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รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา

(Self - Assessment Report : SAR)

ปการศึกษา 2563

สวนที่ 1 : บทสรุปของผูบริหาร

-

ตอนท่ี 1 ขอมูลพ้ืนฐาน

โรงเรียน (School Name) : นารีวุฒิ

ประเภทโรงเรียน (School Type) : ในระบบ (สามัญปกติ)

รหัสโรงเรียน : 1170100028

ที่อยู (Address) : 64 อาคาร (Bldg) : -

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

ซอย (Lane) : - ถนน (Street) : หนาสถานี

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

จังหวัด (Province) : ราชบุรี รหัสไปรษณีย (Post Code) : 70110

โทรศัพท (Tel.) : 032-211-675 โทรสาร (Fax.) : 032-301-038

อีเมล (E-mail) : narivooth@nv.ac.th

เว็บไซต (Website) : www.nv.ac.th

ไลน (Line) : - เฟซบุก (Facebook) : โรงเรียนนารีวุฒิ Narivooth School

ระดับท่ีเปดสอน

ปกติ (สามัญศึกษา) : เตรียมอนุบาล, กอนประถมศึกษา, ประถมศึกษา, มัธยมศึกษาตอนตน, มัธยมศึกษาตอนปลาย
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ตอนท่ี 2 การนําเสนอผลการประเมินตนเอง

ระดับปฐมวัย

1. มาตรฐานการศึกษา

มาตรฐานการศึกษา ระดับคุณภาพ

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของเด็ก ยอดเยี่ยม

1. มีพัฒนาดานรางกาย แข็งแรง มีสุขนิสัยที่ดี และดูแลความปลอดภัยของตนองได ยอดเยี่ยม

2. มีพัฒนาการดานอารมณ จิตใจ ควบคุม และแสดงออกทางอารมณได ยอดเยี่ยม

3. มีพัฒนาการดานสังคม ชวยเหลือตนเองและเปนสมาชิกที่ดีของสังคม ยอดเยี่ยม

4. มีพัฒนาการดานสติปญญา สื่อสารได มีทักษะการคิดพื้นฐาน และแสวงหาความรูได ยอดเยี่ยม

มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ ยอดเยี่ยม

1. มีหลักสูตรครอบคลุมพัฒนาการทั้งสี่ดาน สอดคลองกับบริบทของทองถิ่น ยอดเยี่ยม

2. จัดครูใหเพียงพอกับช้ันเรียน ยอดเยี่ยม

3. สงเสริมใหครูมีความเช่ียวชาญดานการจัดประสบการณ ยอดเยี่ยม

4. จัดสภาพแวดลอมและส่ือเพ่ือการเรียนรูอยางปลอดภัยและเพียงพอ ยอดเยี่ยม

5. ใหบริการสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและส่ือการเรียนรูเพื่อสนับสนุน การจัดประสบการณ ยอดเยี่ยม

6. มีระบบบริหารคุณภาพที่เปดโอกาสใหผูเกี่ยวของทุกฝายมีสวนรวม ยอดเยี่ยม

มาตรฐานที่ 3 การจัดประสบการณที่เนนเด็กเปนสําคัญ ยอดเยี่ยม

1. จัดประสบการณที่สงเสริมใหเด็กมีพัฒนาการทุกดาน อยางสมดุลเต็มศักยภาพ ยอดเยี่ยม

2. สรางโอกาสใหเด็กไดรับประสบการณตรง เลนและปฏิบัติอยางมีความสุข ยอดเยี่ยม

3. จัดบรรยากาศที่เอ้ือตอการเรียนรู ใชสื่อและเทคโนโลยี ที่เหมาะสมกับวัย ยอดเยี่ยม

4. ประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริงและนําผลการประเมินพัฒนาการเด็กไปปรับปรุงการจัดประสบการณและพัฒนาเด็ก ยอดเยี่ยม

สรุปผลการประเมินระดับปฐมวัย ยอดเยี่ยม

2. หลักฐานสนับสนุนผลการประเมินตนเองตามระดับคุณภาพ

หลักฐานสนับสนุนผลการประเมินตนเองตามระดับคุณภาพ

2.1 ดานคุณภาพของเด็ก

                       โรงเรียนจัดการศึกษาที่สงเสริมพัฒนาการตามวัยของเด็กแตละคนเต็มตามศักยภาพ ภายใตบริบทสังคมและวัฒนธรรมที่เด็กอาศัยอยู โดยมีการจัด

ประสบการณการเรียนรูตามหลักสูตร และมีแผนงานโครงการกิจกรรมเสริมการพัฒนาเด็กอยางเปนระบบและตอเนื่อง มีการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษาใหสอดคลองกับ

บริบทของโรงเรียน และตรงตามมาตรฐานการศึกษาปฐมวัย   ใหเด็กไดเรียนรูและลงมือปฏิบัติอยางมีความสุข ผานประสบการณ และกิจกรรมหลัก 6 กิจกรรม มี

พัฒนาการดานรางกาย อารมณ จิตใจ สังคม และสติปญญา เปนเด็กดี มีวินัย มีคุณธรรม จริยธรรมตามวิถีจิตซาเลเซียน มีทักษะชีวิตที่จําเปน สามารถดํารงชีวิตประจําวัน

ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และสํานึกในความเปนไทย มีการประสานความรวมมือระหวางสถานศึกษากับผูปกครองและชุมชน เพื่อการพัฒนาเด็กใหสามารถ

ใชชีวิตประจําวันไดอยางมีความสุข ราเริงแจมใส เหมาะสมตามวัย  

2.2 กระบวนการบริหารและการจัดการ
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                       โรงเรียนมีกระบวนการบริหารและการจัดการอยางเปนระบบ มีโครงสรางการบริหารงานชัดเจน มีหลักสูตรสถานศึกษาสอดคลองกับความตองการของผู

ปกครองและชุมชน มีสารสนเทศ   ดานสภาพแวดลอม สื่อ เพื่อสงเสริมการเรียนรูท่ีเหมาะสมตามวัยอยางเพียงพอและหลากหลาย ใชสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการ

เรียนรูเพื่อสนับสนุนการจัดประสบการณอยางเหมาะสม มีระบบประกันคุณภาพภายใน  เปดโอกาสใหผูเกี่ยวของทุกฝายมีสวนรวมในการจัดการศึกษา มีการ กํากับติดตาม

การดําเนินงานอยางตอเนื่อง เพ่ือสรางความมั่นใจตอคุณภาพการจัดการศึกษา มีบุคลากรเพียงพอกับจํานวนเด็กและชั้นเรียน บุคลากรทุกคนไดรับการพัฒนาอยางตอเนื่อง

ที่สงผลตอคุณภาพเด็กเปนรายบุคคล เปดโอกาสใหผูเกี่ยวของทุกฝายมีสวนรวม เปนแบบอยางท่ีไดรับการยอมรับจากชุมชนและผูปกครอง

2.3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เนนเด็กเปนสําคัญ

               ครูจัดประสบการณที่สงเสริมใหเด็กมีพัฒนาการท้ัง 4 ดานอยางสมดุล เต็มตามศักยภาพ รูจักเด็กเปนรายบุคคล มีการวิเคราะหขอมูลเด็ก จัดทําแผนการจัด

ประสบการณโดยกิจกรรมที่สงเสริมพัฒนาการเด็กครบทุกดานครูมีกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เนนเด็กเปนสําคัญกําหนดเปาหมายในการพัฒนาคุณภาพเด็ก

ครอบคลุมท้ังดานความรู   ทักษะ กระบวนการ   สาระสําคัญและคุณลักษณะอันพึงประสงค   พัฒนาศักยภาพเด็กโดยคํานึงถึงความแตกตาง จัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใช

เทคนิคการสอนท่ีหลากหลาย สงเสริมใหเด็กไดรับประสบการณตรง ผานการเลนที่เนนใหไดเด็กเรียนรูและการปฏิบัติอยางมีความสุข   ผานหนวยการเรียน การใชสื่อ

เทคโนโลยีสารสนเทศ   และแหลงเรียนรูที่เอื้อตอการเรียนรู   ครูผลิตสื่อเพื่อใชในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน สงเสริมการอาน   และแสวงหาความรูดวยตนเองจาก

แหลงเรียนรูตาง ๆ เชน      หองสมุด  หองคอมพิวเตอร  เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหลงเรียนรูอื่นภายในและนอกโรงเรียน 

3. โรงเรียนมีแผนจะพัฒนาตนเองตอไปอยางไรใหไดมาตรฐานที่ดีขึ้นกวาเดิม 1 ระดับ

ระดับการศึกษาปฐมวัย 

1. แผนปฏิบัติงานที่ 1   ดานคุณภาพผูเรียน  โรงเรียนสงเสริมเด็กใหมีพัฒนาการทั้ง 4 ดานใหเหมาะสมตามวัย เชน ทักษะวิทยาศาสตร จินตคณิต

มอนเตสซอรี่ ปลูกฝงใหเด็กมีระเบียบวินัยในตนเอง เปนเด็กดี มีคุณธรรม จริยธรรมและมีความเปนกุลสตรีไทยใหมากข้ึน

2. แผนปฏิบัติงานที่ 2   ดานกระบวนการบริหารและการจัดการ  โรงเรียนใชสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนรูเพื่อสนับสนุนการจัด

ประสบการณอยางเหมาะสม เปดโอกาสใหชุมชนและภูมิปญญาทองถิ่นเขามามีสวนรวมในการจัดประสบการณสําหรับเด็กและการพัฒนาการ

ศึกษาอยางตอเน่ือง

3. แผนปฏิบัติงานที่ 3   ดานกระบวนการจัดการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ จัดประสบการณการเลนและการเรียนรูเพื่อพัฒนาเด็กโดยองครวม

อยางตอเน่ือง สนองความตองการ ความสนใจ ความแตกตางระหวางบุคคล สงเสริมใหเด็กเรียนรูแบบลงมือกระทําผานมุมเลนที่หลากหลาย

และกิจกรรมที่เหมาะสมกับพัฒนาการของเด็ก

4. นวัตกรรม/แบบอยางที่ดี (Innovation/Best Practice)

- นวัตกรรม/แบบอยางท่ีดี : Project Approach

มาตรฐานดาน : มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของเด็ก

- นวัตกรรม/แบบอยางท่ีดี : หมูบานคุณธรรม (STAR)

มาตรฐานดาน : มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ

- นวัตกรรม/แบบอยางท่ีดี : กิจกรรมเกมการศึกษา

มาตรฐานดาน : มาตรฐานที่ 3 การจัดประสบการณท่ีเนนเด็กเปนสําคัญ

5. ความโดดเดนของสถานศึกษา

6. โรงเรียนดําเนินงานตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ

- จัดการศึกษาทุกระดับ ทุกประเภท โดยใชหลักสูตรฐานสมรรถนะ รวมทั้งแนวทางการจัดการเรียนรูเชิงรุกและการวัดประเมินผลเพื่อพัฒนาผูเรียน ที่สอดคลองกับ

มาตรฐานการศึกษาแหงชาติ

- สงเสริมการพัฒนากรอบหลักสูตรระดับทองถิ่นและหลักสูตรสถานศึกษาตามความตองการจําเปนของกลุมเปาหมายและแตกตางหลากหลายตามบริบทของพื้นที่

- พัฒนาผูเรียนใหมีทักษะการคิดวิเคราะห สามารถแกไขสถานการณเฉพาะหนาไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยจัดการเรียนรูเชิงรุก (Active Learning) จาก

ประสบการณจริงหรือจากสถานการณจําลองผานการลงมือปฏิบัติ ตลอดจนจัดการเรียนการสอนในเชิงแสดงความคิดเห็นเพื่อเปดโลกทัศนมุมมองรวมกันของผู

เรียนและครูใหมากขึ้น
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- พัฒนาผูเรียนใหมีความรอบรูและทักษะชีวิต เพื่อเปนเคร่ืองมือในการดํารงชีวิตและสรางอาชีพ อาทิ การใชเทคโนโลยีดิจิทัล สุขภาวะและทัศนคติที่ดีตอการดูแล

สุขภาพ

- พัฒนาครูใหมีทักษะ ความรู และความชํานาญในการใชเทคโนโลยีดิจิทัล ปญญาประดิษฐ และภาษาอังกฤษ รวมทั้งการจัดการเรียนการสอนเพื่อฝกทักษะการคิด

วิเคราะหอยางเปนระบบและมีเหตุผลเปนขั้นตอน

- สงเสริมใหใชภาษาทองถิ่นรวมกับภาษาไทยเปนส่ือจัดการเรียนการสอนในพื้นที่ที่ใชภาษาอยางหลากหลาย เพื่อวางรากฐานใหผูเรียนมีพัฒนาการดานการคิด

วิเคราะห รวมทั้งมีทักษะการสื่อสารและใชภาษาท่ีสามในการตอยอดการเรียนรูไดอยางมีประสิทธิภาพ

- ปลูกฝงผูเรียนใหมีหลักคิดท่ีถูกตองดานคุณธรรม จริยธรรม และเปนผูมีความพอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา โดยกระบวนการลูกเสือ และยุวกาชาด

- พัฒนาแพลตฟอรมดิจิทัลเพ่ือการเรียนรู และใชดิจิทัลเปนเครื่องมือการเรียนรู

- เสริมสรางการรับรู ความเขาใจ ความตระหนัก และสงเสริมคุณลักษณะและพฤติกรรมที่พึงประสงคดานสิ่งแวดลอม

- สงเสริมการพัฒนาสิ่งประดิษฐและนวัตกรรมท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม ใหสามารถเปนอาชีพและสรางรายได

- สนับสนุนกิจกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
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ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน

1. มาตรฐานการศึกษา

มาตรฐานการศึกษา ระดับคุณภาพ

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผูเรียน ยอดเยี่ยม

ผลสัมฤทธ์ิทางวิชาการของผูเรียน

1. มีความสามารถในการอาน การเขียน การสื่อสาร และ การคิดคํานวณ ดีเลิศ

2. มีความสามารถในการคิดวิเคราะห คิดอยางมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและแกปญหา ดีเลิศ

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. พัฒนาครูและบุคลากรใหมีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ ยอดเยี่ยม

5. จัดสภาพแวดลอมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อตอการจัดการเรียนรู อยางมีคุณภาพ ยอดเยี่ยม

6. จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและ การจัดการเรียนรู ยอดเยี่ยม

มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ ยอดเยี่ยม

1. จัดการเรียนรูผานกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถนําไปประยุกตใชในชีวิตได ยอดเยี่ยม

2. ใชส่ือ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหลงเรียนรูที่เอื้อ ตอการเรียนรู ยอดเยี่ยม

3. มีการบริหารจัดการช้ันเรียนเชิงบวก ยอดเยี่ยม

4. ตรวจสอบและประเมินผูเรียนอยางเปนระบบ และ นําผลมาพัฒนาผูเรียน ยอดเยี่ยม

5. มีการแลกเปล่ียนเรียนรูและใหขอมูลสะทอนกลับ เพื่อพัฒนาปรับปรุงการจัดการเรียนรู ยอดเยี่ยม

สรุปผลการประเมินระดับขั้นพ้ืนฐาน ยอดเยี่ยม

2. หลักฐานสนับสนุนผลการประเมินตนเองตามระดับคุณภาพ

้ ้
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ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผูเรียน ผลการประเมิน ระดับ ยอดเยี่ยม

โรงเรียนกําหนดมาตรฐานการศึกษาดานคุณภาพผูเรียน จํานวน 2 ดาน ไดแก

          1) ดานผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน

               นักเรียนมีความสามารถในการอาน การเขียน การสื่อสาร การคิดคํานวณ รวมท้ังการมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา มีความสามารถในการ

วิเคราะห คิดอยางมีวิจารณญาณ มีความสามารถในการสรางนวัตกรรม การใชเทคโนโลยีสารสนเทศ การสื่อสาร และการมีความรู  ทักษะพื้นฐาน เจตคติที่ดีตองานอาชีพ 

   มีผลแขงขันตางๆ   อยูในอันดับตนๆ ของจังหวัดราชบุรี นักเรียนไดเปนตัวแทนจังหวัดราชบุรีเขาแขงขันงานศิลปหัตถกรรมระดับภาค   และไดรับรางวัลชนะเลิศเหรียญ

ทองในหลายรายวิชา 

          2) ดานคุณลักษณะอันพึงประสงคของผูเรียน

               นักเรียนมีคุณลักษณะและคานิยมที่ดีตามท่ีสถานศึกษากําหนด และมีสุขภาวะทางรางกายและสังคม ความภูมิใจในทองถิ่น และความเปนไทยการยอมรับที่จะ

อยูรวมกันบนความแตกตางและหลากหลาย นักเรียนมีความเปนผูนําและผูตามที่ดีผานกิจกรรม STAR  นักเรียนมีจิตอาสา  นักเรียนมีใจเมตตาผูอยูในความทุกขเดือดรอน 

เชน การบริจาคชวยเหลือผูประสบความเดือดรอนชวงโควิด-19   นักเรียนมีมารยาทดี  มีความเปนกุลสตรีไทยมีเอกลักษณ ในการฟง การยืน การน่ังพับเพียบ 

กระบวนการพัฒนาที่สงผลตอระดับคุณภาพของมาตรฐานที่ 1

               ความสําเร็จดานคุณภาพผูเรียนโรงเรียนมีการวิเคราะหผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและไดกําหนดเปนเปาหมายทางการเรียนโดยใชขอมูลฐาน 3 ปยอนหลังเปนเปา

หมายคุณภาพนักเรียนใหพัฒนาสูงขึ้น จัดกิจกรรมการเรียนการสอนเนนการปฏิบัติ เนนทักษะในการอาน การเขียน และการคิดคํานวณ สงเสริมผูเรียนไดพัฒนาเต็ม

ศักยภาพ  จัดแหลงเรียนรูภายในใหเหมาะสม มีสื่อดานเทคโนโลยีที่ทันสมัย  จัดกิจกรรมใหผูเรียนมี สุขภาพกาย สุขภาพจิตดีมีความกลาแสดงออก และสามารถอยูรวมกับ

ผูอื่นอยางมีความสุข มีการออกแบบการจัดการเรียนรูท่ีเหมาะสมกับผูเรียน มีการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการบุคลากรครูโดยวิทยากรที่มีความรูและความเชี่ยวชาญเพื่อนําไปสู

การจัดการเรียนรูแบบลงมือปฏิบัติ (Active Learning)  สงเสริมใหผูเรียนมีความรู   ทักษะพื้นฐานและเจตคติที่ดีตออาชีพ  โดยจัดทําโครงการสังคมพอเพียง  กิจกรรมสง

เสริมงานอาชีพ  กิจกรรมการเรียนรูตามความสนใจ  กิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู ทําใหผูเรียนมีความรับผิดชอบ มีทักษะชีวิต เห็นคุณคาในตัวเองและปรับตนเองใหอยู

ในสังคมไดอยางมีความสุข ทําใหผูเรียนไดรับประสบการณตรง ไดพัฒนาตนเองและมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดีขึ้นตามศักยภาพ   มีผลการประเมินความสามารถดานการ

อานของผูเรียน (RT) ช้ันประถมศึกษาปท่ี 1 ดานการอานออกเสียงในระดับรอยละ 99.16 ดานการอานรูเรื่อง ในระดับรอยละ 87.87 รวมสองดานคิดเปนรอยละ 93.51 มี

ผลการทดสอบระดับชาติ O-net เพ่ิมขึ้นทุกกลุมสาระ ในช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 และมัธยมศึกษาปที่ 6

มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ ผลการประเมิน ระดับ ยอดเยี่ยม

               สถานศึกษามีเปาหมาย   วิสัยทัศน และพันธกิจสอดคลองกับแนวทางปฎิรูปตามแผนการศึกษาชาติ   ตามนโยบายของรัฐบาลและของตนสังกัด   รวมทั้งการ

เปลี่ยนแปลงของสังคม มีโครงสรางการบริหารงานท่ีชัดเจน มีผูรับผิดชอบโครงการ/กิจกรรมตางๆ   บุคลการมีสวนรวมในการบริหาร   มีการประชุมชี้แจงงานโดยผูบริหาร

และผูรับผิดชอบฝาย/โครงการ ตั้งแตกอนเปดภาคเรียน  มีการประชุมครูหัวหนาฝาย/สาระทุกสัปดาห  ประชุมครูทุกเดือน  มีการมอบหมายงานตามความรูความสามารถ 

มีระบบการนิเทศติดตามงาน มีการประเมินและพัฒนา   มีการใชผลการประเมินการดําเนินงานที่ผานมาเปนฐานในการพัฒนากิจกรรม ตามหลักการวงจรการบริหารงาน

คุณภาพ (PDCA) รวมกับหลักธรรมาภิบาลในสถานศึกษา (Good Governance)  มีการพัฒนาบุคลากรอยางสมํ่าเสมอทั้งทางดานวิชาการ จิตวิทยาความเปนครู และการ

อยูกับนักเรียนเยี่ยงผูอบรมซาเลเซียน อันเปนลักษณะเฉพาะของโรงเรียน โรงเรียนทํา MOU ดานวิชาการกับสสวท. เปดหองเรียนวิทยาศาสตร สําหรับนักเรียนชั้น

มัธยมศึกษาตอนตน ทํา MOU และ MOA กับคณะวิศกรรมศาสตรมหาวิทยาลัยศิลปกร และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร รวมถึงเปดหองเรียนพันธมิตรกับสถาบันปญญาภิ

วัฒน  เพื่อใหนักเรียนและครูไดรับโอกาสทางการเรียนรูท่ีมากขึ้น สอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงในสังคมปจจุบันและนักเรียนไดเรียนรูในสิ่งที่ตนเองถนัดและสนใจ

          กระบวนการพัฒนาที่สงผลตอระดับคุณภาพของมาตรฐานที่ 2

               สถานศึกษามีแผนพัฒนา  แผนปฏิบัติการประจําป  คูมือครูและปฏิทินปฏิบัติงานประจําปที่สอดคลองกับการพัฒนาผูเรียนทุกกลุมเปาหมาย มีการวิเคราะห

สภาพปญหาพรอมทั้งนํามาวางแผนพัฒนา การดําเนินงานใหสอดคลองกับสภาพปญหาความตองการและนโยบายของสถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษาและผูที่

เก่ียวของทุกฝายรวมวางแผนโครงการและกิจกรรมเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา มีการนิเทศ กํากับติดตามและประเมินผลการบริหารและการจัดการที่เปนระบบและตอ

เนื่อง

                       ผูบริหารมีความสามารถในการบริหารจัดการและมีวิสัยทัศนที่ดี มีมนุษยสัมพันธมีความมุงมั่นและเปนแบบอยางที่ดีในการทํางาน สงเสริมพัฒนาการนํา

เทคโนโลยีมาใชในการบริหารจัดการ ใชระบบ Mis Narivooth เปนฐานขอมูลในการจัดเก็บขอมูลนักเรียนและบุคลากร   ใชการวัดผลประเมินผลของผูเรียน และนํามา

ประยุกตใชกับงานดานการเรียนการสอน โดยเฉพาะชวงของโควิด ท่ีครูตอง work from home และนักเรียนตองเรียน online สงผลใหการจัดการเรียนรูสามารถดําเนิน

ไปอยางมีคุณภาพ

มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ ผลการประเมิน ระดับ ยอดเยี่ยม

               ครูผูสอนทุกคนจัดทําแผนการจัดการเรียนรูท่ีสอดคลองกับกิจกรรมการเรียนรูตามมาตรฐานการเรียนรู ที่เนนใหผูเรียนไดเรียนรูโดยผานกระบวนการคิด และ

ปฏิบัติจริง ผูเรียนไดรับการฝกทักษะการแสดงออก แสดงความคิดเห็น สรุปองคความรู นําเสนอผลงาน และสามารถนําไปประยุกตใชในชีวิตประจําวันได ครูใชสื่อ

เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหลงเรียนรู ท่ีเอ้ือตอการเรียนรู โดยสรางโอกาสใหผูเรียนไดแสวงหาความรูดวยตนเองจากสื่อที่หลากหลาย ครูผูสอนเขารับการอบรมอยาง

สมํ่าเสมอทั้งในสวนที่โรงเรียนจัดและสวนที่หนวยงานตางๆจัด มีการนิเทศกระบวนการจัดการเรียนรูเพื่อยกระดับผูเรียนโดยผูบริหาร ครูหัวหนาสาระ เพื่อนครูในสายงาน
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และกลุมศึกษานิเทศกของสํานักงานศึกษาธิการ จังหวัดราชบุรี ทําใหสามารถจัดการเรียนรูไดเกิดประสิทธิผลยิ่งขึ้นครูผูสอนและผูมีสวนเกี่ยวของรวมกันแลกเปลี่ยนความรู

และประสบการณรวมทั้งใหขอมูลสะทอนกลับเพื่อนําไปใชในการปรับปรุง และพัฒนาการจัดการเรียนรู

 กระบวนการพัฒนาที่สงผลตอระดับคุณภาพของมาตรฐานที่ 3                           

               โรงเรียนมีการสงเสริม สนับสนุนใหครูมีการจัดกิจกรรมการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ ผานกระบวนการนิเทศ ครูผูสอนมีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก

โดยเนนการมีปฏิสัมพันธเชิงบวกกับนักเรียนภายใตแนวคิด ครูรักเด็ก เด็กรักครู มีการอบรมพัฒนาครูดานการจัดการเรียนรูอยางตอเนื่อง มีโครงการและกิจกรรมที่สงเสริม

ดานวิชาการเชน เรียนรูสูเรียนคิดโดยใชโครงงานเปนฐาน นารีวุฒิสัมพันธวันวิชาการ พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาและกระบวนการเรียนรู กิจกรรมคาย STEM กิจกรรมคาย

Coding และมีกิจกรรมคายบูรณาการทั้ง 8 กลุมสาระ โดยทุกกิจกรรมเนนใหผูเรียนมีสวนรวมในการคิด ออกแบบ เลือกเนื้อหาวิชาที่ตองการศึกษา รวมกันลงมือทํา หาขอ

สรุปเปนองคความรูไดดวยตนเอง และนํามาถายทอดใหรุนพ่ีรุนนองไดเรียนรูตามอัธยาศัยภายนอกหองเรียน มีการจัดทําวิจัยในชั้นเรียนเพื่อศึกษาปญหาและแกไขผูเรียนให

เกิดประสิทธิภาพในการเรียนการสอน เพื่อจะไดนวัตกรรมการสอนใหมๆสําหรับผูเรียน

3. โรงเรียนมีแผนจะพัฒนาตนเองตอไปอยางไรใหไดมาตรฐานที่ดีขึ้นกวาเดิม 1 ระดับ

โรงเรียนมีแผนจะพัฒนาตนเองตอไปอยางไรใหไดระดับคุณภาพที่ดีขึ้นกวาเดิม 1 ระดับ

แผนปฏิบัติงานที่  1   ดานคุณภาพผูเรียน 

               ปลูกฝงใหนักเรียนมีนิสัยรักการอานอยางสมํ่าเสมอ ทุกท่ี ทุกเวลา โดยเฉพาะการอานภาษาอังกฤษ รวมถึงสามารถนําเสนอผลงานเปนภาษาอังกฤษไดอยาง

คลองแคลวและถูกตองเหมาะสม จัดกิจกรรมสงเสริมการเสริมสรางคุณลักษณะท่ีดี โดยใหนักเรียนปฏิบัติจนเปนนิสัย   เชน การออกกําลังกายอยางสมํ่าเสมอ  มารยาทใน

การน่ัง เดิน ยืน  การแสดงความคิดเห็นแยงอยางสรางสรรคและสุภาพ การมีวิจารณญาณในการใชสื่อ และการมีมนุษยสัมพันธที่ดีกับบุคคลรอบขาง

แผนปฏิบัติงานที่  2   ดานกระบวนการบริหารและการจัดการ 

               จัดระบบเทคโนโลยี เพ่ือสงเสริมการทํางานของบุคลากร ลดภาระงาน ลดเวลา และมีความคลองตัวมากขึ้น  รวมถึงพัฒนาเทคโนโลยีที่เอื้อตอการเรียนรูของ

นักเรียน เชน การสอน การวัดผลประเมินผล และการติดตอสื่อสารกับผูปกครอง

 

แผนปฏิบัติงานที่  3  กระบวนการจัดการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ  

               จัดใหมีโครงการหรือกิจกรรมที่เสริมสรางความเขมแข็งดานวิชาการ และการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนใหสูงขึ้นอยางตอเน่ือง อบรมพัฒนาครู ใหมีความรู

ความเขาใจเร่ืองกระบวนการนิเทศ แบบ active learning กระบวนการทํา PLC และการสรางนวัตกรรม เพื่อการเรียนรู

4. นวัตกรรม/แบบอยางที่ดี (Innovation/Best Practice)

- นวัตกรรม/แบบอยางท่ีดี : โครงการหมูบานคุณธรรม

มาตรฐานดาน : มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผูเรียน

- นวัตกรรม/แบบอยางท่ีดี : การตรวจนิเทศ ติดตาม การใชจายเงินอุดหนุนของโรงเรียนเอกชน 2562

มาตรฐานดาน : มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ

- นวัตกรรม/แบบอยางท่ีดี : กิจกรรม Extra Reading (สงเสริมการอานภาษาอังกฤษ)

มาตรฐานดาน : มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ

5. ความโดดเดนของสถานศึกษา

6. โรงเรียนไดดําเนินงานตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ

- จัดการศึกษาทุกระดับ ทุกประเภท โดยใชหลักสูตรฐานสมรรถนะ รวมทั้งแนวทางการจัดการเรียนรูเชิงรุกและการวัดประเมินผลเพื่อพัฒนาผูเรียน ที่สอดคลองกับ

มาตรฐานการศึกษาแหงชาติ

- สงเสริมการพัฒนากรอบหลักสูตรระดับทองถิ่นและหลักสูตรสถานศึกษาตามความตองการจําเปนของกลุมเปาหมายและแตกตางหลากหลายตามบริบทของพื้นที่

- พัฒนาผูเรียนใหมีทักษะการคิดวิเคราะห สามารถแกไขสถานการณเฉพาะหนาไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยจัดการเรียนรูเชิงรุก (Active Learning) จาก

ประสบการณจริงหรือจากสถานการณจําลองผานการลงมือปฏิบัติ ตลอดจนจัดการเรียนการสอนในเชิงแสดงความคิดเห็นเพื่อเปดโลกทัศนมุมมองรวมกันของผู

เรียนและครูใหมากขึ้น
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- พัฒนาผูเรียนใหมีความรอบรูและทักษะชีวิต เพื่อเปนเคร่ืองมือในการดํารงชีวิตและสรางอาชีพ อาทิ การใชเทคโนโลยีดิจิทัล สุขภาวะและทัศนคติที่ดีตอการดูแล

สุขภาพ

- พัฒนาครูใหมีทักษะ ความรู และความชํานาญในการใชเทคโนโลยีดิจิทัล ปญญาประดิษฐ และภาษาอังกฤษ รวมทั้งการจัดการเรียนการสอนเพื่อฝกทักษะการคิด

วิเคราะหอยางเปนระบบและมีเหตุผลเปนขั้นตอน

- สงเสริมใหใชภาษาทองถิ่นรวมกับภาษาไทยเปนส่ือจัดการเรียนการสอนในพื้นที่ที่ใชภาษาอยางหลากหลาย เพื่อวางรากฐานใหผูเรียนมีพัฒนาการดานการคิด

วิเคราะห รวมทั้งมีทักษะการสื่อสารและใชภาษาท่ีสามในการตอยอดการเรียนรูไดอยางมีประสิทธิภาพ

- ปลูกฝงผูเรียนใหมีหลักคิดท่ีถูกตองดานคุณธรรม จริยธรรม และเปนผูมีความพอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา โดยกระบวนการลูกเสือ และยุวกาชาด

- พัฒนาแพลตฟอรมดิจิทัลเพ่ือการเรียนรู และใชดิจิทัลเปนเครื่องมือการเรียนรู

- เสริมสรางการรับรู ความเขาใจ ความตระหนัก และสงเสริมคุณลักษณะและพฤติกรรมที่พึงประสงคดานสิ่งแวดลอม

- สงเสริมการพัฒนาสิ่งประดิษฐและนวัตกรรมท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม ใหสามารถเปนอาชีพและสรางรายได

- สนับสนุนกิจกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ

(........นางสาวกุลธิดา แกวอุดร........)

ตําแหนง ผูอํานวยการโรงเรียนนารีวุฒิ

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

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

รหัสโรงเรียน : 1170100028

ที่อยู (Address) : 64 อาคาร (Bldg) : -

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

ซอย (Lane) : - ถนน (Street) : หนาสถานี

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

จังหวัด (Province) : ราชบุรี รหัสไปรษณีย (Post Code) : 70110

โทรศัพท (Tel.) : 032-211-675 โทรสาร (Fax.) : 032-301-038

อีเมล (E-mail) : narivooth@nv.ac.th

เว็บไซต (Website) : www.nv.ac.th

ไลน (Line) : - เฟซบุก (Facebook) : โรงเรียนนารีวุฒิ Narivooth School

2. ระดับที่เปดสอน

ปกติ (สามัญศึกษา): : เตรียมอนุบาล, กอนประถมศึกษา, ประถมศึกษา, มัธยมศึกษาตอนตน, มัธยมศึกษาตอนปลาย
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3. ขอมูลพ้ืนฐานแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา

ปรัชญา

ทุกคนมีสวนที่ดีที่พัฒนาได และมีพันธกิจที่ตองบรรลุเปาหมาย

วิสัยทัศน

พัฒนานักเรียนใหมีความเปนผูนํา มีคุณธรรมจริยธรรม มีความรู ความสามารถ พรอมรักและรับใชบนพื้นฐานแหงความพอเพียงและความเปน

ไทย

พันธกิจ

1. สงเสริมและปลูกฝงใหผูเรียนเปนสตรีผูนํามีคุณธรรม จริยธรรม และอัตลักษณของโรงเรียนตามวิถีจิตซาเลเซียน

2. สงเสริมใหผูเรียนมีความรูความสามารถและทักษะที่จําเปนในการดํารงชีวิต

3. พัฒนากระบวนการเรียนรู ดวยแนวคิด Teach less learn more ควบคูกับกระบวนการสอนแบบ reflection learning

4. พัฒนาครูและบุคลากร ใหสามารถปฏิบัติหนาที่ไดอยางมืออาชีพ มีเอกลักษณครู/บุคลากรซาเลเซียน

5. พัฒนาระบบการบริหารโดยใชหลักการมีสวนรวม เนนการทํางานเปนทีม

6. สงเสริม สนับสนุนใหโรงเรียนเปนบานแหงการเรียนรู

7. พัฒนาระบบการประกันคุณภาพใหสถานศึกษาใหมีประสิทธิภาพและสอดคลองกับการปฏิรูปการศึกษา

เปาหมาย

1.  ผูเรียนเปนกุลสตรีผูนําที่มีคุณธรรม จริยธรรม มีคุณลักษณะที่พึงประสงคตามวิถีจิตซาเลเซียน และปฏิบัติตามหลักธรรมของศาสนา

2.  ผูเรียน มีความรู ความสามารถ และทักษะที่จําเปน ตามหลักสูตรสถานศึกษา

3.  ผูเรียนมีทักษะในการเปนผูนําที่สามารถทํางานรวมกับผูอื่นไดและมีเจตคติที่ดีตออาชีพสุจริต

4.  สถานศึกษามีการพัฒนาหลักสูตร เปน TLLM และใชกระบวนการเรียนการสอนแบบการไตรตรองที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ

5.  ครูมีการพัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง ใหเปนครูซาเลเซียน

6.  สถานศึกษามีระบบการบริหารจัดการแบบมีสวนรวม และมีระบบการประกันคุณภาพภายในที่มีประสิทธิภาพมากข้ึน

7.  สถานศึกษามีสภาพแวดลอมที่เอ้ือตอการเรียนรู และมีบรรยากาศของโรงเรียนคาทอลิก

8.  สถานศึกษามีความสัมพันธที่ดีกับชุมชนและใหชุมชนมีสวนรวมในการจัดการศึกษา

ยุทธศาสตรหรือกลยุทธ

1. พัฒนาผูเรียน

    1.1 พัฒนาและปลูกฝงคุณธรรมจริยธรรมใหกับนักเรียน

    1.2 ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

    1.3 พัฒนาคุณภาพการศึกษา

 2. พัฒนาการจัดการเรียนรู

    2.1 พัฒนาหลักสูตรดวย TLIM สถานศึกษาสอดคลองกับนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ

    2.2 จัดใหมีกิจกรรมสงเสริมความเปนผูนําซาเลเซียน

    2.3 สงเสริมและสนับสนุนการสอนดวยการไตรตรอง

3. พัฒนาการบริหารทั่วไป

    3.1 เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการโดยยึดหลักการมีสวนรวม

    3.2 พัฒนาผูบริหาร ครู บุคลากร ใหเปนครูซาเลเซียนมืออาชีพ

    3.3 สรางสภาพแวดลอมใหเอื้อตอการเรียนรูมีบรรยากาศความเปนโรงเรียนคาทอลิก

    3.4 พัฒนาระบบขอมูลสารสนเทศโรงเรียน

    3.5 สงเสริมการสรางสัมพันธภาพท่ีดีระหวางโรงเรียนกับชุมชน

่
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4. พัฒนาการบริหารทั่วไป

    4.1 เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการโดยยึดหลักการมีสวนรวม

    4.2 พัฒนาผูบริหาร ครู บุคลากร ใหเปนครูซาเลเซียนมืออาชีพ

    4.3 สรางสภาพแวดลอมใหเอื้อตอการเรียนรูมีบรรยากาศความเปนโรงเรียนคาทอลิก

    4.4 พัฒนาระบบขอมูลสารสนเทศโรงเรียน

    4.5 สงเสริมการสรางสัมพันธภาพท่ีดีระหวางโรงเรียนกับชุมชน

เอกลักษณ

การอบรมดี มีเหตุผล ศาสนา และความรักใจดี

อัตลักษณ

เปนกุลสตรี ขยัน ศรัทธา ราเริง
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4. จํานวนนักเรียน

ระดับที่เปดสอน จํานวนหองเรียน
จํานวนผูเรียนปกติ

จํานวนผูเรียนที่มี

ความตองการพิเศษ รวมจํานวนผู

เรียน
ชาย หญิง ชาย หญิง

ระดับกอนประถมการศึกษา

เตรียมอนุบาล หองเรียนปกติ 1 0 6 - - 6

อนุบาลปที่ 1
หองเรียนปกติ 2 0 46 - - 46

หองเรียน EP - - - - - -

อนุบาลปที่ 2
หองเรียนปกติ 2 - 40 - - 40

หองเรียน EP - - - - - -

อนุบาลปที่ 3
หองเรียนปกติ 2 - 50 - - 50

หองเรียน EP - - - - - -

รวม หองเรียนปกติ 7 หองเรียน EP - 0 142 - - 142

ระดับประถมศึกษา

ประถมศึกษาปที่ 1
หองเรียนปกติ 2 - 63 - - 63

หองเรียน EP - - - - - -

ประถมศึกษาปที่ 2
หองเรียนปกติ 2 - 41 - - 41

หองเรียน EP - - - - - -

ประถมศึกษาปที่ 3
หองเรียนปกติ 2 - 59 - 1 60

หองเรียน EP - - - - - -

ประถมศึกษาปที่ 4
หองเรียนปกติ 2 - 68 - - 68

หองเรียน EP - - - - - -

ประถมศึกษาปที่ 5
หองเรียนปกติ 3 - 90 - - 90

หองเรียน EP - - - - - -

ประถมศึกษาปที่ 6
หองเรียนปกติ 3 - 86 - - 86

หองเรียน EP - - - - - -

รวม หองเรียนปกติ 14 หองเรียน EP - - 407 - 1 408

ระดับมัธยมศึกษาตอนตน

มัธยมศึกษาปที่ 1
หองเรียนปกติ 5 - 195 - - 195

หองเรียน EP - - - - - -

มัธยมศึกษาปที่ 2
หองเรียนปกติ 5 - 196 - 1 197

หองเรียน EP - - - - - -
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ระดับที่เปดสอน จํานวนหองเรียน
จํานวนผูเรียนปกติ

จํานวนผูเรียนที่มี

ความตองการพิเศษ รวมจํานวนผู

เรียน
ชาย หญิง ชาย หญิง

มัธยมศึกษาปที่ 3
หองเรียนปกติ 5 - 181 - - 181

หองเรียน EP - - - - - -

รวม หองเรียนปกติ 15 หองเรียน EP - - 572 - 1 573

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

มัธยมศึกษาปที่ 4
หองเรียนปกติ 5 - 190 - - 190

หองเรียน EP - - - - - -

มัธยมศึกษาปที่ 5
หองเรียนปกติ 5 - 190 - - 190

หองเรียน EP - - - - - -

มัธยมศึกษาปที่ 6
หองเรียนปกติ 4 - 146 - 1 147

หองเรียน EP - - - - - -

รวม หองเรียนปกติ 14 หองเรียน EP - - 526 - 1 527

รวมทั้งส้ิน หองเรียนปกติ 50 หองเรียน EP - 0 1,647 - 3 1,650
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5. จํานวนผูบริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษา

5.1 ผูบริหารสถานศึกษา

- นางสาว ศิริรัตน อนุวัฒนประกิจ

ตําแหนง : ผูอํานวยการโรงเรียน (Thai School Director)

ระดับการศึกษา : ปริญญาเอก

- นางสาว พรรณี จารุวิภาค

ตําแหนง : ผูจัดการ (Thai School Manager)

ระดับการศึกษา : ปริญญาโท

- นางสาว รัตนา ระดมกิจ

ตําแหนง : ผูรับใบอนุญาต (ผูรับใบอนุญาต)

ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี

- นางสาว ทิพวรรณ จารุวิภาค

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

ผูสอนเตรียมอนุบาล

1. ครูไทย - 1 - - - 1

2. ครูชาวตางชาติ - - - - - -

ผูสอนการศึกษาปฐมวัย

1. ครูไทย - 4 1 1 - 6

2. ครูชาวตางชาติ - - - - - -

ผูสอนการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน

ระดับประถมศึกษา

1. ครูไทย - 19 1 - 1 21

2. ครูชาวตางชาติ - - - - - -

ระดับมัธยมศึกษา

1. ครูไทย - 40 3 5 1 49

2. ครูชาวตางชาติ - - - - - -

รวม - 64 5 6 2 77

บุคลากรทางการศึกษา
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ประเภท/ตําแหนง
จํานวนครูและบุคลากรทางการศึกษา

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

- เจาหนาที่ธุรการ - - 0 - - 0

บุคลากรอ่ืนๆ - - - - - -

รวม - - 0 - - 0

รวมทั้งส้ิน - 64 5 6 2 77

สรุปอัตราสวน

สรุปอัตราสวน จํานวนหอง จํานวนนักเรียน จํานวนครู จํานวนผูเรียนตอครู จํานวนผูเรียนตอหอง

ผูสอนเตรียมอนุบาล 1 6 1 6:1 6:1

ผูสอนการศึกษาปฐมวัย 6 136 6 23:1 23:1

ผูสอนการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน

ระดับประถมศึกษา 14 408 21 20:1 30:1

ระดับมัธยมศึกษา 29 1,100 49 23:1 38:1
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5.2.2 จํานวนครูจําแนกตามระดับและกลุมสาระการเรียนรู

ระดับ/กลุมสาระการเรียนรู

จํานวนครูผูสอน

รวมปฐมวัย ประถมศึกษา มัธยมศึกษา

ตรงเอก ไมตรงเอก ตรงเอก ไมตรงเอก ตรงเอก ไมตรงเอก

ปฐมวัย 7 - - - - - 7

ภาษาไทย - - 2 - 4 - 6

คณิตศาสตร - - 7 - 6 - 13

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี - - 4 - 10 - 14

สังคมศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม - - 3 - 6 - 9

สุขศึกษาและพลศึกษา - - 2 - 2 - 4

ศิลปะ - - 2 - 3 - 5

การงานอาชีพ - - 1 - 1 - 2

ภาษาตางประเทศ - - 6 - 11 - 17

รวม 7 - 27 - 43 - 77

5.2.3 ตารางสรุปจํานวนครูที่สอนกิจกรรมพัฒนาผูเรียน

กิจกรรมพัฒนาผูเรียน
จํานวนครูผูสอน

รวม
ประถมศึกษา มัธยมศึกษา

กิจกรรมนักเรียน

- ลูกเสือ - - -

- เนตรนารี 17 21 38

- ยุวกาชาด 7 28 35

- ผูบําเพ็ญประโยชน 14 29 43

- รักษาดินแดน (ร.ด.) - - -

- กิจกรรมชุมนุม ชมรม 14 29 43

กิจกรรมแนะแนว 14 29 43

กิจกรรมเพ่ือสังคม และสาธารณประโยชน - - -

รวม 66 136 202
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5.2.4 สรุปจํานวนครูและบุคลากรทางการลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาดและผูบําเพ็ญประโยชน

ลูกเสือ/เนตรนารี /ยุวกาชาด/ผูบําเพ็ญประโยชน จํานวนผูบังคับบัญชา
จํานวนวุฒิทางลูกเสือ

สถานะการจัดตั้งกองลูกเสือ
มีวุฒิ ไมมีวุฒิ

ลูกเสือ เนตรนารี สํารอง - - - -

ลูกเสือ เนตรนารี สามัญ 16 9 7 จัดตั้ง

ลูกเสือ เนตรนารี สามัญรุนใหญ 38 30 8 จัดตั้ง

ลูกเสือ เนตรนารี วิสามัญ 3 3 - ไมจัดตั้ง

ยุวกาชาด 13 10 3 จัดตั้ง

ผูบําเพ็ญประโยชน - - - -

รวม 70 52 18

5.2.5 สรุปจํานวนครูที่ทําหนาท่ีคัดกรอง และนักเรียนที่มีความตองการจําเปนพิเศษ (กรณีโรงเรียนมีนักเรียนพิเศษเรียนรวม)

จํานวนครูที่ทําหนาที่คัดกรอง จํานวนนักเรียนพิเศษ

ครูที่ไดรับการขึ้นทะเบียน เปนผูคัดกรองของกระทรวงศึกษาธิการ ครูที่มีวุฒิทางการศึกษาพิเศษ ทั้งหมด ขึ้นทะเบียน ไมขึ้นทะเบียน

- - - - -

5.2.6 สรุปจํานวนครูที่เขารับการอบรมเกี่ยวกับโรงเรียนคุณธรรม

หนวยงานที่เขารับการอบรม จํานวนครูที่เขารับ การอบรม ปที่อบรม

- - -
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สวนที่ 3 : ผลการดําเนินงาน

1. ผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจําปของสถานศึกษา

1.1 ระดับปฐมวัย

ยุทธศาสตรที่ 1

พัฒนาผูเรียน

โครงการ

1. โครงการอนุรักษวัฒนธรรมและประเพณีไทย

คาเปาหมาย

96.00 : ยอดเยี่ยม

ผลสําเร็จ

98.50 : ยอดเยี่ยม

มาตรฐานการ

ศึกษา

- มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของเด็ก

- มาตรฐานที่ 3 การจัดประสบการณท่ีเนนเด็กเปนสําคัญ

สอดคลองกับ

ยุทธศาสตร สช.
- ยุทธศาสตรที่ 4 การสงเสริมการมีสวนรวมในการจัดและสนับสนุนการศึกษาเอกชน

สอดคลองกับตัว

ช้ีวัดกระทรวง

ศึกษาธิการ

- พัฒนาผูเรียนใหมีทักษะการคิดวิเคราะห สามารถแกไขสถานการณเฉพาะหนาไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยจัดการเรียนรูเชิงรุก (Active

Learning) จากประสบการณจริงหรือจากสถานการณจําลองผานการลงมือปฏิบัติ ตลอดจนจัดการเรียนการสอนในเชิงแสดงความคิดเห็นเพื่อเปด

โลกทัศนมุมมองรวมกันของผูเรียนและครูใหมากขึ้น

- ปลูกฝงผูเรียนใหมีหลักคิดท่ีถูกตองดานคุณธรรม จริยธรรม และเปนผูมีความพอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา โดยกระบวนการลูกเสือ และยุว

กาชาด

2. กิจกรรมการละเลนไทย

คาเปาหมาย

97.00 : ยอดเยี่ยม

ผลสําเร็จ

97.57 : ยอดเยี่ยม

มาตรฐานการ

ศึกษา

- มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของเด็ก

- มาตรฐานที่ 3 การจัดประสบการณท่ีเนนเด็กเปนสําคัญ

สอดคลองกับ

ยุทธศาสตร สช.
- ยุทธศาสตรที่ 4 การสงเสริมการมีสวนรวมในการจัดและสนับสนุนการศึกษาเอกชน

สอดคลองกับตัว

ช้ีวัดกระทรวง

ศึกษาธิการ

- พัฒนาผูเรียนใหมีทักษะการคิดวิเคราะห สามารถแกไขสถานการณเฉพาะหนาไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยจัดการเรียนรูเชิงรุก (Active

Learning) จากประสบการณจริงหรือจากสถานการณจําลองผานการลงมือปฏิบัติ ตลอดจนจัดการเรียนการสอนในเชิงแสดงความคิดเห็นเพื่อเปด

โลกทัศนมุมมองรวมกันของผูเรียนและครูใหมากขึ้น

- ปลูกฝงผูเรียนใหมีหลักคิดท่ีถูกตองดานคุณธรรม จริยธรรม และเปนผูมีความพอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา โดยกระบวนการลูกเสือ และยุว

กาชาด

3. กิจกรรมมารยาทงามตามวิถีไทย
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คาเปาหมาย

96.00 : ยอดเยี่ยม

ผลสําเร็จ

98.59 : ยอดเยี่ยม

มาตรฐานการ

ศึกษา

- มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของเด็ก

- มาตรฐานที่ 3 การจัดประสบการณท่ีเนนเด็กเปนสําคัญ

สอดคลองกับ

ยุทธศาสตร สช.
- ยุทธศาสตรที่ 4 การสงเสริมการมีสวนรวมในการจัดและสนับสนุนการศึกษาเอกชน

สอดคลองกับตัว

ช้ีวัดกระทรวง

ศึกษาธิการ

- พัฒนาผูเรียนใหมีทักษะการคิดวิเคราะห สามารถแกไขสถานการณเฉพาะหนาไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยจัดการเรียนรูเชิงรุก (Active

Learning) จากประสบการณจริงหรือจากสถานการณจําลองผานการลงมือปฏิบัติ ตลอดจนจัดการเรียนการสอนในเชิงแสดงความคิดเห็นเพื่อเปด

โลกทัศนมุมมองรวมกันของผูเรียนและครูใหมากขึ้น

- ปลูกฝงผูเรียนใหมีหลักคิดท่ีถูกตองดานคุณธรรม จริยธรรม และเปนผูมีความพอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา โดยกระบวนการลูกเสือ และยุว

กาชาด

4. กิจกรรมวันลอยกระทง

คาเปาหมาย

96.00 : ยอดเยี่ยม

ผลสําเร็จ

98.87 : ยอดเยี่ยม

มาตรฐานการ

ศึกษา

- มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของเด็ก

- มาตรฐานที่ 3 การจัดประสบการณท่ีเนนเด็กเปนสําคัญ

สอดคลองกับ

ยุทธศาสตร สช.
- ยุทธศาสตรที่ 4 การสงเสริมการมีสวนรวมในการจัดและสนับสนุนการศึกษาเอกชน

สอดคลองกับตัว

ช้ีวัดกระทรวง

ศึกษาธิการ

- พัฒนาผูเรียนใหมีทักษะการคิดวิเคราะห สามารถแกไขสถานการณเฉพาะหนาไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยจัดการเรียนรูเชิงรุก (Active

Learning) จากประสบการณจริงหรือจากสถานการณจําลองผานการลงมือปฏิบัติ ตลอดจนจัดการเรียนการสอนในเชิงแสดงความคิดเห็นเพื่อเปด

โลกทัศนมุมมองรวมกันของผูเรียนและครูใหมากขึ้น

- ปลูกฝงผูเรียนใหมีหลักคิดท่ีถูกตองดานคุณธรรม จริยธรรม และเปนผูมีความพอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา โดยกระบวนการลูกเสือ และยุว

กาชาด

- เสริมสรางการรับรู ความเขาใจ ความตระหนัก และสงเสริมคุณลักษณะและพฤติกรรมที่พึงประสงคดานสิ่งแวดลอม

5. กิจกรรมวันคริสตมาส

คาเปาหมาย

97.00 : ยอดเยี่ยม

ผลสําเร็จ

98.53 : ยอดเยี่ยม

มาตรฐานการศึกษา - มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของเด็ก

- มาตรฐานที่ 3 การจัดประสบการณท่ีเนนเด็กเปนสําคัญ

สอดคลองกับยุทธศาสตร สช. - ยุทธศาสตรท่ี 4 การสงเสริมการมีสวนรวมในการจัดและสนับสนุนการศึกษาเอกชน
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สอดคลองกับตัวช้ีวัดกระทรวง

ศึกษาธิการ

- ปลูกฝงผูเรียนใหมีหลักคิดที่ถูกตองดานคุณธรรม จริยธรรม และเปนผูมีความพอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา โดยกระบวนการ

ลูกเสือ และยุวกาชาด

6. โครงการสงเสริมคุณธรรมจริยธรรมและคานิยมที่พึงประสงค

คาเปาหมาย

97.00 : ยอดเยี่ยม

ผลสําเร็จ

98.00 : ยอดเยี่ยม

มาตรฐานการศึกษา - มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของเด็ก

- มาตรฐานที่ 3 การจัดประสบการณท่ีเนนเด็กเปนสําคัญ

สอดคลองกับยุทธศาสตร สช. - ยุทธศาสตรท่ี 4 การสงเสริมการมีสวนรวมในการจัดและสนับสนุนการศึกษาเอกชน

สอดคลองกับตัวช้ีวัดกระทรวง

ศึกษาธิการ

- ปลูกฝงผูเรียนใหมีหลักคิดที่ถูกตองดานคุณธรรม จริยธรรม และเปนผูมีความพอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา โดยกระบวนการ

ลูกเสือ และยุวกาชาด

- สนับสนุนกิจกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ

7. กิจกรรมระเบียบวินัยในวัยเยาว

คาเปาหมาย

98.00 : ยอดเยี่ยม

ผลสําเร็จ

98.47 : ยอดเยี่ยม

มาตรฐานการ

ศึกษา

- มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของเด็ก

- มาตรฐานที่ 3 การจัดประสบการณท่ีเนนเด็กเปนสําคัญ

สอดคลองกับ

ยุทธศาสตร สช.
- ยุทธศาสตรที่ 4 การสงเสริมการมีสวนรวมในการจัดและสนับสนุนการศึกษาเอกชน

สอดคลองกับตัว

ช้ีวัดกระทรวง

ศึกษาธิการ

- พัฒนาผูเรียนใหมีทักษะการคิดวิเคราะห สามารถแกไขสถานการณเฉพาะหนาไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยจัดการเรียนรูเชิงรุก (Active

Learning) จากประสบการณจริงหรือจากสถานการณจําลองผานการลงมือปฏิบัติ ตลอดจนจัดการเรียนการสอนในเชิงแสดงความคิดเห็นเพื่อเปด

โลกทัศนมุมมองรวมกันของผูเรียนและครูใหมากขึ้น

- ปลูกฝงผูเรียนใหมีหลักคิดท่ีถูกตองดานคุณธรรม จริยธรรม และเปนผูมีความพอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา โดยกระบวนการลูกเสือ และยุว

กาชาด

8. กิจกรรมหนูนอยคนดี

คาเปาหมาย

97.00 : ยอดเยี่ยม

ผลสําเร็จ

97.57 : ยอดเยี่ยม

มาตรฐานการ

ศึกษา

- มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของเด็ก

- มาตรฐานที่ 3 การจัดประสบการณท่ีเนนเด็กเปนสําคัญ

สอดคลองกับ - ยุทธศาสตรที่ 4 การสงเสริมการมีสวนรวมในการจัดและสนับสนุนการศึกษาเอกชน
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ยุทธศาสตร สช.

สอดคลองกับตัว

ช้ีวัดกระทรวง

ศึกษาธิการ

- พัฒนาผูเรียนใหมีทักษะการคิดวิเคราะห สามารถแกไขสถานการณเฉพาะหนาไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยจัดการเรียนรูเชิงรุก (Active

Learning) จากประสบการณจริงหรือจากสถานการณจําลองผานการลงมือปฏิบัติ ตลอดจนจัดการเรียนการสอนในเชิงแสดงความคิดเห็นเพื่อเปด

โลกทัศนมุมมองรวมกันของผูเรียนและครูใหมากขึ้น

- ปลูกฝงผูเรียนใหมีหลักคิดท่ีถูกตองดานคุณธรรม จริยธรรม และเปนผูมีความพอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา โดยกระบวนการลูกเสือ และยุว

กาชาด

- สนับสนุนกิจกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ

9. กิจกรรมรําลึกบุญคุณ

คาเปาหมาย

96.00 : ยอดเยี่ยม

ผลสําเร็จ

96.90 : ยอดเยี่ยม

มาตรฐานการ

ศึกษา

- มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของเด็ก

- มาตรฐานที่ 3 การจัดประสบการณท่ีเนนเด็กเปนสําคัญ

สอดคลองกับ

ยุทธศาสตร สช.
- ยุทธศาสตรที่ 4 การสงเสริมการมีสวนรวมในการจัดและสนับสนุนการศึกษาเอกชน

สอดคลองกับตัว

ช้ีวัดกระทรวง

ศึกษาธิการ

- พัฒนาผูเรียนใหมีทักษะการคิดวิเคราะห สามารถแกไขสถานการณเฉพาะหนาไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยจัดการเรียนรูเชิงรุก (Active

Learning) จากประสบการณจริงหรือจากสถานการณจําลองผานการลงมือปฏิบัติ ตลอดจนจัดการเรียนการสอนในเชิงแสดงความคิดเห็นเพื่อเปด

โลกทัศนมุมมองรวมกันของผูเรียนและครูใหมากขึ้น

- ปลูกฝงผูเรียนใหมีหลักคิดท่ีถูกตองดานคุณธรรม จริยธรรม และเปนผูมีความพอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา โดยกระบวนการลูกเสือ และยุว

กาชาด

10. กิจกรรมหมูบานคุณธรรม

คาเปาหมาย

97.00 : ยอดเยี่ยม

ผลสําเร็จ

98.56 : ยอดเยี่ยม

มาตรฐานการ

ศึกษา

- มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของเด็ก

- มาตรฐานที่ 3 การจัดประสบการณท่ีเนนเด็กเปนสําคัญ

สอดคลองกับ

ยุทธศาสตร สช.
- ยุทธศาสตรที่ 4 การสงเสริมการมีสวนรวมในการจัดและสนับสนุนการศึกษาเอกชน

สอดคลองกับตัว

ช้ีวัดกระทรวง

ศึกษาธิการ

- พัฒนาผูเรียนใหมีทักษะการคิดวิเคราะห สามารถแกไขสถานการณเฉพาะหนาไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยจัดการเรียนรูเชิงรุก (Active

Learning) จากประสบการณจริงหรือจากสถานการณจําลองผานการลงมือปฏิบัติ ตลอดจนจัดการเรียนการสอนในเชิงแสดงความคิดเห็นเพื่อเปด

โลกทัศนมุมมองรวมกันของผูเรียนและครูใหมากขึ้น

- ปลูกฝงผูเรียนใหมีหลักคิดท่ีถูกตองดานคุณธรรม จริยธรรม และเปนผูมีความพอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา โดยกระบวนการลูกเสือ และยุว

กาชาด

- สนับสนุนกิจกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ

11. กิจกรรมเศรษฐกิจพอเพียง
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คาเปาหมาย

97.00 : ยอดเยี่ยม

ผลสําเร็จ

98.53 : ยอดเยี่ยม

มาตรฐานการ

ศึกษา

- มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของเด็ก

- มาตรฐานที่ 3 การจัดประสบการณท่ีเนนเด็กเปนสําคัญ

สอดคลองกับ

ยุทธศาสตร สช.

- ยุทธศาสตรที่ 2 การปฏิรูประบบทรัพยากรเพื่อการศึกษาเอกชน

- ยุทธศาสตรที่ 4 การสงเสริมการมีสวนรวมในการจัดและสนับสนุนการศึกษาเอกชน

สอดคลองกับตัว

ช้ีวัดกระทรวง

ศึกษาธิการ

- พัฒนาผูเรียนใหมีทักษะการคิดวิเคราะห สามารถแกไขสถานการณเฉพาะหนาไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยจัดการเรียนรูเชิงรุก (Active

Learning) จากประสบการณจริงหรือจากสถานการณจําลองผานการลงมือปฏิบัติ ตลอดจนจัดการเรียนการสอนในเชิงแสดงความคิดเห็นเพื่อเปด

โลกทัศนมุมมองรวมกันของผูเรียนและครูใหมากขึ้น

- พัฒนาผูเรียนใหมีความรอบรูและทักษะชีวิต เพื่อเปนเคร่ืองมือในการดํารงชีวิตและสรางอาชีพ อาทิ การใชเทคโนโลยีดิจิทัล สุขภาวะและทัศนคติ

ท่ีดีตอการดูแลสุขภาพ

- ปลูกฝงผูเรียนใหมีหลักคิดท่ีถูกตองดานคุณธรรม จริยธรรม และเปนผูมีความพอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา โดยกระบวนการลูกเสือ และยุว

กาชาด

12. โครงการวัดและประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัย

คาเปาหมาย

97.00 : ยอดเยี่ยม

ผลสําเร็จ

98.28 : ยอดเยี่ยม

มาตรฐานการศึกษา - มาตรฐานที่ 3 การจัดประสบการณที่เนนเด็กเปนสําคัญ

สอดคลองกับยุทธศาสตร สช. - ยุทธศาสตรท่ี 1 การพัฒนาหลักสูตร การเรียนการสอน การวัดและประเมินผล

- ยุทธศาสตรท่ี 3 การเสริมสรางประสิทธิภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนเอกชน

สอดคลองกับตัวช้ีวัดกระทรวงศึกษาธิการ - เสริมสรางการรับรู ความเขาใจ ความตระหนัก และสงเสริมคุณลักษณะและพฤติกรรมที่พึงประสงคดานสิ่งแวดลอม

13. กิจกรรมสงเสริมความกาวหนาของเด็กดวยแฟมสะสมผลงาน

คาเปาหมาย

97.00 : ยอดเยี่ยม

ผลสําเร็จ

97.86 : ยอดเยี่ยม

มาตรฐานการศึกษา - มาตรฐานที่ 3 การจัดประสบการณที่เนนเด็กเปนสําคัญ

สอดคลองกับยุทธศาสตร สช. - ยุทธศาสตรท่ี 1 การพัฒนาหลักสูตร การเรียนการสอน การวัดและประเมินผล

- ยุทธศาสตรท่ี 3 การเสริมสรางประสิทธิภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนเอกชน

สอดคลองกับตัวช้ีวัดกระทรวงศึกษาธิการ - เสริมสรางการรับรู ความเขาใจ ความตระหนัก และสงเสริมคุณลักษณะและพฤติกรรมที่พึงประสงคดานสิ่งแวดลอม

14. กิจกรรมพัฒนาเคร่ืองมือวัดและประเมินพัฒนาการ

คาเปาหมาย
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97.00 : ยอดเยี่ยม

ผลสําเร็จ

97.33 : ยอดเยี่ยม

มาตรฐานการศึกษา - มาตรฐานที่ 3 การจัดประสบการณที่เนนเด็กเปนสําคัญ

สอดคลองกับยุทธศาสตร สช. - ยุทธศาสตรท่ี 1 การพัฒนาหลักสูตร การเรียนการสอน การวัดและประเมินผล

- ยุทธศาสตรท่ี 3 การเสริมสรางประสิทธิภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนเอกชน

สอดคลองกับตัวช้ีวัดกระทรวง

ศึกษาธิการ

- สงเสริมการพัฒนากรอบหลักสูตรระดับทองถิ่นและหลักสูตรสถานศึกษาตามความตองการจําเปนของกลุมเปาหมายและแตกตาง

หลากหลายตามบริบทของพื้นที่

- พัฒนาผูเรียนใหมีความรอบรูและทักษะชีวิต เพื่อเปนเครื่องมือในการดํารงชีวิตและสรางอาชีพ อาทิ การใชเทคโนโลยีดิจิทัล สุข

ภาวะและทัศนคติท่ีดีตอการดูแลสุขภาพ

15. กิจกรรมวันศักยภาพเด็กปฐมวัย

คาเปาหมาย

97.00 : ยอดเยี่ยม

ผลสําเร็จ

98.42 : ยอดเยี่ยม

มาตรฐานการศึกษา - มาตรฐานที่ 3 การจัดประสบการณที่เนนเด็กเปนสําคัญ

สอดคลองกับยุทธศาสตร สช. - ยุทธศาสตรท่ี 1 การพัฒนาหลักสูตร การเรียนการสอน การวัดและประเมินผล

- ยุทธศาสตรท่ี 3 การเสริมสรางประสิทธิภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนเอกชน

- ยุทธศาสตรท่ี 4 การสงเสริมการมีสวนรวมในการจัดและสนับสนุนการศึกษาเอกชน

สอดคลองกับตัวช้ีวัดกระทรวง

ศึกษาธิการ

- สงเสริมการพัฒนากรอบหลักสูตรระดับทองถิ่นและหลักสูตรสถานศึกษาตามความตองการจําเปนของกลุมเปาหมายและแตกตาง

หลากหลายตามบริบทของพื้นที่

- พัฒนาผูเรียนใหมีความรอบรูและทักษะชีวิต เพื่อเปนเครื่องมือในการดํารงชีวิตและสรางอาชีพ อาทิ การใชเทคโนโลยีดิจิทัล สุข

ภาวะและทัศนคติท่ีดีตอการดูแลสุขภาพ

16. โครงการสงเสริมสุขภาพและอนามัย

คาเปาหมาย

97.00 : ยอดเยี่ยม

ผลสําเร็จ

98.38 : ยอดเยี่ยม

มาตรฐานการศึกษา - มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของเด็ก

- มาตรฐานที่ 3 การจัดประสบการณที่เนนเด็กเปนสําคัญ

สอดคลองกับยุทธศาสตร สช. - ยุทธศาสตรท่ี 4 การสงเสริมการมีสวนรวมในการจัดและสนับสนุนการศึกษาเอกชน

สอดคลองกับตัวช้ีวัดกระทรวง

ศึกษาธิการ

- พัฒนาผูเรียนใหมีความรอบรูและทักษะชีวิต เพื่อเปนเครื่องมือในการดํารงชีวิตและสรางอาชีพ อาทิ การใชเทคโนโลยีดิจิทัล สุข

ภาวะและทัศนคติท่ีดีตอการดูแลสุขภาพ

17. กิจกรรมอนามัยดีมีสุข

คาเปาหมาย
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96.00 : ยอดเยี่ยม

ผลสําเร็จ

97.80 : ยอดเยี่ยม

มาตรฐานการศึกษา - มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของเด็ก

- มาตรฐานที่ 3 การจัดประสบการณที่เนนเด็กเปนสําคัญ

สอดคลองกับยุทธศาสตร สช. - ยุทธศาสตรท่ี 4 การสงเสริมการมีสวนรวมในการจัดและสนับสนุนการศึกษาเอกชน

สอดคลองกับตัวช้ีวัดกระทรวง

ศึกษาธิการ

- พัฒนาผูเรียนใหมีความรอบรูและทักษะชีวิต เพื่อเปนเครื่องมือในการดํารงชีวิตและสรางอาชีพ อาทิ การใชเทคโนโลยีดิจิทัล สุข

ภาวะและทัศนคติท่ีดีตอการดูแลสุขภาพ

18. โครงการสงเสริมศักยภาพการเรียนรู

คาเปาหมาย

96.00 : ยอดเยี่ยม

ผลสําเร็จ

97.88 : ยอดเยี่ยม

มาตรฐานการศึกษา - มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของเด็ก

- มาตรฐานที่ 3 การจัดประสบการณที่เนนเด็กเปนสําคัญ

สอดคลองกับยุทธศาสตร สช. - ยุทธศาสตรท่ี 3 การเสริมสรางประสิทธิภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนเอกชน

- ยุทธศาสตรท่ี 4 การสงเสริมการมีสวนรวมในการจัดและสนับสนุนการศึกษาเอกชน

สอดคลองกับตัวช้ีวัดกระทรวง

ศึกษาธิการ

- สงเสริมการพัฒนากรอบหลักสูตรระดับทองถิ่นและหลักสูตรสถานศึกษาตามความตองการจําเปนของกลุมเปาหมายและแตก

ตางหลากหลายตามบริบทของพื้นที่

19. กิจกรรมหนูนอยคนเกง

คาเปาหมาย

96.00 : ยอดเยี่ยม

ผลสําเร็จ

98.00 : ยอดเยี่ยม

มาตรฐานการ

ศึกษา

- มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของเด็ก

- มาตรฐานที่ 3 การจัดประสบการณท่ีเนนเด็กเปนสําคัญ

สอดคลองกับ

ยุทธศาสตร สช.
- ยุทธศาสตรที่ 4 การสงเสริมการมีสวนรวมในการจัดและสนับสนุนการศึกษาเอกชน

สอดคลองกับตัว

ช้ีวัดกระทรวง

ศึกษาธิการ

- พัฒนาผูเรียนใหมีทักษะการคิดวิเคราะห สามารถแกไขสถานการณเฉพาะหนาไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยจัดการเรียนรูเชิงรุก (Active

Learning) จากประสบการณจริงหรือจากสถานการณจําลองผานการลงมือปฏิบัติ ตลอดจนจัดการเรียนการสอนในเชิงแสดงความคิดเห็นเพื่อเปด

โลกทัศนมุมมองรวมกันของผูเรียนและครูใหมากขึ้น

- พัฒนาผูเรียนใหมีความรอบรูและทักษะชีวิต เพื่อเปนเคร่ืองมือในการดํารงชีวิตและสรางอาชีพ อาทิ การใชเทคโนโลยีดิจิทัล สุขภาวะและทัศนคติ

ท่ีดีตอการดูแลสุขภาพ

- เสริมสรางการรับรู ความเขาใจ ความตระหนัก และสงเสริมคุณลักษณะและพฤติกรรมที่พึงประสงคดานสิ่งแวดลอม

20. กิจกรรมปฐมวัยรักการเรียนรู
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คาเปาหมาย

96.00 : ยอดเยี่ยม

ผลสําเร็จ

96.79 : ยอดเยี่ยม

มาตรฐานการ

ศึกษา

- มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของเด็ก

- มาตรฐานที่ 3 การจัดประสบการณท่ีเนนเด็กเปนสําคัญ

สอดคลองกับ

ยุทธศาสตร สช.
- ยุทธศาสตรที่ 4 การสงเสริมการมีสวนรวมในการจัดและสนับสนุนการศึกษาเอกชน

สอดคลองกับตัว

ช้ีวัดกระทรวง

ศึกษาธิการ

- พัฒนาผูเรียนใหมีทักษะการคิดวิเคราะห สามารถแกไขสถานการณเฉพาะหนาไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยจัดการเรียนรูเชิงรุก (Active

Learning) จากประสบการณจริงหรือจากสถานการณจําลองผานการลงมือปฏิบัติ ตลอดจนจัดการเรียนการสอนในเชิงแสดงความคิดเห็นเพื่อเปด

โลกทัศนมุมมองรวมกันของผูเรียนและครูใหมากขึ้น

- พัฒนาแพลตฟอรมดิจิทัลเพื่อการเรียนรู และใชดิจิทัลเปนเคร่ืองมือการเรียนรู

- เสริมสรางการรับรู ความเขาใจ ความตระหนัก และสงเสริมคุณลักษณะและพฤติกรรมที่พึงประสงคดานสิ่งแวดลอม

21. กิจกรรมฐานการเรียนรู

คาเปาหมาย

96.00 : ยอดเยี่ยม

ผลสําเร็จ

98.76 : ยอดเยี่ยม

มาตรฐานการ

ศึกษา

- มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของเด็ก

- มาตรฐานที่ 3 การจัดประสบการณท่ีเนนเด็กเปนสําคัญ

สอดคลองกับ

ยุทธศาสตร สช.

- ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาหลักสูตร การเรียนการสอน การวัดและประเมินผล

- ยุทธศาสตรที่ 3 การเสริมสรางประสิทธิภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนเอกชน

- ยุทธศาสตรที่ 4 การสงเสริมการมีสวนรวมในการจัดและสนับสนุนการศึกษาเอกชน

สอดคลองกับตัว

ช้ีวัดกระทรวง

ศึกษาธิการ

- พัฒนาผูเรียนใหมีทักษะการคิดวิเคราะห สามารถแกไขสถานการณเฉพาะหนาไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยจัดการเรียนรูเชิงรุก (Active

Learning) จากประสบการณจริงหรือจากสถานการณจําลองผานการลงมือปฏิบัติ ตลอดจนจัดการเรียนการสอนในเชิงแสดงความคิดเห็นเพื่อเปด

โลกทัศนมุมมองรวมกันของผูเรียนและครูใหมากขึ้น

22. กิจกรรมนักคิดสรางสรรค

คาเปาหมาย

96.00 : ยอดเยี่ยม

ผลสําเร็จ

98.53 : ยอดเยี่ยม

มาตรฐานการศึกษา - มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพของเด็ก

- มาตรฐานท่ี 3 การจัดประสบการณท่ีเนนเด็กเปนสําคัญ

สอดคลองกับ

ยุทธศาสตร สช.
- ยุทธศาสตรท่ี 3 การเสริมสรางประสิทธิภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนเอกชน

สอดคลองกับตัวช้ีวัด
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กระทรวงศึกษาธิการ - พัฒนาผูเรียนใหมีความรอบรูและทักษะชีวิต เพื่อเปนเคร่ืองมือในการดํารงชีวิตและสรางอาชีพ อาทิ การใชเทคโนโลยีดิจิทัล สุขภาวะและ

ทัศนคติที่ดีตอการดูแลสุขภาพ

- สงเสริมใหใชภาษาทองถิ่นรวมกับภาษาไทยเปนส่ือจัดการเรียนการสอนในพ้ืนที่ที่ใชภาษาอยางหลากหลาย เพื่อวางรากฐานใหผูเรียนมี

พัฒนาการดานการคิดวิเคราะห รวมท้ังมีทักษะการสื่อสารและใชภาษาที่สามในการตอยอดการเรียนรูไดอยางมีประสิทธิภาพ

23. กิจกรรม Project Approach

คาเปาหมาย

95.00 : ยอดเยี่ยม

ผลสําเร็จ

96.78 : ยอดเยี่ยม

มาตรฐานการ

ศึกษา

- มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของเด็ก

- มาตรฐานที่ 3 การจัดประสบการณท่ีเนนเด็กเปนสําคัญ

สอดคลองกับ

ยุทธศาสตร สช.

- ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาหลักสูตร การเรียนการสอน การวัดและประเมินผล

- ยุทธศาสตรที่ 3 การเสริมสรางประสิทธิภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนเอกชน

- ยุทธศาสตรที่ 4 การสงเสริมการมีสวนรวมในการจัดและสนับสนุนการศึกษาเอกชน

สอดคลองกับตัว

ช้ีวัดกระทรวง

ศึกษาธิการ

- สงเสริมการพัฒนากรอบหลักสูตรระดับทองถิ่นและหลักสูตรสถานศึกษาตามความตองการจําเปนของกลุมเปาหมายและแตกตางหลากหลายตาม

บริบทของพ้ืนที่

- พัฒนาผูเรียนใหมีทักษะการคิดวิเคราะห สามารถแกไขสถานการณเฉพาะหนาไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยจัดการเรียนรูเชิงรุก (Active

Learning) จากประสบการณจริงหรือจากสถานการณจําลองผานการลงมือปฏิบัติ ตลอดจนจัดการเรียนการสอนในเชิงแสดงความคิดเห็นเพื่อเปด

โลกทัศนมุมมองรวมกันของผูเรียนและครูใหมากขึ้น

- พัฒนาผูเรียนใหมีความรอบรูและทักษะชีวิต เพื่อเปนเคร่ืองมือในการดํารงชีวิตและสรางอาชีพ อาทิ การใชเทคโนโลยีดิจิทัล สุขภาวะและทัศนคติ

ท่ีดีตอการดูแลสุขภาพ

- สงเสริมใหใชภาษาทองถ่ินรวมกับภาษาไทยเปนส่ือจัดการเรียนการสอนในพ้ืนที่ที่ใชภาษาอยางหลากหลาย เพื่อวางรากฐานใหผูเรียนมีพัฒนาการ

ดานการคิดวิเคราะห รวมท้ังมีทักษะการสื่อสารและใชภาษาที่สามในการตอยอดการเรียนรูไดอยางมีประสิทธิภาพ

- ปลูกฝงผูเรียนใหมีหลักคิดท่ีถูกตองดานคุณธรรม จริยธรรม และเปนผูมีความพอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา โดยกระบวนการลูกเสือ และยุว

กาชาด

24. โครงการสุนทรียภาพพาเพลิน

คาเปาหมาย

98.00 : ยอดเยี่ยม

ผลสําเร็จ

98.39 : ยอดเยี่ยม

มาตรฐานการ

ศึกษา

- มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของเด็ก

- มาตรฐานที่ 3 การจัดประสบการณท่ีเนนเด็กเปนสําคัญ

สอดคลองกับ

ยุทธศาสตร สช.
- ยุทธศาสตรที่ 4 การสงเสริมการมีสวนรวมในการจัดและสนับสนุนการศึกษาเอกชน

สอดคลองกับตัว

ช้ีวัดกระทรวง

ศึกษาธิการ

- พัฒนาผูเรียนใหมีทักษะการคิดวิเคราะห สามารถแกไขสถานการณเฉพาะหนาไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยจัดการเรียนรูเชิงรุก (Active

Learning) จากประสบการณจริงหรือจากสถานการณจําลองผานการลงมือปฏิบัติ ตลอดจนจัดการเรียนการสอนในเชิงแสดงความคิดเห็นเพื่อเปด

โลกทัศนมุมมองรวมกันของผูเรียนและครูใหมากขึ้น

25. กิจกรรมพัฒนากระบวน การเรียนรูโดยใชกระบวนการวิจัย
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คาเปาหมาย

98.00 : ยอดเยี่ยม

ผลสําเร็จ

98.13 : ยอดเยี่ยม

มาตรฐานการศึกษา - มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ

สอดคลองกับยุทธศาสตร สช. - ยุทธศาสตรท่ี 1 การพัฒนาหลักสูตร การเรียนการสอน การวัดและประเมินผล

- ยุทธศาสตรท่ี 3 การเสริมสรางประสิทธิภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนเอกชน

- ยุทธศาสตรท่ี 4 การสงเสริมการมีสวนรวมในการจัดและสนับสนุนการศึกษาเอกชน

สอดคลองกับตัวช้ีวัดกระทรวง

ศึกษาธิการ

- พัฒนาผูเรียนใหมีความรอบรูและทักษะชีวิต เพื่อเปนเครื่องมือในการดํารงชีวิตและสรางอาชีพ อาทิ การใชเทคโนโลยีดิจิทัล สุข

ภาวะและทัศนคติท่ีดีตอการดูแลสุขภาพ

ยุทธศาสตรที่ 2

พัฒนาการจัดการเรียนรู

โครงการ

1. กิจกรรมพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา

คาเปาหมาย

98.00 : ยอดเยี่ยม

ผลสําเร็จ

98.66 : ยอดเยี่ยม

มาตรฐานการศึกษา - มาตรฐานท่ี 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ

สอดคลองกับยุทธศาสตร

สช.
- ยุทธศาสตรท่ี 1 การพัฒนาหลักสูตร การเรียนการสอน การวัดและประเมินผล

สอดคลองกับตัวช้ีวัด

กระทรวงศึกษาธิการ

- จัดการศึกษาทุกระดับ ทุกประเภท โดยใชหลักสูตรฐานสมรรถนะ รวมทั้งแนวทางการจัดการเรียนรูเชิงรุกและการวัดประเมินผลเพื่อ

พัฒนาผูเรียน ท่ีสอดคลองกับมาตรฐานการศึกษาแหงชาติ

2. กิจกรรมกายบริหารเพื่อสุขภาพ

คาเปาหมาย

98.00 : ยอดเยี่ยม

ผลสําเร็จ

98.14 : ยอดเยี่ยม

มาตรฐานการ

ศึกษา

- มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของเด็ก

- มาตรฐานที่ 3 การจัดประสบการณท่ีเนนเด็กเปนสําคัญ

สอดคลองกับ

ยุทธศาสตร สช.
- ยุทธศาสตรที่ 4 การสงเสริมการมีสวนรวมในการจัดและสนับสนุนการศึกษาเอกชน

สอดคลองกับตัว

ช้ีวัดกระทรวง

ศึกษาธิการ

- พัฒนาผูเรียนใหมีทักษะการคิดวิเคราะห สามารถแกไขสถานการณเฉพาะหนาไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยจัดการเรียนรูเชิงรุก (Active

Learning) จากประสบการณจริงหรือจากสถานการณจําลองผานการลงมือปฏิบัติ ตลอดจนจัดการเรียนการสอนในเชิงแสดงความคิดเห็นเพื่อเปด

โลกทัศนมุมมองรวมกันของผูเรียนและครูใหมากขึ้น
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3. กิจกรรมกีฬาสีอนุบาล

คาเปาหมาย

98.00 : ยอดเยี่ยม

ผลสําเร็จ

99.21 : ยอดเยี่ยม

มาตรฐานการ

ศึกษา
- มาตรฐานที่ 3 การจัดประสบการณท่ีเนนเด็กเปนสําคัญ

สอดคลองกับ

ยุทธศาสตร สช.
- ยุทธศาสตรที่ 4 การสงเสริมการมีสวนรวมในการจัดและสนับสนุนการศึกษาเอกชน

สอดคลองกับตัว

ช้ีวัดกระทรวง

ศึกษาธิการ

- พัฒนาผูเรียนใหมีทักษะการคิดวิเคราะห สามารถแกไขสถานการณเฉพาะหนาไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยจัดการเรียนรูเชิงรุก (Active

Learning) จากประสบการณจริงหรือจากสถานการณจําลองผานการลงมือปฏิบัติ ตลอดจนจัดการเรียนการสอนในเชิงแสดงความคิดเห็นเพื่อเปด

โลกทัศนมุมมองรวมกันของผูเรียนและครูใหมากขึ้น

4. กิจกรรมวิทยาศาสตรนารู

คาเปาหมาย

96.00 : ยอดเยี่ยม

ผลสําเร็จ

98.39 : ยอดเยี่ยม

มาตรฐานการ

ศึกษา

- มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของเด็ก

- มาตรฐานที่ 3 การจัดประสบการณท่ีเนนเด็กเปนสําคัญ

สอดคลองกับ

ยุทธศาสตร สช.
- ยุทธศาสตรที่ 3 การเสริมสรางประสิทธิภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนเอกชน

สอดคลองกับตัว

ช้ีวัดกระทรวง

ศึกษาธิการ

- พัฒนาผูเรียนใหมีทักษะการคิดวิเคราะห สามารถแกไขสถานการณเฉพาะหนาไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยจัดการเรียนรูเชิงรุก (Active

Learning) จากประสบการณจริงหรือจากสถานการณจําลองผานการลงมือปฏิบัติ ตลอดจนจัดการเรียนการสอนในเชิงแสดงความคิดเห็นเพื่อเปด

โลกทัศนมุมมองรวมกันของผูเรียนและครูใหมากขึ้น

- พัฒนาผูเรียนใหมีความรอบรูและทักษะชีวิต เพื่อเปนเคร่ืองมือในการดํารงชีวิตและสรางอาชีพ อาทิ การใชเทคโนโลยีดิจิทัล สุขภาวะและทัศนคติ

ท่ีดีตอการดูแลสุขภาพ

ยุทธศาสตรที่ 3

พัฒนาการบริหารทั่วไป

โครงการ

1. โครงการพัฒนาการเรียนการสอน

คาเปาหมาย

98.00 : ยอดเยี่ยม

ผลสําเร็จ

98.79 : ยอดเยี่ยม

มาตรฐานการ

ศึกษา

- มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของเด็ก

- มาตรฐานที่ 3 การจัดประสบการณท่ีเนนเด็กเปนสําคัญ
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สอดคลองกับ

ยุทธศาสตร สช.

- ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาหลักสูตร การเรียนการสอน การวัดและประเมินผล

- ยุทธศาสตรที่ 3 การเสริมสรางประสิทธิภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนเอกชน

- ยุทธศาสตรที่ 4 การสงเสริมการมีสวนรวมในการจัดและสนับสนุนการศึกษาเอกชน

สอดคลองกับตัว

ช้ีวัดกระทรวง

ศึกษาธิการ

- จัดการศึกษาทุกระดับ ทุกประเภท โดยใชหลักสูตรฐานสมรรถนะ รวมทั้งแนวทางการจัดการเรียนรูเชิงรุกและการวัดประเมินผลเพื่อพัฒนาผูเรียน

ท่ีสอดคลองกับมาตรฐานการศึกษาแหงชาติ

- สงเสริมการพัฒนากรอบหลักสูตรระดับทองถิ่นและหลักสูตรสถานศึกษาตามความตองการจําเปนของกลุมเปาหมายและแตกตางหลากหลายตาม

บริบทของพ้ืนที่

- พัฒนาผูเรียนใหมีทักษะการคิดวิเคราะห สามารถแกไขสถานการณเฉพาะหนาไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยจัดการเรียนรูเชิงรุก (Active

Learning) จากประสบการณจริงหรือจากสถานการณจําลองผานการลงมือปฏิบัติ ตลอดจนจัดการเรียนการสอนในเชิงแสดงความคิดเห็นเพื่อเปด

โลกทัศนมุมมองรวมกันของผูเรียนและครูใหมากขึ้น

- พัฒนาผูเรียนใหมีความรอบรูและทักษะชีวิต เพื่อเปนเคร่ืองมือในการดํารงชีวิตและสรางอาชีพ อาทิ การใชเทคโนโลยีดิจิทัล สุขภาวะและทัศนคติ

ท่ีดีตอการดูแลสุขภาพ

- ปลูกฝงผูเรียนใหมีหลักคิดท่ีถูกตองดานคุณธรรม จริยธรรม และเปนผูมีความพอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา โดยกระบวนการลูกเสือ และยุว

กาชาด

- เสริมสรางการรับรู ความเขาใจ ความตระหนัก และสงเสริมคุณลักษณะและพฤติกรรมที่พึงประสงคดานสิ่งแวดลอม

2. กิจกรรมพัฒนาวิธีการจัดประสบการณการเรียนรูดวยการนิเทศการสอน

คาเปาหมาย

98.00 : ยอดเยี่ยม

ผลสําเร็จ

99.19 : ยอดเยี่ยม

มาตรฐานการศึกษา - มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ

สอดคลองกับยุทธศาสตร

สช.

- ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาหลักสูตร การเรียนการสอน การวัดและประเมินผล

- ยุทธศาสตรที่ 3 การเสริมสรางประสิทธิภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนเอกชน

- ยุทธศาสตรที่ 4 การสงเสริมการมีสวนรวมในการจัดและสนับสนุนการศึกษาเอกชน

สอดคลองกับตัวช้ีวัด

กระทรวงศึกษาธิการ

- พัฒนาครูใหมีทักษะ ความรู และความชํานาญในการใชเทคโนโลยีดิจิทัล ปญญาประดิษฐ และภาษาอังกฤษ รวมทั้งการจัดการเรียน

การสอนเพื่อฝกทักษะการคิดวิเคราะหอยางเปนระบบและมีเหตุผลเปนขั้นตอน

- พัฒนาแพลตฟอรมดิจิทัลเพื่อการเรียนรู และใชดิจิทัลเปนเครื่องมือการเรียนรู

- เสริมสรางการรับรู ความเขาใจ ความตระหนัก และสงเสริมคุณลักษณะและพฤติกรรมที่พึงประสงคดานสิ่งแวดลอม

3. กิจกรรมพัฒนาส่ือการสอน

คาเปาหมาย

98.00 : ยอดเยี่ยม

ผลสําเร็จ

99.19 : ยอดเยี่ยม

มาตรฐานการศึกษา - มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ

- มาตรฐานที่ 3 การจัดประสบการณที่เนนเด็กเปนสําคัญ

สอดคลองกับยุทธศาสตร

สช.

- ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาหลักสูตร การเรียนการสอน การวัดและประเมินผล

- ยุทธศาสตรที่ 3 การเสริมสรางประสิทธิภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนเอกชน

- ยุทธศาสตรที่ 4 การสงเสริมการมีสวนรวมในการจัดและสนับสนุนการศึกษาเอกชน
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สอดคลองกับตัวช้ีวัด

กระทรวงศึกษาธิการ

- พัฒนาครูใหมีทักษะ ความรู และความชํานาญในการใชเทคโนโลยีดิจิทัล ปญญาประดิษฐ และภาษาอังกฤษ รวมทั้งการจัดการเรียน

การสอนเพื่อฝกทักษะการคิดวิเคราะหอยางเปนระบบและมีเหตุผลเปนขั้นตอน

- พัฒนาแพลตฟอรมดิจิทัลเพื่อการเรียนรู และใชดิจิทัลเปนเครื่องมือการเรียนรู

1.2 ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน

ยุทธศาสตรที่ 1

ยุทธศาสตรที่ 1 พัฒนาผูเรียน

โครงการ

1. โครงการพัฒนาหมูคณะผูอบรม

คาเปาหมาย

98.00 : ตองการมาตรฐานยอดเยี่ยม

ผลสําเร็จ

98.40 : มาตรฐานยอดเยี่ยม

มาตรฐานการศึกษา - มาตรฐานท่ี 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ

สอดคลองกับยุทธศาสตร

สช.
- ยุทธศาสตรท่ี 3 การเสริมสรางประสิทธิภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนเอกชน

สอดคลองกับตัวช้ีวัด

กระทรวงศึกษาธิการ

- จัดการศึกษาทุกระดับ ทุกประเภท โดยใชหลักสูตรฐานสมรรถนะ รวมทั้งแนวทางการจัดการเรียนรูเชิงรุกและการวัดประเมินผลเพื่อ

พัฒนาผูเรียน ท่ีสอดคลองกับมาตรฐานการศึกษาแหงชาติ

2. โครงการสงเสริมคุณธรรม จริยธรรม และคานิยมท่ีพึงประสงค

คาเปาหมาย

92.00 : ตองการมาตรฐานยอดเยี่ยม

ผลสําเร็จ

92.62 : มาตรฐานยอดเยี่ยม

มาตรฐานการศึกษา - มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพของผูเรียน

สอดคลองกับยุทธศาสตร

สช.
- ยุทธศาสตรท่ี 3 การเสริมสรางประสิทธิภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนเอกชน

สอดคลองกับตัวช้ีวัด

กระทรวงศึกษาธิการ

- จัดการศึกษาทุกระดับ ทุกประเภท โดยใชหลักสูตรฐานสมรรถนะ รวมทั้งแนวทางการจัดการเรียนรูเชิงรุกและการวัดประเมินผลเพื่อ

พัฒนาผูเรียน ท่ีสอดคลองกับมาตรฐานการศึกษาแหงชาติ

- สนับสนุนกิจกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ

3. โครงการระเบียบวินัย

คาเปาหมาย

92.00 : ตองการมาตรฐานยอดเยี่ยม

ผลสําเร็จ

92.40 : มาตรฐานยอดเยี่ยม

มาตรฐานการศึกษา - มาตรฐานท่ี 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ

สอดคลองกับยุทธศาสตร - ยุทธศาสตรท่ี 3 การเสริมสรางประสิทธิภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนเอกชน
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สช.

สอดคลองกับตัวช้ีวัด

กระทรวงศึกษาธิการ

- จัดการศึกษาทุกระดับ ทุกประเภท โดยใชหลักสูตรฐานสมรรถนะ รวมทั้งแนวทางการจัดการเรียนรูเชิงรุกและการวัดประเมินผลเพื่อ

พัฒนาผูเรียน ท่ีสอดคลองกับมาตรฐานการศึกษาแหงชาติ

4. โครงการสถานศึกษาสีขาว

คาเปาหมาย

91.00 : ตองการมาตรฐานยอดเยี่ยม

ผลสําเร็จ

92.80 : มาตรฐานยอดเยี่ยม

มาตรฐานการศึกษา - มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพของผูเรียน

สอดคลองกับยุทธศาสตร

สช.
- ยุทธศาสตรท่ี 3 การเสริมสรางประสิทธิภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนเอกชน

สอดคลองกับตัวช้ีวัด

กระทรวงศึกษาธิการ

- จัดการศึกษาทุกระดับ ทุกประเภท โดยใชหลักสูตรฐานสมรรถนะ รวมทั้งแนวทางการจัดการเรียนรูเชิงรุกและการวัดประเมินผลเพื่อ

พัฒนาผูเรียน ท่ีสอดคลองกับมาตรฐานการศึกษาแหงชาติ

- สนับสนุนกิจกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ

5. โครงการหมูบานคุณธรรม

คาเปาหมาย

91.00 : ตองการมาตรฐานยอดเยี่ยม

ผลสําเร็จ

98.00 : ไดมาตรฐานยอดเยี่ยม

มาตรฐานการศึกษา - มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพของผูเรียน

สอดคลองกับยุทธศาสตร

สช.
- ยุทธศาสตรท่ี 3 การเสริมสรางประสิทธิภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนเอกชน

สอดคลองกับตัวช้ีวัด

กระทรวงศึกษาธิการ

- จัดการศึกษาทุกระดับ ทุกประเภท โดยใชหลักสูตรฐานสมรรถนะ รวมทั้งแนวทางการจัดการเรียนรูเชิงรุกและการวัดประเมินผลเพื่อ

พัฒนาผูเรียน ท่ีสอดคลองกับมาตรฐานการศึกษาแหงชาติ

- เสริมสรางการรับรู ความเขาใจ ความตระหนัก และสงเสริมคุณลักษณะและพฤติกรรมที่พึงประสงคดานสิ่งแวดลอม

- สนับสนุนกิจกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ

6. โครงการสภานักเรียน

คาเปาหมาย

92.00 : ตองการมาตรฐานยอดเยี่ยม

ผลสําเร็จ

93.00 : มาตรฐานยอดเยี่ยม

มาตรฐานการศึกษา - มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพของผูเรียน

สอดคลองกับยุทธศาสตร

สช.
- ยุทธศาสตรท่ี 3 การเสริมสรางประสิทธิภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนเอกชน

สอดคลองกับตัวช้ีวัด - จัดการศึกษาทุกระดับ ทุกประเภท โดยใชหลักสูตรฐานสมรรถนะ รวมทั้งแนวทางการจัดการเรียนรูเชิงรุกและการวัดประเมินผลเพื่อ
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กระทรวงศึกษาธิการ พัฒนาผูเรียน ท่ีสอดคลองกับมาตรฐานการศึกษาแหงชาติ

7. โครงการสงเสริมทักษะการคิด

คาเปาหมาย

86.00 : ตองการไดมาตรฐานที่ดีเลิศ

ผลสําเร็จ

90.97 : มาตรฐานยอดเยี่ยม

มาตรฐานการ

ศึกษา
- มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผูเรียน

สอดคลองกับ

ยุทธศาสตร สช.
- ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาหลักสูตร การเรียนการสอน การวัดและประเมินผล

สอดคลองกับตัว

ช้ีวัดกระทรวง

ศึกษาธิการ

- จัดการศึกษาทุกระดับ ทุกประเภท โดยใชหลักสูตรฐานสมรรถนะ รวมทั้งแนวทางการจัดการเรียนรูเชิงรุกและการวัดประเมินผลเพื่อพัฒนาผูเรียน

ท่ีสอดคลองกับมาตรฐานการศึกษาแหงชาติ

- พัฒนาผูเรียนใหมีทักษะการคิดวิเคราะห สามารถแกไขสถานการณเฉพาะหนาไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยจัดการเรียนรูเชิงรุก (Active

Learning) จากประสบการณจริงหรือจากสถานการณจําลองผานการลงมือปฏิบัติ ตลอดจนจัดการเรียนการสอนในเชิงแสดงความคิดเห็นเพื่อเปด

โลกทัศนมุมมองรวมกันของผูเรียนและครูใหมากขึ้น

- พัฒนาผูเรียนใหมีความรอบรูและทักษะชีวิต เพื่อเปนเคร่ืองมือในการดํารงชีวิตและสรางอาชีพ อาทิ การใชเทคโนโลยีดิจิทัล สุขภาวะและทัศนคติ

ท่ีดีตอการดูแลสุขภาพ

8. โครงการเสริมสรางประสิทธิภาพการสอน

คาเปาหมาย

91.00 : ตองการมาตรฐานยอดเยี่ยม

ผลสําเร็จ

92.62 : มาตรฐานยอดเยี่ยม

มาตรฐานการ

ศึกษา
- มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผูเรียน

สอดคลองกับ

ยุทธศาสตร สช.
- ยุทธศาสตรที่ 3 การเสริมสรางประสิทธิภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนเอกชน

สอดคลองกับตัว

ช้ีวัดกระทรวง

ศึกษาธิการ

- สงเสริมการพัฒนากรอบหลักสูตรระดับทองถิ่นและหลักสูตรสถานศึกษาตามความตองการจําเปนของกลุมเปาหมายและแตกตางหลากหลายตาม

บริบทของพ้ืนที่

- พัฒนาผูเรียนใหมีทักษะการคิดวิเคราะห สามารถแกไขสถานการณเฉพาะหนาไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยจัดการเรียนรูเชิงรุก (Active

Learning) จากประสบการณจริงหรือจากสถานการณจําลองผานการลงมือปฏิบัติ ตลอดจนจัดการเรียนการสอนในเชิงแสดงความคิดเห็นเพื่อเปด

โลกทัศนมุมมองรวมกันของผูเรียนและครูใหมากขึ้น

- พัฒนาแพลตฟอรมดิจิทัลเพื่อการเรียนรู และใชดิจิทัลเปนเคร่ืองมือการเรียนรู

9. โครงการพัฒนาความกาวหนาทางวิชาการ

คาเปาหมาย

89.00 : ตองการมาตรฐานที่ดีเลิศ

ผลสําเร็จ

89.40 : มาตรฐานดีเลิศ
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มาตรฐานการ

ศึกษา

- มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผูเรียน

สอดคลองกับ

ยุทธศาสตร สช.
- ยุทธศาสตรที่ 3 การเสริมสรางประสิทธิภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนเอกชน

สอดคลองกับตัว

ช้ีวัดกระทรวง

ศึกษาธิการ

- จัดการศึกษาทุกระดับ ทุกประเภท โดยใชหลักสูตรฐานสมรรถนะ รวมทั้งแนวทางการจัดการเรียนรูเชิงรุกและการวัดประเมินผลเพื่อพัฒนาผูเรียน

ท่ีสอดคลองกับมาตรฐานการศึกษาแหงชาติ

- สงเสริมการพัฒนากรอบหลักสูตรระดับทองถิ่นและหลักสูตรสถานศึกษาตามความตองการจําเปนของกลุมเปาหมายและแตกตางหลากหลายตาม

บริบทของพ้ืนที่

- พัฒนาผูเรียนใหมีทักษะการคิดวิเคราะห สามารถแกไขสถานการณเฉพาะหนาไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยจัดการเรียนรูเชิงรุก (Active

Learning) จากประสบการณจริงหรือจากสถานการณจําลองผานการลงมือปฏิบัติ ตลอดจนจัดการเรียนการสอนในเชิงแสดงความคิดเห็นเพื่อเปด

โลกทัศนมุมมองรวมกันของผูเรียนและครูใหมากขึ้น

- พัฒนาผูเรียนใหมีความรอบรูและทักษะชีวิต เพื่อเปนเคร่ืองมือในการดํารงชีวิตและสรางอาชีพ อาทิ การใชเทคโนโลยีดิจิทัล สุขภาวะและทัศนคติ

ท่ีดีตอการดูแลสุขภาพ

- สงเสริมใหใชภาษาทองถ่ินรวมกับภาษาไทยเปนส่ือจัดการเรียนการสอนในพ้ืนที่ที่ใชภาษาอยางหลากหลาย เพื่อวางรากฐานใหผูเรียนมีพัฒนาการ

ดานการคิดวิเคราะห รวมท้ังมีทักษะการสื่อสารและใชภาษาที่สามในการตอยอดการเรียนรูไดอยางมีประสิทธิภาพ

- พัฒนาแพลตฟอรมดิจิทัลเพื่อการเรียนรู และใชดิจิทัลเปนเคร่ืองมือการเรียนรู

- สงเสริมการพัฒนาสิ่งประดิษฐและนวัตกรรมที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม ใหสามารถเปนอาชีพและสรางรายได

10. โครงการเรียนรูสูเรียนคิดโดยในโครงงานเปนฐาน

คาเปาหมาย

89.00 : ตองการมาตรฐานที่ดีเลิศ

ผลสําเร็จ

89.40 : มาตรฐานดีเลิศ

มาตรฐานการ

ศึกษา
- มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผูเรียน

สอดคลองกับ

ยุทธศาสตร สช.
- ยุทธศาสตรที่ 3 การเสริมสรางประสิทธิภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนเอกชน

สอดคลองกับตัว

ช้ีวัดกระทรวง

ศึกษาธิการ

- พัฒนาผูเรียนใหมีทักษะการคิดวิเคราะห สามารถแกไขสถานการณเฉพาะหนาไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยจัดการเรียนรูเชิงรุก (Active

Learning) จากประสบการณจริงหรือจากสถานการณจําลองผานการลงมือปฏิบัติ ตลอดจนจัดการเรียนการสอนในเชิงแสดงความคิดเห็นเพื่อเปด

โลกทัศนมุมมองรวมกันของผูเรียนและครูใหมากขึ้น

11. กิจกรรมเนตรนารี

คาเปาหมาย

92.00 : ตองการมาตรฐานยอดเยี่ยม

ผลสําเร็จ

94.76 : มาตรฐานยอดเยี่ยม

มาตรฐานการศึกษา - มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพของผูเรียน

สอดคลองกับยุทธศาสตร

สช.
- ยุทธศาสตรท่ี 3 การเสริมสรางประสิทธิภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนเอกชน

สอดคลองกับตัวช้ีวัด - จัดการศึกษาทุกระดับ ทุกประเภท โดยใชหลักสูตรฐานสมรรถนะ รวมทั้งแนวทางการจัดการเรียนรูเชิงรุกและการวัดประเมินผลเพื่อ
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กระทรวงศึกษาธิการ พัฒนาผูเรียน ท่ีสอดคลองกับมาตรฐานการศึกษาแหงชาติ

- ปลูกฝงผูเรียนใหมีหลักคิดท่ีถูกตองดานคุณธรรม จริยธรรม และเปนผูมีความพอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา โดยกระบวนการลูกเสือ

และยุวกาชาด

12. กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะเพื่อประโยชน

คาเปาหมาย

92.00 : ตองการมาตรฐานยอดเยี่ยม

ผลสําเร็จ

92.00 : มาตรฐานยอดเยี่ยม

มาตรฐานการศึกษา - มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพของผูเรียน

สอดคลองกับยุทธศาสตร

สช.
- ยุทธศาสตรท่ี 3 การเสริมสรางประสิทธิภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนเอกชน

สอดคลองกับตัวช้ีวัด

กระทรวงศึกษาธิการ

- จัดการศึกษาทุกระดับ ทุกประเภท โดยใชหลักสูตรฐานสมรรถนะ รวมทั้งแนวทางการจัดการเรียนรูเชิงรุกและการวัดประเมินผลเพื่อ

พัฒนาผูเรียน ท่ีสอดคลองกับมาตรฐานการศึกษาแหงชาติ

- ปลูกฝงผูเรียนใหมีหลักคิดท่ีถูกตองดานคุณธรรม จริยธรรม และเปนผูมีความพอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา โดยกระบวนการลูกเสือ

และยุวกาชาด

13. กิจกรรมปฐมนิเทศ ม.4

คาเปาหมาย

93.00 : ตองการมาตรฐานยอดเยี่ยม

ผลสําเร็จ

92.00 : มาตรฐานยอดเยี่ยม

มาตรฐานการศึกษา - มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพของผูเรียน

สอดคลองกับยุทธศาสตร

สช.
- ยุทธศาสตรท่ี 3 การเสริมสรางประสิทธิภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนเอกชน

สอดคลองกับตัวช้ีวัด

กระทรวงศึกษาธิการ

- จัดการศึกษาทุกระดับ ทุกประเภท โดยใชหลักสูตรฐานสมรรถนะ รวมทั้งแนวทางการจัดการเรียนรูเชิงรุกและการวัดประเมินผลเพื่อ

พัฒนาผูเรียน ท่ีสอดคลองกับมาตรฐานการศึกษาแหงชาติ

- ปลูกฝงผูเรียนใหมีหลักคิดท่ีถูกตองดานคุณธรรม จริยธรรม และเปนผูมีความพอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา โดยกระบวนการลูกเสือ

และยุวกาชาด

14. กิจกรรมคิดวิเคราะหดานภาษาไทย

คาเปาหมาย

86.00 : ตองการมาตรฐานที่ดีเลิศ

ผลสําเร็จ

90.00 : มาตรฐานยอดเยี่ยม

มาตรฐานการ

ศึกษา
- มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผูเรียน

สอดคลองกับ

ยุทธศาสตร สช.
- ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาหลักสูตร การเรียนการสอน การวัดและประเมินผล
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สอดคลองกับตัว

ช้ีวัดกระทรวง

ศึกษาธิการ

- พัฒนาผูเรียนใหมีทักษะการคิดวิเคราะห สามารถแกไขสถานการณเฉพาะหนาไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยจัดการเรียนรูเชิงรุก (Active

Learning) จากประสบการณจริงหรือจากสถานการณจําลองผานการลงมือปฏิบัติ ตลอดจนจัดการเรียนการสอนในเชิงแสดงความคิดเห็นเพื่อเปด

โลกทัศนมุมมองรวมกันของผูเรียนและครูใหมากขึ้น

15. กิจกรรมพัฒนาทักษะการคิดดนคณิตศาสตร

คาเปาหมาย

87.00 : ตองการมาตรฐานที่ดีเลิศ

ผลสําเร็จ

91.33 : มาตรฐานยอดเยี่ยม

มาตรฐานการ

ศึกษา
- มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผูเรียน

สอดคลองกับ

ยุทธศาสตร สช.
- ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาหลักสูตร การเรียนการสอน การวัดและประเมินผล

สอดคลองกับตัว

ช้ีวัดกระทรวง

ศึกษาธิการ

- พัฒนาผูเรียนใหมีทักษะการคิดวิเคราะห สามารถแกไขสถานการณเฉพาะหนาไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยจัดการเรียนรูเชิงรุก (Active

Learning) จากประสบการณจริงหรือจากสถานการณจําลองผานการลงมือปฏิบัติ ตลอดจนจัดการเรียนการสอนในเชิงแสดงความคิดเห็นเพื่อเปด

โลกทัศนมุมมองรวมกันของผูเรียนและครูใหมากขึ้น

16. กิจกรรมวิทยาศาสตรรอบรูสูปญญา

คาเปาหมาย

86.00 : ตองการมาตรฐานที่ดีเลิศ

ผลสําเร็จ

92.53 : มาตรฐานยอดเยี่ยม

มาตรฐานการ

ศึกษา
- มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผูเรียน

สอดคลองกับ

ยุทธศาสตร สช.
- ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาหลักสูตร การเรียนการสอน การวัดและประเมินผล

สอดคลองกับตัว

ช้ีวัดกระทรวง

ศึกษาธิการ

- พัฒนาผูเรียนใหมีทักษะการคิดวิเคราะห สามารถแกไขสถานการณเฉพาะหนาไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยจัดการเรียนรูเชิงรุก (Active

Learning) จากประสบการณจริงหรือจากสถานการณจําลองผานการลงมือปฏิบัติ ตลอดจนจัดการเรียนการสอนในเชิงแสดงความคิดเห็นเพื่อเปด

โลกทัศนมุมมองรวมกันของผูเรียนและครูใหมากขึ้น

17. กิจกรรมการคิดสรางสรรค

คาเปาหมาย

85.00 : ตองการมาตรฐานที่ดีเลิศ

ผลสําเร็จ

90.00 : มาตรฐานยอดเยี่ยม

มาตรฐานการ

ศึกษา
- มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผูเรียน

สอดคลองกับ

ยุทธศาสตร สช.
- ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาหลักสูตร การเรียนการสอน การวัดและประเมินผล
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สอดคลองกับตัว

ช้ีวัดกระทรวง

ศึกษาธิการ

- จัดการศึกษาทุกระดับ ทุกประเภท โดยใชหลักสูตรฐานสมรรถนะ รวมทั้งแนวทางการจัดการเรียนรูเชิงรุกและการวัดประเมินผลเพื่อพัฒนาผูเรียน

ท่ีสอดคลองกับมาตรฐานการศึกษาแหงชาติ

- พัฒนาผูเรียนใหมีทักษะการคิดวิเคราะห สามารถแกไขสถานการณเฉพาะหนาไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยจัดการเรียนรูเชิงรุก (Active

Learning) จากประสบการณจริงหรือจากสถานการณจําลองผานการลงมือปฏิบัติ ตลอดจนจัดการเรียนการสอนในเชิงแสดงความคิดเห็นเพื่อเปด

โลกทัศนมุมมองรวมกันของผูเรียนและครูใหมากขึ้น

- พัฒนาผูเรียนใหมีความรอบรูและทักษะชีวิต เพื่อเปนเคร่ืองมือในการดํารงชีวิตและสรางอาชีพ อาทิ การใชเทคโนโลยีดิจิทัล สุขภาวะและทัศนคติ

ท่ีดีตอการดูแลสุขภาพ

18. กิจกรรมนิเทศการสอน

คาเปาหมาย

92.00 : ตองการมาตรฐานยอดเยี่ยม

ผลสําเร็จ

92.00 : มาตรฐานยอดเยี่ยม

มาตรฐานการศึกษา - มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผูเรียน

สอดคลองกับยุทธศาสตร สช. - ยุทธศาสตรท่ี 3 การเสริมสรางประสิทธิภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนเอกชน

สอดคลองกับตัวช้ีวัดกระทรวง

ศึกษาธิการ

- สงเสริมการพัฒนากรอบหลักสูตรระดับทองถิ่นและหลักสูตรสถานศึกษาตามความตองการจําเปนของกลุมเปาหมายและแตก

ตางหลากหลายตามบริบทของพื้นที่

19. กิจกรรมพัฒนาการเรียนรูดวยการวิจัยในชั้นเรียน

คาเปาหมาย

92.00 : ตองการมาตรฐานยอดเยี่ยม

ผลสําเร็จ

92.00 : มาตรฐานยอดเยี่ยม

มาตรฐานการ

ศึกษา
- มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผูเรียน

สอดคลองกับ

ยุทธศาสตร สช.
- ยุทธศาสตรที่ 3 การเสริมสรางประสิทธิภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนเอกชน

สอดคลองกับตัว

ช้ีวัดกระทรวง

ศึกษาธิการ

- สงเสริมการพัฒนากรอบหลักสูตรระดับทองถิ่นและหลักสูตรสถานศึกษาตามความตองการจําเปนของกลุมเปาหมายและแตกตางหลากหลายตาม

บริบทของพ้ืนที่

- พัฒนาผูเรียนใหมีทักษะการคิดวิเคราะห สามารถแกไขสถานการณเฉพาะหนาไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยจัดการเรียนรูเชิงรุก (Active

Learning) จากประสบการณจริงหรือจากสถานการณจําลองผานการลงมือปฏิบัติ ตลอดจนจัดการเรียนการสอนในเชิงแสดงความคิดเห็นเพื่อเปด

โลกทัศนมุมมองรวมกันของผูเรียนและครูใหมากขึ้น

- พัฒนาแพลตฟอรมดิจิทัลเพื่อการเรียนรู และใชดิจิทัลเปนเคร่ืองมือการเรียนรู

20. กิจกรรมการสอนซอมเสริม

คาเปาหมาย

92.00 : ตองการมาตรฐานยอดเยี่ยม

ผลสําเร็จ

94.00 : มาตรฐานยอดเยี่ยม
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มาตรฐานการศึกษา - มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผูเรียน

สอดคลองกับยุทธศาสตร สช. - ยุทธศาสตรท่ี 3 การเสริมสรางประสิทธิภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนเอกชน

สอดคลองกับตัวช้ีวัดกระทรวง

ศึกษาธิการ

- สงเสริมการพัฒนากรอบหลักสูตรระดับทองถิ่นและหลักสูตรสถานศึกษาตามความตองการจําเปนของกลุมเปาหมายและแตก

ตางหลากหลายตามบริบทของพื้นที่

21. กิจกรรมสงเสริมความสามารถพิเศษ

คาเปาหมาย

91.00 : ตองการมาตรฐานยอดเยี่ยม

ผลสําเร็จ

91.60 : มาตรฐานยอดเยี่ยม

มาตรฐานการศึกษา - มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผูเรียน

สอดคลองกับยุทธศาสตร สช. - ยุทธศาสตรท่ี 3 การเสริมสรางประสิทธิภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนเอกชน

สอดคลองกับตัวช้ีวัดกระทรวง

ศึกษาธิการ

- สงเสริมการพัฒนากรอบหลักสูตรระดับทองถิ่นและหลักสูตรสถานศึกษาตามความตองการจําเปนของกลุมเปาหมายและแตก

ตางหลากหลายตามบริบทของพื้นที่

22. กิจกรรมสงเสริมการอาน-เขียน

คาเปาหมาย

85.00 : ตองการมาตรฐานที่ดีเลิศ

ผลสําเร็จ

85.20 : มาตรฐานดีเลิศ

มาตรฐานการ

ศึกษา
- มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผูเรียน

สอดคลองกับ

ยุทธศาสตร สช.
- ยุทธศาสตรที่ 3 การเสริมสรางประสิทธิภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนเอกชน

สอดคลองกับตัว

ช้ีวัดกระทรวง

ศึกษาธิการ

- จัดการศึกษาทุกระดับ ทุกประเภท โดยใชหลักสูตรฐานสมรรถนะ รวมทั้งแนวทางการจัดการเรียนรูเชิงรุกและการวัดประเมินผลเพื่อพัฒนาผูเรียน

ท่ีสอดคลองกับมาตรฐานการศึกษาแหงชาติ

- สงเสริมการพัฒนากรอบหลักสูตรระดับทองถิ่นและหลักสูตรสถานศึกษาตามความตองการจําเปนของกลุมเปาหมายและแตกตางหลากหลายตาม

บริบทของพ้ืนที่

- พัฒนาผูเรียนใหมีทักษะการคิดวิเคราะห สามารถแกไขสถานการณเฉพาะหนาไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยจัดการเรียนรูเชิงรุก (Active

Learning) จากประสบการณจริงหรือจากสถานการณจําลองผานการลงมือปฏิบัติ ตลอดจนจัดการเรียนการสอนในเชิงแสดงความคิดเห็นเพื่อเปด

โลกทัศนมุมมองรวมกันของผูเรียนและครูใหมากขึ้น

23. กิจกรรมสงเสริมการสื่อสาร (I can do it)

คาเปาหมาย

86.00 : ตองการมาตรฐานที่ดีเลิศ

ผลสําเร็จ

86.20 : มาตรฐานดีเลิศ

มาตรฐานการ - มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผูเรียน
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ศึกษา

สอดคลองกับ

ยุทธศาสตร สช.
- ยุทธศาสตรที่ 3 การเสริมสรางประสิทธิภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนเอกชน

สอดคลองกับตัว

ช้ีวัดกระทรวง

ศึกษาธิการ

- จัดการศึกษาทุกระดับ ทุกประเภท โดยใชหลักสูตรฐานสมรรถนะ รวมทั้งแนวทางการจัดการเรียนรูเชิงรุกและการวัดประเมินผลเพื่อพัฒนาผูเรียน

ท่ีสอดคลองกับมาตรฐานการศึกษาแหงชาติ

- สงเสริมการพัฒนากรอบหลักสูตรระดับทองถิ่นและหลักสูตรสถานศึกษาตามความตองการจําเปนของกลุมเปาหมายและแตกตางหลากหลายตาม

บริบทของพ้ืนที่

- พัฒนาผูเรียนใหมีทักษะการคิดวิเคราะห สามารถแกไขสถานการณเฉพาะหนาไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยจัดการเรียนรูเชิงรุก (Active

Learning) จากประสบการณจริงหรือจากสถานการณจําลองผานการลงมือปฏิบัติ ตลอดจนจัดการเรียนการสอนในเชิงแสดงความคิดเห็นเพื่อเปด

โลกทัศนมุมมองรวมกันของผูเรียนและครูใหมากขึ้น

- สงเสริมใหใชภาษาทองถ่ินรวมกับภาษาไทยเปนส่ือจัดการเรียนการสอนในพ้ืนที่ที่ใชภาษาอยางหลากหลาย เพื่อวางรากฐานใหผูเรียนมีพัฒนาการ

ดานการคิดวิเคราะห รวมท้ังมีทักษะการสื่อสารและใชภาษาที่สามในการตอยอดการเรียนรูไดอยางมีประสิทธิภาพ

24. กิจกรรมสงเสริมการใชเทคโนโลยี

คาเปาหมาย

87.00 : ตองการมาตรฐานที่ดีเลิศ

ผลสําเร็จ

87.60 : มาตรฐานดีเลิศ

มาตรฐานการ

ศึกษา
- มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผูเรียน

สอดคลองกับ

ยุทธศาสตร สช.
- ยุทธศาสตรที่ 3 การเสริมสรางประสิทธิภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนเอกชน

สอดคลองกับตัว

ช้ีวัดกระทรวง

ศึกษาธิการ

- จัดการศึกษาทุกระดับ ทุกประเภท โดยใชหลักสูตรฐานสมรรถนะ รวมทั้งแนวทางการจัดการเรียนรูเชิงรุกและการวัดประเมินผลเพื่อพัฒนาผูเรียน

ท่ีสอดคลองกับมาตรฐานการศึกษาแหงชาติ

- สงเสริมการพัฒนากรอบหลักสูตรระดับทองถิ่นและหลักสูตรสถานศึกษาตามความตองการจําเปนของกลุมเปาหมายและแตกตางหลากหลายตาม

บริบทของพ้ืนที่

- พัฒนาผูเรียนใหมีทักษะการคิดวิเคราะห สามารถแกไขสถานการณเฉพาะหนาไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยจัดการเรียนรูเชิงรุก (Active

Learning) จากประสบการณจริงหรือจากสถานการณจําลองผานการลงมือปฏิบัติ ตลอดจนจัดการเรียนการสอนในเชิงแสดงความคิดเห็นเพื่อเปด

โลกทัศนมุมมองรวมกันของผูเรียนและครูใหมากขึ้น

- พัฒนาผูเรียนใหมีความรอบรูและทักษะชีวิต เพื่อเปนเคร่ืองมือในการดํารงชีวิตและสรางอาชีพ อาทิ การใชเทคโนโลยีดิจิทัล สุขภาวะและทัศนคติ

ท่ีดีตอการดูแลสุขภาพ

- พัฒนาแพลตฟอรมดิจิทัลเพื่อการเรียนรู และใชดิจิทัลเปนเคร่ืองมือการเรียนรู

25. กิจกรรมสงเสริมงานอาชีพ

คาเปาหมาย

90.00 : ตองการมาตรฐานยอดเยี่ยม

ผลสําเร็จ

90.00 : มาตรฐานยอดเยี่ยม

มาตรฐานการ

ศึกษา
- มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผูเรียน
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สอดคลองกับ

ยุทธศาสตร สช.

- ยุทธศาสตรที่ 3 การเสริมสรางประสิทธิภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนเอกชน

สอดคลองกับตัว

ช้ีวัดกระทรวง

ศึกษาธิการ

- จัดการศึกษาทุกระดับ ทุกประเภท โดยใชหลักสูตรฐานสมรรถนะ รวมทั้งแนวทางการจัดการเรียนรูเชิงรุกและการวัดประเมินผลเพื่อพัฒนาผูเรียน

ท่ีสอดคลองกับมาตรฐานการศึกษาแหงชาติ

- สงเสริมการพัฒนากรอบหลักสูตรระดับทองถิ่นและหลักสูตรสถานศึกษาตามความตองการจําเปนของกลุมเปาหมายและแตกตางหลากหลายตาม

บริบทของพ้ืนที่

- พัฒนาผูเรียนใหมีทักษะการคิดวิเคราะห สามารถแกไขสถานการณเฉพาะหนาไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยจัดการเรียนรูเชิงรุก (Active

Learning) จากประสบการณจริงหรือจากสถานการณจําลองผานการลงมือปฏิบัติ ตลอดจนจัดการเรียนการสอนในเชิงแสดงความคิดเห็นเพื่อเปด

โลกทัศนมุมมองรวมกันของผูเรียนและครูใหมากขึ้น

- พัฒนาผูเรียนใหมีความรอบรูและทักษะชีวิต เพื่อเปนเคร่ืองมือในการดํารงชีวิตและสรางอาชีพ อาทิ การใชเทคโนโลยีดิจิทัล สุขภาวะและทัศนคติ

ท่ีดีตอการดูแลสุขภาพ

26. กิจกรรมสงเสริมดานกีฬาและนันทนาการ

คาเปาหมาย

86.00 : ตองการมาตรฐานที่ดีเลิศ

ผลสําเร็จ

86.67 : มาตรฐานดีเลิศ

มาตรฐานการ

ศึกษา
- มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผูเรียน

สอดคลองกับ

ยุทธศาสตร สช.
- ยุทธศาสตรที่ 3 การเสริมสรางประสิทธิภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนเอกชน

สอดคลองกับตัว

ช้ีวัดกระทรวง

ศึกษาธิการ

- จัดการศึกษาทุกระดับ ทุกประเภท โดยใชหลักสูตรฐานสมรรถนะ รวมทั้งแนวทางการจัดการเรียนรูเชิงรุกและการวัดประเมินผลเพื่อพัฒนาผูเรียน

ท่ีสอดคลองกับมาตรฐานการศึกษาแหงชาติ

- สงเสริมการพัฒนากรอบหลักสูตรระดับทองถิ่นและหลักสูตรสถานศึกษาตามความตองการจําเปนของกลุมเปาหมายและแตกตางหลากหลายตาม

บริบทของพ้ืนที่

- พัฒนาผูเรียนใหมีทักษะการคิดวิเคราะห สามารถแกไขสถานการณเฉพาะหนาไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยจัดการเรียนรูเชิงรุก (Active

Learning) จากประสบการณจริงหรือจากสถานการณจําลองผานการลงมือปฏิบัติ ตลอดจนจัดการเรียนการสอนในเชิงแสดงความคิดเห็นเพื่อเปด

โลกทัศนมุมมองรวมกันของผูเรียนและครูใหมากขึ้น

- พัฒนาผูเรียนใหมีความรอบรูและทักษะชีวิต เพื่อเปนเคร่ืองมือในการดํารงชีวิตและสรางอาชีพ อาทิ การใชเทคโนโลยีดิจิทัล สุขภาวะและทัศนคติ

ท่ีดีตอการดูแลสุขภาพ

27. กิจกรรมสังคมสรางสรรค สืบสานวิถีไทย

คาเปาหมาย

90.00 : ตองการมาตรฐานยอดเยี่ยม

ผลสําเร็จ

92.20 : มาตรฐานยอดเยี่ยม

มาตรฐานการ

ศึกษา
- มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผูเรียน

สอดคลองกับ

ยุทธศาสตร สช.
- ยุทธศาสตรที่ 3 การเสริมสรางประสิทธิภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนเอกชน
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สอดคลองกับตัว

ช้ีวัดกระทรวง

ศึกษาธิการ

- จัดการศึกษาทุกระดับ ทุกประเภท โดยใชหลักสูตรฐานสมรรถนะ รวมทั้งแนวทางการจัดการเรียนรูเชิงรุกและการวัดประเมินผลเพื่อพัฒนาผูเรียน

ท่ีสอดคลองกับมาตรฐานการศึกษาแหงชาติ

- สงเสริมการพัฒนากรอบหลักสูตรระดับทองถิ่นและหลักสูตรสถานศึกษาตามความตองการจําเปนของกลุมเปาหมายและแตกตางหลากหลายตาม

บริบทของพ้ืนที่

- พัฒนาผูเรียนใหมีทักษะการคิดวิเคราะห สามารถแกไขสถานการณเฉพาะหนาไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยจัดการเรียนรูเชิงรุก (Active

Learning) จากประสบการณจริงหรือจากสถานการณจําลองผานการลงมือปฏิบัติ ตลอดจนจัดการเรียนการสอนในเชิงแสดงความคิดเห็นเพื่อเปด

โลกทัศนมุมมองรวมกันของผูเรียนและครูใหมากขึ้น

- สงเสริมการพัฒนาสิ่งประดิษฐและนวัตกรรมที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม ใหสามารถเปนอาชีพและสรางรายได

28. กิจกรรมพัฒนาศักยภาพผูเรียน

คาเปาหมาย

92.00 : ตองการมาตรฐานยอดเยี่ยม

ผลสําเร็จ

92.17 : มาตรฐานยอดเยี่ยม

มาตรฐานการ

ศึกษา
- มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผูเรียน

สอดคลองกับ

ยุทธศาสตร สช.
- ยุทธศาสตรที่ 3 การเสริมสรางประสิทธิภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนเอกชน

สอดคลองกับตัว

ช้ีวัดกระทรวง

ศึกษาธิการ

- สงเสริมการพัฒนากรอบหลักสูตรระดับทองถิ่นและหลักสูตรสถานศึกษาตามความตองการจําเปนของกลุมเปาหมายและแตกตางหลากหลายตาม

บริบทของพ้ืนที่

- พัฒนาผูเรียนใหมีทักษะการคิดวิเคราะห สามารถแกไขสถานการณเฉพาะหนาไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยจัดการเรียนรูเชิงรุก (Active

Learning) จากประสบการณจริงหรือจากสถานการณจําลองผานการลงมือปฏิบัติ ตลอดจนจัดการเรียนการสอนในเชิงแสดงความคิดเห็นเพื่อเปด

โลกทัศนมุมมองรวมกันของผูเรียนและครูใหมากขึ้น

ยุทธศาสตรที่ 2

พัฒนาการจัดการเรียนรู

โครงการ

1. โครงการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาและกระบวนการเรียนรู

คาเปาหมาย

88.00 : ตองการมาตรฐานที่ดีเลิศ

ผลสําเร็จ

88.00 : มาตรฐานดีเลิศ

มาตรฐานการศึกษา - มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผูเรียน

สอดคลองกับยุทธศาสตร สช. - ยุทธศาสตรท่ี 1 การพัฒนาหลักสูตร การเรียนการสอน การวัดและประเมินผล

สอดคลองกับตัวช้ีวัดกระทรวง

ศึกษาธิการ

- สงเสริมการพัฒนากรอบหลักสูตรระดับทองถิ่นและหลักสูตรสถานศึกษาตามความตองการจําเปนของกลุมเปาหมายและแตก

ตางหลากหลายตามบริบทของพื้นที่

2. โครงการหมูบานคุณธรรม

คาเปาหมาย

91.00 : ตองการมาตรฐานยอดเยี่ยม
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ผลสําเร็จ

98.00 : มาตรฐานยอดเยี่ยม

มาตรฐานการศึกษา - มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพของผูเรียน

สอดคลองกับยุทธศาสตร

สช.
- ยุทธศาสตรท่ี 3 การเสริมสรางประสิทธิภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนเอกชน

สอดคลองกับตัวช้ีวัด

กระทรวงศึกษาธิการ

- จัดการศึกษาทุกระดับ ทุกประเภท โดยใชหลักสูตรฐานสมรรถนะ รวมทั้งแนวทางการจัดการเรียนรูเชิงรุกและการวัดประเมินผลเพื่อ

พัฒนาผูเรียน ท่ีสอดคลองกับมาตรฐานการศึกษาแหงชาติ

- เสริมสรางการรับรู ความเขาใจ ความตระหนัก และสงเสริมคุณลักษณะและพฤติกรรมที่พึงประสงคดานสิ่งแวดลอม

- สนับสนุนกิจกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ

3. โครงการสภานักเรียน

คาเปาหมาย

92.00 : ตองการมาตรฐานยอดเยี่ยม

ผลสําเร็จ

93.00 : มาตรฐานยอดเยี่ยม

มาตรฐานการศึกษา - มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพของผูเรียน

สอดคลองกับยุทธศาสตร

สช.
- ยุทธศาสตรท่ี 3 การเสริมสรางประสิทธิภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนเอกชน

สอดคลองกับตัวช้ีวัด

กระทรวงศึกษาธิการ

- จัดการศึกษาทุกระดับ ทุกประเภท โดยใชหลักสูตรฐานสมรรถนะ รวมทั้งแนวทางการจัดการเรียนรูเชิงรุกและการวัดประเมินผลเพื่อ

พัฒนาผูเรียน ท่ีสอดคลองกับมาตรฐานการศึกษาแหงชาติ

4. โครงการนารีวุฒิสัมพันธวันวิชาการ

คาเปาหมาย

98.00 : ตองการมาตรฐานยอดเยี่ยม

ผลสําเร็จ

98.40 : มาตรฐานยอดเยี่ยม

มาตรฐานการ

ศึกษา
- มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผูเรียน

สอดคลองกับ

ยุทธศาสตร สช.
- ยุทธศาสตรที่ 3 การเสริมสรางประสิทธิภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนเอกชน

สอดคลองกับตัว

ช้ีวัดกระทรวง

ศึกษาธิการ

- สงเสริมการพัฒนากรอบหลักสูตรระดับทองถิ่นและหลักสูตรสถานศึกษาตามความตองการจําเปนของกลุมเปาหมายและแตกตางหลากหลายตาม

บริบทของพ้ืนที่

- พัฒนาผูเรียนใหมีทักษะการคิดวิเคราะห สามารถแกไขสถานการณเฉพาะหนาไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยจัดการเรียนรูเชิงรุก (Active

Learning) จากประสบการณจริงหรือจากสถานการณจําลองผานการลงมือปฏิบัติ ตลอดจนจัดการเรียนการสอนในเชิงแสดงความคิดเห็นเพื่อเปด

โลกทัศนมุมมองรวมกันของผูเรียนและครูใหมากขึ้น

ยุทธศาสตรที่ 3

พัฒนาการบริหารทั่วไป

โครงการ
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1. โครงการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา

คาเปาหมาย

93.00 : ตองการมาตรฐานยอดเยี่ยม

ผลสําเร็จ

94.00 : มาตรฐานยอดเยี่ยม

มาตรฐานการศึกษา - มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ

สอดคลองกับยุทธศาสตร สช. - ยุทธศาสตรท่ี 3 การเสริมสรางประสิทธิภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนเอกชน

สอดคลองกับตัวช้ีวัดกระทรวง

ศึกษาธิการ

- สงเสริมการพัฒนากรอบหลักสูตรระดับทองถิ่นและหลักสูตรสถานศึกษาตามความตองการจําเปนของกลุมเปาหมายและแตก

ตางหลากหลายตามบริบทของพื้นที่

2. โครงการจัดทําแผนปฏิบัติงานประจําป

คาเปาหมาย

92.00 : ตองการมาตรฐานยอดเยี่ยม

ผลสําเร็จ

93.20 : มาตรฐานยอดเยี่ยม

มาตรฐานการศึกษา - มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ

สอดคลองกับยุทธศาสตร สช. - ยุทธศาสตรท่ี 3 การเสริมสรางประสิทธิภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนเอกชน

สอดคลองกับตัวช้ีวัดกระทรวง

ศึกษาธิการ

- สงเสริมการพัฒนากรอบหลักสูตรระดับทองถิ่นและหลักสูตรสถานศึกษาตามความตองการจําเปนของกลุมเปาหมายและแตก

ตางหลากหลายตามบริบทของพื้นที่

3. กิจกรรมประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา

คาเปาหมาย

93.00 : ตองการมาตรฐานยอดเยี่ยม

ผลสําเร็จ

94.00 : มาตรฐานยอดเยี่ยม

มาตรฐานการศึกษา - มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ

สอดคลองกับยุทธศาสตร สช. - ยุทธศาสตรท่ี 3 การเสริมสรางประสิทธิภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนเอกชน

สอดคลองกับตัวช้ีวัดกระทรวง

ศึกษาธิการ

- สงเสริมการพัฒนากรอบหลักสูตรระดับทองถิ่นและหลักสูตรสถานศึกษาตามความตองการจําเปนของกลุมเปาหมายและแตก

ตางหลากหลายตามบริบทของพื้นที่

4. โครงการนิเทศ กํากับ ติดตาม ตรวจสอบ

คาเปาหมาย

96.00 : ตองการมาตรฐานยอดเยี่ยม

ผลสําเร็จ

96.00 : ยอดเยี่ยม

มาตรฐานการศึกษา - มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ
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สอดคลองกับยุทธศาสตร สช. - ยุทธศาสตรท่ี 3 การเสริมสรางประสิทธิภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนเอกชน

สอดคลองกับตัวช้ีวัดกระทรวง

ศึกษาธิการ

- สงเสริมการพัฒนากรอบหลักสูตรระดับทองถิ่นและหลักสูตรสถานศึกษาตามความตองการจําเปนของกลุมเปาหมายและแตก

ตางหลากหลายตามบริบทของพื้นที่

5. โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารงานดานการเงิน

คาเปาหมาย

96.00 : ตองการมาตรฐานยอดเยี่ยม

ผลสําเร็จ

96.00 : มาตรฐานยอดเยี่ยม

มาตรฐานการศึกษา - มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ

สอดคลองกับยุทธศาสตร สช. - ยุทธศาสตรท่ี 7 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการสงเสริมการศึกษาเอกชน

สอดคลองกับตัวช้ีวัดกระทรวง

ศึกษาธิการ

- สงเสริมการพัฒนากรอบหลักสูตรระดับทองถิ่นและหลักสูตรสถานศึกษาตามความตองการจําเปนของกลุมเปาหมายและแตก

ตางหลากหลายตามบริบทของพื้นที่

6. โครงการพัฒนาศักยภาพ

คาเปาหมาย

86.00 : ตองการมาตรฐานที่ดีเลิศ

ผลสําเร็จ

88.77 : มาตรฐานดีเลิศ

มาตรฐานการศึกษา - มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ

- มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ

สอดคลองกับยุทธศาสตร

สช.
- ยุทธศาสตรที่ 3 การเสริมสรางประสิทธิภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนเอกชน

สอดคลองกับตัวช้ีวัด

กระทรวงศึกษาธิการ

- พัฒนาครูใหมีทักษะ ความรู และความชํานาญในการใชเทคโนโลยีดิจิทัล ปญญาประดิษฐ และภาษาอังกฤษ รวมทั้งการจัดการเรียน

การสอนเพื่อฝกทักษะการคิดวิเคราะหอยางเปนระบบและมีเหตุผลเปนขั้นตอน

- พัฒนาแพลตฟอรมดิจิทัลเพื่อการเรียนรู และใชดิจิทัลเปนเครื่องมือการเรียนรู

7. กิจกรรมพัฒนาวิชาชีพครู

คาเปาหมาย

86.00 : ตองการมาตรฐานที่ดีเลิศ

ผลสําเร็จ

88.77 : มาตรฐานดีเลิศ

มาตรฐานการศึกษา - มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ

สอดคลองกับยุทธศาสตร

สช.
- ยุทธศาสตรที่ 3 การเสริมสรางประสิทธิภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนเอกชน

สอดคลองกับตัวช้ีวัด

กระทรวงศึกษาธิการ

- พัฒนาครูใหมีทักษะ ความรู และความชํานาญในการใชเทคโนโลยีดิจิทัล ปญญาประดิษฐ และภาษาอังกฤษ รวมทั้งการจัดการเรียน

การสอนเพื่อฝกทักษะการคิดวิเคราะหอยางเปนระบบและมีเหตุผลเปนขั้นตอน
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8. กิจกรรมสงเสริมการจัดการเรียนรู

คาเปาหมาย

86.00 : ตองการมาตรฐานที่ดีเลิศ

ผลสําเร็จ

88.00 : มาตรฐานดีเลิศ

มาตรฐานการศึกษา - มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ

สอดคลองกับยุทธศาสตร

สช.
- ยุทธศาสตรที่ 3 การเสริมสรางประสิทธิภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนเอกชน

สอดคลองกับตัวช้ีวัด

กระทรวงศึกษาธิการ

- พัฒนาครูใหมีทักษะ ความรู และความชํานาญในการใชเทคโนโลยีดิจิทัล ปญญาประดิษฐ และภาษาอังกฤษ รวมทั้งการจัดการเรียน

การสอนเพื่อฝกทักษะการคิดวิเคราะหอยางเปนระบบและมีเหตุผลเปนขั้นตอน

9. กิจกรรมสงเสริมการผลิตและการใชสื่อการสอน

คาเปาหมาย

86.00 : ตองการมาตรฐานที่ดีเลิศ

ผลสําเร็จ

90.80 : มาตรฐานยอดเยี่ยม

มาตรฐานการศึกษา - มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ

สอดคลองกับยุทธศาสตร

สช.

สอดคลองกับตัวช้ีวัด

กระทรวงศึกษาธิการ

- พัฒนาครูใหมีทักษะ ความรู และความชํานาญในการใชเทคโนโลยีดิจิทัล ปญญาประดิษฐ และภาษาอังกฤษ รวมทั้งการจัดการเรียน

การสอนเพื่อฝกทักษะการคิดวิเคราะหอยางเปนระบบและมีเหตุผลเปนขั้นตอน

- พัฒนาแพลตฟอรมดิจิทัลเพื่อการเรียนรู และใชดิจิทัลเปนเครื่องมือการเรียนรู

10. โครงการปลูกฝงอบรมพัฒนาบุคลากรตามวิถีจิตซาเลเซียน

คาเปาหมาย

86.00 : ตองการมาตรฐานที่ดีเลิศ

ผลสําเร็จ

88.80 : มาตรฐานดีเลิศ

มาตรฐานการศึกษา - มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ

สอดคลองกับยุทธศาสตร

สช.
- ยุทธศาสตรที่ 3 การเสริมสรางประสิทธิภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนเอกชน

สอดคลองกับตัวช้ีวัด

กระทรวงศึกษาธิการ

- พัฒนาครูใหมีทักษะ ความรู และความชํานาญในการใชเทคโนโลยีดิจิทัล ปญญาประดิษฐ และภาษาอังกฤษ รวมทั้งการจัดการเรียน

การสอนเพื่อฝกทักษะการคิดวิเคราะหอยางเปนระบบและมีเหตุผลเปนขั้นตอน

11. โครงการติดตามและประเมินการปฏิบัติงานเพ่ือพัฒนาบุคลากร

คาเปาหมาย

86.00 : ตองการมาตรฐานที่ดีเลิศ
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ผลสําเร็จ

86.00 : มาตรฐานดีเลิศ

มาตรฐานการศึกษา - มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ

สอดคลองกับยุทธศาสตร

สช.
- ยุทธศาสตรที่ 3 การเสริมสรางประสิทธิภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนเอกชน

สอดคลองกับตัวช้ีวัด

กระทรวงศึกษาธิการ

- พัฒนาครูใหมีทักษะ ความรู และความชํานาญในการใชเทคโนโลยีดิจิทัล ปญญาประดิษฐ และภาษาอังกฤษ รวมทั้งการจัดการเรียน

การสอนเพื่อฝกทักษะการคิดวิเคราะหอยางเปนระบบและมีเหตุผลเปนขั้นตอน

12. โครงการรู รักษธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

คาเปาหมาย

92.00 : ตองการมาตรฐานยอดเยี่ยม

ผลสําเร็จ

93.40 : มาตรฐานยอดเยี่ยม

มาตรฐานการศึกษา - มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ

สอดคลองกับยุทธศาสตร สช. - ยุทธศาสตรท่ี 5 การสงเสริมการศึกษานอกระบบเพื่อสรางสังคมแหงการเรียนรู

สอดคลองกับตัวช้ีวัดกระทรวง

ศึกษาธิการ

- สงเสริมการพัฒนากรอบหลักสูตรระดับทองถิ่นและหลักสูตรสถานศึกษาตามความตองการจําเปนของกลุมเปาหมายและแตก

ตางหลากหลายตามบริบทของพื้นที่

13. กิจกรรมสวนสวยดวยมือเรา

คาเปาหมาย

92.00 : ตองการมาตรฐานยอดเยี่ยม

ผลสําเร็จ

94.40 : มาตรฐานยอดเยี่ยม

มาตรฐานการศึกษา - มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ

สอดคลองกับยุทธศาสตร สช. - ยุทธศาสตรท่ี 5 การสงเสริมการศึกษานอกระบบเพื่อสรางสังคมแหงการเรียนรู

สอดคลองกับตัวช้ีวัดกระทรวง

ศึกษาธิการ

- สงเสริมการพัฒนากรอบหลักสูตรระดับทองถิ่นและหลักสูตรสถานศึกษาตามความตองการจําเปนของกลุมเปาหมายและแตก

ตางหลากหลายตามบริบทของพื้นที่

14. กิจกรรมสงเสริมความปลอดภัยในโรงเรียน

คาเปาหมาย

92.00 : ตองการมาตรฐานยอดเยี่ยม

ผลสําเร็จ

92.40 : มาตรฐานยอดเยี่ยม

มาตรฐานการศึกษา - มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ

สอดคลองกับยุทธศาสตร สช. - ยุทธศาสตรท่ี 5 การสงเสริมการศึกษานอกระบบเพื่อสรางสังคมแหงการเรียนรู

สอดคลองกับตัวช้ีวัดกระทรวง - สงเสริมการพัฒนากรอบหลักสูตรระดับทองถิ่นและหลักสูตรสถานศึกษาตามความตองการจําเปนของกลุมเปาหมายและแตก
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ศึกษาธิการ ตางหลากหลายตามบริบทของพื้นที่

15. โครงการพัฒนาปรับปรุงอาคารสถานที่

คาเปาหมาย

92.00 : ตองการมาตรฐานยอดเยี่ยม

ผลสําเร็จ

92.65 : มาตรฐานยอดเยี่ยม

มาตรฐานการศึกษา - มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ

สอดคลองกับยุทธศาสตร สช. - ยุทธศาสตรท่ี 4 การสงเสริมการมีสวนรวมในการจัดและสนับสนุนการศึกษาเอกชน

สอดคลองกับตัวช้ีวัดกระทรวง

ศึกษาธิการ

- สงเสริมการพัฒนากรอบหลักสูตรระดับทองถิ่นและหลักสูตรสถานศึกษาตามความตองการจําเปนของกลุมเปาหมายและแตก

ตางหลากหลายตามบริบทของพื้นที่

16. โครงการพัฒนาระบบขอมูลสารสนเทศสถานศึกษา

คาเปาหมาย

96.00 : ตองการมาตรฐานยอดเยี่ยม

ผลสําเร็จ

96.00 : มาตรฐานยอดเยี่ยม

มาตรฐานการศึกษา - มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ

สอดคลองกับยุทธศาสตร สช. - ยุทธศาสตรท่ี 7 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการสงเสริมการศึกษาเอกชน

สอดคลองกับตัวช้ีวัดกระทรวง

ศึกษาธิการ

- สงเสริมการพัฒนากรอบหลักสูตรระดับทองถิ่นและหลักสูตรสถานศึกษาตามความตองการจําเปนของกลุมเปาหมายและแตก

ตางหลากหลายตามบริบทของพื้นที่

17. โครงการมีสวนรวมในการบริหารจัดการและพัฒนาคุณภาพการศึกษาของคณะกรรมการสถานศึกษา

คาเปาหมาย

92.00 : ตองการมาตรฐานยอดเยี่ยม

ผลสําเร็จ

95.60 : มาตรฐานยอดเยี่ยม

มาตรฐานการศึกษา - มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ

สอดคลองกับยุทธศาสตร สช. - ยุทธศาสตรท่ี 7 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการสงเสริมการศึกษาเอกชน

สอดคลองกับตัวช้ีวัดกระทรวง

ศึกษาธิการ

- สงเสริมการพัฒนากรอบหลักสูตรระดับทองถิ่นและหลักสูตรสถานศึกษาตามความตองการจําเปนของกลุมเปาหมายและแตก

ตางหลากหลายตามบริบทของพื้นที่

18. โครงการสายใยรักและความผูกพันแหงครอบครัว

คาเปาหมาย

91.00 : ตองการมาตรฐานยอดเยี่ยม

ผลสําเร็จ

91.60 : มาตรฐานยอดเยี่ยม
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มาตรฐานการศึกษา - มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ

สอดคลองกับยุทธศาสตร สช. - ยุทธศาสตรท่ี 4 การสงเสริมการมีสวนรวมในการจัดและสนับสนุนการศึกษาเอกชน

สอดคลองกับตัวช้ีวัดกระทรวง

ศึกษาธิการ

- สงเสริมการพัฒนากรอบหลักสูตรระดับทองถิ่นและหลักสูตรสถานศึกษาตามความตองการจําเปนของกลุมเปาหมายและแตก

ตางหลากหลายตามบริบทของพื้นที่
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2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผูเรียน

2.1 ระดับปฐมวัย

ผลการพัฒนาเด็ก

ผลพัฒนาการดาน จํานวนเด็กทั้งหมด

รอยละของเด็กตามระดับคุณภาพ

ดี พอใช ปรับปรุง

จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ

1. ดานรางกาย 136 136 100.00 - - - -

2. ดานอารมณ-จิตใจ 136 136 100.00 - - - -

3. ดานสังคม 136 136 100.00 - - - -

4. ดานสติปญญา 136 136 100.00 - - - -

2.2 ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน

2.2.1 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน O-NET

เปรียบเทียบผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 6

จํานวนนักเรียนท้ังหมด : 86

วิชา

จํานวน

นักเรียนที่เขา

สอบ

คะแนนเฉลี่ยระดับ

ประเทศป 2563

คะแนนเฉล่ียผลการ

ทดสอบ O-NET ผลตางคะแนนเฉลี่ย

ป 63 เทียบป 62

รอยละของคะแนน

เฉลี่ย ป 63 เทียบป 62

แปลผลพัฒนาการ

เทียบกับรอยละ 3
2561 2562 2563

คณิตศาสตร 9 29.99 49.77 39.90 33.88 -6.02 -15.09 ไมมีพัฒนาการ

วิทยาศาสตร 9 38.78 50.97 46.96 47.68 +0.72 1.53
มีพัฒนาการแตไมถึง

รอยละ 3

ภาษาไทย 9 56.20 70.26 64.82 73.16 +8.34 12.87 มีพัฒนาการ

ภาษา

อังกฤษ
9 43.55 65.12 56.40 74.44 +18.04 31.99 มีพัฒนาการ

โรงเรียนไมสอบวัดผล หรือสอบไมครบ

นักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 6 เขาสอบไมครบทุกคนเนื่องจากโรงเรียนใหนักเรียนเขาสอบ O-net แบบตามความสมัครใจ

เปรียบเทียบผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3

จํานวนนักเรียนท้ังหมด : 181

วิชา

จํานวน

นักเรียนที่เขา

สอบ

คะแนนเฉลี่ยระดับ

ประเทศป 2563

คะแนนเฉล่ียผลการ

ทดสอบ O-NET ผลตางคะแนนเฉลี่ย

ป 63 เทียบป 62

รอยละของคะแนน

เฉลี่ย ป 63 เทียบป 62

แปลผลพัฒนาการ

เทียบกับรอยละ 3
2561 2562 2563

คณิตศาสตร 43 25.46 38.32 33.11 37.20 +4.09 12.35 มีพัฒนาการ

วิทยาศาสตร 43 29.89 43.14 32.28 35.63 +3.35 10.38 มีพัฒนาการ

ภาษาไทย 43 54.29 65.54 62.66 67.06 +4.40 7.02 มีพัฒนาการ
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วิชา

จํานวน

นักเรียนที่เขา

สอบ

คะแนนเฉลี่ยระดับ

ประเทศป 2563

คะแนนเฉล่ียผลการ

ทดสอบ O-NET ผลตางคะแนนเฉลี่ย

ป 63 เทียบป 62

รอยละของคะแนน

เฉลี่ย ป 63 เทียบป 62

แปลผลพัฒนาการ

เทียบกับรอยละ 3
2561 2562 2563

ภาษา

อังกฤษ
43 34.38 36.72 43.99 53.66 +9.67 21.98 มีพัฒนาการ

โรงเรียนไมสอบวัดผล หรือสอบไมครบ

นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 เขาสอบไมครบทุกคนเนื่องจากโรงเรียนใหนักเรียนเขาสอบ O-net แบบตามความสมัครใจ

เปรียบเทียบผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 6

จํานวนนักเรียนท้ังหมด : 147

วิชา

จํานวน

นักเรียนที่เขา

สอบ

คะแนนเฉล่ียระดับ

ประเทศป 2563

คะแนนเฉล่ียผลการ

ทดสอบ O-NET
ผลตางคะแนน

เฉลี่ย ป 63 เทียบป

62

รอยละของคะแนน

เฉลี่ย ป 63 เทียบป

62

แปลผลพัฒนาการ

เทียบกับรอยละ 3
2561 2562 2563

คณิตศาสตร 146 26.04 35.66 31.42 32.41 +0.99 3.15 มีพัฒนาการ

วิทยาศาสตร 146 32.68 33.11 33.11 38.43 +5.32 16.07 มีพัฒนาการ

ภาษาไทย 146 44.36 53.85 48.76 53.11 +4.35 8.92 มีพัฒนาการ

ภาษาอังกฤษ 146 29.94 38.37 36.95 37.94 +0.99 2.68
มีพัฒนาการแตไม

ถึงรอยละ 3

สังคมศึกษา

ศาสนา และ

วัฒนธรรม

146 35.93 38.04 39.28 40.26 +0.98 2.49
มีพัฒนาการแตไม

ถึงรอยละ 3

โรงเรียนไมสอบวัดผล หรือสอบไมครบ

นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 6 ไมเขาสอบ 1 คน เนื่องจากเปนนักเรียนพิเศษและไมตองการนําผลคะแนนไปใชศึกษาตอในระดับมหาวิทยาลัย
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2.2.2 จํานวนและรอยละของนักเรียนที่มีผลการเรียนระดับ 3 ขึ้นไป

ระดับประถมศึกษา

กลุมสาระการ

เรียนรู/

รายวิชา

ระดับผลการเรียน

ป.1 ป.2 ป.3 ป.4 ป.5 ป.6

จํานวน

นักเรียน

นักเรียน

ผลเรียน

3 ขึ้นไป

รอยละ
จํานวน

นักเรียน

นักเรียน

ผลเรียน

3 ขึ้นไป

รอยละ
จํานวน

นักเรียน

นักเรียน

ผลเรียน

3 ขึ้นไป

รอยละ
จํานวน

นักเรียน

นักเรียน

ผลเรียน

3 ขึ้นไป

รอยละ
จํานวน

นักเรียน

นักเรียน

ผลเรียน

3 ขึ้นไป

รอยละ
จํานวน

นักเรียน

นักเรียน

ผลเรียน

3 ขึ้นไป

รอยละ

ภาษาไทย 63 62 98.41 41 40 97.56 60 59 98.33 68 61 89.71 90 89 98.89 86 79 91.86

คณิตศาสตร 63 62 98.41 41 41 100.00 60 59 98.33 68 61 89.71 90 61 67.78 86 64 74.42

วิทยาศาสตร

และ

เทคโนโลยี

63 60 95.24 41 38 92.68 60 59 98.33 68 52 76.47 90 68 75.56 86 71 82.56

สังคมศึกษา

ศาสนา และ

วัฒนธรรม

63 59 93.65 41 39 95.12 60 60 100.00 68 65 95.59 90 86 95.56 86 79 91.86

ประวัติศาสตร 63 55 87.30 41 39 95.12 60 59 98.33 68 55 80.88 90 84 93.33 86 68 79.07

สุขศึกษาและ

พลศึกษา
63 61 96.83 41 40 97.56 60 60 100.00 68 68 100.00 90 90 100.00 86 86 100.00

ศิลปะ 63 63 100.00 41 41 100.00 60 60 100.00 68 68 100.00 90 90 100.00 86 86 100.00

การงานอาชีพ 63 63 100.00 41 40 97.56 60 56 93.33 68 68 100.00 90 88 97.78 86 85 98.84

ภาษาตาง

ประเทศ
63 50 79.37 41 37 90.24 60 43 71.67 68 29 42.65 90 67 74.44 86 45 52.33

ภาษาไทยเพิ่ม

เติม
63 62 98.41 41 41 100.00 60 60 100.00 68 - - 90 - - 86 - -

ภาษาอังกฤษ

อาน-เขียน
63 - - 41 - - 60 - - 68 33 48.53 90 57 63.33 86 45 52.33
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ระดับมัธยมศึกษาตอนตน

เทอม 1

กลุมสาระการเรียนรู/

รายวิชา

ระดับผลการเรียน

ม.1 ม.2 ม.3

จํานวน

นักเรียน

นักเรียนผลเรียน

3 ขึ้นไป

รอย

ละ

จํานวน

นักเรียน

นักเรียนผลเรียน

3 ขึ้นไป

รอย

ละ

จํานวน

นักเรียน

นักเรียนผลเรียน

3 ขึ้นไป

รอย

ละ

ภาษาไทย 194 91 46.91 197 129 65.48 181 125 69.06

คณิตศาสตร 194 73 37.63 197 87 44.16 181 42 23.20

วิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยี
194 127 65.46 197 160 81.22 181 89 49.17

สังคมศึกษา ศาสนา และ

วัฒนธรรม
194 82 42.27 197 137 69.54 181 123 67.96

ประวัติศาสตร 194 71 36.60 197 104 52.79 181 123 67.96

สุขศึกษาและพลศึกษา 194 154 79.38 197 180 91.37 181 154 85.08

ศิลปะ 194 157 80.93 197 188 95.43 181 180 99.45

การงานอาชีพ 194 189 97.42 197 187 94.92 181 149 82.32

ภาษาตางประเทศ 194 117 60.31 197 98 49.75 181 76 41.99

คณิตศาสตรเพ่ิมเติม 1 194 61 31.44 197 69 35.03 181 83 45.86

วิทยาศาสตรเพ่ิมเติม 1 194 97 50.00 197 174 88.32 181 98 54.14

วิทยาการคํานวณ 194 175 90.21 197 156 79.19 181 163 90.06

ภาษาอังกฤษ เพ่ิมเติม 1 194 106 54.64 197 135 68.53 181 123 67.96

หนาที่พลเมือง 194 147 75.77 197 152 77.16 181 165 91.16

คณิตศาสตรเสริมทักษะ 32 15 46.88 45 23 51.11 38 34 89.47

วิทยาศาสตร เพ่ิมเติม 2 28 27 96.43 28 23 82.14 36 32 88.89

สังคมเพ่ิมเติม 32 15 46.88 24 12 50.00 37 16 43.24

ภาษาอังกฤษอาน-เขียน 69 50 72.46 73 57 78.08 35 20 57.14

ภาษาจีน 33 10 30.30 27 20 74.07 33 20 60.61
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เทอม 2

กลุมสาระการเรียนรู/

รายวิชา

ระดับผลการเรียน

ม.1 ม.2 ม.3

จํานวน

นักเรียน

นักเรียนผลเรียน

3 ขึ้นไป

รอย

ละ

จํานวน

นักเรียน

นักเรียนผลเรียน

3 ขึ้นไป
รอยละ

จํานวน

นักเรียน

นักเรียนผล

เรียน 3 ขึ้นไป
รอยละ

ภาษาไทย 191 140 73.30 194 147 75.77 180 159 88.33

คณิตศาสตร 191 93 48.69 194 138 71.13 180 107 59.44

วิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยี
191 142 74.35 194 132 68.04 180 135 75.00

สังคมศึกษา ศาสนา และ

วัฒนธรรม
191 114 59.69 194 158 81.44 180 105 58.33

ประวัติศาสตร 191 137 71.73 194 158 81.44 180 110 61.11

สุขศึกษาและพลศึกษา 191 162 84.82 194 155 79.90 180 168 93.33

ศิลปะ 191 160 83.77 194 194 100.00 180 173 96.11

การงานอาชีพ 191 168 87.96 194 158 81.44 180 178 98.89

ภาษาตางประเทศ 191 113 59.16 194 118 60.82 180 83 46.11

คณิตศาสตรเพ่ิมเติม 191 80 41.88 194 98 50.52 180 99 55.00

วิทยาศาสตรเพ่ิมเติม 2 191 145 75.92 194 157 80.93 180 115 63.89

การออกแบบ และ

เทคโนโลยี
191 172 90.05 194 112 57.73 180 137 76.11

สังคมเพ่ิมเติม 31 24 77.42 24 19 79.17 37 28 75.68

ภาษาอังกฤษเพ่ิมเติม 191 128 67.02 194 141 72.68 180 119 66.11

ภาษาจีน 33 14 42.42 26 19 73.08 33 19 57.58

วิทยาศาสตรเพ่ิมเติม 4 28 19 67.86 28 22 78.57 35 31 88.57

คณิตศาสตรเสริมทักษะ 32 15 46.88 44 13 29.55 39 39 100.00

หนาที่พลเมือง 191 141 73.82 194 178 91.75 180 153 85.00

ภาษาอังกฤษอาน-เขียน 67 51 76.12 72 59 81.94 35 29 82.86
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ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

เทอม 1

กลุมสาระการเรียนรู/

รายวิชา

ระดับผลการเรียน

ม.4 ม.5 ม.6

จํานวน

นักเรียน

นักเรียนผลเรียน

3 ขึ้นไป

รอย

ละ

จํานวน

นักเรียน

นักเรียนผลเรียน

3 ขึ้นไป
รอยละ

จํานวน

นักเรียน

นักเรียนผล

เรียน 3 ขึ้นไป
รอยละ

ภาษาไทย 190 157 82.63 190 157 82.63 147 122 82.99

คณิตศาสตร 190 129 67.89 190 91 47.89 147 115 78.23

วิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยี
190 154 81.05 190 144 75.79 147 108 73.47

สังคมศึกษา ศาสนา และ

วัฒนธรรม
190 49 25.79 190 94 49.47 147 96 65.31

ประวัติศาสตร 190 104 54.74 190 146 76.84 - - -

สุขศึกษาและพลศึกษา 190 126 66.32 190 175 92.11 147 122 82.99

ศิลปะ 190 182 95.79 190 189 99.47 147 138 93.88

การงานอาชีพ 190 179 94.21 190 190 100.00 147 147 100.00

ภาษาตางประเทศ 190 128 67.37 190 124 65.26 147 116 78.91

ภาษาไทยเพิ่มเติม 77 47 61.04 71 24 33.80 48 28 58.33

คณิตศาสตรเพ่ิมเติม 113 98 86.73 119 83 69.75 115 68 59.13

คณิตศาสตรเสริมทักษะ 37 13 35.14 36 36 100.00 30 30 100.00

ฟสิกส 113 23 20.35 119 36 30.25 99 47 47.47

เคมี 113 85 75.22 119 33 27.73 99 69 69.70

ชีววิทยา 113 - - 119 92 77.31 99 86 86.87

วิทยาการคํานวณ 190 187 98.42 191 181 94.76 147 141 95.92

วิทยาการคอมพิวเตอร 190 174 91.58 191 173 90.58 147 131 89.12

หนาที่พลเมือง - - - - - - 147 141 95.92

สังคมเพ่ิมเติม 77 69 89.61 71 44 61.97 48 43 89.58

การงานเพ่ิมเติม 39 30 76.92 - - - - - -

อานอังกฤษเชิงวิเคราะห 77 44 57.14 190 114 60.00 147 112 76.19

ภาษาอังกฤษเพ่ือการฟง 43 40 93.02 42 38 90.48 - - -

ภาษาอังกฤษเพ่ือการพูด 43 33 76.74 42 41 97.62 - - -

ภาษาอังกฤษเพ่ือการ

เขียน
43 22 51.16 42 23 54.76 - - -
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กลุมสาระการเรียนรู/

รายวิชา

ระดับผลการเรียน

ม.4 ม.5 ม.6

จํานวน

นักเรียน

นักเรียนผลเรียน

3 ขึ้นไป

รอย

ละ

จํานวน

นักเรียน

นักเรียนผลเรียน

3 ขึ้นไป
รอยละ

จํานวน

นักเรียน

นักเรียนผล

เรียน 3 ขึ้นไป
รอยละ

ธุรกิจการบริการ 43 28 65.12 - - - - - -

ภาษาจีน 34 16 47.06 29 15 51.72 32 17 53.13

ภาษาและวัฒนธรรมจีน 34 9 26.47 29 8 27.59 32 17 53.13

การสนทนาภาษาจีน

ธุรกิจ
34 19 55.88 - - - - - -

คณิตศาสตรเพ่ิมเติม 1 - - - - - - 16 3 18.75
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เทอม 2

กลุมสาระการเรียนรู/

รายวิชา

ระดับผลการเรียน

ม.4 ม.5 ม.6

จํานวน

นักเรียน

นักเรียนผลเรียน

3 ขึ้นไป
รอยละ

จํานวน

นักเรียน

นักเรียนผลเรียน

3 ขึ้นไป
รอยละ

จํานวน

นักเรียน

นักเรียนผล

เรียน 3 ขึ้นไป
รอยละ

ภาษาไทย 191 135 70.68 190 173 91.05 147 129 87.76

คณิตศาสตร 191 71 37.17 190 56 29.47 147 76 51.70

วิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยี
191 166 86.91 190 105 55.26 147 135 91.84

สังคมศึกษา ศาสนา

และวัฒนธรรม
191 87 45.55 190 110 57.89 147 118 80.27

ประวัติศาสตร 191 149 78.01 190 150 78.95 - - -

สุขศึกษาและพลศึกษา 191 163 85.34 190 167 87.89 147 139 94.56

ศิลปะ 191 182 95.29 190 188 98.95 147 147 100.00

การงานอาชีพ 191 188 98.43 190 190 100.00 147 146 99.32

ภาษาตางประเทศ 191 146 76.44 190 130 68.42 147 127 86.39

ภาษาไทยเพิ่มเติม 77 44 57.14 71 40 56.34 48 39 81.25

คณิตศาสตรเพ่ิมเติม 114 85 74.56 119 96 80.67 115 91 79.13

คณิตศาสตรเพ่ิมเติม 1 - - - - - - 16 5 31.25

คณิตศาสตรเสริมทักษะ 37 37 100.00 36 34 94.44 30 30 100.00

ฟสิกส 114 40 35.09 119 84 70.59 99 46 46.46

เคมี 114 73 64.04 119 48 40.34 99 97 97.98

ชีววิทยา 114 97 85.09 119 110 92.44 99 93 93.94

การออกแบบและ

เทคโนโลยี
191 168 87.96 190 176 92.63 147 147 100.00

วิทยาการคอมพิวเตอร 191 161 84.29 190 177 93.16 147 135 91.84

หนาที่พลเมือง 191 135 70.68 190 172 90.53 147 143 97.28

สังคมเพ่ิมเติม 77 56 72.73 71 66 92.96 48 45 93.75

การงานเพ่ิมเติม 40 37 92.50 - - - - - -

อานอังกฤษเชิงวิเคราะห 77 43 55.84 190 139 73.16 147 110 74.83

ภาษาอังกฤษเพ่ือการฟง 43 33 76.74 42 27 64.29 - - -

ภาษาอังกฤษเพ่ือการพูด 43 37 86.05 42 34 80.95 - - -
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กลุมสาระการเรียนรู/

รายวิชา

ระดับผลการเรียน

ม.4 ม.5 ม.6

จํานวน

นักเรียน

นักเรียนผลเรียน

3 ขึ้นไป
รอยละ

จํานวน

นักเรียน

นักเรียนผลเรียน

3 ขึ้นไป
รอยละ

จํานวน

นักเรียน

นักเรียนผล

เรียน 3 ขึ้นไป
รอยละ

ภาษาอังกฤษเพ่ือการ

เขียน
43 22 51.16 42 21 50.00 - - -

ภาษาอังกฤษสําหรับ

ธุรกิจการบิน
43 37 86.05 - - - - - -

ภาษาจีน 34 12 35.29 29 16 55.17 32 19 59.38

ภาษาและวัฒนธรรมจีน 34 6 17.65 29 19 65.52 32 23 71.88

การสนทนาภาษาจีน

ธุรกิจ
34 25 73.53 - - - - - -
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2.2.3 ผลการประเมินการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผูเรียนระดับชาติ (National Test : NT)

เปรียบเทียบผลการทดสอบสมรรถนะของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 3

จํานวนนักเรียนท้ังหมด : 60

สมรรถนะ

จํานวน

นักเรียน

เขาสอบ

คะแนนเฉลี่ย

ระดับประเทศป

2563

คะแนนเฉล่ียผลการ

ทดสอบสมรรถนะ
ผลตางคะแนน

เฉลี่ย (ป 63 -

62)

รอยละของคะแนน

เฉลี่ย ป 63 เทียบป

62

แปลผลพัฒนา

การเทียบกับรอย

ละ 32561 2562 2563

ดานภาษา (Literacy) / ดาน

ภาษาไทย (Thai Language)
60 47.46 92.96 96.05 61.65 -34.40 -35.81 ไมมีพัฒนาการ

ดานคํานวณ (Numeracy) /

ดานคณิตศาสตร

(Mathematics)

60 40.47 98.95 99.88 54.33 -45.55 -45.60 ไมมีพัฒนาการ

ดานเหตุผล (reasoning) - - - - - - - -

โรงเรียนไมสอบวัดผล หรือสอบไมครบ

มีนักเรียนพิเศษ 1 คน

2.2.4 ผลการประเมินความสามารถดานการอานของผูเรียน (Reading Test : RT)

เปรียบเทียบผลการทดสอบความสามารถดานการอานของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 1

จํานวนนักเรียนท้ังหมด : 63

ความสามารถ

ดานการอาน

จํานวน

นักเรียนเขา

สอบ

คะแนนเฉลี่ยระดับ

ประเทศป 2563

คะแนนเฉลี่ยผลการ

ทดสอบสมรรถนะ ผลตางคะแนน

เฉลี่ย (ป 63 - 62)

รอยละของคะแนนเฉลี่ย

ป 63 เทียบป 62

แปลผลพัฒนาการ

เทียบกับรอยละ 3
2561 2562 2563

อานรูเร่ือง 63 71.86 92.96 96.05 87.87 -8.18 -8.52 ไมมีพัฒนาการ

อานออกเสียง 63 74.14 98.95 99.88 99.16 -0.72 -0.72 ไมมีพัฒนาการ

โรงเรียนไมสอบวัดผล หรือสอบไมครบ

-
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2.2.5 ผลการประเมินทางการศึกษาระดับชาติ ดานอิสลามศึกษา (I-NET) ของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม

เปรียบเทียบผลการทดสอบระดับชาติดานอิสลามศึกษา (I-NET) ของนักเรียนระดับตอนตน

จํานวนนักเรียนท้ังหมด : 86

วิชา

จํานวน

นักเรียนเขา

สอบ

คะแนนเฉล่ียระดับ

ประเทศป 2563

คะแนนเฉล่ียผลการ

ทดสอบสมรรถนะ ผลตางคะแนนเฉลี่ย

(ป 63 - 62)

รอยละของคะแนนเฉลี่ย

ป 63 เทียบป 62

แปลผลพัฒนาการ

เทียบกับรอยละ 3
2561 2562 2563

อัลกุ

รอานฯ
- 38.54 - - - - - -

อัลหะ

ดีษ
- 44.74 - - - - - -

อัลอะ

กีดะห
- 37.38 - - - - - -

อัลฟก

ฮ
- 31.93 - - - - - -

อัตตา

รีค
- 37.60 - - - - - -

อัลอัค

ลาก
- 40.86 - - - - - -

มลายู - 35.17 - - - - - -

อาหรับ - 30.65 - - - - - -

โรงเรียนไมสอบวัดผล หรือสอบไมครบ

-
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เปรียบเทียบผลการทดสอบระดับชาติดานอิสลามศึกษา (I-NET) ของนักเรียนระดับตอนกลาง

จํานวนนักเรียนท้ังหมด : 181

วิชา

จํานวน

นักเรียน

ทั้งหมด

จํานวน

นักเรียนเขา

สอบ

คะแนนเฉล่ียระดับ

ประเทศป 2563

คะแนนเฉล่ียผลการ

ทดสอบสมรรถนะ
ผลตางคะแนน

เฉลี่ย (ป 63 -

62)

รอยละของคะแนน

เฉลี่ย ป 63 เทียบป 62

แปลผลพัฒนาการ

เทียบกับรอยละ 3
2561 2562 2563

อัลกุ

รอานฯ
181.00 - 41.83 - - - - - -

อัลหะ

ดีษ
181.00 - 44.11 - - - - - -

อัลอะ

กีดะห
181.00 - 50.70 - - - - - -

อัลฟก

ฮ
181.00 - 39.40 - - - - - -

อัตตา

รีค
181.00 - 37.45 - - - - - -

อัลอัค

ลาก
181.00 - 38.21 - - - - - -

มลายู 181.00 - 35.91 - - - - - -

อาหรับ 181.00 - 30.04 - - - - - -

โรงเรียนไมสอบวัดผล หรือสอบไมครบ

-
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เปรียบเทียบผลการทดสอบระดับชาติดานอิสลามศึกษา (I-NET) ของนักเรียนระดับตอนปลาย

จํานวนนักเรียนท้ังหมด : 147

วิชา

จํานวน

นักเรียนเขา

สอบ

คะแนนเฉล่ียระดับ

ประเทศป 2563

คะแนนเฉล่ียผลการ

ทดสอบสมรรถนะ ผลตางคะแนนเฉลี่ย

(ป 63 - 62)

รอยละของคะแนนเฉลี่ย

ป 63 เทียบป 62

แปลผลพัฒนาการ

เทียบกับรอยละ 3
2561 2562 2563

อัลกุ

รอานฯ
- 39.81 - - - - - -

อัลหะ

ดีษ
- 42.59 - - - - - -

อัลอะ

กีดะห
- 31.82 - - - - - -

อัลฟก

ฮ
- 36.18 - - - - - -

อัตตา

รีค
- 39.26 - - - - - -

อัลอัค

ลาก
- 48.63 - - - - - -

มลายู - 25.43 - - - - - -

อาหรับ - 32.00 - - - - - -

โรงเรียนไมสอบวัดผล หรือสอบไมครบ

-
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2.2.6 ผลการทดสอบความสามารถดานภาษาอังกฤษ

คาประเมินมาตรฐานภาษาอังกฤษ จากหนวยงานทดสอบภาษาอังกฤษท่ีกระทรวงศึกษาธิการรับรอง

ระดับประถมศึกษา

ระดับ

ช้ัน

จํานวน

นักเรียน

ทั้งหมด

จํานวน

นักเรียนเขา

สอบ

ระดับผลการทดสอบความสามารถดานภาษาอังกฤษ (Common

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

TOEFL เปรียบเทียบตารางมาตรฐาน)
Pre A1 A1 A2 B1 B2 C1 C2

ป.1 63 - - - - - - - - -

ป.2 41 - - - - - - - - -

ป.3 60 - - - - - - - - -

ป.4 68 - - - - - - - - -

ป.5 90 - - - - - - - - -

ป.6 86 - - - - - - - - -

ระดับมัธยมศึกษา

ระดับ

ช้ัน

จํานวน

นักเรียน

ทั้งหมด

จํานวน

นักเรียนเขา

สอบ

ระดับผลการทดสอบความสามารถดานภาษาอังกฤษ (Common

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

TOEFL เปรียบเทียบตารางมาตรฐาน)
Pre A1 A1 A2 B1 B2 C1 C2

ม.1 195 - - - - - - - - -

ม.2 197 - - - - - - - - -

ม.3 181 - - - - - - - - -

ม.4 190 - - - - - - - - -

ม.5 190 - - - - - - - - -

ม.6 147 - - - - - - - - -
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3. นวัตกรรม/แบบอยางท่ีดี (Innovation/Best Practice )

ช่ือ นวัตกรรม/แบบอยางที่ดี ระดับการศึกษา มาตรฐานดาน

Project Approach ระดับปฐมวัย มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของเด็ก

หมูบานคุณธรรม (STAR) ระดับปฐมวัย มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ

กิจกรรมเกมการศึกษา ระดับปฐมวัย มาตรฐานที่ 3 การจัดประสบการณที่เนนเด็กเปนสําคัญ

โครงการหมูบานคุณธรรม ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผูเรียน

การตรวจนิเทศ ติดตาม การใชจายเงิน

อุดหนุนของโรงเรียนเอกชน 2562
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ

กิจกรรม Extra Reading (สงเสริมการ

อานภาษาอังกฤษ)
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปน

สําคัญ

4. รางวัลท่ีสถานศึกษาไดรับ

ชื่อรางวัล
ประเภท

รางวัล
ระดับ หนวยงานที่มอบรางวัล

ปที่ได

รับ

รางวัล

การใชสื่อออนไลนโฆษณาสินคา(ประเภทสรางสรรค) นักเรียน

เขต

พื้นที่/

จังหวัด

สํานักงานคณะกรรมการ

สงเสริมการศึกษาเอกชน
2563

การใชส่ือออนไลนโฆษณาสินคา(ประเภทสวยงาม) นักเรียน

เขต

พื้นที่/

จังหวัด

สํานักงานคณะกรรมการ

สงเสริมการศึกษาเอกชน
2563

การแขงขันทักษะวิชาการและประกวดสิ่งประดิษฐ มหกรรมวันการศึกษาเอกชน “การ

ศึกษาเอกชนยกกําลังสอง Next normal การแขงขันคัดลายมือ ส่ือภาษาไทย ระดับชั้น

ป.4-6

นักเรียน

เขต

พื้นที่/

จังหวัด

สํานักงานคณะกรรมการ

สงเสริมการศึกษาเอกชน
2563

การแขงขันทักษะวิชาการและประกวดสิ่งประดิษฐ มหกรรมวันการศึกษาเอกชน “การ

ศึกษาเอกชนยกกําลังสอง Next normal การแขงขันคิดเลขเร็ว ระดับชั้น ม.1-3
นักเรียน

เขต

พื้นที่/

จังหวัด

สํานักงานคณะกรรมการ

สงเสริมการศึกษาเอกชน
2563

การแขงขันทักษะวิชาการและประกวดสิ่งประดิษฐ มหกรรมวันการศึกษาเอกชน “การ

ศึกษาเอกชนยกกําลังสอง Next normal การแขงขันตอบปญหาสุขศึกษาและพลศึกษา

ระดับชั้น ม.1-3

นักเรียน

เขต

พื้นที่/

จังหวัด

สํานักงานคณะกรรมการ

สงเสริมการศึกษาเอกชน
2563

การแขงขันทักษะวิชาการและประกวดสิ่งประดิษฐ มหกรรมวันการศึกษาเอกชน “การ

ศึกษาเอกชนยกกําลังสอง Next normal
นักเรียน

เขต

พื้นที่/

จังหวัด

สํานักงานคณะกรรมการ

สงเสริมการศึกษาเอกชน
2563

การแขงขันทักษะวิชาการและประกวดสิ่งประดิษฐ มหกรรมวันการศึกษาเอกชน “การ

ศึกษาเอกชนยกกําลังสอง Next normal การประกวดรองเพลงไทยลูกทุง(หญิง) ระดับชั้น

ป.1-6

นักเรียน

เขต

พื้นที่/

จังหวัด

สํานักงานคณะกรรมการ

สงเสริมการศึกษาเอกชน
2563
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ชื่อรางวัล
ประเภท

รางวัล
ระดับ หนวยงานที่มอบรางวัล

ปที่ได

รับ

รางวัล

การแขงขันทักษะวิชาการและประกวดสิ่งประดิษฐ มหกรรมวันการศึกษาเอกชน “การ

ศึกษาเอกชนยกกําลังสอง Next normalการแขงขันแกะสลักผลไม ระดับชั้น ป.4-6
นักเรียน

เขต

พื้นที่/

จังหวัด

สํานักงานคณะกรรมการ

สงเสริมการศึกษาเอกชน
2563

การแขงขันทักษะวิชาการและประกวดสิ่งประดิษฐ มหกรรมวันการศึกษาเอกชน “การ

ศึกษาเอกชนยกกําลังสอง Next normalการแขงขันแกะสลักผลไม ระดับชั้น ม.1-3
นักเรียน

เขต

พื้นที่/

จังหวัด

สํานักงานคณะกรรมการ

สงเสริมการศึกษาเอกชน
2563

การแขงขันวงดนตรีสูมืออาชีพ (ชิงถวยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา กรม

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี) ประเภทสตริงคอมโบ
นักเรียน

ภาค/

ประเทศ

มหาวิทยาลัยราชภัฎ ว

ไลยอลงกรณ ใน

พระบรมราชูปถัมภ

2563

การแขงขันวงดนตรีสูมืออาชีพ (ชิงถวยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา กรม

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี) ประเภท Wind Ensemble
นักเรียน

ภาค/

ประเทศ

มหาวิทยาลัยราชภัฎ ว

ไลยอลงกรณ ใน

พระบรมราชูปถัมภ

2563

รางวัลครูดีเดนของสถานศึกษา ครู

เขต

พื้นที่/

จังหวัด

คณะกองทุนสวัสดิการ

ครูบานโปง
2563

รางวัลครูโรงเรียนเอกชนท่ีปฏิบัติการสอนนานครบ 25 ป ครู

เขต

พื้นที่/

จังหวัด

คณะกองทุนสวัสดิการ

ครูบานโปง
2563

การแขงขัน Thailand STEM Challenge ระดับชั้นประถมศึกษา นักเรียน
ภาค/

ประเทศ

คณะวิทยาศาสตร

มหาวิทยาลัยมหิดล
2562

เรียงความเสริมสรางคานิยมแหงความซื่อสัตยสุจริต หัวขอ "สุจริตคือเกราะบัง ศาสตรพอง"

ระดับประถมศึกษา
นักเรียน

ภาค/

ประเทศ
มูลนิธิลมหายใจไรมลทิน 2562

ประกวดการประพันธเพลง ในโอกาสครบ 150 ปของคณะธิดาแมพระองคอุปถัมภ นักเรียน
ภาค/

ประเทศ

คณะธิดาแมพระองค

อุปถัมภ
2563

ผลงานดานการจัดประสบการณการเรียนรูเด็กปฐมวัย
ผู

บริหาร

เขต

พื้นที่/

จังหวัด

สํานักงานปลัดกระทรวง

ศึกษาธิการ
2563

5. ดําเนินงานตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ (ปรับตามนโยบายแตละป)

ประเด็นตัวช้ีวัด

- จัดการศึกษาทุกระดับ ทุกประเภท โดยใชหลักสูตรฐานสมรรถนะ รวมทั้งแนวทางการจัดการเรียนรูเชิงรุกและการวัดประเมินผลเพื่อพัฒนาผูเรียน ที่สอดคลองกับ

มาตรฐานการศึกษาแหงชาติ

- สงเสริมการพัฒนากรอบหลักสูตรระดับทองถิ่นและหลักสูตรสถานศึกษาตามความตองการจําเปนของกลุมเปาหมายและแตกตางหลากหลายตามบริบทของพื้นที่

- พัฒนาผูเรียนใหมีทักษะการคิดวิเคราะห สามารถแกไขสถานการณเฉพาะหนาไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยจัดการเรียนรูเชิงรุก (Active Learning) จากประสบการณ

จริงหรือจากสถานการณจําลองผานการลงมือปฏิบัติ ตลอดจนจัดการเรียนการสอนในเชิงแสดงความคิดเห็นเพื่อเปดโลกทัศนมุมมองรวมกันของผูเรียนและครูใหมากขึ้น

- พัฒนาผูเรียนใหมีความรอบรูและทักษะชีวิต เพื่อเปนเคร่ืองมือในการดํารงชีวิตและสรางอาชีพ อาทิ การใชเทคโนโลยีดิจิทัล สุขภาวะและทัศนคติที่ดีตอการดูแล

สุขภาพ
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- พัฒนาครูใหมีทักษะ ความรู และความชํานาญในการใชเทคโนโลยีดิจิทัล ปญญาประดิษฐ และภาษาอังกฤษ รวมทั้งการจัดการเรียนการสอนเพื่อฝกทักษะการคิด

วิเคราะหอยางเปนระบบและมีเหตุผลเปนขั้นตอน

- สงเสริมใหใชภาษาทองถิ่นรวมกับภาษาไทยเปนส่ือจัดการเรียนการสอนในพื้นที่ที่ใชภาษาอยางหลากหลาย เพื่อวางรากฐานใหผูเรียนมีพัฒนาการดานการคิดวิเคราะห

รวมทั้งมีทักษะการสื่อสารและใชภาษาที่สามในการตอยอดการเรียนรูไดอยางมีประสิทธิภาพ

- ปลูกฝงผูเรียนใหมีหลักคิดท่ีถูกตองดานคุณธรรม จริยธรรม และเปนผูมีความพอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา โดยกระบวนการลูกเสือ และยุวกาชาด

- พัฒนาแพลตฟอรมดิจิทัลเพ่ือการเรียนรู และใชดิจิทัลเปนเคร่ืองมือการเรียนรู

- เสริมสรางการรับรู ความเขาใจ ความตระหนัก และสงเสริมคุณลักษณะและพฤติกรรมที่พึงประสงคดานสิ่งแวดลอม

- สงเสริมการพัฒนาสิ่งประดิษฐและนวัตกรรมท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม ใหสามารถเปนอาชีพและสรางรายได

- สนับสนุนกิจกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
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6. ผลการประเมินคุณภาพภายนอกในรอบของ สมศ. ท่ีผานมา

การประเมินรอบที่ 3

ระดับ
ระดับผลการประเมิน

ระดับคุณภาพ ผลการรับรอง

ระดับปฐมวัย ดีมาก รับรอง

ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ดี รับรอง

การประเมินรอบที่ 4

ระดับ
ระดับผลการประเมิน

ดานที่ 1 ดานที่ 2 ดานที่ 3 ดานที่ 4 ดานที่ 5

ระดับปฐมวัย ดี ดี ดี - -

ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ดี ดี ดี - -

7. หนวยงานภายนอกท่ีโรงเรียนเขารวมเปนสมาชิก

- สมาคมคณะกรรมการประสานและสงเสริมการศึกษาเอกชน

- สมาคมสหพันธโรงเรียนเอกชนแหงประเทศไทย

- สมาคมอนุบาลศึกษาแหงประเทศไทย ในพระราชูปถัมภฯ

- สมาคมสภาการศึกษาคาทอลิกแหงประเทศไทย

- สมาคมครูโรงเรียนเอกชนคาทอลิกแหงประเทศไทย
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สวนที่ 4 : การประเมินตนเอง (Self - Assessment)

1. ผลการประเมินรายมาตรฐาน

ระดับปฐมวัย

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของเด็ก

จํานวนเด็กท้ังหมด : 136

ประเด็นพิจารณา

การปฏิบัติงาน
เปา

หมาย/

รอยละ

จํานวนเด็กที่

ผานเกณฑที่

โรงเรียน

กําหนด (คน)

ผลการ

ประเมิน

(รอย

ละ)

ผลการ

ประเมิน

คุณภาพ

ที่ได
ปฏิบัติ

ไม

ปฏิบัติ

1. มีพัฒนาดานรางกาย แข็งแรง มีสุขนิสัยที่ดี และดูแลความปลอดภัยของตนองได 97.67 128 94.12
ยอด

เยี่ยม

1.1 รอยละของเด็กมีนํ้าหนัก สวนสูงตามเกณฑมาตรฐาน √ - 105

1.2 รอยละของเด็กเคลื่อนไหวรางกายคลองแคลว ทรงตัวไดดี ใชมือและตา

ประสานสัมพันธไดดี
√ - 136

1.3 รอยละของเด็กดูแลรักษาสุขภาพอนามัยสวนตนและปฏิบัติจนเปนนิสัย √ - 136

1.4 รอยละของเด็กปฏิบัติตนตามขอตกลงเกี่ยวกับความปลอดภัย หลีกเลี่ยง

สภาวะ ที่เสี่ยงตอโรค สิ่งเสพติด และระวังภัยจากบุคคล สิ่งแวดลอม และ

สถานการณที่เสี่ยงอันตราย

√ - 136

2. มีพัฒนาการดานอารมณ จิตใจ ควบคุม และแสดงออกทางอารมณได 96.71 136 100.00
ยอด

เยี่ยม

2.1 รอยละของเด็กราเริงแจมใส แสดงอารมณ ความรูสึกไดเหมาะสม √ - 136

2.2 รอยละของเด็กรูจักยับยั้งชั่งใจ อดทนในการรอคอย √ - 136

2.3 รอยละของเด็กยอมรับและพอใจในความสามารถ และผลงานของตนเอง

และผูอ่ืน
√ - 136

2.4 รอยละของเด็กมีจิตสํานึกและคานิยมที่ดี √ - 136

2.5 รอยละของเด็กมีความมั่นใจ กลาพูด กลาแสดงออก √ - 136

2.6 รอยละของเด็กชวยเหลือแบงปน √ - 136

2.7 รอยละของเด็กเคารพสิทธิ รูหนาท่ีรับผิดชอบ อดทนอดกลั้น √ - 136

2.8 รอยละของเด็กซื่อสัตยสุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม ตามที่สถานศึกษา

กําหนด
√ - 136

2.9 รอยละของเด็กมีความสุขกับศิลปะดนตรี และการเคลื่อนไหว √ - 136

3. มีพัฒนาการดานสังคม ชวยเหลือตนเองและเปนสมาชิกที่ดีของสังคม 97.33 136 100.00
ยอด

เยี่ยม

3.1 รอยละของเด็กชวยเหลือตนเอง ในการปฏิบัติกิจวัตรประจําวัน มีวินัย ใน

ตนเอง
√ - 136
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ประเด็นพิจารณา

การปฏิบัติงาน
เปา

หมาย/

รอยละ

จํานวนเด็กที่

ผานเกณฑที่

โรงเรียน

กําหนด (คน)

ผลการ

ประเมิน

(รอย

ละ)

ผลการ

ประเมิน

คุณภาพ

ที่ได
ปฏิบัติ

ไม

ปฏิบัติ

3.2 รอยละของเด็กประหยัดและพอเพียง √ - 136

3.3 รอยละของเด็กมีสวนรวมดูแลรักษาสิ่งแวดลอมในและนอกหองเรียน √ - 136

3.4 รอยละของเด็กมีมารยาทตามวัฒนธรรมไทย เชน การไหว การยิ้ม ทักทาย

และมีสัมมาคารวะกับผูใหญ ฯลฯ
√ - 136

3.5 รอยละของเด็กยอมรับหรือเคารพ ความแตกตางระหวางบุคคล เชน ความ

คิด พฤติกรรม พื้นฐานครอบครัว เช้ือชาติ ศาสนา วัฒนธรรม เปนตน
√ - 136

3.6 รอยละของเด็กเลนและทํางานรวมกับผูอื่นได แกไขขอขัดแยงโดย

ปราศจาก การใชความรุนแรง
√ - 136

4. มีพัฒนาการดานสติปญญา สื่อสารได มีทักษะการคิดพื้นฐาน และแสวงหาความรูได 96.25 136 100.00
ยอด

เยี่ยม

4.1 รอยละของเด็กสนทนาโตตอบและ เลาเรื่องใหผูอื่นเขาใจ √ - 136

4.2 รอยละของเด็กตั้งคําถามในส่ิงที่ ตนเองสนใจหรือสงสัย และพยายามคนหา

คําตอบ
√ - 136

4.3 รอยละของเด็กอานนิทานและเลาเรื่อง ที่ตนเองอานไดเหมาะสมกับวัย √ - 136

4.4 รอยละของเด็กมีความสามารถในการคิดรวบยอด การคิดเชิงเหตุผลทาง

คณิตศาสตรและวิทยาศาสตร การคิดแกปญหาและสามารถตัดสินใจในเรื่อง

งาย ๆ ได

√ - 136

4.5 รอยละของเด็กสรางสรรคผลงานตามความคิดและจินตนาการ เชน งาน

ศิลปะ การเคล่ือนไหวทาทาง การเลนอิสระ ฯลฯ
√ - 136

4.6 รอยละของเด็กใชส่ือเทคโนโลยี เชน แวนขยาย แมเหล็ก กลองดิจิตอล

ฯลฯ เปนเครื่องมือในการเรียนรูและแสวงหาความรูได
√ - 136

สรุปผลการประเมิน 98.53
ยอด

เยี่ยม

 

จุดเนนและกระบวนการพัฒนาท่ีสงผลตอระดับคุณภาพของมาตรฐานที่ 1 คุณภาพของเด็ก

รายะเอียดที ่1.1 มีพัฒนาการดานรางกายแข็งแรง มีสุขนิสัยท่ีดี และดูแลความปลอดภัยของตนเองได

            โรงเรียนมีกระบวนการพัฒนาและการดําเนินงานโดยจัดกิจกรรมสงเสริมใหเด็กมีนํ้าหนัก สวนสูง  ตามเกณฑมาตรฐานโดยการชั่งน้ําหนัก วัดสวนสูงเปนประจํา

ทุกเดือน บันทึกพัฒนาการทางดานรางกายของเด็กในสมุดแบบบันทึกนํ้าหนัก – สวนสูง หากเด็กที่มีน้ําหนัก สวนสูงไมเปนไปตามเกณฑมาตรฐานครูจะแจงผูปกครองขอ

ความรวมกันปรับพฤติกรรมการรับประทานของเด็ก และสงขอมูลใหผูรับผิดชอบโครงการสงเสริมสุขภาพและอนามัยตรวจสอบขอมูลเปนระยะเพื่อสรุปจํานวน และคารอย

ละของเด็กที่ผานเกณฑและไมผานเกณฑ สงเสริมใหเด็กเคลื่อนไหวรางกายอยางคลองแคลว ทรงตัวไดดี มีการใชมือและตาประสานสัมพันธไดดี โดยครูจัดกิจกรรมกลาง

แจงท่ีหลากหลาย ใหเด็กมีพัฒนาการกลามเนื้อมัดใหญท่ีแข็งแรงขึ้น จัดกิจกรรมศิลปะสรางสรรค/เลนตามมุม ใหเด็กไดมีพัฒนาการกลามเน้ือมัดเล็กที่แข็งแรงขึ้น มีการ

ถายภาพเด็กขณะทํากิจกรรม และจดบันทึกผลการจัดกิจกรรมหลังแผนการจัดประสบการณ เพื่อเห็นพัฒนาการของเด็ก สงเสริมใหเด็กดูแลรักษาสุขภาพอนามัยสวนตน

และปฏิบัติจนเปนนิสัย โดยเด็กทุกคนไดรับการตรวจสุขภาพชองปากและฟนจากเจาหนาที่สาธารณสุข โรงพยาบาลบานโปง เปนประจําทุกป ครูนําผลการตรวจบันทึกลง

ในบัตรสุขภาพประจําตัวนักเรียน และดูแลกิจวัตรประจําวันเด็กเรื่องการรับประทานอาหารที่มีประโยชน ดื่มนํ้าสะอาด ลางมือกอนรับประทานอาหาร ใชหองนํ้า แปรงฟน
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นอนพักผอนและออกกําลังกายเปนเวลาอยางสมํ่าเสมอ จากนั้น สรุปผลสงผูรับผิดชอบโครงการสงเสริมสุขภาพและอนามัย เด็กสามารถดูแลรักษาสุขภาพอนามัยสวนตน

และปฏิบัติจนเปนนิสัย สงเสริมเด็กใหปฏิบัติตนตามขอตกลงเก่ียวกับความปลอดภัย หลีกเลี่ยงสภาวะที่เสี่ยงตอโรค สิ่งเสพติด และระวังภัยจากบุคคล สิ่งแวดลอม และ

สถานการณที่เสี่ยงอันตราย โดยมีครูเวรประจําวันตอนเชา มีการทบทวนวิธีการปฏิบัติตนอยางปลอดภัยในสถานที่ตางๆ ภายในโรงเรียน ครูผูรับผิดชอบตรวจสอบความ

ปลอดภัยของเครื่องเลนในสนาม ทั้งกอนและหลังการเลน ครูประจําช้ันและเด็กรวมกันยํ้าขอตกลงเรื่องความปลอดภัยกอนเริ่มกิจกรรมบริเวณสถานที่ตางๆ ทุกครั้ง หลีก

เล่ียงสภาวะที่เสี่ยงตอการติดโรคระบาด โดยเชิญครูประจําหองพยาบาล ใหความรูและสาธิตวิธีการลางมืออยางถูกตองในสถานการณโรคระบาด Covid 19 ครูสอนใหเด็ก

รูจักหลีกเล่ียง สิ่งเสพติดและระวังภัยจากบุคคลภายนอก โดยดูคลิปวีดีโอและยํ้าใหเด็กคอยระมัดระวังตัวอยูเสมอ เพื่อสามารถปฏิบัติตนตามขอตกลงเกี่ยวกับความ

ปลอดภัย

รายละเอียดที่ 1.2 มีพัฒนาการดานอารมณจิตใจ ควบคุมและแสดงออกทางอารมณได

          โรงเรียนสงเสริมใหเด็กแสดงอารมณความรูสึกไดอยางเหมาะสมกับวัย มีความราเริงแจมใส โดยครูจัดกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะ กิจกรรมกลางแจง มีการถาย

ภาพเด็กขณะทํากิจกรรม บันทึกผลหลังการจัดกิจกรรมลงในแผนการจัดประสบการณ สงเสริมใหเด็กรูจักอดทน รอคอย โดยครูและเด็กรวมกันสรางขอตกลงในการปฏิบัติ

กิจกรรม เด็กสามารถปฏิบัติตามขอตกลงนั้น ครูนําผลไปบันทึกหลังแผนการจัดประสบการณ สงเสริมใหเด็กรูจักยอมรับและพอใจในความสามารถและผลงานของตนเอง

และผูอ่ืน โดยจัดกิจกรรมศิลปะสรางสรรค ใหเด็กสรางผลงานตามความคิดของตนเอง นําเสนอหนาชั้นเรียน เปดโอกาสใหถามและเจาของผลงานเปนผูตอบคําถาม ทําให

เกิดการยอมรับและความพึงพอใจในความสามารถและผลงานของตนเองและของผูอื่น สงเสริมใหเด็กมีจิตสํานึกและคานิยมที่ดี โดยเด็กจะปฏิบัติกิจวัตรประจําวันตอนเชา

เคารพธงชาติ สวดภาวนา สงเสริมใหเด็กมีความมั่นใจกลาพูดกลาแสดงออก โดยกิจกรรมประจําวันและกิจกรรมหนูนอยคนเกง ครูเปนผูกระตุนและเสริมแรงใหเด็กได

แสดงศักยภาพของตนเองอยางเต็มท่ี สงเสริมใหเด็กชวยเหลือและแบงปน โดยกิจกรรม STAR กิจกรรมคริสตมาส กิจกรรมวันเด็ก สงเสริมใหเด็กรูจักเคารพสิทธิ รูหนาที่

รับผิดชอบ โดยกิจกรรมระเบียบวินัยในวัยเยาว (สารวัตรนักเรียน) สงเสริมใหเด็กมีความซื่อสัตยสุจริต มีคุณธรรมจริยธรรมตามที่สถานศึกษากําหนด โดยกิจกรรมหมูบาน

คุณธรรม กิจกรรมหนูนอยคนดี เด็กไดปฏิบัติตนตามระเบียบขอตกลงของสถานศึกษามีความรับผิดชอบตอหนาที่ มีความซื่อสัตยสุจริต มีความกตัญูรูคุณ มีนํ้าใจและรูจัก

แบงปน สงเสริมใหเด็กมีความสุขและแสดงออกผานงานศิลปะดนตรีและการเคลื่อนไหว โดยจัดกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะกิจกรรมศิลปะสรางสรรค และกิจกรรมนัก

คิดสรางสรรค

รายละเอียดที่  1.3 มีพัฒนาการดานสังคม ชวยเหลือตนเอง และเปนสมาชิกที่ดีของสังคม

          โรงเรียนสงเสริมใหเด็กชวยเหลือตนเองในการปฏิบัติกิจวัตรประจําวัน มีวินัยในตนเอง โดยใหเด็กปฏิบัติกิจวัตรประจําวันดวยตนเอง เชน การเดินเขาโรงเรียน

เก็บกระเปา ยกเกาอี้ ลางมือ เขาหองนํ้า รับประทานอาหาร แปรงฟน ปู/เก็บที่นอน ฯลฯ และนําผลมาบันทึกพัฒนาการ สงเสริมใหเด็กประหยัดและพอเพียง โดยกิจกรรม

เศรษฐกิจพอเพียง เด็กรูจักประหยัดและอดออมมากขึ้น สงเสริมใหเด็กมีสวนรวมดูแลรักษาสิ่งแวดลอมในและนอกหองเรียน โดยกิจกรรม Big Cleaning Day ใหเด็กชวย

กันดูแลรักษาสิ่งของเคร่ืองใชในหองเรียน เชน โตะ เกาอี้ ของเลนและอื่นๆ สงเสริมใหเด็กชวยดูแลรักษาความสะอาดสภาพแวดลอมนอกหองเรียน เชน หองนํ้า หองอาหาร

หองโถง สวนหยอม สงเสริมใหเด็กมีมารยาทตามวัฒนธรรมไทย โดยกิจกรรมมารยาทงามตามวิถีไทย ทําใหเด็กมีมารยาทและปฏิบัติตามวัฒนธรรมไทยไดอยางเหมาะสม

กับวัย สงเสริมใหเด็กยอมรับหรือเคารพความแตกตางระหวางบุคคล โดยจัดกิจกรรมมอบของแทนคําขอบคุณใหพี่พนักงาน เด็กรูจักเคารพในคุณคา ความแตกตางระหวาง

บุคคลและมองเห็นความดี ผานการกระทําของผูอื่น สงเสริมใหเด็กเลนและทํางานรวมกับผูอื่นไดและแกไขขอขัดแยงโดยปราศจากการใชความรุนแรง โดยจัดกิจกรรมเกม

การศึกษา เด็กเรียนรูการทํางานรวมกับผูอ่ืน รับฟงความคิดเห็นที่ตางจากตน และแกไขปญหาขอขัดแยงโดยปราศจากการใชความรุนแรง

รายละเอียดที่ 1.4 มีพัฒนาการดานสติปญญา ส่ือสารได มีทักษะการคิดพื้นฐานและแสวงหาความรูได

          โรงเรียนสงเสริมใหเด็กสนทนาโตตอบและเลาเรื่องใหผูอื่นเขาใจ โดยจัดกิจกรรมศิลปะ สรางสรรค กิจกรรม Project Approach เด็กเกิดการแลกเปลี่ยนความคิด

และสามารถเลาเร่ืองใหผูอ่ืนเขาใจได สงเสริมใหเด็กตั้งคําถามในสิ่งท่ีตนเองสนใจหรือสงสัยและพยายามคนหาคําตอบ โดยจัดกิจกรรมวิทยาศาสตรนารู กิจกรรมฐานการ

เรียนรู เด็กเกิดความสนใจใฝรู รูจักตั้งคําถามและแสวงหาคําตอบในสิ่งที่ตนสงสัย สงเสริมใหเด็กอานนิทานและเลาเรื่องที่ตนเองอานและเขียนไดเหมาะสมกับวัย โดยจัด

กิจกรรมพาเพื่อนกลับบาน เปนการใชหนังสือแทนเพ่ือน เปนการใชเวลาวางอานหนังสือพรอมกับสมาชิกในครอบครัว เด็กเกิดความสนใจ ใฝรูใฝเรียน กระตือรือรนในการ

อานหนังสือ ใชเวลาวางกับครอบครัวและเขียนสรุปขอคิดท่ีไดจากนิทานตามความคิดของตน สงเสริมใหเด็กมีความสามารถในการคิดรวบยอด การคิดเชิงเหตุผลทาง

คณิตศาสตรและวิทยาศาสตร การคิดแกปญหา และสามารถตัดสินใจในเร่ืองงายๆ โดยกิจกรรมวิทยาศาสตรนารู กิจกรรมคณิตคิดสนุก เด็กไดเกิดกระบวนการคิดแก

ปญหาและสามารถตัดสินใจในเร่ืองงายๆ ได สงเสริมใหเด็กสรางสรรคผลงานตามความคิดและจินตนาการ โดยจัดกิจกรรมศิลปะสรางสรรค/เลนตามมุม เด็กไดมีโอกาส

ถายทอดความคิดความรูสึกของตนผานผลงานศิลปะ ไดอยางอิสระ สงเสริมใหเด็กใชสื่อเทคโนโลยีเปนเครื่องมือในการเรียนรูและแสวงหาความรูได พยายามคนหาคําตอบ

โดยจัดกิจกรรมประจําวัน กิจกรรมProject Approach กิจกรรมวิทยาศาสตร กิจกรรมคณิตศาสตรและการประกอบอาหาร เด็กเกิดการเรียนรู การคนหาคําตอบ
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มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ

เปาหมาย 5 ขอ

ประเด็นพิจารณา

การปฏิบัติงาน

ผล

สําเร็จ

ผลการ

ประเมิน

คุณภาพ

ที่ได
ปฏิบัติ

ไม

ปฏิบัติ

1. มีหลักสูตรครอบคลุมพัฒนาการทั้งสี่ดาน สอดคลองกับบริบทของทองถิ่น 5.00
ยอด

เยี่ยม

1.1 มีหลักสูตรสถานศึกษาที่ยืดหยุน และสอดคลองกับหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย √ -

1.2 ออกแบบจัดประสบการณที่เตรียมความพรอมและไมเรงรัดวิชาการ √ -

1.3 ออกแบบการจัดประสบการณที่เนนการเรียนรูผานการเลน และการลงมือปฏิบัติ (Active learning) √ -

1.4 ออกแบบการจัดประสบการณที่ตอบสนองความตองการและความแตกตางของเด็กปกติและกลุมเปา

หมายเฉพาะที่สอดคลองกับวิถีชีวิตของครอบครัว ชุมชนและทองถิ่น
√ -

1.5 มีการประเมิน ตรวจสอบ และปรับปรุง / พัฒนาหลักสูตรอยางตอเน่ือง √ -

2. จัดครูใหเพียงพอกับช้ันเรียน 5.00
ยอด

เยี่ยม

2.1 จัดครูครบช้ันเรียน √ -

2.2 จัดครูใหมีความเหมาะสมกับภารกิจการจัดประสบการณ √ -

2.3 จัดครูไมจบการศึกษาปฐมวัยแตผานการอบรมการศึกษาปฐมวัย √ -

2.4 จัดครูจบการศึกษาปฐมวัย √ -

2.5 จัดครูจบการศึกษาปฐมวัยและผานการอบรมการศึกษาปฐมวัย √ -

3. สงเสริมใหครูมีความเช่ียวชาญดานการจัดประสบการณ 5.00
ยอด

เยี่ยม

3.1 มีการพัฒนาครูและบุคลากรใหมีความรูความสามารถในการวิเคราะหและออกแบบหลักสูตรสถานศึกษา √ -

3.2 สงเสริมครูใหมีทักษะในการจัดประสบการณและการประเมินพัฒนาการเด็ก √ -

3.3 สงเสริมครูใชประสบการณสําคัญในการออกแบบการจัดกิจกรรม จัดกิจกรรม สังเกตและประเมิน

พัฒนาการเด็กเปนรายบุคคล
√ -

3.4 สงเสริมใหครูมีปฏิสัมพันธที่ดีกับเด็กและครอบครัว √ -

3.5 สงเสริมใหครูพัฒนาการจัดประสบการณโดยใชชุมชนแหงการเรียนรูทางวิชาชีพ (PLC) √ -

4. จัดสภาพแวดลอมและสื่อเพ่ือการเรียนรูอยางปลอดภัยและเพียงพอ 5.00
ยอด

เยี่ยม

4.1 จัดสภาพแวดลอมภายในหองเรียนที่คํานึงถึงความปลอดภัย √ -

4.2 จัดสภาพแวดลอมภายนอกหองเรียนที่คํานึงถึงความปลอดภัย √ -

4.3 สงเสริมใหเกิดการเรียนรูที่เปนรายบุคคลและกลุม เลนแบบรวมมือ รวมใจ √ -
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ประเด็นพิจารณา

การปฏิบัติงาน

ผล

สําเร็จ

ผลการ

ประเมิน

คุณภาพ

ที่ได
ปฏิบัติ

ไม

ปฏิบัติ

4.4 จัดใหมีมุมประสบการณหลากหลาย มีสื่อการเรียนรู ที่ปลอดภัยและเพียงพอ เชน ของเลน หนังสือ

นิทาน ส่ือจากธรรมชาติ ส่ือสําหรับเด็กมุดลอด ปนปาย สื่อเทคโนโลยีการสืบเสาะหาความรู
√ -

4.5 จัดหองประกอบที่เอ้ือตอการจัดประสบการณและพัฒนาเด็ก √ -

5. ใหบริการส่ือเทคโนโลยีสารสนเทศและส่ือการเรียนรูเพื่อสนับสนุน การจัดประสบการณ 5.00
ยอด

เยี่ยม

5.1 อํานวยความสะดวกและใหบริการสื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ วัสดุ อุปกรณและสื่อการเรียนรู √ -

5.2 พัฒนาครูใหมีความรูความสามารถในการผลิตและใชสื่อในการจัดประสบการณ √ -

5.3 มีการนิเทศติดตามการใชส่ือในการจัดประสบการณ √ -

5.4 มีการนําผลการนิเทศติดตามการใชสื่อมาใชเปนขอมูลในการพัฒนา √ -

5.5 สงเสริม สนับสนุนการเผยแพรการพัฒนาสื่อ และนวัตกรรมเพื่อการจัดประสบการณ √ -

6. มีระบบบริหารคุณภาพที่เปดโอกาสใหผูเกี่ยวของทุกฝายมีสวนรวม 5.00
ยอด

เยี่ยม

6.1 กําหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาที่สอดคลองกับมาตรฐานการศึกษาปฐมวัยและอัตลักษณ

ของสถานศึกษา
√ -

6.2 จัดทําแผนพัฒนาการศึกษาที่สอดรับกับมาตรฐานที่สถานศึกษากําหนดและดําเนินการตามแผน √ -

6.3 มีการประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพภายในสถานศึกษา √ -

6.4 มีการติดตามผลการดําเนินงาน และจัดทํารายงานผลการประเมินตนเองประจําป และรายงานผลการ

ประเมินตนเองใหหนวยงานตนสังกัด
√ -

6.5 นําผลการประเมินไปปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา โดยผูปกครองและผูเกี่ยวของทุกฝายมี

สวนรวม
√ -

สรุปผลการประเมิน 5.00
ยอด

เยี่ยม

 

จุดเนนและกระบวนการพัฒนาท่ีสงผลตอระดับคุณภาพของมาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ

รายละเอียดที่  2.1  มีหลักสูตรครอบคลุมพัฒนาการทั้ง 4 ดานสอดคลองกับบริบทของทองถิ่น

                   โรงเรียนตระหนักถึงความสําคัญของการจัดการเรียนการสอนอยางมีคุณภาพ มีการจัดทําหลักสูตรสถานศึกษาที่ยืดหยุนและสอดคลองกับหลักสูตรปฐมวัย

พ.ศ. 2560 ครอบคลุมพัฒนาการท้ัง 4 ดาน มีสาระทองถิ่นสอดแทรกในหลักสูตรอยางเหมาะสมกับเด็กปฐมวัย สอดคลองกับวิสัยทัศนและพันธกิจของโรงเรียน ออกแบบ

ตารางกิจกรรมประจําวันและการจัดประสบการณที่เนนใหเด็กปฐมวัยไดลงมือกระทํา ใชกระบวนการคิด มีโอกาสเลือกตัดสินใจ เปนผูริเริ่มกิจกรรมผานสื่ออุปกรณของจริง

ที่หลากหลาย เปดโอกาสใหเด็กไดเรียนรูตามความสนใจ และมีการประเมินผลหลังการจัดประสบการณ บันทึก สังเกตเปนรายบุคคล ใหผูปกครองมีสวนรวมในการประเมิน

พัฒนาการของเด็ก มีการกํากับ ติดตาม การนิเทศ ตรวจสอบ การนําหลักสูตรปฐมวัยไปใชพัฒนาเด็ก การประเมินหลักสูตรกอน-หลังการนําไปใช มีการประเมินพัฒนาการ

หลังการจัดประสบการณ บันทึกเด็กเปนรายบุคคล บันทึกคุณธรรม จริยธรรม มีกิจกรรม Project Approach ที่เนนใหเด็กไดกระบวนการคิด การลงมือปฏิบัติ และสราง

ผลงานของตนเองดวยความภาคภูมิใจ แบบบันทึกการประเมินการใชหลักสูตรในการจัดการเรียนการสอน เปดโอกาสใหผูปกครองไดแสดงความคิดเห็นและมีสวนรวมใน

การประเมินพัฒนาการเด็ก
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รายละเอียดที่ 2.2  จัดครูใหเพียงพอกับช้ันเรียน

                   โรงเรียนจัดครูใหเพียงพอ เหมาะสม เพื่อการเรียนการสอนในแตละระดับชั้น จัดครูที่จบการศึกษาปฐมวัยและผานการอบรมการศึกษาปฐมวัย ครูที่ไมจบ

การศึกษาปฐมวัยแตผานการอบรมการศึกษาปฐมวัย โดยสนับสนุนใหมีการกํากับ ติดตาม การจัดประสบการณและงานที่ไดรับมอบหมาย จัดโครงสรางพัฒนาครูฝกอบรม

ดานการศึกษาปฐมวัยอยางตอเนื่องอยางนอยปละ 20 ช่ัวโมง ครูมีวุฒิการศึกษาปฐมวัยและเกียรติบัตร วุฒิบัตร เอกสารรับรองการผานการอบรม จัดทําปฏิทินปฏิบัติงาน

ครู เพ่ือพัฒนากระบวนการเรียนการสอนใหเหมาะสมเพื่อใหเด็กไดรับประโยชนอยางสูงสุดจากการจัดประสบการณของครูปฐมวัย

 

รายละเอียดที่ 2.3  สงเสริมใหครูมีความเชี่ยวชาญดานการจัดประสบการณ

                   โรงเรียนพัฒนาครูและบุคลากรครูใหมีความรูความสามารถในดานการวิเคราะหและออกแบบหลักสูตรสถานศึกษา มีทักษะในการจัดประสบการณและ

ประเมินพัฒนาการเด็ก มีการสังเกตและประเมินพัฒนาการเด็กเปนรายบุคคล มีการวิเคราะหเชื่อมโยงพัฒนาการมาตรฐานหลักสูตร ตัวบงชี้ สภาพที่พึงประสงค จัด

กิจกรรมท่ีหลากหลายที่เนนเด็กเปนสําคัญ การเรียนรูท่ีครอบคลุมพัฒนาการท้ัง 4 ดาน โดยจัดครูเขารับการอบรมเรื่องการทําหลักสูตรสถานศึกษาที่สอดคลองกับหลักสูตร

การศึกษาปฐมวัย ออกแบบหลักสูตรท่ีแสดงนวัตกรรมท่ีเปน แนวคิด หรือวิชาการที่ทันสมัย จัดทําแผนการจัดประสบการณที่มีการวิเคราะหเชื่อมโยงของพัฒนาการตาม

มาตรฐาน ตัวบงชี้ สภาพท่ีพึงประสงค สาระการเรียนรู ประสบการณสําคัญ มีการสรุปประเมินพัฒนาการตามสภาพจริงและนําผลการประเมินพัฒนาการไปพัฒนาเด็ก จัด

กิจกรรมท่ีใหผูปกครองเขามามีสวนรวมในการประเมินพัฒนาการ เชน การทําแบบบันทึกพัฒนาการ การจัดนิทรรศการการแสดงผลงานในกิจกรรม Project Approach

และการทําสมุดรายงานประจําตัวนักเรียน กิจกรรมสงเสริมความกาวหนาของเด็กดวยแฟมสะสมผลงาน มีการเก็บรวบรวมผลงานศิลปะ และชิ้นงานของเด็กเพื่อใหผู

ปกครองไดรับรูถึงพัฒนาการของบุตร-หลาน กิจกรรมเครื่องมือวัดและประเมินพัฒนาการ มีการบันทึกพัฒนาการเด็กทุกเดือนเปนรายบุคคล กิจกรรมพัฒนาวิธีการจัด

ประสบการณการเรียนรูดวยการนิเทศ มีการนิเทศติดตาม ตรวจสอบ เปนการจัดประสบการณใหสอดคลองกับหลักสูตรปฐมวัย และนําผลการนิเทศ ติดตามไปพัฒนา

ปรับปรุงการจัดประสบการณใหดีขึ้น ครูมีความเขาใจในหลักสูตรปฐมวัยและเขาใจในแผนการสอน สามารถออกแบบการจัดกิจกรรมตางๆ สําหรับเด็กใหเกิดการเรียนรู

ตามแผนการจัดประสบการณ และไดรับประโยชนในการพัฒนาศักยภาพของเด็กปฐมวัย

 

รายละเอียดที่ 2.4  การจัดสภาพแวดลอมและสื่อเพื่อพัฒนาการเรียนรูอยางปลอดภัยและเพียงพอ

                   โรงเรียนจัดสภาพแวดลอมภายในและภายนอกหองเรียนที่คํานึงถึงความปลอดภัย จัดสภาพแวดลอมภายในอาคาร ครุภัณฑ เครื่องมือเครื่องใช ที่มีความ

ปลอดภัยเหมาะสมและเพียงพอ มีพื้นท่ีใชสอยเปนสัดสวน จัดสภาพแวดลอมภายนอกหองเรียนที่คํานึงถึงความปลอดภัย มีเครื่องเลนสนามและเครื่องเลนมุด ลอด ปน

ปาย ท่ีมีความปลอดภัยตามมาตรฐานอุตสาหกรรม สะอาด ใชงานไดครบถวน ไมชํารุด มีทางเดินที่ปลอดภัย มีสัญลักษณแสดงขึ้น-ลงบันได มีผูรับผิดชอบทุกระดับใหรับรู

และปฏิบัติรวมกัน สงเสริมใหเด็กเกิดการเรียนรูเปนรายบุคคลและกลุม เลนแบบรวมมือ รวมใจ มีมุมประสบการณเพียงพอ มีสื่อจากธรรมชาติ สื่อเทคโนโลยีเพื่อการสืบ

เสาะหาขอมูลความรู จัดหองเรียนท่ีมีมุมเสริมประสบการณหลากหลาย ไดอยางเหมาะสม มีการจัดทําโครงการสงเสริมศักยภาพการเรียนรู เพื่อสงเสริมใหเด็กไดเรียนรูดวย

ตนเอง คนควาหาคําตอบ และมีความคิดริเร่ิมสรางสรรค กลาคิดกลาแสดงออกอยางเหมาะสมกับวัย และภูมิใจในผลงานของตนเอง จัดหองประกอบการตางๆ ที่มีสื่อ

สําหรับเด็กในการสืบเสาะหาความรู จัดทําโครงการสุนทรียภาพพาเพลินใหเด็กไดเรียนรูสื่อจากธรรมชาติ การเคลื่อนไหว จัดกิจกรรมปฐมวัยรักการเรียนรู สงเสริมใหเด็ก

รักการอาน เชน การอานคําศัพท หรือหนังสือนิทาน เพื่อใหเด็กมีความสุขในการเรียน ในสภาพสิ่งแวดลอมที่เอื้อตอการเรียนรู และสอดคลองกับหลักสูตรปฐมวัย เด็กไดรับ

ประสบการณตรงและไดลงมือปฏิบัติเปนการสงเสริมพัฒนาการเด็กอยางสมดุลครบทั้ง 4 ดาน

 

รายละเอียดที่ 2.5  ใหบริการส่ือเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนรูเพื่อสนับสนุนการจัดประสบการณ

                   โรงเรียนอํานวยความสะดวกและใหบริการสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ วัสดุและอุปกรณ มีโครงการ งบประมาณการจัดหาสื่อวัสดุอุปกรณ โดยจัดกิจกรรม

พัฒนาสื่อการสอน โดยใหครูทุกคนผลิตสื่อปฐมวัยปละ 1 ครั้ง เพื่อสนับสนุนการจัดประสบการณ มีการวางแผนการดําเนินงาน มีการนิเทศ ติดตามการใชสื่อในการจัด

ประสบการณ บันทึก และนําผลการนิเทศมาเปนขอมูลเพื่อการพัฒนา สงเสริมสนับสนุนการเผยแพรการพัฒนาสื่อและนวัตกรรมในการจัดประสบการณ จัดทําโครงการ

พัฒนาการเรียนการสอน สงเสริมใหครูไดรับการอบรมอยางตอเนื่อง จัดกิจกรรมพัฒนาวิธีการจัดประสบการณการเรียนรูดวยการนิเทศ บันทึก วางแผนดําเนิน นิเทศ

ติดตาม นําผลการนิเทศไปพัฒนา  เผยแพรบนเพจอนุบาล โรงเรียนนารีวุฒิ เพื่อสนับสนุนการจัดประสบการณและพัฒนาครูใหมีประสิทธิภาพในการจัดการเรียนการสอน

เพ่ิมมากขึ้น

 

รายละเอียดที่ 2.6  มีระบบบริหารคุณภาพท่ีเปดโอกาสใหผูเกี่ยวของทุกฝายมีสวนรวม

          โรงเรียนมีระบบบริหารคุณภาพโดยกําหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาที่สอดคลองกับมาตรฐานการศึกษาปฐมวัยและอัตลักษณของสถานศึกษา

สอดคลองกับวิสัยทัศน ใหผูปกครองและชุมชนเขามามีสวนรวมในการพัฒนา มีแผนพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษาที่สอดรับกับมาตรฐานที่สถานศึกษากําหนด มีแผน

ปฏิบัติงานประจําป โครงการ มีการประเมินและปรับปรุงแผนปฏิบัติงานประจําป และดําเนินงานตามแผนปฏิบัติงานประจําป มีการประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพการ

ศึกษาภายในสถานศึกษา เตรียมความพรอมของบุคลากร แตงตั้งคณะกรรมการการประเมินผลปฏิบัติงานดานการดําเนินการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาระดับ

ปฐมวัย มีการติดตามผลการดําเนินงานการประเมินตนเองประจําป  และรายงานการประเมินตนเองประจําป (SAR) ใหหนวยงานตนสังกัด นําผลการประเมินติดตามตรวจ

สอบคุณภาพไปใชในการวางแผนการพัฒนาปรับปรุงดําเนินงานของสถานศึกษา ใหผูปกครองและผูเกี่ยวของทุกฝายมีสวนรวม จัดทํามาตรฐานการศึกษา คาเปา
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หมายความสําเร็จของสถานศึกษาเพ่ือประกันคุณภาพ มีรายงานการประชุม ทําเพจแผนกอนุบาล เผยแพร ใหผูปกครองและผูเกี่ยวของทุกผายเห็นถึงความสําคัญและให

ความรวมมือกับครูและสถานศึกษา พัฒนาเด็กใหมีศักยภาพท่ีดีทุกดานเพ่ิมมากขึ้น 
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มาตรฐานที่ 3 การจัดประสบการณที่เนนเด็กเปนสําคัญ

จํานวนครูท้ังหมด : 6

ประเด็นพิจารณา

การปฏิบัติงาน
เปา

หมาย/

รอยละ

จํานวนครูที่

ผานเกณฑที่

โรงเรียน

กําหนด (คน)

ผลการ

ประเมิน

(รอย

ละ)

ผลการ

ประเมิน

คุณภาพ

ที่ได
ปฏิบัติ

ไม

ปฏิบัติ

1. จัดประสบการณที่สงเสริมใหเด็กมีพัฒนาการทุกดาน อยางสมดุลเต็มศักยภาพ 97.17 6 100.00
ยอด

เยี่ยม

1.1 มีการวิเคราะหขอมูลเด็กเปนรายบุคคล √ - 6

1.2 จัดทําแผนและใชแผนการจัดประสบการณจากการวิเคราะหมาตรฐาน

คุณลักษณะที่พึงประสงคในหลักสูตรสถานศึกษา
√ - 6

1.3 จัดกิจกรรมที่สงเสริมพัฒนาการเด็กครบทุกดาน ท้ังดานรางกาย ดานอารมณ

จิตใจ ดานสังคม และดานสติปญญา โดย ไมมุงเนนการพัฒนาดานใดดานหน่ึง

เพียงดานเดียว

√ - 6

2. สรางโอกาสใหเด็กไดรับประสบการณตรง เลนและปฏิบัติอยางมีความสุข 69.30 6 100.00
ยอด

เยี่ยม

2.1 จัดประสบการณที่เชื่อมโยงกับประสบการณเดิม √ - 6

2.2 ใหเด็กมีโอกาสเลือกทํากิจกรรมอยางอิสระ ตามความตองการความสนใจ

ความสามารถ ตอบสนองตอวิธีการเรียนรูของเด็กเปนรายบุคคล หลากหลายรูป

แบบจากแหลงเรียนรูที่หลากหลาย

√ - 6

2.3 เด็กไดเลือกเลน เรียนรูลงมือ กระทํา และสรางองคความรูดวยตนเอง √ - 6

3. จัดบรรยากาศที่เอ้ือตอการเรียนรู ใชสื่อและเทคโนโลยี ท่ีเหมาะสมกับวัย 97.00 6 100.00
ยอด

เยี่ยม

3.1 จัดบรรยากาศและสภาพแวดลอมในหองเรียนไดสะอาด ปลอดภัย และ

อากาศถายเทสะดวก
√ - 6

3.2 จัดใหมีพ้ืนที่แสดงผลงานเด็ก พ้ืนที่สําหรับมุมประสบการณและการจัด

กิจกรรม
√ - 6

3.3 จัดใหเด็กมีสวนรวมในการจัดภาพแวดลอมในหองเรียน เชน ปายนิเทศ การ

ดูแลตนไม เปนตน
√ - 6

3.4 ใชส่ือและเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับชวงอายุ ระยะความสนใจ และวิถีการ

เรียนรูของเด็ก เชน กลองดิจิตอล คอมพิวเตอร สําหรับการเรียนรูกลุมยอย ส่ือ

ของเลนที่กระตุนใหคิดและหาคําตอบ เปนตน

√ - 6

4. ประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริงและนําผลการประเมินพัฒนาการเด็กไปปรับปรุงการจัด

ประสบการณและพัฒนาเด็ก
96.83 6 100.00

ยอด

เยี่ยม

4.1 ประเมินพัฒนาการเด็กจากกิจกรรมและกิจวัตรประจําวันดวยเครื่องมือและ

วิธีการที่หลากหลาย
√ - 6
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ประเด็นพิจารณา

การปฏิบัติงาน
เปา

หมาย/

รอยละ

จํานวนครูที่

ผานเกณฑที่

โรงเรียน

กําหนด (คน)

ผลการ

ประเมิน

(รอย

ละ)

ผลการ

ประเมิน

คุณภาพ

ที่ได
ปฏิบัติ

ไม

ปฏิบัติ

4.2 วิเคราะหผลการประเมินพัฒนาการเด็กโดยผูปกครองและผูเกี่ยวของมีสวน

รวม
√ - 6

4.3 นําผลการประเมินที่ไดไปพัฒนาคุณภาพเด็กอยางเปนระบบและตอเน่ือง √ - 6

4.4 นําผลการประเมินแลกเปลี่ยนเรียนรูโดยใชกระบวนการชุมชนแหงการเรียนรู

ทางวิชาชีพ
√ - 6

สรุปผลการประเมิน 100.00
ยอด

เยี่ยม

 

จุดเนนและกระบวนการพัฒนาท่ีสงผลตอระดับคุณภาพของมาตรฐานที่ 3 การจัดประสบการณท่ีเนนเด็กเปนสําคัญ

รายละเอียดที่ 3.1  จัดประสบการณที่สงเสริมใหเด็กมีพัฒนาการทุกดานอยางสมดุลเต็มศักยภาพ

                   ครูจัดทําแผนการจัดประสบการณและกําหนดการสอนรายป  มีการบันทึกพัฒนาการทั้ง 4 ดานอยางตอเน่ือง โดยวิเคราะหขอมูลเปนรายบุคคล  บันทึก

การตรวจสุขภาพ การเจ็บปวย การเจริญเติบโต/การสรางภูมิคุมกัน  บันทึกการดื่มนม  นํ้าหนัก  สวนสูง บันทึกผลการจัดกิจกรรม แฟมผลงานศิลปะสรางสรรคเปนราย

บุคคล จัดกิจกรรมที่สงเสริมพัฒนาการเด็กครบทุกดานทั้งดานรางกาย  ดานอารมณ -  จิตใจ  ดานสังคมและดานสติปญญา  ไมมุงเนนการพัฒนาดานใดดานหน่ึงเพียงดาน

เดียว  โดยจัดประสบการณตามหนวยการเรียนรูสอดคลองกับกิจกรรมหลัก  6  กิจกรรม  เชน  กิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะ  กิจกรรมศิลปะสรางสรรค  กิจกรรมเสริม

ประสบการณ  กิจกรรมกลางแจง  กิจกรรมเกมการศึกษา  และกิจกรรมเสรี  และบันทึกผลการจัดกิจกรรมเพื่อสงเสริมพัฒนาการเด็กครอบคลุมพัฒนาการทั้ง  4  ดาน 

ไดแก  ดานทั้งดานรางกาย  ดานอารมณ -  จิตใจ ดานสังคม และดานสติปญญา ภาษาและการสื่อสาร ทําบันทึกพัฒนาการทั้ง 4 ดาน ดานอารมณ - จิตใจ  ดานสังคม 

และดานสติปญญา จดบันทึกเปนประจําทุกเดือน เพื่อเห็นพัฒนาการความกาวหนาของเด็กอยางชัดเจน  จัดกิจกรรม  Project  Approach  ที่ใหเด็กไดเขามามีสวนรวมใน

การเรียนการสอน ใหเด็กไดเลือกเรียนสิ่งท่ีตนเองสนใจ ไดรับประสบการณตรง  เกิดการเรียนรูและมีพัฒนาการทั้งทางดานรางกาย  ดานอารมณ -  จิตใจ  ดานสังคม  และ

ดานสติปญญา  จัดทํา  Best  Practice  เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนใหสูงขึ้น  และพัฒนาครูใหจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่สอดคลองกับปญหาที่เกิดขึ้น

 

รายละเอียดที่ 3.2  สรางโอกาสใหเด็กไดรับประสบการณตรง  เลนและปฏิบัติติอยางมีความสุข

                    ครูจัดประสบการณท่ีเชื่อมโยงกับประสบการณเดิมโดยกิจกรรม Project Approach  ที่เด็กเลือกทํากิจกรรมตามความสนใจของเด็กที่มาจาก

ประสบการณเดิม  ท่ีตอบสนองตอการเรียนรูของเด็ก เชื่อมโยงกับความรูใหม  ตั้งคําถามในสิ่งท่ียังตองการเรียนรูหาคําตอบ  การสํารวจ  สืบคน  บันทึก คิดวิเคราะหและ

คิดอยางมีวิจารณญาณ  เด็กมีโอกาสเลือกทํากิจกรรมอยางอิสระ ตามความสนใจ ความสามารถ ตอบสนองตอวิธีการเรียนรูของเด็กเปนรายบุคคล และเปนกลุม  หลาก

หลายรูปแบบ จากแหลงเรียนรูท่ีหลากหลาย  จากแผนการจัดประสบการณ เด็กมีโอกาสเลือกทํากิจกรรมอยางอิสระ เด็กไดเลือกเลนและเรียนรู ลงมือกระทํา  เพื่อสงผล

ใหเด็กเกิดการเรียนรูไดอยางมีความสุข  จัดกิจกรรมวิทยาศาสตรนารู  และกิจกรรมฐานการเรียนรู  เพื่อเกิดกระบวนการคิด การแกไขปญหา  การคนหาคําตอบ  เกิดการ

เรียนรูไดอยางเต็มศักยภาพ และสรางองครวมความรูดวยตนเอง 

 

รายละเอียดที่ 3.3  จัดบรรยากาศที่เอื้อตอการเรียนรู  ใชสื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับวัย

                   โรงเรียนจัดบรรยากาศหองเรียนใหสะอาด  อากาศถายเท  ปลอดภัย  ซึ่งเปนสวนสําคัญในการสงเสริมความสนใจใหแกเด็ก  ทุกเชาครูเปดประตู  หนาตาง

ทุกหองใหอากาศถายเท  มีอุณหภูมิท่ีเหมาะสม  มีแสงสวางเพียงพอ  มีการจัดพื้นที่ใหเพียงพอสําหรับการจัดประสบการณ  และการจักกิจกรรมตางๆ  เพื่อเกิดแรงจูงใจใน

การเรียนรูเพ่ิมมากขึ้น  มีพ้ืนที่แสดงผลงานเด็ก  พื้นที่สําหรับมุมประสบการณและการจัดกิจกรรม  โดยจัดมุมประสบการณตางๆ  เชน  มุมหนังสือนิทาน  มุมบล็อก  มุม

วิทยาศาสตร  มุมบทบาทสมมุติ  เปนตน  มีอุปกรณของเลน ในมุมอยางเพียงพอ กําหนดเวลาเลนในตารางกิจกรรมประจําวันอยางชัดเจน  เพื่อเสริมพัฒนาการดาน

รางกาย  ดานอารมณ - จิตใจ  ดานสังคม  และดานสติปญญา  จัดพื้นที่แสดงผลงานศิลปะ  งานประดิษฐ  แขวนโชวในหองเรียนและบอรดโชวผลงาน  เพื่อใหเด็กไดแสดง

ความภูมิใจในผลงานศิลปะของตนและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน  จัดใหเด็กมีสวนรวมในการจัดสภาพแวดลอมในหองเรียน  เชน การทําผลงานศิลปะตาม

หนวยและปายนิเทศที่สอดคลองกับหนวยการเรียนรูของแตละสัปดาห ตกแตงภายในหองเรียน  การดูแลตนไม  การรักษาความสะอาด ผานกิจกรรม  Big  Cleaning 

Day ครูใชส่ือและเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับชวงอายุ ความสนใจและการเรียนรูของเด็ก  เชน  เกมการศึกษา สื่อมัลติเมเดีย  มีหองปฏิบัติการ เชน หองคอมพิวเตอร  หอง

สมุด  หองหรรษา หองสื่อ เพ่ือดึงดูดความสนใจและเด็กไดเรียนรูผานสื่อที่หลากหลายรูปแบบ 
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 รายละเอียดที่  3.4  ประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริง  และนําผลการประเมินพัฒนาการเด็กไปปรับปรุงการจัดประสบการณ  และพัฒนาเด็ก

                       ครูประเมินพัฒนาการเด็กจากกิจกรรมและกิจวัตรประจําวันดวยเครื่องมือ  และวิธีการที่หลากหลาย การจดบันทึกพฤติกรรมรายกลุม  บันทึก

พฤติกรรมรายบุคคล  และบันทึกพัฒนาการท้ัง  4  ดานอยางสมํ่าเสมอ  มีบันทึกผลการจัดกิจกรรมในแผนการจัดประสบการณรายสัปดาห  เพื่อประเมินพัฒนาการเด็ก

จากกิจกรรมตามจุดประสงคของหนวยการเรียนรู การวิเคราะหผลการประเมินพัฒนาการเด็กโดยผูปกครอง  และผูมีสวนเกี่ยวของ ใหรวมแสดงความคิดเห็น เพื่อนํามา

ประเมินคุณลักษณะที่พึงประสงค  การแสดงความคิดเห็นระหวางครูประจําชั้นและผูปกครองจากสมุดประจําตัวนักเรียนปฐมวัย  นําผลการประเมินที่ไดไปพัฒนาคุณภาพ

เด็กอยางเปนระบบและตอเนื่อง  การทําวิจัยในช้ันเรียนเพ่ือแกไขปญหาพัฒนาการของเด็ก การทํา Best  Practice  เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนใหสูงขึ้น 

กิจกรรม Project  Approach  เพ่ือใหผูปกครองและชุมชนเขามามีสวนรวมในการจัดการเรียนการสอน  การประชุมครูประจําชั้นและพี่เลี้ยงประจําสัปดาห เพื่อนําปญหา

มาหาแนวทางแกไขรวมกัน ดวยกระบวนการชุมชนแหงการเรียนรูทางวิชาชีพ PLC  (ระดับปฐมวัย)
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ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผูเรียน

จํานวนเด็กท้ังหมด : 1,508

ประเด็นพิจารณา

การปฏิบัติงาน
เปา

หมาย/

รอยละ

จํานวนเด็กที่

ผานเกณฑที่

โรงเรียน

กําหนด (คน)

ผลการ

ประเมิน

(รอย

ละ)

ผลการ

ประเมิน

คุณภาพ

ที่ได
ปฏิบัติ

ไม

ปฏิบัติ

ผลสัมฤทธ์ิทางวิชาการของผูเรียน

1. มีความสามารถในการอาน การเขียน การสื่อสาร และ การคิดคํานวณ 85.00 1,304 86.47 ดีเลิศ

1.1 รอยละของผูเรียนมีทักษะในการอานในแตละระดับชั้นตามเกณฑท่ีสถาน

ศึกษากําหนด
√ - 1,313

1.2 รอยละของผูเรียนมีทักษะในการเขียนในแตละระดับชั้นตามเกณฑที่สถาน

ศึกษากําหนด
√ - 1,267

1.3 รอยละของผูเรียนมีทักษะในการส่ือสารในแตละระดับชั้นตามเกณฑที่สถาน

ศึกษากําหนด
√ - 1,253

1.4 รอยละของผูเรียนมีทักษะในการคิดคํานวณในแตละดับชั้นตามเกณฑท่ี

สถานศึกษากําหนด
√ - 1,381

2. มีความสามารถในการคิดวิเคราะห คิดอยางมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและ

แกปญหา
87.00 1,321 87.60 ดีเลิศ

2.1 รอยละของผูเรียนมีความสามารถในการคิดจําแนกแยกแยะ ใครครวญ

ไตรตรองอยางรอบคอบโดยใชเหตุผลประกอบการตัดสินใจ
√ - 1,347

2.2 รอยละของผูเรียนมีการอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น √ - 1,414

2.3 รอยละของผูเรียนมีการแกปญหาอยางมีเหตุผล √ - 1,203

3. มีความสามารถในการสรางนวัตกรรม 87.00 1,365 90.52
ยอด

เยี่ยม

3.1 รอยละของผูเรียนมีความสามารถในการรวบรวมความรูไดทั้งตัวเองและการ

ทํางานเปนทีม
√ - 1,350

3.2 รอยละของผูเรียนสามารถเช่ือมโยงองคความรูและประสบการณมาใชใน

การสรางสรรคส่ิงใหม ๆ อาจเปนแนวความคิด โครงการ โครงงาน ชิ้นงาน

ผลผลิต

√ - 1,379

4. มีความสามารถในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร 86.00 1,441 95.56
ยอด

เยี่ยม

4.1 รอยละของผูเรียนมีความสามารถในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการ

ส่ือสาร
√ - 1,479

4.2 รอยละของผูเรียนมีความสามารถในการนําเทคโนโลยีสารสนเทศและการ

ส่ือสารเพ่ือพัฒนาตนเองและสังคมในดานการเรียนรู การสื่อสาร การทํางาน

อยางสรางสรรค และมีคุณธรรม

√ - 1,403
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ประเด็นพิจารณา

การปฏิบัติงาน
เปา

หมาย/

รอยละ

จํานวนเด็กที่

ผานเกณฑที่

โรงเรียน

กําหนด (คน)

ผลการ

ประเมิน

(รอย

ละ)

ผลการ

ประเมิน

คุณภาพ

ที่ได
ปฏิบัติ

ไม

ปฏิบัติ

5. มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 88.00 1,480 98.14
ยอด

เยี่ยม

5.1 รอยละของผูเรียนบรรลุการเรียนรูตามหลักสูตรสถานศึกษา √ - 1,480

6. มีความรูทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดีตองานอาชีพ 88.00 1,480 98.14
ยอด

เยี่ยม

6.1 รอยละของผูเรียนมีความรู ทักษะพ้ืนฐานและเจตคติที่ดีในการศึกษาตอ √ - 1,480

6.2 รอยละของผูเรียนมีความรู ทักษะพ้ืนฐานและเจตคติที่ดีในการจัดการ การ

ทํางานหรืองานอาชีพ
√ - 1,480

คุณลักษณะที่พึงประสงคของผูเรียน

7. การมีคุณลักษณะและคานิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากําหนด 89.00 1,377 91.31
ยอด

เยี่ยม

7.1 รอยละของผูเรียนมีพฤติกรรมเปนผูที่มีคุณธรรม จริยธรรม เคารพในกฎ

กติกา
√ - 1,398

7.2 รอยละของผูเรียนมีคานิยมและจิตสํานึกตามที่สถานศึกษากําหนด โดยไม

ขัดกับกฎหมายและวัฒนธรรมอันดีของสังคม
√ - 1,356

8. ความภูมิใจในทองถิ่นและความเปนไทย 90.00 1,403 93.04
ยอด

เยี่ยม

8.1 รอยละของผูเรียนมีความภูมิใจในทองถิ่น เห็นคุณคาของความเปนไทย √ - 1,413

8.2 รอยละของผูเรียนมีสวนรวมในการอนุรักษวัฒนธรรมและประเพณีไทยรวม

ทั้งภูมิปญญาไทย
√ - 1,393

9. การยอมรับที่จะอยูรวมกันบนความแตกตางและหลากหลาย 90.00 1,411 93.57
ยอด

เยี่ยม

9.1 รอยละของผูเรียนยอมรับและอยูรวมกันบนความแตกตางระหวางบุคคลใน

ดานเพศ วัย เชื้อชาติ ศาสนา ภาษาวัฒนธรรม ประเพณี
√ - 1,411

10. สุขภาวะทางรางกายและจิตสังคม 89.00 1,429 94.76
ยอด

เยี่ยม

10.1 รอยละของผูเรียนมีการรักษาสุขภาพกาย สุขภาพจิต อารมณและสังคม

และแสดงออกอยางเหมาะสมในแตละชวงวัย
√ - 1,393

10.2 รอยละของผูเรียนสามารถอยูรวมกับคนอื่นอยางมีความสุข เขาใจผูอื่น

ไมมีความขัดแยงกับผูอื่น
√ - 1,464

สรุปผลการประเมิน 92.91
ยอด

เยี่ยม
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จุดเนนและกระบวนการพัฒนาท่ีสงผลตอระดับคุณภาพของมาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผูเรียน

กระบวนการพัฒนาที่สงผลตอระดับคุณภาพของมาตรฐานที่ 1

           โรงเรียนนารีวุฒิมีกระบวนการพัฒนาผูเรียนดวยวิธีการท่ีหลากหลายสงผลใหมีการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผูเรียนดวยการสงเสริมใหครูจัดกระบวนการ

เรียนการสอนเปนไปตามมารตรฐานและตัวช้ีวัดของหลักสูตรมีการออกแบบการจัดการเรียนรูที่เหมาะสมกับผูเรียนมีการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการบุคลากรครูโดยวิทยากรที่มี

ความรูและความเชี่ยวชาญเพื่อนําไปสูการจัดการเรียนรูแบบลงมือปฏิบัติ (Active Learning) สอดแทรกทุกกลุมสาระการเรียนรู และทุกระดับชั้นในแผนการจัดการเรียนรู

มีการประชุมแตละกลุมสาระเพื่อวิเคราะหผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในปการศึกษาท่ีผานมา และวางแผนยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของปการศึกษาถัดไป

           สงเสริมใหผูเรียนมีความสามารถในการอาน  การเขียน การสื่อสาร และการคิดคํานวณ เนนการอานออกเปนสําคัญโดยวิธีการจัดกิจกรรมสงเสริมการอานภาษา

ไทย อานออกเสียงบทรอยแกว บทรอยกรอง  มีการเขารวมโครงการเดอะพิซซา คอมปะนีชวนนองอาน จัดโดยเดอะพิซซา คอมปะนีรวมกับกระทรวงศึกษาธิการ และกรม

สงเสริมวัฒนธรรม การเขียนสะกดคําภาษาไทย การอานภาษาอังกฤษจากบทความสั้นๆที่จัดทําขึ้นโดยกลุมสาระภาษาตางประเทศ (Extra Reading) การทองคําศัพท

ภาษาอังกฤษ (Handy Vocab) การนําเสนอคําศัพทภาษาอังกฤษ และภาษาจีนบนเวที (One word on stage) จัดกิจกรรมสงเสริมการสื่อสาร โดยจัดคาย English

Camp จัดทําโครงการ English   Club จัดกิจกรรมคิดวิเคราะหดานภาษาไทย การอานเร่ืองจับใจความและการเขียนคิดวิเคราะหจากเรื่องที่อาน สงเสริมใหผูเรียนรักการ

อาน การคนควาจัดกิจกรรมพัฒนาทักษะ การคิดคํานวณดานคณิตศาสตร โดยจัดคายคณิตศาสตร จัดกิจกรรมคณิตคิดเร็ว กิจกรรมคิดวิเคราะหโจทยปญหา จัดกิจกรรมสง

เสริมใหนักเรียนไดฝกระดมสมอง ลงมือทดลองปฏิบัติจริง (Learning by Doing)   สรางองคความรูดวยตนเองทุกกลุมสาระ (Active Learning) ดวยโครงการสงเสริม

ทักษะการคิด   กิจกรรม STEM   กิจกรรม Coding และโครงการเรียนรูสูเรียนคิดโดยใชโครงงานเปนฐาน สงเสริมใหผูเรียนมีความสามารถในการสรางนวัตกรรม     สื่อ

เทคโนโลยี สรางผลงานและชิ้นงานตางๆ เพ่ือพัฒนาตนเอง เชน การใชเทคโนโลยี QR code ผานสมารทโฟน เพื่อฟงคลิปเสียงตนแบบ   ในการฝกฝน การอานภาษา

อังกฤษไดอยางถูกตองและคลองแคลว การสแกน QR code หาความรูตางๆ จากแหลงเรียนรู ในและนอกโรงเรียน การใชดิจิทัล แพลตฟอรม (Digital Platform) ในการ

เรียนรูจากการเรียนออนไลนและออนไซต ผานโปรแกรม Zoom , Google classroom, Line meeting  สนับสนุนใหผูเรียนไดประยุกตใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการ

สื่อสาร ในการสืบคนขอมูลและการนําเสนอผลงานอยางสรางสรรค และมีคุณธรรม จริยธรรม มีการจัดทําโครงการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาใหสอดคลองกับความ

ตองการของชุมชนและบริบทของโรงเรียน โดยจัดใหมีหองเรียน SME , IEP, Gifted , Uni+ และหองเรียน สสวท. จัดแผนการเรียนเตรียมวิศวะ แผนการเรียนธุรกิจการคา

สมัยใหม  แผนการเรียนภาษาจีนธุรกิจ และแผนธุรกิจการบินโดยโรงเรียนไดทํา MOU กับสถาบันการจัดการปญญาภิวัฒน (PIM) 

           สงเสริมใหผูเรียนมีความรู  ทักษะพ้ืนฐานและเจตคติท่ีดีตออาชีพ  โดยจัดทําโครงการสังคมพอเพียง  กิจกรรมสงเสริมงานอาชีพ  กิจกรรมการเรียนรูตามความ

สนใจ  กิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู ทําใหผูเรียนมีความรับผิดชอบ มีทักษะชีวิต เห็นคุณคาในตัวเองและปรับตนเองใหอยูในสังคมไดอยางมีความสุข ทําใหผูเรียนไดรับ

ประสบการณตรง ไดพัฒนาตนเองและมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดีขึ้นตามศักยภาพ   มีผลการประเมินความสามารถดานการอานของผูเรียน (RT) ชั้นประถมศึกษาปที่ 1

ดานการอานออกเสียงในระดับรอยละ 99.16 ดานการอานรูเรื่อง ในระดับรอยละ 87.87 รวมสองดานคิดเปนรอยละ 93.51

           นอกจากน้ีโรงเรียนนารีวุฒิมีการดําเนินโครงการสงเสริมคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค โดยการจัดกิจกรรมสงเสริมการเปนเด็กดี กิจกรรมดวย

รักและกตัญู กิจกรรมคุณธรรมนําชีวิต มีการจัดฉลองแมพระองคอุปถัมภ ฉลองแมพระนิรมลทิน และฉลองนักบุญประจําของคณะธิดาแมพระองคอุปถัมภ ปลูกฝงใหผู

เรียนสวดภาวนาตอนเชา กอนรับประทานอาหารเท่ียง และหลังเลิกเรียน เพื่อมุงเนนใหผูเรียนตระหนักถึงคุณคาและความสําคัญของศาสนา  สามารถนําหลักคุณธรรมทาง

ศาสนามาปฏิบัติในชีวิตประจําวัน                       มีความรับผิดชอบตอสังคม เปนพลเมืองท่ีดี สงเสริม ใหผูเรียนมีทักษะชีวิตในการทํางานรวมกับผูอื่น ยอมรับความคิด

เห็น และอยูรวมกันบนความแตกตางท่ีหลากหลาย เพื่อสังคมและสาธารณะประโยชนผานกิจกรรมเนตรนารี และยุวกาชาด ฝกใหผูเรียนมีทักษะในการปรับตัวใหเขากับ

สภาพสังคมปจจุบัน อยางมีจุดยืนที่ดี ผานกิจกรรมปจฉิมนิเทศ  มีการสงเสริม ความเปนไทย ปลูกฝงความภูมิใจในทองถิ่น และความเปนไทย เพื่อกลอมเกลาใหผูเรียนเปน

สตรีที่มีคุณธรรม และแสดงออกถึงความเปนไทยไดอยางเหมาะสม โดยจัดทํากิจกรรมสังคมสรางสรรคสืบสานวิถีไทย   และงานรักษถิ่นไทย จัดกิจกรรมกุลสตรีไทย ที่มุง

เนนปลูกฝงผูเรียนในการนั่งพับเพียบ ยืนประสานมือขณะรับฟงโอวาทหรือขอคิด การไหวอยางถูกตอง   ซึ่งเปนมารยาทอันงดงามที่ควรดํารงไว สงเสริมการมีอนามัยทาง

กายที่ดี ออกกําลังกายเพ่ือเสริมสรางรางกาย ใหแข็งแรงสมบูรณ โดยการจัดโครงการสงเสริมสุนทรียภาพ และกีฬา จัดโครงการระเบียบวินัยเพื่อปลูกฝงผูเรียนใหมีระเบียบ

วินัย รูจักเคารพกติกาของสังคม โดยดําเนินกิจกรรมประจําเดือนในโครงการหมูบานคุณธรรม ทําใหผูเรียนไดรับการฝกฝนใหเปนผูที่มีวิจารณญาณในการเลือก แยกแยะสิ่ง

ถูกผิด ตัดสินใจในส่ิงที่ถูกตอง ซึ่งมากอนความถูกใจของตนเอง ไมตามกระแสสังคมแบบผิดๆ               เนนใหแตละหองเรียนพัฒนาตนเองในดานความรับผิดชอบ มีจิต

อาสา รักษาความสะอาด ผานกิจกรรม The best of month กิจกรรมนี้มีการรวบรวมคะแนนในแตละหัวขอที่กําหนดไวในขางตนเมื่อสิ้นสุดแตละเดือนจะมีการประกาศ

ผลวาหองใดเปน The best of month และไดรับสัญลักษณแขวนไวหนาหองทําใหผูเรียนเกิดความภาคภูมิใจ และมีความกระตือรือรนในการพัฒนาตนเอง และรวมถึง

โครงการสถานศึกษาสีขาว เพ่ือใหนักเรียนตระหนักถึงโทษและพิษภัยของยาเสพติด และยืนหยัดที่จะไมยุงเกี่ยวกับสิ่งเสพติดใดๆ โรงเรียนนารีวุฒิจัดใหมีโครงการสภา

นักเรียน เพ่ือสงเสริมความเปนผูนํา ใหผูเรียนไดแสดงความคิดเห็นบนวิถีประชาธิปไตยอยางเหมาะสม ไมละเมิดสิทธิของผูอื่น รูจักเปนผูนําและผูตามที่ดีในการทํางานรวม

กับผูอ่ืน นําส่ิงที่ดีของตนเอง และสังคมมาประยุกตใชใหเกิดประโยชนสูงสุด 

           จากการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการตางๆ สงผลใหผูเรียนเกิดทักษะดานความคิด แยกแยะความถูกตอง และโทษจากสื่อตางๆ ตระหนักถึงโทษของยาเสพติด 

รักษาสุขภาพกาย สุขภาพจิตอารมณ มีสุนทรียภาพดานศิลปะ ดนตรี   เกิดความรักและภาคภูมิใจในความเปนไทย แสดงออกถึงวัฒนธรรมไทยที่ดีงาม รักษาคุณคาของ

เอกลักษณไทยที่งดงามตามยุค ทันสมัย ปรับตัวเขากับสังคมไดอยางเหมาะสม มีความเปนผูนําและผูตามที่ดี    มีระเบียบวินัย และเคารพกติกาของสังคม เปนพลเมืองที่ดี

ของประเทศ
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มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ

เปาหมาย 5 ขอ

ประเด็นพิจารณา

การปฏิบัติงาน
ผล

สําเร็จ

ผลการ

ประเมิน

คุณภาพที่ไดปฏิบัติ
ไม

ปฏิบัติ

1. มีเปาหมายวิสัยทัศนและพันธกิจที่สถานศึกษากําหนดชัดเจน 5.00 ยอดเยี่ยม

1.1 กําหนดเปาหมายที่สอดคลองกับบริบทของสถานศึกษา ความตองการของชุมชน ทองถิ่น

วัตถุประสงคของแผนการศึกษาชาติ นโยบายของรัฐบาลและตนสังกัด
√ -

1.2 กําหนดวิสัยทัศน และพันธกิจ ที่สอดคลอง เชื่อมโยง กับเปาหมาย แผนยุทธศาสตรชาติ แผนการ

ศึกษาแหงชาติ นโยบายของรัฐบาลและตนสังกัด
√ -

1.3 กําหนดเปาหมาย วิสัยทัศน และพันธกิจ ทันตอการเปลี่ยนแปลงของสังคม √ -

1.4 นําเปาหมาย วิสัยทัศน และพันธกิจผานความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารโรงเรียน √ -

1.5 นําเปาหมาย วิสัยทัศน และพันธกิจของโรงเรียนเผยแพร ตอสาธารณชน √ -

2. มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 5.00 ยอดเยี่ยม

2.1 มีการวางแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาอยางเปนระบบ √ -

2.2 มีการนําแผนไปปฏิบัติ ติดตามตรวจสอบประเมินผลและปรับปรุงพัฒนางานอยางตอเนื่อง √ -

2.3 มีการบริหารอัตรากําลัง ทรัพยากรทางการศึกษาจัดระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน และระบบการ

นิเทศภายใน
√ -

2.4 สถานศึกษามีการนําขอมูลมาใชในการพัฒนาสถานศึกษา √ -

2.5 สถานศึกษาใหบุคลากรและผูทีเก่ียวของทุกฝายมีสวนรวมในการวางแผน ปรับปรุง พัฒนา และรวม

รับผิดชอบตอผลการจัดการศึกษา
√ -

3. ดําเนินงานพัฒนาวิชาการที่เนนคุณภาพผูเรียนรอบดานตามหลักสูตรสถานศึกษาและทุกกลุมเปาหมาย 5.00 ยอดเยี่ยม

3.1 บริหารจัดการเกี่ยวกับงานวิชาการ ในดานการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา √ -

3.2 บริหารจัดการเกี่ยวกับงานวิชาการ ในดานการพัฒนาหลักสูตรตามความตองการของผูเรียน ที่

สอดคลองกับบริบทของสถานศึกษา ชุมชน และทองถิ่น
√ -

3.3 บริหารจัดการเกี่ยวกับกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่เนนคุณภาพผูเรียนรอบดานเชื่อมโยงวิถีชีวิตจริง √ -

3.4 กําหนดหลักสูตรสถานศึกษาครอบคลุมการจัดการเรียนการสอนทุกกลุมเปาหมาย √ -

3.5 สถานศึกษามีการปรับปรุง และพัฒนาหลักสูตรใหทันตอการเปลี่ยนแปลงของสังคม √ -

4. พัฒนาครูและบุคลากรใหมีความเช่ียวชาญทางวิชาชีพ 5.00 ยอดเยี่ยม

4.1 สงเสริม สนับสนุน พัฒนาครู บุคลากร ใหมีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ √ -

4.2 จัดใหมีชุมชนการเรียนรูทางวิชาชีพ √ -

4.3 นําชุมชนการเรียนรูทางวิชาชีพเขามาใชในการพัฒนางานและการเรียนรูของผูเรียน √ -

4.4 มีการตรวจสอบ ทบทวน การปฏิบัติงานของครู บุคลากร ที่มีผลตอการเรียนรูของผูเรียน √ -
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4.5 ถอดบทเรียนเพื่อสรางนวัตกรรมหรือวิธีการท่ีเปนแบบอยางท่ีดีที่สงผลตอการเรียนรูของผูเรียน √ -

5. จัดสภาพแวดลอมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อตอการจัดการเรียนรู อยางมีคุณภาพ 5.00 ยอดเยี่ยม

5.1 จัดสภาพแวดลอมทางกายภาพภายในหองเรียน ท่ีเอื้อตอการเรียนรู และคํานึงถึงความปลอดภัย √ -

5.2 จัดสภาพแวดลอมทางกายภาพภายนอกหองเรียน ท่ีเอื้อตอการเรียนรู และคํานึงถึงความปลอดภัย √ -

5.3 จัดสภาพแวดลอมที่สงเสริมใหผูเรียนเกิดการเรียนรูเปนรายบุคคล และเปนกลุม √ -

5.4 จัดสภาพแวดลอมทางสังคม ที่เอื้อตอการจัดการเรียนรู และมีความปลอดภัย √ -

5.5 จัดใหผูเรียนไดใชประโยชนจากการจัดสภาพแวดลอมตามศักยภาพของผูเรียน √ -

6. จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและ การจัดการเรียนรู 5.00 ยอดเยี่ยม

6.1 ไดศึกษาความตองการเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีเหมาะสมกับสภาพของสถานศึกษา √ -

6.2 จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อบริหารจัดการและการจัดการเรียนรูที่เหมาะสมกับสภาพของ

สถานศึกษา
√ -

6.3 พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อบริหารจัดการและการจัดการเรียนรูที่เหมาะสมกับสภาพของ

สถานศึกษา
√ -

6.4 ใหบริการเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อใชในการบริการจัดการและการจัดการเรียนรูที่เหมาะสมกับ

สภาพของสถานศึกษา
√ -

6.5 ติดตามผลการใชบริการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของสถานศึกษาเพื่อใชในการบริการจัดการและ

การจัดการเรียนรูที่เหมาะสมกับสภาพของสถานศึกษา
√ -

สรุปผลการประเมิน 5.00 ยอดเยี่ยม

 

จุดเนนและกระบวนการพัฒนาท่ีสงผลตอระดับคุณภาพของมาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ

กระบวนการพัฒนาที่สงผลตอระดับคุณภาพของมาตรฐานที่ 2              

                   สถานศึกษามีเปาหมาย   วิสัยทัศน และพันธกิจสอดคลองกับแนวทางปฎิรูปตามแผนการศึกษาชาติ   ตามนโยบายของรัฐบาลและของตนสังกัด   รวมทั้งการ

เปลี่ยนแปลงของสังคม มีโครงสรางการบริหารงาน 7 ฝายไดแก  ฝายนโยบายและแผนงาน   ฝายกิจการนักเรียน   ฝายอาคารสถานที่  ฝายสัมพันธชุมชน  ฝายบุคลากร

และฝายธุรการและการเงิน    มีการกําหนดหนาท่ีความรับผิดชอบอยางชัดเจน  ครอบคลุมงานตามฝายนโยบายวางแผน  ฝายวิชาการ  งานฝายธุรการ-การเงิน  และงาน

บุคลากร มีการวางแผนและดําเนินงานพัฒนาครูและบุคลากรใหมีความรูและเชี่ยวชาญ เพื่อสงเสริมใหครูเกิดความเชื่อมั่นในวิชาชีพและจิตวิญญาณของความเปนครูมี

จรรยาบรรณ   คุณธรรม จริยธรรม สงผลใหครูทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพ เปดโอกาสใหครูไดศึกษาดูงานรวมประชุม อบรมสัมมนาตามหนวยงานตางๆ   มีการจัด

สวัสดิการครูและครอบครัวของบุคลากรทุกคน   เสริมสรางแรงจูงใจ   สถานศึกษาวางนโยบายการมีสวนรวมของบุคลากรกับการวางแผนบริหารไดดําเนินการพัฒนาระบบ

เครือขาย ขอมูลสารสนเทศอยางชัดเจน มีการบันทึกขอตกลง( MOU )กับสถาบันอื่นๆ เชน ศูนยวิชาการคณะซาเลเซียน บริษัทผลิตปญญา จํากัด (Make a wit)

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร     มหาวิทยาลัยศิลปากร   สถาบันการจัดการปญญาภิวัฒน (PIM) และวิทยาลัยเทคนิคราชบุรี   มีการวางแผนจัดอาคารสถานที่และสภาพ

แวดลอมท้ังภายในและภายนอกหองเรียนและสภาพแวดลอมใหเปนสถานที่สะอาด   รมรื่นและปลอดภัยมีแหลงเรียนรูที่เอื้อตอการเรียนรูอยางเพียงพอ มีสื่อและอุปกรณที่

ทันสมัยใหครูใชในดานการเรียนการสอน นักเรียนไดรับการสงเสริมดานสุขภาพอนามัยและความปลอดภัย นักเรียนและบุคลากรทุกคนไดทําประกันอุบัติเหตุ เพื่อเปนหลัก

ประกันดานสุขภาพอนามัย คณะกรรมการสถานศึกษามีสวนรวมในการกํากับ ติดตามการใชงบประมาณของสถานศึกษาและติดตามใหความชวยเหลือเพื่อใหการจัดการ

ศึกษาของโรงเรียนเปนไปไดอยางมีประสิทธิภาพจนไดรับการยอมรับใหเปนโรงเรียนตนแบบจากศึกษาธิการจังหวัดราชบุรีในเรื่องการดําเนินงานการใชจายเงินอุดหนุน

ประเภทตาง ๆ
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         สถานศึกษามีแผนพัฒนา  แผนปฏิบัติการประจําป  คูมือครูและปฏิทินปฏิบัติงานประจําปที่สอดคลองกับการพัฒนาผูเรียนทุกกลุมเปาหมาย มีการวิเคราะหสภาพ

ปญหาพรอมท้ังนํามาวางแผนพัฒนา การดําเนินงานใหสอดคลองกับสภาพปญหาความตองการและนโยบายของสถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษาและผูที่

เก่ียวของทุกฝายรวมวางแผนโครงการและกิจกรรมเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา มีการนิเทศ กํากับติดตามและประเมินผลการบริหารและการจัดการที่เปนระบบและตอ

เนื่อง

          ผูบริหารมีความสามารถในการบริหารจัดการและมีวิสัยทัศนที่ดี มีมนุษยสัมพันธมีความมุงมั่นและเปนแบบอยางที่ดีในการทํางาน สงเสริมพัฒนาการนําเทคโนโลยี

มาใชในการบริหารจัดการ ใชระบบ Mis Narivooth เปนฐานขอมูลในการจัดเก็บขอมูลนักเรียนและบุคลากร  ใชการวัดผลประเมินผลของผูเรียน และนํามาประยุกตใชกับ

งานดานการเรียนการสอน 
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มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ

จํานวนครูท้ังหมด : 70

ประเด็นพิจารณา

การปฏิบัติงาน
เปา

หมาย/

รอยละ

จํานวนครูที่ผาน

เกณฑที่โรงเรียน

กําหนด (คน)

ผลการ

ประเมิน

(รอยละ)

ผลการ

ประเมิน

คุณภาพที่

ได
ปฏิบัติ

ไม

ปฏิบัติ

1. จัดการเรียนรูผานกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถนําไปประยุกตใชในชีวิตได 93.00 66 94.29 ยอดเยี่ยม

1.1 จัดกิจกรรมการเรียนรูตามมาตรฐานการเรียนรู ตัวชี้วัดของหลักสูตร

สถานศึกษาที่เนนใหผูเรียนไดเรียนรู โดยผานกระบวนการคิดและปฏิบัติ

จริง

√ - 68

1.2 มีแผนการจัดการเรียนรูที่สามารถนําไปจัดกิจกรรมไดจริง √ - 63

1.3 มีรูปแบบการจัดการเรียนรูเฉพาะสําหรับผูที่มีความจําเปน และ

ตองการความชวยเหลือพิเศษ
√ - 62

1.4 ฝกทักษะใหผูเรียนไดแสดงออก แสดงความคิดเห็น สรุปองคความรู

และนําเสนอผลงาน
√ - 68

1.5 สามารถจัดกิจกรรมการเรียนรูใหผูเรียนสามารถนําไปประยุกตใชใน

ชีวิตประจําวันได
√ - 69

2. ใชส่ือ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหลงเรียนรูที่เอื้อ ตอการเรียนรู 80.00 65 92.86 ยอดเยี่ยม

2.1 ใชส่ือ เทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดการเรียนรู √ - 68

2.2 ใชแหลงเรียนรู และภูมิปญญาทองถิ่นในการจัดการเรียนรู √ - 65

2.3 สรางโอกาสใหผูเรียนไดแสวงหาความรูดวยตนเองจากสื่อที่หลาก

หลาย
√ - 63

3. มีการบริหารจัดการช้ันเรียนเชิงบวก 95.00 68 97.14 ยอดเยี่ยม

3.1 ผูสอนมีการบริหารจัดการช้ันเรียน โดยเนนการมีปฏิสัมพันธเชิงบวก √ - 68

3.2 ผูสอนมีการบริหารจัดการช้ันเรียน ใหเด็กรักครู ครูรักเด็ก และเด็ก

รักเด็ก เด็กรักที่จะเรียนรู สามารถเรียนรูรวมกันอยางมีความสุข
√ - 68

4. ตรวจสอบและประเมินผูเรียนอยางเปนระบบ และ นําผลมาพัฒนาผูเรียน 89.00 70 100.00 ยอดเยี่ยม

4.1 มีการตรวจสอบและประเมินคุณภาพการจัดการเรียนรูอยางเปน

ระบบ
√ - 70

4.2 มีขั้นตอนโดยใชเคร่ืองมือและวิธีการวัดและประเมินผลที่เหมาะสม

กับเปาหมายในการจัดการเรียนรู
√ - 70

4.3 เปดโอกาสใหผูเรียนและผูมีสวนเกี่ยวของมีสวนรวมในการวัดและ

ประเมินผล
√ - 70

4.4 ใหขอมูลยอนกลับแกผูเรียนเพ่ือนําไปใชในการพัฒนาการเรียนรู √ - 70

5. มีการแลกเปล่ียนเรียนรูและใหขอมูลสะทอนกลับ เพื่อพัฒนาปรับปรุงการจัดการเรียนรู 86.00 66 94.29 ยอดเยี่ยม
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ประเด็นพิจารณา

การปฏิบัติงาน
เปา

หมาย/

รอยละ

จํานวนครูที่ผาน

เกณฑที่โรงเรียน

กําหนด (คน)

ผลการ

ประเมิน

(รอยละ)

ผลการ

ประเมิน

คุณภาพที่

ได
ปฏิบัติ

ไม

ปฏิบัติ

5.1 และผูมีสวนเก่ียวของรวมกันแลกเปลี่ยนความรูและประสบการณใน

การจัดการเรียนรู
√ - 62

5.2 นําขอมูลปอนกลับไปใชในการปรับปรุงและพัฒนาการจัดการเรียนรู

ของตนเอง
√ - 70

สรุปผลการประเมิน 95.71 ยอดเยี่ยม

 

จุดเนนและกระบวนการพัฒนาท่ีสงผลตอระดับคุณภาพของมาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ

กระบวนการพัฒนาที่สงผลตอระดับคุณภาพของมาตรฐานที่ 3       

           โรงเรียนมีการสงเสริม สนับสนุนใหครูมีการจัดกิจกรรมการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญจึงไดมีการจัดอบรมในการพัฒนาครูอยางตอเน่ือง จัดอบรมการทํา

หลักสูตรสถานศึกษาเพื่อนําไปใชในการจัดการเรียนการสอน ครูผูสอนมีแผนการจัดการเรียนรูผานกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง (Active Learning) มีการจัดกิจกรรมการ

เรียนรูตามมาตรฐานการเรียนรู คุณลักษณะอันพึงประสงค ตามตัวช้ีวัดของหลักสูตรสถานศึกษา ฝกทักษะในการแสวงหาความรูจากแหลงการเรียนรูที่หลากหลายตาม

โครงการเรียนรูสูเรียนคิดโดยใชโครงงานเปนฐาน โครงการนารีวุฒิสัมพันธวันวิชาการ มีการจัดทําปายนิเทศเผยแพรความรูและนําเสนอกิจกรรม โครงงานตามสถานที่ตางๆ

ภายในโรงเรียน โครงการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาและกระบวนการเรียนรู งานหลักสูตรสถานศึกษามีการปรับปรุงโครงสรางรายวิชา หนวยการเรียนรู จัดลดเวลาเรียน

เพ่ิมเวลารูโดยใชกระบวนการจัดการเรียนรูที่หลากหลาย กิจกรรมคาย STEM กิจกรรมคาย Coding และมีกิจกรรมคายบูรณาการทั้ง 8 กลุมสาระ มี 6 ฐานการเรียนรูโดย

ครูผูสอนวิชาภาษาไทย คณิตศาสตร วิทยาศาตร สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม  สุขศึกษาและพลศึกษารวมกับกลุมการงานอาชีพ ศิลปะ และวิชาภาษาอังกฤษไดมีการ

จัดกิจกรรมคายบูรณาการ เปนการเรียนการสอนเพื่อลดภาระงาน ช้ินงานและมีการนอมนําปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาบูรณาการ ใหสอดคลองกับคุณลักษณะอันพึง

ประสงค ใหผูเรียนมีสวนรวมในการคิด ออกแบบ เลือกเนื้อหาวิชาท่ีตองการศึกษา รวมกันลงมือทํา หาขอสรุปเปนองคความรูไดดวยตนเอง และนํามาถายทอดใหรุนพี่รุน

นองไดเรียนรูตามอัธยาศัยภายนอกหองเรียน ครูผูสอนสามารถผลิตสื่อและใชสื่อการเรียนการสอน เทคโนโลยีและแหลงเรียนรูรวมทั้งภูมิปญญาทองถิ่นมาใชในการจัดการ

เรียนรู เพ่ือพัฒนาคุณภาพดานเทคนิคและวิธีการจัดการเรียนรู ทําใหผูเรียนมีความรูความเขาใจในการเรียนรู มีการประเมินคุณภาพและประสิทธิภาพของสื่อที่ใชอยางตอ

เนื่อง

            โรงเรียนมีการจัดอบรมครูเก่ียวกับการสอนออนไลนดวยโปรแกรม ZOOM เนื่องจากเกิดสถานการณโควิด-19 โรงเรียนไดจัดการเรียนการสอนแบบออนไลนทําให

ผูเรียนไดเกิดการเรียนรูขณะกักตัวอยูท่ีบาน มีตารางการเรียนการสอนเปนรายหองในทุกระดับช้ันต้ังแต ป.1- ม.6 โดยใช Application line, Google Classroom,

Google Meet    ครูผูสอนมีการรายงานผลการเรียนการสอนเปนรายเดือน เพื่อติดตามการเรียนรูทางออนไลนของนักเรียน มีการตรวจงาน การบาน แบบฝกหัดและชิ้น

งาน โครงงานของนักเรียนตามสภาพจริง มีขั้นตอนการวัดและประเมินผลในการเรียนรูของผูเรียนในแตละรายวิชาโดยใชเครื่องมือและวิธีการวัดและประเมินผลที่เหมาะสม

กับเปาหมายในการจัดการเรียนรู 

             โรงเรียนมีแหลงการเรียนรูและแหลงสืบคนขอมูล เชนหองปฏิบัติการวิทยาศาสตร หองคอมพิวเตอรในระดับประถมศึกษาและระดับมัธยมศึกษา เพื่อสราง

โอกาสใหผูเรียนไดแสวงหาความรูดวยตนเองจากสื่อที่หลากหลายและนําไปประยุกตใชในชีวิตประจําวันไดอยางมีประสิทธิภาพ ครูผูสอนมีการใชสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ

และแหลงเรียนรูท่ีหลากหลายที่เอื้อตอการจัดการเรียนรู มีการแลกเปลี่ยนเรียนรูและเปดโอกาสใหผูเรียนไดแสวงหาความรูดวยตนเอง โดยออกแบบเน้ือหาการเรียนรู

กันเอง เชิญวิทยาการหรือปราชญชาวบานที่เชี่ยวชาญเขามาถายทอดและใหความรูแกผูเรียน ไดลงมือทําและปฏิบัติจริง นําเสนอภาพกิจกรรมภายนอกหองเรียนเปนการ

เผยแพรและนําส่ิงที่ไดรับไปประกอบอาชีพเสริมในกิจกรรมหนึ่งหองเรียนหนึ่งความรู ครูผูสอนมีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก โดยเนนการมีปฏิสัมพันธเชิงบวกกับครู

ผูสอน เพ่ือใหเกิดการเรียนรูรวมกันอยางมีความสุข

             โรงเรียนมีการตรวจสอบและประเมินคุณภาพการจัดการเรียนรูอยางเปนระบบดวยการนิเทศติดตามการเรียนการสอนของครูผูสอนภาคเรียนละ 2 ครั้ง ครั้งแรก

ผูบริหารหรือหัวหนากลุมสาระ ครั้งท่ี 2 ใหจับคูนิเทศกันเองภายในกลุมสาระ แลวแจงผลการนิเทศครูผูสอน เปนการใหขอมูลสะทอนกลับแกครูผูสอนเพื่อจะไดนําผลไปใช

ในการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หรือปรับปรุงแกไขการสอนตอไป มีการอบรมครูผูสอนเปนรายกลุมสาระและเปนรายบุคคล โดยนําความรูที่ไดรับมา แบงปนแลก

เปลี่ยนความรูโดยนําเสนอในที่ประชุม จัดทําแผนพับและนําไปใชพัฒนาการจัดการเรียนรู อยางเปนขั้นเปนตอนมีการใชเครื่องมือและวิธีการวัดและประเมินผลอยางหลาก

หลาย เหมาะสมกับวัยของผูเรียน และใหขอมูลยอนกลับแกผูเรียนเพ่ือจะไดนําความรูความเขาใจไปใชพัฒนาตนเองใหเปนผูเรียนที่ดีมีคุณธรรมและสามารถดํารงชีวิตได

อยางมีความสุข เด็กรักครูครูก็รักเด็ก มีการจัดทําวิจัยในชั้นเรียนเพ่ือศึกษาปญหาและแกไขผูเรียนใหเกิดประสิทธิภาพในการเรียนการสอน เพื่อจะไดนวัตกรรมการสอน

ใหมๆสําหรับผูเรียน มีรายงานผลการเรียนภาคเรียนละ 1 ครั้งและครูผูสอนไดแลกเปลี่ยนเรียนรู ชี้แนะ ใหแกไขและนําไปปรับปรุงกับนักเรียน ผูปกครองในการพัฒนาผู

เรียนรวมกัน มีสวนรวมในการจัดบรรยากาศ และสภาพแวดลอมท่ีเอื้อตอการเรียนรู
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2. สรุปผลการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา

ระดับปฐมวัย

มาตรฐานการศึกษา ระดับคุณภาพ

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของเด็ก ยอดเยี่ยม

1. มีพัฒนาดานรางกาย แข็งแรง มีสุขนิสัยที่ดี และดูแลความปลอดภัยของตนองได ยอดเยี่ยม

2. มีพัฒนาการดานอารมณ จิตใจ ควบคุม และแสดงออกทางอารมณได ยอดเยี่ยม

3. มีพัฒนาการดานสังคม ชวยเหลือตนเองและเปนสมาชิกที่ดีของสังคม ยอดเยี่ยม

4. มีพัฒนาการดานสติปญญา สื่อสารได มีทักษะการคิดพื้นฐาน และแสวงหาความรูได ยอดเยี่ยม

มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ ยอดเยี่ยม

1. มีหลักสูตรครอบคลุมพัฒนาการทั้งสี่ดาน สอดคลองกับบริบทของทองถิ่น ยอดเยี่ยม

2. จัดครูใหเพียงพอกับช้ันเรียน ยอดเยี่ยม

3. สงเสริมใหครูมีความเช่ียวชาญดานการจัดประสบการณ ยอดเยี่ยม

4. จัดสภาพแวดลอมและส่ือเพ่ือการเรียนรูอยางปลอดภัยและเพียงพอ ยอดเยี่ยม

5. ใหบริการสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและส่ือการเรียนรูเพื่อสนับสนุน การจัดประสบการณ ยอดเยี่ยม

6. มีระบบบริหารคุณภาพที่เปดโอกาสใหผูเกี่ยวของทุกฝายมีสวนรวม ยอดเยี่ยม

มาตรฐานที่ 3 การจัดประสบการณที่เนนเด็กเปนสําคัญ ยอดเยี่ยม

1. จัดประสบการณที่สงเสริมใหเด็กมีพัฒนาการทุกดาน อยางสมดุลเต็มศักยภาพ ยอดเยี่ยม

2. สรางโอกาสใหเด็กไดรับประสบการณตรง เลนและปฏิบัติอยางมีความสุข ยอดเยี่ยม

3. จัดบรรยากาศที่เอ้ือตอการเรียนรู ใชสื่อและเทคโนโลยี ที่เหมาะสมกับวัย ยอดเยี่ยม

4. ประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริงและนําผลการประเมินพัฒนาการเด็กไปปรับปรุงการจัดประสบการณและพัฒนาเด็ก ยอดเยี่ยม

สรุปผลการประเมินระดับปฐมวัย ยอดเยี่ยม
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ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน

มาตรฐานการศึกษา ระดับคุณภาพ

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผูเรียน ยอดเยี่ยม

ผลสัมฤทธ์ิทางวิชาการของผูเรียน

1. มีความสามารถในการอาน การเขียน การสื่อสาร และ การคิดคํานวณ ดีเลิศ

2. มีความสามารถในการคิดวิเคราะห คิดอยางมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและแกปญหา ดีเลิศ

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. พัฒนาครูและบุคลากรใหมีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ ยอดเยี่ยม

5. จัดสภาพแวดลอมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อตอการจัดการเรียนรู อยางมีคุณภาพ ยอดเยี่ยม

6. จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและ การจัดการเรียนรู ยอดเยี่ยม

มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ ยอดเยี่ยม

1. จัดการเรียนรูผานกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถนําไปประยุกตใชในชีวิตได ยอดเยี่ยม

2. ใชส่ือ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหลงเรียนรูที่เอื้อ ตอการเรียนรู ยอดเยี่ยม

3. มีการบริหารจัดการช้ันเรียนเชิงบวก ยอดเยี่ยม

4. ตรวจสอบและประเมินผูเรียนอยางเปนระบบ และ นําผลมาพัฒนาผูเรียน ยอดเยี่ยม

5. มีการแลกเปล่ียนเรียนรูและใหขอมูลสะทอนกลับ เพื่อพัฒนาปรับปรุงการจัดการเรียนรู ยอดเยี่ยม

สรุปผลการประเมินระดับขั้นพ้ืนฐาน ยอดเยี่ยม
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3. จุดเดน

ระดับปฐมวัย

คุณภาพของเด็ก

1. เด็กมีนํ้าหนัก สวนสูง ตามเกณฑมาตรฐาน มีพัฒนาการกลามเนื้อมัดใหญและมัดเล็กท่ีแข็งแรง 2. เด็กมีความราเริงแจมใส รูจักอดทน รอคอย รูจักชวยเหลือ แบงปน อยู

รวมกับผูอื่นได 3. เด็กชวยเหลือตนเองในการปฏิบัติกิจวัตรประจําวัน มีวินัยในตนเอง ยอมรับหรือเคารพความแตกตางระหวางบุคคล 4. เด็กอานออก เขียนได คิดแก

ปญหา สนทนาโตตอบและสามารถตัดสินใจในเร่ืองงายๆ

กระบวนการบริหารและการจัดการ

1. โรงเรียนมีหลักสูตรครอบคลุมพัฒนาการท้ัง 4 ดาน สอดคลองกับวิสัยทัศนและพันธกิจของโรงเรียน จัดประสบการณที่เนนใหเด็กไดลงมือกระทําและใชกระบวนการคิด

2. มีครูเพียงพอ เหมาะสม จบการศึกษาปฐมวัย สามารถปฏิบัติหนาท่ีอยางมีประสิทธิภาพ 3. ครูมีทักษะในการจัดประสบการณการเรียนรูที่หลากหลาย ครอบคลุม

พัฒนาการท้ัง 4 ดาน เนนเด็กเปนสําคัญ 4. โรงเรียนจัดสภาพแวดลอมภายในและภายนอกหองเรียนที่คํานึงถึงความปลอดภัย และเหมาะสม มีมุมประสบการณและสื่อ

อยางเพียงพอ 5. โรงเรียนใหบริการสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ วัสดุและอุปกรณ มีโครงการ งบประมาณ สนับสนุนการจัดประสบการณและพัฒนาครูใหมีประสิทธิภาพใน

การจัดการเรียนการสอน 6. โรงเรียนมีการประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ใหผูปกครองและชุมชนเขามามีสวนรวมในการพัฒนา

การจัดประสบการณที่เนนเด็กเปนสําคัญ

1. ครูจัดทําแผนการจัดประสบการณตามหนวยการเรียนรูสอดคลองกับกิจกรรมหลัก 6 กิจกรรม สงเสริมพัฒนาการทั้ง 4 ดานอยางตอเน่ือง 2. ครูจัดกิจกรรม Project

Approach เด็กมีโอกาสเลือกทํากิจกรรมอยางอิสระ ไดลงมือกระทํา เกิดการเรียนรูอยางมีความสุข 3. โรงเรียนจัดพื้นที่เพียงพอ เหมาะสมสําหรับการจัดประสบการณ

และจัดกิจกรรมตางๆ เพื่อการเรียนการสอนท่ีทําใหเด็กเกิดการเรียนรูอยางมีความสุข 4. ครูประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริง โดยการจัดกิจกรรมและแบบประเมิน นํา

ผลการประเมินไปพัฒนาคุณภาพเด็กอยางเปนระบบและตอเนื่อง

ระดับขั้นพ้ืนฐาน

คุณภาพของผูเรียน

1. ผูเรียนมีการพัฒนาในดานภาษาอังกฤษสงผลใหการสอบ o-net ของระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 6ไดคะแนนเต็ม 100 จํานวน 1 คน 2. ผูเรียนมีความสามารถในการอาน

และสนทนาภาษาอังกฤษในขั้นพ้ืนฐาน 3. ผูเรียนมีความสามารถในการใชเทคโนโลยีไดคลองมากยิ่งขึ้น 4. ผูเรียนมีความคิดสรางสรรค มีจินตนาการ ประยุกตใชใหเกิด

ประโยชนท่ีดี มีจรรยามารยาทท่ีแสดงออกถึงความเปนไทย มีจิตสาธารณะในการชวยเหลือบุคคลอื่น ทําใหไดรับการยอมรับในสังคม และชุมชน

กระบวนการบริหารและการจัดการ

1. โรงเรียนมีเปาหมาย วิสัยทัศน พันธกิจที่กําหนดไวอยางชัดเจน สอดคลองกับบริบทของโรงเรียน ตามจิตตารมณของซาเลเซียนและเปนไปตามนโยบายของตนสังกัดและ

แผนการศึกษาของชาติ 2. โรงเรียนพัฒนางานวิชาการ เนนคุณภาพผูเรียนรอบดาน 3. สงเสริมพัฒนาครูและบุคลากรใหมีความเชี่ยวชาญตรงสาขาวิชาชีพ เพื่อมาใชในการ

พัฒนาการเรียนรูของผูเรียน 4. โรงเรียนไดรับการยอมรับใหเปนโรงเรียนตนแบบจากศึกษาธิการจังหวัดราชบุรีในเรื่องการดําเนินงานการใชจายเงินอุดหนุนประเภทตาง ๆ

กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ

1. ครูมุงมั่นตั้งใจในการพัฒนาการจัดการเรียนการสอน 2. ครูจัดกิจกรรมใหผูเรียนแสวงหาความรูอยางตอเน่ืองดวยสื่อและเทคโนโลยีที่หลากหลาย 3. ครูมีความรูความ

เขาใจในการจัดการเรียนการสอนแบบผสมผสานในรูปแบบเขาสูสภาวะปกติแบบใหม (new normal) 4. ครูจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเนนกระบวนการคิด ไดปฏิบัติจริง

จากแหลงการเรียนรูท่ีหลากหลาย

4. จุดควรพัฒนา

ระดับปฐมวัย

คุณภาพของเด็ก

1. เน่ืองจากสถานการณโรคระบาดโควิด-19 ทําใหเด็กไมไดรับการพัฒนาดานรางกาย อารมณและสังคมเทาที่ควร ตองเวนระยะหางในการทํากิจกรรม ใชพื้นที่เยอะทําให

ครูไมสามารถดูแลเด็กไดอยางท่ัวถึง

กระบวนการบริหารและการจัดการ

1. สงเสริมใหครูพัฒนาตนในดานการจัดการเรียนการสอนใหกับเด็กปฐมวัย การใชสื่อเทคโนโลยีใหทันตอยุคสมัยและการเปลี่ยนแปลงของโลกปจจุบัน

การจัดประสบการณที่เนนเด็กเปนสําคัญ

1. จัดประสบการณที่สงเสริมใหเด็กกลาแสดงออกเปนรายบุคคลมากขึ้น

ระดับขั้นพ้ืนฐาน

คุณภาพของผูเรียน
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1. สงเสริมใหผูเรียนไดพัฒนาสื่อ นวัตกรรมท่ีทันสมัย และมีความหลากหลายมากขึ้น 2. สงเสริมใหผูเรียนมีผลสัมฤทธิ์การดานการอาน (Reading Test: RT) โดยเฉพาะ

ดานการอานรูเร่ืองท่ีสูงขึ้น

กระบวนการบริหารและการจัดการ

1. ในดานขอมูลสารสนเทศ สถานศึกษาควรมีการพัฒนาระบบขอมูลสารสนเทศใหมีฐานขอมูลที่ใหญมากพอสามารถดึงขอมูลตางๆไดจากฐานขอมูลเดียวกัน เพื่อเปนการ

ลดภาระความซํ้าซอนในการทํางาน

กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ

1. การแลกเปลี่ยนเรียนรูกับเครือขายภายในและภายนอกสถานศึกษา (PLC) ใหมีความชัดเจนมากขึ้น 2. ควรสนับสนุนใหผูเรียนมีความกระตือรือรนที่จะเรียนรูรับการ

เปลี่ยนแปลงใหมๆตลอดเวลา 3. พัฒนาบุคลากรใหมีความเชี่ยวชาญในสาชาวิชาอื่นๆ มีสามารถจัดการเรียนการสอนไดมีประสิทธิภาพ

5. แนวทางการพัฒนา

ระดับการศึกษาปฐมวัย 

1. จัดกิจกรรมการเรียนรูแบบไฮสโคป เพื่อใหเด็กไดลงมือทําชิ้นงานตามความสนใจของตนและมีความสนุก ที่จะเรียนรูในการทํางาน ไดวางแผน

การทํางานอยางเปนขั้นตอน ฝกสมาธิ ฝกความมีระเบียบวินัย ฝกการคิดอยางมีความหมาย ผลที่ตามมาคือความสําเร็จในการทํางานที่ไดลงมือ

ทําดวยตนเองไดเรียนรูและมีความสุข ในการทํางานที่ตนสนใจ

2. จัดกิจกรรมการเรียนรูแบบมอนเตสเซอรี่ เพื่อใหเด็กสามารถเรียนรูดวยตัวเองไดอยางอิสระ และ ซึมซับการเรียนรูจากสิ่งแวดลอมรอบ ๆ ตัว

ทําใหเด็กเกิดความอยากรู อยากเห็นและแสวงหาความอยากรูอยางมีสมาธิ มีวินัยในตัวเองและเกิดพัฒนาการทุก ๆ ดานในเวลาเดียวกัน

3. จัดกิจกรรมการเรียนรูแบบจินตคณิต เพื่อใหมีสมาธิท่ีดีขึ้นมาก มีทักษะการคิดเลขท่ีเร็วขึ้นสามารถจดจออยูกับสิ่งใดสิ่งหนึ่งไดในเวลาที่นานขึ้น

เพราะการเรียน       จินตคณิตเปนการคิดเลขโดยใชจินตภาพซ่ึงตองใช ความน่ิงของสมาธิคอนขางมาก

 

6. ความตองการชวยเหลือ

ความรวมมือและการสนับสนุนจากหนวยงานตนสังกัดทุกระดับอยางใกลชิดและการรวมมือสนับสนุนจากศิษยเกา ผูปกครอง ชุมชน คณะกรรมการสถานศึกษา

 

7. ความโดดเดนของสถานศึกษา(ถามี)

- -

ระดับการศึกษา :

ไดรับการยอมรับเปนตนแบบระดับ : -

กระบวนการพัฒนาความโดดเดนของสถานศึกษา

-
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รายงานรวบรวมโดย (Prepared by)

นางสาวกุลธิดา แกวอุดร   ผูอํานวยการโรงเรียนนารีวุฒิ

นางสาวภัทราพร วันกุมภา   เจาหนาที่
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ประกาศโรงเรียน เร่ือง การกําหนดมาตรฐานการศึกษาและคาเปาหมายความสําเร็จของ

โรงเรียนระดับปฐมวัย และระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
 

(ประกาศโรงเรียน เร่ือง การกําหนดมาตรฐานการศึกษาและคาเปาหมายความสําเร็จ

ของโรงเรียนระดับปฐมวัย และระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน)



  



  



  



  



 



รายงานการประชุมหรือการใหความเห็นชอบ SAR ของคณะกรรมการบริหารโรงเรียน
 

(รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียนนารีวุฒิ)

































คําสั่งแตงตั้งคณะทํางานจัดทํา SAR
 

(คําสั่งแตงต้ังคณะทํางานจัดทํา SAR)



  



  



 



 



หลักฐานการเผยแพร SAR ใหผูมีสวนเกี่ยวของหรือสาธารณชนรับทราบ
 

(หลักฐานการเผยแพร SAR ใหผูมีสวนเกี่ยวของหรือสาธารณชนรับทราบ)









การเผยแพรผลงานทางวิชาการผานทางเว็บไซด 

https://www.kroobannok.com/board_view.php?b_id=178220&bcat_id=16 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.kroobannok.com/board_view.php?b_id=178220&bcat_id=16


แผนผังอาคารสถานที่
 

( แผนผังอาคารสถานที่)



 



โครงสรางการบริหารงานโรงเรียน
 

(โครงสรางการบริหารงานโรงเรียน)



แผนภูมิโครงสร้างการบริหารงานโรงเรียนนารีวุฒิ 
 
 

 

อธิการิณี/ผู้รับใบอนุญาต/คณะที่ปรึกษา 

คณะกรรมการบริหารสถานศึกษา 

ผู้อ านวยการ 

คณะกรรมการการบริหารหลักสูตร
และงานวิชาการสถานศึกษา 

คณะกรรมการ 
หมู่คณะผู้อบรม 

ผู้จัดการ 

รองผู้อ านวยการ 

หัวหน้า 
ฝ่ายนโยบาย 
และแผนงาน 

หัวหน้า 
ฝ่ายวิชาการ 

 

หัวหน้า 
ฝ่ายอาคาร
สถานท่ี 

 

หัวหน้า 
ฝ่ายสัมพันธ์
ชุมชน 

 

หัวหน้า 
ฝ่ายธุรการ 
และการเงิน 

 

หัวหน้า 
ฝ่ายบุคลากร 

 

หัวหน้า 
ฝ่ายกิจการ
นักเรียน 

 



โครงสรางหลักสูตร เวลาเรียน ของโรงเรียน
 

(โครงสรางหลักสูตรประถมศึกษา)



โครงสร้างหลกัสูตรโรงเรียนนารีวุฒิ 

ปีการศกึษา  2563 

ระดบัประถมศึกษาปีที ่1 

      

สาระการเรียนรู ้ รหัสวิชา 
ป.1  

ชั่วโมง/ปี ชั่วโมง/ภาค 

 สาระการเรียนรูพ้ืน้ฐาน       

ภาษาไทย ท11101 200 100 

คณิตศาสตร์ ค11101 200 100 

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ว11101 80 40 

สังคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม ส11101 40 20 

ประวัติศาสตร์ ส11102 40 20 

สุขศึกษาและพลศึกษา พ11101 80 40 

ศิลปะ ศ11101 80 40 

การงานอาชีพ ง11101 40 20 

ภาษาอังกฤษ อ11101 80 40 

 สาระการเรียนรูเ้พิ่มเติม       

อ่านเขียนเชิงสร้างสรรค์ ท11201 40 20 

หน้าท่ีพลเมือง 1 ส11231 40 20 

ภาษาจีนเบ้ืองต้น   ผ ผ 
 

 

 

 

 

 

 

  



โครงสร้างหลกัสูตรโรงเรียนนารีวุฒิ 

ปีการศกึษา  2563 

ระดบัประถมศึกษาปีที ่2 
        

สาระการเรียนรู ้ รหัสวิชา 
ป.2 

ชั่วโมง/ปี ชั่วโมง/ภาค 

สาระการเรียนรูพ้ืน้ฐาน       

ภาษาไทย ท12101 200 100 

คณิตศาสตร์ ค12101 200 100 

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ว12101 80 40 

สังคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม ส12101 40 20 

ประวัติศาสตร์ ส12102 40 20 

สุขศึกษาและพลศึกษา พ12101 80 40 

ศิลปะ ศ12101 80 40 

การงานอาชีพ ง12101 40 20 

ภาษาอังกฤษ อ12101 80 40 

สาระการเรียนรูเ้พิ่มเติม       

อ่านเขียนเชิงสร้างสรรค์ ท12201 40 20 

หน้าท่ีพลเมือง 2 ส12232 40 20 

ภาษาจีนเบ้ืองต้น   ผ ผ 
 

 

 

 

 

 

 

  



โครงสร้างหลกัสูตรโรงเรียนนารีวุฒิ 

ปีการศกึษา  2563 

ระดบัประถมศึกษาปีที ่3 
        

สาระการเรียนรู ้ รหัสวิชา 
ป.3 

ชั่วโมง/ปี ชั่วโมง/ภาค 

 สาระการเรียนรูพ้ืน้ฐาน       

ภาษาไทย ท13101 200 100 

คณิตศาสตร์ ค13101 200 100 

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ว13101 80 40 

สังคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม ส13101 40 20 

ประวัติศาสตร์ ส13102 40 20 

สุขศึกษาและพลศึกษา พ13101 80 40 

ศิลปะ ศ13101 80 40 

การงานอาชีพ ง13101 40 20 

ภาษาอังกฤษ อ13101 80 40 

 สาระการเรียนรูเ้พิ่มเติม       

ภาษาไทยจินตนาการของค า ท13201 40 20 

หน้าท่ีพลเมือง 3 ส13233 40 20 

ภาษาจีนเบ้ืองต้น   ผ ผ 
 

 

 

 

 

 

 

  



โครงสร้างหลกัสูตรโรงเรียนนารีวุฒิ 

ปีการศกึษา  2563 

ระดบัประถมศึกษาปีที ่4 
        

สาระการเรียนรู ้ รหัสวิชา 
ป.4 

ชั่วโมง/ปี ชั่วโมง/ภาค 

 สาระการเรียนรูพ้ืน้ฐาน       

ภาษาไทย ท14101 160 80 

คณิตศาสตร์ ค14101 160 80 

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ว14101 120 60 

สังคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม ส14101 80 40 

ประวัติศาสตร์ ส14102 40 20 

สุขศึกษาและพลศึกษา พ14101 80 40 

ศิลปะ ศ14101 80 40 

การงานอาชีพ ง14101 40 20 

ภาษาอังกฤษ อ14101 80 40 

 สาระการเรียนรูเ้พิ่มเติม       

หน้าท่ีพลเมือง 4 ส14234 40 20 

ภาษาอังกฤษเพื่อการอ่าน อ14201 40 20 

ภาษาจีนเบ้ืองต้น   ผ ผ 
 

 

 

 

 

 

 

  



โครงสร้างหลกัสูตรโรงเรียนนารีวุฒิ 

ปีการศกึษา  2563 

ระดบัประถมศึกษาปีที ่5 
        

สาระการเรียนรู ้ รหัสวิชา 
ป.5 

ชั่วโมง/ปี ชั่วโมง/ภาค 

สาระการเรียนรูพ้ืน้ฐาน       

ภาษาไทย ท15101 160 80 

คณิตศาสตร์ ค15101 160 80 

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ว15101 120 60 

สังคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม ส15101 80 40 

ประวัติศาสตร์ ส15102 40 20 

สุขศึกษาและพลศึกษา พ15101 80 40 

ศิลปะ ศ15101 80 40 

การงานอาชีพ ง15101 40 20 

ภาษาอังกฤษ อ15101 80 40 

สาระการเรียนรูเ้พิ่มเติม       

หน้าท่ีพลเมือง 5 ส15235 40 20 

ภาษาอังกฤษเพื่อการอ่าน อ15201 40 20 

ภาษาจีนเบ้ืองต้น   ผ ผ 
 

 

 

 

 

 

 

  



โครงสร้างหลกัสูตรโรงเรียนนารีวุฒิ 

ปีการศกึษา  2563 

ระดบัประถมศึกษาปีที ่6 
        

สาระการเรียนรู ้ รหัสวิชา 
ป.6 

ชั่วโมง/ปี ชั่วโมง/ภาค 

 สาระการเรียนรูพ้ืน้ฐาน       

ภาษาไทย ท16101 160 80 

คณิตศาสตร์ ค16101 160 80 

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ว16101 120 60 

สังคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม ส16101 80 40 

ประวัติศาสตร์ ส16102 40 20 

สุขศึกษาและพลศึกษา พ16101 80 40 

ศิลปะ ศ16101 80 40 

การงานอาชีพ ง16101 40 20 

ภาษาอังกฤษ อ16101 80 40 

 สาระการเรียนรูเ้พิ่มเติม       

หน้าท่ีพลเมือง 6 ส16236 40 20 

ภาษาอังกฤษเพื่อการอ่าน อ16201 40 20 

ภาษาจีนเบ้ืองต้น   ผ ผ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



โครงสรางหลักสูตร เวลาเรียน ของโรงเรียน
 

(โครงสรางหลักสูตรมัธยมศึกษา)



 



 



 



  



  



  



  





 



โครงสรางหลักสูตร เวลาเรียน ของโรงเรียน
 

(โครงสรางหลักสูตรปฐมวัย)



หน่วยการเรียนรู้  (เทอม  1) 

ระดับชั้นอนุบาล  1  ปีการศึกษา  2563 

สัปดาห์ วันที่ ชื่อหน่วย 
1 1-3 ก.ค. 63 ช่ือฉันหรรษา 
2 6-10 ก.ค.63 ร่างกายของฉัน 
3 13-17 ก.ค. 63 หนูท าเองได้ 
4 20-24 ก.ค. 63 หนูน้อยอารมณ์ดี 
5 27-31 ก.ค. 63 ผ้าเช็ดมือแสนสวย (บูรณาการทักษะ STEM) 
6 3-7 ส.ค. 63 ครอบครัวของฉัน 
7 10-14 ส.ค. 63 บ้านของเรา 
8 17-21 ส.ค. 63 เพื่อนท่ีน่ารัก 
9 24-28  ส.ค. 63 หนูรักโรงเรียน 
10 31 ก.ค. – 4 ก.ย. 63 โรงเรียนของเรา (บูรณาการทักษะ STEM) 
11 7-11 ก.ย. 63 กลางวัน กลางคืน 
12 14-18 ก.ย. 63 ต้นไม้ให้ร่มเงา 
13 21-25 ก.ย. 63 ดอกไม้แสนสวย 
14 28 ก.ย. – 2 ต.ค. 63 สัตว์โลกน่ารัก 
15 5-9 ต.ค. 63 กุหลาบสีรุ้ง (บูรณาการทักษะ STEM) 
16 12-16 ต.ค. 63  การเดินทางแสนสนุก 
17 19-23 ต.ค. 63 สีสันสดใส 
18 26-30 ต.ค. 63 ออกแบบรูปร่าง สร้างรูปทรง 
19 2-6 พ.ย. 63 ผิวสัมผัสท่ีแตกต่าง 
20 9-13 พ.ย. 63 รูปทรงกระบอกมหัศจรรย์(บูรณาการทักษะ STEM) 

 



หน่วยการเรียนรู้  (เทอม  2 ) 

ระดับชั้นอนุบาล  1  ปีการศึกษา  2563 

สัปดาห์ วันที่ ชื่อหน่วย 
1 1-4 ธ.ค. 63 สองมือของหน ู
2 7-11 ธ.ค. 63 อาหารดีมีประโยชน์ 
3 14-18 ธ.ค. 63 หนูน้อยมารยาทงาม 
4 21-25 ธ.ค. 63 เล่นสนุกต้องระวัง 
5 28 ธ.ค. – 1 ม.ค. 64 หุ่นนิ้วมือ (บูรณาการทักษะ STEM) 
6 4-8 ม.ค. 64 อาชีพท่ีหนูรู้จัก 
7 11-15 ม.ค. 64 บ้านใกล้เรือนเคียง 
8 18-22 ม.ค. 64 คนไทยใจดี 
9 25-29 ม.ค. 64 หนูรักประเทศไทย 
10 1-5 ก.พ. 64 กล้วยบวชชี (บูรณาการทักษะ STEM) 
11 8-12 ก.พ. 64 สัตว์เล้ียงแสนรู้ 
12 15-19 ก.พ. 64 หนูรักธรรมชาติ 
13 22-26 ก.พ. 64 ฤดูกาล 
14 1-5 มี.ค. 64 ฟ้าหลังฝน 
15 8-12 มี.ค. 64 รุ้งแสนสวย (บูรณาการทักษะ STEM) 
16 15-19 มี.ค. 64 อุปกรณ์เครื่องใช้ 
17 22-26 มี.ค. 64 รถแบบต่างๆ 
18 29 มี.ค.- 2 เม.ย. 64  เงินของหน ู
19 5-9 เม.ย. 64 ช่ัง ตวง วัด 

 



หน่วยการเรียนรู้  (เทอม  1 ) 

ระดับชั้นอนุบาล  2  ปีการศึกษา  2563 

สัปดาห์ วันที่ ชื่อหน่วย 
1 1-3 ก.ค. 63 ร่างกายแข็งแรง 
2 6-10 ก.ค.63 ปลอดภัยไว้ก่อน 
3 13-17 ก.ค. 63 ผลงานของหนู 
4 20-24 ก.ค. 63 สัมผัส แสนสนุก 
5 27-31 ก.ค. 63 สบู่หรรษา (บูรณาการทักษะ STEM) 
6 3-7 ส.ค. 63 บ้านแสนอบอุ่น 
7 10-14 ส.ค. 63 โรงเรียนแสนสุข 
8 17-21 ส.ค. 63 สถานท่ีท่ีหนูรู้จัก 
9 24-28  ส.ค. 63 อาชีพแสนสนุก 
10 31 ก.ค. – 4 ก.ย. 63 กรอบรูปหรรษา (บูรณาการทักษะ STEM) 
11 7-11 ก.ย. 63 ไข่มหัศจรรย์ 
12 14-18 ก.ย. 63 สัตว์แปลงร่าง 
13 21-25 ก.ย. 63 ครอบครัวสัตว์โลก 
14 28 ก.ย. – 2 ต.ค. 63 พืชผักสวนครัว 
15 5-9 ต.ค. 63 กบบนใบบัว (บูรณาการทักษะ STEM) 
16 12-16 ต.ค. 63  การส่ือสารแสนสนุก 
17 19-23 ต.ค. 63 ส่ิงของเครื่องใช้ 
18 26-30 ต.ค. 63 เงินตราน่ารู ้
19 2-6 พ.ย. 63 สีจากธรรมชาติ 
20 9-13 พ.ย. 63 บัวลอยสามสี(บูรณาการทักษะ STEM) 

 

  



หน่วยการเรียนรู้  (เทอม  2 ) 

ระดับชั้นอนุบาล  2  ปีการศึกษา  2563 

สัปดาห์ วันที่ ชื่อหน่วย 
1 1-4 ธ.ค. 63 เสียงของฉัน 
2 7-11 ธ.ค. 63 สุขสันต์วันเกิด 
3 14-18 ธ.ค. 63 ช่วยกันท า แบ่งกันเล่น 
4 21-25 ธ.ค. 63 สุขภาพดีไม่มีเจ็บป่วย 
5 28 ธ.ค. – 1 ม.ค. 64 บ้านเห็ดจ าลอง (บูรณาการทักษะ STEM) 
6 4-8 ม.ค. 64 ชุมชนน่าอยู่ 
7 11-15 ม.ค. 64 ศาสนาท่ีหนูนับถือ 
8 18-22 ม.ค. 64 เมืองไทยน่าอยู ่
9 25-29 ม.ค. 64 การละเล่นไทย 
10 1-5 ก.พ. 64 ม้าก้านกล้วย (บูรณาการทักษะ STEM) 
11 8-12 ก.พ. 64 พื้นดินถิ่นอาศัย 
12 15-19 ก.พ. 64 น้ ามีคุณค่า 
13 22-26 ก.พ. 64 พลังงานรอบตัว 
14 1-5 มี.ค. 64 อนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม 
15 8-12 มี.ค. 64 ถุงผ้าลดโลกร้อน (บูรณาการทักษะ STEM) 
16 15-19 มี.ค. 64 เวลาพาเพลิน 
17 22-25 มี.ค. 64 บรรจุภัณฑ์ 
18 29 มี.ค.- 2 เม.ย. 64  ธนาคารหรรษา 
19 5-9 เม.ย. 64 ดนตรีไพเราะ 

 

 



หน่วยการเรียนรู้  (เทอม  1) 

ระดับชั้นอนุบาล  3  ปีการศึกษา  2563 

สัปดาห์ วันที่ ชื่อหน่วย 
1 1-3 ก.ค. 63 นี่แหละตัวฉัน 
2 6-10 ก.ค.63 โภชนาการท่ีดี 
3 13-17 ก.ค. 63 เด็กดีมีวินัย. 
4 20-24 ก.ค. 63 ผลงานนี้ท่ีหนูภูมิใจ 
5 27-31 ก.ค. 63 น้ าผลไม้เพื่อสุขภาพ (บูรณาการทักษะ STEM) 
6 3-7 ส.ค. 63 อาชีพในชุมชน 
7 10-14 ส.ค. 63 หนูเป็นคนไทย 
8 17-21 ส.ค. 63 ศาสนาท่ีหนูรู้จัก 
9 24-28  ส.ค. 63 ประเพณีไทย 
10 31 ก.ค. – 4 ก.ย. 63 โคมแสนสวย (บูรณาการทักษะ STEM) 
11 7-11 ก.ย. 63 ข้าวดีมีประโยชน์ 
12 14-18 ก.ย. 63 สัตว์หายาก 
13 21-25 ก.ย. 63 ป่ามีคุณค่า 
14 28 ก.ย. – 2 ต.ค. 63 ภัยธรรมชาติ 
15 5-9 ต.ค. 63 ทะเลสีคราม (บูรณาการทักษะ STEM) 
16 12-16 ต.ค. 63  หนูน้อยนักออกแบบ 
17 19-23 ต.ค. 63 นาฬิกาบอกเวลา 
18 26-30 ต.ค. 63 วิทยาศาสตร์แสนสนุก 
19 2-6 พ.ย. 63 ของเหลวกลายร่าง 
20 9-13 พ.ย. 63 ไอศกรีมแสนอร่อย(บูรณาการทักษะ STEM) 

 

  



หน่วยการเรียนรู้  (เทอม  2) 

ระดับชั้นอนุบาล  3  ปีการศึกษา  2563 

สัปดาห์ วันที่ ชื่อหน่วย 
1 1-4 ธ.ค. 63 อวัยวะของเรา 
2 7-11 ธ.ค. 63 ใช้ชีวิตอย่างปลอดภัย 
3 14-18 ธ.ค. 63 กีฬาเป็นยาวิเศษ 
4 21-25 ธ.ค. 63 รู้ไหมหนูท าอะไรอยู ่
5 28 ธ.ค. – 1 ม.ค. 64 หมวกกันน็อกน่ารัก (บูรณาการทักษะ STEM) 
6 4-8 ม.ค. 64 ครอบครัวแสนสุข 
7 11-15 ม.ค. 64 จังหวัดของฉัน 
8 18-22 ม.ค. 64 มัคคุเทศน์ตัวน้อย 
9 25-29 ม.ค. 64 เพื่อนบ้านอาเซียน 
10 1-5 ก.พ. 64 ผ้าลายไทยเรืองแสง (บูรณาการทักษะ STEM) 
11 8-12 ก.พ. 64 โลกของเรา 
12 15-19 ก.พ. 64 ตะลุยแดนอวกาศ 
13 22-26 ก.พ. 64 ระบบสุริยะ 
14 1-5 มี.ค. 64 ไดโนเสาร์ 
15 8-12 มี.ค. 64 ภูเขาไฟจ าลอง (บูรณาการทักษะ STEM) 
16 15-19 มี.ค. 64 รถไฟฟ้า 
17 22-25 มี.ค. 64 กลไกน่ารู ้
18 29 มี.ค.- 2 เม.ย. 64  หนูเก่งเทคโนโลยี 
19 5-9 เม.ย. 64 หนูน้อยพอเพียง 

 

 

 



เอกสารประกอบ
 

(รายงานการประเมินคุณภาพภายนอก (SAR) ภายใตสถานการณ Covid-19)



























เอกสารประกอบ
 

(คําสั่งแตงตั้งผูรับผิดชอบมาตรฐานการศึกษา ระดับขั้นพื้นฐาน)



 



  



 



เอกสารประกอบ
 

(การประกาศเตรียมคาเปาหมาย 2564 ลง Website ของโรงเรียน)



-  มาตรฐานการศึกษาปฐมวัย 

มาตรฐาน / ประเด็นการพิจารณา 

ค่าเป้าหมาย
มาตรฐาน/ 
ประเดน็         

การพิจารณา 
มาตรฐานที่  1  คุณภาพของเด็ก ยอดเยี่ยม 
1.1 เด็กร้อยละ 97.67 มีการพัฒนาด้านร่างกาย  แข็งแรง  มีสุขนิสัยท่ีดี  และดูแลความปลอดภัยของ
ตนเองได้ 

ยอดเย่ียม 

1.2 เด็กร้อยละ 96.71 มีการพัฒนาด้านอารมณ์  จิตใจ  ควบคุม  แลและแสดงออกทางอารมณ์ได้ ยอดเย่ียม 
1.3 เด็กร้อยละ 97.33 มีการพัฒนาการด้านสังคม  ช่วยแหลือตนเอง  และเป็นสมาชิกที่ดีของสังคม ยอดเย่ียม 
1.4 เด็กร้อยละ 96.25 มีพัฒนาการด้านสติปัญญา  สื่อสารได้  มีทักษะการคิดพื้นฐานและแสวงหา
ความรู้ได้ 

ยอดเย่ียม 

มาตรฐานที่  2  กระบวนการบริหารและจัดการ ยอดเยี่ยม 
2.1  มีหลักสูตรครอบคลุมพัฒนาการท้ัง ๔ ด้าน  สอดคล้องกับบริบทของท้องถ่ินระดับยอดเย่ียม ยอดเย่ียม 
2.2  จัดครูให้เพียงพอกับช้ันเรียนระดับยอดเย่ียม ยอดเย่ียม 
2.3  ส่งเสริมให้ครูมีความเช่ียวชาญด้านการจัดประสบการณ์ระดับยอดเย่ียม ยอดเย่ียม 
2.4  จัดสภาพแวดล้อมและสื่อเพื่อการเรียนรู้  อย่างปลอดภัย  และเพียงพอระดับยอดเย่ียม ยอดเย่ียม 
2.5  ให้บริการสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนรู้เพื่อสนับสนุนการจัดประสบการณ์ระดับยอด
เย่ียม 

ยอดเย่ียม 

2.6  มีระบบบริหารคุณภาพท่ีเปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วมระดับยอดเย่ียม ยอดเย่ียม 
มาตรฐานที่  3  การจัดประสบการณ์ที่เน้นเดก็เปน็ส าคัญ ยอดเยี่ยม 
3.1  ครูร้อยละ 97.17 จัดประสบการณ์ที่ส่งเสริมให้เด็กมีการพัฒนาการทุกด้านอย่างสมดุลเต็มศักยภาพ ยอดเย่ียม 
3.2  ครูร้อยละ 96.30 สร้างโอกาสให้เด็กได้รับประสบการณ์ตรง  เล่นและปฏิบัติอย่างมีความสุข ยอดเย่ียม 
3.3 ครูร้อยละ 97.00 จัดบรรยากาศท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ใช้สื่อเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมกับวัย ยอดเย่ียม 
3.4  ครูร้อยละ 96.83 ประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริงและน าผลประเมินพัฒนาการเด็กไป
ปรับปรุงการจัดประสบการณ์และพัฒนาเด็ก 

ยอดเย่ียม 

สรุปผลการประเมินในภาพรวมของสถานศกึษา ยอดเยี่ยม 
 
 
 

 
 
 
 
 



- มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

มาตรฐาน / ประเด็นการพิจารณา 

ค่าเป้าหมาย
มาตรฐาน/ 
ประเด็นการ
พิจารณา 

มาตรฐานที่  1  คุณภาพของผู้เรียน ดีเลิศ 
1.1  ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน  
1)  ผู้เรียนร้อยละ 88 ของผู้เรียนมีความสามารถในการอ่าน  การเขียน  การส่ือสารและการคิดค านวณ ดีเลิศ 
2)  ผู้เรียนร้อยละ 88 ของผู้เรียนมีความสามารถในการวิเคราะห์และคิดอย่างมีวิจารณญาณ  อภิปราย  
แลกเปล่ียนความคิดเห็น  และแก้ปัญหา 

ดีเลิศ 

3)  ผู้เรียนร้อยละ 90 ของผู้เรียนมีความสามารในการสร้างนวัตกรรม ยอดเยี่ยม 
4)  ผู้เรียนร้อยละ 92 ของผู้เรียนมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  และการส่ือสาร ยอดเยี่ยม 
5)  ผู้เรียนร้อยละ 90 ของผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา ยอดเยี่ยม 
6)  ผู้เรียนร้อยละ 91 ของผู้เรียนมีความรู้ ทักษะพื้นฐานและเจตคติท่ีดีต่องานอาชีพ ยอดเยี่ยม 
1.2  คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน  
1)  ผู้เรียนร้อยละ 96 ของผู้เรียนการมีคุณลักษณะและค่านิยมท่ีดีตามท่ีสถานศึกษาก าหนด ยอดเยี่ยม 
2)  ผู้เรียนร้อยละ 90 ของผู้เรียนความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย ยอดเยี่ยม 
3)  ผู้เรียนร้อยละ 93 ของผู้เรียนการยอมรับท่ีจะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย ยอดเยี่ยม 
4)  ผู้เรียนร้อยละ 93 ของผู้เรียนสุขภาวะทางร่างกายและลักษณะจิตสังคม ยอดเยี่ยม 
มาตรฐานที่  2  กระบวนการบริหารและจัดการ ยอดเยี่ยม 
2.1 มีเป้าหมาย  วิสัยทัศน์  และพันธกิจท่ีสถานศึกษาก าหนดชัดเจน ระดับยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม 
2.2 มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา ระดับยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม 
2.3 ด าเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษาและทุก
กลุ่มเป้าหมาย ระดับยอดเยี่ยม 

ยอดเยี่ยม 

2.4 พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเช่ียวชาญทางวิชาชีพ ระดับดีเลิศ ดีเลิศ 
2.5 จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมท่ีเอื้อต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคูณภาพ ระดับยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม 
2.6 จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ ระดบัยอดเยีย่ม ยอดเยี่ยม 
มาตรฐานที่  3  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผูเ้รียนเป็นส าคัญ ยอดเยี่ยม 
3.1 ครูร้อยละ 92 ของครูจัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง  และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ ยอดเยี่ยม 
3.2 ครูร้อยละ 91 ของครูใช้ส่ือ  เทคโนโลยีสารสนเทศ  และแหล่งเรียนรู้ท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้ ยอดเยี่ยม 
3.3 ครูร้อยละ 89 ของครูมีการบริหารจัดการช้ันเรียนเชิงบวก ดีเลิศ 
3.4 ครูร้อยละ 94 ของครูตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ  และน าผลมาพัฒนาผู้เรียน ยอดเยี่ยม 
3.5 ครูร้อยละ 94 ของครูมีการแลกเปล่ียนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการ
จัดการเรียนรู้ 

ยอดเยี่ยม 

สรุปผลการประเมินในภาพรวมของสถานศึกษา ยอดเยี่ยม 
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