดานอารมณ จิตใจ ควบคุม และแสดงออกทางอารมณได ยอดเยี่ยม

3. มีพัฒนาการดานสังคม ชวยเหลือตนเองและเปนสมาชิกที่ดีของสังคม ยอดเยี่ยม

4. มีพัฒนาการดานสติปญญา สื่อสารได มีทักษะการคิดพื้นฐาน และแสวงหาความรูได ยอดเยี่ยม

มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ ยอดเยี่ยม

1. มีหลักสูตรครอบคลุมพัฒนาการทั้งสี่ดาน สอดคลองกับบริบทของทองถิ่น ยอดเยี่ยม

2. จัดครูใหเพียงพอกับชั้นเรียน ยอดเยี่ยม

3. สงเสริมใหครูมีความเชี่ยวชาญดานการจัดประสบการณ ยอดเยี่ยม

4. จัดสภาพแวดลอมและสื่อเพ่ือการเรียนรูอยางปลอดภัยและเพียงพอ ยอดเยี่ยม

5. ใหบริการส่ือเทคโนโลยีสารสนเทศและส่ือการเรียนรูเพื่อสนับสนุนการจัดประสบการณ ยอดเยี่ยม

6. มีระบบบริหารคุณภาพที่เปดโอกาสใหผูเกี่ยวของทุกฝายมีสวนรวม ยอดเยี่ยม

มาตรฐานที่ 3 การจัดประสบการณที่เนนเด็กเปนสําคัญ ยอดเยี่ยม

1. จัดประสบการณที่สงเสริมใหเด็กมีพัฒนาการทุกดาน อยางสมดุลเต็มศักยภาพ ยอดเยี่ยม

2. สรางโอกาสใหเด็กไดรับประสบการณตรง เลนและปฏิบัติอยางมีความสุข ยอดเยี่ยม

3. จัดบรรยากาศที่เอื้อตอการเรียนรู ใชสื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับวัย ยอดเยี่ยม

4. ประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริงและนําผลการประเมินพัฒนาการเด็กไปปรับปรุงการจัดประสบการณและพัฒนาเด็ก ยอดเยี่ยม

สรุปผลการประเมินระดับปฐมวัย ยอดเยี่ยม

Page 56 of 61



ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน

มาตรฐานการศึกษา ระดับคุณภาพ

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผูเรียน ยอดเยี่ยม

ผลสัมฤทธ์ิทางวิชาการของผูเรียน

1. มีความสามารถในการอาน การเขียน การสื่อสาร และการคิดคํานวณ ยอดเยี่ยม

2. มีความสามารถในการคิดวิเคราะห คิดอยางมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและแกปญหา ยอดเยี่ยม

3. มีความสามารถในการสรางนวัตกรรม ยอดเยี่ยม

4. มีความสามารถในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร ยอดเยี่ยม

5. มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา ยอดเยี่ยม

6. มีความรูทักษะพ้ืนฐาน 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. พัฒนาครูและบุคลากรใหมีความเช่ียวชาญทางวิชาชีพ ยอดเยี่ยม

5. จัดสภาพแวดลอมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อตอการจัดการเรียนรูอยางมีคุณภาพ ยอดเยี่ยม

6. จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู ยอดเยี่ยม

มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ ยอดเยี่ยม

1. จัดการเรียนรูผานกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถนําไปประยุกตใชในชีวิตได ยอดเยี่ยม

2. ใชส่ือ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหลงเรียนรูที่เอื้อตอการเรียนรู ยอดเยี่ยม

3. มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก ยอดเยี่ยม

4. ตรวจสอบและประเมินผูเรียนอยางเปนระบบ และนําผลมาพัฒนาผูเรียน ยอดเยี่ยม

5. มีการแลกเปล่ียนเรียนรูและใหขอมูลสะทอนกลับเพื่อพัฒนาปรับปรุงการจัดการเรียนรู ยอดเยี่ยม

สรุปผลการประเมินระดับขั้นพ้ืนฐาน ยอดเยี่ยม
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3. จุดเดน

ระดับปฐมวัย

คุณภาพของเด็ก

1.เด็กมีรางกายแข็งแรง มีสุขนิสัยที่ดี ดูแลความปลอดภัยของตนเองได 2.เด็กแสดงออกทางอามรณไดเหมาะสมกับวัย มีความมั่นใจและกลาแสดงออก 3.เด็กชวยเหลือ

ตนเองไดเหมาะสมกับวัย เลนและทํางานรวมกับผูอื่นไดอยางมีความสุข

กระบวนการบริหารและการจัดการ

1.สถานศึกษามีหลักสูตรที่สอดคลองกับหลักสูตรปฐมวัยและมีแผนการจัดประสบการณโดยใชกิจกรรมบูรณาการ 2.ครูปฐมวัยมีความสามารถในการจัดประสบการณ

เรียนรูใหเด็กเรียนรูอยางมีความสุข มีทักษะกระบวนการคิดมีการประเมินพัฒนาการเด็กเปนรายบุคคลเปนที่ยอมรับของผูปกครองและมีสุขภาพแข็งแรง

การจัดประสบการณที่เนนเด็กเปนสําคัญ

ครูมีการปรับแผนการจัดประสบการณใหทันตอเหตุการณท่ีเกิดขึ้น จัดทําแผนการจัดประสบการณในแบบผสมผสาน ( Hybrid learning) เพื่อสงเสริมใหเด็กไดรับ

ประสบการณตรงผานการเลนและการปฏิบัติอยางมีความสุข มีการจัดทําการผลวิเคราะหพัฒนาผูเรียนเปนรายบุคคล จัดทําโครงการ / กิจกรรม ตางๆสรางโอกาสให

เด็กไดรับประสบการณตรง สถานศึกษามีสื่อ อุปกรณ เทคโนโลยี เพื่อสงเสริมเด็กปฐมวัยอยางชัดเจนและเหมาะสมตามวัย มีวิธีการประเมินและเครื่องมือประเมิน

พัฒนาการเด็กในแผนการจัดประสบการณการเรียนรูท่ีหลากหลาย นาเชื่อถือ

ระดับข้ันพ้ืนฐาน

คุณภาพของผูเรียน

1.ผูเรียนอานหนังสือออกและอานคลอง รวมทั้งสามารถเขียนเพื่อการสื่อสารไดทุกคน 2.สามารถใชเทคโนโลยีในการแสวงหาความรูไดดวยตนเอง สงผลใหผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียนของผูเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 1–6 ผานตามเกณฑของโรงเรียน(รอยละ 70) มีคะแนนเฉลี่ย 80.97 3.ผูเรียนมีสุขภาพรางกายแข็งแรง มีสมรรถภาพทาง

กายและน้ําหนักสวนสูงตามเกณฑ 4.มีทักษะชีวิตในการชวยเหลือตนเองในเวลาคับขันมีความคิดสรางสรรคในการทํางานรวมกับผูอื่น 5.เปนที่ยอมรับของชุมชนโดยรอบ

ในเร่ืองความมีมารยาทในดานตางๆ เคารพกฎระเบียบของโรงเรียน

กระบวนการบริหารและการจัดการ

1.สถานศึกษามีการดําเนินงานตามวิสัยทัศน พันธกิจที่กําหนดไวตรงกับวัตถุประสงคของแผนการศึกษาแหงชาติและสอดคลองกับความตองการของชุมชนและทองถิ่น

โดยเนนคุณภาพของผูเรียนและไดมีการประเมินหลักสูตรสถานศึกษาและการนําไปใชไดอยางเหมาะสม 2.มีการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรใหกับผูเรียนจนทําใหผล

สัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงขึ้นตามลําดับทําใหผูเรียนเกิดการการเรียนรูอยางมีประสิทธิภาพ ท้ังยังมีนโยบายสนับสนุนสื่อเทคโนโลยีไดแกการติดต้ังอินเตอรเน็ตไรสายได

สนับสนุนระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารจัดการมีการสนับสนุนเทคโนโลยีสําหรับการเรียน ไดแก จัดใหมี Smart Classroomเพื่อใหครูและนักเรียนสามารถ

สืบคนขอมูล และมีการติดตั้ง WIFI ไวภายในอาคารเรียน เพื่อการคนควาขอมูลที่สะดวกและรวดเร็ว

กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ

1.มีการทําแผนการจัดการเรียนรูที่เนนใหผูเรียนเกิดกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง 2.ผูเรียนไดแสดงออกถึงความรูความสามารถในรูปแบบตางๆ 3.มีการใชสื่อ

เทคโนโลยี Smart classroomโปรแกรม Zoom Power point และCAR จัดการเรียนการสอนใหมีประสิทธิภาพตอผูเรียน

4. จุดควรพัฒนา

ระดับปฐมวัย

คุณภาพของเด็ก

1.ใหเด็กรูจักแกปญหาและหาคําตอบของขอสงสัยตางๆโดยใชวิธีการที่หลากหลายไดดวยตนเอง 2.อธิบายเชื่อมโยงสาเหตุและผลที่เกิดขึ้นในเหตุการณหรือการกระทํา

ของตนเอง

กระบวนการบริหารและการจัดการ

1.จัดครูปฐมวัยทุกคนเขารับการอบรมเก่ียวกับหลักสูตรปฐมวัยเพื่อพัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง

การจัดประสบการณที่เนนเด็กเปนสําคัญ

พัฒนาการจัดทําแผนการจัดประสบการณการเรียนรูใหมีประสิทธิภาพมากขึ้น จัดทําแผนการจัดประสบการณเด็กไดรับประสบการณตรงและปฏิบัติกิจกรรมอยางมี

ความสุข พัฒนาทักษะกระบวนการใชสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศใหหลากหลาย จัดทําโครงการ / กิจกรรม ใหเด็กไดรับประสบการณตรงมากขึ้นพัฒนาวิธีการประเมินและ

เคร่ืองมือประเมินพัฒนาการเด็ก

ระดับข้ันพ้ืนฐาน

คุณภาพของผูเรียน
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1.พัฒนาดานการคิดคํานวณอยางตอเนื่องเพื่อใหผูเรียนมีความกาวหนาในผลการทดสอบระดับชาติหรือ ผลการทดสอบอื่นๆ ตามสถานการณตางๆ ใหดียิ่งขึ้น 2.พัฒนาผู

เรียนใหมีสวนรวมในการอนุรักษวัฒนธรรมและประเพณีไทยรวมท้ังภูมิปญญาไทยใหชัดเจนยิ่งขึ้น

กระบวนการบริหารและการจัดการ

1.การบริหารจัดการและการเรียนรูการจัดสภาพแวดลอมทางกายภาพและสังคมท่ีเอื้อตอการเรียนรู ควรสงเสริมการเรียนรูที่หลากหลาย เชน การนําปราชญชาวบานให

ความรูกับนักเรียน การนําภูมิปญญาทองถิ่นเขามาใหความรูในเรื่องการรักษาทรัพยากรอยางยั่งยืน

กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ

1.การใชเคร่ืองมือในการวัดและประเมินผลท่ีเหมาะสมกับเปาหมายในการจัดการเรียนรู 2.พัฒนาครูใหมีความรูในเรื่องทักษะการตั้งคําถามตามแนวทางทฤษฎีการเรียนรู

ของเบนจามิน บลูม

5. แนวทางการพัฒนา

แนวทางการพัฒนา

3.1  แผนปฏบิตังิานที�1 สง่เสรมิผูเ้รยีนใหม้คีวามสามารถในการคดิและสามารถใชภ้าษาตา่งประเทศ ในการสื�อสาร
3.2  แผนปฏบิตังิานที� 2 สง่เสรมิผูเ้รยีนใหม้คีณุธรรมจรยิธรรมและคา่นิยมที�พงึประสงค ์12 ประการ
3.3  แผนปฏบิตังิานที� 3 สง่เสรมิผูเ้รยีนใหรู้จ้กัการป้องกนัชว่ยเหลอืตนเองจากการตดิอยูใ่นรถตู ้ตกนํ�า และอคัคภียั
3.4  แผนปฏบิตังิานที� 4 สง่เสรมิใหผู้เ้รยีนออกกาํลงักาย มกีจิกรรมกฬีาส ีและทดสอบสมรรถภาพทางกายทกุระดบัช ั�น
3.5  แผนปฏบิตังิานที� 5 สง่เสรมิศกัยภาพครดูา้นการจดักระบวนการเรยีนรูท้ี�หลากหลาย
3.6  แผนปฏบิตังิานที� 6 สง่เสรมิผูเ้รยีนและครใูหม้ทีกัษะทางดา้นเทคโนโลยี

 

   

6. ความตองการชวยเหลือ

           ใหต้น้สงักดัจดัอบรมในเร ื�องการจดัการเรยีนรู ้Active Learning และทกัษะการตั�งคาํถามตามทฤษฎกีารเรยีนรูเ้บนจา
มนิ บลมู

7. ความโดดเดนของสถานศึกษา(ถามี)
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รายงานรวบรวมโดย (Prepared by)

นายพิภู ผองสุวรรณ   ผูอํานวยการ

ฐิติกาญจน คงแสง   เจาหนาท่ี
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ประกาศโรงเรียน เร่ือง การกําหนดมาตรฐานการศึกษาและคาเปาหมายความสําเร็จของ

โรงเรียนระดับปฐมวัย และระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
 

(คาเปาหมาย)



 

 



 

ประกาศโรงเรียนผ่องสุวรรณวิทยา สายไหม 

เรื่อง  การกำหนดมาตรฐานการศึกษาและค่าเป้าหมายความสำเร็จของโรงเรียนระดับปฐมวัย 

 

ตามท่ีกระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศ เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย เมื่อวันท่ี ๖  สิงหาคม 
พ.ศ. ๒๕๖๑  ดังนี้ เพื่อให้การดำเนินการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของโรงเรียนเป็นไปอย่างมปีระสิทธิภาพ
ตามกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑    โรงเรียนผ่องสุวรรณวิทยา  สายไหม จึงได้กำหนด
มาตรฐานการศึกษาและค่าเป้าหมายความสำเร็จของโรงเรียน ระดับปฐมวัย  ปีการศึกษา ๒๕๖๔  ไว้ดัง
รายละเอียดท่ีแนบท้ายประกาศ ต่อไปนี้ 

 

มาตรฐาน ค่าเป้าหมายความสำเร็จ 
มาตรฐานท่ี ๑  คุณภาพของเด็ก ระดับยอดเยี่ยม 
มาตรฐานท่ี ๒  กระบวนการบริหารและการจัดการ ระดับยอดเยี่ยม 
มาตรฐานท่ี  ๓  การจัดประสบการณ์ท่ีเน้นเด็กเป็นสำคัญ ระดับยอดเยี่ยม 

 

ประกาศ ณ วันท่ี  ๓๐   มิถุนายน พ.ศ ๒๕๖๔ 

 

          

           (นายพิภู  ผ่องสุวรรณ) 

                            ประธานคณะกรรมการบริหารโรงเรียนผ่องสุวรรณวิทยา สายไหม 

 

 

 



รายละเอียดแนบท้ายประกาศ 

เร่ือง   การกำหนดมาตรฐานการศึกษาและค่าเป้าหมายความสำเร็จของโรงเรียนระดับปฐมวัย 

มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ค่าเป้าหมายความสำเร็จ 
มาตรฐานที่ ๑  คุณภาพของเด็ก ยอดเยี่ยม 
๑.๑ เด็กทุกคน ของเด็กมีพัฒนาการด้านร่างกาย  แข็งแรง มีสุขนิสัยท่ีดีและดูแล
ความปลอดภัยของตนเองได้   

๙๗.๐๐ 

๑.๒ เด็กทุกคน ของเด็กมีพัฒนาการด้านอารมณ์  จิตใจ ควบคุมและแสดงออกทาง
อารมณ์ได้ 

๙๘.๐๐ 

๑.๓ เด็กทุกคน ของเด็กมีพัฒนาการด้านสังคม ช่วยเหลือตนเองและเป็นสมาชิกท่ีดี
ของสังคม 

๙๘.๐๐ 

๑.๔ เด็กทุกคน ของเด็กมีพัฒนาการด้านสติปัญญา  ส่ือสารได้ มีทักษะการคิดพื้นฐาน
และแสวงหาความรู้ได้ 

๙๔.๐๐ 

มาตรฐานที่  ๒  กระบวนการบริหารและการจัดการ ยอดเยี่ยม 
๒.๑  มีหลักสูตรครอบคลุมพัฒนาการท้ัง ๔ ด้าน สอดคล้องกับบริบทท้องถิ่น  ๙๒.๐๐ 
๒.๒ จัดครูให้เพียงพอกับช้ันเรียน   ๑๐๐ 
๒.๓ ส่งเสริมให้ครูมีความเช่ียวชาญด้านการจัดประสบการณ์  ๙๒.๐๐ 
๒.๔ จัด สภาพแวดล้อมและส่ือเพื่อการ เรียนรู้อย่างปลอดภัยและเพียงพอ   ๙๖.๐๐ 
๒.๕ ให้บริการเทคโนโลยีสารสนเทศและส่ือการเรียนรู้เพื่อสนับสนุนการจัด
ประสบการณ์  

๑๐๐ 

๒.๖มีระบบบริหารคุณภาพท่ีเปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วม   ๑๐๐ 
มาตรฐานที่  ๓  การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นสำคัญ ยอดเยี่ยม 
๓.๑ ครูทุกคน  ของครูจัดประสบการณ์ท่ีส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการทุกด้านอย่าง
สมดุลเต็มศักยภาพ 

๙๔.๐๐ 

๓.๒ ครูทุกคน  ของครูสร้างโอกาสให้เด็กได้รับประสบการณ์ตรงเล่นและปฏิบัติอย่าง
มีความสุข 

๙๖.๐๐ 

๓.๓  ครูทุกคน  ของครูจัดบรรยากาศท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้ใช้ส่ือและเทคโนโลยีท่ี
เหมาะสมกับวัย 

๙๘.๐๐ 

๓.๔  ครูทุกคน  ของครูประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริงและนำผลการประเมิน
พัฒนาการเด็กไปปรับปรุง การจัดประสบการณ์และพัฒนาเด็ก 

๑๐๐ 

 

 

 

 

 



 
 
 



 
 
 

 
ประกาศ โรงเรยีนผ่องสุวรรณวิทยา สายไหม 

เร่ือง การกำหนดมาตรฐานการศึกษาและค่าเป้าหมายความสำเร็จของโรงเรียน 
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

 
 ตามท่ีกระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศ เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
เมื่อวันท่ี  ๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของโรงเรียน
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพตามกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑  โรงเรียนจึงได้กำหนด
มาตรฐานการศึกษาและค่าเป้าหมายความสำเร็จของโรงเรียน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 
ไว้ดังรายละเอียดท่ีแนบท้ายประกาศ ต่อไปนี้ 
 

มาตรฐาน ค่าเป้าหมายความสำเร็จ 
มาตรฐานท่ี ๑ คุณภาพของผู้เรียน 
 

ระดับดีเลิศ 

มาตรฐานท่ี ๒ กระบวนการบริหาร 
 

ระดับดีเลิศ 

มาตรฐานท่ี ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
 

ระดับดีเลิศ 

 
 

ประกาศ ณ วันท่ี  ๓๐   มิถุนายน พ.ศ ๒๕๖๔ 
 
 

         
           (นายพิภู  ผ่องสุวรรณ) 

                           ประธานคณะกรรมการบริหารโรงเรียนผ่องสุวรรณวิทยา สายไหม 
 
 
 
 
 
 
 

 



รายละเอียดแนบท้ายประกาศ 
เร่ือง การกำหนดมาตรฐานการศึกษาและค่าเป้าหมายความสำเร็จของโรงเรียน 

ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. ๒๕๖๔ 
 

มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
เป้าหมาย

ความสำเร็จ 
มาตรฐานท่ี ๑ คุณภาพผู้เรียน ระดับดีเลิศ 
๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน  

๑) ผู้เรียนมีความสามารถในการอ่าน การเขียน การส่ือสารและการคิดคำนวณ ๘๗.๐๐ 
๒) ผู้เรียน มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย

แลกเปล่ียนความคิดเห็นและแก้ปัญหา 
๘๗.๐๐ 

๓) ผู้เรียน มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม ๘๒.๐๐ 
๔) ผู้เรียน มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร ๙๒.๐๐ 
๕) ผู้เรียน มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา ๘๔.๐๐ 
๖) ผู้เรียน มีความรู้ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติท่ีดีต่องานอาชีพ ๘๗.๐๐ 

๑.๒ คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน  
๑) ผู้เรียน มีคุณลักษณะและค่านิยมท่ีดีเป็นไปตามเป้าหมายท่ีสถานศึกษากำหนด ๘๗.๐๐ 
๒) ผู้เรียน มีความภูมิใจในท้องถิ่น เห็นคุณค่าของความเป็นไทย มีส่วนร่วมในการ

อนุรักษ์วัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปัญญาไทย 
๘๙.๐๐ 

๓) ผู้เรียน มีการยอมรับท่ีจะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย ๘๙.๐๐ 
๔) ผู้เรียน มีสุขภาวะทางร่างกายและจิตสังคม ๘๗.๐๐ 

มาตรฐานท่ี ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ ระดับดีเลิศ 
๒.๑ มีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจท่ีสถานศึกษากำหนดชัดเจน  ระดับดีเลิศ 
๒.๒ มีระบบการบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา   ระดับดีเลิศ 
๒.๓ ดำเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษา
และทุกกลุ่มเป้าหมาย   

ระดับดีเลิศ 

๒.๔ พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเช่ียวชาญทางวิชาชีพ   ระดับดีเลิศ 
๒.๕ จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมท่ีเอื้อต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมี
คุณภาพ  

ระดับดีเลิศ 

๒.๖ จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการ
เรียนรู้   

ระดับดีเลิศ 

 
 
 
 
 
 



มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
เป้าหมาย

ความสำเร็จ 
มาตรฐานท่ี ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ระดับดีเลิศ 
๓.๑ ครู จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถนำไป
ประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 

๘๗.๐๐ 

๓.๒ ครู ใช้ส่ือเทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ท่ีเอื้อต่อการเรียนรู ้ ๘๘.๐๐ 
๓.๓ ครู มีการบริหารช้ันเรียนเชิงบวก ๘๘.๐๐ 
๓.๔ ครู ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และนำผลมาพัฒนาผู้เรียน ๘๗.๐๐ 
๓.๕ ครู มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้และให้ข้อมูลป้อนกลับ เพื่อปรับปรุงและพัฒนาการ
จัดการเรียนรู้ 

๘๕.๐๐ 
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รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหาร โรงเรียนผองสุวรรณวิทยา สายไหม 
ครั้งท่ี 2 / 2565 

วันท่ี  17 มิถุนายน  2565 
ณ หองประชุม สงา-ละมอม โรงเรียนผองสุวรรณวิทยา สายไหม 

***************************************** 
 
ผูมาประชุม  

1.  นายพิภ ู  ผองสุวรรณ ปฏิบัติหนาที่แทนผูรับใบอนุญาตและผูอำนวยการ 
2.  นายสำรวม  พฤกษเสถียร ผูทรงคุณวุฒิ (แทนผูจัดการ) 
3.  พลอากาศตรีสมภพ ตันศิริ  ผูทรงคุณวุฒิ  
4.  นาวาอากาศเอกวันชัย ตะวันเย็น ผูทรงคุณวุฒิ 
5.  นายปญญาชัย  ขำสนิท  ผูทรงคุณวุฒิ 
6.  นางระพีพรรณ     ญาติทอง          ผูแทนผูปกครอง 
7.  นางไพลิน  หงษศิริ  ผูแทนผูปกครอง 
8.  นายปริญญา  แชมชมดาว ผูแทนครู 
9.  นางสาววันเพ็ญ       ปนพุมโพธิ์ ผูแทนครู 
10. นางอรทัย   พิมพนอย ผูแทนครู 
11.นางสาวศิรวิรรณ   สุขสมกิจ ผูแทนครู 
12. นางอังคณา  จิตตรีทรง ผูแทนครู 
13. นางสาวผกาวด ี ทองเหลือ กรรมการและเลขานุการ 

 
ผูไมมาประชุม 
        ไมมี 
 
เริ่มประชุม เวลา   16.00  น. 

เมื่อกรรมการมาครบองคประชุมแลว นายพิภู  ผองสุวรรณ ปฏิบัติหนาที่แทนผูรับใบอนุญาต
โรงเรียนผองสุวรรณวิทยา สายไหม   กลาวเปดประชุมโดยดำเนินการประชุมตามวาระการประชุม ดังน้ี 
 
ระเบียบวาระท่ี 1  เรื่องที่ประธานแจงที่ประชุมทราบ 

1.1 ขอขอบคุณคณะกรรมการที่สละเวลาเขารวมประชุมการประชุมในครั้งน้ี 
 

ท่ีประชุม รับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 1 ประจำปการศึกษา 2565 เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ  
2565 โดยมีแกไขเพิ่มเติม เรื่อง คำสั่งแตงตั้งคณะกรรมการพิจารณาวันอนุมัติการจบการศึกษาปการศึกษา 2564 
 

ท่ีประชุม   รับรองรายงานการประชุม  



2 
 
 
ระเบียบวาระท่ี 3  เรื่องเสนอเพื่อทราบ   

3.1 การแตงตั้งคณะกรรมการชุดใหมแทนชุดเดิมที่หมดวาระลงในปการศึกษา 2564 สืบเน่ืองจาก 
คณะกรรมการบริหารไดหมดวาระลงเมื่ อวันที่  30 เดือน เมษายน  พ .ศ. 2564 ดังน้ัน  เพื่ อให เปนไป 
ตามบทบัญญัติ มาตรา 30  แหงพระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน พุทธศักราช 2550 และแกไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2   
พ.ศ. 2554  จึงขอแตงตั้งบุคคลตอไปน้ี เปนคณะกรรมการบริหารโรงเรียน (ดังเอกสารแนบ 1 ) 

- พลอากาศตรีสมภพ  ตันศิริ และ นายสำรวม พฤกษเสถียร  ขอใหตรวจสอบความถูกตอง
เรื่องการแตงตั้ งคณะกรรมการบริหารโรงเรียน เพราะเปนเรื่องสำคัญเพื่อให เปนไปตามระเบียบ พรบ . 
โรงเรียนเอกชน 
                    - นายพิภู ผองสุวรรณ รับขอเสนอแนะจากคณะกรรมการทั้ง 2 ทานไปปฏิบัติตอไป 
 

ท่ีประชุม   รับทราบและปรับปรุงเรื่องการตรวจสอบขอความในคำสั่งใหถูกตอง 
 

3.2 รายงานผลการตรวจประเมินความพรอมกอนเปดเรียนระดับเตรียมอนุบาลถึงประถมศึกษา 
ปที่ 6 ภาคเรียนที่ 1 ประจำปการศึกษา 2565 โดยฝายสิ่งแวดลอม สำนักงานเขตสายไหม เขามาตรวจใน 
วันที่ 12 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 ผลการประเมินผานทุกมาตรฐาน 
 

ท่ีประชุม  รับทราบ 
 

3.3 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับโรงเรียนปการศึกษา 2564 (ดังเอกสารแนบ 2 ) 
ผลสัมฤทธ์ิระดับอนุบาล 
- นายสำรวม พฤกษเสถียร สอบถามเกี่ยวการวัดและประเมินผลของระดับอนุบาลมีวัดและ 

การประเมินอยางไร 
- นางอรทัย พิมพนอย ตอบคำถามเรื่องการวัดและประเมินผลระดับอนุบาล โดยใช Google 

From และใหผูปกครองตอบและประเมิน เมื่อเด็กเขาเรียนผาน Zoom จำมีการนัดหมายสอบในวิชาตางๆ 
มีการกำหนดชิ้นงานใหเด็กปฏิบัติเมื่อเรียน Zoom จบแลวเด็กจะอัดคลิปวีดีโอสงงานประกอบการวัดและ
ประเมินผล 

- นายปริญญา แชมชมดาว เพิ่มเติมสถิติการเขาเรียนระดับอนุบาลทั้ง Online และ OnSite  
มีสถิตการเขาเรียนในระดับอนุบาลสูงนักเรียนสวนใหญมีความสนใจเรียน 
 

ผลสัมฤทธ์ิระดับประถมศึกษา 
- นายสำรวม พฤกษเสถียร สอบถามผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในระดับประถมศึกษาปที่ 1 ทำไม

ชั้นประถมศึกษาปที่ 1 ถึงไดผานเกณฑทุกคนจำนวน 77 คน ขอใหในการวิเคราะหผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
มีคณะกรรมการตรวจสอบหรือมีผูตรวจสอบขอมูลเพื่อใหไดตัวเลขที่ถูกตองและเปนขอมูลที่นาเชื่อถือได 
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- นางระพีพรรณ ญาติทอง อธิบายเพิ่มเติมถึงผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของระดับชั้นประถมศึกษา
ปที่ 1 ที่มีนักเรียนผานเกณฑจำนวนตัวเลข 77 คนเปนจำนวนนักเรียนที่ผานเกณฑทั้งหมดและทุกรายวิชา  
ผูที่ผานเกณฑของโรงเรียนคือเปนนักเรียนที่มีคะแนน 70 คะแนน  

 

- นางอังคณา จิตตรีทรง อธิบายเพิ่มเติมในระดับประถมศึกษาปที่ 1 การเขาเรียน Online และ
การเรียน Onsite ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 1 มีการเขาเรียนอยางสม่ำเสมอ และมีผูปกครองสนใจตอ 
การเรียนของนักเรียน คอยตรวจสอบการบานและงานตางๆของนักเรียนจึงทำใหนักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษา
ปที่ 1 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ผานเกณฑรอยละ 100 ทุกคน 
 

ท่ีประชุม  รับทราบ 
 
3.4 ผลการสอบโอเน็ตปการศึกษา 2564 ระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 6  (ดังเอกสารแนบ 3 ) 
- นายสำรวม พฤกษเสถียร สอบถามเพิ่มเติมเรื่องการวิเคราะห ผลการสอบ O-NET  สืบเน่ือง

จากจำนวนผูเขาสอบ จำนวน 16 คน การที่เรานำคาเฉลี่ยไปเปรียบเทียบกับระดับประเทศ ระดับสังกัด ไมสามารถ
เปรียบเทียบไดเพราะจำนวนผูเขาสอบของโรงเรียนมีจำนวนนอย  

 

-นางระพีพรรณ ญาติทอง ไดอธิบายเพิ่มเติมในการสอบ O-NET ครั้งน้ีเปนการสอบตาม 
ความสมัครใจของนักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปที่  6 ไม ไดคัดเลือกนักเรียนเพื่อเขาสอบ O-NET   
จำนวนผูเขาสอบในปการศึกษา 2564 จึงมีจำนวนนอย 
 

ท่ีประชุม  รับทราบ 
 

ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาอนุมัติและใหความเห็นชอบ 
4.1  เงินอุดหนุนรายบุคคล 

                           4.1.1 จำนวนนักเรียนเพื่อขอรับเงินอุดหนุนรายบุคคล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2565 
- อนุบาล 1   จำนวน    59  คน 
- อนุบาล 2 จำนวน    59  คน 
- อนุบาล 3   จำนวน    80  คน 
รวมกอนประถมศึกษา  จำนวนท้ังสิ้น 198 คน 
- ประถมศึกษาปที่ 1   จำนวน    80  คน 
- ประถมศึกษาปที่ 2   จำนวน    68  คน 
- ประถมศึกษาปที่ 3   จำนวน    85  คน 
- ประถมศึกษาปที่ 4   จำนวน    78  คน 
- ประถมศึกษาปที่ 5 จำนวน   105 คน 
- ประถมศึกษาปที่ 6 จำนวน    85  คน 
รวมประถมศึกษา  จำนวนท้ังสิ้น 501 คน 
 

             มติ ท่ีประชุม    เห็นชอบจำนวนนักเรียนที่ขอรับเงินอุดหนุนรายบุคคล ภาคเรียนที่  1  
ปการศึกษา 2565 ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2565 
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                          4.1.2 งบรายไดและคาใชจาย ของปการศึกษาที่ผานมา ( ดังเอกสารแนบ 4 ) 
                                 - นายสำรวม พฤกษเสถียร เมื่อเปรียบเทียบป 63-64 งบรายไดนอยลงกวาเดิมหรือ
มากกวาเดิม  นายพิภู ผองสุวรรณ ไดบอกวานอยลง และนายสำรวม พฤษเสถียร ไดกลาวไววาอยาใหนักเรียนลด
ต่ำลงมา 780 คน ในป 2565 จำนวนนักเรียนลดลง 46 คน ถาเด็กจำนวนลดลงรายไดตองลดลง ซ่ึงสงผลกับ
โรงเรียน 
 

    มติท่ีประชุม เห็นชอบงบรายไดและคาใชจาย ของปการศึกษาที่ผานมา 
 
                          4.1.3 งบแสดงฐานะการเงิน (งบดุล) ของปการศึกษาที่ผานมา ( ดังเอกสารแนบ 5 ) 
                                  มติท่ีประชุม เห็นชอบงบแสดงฐานะการเงิน (งบดุล) ของปการศึกษาที่ผานมา 
 

4.2 เงินอุดหนุนเรียนฟรี 15 ป 
                           จำนวนนักเรียนเพื่อขอรับเงินอุดหนุนเรียนฟรี 15 ป ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2565 

- อนุบาล 1   จำนวน 59  คน 
- อนุบาล 2 จำนวน 59  คน 
- อนุบาล 3   จำนวน 80  คน 
รวมกอนประถมศึกษา  จำนวนท้ังสิ้น 198 คน 
- ประถมศึกษาปที่ 1   จำนวน    80 คน 
- ประถมศึกษาปที่ 2   จำนวน    68 คน 
- ประถมศึกษาปที่ 3   จำนวน    85 คน 
- ประถมศึกษาปที่ 4   จำนวน    78 คน 
- ประถมศึกษาปที่ 5 จำนวน   105 คน 
- ประถมศึกษาปที่ 6 จำนวน    85 คน 
รวมประถมศึกษา  จำนวนท้ังสิ้น 501 คน 

                    
 มติท่ีประชุม เห็นชอบจำนวนนักเรียนที่ขอรับเงินอุดหนุนเรียนฟรี 15 ป ภาคเรียนที่ 1  
ปการศึกษา 2565 ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2565 
 
                    4.3 เงินอุดหนุนอาหารเสริม (นม)  
                        โรงเรียนไดรับงบประมาณเงินอุดหนุนอาหารเสริม(นม) จำนวนนักเรียน อนุบาล 198 คน 
ประถมศึกษา 501 คน รวมทั้งสิ้น 699  คน ไดจัดซ้ือนม จัดเก็บรักษานม และการแจกจายนมใหแกนักเรียน  
ตามแผนบริหารจัดการอาหารเสริม (นม) (ดังเอกสารแนบ 6 ) 
 

มติท่ีประชุม  ใหความเห็นชอบจำนวนเด็กนักเรียนที่ขอรับเงินอุดหนุนอาหารเสริม (นม) 
ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2565 
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                    4.4 รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR) ประจำป 2564 ระดับการศึกษา 
ข้ันพื้นฐาน และปฐมวัย  

- นายสำรวม พฤกษเสถียร สอบถามผลการประเมินการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR)  
ประจำป 2564 เปนอยางไร  

- นางไพลิน หงษศิริ มีผลการประเมินอยูในระดับยอดเยี่ยม ทุกมาตรฐาน 
 
                    มติท่ีประชุม เห็นชอบรายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR) ประจำป 2564 
ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน และปฐมวัย 
 
                    4.5 แตงตั้งคณะทำงานมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน และ
ปฐมวัยเพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาป 2565   (ดังเอกสารแนบ 7 ) 

- นายสำรวม พฤกษเสถียร การแตงตั้งคณะทำงานมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  
ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน และปฐมวัยเพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาป 2565 มีการเปลี่ยนแปลง
อะไรบาง 
                   - นางอังคณา จิตตรีทรง  มีการเปลี่ยนแปลงโดยจัดคนใหเหมาะสมกับมาตรฐานเชน คนไหนถนัด
งานดานวิชาการใหปฏิบัติงานดานวิชาการเพื่อใหสอดคลองกับงาน 
 

มติท่ีประชุม เห็นชอบ 
 

                    4.6 กำหนดคาเปาหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐานและ
ปฐมวัยเพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาป 2565   (ดังเอกสารแนบ 8) 

- นายสำรวม พฤกษเสถียร มีการกำหนดเปาหมายการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 
ปการศึกษา 2565 อยางไร 

- นายพิภู  ผองสุวรรณ การกำหนดเปาหมายมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา การศึกษา 
ข้ันพื้นฐานและปฐมวัยเพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาป 2565  ดูจากแผนพัฒนาของโรงเรียนซ่ึง
โรงเรียนไดซ่ึงมีการกำหนดไวในแผนพัฒนาระยะเวลา 4 ป 
 

  มติท่ีประชุม เห็นชอบ 
 
ระเบียบวาระท่ี 5  เรื่องอื่นๆ 
                      5.1 ไมมี 
                      ที่ประชุม  - 
 
                     ปดประชุมเวลา 17.30  น. 
 

ลงชื่อ           ผูบันทึกการประชุม 
             ( นางสาวผกาวดี  ทองเหลือ) 
 

ลงชื่อ                    ผูตรวจบันทึก                 
         (นายพิภู  ผองสุวรรณ) 

 

 



คําสั่งแตงตั้งคณะทํางานจัดทํา SAR
 

(คําสั่ง)
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คำสั่ง โรงเรียนผ่องสุวรรณวิทยา สายไหม 
ที่ ๓๑ /๒๕๖๔ 

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
 
 สืบเนื่องจากกฎกระทรวง การประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อที่  ๓ กำหนดให้ 
สถานศึกษาจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพภายใน โดยกำหนดมาตรฐานให้เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษา 
ซึ่งกระทรวงศึกษาธิการ ประกาศ ณ วันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๖๑ เพื่อดำเนินการให้สอดคล้องและเป็นไปตาม
กำหนด จึงแต่งตั้งบุคคลต่อไปน้ีเป็นคณะกรรมการประกันคุณภาพภายใน ดังนี้ 

๑. คณะกรรมการอำนวยการประกันคุณภาพภายใน  ประกอบด้วย 
๑.๑ นายพิภู  ผอ่งสุวรรณ   ผู้อำนวยการสถานศึกษา  ประธาน 
๑.๒ นายปริญญา แช่มชมดาว           รองผู้อำนวยการ         รองประธาน 
๑.๓ นาวาอากาศเอกวันชัย  ตะวันเย็น ผู้แทนคณะกรรมการสถานศึกษา กรรมการ 
๑.๔ นายสำรวม  พฤกษเสถียร  ผู้ทรงคุณวุฒ ิ   กรรมการ 
๑.๕ นางระพีพรรณ  ญาติทอง  ผู้แทนผู้ปกครอง     กรรมการ 
๑.๖ นางสาววันเพ็ญ ปั้นพุ่มโพธิ์  หัวหน้าฝ่ายบุคลากร  กรรมการ 
๑.๗ ดร.เอ็มอร  ทองเหลือ  หัวหน้าฝ่ายบริหารทัว่ไป  กรรมการ 
๑.๘ นางอังคณา  จิตตรทีรง  หัวหน้าฝ่ายวิชาการ     กรรมการ/เลขานุการ 

    
ขอบข่ายหน้าที ่  
 ๑.  ดำเนินการประชุมชี้แจงครูและผู้เกี่ยวข้องให้เข้าใจแนวทางของการประกันคุณภาพภายใน 
 ๒.  ดำเนินการกำหนดมาตรฐาน ตัวชี้วัด พัฒนาเครื่องมือ กำหนดปฏิทินการประกันคุณภาพภายใน  
 ๓.  สนับสนุนการปฏิบัติงานของคณะกรรมการฝ่ายต่างๆ ทั้งด้านเทคนิค วิธีการเก็บ รวบรวมข้อมูล  
การแปลผล วัสดุและงบประมาณ เพื่อให้การประกันคุณภาพภายในเป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้ 
 ๔.  กำกับดูแลติดตามให้คำปรึกษา พิจารณารับรองผลประเมิน และส่งเสริมการใช้ประโยชน์จาก
ข้อเสนอแนะ เสนอต่อฝ่ายบริหาร เพื่อประกอบการตัดสินใจ ปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพอย่างต่อเน่ือง 
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 ๒. คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา  ระดับการศึกษาปฐมวัย 
  ๒.๑ ด้านมาตรฐานที่วา่ด้วยคุณภาพของผู้เรียน  ประกอบด้วย 
  ๑) นางสาวศริิวรรณ   สขุสมกิจ ประธานกรรมการ                              
              ๒) นางรจวรรณ  อินทรม์ณี   กรรมการ(มฐ. ๑.๑,๑.๒) 
  ๓) นางสาวกาญจะนา  ปะสังคะเต กรรมการ(มฐ. ๑.๓) 
      ๔) นางสาวประเทือง  นนทมิตร  กรรมการ(มฐ. ๑.๔)     
  ๒.๒ ด้านมาตรฐานที่วา่ด้วยการบริหารและการจัดการ  ประกอบด้วย 
  ๑) นางวาสนา  ชัยกิจ  ประธานกรรมการ 
              ๒) นางสาวกนกวรรณ อัครพงษ ์                      กรรมการ(มฐ. ๒.๑,๒.๒) 
  ๓) นางสาวนิออน  เอี่ยมประภัสสร  กรรมการ(มฐ. ๒.๕,๒.๖) 
  ๒.๓  ด้านมาตรฐานที่วา่ด้วยการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ  ประกอบด้วย 
  ๑) นางอรทัย  พิมพ์น้อย  ประธานกรรมการ 
  ๒) นางสาวเพรชร ี มลวิรรณ                      กรรมการ(มฐ. ๓.๑) 
  ๓) นางสาวหทัยชนก   พุกสอน  กรรมการ(มฐ.๓.๒,๓.๓)    

๔) นางสาวภาวินี  อ่อนแย้ม  กรรมการ(มฐ. ๓.๔) 
 ๓. คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา  ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
  ๓.๑ ด้านมาตรฐานที่วา่ด้วยคุณภาพของผู้เรียน  ประกอบด้วย 
  ๑) นางบุญญาพร   หลังสันเทียะ  ประธานกรรมการ 
  ๒) นางไพลิน  หงษ์ศิร ิ    กรรมการ(มฐ. ๑.๑.๑) 
  ๓) นางสาวนันทิการ ์ เอีย่มวิไล  กรรมการ(มฐ. ๑.๑.๒) 
  ๔) นางนิตยา  ทาสวัสดิ ์   กรรมการ(มฐ. ๑.๑.๓) 
      ๕) นางฐิติกาญจน์  คงแสง  กรรมการ(มฐ. ๑.๑.๓) 
              ๖) นางบุญญาพร   หลังสันเทียะ                      กรรมการ(มฐ. ๑.๑.๔) 
  ๗) นางพะเยาว ์ ยาโสภา                     กรรมการ(มฐ. ๑.๑.๕) 
  ๘) นางสาวไพรสดุา  สุขพัฒน์ธ ี  กรรมการ(มฐ. ๑.๑.๖)    
              ๙) นางสาวสาคร  เพ็ชรชะรัตน ์  กรรมการ(มฐ. ๑.๒.๑) 
  ๑๐) นางสาวทิพกัญญา  สุขประสงค์  กรรมการ(มฐ. ๑.๒.๒) 
  ๑๑) นางสาวกิตติยา  อุน่อ่อน  กรรมการ(มฐ. ๑.๒.๓)     
              ๑๒) นางสาวปริญญา  อนิทุภูติ  กรรมการ(มฐ. ๑.๒.๔) 
  ๑๓) นายบุญญฤทธิ์  มีแก้ว  กรรมการ(มฐ. ๑.๒.๔) 
  ๑๔) นายบุญหลง  กนกเทศ  กรรมการ(มฐ. ๑.๒.๔) 
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         ๓.๒ ด้านมาตรฐานที่ว่าด้วยการบริหารและการจัดการ  ประกอบด้วย 
 ๑) ดร.เอ็มอร  ทองเหลือ  ประธานกรรมการ 
 ๒) นางกนกกานต์  โสภาพร     กรรมการ(มฐ. ๒.๑) 
 ๓) นางสาวสจุิวรรณ   ขอ้สังข ์     กรรมการ(มฐ. ๒.๒) 
            ๔) นางฐิตินันท์  มติรเมฆ     กรรมการ(มฐ. ๒.๒,๒.๓) 
 ๕) นางสาววันเพ็ญ  ปั้นพุ่มโพธิ์     กรรมการ(มฐ. ๒.๔) 
    ๖) นางสาวผกาวดี  ทองเหลือ   กรรมการ(มฐ. ๒.๕,๒.๖) 
 
 (หมายเหตุ กรรมการผู้ประเมินภายในชุดนี้จะต้องเป็นผู้จัดทำรายงานการประเมินตนเอง   ในส่วนที่ 
๑ ข้อมูลสภาพทัว่ไป และส่วนที่ ๒ แผนพัฒนาคณุภาพของสถานศึกษา) 
   
 ๓.๓  ด้านมาตรฐานที่วา่ด้วยการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ  ประกอบด้วย 
            ๑) นางระพพีรรณ   ญาติทอง  ประธานกรรมการ 
 ๒) นางชุติกาญจน์  อุ่นบ้าน     กรรมการ(มฐ. ๓.๑) 
 ๓) นางสาวสจุิตรา  ยาปา่คาย     กรรมการ(มฐ. ๓.๒) 
 ๔) นางนริศรา  เหล่าเขต   กรรมการ(มฐ. ๓.๓) 
 ๕) นางสาวอรนุช  เขมะคาม     กรรมการ(มฐ. ๓.๓) 
 ๖) นางสาวกมลรัตน ์ ถติย์ผาด     กรรมการ(มฐ. ๓.๔) 
 ๗) นางสาวสพุัฒตรา  ตอ้งเดช     กรรมการ(มฐ. ๓.๕) 
  
ขอบข่ายหน้าที่ของผู้ประเมินคุณภาพภายใน 
 

๑. จัดการประชุมเพื่อวิเคราะห์มาตรฐาน ตัวบ่งชี้ เกณฑ์การพิจารณา ที่ได้รับมอบหมาย   เพื่อสร้าง 
ความเข้าใจในการเก็บรวบรวมข้อมูลให้ตรงตามสภาพจริง  
 ๒.  ดำเนินการวางแผนจัดทำปฏิทินการประกันคุณภาพตามมาตรฐานและภาระงานที่ได้รับ
มอบหมายอย่างเป็นลำดับสอดคล้องกับการทำงานปกติ 
 ๓.  ศึกษาข้อมูลวิธกีารเก็บรวบรวมข้อมูล ตลอดจนการเรียนรู้เครื่องมือในการประกันคุณภาพภายใน
ตามมาตรฐานที่ตนไดร้ับมอบหมาย 
            ๔. ดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ผล การจัดทำรายงานการประเมินตนเอง     ตามวัน 
เวลา ที่กำหนดไว้ในปฏิทินการประกันคุณภาพ 
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๔. คณะกรรมการตรวจสอบการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา   
  ๔.๑ คณะกรรมการตรวจสอบการประเมินคุณภาพภายใน ระดับการศึกษา ปฐมวัย 
ประกอบด้วย 
  ๑) นางอังคณา  จติตรีทรง  ประธาน                              
              ๒) นางอรทัย  พิมพ์น้อย   กรรมการ 
  ๓) นางสาวหทัยชนก  พกุสอน กรรมการ 
      ๔) นางวาสนา  ชัยกิจ   กรรมการ  
  ๕) นางสาวศิริวรรณ   สุขสมกิจ กรรมการและเลขานุการ 
  ๔.๒ คณะกรรมการตรวจสอบการประเมินคุณภาพภายใน ระดับการศึกษา ขั้นพื้นฐาน 
ประกอบด้วย 
  ๑) นายปริญญา  แช่มชมดาว  ประธาน                              
              ๒) ดร.เอ็มอร  ทองเหลือ   กรรมการ 
  ๓) นางสาววันเพ็ญ  ปั้นพุ่มโพธิ์ กรรมการ 
      ๔) นางระพพีรรณ   ญาติทอง  กรรมการ  
  ๕) นางบุญญาพร   หลังสันเทียะ กรรมการและเลขานุการ 
ขอบข่ายหน้าที่ของผูต้รวจสอบการประเมินคุณภาพภายใน 
 ๑. ประชุมหารือร่วมกับกรรมการประกันคุณภาพภายในกลุ่มอื่นๆ เพื่อวิเคราะห์ผลประเมิน จัดทำ
เป็นรายงานการประเมินในส่วนที่  ๔ สรุปผลการประเมินตนเอง (ปัจจัยภายใน – ปัจจัยภายนอก – 
ข้อเสนอแนะ) เพื่อเสนอขอความเห็นชอบ รับรองผลการประกันคุณภาพต่อคณะกรรมการอำนวยการประกัน
คุณภาพ 
           ๒. รับทราบและนำผลการประกันคณุภาพที่ได้รับรองจากกรรมการอำนวยการประกันคณุภาพ ไปสู่
การวางแผนพัฒนา รวมทั้งเสนอรายงานการประเมินตนเองให้หน่วยงานต้นสังกัดอย่างน้อย ๑ ครั้ง/ปี 
  

     
สั่ง  ณ  วันที ่ ๑๖  มิถุนายน  พ.ศ. ๒๕๖๔   

 
 
 

 
(นายพิภู     ผ่องสุวรรณ) 

ผู้อำนวยการโรงเรียนผ่องสุวรรณวิทยา สายไหม 
 

 

 

 



หลักฐานการเผยแพร SAR ใหผูมีสวนเกี่ยวของหรือสาธารณชนรับทราบ
 

(หลักฐานการเผยแพร)



 
ประกาศ โรงเรียนผ่องสุวรรณวทิยา สายไหม 

เร่ือง รายงานผลการประเมินคุณภาพของสถานศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2564 
ระดับการศึกษาปฐมวัย 

 
 อาศยัความตามพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แกไ้ขเพ่ิมเติม (ฉบบัท่ี 4) พ.ศ.2562 หมวด
ท่ี 6 มาตรฐานและการประกนัคุณภาพการศึกษา มาตรา 47 ให้มีระบบการประกนัคุณภาพการศึกษา เพ่ือพฒันา
คุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดบั ประกอบดว้ย ระบบการประกนัคุณภาพภายใน และระบบการประกนั
คุณภาพภายนอก ระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา ให้เป็นไปตามท่ีก าหนดใน                   
กฏกระทรวง ดงันั้น โรงเรียนผ่องสุวรรณวิทยา สายไหม ไดด้ าเนินการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา 
และไดบ้รรจุผลการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2564 ไวใ้นระเบียบวาระการ
ประชุมคณะกรรมการบริหาร เม่ือวนัท่ี 17 มิถุนายน พ.ศ. 2565 ซ่ึงผลการพิจารณาจากท่ีประชุม ลงมติรับรองให้
ความเห็นชอบผลการประเมินดงักล่าว 
 ทั้งน้ี เพ่ือการด าเนินงานให้เกิดความสอดคลอ้งตาม มาตรา 48 ท่ีก าหนดให้หน่วยงานตน้สังกดัและ
สถานศึกษาจดัให้มีระบบการประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษา และให้ถือว่าการประกนัคุณภาพภายในเป็น
ส่วนหน่ึงของกระบวนการบริหารการศึกษาท่ีตอ้งด าเนินการอยา่งต่อเน่ือง โดยมีการจดัท ารายงานประจ าปีเสนอ
ต่อหน่วยงานตน้สังกดั หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง และเปิดเผยต่อสาธารณชน เพ่ือน าไปสู่การพฒันาคุณภาพและ
มาตรฐานการศึกษา และเพ่ือรองรับการประกนัคุณภาพภายนอก จึงขอประกาศผลการประเมินคุณภาพของ
สถานศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2564 ใหส้าธารณชนไดท้ราบอยา่งทัว่กนั ดงัน้ี  

มาตรฐาน ค่าเป้าหมายความส าเร็จ 
มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพของเด็ก ยอดเยีย่ม 
มาตรฐานท่ี 2 กระบวนการบริหารและการจดัการ ยอดเยีย่ม 
มาตรฐานท่ี 3 การจดัประสบการณ์ท่ีเนน้เด็กเป็นส าคญั ยอดเยีย่ม 

 
 ประกาศ ณ วนัท่ี 17 มิถุนายน พ.ศ. 2565 

 

 
(นายพิภู   ผอ่งสุวรรณ) 

ประธานคณะกรรมการบริหารโรงเรียนผอ่งสุวรรณวิทยา สายไหม 



 
ประกาศ โรงเรียนผ่องสุวรรณวทิยา สายไหม 

เร่ือง รายงานผลการประเมินคุณภาพของสถานศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2564 
ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

 
 อาศยัความตามพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แกไ้ขเพ่ิมเติม (ฉบบัท่ี 4) พ.ศ.2562 หมวด
ท่ี 6 มาตรฐานและการประกนัคุณภาพการศึกษา มาตรา 47 ให้มีระบบการประกนัคุณภาพการศึกษา เพ่ือพฒันา
คุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดบั ประกอบดว้ย ระบบการประกนัคุณภาพภายใน และระบบการประกนั
คุณภาพภายนอก ระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา ให้เป็นไปตามท่ีก าหนดใน                          
กฏกระทรวง ดงันั้น โรงเรียนผ่องสุวรรณวิทยา สายไหม ไดด้ าเนินการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา 
และไดบ้รรจุผลการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2564 ไวใ้นระเบียบวาระการ
ประชุมคณะกรรมการบริหาร เม่ือวนัท่ี 17 มิถุนายน พ.ศ. 2565 ซ่ึงผลการพิจารณาจากท่ีประชุม ลงมติรับรองให้
ความเห็นชอบผลการประเมินดงักล่าว 
 ทั้งน้ี เพ่ือการด าเนินงานให้เกิดความสอดคลอ้งตาม มาตรา 48 ท่ีก าหนดให้หน่วยงานตน้สังกดัและ
สถานศึกษาจดัให้มีระบบการประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษา และให้ถือว่าการประกนัคุณภาพภายในเป็น
ส่วนหน่ึงของกระบวนการบริหารการศึกษาท่ีตอ้งด าเนินการอยา่งต่อเน่ือง โดยมีการจดัท ารายงานประจ าปีเสนอ
ต่อหน่วยงานตน้สังกดั หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง และเปิดเผยต่อสาธารณชน เพ่ือน าไปสู่การพฒันาคุณภาพและ
มาตรฐานการศึกษา และเพ่ือรองรับการประกนัคุณภาพภายนอก จึงขอประกาศผลการประเมินคุณภาพของ
สถานศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2564 ใหส้าธารณชนไดท้ราบอยา่งทัว่กนั ดงัน้ี  

มาตรฐาน ค่าเป้าหมายความส าเร็จ 
มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพของผูเ้รียน ยอดเยีย่ม 
มาตรฐานท่ี 2 กระบวนการบริหารและการจดัการ ยอดเยีย่ม 
มาตรฐานท่ี 3 การจดัประสบการณ์ท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญั ยอดเยีย่ม 

 
 ประกาศ ณ วนัท่ี 17 มิถุนายน พ.ศ. 2565 

 

 
(นายพิภู   ผอ่งสุวรรณ) 

ประธานคณะกรรมการบริหารโรงเรียนผอ่งสุวรรณวิทยา สายไหม 



แผนผังอาคารสถานที่
 

(แผนผัง)



 

แผนผังอาคารโรงเรียนผ่องสวุรรณวิทยา สายไหม 

 

4.  อาคารเรียน อาคารประกอบ ห้องเรียน ห้องประกอบ 
     อาคารเรียนคอนกรตีเสริมเหล็ก ๔ ชั้น ๑ หลัง ห้องเรียนจำนวน ๓๐ ห้องและเป็นห้องประกอบจำนวน ๒๔ 
ห้อง 
    ชั้นที่ ๑ ใช้เป็นห้องเรียนช้ันเตรียมอนุบาล จำนวน ๑ ห้อง  ห้องเรียนชั้นอนุบาลจำนวน ๕ ห้อง และห้อง
ประกอบจำนวน ๔ ห้อง  รายละเอียด ดังนี้ 

- ห้องครวั  ขนาด ๔  .๕๐  เมตร  x  ๗.๕๐ เมตร 
- โรงอาหาร  ขนาด ๔.๕๐ เมตร x  ๔๕.๐๐เมตร 
- ลานอเนกซ์ประสงค์  ขนาด  ๔.๕๐ เมตร x  ๔๐.๕๐ เมตร 
- ห้องเรียนชั้นเตรียมอนบุาล ขนาด ๗ .๐๐ เมตร  x ๙ .๐๐ เมตร จำนวน ๑ ห้อง จุห้องละ ๔๐ คน   
   รวมความจ ุ๔๐ คน 
 



- ห้องเรียนชั้นอนุบาล ขนาด ๗  .๐๐  x ๙ .๐๐ เมตร จำนวน ๕ ห้อง จุห้องละ ๔๐ คน รวมความจุ ๒๐๐ 
คน 

- ห้องธุรการ  ขนาด ๔  .๕๐ เมตร  x  ๙ .๗๕  เมตร 
- ห้องน้ำ  ขนาด ๗ .๐๐ เมตร   x  ๘ .๐๐  เมตร จำนวน  ๒ ห้อง  จำนวน ๓๐  ที่นั่ง 
- ห้องน้ำ  ขนาด ๔ .๐๐ เมตร  x  ๔ .๐๐  เมตร จำนวน  ๑ ห้อง  จำนวน ๖  ที่นั่ง 

 
 

 ชั้นที่ ๒ ใช้เป็นห้องเรียนชั้นอนุบาล จำนวน ๖ ห้อง, ห้องเรียนระดับประถมศึกษา  
จำนวน ๓ ห้อง,  ห้องประกอบจำนวน ๑๑ ห้อง รายละเอียดดังนี ้

- ห้องเรียนระดับประถมศึกษา ขนาด ๗ .๐๐  x ๙  .๐๐ เมตร จำนวน ๓ ห้อง  
จุห้องละ ๕๕ คน รวมความจุ ๑๖๕ คน 

  -  ห้องประกอบ  ขนาด ๗ .๐๐  x ๙ .๐๐ เมตร จำนวน ๑ ห้อง 
- ห้องวิทยาศาสตร ์ขนาด ๗ .๐๐   x ๙ .๐๐ เมตร จำนวน ๑ ห้อง  
- ห้องเทควันโด ขนาด ๗ .๐๐  x ๙ .๐๐ เมตร จำนวน ๑ ห้อง  
- ห้องดนตรีสากล ขนาด ๗ .๐๐  x ๙ .๐๐ เมตร จำนวน ๑ ห้อง  
- ห้องดนตรีไทย ขนาด ๗ .๐๐  x ๙ .๐๐ เมตร จำนวน ๑ ห้อง  
- ห้องคอมพวิเตอร ์ขนาด ๗ .๐๐  x ๙ .๐๐ เมตร  จำนวน ๑ ห้อง 
- ห้องพักครู  ขนาด ๔ .๐๐  x  ๙ .๐๐  เมตร จำนวน ๑ ห้อง 
- ห้องเรียนชั้นอนุบาล ขนาด ๗  .๐๐  x ๙ .๐๐ เมตร จำนวน ๖ ห้อง จุห้องละ ๔๐ คน   

รวมความจ ุ๒๔๐ คน 
- ห้องประชุมเล็ก  ขนาด ๕ .๒๕  เมตร x  ๙ .๐๐  เมตร จำนวน ๑ ห้อง 
- ห้องผู้อำนวยการ  ขนาด ๙.๗๕ เมตร x  ๑๓ .๕๐  เมตร จำนวน ๑ ห้อง 
- ห้องผู้บริหาร  ขนาด ๗ .๐๐  เมตร  x ๙ .เมตร จำนวน ๑ ห้อง๐๐  
- ห้องสื่อ  ขนาด ๗ .๐๐ เมตร   x  ๙ .๐๐  เมตร จำนวน ๑ ห้อง 
- ห้องน้ำ  ขนาด ๔ .๐๐ เมตร   x  ๘ .๐๐  เมตร จำนวน  ๒ ห้อง  จำนวน ๓๐  ที่นั่ง 
- ห้องน้ำ  ขนาด ๔ .๐๐ เมตร  x  ๔ .๐๐  เมตร จำนวน  ๑ ห้อง  จำนวน ๖  ที่นั่ง 

ชั้นที่ ๓ ใช้เป็นห้องเรียนระดับประถมศึกษา จำนวน ๗ ห้อง  ห้องประกอบจำนวน ๖ ห้อง 
รายละเอียดดังนี ้

- ห้องนาฎศิลป์ ขนาด ๗ .๐๐  เมตร x ๙ .๐๐ เมตร จำนวน ๑ ห้อง  
- ห้องเรียนระดับประถมศึกษา ขนาด ๗ .๐๐  เมตร x ๙ .๐๐ เมตร จำนวน ๗ ห้อง   

จุห้องละ ๕๕ คน รวมความจุ ๓๘๕ คน 
- ห้องประกอบ  ขนาด ๗ .๐๐ เมตร  x ๙ .เมตร จำนวน ๑ ห้อง๐๐  
- ห้องพักครู ขนาด ขนาด ๗ .๐๐  เมตร x ๙ .๐๐ เมตร จำนวน ๒ ห้อง  
- ห้องพยาบาล  ขนาด ๕ .๒๕  เมตร x ๗ .๕๐ เมตร จำนวน ๑ ห้อง  
- ห้องสมุด  ขนาด ๙ .๗๕  เมตร x  ๑๘ .๐๐  เมตร จำนวน ๑ ห้อง 
- ห้องน้ำ  ขนาด ๔.๐๐ เมตร  x  ๘ .๐๐  เมตร จำนวน  ๒ ห้อง  จำนวน ๓๐  ที่นั่ง 
- ช่องบันได  ขนาด ๔ .๕๐ เมตร  x  ๗ .๐๐  เมตร จำนวน  ๒ ช่อง   



 
 

ชั้นที่ ๔ ใช้เป็นห้องเรียนระดับประถมศึกษา จำนวน ๘ ห้อง  ห้องประกอบจำนวน ๓ ห้อง 
รายละเอียดดังนี ้

- ห้องประกอบ  ขนาด ๗ .๐๐ เมตร x ๙ .๐๐ เมตร จำนวน ๑ ห้อง 
- ห้องเรียนระดับประถมศึกษา ขนาด ๗ .๐๐ เมตร x ๙ .๐๐ เมตร จำนวน ๘ ห้อง  

จุห้องละ ๕๕ คน รวมความจุ  ๔๔๐ คน 
- ห้องพักครู ขนาด ๗ .๐๐  เมตร x ๙ .๐๐ เมตร จำนวน ๑ ห้อง 

- ห้องประชุมใหญ่  ขนาด ๙.๗๕ เมตร x  ๑๘ .๐๐  เมตร จำนวน ๑ ห้อง 
- ห้องน้ำ  ขนาด ๔ .๐๐ เมตร  x  ๘ .๐๐  เมตร จำนวน  ๓ ห้อง  จำนวน ๓๐  ที่นั่ง 
 

 



โครงสรางการบริหารงานโรงเรียน
 

(โครงสราง)



คณะกรรมการบริหาร 

 
      
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
 

คณะกรรมการบริหาร 

ผู้อ ำนวยกำร ผูจ้ดัการ 

ผู้ช่วยกลุ่มบริหารทั่วไป ผู้ช่วยกลุ่มงบประมาณ 

 

ผู้ช่วยกลุ่มวิชาการ 

ผู้ช่วยกลุ่มวิชาการอนุบาล 

 

ผู้ช่วยกลุ่มบริหารงานบุคคล 

-การวางแผนงานด้านวิชาการ 
-การรัดการรรรยนการรอน  

-การึันนาหลักรูัรราานัพกาา  
-การึันนากระบวนการรรรยนรู้  

-การวัดผลลประรมินผลและรทรยบเอนผลการรรรยน  
-ลการวิรัยรึภ่อึันนาคุณืาึการัพกาา  

-ลการึันนาและร่งรรริมแหล่งรรรยนรู้  
-การนิรทัการัพกาา  

-การแนะแ นว 
-การึันนาและร่งรรริมแหล่งรรรยนรู้  

-การึันนาระบบประกันคุณืาึืายบนและมาัรราน
การัพกาา 

-การึันนาและบช้รภ่อรทคเนเลยรรึภ่อการัพกาา  
-การรัดทนาระรบรยบและแนวปิิบััิรกร่ยวกับงานวิชาการ  

- -รายงานผลการรบิกร่ายงบประมาณ  
และบัญชร 
--งานงบประมาณและบัญชร 
- -งานรุรการ  
- -งานึัรดุ  
-ลการระดมทรัึยากรและการลงทุนรึภ่อ 
การัพกาา 
-การบริหารรัดการทรัึยากร 
-การรบิกรงิน 
 
 

-การวางแผนอััรากนาลัง 
-การรรรหาลบรรรุแั่งัั งทะรบรยน

ประวัั ิ
-การร่งรรริมมาัรรานวิชาชรึและ
รรรยาบรรณวิชาชรึ 

-การปกครอง  
-การดนารนินการทางวินัยและการ
ลงเทา 
-รวัรดิการ /ยกย่องรชิดชูรกรยรัิ  
ล-การรลภ่อนขั นรงินรดภอนลการ
ประรมินผลการปิิบัั ิงาน 

-การรัดทาทะรบรยนประวััิลการ
รรนอขอรครภ่องราชลอิรริริยาืรณ์
การขอรับบบอนุญาัลยกย่องรชิดชู
รกรยรั ิ

-ลมาัรรานวิชาชรึและรรรยาบรรณ
วิชาชรึ 

-ลการลาทุกประรืท  

-ล -งานดูแลอาคาร
ราานทร่และปรับ
รืาึแวดล้อม 
- -งานกิรการนักรรรยน  
--งานประชารัมึันร์ 
--การึันนาระบบและ 
ล-รครภอข่ายข้อมูลลลล
รารรนรทั 
-ล -งานอนามัยเรงรรรยน 
--ลงานร่งรรริมและ
ประรานงานชุมชนล
องค์กรอภ่นๆ 
 



 



โครงสรางหลักสูตร เวลาเรียน ของโรงเรียน
 

(หลักสูตร)



๔ 

 

โครงสร้างเวลาเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
ระดบัประถมศึกษา (ชัว่โมง) 

ป.๑ ป.๒ ป.๓ ป.๔ ป.๕ ป.๖ 
ภาษาไทย ๒๐๐ ๒๐๐ ๒๐๐ ๑๖๐ ๑๖๐ ๑๖๐ 
คณิตศาสตร์ ๒๐๐ ๒๐๐ ๒๐๐ ๑๖๐ ๑๖๐ ๑๖๐ 
วิทยาศาสตร์และโทค
โนโลย ี

๘๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ 

สังคมศึกษา ศาสนา และ
วฒันธรรม 

๘๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ 

ประวติัศาสตร์ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ 
สุขศึกษาและพลศึกษา ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ 
ศิลปะ ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ 
การงานอาชีพ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ 
ภาษาต่างประเทศ ๑๒๐ ๑๒๐ ๑๒๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ 
เวลาเรียน (พ้ืนฐาน) ๙๒๐ ๙๒๐ ๙๒๐ ๘๔๐ ๘๔๐ ๘๔๐ 
รายวิชาเพ่ิมเติม(ชัว่โมง) 

      

ภาษาองักฤษ ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ 

อาเซียนศึกษา ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ 

หนา้ท่ีพลเมือง ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ 

กิจกรรมแนะแนว ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ 

กิจกรรมนกัเรียน       
ลูกเสือ – เนตรนารี ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ 
ชุมนุม ๓๐ ๓๐ ๓๐ ๓๐ ๓๐ ๓๐ 
กิจกรรมเพ่ือสังคมและ
สาธารณประโยชน ์

๑๐ ๑๐ ๑๐ ๑๐ ๑๐ ๑๐ 

รวมเวลาเรียนทั้งหมด ๑,๒๐๐ ๑,๒๐๐ ๑,๒๐๐ ๑,๐๘๐ ๑,๐๘๐ ๑,๐๘๐ 

 
 
 
 
 



๕ 

 

โครงสร้างหลกัสูตรโรงเรียนผ่องสุวรรณวทิยา  สายไหม 
ช้ันประถมศึกษาปีที่ ๑ 

 
รายวิชา/กิจกรรม เวลาเรียน (ชม./ปี) 
รายวิชาพ้ืนฐาน ๙๒๐ 

ท ๑๑๑๐๑  ภาษาไทย ๒๐๐ 
ค ๑๑๑๐๑  คณิตศาสตร์ ๒๐๐ 
ว ๑๑๑๐๑  วิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี ๘๐ 
ส ๑๑๑๐๑  สังคมศึกษา  ศาสนา  และวฒันธรรม   ๘๐ 
ส ๑๑๑๐๒  ประวติัศาสตร์ ๔๐ 
พ ๑๑๑๐๑  สุขศึกษาและพลศึกษา ๘๐ 

ศ ๑๑๑๐๑  ศิลปะ ๘๐ 
ง ๑๑๑๐๑  การงานอาชีพ   ๔๐ 
อ ๑๑๑๐๑  ภาษาองักฤษ ๑๒๐ 

รายวิชา/กิจกรรมเพ่ิมเติม ๑๖๐ 
อ ๑๑๒๐๑  สนทนาภาษาองักฤษ ๘๐ 

ส ๑๑๒๐๑ อาเซียนศึกษา ๔๐ 

ส ๑๑๒๐๒ หนา้ท่ีพลเมือง ๔๐ 

กิจกรรมพฒันาผูเ้รียน ๑๒๐ 

กิจกรรมแนะแนว ๔๐ 
กิจกรรมนกัเรียน 
- ลูกเสือ/เนตรนารี 
- ชุมนุม 

 
๔๐ 
๓๐ 

กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน ์ ๑๐ 

รวมเวลาเรียน ๑,๒๐๐ 

 
 
 
 
 



๖ 

 

โครงสร้างหลกัสูตรโรงเรียนผ่องสุวรรณวทิยา  สายไหม 
ช้ันประถมศึกษาปีที่ ๒ 

 
รายวิชา/กิจกรรม เวลาเรียน (ชม./ปี) 
รายวิชาพ้ืนฐาน ๙๒๐ 

ท ๑๒๑๐๑  ภาษาไทย ๒๐๐ 
ค ๑๒๑๐๑  คณิตศาสตร์ ๒๐๐ 
ว ๑๒๑๐๑  วิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี ๘๐ 
ส ๑๒๑๐๑  สังคมศึกษา  ศาสนา  และวฒันธรรม   ๘๐ 
ส ๑๒๑๐๒  ประวติัศาสตร์ ๔๐ 
พ ๑๒๑๐๑  สุขศึกษาและพลศึกษา ๘๐ 

ศ ๑๒๑๐๑  ศิลปะ ๘๐ 
ง ๑๒๑๐๑  การงานอาชีพ   ๔๐ 
อ ๑๒๑๐๑  ภาษาองักฤษ ๑๒๐ 

รายวิชา/กิจกรรมเพ่ิมเติม ๑๒๐ 
อ ๑๒๒๐๑  สนทนาภาษาองักฤษ ๘๐ 

ส ๑๒๒๐๑ อาเซียนศึกษา ๔๐ 

ส ๑๒๒๐๒ หนา้ท่ีพลเมือง ๔๐ 

กิจกรรมพฒันาผูเ้รียน ๑๒๐ 

กิจกรรมแนะแนว ๔๐ 
กิจกรรมนกัเรียน 
- ลูกเสือ/เนตรนารี 
- ชุมนุม 

 
๔๐ 
๓๐ 

กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน ์ ๑๐ 

รวมเวลาเรียน ๑,๒๐๐ 

 
 
 
 
 



๗ 

 

โครงสร้างหลกัสูตรโรงเรียนผ่องสุวรรณวทิยา  สายไหม 
ช้ันประถมศึกษาปีที่ ๓ 

 
รายวิชา/กิจกรรม เวลาเรียน (ชม./ปี) 
รายวิชาพ้ืนฐาน ๙๒๐ 

ท ๑๓๑๐๑  ภาษาไทย ๒๐๐ 
ค ๑๓๑๐๑  คณิตศาสตร์ ๒๐๐ 
ว ๑๓๑๐๑  วิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี ๘๐ 
ส ๑๓๑๐๑  สังคมศึกษา  ศาสนา  และวฒันธรรม   ๘๐ 
ส ๑๓๑๐๒  ประวติัศาสตร์ ๔๐ 
พ ๑๓๑๐๑  สุขศึกษาและพลศึกษา ๘๐ 

ศ ๑๓๑๐๑  ศิลปะ ๘๐ 
ง ๑๓๑๐๑  การงานอาชีพ  และเทคโนโลยี ๔๐ 
อ ๑๓๑๐๑  ภาษาองักฤษ ๑๒๐ 

รายวิชา/กิจกรรมเพ่ิมเติม ๑๒๐ 
อ ๑๓๒๐๑  สนทนาภาษาองักฤษ ๘๐ 

ส ๑๓๒๐๑ อาเซียนศึกษา ๔๐ 

ส ๑๓๒๐๒ หนา้ท่ีพลเมือง ๔๐ 

กิจกรรมพฒันาผูเ้รียน ๑๒๐ 

กิจกรรมแนะแนว ๔๐ 
กิจกรรมนกัเรียน 
- ลูกเสือ/เนตรนารี 
- ชุมนุม 

 
๔๐ 
๓๐ 

กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน ์ ๑๐ 

รวมเวลาเรียน ๑,๒๐๐ 

 
 
 
 
 



๘ 

 

โครงสร้างหลกัสูตรโรงเรียนผ่องสุวรรณวทิยา  สายไหม 
ช้ันประถมศึกษาปีที่ ๔ 

 
รายวิชา/กิจกรรม เวลาเรียน (ชม./ปี) 
รายวิชาพ้ืนฐาน ๙๒๐ 

ท ๑๔๑๐๑  ภาษาไทย ๑๖๐ 
ค ๑๔๑๐๑  คณิตศาสตร์ ๑๖๐ 
ว ๑๔๑๐๑  วิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี ๘๐ 
ส ๑๔๑๐๑  สังคมศึกษา  ศาสนา  และวฒันธรรม   ๘๐ 
ส ๑๔๑๐๒  ประวติัศาสตร์ ๔๐ 
พ ๑๔๑๐๑  สุขศึกษาและพลศึกษา ๘๐ 

ศ ๑๔๑๐๑  ศิลปะ ๘๐ 
ง ๑๔๑๐๑  การงานอาชีพ   ๘๐ 
อ ๑๔๑๐๑  ภาษาองักฤษ ๘๐ 

รายวิชา/กิจกรรมเพ่ิมเติม ๑๒๐ 
อ ๑๔๒๐๑  สนทนาภาษาองักฤษ ๔๐ 

ส ๑๔๒๐๑ อาเซียนศึกษา ๔๐ 

ส ๑๔๒๐๒ หนา้ท่ีพลเมือง ๔๐ 

กิจกรรมพฒันาผูเ้รียน ๑๒๐ 

กิจกรรมแนะแนว ๔๐ 
กิจกรรมนกัเรียน 
- ลูกเสือ/เนตรนารี 
- ชุมนุม 

 
๔๐ 
๓๐ 

กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน ์ ๑๐ 

รวมเวลาเรียน ๑,๐๘๐ 

 
 
 
 

 



๙ 

 

โครงสร้างหลกัสูตรโรงเรียนผ่องสุวรรณวทิยา  สายไหม 
ช้ันประถมศึกษาปีที่ ๕ 

 
รายวิชา/กิจกรรม เวลาเรียน (ชม./ปี) 
รายวิชาพ้ืนฐาน ๘๔๐ 

ท ๑๕๑๐๑  ภาษาไทย ๑๖๐ 
ค ๑๕๑๐๑  คณิตศาสตร์ ๑๖๐ 
ว ๑๔๑๐๑  วิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี ๘๐ 
ส ๑๕๑๐๑  สังคมศึกษา  ศาสนา  และวฒันธรรม   ๘๐ 
ส ๑๕๑๐๒  ประวติัศาสตร์ ๔๐ 
พ ๑๕๑๐๑  สุขศึกษาและพลศึกษา ๘๐ 

ศ ๑๕๑๐๑  ศิลปะ ๘๐ 
ง ๑๕๑๐๑  การงานอาชีพ   ๘๐ 
อ ๑๕๑๐๑  ภาษาองักฤษ ๘๐ 

รายวิชา/กิจกรรมเพ่ิมเติม ๑๒๐ 
อ ๑๕๒๐๑  สนทนาภาษาองักฤษ ๔๐ 

ส ๑๕๒๐๑ อาเซียนศึกษา ๔๐ 

ส ๑๕๒๐๒ หนา้ท่ีพลเมือง ๔๐ 

กิจกรรมพฒันาผูเ้รียน ๑๒๐ 

กิจกรรมแนะแนว ๔๐ 
กิจกรรมนกัเรียน 
- ลูกเสือ/เนตรนารี 
- ชุมนุม 

 
๔๐ 
๓๐ 

กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน ์ ๑๐ 

รวมเวลาเรียน ๑,๐๘๐ 

 
 
 
 
 



๑๐ 

 

โครงสร้างหลกัสูตรโรงเรียนผ่องสุวรรณวทิยา  สายไหม 
ช้ันประถมศึกษาปีที่ ๖ 

 
รายวิชา/กิจกรรม เวลาเรียน (ชม./ปี) 
รายวิชาพ้ืนฐาน ๘๔๐ 

ท ๑๖๑๐๑  ภาษาไทย ๑๖๐ 
ค ๑๖๑๐๑  คณิตศาสตร์ ๑๖๐ 
ว ๑๖๑๐๑  วิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี ๘๐ 
ส ๑๖๑๐๑  สังคมศึกษา  ศาสนา  และวฒันธรรม   ๘๐ 
ส ๑๖๑๐๒  ประวติัศาสตร์ ๔๐ 
พ ๑๖๑๐๑  สุขศึกษาและพลศึกษา ๘๐ 

ศ ๑ต๑๐๑  ศิลปะ ๘๐ 
ง ๑๖๑๐๑  การงานอาชีพ  ๘๐ 
อ ๑๖๑๐๑  ภาษาองักฤษ ๘๐ 

รายวิชา/กิจกรรมเพ่ิมเติม ๑๒๐ 
อ ๑๖๒๐๑  สนทนาภาษาองักฤษ ๔๐ 

ส ๑๖๒๐๑ อาเซียนศึกษา ๔๐ 

ส ๑๖๒๐๒ หนา้ท่ีพลเมือง ๔๐ 

กิจกรรมพฒันาผูเ้รียน ๑๒๐ 

กิจกรรมแนะแนว ๔๐ 
กิจกรรมนกัเรียน 
- ลูกเสือ/เนตรนารี 
- ชุมนุม 

 
๔๐ 
๓๐ 

กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน ์ ๑๐ 

รวมเวลาเรียน ๑,๐๘๐ 

 
 
 

 
 
 



undefined
 

(ประวัติ)



ประวัติโรงเรียน 

            โรงเรยีนผ่องสวุรรณวทิยา สายไหม ตัง้อยูเ่ลขที ่๗๙ หมู ่๔ ซอยสายไหม ๓๙ แขวงสายไหม เขตสาย
ไหม กรงุเทพมหานคร ผูก้อ่ตัง้โรงเรยีน คอื นางนวลองค ์นวลเขยีว และนายฉัตรชัย ผ่องสวุรรณ วตัถุประสงคข์อง
การกอ่ตัง้โรงเรยีนผ่องสวุรรณวทิยา สายไหม คอื ขยายและเพิม่โอกาสของนักเรยีนในเขตพืน้ทีส่ายไหม เขา้รับ
การศกึษาและพัฒนาตามแบบฉบับเฉพาะของโรงเรยีนผ่องสวุรรณวทิยา ทีต่ัง้อยู่ในพืน้ทีอ่ าเภอล าลกูกา จังหวดั
ปทุมธานี กลา่วคอืโรงเรยีนผ่องสวุรรณวทิยา มแีนวทางเฉพาะทีเ่ป็นเอกลกัษณ์โดดเดน่ของตนเองในการพฒันา
และสง่เสรมินักเรยีนใหเ้ป็นมนุษยท์ีม่คีวามสมบรูณ์ครอบคลมุทกุดา้นไมว่่าจะเป็นดา้นจติใจ รา่งกาย อารมณ์ 
สังคมและสตปัิญญา การพัฒนาและสง่เสรมิจะควบคูไ่ปกับการสง่เสรมิคณุธรรมและจรยิธรรมอันดงีามตามแบบ
วัฒนธรรมไทยโดยเนน้ทีพ่ืน้ฐานของตัวนักเรยีนเป็นส าคัญ นอกจากนัน้ในแตล่ะปีการศกึษาโรงเรยีนผ่องสวุรรณ
วทิยาทีต่ัง้อยู่ในพืน้ทีอ่ าเภอล าลกูกา จังหวดัปทมุธานี มผูีป้กครองทีเ่ชือ่มมั่นในคณุภาพการจัดการ การศกึษาของ
โรงเรยีนสง่บตุร หลาน ของตนมาสมัครเขา้เรยีนจ านวนมากและเกนิกวา่แผนการรับนักเรยีนของโรงเรยีน สง่ผลให ้
จ านวนนักเรยีนตอ่หอ้งเรยีนมมีากเกนิ ดงันั้น จงึมโีครงการจัดตัง้โรงเรยีนผ่องสวุรรณวทิยา สายไหม ขึน้ในปี
พุทธศักราช ๒๕๕๐ เพือ่รองรับนักเรยีนทีผู่ป้กครองเชือ่มั่นในการจัดการศกึษาของโรงเรยีนและลดจ านวนนักเรยีน
ตอ่หอ้งเรยีนใหม้จี านวนทีพ่อเหมาะ เพือ่ใหก้ารจัดการศกึษาเป็นไปอยา่งมคีณุภาพและประสทิธภิาพแกผู่เ้รยีน
อยา่งสงูสดุ 

            โรงเรยีนผ่องสวุรรณวทิยา สายไหม มนีางนวลองค ์นวลเขยีว เป็นผูร้ับใบอนุญาต นายฉัตรชัย ผ่อง
สวุรรณ เป็นผูจั้ดการ นางสาวปดวิรดัา นวลเขยีว เป็นผูอ้ านวยการ ตัง้แตปี่การศกึษา ๒๕๕๐ ถงึปีการศกึษา 
๒๕๕๒ และ 
             ในปีการศกึษา ๒๕๕๓ มนีายฉัตรชัย ผ่องสวุรรณ เป็นผูอ้ านวยการ ถงึปีการศกึษา ๒๕๖๑ 
             ในปีการศกึษา ๒๕๖๒ มนีายพภิู ผ่องสวุรรณ ด ารงต าแหน่งถงึปัจจุบัน 

            ดา้นอาคารสถานที ่ประกอบดว้ยอาคารคอนกรตีเสรมิเหลก็สองชัน้ จ านวน ๑๒ หอ้ง อาคารคอนกรตี
เสรมิเหล็กสชัีน้ จ านวน ๒๗ หอ้ง โรงอาหารและสระว่ายน ้ามาตรฐานขนาดกลาง ๒ สระ (สระส าหรับเด็กอนุบาล
และสระส าหรับนักเรยีนประถม) 

วิสัยทัศน์ของโรงเรียน 

           ภายในปีการศกึษา 2564–2567 โรงเรยีน ผ่องสวุรรณวทิยา สายไหม มุ่งสง่เสรมิใหผู้เ้รยีน มี
ความสามารถในการคดิ การสือ่สารภาษาอังกฤษ และภาษาจนี กา้วทันเทคโนโลย ีมทีักษะการเรยีนรูใ้นศตวรรษที ่
21 ปลกูฝังคณุธรรม จรยิธรรม โดยนอ้มน าศาสตรพ์ระราชา สูก่ารปฏบัิตตินบนพืน้ฐานความเป็นไทย ตามแบบ
สังคมประชาธปิไตย อันมพีระมหากษัตรยิท์รงเป็นประมุข ครมูจีรรยาบรรณและมาตรฐานวชิาชพี บรหิารโดยใช ้

รูปแบบโรงเรยีนเป็นฐาน.(SBM).เพือ่การพัฒนาใหเ้ป็นสังคมแหง่การเรยีนรู ้

พันธกจิ 

         1.พัฒนาและสง่เสรมิใหผู้เ้รยีนมทีกัษะการคดิตามบรบิทของแตล่ะรายวชิา 
         2.พัฒนาและสง่เสรมิใหผู้เ้รยีนมคีวามสามารถในการใชภ้าษาอังกฤษและภาษาจนี 
         3.สง่เสรมิใหผู้เ้รยีนมทีักษะในการท างานโดยผ่านกระบวนการกลุ่ม 
         4.พัฒนาและสง่เสรมิใหผู้เ้รยีนมทีกัษะทางเทคโนโลย ี
         5.สง่เสรมิใหค้รมูสีว่นรว่มในการพฒันาหลกัสตูรสถานศกึษา 
         6.พัฒนาและสง่เสรมิศกัยภาพการจัดการเรยีนรูข้องคร ู
         7.มรีะบบการบรหิารจัดการทีส่อดคลอ้งกับมาตรฐานการศกึษา 
         8.พัฒนาและสง่เสรมิผูเ้รยีนใหม้คีวามรูคู้ค่ณุธรรม จรยิธรรม คา่นยิมตามแบบสังคมประชาธปิไตยอันมี
พระมหากษัตรยิท์รงเป็นประมุข 
         9.สรา้งเสรมิเอกลกัษณ์และอตัลกัษณ์ของโรงเรยีนและนอ้มน าหลกัปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพยีงสูก่าร
ปฏบัิต ิ
เอกลักษณ์ของโรงเรยีน คอืโรงเรยีนสง่เสรมิทกัษะการเรยีนรูค้วบคูค่ณุธรรม จรยิธรรมและความเป็นไทย 
อัตลกัษณ์ของโรงเรยีน คอื มารยาทด ีวจไีพเราะ 
         10.สง่เสรมิใหผู้เ้รยีนเป็นผูม้สีขุภาพกาย สขุภาพจติทีด่ ีรกัการออกก าลังกาย หา่งไกลยาเสพตดิและ
อบายมุข 

        



กลยุทธ์ของโรงเรียน 

            กลยุทธท์ี ่1 เสรมิศกัยภาพคณุภาพผูเ้รยีนทางดา้นวชิาการ 

            กลยุทธท์ี ่2 พฒันาและสง่เสรมิการจัดการเรยีนรูท้ีเ่นน้ผูเ้รยีนเป็นส าคัญ 

            กลยุทธท์ี ่3 พฒันากระบวนการบรหิารและการจัดการศกึษา 

            กลยุทธท์ี ่4 พฒันาคณุภาพชวีติเพือ่การเป็นมนุษยท์ีส่มบรูณ์ 

  

ปรัชญาของโรงเรียน 

            วชิาการเป็นเลศิ ประเสรฐิคณุธรรม 

            น าความเป็นไทย พลานามยัสมบรูณ์ 

ค าขวัญของโรงเรียน 

            ลกูผ่องสวุรรณ ตอ้ง  เป็นคนดขีองพอ่ – แม ่

                                         เป็นคนดขีองครู อาจารย ์

                                         เป็นคนดขีองชาตไิทย 

สีประจ าโรงเรียน คือ สเีขยีวและสสีม้ 

เอกลักษณ์ของโรงเรียน คือ โรงเรยีนสง่เสรมิทกัษะการเรยีนรูค้วบคูค่ณุธรรม จรยิธรรมและความเป็นไทย 

อัตลักษณ์ของโรงเรียน คือ มารยาทด ีวจไีพเราะ 




