รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา

(Self - Assessment Report : SAR)
ระดับการศึกษาขัน้ พื้นฐาน
ปี การศึกษา 2562

โรงเรียนผ่องสุวรรณวิทยา สายไหม
เลขที่ 79 หมู่ 4แขวงสายไหม เขตสายไหม
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
รหัสสถานศึกษา10103006

สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
กระทรวงศึกษาธิการ
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3

คำนำ
รายงานผลการประเมิ น ตนเองของสถานศึ ก ษาฉบั บ นี้ เป น การสรุ ปผลการดำเนิ น งานในรอบป
การศึกษาของโรงเรียน ที่สะทอนใหเห็นภาพความสำเร็จที่เกิดขึ้นตามบริบทของโรงเรียน ซึ่งมีองคประกอบ 2 สวน
ไดแก สวนที่ 1 บทสรุปของผูบริหาร สวนที่ 2 รายการผลการประเมินตนเอง และภาคผนวก โดยมีวัตถุประสงคเพื่อ
นำเสนอรายงานผลการจัดการศึกษาในรอบปที่ผานมา ซึ่งเปนขอมูลในการวางแผนพัฒนาคุณภาพของโรงเรียน และ
เปนการเตรียมความพรอมในการประเมินคุณภาพภายนอกตอไป
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สารบัญ
หนา
คำนำ
สารบัญ
สวนที่ 1

บทสรุปของผูบริหาร

สวนที่ 2

ขอมูลพื้นฐาน

สวนที่ 3

1

ตอนที่ 1 ขอมูลพื้นฐาน
ตอนที่ 2 การนำเสนอผลการประเมินตนเอง

1
1

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

ขอมูลพื้นฐาน
ขอมูลพื้นฐานแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปของสถานศึกษา
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผูเรียน
นวัตกรรม/แบบอยางที่ดี (Innovation/Best Practice)
รางวัลที่สถานศึกษาไดรบั
ดำเนินงานตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ
ผลการประเมินคุณภาพภายนอกของ สมศ. ทีผ่ านมา
หนวยงานภายนอกที่โรงเรียนเขารวมเปนสมาชิก

3
8
8
12
14
14
15
15
15

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

ผลการประเมินรายมาตรฐาน
สรุปผลการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
จุดเดน
จุดควรพัฒนา
แนวทางการพัฒนา
ความตองการชวยเหลือ
ความโดดเดนของสถานศึกษา (ถามี)

ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา
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16
16

33
34
35
35
36
36
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ส่วนที่ 1
บทสรุปของผู้บริหาร
ตอนที่ 1 ข้อมูลพื้นฐาน
ชื่อสถานศึกษา โรงเรียนผ่องสุวรรณวิทยา สายไหม รหัส 10103006 ตั้งอยู่เลขที่ 79 หมู่ 4
ซอยสายไหม 39 ถนนสายไหม แขวงสายไหม เขตสายไหม จังหวัด กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10220
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน โทรศัพท์ 0-2536-0188 โทรสาร 0-2536-0188
e- mail pongsaimai@gmail.com website http://www.pongsuwansaimai.org
ได้รับการจัดตั้ง เมื่อ 16 พฤษภาคม ปี พ.ศ. 2550 เปิดสอนตั้งแต่เตรียมอนุบาล ถึงระดับ ประถมศึกษาปีที่ 6
จำนวนนักเรียน 834 คน จำนวนบุคลากรของโรงเรียน 84 คน
ตอนที่ 2 การนำเสนอผลการประเมินตนเอง
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
1) มาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ระดับคุณภาพ ดีเลิศ
2) หลักฐานสนับสนุนผลการประเมินตนเองตามระดับคุณภาพ
2.1 โครงการยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
2.2 โครงการคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์
2.3 โครงการส่งเสริมทักษะชีวติ และสุขภาพ
2.4 แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
2.5. โครงการจัดสรรบุคคลากรทางการศึกษา
2.6 โครงการพัฒนาและบริหารงานหลักสูตร
3) โรงเรียนมีแผนจะพัฒนาตนเองต่อไปอย่างไรให้ได้ระดับคุณภาพทีด่ ีขึ้นกว่าเดิม 1 ระดับ
3.1 แผนปฏิบัติงานที่ 1 โครงการทักษะส่งเสริมผู้เรียนให้รู้จักการป้องกันช่วยเหลือตนเองจาก
สถานการณ์ตดิ อยู่ในรถตู้ อัคคีภัย และภัยพิบัติทางธรรมชาติ
(ไฟไหม้ แผ่นดินไหว น้ำท่วม)
3.2 แผนปฏิบัติงานที่ 2 จัดทำโครงการส่งเสริมศักยภาพในการใช้ภาษาต่างประเทศใน
การสื่อสาร (ภาษาอังกฤษ และภาษาจีน) เพือ่ พัฒนาครูและผู้เรียน
3.3 แผนปฏิบัติงานที่ 3 ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพครูดา้ นทักษะการตั้งคำถาม
ตามแนวทฤษฎีการเรียนรู้ของเบนจามิน บลูม
4) นวัตกรรม/แบบอย่างที่ดี
5) ความโดดเด่นของสถานศึกษา
5.1 มารยาทดีวจีไพเราะ
5.2 วันพระประจำโรงเรียน

2

6) โรงเรียนได้ดำเนินงานตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ
6.1 ปลูกฝังความมีระเบียบวินัย ทัศนคติที่ถูกต้อง โดยใช้กระบวนการลูกเสือ เนตรนารี
6.2 เรียนภาษาอังกฤษและภาษาพื้นถิ่น เน้นเพื่อการสื่อสาร
6.3 จัดการเรียนการสอนเพื่อฝึกทักษะการคิดแบบมีเหตุผลและเป็นขั้นตอน (Coding)

ลงนาม....................................................
(นายพิภู ผ่องสุวรรณ)
ผู้อำนวยการโรงเรียน
วัน 14 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2563

3

สวนที่ 2
ขอมูลพื้นฐาน
1. ขอมูลพื้นฐาน
1.1 ชื่อสถานศึกษา โรงเรียนผองสุวรรณวิทยา สายไหม รหัส 10103006 ตั้งอยูเลขที่ 79 หมู 4
ซอย สายไหม 39 ถนนสายไหม แขวงสายไหม เขตสายไหม จังหวัด กรุงเทพมหานครรหัสไปรษณีย 10220
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชนโทรศัพท 0-2536-0188 โทรสาร 0-2536-0188
e- mail psaimai@ hotmail. com website http://www.pongsuwansaimai.org
ไดรับการจัดตั้ง เมื่อ 16 พฤษภาคม ป พ.ศ. 2550 เปดสอนตั้งแตเตรียมอนุบาล ถึงระดับ ประถมศึกษาปที่ 6
จำนวนนักเรียน 834 คนจำนวนบุคลากรโรงเรียน 84 คน
ลักษณะผูรับใบอนุญาต
บุคคลธรรมดา
 นิตบิ ุคคล
 หางหุนสวนจำกัด/บริษัท
 มูลนิธิในพุทธศาสนา/การกุศลของวัด
 มูลนิธิในคริสตศาสนา
 มูลนิธิในศาสนาอิสลาม
 อื่น ๆ (ระบุ).................................
ประเภทโรงเรียน
 ประเภทโรงเรียนในระบบ
 สามัญศึกษา
 การกุศลของวัด
 การศึกษาพิเศษ
 การศึกษาสงเคราะห
 ในพระราชูปถัมภ
 สามัญปกติ
 อิสลามควบคูสามัญ
การจัดการเรียนการสอน
ปกติ (สามัญศึกษา)
 English Programไดรับอนุญาตเมื่อ...................................................
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1.1 จำนวนหองเรียน/ผูเรียนจำแนกตามระดับที่เปดสอน
จำนวนหองเรียน

ระดับที่เปดสอน
ระดับกอนประถมศึกษา
อนุบาลปที่ 1
อนุบาลปที่ 2
อนุบาลปที่ 3
รวม
ระดับประถมศึกษา
ประถมศึกษาปที่ 1
ประถมศึกษาปที่ 2
ประถมศึกษาปที่ 3
ประถมศึกษาปที่ 4
ประถมศึกษาปที่ 5
ประถมศึกษาปที่ 6
รวม
รวมทั้งสิ้น

หองเรียนปกติ

หองเรียน EP

จำนวนผูเรียน
ปกติ
ชาย

หญิง

จำนวนผูเรียนที่มี
ความตองการ รวมจำนวน
พิเศษ
ผูเรียน
ชาย
หญิง

83
98
95
276
106
127
86
90
78
71
558
834

1
2
1
4
4

1.3 จำนวนครูและบุคลากรทางการศึกษา
1.3.1 สรุปจำนวนครูและบุคลากรทางการศึกษา จำแนกวุฒิการศึกษาและประเภท/ตำแหนง
ประเภท/ตำแหนง
1. ผูบริหารสถานศึกษา
- ผูรับใบอนุญาต
- ผูจัดการ
- ผูอำนวยการ
- รอง/ผูอำนวยการ
รวม
2. ผูสอนการศึกษาปฐมวัย
- ครูบรรจุ
- ครูตางชาติ
3. ผูสอนการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ระดับประถมศึกษา
- ครูบรรจุ
- ครูตางชาติ
ระดับมัธยมศึกษา
- ครูบรรจุ
- ครูตางชาติ
รวม

จำนวนครูและบุคลากรทางการศึกษา
ต่ำกวา ป.ตรี
ป.ตรี
ป.โท
ป.เอก
1
1
1
1
9
1
24
3

37

1

4

1

รวม
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4. บุคลากรทางการศึกษา
- เจาหนาที่
12
5.อื่นๆ (ระบุ)...
รวม
รวมทั้งสิ้น
สรุปอัตราสวน
ระดับปฐมวัย
จำนวนผูเรียนตอครู 22. : 1
จำนวนผูเรียนตอหอง 25 :………
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ระดับประถมศึกษา
จำนวนผูเรียนตอครู 35: 1
จำนวนผูเรียนตอหอง 35 :………

1.3.2 สรุปจำนวนครูผูสอน จำแนกตามระดับและกลุมสาระการเรียนรู

กรณีที่ 1 ครูสอนหลายระดับชั้นใหกรอกขอมูลในระดับที่มีจำนวนชั่วโมงสอนมากที่สุด
กรณีที่ 2 ครูที่จบวิชาเอกการประถมศึกษาถือวาตรงเอกสามารถสอนไดในทุกวิชา ในระดับประถมศึกษา
จำนวนครูผูสอน
ปฐมวัย
ประถมศึกษา
มัธยมศึกษา
ระดับ/กลุมสาระการเรียนรู
ตรงเอก ไมตรงเอก ตรงเอก ไมตรงเอก ตรงเอก ไมตรงเอก
ปฐมวัย
8
3
ภาษาไทย
4
คณิตศาสตร
2
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
10
สังคมศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม
2
สุขศึกษาและพลศึกษา
3
ศิลปะ
1
การงานอาชีพ
ภาษาตางประเทศ
2
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1.3.3สรุปจำนวนครูผสู อนกิจกรรมพัฒนาผูเรียน
กิจกรรมพัฒนาผูเรียน
กิจกรรมนักเรียน

- ลูกเสือ
- เนตรนารี
- ยุวกาชาด
- ผูบำเพ็ญประโยชน
- รักษาดินแดน (ร.ด.)
- กิจกรรมชุมนุม ชมรม
- อื่นๆ...ใหระบุ
กิจกรรมแนะแนว
กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน

จำนวนครูผสู อน
ประถมศึกษา
มัธยมศึกษา

18
18

-

18

-

18

-

18
18

-

1.3.4 สรุปจำนวนครูและบุคลากรทางการลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาดและผูบำเพ็ญประโยชน
จำนวนวุฒิทางลูกเสือ
การจัดตั้งกองลูกเสือ
ลูกเสือ/เนตรนารี
จำนวน
ผูบังคับบัญชา
มีวุฒิ
ไมมีวุฒิ
จัดตั้ง
ไมจัดตั้ง
/ยุวกาชาด/ผูบำเพ็ญประโยชน
22

ลูกเสือ เนตรนารี สำรอง
22

ลูกเสือ เนตรนารี สามัญ
8
8

ลูกเสือ เนตรนารี สามัญรุนใหญ
4
4
ลูกเสือ เนตรนารี วิสามัญ
ยุวกาชาด
ผูบำเพ็ญประโยชน
รวม
34
34
1.3.5 สรุปจำนวนครูที่ทำหนาที่คัดกรอง และนักเรียนที่มีความตองการจำเปนพิเศษ
(กรณีโรงเรียนมีนักเรียนพิเศษเรียนรวม)

จำนวนครูที่ทำหนาที่คัดกรอง
ครูที่ไดรับการขึ้นทะเบียน
เขารับการ
หนวยงานที่เขารับการอบรม
เปนผูคัดกรองของ
อบรม
กระทรวงศึกษาธิการ
1.
2.

ครูที่ไดรับเงิน
เพิ่มพิเศษ
(พ.ค.ก.)

จำนวนนักเรียนพิเศษ

ทั้งหมด
4

ขึ้น
ไมขึ้น
ทะเบียน ทะเบียน
4

7

1.3.6 สรุปจำนวนครูที่เขารับการอบรมเกีย่ วกับโรงเรียนคุณธรรม

จำนวนครูที่เขารับ
การอบรม
-

หนวยงานที่เขารับการอบรม

ป พ.ศ.........

1.

2. ขอมูลพื้นฐานแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
การพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
ปรัชญา
วิชาการรเปนเลิศ ประเสริฐคุณธรรม
นำความเปนไทย พลานามัยสมบูรณ
วิสัยทัศน
มุงผลิตผูเรียนใหมีความสามารถในการคิด การสือ่ สารภาษาตางประเทศมีทักษะกระบวนการ
กลุม กาวทันเทคโนโลยี มีสุขภาวะที่ดี มีความรูคคู ุณธรรม จริยธรรม คานิยมตามแบบสังคม
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข
พันธกิจ

เปาหมาย

1.พัฒนาและสงเสริมใหผูเรียนมีทักษะการคิดตามบริบทของแตละรายวิชา
2.พัฒนาและสงเสริมใหผูเรียนมีความสามารถในการใชภาษาอังกฤษและภาษาจีน
3.สงเสริมใหผูเรียนมีทักษะในการทำงานโดยผานกระบวนการกลุม
4.พัฒนาและสงเสริมใหผูเรียนมีทักษะทางเทคโนโลยี
5.สงเสริมใหครูมีสวนรวมในการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา
6.พัฒนาและสงเสริมศักยภาพการจัดการเรียนรูของครู
7.มีระบบการบริหารจัดการที่สอดคลองกับมาตรฐานการศึกษา
8.พัฒนาและสงเสริมผูเรียนใหมีความรูคูคณ
ุ ธรรม จริยธรรม คานิยมตามแบบสังคม
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข
9.สรางเสริมเอกลักษณและอัตลักษณของโรงเรียนและนอมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงสูการปฏิบัติ
10.สงเสริมใหผูเรียนเปนผูมีสุขภาพกาย สุขภาพจิตที่ดี รักการออกกำลังกาย หางไกลยาเสพ
ติดและอบายมุข
ผูเรียนมีความสามารถในการคิดขั้นพื้นฐาน ผูเรียนสามารถใชภาษาอังกฤษและ
ภาษาจีนในการสื่อสารตามศักยภาพ ใชสื่อเทคโนโลยี เพื่อการเรียนรูอยางสรางสรรค รูเทา
ทัน และ ใชอยางปลอดภัย
ครูมีสวนรวมในการจัดทำหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน และจัดทำกำหนดการ
จัดการเรียนรู แผนการจัดการเรียนรูใหเปนไปตามวัตถุประสงคของหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551
โรงเรียนดำเนินการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาใหสอดคลอง
กับการจัดการศึกษาของชาติสนับสนุนใหครูเปนบุคคลแหงการเรียนรู
มีภาวะผูนำทางวิชาการ และสรางสังคมแหงการแลกเปลี่ยนเรียนรู
จัดทำมาตรฐานการปฏิบัติงานของครูและบุคลากรทุกระดับ กำหนดใหมีการติดตาม
ประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร
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การพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
ยุทธศาสตรหรือกลยุทธ กลยุทธที่ 1 เสริมศักยภาพคุณภาพผูเรียนทางดานวิชาการ
กลยุทธที่ 2 พัฒนาและสงเสริมการจัดการเรียนรูท ี่เนนผูเรียนเปนสำคัญ
กลยุทธที่ 3 พัฒนากระบวนการบริหารและการจัดการศึกษา
กลยุทธที่ 4 พัฒนาคุณภาพชีวิตเพื่อการเปนมนุษยที่สมบูรณ
เอกลักษณ
โรงเรียนสงเสริมทักษะการเรียนรูควบคูคุณธรรม จริยธรรมและ
ความเปนไทย
อัตลักษณ
มารยาทดี วจีไพเราะ
3. ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปของสถานศึกษา
ยุทธศาสตร
ตามแผนฯของ
โรงเรียน

เปาหมาย
โครงการ

ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ยุทธศาสตร 1.โครงการ
ยกระดับคุณภาพ
ที่ 1
และมาตรฐาน
พัฒนาและ
การศึกษา
สงเสริม
ศักยภาพ
2.โครงการสงเสริม
คุณภาพ
ความสามารถทาง
วิชาการ
ผูเรียน
3.โครงการสงเสริม
ทางดาน
ศักยภาพในการใช
วิชาการ

ภาษาอังกฤษและ
ภาษาจีน
4.โครงการสงเสริม
การจัดการเรียนรู

ปริมาณ
(จำนวน)

คุณภาพ

81

ดีมาก

ผลสำเร็จ
ปริมาณ
(รอยละ)

80.04

คุณภาพ

มาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา

***
สอดคลองกับ
ยุทธศาสตร
สช.

***
สอดคลองกับตัวชี้วัด
ประเด็นการติดตาม
ประเมินผลของ
กระทรวงศึกษาธิการ

ดีมาก มฐ.1 ขอ1.1 ยุทธศาสตรที่ 1

ตัวชี้วัด 3.1

ยุทธศาสตรที่ 1

ตัวชี้วัด 3.1

ยุทธศาสตรที่ 1

ตัวชี้วัด 3.1

ดีมาก มฐ.1 ขอ1.1 ยุทธศาสตรที่ 1

ตัวชี้วัด 3.1

(2) (5)

81
80

82

ดีมาก

95.70 ดีมาก มฐ.1 ขอ1.1
(5)
ดีมาก
100 ดีมาก มฐ.1 ขอ1.1
(1)
ดีมาก

88.15

(4) (6)

9

ยุทธศาสตร
ตามแผนฯของ
โรงเรียน

เปาหมาย
โครงการ

ผลสำเร็จ

***
มาตรฐาน
สอดคลองกับ
การศึกษาของ
ยุทธศาสตร สช.
สถานศึกษา

ปริมาณ
(จำนวน)

คุณภาพ

ปริมาณ
(รอยละ)

คุณภาพ

83

ดีมาก

100

ดีมาก มฐ.2 ขอ2.3

85

ดีมาก

72.73

83

ดีมาก

88.15

81

ดีมาก

***

สอดคลองกับตัวชี้วัด
ประเด็นการติดตาม
ประเมินผลของ
กระทรวงศึกษาธิการ

ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กลยุทธที่ 2
พัฒนาและ
สงเสริมการ
จัดการเรียนรู
ที่เนนผูเรียน
เปนสำคัญ

1.โครงการ
พัฒนาและ
บริหารงาน
หลักสูตร
2.โครงการ
นิเทศการศึกษา
3.โครงการ
สงเสริมการ
จัดการเรียนรู
4.โครงการ
ยกระดับ
มาตรฐาน
การศึกษา

ดี

ยุทธศาสตรที่ 1 ตัวชี้วัด 3.1

มฐ.3 ขอ3.1 ยุทธศาสตรที่ 3 ตัวชี้วัด 3.1

ดีมาก มฐ.1 ขอ1.1 ยุทธศาสตรที่ 3

ตัวชี้วัด 3.1

ดีมาก มฐ.1 ขอ1.1 ยุทธศาสตรที่ 1

ตัวชี้วัด 3.1

(4) (6)

80.04

(2) (5)
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ยุทธศาสตร
ตามแผนฯของ
โรงเรียน

เปาหมาย
โครงการ

***
มาตรฐาน
สอดคลองกับ
การศึกษาของ
ยุทธศาสตร สช.
สถานศึกษา

***
สอดคลองกับตัวชี้วัด
ประเด็นการติดตาม
ประเมินผลของ
กระทรวงศึกษาธิการ

มฐ.2 ขอ2.3 ยุทธศาสตรที่ 1

ตัวชี้วัด 3.1

มฐ.3 ขอ3.1 ยุทธศาสตรที่ 3

ตัวชี้วัด 3.1

ดีมาก มฐ.1 ขอ1.1 ยุทธศาสตรที่ 1

ตัวชี้วัด 3.1

มฐ.2 ขอ2.2 ยุทธศาสตรที่ 7

ตัวชี้วัด 4.6

ผลสำเร็จ

ปริมาณ
(จำนวน)

คุณภาพ

โครงการ
บริหารงาน
หลักสูตร
โครงการนิเทศ
การศึกษา
โครงการ
ยกระดับ
คุณภาพและ
มาตรฐาน
การศึกษา
โครงการจัดทำ
มาตรฐานการ
ปฏิบัติงานของ
ครูและบุคลากร
โครงการสัมพันธ
ชุมชน

83

ดีมาก

85

ดีมาก

72.73

81

ดีมาก

80.04

80

ดีมาก

80

ดีมาก

86.65

ดีมาก มฐ.2 ขอ2.4

ยุทธศาสตรที่ 5

ตัวชี้วัด 3.3

โครงการวัน
สำคัญ

87

ดีมาก

88.29

ดีมาก มฐ.1 ขอ1.2

ยุทธศาสตรที่ 5

ตัวชี้วัด 3.3

ปริมาณ
(รอยละ)

คุณภาพ

ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ยุทธศาสตร
ที่ 3

พัฒนา
กระบวนการ
บริหารและการ
จัดการศึกษา

ดี

(2) (5)

(1,2)
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ยุทธศาสตร
ตามแผนฯของ
โรงเรียน

เปาหมาย
โครงการ

ปริมาณ
(จำนวน)

คุณภาพ

ผลสำเร็จ
ปริมาณ
(รอยละ)

คุณภาพ

มาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา

***
สอดคลองกับ
ยุทธศาสตร
สช.

***
สอดคลองกับตัวชี้วัด
ประเด็นการติดตาม
ประเมินผลของ
กระทรวงศึกษาธิการ

ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ยุทธศาสตร
ที่ 4
พัฒนาคุณภาพ
ชีวิตเพื่อการ
เปนมนุษยที่
สมบูรณ

โครงการวัน
85
สำคัญ
โครงการ
81
ยกระดับ
คุณภาพและ
มาตรฐาน
การศึกษา
โครงการสงเสริม 85
ทักษะชีวิตและ
สุขภาพ

ดีมาก

88.29

ดีมาก มฐ.1 ขอ1.2 ยุทธศาสตรที่ 5

ดีมาก

80.04

(1,2)
ดีมาก มฐ.1 ขอ1.1 ยุทธศาสตรที่ 1
(2) (5)

ดีมาก

95.87

ดีมาก มฐ.1 ขอ1.2 ยุทธศาสตรที่ 1

(4)

***ยุทธศาสตรของสำนักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน
ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาหลักสูตร การเรียนการสอน การวัดและประเมินผล
ยุทธศาสตรที่ 2 การปฏิรูประบบทรัพยากรเพื่อการศึกษาเอกชน
ยุทธศาสตรที่ 3 การเสริมสรางประสิทธิภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนเอกชน
ยุทธศาสตรที่ 4 การสงเสริมการมีสวนรวมในการจัดและสนับสนุนการศึกษาเอกชน
ยุทธศาสตรที่ 5 การสงเสริมการศึกษานอกระบบเพื่อสรางสังคมแหงการเรียนรู
ยุทธศาสตรที่ 6 การพัฒนาการศึกษาเอกชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต
ยุทธศาสตรที่ 7 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการสงเสริมการศึกษาเอกชน
***ตัวชี้วัดประเด็นการติดตามประเมินผลของกระทรวงศึกษาธิการปรากฏอยูหนา 17 ขอ 7

ตัวชี้วัด 3.3
ตัวชี้วัด 3.1

ตัวชี้วัด 3.4

12

4. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผูเรียน
4.1 ระดับปฐมวัย
ผลการพัฒนาเด็ก

จำนวน
เด็ก
ทั้งหมด

ผลพัฒนาการดาน

1. ดานรางกาย
2. ดานอารมณ-จิตใจ
3. ดานสังคม
4. ดานสติปญญา

281
281
281
281

รอยละของเด็กตามระดับคุณภาพ
ดี
พอใช
ปรับปรุง
จำนวน รอยละ จำนวน รอยละ จำนวน รอยละ

275
276
276
268

97.86
98.22
98.22
95.37

4
5
5
8

1.42
1.78
1.78
2.85

2
5

0.72
1.78

4.2 ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)
เปรียบเทียบผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ของนักเรียนชัน้ ประถมศึกษาปที่ 6
วิชา

จำนวน
นักเรียน
ทั้งหมด

จำนวน
นักเรียนที่
เขาสอบ

คะแนนเฉลี่ย
ระดับ
ประเทศ
ป 2562

คณิตศาสตร
วิทยาศาสตร
ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ

72
72
72
72

72
72
72
72

32.90
35.55
49.07
34.42

***(4) = (3) – (2)
***(5) = (4) x 100
(2)
*** (6) การแปลผลพัฒนาการ

คะแนนเฉลี่ยผลการ
ทดสอบ (O-NET)

2560
(1)

2561
(2)

46.58
43.29
53.78
51.61

42.50
40.09
63.30
48.95

2562
(3)

***
ผลตาง
คะแนนเฉลี่ย
(4)

***
รอยละของ
คะแนนเฉลี่ย
(5)

36.13
38.21
53.77
44.82

-6.37
-5.08
-0.01
-6.79

-318.5
-254

กรณีที่มีผลตางคะแนนเฉลี่ย (4) ติดลบใหใสเครื่องหมายลบ
รอยละของคะแนนเฉลี่ย (5) ใหใสเครื่องหมายลบ

-0.5

-339.5

***
แปลผล
พัฒนาการเทียบกับ
รอยละ 3
(6)
ไมมีพัฒนาการ
ไมมีพัฒนาการ
ไมมีพัฒนาการ
ไมมีพัฒนาการ

มีคารอยละของคะแนนเฉลี่ย (5) ตั้งแต 3.00 ขึ้นไป แปลผลวา “มีพัฒนาการ”
มีคารอยละของคะแนนเฉลี่ย (5) 0.1 – 2.99 แปลผลวา “มีพัฒนาการแตไมถึงรอยละ 3”
มีคารอยละของคะแนนเฉลี่ย (5) ติดลบ แปลผลวา “ไมมีพัฒนาการ”
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จำนวนและรอยละของนักเรียนที่มีผลการเรียนระดับ 3 ขึ้นไป
ระดับประถมศึกษา
กลุมสาระ
การเรียนรู/ รายวิชา
ภาษาไทย
คณิตศาสตร
วิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี
สังคมศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม
ประวัติศาสตร
สุขศึกษาและ
พลศึกษา
ศิลปะ
การงานอาชีพ
ภาษาตางประเทศ
อาเซียนศึกษา
สนทนาภาษาอังกฤษ
หนาที่พลเมือง

ป.1

จำนวน
นักเรียน

จำนวน
นักเรียนที่
มีผลระดับ
3 ขึ้นไป

104

ป.2

จำนวน
นักเรียนที่มี รอยละ
ผลระดับ 3
ขึ้นไป

ป.3
จำนวน
นักเรียน

ระดับผลการเรียน

จำนวน
นักเรียนที่ รอย
มีผลระดับ ละ
3 ขึ้นไป

จำนวน
นักเรียน

ป.4

จำนวน
นักเรียนที่มี รอยละ
ผลระดับ 3
ขึ้นไป

ป.5

รอยละ

จำนวน
นักเรียน

จำนว
น
นักเรี
ยน

96

92.31

126

95

75.40

88

69

79.3

90

77

85.56

78

104

87

83.65

126

102

80.95

88

78

89.7

90

72

80.00

104

87

83.65

126

110

87.30

88

70

80.5

90

75

104

74

71.15

126

109

86.51

88

71

81.6

90

104

65

62.50

126

107

84.92

88

64

73.6

104

88

84.62

126

117

92.86

88

68

104
104
104
104
104
104

89
87
96
52
103
83

85.58
83.65
92.31
50.00
99.04
79.81

126
126
126
126
126
126

105
107
113
113
121
110

83.33
84.92
89.68
89.68
96.03
87.30

88
88
88
88
88
88

67
70
69
64
85
70

จำนวน
นักเรียนที่มี
ผลระดับ 3
ขึ้นไป

ป.6

จำนวน
นักเรียนที่ รอยละ
มีผลระดับ
3 ขึ้นไป

รอยละ

จำนวน
นักเรีย
น

72

92.31

72

59

81.94

78

46

58.97

72

55

76.39

83.33

78

66

84.62

72

61

84.72

64

71.11

78

51

65.38

72

45

62.50

90

45

50.00

78

41

52.56

72

32

44.44

78.2

90

69

76.67

78

74

94.87

72

68

94.44

77.0
80.5
79.3
73.6
97.7
80.5

90
90
90
90
90
90

68
71
73
65
88
83

75.56
78.89
81.11
72.22
97.78
92.22

78
78
78
78
78
78

61
65
54
46
78
74

78.21
83.33
69.23
58.97
100.00
94.87

72
72
72
72
72
72

56
56
47
45
72
70

77.78
77.78
65.28
62.50
100
97.22

ผลการประเมินความสามารถดานการอานของผูเรียน(Reading Test : RT)
เปรียบเทียบผลการทดสอบความสามารถดานการอานของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 1
จำนวน
นักเรียน
ทั้งหมด

จำนวน
นักเรียน
ที่เขาสอบ

คะแนนเฉลี่ย
ระดับ
ประเทศ
ป 2562

อานรูเรื่อง

104

104

อานออกเสียง

104

104

ความสามารถ
ดานการอาน

*** (4) = (3) – (2)
*** (5) = (4) x 100
(2)
*** (6) การแปลผลพัฒนาการ

คะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบ
ดานการอาน
2561
(2)

2562
(3)

***
ผลตาง
คะแนนเฉลี่ย
(4)

72.81

64.59 68.01

68.79

4.2

210

68.50

79.94 64.85

70.54

-9.4

-470

2560
(1)

***
รอยละของ
คะแนนเฉลี่ย
(5)

***
แปลผล
พัฒนาการเทียบกับ
รอยละ 3
(6)
มีพัฒนาการแตไม
ถึงรอยละ 3
ไมมีพัฒนาการ

กรณีที่มีผลตางคะแนนเฉลี่ย (4) ติดลบใหใสเครื่องหมายลบ
รอยละของคะแนนเฉลี่ย (5) ใหใสเครื่องหมายลบ
มีคารอยละของคะแนนเฉลี่ย (5) ตั้งแต 3.00 ขึ้นไป แปลผลวา “มีพัฒนาการ”
มีคารอยละของคะแนนเฉลี่ย (5) 0.1 – 2.99 แปลผลวา “มีพัฒนาการแตไมถึงรอยละ 3”
มีคารอยละของคะแนนเฉลี่ย (5) ติดลบ แปลผลวา “ไมมีพัฒนาการ”
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5. นวัตกรรม/แบบอยางที่ดี (Innovation /Best Practice )

นวัตกรรม (Innovation) หมายถึง แนวคิดหรือวิธีการที่นำมาใชในการปฏิบัติ เพื่อแกปญหาหรือเพื่อการพัฒนา
ซึ่งทำใหเกิดการเปลี่ยนแปลงทางความคิด กระบวนการ หรือองคกร อยางสิ้นเชิงหรือเห็นไดชัด เปนการพัฒนาตอยอด เพิ่มมูลคา
มีเปาหมายในเชิงบวก ซึ่งมีเกณฑการพิจารณา คือมีความสรางสรรค(C – Creative), มีความใหมในบริบทนั้นๆ (N - New) มี
คุณคามีประโยชน (V – Value-Added) และปรับใชไดอยางเหมาะสม (A - Adaptive)
แบบอย างที่ ดี (Best - Practice) หมายถึ ง รู ปแบบวิ ธี ปฏิ บั ติ หรื อขึ้ นตอนการปฏิ บั ติ ที่ ทำให สถานศึ กษาประสบ
ความสำเร็จ หรือสูความเปนเลิศตามเปาหมาย เปนที่ยอมรับในวงวิชาการหรือวิชาชีพมีหลักฐานของความสำเร็จปรากฏชัดเจน
โดยมีการสรุปรูปแบบวิธีปฏิบัติห รือขั้น ตอน การปฏิบัติต ลอดจนความรูและประสบการณ มีรองรอยหลักฐานเชิงประจักษ
เผยแพรใหหนวยงานภายในหรือภายนอกสามารถนำไปใชประโยชน

1.
2.
3.

ชื่อนวัตกรรม/แบบอยางที่ดี

6. รางวัลที่สถานศึกษาไดรับ
6.1 ปการศึกษาปจจุบัน
ชื่อรางวัล
1.สถานศึกษาปลอดภัย
ประจําปี 2562

ประเภทรางวัล
รางวัลดีเด่น

6.2 ปการศึกษาที่ผานมา (ยอนหลังไมเกิน 3 ป)
ชื่อรางวัล
1. โรงเรียนรางวัลพระราชทาน
2.นักเรียนรางวัลพระราชทาน
3. โรงเรียนมาตรฐานสูส ากล (มาตรฐาน สช.)
4. โรงเรียนคุณธรรม (ระดับ สช. ระดับกระทรวง)
5. โรงเรียนเศรษฐกิจพอเพียง

มาตรฐานดาน

ระดับ

ระดับการศึกษา

หนวยงาน
ที่มอบรางวัล
เขตพื้นที่/จังหวัด กระทรวงแรงงาน

หมายเหตุ

 ภาค/ประเทศ
 นานาชาติ

ปพ.ศ.....
ที่ไดรับรางวัล
-

หนวยงาน
ที่มอบรางวัล
-

หมายเหตุ

15

7. ดำเนินงานตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ (ปรับตามนโยบายแตละป)

ประเด็นตัวชี้วัด
1. การปลูกฝงความมีระเบียบวินัย ทัศนคติที่ถูกตองผานกระบวนการลูกเสือ เนตรนารียุวกาชาด
2. การจัดการเรียนรูเพื่อสรางทักษะพื้นฐานที่เชื่อมโยงสูการสรางอาชีพและการมีงานทำ
3. การจัดการเรียนการสอนที่สงเสริมการคิดวิเคราะหดวยวิธีการ Active Learning
4. การจัดการเรียนการสอนเพื่อฝกทักษะการคิดแบบมีเหตุผลและเปนขั้นตอน (Coding)
5. การพัฒนาครูใหมีความชำนาญในการจัดการเรียนรูภาษาอังกฤษและภาษาคอมพิวเตอร
(Coding)
6. การจัดการเรียนรูดวย STEM Education
6.1สถานศึกษามีการจัดการเรียนการสอนแบบ STEM Education
6.2สถานศึกษามีนวัตกรรมจากการเรียนรูตามแนวทาง STEM Education
7. การเรียนภาษาอังกฤษเพื่อใชในการสื่อสารและเพิ่มทักษะสำหรับใชในการประกอบอาชีพ
8. การจัดการเรียนรูภาษาตางประเทศ (ภาษาที่สาม)
9. การสงเสริมทักษะการอาน เขียนภาษาไทยเพื่อใชเปนเครื่องมือในการเรียนรูภาษาอื่น
10. การใชดจิ ิทัลแพลตฟอรมเพื่อการเรียนรูหรือสรางอาชีพ

8. ผลการประเมินคุณภาพภายนอกของ สมศ. ที่ผานมา
รอบการประเมิน
รอบที่ 2 (พ.ศ. 2549 – 2553)
รอบที่ 3 (พ.ศ. 2554 – 2558)
รอบที่ 4 (พ.ศ. 2559 – 2563)

มี






ไมมี







ระดับผลการประเมิน
ระดับปฐมวัย
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
-

9. หนวยงานภายนอกที่โรงเรียนเขารวมเปนสมาชิก
 สมาคมคณะกรรมการประสานและสงเสริมการศึกษาเอกชน
 สมาคมสหพันธโรงเรียนเอกชนแหงประเทศไทย
 สมาคมครูสถานศึกษาเอกชนแหงประเทศไทย
 สมาคมประถมศึกษาเอกชนแหงประเทศไทย
 สมาคมอนุบาลศึกษาแหงประเทศไทย ในพระราชูปถัมภฯ
 สมาคมสภาการศึกษาคาทอลิกแหงประเทศไทย
 สมาคมครูโรงเรียนเอกชนคาทอลิกแหงประเทศไทย
 สมาคมโรงเรียนสอนภาษาจีน
 สมาคมโรงเรียนนานาชาติแหงประเทศไทย
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สวนที่ 3
ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา
1. ผลการประเมินรายมาตรฐาน
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผูเรียน
การปฏิบัติงาน

ประเด็นพิจารณา
ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผูเรียน
1 มีความสามารถในการอาน การเขียน
การสื่อสาร และการคิดคำนวณ
1.1 รอยละของผูเรียนมีทักษะในการอานใน
แตละระดับชั้นตามเกณฑที่สถานศึกษา
กำหนด
1.2 รอยละของผูเรียนมีทักษะในการเขียนใน
แตละระดับชั้นตามเกณฑที่สถานศึกษา
กำหนด
1.3 รอยละของผูเรียนมีทักษะในการสื่อสาร
ในแตละระดับชั้นตามเกณฑที่สถานศึกษา
กำหนด
1.4 รอยละของผูเรียนมีทักษะในการคิด
คำนวณในแตละดับชั้นตามเกณฑที่
สถานศึกษากำหนด
2 มีความสามารถในการคิดวิเคราะห คิดอยาง
มีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นและแกปญหา
2.1 รอยละของผูเรียนมีความสามารถในการ
คิดจำแนกแยกแยะ ใครครวญไตรตรองอยาง
รอบคอบโดยใชเหตุผลประกอบการตัดสินใจ
2.2 รอยละของผูเรียนมีการอภิปราย
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น
2.3 รอยละของผูเรียนมีการแกปญหาอยางมี
เหตุผล
3 มีความสามารถในการสรางนวัตกรรม
3.1 รอยละของผูเรียนมีความสามารถในการ
รวบรวมความรูไดทั้งตัวเองและการทำงาน
เปนทีม

จำนวน
ผูเรียนผาน
เกณฑที่
โรงเรียน
กำหนด(คน)

***
ผลการ
ประเมิน
(รอยละ)

ผลการ
ประเมิน
คุณภาพที่ได

557

100

ยอดเยี่ยม



557

100



557

100



557

100



557

100

557

100



557

100



557

100



557

100

529
529

94.97
94.97

ปฏิบัติ

ไม
ปฏิบัติ

จำนวน
เปาหมาย ผูเรียน
(รอยละ) ทั้งหมด
(คน)

80

80



80

557

557

557

ยอดเยี่ยม

ยอดเยี่ยม
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การปฏิบัติงาน

ประเด็นพิจารณา

ปฏิบัติ

3.2 รอยละของผูเรียนสามารถเชื่อมโยงองค
ความรูและประสบการณมาใชในการ
สรางสรรคสิ่งใหม ๆ อาจเปนแนวความคิด
โครงการ โครงงาน ชิ้นงาน ผลผลิต
4 มีความสามารถในการใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ และการสื่อสาร



ไม
ปฏิบัติ

จำนวน
เปาหมาย ผูเรียน
(รอยละ) ทั้งหมด
(คน)

80

557

จำนวน
ผูเรียนผาน
เกณฑที่
โรงเรียน
กำหนด(คน)

***
ผลการ
ประเมิน
(รอยละ)

529

94.97

535

95.51

4.1 รอยละของผูเรียนมีความสามารถในการใช
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
4.2 รอยละของผูเรียนมีความสามารถในการนำ
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อพัฒนา
ตนเองและสังคมในดานการเรียนรู การสื่อสาร การ
ทำงานอยางสรางสรรค และมีคณ
ุ ธรรม



535

96.05



529

94.97

451

73.71

5.1 รอยละของผูเรียนบรรลุการเรียนรูตามหลักสูตร
สถานศึกษา
5.2รอยละของผูเรียนมีความกาวหนาในการเรียนรู
ตามหลักสูตรสถานศึกษาจากพื้นฐานเดิม
5.3รอยละของผูเรียนมีความกาวหนาในผลการ
ทดสอบระดับชาติ หรือผลการทดสอบอื่น ๆ



451

80.97



451

80.97



42

59.15

557

100

6.1 รอยละของผูเรียนมีความรู ทักษะพื้นฐานและ
เจตคติที่ดีในการศึกษาตอ
6.2 รอยละของผูเรียนมีความรู ทักษะพื้นฐานและ
เจตคติที่ดีในการจัดการ การทำงานหรืองานอาชีพ



557

100



557

100

557

100

557

100

5 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตร
สถานศึกษา

6 มีความรูทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดีตองาน
อาชีพ

80

80

557

557

ผลการ
ประเมิน
คุณภาพที่ได

ยอดเยี่ยม

ดี

ยอดเยี่ยม

7 โรงเรียนเพิ่มเติมได
7.1...

คุณลักษณะที่พึงประสงคของผูเรียน
1 การมีคุณลักษณะและคานิยมที่ดีตามที่
สถานศึกษากำหนด

1.1 รอยละของผูเรียนมีพฤติกรรมเปนผูที่มีคุณธรรม
จริยธรรม เคารพในกฎกติกา

80


557

ยอดเยี่ยม

18
การปฏิบัติงาน
ปฏิบัติ

ประเด็นพิจารณา
1.2 รอยละของผูเรียนมีคานิยมและจิตสำนึกตามที่
สถานศึกษากำหนด โดยไมขัดกับกฎหมายและ
วัฒนธรรมอันดีของสังคม



2.1 รอยละของผูเรียนมีความภูมิใจในทองถิ่น เห็น
คุณคาของความเปนไทย
2.2 รอยละของผูเรียนมีสวนรวมในการอนุรักษ
วัฒนธรรมและประเพณีไทยรวมทั้งภูมิปญญาไทย



2 ความภูมิใจในทองถิ่นและความเปนไทย

ไม
ปฏิบัติ

จำนวน
เปาหมาย ผูเรียน
(รอยละ) ทั้งหมด
(คน)

80

จำนวน
ผูเรียนผาน
เกณฑที่
โรงเรียน
กำหนด(คน)

***
ผลการ
ประเมิน
(รอยละ)

557

100

521
521

93.54
93.54

521

93.54

540

96.94

540

96.94

521
521

95.87
93.54

547

98.20

557



3 การยอมรับที่จะอยูรวมกันบนความแตกตาง
และหลากหลาย

80

- รอยละของผูเรียนยอมรับและอยูรวมกันบนความ
แตกตางระหวางบุคคลในดานเพศ วัย เชื้อชาติ
ศาสนา ภาษาวัฒนธรรม ประเพณี



4.1 รอยละของผูเรียนมีการรักษาสุขภาพกาย
สุขภาพจิต อารมณและสังคม และแสดงออกอยาง
เหมาะสมในแตละชวงวัย
4.2 รอยละของผูเรียนสามารถอยูรวมกับคนอื่นอยาง
มีความสุข เขาใจผูอื่น ไมมีความขัดแยงกับผูอื่น



4 สุขภาวะทางรางกายและจิตสังคม

80

557

557



ผลการ
ประเมิน
คุณภาพที่ได

ยอดเยี่ยม

ยอดเยี่ยม

ยอดเยี่ยม

5 โรงเรียนเพิ่มเติมได
5.1...

สรุปผลการประเมิน =100+100+94.97+95.51+73.71+100+100+93.54+96.94+95.87

95.05

10

หมายเหตุ กรอกขอมูลเฉพาะแถบสีขาว
วิธีคำนวณ
***ผลการประเมิน(รอยละ)
จำนวนผูเรียนทั้งหมด
แปลผลการประเมินคุณภาพที่ได
รอยละ 00.00 – 49.99
รอยละ 50.00 – 59.99
รอยละ 60.00 – 74.99
รอยละ 75.00 – 89.99
รอยละ 90.00 – 100

=

100x จำนวนผูเรียนผานเกณฑที่โรงเรียนกำหนด

=
=
=
=
=

กำลังพัฒนา
ปานกลาง
ดี
ดีเลิศ
ยอดเยี่ยม

ยอดเยี่ยม
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กระบวนการพัฒนาที่สงผลตอระดับคุณภาพของมาตรฐานที่ 1
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพผูเรียน

ระดับคุณภาพยอดเยี่ยม

กระบวนการพัฒนาและผลการดำเนินงาน
กระบวนการพัฒนา
ผูเรียนเรียนรูจากการลงมือปฏิบัติ ทำงานรวมกันเปนกลุม ผูเรียนมีความสามารถในการอาน
การคิ ด คำนวณ การใช เหตุ ผ ล สำหรับ ผูเรีย นที่ อ านไม ค ล อ งได รับ การพั ฒ นาโดยครูจั ด เวลาให อานตามความ
เหมาะสม เชน ชวงเชากอนเขาเรียน ชวงพักกลางวัน และหลังเลิกเรียน เปนตน มีมุมหนังสือในหองเรียนทุกหอง
มีหองสมุด ปายนิเทศภายในและภายนอกหองเรียน ผูเรียนไดรับการสงเสริมกระบวนการคิดในดานตางๆ ไดแก
การคิดวิเคราะห คิดแกปญ หา ทุกรายวิชา โดยใชคำถาม โครงงาน แบบฝกคณิ ตคิดเร็ว และแบบทดสอบที่มี
มาตรฐานระดับชาติ (O-NET, NT) กอนสิ้นปการศึกษา ผูเรียนรวมจัดแสดงผลงานที่เกิดจากกระบวนการเรียนรู
โดยการนำเสนอโครงงาน ผลงานและจำหนายสิ่งประดิษฐ อาหาร จากนั้นนำรายไดสูสาธารณกุศลนอกจากนี้
สถานศึ ก ษาได มี ก ารดำเนิ น การเพื่ อ พั ฒ นาทั ก ษะชี วิต ของผู เรีย นโดยเน น การพั ฒ นาด านคุ ณ ธรรม จริ ยธรรม
ที่เหมาะสมกับชวงวัยของผูเรียน โดยมีกิจกรรมวันพระประจำโรงเรียนและวันสำคัญทางศาสนา
ผูเรียนไดใสบาตรพระภิกษุสงฆ รับประทานอาหารมังสวิรัติทุกวันพุธ สวดมนต นั่งสมาธิ และแผเมตตา
ทุกวันในตอนเชา เครื่องอุปโภคบริโภคที่ไดจากการใสบาตรสูสาธารณกุศล รวมทั้งเนนมารยาทในดานการเดิน
การนั่ง การยืน การพูดและการทำความเคารพผูสูงวัยกวา เพื่อสงเสริมใหนักเรียนเปนคนดีมีคุณธรรม จริยธรรม
นอมนำหลักธรรมไปปฏิบัติในชีวิตประจำวัน ผูเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 - 6 เขารวมกิจกรรมการศึกษาเพื่อ
ตอตานการใชยาเสพติดในเด็กนักเรียน ( D.A.R.E.) สรางภูมิคุมกันและรูเทาทันสิ่งที่เปนอบายมุข
มี ก ารพั ฒ นาผู เรี ย นให มี วิ นั ย ซื่ อ สั ต ย รั บ ผิ ด ชอบ มี จิ ต สาธารณะและการดู แ ลสุ ข ภาวะทางร า งกาย
โดยมีกิจกรรมตรวจสุขภาพผูเรียนทุกระดับชั้น มีแบบบันทึกการดื่มนมมีการประเมินความเจริญเติบโตของผูเรียน
ในระเบียนสะสม สงเสริมใหผูเรียนออกกำลังกาย มีกิจกรรมกีฬาสี และทดสอบสมรรถภาพทางกายทุกระดับชั้น
รวมทั้ งสงเสริม ผูเรียนให รูจัก การปอ งกั นช วยเหลือ ตนเองจากการติ ดอยูในรถตู ตกน้ ำ และอัค คีภั ยโดยจัด หา
วิทยากรภายนอกเขามาสาธิตใหผูเรียนปฏิบัติจริงตามสถานการณจำลอง
ผลการดำเนินงาน
ในดานการประเมินทางวิชาการผูเรียนสามารถอานออกและอานคลองตามมาตรฐานการอานของแตละ
ระดับชั้น ผูเรียนสามารถเขียนสื่อสารวางแผนการทำงานรวมกับผูอื่น โดยสืบคนขอมูลแสวงหาความรูจากสือ่
เทคโนโลยีไดดวยตนเอง รูเทาทันสิ่งที่ไมพึงประสงครวมตระหนักถึงโทษและพิษภัยของอบายมุขตางๆ
รักการออกกำลังกาย เลนกีฬา ดนตรี มีมารยาทในสังคมยอมรับกฎกติกา ผูเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 1 – 6
มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนอยูในระดับดีเลิศ

20

มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ
ประเด็นพิจารณา

การปฏิบัติงาน
ปฏิบัติ

1 มีเปาหมายวิสัยทัศนและพันธกิจที่สถานศึกษากำหนด
ชัดเจน

1.1 กำหนดเปาหมายที่สอดคลองกับบริบทของสถานศึกษา
ความตองการของชุมชน ทองถิ่น วัตถุประสงคของแผนการ
ศึกษาชาตินโยบายของรัฐบาลและตนสังกัด
1.2กำหนดวิสัยทัศน และพันธกิจ ที่สอดคลอง เชื่อมโยงกับ
เปาหมาย แผนยุทธศาสตรชาติ แผนการศึกษาแหงชาติ
นโยบายของรัฐบาลและตนสังกัด
1.3กำหนดเปาหมาย วิสัยทัศน และพันธกิจทันตอการ
เปลี่ยนแปลงของสังคม
1.4นำเปาหมาย วิสัยทัศน และพันธกิจผานความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการบริหารโรงเรียน
1.5 นำเปาหมาย วิสัยทัศน และพันธกิจของโรงเรียนเผยแพรตอ
สาธารณชน

ไม
ปฏิบัติ

***
คาเปาหมาย

ผลการประเมิน
คุณภาพที่ได

1.55

ดี

10.97

ดี

3.19

ดี







2 มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา

2.1 มีการวางแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาอยางเปน
ระบบ
2.2มีการนำแผนไปปฏิบัติ ติดตามตรวจสอบประเมินผลและ
ปรับปรุงพัฒนางานอยางตอเนื่อง
2.3มีการบริหารอัตรากำลัง ทรัพยากรทางการศึกษาจัดระบบ
ดูแลชวยเหลือนักเรียน และระบบการนิเทศภายใน
2.4สถานศึกษามีการนำขอมูลมาใชในการพัฒนาสถานศึกษา
2.5สถานศึกษาใหบุคลากรและผูทีเกี่ยวของทุกฝายมีสวนรวมใน
การวางแผน ปรับปรุง พัฒนา และรวมรับผิดชอบตอผลการจัด
การศึกษา



3.1 บริหารจัดการเกี่ยวกับงานวิชาการ ในดานการพัฒนา
หลักสูตรสถานศึกษา
3.2บริหารจัดการเกี่ยวกับงานวิชาการ ในดานการพัฒนา
หลักสูตรตามความตองการของผูเรียน ที่สอดคลองกับบริบท
ของสถานศึกษา ชุมชน และทองถิ่น
3.3บริหารจัดการเกี่ยวกับกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่เนนคุณภาพ
ผูเรียนรอบดานเชื่อมโยงวิถีชีวิตจริง
3.4กำหนดหลักสูตรสถานศึกษาครอบคลุมการจัดการเรียนการ
สอนทุกกลุมเปาหมาย
3.5สถานศึกษามีการปรับปรุง และพัฒนาหลักสูตรใหทันตอการ
เปลี่ยนแปลงของสังคม








3 ดำเนินงานพัฒนาวิชาการที่เนนคุณภาพผูเรียนรอบดาน
ตามหลักสูตรสถานศึกษาและทุกกลุมเปาหมาย
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การปฏิบัติงาน
ปฏิบัติ

4 พัฒนาครูและบุคลากรใหมีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ
4.1 สงเสริม สนับสนุน พัฒนาครู บุคลากร ใหมีความ
เชี่ยวชาญทางวิชาชีพ
4.2 จัดใหมีชุมชนการเรียนรูทางวิชาชีพ
4.3 นำชุมชนการเรียนรูทางวิชาชีพเขามาใชในการพัฒนา
งานและการเรียนรูของผูเรียน
4.4 มีการตรวจสอบ ทบทวน การปฏิบัติงานของครู
บุคลากร ที่มีผลตอการเรียนรูของผูเรียน
4.5 ถอดบทเรียนเพื่อสรางนวัตกรรมหรือวิธีการที่เปน
แบบอยางที่ดีที่สงผลตอการเรียนรูของผูเรียน

ผลการประเมิน
คุณภาพที่ได

3.19

ดี

2.39

ดี

2.55

ดีเลิศ












6 จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุน
การบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู

6.1ไดศึกษาความตองการเทคโนโลยีสารสนเทศ
ที่เหมาะสมกับสภาพของสถานศึกษา
6.2 จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อบริหารจัดการและ
การจัดการเรียนรูท่เี หมาะสมกับสภาพของสถานศึกษา
6.3พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อบริหารจัดการ
และการจัดการเรียนรูที่เหมาะสมกับสภาพของสถานศึกษา
6.4ใหบริการเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อใชในการบริการ
จัดการและการจัดการเรียนรูทเี่ หมาะสมกับสภาพของ
สถานศึกษา
6.5ติดตามผลการใชบริการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของ
สถานศึกษาเพื่อใชในการบริการจัดการและการจัดการ
เรียนรูที่เหมาะสมกับสภาพของสถานศึกษา

***
คาเปาหมาย



5 จัดสภาพแวดลอมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อตอการ
จัดการเรียนรูอยางมีคุณภาพ

5.1 จัดสภาพแวดลอมทางกายภาพภายในหองเรียน ที่เอื้อ
ตอการเรียนรู และคำนึงถึงความปลอดภัย
5.2 จัดสภาพแวดลอมทางกายภาพภายนอกหองเรียน ที่
เอื้อตอการเรียนรู และคำนึงถึงความปลอดภัย
5.3จัดสภาพแวดลอมทีส่ งเสริมใหผูเรียนเกิดการเรียนรูเปน
รายบุคคล และเปนกลุม
5.4จัดสภาพแวดลอมทางสังคม ที่เอื้อตอการจัดการเรียนรู
และมีความปลอดภัย
5.5 จัดใหผูเรียนไดใชประโยชนจากการจัดสภาพแวดลอม
ตามศักยภาพของผูเรียน

ไม
ปฏิบัติ
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7 โรงเรียนเพิ่มเติมได

การปฏิบัติงาน
ปฏิบัติ

ไม
ปฏิบัติ

***
คาเปาหมาย

ผลการประเมิน
คุณภาพที่ได

3.48

ดี

7.1-7.5

สรุปผลการประเมิน=
1.55+10.97+2.32+3.87+2.39+2.39+3.19+3.19+2.39+2.55
10
หมายเหตุ กรอกขอมูลเฉพาะแถบสีขาว
***คาเปาหมาย = จำนวนขอการปฏิบัติในแตละประเด็นพิจารณา
แปลผลการประเมินคุณภาพที่ได
ปฏิบัติ 1 ขอ ไดระดับคุณภาพ
กำลังพัฒนา
ปฏิบัติ 2 ขอไดระดับคุณภาพ ปานกลาง
ปฏิบัติ 3 ขอไดระดับคุณภาพ ดี
ปฏิบัติ 4 ขอไดระดับคุณภาพ ดีเลิศ
ปฏิบัติ 5 ขอ ไดระดับคุณภาพ
ยอดเยี่ยม

คาเฉลี่ยผลการประเมินคุณภาพที่ได
1.00 – 1.49
ระดับคุณภาพ
1.50 –2.49
ระดับคุณภาพ
2.50 – 3.49
ระดับคุณภาพ
3.50 – 4.49
ระดับคุณภาพ
4.50 – 5.00
ระดับคุณภาพ

กำลังพัฒนา
ปานกลาง
ดี
ดีเลิศ
ยอดเยี่ยม
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กระบวนการพัฒนาที่สงผลตอระดับคุณภาพของมาตรฐานที่ 2
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ

ระดับคุณภาพดี

กระบวนการพัฒนาและผลการดำเนินงาน
ตัวบงชี้ที่ 2.1 มีเปาหมาย วิสัยทัศน และพันธกิจที่สถานศึกษากำหนดชัดเจน
สถานศึกษามีเปาหมาย วิสัยทัศน พันธกิจที่กำหนดไวตรงกับวัตถุประสงคของแผนการศึกษาแหงชาติและ
สอดคลองกับความตองการของชุมชนและทองถิ่นซึ่งเรียนรูเทาทันตอการเปลี่ยนแปลงของสถานการณปจจุบันของ
สังคมสอดคลองกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21สถานศึกษาจัดทำ
หลักสูตรสถานศึกษา ที่มีโครงสรางหลักสูตรทุกกลุมสาระการเรียนรู โดยเนนคุณภาพของผูเรียนรอบดาน และ
ครอบคลุมทุกกลุมเปาหมายไดมีการประเมินหลักสูตรสถานศึกษาและการนำไปใชไดอยางเหมาะสม สถานศึกษาได
จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรโดยเนนคุณภาพผูเรียนรอบดานซึ่งไดเชื่อมโยงวิถีชีวิตจริง โดยจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร
ใหกับผูเรียน เชน วายน้ำ ดนตรีสากล นาฏศิลปเทควันโด ภาษาจีน ภาษาอังกฤษจากสถาบันภาษาหรรษาการ
เรียนรูจากแหลงการเรียนรูภายในโรงเรียนและภายนอกโรงเรียน จึงสามารถพัฒ นาคุณ ภาพเรียนใหเปนผูที่ มี
ความรู ความสามารถในการใชชีวิตและอยูรวมกับผูอื่นในสังคมไดอยางมีความสุข
สถานศึกษาจัดโครงสรางองคกร ทำงานรวมกันเพื่อบรรลุเปาหมาย โดยการกำหนด อำนาจ ภาระหนาที่
จัดแบงงาน สายงาน หนาที่ ความรับผิดชอบ การปฏิบัติงานเพื่อใหผูที่ไดรับมอบหมายปฎิบัติงานไดอยางเต็มที่และ
เต็มความสามารถ จึงจัดแบงหนาที่และมอบอำนาจใหรับผิดชอบตามความสามารถและความถนัด โดยจัดตั้งฝาย
และแตงตั้งผูรับผิดชอบ ที่มีความสามารถในงานนั้น ๆ มาปฎิบัติงานรวมกันการทำงานของทุกฝายของสถานศึกษา
เปนไปในทางที่สงเสริมใหเกิดผลสำเร็จ ตามวัตถุประสงคที่ตองการและบรรลุวัตถุประสงคอยางมีประสิทธิภาพโดย
มีการพัฒนาอยางตอเนื่อง พรอมทั้งมีการติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานตาง ๆ อยางเปนระบบ
สถานศึกษามีการจัดวางตัวบุคคลเขาปฏิบัติงานตามความรูความสามารถเหมาะสมกับภาระงานโดยกำหนด
นโยบายเพื่อพัฒนาครูและบุคลากรใหมีทักษะในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนอยางมีประสิทธิภาพ จัดใหมี
โครงการ/กิจกรรมเพื่อการพัฒนาครูและบุคลากรโดยจัดอบรมสัมมนาอยางตอเนื่องไดมีการจัดสรรบุคลากรครบ
ตามอัตรากำลัง จัดใหมีการนิเทศภายในทุกภาคเรียนจากการดำเนินโครงการ กิจกรรมตามที่ระบุไวโดยสงครู
บุคลากรเขารับการอบรมสัมมนาสงผลใหครู บุคลากรมีความรู ความเชี่ยวชาญ ทางวิชาชีพสามารถออกแบบการ
จัดการเรียนรู และจัดทำแผนการเรียนรูไดสอดคลองกับบริบทของสถานศึกษามีการเทศการจัดการเรียนรูภาคเรียน
ละ 1 ครั้ง เพื่อนำผลการประเมินมาพัฒนาคุณภาพการศึกษา ดำเนินการพัฒนาครูใหมีความเชี่ยวชาญทางดาน
ระบบสารสนเทศ เพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการเรียนรูรวมทั้งจัดสภาพแวดลอมทางกายภาพและสังคมที่
เอื้อตอการเรียนรู
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2. มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา
สถานศึกษาสามารถบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษาอยางเปนระบบ ทั้งในสวนการวางแผนพัฒนา
คุณภาพการจัดการศึกษา การนำแผนไปปฏิบัติเพื่อพัฒนาคุณภาพไปใช มีการกำกับติดตามการปฏิบัติหนาที่ตาม
วงจรคุณภาพ โดยมีคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของสถานศึกษาสามารถปฏิบัติหนาที่โดยการใหความ
เห็นชอบแผนพัฒนาการศึกษา และแผนปฏิบัติการประจำปของสถานศึกษา และการใหความเห็นชอบรายงาน
ประจำปของสถานศึกษา สงผลใหสถานศึกษามีการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ไดบรรลุเปาหมาย วิสัยทัศน
พันธกิจและมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาไดอยางมั่นใจ
สถานศึกษามีแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาระยะ 5 ป มีการกำหนดการมีเปาหมาย
วิสัยทัศน พันธกิจและกลยุทธหรือแผนงานโครงงานที่สอดคลองกับมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
สถานศึกษามีการกำกับ ติดตาม ประเมินผลและรายงานผลการดำเนินงานการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา
อยางชัดเจน มีการรายงานประจำป หรือรายงานผลการดำเนินงานของสถานศึกษาในแตละปที่สะทอนความสำเร็จ
ของสถานศึกษาอยางชัดเจน
3. ดำเนินงานพัฒนาวิชาการที่เนนคุณภาพผูเรียนรอบดานตามหลักสูตรสถานศึกษาและทุกกลุม เปาหมาย
สถานศึกษาจัดสูตรสถานศึกษาสามารถจัดรายวิชาไดตรงกับความตองการของผูเรียน จัดกระบวนการ
เรียนรูที่ เน น ผูเรียนเป น สำคั ญ มี แหลงเรียนรูทั้ งภายในโรงเรียนและภายนอกโรงเรียน มี การใชสื่ อ เทคโนโลยี
สารสนเทศ ที่เอื้อตอการเรียนรู ตลอดจนจัดระบบดูแลชวยเหลือผูเรียนและกิจกรรมพัฒนาผูเรียนที่มีประสิทธิภาพ
สถานศึกษาจัดสภาพแวดลอมสงเสริมใหผูเรียนไดพัฒ นาเต็มที่ตามศักยภาพ ทางดานอาคาร สถานที่
ความสะอาด เรียบรอย ปลอดภัย มีสิ่งอำนวยความสะดวกเพียงพอและเหมาะสม มีสภาพแวดลอมบรรยากาศที่รม
รื่น สวยงามเอื้อตอการเรียนรู มีการใหบริการทั้งทางดานสุขภาพอนามัย ศิลปะ ดนตรี กีฬา หองสมุด และสื่อ
เทคโนโลยีอยางพอเพียงและเปนระบบ
ผูบริหารสงเสริมสนับสนุนสงเสริมใหสถานศึกษาเปนสังคมแหงการเรียนรู มีชุมชนการเรียนรูทางวิชาชีพ
( Professional Learning Community ) โดยผูบริหารสถานศึกษาจัดใหมีการแลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกันในการ
พัฒนาคุณภาพการปฏิบัติงาน
ผูบริหารบริหารความเสีย่ งอยางเปนระบบ
ผูบริหารมีภาวะผูน ำมีความสามารถในการบริหารจัดการ
สถานศึกษา โดยใชหลักการบริหารแบบมีสวนรวม และการบริหารจัดการแบบบูรณาการโดยใชมาตรฐาน
การศึกษาในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาและนำไปสูการเปลี่ยนแปลงของสถานศึกษาอยาง
ตอเนื่อง ผูบริหารสรางความสำเร็จใหสถานศึกษาโดยมีผลงานรางวัลประกวดชนะเลิศอันดับที่ 1 และรองชนะเลิศ
มารยาทไทยของนักเรียนระดับประถมศึกษา
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4. พัฒนาครูและบุคลากรใหมีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ
ผูบริหารสงเสริม สนับสนุน พัฒนาครู บุคลากร ใหมีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ และจัดใหมีชุมชนการ
เรียนรูทางวิชาชีพมาใชในการพัฒนางานและการเรียนรูของผูเรียน โดยการวิเคราะหมาตรฐานและคุณภาพของครู
ที่สถานศึกษาไดกำหนดขึ้น นำชุมชนการเรียนรูท างวิชาชีพเขามาใชในการพัฒนางานและการเรียนรูของผูเรียน
สถานศึกษามีการตรวจสอบ ทบทวน การปฏิบัตงิ านของครู บุคลากร ทีม่ ีผลตอการเรียนรูของผูเรียนมีการทำวิจัย
ในชั้นเรียนเพื่อสรางนวัตกรรมหรือวิธีการที่เปนแบบอยางที่ดีที่สงผลตอการเรียนรูของผูเรียนใหมีประสิทธิภาพมาก
ขึ้น
5. จัดสภาพแวดลอมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อตอการจัดการเรียนรูอยางมีคุณภาพ
สถานศึกษามีสภาพสิ่งแวดลอมเอื้อตอการเรียนรูภ ายในโรงเรียน โดยมีการจัดสภาพแวดลอม ภูมิทัศน
ภายในบริเวณโรงเรียนนาอยู รมรื่น สะอาดสวยงามเปนระเบียบ ตลอดจนวัสดุ อุปกรณ อาคารเรียนมีสภาพ
สมบูรณ แข็งแรงและปลอดภัย มีการปรับปรุงและพัฒนาอยางตอเนื่อง หองเรียนหองปฏิบัติการ ระบบ
สาธารณูปโภคมีความสมบูรณและปลอดภัย ซึ่งเปนการสงเสริมใหการจัดกิจกรรมการสอนไดอยางมีประสิทธิภาพ
ทั้งยังใหบริการแกชุมชนที่มาขอรับบริการดานอาคารสถานที่ในโอกาสตาง ๆ ไดอยางปลอดภัยโรงเรียนไดประเมิน
ตามแผนการปฏิบัติงานตามประเด็นดังนี้ สถานศึกษาจัดระบบการจัดหา การพัฒนาและการบริการเทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อใชในการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรูที่เหมาะสมกับสภาพของสถานศึกษา
6. จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุน การบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู
สถานศึกษาไดพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาการดำเนินโครงการ กิจกรรมตามที่ระบุไวโดยสงครูบุคลากรเขา
รับการอบรมสัมมนาสงผลใหครู บุคลากรมีความรู ความเชี่ยวชาญ ทางวิชาชีพสามารถออกแบบการจัดการเรียนรู
และจัดทำแผนการเรียนรูไดสอดคลองกับบริบทของสถานศึกษามีการนิเทศการจัดการเรียนรูภาคเรียนละ 1 ครั้ง
เพื่อนำผลการประเมินมาพัฒนาการจัดการเรียนการสอน
ทำใหผูเรียนเกิดการการเรียนรูอยางมีประสิทธิภาพ
นโยบายสนับสนุนเพื่อการบริหารงาน ไดแก การติดตั้งอินเตอรเน็ตไรสายไดสนับสนุนระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
ในการบริหารจัดการมีการสนับสนุนเทคโนโลยีสำหรับการเรียน ไดแก จัดใหมี Smart Classroom เพื่อใหครูและ
นักเรียนสามารถสืบคนขอมูล และมีการติดตั้ง WIFI ไวภายในอาคารเรียน และมีหองประกอบการไดแก หอง
คอมพิวเตอร หองสมุด หองวิทยาศาสตร เปนตน
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ผลการดำเนินงาน
สถานศึกษามีเปาหมาย วิสัยทัศน พันธกิจที่กำหนดไวตรงกับวัตถุประสงคของแผนการศึกษาแหงชาติและ
สอดคล องกับความตองการของชุม ชนและทองถิ่น โดยเนนคุณ ภาพของผูเรียนและไดมี การประเมิน หลักสูต ร
สถานศึกษาและการนำไปใชไดอยางเหมาะสม โดยจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรใหกับผูเรียนจนทำใหผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนสูงขึ้นตามลำดับ นอกจากนี้สถานศึกษาจัดโครงสรางองคกร โดยการกำหนด อำนาจ ภาระหนาที่
จัดแบงงาน สายงาน หนาที่ ความรับผิดชอบ การปฏิบัติงาน โดยจัดตั้งฝายและแตงตั้งผูรับผิดชอบ จึงทำใหการ
ทำงานมีประสิทธิภาพโดยมีการพัฒนาอยางตอเนื่อง มีการจัดวางตัวบุคคลเขาปฏิบัติงานตามความรูความสามารถ
เหมาะสมกับภาระงานจัดใหมีโครงการ/กิจกรรมเพื่อการพัฒนาครูและบุคลากรโดยจัดอบรมสัมมนาอยางตอเนื่อง
จัดใหมีการนิเทศภายในทุกภาคเรียนสงผลใหครู บุคลากรมีความรู ความเชี่ยวชาญ ทางวิชาชีพสามารถออกแบบ
การจัดการเรียนรู และจัดทำแผนการเรียนรูไดสอดคลองกับบริบทของสถานศึกษา ทั้งยังดำเนินการพัฒนาครูใหมี
ความเชี่ยวชาญทางดานระบบสารสนเทศ เพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการเรียนรูรวมทั้งจัดสภาพแวดลอม
ทางกายภาพและสังคมที่เอื้อตอการเรียนรู
สวนการวางแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา มีการกำกับติดตามการปฏิบัติหนาที่ตามวงจรคุณภาพ
โดยมี ค ณะกรรมการสถานศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐานของสถานศึ ก ษาสามารถปฏิ บั ติ ห น า ที่ โดยการให ค วามเห็ น ชอบ
แผนพัฒนาการศึกษา และแผนปฏิบัติการประจำปของสถานศึกษา และการใหความเห็นชอบรายงานประจำปของ
สถานศึกษา สงผลใหสถานศึกษามีการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษามีการกำกับ ติดตาม ประเมินผลและรายงานผล
การดำเนินงานการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาอยางชัดเจน มีการรายงานประจำป หรือรายงานผลการดำเนินงาน
ของสถานศึกษาในแตละปที่สะทอนความสำเร็จของสถานศึกษาอยางชัดเจน ผูบริหารสงเสริมสนับสนุนสงเสริม
ให ส ถานศึ ก ษาเป น สั ง คมแห ง การเรี ย นรู มี ชุ ม ชนการเรี ย นรู ท างวิ ช าชี พ ( Professional Learning Community ) โดย
ผูบริหารสถานศึกษาจัดใหมีการแลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกันในการพัฒนาคุณภาพการปฏิบัติงานผูบริหารมีภาวะผูนำ
มีความสามารถในการบริหารจัดการสถานศึกษา โดยใชหลักการบริหารแบบมีสว นรวม และการบริหารจัดการแบบ
บูรณาการโดยใชมาตรฐานการศึกษาในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาและนำไปสูการเปลี่ยนแปลง
ของสถานศึกษาอยางตอเนื่อง
ผูบริหารสงเสริม สนับสนุน พัฒนาครู บุคลากร ใหมีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ และจัดใหมีชุมชนการ
เรียนรูทางวิชาชีพ มาใชในการพัฒนางานและการเรียนรูของผูเรียน โดยการวิเคราะหมาตรฐานและคุณภาพของครู
ที่สถานศึกษาไดกำหนดขึ้น นำชุมชนการเรียนรูทางวิชาชีพเขามาใชในการพัฒนางานและการเรียนรูของผูเรียน
มีการทำวิจัยในชั้นเรียนเพื่อสรางนวัตกรรมหรือวิธีการที่เปนแบบอยางที่ดีที่สงผลตอการเรียนรูของผูเรียนใหมี
ประสิทธิภาพมากขึ้นสถานศึกษามีสภาพสิ่งแวดลอมเอื้อตอการเรียนรูภายในโรงเรียนโดยมีการจัดสภาพแวดลอม
ภูมิทัศนภายในบริเวณโรงเรียนนาอยู อาคารเรียนมีสภาพสมบูรณ แข็งแรงและปลอดภัย มีการปรับปรุงและพัฒนา
อยางตอเนื่อง หองเรียนหองปฏิบัติการ ระบบสาธารณูปโภคมีความสมบูรณและปลอดภัย สถานศึกษาไดพัฒนา
หลักสูตรสถานศึกษาการดำเนินโครงการกิจกรรมตามที่ระบุไวโดยสงครูบุคลากรเขารับการอบรมสัมมนาสงผลให
ครู บุคลากรมีความรู ความเชี่ยวชาญ ทำใหผูเรียนเกิดการการเรียนรูอยางมีประสิทธิภาพ นโยบายสนับสนุนเพื่อ
การบริหารงานสื่อเทคโนโลยีไดแกการติดตั้งอินเตอรเน็ตไรสายไดสนับสนุนระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการ
บริหารจัดการมีการสนับสนุนเทคโนโลยีสำหรับการเรียน ไดแก จัดใหมี Smart Classroom เพื่อใหครูและนักเรียน
สามารถสืบคนขอมูล และมีการติดตั้ง WIFI ไวภายในอาคารเรียน และมีหองประกอบการไดแก หองคอมพิวเตอร
หองสมุด หองวิทยาศาสตร เปน
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วิธีการพัฒนา
การประชุมคณะกรรมการบริหารและ
คณะกรรมการรวม 4 ฝาย
การพัฒนาครู บุคลากรทางการศึกษา

การนิเทศการจัดการเรียนรู
การมีสว นรวมรับผิดชอบของผูเกี่ยวของทุกฝาย
รวมรับผิดชอบตอผลการจัด
การศึกษาที่มีคุณภาพ

ผลการพัฒนา
มีการประชุมคณะกรรมการบริหารและคณะกรรมการรวม
4 ฝาย ภาคเรียนละ 2 ครั้ง
ครูรอยละ 100 เขารับการอบรม ศึกษาดูงานเพื่อพัฒนา
ทางวิชาชีพ
ครูรอยละ 100เขารับการอบรม ศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาทาง
วิชาชีพมีจำนวนมากกวา 20 ชัว่ โมงตอป
มีจำนวนชั่วโมงอบรมโดยเฉลี่ย 45.07 ชั่วโมงตอคนตอป
ครูทุกคนไดรับการนิเทศการจัดการเรียนรูภาคเรียน
ละ 1 ครั้ง
ครูรอยละ72.73 มีผลการนิเทศอยูในระดับดีถึงดีมาก
รอยละความพึงพอใจตอผลการจัดการศึกษาของโรงเรียน
ดานหลักสูตรและการจัดการเรียนรู
1.โรงเรียนดำเนินการปรับปรุง พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา
เพื่อใหสอดคลองกับสภาพผูเรียน ชุมชนและสังคม
2.การจัดการเรียนรู
2.1 สงเสริมการเรียนรูโดยใหนักเรียนปฏิบัติจริง
รอยละ 96.97
2.2 สงเสริมใหนักเรียนคนควาหาขอมูลไดดว ยตนเอง
รอยละ 90.00
2.3 สงเสริมการทำงานรวมกันเปนกลุมเพื่อพัฒนาภาวะ
ผูนำและผูตามที่ดโี ดยการหมุนเวียนการเปนผูนำและผูตาม
รอยละ 87.90
2.4 สงเสริมการเรียนรูจากแหลงเรียนรูในและนอก
โรงเรียนรอยละ 89.00
2.5 การเรียนรูจากกิจกรรมพัฒนาผูเรียน ไดแก กิจกรรม
ลูกเสือ – เนตรนารี กิจกรรมบำเพ็ญประโยชนและชุมนุม
ตางๆตามความสนใจรอยละ 98.45
3.โรงเรียนสงเสริมใหนักเรียนไดมีโอกาสเขารวมแขงขัน
ทักษะทางวิชาการและความสามารถพิเศษกับหนวยงาน
ตางๆตามความสนใจรอยละ 84.00
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วิธีการพัฒนา

ผลการพัฒนา
4.โรงเรียนเปดโอกาสใหหนวยงานตางๆ ทั้งภาครัฐและ
เอกชนเขามามีสวนรวมในการจัดการเรียนรูใหแกนักเรียน
รอยละ 85.60
ดานนักเรียน
1.ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรอยละ 80.97
ดานครู
1.ใหความรัก ความสนใจและดูแลเอาใจใสนักเรียนรอยละ
98.00
2.การจัดกิจกรรมการเรียนรู รอยละ 93.50
กิจกรรมและวิชาพิเศษที่ทางโรงเรียนจัดใหรอยละ 89.50
1.กายบริหารโดยใชโยคะ2.การวายน้ำ3.การเรียน
คอมพิวเตอร
4.การเรียนภาษาอังกฤษกับครูตางชาติ5.การเรียน
ภาษาอังกฤษกับสถาบันภาษาหรรษา6.การเรียนดนตรี
สากล7.การเรียนภาษาจีน8.การเรียนเทควันโด
การจัดกิจวัตรประจำวันใหนักเรียนรอยละ 95.65
1.สรางความรักชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย โดยผาน
กิจกรรมยามเชาทุกวัน
2.กิจกรรมวันพระประจำโรงเรียน(ทุกวันพุธ)
3.ฝกฝนดานกิริยามารยาท โดยการปฏิบัติจริง
4.ฝกฝนใหเปนผูมีวินัย มีความรับผิดชอบ โดยผานกิจวัตร
ประจำวัน
5.สงเสริมทักษะในการจัดการและการทำงานเปนกลุม เพื่อ
ฝกในการเปนผูนำ ผูตามที่ดี
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มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสำคัญ
การปฏิบัติงาน

ประเด็นพิจารณา
1 จัดการเรียนรูผานกระบวนการคิดและ
ปฏิบัติจริง และสามารถนำไปประยุกตใช
ในชีวิตได

1.1 จัดกิจกรรมการเรียนรูตามมาตรฐานการ
เรียนรู ตัวชี้วัดของหลักสูตรสถานศึกษาที่
เนนใหผูเรียนไดเรียนรู โดยผานกระบวนการ
คิดและปฏิบัติจริง
1.2 มีแผนการจัดการเรียนรูทสี่ ามารถนำไป
จัดกิจกรรมไดจริง
1.3 มีรูปแบบการจัดการเรียนรูเฉพาะ
สำหรับผูที่มีความจำเปน และตองการความ
ชวยเหลือพิเศษ
1.4ฝกทักษะใหผูเรียนไดแสดงออก แสดง
ความคิดเห็น สรุปองคความรู และนำเสนอ
ผลงาน
1.5สามารถจัดกิจกรรมการเรียนรูใหผูเรียน
สามารถนำไปประยุกตใชในชีวิตประจำวันได

จำนวน
เปาหมาย
ครู
(รอยละ) ทั้งหมด
ปฏิบัติ ไม
(คน)
ปฏิบัติ
100
33

***
ผลการประเมิน
(รอยละ)
100

33

-

33

100

33

-

33

100

-

-

-

-

33

-

33

100

33

-

33

100

33

100

33

100
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81.82

33

100

32

96.97

100

2 ใชสื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหลง
เรียนรูที่เอื้อตอการเรียนรู

33
1.1 ใชสื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศในการ
จัดการเรียนรู
1.2 ใชแหลงเรียนรู และภูมิปญญาทองถิ่นใน 27
การจัดการเรียนรู
1.3 สรางโอกาสใหผูเรียนไดแสวงหาความรู 33
ดวยตนเองจากสื่อที่หลากหลาย

33

6
80

3 มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก

3.1 ผูสอนมีการบริหารจัดการชั้นเรียน
โดยเนนการมีปฏิสัมพันธเชิงบวก
3.2 ผูสอนมีการบริหารจัดการชั้นเรียน
ใหเด็กรักครู ครูรักเด็ก และเด็กรักเด็ก
เด็กรักที่จะเรียนรู สามารถเรียนรูรวมกัน
อยางมีความสุข

จำนวนครู
ผานเกณฑที่
โรงเรียน
กำหนด(คน)
33

33

33

-

33

100

33

-

33

100

ผลการ
ประเมิน
คุณภาพที่ได
ยอดเยี่ยม

ยอดเยี่ยม

ยอดเยี่ยม

30
การปฏิบัติงาน

ประเด็นพิจารณา
4 ตรวจสอบและประเมินผูเรียนอยางเปน
ระบบ และนำผลมาพัฒนาผูเรียน

จำนวน
เปาหมาย
ครู
(รอยละ) ทั้งหมด
ปฏิบัติ ไม
ปฏิบัติ
(คน)

80

4.1 มีการตรวจสอบและประเมินคุณภาพการ
จัดการเรียนรูอยางเปนระบบ
4.2 มีขั้นตอนโดยใชเครื่องมือและวิธีการวัดและ
ประเมินผลที่เหมาะสมกับเปาหมายในการ
จัดการเรียนรู
4.3 เปดโอกาสใหผูเรียนและผูมีสวนเกี่ยวของมี
สวนรวมในการวัดและประเมินผล
4.4 ใหขอมูลยอนกลับแกผูเรียนเพื่อนำไปใชใน
การพัฒนาการเรียนรู
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-

33

-

33

-

33

-

5.1 และผูมีสวนเกี่ยวของรวมกันแลกเปลี่ยน
ความรูและประสบการณในการจัดการเรียนรู
5.2 นำขอมูลปอนกลับไปใชในการปรับปรุงและ
พัฒนาการจัดการเรียนรูของตนเอง

33

-

33

-

5 มีการแลกเปลี่ยนเรียนรูและใหขอมูล
สะทอนกลับเพื่อพัฒนาปรับปรุงการ
จัดการเรียนรู

6 โรงเรียนเพิ่มเติมได
6.1…..
สรุปผลการประเมิน =
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จำนวนครู
ผานเกณฑที่
โรงเรียน
กำหนด(คน)

33

33

-

-

-

100+100+100+100+100+100+100+81.82+100+96.97+100+100+96.97+100

หมายเหตุ กรอกขอมูลเฉพาะแถบสีขาว
วิธีคำนวณ
***ผลการประเมิน(รอยละ)
=
แปลผลการประเมินคุณภาพที่ได
รอยละ 00.00 – 49.99
รอยละ 50.00 – 59.99
รอยละ 60.00 – 74.99
รอยละ 75.00 – 89.99
รอยละ 90.00 – 100

=
=
=
=
=

ผลการ
ประเมิน
คุณภาพที่ได

96.97

ยอดเยี่ยม
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80

14

***
ผลการประเมิน
(รอยละ)

100

-

98.27

100x จำนวนครูผา นเกณฑที่โรงเรียนกำหนด
จำนวนครูทั้งหมด
กำลังพัฒนา
ปานกลาง
ดี
ดีเลิศ
ยอดเยี่ยม

ยอดเยี่ยม

ยอดเยี่ยม
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กระบวนการพัฒนาที่สงผลตอระดับคุณภาพของมาตรฐานที่ 3

ระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม

กระบวนการพัฒนาและผลการดำเนินงาน
โรงเรียนสงเสริมใหครูจัดทำแผนการจัดการเรียนรูทุกกลุมสาระการเรียนรู ที่เนนผูเรียนเปนสำคัญ โดย
ดำเนินโครงการ กิจกรรมอยางหลากหลาย ไดแก การวิเคราะหหลักสูตร มาตรฐานการเรียนรู ตัวชี้วัด ออกแบบ
วางแผนการจัดการเรียนรูที่ตอบสนองความแตกตางระหวางบุคคล มีการจัดทำแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรูโดย
เนนใหผูเรียนไดเรียนรูโดยผานกระบวนการคิดและการปฏิบัติจริง ทำงานเปนกลุม ระบุการใชสื่อการสอนในแตละ
คาบเรียน จัดหองเรียนsmart classroom ใหสามารถใชเทคโนโลยีในการคนหาความรูไดตลอดเวลา E- book
โปรแกรม Zoom Power point และCAR จัดการเรียนการสอนใหมีประสิทธิภาพตอผูเ รียน ผูเรียนสามารถคนหา
ความรูไดดวยตนเองจากการใชโทรศัพทมือถือกำหนดแหลงการเรียนรูตามความเหมาะสมกับหนวยการเรียนรูทั้ง
ภายในห อ งเรีย น เช น มุ ม การอ าน มุ ม คณิ ต ศาสตรเป น ต น แหล งเรีย นรูภ ายในโรงเรี ย น เช น ห อ งสมุ ด ห อ ง
คอมพิวเตอร หองวิทยาศาสตร หองดนตรีสวนพฤกษศาสตร และสนามเด็กเลน แหลงเรียนรูภายนอกโรงเรียน เชน
วัดสายไหม พิพิธภัณฑเฉลิมการเกษตรพระเกียรติ ปทุมธานี และเชิญวิทยากรจากสถานีตำรวจนครบาลสายไหมมา
ใหความรูเกี่ยวกับโทษของยาเสพติด ครูมีการบริหารจัดการชั้นเรียน โดยเนนการมีปฏิสัมพันธที่ดีระหวางครู
กับนักเรียน นักเรียนกับนักเรียน สอนแบบเนนผูเรียนเปนสำคัญ มีการเลนเกม และใชสื่อเสริมทักษะเพื่อใหผูเรียน
เกิดความสนใจและสนุ กในการเรียน มีกิจกรรมเพื่ อพั ฒ นาสมองพรอมที่จะรับการเรียนรูในแต ละวัน ครูมีการ
ตรวจสอบและประเมินผูเรียนทุกหนวยการเรียนอยางเปนระบบ โดยใชเครื่องมือและวิธีการที่หลากหลายเหมาะสม
เชน การทดสอบโดยใชแบบทดสอบ ตรวจผลงาน ชิ้นงาน โดยการประเมินผูเรียนเปนรายบุคคล เปนกลุม แบบ
ประเมินพฤติกรรมในการทำงาน แบบประเมินผลงาน กำหนดเกณฑการประเมินที่ชัดเจนเปน rubric score และ
ใหขอมูลยอนกลับแกผูเรียนเพื่อใหผูเรียนนำผลมาพัฒนาปรับปรุงตนเองโดยเฉพาะการประเมินผลตามสภาพจริง
ในชั่วโมงสอน นอกจากนี้ครูมีการพัฒนาตนเองอยูตลอดเวลาโดยการเขาอบรมกับหนวยงานตางๆทั้งภาครัฐและ
เอกชน มีชั่วโมงการอบรมไมนอยกวา 20 ชั่วโมงตอป นำความรูจากอบรมมาแลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางครูใน
ระดับชั้นและตางระดับชั้นเพื่อพัฒนาการสอน ครูทุกคนดำเนินการวิจัยในชั้นเรียนเพื่อการพัฒนาและสงเสริม
การเรียนรูแกผูเรียน รวมถึงการวิจัยสื่อนวัตกรรมเพื่อใชในการจัดการเรียนรู การวิจัยในชั้นเรียนเพื่อนำผลมา
พัฒนาผูเรียนภาคเรียนละ 1 ครั้ง
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3. ผลการดำเนินงาน
จากการดำเนินการดังกลาวทำใหครูมีปฏิสัมพันธที่ดีกับผูเรียน มีแผนการจัดการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปน
ผูปฏิบัติ มีการวางแผนการทำงาน สามารถใชเทคโนโลยีในการจัดการเรียนรู และใชแหลงการเรียนรูที่เหมาะสม
และทันสมัย ผูเรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู สรุปองคความรูได สรางผลงาน ชิ้นงาน มีความสามารถในการ
จัดการและนำเสนองานในรูปแบบตาง ๆในวันแสดงผลงานของนั ก เรียนที่ เกิด จากกระบวนการเรีย นรูซึ่งทาง
โรงเรียนจัดขึ้นเปนประจำทุกป ครูปฏิบัติงานตามบทบาทหนาที่อยางมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลในทุก
กลุมสาระการเรียนรูและทุกชวงชั้น อยูในระดับยอดเยี่ยม
วิธีการพัฒนา
โครงการหองเรียน Smart Classroom
การวิจัยในชั้นเรียน
การวิจัยสื่อนวัตกรรม
กิจกรรมอบรม สัมมนา
การจัดการเรียนรูด วยโครงงาน
กิจกรรมการแสดงผลงานที่เกิดจาก
กระบวนการเรียนรู
กิจกรรมแหลงเรียนรูและภูมิปญญา

ผลการพัฒนา
ทุกหองเรียนมีสื่อ เทคโนโลยี สามารถใชไดในทุกโอกาส
ครู รอยละ 96.97ทำวิจยั ในชั้นเรียนเพื่อใชแกปญหาและพัฒนา
ผูเรียน
ครู รอยละ 96.97ทำวิจยั สื่อนวัตกรรมใชในชั้นเรียน ปการศึกษา
ละ 1 เรื่อง
ครูรอยละ 100 เขารับการอบรม สัมมนาเพื่อพัฒนาวิชาชีพและ
นำมาใชในการจัดการเรียนรู
ทุกหองเรียนจัดการเรียนรูดวยโครงงาน และสามารถนำเสนอ
โครงงานไดตามศักยภาพ ภาคเรียนละ 1 ครั้ง
ทุกหองเรียนจัดแสดงผลงานและนำเสนอผลงานที่เกิดจาก
กระบวนเรียนรูในภาคเรียนที่ 2 สามารถผลิตผลงาน ชิ้นงาน
สิ่งประดิษฐ อาหาร เพื่อจำหนายหารายไดสูสาธารณกุศลตางๆ
1.ผูเรียนรอยละ 91.76 ศึกษานอกสถานที่ตามแหลงการเรียนรูที่
สนใจ ไดแก การเรียนรูทวี่ ัดสายไหมพิพิธภัณฑเฉลิมการเกษตร
พระเกียรติ ปทุมธานี
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ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

มาตรฐาน
มาตรฐานการศึกษา
คุ
ณ
ภาพของนั
ก
เรี
ย
น
มาตรฐานที่
ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผูเรียน
1

มาตรฐานที่
2

มาตรฐานที่
3

มาตรฐานที่….
มาตรฐานที่….

1. มีความสามารถในการอาน การเขียน การสื่อสาร และการคิดคำนวณ
2. มีความสามารถในการคิดวิเคราะห คิดอยางมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นและแกปญหา
3. มีความสามารถในการสรางนวัตกรรม
4. มีความสามารถในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสือ่ สาร
5. มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา
6. มีความรูทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดีตองานอาชีพ
คุณลักษณะที่พึงประสงคของผูเรียน
1. การมีคุณลักษณะและคานิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากำหนด
2. ความภูมิใจในทองถิ่นและความเปนไทย
3. การยอมรับที่จะอยูรวมกันบนความแตกตางและหลากหลาย
4. สุขภาวะทางรางกายและจิตสังคม
กระบวนการบริหารและการจัดการ
1. มีเปาหมายวิสยั ทัศนและพันธกิจทีส่ ถานศึกษากำหนดชัดเจน
2. มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา
3. ดำเนินงานพัฒนาวิชาการที่เนนคุณภาพผูเรียนรอบดานตามหลักสูตรสถานศึกษาและทุก
กลุมเปาหมาย
4. พัฒนาครูและบุคลากรใหมคี วามเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ
5. จัดสภาพแวดลอมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อตอการจัดการเรียนรูอยางมีคุณภาพ
6. จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู
7. โรงเรียนเพิ่มเติมได...
กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสำคัญ
1. จัดการเรียนรูผานกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถนำไปประยุกตใชในชีวิตได
2. ใชสื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหลงเรียนรูที่เอื้อตอการเรียนรู
3. มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก
4. ตรวจสอบและประเมินผูเรียนอยางเปนระบบ และนำผลมาพัฒนาผูเรียน
5. มีการแลกเปลี่ยนเรียนรูและใหขอมูลสะทอนกลับเพื่อพัฒนาปรับปรุงการจัดการเรียนรู
6. โรงเรียนเพิ่มเติมได...

ระดับคุณภาพ
ยอดเยี่ยม
ยอดเยี่ยม
ยอดเยี่ยม
ยอดเยี่ยม

ดีเลิศ

ยอดเยี่ยม
ยอดเยี่ยม
ยอดเยี่ยม
ยอดเยี่ยม
ยอดเยี่ยม

ดี
ดี
ดี
ดี
ดี
ดีเลศ
ยอดเยี่ยม
ยอดเยี่ยม
ยอดเยี่ยม
ยอดเยี่ยม
ยอดเยี่ยม

สรุปผลการประเมินระดับปฐมวัย
กรณีที่ 1 ใหใชฐานนิยม (Mode) ใหระดับคุณภาพในภาพรวม
กรณีที่ 2 หากไมมีฐานนิยม (Mode) เชน ดี ดีเลิศ ยอดเยี่ยม ใหใช คากลาง ของระดับคุณภาพ ในที่นี้ คือ ดีเลิศ

หมายเหตุ กรอกขอมูลเฉพาะแถบสีขาว
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3. จุดเดน
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
คุณภาพของผูเรียน
1.ผูเรียนอานหนังสือออกและอานคลอง รวมทั้งสามารถเขียนเพื่อการสื่อสารไดทุกคน
2.สามารถใชเทคโนโลยีในการแสวงหาความรูได ดวยตนเอง สงผลให ผลสั มฤทธิ์ท างการเรียนของผูเรียนชั้ น
ประถมศึกษาปที่ 1–6 ผานตามเกณฑของโรงเรียน(รอยละ 70) มีคะแนนเฉลี่ย 80.97
3.ผูเรียนมีสุขภาพรางกายแข็งแรง มีสมรรถภาพทางกายและน้ำหนักสวนสูงตามเกณฑ
4.มีทักษะชีวิตในการชวยเหลือตนเองในเวลาคับขันมีความคิดสรางสรรคในการทำงานรวมกับผูอนื่
5.เปนที่ยอมรับของชุมชนโดยรอบในเรื่องความมีมารยาทในดานตางๆ เคารพกฎระเบียบของโรงเรียน
กระบวนการบริหารและการจัดการ
1.สถานศึกษามีการดำเนินงานตามวิสัยทัศน พันธกิจที่กำหนดไวตรงกับวัตถุประสงคของแผนการศึกษาแหงชาติ
และสอดคลองกับความตองการของชุมชนและทองถิ่น โดยเนนคุณภาพของผูเรียนและไดมีการประเมินหลักสูตร
สถานศึกษาและการนำไปใชไดอยางเหมาะสม
2.มีการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรใหกับผูเรียนจนทำใหผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้นตามลำดับทำใหผูเรียนเกิด
การการเรียนรูอยางมีประสิทธิภาพ ทั้งยังมีนโยบายสนับสนุนสื่อเทคโนโลยีไดแกการติดตั้งอินเตอรเน็ตไรสายได
สนับสนุนระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารจัดการมีการสนั บสนุ นเทคโนโลยีสำหรับการเรียน ไดแก
จัดใหมี Smart Classroomเพื่ อใหครูและนักเรียนสามารถสืบคนขอมูล และมีการติดตั้ง WIFI ไวภายในอาคาร
เรียน เพื่อการคนควาขอมูลที่สะดวกและรวดเร็ว
กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสำคัญ
1.มีการทำแผนการจัดการเรียนรูที่เนนใหผูเรียนเกิดกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง
2.ผูเรียนไดแสดงออกถึงความรูค วามสามารถในรูปแบบตางๆ
3.มีการใชสื่อ เทคโนโลยี Smart classroomโปรแกรม Zoom Power point และCAR จัดการเรียนการสอนให
มีประสิทธิภาพตอผูเรียน
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4. จุดควรพัฒนา
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
คุณภาพของผูเรียน
1.พัฒนาดานการคิดคำนวณอยางตอเนื่องเพื่อใหผูเรียนมีความกาวหนาในผลการทดสอบระดับชาติหรือ
ผลการทดสอบอื่นๆ ตามสถานการณตางๆ ใหดียงิ่ ขึ้น
2.พัฒนาผูเรียนใหมีสวนรวมในการอนุรกั ษวัฒนธรรมและประเพณีไทยรวมทั้งภูมิปญญาไทยใหชัดเจนยิ่งขึ้น
กระบวนการบริหารและการจัดการ
1.การบริหารจัดการและการเรียนรูก ารจัดสภาพแวดลอมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อตอการเรียนรู
ควรสงเสริมการเรียนรูทหี่ ลากหลาย เชน การนำปราชญชาวบานใหความรูกับนักเรียน การนำภูมปิ ญญาทองถิ่น
เขามาใหความรูใ นเรื่องการรักษาทรัพยากรอยางยั่งยืน
กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสำคัญ
1.การใชเครื่องมือในการวัดและประเมินผลที่เหมาะสมกับเปาหมายในการจัดการเรียนรู
2.พัฒนาครูใหมีความรูในเรื่องทักษะการตั้งคำถามตามแนวทางทฤษฎีการเรียนรูของเบนจามิน บลูม
5. แนวทางการพัฒนา
3.1 แผนปฏิบัติงานที่1 สงเสริมผูเรียนใหมีความสามารถในการคิดและสามารถใชภาษาตางประเทศ
ในการสื่อสาร
3.2 แผนปฏิบัติงานที่ 2 สงเสริมผูเรียนใหมีคุณธรรมจริยธรรมและคานิยมที่พึงประสงค 12 ประการ
3.3 แผนปฏิบัติงานที่ 3 สงเสริมผูเรียนใหรจู ักการปองกันชวยเหลือตนเองจากการติดอยูในรถตู ตกน้ำ
และอัคคีภัย
3.4 แผนปฏิบัติงานที่ 4 สงเสริมใหผูเรียนออกกำลังกาย มีกจิ กรรมกีฬาสี และทดสอบสมรรถภาพทางกาย
ทุกระดับชั้น
3.5 แผนปฏิบัติงานที่ 5 สงเสริมศักยภาพครูดานการจัดกระบวนการเรียนรูที่หลากหลาย
3.6 แผนปฏิบัติงานที่ 6 สงเสริมผูเรียนและครูใหมีทักษะทางดานเทคโนโลยี
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ความตองการชวยเหลือ
ใหตนสังกัดจัดอบรมในเรื่องการจัดการเรียนรู Active Learning และทักษะการตั้งคำถามตามทฤษฎีการ
เรียนรูเบนจามิน บลูม
1. ความโดดเดนของสถานศึกษา(ถามี)

ความโดดเดน หมายถึงการดำเนินงานของสถานศึกษาที่สงเสริมสถานศึกษาเปนตนแบบในการพัฒนาการจัด
การศึกษาดานตางๆ เรงรัดคุณภาพสถานศึกษาสูการเปนสถานศึกษาที่มีสมรรถนะสูงและพรอมสำหรับการแขงขันระดับ
สากลในอนาคต
การพิจารณาความโดดเดนใหพิจารณาจากสัดสวน รอยละ เมื่อเทียบกับเด็กทั้งหมดของปริมาณผลงานที่เปนที่
ยอมรับในวงวิชาการระดับทองถิ่น ระดับภูมิภาค ระดับชาติหรือระดับนานาชาติอยางตอเนื่อง (ทั้งนี้ กรณีที่ไดรับรางวัล
ใหระบุขอคนพบที่แสดงถึงการบรรลุผลลัพธที่ตองการของสถานศึกษา หนวยงานที่มอบรางวัล และระบุปที่ไดรับ
รางวัลโดยตองไมเกิน 2 ป ยอนหลัง)

ความโดดเดนของสถานศึกษา
1.
2.
3.
4.

ไดรับการยอมรับเปนตนแบบระดับ

นานาชาติ
(C 3)

ชาติ
(C 2)

ทองถิ่น/ภูมิภาค
(C 1)

กระบวนการพัฒนาความโดดเดนของสถานศึกษา
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
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ภาคผนวก
1.
2.
3.
4.

มาตรฐานการศึกษาและคาเปาหมายความสำเร็จของสถานศึกษา
คำสั่งแตงตั้งคณะกรรมการบริหารโรงเรียน
คำสั่งแตงตั้งคณะทำงานจัดทำรายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียนพิจารณาใหความเห็นชอบรายงาน
ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา
5. ผลการประเมินภายนอกของ สมศ.(รอบ 2 –รอบ4)
6. โครงสรางหลักสูตร เวลาเรียน สถานศึกษา ปการศึกษา........................

