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รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา

(Self - Assessment Report : SAR)

ปการศึกษา 2563

สวนที่ 1 : บทสรุปของผูบริหาร

             รายงานประเมินตนเองนี้เปนการประมวลผลการดําเนินงานของโรงเรียนตลอดปการศึกษา 2563 ที่ดําเนินการตามภาระงานปกติโดยมีเปาหมายเพื่อสรางทักษะ

ที่จําเปนสําหรับอนาคตในศตวรรษท่ี 21 ใหกับนักเรียนที่จะเติบโตไปเปนกําลังสําคัญของประเทศชาติ ดวยการบริหารงานโรงเรียนอยางเปนระบบ โดยทีมงานบริหารและ

ครูผูสอนที่ทํางานรวมกันเพ่ือนักเรียนของเรา  

ตอนท่ี 1 ขอมูลพ้ืนฐาน

โรงเรียน (School Name) : ศรีวิทยา

ประเภทโรงเรียน (School Type) : ในระบบ (สามัญปกติ)

รหัสโรงเรียน : 1124100014

ที่อยู (Address) : 34/1 อาคาร (Bldg) : -

หมูที่ (Village No.) : 14 ตรอก (Alley) : -

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

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

จังหวัด (Province) : ฉะเชิงเทรา รหัสไปรษณีย (Post Code) : 24130

โทรศัพท (Tel.) : 038538555 โทรสาร (Fax.) : -

อีเมล (E-mail) : sriwittaya@gmail.com

เว็บไซต (Website) : www.sriwittaya.ac.th

ไลน (Line) : - เฟซบุก (Facebook) : -

ระดับท่ีเปดสอน

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

ระดับปฐมวัย

1. มาตรฐานการศึกษา

มาตรฐานการศึกษา ระดับคุณภาพ

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของเด็ก ดีเลิศ

1. มีพัฒนาดานรางกาย แข็งแรง มีสุขนิสัยที่ดี และดูแลความปลอดภัยของตนองได ดีเลิศ

2. มีพัฒนาการดานอารมณ จิตใจ ควบคุม และแสดงออกทางอารมณได ดีเลิศ

3. มีพัฒนาการดานสังคม ชวยเหลือตนเองและเปนสมาชิกที่ดีของสังคม ดีเลิศ

4. มีพัฒนาการดานสติปญญา สื่อสารได มีทักษะการคิดพื้นฐาน และแสวงหาความรูได ดีเลิศ

มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ ยอดเยี่ยม

1. มีหลักสูตรครอบคลุมพัฒนาการทั้งสี่ดาน สอดคลองกับบริบทของทองถิ่น ยอดเยี่ยม

2. จัดครูใหเพียงพอกับช้ันเรียน ยอดเยี่ยม

3. สงเสริมใหครูมีความเช่ียวชาญดานการจัดประสบการณ ยอดเยี่ยม

4. จัดสภาพแวดลอมและส่ือเพ่ือการเรียนรูอยางปลอดภัยและเพียงพอ ยอดเยี่ยม

5. ใหบริการสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและส่ือการเรียนรูเพื่อสนับสนุน การจัดประสบการณ ยอดเยี่ยม

6. มีระบบบริหารคุณภาพที่เปดโอกาสใหผูเกี่ยวของทุกฝายมีสวนรวม ยอดเยี่ยม

มาตรฐานที่ 3 การจัดประสบการณที่เนนเด็กเปนสําคัญ ยอดเยี่ยม

1. จัดประสบการณที่สงเสริมใหเด็กมีพัฒนาการทุกดาน อยางสมดุลเต็มศักยภาพ ยอดเยี่ยม

2. สรางโอกาสใหเด็กไดรับประสบการณตรง เลนและปฏิบัติอยางมีความสุข ยอดเยี่ยม

3. จัดบรรยากาศที่เอ้ือตอการเรียนรู ใชสื่อและเทคโนโลยี ที่เหมาะสมกับวัย ยอดเยี่ยม

4. ประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริงและนําผลการประเมินพัฒนาการเด็กไปปรับปรุงการจัดประสบการณและพัฒนาเด็ก ยอดเยี่ยม

สรุปผลการประเมินระดับปฐมวัย ยอดเยี่ยม

2. หลักฐานสนับสนุนผลการประเมินตนเองตามระดับคุณภาพ

1. สรุปงานและโครงการตางๆ ตามแผนพัฒนาโรงเรียน ประจําปการศึกษา 2563 

2. สรุปงานและโครงการตางๆ ตามแผนปฏิบัติการประจําปการศึกษา 2563

3. โรงเรียนมีแผนจะพัฒนาตนเองตอไปอยางไรใหไดมาตรฐานที่ดีขึ้นกวาเดิม 1 ระดับ

1. สงเสริมการเขามามีสวนรวมของผูปกครองเพ่ือเรียนรูเกี่ยวกับพัฒนาการและการเลี้ยงดูเด็กที่ถูกตองเหมาะสมกับวัย

2. เผยแพรนวัตกรรมของโรงเรียนไปยังโรงเรียนที่สนใจ

4. นวัตกรรม/แบบอยางที่ดี (Innovation/Best Practice)
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- นวัตกรรม/แบบอยางท่ีดี : BEST PRACTICE ดานการบริหารจัดการการศึกษาปฐมวัย โดยใช ๓ กิจกรรม ๙ ผลสัมฤทธิ์ 3 activities 9 acheivements

มาตรฐานดาน : มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ

- นวัตกรรม/แบบอยางท่ีดี : BEST PRACTICE ๖ ศูนยสรางสมอง

มาตรฐานดาน : มาตรฐานที่ 3 การจัดประสบการณท่ีเนนเด็กเปนสําคัญ

5. ความโดดเดนของสถานศึกษา

- เด็กมีทักษะชีวิต – สามารถรับผิดชอบตนเองทํากิจกรรมในชีวิตประจําวันของตนเองทั้งท่ี บานและที่โรงเรียน เพื่อปลูกฝงลักษณะนิสัยที่ดี

- โรงเรียนมีหลักสตูรสถานศึกษาท่ีสอดคลองกับหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยของชาติ ท่ีเนนการ จัดประสบการณที่เตรียมความพรอมและไมเรงรัดวิชาการ เนนการ

เรียนรูผานการเลนและลงมือปฏิบัติ

- โรงเรียนมีหองเรียนท่ีจัดสภาพแวดลอมอยางปลอดภัย มีสื่อเพื่อการเรียนรูอยางเพียงพอและ หลากหลาย เหมาะสมกับการจัดประสบการณระดับปฐมวัย

6. โรงเรียนดําเนินงานตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ

- สงเสริมการพัฒนากรอบหลักสูตรระดับทองถิ่นและหลักสูตรสถานศึกษาตามความตองการจําเปนของกลุมเปาหมายและแตกตางหลากหลายตามบริบทของพื้นที่

- พัฒนาผูเรียนใหมีทักษะการคิดวิเคราะห สามารถแกไขสถานการณเฉพาะหนาไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยจัดการเรียนรูเชิงรุก (Active Learning) จาก

ประสบการณจริงหรือจากสถานการณจําลองผานการลงมือปฏิบัติ ตลอดจนจัดการเรียนการสอนในเชิงแสดงความคิดเห็นเพื่อเปดโลกทัศนมุมมองรวมกันของผู

เรียนและครูใหมากขึ้น

- พัฒนาผูเรียนใหมีความรอบรูและทักษะชีวิต เพื่อเปนเคร่ืองมือในการดํารงชีวิตและสรางอาชีพ อาทิ การใชเทคโนโลยีดิจิทัล สุขภาวะและทัศนคติที่ดีตอการดูแล

สุขภาพ

- พัฒนาครูใหมีทักษะ ความรู และความชํานาญในการใชเทคโนโลยีดิจิทัล ปญญาประดิษฐ และภาษาอังกฤษ รวมทั้งการจัดการเรียนการสอนเพื่อฝกทักษะการคิด

วิเคราะหอยางเปนระบบและมีเหตุผลเปนขั้นตอน

- ปลูกฝงผูเรียนใหมีหลักคิดท่ีถูกตองดานคุณธรรม จริยธรรม และเปนผูมีความพอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา โดยกระบวนการลูกเสือ และยุวกาชาด

- พัฒนาแพลตฟอรมดิจิทัลเพ่ือการเรียนรู และใชดิจิทัลเปนเครื่องมือการเรียนรู

- เสริมสรางการรับรู ความเขาใจ ความตระหนัก และสงเสริมคุณลักษณะและพฤติกรรมที่พึงประสงคดานสิ่งแวดลอม
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ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน

1. มาตรฐานการศึกษา

มาตรฐานการศึกษา ระดับคุณภาพ

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผูเรียน ยอดเยี่ยม

ผลสัมฤทธ์ิทางวิชาการของผูเรียน

1. มีความสามารถในการอาน การเขียน การสื่อสาร และ การคิดคํานวณ ดีเลิศ

2. มีความสามารถในการคิดวิเคราะห คิดอยางมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและแกปญหา ดีเลิศ

3. มีความสามารถในการสรางนวัตกรรม ดีเลิศ

4. มีความสามารถในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร ยอดเยี่ยม

5. มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา ดีเลิศ

6. มีความรูทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดีตองานอาชีพ ยอดเยี่ยม

คุณลักษณะที่พึงประสงคของผูเรียน

7. การมีคุณลักษณะและคานิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากําหนด ยอดเยี่ยม

8. ความภูมิใจในทองถิ่นและความเปนไทย ยอดเยี่ยม

9. การยอมรับที่จะอยูรวมกันบนความแตกตางและหลากหลาย ยอดเยี่ยม

10. สุขภาวะทางรางกายและจิตสังคม ยอดเยี่ยม

มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ ยอดเยี่ยม

1. มีเปาหมายวิสัยทัศนและพันธกิจที่สถานศึกษากําหนดชัดเจน ยอดเยี่ยม

2. มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา ยอดเยี่ยม

3. ดําเนินงานพัฒนาวิชาการที่เนนคุณภาพผูเรียนรอบดานตามหลักสูตรสถานศึกษาและทุกกลุมเปาหมาย ยอดเยี่ยม

4. พัฒนาครูและบุคลากรใหมีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ ยอดเยี่ยม

5. จัดสภาพแวดลอมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อตอการจัดการเรียนรู อยางมีคุณภาพ ยอดเยี่ยม

6. จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและ การจัดการเรียนรู ยอดเยี่ยม

มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ ยอดเยี่ยม

1. จัดการเรียนรูผานกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถนําไปประยุกตใชในชีวิตได ยอดเยี่ยม

2. ใชส่ือ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหลงเรียนรูที่เอื้อ ตอการเรียนรู ยอดเยี่ยม

3. มีการบริหารจัดการช้ันเรียนเชิงบวก ยอดเยี่ยม

4. ตรวจสอบและประเมินผูเรียนอยางเปนระบบ และ นําผลมาพัฒนาผูเรียน ยอดเยี่ยม

5. มีการแลกเปล่ียนเรียนรูและใหขอมูลสะทอนกลับ เพื่อพัฒนาปรับปรุงการจัดการเรียนรู ยอดเยี่ยม

สรุปผลการประเมินระดับขั้นพ้ืนฐาน ยอดเยี่ยม

2. หลักฐานสนับสนุนผลการประเมินตนเองตามระดับคุณภาพ
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1. สรุปงานและโครงการตางๆ ตามแผนพัฒนาโรงเรียน ประจําปการศึกษา 2563

2. สรุปงานและโครงการตางๆ ตามแผนปฏิบัติการประจําปการศึกษา 2563

3. โรงเรียนมีแผนจะพัฒนาตนเองตอไปอยางไรใหไดมาตรฐานที่ดีขึ้นกวาเดิม 1 ระดับ

1. พัฒนานักเรียนโดยฝกฝนทักษะการเรียนรูดวยตนเอง เพื่อใหพรอมกับการเรียนตอในระดับที่สูงข้ึน

2. สงเสริมใหนําเทคโนโลยีที่ทันสมัยทั้งสําหรับครูและนักเรียนมาใชในการจัดการเรียนรู

4. นวัตกรรม/แบบอยางที่ดี (Innovation/Best Practice)

- นวัตกรรม/แบบอยางท่ีดี : การสอนทักษะการอานเขียนภาษาไทยแบบบันได 4 ขั้น

มาตรฐานดาน : มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ

- นวัตกรรม/แบบอยางท่ีดี : กระบวนการสอนคณิตศาสตรแบบ CPA

มาตรฐานดาน : มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ

- นวัตกรรม/แบบอยางท่ีดี : โปรแกรมการสอนภาษาอังกฤษ “My First English Adventure”

มาตรฐานดาน : มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ

5. ความโดดเดนของสถานศึกษา

6. โรงเรียนไดดําเนินงานตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ

- สงเสริมการพัฒนากรอบหลักสูตรระดับทองถิ่นและหลักสูตรสถานศึกษาตามความตองการจําเปนของกลุมเปาหมายและแตกตางหลากหลายตามบริบทของพื้นที่

- พัฒนาผูเรียนใหมีทักษะการคิดวิเคราะห สามารถแกไขสถานการณเฉพาะหนาไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยจัดการเรียนรูเชิงรุก (Active Learning) จาก

ประสบการณจริงหรือจากสถานการณจําลองผานการลงมือปฏิบัติ ตลอดจนจัดการเรียนการสอนในเชิงแสดงความคิดเห็นเพื่อเปดโลกทัศนมุมมองรวมกันของผู

เรียนและครูใหมากขึ้น

- พัฒนาผูเรียนใหมีความรอบรูและทักษะชีวิต เพื่อเปนเคร่ืองมือในการดํารงชีวิตและสรางอาชีพ อาทิ การใชเทคโนโลยีดิจิทัล สุขภาวะและทัศนคติที่ดีตอการดูแล

สุขภาพ

- พัฒนาครูใหมีทักษะ ความรู และความชํานาญในการใชเทคโนโลยีดิจิทัล ปญญาประดิษฐ และภาษาอังกฤษ รวมทั้งการจัดการเรียนการสอนเพื่อฝกทักษะการคิด

วิเคราะหอยางเปนระบบและมีเหตุผลเปนขั้นตอน

- ปลูกฝงผูเรียนใหมีหลักคิดท่ีถูกตองดานคุณธรรม จริยธรรม และเปนผูมีความพอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา โดยกระบวนการลูกเสือ และยุวกาชาด

- พัฒนาแพลตฟอรมดิจิทัลเพ่ือการเรียนรู และใชดิจิทัลเปนเครื่องมือการเรียนรู

- เสริมสรางการรับรู ความเขาใจ ความตระหนัก และสงเสริมคุณลักษณะและพฤติกรรมที่พึงประสงคดานสิ่งแวดลอม
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(........Wuttida Pramounsilpchai........)

ตําแหนง ผูอํานวยการ

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

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

รหัสโรงเรียน : 1124100014

ที่อยู (Address) : 34/1 อาคาร (Bldg) : -

หมูที่ (Village No.) : 14 ตรอก (Alley) : -

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

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

จังหวัด (Province) : ฉะเชิงเทรา รหัสไปรษณีย (Post Code) : 24130

โทรศัพท (Tel.) : 038538555 โทรสาร (Fax.) : -

อีเมล (E-mail) : sriwittaya@gmail.com

เว็บไซต (Website) : www.sriwittaya.ac.th

ไลน (Line) : - เฟซบุก (Facebook) : -

2. ระดับที่เปดสอน

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

ปรัชญา

 การศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต 

วิสัยทัศน

โรงเรียนศรีวิทยาสรางผูเรียนใหมีความสมบูรณพรอมท้ังในดานรางกายจิตใจ และสติปญญาเพื่อมีศักยภาพในการเรียนและพัฒนาตนเองตอไปในระดับที่สูงขึ้น

พันธกิจ

1. สรางผูเรียน ใหมีความสมบูรณพรอมในดานรางกาย อารมณ สังคม และสติปญญา

2. จัดระบบการบริหารโรงเรียนทุกดาน ใหมีประสิทธิภาพเหมาะสมกับปจจัยแวดลอมและสามารถพัฒนาตอไป

3. พัฒนาครูใหเช่ียวชาญในศาสตรและศิลปเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน และยึดมั่นในหลักจรรยาบรรณวิชาชีพครู 

เปาหมาย

1. ผูเรียนมีความสามารถในการอาน การสื่อสาร และการคิดคํานวณ

2. ผูเรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห คิออยางมีวิจารญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และแกปญหา 

3. ผูเรียนมีความสามารถในการสรางนวัตกรรม 

4. ผูเรียนมีความสามารถในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

5. ผูเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา

6. ผูเรียนมีความรู ทักษะพ้ืนฐาน และเจตคติที่ดีตองานอาชีพ

7. ผูเรียนมีคุณลักษณะและคานิยมที่ดีตามสถานศึกษากําหนด

8. ผูเรียนมีความภาคภูมิใจในทองถิ่นและความเปนไทย 

9. ผูเรียนมีสุขภาวะทางรางกายและจิตสังคม

10. ผูเรียนยอมรับที่จะอยูรวมกันบนความแตกตางและหลากหลาย

11. สถานศึกษามีเปาหมาย วิสัยทัศน และพันธกิจที่สถานศึกษากําหนดชัดเจน

12. สถานศึกษามีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 

13. สถานศึกษาดําเนินงานพัฒนาวิชาการที่เนนคุณภาพผูเรียนรอบดานตามหลักสูตรสถานศึกษาและทุกกลุมเปาหมาย 

14. สถานศึกษาพัฒนาครูและบุคลากรใหมีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ

15. สถานศึกษาจัดสภาพแวดลอมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อตอการเรียนรู

16. สถานศึกษาจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู

17. ครูจัดการเรียนรูผานกระบวนการคิดและปฏิบัติจริงและสามารถนําไปประยุกตใชในการดําเนินชีวิต

18. ครูใชสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ และแหลงเรียนรูที่เอื้อตอการเรียนรู

19. ครูมีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก

20. ครุตรวจสอบและประเมินผูเรียนอยางเปนระบบและนําผลมาพัฒนาผูเรียน

21. ครูมีการแลกเปล่ียนเรียนรูและใหขอมูลปอนกลับเพื่อปรับปรุงและพัฒนาการจัดการเรียนรู 

ยุทธศาสตรหรือกลยุทธ

1. พัฒนาคุณภาพผูเรียน

2. พัฒนากระบวนการบริหารและการจัดการใหเปนระบบ
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3. พัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ 

เอกลักษณ

นักเรียนมีวุฒิภาวะตามวัย สามารถรับผิดชอบงานของตนเองได

อัตลักษณ

ความซ่ือสัตย มีวินัย เปนหัวใจของเด็กศรีวิทยา 
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4. จํานวนนักเรียน

ระดับที่เปดสอน จํานวนหองเรียน
จํานวนผูเรียนปกติ

จํานวนผูเรียนที่มี

ความตองการพิเศษ รวมจํานวนผู

เรียน
ชาย หญิง ชาย หญิง

ระดับกอนประถมการศึกษา

เตรียมอนุบาล หองเรียนปกติ 1 13 8 - - 21

อนุบาลปที่ 1
หองเรียนปกติ 3 47 39 - - 86

หองเรียน EP - - - - - -

อนุบาลปที่ 2
หองเรียนปกติ 3 55 47 - - 102

หองเรียน EP - - - - - -

อนุบาลปที่ 3
หองเรียนปกติ 4 60 60 - - 120

หองเรียน EP - - - - - -

รวม หองเรียนปกติ 11 หองเรียน EP - 175 154 - - 329

ระดับประถมศึกษา

ประถมศึกษาปที่ 1
หองเรียนปกติ 5 65 66 - - 131

หองเรียน EP - - - - - -

ประถมศึกษาปที่ 2
หองเรียนปกติ 5 91 69 - - 160

หองเรียน EP - - - - - -

ประถมศึกษาปที่ 3
หองเรียนปกติ 5 77 81 - - 158

หองเรียน EP - - - - - -

ประถมศึกษาปที่ 4
หองเรียนปกติ 5 79 66 - - 145

หองเรียน EP - - - - - -

ประถมศึกษาปที่ 5
หองเรียนปกติ 5 86 49 - - 135

หองเรียน EP - - - - - -

ประถมศึกษาปที่ 6
หองเรียนปกติ 5 65 69 - - 134

หองเรียน EP - - - - - -

รวม หองเรียนปกติ 30 หองเรียน EP - 463 400 - - 863

รวมทั้งส้ิน หองเรียนปกติ 41 หองเรียน EP - 638 554 - - 1,192
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5. จํานวนผูบริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษา

5.1 ผูบริหารสถานศึกษา

- นาย ภาษิต ประมวลศิลปชัย

ตําแหนง : ผูจัดการ (Thai School Manager)

ระดับการศึกษา : ปริญญาโท

- นางสาว วุฒิธิดา ประมวลศิลปชัย

ตําแหนง : ผูอํานวยการโรงเรียน (Thai School Director)

ระดับการศึกษา : ปริญญาโท

- นางสาว วรรณี ชาวลําเนา

ตําแหนง : ผูชวย (ผูชวย)

ระดับการศึกษา : ป.บัณฑิต

- นาง สวิตตา ดีหอมศิล

ตําแหนง : ผูชวย (ผูชวย)

ระดับการศึกษา : ป.บัณฑิต

- นางสาว ปทิตตา วิรัชนีภรณ

ตําแหนง : ผูชวย (ผูชวย)

ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี

- นาย จักรพงศ เทพศิริ

ตําแหนง : ผูชวย (ผูชวย)

ระดับการศึกษา : ป.บัณฑิต

- นาง อลิษา แกวดวงดี

ตําแหนง : ผูชวย (ผูชวย)

ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี

- นาง วรุณี ดวงจําปา

ตําแหนง : ผูชวย (ผูชวย)

ระดับการศึกษา : ปริญญาโท

- นางสาว ภัทรนิษฐ รชตศิริวัฒนกุล

ตําแหนง : ผูชวย (ผูชวย)

ระดับการศึกษา : ป.บัณฑิต

5.2 จํานวนครู และบุคลากรทางการศึกษา (เฉพาะที่บรรจุเทานั้น)

5.2.1 สรุปจํานวนครูและบุคลากรทางการศึกษา จําแนกวุฒิการศึกษาและประเภท/ตําแหนง

ประเภท/ตําแหนง
จํานวนครูและบุคลากรทางการศึกษา

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

ผูสอนเตรียมอนุบาล

1. ครูไทย 0 0 - 0 0 0
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ประเภท/ตําแหนง
จํานวนครูและบุคลากรทางการศึกษา

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

2. ครูชาวตางชาติ 0 0 - 0 0 0

ผูสอนการศึกษาปฐมวัย

1. ครูไทย 1 10 2 - - 13

2. ครูชาวตางชาติ - 3 - - - 3

ผูสอนการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน

ระดับประถมศึกษา

1. ครูไทย - 22 5 - - 27

2. ครูชาวตางชาติ - 4 - - - 4

รวม 1 39 7 0 0 47

บุคลากรทางการศึกษา

บุคลากรอ่ืนๆ - - - - - -

รวม - - - - - -

รวมทั้งส้ิน 1 39 7 0 0 47

สรุปอัตราสวน

สรุปอัตราสวน จํานวนหอง จํานวนนักเรียน จํานวนครู จํานวนผูเรียนตอครู จํานวนผูเรียนตอหอง

ผูสอนเตรียมอนุบาล 1 21 0 ∞:1 21:1

ผูสอนการศึกษาปฐมวัย 10 308 16 20:1 31:1

ผูสอนการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน

ระดับประถมศึกษา 30 863 31 28:1 29:1

Page 13 of 57



5.2.2 จํานวนครูจําแนกตามระดับและกลุมสาระการเรียนรู

ระดับ/กลุมสาระการเรียนรู

จํานวนครูผูสอน

รวมปฐมวัย ประถมศึกษา

ตรงเอก ไมตรงเอก ตรงเอก ไมตรงเอก

ปฐมวัย 6 17 - - 23

ภาษาไทย - - 5 1 6

คณิตศาสตร - - 1 5 6

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี - - 6 - 6

สังคมศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม - - 4 2 6

สุขศึกษาและพลศึกษา - - 1 - 1

ศิลปะ - - - 1 1

การงานอาชีพ - - 2 - 2

ภาษาตางประเทศ - - 3 2 5

รวม 6 17 22 11 56

5.2.3 ตารางสรุปจํานวนครูที่สอนกิจกรรมพัฒนาผูเรียน

กิจกรรมพัฒนาผูเรียน
จํานวนครูผูสอน

รวม
ประถมศึกษา

กิจกรรมนักเรียน

- ลูกเสือ 46 46

- เนตรนารี 46 46

- ยุวกาชาด - -

- ผูบําเพ็ญประโยชน - -

- รักษาดินแดน (ร.ด.) - -

- กิจกรรมชุมนุม ชมรม - -

กิจกรรมแนะแนว - -

กิจกรรมเพ่ือสังคม และสาธารณประโยชน - -

รวม 92 92
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5.2.4 สรุปจํานวนครูและบุคลากรทางการลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาดและผูบําเพ็ญประโยชน

ลูกเสือ/เนตรนารี /ยุวกาชาด/ผูบําเพ็ญประโยชน จํานวนผูบังคับบัญชา
จํานวนวุฒิทางลูกเสือ

สถานะการจัดตั้งกองลูกเสือ
มีวุฒิ ไมมีวุฒิ

ลูกเสือ เนตรนารี สํารอง 23 21 2 จัดตั้ง

ลูกเสือ เนตรนารี สามัญ 23 18 5 จัดตั้ง

ลูกเสือ เนตรนารี สามัญรุนใหญ - - - -

ลูกเสือ เนตรนารี วิสามัญ - - - -

ยุวกาชาด - - - -

ผูบําเพ็ญประโยชน - - - -

รวม 46 39 7

5.2.5 สรุปจํานวนครูที่ทําหนาท่ีคัดกรอง และนักเรียนที่มีความตองการจําเปนพิเศษ (กรณีโรงเรียนมีนักเรียนพิเศษเรียนรวม)

จํานวนครูที่ทําหนาที่คัดกรอง จํานวนนักเรียนพิเศษ

ครูที่ไดรับการขึ้นทะเบียน เปนผูคัดกรองของกระทรวงศึกษาธิการ ครูที่มีวุฒิทางการศึกษาพิเศษ ทั้งหมด ขึ้นทะเบียน ไมขึ้นทะเบียน

- - - - -

5.2.6 สรุปจํานวนครูที่เขารับการอบรมเกี่ยวกับโรงเรียนคุณธรรม

หนวยงานที่เขารับการอบรม จํานวนครูที่เขารับ การอบรม ปที่อบรม

- - -
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สวนที่ 3 : ผลการดําเนินงาน

1. ผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจําปของสถานศึกษา

1.1 ระดับปฐมวัย

ยุทธศาสตรที่ 1

-

โครงการ

1. โครงการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาระดับปฐมวัย

คาเปาหมาย

90.00 : รอยละของเด็กที่มีทักษะชีวิต – สามารถรับผิดชอบตนเองทํากิจกรรมในชีวิตประจําวันของตนเองทั้งที่บานและที่โรงเรียน เพื่อปลูกฝง

ลักษณะนิสัยที่ดี

ผลสําเร็จ

90.46 : รอยละ90.46ของเด็กที่มีทักษะชีวิต – สามารถรับผิดชอบตนเองทํากิจกรรมในชีวิตประจําวันของตนเองทั้งที่บานและที่โรงเรียน เพื่อปลูกฝง

ลักษณะนิสัยที่ดี

มาตรฐานการศึกษา - มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของเด็ก

สอดคลองกับยุทธศาสตร สช. - ยุทธศาสตรท่ี 1 การพัฒนาหลักสูตร การเรียนการสอน การวัดและประเมินผล

สอดคลองกับตัวช้ีวัดกระทรวง

ศึกษาธิการ

- สงเสริมการพัฒนากรอบหลักสูตรระดับทองถิ่นและหลักสูตรสถานศึกษาตามความตองการจําเปนของกลุมเปาหมายและแตก

ตางหลากหลายตามบริบทของพื้นที่

2. กิจกรรมประเมินพัฒนาการผูเรียนรายบุคคลพัฒนาการผูเรียนทั้ง 4 ดาน

คาเปาหมาย

90.00 : รอยละของเด็กที่มีทักษะชีวิต – สามารถรับผิดชอบตนเองทํากิจกรรมในชีวิตประจําวันของตนเองทั้งที่บานและที่โรงเรียน เพื่อปลูกฝง

ลักษณะนิสัยที่ดี

ผลสําเร็จ

93.70 : รอยละ93.70ของเด็กที่มีทักษะชีวิต – สามารถรับผิดชอบตนเองทํากิจกรรมในชีวิตประจําวันของตนเองทั้งที่บานและที่โรงเรียน เพื่อปลูกฝง

ลักษณะนิสัยที่ดี

มาตรฐานการศึกษา - มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของเด็ก

สอดคลองกับยุทธศาสตร สช. - ยุทธศาสตรท่ี 1 การพัฒนาหลักสูตร การเรียนการสอน การวัดและประเมินผล

- ยุทธศาสตรท่ี 3 การเสริมสรางประสิทธิภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนเอกชน

สอดคลองกับตัวช้ีวัดกระทรวง

ศึกษาธิการ

- สงเสริมการพัฒนากรอบหลักสูตรระดับทองถิ่นและหลักสูตรสถานศึกษาตามความตองการจําเปนของกลุมเปาหมายและแตก

ตางหลากหลายตามบริบทของพื้นที่

3. กิจกรรมแสดงทักษะความสามารถทางวิชาการของนักเรียนระดับช้ันอนุบาล

คาเปาหมาย

90.00 : รอยละของเด็กที่มีศักยภาพรายบุคคลโดยเนนใหเด็กลงมือกระทําเพื่อเรียนรูขั้นตอนการทํางาน และควบคุมจัดการตนเองใหปฏิบัติงานที่

ตองการทําจนสําเร็จลุลวงไดเปนอยางดี

ผลสําเร็จ
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92.50 : รอยละ92.50ของเด็กที่มีศักยภาพรายบุคคลโดยเนนใหเด็กลงมือกระทําเพื่อเรียนรูขั้นตอนการทํางาน และควบคุมจัดการตนเองใหปฏิบัติ

งานที่ตองการทําจนสําเร็จลุลวงไดเปนอยางดี

มาตรฐานการศึกษา - มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพของเด็ก

สอดคลองกับยุทธศาสตร

สช.
- ยุทธศาสตรท่ี 1 การพัฒนาหลักสูตร การเรียนการสอน การวัดและประเมินผล

สอดคลองกับตัวช้ีวัด

กระทรวงศึกษาธิการ

- จัดการศึกษาทุกระดับ ทุกประเภท โดยใชหลักสูตรฐานสมรรถนะ รวมทั้งแนวทางการจัดการเรียนรูเชิงรุกและการวัดประเมินผลเพื่อ

พัฒนาผูเรียน ท่ีสอดคลองกับมาตรฐานการศึกษาแหงชาติ

4. กิจกรรมศูนยการเรียน

คาเปาหมาย

90.00 : รอยละของเด็กที่มีวุฒิภาวะภายในเปนรายบุคคลเพื่อใหเด็กสามารถกํากับพฤติกรรมและอารมณของตนเอง สามารถปรับตัวใหเขากับ

สถานการณที่เปลี่ยนไป สามารถตัดสินใจ แกปญหา วางแผน และจัดการงานตาง ๆ ใหสําเร็จลุลวงไดดี โดยใชกิจกรรมศูนยการเรียน ศิลปะ

สรางสรรค งานหัตถกรรม

ผลสําเร็จ

98.46 : รอยละ98.46ของเด็กที่มีวุฒิภาวะภายในเปนรายบุคคลเพื่อใหเด็กสามารถกํากับพฤติกรรมและอารมณของตนเอง สามารถปรับตัวใหเขากับ

สถานการณที่เปลี่ยนไป สามารถตัดสินใจ แกปญหา วางแผน และจัดการงานตาง ๆ ใหสําเร็จลุลวงไดดี โดยใชกิจกรรมศูนยการเรียน ศิลปะ

สรางสรรค งานหัตถกรรม

มาตรฐานการศึกษา - มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพของเด็ก

สอดคลองกับยุทธศาสตร

สช.
- ยุทธศาสตรท่ี 1 การพัฒนาหลักสูตร การเรียนการสอน การวัดและประเมินผล

สอดคลองกับตัวช้ีวัด

กระทรวงศึกษาธิการ

- จัดการศึกษาทุกระดับ ทุกประเภท โดยใชหลักสูตรฐานสมรรถนะ รวมทั้งแนวทางการจัดการเรียนรูเชิงรุกและการวัดประเมินผลเพื่อ

พัฒนาผูเรียน ท่ีสอดคลองกับมาตรฐานการศึกษาแหงชาติ

- สงเสริมการพัฒนากรอบหลักสูตรระดับทองถิ่นและหลักสูตรสถานศึกษาตามความตองการจําเปนของกลุมเปาหมายและแตกตาง

หลากหลายตามบริบทของพื้นที่

ยุทธศาสตรที่ 2

พัฒนากระบวนการบริหารจัดการใหเปนระบบ

โครงการ

1. โครงการตรวจเยี่ยมอาคารสถานท่ี อาคาร 50 ป

คาเปาหมาย

95.00 : 1. ระดับคุณภาพของ การการบริหารและจัดการที่เปนระบบแบบมีสวนรวม มีการบริการที่ดี และมีสภาพแวดลอมที่เอื้อตอการเรียนรู 2.

รอยละของความพึงพอใจของผูที่เกี่ยวของในการใชบริการอยูในระดับดีขึ้นไป

ผลสําเร็จ

99.55 : 1. ระดับคุณภาพของการการบริหารและจัดการที่เปนระบบแบบมีสวนรวม มีการบริการที่ดี และมีสภาพแวดลอมที่เอื้อตอการเรียนรู 2.

รอยละของความพึงพอใจของผูที่เกี่ยวของในการใชบริการอยูในระดับดีขึ้นไป อยูในระดับยอดเยี่ยม

มาตรฐานการศึกษา - มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ

สอดคลองกับยุทธศาสตร สช. - ยุทธศาสตรท่ี 2 การปฏิรูประบบทรัพยากรเพื่อการศึกษาเอกชน

- ยุทธศาสตรท่ี 3 การเสริมสรางประสิทธิภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนเอกชน
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สอดคลองกับตัวช้ีวัดกระทรวงศึกษาธิการ - เสริมสรางการรับรู ความเขาใจ ความตระหนัก และสงเสริมคุณลักษณะและพฤติกรรมที่พึงประสงคดานสิ่งแวดลอม

2. โครงการแสงเทียนสองทางสืบสานวัฒนธรรมไทย

คาเปาหมาย

95.00 : โรงเรียนพัฒนางานและการเรียนรูโดยใชชุมชนการเรียนรูทางวิชาชีพ

ผลสําเร็จ

98.46 : โรงเรียนพัฒนางานและการเรียนรูโดยใชชุมชนการเรียนรูทางวิชาชีพ อยูใน ระดับยอดเยี่ยม

มาตรฐานการศึกษา - มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ

สอดคลองกับยุทธศาสตร

สช.
- ยุทธศาสตรที่ 2 การปฏิรูประบบทรัพยากรเพื่อการศึกษาเอกชน

สอดคลองกับตัวช้ีวัด

กระทรวงศึกษาธิการ

- พัฒนาครูใหมีทักษะ ความรู และความชํานาญในการใชเทคโนโลยีดิจิทัล ปญญาประดิษฐ และภาษาอังกฤษ รวมทั้งการจัดการเรียน

การสอนเพื่อฝกทักษะการคิดวิเคราะหอยางเปนระบบและมีเหตุผลเปนขั้นตอน

3. กิจกรรมสัมพันธผูปกครองอนุบาล 1

คาเปาหมาย

95.00 : โรงเรียนพัฒนางานและการเรียนรูโดยใชชุมชนการเรียนรูทางวิชาชีพ

ผลสําเร็จ

99.55 : โรงเรียนพัฒนางานและการเรียนรูโดยใชชุมชนการเรียนรูทางวิชาชีพ ระดับยอดเยี่ยม

มาตรฐานการศึกษา - มาตรฐานท่ี 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ

สอดคลองกับยุทธศาสตร

สช.
- ยุทธศาสตรที่ 2 การปฏิรูประบบทรัพยากรเพื่อการศึกษาเอกชน

สอดคลองกับตัวช้ีวัด

กระทรวงศึกษาธิการ

- พัฒนาผูเรียนใหมีความรอบรูและทักษะชีวิต เพื่อเปนเครื่องมือในการดํารงชีวิตและสรางอาชีพ อาทิ การใชเทคโนโลยีดิจิทัล สุขภาวะ

และทัศนคติที่ดีตอการดูแลสุขภาพ

- พัฒนาครูทุกระดับใหมีทักษะ ความรูที่จําเปน เพื่อทําหนาท่ีวิทยากรมืออาชีพ (Train The Trainer) และขยายผลการพัฒนาผานศูนย

พัฒนาศักยภาพบุคคลเพ่ือความเปนเลิศ (Human Capital Excellence Center: HCEC)

ยุทธศาสตรที่ 3

พัฒนากระบวนการจัดประสบการณที่เนนเด็กเปนสําคัญ

โครงการ

1. 1.โครงการพัฒนาการจัดอบรมการจัดทําแผนการจัดประสบการณ 2.โครงการจัดทําแผนการสอนและพัฒนาแผนการสอน

คาเปาหมาย

95.00 : รอยละของครูที่จัดประสบการณ ท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญไดอยางมีคุณภาพ

ผลสําเร็จ

97.37 : รอยละ97.37ของครูที่จัดประสบการณ ท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญไดอยางมีคุณภาพ

มาตรฐานการศึกษา - มาตรฐานที่ 3 การจัดประสบการณที่เนนเด็กเปนสําคัญ

สอดคลองกับยุทธศาสตร

สช.
- ยุทธศาสตรที่ 3 การเสริมสรางประสิทธิภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนเอกชน

สอดคลองกับตัวช้ีวัด - พัฒนาผูเรียนใหมีความรอบรูและทักษะชีวิต เพื่อเปนเครื่องมือในการดํารงชีวิตและสรางอาชีพ อาทิ การใชเทคโนโลยีดิจิทัล สุขภาวะ
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กระทรวงศึกษาธิการ และทัศนคติที่ดีตอการดูแลสุขภาพ

- พัฒนาครูใหมีทักษะ ความรู และความชํานาญในการใชเทคโนโลยีดิจิทัล ปญญาประดิษฐ และภาษาอังกฤษ รวมทั้งการจัดการเรียน

การสอนเพื่อฝกทักษะการคิดวิเคราะหอยางเปนระบบและมีเหตุผลเปนขั้นตอน

2. โครงการนิเทศนิเทศการสอน

คาเปาหมาย

95.00 : 1. รอยละของครูผูสอนที่พัฒนาตนเองและปฏิบัติงานตามบทบาทหนาที่อยางมีอยางมีประสิทธิภาพ 2. รอยละของครูผูสอนมีคุณธรรม

จริยธรรมเปนแบบอยางที่ดี

ผลสําเร็จ

95.52 : 1. รอยละ95.52ของครูผูสอนที่พัฒนาตนเองและปฏิบัติงานตามบทบาทหนาที่อยางมีอยางมีประสิทธิภาพ 2. รอยละ95.52 ของครูผูสอนมี

คุณธรรมจริยธรรมเปนแบบอยางที่ดี

มาตรฐานการ

ศึกษา
- มาตรฐานที่ 3 การจัดประสบการณท่ีเนนเด็กเปนสําคัญ

สอดคลองกับ

ยุทธศาสตร สช.
- ยุทธศาสตรที่ 3 การเสริมสรางประสิทธิภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนเอกชน

สอดคลองกับตัว

ช้ีวัดกระทรวง

ศึกษาธิการ

- พัฒนาผูเรียนใหมีทักษะการคิดวิเคราะห สามารถแกไขสถานการณเฉพาะหนาไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยจัดการเรียนรูเชิงรุก (Active

Learning) จากประสบการณจริงหรือจากสถานการณจําลองผานการลงมือปฏิบัติ ตลอดจนจัดการเรียนการสอนในเชิงแสดงความคิดเห็นเพื่อเปด

โลกทัศนมุมมองรวมกันของผูเรียนและครูใหมากขึ้น

- พัฒนาครูใหมีทักษะ ความรู และความชํานาญในการใชเทคโนโลยีดิจิทัล ปญญาประดิษฐ และภาษาอังกฤษ รวมทั้งการจัดการเรียนการสอนเพื่อ

ฝกทักษะการคิดวิเคราะหอยางเปนระบบและมีเหตุผลเปนขั้นตอน

3. โครงการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในโรงเรียน

คาเปาหมาย

95.00 : 1. โรงเรียนมีการประกันคุณภาพภายใน เปนระบบครบวงจรคุณภาพ และมีหลักฐานรองรอยชัดเจน 2. คาเฉล่ียของผลการประกันคุณภาพ

ภายในสถานศึกษาอยูในระดับดีขึ้นไป

ผลสําเร็จ

100.00 : 1. โรงเรียนมีการประกันคุณภาพภายใน เปนระบบครบวงจรคุณภาพ และมีหลักฐานรองรอยชัดเจน 2. คาเฉล่ียของผลการประกันคุณภาพ

ภายในสถานศึกษาอยูในระดับดีขึ้นไป อยูในระดับยอดเยี่ยม

มาตรฐานการศึกษา - มาตรฐานท่ี 3 การจัดประสบการณท่ีเนนเด็กเปนสําคัญ

สอดคลองกับยุทธศาสตร

สช.

- ยุทธศาสตรท่ี 3 การเสริมสรางประสิทธิภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนเอกชน

- ยุทธศาสตรท่ี 4 การสงเสริมการมีสวนรวมในการจัดและสนับสนุนการศึกษาเอกชน

สอดคลองกับตัวช้ีวัด

กระทรวงศึกษาธิการ

- จัดการศึกษาทุกระดับ ทุกประเภท โดยใชหลักสูตรฐานสมรรถนะ รวมทั้งแนวทางการจัดการเรียนรูเชิงรุกและการวัดประเมินผลเพื่อ

พัฒนาผูเรียน ท่ีสอดคลองกับมาตรฐานการศึกษาแหงชาติ

1.2 ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน

ยุทธศาสตรที่ 1

พัฒนาคุณภาพผูเรียน

โครงการ

1. กิจกรรมการทดสอบการอานภาษาไทยตามแบบทดสอบการอานของโรงเรียน

คาเปาหมาย
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90.00 : ผูเรียนมีความสามารถในการอาน

ผลสําเร็จ

96.18 : นักเรียนสามารถอานภาษาไทยตามแบบทดสอบ การอาน ในระดับดีมาก

มาตรฐานการศึกษา - มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผูเรียน

สอดคลองกับยุทธศาสตร สช. - ยุทธศาสตรท่ี 1 การพัฒนาหลักสูตร การเรียนการสอน การวัดและประเมินผล

- ยุทธศาสตรท่ี 3 การเสริมสรางประสิทธิภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนเอกชน

สอดคลองกับตัวช้ีวัดกระทรวง

ศึกษาธิการ

- สงเสริมการพัฒนากรอบหลักสูตรระดับทองถิ่นและหลักสูตรสถานศึกษาตามความตองการจําเปนของกลุมเปาหมายและแตก

ตางหลากหลายตามบริบทของพื้นที่

2. กิจกรรมการทดสอบการเขียนตามแบบทดสอบการเขียนของโรงเรียน

คาเปาหมาย

90.00 : ผูเรียนมีความสามารถในการเขียน

ผลสําเร็จ

82.28 : ผูเรียนมีความสามารถในการเขียนระดับดี

มาตรฐานการศึกษา - มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผูเรียน

สอดคลองกับยุทธศาสตร สช. - ยุทธศาสตรท่ี 1 การพัฒนาหลักสูตร การเรียนการสอน การวัดและประเมินผล

- ยุทธศาสตรท่ี 3 การเสริมสรางประสิทธิภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนเอกชน

สอดคลองกับตัวช้ีวัดกระทรวง

ศึกษาธิการ

- สงเสริมการพัฒนากรอบหลักสูตรระดับทองถิ่นและหลักสูตรสถานศึกษาตามความตองการจําเปนของกลุมเปาหมายและแตก

ตางหลากหลายตามบริบทของพื้นที่

3. กิจกรรมการพูดรายงาน ตามประเด็นท่ีศึกษาคนควา และแนะนําตัว ตามผลสัมฤทธิ์ปลายทางวิชาภษษไทย

คาเปาหมาย

90.00 : ผูเรียนระดับช้ัน ป.5-6 ผานเกณฑการประเมินการพูดรายงาน ตามประเด็นศึกษาคาควา และแนะนําตัว ตามผลสัมฤทธ์ิปลายทางวิชาภษษ

ไทย

ผลสําเร็จ

100.00 : ผูเรียนชั้น ป.2-6 ผานเกฑประเมินทักษะการพูดรายงาน ตามประเด็นที่ศึกษาคานควา และแนะนําตัวตามผลสัมฤทธ์ิปลายทางวิชาภาษษ

ไทย ระดับดีมาก

มาตรฐานการศึกษา - มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผูเรียน

สอดคลองกับยุทธศาสตร สช. - ยุทธศาสตรท่ี 1 การพัฒนาหลักสูตร การเรียนการสอน การวัดและประเมินผล

- ยุทธศาสตรท่ี 3 การเสริมสรางประสิทธิภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนเอกชน

สอดคลองกับตัวช้ีวัดกระทรวง

ศึกษาธิการ

- สงเสริมการพัฒนากรอบหลักสูตรระดับทองถิ่นและหลักสูตรสถานศึกษาตามความตองการจําเปนของกลุมเปาหมายและแตก

ตางหลากหลายตามบริบทของพื้นที่

4. กิจกรรมการประเมินความสามารถทางการคิดคํานวณตามแบบทดสอบของโรงเรียน

คาเปาหมาย

70.00 : ผูเรียนระดับ ป.1-6 ที่ผานเกณฑการประเมินความสามารถทางกาาคิดคํานวณตามแบบทดสอบของโรงเรียน

ผลสําเร็จ
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81.08 : ผูเรียนระดับ ป.1-6 ที่ผานเกณฑการประเมินความสามารถทางกาาคิดคํานวณตามแบบทดสอบของโรงเรียน ระดับดี

มาตรฐานการศึกษา - มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผูเรียน

สอดคลองกับยุทธศาสตร สช. - ยุทธศาสตรท่ี 1 การพัฒนาหลักสูตร การเรียนการสอน การวัดและประเมินผล

- ยุทธศาสตรท่ี 3 การเสริมสรางประสิทธิภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนเอกชน

สอดคลองกับตัวช้ีวัดกระทรวง

ศึกษาธิการ

- สงเสริมการพัฒนากรอบหลักสูตรระดับทองถิ่นและหลักสูตรสถานศึกษาตามความตองการจําเปนของกลุมเปาหมายและแตก

ตางหลากหลายตามบริบทของพื้นที่

5. กิจกรรมการประเมินความสามารถ ดานการคิดตามแบบทดสอบการคิด ที่โรงเรียนกําหนด

คาเปาหมาย

80.00 : ผูเรียนชั้น ป.1-6 ผานเกณฑการประเมิน ความสามารถดานการคิด ตามแบบทดสอบการคิดที่โรงเรียนกําหนดในระดับดีข้ึนไป

ผลสําเร็จ

82.03 : ผูเรียนชั้น ป.1-6 ผานเกณฑการประเมิน ความสามารถดานการคิด ตามแบบทดสอบการคิดที่โรงเรียนกําหนดในระดับดี

มาตรฐานการศึกษา - มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผูเรียน

สอดคลองกับยุทธศาสตร สช. - ยุทธศาสตรท่ี 1 การพัฒนาหลักสูตร การเรียนการสอน การวัดและประเมินผล

- ยุทธศาสตรท่ี 3 การเสริมสรางประสิทธิภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนเอกชน

สอดคลองกับตัวช้ีวัดกระทรวง

ศึกษาธิการ

- สงเสริมการพัฒนากรอบหลักสูตรระดับทองถิ่นและหลักสูตรสถานศึกษาตามความตองการจําเปนของกลุมเปาหมายและแตก

ตางหลากหลายตามบริบทของพื้นที่

6. กิจกรรมสรางนวัตกรรมโดย การเชื่อมโยงองค ความรู และประสบการณมาใช การสรางสรรคสิ่งใหม ๆ จากโครงงาน STEM

คาเปาหมาย

90.00 : ของผูเรียนชั้น ป.5 สามารถสรางนวัตกรรมโดย การเชื่อมโยงองค ความรู และประสบการณมาใช ในการสรางสรรคสิ่งใหม ๆ จากโครงงาน

STEM

ผลสําเร็จ

92.56 : ของผูเรียนชั้น ป.5 สามารถสรางนวัตกรรมโดย การเชื่อมโยงองค ความรู และประสบการณมาใช ในการสรางสรรคสิ่งใหม ๆ จากโครงงาน

STEM ระดับดีมาก

มาตรฐานการศึกษา - มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผูเรียน

สอดคลองกับยุทธศาสตร สช. - ยุทธศาสตรท่ี 1 การพัฒนาหลักสูตร การเรียนการสอน การวัดและประเมินผล

- ยุทธศาสตรท่ี 3 การเสริมสรางประสิทธิภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนเอกชน

สอดคลองกับตัวช้ีวัดกระทรวง

ศึกษาธิการ

- สงเสริมการพัฒนากรอบหลักสูตรระดับทองถิ่นและหลักสูตรสถานศึกษาตามความตองการจําเปนของกลุมเปาหมายและแตก

ตางหลากหลายตามบริบทของพื้นที่

- สงเสริมการพัฒนาสิ่งประดิษฐและนวัตกรรมท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม ใหสามารถเปนอาชีพและสรางรายได

7. กิจกรรมการประเมินความสามารถ ในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสารตาม ผลสัมฤทธิ์ปลายทางวิชา คอมพิวเตอร

คาเปาหมาย

90.00 : ผูเรียนชั้น ป.5-6 ที่ผานเกณฑการประเมินความสามารถ ในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสารตาม ผลสัมฤทธ์ิปลายทางวิชา

คอมพิวเตอร

ผลสําเร็จ

90.15 : ผูเรียนชั้น ป.5-6 ที่ผานเกณฑการประเมินความสามารถ ในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสารตาม ผลสัมฤทธ์ิปลายทางวิชา
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คอมพิวเตอร ระดับดีมาก

มาตรฐานการศึกษา - มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผูเรียน

สอดคลองกับยุทธศาสตร สช. - ยุทธศาสตรท่ี 1 การพัฒนาหลักสูตร การเรียนการสอน การวัดและประเมินผล

- ยุทธศาสตรท่ี 3 การเสริมสรางประสิทธิภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนเอกชน

สอดคลองกับตัวช้ีวัดกระทรวง

ศึกษาธิการ

- สงเสริมการพัฒนากรอบหลักสูตรระดับทองถิ่นและหลักสูตรสถานศึกษาตามความตองการจําเปนของกลุมเปาหมายและแตกตาง

หลากหลายตามบริบทของพื้นที่

- พัฒนาผูเรียนใหมีความรอบรูและทักษะชีวิต เพื่อเปนเครื่องมือในการดํารงชีวิตและสรางอาชีพ อาทิ การใชเทคโนโลยีดิจิทัล สุข

ภาวะและทัศนคติท่ีดีตอการดูแลสุขภาพ

8. งานวิเคราะหผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

คาเปาหมาย

85.00 : ผูเรียนชั้น ป. 1-6 ที่มีผลการเรียนทั้ง 8 กลุมสาระ ผานเกณฑ ระดับโรงเรียน

ผลสําเร็จ

79.04 : ผูเรียนชั้น ป. 1-6 ที่มีผลการเรียนทั้ง 8 กลุมสาระ ผานเกณฑ ระดับโรงเรียน

มาตรฐานการศึกษา - มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผูเรียน

สอดคลองกับยุทธศาสตร สช. - ยุทธศาสตรท่ี 1 การพัฒนาหลักสูตร การเรียนการสอน การวัดและประเมินผล

- ยุทธศาสตรท่ี 3 การเสริมสรางประสิทธิภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนเอกชน

สอดคลองกับตัวช้ีวัดกระทรวง

ศึกษาธิการ

- สงเสริมการพัฒนากรอบหลักสูตรระดับทองถิ่นและหลักสูตรสถานศึกษาตามความตองการจําเปนของกลุมเปาหมายและแตก

ตางหลากหลายตามบริบทของพื้นที่

9. กิจกรรมสงเสริมทักษะ ในการทํางาน (กลุมการงานอาชีพ)

คาเปาหมาย

90.00 : ผูเรียน ชั้น ป.3-6 ทักษะพ้ืนฐาน และมีเจตคติที่ดีตองานอาชีพ

ผลสําเร็จ

100.00 : ผูเรียน ชั้น ป.3-6 ทักษะพื้นฐาน และมีเจตคติที่ดีตองานอาชีพระดับดีมาก

มาตรฐานการศึกษา - มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผูเรียน

สอดคลองกับยุทธศาสตร สช. - ยุทธศาสตรท่ี 1 การพัฒนาหลักสูตร การเรียนการสอน การวัดและประเมินผล

- ยุทธศาสตรท่ี 3 การเสริมสรางประสิทธิภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนเอกชน

สอดคลองกับตัวช้ีวัดกระทรวง

ศึกษาธิการ

- สงเสริมการพัฒนากรอบหลักสูตรระดับทองถิ่นและหลักสูตรสถานศึกษาตามความตองการจําเปนของกลุมเปาหมายและแตกตาง

หลากหลายตามบริบทของพื้นที่

- พัฒนาผูเรียนใหมีความรอบรูและทักษะชีวิต เพื่อเปนเครื่องมือในการดํารงชีวิตและสรางอาชีพ อาทิ การใชเทคโนโลยีดิจิทัล สุข

ภาวะและทัศนคติท่ีดีตอการดูแลสุขภาพ

10. กิจกรรมเขาคายคุณธรรม จริยธรรม

คาเปาหมาย

90.00 : ผูเรียนที่ผานเกณฑ การประเมินคุณลักษณะที่พึงประสงค ตามหลักหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับดีขึ้นไป

ผลสําเร็จ

100.00 : ผูเรียนที่ผานเกณฑ การประเมินคุณลักษณะที่พึงประสงค ตามหลักหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับดีมาก
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มาตรฐานการศึกษา - มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผูเรียน

สอดคลองกับยุทธศาสตร สช. - ยุทธศาสตรท่ี 1 การพัฒนาหลักสูตร การเรียนการสอน การวัดและประเมินผล

- ยุทธศาสตรท่ี 3 การเสริมสรางประสิทธิภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนเอกชน

สอดคลองกับตัวช้ีวัดกระทรวง

ศึกษาธิการ

- สงเสริมการพัฒนากรอบหลักสูตรระดับทองถิ่นและหลักสูตรสถานศึกษาตามความตองการจําเปนของกลุมเปาหมายและแตก

ตางหลากหลายตามบริบทของพื้นที่

11. โครงการวันสําคัญ

คาเปาหมาย

90.00 : ผูเรียนชั้น ป.1-ป.6 ไดเขารวมกิจกรรมตามประเพณีของไทย และของทองถิ่น

ผลสําเร็จ

100.00 : ผูเรียนชั้น ป.1-ป.6 ไดเขารวมกิจกรรมตามประเพณีของไทย และของทองถิ่น ระดับดีมาก

มาตรฐานการ

ศึกษา
- มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผูเรียน

สอดคลองกับ

ยุทธศาสตร สช.
- ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาหลักสูตร การเรียนการสอน การวัดและประเมินผล

สอดคลองกับตัว

ช้ีวัดกระทรวง

ศึกษาธิการ

- พัฒนาผูเรียนใหมีทักษะการคิดวิเคราะห สามารถแกไขสถานการณเฉพาะหนาไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยจัดการเรียนรูเชิงรุก (Active

Learning) จากประสบการณจริงหรือจากสถานการณจําลองผานการลงมือปฏิบัติ ตลอดจนจัดการเรียนการสอนในเชิงแสดงความคิดเห็นเพื่อเปด

โลกทัศนมุมมองรวมกันของผูเรียนและครูใหมากขึ้น

12. กิจกรรมเขาคายลูกเสือ

คาเปาหมาย

100.00 : ผูเรียนชั้น ป.1-ป.6 ทุกคนเขารวมกิจกรรมการเขาคายลูกเสือ

ผลสําเร็จ

100.00 : ผูเรียนชั้น ป.1-ป.6 ทุกคนเขารวมกิจกรรมการเขาคายลูกเสือ

มาตรฐานการศึกษา - มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผูเรียน

สอดคลองกับยุทธศาสตร สช. - ยุทธศาสตรท่ี 1 การพัฒนาหลักสูตร การเรียนการสอน การวัดและประเมินผล

- ยุทธศาสตรท่ี 3 การเสริมสรางประสิทธิภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนเอกชน

สอดคลองกับตัวช้ีวัดกระทรวง

ศึกษาธิการ

- สงเสริมการพัฒนากรอบหลักสูตรระดับทองถิ่นและหลักสูตรสถานศึกษาตามความตองการจําเปนของกลุมเปาหมายและแตก

ตางหลากหลายตามบริบทของพื้นที่

- ปลูกฝงผูเรียนใหมีหลักคิดท่ีถูกตองดานคุณธรรม จริยธรรม และเปนผูมีความพอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา โดยกระบวนการลูก

เสือ และยุวกาชาด

13. งานประเมินสมรรถภาพทางรางกายนักเรียน

คาเปาหมาย

80.00 : ผูเรียนระดับประถมศึกษาปที 1-6 ที่ผานเกณฑการประเมินสมรรถภาพทางรางกาย

ผลสําเร็จ

92.21 : ผูเรียนระดับประถมศึกษาปที 1-6 ที่ผานเกณฑการประเมินสมรรถภาพทางรางกาย ระดับดีมาก

มาตรฐานการศึกษา - มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผูเรียน
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สอดคลองกับยุทธศาสตร สช. - ยุทธศาสตรท่ี 1 การพัฒนาหลักสูตร การเรียนการสอน การวัดและประเมินผล

- ยุทธศาสตรท่ี 3 การเสริมสรางประสิทธิภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนเอกชน

สอดคลองกับตัวช้ีวัดกระทรวง

ศึกษาธิการ

- พัฒนาผูเรียนใหมีความรอบรูและทักษะชีวิต เพื่อเปนเครื่องมือในการดํารงชีวิตและสรางอาชีพ อาทิ การใชเทคโนโลยีดิจิทัล สุข

ภาวะและทัศนคติท่ีดีตอการดูแลสุขภาพ

ยุทธศาสตรที่ 2

พัฒนากระบวนการบริหารและการจัดการใหเปนระบบ

โครงการ

1. งานจัดทําแผนพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษา

คาเปาหมาย

100.00 : สถานศึกษามีเปาหมาย วิสัยทัศน และพันธกิจที่ถานศึกษากําหนดชัดเจน

ผลสําเร็จ

100.00 : มีการจัดทําแผนพัฒนาการจัดการศึกษา ของสถานศึกษาที่มุงคุณภาพตามมาตรฐาน การศึกษาของสถานศึกษา ตามที่แนวทางการประกัน

คุณภาพภายในสถานศึกษา ของสํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน สํานักงานปลัดกระทรวง ศึกษาธิการ

มาตรฐานการศึกษา - มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ

สอดคลองกับยุทธศาสตร สช. - ยุทธศาสตรท่ี 3 การเสริมสรางประสิทธิภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนเอกชน

สอดคลองกับตัวช้ีวัดกระทรวงศึกษาธิการ

ยุทธศาสตรที่ 3

พัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ

โครงการ

1. งานแผนการสอน

คาเปาหมาย

100.00 : ครูจัดการเรียนรูผานกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถนําไปประยุกตใชในการ ดําเนินชีวิต

ผลสําเร็จ

100.00 : มีแผนการสอนที่จัดการ เรียนรูโดยยึดตัวชี้วัดผลสัมฤทธิ์ ปลายทางของ ผูเรียนเปนหลัก

มาตรฐานการศึกษา - มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ

สอดคลองกับยุทธศาสตร

สช.

- ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาหลักสูตร การเรียนการสอน การวัดและประเมินผล

- ยุทธศาสตรที่ 3 การเสริมสรางประสิทธิภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนเอกชน

สอดคลองกับตัวช้ีวัด

กระทรวงศึกษาธิการ

- สงเสริมการพัฒนากรอบหลักสูตรระดับทองถิ่นและหลักสูตรสถานศึกษาตามความตองการจําเปนของกลุมเปาหมายและแตกตางหลาก

หลายตามบริบทของพื้นที่

- พัฒนาครูใหมีทักษะ ความรู และความชํานาญในการใชเทคโนโลยีดิจิทัล ปญญาประดิษฐ และภาษาอังกฤษ รวมทั้งการจัดการเรียน

การสอนเพื่อฝกทักษะการคิดวิเคราะหอยางเปนระบบและมีเหตุผลเปนขั้นตอน

2. งานสัมมนาวิชาการ

คาเปาหมาย

100.00 : มีการแลกเปลี่ยนเรียนรูและใหขอมูลปอนกลับเพื่อปรับปรุงและพัฒนาการจัดการเรียนรู

ผลสําเร็จ

100.00 : ครูผูสอนทุกคน เขารวมงานสัมมนาวิชาการเพื่อแลกเปลี่ยนความรูและประสบการณ
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มาตรฐานการศึกษา - มาตรฐานท่ี 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ

สอดคลองกับยุทธศาสตร

สช.
- ยุทธศาสตรที่ 3 การเสริมสรางประสิทธิภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนเอกชน

สอดคลองกับตัวช้ีวัด

กระทรวงศึกษาธิการ

- สงเสริมการพัฒนากรอบหลักสูตรระดับทองถิ่นและหลักสูตรสถานศึกษาตามความตองการจําเปนของกลุมเปาหมายและแตกตางหลาก

หลายตามบริบทของพื้นที่

- พัฒนาครูใหมีทักษะ ความรู และความชํานาญในการใชเทคโนโลยีดิจิทัล ปญญาประดิษฐ และภาษาอังกฤษ รวมทั้งการจัดการเรียนการ

สอนเพ่ือฝกทักษะการคิดวิเคราะหอยางเปนระบบและมีเหตุผลเปนขั้นตอน

- พัฒนาครูทุกระดับใหมีทักษะ ความรูที่จําเปน เพื่อทําหนาท่ีวิทยากรมืออาชีพ (Train The Trainer) และขยายผลการพัฒนาผานศูนย

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

2.1 ระดับปฐมวัย

ผลการพัฒนาเด็ก

ผลพัฒนาการดาน จํานวนเด็กทั้งหมด

รอยละของเด็กตามระดับคุณภาพ

ดี พอใช ปรับปรุง

จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ

1. ดานรางกาย 308 259 84.09 40 12.99 9 2.92

2. ดานอารมณ-จิตใจ 308 267 86.69 34 11.04 6 1.95

3. ดานสังคม 308 260 84.42 45 14.61 3 0.97

4. ดานสติปญญา 308 253 82.14 55 17.86 0 0.00

2.2 ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน

2.2.1 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน O-NET

เปรียบเทียบผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 6

จํานวนนักเรียนท้ังหมด : 134

วิชา

จํานวน

นักเรียนที่เขา

สอบ

คะแนนเฉลี่ยระดับ

ประเทศป 2563

คะแนนเฉล่ียผลการ

ทดสอบ O-NET ผลตางคะแนนเฉลี่ย

ป 63 เทียบป 62

รอยละของคะแนน

เฉลี่ย ป 63 เทียบป 62

แปลผลพัฒนาการ

เทียบกับรอยละ 3
2561 2562 2563

คณิตศาสตร 130 29.99 45.57 38.94 30.12 -8.82 -22.65 ไมมีพัฒนาการ

วิทยาศาสตร 130 38.78 45.65 40.22 43.27 +3.05 7.58 มีพัฒนาการ

ภาษาไทย 130 56.20 62.84 52.68 59.47 +6.79 12.89 มีพัฒนาการ

ภาษา

อังกฤษ
130 43.55 47.01 41.54 55.04 +13.50 32.50 มีพัฒนาการ

โรงเรียนไมสอบวัดผล หรือสอบไมครบ

นักเรียนที่ไมเขาสอบ O-net จํานวน 3 คน เนื่องจาก ผูปกครองไมใหเขาสอบ แจงวา ไดมีที่ศึกษาตอเรียบรอยแลว
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2.2.2 จํานวนและรอยละของนักเรียนที่มีผลการเรียนระดับ 3 ขึ้นไป

ระดับประถมศึกษา

กลุมสาระการ

เรียนรู/

รายวิชา

ระดับผลการเรียน

ป.1 ป.2 ป.3 ป.4 ป.5 ป.6

จํานวน

นักเรียน

นักเรียน

ผลเรียน

3 ขึ้นไป

รอยละ
จํานวน

นักเรียน

นักเรียน

ผลเรียน

3 ขึ้นไป

รอยละ
จํานวน

นักเรียน

นักเรียน

ผลเรียน

3 ขึ้นไป

รอยละ
จํานวน

นักเรียน

นักเรียน

ผลเรียน

3 ขึ้นไป

รอยละ
จํานวน

นักเรียน

นักเรียน

ผลเรียน

3 ขึ้นไป

รอยละ
จํานวน

นักเรียน

นักเรียน

ผลเรียน

3 ขึ้นไป

รอยละ

ภาษาไทย 131 124 94.66 160 158 98.75 158 138 87.34 145 118 81.38 135 114 84.44 134 113 84.33

คณิตศาสตร 131 126 96.18 160 155 96.88 158 132 83.54 145 106 73.10 135 109 80.74 134 102 76.12

วิทยาศาสตร

และ

เทคโนโลยี

131 131 100.00 160 160 100.00 158 138 87.34 145 140 96.55 135 135 100.00 134 134 100.00

สังคมศึกษา

ศาสนา และ

วัฒนธรรม

131 128 97.71 160 152 95.00 158 144 91.14 145 135 93.10 135 135 100.00 134 134 100.00

ประวัติศาสตร 131 131 100.00 160 160 100.00 158 156 98.73 145 145 100.00 135 128 94.81 134 134 100.00

สุขศึกษาและ

พลศึกษา
131 131 100.00 160 160 100.00 158 158 100.00 145 145 100.00 135 135 100.00 134 134 100.00

ศิลปะ 131 130 99.24 160 158 98.75 158 156 98.73 145 141 97.24 135 114 84.44 134 126 94.03

การงานอาชีพ 131 128 97.71 160 144 90.00 158 131 82.91 145 112 77.24 135 96 71.11 134 98 73.13

ภาษาตาง

ประเทศ
131 126 96.18 160 153 95.63 158 148 93.67 145 119 82.07 135 106 78.52 134 105 78.36

หนาท่ี

พลเมือง
131 124 94.66 160 158 98.75 158 138 87.34 145 118 81.38 135 114 84.44 134 113 84.33

ภาษาจีน 131 126 96.18 160 155 96.88 158 132 83.54 145 106 73.10 135 109 80.74 134 102 76.12
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2.2.3 ผลการประเมินการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผูเรียนระดับชาติ (National Test : NT)

เปรียบเทียบผลการทดสอบสมรรถนะของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 3

จํานวนนักเรียนท้ังหมด : 158

สมรรถนะ

จํานวน

นักเรียน

เขาสอบ

คะแนนเฉลี่ย

ระดับประเทศป

2563

คะแนนเฉล่ียผลการ

ทดสอบสมรรถนะ
ผลตางคะแนน

เฉลี่ย (ป 63 -

62)

รอยละของคะแนน

เฉลี่ย ป 63 เทียบป

62

แปลผลพัฒนา

การเทียบกับรอย

ละ 32561 2562 2563

ดานภาษา (Literacy) / ดาน

ภาษาไทย (Thai Language)
158 47.46 53.51 47.64 46.75 -0.89 -1.87 ไมมีพัฒนาการ

ดานคํานวณ (Numeracy) /

ดานคณิตศาสตร

(Mathematics)

158 40.47 44.90 47.35 35.43 -11.92 -25.17 ไมมีพัฒนาการ

ดานเหตุผล (reasoning) 158 - 48.88 - - - - -

โรงเรียนไมสอบวัดผล หรือสอบไมครบ

-

2.2.4 ผลการประเมินความสามารถดานการอานของผูเรียน (Reading Test : RT)

เปรียบเทียบผลการทดสอบความสามารถดานการอานของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 1

จํานวนนักเรียนท้ังหมด : 131

ความสามารถ

ดานการอาน

จํานวน

นักเรียนเขา

สอบ

คะแนนเฉลี่ยระดับ

ประเทศป 2563

คะแนนเฉลี่ยผลการ

ทดสอบสมรรถนะ ผลตางคะแนน

เฉลี่ย (ป 63 - 62)

รอยละของคะแนนเฉลี่ย

ป 63 เทียบป 62

แปลผลพัฒนาการ

เทียบกับรอยละ 3
2561 2562 2563

อานรูเร่ือง 131 71.86 75.37 62.90 62.90 -0.00 -0.00 ไมมีพัฒนาการ

อานออกเสียง 131 74.14 63.72 61.98 61.98 +0.00 0.00 ไมมีพัฒนาการ

โรงเรียนไมสอบวัดผล หรือสอบไมครบ

-
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2.2.5 ผลการประเมินทางการศึกษาระดับชาติ ดานอิสลามศึกษา (I-NET) ของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม

เปรียบเทียบผลการทดสอบระดับชาติดานอิสลามศึกษา (I-NET) ของนักเรียนระดับตอนตน

จํานวนนักเรียนท้ังหมด : 134

วิชา

จํานวน

นักเรียนเขา

สอบ

คะแนนเฉล่ียระดับ

ประเทศป 2563

คะแนนเฉล่ียผลการ

ทดสอบสมรรถนะ ผลตางคะแนนเฉลี่ย

(ป 63 - 62)

รอยละของคะแนนเฉลี่ย

ป 63 เทียบป 62

แปลผลพัฒนาการ

เทียบกับรอยละ 3
2561 2562 2563

อัลกุ

รอานฯ
- 38.54 - - - - - -

อัลหะ

ดีษ
- 44.74 - - - - - -

อัลอะ

กีดะห
- 37.38 - - - - - -

อัลฟก

ฮ
- 31.93 - - - - - -

อัตตา

รีค
- 37.60 - - - - - -

อัลอัค

ลาก
- 40.86 - - - - - -

มลายู - 35.17 - - - - - -

อาหรับ - 30.65 - - - - - -

โรงเรียนไมสอบวัดผล หรือสอบไมครบ

-
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2.2.6 ผลการทดสอบความสามารถดานภาษาอังกฤษ

คาประเมินมาตรฐานภาษาอังกฤษ จากหนวยงานทดสอบภาษาอังกฤษท่ีกระทรวงศึกษาธิการรับรอง

ระดับประถมศึกษา

ระดับ

ช้ัน

จํานวน

นักเรียน

ทั้งหมด

จํานวน

นักเรียนเขา

สอบ

ระดับผลการทดสอบความสามารถดานภาษาอังกฤษ (Common

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

TOEFL เปรียบเทียบตารางมาตรฐาน)
Pre A1 A1 A2 B1 B2 C1 C2

ป.1 131 - - - - - - - - -

ป.2 160 - - - - - - - - -

ป.3 158 - - - - - - - - -

ป.4 145 - - - - - - - - -

ป.5 135 - - - - - - - - -

ป.6 134 75 - 35 31 9 - - - -
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3. นวัตกรรม/แบบอยางท่ีดี (Innovation/Best Practice )

ช่ือ นวัตกรรม/แบบอยางที่ดี ระดับการศึกษา มาตรฐานดาน

BEST PRACTICE ดานการบริหารจัดการ

การศึกษาปฐมวัย โดยใช ๓ กิจกรรม ๙

ผลสัมฤทธ์ิ 3 activities 9

acheivements

ระดับปฐมวัย มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ

BEST PRACTICE ๖ ศูนยสรางสมอง ระดับปฐมวัย มาตรฐานที่ 3 การจัดประสบการณที่เนนเด็กเปนสําคัญ

การสอนทักษะการอานเขียนภาษาไทย

แบบบันได 4 ขั้น
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปน

สําคัญ

กระบวนการสอนคณิตศาสตรแบบ CPA ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปน

สําคัญ

โปรแกรมการสอนภาษาอังกฤษ “My

First English Adventure”
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปน

สําคัญ

4. รางวัลท่ีสถานศึกษาไดรับ

ช่ือรางวัล ประเภทรางวัล ระดับ หนวยงานที่มอบรางวัล ปที่ไดรับรางวัล

- - - -

5. ดําเนินงานตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ (ปรับตามนโยบายแตละป)

ประเด็นตัวช้ีวัด

- สงเสริมการพัฒนากรอบหลักสูตรระดับทองถิ่นและหลักสูตรสถานศึกษาตามความตองการจําเปนของกลุมเปาหมายและแตกตางหลากหลายตามบริบทของพื้นที่

- พัฒนาผูเรียนใหมีทักษะการคิดวิเคราะห สามารถแกไขสถานการณเฉพาะหนาไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยจัดการเรียนรูเชิงรุก (Active Learning) จากประสบการณ

จริงหรือจากสถานการณจําลองผานการลงมือปฏิบัติ ตลอดจนจัดการเรียนการสอนในเชิงแสดงความคิดเห็นเพื่อเปดโลกทัศนมุมมองรวมกันของผูเรียนและครูใหมากขึ้น

- พัฒนาผูเรียนใหมีความรอบรูและทักษะชีวิต เพื่อเปนเคร่ืองมือในการดํารงชีวิตและสรางอาชีพ อาทิ การใชเทคโนโลยีดิจิทัล สุขภาวะและทัศนคติที่ดีตอการดูแล

สุขภาพ

- พัฒนาครูใหมีทักษะ ความรู และความชํานาญในการใชเทคโนโลยีดิจิทัล ปญญาประดิษฐ และภาษาอังกฤษ รวมทั้งการจัดการเรียนการสอนเพื่อฝกทักษะการคิด

วิเคราะหอยางเปนระบบและมีเหตุผลเปนขั้นตอน

- ปลูกฝงผูเรียนใหมีหลักคิดท่ีถูกตองดานคุณธรรม จริยธรรม และเปนผูมีความพอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา โดยกระบวนการลูกเสือ และยุวกาชาด

- พัฒนาแพลตฟอรมดิจิทัลเพ่ือการเรียนรู และใชดิจิทัลเปนเคร่ืองมือการเรียนรู

- เสริมสรางการรับรู ความเขาใจ ความตระหนัก และสงเสริมคุณลักษณะและพฤติกรรมที่พึงประสงคดานสิ่งแวดลอม
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6. ผลการประเมินคุณภาพภายนอกในรอบของ สมศ. ท่ีผานมา

การประเมินรอบที่ 3

ระดับ
ระดับผลการประเมิน

ระดับคุณภาพ ผลการรับรอง

ระดับปฐมวัย ดี รับรอง

ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ดี รับรอง

การประเมินรอบที่ 4

ระดับ
ระดับผลการประเมิน

ดานที่ 1 ดานที่ 2 ดานที่ 3 ดานที่ 4 ดานที่ 5

ระดับปฐมวัย ดีเยี่ยม ดีเยี่ยม ดีเยี่ยม - -

ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ดีเยี่ยม ดีมาก ดีมาก - -

7. หนวยงานภายนอกท่ีโรงเรียนเขารวมเปนสมาชิก

- สมาคมคณะกรรมการประสานและสงเสริมการศึกษาเอกชน

- สมาคมครูสถานศึกษาเอกชนแหงประเทศไทย

- สมาคมประถมศึกษาเอกชนแหงประเทศไทย
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สวนที่ 4 : การประเมินตนเอง (Self - Assessment)

1. ผลการประเมินรายมาตรฐาน

ระดับปฐมวัย

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของเด็ก

จํานวนเด็กท้ังหมด : 308

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 90.00 276 89.61 ดีเลิศ

1.1 รอยละของเด็กมีนํ้าหนัก สวนสูงตามเกณฑมาตรฐาน √ - 270

1.2 รอยละของเด็กเคลื่อนไหวรางกายคลองแคลว ทรงตัวไดดี ใชมือและตา

ประสานสัมพันธไดดี
√ - 265

1.3 รอยละของเด็กดูแลรักษาสุขภาพอนามัยสวนตนและปฏิบัติจนเปนนิสัย √ - 289

1.4 รอยละของเด็กปฏิบัติตนตามขอตกลงเกี่ยวกับความปลอดภัย หลีกเลี่ยง

สภาวะ ที่เสี่ยงตอโรค สิ่งเสพติด และระวังภัยจากบุคคล สิ่งแวดลอม และ

สถานการณที่เสี่ยงอันตราย

√ - 280

2. มีพัฒนาการดานอารมณ จิตใจ ควบคุม และแสดงออกทางอารมณได 90.00 277 89.94 ดีเลิศ

2.1 รอยละของเด็กราเริงแจมใส แสดงอารมณ ความรูสึกไดเหมาะสม √ - 253

2.2 รอยละของเด็กรูจักยับยั้งชั่งใจ อดทนในการรอคอย √ - 259

2.3 รอยละของเด็กยอมรับและพอใจในความสามารถ และผลงานของตนเอง

และผูอ่ืน
√ - 284

2.4 รอยละของเด็กมีจิตสํานึกและคานิยมที่ดี √ - 272

2.5 รอยละของเด็กมีความมั่นใจ กลาพูด กลาแสดงออก √ - 268

2.6 รอยละของเด็กชวยเหลือแบงปน √ - 274

2.7 รอยละของเด็กเคารพสิทธิ รูหนาท่ีรับผิดชอบ อดทนอดกลั้น √ - 295

2.8 รอยละของเด็กซื่อสัตยสุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม ตามที่สถานศึกษา

กําหนด
√ - 286

2.9 รอยละของเด็กมีความสุขกับศิลปะดนตรี และการเคลื่อนไหว √ - 305

3. มีพัฒนาการดานสังคม ชวยเหลือตนเองและเปนสมาชิกที่ดีของสังคม 90.00 263 85.39 ดีเลิศ

3.1 รอยละของเด็กชวยเหลือตนเอง ในการปฏิบัติกิจวัตรประจําวัน มีวินัย ใน

ตนเอง
√ - 285

3.2 รอยละของเด็กประหยัดและพอเพียง √ - 251

3.3 รอยละของเด็กมีสวนรวมดูแลรักษาสิ่งแวดลอมในและนอกหองเรียน √ - 275
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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

3.4 รอยละของเด็กมีมารยาทตามวัฒนธรรมไทย เชน การไหว การยิ้ม ทักทาย

และมีสัมมาคารวะกับผูใหญ ฯลฯ
√ - 267

3.5 รอยละของเด็กยอมรับหรือเคารพ ความแตกตางระหวางบุคคล เชน ความ

คิด พฤติกรรม พื้นฐานครอบครัว เช้ือชาติ ศาสนา วัฒนธรรม เปนตน
√ - 230

3.6 รอยละของเด็กเลนและทํางานรวมกับผูอื่นได แกไขขอขัดแยงโดย

ปราศจาก การใชความรุนแรง
√ - 272

4. มีพัฒนาการดานสติปญญา สื่อสารได มีทักษะการคิดพื้นฐาน และแสวงหาความรูได 85.00 269 87.34 ดีเลิศ

4.1 รอยละของเด็กสนทนาโตตอบและ เลาเรื่องใหผูอื่นเขาใจ √ - 262

4.2 รอยละของเด็กตั้งคําถามในส่ิงที่ ตนเองสนใจหรือสงสัย และพยายามคนหา

คําตอบ
√ - 277

4.3 รอยละของเด็กอานนิทานและเลาเรื่อง ที่ตนเองอานไดเหมาะสมกับวัย √ - 270

4.4 รอยละของเด็กมีความสามารถในการคิดรวบยอด การคิดเชิงเหตุผลทาง

คณิตศาสตรและวิทยาศาสตร การคิดแกปญหาและสามารถตัดสินใจในเรื่อง

งาย ๆ ได

√ - 267

4.5 รอยละของเด็กสรางสรรคผลงานตามความคิดและจินตนาการ เชน งาน

ศิลปะ การเคล่ือนไหวทาทาง การเลนอิสระ ฯลฯ
√ - 270

4.6 รอยละของเด็กใชส่ือเทคโนโลยี เชน แวนขยาย แมเหล็ก กลองดิจิตอล

ฯลฯ เปนเครื่องมือในการเรียนรูและแสวงหาความรูได
√ - 267

สรุปผลการประเมิน 88.07 ดีเลิศ

 

จุดเนนและกระบวนการพัฒนาท่ีสงผลตอระดับคุณภาพของมาตรฐานที่ 1 คุณภาพของเด็ก

1.ดานรางกาย  

1.1 มีการจัดทําบันทึกขอมูลสุขภาพเด็กรายบุคคล นํ้าหนัก –สวนสูงเปนประจําทุกเดือน เพื่อนําขอมูลที่ไดมาใชในการคัดกรองเด็ก ในการรับทุนอาหารกลางวัน  หรือแกไข

เด็ก ๆท่ีมีปญหาเร่ืองสุขภาพและนํามาจัดสรรอาหาร นม ผัก ผลไม อาหารวาง ตามโภชนาการ เพื่อให เด็กมีนํ้าหนัก สวนสูงตามเกณฑมาตรฐาน

1.2 เด็ก ๆ จะไดออกไปทํากิจกรรมกลางแจงโดยมีกิจกรรมดังนี้ กระดานทรงตัว วิ่ง – หยุด วิ่งซิกแซก โยนบอล วิ่งเลนอิสระ การละเลนไทย กายบริหาร เครื่องเลนสนาม

ชมสวน ทําแปลงเกษตร เก็บขยะรักษาความสะอาดในโรงเรียน สํารวจสิ่งแวดลอมรอบบริเวณโรงเรียนโดยลงตามตารางกิจกรรมในหองเรียน เพื่อสงเสริมใหเด็กเคลื่อนไหว

รางกายคลองแคลว ทรงตัวไดดี ใชมือและตาประสานสัมพันธไดดี

1.3 เด็ก ๆ ชวยเหลือตนเองในเรื่องการดูแลสุขภาพอนามัย ผานการทํากิจกรรมเด็กเกงพึ่งตนเองไดโดยครูพาฝกลางมือดวยสบู กอน – หลัง เขาหองน้ําตามเวลาที่กําหนด

ไว  แปรงฟนหลังรับประทานอาหาร ทํากิจกรรมทุกครั้ง สวมใสหนากากอนามัยตลอดเวลา ในทุก ๆวันครูจะมีการตรวจสุขภาพรางกายเด็ก ๆกอนเขาหองเรียนและหลัง

เลิกเรียนทุกวัน เพ่ือดูแลรักษาสุขภาพอนามัยใหกับเด็ก ๆ

1.4 ทุกหองเรียนจะมีการสรางขอตกลง กฎกติกาในหองเรียนที่ไดมาจากเด็ก ๆ และครูรวมกันสรางขอตกลงขึ้นมา เพื่อใชในการอยูรวมกันในหองเรียน ในเรื่องความ

ปลอดภัย มีการวัดแสกนอุณหภูมิเด็ก ๆเชา กลางวัน เย็นและมีการบันทึกขอมูลทุกวัน มีการจัดซอมชวยเหลือตนเองกรณีเด็ก ๆติดอยูในรถเพื่อปองกันไมใหเกิดอุบัติเหตุที่

ไมพึ่งประสงค การรับ-สงเด็ก ๆมีการกําหนดจุดรับ –สง สําหรับผูปกครอง มีระบบเช็คช่ือเด็ก ๆเขา–ออกดวยระบบการแสกนใบหนา มีการติดตั้งกลองวงวงจรปดใน

หองเรียนและจุดทางเดินท่ีสําคัญ เพ่ือความปลอดภัย ท่ีเสี่ยงตอโรค และระวังภัยจากบุคคล สิ่งแวดลอม และสถานการณที่เสี่ยงอันตราย สําหรับเด็ก ๆ
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2. ดานอารมณ

2.1 เมื่อเด็กๆมาถึงโรงเรียนหลังจากปฏิบัติกิจวัตรประจําวันสวนตัวเสร็จเรียนรอยเด็ก ๆจะ เขาศูนยการเรียน เลือกทํางานตามความสนใจและความสามารถของตนเอง ใน

ชวงสุดทายของการทํากิจกรรม เด็ก ๆจะไดออกมานําเสนอ ผลงาน ช้ินงาน บอกความรูสึกของตนเอง ทีมีตอชิ้นงานใหเพื่อน ๆ คุณครูไดฟงสรางความภาคภูมิใจในชิ้นงาน

กลาพูดกลาแสดงออก เด็ก ๆ ยอมรับและพอใจในความสามารถ และผลงานของตนเองและผูอื่น รวมทํากิจกรรมอยางมีความสุข

2.2 เด็ก ๆ จะไดทํากิจกรรมวงกลมผานบทกลอน บทเพลง คําคลองจอง บทสวดมนต สงเทียน ในชวงเชาของทุก ๆ วัน เกิดความสงบภายในจิตใจ เตรียมความพรอมดาน

อารมณ ฝกการสังเกต การรอคอย การควบคุมอารมณ บอกความรูสึกของตนเอง  การแสดงออกดวยทาทีที่ออนโยนกับเพื่อนรวมชั้น สรางจิตสํานึกที่ดีในความเปนไทย

3. ดานสังคม

3.1 การเรียนแบบคละอายุทําใหเกิดสภาพสังคมในหองเรียนที่สมดุล มีท้ังผูนําและผูตาม มีทั้งผูที่ตองการไดรับการชวยเหลือและตองการชวยเหลือผูอื่น ทําใหเกิด

สัมพันธภาพในแบบครอบครัว โดยมีครูเปนผูดูแล ลดความขัดแยงในกลุมวัยเด็กเดียวกัน ในหองคละอายุ เด็กตางวัยจะดึงดูดความสนใจของกันและกันตามธรรมชาติจะ

ชวยลดปญหาความขัดแยงได เพื่อใหเด็กมีสวนรวม และเรียนรูบทบาทสมาชิกของสังคม

3.2 กิจกรรมเด็กเกงพ่ึงตนเองไดเด็กจะไดชวยเหลือตนเองในการปฏิบัติกิจวัตรประจําวัน มีวินัยในตนเอง เก็บของเลนขอใช รอคอย แบงปน มีน้ําใจชวยเหลือเมื่อมีเพื่อน

รองขอ

3.3 กิจกรรมศูนยการเรียนมีการเลนและทํางานรวมกันในศูนยการเรียน บล็อก  บทบาทสมมุติ ปนดินนํ้ามัน และงานศิลปะแบบกลุม มีปฏิสัมพันธกับคนอื่น

3.4 กิจกรรมเสริมประสบการณ/ กิจกรรมสรางสรรคในการทํางานกลุม ครูจัดกลุมสมาชิกที่มีความหลากหลายในความสามารถ แบบหมุนเวียน ไมซํ้าคน เพื่อใหเด็กไดเรียน

รูในการทํากิจกรรมตาง ๆ เมื่อเจอสถานการณปญหา ครูพูดคุย สรางทางเลือกในการแกปญหาและ  ใหเด็ก ๆมีสวนรวมในการเลือกวิธีการแกปญหา เพื่อใหเด็กการแก

ปญหาความขัดแยงการยอมรับในความเหมือนและความแตกตางระหวางบุคคล

4. ดานสติปญญา

4.1 เด็ก ๆ จะไดฟงเรื่องราว เพ่ือนเลา นําเสนอชิ้นงานพูดอยางสรางสรรคในการเลนและการทํางานตาง ๆ อยางมีขั้นตอน,พูดเรียงลําดับคําเพื่อสื่อสาร ,รอจังหวะที่เหมาะ

สมในการพูด ในการเขาศูนยการเรียน ซึ่งในศูนยอานเขียนอิสระ เด็ก ๆ เลือกอานหนังสือนิทาน หนังสือภาพ สารคดีเด็ก  อยางอิสระ อานสัญลักษณหรือคํา ที่ปายศูนย

ศูนยเกมการศึกษาทางภาษาบัตรคํา บัตรภาพ ปริศนาคําทายเขียนอิสระเขียนคําและเขียนเพื่อสื่อความหมายในงานสรางสรรคตาง ๆ ไมบล็อก(เลนสรางสรรค-เก็บ) จิ๊ก

ซอวเกมการศึกษา, จับคู เรียงลําดับ (โดยเกณฑตาง ๆ เชน สี ความสัมพันธ ของใชคูกัน รูปราง รูปทรง ใหญไปเล็ก  มากไปนอย ) สรางชิ้นงานของตนเอง ในศูนยการเรียน

(ปะติด บล็อก ปน วาด ) และครูใหเด็ก ๆนําเสนอช้ินงานในตอนทายของกิจกรรมศูนยการเรียน

4.2 เด็ก ๆ ไดแสวงหาความรูเพ่ือคนหาคําตอบของขอสงสัยตางๆ ดวยการสังเกต บันทึก  สัมภาษณ  พูดเลาเรื่องสิ่งที่พบเห็นในกิจกรรมเสริมประสบการณ เชน สังเกต

แลววาดภาพ การเปลี่ยนแปลงของถั่วงอก เลาเรื่องการเติบโตของลูกนํ้า , สัมภาษณคุณหมอ เลาสิ่งที่สังเกตเห็น เลาประสบการณเดิม  เลาสิ่งที่ไดเรียนรูความสัมพันธของ

สิ่งตางๆ  พูดแสดงความรูสึก ความตองการแนะนําจังหวะท่ีเหมาะสมในการพูด ครูจัดลําดับขอมูล เชน หนวยตัวเรา  เรียงลําดับน้ําหนักนอยไปมาก, หนวยผลไม เรียง

ลําดับผลไมขนาดเล็กไปใหญ ฯ ความแตกตางของผิวสัมผัส (หยาบ เรียบ ขรุขระ) การทําอาหารที่มีสวนผสมหลายอยาง (รวมและแยกสิ่งตางๆ ชั่ง ตวง วัด, ชิมรส ดมกลิ่น 

) การแบงส่ิงของในหอง / หั่นผลไม ครูจัดการทดลอง และจัดประสบการณตรง แลวใหเด็กอธิบาย เชื่อมโยง เหตุผลจาก เหตุการณที่เปนประสบการณตรง เชน หลังการ

ทดลองกรองน้ํา หลังการสังเกตการณเปลี่ยนแปลงของนํ้าแข็ง ครูจัดการทดลอง ใหเด็ก ๆคาดคะเนสิ่งที่อาจเกิดขึ้นอยางมีเหตุผล เชน ถาวางน้ําแข็งทิ้งไวในหองจะเปน

อยางไร ครูจัดการทดลอง กําหนดความเปนไปไดใหเด็ก ๆมีโอกาสลงความเห็นจากขอมูลอยางมีเหตุผล เชน ถาวางดินสอลงในอางน้ํา ดินสอจะจมหรือลอย ครูกําหนด

ปญหาใหเด็ก ๆมีสวนรวมและเสนอทางเลือกในการแกปญหา  เชน ถาไมมีกรรไกร เราจะตัดกระดาษนี้ไดอยางไร . ถาฝนตกเราจะมีวิธีปองกันตนเองไมใหเปยกฝนได

อยางไรบาง ทําไมตนไมเราไมโต  เราจะทําอยางไรไดบาง

 4.3 เด็กๆ ไดทํากิจวัตรประจําวันของตนเองตามปฏิทิน, แจกชอนใหเพื่อนในหองตามจํานวน, นับจํานวนเพื่อนที่มาเรียน ลําดับที่ของเด็กในหอง  ลําดับที่ในการเขาแถว 

ลําดับที่ในการจัดวางอุปกรณ ลําดับกิจกรรมประจําวัน สัปดาห  , ลําดับเหตุการณ /กิจกรรมเชน ห่ันผลไม จุดเทียน ปลูกตนไม

4.4 เด็ก ๆ ไดฝกทักษะวิชาภาษาไทย โดยการเปลงคําตามครู ,ตอบคําถามครู (ใคร อะไร ท่ีไหน อยางไร ทําไม), ทองคําคลองจอง ก.ไก นอมไหว ครูชี้อานวันที่คําสั่งบน

กระดาน/ในหนังสือ/สมุด/ใบงานบัตรคํา แลวใหเด็ก ๆช้ีอานตามจากซายไปขวา จากบนลงลาง การเลนเกมทางภาษาบัตรคํา บัตรภาพ ปริศนาคําทายจับคูคํากับภาพ  

พยัญชนะกับพยัญชนะ  พยัญชนะกับภาพ ลอกคําจากบัตรคํา บัตรภาพ การเขียนลีลาเสน 

4.5 เด็ก ๆ ไดฝกทักษะทางคณิตศาสตร ไดแก การนับปริมาณ /สัญลักษณ สรางภาพจากรูปทรงเรขาคณิต , เปรียบเทียบจํานวนมากกวา นอยกวา จับคู เปรียบเทียบ เรียง

ลําดับโดยเกณฑตางๆ (มากนอย สูงต่ํา)

4.6 เด็ก ๆ ไดทํากิจกรรมสรางสรรค เพื่อสรางช้ินงานของตนเอง ในศูนยการเรียน (ปะติด บล็อก ปน วาด )กิจกรรมเคลื่อนไหวอิสระตามเสียงดนตรีนิทานสรางสรรค ซึ่ง

เด็กมีอิสระในการแสดงออก ทางการการเคลื่อนไหว, ภาษา(บทพูด รอง เพลง กลอน ), การใชอุปกรณประกอบการแสดงออก ประดิษฐสิ่งของจากเศษวัสดุเหลือใช
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มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ

เปาหมาย 5 ขอ

ประเด็นพิจารณา

การปฏิบัติงาน

ผล

สําเร็จ

ผลการ

ประเมิน

คุณภาพ

ที่ได
ปฏิบัติ

ไม

ปฏิบัติ

1. มีหลักสูตรครอบคลุมพัฒนาการทั้งสี่ดาน สอดคลองกับบริบทของทองถิ่น 5.00
ยอด

เยี่ยม

1.1 มีหลักสูตรสถานศึกษาที่ยืดหยุน และสอดคลองกับหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย √ -

1.2 ออกแบบจัดประสบการณที่เตรียมความพรอมและไมเรงรัดวิชาการ √ -

1.3 ออกแบบการจัดประสบการณที่เนนการเรียนรูผานการเลน และการลงมือปฏิบัติ (Active learning) √ -

1.4 ออกแบบการจัดประสบการณที่ตอบสนองความตองการและความแตกตางของเด็กปกติและกลุมเปา

หมายเฉพาะที่สอดคลองกับวิถีชีวิตของครอบครัว ชุมชนและทองถิ่น
√ -

1.5 มีการประเมิน ตรวจสอบ และปรับปรุง / พัฒนาหลักสูตรอยางตอเน่ือง √ -

2. จัดครูใหเพียงพอกับช้ันเรียน 5.00
ยอด

เยี่ยม

2.1 จัดครูครบช้ันเรียน √ -

2.2 จัดครูใหมีความเหมาะสมกับภารกิจการจัดประสบการณ √ -

2.3 จัดครูไมจบการศึกษาปฐมวัยแตผานการอบรมการศึกษาปฐมวัย √ -

2.4 จัดครูจบการศึกษาปฐมวัย √ -

2.5 จัดครูจบการศึกษาปฐมวัยและผานการอบรมการศึกษาปฐมวัย √ -

3. สงเสริมใหครูมีความเช่ียวชาญดานการจัดประสบการณ 5.00
ยอด

เยี่ยม

3.1 มีการพัฒนาครูและบุคลากรใหมีความรูความสามารถในการวิเคราะหและออกแบบหลักสูตรสถานศึกษา √ -

3.2 สงเสริมครูใหมีทักษะในการจัดประสบการณและการประเมินพัฒนาการเด็ก √ -

3.3 สงเสริมครูใชประสบการณสําคัญในการออกแบบการจัดกิจกรรม จัดกิจกรรม สังเกตและประเมิน

พัฒนาการเด็กเปนรายบุคคล
√ -

3.4 สงเสริมใหครูมีปฏิสัมพันธที่ดีกับเด็กและครอบครัว √ -

3.5 สงเสริมใหครูพัฒนาการจัดประสบการณโดยใชชุมชนแหงการเรียนรูทางวิชาชีพ (PLC) √ -

4. จัดสภาพแวดลอมและสื่อเพ่ือการเรียนรูอยางปลอดภัยและเพียงพอ 5.00
ยอด

เยี่ยม

4.1 จัดสภาพแวดลอมภายในหองเรียนที่คํานึงถึงความปลอดภัย √ -

4.2 จัดสภาพแวดลอมภายนอกหองเรียนที่คํานึงถึงความปลอดภัย √ -

4.3 สงเสริมใหเกิดการเรียนรูที่เปนรายบุคคลและกลุม เลนแบบรวมมือ รวมใจ √ -
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ประเด็นพิจารณา

การปฏิบัติงาน

ผล

สําเร็จ

ผลการ

ประเมิน

คุณภาพ

ที่ได
ปฏิบัติ

ไม

ปฏิบัติ

4.4 จัดใหมีมุมประสบการณหลากหลาย มีสื่อการเรียนรู ที่ปลอดภัยและเพียงพอ เชน ของเลน หนังสือ

นิทาน ส่ือจากธรรมชาติ ส่ือสําหรับเด็กมุดลอด ปนปาย สื่อเทคโนโลยีการสืบเสาะหาความรู
√ -

4.5 จัดหองประกอบที่เอ้ือตอการจัดประสบการณและพัฒนาเด็ก √ -

5. ใหบริการส่ือเทคโนโลยีสารสนเทศและส่ือการเรียนรูเพื่อสนับสนุน การจัดประสบการณ 5.00
ยอด

เยี่ยม

5.1 อํานวยความสะดวกและใหบริการสื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ วัสดุ อุปกรณและสื่อการเรียนรู √ -

5.2 พัฒนาครูใหมีความรูความสามารถในการผลิตและใชสื่อในการจัดประสบการณ √ -

5.3 มีการนิเทศติดตามการใชส่ือในการจัดประสบการณ √ -

5.4 มีการนําผลการนิเทศติดตามการใชสื่อมาใชเปนขอมูลในการพัฒนา √ -

5.5 สงเสริม สนับสนุนการเผยแพรการพัฒนาสื่อ และนวัตกรรมเพื่อการจัดประสบการณ √ -

6. มีระบบบริหารคุณภาพที่เปดโอกาสใหผูเกี่ยวของทุกฝายมีสวนรวม 5.00
ยอด

เยี่ยม

6.1 กําหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาที่สอดคลองกับมาตรฐานการศึกษาปฐมวัยและอัตลักษณ

ของสถานศึกษา
√ -

6.2 จัดทําแผนพัฒนาการศึกษาที่สอดรับกับมาตรฐานที่สถานศึกษากําหนดและดําเนินการตามแผน √ -

6.3 มีการประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพภายในสถานศึกษา √ -

6.4 มีการติดตามผลการดําเนินงาน และจัดทํารายงานผลการประเมินตนเองประจําป และรายงานผลการ

ประเมินตนเองใหหนวยงานตนสังกัด
√ -

6.5 นําผลการประเมินไปปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา โดยผูปกครองและผูเกี่ยวของทุกฝายมี

สวนรวม
√ -

สรุปผลการประเมิน 5.00
ยอด

เยี่ยม

 

จุดเนนและกระบวนการพัฒนาท่ีสงผลตอระดับคุณภาพของมาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ

1. โรงเรียนจัดทําหลักสูตรสถานศึกษาท่ียืดหยุนสอดคลองกับหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยของชาติ โดยสถานศึกษาออกแบบกิจกรรมการจัดประสบการณที่เนนการเตรียม

ความพรอมครบทั้งดานรางกาย อารมณ สังคมและสติปญญา ไมเรงรัดวิชาการจนเกินระดับพัฒนาการของเด็ก เนนการเรียนรู ผานการเลนและการลงมือปฏิบัติ ตอบสนอง

ความตองการและความแตกตางของเด็กทุกกลุม คํานึงถึงความสอดคลองกับวิถีชีวิตของครอบครัว ชุมชนและทองถิ่น  มีการประชาสัมพันธเผยแพรหลักสูตรใหกับผู

เก่ียวของไดรับรูผานกิจกรรมตาง ๆ เชน การประชุมปฐมนิเทศผูปกครองเขาใหม การประชุมทางวิชาการ การประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา เปนตน และมีกลไกการ

ประเมินผลการใชหลักสูตรและพัฒนาหลักสูตรรวมกัน โดยผูมีสวนรวมทุกฝายท่ีมีความเขาใจการจัดการศึกษาปฐมวัย ไดแก การแตงตั้งผูรับผิดชอบการนิเทศติดตาม การ

ตรวจประเมินผลงานและพัฒนาการของเด็กตามตัวบงช้ีในหลักสูตร และนํามาปรับปรุงพัฒนากิจกรรมใหเหมาะสมมากขึ้น  

2. โรงเรียนจัดหาครูจบการศึกษาระดับปริญญาตรีทางการศึกษาปฐมวัย หรือปริญญาตรีสาขาอื่น (ถาจําเปน) โดยดูความเหมาะสมของบุคลิกภาพและความเขาใจ

พัฒนาการของเด็ก ใหเพียงพอกับชั้นเรียน โดยใหครูท่ีมีประสบการณสอนมานานปฏิบัติงานเปนแบบอยาง คูกับครูที่จบใหม หรือ ครูที่ประสบการณสอนยังไมมากพอ ครู

ทั้งท่ีจบใหมและสอนมานานจะไดรับการอบรมและพัฒนาใหมีความสามารถในการวิเคราะหหลักสูตร ออกแบบกิจกรรมและประเมินพัฒนาการเด็กรายบุคคล ครูมีการ
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อบรมและพัฒนาตนเองไม นอยกวา 20 ช่ัวโมงตอปขึ้น เชน กิจกรรมการฝกอบรมการประชุมสัมมนาวิชาการ กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางเพื่อนครู กิจกรรมการให

คําแนะนําจากผูนิเทศการสอน การศึกษาดูงานการจัดนิทรรศการ  อบรมการทําแผนการสอน และอบรมพัฒนาการเด็กในแตละชวงวัย

3. โรงเรียนมีอาคารอนุบาลที่ออกแบบใหเหมาะสมกับการจัดกิจกรรมของเด็กปฐมวัย มีความปลอดภัย อากาศถายเทไดสะดวก เพื่อสรางบรรยากาศในการเรียนรูและ

กระตุนความสนใจในการเรียน โรงเรียนจัดสิ่งแวดลอมดานการอานเขียน ปายนิเทศที่ใหความรูเปน รองรอยการเรียนรูจากหนวยการเรียน ปฏิทินประจําเดือน ตาราง

กิจวัตรประจําวัน ขอตงลงของหองเรียน ตารางเวรประจําวัน ปายสัญลักษณ สมาชิกในหองเรียน ปายศูนยการเรียน ปายตําแหนงที่วางของเลนของใช ในหองเรียน สื่อพื้น

ฐานที่ควรมีในหองเรียนไดแก ชั้นวางพระพุทธรูป นาิกาท่ีมีตัวเลข 1- 12 ช้ันวางสื่อ หนวยการจัดประสบการณ เครื่องเขียนอุปกรณศิลปะที่อยูในสภาพพรอมใชงาน วาง

ไวในที่ที่เด็กสามารถหยิบใชงานไดเอง   และยังจัดศูนยการเรียนในหองเรียนควรจัดใหมีอุปกรณที่พรอมใชวางไวที่ชั้นในลักษณะที่เด็ก ๆ สามารถนํามาใชและเก็บไดดวย

ตนเอง และยังมีแหลงเรียนรูนอกหองเรียน เชนแปลงเกษตรสาธิต

4. โรงเรียนใหบริการสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนรูเพื่อสนับสนุนการจัดประสบการณสําหรับครู โรงเรียนมีระบบเครือขายอินเตอรเน็ท เครื่องคอมพิวเตอร

และวัสดุอุปกรณสําหรับใชในการปฏิบัติงานอยางเหมาะสมและเพียงพอ เชน มีระบบการเบิกจายวัสดุอุปกรณใหครูนําไปใชในการผลิตสื่อเตรียมการสอน หองคอมพิวเตอร

เคร่ืองปร้ินเตอร อินเตอรเน็ตสําหรับคนหาแหลงขอมูล

5. โรงเรียนมีระบบการนิเทศติดตามจากทั้งเพ่ือนครู หัวหนางาน ท่ีปรึกษา และผูเชี่ยวชาญเฉพาะดาน โดยกําหนดเปนแผนงานนิเทศและติดตาม มีการดําเนินงานตาม

กิจกรรมและระยะเวลาที่กําหนดในแผนงาน โครงการครบถวน มีการนิเทศอยางเปนระบบโดดเดนเปนแบบอยางแกสถานศึกษาอื่นได เชน งานตรวจผลสัมฤทธิ์ปลายทาง

งานประชุมอภิปรายแผนและกระบวนการจัดประสบการณ  และ กิจกรรมนิเทศการสอน มีการนําผลการประเมินไปพัฒนาและปรับปรุงการพัฒนาศักยภาพครูและ

บุคลากรอยางตอเน่ืองติดตอกัน

6. โรงเรียนมีระบบบริหารคุณภาพที่เปดโอกาสใหผูเก่ียวของทุกฝายมีสวนรวม โดยในแตละป มีการนําขอมูลการนิเทศ ขอเสนอแนะจากผูปกครองและที่ปรึกษามา

พิจารณา กําหนดมาตรฐานสถานศึกษาระดับปฐมวัย จัดทําแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาระดับปฐมวัย และในระหวางภาคการศึกษามีการพูดคุยกันระหวางผูบริหารและ

ครู เกี่ยวกับพัฒนาการของเด็กเปนระยะๆ มีการชี้แนะระหวางการปฏิบัติงานโดยผูทรงคุณวุฒิทางดานการศึกษาปฐมวัยผานกระบวนการนิเทศติดตามเปนระยะ ๆ และ

เปดโอกาสใหพอแมและผูปกครอง เขามามีสวนรวมรับรูและสังเกตพัฒนาการของลูกตนเองและใหขอเสนอแนะกับทางโรงเรียนผานการรวมกิจกรรม โครงการ  หรืองาน

ตาง ๆ ที่โรงเรียนจัดขึ้นตลอดท้ังป และเมื่อสิ้นสุดปการศึกษา มีการสื่อสารเผยแพรการทํากิจกรรมตางๆ ทางสื่อชองทางตางๆ ไดแก เฟสบุคโรงเรียน เวบไซตโรงเรียน และ

วารสารโรงเรียน และเมื่อสิ้นสุดปการศึกษาโรงเรียนไดจัดรวบรวมขอมูลการดําเนินงานในทุกๆ ดานมาจัดทํารายงานประเมินตนเองสงให กลุมเอกชน สํานักงานศึกษาธิการ

จังหวัดฉะเชิงเทรา ซ่ึงเปนหนวยงานตนสังกัดรับทราบ และนําขอเสนอแนะตาง ๆ ไปปรับปรุงพัฒนาใหดีขึ้นในปถัดไป
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มาตรฐานที่ 3 การจัดประสบการณที่เนนเด็กเปนสําคัญ

จํานวนครูท้ังหมด : 16

ประเด็นพิจารณา

การปฏิบัติงาน
เปา

หมาย/

รอยละ

จํานวนครูที่

ผานเกณฑที่

โรงเรียน

กําหนด (คน)

ผลการ

ประเมิน

(รอย

ละ)

ผลการ

ประเมิน

คุณภาพ

ที่ได
ปฏิบัติ

ไม

ปฏิบัติ

1. จัดประสบการณที่สงเสริมใหเด็กมีพัฒนาการทุกดาน อยางสมดุลเต็มศักยภาพ 90.00 16 100.00
ยอด

เยี่ยม

1.1 มีการวิเคราะหขอมูลเด็กเปนรายบุคคล √ - 16

1.2 จัดทําแผนและใชแผนการจัดประสบการณจากการวิเคราะหมาตรฐาน

คุณลักษณะที่พึงประสงคในหลักสูตรสถานศึกษา
√ - 16

1.3 จัดกิจกรรมที่สงเสริมพัฒนาการเด็กครบทุกดาน ท้ังดานรางกาย ดานอารมณ

จิตใจ ดานสังคม และดานสติปญญา โดย ไมมุงเนนการพัฒนาดานใดดานหน่ึง

เพียงดานเดียว

√ - 16

2. สรางโอกาสใหเด็กไดรับประสบการณตรง เลนและปฏิบัติอยางมีความสุข 90.00 16 100.00
ยอด

เยี่ยม

2.1 จัดประสบการณที่เชื่อมโยงกับประสบการณเดิม √ - 16

2.2 ใหเด็กมีโอกาสเลือกทํากิจกรรมอยางอิสระ ตามความตองการความสนใจ

ความสามารถ ตอบสนองตอวิธีการเรียนรูของเด็กเปนรายบุคคล หลากหลายรูป

แบบจากแหลงเรียนรูที่หลากหลาย

√ - 16

2.3 เด็กไดเลือกเลน เรียนรูลงมือ กระทํา และสรางองคความรูดวยตนเอง √ - 16

3. จัดบรรยากาศที่เอ้ือตอการเรียนรู ใชสื่อและเทคโนโลยี ท่ีเหมาะสมกับวัย 90.00 16 100.00
ยอด

เยี่ยม

3.1 จัดบรรยากาศและสภาพแวดลอมในหองเรียนไดสะอาด ปลอดภัย และ

อากาศถายเทสะดวก
√ - 16

3.2 จัดใหมีพ้ืนที่แสดงผลงานเด็ก พ้ืนที่สําหรับมุมประสบการณและการจัด

กิจกรรม
√ - 16

3.3 จัดใหเด็กมีสวนรวมในการจัดภาพแวดลอมในหองเรียน เชน ปายนิเทศ การ

ดูแลตนไม เปนตน
√ - 16

3.4 ใชส่ือและเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับชวงอายุ ระยะความสนใจ และวิถีการ

เรียนรูของเด็ก เชน กลองดิจิตอล คอมพิวเตอร สําหรับการเรียนรูกลุมยอย ส่ือ

ของเลนที่กระตุนใหคิดและหาคําตอบ เปนตน

√ - 16

4. ประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริงและนําผลการประเมินพัฒนาการเด็กไปปรับปรุงการจัด

ประสบการณและพัฒนาเด็ก
90.00 16 100.00

ยอด

เยี่ยม

4.1 ประเมินพัฒนาการเด็กจากกิจกรรมและกิจวัตรประจําวันดวยเครื่องมือและ

วิธีการที่หลากหลาย
√ - 16
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ประเด็นพิจารณา

การปฏิบัติงาน
เปา

หมาย/

รอยละ

จํานวนครูที่

ผานเกณฑที่

โรงเรียน

กําหนด (คน)

ผลการ

ประเมิน

(รอย

ละ)

ผลการ

ประเมิน

คุณภาพ

ที่ได
ปฏิบัติ

ไม

ปฏิบัติ

4.2 วิเคราะหผลการประเมินพัฒนาการเด็กโดยผูปกครองและผูเกี่ยวของมีสวน

รวม
√ - 16

4.3 นําผลการประเมินที่ไดไปพัฒนาคุณภาพเด็กอยางเปนระบบและตอเน่ือง √ - 16

4.4 นําผลการประเมินแลกเปลี่ยนเรียนรูโดยใชกระบวนการชุมชนแหงการเรียนรู

ทางวิชาชีพ
√ - 16

สรุปผลการประเมิน 100.00
ยอด

เยี่ยม

 

จุดเนนและกระบวนการพัฒนาท่ีสงผลตอระดับคุณภาพของมาตรฐานที่ 3 การจัดประสบการณท่ีเนนเด็กเปนสําคัญ

1. คุณครูระดับอนุบาลทุกคนทําแผนการจัดประสบการณท่ีสงเสริมใหเด็กมีพัฒนาการทุกดานอยางสมดุลเต็มศักยภาพ มีหนวยการเรียนรูตางๆ ตามหลักสูตรตลอดทั้งป

จํานวน 10 หนวย เชน หนวยคมนาคม หนวยกลางวันกลาคืน หนวยฤดูกาล หนวยขาว เปนตน ทั้งนี้เพื่อพัฒนาเด็กโดยองครวมอยางสมดุลและตอเน่ือง สนองความ

ตองการ ความสนใจ ความแตกตางระหวางบุคคลและบริบทของสังคมที่เด็กอาศัยอยู จัดกิจกรรมตามแผนที่วางไวใหเด็กไดรับการพัฒนาโดยเนนกระบวนการเรียนรูและ

พัฒนาการของเด็ก ควบคูกันไปกับการประเมินพัฒนาการเปนระยะ ๆ อยางตอเนื่อง เพื่อนําผลการประเมินมาพัฒนาปรับแผนการจัดกิจกรรม

2. คุณครูจัดบรรยากาศที่เอ้ือตอการเรียนรู ใชสื่อและแหลงเรียนรูท้ังในหองเรียนและนอกหองเรียนที่เหมาะสมกับวัย โดยในหองเรียนมีศูนยการเรียนที่เปดโอกาสใหเด็กได

ใชความสามารถทางปญญาหลาย ๆ ดานตามความถนัดและความ สนใจ   ใหเด็กเลือกตัดสินใจทํางานและรับผิดชอบทํางานที่เลือกจนสําเร็จ  สัปดาหละ 3คาบ ( คาบละ

45นาที) ไดแก ศูนยปน ศูนยอานเขียนอิสระ ศูนยบล็อก ศูนยบทบาทสมมติ ศูนยหัตถกรรม และการเรียนรูนอกหองเรียน เชน แปลงเกษตร รานคาในโรงเรียน ตลาดใน

ชุมชน วัด และภูมิปญญาทองถิ่น เชน การทําขาวหลาม เลี้ยงปลา เลี้ยงกุง ปลูกดอกไม แตในชวงสถานการณโควิด 19 คุณครูไมไดพาเด็กออกไปนอกสถานที่เน่ืองจาก

ปญหาการแพรระบาดของเชื้อโควิด 19 คุณครูจึงไดเชิญวิทยากรจากภายนอกเขามาจัดกิจกรรมใหนักเรียน ไดแก กิจกรรมคายเรียนรูครูภูมิปญญา และกิจกรรมเอาเรื่อง

เรียนมาเลน

3. คุณครูใชระบบการประเมินตามสภาพจริงและนําผลการประเมินพัฒนาการเด็กไปปรับปรุงกิจกรรมการจัดประสบการณและพัฒนาเด็ก โดยบันทึกรองรอยพัฒนาการ

และการเรียนรูที่หลากหลายของเด็กเปนรายบุคคล ในขณะเลนในศูนยการเรียน มีการบรรยายสรุปเรื่องราวและประสบการณที่เด็กสะทอนออกมาผานสื่อตางๆ ครูมีการ

วิเคราะหขอมูลผลงานเด็กท้ังรายบุคคลและกลุม ตลอดจนการนําขอมูลที่ไดมาใชประโยชนในการพัฒนาเด็ก และทํางานวิจัยในชั้นเรียน 
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ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผูเรียน

จํานวนเด็กท้ังหมด : 863

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 80.00 772 89.46 ดีเลิศ

1.1 รอยละของผูเรียนมีทักษะในการอานในแตละระดับชั้นตามเกณฑท่ีสถาน

ศึกษากําหนด
√ - 832

1.2 รอยละของผูเรียนมีทักษะในการเขียนในแตละระดับชั้นตามเกณฑที่สถาน

ศึกษากําหนด
√ - 716

1.3 รอยละของผูเรียนมีทักษะในการส่ือสารในแตละระดับชั้นตามเกณฑที่สถาน

ศึกษากําหนด
√ - 863

1.4 รอยละของผูเรียนมีทักษะในการคิดคํานวณในแตละดับชั้นตามเกณฑท่ี

สถานศึกษากําหนด
√ - 677

2. มีความสามารถในการคิดวิเคราะห คิดอยางมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและ

แกปญหา
80.00 705 81.69 ดีเลิศ

2.1 รอยละของผูเรียนมีความสามารถในการคิดจําแนกแยกแยะ ใครครวญ

ไตรตรองอยางรอบคอบโดยใชเหตุผลประกอบการตัดสินใจ
√ - 723

2.2 รอยละของผูเรียนมีการอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น √ - 716

2.3 รอยละของผูเรียนมีการแกปญหาอยางมีเหตุผล √ - 677

3. มีความสามารถในการสรางนวัตกรรม 80.00 739 85.63 ดีเลิศ

3.1 รอยละของผูเรียนมีความสามารถในการรวบรวมความรูไดทั้งตัวเองและการ

ทํางานเปนทีม
√ - 675

3.2 รอยละของผูเรียนสามารถเช่ือมโยงองคความรูและประสบการณมาใชใน

การสรางสรรคส่ิงใหม ๆ อาจเปนแนวความคิด โครงการ โครงงาน ชิ้นงาน

ผลผลิต

√ - 802

4. มีความสามารถในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร 80.00 825 95.60
ยอด

เยี่ยม

4.1 รอยละของผูเรียนมีความสามารถในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการ

ส่ือสาร
√ - 863

4.2 รอยละของผูเรียนมีความสามารถในการนําเทคโนโลยีสารสนเทศและการ

ส่ือสารเพ่ือพัฒนาตนเองและสังคมในดานการเรียนรู การสื่อสาร การทํางาน

อยางสรางสรรค และมีคุณธรรม

√ - 787
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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 80.00 682 79.03 ดีเลิศ

5.1 รอยละของผูเรียนบรรลุการเรียนรูตามหลักสูตรสถานศึกษา √ - 682

6. มีความรูทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดีตองานอาชีพ 80.00 863 100.00
ยอด

เยี่ยม

6.1 รอยละของผูเรียนมีความรู ทักษะพ้ืนฐานและเจตคติที่ดีในการศึกษาตอ √ - 863

6.2 รอยละของผูเรียนมีความรู ทักษะพ้ืนฐานและเจตคติที่ดีในการจัดการ การ

ทํางานหรืองานอาชีพ
√ - 863

คุณลักษณะที่พึงประสงคของผูเรียน

7. การมีคุณลักษณะและคานิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากําหนด 80.00 863 100.00
ยอด

เยี่ยม

7.1 รอยละของผูเรียนมีพฤติกรรมเปนผูที่มีคุณธรรม จริยธรรม เคารพในกฎ

กติกา
√ - 863

7.2 รอยละของผูเรียนมีคานิยมและจิตสํานึกตามที่สถานศึกษากําหนด โดยไม

ขัดกับกฎหมายและวัฒนธรรมอันดีของสังคม
√ - 863

8. ความภูมิใจในทองถิ่นและความเปนไทย 80.00 863 100.00
ยอด

เยี่ยม

8.1 รอยละของผูเรียนมีความภูมิใจในทองถิ่น เห็นคุณคาของความเปนไทย √ - 863

8.2 รอยละของผูเรียนมีสวนรวมในการอนุรักษวัฒนธรรมและประเพณีไทยรวม

ทั้งภูมิปญญาไทย
√ - 863

9. การยอมรับที่จะอยูรวมกันบนความแตกตางและหลากหลาย 80.00 863 100.00
ยอด

เยี่ยม

9.1 รอยละของผูเรียนยอมรับและอยูรวมกันบนความแตกตางระหวางบุคคลใน

ดานเพศ วัย เชื้อชาติ ศาสนา ภาษาวัฒนธรรม ประเพณี
√ - 863

10. สุขภาวะทางรางกายและจิตสังคม 80.00 863 100.00
ยอด

เยี่ยม

10.1 รอยละของผูเรียนมีการรักษาสุขภาพกาย สุขภาพจิต อารมณและสังคม

และแสดงออกอยางเหมาะสมในแตละชวงวัย
√ - 863

10.2 รอยละของผูเรียนสามารถอยูรวมกับคนอื่นอยางมีความสุข เขาใจผูอื่น

ไมมีความขัดแยงกับผูอื่น
√ - 863

สรุปผลการประเมิน 93.14
ยอด

เยี่ยม
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จุดเนนและกระบวนการพัฒนาท่ีสงผลตอระดับคุณภาพของมาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผูเรียน

1. ดานความสามารถในการอาน การเขียน การสื่อสาร ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ และการคิดคํานวณ – โรงเรียนสงเสริมคุณภาพในดานการอาน การ

เขียน และการส่ือสารภาษาไทย โดยการพัฒนาดานการอานออกเขียนไดตั้งแตระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 1 โดยการฝกอานสะกดคําเปลงเสียงตามแนวของ อาจารยศิว

กานท  ปทุมสูติ  จากนั้นพัฒนาตอเนื่องดานการอานเพิ่มมากขึ้น โดยตั้งแตระดับช้ันประถมศึกษาปที่  2  จะมีการฝกอานจับใจความสําคัญของเรื่องโดยเริ่ม จากเรื่องสั้นๆ

จํานวนคํานอยๆจนมากขึ้นตามลําดับของวัยผูเรียน  และเมื่อนักเรียนฝกอานคลองเขียนสะกดคํา ไดแลวทางโรงเรียนจะพัฒนาการเขียนตอโดยในระดับชั้นประถมศึกษาป

ที่  2  จัดใหมีการเขียนบันทึก ประจําวันเมื่อนักเรียนสามารถเขียนเรียบเรียงเรื่องราวไดจึง พัฒนาไปสูการเขียนไปในรูปแบบตางๆ  ไมวาจะ เปน การเขียนเรียงความ  การ

เขียนเร่ืองตามจินตนาการ  เปนตน

สวนภาษาอังกฤษ มีกิจกรรมการฝกพูดตามแบบงายๆ เชนการพูดแนะนําตัว ตั้งแตระดับช้ันประถมศึกษาปที่  1  และพัฒนาไปสูการพูดที่สูงขึ้น จากการคนควาดวยตัวเอง

มาพูดรายงานหนาชั้นตามวัยของนักเรียน  นอกจากนี้ยังมีการฝกการสนทนาภาษาอังกฤษตามรูปแบบการสอนของ  My First English  Adventure  ซึ่งเปนการสอนแบบ

Active Learning ท่ีนักเรียนจะไดฝกพูด  ฝกสนทนา  ผาน  เกม  เพลง  และนิทาน  ซึ่งเปน สิ่งที่นักเรียนใหความสนใจ  จนสามารถที่จะสื่อสารภาษาอังกฤษไดตามแบบ

ของเจาของภาษาและมีความ มั่นใจในการพูดภาษาอังกฤษ และคอย ๆ เริ่มการเขียนสิ่งตัวเองพูด จากระดับที่งาย ๆ ไดแก ภาษาในชีวิตประจําวัน ไปจนถึงภาษาในบท

เรียน

ในดานทักษะการคิดคํานวณโรงเรียนปลูกฝงทักษะการคิดคํานวณใหผูเรียนโดยยึดเนื้อหาตามหลักสูตรแกนกลางวิชาคณิตศาสตร ซึ่งมีการกําหนดสาระและมาตรฐานการ

เรียนรูในเร่ือง จํานวนและการดําเนินการ  การวัด พีชคณิต การวิเคราะหขอมูลและความนาจะเปน รวมทั้งทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร ดังน้ัน ในการจัด

กระบวนการเรียนการสอนในระดับช้ัน ป.1-2 จะเนนใหนักเรียนไดเรียนรูจํานวนนับ และปริมาณที่ชัดเจนและแมนยํา รวมถึงทักษะการบวก การลบจํานวนนับ ระดับชั้น

ป.3-4  เนนทักษะการคูณ และการการหารจํานวนนับ ระดับช้ัน ป.5-6 เนนการนําความรูในเรื่องของการบวก การลบ การคูณ การหาร จํานวนับไปใชตอยอดในการเรียนรู

ในเร่ืองอื่น ๆ เชน ทศนิยม เศษสวน เปอรเซ็น  อัตราสวน  เปนตน โดยการเรียนการสอนผานสื่ออุปกรณ เพื่อใหผูเรียนไดมีความรูพื้นฐานและทักษะการคิดคํานวณที่ดี ทาง

โรงเรียนมี วิธีการสอนโดยใชแนวการสอนแบบ CPA คือ ผูเรียนเรียนรูความหมายทางคณิตศาสตร ดวยสื่อ รูปธรรม (Concrete) จนเกิดเปนความเขาใจจนสามารถ วาด

เปนภาพได( Pictorial) ครูผูสอนจึงจะสามารถใช โจทย สัญลักษณ เครื่องหมาย ท่ีเปนนามธรรม (Abstract) ใหผูเรียนฝกฝนพัฒนาตนเองตามระดับความสามารถดวย

ระบบแบบฝกหัดของ Math World System

2. การพัฒนาทักษะการคิด โรงเรียนจะเริ่มพัฒนาทักษะดานการคิดอยางเปนรูปธรรมตั้งแตระดับ ป.3 – ป.6 โดยครูผูสอนจะนําเรื่องเลา นิทาน ขาว หรือเหตุการณใน

ชีวิตประจําวันมาเปนตัวอยางใหนักเรียนไดอาน ไดฟงไดดู จากนั้นจึงเชื่อมโยงเขาสูเนื้อหาสาระในวิชาสังคมฯ และครูจะตั้งคําถามใหนักเรียนฝกคิดวิเคราะห จับประเด็น

หรือสาระสําคัญในเร่ืองที่นํามาสอน และใหฝกใชเครื่องมือการคิดในรูปแบบตาง เชน การเปรียบเทียบ การหาขอดี-เสีย การคิดสมมุติบทบาท การคิดตอบโตระหวางกัน

และการคิดแบบหมวก 6 ใบ เปนตน สุดทายจะใหนักเรียนเขียนบันทึกการเรียนรูสิ่งท่ีไดเรียนรูไป เพื่อครูจะไดอานและประเมินผลการเรียนและประเมินผลการพัฒนา

ทักษะการคิดจากบันทึกการเรียนรูนี้  

สําหรับการคิดในเชิงเหตุและผลนั้น โรงเรียนพัฒนานักเรียนผานการเรียนวิชาวิทยาศาสตร โดยในระดับชั้น ป.1- 4 เรียนวิทยาศาสตรผานการฟงนิทาน สังเกตสิ่งแวดลอม

รอบตัว ใชทักษะการสังเกต การต้ังคําถาม การสืบคนขอมูล ในการหาคําตอบ ผานการทดลองในเรื่องนั้น ๆ แลวฝกเขียนบันทึกขั้นตอนการทดลอง เพื่อเปนพื้นฐานสําคัญ

ของจิตวิทยาศาสตรในขึ้นสูงตอไป สําหรับวิทยาศาตรระดับ ป.5-6  เรียนผานระบบการเรียนการสอน TigTag  รวมกันคนหาคําตอบ  ผานกระบวนการทดลอง การสังเกต

การตั้งคําถามนํามาสูกระบวนการหาคําตอบท่ีเปนไปได ฝกออกแบบการทดลองดวยกระบวนการกลุม รวมถึงฝกใหนักเรียนไดสรุปบันทึกผลการทดลอง หรือบันทึกการ

เรียนรูดวยภาษาของนักเรียนเอง  จากกิจกรรมดังกลาวสงผลใหนักเรียนไดพัฒนาทักษะกระบวนการคิดไดอยางหลากหลาย

3. การพัฒนาทักษะการคิดสรางสรรค และการสรางนวัตกรรม โรงเรียนมุงเนนใหผูเรียนสามารถสรางสรรคงาน ทัศนศิลปตามจินตนาการ และความคิดสรางสรรค

วิเคราะห วิพากษ  วิจารณคุณคางานทัศนศิลป ถายทอด ความรูสึก ความคิดตองานศิลปะอยาง อิสระ ชื่นชม และประยุกตใชในชีวิตประจําวัน  โดยครูผูสอน ใชวิธีการให

ผูเรียนลงมือปฏิบัติในการสรางสรรคผลงาน ช้ินงานตางๆ ใหเหมาะสมกับวัยและระดับช้ัน ซึ่งผลงานและ ชิ้นงานทางศิลปะที่ผูเรียนสรางสรรคขึ้นนี้ เปนการฝกฝนใหผูเรียน

มีความคิดความสามารถในการสราง นวัตกรรมในอนาคต และในวิชาเทคโนโลยี มีสาระและมาตรฐานการเรียนรู ที่ผูเรียนตอง เขาใจเทคโนโลยีและกระบวนการเทคโนโลยี

ออกแบบและสรางสิ่งของเคร่ืองใช หรือวิธีการ ตามกระบวนการ เทคโนโลยีอยางมีความคิดสรางสรรค ดังนั้นในระดับชั้นประถมปที่ 5-6  ไดจัดใหนักเรียนไดเรียนรูผาน

คายนวัตกรรม “ วงจรไฟฟา และ Coding เบื้องตน ” ซึ่งกิจกรรมท่ีจัดขึ้นทําใหนักเรียนไดเรียนรูการใชงาน Protoboard การตอวงจรไฟฟา แบบอนุกรม แบบขนาน รวม

ถึงการเรียนรูในรายวิชาวิทยาศาสตร ในช้ันเรียน เปนการฝกทักษะการแกปญหาและกระบวนการกลุม  พรอมทั้งมีผลงานที่นักเรียนสรางสรรคขึ้นมาเองอยางนาภูมิใจ

4. การพัฒนาความสามารถในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร โรงเรียนกําหนดเปาหมายการสอนในรายวิชาเทคโนโลยี (วิทยาการคํานวณ) มีสาระ

และมาตรฐานการเรียนรู ใหผูเรียนเขาใจ  เห็นคุณคา และใชกระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศในการคนหาขอมูล ระดับชั้น ป.1-3  ฝกการใชคอมพิวเตอรเบื้องตน  เรียนรู

การใชโปรแกรม Paint  ฝกใชเคร่ืองมือตาง ๆ ในการวาดภาพ การนํารูปวาดมาทําเปน Background  สําหรับ ป.4 -ป.6   ฝกออกแบบและเขียนโปรแกรมที่มีการใช

เหตุผลเชิงตรรกะเรียนโปรแกรมพ้ืนฐาน Scratch เรียนรูโปรแกรม Microsoft Excel ในการสรางตารางคํานวณได ใชในการสื่อสารเพื่อนําเสนอผลงานกลุมโดย โปรแกรม

Power point    ซ่ึงนักเรียนไดเรียนรูการใชเทคโนโลยีสารสนเทศอยางปลอดภัย เขาใจสิทธิและหนาที่ของตน เคารพในสิทธิของผูอื่น แจงผูเกี่ยวของเมื่อพบขอมูล หรือ

บุคคลท่ีไมเหมาะสม อยางมีประสิทธิภาพ  ใชคอมพิวเตอรในการเรียนรู การแกปญหา การทํางาน และอาชีพอยางมีประสิทธิภาพ และมีคุณธรรม ดังน้ันทางโรงเรียนจึงจัด

ใหมีวิชาเทคโนโลยี (วิทยาการคํานวณ )สําหรับผูเรียนระดับประถมศึกษา เพื่อใหรูจักการใชเทคโนโลยีคอมพิวเตอรโปรแกรมพื้นฐาน ตางๆที่เหมาะสมแตละระดับชั้นเรียน

เพ่ือที่ผูเรียนสามารถ สืบคนขอมูล จัดการและนําเสนอขอมูลตางๆได

้ ่
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5. การสงเสริมทักษะการคิดแกปญหา และทักษะพื้นฐานเพื่องานอาชีพ โรงเรียนใชกิจกรรมตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานในกลุมสาระฯ การงานอาชีพมาใช

ในการสงเสริมทักษะการคิดแกปญหา และทักษะพื้นฐานเพ่ืองานอาชีพใหกับผูเรียน โดยเนนที่การลงมือปฏิบัติจริงมากกวาการเรียนจากหนังสือ ในกลุมสาระการงานอาชีพ

โรงเรียนกําหนดเปาหมายการสอนทักษะอาชีพใหผูเรียนไดเขาใจการทํางาน มีทักษะกระบวนการทํางาน ทักษะการจัดการ ทักษะการแกปญหา ทักษะการทํางานรวมกัน

และทักษะการแสวงหาความรู และเกิดลักษณะนิสัยในการทํางาน มีจิตสํานึกในการใช พลังงาน ทรัพยากร และสิ่งแวดลอม เพื่อการดํารงชีวิตและครอบครัว โดยครูผูสอน

ไดออกแบบงานท่ีผูเรียน ตองเรียนรูในแตละระดับช้ัน แบงเปน งานเกษตร โดยใหผูเรียนไดลงมือปฏิบัติในการปลูกพิชผักสวนครัว เริ่มตั้งแตการเตรียมแปลงปลูก การ

รดนํ้า ใสปุย การกําจัดวัชพืช รวมถึงการนําผักไปประกอบอาหาร  งานบาน ใหผูเรียนไดลงมือปฏิบัติการทําอาหาร การจัดเตรียมโตะอาหาร  การเย็บหรือซอมแซมเสื้อผา

ที่ชํารุด การถักนิตติ้ง  การทําความสะอาดบานและหองเรียน การดูแลชวยเหลือตนเองและงานบานในครอบครัว งานประดิษฐ ฝกใหนักเรียนไดนําสิ่งของตาง ๆ ที่ใชแลว

มาสรางผลงานและนํามาใชใหเกิดประโยชนสุงสุด เชน การประดิษฐผากันเปอนจากกลองนม  การนําสีธรรมชาติมาทําเสื้อผามัดยอม ซึ่งกิจกรรมเหลาน้ีจะทําใหนักเรียนมี

ความรู ในการปฏิบัติงาน มีทักษะพื้นฐานท่ีจําเปน และมี เจตคติท่ีดีตอการทํางานอาชีพตางๆ

6. การพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงคของผูเรียน โรงเรียนใชกิจกรรมเปนตัวนําในการบมเพาะลักษณะนิสัย ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม และปลูกฝงทัศนคติทางดาน

บวก ของนักเรียนใหเปนไปตามเปาหมายของหลักสูตรและมาตรฐานการประกันคุณภาพภายในกําหนดไว ดังนี้

           กิจกรรมคายคุณธรรม-จริยธรรม  กิจกรรมเด็กดีศรีวิทยา   เปนกิจกรรมที่ชวยปลูกฝงความซื่อสัตยใหนักเรียนระดับชั้น ประถมศึกษาปที่ 1-6 

           กิจกรรมเดินแถวเขาหองเรียน กิจกรรมเขาแถวเคารพธงชาติ สวดมนต ทําสมาธิ กิจกรรมเขาแถวรับอาหาร กิจกรรมทิ้งขยะใหเปนที่ เปนกิจกรรมที่ชวยปลูกฝง

ความมีวินัยและความอดทนของนักเรียน ใหนักเรียน ระดับช้ันประถมศึกษาปท่ี 1-6 

           กิจกรรมไปวัดวันพระ กิจกรรมวันสําคัญทางศาสนา กิจกรรมวันลอยกระทง เปนกิจกรรมที่ชวยปลูกฝงความภูมิใจในทองถิ่นและความเปนไทยใหนักเรียน

ระดับช้ันประถมศึกษาปที่ 1-6

           กิจกรรมการอยูคายลูกเสือเนตรนารี กิจกรรมแขงขันกีฬาในระดับช้ัน กิจกรรมออกรานคาวันลอยกระทง กิจกรรมสภานักเรียน เปนกิจกรรมที่ชวยสงเสริมการ

ยอมรับที่จะอยูรวมกันบนความแตกตางหลากหลายและสรางสุขภาวะทางรางกายและจิตสังคมใหนักเรียนระดับชั้นระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 1-6 

Page 44 of 57



มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ

เปาหมาย 5 ขอ

ประเด็นพิจารณา

การปฏิบัติงาน
ผล

สําเร็จ

ผลการ

ประเมิน

คุณภาพที่ไดปฏิบัติ
ไม

ปฏิบัติ

1. มีเปาหมายวิสัยทัศนและพันธกิจที่สถานศึกษากําหนดชัดเจน 5.00 ยอดเยี่ยม

1.1 กําหนดเปาหมายที่สอดคลองกับบริบทของสถานศึกษา ความตองการของชุมชน ทองถิ่น

วัตถุประสงคของแผนการศึกษาชาติ นโยบายของรัฐบาลและตนสังกัด
√ -

1.2 กําหนดวิสัยทัศน และพันธกิจ ที่สอดคลอง เชื่อมโยง กับเปาหมาย แผนยุทธศาสตรชาติ แผนการ

ศึกษาแหงชาติ นโยบายของรัฐบาลและตนสังกัด
√ -

1.3 กําหนดเปาหมาย วิสัยทัศน และพันธกิจ ทันตอการเปลี่ยนแปลงของสังคม √ -

1.4 นําเปาหมาย วิสัยทัศน และพันธกิจผานความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารโรงเรียน √ -

1.5 นําเปาหมาย วิสัยทัศน และพันธกิจของโรงเรียนเผยแพร ตอสาธารณชน √ -

2. มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 5.00 ยอดเยี่ยม

2.1 มีการวางแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาอยางเปนระบบ √ -

2.2 มีการนําแผนไปปฏิบัติ ติดตามตรวจสอบประเมินผลและปรับปรุงพัฒนางานอยางตอเนื่อง √ -

2.3 มีการบริหารอัตรากําลัง ทรัพยากรทางการศึกษาจัดระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน และระบบการ

นิเทศภายใน
√ -

2.4 สถานศึกษามีการนําขอมูลมาใชในการพัฒนาสถานศึกษา √ -

2.5 สถานศึกษาใหบุคลากรและผูทีเก่ียวของทุกฝายมีสวนรวมในการวางแผน ปรับปรุง พัฒนา และรวม

รับผิดชอบตอผลการจัดการศึกษา
√ -

3. ดําเนินงานพัฒนาวิชาการที่เนนคุณภาพผูเรียนรอบดานตามหลักสูตรสถานศึกษาและทุกกลุมเปาหมาย 5.00 ยอดเยี่ยม

3.1 บริหารจัดการเกี่ยวกับงานวิชาการ ในดานการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา √ -

3.2 บริหารจัดการเกี่ยวกับงานวิชาการ ในดานการพัฒนาหลักสูตรตามความตองการของผูเรียน ที่

สอดคลองกับบริบทของสถานศึกษา ชุมชน และทองถิ่น
√ -

3.3 บริหารจัดการเกี่ยวกับกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่เนนคุณภาพผูเรียนรอบดานเชื่อมโยงวิถีชีวิตจริง √ -

3.4 กําหนดหลักสูตรสถานศึกษาครอบคลุมการจัดการเรียนการสอนทุกกลุมเปาหมาย √ -

3.5 สถานศึกษามีการปรับปรุง และพัฒนาหลักสูตรใหทันตอการเปลี่ยนแปลงของสังคม √ -

4. พัฒนาครูและบุคลากรใหมีความเช่ียวชาญทางวิชาชีพ 5.00 ยอดเยี่ยม

4.1 สงเสริม สนับสนุน พัฒนาครู บุคลากร ใหมีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ √ -

4.2 จัดใหมีชุมชนการเรียนรูทางวิชาชีพ √ -

4.3 นําชุมชนการเรียนรูทางวิชาชีพเขามาใชในการพัฒนางานและการเรียนรูของผูเรียน √ -

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

5. จัดสภาพแวดลอมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อตอการจัดการเรียนรู อยางมีคุณภาพ 5.00 ยอดเยี่ยม

5.1 จัดสภาพแวดลอมทางกายภาพภายในหองเรียน ท่ีเอื้อตอการเรียนรู และคํานึงถึงความปลอดภัย √ -

5.2 จัดสภาพแวดลอมทางกายภาพภายนอกหองเรียน ท่ีเอื้อตอการเรียนรู และคํานึงถึงความปลอดภัย √ -

5.3 จัดสภาพแวดลอมที่สงเสริมใหผูเรียนเกิดการเรียนรูเปนรายบุคคล และเปนกลุม √ -

5.4 จัดสภาพแวดลอมทางสังคม ที่เอื้อตอการจัดการเรียนรู และมีความปลอดภัย √ -

5.5 จัดใหผูเรียนไดใชประโยชนจากการจัดสภาพแวดลอมตามศักยภาพของผูเรียน √ -

6. จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและ การจัดการเรียนรู 5.00 ยอดเยี่ยม

6.1 ไดศึกษาความตองการเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีเหมาะสมกับสภาพของสถานศึกษา √ -

6.2 จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อบริหารจัดการและการจัดการเรียนรูที่เหมาะสมกับสภาพของ

สถานศึกษา
√ -

6.3 พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อบริหารจัดการและการจัดการเรียนรูที่เหมาะสมกับสภาพของ

สถานศึกษา
√ -

6.4 ใหบริการเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อใชในการบริการจัดการและการจัดการเรียนรูที่เหมาะสมกับ

สภาพของสถานศึกษา
√ -

6.5 ติดตามผลการใชบริการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของสถานศึกษาเพื่อใชในการบริการจัดการและ

การจัดการเรียนรูที่เหมาะสมกับสภาพของสถานศึกษา
√ -

สรุปผลการประเมิน 5.00 ยอดเยี่ยม

 

จุดเนนและกระบวนการพัฒนาท่ีสงผลตอระดับคุณภาพของมาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ

1. การจัดทําแผนพัฒนาการศึกษา โรงเรียนจัดทําแผนพัฒนาการศึกษาเปนประจําทุก 3 ป เพื่อเปน แนวทางในการดําเนินงาน เพื่อใหบรรลุตามนโยบายและเปา

หมายทางการศึกษาของโรงเรียนที่ต้ังไว และตาม นโยบายการศึกษาของตนสังกัด และนโยบายการศึกษาของของชาติ โดยรองผูอํานวยการฝายตาง ๆ จะนําเสนอโครงการ

งาน และกิจกรรม ที่ตนเองรับผิดชอบตามแผนพัฒนาใหผูอํานวยการและคณะกรรมการสถานศึกษาอนุมัติ กอนที่จะนําไปปฏิบัติตามปฏิทินงานที่ไดวางไว โดยในระหวางป

การศึกษา ผูอํานวยการและรองฝายตาง ๆ จะประชุมทีมบริหารเปนประจําทุกสัปดาห เพื่อพูดคุยหารือเกี่ยวกับงาน โครงการ และกิจกรรมตาง ๆ ที่ตองทําในชวงเวลานั้น

ๆ และเมื่อส้ินสุดปการศึกษา รองผูอํานวยการฝายตาง ๆ จะสรุปโครงการ งาน กิจกรรม ท่ีตนเองรับผิดชอบสงผูอํานวยการ และนําปญหาอุปสรรคตาง ๆ ที่รวบรวมไว มา

ปรับแผนพัฒนาโรงเรียนในปถัดไป ครูผูสอนมีหนาท่ีรับผิดชอบการจัดการเรียนการสอนและดูแล ปรับพฤติกรรมผูเรียน สวนกิจกรรมโรงเรียนอื่นๆ เปนผูชวยผูอํานวยการที่

รับผิดชอบดูแลงาน โครงการทั้งหมด

2. ระบบการบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา โรงเรียนจัดระบบการบริหารสถานศึกษาโดยแยก สายการสอนและสายการบริหารออกจากกัน ตามโครงสราง

การบริหารโรงเรียนที่มีผูอํานวยการเปนผูบริหารสูงสุด และมีทีมงานบริหาร ซึ่งประกอบดวยรองผูอํานวยการฝายตาง ๆ รับผิดชอบดูแลโครงการ งาน และกิจกรรมของ

โรงเรียนท่ีเปนงานดานวิชาการ แผนงาน บริหารท่ัวไป กิจกรรมสําคัญของโรงเรียน บริหารงานบุคคล อาคารสถานที่ และเทคโนโลยี และสายปฏิบัติการโดยมีหัวหนา

แผนก/ชวงช้ันเปนผูรับผิดชอบดูแลการปฏิบัติงานของครูผูสอนในแตละระดับช้ัน ดูแลนักเรียนในแผนก/ชวงชั้น

3. การพัฒนางานวิชาการ โรงเรียนบริหารงานวิชาการโดยยึดหลักผลประโยชนที่จะเกิดขึ้นกับผูเรียน เปนสําคัญ กลาวคือการพัฒนาหลักสูตรจะใชตัวชี้วัดของหลักสูตร

แกนกลางเปนเปาหมายในการกําหนดคุณภาพของผูเรียน และออกแบบ กิจกรรมการจัดการเรียนการสอนที่เหมาะสมกับพัฒนาการตามวัยของผูเรียนที่ทําแลวเกิดผลลัพธ

ตอผูเรียนจริง โดยใหความรู เกี่ยวกับพัฒนาการของผูเรียนใหครูผูสอนมีความเขาใจและชี้แนะวิธีการปฏิบัติตอผูเรียนตามระดับของพัฒนาการ และนําขอมูลยอนกลับจาก

การประเมินผลตามตัวชี้วัดของแตละกลุมสาระฯ มาปรับวิธีการสอนใหเกิดผลสัมฤทธิ์ตามเปาหมายมากขึ้น
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4. การพัฒนาครูและบุคลากร โรงเรียนใหความรูความเขาใจในหลักของการจัดการเรียนการการสอน ในแตละวิชากับครูผูสอน และใหความรูความเขาใจหลักของ

พัฒนาการผูเรียนในแตละวัย เพ่ือใหเห็นภาพและ นํามาประยุกตใชในการออกแบบการจัดการเรียนรูได พรอมทั้งจัดสัมมนาวิชาการเพื่อนําขอมูลจากที่ครูสะทอนปญหาใน

การจัดการเรียนการสอนมาปรับปรุงระบบการพัฒนาครูใหสอดคลองกับสภาพปจจุบัน

5. การจัดสภาพแวดลอมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อตอการจัดการเรียนรู โรงเรียนจัดสภาพแวดลอมทางกายภาพ คือ อาคารเรียน สิ่งอํานวยความสะดวก ใหมี

ความปลอดภัย จัดแยกโซนของการใชอาคารใหเปนสัดสวนตามระดับช้ันคือ ประถมตน ประถมกลาง และประถมปลาย มีครูผูสอนประจําชั้นติดตามนักเรียนในชวงเวลา 2

ป เพื่อใหคุนเคยรูจักเด็กเปนรายบุคคล เปนที่ปรึกษาและแกปญหาท่ีเปนอุปสรรคในการเรียนรูใหกับนักเรียน

6. การจัดสภาพแวดลอมและเทคโนโลยีสําหรับการจัดการเรียนการสอน  การที่โรงเรียนใชหลัก ของ ผลสัมฤทธิ์ปลายทางตามหลักสูตรเปนเปาหมายของการ

จัดการเรียนการสอน ทําใหโรงเรียนสามารถกําหนด ขอบเขตและความเหมาะสมของสื่อ วัสดุอุปกรณ และเทคโนโลยีที่จะใชในการเรียนการสอนได ทั้งอุปกรณการสอน สื่อ

การสอนในหองเรียน และสภาพแวดลอมท่ีเอ้ือตอการเรียนรูอยางเหมาะสม ท้ังนี้ทางโรงเรียนไดจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุน การบริหารจัดการและการ

จัดการเรียนรู ดวยระบบสารสนเทศทั้งระบบท่ีเปนเครือขาย
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มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ

จํานวนครูท้ังหมด : 31

ประเด็นพิจารณา

การปฏิบัติงาน
เปา

หมาย/

รอยละ

จํานวนครูที่ผาน

เกณฑที่โรงเรียน

กําหนด (คน)

ผลการ

ประเมิน

(รอยละ)

ผลการ

ประเมิน

คุณภาพที่

ได
ปฏิบัติ

ไม

ปฏิบัติ

1. จัดการเรียนรูผานกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถนําไปประยุกตใชในชีวิตได 90.00 31 100.00 ยอดเยี่ยม

1.1 จัดกิจกรรมการเรียนรูตามมาตรฐานการเรียนรู ตัวชี้วัดของหลักสูตร

สถานศึกษาที่เนนใหผูเรียนไดเรียนรู โดยผานกระบวนการคิดและปฏิบัติ

จริง

√ - 31

1.2 มีแผนการจัดการเรียนรูที่สามารถนําไปจัดกิจกรรมไดจริง √ - 31

1.3 มีรูปแบบการจัดการเรียนรูเฉพาะสําหรับผูที่มีความจําเปน และ

ตองการความชวยเหลือพิเศษ
√ - 31

1.4 ฝกทักษะใหผูเรียนไดแสดงออก แสดงความคิดเห็น สรุปองคความรู

และนําเสนอผลงาน
√ - 31

1.5 สามารถจัดกิจกรรมการเรียนรูใหผูเรียนสามารถนําไปประยุกตใชใน

ชีวิตประจําวันได
√ - 31

2. ใชส่ือ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหลงเรียนรูที่เอื้อ ตอการเรียนรู 90.00 31 100.00 ยอดเยี่ยม

2.1 ใชส่ือ เทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดการเรียนรู √ - 31

2.2 ใชแหลงเรียนรู และภูมิปญญาทองถิ่นในการจัดการเรียนรู √ - 31

2.3 สรางโอกาสใหผูเรียนไดแสวงหาความรูดวยตนเองจากสื่อที่หลาก

หลาย
√ - 31

3. มีการบริหารจัดการช้ันเรียนเชิงบวก 90.00 31 100.00 ยอดเยี่ยม

3.1 ผูสอนมีการบริหารจัดการช้ันเรียน โดยเนนการมีปฏิสัมพันธเชิงบวก √ - 31

3.2 ผูสอนมีการบริหารจัดการช้ันเรียน ใหเด็กรักครู ครูรักเด็ก และเด็ก

รักเด็ก เด็กรักที่จะเรียนรู สามารถเรียนรูรวมกันอยางมีความสุข
√ - 31

4. ตรวจสอบและประเมินผูเรียนอยางเปนระบบ และ นําผลมาพัฒนาผูเรียน 90.00 31 100.00 ยอดเยี่ยม

4.1 มีการตรวจสอบและประเมินคุณภาพการจัดการเรียนรูอยางเปน

ระบบ
√ - 31

4.2 มีขั้นตอนโดยใชเคร่ืองมือและวิธีการวัดและประเมินผลที่เหมาะสม

กับเปาหมายในการจัดการเรียนรู
√ - 31

4.3 เปดโอกาสใหผูเรียนและผูมีสวนเกี่ยวของมีสวนรวมในการวัดและ

ประเมินผล
√ - 31

4.4 ใหขอมูลยอนกลับแกผูเรียนเพ่ือนําไปใชในการพัฒนาการเรียนรู √ - 31

5. มีการแลกเปล่ียนเรียนรูและใหขอมูลสะทอนกลับ เพื่อพัฒนาปรับปรุงการจัดการเรียนรู 90.00 31 100.00 ยอดเยี่ยม
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ประเด็นพิจารณา

การปฏิบัติงาน
เปา

หมาย/

รอยละ

จํานวนครูที่ผาน

เกณฑที่โรงเรียน

กําหนด (คน)

ผลการ

ประเมิน

(รอยละ)

ผลการ

ประเมิน

คุณภาพที่

ได
ปฏิบัติ

ไม

ปฏิบัติ

5.1 และผูมีสวนเก่ียวของรวมกันแลกเปลี่ยนความรูและประสบการณใน

การจัดการเรียนรู
√ - 31

5.2 นําขอมูลปอนกลับไปใชในการปรับปรุงและพัฒนาการจัดการเรียนรู

ของตนเอง
√ - 31

สรุปผลการประเมิน 100.00 ยอดเยี่ยม

 

จุดเนนและกระบวนการพัฒนาท่ีสงผลตอระดับคุณภาพของมาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ

1. จัดการเรียนรูผานกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถนําไปประยุกตใชในชีวิตได  ครูผูสอนจัดกิจกรรมการเรียนรูตามมาตรฐานการเรียนรู โดยยึด

ตัวช้ีวัดของหลักสูตรในทุกรายวิชาเปนตัวต้ังสําหรับการออกแบบกระบวนการเรียนรูท่ีเนนใหผูเรียนไดเรียนรูโดยการคิดและปฏิบัติจริง (Active Learning) และเนนฝก

ทักษะท่ีจําเปนสําหรับการเรียนรู ไมวาจะเปนการฟงเพื่อจับใจความสําคัญ การพูดถายทอดความคิดของตนเอง การอานเพื่อทําความเขาใจเรื่องราว และการเขียนสื่อความ

หมายที่ตนเองคิด โดยกอนเปดภาคการศึกษาครูทุกคนจะเขารวมการสัมมนาวิชาการที่โรงเรียนจัดข้ึนเพื่อ พูดคุย แลกเปลี่ยนประสบการณในการสอน ขอคนพบ ปญหา

และอุปสรรคจากการจัดการเรียนการสอนในปการศึกษาท่ีผานมา แลวนําขอมูลเหลานั้นมาปรับใชในการวางกําหนดการสอน ปรับตัวชี้วัดของมาตรฐานรายวิชา และหา

กิจกรรมการสอนท่ีเหมาะสมตอไป เพื่อใหผูเรียนเกิดผลสัมฤทธิ์ปลายทางตามหลักสูตร และจุดเนนของโรงเรียนตอไป สําหรับนักเรียนที่มีความจําเปนและมีความตองการ

พิเศษ โรงเรียนรวบรวมขอมูลผลการเรียนรูและปญหาพฤติกรรม ทําแบบตรวจสอบพฤติกรรม และพูดคุยกับผูปกครองใหปรึกษาปญหากับแพทยผูเชี่ยวชาญเฉพาะทาง

และทํางานควบคูกันไปท้ังทางดานการสอนและการรักษา

2. ใชส่ือ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหลงเรียนรูที่เอื้อตอการเรียนรู

ครูผูสอนใชสื่อการสอนในวิชาตาง ๆ ตามความเหมาะสมของเนื้อหาและชวงวัยของนักเรียน ดังนี้

วิชา ช่ือส่ือ รายละเอียดการใชงาน ระดับ

ภาษาไทย

แผนชารตการอาน
ใชในการฝกอานสะกดและแจกลูกคํา ผัน

เสียงวรรณยุกต 
ป.1-6

โปรแกรม

Differsheet

เปนโปรแกรมออนไลนที่สงเสริมทักษะการ

เขียนเรียงความ โดยกําหนดหัวขอให

นักเรียนไดเขียนในรูปแบบบันทึก และ

สามารถแชรเรื่องราวใหเพื่อนตางโรงเรียน

รวมทั้งคุณครูไดอานและแสดงความคิดเห็น

ในบทความเลานั้นได

ป.5-6

“สมุดบันทึกของฉัน”

“ตามรอยสมเด็จพระ

เทพรัตนราชสุดา”

ใชฝกเขียนบันทึกประจําวัน กอนเรียนวิชา

ภาษาไทยโดยเริ่มตั้งแตระดับชั้นประถม

ศึกษาปท่ี  2 

ป.2-6
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วิชา ช่ือส่ือ รายละเอียดการใชงาน ระดับ

คณิตศาสตร

ลูกปด สีทอง 

 

ใชในการเรียนสอน จํานวนนับและนับ

ปริมาณ

·    จํานวนนับ และสัญลักษณเลขฮินดูอา

รบิก ตัวเลขไทย

·    การเปรียบเทียบจํานวนโดยใช

เครื่องหมาย  =  ≠  >   <

·    การบวก ลบ จํานวนนับ

ป.1-2

เบี้ยอากร

-    ใชในการสอน การบวก ลบ จํานวนนับ

เพื่อใหนักเรียนไดเลนและเห็นภาพการ

หรือ หลัก ในการบวก ลบ

-    ใชในการสอนเร่ิมตนการหารพื้นฐาน

จากความหมายของการหาร แบงจํานวนที่

เทากันๆ กัน นําไปสูการหารโดยอาศัยสูตร

คูณ เหมาะสําหรับการหารท่ีตัวหารเปน

จํานวน 1 หลัก

ป.2-3

ชุดลูกปด 1-10

กับ Cherker board

การคูณ

ใชในการสอนการคูณ จํานวนนับ

·    ความหมายของการคูณ

·    การสรางโจทยการคูณ สูประโยค

สัญลักษณการคูณ

·    การคูณจํานวนนับตัวตั้งหลายหลัก กับ

ตัวคูณหลายหลัก

ป.2-4

ลูกคิดระนาบ

ใชในเปนอุปกรณเสริมในการหาผลคูณ

จํานวนนับ เพื่อกระตุนใหนักเรียนมีความ

สนุกสนานกับการหาผลคูณ

ป.4-6

หลอดแกว การหาร

ใชในการการหารจํานวนนับโดยตัวหารมีท่ี

จํานวนหลายหลัก ท่ีจะเชื่อมโยงสูการหาร

หารยาว เหมาะสําหรับการสรางความ

เขาใจในเร่ืองการหาร พื้นฐานที่เปนพ้ืนฐาน

ในการหารท่ีเปนนามธรรมตอไป

ป.4-6

ชุดอุปกรณการสอน

เศษสวน

·    ใชในการสอน ความหมายของเศษสวน

·    การอานเขียนเศษสวน เศษเกิน จํานวน

คละ

·    การบวก ลบ เศษสวน

·    การคูณ หาร เศษสวน

ป.4- 6

วิทยาศาสตร หนังสือนิทานชุด

“พลังคิด นักวิทย

นอย”

ใชเปนเนื้อเรื่องพาเด็กๆ ไปเรียนรูเนื้อหาใน

วิชาวิทยาศาสตร เชน แหลงกําเนิดแสง

การเกิดเมฆ การมองเห็นวัตถุ

ป.1-2
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วิชา ช่ือส่ือ รายละเอียดการใชงาน ระดับ

หนังสือนิทานชุด

“รูทันวิทย คิดทัน

โลก”

ใชเปนเนื้อเรื่องพาเด็กๆ ไปเรียนรูเนื้อหาใน

วิชาวิทยาศาสตร เชน วงจรชีวิตพืช วงจร

ชีวิตแมลง แรงโนมถวง การแยกขยะ รอก

ป.3-4

วีดีโอ TigTag (ทิก

แท็ก)

ใชเปนวีดีโอประกอบการสอนและการอธิ

บายปรากฎการณทางวิทยาศาสตรใหเด็กๆ

ไดเห็นจริง

ป.5-6

สังคมศึกษา

หนังสือนิทานอีสป /

นิทานคุณธรรม /

นิทานสีขาว

ใชเปนเร่ืองราวหลักในการเชื่อมโยงไปสู

เนื้อหาในวิชาสังคมฯ
ป.1-4

คลิปวีดีโอขาว และ

เหตุการณสําคัญ

ใชเปนเร่ืองราวหลักในการเชื่อมโยงไปสู

เนื้อหาในวิชาสังคมฯ และฝกคิดวิเคราะห
ป.5-6

ภาษา

อังกฤษ

โปรแกรมชวยสอน

แบบตอบโตได

“Scholastic World

of English”  

ใชฝกทักษะการฟง พูด อาน และเขียน

ภาษาอังกฤษ แบบไตระดับจากงายไปหา

ยาก

ป.1-4

ภาษาจีน

หนังสือนิทานชุด

“My First Chinese

Words”

ใชฝกทักษะการฟง พูด และการอาน ภาษา

จีนงาย ๆ
ป.1-6

ครูผูสอนใชแหลงเรียนรูภายนอกในการจัดการเรียนรูโดยยึดเนื้อหาจากหลักสูตรเปนหลัก ในการกําหนดหรือหาแหลงเรียนรูภายนอก ออกไปสํารวจพื้นที่ กอนที่จะพา

นักเรียนไปทัศนศึกษา แตในปการศึกษา 2563 นี้ เปนชวงสถานการณการแพรระบาดของเชื้อโควิด 19 โรงเรียนจึงมีนโยบายไมนําเด็กออกไปเรียนรูนอกสถานที่เพื่อลด

ความเสี่ยงเร่ืองการแพรระบาดของโรค แตไดเชิญวิทยากรภูมิปญญา และผูเชี่ยวชาญเฉพาะทาง มาใหจัดคายวิชาการเพื่อใหเกิดการเรียนรูจากบุคคลภายนอก เชน ระดับ

ชั้น ป.1-2 ไดจัดคายวิชาการ “ Walk Rally ปฏิบัติการทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ”  ระดับชั้น ป.3-4   ไดจัดคายคณิตศาสตรใหกับนักเรียน  ระดับชั้น ป.5 ไดจัด

คายวิชาการ เรื่อง  “ นวัตกรรมวงจรไฟฟา และ Coding เบื้องตน” ระดับช้ัน ป.6 ไดใชโปรแกรม “Genius Plus” ซึ่งมีบทเรียนสําเร็จรูปของเน้ือหาวิชาตาง ๆ ในระดับ

ชั้น ป.4-6 พรอมแบบทดสอบ เพื่อใหนักเรียนไดศึกษาหาความรูและประเมินผลดวยตนเอง ใน 5 วิชาหลักดังน้ี  วิชาภาษาไทย  คณิตศาสตร ภาษาอังกฤษ วิทยาศาสตร

และสังคมศึกษาฯ

3. มีการบริหารจัดการช้ันเรียนเชิงบวกครูผูสอนของโรงเรียนยึดหลักพัฒนาการของผูเรียนตามธรรมชาติแตละชวงวัยในการบริหารจัดการชั้นเรียน ใหเด็กรูสึกสนุกกับ

การเรียนรู และสามารถอยูรวมกันกับเพื่อนในหองไดอยางมีความสุข มีการวางกติกาของหองเรียนในแตละระดับชั้นที่เด็กสามารถปฏิบัติไดตามวัย ไมสรางความเครียดให

กับเด็ก คุณครูเปนทั้งผูสอนวิชาการและผูควบคุมดูแลเด็กใหรูจักการแสดงพฤติกรรมท่ีเหมาะสมตามวัย สวนในเด็กชวงวัย ป.5-6 ซึ่งเปนชวงกอนเขาสูวัยแรกรุน คุณครูจะ

เพ่ิมบทบาทตัวเองในการเปนที่ปรึกษาปญหาตาง ๆ ใหกับเด็กรายคน

4. ตรวจสอบและประเมินผูเรียนอยางเปนระบบ และนําผลมาพัฒนาผูเรียน ครูผูสอนตรวจสอบและประเมินผูเรียนอยางเปนระบบ เริ่มตั้งแตการวางโครงสราง

ของผลสัมฤทธิ์ปลายทางตามหลักสูตร กําหนดเนื้อหา วิธีการจัดกิจรรม และวิธีการวัดประเมินผลที่สอดคลองกับเนื้อหาและผลสัมฤทธิ์ปลายทางนั้น ๆ วางกรอบวิธีการ

วัดผลไว 5 วิธี คือ วัดจากการทําแบบทดสอบ วัดจากการทําแบบฝกหัด วัดจากการปฏิบัติกิจกรรม วัดจากผลงานนักเรียน และวัดจากการสังเกตพฤติกรรม แลวกําหนด

เกณฑการวัดผลในแตละวิธีไวอยางเหมาะสมและสอดคลองกับผลสัมฤทธิ์ปลายทางในหลักสูตร นอกจากน้ียังมีการประเมินเฉพาะจุดเนนของโรงเรียน เชน การทดสอบ

เขียนตามคําบอกในวิชาภาษาไทย ระดับชั้น ป.1-2 และจัดการสอนเสริมรายบุคคลใหแกผูเรียนที่ไมผานการประเมินโดยจัดสอนเสริมนอกเวลาเรียน เพื่อพัฒนาทักษะการ

อานออกเขียนไดของผูเรียนใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

5. มีการแลกเปล่ียนเรียนรูและใหขอมูลสะทอนกลับเพื่อพัฒนาปรับปรุงการจัดการเรียนรู โดยกอนเปดภาคการศึกษาครูทุกคนจะเขารวมการสัมมนาวิชาการ

ที่โรงเรียนจัดขึ้นเพ่ือ พูดคุย แลกเปลี่ยนประสบการณในการสอน ขอคนพบ ปญหาและอุปสรรคจากการจัดการเรียนการสอนในปการศึกษาที่ผานมา แลวนําขอมูลเหลาน้ัน

มาปรับใชในการวางกําหนดการสอน ปรับตัวช้ีวัดของมาตรฐานรายวิชา และหากิจกรรมการสอนที่เหมาะสมตอไป เพื่อใหผูเรียนเกิดผลสัมฤทธิ์ปลายทางตามหลักสูตร และ

จุดเนนของโรงเรียนตอไป
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2. สรุปผลการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา

ระดับปฐมวัย

มาตรฐานการศึกษา ระดับคุณภาพ

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของเด็ก ดีเลิศ

1. มีพัฒนาดานรางกาย แข็งแรง มีสุขนิสัยที่ดี และดูแลความปลอดภัยของตนองได ดีเลิศ

2. มีพัฒนาการดานอารมณ จิตใจ ควบคุม และแสดงออกทางอารมณได ดีเลิศ

3. มีพัฒนาการดานสังคม ชวยเหลือตนเองและเปนสมาชิกที่ดีของสังคม ดีเลิศ

4. มีพัฒนาการดานสติปญญา สื่อสารได มีทักษะการคิดพื้นฐาน และแสวงหาความรูได ดีเลิศ

มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ ยอดเยี่ยม

1. มีหลักสูตรครอบคลุมพัฒนาการทั้งสี่ดาน สอดคลองกับบริบทของทองถิ่น ยอดเยี่ยม

2. จัดครูใหเพียงพอกับช้ันเรียน ยอดเยี่ยม

3. สงเสริมใหครูมีความเช่ียวชาญดานการจัดประสบการณ ยอดเยี่ยม

4. จัดสภาพแวดลอมและส่ือเพ่ือการเรียนรูอยางปลอดภัยและเพียงพอ ยอดเยี่ยม

5. ใหบริการสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและส่ือการเรียนรูเพื่อสนับสนุน การจัดประสบการณ ยอดเยี่ยม

6. มีระบบบริหารคุณภาพที่เปดโอกาสใหผูเกี่ยวของทุกฝายมีสวนรวม ยอดเยี่ยม

มาตรฐานที่ 3 การจัดประสบการณที่เนนเด็กเปนสําคัญ ยอดเยี่ยม

1. จัดประสบการณที่สงเสริมใหเด็กมีพัฒนาการทุกดาน อยางสมดุลเต็มศักยภาพ ยอดเยี่ยม

2. สรางโอกาสใหเด็กไดรับประสบการณตรง เลนและปฏิบัติอยางมีความสุข ยอดเยี่ยม

3. จัดบรรยากาศที่เอ้ือตอการเรียนรู ใชสื่อและเทคโนโลยี ที่เหมาะสมกับวัย ยอดเยี่ยม

4. ประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริงและนําผลการประเมินพัฒนาการเด็กไปปรับปรุงการจัดประสบการณและพัฒนาเด็ก ยอดเยี่ยม

สรุปผลการประเมินระดับปฐมวัย ยอดเยี่ยม
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ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน

มาตรฐานการศึกษา ระดับคุณภาพ

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผูเรียน ยอดเยี่ยม

ผลสัมฤทธ์ิทางวิชาการของผูเรียน

1. มีความสามารถในการอาน การเขียน การสื่อสาร และ การคิดคํานวณ ดีเลิศ

2. มีความสามารถในการคิดวิเคราะห คิดอยางมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและแกปญหา ดีเลิศ

3. มีความสามารถในการสรางนวัตกรรม ดีเลิศ

4. มีความสามารถในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร ยอดเยี่ยม

5. มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา ดีเลิศ

6. มีความรูทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดีตองานอาชีพ ยอดเยี่ยม

คุณลักษณะที่พึงประสงคของผูเรียน

7. การมีคุณลักษณะและคานิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากําหนด ยอดเยี่ยม

8. ความภูมิใจในทองถิ่นและความเปนไทย ยอดเยี่ยม

9. การยอมรับที่จะอยูรวมกันบนความแตกตางและหลากหลาย ยอดเยี่ยม

10. สุขภาวะทางรางกายและจิตสังคม ยอดเยี่ยม

มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ ยอดเยี่ยม

1. มีเปาหมายวิสัยทัศนและพันธกิจที่สถานศึกษากําหนดชัดเจน ยอดเยี่ยม

2. มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา ยอดเยี่ยม

3. ดําเนินงานพัฒนาวิชาการที่เนนคุณภาพผูเรียนรอบดานตามหลักสูตรสถานศึกษาและทุกกลุมเปาหมาย ยอดเยี่ยม

4. พัฒนาครูและบุคลากรใหมีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ ยอดเยี่ยม

5. จัดสภาพแวดลอมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อตอการจัดการเรียนรู อยางมีคุณภาพ ยอดเยี่ยม

6. จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและ การจัดการเรียนรู ยอดเยี่ยม

มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ ยอดเยี่ยม

1. จัดการเรียนรูผานกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถนําไปประยุกตใชในชีวิตได ยอดเยี่ยม

2. ใชส่ือ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหลงเรียนรูที่เอื้อ ตอการเรียนรู ยอดเยี่ยม

3. มีการบริหารจัดการช้ันเรียนเชิงบวก ยอดเยี่ยม

4. ตรวจสอบและประเมินผูเรียนอยางเปนระบบ และ นําผลมาพัฒนาผูเรียน ยอดเยี่ยม

5. มีการแลกเปล่ียนเรียนรูและใหขอมูลสะทอนกลับ เพื่อพัฒนาปรับปรุงการจัดการเรียนรู ยอดเยี่ยม

สรุปผลการประเมินระดับขั้นพ้ืนฐาน ยอดเยี่ยม

Page 53 of 57



3. จุดเดน

ระดับปฐมวัย

คุณภาพของเด็ก

1. เด็กมีทักษะชีวิต– สามารถรับผิดชอบตนเองทํากิจกรรมในชีวิตประจําวันของตนเองท้ังท่ีบานและที่ โรงเรียน เพื่อปลูกฝงลักษณะนิสัยที่ดี 2.เด็กมีวุฒิภาวะภายในเปน

รายบุคคลเพ่ือใหเด็กสามารถกํากับพฤติกรรมและอารมณของตนเอง สามารถปรับตัวใหเขากับสถานการณที่เปลี่ยนไป สามารถตัดสินใจ แกปญหา วางแผน และจัดการ

งานตาง ๆ ใหสําเร็จลุลวงไดดี 3.เด็กมีศักยภาพรายบุคคลสามารถทา งาน และควบคุมจัดการตนเองใหปฏิบัติงานที่ตองการทําจนสําเร็จลุลวงไดเปนอยางดี 4.เด็กมีทักษะ

พ้ืนฐานทางภาษาไทย อังกฤษ จีน การคิดคํานวณ และมีความรูพื้นฐานเกี่ยวกับเรื่องใกล ตัวมากพอสําหรับเรียนตอในชั้นประถมศึกษา 5.เด็กไดรับการดูแลเอาใจใสจากผู

ปกครองอยางสมํ่าเสมอ ตามคําแนะนําในการดูแลจากโรงเรียน

กระบวนการบริหารและการจัดการ

1.มีหลักสตูรสถานศึกษาท่ีสอดคลองกับหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยของชาติ ที่เนนการจัดประสบการณที่เตรียมความพรอมและไมเรงรัดวิชาการ เนนการเรียนรูผานการเลน

และลงมือปฏิบัติ 2.มีหองเรียนท่ีจัดสภาพแวดลอมอยางปลอดภัย มีสื่อเพื่อการเรียนรูอยางเพียงพอและหลากหลาย เหมาะสมกับการจัดประสบการณระดับปฐมวัย

การจัดประสบการณที่เนนเด็กเปนสําคัญ

1.ครูจัดประสบการณที่สงเสริมใหเด็กมีพัฒนาการทุกดานอยางสมดุลเต็มศักยภาพ 2.ครูสรางโอกาสใหเด็กไดรับประสบการณตรง เลนและปฏิบัติอยางมีความสุข 3.ครู

สรางโอกาสใหเด็กไดรับประสบการณตรง เลนและปฏิบัติอยางมีความสุข 4.ครูประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริงและนา ผลการประเมินพัฒนาการเด็กไปปรับปรุงการ

จัดประสบการณและพัฒนาเด็ก

ระดับขั้นพ้ืนฐาน

คุณภาพของผูเรียน

1. ผูเรียนรอยละ 90 ท่ีจบช้ัน ป.2 มีทักษะการอานและการเขียนในระดับดีมาก สามารถสรางงานเขียนของตนเองได เชน บันทึกประจําวัน 2. ผูเรียนในทุกระดับชั้นมี

ทัศนคติที่ดีตอวิชาภาษาอังกฤษ กลาพูดกลาคุยกับครูตางชาติ 3. ผูเรียนมีทักษะในการทํางาน สามารถรับผิดชอบงานสวนตัว งานหอง งานโรงเรียนตามที่ไดรับมอบหมาย

ไดเปนอยางดี 4. ผูเรียนในระดับ ป.6 มีทักษะวิชาการ ทักษะชีวิต ทักษะวิชาชีพพื้นฐาน และทักษะทางสังคม พรอมที่จะเรียนตอในระดับมัธยมศึกษาปที่ 1

กระบวนการบริหารและการจัดการ

1. โรงเรียนมีระบบการนิเทศติดตามงานสอนโดยผูบริหารและผูเชี่ยวชาญในกลุมสาระฯ เพื่อให ทราบถึงจุดออนจุดแข็งของครูผูสอนแตละคน และนําผลการนิเทศมาใชเพื่อ

ปรับปรุงการสอน 2. โรงเรียนมีระบบการตรวจผลสัมฤทธิ์ปลายทางท่ีเกิดกับผูเรียน เพื่อควบคุมคุณภาพการ จัดการเรียนการสอน และนําผลที่ไดมาปรับปรุงและพัฒนา

งาน 3. โรงเรียนมีการจัดแบงชวงชั้นตามระดับพัฒนาการของผูเรียน และการใหทีมครูผูสอนติดตาม ผูเรียนในชวงชั้นนั้น สงผลใหครูมีความเชี่ยวชาญในสาระฯและวิชาที่

ตนเองสอน และรูจักผูเรียนมากขึ้น

กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ

1. ครูรอยละ 90 ใชรูปแบบและวิธีการสอนแบบ Active Learning 2. ครูใชสื่อการเรียนการสอนในกลุมสาระภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร วิทยาศาสตร และสังคม ที่เปด

โอกาสใหเด็ก ไดแสวงหาความรูดวยตนเอง

4. จุดควรพัฒนา

ระดับปฐมวัย

คุณภาพของเด็ก

-

กระบวนการบริหารและการจัดการ

-

การจัดประสบการณที่เนนเด็กเปนสําคัญ

-

ระดับขั้นพ้ืนฐาน

คุณภาพของผูเรียน

-

กระบวนการบริหารและการจัดการ

-
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กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ

-

5. แนวทางการพัฒนา

-

6. ความตองการชวยเหลือ

-

7. ความโดดเดนของสถานศึกษา(ถามี)

- เด็กมีทักษะชีวิต – สามารถรับผิดชอบตนเองทํากิจกรรมในชีวิตประจําวันของตนเองทั้งท่ี บานและที่โรงเรียน เพื่อปลูกฝงลักษณะนิสัยที่ดี

ระดับการศึกษา : ปฐมวัย

ไดรับการยอมรับเปนตนแบบระดับ : -

กระบวนการพัฒนาความโดดเดนของสถานศึกษา

-

- โรงเรียนมีหลักสตูรสถานศึกษาที่สอดคลองกับหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยของชาติ ที่เนนการ จัดประสบการณที่เตรียมความพรอมและไมเรงรัดวิชาการ เนนการเรียนรู

ผานการเลนและลงมือปฏิบัติ

ระดับการศึกษา : ปฐมวัย

ไดรับการยอมรับเปนตนแบบระดับ : -

กระบวนการพัฒนาความโดดเดนของสถานศึกษา

-

- โรงเรียนมีหองเรียนท่ีจัดสภาพแวดลอมอยางปลอดภัย มีสื่อเพื่อการเรียนรูอยางเพียงพอและ หลากหลาย เหมาะสมกับการจัดประสบการณระดับปฐมวัย

ระดับการศึกษา : ปฐมวัย

ไดรับการยอมรับเปนตนแบบระดับ : -

กระบวนการพัฒนาความโดดเดนของสถานศึกษา

-
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รายงานรวบรวมโดย (Prepared by)

Wuttida Pramounsilpchai   ผูอํานวยการ

Pasit Pamounsinchai   เจาหนาที่
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ประกาศโรงเรียน เร่ือง การกําหนดมาตรฐานการศึกษาและคาเปาหมายความสําเร็จของ

โรงเรียนระดับปฐมวัย และระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
 

(กําหนดมาตรฐานการศึกษาและคาเปาหมายความสําเร็จ(ระดับปฐมวัย))









ประกาศโรงเรียน เร่ือง การกําหนดมาตรฐานการศึกษาและคาเปาหมายความสําเร็จของ

โรงเรียนระดับปฐมวัย และระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
 

(กําหนดมาตรฐานการศึกษาและคาเปาหมายความสําเร็จ(ระดับขั้นพื้นฐาน))











รายงานการประชุมหรือการใหความเห็นชอบ SAR ของคณะกรรมการบริหารโรงเรียน
 

(หนังสือใหความเห็นชอบ SAR ของคณะกรรมการบริหารโรงเรียน)



  

 

 

การให้ความเห็นชอบรายงานประเมินตนเองของสถานศึกษา(SAR) 

คณะกรรมการบริหารโรงเรียน  รับทราบและให้ความเห็นชอบต่อ รายงานผลการประเมิน

ตนเอง(SAR) ของโรงเรียนศรีวิทยา ปีการศึกษา 2563   ไว้เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2564  เป็นที่

เรียบร้อยแล้ว 

                                    
.............................................ประธานกรรมการ 

  (นายภาษิต ประมวลศิลป์ชัย) 

 

........ .....  ................................กรรมการ                    .............................................กรรมการ  

     (นายชัชวาลย์    ธันวารชร)                                  (นายสมบูรณ์ อรุณพงษ์) 

 

...... .......................................กรรมการ                    ..........  ...................................กรรมการ 

    (นายประมินทร์  ชูพิพัฒน์)                                 (นางสาวปทิตตา  วิรัชนีภรณ์) 

  

.............................................กรรมการและเลขานุการ 

(นางสาววุฒิธิดา ประมวลศิลป์ชัย) 



คําสั่งแตงตั้งคณะทํางานจัดทํา SAR
 

(คําสั่งแตงต้ังคณะทํางาน)







หลักฐานการเผยแพร SAR ใหผูมีสวนเกี่ยวของหรือสาธารณชนรับทราบ
 

(การเผยแพร SAR ในเวบไซตโรงเรียน)



การเผยแพร่ SAR ในเวบไซต์ของโรงเรียน 

www. http://www.sriwittaya.ac.th/v01/รายงานประเมินตนเอง-sar/ 

 

 

 

 



แผนผังอาคารสถานที่
 

(แผนผังบริเวณโรงเรียน)



อาคารโดมฯ

อาคารประถมศึกษา 2 ขั้น

อาคารประถมศึกษา 5 ขั้น

อาคาร 50 ปี
ทางเข้า-ออก 1

ส าหรับนักเรียนที่ ผปค. มาส่ง

ทางเข้า - ออก 2
ส าหรับนักเรียนที่ใช้บริการรถโรงเรียน

จุดคัดกรอง และเจลล้างมือ

เจลล้างมือ ทุกห้องเรียน

หมายถึง เส้นทางเดินรถ

หมายถึง เส้นทางเข้าโรงเรียน

แผนผังอาคารสถานที่
โรงเรยีนศรวีทิยา

จอดรถ
บุคลากร



โครงสรางการบริหารงานโรงเรียน
 

(โครงสรางการบริหารงาน)



โครงสร้างการบริหารงานโรงเรียนศรีวิทยา

ผู้รับใบอนุญาต

ผู้จัดการ

ผู้จัดการ

คณะกรรมการบริหารโรงเรียน

รอง ผอ.ฝ่าย
วิชาการ

รอง ผอ. ฝ่าย
แผนงาน

รอง ผอ.ฝ่าย
บริหารงานทั่วไป

รอง ผอ.ฝ่าย
บริหารงานบุคคล

รอง ผอ.ฝ่ายอาคารสถานที่
และเทคโนโลยีทางการศึกษา

หัวหน้า
แผนกอนุบาล

หัวหน้าช่วงชั้น 
ป.1 - ป.2

หัวหน้าช่วงชั้น 
ป.3 - ป.4 

หัวหน้าช่วงชั้น 
ป.5 - ป.6 

หัวหน้าระดับ อ.1

หัวหน้าระดับ อ.2

หัวหน้าระดับ อ.3

หัวหน้าระดับ ป.1

หัวหน้าระดับ ป.2

หัวหน้าครูพิเศษ หัวหน้าระดับ ป.3 หัวหน้าระดับ ป.5

หัวหน้าระดับ ป.6หัวหน้าระดับ ป.4



โครงสรางหลักสูตร เวลาเรียน ของโรงเรียน
 

(โครงสรางเวลาเรียน ระดับประถมศึกษา ปการศึกษา 2563)



วิชาที่สอนโดยครูประจําชั้น สป. ปี สป. ปี สป. ปี สป. ปี สป. ปี สป. ปี
ภาษาไทย 5 190 5 190 4 152 4 152 4 152 4 152
คณิตศาสตร์ 5 190 5 190 4 152 4 152 4 152 4 152
วิทยาศาสตร์ 4 152 4 152 3 114 3 114 3 114 3 114
สังคมศึกษา/ประวัติศาสตร์/หน้าที่พลเมือง 3 114 3 114 3 114 3 114 3 114 3 114
ภาษาอังกฤษ (ครูไทย) 3 114 3 114 3 114 3 114
ลูกเสือ-เนตรนารี (ครูประจําช้ันสอนเอง) 1 38 1 38 1 38 1 38 1 38 1 38

รวมเวลาเรียน (ชั่วโมง) 18 684 18 684 18 684 18 684 18 684 18 684
วิชาที่สอนโดยครูพิเศษ
การงานอาชีพ 1 38 1 38 2 76 2 76 2 76 2 76
สุขศึกษและพลศึกษา 1 38 1 38 1 38 1 38 1 38 1 38
ศิลปะ (ทัศนศิลป์ ดนตรี นาฎศิลป์) 2 76 2 76 2 76 2 76 2 76 2 76
ภาษาอังกฤษ (ครูไทย) 2 76 2 76     
ภาษาอังกฤษ (ครูต่างชาติ) 4 152 4 152 4 152 4 152 4 152 4 152
ภาษาจีน 1 38 1 38 1 38 1 38 1 38 1 38
คอมพิวเตอร์พื้นฐาน 1 38 1 38 1 38 1 38 1 38 1 38
วิทยาการคํานวณ (Coding) 1 38 1 38 1 38 1 38

รวมเวลาเรียน (ชั่วโมง) 12 456 12 456 12 456 12 456 12 456 12 456

จํานวนชั่วโมงต่อสัปดาห์/ต่อปี 30 1140 30 1140 30 1140 30 1140 30 1140 30 1140

กลุ่มสาระการเรียนรู้/วิชา
ป.1 ป.2 ป.3 ป.5ป.4

ระดับชั้น

โครงสร้างเวลาเรียนปีการศึกษา 2563 (คาบละ 1 ชั่วโมง)
จํานวนสัปดาห์ที่เรียนตลอดปีการศึกษา 38 สัปดาห์

ป.6




