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สวนท่ี 1 : บทสรุปของผูบริหาร

ขอมูลพ้ืฐาน

      โรงเรียนพระหฤทัยสวรรคโลก รหัส 1164100011 ถนนเทศบาลดําริ 4 ตําบลเมืองสวรรคโลก อําเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย 64110

สังกัดสํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการจัดการศึกษาเอกชน โทรศัพท  0-5564-2186  โทรสาร   0-5562-3255 e-mail  :

p.sawankhalok@hotmail.com   ไดรับการอนุญาตจัดตั้งเมื่อ  1 พฤษภาคม พ.ศ. 2496 เปดสอนระดับชั้นปฐมวัย ถึง ระดับชั้น

มัธยมศึกษาปที่ 3 จํานวนนักเรียน 846 คน จํานวนบุคลากรครู 43 คน

นักเรียนระดับปฐมวัย 239 คน

การนําเสนอผลการประเมินตนเองของระดับปฐมวัย

      ปจจุบันโรงเรียนดําเนินงานอยูในระดับมาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาปฐมวัยในระดับ ยอดเยี่ยม

      ผลการประเมินตนเองในภาพรวมของระดับปฐมวัย

      โรงเรียนพระหฤทัยสวรรคโลก จัดกิจกรรมการเรียนการสอนระดับปฐมวัย ถึง มัธยมศึกษาปที่ 3 มีนักเรียนชั้นปฐมวัยปที่ 1-3 ทั้งสิ้น 239

คน ครูผูสอน 9 คน ครูผูดูแลเด็ก 6 จัดทํารายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR) ปการศึกษา 2563 เสนอตอหนวยงานตนสังกัด

และหนวยงานอ่ืนๆ ผลการประเมินตนเองในภาพรวม อยูในระดับยอดเยี่ยม มีผลการดําเนินการดังตอไปนี้

      เด็กมีการพัฒนาดานรางกายที่แข็งแรง มีสุขนิสัยที่ดี เด็กระดับปฐมวัยจํานวน 239 คน มีนํ้าหนักสวนสูงตามเกณฑ 221 คน นํ้าหนักสวน

สูงตํ่ากวาเกณฑ 18 คน จัดใหมีกิจกรรมโครงการสงเสริมสุขภาพอนามัยนักเรียน เปนโครงการที่สงเสริมพัฒนาการทางดานรางกาย สงผลให

เด็ก รอยละ 94.56 มีสุขภาพรางกายแข็งแรง มีสุขนิสัยที่ดีและดูแลความปลอดภัยของตนเองได

      คุณภาพเด็กดานอารมณจิตใจ เด็กสามารถควบคุมการแสดงออกทางดานอารมณไดอยางดี โรงเรียนจัดกิจกรรมที่สงเสริมใหเด็กๆได

แสดงออกอยางอิสระ สนุสนาน มีความสุขในการเรียนรู จากการจัดกิจกรรมยามเชา กิจกรรมหนาเสาธง กิจกรรมกลางแจง กิจกรรมตาม

โครงการปรบมือใหคนเกง เด็กรอยละ 95.40 มีพัฒนาการทางดานอารมณจิตใจ สามารถควบคุมและแสดงออกทางอารมณไดเหมาะสมตาม

วัย

      คุณภาพเด็กดานสังคม การชวยเหลือตนเอง และเปนสมาชิกที่ดีของสังคม นักเรียนปฐมวัยของโรงเรียนพระหฤทัยสวรรคโลกทุกคน

สามารถชวยเหลือตนเองในการทํากิจวัตรประจําวัน มีวินัยในตนเอง รูจักการประหยัดอดออม พอเพียง มีสวนรวมในการดูแลรักษาสิ่ง

แวดลอมทั้งใน และนอกหองเรียน มีมารยาททางวัฒนธรรมไทย เชน การไหว การทักทาย การพูดดวยถอยคําสุภาพ มีความนอบนอม ซื่อสัตย

มีความรักและเมตตา มีจิตอาสา จากการดําเนินงานตามโครงการเราทําความดีดวยหัวใจ กิจกรรมหนูนอยรักความเปนไทย กิจกรรม Day

Camp โครงการหนูนอยรักการออม โครงการปฐมวัยรักษสิ่งแวดลอม สงผลใหนักเรียนระดับปฐมวัย รอยละ 97.49 มีพัฒนาการทางดาน

สังคม ชวยเหลือคนเอง และเปนสมาชิกที่ดีของสังคมไดอยางเหมาะสม

      คุณภาพเด็กดานสติปญญา ส่ือสารได มีทักษะการคิดพื้นฐาน และแสวงหาความรูได นักเรียนระดับปฐมวัยสามารถสนทนาโตตอบและ

เลาเร่ืองใหผูอ่ืนเขาใจ ตั้งคําถามในส่ิงที่ตนเองสนใจหรือสงสัยและพยายามคนหาคําตอบ อานนิทานและเลาเรื่องที่ตนเองอานหรือฟงไดเหมาะ

สมกับวัย มีความสามารถในการคิดรวบยอด การคิดแกปญหา และสามารถตัดสินใจในเรื่องงายๆได จากการดําเนินงานตามโครงการการเรียน

รูแบบโครงการ (Project Approach) โครงการหนูนอยนักคิด โครงการเรียนรูสูโลกกวาง โครงการภาษาพาเพลิน สงผลใหนักเรียนระดับ

ปฐมวัย รอยละ 93.31 มีพัฒนาการดานสติปญญา ส่ือสารไดดี มีทักษะการคิดพื้นฐาน และแสวงหาความรูไดอยางเหมาะสม

      ดานกระบวนการบริหารและการจัดการหลัสูตรสถานศึกษา โรงเรียนพระหฤทัยสวรรคโลก มีหลักสูตรสถานศึกษาระดับปฐมวัย ตาม

หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 ท่ีมีความยืดหยุนและสอดคลองกับหลักสูตรสถานศึกษา เปนรูปแบบการจัดประสบการณที่กอ

ใหเกิดการเตรียมตวามพรอม เนนการเรียนรูผานการเลน และการลงมือปฏิบัติดวยตนเอง สอดคลองกับวิถีชีวิตของครอบครัว ชุมชน และทอง

ถิ่น จากการดําเนินงานตามโครงการพัฒนาหลักสูตรและปรับปรุงแผนการจัดประสบการณ กิจกรรมการบูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจพอพี

ยงสูการเรียนการสอน  
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      ดานการจัดครูใหเพียงพอตอช้ันเรียน โรงเรียนพระหฤทัยสวรรคโลก จัดใหมีครูที่เหมาะสมกับการจัดประสบการณการเรียนรู มีครูประจํา

การที่จบการศึกษาหลักสูตรปฐมวัย และครูพี่เลี้ยงท่ีผานการอบรมทางดานการดูแลเด็กปฐมวัย สงเสริมและพัฒนาคุณภาพใหครูมีความ

เชี่ยวชาญ ดานการจัดประสบการณการเรียนรูอยางตอเน่ือง  ครูระดับปฐมวัยทุกคนมีความรูความสามารถในการวิเคราะหและออกแบบ

หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย มีทักษะในการจัดประสบการณการเรียนรู และการประเมินพัฒนาการเด็กเปนรายบุคคล มีประสบการณในการ

ออกแบบการจัดกิจกรรม มีทักษะการสังเกตและปฏิสัมพันธที่ดีกับเด็กและผูปกครอง จากการดําเนินงานตามโครงการพัฒนาบุคลากร

โครงการนิเทศภายในชั้นเรียน กิจกรรมอบรมสัมมนา และการประชุมเชิงปฏิบัติการ สงผลใหครูมีความเชี่ยวชาญและจัดประสบการณการ

เรียนรู สงเสริมพัฒนาการเด็กรอบดานอยางมีประสิทธิภาพ

     จัดสภาพแวดลอมและส่ือเพ่ือการเรียนรู อยางปลอดภัยและเพียงพอ โรงเรียนจัดสภาพแวดลอมทั้งภายในและนอกหองเรียน คํานึงถึง

ความปลอดภัยของผูเรียน สรางบรรยากาศที่สงเสริมและกระตุนใหเด็กเกิดการเรียนรูทั้งแบบรายบุคคลและรายกลุม มีมุมประสบการณ สื่อ

การเรียนรูและของเลนเสริมประสบการณท่ีหลากหลาย จัดใหมีสื่อเทคโนโลยีที่ทันสมัยสําหรับเพิ่มทักษะในการแสวงหาความรู มุงเนนใหเกิด

การเรียนรูแบบเรียนปนเลน ในบรรยากาศที่เปนธรรมชาติตามพัฒนาการของเด็ก ดําเนินการตามโครงการปรับปรุงอาคารสถานที่ใหปลอดภัย

และเอ้ือตอการเรียนรู งานหองเรียนสะอาดปราศจากโรคภัย สงผลใหโรงเรียนมีสภาพแวดลอมที่สะอาดรมรื่น สวยงาม มีสื่อการเรียนรู มุม

ประสบการณและของเลนเสริมการเรียนรูท่ีหลากหลาย ปลอดภัย และเพียงพอ

      มีระบบบริหารคุณภาพที่เปดโอกาสใหผูมีสวนเกี่ยวของทุกฝายมีสวนรวม โรงเรียนมีการดําเนินการกําหนดมาตรฐานการศึกษาของสถาน

ศึกษา ที่สอดคลองกับมาตรฐานการศึกษาปฐมวัย จัดทําแผนการจัดประสบการณที่สอดคลองกับมาตรฐานตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย

พุทธศักราช 2560 มีการประเมินผล ตรวจสอบคุณภาพภายในสถานศึกษา ติดตามผลการดําเนินงาน และจัดทํารายงายผลการประเมิน

ตนเองประจําป นําผลการประเมินไปปรับปรุงพัฒนาคุณภาพการศึกษา

      ดานการจัดประสบการณการเรียนรูที่เนนเด็กเปนสําคัญ โรงเรียนมีการจัดประสบการณที่สงเสริมใหเด็กมีพัฒนาการทุกดาน อยางสมดุล

เต็มศักยภาพ จัดประสบการณการเรียนรูที่ครอบคลุมพัฒนาการในทุกๆดานใหเหมาะสมกับวัย ไดแก 1) ดานรางกาย พัฒนาการเคลื่อนไหว

ทางรางกาย เด็กสามารถเคลื่อนไหวรางกายไดอยางเหมาะสมตามวัยและจินตนาการ  เด็กมีพัฒนาการดานกลามเนื้อมัดใหญ มัดเล็กให

ทํางานประสานกันอยางมีประสิทธิภาพ 2) ดานอารมณ จิตใจ เด็กมีพัฒนาการทางดานอารมณ ความรูสึก สามารถควบคุมการแสดงออกทาง

ดานอารมณ รูจักยับยั้งช่ังใจ รูจักการรอคอย มีความกลาแสดงออกอยางสรางสรรค รูจักชวยเหลือแบงปน และมีความรับผิดชอบ 3) ดาน

สังคม เด็กสามารถชวยเหลือตนเองในการปฏิบัติกิจวัตรประจําวันได มีวินัยในตนเอง มีสัมมาคารวะตอผูใหญ เลนและทํางานรวมกับผูอื่นได

อยางมีความสุข 4) ดานสติปญญา เด็กมีความคิดรวบยอด รูจักการแกปญหา มีทักษะในการสื่อสาร ทักษะทางความคิดพื้นฐาน แสวงหาความ

รูไดอยางเหมาะสมตามวัย สรางโอกาสใหเด็กไดเรียนรูจากประสบการณตรง จากการเรียนผานการเลนและการลงมือปฏิบัติจริงดวยตนเอง

รวมถึงการเรียนรูเปนกลุม ดําเนินงานตามโครงการเรียนรูสูโลกกวาง  โครงการทักษะจากแมสูลูก โครงการเรียนรูแบบโครงการ (Project

Approach) จัดบรรยากาศที่เอื้อตอการเรียนรู ใชสื่อเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับวัย ชั้นเรียนมีบรรยากาศที่เต็มไปดวยความอบอุน ความเห็นอก

เห็นใจ มีความเอ้ือเฟอเผื่อแผตอกันและกัน ซ่ึงเปนแรงจูงใจภายนอกที่กระตุนใหเด็กรักการอยูรวมกันในชั้นเรียน ปลูกฝงคุณธรรมจริยธรรมให

แกเด็ก มีกระบวนการประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัยจากการจัดประสบการณการเรียนรูและการจัดกิจวัตรประจําวัน ดวยเครื่องมือและวิธี

การที่หลากหลาย เชน การสังเกต การสอบถาม การสํารวจ และการวิเคราะหพัฒนาการของเด็ก โดยใหผูปกครองมีสวนรวม นําผลการ

ประเมินไปพัฒนาศักยภาพของเด็ก และพัฒนาการจัดประสบการณการเรียนรูอยางตอเนื่อง

 การนําเสนอผลการประเมินตนเองของระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

      ปจจุบันโรงเรียนดําเนินงานอยูในระดับมาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานในระดับ ยอดเยี่ยม

      ผลการประเมินตนเองในภาพรวมของระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

      โรงเรียนพระหฤทัยสวรรคโลก จัดกิจกรรมการเรียนการสอนระดับปฐมวัย ถึง มัธยมศึกษาปที่ 3 มีนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 1 ถึง

มัธยมศึกษาปที่ 3 ทั้งส้ิน 607 คน ครูผูสอน 28 คน จัดทํารายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR) ปการศึกษา 2563 เสนอตอ

หนวยงานตนสังกัด และหนวยงานอ่ืนๆ ผลการประเมินตนเองในภาพรวม อยูในระดับยอดเยี่ยม โดยกําหนดมาตรฐานการศึกษาดานคุณภาพ

ผูเรียน 2 ดาน ไดแก

      1) ดานผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผูเรียน มุงเนนใหผูเรียนมีความสามารถในการอาน การเขียน การสื่อสาร และการคิดคํานวณ ตาม

เกณฑในแตละระดับช้ัน มีความสามารถในการคิดวิเคราะห คิดอยางมีวิจารณญาณ การอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและแกปญหา มี

ความสามารถในการสรางนวัตกรรมในการเรียนรูไดตามศักยภาพ มีความสามารถในการใชเทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่อสาร มีความ

กาวหนาทางการเรียน มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนอยูในระดับที่นาพอใจ และมีพัฒนาการจากผลการประเมินความสามารถของผูเรียนดานการ

อาน ผลทดสอบความสามารถพื้นฐานของผูเรียนระดับชาติ มีความพรอมในการศึกษาตอ การฝกงานหรือการทํางาน รวมถึงผลสัมฤทธ์ิและ

พัฒนาการทางการเรียนรูภาษาตางประเทศ(ภาษาอังกฤษ ภาษาจีน)
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      2) ดานลักษณะอันพึงประสงคของผูเรียน มุงเนนใหผูเรียนมีคุณลักษณะและคานิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากําหนด โดยไมขัดกับกฏหมาย

และวัฒนธรรมอันดีของสังคม ภูมิใจในทองถิ่นและความเปนไทย ยอมรับที่จะอยูรวมกันบนความแตกตางและหลากหลาย มีสุขภาวะทาง

รางกายและลักษณะจิตสังคม อนุรักษส่ิงแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติ สืบสานวัฒนธรรมประเพณี ภูมิปญญาทองถิ่น เขารวมโครงการ

โรงเรียนคุณธรรม สพฐ.

      ประเด็นภาพความสําเร็จดานคุณภาพผูเรียน โรงเรียนมีการวิเคราะหผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กําหนดคาเปาหมายทางการเรียนรู โดยใช

ฐานขอมูล 3 ปยอนหลัง เปนเปาหมายในการพัฒนาคุณภาพผูเรียนใหสูงขึ้น จัดกิจกรรมการเรียนการสอนเนนผูเรียนเปนสําคัญ เนน

กระบวนการคิดวิเคราะห คิดไตรตรองและการปฏิบัติ ทักษะในการอาน การเขียน การคิดคํานวณ สงเสริมใหผูเรียนพัฒนาเต็มศักยภาพ จัด

แหลงเรียนรูภายในใหเหมาะสม มีส่ือดานเทคโนโลยีที่ทันสมัย แสวงหาแหลงเรียนรูภายนอก ปราชญชาวบานและภูมิปญญาทองถิ่นเขามามี

สวนรวมในการจัดการศึกษา จัดกิจกรรมสงเสริมและสนับสนุนใหผูเรียนมีสุขภาพกาย สุขภาพจิตที่ดี กลาแสดงออกและสามารถอยูรวมกับผู

อ่ืนไดอยางมีความสุข มีทักษะในการทํางานรวมกับผูอื่น จากการดําเนินการดังกลาวสงผลใหนักเรียนมีทักษะในการอาน การเขียน การสื่อสาร

และการคิดคํานวณ เปนไปตามเกณฑเปาหมายที่โรงเรียนกําหนดในแตละระดับชั้น 

      จากการประเมินนักเรียนระดับช้ันประถมศึกษาปที่ 1-6 ผลการอานออกเขียนไดอยูในระดับดีเลิศ  นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 1

มีผลการประเมินความสามารถดานการอานสูงกวาระดับประเทศ 3 ปติดตอกัน นักเรียนมีความสามารถในการคิดจําแนกแยกแยะ คิด

ใครครวญ คิดไตรตรอง พิจารณาอยางรอบคอบโดยใชเหตุผลประกอบการตัดสินใจ มีการอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และแกปญหา

อยางมีเหตุผล  มีความสามารถในการสรางองคความรูดวยตนเอง และการทํางานเปนทีม เชื่อมโยงความรูและประสบการณมาใชในการ

สรางสรรคส่ิงใหมๆจากการเรียนรูแบบโครงการ กิจกรรมพัฒนาการอานเขียนภาษาไทย โครงการครูศิษยพิชิตอานเขียน  โครงการสงเสริมการ

คิดวิเคราะหคิดสรางสรรค โครงการ 8 กลุมสาระมุงทักษะการเรียนรู โครงการเรงรัดพัฒนาภาษาอังกฤษ โครงการสงเสริมทักษะพิเศษ

โครงการยกระดับผลสัมฤทธ์ิรายวิชา  เปนตน นักเรียนมีความภาคภูมิใจในทองถิ่น เห็นคุณคาของความเปนไทย มีสวนรวมในการอนุรักษ

วัฒนธรรมประเพณีไทย ภูมิปญญาไทย นักเรียนเขารวมกิจกรรมตางๆที่โรงเรียนจัดขึ้น คิดเปนรอยละ 100 นักเรียนมีคุณลักษณะอันพึง

ประสงคตามเกณฑที่สถานศึกษากําหนดคิดเปนรอยละ 100 มีผลการอาน คิดวิเคราะหและเขียน ผานเกณฑที่สถานศึกษากําหนด มีความ

กาวหนาในผลการทดสอบระดับชาติ และผลการ

ทดสอบอ่ืนๆ มีความรูและทักษะพ้ืนฐานในการจัดการ มีเจคติที่ดี พรอมที่จะศึกษาตอในระดับที่สูงขึ้น มีพฤติกรรมที่ดี เปนผูมีคุณธรรม

จริยธรรม เคารพในกฎกติกา มีคุณลักษณะและคานิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากําหนด โดยไมขัดกับกฎหมายและวัฒนธรรมอันดีของสังคม มี

ความภาคภูมิใจในทองถิ่นและความเปนไทย ยอมรับในความแตกตางระหวางบุคคลในดานเพศ วัย เชื้อชาติ ศาสนา ภาษา วัฒนธรรมและ

ประเพณี รักษาสุขภาพกาย มีสุขภาพจิตที่ดี แสดงออกอยางอิสระไดเหมาะสมกับวัย เขาใจผูอื่น สามารถอยูรวมกับผูอื่นและทํางานรวมกันกับ

ผูอ่ืนไดอยางมีความสุข

      ดานกระบวนการบริหารและการจัดการ เพื่อใหบรรลุผลตามกระบวนการบริหารจัดการคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา

โรงเรียนพระหฤทัยสวรรคโลกดําเนินการวิเคราะหสภาพปญหา ผลการจัดการศึกษาในปที่ผานมาโดยใชขอมูลฐานในการกําหนดเปาหมาย

วิสัยทัศน และพันธกิจอยางชัดเจน ดําเนินการพัฒนางานวิชาการที่เนนคุณภาพผูเรียนรอบดาน ตามหลักสูตรสถานศึกษาทุกระดับ เชื่อมโยง

กับชีวิตจริง จัดทําแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา พัฒนาบุคลากรใหมีความเชี่ยวชาญทางดานวิชาชีพ จัดสภาพแวดลอมทางกายภาพ

และสังคมที่เอ้ือตอการจัดการเรียนรูอยางมีคุณภาพ จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรูที่

เหมาะสมกับบริบทของโรงเรียน โดยประเมินภาพความสําเร็จ ดังนี้

      โรงเรียนกําหนดวิสัยทัศน เปาหมาย และพันธกิจที่ชัดเจน สอดคลองกับบริบทของโรงเรียน ความตองการของชุมชน ทองถิ่น

วัตถุประสงคของแผนการจัดการศึกษาชาติ นโยบายของรัฐบาลและของตนสังกัด ทันตอการเปลี่ยนแปลงของสังคม มีระบบบริหารจัดการ

คุณภาพ วางแผนพัฒนาการจัดการศึกษาลงสูภาคปฏิบัติอยางเปนรูปธรรม กํากับ ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล นําผลการประเมินไป

ปรับปรุงพัฒนางานอยางตอเน่ือง มีการบริหารอัตรากําลัง ทรัพยากรทางการศึกษา และระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน มีการนิเทศภายใน นํา

ขอมูลมาพัฒนาบุคลากร ผูเกี่ยวของทุกภาคสวนมีสวนรวมในการวางแผนพัฒนา บริหารจัดการดานวิชาการ งานพัฒนาหลักสูตร จัดกิจกรรม

เสริมหลักสูตรพัฒนาผูเรียนรอบดาน เช่ือมโยงวิถีชีวิตจริงและครอบคลุมทุกกลุมเปาหมาย จัดการเรียนรูมุงเนนผลสัมฤทธ์ิ สงเสริมสนับสนุน

และพัฒนาครูใหมีความเช่ียวชาญในการจัดการเรียนรู จักสภาพแวดลอมทั้งภายในและนอกหองเรียนใหเอื้อตอการเรียนรูของผูเรียนอยางมี

คุณภาพและมีความปลอดภัย มีระบบสารสนเทศ และเทคโนโลยีที่ทันสมัยเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการศึกษา

      ดานกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ ดําเนินงานตามโครงการ / งาน /กิจกรรมอยางหลากหลาย สงเสริมครู

จัดการเรียนรูมุงเนนการปฏิบัติจริง (Active learning) ใหนักเรียนผานกระบวนการคิด การปฏิบัติจริง เพื่อนําไปสูการเรียนรูที่ลึกซึ้งและ

คงทน ตามมาตรฐานตัวชี้วัดของหลักสูตรสถานศึกษา ครูรูจักนักเรียนเปนรายบุคคล ดําเนินการติดตามประเมินผลผูเรียนอยางเปนระบบ นํา

ผลการประเมินมาแลกเปล่ียนเรียนรู ปรับปรุงกระบวนการจัดการเรียนรู ครูออกแบบแผนการจัดการเรียนรูเนนผูเรียนเปนสําคัญ ปรับ

โครงสรางรายวิชา สัดสวนคะแนน กําหนดคุณลักษณะอันพึงประสงคที่สอดคลองกับหนวยการเรียนรู จัดการเรียนรูที่เนนทักษะการคิด เชน
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การเรียนรูแบบโครงงาน  มอบหมายใหนักเรียนสืบคนขอมูล นําเสนอผลงานโดยใชเทคโนโลยี ผลิตและใชสื่อนวัตกรรมการสอนที่ทันสมัย

บริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก ใหผูเรียนมีสวนรวมในการกําหนดการเรียนรู และประเมินผลการเรียนรู โดยกําหนดประเด็นความสําเร็จดาน

กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ ดังนี้

ครูจัดการเรียนรูผานกระบวนการปฏิบัติจริง

ครูมีแผนการจัดการเรียนรู และจัดกิจกรรมสําหรับนักเรียนที่ตองการความชวยเหลือเปนพิเศษ ใหนักเรียนไดฝกทักษะ แสดงความคิด

เห็น แสดงออกอยางสรางสรรค สามารถสรุปองคความรูและนําเสนอผลงานดวยสื่อเทคโนโลยี

ครูใชส่ือเทคโนโลยี สารสนเทศ และแหลงการเรียนรูที่หลากหลาย รวมทั้งนําภูมิปญญาทองถิ่นมาบูรณาการจัดการเรียนรู ใหผูเรียน

แสวงหาความรูจากสื่อและแหลงการเรียนรูท่ีหลากหลาย

ครูบริหารจัดการช้ันเรียนเชิงบวก เนนการมีปฏิสัมพันธระหวางเด็กกับครู ครูกับเด็ก เด็กกับเด็ก เด็กรักการเรียนรูและอยูรวมกับผูอื่นได

โดยปารศจากความขัดแยง

ครูรวมกันออกแบบการวัดประเมินผล เพื่อตรวจสอบ และประเมินผูเรียนอยางมีขั้นตอน ใชเครื่องมือและวิธีการวัดประเมินผลที่เหมาะ

สม 

นําผลไปพัฒนาการเรียนรูของผูเรียน ใหผูเรียนมีสวนรวมในการประเมินผล

ครูแลกเปล่ียนความรูและประสบการณ เปนชุมชนแหงการเรียนรูทางวิชาชีพ

ตอนที่ 1 ขอมูลพื้นฐาน

โรงเรียน (School Name) : พระหฤทัยสวรรคโลก

ประเภทโรงเรียน (School Type) : ในระบบ (สามัญปกติ)

รหัสโรงเรียน : 1164100011

ที่อยู (Address) : 60 อาคาร (Bldg) : -

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

ซอย (Lane) : - ถนน (Street) : เทศบาลดําริ 4

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

จังหวัด (Province) : สุโขทัย รหัสไปรษณีย (Post Code) : 64110

โทรศัพท (Tel.) : 055-642-186 โทรสาร (Fax.) : 055-623-255

อีเมล (E-mail) : phraharuthai.s@gmail.com

เว็บไซต (Website) : -

ไลน (Line) : - เฟซบุก (Facebook) : -

ระดับที่เปดสอน

ปกติ (สามัญศึกษา) : กอนประถมศึกษา, ประถมศึกษา, มัธยมศึกษาตอนตน
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ตอนที่ 2 การนําเสนอผลการประเมินตนเอง

ระดับปฐมวัย

1. มาตรฐานการศึกษา

มาตรฐานการศึกษา
ระดับ

คุณภาพ

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของเด็ก ยอดเยี่ยม

1. มีพัฒนาดานรางกาย แข็งแรง มีสุขนิสัยที่ดี และดูแลความปลอดภัยของตนองได ยอดเยี่ยม

2. มีพัฒนาการดานอารมณ จิตใจ ควบคุม และแสดงออกทางอารมณได ยอดเยี่ยม

3. มีพัฒนาการดานสังคม ชวยเหลือตนเองและเปนสมาชิกที่ดีของสังคม ยอดเยี่ยม

4. มีพัฒนาการดานสติปญญา ส่ือสารได มีทักษะการคิดพื้นฐาน และแสวงหาความรูได ยอดเยี่ยม

มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ ยอดเยี่ยม

1. มีหลักสูตรครอบคลุมพัฒนาการทั้งสี่ดาน สอดคลองกับบริบทของทองถิ่น ยอดเยี่ยม

2. จัดครูใหเพียงพอกับชั้นเรียน ยอดเยี่ยม

3. สงเสริมใหครูมีความเชี่ยวชาญดานการจัดประสบการณ ยอดเยี่ยม

4. จัดสภาพแวดลอมและส่ือเพ่ือการเรียนรูอยางปลอดภัยและเพียงพอ ยอดเยี่ยม

5. ใหบริการส่ือเทคโนโลยีสารสนเทศและส่ือการเรียนรูเพื่อสนับสนุน การจัดประสบการณ ยอดเยี่ยม

6. มีระบบบริหารคุณภาพที่เปดโอกาสใหผูเกี่ยวของทุกฝายมีสวนรวม ยอดเยี่ยม

มาตรฐานที่ 3 การจัดประสบการณที่เนนเด็กเปนสําคัญ ยอดเยี่ยม

1. จัดประสบการณที่สงเสริมใหเด็กมีพัฒนาการทุกดาน อยางสมดุลเต็มศักยภาพ ยอดเยี่ยม

2. สรางโอกาสใหเด็กไดรับประสบการณตรง เลนและปฏิบัติอยางมีความสุข ยอดเยี่ยม

3. จัดบรรยากาศที่เอื้อตอการเรียนรู ใชสื่อและเทคโนโลยี ที่เหมาะสมกับวัย ยอดเยี่ยม

4. ประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริงและนําผลการประเมินพัฒนาการเด็กไปปรับปรุงการจัดประสบการณและพัฒนา

เด็ก
ยอดเยี่ยม

สรุปผลการประเมินระดับปฐมวัย ยอดเยี่ยม

2. หลักฐานสนับสนุนผลการประเมินตนเองตามระดับคุณภาพ

แผนพัฒนาการจัดการศึกษา ป 2560-2564

แผนปฏิบัติงานประจําป 2563

มาตรฐานการจัดการศึกษาของสถานศึกษาระดับปฐมวัย

หลักสูตรสถานศึกษาระดับปฐมวัย

แบบประเมินตนเองของสถานศึกษา

แบบสรุปผลการดําเนินงานตามโครงการ / งาน / กิจกรรม
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ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู

ผลการประเมินพัฒนาการระดับปฐมวัย

แบบรายงานพัฒนาการ

ขอมูลเชิงประจักษ

3. โรงเรียนมีแผนจะพัฒนาตนเองตอไปอยางไรใหไดมาตรฐานที่ดีขึ้นกวาเดิม 1 ระดับ

โรงเรียนมีแผนพัฒนาตนเองใหไดตามมาตรฐานการจัดการศึกษาของสถานศึกษา โดยกําหนดแผนยุทธศาสตร ไดแก

แผนยุทธศาสตรที่ 1 สรางมาตรฐานครูมืออาชีพ

แผนยุทธศาสตรที่ 2 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารหลักสูตร

แผนยุทธศาสตรที่ 3 เพิ่มประสิทธิผลทางการเรียนรูควบคูคุณธรรม นอมนําหลักความพอเพียง

แผนยุทธศาสตรที่ 4 สรางโลกแหงการเรียนรู

แผนยุทธศาสตรที่ 5 สรางพลังขับเคล่ือนกับการบริหารจัดการที่มีคุณภาพ

แผนยุทธศาสตรที่ 6 สรางระบบเครือขายเพื่อพัฒนาการจัดการศึกษา

4. นวัตกรรม/แบบอยางที่ดี (Innovation/Best Practice)

- นวัตกรรม/แบบอยางที่ดี : การสงเสริมการเรียนรูภาษาไทยของนักเรียนระดับปฐมวัย ผานกระบวนการจัดประสบการ

มาตรฐานดาน : มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของเด็ก

5. ความโดดเดนของสถานศึกษา

- สถานศึกษาที่มีแนวปฏิบัติที่ดี (best practice) ระดับดีเดน ในการจัดการศึกษาระดับปฐมวัยของจังหวัดสุโขทัย

6. โรงเรียนดําเนินงานตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ

- จัดการศึกษาทุกระดับ ทุกประเภท โดยใชหลักสูตรฐานสมรรถนะ รวมทั้งแนวทางการจัดการเรียนรูเชิงรุกและการวัดประเมินผลเพื่อ

พัฒนาผูเรียน ที่สอดคลองกับมาตรฐานการศึกษาแหงชาติ

- สงเสริมการพัฒนากรอบหลักสูตรระดับทองถิ่นและหลักสูตรสถานศึกษาตามความตองการจําเปนของกลุมเปาหมายและแตกตาง

หลากหลายตามบริบทของพื้นที่

- พัฒนาผูเรียนใหมีทักษะการคิดวิเคราะห สามารถแกไขสถานการณเฉพาะหนาไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยจัดการเรียนรูเชิงรุก

(Active Learning) จากประสบการณจริงหรือจากสถานการณจําลองผานการลงมือปฏิบัติ ตลอดจนจัดการเรียนการสอนในเชิงแสดง

ความคิดเห็นเพื่อเปดโลกทัศนมุมมองรวมกันของผูเรียนและครูใหมากขึ้น

- พัฒนาผูเรียนใหมีความรอบรูและทักษะชีวิต เพื่อเปนเครื่องมือในการดํารงชีวิตและสรางอาชีพ อาทิ การใชเทคโนโลยีดิจิทัล สุขภาวะ

และทัศนคติที่ดีตอการดูแลสุขภาพ

- พัฒนาครูใหมีทักษะ ความรู และความชํานาญในการใชเทคโนโลยีดิจิทัล ปญญาประดิษฐ และภาษาอังกฤษ รวมทั้งการจัดการเรียน

การสอนเพื่อฝกทักษะการคิดวิเคราะหอยางเปนระบบและมีเหตุผลเปนขั้นตอน

- สงเสริมใหใชภาษาทองถิ่นรวมกับภาษาไทยเปนสื่อจัดการเรียนการสอนในพื้นที่ที่ใชภาษาอยางหลากหลาย เพื่อวางรากฐานใหผูเรียน

มีพัฒนาการดานการคิดวิเคราะห รวมทั้งมีทักษะการสื่อสารและใชภาษาที่สามในการตอยอดการเรียนรูไดอยางมีประสิทธิภาพ

- ปลูกฝงผูเรียนใหมีหลักคิดที่ถูกตองดานคุณธรรม จริยธรรม และเปนผูมีความพอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา โดยกระบวนการลูกเสือ

และยุวกาชาด

- พัฒนาแพลตฟอรมดิจิทัลเพื่อการเรียนรู และใชดิจิทัลเปนเครื่องมือการเรียนรู

่ ่
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- เสริมสรางการรับรู ความเขาใจ ความตระหนัก และสงเสริมคุณลักษณะและพฤติกรรมที่พึงประสงคดานสิ่งแวดลอม

- สนับสนุนกิจกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ

- พัฒนาครูทุกระดับใหมีทักษะ ความรูที่จําเปน เพื่อทําหนาที่วิทยากรมืออาชีพ (Train The Trainer) และขยายผลการพัฒนาผานศูนย

พัฒนาศักยภาพบุคคลเพ่ือความเปนเลิศ (Human Capital Excellence Center: HCEC)
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ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

1. มาตรฐานการศึกษา

มาตรฐานการศึกษา ระดับคุณภาพ

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผูเรียน ยอดเยี่ยม

ผลสัมฤทธ์ิทางวิชาการของผูเรียน

1. มีความสามารถในการอาน การเขียน การสื่อสาร และ การคิดคํานวณ ดีเลิศ

2. มีความสามารถในการคิดวิเคราะห คิดอยางมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและแกปญหา ดีเลิศ

3. มีความสามารถในการสรางนวัตกรรม ดีเลิศ

4. มีความสามารถในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร ดีเลิศ

5. มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา ยอดเยี่ยม

6. มีความรูทักษะพ้ืนฐาน และเจตคติที่ดีตองานอาชีพ ยอดเยี่ยม

คุณลักษณะที่พึงประสงคของผูเรียน

7. การมีคุณลักษณะและคานิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากําหนด ยอดเยี่ยม

8. ความภูมิใจในทองถิ่นและความเปนไทย ยอดเยี่ยม

9. การยอมรับที่จะอยูรวมกันบนความแตกตางและหลากหลาย ยอดเยี่ยม

10. สุขภาวะทางรางกายและจิตสังคม ยอดเยี่ยม

มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ ยอดเยี่ยม

1. มีเปาหมายวิสัยทัศนและพันธกิจที่สถานศึกษากําหนดชัดเจน ยอดเยี่ยม

2. มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา ยอดเยี่ยม

3. ดําเนินงานพัฒนาวิชาการที่เนนคุณภาพผูเรียนรอบดานตามหลักสูตรสถานศึกษาและทุกกลุมเปาหมาย ยอดเยี่ยม

4. พัฒนาครูและบุคลากรใหมีความเช่ียวชาญทางวิชาชีพ ยอดเยี่ยม

5. จัดสภาพแวดลอมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อตอการจัดการเรียนรู อยางมีคุณภาพ ยอดเยี่ยม

6. จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและ การจัดการเรียนรู ยอดเยี่ยม

มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ ยอดเยี่ยม

1. จัดการเรียนรูผานกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถนําไปประยุกตใชในชีวิตได ยอดเยี่ยม

2. ใชส่ือ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหลงเรียนรูที่เอื้อ ตอการเรียนรู ยอดเยี่ยม

3. มีการบริหารจัดการช้ันเรียนเชิงบวก ยอดเยี่ยม

4. ตรวจสอบและประเมินผูเรียนอยางเปนระบบ และ นําผลมาพัฒนาผูเรียน ยอดเยี่ยม

5. มีการแลกเปล่ียนเรียนรูและใหขอมูลสะทอนกลับ เพื่อพัฒนาปรับปรุงการจัดการเรียนรู ยอดเยี่ยม

สรุปผลการประเมินระดับขั้นพื้นฐาน ยอดเยี่ยม
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2. หลักฐานสนับสนุนผลการประเมินตนเองตามระดับคุณภาพ

แผนพัฒนาการจัดการศึกษา ป 2560-2564

แผนปฏิบัติงานประจําปการศึกษา 2563

มาตรฐานการจัดการศึกษาของสถานศึกษา

หลักสูตรสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

แบบประเมินตนเองของสถานศึกษา

แบบสรุปผลการดําเนินงานตามโครงการ/งาน/กิจกรรม

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู

ผลการทดสอบระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน

ผลการประเมินการอาน คิด วิเคราะห เขียน

แบบรายงานผลการเรียนรู

ขอมูลเชิงประจักษ

3. โรงเรียนมีแผนจะพัฒนาตนเองตอไปอยางไรใหไดมาตรฐานที่ดีขึ้นกวาเดิม 1 ระดับ

โรงเรียนมีแผนพัฒนาตนเองใหไดระดับคุณภาพการจัดการศึกษาตามที่สถานศึกษากําหนด โดยกําหนดเปนแผนยุทธศาสตร ดังนี้

แผนยุทธศาสตรที่ 1 สรางมาตรฐานครูมืออาชีพ

แผนยุทธศาสตรที่ 2 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารหลักสูตร

แผนยุทธศาสตรที่ 3 เพิ่มประสิทธิผลทางการเรียนรูควบคูคุณธรรม นอมนําหลักความพอเพียง

แผนยุทธศาสตรที่ 4 สรางโลกแหงการเรียนรู

แผนยุทธศาสตรที่ 5 สรางพลังขับเคล่ือนกับการบริหารจัดการที่มีคุณภาพ

แผนยุทธศาสตรที่ 6 สรารระบบเครือขายพัฒนาการจัดการศึกษา

4. นวัตกรรม/แบบอยางที่ดี (Innovation/Best Practice)

5. ความโดดเดนของสถานศึกษา

6. โรงเรียนไดดําเนินงานตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ

- จัดการศึกษาทุกระดับ ทุกประเภท โดยใชหลักสูตรฐานสมรรถนะ รวมทั้งแนวทางการจัดการเรียนรูเชิงรุกและการวัดประเมินผลเพื่อ

พัฒนาผูเรียน ที่สอดคลองกับมาตรฐานการศึกษาแหงชาติ

- สงเสริมการพัฒนากรอบหลักสูตรระดับทองถิ่นและหลักสูตรสถานศึกษาตามความตองการจําเปนของกลุมเปาหมายและแตกตาง

หลากหลายตามบริบทของพื้นที่

- พัฒนาผูเรียนใหมีทักษะการคิดวิเคราะห สามารถแกไขสถานการณเฉพาะหนาไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยจัดการเรียนรูเชิงรุก

(Active Learning) จากประสบการณจริงหรือจากสถานการณจําลองผานการลงมือปฏิบัติ ตลอดจนจัดการเรียนการสอนในเชิงแสดง

ความคิดเห็นเพื่อเปดโลกทัศนมุมมองรวมกันของผูเรียนและครูใหมากขึ้น

- พัฒนาผูเรียนใหมีความรอบรูและทักษะชีวิต เพื่อเปนเครื่องมือในการดํารงชีวิตและสรางอาชีพ อาทิ การใชเทคโนโลยีดิจิทัล สุขภาวะ

และทัศนคติที่ดีตอการดูแลสุขภาพ

- พัฒนาครูใหมีทักษะ ความรู และความชํานาญในการใชเทคโนโลยีดิจิทัล ปญญาประดิษฐ และภาษาอังกฤษ รวมทั้งการจัดการเรียน

การสอนเพื่อฝกทักษะการคิดวิเคราะหอยางเปนระบบและมีเหตุผลเปนขั้นตอน

่ ่ ้ ่ ่ ่
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- สงเสริมใหใชภาษาทองถิ่นรวมกับภาษาไทยเปนสื่อจัดการเรียนการสอนในพื้นที่ที่ใชภาษาอยางหลากหลาย เพื่อวางรากฐานใหผูเรียน

มีพัฒนาการดานการคิดวิเคราะห รวมทั้งมีทักษะการสื่อสารและใชภาษาที่สามในการตอยอดการเรียนรูไดอยางมีประสิทธิภาพ

- ปลูกฝงผูเรียนใหมีหลักคิดที่ถูกตองดานคุณธรรม จริยธรรม และเปนผูมีความพอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา โดยกระบวนการลูกเสือ

และยุวกาชาด

- พัฒนาแพลตฟอรมดิจิทัลเพื่อการเรียนรู และใชดิจิทัลเปนเครื่องมือการเรียนรู

- เสริมสรางการรับรู ความเขาใจ ความตระหนัก และสงเสริมคุณลักษณะและพฤติกรรมที่พึงประสงคดานสิ่งแวดลอม

- สนับสนุนกิจกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ

- พัฒนาครูทุกระดับใหมีทักษะ ความรูที่จําเปน เพื่อทําหนาที่วิทยากรมืออาชีพ (Train The Trainer) และขยายผลการพัฒนาผานศูนย

พัฒนาศักยภาพบุคคลเพ่ือความเปนเลิศ (Human Capital Excellence Center: HCEC)

(........ซิสเตอรวรรณวิมล สุขสวัสดิ์........)

ตําแหนง ผูอํานวยการ

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

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

รหัสโรงเรียน : 1164100011

ที่อยู (Address) : 60 - อาคาร (Bldg) : -

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

ซอย (Lane) : - ถนน (Street) : เทศบาลดําริ 4

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

จังหวัด (Province) : สุโขทัย รหัสไปรษณีย (Post Code) : 64110

โทรศัพท (Tel.) : 055-642-186 โทรสาร (Fax.) : 055-623-255

อีเมล (E-mail) : phraharuthai.s@gmail.com

เว็บไซต (Website) : -

ไลน (Line) : - เฟซบุก (Facebook) : -

2. ระดับที่เปดสอน

ปกติ (สามัญศึกษา): : กอนประถมศึกษา, ประถมศึกษา, มัธยมศึกษาตอนตน
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3. ขอมูลพื้นฐานแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา

ปรัชญา

ซ่ือสัตย  เมตตา วิชาเปนเลิศ  รัก-เทิดคุณธรรม

วิสัยทัศน

ภายในปการศึกษา 2564 วิชาการกาวไกล ลูกพระหฤทัยคุณธรรมเดน เนนทักษะและความรู อยูแบบไทยในวิถีพอเพียง ทันตอเทคโนโลยี

มีความเปนสากล พรอมสูประชาคมอาเซียน

พันธกิจ

  1. พัฒนาบุคลากรใหมีความสามารถ มีทักษะและศักยภาพสูง สามารถพัฒนาและเปนผูนําทางดานวิชาการ ปฏิบัติหนาที่โดยใช

กระบวนการวิจัย เปนแบบอยางที่ดีดานคุณธรรมจริยธรรม รักและศรัทธาในวิชาชีพครู

  2. มุงเนนการจัดการศึกษาตามแนวปฏิรูปการศึกษาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 เพื่อพัฒนาคุณภาพผูเรียนใหเปน

คนดีมีปญญา มีคุณภาพชีวิตที่ดี

  3. จัดกระบวนการเรียนการสอนแบบบูรณาการ ท้ังดานวิชาการและคุณธรรมจริบธรรม มุงเนนการฝกทักษะ กระบวนการคิดวิเคราะห

การวิจัย และนําความรูที่ไดมาประยุกตใหเหมาะกับสถานการณ

  4. โรงเรียนจัดใหมีบรรยากาศและส่ิงแวดลอมที่เอื้อตอการเรียนรู มีแหลงเรียนรูทั้งภายในและภายนอก สื่อและเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา

จัดทําหองศูนยการเรียนรูและสงเสริมการใชหองสมุด

  5. วางแผนการบริหารและการจัดการตามหลักการกระจายอํานาจ มุงเนนการทํางานเปนทีม จัดระบบการประกันคุณภาพภายในที่มี

คุณภาพ ติดตามประเมินผล นําผลที่ไดมาปรับปรุงแกไขและพัฒนาอยางตอเน่ือง

  6. สรางความสัมพันธและความรวมมือกับผูปกครอง ชุมชน องคกรการศึกษาสวนทองถิ่น องคกรศาสนาและวัฒนธรรม ภูมิปญญาทอง

ถิ่น รวมทั้งสมาคมศิษยเกาผูปกครองและครู ในการจัดการศึกษา และเนนความเปน

อัตลักษณของโรงเรียนเอกชนคาทอริก

เปาหมาย

  1. บุคลากรมีความรูความสามารถสูง พัฒนาตนอยางตอเนื่อง จัดการเรียนรูโดยใชกระบวนการวิจัย มีคุณธรรม รักและศรัทธาในวิชาชีพ

ครู

  2. นักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนทุกกลุมสาระการเรียนรู ไมต่ํากวารอยละ 70 ตองอานออกเขียนได ดานภาษาอังกฤษตองอานออก

เขียนได สามารถใชในการสื่อสารไดตามวัย มีทักษะจําเปนตามหลักสูตร

และมีคุณภาพชีวิตที่ดี

  3. ครูจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบบูรณาการ เนนผูเรียนเปนสําคัญ สงเสริมผูเรียนเปนผูมีคุณธรรม จริยธรรม มีความสื่อสัตยเมตตา

ประหยัดอดออม ดําเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เปนคนดี มีความคิดสรางสรรค

คิดเปนทําเปน แกปหาเปน สามารถสรางองคความรูดวยตนเองได มีทักษะดานศิลปะ ดนตรี กีฬา ตามความถนัดของแตละบุคคล มี

พัฒนาการทางดานรางกาย อารมณ สังคม และสติปญญาที่เหมาะสมกับวัย

  4. มีอาคารสถานที่และสภาพแวดลอมที่เอื้อตอการเรียนรู มีบรรยากาศในการเรียนรู มีแหลงการเรียนรูทั้งภายในและภายนอก

  5. มีการบริหารจัดการที่เปนระบบ ยึดหลักการกระจายอํานาจ และการมีสวนรวม จัดระบบการประกันคุณภาพภายในที่มีประสิทธิภาพ

ติดตามตรวจสอบ และวางแผนเพ่ือการพัฒนาอยางตอเน่ือง

  6. มีการติดตอประชาสัมพันธ รวมทั้งรวมมือกับผูปกครอง ชุมชน องคการศึกษาสวนทองถ่ิน องคกรศาสนาและวัฒนธรรม ภูมิปญญา

ทองถิ่น ในการจัดการศึกษา เนนความเปนอัตลักษณของโรงเรียนเอกชน

 

ยุทธศาสตรหรือกลยุทธ

่
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    โรงเรียนพระหฤทัยสวรรคโลก ใชหลักธรรมาภิบาลตามแนวจิตตารมณของพระคริสตธรรมในการบริหารจัดการ ที่มีโรงเรียนเปนฐานใน

การพัฒนา โดยเช่ือมโยงผลสัมฤทธ์ิที่เกิดกับนักเรียน กระบวนการใหการบริการทางการศึกษา ดวยสังคมฐานความรู นวัตกรรม เทคโนโลยี

และประสิทธิภาพดานการเงิน โดยกําหนดยุทธศาสตรเพื่อการพัฒนา ดังนี้

  ยุทธศาสตรที่ 1  สรางมาตรฐานครูมืออาชีพ

  ยุทธศาสตรที่ 2  เพิ่มประสิทธิภาพกรบริหารหลักสูตร

  ยุทธศาสตรที่ 3  เพิ่มประสิทธิผลทางการเรียนรูควบคูคุณธรรม นอมนําหลักความพอเพียง

  ยุทธศาสตรที่ 4  สรางโลกแหงการเรียนรู

  ยุทธศาสตรที่ 5  สรางพลังขับเคลื่อนการบริหารจัดการที่มีคุณภาพ

  ยุทธศาสตรที่ 6  สรางระบบเครือขายพัฒนาการจัดการศึกษา

เอกลักษณ

สุภาพบุรุษ  สุภาพสตรีศรีพระหฤทัย

อัตลักษณ

รักและเมตตา
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4. จํานวนนักเรียน

ระดับที่เปดสอน จํานวนหองเรียน
จํานวนผูเรียนปกติ

จํานวนผูเรียนที่มีความ

ตองการพิเศษ รวมจํานวนผู

เรียน
ชาย หญิง ชาย หญิง

ระดับกอนประถมการศึกษา

อนุบาลปที่ 1
หองเรียนปกติ - 33 23 - - 56

หองเรียน EP - - - - - -

อนุบาลปที่ 2
หองเรียนปกติ - 40 53 - - 93

หองเรียน EP - - - - - -

อนุบาลปที่ 3
หองเรียนปกติ - 42 48 - - 90

หองเรียน EP - - - - - -

รวม หองเรียนปกติ - หองเรียน EP - 115 124 - - 239

ระดับประถมศึกษา

ประถมศึกษาปที่ 1
หองเรียนปกติ - 35 48 - - 83

หองเรียน EP - - - - - -

ประถมศึกษาปที่ 2
หองเรียนปกติ - 42 39 - - 81

หองเรียน EP - - - - - -

ประถมศึกษาปที่ 3
หองเรียนปกติ - 41 60 - - 101

หองเรียน EP - - - - - -

ประถมศึกษาปที่ 4
หองเรียนปกติ - 37 40 - - 77

หองเรียน EP - - - - - -

ประถมศึกษาปที่ 5
หองเรียนปกติ - 32 47 - - 79

หองเรียน EP - - - - - -

ประถมศึกษาปที่ 6
หองเรียนปกติ - 31 35 - - 66

หองเรียน EP - - - - - -

รวม หองเรียนปกติ - หองเรียน EP - 218 269 - - 487

ระดับมัธยมศึกษาตอนตน

มัธยมศึกษาปที่ 1
หองเรียนปกติ - 8 27 - - 35

หองเรียน EP - - - - - -

มัธยมศึกษาปที่ 2 หองเรียนปกติ - 9 26 - - 35
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ระดับที่เปดสอน จํานวนหองเรียน
จํานวนผูเรียนปกติ

จํานวนผูเรียนที่มีความ

ตองการพิเศษ รวมจํานวนผู

เรียน
ชาย หญิง ชาย หญิง

หองเรียน EP - - - - - -

มัธยมศึกษาปที่ 3
หองเรียนปกติ - 13 37 - - 50

หองเรียน EP - - - - - -

รวม หองเรียนปกติ - หองเรียน EP - 30 90 - - 120

รวมทั้งส้ิน หองเรียนปกติ - หองเรียน EP - 363 483 - - 846
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5. จํานวนผูบริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษา

5.1 ผูบริหารสถานศึกษา

- นางสาว วรรณวิมล สุขสวัสดิ์

ตําแหนง : ผูอํานวยการโรงเรียน (Thai School Director)

ระดับการศึกษา : ปริญญาโท

5.2 จํานวนครู และบุคลากรทางการศึกษา (เฉพาะที่บรรจุเทาน้ัน)

5.2.1 สรุปจํานวนครูและบุคลากรทางการศึกษา จําแนกวุฒิการศึกษาและประเภท/ตําแหนง

ประเภท/ตําแหนง
จํานวนครูและบุคลากรทางการศึกษา

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

ผูสอนการศึกษาปฐมวัย

1. ครูไทย - 5 - - - 5

2. ครูชาวตางชาติ - - - - - -

ผูสอนการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ระดับประถมศึกษา

1. ครูไทย - 23 1 - - 24

2. ครูชาวตางชาติ - - - - - -

ระดับมัธยมศึกษา

1. ครูไทย - 2 2 - - 4

2. ครูชาวตางชาติ - - - - - -

รวม - 30 3 - - 33

บุคลากรทางการศึกษา

- เจาหนาที่ธุรการ - - 0 - - 0

บุคลากรอ่ืนๆ - - - - - -

รวม - - 0 - - 0

รวมทั้งส้ิน - 30 3 - - 33

สรุปอัตราสวน

สรุปอัตราสวน จํานวนหอง จํานวนนักเรียน จํานวนครู จํานวนผูเรียนตอครู จํานวนผูเรียนตอหอง

ผูสอนการศึกษาปฐมวัย - 239 5 48:1 ∞:1

ผูสอนการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ระดับประถมศึกษา - 487 24 21:1 ∞:1
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สรุปอัตราสวน จํานวนหอง จํานวนนักเรียน จํานวนครู จํานวนผูเรียนตอครู จํานวนผูเรียนตอหอง

ระดับมัธยมศึกษา - 120 4 30:1 ∞:1

5.2.2 จํานวนครูจําแนกตามระดับและกลุมสาระการเรียนรู

ระดับ/กลุมสาระการเรียนรู

จํานวนครูผูสอน

รวมปฐมวัย ประถมศึกษา มัธยมศึกษา

ตรงเอก ไมตรงเอก ตรงเอก ไมตรงเอก ตรงเอก ไมตรงเอก

ปฐมวัย 6 3 - - - - 9

ภาษาไทย - - 1 2 - 1 4

คณิตศาสตร - - 1 3 1 - 5

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี - - 1 2 1 - 4

สังคมศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม - - 1 3 1 - 5

สุขศึกษาและพลศึกษา - - 2 1 1 - 4

ศิลปะ - - 1 1 - 1 3

การงานอาชีพ - - 1 1 - 1 3

ภาษาตางประเทศ - - 3 1 1 1 6

รวม 6 3 11 14 5 4 43

5.2.3 ตารางสรุปจํานวนครูที่สอนกิจกรรมพัฒนาผูเรียน

กิจกรรมพัฒนาผูเรียน
จํานวนครูผูสอน

รวม
ประถมศึกษา มัธยมศึกษา

กิจกรรมนักเรียน

- ลูกเสือ 10 3 13

- เนตรนารี 14 4 18

- ยุวกาชาด - - -

- ผูบําเพ็ญประโยชน - - -

- รักษาดินแดน (ร.ด.) - - -

- กิจกรรมชุมนุม ชมรม 24 7 31

กิจกรรมแนะแนว 15 3 18

กิจกรรมเพ่ือสังคม และสาธารณประโยชน 24 7 31

รวม 87 24 111

Page 18 of 86



5.2.4 สรุปจํานวนครูและบุคลากรทางการลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาดและผูบําเพ็ญประโยชน

ลูกเสือ/เนตรนารี /ยุวกาชาด/ผูบําเพ็ญประโยชน จํานวนผูบังคับบัญชา
จํานวนวุฒิทางลูกเสือ

สถานะการจัดตั้งกองลูกเสือ
มีวุฒิ ไมมีวุฒิ

ลูกเสือ เนตรนารี สํารอง 13 13 - จัดตั้ง

ลูกเสือ เนตรนารี สามัญ 11 11 - จัดตั้ง

ลูกเสือ เนตรนารี สามัญรุนใหญ 7 7 - จัดตั้ง

ลูกเสือ เนตรนารี วิสามัญ - - - -

ยุวกาชาด - - - -

ผูบําเพ็ญประโยชน - - - -

รวม 31 31 -

5.2.5 สรุปจํานวนครูที่ทําหนาที่คัดกรอง และนักเรียนที่มีความตองการจําเปนพิเศษ (กรณีโรงเรียนมีนักเรียนพิเศษเรียนรวม)

จํานวนครูที่ทําหนาที่คัดกรอง จํานวนนักเรียนพิเศษ

ครูที่ไดรับการขึ้นทะเบียน เปนผูคัดกรองของกระทรวงศึกษาธิการ ครูที่มีวุฒิทางการศึกษาพิเศษ ทั้งหมด ขึ้นทะเบียน ไมขึ้นทะเบียน

- - - - -

5.2.6 สรุปจํานวนครูที่เขารับการอบรมเกี่ยวกับโรงเรียนคุณธรรม

หนวยงานที่เขารับการอบรม จํานวนครูที่เขารับ การอบรม ปที่อบรม

สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดสุโขทัย 46 2560

สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน 2 2561

สํานักงานศึกษาธิการจังหวัด 46 2562
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สวนท่ี 3 : ผลการดําเนินงาน

1. ผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจําปของสถานศึกษา

1.1 ระดับปฐมวัย

ยุทธศาสตรที่ 1

สรางมาตรฐานครูมืออาชีพ

โครงการ

1. พัฒนาหลักสูตรและปรับปรุงแผนการจัดประสบการณ

คาเปาหมาย

95.00 : พัฒนาหลักสูตรและปรับปรุงแผนการจัดประสบการณ ครูผูสอนสามารถกําหนดแผนการจัดประสบการณไดตรงกับเนื้อหาของ

หลักสูตรปฐมวัย

ผลสําเร็จ

95.00 : โรงเรียนมีหลักสูตรการศึกษาระดับปฐมวัยท่ีมีคุณภาพ ครู มากกวารอยละ 95 มีความรูความชํานาญในการจัดทําแผนการจัด

ประสบการณ จัดกิจกรรมการเรียนรูอยางมีคุณภาพและพัฒนาอยางตอเนื่อง

มาตรฐานการศึกษา - มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ

สอดคลองกับ

ยุทธศาสตร สช.
- ยุทธศาสตรท่ี 1 การพัฒนาหลักสูตร การเรียนการสอน การวัดและประเมินผล

สอดคลองกับตัวชี้วัด

กระทรวงศึกษาธิการ

- จัดการศึกษาทุกระดับ ทุกประเภท โดยใชหลักสูตรฐานสมรรถนะ รวมทั้งแนวทางการจัดการเรียนรูเชิงรุกและ

การวัดประเมินผลเพื่อพัฒนาผูเรียน ที่สอดคลองกับมาตรฐานการศึกษาแหงชาติ

- สงเสริมการพัฒนากรอบหลักสูตรระดับทองถิ่นและหลักสูตรสถานศึกษาตามความตองการจําเปนของกลุมเปา

หมายและแตกตางหลากหลายตามบริบทของพ้ืนที่

2. ประเมินพัฒนาการเด็กเปนรายบุคคลและรายกลุม

คาเปาหมาย

100.00 : นักเรียนทุกคนไดรับการประเมินพัฒนาการทั้ง 4 ดาน ครูสามารถนําผลการประเมินไปปรับปรุงพัฒนาแนวทางในการจัดการเรียน

การสอน ใหสอดคลองกับพัฒนาการของเด็กแตละชวงวัย

ผลสําเร็จ

100.00 : นักเรียนทุกคนไดรับการประเมินพัฒนาการทั้ง 4 ดาน ครูสามารถนําผลการประเมินไปปรับปรุงพัฒนาแนวทางในการจัดการเรียน

การสอน ใหสอดคลองกับพัฒนาการของเด็กแตละชวงวัย

มาตรฐานการศึกษา - มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของเด็ก

- มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ

สอดคลองกับ

ยุทธศาสตร สช.

- ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาหลักสูตร การเรียนการสอน การวัดและประเมินผล

- ยุทธศาสตรที่ 2 การปฏิรูประบบทรัพยากรเพื่อการศึกษาเอกชน

- ยุทธศาสตรที่ 3 การเสริมสรางประสิทธิภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนเอกชน

สอดคลองกับตัวชี้วัด

กระทรวงศึกษาธิการ

- พัฒนาครูใหมีทักษะ ความรู และความชํานาญในการใชเทคโนโลยีดิจิทัล ปญญาประดิษฐ และภาษาอังกฤษ รวม

ทั้งการจัดการเรียนการสอนเพื่อฝกทักษะการคิดวิเคราะหอยางเปนระบบและมีเหตุผลเปนขั้นตอน
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3. นิเทศภายในช้ันเรียน

คาเปาหมาย

100.00 : ครูมีความรูความสามารถ ในการจัดกิจกรรมการเรียนรูัที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ นําผลการนิเทศติดตาม ไปพัฒนากระบวนการ

จัดการเรียนรูอยางมีประสิทธิภาพและตอเน่ือง

ผลสําเร็จ

100.00 : ครูระดับปฐมวัยทุกคน มีความรูความสามารถ ในการจัดกิจกรรมการเรียนรูัที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ นําผลการนิเทศติดตาม ไป

พัฒนากระบวนการจัดการเรียนรูอยางมีประสิทธิภาพและตอเน่ือง

มาตรฐานการศึกษา - มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ

- มาตรฐานที่ 3 การจัดประสบการณที่เนนเด็กเปนสําคัญ

สอดคลองกับ

ยุทธศาสตร สช.

- ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาหลักสูตร การเรียนการสอน การวัดและประเมินผล

- ยุทธศาสตรที่ 2 การปฏิรูประบบทรัพยากรเพื่อการศึกษาเอกชน

- ยุทธศาสตรที่ 3 การเสริมสรางประสิทธิภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนเอกชน

สอดคลองกับตัวชี้วัด

กระทรวงศึกษาธิการ

- พัฒนาครูใหมีทักษะ ความรู และความชํานาญในการใชเทคโนโลยีดิจิทัล ปญญาประดิษฐ และภาษาอังกฤษ รวมทั้ง

การจัดการเรียนการสอนเพื่อฝกทักษะการคิดวิเคราะหอยางเปนระบบและมีเหตุผลเปนขั้นตอน

- พัฒนาครูทุกระดับใหมีทักษะ ความรูที่จําเปน เพื่อทําหนาที่วิทยากรมืออาชีพ (Train The Trainer) และขยายผล

การพัฒนาผานศูนยพัฒนาศักยภาพบุคคลเพ่ือความเปนเลิศ (Human Capital Excellence Center: HCEC)

ยุทธศาสตรที่ 2

เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารหลักสูตร

โครงการ

1. พัฒนาหลักสูตรและปรับปรุงแผนการจัดประสบการณ

คาเปาหมาย

95.00 : พัฒนาหลักสูตรและปรับปรุงแผนการจัดประสบการณ ครูผูสอนสามารถกําหนดแผนการจัดประสบการณไดตรงกับเนื้อหาของ

หลักสูตรปฐมวัย

ผลสําเร็จ

100.00 : โรงเรียนมีหลักสูตรสถานศึกษาระดับปฐมวัยท่ีมีคุณภาพ ครูมากกวารอยละ 95 มีความชํานาญในการจัดทําแผนการจัด

ประสบการณ จัดกิจกรรมการเรียนรูอยางมีคุณภาพและพัฒนาอยางตอเนื่อง

มาตรฐานการศึกษา - มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ

สอดคลองกับ

ยุทธศาสตร สช.
- ยุทธศาสตรท่ี 1 การพัฒนาหลักสูตร การเรียนการสอน การวัดและประเมินผล

สอดคลองกับตัวชี้วัด

กระทรวงศึกษาธิการ

- จัดการศึกษาทุกระดับ ทุกประเภท โดยใชหลักสูตรฐานสมรรถนะ รวมทั้งแนวทางการจัดการเรียนรูเชิงรุกและ

การวัดประเมินผลเพื่อพัฒนาผูเรียน ที่สอดคลองกับมาตรฐานการศึกษาแหงชาติ

- สงเสริมการพัฒนากรอบหลักสูตรระดับทองถิ่นและหลักสูตรสถานศึกษาตามความตองการจําเปนของกลุมเปา

หมายและแตกตางหลากหลายตามบริบทของพ้ืนที่

2. ประเมินพัฒนาการเด็กเปนรายบุคคลและรายกลุม

คาเปาหมาย
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100.00 : นักเรียนทุกคนไดรับการประเมินพัฒนาการทั้ง 4 ดาน ครูสามารถนําผลการประเมินไปปรับปรุงพัฒนาแนวทางในการจัดการเรียน

การสอนสอดคลองกับพัฒนาการของเด็กแตละชวงวัย

ผลสําเร็จ

100.00 : นักเรียนทุกคนไดรับการประเมินพัฒนาการทั้ง 4 ดาน ครูสามารถนําผลการประเมินไปปรับปรุงพัฒนาแนวทางในการจัดการเรียน

การสอนสอดคลองกับพัฒนาการของเด็กแตละชวงวัย

มาตรฐานการศึกษา - มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของเด็ก

- มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ

สอดคลองกับ

ยุทธศาสตร สช.

- ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาหลักสูตร การเรียนการสอน การวัดและประเมินผล

- ยุทธศาสตรที่ 2 การปฏิรูประบบทรัพยากรเพื่อการศึกษาเอกชน

- ยุทธศาสตรที่ 3 การเสริมสรางประสิทธิภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนเอกชน

สอดคลองกับตัวชี้วัด

กระทรวงศึกษาธิการ

- พัฒนาครูใหมีทักษะ ความรู และความชํานาญในการใชเทคโนโลยีดิจิทัล ปญญาประดิษฐ และภาษาอังกฤษ รวม

ทั้งการจัดการเรียนการสอนเพื่อฝกทักษะการคิดวิเคราะหอยางเปนระบบและมีเหตุผลเปนขั้นตอน

ยุทธศาสตรที่ 3

เพิ่มประสิทธิผลทางการเรียนรูควบคูคุณธรรม นอมนําหลักความพอเพียง

โครงการ

1. โรงเรียนคุณธรรม

คาเปาหมาย

100.00 : สงเสริมใหบุคลากรครู และนักเรียน เปนผูมีคุณธรรมจริยธรรม ประพฤติปฏิบัติตนตามหลักคําสอนของศาสนาที่ตนนับถืิอ

ผลสําเร็จ

100.00 : บุคลากรครูสามารถปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณวิชาชีพครู นักเรียน เปนผูมีคุณธรรมจริยธรรม ประพฤติปฏิบัติตนตามหลักคําสอน

ของศาสนาที่ตนนับถืิอ

มาตรฐานการ

ศึกษา

- มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของเด็ก

- มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ

สอดคลองกับ

ยุทธศาสตร

สช.

- ยุทธศาสตรที่ 2 การปฏิรูประบบทรัพยากรเพื่อการศึกษาเอกชน

- ยุทธศาสตรที่ 3 การเสริมสรางประสิทธิภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนเอกชน

สอดคลองกับ

ตัวช้ีวัด

กระทรวง

ศึกษาธิการ

- จัดการศึกษาทุกระดับ ทุกประเภท โดยใชหลักสูตรฐานสมรรถนะ รวมทั้งแนวทางการจัดการเรียนรูเชิงรุกและการวัด

ประเมินผลเพื่อพัฒนาผูเรียน ท่ีสอดคลองกับมาตรฐานการศึกษาแหงชาติ

- พัฒนาผูเรียนใหมีทักษะการคิดวิเคราะห สามารถแกไขสถานการณเฉพาะหนาไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยจัดการเรียนรู

เชิงรุก (Active Learning) จากประสบการณจริงหรือจากสถานการณจําลองผานการลงมือปฏิบัติ ตลอดจนจัดการเรียนการ

สอนในเชิงแสดงความคิดเห็นเพื่อเปดโลกทัศนมุมมองรวมกันของผูเรียนและครูใหมากขึ้น

- พัฒนาผูเรียนใหมีความรอบรูและทักษะชีวิต เพื่อเปนเครื่องมือในการดํารงชีวิตและสรางอาชีพ อาทิ การใชเทคโนโลยี

ดิจิทัล สุขภาวะและทัศนคติที่ดีตอการดูแลสุขภาพ

- ปลูกฝงผูเรียนใหมีหลักคิดที่ถูกตองดานคุณธรรม จริยธรรม และเปนผูมีความพอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา โดย

กระบวนการลูกเสือ และยุวกาชาด

- เสริมสรางการรับรู ความเขาใจ ความตระหนัก และสงเสริมคุณลักษณะและพฤติกรรมที่พึงประสงคดานสิ่งแวดลอม
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2. เราทําความดีดวยหัวใจ

คาเปาหมาย

95.00 : นักเรียนระดับปฐมวัย มีความกลาแสดงออก รูจักการเอื้อเฟอเผื่อแผ ชวยเหลือและแบงปนผูอื่นตามศักยภาพของตน

ผลสําเร็จ

95.00 : นักเรียนระดับปฐมวัย มากกวารอยละ 95 เขารวมกิจกรรมตามโครงการ กลาแสดงออก รูจักการเอื้อเฟอเผื่อแผ ชวยเหลือและแบง

ปนผูอ่ืนตามศักยภาพของตน

มาตรฐานการศึกษา - มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของเด็ก

- มาตรฐานที่ 3 การจัดประสบการณที่เนนเด็กเปนสําคัญ

สอดคลองกับยุทธศาสตร สช. - ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาหลักสูตร การเรียนการสอน การวัดและประเมินผล

สอดคลองกับตัวชี้วัด

กระทรวงศึกษาธิการ

- ปลูกฝงผูเรียนใหมีหลักคิดที่ถูกตองดานคุณธรรม จริยธรรม และเปนผูมีความพอเพียง วินัย สุจริต จิต

อาสา โดยกระบวนการลูกเสือ และยุวกาชาด

- เสริมสรางการรับรู ความเขาใจ ความตระหนัก และสงเสริมคุณลักษณะและพฤติกรรมที่พึงประสงคดานสิ่ง

แวดลอม

3. วันสําคัญ

คาเปาหมาย

80.00 : นักเรียนมีทัศนคติที่ดีตอการเขารวมกิจกรรมวันสําคัญ และเห็นคุณคาของวัฒนธรรมอันเปนเอกลักษณของชาติ

ผลสําเร็จ

85.00 : นักเรียนระดับปฐมวัยไมตํ่ากวารอยละ 85 เขารวมกิจกรรมตามโครงการ มีทัศนคติที่ดีตอการเขารวมกิจกรรมวันสําคัญ และเห็น

คุณคาของวัฒนธรรมอันเปนเอกลักษณของชาติ

มาตรฐานการ

ศึกษา

- มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของเด็ก

- มาตรฐานที่ 3 การจัดประสบการณที่เนนเด็กเปนสําคัญ

สอดคลองกับ

ยุทธศาสตร

สช.

- ยุทธศาสตรที่ 3 การเสริมสรางประสิทธิภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนเอกชน

- ยุทธศาสตรที่ 4 การสงเสริมการมีสวนรวมในการจัดและสนับสนุนการศึกษาเอกชน

สอดคลองกับ

ตัวช้ีวัด

กระทรวง

ศึกษาธิการ

- พัฒนาผูเรียนใหมีทักษะการคิดวิเคราะห สามารถแกไขสถานการณเฉพาะหนาไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยจัดการเรียนรู

เชิงรุก (Active Learning) จากประสบการณจริงหรือจากสถานการณจําลองผานการลงมือปฏิบัติ ตลอดจนจัดการเรียนการ

สอนในเชิงแสดงความคิดเห็นเพื่อเปดโลกทัศนมุมมองรวมกันของผูเรียนและครูใหมากขึ้น

- ปลูกฝงผูเรียนใหมีหลักคิดที่ถูกตองดานคุณธรรม จริยธรรม และเปนผูมีความพอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา โดย

กระบวนการลูกเสือ และยุวกาชาด

- เสริมสรางการรับรู ความเขาใจ ความตระหนัก และสงเสริมคุณลักษณะและพฤติกรรมที่พึงประสงคดานสิ่งแวดลอม

4. หนูนอยรักความเปนไทย

คาเปาหมาย

90.00 : นักเรียนมีความประพฤติที่ดี มีกิริยามารยาทเรียบรอย สามารถปฏิบัติตนตามแบบอยางของวัฒนธรรมไทย

ผลสําเร็จ

90.00 : นักเรียนปฐมวัยมากกวารอยละ 90 เขารวมกิจกรรมตามโครงการ มีความประพฤติที่ดี มีกิริยามารยาทเรียบรอย สามารถปฏิบัติตน
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ตามแบบอยางของวัฒนธรรมไทย

มาตรฐานการศึกษา - มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของเด็ก

- มาตรฐานที่ 3 การจัดประสบการณที่เนนเด็กเปนสําคัญ

สอดคลองกับ

ยุทธศาสตร สช.

- ยุทธศาสตรท่ี 1 การพัฒนาหลักสูตร การเรียนการสอน การวัดและประเมินผล

- ยุทธศาสตรท่ี 3 การเสริมสรางประสิทธิภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนเอกชน

สอดคลองกับตัวชี้วัด

กระทรวงศึกษาธิการ

- จัดการศึกษาทุกระดับ ทุกประเภท โดยใชหลักสูตรฐานสมรรถนะ รวมทั้งแนวทางการจัดการเรียนรูเชิงรุกและ

การวัดประเมินผลเพื่อพัฒนาผูเรียน ที่สอดคลองกับมาตรฐานการศึกษาแหงชาติ

- ปลูกฝงผูเรียนใหมีหลักคิดที่ถูกตองดานคุณธรรม จริยธรรม และเปนผูมีความพอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา โดย

กระบวนการลูกเสือ และยุวกาชาด

- เสริมสรางการรับรู ความเขาใจ ความตระหนัก และสงเสริมคุณลักษณะและพฤติกรรมที่พึงประสงคดานสิ่ง

แวดลอม

5. ปรบมือใหคนเกง

คาเปาหมาย

90.00 : นักเรียนมีระเบียบวินัย รูจักการเปนผูนําผูตามที่ดี รับผิดชอบ เชื่อฟงคําสั่งสอนของพอแม ครูอาจารย มีมารยาทที่ดี และมีสมาธิใน

การเรียน

ผลสําเร็จ

90.00 : นักเรียนระดับปฐมวัย มากกวารอยละ 90 มีระเบียบวินัย รูจักการเปนผูนําผูตามที่ดี รับผิดชอบ เชื่อฟงคําสั่งสอนของพอแม ครู

อาจารย มีมารยาทที่ดี มีสมาธิในการเรียน และอยูรวมกับผูอื่นไดอยางมีความสุข

มาตรฐานการศึกษา - มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของเด็ก

- มาตรฐานที่ 3 การจัดประสบการณที่เนนเด็กเปนสําคัญ

สอดคลองกับยุทธศาสตร สช. - ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาหลักสูตร การเรียนการสอน การวัดและประเมินผล

- ยุทธศาสตรที่ 3 การเสริมสรางประสิทธิภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนเอกชน

สอดคลองกับตัวชี้วัด

กระทรวงศึกษาธิการ

- ปลูกฝงผูเรียนใหมีหลักคิดที่ถูกตองดานคุณธรรม จริยธรรม และเปนผูมีความพอเพียง วินัย สุจริต จิต

อาสา โดยกระบวนการลูกเสือ และยุวกาชาด

- เสริมสรางการรับรู ความเขาใจ ความตระหนัก และสงเสริมคุณลักษณะและพฤติกรรมที่พึงประสงคดานสิ่ง

แวดลอม

6. กิจกรรม Day Camp

คาเปาหมาย

90.00 : นักเรียนไดเรียนรูจากประสบการณตรง รูจักการสังเกต รูวิธีการแกปญหา มีควมรับผิดชอบ มีวินัยในตนเอง มีจิตรสาธารณะ มุงทํา

ประโยชนและสรางสิ่งดีงามใหสังคม

ผลสําเร็จ

90.00 : นักเรียนระดับชั้นปฐมวัยมากกวารอยละ 90 เขารวมกิจกรรมตามโครงการ ไดเรียนรูจากประสบการณตรง รูจักการสังเกต รูวิธีการ

แกปญหา มีความรับผิดชอบ มีวินัยในตนเอง มีจิตสาธารณะ มุงทําประโยชนและสรางส่ิงดีงามใหสังคม

มาตรฐานการ

ศึกษา

- มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของเด็ก

- มาตรฐานที่ 3 การจัดประสบการณที่เนนเด็กเปนสําคัญ

่
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สอดคลองกับ

ยุทธศาสตร

สช.

- ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาหลักสูตร การเรียนการสอน การวัดและประเมินผล

- ยุทธศาสตรที่ 3 การเสริมสรางประสิทธิภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนเอกชน

สอดคลองกับ

ตัวช้ีวัด

กระทรวง

ศึกษาธิการ

- พัฒนาผูเรียนใหมีทักษะการคิดวิเคราะห สามารถแกไขสถานการณเฉพาะหนาไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยจัดการเรียนรู

เชิงรุก (Active Learning) จากประสบการณจริงหรือจากสถานการณจําลองผานการลงมือปฏิบัติ ตลอดจนจัดการเรียนการ

สอนในเชิงแสดงความคิดเห็นเพื่อเปดโลกทัศนมุมมองรวมกันของผูเรียนและครูใหมากขึ้น

- พัฒนาผูเรียนใหมีความรอบรูและทักษะชีวิต เพื่อเปนเครื่องมือในการดํารงชีวิตและสรางอาชีพ อาทิ การใชเทคโนโลยี

ดิจิทัล สุขภาวะและทัศนคติที่ดีตอการดูแลสุขภาพ

- ปลูกฝงผูเรียนใหมีหลักคิดที่ถูกตองดานคุณธรรม จริยธรรม และเปนผูมีความพอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา โดย

กระบวนการลูกเสือ และยุวกาชาด

- เสริมสรางการรับรู ความเขาใจ ความตระหนัก และสงเสริมคุณลักษณะและพฤติกรรมที่พึงประสงคดานสิ่งแวดลอม

- สนับสนุนกิจกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ

7. หนูนอยนักคิด

คาเปาหมาย

90.00 : นักเรียนมีความสนใจในส่ิงตางๆรอบตัว มีทักษะทางดานภาษา กระบวนการทางวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร

ผลสําเร็จ

90.00 : นักเรียนระดับปฐมวัยมากกวารอยละ 90 เขารวมกิจกรรมตามโครงการ มีความสนใจในสิ่งตางๆรอบตัว มีทักษะทางดานภาษา

กระบวนการทางวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร

มาตรฐานการ

ศึกษา

- มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของเด็ก

- มาตรฐานที่ 3 การจัดประสบการณที่เนนเด็กเปนสําคัญ

สอดคลองกับ

ยุทธศาสตร

สช.

- ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาหลักสูตร การเรียนการสอน การวัดและประเมินผล

- ยุทธศาสตรที่ 3 การเสริมสรางประสิทธิภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนเอกชน

สอดคลองกับ

ตัวช้ีวัด

กระทรวง

ศึกษาธิการ

- จัดการศึกษาทุกระดับ ทุกประเภท โดยใชหลักสูตรฐานสมรรถนะ รวมทั้งแนวทางการจัดการเรียนรูเชิงรุกและการวัด

ประเมินผลเพื่อพัฒนาผูเรียน ท่ีสอดคลองกับมาตรฐานการศึกษาแหงชาติ

- พัฒนาผูเรียนใหมีทักษะการคิดวิเคราะห สามารถแกไขสถานการณเฉพาะหนาไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยจัดการเรียนรู

เชิงรุก (Active Learning) จากประสบการณจริงหรือจากสถานการณจําลองผานการลงมือปฏิบัติ ตลอดจนจัดการเรียนการ

สอนในเชิงแสดงความคิดเห็นเพื่อเปดโลกทัศนมุมมองรวมกันของผูเรียนและครูใหมากขึ้น

- พัฒนาผูเรียนใหมีความรอบรูและทักษะชีวิต เพื่อเปนเครื่องมือในการดํารงชีวิตและสรางอาชีพ อาทิ การใชเทคโนโลยี

ดิจิทัล สุขภาวะและทัศนคติที่ดีตอการดูแลสุขภาพ

- สงเสริมใหใชภาษาทองถิ่นรวมกับภาษาไทยเปนสื่อจัดการเรียนการสอนในพื้นที่ที่ใชภาษาอยางหลากหลาย เพื่อวาง

รากฐานใหผูเรียนมีพัฒนาการดานการคิดวิเคราะห รวมทั้งมีทักษะการสื่อสารและใชภาษาที่สามในการตอยอดการเรียนรูได

อยางมีประสิทธิภาพ

8. การเรียนรูแบบโครงการ(Project Approach)

คาเปาหมาย

90.00 : ครูใชกระบวนการจัดการเรียนรูแบบโครงการ พัฒนาศักยภาพของผูเรียน นักเรียนกลาคิด กลาตัดสินใจ มีสวนรวมในการสืบคน และ

มีประสบการณตรงจากการปฏิบัติจริง
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ผลสําเร็จ

90.00 : ครูใชกระบวนการการจัดการเรียนรูแบบโครงการ (Project Approach) พัฒนาศักยภาพของผูเรียน นักเรียนมีความกระตือรือรนใน

การเรียนรู กลาคิด กลาตัดสินใจ มีสวนรวมในการสืบคน และมีประสบการณตรงจากการปฏิบัติจริง

มาตรฐานการ

ศึกษา

- มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของเด็ก

- มาตรฐานที่ 3 การจัดประสบการณที่เนนเด็กเปนสําคัญ

สอดคลองกับ

ยุทธศาสตร

สช.

- ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาหลักสูตร การเรียนการสอน การวัดและประเมินผล

- ยุทธศาสตรที่ 3 การเสริมสรางประสิทธิภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนเอกชน

สอดคลองกับ

ตัวช้ีวัด

กระทรวง

ศึกษาธิการ

- จัดการศึกษาทุกระดับ ทุกประเภท โดยใชหลักสูตรฐานสมรรถนะ รวมทั้งแนวทางการจัดการเรียนรูเชิงรุกและการวัด

ประเมินผลเพื่อพัฒนาผูเรียน ท่ีสอดคลองกับมาตรฐานการศึกษาแหงชาติ

- พัฒนาผูเรียนใหมีทักษะการคิดวิเคราะห สามารถแกไขสถานการณเฉพาะหนาไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยจัดการเรียนรู

เชิงรุก (Active Learning) จากประสบการณจริงหรือจากสถานการณจําลองผานการลงมือปฏิบัติ ตลอดจนจัดการเรียนการ

สอนในเชิงแสดงความคิดเห็นเพื่อเปดโลกทัศนมุมมองรวมกันของผูเรียนและครูใหมากขึ้น

- พัฒนาผูเรียนใหมีความรอบรูและทักษะชีวิต เพื่อเปนเครื่องมือในการดํารงชีวิตและสรางอาชีพ อาทิ การใชเทคโนโลยี

ดิจิทัล สุขภาวะและทัศนคติที่ดีตอการดูแลสุขภาพ

- พัฒนาครูใหมีทักษะ ความรู และความชํานาญในการใชเทคโนโลยีดิจิทัล ปญญาประดิษฐ และภาษาอังกฤษ รวมทั้งการ

จัดการเรียนการสอนเพื่อฝกทักษะการคิดวิเคราะหอยางเปนระบบและมีเหตุผลเปนขั้นตอน

- เสริมสรางการรับรู ความเขาใจ ความตระหนัก และสงเสริมคุณลักษณะและพฤติกรรมที่พึงประสงคดานสิ่งแวดลอม

9. ภาษาพาเพลิน

คาเปาหมาย

80.00 : นักเรียนมีทักษะทางดานภาษา มีความมั่นใจในตนเองและกลาแสดงออก

ผลสําเร็จ

85.00 : นักเรียนระดับปฐมวัยมากกวารอยละ 85 เขารวมกิจกรรมตามโครงการ มีทักษะทางดานภาษาเพิ่มมากขึ้น มีความมั่นใจในตนเอง

และกลาแสดงออก

มาตรฐานการ

ศึกษา

- มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของเด็ก

- มาตรฐานที่ 3 การจัดประสบการณที่เนนเด็กเปนสําคัญ

สอดคลองกับ

ยุทธศาสตร สช.

- ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาหลักสูตร การเรียนการสอน การวัดและประเมินผล

- ยุทธศาสตรที่ 3 การเสริมสรางประสิทธิภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนเอกชน

สอดคลองกับตัวชี้

วัดกระทรวง

ศึกษาธิการ

- จัดการศึกษาทุกระดับ ทุกประเภท โดยใชหลักสูตรฐานสมรรถนะ รวมทั้งแนวทางการจัดการเรียนรูเชิงรุกและการวัด

ประเมินผลเพ่ือพัฒนาผูเรียน ท่ีสอดคลองกับมาตรฐานการศึกษาแหงชาติ

- สงเสริมใหใชภาษาทองถิ่นรวมกับภาษาไทยเปนสื่อจัดการเรียนการสอนในพื้นที่ที่ใชภาษาอยางหลากหลาย เพื่อวาง

รากฐานใหผูเรียนมีพัฒนาการดานการคิดวิเคราะห รวมทั้งมีทักษะการสื่อสารและใชภาษาที่สามในการตอยอดการเรียน

รูไดอยางมีประสิทธิภาพ

ยุทธศาสตรที่ 4

สรางโลกแหงการเรียนรู

โครงการ

1. ติดตอสื่อสารผานส่ือออนไลน
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คาเปาหมาย

90.00 : ผูปกครองไดทราบนโยบาย แนวทางการปฏิบัติ กฎระเบียบตางๆของโรงเรียน รวมทั้งขอมูลขาวสาร งาน กิจกรรมตางๆของระดับ

ปฐมวัยอยางตอเน่ือง

ผลสําเร็จ

90.00 : ผูปกครองไดทราบนโยบาย แนวทางการปฏิบัติ กฎระเบียบตางๆของโรงเรียน รวมทั้งขอมูลขาวสาร งาน กิจกรรมตางๆของระดับ

ปฐมวัยอยางตอเน่ือง ผานการประชาสัมพันธผานสื่อออนไลน

มาตรฐานการศึกษา - มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ

สอดคลองกับยุทธศาสตร สช. - ยุทธศาสตรที่ 2 การปฏิรูประบบทรัพยากรเพื่อการศึกษาเอกชน

- ยุทธศาสตรที่ 3 การเสริมสรางประสิทธิภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนเอกชน

สอดคลองกับตัวชี้วัดกระทรวงศึกษาธิการ - พัฒนาแพลตฟอรมดิจิทัลเพื่อการเรียนรู และใชดิจิทัลเปนเครื่องมือการเรียนรู

2. เรียนรูสูโลกกวาง

คาเปาหมาย

100.00 : นักเรียนไดเรียนรูจากแหลงเรียนรูทั้งในและนอกหองเรียน มีประสบการณตรงจากการเรียนรูในสถานที่จริง และสนุกกับการเรียนรู

ผลสําเร็จ

100.00 : นักเรียนระดับช้ันปฐมวัยทุกคนไดเขารวมกิจกรรมตามโครงการ สนุกกับการเรียนรู มีความรูและประสบการณใหมๆ จากการเรียนรู

ในสถานที่จริง

มาตรฐานการ

ศึกษา

- มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของเด็ก

- มาตรฐานที่ 3 การจัดประสบการณที่เนนเด็กเปนสําคัญ

สอดคลองกับ

ยุทธศาสตร

สช.

- ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาหลักสูตร การเรียนการสอน การวัดและประเมินผล

- ยุทธศาสตรที่ 3 การเสริมสรางประสิทธิภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนเอกชน

- ยุทธศาสตรที่ 4 การสงเสริมการมีสวนรวมในการจัดและสนับสนุนการศึกษาเอกชน

สอดคลองกับ

ตัวช้ีวัด

กระทรวง

ศึกษาธิการ

- จัดการศึกษาทุกระดับ ทุกประเภท โดยใชหลักสูตรฐานสมรรถนะ รวมทั้งแนวทางการจัดการเรียนรูเชิงรุกและการวัด

ประเมินผลเพื่อพัฒนาผูเรียน ท่ีสอดคลองกับมาตรฐานการศึกษาแหงชาติ

- สงเสริมการพัฒนากรอบหลักสูตรระดับทองถิ่นและหลักสูตรสถานศึกษาตามความตองการจําเปนของกลุมเปาหมายและ

แตกตางหลากหลายตามบริบทของพ้ืนที่

- พัฒนาผูเรียนใหมีทักษะการคิดวิเคราะห สามารถแกไขสถานการณเฉพาะหนาไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยจัดการเรียนรู

เชิงรุก (Active Learning) จากประสบการณจริงหรือจากสถานการณจําลองผานการลงมือปฏิบัติ ตลอดจนจัดการเรียนการ

สอนในเชิงแสดงความคิดเห็นเพื่อเปดโลกทัศนมุมมองรวมกันของผูเรียนและครูใหมากขึ้น

3. ปฐมวัยรักษสิ่งแวดลอม

คาเปาหมาย

100.00 : นักเรียนระดับปฐมวัยมีจิตสํานึก ตระหนักถึงความสําคัญในการอนุรักษสิ่งแวดลอม มีสวนรวมในการอนุรักษ และพัฒนาสิ่งแวดลอม

ในโรงเรียนและชุมชนใกลเคียง

ผลสําเร็จ

100.00 : นักเรียนระดับปฐมวัยทุกคน เขารวมกิจกรรมตามโครงการ มีจิตสํานึก ตระหนักถึงความสําคัญในการอนุรักษสิ่งแวดลอม มีสวนรวม

ในการอนุรักษ และพัฒนาสิ่งแวดลอมในโรงเรียนและชุมชนใกลเคียง
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มาตรฐานการศึกษา - มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของเด็ก

- มาตรฐานที่ 3 การจัดประสบการณที่เนนเด็กเปนสําคัญ

สอดคลองกับยุทธศาสตร

สช.

- ยุทธศาสตรท่ี 1 การพัฒนาหลักสูตร การเรียนการสอน การวัดและประเมินผล

- ยุทธศาสตรท่ี 3 การเสริมสรางประสิทธิภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนเอกชน

สอดคลองกับตัวชี้วัด

กระทรวงศึกษาธิการ

- พัฒนาผูเรียนใหมีความรอบรูและทักษะชีวิต เพื่อเปนเครื่องมือในการดํารงชีวิตและสรางอาชีพ อาทิ การใช

เทคโนโลยีดิจิทัล สุขภาวะและทัศนคติที่ดีตอการดูแลสุขภาพ

- ปลูกฝงผูเรียนใหมีหลักคิดที่ถูกตองดานคุณธรรม จริยธรรม และเปนผูมีความพอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา

โดยกระบวนการลูกเสือ และยุวกาชาด

- เสริมสรางการรับรู ความเขาใจ ความตระหนัก และสงเสริมคุณลักษณะและพฤติกรรมที่พึงประสงคดานสิ่ง

แวดลอม

4. ทักษะจากแมสูลูก

คาเปาหมาย

100.00 : ผูปกครอง ผูรูในชุมชนและทองถิ่น เขามามีสวนรวมในการจัดการเรียนรูใหกับนักเรียนระดับปฐมวัย นักเรียนไดเรียนรูในเรื่องราว

นอกเหนือจากกิจกรรมการเรียนรูที่ครูจัดใหในหองเรียน

ผลสําเร็จ

100.00 : นักเรียนระดับปฐมวัยทุกคน ไดเรียนรูในเรื่องราวนอกเหนือจากกิจกรรมการเรียนรูที่ครูจัดใหในหองเรียน ผูปกครอง ผูรูในชุมชน

และทองถิ่น เขามามีสวนรวมในการจัดการเรียนรูใหกับนักเรียนระดับปฐมวัย

มาตรฐานการ

ศึกษา

- มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของเด็ก

- มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ

- มาตรฐานที่ 3 การจัดประสบการณที่เนนเด็กเปนสําคัญ

สอดคลองกับ

ยุทธศาสตร

สช.

- ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาหลักสูตร การเรียนการสอน การวัดและประเมินผล

- ยุทธศาสตรที่ 2 การปฏิรูประบบทรัพยากรเพื่อการศึกษาเอกชน

- ยุทธศาสตรที่ 3 การเสริมสรางประสิทธิภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนเอกชน

- ยุทธศาสตรที่ 4 การสงเสริมการมีสวนรวมในการจัดและสนับสนุนการศึกษาเอกชน

สอดคลองกับ

ตัวช้ีวัด

กระทรวง

ศึกษาธิการ

- จัดการศึกษาทุกระดับ ทุกประเภท โดยใชหลักสูตรฐานสมรรถนะ รวมทั้งแนวทางการจัดการเรียนรูเชิงรุกและการวัด

ประเมินผลเพื่อพัฒนาผูเรียน ท่ีสอดคลองกับมาตรฐานการศึกษาแหงชาติ

- สงเสริมการพัฒนากรอบหลักสูตรระดับทองถิ่นและหลักสูตรสถานศึกษาตามความตองการจําเปนของกลุมเปาหมายและ

แตกตางหลากหลายตามบริบทของพ้ืนที่

- พัฒนาผูเรียนใหมีทักษะการคิดวิเคราะห สามารถแกไขสถานการณเฉพาะหนาไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยจัดการเรียนรู

เชิงรุก (Active Learning) จากประสบการณจริงหรือจากสถานการณจําลองผานการลงมือปฏิบัติ ตลอดจนจัดการเรียนการ

สอนในเชิงแสดงความคิดเห็นเพื่อเปดโลกทัศนมุมมองรวมกันของผูเรียนและครูใหมากขึ้น

- พัฒนาผูเรียนใหมีความรอบรูและทักษะชีวิต เพื่อเปนเครื่องมือในการดํารงชีวิตและสรางอาชีพ อาทิ การใชเทคโนโลยี

ดิจิทัล สุขภาวะและทัศนคติที่ดีตอการดูแลสุขภาพ

5. การเรียนรูแบบโครงการ

คาเปาหมาย

100.00 : ครูใชกระบวนการเรียนรูแบบโครงการเพื่อพัฒนาศักยภาพของผูเรียน นักเรียนกลาคิด กลาตัดสินใจ มีสวนรวมในการสืบคนและมี

Page 28 of 86



ประสบการณตรงจากการปฏิบัติจริง

ผลสําเร็จ

100.00 : นักเรียนระดับปฐมวัยทุกคนเขรวมกิจกรรมตามโครงการ กลาคิด กลาตัดสินใจ มีสวนรวมในการสืบคนและมีประสบการณตรงจาก

การปฏิบัติจริง ครูใชกระบวนการเรียนรูแบบโครงการเพื่อพัฒนาศักยภาพของผูเรียน

มาตรฐานการ

ศึกษา

- มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของเด็ก

- มาตรฐานที่ 3 การจัดประสบการณที่เนนเด็กเปนสําคัญ

สอดคลองกับ

ยุทธศาสตร

สช.

- ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาหลักสูตร การเรียนการสอน การวัดและประเมินผล

- ยุทธศาสตรที่ 3 การเสริมสรางประสิทธิภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนเอกชน

สอดคลองกับ

ตัวช้ีวัด

กระทรวง

ศึกษาธิการ

- จัดการศึกษาทุกระดับ ทุกประเภท โดยใชหลักสูตรฐานสมรรถนะ รวมทั้งแนวทางการจัดการเรียนรูเชิงรุกและการวัด

ประเมินผลเพื่อพัฒนาผูเรียน ท่ีสอดคลองกับมาตรฐานการศึกษาแหงชาติ

- พัฒนาผูเรียนใหมีทักษะการคิดวิเคราะห สามารถแกไขสถานการณเฉพาะหนาไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยจัดการเรียนรู

เชิงรุก (Active Learning) จากประสบการณจริงหรือจากสถานการณจําลองผานการลงมือปฏิบัติ ตลอดจนจัดการเรียนการ

สอนในเชิงแสดงความคิดเห็นเพื่อเปดโลกทัศนมุมมองรวมกันของผูเรียนและครูใหมากขึ้น

- พัฒนาผูเรียนใหมีความรอบรูและทักษะชีวิต เพื่อเปนเครื่องมือในการดํารงชีวิตและสรางอาชีพ อาทิ การใชเทคโนโลยี

ดิจิทัล สุขภาวะและทัศนคติที่ดีตอการดูแลสุขภาพ

6. ปรับปรุงอาคารสถานที่ใหปลอดภัยและเอื้อตอการเรียนรู

คาเปาหมาย

100.00 : อาคารปฐมวัยมีความมั่นคงแข็งแรง ปลอดภัย สวยงาม สะอาด และมีบรรยากาศที่เอื้อตอการเรียนรู นักเรียนมีสวนรวมในการดูแล

รักษาความสะอาดและการสรางบรรยากาศ

ผลสําเร็จ

100.00 : โรงเรียนมีอาคารปฐมวัยมีความมั่นคงแข็งแรง ปลอดภัย สวยงาม สะอาด และมีบรรยากาศที่เอื้อตอการเรียนรู นักเรียนมีสวนรวม

ในการดูแลรักษาความสะอาดและการตกแตงสรางบรรยากาศ

มาตรฐานการ

ศึกษา

- มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ

- มาตรฐานที่ 3 การจัดประสบการณที่เนนเด็กเปนสําคัญ

สอดคลองกับ

ยุทธศาสตร

สช.

- ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาหลักสูตร การเรียนการสอน การวัดและประเมินผล

- ยุทธศาสตรที่ 2 การปฏิรูประบบทรัพยากรเพื่อการศึกษาเอกชน

- ยุทธศาสตรที่ 3 การเสริมสรางประสิทธิภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนเอกชน

สอดคลองกับ

ตัวช้ีวัด

กระทรวง

ศึกษาธิการ

- จัดการศึกษาทุกระดับ ทุกประเภท โดยใชหลักสูตรฐานสมรรถนะ รวมทั้งแนวทางการจัดการเรียนรูเชิงรุกและการวัด

ประเมินผลเพื่อพัฒนาผูเรียน ท่ีสอดคลองกับมาตรฐานการศึกษาแหงชาติ

- พัฒนาผูเรียนใหมีทักษะการคิดวิเคราะห สามารถแกไขสถานการณเฉพาะหนาไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยจัดการเรียนรู

เชิงรุก (Active Learning) จากประสบการณจริงหรือจากสถานการณจําลองผานการลงมือปฏิบัติ ตลอดจนจัดการเรียนการ

สอนในเชิงแสดงความคิดเห็นเพื่อเปดโลกทัศนมุมมองรวมกันของผูเรียนและครูใหมากขึ้น

- เสริมสรางการรับรู ความเขาใจ ความตระหนัก และสงเสริมคุณลักษณะและพฤติกรรมที่พึงประสงคดานสิ่งแวดลอม

7. หองเรียนสะอาด ปารศจากโรคภัย

คาเปาหมาย
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100.00 : หองเรียนสะอาด ปลอดภัย สวยงาม มีบรรยากาศที่เอื้อตอการเรียนรู ครูและนักเรียนมีสวนรวมในการรักษาความสะอาดและ

ตกแตงบรรยากาศ

ผลสําเร็จ

100.00 : หองเรียนระดับปฐมวัย สะอาด ปลอดภัย สวยงาม มีบรรยากาศที่เอื้อตอการเรียนรู โดยครูและนักเรียนมีสวนรวมในการรักษาความ

สะอาดและตกแตงบรรยากาศ

มาตรฐานการศึกษา - มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของเด็ก

- มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ

- มาตรฐานที่ 3 การจัดประสบการณที่เนนเด็กเปนสําคัญ

สอดคลองกับ

ยุทธศาสตร สช.

- ยุทธศาสตรท่ี 1 การพัฒนาหลักสูตร การเรียนการสอน การวัดและประเมินผล

- ยุทธศาสตรท่ี 2 การปฏิรูประบบทรัพยากรเพื่อการศึกษาเอกชน

- ยุทธศาสตรท่ี 3 การเสริมสรางประสิทธิภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนเอกชน

สอดคลองกับตัวชี้วัด

กระทรวงศึกษาธิการ

- จัดการศึกษาทุกระดับ ทุกประเภท โดยใชหลักสูตรฐานสมรรถนะ รวมทั้งแนวทางการจัดการเรียนรูเชิงรุกและ

การวัดประเมินผลเพื่อพัฒนาผูเรียน ที่สอดคลองกับมาตรฐานการศึกษาแหงชาติ

- พัฒนาผูเรียนใหมีความรอบรูและทักษะชีวิต เพื่อเปนเครื่องมือในการดํารงชีวิตและสรางอาชีพ อาทิ การใช

เทคโนโลยีดิจิทัล สุขภาวะและทัศนคติที่ดีตอการดูแลสุขภาพ

- เสริมสรางการรับรู ความเขาใจ ความตระหนัก และสงเสริมคุณลักษณะและพฤติกรรมที่พึงประสงคดานสิ่ง

แวดลอม

ยุทธศาสตรที่ 5

สรางพลังขับเคล่ือนกับการบริหารจัดการท่ีมีคุณภาพ

โครงการ

1. พัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายใน

คาเปาหมาย

100.00 : พัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในใหมีคุณภาพ นําผลการประเมินมาพัฒนาการจัดการศึกษาอยางตอเนื่อง

ผลสําเร็จ

100.00 : โรงเรียนมีระบบประกันคุณภาพภายในที่มีคุณภาพ บุคลากรทุกคนมีความเขาใจ และมีสวนรวมในการดําเนินงานอยางมี

ประสิทธิภาพ

มาตรฐานการศึกษา - มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ

สอดคลองกับ

ยุทธศาสตร สช.

- ยุทธศาสตรท่ี 2 การปฏิรูประบบทรัพยากรเพื่อการศึกษาเอกชน

- ยุทธศาสตรท่ี 3 การเสริมสรางประสิทธิภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนเอกชน

สอดคลองกับตัวชี้วัด

กระทรวงศึกษาธิการ

- จัดการศึกษาทุกระดับ ทุกประเภท โดยใชหลักสูตรฐานสมรรถนะ รวมทั้งแนวทางการจัดการเรียนรูเชิงรุกและ

การวัดประเมินผลเพื่อพัฒนาผูเรียน ที่สอดคลองกับมาตรฐานการศึกษาแหงชาติ

2. เตรียมความพรอมเพ่ือการประเมินภายนอก

คาเปาหมาย

100.00 : มีการดําเนินงน กํากับติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนการประกันคุณภาพภายใน รายงานผลการพัฒนาการจัดการ

ศึกษาตอหนวยงานที่เก่ียวของ
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ผลสําเร็จ

100.00 : โรงเรียนมีการแตงตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน ติดตามตรวจสอบผลการดําเนินงานอยางตอเนื่อง และรายงานผลการ

พัฒนาการจัดการศึกษาตอหนวยงานที่เกี่ยวของ

มาตรฐานการศึกษา - มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ

สอดคลองกับ

ยุทธศาสตร สช.

- ยุทธศาสตรท่ี 2 การปฏิรูประบบทรัพยากรเพื่อการศึกษาเอกชน

- ยุทธศาสตรท่ี 3 การเสริมสรางประสิทธิภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนเอกชน

สอดคลองกับตัวชี้วัด

กระทรวงศึกษาธิการ

- จัดการศึกษาทุกระดับ ทุกประเภท โดยใชหลักสูตรฐานสมรรถนะ รวมทั้งแนวทางการจัดการเรียนรูเชิงรุกและ

การวัดประเมินผลเพื่อพัฒนาผูเรียน ที่สอดคลองกับมาตรฐานการศึกษาแหงชาติ

3. พัฒนาระบบสารสนเทศ

คาเปาหมาย

100.00 : จัดเก็บขอมูลสารสนเทศใหเปนระบบ เปนปจจุบัน สะดวกในการสืบคนขอมูล นําไปใชในการจัดการศึกษาไดอยางมีประสิทธิภาพ

ผลสําเร็จ

100.00 : โรงเรียนมีระบบสารสนเทศที่ครอบคลุมขอมูลทุกดาน เปนปจจุบัน และสามารถนําไปใชในการจัดการศึกษาไดอยางมีประสิทธิภาพ

มาตรฐานการศึกษา - มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ

สอดคลองกับยุทธศาสตร สช. - ยุทธศาสตรที่ 2 การปฏิรูประบบทรัพยากรเพื่อการศึกษาเอกชน

- ยุทธศาสตรที่ 3 การเสริมสรางประสิทธิภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนเอกชน

สอดคลองกับตัวชี้วัดกระทรวงศึกษาธิการ

4. บริการความรูสูชุมชน

คาเปาหมาย

100.00 : แลกเปล่ียนเรียนรู และสรางความสัมพันธอันดีระหวางโรงเรียน ผูปกครองและชุมชน

ผลสําเร็จ

100.00 : ผูปกครองและชุมชน ไดรับขอมูลขาวสาร ความเคลื่อนไหวและการพัฒนาการจัดการศึกษาของโรงเรียน ผานชองทางการ

ประชาสัมพันธที่หลากหลาย

มาตรฐานการศึกษา - มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ

สอดคลองกับยุทธศาสตร

สช.

- ยุทธศาสตรที่ 2 การปฏิรูประบบทรัพยากรเพื่อการศึกษาเอกชน

- ยุทธศาสตรที่ 3 การเสริมสรางประสิทธิภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนเอกชน

- ยุทธศาสตรที่ 4 การสงเสริมการมีสวนรวมในการจัดและสนับสนุนการศึกษาเอกชน

สอดคลองกับตัวชี้วัด

กระทรวงศึกษาธิการ

- สงเสริมการพัฒนากรอบหลักสูตรระดับทองถิ่นและหลักสูตรสถานศึกษาตามความตองการจําเปนของกลุม

เปาหมายและแตกตางหลากหลายตามบริบทของพ้ืนที่

ยุทธศาสตรที่ 6

สรางระบบเครือขายพัมนาการจัดการศึกษา

โครงการ

1. คณะกรรมการเครือขายผูปกครอง
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คาเปาหมาย

100.00 : ผูปกครองเขามามีวสนรวมในการจัดการศึกษา ในรูปแบบคณะกรรมการเครือขาย

ผลสําเร็จ

100.00 : โรงเรียนมีคณะกรรมการเครือขายผูปกครอง โดยกระบวนการสรรหา มีสวนรวมในการบริหารจัดการศึกษา

มาตรฐานการศึกษา - มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ

สอดคลองกับยุทธศาสตร สช. - ยุทธศาสตรที่ 2 การปฏิรูประบบทรัพยากรเพื่อการศึกษาเอกชน

- ยุทธศาสตรที่ 3 การเสริมสรางประสิทธิภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนเอกชน

- ยุทธศาสตรที่ 4 การสงเสริมการมีสวนรวมในการจัดและสนับสนุนการศึกษาเอกชน

สอดคลองกับตัวชี้วัดกระทรวงศึกษาธิการ

2. บริการความรูสูชุมชน

คาเปาหมาย

80.00 : จัดกิจกรรมแลกเปล่ียนเรียนรู สรางความสัมพันธอันดีระหวาง โรงเรียน ผูปกครองและชุมชน

ผลสําเร็จ

100.00 : ผูปกครองและชุมชน ไดรับขอมูลขาวสาร การเคลื่อนไหวและการพัฒนาการจัดการศึกษาของโรงเรียน จากหลากหลายชองทางการ

ประชาสัมพันธ

มาตรฐานการศึกษา - มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ

สอดคลองกับยุทธศาสตร

สช.

- ยุทธศาสตรที่ 2 การปฏิรูประบบทรัพยากรเพื่อการศึกษาเอกชน

- ยุทธศาสตรที่ 3 การเสริมสรางประสิทธิภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนเอกชน

- ยุทธศาสตรที่ 4 การสงเสริมการมีสวนรวมในการจัดและสนับสนุนการศึกษาเอกชน

สอดคลองกับตัวชี้วัด

กระทรวงศึกษาธิการ

- สงเสริมการพัฒนากรอบหลักสูตรระดับทองถิ่นและหลักสูตรสถานศึกษาตามความตองการจําเปนของกลุม

เปาหมายและแตกตางหลากหลายตามบริบทของพ้ืนที่

1.2 ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน

ยุทธศาสตรที่ 1

สรางมาตรฐานครูมืออาชีพ

โครงการ

1. โครงการพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการจัดกรเรียนรู

คาเปาหมาย

95.00 : พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา ปรับโครงสรางเน้ือหา เกณฑการวัดและประเมินผล

ผลสําเร็จ

95.00 : โรงเรียนมีหลักสูตรสถานศึกษาที่มีคุณภาพ ครูมีความรูความเขาใจและมั่นใจในการใชหลักสูตร

มาตรฐานการศึกษา - มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ

สอดคลองกับ

ยุทธศาสตร สช.
- ยุทธศาสตรท่ี 1 การพัฒนาหลักสูตร การเรียนการสอน การวัดและประเมินผล

้
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สอดคลองกับตัวชี้วัด

กระทรวงศึกษาธิการ

- จัดการศึกษาทุกระดับ ทุกประเภท โดยใชหลักสูตรฐานสมรรถนะ รวมทั้งแนวทางการจัดการเรียนรูเชิงรุกและ

การวัดประเมินผลเพื่อพัฒนาผูเรียน ที่สอดคลองกับมาตรฐานการศึกษาแหงชาติ

- สงเสริมการพัฒนากรอบหลักสูตรระดับทองถิ่นและหลักสูตรสถานศึกษาตามความตองการจําเปนของกลุมเปา

หมายและแตกตางหลากหลายตามบริบทของพ้ืนที่

2. สงเสริมศักยภาพครูดานการจัดการเรียนรู

คาเปาหมาย

100.00 : พัฒนาครูทั้งระบบ สงเสริมใหครูเขารับการฝกอบรม สัมมนา ศึกษาดูงาน กระตือรือรนในการพัฒนาตนเอง จัดการเรียนรูที่มี

ประสิทธิภาพ

ผลสําเร็จ

100.00 : บุคลากรครูทุกคน เขารับการอบรมสัมมนา ศึกษาดูงาน พัฒนากระบวนการจัดการเรียนรูอยางมีประสิทธิภาพ

มาตรฐานการศึกษา - มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ

- มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ

สอดคลองกับ

ยุทธศาสตร สช.

- ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาหลักสูตร การเรียนการสอน การวัดและประเมินผล

- ยุทธศาสตรที่ 2 การปฏิรูประบบทรัพยากรเพื่อการศึกษาเอกชน

- ยุทธศาสตรที่ 3 การเสริมสรางประสิทธิภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนเอกชน

สอดคลองกับตัวชี้วัด

กระทรวงศึกษาธิการ

- พัฒนาครูใหมีทักษะ ความรู และความชํานาญในการใชเทคโนโลยีดิจิทัล ปญญาประดิษฐ และภาษาอังกฤษ รวม

ทั้งการจัดการเรียนการสอนเพื่อฝกทักษะการคิดวิเคราะหอยางเปนระบบและมีเหตุผลเปนขั้นตอน

3. ส่ือเทคโนโลยีเพื่อการสอน

คาเปาหมาย

100.00 : ครูสรางสื่อเทคโนโลยี และนวัตกรรมเพื่อการจดการเรียนรูที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพ

ผลสําเร็จ

100.00 : ครูทุกคนสรางส่ือและนวัตกรรมเพื่อการจัดการเรียนรูไดอยางมีคุณภาพ

มาตรฐานการศึกษา - มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ

สอดคลองกับ

ยุทธศาสตร สช.
- ยุทธศาสตรที่ 2 การปฏิรูประบบทรัพยากรเพื่อการศึกษาเอกชน

สอดคลองกับตัวชี้วัด

กระทรวงศึกษาธิการ

- พัฒนาครูใหมีทักษะ ความรู และความชํานาญในการใชเทคโนโลยีดิจิทัล ปญญาประดิษฐ และภาษาอังกฤษ รวม

ทั้งการจัดการเรียนการสอนเพื่อฝกทักษะการคิดวิเคราะหอยางเปนระบบและมีเหตุผลเปนขั้นตอน

- พัฒนาแพลตฟอรมดิจิทัลเพื่อการเรียนรู และใชดิจิทัลเปนเครื่องมือการเรียนรู

4. นิเทศภายในแบบกลัยานมิตร

คาเปาหมาย

100.00 : ติดตาม ประเมินผลการจัดการเรียนรู เสนอแนะแกไขขอบกพรองเพื่อครูพัฒนาประสิทธิภาพในกระบวนการจัดการเรียนรู

ผลสําเร็จ

100.00 : ครูทุกคนไดรับการนิเทศการสอน และนําขอเสนอแนะไปพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรูไดอยางมีประสิทธิภาพมากขึ้น

มาตรฐานการศึกษา - มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ
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สอดคลองกับ

ยุทธศาสตร สช.

- ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาหลักสูตร การเรียนการสอน การวัดและประเมินผล

สอดคลองกับตัวชี้วัด

กระทรวงศึกษาธิการ

- พัฒนาครูใหมีทักษะ ความรู และความชํานาญในการใชเทคโนโลยีดิจิทัล ปญญาประดิษฐ และภาษาอังกฤษ รวม

ทั้งการจัดการเรียนการสอนเพื่อฝกทักษะการคิดวิเคราะหอยางเปนระบบและมีเหตุผลเปนขั้นตอน

5. หลากหลายสีสัน แบงปนความรู เชิดชูคุณธรรม

คาเปาหมาย

100.00 : สงเสริมใหบุคลากรครู เปนผูที่มีคุณธรรมจริยธรรม ประพฤติปฏิบัติตนตามหลักคําสอนทางศาสนาที่ตนนับถือ เปนแบบอยางที่ดี

ผลสําเร็จ

100.00 : บุคลากรครูทุกคน เปนผูที่มีคุณธรรมจริยธรรม ประพฤติปฏิบัติตนตามหลักคําสอนทางศาสนาที่ตนนับถือ เปนแบบอยางที่ดี

มาตรฐานการศึกษา - มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ

สอดคลองกับยุทธศาสตร สช. - ยุทธศาสตรที่ 2 การปฏิรูประบบทรัพยากรเพื่อการศึกษาเอกชน

สอดคลองกับตัวชี้วัด

กระทรวงศึกษาธิการ

- ปลูกฝงผูเรียนใหมีหลักคิดที่ถูกตองดานคุณธรรม จริยธรรม และเปนผูมีความพอเพียง วินัย สุจริต จิต

อาสา โดยกระบวนการลูกเสือ และยุวกาชาด

ยุทธศาสตรที่ 2

เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารหลักสูตร

โครงการ

1. พัฒนาหลักสูตรและกระบวนการจัดการเรียนรู

คาเปาหมาย

95.00 : พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา ปรับโครงสรางเน้ือหา เกณฑการวัดและประเมินผล

ผลสําเร็จ

95.00 : โรงเรียนมีหลักสูตรสถานศึกษาที่มีคุณภาพ ครูมีความเขาใจ และมั่นใจในการใชหลักสูตร

มาตรฐานการศึกษา - มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ

สอดคลองกับ

ยุทธศาสตร สช.
- ยุทธศาสตรท่ี 1 การพัฒนาหลักสูตร การเรียนการสอน การวัดและประเมินผล

สอดคลองกับตัวชี้วัด

กระทรวงศึกษาธิการ

- จัดการศึกษาทุกระดับ ทุกประเภท โดยใชหลักสูตรฐานสมรรถนะ รวมทั้งแนวทางการจัดการเรียนรูเชิงรุกและ

การวัดประเมินผลเพื่อพัฒนาผูเรียน ที่สอดคลองกับมาตรฐานการศึกษาแหงชาติ

- สงเสริมการพัฒนากรอบหลักสูตรระดับทองถิ่นและหลักสูตรสถานศึกษาตามความตองการจําเปนของกลุมเปา

หมายและแตกตางหลากหลายตามบริบทของพ้ืนที่

2. สงเสริมศักยภาพครูดานการจัดการเรียนรู

คาเปาหมาย

100.00 : พัฒนาและสงเสริมใหครูเขารับการฝกอบรม สัมมนา ศึกษาดูงาน และกระตือรือลนในการพัฒนาตนเอง จัดการเรียนรูที่มี

ประสิทธิภาพ

ผลสําเร็จ

100.00 : ครูทุกคนเขารับการฝกอบรม สัมมนา ศึกษาดูงาน พัฒนากระบวนการจัดการเรียนรูไดอยางมีประสิทธิภาพ
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มาตรฐานการศึกษา - มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ

- มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ

สอดคลองกับ

ยุทธศาสตร สช.

- ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาหลักสูตร การเรียนการสอน การวัดและประเมินผล

- ยุทธศาสตรที่ 2 การปฏิรูประบบทรัพยากรเพื่อการศึกษาเอกชน

- ยุทธศาสตรที่ 3 การเสริมสรางประสิทธิภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนเอกชน

สอดคลองกับตัวชี้วัด

กระทรวงศึกษาธิการ

- พัฒนาครูใหมีทักษะ ความรู และความชํานาญในการใชเทคโนโลยีดิจิทัล ปญญาประดิษฐ และภาษาอังกฤษ รวม

ทั้งการจัดการเรียนการสอนเพื่อฝกทักษะการคิดวิเคราะหอยางเปนระบบและมีเหตุผลเปนขั้นตอน

3. ส่ือเทคโนโลยีเพื่อการสอน

คาเปาหมาย

100.00 : ครูผลิตส่ือเทคโนโลยีการจัดการเรียนรู นวัตกรรมการสอนที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพ

ผลสําเร็จ

100.00 : ครูทุกคน ผลิตส่ือและใชส่ือเทคโนโลยี นวัตกรรมในการจัดการเรียนรูไดอยางมีประสิทธิภาพ

มาตรฐานการศึกษา - มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ

สอดคลองกับ

ยุทธศาสตร สช.
- ยุทธศาสตรที่ 2 การปฏิรูประบบทรัพยากรเพื่อการศึกษาเอกชน

สอดคลองกับตัวชี้วัด

กระทรวงศึกษาธิการ

- พัฒนาครูใหมีทักษะ ความรู และความชํานาญในการใชเทคโนโลยีดิจิทัล ปญญาประดิษฐ และภาษาอังกฤษ รวม

ทั้งการจัดการเรียนการสอนเพื่อฝกทักษะการคิดวิเคราะหอยางเปนระบบและมีเหตุผลเปนขั้นตอน

- พัฒนาแพลตฟอรมดิจิทัลเพื่อการเรียนรู และใชดิจิทัลเปนเครื่องมือการเรียนรู

4. ครู-ศิษย พิชิตอานเขียน

คาเปาหมาย

90.00 : พัฒนาทักษะการอานเขียนภาษาไทย ปลูกฝงและสงเสริมใหนักเรียนรักการอาน และกระตือรือรนในการพัฒนาทักษะการใชภาษา

ไทยอยางถูกตอง

ผลสําเร็จ

90.00 : นักเรียนสามารถพัฒนาทักษะการใชภาษาไทยทั้งดานการอานเขียนไดอยางถูกตอง

มาตรฐานการ

ศึกษา

- มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผูเรียน

- มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ

สอดคลองกับ

ยุทธศาสตร สช.

- ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาหลักสูตร การเรียนการสอน การวัดและประเมินผล

- ยุทธศาสตรที่ 3 การเสริมสรางประสิทธิภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนเอกชน

สอดคลองกับตัวชี้

วัดกระทรวง

ศึกษาธิการ

- สงเสริมใหใชภาษาทองถิ่นรวมกับภาษาไทยเปนสื่อจัดการเรียนการสอนในพื้นที่ที่ใชภาษาอยางหลากหลาย เพื่อวาง

รากฐานใหผูเรียนมีพัฒนาการดานการคิดวิเคราะห รวมทั้งมีทักษะการสื่อสารและใชภาษาที่สามในการตอยอดการเรียน

รูไดอยางมีประสิทธิภาพ

5. สงเสริมการคิดวิเคราะห คิดสรางสรรค

คาเปาหมาย
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85.00 : นักเรียนสามารถสรุปความคิดจากเรื่องท่ีอาน ฟง และดู ส่ือสารดวยการพูดเขียน นําเสนอวิธีคิดและแกปญหาไดอยางสรางสรรค

ผลสําเร็จ

85.00 : นักเรียนมากกวารอยละ 85 สามารถสรุปความคิดจากเรื่องที่อาน ฟง และดู ส่ือสารดวยการพูดเขียน นําเสนอวิธีคิดและแกปญหาได

อยางสรางสรรค

มาตรฐานการ

ศึกษา

- มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผูเรียน

- มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ

สอดคลองกับ

ยุทธศาสตร

สช.

- ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาหลักสูตร การเรียนการสอน การวัดและประเมินผล

สอดคลองกับ

ตัวช้ีวัด

กระทรวง

ศึกษาธิการ

- พัฒนาผูเรียนใหมีทักษะการคิดวิเคราะห สามารถแกไขสถานการณเฉพาะหนาไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยจัดการเรียนรู

เชิงรุก (Active Learning) จากประสบการณจริงหรือจากสถานการณจําลองผานการลงมือปฏิบัติ ตลอดจนจัดการเรียนการ

สอนในเชิงแสดงความคิดเห็นเพื่อเปดโลกทัศนมุมมองรวมกันของผูเรียนและครูใหมากขึ้น

6. 8 กลุมสาระ มุงทักษะการเรียนรู

คาเปาหมาย

80.00 : ยกผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรูในทุกกลุมสาระการเรียนรู นักเรียนมีความรูและทักษะที่จําเปนตามหลักสูตรและมาตรฐานการศึกษา

ผลสําเร็จ

80.00 : นักเรียนมากกวารอยละ 80 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรูทุกกลุมสาระในระดับดี ป.6 ม.3 มีผลการทดสอบระดับชาติสูงกวาคาเฉลี่ย

ขั้นตํ่าของระดับประเทศ

มาตรฐานการ

ศึกษา

- มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผูเรียน

- มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ

สอดคลองกับ

ยุทธศาสตร

สช.

- ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาหลักสูตร การเรียนการสอน การวัดและประเมินผล

- ยุทธศาสตรที่ 3 การเสริมสรางประสิทธิภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนเอกชน

สอดคลองกับ

ตัวช้ีวัด

กระทรวง

ศึกษาธิการ

- พัฒนาผูเรียนใหมีทักษะการคิดวิเคราะห สามารถแกไขสถานการณเฉพาะหนาไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยจัดการเรียนรู

เชิงรุก (Active Learning) จากประสบการณจริงหรือจากสถานการณจําลองผานการลงมือปฏิบัติ ตลอดจนจัดการเรียนการ

สอนในเชิงแสดงความคิดเห็นเพื่อเปดโลกทัศนมุมมองรวมกันของผูเรียนและครูใหมากขึ้น

- พัฒนาผูเรียนใหมีความรอบรูและทักษะชีวิต เพื่อเปนเครื่องมือในการดํารงชีวิตและสรางอาชีพ อาทิ การใชเทคโนโลยี

ดิจิทัล สุขภาวะและทัศนคติที่ดีตอการดูแลสุขภาพ

7. เรงรัดพัฒนาภาษาอังกฤษ

คาเปาหมาย

90.00 : พัฒนาศักยภาพครู นักเรียน เสริมสรางทักษะการใชภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร

ผลสําเร็จ

90.00 : ครูและนักเรียนมากกวารอยละ 90 มีทักษะการใชภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารเหมาะสมตามวัย

มาตรฐานการศึกษา - มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผูเรียน

่ ่
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- มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ

สอดคลองกับยุทธศาสตร

สช.

- ยุทธศาสตรท่ี 1 การพัฒนาหลักสูตร การเรียนการสอน การวัดและประเมินผล

- ยุทธศาสตรท่ี 3 การเสริมสรางประสิทธิภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนเอกชน

สอดคลองกับตัวชี้วัด

กระทรวงศึกษาธิการ

- พัฒนาผูเรียนใหมีความรอบรูและทักษะชีวิต เพื่อเปนเครื่องมือในการดํารงชีวิตและสรางอาชีพ อาทิ การใช

เทคโนโลยีดิจิทัล สุขภาวะและทัศนคติที่ดีตอการดูแลสุขภาพ

ยุทธศาสตรที่ 3

เพิ่มประสิทธิผลทางการเรียนรูควบคูคุณธรรม นอมนําหลักความพอเพียง

โครงการ

1. รูรักษวัฒธรรมทองถิ่นไทย

คาเปาหมาย

90.00 : นักเรียนไดเรียนรูและเห็นถึงความสําคัญของคุณคาทางวัฒนธรรมไทย ปลูกฝงคุณธรรมจริยธรรม คานิยมอันดีงาม และสืบทอด

ประเพณีวัฒนธรรมไทย

ผลสําเร็จ

90.00 : นักเรียนมากกวารอยละ 90 เขารวมกิจกรรมตามโครงการ เรียนรู และเห็นถึงความสําคัญของคุณคาวัฒนธรรมไทย

มาตรฐานการ

ศึกษา
- มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ

สอดคลองกับ

ยุทธศาสตร

สช.

- ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาหลักสูตร การเรียนการสอน การวัดและประเมินผล

- ยุทธศาสตรที่ 2 การปฏิรูประบบทรัพยากรเพื่อการศึกษาเอกชน

- ยุทธศาสตรที่ 3 การเสริมสรางประสิทธิภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนเอกชน

สอดคลองกับ

ตัวช้ีวัด

กระทรวง

ศึกษาธิการ

- พัฒนาผูเรียนใหมีทักษะการคิดวิเคราะห สามารถแกไขสถานการณเฉพาะหนาไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยจัดการเรียนรู

เชิงรุก (Active Learning) จากประสบการณจริงหรือจากสถานการณจําลองผานการลงมือปฏิบัติ ตลอดจนจัดการเรียนการ

สอนในเชิงแสดงความคิดเห็นเพื่อเปดโลกทัศนมุมมองรวมกันของผูเรียนและครูใหมากขึ้น

- เสริมสรางการรับรู ความเขาใจ ความตระหนัก และสงเสริมคุณลักษณะและพฤติกรรมที่พึงประสงคดานสิ่งแวดลอม

2. สุภาพบุรุษสุภาพสตรีศรีพระหฤทัย

คาเปาหมาย

100.00 : สรางวินัยและการปฏิบัติตนในระเบียบของโรงเรียน ปลูกฝงและพัฒนาใหผูเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงคที่ดี ตามเปาหมายของ

การจัดการศึกษา

ผลสําเร็จ

100.00 : นักเรียนมีวินัย มีความสุภาพออนนอมถอมตน ปฏิบัติตนในระเบียบของโรงเรียนและสังคม รวมทั้งเปนศาสนิกชนที่ดีของศาสนาที่

ตนนับถือ

มาตรฐานการ

ศึกษา
- มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผูเรียน

สอดคลองกับ

ยุทธศาสตร

สช.

- ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาหลักสูตร การเรียนการสอน การวัดและประเมินผล

- ยุทธศาสตรที่ 4 การสงเสริมการมีสวนรวมในการจัดและสนับสนุนการศึกษาเอกชน
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สอดคลองกับ

ตัวช้ีวัด

กระทรวง

ศึกษาธิการ

- พัฒนาผูเรียนใหมีทักษะการคิดวิเคราะห สามารถแกไขสถานการณเฉพาะหนาไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยจัดการเรียนรู

เชิงรุก (Active Learning) จากประสบการณจริงหรือจากสถานการณจําลองผานการลงมือปฏิบัติ ตลอดจนจัดการเรียนการ

สอนในเชิงแสดงความคิดเห็นเพื่อเปดโลกทัศนมุมมองรวมกันของผูเรียนและครูใหมากขึ้น

- ปลูกฝงผูเรียนใหมีหลักคิดที่ถูกตองดานคุณธรรม จริยธรรม และเปนผูมีความพอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา โดย

กระบวนการลูกเสือ และยุวกาชาด

- เสริมสรางการรับรู ความเขาใจ ความตระหนัก และสงเสริมคุณลักษณะและพฤติกรรมที่พึงประสงคดานสิ่งแวดลอม

- สนับสนุนกิจกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ

3. วันสําคัญทางตริสตศาสนา

คาเปาหมาย

100.00 : สรางบรรยากาศคาทอลิกในโรงเรียน ขอพรพระเปนเจาสําหรับบุคคลากรทุกคน

ผลสําเร็จ

100.00 : บุคลากรทุกคนเขาใจความหมาย ความสําคัญ และยอมรับในแนวทางที่แตกตางทางวัฒนธรรม

มาตรฐานการศึกษา - มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผูเรียน

สอดคลองกับยุทธศาสตร

สช.

- ยุทธศาสตรท่ี 2 การปฏิรูประบบทรัพยากรเพื่อการศึกษาเอกชน

- ยุทธศาสตรท่ี 3 การเสริมสรางประสิทธิภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนเอกชน

สอดคลองกับตัวชี้วัด

กระทรวงศึกษาธิการ

- พัฒนาผูเรียนใหมีความรอบรูและทักษะชีวิต เพื่อเปนเครื่องมือในการดํารงชีวิตและสรางอาชีพ อาทิ การใช

เทคโนโลยีดิจิทัล สุขภาวะและทัศนคติที่ดีตอการดูแลสุขภาพ

- เสริมสรางการรับรู ความเขาใจ ความตระหนัก และสงเสริมคุณลักษณะและพฤติกรรมที่พึงประสงคดานสิ่ง

แวดลอม

4. โรงเรียนคุณธรรม

คาเปาหมาย

100.00 : สงเสริมใหบุคลากรครู และนักเรียนเปนผูมีคุณธรรมจริยธรรม ประพฤติปฏิบัติตนตามหลักคําสอนของศาสนาที่ตนนับถือและมีจิต

อาสา

ผลสําเร็จ

100.00 : ครูเปนผูมีคุณธรรมจริยธรรม มีจรรยาบรรณในวิชาชีพครู นักเรียนมีความประพฤติที่ดี รักเมตตาและมีจิตอาสา

มาตรฐานการศึกษา - มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผูเรียน

- มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ

สอดคลองกับยุทธศาสตร

สช.
- ยุทธศาสตรท่ี 3 การเสริมสรางประสิทธิภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนเอกชน

สอดคลองกับตัวชี้วัด

กระทรวงศึกษาธิการ

- พัฒนาผูเรียนใหมีความรอบรูและทักษะชีวิต เพื่อเปนเครื่องมือในการดํารงชีวิตและสรางอาชีพ อาทิ การใช

เทคโนโลยีดิจิทัล สุขภาวะและทัศนคติที่ดีตอการดูแลสุขภาพ

- ปลูกฝงผูเรียนใหมีหลักคิดที่ถูกตองดานคุณธรรม จริยธรรม และเปนผูมีความพอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา

โดยกระบวนการลูกเสือ และยุวกาชาด

- เสริมสรางการรับรู ความเขาใจ ความตระหนัก และสงเสริมคุณลักษณะและพฤติกรรมที่พึงประสงคดานสิ่ง

แวดลอม

5. กีฬาเพ่ือสุขภาพ
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คาเปาหมาย

100.00 : สงเสริมการออกําลังกาย ทักษะการเลนกีฬาตามความถนัด ความสนใจ สามารถทํางานรวมกับผูอื่น มีความฉลาดทางดานอารมณ

เปดโอกาสใหผูปกครองเขามามีสวนรวมในการจัดกิจกรรม

ผลสําเร็จ

100.00 : นักเรียนและบุคลากรครูทุกคนมีสวนรวมในกิจกรรม นักเรียนมีทักษะในการเลนกีฬาที่ตนเองถนัด มีนํ้าใจเปนนักกีฬาสามารถ

ทํางานรวมกับผูอ่ืนไดอยางมีประสิทธิภาพ ผูปกครองมีสวนรวมและใหความรวมมือในกิจกรรม

มาตรฐานการ

ศึกษา

- มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผูเรียน

- มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ

สอดคลองกับ

ยุทธศาสตร

สช.

- ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาหลักสูตร การเรียนการสอน การวัดและประเมินผล

- ยุทธศาสตรที่ 3 การเสริมสรางประสิทธิภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนเอกชน

สอดคลองกับ

ตัวช้ีวัด

กระทรวง

ศึกษาธิการ

- พัฒนาผูเรียนใหมีทักษะการคิดวิเคราะห สามารถแกไขสถานการณเฉพาะหนาไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยจัดการเรียนรู

เชิงรุก (Active Learning) จากประสบการณจริงหรือจากสถานการณจําลองผานการลงมือปฏิบัติ ตลอดจนจัดการเรียนการ

สอนในเชิงแสดงความคิดเห็นเพื่อเปดโลกทัศนมุมมองรวมกันของผูเรียนและครูใหมากขึ้น

- พัฒนาผูเรียนใหมีความรอบรูและทักษะชีวิต เพื่อเปนเครื่องมือในการดํารงชีวิตและสรางอาชีพ อาทิ การใชเทคโนโลยี

ดิจิทัล สุขภาวะและทัศนคติที่ดีตอการดูแลสุขภาพ

6. ปจฉิมนิเทศ ม.3

คาเปาหมาย

100.00 : เตรียมความพรอมทางดานจิตใจ สําหรับนักเรียน ม.3 ใหตระหนักเห็นคุณคาของตนเอง เพื่อนๆและสถาบัน กับการเรียนรูในระดับ

ที่สูงขึ้น

ผลสําเร็จ

100.00 : นักเรียนระดับช้ัน ม.3 ทุกคน เขารวมกิจกรรมตามโครงการ ตระหนักเห็นคุณคาของตนเอง เพื่อนๆและสถาบัน กับการเรียนรูใน

ระดับที่สูงขึ้น

มาตรฐานการ

ศึกษา

- มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผูเรียน

- มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ

สอดคลองกับ

ยุทธศาสตร

สช.

- ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาหลักสูตร การเรียนการสอน การวัดและประเมินผล

- ยุทธศาสตรที่ 3 การเสริมสรางประสิทธิภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนเอกชน

สอดคลองกับ

ตัวช้ีวัด

กระทรวง

ศึกษาธิการ

- พัฒนาผูเรียนใหมีทักษะการคิดวิเคราะห สามารถแกไขสถานการณเฉพาะหนาไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยจัดการเรียนรู

เชิงรุก (Active Learning) จากประสบการณจริงหรือจากสถานการณจําลองผานการลงมือปฏิบัติ ตลอดจนจัดการเรียนการ

สอนในเชิงแสดงความคิดเห็นเพื่อเปดโลกทัศนมุมมองรวมกันของผูเรียนและครูใหมากขึ้น

- พัฒนาผูเรียนใหมีความรอบรูและทักษะชีวิต เพื่อเปนเครื่องมือในการดํารงชีวิตและสรางอาชีพ อาทิ การใชเทคโนโลยี

ดิจิทัล สุขภาวะและทัศนคติที่ดีตอการดูแลสุขภาพ

7. ยุวชนประชาธิปไตย

คาเปาหมาย

100.00 : นักเรียนมีความรูความเขาใจในระบอบประชาธิปไตย กลาคิดกลาแสดงออก เปนพลเมืองที่ดีของสังคมและประเทศชาติ
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ผลสําเร็จ

100.00 : นักเรียนทุคนเขารวมกิจกรรมตามโครงการ มีความรูความเขาใจในระบอบประชาธิปไตย กลาคิดกลาแสดงออก เปนพลเมืองที่ดีของ

สังคมและประเทศชาติ

มาตรฐานการศึกษา - มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผูเรียน

สอดคลองกับยุทธศาสตร

สช.

- ยุทธศาสตรท่ี 1 การพัฒนาหลักสูตร การเรียนการสอน การวัดและประเมินผล

- ยุทธศาสตรท่ี 3 การเสริมสรางประสิทธิภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนเอกชน

สอดคลองกับตัวชี้วัด

กระทรวงศึกษาธิการ

- พัฒนาผูเรียนใหมีความรอบรูและทักษะชีวิต เพื่อเปนเครื่องมือในการดํารงชีวิตและสรางอาชีพ อาทิ การใช

เทคโนโลยีดิจิทัล สุขภาวะและทัศนคติที่ดีตอการดูแลสุขภาพ

- เสริมสรางการรับรู ความเขาใจ ความตระหนัก และสงเสริมคุณลักษณะและพฤติกรรมที่พึงประสงคดานสิ่ง

แวดลอม

- สนับสนุนกิจกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ

8. ลูกเสือพระหฤทัย

คาเปาหมาย

100.00 : นักเรียนเขรวมกิจกรรม และเรียนรูในทักษะของกระบวนการทางลูกเสือ สามารถนํามาประยุกตใชใหเกิดประโยชนในชีวิตประจําวัน

ผลสําเร็จ

100.00 : นักเรียนทุกคนเขารวมกิจกรรมลูกเสือเนตรนารี มีทักษะและสามารถประยุกตใชไดในชีวิตประจําวัน มีจิตอาสาและบําเพ็ญตนเพื่อ

สาธารณประโยชน

มาตรฐานการ

ศึกษา

- มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผูเรียน

- มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ

- มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ

สอดคลองกับ

ยุทธศาสตร

สช.

- ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาหลักสูตร การเรียนการสอน การวัดและประเมินผล

- ยุทธศาสตรที่ 3 การเสริมสรางประสิทธิภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนเอกชน

สอดคลองกับ

ตัวช้ีวัด

กระทรวง

ศึกษาธิการ

- พัฒนาผูเรียนใหมีทักษะการคิดวิเคราะห สามารถแกไขสถานการณเฉพาะหนาไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยจัดการเรียนรู

เชิงรุก (Active Learning) จากประสบการณจริงหรือจากสถานการณจําลองผานการลงมือปฏิบัติ ตลอดจนจัดการเรียนการ

สอนในเชิงแสดงความคิดเห็นเพื่อเปดโลกทัศนมุมมองรวมกันของผูเรียนและครูใหมากขึ้น

- พัฒนาผูเรียนใหมีความรอบรูและทักษะชีวิต เพื่อเปนเครื่องมือในการดํารงชีวิตและสรางอาชีพ อาทิ การใชเทคโนโลยี

ดิจิทัล สุขภาวะและทัศนคติที่ดีตอการดูแลสุขภาพ

- ปลูกฝงผูเรียนใหมีหลักคิดที่ถูกตองดานคุณธรรม จริยธรรม และเปนผูมีความพอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา โดย

กระบวนการลูกเสือ และยุวกาชาด

- เสริมสรางการรับรู ความเขาใจ ความตระหนัก และสงเสริมคุณลักษณะและพฤติกรรมที่พึงประสงคดานสิ่งแวดลอม

9. เรียนรูรวมคิดเพ่ือชีวิตปลอดภัย

คาเปาหมาย

100.00 : นักเรียนมีความรูความเขาใจถึงอันตรายของยาเสพติด มีทักษะในการหลีกเลี่ยง หางไกลยาเสพติด

ผลสําเร็จ
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100.00 : นักเรียนทุกคนเขารวมกิจกรรม มีความรูความเขาใจถึงอันตรายและไมยุงเกี่ยวกับยาเสพติด

มาตรฐานการ

ศึกษา

- มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผูเรียน

- มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ

สอดคลองกับ

ยุทธศาสตร

สช.

- ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาหลักสูตร การเรียนการสอน การวัดและประเมินผล

- ยุทธศาสตรที่ 3 การเสริมสรางประสิทธิภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนเอกชน

สอดคลองกับ

ตัวช้ีวัด

กระทรวง

ศึกษาธิการ

- พัฒนาผูเรียนใหมีทักษะการคิดวิเคราะห สามารถแกไขสถานการณเฉพาะหนาไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยจัดการเรียนรู

เชิงรุก (Active Learning) จากประสบการณจริงหรือจากสถานการณจําลองผานการลงมือปฏิบัติ ตลอดจนจัดการเรียนการ

สอนในเชิงแสดงความคิดเห็นเพื่อเปดโลกทัศนมุมมองรวมกันของผูเรียนและครูใหมากขึ้น

- พัฒนาผูเรียนใหมีความรอบรูและทักษะชีวิต เพื่อเปนเครื่องมือในการดํารงชีวิตและสรางอาชีพ อาทิ การใชเทคโนโลยี

ดิจิทัล สุขภาวะและทัศนคติที่ดีตอการดูแลสุขภาพ

- เสริมสรางการรับรู ความเขาใจ ความตระหนัก และสงเสริมคุณลักษณะและพฤติกรรมที่พึงประสงคดานสิ่งแวดลอม

10. โรงเรียนสงเสริมสุขภาพ

คาเปาหมาย

100.00 : บุคลากรครูและนักเรียน มีสุขภาพรางกายที่สมบูรณแข็งแรง ดูแลสุขภาพ ปองกันอันตรายจากโรคภัย และสิ่งเสพติด

ผลสําเร็จ

100.00 : บุคลากรครูและนักเรียนทุกคน เขารวมกิจกรรมตามโครงการ มีสุขภาพที่ดี รักการออกกําลังกาย ปลอดภัยจากสิ่งเสพติด

มาตรฐานการศึกษา - มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผูเรียน

- มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ

สอดคลองกับยุทธศาสตร

สช.

- ยุทธศาสตรท่ี 1 การพัฒนาหลักสูตร การเรียนการสอน การวัดและประเมินผล

- ยุทธศาสตรท่ี 3 การเสริมสรางประสิทธิภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนเอกชน

สอดคลองกับตัวชี้วัด

กระทรวงศึกษาธิการ

- พัฒนาผูเรียนใหมีความรอบรูและทักษะชีวิต เพื่อเปนเครื่องมือในการดํารงชีวิตและสรางอาชีพ อาทิ การใช

เทคโนโลยีดิจิทัล สุขภาวะและทัศนคติที่ดีตอการดูแลสุขภาพ

- เสริมสรางการรับรู ความเขาใจ ความตระหนัก และสงเสริมคุณลักษณะและพฤติกรรมที่พึงประสงคดานสิ่ง

แวดลอม

11. กิจกรรมพัฒนาผูเรียน

คาเปาหมาย

100.00 : นักเรียนเขารรวมกิจกรรมการเรียนรู กิจกรรมพัฒนาผูเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษากําหนด

ผลสําเร็จ

100.00 : นักเรียนทุกคนเขารวมกิจกรรมการเรียนรู และผานการประเมินผลกิจกรรมพัฒนาผูเรียน

มาตรฐานการ

ศึกษา

- มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผูเรียน

- มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ

สอดคลองกับ

ยุทธศาสตร

สช.

- ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาหลักสูตร การเรียนการสอน การวัดและประเมินผล

- ยุทธศาสตรที่ 3 การเสริมสรางประสิทธิภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนเอกชน
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สอดคลองกับ

ตัวช้ีวัด

กระทรวง

ศึกษาธิการ

- พัฒนาผูเรียนใหมีทักษะการคิดวิเคราะห สามารถแกไขสถานการณเฉพาะหนาไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยจัดการเรียนรู

เชิงรุก (Active Learning) จากประสบการณจริงหรือจากสถานการณจําลองผานการลงมือปฏิบัติ ตลอดจนจัดการเรียนการ

สอนในเชิงแสดงความคิดเห็นเพื่อเปดโลกทัศนมุมมองรวมกันของผูเรียนและครูใหมากขึ้น

- พัฒนาผูเรียนใหมีความรอบรูและทักษะชีวิต เพื่อเปนเครื่องมือในการดํารงชีวิตและสรางอาชีพ อาทิ การใชเทคโนโลยี

ดิจิทัล สุขภาวะและทัศนคติที่ดีตอการดูแลสุขภาพ

- ปลูกฝงผูเรียนใหมีหลักคิดที่ถูกตองดานคุณธรรม จริยธรรม และเปนผูมีความพอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา โดย

กระบวนการลูกเสือ และยุวกาชาด

- เสริมสรางการรับรู ความเขาใจ ความตระหนัก และสงเสริมคุณลักษณะและพฤติกรรมที่พึงประสงคดานสิ่งแวดลอม

ยุทธศาสตรที่ 4

สรางโลกแหงการเรียนรู

โครงการ

1. สวัสดิภาพและความปลอดภัยในสถานศึกษา

คาเปาหมาย

100.00 : เฝาระวังความปลอดภัย ติดตามดูแลและซอมบํารุง สิ่งอํานวยความสะดวกตางๆในโรงเรียน

ผลสําเร็จ

100.00 : ผูมีสวนเกี่ยวของ ไดรับการอํานวยความสะดวกและมีความปลอดภัยเมื่ออยูในโรงเรียน

มาตรฐานการศึกษา - มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ

สอดคลองกับยุทธศาสตร

สช.

- ยุทธศาสตรท่ี 2 การปฏิรูประบบทรัพยากรเพื่อการศึกษาเอกชน

- ยุทธศาสตรท่ี 3 การเสริมสรางประสิทธิภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนเอกชน

สอดคลองกับตัวชี้วัด

กระทรวงศึกษาธิการ

- พัฒนาผูเรียนใหมีความรอบรูและทักษะชีวิต เพื่อเปนเครื่องมือในการดํารงชีวิตและสรางอาชีพ อาทิ การใช

เทคโนโลยีดิจิทัล สุขภาวะและทัศนคติที่ดีตอการดูแลสุขภาพ

- เสริมสรางการรับรู ความเขาใจ ความตระหนัก และสงเสริมคุณลักษณะและพฤติกรรมที่พึงประสงคดานสิ่ง

แวดลอม

2. จัดระบบจราจรในโรงเรียน

คาเปาหมาย

100.00 : มีระบบการจราจรในโรงเรียนที่คลองตัว และเกิดความปลอดภัยสูงสุด

ผลสําเร็จ

100.00 : โรงเรียนมีระบบจราจรภายในที่คลองตัวและมีความปลอดภัย

มาตรฐานการศึกษา - มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผูเรียน

- มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ

สอดคลองกับยุทธศาสตร

สช.

- ยุทธศาสตรท่ี 2 การปฏิรูประบบทรัพยากรเพื่อการศึกษาเอกชน

- ยุทธศาสตรท่ี 3 การเสริมสรางประสิทธิภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนเอกชน

สอดคลองกับตัวชี้วัด

กระทรวงศึกษาธิการ

- พัฒนาผูเรียนใหมีความรอบรูและทักษะชีวิต เพื่อเปนเครื่องมือในการดํารงชีวิตและสรางอาชีพ อาทิ การใช

เทคโนโลยีดิจิทัล สุขภาวะและทัศนคติที่ดีตอการดูแลสุขภาพ

- เสริมสรางการรับรู ความเขาใจ ความตระหนัก และสงเสริมคุณลักษณะและพฤติกรรมที่พึงประสงคดานสิ่ง

แวดลอม
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3. โรงเรียนสงเสริมสุขภาพ

คาเปาหมาย

90.00 : บุคลากรครู และนักเรียนมีสุขภาพรางกายที่สมบูรณแข็งแรง ดูแลสุขภาพ ปองกันอันตรายจากโรคภัยและสิ่งเสพติด

ผลสําเร็จ

95.00 : บุคลากรครู และนักเรียนทุกคนปลอดภัยจากสิ่งเสพติด มากกวารอยละ 95 มีสุขภาพที่สมบูรณแข็งแรง

มาตรฐานการ

ศึกษา

- มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผูเรียน

- มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ

สอดคลองกับ

ยุทธศาสตร

สช.

- ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาหลักสูตร การเรียนการสอน การวัดและประเมินผล

- ยุทธศาสตรที่ 3 การเสริมสรางประสิทธิภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนเอกชน

สอดคลองกับ

ตัวช้ีวัด

กระทรวง

ศึกษาธิการ

- พัฒนาผูเรียนใหมีทักษะการคิดวิเคราะห สามารถแกไขสถานการณเฉพาะหนาไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยจัดการเรียนรู

เชิงรุก (Active Learning) จากประสบการณจริงหรือจากสถานการณจําลองผานการลงมือปฏิบัติ ตลอดจนจัดการเรียนการ

สอนในเชิงแสดงความคิดเห็นเพื่อเปดโลกทัศนมุมมองรวมกันของผูเรียนและครูใหมากขึ้น

- พัฒนาผูเรียนใหมีความรอบรูและทักษะชีวิต เพื่อเปนเครื่องมือในการดํารงชีวิตและสรางอาชีพ อาทิ การใชเทคโนโลยี

ดิจิทัล สุขภาวะและทัศนคติที่ดีตอการดูแลสุขภาพ

- เสริมสรางการรับรู ความเขาใจ ความตระหนัก และสงเสริมคุณลักษณะและพฤติกรรมที่พึงประสงคดานสิ่งแวดลอม

4. โรงเรียนนาอยู

คาเปาหมาย

100.00 : พัฒนาอาคารสถานที่ใหมีความม่ันคงแขงแรง สะอาดและปลอดภัย เพียงพอและเหมาะสมกับการใชงานอยูเสมอ

ผลสําเร็จ

100.00 : โรงเรียนมีภูมิทัศนที่สวยงาม มีบรรยากาศที่เอื้อตอการเรียนรู มีอาคารสถานที่ใหมีความมั่นคงแขงแรง สะอาดและปลอดภัย เพียง

พอและเหมาะสมกับการใชงานอยูเสมอ

มาตรฐานการศึกษา - มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผูเรียน

- มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ

สอดคลองกับยุทธศาสตร

สช.

- ยุทธศาสตรท่ี 2 การปฏิรูประบบทรัพยากรเพื่อการศึกษาเอกชน

- ยุทธศาสตรท่ี 3 การเสริมสรางประสิทธิภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนเอกชน

สอดคลองกับตัวชี้วัด

กระทรวงศึกษาธิการ

- พัฒนาผูเรียนใหมีความรอบรูและทักษะชีวิต เพื่อเปนเครื่องมือในการดํารงชีวิตและสรางอาชีพ อาทิ การใช

เทคโนโลยีดิจิทัล สุขภาวะและทัศนคติที่ดีตอการดูแลสุขภาพ

- เสริมสรางการรับรู ความเขาใจ ความตระหนัก และสงเสริมคุณลักษณะและพฤติกรรมที่พึงประสงคดานสิ่ง

แวดลอม

5. ซอมบํารุงครุภัณฑ

คาเปาหมาย

100.00 : ซอมแซมครุภัณฑใหมีสภาพพรอมใชงานอยูเสมอ เพียงพอตอการใชงาน มีคุณภาพและปลอดภัย

ผลสําเร็จ

100.00 : โรงเรียนมีครุภัณฑใหมีสภาพพรอมใชงานอยูเสมอ เพียงพอตอการใชงาน มีคุณภาพและปลอดภัย
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มาตรฐานการศึกษา - มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ

สอดคลองกับยุทธศาสตร สช. - ยุทธศาสตรที่ 2 การปฏิรูประบบทรัพยากรเพื่อการศึกษาเอกชน

สอดคลองกับตัวชี้วัดกระทรวง

ศึกษาธิการ

- เสริมสรางการรับรู ความเขาใจ ความตระหนัก และสงเสริมคุณลักษณะและพฤติกรรมที่พึงประสงค

ดานสิ่งแวดลอม

6. รักษทองถิ่น แผนดินพอขุนรามฯ

คาเปาหมาย

90.00 : พัฒนาแหลงเรียนรูในสถานศึกษา ใชประโยชนจากแหลงเรียนรูภายนอก ผูปกครอง ชุมชุน และปราชญทองถ่ิน เขามามีสวนรวมใน

การจัดการศึกษา

ผลสําเร็จ

90.00 : นักเรียนเขารวมกิจกรรมตามโครงการ ใชประโยชนจากแหลงเรียนรูภายใน และแหลงเรียนรูภายนอกในทองถิ่น ผูปกครอง ชุมชุน

และปราชญทองถิ่น เขามามีสวนรวมในการจัดการศึกษา

มาตรฐานการ

ศึกษา

- มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผูเรียน

- มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ

- มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ

สอดคลองกับ

ยุทธศาสตร

สช.

- ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาหลักสูตร การเรียนการสอน การวัดและประเมินผล

- ยุทธศาสตรที่ 2 การปฏิรูประบบทรัพยากรเพื่อการศึกษาเอกชน

- ยุทธศาสตรที่ 3 การเสริมสรางประสิทธิภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนเอกชน

สอดคลองกับ

ตัวช้ีวัด

กระทรวง

ศึกษาธิการ

- สงเสริมการพัฒนากรอบหลักสูตรระดับทองถิ่นและหลักสูตรสถานศึกษาตามความตองการจําเปนของกลุมเปาหมายและ

แตกตางหลากหลายตามบริบทของพ้ืนที่

- พัฒนาผูเรียนใหมีทักษะการคิดวิเคราะห สามารถแกไขสถานการณเฉพาะหนาไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยจัดการเรียนรู

เชิงรุก (Active Learning) จากประสบการณจริงหรือจากสถานการณจําลองผานการลงมือปฏิบัติ ตลอดจนจัดการเรียนการ

สอนในเชิงแสดงความคิดเห็นเพื่อเปดโลกทัศนมุมมองรวมกันของผูเรียนและครูใหมากขึ้น

- พัฒนาผูเรียนใหมีความรอบรูและทักษะชีวิต เพื่อเปนเครื่องมือในการดํารงชีวิตและสรางอาชีพ อาทิ การใชเทคโนโลยี

ดิจิทัล สุขภาวะและทัศนคติที่ดีตอการดูแลสุขภาพ

7. สุขอาสา พานองเที่ยว

คาเปาหมาย

100.00 : นักเรียนเรียนรูดวยตนเอง มีทักษะในการแสวงหาความรูจากแหลงการเรียนรูภายนอกที่หลากหลาย สามารถสรางองคความรูดวย

ตนเองได

ผลสําเร็จ

100.00 : นักเรียนทุกคนเขารวมกิจกรรมตามโครงการ มีความรูและประสบการณใหมๆ มีทักษะในการแสวงหาความรูดวยตนเองและสราง

องคความรูได

มาตรฐานการ

ศึกษา

- มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผูเรียน

- มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ

- มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ

สอดคลองกับ - ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาหลักสูตร การเรียนการสอน การวัดและประเมินผล
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ยุทธศาสตร

สช.

- ยุทธศาสตรที่ 2 การปฏิรูประบบทรัพยากรเพื่อการศึกษาเอกชน

- ยุทธศาสตรที่ 3 การเสริมสรางประสิทธิภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนเอกชน

สอดคลองกับ

ตัวช้ีวัด

กระทรวง

ศึกษาธิการ

- จัดการศึกษาทุกระดับ ทุกประเภท โดยใชหลักสูตรฐานสมรรถนะ รวมทั้งแนวทางการจัดการเรียนรูเชิงรุกและการวัด

ประเมินผลเพื่อพัฒนาผูเรียน ท่ีสอดคลองกับมาตรฐานการศึกษาแหงชาติ

- สงเสริมการพัฒนากรอบหลักสูตรระดับทองถิ่นและหลักสูตรสถานศึกษาตามความตองการจําเปนของกลุมเปาหมายและ

แตกตางหลากหลายตามบริบทของพ้ืนที่

- พัฒนาผูเรียนใหมีทักษะการคิดวิเคราะห สามารถแกไขสถานการณเฉพาะหนาไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยจัดการเรียนรู

เชิงรุก (Active Learning) จากประสบการณจริงหรือจากสถานการณจําลองผานการลงมือปฏิบัติ ตลอดจนจัดการเรียนการ

สอนในเชิงแสดงความคิดเห็นเพื่อเปดโลกทัศนมุมมองรวมกันของผูเรียนและครูใหมากขึ้น

8. ครูศิษย พิชิตอานเขียน

คาเปาหมาย

90.00 : พัฒนาทักษะการอานเขียนภาษาไทย ปลูกฝงและสงเสริมใหนักเรียนรักการอาน และกระตือรือรนในการพัฒนาทักษะการใชภาษา

ไทยอยางถูกตอง

ผลสําเร็จ

90.00 : นักเรียนรักการอาน มีทักษะการอานเขียนภาษาไทย และมีความกระตือรือรนในการพัฒนาทักษะการใชภาษาไทยอยางถูกตอง

มาตรฐานการ

ศึกษา

- มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผูเรียน

- มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ

- มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ

สอดคลองกับ

ยุทธศาสตร สช.

- ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาหลักสูตร การเรียนการสอน การวัดและประเมินผล

- ยุทธศาสตรที่ 3 การเสริมสรางประสิทธิภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนเอกชน

สอดคลองกับตัวชี้

วัดกระทรวง

ศึกษาธิการ

- สงเสริมใหใชภาษาทองถิ่นรวมกับภาษาไทยเปนสื่อจัดการเรียนการสอนในพื้นที่ที่ใชภาษาอยางหลากหลาย เพื่อวาง

รากฐานใหผูเรียนมีพัฒนาการดานการคิดวิเคราะห รวมทั้งมีทักษะการสื่อสารและใชภาษาที่สามในการตอยอดการเรียน

รูไดอยางมีประสิทธิภาพ

ยุทธศาสตรที่ 5

สรางพลังขับเคล่ือนกับการบริหารจัดการท่ีมีคุณภาพ

โครงการ

1. พัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายใน

คาเปาหมาย

100.00 : พัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในใหมีประสิทธิภาพ นําผลการประเมินมาพัฒนาการจัดการศึกษาอยางตอเนื่อง

ผลสําเร็จ

100.00 : บุคลากรทุกคนมีสวนรวมในการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายใน มีความเขาใจและรวมดําเนินงานอยางมีประสิทธิภาพ

มาตรฐานการศึกษา - มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ

สอดคลองกับ

ยุทธศาสตร สช.

- ยุทธศาสตรท่ี 2 การปฏิรูประบบทรัพยากรเพื่อการศึกษาเอกชน

- ยุทธศาสตรท่ี 3 การเสริมสรางประสิทธิภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนเอกชน

สอดคลองกับตัวชี้วัด - จัดการศึกษาทุกระดับ ทุกประเภท โดยใชหลักสูตรฐานสมรรถนะ รวมทั้งแนวทางการจัดการเรียนรูเชิงรุกและ
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กระทรวงศึกษาธิการ การวัดประเมินผลเพื่อพัฒนาผูเรียน ที่สอดคลองกับมาตรฐานการศึกษาแหงชาติ

2. เตรียมความพรอมเพ่ือการประเมินภายนอก

คาเปาหมาย

100.00 : มีการดําเนินงาน กํากับ ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงาน ตามแผนการประกันคุณภาพภายใน รายงานตอหนวยงานที่

เกี่ยวของ และสาธารชน

ผลสําเร็จ

100.00 : โรงเรียนมีการแตงตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน ติดตามตรวจสอบผลการดําเนินงานอยางตอเนื่อง และรายงานผลการ

พัฒนาการจัดการศึกษาตอหนวยงานที่เกี่ยวของ

มาตรฐานการศึกษา - มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ

สอดคลองกับ

ยุทธศาสตร สช.
- ยุทธศาสตรท่ี 3 การเสริมสรางประสิทธิภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนเอกชน

สอดคลองกับตัวชี้วัด

กระทรวงศึกษาธิการ

- จัดการศึกษาทุกระดับ ทุกประเภท โดยใชหลักสูตรฐานสมรรถนะ รวมทั้งแนวทางการจัดการเรียนรูเชิงรุกและ

การวัดประเมินผลเพื่อพัฒนาผูเรียน ที่สอดคลองกับมาตรฐานการศึกษาแหงชาติ

3. พัฒนาระบบสารสนเทศ

คาเปาหมาย

100.00 : จัดเก็บระบบสารสนเทศใหเปนระบบ เปนปจจุบัน สะดวกในการสืบคนขอมูล นําไปใชในการจัดการศึกษาไดอยางมีประสิทธิภาพ

ผลสําเร็จ

100.00 : โรงเรียนมีระบบสารสนเทศที่ครอบคลุมขอมูลทุกดาน เปนปจจุบัน สามารถนํามาใชประโยชนในการจัดการศึกษาไดอยางมี

ประสิทธิภาพ

มาตรฐานการศึกษา - มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ

สอดคลองกับยุทธศาสตร สช. - ยุทธศาสตรที่ 2 การปฏิรูประบบทรัพยากรเพื่อการศึกษาเอกชน

- ยุทธศาสตรที่ 3 การเสริมสรางประสิทธิภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนเอกชน

สอดคลองกับตัวชี้วัดกระทรวงศึกษาธิการ - สนับสนุนกิจกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ

4. สงเสริมสวัสดิการ สืบสานขวัญกําลังใจ

คาเปาหมาย

100.00 : พัฒนาระบบการจัดสวัสดิการครู สรางขวัญกําลังใจครู เพื่อการปฏิบัติหนาที่อยางมีประสิทธิภาพ

ผลสําเร็จ

100.00 : บุคลากรครูทุกคน มีขวัญกําลังใจในการปฏิบัติงาน ไดรับสวัสดิการอยางเสมอภาค

มาตรฐานการศึกษา - มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ

สอดคลองกับยุทธศาสตร สช. - ยุทธศาสตรที่ 2 การปฏิรูประบบทรัพยากรเพื่อการศึกษาเอกชน

- ยุทธศาสตรที่ 3 การเสริมสรางประสิทธิภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนเอกชน

สอดคลองกับตัวชี้วัดกระทรวงศึกษาธิการ

5. สงเสริมศักยภาพครูดานการจัดการเรียนรู
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คาเปาหมาย

100.00 : พัฒนาครูทั้งระบบ สงเสริมใหครูเขารับการฝกอบรม ศึกษาดูงาน กระตือรือรนในการพัฒนาตนเอง จัดการเรียนรูที่มีประสิทธิภาพ

ผลสําเร็จ

100.00 : บุคลากรครูทุกคน เขารับการฝกอบรม ศึกษาดูงาน มีความกระตือรือรนในการพัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง จัดการเรียนรูที่มี

ประสิทธิภาพ

มาตรฐานการศึกษา - มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ

สอดคลองกับ

ยุทธศาสตร สช.

- ยุทธศาสตรที่ 2 การปฏิรูประบบทรัพยากรเพื่อการศึกษาเอกชน

- ยุทธศาสตรที่ 3 การเสริมสรางประสิทธิภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนเอกชน

สอดคลองกับตัวชี้วัด

กระทรวงศึกษาธิการ

- พัฒนาครูใหมีทักษะ ความรู และความชํานาญในการใชเทคโนโลยีดิจิทัล ปญญาประดิษฐ และภาษาอังกฤษ รวมทั้ง

การจัดการเรียนการสอนเพื่อฝกทักษะการคิดวิเคราะหอยางเปนระบบและมีเหตุผลเปนขั้นตอน

- พัฒนาครูทุกระดับใหมีทักษะ ความรูที่จําเปน เพื่อทําหนาที่วิทยากรมืออาชีพ (Train The Trainer) และขยายผล

การพัฒนาผานศูนยพัฒนาศักยภาพบุคคลเพ่ือความเปนเลิศ (Human Capital Excellence Center: HCEC)

ยุทธศาสตรที่ 6

สรางระบบเครือขายพัฒนาการจัดการศึกษา

โครงการ

1. คณะกรรมการเครือขายผูปกครอง

คาเปาหมาย

100.00 : ผูปกครองเขามามีสวนรวมในการจัดการศึกษา ในรูปแบบคณะกรรมการเครือขาย

ผลสําเร็จ

100.00 : โรงเรียนมีคณะกรรมการเครือขายผูปกครอง โดยกระบวนการสรรหา มีสวนรวมในการบริหารจัดการศึกษา

มาตรฐานการศึกษา - มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ

สอดคลองกับยุทธศาสตร สช. - ยุทธศาสตรที่ 2 การปฏิรูประบบทรัพยากรเพื่อการศึกษาเอกชน

- ยุทธศาสตรที่ 3 การเสริมสรางประสิทธิภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนเอกชน

- ยุทธศาสตรที่ 4 การสงเสริมการมีสวนรวมในการจัดและสนับสนุนการศึกษาเอกชน

สอดคลองกับตัวชี้วัดกระทรวงศึกษาธิการ

2. รักษทองถิ่น แผนดินพอขุนรามฯ

คาเปาหมาย

90.00 : พัฒนาแหลงเรียนรูในสถานศึกษา ใชประโยชนจากแหลงเรียนรูภายนอก ผูปกครอง ชุมชน และปราชญทองถ่ิน เขามามีสวนรวมใน

การจัดการศึกษา

ผลสําเร็จ

90.00 : นักเรียนเขารวมกิจกรรมตามโครงการ ผูปกครอง ชุมชน และปราชญทองถิ่น เขามามีสวนรวมในการจัดการศึกษา

มาตรฐานการศึกษา - มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ

- มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ
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สอดคลองกับ

ยุทธศาสตร สช.

- ยุทธศาสตรที่ 2 การปฏิรูประบบทรัพยากรเพื่อการศึกษาเอกชน

- ยุทธศาสตรที่ 3 การเสริมสรางประสิทธิภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนเอกชน

- ยุทธศาสตรที่ 4 การสงเสริมการมีสวนรวมในการจัดและสนับสนุนการศึกษาเอกชน

สอดคลองกับตัวชี้วัด

กระทรวงศึกษาธิการ

- สงเสริมการพัฒนากรอบหลักสูตรระดับทองถิ่นและหลักสูตรสถานศึกษาตามความตองการจําเปนของกลุมเปา

หมายและแตกตางหลากหลายตามบริบทของพื้นที่

- พัฒนาผูเรียนใหมีความรอบรูและทักษะชีวิต เพื่อเปนเครื่องมือในการดํารงชีวิตและสรางอาชีพ อาทิ การใช

เทคโนโลยีดิจิทัล สุขภาวะและทัศนคติที่ดีตอการดูแลสุขภาพ

- พัฒนาครูใหมีทักษะ ความรู และความชํานาญในการใชเทคโนโลยีดิจิทัล ปญญาประดิษฐ และภาษาอังกฤษ รวม

ทั้งการจัดการเรียนการสอนเพื่อฝกทักษะการคิดวิเคราะหอยางเปนระบบและมีเหตุผลเปนขั้นตอน

- เสริมสรางการรับรู ความเขาใจ ความตระหนัก และสงเสริมคุณลักษณะและพฤติกรรมที่พึงประสงคดานสิ่ง

แวดลอม

3. บริการความรูสูชุมชน

คาเปาหมาย

80.00 : จัดกิจกรรมแลกเปล่ียนเรียนรู สรางความสัมพันธอันดีระหวางโรงเรียน ผูปกครอง และชุมชน

ผลสําเร็จ

100.00 : ผูปกครอง และชุมชน ไดรับขอมูลขาวสาร การเคลื่อนไหวและการพัฒนาการจัดการศึกษาของโรงเรียน จากหลากหลายชอง

ทางการประชาสัมพันธ

มาตรฐานการศึกษา - มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ

สอดคลองกับยุทธศาสตร

สช.

- ยุทธศาสตรที่ 2 การปฏิรูประบบทรัพยากรเพื่อการศึกษาเอกชน

- ยุทธศาสตรที่ 3 การเสริมสรางประสิทธิภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนเอกชน

- ยุทธศาสตรที่ 4 การสงเสริมการมีสวนรวมในการจัดและสนับสนุนการศึกษาเอกชน

สอดคลองกับตัวชี้วัด

กระทรวงศึกษาธิการ

- สงเสริมการพัฒนากรอบหลักสูตรระดับทองถิ่นและหลักสูตรสถานศึกษาตามความตองการจําเปนของกลุม

เปาหมายและแตกตางหลากหลายตามบริบทของพ้ืนที่
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2. ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของผูเรียน

2.1 ระดับปฐมวัย

ผลการพัฒนาเด็ก

ผลพัฒนาการดาน จํานวนเด็กทั้งหมด

รอยละของเด็กตามระดับคุณภาพ

ดี พอใช ปรับปรุง

จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ

1. ดานรางกาย 239 226 94.56 13 5.44 0 0.00

2. ดานอารมณ-จิตใจ 239 228 95.40 11 4.60 0 0.00

3. ดานสังคม 239 233 97.49 6 2.51 0 0.00

4. ดานสติปญญา 239 223 93.31 16 6.69 0 0.00

2.2 ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน

2.2.1 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน O-NET

เปรียบเทียบผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6

จํานวนนักเรียนทั้งหมด : 66

วิชา

จํานวน

นักเรียนที่เขา

สอบ

คะแนนเฉลี่ยระดับ

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 27 29.99 37.53 33.16 33.33 +0.17 0.51
มีพัฒนาการแตไม

ถึงรอยละ 3

วิทยาศาสตร 27 38.78 44.29 42.88 45.08 +2.20 5.13 มีพัฒนาการ

ภาษาไทย 27 56.20 63.16 55.05 71.39 +16.34 29.68 มีพัฒนาการ

ภาษา

อังกฤษ
27 43.55 44.75 40.22 61.39 +21.17 52.64 มีพัฒนาการ

โรงเรียนไมสอบวัดผล หรือสอบไมครบ

-

เปรียบเทียบผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3

จํานวนนักเรียนทั้งหมด : 50

วิชา

จํานวน

นักเรียนที่เขา

สอบ

คะแนนเฉลี่ยระดับ

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 38 25.46 27.10 25.85 22.11 -3.74 -14.47 ไมมีพัฒนาการ
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วิชา

จํานวน

นักเรียนที่เขา

สอบ

คะแนนเฉลี่ยระดับ

ประเทศป 2563

คะแนนเฉล่ียผลการ

ทดสอบ O-NET
ผลตางคะแนน

เฉลี่ย ป 63 เทียบป

62

รอยละของคะแนน

เฉลี่ย ป 63 เทียบป

62

แปลผลพัฒนาการ

เทียบกับรอยละ 3
2561 2562 2563

วิทยาศาสตร 38 29.89 38.05 32.29 32.02 -0.27 -0.84 ไมมีพัฒนาการ

ภาษาไทย 38 54.29 62.40 61.54 61.81 +0.27 0.44
มีพัฒนาการแตไม

ถึงรอยละ 3

ภาษา

อังกฤษ
38 34.38 26.30 31.69 32.37 +0.68 2.15

มีพัฒนาการแตไม

ถึงรอยละ 3

โรงเรียนไมสอบวัดผล หรือสอบไมครบ

-
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2.2.2 จํานวนและรอยละของนักเรียนที่มีผลการเรียนระดับ 3 ขึ้นไป

ระดับประถมศึกษา

กลุมสาระการ

เรียนรู/

รายวิชา

ระดับผลการเรียน

ป.1 ป.2 ป.3 ป.4 ป.5 ป.6

จํานวน

นักเรียน

นักเรียน

ผลเรียน

3 ขึ้นไป

รอย

ละ

จํานวน

นักเรียน

นักเรียน

ผลเรียน

3 ขึ้นไป

รอย

ละ

จํานวน

นักเรียน

นักเรียน

ผลเรียน

3 ขึ้นไป

รอย

ละ

จํานวน

นักเรียน

นักเรียน

ผลเรียน

3 ขึ้นไป

รอย

ละ

จํานวน

นักเรียน

นักเรียน

ผลเรียน

3 ขึ้นไป

รอย

ละ

จํานวน

นักเรียน

นักเรียน

ผลเรียน

3 ขึ้นไป

รอย

ละ

ภาษาไทย 83 64 77.11 81 64 79.01 101 85 84.16 77 38 49.35 79 44 55.70 66 20 30.30

คณิตศาสตร 83 68 81.93 81 65 80.25 101 87 86.14 77 33 42.86 79 43 54.43 66 27 40.91

วิทยาศาสตร

และ

เทคโนโลยี

83 82 98.80 81 66 81.48 101 76 75.25 77 49 63.64 79 57 72.15 66 34 51.52

สังคมศึกษา

ศาสนา และ

วัฒนธรรม

83 53 63.86 81 63 77.78 101 89 88.12 77 52 67.53 79 49 62.03 66 32 48.48

ประวัติศาสตร 83 66 79.52 81 53 65.43 101 71 70.30 77 27 35.06 79 49 62.03 66 35 53.03

สุขศึกษาและ

พลศึกษา
83 76 91.57 81 72 88.89 101 75 74.26 77 70 90.91 79 67 84.81 66 63 95.45

ศิลปะ 83 81 97.59 81 77 95.06 101 83 82.18 77 62 80.52 79 67 84.81 66 55 83.33

การงานอาชีพ 83 72 86.75 81 72 88.89 101 87 86.14 77 41 53.25 79 44 55.70 66 19 28.79

ภาษาตาง

ประเทศ
83 70 84.34 81 64 79.01 101 46 45.54 77 37 48.05 79 29 36.71 66 26 39.39

หนาที่

พลเมือง
83 70 84.34 81 70 86.42 101 94 93.07 77 51 66.23 79 69 87.34 66 45 68.18

ภาษาอังกฤษ

เพิ่มเติม
83 68 81.93 81 67 82.72 101 64 63.37 77 33 42.86 79 51 64.56 66 21 31.82

ภาษาจีน 83 68 81.93 81 56 69.14 101 73 72.28 77 46 59.74 79 38 48.10 66 20 30.30
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ระดับมัธยมศึกษาตอนตน

เทอม 1

กลุมสาระการเรียนรู/

รายวิชา

ระดับผลการเรียน

ม.1 ม.2 ม.3

จํานวน

นักเรียน

นักเรียนผลเรียน

3 ขึ้นไป
รอยละ

จํานวน

นักเรียน

นักเรียนผล

เรียน 3 ขึ้นไป
รอยละ

จํานวน

นักเรียน

นักเรียนผล

เรียน 3 ขึ้นไป

รอย

ละ

ภาษาไทย 35 8 22.86 34 14 41.18 50 20 40.00

คณิตศาสตร 35 23 65.71 34 20 58.82 50 32 64.00

วิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยี
35 13 37.14 34 23 67.65 50 33 66.00

สังคมศึกษา ศาสนา

และวัฒนธรรม
35 23 65.71 34 20 58.82 50 46 92.00

ประวัติศาสตร 35 24 68.57 34 19 55.88 50 33 66.00

สุขศึกษาและพลศึกษา 35 26 74.29 34 34 100.00 50 44 88.00

ศิลปะ 35 22 62.86 34 33 97.06 50 42 84.00

การงานอาชีพ 35 20 57.14 34 32 94.12 50 33 66.00

ภาษาตางประเทศ 35 9 25.71 34 16 47.06 50 22 44.00

หนาที่พลเมือง 35 35 100.00 34 34 100.00 50 49 98.00

คณิตศาสตรเพ่ิมเติม 35 23 65.71 34 23 67.65 50 29 58.00

วิทยาศาสตรเพ่ิมเติม 35 24 68.57 34 24 70.59 50 37 74.00

ภาษาอังกฤษเพ่ิมเติม 35 6 17.14 34 17 50.00 50 16 32.00

ภาษาจีน 35 13 37.14 34 23 67.65 50 31 62.00
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เทอม 2

กลุมสาระการเรียนรู/

รายวิชา

ระดับผลการเรียน

ม.1 ม.2 ม.3

จํานวน

นักเรียน

นักเรียนผลเรียน

3 ขึ้นไป
รอยละ

จํานวน

นักเรียน

นักเรียนผล

เรียน 3 ขึ้นไป
รอยละ

จํานวน

นักเรียน

นักเรียนผล

เรียน 3 ขึ้นไป

รอย

ละ

ภาษาไทย 34 12 35.29 34 19 55.88 50 25 50.00

คณิตศาสตร 34 14 41.18 34 20 58.82 50 25 50.00

วิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยี
34 15 44.12 34 22 64.71 50 21 42.00

สังคมศึกษา ศาสนา

และวัฒนธรรม
34 22 64.71 34 29 85.29 50 44 88.00

ประวัติศาสตร 34 23 67.65 34 28 82.35 50 35 70.00

สุขศึกษาและพลศึกษา 34 33 97.06 34 34 100.00 50 45 90.00

ศิลปะ 34 26 76.47 34 31 91.18 50 39 78.00

การงานอาชีพ 34 22 64.71 34 30 88.24 50 37 74.00

ภาษาตางประเทศ 34 11 32.35 34 17 50.00 50 16 32.00

หนาที่พลเมือง 34 34 100.00 34 34 100.00 50 48 96.00

คณิตศาสตรเพ่ิมเติม 34 10 29.41 34 22 64.71 50 20 40.00

วิทยาศาสตรเพ่ิมเติม 34 19 55.88 34 22 64.71 50 36 72.00

ภาษาอังกฤษเพ่ิมเติม 34 10 29.41 34 19 55.88 50 33 66.00

ภาษาจีน 34 12 35.29 34 19 55.88 50 30 60.00
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2.2.3 ผลการประเมินการทดสอบความสามารถพ้ืนฐานของผูเรียนระดับชาติ (National Test : NT)

เปรียบเทียบผลการทดสอบสมรรถนะของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3

จํานวนนักเรียนทั้งหมด : 101

สมรรถนะ

จํานวน

นักเรียน

เขาสอบ

คะแนนเฉล่ีย

ระดับประเทศป

2563

คะแนนเฉลี่ยผลการ

ทดสอบสมรรถนะ
ผลตาง

คะแนนเฉลี่ย

(ป 63 - 62)

รอยละของ

คะแนนเฉลี่ย ป

63 เทียบป 62

แปลผลพัฒนา

การเทียบกับ

รอยละ 32561 2562 2563

ดานภาษา (Literacy) / ดาน

ภาษาไทย (Thai Language)
96 47.46 60.97 44.32 48.35 +4.03 9.09 มีพัฒนาการ

ดานคํานวณ (Numeracy) /

ดานคณิตศาสตร

(Mathematics)

96 40.47 55.14 39.66 39.29 -0.37 -0.93 ไมมีพัฒนาการ

ดานเหตุผล (reasoning) - - 57.02 - - - - -

โรงเรียนไมสอบวัดผล หรือสอบไมครบ

-

2.2.4 ผลการประเมินความสามารถดานการอานของผูเรียน (Reading Test : RT)

เปรียบเทียบผลการทดสอบความสามารถดานการอานของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 1

จํานวนนักเรียนทั้งหมด : 83

ความสามารถ

ดานการอาน

จํานวน

นักเรียนเขา

สอบ

คะแนนเฉลี่ยระดับ

ประเทศป 2563

คะแนนเฉลี่ยผลการ

ทดสอบสมรรถนะ
ผลตางคะแนน

เฉล่ีย (ป 63 -

62)

รอยละของคะแนน

เฉลี่ย ป 63 เทียบป

62

แปลผลพัฒนาการ

เทียบกับรอยละ 3
2561 2562 2563

อานรูเรื่อง 83 71.86 82.16 75.07 74.25 -0.82 -1.09 ไมมีพัฒนาการ

อานออกเสียง 83 74.14 85.18 69.22 77.85 +8.63 12.47 มีพัฒนาการ

โรงเรียนไมสอบวัดผล หรือสอบไมครบ

-
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2.2.5 ผลการประเมินทางการศึกษาระดับชาติ ดานอิสลามศึกษา (I-NET) ของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม

เปรียบเทียบผลการทดสอบระดับชาติดานอิสลามศึกษา (I-NET) ของนักเรียนระดับตอนตน

จํานวนนักเรียนทั้งหมด : 66

วิชา

จํานวน

นักเรียนเขา

สอบ

คะแนนเฉลี่ยระดับ

ประเทศป 2563

คะแนนเฉล่ียผลการ

ทดสอบสมรรถนะ ผลตางคะแนน

เฉล่ีย (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

-

Page 55 of 86



เปรียบเทียบผลการทดสอบระดับชาติดานอิสลามศึกษา (I-NET) ของนักเรียนระดับตอนกลาง

จํานวนนักเรียนทั้งหมด : 50

วิชา

จํานวน

นักเรียน

ทั้งหมด

จํานวน

นักเรียนเขา

สอบ

คะแนนเฉล่ีย

ระดับประเทศป

2563

คะแนนเฉล่ียผลการ

ทดสอบสมรรถนะ
ผลตางคะแนน

เฉล่ีย (ป 63 -

62)

รอยละของคะแนน

เฉลี่ย ป 63 เทียบป

62

แปลผลพัฒนาการ

เทียบกับรอยละ 3
2561 2562 2563

อัลกุ

รอานฯ
50.00 - 41.83 - - - - - -

อัลหะ

ดีษ
50.00 - 44.11 - - - - - -

อัลอะ

กีดะห
50.00 - 50.70 - - - - - -

อัลฟก

ฮ
50.00 - 39.40 - - - - - -

อัตตา

รีค
50.00 - 37.45 - - - - - -

อัลอัค

ลาก
50.00 - 38.21 - - - - - -

มลายู 50.00 - 35.91 - - - - - -

อาหรับ 50.00 - 30.04 - - - - - -

โรงเรียนไมสอบวัดผล หรือสอบไมครบ

-

Page 56 of 86



2.2.6 ผลการทดสอบความสามารถดานภาษาอังกฤษ

คาประเมินมาตรฐานภาษาอังกฤษ จากหนวยงานทดสอบภาษาอังกฤษที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง

ระดับประถมศึกษา

ระดับ

ช้ัน

จํานวน

นักเรียน

ทั้งหมด

จํานวน

นักเรียน

เขาสอบ

ระดับผลการทดสอบความสามารถดานภาษาอังกฤษ (Common

European Framework of Reference for Languages :

CEFR)
ผานการทดสอบอื่น ๆ (TOEIC, IEFL,

TOEFL เปรียบเทียบตารางมาตรฐาน)

Pre A1 A1 A1 B1 B2 C1 C2

ป.1 83 - - - - - - - - -

ป.2 81 - - - - - - - - -

ป.3 101 - - - - - - - - -

ป.4 77 - - - - - - - - -

ป.5 79 - - - - - - - - -

ป.6 66 - - - - - - - - -

ระดับมัธยมศึกษา

ระดับ

ช้ัน

จํานวน

นักเรียน

ทั้งหมด

จํานวน

นักเรียน

เขาสอบ

ระดับผลการทดสอบความสามารถดานภาษาอังกฤษ (Common

European Framework of Reference for Languages :

CEFR)
ผานการทดสอบอื่น ๆ (TOEIC, IEFL,

TOEFL เปรียบเทียบตารางมาตรฐาน)

Pre A1 A1 A1 B1 B2 C1 C2

ม.1 35 - - - - - - - - -

ม.2 35 - - - - - - - - -

ม.3 50 - - - - - - - - -

ม.4 0 - - - - - - - - -

ม.5 0 - - - - - - - - -

ม.6 0 - - - - - - - - -
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3. นวัตกรรม/แบบอยางที่ดี (Innovation/Best Practice )

ชื่อ นวัตกรรม/แบบอยางที่ดี ระดับการศึกษา มาตรฐานดาน

การสงเสริมการเรียนรูภาษาไทยของ

นักเรียนระดับปฐมวัย ผานกระบวนการจัด

ประสบการ

ระดับปฐมวัย มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของเด็ก

4. รางวัลที่สถานศึกษาไดรับ

ชื่อรางวัล
ประเภท

รางวัล
ระดับ หนวยงานที่มอบรางวัล

ปที่ไดรับ

รางวัล

รางวัล 100 ปครูดีศรีเอกชน ระดับทอง ผูบริหาร
ภาค/

ประเทศ
กระทรวงศึกษาธิการ 2561

รางวัล 100 ปครูดีศรีเอกชน ระดับทอง ผูบริหาร
ภาค/

ประเทศ
กระทรวงศึกษาธิการ 2561

รางวัลเชิดชูเกียรติครูนานป 25ป ครู
เขตพื้นที่/

จังหวัด

โรงเรียนในเครือคณะภคินีพระหฤทัยของ

พระเยซูเจาแหงกรุงเทพฯ
2561

รางวัลเชิดชูเกียรติครูดีเดน ครู
เขตพื้นที่/

จังหวัด

โรงเรียนในเครือคณะภคินีพระหฤทัยของ

พระเยซูเจาแหงกรุงเทพฯ
2561

รางวัลเชิดชูเกียรติครูดีศรีพระหฤทัย ครู
เขตพื้นที่/

จังหวัด

โรงเรียนในเครือคณะภคินีพระหฤทัยของ

พระเยซูเจาแหงกรุงเทพฯ
2561

Opec Aministrator Award 2019 ผูบริหาร
ภาค/

ประเทศ

สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษา

เอกชน
2562

ครูดีศรีเอกชน ครู
ภาค/

ประเทศ

สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษา

เอกชน
2562

ผูบริหารดีศรีสวรรคโลก ผูบริหาร
เขตพื้นที่/

จังหวัด

สมาคมครูและบุคลากรทางการศึกษาอําเภอ

สวรรคโลก
2562

ครูดีศรีสวรรคโลก ครู
เขตพื้นที่/

จังหวัด

สมาคมครูและบุคลากรทางการศึกษาอําเภอ

สวรรคโลก
2562

รางวัลเหรียญทองงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งท่ี 69 นักเรียน
ภาค/

ประเทศ
กระทรวงศึกษาธิการ 2562

ผูบริหารโรงเรียนเอกชนดีเดน Private School

Administrator of the Year 2020
ผูบริหาร

ภาค/

ประเทศ

สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษา

เอกชน
2563

ครูเอกชนดีเดน Private School Teacher of the Year

2020
ครู

ภาค/

ประเทศ

สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษา

เอกชน
2563
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ชื่อรางวัล
ประเภท

รางวัล
ระดับ หนวยงานที่มอบรางวัล

ปที่ไดรับ

รางวัล

ผูบริหารดีเดน THE PRIME ADMINISTRATOR AWARD ผูบริหาร
ภาค/

ประเทศ
เครือขายพัฒนาการศึกษาเอกชนภาคเหนือ 2564

ครูดีเดน THE TOP TEACHER AWARD ครู
ภาค/

ประเทศ
เครือขายพัฒนาการศึกษาเอกชนภาคเหนือ 2564

ครูผูจัดการเรียนรูสะเต็มศึกษาดีเดน THE TEACHER OF

STEM EDUCATION AWARD
ครู

ภาค/

ประเทศ
เครือขายพัฒนาการศึกษาเอกชนภาคเหนือ 2564

ครูผูสอนภาษาอังกฤษดีเดน THE TEACHER OF

ENGLISH AWARD
ครู

ภาค/

ประเทศ
เครือขายพัฒนาการศึกษาเอกชนภาคเหนือ 2564

ครูดีศรีสถาบัน ครู
ภาค/

ประเทศ

สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษา

เอกชน
2564

ครูปฏิบัติงานนานป ครู
เขตพื้นที่/

จังหวัด

โรงเรียนในเครือคณะภคินีพระหฤทัยของ

พระเยซูเจาแหงกรุงเทพฯ
2564

ครูดีศรีพระหฤทัย ครู
เขตพื้นที่/

จังหวัด

โรงเรียนในเครือคณะภคินีพระหฤทัยของ

พระเยซูเจาแหงกรุงเทพฯ
2564

ครูดีเดนโรงเรียนในเครือคณะพระหฤทัยฯ ครู
เขตพื้นที่/

จังหวัด

โรงเรียนในเครือคณะภคินีพระหฤทัยของ

พระเยซูเจาแหงกรุงเทพฯ
2564

ครูดีศรีสวรรคโลก ครู
เขตพื้นที่/

จังหวัด

สมาคมครูและบุคลากรทางการศึกษาอําเภอ

สวรรคโลก
2564

5. ดําเนินงานตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ (ปรับตามนโยบายแตละป)

ประเด็นตัวช้ีวัด

- จัดการศึกษาทุกระดับ ทุกประเภท โดยใชหลักสูตรฐานสมรรถนะ รวมทั้งแนวทางการจัดการเรียนรูเชิงรุกและการวัดประเมินผลเพื่อ

พัฒนาผูเรียน ที่สอดคลองกับมาตรฐานการศึกษาแหงชาติ

- สงเสริมการพัฒนากรอบหลักสูตรระดับทองถิ่นและหลักสูตรสถานศึกษาตามความตองการจําเปนของกลุมเปาหมายและแตกตางหลาก

หลายตามบริบทของพ้ืนที่

- พัฒนาผูเรียนใหมีทักษะการคิดวิเคราะห สามารถแกไขสถานการณเฉพาะหนาไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยจัดการเรียนรูเชิงรุก (Active

Learning) จากประสบการณจริงหรือจากสถานการณจําลองผานการลงมือปฏิบัติ ตลอดจนจัดการเรียนการสอนในเชิงแสดงความคิดเห็น

เพื่อเปดโลกทัศนมุมมองรวมกันของผูเรียนและครูใหมากขึ้น

- พัฒนาผูเรียนใหมีความรอบรูและทักษะชีวิต เพื่อเปนเครื่องมือในการดํารงชีวิตและสรางอาชีพ อาทิ การใชเทคโนโลยีดิจิทัล สุขภาวะและ

ทัศนคติที่ดีตอการดูแลสุขภาพ

- พัฒนาครูใหมีทักษะ ความรู และความชํานาญในการใชเทคโนโลยีดิจิทัล ปญญาประดิษฐ และภาษาอังกฤษ รวมทั้งการจัดการเรียนการ

สอนเพื่อฝกทักษะการคิดวิเคราะหอยางเปนระบบและมีเหตุผลเปนขั้นตอน

- สงเสริมใหใชภาษาทองถิ่นรวมกับภาษาไทยเปนสื่อจัดการเรียนการสอนในพื้นที่ที่ใชภาษาอยางหลากหลาย เพื่อวางรากฐานใหผูเรียนมี

พัฒนาการดานการคิดวิเคราะห รวมทั้งมีทักษะการสื่อสารและใชภาษาที่สามในการตอยอดการเรียนรูไดอยางมีประสิทธิภาพ

- ปลูกฝงผูเรียนใหมีหลักคิดที่ถูกตองดานคุณธรรม จริยธรรม และเปนผูมีความพอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา โดยกระบวนการลูกเสือ และ

ยุวกาชาด

่ ่
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- พัฒนาแพลตฟอรมดิจิทัลเพ่ือการเรียนรู และใชดิจิทัลเปนเครื่องมือการเรียนรู

- เสริมสรางการรับรู ความเขาใจ ความตระหนัก และสงเสริมคุณลักษณะและพฤติกรรมที่พึงประสงคดานสิ่งแวดลอม

- สนับสนุนกิจกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ

- พัฒนาครูทุกระดับใหมีทักษะ ความรูที่จําเปน เพื่อทําหนาที่วิทยากรมืออาชีพ (Train The Trainer) และขยายผลการพัฒนาผานศูนย

พัฒนาศักยภาพบุคคลเพื่อความเปนเลิศ (Human Capital Excellence Center: HCEC)
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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 - - - - -

ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน - - - - -

7. หนวยงานภายนอกที่โรงเรียนเขารวมเปนสมาชิก

- สมาคมคณะกรรมการประสานและสงเสริมการศึกษาเอกชน

- สมาคมสภาการศึกษาคาทอลิกแหงประเทศไทย
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สวนท่ี 4 : การประเมินตนเอง (Self - Assessment)

1. ผลการประเมินรายมาตรฐาน

ระดับปฐมวัย

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของเด็ก

จํานวนเด็กทั้งหมด : 239

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 90.00 226 94.56
ยอด

เยี่ยม

1.1 รอยละของเด็กมีนํ้าหนัก สวนสูงตามเกณฑมาตรฐาน √ - 221

1.2 รอยละของเด็กเคล่ือนไหวรางกายคลองแคลว ทรงตัวไดดี ใชมือและ

ตาประสานสัมพันธไดดี
√ - 225

1.3 รอยละของเด็กดูแลรักษาสุขภาพอนามัยสวนตนและปฏิบัติจนเปน

นิสัย
√ - 228

1.4 รอยละของเด็กปฏิบัติตนตามขอตกลงเกี่ยวกับความปลอดภัย หลีก

เล่ียงสภาวะ ที่เสี่ยงตอโรค ส่ิงเสพติด และระวังภัยจากบุคคล ส่ิงแวดลอม

และสถานการณที่เสี่ยงอันตราย

√ - 230

2. มีพัฒนาการดานอารมณ จิตใจ ควบคุม และแสดงออกทางอารมณได 90.00 228 95.40
ยอด

เยี่ยม

2.1 รอยละของเด็กราเริงแจมใส แสดงอารมณ ความรูสึกไดเหมาะสม √ - 228

2.2 รอยละของเด็กรูจักยับยั้งชั่งใจ อดทนในการรอคอย √ - 231

2.3 รอยละของเด็กยอมรับและพอใจในความสามารถ และผลงานของ

ตนเองและผูอ่ืน
√ - 233

2.4 รอยละของเด็กมีจิตสํานึกและคานิยมที่ดี √ - 230

2.5 รอยละของเด็กมีความมั่นใจ กลาพูด กลาแสดงออก √ - 219

2.6 รอยละของเด็กชวยเหลือแบงปน √ - 224

2.7 รอยละของเด็กเคารพสิทธิ รูหนาท่ีรับผิดชอบ อดทนอดกลั้น √ - 225

2.8 รอยละของเด็กซื่อสัตยสุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม ตามที่สถานศึกษา

กําหนด
√ - 225

2.9 รอยละของเด็กมีความสุขกับศิลปะดนตรี และการเคลื่อนไหว √ - 236
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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. มีพัฒนาการดานสังคม ชวยเหลือตนเองและเปนสมาชิกที่ดีของสังคม 90.00 233 97.49
ยอด

เยี่ยม

3.1 รอยละของเด็กชวยเหลือตนเอง ในการปฏิบัติกิจวัตรประจําวัน มี

วินัย ในตนเอง
√ - 218

3.2 รอยละของเด็กประหยัดและพอเพียง √ - 232

3.3 รอยละของเด็กมีสวนรวมดูแลรักษาสิ่งแวดลอมในและนอกหองเรียน √ - 239

3.4 รอยละของเด็กมีมารยาทตามวัฒนธรรมไทย เชน การไหว การยิ้ม

ทักทาย และมีสัมมาคารวะกับผูใหญ ฯลฯ
√ - 236

3.5 รอยละของเด็กยอมรับหรือเคารพ ความแตกตางระหวางบุคคล เชน

ความคิด พฤติกรรม พ้ืนฐานครอบครัว เชื้อชาติ ศาสนา วัฒนธรรม

เปนตน

√ - 239

3.6 รอยละของเด็กเลนและทํางานรวมกับผูอื่นได แกไขขอขัดแยงโดย

ปราศจาก การใชความรุนแรง
√ - 236

4. มีพัฒนาการดานสติปญญา ส่ือสารได มีทักษะการคิดพื้นฐาน และแสวงหาความรูได 90.00 223 93.31
ยอด

เยี่ยม

4.1 รอยละของเด็กสนทนาโตตอบและ เลาเรื่องใหผูอื่นเขาใจ √ - 217

4.2 รอยละของเด็กตั้งคําถามในส่ิงที่ ตนเองสนใจหรือสงสัย และพยายาม

คนหาคําตอบ
√ - 221

4.3 รอยละของเด็กอานนิทานและเลาเรื่อง ที่ตนเองอานไดเหมาะสมกับ

วัย
√ - 217

4.4 รอยละของเด็กมีความสามารถในการคิดรวบยอด การคิดเชิงเหตุผล

ทางคณิตศาสตรและวิทยาศาสตร การคิดแกปญหาและสามารถตัดสินใจ

ในเร่ือง งาย ๆ ได

√ - 218

4.5 รอยละของเด็กสรางสรรคผลงานตามความคิดและจินตนาการ เชน

งานศิลปะ การเคล่ือนไหวทาทาง การเลนอิสระ ฯลฯ
√ - 234

4.6 รอยละของเด็กใชส่ือเทคโนโลยี เชน แวนขยาย แมเหล็ก กลอง

ดิจิตอล ฯลฯ เปนเครื่องมือในการเรียนรูและแสวงหาความรูได
√ - 231

สรุปผลการประเมิน 95.19
ยอด

เยี่ยม
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จุดเนนและกระบวนการพัฒนาที่สงผลตอระดับคุณภาพของมาตรฐานที่ 1 คุณภาพของเด็ก

    พัฒนาการดานรางกาย โรงเรียนจัดกิจกรรมตามโครงการสงเสริมสุขภาพอนามัยของนักเรียน กิจกรรมการเคลื่อนไหวและจังหวะ การออก

กําลังกายยามเชา จัดกิจกรรมกลางแจงที่สอดคลองกับแผนการจัดประสบการณเรียนรูในทุกหนวยการเรียนรู จัดทําแบบบันทึกการดื่มนม

อยางตอเน่ือง เด็กไดดื่มนมจากโครงการนมโรงเรียนของภาครัฐอยางทั่วถึงและสมํ่าเสมอ จัดใหมีแบบบันทึกการแปรงฟน แบบบันทึกการชั่ง

น้ําหนัก วัดสวนสูง แบบบันทึกการตรวจสุขภาพ อีกทั้งรับการตรวจสุขภาพประจําปจากหนวยงานสาธารณสุขอําเภอสวรรคโลก และกอง

อนามัยและส่ิงแวดลอมเทศบาลเมืองสวรรคโลกอยางสมํ่าเสมอ เด็กไดรับการตรวจสุขภาพตอนเชา ทุกวันกอนเขาหองเรียน มีการติดตามและ

ปองกันโรคติดตออันตราย และเฝาระวังการเกิดอุบัติเหตุอยางใกลชิด จากการจัดกิจกรรมที่หลากหลายเพื่อพัฒนาการดานรางกาย สงผลให

เด็กมีน้ําหนัก สวนสูง เปนไปตามเกณฑมาตรฐานของกระทรวงสาธารณสุข ปลอดภัยจากโรคติดตอรายแรง(เชื้อไวรัสโคโรนา 2019) มีทักษะ

การเคลื่อนไหวรางกายประสานสัมพันธกันเปนอยางดี สามารถปฏิบัติกิจวัตรประจําวันไดดวยตนเอง

    พัมนาการดานอาราณและจิตใจ จัดใหมีกิจกรรมวันฉลองคริสตมาส โครงการปรบมือใหคนเกง โครงการเราทําดีดวยหัวใจ โครงการวัน

สําคัญ โครงการหนูนอยรักความเปนไทย ซึ่งเปนกิจกรรมที่มุงเนนใหเด็กไดแสดงออกทางดานจินตนาการ ความคิดสรางสรรค และมีความ

ม่ันใจในตนเอง กิจกรรมสานสูฝนวันแหงความสําเร็จ เพื่อใหเด็กเกิดความภาคภูมิใจในความสําเร็จของตนเอง จัดทําแผนการจัดประสบการณ

และการปฏิบัติกิจกรรม 6 หลัก เพ่ือใหเด็กไดชื่นชมศิลปะ ดนตรี การเคลื่อนไหว จัดทําโครงการปฐมวัยรักษสิ่งแวดลอม ใหเด็กไดเห็นถึง

คุณคาและความสําคัญของการรักษาสิ่งแวดลอม จัดกิจกรรมสงเสริมและพัฒนาดานจินตนาการ ความคิดสรางสรรค เปดโอกาสใหเด็ก

แสดงออกอยางอิสระ จากการจัดกิจกรรมการเรียนรูที่หลากหลาย ทําใหเด็กมีความสามารถในการควบคุมอารมณตนเองในสถานการณตางๆ

ไดอยางดี มีความกลาแสดงออก และเชื่อมั่นในตนเองมากขึ้น 

    พัฒนาการดานสังคม โรงเรียนจัดกิจกรรมตามโครงการปรบมือใหคนเกง กิจกรรมวันสําคัญ โครงการหนูนอยรักความเปนไทย โครงการเรา

ทําดีดวยหัวใจ เด็กไดรับการสงเสริมใหตระหนักถึงความสําคัญของการปฏิบัติตนตามวัฒนธรรมไทย และศาสนาที่ตนนับถือ การจัดกิจกรรม

หนูนอยจิตอาสา จัดทําแบบบันทึกความดี กระตุนและปลูกฝงคานิยมความซ่ือสัตยสุจริต การชวยเหลือแบงปนใหแกผูอื่น นอกจากนี้ ไดการ

จัดการเรียนรูแบบโครงการ (Project Approach) เปดโอกาสใหเด็กกลาแสดงออก กลาตอบคําถาม การแสดงความคิดเห็น และฝกการ

ทํางานรวมกับผูอ่ืน จัดทําแบบบันทึกพฤติกรรมของผูเรียน เพื่อใหครูไดใชเปนขอมูลในการปรับพฤติกรรมนักเรียน จัดทําแบบบันทึกการเยี่ยม

บาน สมุดรายงานประจําตัวนักเรียน แลกเปลี่ยนขอมูลระหวางครูผูสอนกับผูปกครอง รวมกันพัฒนาพฤติกรรมการเรียนรูและพัฒนาการของ

เด็ก  จากการจัดกิจกรรมที่หลากหลายสงผลใหเด็กมีคุณธรรม จริยธรรมและคานิยมที่พึงประสงค มีระเบียบวินัย จัดเก็บของเลนของใชเขาที่

รอคอยตามลําดับกอนหลังได มีความรับผิดชอบตองานที่ไดรับมอบหมาย มีสัมมาคารวะตอผูใหญ ปฏิบัติตามคําสอนของพอแม และคุณครู

เขารวมกิจกรรมวันสําคัญทางศาสนา มีความซื่อสัตยสุจริต สามารถบอกไดวา สิ่งใดเปนของตนเองสิ่งใดเปนของผูอื่น

    พัฒนาการดานสติปญญา จัดใหมีกิจกรรมที่หลากหลาย เชน กิจกรรมหนูนอยสูโลกกวาง กิจกรรม Day Camp ใหเด็กไดเรียนรูสิ่งตางๆที่

อยูรอบตัว รักการเรียนรู สนใจซักถามในสิ่งท่ีตนเองอยากรู โครงการหนูนอยนักคิด โครงการภาษาพาเพลิน เพื่อใหเด็กมีทักษะทางดานภาษา

ไทย และภาษาอังกฤษพื้นฐานที่จําเปนในชีวิตประจําวัน  จัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบโครงการ (Project Approach) ใหเด็กไดเรียนรู

ในเรื่องที่ตนอยากเรียนรูมากที่สุด ซึ่งเด็กจะเปนผูกําหนดหัวขอเรื่องท่ีตองการเรียนรูเอง โดยมีคุณครูเปนผูชี้แนวทางและใหคําแนะนํา จัดทํา

แผนการจัดประสบการณที่สอดคลองกับหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย จากการจัดกิจกรรมตางๆสงผลใหเด็กสนุกกับการเรียนรูสิ่งตางๆรอบตัว

รักการเรียนรู ตั้งคําถามเปน มีทักษะทางดานการใชภาษาไทยและภาษาอังกฤษพื้นฐานที่จําเปนในชีวิตประจําวัน มีทักษะดานการสื่อสาร

สามารถเลาเรื่องโดยใชภาพและจินตนาการ มีความรับผิดชอบ ความซ่ือสัตย และการตรงตอเวลา เปนคนชางสังเกต รูจักการคิดวิเคราะห
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มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ

เปาหมาย 5 ขอ

ประเด็นพิจารณา

การปฏิบัติงาน

ผล

สําเร็จ

ผลการ

ประเมิน

คุณภาพ

ที่ได
ปฏิบัติ

ไม

ปฏิบัติ

1. มีหลักสูตรครอบคลุมพัฒนาการทั้งส่ีดาน สอดคลองกับบริบทของทองถิ่น 5.00
ยอด

เยี่ยม

1.1 มีหลักสูตรสถานศึกษาที่ยืดหยุน และสอดคลองกับหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย √ -

1.2 ออกแบบจัดประสบการณที่เตรียมความพรอมและไมเรงรัดวิชาการ √ -

1.3 ออกแบบการจัดประสบการณที่เนนการเรียนรูผานการเลน และการลงมือปฏิบัติ (Active

learning)
√ -

1.4 ออกแบบการจัดประสบการณที่ตอบสนองความตองการและความแตกตางของเด็กปกติและกลุม

เปาหมายเฉพาะที่สอดคลองกับวิถีชีวิตของครอบครัว ชุมชนและทองถิ่น
√ -

1.5 มีการประเมิน ตรวจสอบ และปรับปรุง / พัฒนาหลักสูตรอยางตอเนื่อง √ -

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 มีการพัฒนาครูและบุคลากรใหมีความรูความสามารถในการวิเคราะหและออกแบบหลักสูตร

สถานศึกษา
√ -

3.2 สงเสริมครูใหมีทักษะในการจัดประสบการณและการประเมินพัฒนาการเด็ก √ -

3.3 สงเสริมครูใชประสบการณสําคัญในการออกแบบการจัดกิจกรรม จัดกิจกรรม สังเกตและ

ประเมินพัฒนาการเด็กเปนรายบุคคล
√ -

3.4 สงเสริมใหครูมีปฏิสัมพันธที่ดีกับเด็กและครอบครัว √ -

3.5 สงเสริมใหครูพัฒนาการจัดประสบการณโดยใชชุมชนแหงการเรียนรูทางวิชาชีพ (PLC) √ -

4. จัดสภาพแวดลอมและสื่อเพื่อการเรียนรูอยางปลอดภัยและเพียงพอ 5.00
ยอด

เยี่ยม
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ประเด็นพิจารณา

การปฏิบัติงาน

ผล

สําเร็จ

ผลการ

ประเมิน

คุณภาพ

ที่ได
ปฏิบัติ

ไม

ปฏิบัติ

4.1 จัดสภาพแวดลอมภายในหองเรียนที่คํานึงถึงความปลอดภัย √ -

4.2 จัดสภาพแวดลอมภายนอกหองเรียนที่คํานึงถึงความปลอดภัย √ -

4.3 สงเสริมใหเกิดการเรียนรูที่เปนรายบุคคลและกลุม เลนแบบรวมมือ รวมใจ √ -

4.4 จัดใหมีมุมประสบการณหลากหลาย มีสื่อการเรียนรู ที่ปลอดภัยและเพียงพอ เชน ของเลน

หนังสือนิทาน ส่ือจากธรรมชาติ ส่ือสําหรับเด็กมุดลอด ปนปาย ส่ือเทคโนโลยีการสืบเสาะหาความรู
√ -

4.5 จัดหองประกอบที่เอ้ือตอการจัดประสบการณและพัฒนาเด็ก √ -

5. ใหบริการส่ือเทคโนโลยีสารสนเทศและส่ือการเรียนรูเพื่อสนับสนุน การจัดประสบการณ 5.00
ยอด

เยี่ยม

5.1 อํานวยความสะดวกและใหบริการสื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ วัสดุ อุปกรณและสื่อการเรียนรู √ -

5.2 พัฒนาครูใหมีความรูความสามารถในการผลิตและใชสื่อในการจัดประสบการณ √ -

5.3 มีการนิเทศติดตามการใชสื่อในการจัดประสบการณ √ -

5.4 มีการนําผลการนิเทศติดตามการใชสื่อมาใชเปนขอมูลในการพัฒนา √ -

5.5 สงเสริม สนับสนุนการเผยแพรการพัฒนาสื่อ และนวัตกรรมเพื่อการจัดประสบการณ √ -

6. มีระบบบริหารคุณภาพที่เปดโอกาสใหผูเกี่ยวของทุกฝายมีสวนรวม 5.00
ยอด

เยี่ยม

6.1 กําหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาที่สอดคลองกับมาตรฐานการศึกษาปฐมวัยและอัต

ลักษณของสถานศึกษา
√ -

6.2 จัดทําแผนพัฒนาการศึกษาที่สอดรับกับมาตรฐานที่สถานศึกษากําหนดและดําเนินการตามแผน √ -

6.3 มีการประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพภายในสถานศึกษา √ -

6.4 มีการติดตามผลการดําเนินงาน และจัดทํารายงานผลการประเมินตนเองประจําป และรายงาน

ผลการประเมินตนเองใหหนวยงานตนสังกัด
√ -

6.5 นําผลการประเมินไปปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา โดยผูปกครองและผูเกี่ยวของทุก

ฝายมีสวนรวม
√ -

สรุปผลการประเมิน 5.00
ยอด

เยี่ยม

 

จุดเนนและกระบวนการพัฒนาที่สงผลตอระดับคุณภาพของมาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ

    โรงเรียนมีการกําหนดมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนสอดคลองกับมาตรฐานการจัดการศึกษาปฐมวัย และอัตลักษณของโรงเรียน จัดทํา

แผนพัฒนาการศึกษาสอดรับกับมาตรฐานที่กําหนด ติดตาม ประเมินผล และตรวจสอบคุณภาพการดําเนินงานอยางตอเนื่อง สรุปผลการ

ดําเนินงาน จัดทํารายงานการประเมินตนเองประจําป และรายงานผลตอหนวยงานตนสังกัด มีหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัย ครูผูสอนมีความรู

่
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ความเขาใจ ปรัชญาหลักการ จุดมุงหมายและสาระการเรียนรูของหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย สามารถนําความรูมาประยุกตใช  และเชื่อมโยง

ความรูความเขาใจ สูการจัดทําแผนการจัดประสบการณการเรียนรูที่หลากหลาย สอดคลองความแตกตางระหวางบุคคล สงเสริมการสราง

วินัยเชิงบวกใหแกเด็ก รวมกันกําหนดขอตกลงในหองเรียนระหวางครูผูสอนและผูเรียน  การจัดทําวิจัยในชั้นเรียนนําผลจากการวิจัยไปพัฒนา

กระบวนการจัดประสบการณการเรียนรูสอดคลองกับความแตกตางระหวางบุคคล จัดสิ่งแวดลอมภายในและนอกหองเรียนใหมีบรรยากาศที่

เอ้ือตอการเรียนรู จัดประชุมชี้แจงพบปะผูปกครองนักเรียน แลกเปลี่ยนขอมูลที่เปนประโยชนตอการพัฒนาผูเรียน จัดโครงการอบรมบุคลากร

สงเสริมใหครูมีความรูความสามารถดานการจัดประสบการณการเรียนรู จัดทําโครงการพัฒนาหลักสูตรและปรับปรุงแผนการจัดประสบการณ

ใหเหมาะสม สอดคลองกับหนวยการเรียนรู จัดโครงการนิเทศภายในชั้นเรียน เพื่อกํากับ ติดตาม ประเมินผลการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน

อยางตอเน่ือง

    ผลจากการดําเนินการพัฒนาและสงเสริมความรูความสามารถในการจัดประสบการณการเรียนรู สงผลใหครูผูสอนมีความรูความเขาใจใน

จุดมุงหมายของหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย เชื่อมโยงความรูสูการจัดทําแผนการจัดประสบการณไดอยางเชี่ยวชาญ ใชเทคนิควิธีการและ

กระบวนการจัดการเรียนรูที่หลากหลาย ผลิตและสื่อใชสื่อเทนโนโลยี นวัตกรรมใหมๆ มุงพัฒนาผูเรียนใหเกิดพัฒนาการอยางสมดุล เด็กมีวินัย

เชิงบาก มีอาคารเรียนอาคารประกอบการและสภาพแวดลอมที่มีบรรยากาศเอื้อตอการเรียนรูและพัฒนาการของผูเรียน สะอาด ปลอดภัย

เพียงพอและเหมาะสมกับผูเรียนแตละชวงวัย ติดตามและประเมินผลพฤติกรรมผูเรียนเปนรายบุคคล แลกเปลี่ยนขอมูลรวมกับผูปกครอง สง

เสริมพัฒนาการและแกไขปญหาที่เกิดกับผูเรียนไดอยางมีประสิทธิภาพ

Page 67 of 86



มาตรฐานที่ 3 การจัดประสบการณที่เนนเด็กเปนสําคัญ

จํานวนครูทั้งหมด : 5

ประเด็นพิจารณา

การปฏิบัติงาน
เปา

หมาย/

รอยละ

จํานวนครูที่

ผานเกณฑ

ที่โรงเรียน

กําหนด

(คน)

ผลการ

ประเมิน

(รอย

ละ)

ผลการ

ประเมิน

คุณภาพ

ที่ได
ปฏิบัติ

ไม

ปฏิบัติ

1. จัดประสบการณที่สงเสริมใหเด็กมีพัฒนาการทุกดาน อยางสมดุลเต็มศักยภาพ 90.00 5 100.00
ยอด

เยี่ยม

1.1 มีการวิเคราะหขอมูลเด็กเปนรายบุคคล √ - 5

1.2 จัดทําแผนและใชแผนการจัดประสบการณจากการวิเคราะหมาตรฐาน

คุณลักษณะที่พึงประสงคในหลักสูตรสถานศึกษา
√ - 5

1.3 จัดกิจกรรมที่สงเสริมพัฒนาการเด็กครบทุกดาน ทั้งดานรางกาย ดาน

อารมณจิตใจ ดานสังคม และดานสติปญญา โดย ไมมุงเนนการพัฒนาดาน

ใดดานหน่ึงเพียงดานเดียว

√ - 5

2. สรางโอกาสใหเด็กไดรับประสบการณตรง เลนและปฏิบัติอยางมีความสุข 90.00 5 100.00
ยอด

เยี่ยม

2.1 จัดประสบการณที่เชื่อมโยงกับประสบการณเดิม √ - 5

2.2 ใหเด็กมีโอกาสเลือกทํากิจกรรมอยางอิสระ ตามความตองการความ

สนใจ ความสามารถ ตอบสนองตอวิธีการเรียนรูของเด็กเปนรายบุคคล

หลากหลายรูปแบบจากแหลงเรียนรูที่หลากหลาย

√ - 5

2.3 เด็กไดเลือกเลน เรียนรูลงมือ กระทํา และสรางองคความรูดวยตนเอง √ - 5

3. จัดบรรยากาศที่เอ้ือตอการเรียนรู ใชสื่อและเทคโนโลยี ท่ีเหมาะสมกับวัย 90.00 5 100.00
ยอด

เยี่ยม

3.1 จัดบรรยากาศและสภาพแวดลอมในหองเรียนไดสะอาด ปลอดภัย และ

อากาศถายเทสะดวก
√ - 5

3.2 จัดใหมีพื้นที่แสดงผลงานเด็ก พ้ืนที่สําหรับมุมประสบการณและการจัด

กิจกรรม
√ - 5

3.3 จัดใหเด็กมีสวนรวมในการจัดภาพแวดลอมในหองเรียน เชน ปายนิเทศ

การดูแลตนไม เปนตน
√ - 5

3.4 ใชส่ือและเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับชวงอายุ ระยะความสนใจ และวิถี

การเรียนรูของเด็ก เชน กลองดิจิตอล คอมพิวเตอร สําหรับการเรียนรูกลุม

ยอย ส่ือของเลนที่กระตุนใหคิดและหาคําตอบ เปนตน

√ - 5

4. ประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริงและนําผลการประเมินพัฒนาการเด็กไปปรับปรุงการจัด

ประสบการณและพัฒนาเด็ก
90.00 5 100.00

ยอด

เยี่ยม

Page 68 of 86



ประเด็นพิจารณา

การปฏิบัติงาน
เปา

หมาย/

รอยละ

จํานวนครูที่

ผานเกณฑ

ที่โรงเรียน

กําหนด

(คน)

ผลการ

ประเมิน

(รอย

ละ)

ผลการ

ประเมิน

คุณภาพ

ที่ได
ปฏิบัติ

ไม

ปฏิบัติ

4.1 ประเมินพัฒนาการเด็กจากกิจกรรมและกิจวัตรประจําวันดวยเครื่องมือ

และวิธีการที่หลากหลาย
√ - 5

4.2 วิเคราะหผลการประเมินพัฒนาการเด็กโดยผูปกครองและผูเกี่ยวของมี

สวนรวม
√ - 5

4.3 นําผลการประเมินที่ไดไปพัฒนาคุณภาพเด็กอยางเปนระบบและตอ

เน่ือง
√ - 5

4.4 นําผลการประเมินแลกเปลี่ยนเรียนรูโดยใชกระบวนการชุมชนแหงการ

เรียนรูทางวิชาชีพ
√ - 5

สรุปผลการประเมิน 100.00
ยอด

เยี่ยม

 

จุดเนนและกระบวนการพัฒนาที่สงผลตอระดับคุณภาพของมาตรฐานที่ 3 การจัดประสบการณที่เนนเด็กเปนสําคัญ

    โรงเรียนพระหฤทัยสวรรคโลก ดําเนินการจัดกิจกรรมการเรียนรูและกิจกรรมสงเสริมพัฒนาการตามหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัย โดยมุง

เนนการจัดประสบการณที่เนนเด็กเปนสําคัญ มีการวิเคราะหขอมูลเด็กเปนรายบุคคล ครูจัดทําแผนการจัดประสบการณจากการวิเคราะห

มาตรฐาน คุณลักษณะที่พึงประสงคในหลักสูตรสถานศึกษา จัดกิจกรรมที่สงเสริมพัฒนาการเด็กครบทั้ง 4 ดาน ประกอบดวย

    1) พัฒนาการดานรางกาย จัดกิจกรรมตามโครงการสงเสริมสุขภาพอนามัยนักเรียน กิจกรรมการเคลื่อนไหวและจังหวะ การออกําลังกาย

ยามเชา จัดกิจกรรมกลางแจงที่สอดคลองกับแผนการจัดประสบการณการเรียนรูในทุกหนวยการเรียนรู มีบันทึกการดื่มนม นักเรียนไดดื่มนม

จากโครงการนมโรงเรียนของภาครัฐอยางทั่วถึงและสมํ่าเสมอ บันทึกการแปรงฟน การชั่งนํ้าหนัก วัดสวนสูง การตรวจสุขภาพประจําปจาก

หนวยงานสาธารสุขอําเภอสวรรคโลก และกองอนามัยและสิ่งแวดลอมเทศบาลเมืองสวรรคโลก ตรวจสุขภาพนักเรียนทุกเชากอนเขาหองเรียน

ติดตามและปองกันโรคติดตออันตรย เฝาระวังการเกิดอุบัติอยางใกลชิด

    2) พัฒนาการดานอารมณจิตใจ จัดใหมีกิจกรรมวันฉลองเทศกาลคริสตมาส โครงการปรบมือใหคนเกง โครงการเราทําความดีดวยหัวใจ

โครงการวันสําคัญ โครงการหนูนอยรักความเปนไทย  ซ่ึงเปนกิจกรรมที่มุงเนนใหเด็กแสดงออกทางดานจินตนาการ ความคิดสรางสรรค มี

ความมั่นใจในตนเอง กิจกรรมสานสูฝนวันแหงความสําเร็จ เพื่อใหนักเรียนเกิดความภาคภูมิใจในความสําเร็จของตนเอง จัดกิจกรรมเสริม

ประสบการณ 6 หลัก ใหเด็กไดช่ืนชมศิลปะ ดนตรี การเคลื่อนไหวตามจังหวะ จัดทําโครงการปฐมวัยรักษสิ่งแวดลอม ใหเด็กไดเห็นคุณคาและ

ความสําคัญของการอนุรักษส่ิงแวดลอม

    3) พัฒนาการดานสังคม จัดกิจกรรม Day Camp กิจกรรมวันสําคัญ โครงการหนูนอยรักความเปนไทย โครงการเราทําความดีดวยหัวใจ 

สงเสริมใหเด็กไดตระหนักถึงความสําคัญของการปฏิบัติตนตามวัฒนธรรมไทยและศาสนาที่ตนนับถือ จัดกิจกรรมหนูนอยจิตอาสา ปลูกฝงคา

นิยมความซ่ือสัตยสุจริต การชวยเหลือแบงปนใหแกผูอื่น เปดโอกาสใหเด็กกลาแสดงออกอยางสรางสรรค กลาคิด กลาตั้งคําถาม กลาแสดง

ความคิดเห็น ฝกการทํางานรวมกับผูอื่น ใชชีวิตและทํากิจกรรมรวมกับผูอื่นอยางมีความสุข จัดกิจกรรมเยี่ยมบานนักเรียนเพื่อแลกเปลี่ยน

ขอมูลระหวางครูผูสอนกับผูปกครอง รวมกันพัฒนาพฤติกรรมการเรียนรูและพัฒนาการของเด็ก

    4) พัฒนาการดานสติปญญา จัดใหมีกิจกรรมที่หลากหลาย เชน โครงการภาษาพาเพลิน โครงการเรียนรูสูโลกกวาง โครงการประเมิน

พัฒนาการเด็กเปนรายบุคคลและรายกลุม  โครงการหนูนอยนักคิด โครงการทักษะจากแมสูลูก กิจกรรม Day Camp ใหเด็กไดเรียนรูเกี่ยวกับ

ส่ิงตางๆรอบตัว  รักการเรียนรู สนใจซักถามในสิ่งท่ีตนเองอยากรู มีทักษะทางดานการสื่อสารดวยภาษาไทย และภาษาอังกฤษพื้นฐานที่

จําเปนในชีวิตประจําวัน จัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบโครงการ (Project Approach) ใหเด็กเกิดกระบวนการเรียนรูในสิ่งที่ตนเองสนใจ

เปดโอกาสใหเด็กเลือกทํากิจกรรมอยางอิสระ ตามความตองการ ความสนใจ ความสามารถ ตอบสนองตอวิธีการเรียนรูของเด็กเปนรายบุคคล

่
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หลากหลายรูปแบบ จากแหลงการเรียนรูที่หลากหลาย จัดบรรยากาศและสภาพแวดลอมในหองเรียนใหสะอาดปลอดภัย อากาศถายเท

สะดวก มีพื้นที่ใหเด็กแสดงผลงาน พ้ืนที่สําหรับมุมประสบการณและการจัดกิจกรรม ใหเด็กมีสวนรวมในการจัดบรรยากาศสภาพแวดลอมใน

หองเรียน เชน ปายนิเทศ การปลูกตนไม เปนตน ใชสื่อและเทคโนโลยีที่หลากหลายเหมาะสมกับชวงอายุเด็ก ระยะความสนใจ ใชสื่อ

คอมพิวเตอรสําหรับการเรียนรู ใชส่ือของเลนกระตุนใหเด็กคิดและหาคําตอบ ครูใชวิธีการประเมินพัฒนาการเด็กจากกิจกรรมและกิจวัตร

ประจําวัน ดวยเครื่องมือและวิธีการที่หลากหลาย วิเคราะหผลการพัฒนาเด็กโดยผูปกครองมีสวนรวม นําผลการประเมินมาพัฒนาคุณภาพ

เด็กอยางตอเนื่อง
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ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผูเรียน

จํานวนเด็กทั้งหมด : 607

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 85.00 485 79.90 ดีเลิศ

1.1 รอยละของผูเรียนมีทักษะในการอานในแตละระดับชั้นตามเกณฑท่ี

สถานศึกษากําหนด
√ - 527

1.2 รอยละของผูเรียนมีทักษะในการเขียนในแตละระดับชั้นตามเกณฑที่

สถานศึกษากําหนด
√ - 497

1.3 รอยละของผูเรียนมีทักษะในการส่ือสารในแตละระดับชั้นตามเกณฑท่ี

สถานศึกษากําหนด
√ - 487

1.4 รอยละของผูเรียนมีทักษะในการคิดคํานวณในแตละดับชั้นตามเกณฑ

ที่สถานศึกษากําหนด
√ - 429

2. มีความสามารถในการคิดวิเคราะห คิดอยางมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น

และแกปญหา
80.00 461 75.95 ดีเลิศ

2.1 รอยละของผูเรียนมีความสามารถในการคิดจําแนกแยกแยะ ใครครวญ

ไตรตรองอยางรอบคอบโดยใชเหตุผลประกอบการตัดสินใจ
√ - 485

2.2 รอยละของผูเรียนมีการอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น √ - 452

2.3 รอยละของผูเรียนมีการแกปญหาอยางมีเหตุผล √ - 446

3. มีความสามารถในการสรางนวัตกรรม 80.00 512 84.35 ดีเลิศ

3.1 รอยละของผูเรียนมีความสามารถในการรวบรวมความรูไดทั้งตัวเอง

และการทํางานเปนทีม
√ - 519

3.2 รอยละของผูเรียนสามารถเช่ือมโยงองคความรูและประสบการณมาใช

ในการสรางสรรคส่ิงใหม ๆ อาจเปนแนวความคิด โครงการ โครงงาน ชิ้น

งาน ผลผลิต

√ - 504

4. มีความสามารถในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร 80.00 489 80.56 ดีเลิศ

4.1 รอยละของผูเรียนมีความสามารถในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและ

การส่ือสาร
√ - 489

4.2 รอยละของผูเรียนมีความสามารถในการนําเทคโนโลยีสารสนเทศและ

การส่ือสารเพื่อพัฒนาตนเองและสังคมในดานการเรียนรู การสื่อสาร การ

ทํางานอยางสรางสรรค และมีคุณธรรม

√ - 489
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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 80.00 551 90.77
ยอด

เยี่ยม

5.1 รอยละของผูเรียนบรรลุการเรียนรูตามหลักสูตรสถานศึกษา √ - 551

6. มีความรูทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดีตองานอาชีพ 80.00 607 100.00
ยอด

เยี่ยม

6.1 รอยละของผูเรียนมีความรู ทักษะพ้ืนฐานและเจตคติที่ดีในการศึกษา

ตอ
√ - 607

6.2 รอยละของผูเรียนมีความรู ทักษะพ้ืนฐานและเจตคติที่ดีในการจัดการ

การทํางานหรืองานอาชีพ
√ - 607

คุณลักษณะที่พึงประสงคของผูเรียน

7. การมีคุณลักษณะและคานิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากําหนด 90.00 607 100.00
ยอด

เยี่ยม

7.1 รอยละของผูเรียนมีพฤติกรรมเปนผูที่มีคุณธรรม จริยธรรม เคารพใน

กฎกติกา
√ - 607

7.2 รอยละของผูเรียนมีคานิยมและจิตสํานึกตามที่สถานศึกษากําหนด

โดยไมขัดกับกฎหมายและวัฒนธรรมอันดีของสังคม
√ - 607

8. ความภูมิใจในทองถิ่นและความเปนไทย 90.00 607 100.00
ยอด

เยี่ยม

8.1 รอยละของผูเรียนมีความภูมิใจในทองถิ่น เห็นคุณคาของความเปน

ไทย
√ - 607

8.2 รอยละของผูเรียนมีสวนรวมในการอนุรักษวัฒนธรรมและประเพณี

ไทยรวมทั้งภูมิปญญาไทย
√ - 607

9. การยอมรับที่จะอยูรวมกันบนความแตกตางและหลากหลาย 90.00 607 100.00
ยอด

เยี่ยม

9.1 รอยละของผูเรียนยอมรับและอยูรวมกันบนความแตกตางระหวาง

บุคคลในดานเพศ วัย เชื้อชาติ ศาสนา ภาษาวัฒนธรรม ประเพณี
√ - 607

10. สุขภาวะทางรางกายและจิตสังคม 90.00 605 99.67
ยอด

เยี่ยม

10.1 รอยละของผูเรียนมีการรักษาสุขภาพกาย สุขภาพจิต อารมณและ

สังคม และแสดงออกอยางเหมาะสมในแตละชวงวัย
√ - 603
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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

10.2 รอยละของผูเรียนสามารถอยูรวมกับคนอื่นอยางมีความสุข เขาใจผู

อ่ืน ไมมีความขัดแยงกับผูอื่น
√ - 607

สรุปผลการประเมิน 91.12
ยอด

เยี่ยม

 

จุดเนนและกระบวนการพัฒนาที่สงผลตอระดับคุณภาพของมาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผูเรียน

    โรงเรียนมุงเนนการจัดการศึกษาโดยใชกระบวนการพัฒนาผูเรียนรอบดานดวยวิธีการที่หลากหลาย ครูผูสอนจัดกิจกรรมการเรียนรูใหเปน

ไปตามมาตรฐาน ตัวช้ีวัด และผลการเรียนรูที่คาดหวังตามหลักสูตรสถานศึกษา และพัฒนาเติมเต็มความรูความสามารถตามศักยภาพของผู

เรียน ครูผูสอนออกแบบการจัดการเรียนรูที่เหมาะสมกับผูเรียน โดยผูเรียนมีสวนรวมในการออกแบบการเรียนรู จัดการเรียนรูทั้งรูปแบบการบู

รณาการ การระดมความคิด การลงมือปฏิบัติจริง แบบรวมมือกันเรียนรู แบบการใชกระบวนการคิด กระบวนการแใชปญหาแบบโครงงาน

และเนนเร่ืองการอานออกเขียนไดของผูเรียน การคิดคํานาณ คิดไตรตรอง คิดวิเคราะห และการใชภาษาอังกฤษ ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร มุง

เนนการพัฒนาผูเรียนตั้งแตระดับช้ันประถมศึกษาปที่ 1 ทุกคน ใหอานออกเขียนได และมีทักษะในการคิดคํานวณ สงเสริมใหครูทุกคนพัฒนา

ศักยภาพในการใชเทคนิควิธีการจัดการเรียนรู ส่ือเทคโนโลยี และใชกระบวนการวัดประเมินผลที่หลากหลาย สอดคลองกับศักยภาพของผู

เรียน

    นอกจากน้ี โรงเรียนมีการดําเนินงานและกิจกรรมเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต บนวิถีความพอเพียง ความเปนประชาธิปไตยของผูเรียน เพื่อใหอยู

ในสังคมไดอยางมีความสุข จัดกิจกรรมตามโครงการโรงเรียนคุณธรรม เนนปลูกฝงพัฒนาดานคุณธรรม จริยธรรม ที่เหมาะสมกับวัยของผู

เรียน ตามจิตตารมณของพระคริสต ควบคูกับหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา มีกิจกรรมฟงพระวาจายามเชา จัดกิจกรรมคายคุณธรรมใหกับ

นักเรียนทุกระดับชั้น กิจกรรมลูกเสือเนตรนารี กิจกรรมจิตอาสา กิจกรรมตามรอยพระคริสตเพื่อชีวิตผูยากไร จัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียน เนน

ใหผูเรียนมีความรัก ความเมตตา มีวินัย ซ่ือสัตย รับผิดชอบ กตัญู และมีจิตสาธารณะ สงเสริมการออกกําลังกาย การดูแลสุขภาพ และจัด

กิจกรรมการเรียนรูนอกสถานศึกษา อาทิเชน กิจกรรมตามโครงการสุขอาสา....พานองเที่ยว โครงการรักษทองถิ่นแผนดินพอขุนรามฯ

โครงการสํานึกรักบานเกิด

    ในดานการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการ ผูเรียนมีความสามารถในการอานออกและอานคลอง ตามมาตรฐานในแตละชวงชั้น สามารถ

เขียนส่ือสารไดดี มีทักษะในการคิดคํานวณ การใชภาษาอังกฤษ ภาษาจีนในการสื่อสารไดเหมาะสมตามศักยภาพ โดยจัดใหมีครูผูสอนเจาของ

ภาษา จัดการเรียนรูควบคูกับครูระดับช้ัน นักเรียนมีทักษะในการใชเทคโนโลยีในการสืบคนขอมูล และการนําเสนอผลงาน รวมทั้งสามารถ

วิเคราะหไดวาส่ิงไหนสําคัญ สิ่งไหนดีและจําเปน ฉลาดใชเทคโนโลยี รูเทาทันสื่อและสังคมที่เปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว  มีความสามารถในการ

วางแผนการทํางานรวมกับผูอื่นไดดีตามหลักประชาธิปไตย กลาแสดงออกและแสดงความคิดเห็นหรือวิพากษไดอยางสรางสรรค ตระหนักถึง

โทษและ

พิษภัยของยาเสพติดตางๆ ใสใจในการรักษาสุขภาพและการออกกําลังกาย เลือกรับประทานอาหารที่สะอาด ปลอดภัยและมีประโยชน เลือก

เลนชนิดกีฬาไดตามความเหมาะสมและความสนใจ ยอมรับกติกาของกลุม ของโรงเรียน ชุมชนและสังคม มีสุทรียภาพ มีความสามารถในการ

แสดงออกดานศิลปะ ดนตรี มีทัศนคติที่ดีตออาชีพสุจริต มีจิตสํานึกในการรักษาสิ่งแวดลอม อยูรวมกับผูอื่นไดอยางมีความสุข ทั้งนี้ มีผลการ

ดําเนินงานเชิงประจักษจากผลการประเมินดานตางๆขางตน
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มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ

เปาหมาย 5 ขอ

ประเด็นพิจารณา

การปฏิบัติงาน

ผล

สําเร็จ

ผลการ

ประเมิน

คุณภาพที่

ได
ปฏิบัติ

ไม

ปฏิบัติ

1. มีเปาหมายวิสัยทัศนและพันธกิจที่สถานศึกษากําหนดชัดเจน 5.00 ยอดเยี่ยม

1.1 กําหนดเปาหมายที่สอดคลองกับบริบทของสถานศึกษา ความตองการของชุมชน ทองถิ่น

วัตถุประสงคของแผนการศึกษาชาติ นโยบายของรัฐบาลและตนสังกัด
√ -

1.2 กําหนดวิสัยทัศน และพันธกิจ ที่สอดคลอง เชื่อมโยง กับเปาหมาย แผนยุทธศาสตรชาติ

แผนการศึกษาแหงชาติ 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 และระบบ

การนิเทศภายใน
√ -

2.4 สถานศึกษามีการนําขอมูลมาใชในการพัฒนาสถานศึกษา √ -

2.5 สถานศึกษาใหบุคลากรและผูทีเก่ียวของทุกฝายมีสวนรวมในการวางแผน ปรับปรุง พัฒนา

และรวมรับผิดชอบตอผลการจัดการศึกษา
√ -

3. ดําเนินงานพัฒนาวิชาการที่เนนคุณภาพผูเรียนรอบดานตามหลักสูตรสถานศึกษาและทุกกลุมเปาหมาย 5.00 ยอดเยี่ยม

3.1 บริหารจัดการเกี่ยวกับงานวิชาการ ในดานการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา √ -

3.2 บริหารจัดการเกี่ยวกับงานวิชาการ ในดานการพัฒนาหลักสูตรตามความตองการของผูเรียน ที่

สอดคลองกับบริบทของสถานศึกษา ชุมชน และทองถิ่น
√ -

3.3 บริหารจัดการเกี่ยวกับกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่เนนคุณภาพผูเรียนรอบดานเชื่อมโยงวิถีชีวิตจริง √ -

3.4 กําหนดหลักสูตรสถานศึกษาครอบคลุมการจัดการเรียนการสอนทุกกลุมเปาหมาย √ -

3.5 สถานศึกษามีการปรับปรุง และพัฒนาหลักสูตรใหทันตอการเปลี่ยนแปลงของสังคม √ -

4. พัฒนาครูและบุคลากรใหมีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 5.00 ยอดเยี่ยม

4.1 สงเสริม สนับสนุน พัฒนาครู บุคลากร ใหมีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ √ -

4.2 จัดใหมีชุมชนการเรียนรูทางวิชาชีพ √ -
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ประเด็นพิจารณา

การปฏิบัติงาน

ผล

สําเร็จ

ผลการ

ประเมิน

คุณภาพที่

ได
ปฏิบัติ

ไม

ปฏิบัติ

4.3 นําชุมชนการเรียนรูทางวิชาชีพเขามาใชในการพัฒนางานและการเรียนรูของผูเรียน √ -

4.4 มีการตรวจสอบ ทบทวน การปฏิบัติงานของครู บุคลากร ท่ีมีผลตอการเรียนรูของผูเรียน √ -

4.5 ถอดบทเรียนเพื่อสรางนวัตกรรมหรือวิธีการท่ีเปนแบบอยางท่ีดีที่สงผลตอการเรียนรูของผูเรียน √ -

5. จัดสภาพแวดลอมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อตอการจัดการเรียนรู อยางมีคุณภาพ 5.00 ยอดเยี่ยม

5.1 จัดสภาพแวดลอมทางกายภาพภายในหองเรียน ท่ีเอื้อตอการเรียนรู และคํานึงถึงความ

ปลอดภัย
√ -

5.2 จัดสภาพแวดลอมทางกายภาพภายนอกหองเรียน ท่ีเอื้อตอการเรียนรู และคํานึงถึงความ

ปลอดภัย
√ -

5.3 จัดสภาพแวดลอมที่สงเสริมใหผูเรียนเกิดการเรียนรูเปนรายบุคคล และเปนกลุม √ -

5.4 จัดสภาพแวดลอมทางสังคม ที่เอื้อตอการจัดการเรียนรู และมีความปลอดภัย √ -

5.5 จัดใหผูเรียนไดใชประโยชนจากการจัดสภาพแวดลอมตามศักยภาพของผูเรียน √ -

6. จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและ การจัดการเรียนรู 5.00 ยอดเยี่ยม

6.1 ไดศึกษาความตองการเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีเหมาะสมกับสภาพของสถานศึกษา √ -

6.2 จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อบริหารจัดการและการจัดการเรียนรูที่เหมาะสมกับสภาพ

ของสถานศึกษา
√ -

6.3 พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อบริหารจัดการและการจัดการเรียนรูที่เหมาะสมกับ

สภาพของสถานศึกษา
√ -

6.4 ใหบริการเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อใชในการบริการจัดการและการจัดการเรียนรูที่เหมาะสม

กับสภาพของสถานศึกษา
√ -

6.5 ติดตามผลการใชบริการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของสถานศึกษาเพื่อใชในการบริการจัดการ

และการจัดการเรียนรูที่เหมาะสมกับสภาพของสถานศึกษา
√ -

สรุปผลการประเมิน 5.00 ยอดเยี่ยม

 

จุดเนนและกระบวนการพัฒนาที่สงผลตอระดับคุณภาพของมาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ

    โรงเรียนมีระบบการบริหารจัดการแบบมีสวนรวมที่มุงเนนผลสัมฤทธิ์ โดยทุกภาคสวนมีสวนรวมในการวางแผน และการดําเนินการในการ

พัฒนาการจัดการศึกษา ดําเนินการวิเคราะหสภาพปญหา ผลการจัดการศึกษาในปที่ผานมา โดยการศึกษาขอมูลสารสนเทศ จากการนิเทศ

ติดตาม การประเมินผลการจัดการศึกษา ตามนโยบายการปฏิรูปการศึกษา การปรับวิสัยทัศน กําหนดเปาหมาย พันธกิจ กลยุทธในการ

จัดการศึกษาของสถานศึกษา เพ่ือพัฒนาคุณภาพผูเรียน มีการปรับแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา แผนปฏิบัติงานประจําป ที่สอดคลอง

กับสภาพปญหา ความตองการ และนโยบายการปฏิรูปการศึกษา จัดทําโครงการ งาน และกิจกรรมที่สงเสริมและพัฒนาบุคลากรครูใหมีความ

รูความสามารถและเช่ียวชาญในกระบวนการจัดการเรียนรู การวัดประเมินผล มีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพครู พรอมทั้งจัดหาทรัพยากร

จัดสรรงบประมาณ มีโครงสรางการบริหารงาน มอบหมายงานใหผูรับผิดชอบ ดําเนินการพัฒนาตามแผนงาน เพื่อใหบรรลุเปาหมายที่กําหนด

่
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ไว มีการดําเนินการนิเทศ กํากับ ติดตาม ประเมินผลการดําเนินงานอยางตอเนื่องและจัดทํารายงานผลการประเมินตนเอง ผลจากการดําเนิน

งานดังกลาว พอสรุปได ดังนี้

    1) โรงเรียนมีวิสัยทัศน กําหนดเปาหมายและพันธกิจ สอดคลองกับสภาพปญหา ความตองการ ดําเนินการพัฒนาตามนโยบายการปฏิรูป

การศึกษา ความตองการของชุมชน ทองถิ่น และสอดคลองกับแนวทางการปฏิรูปตามแผนการศึกษาชาติ

    2) โรงเรียนมีแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา ป 2560-2564 เปนแนวทางการพัฒนาผูเรียนทุกกลุมเปาหมาย พัฒนาครูและบุคลากร

ทางการศึกษาใหมีความรูความเชี่ยวชาญตามมาตรฐานตําแหนงหนาที่รับผิดชอบที่ไดรับมอบหมาย ขอมูลสารสนเทศมีความถูกตอง ครบถวน

ทันสมัย สามารถนําไปประยุกตใชในการดําเนินงานไดอยางมีระบบ มีการจัดสภาพทางกายภาพและสังคมที่เอื้อตอการจัดการเรียนรู กระตุน

ใหผูเรียนเกิดการเรียนรู

    3) โรงเรียนมีแผนปฏิบัติงานประจําป 2563 สอดคลองกับสภาพปญหา ความตองการ และนโยบายการปฏิรูปการศึกษา โดยผูมีสวนได

สวนเสียทุกภาคสวน  รับทราบและมีสวนรวมในการรับผิดชอบตอผลการจัดการศึกษา มีสวนรวมในการพัฒนา

    4) โรงเรียนมีรูปแบบและโครงสรางการบริหารงาน และการจัดการเชิงระบบ โดยทุกฝายมีสวนรวม ยึดหลักธรรมาภิบาลและแนวคิดหลัก

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยมุงพัฒนาผูเรียนตามแนวปฏิรูปการศึกษา

    5) โรงเรียนดําเนินงานตามระบบประกันคุณภาพภายใน มีการนิเทศ กํากับ ติดตามและการประเมินผลการบริหารจัดการศึกษาที่เปน

ระบบและตอเน่ือง เหมาะสมตามบริบทของโรงเรียน เปดโอกาสใหผูเกี่ยวของทุกฝายมีสวนรวม

    6) โรงเรียนมีการระดมทรัพยากรเพ่ือการพัฒนาคุณภาพการศึกษา จากการสนับสนันของภาพรัฐ คณะภคินีพระหฤทัยของพระเยซูเจาแหง

กรุงเทพฯ และการบริหารจัดการภายใน สงผลใหโรงเรียน มีอาคารเรียน อาคารประกอบการที่มั่นคง แข็งแรง ปลอดภัย มีสื่อเทคโนโลยีเพื่อ

การจัดการเรียนรูที่ทันสมัยและพอเพียง มีแหลงเรียนรูทั้งภายในและภานนอกที่มีคุณภาพ

    7) ครูไดรับการสงเสริมสนับสนุน ใหเขารับการอบรมสัมมนา ศึกษาดูงานทั้งในและตางประเทศ การศึกษาตอในระดับที่สูงขึ้น มีทักษะและ

ความเชี่ยวชาญในการจัดการเรียนรูและวัดประเมินผลดวยวิธีการที่หลากหลาย มีความสามารถในการสรางสื่อและนวัตกรรมเพื่อการเรียนรู

สามารถใชเทคโนโลยีในการจัดการเรียนรูไดอยางเชี่ยวชาญ

    8) โรงเรียนมีสภาพแวดลอมที่สะอาด รมรื่น สวยงาม มีบรรยากาศที่เอื้อตอการเรียนรูมีสระวายนํ้าที่ไดมาตรฐาน เหมาะสมและเพียงพอ

ตอการเรียนรูของผูเรียน
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มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ

จํานวนครูทั้งหมด : 28

ประเด็นพิจารณา

การปฏิบัติงาน
เปา

หมาย/

รอยละ

จํานวนครูที่ผาน

เกณฑที่โรงเรียน

กําหนด (คน)

ผลการ

ประเมิน

(รอย

ละ)

ผลการ

ประเมิน

คุณภาพที่

ได
ปฏิบัติ

ไม

ปฏิบัติ

1. จัดการเรียนรูผานกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถนําไปประยุกตใชในชีวิต

ได
90.00 28 100.00 ยอดเยี่ยม

1.1 จัดกิจกรรมการเรียนรูตามมาตรฐานการเรียนรู ตัวชี้วัดของ

หลักสูตรสถานศึกษาที่เนนใหผูเรียนไดเรียนรู โดยผานกระบวนการ

คิดและปฏิบัติจริง

√ - 28

1.2 มีแผนการจัดการเรียนรูที่สามารถนําไปจัดกิจกรรมไดจริง √ - 28

1.3 มีรูปแบบการจัดการเรียนรูเฉพาะสําหรับผูที่มีความจําเปน และ

ตองการความชวยเหลือพิเศษ
√ - 28

1.4 ฝกทักษะใหผูเรียนไดแสดงออก แสดงความคิดเห็น สรุปองค

ความรู และนําเสนอผลงาน
√ - 28

1.5 สามารถจัดกิจกรรมการเรียนรูใหผูเรียนสามารถนําไปประยุกตใช

ในชีวิตประจําวันได
√ - 28

2. ใชส่ือ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหลงเรียนรูที่เอื้อ ตอการเรียนรู 85.00 28 100.00 ยอดเยี่ยม

2.1 ใชส่ือ เทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดการเรียนรู √ - 28

2.2 ใชแหลงเรียนรู และภูมิปญญาทองถิ่นในการจัดการเรียนรู √ - 28

2.3 สรางโอกาสใหผูเรียนไดแสวงหาความรูดวยตนเองจากสื่อที่หลาก

หลาย
√ - 28

3. มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก 90.00 28 100.00 ยอดเยี่ยม

3.1 ผูสอนมีการบริหารจัดการชั้นเรียน โดยเนนการมีปฏิสัมพันธเชิง

บวก
√ - 28

3.2 ผูสอนมีการบริหารจัดการชั้นเรียน ใหเด็กรักครู ครูรักเด็ก และ

เด็กรักเด็ก เด็กรักที่จะเรียนรู สามารถเรียนรูรวมกันอยางมีความสุข
√ - 28

4. ตรวจสอบและประเมินผูเรียนอยางเปนระบบ และ นําผลมาพัฒนาผูเรียน 85.00 28 100.00 ยอดเยี่ยม

4.1 มีการตรวจสอบและประเมินคุณภาพการจัดการเรียนรูอยางเปน

ระบบ
√ - 28

4.2 มีขั้นตอนโดยใชเคร่ืองมือและวิธีการวัดและประเมินผลที่เหมาะ

สมกับเปาหมายในการจัดการเรียนรู
√ - 28
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ประเด็นพิจารณา

การปฏิบัติงาน
เปา

หมาย/

รอยละ

จํานวนครูที่ผาน

เกณฑที่โรงเรียน

กําหนด (คน)

ผลการ

ประเมิน

(รอย

ละ)

ผลการ

ประเมิน

คุณภาพที่

ได
ปฏิบัติ

ไม

ปฏิบัติ

4.3 เปดโอกาสใหผูเรียนและผูมีสวนเกี่ยวของมีสวนรวมในการวัด

และประเมินผล
√ - 28

4.4 ใหขอมูลยอนกลับแกผูเรียนเพ่ือนําไปใชในการพัฒนาการเรียนรู √ - 28

5. มีการแลกเปลี่ยนเรียนรูและใหขอมูลสะทอนกลับ เพื่อพัฒนาปรับปรุงการจัดการเรียนรู 85.00 28 100.00 ยอดเยี่ยม

5.1 และผูมีสวนเกี่ยวของรวมกันแลกเปลี่ยนความรูและ

ประสบการณในการจัดการเรียนรู
√ - 28

5.2 นําขอมูลปอนกลับไปใชในการปรับปรุงและพัฒนาการจัดการ

เรียนรูของตนเอง
√ - 28

สรุปผลการประเมิน 100.00 ยอดเยี่ยม

 

จุดเนนและกระบวนการพัฒนาที่สงผลตอระดับคุณภาพของมาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ

        โรงเรียนดําเนินการสงเสริมและพัฒนาใหครูออกแบบแผนการจัดการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ โดยการดําเนินงาน/กิจกรรมอยาง

หลากหลาย ไดแก งานหลักสูตร มีการประชุมเชิงปฏิบัติการ ปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา สูความเปนประชาคมอาเซียนและ

มาตรฐานสากล 

มีการบูรณาการภาระงาน ช้ินงานทุกระดับชั้น จัดทําหนวยการเรียนรูแบบบูรณาการเศรษฐกิจพอเพียง ปรับโครงสรางรายวิชา หนวยการ

เรียนรู สัดสวนคะแนนของแตละหนวย กําหนดคุณลักษณะอันพึงประสงคที่สอดคลองกับหนวยการเรียนรู สนับสนุนใหครูจัดการเรียนรูที่สราง

โอกาสใหนักเรียนทุกคนมีสวนรวม ไดลงมือปฏิบัติจริง จนสามารถสรุปความรูดวยตนเองได จัดกิจกรรมการเรียนรูที่เนนทักษะการคิด

วิเคราะห เชน การเรียนรูดวยโครงงาน การทดลอง เกมการศึกษาดานคณิตศาสตร วิทยาศาสตร การทํารายงาน และการนําเสนอผลงานราย

บุคคลและรายกลุม ครูมอบหมายหนาที่ใหนักเรียนเขารวมกิจกรรมเปนกลุมงาน รวมเรียนรู รวมรับผิดชอบ ครูใชสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยี

ในการจัดการเรียนรูที่หลากหลาย นําภูมิปญญาทองถิ่นมาบูรณาการ มีการประเมินคุณภาพและประสิทธิภาพของสื่อการสอนที่ใช ครูทุกคน

ทําวิจัยในชั้นเรียน อยางนอยปการศึกษาละ 1 เรื่อง และไดรับการตรวจแนะนําโดยคณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิ

         จากการดําเนินงาน/โครงการ/กิจกรรมอยางหลากหลาย เพื่อพัฒนาใหครูจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ สงผลใหการ

ประเมิมคุณภาพมาตรฐานที่ 3 อยูในระดับยอดเยี่ยม ดังนี้

โครงการสงเสริมศักยภาพครูดานการจัดการเรียนรู : ครูทุกคนไดรับการพัฒนา เขารับการอบรม สัมมนา ศึกษาดูงาน และศึกษาเพิ่มเติม

ในสาขาวิชาที่เก่ียวของ มีการพัฒนาขีดความสามารถดานการจัดการเรียนรูโดยเนนผูเรียนเปนสําคัญ

โครงการครูศิษย พิชิตอานเขียน : ครูจัดกิจกรรมพัฒนาทักษะการอานเขียนภาษาไทย ปลูกฝงและสงเสริมใหนักเรียนรักการอาน มีความ

กระตือรือรนในการพัมนาทักษะการใภาษาไทย นักเรียนมากกวารอยละ 95 อานออก เขียนภาษาไทยไดอยางถูกตอง

โครงการสงเสริมการคิดวิเคราะห คิดสรางสรรค : นักเรียนมากกวารอยละ 85 สามารถสรุปความคิดจากเรื่อที่อาน ฟง และดู สื่อสาร

ดวยการพูด เขียน นําเสนอความคิดและแกปญหาไดอยางสรางสรรค

โครงการ 8 กลุมสาระมุงทักษะการเรียนรู : นักเรียนมากกวารอยละ 80 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรูทุกกลุมสาระในระดับดี ป.6 ม.3 มี

ผลการทดสอบระดับชาติสูงกวาคาเฉลี่ยขั้นต่ําของระดับประเทศ

โครงการเรงรัดพัฒนาภาษาอังกฤษ : ครูและนักเรียนมากกวารอยละ 95 ไดรับการพัฒนาและมีทักษะในการใชภาษาอังกฤษเพื่อการ

ส่ือสาร
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โครงการลูกเสือพระหฤทัย : นักเรียนทุกคนเขารวมกิจกรรมลูกเสือเนตรนารี มีทักษะในกระบวนการทางลูกเสือ สามารถประยุกตใชใน

ชีวิตประจําวันได

โครงการยุวชนประชาธิปไตย : นักเรียนทุกคนเขารวมกิจกรรมตามโครงการ มีความรูความเขาใจ กลาคิด กลาแสดงออกอยางเสรีภายใต

ระบอบประชาธิปไตย

กิจกรรมพัฒนาผูเรียน : นักเรียนทุกคนเขารวมกิจกรรมพัฒนาผูเรียน กิจกรรมชุมนุมตามความถนัด มีทักษะในกิจกรรมที่ตนเองสนใจ

กิจกรรมสอนเสริม : จัดกิจกรรมการเรียนรูวายน้ํา นักเรียนทุกคนไดเรียนวายน้ํา และมีทักษะพื้นฐานในการวายนํ้า
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2. สรุปผลการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา

ระดับปฐมวัย

มาตรฐานการศึกษา
ระดับ

คุณภาพ

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของเด็ก ยอดเยี่ยม

1. มีพัฒนาดานรางกาย แข็งแรง มีสุขนิสัยที่ดี และดูแลความปลอดภัยของตนองได ยอดเยี่ยม

2. มีพัฒนาการดานอารมณ จิตใจ ควบคุม และแสดงออกทางอารมณได ยอดเยี่ยม

3. มีพัฒนาการดานสังคม ชวยเหลือตนเองและเปนสมาชิกที่ดีของสังคม ยอดเยี่ยม

4. มีพัฒนาการดานสติปญญา ส่ือสารได มีทักษะการคิดพื้นฐาน และแสวงหาความรูได ยอดเยี่ยม

มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ ยอดเยี่ยม

1. มีหลักสูตรครอบคลุมพัฒนาการทั้งสี่ดาน สอดคลองกับบริบทของทองถิ่น ยอดเยี่ยม

2. จัดครูใหเพียงพอกับชั้นเรียน ยอดเยี่ยม

3. สงเสริมใหครูมีความเชี่ยวชาญดานการจัดประสบการณ ยอดเยี่ยม

4. จัดสภาพแวดลอมและส่ือเพ่ือการเรียนรูอยางปลอดภัยและเพียงพอ ยอดเยี่ยม

5. ใหบริการส่ือเทคโนโลยีสารสนเทศและส่ือการเรียนรูเพื่อสนับสนุน การจัดประสบการณ ยอดเยี่ยม

6. มีระบบบริหารคุณภาพที่เปดโอกาสใหผูเกี่ยวของทุกฝายมีสวนรวม ยอดเยี่ยม

มาตรฐานที่ 3 การจัดประสบการณที่เนนเด็กเปนสําคัญ ยอดเยี่ยม

1. จัดประสบการณที่สงเสริมใหเด็กมีพัฒนาการทุกดาน อยางสมดุลเต็มศักยภาพ ยอดเยี่ยม

2. สรางโอกาสใหเด็กไดรับประสบการณตรง เลนและปฏิบัติอยางมีความสุข ยอดเยี่ยม

3. จัดบรรยากาศที่เอื้อตอการเรียนรู ใชสื่อและเทคโนโลยี ที่เหมาะสมกับวัย ยอดเยี่ยม

4. ประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริงและนําผลการประเมินพัฒนาการเด็กไปปรับปรุงการจัดประสบการณและพัฒนา

เด็ก
ยอดเยี่ยม

สรุปผลการประเมินระดับปฐมวัย ยอดเยี่ยม
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ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

มาตรฐานการศึกษา ระดับคุณภาพ

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผูเรียน ยอดเยี่ยม

ผลสัมฤทธ์ิทางวิชาการของผูเรียน

1. มีความสามารถในการอาน การเขียน การสื่อสาร และ การคิดคํานวณ ดีเลิศ

2. มีความสามารถในการคิดวิเคราะห คิดอยางมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและแกปญหา ดีเลิศ

3. มีความสามารถในการสรางนวัตกรรม ดีเลิศ

4. มีความสามารถในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร ดีเลิศ

5. มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา ยอดเยี่ยม

6. มีความรูทักษะพ้ืนฐาน และเจตคติที่ดีตองานอาชีพ ยอดเยี่ยม

คุณลักษณะที่พึงประสงคของผูเรียน

7. การมีคุณลักษณะและคานิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากําหนด ยอดเยี่ยม

8. ความภูมิใจในทองถิ่นและความเปนไทย ยอดเยี่ยม

9. การยอมรับที่จะอยูรวมกันบนความแตกตางและหลากหลาย ยอดเยี่ยม

10. สุขภาวะทางรางกายและจิตสังคม ยอดเยี่ยม

มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ ยอดเยี่ยม

1. มีเปาหมายวิสัยทัศนและพันธกิจที่สถานศึกษากําหนดชัดเจน ยอดเยี่ยม

2. มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา ยอดเยี่ยม

3. ดําเนินงานพัฒนาวิชาการที่เนนคุณภาพผูเรียนรอบดานตามหลักสูตรสถานศึกษาและทุกกลุมเปาหมาย ยอดเยี่ยม

4. พัฒนาครูและบุคลากรใหมีความเช่ียวชาญทางวิชาชีพ ยอดเยี่ยม

5. จัดสภาพแวดลอมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อตอการจัดการเรียนรู อยางมีคุณภาพ ยอดเยี่ยม

6. จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและ การจัดการเรียนรู ยอดเยี่ยม

มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ ยอดเยี่ยม

1. จัดการเรียนรูผานกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถนําไปประยุกตใชในชีวิตได ยอดเยี่ยม

2. ใชส่ือ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหลงเรียนรูที่เอื้อ ตอการเรียนรู ยอดเยี่ยม

3. มีการบริหารจัดการช้ันเรียนเชิงบวก ยอดเยี่ยม

4. ตรวจสอบและประเมินผูเรียนอยางเปนระบบ และ นําผลมาพัฒนาผูเรียน ยอดเยี่ยม

5. มีการแลกเปล่ียนเรียนรูและใหขอมูลสะทอนกลับ เพื่อพัฒนาปรับปรุงการจัดการเรียนรู ยอดเยี่ยม

สรุปผลการประเมินระดับขั้นพื้นฐาน ยอดเยี่ยม
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3. จุดเดน

ระดับปฐมวัย

คุณภาพของเด็ก

- มีจิตใจเอื้ออาทร เมตตากรุณา เสียสละ กตัญู - มีระเบียบวินัย รับผิดชอบ ซื่อสัตย - มีสัมมาคารวะตามแบบวัฒนธรรมไทย - ใชทรัพยากร

อยางคุมคา ประหยัด รักการออม - มีสุขภาพกาย สุขภาพจิต สุขนิสัยที่ดี ชื่นชมดานศิลปะ ดนตรี และการเคลื่อนไหว - แตงกายสะอาด

เรียบรอย มีมนุษยสัมพันธที่ดี - มีจินตนาการ ความคิดสรางสรรค กลาแสดงออก - รูักการเปนผูนําผูตามที่ดี รวมกิจกรรมกับผูอื่นไดอยางมี

ความสุข - กระตือรือรน รักการเรียนรู - มีทักษะการใชกลามเนื้อ ประสาทสัมผัส มิติสัมพันธ - มีทักษะดานกาสื่สาร การใชภาษาไทย ภาษา

อังกฤษเพ่ือการส่ือสารเบื้องตนเหมาะสมตามวัย

กระบวนการบริหารและการจัดการ

- ระบบการบริหารจัดการดี พัฒนาองคกรอยางเปนระบบ - การบริการงบประมาณโปรงใส ตรวจสอบได - จัดองคกร โครงสรงการบริหาร

งานโดยบุคลากรมีสวนรวม - มีระบบการประกันคุณภาพภายใน - มีแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา แผนปฏิบัติการประจําป - มีมาตรฐานการ

จัดการศึกษาปฐมวัย - มีหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัย - บริการบุคคลและงบประมาณไดอยางมีประสิทธิภาพ - ผูบริหารมีความรูความเขาใจ

เก่ียวกับการพัฒนาเด็กที่มีความตองการเปนพิเศษอยางดี - ผูบริหารมีประสบการณในการบริหารจัดการศึกษาระดับปฐมวัย - ผูบริหารสง

เสริมและสนับสนุนการทํางานเปนทีม - ผูบริหารมีวิสัยทัศนและภาวะผูนํา ท้ังดารวิชาการ และการบริหาร ไดรับรางวัลผูบริหารดีเดน - ผู

บริหารประพฤติตนเปนแบบอยางที่ดี มีความคิดริเริ่มสรางสรรค - สงเสริมใหบุคลากรพัฒนาตนเอง เขารับการอบรม สัมมนา ศึกษา ดูงาน -

สงเสริมการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน กิจกรรมเสริมหลักสูตรที่เหมาะกับสักยภาพ พัฒนาการและความตองการของผูเรียน - มุงสงเสริม

คุณภาพใหเด็กเปนคนดี - จัดกิจกรรมที่สรางจิตสาธารณะใหแกผูเรียน - มีทรัพยากร ปจจัยที่เอื้อตอการเรียนการสอนอยางเพียงพอและ

หลากหลาย - มีส่ือเทคโนโลยีที่เอื้อตอการเรียนรูอยางเพียงพอ มีหองปฏิบุติการคอมพิวเตอรที่มีอุปกรณครบถวน - หองเรียนทุกหอง มีระบบ

ปรับอากาศที่ทันสมัย มีสภาพแวดลอมรมรื่น เหมาะสําหรับเปนแหลงเรียนรูนอกหองเรียน - ใหความสําคัญและเขารวมในกิจกรรมดานสาสน

สัมพันธกับทุกศาสนา - ประชาสัมพันธขาวสารของโรงเรียนใหผูปกครองและชุมชนทราบ - ไดรับความรวมมืือ ยอมรับ สนับสนุน จากผู

ปกครองและหนวยงานตางๆในชุมชนเปนอยางดี - สงเสริมการใชแหลงเรียนรูจากภูมิปญาทองถิ่น - ผูบริหารมีคุณธรรม จริยธรรม มีมนุษย

สัมพันธที่ดี - สรางขวัญและกําลังใจใหกับบุคลากรในโรงเรียน - ตระหนักและสงเสริมใหครูปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการปฏิบัติงาน -

บริหารงานโดยหลักการมีสวนรวม การกระจายอํานาจ มีความสัมพันธอันดีระหวางผูปกครอง ชุมชน ผูเรียน

การจัดประสบการณที่เนนเด็กเปนสําคัญ

- วิเคราะหหลักสูตรและจัดทําแผนการจัดประสบการณการเรียนรูที่เนนเด็กเปนสําคัญ - วัดประเมินผลพัฒนาการผูเรียนเปนรายบุคคลตาม

สภาพจริงดวยวิธีการที่หลากหลาย - จัดกิจกรรมที่สงเสริมคุณภาพผูเรียน และจัดบรรยากาศสภาพแวดลอมในการพัฒนาเด็ก - ครูมี

ประสบการณในการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียน ดูแลเอาใจใสผูเรียนอยางท่ัวถึง - ครูมีความรูความสามารถตรงกับงานที่รับผิดชอบ เขาใจในการ

จัดการเรียนการสอน - ครูมีความตั้งใจ มุงมั่นในการปฏิบัติหนาที่ ขยัน อดทน เสียสละ - ครูมีจํานวนเพียงพอ คุณสมบัติตามเกณฑ เปนแบบ

อยางที่ดีแกผูเรีัยน - ครูพัฒนาตนเองอยางสม่ําเสมอ อบรม ศึกษาดูงาน ติดตามขาวสาร ขอมูล นวัตกรรมใหมๆ - ครูมีความเขาใจและทักษะ

เก่ียวกับการพัฒนาเด็ก และความตองการพิเศษของเด็กเปนอยางดี

ระดับขั้นพื้นฐาน

คุณภาพของผูเรียน

- มีทักษะในการใชภาษาไทย อานออก อานคลอง และการเขียนเพื่อการสื่อสาร - มีทักษะในการใชภาษาอังกฤษ ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร

เบื้องตนไดเหมาะสมตามศักยภาพ - มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉล่ียทุกรายวิชาออยูในระดับดี - ผลการทดสอบทางการสึกษาระดับชาติขั้นพื้น

ฐาน (O-NET) สูงกวาคะแนนเฉล่ียระดับเขตพื้นที่ ระดับจังหวัด และระดับประเทศ - มีทักษะในการใชเทคโนโลยีเพื่อการสื่อสาร และการ

คนควา - มีสุขภาพรางกายที่สมบูรณแข็งแรง รักการออกกําลังกาย - มีคุณลักษณะที่พึงประสงคตามหลักสูตร ใฝรู ใฝเรียน สุภาพออนนอม

รักความเปนไทย - มีคุณธรรมจริยธรรม ซ่ือสัตย เมตตา กตัญู รักการประหยัดอดออม - มีบุคลิกภาพที่ดี แตงกายสะอาดเรียบรอย - มีความ

สามารถ กลาแสดงออกทางดานศิลปะ ดนตรี - มีจิตสาธารณะ รวมอนุรักษธรรมชาติ ส่ิงแวดลอม และใชทรัพยากรอยางประหยัดคุมคา

กระบวนการบริหารและการจัดการ

- มีโครงสรางการบริหารจัดการที่ชัดเจนเปนระบบ - มีกําหนดมาตรฐานการจัดการศึกษาของสถานศึกษา - มีการจัดทําแผนพัฒนาการจัดการ

ศึกษาระยะยาว (5 ป) - มีการวางแผนการปฏิบัติงานประจําป และดําเนินการตามแผนอยางตอเนื่อง - มีหลักสูตรสถานศึกษา หลักสูตรทอง

ถิ่นที่มีคุณภาพ และพัฒนา ปรับปรุงใหทันตอการเปลี่ยนแปลง สอดรับนโยบายการศึกษาชาติ - จัดครูผูสอนตรงตามวิชาเอก ความถนัด

ความสามารถพิเศษ - จัดสภาพแวดลอมที่สะอาดรมรื่น มีบรรยากาศที่เอื้อตอการเรียนรู - มีสื่อเทคโนโลยีเพื่อการจัดการศึกษาที่ทันสมัย - มี
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อาคารเรียน อาคารประกอบการที่มั่นคง แข็งแรง หองเรียน หองประกอบการปรับอากาศ สะอาด สวยงาม สามารถใชประโยชนืในการจัดการ

เรียนรูไดอยางปลอดภัย - จัดสวัสดิการสําหรับครูอยาวสมดุล - มีระบบการประกันคุณภาพภายใน - มีคณะกรรมการบริหารสถานศึกาาที่มี

บทบาทในการกํากับ ติดตาม และสนัสนุนการบริหารจัดการศึกาาที่เปนรูปธรรม - มีคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน ประเมินตาม

กรอบระยะเวลา - เขียนสรุปรายงานการประเมินคุณภาพการจัดการศึกษาประจําป รางานตนสังกัด - มีการวิเคราะหผลการจัดการศึกษาปที่

ผานมา วางแผนพัมนาโดยบุคลากรทุกฝายมีสวนรวม

การจัดประสบการณที่เนนเด็กเปนสําคัญ

- มีหลักสูตรสถานศึกษา หลักสูตรทองถิ่น ที่ตอบรับสภาพปญหาและความตองการของผูเรียนและชุมชน - ครูมีแผนการจัดกิจกรรมการเรียน

รูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ บูรณาการและสอดแทรกคุณธรรมจริยธรรม คานิยมที่พึงประสงคของสถานศึกษา - ครูจัดกิจกรรมการเรียนรูที่เนนผู

เรยีนเปนสําคัญ ดวยเทคนิคและกระบวนการที่หลกหลาย - จัดกิจกรรมการเรียนรูแบบโครงงานในทุกกลุมสาระการเรียนรู - จัดกิจกรรมการ

เรียนรูดานการใชภาษาไทย มุงเนนการอานออก อานคลอง เขียนสื่อความได - ใชกระบวนการวัดประเมินผลตามสภาพจริง - จัดกิจกรรมที่สง

เสริมใหผูเรียนกลาแสดงออก ฝกการเปนผูนําผูตามที่ดี สามารถปฏิบัติงานรวมกับผูอื่นไดอยางมีความสุข - จัดกิจกรรม โครงการที่ปลูกฝงคา

นิยมอันดีงาม รวมอนุรักษประเพณีและวัฒนธรรมทองถิ่น วัฒนธรรมไทย - จัดกิจกรรมสงเสริมการเรียนรูนอกสถานที่ เปดโอกาสใหผูเรียน

แสวงหาความรูดวยตนเอง - จัดกิจกรรมสงเสริมความสามารถพิเศษดานศิละ ดนตรี กีฬา - จัดกิจกรรมชุมนุมตามความถนัด ใหผูเรียนเขา

รวมกิจกรรมตามความสนใจ - จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร ในวาระสําคัญตางๆใหผูเรียนมีสวนรวมและเรียนรู

4. จุดควรพัฒนา

ระดับปฐมวัย

คุณภาพของเด็ก

- รูจักคุณคาอาหารและสุขลักษณะที่ดี - การดูแลสุขภาพ การปองกันโรคติดตอรายแรง

กระบวนการบริหารและการจัดการ

- สงเสริมการพัฒนาขีดความสามารถครูผูสอนอยางตอเน่ือง - พัฒนามุมประสบการณ ที่สงเสริมพัฒนาการเด็กทั้งภายในและนอกหองเรียน

การจัดประสบการณที่เนนเด็กเปนสําคัญ

- สงเสริมการใชวิธีการสอนที่มุงเนนการคิดวิเคราะห คิดสังเคราะห และคิดสรางสรรค - ความสามารถในการใชคอมพิวเตอร และเทคโนโนยี

ของเพื่อการเรียนรูของเด็ก -พัฒนาทักษะการใชภาษาตางประเทศเพื่อการสื่อสาร

ระดับขั้นพื้นฐาน

คุณภาพของผูเรียน

- ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรูดานการคิดวิเคราะห คิดสังเคราะห - การอานคลอง เขียนคลองสําหรับนักเรียนที่มีความพกพรอง - ทักษะในการ

ใชภาษาตางประเทศเพื่อการส่ือสาร ภาษาอังกฤษ ภาษาจีน

กระบวนการบริหารและการจัดการ

- สรางความเขมแข็งทางดานวิชาการ มุงประสิทธิภาพและผมสัมฤทธิ์ของผูเรียนในกลุมสาระวิชาหลัก คณิตศาสตร วิทยาศาสตร ภาษาตาง

ประเทศ - พัฒนาขีดความสามารถในการจัดการเรียนรูของครูผูสอนอยางตอเน่ือง - สงเสริมใหครูมีความเชี่ยวชาญในการใชสื่อเทคโนโลยี

และนวัตกรรมในการจัดการเรียนรู

การจัดประสบการณที่เนนเด็กเปนสําคัญ

- สรางแรงบันดาลใจใหผูเรียนแสวงหาความรูและสรางองคความรูดวยตนเอง - การใชสื่อเทคโนโลยีในการสรางผลงาน และการนําเสนอผล

งานของผูเรียน

5. แนวทางการพัฒนา

    โรงเรียนระดมความคิดบุคลากรทุกภาคสวนที่มีความเกี่ยวของ จัดทําแผนพัฒนการจัดการศึกษา และแผนการพัฒนาผูเรียนอยางรอบดาน

ครอบคลุมผูเรียนกลุมเปาหมายทุกระดับชั้น จัดใหมีกิจกรรมและวิธีการในการสงเสริมผูเรียนที่มีความสามารถ และทักษะพิเศษในแตละดาน

เติมเต็มศักยภาพและตอยอดใหผูเรียนพัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง รวมทั้งเรงรัดพัฒนาผูเรียนที่มีความบกพรองทางการเรียนรู ใหสามารถเรียน

รูไดในระดับที่ดีขึ้น สงเสริมความสามารถในการเรียนรูควบคูคุณธรรมจริยธรรม บูรณาการหลักของเศรษฐกิจพอเพียง ปลูกฝงคานิยมและ

สรางจิตสํานึกในการเปนพลเมืองที่ดีของสังคมและประเทศชาติ ดวยกระบวนการ
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    1. ปรับแผนพัฒนาการจัดการศึกษาใหสอดคลองกับสภาพปญหา และความตองการของผูเรียนและสังคมในปจจุบัน

    2. ระดมทรัพยากรเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการบริการจัดการศึกษา

    3. เพ่ิมขีดความสามารถในการจัดการเรียนรูของบุคลากรครู

    4. จัดการเรียนรูมุงผลสัมฤทธ์ิ ปลูกฝงคุณธรรมจริยธรรมและคานิยมที่พึงประสงคในทุกกลุมสาระการเรียนรู

    5. นอมนําหลักความพอเพียงบูรณาการการเรียนรู

    6. จัดใหมีบรรยากาศเพ่ือการเรียนรูและพัฒนาการเของผูเรียนทุกชวงวัย

    7. เปดโอกาสใหปราชญทองถิ่น ผูปกครอง และชุมชนเขามามีสวนรวมในการจัดการเรียนรู

    8. พัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายใน กํากับ ติดตาม ประเมินผลการดําเนินงานอยางตอเนื่อง

6. ความตองการชวยเหลือ

งบประมาณสนับสนุนการจัดการศึกษาจากภาครัฐที่เทาเทียมโรงเรียนรัฐบาลในสังกัดในกระทรวงศึกษาธิการ

การสงเสริมและสนับสนุนขีดความสามารถในการจัดการเรียนเรียนรูอยางเสมอภาคของโรงเรียนเอกชน และโรงเรียนภาครัฐ

การจัดใหมีสวัสดิการของครูเอกชน และโอกาสใหสามารถสรางผลงานทางวิชาการและมีผลตอบแทน เพื่อสรางขวัญกําลังใจใหกับ

บุคลากรทางการศึกษาในการรวมกันสรางเยาวชนที่มีคุณภาพของชาติ

7. ความโดดเดนของสถานศึกษา(ถามี)

- สถานศึกษาที่มีแนวปฏิบัติที่ดี (best practice) ระดับดีเดน ในการจัดการศึกษาระดับปฐมวัยของจังหวัดสุโขทัย

ระดับการศึกษา : ปฐมวัย

ไดรับการยอมรับเปนตนแบบระดับ : ทองถิ่น/ภูมิภาค (C1)

กระบวนการพัฒนาความโดดเดนของสถานศึกษา

การสงเสริมการเรียนรูสระภาษาไทยของนักเรียนระดับปฐมวัย ผานกระบวนการจัดประสบการณ
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รายงานรวบรวมโดย (Prepared by)

ซิสเตอรวรรณวิมล สุขสวัสดิ์   ผูอํานวยการ

นายดิเรก ขวยเขิน   เจาหนาที่
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ประกาศโรงเรียน เร่ือง การกําหนดมาตรฐานการศึกษาและคาเปาหมายความสําเร็จของ

โรงเรียนระดับปฐมวัย และระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
 

(มาตรฐานการศึกษาและคาเปาหมายความสําเร็จของโรงเรียน)



 
 

 
                                        ประกาศโรงเรียนพระหฤทัยสวรรคโลก 

เรื่อง  การใช้มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาปฐมวัย  
                                  เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 

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

 โดยที่มีการประกาศใช้กฎกระทรวงว่าด้วยวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561 ที่ปรับปรุงใหม่ 
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ  เรื ่อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษาปฐมวัย เพื ่อการประกันคุณภาพภายในของ
สถานศึกษา ให้ใช้มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ประกอบกับ
นโยบายการปฏิรูประบบการทดสอบ การประเมิน การประกันคุณภาพและการพัฒนามาตรฐานการศึกษา  

โรงเรียนพระหฤทัยสวรรคโลก  จึงได้กำหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษา
ปฐมวัย โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา และการมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้อง    
ทั้งบุคลากรทุกคนในโรงเรียน ผู้ปกครอง และชุมชน ให้เหมาะสมและสอดคล้องกัน เพ่ือนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพ
มาตรฐานการศึกษา การประเมินคุณภาพภายใน และเพ่ือรองรับการประเมินคุณภาพภายนอก 

โรงเรียนพระหฤทัยสวรรคโลก  จึงประกาศการใช้มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษา
ปฐมวัย ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้ เพื่อเป็นเป้าหมายในการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาระดับ
การศึกษาปฐมวัย  และการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา 
  

     ประกาศ ณ วันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2563 
 
             
                               

                                                       ลงชื่อ ..................................................  
                                                             (ซิสเตอร์วรรณวิมล    สุขสวสัดิ์) 

                                                                              ผู้อำนวยการโรงเรียน  
                                                                  ประธานคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา 
 
 

 



 
 
 
 

มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  แนบท้ายประกาศโรงเรียนพระหฤทัยสวรรคโลก 
เรื่อง  การใช้มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาปฐมวัย 

                             เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 
 

มาตรรฐาน / ตัวชี้วัด 
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของเด็ก 
1.1 มีพัฒนาการด้านร่างกาย แข็งแรง มีสุขนิสัยที่ดี และดูแลความปลอดภัยของตนเองได้ 
1.2 มีพัฒนาการด้านอารมณ์ จิตใจ ควบคุม และแสดงออกทางอารมณ์ได้ 
1.3 มีพัฒนาการด้านสังคม ช่วยเหลือตนเอง และเป็นสมาชิกท่ีดีของสังคม 
1.4 มีพัฒนาการ้านสติปัญญา สื่อสารได้ มีทักษะการคิดพ้ืนฐาน และแสวงหาความรู้ได้ 
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 
2.1 มีหลักสูตรครอบคลุมพัฒนาการทั้ง 4 ด้าน สอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่น 
2.2 จัดครูให้เพียงพอกับชั้นเรียน 
2.3 ส่งเสริมให้ครูมีความเชี่ยวชาญด้านการจัดประสบการณ์ 
2.4 จัดสภาพแวดล้อมและสื่อเพ่ือการเรียนรู้อย่างปลอดภัยและเพียงพอ 
2.5 ให้บริการสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนรู้ เพ่ือสนับสนุนการจัดประสบการณ์ 
2.6 มีระบบบริหารคุณภาพที่เปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วม 
มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรยีนเป็นสำคัญ 
3.1 จัดประสบการณ์ที่ส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการทุกด้านอย่างสมดุลเต็มศักยภาพ 
3.2 สร้างโอกาสให้เด็กได้รับประสบการณ์ตรง เล่นและปฏิบัติอย่างมีความสุข 
3.3 จัดบรรยากาศท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ ใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับวัย 
3.4 ประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริง ละนำผลการประเมินพัฒนาการเด็ก ไปปรับปรุงการจัด
ประสบการณ์และพัฒนาเด็ก 

 
 

 



การกำหนดค่าเป้าหมายแนบท้ายตามประกาศมาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย  
โรงเรียนพระหฤทัยสวรรคโลก   ปีการศึกษา 2563 

มาตรรฐาน / ตัวชี้วัด 
ค่าเป้าหมาย 

มาตรฐานตัวช้ีวัด 
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของเด็ก ยอดเย่ียม 
1.1 มีพัฒนาการด้านร่างกาย แข็งแรง มีสุขนิสยัที่ดี และดูแลความปลอดภัยของตนเองได้ ร้อยละ 90 
1.2 มีพัฒนาการด้านอารมณ์ จิตใจ ควบคุม และแสดงออกทางอารมณไ์ด ้ ร้อยละ 90 
1.3 มีพัฒนาการด้านสังคม ช่วยเหลือตนเอง และเป็นสมาชิกที่ดีของสังคม ร้อยละ 90 
1.4 มีพัฒนาการ้านสติปญัญา สื่อสารได้ มีทักษะการคิดพื้นฐาน และแสวงหาความรู้ได้ ร้อยละ 90 
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ ยอดเย่ียม 
2.1 มีหลักสูตรครอบคลุมพัฒนาการทั้ง 4 ด้าน สอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่น ร้อยละ 90 
2.2 จัดครูให้เพียงพอกับช้ันเรียน ร้อยละ 90 
2.3 ส่งเสริมให้ครูมีความเช่ียวชาญด้านการจัดประสบการณ์ ร้อยละ 90 
2.4 จัดสภาพแวดล้อมและสื่อเพื่อการเรยีนรู้อย่างปลอดภัยและเพียงพอ ร้อยละ 90 
2.5 ให้บริการสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนรู้ เพื่อสนับสนุนการจดัประสบการณ์ ร้อยละ 90 
2.6 มีระบบบริหารคณุภาพที่เปดิโอกาสให้ผู้เกีย่วข้องทุกฝ่ายมีส่วนรว่ม ร้อยละ 90 
มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ยอดเย่ียม 
3.1 จัดประสบการณ์ที่ส่งเสริมใหเ้ด็กมีพัฒนาการทุกด้านอย่างสมดลุเตม็ศักยภาพ ร้อยละ 90 
3.2 สร้างโอกาสให้เด็กได้รับประสบการณต์รง เล่นและปฏิบัติอย่างมีความสุข ร้อยละ 90 
3.3 จัดบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรยีนรู้ ใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับวัย ร้อยละ 90 
3.4 ประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริง ละนำผลการประเมินพัฒนาการเด็ก ไปปรับปรุง 
การจัดประสบการณ์และพัฒนาเดก็ 

ร้อยละ 90 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

  ประกาศโรงเรียนพระหฤทัยสวรรคโลก 
เรื่อง  การใช้มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  

                                      เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 
......................................................... 

 โดยที่มีการประกาศใช้กฎกระทรวงว่าด้วยวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561 ที่ปรับปรุงใหม่ 
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื ่อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพภายในของ
สถานศึกษา ประกาศคณะกรรมการการประกันคุณภาพภายใน ระดับการศึกษาขั ้นพื ้นฐาน เรื ่อง กำหนด
หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการประกันคุณภาพภายในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ประกอบกับนโยบายการ
ปฏิรูประบบการทดสอบ การประเมิน การประกันคุณภาพและการพัฒนามาตรฐานการศึกษา  
 

 โรงเรียนพระหฤทัยสวรรคโลก   จึงประกาศการใช้มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน  ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้ เพื่อเป็นเป้าหมายในการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา 
ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน  และการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา 
  

     ประกาศ ณ วันที่  1 มิถุนายน  พ.ศ. 2563 
 
    
 

 
                                                       ลงชื่อ ..................................................  
                                                             (ซิสเตอร์วรรณวิมล    สุขสวสัดิ์) 

                                                                              ผู้อำนวยการโรงเรียน  
                                                                  ประธานคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา 
 
 
 
 



 
 
 

มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  แนบท้ายประกาศโรงเรียนพระหฤทัยสวรรคโลก 
เรื่อง  การใช้มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  

                                      เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 

มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้ 

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน 
1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
      1) มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสารและการคิดคำนวณ  
      2) มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และ
แก้ปัญหา  
      3) มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม 
      4) มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
      5) มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 
      6) มีความรู้ ทักษะพ้ืนฐาน และเจตคติท่ีดีต่องานอาชีพ 
1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 
      1) การมีคุณลักษณะและค่านิยมท่ีดีตามท่ีสถานศึกษากำหนด  
      2) ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย  
      3) การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย 
      4) สุขภาวะทางร่างกายและลักษณะจิตสังคม 

มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา 
2.1 มีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจที่สถานศึกษากำหนดชัดเจน  
2.2 มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 
2.3 ดำเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษาและทุกกลุ่มเป้าหมาย 
2.4 พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 
2.5 จัดสภาพแวดล้อมทางกายและสังคม ที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ  
2.6 จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการ และการจัดการเรียนรู้ 



มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้ 

มาตรฐานที่ 3 กระบวนกาจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 

3.1 จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้ 
3.2 ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 
3.3 มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก 
3.4 ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และนำผลมาพัฒนาผู้เรียน 
3.5 มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 



การกำหนดค่าเป้าหมายแนบท้ายประกาศใช้มาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
โรงเรียนพระหฤทัยสวรรคโลก   ปีการศึกษา 2563 

 
 

มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้ 
ค่าเป้าหมาย 

มาตรฐานตัวช้ีวัด 

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน ดีเลิศ 
1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน ดีเลิศ 
      1) มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสารและการคิดคำนวณ  ร้อยละ 85 
      2) มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย 
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และแก้ปัญหา  

ร้อยละ 80 

      3) มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม ร้อยละ 80 
      4) มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ร้อยละ 80 
      5) มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา ร้อยละ 80 
      6) มีความรู้ ทักษะพ้ืนฐาน และเจตคติท่ีดีต่องานอาชีพ ร้อยละ 80 
1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน ยอดเยี่ยม 
      1) การมีคุณลักษณะและค่านิยมท่ีดีตามท่ีสถานศึกษากำหนด  ร้อยละ 90 
      2) ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย  ร้อยละ 90 
      3) การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย ร้อยละ 90 
      4) สุขภาวะทางร่างกายและลักษณะจิตสังคม ร้อยละ 90 

มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา ยอดเยี่ยม 
2.1 มีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจที่สถานศึกษากำหนดชัดเจน  ร้อยละ 95 
2.2 มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา ร้อยละ 95 
2.3 ดำเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษา
และทุกกลุ่มเป้าหมาย 

ร้อยละ 90 

2.4 พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ ร้อยละ 95 
2.5 จัดสภาพแวดล้อมทางกายและสังคม ที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ  ร้อยละ 95 
2.6 จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการ และการจัดการ
เรียนรู้ 

ร้อยละ 90 



มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้ 
ค่าเป้าหมาย 

มาตรฐานตัวช้ีวัด 

มาตรฐานที่ 3 กระบวนกาจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ดีเลิศ 

3.1 จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจำวันได้ 

ร้อยละ 90 

3.2 ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ ร้อยละ 85 
3.3 มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก ร้อยละ 90 
3.4 ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และนำผลมาพัฒนาผู้เรียน ร้อยละ 85 
3.5 มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการ
จัดการเรียนรู้ 

ร้อยละ 85 

 
หมายเหตุ 
  

 การประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2563 
 1. ระดับการศึกษาปฐมวัย ให้ประเมินตามแนวทางประประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาปฐมวัย
เพ่ือการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 3 มาตรฐาน 
 2. ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ประเมินตามคู่มือการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา 
ขั้นพ้ืนฐาน เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 4 มาตรฐาน 
 3. การตัดสินผลการประเมินตามเกณฑ์การประเมินคุณภาพภายในที่กำหนดของแต่ละระดับ ดังนี้ 
 
 
 
 
  
 
 
 

ระดับการศึกษาปฐมวัย/ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
ผลการประเมิน ระดับคุณภาพ แปลผล 

   ร้อยละ 90.00 – 100 5 ยอดเยี่ยม 
   ร้อยละ 75.00 – 89.99 4 ดีเลิศ 
   ร้อยละ 60.00 – 74.99 3 ดี 
   ร้อยละ 50.00 – 59.99 2 พอใช้ 
   ร้อยละ   0.00 – 49.99 1 ปรับปรุง 



รายงานการประชุมหรือการใหความเห็นชอบ SAR ของคณะกรรมการบริหารโรงเรียน
 

(มติเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารโรงเรียน)



 



รายงานการประชุมหรือการใหความเห็นชอบ SAR ของคณะกรรมการบริหารโรงเรียน
 

(มติเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารโรงเรียน)



 



คําสั่งแตงตั้งคณะทํางานจัดทํา SAR
 

(คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการจัดทํา SAR)



 
 

           ประกาศโรงเรียนพระหฤทัยสวรรคโลก 
  ที่    ป5/2563 

เรื่อง   แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา SAR 
 

 

 

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช  2542 ระบุให้การประกันคุณภาพการศึกษาเป็น    ส่วน
หนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษาที่กำหนดให้สถานศึกษาและหน่วยงานต้นสังกัดต้องดำเนินการอย่างต่อเนื่อง  
ตามประกาศคณะกรรมการประกันคุณภาพภายในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์และแนว
ปฏิบัติเกี่ยวกับการประกันคุณภาพภายในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ . 2554 กำหนดให้ดำเนินการประเมิน
คุณภาพภายในของสถานศึกษา และจัดทำรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา เสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัด
และสาธารณชน 

 จึงแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา SAR ประจำปีการศึกษา 2563 
ดังนี้ 

 

1. ซิสเตอร์วรรณวิมล    สุขสวัสดิ์  ผู้อำนวยการ    ประธานกรรมการ 
2. นายดิเรก   ขวยเขิน หัวหน้าฝ่ายกิจการนักเรียนและมาตรฐาน รองประธาน 
3. นางสาวศรีไพร  กลมกล่อม หัวหน้าฝ่ายวิชาการ   กรรมการ                   
4. นายสมพงษ์   มัจฉิม  หัวหน้าฝ่ายบริการ   กรรมการ                           
5. นางนงค์นุช   ฉัตรธง  หัวหน้าแผนกปฐมวัย   กรรมการ                     
6. นางสาวกรรณิการ์  เอี่ยมไธสง ผู้ทรงคุณวุฒิ    กรรมการ 
7. นางนงคราญ   ใจชนะ  หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป  กรรมการ/เลขานุการ 

 
  ขอให้คณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งทุกคน ปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย ให้บรรลุตามวัตถุประสงค์
ของการดำเนินงาน เป็นไปด้วยความเรียบร้อย เกิดประโยชน์สูงสุดต่อราชการ 

        

                ประกาศ  ณ  วันที่ 10 เดือน มีนาคม  พ.ศ. 2564                              
 

 

ลงชื่อ ................................................... 
     (ซิสเตอร์วรรณวิมล    สุขสวัสดิ์) 

                  ผู้อำนวยการโรงเรียนพระหฤทัยสวรรคโลก 



หลักฐานการเผยแพร SAR ใหผูมีสวนเกี่ยวของหรือสาธารณชนรับทราบ
 

(การเผยแพร SAR ในเว็บไซตโรงเรียน)



 



แผนผังอาคารสถานที่
 

(แผนผังอาคารสถานที่โรงเรียนพระหฤทัยสวรรคโลก)



แผนผังโรงเรียนพระหฤทัยสวรรคโลก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                            
 

                 ประต ู
              ทางเข้า 
 
 
 

        ประตูทางออก 

 
บ้านพักอธิการ 

 
 
 
 
 

อาคารกาญจนาภิเษก 
อาคารเรยีนระดับมัธยม 

 

(โรงอาหาร) 

 
 
 

ลานกิจกรรมพลศึกษา 

 
 
 

อาคารเรยีนระดับประถมศึกษา  

 
 
 
 
 
 
 
 

อาคารเรียน 
ปฐมวัย 

 

บ้านบอล 
(ปฐมวัย) 

 

สระว่ายน้ำ 
“ALIZABET” 

 

 

 

 

 

 

 

ลานกิจกรรม 
(สนามหญา้) 

 
 
 
 

                  เสาธงชาติ 

วัด 
พระหฤทัยฯ 

บ้านพัก 
พระสงฆ์ 



 
 
 
แผนผังอาคารเรียนระดับประถม  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ป.3/2 ป.3/3 ชั้นที่ 3 

ชั้นที่ 2 

ชั้นที่ 1 

ห้อง 
พักคร ู

ป.1/1 ป.1/2 ป.1/3 ห้อง 
แนะแนว 

ป.5/1 ป.4/2 

ป.6/1 

ป.4/1 

 
ห้อง 

จิตตาภิบาล 

 
ฝ่าย

วิชาการ 
ฝ่ายบริการ 

    
ห้องพักครู ป.2/3 ป.2/2 ป.2/1 

ห้องสมุด ห้องน้ำชาย 
ห้องเครื่อง

เขียน ห้องลูกเสือ ห้องดนตรี 
ห้อง 

นาฏศิลป ์

ห้อง 
คอมพิวเตอร ์

ห้อง
พยาบาล 

ห้องน้ำหญิง 

ห้อง 
พักครู 

ห้อง 
พักครูต่างชาติ 

ป.3/1 ป.5/2 ป.6/2 



 
แผนผังอาคารกาญจนาภิเษก/อาคารเรียนระดับมัธยมศึกษา 
 

 
 
แผนผังอาคารเรียนระดับปฐมวัย 
                                                               
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

ห้องพัสดุ 
ครุภัณฑ์ ห้องโสตฯ 

ห้องสหการ 

ห้องธุรการ 

ห้องอธิการ 

ห้องเก็บของ ห้องเก็บของ 

 ห้องประชุม ห้องคอมพิวเตอร์ 

ห้องเก็บของ 

โรงอาหาร 

ม.3 ชั้นที่    3    3 
 

ห้องคณิตฯ ห้องภาษาไทย ม.1 ม.2 ห้อง 
วิทยาศาสตร์ 

ชั้นที่    2    2 

ชั้นที่    1    1 

 
ห้องอิเลก็โทน . 

 

 ชั้นที่ 2 

ชั้นที่ 1 

ห้องเก็บของ อ.3/1 อ.3/3 อ.3/2 อ.2/3 
 

อ.2/2 

อ.1/3 อ.1/2 
ศูนย์

กิจกรรม อ.1/1 เตรียมปฐมวัย 

บ้านบอล 

บันได บันได 

อ.2/1 

ห้องน้ำ 



  
  1)  อาคารเรียน/อาคารประกอบการ 
    อาคารเรียน   จำนวน  3   หลัง  
    ห้องน้ำ/ห้องส้วม   จำนวน 16  หลัง  
    สระว่ายน้ำ   จำนวน  1   สระ   
    สนามสนามฟุตบอล  จำนวน  1   สนาม   
    สนามบาสเก็ตบอล  จำนวน  1   สนาม   
    โรงฝึกพลศึกษา   จำนวน  1   หลัง  
    โรงอาหาร        จำนวน  1   แห่ง    
    สนามเด็กเล่น    จำนวน  2   สนาม  

2)  ห้องปฏิบัติการ  
  ห้องเรียน   จำนวน  28 ห้อง 
   ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ จำนวน  1   ห้อง 
  ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ จำนวน  3   ห้อง 
  ห้องปฏิบัติการทางภาษา  จำนวน  1   ห้อง 
  ห้องปฏิบัติการนาฏศิลป์  จำนวน  1   ห้อง 
   ห้องปฏิบัติการดนตรี  จำนวน  1   ห้อง 
   ห้องปฏิบัติการพลศึกษา  จำนวน  1   ห้อง 
   ห้องศูนย์สื่อภาษาไทย  จำนวน  1   ห้อง 
   ห้องศูนย์สื่อคณิตศาสตร์  จำนวน  1   ห้อง 
   ห้องจริยธรรม   จำนวน  1   ห้อง 
   ห้องสมุด   จำนวน  1   ห้อง 
   ห้องแนะแนว   จำนวน  1   ห้อง 
  ห้องพยาบาล   จำนวน  1   ห้อง 
   หอ้งประชุม   จำนวน  2   แห่ง   
   ห้องวิชาการ   จำนวน  1   ห้อง 
   ห้องกิจการนักเรียน  จำนวน  1   ห้อง 
   ห้องธุรการ/การเงิน  จำนวน  1   ห้อง 
   ห้องพักครู   จำนวน  2   ห้อง 
   ห้องสหการร้านค้า  จำนวน  2   ห้อง 
 



โครงสรางการบริหารงานโรงเรียน
 

(โครงสรางการบริหารงานโรงเรียนพระหฤทัยสวรรคโลก)



 

โครงสร้างการบริหารงานของโรงเรียนพระหฤทัยสวรรคโลก 
              
 
 
 
   
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

คณะกรรมการบรหิารโรงเรยีน 

ฝ่ายวิชาการ ฝ่ายกิจการนักเรยีน/มาตรฐานคุณภาพ ฝ่ายบริการ/จิตตาภิบาล 
 

- งานหลักสูตร 

- งานจัดการสอน 
- งานนิเทศและ
พัฒนาครู 
- งานกลุ่มสาระฯ 

- งานสอนเสริม 

- งานห้องสมุด 

- งานทะเบียนวัดผล 

- งานวิจัยและพัฒนา 
- งานกิจกรรมชุมนุม 
- งานแนะแนว 
- งานพัฒนาสื่อ 

- งานปกครองและแนะแนว 
- งานกิจกรรมนักเรยีน 

- งานลูกเสือเนตรนาร ี

- งานสภานักเรียน 

- งานทัศนศึกษา 

- งานประกันคุณภาพ 

- งานรายงานประจำป ี

- งานประเมินคณุภาพภายใน 

- งานสังเคราะห์ประเมินคณุภาพภายใน 
- งานติดตามประเมินผลการับรองคุณภาพ
การศึกษา 
 

- งาน
โสตทัศนูปกรณ ์

- งานโภชนาการ 

- งานสหการ 

- งานอาคารสถานท่ี 

- งานสวัสดิภาพและ
ความปลอดภัย 

- งานพาหนะและ
จราจร 

- งานสัมพันธ์ชุมชน
และประชาสัมพันธ ์
 

คณะครูและนักเรยีน 

ฝ่ายการศึกษาโรงเรียนในเครือคณะพระหฤทัยฯ 

ผู้รับใบอนุญาต 

    ผู้จัดการ / ผู้อำนวยการ 

แผนกปฐมวัย 

- งานอภิบาล 
ในโรงเรียน 
- งานแพร่ธรรม 
- งานกิจกรรม 
คาทอลิก 
- งานศาสนสัมพันธ์ 
- งานจริยธรรม 
- งานสังคมสงเคราะห ์
(ทุนการศึกษา) 
 

- งานกิจกรรม
นักเรียน 

- งานอาคาร
สถานท่ี 

- งานวิชาการระดับ 
- งานบริการ 

ฝ่ายบรหิารทั่วไป 

- งานหลักสูตร 

- งานจัดการสอน 
- งานนิเทศและ
พัฒนาครู 
- งานกลุ่มสาระฯ 

- งานสอนเสริม 

- งานห้องสมุด 

- งานทะเบียนวัดผล 

- งานวิจัยและพัฒนา 
- งานกิจกรรมชุมนุม 
- งานแนะแนว 
- งานพัฒนาสื่อ 

คณะกรรมการบรหิารและพัฒนาสถานศึกษา 



 

โครงสร้างการบริหารงานฝ่ายวิชาการ 
 
              
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ผู้จัดการ / ผู้อำนวยการ 

หัวหน้าฝ่ายวิชาการ 

งาน
หลักสตูร  

 

งานจัดการ
สอน 

งานนิเทศ งานกลุ่มสาระ 

- พัฒนา
หลักสตูร 

- ประเมิน
หลักสตูร 

 

- เอกสาร
ตำราเรียน 

- คู่มือการ
สอน 

- แผนการ
สอน 

 

- กิจกรรม
นิเทศ
ภายใน 

- การรับ
การนิเทศ
จากเขต
พื้นที่ฯ 

- การนิเทศ
จากเครือ
คณะ 

- กิจกรรม
การเรยีนการ
สอน 8 กลุ่ม
สาระ 

 

คณะครู และนักเรียน 

งานห้องสมุด งานสอนเสริม 

- จัดหา
หนังสือ 

- ซ่อมและ
บำรุงรักษา 

- กิจกรรม
ส่งเสริมการ
อ่าน 

- ห้องสมุด
เคลื่อนที ่

- วัดและ
ประเมินผล
ปลายป ี

- ข้อมูลสถิต ิ

- สรุปผลการ
ประเมิน 
- รายงานผล
การประเมิน 

งานวิชาการระดับช้ัน 

งานทะเบียน
วัดผล 

งานวิจัยและ
พัฒนา 

งานกิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน 

งานพัฒนาสื่อ 

- สถิติ
นักเรียน 
- กิจกรรม
สอนเสริม 

- วิจัยในช้ัน
เรียน 

- ข้อมูล
งานวิจัย 

- ลูกเสือเนตร
นาร ี
- กิจกรรม 
สาธรณ
ประโยชน ์
- ชุมนุม 
- แนะแนว 
- ทัศนศึกษา 
 
 

- สื่อการสอน 
- การพัฒนา
สื่อ 
- นวัตกรรม
การเรยีนรู ้



 

 

โครงสรา้งการบริหารงานฝ่ายบริหารงานทั่วไป 
 
              
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผู้จัดการ / ผู้อำนวยการ 

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป 

งานธุรการ งานสาร
บรรณ 

งานทะเบียน
ธุรการ 

- สวัสดิการครู
จาก สช. 
- โรงเรียนใน
เครือคณะ 
- จากโรงเรียน 

- ข้อมูล
นักเรียน 
- สถิติครู นร. 
และ บุคลากร 
-แผนปฏิบัติ
งาน 
- ติดต่อ
ราชการ 
/หน่วยงาน
อื่นๆ 

- เอกสาร
รับส่งหนังสือ 

- จดหมาย
โต้ตอบ 

- บันทึก
ข้อมูลระบบ
อุดหนุน จาก 
สช. 

- ทะเบียนครู 
นักเรียน 

 

คณะครู และนักเรียน 

งาน
งบประมาณ 

งานพัสดุ
ครุภณัฑ ์

- เงิน
ค่าธรรมเนียม 

- เงินอุดหนุน
ประเภทต่างๆ 
- บัญชีรับ-จ่าย
รายวัน 

- บัญชีเงินเดือน 

 

- แผน
งบประมาณ
รายรับ-จ่าย
ประจำป ี

 

งานสารสนเทศ งานบุคลากร งานสวัสดิการ
ครู/บุคลากร 

- สำรวจความ
ต้องการพัสดุ
ครุภณัฑ ์

- การจัดซื้อ
จัดหา 

 

- จัดเก็บ
รวบรวมข้อมลู 

- จัดทำ
สารสนเทศ
โรงเรียน 

 

- จัดอัตรากำลัง
บุคลากร 
- รับสมัครคร/ู
บุคลากร
ทางการศึกษา 

งานการเงิน/
การบัญชี 



 

 

โครงสร้างการบริหารงานฝ่ายบริการ 
 
              
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผู้จัดการ / ผู้อำนวยการ 

หัวหน้าฝ่ายบริการ 

งาน
โสตทัศนูปกรณ์ 

งานอนามัยโรงเรียน งานอาคารสถานท่ี 

- สื่อโสต 
- ห้องคอมพิวเตอร์ 
- อินเทอร์เน็ต 
- เครื่องเสียง 
- เว็บไซต์โรงเรียน 
- งานอ่ืนๆที่ไดร้ับ
มอบหมาย 

 
 

- โรงเรียนส่งเสริม
สุขภาพ 

- ตรวจสุขภาพ
ประจำป ี

- วัคซีนนักเรียน 

- ห้องพยาบาล 

- งานสุขโภชนาการ
โรงเรียน 

- งานอ่ืนๆที่ได้รับ
มอบหมาย 

- อาคารเรียนและ
ห้องประกอบการ 

- ความปลอดภยัใน
การใช้อาคารสถานท่ี 

- บรรยากาศและ
สิ่งแวดล้อม 

- งานซ่อมบำรุง 

- งานอ่ืนๆที่ได้รับ
มอบหมาย 

คณะครู และนักเรียน 

งานสัมพันธ์ชุมชน 

- บริการชุมชน 

- เข้าร่วมกิจกรรม
กับชุมชน 

- แหล่งการเรยีนรู้
ชุมชน 

- งาน
ประชาสมัพันธ์
โรงเรียน 

- ความรู้สู่ชุมชน 

- งานอ่ืนๆที่ได้รับ
มอบหมาย 

 
 

งานโภชนาการ งานสหการ งานสวัสดภิาพและ
ความปลอดภัย 

- น้ำดื่ม น้ำใช้ 
- อาหารกลางวัน 
- สุขภาวะอนามัย
โรงเรียน 
- งานอ่ืนๆที่ได้รับ
มอบหมาย 

 

- สหการ 1 
(เสื้อผ้า และ
อุปกรณ์การแต่ง
กาย) 
- สหการ 2 

(อุปกรณ์และ
เครื่องเขียน) 
- งานอ่ืนๆที่ได้รับ
มอบหมาย 

 

- เวรรักษาการณ์
(ภาคปกติ และภาค
ค่ำ) 
- ความปลอดภยัการ
ใช้น้ำและไฟฟ้า 
- ระบบระบายน้ำ 

- พาหนะและจราจร 
- งานอ่ืนๆที่ได้รับ
มอบหมาย 

 



 

โครงสร้างการบริหารงานจิตตาภิบาล 
 
              
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ผู้จัดการ / ผู้อำนวยการ 

หัวหน้างานจิตตาภิบาล 

งานอภิบาลใน
โรงเรียน 

งานแพร่ธรรม งานกิจกรรม
คาทอลิก 

- งานคำสอนนักเรียน
คาทอลิก 
- งานรับศีลศักดิส์ิทธ์ิ 
- พัฒนาบุคลากร
คาทอลิก 
 
 
 

- วันสำคัญทาง
คริสตศาสนา 
- วันสมโภชพระหฤทัย
(พิธีบูชาขอบพระคุณ) 
- วันคริสต์มาส(พิธีบูชา
ขอบพระคุณ) 
 
 

- กิจธรรม 
ศาสนธรรม 
*พิธีบูชา
ขอบพระคุณ(วัน
ศุกร์ต้นเดือน/จบ
การศึกษา) 

คณะครู และนักเรียน 

งานศาสน
สัมพันธ์ 

- ศาสนสัมพันธส์ู่
โรงเรียน 

- สืบสาน
วัฒนธรรม 3 
ศาสนา 

งานจริยธรรม งานสังคม
สงเคราะห์

(ทุนการศึกษา)      
- งานหลักสูตรและ
การสอนจริยศึกษา 
- งานหลักสูตรและ
การสอนครสิตศาสนา 
(นักเรียน) 
- สร้างเสริมอัตลักษณ์
นักเรียน 
 

- ช่วยเหลือ
ผู้ประสบภยัต่างๆ 

- ช่วยเหลือ
ผู้ด้อยโอกาส 
- สืบสานวัฒนธรรม 
 



 

 
โครงสร้างการบริหารงานฝ่ายกิจการนักเรียน/มาตรฐานคุณภาพ 

 
              
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ผู้จัดการ / ผู้อำนวยการ 

หัวหน้าฝ่ายกิจการนักเรียน 

งานปกครอง 
 

งานกิจกรรมนักเรียน 

- งานปกครองระดับ 
- ระบบฐานข้อมูล
นักเรียน 
- ระบบคัดกรอง
นักเรียน 
- คู่มือนักเรียน 
- ติดตามพฤติกรรม 
- งานอ่ืนๆที่ได้รับ
มอบหมาย 

- กิจกรรมวันสำคัญ
ของชาติ 
- กีฬาภายใน 
- กิจกรรมประเพณี
ไทยและท้องถิ่น 
- งานอ่ืนๆที่ได้รับ
มอบหมาย 

คณะครู และนักเรียน 

งานลูกเสือ 
เนตรนาร ี

- กิจกรรมวัน
สำคัญทางลูกเสือ 
- ค่ายพักแรม
ลูกเสือเนตรนาร ี

- ลูกเสือจราจร 

- งานอ่ืนๆที่ได้รับ
มอบหมาย 

 
 

งานสภานักเรียน งานทัศนศึกษา งานแนะแนว 

- เลือกตั้งสภา
นักเรียน 
- กิจกรรมสภา
นักเรียน 
- งานอ่ืนๆที่ได้รับ
มอบหมาย 

 

- งานทัศนศึกษา
ระดับชั้น 
- งานอ่ืนๆที่ได้รับ
มอบหมาย 

 

- งานแนะแนวด้าน
พฤติกรรมนักเรียน 
- งานอ่ืนๆที่ได้รับ
มอบหมาย 

 



 

 
                                                                      โครงสร้างการบริหารงานมาตรฐานคุณภาพ 
 
              
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผู้จัดการ / ผู้อำนวยการ 

หัวหน้างานมาตรฐานคุณภาพ 

งานประกันคุณภาพ
การศึกษา 

 

งานประเมินคณุภาพ
ภายในตามมาตรฐาน 

 
 - ระบบประกัน

คุณภาพภายใน 
- แผนพัฒนาการจัด
การศึกษา 
- แผนปฏิบัติการ
ประจำป ี
- ปฏิทินปฏิบัติงาน 

- ข้อมูลการ
ดำเนินงาน 
- การติดตามการ
ดำเนินงานตาม
แผนงาน 
- การประเมินผลการ
ดำเนินงานตามแผน 
 

คณะครู และนักเรียน 

งานสังเคราะห์ประเมิน
คุณภาพภายใน 

 

- สถติิ ข้อมูล 
- การรวบรวมข้อมลู 
- การสังเคราะห์ผลการ
ประเมิน 
 

งานรายงานประจำป ี

 

งานติดตามประเมินผลการ
รับรองคุณภาพการศึกษา       

- จัดทำรายงาน
ประจำป ี
- นำเสนอรายงาน
ประจำปตี่อต้นสังกัด
และหน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้อง 
 

- ติดตามการประเมินภายใน
จากต้นสังกัด 
- ติดตามการประเมินภายใน
จากเขตพื้นท่ีฯ 
- การรับรองคุณภาพจาก  
สมศ. 
 



โครงสรางหลักสูตร เวลาเรียน ของโรงเรียน
 

(โครงสรางหลักสูตรสถานศึกษา)



หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑  

เปิดสอนระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๑ ถึง ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๓    โครงสร้างเวลาเรียน   ระดับระถมศึกษา 

กลุ่มสาระการเรียนรู้/ กิจกรรม 
เวลาเรียน 

ระดับประถมศึกษา 
ป. ๑ ป. ๒ ป. ๓ ป. ๔ ป. ๕ ป. ๖ 

 กลุ่มสาระการเรียนรู ้  

ภาษาไทย ๒๐๐(๕) ๒๐๐(๕) ๒๐๐(๕) ๑๖๐(๔) ๑๖๐(๔) ๑๖๐(๔) 
คณิตศาสตร์ ๒๐๐(๕) ๒๐๐(๕) ๒๐๐(๕) ๑๖๐(๔) ๑๖๐(๔) ๑๖๐(๔) 
วิทยาศาสตร์ ๘๐(๒) ๘๐(๒) ๘๐(๒) ๘๐(๒) ๘๐(๒) ๘๐(๒) 
สังคมศึกษา ศาสนา  
และวัฒนธรรม 

๑๒๐ ๑๒๐ ๑๒๐ ๑๒๐ ๑๒๐ ๑๒๐ 

o ประวัติศาสตร ์ (๔๐) (๑) (๔๐) (๑) (๔๐) (๑) (๔๐) (๑) (๔๐) (๑) (๔๐) (๑) 
o ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม               

 ๘๐(๒) ๘๐(๒) ๘๐(๒) ๘๐(๒) ๘๐(๒) ๘๐(๒) 
o เศรษฐศาสตร ์       
o ภูมิศาสตร ์       

สุขศึกษาและพลศึกษา ๔๐(๑) ๔๐(๑) ๔๐(๑) ๘๐(๒) ๘๐(๒) ๘๐(๒) 
ศิลปะ ๘๐(๒) ๘๐(๒) ๘๐(๒) ๘๐(๒) ๘๐(๒) ๘๐(๒) 
การงานอาชีพและเทคโนโลย ี ๔๐(๑) ๔๐(๑) ๔๐(๑) ๘๐(๒) ๘๐(๒) ๘๐(๒) 
ภาษาต่างประเทศ ๘๐(๓) ๘๐(๓) ๘๐(๓) ๘๐(๒) ๘๐(๒) ๘๐(๒) 

รวมเวลาเรียน (พื้นฐาน) ๘๔๐ ๘๔๐ ๘๔๐ ๘๔๐ ๘๔๐ ๘๔๐ 

 รายวิชา / กิจกรรมเพ่ิมเติม 
    ภาษาต่างประเทศ 

๘๐(๒) ๘๐(๒) ๘๐(๒) ๔๐(๑) ๔๐(๑) ๔๐(๑) 

    หน้าท่ีพลเมือง ๔๐(๑) ๔๐(๑) ๔๐(๑) ๔๐(๑) ๔๐(๑) ๔๐(๑) 

(รวมหน่วยกิต) (๒๕) (๒๕) (๒๕) (๒๓) (๒๓) (๒๓) 

 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  

o กิจกรรมแนะแนว ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ 

o กิจกรรมนักเรียน       

-  ลูกเสือ / เนตรนารี ๓๐ ๓๐ ๓๐ ๓๐ ๓๐ ๓๐ 
-  ชุมนุม ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ 
o กิจกรรมเพื่อสังคมและ

สาธารณประโยชน์ 
๑๐ ๑๐ ๑๐ ๑๐ ๑๐ ๑๐ 

รวมเวลา 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
๑๒๐ ๑๒๐ ๑๒๐ ๑๒๐ ๑๒๐ ๑๒๐ 

รวมเวลาท้ังหมด ๑,๐๘๐ ๑,๐๘๐ ๑,๐๘๐ ๑,๐๔๐ ๑,๐๔๐ ๑,๐๔๐ 



โครงสร้างเวลาเรียน    ระดับมัธยมศึกษา 

กลุ่มสาระการเรียนรู้/ กิจกรรม 

เวลาเรียน 

ระดับมัธยมศึกษาตอนตน้ 

ม. ๑ ม. ๒ ม. ๓ 

 กลุ่มสาระการเรียนรู้    

ภาษาไทย ๑๒๐ (๓ นก.) ๑๒๐ (๓ นก.) ๑๒๐ (๓ นก.) 

คณิตศาสตร์ ๑๒๐ (๓ นก.) ๑๒๐ (๓ นก.) ๑๒๐ (๓ นก.) 

วิทยาศาสตร์ ๑๒๐ (๓ นก.) ๑๒๐ (๓ นก.) ๑๒๐ (๓ นก.) 

สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ๑๖๐ (๔ นก.) ๑๖๐ (๔ นก.) ๑๖๐ (๔ นก.) 
o ประวัติศาสตร์ ๔๐ (๑ นก.) ๔๐ (๑ นก.) ๔๐ (๑ นก.) 
o ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม    

 ๑๒๐ (๓นก.) ๑๒๐ (๓นก.) ๑๒๐ (๓นก.) 
o ภูมิศาสตร์    
o เศรษฐศาสตร์    

    สุขศึกษาและพลศึกษา ๘๐ (๒นก.) ๘๐ (๒ นก.) ๘๐  (๒ นก.) 

    ศิลปะ ๘๐ (๒นก.) ๘๐ (๒ นก.) ๘๐ (๒ นก.) 

    การงานอาชีพและเทคโนโลยี ๘๐  (๒นก.) ๘๐  (๒ นก.) ๘๐  (๒ นก.) 

    ภาษาต่างประเทศ ๑๒๐  (๓ นก.) ๑๒๐  (๓ นก.) ๑๒๐  (๓ นก.) 
รวมเวลาเรียน (พื้นฐาน) ๘๘๐ (๒๒ นก.) ๘๘๐ (๒๒ นก.) ๘๘๐ (๒๒ นก.) 

 รายวิชาเพ่ิมเติม   

     คณิตศาสตร์ ๘๐ ๘๐ ๘๐ 

    วิทยาศาสตร์ ๔๐ ๔๐ ๔๐ 

    ภาษาต่างประเทศ ๘๐ ๘๐ ๘๐ 

    หน้าท่ีพลเมือง ๔๐ ๔๐ ๔๐ 
 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  

o กิจกรรมแนะแนว ๔๐ ๔๐ ๔๐ 

o กิจกรรมนักเรียน    

-  ลูกเสือ เนตรนารี ๒๕ ๒๕ ๒๕ 

-  ชุมนุม/ชมรม ๔๐ ๔๐ ๔๐ 

o  กิจกรรมเพื่อสังคมและ  สาธารณประโยชน์ ๑๕ ๑๕ ๑๕ 

รวมเวลากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ๑๒๐ ๑๒๐ ๑๒๐ 

รวมเวลาเรียนทั้งหมด ๑,๒๔๐ ชั่วโมง/ปี 

 




