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รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา
(Self - Assessment Report : SAR)
ปการศึกษา 2564
สวนที่ 1 : บทสรุปของผูบริหาร
บทสรุปผูบริหาร
โรงเรียนผองสุวรรณวิทยา สายไหม ไดดําเนินการจัดการศึกษาตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน พ.ศ. 2564 - 2567 ซึ่งนํามาสูวิสัยทัศน พันธ
กิจ เปาประสงค ยุทธศาสตร และกลยุทธของโรงเรียน โรงเรียนไดนําผลสรุปการประเมินแผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา ทั้งในระดับการศึกษาปฐมวัยและระดับการ
ศึกษาขั้นพื้นฐานฉบับที่ผานมา อีกทั้งไดดําเนินการวิเคราะหสภาพแวดลอมทั้งภายในดวยการวิเคราะห 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 เพื่อใชในการวางแผนดําเนินงานขององคกร ประกอบดวย 4 กลุมปจจัย คือ การเมือง (Political) เศรษฐกิจ (Economic) สังคม (Social) และ
เทคโนโลยี (Technological) ผลที่ไดจากการวิเคราะหสามารถตกผลึกมาสูแผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาฉบับปการศึกษา 2564 – 2567 แผนพัฒนาคุณภาพสถาน
ศึกษาฉบับนี้เปนแนวทางการทํางานที่สงเสริมใหการจัดการศึกษาสามารถบรรลุตามวัตถุประสงคของ หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 และหลักสูตรแกน
กลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 และมาตรฐานการเรียนรูและตัวชี้วัดฯ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) ไดอยางมีประสิทธิผล มุงเนนใหเด็กและผูเรียนเปน
ทรัพยากรของชาติที่มีคุณภาพ
การจัดการศึกษาในปการศึกษา 2564 ภายใตสถานการณโควิด 19 ที่ระบาดอยางรุนแรงทั่วโลกและในประเทศไทย โรงเรียนไดปรับแนวทางในการจัดการ
ศึกษาใหกับเด็กและผูเรียนในชวงเดือนพฤษภาคม โรงเรียนไดจัดการเรียนการสอนในรูปแบบ Online และ On Hand ใหกับผูเรียนในทุกระดับ และมีการเตรียมความ
พรอมใหกับคุณครูในวันที่ 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
เริ่มในเดือนธันวาคม 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 โดยการประเมินเปนแบบแบงเก็บคะแนนตามตัวชี้วัดในแตละชั่วโมงที่เรียน เพื่อประโยชนสูงสุดตอผูเรียนเปนสําคัญ

จากกระบวนการจัดการศึกษาของโรงเรียนและผลลัพธดังกลาวที่เกิดขึ้น 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
โรงเรียนไดอาศัยความรวมมือจากทานผูปกครองในการจัดประสบการณตามที่ครูกําหนด คอยดูแลและสงเสริมการพัฒนาในทักษะตางๆ อันสงผลใหคุณภาพเด็กปฐมวัย
อยูในระดับที่นาพึงพอใจ โดยมีผลพัฒนาการดานรางกาย คิดเปน 97.03 % ดานอารมณ คิดเปน 97.03 % ดานสังคม คิดเปน 97.52 % และดานสติปญญา คิดเปน
94.06 % นอกจากนั้นเมื่อโรงเรียนเปดใหเด็กปฐมวัยสามารถมาเรียนที่โรงเรียนได
(On Site) เด็กยังไดรับการพัฒนาและสงเสริมสุขนิสัยที่ดีและการดูแลความปลอดภัยของตนเอง โรงเรียนไดดําเนินกิจกรรมทักษะชีวิต (ความปลอดภัยบนทองถนน) โดย
การจําลองสถานการณเพื่อใหเด็กไดสามารถปฏิบัติจริง คือ วิธีใชทางมาลายในการขามถนน ประเด็นของการพัฒนาดานจิตใจ การควบคุมและแสดงออกทางอารมณที่
เหมาะสมกับวัย โรงเรียนไดสงเสริมโดยการสอดแทรกในกิจกรรม 6 หลัก (1. กิจกรรมเสริมประสบการณ ,2. กิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะ ,3. กิจกรรมสรางสรรค ,4.
กิจกรรมกลางแจง
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,5. กิจกรรมเสรี ,6. กิจกรรมเกมการศึกษา) หรือวิชาพลศึกษา ในสวนของการพัฒนาทักษะทางสังคม อาทิ การชวยเหลือตนเอง และเปนสมาชิกที่ดีของสังคม โรงเรียน
ไดกําหนดใหคุณครูสอดแทรกหรือบูรณาการในการจัดประสบการณ และการพัฒนาทางดานสติปญญา การสื่อสาร ทักษะการคิด และทักษะการแสวงหาความรู
โรงเรียนไดอาศัยความรวมมือจากทานผูปกครองในการสงเสริมที่ควบคูไปกับโรงเรียน

มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ (ระดับปฐมวัย)
มาตรฐานการบริหารและการจัดการ (ระดับปฐมวัย)
ดานกระบวนการบริหารและการจัดการ โรงเรียนมีโครงสรางการบริหารที่ชัดเจน มีการกําหนดบทบาทหนาที่ของผูรับใบอนุญาต ผูอํานวยการ ผูจัดการ รอง
ผูอํานวยการ ผูชวยผูอํานวยการ หัวหนากลุมงาน ครู และบุคลากร มีการกําหนดวิสัยทัศน พันธกิจ เปาหมายในการดําเนินงานที่ชัดเจนทุกภาคสวนในโรงเรียน ทุกคน
รับทราบและเขาใจไปในทิศทางเดียวกัน มีระบบบริหารจัดการคุณภาพที่เขมแข็ง โดยมีการติดตามการดําเนินงานทั้งในดานพัฒนาการเรียนการเรียนการสอนที่มีคุณภาพ
โดยเฉพาะในสภาวการณของการแพรระบาดของเชื้อโควิด 19 เพื่อความปลอดภัยแกเด็กและในปการศึกษาที่ผานมา โรงเรียนไดพัฒนาทักษะคุณครูทุกทานในดานการ
เรียนการสอนโดยอาศัยเทคโนโลยีและการจัดประสบการณผานโปรแกรม Zoom ดังนั้นในปการศึกษา 2564 คุณครูสามารถใชเทคโนโลยีในการจัดประสบการณและ
กิจกรรมที่ครอบคลุมทั้ง 4 มิติ อาทิ มิติดานรางกาย มิติดานอารมณ มิติสังคม และมิติดานสติปญญา ใหกับเด็ก ตลอดจนเปดโอกาสใหผูปกครองมีสวนในการประเมิน
เด็ก ดังนั้น ไมวาผูเรียนจะอยูที่ใด ก็สามารถไดรับการพัฒนาหรือจัดประสบการณไดอยางเทาเทียมกัน (อยูที่ไหนก็เรียนได ภายใตมาตรฐานเดียวกัน) นอกจากนั้นในการ
ดูแลและควบคุมคุณภาพ โรงเรียนไดกําหนดใหหัวหนาสายชั้น ผูชวยผูอํานวยการ รองผูอํานวยการ และผูอํานวยการ เขาไปนิเทศอยางติดตามอยางสมํ่าเสมอ (นิเทศ
อยางธรรมชาติ) และมีการใหคําชี้แนะเปนรายบุคคลในการพัฒนาการการจัดประสบการณและกิจกรรมตางๆ

มาตรฐานที่ 3 การจัดประสบการณที่เนนเด็กเปนสําคัญ
ดานการจัดประสบการณที่เนนเด็กเปนสําคัญ (ระดับปฐมวัย) โรงเรียนสามารถกลาวไดวา ประสบความสําเร็จในการจัดประสบการณที่สงเสริมให
เด็กมีพัฒนาการทุกดาน อาทิ ดานรางกาย ดานอารมณ ดานสังคม ดานสติปญญา และดานคุณธรรมจริยธรรมความเปนไทย อยางมีความสมดุล เปนไปตามศักยภาพใน
แตละชวงวัยของเด็กแตละคน โดยอาศัยความรวมมือจากทานผูปกครองของเด็ก ที่ใหความรวมมือในการดําเนินกิจกรรมตางๆตามที่โรงเรียนขอความรวมมือ อาทิ
ประเมินพัฒนาการเด็กผาน Google Form การสัมภาษณผานโทรศัพทมือถือ และผานคลิปวิดีโอ ชวงเปดเรียน On Site ในชวงสัปดาหที่ 1 เด็กๆจะไดรับการประเมิน
อยางคราวๆเบื้องตน เพื่อนําผลการประเมินมาวางแผนพัฒนาเด็กเปนรายบุคคลและโรงเรียนยังไดจัดการจัดประสบการณตางๆ โดยเปดโอกาสใหเด็กไดสัมผัสและ
ปฏิบัติจริง ภายใตสังคมแหงการเรียนรู เพื่อผลการพัฒนาอยางยั่งยืน

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผูเรียน
ดานคุณภาพผูเรียน (ระดับประถมศึกษา)
ดานคุณภาพผูเรียน การจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนมีการประสบความสําเร็จโดยรูปแบบการจัดการเรียนการสอนในชวงของการแพรระบาดของโรคโควิด19
โรงเรียนไดจัดรูปแบบการเรียนการสอนแบบ Online และการเรียนแบบผสมผสาน (Online และ On – Site) การวัดผล ประเมินผลใชวิธีการที่หลากหลาย แบงเก็บ
คะแนนตามตัวชี้วัดในแตละชั่วโมงที่เรียนรู โดยสามารถสรุปจํานวนผูเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนผานเกณฑมาตรฐานของโรงเรียนรอยละ 70 คิดเปนรอยละ 92.27
สวนนักเรียนที่ไมผานเกณฑของโรงเรียนคิดเปน 7.73% โรงเรียนมีแนวทางพัฒนา คือ จัดทําขอมูลนักเรียนรายบุคคลสงตอใหกับคุณครูประจําชั้นในระดับการศึกษาที่
สูงขึ้น เพื่อเปนขอมูลพัฒนาผูเรียนรายบุคคลในปการศึกษา 2565

มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ (ระดับประถมศึกษา)
ดานกระบวนการบริหารและการจัดการ โรงเรียนมีโครงสรางการบริหารที่ชัดเจน มีการกําหนดบทบาทหนาที่ของผูรับใบอนุญาต ผูอํานวยการ ผูจัดการ รอง
ผูอํานวยการ ผูชวยผูอํานวยการ หัวหนากลุมงาน ครู และบุคลากร มีการกําหนดวิสัยทัศน พันธกิจ เปาหมายในการดําเนินงานที่ชัดเจนทุกภาคสวนในโรงเรียนรับทราบ
และเขาใจไปในทิศทางเดียวกัน มีระบบบริหารจัดการคุณภาพที่เขมแข็ง โดยผูอํานวยการไดกําหนดแตงตั้งคณะทํางานในการติดตามคุณภาพการจัดการเรียนการสอน
ซึ่งประกอบดวย ผูอํานวยการ รองผูอํานวยการ ผูชวยผูอํานวยการ หัวหนาสายชั้น และคุณครูสารสนเทศ ซึ่งมีหนาที่ในการใหความชวย ติดตามการจัดการเรียนการ
สอนทั้งในรูปแบบ 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 ที่มุงเนนใหผูเรียนสามารถคิดวิเคราะหสูการลงมือปฏิบัติจริง 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
ตอนที่ 1 ขอมูลพื้นฐาน

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

อาคาร (Bldg) : -

หมูที่ (Village No.) : 4

ตรอก (Alley) : -

ซอย (Lane) : สายไหม 39

ถนน (Street) : สายไหม

ตําบล/แขวง (Sub-district) : สายไหม

เขต/อําเภอ (District) : สายไหม

จังหวัด (Province) : กรุงเทพมหานคร

รหัสไปรษณีย (Post Code) : 10220

โทรศัพท (Tel.) : 02-5360188

โทรสาร (Fax.) : 025360188

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

เฟซบุก (Facebook) :
https://www.facebook.com/Pongsuwanwittaya.saimai

ระดับที่เปดสอน

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

มาตรฐานการศึกษา
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของเด็ก

ระดับคุณภาพ
ยอดเยี่ยม

1. มีพัฒนาดานรางกาย แข็งแรง มีสุขนิสัยที่ดี และดูแลความปลอดภัยของตนองได

ยอดเยี่ยม

2. มีพัฒนาการดานอารมณ จิตใจ ควบคุม และแสดงออกทางอารมณได

ยอดเยี่ยม

3. มีพัฒนาการดานสังคม ชวยเหลือตนเองและเปนสมาชิกที่ดีของสังคม

ยอดเยี่ยม

4. มีพัฒนาการดานสติปญญา สื่อสารได มีทักษะการคิดพื้นฐาน และแสวงหาความรูได

ยอดเยี่ยม

มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ

ยอดเยี่ยม

1. มีหลักสูตรครอบคลุมพัฒนาการทั้งสี่ดาน สอดคลองกับบริบทของทองถิ่น

ยอดเยี่ยม

2. จัดครูใหเพียงพอกับชั้นเรียน

ยอดเยี่ยม

3. สงเสริมใหครูมีความเชี่ยวชาญดานการจัดประสบการณ

ยอดเยี่ยม

4. จัดสภาพแวดลอมและสื่อเพื่อการเรียนรูอยางปลอดภัยและเพียงพอ

ยอดเยี่ยม

5. ใหบริการสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนรูเพื่อสนับสนุนการจัดประสบการณ

ยอดเยี่ยม

6. มีระบบบริหารคุณภาพที่เปดโอกาสใหผูเกี่ยวของทุกฝายมีสวนรวม

ยอดเยี่ยม

มาตรฐานที่ 3 การจัดประสบการณที่เนนเด็กเปนสําคัญ

ยอดเยี่ยม

1. จัดประสบการณที่สงเสริมใหเด็กมีพัฒนาการทุกดาน อยางสมดุลเต็มศักยภาพ

ยอดเยี่ยม

2. สรางโอกาสใหเด็กไดรับประสบการณตรง เลนและปฏิบัติอยางมีความสุข

ยอดเยี่ยม

3. จัดบรรยากาศที่เอื้อตอการเรียนรู ใชสื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับวัย

ยอดเยี่ยม

4. ประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริงและนําผลการประเมินพัฒนาการเด็กไปปรับปรุงการจัดประสบการณและพัฒนาเด็ก

ยอดเยี่ยม

สรุปผลการประเมินระดับปฐมวัย
2. หลักฐานสนับสนุนผลการประเมินตนเองตามระดับคุณภาพ
หลักฐานสนับสนุนผลการประเมินตนเอง
1. โครงการพัฒนาการจัดประสบการณการเรียนรู
2. โครงการบริหารงานหลักสูตรและพัฒนาบุคลากร
3. โครงการสงเสริมและพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมคานิยมที่พึงประสงค
4. โครงการทักษะชีวิต
5. แผนพัฒนาและบริหารงานหลักสูตร

3. โรงเรียนมีแผนจะพัฒนาตนเองตอไปอยางไรใหไดมาตรฐานที่ดีขึ้นกวาเดิม 1 ระดับ
โรงเรียนมีแผนจะพัฒนาตนเองตอไปอยางไรใหไดมาตรฐานที่ดีขึ้นกวาเดิม1 ระดับ
1. แผนปฏิบัติงานที่1 สงเสริมเด็กใหมีความสามารถในการคิดและสามารถใชภาษาอังกฤษภาษาจีนสื่อสารและมีความรู
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ยอดเยี่ยม

ในการใชเทคโนโลยีมาปรับใชในชีวิตประจําวันได
2. แผนปฏิบัติงานที่2สงเสริมเด็กใหมีคุณธรรมจริยธรรมและคานิยมที่พึงประสงค 13 ประการ
3. แผนปฏิบัติงานที่3.สงเสริมใหเด็กมีทักษะชีวิตในการปองกันและชวยเหลือตนเองจากการติดในรถตู ภัยทางนํ้า และอันตรายจากอัคคีภัย
4. แผนปฏิบัติงานที่4สงเสริมศักยภาพครูดานการจัดกระบวนการเรียนรูที่หลากหลาย
5. แผนปฏิบัติงานที่5สงเสริมเด็กและครูใหมีทักษะทางดานเทคโนโลยี

4. นวัตกรรม/แบบอยางที่ดี (Innovation/Best Practice)
5. ความโดดเดนของสถานศึกษา
6. โรงเรียนดําเนินงานตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ
- จัดการศึกษาทุกระดับ ทุกประเภท โดยใชหลักสูตรฐานสมรรถนะ รวมทั้งแนวทางการจัดการเรียนรูเชิงรุกและการวัดประเมินผลเพื่อพัฒนาผูเรียน ที่สอดคลอง
กับมาตรฐานการศึกษาแหงชาติ
- สงเสริมการพัฒนากรอบหลักสูตรระดับทองถิ่นและหลักสูตรสถานศึกษาตามความตองการจําเปนของกลุมเปาหมายและแตกตางหลากหลายตามบริบทของ
พื้นที่
- พัฒนาผูเรียนใหมีทักษะการคิดวิเคราะห สามารถแกไขสถานการณเฉพาะหนาไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยจัดการเรียนรูเชิงรุก (Active Learning) จาก
ประสบการณจริงหรือจากสถานการณจําลองผานการลงมือปฏิบัติ ตลอดจนจัดการเรียนการสอนในเชิงแสดงความคิดเห็นเพื่อเปดโลกทัศนมุมมองรวมกันของผู
เรียนและครูใหมากขึ้น
- พัฒนาผูเรียนใหมีความรอบรูและทักษะชีวิต เพื่อเปนเครื่องมือในการดํารงชีวิตและสรางอาชีพ อาทิ การใชเทคโนโลยีดิจิทัล สุขภาวะและทัศนคติที่ดีตอการ
ดูแลสุขภาพ
- พัฒนาครูใหมีทักษะ ความรู และความชํานาญในการใชเทคโนโลยีดิจิทัล ปญญาประดิษฐ และภาษาอังกฤษ รวมทั้งการจัดการเรียนการสอนเพื่อฝกทักษะการ
คิดวิเคราะหอยางเปนระบบและมีเหตุผลเปนขั้นตอน
- สงเสริมใหใชภาษาทองถิ่นรวมกับภาษาไทยเปนสื่อจัดการเรียนการสอนในพื้นที่ที่ใชภาษาอยางหลากหลาย เพื่อวางรากฐานใหผูเรียนมีพัฒนาการดานการคิด
วิเคราะห รวมทั้งมีทักษะการสื่อสารและใชภาษาที่สามในการตอยอดการเรียนรูไดอยางมีประสิทธิภาพ
- ปลูกฝงผูเรียนใหมีหลักคิดที่ถูกตองดานคุณธรรม จริยธรรม และเปนผูมีความพอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา โดยกระบวนการลูกเสือ และยุวกาชาด
- เสริมสรางการรับรู ความเขาใจ ความตระหนัก และสงเสริมคุณลักษณะและพฤติกรรมที่พึงประสงคดานสิ่งแวดลอม
- สนับสนุนกิจกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
- พัฒนาครูทุกระดับใหมีทักษะ ความรูที่จําเปน เพื่อทําหนาที่วิทยากรมืออาชีพ (Train The Trainer) และขยายผลการพัฒนาผานศูนยพัฒนาศักยภาพบุคคล
เพื่อความเปนเลิศ (Human Capital Excellence Center: HCEC)
- ใหผูเรียน ครู ผูบริหารทางการศึกษามีแผนพัฒนารายบุคคลผานแผนพัฒนารายบุคคลสูความเปนเลิศ (Excellence Individual Development Plan :EIDP)
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ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
1. มาตรฐานการศึกษา

มาตรฐานการศึกษา
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผูเรียน

ระดับคุณภาพ
ยอดเยี่ยม

ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผูเรียน
1. มีความสามารถในการอาน การเขียน การสื่อสาร และการคิดคํานวณ

ยอดเยี่ยม

2. มีความสามารถในการคิดวิเคราะห คิดอยางมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและแกปญหา

ยอดเยี่ยม

3. มีความสามารถในการสรางนวัตกรรม

ยอดเยี่ยม

4. มีความสามารถในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร

ยอดเยี่ยม

5. มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา

ยอดเยี่ยม

6. มีความรูทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดีตองานอาชีพ

ยอดเยี่ยม

คุณลักษณะที่พึงประสงคของผูเรียน
7. การมีคุณลักษณะและคานิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากําหนด

ยอดเยี่ยม

8. ความภูมิใจในทองถิ่นและความเปนไทย

ยอดเยี่ยม

9. การยอมรับที่จะอยูรวมกันบนความแตกตางและหลากหลาย

ยอดเยี่ยม

10. สุขภาวะทางรางกายและจิตสังคม

ยอดเยี่ยม

มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ

ยอดเยี่ยม

1. มีเปาหมายวิสัยทัศนและพันธกิจที่สถานศึกษากําหนดชัดเจน

ยอดเยี่ยม

2. มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา

ยอดเยี่ยม

3. ดําเนินงานพัฒนาวิชาการที่เนนคุณภาพผูเรียนรอบดานตามหลักสูตรสถานศึกษาและทุกกลุมเปาหมาย

ยอดเยี่ยม

4. พัฒนาครูและบุคลากรใหมีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ

ยอดเยี่ยม

5. จัดสภาพแวดลอมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อตอการจัดการเรียนรูอยางมีคุณภาพ

ยอดเยี่ยม

6. จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู

ยอดเยี่ยม

มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ

ยอดเยี่ยม

1. จัดการเรียนรูผานกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถนําไปประยุกตใชในชีวิตได

ยอดเยี่ยม

2. ใชสื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหลงเรียนรูที่เอื้อตอการเรียนรู

ยอดเยี่ยม

3. มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก

ยอดเยี่ยม

4. ตรวจสอบและประเมินผูเรียนอยางเปนระบบ และนําผลมาพัฒนาผูเรียน

ยอดเยี่ยม

5. มีการแลกเปลี่ยนเรียนรูและใหขอมูลสะทอนกลับเพื่อพัฒนาปรับปรุงการจัดการเรียนรู

ยอดเยี่ยม

สรุปผลการประเมินระดับขั้นพื้นฐาน
2. หลักฐานสนับสนุนผลการประเมินตนเองตามระดับคุณภาพ
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ยอดเยี่ยม

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 และภัยพิบัติทางธรรมชาติ (ไฟไหม แผนดินไหว
นํ้าทวม)
3.2 แผนปฏิบัติงานที่ 2 จัดทําโครงการสงเสริมศักยภาพในการใชภาษาตางประเทศในการสื่อสาร (ภาษาอังกฤษ และภาษาจีน) เพื่อพัฒนาครูและผูเรียน
3.3 แผนปฏิบัติงานที่ 3 สงเสริมและพัฒนาศักยภาพครูดานทักษะการตั้งคําถามตามแนวทฤษฎีการเรียนรูของเบนจามิน บลูม

4. นวัตกรรม/แบบอยางที่ดี (Innovation/Best Practice)
5. ความโดดเดนของสถานศึกษา
6. โรงเรียนไดดําเนินงานตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ
- จัดการศึกษาทุกระดับ ทุกประเภท โดยใชหลักสูตรฐานสมรรถนะ รวมทั้งแนวทางการจัดการเรียนรูเชิงรุกและการวัดประเมินผลเพื่อพัฒนาผูเรียน ที่สอดคลอง
กับมาตรฐานการศึกษาแหงชาติ
- สงเสริมการพัฒนากรอบหลักสูตรระดับทองถิ่นและหลักสูตรสถานศึกษาตามความตองการจําเปนของกลุมเปาหมายและแตกตางหลากหลายตามบริบทของ
พื้นที่
- พัฒนาผูเรียนใหมีทักษะการคิดวิเคราะห สามารถแกไขสถานการณเฉพาะหนาไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยจัดการเรียนรูเชิงรุก (Active Learning) จาก
ประสบการณจริงหรือจากสถานการณจําลองผานการลงมือปฏิบัติ ตลอดจนจัดการเรียนการสอนในเชิงแสดงความคิดเห็นเพื่อเปดโลกทัศนมุมมองรวมกันของผู
เรียนและครูใหมากขึ้น
- พัฒนาผูเรียนใหมีความรอบรูและทักษะชีวิต เพื่อเปนเครื่องมือในการดํารงชีวิตและสรางอาชีพ อาทิ การใชเทคโนโลยีดิจิทัล สุขภาวะและทัศนคติที่ดีตอการ
ดูแลสุขภาพ
- พัฒนาครูใหมีทักษะ ความรู และความชํานาญในการใชเทคโนโลยีดิจิทัล ปญญาประดิษฐ และภาษาอังกฤษ รวมทั้งการจัดการเรียนการสอนเพื่อฝกทักษะการ
คิดวิเคราะหอยางเปนระบบและมีเหตุผลเปนขั้นตอน
- สงเสริมใหใชภาษาทองถิ่นรวมกับภาษาไทยเปนสื่อจัดการเรียนการสอนในพื้นที่ที่ใชภาษาอยางหลากหลาย เพื่อวางรากฐานใหผูเรียนมีพัฒนาการดานการคิด
วิเคราะห รวมทั้งมีทักษะการสื่อสารและใชภาษาที่สามในการตอยอดการเรียนรูไดอยางมีประสิทธิภาพ
- ปลูกฝงผูเรียนใหมีหลักคิดที่ถูกตองดานคุณธรรม จริยธรรม และเปนผูมีความพอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา โดยกระบวนการลูกเสือ และยุวกาชาด
- เสริมสรางการรับรู ความเขาใจ ความตระหนัก และสงเสริมคุณลักษณะและพฤติกรรมที่พึงประสงคดานสิ่งแวดลอม
- สนับสนุนกิจกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
- พัฒนาครูทุกระดับใหมีทักษะ ความรูที่จําเปน เพื่อทําหนาที่วิทยากรมืออาชีพ (Train The Trainer) และขยายผลการพัฒนาผานศูนยพัฒนาศักยภาพบุคคล
เพื่อความเปนเลิศ (Human Capital Excellence Center: HCEC)
- ใหผูเรียน ครู ผูบริหารทางการศึกษามีแผนพัฒนารายบุคคลผานแผนพัฒนารายบุคคลสูความเปนเลิศ (Excellence Individual Development Plan :EIDP)
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ลงชื่อ........................................
(........นายพิภู ผองสุวรรณ........)
ตําแหนง ผูอํานวยการ
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สวนที่ 2 : ขอมูลพื้นฐาน
1. โรงเรียน (School Name) : ผองสุวรรณวิทยา สายไหม (-)
รหัสโรงเรียน : 1110103006
ที่อยู (Address) : 79

อาคาร (Bldg) : -

หมูที่ (Village No.) : 4

ตรอก (Alley) : -

ซอย (Lane) : สายไหม 39

ถนน (Street) : สายไหม

ตําบล/แขวง (Sub-district) : สายไหม

เขต/อําเภอ (District) : สายไหม

จังหวัด (Province) : กรุงเทพมหานคร

รหัสไปรษณีย (Post Code) : 10220

โทรศัพท (Tel.) : 02-5360188

โทรสาร (Fax.) : 025360188

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

เฟซบุก (Facebook) :
https://www.facebook.com/Pongsuwanwittaya.saimai

2. ระดับที่เปดสอน
ปกติ (สามัญศึกษา): : กอนประถมศึกษา, ประถมศึกษา

Page 10 of 61

3. ขอมูลพื้นฐานแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
ปรัชญา
วิชาการรเป็ นเลิศ ประเสริฐคุณธรรม
นํ าความเป็ นไทย พลานามัยสมบูรณ์

วิสัยทัศน
ภายในปี การศึกษา 2564–2567 โรงเรียนผ่องสุวรรณวิทยา สายไหม มุ่งส่งเสริมให ้ผูเ้ รียน มีความสามารถในการคิด การ
สือสารภาษาอังกฤษ และภาษาจีน ก ้าวทันเทคโนโลยี มีทก
ั ษะการเรียนรู ้ในศตวรรษที 21 ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม โดย
น้อมนํ าศาสตร ์พระราชา สูก
่ ารปฏิบต
ั ต
ิ นบนพืนฐานความเป็ นไทย
ตามแบบสังคมประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย ์ทรงเป็ นประมุข ครูมจี รรยาบรรณและมาตรฐานวิชาชีพ บริหารโดยใช ้รูป
แบบโรงเรียนเป็ นฐาน.(SBM)

เพือการพัฒนาให ้เป็ นสังคมแห่งการเรียนรู ้

พันธกิจ
1. พัฒนาผูเ้ รียนให ้มีทก
ั ษะด ้านวิชาการตามหลักสูตรและมุ่งเสริมสร ้างความสามารถในการใช ้ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ภาษา
จีน ตามความถนัดและความสนใจอย่างต่อเนื อง
2. เสริมศักยภาพผูเ้ รียนให ้มีทก
ั ษะด ้านการคิดอย่างเป็ นระบบ ทักษะการใช ้เทคโนโลยี และทักษะ การทํางานผ่านกระบวนการ
กลุม
่ ภายใต ้สังคมแห่งการเรียนรู ้
3. ปลูกฝังผูเ้ รียนให ้มีคณ
ุ ธรรม จริยธรรม น้อมนํ าศาสตร ์พระราชา มีจต
ิ อาสา ร ักความเป็ นไทย และ มีคา่ นิ ยมตามแบบสังคม
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย ์ทรงเป็ นประมุข
4. สร ้างความตระหนักให ้ผูเ้ รียน มีความตระหนักในการดูแลสุขภาพร่างกายและสุขภาพจิตทีดี มีความใส่ใจสิงแวดล ้อม
เติบโตเป็ นพลเมืองไทย พลโลกทีดํารงชีวต
ิ ได ้อย่างมีความสุข
5. พัฒนาระบบบริหารและการประกันคุณภาพภายในให ้มีประสิทธิภาพ สูก
่ ารบรรลุผลลัพธ ์
6. มุ่งจัดสภาพแวดล ้อมทังภายในภายนอกห ้องเรียนทีเอือต่อการจัดการเรียนรู ้และมีระบบดูแลความปลอดภัยทีสร ้างความ
มันใจให ้ทุกฝ่ ายอย่างต่อเนื อง
7. พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาและกระบวนการเรียนรู ้ทีสอดคล ้องแนวทางการจัดการศึกษาของชาติ ควบคูก
่ ารกํากับ นิ เทศ
ติดตาม ให ้การจัดการเรียนรู ้ได ้มาตรฐานและเกิดความก ้าวหน้าของผลสัมฤทธิอย่างเป็ นระบบ
8. เสริมศักยภาพครู บุคลากร ให ้มีความรู ้และทักษะทีจําเป็ นตามมาตรฐานวิชาชีพ เพือนํ าไปสูก
่ ารเป็ นบุคคลแห่งการเรียนรู ้
สามารถปฏิบต
ั งิ านได ้เต็มตามศักยภาพ
9. สนับสนุ นให ้มีระบบสวัสดิการ เพือสร ้างขวัญกําลังใจ ตลอดจนมาตรการทีนํ าไปสูค
่ วามมันใจในการประกอบวิชาชีพที
เหมาะสมและต่อเนื อง

เปาหมาย

เปาหมาย
กลยุทธที่ 1 เสริมศักยภาพผูเรียนดานวิชาการและความโดดเดนดานภาษา
1.1 ผูเ้ รียนมีทก
ั ษะด ้านวิชาการตามหลักสูตรและมีความสามารถในการใช ้ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และภาษาจีน ผ่านการฟัง
พูด อ่าน เขียน ตามความถนัดและความสนใจ สนับสนุ นให ้มีความสามารถในการสือสารได ้อย่างถูกต ้อง เหมาะสม และมี
ทักษะทางด ้านคณิ ตศาสตร ์ สามารถวิเคราะห ์โจทย ์ปัญหา ทักษะการคํานวณ และมีวธิ ก
ี ารหา

คําตอบด ้วยวิธก
ี ารทีหลาก

หลาย
1.2 ผูเ้ รียนมีความรู ้และทักษะทีจําเป็ นตามหลักสูตรอย่างหลากหลายต่อเนื อง เพือยกระดับผลสัมฤทธิทางการเรียนและผลการ
ทดสอบระดับชาติทได
ี ้มาตรฐานและเกิดความก ้าวหน้ากับผูเ้ รียน รวมทังมีความพร ้อมในการศึกษา

ต่อระดับชนที
ั สูงขึน

1.3 ผูเ้ รียนมีทก
ั ษะด ้านการคิดอย่างเป็ นระบบ ทักษะการใช ้เทคโนโลยี และทักษะการทํางานผ่านกระบวนการกลุม
่ ภายใต ้
สังคมแห่งการเรียนรู ้
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1.4 ผูเ้ รียนมีทก
ั ษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร ์และเทคโนโลยี มีทก
ั ษะในการสังเกต การจดจํา การเรียนรู ้ สามารถทํางาน
อย่างเป็ นขันตอน รวมทังนํ าองค ์ความรู ้สร ้างผลงานของตน ขยายความรู ้ไปสูก
่ ารสร ้างผลงานทีโดดเด่น เป็ นนวัตกรรมได ้ต่อ
ไป
1.5 ผูเ้ รียนมีทก
ั ษะการคิดวิเคราะห ์ สามารถจําแนกแยกส่วนประกอบ สามารถใช ้การเปรียบเทียบความเหมือนความแตกต่าง
สร ้างจุดสังเกตในการเรียนรู ้ มีความไตร่ตรอง รวมทังการวิเคราะห ์จุดเด่น จุดควรพัฒนาในสิงทีได ้เรียนรู ้ เพือนํ าไปสูก
่ ารยก
ระดับความคิดทีก ้าวหน้า พร ้อมสําหร ับการเรียนรู ้
1.6 ผูเ้ รียนกลุม
่ ทีมีความสามารถพิเศษในด ้านภาษาไทย คณิ ตศาสตร ์ วิทยาศาสตร ์ และภาษาต่างประเทศ รวมทังการสร ้าง
นวัตกรรม สิงประดิษฐ ์ สามารถแสดงศักยภาพผ่านกิจกรรมทังภายในและภายนอกสถานศึกษา ตามวาระต่างๆ อย่างต่อเนื อง

เปาหมาย
กลยุทธที่ 2 ปลูกฝงผูเรียนดานคุณธรรม และการเปนมนุษยที่สมบูรณ
2.1 ผูเ้ รียนมีคณ
ุ ธรรม จริยธรรม มีมารยาทดี วจีไพเราะ ร ักวัฒนธรรม ภูมป
ิ ัญญาท ้องถินและความเป็ นไทย สอดคล ้องตาม
เอกลักษณ์ อัตลักษณ์ของสถานศึกษา
2.2 ผูเ้ รียนมีจต
ิ อาสา และน้อมนํ าศาสตร ์พระราชาด ้านความพอเพียง เพือส่งเสริมให ้เติบโตเป็ นพลเมืองทีดี มีทก
ั ษะพืนฐาน
อาชีพ ใส่ใจในการดูแลสิงแวดล ้อม รวมทังการดํารงชีวต
ิ อย่างมีความสุข (ทักษะชีวต
ิ ) (ลูกเสือ เนตรนารี)
2.3 ผูเ้ รียนมีสข
ุ ภาพร่างกายทีแข็งแรง มีสข
ุ ภาพจิตทีดี และห่างไกลจากยาเสพติด อบายมุขและสือมอมเมา
2.4 ผูเ้ รียนแสดงศักยภาพด ้านศิลปะ ดนตรี กีฬา ทังภายในและภายนอกสถานศึกษาอย่างต่อเนื อง

เปาหมาย
กลยุทธที่ 3 พัฒนาระบบการบริหารเพื่อประสิทธิภาพสูประสิทธิผล
3.1 มีโครงสร ้างการบริหาร ระบบข ้อมูลสารสนเทศและนโยบายทีเป็ นทิศทางการพัฒนาอย่างช ัดเจน เน้นการมีสว่ นร่วม ระดม
ความคิดในการพัฒนาให ้บรรลุตามวิสยั ทัศน์ พันธกิจ เป้ าหมาย กลยุทธ ์ กํากับติดตามให ้ทุกฝ่ ายบริหารเชิงกลยุทธ ์ตาม
แผนทีกําหนดไว ้ในทิศทางเดียวกัน
3.2 ระบบประกันคุณภาพภายในให ้มีประสิทธิภาพ สะท ้อนผลการจัดการศึกษาได ้ถูกต ้องช ัดเจน สร ้างความมันใจ ให ้ทุกฝ่ าย
ทีเกียวข ้อง
3.3 คณะกรรมการสถานศึกษาได ้ร ับการส่งเสริมบทบาทอย่างต่อเนื อง ผูป้ กครอง ชุมชน หรือหน่ วยงานทีเกียวข ้อง มีสว่ นร่วม
ในการสร ้างความก ้าวหน้าและความเข ้มแข็งให ้กับสถานศึกษา
3.4 สถานศึกษามีความสัมพันธ ์อันดีกบั ชุมชน ส่งเสริมให ้มีโครงการหรือกิจกรรมเพือช่วยเหลือหรือบริการให ้กับชุมชนอย่าง
ต่อเนื อง
3.5 สถานศึกษามีสภาพแวดล ้อมทีดี แหล่งเรียนรู ้ทีเหมาะสม อาคารเรียน ห ้องเรียน และห ้องประกอบการเรียนรู ้สวยงาม
ปลอดภัย และเอือต่อการเรียนรู ้
3.6 ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ได ้ร ับการวิเคราะห ์และให ้การช่วยเหลือสนับสนุ นผูเ้ รียนตามความต ้องการ

ความจําเป็ น

ได ้อย่างเหมาะสม
3.7 มีมาตรการดูแลความปลอดภัยในสวัสดิภาพของผูเ้ รียนและผูเ้ กียวข ้องภายในสถานศึกษา ลดความเสียงจากการบาดเจ็บ
ตลอดจนลดโอกาสของการเกิดอุบต
ั เิ หตุ อุบต
ั ภ
ิ ยั ในสถานศึกษาด ้วยวิธก
ี ารทีเป็ นระบบ
3.8

มีฐานข ้อมูลผูป้ กครองทีชําระค่าธรรมเนี ยมล่าช ้า

มีแผนในการแจ ้งเตือนและมีรป
ู แบบการติดตาม

โดยคํานึ งถึงหลัก

จิตวิทยาลูกค ้าสัมพันธ ์
3.9 ผูเ้ กียวข ้องกับการจัดการศึกษาของโรงเรียนสามารถร ับรู ้ข ้อมูลทีถูกต ้อง มีวธิ ป
ี ระชาสัมพันธ ์การดําเนิ นงาน

ทีมี

เนื อหาเหมาะสม มีประสิทธิภาพ ผ่านเว็บไซต ์ สือโซเชียลมีเดีย ทีทันต่อเหตุการณ์ และเป็ นสือกลางในการสร ้างความมันใจให ้
ทุกฝ่ ายทีเกียวข ้อง

เปาหมาย
กลยุทธที่ 4 พัฒนาคุณภาพหลักสูตรและบุคลากรตามมาตรฐานวิชาชีพ
4.1 หลักสูตรสถานศึกษา (ฐานสมรรถนะระดับประเทศ) (ระดับท ้องถิน) มีเนื อหาสอดคล ้องตามแนวทางการจัดการศึกษาของ
ชาติ

มีระบบทะเบียนและวัดผลทีเทียงตรง

มีความเชือมันให ้ทุกฝ่ ายทีเกียวข ้อง

ครูสามารถวิเคราะห ์และพัฒนาหลักสูตร

วางแผนจัดการเรียนการสอน (ตามมาตรฐานการเรียนรู ้และตัวชีวัด) (ภาคปฏิบต
ั ริ ป
ู แบบ Active Learning) การวัดและ
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ประเมินผลให ้สอดคล ้องตามมาตรฐานการเรียนรู ้ และสามารถนํ าไปใช ้จัดการเรียนรู ้ได ้อย่างแท ้จริง และมีประสิทธิภาพ
4.2 ครู บุคลากร ได ้ร ับการอบรม สัมมนา ศึกษาดูงาน แลกเปลียนเรียนรู ้ทีรองร ับสนับสนุ นให ้เกิดมาตรฐานวิชาชีพและการ
ปฏิบต
ั งิ านอย่างมีประสิทธิภาพ
4.3

มีระบบการนิ เทศการสอน ทีสามารถกํากับ ติดตาม และส่งเสริมให ้ครูมข
ี ้อมูลย ้อนกลับนํ าไปปร ับปรุงพัฒนาคุณภาพ

อย่างเป็ นรูปธรรม
4.4 ครู บุคลากร มีศก
ั ยภาพด ้านทักษะภาษา (ต่างประเทศ) ทักษะการใช ้เทคโนโลยี การวิจยั เพือการเรียนรู ้

การสร ้างผล

งาน ชินงาน สือ นวัตกรรม เพือสร ้างสังคมอุดมปัญญาอย่างต่อเนื อง
4.5 มีวสั ดุ อุปกรณ์ สือ เทคโนโลยีหรือสิงอืนๆ ทีส่งผลดีตอ
่ การบริหารและการจัดการเรียนการสอนให ้

มี

ประสิทธิภาพเพิม
4.6

ครู บุคลากร ได ้ร ับสวัสดิการ มีขวัญกําลังใจในการปฏิบต
ั งิ านได ้ดี รวมทังสร ้างมาตรฐานการปฏิบต
ั งิ านให ้ทุกฝ่ ายเป็ น

แบบอย่างทีดีและมีจรรยาบรรณวิชาชีพเป็ นสิงยึดเหนี ยว

ยุทธศาสตรหรือกลยุทธ
กลยุทธ ์ที 1 เสริมศักยภาพผูเ้ รียนด ้านวิชาการและความโดดเด่นด ้านภาษา
กลยุทธ ์ที 2 ปลูกฝังผูเ้ รียนด ้านคุณธรรม และการเป็ นมนุ ษย ์ทีสมบูรณ์
กลยุทธ ์ที 3 พัฒนาระบบการบริหารเพือประสิทธิภาพสูป
่ ระสิทธิผล
กลยุทธ ์ที 4 พัฒนาคุณภาพหลักสูตรและบุคลากรตามมาตรฐานวิชาชีพ

เอกลักษณ
โรงเรียนส่งเสริมทักษะการเรียนรู ้ควบคูค
่ ณ
ุ ธรรม จริยธรรมและความเป็ นไทย

อัตลักษณ
มารยาทดี วจีไพเราะ
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4. จํานวนนักเรียน

ระดับที่เปดสอน

การจัดการเรียน
การสอน

จํานวนหองเรียน

จํานวนผูเรียนปกติ

จํานวนผูเรียนที่มีความ
ตองการพิเศษ

ชาย

หญิง

ชาย

หญิง

รวมจํานวนผู
เรียน

ระดับกอนประถมการศึกษา
อนุบาลปที่ 1
อนุบาลปที่ 2
อนุบาลปที่ 3
รวม

หองเรียนปกติ

-

27

19

-

-

46

หองเรียน EP

-

-

-

-

-

-

หองเรียนปกติ

-

38

36

1

-

75

หองเรียน EP

-

-

-

-

-

-

หองเรียนปกติ

-

46

35

-

-

81

หองเรียน EP

-

-

-

-

-

-

111

90

1

-

202

หองเรียนปกติ - หองเรียน EP -

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

หองเรียนปกติ

-

40

37

-

-

77

หองเรียน EP

-

-

-

-

-

-

หองเรียนปกติ

-

42

48

-

-

90

หองเรียน EP

-

-

-

-

-

-

หองเรียนปกติ

-

38

46

1

-

85

หองเรียน EP

-

-

-

-

-

-

หองเรียนปกติ

-

62

50

1

-

113

หองเรียน EP

-

-

-

-

-

-

หองเรียนปกติ

-

50

36

-

-

86

หองเรียน EP

-

-

-

-

-

-

หองเรียนปกติ

-

42

48

-

2

92

หองเรียน EP

-

-

-

-

-

-

รวม

หองเรียนปกติ - หองเรียน EP -

274

265

2

2

543

รวมทั้งสิ้น

หองเรียนปกติ - หองเรียน EP -

385

355

3

2

745

Page 14 of 61

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

ตํ่ากวา ป.ตรี

ป.ตรี

ป.บัณฑิต

ป.โท

ป.เอก

1. ครูไทย

-

10

-

-

-

10

2. ครูชาวตางชาติ

-

-

-

-

-

-

1. ครูไทย

-

32

-

-

1

33

2. ครูชาวตางชาติ

-

-

-

-

-

-

รวม

-

42

-

-

1

43

- เจาหนาที่

-

3

0

-

-

3

บุคลากรอื่นๆ

-

-

-

-

-

-

รวม

-

3

0

-

-

3

รวมทั้งสิ้น

-

45

0

-

1

46

ผูสอนการศึกษาปฐมวัย

ผูสอนการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ระดับประถมศึกษา

บุคลากรทางการศึกษา

สรุปอัตราสวน
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สรุปอัตราสวน
ผูสอนการศึกษาปฐมวัย

จํานวนหอง

จํานวนนักเรียน

จํานวนครู

จํานวนผูเรียนตอครู

จํานวนผูเรียนตอหอง

-

202

10

21:1

∞:1

-

543

33

17:1

∞:1

ผูสอนการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ระดับประถมศึกษา
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5.2.2 จํานวนครูจําแนกตามระดับและกลุมสาระการเรียนรู

จํานวนครูผูสอน
ระดับ/กลุมสาระการเรียนรู

ปฐมวัย

ประถมศึกษา

รวม

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 ตารางสรุปจํานวนครูที่สอนกิจกรรมพัฒนาผูเรียน

กิจกรรมพัฒนาผูเรียน

จํานวนครูผูสอน
ประถมศึกษา

รวม

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
มีวุฒิ

ไมมีวุฒิ

สถานะการจัดตั้งกองลูกเสือ

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 สรุปจํานวนครูที่ทําหนาที่คัดกรอง และนักเรียนที่มีความตองการจําเปนพิเศษ (กรณีโรงเรียนมีนักเรียนพิเศษเรียนรวม)

จํานวนครูที่ทําหนาที่คัดกรอง
ครูที่ไดรับการขึ้นทะเบียน เปนผูคัดกรองของกระทรวงศึกษาธิการ
-

จํานวนนักเรียนพิเศษ
ครูที่มีวุฒิทางการศึกษาพิเศษ ทั้งหมด ขึ้นทะเบียน ไมขึ้นทะเบียน
1

4

4

-

5.2.6 สรุปจํานวนครูที่เขารับการอบรมเกี่ยวกับโรงเรียนคุณธรรม
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หนวยงานที่เขารับการอบรม

จํานวนครูที่เขารับ การอบรม

ปที่อบรม

-

-

-

สวนที่ 3 : ผลการดําเนินงาน
1. ผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจําปของสถานศึกษา
1.1 ระดับปฐมวัย
ยุทธศาสตรที่ 1
กลยุทธที่ 1 เสริมศักยภาพผูเรียนดานวิชาการและความโดดเดนดานภาษา
โครงการ
1. โครงการพัฒนาการจัดประสบการณการเรียนรู

คาเปาหมาย
83.00 : ดีเลิศ
ผลสําเร็จ
95.75 : ยอดเยี่ยม
มาตรฐานการ
ศึกษา

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

สอดคลองกับ
- ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาหลักสูตร การเรียนการสอน การวัดและประเมินผล
ยุทธศาสตร สช. - ยุทธศาสตรที่ 3 การเสริมสรางประสิทธิภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนเอกชน
สอดคลองกับตัว - จัดการศึกษาทุกระดับ ทุกประเภท โดยใชหลักสูตรฐานสมรรถนะ รวมทั้งแนวทางการจัดการเรียนรูเชิงรุกและการวัดประเมินผลเพื่อพัฒนาผู
ชี้วัดกระทรวง เรียน ที่สอดคลองกับมาตรฐานการศึกษาแหงชาติ
ศึกษาธิการ
- พัฒนาผูเรียนใหมีทักษะการคิดวิเคราะห สามารถแกไขสถานการณเฉพาะหนาไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยจัดการเรียนรูเชิงรุก (Active
Learning) จากประสบการณจริงหรือจากสถานการณจําลองผานการลงมือปฏิบัติ ตลอดจนจัดการเรียนการสอนในเชิงแสดงความคิดเห็นเพื่อ
เปดโลกทัศนมุมมองรวมกันของผูเรียนและครูใหมากขึ้น
- พัฒนาผูเรียนใหมีความรอบรูและทักษะชีวิต เพื่อเปนเครื่องมือในการดํารงชีวิตและสรางอาชีพ อาทิ การใชเทคโนโลยีดิจิทัล สุขภาวะและ
ทัศนคติที่ดีตอการดูแลสุขภาพ
2. โครงการจัดแหลงบริการสนับสนุนการเรียนรู

คาเปาหมาย
76.00 : ดีเลิศ
ผลสําเร็จ
95.20 : ยอดเยี่ยม
มาตรฐานการ
ศึกษา

- มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ

สอดคลองกับ
- ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาหลักสูตร การเรียนการสอน การวัดและประเมินผล
ยุทธศาสตร สช. - ยุทธศาสตรที่ 3 การเสริมสรางประสิทธิภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนเอกชน
สอดคลองกับตัว - จัดการศึกษาทุกระดับ ทุกประเภท โดยใชหลักสูตรฐานสมรรถนะ รวมทั้งแนวทางการจัดการเรียนรูเชิงรุกและการวัดประเมินผลเพื่อพัฒนาผู
ชี้วัดกระทรวง เรียน ที่สอดคลองกับมาตรฐานการศึกษาแหงชาติ
ศึกษาธิการ
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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

- มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของเด็ก

สอดคลองกับ
- ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาหลักสูตร การเรียนการสอน การวัดและประเมินผล
ยุทธศาสตร สช. - ยุทธศาสตรที่ 3 การเสริมสรางประสิทธิภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนเอกชน
สอดคลองกับตัว - จัดการศึกษาทุกระดับ ทุกประเภท โดยใชหลักสูตรฐานสมรรถนะ รวมทั้งแนวทางการจัดการเรียนรูเชิงรุกและการวัดประเมินผลเพื่อพัฒนาผู
ชี้วัดกระทรวง เรียน ที่สอดคลองกับมาตรฐานการศึกษาแหงชาติ
ศึกษาธิการ
- พัฒนาผูเรียนใหมีทักษะการคิดวิเคราะห สามารถแกไขสถานการณเฉพาะหนาไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยจัดการเรียนรูเชิงรุก (Active
Learning) จากประสบการณจริงหรือจากสถานการณจําลองผานการลงมือปฏิบัติ ตลอดจนจัดการเรียนการสอนในเชิงแสดงความคิดเห็นเพื่อ
เปดโลกทัศนมุมมองรวมกันของผูเรียนและครูใหมากขึ้น
ยุทธศาสตรที่ 2
กลยุทธ ที่ 2 ปลูกฝงผูเรียนดานคุณธรรม และการเปนมนุษยที่สมบูรณ
โครงการ
1. โครงการพัฒนาการจัดประสบการณการเรียนรู

คาเปาหมาย
83.00 : ดีเลิศ
ผลสําเร็จ
95.75 : ยอดเยี่ยม
มาตรฐานการ
ศึกษา

- มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของเด็ก

สอดคลองกับ
- ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาหลักสูตร การเรียนการสอน การวัดและประเมินผล
ยุทธศาสตร สช. - ยุทธศาสตรที่ 3 การเสริมสรางประสิทธิภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนเอกชน
สอดคลองกับตัว - จัดการศึกษาทุกระดับ ทุกประเภท โดยใชหลักสูตรฐานสมรรถนะ รวมทั้งแนวทางการจัดการเรียนรูเชิงรุกและการวัดประเมินผลเพื่อพัฒนาผู
ชี้วัดกระทรวง เรียน ที่สอดคลองกับมาตรฐานการศึกษาแหงชาติ
ศึกษาธิการ
- พัฒนาผูเรียนใหมีทักษะการคิดวิเคราะห สามารถแกไขสถานการณเฉพาะหนาไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยจัดการเรียนรูเชิงรุก (Active
Learning) จากประสบการณจริงหรือจากสถานการณจําลองผานการลงมือปฏิบัติ ตลอดจนจัดการเรียนการสอนในเชิงแสดงความคิดเห็นเพื่อ
เปดโลกทัศนมุมมองรวมกันของผูเรียนและครูใหมากขึ้น
- พัฒนาผูเรียนใหมีความรอบรูและทักษะชีวิต เพื่อเปนเครื่องมือในการดํารงชีวิตและสรางอาชีพ อาทิ การใชเทคโนโลยีดิจิทัล สุขภาวะและ
ทัศนคติที่ดีตอการดูแลสุขภาพ
2. กิจกรรมแหลงเรียนรูและภูมิปญญาทองถิ่นทั้งภายในและภายนอก
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คาเปาหมาย
81.00 : ดีเลิศ
ผลสําเร็จ
96.09 : ยอดเยี่ยม
มาตรฐานการศึกษา

- มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของเด็ก

สอดคลองกับยุทธศาสตร สช.

- ยุทธศาสตรที่ 3 การเสริมสรางประสิทธิภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนเอกชน

สอดคลองกับตัวชี้วัดกระทรวง - สงเสริมการพัฒนากรอบหลักสูตรระดับทองถิ่นและหลักสูตรสถานศึกษาตามความตองการจําเปนของกลุมเปาหมายและแตก
ตางหลากหลายตามบริบทของพื้นที่
ศึกษาธิการ
- พัฒนาผูเรียนใหมีความรอบรูและทักษะชีวิต เพื่อเปนเครื่องมือในการดํารงชีวิตและสรางอาชีพ อาทิ การใชเทคโนโลยีดิจิทัล
สุขภาวะและทัศนคติที่ดีตอการดูแลสุขภาพ
3. กิจกรรมสรุปผลการวิเคราะหพัฒนาการทั้ง 4 ดาน ของเด็ก

คาเปาหมาย
81.00 : ดีเลิศ
ผลสําเร็จ
96.80 : ยอดเยี่ยม
มาตรฐานการ
ศึกษา

- มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของเด็ก

สอดคลองกับ
- ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาหลักสูตร การเรียนการสอน การวัดและประเมินผล
ยุทธศาสตร สช. - ยุทธศาสตรที่ 3 การเสริมสรางประสิทธิภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนเอกชน
สอดคลองกับตัว - จัดการศึกษาทุกระดับ ทุกประเภท โดยใชหลักสูตรฐานสมรรถนะ รวมทั้งแนวทางการจัดการเรียนรูเชิงรุกและการวัดประเมินผลเพื่อพัฒนาผู
ชี้วัดกระทรวง เรียน ที่สอดคลองกับมาตรฐานการศึกษาแหงชาติ
ศึกษาธิการ
- พัฒนาผูเรียนใหมีทักษะการคิดวิเคราะห สามารถแกไขสถานการณเฉพาะหนาไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยจัดการเรียนรูเชิงรุก (Active
Learning) จากประสบการณจริงหรือจากสถานการณจําลองผานการลงมือปฏิบัติ ตลอดจนจัดการเรียนการสอนในเชิงแสดงความคิดเห็นเพื่อ
เปดโลกทัศนมุมมองรวมกันของผูเรียนและครูใหมากขึ้น
- พัฒนาผูเรียนใหมีความรอบรูและทักษะชีวิต เพื่อเปนเครื่องมือในการดํารงชีวิตและสรางอาชีพ อาทิ การใชเทคโนโลยีดิจิทัล สุขภาวะและ
ทัศนคติที่ดีตอการดูแลสุขภาพ
ยุทธศาสตรที่ 3
กลยุทธที่ 3 พัฒนาระบบการบริหารเพื่อประสิทธิภาพสูประสิทธิผล
โครงการ
1. โครงการจัดแหลงบริการสนับสนุนการเรียนรู

คาเปาหมาย
80.00 : ดีเลิศ
ผลสําเร็จ
96.80 : ยอดเยี่ยม
มาตรฐานการศึกษา
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- มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ

สอดคลองกับยุทธศาสตร
สช.

- ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาหลักสูตร การเรียนการสอน การวัดและประเมินผล

สอดคลองกับตัวชี้วัด
กระทรวงศึกษาธิการ

- จัดการศึกษาทุกระดับ ทุกประเภท โดยใชหลักสูตรฐานสมรรถนะ รวมทั้งแนวทางการจัดการเรียนรูเชิงรุกและการวัดประเมินผล
เพื่อพัฒนาผูเรียน ที่สอดคลองกับมาตรฐานการศึกษาแหงชาติ

- ยุทธศาสตรที่ 3 การเสริมสรางประสิทธิภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนเอกชน

- พัฒนาผูเรียนใหมีความรอบรูและทักษะชีวิต เพื่อเปนเครื่องมือในการดํารงชีวิตและสรางอาชีพ อาทิ การใชเทคโนโลยีดิจิทัล สุข
ภาวะและทัศนคติที่ดีตอการดูแลสุขภาพ
2. โครงการจัดแหลงบริการสนับสนุนการเรียนรู

คาเปาหมาย
80.00 : ดีเลิศ
ผลสําเร็จ
100.00 : ยอดเยี่ยม
มาตรฐานการศึกษา

- มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ

สอดคลองกับยุทธศาสตร
สช.

- ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาหลักสูตร การเรียนการสอน การวัดและประเมินผล
- ยุทธศาสตรที่ 3 การเสริมสรางประสิทธิภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนเอกชน
- ยุทธศาสตรที่ 7 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการสงเสริมการศึกษาเอกชน

สอดคลองกับตัวชี้วัด
กระทรวงศึกษาธิการ

- จัดการศึกษาทุกระดับ ทุกประเภท โดยใชหลักสูตรฐานสมรรถนะ รวมทั้งแนวทางการจัดการเรียนรูเชิงรุกและการวัดประเมินผล
เพื่อพัฒนาผูเรียน ที่สอดคลองกับมาตรฐานการศึกษาแหงชาติ
- พัฒนาผูเรียนใหมีความรอบรูและทักษะชีวิต เพื่อเปนเครื่องมือในการดํารงชีวิตและสรางอาชีพ อาทิ การใชเทคโนโลยีดิจิทัล สุข
ภาวะและทัศนคติที่ดีตอการดูแลสุขภาพ

3. งานพัฒนาและใชสื่อเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา

คาเปาหมาย
76.00 : ดีเลิิศ
ผลสําเร็จ
100.00 : ยอดเยี่ยม
มาตรฐานการศึกษา

- มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ

สอดคลองกับยุทธศาสตร สช.

- ยุทธศาสตรที่ 4 การสงเสริมการมีสวนรวมในการจัดและสนับสนุนการศึกษาเอกชน
- ยุทธศาสตรที่ 5 การสงเสริมการศึกษานอกระบบเพื่อสรางสังคมแหงการเรียนรู

สอดคลองกับตัวชี้วัดกระทรวง - พัฒนาผูเรียนใหมีความรอบรูและทักษะชีวิต เพื่อเปนเครื่องมือในการดํารงชีวิตและสรางอาชีพ อาทิ การใชเทคโนโลยีดิจิทัล
สุขภาวะและทัศนคติที่ดีตอการดูแลสุขภาพ
ศึกษาธิการ
ยุทธศาสตรที่ 4
กลยุทธที่ 4 พัฒนาคุณภาพหลักสูตรและบุคลากรตามมาตรฐานวิชาชีพ
โครงการ
1. กิจกรรมพัฒนาหลักสูตร

คาเปาหมาย
78.00 : ดีเลิศ
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ผลสําเร็จ
95.00 : ยอดเยี่ยม
มาตรฐานการศึกษา

- มาตรฐานที่ 3 การจัดประสบการณที่เนนเด็กเปนสําคัญ

สอดคลองกับยุทธศาสตร
สช.

- ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาหลักสูตร การเรียนการสอน การวัดและประเมินผล

สอดคลองกับตัวชี้วัด
กระทรวงศึกษาธิการ

- จัดการศึกษาทุกระดับ ทุกประเภท โดยใชหลักสูตรฐานสมรรถนะ รวมทั้งแนวทางการจัดการเรียนรูเชิงรุกและการวัดประเมินผล
เพื่อพัฒนาผูเรียน ที่สอดคลองกับมาตรฐานการศึกษาแหงชาติ

- ยุทธศาสตรที่ 7 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการสงเสริมการศึกษาเอกชน

- สงเสริมการพัฒนากรอบหลักสูตรระดับทองถิ่นและหลักสูตรสถานศึกษาตามความตองการจําเปนของกลุมเปาหมายและแตกตาง
หลากหลายตามบริบทของพื้นที่
- พัฒนาผูเรียนใหมีความรอบรูและทักษะชีวิต เพื่อเปนเครื่องมือในการดํารงชีวิตและสรางอาชีพ อาทิ การใชเทคโนโลยีดิจิทัล สุข
ภาวะและทัศนคติที่ดีตอการดูแลสุขภาพ
2. กิจกรรมอบรมสัมมนา/ศึกษาดูงาน

คาเปาหมาย
87.00 : ดีเลิศ
ผลสําเร็จ
95.72 : ยอดเยี่ยม
มาตรฐานการศึกษา

- มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของเด็ก

สอดคลองกับยุทธศาสตร สช.

- ยุทธศาสตรที่ 2 การปฏิรูประบบทรัพยากรเพื่อการศึกษาเอกชน

สอดคลองกับตัวชี้วัดกระทรวง
ศึกษาธิการ

- สงเสริมการพัฒนากรอบหลักสูตรระดับทองถิ่นและหลักสูตรสถานศึกษาตามความตองการจําเปนของกลุมเปาหมายและแตก
ตางหลากหลายตามบริบทของพื้นที่

3. กิจกรรมบริการสื่อ วัสดุอุปกรณการศึกษา

คาเปาหมาย
83.00 : ดีเลิศ
ผลสําเร็จ
100.00 : ยอดเยี่ยม
มาตรฐานการ
ศึกษา

- มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ

สอดคลองกับ
- ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาหลักสูตร การเรียนการสอน การวัดและประเมินผล
ยุทธศาสตร สช. - ยุทธศาสตรที่ 3 การเสริมสรางประสิทธิภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนเอกชน
สอดคลองกับตัว - จัดการศึกษาทุกระดับ ทุกประเภท โดยใชหลักสูตรฐานสมรรถนะ รวมทั้งแนวทางการจัดการเรียนรูเชิงรุกและการวัดประเมินผลเพื่อพัฒนาผู
ชี้วัดกระทรวง เรียน ที่สอดคลองกับมาตรฐานการศึกษาแหงชาติ
ศึกษาธิการ
- พัฒนาผูเรียนใหมีทักษะการคิดวิเคราะห สามารถแกไขสถานการณเฉพาะหนาไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยจัดการเรียนรูเชิงรุก (Active
Learning) จากประสบการณจริงหรือจากสถานการณจําลองผานการลงมือปฏิบัติ ตลอดจนจัดการเรียนการสอนในเชิงแสดงความคิดเห็นเพื่อ
เปดโลกทัศนมุมมองรวมกันของผูเรียนและครูใหมากขึ้น
1.2 ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
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ยุทธศาสตรที่ 1
กลยุทธที่ 1 เสริมศักยภาพผูเรียนดานวิชาการและความโดดเดนดานภาษา
โครงการ
1. โครงการสงเสริมศักยภาพผูเรียนสูความเปนเลิศ

คาเปาหมาย
80.00 : ดีเลิศ
ผลสําเร็จ
96.17 : ยอดเยี่ยม
มาตรฐานการ
ศึกษา

- มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผูเรียน

สอดคลองกับ
- ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาหลักสูตร การเรียนการสอน การวัดและประเมินผล
ยุทธศาสตร สช. - ยุทธศาสตรที่ 3 การเสริมสรางประสิทธิภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนเอกชน
สอดคลองกับตัว - จัดการศึกษาทุกระดับ ทุกประเภท โดยใชหลักสูตรฐานสมรรถนะ รวมทั้งแนวทางการจัดการเรียนรูเชิงรุกและการวัดประเมินผลเพื่อพัฒนาผู
ชี้วัดกระทรวง เรียน ที่สอดคลองกับมาตรฐานการศึกษาแหงชาติ
ศึกษาธิการ
- พัฒนาผูเรียนใหมีทักษะการคิดวิเคราะห สามารถแกไขสถานการณเฉพาะหนาไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยจัดการเรียนรูเชิงรุก (Active
Learning) จากประสบการณจริงหรือจากสถานการณจําลองผานการลงมือปฏิบัติ ตลอดจนจัดการเรียนการสอนในเชิงแสดงความคิดเห็นเพื่อ
เปดโลกทัศนมุมมองรวมกันของผูเรียนและครูใหมากขึ้น
- พัฒนาผูเรียนใหมีความรอบรูและทักษะชีวิต เพื่อเปนเครื่องมือในการดํารงชีวิตและสรางอาชีพ อาทิ การใชเทคโนโลยีดิจิทัล สุขภาวะและ
ทัศนคติที่ดีตอการดูแลสุขภาพ
2. โครงการยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา

คาเปาหมาย
80.00 : ดีเลิศ
ผลสําเร็จ
91.41 : ยอดเยี่ยม
มาตรฐานการ
ศึกษา

- มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผูเรียน

สอดคลองกับ
- ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาหลักสูตร การเรียนการสอน การวัดและประเมินผล
ยุทธศาสตร สช. - ยุทธศาสตรที่ 3 การเสริมสรางประสิทธิภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนเอกชน
สอดคลองกับตัว - จัดการศึกษาทุกระดับ ทุกประเภท โดยใชหลักสูตรฐานสมรรถนะ รวมทั้งแนวทางการจัดการเรียนรูเชิงรุกและการวัดประเมินผลเพื่อพัฒนาผู
ชี้วัดกระทรวง เรียน ที่สอดคลองกับมาตรฐานการศึกษาแหงชาติ
ศึกษาธิการ
- พัฒนาผูเรียนใหมีทักษะการคิดวิเคราะห สามารถแกไขสถานการณเฉพาะหนาไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยจัดการเรียนรูเชิงรุก (Active
Learning) จากประสบการณจริงหรือจากสถานการณจําลองผานการลงมือปฏิบัติ ตลอดจนจัดการเรียนการสอนในเชิงแสดงความคิดเห็นเพื่อ
เปดโลกทัศนมุมมองรวมกันของผูเรียนและครูใหมากขึ้น
ยุทธศาสตรที่ 2
กลยุทธที่ 2 พัฒนาและสงเสริมการจัดการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ
โครงการ
1. โครงการจัดแหลงบริการสนับสนุนการเรียนรู
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คาเปาหมาย
85.00 : ดีเลิศ
ผลสําเร็จ
93.80 : ยอดเยี่ยม
มาตรฐานการ
ศึกษา

- มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ

สอดคลองกับ
- ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาหลักสูตร การเรียนการสอน การวัดและประเมินผล
ยุทธศาสตร สช. - ยุทธศาสตรที่ 3 การเสริมสรางประสิทธิภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนเอกชน
สอดคลองกับตัว - จัดการศึกษาทุกระดับ ทุกประเภท โดยใชหลักสูตรฐานสมรรถนะ รวมทั้งแนวทางการจัดการเรียนรูเชิงรุกและการวัดประเมินผลเพื่อพัฒนาผู
ชี้วัดกระทรวง เรียน ที่สอดคลองกับมาตรฐานการศึกษาแหงชาติ
ศึกษาธิการ
- พัฒนาผูเรียนใหมีทักษะการคิดวิเคราะห สามารถแกไขสถานการณเฉพาะหนาไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยจัดการเรียนรูเชิงรุก (Active
Learning) จากประสบการณจริงหรือจากสถานการณจําลองผานการลงมือปฏิบัติ ตลอดจนจัดการเรียนการสอนในเชิงแสดงความคิดเห็นเพื่อ
เปดโลกทัศนมุมมองรวมกันของผูเรียนและครูใหมากขึ้น
- พัฒนาผูเรียนใหมีความรอบรูและทักษะชีวิต เพื่อเปนเครื่องมือในการดํารงชีวิตและสรางอาชีพ อาทิ การใชเทคโนโลยีดิจิทัล สุขภาวะและ
ทัศนคติที่ดีตอการดูแลสุขภาพ
ยุทธศาสตรที่ 3
ยุทธศาสตรที่ 3 พัฒนาระบบการบริหารเพื่อประสิทธิภาพสูประสิทธิผล
โครงการ
1. โครงการยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา

คาเปาหมาย
80.00 : ดีเลิศ
ผลสําเร็จ
91.41 : ยอดเยี่ยม
มาตรฐานการ
ศึกษา

- มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผูเรียน

สอดคลองกับ
- ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาหลักสูตร การเรียนการสอน การวัดและประเมินผล
ยุทธศาสตร สช. - ยุทธศาสตรที่ 3 การเสริมสรางประสิทธิภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนเอกชน
สอดคลองกับตัว - จัดการศึกษาทุกระดับ ทุกประเภท โดยใชหลักสูตรฐานสมรรถนะ รวมทั้งแนวทางการจัดการเรียนรูเชิงรุกและการวัดประเมินผลเพื่อพัฒนาผู
ชี้วัดกระทรวง เรียน ที่สอดคลองกับมาตรฐานการศึกษาแหงชาติ
ศึกษาธิการ
- พัฒนาผูเรียนใหมีทักษะการคิดวิเคราะห สามารถแกไขสถานการณเฉพาะหนาไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยจัดการเรียนรูเชิงรุก (Active
Learning) จากประสบการณจริงหรือจากสถานการณจําลองผานการลงมือปฏิบัติ ตลอดจนจัดการเรียนการสอนในเชิงแสดงความคิดเห็นเพื่อ
เปดโลกทัศนมุมมองรวมกันของผูเรียนและครูใหมากขึ้น
ยุทธศาสตรที่ 4
ยุทธศาสตรที่ 4 พัฒนาคุณภาพหลักสูตรและบุคลากรตามมาตรฐานวิชาชีพ
โครงการ
1. โครงการนิเทศการศึกษา

คาเปาหมาย
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80.00 : ดีเลิศ
ผลสําเร็จ
75.05 : ดีเลิศ
มาตรฐานการศึกษา

- มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ

สอดคลองกับยุทธศาสตร
สช.

- ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาหลักสูตร การเรียนการสอน การวัดและประเมินผล

สอดคลองกับตัวชี้วัด
กระทรวงศึกษาธิการ

- จัดการศึกษาทุกระดับ ทุกประเภท โดยใชหลักสูตรฐานสมรรถนะ รวมทั้งแนวทางการจัดการเรียนรูเชิงรุกและการวัดประเมินผล
เพื่อพัฒนาผูเรียน ที่สอดคลองกับมาตรฐานการศึกษาแหงชาติ

- ยุทธศาสตรที่ 7 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการสงเสริมการศึกษาเอกชน

- สงเสริมการพัฒนากรอบหลักสูตรระดับทองถิ่นและหลักสูตรสถานศึกษาตามความตองการจําเปนของกลุมเปาหมายและแตกตาง
หลากหลายตามบริบทของพื้นที่
- พัฒนาผูเรียนใหมีความรอบรูและทักษะชีวิต เพื่อเปนเครื่องมือในการดํารงชีวิตและสรางอาชีพ อาทิ การใชเทคโนโลยีดิจิทัล สุข
ภาวะและทัศนคติที่ดีตอการดูแลสุขภาพ
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2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผูเรียน
2.1 ระดับปฐมวัย
ผลการพัฒนาเด็ก

รอยละของเด็กตามระดับคุณภาพ
ผลพัฒนาการดาน

จํานวนเด็กทั้งหมด

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 ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
2.2.1 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน O-NET
เปรียบเทียบผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6
จํานวนนักเรียนทั้งหมด : 92

วิชา

คะแนนเฉลี่ยผลการ
จํานวน
คะแนนเฉลี่ยระดับ
ทดสอบ O-NET ผลตางคะแนนเฉลี่ย รอยละของคะแนน แปลผลพัฒนาการ
นักเรียนที่เขา
ประเทศป 2564
ป 64 เทียบป 63 เฉลี่ย ป 64 เทียบป 63 เทียบกับรอยละ 3
สอบ
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 จํานวนและรอยละของนักเรียนที่มีผลการเรียนระดับ 3 ขึ้นไป
ระดับประถมศึกษา
ระดับผลการเรียน
กลุมสาระการ
ป.1
ป.2
ป.3
ป.4
ป.5
ป.6
เรียนรู/
นักเรียน
นักเรียน
นักเรียน
นักเรียน
นักเรียน
นักเรียน
จํานวน
จํานวน
จํานวน
รอย จํานวน
รอย จํานวน
จํานวน
รายวิชา
ผลเรียน รอยละ
ผลเรียน รอยละ
ผลเรียน
ผลเรียน
ผลเรียน รอยละ
ผลเรียน รอยละ
นักเรียน
นักเรียน
นักเรียน
ละ นักเรียน
ละ นักเรียน
นักเรียน
3 ขึ้นไป
3 ขึ้นไป
3 ขึ้นไป
3 ขึ้นไป
3 ขึ้นไป
3 ขึ้นไป
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
77
77 100.00 90
88 97.78 85
71 83.53 113 96 84.96 86
86 100.00 92
92 100.00
เทคโนโลยี
สังคมศึกษา
ศาสนา และ 77
77 100.00 90
87 96.67 85
80 94.12 113 110 97.35 86
77 89.53 92
92 100.00
วัฒนธรรม
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
77
77 100.00 90
90 100.00 85
81 95.29 113 109 96.46 86
83 96.51 92
92 100.00
พลศึกษา
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
77
77 100.00 90
88 97.78 85
74 87.06 113 104 92.04 86
69 80.23 92
92 100.00
ประเทศ
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
77
77 100.00 90
89 98.89 85
77 90.59 113 109 96.46 86
81 94.19 92
63 68.48
อังกฤษ
หนาที่
77
77 100.00 90
88 97.78 85
79 92.94 113 112 99.12 86
80 93.02 92
84 91.30
พลเมือง
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2.2.3 ผลการประเมินการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผูเรียนระดับชาติ (National Test : NT)
เปรียบเทียบผลการทดสอบสมรรถนะของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3
จํานวนนักเรียนทั้งหมด : 85

จํานวน
นักเรียน
เขาสอบ

สมรรถนะ

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

ดานภาษา (Literacy) / ดาน
ภาษาไทย (Thai Language)

-

56.14

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)
เปรียบเทียบผลการทดสอบความสามารถดานการอานของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 1
จํานวนนักเรียนทั้งหมด : 77

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

-

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
จํานวนนักเรียนทั้งหมด : 92

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

วิชา

จํานวน
นักเรียนเขา
สอบ

คะแนนเฉลี่ยระดับ
ประเทศป 2564

อัลกุ
รอานฯ

-

37.25

-

-

-

-

-

-

อัลหะ
ดีษ

-

32.62

-

-

-

-

-

-

อัลอะ
กีดะห

-

35.26

-

-

-

-

-

-

อัลฟก
ฮ

-

35.87

-

-

-

-

-

-

อัตตา
รีค

-

43.50

-

-

-

-

-

-

อัลอัค
ลาก

-

58.68

-

-

-

-

-

-

มลายู

-

39.74

-

-

-

-

-

-

อาหรับ

-

30.92

-

-

-

-

-

-

โรงเรียนไมสอบวัดผล หรือสอบไมครบ
-
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แปลผลพัฒนาการ
เทียบกับรอยละ 3

2.2.6 ผลการทดสอบความสามารถดานภาษาอังกฤษ
คาประเมินมาตรฐานภาษาอังกฤษ จากหนวยงานทดสอบภาษาอังกฤษที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง
ระดับประถมศึกษา

จํานวน
ระดับ
นักเรียน
ชั้น
ทั้งหมด

จํานวน
นักเรียน
เขาสอบ

ระดับผลการทดสอบความสามารถดานภาษาอังกฤษ (Common
European Framework of Reference for Languages : CEFR)
Pre A1

A1

A2

B1

B2

C1

C2

ผานการทดสอบอื่น ๆ (TOEIC, IEFL,
TOEFL เปรียบเทียบตารางมาตรฐาน)

ป.1

77

-

-

-

-

-

-

-

-

-

ป.2

90

-

-

-

-

-

-

-

-

-

ป.3

85

-

-

-

-

-

-

-

-

-

ป.4

113

-

-

-

-

-

-

-

-

-

ป.5

86

-

-

-

-

-

-

-

-

-

ป.6

92

-

-

-

-

-

-

-

-

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

ชื่อ นวัตกรรม/แบบอยางที่ดี

ระดับการศึกษา

มาตรฐานดาน

4. รางวัลที่สถานศึกษาไดรับ

ชื่อรางวัล

ประเภทรางวัล

ระดับ

หนวยงานที่มอบรางวัล

ปที่ไดรับรางวัล

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

ระดับผลการประเมิน

ระดับ

ระดับคุณภาพ

ผลการรับรอง

ระดับปฐมวัย

-

-

ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

-

-

การประเมินรอบที่ 4

ระดับ

ระดับผลการประเมิน
ดานที่ 1

ดานที่ 2

ดานที่ 3

ดานที่ 4

ดานที่ 5

ระดับปฐมวัย

-

-

-

-

-

ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

-

-

-

-

-

7. หนวยงานภายนอกที่โรงเรียนเขารวมเปนสมาชิก
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สวนที่ 4 : การประเมินตนเอง (Self - Assessment)
1. ผลการประเมินรายมาตรฐาน
ระดับปฐมวัย
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของเด็ก
จํานวนเด็กทั้งหมด : 202

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

ประเด็นพิจารณา

1. มีพัฒนาดานรางกาย แข็งแรง มีสุขนิสัยที่ดี และดูแลความปลอดภัยของตนองได

81.00

1.1 รอยละของเด็กมีนํ้าหนัก สวนสูงตามเกณฑมาตรฐาน

√

-

195

1.2 รอยละของเด็กเคลื่อนไหวรางกายคลองแคลว ทรงตัวไดดี ใชมือและตา
ประสานสัมพันธไดดี

√

-

195

1.3 รอยละของเด็กดูแลรักษาสุขภาพอนามัยสวนตนและปฏิบัติจนเปนนิสัย

√

-

196

1.4 รอยละของเด็กปฏิบัติตนตามขอตกลงเกี่ยวกับความปลอดภัย หลีกเลี่ยง
สภาวะ ที่เสี่ยงตอโรค สิ่งเสพติด และระวังภัยจากบุคคล สิ่งแวดลอม และ
สถานการณที่เสี่ยงอันตราย

√

-

196

2. มีพัฒนาการดานอารมณ จิตใจ ควบคุม และแสดงออกทางอารมณได

81.00

196

2.1 รอยละของเด็กราเริงแจมใส แสดงอารมณ ความรูสึกไดเหมาะสม

√

-

194

2.2 รอยละของเด็กรูจักยับยั้งชั่งใจ อดทนในการรอคอย

√

-

194

2.3 รอยละของเด็กยอมรับและพอใจในความสามารถ และผลงานของตนเอง
และผูอื่น

√

-

194

2.4 รอยละของเด็กมีจิตสํานึกและคานิยมที่ดี

√

-

201

2.5 รอยละของเด็กมีความมั่นใจ กลาพูด กลาแสดงออก

√

-

196

2.6 รอยละของเด็กชวยเหลือแบงปน

√

-

194

2.7 รอยละของเด็กเคารพสิทธิ รูหนาที่รับผิดชอบ อดทนอดกลั้น

√

-

193

2.8 รอยละของเด็กซื่อสัตยสุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม ตามที่สถานศึกษา
กําหนด

√

-

201

2.9 รอยละของเด็กมีความสุขกับศิลปะดนตรี และการเคลื่อนไหว

√

-

196

3. มีพัฒนาการดานสังคม ชวยเหลือตนเองและเปนสมาชิกที่ดีของสังคม
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196

81.00

197

97.03

ยอด
เยี่ยม

97.03

ยอด
เยี่ยม

97.52

ยอด
เยี่ยม

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

ประเด็นพิจารณา

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 สื่อสารได มีทักษะการคิดพื้นฐาน และแสวงหาความรูได

80.00

190

4.1 รอยละของเด็กสนทนาโตตอบและ เลาเรื่องใหผูอื่นเขาใจ

√

-

187

4.2 รอยละของเด็กตั้งคําถามในสิ่งที่ 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 การเคลื่อนไหวทาทาง การเลนอิสระ ฯลฯ

√

-

202

4.6 รอยละของเด็กใชสื่อเทคโนโลยี เชน แวนขยาย แมเหล็ก กลองดิจิตอล
ฯลฯ เปนเครื่องมือในการเรียนรูและแสวงหาความรูได

√

-

202

สรุปผลการประเมิน

94.06

ยอด
เยี่ยม

96.41

ยอด
เยี่ยม

จุดเนนและกระบวนการพัฒนาที่สงผลตอระดับคุณภาพของมาตรฐานที่ 1 คุณภาพของเด็ก

กระบวนการพัฒนา
จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชือไวร ัสโคโรนา 2019 (Covid 19) ทําให ้สถานศึกษาจัดรูปแบบการ
เรียนการสอนด ้วยวิธก
ี ารทีหลากหลาย จัดประสบการณ์การเรียนรู ้ แบบผสมผสาน ( Hybrid learning) ได ้แก่ on site
online และ on hand โดยมีผูป้ กครองคอยแนะนํ าช่วยเหลือและอํานวยความสะดวกในการทํากิจกรรมต่างๆ
1.1 มีพฒ
ั นาการด ้านร่างกายแข็งแรง
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เด็กได ้ร ับการประเมินพัฒนาการด ้านร่างกาย ตามคุณลักษณะทีพึงประสงค ์ จัดทําสมุดประจําตัวนักเรียนปฐมวัย บันทึก
การดืมนม บันทึกนํ าหนักส่วนสูง จัดกิจกรรมเคลือนไหวและจังหวะผ่านห ้องเรียนออนไลน์โดยใช ้โปรแกรม Zoom ด ้วยกิจกรรมที
หลากหลาย เช่น เกม เพลง นิ ทาน ประเมินพัฒนาการมาตรฐานคุณลักษณะทีพึงประสงค ์โดยการสังเกตเด็กเป็ นรายบุคคลโดยมี
ผูป้ กครองมีสว่ นในการประเมินพัฒนาการผ่าน google form
จัดทําโครงการทักษะชีวต
ิ เด็กไดฝ
้ ึ กการเก็บทีนอน ล ้างจาน กวาดบ ้าน ถูบ ้าน และการช่วยเหลือตนเองใน

การ

ปฏิบต
ั ก
ิ จิ วัตรประจําวัน เรียนรู ้สัญญาณไฟจราจร สําหร ับเด็กมาเรียน on site ไดฝ
้ ึ กปฏิบต
ั จิ ริง เรืองการข ้ามถนนบน
ทางม้าลาย สอดแทรกการเรียนรู ้มาตรการในการปฏิบต
ั ต
ิ นในการดูแลสุขภาพให ้ปลอดภัยจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ
โรคติดเชือไวร ัสโคโรนา 2019 (Covid 19) ได ้แก่ การเว ้นระยะห่าง การสวมหน้ากากอนามัย ล ้างมือด ้วยเจลแอลกอฮอล ์ทัง
ภายในและภายนอกโรงเรียน
1.2 มีพฒ
ั นาการด ้านอารมณ์ จิตใจ ควบคุมและแสดงออกทางอารมณ์ได ้
ในกิจกรรมสร ้างสรรค ์ เด็กได ้แสดงออกทางด ้านการวาดภาพระบายสี ปันดินนํ ามัน ฉี กปะ ร ้อยลูกปัดและดอกร ัก
ประดิษฐ ์ของเล่นของใช ้จากเศษวัสดุ เล่นสร ้างสรรค ์จากบล็อก กิจกรรมการแสดงบทบาทสมมุตเิ ด็กเรียนดนตรีสากลเกียวกับตัว
โน๊ต ร ้องเพลง เคลือนไหวประกอบจังหวะ ฝึ กการเล่นเครืองเมโลเดียนทังในห ้องเรียนonlineและon site
1.3มีพฒ
ั นาการด ้านสังคม ช่วยเหลือและเป็ นสมาชิกทีดีของสังคม
จัดให ้มีโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมโดยปร ับรูปแบบกิจกรรมโดยส่งเสริมเด็กผ่านการจัดกิจกรรมการจัด
ประสบการณ์ในห ้องเรียน0nline ได ้แก่ การไหว ้พ่อแม่ คุณครู และญาติผูใ้ หญ่ รวมทังบุคคลทัวไป การสวดมนต ์ไหว ้พระ การ
แสดงความเคารพต่อสถาบันชาติและพระมหากษัตริย ์ มารยาทในการเดินผ่านผูใ้ หญ่ การเดินแถว การนังต่อหน้าผูใ้ หญ่ จัดโต๊ะ
อาหาร เก็บสิงเครืองใช ้ของตนเองและส่วนรวมเข ้าที เก็บทีนอน ช่วยเหลืองานในห ้องเรียนและทีบ ้าน
1.4 มีพฒ
ั นาการด ้านสติปัญญา สือสารได ้ มีทก
ั ษะการคิดพืนฐานและแสวงหาความรู ้ได ้
ส่งเสริมทักษะการคิดวิเคราะห ์ ทดลอง เปรียบเทียบ จําแนก เช่น การจัดกิจกรรมวันวิทยาศาสตร ์ผ่านห ้องเรียนออนไลน์โดย
ใช ้โปรแกรม Zoom จัดให ้มีโครงการส่งเสริมพัฒนาการเด็ก ได ้แก่ กิจกรรมส่งเสริมพัฒนาการด ้านสติปัญญา ได ้ดําเนิ นการ
ผ่านกิจกรรมเกมการศึกษา เช่น เกมภาพตัดต่อ เกมโดมิโน การเล่นผ่านสือของจริง สือมอนเตสซอริ การตังคําถาม-ตอบ
คําถาม เล่า อธิบายสันๆเกียวกับส่งทีเกิดขึนในชีวต
ิ ประจําวันและผลงานของตนเอง โครงการพัฒนาการจัดประสบการณ์การ
เรียนรู ้ ได ้แก่ กิจกรรมศึกษาแหล่งเรียนรู ้ทังภายในและภายนอก เด็กได ้เรียนรู ้สิงแวดล ้อมตามธรรมชาติ เช่น พืช สิงมีชวี ต
ิ และสิง
ไม่มช
ี วี ต
ิ จากห ้องเรียนธรรมชาติ และสอดแทรกความรู ้ในแผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู ้ ให ้ความรู ้ในห ้องเรียนออนไลน์
ผ่านโปรแกรม zoom กิจกรรมวันวิทยาศาสตร ์ ได ้ดําเนิ นให ้เด็กได ้เรียนการทดลองง่ายๆผ่านห ้องเรียนonline เช่น กิจกรรม
โทรศัพท ์แก ้วนํ า ลูกโป่ งพองโต งวงช ้าง นํ าเดินได ้ ไข่ไดโนเสาร ์ ดอกไม้บาน สีเต ้นระบํา การจมการลอย กิจกรรมส่งเสริมความ
เป็ นเลิศทางวิชาการและแสดงผลงานนักเรียน ได ้ดําเนิ นการปร ับรูปแบบการจัดกิจกรรมโดยให ้เด็กสร ้างผลงานหลังการเรียนรู ้
แต่ละหน่ วย เช่น สร ้างโมเดลบ ้าน ประดิษฐ ์โทรศัพท ์ ตกแต่งซองจดหมาย ประดิษฐ ์พัด เป็ นต ้น และนํ าเสนอผลงานผ่านห ้องเรียน
online ให ้เพือนได ้ชืนชม

ผลการดําเนินงาน
ด ้านร่างกายเด็กมีรา่ งกายแข็งแรงมีสข
ุ นิ สยั ทีดีและรู ้จักดูแลความปลอดภัยของตนเองมีรา่ งกายเจริญเติบโตตามวัยมีนํา
หนักส่วนสูงเจริญเติบโตตามเกณฑ ์ของกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข เด็กมีพฒ
ั นาการใช ้กล ้ามเนื อใหญ่ กล ้ามเนื อเล็กอย่าง
คล่องแคล่วและสัมพันธ ์กัน มีทก
ั ษะการใช ้ชีวต
ิ เด็กรู ้และสามารถปฏิบต
ั ต
ิ นในการหลีกเลียงต่อสภาวะทีเสียงต่อโรค อุบต
ั ภ
ิ ยั และ
สิงเสพติด มีทก
ั ษะในการช่วยเหลือตนเองให ้ปลอดภัยในการใช ้ชีวต
ิ ประจําวัน
ด ้านอารมณ์จต
ิ ใจ เด็กสามารถควบคุมและแสดงออกทางอารมณ์ มีสข
ุ ภาพจิตทีดีและมีความสุขแสดงออกทางอารมณ์
สามารถบอกความรู ้สึกทางอารมณ์ของตนเองได ้เหมาะสมกับวัยและสถานการณ์มค
ี วามรู ้สึกทีดีตอ
่ ตนเองและผูอ้ น
ื
ด ้านสังคม เด็กเป็ นสมาชิกทีดีของครอบคร ัว สังคมและสามารถช่วยเหลือตนเองในการปฏิบต
ั ก
ิ จิ วัตรประจําวันมีวน
ิ ัย
ในตนเอง รู ้จักการอดทนรอคอย ประหยัดและพอเพียงดูแลร ักษาธรรมชาติและสิงแวดล ้อม มีมารยาทตามวัฒนธรรมไทยและร ัก
ความเป็ นไทย ยอมร ับความเหมือนและความแตกต่างระหว่างบุคคล ปฏิบต
ั ต
ิ นเป็ นผูน้ ํ าผูต้ ามได ้ อยูร่ ว่ มกับผูอ้ นได
ื
้อย่างมีความ
สุข
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ด ้านสติปัญญา เด็กมีทก
ั ษะการคิดพืนฐานและรู ้จักแสวงหาความรู ้โดยการตังคําถาม ผ่านกิจกรรมการจัดประสบการณ์
การเรียนรู ้ ใช ้ภาษาในการสือสารได ้เหมาะสมกับวัย สนทนาโต ้ตอบและเล่าเรืองให ้ผูอ้ นเข
ื
้าใจได ้ เด็กอ่านและเขียนภาพ
สัญลักษณ์ได ้ มีความสามารถในการคิดรวบยอดแก ้ปัญหาและตัดสินใจ มีจน
ิ ตนาการและความคิดสร ้างสรรค ์ มีเจตคติทดี
ี ตอ
่
การเรียนรู ้ส่งผลให ้เด็กมีความมันใจกล ้าแสดงออกรู ้จักเชือมโยงความรู ้ สามารถนํ าความรู ้มาปร ับใช ้ในชีวต
ิ ประจําวันได ้เด็กมี
ความใฝ่ รู ้ ให ้เด็กได ้อธิบายผลงานของตนเอง ฝึ กการใช ้ภาษาในการสือสาร ทังภาษาพูดและภาษาท่าทาง ให ้เด็กได ้พูดแสดง
ความรู ้สึกแสดงความคิดเห็น การอ่านคําคล ้องจอง คํากลอนต่างๆ มีทก
ั ษะการคิดวิเคราะห ์ ทดลอง เปรียบเทียบ จําแนก การ
สังเกต อธิบายความเหมือนความต่าง นํ าสิงของมาจับคู่ เรียงลําดับ คาดคะเน
ตังสมมติฐาน ทําการทดลอง สืบค ้นข ้อมูลเพิมเติม และจัดลําดับเหตุการณ์ โดยผูป้ กครองมีสว่ นร่วมในการเรียนรู ้
เช่นการจัดเตรียมอุปกรณ์ ให ้คําแนะนํ ามีสว่ นร่วมในการประเมินพัฒนาการคุณลักษณะทีพึงประสงค ์
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มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ
เปาหมาย 5 ขอ

ผลการ
ผล ประเมิน
ไม สําเร็จ คุณภาพ
ปฏิบัติ
ปฏิบัติ
ที่ได
การปฏิบัติงาน

ประเด็นพิจารณา

1. มีหลักสูตรครอบคลุมพัฒนาการทั้งสี่ดาน สอดคลองกับบริบทของทองถิ่น
1.1 มีหลักสูตรสถานศึกษาที่ยืดหยุน และสอดคลองกับหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย

√

-

1.2 ออกแบบการจัดประสบการณที่เตรียมความพรอมและไมเรงรัดวิชาการ

√

-

1.3 ออกแบบการจัดประสบการณที่เนนการเรียนรูผานการเลน และการลงมือปฏิบัติ (Active learning)

√

-

1.4 ออกแบบการจัดประสบการณที่ตอบสนองความตองการและความแตกตางของเด็กปกติและกลุมเปา
หมายเฉพาะที่สอดคลองกับวิถีชีวิตของครอบครัว ชุมชนและทองถิ่น

√

-

1.5 มีการประเมิน ตรวจสอบ และปรับปรุง / พัฒนาหลักสูตรอยางตอเนื่อง

√

-

2. จัดครูใหเพียงพอกับชั้นเรียน
2.1 จัดครูครบชั้นเรียน

√

-

2.2 จัดครูใหมีความเหมาะสมกับภารกิจการจัดประสบการณ

√

-

2.3 จัดครูไมจบการศึกษาปฐมวัยแตผานการอบรมการศึกษาปฐมวัย

√

-

2.4 จัดครูจบการศึกษาปฐมวัย

√

-

2.5 จัดครูจบการศึกษาปฐมวัยและผานการอบรมการศึกษาปฐมวัย

√

-

3. สงเสริมใหครูมีความเชี่ยวชาญดานการจัดประสบการณ
3.1 มีการพัฒนาครูและบุคลากรใหมีความรูความสามารถในการวิเคราะหและออกแบบหลักสูตรสถาน
ศึกษา

√

-

3.2 สงเสริมครูใหมีทักษะในการจัดประสบการณและการประเมินพัฒนาการเด็ก

√

-

3.3 สงเสริมครูใชประสบการณสําคัญในการออกแบบการจัดกิจกรรม จัดกิจกรรม สังเกตและประเมิน
พัฒนาการเด็กเปนรายบุคคล

√

-

3.4 สงเสริมใหครูมีปฏิสัมพันธที่ดีกับเด็กและครอบครัว

√

-

3.5 สงเสริมใหครูพัฒนาการจัดประสบการณโดยใชชุมชนแหงการเรียนรูทางวิชาชีพ (PLC)

√

-

4. จัดสภาพแวดลอมและสื่อเพื่อการเรียนรูอยางปลอดภัยและเพียงพอ
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4.1 จัดสภาพแวดลอมภายในหองเรียนที่คํานึงถึงความปลอดภัย

√

-

4.2 จัดสภาพแวดลอมภายนอกหองเรียนที่คํานึงถึงความปลอดภัย

√

-

5.00

ยอด
เยี่ยม

5.00

ยอด
เยี่ยม

5.00

ยอด
เยี่ยม

5.00

ยอด
เยี่ยม

ผลการ
ผล ประเมิน
ไม สําเร็จ คุณภาพ
ปฏิบัติ
ปฏิบัติ
ที่ได
การปฏิบัติงาน

ประเด็นพิจารณา

4.3 สงเสริมใหเกิดการเรียนรูที่เปนรายบุคคลและกลุม เลนแบบรวมมือรวมใจ

√

-

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

√

-

4.5 จัดหองประกอบที่เอื้อตอการจัดประสบการณและพัฒนาเด็ก

√

-

5. ใหบริการสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนรูเพื่อสนับสนุนการจัดประสบการณ
5.1 อํานวยความสะดวกและใหบริการสื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ วัสดุ อุปกรณและสื่อการเรียนรู

√

-

5.2 พัฒนาครูใหมีความรูความสามารถในการผลิตและใชสื่อในการจัดประสบการณ

√

-

5.3 มีการนิเทศติดตามการใชสื่อในการจัดประสบการณ

√

-

5.4 มีการนําผลการนิเทศติดตามการใชสื่อมาใชเปนขอมูลในการพัฒนา

√

-

5.5 สงเสริม สนับสนุนการเผยแพรการพัฒนาสื่อ และนวัตกรรมเพื่อการจัดประสบการณ

√

-

6. มีระบบบริหารคุณภาพที่เปดโอกาสใหผูเกี่ยวของทุกฝายมีสวนรวม
6.1 กําหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาที่สอดคลองกับมาตรฐานการศึกษาปฐมวัยและอัตลักษณ
ของสถานศึกษา

√

-

6.2 จัดทําแผนพัฒนาการศึกษาที่สอดรับกับมาตรฐานที่สถานศึกษากําหนดและดําเนินการตามแผน

√

-

6.3 มีการประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพภายในสถานศึกษา

√

-

6.4 มีการติดตามผลการดําเนินงาน และจัดทํารายงานผลการประเมินตนเองประจําป และรายงานผลการ
ประเมินตนเองใหหนวยงานตนสังกัด

√

-

6.5 นําผลการประเมินไปปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา โดยผูปกครองและผูเกี่ยวของทุกฝายมี
สวนรวม

√

-

สรุปผลการประเมิน

5.00

ยอด
เยี่ยม

5.00

ยอด
เยี่ยม

5.00

ยอด
เยี่ยม

จุดเนนและกระบวนการพัฒนาที่สงผลตอระดับคุณภาพของมาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ
สถานศึกษาส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของครูทก
ุ ๆด ้านมีหลักสูตรครอบคลุมพัฒนาการทัง 4 ด ้าน ของเด็ก
สอดคล ้องกับบริบทของท ้องถินเพือให ้มีประสิทธิภาพในการจัดการเรียนการสอนเพือให ้สอดคล ้องกับพัฒนาการทัง 4 ด ้าน และ
เปิ ดโอกาสให ้ผูเ้ กียวข ้องทุกฝ่ ายมีสว่ นร่วม

สถานศึกษาออกแบบการจัดประสบการณ์การเรียนรู ้เพือเตรียมความพร ้อมโดยให ้

เด็กได ้ลงมือปฏิบต
ั ส
ิ ถานศึกษาจัดครูให ้เหมาะสมกับการเรียนการสอนมีทก
ั ษะในการจัดประสบการณ์และประเมินพัฒนาการเด็ก
เป็ นรายบุคคล โดยนํ าคุณลักษณะอันพึงประสงค ์ค่านิ ยมพืนฐาน 12 ประการ เน้นกระบวนการการเรียนรู ้ผ่านการเล่นและลงมือ
ปฏิบต
ั ต
ิ อบสนองความต ้องการและความแตกต่างเป็ นรายบุคคลและจัดสภาพแวดล ้อมภายในและภายนอกห ้องเรียนคํานึ งถึงความ
ปลอดภัย สถานศึกษาอํานวยความสะดวกและให ้บริการสือ เทคโนโลยีสารสนเทศ วัสดุ อุปกรณ์และ จัดการเรียนการสอนรูปแบบ
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ออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom เนื องจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชือโคโรน่ า 2019 (Covid 19 ) เพือสนับสนุ นการจัด
ประสบการณ์การเรียนรู ้ ส่งเสริมให ้ครูมค
ี วามรู ้ความสามารถสร ้างสือเทคโนโลยีทหลากหลาย
ี
เช่น คลิปวิดโี อ และใช ้สือในการจัด
ประสบการณ์

มีการนิ เทศติดตามการใช ้สือในการจัดประสบการณ์นําผลการนิ เทศมาใช ้เป็ นข ้อมูลในการพัฒนาเพือจัด

ประสบการณ์

สถานศึกษากําหนดจัดทําแผนพัฒนาสถานศึกษาสอดคล ้องกับมาตรฐานอัตลักษณ์มก
ี ารประเมิน ตรวจสอบ

คุณภาพภายใน ติดตามผลการดําเนิ นงานและจัดทํารายงานผลการประเมินตนเองประจําปี
โดยผูป้ กครองและผูเ้ กียวข ้องทุกฝ่ ายมีสว่ นร่วม รายงานผลการประเมินตนเองประจําปี ให ้หน่ วยงานต ้นสังกัด
นํ าผลการประเมินไปปร ับปรุงพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาต่อไป
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มาตรฐานที่ 3 การจัดประสบการณที่เนนเด็กเปนสําคัญ
จํานวนครูทั้งหมด : 10

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

ประเด็นพิจารณา

1. จัดประสบการณที่สงเสริมใหเด็กมีพัฒนาการทุกดาน อยางสมดุลเต็มศักยภาพ

94.00

1.1 มีการวิเคราะหขอมูลเด็กเปนรายบุคคล

√

-

10

1.2 จัดทําแผนและใชแผนการจัดประสบการณจากการวิเคราะหมาตรฐาน
คุณลักษณะที่พึงประสงคในหลักสูตรสถานศึกษา

√

-

10

1.3 จัดกิจกรรมที่สงเสริมพัฒนาการเด็กครบทุกดาน ทั้งดานรางกาย ดาน
อารมณจิตใจ ดานสังคม และดานสติปญญา โดย ไมมุงเนนการพัฒนาดานใด
ดานหนึ่งเพียงดานเดียว

√

-

10

2. สรางโอกาสใหเด็กไดรับประสบการณตรง เลนและปฏิบัติอยางมีความสุข

96.00

10

2.1 จัดประสบการณที่เชื่อมโยงกับประสบการณเดิม

√

-

10

2.2 ใหเด็กมีโอกาสเลือกทํากิจกรรมอยางอิสระ ตามความตองการความสนใจ
ความสามารถ ตอบสนองตอวิธีการเรียนรูของเด็กเปนรายบุคคล หลากหลายรูป
แบบจากแหลงเรียนรูที่หลากหลาย

√

-

10

2.3 เด็กไดเลือกเลน เรียนรูลงมือ กระทํา และสรางองคความรูดวยตนเอง

√

-

10

3. จัดบรรยากาศที่เอื้อตอการเรียนรู ใชสื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับวัย

98.00

10

3.1 จัดบรรยากาศและสภาพแวดลอมในหองเรียนไดสะอาด ปลอดภัย และ
อากาศถายเทสะดวก

√

-

10

3.2 จัดใหมีพื้นที่แสดงผลงานเด็ก พื้นที่สําหรับมุมประสบการณและการจัด
กิจกรรม

√

-

10

3.3 จัดใหเด็กมีสวนรวมในการจัดภาพแวดลอมในหองเรียน เชน ปายนิเทศ การ
ดูแลตนไม เปนตน

√

-

10

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

√

-

9

4. ประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริงและนําผลการประเมินพัฒนาการเด็กไปปรับปรุงการจัด
ประสบการณและพัฒนาเด็ก
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10

100.00

10

100.00

ยอด
เยี่ยม

100.00

ยอด
เยี่ยม

100.00

ยอด
เยี่ยม

100.00

ยอด
เยี่ยม

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

ประเด็นพิจารณา

4.1 ประเมินพัฒนาการเด็กจากกิจกรรมและกิจวัตรประจําวันดวยเครื่องมือและ
วิธีการที่หลากหลาย

√

-

10

4.2 วิเคราะหผลการประเมินพัฒนาการเด็กโดยผูปกครองและผูเกี่ยวของมีสวน
รวม

√

-

10

4.3 นําผลการประเมินที่ไดไปพัฒนาคุณภาพเด็กอยางเปนระบบและตอเนื่อง

√

-

10

4.4 นําผลการประเมินแลกเปลี่ยนเรียนรูโดยใชกระบวนการชุมชนแหงการเรียน
รูทางวิชาชีพ

√

-

10

สรุปผลการประเมิน

100.00

ยอด
เยี่ยม

จุดเนนและกระบวนการพัฒนาที่สงผลตอระดับคุณภาพของมาตรฐานที่ 3 การจัดประสบการณที่เนนเด็กเปนสําคัญ

กระบวนการพัฒนา
สถานศึกษามีการสนับสนุ นส่งเสริมให ้ ครูปฐมวัยเข ้าร ับอบรมพัฒนาความรู ้ด ้านการจัดประสบการณ์ในระยะ 2 ปี ครู
เข ้าใจและสามารถอธิบายขันตอน / วิธก
ี ารจัดทําแผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู ้ทีถูกต ้องและครอบคลุมพัฒนาการเด็กอย่าง
สมดุลได ้โดยจัดทําผลวิเคราะห ์พัฒนาผูเ้ รียนภาคเรียนละ 1 ครงส่
ั งผลให ้เด็กมีพฒ
ั นาการด ้านร่างกายอารมณ์จต
ิ ใจสังคมและ
สติปัญญา ในแต่ระดับชนดี
ั ขนตามยุ
ึ
ทธศาสตร ์ของโรงเรียนเด็กสามารถตังคําถามและถามคําถามในเรือง
ทีตนเองสนใจได ้ จําแจกเปรียบเทียบสิงต่างๆรอบตัวมีทก
ั ษะการคิดวิเคราะห ์บวกลบเลขได ้สามารถอ่านสัญลักษณ์และเขียนเป็ น
คําง่ายๆได ้ คิดแก ้ปัญหาในเรืองทีสงสัยด ้วยวิธก
ี ารง่ายๆได ้และเชือมโยงความรู ้ทักษะต่างๆครูสามารถอธิบาย
การจัดทําแผนการจัดประสบการณ์เพือส่งเสริมให ้เด็กได ้ร ับประสบการณ์ตรงผ่านการเล่นและการปฏิบต
ั อิ ย่างมีความสุขผ่าน
หน่ วยการเรียนรู ้ต่างๆ ส่งเสริมให ้เด็กได ้ร ับประสบการณ์ตรง เล่นและปฏิบต
ั อิ ย่างมีความสุขครูออกแบบกิจกรรมต่างๆให ้เด็กเรียน
รู ้แบบลงมือกระทําซึงจะทําให ้เด็กมีโอกาสใช ้ประสาทสัมผัสทังห ้า รวมทังจัดให ้เด็กมีประสบการณ์ในสถานการณ์จาํ ลองทุกอย่าง
ทีเป็ นไปได ้เพือกระตุ ้นให ้เด็กฝึ กทักษะการคิดและแก ้ปัญหาได ้ด ้วยตนเอง ส่งผลให ้เด็กมีทก
ั ษะการสังเกตคิดแก ้ปัญหาใช ้เหตุผล
และฝึ กปฏิบต
ั เิ พือให ้เกิดความคิดรวบยอดเกียวกับเรืองทีเรียน พัฒนาทักษะการเรียนรู ้ฝึ กการทํางานเป็ นกลุม
่ และช่วยให ้เด็กมี
เจตคติทดี
ี ตอ
่ การเรียนรู ้รวมทังคุณธรรมและจริยธรรมเด็กจะสามารถสร ้างความรู ้ด ้วยตนเองโดยความรู ้นันเป็ นความรู ้ทีคงทนไม่
ลบเลือนไปโดยง่ายและสามารถนํ าความรู ้มาปร ับใช ้ในชีวต
ิ ประจําวันได ้
ครูจด
ั ทําแผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู ้และจัดสภาพแวดล ้อมภายในและภายนอกห ้องเรียนให ้ เอือต่อการเรียนรู ้จัด
กิจกรรมเสริมทักษะการเรียนรู ้ด ้านคอมพิวเตอร ์ สถาบันดนตรีสากล Rock Star

ว่ายนํ า ภาษาจีน และสถาบันสอน

ภาษาFun Language สัปดาห ์ละ1ครงั นํ าสือMontessori มาใช ้ในการจัดการเรียนการสอนภายในห ้องเรียนกําหนดสือ
อุปกรณ์เทคโนโลยีในแผนการจัดประสบการณ์ไว ้อย่างช ัดเจนและสอดคล ้องการปฏิบต
ั ต
ิ ามแผนทีกําหนดไว ้ ครูสามารถอธิบาย
หลักสําคัญของการเลือกใช ้สือประกอบการจัดประสบการณ์ได ้อย่างเหมาะสมมีเหตุผลน่ าเชือถือ สภาพแวดล ้อม
ใน ชนเรี
ั ยนให ้เอืออํานวยต่อการเรียนการสอนได ้จัดทําแบบประเมินพัฒนาการตามมาตรฐานคุณลักษณะทีพึงประสงค ์ภาคเรียน
ละ1ครงั ครูได ้นํ าข ้อมูลทีได ้วิเคราะห ์ไปใช ้ในการวางแผนการจัดการเรียนรู ้ให ้เหมาะสมกับเด็กและได ้เลือกใช ้สือการเรียนการ
สอนได ้เหมาะสมกับผูเ้ รียนส่งผลให ้ครูสามารถเก็บรวบรวมข ้อมูลทีเกียวกับเด็กแต่ละคนเพือใช ้ในการปร ับปรุงจัดหลักสูตรให ้
เหมาะสมสอดคล ้องกับพัฒนาการและความต ้องการของเด็กโดยคํานึ งถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล

ผลการดําเนินงาน
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ครูจด
ั ทําแผนการจัดประสบการณ์เพือส่งเสริมให ้เด็กได ้ร ับประสบการณ์ตรงผ่านการเล่นและการปฏิบต
ั ิ อย่างมีความ
สุข จัดกิจกรรมเสริมทักษะการเรียนรู ้ด ้านคอมพิวเตอร ์ ดนตรีสากล ว่ายนํ า และสถาบันสอนภาษา Fun Language ภาษา
จีน แต่เนื องจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชือโคโรน่ า 2019 ( Covid 19 ) โรงเรียนจึงให ้งดกิจกรรมว่ายนํ า และจัดการเรียน
การสอนแบบออนไลน์ นํ าสือMontessori มาใช ้ร่วมกับการเรียนการสอนส่งเสริมพัฒนาการเด็กสามารถใช ้สือการเรียนรู ้ได ้
สอดคล ้องกับหน่ วยการเรียนรู ้ต่างๆทําให ้เด็กเข ้าใจในการเรียนรู ้มากขึนครูได ้ร ับการอบรมพัฒนาความรู ้
ทีเกียวข ้องกับการวัดและประเมินพัฒนาการเด็กในระยะเวลาไม่เกิน2ปี สามารถอธิบายวิธก
ี ารประเมินพัฒนาการเด็ก
วิธก
ี ารวัดและประเมินพัฒนาการเด็กทีเหมาะสมและหลากหลายในแผนการจัดประสบการณ์เรียนรู ้อย่างช ัดเจนน่ าเชือถือ มีการ
จัดทําการผลวิเคราะห ์พัฒนาผูเ้ รียนเป็ นรายบุคคล และจัดทําโครงการ / กิจกรรมต่างๆสร ้างโอกาสให ้เด็กได ้ร ับประสบการณ์ตรง
สถานศึกษามีสออุ
ื ปกรณ์เทคโนโลยีเพือส่งเสริมเด็กปฐมวัยอย่างช ัดเจนและเหมาะสมมีวธิ ก
ี ารประเมินและเครืองมือประเมิน
พัฒนาการเด็กในแผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู ้ทีหลากหลาย
ได ้มีผลการดําเนิ นงานเชิงประจักษ ์จากการประเมินในด ้านต่าง ๆ ดังนี
1.จัดประสบการณ์ทส่
ี งเสริมให ้เด็กมีพฒ
ั นาการทุกด ้านอย่างสมดุลเต็มศักยภาพ
2. สร ้างโอกาสให ้เด็กได ้ร ับประสบการณ์ตรง เล่นและปฏิบต
ั อิ ย่างมีความสุข
ครูสง่ เสริมให ้เด็กได ้ร ับประสบการณ์ตรง ผ่านการเล่นและการปฏิบต
ั จิ ริงอย่างมีความสุข ครูออกแบบกิจกรรมต่างๆให ้เด็ก
เรียนรู ้แบบลงมือกระทําซึงจะทําให ้เด็กมีโอกาสใช ้ประสาทสัมผัสทังห ้าผ่านกิจกรรมหลัก 6 กิจกรรม การเข ้าร่วมโครงการและ
กิจกรรมต่างๆ เช่น กิจกรรมไหว ้ครู เด็กได ้ลงมือประดิษฐ ์และออกแบบพานจากเศษวัสดุทได
ี ้ภายในบ ้าน กิจกรรมการป้ องกันและ
ช่วยเหลือตนเองเมือติดในรถตู ้/เมือข ้ามถนนโดยใช ้ทางม้าลาย เป็ นต ้น รวมทังจัดให ้เด็กมีประสบการณ์ ในสถานการณ์จาํ ลอง
ทุกอย่างทีเป็ นไปได ้เพือกระตุ ้นให ้เด็กฝึ กทักษะการคิดและแก ้ปัญหาได ้ด ้วยตนเองเช่นการเรียนรู ้หน่ วยการคมนาคม เด็กได ้เรียน
รู ้ยานพาหนะต่างๆ กฎจราจร การป้ องกันตนเองและผูอ้ นจากภั
ื
ยอันตรายต่างๆ ส่งผลให ้เด็กมีทก
ั ษะการสังเกตคิดแก ้ปัญหาใช ้
เหตุผลและฝึ กปฏิบต
ั เิ พือให ้เกิดความคิดรวบยอดเกียวกับเรืองทีเรียน
การศึกษาแหล่งการเรียนรู ้ต่างๆ
การศึกษาแหล่งการณ์เรียนรู ้เด็กระดับชนอนุ
ั
บาลปี ที 1-3 ในภาคเรียนที 1 งดเนื องจากมีการแพร่ระบาดของโรคติดเชือ
โคโรน่ า 2019 ( Covid 19 ) ในภาคเรียนที 2 งดการศึกษาแหล่งการเรียนรู ้ภายนอกแต่ให ้ศึกษาจากแหล่ง
การเรียนรู ้ภายในโรงเรียน โดยศึกษาแหล่งการเรียนรู ้ทีสวนพฤกษศาสตร ์ของโรงเรียน
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ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผูเรียน
จํานวนเด็กทั้งหมด : 543

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

ประเด็นพิจารณา

ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผูเรียน
1. มีความสามารถในการอาน การเขียน การสื่อสาร และการคิดคํานวณ

86.00

1.1 รอยละของผูเรียนมีทักษะในการอานในแตละระดับชั้นตามเกณฑที่สถาน
ศึกษากําหนด

√

-

531

1.2 รอยละของผูเรียนมีทักษะในการเขียนในแตละระดับชั้นตามเกณฑที่สถาน
ศึกษากําหนด

√

-

531

1.3 รอยละของผูเรียนมีทักษะในการสื่อสารในแตละระดับชั้นตามเกณฑที่
สถานศึกษากําหนด

√

-

541

1.4 รอยละของผูเรียนมีทักษะในการคิดคํานวณในแตละดับชั้นตามเกณฑที่
สถานศึกษากําหนด

√

-

540

2. มีความสามารถในการคิดวิเคราะห คิดอยางมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและ
86.00
แกปญหา

517

2.1 รอยละของผูเรียนมีความสามารถในการคิดจําแนกแยกแยะ ใครครวญ
ไตรตรองอยางรอบคอบโดยใชเหตุผลประกอบการตัดสินใจ

√

-

487

2.2 รอยละของผูเรียนมีการอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น

√

-

522

2.3 รอยละของผูเรียนมีการแกปญหาอยางมีเหตุผล

√

-

541

3. มีความสามารถในการสรางนวัตกรรม

81.00

525

3.1 รอยละของผูเรียนมีความสามารถในการรวบรวมความรูไดทั้งตัวเองและ
การทํางานเปนทีม

√

-

525

3.2 รอยละของผูเรียนสามารถเชื่อมโยงองคความรูและประสบการณมาใชใน
การสรางสรรคสิ่งใหม ๆ อาจเปนแนวความคิด โครงการ โครงงาน ชิ้นงาน
ผลผลิต

√

-

525

4. มีความสามารถในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร
4.1 รอยละของผูเรียนมีความสามารถในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร

Page 44 of 61

536

91.00
√

-

490
542

98.71

ยอด
เยี่ยม

95.21

ยอด
เยี่ยม

96.69

ยอด
เยี่ยม

90.24

ยอด
เยี่ยม

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

ประเด็นพิจารณา

4.2 รอยละของผูเรียนมีความสามารถในการนําเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารเพื่อพัฒนาตนเองและสังคมในดานการเรียนรู การสื่อสาร การทํางาน
อยางสรางสรรค และมีคุณธรรม

√

-

5. มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา
5.1 รอยละของผูเรียนบรรลุการเรียนรูตามหลักสูตรสถานศึกษา

438

83.00
√

-

6. มีความรูทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดีตองานอาชีพ

501

92.27

ยอด
เยี่ยม

97.42

ยอด
เยี่ยม

100.00

ยอด
เยี่ยม

98.34

ยอด
เยี่ยม

100.00

ยอด
เยี่ยม

92.08

ยอด
เยี่ยม

501
86.00

529

6.1 รอยละของผูเรียนมีความรู ทักษะพื้นฐานและเจตคติที่ดีในการศึกษาตอ

√

-

543

6.2 รอยละของผูเรียนมีความรู ทักษะพื้นฐานและเจตคติที่ดีในการจัดการ
การทํางานหรืองานอาชีพ

√

-

515

คุณลักษณะที่พึงประสงคของผูเรียน
7. การมีคุณลักษณะและคานิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากําหนด

86.00

7.1 รอยละของผูเรียนมีพฤติกรรมเปนผูที่มีคุณธรรม จริยธรรม เคารพในกฎ
กติกา

√

-

543

7.2 รอยละของผูเรียนมีคานิยมและจิตสํานึกตามที่สถานศึกษากําหนด โดยไม
ขัดกับกฎหมายและวัฒนธรรมอันดีของสังคม

√

-

543

8. ความภูมิใจในทองถิ่นและความเปนไทย

88.00

534

8.1 รอยละของผูเรียนมีความภูมิใจในทองถิ่น เห็นคุณคาของความเปนไทย

√

-

534

8.2 รอยละของผูเรียนมีสวนรวมในการอนุรักษวัฒนธรรมและประเพณีไทย
รวมทั้งภูมิปญญาไทย

√

-

534

9. การยอมรับที่จะอยูรวมกันบนความแตกตางและหลากหลาย
9.1 รอยละของผูเรียนยอมรับและอยูรวมกันบนความแตกตางระหวางบุคคล
ในดานเพศ วัย เชื้อชาติ ศาสนา ภาษาวัฒนธรรม ประเพณี

88.00
√

-

10. สุขภาวะทางรางกายและจิตสังคม
10.1 รอยละของผูเรียนมีการรักษาสุขภาพกาย สุขภาพจิต อารมณและสังคม
และแสดงออกอยางเหมาะสมในแตละชวงวัย
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543

543
86.00

√

-

543

500
465

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

ประเด็นพิจารณา

10.2 รอยละของผูเรียนสามารถอยูรวมกับคนอื่นอยางมีความสุข เขาใจผูอื่น
ไมมีความขัดแยงกับผูอื่น

√

-

534

สรุปผลการประเมิน

ยอด
เยี่ยม

96.10

จุดเนนและกระบวนการพัฒนาที่สงผลตอระดับคุณภาพของมาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผูเรียน

กระบวนการพัฒนาและผลการดําเนินงาน
กระบวนการพัฒนา
จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชือไวร ัสโคโรนา 2019 ทําให ้สถานศึกษามีการจัดรูปแบบจัดการเรียนการสอน
แบบผสมผสาน( Hybrid learning ) แบบ on-site , on-line และon-hand สถานศึกษาได ้ส่งเสริมให ้ผูเ้ รียนเป็ นผูม้ ค
ี วามรู ้
ความสามารถด ้าน การอ่าน การเขียน เป็ นผูม้ ค
ี ณ
ุ ธรรม จริยธรรม ตามสถานศึกษากําหนด ดังนี
1. การพัฒนาความสามารถในการอ่าน การเขียน โดยดําเนิ นโครงการยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา

มี

กิจกรรมวิเคราะห ์เปรียบเทียบผลสัมฤทธิทางการเรียน จัดให ้มีการประเมินความสามารถในการอ่าน การเขียนทุกภาคเรียน เนื อง
ด ้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชือไวร ัสโคโรนา 2019 ทําให ้สถานศึกษามีการจัดการเรียนการสอนแบบผสมผสาน(
Hybrid learning ) ใช ้วิธก
ี ารประเมินโดยการบูรณาการในชวโมงการเรี
ั
ยนการสอนในวิชาภาษาไทย และมีการประเมินตาม
เกณฑ ์ทีสถานศึกษากําหนด สําหร ับผูเ้ รียนทีอ่านเป็ นประโยค อ่านนิ ทาน อ่านจับใจความสําคัญไม่ได ้ ได ้ร ับการพัฒนาโดยการ
ให ้อ่านคําสันๆ อ่านข ้อความ อ่านแถบประโยค อ่านนิ ทานและเรืองสัน อ่านตามความเหมาะสม เช่น

มีการฝึ กอ่านช่วงโฮมรูม

ของผูเ้ รียนทีเรียน On-site (เรียนทีโรงเรียน) และ On-line ( เรียนผ่านอินเตอร ์เน็ ต)
และมีการบูรณาการการอ่านในชวโมงของการจั
ั
ดการเรียนการสอนแต่ละวิชา เป็ นต ้น ผูเ้ รียน On-site มีห ้องสมุด ป้ ายนิ เทศ
ภายในและภายนอกห ้องเรียนเพือให ้ความรู ้เพิมเติมกับผูเ้ รียน ด ้านการเขียนมีการพัฒนาผูเ้ รียนโดยเขียนตามคําบอก

คัด

ลายมือ
สถานศึกษามีการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรในวิชาภาษาอังกฤษ จากสถาบันภาษาหรรษา และภาษาจีน ให ้ผูเ้ รียนไดฝ
้ ึก
การใช ้ภาษาในการสือสารเบืองต ้น
2. ส่งเสริมให ้ผูเ้ รียนได ้แสดงความสามารถจากความคิดสร ้างสรรค ์และการแก ้ปัญหาอย่างมีเหตุผล ผูเ้ รียนได ้ร ับการส่ง
เสริมกระบวนการคิดในด ้านต่างๆ ได ้แก่ การคิดวิเคราะห ์ คิดอย่างมีวจิ ารณญาณ คิดแก ้ปัญหา ทุกรายวิชา โดยใช ้คําถามตาม
ระดับจุดมุ่งหมายทางด ้านพุทธพิสยั ของบลูม (Bloom Taxonomy) เพือพัฒนาการคิดให ้คิดคล่องคิดเร็ว

ตอบคําถามได ้

อย่างถูกต ้อง มีโครงการส่งเสริมศักยภาพผูเ้ รียนสูค
่ วามเป็ นเลิศ กิจกรรมทักษะภาษาไทย กิจกรรมส่งเสริมการสร ้างผลงานและ
นวัตกรรม กิจกรรมส่งเสริมทักษะทางคอมพิวเตอร ์และเทคโนโลยี แบบประเมินสมรรถนะสําคัญของ ผูเ้ รียน รวมทังมีแบบฝึ ก
ทักษะคณิ ตคิดเร็ว แบบทดสอบทีมีมาตรฐานระดับชาติ (O-NET, NT) มีกจิ กรรมเสริมหลักสูตรดนตรีสากลจากสถาบันดนตรี
Rock star และกิจกรรม 7มหัศจรรย ์ทีส่งเสริมพัฒนาการด ้านความคิดของผูเ้ รียน มีการส่งเสริมให ้ผูเ้ รียนได ้แสดงความรู ้ความ
สามารถ โดยดําเนิ นกิจกรรมทักษะภาษาไทย กิจกรรมวันวิทยาศาสตร ์ เนื องจากสถานการณ์จากการแพร่ระบาดเชือไวร ัส
โคโรนา 2019 จึงมีการจัดกิจกรรมโดยบูรณาการเข ้ากับรายวิชาต่างๆ วิชาการงานอาชีพมีการจัดการเรียนการสอนเกียวกับ
อาชีพเพือสร ้างเจตคติทดี
ี ตอ
่ การทํางาน ร ับรู ้เกียวกับโลกอาชีพ ตัดสินใจ วางแผน เตรียมตัวและพัฒนาตนเอง ส่งเสริมให ้ผู ้
เรียนได ้มีเป้ าหมายในชีวต
ิ การวางแผนอนาคต การเตรียมตัวในการศึกษาต่อ เช่น มีการแนะแนวสําหร ับผูเ้ รียนชนประถมศึ
ั
กษา
ปี ที 6 และมีการส่งเสริมให ้ทุกกลุม
่ สาระการเรียนรู ้จัดกิจกรรมการเรียนการสอน หรือมอบหมายภาระงานทีผูเ้ รียนสามารถสรุป
ความคิดจากสิงทีได ้เรียนรู ้ แล ้วนํ าเสนอด ้วยความคิด ด ้วยภาษาและวิธก
ี ารของตนเอง
3. ส่งเสริมให ้ผูเ้ รียนมีความสามารถในการใช ้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสือสาร โดยมีการกําหนดรายวิชาวิทยาการ
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คํานวณในโครงสร ้างหลักสูตรทุกระดับชนเพื
ั อให ้ผูเ้ รียนทุกคนได ้เรียนรู ้การใช ้เทคโนโลยี ครูมก
ี ารนํ าสือเทคโนโลยีตา่ งๆ เช่น
Smart classroom , Google classroom และอืนๆมาใช ้เพือเพิมประสิทธิภาพในการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบ Onsite และ On-line เพือให ้ผูเ้ รียนเข ้าถึงการใช ้เทคโนโลยีและเกิดประโยชน์สงู สุด
นอกจากนี สถานศึกษาได ้มีการดําเนิ นการเพือพัฒนาทักษะชีวต
ิ ของผูเ้ รียนโดยเน้นการพัฒนาด ้านคุณธรรม จริยธรรม
ทีเหมาะสมกับช่วงวัยของผูเ้ รียน ผูเ้ รียนสวดมนต ์ และแผ่เมตตาทุกวันในตอนเช ้าสําหร ับผูเ้ รียน On-site (เรียนทีโรงเรียน) ส่วน
นักเรียน On-line ( เรียนผ่านอินเตอร ์เน็ ต) ครูผูส้ อนมีการบูรณาการในชวโมงการจั
ั
ดการเรียนรู ้วิชาสังคมศึกษา รวมทังเน้น
มารยาทในด ้านการเดิน การนัง การยืน การพูด การทําความเคารพผูส้ งู วัยกว่า และทําความเคารพสถาบันพระมหากษัตริย ์ มี
การปลูกฝังให ้ผูเ้ รียนเห็นคุณค่า เกิดความภูมใิ จในท ้องถินตนเองและอนุ ร ักษ ์วัฒนธรรม ประเพณี ของไทย
มีการดําเนิ นโครงการสานสัมพันธ ์ด ้วยวัฒนธรรมประเพณี ไทย กิจกรรมวันลอยกระทง แต่เนื องจากสถานการณ์การแพร่ระบาด
เชือไวร ัสโคโรนา 2019 ทําให ้ไม่สามารถจัดกิจกรรมได ้ จึงมีการบูรณาการเข ้ากับรายวิชาการงานอาชีพและสังคมศึกษาในการ
ให ้ความรู ้เกียวกับความเป็ นมาของวันลอยกระทงและประดิษฐ ์กระทงเพืออนุ ร ักษ ์วัฒนธรรม ประเพณี ให ้คงอยู่ มีกระบวนการส่ง
เสริมผูเ้ รียนให ้เกิดการยอมร ับทีจะอยูร่ ว่ มกันบนความแตกต่างและหลากหลาย วิชาหน้าทีพลเมือง
มีการสอนเรืองการยอมร ับความแตกต่างทางสังคม มีการเปิ ดโอกาสให ้ผูเ้ รียนได ้แสดงความคิดเห็น มีการจัดกิจกรรมการเรียน
เพือให ้ผูเ้ รียนได ้ร่วมกันอภิปรายและยอมร ับความคิดเห็นทีแตกต่าง เพือส่งเสริมให ้ผูเ้ รียนเป็ นคนดีมค
ี ณ
ุ ธรรม จริยธรรม
น้อมนํ าหลักธรรมไปปฏิบต
ั ใิ นชีวต
ิ ประจําวัน ผูเ้ รียนชนประถมศึ
ั
กษาปี ที 5 เข ้าร่วมกิจกรรมการศึกษาเพือต่อต ้านการใช ้ยาเสพ
ติดในเด็กนักเรียน ( D.A.R.E.) ในรูปแบบออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom วิชาสุขศึกษามีการให ้ความรู ้เรืองโทษของสารเสพติด
การหลีกเลียงเมือตกอยูใ่ นสถานการณ์เสียง เพือสร ้างภูมค
ิ ุ ้มกันและรู ้เท่าทันสิงทีเป็ นอบายมุข
มีการพัฒนาผูเ้ รียนให ้มีวน
ิ ัย ซือสัตย ์ ร ับผิดชอบ ในการเข ้าเรียน On-line ( เรียนผ่านอินเตอร ์เน็ ต) และการเรียน On-site
(เรียนทีโรงเรียน) ตามตารางเรียนทีกําหนด มีจต
ิ สาธารณะและการดูแลสุขภาวะทางร่างกาย มีโครงการส่งเสริมทักษะชีวต
ิ และ
สุขภาพ กิจกรรมทักษะชีวต
ิ การข ้ามถนนบนทางม้าลาย การเดินบนบาทวิถี การใช ้สัญญาณไฟจราจรในการข ้ามถนน มีแบบ
บันทึกการดืมนม มีการประเมินความเจริญเติบโตของผูเ้ รียนในระเบียนสะสม มีการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรเทควันโดทีส่งเสริม
ให ้ผูเ้ รียนออกกําลังกาย และมีกจิ กรรมการเรียนรู ้ในวิชาสุขศึกษาทุกระดับชนั มีโครงการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนของ
ครูภายใต ้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชือไวร ัสโคโรนา 2019 รวมทังส่งเสริมผูเ้ รียนให ้รู ้จักการป้ องกันช่วยเหลือ
ตนเองโดยการตรวจ ATK สวมหน้ากากอนามัย ล ้างมือด ้วยเจลแอลกอฮอล ์ และการเว ้นระยะห่างเมืออยูร่ ว่ มกับผูอ้ น
ื เนื องจาก
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชือไวร ัสโคโรนา 2019

ผลการดําเนินงาน
จากกระบวนการพัฒนาคุณภาพของผูเ้ รียนในด ้านการพัฒนาผลสัมฤทธิ และคุณลักษณะอันพึงประสงค ์ส่งผลให ้ผลการ
ประเมินคุณภาพของผูเ้ รียน อยูในระดับยอดเยี่ยม ทังนี มีผลการพัฒนาจากการประเมินในประเด็นต่างๆ ดังนี
1. ผูเ้ รียนมีทก
ั ษะในการอ่าน การเขียน การสือสารและการคิดคํานวณได ้อย่างมีประสิทธิภาพ มีความสามารถในการ
อ่านจากสือต่างๆ สามารถอ่านออกและอ่านคล่องตามมาตรฐานการอ่านของแต่ละระดับชนั สามารถเขียนสือสารแสดงความรู ้
ความคิดเห็นจากเรืองทีอ่านและได ้เรียนรู ้อย่างช ัดเจนสมบูรณ์ เขียนสะกดคําและใช ้เครืองหมายวรรคตอนได ้
ถูกต ้อง
2. ผูเ้ รียนเกิดทักษะการคิดวิเคราะห ์ คิดสร ้างสรรค ์ คิดอย่างมีวจิ ารณญาณและแก ้ปัญหาอย่างมีเหตุผล เพือนํ าไป
สูก
่ ารสร ้างองค ์ความรู ้ การวางแผนอนาคต และสร ้างผลงาน
3. ผูเ้ รียนเกิดทักษะกระบวนการทางเทคโนโลยี มีความสามารถในการใช ้คอมพิวเตอร ์ การใช ้โปรแกรม Zoom
,Google classroom และส่งผลงาน คลิปวีดโี อผ่านทางไลน์อย่างคล่องแคล่ว มีความสามารถในการตัดสินใจเลือกใช ้
สารสนเทศและเทคโนโลยี เพือการพัฒนาตนเองในด ้านการเรียนรู ้ การสือสาร และการทํางานอย่างถูกต ้อง เหมาะสม
ผูเ้ รียนมีความเข ้าใจ เรืองการมีมารยาท ด ้านการเดิน การนัง การยืน การพูด การทําความเคารพผูส้ งู วัยกว่า และการ
ทําความเคารพสถาบันพระมหากษัตริย ์ ตระหนักถึงความสําคัญในการเห็นคุณค่าเกียวกับภูมป
ิ ัญญาไทยและแสดงออกอย่าง
เหมาะสม ผูเ้ รียนอยูร่ ว่ มกันในสังคมด ้วยการสร ้างเสริมความสัมพันธ ์อันดีระหว่างบุคคลและอยูร่ ว่ มกันด ้วยดีในครอบคร ัว และ
สังคมบนพืนฐานการยอมร ับความแตกต่างระหว่างบุคคล ในด ้านสุขภาวะทางร่างกายและจิตสังคม ผูเ้ รียน
มีสข
ุ ภาวะทางร่างกายและสุขภาพจิตทีดี ผูเ้ รียนมีสข
ุ ภาพแข็งแรง ร ักการออกกําลังกาย มีมารยาทในสังคม ยอมร ับกฎกติกา จน
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เป็ นทียอมร ับของบุคคลภายนอกและภายในสถานศึกษา รวมทังตระหนักถึงโทษและพิษภัยของอบายมุขต่างๆ และจาก
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชือไวร ัสโคโรนา 2019 ทําให ้ผูเ้ รียนมีทก
ั ษะในการป้ องกันและช่วยเหลือตนเองเบืองต ้น

จุดเนนและกระบวนการพัฒนาที่สงผลตอระดับคุณภาพของมาตรฐาน
ผูเ้ รียนอ่านหนังสือออกและอ่านคล่อง รวมทังสามารถเขียนสือสาร สือความหมายได ้ มีทก
ั ษะกระบวนการคิด สามารถใช ้
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสือสาร มีความสามารถในการใช ้ภาษาอังกฤษ ภาษาจีนในการสือสารเบืองต ้น และมีภาวะผูน้ ํ า มี
จิตอาสา เคารพสถาบัน ชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย ์

จุดที่ควรพัฒนา
1. ส่งเสริมและพัฒนาการอ่านคิดวิเคราะห ์ เน้นการพัฒนาเป็ นรายบุคคล
2. ส่งเสริมและพัฒนาการเขียนสือสาร เขียนสะกดคําเป็ นรายบุคคล
3. ส่งเสริมและพัฒนาการคิดเร็ว คิดคล่องในเวลาโฮมรูม
ออกแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู ้ทีเน้นกระบวนการคิดวิเคราะห ์ให ้มากขึน
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มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ
เปาหมาย 5 ขอ

ผลการ
ผล ประเมิน
ไม สําเร็จ คุณภาพที่
ปฏิบัติ
ปฏิบัติ
ได
การปฏิบัติงาน

ประเด็นพิจารณา

1. มีเปาหมายวิสัยทัศนและพันธกิจที่สถานศึกษากําหนดชัดเจน

5.00 ยอดเยี่ยม

1.1 กําหนดเปาหมายที่สอดคลองกับบริบทของสถานศึกษา ความตองการของชุมชน ทองถิ่น
วัตถุประสงคของแผนการศึกษาชาติ นโยบายของรัฐบาลและตนสังกัด

√

-

1.2 กําหนดวิสัยทัศน และพันธกิจ ที่สอดคลอง เชื่อมโยงกับเปาหมาย แผนยุทธศาสตรชาติ แผนการ
ศึกษาแหงชาติ นโยบายของรัฐบาลและตนสังกัด

√

-

1.3 กําหนดเปาหมาย วิสัยทัศน และพันธกิจ ทันตอการเปลี่ยนแปลงของสังคม

√

-

1.4 นําเปาหมาย วิสัยทัศน และพันธกิจผานความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารโรงเรียน

√

-

1.5 นําเปาหมาย วิสัยทัศน และพันธกิจของโรงเรียนเผยแพรตอสาธารณชน

√

-

2. มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา

5.00 ยอดเยี่ยม

2.1 มีการวางแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาอยางเปนระบบ

√

-

2.2 มีการนําแผนไปปฏิบัติ ติดตามตรวจสอบประเมินผลและปรับปรุงพัฒนางานอยางตอเนื่อง

√

-

2.3 มีการบริหารอัตรากําลัง ทรัพยากรทางการศึกษาจัดระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน และระบบการ
นิเทศภายใน

√

-

2.4 สถานศึกษามีการนําขอมูลมาใชในการพัฒนาสถานศึกษา

√

-

2.5 สถานศึกษาใหบุคลากรและผูทีเกี่ยวของทุกฝายมีสวนรวมในการวางแผน ปรับปรุง พัฒนา 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. พัฒนาครูและบุคลากรใหมีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ
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5.00 ยอดเยี่ยม

4.1 สงเสริม สนับสนุน พัฒนาครู บุคลากร ใหมีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ

√

-

4.2 จัดใหมีชุมชนการเรียนรูทางวิชาชีพ

√

-

4.3 นําชุมชนการเรียนรูทางวิชาชีพเขามาใชในการพัฒนางานและการเรียนรูของผูเรียน

√

-

ผลการ
ผล ประเมิน
ไม สําเร็จ คุณภาพที่
ปฏิบัติ
ปฏิบัติ
ได
การปฏิบัติงาน

ประเด็นพิจารณา

4.4 มีการตรวจสอบ ทบทวน การปฏิบัติงานของครู บุคลากร ที่มีผลตอการเรียนรูของผูเรียน

√

-

4.5 ถอดบทเรียนเพื่อสรางนวัตกรรมหรือวิธีการที่เปนแบบอยางที่ดีที่สงผลตอการเรียนรูของผูเรียน

√

-

5. จัดสภาพแวดลอมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อตอการจัดการเรียนรูอยางมีคุณภาพ

5.00 ยอดเยี่ยม

5.1 จัดสภาพแวดลอมทางกายภาพภายในหองเรียน ที่เอื้อตอการเรียนรู และคํานึงถึงความปลอดภัย

√

-

5.2 จัดสภาพแวดลอมทางกายภาพภายนอกหองเรียนที่เอื้อตอการเรียนรู และคํานึงถึงความปลอดภัย

√

-

5.3 จัดสภาพแวดลอมที่สงเสริมใหผูเรียนเกิดการเรียนรูเปนรายบุคคล และเปนกลุม

√

-

5.4 จัดสภาพแวดลอมทางสังคม ที่เอื้อตอการจัดการเรียนรู และมีความปลอดภัย

√

-

5.5 จัดใหผูเรียนไดใชประโยชนจากการจัดสภาพแวดลอมตามศักยภาพของผูเรียน

√

-

6. จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู

5.00 ยอดเยี่ยม

6.1 ไดศึกษาความตองการเทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสมกับสภาพของสถานศึกษา

√

-

6.2 จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อบริหารจัดการและการจัดการเรียนรูที่เหมาะสมกับสภาพของ
สถานศึกษา

√

-

6.3 พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อบริหารจัดการและการจัดการเรียนรูที่เหมาะสมกับสภาพ
ของสถานศึกษา

√

-

6.4 ใหบริการเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อใชในการบริการจัดการและการจัดการเรียนรูที่เหมาะสมกับ
สภาพของสถานศึกษา

√

-

6.5 ติดตามผลการใชบริการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของสถานศึกษาเพื่อใชในการบริการจัดการ
และการจัดการเรียนรูที่เหมาะสมกับสภาพของสถานศึกษา

√

-

สรุปผลการประเมิน

5.00 ยอดเยี่ยม

จุดเนนและกระบวนการพัฒนาที่สงผลตอระดับคุณภาพของมาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ

กระบวนการพัฒนาและผลการดําเนินงาน
ตัวบงชี้ที่ 2.1 มีเปาหมาย วิสัยทัศน และพันธกิจที่สถานศึกษากําหนดชัดเจน
สถานศึกษามีเป้ าหมาย วิสยั ทัศน์ พันธกิจทีกําหนดไว ้ตรงกับวัตถุประสงค ์ของแผนการศึกษาแห่งชาติและสอดคล ้อง
กับความต ้องการของชุมชนและท ้องถินซึงเรียนรู ้เท่าทันต่อการเปลียนแปลงของสถานการณ์ปัจจุบน
ั ของสังคมสอดคล ้องกับหลัก
ปร ัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และการเปลียนแปลงในศตวรรษที 21สถานศึกษาจัดทําหลักสูตรสถานศึกษา ทีมีโครงสร ้าง
หลักสูตรทุกกลุม
่ สาระการเรียนรู ้ โดยเน้นคุณภาพของผูเ้ รียนรอบด ้าน และครอบคลุมทุกกลุม
่ เป้ าหมายได ้มีการประเมินหลักสูตร
สถานศึกษาและการนํ าไปใช ้ได ้อย่างเหมาะสม สถานศึกษาได ้จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรโดยเน้นคุณภาพผูเ้ รียนรอบด ้านซึงได ้
เชือมโยงวิถช
ี วี ต
ิ จริง โดยจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร ให ้กับผูเ้ รียน เช่น ว่ายนํ า ดนตรีสากล นาฏศิลป์ เทควันโด ภาษาจีน ภาษา
อังกฤษจากสถาบันภาษาหรรษาการเรียนรู ้จากแหล่งการเรียนรู ้ภายในโรงเรียนและภายนอกโรงเรียน จึงสามารถพัฒนาคุณภาพ
เรียนให ้เป็ นผูท้ มี
ี ความรู ้ ความสามารถในการใช ้ชีวต
ิ และอยูร่ ว่ มกับผูอ้ นในสั
ื
งคมได ้อย่างมีความสุข
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สถานศึกษาจัดโครงสร ้างองค ์กร ทํางานร่วมกันเพือบรรลุเป้ าหมาย โดยการกําหนด อํานาจ ภาระหน้าที จัดแบ่งงาน
สายงาน หน้าที ความร ับผิดชอบ การปฏิบต
ั งิ านเพือให ้ผูท้ ได
ี ้ร ับมอบหมายปฎิบต
ั งิ านได ้อย่างเต็มทีและเต็มความสามารถ จึงจัด
แบ่งหน้าทีและมอบอํานาจให ้ร ับผิดชอบตามความสามารถและความถนัด โดยจัดตังฝ่ ายและแต่งตังผูร้ ับผิดชอบ ทีมีความ
สามารถในงานนัน ๆ มาปฎิบต
ั งิ านรวมกันการทํางานของทุกฝ่ ายของสถานศึกษาเป็ นไปในทางทีส่งเสริมให ้เกิดผลสําเร็จ ตาม
วัตถุประสงค ์ทีต ้องการและบรรลุวต
ั ถุประสงค ์อย่างมีประสิทธิภาพโดยมีการพัฒนาอย่างต่อเนื อง พร ้อมทังมีการติดตามประเมินผล
การปฏิบต
ั งิ านต่าง ๆ อย่างเป็ นระบบ
สถานศึกษามีการจัดวางตัวบุคคลเข ้าปฏิบต
ั งิ านตามความรู ้ความสามารถเหมาะสมกับภาระงานโดยกําหนดนโยบาย
เพือพัฒนาครูและบุคลากรให ้มีทก
ั ษะในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพ จัดให ้มีโครงการ/กิจกรรมเพือการ
พัฒนาครูและบุคลากรโดยจัดอบรมสัมมนาอย่างต่อเนื องได ้มีการจัดสรรบุคลากรครบตามอัตรากําลัง จัดให ้มีการนิ เทศภายในทุก
ภาคเรียนจากการดําเนิ นโครงการ กิจกรรมตามทีระบุไว ้โดยส่งครูบค
ุ ลากรเข ้าร ับการอบรมสัมมนาส่งผลให ้ครู บุคลากรมีความรู ้
ความเชียวชาญ ทางวิชาชีพสามารถออกแบบการจัดการเรียนรู ้ และจัดทําแผนการเรียนรู ้ได ้สอดคล ้องกับบริบทของสถานศึกษา
มีการเทศการจัดการเรียนรู ้ภาคเรียนละ 1 ครงั เพือนํ าผลการประเมินมาพัฒนาคุณภาพการศึกษา ดําเนิ นการพัฒนาครูให ้มี
ความเชียวชาญทางด ้านระบบสารสนเทศ เพือสนับสนุ นการบริหารจัดการและการเรียนรู ้รวมทังจัดสภาพแวดล ้อมทางกายภาพ
และสังคมทีเอือต่อการเรียนรู ้
2. มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา
สถานศึกษาสามารถบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษาอย่างเป็ นระบบ ทังในส่วนการวางแผนพัฒนาคุณภาพการ
จัดการศึกษา การนํ าแผนไปปฏิบต
ั เิ พือพัฒนาคุณภาพไปใช ้ มีการกํากับติดตามการปฏิบต
ั ห
ิ น้าทีตามวงจรคุณภาพ โดยมีคณะ
กรรมการสถานศึกษาขันพืนฐานของสถานศึกษาสามารถปฏิบต
ั ห
ิ น้าทีโดยการให ้ความเห็นชอบแผนพัฒนา
การศึกษา และแผนปฏิบต
ั ก
ิ ารประจําปี ของสถานศึกษา และการให ้ความเห็นชอบรายงานประจําปี ของสถานศึกษา ส่งผลให ้สถาน
ศึกษามีการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ได ้บรรลุเป้ าหมาย วิสยั ทัศน์ พันธกิจและมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาได ้อย่าง
มันใจ
สถานศึกษามีแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาระยะ 5 ปี มีการกําหนดการมีเป้ าหมาย วิสยั ทัศน์
พันธกิจและกลยุทธ ์หรือแผนงานโครงงานทีสอดคล ้องกับมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
สถานศึกษามีการกํากับ ติดตาม ประเมินผลและรายงานผลการดําเนิ นงานการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาอย่างช ัดเจน
มีการรายงานประจําปี หรือรายงานผลการดําเนิ นงานของสถานศึกษาในแต่ละปี ทีสะท ้อนความสําเร็จของสถานศึกษาอย่าง
ช ัดเจน

3. ดําเนินงานพัฒนาวิชาการที่เนนคุณภาพผูเรียนรอบดานตามหลักสูตรสถานศึกษาและทุกกลุมเปาหมาย
สถานศึกษาจัดสูตรสถานศึกษาสามารถจัดรายวิชาได ้ตรงกับความต ้องการของผูเ้ รียน จัดกระบวนการเรียนรู ้ทีเน้นผู ้
เรียนเป็ นสําคัญ มีแหล่งเรียนรู ้ทังภายในโรงเรียนและภายนอกโรงเรียน มีการใช ้สือเทคโนโลยีสารสนเทศ ทีเอือต่อ
การเรียนรู ้ ตลอดจนจัดระบบดูแลช่วยเหลือผูเ้ รียนและกิจกรรมพัฒนาผูเ้ รียนทีมีประสิทธิภาพ สถานศึกษาจัดสภาพแวดล ้อมส่ง
เสริมให ้ผูเ้ รียนได ้พัฒนาเต็มทีตามศักยภาพ ทางด ้านอาคาร สถานที ความสะอาด เรียบร ้อย ปลอดภัย มีสงอํ
ิ านวยความสะดวก
เพียงพอและเหมาะสม มีสภาพแวดล ้อมบรรยากาศทีร่มรืน สวยงามเอือต่อการเรียนรู ้ มีการให ้บริการ
ทังทางด ้านสุขภาพอนามัย ศิลปะ ดนตรี กีฬา ห ้องสมุด และสือเทคโนโลยีอย่างพอเพียงและเป็ นระบบ
ผูบ้ ริหารส่งเสริมสนับสนุ นส่งเสริมให ้สถานศึกษาเป็ นสังคมแห่งการเรียนรู ้ มีชม
ุ ชนการเรียนรู ้ทางวิชาชีพ
( Professional Learning Community ) โดยผูบ้ ริหารสถานศึกษาจัดให ้มีการแลกเปลียนเรียนรู ้ร่วมกันในการพัฒนา
คุณภาพการปฏิบต
ั งิ าน
ผูบ้ ริหารบริหารความเสียงอย่างเป็ นระบบ ผูบ้ ริหารมีภาวะผูน้ ํ ามีความสามารถในการบริหารจัดการสถานศึกษา โดยใช ้
หลักการบริหารแบบมีสว่ นร่วม และการบริหารจัดการแบบบูรณาการโดยใช ้มาตรฐานการศึกษาในการพัฒนาคุณภาพการ
ศึกษาของสถานศึกษาและนํ าไปสูก
่ ารเปลียนแปลงของสถานศึกษาอย่างต่อเนื อง ผูบ้ ริหารสร ้างความสําเร็จให ้สถานศึกษาโดยมี
ผลงานรางวัลประกวดชนะเลิศอันดับที 1 และรองชนะเลิศมารยาทไทยของนักเรียนระดับประถมศึกษา

4. พัฒนาครูและบุคลากรใหมีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ
ผูบ้ ริหารส่งเสริม สนับสนุ น พัฒนาครู บุคลากร ให ้มีความเชียวชาญทางวิชาชีพ และจัดให ้มีชม
ุ ชนการเรียนรู ้ทาง
วิชาชีพมาใช ้ในการพัฒนางานและการเรียนรู ้ของผูเ้ รียน โดยการวิเคราะห ์มาตรฐานและคุณภาพของครูทสถานศึ
ี
กษาได ้กําหนด
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ขึน นํ าชุมชนการเรียนรู ้ทางวิชาชีพเข ้ามาใช ้ในการพัฒนางานและการเรียนรู ้ของผูเ้ รียน สถานศึกษามีการตรวจสอบ ทบทวน
การปฏิบต
ั งิ านของครู บุคลากร ทีมีผลต่อการเรียนรู ้ของผูเ้ รียนมีการทําวิจยั ในชนเรี
ั ยนเพือสร ้างนวัตกรรมหรือวิธก
ี ารทีเป็ นแบบ
อย่างทีดีทส่
ี งผลต่อการเรียนรู ้ของผูเ้ รียนให ้มีประสิทธิภาพมากขึน

5. จัดสภาพแวดลอมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อตอการจัดการเรียนรูอยางมีคุณภาพ
สถานศึกษามีสภาพสิงแวดล ้อมเอือต่อการเรียนรู ้ภายในโรงเรียน โดยมีการจัดสภาพแวดล ้อม ภูมท
ิ ศ
ั น์ภายในบริเวณ
โรงเรียนน่ าอยู่ ร่มรืน สะอาดสวยงามเป็ นระเบียบ ตลอดจนวัสดุ อุปกรณ์ อาคารเรียนมีสภาพสมบูรณ์ แข็งแรงและปลอดภัย มี
การปร ับปรุงและพัฒนาอย่างต่อเนื อง ห ้องเรียนห ้องปฏิบต
ั ก
ิ าร ระบบสาธารณู ปโภคมีความสมบูรณ์และปลอดภัย ซึงเป็ นการส่ง
เสริมให ้การจัดกิจกรรมการสอนได ้อย่างมีประสิทธิภาพ ทังยังให ้บริการแก่ชม
ุ ชนทีมาขอร ับบริการด ้านอาคารสถานทีในโอกาส
ต่าง ๆ ได ้อย่างปลอดภัยโรงเรียนได ้ประเมินตามแผนการปฏิบต
ั งิ านตามประเด็นดังนี สถานศึกษาจัดระบบการจัดหา การพัฒนา
และการบริการเทคโนโลยีสารสนเทศเพือใช ้ในการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู ้ทีเหมาะสมกับสภาพของสถานศึกษา

6. จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุน การบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู
สถานศึกษาได ้พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาการดําเนิ นโครงการ กิจกรรมตามทีระบุไว ้โดยส่งครูบค
ุ ลากรเข ้าร ับการอบรม
สัมมนาส่งผลให ้ครู บุคลากรมีความรู ้ ความเชียวชาญ ทางวิชาชีพสามารถออกแบบการจัดการเรียนรู ้ และจัดทําแผนการเรียนรู ้
ได ้สอดคล ้องกับบริบทของสถานศึกษามีการนิ เทศการจัดการเรียนรู ้ภาคเรียนละ 1 ครงั เพือนํ าผลการประเมินมาพัฒนาการ
จัดการเรียนการสอน ทําให ้ผูเ้ รียนเกิดการการเรียนรู ้อย่างมีประสิทธิภาพ นโยบายสนับสนุ นเพือการบริหารงาน ได ้แก่ การติดตัง
อินเตอร ์เน็ ตไร ้สายได ้สนับสนุ นระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารจัดการมีการสนับสนุ นเทคโนโลยีสาํ หร ับการเรียน ได ้แก่
จัดให ้มี Smart Classroom เพือให ้ครูและนักเรียนสามารถสืบค ้นข ้อมูล และมีการติดตัง WIFI ไว ้ภายในอาคารเรียน และมีห ้อง
ประกอบการได ้แก่ ห ้องคอมพิวเตอร ์ ห ้องสมุด ห ้องวิทยาศาสตร ์ เป็ นต ้น

ผลการดําเนินงาน
สถานศึกษามีเป้ าหมาย วิสยั ทัศน์ พันธกิจทีกําหนดไว ้ตรงกับวัตถุประสงค ์ของแผนการศึกษาแห่งชาติและสอดคล ้อง
กับความต ้องการของชุมชนและท ้องถิน โดยเน้นคุณภาพของผูเ้ รียนและได ้มีการประเมินหลักสูตรสถานศึกษาและการนํ าไป
ใช ้ได ้อย่างเหมาะสม โดยจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรให ้กับผูเ้ รียนจนทําให ้ผลสัมฤทธิทางการเรียนสูงขึนตามลําดับ นอกจากนี
สถานศึกษาจัดโครงสร ้างองค ์กร โดยการกําหนด อํานาจ ภาระหน้าที จัดแบ่งงาน สายงาน หน้าที
ความร ับผิดชอบ การปฏิบต
ั งิ าน โดยจัดตังฝ่ ายและแต่งตังผูร้ ับผิดชอบ จึงทําให ้การทํางานมีประสิทธิภาพโดยมีการพัฒนาอย่าง
ต่อเนื อง มีการจัดวางตัวบุคคลเข ้าปฏิบต
ั งิ านตามความรู ้ความสามารถเหมาะสมกับภาระงานจัดให ้มีโครงการ/กิจกรรมเพือการ
พัฒนาครูและบุคลากรโดยจัดอบรมสัมมนาอย่างต่อเนื องจัดให ้มีการนิ เทศภายในทุกภาคเรียนส่งผลให ้ครู บุคลากรมีความรู ้
ความเชียวชาญ ทางวิชาชีพสามารถออกแบบการจัดการเรียนรู ้ และจัดทําแผนการเรียนรู ้ได ้สอดคล ้องกับบริบทของสถานศึกษา
ทังยังดําเนิ นการพัฒนาครูให ้มีความเชียวชาญทางด ้านระบบสารสนเทศ เพือสนับสนุ นการบริหารจัดการและการเรียนรู ้รวมทังจัด
สภาพแวดล ้อมทางกายภาพและสังคมทีเอือต่อการเรียนรู ้
ส่วนการวางแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา มีการกํากับติดตามการปฏิบต
ั ห
ิ น้าทีตามวงจรคุณภาพ โดยมีคณะ
กรรมการสถานศึกษาขันพืนฐานของสถานศึกษาสามารถปฏิบต
ั ห
ิ น้าทีโดยการให ้ความเห็นชอบแผนพัฒนาการศึกษา และแผน
ปฏิบต
ั ก
ิ ารประจําปี ของสถานศึกษา และการให ้ความเห็นชอบรายงานประจําปี ของสถานศึกษา ส่งผลให ้สถานศึกษามีการ
พัฒนาคุณภาพสถานศึกษามีการกํากับ ติดตาม ประเมินผลและรายงานผลการดําเนิ นงานการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาอย่าง
ช ัดเจน มีการรายงานประจําปี หรือรายงานผลการดําเนิ นงานของสถานศึกษาในแต่ละปี ทีสะท ้อนความสําเร็จของสถานศึกษา
อย่างช ัดเจน

ผูบ้ ริหารส่งเสริมสนับสนุ นส่งเสริมให ้สถานศึกษาเป็ นสังคมแห่งการเรียนรู ้ มีชม
ุ ชนการเรียนรู ้ทางวิชาชีพ(

Professional Learning Community ) โดยผูบ้ ริหารสถานศึกษาจัดให ้มีการแลกเปลียนเรียนรู ้ร่วมกันในการพัฒนา
คุณภาพการปฏิบต
ั งิ านผูบ้ ริหารมีภาวะผูน้ ํ ามีความสามารถในการบริหารจัดการสถานศึกษา โดยใช ้หลักการบริหารแบบมีสว่ น
ร่วม และการบริหารจัดการแบบบูรณาการโดยใช ้มาตรฐานการศึกษาในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาและนํ าไป
สูก
่ ารเปลียนแปลงของสถานศึกษาอย่างต่อเนื อง
ผูบ้ ริหารส่งเสริม สนับสนุ น พัฒนาครู บุคลากร ให ้มีความเชียวชาญทางวิชาชีพ และจัดให ้มีชม
ุ ชนการเรียนรู ้ทาง
วิชาชีพ มาใช ้ในการพัฒนางานและการเรียนรู ้ของผูเ้ รียน โดยการวิเคราะห ์มาตรฐานและคุณภาพของครูทสถานศึ
ี
กษาได ้
กําหนดขึน นํ าชุมชนการเรียนรู ้ทางวิชาชีพเข ้ามาใช ้ในการพัฒนางานและการเรียนรู ้ของผูเ้ รียน มีการทําวิจยั ในชนเรี
ั ยนเพือ
สร ้างนวัตกรรมหรือวิธก
ี ารทีเป็ นแบบอย่างทีดีทส่
ี งผลต่อการเรียนรู ้ของผูเ้ รียนให ้มีประสิทธิภาพมากขึนสถานศึกษา
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มีสภาพสิงแวดล ้อมเอือต่อการเรียนรู ้ภายในโรงเรียนโดยมีการจัดสภาพแวดล ้อม ภูมท
ิ ศ
ั น์ภายในบริเวณโรงเรียนน่ าอยู่ อาคาร
เรียนมีสภาพสมบูรณ์ แข็งแรงและปลอดภัย มีการปร ับปรุงและพัฒนาอย่างต่อเนื อง ห ้องเรียนห ้องปฏิบต
ั ก
ิ าร ระบบสาธารณู ปโภค
มีความสมบูรณ์และปลอดภัย สถานศึกษาได ้พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาการดําเนิ นโครงการกิจกรรม
ตามทีระบุไว ้โดยส่งครูบค
ุ ลากรเข ้าร ับการอบรมสัมมนาส่งผลให ้ครู บุคลากรมีความรู ้ ความเชียวชาญ ทําให ้ผูเ้ รียนเกิดการการ
เรียนรู ้อย่างมีประสิทธิภาพ นโยบายสนับสนุ นเพือการบริหารงานสือเทคโนโลยีได ้แก่การติดตังอินเตอร ์เน็ ตไร ้สายได ้สนับสนุ น
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารจัดการมีการสนับสนุ นเทคโนโลยีสาํ หร ับการเรียน ได ้แก่ จัดให ้มี Smart Classroom
เพือให ้ครูและนักเรียนสามารถสืบค ้นข ้อมูล และมีการติดตัง WIFI ไว ้ภายในอาคารเรียน และมีห ้องประกอบการได ้แก่ ห ้อง
คอมพิวเตอร ์ ห ้องสมุด ห ้องวิทยาศาสตร ์ เป็ นต ้น
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มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ
จํานวนครูทั้งหมด : 33

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

ประเด็นพิจารณา

1. จัดการเรียนรูผานกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถนําไปประยุกตใชในชีวิตได

33

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. ใชสื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหลงเรียนรูที่เอื้อตอการเรียนรู

100.00

31

2.1 ใชสื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดการเรียนรู

√

-

33

2.2 ใชแหลงเรียนรู และภูมิปญญาทองถิ่นในการจัดการเรียนรู

√

-

27

2.3 สรางโอกาสใหผูเรียนไดแสวงหาความรูดวยตนเองจากสื่อที่หลาก
หลาย

√

-

33

3. มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก

80.00

33

3.1 ผูสอนมีการบริหารจัดการชั้นเรียน โดยเนนการมีปฏิสัมพันธเชิงบวก

√

-

33

3.2 ผูสอนมีการบริหารจัดการชั้นเรียน ใหเด็กรักครู ครูรักเด็ก และเด็ก
รักเด็ก เด็กรักที่จะเรียนรู สามารถเรียนรูรวมกันอยางมีความสุข

√

-

33

4. ตรวจสอบและประเมินผูเรียนอยางเปนระบบ และนําผลมาพัฒนาผูเรียน

80.00

33

4.1 มีการตรวจสอบและประเมินคุณภาพการจัดการเรียนรูอยางเปน
ระบบ

√

-

33

4.2 มีขั้นตอนโดยใชเครื่องมือและวิธีการวัดและประเมินผลที่เหมาะสม
กับเปาหมายในการจัดการเรียนรู

√

-

33

4.3 เปดโอกาสใหผูเรียนและผูมีสวนเกี่ยวของมีสวนรวมในการวัดและ
ประเมินผล

√

-

33

4.4 ใหขอมูลยอนกลับแกผูเรียนเพื่อนําไปใชในการพัฒนาการเรียนรู

√

-

33

5. มีการแลกเปลี่ยนเรียนรูและใหขอมูลสะทอนกลับเพื่อพัฒนาปรับปรุงการจัดการเรียนรู
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100.00

80.00

33

100.00 ยอดเยี่ยม

93.94 ยอดเยี่ยม

100.00 ยอดเยี่ยม

100.00 ยอดเยี่ยม

100.00 ยอดเยี่ยม

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

ประเด็นพิจารณา

5.1 และผูมีสวนเกี่ยวของรวมกันแลกเปลี่ยนความรูและประสบการณ
ในการจัดการเรียนรู

√

-

33

5.2 นําขอมูลปอนกลับไปใชในการปรับปรุงและพัฒนาการจัดการเรียนรู
ของตนเอง

√

-

33

สรุปผลการประเมิน

98.79 ยอดเยี่ยม

จุดเนนและกระบวนการพัฒนาที่สงผลตอระดับคุณภาพของมาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ

กระบวนการพัฒนาและผลการดําเนินงาน
โรงเรียนส่งเสริมให ้ครูจด
ั ทําแผนการจัดการเรียนรู ้ทุกกลุม
่ สาระการเรียนรู ้ ทีเน้นผูเ้ รียนเป็ นสําคัญ โดยดําเนิ นโครงการ
กิจกรรมอย่างหลากหลาย ได ้แก่ การวิเคราะห ์หลักสูตร มาตรฐานการเรียนรู ้ ตัวชีวัด ออกแบบวางแผนการจัด
การเรียนรู ้ทีตอบสนองความแตกต่างระหว่างบุคคล มีการจัดทําแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู ้โดยเน้นให ้ผูเ้ รียนได ้เรียนรู ้โดย
ผ่านกระบวนการคิดและการปฏิบต
ั จิ ริง ทํางานเป็ นกลุม
่ ระบุการใช ้สือการสอนในแต่ละคาบเรียน จัดห ้องเรียนsmart
classroom ให ้สามารถใช ้เทคโนโลยีในการค ้นหาความรู ้ได ้ตลอดเวลา E- book โปรแกรม Zoom Power point
และCAR จัดการเรียนการสอนให ้มีประสิทธิภาพต่อผูเ้ รียน ผูเ้ รียนสามารถค ้นหาความรู ้ได ้ด ้วยตนเองจากการใช ้โทรศัพท ์มือถือ
กําหนดแหล่งการเรียนรู ้ตามความเหมาะสมกับหน่ วยการเรียนรู ้ทังภายในห ้องเรียน เช่น มุมการอ่าน มุมคณิ ตศาสตร ์เป็ นต ้น
แหล่งเรียนรู ้ภายในโรงเรียน เช่น ห ้องสมุด ห ้องคอมพิวเตอร ์ ห ้องวิทยาศาสตร ์ ห ้องดนตรีสวนพฤกษศาสตร ์ และสนามเด็กเล่น
แหล่งเรียนรู ้ภายนอกโรงเรียน เช่น วัดสายไหม พิพธิ ภัณฑ ์เฉลิมการเกษตรพระเกียรติ ปทุมธานี และ
เชิญวิทยากรจากสถานี ตาํ รวจนครบาลสายไหมมาให ้ความรู ้เกียวกับโทษของยาเสพติด ครูมก
ี ารบริหารจัดการชนเรี
ั ยน โดยเน้น
การมีปฏิสม
ั พันธ ์ทีดีระหว่างครูกบั นักเรียน นักเรียนกับนักเรียน สอนแบบเน้นผูเ้ รียนเป็ นสําคัญ มีการเล่นเกม
และใช ้สือเสริมทักษะเพือให ้ผูเ้ รียนเกิดความสนใจและสนุ กในการเรียน มีกจิ กรรมเพือพัฒนาสมองพร ้อมทีจะร ับการเรียนรู ้ใน
แต่ละวันครูมก
ี ารตรวจสอบและประเมินผูเ้ รียนทุกหน่ วยการเรียนอย่างเป็ นระบบ โดยใช ้เครืองมือและวิธก
ี ารทีหลากหลายเหมาะ
สม เช่น การทดสอบโดยใช ้แบบทดสอบ ตรวจผลงาน ชินงาน โดยการประเมินผูเ้ รียนเป็ นรายบุคคล เป็ นกลุม
่ แบบประเมิน
พฤติกรรมในการทํางาน แบบประเมินผลงาน กําหนดเกณฑ ์การประเมินทีช ัดเจนเป็ น rubric score และ
ให ้ข ้อมูลย ้อนกลับแก่ผูเ้ รียนเพือให ้ผูเ้ รียนนํ าผลมาพัฒนาปร ับปรุงตนเองโดยเฉพาะการประเมินผลตามสภาพจริงในชวโมงสอน
ั
นอกจากนี ครูมก
ี ารพัฒนาตนเองอยูต
่ ลอดเวลาโดยการเข ้าอบรมกับหน่ วยงานต่างๆทังภาคร ัฐและเอกชน มีชวโมง
ั
การอบรมไม่นอ้ ยกว่า 20 ชวโมงต่
ั
อปี นํ าความรู ้จากอบรมมาแลกเปลียนเรียนรู ้ระหว่างครูในระดับชนและต่
ั
างระดับชนเพื
ั อ
พัฒนาการสอน ครูทก
ุ คนดําเนิ นการวิจยั ในชนเรี
ั ยนเพือการพัฒนาและส่งเสริมการเรียนรู ้แก่ผูเ้ รียน

รวมถึงการวิจยั

สือนวัตกรรมเพือใช ้ในการจัดการเรียนรู ้ การวิจยั ในชนเรี
ั ยนเพือนํ าผลมาพัฒนาผูเ้ รียนภาคเรียนละ 1 ครงั
3. ผลการดําเนิ นงาน
จากการดําเนิ นการดังกล่าวทําให ้ครูมป
ี ฏิสม
ั พันธ ์ทีดีกบั ผูเ้ รียน มีแผนการจัดการเรียนรู ้ทีเน้นผูเ้ รียนเป็ นผูป้ ฏิบต
ั ิ
มีการวางแผนการทํางาน สามารถใช ้เทคโนโลยีในการจัดการเรียนรู ้ และใช ้แหล่งการเรียนรู ้ทีเหมาะสมและทันสมัย
ผูเ้ รียนมีทก
ั ษะในการแสวงหาความรู ้ สรุปองค ์ความรู ้ได ้ สร ้างผลงาน ชินงาน มีความสามารถในการจัดการและนํ าเสนองานใน
รูปแบบต่าง ๆในวันแสดงผลงานของนักเรียนทีเกิดจากกระบวนการเรียนรู ้ซึงทางโรงเรียนจัดขึนเป็ นประจําทุกปี
ครูปฏิบต
ั งิ านตามบทบาทหน้าทีอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลในทุกกลุม
่ สาระการเรียนรู ้และทุกช่วงชนั
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2. สรุปผลการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
ระดับปฐมวัย

มาตรฐานการศึกษา
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของเด็ก

ระดับคุณภาพ
ยอดเยี่ยม

1. มีพัฒนาดานรางกาย แข็งแรง มีสุขนิสัยที่ดี และดูแลความปลอดภัยของตนองได

ยอดเยี่ยม

2. มีพัฒนาการดานอารมณ จิตใจ ควบคุม และแสดงออกทางอารมณได

ยอดเยี่ยม

3. มีพัฒนาการดานสังคม ชวยเหลือตนเองและเปนสมาชิกที่ดีของสังคม

ยอดเยี่ยม

4. มีพัฒนาการดานสติปญญา สื่อสารได มีทักษะการคิดพื้นฐาน และแสวงหาความรูได

ยอดเยี่ยม

มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ

ยอดเยี่ยม

1. มีหลักสูตรครอบคลุมพัฒนาการทั้งสี่ดาน สอดคลองกับบริบทของทองถิ่น

ยอดเยี่ยม

2. จัดครูใหเพียงพอกับชั้นเรียน

ยอดเยี่ยม

3. สงเสริมใหครูมีความเชี่ยวชาญดานการจัดประสบการณ

ยอดเยี่ยม

4. จัดสภาพแวดลอมและสื่อเพื่อการเรียนรูอยางปลอดภัยและเพียงพอ

ยอดเยี่ยม

5. ใหบริการสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนรูเพื่อสนับสนุนการจัดประสบการณ

ยอดเยี่ยม

6. มีระบบบริหารคุณภาพที่เปดโอกาสใหผูเกี่ยวของทุกฝายมีสวนรวม

ยอดเยี่ยม

มาตรฐานที่ 3 การจัดประสบการณที่เนนเด็กเปนสําคัญ

ยอดเยี่ยม

1. จัดประสบการณที่สงเสริมใหเด็กมีพัฒนาการทุกดาน อยางสมดุลเต็มศักยภาพ

ยอดเยี่ยม

2. สรางโอกาสใหเด็กไดรับประสบการณตรง เลนและปฏิบัติอยางมีความสุข

ยอดเยี่ยม

3. จัดบรรยากาศที่เอื้อตอการเรียนรู ใชสื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับวัย

ยอดเยี่ยม

4. ประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริงและนําผลการประเมินพัฒนาการเด็กไปปรับปรุงการจัดประสบการณและพัฒนาเด็ก

ยอดเยี่ยม

สรุปผลการประเมินระดับปฐมวัย
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ยอดเยี่ยม

ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

มาตรฐานการศึกษา
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผูเรียน

ระดับคุณภาพ
ยอดเยี่ยม

ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผูเรียน
1. มีความสามารถในการอาน การเขียน การสื่อสาร และการคิดคํานวณ

ยอดเยี่ยม

2. มีความสามารถในการคิดวิเคราะห คิดอยางมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและแกปญหา

ยอดเยี่ยม

3. มีความสามารถในการสรางนวัตกรรม

ยอดเยี่ยม

4. มีความสามารถในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร

ยอดเยี่ยม

5. มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา

ยอดเยี่ยม

6. มีความรูทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดีตองานอาชีพ

ยอดเยี่ยม

คุณลักษณะที่พึงประสงคของผูเรียน
7. การมีคุณลักษณะและคานิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากําหนด

ยอดเยี่ยม

8. ความภูมิใจในทองถิ่นและความเปนไทย

ยอดเยี่ยม

9. การยอมรับที่จะอยูรวมกันบนความแตกตางและหลากหลาย

ยอดเยี่ยม

10. สุขภาวะทางรางกายและจิตสังคม

ยอดเยี่ยม

มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ

ยอดเยี่ยม

1. มีเปาหมายวิสัยทัศนและพันธกิจที่สถานศึกษากําหนดชัดเจน

ยอดเยี่ยม

2. มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา

ยอดเยี่ยม

3. ดําเนินงานพัฒนาวิชาการที่เนนคุณภาพผูเรียนรอบดานตามหลักสูตรสถานศึกษาและทุกกลุมเปาหมาย

ยอดเยี่ยม

4. พัฒนาครูและบุคลากรใหมีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ

ยอดเยี่ยม

5. จัดสภาพแวดลอมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อตอการจัดการเรียนรูอยางมีคุณภาพ

ยอดเยี่ยม

6. จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู

ยอดเยี่ยม

มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ

ยอดเยี่ยม

1. จัดการเรียนรูผานกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถนําไปประยุกตใชในชีวิตได

ยอดเยี่ยม

2. ใชสื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหลงเรียนรูที่เอื้อตอการเรียนรู

ยอดเยี่ยม

3. มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก

ยอดเยี่ยม

4. ตรวจสอบและประเมินผูเรียนอยางเปนระบบ และนําผลมาพัฒนาผูเรียน

ยอดเยี่ยม

5. มีการแลกเปลี่ยนเรียนรูและใหขอมูลสะทอนกลับเพื่อพัฒนาปรับปรุงการจัดการเรียนรู

ยอดเยี่ยม

สรุปผลการประเมินระดับขั้นพื้นฐาน
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ยอดเยี่ยม

3. จุดเดน
ระดับปฐมวัย
คุณภาพของเด็ก
1.เด็กมีรางกายแข็งแรง มีสุขนิสัยที่ดี ดูแลความปลอดภัยของตนเองได 2.เด็กแสดงออกทางอามรณไดเหมาะสมกับวัย มีความมั่นใจและกลาแสดงออก 3.เด็กชวยเหลือ
ตนเองไดเหมาะสมกับวัย เลนและทํางานรวมกับผูอื่นไดอยางมีความสุข
กระบวนการบริหารและการจัดการ
1.สถานศึกษามีหลักสูตรที่สอดคลองกับหลักสูตรปฐมวัยและมีแผนการจัดประสบการณโดยใชกิจกรรมบูรณาการ 2.ครูปฐมวัยมีความสามารถในการจัดประสบการณ
เรียนรูใหเด็กเรียนรูอยางมีความสุข มีทักษะกระบวนการคิดมีการประเมินพัฒนาการเด็กเปนรายบุคคลเปนที่ยอมรับของผูปกครองและมีสุขภาพแข็งแรง
การจัดประสบการณที่เนนเด็กเปนสําคัญ
ครูมีการปรับแผนการจัดประสบการณใหทันตอเหตุการณที่เกิดขึ้น จัดทําแผนการจัดประสบการณในแบบผสมผสาน ( Hybrid learning) เพื่อสงเสริมใหเด็กไดรับ
ประสบการณตรงผานการเลนและการปฏิบัติอยางมีความสุข มีการจัดทําการผลวิเคราะหพัฒนาผูเรียนเปนรายบุคคล จัดทําโครงการ / กิจกรรม ตางๆสรางโอกาสให
เด็กไดรับประสบการณตรง สถานศึกษามีสื่อ อุปกรณ เทคโนโลยี เพื่อสงเสริมเด็กปฐมวัยอยางชัดเจนและเหมาะสมตามวัย มีวิธีการประเมินและเครื่องมือประเมิน
พัฒนาการเด็กในแผนการจัดประสบการณการเรียนรูที่หลากหลาย นาเชื่อถือ
ระดับขั้นพื้นฐาน
คุณภาพของผูเรียน
1.ผูเรียนอานหนังสือออกและอานคลอง รวมทั้งสามารถเขียนเพื่อการสื่อสารไดทุกคน 2.สามารถใชเทคโนโลยีในการแสวงหาความรูไดดวยตนเอง สงผลใหผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของผูเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 1–6 ผานตามเกณฑของโรงเรียน(รอยละ 70) มีคะแนนเฉลี่ย 80.97 3.ผูเรียนมีสุขภาพรางกายแข็งแรง มีสมรรถภาพทาง
กายและนํ้าหนักสวนสูงตามเกณฑ 4.มีทักษะชีวิตในการชวยเหลือตนเองในเวลาคับขันมีความคิดสรางสรรคในการทํางานรวมกับผูอื่น 5.เปนที่ยอมรับของชุมชนโดยรอบ
ในเรื่องความมีมารยาทในดานตางๆ เคารพกฎระเบียบของโรงเรียน
กระบวนการบริหารและการจัดการ
1.สถานศึกษามีการดําเนินงานตามวิสัยทัศน พันธกิจที่กําหนดไวตรงกับวัตถุประสงคของแผนการศึกษาแหงชาติและสอดคลองกับความตองการของชุมชนและทองถิ่น
โดยเนนคุณภาพของผูเรียนและไดมีการประเมินหลักสูตรสถานศึกษาและการนําไปใชไดอยางเหมาะสม 2.มีการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรใหกับผูเรียนจนทําใหผล
สัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้นตามลําดับทําใหผูเรียนเกิดการการเรียนรูอยางมีประสิทธิภาพ ทั้งยังมีนโยบายสนับสนุนสื่อเทคโนโลยีไดแกการติดตั้งอินเตอรเน็ตไรสายได
สนับสนุนระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารจัดการมีการสนับสนุนเทคโนโลยีสําหรับการเรียน ไดแก จัดใหมี Smart Classroomเพื่อใหครูและนักเรียนสามารถ
สืบคนขอมูล และมีการติดตั้ง WIFI ไวภายในอาคารเรียน เพื่อการคนควาขอมูลที่สะดวกและรวดเร็ว
กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ
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.จัดครูปฐมวัยทุกคนเขารับการอบรมเกี่ยวกับหลักสูตรปฐมวัยเพื่อพัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง
การจัดประสบการณที่เนนเด็กเปนสําคัญ
พัฒนาการจัดทําแผนการจัดประสบการณการเรียนรูใหมีประสิทธิภาพมากขึ้น จัดทําแผนการจัดประสบการณเด็กไดรับประสบการณตรงและปฏิบัติกิจกรรมอยางมี
ความสุข พัฒนาทักษะกระบวนการใชสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศใหหลากหลาย จัดทําโครงการ / กิจกรรม ใหเด็กไดรับประสบการณตรงมากขึ้นพัฒนาวิธีการประเมินและ
เครื่องมือประเมินพัฒนาการเด็ก
ระดับขั้นพื้นฐาน
คุณภาพของผูเรียน
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1.พัฒนาดานการคิดคํานวณอยางตอเนื่องเพื่อใหผูเรียนมีความกาวหนาในผลการทดสอบระดับชาติหรือ ผลการทดสอบอื่นๆ ตามสถานการณตางๆ ใหดียิ่งขึ้น 2.พัฒนาผู
เรียนใหมีสวนรวมในการอนุรักษวัฒนธรรมและประเพณีไทยรวมทั้งภูมิปญญาไทยใหชัดเจนยิ่งขึ้น
กระบวนการบริหารและการจัดการ
1.การบริหารจัดการและการเรียนรูการจัดสภาพแวดลอมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อตอการเรียนรู ควรสงเสริมการเรียนรูที่หลากหลาย เชน การนําปราชญชาวบานให
ความรูกับนักเรียน การนําภูมิปญญาทองถิ่นเขามาใหความรูในเรื่องการรักษาทรัพยากรอยางยั่งยืน
กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ
1.การใชเครื่องมือในการวัดและประเมินผลที่เหมาะสมกับเปาหมายในการจัดการเรียนรู 2.พัฒนาครูใหมีความรูในเรื่องทักษะการตั้งคําถามตามแนวทางทฤษฎีการเรียนรู
ของเบนจามิน บลูม
5. แนวทางการพัฒนา

แนวทางการพัฒนา
3.1 แผนปฏิบต
ั งิ านที1 ส่งเสริมผูเ้ รียนให ้มีความสามารถในการคิดและสามารถใช ้ภาษาต่างประเทศ ในการสือสาร
3.2 แผนปฏิบต
ั งิ านที 2 ส่งเสริมผูเ้ รียนให ้มีคณ
ุ ธรรมจริยธรรมและค่านิ ยมทีพึงประสงค ์ 12 ประการ
3.3 แผนปฏิบต
ั งิ านที 3 ส่งเสริมผูเ้ รียนให ้รู ้จักการป้ องกันช่วยเหลือตนเองจากการติดอยูใ่ นรถตู ้ ตกนํ า และอัคคีภยั
3.4 แผนปฏิบต
ั งิ านที 4 ส่งเสริมให ้ผูเ้ รียนออกกําลังกาย มีกจิ กรรมกีฬาสี และทดสอบสมรรถภาพทางกายทุกระดับชนั
3.5 แผนปฏิบต
ั งิ านที 5 ส่งเสริมศักยภาพครูด ้านการจัดกระบวนการเรียนรู ้ทีหลากหลาย
3.6 แผนปฏิบต
ั งิ านที 6 ส่งเสริมผูเ้ รียนและครูให ้มีทก
ั ษะทางด ้านเทคโนโลยี

6. ความตองการชวยเหลือ
ให ้ต ้นสังกัดจัดอบรมในเรืองการจัดการเรียนรู ้ Active Learning และทักษะการตังคําถามตามทฤษฎีการเรียนรู ้เบนจา
มิน บลูม

7. ความโดดเดนของสถานศึกษา(ถามี)
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รายงานรวบรวมโดย (Prepared by)
นายพิภู ผองสุวรรณ ผูอํานวยการ
ฐิติกาญจน คงแสง เจาหนาที่
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ภาคผนวก
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ประกาศโรงเรียน เรื่อง การกําหนดมาตรฐานการศึกษาและคาเปาหมายความสําเร็จของ
โรงเรียนระดับปฐมวัย และระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
(คาเปาหมาย)

ประกาศโรงเรียนผ่องสุวรรณวิทยา สายไหม
เรื่อง การกำหนดมาตรฐานการศึกษาและค่าเป้าหมายความสำเร็จของโรงเรียนระดับปฐมวัย

ตามที่กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศ เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย เมื่อวันที่ ๖ สิงหาคม
พ.ศ. ๒๕๖๑ ดังนี้ เพื่อให้การดำเนินการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของโรงเรียนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
ตามกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑ โรงเรียนผ่องสุวรรณวิทยา สายไหม จึงได้กำหนด
มาตรฐานการศึกษาและค่าเป้าหมายความสำเร็จของโรงเรียน ระดับปฐมวัย ปีการศึกษา ๒๕๖๔ ไว้ดัง
รายละเอียดที่แนบท้ายประกาศ ต่อไปนี้

มาตรฐาน
มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของเด็ก
มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ
มาตรฐานที่ ๓ การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นสำคัญ

ค่าเป้าหมายความสำเร็จ
ระดับยอดเยี่ยม
ระดับยอดเยี่ยม
ระดับยอดเยี่ยม

ประกาศ ณ วันที่ ๓๐ มิถุนายน พ.ศ ๒๕๖๔

(นายพิภู ผ่องสุวรรณ)
ประธานคณะกรรมการบริหารโรงเรียนผ่องสุวรรณวิทยา สายไหม

รายละเอียดแนบท้ายประกาศ
เรื่อง การกำหนดมาตรฐานการศึกษาและค่าเป้าหมายความสำเร็จของโรงเรียนระดับปฐมวัย
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
ค่าเป้าหมายความสำเร็จ
มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของเด็ก
ยอดเยี่ยม
๑.๑ เด็กทุกคน ของเด็กมีพัฒนาการด้านร่างกาย แข็งแรง มีสุขนิสัยที่ดีและดูแล
๙๗.๐๐
ความปลอดภัยของตนเองได้
๑.๒ เด็กทุกคน ของเด็กมีพัฒนาการด้านอารมณ์ จิตใจ ควบคุมและแสดงออกทาง
๙๘.๐๐
อารมณ์ได้
๑.๓ เด็กทุกคน ของเด็กมีพัฒนาการด้านสังคม ช่วยเหลือตนเองและเป็นสมาชิกที่ดี
๙๘.๐๐
ของสังคม
๑.๔ เด็กทุกคน ของเด็กมีพัฒนาการด้านสติปัญญา สื่อสารได้ มีทักษะการคิดพื้นฐาน
๙๔.๐๐
และแสวงหาความรู้ได้
มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ
ยอดเยี่ยม
๒.๑ มีหลักสูตรครอบคลุมพัฒนาการทั้ง ๔ ด้าน สอดคล้องกับบริบทท้องถิ่น
๙๒.๐๐
๒.๒ จัดครูให้เพียงพอกับชั้นเรียน
๑๐๐
๒.๓ ส่งเสริมให้ครูมีความเชี่ยวชาญด้านการจัดประสบการณ์
๙๒.๐๐
๒.๔ จัด สภาพแวดล้อมและสื่อเพื่อการ เรียนรู้อย่างปลอดภัยและเพียงพอ
๙๖.๐๐
๒.๕ ให้บริการเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนรู้เพื่อสนับสนุนการจัด
๑๐๐
ประสบการณ์
๒.๖มีระบบบริหารคุณภาพที่เปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วม
๑๐๐
มาตรฐานที่ ๓ การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นสำคัญ
ยอดเยี่ยม
๓.๑ ครูทุกคน ของครูจัดประสบการณ์ที่ส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการทุกด้านอย่าง
๙๔.๐๐
สมดุลเต็มศักยภาพ
๓.๒ ครูทุกคน ของครูสร้างโอกาสให้เด็กได้รับประสบการณ์ตรงเล่นและปฏิบัติอย่าง
๙๖.๐๐
มีความสุข
๓.๓ ครูทุกคน ของครูจัดบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้ใช้สื่อและเทคโนโลยีที่
๙๘.๐๐
เหมาะสมกับวัย
๓.๔ ครูทุกคน ของครูประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริงและนำผลการประเมิน
๑๐๐
พัฒนาการเด็กไปปรับปรุง การจัดประสบการณ์และพัฒนาเด็ก

ประกาศ โรงเรียนผ่องสุวรรณวิทยา สายไหม
เรื่อง การกำหนดมาตรฐานการศึกษาและค่าเป้าหมายความสำเร็จของโรงเรียน
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ตามที่กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศ เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
เมื่อวันที่ ๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของโรงเรียน
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพตามกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑ โรงเรียนจึงได้กำหนด
มาตรฐานการศึกษาและค่าเป้าหมายความสำเร็จของโรงเรียน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา ๒๕๖๔
ไว้ดังรายละเอียดที่แนบท้ายประกาศ ต่อไปนี้
มาตรฐาน
มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียน

ค่าเป้าหมายความสำเร็จ
ระดับดีเลิศ

มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหาร

ระดับดีเลิศ

มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

ระดับดีเลิศ

ประกาศ ณ วันที่ ๓๐ มิถุนายน พ.ศ ๒๕๖๔

(นายพิภู ผ่องสุวรรณ)
ประธานคณะกรรมการบริหารโรงเรียนผ่องสุวรรณวิทยา สายไหม

รายละเอียดแนบท้ายประกาศ
เรื่อง การกำหนดมาตรฐานการศึกษาและค่าเป้าหมายความสำเร็จของโรงเรียน
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. ๒๕๖๔
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา

มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพผู้เรียน
๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน
๑) ผู้เรียนมีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสารและการคิดคำนวณ
๒) ผูเ้ รียน มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและแก้ปัญหา
๓) ผู้เรียน มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม
๔) ผู้เรียน มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
๕) ผู้เรียน มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา
๖) ผู้เรียน มีความรู้ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ

เป้าหมาย
ความสำเร็จ

ระดับดีเลิศ
๘๗.๐๐
๘๗.๐๐
๘๒.๐๐
๙๒.๐๐
๘๔.๐๐
๘๗.๐๐

๑.๒ คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน
๑) ผู้เรียน มีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีเป็นไปตามเป้าหมายที่สถานศึกษากำหนด
๒) ผูเ้ รียน มีความภูมิใจในท้องถิ่น เห็นคุณค่าของความเป็นไทย มีส่วนร่วมในการ
อนุรักษ์วัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปัญญาไทย
๓) ผู้เรียน มีการยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย
๔) ผู้เรียน มีสุขภาวะทางร่างกายและจิตสังคม

๘๗.๐๐
๘๙.๐๐
๘๙.๐๐
๘๗.๐๐

มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ

ระดับดีเลิศ

๒.๑ มีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจที่สถานศึกษากำหนดชัดเจน
๒.๒ มีระบบการบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา
๒.๓ ดำเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษา
และทุกกลุ่มเป้าหมาย
๒.๔ พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ
๒.๕ จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมี
คุณภาพ
๒.๖ จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการ
เรียนรู้

ระดับดีเลิศ
ระดับดีเลิศ
ระดับดีเลิศ
ระดับดีเลิศ
ระดับดีเลิศ
ระดับดีเลิศ

มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา

เป้าหมาย
ความสำเร็จ

มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

ระดับดีเลิศ

๓.๑ ครู จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถนำไป
ประยุกต์ใช้ในชีวิตได้
๓.๒ ครู ใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้
๓.๓ ครู มีการบริหารชั้นเรียนเชิงบวก
๓.๔ ครู ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และนำผลมาพัฒนาผู้เรียน
๓.๕ ครู มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลป้อนกลับ เพื่อปรับปรุงและพัฒนาการ
จัดการเรียนรู้

๘๗.๐๐
๘๘.๐๐
๘๘.๐๐
๘๗.๐๐
๘๕.๐๐

รายงานการประชุมหรือการใหความเห็นชอบ SAR ของคณะกรรมการบริหารโรงเรียน
(รายงาน)
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รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหาร โรงเรียนผองสุวรรณวิทยา สายไหม
ครั้งที่ 2 / 2565
วันที่ 17 มิถุนายน 2565
ณ หองประชุม สงา-ละมอม โรงเรียนผองสุวรรณวิทยา สายไหม
*****************************************
ผูมาประชุม

ผูไมมาประชุม

1. นายพิภู
ผองสุวรรณ
2. นายสำรวม
พฤกษเสถียร
3. พลอากาศตรีสมภพ ตันศิริ
4. นาวาอากาศเอกวันชัย ตะวันเย็น
5. นายปญญาชัย
ขำสนิท
6. นางระพีพรรณ
ญาติทอง
7. นางไพลิน
หงษศิริ
8. นายปริญญา
แชมชมดาว
9. นางสาววันเพ็ญ
ปนพุมโพธิ์
10. นางอรทัย
พิมพนอย
11.นางสาวศิรวิ รรณ
สุขสมกิจ
12. นางอังคณา
จิตตรีทรง
13. นางสาวผกาวดี
ทองเหลือ

ปฏิบัติหนาที่แทนผูรับใบอนุญาตและผูอำนวยการ
ผูทรงคุณวุฒิ (แทนผูจัดการ)
ผูทรงคุณวุฒิ
ผูทรงคุณวุฒิ
ผูทรงคุณวุฒิ
ผูแทนผูปกครอง
ผูแทนผูปกครอง
ผูแทนครู
ผูแทนครู
ผูแทนครู
ผูแทนครู
ผูแทนครู
กรรมการและเลขานุการ

ไมมี

เริ่มประชุม เวลา 16.00 น.
เมื่อกรรมการมาครบองคประชุมแลว นายพิภู ผองสุวรรณ ปฏิบัติหนาที่แทนผูรับใบอนุญ าต
โรงเรียนผองสุวรรณวิทยา สายไหม กลาวเปดประชุมโดยดำเนินการประชุมตามวาระการประชุม ดังนี้
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจงที่ประชุมทราบ
1.1 ขอขอบคุณคณะกรรมการที่สละเวลาเขารวมประชุมการประชุมในครั้งนี้
ที่ประชุม รับทราบ
ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 1 ประจำปการศึกษา 2565 เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ
2565 โดยมีแกไขเพิ่มเติม เรื่อง คำสั่งแตงตั้งคณะกรรมการพิจารณาวันอนุมัติการจบการศึกษาปการศึกษา 2564
ที่ประชุม รับรองรายงานการประชุม
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ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องเสนอเพื่อทราบ
3.1 การแตงตั้งคณะกรรมการชุดใหมแทนชุดเดิมที่หมดวาระลงในปการศึกษา 2564 สืบเนื่องจาก
คณะกรรมการบริ ห ารได ห มดวาระลงเมื่ อ วั น ที่ 30 เดื อ น เมษายน พ.ศ. 2564 ดั ง นั้ น เพื่ อ ให เป น ไป
ตามบทบัญญัติ มาตรา 30 แหงพระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน พุทธศักราช 2550 และแกไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2
พ.ศ. 2554 จึงขอแตงตั้งบุคคลตอไปนี้ เปนคณะกรรมการบริหารโรงเรียน (ดังเอกสารแนบ 1 )
- พลอากาศตรีสมภพ ตันศิริ และ นายสำรวม พฤกษเสถียร ขอใหตรวจสอบความถูกตอง
เรื่ อ งการแต ง ตั้ ง คณะกรรมการบริ ห ารโรงเรี ย น เพราะเป น เรื่ อ งสำคั ญ เพื่ อ ให เป น ไปตามระเบี ย บ พรบ.
โรงเรียนเอกชน
- นายพิภู ผองสุวรรณ รับขอเสนอแนะจากคณะกรรมการทั้ง 2 ทานไปปฏิบัติตอไป
ที่ประชุม รับทราบและปรับปรุงเรื่องการตรวจสอบขอความในคำสั่งใหถูกตอง
3.2 รายงานผลการตรวจประเมินความพรอมกอนเปดเรียนระดับเตรียมอนุบาลถึงประถมศึกษา
ป ที่ 6 ภาคเรี ย นที่ 1 ประจำป ก ารศึ ก ษา 2565 โดยฝ า ยสิ่ ง แวดล อ ม สำนั ก งานเขตสายไหม เข า มาตรวจใน
วันที่ 12 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 ผลการประเมินผานทุกมาตรฐาน
ที่ประชุม รับทราบ
3.3 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับโรงเรียนปการศึกษา 2564 (ดังเอกสารแนบ 2 )
ผลสัมฤทธิ์ระดับอนุบาล
- นายสำรวม พฤกษเสถียร สอบถามเกี่ยวการวัดและประเมินผลของระดับอนุบาลมีวัดและ
การประเมินอยางไร
- นางอรทัย พิมพนอย ตอบคำถามเรื่องการวัดและประเมินผลระดับอนุบาล โดยใช Google
From และให ผู ป กครองตอบและประเมิ น เมื่ อ เด็ ก เข า เรี ย นผ าน Zoom จำมี ก ารนั ด หมายสอบในวิ ช าต างๆ
มี ก ารกำหนดชิ้ น งานให เด็ ก ปฏิ บั ติ เมื่ อ เรี ย น Zoom จบแล ว เด็ ก จะอั ด คลิ ป วี ดี โอส ง งานประกอบการวั ด และ
ประเมินผล
- นายปริญญา แชมชมดาว เพิ่มเติมสถิติการเขาเรียนระดับอนุบาลทั้ง Online และ OnSite
มีสถิตการเขาเรียนในระดับอนุบาลสูงนักเรียนสวนใหญมีความสนใจเรียน
ผลสัมฤทธิ์ระดับประถมศึกษา
- นายสำรวม พฤกษเสถียร สอบถามผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในระดับประถมศึกษาปที่ 1 ทำไม
ชั้ นประถมศึ ก ษาป ท่ี 1 ถึ งได ผ านเกณฑ ทุ ก คนจำนวน 77 คน ขอให ในการวิ เคราะห ผ ลสั ม ฤทธิ์ท างการเรี ย น
มีคณะกรรมการตรวจสอบหรือมีผูตรวจสอบขอมูลเพื่อใหไดตัวเลขที่ถูกตองและเปนขอมูลที่นาเชื่อถือได
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- นางระพีพรรณ ญาติทอง อธิบายเพิ่มเติมถึงผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของระดับชั้นประถมศึกษา
ป ที่ 1 ที่ มี นั ก เรี ย นผ า นเกณฑ จ ำนวนตั ว เลข 77 คนเป น จำนวนนั ก เรีย นที่ ผ า นเกณฑ ทั้ งหมดและทุ ก รายวิ ช า
ผูที่ผานเกณฑของโรงเรียนคือเปนนักเรียนที่มีคะแนน 70 คะแนน
- นางอังคณา จิตตรีทรง อธิบายเพิ่มเติมในระดับประถมศึกษาปที่ 1 การเขาเรียน Online และ
การเรียน Onsite ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 1 มีการเขาเรียนอยางสม่ำเสมอ และมีผูปกครองสนใจตอ
การเรียนของนักเรียน คอยตรวจสอบการบานและงานตางๆของนักเรียนจึงทำใหนักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษา
ปที่ 1 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ผานเกณฑรอยละ 100 ทุกคน
ที่ประชุม รับทราบ
3.4 ผลการสอบโอเน็ตปการศึกษา 2564 ระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 6 (ดังเอกสารแนบ 3 )
- นายสำรวม พฤกษเสถียร สอบถามเพิ่มเติมเรื่องการวิเคราะห ผลการสอบ O-NET สืบเนื่อง
จากจำนวนผูเขาสอบ จำนวน 16 คน การที่เรานำคาเฉลี่ยไปเปรียบเทียบกับระดับประเทศ ระดับสังกัด ไมสามารถ
เปรียบเทียบไดเพราะจำนวนผูเขาสอบของโรงเรียนมีจำนวนนอย
-นางระพี พ รรณ ญาติ ท อง ได อ ธิ บ ายเพิ่ ม เติ ม ในการสอบ O-NET ครั้ ง นี้ เป น การสอบตาม
ความสมั ค รใจของนั ก เรี ย นในระดั บ ชั้ น ประถมศึ ก ษาป ที่ 6 ไม ไ ด คั ด เลื อ กนั ก เรี ย นเพื่ อ เข า สอบ O-NET
จำนวนผูเขาสอบในปการศึกษา 2564 จึงมีจำนวนนอย
ที่ประชุม รับทราบ
ระเบียบวาระที่ 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 จำนวนทั้งสิ้น 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 จำนวนทั้งสิ้น 501 คน
มติ ที่ ป ระชุ ม เห็ น ชอบจำนวนนั ก เรี ย นที่ ข อรั บ เงิ น อุ ด หนุ น รายบุ ค คล ภาคเรี ย นที่ 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 จำนวนนั กเรียนลดลง 46 คน ถาเด็กจำนวนลดลงรายไดตอ งลดลง ซึ่งสงผลกั บ
โรงเรียน
มติที่ประชุม เห็นชอบงบรายไดและคาใชจาย ของปการศึกษาที่ผานมา
4.1.3 งบแสดงฐานะการเงิน (งบดุล) ของปการศึกษาที่ผานมา ( ดังเอกสารแนบ 5 )
มติที่ประชุม 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 จำนวนทั้งสิ้น 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 จำนวนทั้งสิ้น 501 คน
มติที่ประชุม เห็นชอบจำนวนนักเรียนที่ขอรับเงินอุดหนุนเรียนฟรี 15 ป ภาคเรียนที่ 1
ปการศึกษา 2565 ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2565
4.3 เงินอุดหนุนอาหารเสริม (นม)
โรงเรีย นไดรับงบประมาณเงินอุ ดหนุ นอาหารเสริม (นม) จำนวนนั กเรียน อนุบาล 198 คน
ประถมศึก ษา 501 คน รวมทั้ งสิ้น 699 คน ไดจัด ซื้อนม จัด เก็บรัก ษานม และการแจกจายนมใหแกนัก เรีย น
ตามแผนบริหารจัดการอาหารเสริม (นม) (ดังเอกสารแนบ 6 )
มติที่ประชุม ใหความเห็นชอบจำนวนเด็กนักเรียนที่ขอรับเงินอุดหนุนอาหารเสริม (นม)
ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2565
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4.4 รายงานผลการประเมิ น ตนเองของสถานศึ ก ษา (SAR) ประจำป 2564 ระดั บ การศึ ก ษา
ขั้นพื้นฐาน และปฐมวัย
- นายสำรวม พฤกษเสถียร สอบถามผลการประเมินการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR)
ประจำป 2564 เปนอยางไร
- นางไพลิน หงษศิริ มีผลการประเมินอยูในระดับยอดเยี่ยม ทุกมาตรฐาน
มติ ที่ ประชุ ม เห็ นชอบรายงานผลการประเมิ น ตนเองของสถานศึ ก ษา (SAR) ประจำป 2564
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน และปฐมวัย
4.5 แตงตั้งคณะทำงานมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน และ
ปฐมวัยเพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาป 2565 (ดังเอกสารแนบ 7 )
- นายสำรวม พฤกษ เสถี ย ร การแต ง ตั้ ง คณะทำงานมาตรฐานการศึ ก ษาของสถานศึ ก ษา
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน และปฐมวัยเพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาป 2565 มีการเปลี่ยนแปลง
อะไรบาง
- นางอังคณา จิตตรีทรง มีการเปลี่ยนแปลงโดยจัดคนใหเหมาะสมกับมาตรฐานเชน คนไหนถนัด
งานดานวิชาการใหปฏิบัติงานดานวิชาการเพื่อใหสอดคลองกับงาน
มติที่ประชุม เห็นชอบ
4.6 กำหนดคาเปาหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานและ
ปฐมวัยเพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาป 2565 (ดังเอกสารแนบ 8)
- นายสำรวม พฤกษเสถียร มีการกำหนดเปาหมายการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา
ปการศึกษา 2565 อยางไร
- นายพิภู ผองสุวรรณ การกำหนดเปาหมายมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา การศึกษา
ขั้นพื้นฐานและปฐมวัยเพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาป 2565 ดูจากแผนพัฒนาของโรงเรียนซึ่ง
โรงเรียนไดซึ่งมีการกำหนดไวในแผนพัฒนาระยะเวลา 4 ป
มติที่ประชุม เห็นชอบ
ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่นๆ
5.1 ไมมี
ที่ประชุม ปดประชุมเวลา 17.30 น.
ลงชื่อ
ผูบันทึกการประชุม
( นางสาวผกาวดี ทองเหลือ)
ลงชื่อ

(นายพิภู ผองสุวรรณ)

ผูตรวจบันทึก

คําสั่งแตงตั้งคณะทํางานจัดทํา SAR
(คําสั่ง)

คำสั่ง โรงเรียนผ่องสุวรรณวิทยา สายไหม
ที่ ๓๑ /๒๕๖๔
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
สื บ เนื่ อ งจากกฎกระทรวง การประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษา พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้ อ ที่ ๓ กำหนดให้
สถานศึกษาจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพภายใน โดยกำหนดมาตรฐานให้เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษา
ซึ่งกระทรวงศึกษาธิการ ประกาศ ณ วันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๖๑ เพื่อดำเนินการให้สอดคล้องและเป็นไปตาม
กำหนด จึงแต่งตั้งบุคคลต่อไปนี้เป็นคณะกรรมการประกันคุณภาพภายใน ดังนี้
๑. คณะกรรมการอำนวยการประกันคุณภาพภายใน ประกอบด้วย
๑.๑ นายพิภู ผ่องสุวรรณ
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
ประธาน
๑.๒ นายปริญญา แช่มชมดาว
รองผู้อำนวยการ
รองประธาน
๑.๓ นาวาอากาศเอกวันชัย ตะวันเย็น
ผู้แทนคณะกรรมการสถานศึกษา กรรมการ
๑.๔ นายสำรวม พฤกษเสถียร
ผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการ
๑.๕ นางระพีพรรณ ญาติทอง
ผู้แทนผู้ปกครอง
กรรมการ
๑.๖ นางสาววันเพ็ญ ปั้นพุ่มโพธิ์
หัวหน้าฝ่ายบุคลากร
กรรมการ
๑.๗ ดร.เอ็มอร ทองเหลือ
หัวหน้าฝ่ายบริหารทัว่ ไป
กรรมการ
๑.๘ นางอังคณา จิตตรีทรง
หัวหน้าฝ่ายวิชาการ กรรมการ/เลขานุการ
ขอบข่ายหน้าที่
๑. ดำเนินการประชุมชี้แจงครูและผู้เกี่ยวข้องให้เข้าใจแนวทางของการประกันคุณภาพภายใน
๒. ดำเนินการกำหนดมาตรฐาน ตัวชี้วัด พัฒนาเครื่องมือ กำหนดปฏิทินการประกันคุณภาพภายใน
๓. สนับสนุนการปฏิบัติงานของคณะกรรมการฝ่ายต่างๆ ทั้งด้านเทคนิค วิธีการเก็บ รวบรวมข้อมูล
การแปลผล วัสดุและงบประมาณ เพื่อให้การประกันคุณภาพภายในเป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้
๔. กำกับดูแลติดตามให้คำปรึกษา พิจารณารับรองผลประเมิน และส่งเสริมการใช้ประโยชน์จาก
ข้อเสนอแนะ เสนอต่อฝ่ายบริหาร เพื่อประกอบการตัดสินใจ ปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง
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๒. คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ระดับการศึกษาปฐมวัย
๒.๑ ด้านมาตรฐานที่วา่ ด้วยคุณภาพของผู้เรียน ประกอบด้วย
๑) นางสาวศิริวรรณ สุขสมกิจ
ประธานกรรมการ
๒) นางรจวรรณ อินทร์มณี
กรรมการ(มฐ. ๑.๑,๑.๒)
๓) นางสาวกาญจะนา ปะสังคะเต
กรรมการ(มฐ. ๑.๓)
๔) นางสาวประเทือง นนทมิตร
กรรมการ(มฐ. ๑.๔)
๒.๒ ด้านมาตรฐานที่วา่ ด้วยการบริหารและการจัดการ ประกอบด้วย
๑) นางวาสนา ชัยกิจ
ประธานกรรมการ
๒) นางสาวกนกวรรณ อัครพงษ์
กรรมการ(มฐ. ๒.๑,๒.๒)
๓) นางสาวนิออน เอี่ยมประภัสสร
กรรมการ(มฐ. ๒.๕,๒.๖)
๒.๓ ด้านมาตรฐานที่วา่ ด้วยการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ประกอบด้วย
๑) นางอรทัย พิมพ์น้อย
ประธานกรรมการ
๒) นางสาวเพรชรี มลิวรรณ
กรรมการ(มฐ. ๓.๑)
๓) นางสาวหทัยชนก พุกสอน
กรรมการ(มฐ.๓.๒,๓.๓)
๔) นางสาวภาวินี อ่อนแย้ม
กรรมการ(มฐ. ๓.๔)
๓. คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
๓.๑ ด้านมาตรฐานที่วา่ ด้วยคุณภาพของผู้เรียน ประกอบด้วย
๑) นางบุญญาพร หลังสันเทียะ
ประธานกรรมการ
๒) นางไพลิน หงษ์ศิริ
กรรมการ(มฐ. ๑.๑.๑)
๓) นางสาวนันทิการ์ เอีย่ มวิไล
กรรมการ(มฐ. ๑.๑.๒)
๔) นางนิตยา ทาสวัสดิ์
กรรมการ(มฐ. ๑.๑.๓)
๕) นางฐิติกาญจน์ คงแสง
กรรมการ(มฐ. ๑.๑.๓)
๖) นางบุญญาพร หลังสันเทียะ
กรรมการ(มฐ. ๑.๑.๔)
๗) นางพะเยาว์ ยาโสภา
กรรมการ(มฐ. ๑.๑.๕)
๘) นางสาวไพรสุดา สุขพัฒน์ธี
กรรมการ(มฐ. ๑.๑.๖)
๙) นางสาวสาคร เพ็ชรชะรัตน์
กรรมการ(มฐ. ๑.๒.๑)
๑๐) นางสาวทิพกัญญา สุขประสงค์
กรรมการ(มฐ. ๑.๒.๒)
๑๑) นางสาวกิตติยา อุน่ อ่อน
กรรมการ(มฐ. ๑.๒.๓)
๑๒) นางสาวปริญญา อินทุภูติ
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
๒) นางกนกกานต์ โสภาพร
๓) นางสาวสุจิวรรณ ข้อสังข์
๔) นางฐิตินันท์ มิตรเมฆ
๕) นางสาววันเพ็ญ ปั้นพุ่มโพธิ์
๖) นางสาวผกาวดี ทองเหลือ

ประธานกรรมการ
กรรมการ(มฐ. ๒.๑)
กรรมการ(มฐ. ๒.๒)
กรรมการ(มฐ. ๒.๒,๒.๓)
กรรมการ(มฐ. ๒.๔)
กรรมการ(มฐ. ๒.๕,๒.๖)

(หมายเหตุ กรรมการผู้ประเมินภายในชุดนี้จะต้องเป็นผู้จัดทำรายงานการประเมินตนเอง ในส่วนที่
๑ ข้อมูลสภาพทัว่ ไป และส่วนที่ ๒ แผนพัฒนาคุณภาพของสถานศึกษา)
๓.๓ ด้านมาตรฐานที่วา่ ด้วยการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ประกอบด้วย
๑) นางระพีพรรณ ญาติทอง
ประธานกรรมการ
๒) นางชุติกาญจน์ อุ่นบ้าน
กรรมการ(มฐ. ๓.๑)
๓) นางสาวสุจิตรา ยาป่าคาย
กรรมการ(มฐ. ๓.๒)
๔) นางนริศรา เหล่าเขต
กรรมการ(มฐ. ๓.๓)
๕) นางสาวอรนุช เขมะคาม
กรรมการ(มฐ. ๓.๓)
๖) นางสาวกมลรัตน์ ถิตย์ผาด
กรรมการ(มฐ. ๓.๔)
๗) นางสาวสุพัฒตรา ต้องเดช
กรรมการ(มฐ. ๓.๕)
ขอบข่ายหน้าที่ของผู้ประเมินคุณภาพภายใน
๑. จัดการประชุมเพื่อวิเคราะห์มาตรฐาน ตัวบ่งชี้ เกณฑ์การพิจารณา ที่ได้รับมอบหมาย เพื่อสร้าง
ความเข้าใจในการเก็บรวบรวมข้อมูลให้ตรงตามสภาพจริง
๒. ดำเนิ น การวางแผนจั ด ทำปฏิ ทิ น การประกั น คุ ณ ภาพตามมาตรฐานและภาระงานที่ ได้ รั บ
มอบหมายอย่างเป็นลำดับสอดคล้องกับการทำงานปกติ
๓. ศึกษาข้อมูลวิธกี ารเก็บรวบรวมข้อมูล ตลอดจนการเรียนรู้เครื่องมือในการประกันคุณภาพภายใน
ตามมาตรฐานที่ตนได้รับมอบหมาย
๔. ดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ผล การจัดทำรายงานการประเมินตนเอง ตามวัน
เวลา ที่กำหนดไว้ในปฏิทินการประกันคุณภาพ
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๔. คณะกรรมการตรวจสอบการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา
๔.๑ คณะกรรมการตรวจสอบการประเมินคุณภาพภายใน ระดับการศึกษา ปฐมวัย
ประกอบด้วย
๑) นางอังคณา จิตตรีทรง
ประธาน
๒) นางอรทัย พิมพ์น้อย
กรรมการ
๓) นางสาวหทัยชนก พุกสอน
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) นางระพีพรรณ ญาติทอง
กรรมการ
๕) นางบุญญาพร หลังสันเทียะ
กรรมการและเลขานุการ
ขอบข่ายหน้าที่ของผูต้ รวจสอบการประเมินคุณภาพภายใน
๑. ประชุมหารือร่วมกับกรรมการประกันคุณภาพภายในกลุ่มอื่นๆ เพื่อวิเคราะห์ผลประเมิน จัดทำ
เป็ น รายงานการประเมิ น ในส่ ว นที่ ๔ สรุ ป ผลการประเมิ น ตนเอง (ปั จ จั ย ภายใน – ปั จ จั ย ภายนอก –
ข้อเสนอแนะ) เพื่อเสนอขอความเห็นชอบ รับรองผลการประกันคุณภาพต่อคณะกรรมการอำนวยการประกัน
คุณภาพ
๒. รับทราบและนำผลการประกันคุณภาพที่ได้รับรองจากกรรมการอำนวยการประกันคุณภาพ ไปสู่
การวางแผนพัฒนา รวมทั้งเสนอรายงานการประเมินตนเองให้หน่วยงานต้นสังกัดอย่างน้อย ๑ ครั้ง/ปี
สั่ง ณ วันที่ ๑๖ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๔

(นายพิภู ผ่องสุวรรณ)
ผู้อำนวยการโรงเรียนผ่องสุวรรณวิทยา สายไหม
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หลักฐานการเผยแพร SAR ใหผูมีสวนเกี่ยวของหรือสาธารณชนรับทราบ
(หลักฐานการเผยแพร)

ประกาศ โรงเรียนผ่ องสุ วรรณวิทยา สายไหม
เรื่ อง รายงานผลการประเมินคุณภาพของสถานศึกษา ประจาปี การศึกษา 2564
ระดับการศึกษาปฐมวัย
อาศัยความตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2562 หมวด
ที่ 6 มาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา มาตรา 47 ให้มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษา เพื่อพัฒนา
คุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับ ประกอบด้วย ระบบการประกันคุณภาพภายใน และระบบการประกัน
คุ ณ ภาพภายนอก ระบบ หลัก เกณฑ์ และวิ ธี ก ารประกัน คุ ณ ภาพการศึ ก ษา ให้ เ ป็ นไปตามที่ ก าหนดใน
กฏกระทรวง ดังนั้น โรงเรี ยนผ่องสุ วรรณวิทยา สายไหม ได้ดาเนิ นการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา
และได้บรรจุผลการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา ประจาปี การศึกษา 2564 ไว้ในระเบียบวาระการ
ประชุมคณะกรรมการบริ หาร เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน พ.ศ. 2565 ซึ่งผลการพิจารณาจากที่ประชุม ลงมติรับรองให้
ความเห็นชอบผลการประเมินดังกล่าว
ทั้งนี้ เพื่อการดาเนิ นงานให้เกิ ดความสอดคล้องตาม มาตรา 48 ที่กาหนดให้หน่ วยงานต้นสังกัดและ
สถานศึกษาจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา และให้ถือว่าการประกันคุณภาพภายในเป็ น
ส่ วนหนึ่งของกระบวนการบริ หารการศึกษาที่ตอ้ งดาเนินการอย่างต่อเนื่อง โดยมีการจัดทารายงานประจาปี เสนอ
ต่อหน่ วยงานต้นสังกัด หน่ วยงานที่เกี่ ยวข้อง และเปิ ดเผยต่อสาธารณชน เพื่อนาไปสู่ การพัฒนาคุณภาพและ
มาตรฐานการศึกษา และเพื่อรองรับการประกันคุณภาพภายนอก จึ งขอประกาศผลการประเมินคุณภาพของ
สถานศึกษา ประจาปี การศึกษา 2564 ให้สาธารณชนได้ทราบอย่างทัว่ กัน ดังนี้
มาตรฐาน
ค่ าเป้ าหมายความสาเร็จ
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของเด็ก
ยอดเยีย่ ม
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริ หารและการจัดการ
ยอดเยีย่ ม
มาตรฐานที่ 3 การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็ นสาคัญ
ยอดเยีย่ ม
ประกาศ ณ วันที่ 17 มิถุนายน พ.ศ. 2565

(นายพิภู ผ่องสุ วรรณ)
ประธานคณะกรรมการบริ หารโรงเรี ยนผ่องสุ วรรณวิทยา สายไหม

ประกาศ โรงเรียนผ่ องสุ วรรณวิทยา สายไหม
เรื่ อง รายงานผลการประเมินคุณภาพของสถานศึกษา ประจาปี การศึกษา 2564
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
อาศัยความตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2562 หมวด
ที่ 6 มาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา มาตรา 47 ให้มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษา เพื่อพัฒนา
คุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับ ประกอบด้วย ระบบการประกันคุณภาพภายใน และระบบการประกัน
คุ ณ ภาพภายนอก ระบบ หลัก เกณฑ์ และวิ ธี ก ารประกัน คุ ณ ภาพการศึ ก ษา ให้ เ ป็ นไปตามที่ ก าหนดใน
กฏกระทรวง ดังนั้น โรงเรี ยนผ่องสุ วรรณวิทยา สายไหม ได้ดาเนิ นการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา
และได้บรรจุผลการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา ประจาปี การศึกษา 2564 ไว้ในระเบียบวาระการ
ประชุมคณะกรรมการบริ หาร เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน พ.ศ. 2565 ซึ่งผลการพิจารณาจากที่ประชุม ลงมติรับรองให้
ความเห็นชอบผลการประเมินดังกล่าว
ทั้งนี้ เพื่อการดาเนิ นงานให้เกิ ดความสอดคล้องตาม มาตรา 48 ที่กาหนดให้หน่ วยงานต้นสังกัดและ
สถานศึกษาจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา และให้ถือว่าการประกันคุณภาพภายในเป็ น
ส่ วนหนึ่งของกระบวนการบริ หารการศึกษาที่ตอ้ งดาเนินการอย่างต่อเนื่อง โดยมีการจัดทารายงานประจาปี เสนอ
ต่อหน่ วยงานต้นสังกัด หน่ วยงานที่เกี่ ยวข้อง และเปิ ดเผยต่อสาธารณชน เพื่อนาไปสู่ การพัฒนาคุณภาพและ
มาตรฐานการศึกษา และเพื่อรองรับการประกันคุณภาพภายนอก จึ งขอประกาศผลการประเมินคุณภาพของ
สถานศึกษา ประจาปี การศึกษา 2564 ให้สาธารณชนได้ทราบอย่างทัว่ กัน ดังนี้
มาตรฐาน
ค่ าเป้ าหมายความสาเร็จ
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผูเ้ รี ยน
ยอดเยีย่ ม
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริ หารและการจัดการ
ยอดเยีย่ ม
มาตรฐานที่ 3 การจัดประสบการณ์ที่เน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสาคัญ
ยอดเยีย่ ม
ประกาศ ณ วันที่ 17 มิถุนายน พ.ศ. 2565

(นายพิภู ผ่องสุ วรรณ)
ประธานคณะกรรมการบริ หารโรงเรี ยนผ่องสุ วรรณวิทยา สายไหม

แผนผังอาคารสถานที่
(แผนผัง)

แผนผังอาคารโรงเรียนผ่องสุวรรณวิทยา สายไหม

4. อาคารเรียน อาคารประกอบ ห้องเรียน ห้องประกอบ
อาคารเรียนคอนกรีตเสริมเหล็ก ๔ ชั้น ๑ หลัง ห้องเรียนจำนวน ๓๐ ห้องและเป็นห้องประกอบจำนวน ๒๔
ห้อง
ชั้นที่ ๑ ใช้เป็นห้องเรียนชั้นเตรียมอนุบาล จำนวน ๑ ห้อง ห้องเรียนชั้นอนุบาลจำนวน ๕ ห้อง และห้อง
ประกอบจำนวน ๔ ห้อง รายละเอียด ดังนี้
- ห้องครัว ขนาด ๔๕๐. เมตร x ๗.๕๐ เมตร
- โรงอาหาร ขนาด ๔.๕๐ เมตร x ๔๕.๐๐เมตร
- ลานอเนกซ์ประสงค์ ขนาด ๔.๕๐ เมตร x ๔๐.๕๐ เมตร
- ห้องเรียนชั้นเตรียมอนุบาล ขนาด ๗๐๐ เมตร. x ๙ ๐๐ เมตร จำนวน ๑ ห้อง จุห้องละ ๔๐ คน.
รวมความจุ ๔๐ คน

- ห้องเรียนชั้นอนุบาล ขนาด ๗๐๐. x ๙ ๐๐.เมตร จำนวน ๕ ห้อง จุห้องละ ๔๐ คน รวมความจุ ๒๐๐
คน
- ห้องธุรการ ขนาด ๔๕๐ เมตร. x ๙๗๕. เมตร
- ห้องน้ำ ขนาด ๗ ๐๐ เมตร. x ๘๐๐. เมตร จำนวน ๒ ห้อง จำนวน ๓๐ ที่นั่ง
- ห้องน้ำ ขนาด ๔๐๐ เมตร. x ๔๐๐. เมตร จำนวน ๑ ห้อง จำนวน ๖ ที่นั่ง
ชั้นที่ ๒ ใช้เป็นห้องเรียนชั้นอนุบาล จำนวน ๖ ห้อง, ห้องเรียนระดับประถมศึกษา
จำนวน ๓ ห้อง, ห้องประกอบจำนวน ๑๑ ห้อง รายละเอียดดังนี้
- ห้องเรียนระดับประถมศึกษา ขนาด ๗๐๐. x ๙ ๐๐ เมตร จำนวน ๓ ห้อง.
จุห้องละ ๕๕ คน รวมความจุ ๑๖๕ คน
- ห้องประกอบ ขนาด ๗๐๐. x ๙ ๐๐ เมตร จำนวน.๑ ห้อง
- ห้องวิทยาศาสตร์ ขนาด ๗๐๐. x ๙๐๐ เมตร จำนวน ๑ ห้อง.
- ห้องเทควันโด ขนาด ๗๐๐. x ๙๐๐ เมตร จำนวน ๑ ห้อง.
- ห้องดนตรีสากล ขนาด ๗๐๐. x ๙๐๐ เมตร จำนวน ๑ ห้อง.
- ห้องดนตรีไทย ขนาด ๗๐๐. x ๙๐๐ เมตร จำนวน ๑ ห้อง.
- ห้องคอมพิวเตอร์ ขนาด ๗๐๐. x ๙ ๐๐ เมตร.จำนวน ๑ ห้อง
- ห้องพักครู ขนาด ๔๐๐. x ๙๐๐. เมตร จำนวน ๑ ห้อง
- ห้องเรียนชั้นอนุบาล ขนาด ๗๐๐. x ๙ ๐๐ เมตร จำนวน ๖ ห้อง จุห้องละ ๔๐ คน.
รวมความจุ ๒๔๐ คน
- ห้องประชุมเล็ก ขนาด ๕๒๕. เมตร x ๙๐๐. เมตร จำนวน ๑ ห้อง
- ห้องผู้อำนวยการ ขนาด ๙.๗๕ เมตร x ๑๓๕๐. เมตร จำนวน ๑ ห้อง
- ห้องผู้บริหาร ขนาด ๗๐๐. เมตร x ๙๐๐ เมตร จำนวน ๑ ห้อง.
- ห้องสื่อ ขนาด ๗ ๐๐ เมตร. x ๙๐๐. เมตร จำนวน ๑ ห้อง
- ห้องน้ำ ขนาด ๔ ๐๐ เมตร. x ๘๐๐. เมตร จำนวน ๒ ห้อง จำนวน ๓๐ ที่นั่ง
- ห้องน้ำ ขนาด ๔๐๐ เมตร. x ๔๐๐. เมตร จำนวน ๑ ห้อง จำนวน ๖ ที่นั่ง
ชั้นที่ ๓ ใช้เป็นห้องเรียนระดับประถมศึกษา จำนวน ๗ ห้อง ห้องประกอบจำนวน ๖ ห้อง
รายละเอียดดังนี้
- ห้องนาฎศิลป์ ขนาด ๗๐๐. เมตร x ๙๐๐ เมตร จำนวน ๑ ห้อง.
- ห้องเรียนระดับประถมศึกษา ขนาด ๗๐๐. เมตร x ๙ ๐๐ เมตร จำนวน ๗ ห้อง.
จุห้องละ ๕๕ คน รวมความจุ ๓๘๕ คน
- ห้องประกอบ ขนาด ๗ ๐๐ เมตร. x ๙๐๐ เมตร จำนวน ๑ ห้อง.
- ห้องพักครู ขนาด ขนาด ๗๐๐. เมตร x ๙๐๐ เมตร จำนวน ๒ ห้อง.
- ห้องพยาบาล ขนาด ๕๒๕. เมตร x ๗๕๐ เมตร จำนวน ๑ ห้อง.
- ห้องสมุด ขนาด ๙๗๕. เมตร x ๑๘๐๐. เมตร จำนวน ๑ ห้อง
- ห้องน้ำ ขนาด ๔.๐๐ เมตร x ๘๐๐. เมตร จำนวน ๒ ห้อง จำนวน ๓๐ ที่นั่ง
- ช่องบันได ขนาด ๔๕๐ เมตร. x ๗๐๐. เมตร จำนวน ๒ ช่อง

ชั้นที่ ๔ ใช้เป็นห้องเรียนระดับประถมศึกษา จำนวน ๘ ห้อง ห้องประกอบจำนวน ๓ ห้อง
รายละเอียดดังนี้
- 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 ๗๐๐. เมตร x ๙ ๐๐ เมตร.จำนวน ๑ ห้อง
- ห้องประชุมใหญ่ ขนาด ๙.๗๕ เมตร x ๑๘๐๐. เมตร จำนวน ๑ ห้อง
- ห้องน้ำ ขนาด ๔๐๐ เมตร. x ๘๐๐. เมตร จำนวน ๓ ห้อง จำนวน ๓๐ ที่นั่ง

โครงสรางการบริหารงานโรงเรียน
(โครงสราง)

คณะกรรมการบริหาร
คณะกรรมการบริหาร

ผูจ้ ดั การ

ผู้อำนวยกำร

ผู้ช่วยกลุ่มวิชาการ

ผู้ช่วยกลุ่มงบประมาณ

ผู้ช่วยกลุ่มบริหารงานบุคคล

ผู้ช่วยกลุ่มบริหารทั่วไป

ผู้ช่วยกลุ่มวิชาการอนุบาล
-การวางแผนงานด้านวิชาการ
การรัดการรรรยนการรอนการึันนาหลักรูัรราานัพกาาการึันนากระบวนการรรรยนรู-้
การวัดผลลประรมินผลและรทรยบเอนผลการรรรยนการวิรัยรึภ่อึันนาคุณืาึการัพกาาลการึันนาและร่งรรริมแหล่งรรรยนรูล้ การนิรทัการัพกาาการแนะแ-นว
การึันนาและร่งรรริมแหล่งรรรยนรู-้
การึันนาระบบประกันคุณืาึืายบนและมาัรรานการัพกาา
การึันนาและบช้รภ่อรทคเนเลยรรึภ่อการัพกาาการรัดทนาระรบรยบและแนวปิิบััิรกร่ยวกับงานวิชาการ-

-รายงานผลการรบิกร่ายงบประมาณ-

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

-การวางแผนอััรากนาลัง
การรรรหาลบรรรุแั่งัังทะรบรยนประวััิ
-การร่งรรริมมาัรรานวิชาชรึและ
รรรยาบรรณวิชาชรึ
การปกครอง-การดนารนินการทางวินัยและการ
ลงเทา
-รวัรดิการยกย่องรชิดชูรกรยรัิ/
ล-การรลภ่อนขันรงินรดภอนลการ
ประรมินผลการปิิบัั ิงาน
การรัดทาทะรบรยนประวััิลการรรนอขอรครภ่องราชลอิรริริยาืรณ์
การขอรับบบอนุญาัลยกย่องรชิดชู
รกรยรัิ
มาัรรานวิชาชรึและรรรยาบรรณลวิชาชรึ
การลาทุกประรืทล-

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

โครงสรางหลักสูตร เวลาเรียน ของโรงเรียน
(หลักสูตร)

๔

โครงสร้างเวลาเรี ยน ปี การศึกษา ๒๕๖๔
กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้

ระดับประถมศึกษา (ชัว่ โมง)
ป.๓
ป.๔
๒๐๐
๑๖๐
๒๐๐
๑๖๐
๘๐
๘๐

ป.๑
๒๐๐
๒๐๐
๘๐

ป.๒
๒๐๐
๒๐๐
๘๐

ป.๕
๑๖๐
๑๖๐
๘๐

ป.๖
๑๖๐
๑๖๐
๘๐

๘๐

๘๐

๘๐

๘๐

๘๐

๘๐

๔๐
๘๐
๘๐
๔๐
๑๒๐
๙๒๐

๔๐
๘๐
๘๐
๔๐
๑๒๐
๙๒๐

๔๐
๘๐
๘๐
๔๐
๑๒๐
๙๒๐

๔๐
๘๐
๘๐
๘๐
๘๐
๘๔๐

๔๐
๘๐
๘๐
๘๐
๘๐
๘๔๐

๔๐
๘๐
๘๐
๘๐
๘๐
๘๔๐

ภาษาอังกฤษ

๘๐

๘๐

๘๐

๔๐

๔๐

๔๐

อาเซียนศึกษา

๔๐

๔๐

๔๐

๔๐

๔๐

๔๐

หน้าที่พลเมือง

๔๐

๔๐

๔๐

๔๐

๔๐

๔๐

กิจกรรมแนะแนว
กิจกรรมนักเรี ยน
ลูกเสื อ – เนตรนารี
ชุมนุม
กิจกรรมเพื่อสังคมและ
สาธารณประโยชน์
รวมเวลาเรี ยนทั้งหมด

๔๐

๔๐

๔๐

๔๐

๔๐

๔๐

๔๐
๓๐
๑๐

๔๐
๓๐
๑๐

๔๐
๓๐
๑๐

๔๐
๓๐
๑๐

๔๐
๓๐
๑๐

๔๐
๓๐
๑๐

๑,๒๐๐

๑,๒๐๐

๑,๒๐๐

๑,๐๘๐

๑,๐๘๐

๑,๐๘๐

ภาษาไทย
คณิ ตศาสตร์
วิทยาศาสตร์และโทค
โนโลยี
สังคมศึกษา ศาสนา และ
วัฒนธรรม
ประวัติศาสตร์
สุขศึกษาและพลศึกษา
ศิลปะ
การงานอาชีพ
ภาษาต่างประเทศ
เวลาเรี ยน (พื้นฐาน)
รายวิชาเพิม่ เติม(ชัว่ โมง)

๕

โครงสร้ างหลักสู ตรโรงเรียนผ่องสุ วรรณวิทยา สายไหม
ชั้นประถมศึกษาปี ที่ ๑
รายวิชา/กิจกรรม
รายวิชาพื้นฐาน
ท ๑๑๑๐๑ ภาษาไทย
ค ๑๑๑๐๑ คณิตศาสตร์
ว ๑๑๑๐๑ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ส ๑๑๑๐๑ สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
ส ๑๑๑๐๒ ประวัติศาสตร์
พ ๑๑๑๐๑ สุขศึกษาและพลศึกษา

เวลาเรี ยน (ชม./ปี )
๙๒๐
๒๐๐
๒๐๐
๘๐
๘๐
๔๐
๘๐

ศ ๑๑๑๐๑ ศิลปะ
ง ๑๑๑๐๑ การงานอาชีพ
อ ๑๑๑๐๑ ภาษาอังกฤษ
รายวิชา/กิจกรรมเพิม่ เติม
อ ๑๑๒๐๑ สนทนาภาษาอังกฤษ

๘๐
๔๐
๑๒๐
๑๖๐
๘๐

ส ๑๑๒๐๑ อาเซียนศึกษา

๔๐

ส ๑๑๒๐๒ หน้าที่พลเมือง

๔๐

กิจกรรมพัฒนาผูเ้ รี ยน
กิจกรรมแนะแนว
กิจกรรมนักเรี ยน
- ลูกเสื อ/เนตรนารี
- ชุมนุม
กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์
รวมเวลาเรี ยน

๑๒๐
๔๐
๔๐
๓๐
๑๐
๑,๒๐๐

๖

โครงสร้ างหลักสู ตรโรงเรียนผ่องสุ วรรณวิทยา สายไหม
ชั้นประถมศึกษาปี ที่ ๒
รายวิชา/กิจกรรม
รายวิชาพื้นฐาน
ท ๑๒๑๐๑ ภาษาไทย
ค ๑๒๑๐๑ คณิตศาสตร์
ว ๑๒๑๐๑ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ส ๑๒๑๐๑ สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
ส ๑๒๑๐๒ ประวัติศาสตร์
พ ๑๒๑๐๑ สุขศึกษาและพลศึกษา

เวลาเรี ยน (ชม./ปี )
๙๒๐
๒๐๐
๒๐๐
๘๐
๘๐
๔๐
๘๐

ศ ๑๒๑๐๑ ศิลปะ
ง ๑๒๑๐๑ การงานอาชีพ
อ ๑๒๑๐๑ ภาษาอังกฤษ
รายวิชา/กิจกรรมเพิม่ เติม
อ ๑๒๒๐๑ สนทนาภาษาอังกฤษ

๘๐
๔๐
๑๒๐
๑๒๐
๘๐

ส ๑๒๒๐๑ อาเซียนศึกษา

๔๐

ส ๑๒๒๐๒ หน้าที่พลเมือง

๔๐

กิจกรรมพัฒนาผูเ้ รี ยน
กิจกรรมแนะแนว
กิจกรรมนักเรี ยน
- ลูกเสื อ/เนตรนารี
- ชุมนุม
กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์
รวมเวลาเรี ยน

๑๒๐
๔๐
๔๐
๓๐
๑๐
๑,๒๐๐

๗

โครงสร้ างหลักสู ตรโรงเรียนผ่องสุ วรรณวิทยา สายไหม
ชั้นประถมศึกษาปี ที่ ๓
รายวิชา/กิจกรรม
รายวิชาพื้นฐาน
ท ๑๓๑๐๑ ภาษาไทย
ค ๑๓๑๐๑ คณิตศาสตร์
ว ๑๓๑๐๑ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ส ๑๓๑๐๑ สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
ส ๑๓๑๐๒ ประวัติศาสตร์
พ ๑๓๑๐๑ สุขศึกษาและพลศึกษา

เวลาเรี ยน (ชม./ปี )
๙๒๐
๒๐๐
๒๐๐
๘๐
๘๐
๔๐
๘๐

ศ ๑๓๑๐๑ ศิลปะ
ง ๑๓๑๐๑ การงานอาชีพ และเทคโนโลยี
อ ๑๓๑๐๑ ภาษาอังกฤษ
รายวิชา/กิจกรรมเพิม่ เติม
อ ๑๓๒๐๑ สนทนาภาษาอังกฤษ

๘๐
๔๐
๑๒๐
๑๒๐
๘๐

ส ๑๓๒๐๑ อาเซียนศึกษา

๔๐

ส ๑๓๒๐๒ หน้าที่พลเมือง

๔๐

กิจกรรมพัฒนาผูเ้ รี ยน
กิจกรรมแนะแนว
กิจกรรมนักเรี ยน
- ลูกเสื อ/เนตรนารี
- ชุมนุม
กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์
รวมเวลาเรี ยน

๑๒๐
๔๐
๔๐
๓๐
๑๐
๑,๒๐๐

๘

โครงสร้ างหลักสู ตรโรงเรียนผ่องสุ วรรณวิทยา สายไหม
ชั้นประถมศึกษาปี ที่ ๔
รายวิชา/กิจกรรม
รายวิชาพื้นฐาน
ท ๑๔๑๐๑ ภาษาไทย
ค ๑๔๑๐๑ คณิตศาสตร์
ว ๑๔๑๐๑ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ส ๑๔๑๐๑ สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
ส ๑๔๑๐๒ ประวัติศาสตร์
พ ๑๔๑๐๑ สุขศึกษาและพลศึกษา

เวลาเรี ยน (ชม./ปี )
๙๒๐
๑๖๐
๑๖๐
๘๐
๘๐
๔๐
๘๐

ศ ๑๔๑๐๑ ศิลปะ
ง ๑๔๑๐๑ การงานอาชีพ
อ ๑๔๑๐๑ ภาษาอังกฤษ
รายวิชา/กิจกรรมเพิ่มเติม
อ ๑๔๒๐๑ สนทนาภาษาอังกฤษ

๘๐
๘๐
๘๐
๑๒๐
๔๐

ส ๑๔๒๐๑ อาเซียนศึกษา

๔๐

ส ๑๔๒๐๒ หน้าที่พลเมือง

๔๐

กิจกรรมพัฒนาผูเ้ รี ยน
กิจกรรมแนะแนว
กิจกรรมนักเรี ยน
- ลูกเสื อ/เนตรนารี
- ชุมนุม
กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์
รวมเวลาเรี ยน

๑๒๐
๔๐
๔๐
๓๐
๑๐
๑,๐๘๐

๙

โครงสร้ างหลักสู ตรโรงเรียนผ่องสุ วรรณวิทยา สายไหม
ชั้นประถมศึกษาปี ที่ ๕
รายวิชา/กิจกรรม
รายวิชาพื้นฐาน
ท ๑๕๑๐๑ ภาษาไทย
ค ๑๕๑๐๑ คณิตศาสตร์
ว ๑๔๑๐๑ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ส ๑๕๑๐๑ สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
ส ๑๕๑๐๒ ประวัติศาสตร์
พ ๑๕๑๐๑ สุขศึกษาและพลศึกษา

เวลาเรี ยน (ชม./ปี )
๘๔๐
๑๖๐
๑๖๐
๘๐
๘๐
๔๐
๘๐

ศ ๑๕๑๐๑ ศิลปะ
ง ๑๕๑๐๑ การงานอาชีพ
อ ๑๕๑๐๑ ภาษาอังกฤษ
รายวิชา/กิจกรรมเพิม่ เติม
อ ๑๕๒๐๑ สนทนาภาษาอังกฤษ

๘๐
๘๐
๘๐
๑๒๐
๔๐

ส ๑๕๒๐๑ อาเซียนศึกษา

๔๐

ส ๑๕๒๐๒ หน้าที่พลเมือง

๔๐

กิจกรรมพัฒนาผูเ้ รี ยน
กิจกรรมแนะแนว
กิจกรรมนักเรี ยน
- ลูกเสื อ/เนตรนารี
- ชุมนุม
กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์
รวมเวลาเรี ยน

๑๒๐
๔๐
๔๐
๓๐
๑๐
๑,๐๘๐

๑๐

โครงสร้ างหลักสู ตรโรงเรียนผ่องสุ วรรณวิทยา สายไหม
ชั้นประถมศึกษาปี ที่ ๖
รายวิชา/กิจกรรม
รายวิชาพื้นฐาน
ท ๑๖๑๐๑ ภาษาไทย
ค ๑๖๑๐๑ คณิตศาสตร์
ว ๑๖๑๐๑ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ส ๑๖๑๐๑ สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
ส ๑๖๑๐๒ ประวัติศาสตร์
พ ๑๖๑๐๑ สุขศึกษาและพลศึกษา

เวลาเรี ยน (ชม./ปี )
๘๔๐
๑๖๐
๑๖๐
๘๐
๘๐
๔๐
๘๐

ศ ๑ต๑๐๑ ศิลปะ
ง ๑๖๑๐๑ การงานอาชีพ
อ ๑๖๑๐๑ ภาษาอังกฤษ
รายวิชา/กิจกรรมเพิ่มเติม
อ ๑๖๒๐๑ สนทนาภาษาอังกฤษ

๘๐
๘๐
๘๐
๑๒๐
๔๐

ส ๑๖๒๐๑ อาเซียนศึกษา

๔๐

ส ๑๖๒๐๒ หน้าที่พลเมือง

๔๐

กิจกรรมพัฒนาผูเ้ รี ยน
กิจกรรมแนะแนว
กิจกรรมนักเรี ยน
- ลูกเสื อ/เนตรนารี
- ชุมนุม
กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์
รวมเวลาเรี ยน

๑๒๐
๔๐
๔๐
๓๐
๑๐
๑,๐๘๐

undeﬁned
(ประวัติ)

ประวัติโรงเรียน
โรงเรียนผ่องสุวรรณวิทยา สายไหม ตัง้ อยูเ่ ลขที่ ๗๙ หมู่ ๔ ซอยสายไหม ๓๙ แขวงสายไหม เขตสาย
ไหม กรุงเทพมหานคร ผู ้ก่อตัง้ โรงเรียน คือ นางนวลองค์ นวลเขียว และนายฉัตรชัย ผ่องสุวรรณ วัตถุประสงค์ของ
การก่อตัง้ โรงเรียนผ่องสุวรรณวิทยา สายไหม คือ ขยายและเพิม
่ โอกาสของนักเรียนในเขตพืน
้ ทีส
่ ายไหม เข ้ารับ
การศึกษาและพัฒนาตามแบบฉบับเฉพาะของโรงเรียนผ่องสุวรรณวิทยา ทีต
่ งั ้ อยู่ในพืน
้ ทีอ
่ าเภอลาลูกกา จังหวัด
ปทุมธานี กล่าวคือโรงเรียนผ่องสุวรรณวิทยา มีแนวทางเฉพาะทีเ่ ป็ นเอกลักษณ์โดดเด่นของตนเองในการพัฒนา
และส่งเสริมนักเรียนให ้เป็ นมนุษย์ทม
ี่ ค
ี วามสมบูรณ์ครอบคลุมทุกด ้านไม่ว่าจะเป็ นด ้านจิตใจ ร่างกาย อารมณ์
สังคมและสติปัญญา การพัฒนาและส่งเสริมจะควบคูไ่ ปกับการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมอันดีงามตามแบบ
วัฒนธรรมไทยโดยเน ้นทีพ
่ น
ื้ ฐานของตัวนักเรียนเป็ นสาคัญ นอกจากนัน
้ ในแต่ละปี การศึกษาโรงเรียนผ่องสุวรรณ
่ มมั่นในคุณภาพการจัดการ การศึกษาของ
วิทยาทีต
่ งั ้ อยู่ในพืน
้ ทีอ
่ าเภอลาลูกกา จังหวัดปทุมธานี มีผู ้ปกครองทีเ่ ชือ
โรงเรียนส่งบุตร หลาน ของตนมาสมัครเข ้าเรียนจานวนมากและเกินกว่าแผนการรับนักเรียนของโรงเรียน ส่งผลให ้
จานวนนักเรียนต่อห ้องเรียนมีมากเกิน ดังนั ้น จึงมีโครงการจัดตัง้ โรงเรียนผ่องสุวรรณวิทยา สายไหม ขึน
้ ในปี
่ มั่นในการจัดการศึกษาของโรงเรียนและลดจานวนนักเรียน
พุทธศักราช ๒๕๕๐ เพือ
่ รองรับนักเรียนทีผ
่ ู ้ปกครองเชือ
ต่อห ้องเรียนให ้มีจานวนทีพ
่ อเหมาะ เพือ
่ ให ้การจัดการศึกษาเป็ นไปอย่างมีคณ
ุ ภาพและประสิทธิภาพแก่ผู ้เรียน
อย่างสูงสุด
โรงเรียนผ่องสุวรรณวิทยา สายไหม มีนางนวลองค์ นวลเขียว เป็ นผู ้รับใบอนุญาต นายฉัตรชัย ผ่อง
สุวรรณ เป็ นผู ้จัดการ นางสาวปดิวรัดา นวลเขียว เป็ นผู ้อานวยการ ตัง้ แต่ปีการศึกษา ๒๕๕๐ ถึงปี การศึกษา
๒๕๕๒ และ
ในปี การศึกษา ๒๕๕๓ มีนายฉัตรชัย ผ่องสุวรรณ เป็ นผู ้อานวยการ ถึงปี การศึกษา ๒๕๖๑
ในปี การศึกษา ๒๕๖๒ มีนายพิภู ผ่องสุวรรณ ดารงตาแหน่งถึงปั จจุบัน
้ จานวน ๑๒ ห ้อง อาคารคอนกรีต
ด ้านอาคารสถานที่ ประกอบด ้วยอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กสองชัน
ั ้ จานวน ๒๗ ห ้อง โรงอาหารและสระว่ายน้ ามาตรฐานขนาดกลาง ๒ สระ (สระสาหรับเด็กอนุบาล
เสริมเหล็กสีชน
และสระสาหรับนักเรียนประถม)

วิสัยทัศน์ ของโรงเรียน
ภายในปี การศึกษา 2564–2567 โรงเรียน ผ่องสุวรรณวิทยา สายไหม มุ่งส่งเสริมให ้ผู ้เรียน มี
่ สารภาษาอังกฤษ และภาษาจีน ก ้าวทันเทคโนโลยี มีทักษะการเรียนรู ้ในศตวรรษที่
ความสามารถในการคิด การสือ
่ ารปฏิบต
21 ปลูกฝั งคุณธรรม จริยธรรม โดยน ้อมนาศาสตร์พระราชา สูก
ั ต
ิ นบนพืน
้ ฐานความเป็ นไทย ตามแบบ
สังคมประชาธิปไตย อันมีพระมหากษั ตริยท
์ รงเป็ นประมุข ครูมจ
ี รรยาบรรณและมาตรฐานวิชาชีพ บริหารโดยใช ้
รูปแบบโรงเรียนเป็ นฐาน.(SBM).เพือ
่ การพัฒนาให ้เป็ นสังคมแห่งการเรียนรู ้

พันธกิจ
1.พัฒนาและส่งเสริมให ้ผู ้เรียนมีทก
ั ษะการคิดตามบริบทของแต่ละรายวิชา
2.พัฒนาและส่งเสริมให ้ผู ้เรียนมีความสามารถในการใช ้ภาษาอังกฤษและภาษาจีน
3.ส่งเสริมให ้ผู ้เรียนมีทักษะในการทางานโดยผ่านกระบวนการกลุ่ม
4.พัฒนาและส่งเสริมให ้ผู ้เรียนมีทก
ั ษะทางเทคโนโลยี
5.ส่งเสริมให ้ครูมส
ี ว่ นร่วมในการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา
6.พัฒนาและส่งเสริมศักยภาพการจัดการเรียนรู ้ของครู
7.มีระบบการบริหารจัดการทีส
่ อดคล ้องกับมาตรฐานการศึกษา
8.พัฒนาและส่งเสริมผู ้เรียนให ้มีความรู ้คูค
่ ณ
ุ ธรรม จริยธรรม ค่านิยมตามแบบสังคมประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษั ตริยท
์ รงเป็ นประมุข
่ าร
9.สร ้างเสริมเอกลักษณ์และอัตลักษณ์ของโรงเรียนและน ้อมนาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสูก
ปฏิบัต ิ
เอกลักษณ์ของโรงเรียน คือโรงเรียนส่งเสริมทักษะการเรียนรู ้ควบคูค
่ ณ
ุ ธรรม จริยธรรมและความเป็ นไทย
อัตลักษณ์ของโรงเรียน คือ มารยาทดี วจีไพเราะ
10.ส่งเสริมให ้ผู ้เรียนเป็ นผู ้มีสข
ุ ภาพกาย สุขภาพจิตทีด
่ ี รักการออกกาลังกาย ห่างไกลยาเสพติดและ
อบายมุข

กลยุทธ์ ของโรงเรียน
กลยุทธ์ที่ 1
กลยุทธ์ที่ 2
กลยุทธ์ที่ 3
กลยุทธ์ที่ 4

เสริมศักยภาพคุณภาพผู ้เรียนทางด ้านวิชาการ
พัฒนาและส่งเสริมการจัดการเรียนรู ้ทีเ่ น ้นผู ้เรียนเป็ นสาคัญ
พัฒนากระบวนการบริหารและการจัดการศึกษา
พัฒนาคุณภาพชีวต
ิ เพือ
่ การเป็ นมนุษย์ทส
ี่ มบูรณ์

ปรัชญาของโรงเรียน
วิชาการเป็ นเลิศ ประเสริฐคุณธรรม
นาความเป็ นไทย พลานามัยสมบูรณ์

คาขวัญของโรงเรียน
ลูกผ่องสุวรรณ ต ้อง เป็ นคนดีของพ่อ – แม่
เป็ นคนดีของครู อาจารย์
เป็ นคนดีของชาติไทย

สีประจาโรงเรียน คือ สีเขียวและสีส ้ม

เอกลักษณ์ของโรงเรียน คือ โรงเรียนส่งเสริมทักษะการเรียนรู ้ควบคูค่ ณ
ุ ธรรม จริยธรรมและความเป็ นไทย
อัตลักษณ์ของโรงเรียน คือ มารยาทดี วจีไพเราะ

