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รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา

(Self - Assessment Report : SAR)

ปการศึกษา 2563

สวนท่ี 1 : บทสรุปของผูบริหาร

โรงเรียนเก้ือวิทยาจัดการศึกษาตั้งแตระดับช้ันอนุบาล 1 ถึงช้ันประถมศึกษาปท่ี 6 มีนักเรียนทั้งหมด 228 คน ครูผูสอน 15 คน จัดทํารายงานการประเมินคุณภาพตนเองของโรงเรียน

(SAR) ปการศึกษา 2563 เสนอตอหนวยงานตนสังกัด ผลการประเมินตนเองในภาพรวม ระดับปฐมวัย และระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานอยูในระดับ ยอดเยี่ยม มีผลการดําเนินงาน ดังตอ

ไปน้ี

ดานคุณภาพของเด็ก ระดับปฐมวัย

ระดับปฐมวัย เด็กมีรางกายแข็งแรง การแสดงออกทางดานอารมณ จิตใจ สังคมและสติปญญา มีความเหมาะสมเปนไปตามวัย มีทักษะ ความคิดพื้นฐานและรูจักแสวงหาความรูได เด็ก

ไดรับประสบการณตรงจากการเลน การปฏิบัติกิจกรรม การเรียนรูดวยการลงมือทําและสรางองคความรูดวยตนเองอยางมีความสุข มีคุณธรรม จริยธรรม และคานิยมที่ดี รูจักยับยั้งชั่งใจ

อดทนในการรอคอย มีนํ้าใจชวยเหลือและแบงปนผูอื่น มีความมั่นใจ กลาพูด กลาแสดงออกมี ผลการประเมินภาพรวม ระดับยอดเยี่ยม

ดานคุณภาพของผูเรียน ระดับประถมศึกษา

ผูเรียนไดเรียนรูอยางมีความสุข มีความสามารถในการการอาน การเขียน การคิดคํานวณ และการคิดวิเคราะห เปนไปตามเกณฑที่โรงเรียนกําหนด ไดรับความรูตามหลักสูตรแกนกลาง

การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ผูเรียนมีผลการเรียนที่อยูในระดับ 3 ขึ้นไปมากกวารอยละ 50 ของทุกวิชา ทุกระดับชั้น นักเรียนสามารถคิดโดยใชเหตุผลประกอบการตัดสินใจ สามารถอภิปราย

แลกเปล่ียนความคิดเห็น และแกปญหาได มีความสามารถในการรวบรวมความรูไดท้ังดวยตนเองและการทํางานเปนทีม สรางสรรคสิ่งใหมๆ จากการเรียนรูและลงมือปฏิบัติในชั้นเรียน 

ผูเรียนมีเจตคติที่ดีพรอมที่จะศึกษาตอในระดับช้ันท่ีสูงขึ้น มุงหวังในการทํางานและประกอบอาชีพที่ตนสนใจ มีพฤติกรรมเปนผูที่มีคุณธรรม จริยธรรม มีคานิยมและจิตสํานึกตามที่สถาน

ศึกษากําหนด เห็นคุณคาของความเปนไทย มีสวนรวมในการอนุรักษวัฒนธรรมประเพณีไทยรวมท้ังมีสุขภาพกาย สุขภาพจิตที่ดี แสดงออกอยางเหมาะสมในแตละชวงวัยสามารถอยูรวม

กับคนอ่ืนอยางมีความสุข ผลการประเมินภาพรวม ระดับยอดเยี่ยม  

 

 

ดานกระบวนการบริหารและการจัดการ

การกําหนดโครงสรางการบริหารงานเปนไปอยางชัดเจนโดยใชวงจร PDCA โรงเรียนไดดําเนินการวิเคราะหสภาพปญหา ผลการจัดประสบการณการเรียนรู กําหนดวิสัยทัศน พันธกิจ เปา

หมาย และกลยุทธ สงเสริมใหมีการพัฒนาหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย เนนเรียนรูผานการเลนและลงมือปฏิบัติจริง ผานกิจกรรมหลัก 6 กิจกรรม และโครงงานกิจกรรมเสริมตาง ๆ การ

จัดครูท่ีเพียงพอ และเหมาะสมกับช้ันเรียน ครูทุกคนไดรับการอบรมเพิ่มเติมความรูความเขาใจในการจัดประสบการณเด็กทุกๆป มีความสามารถในการจัดประสบการณและ การ

ประเมินพัฒนาการเด็กเปนรายบุคคล และมีปฏิสัมพันธท่ีดี กับเด็กและผูปกครอง มีการจัดสภาพแวดลอมและสื่อเพื่อการเรียนรูอยางสนุกสนาน และปลอดภัย เด็กๆมีมุมเสริม

ประสบการณ และส่ือการเรียนรูท่ีหลากหลายในหองเรียน มีการติดตามการดําเนินงานและจัดทํารายงานการประเมินตนเองประจําป มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงพัฒนาคุณภาพ

พรอมท้ังรายงานผลใหหนวยงานตนสังกัดอยางตอเนื่อง ผลการประเมินภาพรวมอยูใน ระดับยอดเยี่ยม

 

การจัดประสบการณที่เนนเด็กเปนสําคัญ ระดับปฐมวัย

 เด็กไดฝกปฏิบัติกิจกรรมตางๆมีประสบการณตรงจากกิจกรรมหลัก 6 กิจกรรม ครูจัดโครงการ/ กิจกรรมตามความสนใจของเด็ก เปดโอกาสใหเด็กไดเสนอความคิดของ เด็กไดเรียนรู

จากประสบการณจริง แสวงหา คําตอบดวยตนเอง และครูไดออกแบบกระบวนการขั้นตอนในการปฏิบัติอยางสนุกสนาน เด็กๆจึงใหความรวมมือและมีความสุขไดการเรียนรู  ไดเรียนรู

ลงมือปฏิบัติผานประสาทสัมผัส ไดฝกทักษะแกปญหา การตัดสินใจ การทํางานรวมกับผูอื่นอยางมีความสุข การประเมินพัฒนาการตางๆของเด็ก ครูไดมีการประเมินและบันทึกอยางเปน

ระบบ นําผลการประเมินไปใช ทําวิจัยในช้ันเรียน นอกจากนี้ครูจัดบรรยากาศในหองเรียน เอื้อตอการเรียนรูในแตละหนวยการเรียนรู ผลการประเมินภาพรวม ระดับยอดเยี่ยม

ดานกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ ระดับประถมศึกษา

ครูสามารถปรับการเรียนการสอนเพื่อสงเสริมผูเรียนเปนรายบุคคลได สรางโอกาสใหนักเรียนทุกคนมีสวนรวม ไดลงมือปฏิบัติจริงจนสรุปความรูไดดวยตนเอง สามารถนําความรูไป

ประยุกตใชในชีวิตประจําวันได  มีการประเมินผูเรียนอยางเปนระบบ และนําผลมาพัฒนาผูเรียน กระตุนเด็กใหรักการเรียนรูและบริหารชั้นเรียนใหผูเรียนไดเรียนรูรวมกันอยางมีความสุข

ผูเรียนไดเรียนรูอยางสนุกสนาน สามารถคิดรวบยอดในสิ่งท่ีเรียนรูได  ครูรวมกันแลกเปลี่ยนเรียนรู และนําผลที่ไดมาปรับปรุงพัฒนาการจัดการเรียนรู  ผลการประเมินภาพรวมอยูที่

ระดับยอดเยี่ยม

 

 

ตอนท่ี 1 ขอมูลพ้ืนฐาน

โรงเรียน (School Name) : เกื้อวิทยา

ประเภทโรงเรียน (School Type) : ในระบบ (สามัญปกติ)

รหัสโรงเรียน : 1110100217

่
Page 2 of 52



ที่อยู (Address) : 2 อาคาร (Bldg) : -

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

ซอย (Lane) : เจริญนคร 48 ถนน (Street) : เจริญนคร

ตําบล/แขวง (Sub-district) : สําเหร เขต/อําเภอ (District) : ธนบุรี

จังหวัด (Province) : กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย (Post Code) : 10600

โทรศัพท (Tel.) : 024377431 โทรสาร (Fax.) : 024394010

อีเมล (E-mail) : keauvithaya.school@gmail.com

เว็บไซต (Website) : https://keauvithaya.net/

ไลน (Line) : @keau เฟซบุก (Facebook) :

https://m.facebook.com/pages/category/School/%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%

Keauvithaya-281408955287931/?locale2=th_TH

ระดับท่ีเปดสอน

ปกติ (สามัญศึกษา) : กอนประถมศึกษา, ประถมศึกษา

Page 3 of 52



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 ส่ือสารได มีทักษะการคิดพื้นฐาน และแสวงหาความรูได ยอดเยี่ยม

มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ ยอดเยี่ยม

1. มีหลักสูตรครอบคลุมพัฒนาการทั้งสี่ดาน สอดคลองกับบริบทของทองถิ่น ยอดเยี่ยม

2. จัดครูใหเพียงพอกับชั้นเรียน ดี

3. สงเสริมใหครูมีความเชี่ยวชาญดานการจัดประสบการณ ยอดเยี่ยม

4. จัดสภาพแวดลอมและสื่อเพ่ือการเรียนรูอยางปลอดภัยและเพียงพอ ยอดเยี่ยม

5. ใหบริการส่ือเทคโนโลยีสารสนเทศและส่ือการเรียนรูเพื่อสนับสนุน การจัดประสบการณ ยอดเยี่ยม

6. มีระบบบริหารคุณภาพที่เปดโอกาสใหผูเกี่ยวของทุกฝายมีสวนรวม ยอดเยี่ยม

มาตรฐานที่ 3 การจัดประสบการณที่เนนเด็กเปนสําคัญ ยอดเยี่ยม

1. จัดประสบการณที่สงเสริมใหเด็กมีพัฒนาการทุกดาน อยางสมดุลเต็มศักยภาพ ยอดเยี่ยม

2. สรางโอกาสใหเด็กไดรับประสบการณตรง เลนและปฏิบัติอยางมีความสุข ยอดเยี่ยม

3. จัดบรรยากาศที่เอื้อตอการเรียนรู ใชสื่อและเทคโนโลยี ท่ีเหมาะสมกับวัย ยอดเยี่ยม

4. ประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริงและนําผลการประเมินพัฒนาการเด็กไปปรับปรุงการจัดประสบการณและพัฒนาเด็ก ยอดเยี่ยม

สรุปผลการประเมินระดับปฐมวัย ยอดเยี่ยม

2. หลักฐานสนับสนุนผลการประเมินตนเองตามระดับคุณภาพ

ดานคุณภาพของเด็ก

โรงเรียนจัดการศึกษาระดับปฐมวัยตรงตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 จัดกิจกรรมตามตารางประจําวันที่เนนเสริมประสบการณใหเด็กไดเรียนรูผานการเลนและการ

ทํากิจกรรมรวมกัน ดูแลพัฒนาการทางดานรางกายของเด็กใหเจริญเติบโตตามวัย จัดมื้ออาหารกลางวันครบ 5 หมู ดูแลการดื่มนมโรงเรียนของนักเรียนในทุกๆวัน สงเสริมการออกกําลัง

กายกลางแจงทุกวัน มีการจัดกิจกรรมโครงงานเพื่อสงเสริมใหเด็กไดฝกการคิด และปฏิบัติ  นอกจากน้ีการดูแลเอาใจใสของคุณครูประจําชั้นนั้นเปนไปดวยดี มีการอบรมสั่งสอนเด็กๆมี

คุณธรรม จริยธรรม และคานิยมที่ดี ผานการอบรมในชวงเชากอนเร่ิมทํากิจกรรมในแตละวัน และปลูกฝงคุณธรรม จริยธรรมผานการเลานิทานในแตละวัน

 

ดานกระบวนการบริหารและการจัดการ

มีการกําหนดโครงสรางการบริหารงานโดยใชวงจร PDCA ดําเนินการวิเคราะหสภาพปญหา ผลการจัดประสบการณการเรียนรู กําหนดวิสัยทัศน พันธกิจ เปาหมาย และกลยุทธ มีแผน

ปฏิบัติการประจําป ระบบการติดตามการจัดการเรียนการสอน มีการสังเกตการสอนของครูทุกๆปการศึกษา การจัดครูที่เพียงพอ ครู 1 คน ตอเด็กไมเกิน 30 คน มีพี่เลี้ยงอยูชวยดูแลใน

ระดับช้ันอนุบาล 1 นอกจากนี้เพื่ออํานวยความสะดวกใหกับเด็กๆ และสรางบรรยากาศการเรียนรูที่ดี และคํานึงถึงความปลอดภัยของเด็กๆ โรงเรียนไดมีการปรับปรุงซอมแซมหองเรียน

ทุกๆปการศึกษา มีโครงการพัฒนาระบบไอซีที เทคโนโลยีสารสนเทศ และโครงการบริหารจัดการสิ่งอํานวยความสะดวกใหแกนักเรียน 

 

 

การจัดประสบการณที่เนนเด็กเปนสําคัญ
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ครูปฐมวัยทุกคนจัดทําแผนการจัดประสบการณที่เนนเด็กเปนสําคัญ ไดเรียนรูลงมือปฏิบัติ สงเสริม พัฒนาการทั้ง 4 ดาน ตามแนวทางของหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560

ผานกิจวัตรประจําวัน  มีกิจกรรมและโครงการที่จัดขึ้นเพ่ือสงเสริมการเรียนรูของเด็ก เชน กิจกรรมKid นักคิด  ตัวเลขแสนสนุก สิ่งประดิษฐนารักๆของหนู รวมถึงการทําโครงงานที่

โรงเรียนไดจัดทุกปการศึกษา  มีการประเมินพัฒนาการเด็กเปนรายบุคคลตามสภาพจริง โดยมีการใชเครื่องมือประเมินที่หลากหลาย เชน การสังเกต การบันทึก มีการบันทึกในบัญชีเรียก

ช่ือและสมุดบันทึกพัฒนาการนักเรียน การประเมินลงในบันทึกหลังแผนการจัดประสบการณ และผลงานของเด็ก  

 

 

3. โรงเรียนมีแผนจะพัฒนาตนเองตอไปอยางไรใหไดมาตรฐานที่ดีขึ้นกวาเดิม 1 ระดับ

แผนการดําเนินงานเพื่อยกระดับคุณภาพ

แผนปฏิบัติงานที่ 1 พัฒนาคุณภาพเด็ก

                                    - โครงการสงเสริมสุข – พลานามัย

                                    - โครงการสงเสริมเด็กคิดวิเคราะห

                                    - โครงการพัฒนาผูเรียนดานคุณธรรม จริยธรรม

                                    - โครงการศิลปะสรางสรรค

แผนปฏิบัติงานที่ 2 พัฒนากระบวนการบริหารและการจัดการ

                                      - โครงการพัฒนาระบบไอซีที เทคโนโลยีสารสนเทศ

- โครงการบริหารจัดการสิ่งอํานวยความสะดวกใหแกครูและนักเรียน

แผนปฏิบัติงานที่ 3 พัฒนาครูและบุคลากร

                                                - โครงการพัฒนาบรรยากาศ สิ่งแวดลอม และแหลงเรียนรูใหเอื้อตอการจัดการเรียนรู

                                                - โครงการพัฒนาครูสูครูมืออาชีพ

 

4. นวัตกรรม/แบบอยางท่ีดี (Innovation/Best Practice)

5. ความโดดเดนของสถานศึกษา

6. โรงเรียนดําเนินงานตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ

- จัดการศึกษาทุกระดับ ทุกประเภท โดยใชหลักสูตรฐานสมรรถนะ รวมท้ังแนวทางการจัดการเรียนรูเชิงรุกและการวัดประเมินผลเพื่อพัฒนาผูเรียน ที่สอดคลองกับมาตรฐานการ

ศึกษาแหงชาติ

- สงเสริมการพัฒนากรอบหลักสูตรระดับทองถิ่นและหลักสูตรสถานศึกษาตามความตองการจําเปนของกลุมเปาหมายและแตกตางหลากหลายตามบริบทของพื้นที่

- พัฒนาผูเรียนใหมีทักษะการคิดวิเคราะห สามารถแกไขสถานการณเฉพาะหนาไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยจัดการเรียนรูเชิงรุก (Active Learning) จากประสบการณจริงหรือ

จากสถานการณจําลองผานการลงมือปฏิบัติ ตลอดจนจัดการเรียนการสอนในเชิงแสดงความคิดเห็นเพื่อเปดโลกทัศนมุมมองรวมกันของผูเรียนและครูใหมากขึ้น

- พัฒนาผูเรียนใหมีความรอบรูและทักษะชีวิต เพื่อเปนเคร่ืองมือในการดํารงชีวิตและสรางอาชีพ อาทิ การใชเทคโนโลยีดิจิทัล สุขภาวะและทัศนคติที่ดีตอการดูแลสุขภาพ

- พัฒนาครูใหมีทักษะ ความรู และความชํานาญในการใชเทคโนโลยีดิจิทัล ปญญาประดิษฐ และภาษาอังกฤษ รวมทั้งการจัดการเรียนการสอนเพื่อฝกทักษะการคิดวิเคราะหอยาง

เปนระบบและมีเหตุผลเปนขั้นตอน

- สงเสริมใหใชภาษาทองถิ่นรวมกับภาษาไทยเปนส่ือจัดการเรียนการสอนในพ้ืนที่ท่ีใชภาษาอยางหลากหลาย เพื่อวางรากฐานใหผูเรียนมีพัฒนาการดานการคิดวิเคราะห รวมทั้งมี

ทักษะการสื่อสารและใชภาษาท่ีสามในการตอยอดการเรียนรูไดอยางมีประสิทธิภาพ

- ปลูกฝงผูเรียนใหมีหลักคิดท่ีถูกตองดานคุณธรรม จริยธรรม และเปนผูมีความพอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา โดยกระบวนการลูกเสือ และยุวกาชาด

- พัฒนาแพลตฟอรมดิจิทัลเพื่อการเรียนรู และใชดิจิทัลเปนเคร่ืองมือการเรียนรู

- เสริมสรางการรับรู ความเขาใจ ความตระหนัก และสงเสริมคุณลักษณะและพฤติกรรมท่ีพึงประสงคดานสิ่งแวดลอม

- สนับสนุนกิจกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
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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 ยอดเยี่ยม

6. มีความรูทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดีตองานอาชีพ ยอดเยี่ยม

คุณลักษณะที่พึงประสงคของผูเรียน

7. การมีคุณลักษณะและคานิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากําหนด ยอดเยี่ยม

8. ความภูมิใจในทองถิ่นและความเปนไทย ยอดเยี่ยม

9. การยอมรับที่จะอยูรวมกันบนความแตกตางและหลากหลาย ยอดเยี่ยม

10. สุขภาวะทางรางกายและจิตสังคม ยอดเยี่ยม

มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ ยอดเยี่ยม

1. มีเปาหมายวิสัยทัศนและพันธกิจที่สถานศึกษากําหนดชัดเจน ยอดเยี่ยม

2. มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา ยอดเยี่ยม

3. ดําเนินงานพัฒนาวิชาการที่เนนคุณภาพผูเรียนรอบดานตามหลักสูตรสถานศึกษาและทุกกลุมเปาหมาย ยอดเยี่ยม

4. พัฒนาครูและบุคลากรใหมีความเช่ียวชาญทางวิชาชีพ 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. มีการแลกเปลี่ยนเรียนรูและใหขอมูลสะทอนกลับ เพื่อพัฒนาปรับปรุงการจัดการเรียนรู ยอดเยี่ยม

สรุปผลการประเมินระดับขั้นพ้ืนฐาน ยอดเยี่ยม

2. หลักฐานสนับสนุนผลการประเมินตนเองตามระดับคุณภาพ

ดานคุณภาพของผูเรียน

โรงเรียนไดพัฒนาผูเรียนและจัดกิจกรรมการเรียนการสอน โดยสงเสริมการเรียนสอนท่ีมุงเนนใหผูเรียนไดเรียนรูอยางมีความสุข   สงเสริมทักษะใน การอาน การเขียน และการคิด

คํานวณ การคิดวิเคราะห มีสื่อดานเทคโนโลยีที่ทันสมัย จากการประเมินการอานคิด วิเคราะหและเขียน นักเรียนผานทุกคน สวนใหญคะแนนอยูในระดับดีเยี่ยม  รวมถึงในโครงการและ

กิจกรรมที่โรงเรียนจัดขึ้น เชนโครงการพัฒนาผูเรียนใน 8 กลุมสาระ และกิจกรรมคายวิชาการ  นักเรียนทุกคนมีผลสัมฤทธิ์ผานตามเกณฑที่สถานศึกษากําหนด 
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โรงเรียนมุงเนนใหผูเรียนมีคุณลักษณะและคานิยมที่ดีตามท่ีสถานศึกษากําหนด และ มีสุขภาวะทางรางกาย และสุขภาพจิตที่ดี  ความภูมิใจในทองถิ่น และความเปนไทยการยอมรับที่จะ

อยูรวมกันบนความแตกตางและ หลากหลายโดยพัฒนาใหผูเรียนไดรับความรูควบคูไปกับการมีคุณธรรม มีการอบรมหนาเสาธงทุกเชากอนเคารพธงชาติ การสอดแทรกคุณธรรม

จริยธรรมในกิจกรรมการเรียนรูของแตละกลุมสาระ และจากการเรียนวิชาลูกเสือเนตรนารี มีโครงการพัฒนาผูเรียนดานคุณธรรม จริยธรรม และคานิยมที่พึงประสงค โครงการเรียนรู

ภูมิปญญาทองถิ่น โครงการไหวสวย และโครงการสงเสริมสุขภาพ ดนตรี และกีฬา

 

ดานกระบวนการบริหารและการจัดการ

โรงเรียนมีการกําหนดเปาหมายวิสัยทัศนและพันธกิจอยางชัดเจนในดําเนินการ พัฒนางานวิชาการท่ีเนนคุณภาพผูเรียนอยางรอบดาน ตามหลักสูตรสถานศึกษา มีการจัดทําแผนพัฒนา

คุณภาพการศึกษา และแผนปฏิบัติการประจําป และการพัฒนาครูและบุคลากรใหมีความเชี่ยวชาญในดานวิชาชีพ มีโครงการจัดสภาพแวดลอมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อตอการ

จัดการเรียนรูอยางมีคุณภาพ และการจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการเรียนรูที่เหมาะสมกับสภาพของโรงเรียน มีระบบการบริหารจัดการคุณภาพ

อยางเปนระบบ โดยใชวงจร PDCA ดําเนินการวางแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาโดยนําแผนไปปฏิบัติ ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และปรับปรุง พัฒนางานอยางตอเน่ือง

 

ดานกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ

โรงเรียนสงเสริมใหครูจัดการเรียนการสอนแบบ Active learning ใหผูเรียนผานกระบวนการคิด ปฏิบัติจริง ตามมาตรฐานและตัวชี้วัดของหลักสูตรสถานศึกษา ครูมีแผนการจัดการเรียน

รูท่ีสามารถนําไปใชจัดกิจกรรมไดจริง การใชสื่อและอุปกรณตางๆ เพื่อชวยกระตุนใหผูเรียนไดเรียนรูอยางสนุกสนาน มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก มีสิ่งอํานวยความสะดวกภายใน

ช้ันเรียนไวอยางเพียงพอ พรอมใชงานตลอดเวลา มีบอรดสําหรับจัดนิรรศการ ครูรวมกันออกแบบการวัดผลประเมินผลเพื่อตรวจสอบ และประเมิน ผูเรียนอยางมีขั้นตอน มีการใชเครื่อง

มือวิธีการวัดและประเมินผลท่ีเหมาะสม พรอมท้ังนําผลไปใชพัฒนาการเรียนรูของผูเรียน มีการจัดประชุมครูประจํากลุมสาระเดือนละ 1 ครั้ง เพื่อรวมกันแลกเปลี่ยนความรูและ

ประสบการณ 

3. โรงเรียนมีแผนจะพัฒนาตนเองตอไปอยางไรใหไดมาตรฐานที่ดีขึ้นกวาเดิม 1 ระดับ

แผนการดําเนินงานเพื่อยกระดับคุณภาพ

แผนปฏิบัติงานที่ 1 พัฒนาคุณภาพเด็ก

                                    - โครงการพัฒนาผูเรียนใน 8 กลุมสาระวิชา

                                    - โครงการพัฒนาผูเรียนดานคุณธรรม จริยธรรม

แผนปฏิบัติงานที่ 2 พัฒนากระบวนการบริหารและการจัดการ

                                     - โครงการพัฒนาระบบไอซีที เทคโนโลยีสารสนเทศ

- โครงการบริหารจัดการสิ่งอํานวยความสะดวกใหแกครูและนักเรียน

แผนปฏิบัติงานที่ 3 พัฒนาครูและบุคลากร

                                                - โครงการพัฒนาบรรยากาศ สิ่งแวดลอม และแหลงเรียนรูใหเอื้อตอการจัดการเรียนรู

                                                - โครงการพัฒนาครูสูครูมืออาชีพ

4. นวัตกรรม/แบบอยางท่ีดี (Innovation/Best Practice)

5. ความโดดเดนของสถานศึกษา

6. โรงเรียนไดดําเนินงานตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ

- จัดการศึกษาทุกระดับ ทุกประเภท โดยใชหลักสูตรฐานสมรรถนะ รวมท้ังแนวทางการจัดการเรียนรูเชิงรุกและการวัดประเมินผลเพื่อพัฒนาผูเรียน ที่สอดคลองกับมาตรฐานการ

ศึกษาแหงชาติ

- สงเสริมการพัฒนากรอบหลักสูตรระดับทองถิ่นและหลักสูตรสถานศึกษาตามความตองการจําเปนของกลุมเปาหมายและแตกตางหลากหลายตามบริบทของพื้นที่

- พัฒนาผูเรียนใหมีทักษะการคิดวิเคราะห สามารถแกไขสถานการณเฉพาะหนาไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยจัดการเรียนรูเชิงรุก (Active Learning) จากประสบการณจริงหรือ

จากสถานการณจําลองผานการลงมือปฏิบัติ ตลอดจนจัดการเรียนการสอนในเชิงแสดงความคิดเห็นเพื่อเปดโลกทัศนมุมมองรวมกันของผูเรียนและครูใหมากขึ้น

- พัฒนาผูเรียนใหมีความรอบรูและทักษะชีวิต เพื่อเปนเคร่ืองมือในการดํารงชีวิตและสรางอาชีพ อาทิ การใชเทคโนโลยีดิจิทัล สุขภาวะและทัศนคติที่ดีตอการดูแลสุขภาพ

- พัฒนาครูใหมีทักษะ ความรู และความชํานาญในการใชเทคโนโลยีดิจิทัล ปญญาประดิษฐ และภาษาอังกฤษ รวมทั้งการจัดการเรียนการสอนเพื่อฝกทักษะการคิดวิเคราะหอยาง

เปนระบบและมีเหตุผลเปนขั้นตอน

- สงเสริมใหใชภาษาทองถิ่นรวมกับภาษาไทยเปนส่ือจัดการเรียนการสอนในพ้ืนที่ท่ีใชภาษาอยางหลากหลาย เพื่อวางรากฐานใหผูเรียนมีพัฒนาการดานการคิดวิเคราะห รวมทั้งมี

ทักษะการสื่อสารและใชภาษาท่ีสามในการตอยอดการเรียนรูไดอยางมีประสิทธิภาพ

- ปลูกฝงผูเรียนใหมีหลักคิดท่ีถูกตองดานคุณธรรม จริยธรรม และเปนผูมีความพอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา โดยกระบวนการลูกเสือ และยุวกาชาด
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- พัฒนาแพลตฟอรมดิจิทัลเพื่อการเรียนรู และใชดิจิทัลเปนเคร่ืองมือการเรียนรู

- เสริมสรางการรับรู ความเขาใจ ความตระหนัก และสงเสริมคุณลักษณะและพฤติกรรมท่ีพึงประสงคดานสิ่งแวดลอม

- สนับสนุนกิจกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ

(........นิพัธ ธรรมวิทยา........)

ตําแหนง ผูอํานวยการ

ลงชื่อ........................................
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สวนท่ี 2 : ขอมูลพื้นฐาน

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

รหัสโรงเรียน : 1110100217

ที่อยู (Address) : 2 อาคาร (Bldg) : -

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

ซอย (Lane) : เจริญนคร 48 ถนน (Street) : เจริญนคร

ตําบล/แขวง (Sub-district) : สําเหร เขต/อําเภอ (District) : ธนบุรี

จังหวัด (Province) : กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย (Post Code) : 10600

โทรศัพท (Tel.) : 024377431 โทรสาร (Fax.) : 024394010

อีเมล (E-mail) : keauvithaya.school@gmail.com

เว็บไซต (Website) : https://keauvithaya.net/

ไลน (Line) : @keau เฟซบุก (Facebook) :

https://m.facebook.com/pages/category/School/%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%

Keauvithaya-281408955287931/?locale2=th_TH

2. ระดับที่เปดสอน

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

ปรัชญา

กตัญู คูคุณธรรม นอมนําปญญา

วิสัยทัศน

มีความรูดานวิชาการ มีศักยภาพท่ีสรางสรรค ควบคูไปกับคุณธรรมและจริยธรรม กาวทันประชาคมอาเซียน เรียนรูเทคโนโลยีอยางเหมาะสม ยึดถือความเปนไทยดํารงชีพในสังคม

บนพ้ืนฐานเศรษฐกิจพอเพียง

พันธกิจ

1. จัดการศึกษาทุกชวงช้ันโดยเนนทักษะกระบวนการคิดโดยยึดหลักผูเรียนเปนสําคัญ มีการจัดกิจกรรมสงเสริมการเรียนรูใหสนุกสนานสอดคลองกับ

หลักสูตร

2. จัดการเรียนการสอนใหผูเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และคานิยมที่พึงประสงค

3. พัฒนาครู และบุคลากรใหมีความเชี่ยวชาญดานการจัดการเรียนการสอน

4. จัดสภาพแวดลอมใหมีบรรยากาศที่เอื้อตอการเรียนการสอนและนันทนาการ         

5. พัฒนาระบบบริหารการจัดการใหมีประสิทธิภาพ

เปาหมาย

1. ผูเรียนไดรับการสงเสริมพัฒนามีความรูดานวิชาการ วิชาเสริมทักษะ มีคุณลักษณะอันพึงประสงคที่อยูในเกณฑมาตรฐาน

2. ครู และบุคลากรมีศักยภาพและความเชี่ยวชาญในวิชาเฉพาะของตนเอง และประสบการณดานอาชีพ

3. ครูและนักเรียนมีความพรอมที่จะเขาสูระบบการจัดการศึกษาในรูปแบบ ASEAN

4. สถานศึกษามีการพัฒนาไปตามสภาวะการเปลี่ยนแปลงของสังคมการศึกษา

5. ผูบริหารสถานศึกษานําเทคโนโลยีมาชวยการจัดการบริหารงาน

6. สถานศึกษามีการประสานความรวมมือกับผูปกครอง ชุมชน เพื่อสรางสรรค พัฒนา และเอื้อประโยชนตอการจัดการศึกษา

ยุทธศาสตรหรือกลยุทธ

กลยุทธที่ 1 

          พัฒนาและสงเสริมใหหลักสูตรและการเรียนการสอน ส่ือ กิจกรรมนักเรียนยึดหลักคุณธรรม หลักเศรษฐกิจพอเพียง วิถีประชาธิปไตย และวัฒนธรรม

ที่หลากหลาย

กลยุทธที่ 2 

          พัฒนาคุณภาพผูเรียนทางดานสติปญญา สมรรถภาพทางกาย อารมณและจิตใจ และคานิยมที่พึงประสงค ในทุกระดับชั้น

กลยุทธที่ 3  

          พัฒนาคุณภาพครู และบุคลากรทางการศึกษา

กลยุทธที่ 4 

          พัฒนาสถานศึกษาใหมีความแข็งแรง มีการบริหารจัดการอยางคลองตัว และมีประสิทธิภาพ

กลยุทธที่ 5 

          สงเสริมการมีสวนรวมของผูปกครอง ชุมชน ภาคเอกชน และทองถิ่น ในการจัดการศึกษาและกิจกรรม

เอกลักษณ

ยิ้มใส ไหวสวย

อัตลักษณ

คิดดี  ทําดี  กลาแสดงออก
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4. จํานวนนักเรียน

ระดับที่เปดสอน จํานวนหองเรียน
จํานวนผูเรียนปกติ

จํานวนผูเรียนที่มีความ

ตองการพิเศษ รวมจํานวนผู

เรียน
ชาย หญิง ชาย หญิง

ระดับกอนประถมการศึกษา

อนุบาลปที่ 1
หองเรียนปกติ 1 9 11 - - 20

หองเรียน EP - - - - - -

อนุบาลปที่ 2
หองเรียนปกติ 1 13 13 - - 26

หองเรียน EP - - - - - -

อนุบาลปที่ 3
หองเรียนปกติ 1 7 5 - - 12

หองเรียน EP - - - - - -

รวม หองเรียนปกติ 3 หองเรียน EP - 29 29 - - 58

ระดับประถมศึกษา

ประถมศึกษาปที่ 1
หองเรียนปกติ 1 10 11 - - 21

หองเรียน EP - - - - - -

ประถมศึกษาปที่ 2
หองเรียนปกติ 1 17 12 - - 29

หองเรียน EP - - - - - -

ประถมศึกษาปที่ 3
หองเรียนปกติ 2 19 22 - - 41

หองเรียน EP - - - - - -

ประถมศึกษาปที่ 4
หองเรียนปกติ 1 16 14 - - 30

หองเรียน EP - - - - - -

ประถมศึกษาปที่ 5
หองเรียนปกติ 1 15 16 - - 31

หองเรียน EP - - - - - -

ประถมศึกษาปที่ 6
หองเรียนปกติ 1 9 9 - - 18

หองเรียน EP - - - - - -

รวม หองเรียนปกติ 7 หองเรียน EP - 86 84 - - 170

รวมทั้งส้ิน หองเรียนปกติ 10 หองเรียน EP - 115 113 - - 228
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5. จํานวนผูบริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษา

5.1 ผูบริหารสถานศึกษา

- นาย นิพัธ ธรรมวิทยา

ตําแหนง : ผูอํานวยการโรงเรียน (Thai School Director)

ระดับการศึกษา : ปริญญาโท

- นางสาว ภัทรา ธรรมวิทยา

ตําแหนง : รองผูอํานวยการโรงเรียน (Deputy Thai Director)

ระดับการศึกษา : ปริญญาโท

5.2 จํานวนครู และบุคลากรทางการศึกษา (เฉพาะที่บรรจุเทานั้น)

5.2.1 สรุปจํานวนครูและบุคลากรทางการศึกษา จําแนกวุฒิการศึกษาและประเภท/ตําแหนง

ประเภท/ตําแหนง
จํานวนครูและบุคลากรทางการศึกษา

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

ผูสอนการศึกษาปฐมวัย

1. ครูไทย - 3 - - - 3

2. ครูชาวตางชาติ - - - - - -

ผูสอนการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ระดับประถมศึกษา

1. ครูไทย 1 10 - - - 11

2. ครูชาวตางชาติ - 1 - - - 1

รวม 1 14 - - - 15

บุคลากรทางการศึกษา

บุคลากรอ่ืนๆ 1 - - - - 1

รวม 1 - - - - 1

รวมทั้งส้ิน 2 14 - - - 16

สรุปอัตราสวน

สรุปอัตราสวน จํานวนหอง จํานวนนักเรียน จํานวนครู จํานวนผูเรียนตอครู จํานวนผูเรียนตอหอง

ผูสอนการศึกษาปฐมวัย 3 58 3 20:1 20:1

ผูสอนการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ระดับประถมศึกษา 7 170 12 15:1 25:1
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5.2.2 จํานวนครูจําแนกตามระดับและกลุมสาระการเรียนรู

ระดับ/กลุมสาระการเรียนรู

จํานวนครูผูสอน

รวมปฐมวัย ประถมศึกษา

ตรงเอก ไมตรงเอก ตรงเอก ไมตรงเอก

ปฐมวัย - 3 - - 3

ภาษาไทย - - 2 - 2

คณิตศาสตร - - 1 1 2

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี - - 1 1 2

สังคมศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม - - 1 - 1

สุขศึกษาและพลศึกษา - - 1 - 1

ศิลปะ - - 1 - 1

การงานอาชีพ - - 1 0 1

ภาษาตางประเทศ - - 1 1 2

รวม - 3 9 3 15

5.2.3 ตารางสรุปจํานวนครูที่สอนกิจกรรมพัฒนาผูเรียน

กิจกรรมพัฒนาผูเรียน
จํานวนครูผูสอน

รวม
ประถมศึกษา

กิจกรรมนักเรียน

- ลูกเสือ 6 6

- เนตรนารี 6 6

- ยุวกาชาด - -

- ผูบําเพ็ญประโยชน - -

- รักษาดินแดน (ร.ด.) - -

- กิจกรรมชุมนุม ชมรม - -

กิจกรรมแนะแนว 6 6

กิจกรรมเพ่ือสังคม และสาธารณประโยชน - -

รวม 18 18
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5.2.4 สรุปจํานวนครูและบุคลากรทางการลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาดและผูบําเพ็ญประโยชน

ลูกเสือ/เนตรนารี /ยุวกาชาด/ผูบําเพ็ญประโยชน จํานวนผูบังคับบัญชา
จํานวนวุฒิทางลูกเสือ

สถานะการจัดตั้งกองลูกเสือ
มีวุฒิ ไมมีวุฒิ

ลูกเสือ เนตรนารี สํารอง 5 5 - จัดตั้ง

ลูกเสือ เนตรนารี สามัญ 6 6 - จัดตั้ง

ลูกเสือ เนตรนารี สามัญรุนใหญ - - - -

ลูกเสือ เนตรนารี วิสามัญ - - - -

ยุวกาชาด - - - -

ผูบําเพ็ญประโยชน - - - -

รวม 11 11 -

5.2.5 สรุปจํานวนครูท่ีทําหนาที่คัดกรอง และนักเรียนที่มีความตองการจําเปนพิเศษ (กรณีโรงเรียนมีนักเรียนพิเศษเรียนรวม)

จํานวนครูที่ทําหนาที่คัดกรอง จํานวนนักเรียนพิเศษ

ครูที่ไดรับการขึ้นทะเบียน เปนผูคัดกรองของกระทรวงศึกษาธิการ ครูที่มีวุฒิทางการศึกษาพิเศษ ทั้งหมด ขึ้นทะเบียน ไมขึ้นทะเบียน

- - - - -

5.2.6 สรุปจํานวนครูท่ีเขารับการอบรมเกี่ยวกับโรงเรียนคุณธรรม

หนวยงานที่เขารับการอบรม จํานวนครูที่เขารับ การอบรม ปที่อบรม

- - -
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สวนท่ี 3 : ผลการดําเนินงาน

1. ผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจําปของสถานศึกษา

1.1 ระดับปฐมวัย

ยุทธศาสตรท่ี 1

พัฒนาคุณภาพของผูเรียน

โครงการ

1. โครงการสงเสริมสุข-พลานามัย

คาเปาหมาย

80.00 : เด็กมีพัฒนาการดานรางกายที่ดีตามวัย

ผลสําเร็จ

92.00 : เด็กๆสวนใหญมีพัฒนาการดานรางกายที่ดีตามวัย

มาตรฐานการศึกษา - มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพของเด็ก

สอดคลองกับยุทธศาสตร สช. - ยุทธศาสตรท่ี 1 การพัฒนาหลักสูตร การเรียนการสอน การวัดและประเมินผล

สอดคลองกับตัวชี้วัดกระทรวง

ศึกษาธิการ

- จัดการศึกษาทุกระดับ ทุกประเภท โดยใชหลักสูตรฐานสมรรถนะ รวมทั้งแนวทางการจัดการเรียนรูเชิงรุกและการวัดประเมินผลเพื่อพัฒนาผู

เรียน ที่สอดคลองกับมาตรฐานการศึกษาแหงชาติ

2. โครงการหนูนอยทําเองได

คาเปาหมาย

80.00 : เด็กสามารถชวยเหลือตนเองในกิจวัตรประจําวันที่โรงเรียนได

ผลสําเร็จ

90.00 : เด็กสามารถชวยเหลือตนเองในกิจวัตรประจําวันที่โรงเรียนได เชน รับประทานอาหารกลางวัน เก็บของเลน ปูที่นอนและเก็บที่นอน เขาหองนํ้าเอง สวม

รองเทาเองได

มาตรฐานการ

ศึกษา
- มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของเด็ก

สอดคลองกับ

ยุทธศาสตร สช.
- ยุทธศาสตรท่ี 1 การพัฒนาหลักสูตร การเรียนการสอน การวัดและประเมินผล

สอดคลองกับตัวชี้

วัดกระทรวง

ศึกษาธิการ

- จัดการศึกษาทุกระดับ ทุกประเภท โดยใชหลักสูตรฐานสมรรถนะ รวมทั้งแนวทางการจัดการเรียนรูเชิงรุกและการวัดประเมินผลเพื่อพัฒนาผูเรียน ที่

สอดคลองกับมาตรฐานการศึกษาแหงชาติ

- พัฒนาผูเรียนใหมีทักษะการคิดวิเคราะห สามารถแกไขสถานการณเฉพาะหนาไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยจัดการเรียนรูเชิงรุก (Active Learning) จาก

ประสบการณจริงหรือจากสถานการณจําลองผานการลงมือปฏิบัติ ตลอดจนจัดการเรียนการสอนในเชิงแสดงความคิดเห็นเพื่อเปดโลกทัศนมุมมองรวมกันของผู

เรียนและครูใหมากขึ้น

- พัฒนาผูเรียนใหมีความรอบรูและทักษะชีวิต เพื่อเปนเคร่ืองมือในการดํารงชีวิตและสรางอาชีพ อาทิ การใชเทคโนโลยีดิจิทัล สุขภาวะและทัศนคติที่ดีตอการ

ดูแลสุขภาพ

3. โครงการพัฒนาผูเรียนดานคุณธรรม จริยธรรม

คาเปาหมาย

80.00 : เด็กมีมารยาทที่ดีตามวัย มีระเบียบวินัย มีคุณธรรม จริยธรรม สามารถปฏิบัติกิจกรรมรวมกับผูอื่นได

ผลสําเร็จ

85.00 : เด็กๆสวนใหญมีมารยาทที่ดีตามวัย มีระเบียบวินัย มีคุณธรรม จริยธรรม สามารถปฏิบัติกิจกรรมรวมกับผูอื่นได

มาตรฐานการ - มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของเด็ก
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ศึกษา

สอดคลองกับ

ยุทธศาสตร สช.
- ยุทธศาสตรท่ี 1 การพัฒนาหลักสูตร การเรียนการสอน การวัดและประเมินผล

สอดคลองกับตัวชี้

วัดกระทรวง

ศึกษาธิการ

- จัดการศึกษาทุกระดับ ทุกประเภท โดยใชหลักสูตรฐานสมรรถนะ รวมทั้งแนวทางการจัดการเรียนรูเชิงรุกและการวัดประเมินผลเพื่อพัฒนาผูเรียน ที่

สอดคลองกับมาตรฐานการศึกษาแหงชาติ

- พัฒนาผูเรียนใหมีทักษะการคิดวิเคราะห สามารถแกไขสถานการณเฉพาะหนาไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยจัดการเรียนรูเชิงรุก (Active Learning) จาก

ประสบการณจริงหรือจากสถานการณจําลองผานการลงมือปฏิบัติ ตลอดจนจัดการเรียนการสอนในเชิงแสดงความคิดเห็นเพื่อเปดโลกทัศนมุมมองรวมกันของผู

เรียนและครูใหมากขึ้น

- พัฒนาผูเรียนใหมีความรอบรูและทักษะชีวิต เพื่อเปนเคร่ืองมือในการดํารงชีวิตและสรางอาชีพ อาทิ การใชเทคโนโลยีดิจิทัล สุขภาวะและทัศนคติที่ดีตอการ

ดูแลสุขภาพ

- ปลูกฝงผูเรียนใหมีหลักคิดท่ีถูกตองดานคุณธรรม จริยธรรม และเปนผูมีความพอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา โดยกระบวนการลูกเสือ และยุวกาชาด

- เสริมสรางการรับรู ความเขาใจ ความตระหนัก และสงเสริมคุณลักษณะและพฤติกรรมที่พึงประสงคดานสิ่งแวดลอม

4. โครงการศิลปะสรางสรรค

คาเปาหมาย

80.00 : เด็กๆชื่นชมงานดานศิลปะ มีความคิดสรางสรรค สามารถทํางานศิลปะหรืองานประดิษฐเหมาะสมตามไวได

ผลสําเร็จ

100.00 : เด็กๆทุกคนช่ืนชมงานดานศิลปะ มีความคิดสรางสรรค สามารถทํางานศิลปะหรืองานประดิษฐเหมาะสมตามไวได

มาตรฐานการ

ศึกษา
- มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของเด็ก

สอดคลองกับ

ยุทธศาสตร สช.

- ยุทธศาสตรท่ี 1 การพัฒนาหลักสูตร การเรียนการสอน การวัดและประเมินผล

- ยุทธศาสตรท่ี 3 การเสริมสรางประสิทธิภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนเอกชน

สอดคลองกับตัวชี้

วัดกระทรวง

ศึกษาธิการ

- จัดการศึกษาทุกระดับ ทุกประเภท โดยใชหลักสูตรฐานสมรรถนะ รวมทั้งแนวทางการจัดการเรียนรูเชิงรุกและการวัดประเมินผลเพื่อพัฒนาผูเรียน ที่

สอดคลองกับมาตรฐานการศึกษาแหงชาติ

- พัฒนาผูเรียนใหมีทักษะการคิดวิเคราะห สามารถแกไขสถานการณเฉพาะหนาไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยจัดการเรียนรูเชิงรุก (Active Learning) จาก

ประสบการณจริงหรือจากสถานการณจําลองผานการลงมือปฏิบัติ ตลอดจนจัดการเรียนการสอนในเชิงแสดงความคิดเห็นเพื่อเปดโลกทัศนมุมมองรวมกันของผู

เรียนและครูใหมากขึ้น

- พัฒนาผูเรียนใหมีความรอบรูและทักษะชีวิต เพื่อเปนเคร่ืองมือในการดํารงชีวิตและสรางอาชีพ อาทิ การใชเทคโนโลยีดิจิทัล สุขภาวะและทัศนคติที่ดีตอการ

ดูแลสุขภาพ

- เสริมสรางการรับรู ความเขาใจ ความตระหนัก และสงเสริมคุณลักษณะและพฤติกรรมที่พึงประสงคดานสิ่งแวดลอม

- สงเสริมการพัฒนาสิ่งประดิษฐและนวัตกรรมท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม ใหสามารถเปนอาชีพและสรางรายได

5. โครงการสงเสริมเด็กคิดวิเคราะห

คาเปาหมาย

80.00 : เด็กๆมีกระบวนการคิดอยางเปนขั้นตอน คิดอยางมีเหตุผล สามารถแกปญหาไดเหมาะสมกับวัย

ผลสําเร็จ

95.00 : เด็กๆสวนใหญมีกระบวนการคิดอยางเปนขั้นตอน คิดอยางมีเหตุผล สามารถแกปญหาไดเหมาะสมกับวัย

มาตรฐานการ

ศึกษา
- มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของเด็ก

สอดคลองกับ

ยุทธศาสตร สช.

- ยุทธศาสตรท่ี 1 การพัฒนาหลักสูตร การเรียนการสอน การวัดและประเมินผล

- ยุทธศาสตรท่ี 3 การเสริมสรางประสิทธิภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนเอกชน

สอดคลองกับตัวชี้

วัดกระทรวง

- จัดการศึกษาทุกระดับ ทุกประเภท โดยใชหลักสูตรฐานสมรรถนะ รวมทั้งแนวทางการจัดการเรียนรูเชิงรุกและการวัดประเมินผลเพื่อพัฒนาผูเรียน ที่

สอดคลองกับมาตรฐานการศึกษาแหงชาติ
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ศึกษาธิการ - สงเสริมการพัฒนากรอบหลักสูตรระดับทองถิ่นและหลักสูตรสถานศึกษาตามความตองการจําเปนของกลุมเปาหมายและแตกตางหลากหลายตามบริบทของ

พื้นท่ี

- พัฒนาผูเรียนใหมีทักษะการคิดวิเคราะห สามารถแกไขสถานการณเฉพาะหนาไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยจัดการเรียนรูเชิงรุก (Active Learning) จาก

ประสบการณจริงหรือจากสถานการณจําลองผานการลงมือปฏิบัติ ตลอดจนจัดการเรียนการสอนในเชิงแสดงความคิดเห็นเพื่อเปดโลกทัศนมุมมองรวมกันของผู

เรียนและครูใหมากขึ้น

- พัฒนาผูเรียนใหมีความรอบรูและทักษะชีวิต เพื่อเปนเคร่ืองมือในการดํารงชีวิตและสรางอาชีพ อาทิ การใชเทคโนโลยีดิจิทัล สุขภาวะและทัศนคติที่ดีตอการ

ดูแลสุขภาพ

- ปลูกฝงผูเรียนใหมีหลักคิดท่ีถูกตองดานคุณธรรม จริยธรรม และเปนผูมีความพอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา โดยกระบวนการลูกเสือ และยุวกาชาด

- สงเสริมการพัฒนาสิ่งประดิษฐและนวัตกรรมท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม ใหสามารถเปนอาชีพและสรางรายได

ยุทธศาสตรท่ี 2

พัฒนากระบวนการบริหารและการจัดการ

โครงการ

1. โครงการพัฒนาระบบไอซีที เทคโนโลยีสารสนเทศ

คาเปาหมาย

80.00 : โรงเรียนมีอุปกรณเทคโนโลยีสารสนเทศเพียงพอตอความตองการในการจัดการเรียนการสอน และการทํางาน

ผลสําเร็จ

80.00 : โรงเรียนมีอุปกรณเทคโนโลยีสารสนเทศเพียงพอตอความตองการในการจัดการเรียนการสอน และการทํางาน

มาตรฐานการศึกษา - มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของเด็ก

สอดคลองกับยุทธศาสตร

สช.

- ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาหลักสูตร การเรียนการสอน การวัดและประเมินผล

- ยุทธศาสตรที่ 2 การปฏิรูประบบทรัพยากรเพื่อการศึกษาเอกชน

- ยุทธศาสตรที่ 3 การเสริมสรางประสิทธิภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนเอกชน

สอดคลองกับตัวชี้วัด

กระทรวงศึกษาธิการ

- พัฒนาแพลตฟอรมดิจิทัลเพื่อการเรียนรู และใชดิจิทัลเปนเครื่องมือการเรียนรู

- พัฒนาครูทุกระดับใหมีทักษะ ความรูท่ีจําเปน เพื่อทําหนาท่ีวิทยากรมืออาชีพ (Train The Trainer) และขยายผลการพัฒนาผานศูนยพัฒนา

ศักยภาพบุคคลเพื่อความเปนเลิศ (Human Capital Excellence Center: HCEC)

2. โครงการบริหารจัดการสิ่งอํานวยความสะดวกใหแกนักเรียน

คาเปาหมาย

80.00 : มีส่ิงอํานวยความสะดวกใหกับนักเรียนอยางเพียงพอ

ผลสําเร็จ

80.00 : มีส่ิงอํานวยความสะดวกใหกับนักเรียนอยางเพียงพอ

มาตรฐานการศึกษา - มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ

สอดคลองกับยุทธศาสตร สช. - ยุทธศาสตรท่ี 3 การเสริมสรางประสิทธิภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนเอกชน

สอดคลองกับตัวชี้วัดกระทรวงศึกษาธิการ

ยุทธศาสตรท่ี 3

พัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ

โครงการ

1. โครงการจัดทําและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา

คาเปาหมาย

80.00 : ครูมีความรู ความเขาใจ มีความสามารถในการพัฒนาหลักสูตรและสามารถ จัดทําหลักสูตรของกลุมสาระการเรียนรูครบทุกกลุมสาระการเรียนรูไดอยาง

เหมาะสม

ผลสําเร็จ
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95.00 : ครูทุกทานมีความรู ความเขาใจ มีความสามารถในการพัฒนาหลักสูตรและสามารถ จัดทําหลักสูตรของกลุมสาระการเรียนรูครบทุกกลุมสาระการเรียนรู

ไดอยางเหมาะสม

มาตรฐานการศึกษา - มาตรฐานท่ี 3 การจัดประสบการณท่ีเนนเด็กเปนสําคัญ

สอดคลองกับยุทธศาสตร

สช.

- ยุทธศาสตรท่ี 1 การพัฒนาหลักสูตร การเรียนการสอน การวัดและประเมินผล

- ยุทธศาสตรท่ี 3 การเสริมสรางประสิทธิภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนเอกชน

สอดคลองกับตัวชี้วัด

กระทรวงศึกษาธิการ

- พัฒนาครูใหมีทักษะ ความรู และความชํานาญในการใชเทคโนโลยีดิจิทัล ปญญาประดิษฐ และภาษาอังกฤษ รวมทั้งการจัดการเรียนการสอนเพื่อ

ฝกทักษะการคิดวิเคราะหอยางเปนระบบและมีเหตุผลเปนขั้นตอน

2. โครงการพัฒนาบรรยากาศ สิ่งแวดลอม และแหลงเรียนรูใหเอื้อตอการจัดการเรียนรู

คาเปาหมาย

80.00 : โรงเรียนมีบรรยากาศ สิ่งแวดลอม และแหลงเรียนรูที่เอื้อตอการจัดการเรียนรูของครู และการเรียนรูของนักเรียน พื้นที่มีความสะอาด มีตนไมรอบ

ทิศทาง

ผลสําเร็จ

90.00 : โรงเรียนมีบรรยากาศ สิ่งแวดลอม และแหลงเรียนรูที่เอื้อตอการจัดการเรียนรูของครู และการเรียนรูของนักเรียน พื้นที่มีความสะอาด มีตนไมรอบ

ทิศทาง

มาตรฐานการศึกษา - มาตรฐานที่ 3 การจัดประสบการณท่ีเนนเด็กเปนสําคัญ

สอดคลองกับยุทธศาสตร สช. - ยุทธศาสตรท่ี 3 การเสริมสรางประสิทธิภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนเอกชน

สอดคลองกับตัวชี้วัดกระทรวงศึกษาธิการ - เสริมสรางการรับรู ความเขาใจ ความตระหนัก และสงเสริมคุณลักษณะและพฤติกรรมที่พึงประสงคดานสิ่งแวดลอม

- สงเสริมการพัฒนาสิ่งประดิษฐและนวัตกรรมที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม ใหสามารถเปนอาชีพและสรางรายได

3. โครงการพัฒนาครูสูครูมืออาชีพ

คาเปาหมาย

80.00 : ครูไดรับการพัฒนาอยางตอเนื่อง มีความรูความสามารถในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน สามารถจัดกิจกรรมการเรียนการสอนไดอยางมี

ประสิทธิภาพ และดูเลนักเรียนไดอยางทั่วถึง

ผลสําเร็จ

95.00 : ครูทุกทานไดรับการพัฒนาอยางตอเน่ือง มีความรูความสามารถในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน สามารถจัดกิจกรรมการเรียนการสอนไดอยางมี

ประสิทธิภาพ และดูเลนักเรียนไดอยางทั่วถึง

มาตรฐานการศึกษา - มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ

- มาตรฐานที่ 3 การจัดประสบการณท่ีเนนเด็กเปนสําคัญ

สอดคลองกับยุทธศาสตร

สช.

- ยุทธศาสตรที่ 3 การเสริมสรางประสิทธิภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนเอกชน

- ยุทธศาสตรที่ 4 การสงเสริมการมีสวนรวมในการจัดและสนับสนุนการศึกษาเอกชน

สอดคลองกับตัวชี้วัด

กระทรวงศึกษาธิการ

- พัฒนาครูใหมีทักษะ ความรู และความชํานาญในการใชเทคโนโลยีดิจิทัล ปญญาประดิษฐ และภาษาอังกฤษ รวมทั้งการจัดการเรียนการสอนเพื่อฝก

ทักษะการคิดวิเคราะหอยางเปนระบบและมีเหตุผลเปนขั้นตอน

- พัฒนาครูทุกระดับใหมีทักษะ ความรูท่ีจําเปน เพื่อทําหนาท่ีวิทยากรมืออาชีพ (Train The Trainer) และขยายผลการพัฒนาผานศูนยพัฒนา

ศักยภาพบุคคลเพื่อความเปนเลิศ (Human Capital Excellence Center: HCEC)

1.2 ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ยุทธศาสตรท่ี 1

พัฒนาคุณภาพของผูเรียน

โครงการ

1. โครงการพัฒนาผูเรียนวิชาภาษาไทย

คาเปาหมาย
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80.00 : นักเรียนสามารถอานออกและเขียนภาษาไทยไดอยางชัดเจน ถูกตอง มีความรูและทักษะที่จําเปนตามหลักสูตร

ผลสําเร็จ

95.00 : นักเรียนสวนใหญสามารถอานออกและเขียนภาษาไทยไดอยางชัดเจน ถูกตอง มีความรูและทักษะที่จําเปนตามหลักสูตร

มาตรฐานการ

ศึกษา

- มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผูเรียน

- มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ

สอดคลองกับ

ยุทธศาสตร สช.
- ยุทธศาสตรท่ี 1 การพัฒนาหลักสูตร การเรียนการสอน การวัดและประเมินผล

สอดคลองกับตัวชี้

วัดกระทรวง

ศึกษาธิการ

- จัดการศึกษาทุกระดับ ทุกประเภท โดยใชหลักสูตรฐานสมรรถนะ รวมทั้งแนวทางการจัดการเรียนรูเชิงรุกและการวัดประเมินผลเพื่อพัฒนาผูเรียน ที่

สอดคลองกับมาตรฐานการศึกษาแหงชาติ

- พัฒนาผูเรียนใหมีทักษะการคิดวิเคราะห สามารถแกไขสถานการณเฉพาะหนาไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยจัดการเรียนรูเชิงรุก (Active Learning) จาก

ประสบการณจริงหรือจากสถานการณจําลองผานการลงมือปฏิบัติ ตลอดจนจัดการเรียนการสอนในเชิงแสดงความคิดเห็นเพื่อเปดโลกทัศนมุมมองรวมกันของผู

เรียนและครูใหมากขึ้น

- พัฒนาผูเรียนใหมีความรอบรูและทักษะชีวิต เพื่อเปนเคร่ืองมือในการดํารงชีวิตและสรางอาชีพ อาทิ การใชเทคโนโลยีดิจิทัล สุขภาวะและทัศนคติที่ดีตอการ

ดูแลสุขภาพ

- สงเสริมใหใชภาษาทองถิ่นรวมกับภาษาไทยเปนส่ือจัดการเรียนการสอนในพ้ืนที่ที่ใชภาษาอยางหลากหลาย เพื่อวางรากฐานใหผูเรียนมีพัฒนาการดานการคิด

วิเคราะห รวมทั้งมีทักษะการสื่อสารและใชภาษาท่ีสามในการตอยอดการเรียนรูไดอยางมีประสิทธิภาพ

- ปลูกฝงผูเรียนใหมีหลักคิดท่ีถูกตองดานคุณธรรม จริยธรรม และเปนผูมีความพอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา โดยกระบวนการลูกเสือ และยุวกาชาด

2. โครงการพัฒนาผูเรียนวิชาคณิตศาสตร

คาเปาหมาย

80.00 : นักเรียนรอยละ 80 มีผลสัมฤทธิ์ทางวิชาคณิตศาสตรเปนไปตามเกณฑ

ผลสําเร็จ

90.00 : นักเรียนสวนใหญมีผลสัมฤทธิ์ทางวิชาคณิตศาสตรเปนไปตามเกณฑ

มาตรฐานการ

ศึกษา

- มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผูเรียน

- มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ

สอดคลองกับ

ยุทธศาสตร สช.
- ยุทธศาสตรท่ี 1 การพัฒนาหลักสูตร การเรียนการสอน การวัดและประเมินผล

สอดคลองกับตัวชี้

วัดกระทรวง

ศึกษาธิการ

- จัดการศึกษาทุกระดับ ทุกประเภท โดยใชหลักสูตรฐานสมรรถนะ รวมทั้งแนวทางการจัดการเรียนรูเชิงรุกและการวัดประเมินผลเพื่อพัฒนาผูเรียน ที่

สอดคลองกับมาตรฐานการศึกษาแหงชาติ

- สงเสริมการพัฒนากรอบหลักสูตรระดับทองถิ่นและหลักสูตรสถานศึกษาตามความตองการจําเปนของกลุมเปาหมายและแตกตางหลากหลายตามบริบทของ

พื้นท่ี

- พัฒนาผูเรียนใหมีทักษะการคิดวิเคราะห สามารถแกไขสถานการณเฉพาะหนาไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยจัดการเรียนรูเชิงรุก (Active Learning) จาก

ประสบการณจริงหรือจากสถานการณจําลองผานการลงมือปฏิบัติ ตลอดจนจัดการเรียนการสอนในเชิงแสดงความคิดเห็นเพื่อเปดโลกทัศนมุมมองรวมกันของผู

เรียนและครูใหมากขึ้น

- พัฒนาผูเรียนใหมีความรอบรูและทักษะชีวิต เพื่อเปนเคร่ืองมือในการดํารงชีวิตและสรางอาชีพ อาทิ การใชเทคโนโลยีดิจิทัล สุขภาวะและทัศนคติที่ดีตอการ

ดูแลสุขภาพ

3. โครงการพัฒนาผูเรียนวิชาวิทยาศาสตร

คาเปาหมาย

80.00 : ผูเรียนสามารถคิด วิเคราะหได มีความคิดสรางสรรค มีผลสัมฤทธิ์ในวิชาวิทยาศาสตรเปนไปตามเกณฑ

ผลสําเร็จ

90.00 : ผูเรียนสวนใหญสามารถคิด วิเคราะหได มีความคิดสรางสรรค มีผลสัมฤทธิ์ในวิชาวิทยาศาสตรเปนไปตามเกณฑ

มาตรฐานการ - มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผูเรียน
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ศึกษา - มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ

สอดคลองกับ

ยุทธศาสตร สช.
- ยุทธศาสตรท่ี 1 การพัฒนาหลักสูตร การเรียนการสอน การวัดและประเมินผล

สอดคลองกับตัวชี้

วัดกระทรวง

ศึกษาธิการ

- จัดการศึกษาทุกระดับ ทุกประเภท โดยใชหลักสูตรฐานสมรรถนะ รวมทั้งแนวทางการจัดการเรียนรูเชิงรุกและการวัดประเมินผลเพื่อพัฒนาผูเรียน ที่

สอดคลองกับมาตรฐานการศึกษาแหงชาติ

- สงเสริมการพัฒนากรอบหลักสูตรระดับทองถิ่นและหลักสูตรสถานศึกษาตามความตองการจําเปนของกลุมเปาหมายและแตกตางหลากหลายตามบริบทของ

พื้นท่ี

- พัฒนาผูเรียนใหมีทักษะการคิดวิเคราะห สามารถแกไขสถานการณเฉพาะหนาไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยจัดการเรียนรูเชิงรุก (Active Learning) จาก

ประสบการณจริงหรือจากสถานการณจําลองผานการลงมือปฏิบัติ ตลอดจนจัดการเรียนการสอนในเชิงแสดงความคิดเห็นเพื่อเปดโลกทัศนมุมมองรวมกันของผู

เรียนและครูใหมากขึ้น

- พัฒนาผูเรียนใหมีความรอบรูและทักษะชีวิต เพื่อเปนเคร่ืองมือในการดํารงชีวิตและสรางอาชีพ อาทิ การใชเทคโนโลยีดิจิทัล สุขภาวะและทัศนคติที่ดีตอการ

ดูแลสุขภาพ

- เสริมสรางการรับรู ความเขาใจ ความตระหนัก และสงเสริมคุณลักษณะและพฤติกรรมที่พึงประสงคดานสิ่งแวดลอม

- สงเสริมการพัฒนาสิ่งประดิษฐและนวัตกรรมท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม ใหสามารถเปนอาชีพและสรางรายได

4. โครงการพัฒนาผูเรียนวิชาภาษาอังกฤษ

คาเปาหมาย

80.00 : ผูเรียนไดรับการสงเสริมและพัฒนาศักยภาพศักยภาพทางดานภาษาอังกฤษ มีผลสัมฤทธ์ิในวิชาภาษาอังกฤษเปนไปตามเกณฑ

ผลสําเร็จ

85.00 : ผูเรียนสวนใหญไดรับการสงเสริมและพัฒนาศักยภาพศักยภาพทางดานภาษาอังกฤษ มีผลสัมฤทธ์ิในวิชาภาษาอังกฤษเปนไปตามเกณฑ

มาตรฐานการ

ศึกษา

- มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผูเรียน

- มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ

สอดคลองกับ

ยุทธศาสตร สช.

- ยุทธศาสตรท่ี 1 การพัฒนาหลักสูตร การเรียนการสอน การวัดและประเมินผล

- ยุทธศาสตรท่ี 3 การเสริมสรางประสิทธิภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนเอกชน

สอดคลองกับตัวชี้

วัดกระทรวง

ศึกษาธิการ

- จัดการศึกษาทุกระดับ ทุกประเภท โดยใชหลักสูตรฐานสมรรถนะ รวมทั้งแนวทางการจัดการเรียนรูเชิงรุกและการวัดประเมินผลเพื่อพัฒนาผูเรียน ที่

สอดคลองกับมาตรฐานการศึกษาแหงชาติ

- สงเสริมการพัฒนากรอบหลักสูตรระดับทองถิ่นและหลักสูตรสถานศึกษาตามความตองการจําเปนของกลุมเปาหมายและแตกตางหลากหลายตามบริบทของ

พื้นท่ี

- พัฒนาผูเรียนใหมีทักษะการคิดวิเคราะห สามารถแกไขสถานการณเฉพาะหนาไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยจัดการเรียนรูเชิงรุก (Active Learning) จาก

ประสบการณจริงหรือจากสถานการณจําลองผานการลงมือปฏิบัติ ตลอดจนจัดการเรียนการสอนในเชิงแสดงความคิดเห็นเพื่อเปดโลกทัศนมุมมองรวมกันของผู

เรียนและครูใหมากขึ้น

- พัฒนาผูเรียนใหมีความรอบรูและทักษะชีวิต เพื่อเปนเคร่ืองมือในการดํารงชีวิตและสรางอาชีพ อาทิ การใชเทคโนโลยีดิจิทัล สุขภาวะและทัศนคติที่ดีตอการ

ดูแลสุขภาพ

- พัฒนาครูใหมีทักษะ ความรู และความชํานาญในการใชเทคโนโลยีดิจิทัล ปญญาประดิษฐ และภาษาอังกฤษ รวมทั้งการจัดการเรียนการสอนเพื่อฝกทักษะ

การคิดวิเคราะหอยางเปนระบบและมีเหตุผลเปนขั้นตอน

- เสริมสรางการรับรู ความเขาใจ ความตระหนัก และสงเสริมคุณลักษณะและพฤติกรรมที่พึงประสงคดานสิ่งแวดลอม

5. โครงการสงเสริมและพัฒนาผูเรียนดานการอาน คิดวิเคราะห และเขียน

คาเปาหมาย

80.00 : ผูเรียนสามารถอาน คิด วิเคราะห และเขียน ภาษาไทย อยางถูกตอง มีผลการประเมินอยูในระดับดีขึ้นไป

ผลสําเร็จ

90.00 : ผูเรียนสามารถอาน คิด วิเคราะห และเขียน ภาษาไทย อยางถูกตอง มีผลการประเมินอยูในระดับดีขึ้นไป

มาตรฐานการ

ศึกษา

- มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผูเรียน

- มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ
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สอดคลองกับ

ยุทธศาสตร สช.

- ยุทธศาสตรท่ี 1 การพัฒนาหลักสูตร การเรียนการสอน การวัดและประเมินผล

- ยุทธศาสตรท่ี 3 การเสริมสรางประสิทธิภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนเอกชน

สอดคลองกับตัวชี้

วัดกระทรวง

ศึกษาธิการ

- จัดการศึกษาทุกระดับ ทุกประเภท โดยใชหลักสูตรฐานสมรรถนะ รวมทั้งแนวทางการจัดการเรียนรูเชิงรุกและการวัดประเมินผลเพื่อพัฒนาผูเรียน ที่

สอดคลองกับมาตรฐานการศึกษาแหงชาติ

- สงเสริมการพัฒนากรอบหลักสูตรระดับทองถิ่นและหลักสูตรสถานศึกษาตามความตองการจําเปนของกลุมเปาหมายและแตกตางหลากหลายตามบริบทของ

พื้นท่ี

- พัฒนาผูเรียนใหมีทักษะการคิดวิเคราะห สามารถแกไขสถานการณเฉพาะหนาไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยจัดการเรียนรูเชิงรุก (Active Learning) จาก

ประสบการณจริงหรือจากสถานการณจําลองผานการลงมือปฏิบัติ ตลอดจนจัดการเรียนการสอนในเชิงแสดงความคิดเห็นเพื่อเปดโลกทัศนมุมมองรวมกันของผู

เรียนและครูใหมากขึ้น

- พัฒนาผูเรียนใหมีความรอบรูและทักษะชีวิต เพื่อเปนเคร่ืองมือในการดํารงชีวิตและสรางอาชีพ อาทิ การใชเทคโนโลยีดิจิทัล สุขภาวะและทัศนคติที่ดีตอการ

ดูแลสุขภาพ

- ปลูกฝงผูเรียนใหมีหลักคิดท่ีถูกตองดานคุณธรรม จริยธรรม และเปนผูมีความพอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา โดยกระบวนการลูกเสือ และยุวกาชาด

6. โครงการเตรียมความพรอมนักเรียนเขาเรียนระดับช้ัน ม.1

คาเปาหมาย

80.00 : นักเรียนสามารถสอบเขาเรียนตอในชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ตามที่นักเรียนไดตั้งเปาหมายไว

ผลสําเร็จ

83.00 : นักเรียนสวนใหญสามารถสอบเขาเรียนตอในชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ตามที่นักเรียนไดตั้งเปาหมายไว

มาตรฐานการ

ศึกษา

- มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผูเรียน

- มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ

สอดคลองกับ

ยุทธศาสตร สช.

- ยุทธศาสตรท่ี 1 การพัฒนาหลักสูตร การเรียนการสอน การวัดและประเมินผล

- ยุทธศาสตรท่ี 3 การเสริมสรางประสิทธิภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนเอกชน

- ยุทธศาสตรท่ี 4 การสงเสริมการมีสวนรวมในการจัดและสนับสนุนการศึกษาเอกชน

สอดคลองกับตัวชี้

วัดกระทรวง

ศึกษาธิการ

- จัดการศึกษาทุกระดับ ทุกประเภท โดยใชหลักสูตรฐานสมรรถนะ รวมทั้งแนวทางการจัดการเรียนรูเชิงรุกและการวัดประเมินผลเพื่อพัฒนาผูเรียน ที่

สอดคลองกับมาตรฐานการศึกษาแหงชาติ

- สงเสริมการพัฒนากรอบหลักสูตรระดับทองถิ่นและหลักสูตรสถานศึกษาตามความตองการจําเปนของกลุมเปาหมายและแตกตางหลากหลายตามบริบทของ

พื้นท่ี

- พัฒนาผูเรียนใหมีทักษะการคิดวิเคราะห สามารถแกไขสถานการณเฉพาะหนาไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยจัดการเรียนรูเชิงรุก (Active Learning) จาก

ประสบการณจริงหรือจากสถานการณจําลองผานการลงมือปฏิบัติ ตลอดจนจัดการเรียนการสอนในเชิงแสดงความคิดเห็นเพื่อเปดโลกทัศนมุมมองรวมกันของผู

เรียนและครูใหมากขึ้น

- พัฒนาผูเรียนใหมีความรอบรูและทักษะชีวิต เพื่อเปนเคร่ืองมือในการดํารงชีวิตและสรางอาชีพ อาทิ การใชเทคโนโลยีดิจิทัล สุขภาวะและทัศนคติที่ดีตอการ

ดูแลสุขภาพ

7. โครงการพัฒนาผูเรียนดานคุณธรรม จริยธรรม และคานิยมที่พึงประสงค

คาเปาหมาย

80.00 : ผูเรียนไดรับการพัฒนาใหเปนผูที่มีคุณธรรม จริยธรรม และคานิยมที่พึงประสงค

ผลสําเร็จ

90.00 : ผูเรียนสวนใหญไดรับการพัฒนาใหเปนผูที่มีคุณธรรม จริยธรรม และคานิยมที่พึงประสงค

มาตรฐานการศึกษา - มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพของผูเรียน

สอดคลองกับยุทธศาสตร สช. - ยุทธศาสตรท่ี 3 การเสริมสรางประสิทธิภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนเอกชน

สอดคลองกับตัวชี้วัดกระทรวง

ศึกษาธิการ

- จัดการศึกษาทุกระดับ ทุกประเภท โดยใชหลักสูตรฐานสมรรถนะ รวมทั้งแนวทางการจัดการเรียนรูเชิงรุกและการวัดประเมินผลเพื่อพัฒนาผู

เรียน ที่สอดคลองกับมาตรฐานการศึกษาแหงชาติ

Page 21 of 52



- ปลูกฝงผูเรียนใหมีหลักคิดท่ีถูกตองดานคุณธรรม จริยธรรม และเปนผูมีความพอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา โดยกระบวนการลูกเสือ และยุว

กาชาด

- เสริมสรางการรับรู ความเขาใจ ความตระหนัก และสงเสริมคุณลักษณะและพฤติกรรมที่พึงประสงคดานสิ่งแวดลอม

- สนับสนุนกิจกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ

8. โครงการพัฒนาผูเรียนวิชาลูกเสือ เนตรนารี

คาเปาหมาย

80.00 : ผูเรียนมีทักษะความรูดานวิชาลูกเสือ เนตรนารี ตามหลักสูตร ปฏิบัติกิจกรรมตางๆเกี่ยวกับดานลูกเสือ เนตรนารีได มีระเบียบวินัย และสามารถทํางาน

รวมกันเปนหมูคณะได

ผลสําเร็จ

90.00 : ผูเรียนสวนใหญมีทักษะความรูดานวิชาลูกเสือ เนตรนารี ตามหลักสูตร ปฏิบัติกิจกรรมตางๆเกี่ยวกับดานลูกเสือ เนตรนารีได มีระเบียบวินัย และ

สามารถทํางานรวมกันเปนหมูคณะได

มาตรฐานการ

ศึกษา

- มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผูเรียน

- มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ

สอดคลองกับ

ยุทธศาสตร สช.

- ยุทธศาสตรท่ี 1 การพัฒนาหลักสูตร การเรียนการสอน การวัดและประเมินผล

- ยุทธศาสตรท่ี 3 การเสริมสรางประสิทธิภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนเอกชน

- ยุทธศาสตรท่ี 4 การสงเสริมการมีสวนรวมในการจัดและสนับสนุนการศึกษาเอกชน

สอดคลองกับตัวชี้

วัดกระทรวง

ศึกษาธิการ

- จัดการศึกษาทุกระดับ ทุกประเภท โดยใชหลักสูตรฐานสมรรถนะ รวมทั้งแนวทางการจัดการเรียนรูเชิงรุกและการวัดประเมินผลเพื่อพัฒนาผูเรียน ที่

สอดคลองกับมาตรฐานการศึกษาแหงชาติ

- สงเสริมการพัฒนากรอบหลักสูตรระดับทองถิ่นและหลักสูตรสถานศึกษาตามความตองการจําเปนของกลุมเปาหมายและแตกตางหลากหลายตามบริบทของ

พื้นท่ี

- พัฒนาผูเรียนใหมีทักษะการคิดวิเคราะห สามารถแกไขสถานการณเฉพาะหนาไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยจัดการเรียนรูเชิงรุก (Active Learning) จาก

ประสบการณจริงหรือจากสถานการณจําลองผานการลงมือปฏิบัติ ตลอดจนจัดการเรียนการสอนในเชิงแสดงความคิดเห็นเพื่อเปดโลกทัศนมุมมองรวมกันของผู

เรียนและครูใหมากขึ้น

- พัฒนาผูเรียนใหมีความรอบรูและทักษะชีวิต เพื่อเปนเคร่ืองมือในการดํารงชีวิตและสรางอาชีพ อาทิ การใชเทคโนโลยีดิจิทัล สุขภาวะและทัศนคติที่ดีตอการ

ดูแลสุขภาพ

- ปลูกฝงผูเรียนใหมีหลักคิดท่ีถูกตองดานคุณธรรม จริยธรรม และเปนผูมีความพอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา โดยกระบวนการลูกเสือ และยุวกาชาด

- เสริมสรางการรับรู ความเขาใจ ความตระหนัก และสงเสริมคุณลักษณะและพฤติกรรมที่พึงประสงคดานสิ่งแวดลอม

- สงเสริมการพัฒนาสิ่งประดิษฐและนวัตกรรมท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม ใหสามารถเปนอาชีพและสรางรายได

9. โครงการสงเสริมสุขภาพ ดนตรี และกีฬา

คาเปาหมาย

80.00 : ผูเรียนมีรางกายที่สมบูรณแข็งแรงตามเกณฑ มีความสามารถดานดนตรี และกีฬา

ผลสําเร็จ

90.00 : ผูเรียนสวนใหญมีรางกายที่สมบูรณแข็งแรงตามเกณฑ มีความสามารถดานดนตรี และกีฬา

มาตรฐานการ

ศึกษา

- มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผูเรียน

- มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ

สอดคลองกับ

ยุทธศาสตร สช.

- ยุทธศาสตรท่ี 1 การพัฒนาหลักสูตร การเรียนการสอน การวัดและประเมินผล

- ยุทธศาสตรท่ี 3 การเสริมสรางประสิทธิภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนเอกชน

สอดคลองกับตัวชี้

วัดกระทรวง

ศึกษาธิการ

- จัดการศึกษาทุกระดับ ทุกประเภท โดยใชหลักสูตรฐานสมรรถนะ รวมทั้งแนวทางการจัดการเรียนรูเชิงรุกและการวัดประเมินผลเพื่อพัฒนาผูเรียน ที่

สอดคลองกับมาตรฐานการศึกษาแหงชาติ

- พัฒนาผูเรียนใหมีทักษะการคิดวิเคราะห สามารถแกไขสถานการณเฉพาะหนาไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยจัดการเรียนรูเชิงรุก (Active Learning) จาก

ประสบการณจริงหรือจากสถานการณจําลองผานการลงมือปฏิบัติ ตลอดจนจัดการเรียนการสอนในเชิงแสดงความคิดเห็นเพื่อเปดโลกทัศนมุมมองรวมกันของผู
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เรียนและครูใหมากขึ้น

- พัฒนาผูเรียนใหมีความรอบรูและทักษะชีวิต เพื่อเปนเคร่ืองมือในการดํารงชีวิตและสรางอาชีพ อาทิ การใชเทคโนโลยีดิจิทัล สุขภาวะและทัศนคติที่ดีตอการ

ดูแลสุขภาพ

- ปลูกฝงผูเรียนใหมีหลักคิดท่ีถูกตองดานคุณธรรม จริยธรรม และเปนผูมีความพอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา โดยกระบวนการลูกเสือ และยุวกาชาด

- เสริมสรางการรับรู ความเขาใจ ความตระหนัก และสงเสริมคุณลักษณะและพฤติกรรมที่พึงประสงคดานสิ่งแวดลอม

- สนับสนุนกิจกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ

ยุทธศาสตรท่ี 2

พัฒนากระบวนการบริหารและการจัดการ

โครงการ

1. โครงการพัฒนาระบบไอซีที เทคโนโลยีสารสนเทศ

คาเปาหมาย

80.00 : โรงเรียนมีระบบ และอุปกรณเทคโนโลยีสารสนเทศเพียงพอตอการใชงานของครู และนักเรียน

ผลสําเร็จ

90.00 : โรงเรียนมีระบบ และอุปกรณเทคโนโลยีสารสนเทศเพียงพอตอการใชงานของครู และนักเรียน มีสวนนอยที่ชํารุดบาง

มาตรฐานการศึกษา - มาตรฐานท่ี 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ

สอดคลองกับยุทธศาสตร

สช.

สอดคลองกับตัวชี้วัด

กระทรวงศึกษาธิการ

- พัฒนาผูเรียนใหมีความรอบรูและทักษะชีวิต เพื่อเปนเคร่ืองมือในการดํารงชีวิตและสรางอาชีพ อาทิ การใชเทคโนโลยีดิจิทัล สุขภาวะและทัศนคติ

ที่ดีตอการดูแลสุขภาพ

- พัฒนาครูใหมีทักษะ ความรู และความชํานาญในการใชเทคโนโลยีดิจิทัล ปญญาประดิษฐ และภาษาอังกฤษ รวมทั้งการจัดการเรียนการสอนเพื่อ

ฝกทักษะการคิดวิเคราะหอยางเปนระบบและมีเหตุผลเปนขั้นตอน

- พัฒนาแพลตฟอรมดิจิทัลเพื่อการเรียนรู และใชดิจิทัลเปนเครื่องมือการเรียนรู

2. โครงการบริหารจัดการสิ่งอํานวยความสะดวกใหแกครูและนักเรียน

คาเปาหมาย

80.00 : โรงเรียนไดจัดหาส่ิงอํานวยความสะดวกใหกับครูและนักเรียน ชวยทําใหการจัดการเรียนการสอนเปนไปไดอยางสะดวก และมีความเปนอยูในโรงเรียนที่

สบาย ปลอดภัย และมีความสุข

ผลสําเร็จ

90.00 : โรงเรียนไดจัดหาส่ิงอํานวยความสะดวกใหกับครูและนักเรียนได ชวยทําใหการจัดการเรียนการสอนเปนไปไดอยางสะดวก และมีความเปนอยูในโรงเรียน

ที่สบาย ปลอดภัย และมีความสุข

มาตรฐานการศึกษา - มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผูเรียน

- มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ

- มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ

สอดคลองกับยุทธศาสตร สช. - ยุทธศาสตรท่ี 2 การปฏิรูประบบทรัพยากรเพื่อการศึกษาเอกชน

- ยุทธศาสตรท่ี 3 การเสริมสรางประสิทธิภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนเอกชน

สอดคลองกับตัวชี้วัดกระทรวง

ศึกษาธิการ

- พัฒนาผูเรียนใหมีความรอบรูและทักษะชีวิต เพื่อเปนเครื่องมือในการดํารงชีวิตและสรางอาชีพ อาทิ การใชเทคโนโลยีดิจิทัล สุขภาวะและ

ทัศนคติท่ีดีตอการดูแลสุขภาพ

- พัฒนาแพลตฟอรมดิจิทัลเพื่อการเรียนรู และใชดิจิทัลเปนเครื่องมือการเรียนรู

- เสริมสรางการรับรู ความเขาใจ ความตระหนัก และสงเสริมคุณลักษณะและพฤติกรรมที่พึงประสงคดานสิ่งแวดลอม

ยุทธศาสตรท่ี 3

พัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ

โครงการ
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1. โครงการจัดทําและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา

คาเปาหมาย

80.00 : ครูมีความรู ความเขาใจ มีความสามารถในการพัฒนาหลักสูตรและสามารถ จัดทําหลักสูตรของกลุมสาระการเรียนรูครบทุกกลุมสาระการเรียนรูไดอยาง

เหมาะสม

ผลสําเร็จ

95.00 : ครูทุกทานมีความรู ความเขาใจ มีความสามารถในการพัฒนาหลักสูตรและสามารถ จัดทําหลักสูตรของกลุมสาระการเรียนรูครบทุกกลุมสาระการเรียนรู

ไดอยางเหมาะสม

มาตรฐานการศึกษา - มาตรฐานท่ี 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ

สอดคลองกับยุทธศาสตร

สช.

- ยุทธศาสตรท่ี 1 การพัฒนาหลักสูตร การเรียนการสอน การวัดและประเมินผล

- ยุทธศาสตรท่ี 3 การเสริมสรางประสิทธิภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนเอกชน

สอดคลองกับตัวชี้วัด

กระทรวงศึกษาธิการ

- พัฒนาครูใหมีทักษะ ความรู และความชํานาญในการใชเทคโนโลยีดิจิทัล ปญญาประดิษฐ และภาษาอังกฤษ รวมทั้งการจัดการเรียนการสอนเพื่อ

ฝกทักษะการคิดวิเคราะหอยางเปนระบบและมีเหตุผลเปนขั้นตอน

2. โครงการพัฒนาบรรยากาศ สิ่งแวดลอม และแหลงเรียนรูใหเอื้อตอการจัดการเรียนรู

คาเปาหมาย

80.00 : โรงเรียนมีบรรยากาศ สิ่งแวดลอม และแหลงเรียนรูที่เอื้อตอการจัดการเรียนรูของครู และการเรียนรูของนักเรียน พื้นที่มีความสะอาด มีตนไมรอบ

ทิศทาง

ผลสําเร็จ

90.00 : โรงเรียนมีบรรยากาศ สิ่งแวดลอม และแหลงเรียนรูที่เอื้อตอการจัดการเรียนรูของครู และการเรียนรูของนักเรียน พื้นที่มีความสะอาด มีตนไมรอบ

ทิศทาง

มาตรฐานการศึกษา - มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ

สอดคลองกับยุทธศาสตร สช. - ยุทธศาสตรท่ี 3 การเสริมสรางประสิทธิภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนเอกชน

สอดคลองกับตัวชี้วัดกระทรวงศึกษาธิการ - เสริมสรางการรับรู ความเขาใจ ความตระหนัก และสงเสริมคุณลักษณะและพฤติกรรมที่พึงประสงคดานสิ่งแวดลอม

- สงเสริมการพัฒนาสิ่งประดิษฐและนวัตกรรมที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม ใหสามารถเปนอาชีพและสรางรายได

3. โครงการพัฒนาครูสูครูมืออาชีพ

คาเปาหมาย

80.00 : ครูไดรับการพัฒนาอยางตอเนื่อง มีความรูความสามารถในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน สามารถจัดกิจกรรมการเรียนการสอนไดอยางมี

ประสิทธิภาพ และดูเลนักเรียนไดอยางทั่วถึง

ผลสําเร็จ

95.00 : ครูทุกทานไดรับการพัฒนาอยางตอเน่ือง มีความรูความสามารถในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน สามารถจัดกิจกรรมการเรียนการสอนไดอยางมี

ประสิทธิภาพ และดูเลนักเรียนไดอยางทั่วถึง

มาตรฐานการศึกษา - มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ

- มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ

สอดคลองกับยุทธศาสตร

สช.

- ยุทธศาสตรที่ 3 การเสริมสรางประสิทธิภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนเอกชน

- ยุทธศาสตรที่ 4 การสงเสริมการมีสวนรวมในการจัดและสนับสนุนการศึกษาเอกชน

สอดคลองกับตัวชี้วัด

กระทรวงศึกษาธิการ

- พัฒนาครูใหมีทักษะ ความรู และความชํานาญในการใชเทคโนโลยีดิจิทัล ปญญาประดิษฐ และภาษาอังกฤษ รวมทั้งการจัดการเรียนการสอนเพื่อฝก

ทักษะการคิดวิเคราะหอยางเปนระบบและมีเหตุผลเปนขั้นตอน

- พัฒนาครูทุกระดับใหมีทักษะ ความรูท่ีจําเปน เพื่อทําหนาท่ีวิทยากรมืออาชีพ (Train The Trainer) และขยายผลการพัฒนาผานศูนยพัฒนา

ศักยภาพบุคคลเพื่อความเปนเลิศ (Human Capital Excellence Center: HCEC)
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2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผูเรียน

2.1 ระดับปฐมวัย

ผลการพัฒนาเด็ก

ผลพัฒนาการดาน จํานวนเด็กทั้งหมด

รอยละของเด็กตามระดับคุณภาพ

ดี พอใช ปรับปรุง

จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ

1. ดานรางกาย 58 55 94.83 3 5.17 - -

2. ดานอารมณ-จิตใจ 58 53 91.38 5 8.62 - -

3. ดานสังคม 58 55 94.83 3 5.17 - -

4. ดานสติปญญา 58 53 91.38 5 8.62 - -

2.2 ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

2.2.1 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน O-NET

เปรียบเทียบผลการทดสอบระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6

จํานวนนักเรียนทั้งหมด : 18

วิชา
จํานวนนักเรียน

ที่เขาสอบ

คะแนนเฉล่ียระดับ

ประเทศป 2563

คะแนนเฉล่ียผลการ

ทดสอบ O-NET ผลตางคะแนนเฉลี่ย ป

63 เทียบป 62

รอยละของคะแนนเฉลี่ย ป

63 เทียบป 62

แปลผลพัฒนาการ

เทียบกับรอยละ 3
2561 2562 2563

คณิตศาสตร 8 29.99 32.29 30.93 24.38 -6.55 -21.18 ไมมีพัฒนาการ

วิทยาศาสตร 8 38.78 38.92 34.49 30.46 -4.03 -11.68 ไมมีพัฒนาการ

ภาษาไทย 8 56.20 52.32 44.56 46.28 +1.72 3.86 มีพัฒนาการ

ภาษา

อังกฤษ
8 43.55 41.98 34.07 40.63 +6.56 19.25 มีพัฒนาการ

โรงเรียนไมสอบวัดผล หรือสอบไมครบ

ปการศึกษา 2563 มีนักเรียนจํานวน 8 คนจากนักเรียนทั้งหมด 18 คน ท่ีเขาสอบ ONET ดวยความสมัครใจ
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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

นักเรียนผล

เรียน 3 ขึ้น

ไป

รอย

ละ

จํานวน

นักเรียน

นักเรียนผล

เรียน 3 ขึ้น

ไป

รอยละ
จํานวน

นักเรียน

นักเรียน

ผลเรียน 3

ขึ้นไป

รอยละ
จํานวน

นักเรียน

นักเรียน

ผลเรียน 3

ขึ้นไป

รอย

ละ

จํานวน

นักเรียน

นักเรียน

ผลเรียน

3 ขึ้นไป

รอยละ
จํานวน

นักเรียน

นักเรียน

ผลเรียน

3 ขึ้นไป

รอยละ

ภาษาไทย 21 13 61.90 29 23 79.31 41 33 80.49 30 26 86.67 31 25 80.65 18 16 88.89

คณิตศาสตร 21 13 61.90 29 22 75.86 41 27 65.85 30 21 70.00 31 23 74.19 18 10 55.56

วิทยาศาสตร

และเทคโนโลยี
21 19 90.48 29 28 96.55 41 40 97.56 30 29 96.67 31 29 93.55 18 18 100.00

สังคมศึกษา

ศาสนา และ

วัฒนธรรม

21 19 90.48 29 28 96.55 41 38 92.68 30 29 96.67 31 28 90.32 18 17 94.44

ประวัติศาสตร 21 18 85.71 29 27 93.10 41 36 87.80 30 28 93.33 31 24 77.42 18 17 94.44

สุขศึกษาและ

พลศึกษา
21 20 95.24 29 29 100.00 41 41 100.00 30 29 96.67 31 31 100.00 18 18 100.00

ศิลปะ 21 20 95.24 29 29 100.00 41 41 100.00 30 29 96.67 31 31 100.00 18 17 94.44

การงานอาชีพ 21 14 66.67 29 24 82.76 41 32 78.05 30 29 96.67 31 31 100.00 18 18 100.00

ภาษาตาง

ประเทศ
21 16 76.19 29 20 68.97 41 31 75.61 30 22 73.33 31 21 67.74 18 10 55.56

คอมพิวเตอร 21 20 95.24 29 28 96.55 41 40 97.56 30 25 83.33 31 29 93.55 18 18 100.00
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2.2.3 ผลการประเมินการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผูเรียนระดับชาติ (National Test : NT)

เปรียบเทียบผลการทดสอบสมรรถนะของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 3

จํานวนนักเรียนทั้งหมด : 41

สมรรถนะ

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

ดานภาษา (Literacy) / ดานภาษา

ไทย (Thai Language)
- 47.46 55.21 54.48 - -54.48 - -

ดานคํานวณ (Numeracy) / ดาน

คณิตศาสตร (Mathematics)
- 40.47 47.33 41.36 - -41.36 - -

ดานเหตุผล (reasoning) - - 54.13 - - - - -

โรงเรียนไมสอบวัดผล หรือสอบไมครบ

จากสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา Covid-19 ไมมีนักเรียนสมัครใจสอบ

2.2.4 ผลการประเมินความสามารถดานการอานของผูเรียน (Reading Test : RT)

เปรียบเทียบผลการทดสอบความสามารถดานการอานของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 1

จํานวนนักเรียนทั้งหมด : 21

ความสามารถ

ดานการอาน

จํานวน

นักเรียนเขา

สอบ

คะแนนเฉล่ียระดับ

ประเทศป 2563

คะแนนเฉล่ียผลการ

ทดสอบสมรรถนะ ผลตางคะแนนเฉลี่ย

(ป 63 - 62)

รอยละของคะแนนเฉลี่ย ป

63 เทียบป 62

แปลผลพัฒนาการ

เทียบกับรอยละ 3
2561 2562 2563

อานรูเร่ือง - 71.86 90.51 85.33 - -85.33 - -

อานออกเสียง - 74.14 82.57 58.77 - -58.77 - -

โรงเรียนไมสอบวัดผล หรือสอบไมครบ

จากสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา Covid-19 ไมมีนักเรียนสมัครใจสอบ

Page 27 of 52



2.2.5 ผลการประเมินทางการศึกษาระดับชาติ ดานอิสลามศึกษา (I-NET) ของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม

เปรียบเทียบผลการทดสอบระดับชาติดานอิสลามศึกษา (I-NET) ของนักเรียนระดับตอนตน

จํานวนนักเรียนทั้งหมด : 18

วิชา
จํานวนนักเรียน

เขาสอบ

คะแนนเฉลี่ยระดับ

ประเทศป 2563

คะแนนเฉล่ียผลการ

ทดสอบสมรรถนะ ผลตางคะแนนเฉลี่ย

(ป 63 - 62)

รอยละของคะแนนเฉลี่ย ป

63 เทียบป 62

แปลผลพัฒนาการเทียบ

กับรอยละ 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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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 21 - - - - - - - - -

ป.2 29 - - - - - - - - -

ป.3 41 - - - - - - - - -

ป.4 30 - - - - - - - - -

ป.5 31 - - - - - - - - -

ป.6 18 - - - - - - - - -
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3. นวัตกรรม/แบบอยางท่ีดี (Innovation/Best Practice )

ช่ือ นวัตกรรม/แบบอยางที่ดี ระดับการศึกษา มาตรฐานดาน

4. รางวัลท่ีสถานศึกษาไดรับ

ช่ือรางวัล ประเภทรางวัล ระดับ หนวยงานที่มอบรางวัล ปที่ไดรับรางวัล

5. ดําเนินงานตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ (ปรับตามนโยบายแตละป)

ประเด็นตัวช้ีวัด

- จัดการศึกษาทุกระดับ ทุกประเภท โดยใชหลักสูตรฐานสมรรถนะ รวมท้ังแนวทางการจัดการเรียนรูเชิงรุกและการวัดประเมินผลเพื่อพัฒนาผูเรียน ที่สอดคลองกับมาตรฐานการศึกษา

แหงชาติ

- สงเสริมการพัฒนากรอบหลักสูตรระดับทองถิ่นและหลักสูตรสถานศึกษาตามความตองการจําเปนของกลุมเปาหมายและแตกตางหลากหลายตามบริบทของพื้นที่

- พัฒนาผูเรียนใหมีทักษะการคิดวิเคราะห สามารถแกไขสถานการณเฉพาะหนาไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยจัดการเรียนรูเชิงรุก (Active Learning) จากประสบการณจริงหรือจาก

สถานการณจําลองผานการลงมือปฏิบัติ ตลอดจนจัดการเรียนการสอนในเชิงแสดงความคิดเห็นเพื่อเปดโลกทัศนมุมมองรวมกันของผูเรียนและครูใหมากขึ้น

- พัฒนาผูเรียนใหมีความรอบรูและทักษะชีวิต เพื่อเปนเคร่ืองมือในการดํารงชีวิตและสรางอาชีพ อาทิ การใชเทคโนโลยีดิจิทัล สุขภาวะและทัศนคติที่ดีตอการดูแลสุขภาพ

- พัฒนาครูใหมีทักษะ ความรู และความชํานาญในการใชเทคโนโลยีดิจิทัล ปญญาประดิษฐ และภาษาอังกฤษ รวมทั้งการจัดการเรียนการสอนเพื่อฝกทักษะการคิดวิเคราะหอยางเปน

ระบบและมีเหตุผลเปนขั้นตอน

- สงเสริมใหใชภาษาทองถิ่นรวมกับภาษาไทยเปนส่ือจัดการเรียนการสอนในพ้ืนที่ท่ีใชภาษาอยางหลากหลาย เพื่อวางรากฐานใหผูเรียนมีพัฒนาการดานการคิดวิเคราะห รวมทั้งมีทักษะ

การสื่อสารและใชภาษาท่ีสามในการตอยอดการเรียนรูไดอยางมีประสิทธิภาพ

- ปลูกฝงผูเรียนใหมีหลักคิดท่ีถูกตองดานคุณธรรม จริยธรรม และเปนผูมีความพอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา โดยกระบวนการลูกเสือ และยุวกาชาด

- พัฒนาแพลตฟอรมดิจิทัลเพื่อการเรียนรู และใชดิจิทัลเปนเคร่ืองมือการเรียนรู

- เสริมสรางการรับรู ความเขาใจ ความตระหนัก และสงเสริมคุณลักษณะและพฤติกรรมท่ีพึงประสงคดานสิ่งแวดลอม

- สนับสนุนกิจกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
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6. ผลการประเมินคุณภาพภายนอกในรอบของ สมศ. ท่ีผานมา

การประเมินรอบที่ 3

ระดับ
ระดับผลการประเมิน

ระดับคุณภาพ ผลการรับรอง

ระดับปฐมวัย ดี รับรอง

ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ดี รับรอง

การประเมินรอบที่ 4

ระดับ
ระดับผลการประเมิน

ดานที่ 1 ดานที่ 2 ดานที่ 3 ดานที่ 4 ดานที่ 5

ระดับปฐมวัย - - - - -

ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน - - - - -

7. หนวยงานภายนอกท่ีโรงเรียนเขารวมเปนสมาชิก

- สมาคมสหพันธโรงเรียนเอกชนแหงประเทศไทย
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สวนท่ี 4 : การประเมินตนเอง (Self - Assessment)

1. ผลการประเมินรายมาตรฐาน

ระดับปฐมวัย

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของเด็ก

จํานวนเด็กทั้งหมด : 58

ประเด็นพิจารณา

การปฏิบัติงาน
เปา

หมาย/

รอยละ

จํานวนเด็กที่ผาน

เกณฑที่โรงเรียน

กําหนด (คน)

ผลการ

ประเมิน

(รอยละ)

ผลการ

ประเมิน

คุณภาพที่

ได
ปฏิบัติ

ไม

ปฏิบัติ

1. มีพัฒนาดานรางกาย แข็งแรง มีสุขนิสัยที่ดี และดูแลความปลอดภัยของตนองได 80.00 57 98.28 ยอดเยี่ยม

1.1 รอยละของเด็กมีนํ้าหนัก สวนสูงตามเกณฑมาตรฐาน √ - 54

1.2 รอยละของเด็กเคล่ือนไหวรางกายคลองแคลว ทรงตัวไดดี ใชมือและตาประสาน

สัมพันธไดดี
√ - 58

1.3 รอยละของเด็กดูแลรักษาสุขภาพอนามัยสวนตนและปฏิบัติจนเปนนิสัย √ - 58

1.4 รอยละของเด็กปฏิบัติตนตามขอตกลงเกี่ยวกับความปลอดภัย หลีกเลี่ยงสภาวะ ที่

เส่ียงตอโรค ส่ิงเสพติด และระวังภัยจากบุคคล ส่ิงแวดลอม และสถานการณที่เสี่ยง

อันตราย

√ - 58

2. มีพัฒนาการดานอารมณ จิตใจ ควบคุม และแสดงออกทางอารมณได 80.00 58 100.00 ยอดเยี่ยม

2.1 รอยละของเด็กราเริงแจมใส แสดงอารมณ ความรูสึกไดเหมาะสม √ - 58

2.2 รอยละของเด็กรูจักยับยั้งชั่งใจ อดทนในการรอคอย √ - 58

2.3 รอยละของเด็กยอมรับและพอใจในความสามารถ และผลงานของตนเองและผูอื่น √ - 58

2.4 รอยละของเด็กมีจิตสํานึกและคานิยมที่ดี √ - 58

2.5 รอยละของเด็กมีความมั่นใจ กลาพูด กลาแสดงออก √ - 58

2.6 รอยละของเด็กชวยเหลือแบงปน √ - 58

2.7 รอยละของเด็กเคารพสิทธิ รูหนาท่ีรับผิดชอบ อดทนอดกลั้น √ - 58

2.8 รอยละของเด็กซ่ือสัตยสุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม ตามที่สถานศึกษากําหนด √ - 58

2.9 รอยละของเด็กมีความสุขกับศิลปะดนตรี และการเคลื่อนไหว √ - 58

3. มีพัฒนาการดานสังคม ชวยเหลือตนเองและเปนสมาชิกที่ดีของสังคม 80.00 58 100.00 ยอดเยี่ยม

3.1 รอยละของเด็กชวยเหลือตนเอง ในการปฏิบัติกิจวัตรประจําวัน มีวินัย ในตนเอง √ - 58

3.2 รอยละของเด็กประหยัดและพอเพียง √ - 58

3.3 รอยละของเด็กมีสวนรวมดูแลรักษาสิ่งแวดลอมในและนอกหองเรียน √ - 58

3.4 รอยละของเด็กมีมารยาทตามวัฒนธรรมไทย เชน การไหว การยิ้ม ทักทาย และมี

สัมมาคารวะกับผูใหญ ฯลฯ
√ - 58

3.5 รอยละของเด็กยอมรับหรือเคารพ ความแตกตางระหวางบุคคล เชน ความคิด

พฤติกรรม พ้ืนฐานครอบครัว เช้ือชาติ ศาสนา วัฒนธรรม เปนตน
√ - 58
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3.6 รอยละของเด็กเลนและทํางานรวมกับผูอื่นได แกไขขอขัดแยงโดยปราศจาก การ

ใชความรุนแรง
√ - 58

4. มีพัฒนาการดานสติปญญา ส่ือสารได มีทักษะการคิดพื้นฐาน และแสวงหาความรูได 80.00 55 94.83 ยอดเยี่ยม

4.1 รอยละของเด็กสนทนาโตตอบและ เลาเรื่องใหผูอื่นเขาใจ √ - 50

4.2 รอยละของเด็กตั้งคําถามในสิ่งที่ ตนเองสนใจหรือสงสัย และพยายามคนหาคํา

ตอบ
√ - 58

4.3 รอยละของเด็กอานนิทานและเลาเรื่อง ที่ตนเองอานไดเหมาะสมกับวัย √ - 50

4.4 รอยละของเด็กมีความสามารถในการคิดรวบยอด การคิดเชิงเหตุผลทาง

คณิตศาสตรและวิทยาศาสตร การคิดแกปญหาและสามารถตัดสินใจในเรื่อง งาย ๆ ได
√ - 53

4.5 รอยละของเด็กสรางสรรคผลงานตามความคิดและจินตนาการ เชน งานศิลปะ

การเคล่ือนไหวทาทาง การเลนอิสระ ฯลฯ
√ - 58

4.6 รอยละของเด็กใชสื่อเทคโนโลยี เชน แวนขยาย แมเหล็ก กลองดิจิตอล ฯลฯ เปน

เคร่ืองมือในการเรียนรูและแสวงหาความรูได
√ - 58

สรุปผลการประเมิน 98.28 ยอดเยี่ยม

 

จุดเนนและกระบวนการพัฒนาท่ีสงผลตอระดับคุณภาพของมาตรฐานที่ 1 คุณภาพของเด็ก

โรงเรียนมีการจัดประสบการณใหเด็กๆ โดยรวมถึงกิจกรรมกลางแจงในแตละวัน ฝกใหเด็กๆไดออกกําลังกายเปนประจํา มีการประเมินพัฒนาการกลามเน้ือมัดเล็ก และกลามเนื้อมัดใหญ

เปนประจํา เด็กๆไดด่ืมนมโรงเรียนทุกวัน รับประทานอาหารกลางวันของโรงเรียนที่มีอาหารครบ 5 หมู อีกทั้งยังมีการชั่งนํ้าหนัก วัดสวนสูงเปนประจําทุกเดือนเพื่อดูพัฒนาการดาน

รางกายของเด็กๆ  เด็กๆสวนใหญมีนํ้าหนัก สวนสูงตามเกณฑมาตรฐาน มีพัฒนาการกลามเนื้อมัดเล็ก และกลามเนื้อมัดใหญ เคลื่อนไหวรางกายคลองแคลว ทรงตัวไดดี ใชมือและตา

ประสานสัมพันธไดดี ดูแลรักษาสุขภาพอนามัยสวนตนและปฏิบัติจนเปนนิสัย ในปการศึกษา 2563 นี้คุณครูไดเนนยํ้าใหนักเรียนดูแลรักษาความสะอาดรางกายของตนเอง ใหรูจักวิธีการ

ปองกันการติดเช้ือไวรัส COVID 19 โดยใหนักเรียนไดรูจักลางมือบอยๆ และใสหนากากอนามัยตลอดเวลา นอกจากน้ีคุณครูไดสอนใหนักเรียนปฏิบัติตนตามขอตกลงเกี่ยวกับความ

ปลอดภัย หลีกเล่ียงภาวะที่เสี่ยงตอโรค สิ่งเสพติด และระวังภัยจากบุคคล สิ่งแวดลอม และสถานการณที่เสี่ยงอันตรายอีกดวย
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มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ

เปาหมาย 5 ขอ

ประเด็นพิจารณา

การปฏิบัติงาน

ผล

สําเร็จ

ผลการ

ประเมิน

คุณภาพที่

ได
ปฏิบัติ

ไม

ปฏิบัติ

1. มีหลักสูตรครอบคลุมพัฒนาการทั้งส่ีดาน สอดคลองกับบริบทของทองถิ่น 5.00 ยอดเยี่ยม

1.1 มีหลักสูตรสถานศึกษาที่ยืดหยุน และสอดคลองกับหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย √ -

1.2 ออกแบบจัดประสบการณที่เตรียมความพรอมและไมเรงรัดวิชาการ √ -

1.3 ออกแบบการจัดประสบการณที่เนนการเรียนรูผานการเลน และการลงมือปฏิบัติ (Active learning) √ -

1.4 ออกแบบการจัดประสบการณที่ตอบสนองความตองการและความแตกตางของเด็กปกติและกลุมเปาหมายเฉพาะ

ที่สอดคลองกับวิถีชีวิตของครอบครัว ชุมชนและทองถิ่น
√ -

1.5 มีการประเมิน ตรวจสอบ และปรับปรุง / พัฒนาหลักสูตรอยางตอเน่ือง √ -

2. จัดครูใหเพียงพอกับชั้นเรียน 3.00 ดี

2.1 จัดครูครบชั้นเรียน √ -

2.2 จัดครูใหมีความเหมาะสมกับภารกิจการจัดประสบการณ √ -

2.3 จัดครูไมจบการศึกษาปฐมวัยแตผานการอบรมการศึกษาปฐมวัย √ -

2.4 จัดครูจบการศึกษาปฐมวัย - √

2.5 จัดครูจบการศึกษาปฐมวัยและผานการอบรมการศึกษาปฐมวัย - √

3. สงเสริมใหครูมีความเชี่ยวชาญดานการจัดประสบการณ 5.00 ยอดเยี่ยม

3.1 มีการพัฒนาครูและบุคลากรใหมีความรูความสามารถในการวิเคราะหและออกแบบหลักสูตรสถานศึกษา √ -

3.2 สงเสริมครูใหมีทักษะในการจัดประสบการณและการประเมินพัฒนาการเด็ก √ -

3.3 สงเสริมครูใชประสบการณสําคัญในการออกแบบการจัดกิจกรรม จัดกิจกรรม สังเกตและประเมินพัฒนาการเด็ก

เปนรายบุคคล
√ -

3.4 สงเสริมใหครูมีปฏิสัมพันธที่ดีกับเด็กและครอบครัว √ -

3.5 สงเสริมใหครูพัฒนาการจัดประสบการณโดยใชชุมชนแหงการเรียนรูทางวิชาชีพ (PLC) √ -

4. จัดสภาพแวดลอมและสื่อเพ่ือการเรียนรูอยางปลอดภัยและเพียงพอ 5.00 ยอดเยี่ยม

4.1 จัดสภาพแวดลอมภายในหองเรียนที่คํานึงถึงความปลอดภัย √ -

4.2 จัดสภาพแวดลอมภายนอกหองเรียนที่คํานึงถึงความปลอดภัย √ -

4.3 สงเสริมใหเกิดการเรียนรูที่เปนรายบุคคลและกลุม เลนแบบรวมมือ รวมใจ √ -

4.4 จัดใหมีมุมประสบการณหลากหลาย มีสื่อการเรียนรู ท่ีปลอดภัยและเพียงพอ เชน ของเลน หนังสือนิทาน สื่อจาก

ธรรมชาติ ส่ือสําหรับเด็กมุดลอด ปนปาย ส่ือเทคโนโลยีการสืบเสาะหาความรู
√ -

4.5 จัดหองประกอบที่เอ้ือตอการจัดประสบการณและพัฒนาเด็ก √ -

5. ใหบริการส่ือเทคโนโลยีสารสนเทศและส่ือการเรียนรูเพื่อสนับสนุน การจัดประสบการณ 5.00 ยอดเยี่ยม

5.1 อํานวยความสะดวกและใหบริการสื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ วัสดุ อุปกรณและสื่อการเรียนรู √ -

5.2 พัฒนาครูใหมีความรูความสามารถในการผลิตและใชสื่อในการจัดประสบการณ √ -
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5.3 มีการนิเทศติดตามการใชสื่อในการจัดประสบการณ √ -

5.4 มีการนําผลการนิเทศติดตามการใชสื่อมาใชเปนขอมูลในการพัฒนา √ -

5.5 สงเสริม สนับสนุนการเผยแพรการพัฒนาสื่อ และนวัตกรรมเพื่อการจัดประสบการณ √ -

6. มีระบบบริหารคุณภาพที่เปดโอกาสใหผูเกี่ยวของทุกฝายมีสวนรวม 5.00 ยอดเยี่ยม

6.1 กําหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาที่สอดคลองกับมาตรฐานการศึกษาปฐมวัยและอัตลักษณของสถาน

ศึกษา
√ -

6.2 จัดทําแผนพัฒนาการศึกษาที่สอดรับกับมาตรฐานที่สถานศึกษากําหนดและดําเนินการตามแผน √ -

6.3 มีการประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพภายในสถานศึกษา √ -

6.4 มีการติดตามผลการดําเนินงาน และจัดทํารายงานผลการประเมินตนเองประจําป และรายงานผลการประเมิน

ตนเองใหหนวยงานตนสังกัด
√ -

6.5 นําผลการประเมินไปปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา โดยผูปกครองและผูเกี่ยวของทุกฝายมีสวนรวม √ -

สรุปผลการประเมิน 4.67 ยอดเยี่ยม

 

จุดเนนและกระบวนการพัฒนาท่ีสงผลตอระดับคุณภาพของมาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ

การจัดการศึกษาปฐมวัยของโรงเรียนเก้ือวิทยาไดมีการกําหนดเปาหมาย วิสัยทัศน และพันธกิจของ สถานศึกษาไวอยางชัดเจน มีองคประกอบที่สําคัญเพื่อที่จะขับเคลื่อนการศึกษาระดับ

ปฐมวัยไดแก การพัฒนาวิชาการที่เนนคุณภาพผูเรียนรอบดานตามหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัย มีหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย ที่สอดคลองกับบริบทของทองถิ่น มุงพัฒนา เด็กทุกดาน ทั้ง

ดานรางกาย อารมณจิตใจ สังคม และสติปญญา ผานการจัดประสบการณท่ีเนนการเรียนรูผานการเลน และการลงมือปฏิบัติ เพื่อใหเด็กมีความสุขในการเรียนรู

มีการจัดครูและพ่ีเล้ียงท่ีเพียงพอตอชั้นเรียน และสงบุคลากรเขารับการอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพอยางตอเน่ืองพัฒนาคุณภาพครูดานการศึกษาปฐมวัยอยางตอเนื่อง มีการแลกเปลี่ยน

เรียนรูและแบงปนความรูใหมๆใหกัน สงผลใหครูดานการศึกษาปฐมวัยทุกคนลวนมีความรูความสามารถในการวิเคราะหและออกแบบหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัย มีทักษะในการจัด

ประสบการณและการประเมินพัฒนาการเด็กเปนรายบุคคล มีประสบการณในการออกแบบการจัดกิจกรรม ทักษะการสังเกต และการปฏิสัมพันธที่ดีกับเด็กและผูปกครอง

 

โรงเรียนไดจัดส่ิงอํานวยความสะดวกท่ีจําเปนซึ่งเอื้อประโยชนและอํานวยความสะดวกตอการพัฒนา เด็ก ทั้งดานรางกาย อารมณและจิตใจ สังคม และสติปญญา คือ จัดสภาพแวดลอม

ทางกายภาพท่ีเอ้ือตอการ เรียนรูอยางมีคุณภาพและจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการ การจัดใหมีอุปกรณ ของเลน ของใช เครื่องอํานวยความสะดวกตางๆ

ใหพอเพียงกับเด็ก โดยจัดใหเหมาะสม สะอาด ปลอดภัย มีมุมตางๆในหองเรียน เชนมุมศิลปะ บาน ของเลน และมุมหนังสือที่จําเปนตอพัฒนาการของเด็ก ใหเพียงพอและเหมาะสมกับ

วัย มีเคร่ืองสนามเด็กเลน ที่เหมาะสม ปลอดภัย มีพื้นท่ีลางมือ หองนาหองสวมพรอม และถูกสุขลักษณะอนามัย

 

โรงเรียนมีระบบการดูแลงานประกันคุณภาพในการจัดการศึกษาระดับปฐมวัย มีการกําหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา จัดทําแผนพัฒนาการศึกษาที่สอดรับกับมาตรฐานที่

สถานศึกษากําหนด มีการติดตามผลการดําเนินงาน และจัดทํารายงานผลการประเมินตนเองประจําป SAR สงใหหนวยงานตนสังกัด
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มาตรฐานที่ 3 การจัดประสบการณท่ีเนนเด็กเปนสําคัญ

จํานวนครูท้ังหมด : 3

ประเด็นพิจารณา

การปฏิบัติงาน
เปา

หมาย/

รอยละ

จํานวนครูที่

ผานเกณฑที่

โรงเรียน

กําหนด (คน)

ผลการ

ประเมิน

(รอย

ละ)

ผลการ

ประเมิน

คุณภาพ

ที่ได
ปฏิบัติ

ไม

ปฏิบัติ

1. จัดประสบการณที่สงเสริมใหเด็กมีพัฒนาการทุกดาน อยางสมดุลเต็มศักยภาพ 80.00 3 100.00
ยอด

เยี่ยม

1.1 มีการวิเคราะหขอมูลเด็กเปนรายบุคคล √ - 3

1.2 จัดทําแผนและใชแผนการจัดประสบการณจากการวิเคราะหมาตรฐานคุณลักษณะที่พึง

ประสงคในหลักสูตรสถานศึกษา
√ - 3

1.3 จัดกิจกรรมที่สงเสริมพัฒนาการเด็กครบทุกดาน ท้ังดานรางกาย ดานอารมณจิตใจ

ดานสังคม และดานสติปญญา โดย ไมมุงเนนการพัฒนาดานใดดานหนึ่งเพียงดานเดียว
√ - 3

2. สรางโอกาสใหเด็กไดรับประสบการณตรง เลนและปฏิบัติอยางมีความสุข 80.00 3 100.00
ยอด

เยี่ยม

2.1 จัดประสบการณที่เช่ือมโยงกับประสบการณเดิม √ - 3

2.2 ใหเด็กมีโอกาสเลือกทํากิจกรรมอยางอิสระ ตามความตองการความสนใจ ความ

สามารถ ตอบสนองตอวิธีการเรียนรูของเด็กเปนรายบุคคล หลากหลายรูปแบบจากแหลง

เรียนรูที่หลากหลาย

√ - 3

2.3 เด็กไดเลือกเลน เรียนรูลงมือ กระทํา และสรางองคความรูดวยตนเอง √ - 3

3. จัดบรรยากาศที่เอื้อตอการเรียนรู ใชส่ือและเทคโนโลยี ท่ีเหมาะสมกับวัย 80.00 3 100.00
ยอด

เยี่ยม

3.1 จัดบรรยากาศและสภาพแวดลอมในหองเรียนไดสะอาด ปลอดภัย และอากาศถายเท

สะดวก
√ - 3

3.2 จัดใหมีพ้ืนที่แสดงผลงานเด็ก พื้นที่สําหรับมุมประสบการณและการจัดกิจกรรม √ - 3

3.3 จัดใหเด็กมีสวนรวมในการจัดภาพแวดลอมในหองเรียน เชน ปายนิเทศ การดูแลตนไม

เปนตน
√ - 3

3.4 ใชส่ือและเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับชวงอายุ ระยะความสนใจ และวิถีการเรียนรูของเด็ก

เชน กลองดิจิตอล คอมพิวเตอร สําหรับการเรียนรูกลุมยอย ส่ือของเลนที่กระตุนใหคิดและ

หาคําตอบ เปนตน

√ - 3

4. ประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริงและนําผลการประเมินพัฒนาการเด็กไปปรับปรุงการจัดประสบการณ

และพัฒนาเด็ก
80.00 3 100.00

ยอด

เยี่ยม

4.1 ประเมินพัฒนาการเด็กจากกิจกรรมและกิจวัตรประจําวันดวยเครื่องมือและวิธีการที่

หลากหลาย
√ - 3

4.2 วิเคราะหผลการประเมินพัฒนาการเด็กโดยผูปกครองและผูเกี่ยวของมีสวนรวม √ - 3

4.3 นําผลการประเมินที่ไดไปพัฒนาคุณภาพเด็กอยางเปนระบบและตอเนื่อง √ - 3

4.4 นําผลการประเมินแลกเปล่ียนเรียนรูโดยใชกระบวนการชุมชนแหงการเรียนรูทาง

วิชาชีพ
√ - 3
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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

สรุปผลการประเมิน 100.00
ยอด

เยี่ยม

 

จุดเนนและกระบวนการพัฒนาท่ีสงผลตอระดับคุณภาพของมาตรฐานที่ 3 การจัดประสบการณท่ีเนนเด็กเปนสําคัญ

โรงเรียนไดมุงเนนการจัดการเรียนการสอนใหเด็กๆไดรับประสบการณตรง ผานการเรียนรูแบบการเลนและการลงมือปฏิบัติดวยตนเอง สงเสริมการทํากิจกรรมแบบโครงงาน เปดโอกาส

ใหเด็กๆเสนอส่ิงท่ีอยากเรียนรู ลงมือทํา และสรางองคความรูดวยตนเอง  ครูมีความสามารถและชํานาญในการจัดประสบการณการเรียนรูใหกับเด็ก มีทักษะในการจัดประสบการณ จัด

ทําแผนการจัดประสบการณการเรียนรู และการประเมินพัฒนาการเด็กเปนรายบุคคล

มีการจัดสภาพแวดลอมทั้งภายในและภายนอกหองเรียนที่คํานึงถึงความปลอดภัยของผูเรียน สงเสริมใหเกิดการเรียนรู ทั้งแบบรายบุคคลและรายกลุม หองเรียนสะอาด ปลอดภัย และ

อากาศถายเทไดสะดวก บริเวณโรงเรียนมีสวนแปลงผัก ดอกไม และบอปลา เพื่อใหเด็กๆ ไดเรียนรูธรรมชาติ และสิ่งมีชีวิตรอบตัว

การประเมินพัฒนาการเด็กเปนการประเมินตามสภาพจริง จากการจัดกิจกรรม การปฏิบัติตนในกิจวัตรประจําวัน และการมีปฏิสัมพันธกับครูและเพื่อนๆ ครูและผูปกครองรวมกัน

ประเมินพัฒนาการของเด็ก และรวมกันหาแนวทางในการพัฒนาเด็กอยางรอบดาน
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ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผูเรียน

จํานวนเด็กทั้งหมด : 170

ประเด็นพิจารณา

การปฏิบัติงาน
เปา

หมาย/

รอยละ

จํานวนเด็กที่

ผานเกณฑที่

โรงเรียนกําหนด

(คน)

ผลการ

ประเมิน

(รอย

ละ)

ผลการ

ประเมิน

คุณภาพ

ที่ได
ปฏิบัติ

ไม

ปฏิบัติ

ผลสัมฤทธ์ิทางวิชาการของผูเรียน

1. มีความสามารถในการอาน การเขียน การสื่อสาร และ การคิดคํานวณ 100.00 170 100.00 ยอดเยี่ยม

1.1 รอยละของผูเรียนมีทักษะในการอานในแตละระดับชั้นตามเกณฑที่สถานศึกษา

กําหนด
√ - 170

1.2 รอยละของผูเรียนมีทักษะในการเขียนในแตละระดับชั้นตามเกณฑที่สถานศึกษา

กําหนด
√ - 170

1.3 รอยละของผูเรียนมีทักษะในการส่ือสารในแตละระดับชั้นตามเกณฑที่สถานศึกษา

กําหนด
√ - 170

1.4 รอยละของผูเรียนมีทักษะในการคิดคํานวณในแตละดับชั้นตามเกณฑท่ีสถานศึกษา

กําหนด
√ - 170

2. มีความสามารถในการคิดวิเคราะห คิดอยางมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและแกปญหา 100.00 170 100.00 ยอดเยี่ยม

2.1 รอยละของผูเรียนมีความสามารถในการคิดจําแนกแยกแยะ ใครครวญ ไตรตรอง

อยางรอบคอบโดยใชเหตุผลประกอบการตัดสินใจ
√ - 170

2.2 รอยละของผูเรียนมีการอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น √ - 170

2.3 รอยละของผูเรียนมีการแกปญหาอยางมีเหตุผล √ - 170

3. มีความสามารถในการสรางนวัตกรรม 100.00 170 100.00 ยอดเยี่ยม

3.1 รอยละของผูเรียนมีความสามารถในการรวบรวมความรูไดทั้งตัวเองและการทํางาน

เปนทีม
√ - 170

3.2 รอยละของผูเรียนสามารถเชื่อมโยงองคความรูและประสบการณมาใชในการ

สรางสรรคส่ิงใหม ๆ อาจเปนแนวความคิด โครงการ โครงงาน ชิ้นงาน ผลผลิต
√ - 170

4. มีความสามารถในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร 100.00 170 100.00 ยอดเยี่ยม

4.1 รอยละของผูเรียนมีความสามารถในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร √ - 170

4.2 รอยละของผูเรียนมีความสามารถในการนําเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

เพ่ือพัฒนาตนเองและสังคมในดานการเรียนรู การสื่อสาร การทํางานอยางสรางสรรค

และมีคุณธรรม

√ - 170

5. มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 100.00 170 100.00 ยอดเยี่ยม

5.1 รอยละของผูเรียนบรรลุการเรียนรูตามหลักสูตรสถานศึกษา √ - 170

6. มีความรูทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดีตองานอาชีพ 100.00 170 100.00 ยอดเยี่ยม

6.1 รอยละของผูเรียนมีความรู ทักษะพ้ืนฐานและเจตคติที่ดีในการศึกษาตอ √ - 170

6.2 รอยละของผูเรียนมีความรู ทักษะพ้ืนฐานและเจตคติที่ดีในการจัดการ การทํางาน

หรืองานอาชีพ
√ - 170
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ประเด็นพิจารณา

การปฏิบัติงาน
เปา

หมาย/

รอยละ

จํานวนเด็กที่

ผานเกณฑที่

โรงเรียนกําหนด

(คน)

ผลการ

ประเมิน

(รอย

ละ)

ผลการ

ประเมิน

คุณภาพ

ที่ได
ปฏิบัติ

ไม

ปฏิบัติ

คุณลักษณะที่พึงประสงคของผูเรียน

7. การมีคุณลักษณะและคานิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากําหนด 100.00 170 100.00 ยอดเยี่ยม

7.1 รอยละของผูเรียนมีพฤติกรรมเปนผูที่มีคุณธรรม จริยธรรม เคารพในกฎกติกา √ - 170

7.2 รอยละของผูเรียนมีคานิยมและจิตสํานึกตามที่สถานศึกษากําหนด โดยไมขัดกับ

กฎหมายและวัฒนธรรมอันดีของสังคม
√ - 170

8. ความภูมิใจในทองถิ่นและความเปนไทย 100.00 170 100.00 ยอดเยี่ยม

8.1 รอยละของผูเรียนมีความภูมิใจในทองถิ่น เห็นคุณคาของความเปนไทย √ - 170

8.2 รอยละของผูเรียนมีสวนรวมในการอนุรักษวัฒนธรรมและประเพณีไทยรวมทั้ง

ภูมิปญญาไทย
√ - 170

9. การยอมรับที่จะอยูรวมกันบนความแตกตางและหลากหลาย 100.00 170 100.00 ยอดเยี่ยม

9.1 รอยละของผูเรียนยอมรับและอยูรวมกันบนความแตกตางระหวางบุคคลในดานเพศ

วัย เชื้อชาติ ศาสนา ภาษาวัฒนธรรม ประเพณี
√ - 170

10. สุขภาวะทางรางกายและจิตสังคม 100.00 170 100.00 ยอดเยี่ยม

10.1 รอยละของผูเรียนมีการรักษาสุขภาพกาย สุขภาพจิต อารมณและสังคม และ

แสดงออกอยางเหมาะสมในแตละชวงวัย
√ - 170

10.2 รอยละของผูเรียนสามารถอยูรวมกับคนอื่นอยางมีความสุข เขาใจผูอื่น ไมมีความ

ขัดแยงกับผูอ่ืน
√ - 170

สรุปผลการประเมิน 100.00 ยอดเยี่ยม

 

จุดเนนและกระบวนการพัฒนาท่ีสงผลตอระดับคุณภาพของมาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผูเรียน

1. ผูเรียนมีความสามารถในการอาน การเขียน การสื่อสาร และ การคิดคํานวณ

โรงเรียนสงเสริมใหผูเรียนมีนิสัยรักการอาน โดยกระตุนใหผูเรียนเขาใชหองสมุด ฝกการเขียนยอความบันทึกลงในสมุดรักการอาน สงครูประจําชั้นเปนประจําทุกสัปดาห นอกจากน้ีผูเรียน

ทุกคนยังไดเขารวมโครงการเดอะพิซซา คอมพานี ชวนนองอาน ซึ่งเปนโครงการท่ีผูเรียนใหความสนใจ และมีความกระตือรือรนในการอานมากขึ้น การฝกฝนใหผูเรียนเขียนอยางถูกตอง

โดยสามารถสะกดคําที่ถูกตอง และเขียนดวยลายมือตัวบรรจง โรงเรียนสงเสริมใหผูเรียนไดตระหนักถึงการเขียนที่ดีโดยมีการประกวดคัดลายมือในโอกาสสําคัญเชน กิจกรรมวันภาษา

ไทย เปนตน

      การเรียนการสอนในหองเรียนจะมุงเนนใหผูเรียนมีความกลาแสดงออก สามารถสื่อสารภาษาไทยไดถูกตอง และฝกฝนใหนักเรียนพูดภาษาอังกฤษ โดยผูเรียนจะไดรายงานหนาชั้น

เรียนทุกคน นําเสนอผลงานตัวเองหรือกลุม และการแสดงบทบาทสมมติ เพื่อฝกฝนตนเองใหมีความกลาแสดงออกอยางเหมาะสม รูจักการใชภาษา และสามารถสื่อสารใหผูฟงเขาใจได

นอกจากนี้ยังมีโครงการพัฒนาผูเรียนวิชาภาษาอังกฤษ กิจกรรมภาษาอังกฤษวันละคํา ใหตัวแทนผูเรียนแตละวันออกมานําเสนอคําศัพท หรือ ประโยคภาษาอังกฤษที่ใชเปนประจํา หนา

เวทีกอนเคารพธงชาติทุกวัน กิจกรรมทองศัพทภาษาอังกฤษวันลละ 3 คํา ท่ีโรงเรียน และท่ีบาน รวมถึงกิจกรรมวันคริสตมาส ซึ่งมีกลุมตัวแทนผูเรียนเลนละครเวทีโดยใชภาษาอังกฤษป

ละ 1 คร้ัง

     ดานการคิดคํานวณ โรงเรียนสงเสริมใหผูเรียนฝกการคิด และคํานวณอยูสมํ่าเสมอ ซึ่งปฏิบัติในหองเรียนเปนประจํา ฝกฝนใหผูเรียนพัฒนาทักษาะกระบวนการทางคณิตศาสตร รูจัก

เร่ืองจํานวน การวัด เรขาคณิต พีชคณิต และการแกปญหาทางคณิตศาสตร นอกจากนี้โรงเรียนยังมีโครงการพัฒนาผูเรียนวิชาคณิตศาสตร มีกิจกรรมหลากหลายอยาง เชน กิจกรรมทอง

สูตรคุณทุกวัน และกิจกรรมวันคณิตศาสตร และโครงการพัฒนาผูเรียนวิชาวิทยาศาสตร สงเสริมใหผูเรียนคิดอยางเปนระบบ และมีความคิดสรางสรรค

 

2. ผูเรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห คิดอยางมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและแกปญหา
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ครูออกแบบแผนการจัดการเรียนรูท่ีมี กิจกรรมตางๆ สงผลใหผูเรียนไดมีกระบวนการคิด วิเคราะห สรุปความคิด นําเสนอความคิด และหาวิธีการแกปญหาดวยตนเอง ตามกระบวนการ

ข้ันตอนได รวมถึงฝกใหผูเรียนหัดคิดต้ังคําถาม ฝกคนควาขอมูลจากเรื่องอื่นๆ ท่ีมีความเก่ียวของกับบทเรียน หรือสถานการณใกลตัวเพิ่มเติม เพื่อนําขอมูลมาวิเคราะห เปรียบเทียบรวม

กัน

     ผูเรียนไดฝกฝนทักษะกระบวนการเหลานี้ในทุกคาบเรียน โดยเฉพาะอยางยิ่ง วิชา คณิตศาสตร วิทยาศาสตร และชมรมวิทยาศาสตร โดยครูผูสอนสงเสริมใหผูเรียนไดมีการทดลอง

จริง ฝกฝนกระบวนการคิด การแกปญหา ใหผูเรียนมีความคิดริเริ่ม และสรางสรรคผลงานดวยตัวเอง ใหผูเรียนไดมีความภาคภูมิใจ และมีความสุขไปกับการเรียนรู 

    โครงการสนับสนุนการเรียนรู เชน โครงการพัฒนาผูเรียนวิชาวิทยาศาสตร กิจกรรมสัปดาหวิทยาศาสตร  และโตรงการพัฒนาผูเรียนวิชาคณิตศาสตร กิจกรรม สัปดาหคณิตศาสตร

 

3. ผูเรียนมีความสามารถในการสรางนวัตกรรม

            ผูเรียนไดรับการพัฒนาใหมีแนวคิดในการสรางนวัตกรรมในการเรียนทุกกลุมสาระวิชา มีความรู จิตนาการ ความคิดสรางสรรค ความรวมมือ สามารถเสนอแนวความคิด วิธี

การ หรือส่ิงประดิษฐตางๆ เห็นไดจากการเสนองาน และสิ่งประดิษฐตางๆ ในช้ันเรียน และกิจกรรมที่โรงเรียนจัดขึ้น เชน สัปดาหวิทยาศาสตร และคายวิชาการ

 

4. มีความสามารถในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร

โรงเรียนสงเสริมใหผูเรียนมีทักษะความสามารถในการใชเทคโนโลยีอยางสรางสรรค มีการบูรณาการการเรียนรูในทุกกลุมสาระวิชากับการใชคอมพิวเตอรในการคนควาหาขอมูล การ

รวบรวมขอมูล และนําเสนอขอมูล โดยเฉพาะอยางยิ่งในระดับช้ันประถมศึกษาปท่ี 4 – 6 นักเรียนจะตองมีความสามารถในการนําเสนอขอมูลโดยใชคอมพิวเตอร และซอฟตแวรการนํา

เสนอขอมูลได

            มีชมรมคอมพิวเตอร เพ่ือใหผูเรียนที่สนใจดานการใชเทคโนโลยี เรียนรูเพิ่มเติม โดยฝกใหนักเรียนออกแบบกราฟฟกตางๆ และการสรางสรรคชิ้นงานตางๆ

 

5. ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา

โรงเรียนมีการจัดทําหลังสูตรท่ีสอดคลองกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ฉบับปรับปรุง 2560 ครูจัดทําแผนการสอนที่ตรงตามหลักสูตร ประกอบกับการจัดการเรียนรูของครู

ท่ีมีการเรียนการสอนแบบบูรณาการ รวมถึงการจัดกิจกรรมในคาบเรียน ตลอดจนมีการติดตาม และประเมินผลผูเรียน สงผลใหผูเรียนมีการพัฒนาศักยภาพทางวิชาการ มีผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียนตามหลักสูตร ผูเรียนสวนมากมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแตละรายวิชาอยูในระดับ 3 ขึ้นไป

 

6. 6. ความรู ทักษะพ้ืนฐาน และเจตคติที่ดีตองานอาชีพ

   โรงเรียนสงเสริมใหผูเรียนมีความพรอมในการประกอบอาชีพในอนาคต โดยฝกใหผูเรียนมีความอดทน สามารถทํางานรวมกันกับผูอื่นได สามารถวางแผนการทํางานอยางมีขั้นตอน

นอกจากจะฝกในหองเรียนแลว ยังฝกในกิจกรรมการเรียนของวิชา ลูกเสือ เนตรนารี และ ในโครงการพัฒนาผูเรียนวิชาลูกเสือ เนตรนารี กิจกรรมเขาคายพักแรม และกิจกรรม Day

Camp  และโครงการพัฒนาผูเรียนวิชาสังคม ฯ

    นอกจากนี้ผูเรียนไดเรียนรู และแสดงเจตคติที่ตีตออาชีพตางๆ และเรียนรูเก่ียวกับอาชีพท่ีตนสนใจในวิชาแนะแนว ที่เรียนตามหลักสูตรที่โรงเรียนกําหนดให สัปดาหละ 1 ครั้ง 

 

7. การมีคุณลักษณะและคานิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากําหนด

โรงเรียนมุงพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงคของผูเรียนตามหลักสูตรของสถานศึกษา ระบุไว 8 ขอ คือ 1). รักชาติ ศาสน กษัตริย 2). ซื่อสัตยสุจริต 3). มีวินัย 4). ใฝเรียนรู 5). อยูอยาง

พอเพียง 6). มุงมั่นในการทํางาน  7). รักความเปนไทย 8). มีจิตสาธารณะ  ท้ังนี้เพ่ือใหผูเรียนสามารถอยูรวมกันในสังคมอยางมีความสุขและมีจิตสํานึกในการเปนพลเมืองที่ดี

กระบวนการพัฒนาผูเรียนดังนี้

1. จัดกิจกรรมการเรียนที่สงเสริมใหผูเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค และคานิยมที่ดี ในทุกกลุมสาระการเรียนรู

2. กิจกรรมหนาเสาธงทุกเชา และการอบรมใหขอคิดดีๆกับนักเรียนทุกเชากอนเขาเรียน และชวงพักกลางวัน

3. กิจกรรมการแสดงประจําปที่ผูเรียนในหองเรียนแสดงรวมกัน และกิจกรรมกีฬาสี ฝกฝนความเปนหมูคณะ วินัย และนํ้าใจนักกีฬา

    นอกจากนี้ยังมีโครงการสนับสนุนการพัฒนาคุณลักษณะและคานิยมที่ดีงาม คือ โครงการพัฒนาผูเรียนวิชาลูกเสือ เนตรนารี กิจกรรมเขาคายพักแรม กิจกรรม Day Camp  กิจกรรม

มอบเกียรติบัตรเด็กดีประจําช้ัน และกิจกรรม KEAU IDOL

 

8. ความภูมิใจในทองถิ่นและความเปนไทย
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             โรงเรียนสงเสริมใหผูเรียนมีความภูมิใจในทองถิ่น และความเปนไทย โดยจัดกิจกรรมการเรียนรูเกี่ยวกับภูมิปญญาทองถิ่นธนบุรี ในคาบเรียนวิชาสังคมศึกษาฯ และสงเสริมใหผู

เรียนเรียนรูและเขาใจขนบธรรมเนียมประเพณีของไทย โดยมีโครงการกิจกรรมวันสําคัญ สนับสนุนการเรียนรูและปฏิบัติ เชนกิจกรรมแหเทียน วันลอยกระทง และวันสงกรานต

            นักเรียนสวมใสผาลายไทยทุกวันศุกร เพื่อใหผูเรียนรูจักผาไทย มีความภาคภูมิใจ และรวมกันอนุรักษ สืบสานศิลปหัตถกรรมของไทย

            มีชมรมนาฏศิลป ที่ฝกฝนใหผูเรียนมีความสามารถในการฟอนรํา จัดแสดงการรําไทยเมื่อโรงเรียนมีกิจกรรม และสงเสริมใหผูเรียนอนุรักษศิลปวัฒนธรรมของชาติ

            นอกจากนี้คุณครูจะฝกอบรมเร่ืองการไหวเปนประจําทุกวัน เพื่อสนองตอเอกลักษณของโรงเรียน “ยิ้มใส ไหวสวย” อีกทั้งยังมีโครงการไหวสวย เพื่อฝกฝนใหนักเรียนไหวได

อยางถูกตองสวยงาม

 

9. การยอมรับที่จะอยูรวมกันบนความแตกตางและหลากหลาย

             โรงเรียนมีกระบวนการพัฒนาใหผูเรียนยอมรับท่ีจะอยูรวมกันบนความแตกตางและหลากหลาย โดย การจัดกิจกรรมการเรียนรู และความเปนอยูในโรงเรียนแตละวันดังน้ี 1).

เปดโอกาสใหผูเรียนแสดงความคิดเห็น และยอมรับฟงความคิดเห็นของผูอื่น 2). ครูพรํ่าสอนใหผูเรียนยอมรับและชื่นชมวัฒนธรรมตางประเทศ รวมถึงตางศาสนาดวย 3). สงเสริมการ

ทํางานเปนกลุม เพ่ือฝกฝนใหนักเรียนสื่อสารอยางสุภาพ สรางสรรค และมีมนุษยสัมพันธท่ีดีกับเพื่อน

            โครงการและกิจกรรมท่ีสงเสริมให ผูเรียนมีการยอมรับท่ีจะอยูรวมกันบนความแตกตางและหลากหลาย คือ โครงการพัฒนาผูเรียนดานวิชาลูกเสือ และเนตรนารี กิจกรรมวัน

สําคัญ กิจกรรมกีฬาสี และโครงการสงเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน

 

10. สุขภาวะทางรางกายและจิตสังคม

โรงเรียนสงเสริมใหผูเรียนมีสุขภาวะทางรางกาย และจิตสังคมท่ีดี โดยการจัดกิจกรรมประจําวันดังนี้ 1). จัดอาหารกลางวันใหครบ 5 หมู

2). สงเสริมใหผูเรียนออกกําลังกายอยางสมํ่าเสมอ

3). การเรียนรูเก่ียวกับเร่ืองตางๆท่ีสอดแทรกคุณธรรม และการสงเสริมใหผูเรียนมีจิตอาสาในการเรียนการสอนวิชาแนะแนว

4). ชมรมกีฬา ที่สงเสริมใหนักเรียนมีสมรรถภาพทางกาย

5). การติดตามพัฒนาการดานรางกายของนักเรียน

6). การเรียนการสอนในวิชาพลศึกษา และสุขศึกษาท่ีสงเสริมใหผูเรียนเขาใจเร่ืองระบบตางๆของรางกาย และการดูแลรางกายใหแข็งแรง

7). มีวงดุริยางคของโรงเรียน นักเรียนสามารถบรรเลงเพลงชาติไทยทุกเชา และเพลงอื่นๆท่ีใชในกิจกรรมตางๆได สงเสริมใหผูเรียนมีสุนทรียภาพทางดนตรี

8). โรงเรียนรวมประสานงานกับศูนยสาธารณสุขที่ 36 ในการดูแลการฉีดวัคซีนตางๆ ใหผูเรียนอยางครบถวน

   นอกจากน้ียังมีโครงการสงเสริมสุข-พลานามัย กิจกรรมวันตอตานยาเสพติด กิจกรรมดื่มนมทุกวัน โครงการสงเสริมความสามารถดานดนตรี และกีฬา และโครงการพัฒนาผูเรียนดาน

วิชาลูกเสือ และเนตรนารี 
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มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ

เปาหมาย 5 ขอ

ประเด็นพิจารณา

การปฏิบัติงาน
ผล

สําเร็จ

ผลการประเมิน

คุณภาพที่ไดปฏิบัติ
ไม

ปฏิบัติ

1. มีเปาหมายวิสัยทัศนและพันธกิจที่สถานศึกษากําหนดชัดเจน 5.00 ยอดเยี่ยม

1.1 กําหนดเปาหมายที่สอดคลองกับบริบทของสถานศึกษา ความตองการของชุมชน ทองถิ่น วัตถุประสงคของ

แผนการศึกษาชาติ นโยบายของรัฐบาลและตนสังกัด
√ -

1.2 กําหนดวิสัยทัศน และพันธกิจ ที่สอดคลอง เชื่อมโยง กับเปาหมาย แผนยุทธศาสตรชาติ แผนการศึกษาแหง

ชาติ 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 และระบบการนิเทศภายใน √ -

2.4 สถานศึกษามีการนําขอมูลมาใชในการพัฒนาสถานศึกษา √ -

2.5 สถานศึกษาใหบุคลากรและผูทีเก่ียวของทุกฝายมีสวนรวมในการวางแผน ปรับปรุง พัฒนา และรวมรับผิด

ชอบตอผลการจัดการศึกษา
√ -

3. ดําเนินงานพัฒนาวิชาการที่เนนคุณภาพผูเรียนรอบดานตามหลักสูตรสถานศึกษาและทุกกลุมเปาหมาย 5.00 ยอดเยี่ยม

3.1 บริหารจัดการเกี่ยวกับงานวิชาการ ในดานการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา √ -

3.2 บริหารจัดการเกี่ยวกับงานวิชาการ ในดานการพัฒนาหลักสูตรตามความตองการของผูเรียน ที่สอดคลองกับ

บริบทของสถานศึกษา 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 ท่ีมีผลตอการเรียนรูของผูเรียน √ -

4.5 ถอดบทเรียนเพ่ือสรางนวัตกรรมหรือวิธีการท่ีเปนแบบอยางที่ดีที่สงผลตอการเรียนรูของผูเรียน √ -

5. จัดสภาพแวดลอมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อตอการจัดการเรียนรู อยางมีคุณภาพ 5.00 ยอดเยี่ยม

5.1 จัดสภาพแวดลอมทางกายภาพภายในหองเรียน ท่ีเอื้อตอการเรียนรู และคํานึงถึงความปลอดภัย √ -

5.2 จัดสภาพแวดลอมทางกายภาพภายนอกหองเรียน ท่ีเอื้อตอการเรียนรู และคํานึงถึงความปลอดภัย √ -
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ประเด็นพิจารณา

การปฏิบัติงาน
ผล

สําเร็จ

ผลการประเมิน

คุณภาพที่ไดปฏิบัติ
ไม

ปฏิบัติ

5.3 จัดสภาพแวดลอมที่สงเสริมใหผูเรียนเกิดการเรียนรูเปนรายบุคคล และเปนกลุม √ -

5.4 จัดสภาพแวดลอมทางสังคม ที่เอ้ือตอการจัดการเรียนรู และมีความปลอดภัย √ -

5.5 จัดใหผูเรียนไดใชประโยชนจากการจัดสภาพแวดลอมตามศักยภาพของผูเรียน √ -

6. จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและ การจัดการเรียนรู 5.00 ยอดเยี่ยม

6.1 ไดศึกษาความตองการเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีเหมาะสมกับสภาพของสถานศึกษา √ -

6.2 จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อบริหารจัดการและการจัดการเรียนรูที่เหมาะสมกับสภาพของสถานศึกษา √ -

6.3 พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อบริหารจัดการและการจัดการเรียนรูที่เหมาะสมกับสภาพของสถาน

ศึกษา
√ -

6.4 ใหบริการเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อใชในการบริการจัดการและการจัดการเรียนรูที่เหมาะสมกับสภาพของ

สถานศึกษา
√ -

6.5 ติดตามผลการใชบริการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของสถานศึกษาเพื่อใชในการบริการจัดการและการ

จัดการเรียนรูที่เหมาะสมกับสภาพของสถานศึกษา
√ -

สรุปผลการประเมิน 5.00 ยอดเยี่ยม

 

จุดเนนและกระบวนการพัฒนาท่ีสงผลตอระดับคุณภาพของมาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ

1. มีเปาหมายวิสัยทัศนและพันธกิจท่ีสถานศึกษากําหนดชัดเจน

โรงเรียนเก้ือวิทยาใชหลักกระบวนการพัฒนาการจัดการศึกษาแบบ PDCA โดยมีการดําเนินการวิเคราะหสภาพปญหา ผลการจัดการศึกษาที่ผานมา โดยการศึกษาขอมูล สารสนเทศ และ

การจัดประชุมระดมความเห็นจากบุคลากรในโรงเรียนเพ่ือวางแผน ระดมความคิดของผูเก่ียวของ รวมกันทํา SWOT Analysis กําหนดเปาหมาย ปรับวิสัยทัศน กําหนดพันธกิจ กลยุทธ

ในการจัดการศึกษาของโรงเรียน มีการจัดทําแผนปฏิบัติการท่ีสอดรับกับแผนกลยุทธ  โดยคณะผูบริหาร ครู  และบุคลากรที่เกี่ยวของ มีสวนรวมในการกําหนดความสําเร็จ ตัวชี้

วัดผลผลิตและผลลัพธของการดําเนินงานโครงการ กิจกรรม มีการจัดการประชุมเปนระยะๆ ถึงผลการดําเนินงานของงาน โครงการกิจกรรม วาบรรลุเปาหมาย ตามตัวชี้วัดผลผลิต และ

ผลลัพธ หรือไม และเมื่อสิ้นสุดปการศึกษา จัดใหมีการรายงานผลการปฏิบัติงานตามเปาหมายวิสัยทัศน และพันธกิจของโรงเรียน  เพื่อใหเปนไปตามแผนกลยุทธ และ

แผนปฏิบัติการประจําปของโรงเรียน

 

2. มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา

โรงเรียนมีการกําหนดระบบบริหารจัดการคุณภาพสถานศึกษาไวในพันธกิจ ขอที่ 5. พัฒนาระบบบริหารการจัดการใหมีประสิทธิภาพ มีการปรับแผนปฏิบัติการประจําปใหสอดคลองกับ

สภาพปญหาของสถานศึกษา และนโยบายการปฏิรูปการศึกษา

  มีคําสั่งแตงต้ังคณะทํางานการประกันคุณภาพภายใน เพื่อจัดเก็บและตรวจสอบขอมูล สรุปรายงานเสนอใหผูบริหาร และจัดทํารายงานประจําป

 

3. ดําเนินงานพัฒนาวิชาการที่เนนคุณภาพผูเรียนรอบดานตามหลักสูตรสถานศึกษาและทุกกลุมเปาหมาย

โรงเรียนไดดําเนินงานพัฒนาวิชาการที่เนนคุณภาพผูเรียนรอบดานตามหลักสูตรสถานศึกษา และทุกกลุมเปาหมาย ไวในพันธกิจ ขอที่ 1). จัดการศึกษาทุกชวงชั้นโดยเนนทักษะ

กระบวนการคิดโดยยึดหลักผูเรียนเปนสําคัญ มีการจัดกิจกรรมสงเสริมการเรียนรูใหสนุกสนานสอดคลองกับหลักสูตร

  มีการปรับหลักสูตรสถานศึกษา ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐานในกลุมสาระวิทยาศาสตร สังคมศึกษาฯ  และคณิตศาสตร

  มีการประชุมครูตามกลุมสาระเปนประจําทุกเดือนเพื่อรวบรวมขอมูลการเรียนรูของผูเรียนตามตัวชี้วัดที่สถานศึกษากําหนด

 

4. พัฒนาครูและบุคลากรใหมีความเช่ียวชาญทางวิชาชีพ

   โรงเรียนไดกําหนดการพัฒนาครูและบุคลากรใหมีความเขี่ยวชาญทางวิชาชีพ ไวใน พันธกิจของสถานศึกษาขอที่ 3. . พัฒนาครู และบุคลากรใหมีความเชี่ยวชาญดานการจัดการเรียน

การสอน  โรงเรียนจึงสงเสริมใหครูเขารับการอบรม และสัมมนา ท้ังทางท่ีตนสังกัดจัด และกับสถาบันอื่นๆ นอกจากน้ียังมีการจัดอบรมภายในสถานศึกษาเชิญวิทยากรที่มีความสามารถ

มาอบรมดวย
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5. จัดสภาพแวดลอมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อตอการจัดการเรียนรู อยางมีคุณภาพ

  โรงเรียนไดกําหนดการจัดสภาพแวดลอมทางกายภาพและสังคมท่ีเอื้อตอการจัดการเรียนรูอยางมีคุณภาพใน พันธกิจของสถานศึกษาขอที่ 4. จัดสภาพแวดลอมใหมีบรรยากาศที่เอื้อตอ

การเรียนการสอนและนันทนาการ โดยจัดสภาพแวดลอม สิ่งอํานวยความสะดวกใหพอเพียง มีหองเรียน หองปฏิบัติการ หองสมุด หองคอมพิวเตอร หองทดลอง  เพื่อเปนการพัฒนาผู

เรียนใหเต็มศักยภาพ

 

6. จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและ การจัดการเรียนรู

โรงเรียนไดกําหนดการจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู ไวในงานพันธกิจ ขอที่ 5). พัฒนาระบบบริหารการจัดการใหมีประสิทธิภาพ

มีการจัดทําระบบการจัดเก็บขอมูลสารสนเทศ การเผยแพรขอมูลการจัดการเรียนการสอน และการแจงขาวสารตางๆของทางโรงเรียน ผาน website ของโรงเรียน

www.keauvithaya.net  และ Facebook เก้ือวิทยา อีกท้ังการติดตอผานชองทางไลนที่สามารถทําใหการสื่อสารและสงตอขอมูลเปนไปอยางรวดเร็ว

   นอกจากน้ีโรงเรียนมีการปรับเปลี่ยนระบบเครือขายอินเตอรเน็ตใหเร็วขึ้น การเพิ่มจุดสัญญาณ WIFI เพื่อใหครูผูสอนเขาถึงการใชขอมูลไดอยางรวดเร็ว
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มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ

จํานวนครูท้ังหมด : 12

ประเด็นพิจารณา

การปฏิบัติงาน
เปา

หมาย/

รอยละ

จํานวนครูที่ผาน

เกณฑที่โรงเรียน

กําหนด (คน)

ผลการ

ประเมิน

(รอยละ)

ผลการ

ประเมิน

คุณภาพที่

ได
ปฏิบัติ

ไม

ปฏิบัติ

1. จัดการเรียนรูผานกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถนําไปประยุกตใชในชีวิตได 100.00 12 100.00 ยอดเยี่ยม

1.1 จัดกิจกรรมการเรียนรูตามมาตรฐานการเรียนรู ตัวชี้วัดของหลักสูตรสถาน

ศึกษาที่เนนใหผูเรียนไดเรียนรู โดยผานกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง
√ - 12

1.2 มีแผนการจัดการเรียนรูที่สามารถนําไปจัดกิจกรรมไดจริง √ - 12

1.3 มีรูปแบบการจัดการเรียนรูเฉพาะสําหรับผูที่มีความจําเปน และตองการ

ความชวยเหลือพิเศษ
√ - 12

1.4 ฝกทักษะใหผูเรียนไดแสดงออก แสดงความคิดเห็น สรุปองคความรู และนํา

เสนอผลงาน
√ - 12

1.5 สามารถจัดกิจกรรมการเรียนรูใหผูเรียนสามารถนําไปประยุกตใชในชีวิต

ประจําวันได
√ - 12

2. ใชส่ือ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหลงเรียนรูที่เอื้อ ตอการเรียนรู 100.00 12 100.00 ยอดเยี่ยม

2.1 ใชส่ือ เทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดการเรียนรู √ - 12

2.2 ใชแหลงเรียนรู และภูมิปญญาทองถิ่นในการจัดการเรียนรู √ - 12

2.3 สรางโอกาสใหผูเรียนไดแสวงหาความรูดวยตนเองจากสื่อที่หลากหลาย √ - 12

3. มีการบริหารจัดการช้ันเรียนเชิงบวก 100.00 12 100.00 ยอดเยี่ยม

3.1 ผูสอนมีการบริหารจัดการช้ันเรียน โดยเนนการมีปฏิสัมพันธเชิงบวก √ - 12

3.2 ผูสอนมีการบริหารจัดการช้ันเรียน ใหเด็กรักครู ครูรักเด็ก และเด็กรักเด็ก

เด็กรักที่จะเรียนรู สามารถเรียนรูรวมกันอยางมีความสุข
√ - 12

4. ตรวจสอบและประเมินผูเรียนอยางเปนระบบ และ นําผลมาพัฒนาผูเรียน 100.00 12 100.00 ยอดเยี่ยม

4.1 มีการตรวจสอบและประเมินคุณภาพการจัดการเรียนรูอยางเปนระบบ √ - 12

4.2 มีขั้นตอนโดยใชเครื่องมือและวิธีการวัดและประเมินผลที่เหมาะสมกับเปา

หมายในการจัดการเรียนรู
√ - 12

4.3 เปดโอกาสใหผูเรียนและผูมีสวนเกี่ยวของมีสวนรวมในการวัดและประเมิน

ผล
√ - 12

4.4 ใหขอมูลยอนกลับแกผูเรียนเพื่อนําไปใชในการพัฒนาการเรียนรู √ - 12

5. มีการแลกเปล่ียนเรียนรูและใหขอมูลสะทอนกลับ เพื่อพัฒนาปรับปรุงการจัดการเรียนรู 100.00 12 100.00 ยอดเยี่ยม

5.1 และผูมีสวนเกี่ยวของรวมกันแลกเปลี่ยนความรูและประสบการณในการ

จัดการเรียนรู
√ - 12

5.2 นําขอมูลปอนกลับไปใชในการปรับปรุงและพัฒนาการจัดการเรียนรูของ

ตนเอง
√ - 12

สรุปผลการประเมิน 100.00 ยอดเยี่ยม
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จุดเนนและกระบวนการพัฒนาท่ีสงผลตอระดับคุณภาพของมาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ

1. จัดการเรียนรูผานกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถนําไปประยุกตใชในชีวิตได

  แนวทางท่ีโรงเรียนใชในการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ มีดังตอไปนี้

1. การเรียนรูแบบกลุม

2. การสอนแบบสืบเสาะหาความรู

3. การสอนแบบบูรณาการ

4. การสอนแบบถามตอบ

5. การสอนแบบโครงงาน

6. การสอนดวยรูปแบบการเรียนเปนคู

7. การสอนแบบทดลอง

8. การสอนแบบแบงกลุมทํางาน

9. การสอนแบบใชปญหาเปนหลัก

โดยใชเทคนิคการจัดการเรียนรู เชน เทคนิคการจัดกิจกรรมท่ีสงเสริมใหผูเรียนสรางความรูดวยตัวเอง เทคนิคการจัดกิจกรรมที่สงเสริมใหผูเรียนทํางานรวมกับคนอื่น เทคนิคการจัด

กิจกรรมที่สงเสริมใหผูเรียนนําความรูไปประยุกตใชในชีวิตประจําวัน

  กิจกรรมที่เก่ียวของไดแก กิจกรรมทัศนศึกษา กิจกรรมสัปดาหวิทยาศาสตร และกิจกรรมเขาคายพักแรมลูกเสือ เนตรนารี

 

2. ใชส่ือ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหลงเรียนรูท่ีเอื้อ ตอการเรียนรู

โรงเรียนสงเสริมการใช สอ เทคโนโลยีทางการศึกษา เพื่อเอื้อตอการเรียนรู ใหครูและนักเรียนเขาใจเน้ือหาการเรียนรูงายขึ้น โดยการดูสถานการณจําลองจากคลิปสื่อการสอนตางๆ อีกทั้ง

ยังสงเสริมใหครูใชส่ือการนําเสนอบทเรียนดวยโปรแกรมนําเสนอผลงานเชน PowerPoint เพื่อใหนักเรียนเขาถึงขอมูลไดเร็วขึ้น เชื่อมโยงกับ internet เพื่อไดรับขอมูลที่เปนปจจุบัน

 

3. มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก

โรงเรียนมีกระบวนการตรวจสอบและประเมินผูเรียนอยางเปนระบบ และนําผลมาพัฒนาผูเรียนดังนี้

1. ครูมีเคร่ืองมือการวัด และประเมินผลผูเรียนที่สอดคลองกับสาระการเรียนรู และตัวชี้วัดตามหลักสูตรสถานศึกษา มีการจัดทําแบบบันทึกตัวชี้วัดของคะแนน

เก็บ และขอสอบ

2. ครูวัด และประเมินผลผูเรียนตามสภาพจริง และชวยพัฒนาผูเรียนเมื่อพบวาการประเมินนั้นไมผานเกณฑ

3. ครูจัดทํารายงานการประเมินผลผูเรียนสงฝายวิชาการหลังสอบกลางภาค และปลายภาคเรียน

4. ครูและผูปกครองรวมกันประเมินผูเรียน ผานสมุดการบันทึกการประเมินผล และชวยกันพัฒนาผูเรียนอยางตอเนื่อง

 

4. ตรวจสอบและประเมินผูเรียนอยางเปนระบบ และ นําผลมาพัฒนาผูเรียน

โรงเรียนไดสงเสริมใหครูมีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก ดังนี้ 1). สงเสริมใหผูเรียนออกความเห็น และรับฟงความเห็นจากผูอื่น 2). ใหผูเรียนทุกคนมีสวนรวมในกิจกรรม 3). ครูผู

สอนสรางแรงจูงใจในชั้นเรียน 4). การตัดสินใจโดยคํานึงถึงความยุติธรรม

   นอกจากน้ียังมีโครงการเด็กดีเยี่ยมประจําชั้น มอบเกียรติบัตรใหกับเด็กดีของหองเรียนหนาเสาธงในงานวันเด็กของทุกป

 

5. มีการแลกเปล่ียนเรียนรูและใหขอมูลสะทอนกลับ เพื่อพัฒนาปรับปรุงการจัดการเรียนรู

โรงเรียนมีการแลกเปล่ียนเรียนรูและใหขอมูลสะทอนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู โดยมีการจัดประชุมผูปกครองภาคเรียนละ 2 ครั้ง เพื่อแจงรายละเอียดเกี่ยวกับการ

จัดการเรียนการสอน และการประเมินผลปลายภาคเรียน

    ครูทําวิจัยในชั้นเรียนอยางตอเนื่องเพื่อวิเคราะหการพัฒนาผูเรียนที่ผลการประเมินตํ่าดานวิชาการ หรือความประพฤติ และแบงปนผลการวิจัยกับครูผูสอนทุกทาน

Page 46 of 52



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 ส่ือสารได มีทักษะการคิดพื้นฐาน และแสวงหาความรูได ยอดเยี่ยม

มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ ยอดเยี่ยม

1. มีหลักสูตรครอบคลุมพัฒนาการทั้งสี่ดาน สอดคลองกับบริบทของทองถิ่น ยอดเยี่ยม

2. จัดครูใหเพียงพอกับชั้นเรียน ดี

3. สงเสริมใหครูมีความเชี่ยวชาญดานการจัดประสบการณ ยอดเยี่ยม

4. จัดสภาพแวดลอมและสื่อเพ่ือการเรียนรูอยางปลอดภัยและเพียงพอ ยอดเยี่ยม

5. ใหบริการส่ือเทคโนโลยีสารสนเทศและส่ือการเรียนรูเพื่อสนับสนุน การจัดประสบการณ ยอดเยี่ยม

6. มีระบบบริหารคุณภาพที่เปดโอกาสใหผูเกี่ยวของทุกฝายมีสวนรวม ยอดเยี่ยม

มาตรฐานที่ 3 การจัดประสบการณที่เนนเด็กเปนสําคัญ ยอดเยี่ยม

1. จัดประสบการณที่สงเสริมใหเด็กมีพัฒนาการทุกดาน อยางสมดุลเต็มศักยภาพ ยอดเยี่ยม

2. สรางโอกาสใหเด็กไดรับประสบการณตรง เลนและปฏิบัติอยางมีความสุข ยอดเยี่ยม

3. จัดบรรยากาศที่เอื้อตอการเรียนรู ใชสื่อและเทคโนโลยี ท่ีเหมาะสมกับวัย 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 ยอดเยี่ยม

6. มีความรูทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดีตองานอาชีพ ยอดเยี่ยม

คุณลักษณะที่พึงประสงคของผูเรียน

7. การมีคุณลักษณะและคานิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากําหนด ยอดเยี่ยม

8. ความภูมิใจในทองถิ่นและความเปนไทย ยอดเยี่ยม

9. การยอมรับที่จะอยูรวมกันบนความแตกตางและหลากหลาย ยอดเยี่ยม

10. สุขภาวะทางรางกายและจิตสังคม ยอดเยี่ยม

มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ ยอดเยี่ยม

1. มีเปาหมายวิสัยทัศนและพันธกิจที่สถานศึกษากําหนดชัดเจน ยอดเยี่ยม

2. มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา ยอดเยี่ยม

3. ดําเนินงานพัฒนาวิชาการที่เนนคุณภาพผูเรียนรอบดานตามหลักสูตรสถานศึกษาและทุกกลุมเปาหมาย ยอดเยี่ยม

4. พัฒนาครูและบุคลากรใหมีความเช่ียวชาญทางวิชาชีพ 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. มีการแลกเปลี่ยนเรียนรูและใหขอมูลสะทอนกลับ เพื่อพัฒนาปรับปรุงการจัดการเรียนรู ยอดเยี่ยม

สรุปผลการประเมินระดับขั้นพ้ืนฐาน ยอดเยี่ยม
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3. จุดเดน

ระดับปฐมวัย

คุณภาพของเด็ก

เด็กมีพัฒนาการดานรางกายเปนไปตามเกณฑ เด็กมีพัฒนาการดานอารมณ จิตใจที่ดี มีความกลาแสดงออกเหมาะสมกับวัย เด็กมีวินัย เชื่อฟงคุณครู สามารถชวยเหลือตนเองและเพื่อน

ได

กระบวนการบริหารและการจัดการ

การบริหารงานหลักสูตรระดับปฐมวัยท่ีครอบคลุมพัฒนาการท้ัง 4 ดาน การจัดครูใหเพียงพอกับช้ันเรียน การจัดสภาพแวดลอมและสื่อเพื่อการเรียนรู อยางปลอดภัยและเพียงพอ ในการ

บริหารงานมีคําสั่ง ประกาศ และแนวทางการดําเนินงานที่ชัดเจน

การจัดประสบการณท่ีเนนเด็กเปนสําคัญ

การจัดประสบการณท่ีสงเสริมใหเด็กมีพัฒนาการดานรางกาย อารมณ จิตใจสังคม และสติปญญาอยางสมดุล เต็มศักยภาพของเด็กเปนรายบุคคล สรางโอกาสใหเด็กไดรับประสบการณ

ตรง เลน และปฏิบัติกิจกรรม เรียนรูลงมือทํา และสรางองคความรูดวยตนเองอยางมีความสุข

ระดับขั้นพ้ืนฐาน

คุณภาพของผูเรียน

ผูเรียนมีความรู ทักษะพ้ืนฐาน และเจตคติท่ีดีตองานอาชีพ ผูเรียนมีคุณลักษณะและคานิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากําหนด มีกริยามารยาทที่ดีงาม ผูเรียนมีสุขภาวะทางรางกาย และจิต

สังคมท่ีดี

กระบวนการบริหารและการจัดการ

มีระบบบริหารการจัดการท่ีมีประสิทธิภาพ มีการปรับแผนปฏิบัติการประจําปใหสอดคลองกับสภาพปญหา การบริหารงานหลักสูตรและการบริหารวิชาการ มีการจัดสภาพแวดลอมทาง

กายภาพและสังคมท่ีเอ้ือตอการจัดการเรียนรูอยางมีคุณภาพ รวมถึงการจัดหาสิ่งอํานวยความสะดวกใหกับผูเรียน

กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ

ครูจัดหาส่ือเทคโนโลยีทางการศึกษา เพ่ือเอ้ือตอการเรียนรู ใหนักเรียนเขาใจเนื้อหาการเรียนรูงายข้ึน มีกระบวนการตรวจสอบและประเมินผูเรียนอยางเปนระบบ การบริหารจัดการชั้น

เรียนเปนไปในเชิงบวก นักเรียนมีความกลาแสดงออกทางดานความคิดอยูเสมอ

4. จุดควรพัฒนา

ระดับปฐมวัย

คุณภาพของเด็ก

การพัฒนาเด็กในดานการคิด วิเคราะห และการสื่อสาร การพัฒนาการอาน และคิดคํานวณ

กระบวนการบริหารและการจัดการ

การใหบริการส่ือเทคโนโลยีสารสนเทศ และสื่อการเรียนรู เพื่อสนับสนุนการจัดประสบการณสําหรับครู การสรางเครือขายผูมีสวนเกี่ยวของกับการจัดการศึกษาใหมีความเขมแข็ง

การจัดประสบการณท่ีเนนเด็กเปนสําคัญ

ครูควรจัดกิจกรรมที่เนนใหเด็กพัฒนาทักษะการคิด วิเคราะห และการสื่อสาร โดยการฝกการถามตอบเด็กบอยๆ การวางแผนงานการจัดกิจกรรมที่ควรมีความชัดเจน และปฏิบัติไดจริง

ระดับขั้นพ้ืนฐาน

คุณภาพของผูเรียน

ควรพัฒนาผูเรียนในดานการอาน คิด วิเคราะห และความใฝเรียนรู

กระบวนการบริหารและการจัดการ

การใหบริการส่ือเทคโนโลยีสารสนเทศ และสื่อการเรียนรู เพื่อสนับสนุนการจัดประสบการณสําหรับครู การสรางเครือขายผูมีสวนเกี่ยวของกับการจัดการศึกษาใหมีความเขมแข็ง

กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ

ครูควรจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียนใหสามารถนําเสนอ อภิปรายและแลกเปลี่ยนเรียนรูอยางสมเหตุสมผล และมีทักษะในการแกปญหาตามสถานการณได ครูควรใหเวลาและทบทวนความรู

ใหกับผูเรียนท่ีมีการเรียนรูชา เพื่อใหผูเรียนไดมีโอกาสพัฒนาตนเอง

5. แนวทางการพัฒนา

1. การพัฒนาครูผูสอนในการจัดกิจกรรมการเรียนรูที่สอดคลองกับการพัฒนาผูเรียนในยุคปจจุบัน

2.  การพัฒนาครูและบุคลากรโดยสงเขารับการอบรม แลกเปลี่ยนเรียนรูในงานที่ไดรับมอบหมาย ติดตามผลการนําไปใชและผลที่เกิดกับผูเรียนอยางตอเนื่อง 

3. การพัฒนาสังคมแหงการเรียนรูระหวางครูผูสอนเพื่อใหจัดการเรียนการสอนอยางมีประสิทธิภาพตรงตามเปาหมายของหลักสูตร

4. การพัฒนาการวางแผนงานและการติดตามอยางเปนระบบ
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6. ความตองการชวยเหลือ

-

7. ความโดดเดนของสถานศึกษา(ถามี)
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รายงานรวบรวมโดย (Prepared by)

นิพัธ ธรรมวิทยา   ผูอํานวยการ

ภัทรา ธรรมวิทยา   เจาหนาท่ี
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