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รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา

(Self - Assessment Report : SAR)

ปการศึกษา 2563

สวนที่ 1 : บทสรุปของผูบริหาร

บทสรุปผูบริหาร

             โรงเรียนเด็กดีพิทยาคม รหัส 1157100021  ท่ีตั้ง 216 หมู 10 ต.เวียง อ.เทิง จ.เชียงราย สังกัดสํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน โทรศัพท

053-795196 โทรสาร 053-795099  E – mail : dpk216@hotmail.com  Facebook : โรงเรียนเด็กดีพิทยาคม ไดรับอนุญาตจัดตั้งเมื่อ พ.ศ.2529 เปดสอนระดับชั้น

ปฐมวัยถึงระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย จํานวนนักเรียน    847  คน จํานวนบุคลากรของโรงเรียน 54  คน

                  ในปการศึกษา 2563 ทางสถานศึกษาไดดําเนินการจัดประชุมระดมความคิดเห็น จากบุคลากรในสถานศึกษาและผูที่เกี่ยวของเพื่อวางแผนรวมกันกําหนด

เปาหมาย ปรับวิสัยทัศน กําหนดพันธกิจ กลยุทธ ในการจัดการศึกษาของโรงเรียนเพ่ือพัฒนาคุณภาพผูเรียน มีการปรับแผนพัฒนาคุณภาพจัดการศึกษา  แผนปฏิบัติการ

ประจําปใหสอดคลองกับสภาพปญหา ความตองการพัฒนา และนโยบายปฏิรูปการศึกษา พรอมทั้งจัดหาทรัพยากร จัดสรรงบประมาณ มอบหมายงานใหผูรับผิดชอบ

ดําเนินการพัฒนาตามแผนงานเพื่อใหบรรลุเปาหมายท่ีกําหนดไว โดยมีการนิเทศ กํากับ ติดตาม ประเมินผลการดําเนินงาน และสรุปผลการดําเนินงานโดยใชระบบ PDCA 

เพ่ือชวยในการดําเนินงานใหมีประสิทธิภาพ

            ผลจากกระบวนการพัฒนาดังกลาวทําใหสถานศึกษามีการกําหนดเปาหมาย วิสัยทัศนและพันธกิจสอดคลองกับสภาพปญหาความตองการของสถานศึกษา

นโยบายการปฏิรูปการศึกษา ซึ่งวิสัยทัศนของโรงเรียน คือ มุงพัฒนาผูเรียนใหมีคุณภาพ จึงมีกระบวนการพัฒนาคุณภาพผูเรียนดวยวิธีการที่หลากหลายในรูปแบบ Active

Learning  โดยเนนการจัดกระบวนการสอนแบบโรงเรียนสอนคิด (Thinking  School )  ในทุกระดับชั้นและจัดการเรียนรูใหเปนไปตามศักยภาพของผูเรียน เปนไปตาม

มาตรฐานและตัวชี้วัดของหลักสูตรมีการออกแบบการจัดการเรียนรูท่ีเหมาะสมกับผูเรียน  โดยมีการจัดการเรียนรูทั้งรูปแบบระดมสมอง  แบบลงมือปฏิบัติจริง  แบบรวม

มือกัน ใชกระบวนการคิด กระบวนการใชปญหา นําความรู รูจักใชชีวิตแบบพอเพียง นําเทคโนโลยีมาประยุกตใช อยูในสังคมอยางเปนสุข  บุคลากรของโรงเรียนมีความรู

ความสามารถอยางเหมาะสมกับหนาท่ีรับผิดชอบ และมีการพัฒนาตนเองอยางสมํ่าเสมอ ผูปกครองและขุมชนพึงพอใจผลการปฏิบัติงาน จึงสามารถสะทอนใหเห็นถึงอัต

ลักษณของโรงเรียนคือ คุณธรรมดี วิชาการเดน เห็นคุณคากีฬา พึ่งพาเศรษฐกิจพอเพียงและ พันธกิจของโรงเรียน คือ ผูเรียนมีคุณภาพ ตามมาตรฐานการศึกษา มีความรู

ทักษะการคิด การแกปญหาเปน ใฝเรียนรู มีคุณธรรมนําความรู สงเสริมใหโรงเรียนมีสวนรวมกับชุมชน โดยดําเนินการผานกิจกรรมหรือโครงการตางๆ ทําใหการพัฒนา

สถานศึกษาในปการศึกษา2563 บรรลุเปาหมายกําหนดขึ้น สงผลใหทุกมาตรฐานในระดับปฐมวัยและการศึกษาขั้นพื้นฐานอยูในระดับยอดเยี่ยม

ตอนท่ี 1 ขอมูลพ้ืนฐาน

โรงเรียน (School Name) : เด็กดีพิทยาคม

ประเภทโรงเรียน (School Type) : ในระบบ (สามัญปกติ)

รหัสโรงเรียน : 1157100021

ที่อยู (Address) : 216 อาคาร (Bldg) : -

หมูที่ (Village No.) : 10 ตรอก (Alley) : -

ซอย (Lane) : - ถนน (Street) : พิศาล

ตําบล/แขวง (Sub-district) : เวียง เขต/อําเภอ (District) : เทิง

จังหวัด (Province) : เชียงราย รหัสไปรษณีย (Post Code) : 57160

โทรศัพท (Tel.) : 053-795-196 โทรสาร (Fax.) : 053-795-099

อีเมล (E-mail) : dpk216@hotmail.com

เว็บไซต (Website) : http://www.dpk.ac.th/

ไลน (Line) : - เฟซบุก (Facebook) : โรงเรียนเด็กดีพิทยาคม

ระดับท่ีเปดสอน

ปกติ (สามัญศึกษา) : เตรียมอนุบาล, กอนประถมศึกษา, ประถมศึกษา, มัธยมศึกษาตอนตน, มัธยมศึกษาตอนปลาย

Page 2 of 75



ตอนท่ี 2 การนําเสนอผลการประเมินตนเอง

ระดับปฐมวัย

1. มาตรฐานการศึกษา

มาตรฐานการศึกษา ระดับคุณภาพ

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของเด็ก ยอดเยี่ยม

1. มีพัฒนาดานรางกาย แข็งแรง มีสุขนิสัยที่ดี และดูแลความปลอดภัยของตนองได ยอดเยี่ยม

2. มีพัฒนาการดานอารมณ จิตใจ ควบคุม และแสดงออกทางอารมณได ยอดเยี่ยม

3. มีพัฒนาการดานสังคม ชวยเหลือตนเองและเปนสมาชิกที่ดีของสังคม ยอดเยี่ยม

4. มีพัฒนาการดานสติปญญา สื่อสารได มีทักษะการคิดพื้นฐาน และแสวงหาความรูได ยอดเยี่ยม

มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ ยอดเยี่ยม

1. มีหลักสูตรครอบคลุมพัฒนาการทั้งสี่ดาน สอดคลองกับบริบทของทองถิ่น ยอดเยี่ยม

2. จัดครูใหเพียงพอกับช้ันเรียน ยอดเยี่ยม

3. สงเสริมใหครูมีความเช่ียวชาญดานการจัดประสบการณ ยอดเยี่ยม

4. จัดสภาพแวดลอมและส่ือเพ่ือการเรียนรูอยางปลอดภัยและเพียงพอ ยอดเยี่ยม

5. ใหบริการสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและส่ือการเรียนรูเพื่อสนับสนุน การจัดประสบการณ ยอดเยี่ยม

6. มีระบบบริหารคุณภาพที่เปดโอกาสใหผูเกี่ยวของทุกฝายมีสวนรวม ยอดเยี่ยม

มาตรฐานที่ 3 การจัดประสบการณที่เนนเด็กเปนสําคัญ ยอดเยี่ยม

1. จัดประสบการณที่สงเสริมใหเด็กมีพัฒนาการทุกดาน อยางสมดุลเต็มศักยภาพ ยอดเยี่ยม

2. สรางโอกาสใหเด็กไดรับประสบการณตรง เลนและปฏิบัติอยางมีความสุข ยอดเยี่ยม

3. จัดบรรยากาศที่เอ้ือตอการเรียนรู ใชสื่อและเทคโนโลยี ที่เหมาะสมกับวัย ยอดเยี่ยม

4. ประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริงและนําผลการประเมินพัฒนาการเด็กไปปรับปรุงการจัดประสบการณและพัฒนาเด็ก ยอดเยี่ยม

สรุปผลการประเมินระดับปฐมวัย ยอดเยี่ยม

2. หลักฐานสนับสนุนผลการประเมินตนเองตามระดับคุณภาพ

หลักฐานสนับสนุนผลการประเมินตนเองตามระดับคุณภาพ

1 มาตรฐานสถานศึกษา

2 แผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา         

3 แผนปฏิบัติการประจําป

4 สรุปโครงการในรอบปท่ีผานมา

5 รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา

3. โรงเรียนมีแผนจะพัฒนาตนเองตอไปอยางไรใหไดมาตรฐานที่ดีขึ้นกวาเดิม 1 ระดับ

โรงเรียนมีแผนจะพัฒนาตนเองตอไปอยางไรใหไดระดับคุณภาพท่ีดีขึ้นกวาเดิม 1 ระดับ

1  แผนปฏิบัติงานที่  1   โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร
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2  แผนปฏิบัติงานที่  2   โครงการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา

3  แผนปฏิบัติงานที่  3   โครงการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาและหลักสูตรทองถิ่น

4  แผนปฏิบัติงานที่  4   โครงการเรียนรูสูอนาคต

5  แผนปฏิบัติงานที่  5   โครงการสงเสริมการคิดอยางเปนระบบ

6  แผนปฏิบัติงานที่  6   โครงการสงเสริมความรูและพัฒนาทักษะตามหลักสูตร

7  แผนปฏิบัติงานที่  7   โครงการสงเสริมสถานศึกษาสูความเปนเลิศ

4. นวัตกรรม/แบบอยางที่ดี (Innovation/Best Practice)

- นวัตกรรม/แบบอยางท่ีดี : กระบวนการจัดการสิ่งแวดลอมในโรงเรียน (School Zero Waste)

มาตรฐานดาน : มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของเด็ก, มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ

- นวัตกรรม/แบบอยางท่ีดี : 12 แหลงเรียนรูในโรงเรียน

มาตรฐานดาน : มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของเด็ก, มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ

5. ความโดดเดนของสถานศึกษา

- กระบวนการจัดการสิ่งแวดลอมในโรงเรียน (School Zero Waste )

6. โรงเรียนดําเนินงานตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ

- จัดการศึกษาทุกระดับ ทุกประเภท โดยใชหลักสูตรฐานสมรรถนะ รวมทั้งแนวทางการจัดการเรียนรูเชิงรุกและการวัดประเมินผลเพื่อพัฒนาผูเรียน ที่สอดคลองกับ

มาตรฐานการศึกษาแหงชาติ

- สงเสริมการพัฒนากรอบหลักสูตรระดับทองถิ่นและหลักสูตรสถานศึกษาตามความตองการจําเปนของกลุมเปาหมายและแตกตางหลากหลายตามบริบทของพื้นที่

- พัฒนาผูเรียนใหมีทักษะการคิดวิเคราะห สามารถแกไขสถานการณเฉพาะหนาไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยจัดการเรียนรูเชิงรุก (Active Learning) จาก

ประสบการณจริงหรือจากสถานการณจําลองผานการลงมือปฏิบัติ ตลอดจนจัดการเรียนการสอนในเชิงแสดงความคิดเห็นเพื่อเปดโลกทัศนมุมมองรวมกันของผู

เรียนและครูใหมากขึ้น

- พัฒนาผูเรียนใหมีความรอบรูและทักษะชีวิต เพื่อเปนเคร่ืองมือในการดํารงชีวิตและสรางอาชีพ อาทิ การใชเทคโนโลยีดิจิทัล สุขภาวะและทัศนคติที่ดีตอการดูแล

สุขภาพ

- พัฒนาครูใหมีทักษะ ความรู และความชํานาญในการใชเทคโนโลยีดิจิทัล ปญญาประดิษฐ และภาษาอังกฤษ รวมทั้งการจัดการเรียนการสอนเพื่อฝกทักษะการคิด

วิเคราะหอยางเปนระบบและมีเหตุผลเปนขั้นตอน

- สงเสริมใหใชภาษาทองถิ่นรวมกับภาษาไทยเปนส่ือจัดการเรียนการสอนในพื้นที่ที่ใชภาษาอยางหลากหลาย เพื่อวางรากฐานใหผูเรียนมีพัฒนาการดานการคิด

วิเคราะห รวมทั้งมีทักษะการสื่อสารและใชภาษาท่ีสามในการตอยอดการเรียนรูไดอยางมีประสิทธิภาพ

- ปลูกฝงผูเรียนใหมีหลักคิดท่ีถูกตองดานคุณธรรม จริยธรรม และเปนผูมีความพอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา โดยกระบวนการลูกเสือ และยุวกาชาด

- พัฒนาแพลตฟอรมดิจิทัลเพ่ือการเรียนรู และใชดิจิทัลเปนเครื่องมือการเรียนรู

- เสริมสรางการรับรู ความเขาใจ ความตระหนัก และสงเสริมคุณลักษณะและพฤติกรรมที่พึงประสงคดานสิ่งแวดลอม

- สงเสริมการพัฒนาสิ่งประดิษฐและนวัตกรรมท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม ใหสามารถเปนอาชีพและสรางรายได

- สนับสนุนกิจกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ

- พัฒนาครูทุกระดับใหมีทักษะ ความรูที่จําเปน เพื่อทําหนาท่ีวิทยากรมืออาชีพ (Train The Trainer) และขยายผลการพัฒนาผานศูนยพัฒนาศักยภาพบุคคลเพื่อ

ความเปนเลิศ (Human Capital Excellence Center: HCEC)

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

1. มาตรฐานการศึกษา

มาตรฐานการศึกษา ระดับคุณภาพ

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผูเรียน ยอดเยี่ยม

ผลสัมฤทธ์ิทางวิชาการของผูเรียน

1. มีความสามารถในการอาน การเขียน การสื่อสาร และ การคิดคํานวณ ยอดเยี่ยม

2. มีความสามารถในการคิดวิเคราะห คิดอยางมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและแกปญหา ยอดเยี่ยม

3. มีความสามารถในการสรางนวัตกรรม ยอดเยี่ยม

4. มีความสามารถในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร ยอดเยี่ยม

5. มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา ดีเลิศ

6. มีความรูทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดีตองานอาชีพ ยอดเยี่ยม

คุณลักษณะที่พึงประสงคของผูเรียน

7. การมีคุณลักษณะและคานิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากําหนด ยอดเยี่ยม

8. ความภูมิใจในทองถิ่นและความเปนไทย ยอดเยี่ยม

9. การยอมรับที่จะอยูรวมกันบนความแตกตางและหลากหลาย ยอดเยี่ยม

10. สุขภาวะทางรางกายและจิตสังคม ยอดเยี่ยม

มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ ยอดเยี่ยม

1. มีเปาหมายวิสัยทัศนและพันธกิจที่สถานศึกษากําหนดชัดเจน ยอดเยี่ยม

2. มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา ยอดเยี่ยม

3. ดําเนินงานพัฒนาวิชาการที่เนนคุณภาพผูเรียนรอบดานตามหลักสูตรสถานศึกษาและทุกกลุมเปาหมาย ยอดเยี่ยม

4. พัฒนาครูและบุคลากรใหมีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ ยอดเยี่ยม

5. จัดสภาพแวดลอมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อตอการจัดการเรียนรู อยางมีคุณภาพ ยอดเยี่ยม

6. จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและ การจัดการเรียนรู ยอดเยี่ยม

มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ ยอดเยี่ยม

1. จัดการเรียนรูผานกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถนําไปประยุกตใชในชีวิตได ยอดเยี่ยม

2. ใชส่ือ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหลงเรียนรูที่เอื้อ ตอการเรียนรู ยอดเยี่ยม

3. มีการบริหารจัดการช้ันเรียนเชิงบวก ยอดเยี่ยม

4. ตรวจสอบและประเมินผูเรียนอยางเปนระบบ และ นําผลมาพัฒนาผูเรียน ยอดเยี่ยม

5. มีการแลกเปล่ียนเรียนรูและใหขอมูลสะทอนกลับ เพื่อพัฒนาปรับปรุงการจัดการเรียนรู ยอดเยี่ยม

สรุปผลการประเมินระดับขั้นพ้ืนฐาน ยอดเยี่ยม

2. หลักฐานสนับสนุนผลการประเมินตนเองตามระดับคุณภาพ
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หลักฐานสนับสนุนผลการประเมินตนเองตามระดับคุณภาพ

1 มาตรฐานสถานศึกษา

2 แผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา         

3 แผนปฏิบัติการประจําป

4 สรุปโครงการในรอบปท่ีผานมา

5 รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา

3. โรงเรียนมีแผนจะพัฒนาตนเองตอไปอยางไรใหไดมาตรฐานที่ดีขึ้นกวาเดิม 1 ระดับ

โรงเรียนมีแผนจะพัฒนาตนเองตอไปอยางไรใหไดระดับคุณภาพท่ีดีขึ้นกวาเดิม 1 ระดับ

1  แผนปฏิบัติงานที่  1   โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร

2  แผนปฏิบัติงานที่  2   โครงการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา

3  แผนปฏิบัติงานที่  3   โครงการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาและหลักสูตรทองถิ่น

4  แผนปฏิบัติงานที่  4   โครงการเรียนรูสูอนาคต

5  แผนปฏิบัติงานที่  5   โครงการสงเสริมการคิดอยางเปนระบบ

6  แผนปฏิบัติงานที่  6   โครงการสงเสริมความรูและพัฒนาทักษะตามหลักสูตร

7  แผนปฏิบัติงานที่  7   โครงการสงเสริมสถานศึกษาสูความเปนเลิศ

4. นวัตกรรม/แบบอยางที่ดี (Innovation/Best Practice)

- นวัตกรรม/แบบอยางท่ีดี : กระบวนการจัดการสิ่งแวดลอมในโรงเรียน (School Zero Waste)

มาตรฐานดาน : มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผูเรียน, มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ

- นวัตกรรม/แบบอยางท่ีดี : 12 แหลงเรียนรูในโรงเรียน

มาตรฐานดาน : มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผูเรียน, มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ

5. ความโดดเดนของสถานศึกษา

- กระบวนการจัดการสิ่งแวดลอมในโรงเรียน (School Zero Waste )

6. โรงเรียนไดดําเนินงานตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ

- จัดการศึกษาทุกระดับ ทุกประเภท โดยใชหลักสูตรฐานสมรรถนะ รวมทั้งแนวทางการจัดการเรียนรูเชิงรุกและการวัดประเมินผลเพื่อพัฒนาผูเรียน ที่สอดคลองกับ

มาตรฐานการศึกษาแหงชาติ

- สงเสริมการพัฒนากรอบหลักสูตรระดับทองถิ่นและหลักสูตรสถานศึกษาตามความตองการจําเปนของกลุมเปาหมายและแตกตางหลากหลายตามบริบทของพื้นที่

- พัฒนาผูเรียนใหมีทักษะการคิดวิเคราะห สามารถแกไขสถานการณเฉพาะหนาไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยจัดการเรียนรูเชิงรุก (Active Learning) จาก

ประสบการณจริงหรือจากสถานการณจําลองผานการลงมือปฏิบัติ ตลอดจนจัดการเรียนการสอนในเชิงแสดงความคิดเห็นเพื่อเปดโลกทัศนมุมมองรวมกันของผู

เรียนและครูใหมากขึ้น

- พัฒนาผูเรียนใหมีความรอบรูและทักษะชีวิต เพื่อเปนเคร่ืองมือในการดํารงชีวิตและสรางอาชีพ อาทิ การใชเทคโนโลยีดิจิทัล สุขภาวะและทัศนคติที่ดีตอการดูแล

สุขภาพ

- พัฒนาครูใหมีทักษะ ความรู และความชํานาญในการใชเทคโนโลยีดิจิทัล ปญญาประดิษฐ และภาษาอังกฤษ รวมทั้งการจัดการเรียนการสอนเพื่อฝกทักษะการคิด

วิเคราะหอยางเปนระบบและมีเหตุผลเปนขั้นตอน

- สงเสริมใหใชภาษาทองถิ่นรวมกับภาษาไทยเปนส่ือจัดการเรียนการสอนในพื้นที่ที่ใชภาษาอยางหลากหลาย เพื่อวางรากฐานใหผูเรียนมีพัฒนาการดานการคิด

วิเคราะห รวมทั้งมีทักษะการสื่อสารและใชภาษาท่ีสามในการตอยอดการเรียนรูไดอยางมีประสิทธิภาพ

- ปลูกฝงผูเรียนใหมีหลักคิดท่ีถูกตองดานคุณธรรม จริยธรรม และเปนผูมีความพอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา โดยกระบวนการลูกเสือ และยุวกาชาด

- พัฒนาแพลตฟอรมดิจิทัลเพ่ือการเรียนรู และใชดิจิทัลเปนเครื่องมือการเรียนรู
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- เสริมสรางการรับรู ความเขาใจ ความตระหนัก และสงเสริมคุณลักษณะและพฤติกรรมที่พึงประสงคดานสิ่งแวดลอม

- สงเสริมการพัฒนาสิ่งประดิษฐและนวัตกรรมท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม ใหสามารถเปนอาชีพและสรางรายได

- สนับสนุนกิจกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ

- พัฒนาครูทุกระดับใหมีทักษะ ความรูที่จําเปน เพื่อทําหนาท่ีวิทยากรมืออาชีพ (Train The Trainer) และขยายผลการพัฒนาผานศูนยพัฒนาศักยภาพบุคคลเพื่อ

ความเปนเลิศ (Human Capital Excellence Center: HCEC)

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

(........นางสาวอัยวรมณย ธีรตระกูล........)

ตําแหนง ผูอํานวยการ

ลงชื่อ........................................
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สวนที่ 2 : ขอมูลพื้นฐาน

1. โรงเรียน (School Name) : เด็กดีพิทยาคม (-)

รหัสโรงเรียน : 1157100021

ที่อยู (Address) : 216 อาคาร (Bldg) : -

หมูที่ (Village No.) : 10 ตรอก (Alley) : -

ซอย (Lane) : - ถนน (Street) : พิศาล

ตําบล/แขวง (Sub-district) : เวียง เขต/อําเภอ (District) : เทิง

จังหวัด (Province) : เชียงราย รหัสไปรษณีย (Post Code) : 57160

โทรศัพท (Tel.) : 053-795-196 โทรสาร (Fax.) : 053-795-099

อีเมล (E-mail) : dpk216@hotmail.com

เว็บไซต (Website) : http://www.dpk.ac.th/

ไลน (Line) : - เฟซบุก (Facebook) : โรงเรียนเด็กดีพิทยาคม

2. ระดับที่เปดสอน

ปกติ (สามัญศึกษา): : เตรียมอนุบาล, กอนประถมศึกษา, ประถมศึกษา, มัธยมศึกษาตอนตน, มัธยมศึกษาตอนปลาย

Page 8 of 75



3. ขอมูลพ้ืนฐานแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา

ปรัชญา

วิริเยน  ทุกขมจฺ  เจติ  บุคคลจะลวงทุกขไดเพราะความเพียร

วิสัยทัศน

ภายในปการศึกษา 2565  โรงเรียนเด็กดีพิทยาคม  มุงเนนพัฒนาการจัดการศึกษาเพื่อใหผูเรียนมีความพรอมในศตวรรษที่ 21  โดยบุคคลที่มีความสามารถทางวิชาชีพ

ผูเรียนเปนคนดีมีคุณธรรม นําความรู มีทักษะทางภาษา  อนุรักษความเปนไทย ใสใจสิ่งแวดลอมบนพ้ืนฐานความพอเพียงกาวหนาทันวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีสู

มาตรฐานสากล

พันธกิจ

1. พัฒนาผูเรียนใหมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาสถานศึกษาและมีคุณภาพสูมาตรฐานระดับสากล

2. สงเสริมผูเรียนใหไดรับการพัฒนาความพรอมทุกดาน มีทักษะการแสวงหาความรูดวยตนเอง รักการเรียนรู มุงเนนทักษะทางวิทยาศาสตร

และการใชเทคโนโลยี แกปญหาไดอยางสรางสรรคและเหมาะสมตามวัย

3. สงเสริมใหผูเรียนมีคุณธรรมนําความรูและดําเนินชีวิตแบบพอเพียงอยูในสังคมไดอยางมีความสุข

4. สงเสริมกระบวนการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ

5. สงเสริมใหบุคลากรมีการพัฒนาตนเองอยางตอเน่ืองและทันตอเหตุการณ

เปาหมาย

1. ผูเรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาที่สถานศึกษากําหนด

2. ผูเรียนมีความพรอมทุกดาน ผูเรียนมีทักษะในการแสวงหาความรูดวยตัวเองโดยใชวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีในการแสวงหาความรู มี

กระบวนการคิดสามารถแกไขปญหาไดอยางเหมาะสมกับวัย

3. ผูเรียนมีคุณธรรมจริยธรรม คานิยมที่พึงประสงคอนุรักษสิ่งแวดลอมและความเปนไทย

4. สถานศึกษามีการจัดการที่เปนระบบมีสวนรวมกับชุมชน มีสภาพแวดลอมและบริการที่เอื้อตอการเรียนรู

5. สถานศึกษามีอัตลักษณและเอกลักษณที่เดนชัด

6. ครูผูสอนจัดกระบวนการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญอยางมีคุณภาพ

7. บุคลากรพัฒนาตนเองอยางตอเนื่องปฏิบัติงานตามบทบาทหนาที่อยางมีประสิทธิภาพ มีคุณธรรมจริยธรรมและเปนแบบอยางที่ดี

8. สถานศึกษามีการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาอยางเปนระบบ

ยุทธศาสตรหรือกลยุทธ

1. พัฒนาคุณภาพผูเรียน

2. พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการศึกษา

3. พัฒนากระบวนการจัดการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ

เอกลักษณ

หลากหลายแหลงเรียนรู  หมายถึง

      1.1 มีแหลงเรียนรูภายในโรงเรียนที่หลากหลายเพ่ือรองรับกิจกรรมการเรียนรู

      1.2 ใหบริการแหลงเรียนรูกับชุมชน

อัตลักษณ
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คุณธรรมดี  วิชาการเดน  เห็นคุณคาการกีฬา พึ่งพาเศรษฐกิจพอเพียง
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4. จํานวนนักเรียน

ระดับที่เปดสอน จํานวนหองเรียน
จํานวนผูเรียนปกติ

จํานวนผูเรียนที่มี

ความตองการพิเศษ รวมจํานวนผู

เรียน
ชาย หญิง ชาย หญิง

ระดับกอนประถมการศึกษา

เตรียมอนุบาล หองเรียนปกติ 1 6 10 - - 16

อนุบาลปที่ 1
หองเรียนปกติ 2 18 23 - - 41

หองเรียน EP - - - - - -

อนุบาลปที่ 2
หองเรียนปกติ 2 29 23 - - 52

หองเรียน EP - - - - - -

อนุบาลปที่ 3
หองเรียนปกติ 2 27 32 - - 59

หองเรียน EP - - - - - -

รวม หองเรียนปกติ 7 หองเรียน EP - 80 88 - - 168

ระดับประถมศึกษา

ประถมศึกษาปที่ 1
หองเรียนปกติ 3 31 37 - - 68

หองเรียน EP - - - - - -

ประถมศึกษาปที่ 2
หองเรียนปกติ 3 31 33 - - 64

หองเรียน EP - - - - - -

ประถมศึกษาปที่ 3
หองเรียนปกติ 3 30 49 - - 79

หองเรียน EP - - - - - -

ประถมศึกษาปที่ 4
หองเรียนปกติ 2 31 28 - - 59

หองเรียน EP - - - - - -

ประถมศึกษาปที่ 5
หองเรียนปกติ 2 32 29 - - 61

หองเรียน EP - - - - - -

ประถมศึกษาปที่ 6
หองเรียนปกติ 3 32 40 - - 72

หองเรียน EP - - - - - -

รวม หองเรียนปกติ 16 หองเรียน EP - 187 216 - - 403

ระดับมัธยมศึกษาตอนตน

มัธยมศึกษาปที่ 1
หองเรียนปกติ 2 27 26 - - 53

หองเรียน EP - - - - - -

มัธยมศึกษาปที่ 2
หองเรียนปกติ 3 52 30 - - 82

หองเรียน EP - - - - - -
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ระดับที่เปดสอน จํานวนหองเรียน
จํานวนผูเรียนปกติ

จํานวนผูเรียนที่มี

ความตองการพิเศษ รวมจํานวนผู

เรียน
ชาย หญิง ชาย หญิง

มัธยมศึกษาปที่ 3
หองเรียนปกติ 3 39 31 - - 70

หองเรียน EP - - - - - -

รวม หองเรียนปกติ 8 หองเรียน EP - 118 87 - - 205

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

มัธยมศึกษาปที่ 4
หองเรียนปกติ 1 12 22 - - 34

หองเรียน EP - - - - - -

มัธยมศึกษาปที่ 5
หองเรียนปกติ 1 8 10 - - 18

หองเรียน EP - - - - - -

มัธยมศึกษาปที่ 6
หองเรียนปกติ 1 13 6 - - 19

หองเรียน EP - - - - - -

รวม หองเรียนปกติ 3 หองเรียน EP - 33 38 - - 71

รวมทั้งส้ิน หองเรียนปกติ 34 หองเรียน EP - 418 429 - - 847
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5. จํานวนผูบริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษา

5.1 ผูบริหารสถานศึกษา

- นางสาว อัยวรมณย ธีรตระกูล

ตําแหนง : ผูอํานวยการโรงเรียน (Thai School Director)

ระดับการศึกษา : ปริญญาโท

5.2 จํานวนครู และบุคลากรทางการศึกษา (เฉพาะที่บรรจุเทานั้น)

5.2.1 สรุปจํานวนครูและบุคลากรทางการศึกษา จําแนกวุฒิการศึกษาและประเภท/ตําแหนง

ประเภท/ตําแหนง
จํานวนครูและบุคลากรทางการศึกษา

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

ผูสอนเตรียมอนุบาล

1. ครูไทย - - - 1 - 1

2. ครูชาวตางชาติ - - - - - -

ผูสอนการศึกษาปฐมวัย

1. ครูไทย 2 4 - - - 6

2. ครูชาวตางชาติ - - - - - -

ผูสอนการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน

ระดับประถมศึกษา

1. ครูไทย - 9 7 - - 16

2. ครูชาวตางชาติ - - - - - -

ระดับมัธยมศึกษา

1. ครูไทย - 8 3 - - 11

2. ครูชาวตางชาติ - - - - - -

รวม 2 21 10 1 - 34

บุคลากรทางการศึกษา

- ผูบริหารสถานศึกษา 1 - 0 2 - 3

- เจาหนาที่ฝายธุรการการเงิน - 2 0 - - 2

- บุคลากรสนับสนุน(ครูอัตราจาง) 2 7 0 - - 9

- ครูตางชาติ(ครูอัตราจาง) - 5 0 - - 5

- เจาหนาที่ธุรการการเงิน(อัตราจาง) 1 - 0 - - 1

บุคลากรอ่ืนๆ - - - - - -

รวม 4 14 0 2 - 20

รวมทั้งส้ิน 6 35 10 3 - 54
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สรุปอัตราสวน

สรุปอัตราสวน จํานวนหอง จํานวนนักเรียน จํานวนครู จํานวนผูเรียนตอครู จํานวนผูเรียนตอหอง

ผูสอนเตรียมอนุบาล 1 16 1 16:1 16:1

ผูสอนการศึกษาปฐมวัย 6 152 6 26:1 26:1

ผูสอนการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน

ระดับประถมศึกษา 16 403 16 26:1 26:1

ระดับมัธยมศึกษา 11 276 11 26:1 26:1

5.2.2 จํานวนครูจําแนกตามระดับและกลุมสาระการเรียนรู

ระดับ/กลุมสาระการเรียนรู

จํานวนครูผูสอน

รวมปฐมวัย ประถมศึกษา มัธยมศึกษา

ตรงเอก ไมตรงเอก ตรงเอก ไมตรงเอก ตรงเอก ไมตรงเอก

ปฐมวัย 3 3 - - - - 6

ภาษาไทย - - 2 - 2 - 4

คณิตศาสตร - - 2 1 2 - 5

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี - - 3 - 2 - 5

สังคมศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม - - 2 - - 1 3

สุขศึกษาและพลศึกษา - - 1 - 1 - 2

ศิลปะ - - - 1 - 1 2

การงานอาชีพ - - - 2 - 1 3

ภาษาตางประเทศ - - 2 - 1 - 3

รวม 3 3 12 4 8 3 33

5.2.3 ตารางสรุปจํานวนครูที่สอนกิจกรรมพัฒนาผูเรียน

กิจกรรมพัฒนาผูเรียน
จํานวนครูผูสอน

รวม
ประถมศึกษา มัธยมศึกษา

กิจกรรมนักเรียน

- ลูกเสือ 5 3 8

- เนตรนารี 5 3 8

- ยุวกาชาด - - -

- ผูบําเพ็ญประโยชน - - -

- รักษาดินแดน (ร.ด.) - 1 1

- กิจกรรมชุมนุม ชมรม 3 1 4
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กิจกรรมพัฒนาผูเรียน
จํานวนครูผูสอน

รวม
ประถมศึกษา มัธยมศึกษา

กิจกรรมแนะแนว 1 1 2

กิจกรรมเพ่ือสังคม และสาธารณประโยชน 2 2 4

รวม 16 11 27
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5.2.4 สรุปจํานวนครูและบุคลากรทางการลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาดและผูบําเพ็ญประโยชน

ลูกเสือ/เนตรนารี /ยุวกาชาด/ผูบําเพ็ญประโยชน จํานวนผูบังคับบัญชา
จํานวนวุฒิทางลูกเสือ

สถานะการจัดตั้งกองลูกเสือ
มีวุฒิ ไมมีวุฒิ

ลูกเสือ เนตรนารี สํารอง 5 3 2 ไมจัดตั้ง

ลูกเสือ เนตรนารี สามัญ 5 3 2 ไมจัดตั้ง

ลูกเสือ เนตรนารี สามัญรุนใหญ 6 6 - ไมจัดตั้ง

ลูกเสือ เนตรนารี วิสามัญ - - - -

ยุวกาชาด - - - -

ผูบําเพ็ญประโยชน - - - -

รวม 16 12 4

5.2.5 สรุปจํานวนครูที่ทําหนาท่ีคัดกรอง และนักเรียนที่มีความตองการจําเปนพิเศษ (กรณีโรงเรียนมีนักเรียนพิเศษเรียนรวม)

จํานวนครูที่ทําหนาที่คัดกรอง จํานวนนักเรียนพิเศษ

ครูที่ไดรับการขึ้นทะเบียน เปนผูคัดกรองของกระทรวงศึกษาธิการ ครูที่มีวุฒิทางการศึกษาพิเศษ ทั้งหมด ขึ้นทะเบียน ไมขึ้นทะเบียน

3 - 1 - 1

5.2.6 สรุปจํานวนครูที่เขารับการอบรมเกี่ยวกับโรงเรียนคุณธรรม

หนวยงานที่เขารับการอบรม จํานวนครูที่เขารับ การอบรม ปที่อบรม

- - -
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สวนที่ 3 : ผลการดําเนินงาน

1. ผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจําปของสถานศึกษา

1.1 ระดับปฐมวัย

ยุทธศาสตรที่ 1

พัฒนาคุณภาพผูเรียน

โครงการ

1. โครงการเสริมสรางภาวะที่ดีและสุนทรียภาพที่สดใส

คาเปาหมาย

82.00 : เด็กมีสุขภาพรางกายสมบูรณแข็งแรงและมีสุขภาพจิตที่ดีอยูรูจักปองกันตัวเองจากอันตรายและหางไกลยาเสพติด

ผลสําเร็จ

92.20 : เด็กมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตใจที่ดีมีความกลาแสดงออกและมีการทํางานรวมกับผูอื่นอยางมีความสุขไดอยางเหมาะสมกับวัย

มาตรฐานการศึกษา - มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของเด็ก

- มาตรฐานที่ 1.1 มีพัฒนาการดานรางกายแข็งแรงมีสุขนิสัยที่ดีและดูแลความปลอดภัยของตนเองได

- มาตรฐานที่ 1.2 มีพัฒนาการดานอารมณ-จิตใจ ควบคุมและแสดงออกทางอารมณได

สอดคลองกับยุทธศาสตร สช. - ยุทธศาสตรท่ี 3 การเสริมสรางประสิทธิภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนเอกชน

สอดคลองกับตัวช้ีวัดกระทรวง

ศึกษาธิการ

- พัฒนาผูเรียนใหมีความรอบรูและทักษะชีวิต เพื่อเปนเครื่องมือในการดํารงชีวิตและสรางอาชีพ อาทิ การใชเทคโนโลยีดิจิทัล สุข

ภาวะและทัศนคติท่ีดีตอการดูแลสุขภาพ

- ปลูกฝงผูเรียนใหมีหลักคิดท่ีถูกตองดานคุณธรรม จริยธรรม และเปนผูมีความพอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา โดยกระบวนการลูก

เสือ และยุวกาชาด

2. โครงการเรียนรูสูอนาคต

คาเปาหมาย

80.00 : เด็กมีพัฒนาการดานอารมณ-จิตใจ สังคม สติปญญา สามารถใชสื่อ เทคโนโลยีในการแสวงหาความรูและนําเสนอผลงานอยางมี

ประสิทธิภาพ

ผลสําเร็จ

92.75 : เด็กมีนิสัยรักการอานและมีทักษะการอานคิดวิเคราะหคิดสรางสรรคจินตนาการพัฒนาศักยภาพรอบดานและกลาแสดงออกภูมิใจในผลงาน

ของตนเองและสามารถนําไปใชในชีวิตประจําวันได

มาตรฐานการ

ศึกษา

- มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของเด็ก

- มาตรฐานที่ 1.2 มีพัฒนาการดานอารมณ-จิตใจ ควบคุมและแสดงออกทางอารมณได

- มาตรฐานที่ 1.3 มีพัฒนาการดานสังคม ชวยเหลือตนเองและเปนสมาชิกที่ดีของสังคม

- มาตรฐานที่ 1.4 มีพัฒนาการดานสติปญญา สื่อสารไดมีทักษะการคิดพื้นฐานและแสวงหาความรูได

สอดคลองกับ

ยุทธศาสตร สช.

- ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาหลักสูตร การเรียนการสอน การวัดและประเมินผล

- ยุทธศาสตรที่ 3 การเสริมสรางประสิทธิภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนเอกชน

สอดคลองกับตัว

ช้ีวัดกระทรวง

ศึกษาธิการ

- พัฒนาผูเรียนใหมีทักษะการคิดวิเคราะห สามารถแกไขสถานการณเฉพาะหนาไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยจัดการเรียนรูเชิงรุก (Active

Learning) จากประสบการณจริงหรือจากสถานการณจําลองผานการลงมือปฏิบัติ ตลอดจนจัดการเรียนการสอนในเชิงแสดงความคิดเห็นเพื่อเปด

โลกทัศนมุมมองรวมกันของผูเรียนและครูใหมากขึ้น
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- สงเสริมใหใชภาษาทองถ่ินรวมกับภาษาไทยเปนส่ือจัดการเรียนการสอนในพ้ืนที่ที่ใชภาษาอยางหลากหลาย เพื่อวางรากฐานใหผูเรียนมีพัฒนาการ

ดานการคิดวิเคราะห รวมท้ังมีทักษะการสื่อสารและใชภาษาที่สามในการตอยอดการเรียนรูไดอยางมีประสิทธิภาพ

- พัฒนาแพลตฟอรมดิจิทัลเพื่อการเรียนรู และใชดิจิทัลเปนเคร่ืองมือการเรียนรู

- เสริมสรางการรับรู ความเขาใจ ความตระหนัก และสงเสริมคุณลักษณะและพฤติกรรมที่พึงประสงคดานสิ่งแวดลอม

3. โครงการสงเสริมสถานศึกษาเปนสังคมแหงการเรียนรู

คาเปาหมาย

82.00 : สถานศึกษามีแหลงเรียนรูที่นาสนใจมีความหลากหลายไวบริการแกคนในชุมชนเพื่อพัฒนาและสงเสริมใหคนในชุมชนไดรับความรูและนําไป

ใชในชีวิตประจําวันได

ผลสําเร็จ

90.00 : การส่ือสารมีแหลงเรียนรูที่หลากหลายไวบริการแกคนในชุมชนและหนวยงานตางๆมุงสูสังคมแหงการเรียนรู

มาตรฐานการศึกษา - มาตรฐานท่ี 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ

- มาตรฐานท่ี 2.4 จัดสภาพ แวดลอมและสื่อเพื่อการเรียนรูอยางปลอดภัยและเพียงพอ

- มาตรฐานท่ี 2.5 ใหบริการสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสารเรียนรูเพื่อสนับสนุนการจัดประสบการณ

สอดคลองกับยุทธศาสตร

สช.

- ยุทธศาสตรท่ี 2 การปฏิรูประบบทรัพยากรเพื่อการศึกษาเอกชน

- ยุทธศาสตรท่ี 3 การเสริมสรางประสิทธิภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนเอกชน

สอดคลองกับตัวช้ีวัด

กระทรวงศึกษาธิการ

- จัดการศึกษาทุกระดับ ทุกประเภท โดยใชหลักสูตรฐานสมรรถนะ รวมทั้งแนวทางการจัดการเรียนรูเชิงรุกและการวัดประเมินผลเพื่อ

พัฒนาผูเรียน ท่ีสอดคลองกับมาตรฐานการศึกษาแหงชาติ

- สงเสริมการพัฒนากรอบหลักสูตรระดับทองถิ่นและหลักสูตรสถานศึกษาตามความตองการจําเปนของกลุมเปาหมายและแตกตาง

หลากหลายตามบริบทของพื้นที่

4. โครงการสงเสริมการคิดอยางเปนระบบ

คาเปาหมาย

82.00 : เด็กสามารถสรุปความคิดเร่ืองที่ฟง ดู ส่ือสารดวยการพูดเขียนตามความคิด คิดวิเคราะห คิดอยางมีวิจารณญาณ คิดสรางสรรค นําเสนอวิธี

คิด วิธีแกปญหาดวยภาษาหรือวิธีการของตนเอง กําหนดเปาหมายคาดการณ ตัดสินใจแกปญหาโดยมีเหตุผลประกอบและมีความคิดริเริ่มสรางสรรค

ผลงานดวยความภาคภูมิใจ

ผลสําเร็จ

93.00 : เด็กมีความ สามารถในการคิดอยางเปนระบบภูมิใจในผลงานของตน เองมีความคิดสรางสรรคจินตนาการดวยตนเอง

มาตรฐานการ

ศึกษา

- มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของเด็ก

- มาตรฐานที่ 3 การจัดประสบการณท่ีเนนเด็กเปนสําคัญ

สอดคลองกับ

ยุทธศาสตร สช.

- ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาหลักสูตร การเรียนการสอน การวัดและประเมินผล

- ยุทธศาสตรที่ 3 การเสริมสรางประสิทธิภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนเอกชน

สอดคลองกับตัว

ช้ีวัดกระทรวง

ศึกษาธิการ

- พัฒนาผูเรียนใหมีทักษะการคิดวิเคราะห สามารถแกไขสถานการณเฉพาะหนาไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยจัดการเรียนรูเชิงรุก (Active

Learning) จากประสบการณจริงหรือจากสถานการณจําลองผานการลงมือปฏิบัติ ตลอดจนจัดการเรียนการสอนในเชิงแสดงความคิดเห็นเพื่อเปด

โลกทัศนมุมมองรวมกันของผูเรียนและครูใหมากขึ้น

- พัฒนาผูเรียนใหมีความรอบรูและทักษะชีวิต เพื่อเปนเคร่ืองมือในการดํารงชีวิตและสรางอาชีพ อาทิ การใชเทคโนโลยีดิจิทัล สุขภาวะและทัศนคติ

ท่ีดีตอการดูแลสุขภาพ

- พัฒนาครูใหมีทักษะ ความรู และความชํานาญในการใชเทคโนโลยีดิจิทัล ปญญาประดิษฐ และภาษาอังกฤษ รวมทั้งการจัดการเรียนการสอนเพื่อ

ฝกทักษะการคิดวิเคราะหอยางเปนระบบและมีเหตุผลเปนขั้นตอน
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5. โครงการเสริมสรางคุณธรรมจริยธรรมและคานิยมท่ีพึงประสงค

คาเปาหมาย

80.00 : เด็กมีคุณธรรมจริยธรรมและคานิยมที่พึงประสงคปฏิบัติตนตามประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงามของสังคม

ผลสําเร็จ

93.78 : เด็กมีความประพฤติดานคุณธรรมจริยธรรมและคานิยมที่พึงประสงคตามที่สถานศึกษากําหนด

มาตรฐานการศึกษา - มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของเด็ก

- มาตรฐานที่ 1.2 มีพัฒนาการดานอารมณ-จิตใจควบคุมและแสดงออกทางอารมณได

- มาตรฐานที่ 1.3 มีพัฒนาการดานสังคม ชวยเหลือตนเองและเปนสมาชิกที่ดีของสังคม

สอดคลองกับยุทธศาสตร สช. - ยุทธศาสตรท่ี 1 การพัฒนาหลักสูตร การเรียนการสอน การวัดและประเมินผล

- ยุทธศาสตรท่ี 3 การเสริมสรางประสิทธิภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนเอกชน

สอดคลองกับตัวช้ีวัดกระทรวง

ศึกษาธิการ

- ปลูกฝงผูเรียนใหมีหลักคิดที่ถูกตองดานคุณธรรม จริยธรรม และเปนผูมีความพอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา โดยกระบวนการ

ลูกเสือ และยุวกาชาด

- สนับสนุนกิจกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ

6. โครงการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาและหลักสูตรทองถิ่น

คาเปาหมาย

90.00 : สถานศึกษามีการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา หลักสูตรทองถิ่น และหลักสูตรภาษาอังกฤษ บรรลุตามมาตรฐานการศึกษาที่กําหนด - ครูผู

สอนไดรับการนิเทศการสอนอยางสมํ่าเสมอ

ผลสําเร็จ

96.75 : สถานศึกษามีการปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาและหลักสูตรทองถิ่นเพื่อใหครอบคลุมพัฒนาการของเด็กทั้ง 4 ดานและใหสอดคลอง

กับวิถีชีวิตของชุมชนและบริบทของ

มาตรฐานการ

ศึกษา

- มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ

- มาตรฐานที่ 2.1 มีหลักสูตรครอบคลุมพัฒนา การท้ัง 4 ดานสอดคลองกับบริบทของทองถิ่น

สอดคลองกับ

ยุทธศาสตร สช.

- ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาหลักสูตร การเรียนการสอน การวัดและประเมินผล

- ยุทธศาสตรที่ 3 การเสริมสรางประสิทธิภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนเอกชน

สอดคลองกับตัว

ช้ีวัดกระทรวง

ศึกษาธิการ

- จัดการศึกษาทุกระดับ ทุกประเภท โดยใชหลักสูตรฐานสมรรถนะ รวมทั้งแนวทางการจัดการเรียนรูเชิงรุกและการวัดประเมินผลเพื่อพัฒนาผูเรียน

ท่ีสอดคลองกับมาตรฐานการศึกษาแหงชาติ

- สงเสริมการพัฒนากรอบหลักสูตรระดับทองถิ่นและหลักสูตรสถานศึกษาตามความตองการจําเปนของกลุมเปาหมายและแตกตางหลากหลายตาม

บริบทของพ้ืนที่

- พัฒนาผูเรียนใหมีทักษะการคิดวิเคราะห สามารถแกไขสถานการณเฉพาะหนาไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยจัดการเรียนรูเชิงรุก (Active

Learning) จากประสบการณจริงหรือจากสถานการณจําลองผานการลงมือปฏิบัติ ตลอดจนจัดการเรียนการสอนในเชิงแสดงความคิดเห็นเพื่อเปด

โลกทัศนมุมมองรวมกันของผูเรียนและครูใหมากขึ้น

- พัฒนาผูเรียนใหมีความรอบรูและทักษะชีวิต เพื่อเปนเคร่ืองมือในการดํารงชีวิตและสรางอาชีพ อาทิ การใชเทคโนโลยีดิจิทัล สุขภาวะและทัศนคติ

ท่ีดีตอการดูแลสุขภาพ

7. โครงการสัมพันธชุมชน

คาเปาหมาย

82.00 : สถานศึกษามีคุณภาพการจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพโดยความรวมมือของชุมชนและผูที่เกี่ยวของ ผูปกครองชุมชนและผูที่เกี่ยวของมี

ความพึงพอใจและมั่นใจตอระบบการบริหารและการจัดการของสถานศึกษา
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ผลสําเร็จ

92.50 : ครูบุคลากรใหความรวมมือในกิจกรรมตางๆที่ทางชุมชนจัดขึ้นเปนอยางดีทั้งยังเปนการแลกเปลี่ยนเรียนรูความคิดเห็นระหวางครูและผู

ปกครองในการจัดประสบการณของเด็กเพ่ือนํามาปรับปรุงแกไขตอไป

มาตรฐานการศึกษา - มาตรฐานท่ี 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ

- มาตรฐานท่ี 2.6 มีระบบบริหารคุณภาพท่ีเปดโอกาสใหผูเกี่ยวของทุกฝายมีสวนรวม

สอดคลองกับยุทธศาสตร

สช.

- ยุทธศาสตรท่ี 3 การเสริมสรางประสิทธิภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนเอกชน

- ยุทธศาสตรท่ี 4 การสงเสริมการมีสวนรวมในการจัดและสนับสนุนการศึกษาเอกชน

สอดคลองกับตัวช้ีวัด

กระทรวงศึกษาธิการ

- จัดการศึกษาทุกระดับ ทุกประเภท โดยใชหลักสูตรฐานสมรรถนะ รวมทั้งแนวทางการจัดการเรียนรูเชิงรุกและการวัดประเมินผลเพื่อ

พัฒนาผูเรียน ท่ีสอดคลองกับมาตรฐานการศึกษาแหงชาติ

- สงเสริมการพัฒนากรอบหลักสูตรระดับทองถิ่นและหลักสูตรสถานศึกษาตามความตองการจําเปนของกลุมเปาหมายและแตกตาง

หลากหลายตามบริบทของพื้นที่

8. โครงการพัฒนาและสงเสริมคุณภาพสถานศึกษา

คาเปาหมาย

82.00 : ผูเรียนมีความปลอดภัยจากภัยพิบัติและดํารงชีวิตไดอยางมีความสุข -สถานศึกษามีแผนดําเนินงานพัฒนาคุณภาพการบริหารและการ

จัดการใหผูเรียนไดเรียนรูในสถานศึกษาอยางปลอดภัย

ผลสําเร็จ

90.00 : สถานที่มีสภาพแวดลอมที่ดีเหมาะสมการเรียนรูและมีความปลอดภัยสําหรับผูเรียน

มาตรฐานการศึกษา - มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพของเด็ก

- มาตรฐานท่ี 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ

- มาตรฐานท่ี 1.1 มีพัฒนาการดานรางกายแข็งแรงมีสุขนิสัยที่ดีและดูแลความปลอดภัยของตนเองได

สอดคลองกับยุทธศาสตร

สช.

- ยุทธศาสตรท่ี 1 การพัฒนาหลักสูตร การเรียนการสอน การวัดและประเมินผล

- ยุทธศาสตรท่ี 3 การเสริมสรางประสิทธิภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนเอกชน

สอดคลองกับตัวช้ีวัด

กระทรวงศึกษาธิการ

- จัดการศึกษาทุกระดับ ทุกประเภท โดยใชหลักสูตรฐานสมรรถนะ รวมทั้งแนวทางการจัดการเรียนรูเชิงรุกและการวัดประเมินผลเพื่อ

พัฒนาผูเรียน ท่ีสอดคลองกับมาตรฐานการศึกษาแหงชาติ

- สนับสนุนกิจกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ

9. โครงการพัฒนาทักษะการทํางานสูอาชีพในฝน

คาเปาหมาย

82.00 : เด็กมีความรูทักษะในการทํางานรักการทํางานสามารถทํางานรวมกับผูอื่นไดมีความพรอมที่จะศึกษาตอในระดับชั้นที่สูงขึ้นหรือมีวุฒิภาวะ

ทางอาชีพเหมาะสมกับชวงวัย

ผลสําเร็จ

95.00 : เด็กมีความรูมีทักษะในการทํางานรวมกับผูอื่นฝกใหเด็กมีความรับ ผิดชอบในหนาที่รูจักการรอคอยชวย เหลือซึ่งกันและกันและทํางานรวม

กับผูอ่ืนไดอยางมีความสุข

มาตรฐานการศึกษา - มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของเด็ก

- มาตรฐานที่ 3 การจัดประสบการณที่เนนเด็กเปนสําคัญ

- มาตรฐานที่ 3.1 จัดประสบการณท่ีสงเสริมใหเด็กมีพัฒนาทุกดานอยางสมดุลเต็มศักยภาพ

- มาตรฐานที่ 3.2 สรางโอกาสใหเด็กไดรับประสบ การณตรงเลนและปฏิบัติอยางมีความสุข
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สอดคลองกับยุทธศาสตร สช. - ยุทธศาสตรท่ี 1 การพัฒนาหลักสูตร การเรียนการสอน การวัดและประเมินผล

- ยุทธศาสตรท่ี 3 การเสริมสรางประสิทธิภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนเอกชน

สอดคลองกับตัวช้ีวัดกระทรวง

ศึกษาธิการ

- พัฒนาผูเรียนใหมีความรอบรูและทักษะชีวิต เพื่อเปนเครื่องมือในการดํารงชีวิตและสรางอาชีพ อาทิ การใชเทคโนโลยีดิจิทัล สุข

ภาวะและทัศนคติท่ีดีตอการดูแลสุขภาพ

- เสริมสรางการรับรู ความเขาใจ ความตระหนัก และสงเสริมคุณลักษณะและพฤติกรรมที่พึงประสงคดานสิ่งแวดลอม

- สงเสริมการพัฒนาสิ่งประดิษฐและนวัตกรรมที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม ใหสามารถเปนอาชีพและสรางรายได

ยุทธศาสตรที่ 2

พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการ

โครงการ

1. โครงการพัฒนาบํารุง รักษาความสะอาดและความปลอดภัยในสถานศึกษา

คาเปาหมาย

82.00 : - เด็ก ครู บุคลากรในสถานศึกษามีแหลงเรียนรูที่สะอาดปลอดภัยเอื้อตอการเรียนรูของเด็กและการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน - เด็กครู

บุคลากรในสถานศึกษาไดรับส่ิงอํานวยความสะดวกอยูในสภาพพรอมใชงานที่เอื้อตอการเรียนรูของเด็กและการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน

ผลสําเร็จ

90.70 : สถานศึกษาแหลงเรียนรูและปรับสภาพแวดลอมใหพรอมใชงาน และมีความปลอดภัยเอื้อตอการเรียนการสอน

มาตรฐานการศึกษา - มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ

- มาตรฐานที่ 2.4 จัดสภาพ แวดลอมและสื่อเพื่อการเรียนรูอยางปลอดภัยและเพียงพอ

สอดคลองกับยุทธศาสตร สช. - ยุทธศาสตรท่ี 2 การปฏิรูประบบทรัพยากรเพื่อการศึกษาเอกชน

- ยุทธศาสตรท่ี 3 การเสริมสรางประสิทธิภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนเอกชน

สอดคลองกับตัวช้ีวัดกระทรวงศึกษาธิการ - เสริมสรางการรับรู ความเขาใจ ความตระหนัก และสงเสริมคุณลักษณะและพฤติกรรมที่พึงประสงคดานสิ่งแวดลอม

2. โครงการการสัมพันธชุมชน

คาเปาหมาย

82.00 : - สถานศึกษามีคุณภาพการจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพโดยความรวมมือของชุมชนและผูที่เกี่ยวของ - ผูปกครองชุมชนและผูที่เกี่ยวของมี

ความพึงพอใจและมั่นใจตอระบบการบริหารและการจัดการของสถานศึกษา

ผลสําเร็จ

92.50 : ครูบุคลากรใหความรวมมือในกิจกรรมตางๆที่ทางชุมชนจัดขึ้นเปนอยางดีทั้งยังเปนการแลกเปลี่ยนเรียนรูความคิดเห็นระหวางครูและผู

ปกครองในการจัดประสบการณของเด็กเพ่ือนํามาปรับปรุงแกไขตอไป

มาตรฐานการศึกษา - มาตรฐานท่ี 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ

- มาตรฐานท่ี 2.6 มีระบบบริหารคุณภาพท่ีเปดโอกาสใหผูเกี่ยวของทุกฝายมีสวนรวม

สอดคลองกับยุทธศาสตร

สช.
- ยุทธศาสตรท่ี 4 การสงเสริมการมีสวนรวมในการจัดและสนับสนุนการศึกษาเอกชน

สอดคลองกับตัวช้ีวัด

กระทรวงศึกษาธิการ

- จัดการศึกษาทุกระดับ ทุกประเภท โดยใชหลักสูตรฐานสมรรถนะ รวมทั้งแนวทางการจัดการเรียนรูเชิงรุกและการวัดประเมินผลเพื่อ

พัฒนาผูเรียน ท่ีสอดคลองกับมาตรฐานการศึกษาแหงชาติ

- สงเสริมการพัฒนากรอบหลักสูตรระดับทองถิ่นและหลักสูตรสถานศึกษาตามความตองการจําเปนของกลุมเปาหมายและแตกตาง

หลากหลายตามบริบทของพื้นที่

3. โครงการเรียนรูสูอนาคต
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คาเปาหมาย

80.00 : เด็กมีพัฒนาการดานอารมณ-จิตใจ สังคม สติปญญา สามารถใชสื่อ เทคโนโลยีในการแสวงหาความรูและนําเสนอผลงานอยางมี

ประสิทธิภาพ

ผลสําเร็จ

92.57 : เด็กมีนิสัยรักการอานและมีทักษะการอานคิดวิเคราะหคิดสรางสรรคจินตนาการพัฒนาศักยภาพรอบดานและกลาแสดงออกภูมิใจในผลงาน

ของตนเองและสามารถนําไป ใชในชีวิต ประจําวันได

มาตรฐานการ

ศึกษา

- มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของเด็ก

- มาตรฐานที่ 1.2 มีพัฒนาการดานอารมณ-จิตใจ ควบคุมและแสดงออกทางอารมณได

- มาตรฐานที่ 1.3 มีพัฒนาการดานสังคม ชวยเหลือตนเองและเปนสมาชิกที่ดีของสังคม

- มาตรฐานที่ 1.4 มีพัฒนาการดานสติปญญา สื่อสารไดมีทักษะการคิดพื้นฐานและแสวงหาความรูได

สอดคลองกับ

ยุทธศาสตร สช.

- ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาหลักสูตร การเรียนการสอน การวัดและประเมินผล

- ยุทธศาสตรที่ 3 การเสริมสรางประสิทธิภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนเอกชน

สอดคลองกับตัว

ช้ีวัดกระทรวง

ศึกษาธิการ

- พัฒนาผูเรียนใหมีทักษะการคิดวิเคราะห สามารถแกไขสถานการณเฉพาะหนาไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยจัดการเรียนรูเชิงรุก (Active

Learning) จากประสบการณจริงหรือจากสถานการณจําลองผานการลงมือปฏิบัติ ตลอดจนจัดการเรียนการสอนในเชิงแสดงความคิดเห็นเพื่อเปด

โลกทัศนมุมมองรวมกันของผูเรียนและครูใหมากขึ้น

- สงเสริมใหใชภาษาทองถ่ินรวมกับภาษาไทยเปนส่ือจัดการเรียนการสอนในพ้ืนที่ที่ใชภาษาอยางหลากหลาย เพื่อวางรากฐานใหผูเรียนมีพัฒนาการ

ดานการคิดวิเคราะห รวมท้ังมีทักษะการสื่อสารและใชภาษาที่สามในการตอยอดการเรียนรูไดอยางมีประสิทธิภาพ

- พัฒนาแพลตฟอรมดิจิทัลเพื่อการเรียนรู และใชดิจิทัลเปนเคร่ืองมือการเรียนรู

- เสริมสรางการรับรู ความเขาใจ ความตระหนัก และสงเสริมคุณลักษณะและพฤติกรรมที่พึงประสงคดานสิ่งแวดลอม

4. โครงการเสริมสรางคุณธรรมจริยธรรมและคานิยมท่ีพึงประสงค

คาเปาหมาย

80.00 : เด็กมีคุณธรรมจริยธรรมและคานิยมที่พึงประสงคปฏิบัติตนตามประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงามของสังคม

ผลสําเร็จ

93.78 : เด็กมีความประพฤติดานคุณธรรมจริยธรรมและคานิยมที่พึงประสงคตามที่สถานศึกษากําหนด

มาตรฐานการศึกษา - มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของเด็ก

- มาตรฐานที่ 1.2 มีพัฒนาการดานอารมณ-จิตใจควบคุมและแสดง ออกทางอารมณได

- มาตรฐานที่ 1.3 มีพัฒนาการดานสังคม ชวยเหลือตนเองและเปนสมาชิกที่ดีของสังคม

สอดคลองกับยุทธศาสตร สช. - ยุทธศาสตรท่ี 1 การพัฒนาหลักสูตร การเรียนการสอน การวัดและประเมินผล

- ยุทธศาสตรท่ี 3 การเสริมสรางประสิทธิภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนเอกชน

สอดคลองกับตัวช้ีวัดกระทรวง

ศึกษาธิการ

- ปลูกฝงผูเรียนใหมีหลักคิดที่ถูกตองดานคุณธรรม จริยธรรม และเปนผูมีความพอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา โดยกระบวนการ

ลูกเสือ และยุวกาชาด

- สนับสนุนกิจกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ

5. โครงการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาและหลักสูตรทองถิ่น

คาเปาหมาย

90.00 : - สถานศึกษามีการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา หลักสูตรทองถิ่น และหลักสูตรภาษาอังกฤษ บรรลุตามมาตรฐานการศึกษาที่กําหนด - ครูผู

สอนไดรับการนิเทศการสอนอยางสมํ่าเสมอ

ผลสําเร็จ

Page 22 of 75



96.75 : สถานศึกษามีการปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาและหลักสูตรทองถิ่นเพื่อใหครอบคลุมพัฒนาการของเด็กทั้ง 4 ดานและใหสอด คลอง

กับวิถีชีวิตของชุมชนและบริบทของทองถิ่น

มาตรฐานการศึกษา - มาตรฐานท่ี 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ

- มาตรฐานท่ี 2.1 มีหลักสูตรครอบคลุมพัฒนา การทั้ง 4 ดานสอดคลองกับบริบทของทองถิ่น

สอดคลองกับยุทธศาสตร

สช.

สอดคลองกับตัวช้ีวัด

กระทรวงศึกษาธิการ

- พัฒนาครูทุกระดับใหมีทักษะ ความรูที่จําเปน เพื่อทําหนาท่ีวิทยากรมืออาชีพ (Train The Trainer) และขยายผลการพัฒนาผานศูนย

พัฒนาศักยภาพบุคคลเพ่ือความเปนเลิศ (Human Capital Excellence Center: HCEC)

6. โครงการสงเสริมการคิดอยางเปนระบบ

คาเปาหมาย

82.00 : เด็กสามารถสรุปความคิดเร่ืองที่ฟง ดู ส่ือสารดวยการพูดเขียนตามความคิด คิดวิเคราะห คิดอยางมีวิจารณญาณ คิดสรางสรรค นําเสนอวิธี

คิด วิธีแกปญหาดวยภาษาหรือวิธีการของตนเอง กําหนดเปาหมายคาดการณ ตัดสินใจแกปญหาโดยมีเหตุผลประกอบและมีความคิดริเริ่มสรางสรรค

ผลงานดวยความภาคภูมิใจ

ผลสําเร็จ

93.00 : เด็กมีความ สามารถในการคิดอยางเปนระบบภูมิใจในผลงานของตนเองมีความคิดสรางสรรคจินตนาการดวยตนเอง

มาตรฐานการ

ศึกษา

- มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของเด็ก

- มาตรฐานที่ 1.2 มีพัฒนาการดานอารมณ-จิตใจ ควบคุมและแสดงออกทางอารมณได

- มาตรฐานที่ 1.3 มีพัฒนาการดานสังคม ชวยเหลือตนเองและเปนสมาชิกที่ดีของสังคม

- มาตรฐานที่ 1.4 มีพัฒนาการดานสติปญญา สื่อสารไดมีทักษะการคิดพื้นฐานและแสวงหาความรูได

สอดคลองกับ

ยุทธศาสตร สช.

- ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาหลักสูตร การเรียนการสอน การวัดและประเมินผล

- ยุทธศาสตรที่ 3 การเสริมสรางประสิทธิภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนเอกชน

สอดคลองกับตัว

ช้ีวัดกระทรวง

ศึกษาธิการ

- พัฒนาผูเรียนใหมีทักษะการคิดวิเคราะห สามารถแกไขสถานการณเฉพาะหนาไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยจัดการเรียนรูเชิงรุก (Active

Learning) จากประสบการณจริงหรือจากสถานการณจําลองผานการลงมือปฏิบัติ ตลอดจนจัดการเรียนการสอนในเชิงแสดงความคิดเห็นเพื่อเปด

โลกทัศนมุมมองรวมกันของผูเรียนและครูใหมากขึ้น

- พัฒนาผูเรียนใหมีความรอบรูและทักษะชีวิต เพื่อเปนเคร่ืองมือในการดํารงชีวิตและสรางอาชีพ อาทิ การใชเทคโนโลยีดิจิทัล สุขภาวะและทัศนคติ

ท่ีดีตอการดูแลสุขภาพ

- พัฒนาครูใหมีทักษะ ความรู และความชํานาญในการใชเทคโนโลยีดิจิทัล ปญญาประดิษฐ และภาษาอังกฤษ รวมทั้งการจัดการเรียนการสอนเพื่อ

ฝกทักษะการคิดวิเคราะหอยางเปนระบบและมีเหตุผลเปนขั้นตอน

7. โครงการสงเสริมความรูและพัฒนาทักษะตามหลักสูตร

คาเปาหมาย

82.00 : เด็กมีผลการพัฒนาการเรียนรูในแตละดานเปนไปตามเกณฑของมาตรฐานสถานศึกษา

ผลสําเร็จ

91.43 : เด็กทุกคนไดรับการวัดและประเมินการเตรียมความพรอมครูไดประเมินแลวนําผลมาปรับปรุงแกไขและสงเสริมเด็กตอไป

มาตรฐานการศึกษา - มาตรฐานท่ี 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ

- มาตรฐานท่ี 2.1 มีหลักสูตรครอบคลุมพัฒนาการท้ัง 4 ดานสอดคลองกับบริบทของทองถิ่น

- มาตรฐานท่ี 3.4 ประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริงและนําผลการประเมินพัฒนาการเด็กไปปรับปรุงการจัดประสบการณและพัฒนา

เด็ก

Page 23 of 75



สอดคลองกับยุทธศาสตร

สช.

- ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาหลักสูตร การเรียนการสอน การวัดและประเมินผล

- ยุทธศาสตรที่ 3 การเสริมสรางประสิทธิภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนเอกชน

สอดคลองกับตัวช้ีวัด

กระทรวงศึกษาธิการ

- พัฒนาครูทุกระดับใหมีทักษะ ความรูที่จําเปน เพื่อทําหนาท่ีวิทยากรมืออาชีพ (Train The Trainer) และขยายผลการพัฒนาผานศูนย

พัฒนาศักยภาพบุคคลเพ่ือความเปนเลิศ (Human Capital Excellence Center: HCEC)

8. โครงการสงเสริมสถานศึกษาสูความเปนเลิศ

คาเปาหมาย

80.00 : - เด็กมีพัฒนาการทุกดานที่ดีขึ้นเหมาะสมกับวัย - เด็กมีความรูสึกที่ดีตอตนเองและผูอื่น - เด็กมีความรูมีทักษะไดรับการพัฒนาและสงเสริม

กิจกรรมทางภาษาอยางตอเนื่อง

ผลสําเร็จ

91.67 : เด็กมีนิสัยใฝเรียนรูมีเจตคติที่ดีมีคุณธรรมจริยธรรมและสงเสริมใหผูเรียนเปนพลเมืองดีและอยูในสังคมอยางมีความสุข

มาตรฐานการ

ศึกษา

- มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของเด็ก

- มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ

- มาตรฐานที่ 3 การจัดประสบการณท่ีเนนเด็กเปนสําคัญ

- มาตรฐานที่ 1.3 มีพัฒนาการดานสังคมชวยเหลือตนเองและเปนสมาชิกที่ดีของสังคม

- มาตรฐานที่ 1.4 มีพัฒนาการดานสติปญญา สื่อสารได มีทักษะการคิดพื้นฐานและแสวงหาความรูได

- มาตรฐานที่ 2.4 สภาพแวดลอมและสื่อเพื่อการเรียนรูอยางปลอดภัยและเพียงพอ

- มาตรฐานที่ 3.2 สรางโอกาสใหเด็กไดรับประสบ การณตรงเลนและปฏิบัติอยางมีความสุข

สอดคลองกับ

ยุทธศาสตร สช.

- ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาหลักสูตร การเรียนการสอน การวัดและประเมินผล

- ยุทธศาสตรที่ 3 การเสริมสรางประสิทธิภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนเอกชน

สอดคลองกับตัว

ช้ีวัดกระทรวง

ศึกษาธิการ

- พัฒนาผูเรียนใหมีทักษะการคิดวิเคราะห สามารถแกไขสถานการณเฉพาะหนาไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยจัดการเรียนรูเชิงรุก (Active

Learning) จากประสบการณจริงหรือจากสถานการณจําลองผานการลงมือปฏิบัติ ตลอดจนจัดการเรียนการสอนในเชิงแสดงความคิดเห็นเพื่อเปด

โลกทัศนมุมมองรวมกันของผูเรียนและครูใหมากขึ้น

- พัฒนาครูใหมีทักษะ ความรู และความชํานาญในการใชเทคโนโลยีดิจิทัล ปญญาประดิษฐ และภาษาอังกฤษ รวมทั้งการจัดการเรียนการสอนเพื่อ

ฝกทักษะการคิดวิเคราะหอยางเปนระบบและมีเหตุผลเปนขั้นตอน

- สงเสริมใหใชภาษาทองถ่ินรวมกับภาษาไทยเปนส่ือจัดการเรียนการสอนในพ้ืนที่ที่ใชภาษาอยางหลากหลาย เพื่อวางรากฐานใหผูเรียนมีพัฒนาการ

ดานการคิดวิเคราะห รวมท้ังมีทักษะการสื่อสารและใชภาษาที่สามในการตอยอดการเรียนรูไดอยางมีประสิทธิภาพ

- พัฒนาแพลตฟอรมดิจิทัลเพื่อการเรียนรู และใชดิจิทัลเปนเคร่ืองมือการเรียนรู

- เสริมสรางการรับรู ความเขาใจ ความตระหนัก และสงเสริมคุณลักษณะและพฤติกรรมที่พึงประสงคดานสิ่งแวดลอม

9. โครงการพัฒนาทักษะการทํางานสูอาชีพในฝน

คาเปาหมาย

82.00 : เด็กมีความรูทักษะในการทํางานรักการทํางานสามารถทํางานรวมกับผูอื่นไดมีความพรอมที่จะศึกษาตอในระดับชั้นที่สูงขึ้นหรือมีวุฒิภาวะ

ทางอาชีพเหมาะสมกับชวงวัย

ผลสําเร็จ

95.00 : เด็กมีความรูมีทักษะในการทํางานรวมกับผูอื่นฝกใหเด็กมีความรับผิดชอบในหนาที่รูจักการรอคอยชวยเหลือซึ่งกันและกันและทํางานรวมกับ

ผูอ่ืนไดอยางมีความสุข

มาตรฐานการศึกษา - มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของเด็ก

- มาตรฐานที่ 3 การจัดประสบการณที่เนนเด็กเปนสําคัญ

- มาตรฐานที่ 3.1 จัดประสบการณท่ีสงเสริมใหเด็กมีพัฒนาทุกดานอยางสมดุลเต็มศักยภาพ
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- มาตรฐานทีี่ 3.2 สรางโอกาสใหเด็กไดรับประสบ การณตรงเลนและปฏิบัติอยางมีความสุข

สอดคลองกับยุทธศาสตร สช. - ยุทธศาสตรท่ี 1 การพัฒนาหลักสูตร การเรียนการสอน การวัดและประเมินผล

- ยุทธศาสตรท่ี 3 การเสริมสรางประสิทธิภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนเอกชน

สอดคลองกับตัวช้ีวัดกระทรวง

ศึกษาธิการ

- พัฒนาผูเรียนใหมีความรอบรูและทักษะชีวิต เพื่อเปนเครื่องมือในการดํารงชีวิตและสรางอาชีพ อาทิ การใชเทคโนโลยีดิจิทัล สุข

ภาวะและทัศนคติท่ีดีตอการดูแลสุขภาพ

- เสริมสรางการรับรู ความเขาใจ ความตระหนัก และสงเสริมคุณลักษณะและพฤติกรรมที่พึงประสงคดานสิ่งแวดลอม

- สงเสริมการพัฒนาสิ่งประดิษฐและนวัตกรรมที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม ใหสามารถเปนอาชีพและสรางรายได

10. โครงการเสริมสรางภาวะท่ีดีและสุนทรียภาพท่ีสดใส

คาเปาหมาย

82.00 : เด็กมีสุขภาพรางกายสมบูรณแข็งแรงและมีสุขภาพจิตที่ดีอยูรูจักปองกันตัวเองจากอันตรายและหางไกลยาเสพติด

ผลสําเร็จ

92.20 : เด็กมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตใจที่ดีมีความกลาแสดงออกและมีการทํางานรวมกับผูอื่นอยางมีความสุขไดอยางเหมาะสมกับวัย

มาตรฐานการศึกษา - มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของเด็ก

- มาตรฐานที่ 1.1. มีพัฒนาการดานรางกายแข็งแรงมีสุขนิสัยที่ดีและดูแลความปลอดภัยของตนเองได

- มาตรฐานที่ 1.2. มีพัฒนาการดานอารมณ-จิตใจ ควบคุมและแสดงออกทางอารมณได

สอดคลองกับยุทธศาสตร สช. - ยุทธศาสตรท่ี 3 การเสริมสรางประสิทธิภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนเอกชน

สอดคลองกับตัวช้ีวัดกระทรวง

ศึกษาธิการ

- พัฒนาผูเรียนใหมีความรอบรูและทักษะชีวิต เพื่อเปนเครื่องมือในการดํารงชีวิตและสรางอาชีพ อาทิ การใชเทคโนโลยีดิจิทัล สุข

ภาวะและทัศนคติท่ีดีตอการดูแลสุขภาพ

- ปลูกฝงผูเรียนใหมีหลักคิดท่ีถูกตองดานคุณธรรม จริยธรรม และเปนผูมีความพอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา โดยกระบวนการลูก

เสือ และยุวกาชาด

11. โครงการเสริมสรางคุณธรรมจริยธรรมและคานิยมท่ีพึงประสงค

คาเปาหมาย

80.00 : เด็กมีคุณธรรมจริยธรรมและคานิยมที่พึงประสงคปฏิบัติตนตามประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงามของสังคม

ผลสําเร็จ

93.78 : เด็กมีความประพฤติดานคุณธรรมจริยธรรมและคานิยมที่พึงประสงคตามที่สถานศึกษากําหนด

มาตรฐานการศึกษา - มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของเด็ก

- มาตรฐานที่ 1.2 มีพัฒนาการดานอารมณ-จิตใจควบคุมและแสดง ออกทางอารมณได

- มาตรฐานที่ 1.3 มีพัฒนาการดานสังคม ชวยเหลือตนเองและเปนสมาชิกที่ดีของสังคม

สอดคลองกับยุทธศาสตร สช. - ยุทธศาสตรท่ี 1 การพัฒนาหลักสูตร การเรียนการสอน การวัดและประเมินผล

- ยุทธศาสตรท่ี 3 การเสริมสรางประสิทธิภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนเอกชน

สอดคลองกับตัวช้ีวัดกระทรวง

ศึกษาธิการ

- ปลูกฝงผูเรียนใหมีหลักคิดที่ถูกตองดานคุณธรรม จริยธรรม และเปนผูมีความพอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา โดยกระบวนการ

ลูกเสือ และยุวกาชาด

- สนับสนุนกิจกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ

12. โครงการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา

คาเปาหมาย

80.00 : - การดําเนินงานของสถานศึกษาบรรลุเปาหมายตามที่กําหนด - การดําเนินงานบรรลุเปาหมายตามมาตรฐานการบริหารจัดการเปนไปตาม
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วิสัยทัศนพันธ-กิจของโรงเรียน

ผลสําเร็จ

98.00 : การศึกษาพัฒนาอยางเปนระบบมีประสิทธิภาพผูมีสวนเกี่ยวของพึงพอใจ

มาตรฐานการศึกษา - มาตรฐานท่ี 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ

- มาตรฐานท่ี 2.6 มีระบบบริหารคุณภาพที่เปดโอกาสใหผูเก่ียวของทุกฝายมีสวนรวม

สอดคลองกับยุทธศาสตร

สช.
- ยุทธศาสตรที่ 3 การเสริมสรางประสิทธิภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนเอกชน

สอดคลองกับตัวช้ีวัด

กระทรวงศึกษาธิการ

- จัดการศึกษาทุกระดับ ทุกประเภท โดยใชหลักสูตรฐานสมรรถนะ รวมทั้งแนวทางการจัดการเรียนรูเชิงรุกและการวัดประเมินผลเพื่อ

พัฒนาผูเรียน ท่ีสอดคลองกับมาตรฐานการศึกษาแหงชาติ

- สงเสริมการพัฒนากรอบหลักสูตรระดับทองถิ่นและหลักสูตรสถานศึกษาตามความตองการจําเปนของกลุมเปาหมายและแตกตางหลาก

หลายตามบริบทของพื้นที่

- พัฒนาครูทุกระดับใหมีทักษะ ความรูที่จําเปน เพื่อทําหนาท่ีวิทยากรมืออาชีพ (Train The Trainer) และขยายผลการพัฒนาผานศูนย

พัฒนาศักยภาพบุคคลเพ่ือความเปนเลิศ (Human Capital Excellence Center: HCEC)

- ใหผูเรียน ครู ผูบริหารทางการศึกษามีแผนพัฒนารายบุคคลผานแผนพัฒนารายบุคคลสูความเปนเลิศ (Excellence Individual

Development Plan :EIDP)

13. โครงการพัฒนาระบบงานบริหารงบประมาณของโรงเรียน

คาเปาหมาย

100.00 : - ประชากรวัยเรียนทุกคนไดรับโอกาสทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 15 ป อยางทั่วถึงจากการบริหารงบประมาณที่มีประสิทธิภาพ - บุคลากร

ดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการและงบประมาณที่กําหนดจนไดรับผลตามเปาหมาย

ผลสําเร็จ

100.00 : คณะครูและบุคลากรไดรับบริการที่ดีจากการบริหารจัดการใชงบประมาณตามโครงการอยางมีประสิทธิภาพ

มาตรฐานการศึกษา - มาตรฐานท่ี 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ

- มาตรฐานท่ีี 2.5 ใหบริการสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนรูเพื่อสนับสนุนการจัดประสบการณ

สอดคลองกับยุทธศาสตร

สช.
- ยุทธศาสตรท่ี 3 การเสริมสรางประสิทธิภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนเอกชน

สอดคลองกับตัวช้ีวัด

กระทรวงศึกษาธิการ

- จัดการศึกษาทุกระดับ ทุกประเภท โดยใชหลักสูตรฐานสมรรถนะ รวมทั้งแนวทางการจัดการเรียนรูเชิงรุกและการวัดประเมินผลเพื่อ

พัฒนาผูเรียน ท่ีสอดคลองกับมาตรฐานการศึกษาแหงชาติ

ยุทธศาสตรที่ 3

พัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู?ที่เน?นผู?เรียนเป?นสําคัญ

โครงการ

1. โครงการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาและหลักสูตรทองถิ่น

คาเปาหมาย

90.00 : สถานศึกษามีการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา หลักสูตรทองถิ่น และหลักสูตรภาษาอังกฤษ บรรลุตามมาตรฐานการศึกษาที่กําหนด - ครูผู

สอนไดรับการนิเทศการสอนอยางสมํ่าเสมอ

ผลสําเร็จ

96.75 : ทั้งน้ีควรเช็คใหดีกวาสถาน ศึกษามีการปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรสถาน ศึกษาและหลัก สูตรทองถ่ินเพื่อใหครอบ คลุมพัฒนาการของเด็กทั้ง

4 ดานและใหสอดคลองกับวิถีชีวิตของชุมชนและบริบทของทองถิ่น
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มาตรฐานการ

ศึกษา

- มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ

- มาตรฐานที่ 2.1 มีหลักสูตรครอบคลุมพัฒนาการท้ัง 4 ดานสอดคลองกับบริบทของทองถิ่น

สอดคลองกับ

ยุทธศาสตร สช.

- ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาหลักสูตร การเรียนการสอน การวัดและประเมินผล

- ยุทธศาสตรที่ 3 การเสริมสรางประสิทธิภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนเอกชน

สอดคลองกับตัว

ช้ีวัดกระทรวง

ศึกษาธิการ

- จัดการศึกษาทุกระดับ ทุกประเภท โดยใชหลักสูตรฐานสมรรถนะ รวมทั้งแนวทางการจัดการเรียนรูเชิงรุกและการวัดประเมินผลเพื่อพัฒนาผูเรียน

ท่ีสอดคลองกับมาตรฐานการศึกษาแหงชาติ

- สงเสริมการพัฒนากรอบหลักสูตรระดับทองถิ่นและหลักสูตรสถานศึกษาตามความตองการจําเปนของกลุมเปาหมายและแตกตางหลากหลายตาม

บริบทของพ้ืนที่

- พัฒนาผูเรียนใหมีทักษะการคิดวิเคราะห สามารถแกไขสถานการณเฉพาะหนาไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยจัดการเรียนรูเชิงรุก (Active

Learning) จากประสบการณจริงหรือจากสถานการณจําลองผานการลงมือปฏิบัติ ตลอดจนจัดการเรียนการสอนในเชิงแสดงความคิดเห็นเพื่อเปด

โลกทัศนมุมมองรวมกันของผูเรียนและครูใหมากขึ้น

- พัฒนาผูเรียนใหมีความรอบรูและทักษะชีวิต เพื่อเปนเคร่ืองมือในการดํารงชีวิตและสรางอาชีพ อาทิ การใชเทคโนโลยีดิจิทัล สุขภาวะและทัศนคติ

ท่ีดีตอการดูแลสุขภาพ

2. โครงการเสริมสรางคุณธรรมจริยธรรมและคานิยมท่ีพึงประสงค

คาเปาหมาย

80.00 : เด็กมีคุณธรรมจริยธรรมและคานิยมที่พึงประสงคปฏิบัติตนตามประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงามของสังคม

ผลสําเร็จ

93.78 : เด็กมีความประพฤติดานคุณธรรมจริยธรรมและคานิยมที่พึงประสงคตามที่สถานศึกษากําหนด

มาตรฐานการศึกษา - มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของเด็ก

- มาตรฐานที่ 1.2 มีพัฒนาการดานอารมณ-จิตใจควบคุมและแสดง ออกทางอารมณได

- มาตรฐานทีี่ 1.3 มีพัฒนาการดานสังคม ชวยเหลือตนเองและเปนสมาชิกที่ดีของสังคม

สอดคลองกับยุทธศาสตร สช. - ยุทธศาสตรท่ี 1 การพัฒนาหลักสูตร การเรียนการสอน การวัดและประเมินผล

- ยุทธศาสตรท่ี 3 การเสริมสรางประสิทธิภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนเอกชน

สอดคลองกับตัวช้ีวัดกระทรวง

ศึกษาธิการ

- ปลูกฝงผูเรียนใหมีหลักคิดที่ถูกตองดานคุณธรรม จริยธรรม และเปนผูมีความพอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา โดยกระบวนการ

ลูกเสือ และยุวกาชาด

- สนับสนุนกิจกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ

3. โครงการสงเสริมสถานศึกษาสูความเปนเลิศ

คาเปาหมาย

80.00 : - เด็กมีพัฒนาการทุกดานที่ดีขึ้นเหมาะสมกับวัย - เด็กมีความรูสึกที่ดีตอตนเองและผูอื่น - เด็กมีความรูมีทักษะไดรับการพัฒนาและสงเสริม

กิจกรรมทางภาษาอยางตอเนื่อง

ผลสําเร็จ

91.67 : เด็กมีนิสัยใฝเรียนรูมีเจตคติที่ดีมีคุณธรรมจริยธรรมและสงเสริมใหผูเรียนเปนพลเมืองดีและอยูในสังคมอยางมีความสุข

มาตรฐานการ

ศึกษา

- มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของเด็ก

- มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ

- มาตรฐานที่ 3 การจัดประสบการณท่ีเนนเด็กเปนสําคัญ

- มาตรฐานที่ 1.3 มีพัฒนาการดานสังคมชวยเหลือตนเองและเปนสมาชิกที่ดีของสังคม

- มาตรฐานที่ 1.4 มีพัฒนาการดานสติปญญาคือสารไดมีทักษะการคิดพื้นฐานและแสวงหาความรูได

- มาตรฐานทีี่ 2.4 สภาพแวดลอมและสื่อเพื่อการเรียนรูอยางปลอดภัยและเพียงพอ
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- มาตรฐานที่ 3.2 สรางโอกาสใหเด็กไดรับประสบ การณตรงเลนและปฏิบัติอยางมีความสุข

สอดคลองกับ

ยุทธศาสตร สช.

- ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาหลักสูตร การเรียนการสอน การวัดและประเมินผล

- ยุทธศาสตรที่ 3 การเสริมสรางประสิทธิภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนเอกชน

สอดคลองกับตัว

ช้ีวัดกระทรวง

ศึกษาธิการ

- พัฒนาผูเรียนใหมีทักษะการคิดวิเคราะห สามารถแกไขสถานการณเฉพาะหนาไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยจัดการเรียนรูเชิงรุก (Active

Learning) จากประสบการณจริงหรือจากสถานการณจําลองผานการลงมือปฏิบัติ ตลอดจนจัดการเรียนการสอนในเชิงแสดงความคิดเห็นเพื่อเปด

โลกทัศนมุมมองรวมกันของผูเรียนและครูใหมากขึ้น

- พัฒนาครูใหมีทักษะ ความรู และความชํานาญในการใชเทคโนโลยีดิจิทัล ปญญาประดิษฐ และภาษาอังกฤษ รวมทั้งการจัดการเรียนการสอนเพื่อ

ฝกทักษะการคิดวิเคราะหอยางเปนระบบและมีเหตุผลเปนขั้นตอน

- สงเสริมใหใชภาษาทองถ่ินรวมกับภาษาไทยเปนส่ือจัดการเรียนการสอนในพ้ืนที่ที่ใชภาษาอยางหลากหลาย เพื่อวางรากฐานใหผูเรียนมีพัฒนาการ

ดานการคิดวิเคราะห รวมท้ังมีทักษะการสื่อสารและใชภาษาที่สามในการตอยอดการเรียนรูไดอยางมีประสิทธิภาพ

- พัฒนาแพลตฟอรมดิจิทัลเพื่อการเรียนรู และใชดิจิทัลเปนเคร่ืองมือการเรียนรู

- เสริมสรางการรับรู ความเขาใจ ความตระหนัก และสงเสริมคุณลักษณะและพฤติกรรมที่พึงประสงคดานสิ่งแวดลอม

4. โครงการสงเสริมความรูและพัฒนาทักษะตามหลักสูตร

คาเปาหมาย

82.00 : เด็กมีผลการพัฒนาการเรียนรูในแตละดานเปนไปตามเกณฑของมาตรฐานสถาน ศึกษา

ผลสําเร็จ

95.00 : เด็กทุกคนไดรับการวัดและประเมินการเตรียมความพรอมครูไดประเมินแลวนําผลมาปรับปรุงแกไขและสงเสริมเด็กตอไป

มาตรฐานการศึกษา - มาตรฐานท่ี 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ

- มาตรฐานท่ี 3 การจัดประสบการณท่ีเนนเด็กเปนสําคัญ

- มาตรฐานท่ี 2.1 มีหลักสูตรครอบคลุมพัฒนา การทั้ง 4 ดานสอดคลองกับบริบทของทองถิ่น

- มาตรฐานท่ี 3.4 ประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริงและนําผลการประเมินพัฒนาการเด็กไปปรับปรุงการจัดประสบการณและพัฒนา

เด็ก

สอดคลองกับยุทธศาสตร

สช.

- ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาหลักสูตร การเรียนการสอน การวัดและประเมินผล

- ยุทธศาสตรที่ 3 การเสริมสรางประสิทธิภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนเอกชน

สอดคลองกับตัวช้ีวัด

กระทรวงศึกษาธิการ

- พัฒนาครูทุกระดับใหมีทักษะ ความรูที่จําเปน เพื่อทําหนาท่ีวิทยากรมืออาชีพ (Train The Trainer) และขยายผลการพัฒนาผานศูนย

พัฒนาศักยภาพบุคคลเพ่ือความเปนเลิศ (Human Capital Excellence Center: HCEC)

5. โครงการประเมินพัฒนา การเรียนรูของเด็กปฐมวัย

คาเปาหมาย

82.00 : เด็กมีพัฒนาการที่ดีทั้ง 4 ดานโดยทางโรงเรียนเครื่องมือในการประเมินที่หลากหลายเพื่อเปนแนวทางในการสงเสริมและแกไขพัฒนาการ

ของเด็กอยางเหมาะสมกับวัย

ผลสําเร็จ

95.00 : มีการวัดและประเมินการเตรียมความพรอมของเด็กในดานตางๆแลวนํามาปรับปรุงแกไขและสงเสริมเด็กตอไป

มาตรฐานการ

ศึกษา

- มาตรฐานที่ 3 การจัดประสบการณท่ีเนนเด็กเปนสําคัญ

- มาตรฐานที่ 3.4 ประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริงและนําผลการประเมินพัฒนาการเด็กไปปรับปรุงการจัดประสบการณและพัฒนาเด็ก

สอดคลองกับ

ยุทธศาสตร สช.
- ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาหลักสูตร การเรียนการสอน การวัดและประเมินผล

สอดคลองกับตัว - จัดการศึกษาทุกระดับ ทุกประเภท โดยใชหลักสูตรฐานสมรรถนะ รวมทั้งแนวทางการจัดการเรียนรูเชิงรุกและการวัดประเมินผลเพื่อพัฒนาผูเรียน
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ช้ีวัดกระทรวง

ศึกษาธิการ

ท่ีสอดคลองกับมาตรฐานการศึกษาแหงชาติ

- พัฒนาผูเรียนใหมีทักษะการคิดวิเคราะห สามารถแกไขสถานการณเฉพาะหนาไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยจัดการเรียนรูเชิงรุก (Active

Learning) จากประสบการณจริงหรือจากสถานการณจําลองผานการลงมือปฏิบัติ ตลอดจนจัดการเรียนการสอนในเชิงแสดงความคิดเห็นเพื่อเปด

โลกทัศนมุมมองรวมกันของผูเรียนและครูใหมากขึ้น

- พัฒนาผูเรียนใหมีความรอบรูและทักษะชีวิต เพื่อเปนเคร่ืองมือในการดํารงชีวิตและสรางอาชีพ อาทิ การใชเทคโนโลยีดิจิทัล สุขภาวะและทัศนคติ

ท่ีดีตอการดูแลสุขภาพ

- พัฒนาครูใหมีทักษะ ความรู และความชํานาญในการใชเทคโนโลยีดิจิทัล ปญญาประดิษฐ และภาษาอังกฤษ รวมทั้งการจัดการเรียนการสอนเพื่อ

ฝกทักษะการคิดวิเคราะหอยางเปนระบบและมีเหตุผลเปนขั้นตอน

- สงเสริมใหใชภาษาทองถ่ินรวมกับภาษาไทยเปนส่ือจัดการเรียนการสอนในพ้ืนที่ที่ใชภาษาอยางหลากหลาย เพื่อวางรากฐานใหผูเรียนมีพัฒนาการ

ดานการคิดวิเคราะห รวมท้ังมีทักษะการสื่อสารและใชภาษาที่สามในการตอยอดการเรียนรูไดอยางมีประสิทธิภาพ

6. โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร

คาเปาหมาย

82.00 : บุคลากรในโรงเรียนมีความสามารถมีเทคนิคการสอนที่หลากหลายมีคุณลักษณะที่ดีเปนแบบอยางที่ดีและเหมาะสมกับความเปนครู

ผลสําเร็จ

91.43 : บุคลากรและเจาหนาที่ในสถานศึกษาไดเขารับการอบรมเพื่อพัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง

มาตรฐานการศึกษา - มาตรฐานท่ี 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ

- มาตรฐานท่ี 2.3 สงเสริมใหครูมีความเชี่ยวชาญดานการจัดประสบการณ

- มาตรฐานท่ีี 2.5 ใหบริการสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนรูเพื่อสนับสนุนการจัดประสบการณ

สอดคลองกับยุทธศาสตร

สช.
- ยุทธศาสตรที่ 3 การเสริมสรางประสิทธิภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนเอกชน

สอดคลองกับตัวช้ีวัด

กระทรวงศึกษาธิการ

- พัฒนาครูใหมีทักษะ ความรู และความชํานาญในการใชเทคโนโลยีดิจิทัล ปญญาประดิษฐ และภาษาอังกฤษ รวมทั้งการจัดการเรียนการ

สอนเพ่ือฝกทักษะการคิดวิเคราะหอยางเปนระบบและมีเหตุผลเปนขั้นตอน

- พัฒนาแพลตฟอรมดิจิทัลเพื่อการเรียนรู และใชดิจิทัลเปนเครื่องมือการเรียนรู

- พัฒนาครูทุกระดับใหมีทักษะ ความรูที่จําเปน เพื่อทําหนาท่ีวิทยากรมืออาชีพ (Train The Trainer) และขยายผลการพัฒนาผานศูนย

พัฒนาศักยภาพบุคคลเพ่ือความเปนเลิศ (Human Capital Excellence Center: HCEC)

- ใหผูเรียน ครู ผูบริหารทางการศึกษามีแผนพัฒนารายบุคคลผานแผนพัฒนารายบุคคลสูความเปนเลิศ (Excellence Individual

Development Plan :EIDP)

7. โครงการพัฒนาศักยภาพผูบริหาร

คาเปาหมาย

90.00 : ผูบริหารสถานศึกษาไดพัฒนากระบวน การการบริหารและการจัดการศึกษาของสถานศึกษาใหเปนไปตามมาตรฐานสถานศึกษาแผนพัฒนา

สถานศึกษาแผนปฏิบัติการและการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษาอยางมีประสิทธิภาพ

ผลสําเร็จ

94.50 : ผูบริหารสถานศึกษาไดพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาเปนไปตามมาตรฐานการศึกษาแผนพัฒนาสถานศึกษาแผนปฏิบัติการประจําปจน

เกิดประสิทธิภาพผูมีสวนเก่ียวของพึงพอใจในการยอมรับ

มาตรฐานการศึกษา - มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพของเด็ก

- มาตรฐานท่ี 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ

- มาตรฐานท่ี 3 การจัดประสบการณท่ีเนนเด็กเปนสําคัญ

- มาตรฐานท่ี 1.3 มีพัฒนาการดานสังคมชวยเหลือตนเองและเปนสมาชิกที่ดีของสังคม

- มาตรฐานท่ี 1.4 มีพัฒนาการดานสติปญญาสื่อสารไดมีทักษะการคิดพื้นฐานและแสวงหาความรู
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- มาตรฐานท่ี 2.4 สภาพแวดลอมและสื่อเพื่อการเรียนรูอยางปลอดภัยและเพียงพอ

- มาตรฐานท่ี 3.2 สรางโอกาสใหเด็กไดรับประสบการณตรงเลนและปฏิบัติอยางมีความสุข

สอดคลองกับยุทธศาสตร

สช.
- ยุทธศาสตรที่ 3 การเสริมสรางประสิทธิภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนเอกชน

สอดคลองกับตัวช้ีวัด

กระทรวงศึกษาธิการ

- จัดการศึกษาทุกระดับ ทุกประเภท โดยใชหลักสูตรฐานสมรรถนะ รวมทั้งแนวทางการจัดการเรียนรูเชิงรุกและการวัดประเมินผลเพื่อ

พัฒนาผูเรียน ท่ีสอดคลองกับมาตรฐานการศึกษาแหงชาติ

- สงเสริมการพัฒนากรอบหลักสูตรระดับทองถิ่นและหลักสูตรสถานศึกษาตามความตองการจําเปนของกลุมเปาหมายและแตกตางหลาก

หลายตามบริบทของพื้นที่

- พัฒนาครูทุกระดับใหมีทักษะ ความรูที่จําเปน เพื่อทําหนาท่ีวิทยากรมืออาชีพ (Train The Trainer) และขยายผลการพัฒนาผานศูนย

พัฒนาศักยภาพบุคคลเพ่ือความเปนเลิศ (Human Capital Excellence Center: HCEC)

- ใหผูเรียน ครู ผูบริหารทางการศึกษามีแผนพัฒนารายบุคคลผานแผนพัฒนารายบุคคลสูความเปนเลิศ (Excellence Individual

Development Plan :EIDP)

1.2 ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน

ยุทธศาสตรที่ 1

พัฒนาคุณภาพผูเรียน

โครงการ

1. โครงการเรียนรูสูอนาคต

คาเปาหมาย

82.00 : มีนิสัยรักการอาน ใฝเรียนรู มีทักษะการฟง พูด อาน เขียน สามารถทํางานเปนกลุมและใชเทคโนโลยีในการแสวงหาความรู นําเสนอผลงาน

อยางมีประสิทธิภาพ

ผลสําเร็จ

89.42 : ผูเรียนอาน คิด วิเคราะห แกปญหาโดยการใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการสื่อสาร ใชกระบวนการในการแกปญหาและนําไปประยุกตใชใน

ชีวิตประจําวันไดอยางมีประสิทธิภาพ

มาตรฐานการศึกษา - มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผูเรียน

- มาตรฐานทีี่ 1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผูเรียน

- มาตรฐานที่ 1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงคของผูเรียน

สอดคลองกับยุทธศาสตร สช. - ยุทธศาสตรท่ี 1 การพัฒนาหลักสูตร การเรียนการสอน การวัดและประเมินผล

- ยุทธศาสตรท่ี 3 การเสริมสรางประสิทธิภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนเอกชน

สอดคลองกับตัวช้ีวัดกระทรวงศึกษาธิการ

2. โครงการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาและหลักสูตรทองถิ่น

คาเปาหมาย

90.00 : สถานศึกษามีการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา หลักสูตรทองถิ่น และหลักสูตรภาษาอังกฤษบรรลุตามมาตรฐานการศึกษาที่กําหนด,ครูผูสอน

ไดรับการนิเทศการสอน

ผลสําเร็จ

95.00 : สถานศึกษามีระบบนิเทศครูผูสอน มีหลักสูตรสถานศึกษาที่สอดคลองและเหมาะสม

มาตรฐานการศึกษา - มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผูเรียน

- มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ

- มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ
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สอดคลองกับยุทธศาสตร สช. - ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาหลักสูตร การเรียนการสอน การวัดและประเมินผล

- ยุทธศาสตรที่ 3 การเสริมสรางประสิทธิภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนเอกชน

สอดคลองกับตัวช้ีวัดกระทรวงศึกษาธิการ

3. โครงการสงเสริมการคิดอยางเปนระบบ

คาเปาหมาย

80.00 : ผูเรียนสามารถสรุปความคิดเร่ืองที่ฟง ดู ส่ือสาร โดยการพูด เขียนตามความคิด คิดวิเคราะห คิดอยางมีวิจารณญาณ คิดสรางสรรค นําเสนอ

วิธีคิดวิธีแกปญหาดวยภาษาหรือวิธีการของตนเอง กําหนดเปาหมายคาดการณตัดสินใจแกปญหา โดยมีเหตุผลประกอบและมีความคิดริเริ่ม

สรางสรรคผลงานดวยความภาคภูมิใจ

ผลสําเร็จ

97.50 : ผูเรียนมีความสามารถในการคิดอยางเปนระบบ มีความสุขความภูมิใจในการนําเสนอผลงานที่ไดจากกระบวนการคิด

มาตรฐานการศึกษา - มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผูเรียน

- มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ

- มาตรฐานที่ 1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผูเรียน

- มาตรฐานที่ 1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค

สอดคลองกับยุทธศาสตร สช. - ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาหลักสูตร การเรียนการสอน การวัดและประเมินผล

- ยุทธศาสตรที่ 3 การเสริมสรางประสิทธิภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนเอกชน

สอดคลองกับตัวช้ีวัดกระทรวงศึกษาธิการ

4. โครงการสงเสริมความรูและพัฒนาทักษะตามหลักสูตร

คาเปาหมาย

80.00 : โครงการสงเสริมความรูและพัฒนาทักษะตามหลักสูตร

ผลสําเร็จ

95.50 : ผูเรียนมีความกาวหนาทางการเรียนมีพัฒนาการ คุณภาพตามมาตรฐานสถานศึกษา

มาตรฐานการศึกษา - มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผูเรียน

- มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ

สอดคลองกับยุทธศาสตร สช. - ยุทธศาสตรท่ี 1 การพัฒนาหลักสูตร การเรียนการสอน การวัดและประเมินผล

- ยุทธศาสตรท่ี 3 การเสริมสรางประสิทธิภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนเอกชน

สอดคลองกับตัวช้ีวัดกระทรวงศึกษาธิการ

5. โครงการสงเสริมสถานศึกษาสูความเปนเลิศ

คาเปาหมาย

80.00 : ผูเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่สูงขึ้น มีความเขาใจตามหลักสูตรอยางเปนรูปธรรม มีคาเฉลี่ยผลการทดสอบระดับชาติสูงขึ้นและเปนไป

ตามเปาหมายและตอเนื่อง

ผลสําเร็จ

93.80 : ผูเรียนมีนิสัยใฝเรียนรูมีเจตคติที่ดีตอทุกกลุมสาระ มีผล สัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น มีคาเฉลี่ยผลการสอบระดับชาติที่สูงขึ้นในบางรายวิชา

มาตรฐานการศึกษา - มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผูเรียน

- มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ
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สอดคลองกับยุทธศาสตร สช. - ยุทธศาสตรท่ี 1 การพัฒนาหลักสูตร การเรียนการสอน การวัดและประเมินผล

- ยุทธศาสตรท่ี 3 การเสริมสรางประสิทธิภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนเอกชน

สอดคลองกับตัวช้ีวัดกระทรวงศึกษาธิการ

6. โครงการพัฒนาและสงเสริมคุณภาพสถานศึกษา

คาเปาหมาย

82.00 : ผูเรียนมีความปลอดภัยจากภัยพิบัติและดํารงชีวิตไดอยางมีความสุข , สถานศึกษามีแผนดําเนินงานพัฒนาคุณภาพการบริหารและจัดการให

ผูเรียนไดเรียนรูในสถานศึกษาอยางปลอดภัย

ผลสําเร็จ

86.00 : - สถานที่มีสภาพแวดลอมที่ดีเหมาะกับการเรียนรูและมีความปลอดภัยสําหรับผูเรียน - สถานศึกษามีการดําเนินการพัฒนาโรงเรียนตามแผน

งานและโครงการที่กําหนด

มาตรฐานการศึกษา - มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ

- มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ

- มาตรฐานที่ 3.1 จัดการเรียนรูผานกระบวนการคิดและปฏิบัติจริงและสามารถนําไปประยุกตใชในชีวิตได

สอดคลองกับยุทธศาสตร สช. - ยุทธศาสตรท่ี 1 การพัฒนาหลักสูตร การเรียนการสอน การวัดและประเมินผล

- ยุทธศาสตรท่ี 3 การเสริมสรางประสิทธิภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนเอกชน

สอดคลองกับตัวช้ีวัดกระทรวงศึกษาธิการ

7. โครงการเสริมสรางสุขภาวะที่ดีและสุนทรียภาพท่ีสดใส

คาเปาหมาย

82.00 : ผูเรียนมีสุขภาพรางกายสมบูรณแข็งแรงมีสุขภาพจิตที่ดี รูจักปองกันตนเองจากอันตรายและหางไกลยาเสพติด

ผลสําเร็จ

89.83 : นักเรียนมีสุขภาพกายและสุขภาพใจดีกลาแสดงออกและหางไกลจากยาเสพติด

มาตรฐานการศึกษา - มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผูเรียน

- มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ

- มาตรฐานที่ 1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงคของผูเรียน

สอดคลองกับยุทธศาสตร สช. - ยุทธศาสตรที่ 3 การเสริมสรางประสิทธิภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนเอกชน

สอดคลองกับตัวช้ีวัดกระทรวงศึกษาธิการ

8. โครงการเสริมสรางคุณธรรมและคานิยมท่ีพึงประสงค

คาเปาหมาย

90.00 : ผูเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม คานิยมที่พึงประสงคปฏิบัติตนตามกฎหมายและวัฒนธรรมอันดีงามของสังคม

ผลสําเร็จ

93.18 : ผูเรียนมีความประพฤติดานคุณธรรมจริยธรรมคานิยมที่พึงประสงคตามที่สถานศึกษากําหนด

มาตรฐานการศึกษา - มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผูเรียน

- มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ

- มาตรฐานที่ 1.2 คุณลักษณะท่ีพึงประสงคของผูเรียน

- มาตรฐานที่ 3.1 จัดการเรียนรูผานกระบวนการคิดและปฏิบัติจริงและสามารถนําไปประยุกตใชในการดําเนินชีวิต
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- มาตรฐานที่ 3.3 มีการบริหารจัดการช้ันเรียนเชิงบวก

สอดคลองกับยุทธศาสตร สช. - ยุทธศาสตรท่ี 1 การพัฒนาหลักสูตร การเรียนการสอน การวัดและประเมินผล

- ยุทธศาสตรท่ี 3 การเสริมสรางประสิทธิภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนเอกชน

สอดคลองกับตัวช้ีวัดกระทรวงศึกษาธิการ

9. โครงการพัฒนาการทํางานสูอาชีพในฝน

คาเปาหมาย

82.00 : ผูเรียนมีความรูทักษะในการทํางาน รักการทํางาน สามารถอยูรวมกับผูอื่นได มีความพรอมที่จะศึกษาตอในระดับชั้นที่สูงข้ึนหรือมีวุฒิภาวะ

ทางอาชีพเหมาะสมกับชวงวัย

ผลสําเร็จ

92.17 : ผูเรียนมีความรู มีทักษะในการทํางานและทํางานรวมกับผูอื่นมีความภูมิใจในผลงานของตนเอง

มาตรฐานการศึกษา - มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผูเรียน

- มาตรฐานที่ 1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผูเรียน 1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงคของผูเรียน

สอดคลองกับยุทธศาสตร สช. - ยุทธศาสตรท่ี 1 การพัฒนาหลักสูตร การเรียนการสอน การวัดและประเมินผล

- ยุทธศาสตรท่ี 3 การเสริมสรางประสิทธิภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนเอกชน

สอดคลองกับตัวช้ีวัดกระทรวงศึกษาธิการ

ยุทธศาสตรที่ 2

พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการ

โครงการ

1. โครงการการพัฒนาศักยภาพบุคลากร

คาเปาหมาย

80.00 : บุคลากรในโรงเรียนมีความรูความสามารถมีเทคนิควิธีการสอนที่หลากหลายมีคุณลักษณะที่ดีเปนแบบอยางที่ดีเหมาะสมกับความเปนครู

ผลสําเร็จ

87.83 : ครูมีความรูความสามารถนํามาพัฒนาตนเองเกิดความเชี่ยวชาญในวิชาชีพของตนทําใหสถาน ศึกษาเกิดการพัฒนาผูที่เกี่ยวของมีความเชื่อ

มั่นในการจัดการเรียนการสอนของสถาน ศึกษา

มาตรฐานการศึกษา - มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ

- มาตรฐานที่ 2.2 มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา

- มาตรฐานที่ 2.4 พัฒนาครูและบุคลากรใหมีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ

สอดคลองกับยุทธศาสตร สช. - ยุทธศาสตรท่ี 3 การเสริมสรางประสิทธิภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนเอกชน

สอดคลองกับตัวช้ีวัดกระทรวงศึกษาธิการ

2. โครงการสงเสริมสถาน ศึกษาสูความเปนเลิศ

คาเปาหมาย

80.00 : ผูเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่สูงขึ้น มีความเขาใจตามหลักสูตรอยางเปนรูปธรรม มีคาเฉลี่ยผลการทดสอบระดับชาติสูงขึ้นและเปนไป

ตามเปาหมายและตอเนื่อง

ผลสําเร็จ

93.83 : ผูเรียนมีนิสัยใฝเรียนรูมีเจตคติที่ดีตอทุกกลุมสาระ มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น มีคาเฉลี่ยผลการสอบระดับชาติที่สูงขึ้นและตอเนื่อง
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มาตรฐานการศึกษา - มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผูเรียน

- มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ

สอดคลองกับยุทธศาสตร สช. - ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาหลักสูตร การเรียนการสอน การวัดและประเมินผล

- ยุทธศาสตรที่ 3 การเสริมสรางประสิทธิภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนเอกชน

สอดคลองกับตัวช้ีวัดกระทรวงศึกษาธิการ

3. โครงการสงเสริมการคิดอยางเปนระบบ

คาเปาหมาย

80.00 : ผูเรียนสามารถสรุปความคิดเร่ืองที่ฟง ดู ส่ือสาร โดยการพูด เขียนตามความคิด คิดวิเคราะห คิดอยางมีวิจารณญาณ คิดสรางสรรค นําเสนอ

วิธีคิดวิธีแกปญหาดวยภาษาหรือวิธีการของตนเอง กําหนดเปาหมายคาดการณตัดสินใจแกปญหา โดยมีเหตุผลประกอบและมีความคิดริเริ่ม

สรางสรรคผลงานดวยความภาคภูมิใจ

ผลสําเร็จ

97.50 : ผูเรียนมีความสามารถในการคิดอยางเปนระบบ มีความสุขความภูมิใจในการนําเสนอผลงานที่ไดจากกระบวนการคิด

มาตรฐานการศึกษา - มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผูเรียน

- มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ

- มาตรฐานที่ 1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผูเรียน

- มาตรฐานที่ 1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค

สอดคลองกับยุทธศาสตร สช. - ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาหลักสูตร การเรียนการสอน การวัดและประเมินผล

- ยุทธศาสตรที่ 3 การเสริมสรางประสิทธิภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนเอกชน

สอดคลองกับตัวช้ีวัดกระทรวงศึกษาธิการ

4. โครงการการพัฒนาศักยภาพผูบริหาร

คาเปาหมาย

85.00 : ผูบริหารสถานศึกษาไดพัฒนากระบวน การบริหารและการจัดการศึกษาสถานศึกษาใหเปน ไปตามมาตรฐานสถานศึกษาใหเปนไปตาม

มาตรฐานสถานศึกษา แผน พัฒนาสถานศึกษา แผนปฏิบัติการ และการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษาอยางมีประสิทธิภาพ

ผลสําเร็จ

94.50 : ผูบริหารสถานศึกษาไดพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาเปนไปตามมาตรฐานสถานศึกษา แผนพัฒนาสถานศึกษา แผนปฏิบัติการจนเกิด

ประสิทธิภาพ ผูมีสวนเก่ียวของพึงพอใจใหการยอมรับ

มาตรฐานการศึกษา - มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ

- มาตรฐานที่ 2.1 มีเปาหมาย วิสัยทัศน และพันธกิจที่สถานศึกษากําหนดชัดเจน

- มาตรฐานที่ 2.2 มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา

- มาตรฐานที่ 2.6 จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและจัดการเรียนรู

สอดคลองกับยุทธศาสตร สช. - ยุทธศาสตรท่ี 3 การเสริมสรางประสิทธิภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนเอกชน

สอดคลองกับตัวช้ีวัดกระทรวงศึกษาธิการ

5. โครงการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา

คาเปาหมาย

80.00 : การดําเนินงานบรรลุเปาหมายตามที่กําหนดตามาตรฐานการบริหารจัดการเปนไปตามวิสัยทัศน พันธกิจของโรงเรียน
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ผลสําเร็จ

85.00 : สถานศึกษาพัฒนาอยางเปนระบบมีประสิทธิภาพสอดคลองกับแผนพัฒนา และวิสัยทัศนของโรงเรียนผูมีสวนเกี่ยวของพึงพอใจ

มาตรฐานการศึกษา - มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ

- มาตรฐานที่ 2.1 มีเปาหมาย วิสัยทัศน และพันธกิจที่สถานศึกษากําหนดชัดเจน

- มาตรฐานที่ 2.2 มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา

สอดคลองกับยุทธศาสตร สช. - ยุทธศาสตรท่ี 3 การเสริมสรางประสิทธิภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนเอกชน

สอดคลองกับตัวช้ีวัดกระทรวงศึกษาธิการ

6. โครงการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาและหลักสูตรทองถิ่น

คาเปาหมาย

90.00 : สถานศึกษามีการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา หลักสูตรทองถิ่น และหลักสูตรภาษาอังกฤษบรรลุตามมาตรฐานการศึกษาที่กําหนด,ครูผูสอน

ไดรับการนิเทศการสอน

ผลสําเร็จ

95.00 : สถานศึกษามีระบบนิเทศครูผูสอน มีหลักสูตรสถานศึกษาที่สอดคลองและเหมาะสม

มาตรฐานการศึกษา - มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผูเรียน

- มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ

- มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ

สอดคลองกับยุทธศาสตร สช. - ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาหลักสูตร การเรียนการสอน การวัดและประเมินผล

- ยุทธศาสตรที่ 3 การเสริมสรางประสิทธิภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนเอกชน

สอดคลองกับตัวช้ีวัดกระทรวงศึกษาธิการ

7. โครงการสงเสริมสถาน ศึกษาเปนสังคมแหงการเรียนรู

คาเปาหมาย

82.00 : โครงการสงเสริมสถานศึกษาเปนสังคมแหงการเรียนรู

ผลสําเร็จ

88.75 : สถานศึกษามีแหลงเรียนรูที่หลากหลายไวบริการแกคนในชุมชนและหนวยงานตางๆมุงสูสังคมแหงการเรียนรู

มาตรฐานการศึกษา - มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ

- มาตรฐานที่ 2.5 จัดสภาพ แวดลอมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อตอการเรียนรูอยางมีคุณภาพ

- มาตรฐานที่ 2.6 จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู

สอดคลองกับยุทธศาสตร สช. - ยุทธศาสตรท่ี 2 การปฏิรูประบบทรัพยากรเพื่อการศึกษาเอกชน

- ยุทธศาสตรท่ี 3 การเสริมสรางประสิทธิภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนเอกชน

สอดคลองกับตัวช้ีวัดกระทรวงศึกษาธิการ

8. โครงการสัมพันธชุมชน

คาเปาหมาย

80.00 : สถานศึกษามีคุณภาพการจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพโดยความรวมมือของชุมชนและผูที่เกี่ยวของ, ผูปกครอง ชุมชนและผูที่เกี่ยวของมี

ความพึงพอใจ และมั่นใจตอระบบการบริหารและการจัดการของสถานศึกษา

ผลสําเร็จ
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97.50 : ผูมีสวนเกี่ยวของยอมรับและมั่นใจในการบริหารจัดการอยางมีมาตรฐาน

มาตรฐานการศึกษา - มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ

- มาตรฐานที่ 2.1 มีเปาหมายวิสัยทัศนและพันธกิจที่สถานศึกษากําหนดชัดเจน

- มาตรฐานที่ 2.2 มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา

สอดคลองกับยุทธศาสตร สช. - ยุทธศาสตรที่ 3 การเสริมสรางประสิทธิภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนเอกชน

- ยุทธศาสตรที่ 4 การสงเสริมการมีสวนรวมในการจัดและสนับสนุนการศึกษาเอกชน

สอดคลองกับตัวช้ีวัดกระทรวงศึกษาธิการ

9. โครงการพัฒนาบํารุง รักษาความสะอาดและความปลอดภัยในสถานศึกษา

คาเปาหมาย

80.00 : ผูเรียน ครู บุคลากรในสถานศึกษามีแหลงเรียนรูที่สะอาดปลอดภัยเอื้อตอการเรียนรูของผูเรียนและการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน และ

ไดรับส่ิงอํานวยความสะดวกอยูในสภาพพรอมใชงานที่เอื้อตอการเรียนรูของผูเรียนและการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน

ผลสําเร็จ

90.40 : สถานศึกษาพัฒนาแหลงเรียนรูและปรับสภาพแวดลอมใหพรอมใชงานตลอดเวลา

มาตรฐานการศึกษา - มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ

- มาตรฐานที่ 2.2 มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา

- มาตรฐานที่ 2.5 จัดสภาพ แวดลอมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อตอการจัดการเรียนรูอยางมีคุณภาพ

- มาตรฐานที่ 2.6 จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู

สอดคลองกับยุทธศาสตร สช. - ยุทธศาสตรท่ี 2 การปฏิรูประบบทรัพยากรเพื่อการศึกษาเอกชน

- ยุทธศาสตรท่ี 3 การเสริมสรางประสิทธิภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนเอกชน

สอดคลองกับตัวช้ีวัดกระทรวงศึกษาธิการ

10. โครงการพัฒนาระบบงานบริหารงบประมาณของโรงเรียน

คาเปาหมาย

100.00 : ประชากรวัยเรียนทุกคนไดรับโอกาสทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 15 ป อยางทั่วถึงจาการบริหารงบประมาณที่มีประสิทธิภาพ , บุคลากร

ดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการและงบประมาณที่กําหนดจนไดรับผลตามเปาหมาย

ผลสําเร็จ

100.00 : คณะครูและบุคลากรไดรับบริการที่ดีจากการบริหารจัดการใชงบ ประมาณตามโครงการอยางมีประสิทธิภาพ

มาตรฐานการศึกษา - มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ

- มาตรฐานที่ 2.2 มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา

สอดคลองกับยุทธศาสตร สช. - ยุทธศาสตรที่ 2 การปฏิรูประบบทรัพยากรเพื่อการศึกษาเอกชน

- ยุทธศาสตรที่ 3 การเสริมสรางประสิทธิภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนเอกชน

สอดคลองกับตัวช้ีวัดกระทรวงศึกษาธิการ

11. โครงการพัฒนาและสงเสริมคุณภาพสถานศึกษา

คาเปาหมาย

82.00 : ผูเรียนมีความปลอดภัยจากภัยพิบัติและดํารงชีวิตไดอยางมีความสุข , สถานศึกษามีแผนดําเนินงานพัฒนาคุณภาพการบริหารและจัดการให

ผูเรียนไดเรียนรูในสถานศึกษาอยางปลอดภัย
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ผลสําเร็จ

86.00 : สถานที่มีสภาพแวดลอมที่ดีเหมาะกับการเรียนรูและมีความปลอดภัยสําหรับผูเรียน

มาตรฐานการศึกษา - มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ

- มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ

- มาตรฐานที่ 2.5 จัดสภาพ แวดลอมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อตอการจัดการเรียนรูอยางมีคุณภาพ

- มาตรฐานที่ 3.1 จัดการเรียนรูผานกระบวนการคิดและปฏิบัติจริงและสามารถนําไปประยุกตใชในชีวิตได

สอดคลองกับยุทธศาสตร สช. - ยุทธศาสตรท่ี 1 การพัฒนาหลักสูตร การเรียนการสอน การวัดและประเมินผล

- ยุทธศาสตรท่ี 3 การเสริมสรางประสิทธิภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนเอกชน

สอดคลองกับตัวช้ีวัดกระทรวงศึกษาธิการ

ยุทธศาสตรที่ 3

กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ

โครงการ

1. โครงการพัฒนาการทํางานสูอาชีพในฝน

คาเปาหมาย

82.00 : ผูเรียนมีความรูทักษะในการทํางาน รักการทํางาน สามารถอยูรวมกับผูอื่นได มีความพรอมที่จะศึกษาตอในระดับชั้นที่สูงข้ึนหรือมีวุฒิภาวะ

ทางอาชีพเหมาะสมกับชวงวัย

ผลสําเร็จ

90.83 : ผูเรียนมีความรู มีทักษะในการทํางานและทํางานรวมกับผูอื่นมีความภูมิใจในผลงานของตนเอง

มาตรฐานการศึกษา - มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผูเรียน

- มาตรฐานที่ 1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผูเรียน

- มาตรฐานที่ 1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงคของผูเรียน

สอดคลองกับยุทธศาสตร สช. - ยุทธศาสตรท่ี 1 การพัฒนาหลักสูตร การเรียนการสอน การวัดและประเมินผล

- ยุทธศาสตรท่ี 3 การเสริมสรางประสิทธิภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนเอกชน

สอดคลองกับตัวช้ีวัดกระทรวงศึกษาธิการ

2. โครงการสงเสริมสถาน ศึกษาสูความเปนเลิศ

คาเปาหมาย

80.00 : ผูเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่สูงขึ้น มีความเขาใจตามหลักสูตรอยางเปนรูปธรรม มีคาเฉลี่ยผลการทดสอบระดับชาติสูงขึ้นและเปนไป

ตามเปาหมายและตอเนื่อง

ผลสําเร็จ

93.83 : ผูเรียนมีนิสัยใฝเรียนรูมีเจตคติที่ดีตอทุกกลุมสาระ มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น มีคาเฉลี่ยผลการสอบระดับชาติที่สูงขึ้น

มาตรฐานการศึกษา - มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผูเรียน

- มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ

- มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ

สอดคลองกับยุทธศาสตร สช. - ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาหลักสูตร การเรียนการสอน การวัดและประเมินผล

- ยุทธศาสตรที่ 3 การเสริมสรางประสิทธิภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนเอกชน

สอดคลองกับตัวช้ีวัดกระทรวงศึกษาธิการ

Page 37 of 75



3. โครงการเสริมสรางสุขภาวะที่ดีและสุนทรียภาพท่ีสดใส

คาเปาหมาย

82.00 : ผูเรียนมีสุขภาพรางกายสมบูรณแข็งแรงมีสุขภาพจิตที่ดี รูจักปองกันตนเองจากอันตรายและหางไกลยาเสพติด

ผลสําเร็จ

90.17 : นักเรียนมีสุขภาพกายและสุขภาพใจดีกลาแสดงออกและหางไกลจากยาเสพติด

มาตรฐานการศึกษา - มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผูเรียน

- มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ

- มาตรฐานที่ 1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงคของผูเรียนตามมาตรฐาน

สอดคลองกับยุทธศาสตร สช. - ยุทธศาสตรที่ 3 การเสริมสรางประสิทธิภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนเอกชน

สอดคลองกับตัวช้ีวัดกระทรวงศึกษาธิการ

4. โครงการสงเสริมความรูและพัฒนาทักษะตามหลักสูตร

คาเปาหมาย

80.00 : ผูเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแตละกลุมสาระมีสมรรถนะสําคัญ มีผลตอการอาน คิดวิเคราะหและเขียนและมีผลการทดสอบระดับชาติ

เปนไปตามเกณฑของมาตรฐานสถานศึกษา

ผลสําเร็จ

95.40 : ผูเรียนมีความกาวหนาทางการเรียนมีพัฒนาการ คุณภาพตามมาตรฐานสถานศึกษา

มาตรฐานการศึกษา - มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผูเรียน

- มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ

- มาตรฐานที่ 3.4 . ตรวจสอบและประเมินผูเรียนอยางเปนระบบและนําผลาพัฒนาผูเรียน

สอดคลองกับยุทธศาสตร สช. - ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาหลักสูตร การเรียนการสอน การวัดและประเมินผล

- ยุทธศาสตรที่ 3 การเสริมสรางประสิทธิภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนเอกชน

สอดคลองกับตัวช้ีวัดกระทรวงศึกษาธิการ
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2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผูเรียน

2.1 ระดับปฐมวัย

ผลการพัฒนาเด็ก

ผลพัฒนาการดาน จํานวนเด็กทั้งหมด

รอยละของเด็กตามระดับคุณภาพ

ดี พอใช ปรับปรุง

จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ

1. ดานรางกาย 152 139 91.45 12 7.89 1 0.66

2. ดานอารมณ-จิตใจ 152 137 90.13 14 9.21 1 0.66

3. ดานสังคม 152 140 92.11 12 7.89 - -

4. ดานสติปญญา 152 138 90.79 13 8.55 1 0.66

2.2 ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน

2.2.1 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน O-NET

เปรียบเทียบผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 6

จํานวนนักเรียนท้ังหมด : 72

วิชา

จํานวน

นักเรียนที่เขา

สอบ

คะแนนเฉลี่ยระดับ

ประเทศป 2563

คะแนนเฉล่ียผลการ

ทดสอบ O-NET ผลตางคะแนนเฉลี่ย

ป 63 เทียบป 62

รอยละของคะแนน

เฉลี่ย ป 63 เทียบป 62

แปลผลพัฒนาการ

เทียบกับรอยละ 3
2561 2562 2563

คณิตศาสตร 72 29.99 46.67 36.81 35.92 -0.89 -2.42 ไมมีพัฒนาการ

วิทยาศาสตร 72 38.78 47.67 44.64 48.15 +3.51 7.86 มีพัฒนาการ

ภาษาไทย 72 56.20 62.89 52.08 65.16 +13.08 25.12 มีพัฒนาการ

ภาษา

อังกฤษ
72 43.55 50.46 45.10 61.96 +16.86 37.38 มีพัฒนาการ

โรงเรียนไมสอบวัดผล หรือสอบไมครบ

-

เปรียบเทียบผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3

จํานวนนักเรียนท้ังหมด : 70

วิชา

จํานวน

นักเรียนที่เขา

สอบ

คะแนนเฉลี่ยระดับ

ประเทศป 2563

คะแนนเฉล่ียผลการ

ทดสอบ O-NET ผลตางคะแนนเฉลี่ย

ป 63 เทียบป 62

รอยละของคะแนน

เฉลี่ย ป 63 เทียบป 62

แปลผลพัฒนาการ

เทียบกับรอยละ 3
2561 2562 2563

คณิตศาสตร 69 25.46 30.04 26.92 22.15 -4.77 -17.72 ไมมีพัฒนาการ

วิทยาศาสตร 69 29.89 36.10 29.85 29.25 -0.60 -2.01 ไมมีพัฒนาการ

ภาษาไทย 69 54.29 54.42 60.44 55.28 -5.16 -8.54 ไมมีพัฒนาการ
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วิชา

จํานวน

นักเรียนที่เขา

สอบ

คะแนนเฉลี่ยระดับ

ประเทศป 2563

คะแนนเฉล่ียผลการ

ทดสอบ O-NET ผลตางคะแนนเฉลี่ย

ป 63 เทียบป 62

รอยละของคะแนน

เฉลี่ย ป 63 เทียบป 62

แปลผลพัฒนาการ

เทียบกับรอยละ 3
2561 2562 2563

ภาษา

อังกฤษ
69 34.38 29.45 33.46 33.73 +0.27 0.81

มีพัฒนาการแตไมถึง

รอยละ 3

โรงเรียนไมสอบวัดผล หรือสอบไมครบ

มีนักเรียนจํานวน 1 คน ปวยกระทันหันจึงไมสามารถเขาสอบได

เปรียบเทียบผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 6

จํานวนนักเรียนท้ังหมด : 19

วิชา

จํานวน

นักเรียนที่เขา

สอบ

คะแนนเฉล่ียระดับ

ประเทศป 2563

คะแนนเฉล่ียผลการ

ทดสอบ O-NET
ผลตางคะแนน

เฉลี่ย ป 63 เทียบป

62

รอยละของคะแนน

เฉลี่ย ป 63 เทียบป

62

แปลผลพัฒนาการ

เทียบกับรอยละ 3
2561 2562 2563

คณิตศาสตร 19 26.04 22.42 19.06 25.00 +5.94 31.16 มีพัฒนาการ

วิทยาศาสตร 19 32.68 30.58 25.17 31.28 +6.11 24.27 มีพัฒนาการ

ภาษาไทย 19 44.36 43.38 34.79 41.39 +6.60 18.97 มีพัฒนาการ

ภาษาอังกฤษ 19 29.94 25.95 23.28 26.25 +2.97 12.76 มีพัฒนาการ

สังคมศึกษา

ศาสนา และ

วัฒนธรรม

19 35.93 34.12 34.44 33.84 -0.60 -1.74 ไมมีพัฒนาการ

โรงเรียนไมสอบวัดผล หรือสอบไมครบ

-
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2.2.2 จํานวนและรอยละของนักเรียนที่มีผลการเรียนระดับ 3 ขึ้นไป

ระดับประถมศึกษา

กลุมสาระการ

เรียนรู/

รายวิชา

ระดับผลการเรียน

ป.1 ป.2 ป.3 ป.4 ป.5 ป.6

จํานวน

นักเรียน

นักเรียน

ผลเรียน

3 ขึ้นไป

รอยละ
จํานวน

นักเรียน

นักเรียน

ผลเรียน

3 ขึ้นไป

รอยละ
จํานวน

นักเรียน

นักเรียน

ผลเรียน

3 ขึ้นไป

รอยละ
จํานวน

นักเรียน

นักเรียน

ผลเรียน

3 ขึ้นไป

รอยละ
จํานวน

นักเรียน

นักเรียน

ผลเรียน

3 ขึ้นไป

รอยละ
จํานวน

นักเรียน

นักเรียน

ผลเรียน

3 ขึ้นไป

รอยละ

ภาษาไทย 68 60 88.24 64 55 85.94 79 73 92.41 59 44 74.58 61 53 86.89 72 64 88.89

คณิตศาสตร 68 61 89.71 64 55 85.94 79 74 93.67 59 45 76.27 61 46 75.41 72 63 87.50

วิทยาศาสตร

และ

เทคโนโลยี

68 65 95.59 64 63 98.44 79 72 91.14 59 50 84.75 61 58 95.08 72 67 93.06

สังคมศึกษา

ศาสนา และ

วัฒนธรรม

68 65 95.59 64 57 89.06 79 75 94.94 59 48 81.36 61 55 90.16 72 68 94.44

ประวัติศาสตร 68 66 97.06 64 60 93.75 79 78 98.73 59 46 77.97 61 58 95.08 72 67 93.06

สุขศึกษาและ

พลศึกษา
68 68 100.00 64 64 100.00 79 79 100.00 59 57 96.61 61 61 100.00 72 72 100.00

ศิลปะ 68 68 100.00 64 64 100.00 79 75 94.94 59 57 96.61 61 51 83.61 72 61 84.72

การงานอาชีพ 68 68 100.00 64 63 98.44 79 78 98.73 59 59 100.00 61 61 100.00 72 72 100.00

ภาษาตาง

ประเทศ
68 59 86.76 64 51 79.69 79 68 86.08 59 33 55.93 61 35 57.38 72 60 83.33

หนาท่ี

พลเมือง
68 67 98.53 64 64 100.00 79 79 100.00 59 56 94.92 61 57 93.44 72 71 98.61

วิทยาการ

คํานวณ
68 68 100.00 64 64 100.00 79 79 100.00 59 59 100.00 61 61 100.00 72 72 100.00
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ระดับมัธยมศึกษาตอนตน

เทอม 1

กลุมสาระการเรียนรู/

รายวิชา

ระดับผลการเรียน

ม.1 ม.2 ม.3

จํานวน

นักเรียน

นักเรียนผลเรียน

3 ขึ้นไป

รอย

ละ

จํานวน

นักเรียน

นักเรียนผลเรียน

3 ขึ้นไป
รอยละ

จํานวน

นักเรียน

นักเรียนผลเรียน

3 ขึ้นไป

รอย

ละ

ภาษาไทย 53 33 62.26 82 42 51.22 70 53 75.71

คณิตศาสตร 53 27 50.94 82 46 56.10 70 47 67.14

วิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยี
53 21 39.62 82 46 56.10 70 40 57.14

สังคมศึกษา ศาสนา และ

วัฒนธรรม
53 14 26.42 82 12 14.63 70 61 87.14

ประวัติศาสตร 53 27 50.94 82 41 50.00 70 19 27.14

สุขศึกษาและพลศึกษา 53 52 98.11 82 82 100.00 70 68 97.14

ศิลปะ 53 38 71.70 82 55 67.07 70 38 54.29

การงานอาชีพ 53 52 98.11 82 82 100.00 70 69 98.57

ภาษาตางประเทศ 53 43 81.13 82 46 56.10 70 38 54.29

คอมพิวเตอร 53 39 73.58 82 55 67.07 70 68 97.14

อังกฤษเพิ่มเติม 53 35 66.04 82 35 42.68 70 65 92.86

ภาษาจีน 53 31 58.49 82 29 35.37 70 35 50.00

ประวัติเมืองเทิงบานเฮา 53 32 60.38 - - - 70 - -

สถานที่สําคัญเมืองเทิง - - - 82 67 81.71 70 - -

วัฒนธรรมประเพณีบาน

เฮา
- - - - - - 70 62 88.57

หนาที่พลเมือง 53 7 13.21 82 39 47.56 70 45 64.29
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เทอม 2

กลุมสาระการเรียนรู/

รายวิชา

ระดับผลการเรียน

ม.1 ม.2 ม.3

จํานวน

นักเรียน

นักเรียนผลเรียน

3 ขึ้นไป

รอย

ละ

จํานวน

นักเรียน

นักเรียนผลเรียน

3 ขึ้นไป
รอยละ

จํานวน

นักเรียน

นักเรียนผล

เรียน 3 ขึ้นไป
รอยละ

ภาษาไทย 53 35 66.04 82 48 58.54 70 52 74.29

คณิตศาสตร 53 27 50.94 82 18 21.95 70 50 71.43

วิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยี
53 25 47.17 82 47 57.32 70 41 58.57

สังคมศึกษา ศาสนา และ

วัฒนธรรม
53 32 60.38 82 31 37.80 70 39 55.71

ประวัติศาสตร 53 28 52.83 82 41 50.00 70 47 67.14

สุขศึกษาและพลศึกษา 53 51 96.23 82 82 100.00 70 70 100.00

ศิลปะ 53 48 90.57 82 53 64.63 70 67 95.71

การงานอาชีพ 53 50 94.34 82 82 100.00 70 69 98.57

ภาษาตางประเทศ 53 46 86.79 82 53 64.63 70 43 61.43

คอมพิวเตอร 53 51 96.23 82 82 100.00 70 70 100.00

อังกฤษเพิ่มเติม 53 33 62.26 82 37 45.12 70 55 78.57

ภาษาจีน 53 27 50.94 82 38 46.34 70 21 30.00

ของก๋ินเมืองเทิง 53 49 92.45 - - - - - -

ซะปะจาง - - - 82 80 97.56 - - -

ปราชญทองถิ่น - - - - - - 70 60 85.71

หนาที่พลเมือง 53 35 66.04 82 53 64.63 70 32 45.71
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ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

เทอม 1

กลุมสาระการเรียนรู/

รายวิชา

ระดับผลการเรียน

ม.4 ม.5 ม.6

จํานวน

นักเรียน

นักเรียนผลเรียน

3 ขึ้นไป
รอยละ

จํานวน

นักเรียน

นักเรียนผลเรียน

3 ขึ้นไป
รอยละ

จํานวน

นักเรียน

นักเรียนผล

เรียน 3 ขึ้นไป
รอยละ

ภาษาไทย 35 25 71.43 17 10 58.82 19 12 63.16

คณิตศาสตร 35 24 68.57 17 14 82.35 19 17 89.47

วิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยี
35 27 77.14 17 12 70.59 19 19 100.00

สังคมศึกษา ศาสนา

และวัฒนธรรม
35 35 100.00 17 16 94.12 19 19 100.00

ประวัติศาสตร 35 30 85.71 17 14 82.35 - - -

สุขศึกษาและพลศึกษา 35 35 100.00 17 17 100.00 19 19 100.00

ศิลปะ 35 35 100.00 17 17 100.00 19 19 100.00

การงานอาชีพ 35 35 100.00 17 17 100.00 19 19 100.00

ภาษาตางประเทศ 35 29 82.86 17 11 64.71 19 13 68.42

หนาที่พลเมือง 35 35 100.00 - - - - - -

คอมพิวเตอร 35 31 88.57 17 12 70.59 19 19 100.00

ภาษาอังกฤษ ฟง - พูด 35 17 48.57 17 16 94.12 19 16 84.21

ฟสิกส 24 11 45.83 11 5 45.45 19 11 57.89

เคมี 24 17 70.83 11 5 45.45 19 11 57.89

ชีววิทยา 24 17 70.83 11 5 45.45 19 16 84.21

ภาษาอังกฤษ อาน -

เขียน
11 7 63.64 6 6 100.00 - - -

ภาษาอังกฤษเพ่ือการ

ทองเที่ยว
11 10 90.91 6 5 83.33 - - -

ภาษาไทยเพิ่มเติม 11 9 81.82 6 4 66.67 - - -

วิทยาศาสตรเพ่ิมเติม 11 7 63.64 6 4 66.67 - - -

ภาษาจีนเบ้ืองตน 11 7 63.64 6 2 33.33 - - -

เศรษฐศาสตร - - - 17 14 82.35 - - -

อาเซียน - - - - - - 19 18 94.74
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เทอม 2

กลุมสาระการเรียนรู/

รายวิชา

ระดับผลการเรียน

ม.4 ม.5 ม.6

จํานวน

นักเรียน

นักเรียนผลเรียน

3 ขึ้นไป
รอยละ

จํานวน

นักเรียน

นักเรียนผลเรียน

3 ขึ้นไป
รอยละ

จํานวน

นักเรียน

นักเรียนผล

เรียน 3 ขึ้นไป
รอยละ

ภาษาไทย 34 21 61.76 18 14 77.78 19 12 63.16

คณิตศาสตร 34 15 44.12 18 13 72.22 19 14 73.68

วิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยี
34 28 82.35 18 11 61.11 19 11 57.89

สังคมศึกษา ศาสนา

และวัฒนธรรม
34 28 82.35 18 15 83.33 19 19 100.00

ประวัติศาสตร 34 28 82.35 18 18 100.00 - - -

สุขศึกษาและพลศึกษา 34 32 94.12 18 18 100.00 19 19 100.00

ศิลปะ 34 32 94.12 18 18 100.00 19 19 100.00

การงานอาชีพ 34 32 94.12 18 18 100.00 19 19 100.00

ภาษาตางประเทศ 34 30 88.24 18 9 50.00 19 14 73.68

การปกครองทองถิ่นไทย 34 28 82.35 18 15 83.33 - - -

คอมพิวเตอร 34 33 97.06 18 18 100.00 19 19 100.00

ภาษาอังกฤษ ฟง- พูด 34 27 79.41 18 18 100.00 19 16 84.21

ฟสิกส 23 10 43.48 11 5 45.45 19 13 68.42

เคมี 23 15 65.22 11 5 45.45 19 16 84.21

ชีววิทยา 23 20 86.96 11 8 72.73 19 6 31.58

ภาษาอังกฤษอาน -

เขียน
11 8 72.73 7 6 85.71 - - -

ภาษาอังกฤษเพ่ือการ

ทองเที่ยว
11 11 100.00 7 7 100.00 - - -

ภาษาไทยเพิ่มเติม 11 6 54.55 7 5 71.43 - - -

วิทยาศาสตรเพ่ิมเติม 11 7 63.64 7 4 57.14 - - -

ภาษาจีนเบ้ืองตน 11 9 81.82 7 5 71.43 - - -

ภูมิศาสตร - - - 7 5 71.43 - - -

อาเซียน - - - - - - 19 14 73.68
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2.2.3 ผลการประเมินการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผูเรียนระดับชาติ (National Test : NT)

เปรียบเทียบผลการทดสอบสมรรถนะของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 3

จํานวนนักเรียนท้ังหมด : 79

สมรรถนะ

จํานวน

นักเรียน

เขาสอบ

คะแนนเฉลี่ย

ระดับประเทศป

2563

คะแนนเฉล่ียผลการ

ทดสอบสมรรถนะ
ผลตางคะแนน

เฉลี่ย (ป 63 -

62)

รอยละของคะแนน

เฉลี่ย ป 63 เทียบป

62

แปลผลพัฒนา

การเทียบกับรอย

ละ 32561 2562 2563

ดานภาษา (Literacy) / ดาน

ภาษาไทย (Thai Language)
79 47.46 42.61 47.81 52.85 +5.04 10.54 มีพัฒนาการ

ดานคํานวณ (Numeracy) /

ดานคณิตศาสตร

(Mathematics)

79 40.47 56.15 52.02 41.74 -10.28 -19.76 ไมมีพัฒนาการ

ดานเหตุผล (reasoning) - - - - - - - -

โรงเรียนไมสอบวัดผล หรือสอบไมครบ

-

2.2.4 ผลการประเมินความสามารถดานการอานของผูเรียน (Reading Test : RT)

เปรียบเทียบผลการทดสอบความสามารถดานการอานของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 1

จํานวนนักเรียนท้ังหมด : 68

ความสามารถ

ดานการอาน

จํานวน

นักเรียนเขา

สอบ

คะแนนเฉลี่ยระดับ

ประเทศป 2563

คะแนนเฉลี่ยผลการ

ทดสอบสมรรถนะ ผลตางคะแนน

เฉลี่ย (ป 63 - 62)

รอยละของคะแนนเฉลี่ย

ป 63 เทียบป 62

แปลผลพัฒนาการ

เทียบกับรอยละ 3
2561 2562 2563

อานรูเร่ือง 68 71.86 71.24 66.26 66.21 -0.05 -0.08 ไมมีพัฒนาการ

อานออกเสียง 68 74.14 66.13 58.88 71.52 +12.64 21.47 มีพัฒนาการ

โรงเรียนไมสอบวัดผล หรือสอบไมครบ

-
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2.2.5 ผลการประเมินทางการศึกษาระดับชาติ ดานอิสลามศึกษา (I-NET) ของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม

เปรียบเทียบผลการทดสอบระดับชาติดานอิสลามศึกษา (I-NET) ของนักเรียนระดับตอนตน

จํานวนนักเรียนท้ังหมด : 72

วิชา

จํานวน

นักเรียนเขา

สอบ

คะแนนเฉล่ียระดับ

ประเทศป 2563

คะแนนเฉล่ียผลการ

ทดสอบสมรรถนะ ผลตางคะแนนเฉลี่ย

(ป 63 - 62)

รอยละของคะแนนเฉลี่ย

ป 63 เทียบป 62

แปลผลพัฒนาการ

เทียบกับรอยละ 3
2561 2562 2563

อัลกุ

รอานฯ
- 38.54 - - - - - -

อัลหะ

ดีษ
- 44.74 - - - - - -

อัลอะ

กีดะห
- 37.38 - - - - - -

อัลฟก

ฮ
- 31.93 - - - - - -

อัตตา

รีค
- 37.60 - - - - - -

อัลอัค

ลาก
- 40.86 - - - - - -

มลายู - 35.17 - - - - - -

อาหรับ - 30.65 - - - - - -

โรงเรียนไมสอบวัดผล หรือสอบไมครบ

-
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เปรียบเทียบผลการทดสอบระดับชาติดานอิสลามศึกษา (I-NET) ของนักเรียนระดับตอนกลาง

จํานวนนักเรียนท้ังหมด : 70

วิชา

จํานวน

นักเรียน

ทั้งหมด

จํานวน

นักเรียนเขา

สอบ

คะแนนเฉล่ียระดับ

ประเทศป 2563

คะแนนเฉล่ียผลการ

ทดสอบสมรรถนะ
ผลตางคะแนน

เฉลี่ย (ป 63 -

62)

รอยละของคะแนน

เฉลี่ย ป 63 เทียบป 62

แปลผลพัฒนาการ

เทียบกับรอยละ 3
2561 2562 2563

อัลกุ

รอานฯ
70.00 - 41.83 - - - - - -

อัลหะ

ดีษ
70.00 - 44.11 - - - - - -

อัลอะ

กีดะห
70.00 - 50.70 - - - - - -

อัลฟก

ฮ
70.00 - 39.40 - - - - - -

อัตตา

รีค
70.00 - 37.45 - - - - - -

อัลอัค

ลาก
70.00 - 38.21 - - - - - -

มลายู 70.00 - 35.91 - - - - - -

อาหรับ 70.00 - 30.04 - - - - - -

โรงเรียนไมสอบวัดผล หรือสอบไมครบ

-
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เปรียบเทียบผลการทดสอบระดับชาติดานอิสลามศึกษา (I-NET) ของนักเรียนระดับตอนปลาย

จํานวนนักเรียนท้ังหมด : 19

วิชา

จํานวน

นักเรียนเขา

สอบ

คะแนนเฉล่ียระดับ

ประเทศป 2563

คะแนนเฉล่ียผลการ

ทดสอบสมรรถนะ ผลตางคะแนนเฉลี่ย

(ป 63 - 62)

รอยละของคะแนนเฉลี่ย

ป 63 เทียบป 62

แปลผลพัฒนาการ

เทียบกับรอยละ 3
2561 2562 2563

อัลกุ

รอานฯ
- 39.81 - - - - - -

อัลหะ

ดีษ
- 42.59 - - - - - -

อัลอะ

กีดะห
- 31.82 - - - - - -

อัลฟก

ฮ
- 36.18 - - - - - -

อัตตา

รีค
- 39.26 - - - - - -

อัลอัค

ลาก
- 48.63 - - - - - -

มลายู - 25.43 - - - - - -

อาหรับ - 32.00 - - - - - -

โรงเรียนไมสอบวัดผล หรือสอบไมครบ

-
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2.2.6 ผลการทดสอบความสามารถดานภาษาอังกฤษ

คาประเมินมาตรฐานภาษาอังกฤษ จากหนวยงานทดสอบภาษาอังกฤษท่ีกระทรวงศึกษาธิการรับรอง

ระดับประถมศึกษา

ระดับ

ช้ัน

จํานวน

นักเรียน

ทั้งหมด

จํานวน

นักเรียนเขา

สอบ

ระดับผลการทดสอบความสามารถดานภาษาอังกฤษ (Common

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

TOEFL เปรียบเทียบตารางมาตรฐาน)
Pre A1 A1 A2 B1 B2 C1 C2

ป.1 68 - - - - - - - - -

ป.2 64 - - - - - - - - -

ป.3 79 1 1 - - - - - - -

ป.4 59 6 5 2 - - - - - -

ป.5 61 1 1 - - - - - - -

ป.6 72 7 - 3 4 - - - - -

ระดับมัธยมศึกษา

ระดับ

ช้ัน

จํานวน

นักเรียน

ทั้งหมด

จํานวน

นักเรียนเขา

สอบ

ระดับผลการทดสอบความสามารถดานภาษาอังกฤษ (Common

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

TOEFL เปรียบเทียบตารางมาตรฐาน)
Pre A1 A1 A2 B1 B2 C1 C2

ม.1 53 - - - - - - - - -

ม.2 82 - - - - - - - - -

ม.3 70 - - - - - - - - -

ม.4 34 - - - - - - - - -

ม.5 18 - - - - - - - - -

ม.6 19 - - - - - - - - -
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3. นวัตกรรม/แบบอยางท่ีดี (Innovation/Best Practice )

ช่ือ นวัตกรรม/แบบอยางที่ดี ระดับการศึกษา มาตรฐานดาน

กระบวนการจัดการส่ิงแวดลอมในโรงเรียน

(School Zero Waste)
ระดับปฐมวัย

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของเด็ก, มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหาร

และการจัดการ

กระบวนการจัดการส่ิงแวดลอมในโรงเรียน

(School Zero Waste)
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผูเรียน, มาตรฐานที่ 2 กระบวนการ

บริหารและการจัดการ

12 แหลงเรียนรูในโรงเรียน ระดับปฐมวัย
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของเด็ก, มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหาร

และการจัดการ

12 แหลงเรียนรูในโรงเรียน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผูเรียน, มาตรฐานที่ 2 กระบวนการ

บริหารและการจัดการ

4. รางวัลท่ีสถานศึกษาไดรับ

ช่ือรางวัล ประเภทรางวัล ระดับ หนวยงานที่มอบรางวัล ปที่ไดรับรางวัล

- - - -

5. ดําเนินงานตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ (ปรับตามนโยบายแตละป)

ประเด็นตัวช้ีวัด

- จัดการศึกษาทุกระดับ ทุกประเภท โดยใชหลักสูตรฐานสมรรถนะ รวมทั้งแนวทางการจัดการเรียนรูเชิงรุกและการวัดประเมินผลเพื่อพัฒนาผูเรียน ที่สอดคลองกับ

มาตรฐานการศึกษาแหงชาติ

- สงเสริมการพัฒนากรอบหลักสูตรระดับทองถิ่นและหลักสูตรสถานศึกษาตามความตองการจําเปนของกลุมเปาหมายและแตกตางหลากหลายตามบริบทของพื้นที่

- พัฒนาผูเรียนใหมีทักษะการคิดวิเคราะห สามารถแกไขสถานการณเฉพาะหนาไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยจัดการเรียนรูเชิงรุก (Active Learning) จากประสบการณ

จริงหรือจากสถานการณจําลองผานการลงมือปฏิบัติ ตลอดจนจัดการเรียนการสอนในเชิงแสดงความคิดเห็นเพื่อเปดโลกทัศนมุมมองรวมกันของผูเรียนและครูใหมากขึ้น

- พัฒนาผูเรียนใหมีความรอบรูและทักษะชีวิต เพื่อเปนเคร่ืองมือในการดํารงชีวิตและสรางอาชีพ อาทิ การใชเทคโนโลยีดิจิทัล สุขภาวะและทัศนคติที่ดีตอการดูแล

สุขภาพ

- พัฒนาครูใหมีทักษะ ความรู และความชํานาญในการใชเทคโนโลยีดิจิทัล ปญญาประดิษฐ และภาษาอังกฤษ รวมทั้งการจัดการเรียนการสอนเพื่อฝกทักษะการคิด

วิเคราะหอยางเปนระบบและมีเหตุผลเปนขั้นตอน

- สงเสริมใหใชภาษาทองถิ่นรวมกับภาษาไทยเปนส่ือจัดการเรียนการสอนในพื้นที่ที่ใชภาษาอยางหลากหลาย เพื่อวางรากฐานใหผูเรียนมีพัฒนาการดานการคิดวิเคราะห

รวมทั้งมีทักษะการสื่อสารและใชภาษาที่สามในการตอยอดการเรียนรูไดอยางมีประสิทธิภาพ

- ปลูกฝงผูเรียนใหมีหลักคิดท่ีถูกตองดานคุณธรรม จริยธรรม และเปนผูมีความพอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา โดยกระบวนการลูกเสือ และยุวกาชาด

- พัฒนาแพลตฟอรมดิจิทัลเพ่ือการเรียนรู และใชดิจิทัลเปนเคร่ืองมือการเรียนรู

- เสริมสรางการรับรู ความเขาใจ ความตระหนัก และสงเสริมคุณลักษณะและพฤติกรรมที่พึงประสงคดานสิ่งแวดลอม

- สงเสริมการพัฒนาสิ่งประดิษฐและนวัตกรรมท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม ใหสามารถเปนอาชีพและสรางรายได

- สนับสนุนกิจกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ

- พัฒนาครูทุกระดับใหมีทักษะ ความรูที่จําเปน เพื่อทําหนาท่ีวิทยากรมืออาชีพ (Train The Trainer) และขยายผลการพัฒนาผานศูนยพัฒนาศักยภาพบุคคลเพื่อความ

เปนเลิศ (Human Capital Excellence Center: HCEC)

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

การประเมินรอบที่ 3

ระดับ
ระดับผลการประเมิน

ระดับคุณภาพ ผลการรับรอง

ระดับปฐมวัย ดีมาก รับรอง

ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ดีมาก รับรอง

การประเมินรอบที่ 4

ระดับ
ระดับผลการประเมิน

ดานที่ 1 ดานที่ 2 ดานที่ 3 ดานที่ 4 ดานที่ 5

ระดับปฐมวัย - - - - -

ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน - - - - -

7. หนวยงานภายนอกท่ีโรงเรียนเขารวมเปนสมาชิก

- สมาคมคณะกรรมการประสานและสงเสริมการศึกษาเอกชน
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สวนที่ 4 : การประเมินตนเอง (Self - Assessment)

1. ผลการประเมินรายมาตรฐาน

ระดับปฐมวัย

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของเด็ก

จํานวนเด็กท้ังหมด : 152

ประเด็นพิจารณา

การปฏิบัติงาน
เปา

หมาย/

รอยละ

จํานวนเด็กที่

ผานเกณฑที่

โรงเรียน

กําหนด (คน)

ผลการ

ประเมิน

(รอย

ละ)

ผลการ

ประเมิน

คุณภาพ

ที่ได
ปฏิบัติ

ไม

ปฏิบัติ

1. มีพัฒนาดานรางกาย แข็งแรง มีสุขนิสัยที่ดี และดูแลความปลอดภัยของตนองได 78.00 139 91.45
ยอด

เยี่ยม

1.1 รอยละของเด็กมีนํ้าหนัก สวนสูงตามเกณฑมาตรฐาน √ - 138

1.2 รอยละของเด็กเคลื่อนไหวรางกายคลองแคลว ทรงตัวไดดี ใชมือและตา

ประสานสัมพันธไดดี
√ - 138

1.3 รอยละของเด็กดูแลรักษาสุขภาพอนามัยสวนตนและปฏิบัติจนเปนนิสัย √ - 140

1.4 รอยละของเด็กปฏิบัติตนตามขอตกลงเกี่ยวกับความปลอดภัย หลีกเลี่ยง

สภาวะ ที่เสี่ยงตอโรค สิ่งเสพติด และระวังภัยจากบุคคล สิ่งแวดลอม และ

สถานการณที่เสี่ยงอันตราย

√ - 140

2. มีพัฒนาการดานอารมณ จิตใจ ควบคุม และแสดงออกทางอารมณได 79.00 137 90.13
ยอด

เยี่ยม

2.1 รอยละของเด็กราเริงแจมใส แสดงอารมณ ความรูสึกไดเหมาะสม √ - 146

2.2 รอยละของเด็กรูจักยับยั้งชั่งใจ อดทนในการรอคอย √ - 137

2.3 รอยละของเด็กยอมรับและพอใจในความสามารถ และผลงานของตนเอง

และผูอ่ืน
√ - 148

2.4 รอยละของเด็กมีจิตสํานึกและคานิยมที่ดี √ - 133

2.5 รอยละของเด็กมีความมั่นใจ กลาพูด กลาแสดงออก √ - 123

2.6 รอยละของเด็กชวยเหลือแบงปน √ - 139

2.7 รอยละของเด็กเคารพสิทธิ รูหนาท่ีรับผิดชอบ อดทนอดกลั้น √ - 133

2.8 รอยละของเด็กซื่อสัตยสุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม ตามที่สถานศึกษา

กําหนด
√ - 138

2.9 รอยละของเด็กมีความสุขกับศิลปะดนตรี และการเคลื่อนไหว √ - 138

3. มีพัฒนาการดานสังคม ชวยเหลือตนเองและเปนสมาชิกที่ดีของสังคม 78.00 140 92.11
ยอด

เยี่ยม

3.1 รอยละของเด็กชวยเหลือตนเอง ในการปฏิบัติกิจวัตรประจําวัน มีวินัย ใน

ตนเอง
√ - 147

Page 53 of 75



ประเด็นพิจารณา

การปฏิบัติงาน
เปา

หมาย/

รอยละ

จํานวนเด็กที่

ผานเกณฑที่

โรงเรียน

กําหนด (คน)

ผลการ

ประเมิน

(รอย

ละ)

ผลการ

ประเมิน

คุณภาพ

ที่ได
ปฏิบัติ

ไม

ปฏิบัติ

3.2 รอยละของเด็กประหยัดและพอเพียง √ - 135

3.3 รอยละของเด็กมีสวนรวมดูแลรักษาสิ่งแวดลอมในและนอกหองเรียน √ - 137

3.4 รอยละของเด็กมีมารยาทตามวัฒนธรรมไทย เชน การไหว การยิ้ม ทักทาย

และมีสัมมาคารวะกับผูใหญ ฯลฯ
√ - 137

3.5 รอยละของเด็กยอมรับหรือเคารพ ความแตกตางระหวางบุคคล เชน ความ

คิด พฤติกรรม พื้นฐานครอบครัว เช้ือชาติ ศาสนา วัฒนธรรม เปนตน
√ - 139

3.6 รอยละของเด็กเลนและทํางานรวมกับผูอื่นได แกไขขอขัดแยงโดย

ปราศจาก การใชความรุนแรง
√ - 145

4. มีพัฒนาการดานสติปญญา สื่อสารได มีทักษะการคิดพื้นฐาน และแสวงหาความรูได 79.00 138 90.79
ยอด

เยี่ยม

4.1 รอยละของเด็กสนทนาโตตอบและ เลาเรื่องใหผูอื่นเขาใจ √ - 140

4.2 รอยละของเด็กตั้งคําถามในส่ิงที่ ตนเองสนใจหรือสงสัย และพยายามคนหา

คําตอบ
√ - 135

4.3 รอยละของเด็กอานนิทานและเลาเรื่อง ที่ตนเองอานไดเหมาะสมกับวัย √ - 137

4.4 รอยละของเด็กมีความสามารถในการคิดรวบยอด การคิดเชิงเหตุผลทาง

คณิตศาสตรและวิทยาศาสตร การคิดแกปญหาและสามารถตัดสินใจในเรื่อง

งาย ๆ ได

√ - 137

4.5 รอยละของเด็กสรางสรรคผลงานตามความคิดและจินตนาการ เชน งาน

ศิลปะ การเคล่ือนไหวทาทาง การเลนอิสระ ฯลฯ
√ - 140

4.6 รอยละของเด็กใชส่ือเทคโนโลยี เชน แวนขยาย แมเหล็ก กลองดิจิตอล

ฯลฯ เปนเครื่องมือในการเรียนรูและแสวงหาความรูได
√ - 136

สรุปผลการประเมิน 91.12
ยอด

เยี่ยม

 

จุดเนนและกระบวนการพัฒนาท่ีสงผลตอระดับคุณภาพของมาตรฐานที่ 1 คุณภาพของเด็ก

กระบวนการพัฒนาที่สงผลตอระดับคุณภาพของมาตรฐานที่ 1

        1.1      ในปการศึกษา 2563 ทางสถานศึกษาไดดําเนินการพัฒนาในรูปแบบโครงการกิจกรรมดังนี้ กิจกรรมกีฬาสีภายในโรงเรียน , กิจกรรมงานอนามัยโรงเรียน ,

กิจกรรมดูแลชวยเหลือ/รณรงคตอตานยาเสพติด ,กิจกรรมเตรียมความพรอมสูภัยพิบัติ , กิจกรรมคัดแยกขยะ, กิจกรรมปลูกผักปลอดสารพิษ,กิจกรรมประชาธิปไตยใน-

นอกหองเรียน ฝายงานบริหารงานท่ัวไปเปนผูดําเนินการพัฒนาไดประเมินและมีการสรุปขอมูลผลดําเนินงานดวยวิธีการสังเกต สัมภาษณและใชแบบประเมินและมีการสรุป

ขอมูลผลดําเนินงานของเด็กท่ีมีนํ้าหนัก สวนสูงตามเกณฑมาตรฐานของกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุขมีการชั่งนํ้าหนัก วัดสวนสูง เด็กทุกคนภาคเรียนละ 2 ครั้ง เด็กมี

กลามเน้ือมัดเล็ก - มัดใหญท่ีแข็งแรง เคลื่อนไหวรางกาย ไดอยางคลองแคลว วองไว มีการทรงตัวใชมือและตาประสานสัมพันธไดดี ดูแลรักษาสุขภาพอนามัยของตนเอง

แปรงฟนหลังรับประทานอาหารกลางวันทุกวัน ปฏิบัติกิจวัตรประจําวันดวยตนเอง ปฏิบัติตามขอตกลงเกี่ยวกับความปลอดภัยในการเลน สามารถบอกโทษและหลีกเลี่ยง

ภาวะที่เส่ียงตอโรค สิ่งเสพติด ระวังภัยจากบุคคลสิ่งแวดลอมและสถานการณท่ีเสี่ยงอันตรายได
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          1.2      ทางสถานศึกษาไดดําเนินการพัฒนาในรูปแบบของโครงการกิจกรรม ดังนี้ กิจกรรมกีฬาสีภายในโรงเรียน,กิจกรรมธนาคารความดี/บําเพ็ญ

ประโยชน,กิจกรรมวันสําคัญแหงชาติ,กิจกรรมแขงทักษะวิชาการวันสําคัญ,กิจกรรมคนฟาควาดาว,กิจกรรมอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม,กิจกรรมทักษะทาง

ภาษาในการสื่อสาร,กิจกรรมการเรียนการสอนตามแหลงเรียนรูภายในโรงเรียน,กิจกรรมวันเกิดคุณหนู,กิจกรรมยอดนักเลานิทาน,กิจกรรมนั่งสมาธิชวงพักกลางวัน,กิจกรรม

ประชาธิปไตยในนอกหองเรียน,กิจกรรมเด็กดี v - star (จิตศึกษา) , กิจกรรมมารยาทงาม,กิจกรรมแฟมสะสมผลงาน,กิจกรรมปลูกผักปลอดสารพิษ,กิจกรรมคนเดนประจํา

เดือนและเด็กๆทุกคนไดเรียนรูเก่ียวกับวิชาดนตรี(เมโลเดียน) ทุกคน ฝายงานบริหารทั่วไปเปนผูดําเนินการพัฒนาโดยมีการสนับสนุนเด็กไดประเมินผลการดําเนินงานดวย

วิธีการสังเกต สัมภาษณจากพฤติกรรมที่แสดงออกทางอารมณ-จิตใจมีความสุข ราเริง แจมใส มีความรูสึกที่ดีตอตนเองและผูอื่น มีความมั่นใจ ความสนใจ กลาพูด กลา

แสดงออก และควบคุมการแสดงออกของอารมณ มีความสนใจรวมกิจกรรมในดานศิลปะ เสียงเพลง เสียงดนตรี การทําทาาง ตามจังหวะเคารพสิทธิรูหนาที่รับผิดชอบ

อดทนอดกลั้น ซ่ือสัตยสุจริต มีคุณธรรม จริยธรรมตามท่ีโรงเรียนกําหนด

          1.3      ทางสถานศึกษาและทุกฝายท่ีเกี่ยวของมีความตระหนักและดําเนินการพัฒนาในรูปแบบของโครงการกิจกรรมดังน้ี กิจกรรมเด็กดี V-Star (จิต

ศึกษา),กิจกรรมน่ังสมาธิชวงพักกลางวัน เพื่อฝกสมาธิและการยอมรับซึ่งกันและกันของเด็ก กิจกรรมสภานักเรียน กิจกรรมประชาธิปไตยใน-นอกหองเรียน โดยมีการเลือก

ตั้งสภานักเรียน คัดเลือกหัวหนาหองและรองหัวหนาหองทุกอาทิตย รวมกันเปลี่ยนขอตกลงของหองทุกเดือนเปนการฝกใหเด็กไดยอมรับและทํางานที่ไดรับมอบหมายให

สําเร็จ กิจกรรมกีฬาสีภายในโรงเรียน กิจกรรมธนาคารความดี บําเพ็ญประโยชน กิจกรรมคัดแยกขยะ กิจกรรม Thailand go green เพื่อใหเด็กไดเรียนรูในการทํางาน

กลุมรวมกัน แกไขปญหาในการทํางานตางๆรวมกัน จัดกิจกรรมจัดและบํารุงสวนหยอม กิจกรรมปลูกผักปลอดสารพิษ กิจกรรมสหกรณออมทรัพย เพื่อใหเด็กไดเล็งเห็น

คุณคาของทรัพยากรทางธรรมชาติและการประหยัดอดออม กิจกรรมมารยาทงาม กิจกรรมวันสําคัญแหงชาติ กิจกรรมทัศนศึกษานอกสถานที่ใหเด็กไดรูจักวัฒนธรรม

ประเพณีของไทยและทองถิ่นที่ดีงาม อีกทั้งยังมีหองเสริมปญญา มีแหลงเรียนรูภายในโรงเรียนที่เปนแหลงเรียนรูใหแกเด็กนอกจากน้ีในหองเรียนยังมีมุมตางๆใหแกเด็กได

เขาไปเลนในชวงกิจกรรมเสรี โดยมีผูใหการสนับสนุนคือ ผูบริหาร คณะครู คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ผูปกครองและชุมชน

          1.4      ทางสถานศึกษาและทุกฝายท่ีเกี่ยวของมีความตระหนักและดําเนินการพัฒนาในรูปแบบของโครงการ/กิจกรรมดังน้ี โครงการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา

และหลักสูตรทองถิ่น กิจกรรมทักษะทางภาษาในการสื่อสาร กิจกรรมปลูกผักปลอดสารพิษ โครงการสงเสริมการคิดอยางเปนระบบ กิจกรรมทัศนศึกษานอกสถานที่

กิจกรรมแตมฝนนักวาดนอย กิจกรรมการเรียนการสอนตามแหลงเรียนรูภายในโรงเรียน กิจกรรมรักการอานคิดวิเคราะหและเขียนสื่อความ กิจกรรม English Day

กิจกรรมการเรียนการสอน My First English Adventure เด็กสนใจเรียนรูสิ่งรอบตัวซักถามอยางตั้งใจ รักการเรียนรู มีความคิดรวบยอดเกี่ยวกับสิ่งตางๆที่เกิดจาก

ประสบการณการเรียนรู มีทักษะและเขาใจในการใชภาษาพูดอยางถูกตองเหมาะสมกับวัย ใชคําท่ีไดเรียนรูมาใชในการสื่อสารไดถูกตอง สามารถพูดคุยโตตอบกับผูอื่นได

เปนเร่ืองราวที่สอดคลองกันมีทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรและคณิตศาสตรรวมทั้งมีจินตนาการและความคิดสรางสรรค เด็กไดเรียนรูสิ่งตางๆรอบตัวผานกิจกรรม

ตางๆและสื่อท่ีหลากหลายรูจักสนทนาโตตอบและเลาเรื่องใหผูอื่นเขาใจ รูจักตั้งคําถามในสิ่งที่ตนเองสนใจหรือสงสัย มีความคิดรวบยอดเกี่ยวกับสิ่งตางๆที่เกิดจากการเรียน

รู รูจักการอานนิทานและเลาเร่ืองท่ีตนเองอานไดเหมาะสมตามวัย มีการคิดเชิงเหตุผล ทางคณิตศาสตรและวิทยาศาสตรดวยเด็กไดทดลองวิทยาศาสตรทุกระดับชั้น ซึ่งมี

อุปกรณสื่อเทคโนโลยีเปนเคร่ืองมือในการเรียนรูแสวงหาความรูและสามารถตัดสินใจในเร่ืองงายๆไดอีกทั้งมีจินตนาการและความคิดสรางสรรคในดานศิลปะและการ

เคลื่อนไหวรางกายอยางอิสระ มีระบบ checkerในการแจงขอมูลผานระบบ line เพื่อแจงขอมูลตางๆของทางโรงเรียนใหกับผูปกครอง อีกทั้งฝายวิชาการ ฝายงานบริหาร

ทั่วไปเปนผูดําเนินการพัฒนาไดประเมินผลการดําเนินงานดวยวิธีการสังเกต  สัมภาษณและใชแบบประเมินที่เหมาะสมกับวัย
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มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ

เปาหมาย 5 ขอ

ประเด็นพิจารณา

การปฏิบัติงาน

ผล

สําเร็จ

ผลการ

ประเมิน

คุณภาพ

ที่ได
ปฏิบัติ

ไม

ปฏิบัติ

1. มีหลักสูตรครอบคลุมพัฒนาการทั้งสี่ดาน สอดคลองกับบริบทของทองถิ่น 5.00
ยอด

เยี่ยม

1.1 มีหลักสูตรสถานศึกษาที่ยืดหยุน และสอดคลองกับหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย √ -

1.2 ออกแบบจัดประสบการณที่เตรียมความพรอมและไมเรงรัดวิชาการ √ -

1.3 ออกแบบการจัดประสบการณที่เนนการเรียนรูผานการเลน และการลงมือปฏิบัติ (Active learning) √ -

1.4 ออกแบบการจัดประสบการณที่ตอบสนองความตองการและความแตกตางของเด็กปกติและกลุมเปา

หมายเฉพาะที่สอดคลองกับวิถีชีวิตของครอบครัว ชุมชนและทองถิ่น
√ -

1.5 มีการประเมิน ตรวจสอบ และปรับปรุง / พัฒนาหลักสูตรอยางตอเน่ือง √ -

2. จัดครูใหเพียงพอกับช้ันเรียน 5.00
ยอด

เยี่ยม

2.1 จัดครูครบช้ันเรียน √ -

2.2 จัดครูใหมีความเหมาะสมกับภารกิจการจัดประสบการณ √ -

2.3 จัดครูไมจบการศึกษาปฐมวัยแตผานการอบรมการศึกษาปฐมวัย √ -

2.4 จัดครูจบการศึกษาปฐมวัย √ -

2.5 จัดครูจบการศึกษาปฐมวัยและผานการอบรมการศึกษาปฐมวัย √ -

3. สงเสริมใหครูมีความเช่ียวชาญดานการจัดประสบการณ 5.00
ยอด

เยี่ยม

3.1 มีการพัฒนาครูและบุคลากรใหมีความรูความสามารถในการวิเคราะหและออกแบบหลักสูตรสถานศึกษา √ -

3.2 สงเสริมครูใหมีทักษะในการจัดประสบการณและการประเมินพัฒนาการเด็ก √ -

3.3 สงเสริมครูใชประสบการณสําคัญในการออกแบบการจัดกิจกรรม จัดกิจกรรม สังเกตและประเมิน

พัฒนาการเด็กเปนรายบุคคล
√ -

3.4 สงเสริมใหครูมีปฏิสัมพันธที่ดีกับเด็กและครอบครัว √ -

3.5 สงเสริมใหครูพัฒนาการจัดประสบการณโดยใชชุมชนแหงการเรียนรูทางวิชาชีพ (PLC) √ -

4. จัดสภาพแวดลอมและสื่อเพ่ือการเรียนรูอยางปลอดภัยและเพียงพอ 5.00
ยอด

เยี่ยม

4.1 จัดสภาพแวดลอมภายในหองเรียนที่คํานึงถึงความปลอดภัย √ -

4.2 จัดสภาพแวดลอมภายนอกหองเรียนที่คํานึงถึงความปลอดภัย √ -

4.3 สงเสริมใหเกิดการเรียนรูที่เปนรายบุคคลและกลุม เลนแบบรวมมือ รวมใจ √ -
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ประเด็นพิจารณา

การปฏิบัติงาน

ผล

สําเร็จ

ผลการ

ประเมิน

คุณภาพ

ที่ได
ปฏิบัติ

ไม

ปฏิบัติ

4.4 จัดใหมีมุมประสบการณหลากหลาย มีสื่อการเรียนรู ที่ปลอดภัยและเพียงพอ เชน ของเลน หนังสือ

นิทาน ส่ือจากธรรมชาติ ส่ือสําหรับเด็กมุดลอด ปนปาย สื่อเทคโนโลยีการสืบเสาะหาความรู
√ -

4.5 จัดหองประกอบที่เอ้ือตอการจัดประสบการณและพัฒนาเด็ก √ -

5. ใหบริการส่ือเทคโนโลยีสารสนเทศและส่ือการเรียนรูเพื่อสนับสนุน การจัดประสบการณ 5.00
ยอด

เยี่ยม

5.1 อํานวยความสะดวกและใหบริการสื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ วัสดุ อุปกรณและสื่อการเรียนรู √ -

5.2 พัฒนาครูใหมีความรูความสามารถในการผลิตและใชสื่อในการจัดประสบการณ √ -

5.3 มีการนิเทศติดตามการใชส่ือในการจัดประสบการณ √ -

5.4 มีการนําผลการนิเทศติดตามการใชสื่อมาใชเปนขอมูลในการพัฒนา √ -

5.5 สงเสริม สนับสนุนการเผยแพรการพัฒนาสื่อ และนวัตกรรมเพื่อการจัดประสบการณ √ -

6. มีระบบบริหารคุณภาพที่เปดโอกาสใหผูเกี่ยวของทุกฝายมีสวนรวม 5.00
ยอด

เยี่ยม

6.1 กําหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาที่สอดคลองกับมาตรฐานการศึกษาปฐมวัยและอัตลักษณ

ของสถานศึกษา
√ -

6.2 จัดทําแผนพัฒนาการศึกษาที่สอดรับกับมาตรฐานที่สถานศึกษากําหนดและดําเนินการตามแผน √ -

6.3 มีการประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพภายในสถานศึกษา √ -

6.4 มีการติดตามผลการดําเนินงาน และจัดทํารายงานผลการประเมินตนเองประจําป และรายงานผลการ

ประเมินตนเองใหหนวยงานตนสังกัด
√ -

6.5 นําผลการประเมินไปปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา โดยผูปกครองและผูเกี่ยวของทุกฝายมี

สวนรวม
√ -

สรุปผลการประเมิน 5.00
ยอด

เยี่ยม

 

จุดเนนและกระบวนการพัฒนาท่ีสงผลตอระดับคุณภาพของมาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ

กระบวนการพัฒนาที่สงผลตอระดับคุณภาพของมาตรฐานที่ 2                           

          2.1      ในปการศึกษา 2563 ทางสถานศึกษามีการพัฒนารูปแบบของโครงการ/กิจกรรม ดังน้ี โครงการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาและหลักสูตรทองถิ่น ทาง

โรงเรียนไดมี การจัดทําหลักสูตรสถานศึกษาที่ยืดหยุนและสอดคลองกับหลักสูตรปฐมวัย พุทธศักราช 2560 สอดคลองกับบริบทของทองถิ่น โดยการออกแบบการจัด

ประสบการณ โดยเนนการเตรียมความพรอมของเด็กท้ัง 4 ดาน ผานการเลนและการเรียนรูจากของจริง มีการจัดกิจกรรม การสอนวิทยาศาสตร กิจกรรมหลักสูตรทองถิ่น

โดยการจัดการเรียนรูตามหนวยการเรียนรู เรื่องวัฒนธรรมทองถิ่น เชน ตานกวยสลาก , พิธีสงเคราะหบาน , พิธีสูขวัญคน เรื่องซะปะจาง เชน การประดิษฐเรือกานกลวย ,

มากานกลวย , การทําตุง เร่ืองของก๋ินบานเฮา เชน การทําจอผักกาด, ทําขาวเหนียวแดง, ทํานํ้าพริกออง กิจกรรมการเรียนรูแบบโครงงาน ( Project  Approach )

กิจกรรมการเรียนการสอนหลักสูตร My First English Avenger กิจกรรมการเรียนการสอนบูรณาการสะเต็มศึกษา จัดกิจกรรมการเรียนรูที่สอดคลองกับการทํางานสมอง

(Brain- based Learning ) สูการพัฒนาทักษะ การคิดเพื่อชีวิตท่ีสําเร็จ (EF)กิจกรรมการเรียนการสอนแบบ Active Learning กิจกรรมทัศนศึกษาในและนอกสถานที่ โดย

การนําเด็กไปเรียนรูเกี่ยวกับสถานท่ีสําคัญในชุมชน วัฒนธรรม และประเพณีท่ีสําคัญในชุมชน
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                2.2      ทางสถานศึกษามีการดําเนินงานในรูปแบบของโครงการ/กิจกรรมดังนี้โครงการพัฒนาศักยภาพ บุคลากรซึ่งทางโรงเรียนไดจัดครูครบทุกชั้นเรียนและ

จบตรงเอกปฐมวัย สําหรับครูท่ีไมจบตรงเอกก็สนับสนุนใหศึกษาตอใหตรงเอก และคุณครูทุกคนไดเขารับการอบรมเกี่ยวกับการจัดประสบการณ และพัฒนาเด็กอยางตอ

เนื่อง

          2.3      ทางสถานศึกษาไดมีการดําเนินงานในรูปแบบโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร มีการสงครูเขารับการอบรมและศึกษาดูงานเกี่ยวกับการจัดประสบการณ

และการประเมินพัฒนาการเด็ก เพ่ือใหครูไดรับความรูในการวิเคราะหและออกแบบหลักสูตรสถานศึกษา สามารถนําไปจัดประสบการณใหกับเด็กไดเหมาะสมกับวัย โดย

ใหครูทําความเขาใจเก่ียวกับโครงสรางของหลักสูตร สามารถนําความรูไปประยุกตใชกับเด็ก มีการนิเทศการสอนของครูเพื่อประเมินความเขาใจของครูเกี่ยวกับการสอนตาม

หนวยการเรียนรู โครงการประเมินพัฒนาการเรียนรูของเด็กปฐมวัย โดยมีการสรางเครื่องมือในการประเมินพัฒนาการการเรียนรูทั้ง 4 ดาน ดวยวิธีการที่หลากหลายโดยใช

ประสบการณสําคัญของแตละอายุเปนเกณฑ ในการประเมินมี กิจกรรม School Teat เพื่อประเมินการเรียนรูของเด็ก ครูมีการออกแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรูที่หลาก

หลาย ตามตารางประจําวันท้ัง 6 กิจกรรมใน 1 วันใหเหมาะสมกับวัย นอกจากนี้ทางโรงเรียนไดมีโครงการสัมพันธชุมชน ครูไดมีการประชุมเกี่ยวกับจุดประสงคของการ

เยี่ยมบานและการสงบันทึกการเยี่ยมบานของเด็กทุกคน เพื่อสื่อสารสัมพันธท่ีดีระหวางผูปกครองและโรงเรียน มีการประชาสัมพันธโรงเรียนโดยมีจุลสาร/วารสารและมี

ระบบChecker เพ่ือแจงขาวสารจากทางโรงเรียนถึงผูปกครองอีกท้ังยังมีกิจกรรมสวนรวมชุมชนโดยคุณครูไดเขารวมกิจกรรมตางๆของทางชุมชนอยางสมํ่าเสมอ

          2.4      ทางสถานศึกษามีการดําเนินงานในรูปแบบของโครงการ/กิจกรรมดังนี้ โครงการพัฒนาบํารุงรักษาความสะอาดและความปลอดภัยในสถานศึกษา โดยมี

กิจกรรมอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม (งานจัดและบํารุงสวนหยอม) ซึ่งทางโรงเรียนไดจัดสภาพแวดลอมภายในและภายนอกหองเรียน ที่คํานึงถึงความ

ปลอดภัย และสงเสริมใหเกิดการเรียนรูทั้งรายบุคคลและรายกลุม โดยมีแหลงเรียนรูตางๆ เชน สวนคณิตศาสตร,สวนวิทยาศาสตร,สวนภาษาอังกฤษ,แผงโซลาเซลล,สวน

สมุนไพร,ภูมิปญญาไทย,สวนวรรณคดี, สวนปาพุทธธรรม เพื่อใหเด็กไดเรียนรูและแหลงเรียนรูตางๆอยูในสภาพที่ดีพรอมใชงานไดตลอด มีการแบงเขตรับผิดชอบ การดูแล

สวนหยอมภายในโรงเรียนใหสวยงามร่ืนรมยตลอดเวลา มีการจัดสภาพแวดลอมในหองเรียนคลายบาน โดยมีมุมตางๆใหเด็กไดเลือกเลนตามความสนใจ มีการตรวจความ

สะอาดของหองเรียนสัปดาหละ 1 ครั้งและมีการมอบธงเขียวกับหองเรียนที่ไดคะแนนผานเกณฑในแตละเดือน มีการบํารุงสนามเด็กเลนตรวจสอบและซอมแซมเครื่องเลนที่

ชํารุดตลอดโดยคํานึงถึงความปลอดภัยของเด็กอยางสมํ่าเสมอ

                   - มีหองเรียนเสริมปญญาที่มีมุมประสบการณและสื่อการเรียนรูท่ีหลากหลาย เพื่อใหเด็กไดเรียนรูโดยมีตารางเขาเลนในแตละวัน

                   - มีโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร กิจกรรมอบรมเทคนิคการใชสื่อ/การสงสื่อของครูโดยมีการอบรมครูในการใชสื่อ ประดิษฐสื่อตามหนวยการเรียนรู

และทักษะในดานตางๆ กําหนดใหครูสงสื่อเด่ียวภาคเรียนละ 1 ช้ิน คือ กลุมปการศึกษาละ 1 ช้ิน และมีสื่อเทคโนโลยีเพื่อการสื่อสารใหเด็กไดเกิดการเรียนรู มีการดูแลหอง

สื่อเพื่อใหพรอมใชงานอยูเสมอ

          2.5      ทางสถานศึกษาไดมีการดําเนินงานในรูปแบบของโครงการ/กิจกรรม ดังนี้ โครงการพัฒนาบํารุงรักษาความสะอาดและความปลอดภัยในสถานศึกษา งาน

พัสดุ-ครุภัณฑ โดยดําเนินการจัดซ้ือวัสดุ/สื่อทางการศึกษาและทะเบียนวัสดุ มีการซอมแซมครุภัณฑที่ชํารุด เพื่อใหใชงานไดตลอดมีการจัดทําขอมูลสารสนเทศอยางเปน

ระบบถูกตองและทันสมัย สามารถนําไปประยุกตใชในการจัดประสบการณการเรียนรูของเด็กอยางมีประสิทธิภาพ อีกทั้งยังมีโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร โดยทาง

โรงเรียนไดมีการพัฒนาครูอยางตอเนื่อง ครูทุกคนเขารับการอบรมจากทางโรงเรียนและจากหนวยงานตางๆ ที่จัดขึ้นเพื่อใหมีความรูความสามารถในการจัดประสบการณ

โดยเชื่อมโยงจากหลักสูตรสถานศึกษาระดับปฐมวัย สูกระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนรูใหกับเด็ก

          2.6      ทางสถานศึกษามีการจัดทําขอกําหนดเก่ียวกับคุณลักษณะท่ีพึงประสงคและมาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัยที่ตองการ ใหเกิดขึ้นกับสถานศึกษา เพื่อใช

เปนเปาหมายในการพัฒนาคุณภาพของสถานศึกษาโดยวิเคราะหและสังเคราะห มาจากมาตรฐานการศึกษาของชาติ มาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาปฐมวัย มาตรฐาน

สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา มาตรฐานคุณภาพเด็กตาม หลักสูตรการศึกษาระดับปฐมวัยของสถานศึกษา นโยบาย และจุดเนนของหนวยงานตนสังกัด เอกลักษณ ที่สถาน

ศึกษาตองการสราง ทั้งนี้โดยคํานึงถึงศักยภาพของเด็ก ศักยภาพของสถานศึกษา บริบทของชุมชนและทองถิ่น มาตรฐานที่กําหนดขึ้นผานความเห็นชอบของคณะกรรมการ

โรงเรียน โรงเรียนไดมีการจัดทําแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาท่ีแสดงแผนงาน โครงการกิจกรรม แผนงานวิชาการ  แผนงานบริหารงานทั่วไป และแผนงาน

งบประมาณ มีผูรับผิดชอบอยางชัดเจน สอดรับกับวิสัยทัศน พันธกิจ เปาหมายท่ีสถานศึกษากําหนดไว โดยมีการกําหนดกรอบเวลาของการดําเนินงานอยางนอย 5 ป เพื่อ

ใชเปนกรอบทิศทางในการดําเนินงานผูมีสวนเก่ียวของทุกฝายรวมกัน คิดวิเคราะหและพิจารณา อยางละเอียดรอบคอบและมีการนําแผนสูการปฏิบัติตามกรอบระยะเวลาที่

กําหนดไว และดําเนินการตามแผนในการจัดการศึกษาท่ีครอบคลุม ภารกิจดานการบริหาร งานวิชาการ การบริหารงบประมาณ การบริหารงานบุคคลและการบริหารงาน

ทั่วไป รวมทั้งงานสนับสนุนอ่ืนๆโดยเกิดจากความรวมมือของบุคลากรทุกฝาย สถานศึกษามีการดําเนินงานในรูปแบบของโครงการ/กิจกรรมดังน้ี โครงการประกันคุณภาพ

ภายในโดยมีกิจกรรมติดตามตรวจสอบโดยใชระบบ PDCA  ดําเนินงานการประเมินผลตรวจสอบคุณภาพภายในโรงเรียนภาคเรียนละ 2 ครั้ง สรุปและประเมินผลการ

ติดตามตรวจสอบคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษา มีการจัดทํารายงานการประเมินคุณภาพภายในประจําป โดยมีการประชุม ชี้แจง และออกคําสั่งแตงตั้งคณะตรวจ

สอบติดตามประเมินคุณภาพภายใน เพ่ือดําเนินการตรวจติดตามการดําเนินงานและประเมินคุณภาพภายในโรงเรียนออกเปน 2 ครั้ง คือภาคเรียนที่ 1 และภาคเรียนที่ 2

ไดประเมินดวยวิธีการ สังเกต สัมภาษณ แลวใชแบบประเมินมีขอมูลบันทึกและสรุปผลการดําเนินงานอยางตอเน่ือง มีการนําผลการประเมินคุณภาพ การศึกษาทั้งภายใน

และภายนอกไปวิเคราะหสังเคราะหเพื่อใชในการปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการศึกษาอยางตอเนื่อง โดยผูปกครองและผูเกี่ยวของทุกฝายมีสวนรวม หลังจากน้ีโรงเรียนได

มีการจัดทํารายงานผลการประเมินคุณภาพภายในระดับการศึกษาปฐมวัย เมื่อเสร็จสิ้นปการศึกษา นําเสนอตอคณะกรรมการสถานศึกษาใหความเห็นชอบและจัดสง

รายงานผลการประเมินตนเองใหหนวยงานตนสังกัด
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มาตรฐานที่ 3 การจัดประสบการณที่เนนเด็กเปนสําคัญ

จํานวนครูท้ังหมด : 6

ประเด็นพิจารณา

การปฏิบัติงาน
เปา

หมาย/

รอยละ

จํานวนครูที่

ผานเกณฑที่

โรงเรียน

กําหนด (คน)

ผลการ

ประเมิน

(รอย

ละ)

ผลการ

ประเมิน

คุณภาพ

ที่ได
ปฏิบัติ

ไม

ปฏิบัติ

1. จัดประสบการณที่สงเสริมใหเด็กมีพัฒนาการทุกดาน อยางสมดุลเต็มศักยภาพ 78.00 6 100.00
ยอด

เยี่ยม

1.1 มีการวิเคราะหขอมูลเด็กเปนรายบุคคล √ - 6

1.2 จัดทําแผนและใชแผนการจัดประสบการณจากการวิเคราะหมาตรฐาน

คุณลักษณะที่พึงประสงคในหลักสูตรสถานศึกษา
√ - 6

1.3 จัดกิจกรรมที่สงเสริมพัฒนาการเด็กครบทุกดาน ท้ังดานรางกาย ดานอารมณ

จิตใจ ดานสังคม และดานสติปญญา โดย ไมมุงเนนการพัฒนาดานใดดานหน่ึง

เพียงดานเดียว

√ - 6

2. สรางโอกาสใหเด็กไดรับประสบการณตรง เลนและปฏิบัติอยางมีความสุข 79.00 6 100.00
ยอด

เยี่ยม

2.1 จัดประสบการณที่เชื่อมโยงกับประสบการณเดิม √ - 6

2.2 ใหเด็กมีโอกาสเลือกทํากิจกรรมอยางอิสระ ตามความตองการความสนใจ

ความสามารถ ตอบสนองตอวิธีการเรียนรูของเด็กเปนรายบุคคล หลากหลายรูป

แบบจากแหลงเรียนรูที่หลากหลาย

√ - 6

2.3 เด็กไดเลือกเลน เรียนรูลงมือ กระทํา และสรางองคความรูดวยตนเอง √ - 5

3. จัดบรรยากาศที่เอ้ือตอการเรียนรู ใชสื่อและเทคโนโลยี ท่ีเหมาะสมกับวัย 69.00 6 100.00
ยอด

เยี่ยม

3.1 จัดบรรยากาศและสภาพแวดลอมในหองเรียนไดสะอาด ปลอดภัย และ

อากาศถายเทสะดวก
√ - 6

3.2 จัดใหมีพ้ืนที่แสดงผลงานเด็ก พ้ืนที่สําหรับมุมประสบการณและการจัด

กิจกรรม
√ - 6

3.3 จัดใหเด็กมีสวนรวมในการจัดภาพแวดลอมในหองเรียน เชน ปายนิเทศ การ

ดูแลตนไม เปนตน
√ - 6

3.4 ใชส่ือและเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับชวงอายุ ระยะความสนใจ และวิถีการ

เรียนรูของเด็ก เชน กลองดิจิตอล คอมพิวเตอร สําหรับการเรียนรูกลุมยอย ส่ือ

ของเลนที่กระตุนใหคิดและหาคําตอบ เปนตน

√ - 5

4. ประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริงและนําผลการประเมินพัฒนาการเด็กไปปรับปรุงการจัด

ประสบการณและพัฒนาเด็ก
79.00 6 100.00

ยอด

เยี่ยม

4.1 ประเมินพัฒนาการเด็กจากกิจกรรมและกิจวัตรประจําวันดวยเครื่องมือและ

วิธีการที่หลากหลาย
√ - 6
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ประเด็นพิจารณา

การปฏิบัติงาน
เปา

หมาย/

รอยละ

จํานวนครูที่

ผานเกณฑที่

โรงเรียน

กําหนด (คน)

ผลการ

ประเมิน

(รอย

ละ)

ผลการ

ประเมิน

คุณภาพ

ที่ได
ปฏิบัติ

ไม

ปฏิบัติ

4.2 วิเคราะหผลการประเมินพัฒนาการเด็กโดยผูปกครองและผูเกี่ยวของมีสวน

รวม
√ - 6

4.3 นําผลการประเมินที่ไดไปพัฒนาคุณภาพเด็กอยางเปนระบบและตอเน่ือง √ - 6

4.4 นําผลการประเมินแลกเปลี่ยนเรียนรูโดยใชกระบวนการชุมชนแหงการเรียนรู

ทางวิชาชีพ
√ - 5

สรุปผลการประเมิน 100.00
ยอด

เยี่ยม

 

จุดเนนและกระบวนการพัฒนาท่ีสงผลตอระดับคุณภาพของมาตรฐานที่ 3 การจัดประสบการณท่ีเนนเด็กเปนสําคัญ

กระบวนการพัฒนาที่สงผลตอระดับคุณภาพของมาตรฐานที่ 3                           

          3.1 ทางสถานศึกษาไดจัดกิจกรรมตางๆใหกับเด็กใหสอดคลองกับหลักสูตรปฐมวัยของสถานศึกษา โดยนําคุณลักษณะที่พึงประสงคมาวิเคราะหผลงานเด็กทั้งราย

บุคคลและรายกลุม มีการจัดเก็บขอมูลจากการบันทึกพฤติกรรมในการทํากิจกรรมตางๆจากผลงานของเด็ก การสัมภาษณ และขอมูลที่ไดรายงานผูที่เกี่ยวของ เพื่อใชใน

การพัฒนาและปรับปรุงแกไขและทางสถานศึกษา ไดสงครูเขารับการอบรม การจัดทําแผนการจัดประสบการณและรวมกันวิเคราะหมาตรฐาน คุณลักษณะที่พึงประสงค 

ในหลักสูตรเพื่อนํามาจัดประสบการณและบูรณาการเขากับหนวยการเรียนรู การจัดประสบการณ ตามตารางกิจกรรมประจําวันตามชวงอายุของแตละชวงวัย โดย

ครอบคลุมพัฒนาการเด็กทั้ง 4 ดานและกิจกรรมทั้ง 6 หลักอยางสมดุลทุกดาน มีกิจกรรมเสริมทักษะ เชน คอมพิวเตอร การเรียนรูภาษาจีน กิจกรรมวายนํ้า กิจกรรมการ

เรียนการสอน My First English Adventure มีการเรียนรูแบบสะเต็มศึกษา,แบบบูรณาการ,การเรียนแบบโครงการ (Project Approach),แบบ Active Learning เพื่อให

เด็กเกิดทักษะการเรียนรูในศตวรรษท่ี 21 และมีโครงการ/กิจกรรมรักการอาน คิดวิเคราะหและเขียนสื่อความ กิจกรรมทักษะทางภาษาในการสื่อสาร ,กิจกรรมทัศนศึกษา

นอกสถานที่,กิจกรรมแขงขันทักษะวิชาการวันสําคัญ,กิจกรรมคนฟาควาดาว(รองเพลง),กิจกรรมปลูกผักปลอดสารพิษ,เพาะเห็ด,กิจกรรมวันสําคัญแหงชาติเรียนรูสิ่งตางๆ

รอบตัวผานกิจกรรมและสื่อที่หลากหลาย รูจักตั้งคําถามสํารวจและทดลองสิ่งท่ีแปลกใหม มีความคิดรวบยอดเกี่ยวกับสิ่งตางๆ ตามประสบการณเรียนรูที่ไดรับและมี

พัฒนาการอยางตอเน่ือง

          3.2 ทางสถานศึกษาดําเนินการพัฒนาโดยจัดการเรียนรูและจัดโครงการ/กิจกรรม ดังนี้ จัดกิจกรรมการเรียนการสอน My First English Adventure เด็กไดเรียนรู

ไดสนทนาภาษาอังกฤษกับครูเจาของภาษา และรูหลักของภาษาอังกฤษท่ีถูกตอง พัฒนาหลักสูตรทองถิ่นใหเด็กไดลงมือปฏิบัติ เชน การทําจอผักกาด, การทํานํ้าพริกออง,

การทําขาวเหนียวแดง, การทํากวยสลาก ,การทําตุง,มากานกลวย,เรือกานกลวย,การสูขวัญคน,การสงเคราะหบานและมีกิจกรรมการเรียนการสอนตามแหลงเรียนรูตางๆ

ภายในโรงเรียนเชน สวนคณิตศาสตร สวนวิทยาศาสตร สวนวรรณคดี ,ภูมิปญญาไทย,สวนสมุนไพร ใหเด็กไดมีโอกาสเลือกทํากิจกรรมอยางอิสระตามความตองการ ความ

สนใจ ความสามารถที่ตอบสนองตอวิธีการเรียนรูของเด็กท่ีหลากหลาย มีกิจกรรมการเรียนรูทางวิทยาศาสตรเด็กไดทดลองทุกสัปดาห นอกจากน้ันเด็กยังไดปลูกผักปลอด

สารพิษ,เพราะเหตุใดจากการปฏิบัติจริงและสามารถสรางองคความรูไดดวยตนเอง

          3.3 ทางสถานศึกษามีกิจกรรมการเรียนการสอนตามแหลงเรียนรูภายในโรงเรียน มีการดําเนินงานในรูปแบบของโครงการ/กิจกรรม ดังนี้ โครงการพัฒนาบํารุง

รักษาความสะอาดและปลอดภัยจัดหองเรียนที่สะอาดอากาศถายเท ปลอดภัย มีการจัดประสบการณและการจัดกิจกรรมอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม จัด

บอรดตามหนวยการเรียนรู และบอรดวันสําคัญตางๆ และกิจกรรมอบรมเทคนิคการใชสื่อและเทคโนโลยีตางๆ เหมาะสมกับวัย เชน คอมพิวเตอร กลองดิจิทัล การใช

อุปกรณทางวิทยาศาสตรและสื่อสําหรับพัฒนาการเรียนรูของเด็ก เพื่อใหเด็กไดรูจักหาคําตอบดวยตนเองอยางมีความสุข นอกจากน้ันเรายังมีระบบ Checker ที่สแกนเวลา

เขาออกโรงเรียนของนักเรียน แจงการจัดกิจกรรมการเรียนของเด็กและขาวสารจากทางโรงเรียนใหผูปกครองเขาใจตรงกันกับทางโรงเรียนอีกดวย

          3.4 ทางสถานศึกษามีโครงการประเมินพัฒนาการเรียนรูของเด็กปฐมวัย โดยครูประชุมรวมกันสรางเครื่องมือในการประเมินพัฒนาการการเรียนรู ดานรางกาย

ดานอารมณ-จิตใจ ดานสติปญญา และออกแบบการจัดกิจกรรมเพื่อประเมินพัฒนาการท้ัง 4 ดาน รวมทั้ง มีกระบวนการการประเมินเปนระบบเพื่อใหสอดคลองตาม

หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พ. ศ. 2560 กําหนดครูประเมินพัฒนาการเด็กจากกิจกรรมที่ออกแบบดวยเครื่องมือและวิธีการที่หลากหลายภาคเรียนละ 2 ครั้ง และกิจกรรม

เยี่ยมบานวิเคราะห ผลการประเมินพัฒนาการเด็ก โดยมีผูปกครองและผูเก่ียวของมีสวนรวม มีการรายงานผลการประเมินพัฒนาการเด็กเปนรายบุคคล และแจงใหผู

ปกครองทราบอยางสมํ่าเสมอ นอกจากนั้นยังมีแบบบันทึกสานรักจากโรงเรียน มีการรายงานพฤติกรรมและหนวยการเรียนรูใหผูปกครองทราบทุกสัปดาห ครูนําผลการ

ประเมินที่ไดไปปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพเด็กและแลกเปลี่ยนเรียนรูการจัดประสบการณใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
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ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผูเรียน

จํานวนเด็กท้ังหมด : 679

ประเด็นพิจารณา

การปฏิบัติงาน
เปา

หมาย/

รอยละ

จํานวนเด็กที่

ผานเกณฑที่

โรงเรียน

กําหนด (คน)

ผลการ

ประเมิน

(รอย

ละ)

ผลการ

ประเมิน

คุณภาพ

ที่ได
ปฏิบัติ

ไม

ปฏิบัติ

ผลสัมฤทธ์ิทางวิชาการของผูเรียน

1. มีความสามารถในการอาน การเขียน การสื่อสาร และ การคิดคํานวณ 75.00 641 94.40
ยอด

เยี่ยม

1.1 รอยละของผูเรียนมีทักษะในการอานในแตละระดับชั้นตามเกณฑท่ีสถาน

ศึกษากําหนด
√ - 670

1.2 รอยละของผูเรียนมีทักษะในการเขียนในแตละระดับชั้นตามเกณฑที่สถาน

ศึกษากําหนด
√ - 600

1.3 รอยละของผูเรียนมีทักษะในการส่ือสารในแตละระดับชั้นตามเกณฑที่สถาน

ศึกษากําหนด
√ - 679

1.4 รอยละของผูเรียนมีทักษะในการคิดคํานวณในแตละดับชั้นตามเกณฑท่ี

สถานศึกษากําหนด
√ - 615

2. มีความสามารถในการคิดวิเคราะห คิดอยางมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและ

แกปญหา
75.00 622 91.61

ยอด

เยี่ยม

2.1 รอยละของผูเรียนมีความสามารถในการคิดจําแนกแยกแยะ ใครครวญ

ไตรตรองอยางรอบคอบโดยใชเหตุผลประกอบการตัดสินใจ
√ - 610

2.2 รอยละของผูเรียนมีการอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น √ - 625

2.3 รอยละของผูเรียนมีการแกปญหาอยางมีเหตุผล √ - 632

3. มีความสามารถในการสรางนวัตกรรม 67.00 640 94.26
ยอด

เยี่ยม

3.1 รอยละของผูเรียนมีความสามารถในการรวบรวมความรูไดทั้งตัวเองและการ

ทํางานเปนทีม
√ - 600

3.2 รอยละของผูเรียนสามารถเช่ือมโยงองคความรูและประสบการณมาใชใน

การสรางสรรคส่ิงใหม ๆ อาจเปนแนวความคิด โครงการ โครงงาน ชิ้นงาน

ผลผลิต

√ - 679

4. มีความสามารถในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร 78.00 615 90.57
ยอด

เยี่ยม

4.1 รอยละของผูเรียนมีความสามารถในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการ

ส่ือสาร
√ - 610

Page 61 of 75



ประเด็นพิจารณา

การปฏิบัติงาน
เปา

หมาย/

รอยละ

จํานวนเด็กที่

ผานเกณฑที่

โรงเรียน

กําหนด (คน)

ผลการ

ประเมิน

(รอย

ละ)

ผลการ

ประเมิน

คุณภาพ

ที่ได
ปฏิบัติ

ไม

ปฏิบัติ

4.2 รอยละของผูเรียนมีความสามารถในการนําเทคโนโลยีสารสนเทศและการ

ส่ือสารเพ่ือพัฒนาตนเองและสังคมในดานการเรียนรู การสื่อสาร การทํางาน

อยางสรางสรรค และมีคุณธรรม

√ - 620

5. มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 77.00 600 88.37 ดีเลิศ

5.1 รอยละของผูเรียนบรรลุการเรียนรูตามหลักสูตรสถานศึกษา √ - 600

6. มีความรูทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดีตองานอาชีพ 75.00 671 98.82
ยอด

เยี่ยม

6.1 รอยละของผูเรียนมีความรู ทักษะพ้ืนฐานและเจตคติที่ดีในการศึกษาตอ √ - 670

6.2 รอยละของผูเรียนมีความรู ทักษะพ้ืนฐานและเจตคติที่ดีในการจัดการ การ

ทํางานหรืองานอาชีพ
√ - 672

คุณลักษณะที่พึงประสงคของผูเรียน

7. การมีคุณลักษณะและคานิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากําหนด 78.00 672 98.97
ยอด

เยี่ยม

7.1 รอยละของผูเรียนมีพฤติกรรมเปนผูที่มีคุณธรรม จริยธรรม เคารพในกฎ

กติกา
√ - 674

7.2 รอยละของผูเรียนมีคานิยมและจิตสํานึกตามที่สถานศึกษากําหนด โดยไม

ขัดกับกฎหมายและวัฒนธรรมอันดีของสังคม
√ - 670

8. ความภูมิใจในทองถิ่นและความเปนไทย 78.00 673 99.12
ยอด

เยี่ยม

8.1 รอยละของผูเรียนมีความภูมิใจในทองถิ่น เห็นคุณคาของความเปนไทย √ - 670

8.2 รอยละของผูเรียนมีสวนรวมในการอนุรักษวัฒนธรรมและประเพณีไทยรวม

ทั้งภูมิปญญาไทย
√ - 675

9. การยอมรับที่จะอยูรวมกันบนความแตกตางและหลากหลาย 78.00 672 98.97
ยอด

เยี่ยม

9.1 รอยละของผูเรียนยอมรับและอยูรวมกันบนความแตกตางระหวางบุคคลใน

ดานเพศ วัย เชื้อชาติ ศาสนา ภาษาวัฒนธรรม ประเพณี
√ - 672

10. สุขภาวะทางรางกายและจิตสังคม 77.00 671 98.82
ยอด

เยี่ยม

10.1 รอยละของผูเรียนมีการรักษาสุขภาพกาย สุขภาพจิต อารมณและสังคม

และแสดงออกอยางเหมาะสมในแตละชวงวัย
√ - 667

10.2 รอยละของผูเรียนสามารถอยูรวมกับคนอื่นอยางมีความสุข เขาใจผูอื่น

ไมมีความขัดแยงกับผูอื่น
√ - 674
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ประเด็นพิจารณา

การปฏิบัติงาน
เปา

หมาย/

รอยละ

จํานวนเด็กที่

ผานเกณฑที่

โรงเรียน
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ผลการ

ประเมิน

(รอย

ละ)

ผลการ

ประเมิน

คุณภาพ

ที่ได
ปฏิบัติ

ไม

ปฏิบัติ

สรุปผลการประเมิน 95.39
ยอด

เยี่ยม

 

จุดเนนและกระบวนการพัฒนาท่ีสงผลตอระดับคุณภาพของมาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผูเรียน

กระบวนการพัฒนาที่สงผลตอระดับคุณภาพของมาตรฐานที่ 1                           

          สถานศึกษามีกระบวนการพัฒนาผูเรียนดวยวิธีการท่ีหลากหลาย  ครูจัดการเรียนรูใหเปนไปตามศักยภาพของผูเรียน  และเปนไปตามมาตรฐานและตัวชี้วัดของ

หลักสูตรมีการออกแบบการจัดการเรียนรูที่เหมาะสมกับผูเรียน  โดยมีการจัดการเรียนรูทั้งรูปแบบระดมสมอง  แบบลงมือปฏิบัติจริง  แบบรวมมือกัน   แบบใช

กระบวนการคิดกระบวนการใชปญหาเปนหลัก  และเนนเรื่องการอานออกของนักเรียนเปนเรื่องสําคัญที่สุดโดยมุงพัฒนาใหผูเรียนทุกคนอานออกและเขียนไดตั้งแตระดับ

ชั้นประถมศึกษาปท่ี 1  ระดับมัธยมศึกษาพัฒนาครูทุกคนใหมีความสามารถในการนําเทคนิควิธีการสอนใหตรงตามศักยภาพผูเรียน  ใชสื่อเทคโนโลยีในการจัดการเรียนการ

สอนมีแหลงเรียนรูและแหลงสืบคนขอมูล  ไดแก  หองสมุด  แหลงเรียนรูภายในโรงเรียน  ครูมีการรวมกันกําหนดแผนการจัดการเรียน  การวัดและประเมินผลแบบบูรณา

การครูเนนการใชคําถามเพ่ือพัฒนาทักษะการคิดของผูเรียนและกระบวนการจิตศึกษาในการจัดการเรียนการสอน

          นอกจากน้ีสถานศึกษาไดมีการดําเนินการเพื่อพัฒนาทักษะของผูเรียนเพ่ือใหอยูในสังคมไดอยางมีความสุขเนนการพัฒนาดานคุณธรรม  จริยธรรม  ที่เหมาะสมกับ

วัยของผูเรียนตามนโยบายการจัดการศึกษา  พฤติกรรม  วิชาการพัฒนาโดยจัดกิจกรรมการพัฒนาใหเหมาะสมกับวัย  พัฒนาคุณธรรมของผูเรียนตามหลักสูตรเนนใหผู

เรียนมีความสะอาด  มีระเบียบ  วินัย  มีความออนโยน  ตรงตอเวลามีสมาธิและมีจิตสาธารณะ  มีระบบการแนะแนวการดูแลชวยเหลือ  และการดูแลสุขภาพจิต  อีกทั้งนํา

ภูมิปญญาทองถิ่นมาใหผูเรียนไดสืบสานและรักษาผลการประเมินคุณภาพอยูในระดับยอดเยี่ยม
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มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ

เปาหมาย 5 ขอ

ประเด็นพิจารณา

การปฏิบัติงาน
ผล

สําเร็จ

ผลการ

ประเมิน

คุณภาพที่ไดปฏิบัติ
ไม

ปฏิบัติ

1. มีเปาหมายวิสัยทัศนและพันธกิจที่สถานศึกษากําหนดชัดเจน 5.00 ยอดเยี่ยม

1.1 กําหนดเปาหมายที่สอดคลองกับบริบทของสถานศึกษา ความตองการของชุมชน ทองถิ่น

วัตถุประสงคของแผนการศึกษาชาติ นโยบายของรัฐบาลและตนสังกัด
√ -

1.2 กําหนดวิสัยทัศน และพันธกิจ ที่สอดคลอง เชื่อมโยง กับเปาหมาย แผนยุทธศาสตรชาติ แผนการ

ศึกษาแหงชาติ นโยบายของรัฐบาลและตนสังกัด
√ -

1.3 กําหนดเปาหมาย วิสัยทัศน และพันธกิจ ทันตอการเปลี่ยนแปลงของสังคม √ -

1.4 นําเปาหมาย วิสัยทัศน และพันธกิจผานความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารโรงเรียน √ -

1.5 นําเปาหมาย วิสัยทัศน และพันธกิจของโรงเรียนเผยแพร ตอสาธารณชน √ -

2. มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 5.00 ยอดเยี่ยม

2.1 มีการวางแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาอยางเปนระบบ √ -

2.2 มีการนําแผนไปปฏิบัติ ติดตามตรวจสอบประเมินผลและปรับปรุงพัฒนางานอยางตอเนื่อง √ -

2.3 มีการบริหารอัตรากําลัง ทรัพยากรทางการศึกษาจัดระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน และระบบการ

นิเทศภายใน
√ -

2.4 สถานศึกษามีการนําขอมูลมาใชในการพัฒนาสถานศึกษา √ -

2.5 สถานศึกษาใหบุคลากรและผูทีเก่ียวของทุกฝายมีสวนรวมในการวางแผน ปรับปรุง พัฒนา และรวม

รับผิดชอบตอผลการจัดการศึกษา
√ -

3. ดําเนินงานพัฒนาวิชาการที่เนนคุณภาพผูเรียนรอบดานตามหลักสูตรสถานศึกษาและทุกกลุมเปาหมาย 5.00 ยอดเยี่ยม

3.1 บริหารจัดการเกี่ยวกับงานวิชาการ ในดานการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา √ -

3.2 บริหารจัดการเกี่ยวกับงานวิชาการ ในดานการพัฒนาหลักสูตรตามความตองการของผูเรียน ที่

สอดคลองกับบริบทของสถานศึกษา ชุมชน และทองถิ่น
√ -

3.3 บริหารจัดการเกี่ยวกับกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่เนนคุณภาพผูเรียนรอบดานเชื่อมโยงวิถีชีวิตจริง √ -

3.4 กําหนดหลักสูตรสถานศึกษาครอบคลุมการจัดการเรียนการสอนทุกกลุมเปาหมาย √ -

3.5 สถานศึกษามีการปรับปรุง และพัฒนาหลักสูตรใหทันตอการเปลี่ยนแปลงของสังคม √ -

4. พัฒนาครูและบุคลากรใหมีความเช่ียวชาญทางวิชาชีพ 5.00 ยอดเยี่ยม

4.1 สงเสริม สนับสนุน พัฒนาครู บุคลากร ใหมีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ √ -

4.2 จัดใหมีชุมชนการเรียนรูทางวิชาชีพ √ -

4.3 นําชุมชนการเรียนรูทางวิชาชีพเขามาใชในการพัฒนางานและการเรียนรูของผูเรียน √ -

4.4 มีการตรวจสอบ ทบทวน การปฏิบัติงานของครู บุคลากร ที่มีผลตอการเรียนรูของผูเรียน √ -
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ประเด็นพิจารณา

การปฏิบัติงาน
ผล

สําเร็จ

ผลการ

ประเมิน

คุณภาพที่ไดปฏิบัติ
ไม

ปฏิบัติ

4.5 ถอดบทเรียนเพื่อสรางนวัตกรรมหรือวิธีการท่ีเปนแบบอยางท่ีดีที่สงผลตอการเรียนรูของผูเรียน √ -

5. จัดสภาพแวดลอมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อตอการจัดการเรียนรู อยางมีคุณภาพ 5.00 ยอดเยี่ยม

5.1 จัดสภาพแวดลอมทางกายภาพภายในหองเรียน ท่ีเอื้อตอการเรียนรู และคํานึงถึงความปลอดภัย √ -

5.2 จัดสภาพแวดลอมทางกายภาพภายนอกหองเรียน ท่ีเอื้อตอการเรียนรู และคํานึงถึงความปลอดภัย √ -

5.3 จัดสภาพแวดลอมที่สงเสริมใหผูเรียนเกิดการเรียนรูเปนรายบุคคล และเปนกลุม √ -

5.4 จัดสภาพแวดลอมทางสังคม ที่เอื้อตอการจัดการเรียนรู และมีความปลอดภัย √ -

5.5 จัดใหผูเรียนไดใชประโยชนจากการจัดสภาพแวดลอมตามศักยภาพของผูเรียน √ -

6. จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและ การจัดการเรียนรู 5.00 ยอดเยี่ยม

6.1 ไดศึกษาความตองการเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีเหมาะสมกับสภาพของสถานศึกษา √ -

6.2 จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อบริหารจัดการและการจัดการเรียนรูที่เหมาะสมกับสภาพของ

สถานศึกษา
√ -

6.3 พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อบริหารจัดการและการจัดการเรียนรูที่เหมาะสมกับสภาพของ

สถานศึกษา
√ -

6.4 ใหบริการเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อใชในการบริการจัดการและการจัดการเรียนรูที่เหมาะสมกับ

สภาพของสถานศึกษา
√ -

6.5 ติดตามผลการใชบริการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของสถานศึกษาเพื่อใชในการบริการจัดการและ

การจัดการเรียนรูที่เหมาะสมกับสภาพของสถานศึกษา
√ -

สรุปผลการประเมิน 5.00 ยอดเยี่ยม

 

จุดเนนและกระบวนการพัฒนาท่ีสงผลตอระดับคุณภาพของมาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ

กระบวนการพัฒนาที่สงผลตอระดับคุณภาพของมาตรฐานที่ 2

สถานศึกษาไดดําเนินการวิเคราะหสภาพปญหา ผลการจัดการศึกษาท่ีผานมา โดยการศึกษาขอมูล สารสนเทศจากผลการนิเทศ ติดตาม ประเมินการจัดการศึกษาตาม

นโยบายการปฏิรูปการศึกษา  และจัดประชุมระดมความคิดเห็น จากบุคลากรในสถานศึกษาเพื่อวางแผนรวมกันกําหนดเปาหมาย ปรับวิสัยทัศน กําหนดพันธกิจ กลยุทธ

ในการจัดการศึกษาของโรงเรียนเพ่ือพัฒนาคุณภาพผูเรียน มีการปรับแผนพัฒนาคุณภาพจัดการศึกษา  แผนปฏิบัติการประจําปใหสอดคลองกับสภาพปญหา ความตองการ

พัฒนา และนโยบายปฏิรูปการศึกษา พรอมท้ังจัดหาทรัพยากร จัดสรรงบประมาณ มอบหมายงานใหผูรับผิดชอบ ดําเนินการพัฒนาตามแผนงานเพื่อใหบรรลุเปาหมายที่

กําหนดไว มีการดําเนินการนิเทศ กํากับ ติดตาม ประเมินผลการดําเนินงาน และสรุปผลการดําเนินงานผลจากกระบวนการพัฒนาดังกลาวทําใหสถานศึกษามีการมีการ

กําหนดเปาหมาย วิสัยทัศนและพันธกิจสอดคลองกับสภาพปญหาความตองการของสถานศึกษา นโยบายการปฏิรูปการศึกษา ซึ่งวิสัยทัศนของโรงเรียน คือ มุงพัฒนาผู

เรียนใหมีคุณภาพตามการศึกษาโดยมีคุณธรรม นําความรู รูจักใชชีวิตแบบพอเพียง นําเทคโนโลยีมาประยุกตใช อยูในสังคมอยางเปนสุข บุคลากรของโรงเรียนมีความรู

ความสามารถอยางเหมาะสมกับหนาท่ีรับผิดชอบ ประสิทธิผลหลักสูตรสถานศึกษาขุมชนพึงพอใจ อัตลักษณของโรงเรียนคือ คุณธรรมดี วิชาการเดน เห็นคุณคากีฬา พึ่งพา

เศรษฐกิจพอเพียง พันธ-กิจของโรงเรียน คือ ผูเรียนมีคุณภาพ ตามมาตรฐานการศึกษา มีความรู ทักษะการคิด การแกปญหาเปน ใฝเรียนรู มีคุณธรรมนําความรู บุคลากรมี

การพัฒนาตนเองอยางสมํ่าเสมอ สงเสริมใหโรงเรียนมีสวนรวมกับชุมชน โดยดําเนินกิจกรรม/โครงการดังตอไปน้ี กิจกรรมเตรียมความพรอมสูภัยพิบัติ กิจกรรมเด็กดีสู

อาเซียน กิจกรรม Thailand Go Green กิจกรรมคนเดนประจําเดือน กิจกรรมแขงทักษะวิชาการตอนเชา กิจกรรมติวเขม ป.6  ม.3 และ ม.6 กิจกรรมสอนซอมเสริม /

คลินิกวิชาการกิจกรรมสหกรณออมทรัพย และธนาคารความดี/บําเพ็ญประโยชน เพื่อพัฒนาสถานศึกษาใหบรรลุเปาหมายตามวิสัยทัศน พันธกิจและจุดเนนที่กําหนดขึ้น

          จากการที่สถานศึกษาไดดําเนินการจัดกิจกรรม / โครงการขึ้นอยางหลากหลายเพื่อพัฒนาผูเรียนและพัฒนาสถานศึกษาใหบรรลุเปาหมาย วิสัยทัศน พันธกิจ และ

จุดเนนของสถานศึกษา โดยมีการจัดกิจกรรมท่ีสงผลใหผูเรียน ชุมชน ครู บุคลากร มีสวนรวมในกิจกรรม นอกจากน้ี ยังมีความสอดคลองกับวิสัยทัศน พันธกิจ และจุดเนน
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ของสถานศึกษา มีการดําเนินกิจกรรมตามแผนที่วางไว มีการติดติดตาม วัดผลและประเมินผลอยางตอเนื่อง ที่เปนรูปธรรมชัดเจน ผลการประเมินคุณภาพอยูในระดับดีเลิศ
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มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ

จํานวนครูท้ังหมด : 27

ประเด็นพิจารณา

การปฏิบัติงาน
เปา

หมาย/

รอยละ

จํานวนครูที่ผาน

เกณฑที่โรงเรียน

กําหนด (คน)

ผลการ

ประเมิน

(รอยละ)

ผลการ

ประเมิน

คุณภาพที่

ได
ปฏิบัติ

ไม

ปฏิบัติ

1. จัดการเรียนรูผานกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถนําไปประยุกตใชในชีวิตได 80.00 25 92.59 ยอดเยี่ยม

1.1 จัดกิจกรรมการเรียนรูตามมาตรฐานการเรียนรู ตัวชี้วัดของหลักสูตร

สถานศึกษาที่เนนใหผูเรียนไดเรียนรู โดยผานกระบวนการคิดและปฏิบัติ

จริง

√ - 27

1.2 มีแผนการจัดการเรียนรูที่สามารถนําไปจัดกิจกรรมไดจริง √ - 27

1.3 มีรูปแบบการจัดการเรียนรูเฉพาะสําหรับผูที่มีความจําเปน และ

ตองการความชวยเหลือพิเศษ
√ - 24

1.4 ฝกทักษะใหผูเรียนไดแสดงออก แสดงความคิดเห็น สรุปองคความรู

และนําเสนอผลงาน
√ - 26

1.5 สามารถจัดกิจกรรมการเรียนรูใหผูเรียนสามารถนําไปประยุกตใชใน

ชีวิตประจําวันได
√ - 23

2. ใชส่ือ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหลงเรียนรูที่เอื้อ ตอการเรียนรู 75.00 26 96.30 ยอดเยี่ยม

2.1 ใชส่ือ เทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดการเรียนรู √ - 24

2.2 ใชแหลงเรียนรู และภูมิปญญาทองถิ่นในการจัดการเรียนรู √ - 27

2.3 สรางโอกาสใหผูเรียนไดแสวงหาความรูดวยตนเองจากสื่อที่หลาก

หลาย
√ - 27

3. มีการบริหารจัดการช้ันเรียนเชิงบวก 75.00 27 100.00 ยอดเยี่ยม

3.1 ผูสอนมีการบริหารจัดการช้ันเรียน โดยเนนการมีปฏิสัมพันธเชิงบวก √ - 27

3.2 ผูสอนมีการบริหารจัดการช้ันเรียน ใหเด็กรักครู ครูรักเด็ก และเด็ก

รักเด็ก เด็กรักที่จะเรียนรู สามารถเรียนรูรวมกันอยางมีความสุข
√ - 27

4. ตรวจสอบและประเมินผูเรียนอยางเปนระบบ และ นําผลมาพัฒนาผูเรียน 73.00 25 92.59 ยอดเยี่ยม

4.1 มีการตรวจสอบและประเมินคุณภาพการจัดการเรียนรูอยางเปน

ระบบ
√ - 25

4.2 มีขั้นตอนโดยใชเคร่ืองมือและวิธีการวัดและประเมินผลที่เหมาะสม

กับเปาหมายในการจัดการเรียนรู
√ - 25

4.3 เปดโอกาสใหผูเรียนและผูมีสวนเกี่ยวของมีสวนรวมในการวัดและ

ประเมินผล
√ - 25

4.4 ใหขอมูลยอนกลับแกผูเรียนเพ่ือนําไปใชในการพัฒนาการเรียนรู √ - 25

5. มีการแลกเปล่ียนเรียนรูและใหขอมูลสะทอนกลับ เพื่อพัฒนาปรับปรุงการจัดการเรียนรู 74.00 27 100.00 ยอดเยี่ยม

Page 67 of 75



ประเด็นพิจารณา

การปฏิบัติงาน
เปา

หมาย/

รอยละ

จํานวนครูที่ผาน

เกณฑที่โรงเรียน

กําหนด (คน)

ผลการ

ประเมิน

(รอยละ)

ผลการ

ประเมิน

คุณภาพที่

ได
ปฏิบัติ

ไม

ปฏิบัติ

5.1 และผูมีสวนเก่ียวของรวมกันแลกเปลี่ยนความรูและประสบการณใน

การจัดการเรียนรู
√ - 27

5.2 นําขอมูลปอนกลับไปใชในการปรับปรุงและพัฒนาการจัดการเรียนรู

ของตนเอง
√ - 27

สรุปผลการประเมิน 96.30 ยอดเยี่ยม

 

จุดเนนและกระบวนการพัฒนาท่ีสงผลตอระดับคุณภาพของมาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ

กระบวนการพัฒนาที่สงผลตอระดับคุณภาพของมาตรฐานที่ 3

    สถานศึกษาไดดําเนินการสงเสริมใหครูจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ มีการประชุมปฏิบัติการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา พัฒนาสูมาตรฐาน

สากล มีการบูรณาการภาระงานช้ินงานในแตละสาระการเรียนรู มีการปรับโครงสรางรายวิชาใหเหมาะสม หนวยการเรียนรูแตละหนวยมีการกําหนดคุณลักษณะอันพึง

ประสงค สนับสนุนใหครูจัดการเรียนการสอนที่เปดโอกาสใหผูเรียนมีสวนรวม สรางบรรยากาศในชั้นเรียนเชิงบวก ไดลงมือปฏิบัติจริง เนนทักษะการคิด วิเคราะห เชนการ

เรียนรูแบบโครงงาน ครูมีการใชสื่อและเทคโนโลยีมาเปนสื่อการสอน  การเรียนรูภูมิปญญาทองถิ่น มีการปลูกฝงคุณธรรม  จริยธรรมใหเกิดขึ้นกับผูเรียน โดยสถานศึกษาได

ดําเนินงาน โครงการกิจกรรมอยางหลากหลาย พรอมท้ังมีการตรวจสอบและประเมินผูเรียนอยางเปนระบบ โดยใชเครื่องมือและวิธีการวัดและประเมินผลที่เหมาะสมกับ

เปาหมายในการจัดการเรียนรู และนําผลการประเมินมาพัฒนาผูเรียนผลการประเมินคุณภาพอยูในระดับ ยอดเยี่ยม
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2. สรุปผลการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา

ระดับปฐมวัย

มาตรฐานการศึกษา ระดับคุณภาพ

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของเด็ก ยอดเยี่ยม

1. มีพัฒนาดานรางกาย แข็งแรง มีสุขนิสัยที่ดี และดูแลความปลอดภัยของตนองได ยอดเยี่ยม

2. มีพัฒนาการดานอารมณ จิตใจ ควบคุม และแสดงออกทางอารมณได ยอดเยี่ยม

3. มีพัฒนาการดานสังคม ชวยเหลือตนเองและเปนสมาชิกที่ดีของสังคม ยอดเยี่ยม

4. มีพัฒนาการดานสติปญญา สื่อสารได มีทักษะการคิดพื้นฐาน และแสวงหาความรูได ยอดเยี่ยม

มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ ยอดเยี่ยม

1. มีหลักสูตรครอบคลุมพัฒนาการทั้งสี่ดาน สอดคลองกับบริบทของทองถิ่น ยอดเยี่ยม

2. จัดครูใหเพียงพอกับช้ันเรียน ยอดเยี่ยม

3. สงเสริมใหครูมีความเช่ียวชาญดานการจัดประสบการณ ยอดเยี่ยม

4. จัดสภาพแวดลอมและส่ือเพ่ือการเรียนรูอยางปลอดภัยและเพียงพอ ยอดเยี่ยม

5. ใหบริการสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและส่ือการเรียนรูเพื่อสนับสนุน การจัดประสบการณ ยอดเยี่ยม

6. มีระบบบริหารคุณภาพที่เปดโอกาสใหผูเกี่ยวของทุกฝายมีสวนรวม ยอดเยี่ยม

มาตรฐานที่ 3 การจัดประสบการณที่เนนเด็กเปนสําคัญ ยอดเยี่ยม

1. จัดประสบการณที่สงเสริมใหเด็กมีพัฒนาการทุกดาน อยางสมดุลเต็มศักยภาพ ยอดเยี่ยม

2. สรางโอกาสใหเด็กไดรับประสบการณตรง เลนและปฏิบัติอยางมีความสุข ยอดเยี่ยม

3. จัดบรรยากาศที่เอ้ือตอการเรียนรู ใชสื่อและเทคโนโลยี ที่เหมาะสมกับวัย ยอดเยี่ยม

4. ประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริงและนําผลการประเมินพัฒนาการเด็กไปปรับปรุงการจัดประสบการณและพัฒนาเด็ก ยอดเยี่ยม

สรุปผลการประเมินระดับปฐมวัย ยอดเยี่ยม
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ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน

มาตรฐานการศึกษา ระดับคุณภาพ

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผูเรียน ยอดเยี่ยม

ผลสัมฤทธ์ิทางวิชาการของผูเรียน

1. มีความสามารถในการอาน การเขียน การสื่อสาร และ การคิดคํานวณ ยอดเยี่ยม

2. มีความสามารถในการคิดวิเคราะห คิดอยางมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและแกปญหา ยอดเยี่ยม

3. มีความสามารถในการสรางนวัตกรรม ยอดเยี่ยม

4. มีความสามารถในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร ยอดเยี่ยม

5. มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา ดีเลิศ

6. มีความรูทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดีตองานอาชีพ ยอดเยี่ยม

คุณลักษณะที่พึงประสงคของผูเรียน

7. การมีคุณลักษณะและคานิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากําหนด ยอดเยี่ยม

8. ความภูมิใจในทองถิ่นและความเปนไทย ยอดเยี่ยม

9. การยอมรับที่จะอยูรวมกันบนความแตกตางและหลากหลาย ยอดเยี่ยม

10. สุขภาวะทางรางกายและจิตสังคม ยอดเยี่ยม

มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ ยอดเยี่ยม

1. มีเปาหมายวิสัยทัศนและพันธกิจที่สถานศึกษากําหนดชัดเจน ยอดเยี่ยม

2. มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา ยอดเยี่ยม

3. ดําเนินงานพัฒนาวิชาการที่เนนคุณภาพผูเรียนรอบดานตามหลักสูตรสถานศึกษาและทุกกลุมเปาหมาย ยอดเยี่ยม

4. พัฒนาครูและบุคลากรใหมีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ ยอดเยี่ยม

5. จัดสภาพแวดลอมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อตอการจัดการเรียนรู อยางมีคุณภาพ ยอดเยี่ยม

6. จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและ การจัดการเรียนรู ยอดเยี่ยม

มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ ยอดเยี่ยม

1. จัดการเรียนรูผานกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถนําไปประยุกตใชในชีวิตได ยอดเยี่ยม

2. ใชส่ือ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหลงเรียนรูที่เอื้อ ตอการเรียนรู ยอดเยี่ยม

3. มีการบริหารจัดการช้ันเรียนเชิงบวก ยอดเยี่ยม

4. ตรวจสอบและประเมินผูเรียนอยางเปนระบบ และ นําผลมาพัฒนาผูเรียน ยอดเยี่ยม

5. มีการแลกเปล่ียนเรียนรูและใหขอมูลสะทอนกลับ เพื่อพัฒนาปรับปรุงการจัดการเรียนรู ยอดเยี่ยม

สรุปผลการประเมินระดับขั้นพ้ืนฐาน ยอดเยี่ยม
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3. จุดเดน

ระดับปฐมวัย

คุณภาพของเด็ก

1. เด็กมีรางกายเจริญเติบโตตามวัยมีนํ้าหนัก สวนสูงตามเกณฑมาตรฐาน มีกลามเนื้อมัดเล็ก มัดใหญที่แข็งแรง มีทักษะการเคลื่อนไหว รางกายอยางคลองแคลว วองไว

ทรงตัวไดดีใชมือและตาประสานสัมพันธไดดี เหมาะสมกับวัย สามารถดูแลรักษาสุขภาพและหลีกเลี่ยงตอสภาวะที่เสี่ยงตอโรค อุบัติเหตุ ภัย และสิ่งเสพติด 2.จากการจัด

กิจกรรมตามโครงการเด็กมีพฤติกรรมทางดานอารมณ – จิตใจ และความรูสึกเหมาะสมกับวัย แสดงออกถึงการยอมรับและชื่นชมความสามารถและผลงานของตนเอง มี

ความมั่นใจในตนเอง กลาแสดงออก ควบคุมอารมณความรูสึกไดเหมาะสมกับวัย 3. เด็กสามารถปฏิบัติตามขอตกลง จัดเก็บของเลนของใช รูจักการรอคอยมีความรับผิด

ชอบปฏิบัติกิจกรรมไดสําเร็จ เช่ือฟงคําสั่งสอนของพอแมและครู มีความซื่อสัตยสุจริต ชวยเหลือแบงปน ทํางานรวมกับผูอื่นได โดยปราศจากขอขัดแยงและการใชความ

รุนแรงมีมารยาทในการพูด การฟง การไหว การเคารพผูใหญ ประพฤติตนตามวัฒนธรรมไทยและศาสนาที่ตนนับถือ ประหยัดและพอเพียงมีสวนรวมดูแลรักษาสิ่งแวดลอม

ในและนอกหองเรียน 4. เด็กรูจักตั้งคําถามในสิ่งท่ีตนเองสนใจหรือสงสัยมีการคิดเชิงเหตุผลทางคณิตศาสตรและวิทยาศาสตรโดยเด็กไดทดลองวิทยาศาสตรทุกระดับชั้นใน

แตละสัปดาหสามารถนําไปประยุกตใชในชีวิตประจําวันไดเหมาะสมกับวัย

กระบวนการบริหารและการจัดการ

1.มีการจัดทําหลักสูตรสถานศึกษาท่ียืดหยุนและสอดคลองกับหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยโดยออกแบบการจัดประสบการณที่เตรียมความพรอมวิชาการเนนการเรียนรูผาน

การเลนและลงมือปฏิบัติจริงจัดกิจกรรมพัฒนาหลักสูตรทองถิ่น โดยการจัดการเรียนรูตามหนวยการเรียนรู เรื่อง วัฒนธรรมทองถิ่นซะปะจาง และของกิ๋นบานเฮา เพื่อตอบ

สนองความตองของการเด็กและสอดคลองกับวิถีชีวิตของครอบครัว ชุมชนและบริบทของทองถิ่น 2.ครูทุกทานไดเขารับการอบรมเกี่ยวกับการพัฒนาศักยภาพบุคลากรใน

การจัดประสบการณและพัฒนาการเด็กอยางตอเนื่อง 3.ครูไดรับการอบรมอยางตอเนื่องในการวิเคราะหและออกแบบการจัดประสบการณการเรียนรูแกเด็กไดเหมาะสมกับ

วัย 4. โรงเรียนมีสภาพแวดลอมภายในและนอกหองเรียนที่ดีปลอดภัยและมีแหลงเรียนรูท่ีหลากหลายสงเสริมใหเด็กไดเกิดการเรียนอยางเต็มศักยภาพ มีสื่อการเรียนรูที่

และเอื้อตอพัฒนาการของเด็กในแตละดานอยางเหมาะสม 5. ทางโรงเรียนมีการบริหารและจัดการอยางเปนระบบ ใชหลักการบริหารแบบมีสวนรวม โดยเปดโอกาสใหครู

ผูเรียน ผูปกครอง ชุมชนและหนวยงานไดรับรูขอมูลสารสนเทศ แสดงความคิดเห็นและขอเสนอแนะ แนวทางในการกําหนดนโยบายในการพัฒนาผูเรียน มีสวนรวมในการ

กําหนดวิสัยทัศน พันธกิจ เปาหมายที่ชัดเจน โดยมีการจัดโครงการ กิจกรรม พัฒนาครู บุคลากรใหมีความรู ความเขาใจ มีความสามารถและมีสวนรวมในการดําเนินงาน

พัฒนาคุณภาพการศึกษาครอบคลุมทั้ง งานบริหาร งบประมาณ งานบริหารบุคคล งานบริหารท่ัวไป และบริหารวิชาการ รวมทั้งผูเรียน ผูปกครอง ชุมชน มีสวนรวมในการ

ประเมินการจัดการเรียนการสอน และมีความพึงพอใจผลงานการบริหารการจัดการศึกษาของโรงเรียน ผูบริหารใหคําแนะนํา คําปรึกษาทางวิชาการทั้งพัฒนาการใช

หลักสูตร การจัดการเรียนรู การพัฒนาสื่อและ การเลือกใชสื่อ เทคโนโลยี การวัดและประเมินผลการเรียนรู การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรูของเด็กโดยมีการติดตาม กํากับ

ประเมินและนําผลประเมินไปพัฒนา ปรับปรุงอยางตอเนื่องตามภารกิจอยางเต็มตามศักยภาพ การจัดการศึกษาตามมาตรฐานนี้ทําใหผูบริหารปฏิบัติงานตามบทบาทหนาที่

อยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 6. มีระบบบริหารคุณภาพสถานศึกษาที่มีประสิทธิภาพเปนที่ยอมรับของชุมชมและหนวยงานตางๆ

การจัดประสบการณที่เนนเด็กเปนสําคัญ

1.เด็กสนใจเรียนรูสิ่งรอบตัวซักถามอยางต้ังใจ รักการเรียนรูมีความคิดรวบยอดเกี่ยวกับสิ่งตางๆ ท่ีเกิดจากประสบการณการเรียนรูมีทักษะและเขาใจในการใชภาษาพูด

อยางถูกตองเหมาะสมกับวัยใชคําท่ีไดเรียนรูมาใชในการสื่อสารไดถูกตอง สามารถพูดคุยโตตอบกับผูอื่นไดเปนเรื่องราวที่สอดคลองกันมีทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร

และคณิตศาสตรรวมทั้งมีจินตนาการและความคิดสรางสรรค 2.จัดประสบการณที่หลากหลายใหเด็กมีโอกาสเลือกทํากิจกรรมอยางอิสระ ตามความตองการ ความสนใจ

ความสามารถท่ีตอบสนองตอวิธีการเรียนรูของเด็กเปนรายบุคคลมีแหลงเรียนรูที่หลากหลายเด็กไดเลือกเลนเรียนรู ลงมือ กระทําและสามารถสรางองคความรูไดดวยตนเอง

3.มีการจัดการเรียนการสอนตามแหลงเรียนรู ภายในโรงเรียนจัดหองเรียนใหสะอาด อากาศถานเท ปลอดภัย มีมุมการจัดประสบการณและการจัดกิจกรรมใหเด็กใชสื่อและ

เทคโนโลยีอยางเหมาะสมกับวัย จัดสื่อของเลนที่กระตุนใหคิดและคนหาคําตอบดวยตนเองมีระบบ checker ที่ใชสแกนเวลาเขาออกโรงเรียนของนักเรียน แจงการจัด

กิจกรรมการเรียนของเด็กและขาวสารจากทางโรงเรียนใหผูปกครองทราบ 4. โรงเรียนมีโครงการพัฒนาการเรียนรูของเด็กปฐมวัย มีการประชุมกันสรางเครื่องมือเพื่อ

ประเมินพัฒนาการเด็กมีการออกแบบจัดกิจกรรมที่หลากหลายรวมท้ังมีกระบวนการประเมินพัฒนาการโดยใชขอมูลหลายดานเปนการและสอดคลองตามหลักสูตรการ

ศึกษาปฐมวัย พ.ศ.2550 มีการประเมินเด็กภาคเรียนละ 2 ครั้ง และสรุปการประเมินที่ไดไปพัฒนาคุณภาพเด็กแลกเปลี่ยนเรียนรู การจัดประสบการณใหมีประสิทธิภาพ

ครูไดเขารับการอบรมและพัฒนาตนเองในวิชาชีพโดยไดรับคําแนะนําจากศึกษานิเทศกสามารถนําผลจัดกิจกรรมใหกับเด็กได

ระดับขั้นพ้ืนฐาน

คุณภาพของผูเรียน

1. ผูเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น มีผลการประเมินระดับชาติและระดับทองถิ่นสูงขึ้นนักเรียนกลาแสดงออกทั้งทางดานดนตรี กีฬา ราเริงแจมใสสุขภาพรางกายแข็ง

แรง และเปนผูมีคุณธรรมจริยธรรมตาม มีสวนรวมในการอนุรักษสิ่งแวดลอม รวมรักษาวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามที่สถานศึกษากําหนด 2. ผูเรียนอานหนังสือออกและ

อานคลองรวมทั้งสามารถเขียนเพื่อการสื่อสารไดทุกคน สามารถใชเทคโนโลยีในการแสวงหาความรูไดดวยตนเอง สงผลใหผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนอยูในระดับดี

มีคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (O-NET)ท่ีสูงเปนลําดับ มีการทดสอบตอเนื่องมาโดยตลอด 3. ผูเรียนมีสุขภาพรางกายแข็งแรงมีสมรรถภาพทางกาย

และน้ําหนักสวนสูงตามเกณฑของสถานศึกษา มีความสามารถดานดนตรี กีฬา รวมทั้งเปนผูมีคุณธรรมจริยธรรม มีจิตสาธารณะเปนที่ยอมรับของชุมชนโดยรอบในเรื่อง

ความมีวินัย เคารพกฎกติกา ระเบียบของสังคม เชน การเขาคิวขึ้นรถโดยสารสาธารณะ การตอแถวเพื่อซื้ออาหาร

กระบวนการบริหารและการจัดการ
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1. ผูบริหารมีความต้ังใจ มีความมุงมั่น มีหลักการบริหาร และมีวิสัยทัศนที่ดีในการบริหารงาน สามารถเปนแบบอยางที่ดีในการทํางาน และคณะกรรมการสถานศึกษามี

ความต้ังใจ และมีความพรอมในการปฏิบัติหนาท่ีตามบทบาท 2. โรงเรียนมีการบริหารและการจัดการอยางเปนระบบ มีการดําเนินงานตามวิสัยทัศน และพันธกิจอยาง

ชัดเจนสอดคลองกับบริบทของโรงเรียน มีการประชุมท่ีหลากหลายวิธี เชน การประชุมแบบมีสวนรวม การประชุมระดมสมอง การประชุมกลุม เพื่อใหทุกฝายมีสวนรวม มี

การปรับแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา แผนปฏิบัติการประจําปที่สอดคลองกับการจัดการศึกษา สภาพปญหาจริง ความตองการของชุมชน และนโยบายการปฏิรูป

การศึกษา ท่ีมุงเนนการพัฒนาใหผูเรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานหลักสูตรของสถานศึกษา พัฒนาคุณภาพผูเรียนอยางรอบดาน ครูผูสอนสามารถจัดการเรียนรูไดอยางมี

คุณภาพ มีการดําเนินการนิเทศ กํากับ ติดตาม ประเมินผลการดําเนินงาน และจัดทํารายงานผลการจัดการศึกษา และโรงเรียนไดใชกระบวนวิจัยในการรวบรวมขอมูลมาใช

เปนฐานในการวางแผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา 3. โรงเรียนมีสภาพแวดลอมที่นาอยูนาเรียนบรรยากาศรมรื่นเอื้อตอการจัดการเรียนรู มีความปลอดภัย มีการจัดระบบ

เทคโนโลยีสารสนเทศที่สนับสนุนการจัดการเรียนรูแกผูเรียน

กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ

1. ครูพัฒนาตนเองอยูเสมอ มีความตั้งใจมุงมั่น ในการปฏิบัติหนาท่ีอยางเต็มเวลาและความสามารถ 2. ครูจัดกิจกรรมใหนักเรียนแสวงหาความรูจากสื่อเทคโนโลยีดวย

ตนเองอยางตอเน่ือง 3. ครูใหนักเรียนมีสวนรวมในการจัดบรรยากาศ สภาพแวดลอมท่ีเอื้อตอการเรียนรู 4. ครูจัดกิจกรรมใหนักเรียนเรียนรูจากการคิด ไดปฏิบัติจริงตาม

มาตรฐานการเรียนรูและตัวช้ีวัดของหลักสูตรดวยวิธีการสอนโดยเนนการสอนแบบ Active Learningนอกจากน้ีแหลงเรียนรูที่หลากหลาย 5. มีการประเมินผูเรียนเปน

ระบบ มีเคร่ืองมือวัดที่เหมาะสม และนําผลการประเมินพัฒนาผูเรียน

4. จุดควรพัฒนา

ระดับปฐมวัย

คุณภาพของเด็ก

1. เด็กท่ีมีนํ้าหนักสวนสูงต่ํากวาเกณฑมาตรฐาน ไดมีการสงเสริมใหมีสุขนิสัยที่ดีในการรับประทานอาหารใหครบ 5 หมู และดูแลสุขภาพของตนเองและออกกําลังกายอยาง

สมํ่าเสมอ 2.จัดกิจกรรมที่สงเสริม ผูเรียนมีสุนทรียภาพและลักษณะนิสัยดานศิลปะ ดนตรีและกีฬา มีผลงานศิลปะ กิจกรรม/โครงงานสิ่งประดิษฐ และผลงานดานกีฬามี

ความมั่นใจและกลาแสดงออกอยางหลากหลายมากขึ้น 3.จัดกิจกรรมสงเสริมผูเรียนใหรูจักการรอคอยและทักษะในการทํางานเปนกลุมเพื่อปลูกฝงวินัยความรับผิดชอบโดย

ปราศจากขอขัดแยงและการใชความรุนแรงประหยัดและพอเพียง มีสวนรวมในการดูแลรักษาสิ่งแวดลอมในและนอกหองเรียนอยางเหมาะสมกับวัย 4.ผูเรียนบางสวนยัง

ขาดความรับผิดชอบในตนเองสงเสริมโดยการจัดกิจกรรมใหเรียนรูสิ่งตาง ๆ รอบตัว ซักถามอยางตั้งใจความคิดรวบยอดเกี่ยวกับสิ่งตาง ๆ ที่เกิดจากประสบการณเรียนรู

ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร และคณิตศาสตร อยางตอเนื่อง

กระบวนการบริหารและการจัดการ

1.ทางโรงเรียนมีการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาและหลักสูตรทองถิ่นเพื่อใหครอบคลุมพัฒนาการทั้ง 4 ดานของเด็กและใหสอดคลองกับวิถีชีวิตของครอบครัว ชุมชน และ

ทองถ่ินอยางตอเน่ือง 2.ครูบางสวนมีวุฒิไมตรงกับสายงานและไมมีใบประกอบวิชาชีพครูทางโรงเรียนสนับสนุนใหศึกษาตอใหตรงตามเอกการศึกษาปฐมวัย 3.ครูบางสวน

ขาดการนําผลมาปรับเปลี่ยนการสอนเพื่อพัฒนาเด็กโดยครูสวนหนึ่งขาดความรูในการจัดทําผลงานวิจัย 4. ทางโรงเรียนยังตองปรับปรุงหองเสริมปญญาหองสื่อการเรียนรู

และอุทยานพัฒนาการใหมีสื่อการเรียนรูที่ที่หลากหลายสงเสริมพัฒนาการของเด็กใหมีประสิทธิภาพมากขึ้น 5.ครูควรไดรับการอบรมเกี่ยวกับการวิจัยเพื่อนําผลมาจัด

กิจกรรมการเรียนรูใหกับเด็กอยางสมํ่าเสมอ 6.สรางเครือขายความรวมมือของผูที่มีสวนเกี่ยวของในการจัดการศึกษาของโรงเรียนใหมีความเขมแข็ง มีสวนรวมรับผิดชอบ

ตอผลการจัดประสบการณของเด็ก

การจัดประสบการณที่เนนเด็กเปนสําคัญ

1.พัฒนากิจกรรมการเรียนรูใหกับเด็กเปดโอกาสใหเด็กไดลงมือปฏิบัติ ทดลอง ทํากิจกรรมตางๆ ไดดวยตนเองและรูจักทํางานรวมกันเปนกลุม 2.พัฒนากิจกรรมการเรียนรู

ใหกับเด็กเปดโอกาสใหเด็กเลือกทํากิจกรรมอยางอิสระมีกิจกรรมใหเด็กอยางหลากหลายและตอเนื่อง 3.จัดกิจกรรมพัฒนาสถานศึกษาตามนโยบายและแนวทางปฏิรูปการ

ศึกษาเพ่ือยกระดับคุณภาพใหสูงขึ้นอยางตอเนื่อง สมํ่าเสมอ 4.การไดขอมูลของเด็กในทุกดานเปนรายบุคคล ควรทําทันทีเพื่อนํามาปรับปรุงแกไข เด็กใหมีพัฒนาการที่ดี

เหมาะสมกับวัย

ระดับขั้นพ้ืนฐาน

คุณภาพของผูเรียน

1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และผลการทดสอบระดับชาติในบางกลุมสาระในระดับช้ันมัธยมศึกษาปที่ 3และชั้นประถมศึกษาปที่ 6 ยังตองปรับใหเพิ่มสูงขึ้นทั้งนี้เน่ืองจากผู

เรียนควรเพิ่มทักษะการคิดวิเคราะห การสังเคราะห และการนําเขามาปรับใชในการเรียนแตละกลุมสาระ

กระบวนการบริหารและการจัดการ

1. ผูปกครองไดมีสวนรวมในการเสนอความคิดเห็นในการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาผูเรียนมากขึ้น 2. ควรสรางเครือขายความรวมมือกับผูมีสวนเกี่ยวของในการจัดการศึกษา

ของโรงเรียนใหมีความเขมแข็งมีสวนรวมรับผิดชอบตอผลการจัดการศึกษา และการขับเคลื่อนคุณภาพการจัดการศึกษา

กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ

1. ครูควรจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียนระดับช้ัน ป.1 - ป.3 ใหสามารถนําเสนอ อภิปรายและแลกเปลี่ยน เรียนรูอยางสมเหตุสมผล และมีทักษะในการแกปญหาตาม

สถานการณไดอยางเหมาะสม 2. ครูควรจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียนในระดับช้ัน ม.1 - ม.3 ใหมีพฤติกรรมทัศนคติที่ดีตอความเปนไทยไมหลงใหลกับคานิยมตางชาติ จนเกิด
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การลอกเรียนแบบ ทําใหเกิดการลืมวัฒนธรรมอันดีงามของไทย 3. การใหขอมูลยอนกลับแกตัวผูเรียนในทุกดานทั้งดานการเรียน หรือดานพฤติกรรมควรทําทันทีเพื่อใหผู

เรียนไดพัฒนาตนเองไดเร็วและดียิ่งขึ้น 4. การเชิญวิทยากร / ผูรูหรือวิทยากรทองถิ่น ที่หลากหลายสาขาอาชีพมาใหความรูแกผูเรียน

5. แนวทางการพัฒนา

แนวทางการพัฒนา

1. การจัดกิจกรรมการเรียนรูท่ีเนนการพัฒนาผูเรียนเปนรายบุคคลใหชัดเจนขึ้น

2. การสงเสริมใหครูเห็นความสําคัญของการจัดการเรียนรูโดยเนนผูเรียนเปนสําคัญการจัดทําการวิจัยในชั้นเรียนเพื่อพัฒนาผูเรียนใหสามารถเรียนรูไดเต็มศักยภาพ

3. การพัฒนาบุคลากรโดยสงเขารับการอบรม แลกเปลี่ยนเรียนรูในงานที่ไดรับมอบหมาย ติดตามผลการนําไปใชและผลที่เกิดกับผูเรียนอยางตอเน่ือง

4. การพัฒนาสถานศึกษาใหเปนสังคมแหงการเรียนรูของชุมชน

 

6. ความตองการชวยเหลือ

ความตองการชวยเหลือ

1. การพัฒนาครูผูสอนในการจัดกิจกรรมการเรียนรู ท่ีสอดคลองกับการพัฒนาผูเรียนในศตวรรษท่ี 21

2. การสรางขอสอบท่ีสอดคลองกับมาตรฐานการเรียนรูตามแนวทางของการประเมิน O-NET และ PISA

3. การจัดสรรครูผูสอนใหตรงตามวิชาเอกที่โรงเรียนมีความตองการและจําเปน

7. ความโดดเดนของสถานศึกษา(ถามี)

- กระบวนการจัดการสิ่งแวดลอมในโรงเรียน (School Zero Waste )

ระดับการศึกษา : ขั้นพ้ืนฐาน, ปฐมวัย

ไดรับการยอมรับเปนตนแบบระดับ : ชาติ (C2)

กระบวนการพัฒนาความโดดเดนของสถานศึกษา

กระบวนการพัฒนาความโดดเดนของสถานศึกษา

          สถานศึกษาดําเนินการรณรงคสงเสริมใหนักเรียน  ครู และบุคลากร มีการจัดการขยะในโรงเรียน โดยมีการประชาสัมพันธใหความรูการคัดแยกขยะตั้งแตใน

หองเรียนและนอกหองเรียน โดยมีการออกแบบถังขยะท่ีมีสัญลักษณ สีสัน สวยงามไวตามมุมตางๆในโรงเรียนโดยขยะที่คัดแยกสามารถนําไปใชประโยชนตอไป สงผลใหได

รับรางวัลชนะเลิศระดับประเทศ  รางวัลถวยพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ในการรณรงคจัดการขยะจากบริษัทบางจาก ปโตรเลียมจํากัด

(มหาชน) รวมกับสํานักงานคณะกรรมการขั้นพื้นฐาน
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รายงานรวบรวมโดย (Prepared by)

นางสาวอัยวรมณย ธีรตระกูล   ผูอํานวยการ

นางจันทรแรม ใจตรง   เจาหนาที่
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ประกาศโรงเรียน เร่ือง การกําหนดมาตรฐานการศึกษาและคาเปาหมายความสําเร็จของ

โรงเรียนระดับปฐมวัย และระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
 

(คาเปาหมายของโรงเรียน)



การก าหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
เพ่ือการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา  

 แนบท้ายประกาศโรงเรียนเด็กดีพิทยาคม  ปีการศึกษา 2563 

เร่ือง  ก าหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  ระดับการศึกษาปฐมวัย 

เพ่ือการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา  

**************************************************************** 

มาตรฐาน / ประเด็นการพิจารณา 
ค่าเป้าหมายมาตรฐาน/ 
ประเด็นการพิจารณา 

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของเด็ก ระดับดีเลิศ 
1.1 เด็กมีพัฒนาการด้านร่างกายแข็งแรง มีสุขนิสัยที่ดี และดูแลความปลอดภัยของตนเองได้ ระดับดีเลิศ  (78) 

1.2 เด็กมีพัฒนาการด้านอารมณ์ จิตใจ ควบคุม และแสดงออกทางอารมณ์ได้ ระดับดีเลิศ (79) 

1.3 เด็กมีพัฒนาการด้านสังคม ช่วยเหลือตนเองและเป็นสมาชิกที่ดีของสังคม ระดับดีเลิศ (78) 

1.4 เด็กมีพัฒนาการด้านสติปัญญา สื่อสารได้ มีทักษะการคิดพ้ืนฐานและแสวงหาความรู้ได้ ระดับดีเลิศ (79) 

มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ         ระดับดีเลิศ 
2.1 มีหลักสูตรครอบคลุมพัฒนาการทั้ง 4 ด้าน สอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่น  ระดับดีเลิศ (79) 

2.2 จัดครูให้เพียงพอกับชั้นเรียน ระดับดีเลิศ (79) 

2.3 ส่งเสริมให้ครูมีความเชี่ยวชาญด้านการจัดประสบการณ์  ระดับดีเลิศ (79) 

2.4 จัดสภาพแวดล้อมและสื่อเพ่ือการเรียนรู้อย่างปลอดภัย และเพียงพอ ระดับดีเลิศ (78) 

2.5 ให้บริการสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนรู้เพ่ือสนับสนุนการจัดประสบการณ์         ระดับด ี (69) 

2.6 มีระบบบริหารคุณภาพที่เปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วม ระดบัดีเลิศ (79) 

มาตรฐานที่ 3 การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นส าคัญ ระดับดีเลิศ 
3.1 จัดประสบการณ์ที่ส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการทุกด้านอย่างสมดุลเต็มศักยภาพ ระดับดีเลิศ (78) 

3.2 สร้างโอกาสให้เด็กได้รับประสบการณ์ตรง เล่นและปฏิบัติอย่างมีความสุข ระดับดีเลิศ (79) 

3.3 จัดบรรยากาศท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ ใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับวัย           ระดับด ี(69) 

3.4 ประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริงและน าผลการประเมินพัฒนาการเด็กไป  
      ปรับปรุง การจัดประสบการณ์และพัฒนาเด็ก                        

ระดับดีเลิศ (79) 

สรุปผลการประเมินในภาพรวมของสถานศึกษา ระดับดีเลิศ 

 

การก าหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา   



เพ่ือการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา  

 แนบท้ายประกาศโรงเรียนเด็กดีพิทยาคม  ปีการศึกษา 2563 

เร่ือง  ก าหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

เพ่ือการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา  

.................................................................................................. 

 

มาตรฐาน / ประเด็นการพิจารณา 
ค่าเป้าหมายมาตรฐาน/ 

ประเด็นการพิจารณา 

มาตรฐานที่  1  คุณภาพของผู้เรียน ดีเลิศ 

1.1  ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน ดีเลิศ 

     1)  มีความสามารถในการอ่าน  การเขียน  การสื่อสารและการคิดค านวณ ดีเลิศ 

     2)  มีความสามารถในการวิเคราะห์และคิดอย่างมีวิจารณญาณ  อภิปราย  

แลกเปลี่ยนความคิดเห็น  และแก้ปัญหา 

ดีเลิศ 

     3)  มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม ดี 

     4)  มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  และการสื่อสาร ดีเลิศ 

     5)  มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา ดีเลิศ 

     6)  มีความรู้  ทักษะพื้นฐานและเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ ดีเลิศ 

1.2  คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน ดีเลิศ 

     1)  การมีคุณลักษณะและค่านิยมท่ีดีตามท่ีสถานศึกษาก าหนด ดีเลิศ 

     2)  ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย ดีเลิศ 

     3)  การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย ดีเลิศ 

     4)  สุขภาวะทางร่างกายและลักษณะจิตสังคม ดีเลิศ 

มาตรฐานที่  2  กระบวนการบริหารและจัดการ ดีเลิศ 

2.1  การมีเป้าหมาย  วิสัยทัศน์  และพันธกิจที่สถานศึกษาก าหนดชัดเจน ดีเลิศ 

2.2  มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา ดีเลิศ 

มาตรฐาน / ประเด็นการพิจารณา 
ค่าเป้าหมายมาตรฐาน/ 

ประเด็นการพิจารณา 



2.3  ด าเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตร

สถานศึกษาและทุกกลุ่มเป้าหมาย 

ดีเลิศ 

2.4  พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ ดี 

2.5  จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมี

คุณภาพ 

ดีเลิศ 

2.6  จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการ

เรียนรู้ 

ดีเลิศ 

มาตรฐานที่  3  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็น

ส าคัญ 

ดีเลิศ 

3.1  จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง  และสามารถน าไปประยุกต์ใช้

ในชีวิตได้ 

ดีเลิศ 

3.2  ใช้สื่อ  เทคโนโลยีสารสนเทศ  และแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ ดีเลิศ 

3.3  มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก ดีเลิศ 

4.4  ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ  และน าผลมาพัฒนาผู้เรียน ดีเลิศ 

3.5  มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการ

จัดการเรียนรู้ 

ดีเลิศ 

สรุปผลการประเมินในภาพรวมของสถานศึกษา ดีเลิศ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



การก าหนดค่าเป้าหมาย 

 

1.  ศึกษาข้อมูลเดิม  ผลการประเมินต่าง ๆ ที่ผ่านมา  เพ่ือเป็นข้อมูลฐานในการก าหนดค่าเป้าหมาย 

2.  การก าหนดค่าเป้าหมาย  แต่ละมาตรฐานควรก าหนดเป็นระดับคุณภาพ  5  ระดับ  เพ่ือให้สอดคล้องกับ 

    การประเมิน  ดังนี้ 

 

                                      ระดับคุณภาพ 

ระดับ  ก าลังพัฒนา 

 

น้อยกว่าร้อยละ 50 

ระดับ  ปานกลาง 

 

ร้อยละ 50-59 

ระดับ  ดี 

 

ร้อยละ 60-69 

ระดับ  ดีเลิศ 

 

ร้อยละ 70-79 

ระดับ  ยอดเยี่ยม 

 

ร้อยละ 80-100 

 

3.  การก าหนดค่าเป้าหมาย  ในแต่ละประเด็นพิจารณา จะก าหนดเป็น  ระดับคุณภาพ  หรือ  เป็นร้อยละ   

ตามความเหมาะสมกับบริบทของสถานศึกษา 

 



รายงานการประชุมหรือการใหความเห็นชอบ SAR ของคณะกรรมการบริหารโรงเรียน
 

(รายงานการประชุม)





























 



คําสั่งแตงตั้งคณะทํางานจัดทํา SAR
 

(คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการบริหารโรงเรียน)



 

 

ค าสั่งโรงเรียนเด็กดีพิทยาคม 

ที่ ดพค.๐๑๓/๒๕๖๓ 

เรื่อง การแต่งต้ังคณะกรรมการบริหารโรงเรียนเดก็ดีพทิยาคม 

…………………………………………………………………………………. 
 

       เพื่อให้เป็นไปตาม พระราชบัญญัติโรงเรยีนเอกชน พ.ศ. ๒๕๕๐ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔  

มาตรา ๓๐  จงึขอแตง่ตั้งบุคคลตามรายชื่อต่อไปนีเ้ป็น “กรรมการบริหารโรงเรียนเด็กดีพิทยาคม”  

๑. นางมนต์ณภัครณ์    ธีร์ตระกูล  ผูร้ับใบอนุญาต  ประธาน 

๒. นางสาวอัยวรมณย์  ธีร์ตระกูล  ผูอ้ านวยการ  กรรมการ/เลขานุการ 

๓. นางระยอง  เชิงดอย   ผูแ้ทนผูป้กครอง กรรมการ 

๔. นางวาสนา   สีหาเวช   ผูแ้ทนครู  กรรมการ 

๕. นายสัมพันธ์ อะทะสุวรรณ  ผูท้รงคุณวุฒิ  กรรมการ 

๖. นางอนงค์ศรี  สิทธิอาษา  ผูท้รงคุณวุฒิ  กรรมการ 

๗. นายบันเทิง  เครือวงค์   ผูท้รงคุณวุฒิ  กรรมการ 

๘. นายนพดล   ธีร์ตระกูล   ผูจ้ัดการ  กรรมการ 

 

ทั้งน้ีให้คณะกรรมการบริหารโรงเรยีนเด็กดีพิทยาคมมีหน้าที่ดังต่อไปนี้ 

๑. ก าหนดนโยบายที่สนองตอบการศกึษา : วิสัยทัศน ์พันธกิจ ปรัชญา และวัตถุประสงค์  

ตามพระราชบัญญัติโรงเรยีนเอกชน พ.ศ. ๒๕๕๐ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ 

๒. ออกระเบียบ และข้อบังคับต่าง ๆ ของโรงเรียนในระบบ 

๓. ให้ความเห็นชอบนโยบายและแผนพัฒนาการศกึษาของโรงเรียน 

๔. ให้ค าแนะน าการบริหารและการจัดการโรงเรียน ด้านบุคลากร แผนงาน งบประมาณ วิชาการ กิจกรรม

นักเรียน อาคารสถานที่ และความสัมพันธ์กับชุมชน 

๕. ก ากับดูแลให้มรีะบบการประกันคุณภาพภายในโรงเรียน 

๖. ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้อ านวยการ 

๗. ให้ความเห็นชอบการกู้ยืมเงินครั้งเดียวหรอืหลายครั้งรวมกันเกินร้อยละยี่สบิของมูลค่าของทรัพย์สนิที่

ทางโรงเรียนในระบบมีอยู่ขณะนั้น 

๘. ให้ความเห็นชอบการก าหนดค่าธรรมเนียมการศกึษาและคา่ธรรมเนียมอื่นของโรงเรียน 

๙. ให้ความเห็นชอบรายงานประจ าปี งบการเงินประจ าปี และการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี 

๑๐. พิจารณาค าร้องทุกข์ของครู บุคลากรทางการศกึษา ผูป้กครองและนักเรียน 

 



- ๒  - 

 

๑๑. ให้ความเห็นชอบในการขอเปลี่ยนแปลงรายการในตราสารจัดตั้ง 

๑๒. ให้ความเห็นชอบในการขอเปลี่ยนแปลงายการในรายละเอียดเกี่ยวกับกิจการโรงเรียน 

๑๓. ด าเนนิการให้มีการตรวจสอบบัญชขีองโรงเรียน เพื่อตรวจสอบและแสดงความเห็นต่อ    

งบการเงินของโรงเรียนภายในหนึ่งร้อยห้าสิบวันนับวันสิ้นรอบปีบัญชี ตามหลักและ   

วิธีการที่คณะกรรมการส่งเสริมการศกึษาเอกชนก าหนด (มาตรา ๔๗)  

๑๔. แตง่ตัง้คณะอนุกรรมการเพื่อปฏิบัติงานอย่างใดอย่างหนึ่งในการด าเนินงานของโรงเรียน

ตามที่คณะกรรมการบริหารโรงเรยีนมอบหมาย 

๑๕. ด าเนนิการอื่นตามที่กฎหมายระบุใหเ้ป็นอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารโรงเรียน 

 

ให้กรรมการดังกล่าวมีวาระการด ารงต าแหน่งจนถึงวันที่ ๓๑  มีนาคม  ๒๕๖๕ 

 

   สั่ง ณ  วันที่    ๑  เดือน  เมษายน  พ.ศ.  ๒๕๖๓   

 

 

 

 

ลงช่ือ……….......................................…………………… 

    (นางมนต์ณภัครณ์   ธีร์ตระกูล) 

ผูร้ับใบอนุญาตโรงเรยีนเด็กดีพิทยาคม 

 
 
 



คําสั่งแตงตั้งคณะทํางานจัดทํา SAR
 

(คําสั่งแตงต้ังคณะทํางานจัดทําSAR)



 
 

 

ค าสั่งโรงเรียนเด็กดีพิทยาคม 

ที่  ๐04 /๒๕๖4 

เรื่อง  การแต่งต้ังคณะกรรมการจัดท ารายงานผลการประเมนิตนเองของสถานศกึษา 

..........................................................................................................................................................

 ด้วยปีการศึกษาศกึษา ๒๕๖3 ทางโรงเรียนจะต้องจัดท ารายงานการประเมินคุณภาพตนเอง 

ของสถานศกึษาเพื่อรายงานผลการปฏิบัติงานของโรงเรียนเพื่อเสนอหน่วยงานต้นสังกัดดังนั้นเพื่อให้

การด าเนนิงานจัดท ารายงานการประเมินตนเองของสถานศกึษาเป็นไปด้วยความเรียบร้อยโรงเรียนเด็ก

ดีพิทยาคมจงึแตง่ตั้งคณะกรรมการจัดท ารายงานการประเมินคุณภาพตนเองของสถานศกึษาขึน้โดย

ประกอบด้วยบุคคลดังตอ่ไปนี้ 

๑. นางสาวอัยวรมณย์  ธีร์ตระกูล  ประธานกรรมการ 

๒. นางมนต์ณภัครณ์  ธีร์ตระกูล  กรรมการ 

๓. นายนพดล   ธีร์ตระกูล  กรรมการ 

๔. นางบรรจง   วรรณชัย  กรรมการ 

๕. นางสาวปาณิสรา  ลาพงิ   กรรมการ 

๖. นางสาวรุ่งทิวาภรณ์  ภัทรยากรณ์  กรรมการ 

๗. นางสาวกมลทิพย์       แก้วบุญเสริฐ  กรรมการ 

๘. นางณัฐธิดา   รักประชา  กรรมการ 

๙. นางศิริพร   นาติบ๊   กรรมการ 

๑๐. นางสาวนภัทร  สอนศรี   กรรมการ 

๑๑. นางสาวณัชชาภัทร  นันท์ยอง  กรรมการ 

๑๒. นางวิรัญญา  สุเมธาลังการ  กรรมการ 

๑๓.นางสาวอริศรา  เชื้อสะอาด  กรรมการ 

๑๔.นางสาวสิรพิร  ประมวลพันธ์  กรรมการ 

๑๕.นางสาวอชิรญาณ์  ขันทะ   กรรมการ 

๑๖. นางสาวอนันยา  ทิพย์ลุ้ย   กรรมการ 

๑๗. นางน้ าฝน    บุญแสนไชย  กรรมการ 

๑๘. นางจันทร์แรม   ใจตรง   กรรมการและเลขานุการ 

 



 
 

- ๒   - 

 

 ให้คณะกรรมการที่ได้รับการแตง่ตั้งร่วมประชุมกับคณะกรรมการสถานศกึษาและด าเนินการ

ประเมินตนเองของสถานศกึษาดังกล่าวให้แล้วเสร็จก่อนวันที่ ๓๐ เมษายน พ.ศ.๒๕๖4 และให้เป็นไป

ด้วยความเรียบร้อยถูกต้อง จ านวน ๒ เล่ม  เก็บไว้ที่โรงเรียน ๑ เล่มและน าส่งส านักงานศกึษาธิการ

จังหวัดเชยีงรายและหนว่ยงานต้นสังกัดต่อไป 

 

 ทั้งนี ้ตัง้แต่ วันที ่๓๑ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ 

 

   สั่ง ณ วันที่ ๓1 เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖4 

 

 

       ลงช่ือ........................................ 

         (นางสาวอัยวรมณย์   ธีร์ตระกูล) 

       ผูอ้ านวยการโรงเรียนเด็กดีพิทยาคม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

คณะกรรมการจัดท ารายงานการประเมินคุณภาพตนเอง ประจ าปีการศกึษา ๒๕๖3

รายงานการพัฒนาคุณภาพสถานศกึษาเล่มนี้ได้แตง่ตั้งกรรมการในการปฏิบัติหน้าที่ทั้งหมด ๒ คณะ  

คือ ๑. คณะที่ปรึกษา  ๒. คณะท างาน 

 คณะที่ปรึกษาได้ให้ค าปรึกษาและแนะน าการเขียนรายงานให้สมบูรณ์และเป็นไปตามความจริง

พร้อมทั้งตรวจสอบรายงานตรงตามแผนปฏิบัติงานโครงการ  ปีการศึกษา ๒๕๖3 

 คณะท างานได้รวบรวมข้อมูลการปฏิบัติงานตามแผนพัฒนาสถานศกึษา ซึ่งมีภารกิจเป้าหมาย 

๕ ข้อ และสรุปผลการพัฒนาคุณภาพการศกึษาทั้ง ๔ ด้านคือ ด้านคุณภาพผูเ้รียน  ด้านคุณภาพการ

พัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ด้านคุณภาพการพัฒนาบุคลากรแหลง่เรียนรู้และทรัพยากร  

ด้านคุณภาพการรว่มมอืชุมชน โดยสรุปข้อมูลทั้งทางด้านปริมาณ และข้อมูลทางสถิติตามความเป็น

จรงิ มีคณะกรรมการจัดท ารายงานการประเมินคุณภาพตนเองของสถานศกึษาประกอบด้วยบุคคล  

๒ คณะดังตอ่ไปนี้ 

คณะกรรมการบริหารโรงเรียน(คณะท่ีปรึกษา) 

๑. นางมนต์ณภัครณ์  ธีร์ตระกูล  ประธานกรรมการบริหารโรงเรียน 

๒. นายบันเทิง   เครือวงศ์  ผูท้รงคุณวุฒิ/กรรมการ 

๓. นางอนงค์ศรี   สิทธิอาษา  ผูท้รงคุณวุฒิ/กรรมการ 

๔. นายสัมพันธ์   อะทะสุวรรณ  ผูท้รงคุณวุฒิ/กรรมการ 

๕. นางระยอง   เชงิดอย   ผูแ้ทนผูป้กครอง/กรรมการ 

๖. นางวาสนา   สีหาเวช   ผูแ้ทนครู/กรรมการ 

๗. นายนพดล   ธีร์ตระกูล  ผูจ้ัดการ/กรรมการ 

๘. นางสาวอัยวรมณย์  ธีร์ตระกูล  เลขานุการ/กรรมการ 

คณะท างาน 

๑.นางสาวอัยวรมณย์  ธีร์ตระกูล  ประธานกรรมการ 

๒.นางมนต์ณภัครณ์  ธีร์ตระกูล  กรรมการ 

๓.นายนพดล   ธีร์ตระกูล  กรรมการ 

๔.นางบรรจง   วรรณชัย  กรรมการ 

๕.นางสาวปาณิสรา  ลาพงิ   กรรมการ 

๖.นางสาวรุ่งทิวาภรณ์  ภัทรยากรณ์  กรรมการ 

๗.นางสาวกมลทิพย์         แก้วบุญเสริฐ  กรรมการ 



 
 

                                          -  ๒   - 

 

๘.นางณัฐธิดา   รักประชา  กรรมการ 

๙.นางศิริพร   นาติ๊บ   กรรมการ 

๑๐.นางสาวนภัทร  สอนศรี   กรรมการ 

๑๑.นางสาวณัชชาภัทร  นันท์ยอง  กรรมการ 

๑๒.นางวิรัญญา  สุเมธาลังการ  กรรมการ 

๑๓.นางสาวอริศรา  ค าประเสรฐิ  กรรมการ 

๑๔.นางสาวสิรพิร  วงค์อินทร์  กรรมการ 

๑๕.นางสาวอชริญาณ์  ขันทะ   กรรมการ 

๑๖. นางสาวอนันยา  ทิพย์ลุ้ย   กรรมการ 

๑๗. นางน้ าฝน    บุญแสนไชย  กรรมการ 

๑๘. นางจันทร์แรม  ใจตรง   กรรมการและเลขานุการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



แผนผังอาคารสถานที่
 

(แผนที่และแผนผังโรงเรียน)



แผนที่โรงเรยีนเด็กดีพิทยาคม 
เลขที่ ๒๑๖  บ้านใหม่  หมู ่๑๐  ต าบลเวียง  อ าเภอเทิง  จังหวัดเชียงราย 

 
 
 
 

                                   ทางเข้าประมาณ  
                                                                                                                           ๑๘๐ เมตร 

                                                                                                                                                                                     
\\\\\\ 

         ทางหลวงสายเทิง – เชียงค า                      ไปอ าเภอเชียงค า 
 

   
    
 
 

     ๘๐๐   เมตร       

ศูนยจ์ราจร 
สภ.เทิง โรงเรียนเทิงวทิยาคม 

ทีต่ั้งโรงเรียน 
เด็กดีพทิยาคม 

ท่ีวา่การ
อ าเภอเทิง 

วทิยาลยัการอาชีพเทิง 

ทางหลวงหมายเลข 1021  ตอน กม. 87+700 
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 ๓๑ 

๓๓ 
๓๒ 

แผนผงับริเวณโรงเรียนเดก็ดพีทิยาคม 

๑. ป้อมยาม   ๑๓ โดมพทุธรักษา  ๒๑. โรงกระดาษรีไซเคิล  ๓๒. สนามโมโตครอส  
๒. ห้องประชุมสานรัก   ๑๔. อุทยานพฒันาการ  ๒๒. สวนเกษตร   ๓๓. เตาเผาขยะ 
๓. ภูมิปัญญาไทย   ๑๕. สนามฟตุบอล  ๒๓. บ่อเล้ียงปลา   ๓๔. ห้องน ้าสนามกีฬา 
๔. อาคารเพ่ิมพนูสุข   ๑๖. อาคารเอนกประสงค ์ ๒๔. ห้องพกันกักีฬา   ๓๕. บา้นพกัครู 
๕. ห้องยามรักษาการณ์            -ห้องโสตทศันศึกษา ๒๕. ห้องพกัผูจ้ดัการ     ๓๖. โรงจอดรถ  
๖. บา้นพกับุคลากร             -ห้องปฏิบติัการทางภาษา ๒๖. บา้นพกับุคลากร      ๓๗. อุทยานวิทยาศาสตร์ 
๗. อาคารจนัทรา             -โรงอาหาร  ๒๗. วดั สวนป่าคุณธรรม   
๘. ห้อง ธุรการ   ๑๗. โดมบารมี      ๒๘.เรือนเพาะช า    
๙. อาคารธีระ   ๑๘. อาคารกาญจนาภิเษก       ๒๙. สระวา่ยน ้า    
๑๐. อาคารทองดี   ๑๙. ห้องส่ือการสอน  ๓๐. โดมกฤชภาคิน/อฒัจนัทร์   
๑๑. อาคารสิงห์แกว้   ๒๐. อาคารนพดล – มนตณ์ภคัรณ์ ๓๑. บา้นผูอ้  านวยการโรงเรียน   
๑๒. ห้องน ้ารวม           
            
 

       
            
             
        -     
       -         
        -     
        -      
       
     

๓๕ 

๓๔ 

๓๓ 

๑๓ 



โครงสรางการบริหารงานโรงเรียน
 

(โครงสรางการบริหารงานโรงเรียน)



แผนภูมิโครงสร้างการบริหารงานโรงเรียนเด็กดีพิทยาคม 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

นางมนต์ณภัครณ์  ธีร์ตระกูล 
ผู้รับใบอนญุาต 

คณะกรรมการบริหารโรงเรียน 

นางสาวอัยวรมณย์  ธีร์ตระกูล 
ผู้อ านวยการ 

นางจันทร์แรม  ใจตรง 
หัวหน้าฝ่ายวิชาการ 

นางวาสนา สีหาเวช 
หัวหน้าฝ่ายบุคลากร 

นางอัมพวัน วรรณค า 
หัวหน้าฝ่ายงบประมาณ 

นายบพิษ  วรรณชัย 
หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป 

น.ส. ดวงจันทร์  ภูกาบิน 
  (วิชาการระดับประถมศึกษา) 
น.ส รุ่งทิวาพร  ภัทรยากรณ์ 
  (วิชาการระดับปฐมวัย) 
น.ส. นภัทร  สอนศร ี
  (วิชาการระดับมัธยมศึกษา) 

นางศิริพร  นาติ๊บ 
นางบรรจง  วรรณชัย 
น.ส.นชุนาฏ   โตพุ่ม   
น.ส.จิรายุ  สุริยะ 
นางกมลทิพย์  แก้วบุญเสริฐ 
น.ส.ปาณิสรา  ลาพิง 
น.ส.อรศิรา  ค าประเสริฐ 
นายวิทยา  นาติ๊บ 
น.ส. บุษรินทร์   ทนันเรือน 
น.ส.ปรานอม  ธุรกิจ 
นางน  าฝน  บุญแสนไชย 
น.ส.อนันยา  ทิพย์ลุ้ย 
นางวิรัญญา  สุเมธาลังการ 
นางพิมพ์ใจ  บุญแรง 
น.ส. ณิชาภัทร  เวียงชนก 
นางรัตรดา  กาวิน 
น.สสิริพร  ประมวลพันธ ์
นายวัฏจักร  ผัดกันุย้ 
นายธนกร  บัวแย้ม 
 

น.ส. ดวงจันทร์  ภูกาบิน 
น.ส.รุ่งทิวาพร  ภัทรยากรณ์ 
นางจันทร์แรม  ใจตรง 
นายวิทยา  นาติ๊บ 
นางน  าฝน  บุญแสนไชย 
น.ส. สิริพร  ประมวลพันธ ์
น.ส.นภัทร  สอนศร ี
นางสายฝน   เพ่ิมสุวรรณ์ 
น.ส.กนกพร  ยศวงคส์า 
นางรัตรดา  กาวิน 
นางจิราภรณ์  เครือจันทร ์
น.ส. อรกญัญา  ช่างเขียน 
นางวาสนา  สีหาเวช 
นางอัมพวัน วรรณค า 
นางสาวอนนัยา  ทิพย์ลุย้ 

นางมนทกานต์  จักรวาล 
นางนันทนา   ยศเรืองศกัดิ ์
นางสายฝน   เพ่ิมสุวรรณ์ 

นางรัตรดา   กาวิน 
นายกติติศกัดิ์   เชื อสะอาด 
นางวาสนา   สีหาเวช 
นางพิมพ์ใจ  บุญแรง 
นายวิทยา  นาติ๊บ 
นางวิรัญญา  สุเมธาลังการ 
น.ส.ณัชชาภัทร  นันทย์อง 
น.ส.สิริพร  ประมวลพันธ ์
นางจิราภรณ์   เครือจันทร ์
น.ส. จิรายุ  สุรยิะ 
นางศิริพร  นาติ๊บ 
น.ส.นชุนาฏ  โตพุ่ม 
น.ส.ปรานอม  ธุรกิจ 
น.ส.อรกัญญา  ช่างเขียน 
นางนุชอุบล  ใจจ ู
น.ส.บุษรินทร์  ทนันเรือน 
น.ส.พิชชานนัท์  ผลถวิล 
น.ส.ปาณิสรา  ลาพิง 
น.ส อนนัยา  ทิพย์ลุย้ 
นางกมลทิพย์  แก้วบุญเสริฐ  
น.ส.อรศิรา  เชื อสะอาด 
นางกนกกานต์  หมอยา 
นางสายฝน  เพ่ิมสุวรรณ ์
นางมนทกานต์  จักรวาล 
น.ส.กนกพร  ยศวงค์มา 
นางสาวณิชาภัทร  เวียงชนก 
นางน  าฝน  บุญแสนไชย 
นายวัฎจกัร  ผัดกันตุ้ย 
 
 

นายนพดล  ธีร์ตระกูล 
ผู้จัดการ 



โครงสรางหลักสูตร เวลาเรียน ของโรงเรียน
 

(โครงสรางหลักสูตรสถานศึกษา ปการศึกษา 2563)



โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา ปีการศึกษา 2563 

 เพ่ือให้การศึกษาเป็นไปตามหลักสูตร จุดหมายที่ก าหนด สถานศึกษาควรก าหนดโครงสร้างดังนี้ 
 

โครงสร้างหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2550 
ช่วงอายุ อายุ 3 - 5 ปี 

สาระการเรียนรู้ ประสบการณ์ส าคัญ สาระท่ีควรเรียนรู้ 

  ด้านร่างกาย 

  ด้านอารมณ์และจิตใจ 

  ด้านสังคม 

  ด้านสติปัญญา 

   เรื่องราวเกี่ยวกับตัวเด็ก 

   เรื่องราวเกี่ยวกับบุคคลและ   
     สถานที่แวดล้อมเด็ก 

   ธรรมชาติรอบตัว 

   สิ่งต่างๆรอบตัวเด็ก 
ระยะเวลาเรียน ไม่น้อยกว่า 180 ต่อปี 

 

 โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
อัตราเวลาเรียนของสาระการเรียนรู้ทั้ง  8  สาระ  ในแต่ละระดับชั้นก าหนดไว้โดย 

 
ช่วงชั้นที่  1                           ช่วงชั้นที่  2 

สาระการเรียนรู้ คาบ / สัปดาห์ จ านวนชั่วโมง คาบ / สัปดาห์ จ านวนชั่วโมง 

ภาษาไทย 5 200 4 150 

คณิตศาสตร ์ 5 200 4 150 

วิทยาศาสตร ์ 2 80 2 80 

สังคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม 2 80 2 80 

สุขศึกษาและพลศึกษา 2 80 2 80 

ศิลปศึกษา 2 80 2 80 

การงานอาชีพและเทคโนโลย ี 1 40 2 80 

ภาษาตา่งประเทศ 1 40 2 80 

ประวัติศาสตร์ 1 40 1 40 

หน้าที่พลเมือง 1 40 1 40 

อาเซียนศึกษา 1 40 1 40 

รวม 23 940 23 940 

 



โครงสร้างหลักสูตรระดับมัธยมศึกษา 

 
กลุ่มสาระการเรียนรู้/กิจกรรม 

ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 

ม.1 ม.2 ม.3 

รายวิชาพื้นฐาน ชั่วโมง/หน่วยกิต ชั่วโมง/หน่วยกิต ชั่วโมง/หน่วยกิต 

ภาษาไทย 120(3) 120(3) 120(3) 
คณิตศาสตร ์ 120(3) 120(3) 120(3) 
วิทยาศาสตร ์ 120(3) 120(3) 120(3) 
สังคมศึกษาและวัฒนธรรม 120(3) 120(3) 120(3) 
ประวัติศาสตร์ 40(1) 40(1) 40(1) 
สุขศึกษาและพลศึกษา 80(2) 80(2) 80(2) 
ศิลปะ 80(2) 80(2) 80(2) 
การงานอาชีพและเทคโนโลย ี 80(2) 80(2) 80(2) 
ภาษาอังกฤษ 120(3) 120(3) 120(3) 
รวมเวลาเรียนพื้นฐาน 880(22) 880(22) 880(22) 
รายวิชาเพิ่มเติม ชั่วโมง/หน่วยกิต ชั่วโมง/หน่วยกิต ชั่วโมง/หน่วยกิต 
เสริมทักษะคณิตศาสตร ์ 40(1) 40(1) 40(1) 
คอมพิวเตอร์ 40(1) 40(1) 40(1) 
ภาษาอังกฤษ ฟัง-พูด 40(1) 40(1) 40(1) 
ภาษาจนี 40(1) 40(1) 40(1) 
เมืองเทิงบ้านเฮา 40(1) 40(1) 40(1) 
หน้าที่พลเมือง 20(0.5) 20(0.5) 20(0.5) 
รวมเวลาเรียนเพิ่มเติม 220(5.5) 220(5.5) 220(5.5) 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ชั่วโมง ชั่วโมง ชั่วโมง 

 กิจกรรมแนะแนว 

 กิจกรรมนักเรียน 

- ลูกเสือ/เนตรนาร ี

 กิจกรรมชุมนุม 

 กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะ
ประโยชน ์

20 
 

20 
15 
5 

20 
 

20 
15 
5 

20 
 

20 
15 
5 

รวมเวลาเรียนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 120 120 120 
รวมเวลาเรียนทั้งหมด 1,200 

 



โครงสร้างหลักสูตรระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4/1 (สายวิทย์ – คณิต) 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/1 (ภาคเรียนที่ 1) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/1 (ภาคเรียนที่ 2) 
รหัส ชื่อวิชา หน่วยกิต/ชั่วโมง รหัส ชื่อวิชา หน่วยกิต/ชั่วโมง 

รายวิชาพื้นฐาน หน่วยกิต ชั่วโมง รายวิชาพื้นฐาน หน่วยกิต ชั่วโมง 
ท31101 ภาษาไทย 1 1.0 40 ท31102 ภาษาไทย 2 1.0 40 
ค31101 คณิตศาสตร์ 1 1.0 40 ค31102 คณิตศาสตร์ 2 1.0 40 
ว31151 โลกดาราศาสตร์ 1 1.0 40 ว31152 โลกดาราศาสตร์ 2 1.0 40 
ส31101 พระพุทธศาสนา 1 1.0 40 ส31104 พระพุทธศาสนา 2 1.0 40 
ส31102 ประวัติศาสตร์ไทย 1 0.5 20 ส31105 ประวัติศาสตร์ไทย 2 0.5 20 
ส31103 หน้าท่ีพลเมือง 1 1.0 40 ส31105 หน้าท่ีพลเมือง 2 1.0 40 
พ31101 สุขศึกษาและ 

พลศึกษา 1 
0.5 20 พ31102 สุขศึกษาและ 

พลศึกษา 2 
0.5 20 

ศ31101 ศิลปะ 1 0.5 20 ศ31102 ศิลปะ 2 0.5 20 
ง31101 การงานอาชีพและ

เทคโนโลยี 1 
0.5 20 ง31102 การงานอาชีพและ

เทคโนโลยี 2 
0.5 20 

อ31101 ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน 1 1.0 40 อ31101 ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน 2 1.0 40 
รวม 8.0 320 รวม 8.0 320 

รายวิชาเพิ่มเติม หน่วยกิต ชั่วโมง รายวิชาเพิ่มเติม หน่วยกิต ชั่วโมง 
ค31201 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 

1 
1.5 50 ค31202 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 2 1.5 50 

ว31201 ฟิสิกส์ 1 1.0 40 ว31202 ฟิสิกส์ 2 1.0 40 
ว31221 เคมี 1 1.0 40 ว31222 เคมี 2 1.0 40 
ว31241 ชีววิทยา 1 1.0 40 ว31242 ชีววิทยา 2 1.0 40 
อ31201 อังกฤษ ฟัง – พูด 1 0.5 20 อ31202 อังกฤษ ฟัง – พูด 2 0.5 20 
ง31201 คอมพิวเตอร์ 1 1.0 40 ง31202 คอมพิวเตอร์ 2 1.0 40 

รวม 5.0 240 รวม 5.0 240 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  ชั่วโมง กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  ชั่วโมง 

 กิจกรรมแนะแนว  20  กิจกรรมแนะแนว  20 

 กิจกรรมนักเรียน 
-นักศึกษาวิชาทหาร 
-กิจกรรมชุมนุม 

 15 
 
 

 กิจกรรมนักเรียน 
-นักศึกษาวิชาทหาร 
-กิจกรรมชุมนุม 

 15 

 กิจกรรมเพื่อสังคม
และสาธารณะ
ประโยชน์ 

 5  กิจกรรมเพื่อสังคม
และสาธารณะ
ประโยชน์ 

 5 

รวม  40 รวม  40 
รวมเวลาเรียนทั้งสิ้น 14.0 500 รวมเวลาเรียนทั้งสิ้น 14.0 500 

 
 



ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4/2 (สายศิลป์ – ค านวณ) 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/2 (ภาคเรียนที ่1) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/2 (ภาคเรียนที ่2) 

รหัส ชื่อวิชา หน่วยกิต/ชั่วโมง รหัส ชื่อวิชา หน่วยกิต/ชั่วโมง 
รายวิชาพื้นฐาน หน่วยกิต ชั่วโมง รายวิชาพื้นฐาน หน่วยกิต ชั่วโมง 

ท31101 ภาษาไทย 1 1.0 40 ท31102 ภาษาไทย 2 1.0 40 
ค31101 คณิตศาสตร์ 1 1.0 40 ค31102 คณิตศาสตร์ 2 1.0 40 
ว31141 สิ่งมีชีวิตกับกระบวนการ

ด ารงชีวิต 1 
1.0 40 ว31142 สิ่งมีชีวิตกับกระบวนการ

ด ารงชีวิต 2 
1.0 40 

ส31101 พระพุทธศาสนา 1 1.0 40 ส31104 พระพุทธศาสนา 2 1.0 40 
ส31102 ประวัติศาสตร์ไทย 1 0.5 20 ส31105 ประวัติศาสตร์ไทย 2 0.5 20 
ส31103 หน้าที่พลเมือง 1 1.0 40 ส31105 หน้าที่พลเมือง 2 1.0 40 
พ31101 สุขศึกษาและ 

พลศึกษา 1 
0.5 20 พ31102 สุขศึกษาและ 

พลศึกษา 2 
0.5 20 

ศ31101 ศิลปะ 1 0.5 20 ศ31102 ศิลปะ 2 0.5 20 
ง31101 การงานอาชพีและ

เทคโนโลยี 1 
0.5 20 ง31102 การงานอาชพีและ

เทคโนโลยี 2 
0.5 20 

อ31101 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 1 1.0 40 อ31101 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2 1.0 40 
รวม 8.0 320 รวม 8.0 320 

รายวิชาเพิ่มเติม หน่วยกิต ชั่วโมง รายวิชาเพิ่มเติม หน่วยกิต ชั่วโมง 
ท31201 การแต่งค าประพันธ์ 1 1.0 40 ท31202 การแต่งค าประพันธ์ 2 1.0 40 
ค31201 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 1 1.5 50 ค31202 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 2 1.5 50 
ว31251 ดวงดาวและโลกของเรา 1 1.0 40 ว31252 ดวงดาวและโลกของเรา 2 1.0 40 
อ31201 อังกฤษ ฟัง – พูด 1 0.5 20 อ31204 อังกฤษ ฟัง – พูด 2 0.5 20 
อ31202 อังกฤษอ่าน – เขยีน 1 0.5 20 อ31205 อังกฤษอ่าน – เขยีน 2 0.5 20 
อ31203 อังกฤษเพิ่มเติมการ

ท่องเที่ยว 1 
0.5 20 อ31205 อังกฤษเพิ่มเติมการ

ท่องเที่ยว 2 
0.5 20 

ง31201 คอมพิวเตอร์ 1 1.0 40 ง31202 คอมพิวเตอร์ 2 1.0 40 
รวม 5.0 240 รวม 5.0 240 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  ชั่วโมง กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  ชั่วโมง 
 กิจกรรมแนะแนว  20  กิจกรรมแนะแนว  20 

 กิจกรรมนักเรียน 
-นักศึกษาวิชาทหาร 
-กิจกรรมชุมนุม 

 15 
 
 

 กิจกรรมนักเรียน 
-นักศึกษาวิชาทหาร 
-กิจกรรมชุมนุม 

 15 

 กิจกรรมเพื่อสังคมและ
สาธารณะประโยชน ์

 5  กิจกรรมเพื่อสังคมและ
สาธารณะประโยชน ์

 5 

รวม  40 รวม  40 
รวมเวลาเรียนทั้งสิ้น 14.0 500 รวมเวลาเรียนทั้งสิ้น 14.0 500 

 

 

 



ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 5/1 (สายวิทย์ – คณิต) 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/1 (ภาคเรียนที ่1) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/1 (ภาคเรียนที ่2) 

รหัส ชื่อวิชา หน่วยกิต/ชั่วโมง รหัส ชื่อวิชา หน่วยกิต/ชั่วโมง 

รายวิชาพื้นฐาน หน่วยกิต ชั่วโมง รายวิชาพื้นฐาน หน่วยกิต ชั่วโมง 

ท32101 ภาษาไทย 3 1.0 40 ท32102 ภาษาไทย 4 1.0 40 

ค32101 คณิตศาสตร์ 3 1.0 40 ค32102 คณิตศาสตร์ 4 1.0 40 

ว32151 โลกดาราศาสตร์ 3 1.0 40 ว32152 โลกดาราศาสตร์ 4 1.0 40 

ส32101 พระพุทธศาสนา 3 1.0 40 ส32104 พระพุทธศาสนา 4 1.0 40 

ส32102 ประวัติศาสตร์ไทยสากล 3 0.5 20 ส32105 ประวัติศาสตร์ไทยสากล 
4 

0.5 20 

ส32103 หน้าที่พลเมือง 3 1.0 40 ส32105 หน้าที่พลเมือง 4 1.0 40 

พ32101 สุขศึกษาและ 
พลศึกษา 3 

0.5 20 พ32102 สุขศึกษาและ 
พลศึกษา 4 

0.5 20 

ศ32101 ศิลปะ 3 0.5 20 ศ32102 ศิลปะ 4 0.5 20 

ง32101 การงานอาชพีและ
เทคโนโลยี 3 

0.5 20 ง32102 การงานอาชพีและ
เทคโนโลยี 4 

0.5 20 

อ32101 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 3 1.0 40 อ32101 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 4 1.0 40 

รวม 8.0 320 รวม 8.0 320 
รายวิชาเพิ่มเติม หน่วยกิต ชั่วโมง รายวิชาเพิ่มเติม หน่วยกิต ชั่วโมง 

ค32201 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 3 1.5 50 ค32202 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 4 1.5 50 
ว32201 ฟิสิกส์ 3 1.0 40 ว32202 ฟิสิกส์ 4 1.0 40 
ว32221 เคมี 3 1.0 40 ว32222 เคมี 4 1.0 40 
ว32241 ชีววิทยา 3 1.0 40 ว32242 ชีววิทยา 4 1.0 40 
อ32201 อังกฤษ ฟัง – พูด 3 0.5 20 อ32202 อังกฤษ ฟัง – พูด 4 0.5 20 
ง32201 คอมพิวเตอร์ 3 1.0 40 ง32202 คอมพิวเตอร์ 4 1.0 40 

รวม 5.0 240 รวม 5.0 240 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  ชั่วโมง กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  ชั่วโมง 

 กิจกรรมแนะแนว  20  กิจกรรมแนะแนว  20 

 กิจกรรมนักเรียน 
-นักศึกษาวิชาทหาร 
-กิจกรรมชุมนุม 

 15 
 
 

 กิจกรรมนักเรียน 
-นักศึกษาวิชาทหาร 
-กิจกรรมชุมนุม 

 15 

 กิจกรรมเพื่อสังคมและ
สาธารณะประโยชน ์

 5  กิจกรรมเพื่อสังคมและ
สาธารณะประโยชน ์

 5 

รวม  40 รวม  40 

รวมเวลาเรียนทั้งสิ้น 14.0 500 รวมเวลาเรียนทั้งสิ้น 14.0 500 

 
 
 
 
 



ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 5/2 (สายศิลป์ – ค านวณ) 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/2 (ภาคเรียนที ่1) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/2 (ภาคเรียนที ่2) 
รหัส ชื่อวิชา หน่วยกิต/ชั่วโมง รหัส ชื่อวิชา หน่วยกิต/ชั่วโมง 

รายวิชาพื้นฐาน หน่วยกิต ชั่วโมง รายวิชาพื้นฐาน หน่วยกิต ชั่วโมง 
ท32101 ภาษาไทย 3 1.0 40 ท32102 ภาษาไทย 4 1.0 40 
ค32101 คณิตศาสตร์ 3 1.0 40 ค32102 คณิตศาสตร์ 4 1.0 40 
ว32141 สารและสมบัติของสาร 3 1.0 40 ว32142 สารและสมบัติของสาร 4 1.0 40 
ส32101 พระพุทธศาสนา 3 1.0 40 ส32104 พระพุทธศาสนา 4 1.0 40 
ส32102 ประวัติศาสตร์สากล 3 0.5 20 ส32105 ประวัติศาสตร์สากล 4 0.5 20 
ส32103 ภูมิศาสตร์และเศรษฐศาสตร์ 

1 
1.0 40 ส32105 ภูมิศาสตร์และเศรษฐศาสตร์ 

2 
1.0 40 

พ32101 สุขศึกษาและพลศึกษา 3 0.5 20 พ32102 สุขศึกษาและพลศึกษา 4 0.5 20 
ศ32101 ศิลปะ 3 0.5 20 ศ32102 ศิลปะ 4 0.5 20 
ง32101 การงานอาชพีและ

เทคโนโลยี 3 
0.5 20 ง32102 การงานอาชพีและเทคโนโลย ี

4 
0.5 20 

อ32101 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 3 1.0 40 อ32101 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 4 1.0 40 
รวม 8.0 320 รวม 8.0 320 

รายวิชาเพิ่มเติม หน่วยกิต ชั่วโมง รายวิชาเพิ่มเติม หน่วยกิต ชั่วโมง 
ท32201 วรรณกรรมท้องถิ่น 1 1.0 40 ท32202 วรรณกรรมท้องถิ่น 2 1.0 40 
ค32201 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 3 1.5 50 ค32202 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 4 1.5 50 
ว32201 แรง การเคลื่อนที่และ

พลังงาน 1 
1.0 40 ว32202 แรง การเคลื่อนที่และพลังงาน 

2 
1.0 40 

อ32201 อังกฤษ ฟัง – พูด 3 0.5 20 อ32204 อังกฤษ ฟัง – พูด 4 0.5 20 
อ32202 อังกฤษอ่าน – เขยีน 3 0.5 20 อ32205 อังกฤษอ่าน – เขยีน 4 0.5 20 
อ32203 อังกฤษเพิ่มเติมการ

ท่องเที่ยว 3 
0.5 20 อ32205 อังกฤษเพิ่มเติมการท่องเท่ียว 

4 
0.5 20 

ง32201 คอมพิวเตอร์ 3 1.0 40 ง32202 คอมพิวเตอร์ 4 1.0 40 
รวม 5.0 240 รวม 5.0 240 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  ชั่วโมง กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  ชั่วโมง 
 กิจกรรมแนะแนว  20  กิจกรรมแนะแนว  20 

 กิจกรรมนักเรียน 
-นักศึกษาวิชาทหาร 
-กิจกรรมชุมนุม 

 15 
 
 

 กิจกรรมนักเรียน 
-นักศึกษาวิชาทหาร 
-กิจกรรมชุมนุม 

 15 

 กิจกรรมเพื่อสังคมและ
สาธารณะประโยชน ์

 5  กิจกรรมเพื่อสังคมและ
สาธารณะประโยชน ์

 5 

รวม  40 รวม  40 
รวมเวลาเรียนทั้งสิ้น 14.0 500 รวมเวลาเรียนทั้งสิ้น 14.0 500 

 

 

 

 



ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6/1 (สายวิทย์ – คณิต) 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/1 (ภาคเรียนที ่1) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/1 (ภาคเรียนที ่2) 
รหัส ชื่อวิชา หน่วยกิต/ชั่วโมง รหัส ชื่อวิชา หน่วยกิต/ชั่วโมง 

รายวิชาพื้นฐาน หน่วยกิต ชั่วโมง รายวิชาพื้นฐาน หน่วยกิต ชั่วโมง 
ท33101 ภาษาไทย 5 1.0 40 ท33102 ภาษาไทย 5 1.0 40 
ค33101 คณิตศาสตร์ 5 1.0 40 ค33102 คณิตศาสตร์ 5 1.0 40 
ว33151 โลกดาราศาสตร์ 5 1.0 40 ว33152 โลกดาราศาสตร์ 5 1.0 40 
ส33101 พระพุทธศาสนา 5 1.0 40 ส33104 พระพุทธศาสนา 5 1.0 40 
ส33102 อาเซียนศึกษา 1 0.5 20 ส33105 อาเซียนศึกษา 2 0.5 20 
ส33103 ภูมิศาสตร์และเศรษฐศาสตร์ 

3 
1.0 40 ส33105 ภูมิศาสตร์และเศรษฐศาสตร์ 

4 
1.0 40 

พ33101 สุขศึกษาและ 
พลศึกษา 5 

0.5 20 พ33102 สุขศึกษาและ 
พลศึกษา 5 

0.5 20 

ศ33101 ศิลปะ 5 0.5 20 ศ33102 ศิลปะ 5 0.5 20 
ง33101 การงานอาชพีและ

เทคโนโลยี 5 
0.5 20 ง33102 การงานอาชพีและ

เทคโนโลยี 5 
0.5 20 

อ33101 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 5 1.0 40 ท33102 ภาษาไทย 5 1.0 40 
รวม 8.0 320 รวม 8.0 320 

รายวิชาเพิ่มเติม หน่วยกิต ชั่วโมง รายวิชาเพิ่มเติม หน่วยกิต ชั่วโมง 
ค33201 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 5 1.5 50 ค33202 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 5 1.5 50 
ว33201 ฟิสิกส์ 5 1.0 40 ว33202 ฟิสิกส์ 5 1.0 40 
ว33221 เคมี 5 1.0 40 ว33222 เคมี 5 1.0 40 
ว33241 ชีววิทยา 5 1.0 40 ว33242 ชีววิทยา 5 1.0 40 
อ33201 อังกฤษ ฟัง – พูด 5 0.5 20 อ33202 อังกฤษ ฟัง – พูด 5 0.5 20 
ง33201 คอมพิวเตอร์ 5 1.0 40 ง33202 คอมพิวเตอร์ 5 1.0 40 

รวม 5.0 240 รวม 5.0 240 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  ชั่วโมง กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  ชั่วโมง 

 กิจกรรมแนะแนว  20  กิจกรรมแนะแนว  20 

 กิจกรรมนักเรียน 
-นักศึกษาวิชาทหาร 
-กิจกรรมชุมนุม 

 15 
 
 

 กิจกรรมนักเรียน 
-นักศึกษาวิชาทหาร 
-กิจกรรมชุมนุม 

 15 

 กิจกรรมเพื่อสังคมและ
สาธารณะประโยชน ์

 5  กิจกรรมเพื่อสังคมและ
สาธารณะประโยชน ์

 5 

รวม  40 รวม  40 
รวมเวลาเรียนทั้งสิ้น 14.0 500 รวมเวลาเรียนทั้งสิ้น 14.0 500 

 
 

 

 

 



ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6/2 (สายศิลป์ – ค านวณ) 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/2 (ภาคเรียนที ่1) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/2 (ภาคเรียนที ่2) 

รหัส ชื่อวิชา หน่วยกิต/ชั่วโมง รหัส ชื่อวิชา หน่วยกิต/ชั่วโมง 
รายวิชาพื้นฐาน หน่วยกิต ชั่วโมง รายวิชาพื้นฐาน หน่วยกิต ชั่วโมง 

ท33101 ภาษาไทย 5 1.0 40 ท33102 ภาษาไทย 5 1.0 40 
ค33101 คณิตศาสตร์ 5 1.0 40 ค33102 คณิตศาสตร์ 5 1.0 40 
ว33141 กระบวนการเปลี่ยนแปลง

ของโลก  1 
1.0 40 ว33142 กระบวนการเปลี่ยนแปลงของ

โลก  2 
1.0 40 

ส33101 พระพุทธศาสนา 5 1.0 40 ส33104 พระพุทธศาสนา 5 1.0 40 
ส33102 อาเซียนศึกษา 1 0.5 20 ส33105 อาเซียนศึกษา 2 0.5 20 
ส33103 ภูมิศาสตร์และ

เศรษฐศาสตร์ 3 
1.0 40 ส33105 ภูมิศาสตร์และเศรษฐศาสตร์ 

4 
1.0 40 

พ33101 สุขศึกษาและพลศึกษา 5 0.5 20 พ33102 สุขศึกษาและพลศึกษา 5 0.5 20 
ศ33101 ศิลปะ 5 0.5 20 ศ33102 ศิลปะ 5 0.5 20 
ง33101 การงานอาชพีและ

เทคโนโลยี 5 
0.5 20 ง33102 การงานอาชพีและเทคโนโลย ี

5 
0.5 20 

อ33101 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 5 1.0 40 อ33101 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 5 1.0 40 
รวม 8.0 320 รวม 8.0 320 

รายวิชาเพิ่มเติม หน่วยกิต ชั่วโมง รายวิชาเพิ่มเติม หน่วยกิต ชั่วโมง 
ท33201 การเขียนในชีวิต 1 1.0 40 ท33202 การเขียนในชีวิต 2 1.0 40 
ค33201 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 5 1.5 50 ค33202 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 5 1.5 50 
ว33201 พันธุกรรมและสิ่งแวดล้อม 

1 
1.0 40 ว33202 พันธุกรรมและสิ่งแวดล้อม 2 1.0 40 

อ33201 อังกฤษ ฟัง – พูด 5 0.5 20 อ33204 อังกฤษ ฟัง – พูด 5 0.5 20 
อ33202 อังกฤษอ่าน – เขยีน 5 0.5 20 อ33205 อังกฤษอ่าน – เขยีน 5 0.5 20 
อ33203 อังกฤษเพิ่มเติมการ

ท่องเที่ยว 5 
0.5 20 อ33205 อังกฤษเพิ่มเติมการท่องเท่ียว 

5 
0.5 20 

ง33201 คอมพิวเตอร์ 5 1.0 40 ง33202 คอมพิวเตอร์ 5 1.0 40 
รวม 5.0 240 รวม 5.0 240 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  ชั่วโมง กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  ชั่วโมง 
 กิจกรรมแนะแนว  20  กิจกรรมแนะแนว  20 

 กิจกรรมนักเรียน 
-นักศึกษาวิชาทหาร 
-กิจกรรมชุมนุม 

 15 
 
 

 กิจกรรมนักเรียน 
-นักศึกษาวิชาทหาร 
-กิจกรรมชุมนุม 

 15 

 กิจกรรมเพื่อสังคมและ
สาธารณประโยชน ์

 5  กิจกรรมเพื่อสังคมและ
สาธารณประโยชน ์

 5 

รวม  40 รวม  40 
รวมเวลาเรียนทั้งสิ้น 14.0 500 รวมเวลาเรียนทั้งสิ้น 14.0 500 

 
 
 

 



เอกสารประกอบ
 

(ภาพกิจกรรมระดับปฐมวัย)



 

 

กิจกรรมเรียนรู้ทางดา้นวทิยาศาสตร์ 
 

กิจกรรมสีเตน้ระบ า 

กิจกรรมถุงปริศนา 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

กิจกรรมเทียนไขดูดน ้ า 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                     กิจกรรมแม่เหลก็แสนกล 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

กิจกรรมหลกัสูตรทอ้งถ่ิน หน่วย ซะป๊ะจา้ง เร่ือง เรือกา้นกลว้ย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กิจกรรมหลกัสูตรทอ้งถ่ิน หน่วย ซะป๊ะจา้ง เร่ือง มา้กา้นกลว้ย 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

กิจกรรมหลกัสูตรทอ้งถ่ิน หน่วย ซะป๊ะจา้ง เร่ือง การท าตุง 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กิจกรรมหลกัสูตรทอ้งถ่ิน หน่วย ของก๋ินบา้นเฮา  เร่ือง การท าน ้ าพริกอ่อง 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

กิจกรรมหลกัสูตรทอ้งถ่ิน หน่วย ของก๋ินบา้นเฮา เร่ือง การท าขา้วเหนียวแดง 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หลกัสูตรทอ้งถ่ินหน่วยวฒันธรรมทอ้งถ่ิน เร่ือง ตานก๋วยสลาก 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

หลกัสูตรทอ้งถ่ิน หน่วยวฒันธรรมทอ้งถ่ิน เร่ือง พิธีส่งเคราะห์บา้น 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หลกัสูตรทอ้งถ่ิน หน่วยวฒันธรรมทอ้งถ่ิน เร่ือง พิธีสู่ขวญัคน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

กิจกรรมการเรียนการสอน English  Adventure 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

กิจกรรมจิตศึกษา 
กิจกรรมสะพานเช่ือมรัก 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กิจกรรมบวันอ้ยลอยน ้ า 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

กิจกรรมวนัเด็กแห่งชาติ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

กิจกรรมกีฬาสี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

กิจกรรมวนัคริสตม์าส 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

กิจกรรมนัง่สมาธิในช่วงพกักลางวนั 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กิจกรรมสร้างสรรค ์
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

กิจกรรมสร้างสรรค ์
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

กิจกรรมการคดัแยกขยะ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

กิจกรรมทศันศึกษานอกสถานท่ี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

กิจกรรมเรียนรู้ตามแหล่งเรียนรู้ตา่งๆภายในโรงเรียน 
 



เอกสารประกอบ
 

(ภาพกิจกรรมระดับขั้นพื้นฐาน)



 

กิจกรรมทศันศกึษา 

 

                                         
 

 

 

                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

กิจกรรมกีฬาสี 

          

          

         

 

          

 



 

กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์ 

          

 

                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

กิจกรรมการเรียนหลักสูตรท้องถิ่น ของกิ๋นเมืองเทิงบ้านเฮา 

              

 

        

 

          



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

กิจกรรมการเรียนรู้ตามแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียนและลงมือปฏิบัติจริง 

 

                

            

          

 

            



                                   

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

กิจกรรมวันส าคัญต่างๆ 

วันลอยกระทง 

             

 

 

 

 

 

 

 



 

วันฮาโลวีน 

 

 

กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ 

 



 

กิจกรรมวันเข้าพรรษา 

 

                                 

 

                             

 

 

 

 

 

 

 



 

กิจกรรมวันคริสต์มาส 

 

                     

 

              

 

 

 

 

 

 

 

 



 

พิธีไหว้ครู 

              

 

                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



กิจกรรมจิตศึกษาและการสวดมนต์ 

   

 

     

 

      

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



กิจกรรมการเรียนรู้จากโครงงาน 

             

 

              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



กิจกรรมลูกเสือ – เนตรนาร ี

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

อาคารเรียนต่างๆและบรรยากาศภายในโรงเรียน 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ภาพกิจกรรมการอบรมต่างๆและการมีส่วนร่วมในชุมชนของครูในโรงเรียน 

              

 

                 

 

            

 

 



 

        

 

             

 

            

 

 



 

 

          

              

 

       

 

 

 



 

       

 

 

 



เอกสารประกอบ
 

(กิจกรรมการคัดแยกขยะในโรงเรียน)



 

โครงการส่งเสริมสถานศึกษาสู่ความเป็นเลศิ (Thailand  Go  Green)   
ประจ าปีการศึกษา  2563   
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โรงเรียนขายขยะทีค่ดัแยกให้กบัผู้รับซ้ือในประเภทต่างๆ 
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ถังขยะในห้องเรียนมป้ีายบอกประเภทขยะอย่างชัดเจน 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

จุดทิง้ขยะนอกห้องเรียนในระดับมธัยมศึกษา 
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นักเรียนท าการคดัแยกขยะก่อนทิง้ลงถัง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นักเรียนทมีงานคดัแยกขยะช่วยกนัน าขยะทีค่ดัแยกออกขายให้กบัผู้รับซ้ือ 
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นักเรียนช่วยกนัคดัแยกขยะจ าหน่ายให้กบัผู้รับ 

ซ้ือขยะ 
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ถังขยะในระดับประถมศึกษา 
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