
รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา

(Self - Assessment Report : SAR)

ปการศึกษา 2564

โรงเรียน ศรีวิทยา

รหัสโรงเรียน 1124100014

34/1 หมูที่ 14 ถนน จรัญยานนท ตําบล/แขวง บางวัว เขต/อําเภอ บางปะกง จังหวัด ฉะเชิงเทรา 24130

โทรศัพท 038538555 โทรสาร -

สังกัด

สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน

กระทรวงศึกษาธิการ



รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา

(Self - Assessment Report : SAR)

ปการศึกษา 2564

สวนที่ 1 : บทสรุปของผูบริหาร

-

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

Page 2 of 52



ตอนท่ี 2 การนําเสนอผลการประเมินตนเอง

ระดับปฐมวัย

1. มาตรฐานการศึกษา

มาตรฐานการศึกษา ระดับคุณภาพ

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของเด็ก ยอดเยี่ยม

1. มีพัฒนาดานรางกาย แข็งแรง มีสุขนิสัยท่ีดี และดูแลความปลอดภัยของตนองได ยอดเยี่ยม

2. มีพัฒนาการดานอารมณ จิตใจ ควบคุม และแสดงออกทางอารมณได ยอดเยี่ยม

3. มีพัฒนาการดานสังคม ชวยเหลือตนเองและเปนสมาชิกที่ดีของสังคม ยอดเยี่ยม

4. มีพัฒนาการดานสติปญญา ส่ือสารได มีทักษะการคิดพื้นฐาน และแสวงหาความรูได ยอดเยี่ยม

มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ ยอดเยี่ยม

1. มีหลักสูตรครอบคลุมพัฒนาการทั้งสี่ดาน สอดคลองกับบริบทของทองถิ่น ยอดเยี่ยม

2. จัดครูใหเพียงพอกับช้ันเรียน ยอดเยี่ยม

3. สงเสริมใหครูมีความเชี่ยวชาญดานการจัดประสบการณ ยอดเยี่ยม

4. จัดสภาพแวดลอมและสื่อเพ่ือการเรียนรูอยางปลอดภัยและเพียงพอ ยอดเยี่ยม

5. ใหบริการส่ือเทคโนโลยีสารสนเทศและส่ือการเรียนรูเพื่อสนับสนุนการจัดประสบการณ ยอดเยี่ยม

6. มีระบบบริหารคุณภาพที่เปดโอกาสใหผูเกี่ยวของทุกฝายมีสวนรวม ยอดเยี่ยม

มาตรฐานที่ 3 การจัดประสบการณที่เนนเด็กเปนสําคัญ ยอดเยี่ยม

1. จัดประสบการณที่สงเสริมใหเด็กมีพัฒนาการทุกดาน อยางสมดุลเต็มศักยภาพ ยอดเยี่ยม

2. สรางโอกาสใหเด็กไดรับประสบการณตรง เลนและปฏิบัติอยางมีความสุข ยอดเยี่ยม

3. จัดบรรยากาศที่เอ้ือตอการเรียนรู ใชสื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับวัย ยอดเยี่ยม

4. ประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริงและนําผลการประเมินพัฒนาการเด็กไปปรับปรุงการจัดประสบการณและพัฒนาเด็ก ยอดเยี่ยม

สรุปผลการประเมินระดับปฐมวัย ยอดเยี่ยม

2. หลักฐานสนับสนุนผลการประเมินตนเองตามระดับคุณภาพ

-

3. โรงเรียนมีแผนจะพัฒนาตนเองตอไปอยางไรใหไดมาตรฐานที่ดีขึ้นกวาเดิม 1 ระดับ

-

4. นวัตกรรม/แบบอยางท่ีดี (Innovation/Best Practice)

5. ความโดดเดนของสถานศึกษา

- เด็กมีทักษะชีวิต – สามารถรับผิดชอบตนเองทํากิจกรรมในชีวิตประจําวันของตนเองท้ังที่ บานและที่โรงเรียน เพื่อปลูกฝงลักษณะนิสัยที่ดี
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6. โรงเรียนดําเนินงานตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ
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ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

1. มาตรฐานการศึกษา

มาตรฐานการศึกษา ระดับคุณภาพ

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผูเรียน ดีเลิศ

ผลสัมฤทธ์ิทางวิชาการของผูเรียน

1. มีความสามารถในการอาน การเขียน การสื่อสาร และการคิดคํานวณ ดีเลิศ

2. มีความสามารถในการคิดวิเคราะห คิดอยางมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและแกปญหา ดีเลิศ

3. มีความสามารถในการสรางนวัตกรรม กําลังพัฒนา

4. มีความสามารถในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร ยอดเยี่ยม

5. มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา ยอดเยี่ยม

6. มีความรูทักษะพ้ืนฐาน และเจตคติที่ดีตองานอาชีพ ยอดเยี่ยม

คุณลักษณะที่พึงประสงคของผูเรียน

7. การมีคุณลักษณะและคานิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากําหนด ยอดเยี่ยม

8. ความภูมิใจในทองถิ่นและความเปนไทย ยอดเยี่ยม

9. การยอมรับที่จะอยูรวมกันบนความแตกตางและหลากหลาย ยอดเยี่ยม

10. สุขภาวะทางรางกายและจิตสังคม ยอดเยี่ยม

มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ ยอดเยี่ยม

1. มีเปาหมายวิสัยทัศนและพันธกิจที่สถานศึกษากําหนดชัดเจน ยอดเยี่ยม

2. มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา ยอดเยี่ยม

3. ดําเนินงานพัฒนาวิชาการที่เนนคุณภาพผูเรียนรอบดานตามหลักสูตรสถานศึกษาและทุกกลุมเปาหมาย ยอดเยี่ยม

4. พัฒนาครูและบุคลากรใหมีความเช่ียวชาญทางวิชาชีพ ยอดเยี่ยม

5. จัดสภาพแวดลอมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อตอการจัดการเรียนรูอยางมีคุณภาพ ยอดเยี่ยม

6. จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู ยอดเยี่ยม

มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ ยอดเยี่ยม

1. จัดการเรียนรูผานกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถนําไปประยุกตใชในชีวิตได ยอดเยี่ยม

2. ใชส่ือ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหลงเรียนรูที่เอื้อตอการเรียนรู ยอดเยี่ยม

3. มีการบริหารจัดการช้ันเรียนเชิงบวก ยอดเยี่ยม

4. ตรวจสอบและประเมินผูเรียนอยางเปนระบบ และนําผลมาพัฒนาผูเรียน ยอดเยี่ยม

5. มีการแลกเปลี่ยนเรียนรูและใหขอมูลสะทอนกลับเพื่อพัฒนาปรับปรุงการจัดการเรียนรู ยอดเยี่ยม

สรุปผลการประเมินระดับขั้นพ้ืนฐาน ยอดเยี่ยม

2. หลักฐานสนับสนุนผลการประเมินตนเองตามระดับคุณภาพ
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-

3. โรงเรียนมีแผนจะพัฒนาตนเองตอไปอยางไรใหไดมาตรฐานที่ดีขึ้นกวาเดิม 1 ระดับ

-

4. นวัตกรรม/แบบอยางท่ีดี (Innovation/Best Practice)

5. ความโดดเดนของสถานศึกษา

6. โรงเรียนไดดําเนินงานตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ

(........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. ระดับท่ีเปดสอน

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

ปรัชญา

การศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต 

วิสัยทัศน

โรงเรียนศรีวิทยาสรางผูเรียนใหมีความสมบูรณพรอมท้ังในดานรางกาย จิตใจและสติปญญาเพื่อมีศักยภาพในการเรียนและพัฒนาตนเองตอไปในระดับที่สูงขึ้น

พันธกิจ

1. สรางผูเรียนใหมีความสมบูรณพรอมในดานรางกาย อารมณ สังคม และสติปญญา

2. จัดระบบการบริหารโรงเรียนทุกดาน ใหมีประสิทธิภาพเหมาะสมกับปจจัยแวดลอมและสามารถพัฒนาตอไปไดอยางยั่งยืน

3. พัฒนาครูใหเชี่ยวชาญในศาสตรและศิลปเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน และยึดมั่นในหลักจรรยาบรรณวิชาชีพครู 

เปาหมาย

1.ผูเรียนมีความสามารถในการอาน การเขียน การสื่อสาร และการคิดคํานวณ

2. ผูเรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห คิดอยางมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยน คววามคิดเห็นและแกปญหา 

3. ผูเรียนมีความสามารถในการสรางนวัตกรรม 

4. ผูเรียนมีความสามารถในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

5. ผูเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา

6.ผูเรียนมีความรู ทักษะพ้ืนฐาน และเจตคติที่ดีตองานอาชีพ

7.ผูเรียนมีคุณลักษณะและคานิยมที่ดีตามท่ีสถานศึกษากําหนด

8.ผูเรียนมีความภาคภูมิใจในทองถิ่นและความเปนไทย 

9.ผูเรียนมีสุขภาวะทางรางกายและจิตสังคม

10. ผูเรียนยอมรับที่จะอยูรวมกันบนความแตกตางและหลากหลาย

11.สถานศึกษามีเปาหมาย วิสัยทัศน และพันธกิจที่สถานศึกษากําหนดชัดเจน 

12.สถานศึกษามีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา

13.สถานศึกษาดําเนินงานพัฒนาวิชาการที่เนนคุณภาพผูเรียนรอบดานตามหลักสูตรสถานศึกษาและทุกกลุมเปาหมาย

14.สถานศึกษาะัฒนาครูและบุคลากรใหมีความเชี่ยวชาญทางวิชชีพ

15.สถานศึกษาจัดสภาพแวดลอมทางกายภาพและสังคมท่ีเอื้อตอการเรียนรู 

16.สถานศึกษาจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู 

17.ครูจัดการเรียนรูผานกระบวนการคิดและปฏิบัติจริงและสามารถนําไปประยุกตใชในการดําเนินชีวิต

18.ครูใชส่ือเทคโนโลยีและแหลงเรียนรูท่ีเอื้อตอการเรียนรู 

19.ครูมีการบริหารจัดดารชั้นเรียนเชิงบวก

20.ครูตรวจสอบและประเมินผูเรียนอยางเปนระบบและนําผลมาพัฒนาผูเรียน

21.ครูมีการแลกเปลียนเรียนรูและใหขอมูลปอนกลับเพื่อปรับปรุงและพัฒนาการจัดการเรียนรู 

 

ยุทธศาสตรหรือกลยุทธ

ระดับการศึกษาปฐมวัย 

กลยุทธท่ี 1 พัฒนาคุณภาพของเด็ก
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กลยุทธท่ี 2 พัฒนากระบวนการบริหารและการจัดการ 

กลยุทธท่ี 3 พัฒนาการจัดประสบการณที่เนนเด็กเปนสําคัญ 

ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

กลยุทธท่ี 1 พัฒนาคุณภาพผูเรียน 

กลยุทธท่ี 2 พัฒนากระบวนการบริหารและการจัดการใหเปนระบบ 

กลยุทธท่ี 3 พัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ 

 

เอกลักษณ

นักเรียนมีวุฒฺิภาวะตามวัย สามารถรับผิดชอบงานของตนเองได 

อัตลักษณ

ความซื่อสัตย มีวินัย เปนหัวใจของเด็กศรีวิทยา 
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4. จํานวนนักเรียน

ระดับที่เปดสอน
การจัดการเรียน

การสอน
จํานวนหองเรียน

จํานวนผูเรียนปกติ
จํานวนผูเรียนที่มีความ

ตองการพิเศษ รวมจํานวนผู

เรียน
ชาย หญิง ชาย หญิง

ระดับกอนประถมการศึกษา

เตรียมอนุบาล หองเรียนปกติ 1 5 20 - - 25

อนุบาลปที่ 1
หองเรียนปกติ 3 43 27 - - 70

หองเรียน EP - - - - - -

อนุบาลปที่ 2
หองเรียนปกติ 3 56 43 - - 99

หองเรียน EP - - - - - -

อนุบาลปที่ 3
หองเรียนปกติ 4 52 47 - - 99

หองเรียน EP - - - - - -

รวม หองเรียนปกติ 11 หองเรียน EP - 156 137 - - 293

ระดับประถมศึกษา

ประถมศึกษาปที่ 1
หองเรียนปกติ 5 74 71 - - 145

หองเรียน EP - - - - - -

ประถมศึกษาปที่ 2
หองเรียนปกติ 5 54 70 - - 124

หองเรียน EP - - - - - -

ประถมศึกษาปที่ 3
หองเรียนปกติ 5 88 69 - - 157

หองเรียน EP - - - - - -

ประถมศึกษาปที่ 4
หองเรียนปกติ 5 79 79 - - 158

หองเรียน EP - - - - - -

ประถมศึกษาปที่ 5
หองเรียนปกติ 5 78 65 - - 143

หองเรียน EP - - - - - -

ประถมศึกษาปที่ 6
หองเรียนปกติ 5 86 48 - - 134

หองเรียน EP - - - - - -

รวม หองเรียนปกติ 30 หองเรียน EP - 459 402 - - 861

รวมทั้งส้ิน หองเรียนปกติ 41 หองเรียน EP - 615 539 - - 1,154
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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

- นาง วรุณี ดวงจําปา

ตําแหนง : ผูชวย (ผูชวย)

ระดับการศึกษา : ปริญญาโท

- นางสาว ปทิตตา วิรัชนีภรณ

ตําแหนง : ผูชวย (ผูชวย)

ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี

- นาย จักรพงศ เทพศิริ

ตําแหนง : ผูชวย (ผูชวย)

ระดับการศึกษา : ป.บัณฑิต

- นางสาว ภัทรนิษฐ รชตศิริวัฒนกุล

ตําแหนง : ผูชวย (ผูชวย)

ระดับการศึกษา : ป.บัณฑิต

- นาง อลิษา แกวดวงดี

ตําแหนง : ผูชวย (ผูชวย)

ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี

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 1 - 0 0 1
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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 12 4 0 0 17

2. ครูชาวตางชาติ 0 3 - 0 0 3

ผูสอนการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ระดับประถมศึกษา

1. ครูไทย 0 19 4 3 0 26

2. ครูชาวตางชาติ 0 4 - 0 0 4

รวม 1 39 8 3 0 51

บุคลากรทางการศึกษา

บุคลากรอ่ืนๆ - - - - - -

รวม - - - - - -

รวมทั้งส้ิน 1 39 8 3 0 51

สรุปอัตราสวน

สรุปอัตราสวน จํานวนหอง จํานวนนักเรียน จํานวนครู จํานวนผูเรียนตอครู จํานวนผูเรียนตอหอง

ผูสอนเตรียมอนุบาล 1 25 1 25:1 25:1

ผูสอนการศึกษาปฐมวัย 10 268 20 14:1 27:1

ผูสอนการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ระดับประถมศึกษา 30 861 30 29:1 29:1
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5.2.2 จํานวนครูจําแนกตามระดับและกลุมสาระการเรียนรู

ระดับ/กลุมสาระการเรียนรู

จํานวนครูผูสอน

รวมปฐมวัย ประถมศึกษา

ตรงเอก ไมตรงเอก ตรงเอก ไมตรงเอก

ปฐมวัย 6 13 - - 19

ภาษาไทย - - 3 3 6

คณิตศาสตร - - 2 4 6

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี - - 4 2 6

สังคมศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม - - 4 2 6

สุขศึกษาและพลศึกษา - - 2 1 3

ศิลปะ - - - 1 1

การงานอาชีพ - - 1 2 3

ภาษาตางประเทศ - - 3 5 8

รวม 6 13 19 20 58

5.2.3 ตารางสรุปจํานวนครูท่ีสอนกิจกรรมพัฒนาผูเรียน

กิจกรรมพัฒนาผูเรียน
จํานวนครูผูสอน

รวม
ประถมศึกษา

กิจกรรมนักเรียน

- ลูกเสือ 30 30

- เนตรนารี 30 30

- ยุวกาชาด - -

- ผูบําเพ็ญประโยชน - -

- รักษาดินแดน (ร.ด.) - -

- กิจกรรมชุมนุม ชมรม - -

กิจกรรมแนะแนว - -

กิจกรรมเพ่ือสังคม และสาธารณประโยชน - -

รวม 60 60
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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 สรุปจํานวนครูท่ีทําหนาที่คัดกรอง และนักเรียนที่มีความตองการจําเปนพิเศษ (กรณีโรงเรียนมีนักเรียนพิเศษเรียนรวม)

จํานวนครูที่ทําหนาที่คัดกรอง จํานวนนักเรียนพิเศษ

ครูที่ไดรับการขึ้นทะเบียน เปนผูคัดกรองของกระทรวงศึกษาธิการ ครูที่มีวุฒิทางการศึกษาพิเศษ ทั้งหมด ขึ้นทะเบียน ไมขึ้นทะเบียน

- - - - -

5.2.6 สรุปจํานวนครูท่ีเขารับการอบรมเกี่ยวกับโรงเรียนคุณธรรม

หนวยงานที่เขารับการอบรม จํานวนครูที่เขารับ การอบรม ปที่อบรม

- - -

Page 14 of 52



สวนที่ 3 : ผลการดําเนินงาน

1. ผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจําปของสถานศึกษา

1.1 ระดับปฐมวัย

ยุทธศาสตรท่ี 1

พัฒนาคุณภาพของเด็ก

โครงการ

1. กิจกรรมประเมินพัฒนาการผูเรียนรายบุคคล

คาเปาหมาย

90.00 : เด็กมีพัฒนาดานรางกาย แข็งแรง มีสุขนิสัยที่ดี และดูแลความปลอดภัยของตนองได

ผลสําเร็จ

95.00 : เด็กมีพัฒนาดานรางกาย แข็งแรง มีสุขนิสัยที่ดี และดูแลความปลอดภัยของตนองอยูในระดับดีมาก

มาตรฐานการศึกษา - มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของเด็ก

สอดคลองกับยุทธศาสตร สช. - ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาหลักสูตร การเรียนการสอน การวัดและประเมินผล

สอดคลองกับตัวชี้วัดกระทรวงศึกษาธิการ

ยุทธศาสตรท่ี 2

พัฒนากระบวนการบริหารและการจัดการ

โครงการ

1. โครงการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาระดับปฐมวัย

คาเปาหมาย

100.00 : สถานศึกษามีหลักสูตรครอบคลุมพัฒนาการทั้งส่ีดาน สอดคลองกับบริบทของทองถิ่น

ผลสําเร็จ

100.00 : สถานศึกษามีหลักสูตรครอบคลุมพัฒนาการทั้งส่ีดาน สอดคลองกับบริบทของทองถิ่นระดับดีมาก

มาตรฐานการศึกษา - มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ

สอดคลองกับยุทธศาสตร สช. - ยุทธศาสตรท่ี 3 การเสริมสรางประสิทธิภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนเอกชน

สอดคลองกับตัวชี้วัดกระทรวง

ศึกษาธิการ

- สงเสริมการพัฒนากรอบหลักสูตรระดับทองถิ่นและหลักสูตรสถานศึกษาตามความตองการจําเปนของกลุมเปาหมายและ

แตกตางหลากหลายตามบริบทของพื้นที่

2. โครงการนิเทศการสอน

คาเปาหมาย

90.00 : การสงเสริมใหเกิดการเรียนรูที่เปน รายบุคคลและกลุม เลนแบบรวมมือรวมใจ

ผลสําเร็จ

100.00 : มีการสงเสริมใหเกิดการเรียนรูท่ีเปนรายบุคคลและกลุม เลนแบบรวมมือรวมใจ

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

สอดคลองกับตัวชี้วัดกระทรวงศึกษาธิการ

3. งานประกันคุณภาพภายใน

คาเปาหมาย

90.00 : ระบบบริหารคุณภาพที่เปดโอกาสใหผูเกี่ยวของทุกฝายมีสวนรวม

ผลสําเร็จ

100.00 : มีระบบบริหารคุณภาพที่เปดโอกาสใหผูเกี่ยวของทุกฝายมีสวนรวม

มาตรฐานการศึกษา - มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ

สอดคลองกับยุทธศาสตร สช. - ยุทธศาสตรท่ี 3 การเสริมสรางประสิทธิภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนเอกชน

สอดคลองกับตัวชี้วัดกระทรวงศึกษาธิการ

ยุทธศาสตรท่ี 3

พัฒนาการจัดประสบการณที่เนนเด็กเปนสําคัญ

โครงการ

1. โครงการพัฒนาการจัดอบรมการจัดทําแผนการจัดประสบการณ

คาเปาหมาย

90.00 : ครูทุกคน มีการวิเคราะหขอมูลเด็กเปนรายบุคคล

ผลสําเร็จ

100.00 : ครูทุกคน มีการวิเคราะหขอมูลเด็กเปนรายบุคคล

มาตรฐานการศึกษา - มาตรฐานที่ 3 การจัดประสบการณที่เนนเด็กเปนสําคัญ

สอดคลองกับยุทธศาสตร สช. - ยุทธศาสตรท่ี 3 การเสริมสรางประสิทธิภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนเอกชน

สอดคลองกับตัวชี้วัดกระทรวงศึกษาธิการ

2. กิจกรรมบันทึกประจําวัน

คาเปาหมาย

90.00 : ครูทุกคนประเมินพัฒนาการเด็กจากกิจกรรมและกิจวัตรประจําวันดวยเครื่องมือและวิธีการที่หลากหลาย

ผลสําเร็จ

100.00 : ครูทุกคน มีการ ประเมินพัฒนาการเด็กจากกิจกรรมและกิจวัตรประจําวันดวยเครื่องมือและวิธีการที่หลากหลาย

มาตรฐานการศึกษา - มาตรฐานที่ 3 การจัดประสบการณที่เนนเด็กเปนสําคัญ

สอดคลองกับยุทธศาสตร สช. - ยุทธศาสตรท่ี 3 การเสริมสรางประสิทธิภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนเอกชน

สอดคลองกับตัวชี้วัดกระทรวงศึกษาธิการ

3. โครงการตรวจเยี่ยมอาคารสถานท่ี

คาเปาหมาย

90.00 : ครูทุกคนจัดบรรยากาศและสภาพแวดลอมในหองเรียนไดสะอาด ปลอดภัย และอากาศถายเทสะดวก
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ผลสําเร็จ

98.00 : ครูทุกคน ไดมี การจัดบรรยากาศและสภาพแวดลอมในหองเรียนไดสะอาด ปลอดภัย และอากาศถายเทสะดวก

มาตรฐานการศึกษา - มาตรฐานที่ 3 การจัดประสบการณที่เนนเด็กเปนสําคัญ

สอดคลองกับยุทธศาสตร สช. - ยุทธศาสตรท่ี 3 การเสริมสรางประสิทธิภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนเอกชน

สอดคลองกับตัวชี้วัดกระทรวงศึกษาธิการ

1.2 ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ยุทธศาสตรท่ี 1

พัฒนาคุณภาพผูเรียน

โครงการ

1. กิจกรรมการทดสอบการอาน ภาษาไทย ตาม แบบทดสอบการอาน ของโรงเรียน

คาเปาหมาย

90.00 : 1) รอยละ ของผูเรียนช้ัน ป.1-6 ผานการทดสอบการอานภาษาไทยตาม แบบทดสอบการอานของโรงเรียนในระดับดีขึ้นไป

ผลสําเร็จ

- : -

มาตรฐานการศึกษา - มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพของผูเรียน

สอดคลองกับยุทธศาสตร

สช.
- ยุทธศาสตรท่ี 1 การพัฒนาหลักสูตร การเรียนการสอน การวัดและประเมินผล

สอดคลองกับตัวชี้วัด

กระทรวงศึกษาธิการ

- จัดการศึกษาทุกระดับ ทุกประเภท โดยใชหลักสูตรฐานสมรรถนะ รวมทั้งแนวทางการจัดการเรียนรูเชิงรุกและการวัดประเมินผล

เพื่อพัฒนาผูเรียน ท่ีสอดคลองกับมาตรฐานการศึกษาแหงชาติ

2. กิจกรรมการประเมินความสามารถ ดานการคิดตามแบบทดสอบการคิด ท่ีโรงเรียนกําหนด

คาเปาหมาย

90.00 : 1) รอยละ ของผูเรียนชั้น ป.1-6 มีความสามารถในการคิดจําแนกแยกแยะ ใครครวญ ไตรตรองอยางรอบคอบโดยใชเหตุผลประกอบการ

ตัดสินใจ

ผลสําเร็จ

- : -

มาตรฐานการศึกษา - มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพของผูเรียน

สอดคลองกับยุทธศาสตร

สช.
- ยุทธศาสตรท่ี 1 การพัฒนาหลักสูตร การเรียนการสอน การวัดและประเมินผล

สอดคลองกับตัวชี้วัด

กระทรวงศึกษาธิการ

- จัดการศึกษาทุกระดับ ทุกประเภท โดยใชหลักสูตรฐานสมรรถนะ รวมทั้งแนวทางการจัดการเรียนรูเชิงรุกและการวัดประเมินผล

เพื่อพัฒนาผูเรียน ท่ีสอดคลองกับมาตรฐานการศึกษาแหงชาติ

3. งานวิเคราะหผลสัมฤทธิ์ทาง การเรียน

คาเปาหมาย

90.00 : รอยละของผูเรียนบรรลุการเรียนรูตามหลักสูตรสถานศึกษา

ผลสําเร็จ
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- : -

มาตรฐานการศึกษา - มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพของผูเรียน

สอดคลองกับยุทธศาสตร

สช.
- ยุทธศาสตรท่ี 1 การพัฒนาหลักสูตร การเรียนการสอน การวัดและประเมินผล

สอดคลองกับตัวชี้วัด

กระทรวงศึกษาธิการ

- จัดการศึกษาทุกระดับ ทุกประเภท โดยใชหลักสูตรฐานสมรรถนะ รวมทั้งแนวทางการจัดการเรียนรูเชิงรุกและการวัดประเมินผล

เพื่อพัฒนาผูเรียน ท่ีสอดคลองกับมาตรฐานการศึกษาแหงชาติ

4. โครงการวันสําคัญ

คาเปาหมาย

90.00 : รอยละของผูเรียนมีสวนรวมในการอนุรักษวัฒนธรรมและประเพณีไทยรวมทั้งภูมิปญญาไทย

ผลสําเร็จ

- : -

มาตรฐานการศึกษา - มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพของผูเรียน

สอดคลองกับยุทธศาสตร

สช.
- ยุทธศาสตรท่ี 1 การพัฒนาหลักสูตร การเรียนการสอน การวัดและประเมินผล

สอดคลองกับตัวชี้วัด

กระทรวงศึกษาธิการ

- จัดการศึกษาทุกระดับ ทุกประเภท โดยใชหลักสูตรฐานสมรรถนะ รวมทั้งแนวทางการจัดการเรียนรูเชิงรุกและการวัดประเมินผล

เพื่อพัฒนาผูเรียน ท่ีสอดคลองกับมาตรฐานการศึกษาแหงชาติ

ยุทธศาสตรท่ี 2

พัฒนากระบวนการบริหารและการจัดการใหเปนระบบ

โครงการ

1. งานนิเทศการสอน

คาเปาหมาย

90.00 : 3) มีการบริหารอัตรากําลัง ทรัพยากรทางการศึกษาจัดระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน และระบบการนิเทศภายใน

ผลสําเร็จ

- : -

มาตรฐานการศึกษา - มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพของผูเรียน

สอดคลองกับยุทธศาสตร

สช.
- ยุทธศาสตรท่ี 1 การพัฒนาหลักสูตร การเรียนการสอน การวัดและประเมินผล

สอดคลองกับตัวชี้วัด

กระทรวงศึกษาธิการ

- จัดการศึกษาทุกระดับ ทุกประเภท โดยใชหลักสูตรฐานสมรรถนะ รวมทั้งแนวทางการจัดการเรียนรูเชิงรุกและการวัดประเมินผล

เพื่อพัฒนาผูเรียน ท่ีสอดคลองกับมาตรฐานการศึกษาแหงชาติ

2. กิจกรรมสัมมนาวิชาการ

คาเปาหมาย

90.00 : มีการตรวจสอบ ทบทวน การปฏิบัติงานของครู บุคลากร ที่มีผลตอการเรียนรูของผูเรียน

ผลสําเร็จ

- : -
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มาตรฐานการศึกษา - มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ

สอดคลองกับยุทธศาสตร สช. - ยุทธศาสตรท่ี 3 การเสริมสรางประสิทธิภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนเอกชน

สอดคลองกับตัวชี้วัดกระทรวง

ศึกษาธิการ

- ใหผูเรียน ครู ผูบริหารทางการศึกษามีแผนพัฒนารายบุคคลผานแผนพัฒนารายบุคคลสูความเปนเลิศ (Excellence

Individual Development Plan :EIDP)

ยุทธศาสตรท่ี 3

พัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ

โครงการ

1. งานตรวจผลสัมฤทธิ์ปลายทาง

คาเปาหมาย

90.00 : รอยละ ของครูจัดกิจกรรมการเรียนรูตามมาตรฐานการเรียนรู ตัวชี้วัดของหลักสูตรสถานศึกษาที่เนนใหผูเรียนไดเรียนรู โดยผาน

กระบวนการคิดและปฏิบัติจริง

ผลสําเร็จ

- : -

มาตรฐานการศึกษา - มาตรฐานท่ี 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ

สอดคลองกับ

ยุทธศาสตร สช.
- ยุทธศาสตรท่ี 3 การเสริมสรางประสิทธิภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนเอกชน

สอดคลองกับตัวชี้วัด

กระทรวงศึกษาธิการ

- พัฒนาครูใหมีทักษะ ความรู และความชํานาญในการใชเทคโนโลยีดิจิทัล ปญญาประดิษฐ และภาษาอังกฤษ รวมทั้งการจัดการเรียน

การสอนเพื่อฝกทักษะการคิดวิเคราะหอยางเปนระบบและมีเหตุผลเปนขั้นตอน

- พัฒนาครูทุกระดับใหมีทักษะ ความรูท่ีจําเปน เพื่อทําหนาที่วิทยากรมืออาชีพ (Train The Trainer) และขยายผลการพัฒนาผานศูนย

พัฒนาศักยภาพบุคคลเพ่ือความเปนเลิศ (Human Capital Excellence Center: HCEC)

2. งานสงเสริมการใชสื่อและเทคโนโลยีทางการศึกษา

คาเปาหมาย

90.00 : รอยละ ของครูใชส่ือ เทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดการเรียนรู

ผลสําเร็จ

- : -

มาตรฐานการศึกษา - มาตรฐานท่ี 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ

สอดคลองกับ

ยุทธศาสตร สช.
- ยุทธศาสตรท่ี 3 การเสริมสรางประสิทธิภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนเอกชน

สอดคลองกับตัวชี้วัด

กระทรวงศึกษาธิการ

- พัฒนาครูทุกระดับใหมีทักษะ ความรูท่ีจําเปน เพื่อทําหนาที่วิทยากรมืออาชีพ (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 268 241 89.93 27 10.07 - -

2. ดานอารมณ-จิตใจ 268 254 94.78 14 5.22 - -

3. ดานสังคม 268 261 97.39 7 2.61 - -

4. ดานสติปญญา 268 245 91.42 23 8.58 - -

2.2 ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

2.2.1 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน O-NET

เปรียบเทียบผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 6

จํานวนนักเรียนทั้งหมด : 134

วิชา

จํานวน

นักเรียนที่เขา

สอบ

คะแนนเฉลี่ยระดับ

ประเทศป 2564

คะแนนเฉล่ียผลการ

ทดสอบ O-NET ผลตางคะแนนเฉลี่ย

ป 64 เทียบป 63

รอยละของคะแนน

เฉลี่ย ป 64 เทียบป

63

แปลผลพัฒนาการ

เทียบกับรอยละ 3
2562 2563 2564

คณิตศาสตร - 36.83 38.94 30.12 - -30.12 - -

วิทยาศาสตร - 34.31 40.22 43.27 - -43.27 - -

ภาษาไทย - 50.38 52.68 59.47 - -59.47 - -

ภาษา

อังกฤษ
- 39.22 41.54 55.04 - -55.04 - -

โรงเรียนไมสอบวัดผล หรือสอบไมครบ

มีนักเรียนจํานวน 22 คนไมเขาสอบ O-net เนื่องจากไมไดฉีดวัคซีน จํานวน 11 คน และผูปกครองไมประสงคใหเขาสอบ จํานวน 11 คน
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2.2.2 จํานวนและรอยละของนักเรียนท่ีมีผลการเรียนระดับ 3 ขึ้นไป

ระดับประถมศึกษา

กลุมสาระการ

เรียนรู/

รายวิชา

ระดับผลการเรียน

ป.1 ป.2 ป.3 ป.4 ป.5 ป.6

จํานวน

นักเรียน

นักเรียน

ผลเรียน

3 ขึ้นไป

รอย

ละ

จํานวน

นักเรียน

นักเรียน

ผลเรียน

3 ขึ้นไป

รอยละ
จํานวน

นักเรียน

นักเรียน

ผลเรียน

3 ขึ้นไป

รอย

ละ

จํานวน

นักเรียน

นักเรียน

ผลเรียน

3 ขึ้นไป

รอย

ละ

จํานวน

นักเรียน

นักเรียน

ผลเรียน

3 ขึ้นไป

รอยละ
จํานวน

นักเรียน

นักเรียน

ผลเรียน

3 ขึ้นไป

รอยละ

ภาษาไทย 145 139 95.86 124 107 86.29 157 149 94.90 158 151 95.57 143 143 100.00 134 124 92.54

คณิตศาสตร 145 142 97.93 124 114 91.94 157 154 98.09 158 134 84.81 143 131 91.61 134 122 91.04

วิทยาศาสตร

และ

เทคโนโลยี

145 143 98.62 124 116 93.55 157 139 88.54 158 152 96.20 143 132 92.31 134 133 99.25

สังคมศึกษา

ศาสนา และ

วัฒนธรรม

145 139 95.86 124 121 97.58 157 153 97.45 158 154 97.47 143 142 99.30 134 129 96.27

ประวัติศาสตร 145 140 96.55 124 114 91.94 157 150 95.54 158 152 96.20 143 139 97.20 134 134 100.00

สุขศึกษาและ

พลศึกษา
145 141 97.24 124 124 100.00 157 154 98.09 158 153 96.84 143 133 93.01 134 132 98.51

ศิลปะ 145 141 97.24 124 123 99.19 157 153 97.45 158 128 81.01 143 112 78.32 134 95 70.90

การงานอาชีพ 145 140 96.55 124 120 96.77 157 151 96.18 158 136 86.08 143 126 88.11 134 127 94.78

ภาษาตาง

ประเทศ
145 144 99.31 124 123 99.19 157 144 91.72 158 142 89.87 143 104 72.73 134 84 62.69
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2.2.3 ผลการประเมินการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผูเรียนระดับชาติ (National Test : NT)

เปรียบเทียบผลการทดสอบสมรรถนะของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 3

จํานวนนักเรียนทั้งหมด : 157

สมรรถนะ

จํานวน

นักเรียน

เขาสอบ

คะแนนเฉล่ีย

ระดับประเทศป

2564

คะแนนเฉลี่ยผลการ

ทดสอบสมรรถนะ
ผลตางคะแนน

เฉลี่ย (ป 64 -

63)

รอยละของคะแนน

เฉลี่ย ป 64 เทียบ

ป 63

แปลผลพัฒนา

การเทียบกับ

รอยละ 32562 2563 2564

ดานภาษา (Literacy) / ดาน

ภาษาไทย (Thai Language)
- 56.14 47.64 46.75 - -46.75 - -

ดานคํานวณ (Numeracy) /

ดานคณิตศาสตร

(Mathematics)

- 49.44 47.35 35.43 - -35.43 - -

ดานเหตุผล (reasoning) - - - - - - - -

โรงเรียนไมสอบวัดผล หรือสอบไมครบ

-

2.2.4 ผลการประเมินความสามารถดานการอานของผูเรียน (Reading Test : RT)

เปรียบเทียบผลการทดสอบความสามารถดานการอานของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 1

จํานวนนักเรียนทั้งหมด : 145

ความสามารถ

ดานการอาน

จํานวน

นักเรียนเขา

สอบ

คะแนนเฉลี่ยระดับ

ประเทศป 2564

คะแนนเฉล่ียผลการ

ทดสอบสมรรถนะ
ผลตางคะแนน

เฉล่ีย (ป 64 -

63)

รอยละของคะแนน

เฉลี่ย ป 64 เทียบป 63

แปลผลพัฒนาการ

เทียบกับรอยละ 3
2562 2563 2564

อานรูเรื่อง - 72.79 62.90 62.90 - -62.90 - -

อานออกเสียง - 69.95 61.98 61.98 - -61.98 - -

โรงเรียนไมสอบวัดผล หรือสอบไมครบ

-
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2.2.5 ผลการประเมินทางการศึกษาระดับชาติ ดานอิสลามศึกษา (I-NET) ของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม

เปรียบเทียบผลการทดสอบระดับชาติดานอิสลามศึกษา (I-NET) ของนักเรียนระดับตอนตน

จํานวนนักเรียนทั้งหมด : 134

วิชา

จํานวน

นักเรียนเขา

สอบ

คะแนนเฉลี่ยระดับ

ประเทศป 2564

คะแนนเฉล่ียผลการ

ทดสอบสมรรถนะ ผลตางคะแนน

เฉลี่ย (ป 64 - 63)

รอยละของคะแนนเฉลี่ย

ป 64 เทียบป 63

แปลผลพัฒนาการ

เทียบกับรอยละ 3
2562 2563 2564

อัลกุ

รอานฯ
- 37.25 - - - - - -

อัลหะ

ดีษ
- 32.62 - - - - - -

อัลอะ

กีดะห
- 35.26 - - - - - -

อัลฟก

ฮ
- 35.87 - - - - - -

อัตตา

รีค
- 43.50 - - - - - -

อัลอัค

ลาก
- 58.68 - - - - - -

มลายู - 39.74 - - - - - -

อาหรับ - 30.92 - - - - - -

โรงเรียนไมสอบวัดผล หรือสอบไมครบ

-
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2.2.6 ผลการทดสอบความสามารถดานภาษาอังกฤษ

คาประเมินมาตรฐานภาษาอังกฤษ จากหนวยงานทดสอบภาษาอังกฤษท่ีกระทรวงศึกษาธิการรับรอง

ระดับประถมศึกษา

ระดับ

ชั้น

จํานวน

นักเรียน

ทั้งหมด

จํานวน

นักเรียน

เขาสอบ

ระดับผลการทดสอบความสามารถดานภาษาอังกฤษ (Common

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

TOEFL เปรียบเทียบตารางมาตรฐาน)
Pre A1 A1 A2 B1 B2 C1 C2

ป.1 145 - - - - - - - - -

ป.2 124 - - - - - - - - -

ป.3 157 - - - - - - - - -

ป.4 158 - - - - - - - - -

ป.5 143 - - - - - - - - -

ป.6 134 - - - - - - - - -
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3. นวัตกรรม/แบบอยางท่ีดี (Innovation/Best Practice )

ช่ือ นวัตกรรม/แบบอยางที่ดี ระดับการศึกษา มาตรฐานดาน

4. รางวัลที่สถานศึกษาไดรับ

ช่ือรางวัล ประเภทรางวัล ระดับ หนวยงานที่มอบรางวัล ปที่ไดรับรางวัล

5. ดําเนินงานตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ (ปรับตามนโยบายแตละป)

ประเด็นตัวชี้วัด
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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

Page 26 of 52



สวนที่ 4 : การประเมินตนเอง (Self - Assessment)

1. ผลการประเมินรายมาตรฐาน

ระดับปฐมวัย

มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพของเด็ก

จํานวนเด็กทั้งหมด : 268

ประเด็นพิจารณา

การปฏิบัติงาน
เปา

หมาย/

รอยละ

จํานวนเด็กที่

ผานเกณฑที่

โรงเรียน

กําหนด (คน)

ผลการ

ประเมิน

(รอย

ละ)

ผลการ

ประเมิน

คุณภาพ

ที่ได
ปฏิบัติ

ไม

ปฏิบัติ

1. มีพัฒนาดานรางกาย แข็งแรง มีสุขนิสัยท่ีดี และดูแลความปลอดภัยของตนองได - 260 97.01
ยอด

เยี่ยม

1.1 รอยละของเด็กมีน้ําหนัก สวนสูงตามเกณฑมาตรฐาน √ - 268

1.2 รอยละของเด็กเคลื่อนไหวรางกายคลองแคลว ทรงตัวไดดี ใชมือและตา

ประสานสัมพันธไดดี
√ - 265

1.3 รอยละของเด็กดูแลรักษาสุขภาพอนามัยสวนตนและปฏิบัติจนเปนนิสัย √ - 268

1.4 รอยละของเด็กปฏิบัติตนตามขอตกลงเกี่ยวกับความปลอดภัย หลีกเลี่ยง

สภาวะ ที่เส่ียงตอโรค สิ่งเสพติด และระวังภัยจากบุคคล ส่ิงแวดลอม และ

สถานการณที่เส่ียงอันตราย

√ - 240

2. มีพัฒนาการดานอารมณ จิตใจ ควบคุม และแสดงออกทางอารมณได - 260 97.01
ยอด

เยี่ยม

2.1 รอยละของเด็กราเริงแจมใส แสดงอารมณ ความรูสึกไดเหมาะสม √ - 265

2.2 รอยละของเด็กรูจักยับยั้งชั่งใจ อดทนในการรอคอย √ - 260

2.3 รอยละของเด็กยอมรับและพอใจในความสามารถ และผลงานของตนเอง

และผูอ่ืน
√ - 258

2.4 รอยละของเด็กมีจิตสํานึกและคานิยมที่ดี √ - 248

2.5 รอยละของเด็กมีความมั่นใจ กลาพูด กลาแสดงออก √ - 250

2.6 รอยละของเด็กชวยเหลือแบงปน √ - 265

2.7 รอยละของเด็กเคารพสิทธิ รูหนาท่ีรับผิดชอบ อดทนอดกลั้น √ - 260

2.8 รอยละของเด็กซื่อสัตยสุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม ตามที่สถานศึกษา

กําหนด
√ - 265

2.9 รอยละของเด็กมีความสุขกับศิลปะดนตรี และการเคลื่อนไหว √ - 267

3. มีพัฒนาการดานสังคม ชวยเหลือตนเองและเปนสมาชิกที่ดีของสังคม - 263 98.13
ยอด

เยี่ยม
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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

3.1 รอยละของเด็กชวยเหลือตนเอง ในการปฏิบัติกิจวัตรประจําวัน มีวินัย

ในตนเอง
√ - 265

3.2 รอยละของเด็กประหยัดและพอเพียง √ - 265

3.3 รอยละของเด็กมีสวนรวมดูแลรักษาสิ่งแวดลอมในและนอกหองเรียน √ - 266

3.4 รอยละของเด็กมีมารยาทตามวัฒนธรรมไทย เชน การไหว การยิ้ม

ทักทาย และมีสัมมาคารวะกับผูใหญ ฯลฯ
√ - 265

3.5 รอยละของเด็กยอมรับหรือเคารพ ความแตกตางระหวางบุคคล เชน

ความคิด พฤติกรรม พ้ืนฐานครอบครัว เชื้อชาติ ศาสนา วัฒนธรรม เปนตน
√ - 264

3.6 รอยละของเด็กเลนและทํางานรวมกับผูอื่นได แกไขขอขัดแยงโดย

ปราศจาก การใชความรุนแรง
√ - 254

4. มีพัฒนาการดานสติปญญา ส่ือสารได มีทักษะการคิดพื้นฐาน และแสวงหาความรูได - 252 94.03
ยอด

เยี่ยม

4.1 รอยละของเด็กสนทนาโตตอบและ เลาเรื่องใหผูอื่นเขาใจ √ - 253

4.2 รอยละของเด็กตั้งคําถามในสิ่งที่ ตนเองสนใจหรือสงสัย และพยายาม

คนหาคําตอบ
√ - 250

4.3 รอยละของเด็กอานนิทานและเลาเรื่อง ที่ตนเองอานไดเหมาะสมกับวัย √ - 265

4.4 รอยละของเด็กมีความสามารถในการคิดรวบยอด การคิดเชิงเหตุผลทาง

คณิตศาสตรและวิทยาศาสตร การคิดแกปญหาและสามารถตัดสินใจในเรื่อง

งาย ๆ ได

√ - 243

4.5 รอยละของเด็กสรางสรรคผลงานตามความคิดและจินตนาการ เชน งาน

ศิลปะ การเคล่ือนไหวทาทาง การเลนอิสระ ฯลฯ
√ - 260

4.6 รอยละของเด็กใชส่ือเทคโนโลยี เชน แวนขยาย แมเหล็ก กลองดิจิตอล

ฯลฯ เปนเครื่องมือในการเรียนรูและแสวงหาความรูได
√ - 243

สรุปผลการประเมิน 96.55
ยอด

เยี่ยม

 

จุดเนนและกระบวนการพัฒนาที่สงผลตอระดับคุณภาพของมาตรฐานที่ 1 คุณภาพของเด็ก

1. ดานรางกาย 1.1 มีการจัดทําบันทึกขอมูลสุขภาพเด็กรายบุคลลนํ้าหนัก-สวนสูง เปนประจําทุกเดือน เพื่อนําขอมูลที่ไดมาใชการคัดกรองเด็ก

ในการรับทุนอหารกลางวัน หรือแกไขเด็กๆ ทีมีปยหาเรื่องสุขภาพและนํามาจัดสรรอาหาร นม ผัก ผลไม อาหารวาง ตามโภชนาการ เพื่อให

เด็กมีน้ําหนัก สวนสูง ตามเกณฑมารฐาน  1.2 เด็กๆ จะไดออกไปทํากิจกรรมกลางแจงโดยมีกิจกรรมดังนี้ กระดานทรงตัว  ว่ิง -หยุด ว่ิงเลน

อิสระ การละเลนไทย กายบริหาร เครื่องเลนสนาม ชมสวน ทําแปลงเกษตร เก็บขยะรักษาความสะอาด ในโรงเรียน สํารวจสิ่งแวดลอมรอบ
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บริเวณโรงเรียนโดยลงตามตารางกิจกรรมในหองเรียน เพื่อสงเสริมใหเด็กเคลื่อนไหวรางกายคลองแคลว ทรงตัวไดดี  ใชมือและตาประสาน

สัมพันธไดดี 1.3 เด็กๆ ชวยเหลือตนเองในเรื่องการดูแลสุขภาพอนามัย ผานการทํากิจกรรมเด็กเกงพึ่งตนเองได โดยครูพาฝกลางมือดวยสบู

กอน-หลัง เขาหองน้ําตามเวลสที่กําหนดไว แปรงฟนหลังรับประทานอาหาร ทํากิจกรรมทุกครั้ง สวมใสหนากากอนามัยตลอดเวลา ในทุกๆ

วัน ครูจะมีการตรวจสุขภาพรางกายเด็กๆ กอนเขาหองเรียนและหลังเลิกเรียนทุกวัน เพื่อดูแลรักษาสุขภาพอนามัยใหกับเด็กๆ 1.4 ทุก

หองเรียนจะมีการสรางขอตกลง กฎกติกา ในหองเรียนที่ไดมาจากเด็ก และรวมกันสรางขอตกลงขึ้นมา เพื่อใชในการอยูรวมกันในหองเรียน

ในเรื่องความปลอดภัย มีการวัดแสกนอุณหภูมิเด็กๆ เชา กลางวัน เย็น และมีการบันทึกขอมูลทุกวัน มีการจัดซอมชวยเหลือตนเองกรณี

เด็กๆ ติดอยูในรถเพ่ือปองกันไมใหเกิดอุบัติเหตุที่ไมพึงประสงค การรับสงเด็กๆมีการกําหนดจุดรับ-สง สําหรับผูปกครอง มีระบบเช็คชื่อ

เด็กๆเขา-ออกการแสกนใบหนา มีการติดต้ังกลองวงจรปดในหองเรียนและจุดทางเดินที่สําคัญ เพื่อความปลอดภัย ที่เสี่ยวตอโรค และระวัง

ภัยจากบุคคล สิ่งแวดลอม และสถานการณท่ีเสี่ยงอันตราย สําหรับเด็กๆ

2. ดานอารมณ  2.1 เมื่อเด็กๆมาถึงโรงเรียนหลังจากปฏิบัติกิจวัตรประจําวันสวนตัวเรียบรอยเด็กๆ จะเขาศุนยการเรียน เลือกทํางานตามความ

สนใจของตนเองในชวงทายของกิจกรรม เด็กๆ จะไดนําเสนอ ผลงาน ชิ้นงาน บอกความรูสึกของตนเอง ที่มีตอชิ้นงาน ใหเพื่อนๆ คุณครูได

ฟง สรางความภาคภูมิใจในชิ้นงานกลาพูดกลาแสดงออก เด็กๆ ยอมรับและพอใจในความสามารถ และผลงานของตนเองและผูอื่น รวมทํา

กิจกรรมอยางมีความสุข  2.2 เด็กๆจะไดทํากิจกรรมวางกลมผานบทกลอน บทเพลง คําคลองจอง บทสวดมนต สงเทียน ในชวงเชาของ

ทุกๆวัน เกิดใหสวบภายในจิตใจ เตรียมความพรอม ดานอารมณ ฝดกการสังเกต การอคอย การควบคุมอารมณ บอกความรูสึกของตนเอง

การแสดงออกดวยทาทีที่ออนโยนกับเพื่อนรวมชั้น สรางจิตสํานึกที่ดีในความเปนไทย 

3. ดานสังคม 3.1 การเรียนแบบคละอายุทําใหเกิดสภาพสังคม ในหองเรียนที่สมดุล มีทั้งผูที่ตองการไดรับการชวยเหลือและตองการชวยเหลือ

ผูอื่น ทําใหจิตใจสัมพันธภาพในคริอบครัว โดยมีครูเปนผูดูแลลดความขัดแยงในกลุมวัยเดียวกันในหองคละอายุ เด็กตางวัย จะดึงดูดความ

สนใจของกันและกันตามธรรมชาติจะชวยลดปญหาความขัดแยงได เพื่อใหเด็กมีสวนรวม และเรียนรูบทบาทสมาชิกของสังคม 3.2  กิจกรรม

เด็กเกงพึ่งตนเองได เด็กจะไดชวยเหลือตนเองในการปฏิบัติกิจกวัตรประจําวัน มีวินัยในตนเอง เก็บของเลนของใช รอคอย แบงปน มีนํ้าใจ

ชวยเหลือเมื่อมีเพ่ือนรองขอ  3.3 กิจกรรมศุนยการเรียน มีการเลนและทํางานรวมกันในศูนยการเรียน บล็อก บทบาทสมมุติ ปนดินนํ้ามัน

และงานศิลปะแบบกลุม มีปฏิสัมพันธกับคนอื่น 3.4 กิจกรรมเสริมประสบการณ / กิจกรรมสรางรรคในการทํางานกลุม ครูจัดกลุมสมาชิกที่

มีความหลากหลาย ในความสามารถ แบบหมุนเวียน ไมซ้ําคน เพื่อใหเด็กไดเรียนรูในการทํากิจกรรมตางๆ เมื่อเจอสถานการณ ปญหา ครู

พูดคุยสรางทางเลือกในการแกปญหาความขัดแยง การยอมรับในความเหมือนและความแตกตางระหวางบุคคล  

4. ดานสติปญหา 4.1 เด็กๆ จะไดผฟงเรื่องราว เพื้อนเลา นําเสนอชิ้นงานพูดอยางสรางสรรคในการเลนและการทํางานตางๆ อยางมีขั้นตอน

,พูดเรียงลําดับคําเพ่ือสื่อสาร,รอจังหวะท่ีเหมาะสมในการพูด ในการเขาศูนยอานเขียนอิสระ เด็กๆ เลือกอาน หนังสือนิทาน หนังสือภาพ

สารคดีเด็ก อยางอิสระ อานสัญลักษณหรือคําที่ปายศูนย ศูนยเกมการศึกษาทางภาษาบัตรคํา บัตราพ ปริศนาคําทายเขียนอิสระเขียนคํา

และเขียนเพื่อสื่อความหมายหมายสรางสรรคตางๆ ไมบ็อก (เลนสรางสรรค-เก็บ) จิ๊กซอวเกมการศึกษา,จับคู เรียงลําดับ (โดยเกณฑตางๆ

เชนสี ความสัมพันธ ของใชคูกัน รูปราง รูปทรง ใหญไปเล็ก มากไปนอย) สรางชิ้นงานของตนเอง ในศูนยการเรียน (ปะติด บล็อก ปน วาด)

และครูใหเด็กๆ นําเสนอช้ินงานในตอนทายของกิจกรรมศูฯยการเรียน 4.2 เด็กๆ ไดแสวงหาความรูเพื่อคนหาคําตอบของขอสงสัยตางๆ

ดวยการสังเกต บันทึก สัมภาษณ พูดเลาเรื่อง สิ่งท่ีพบเห็นในกิจกรรมเสริมประสบการณ เชนสังเกต แลววาดภาพ การเปลี่ยนแปลง ของ

ถั่วงอก เลาเร่ืองการเจริญเติบโต ของลูกน้ํา ,สัมภาษณคุณหมอ เลาสิ่งที่สังเกตเห็น เลาประสบการณเดิม เลาสิ่งที่ไดเรียนรูความสัมพันธืของ

ส่ิงตางๆ พูดแสดงความรูสึก ความตองการแนะนําจังหวะที่เหมาะสมในการพูด ครูจัดลําดับขอมูล เชนหนวยตัวเรา เรียงลําดับนํ้าหนักนอย

ไปมาก หนวยผลไม เรียงลําดับผลไมขนาดเล็กไปใหญ ฯ ความแตกตางของผิวสัมผัส (หยาบ เรียบ ขรุขระ ) การทําอาหารที่มีสวนผสมหลาย

อยาง (รวมและแยกส่ิงตางๆ  ช่ังตวง วัด , ชิมรส ดมกลิ่น ) การแบงสิ่งของในหอง /หั่นผลไม ครูจัดการทดลอง และจัดประสบการณตรง

แลวใหเด็กอธิบาย  เช่ือมโยง เหตุผลจาก เหตุการณที่เปนประสบการณตรง เชน หลังการทดลอง กรองนํ้า หลังการสังเกตการณื

เปล่ียนแปลง ของน้ําแข็ง ครูจัดการทดลอง ใหเด็กๆ คาดคะเน ส่ิงที่อาจเกิดขึ้นอยางมีเหตุผล เชนถาวางนํ้าแข็งไวในหองจะเปนอยางไร ครู

จัดการทดลอง กําหนดความเปนไปไดใหเด็กๆ มีโอกาส ลงความเห็นจากขอมูลอยางมีเหตุผล เชน ถาวางดินสอลงในอางนํ้า ดินสอจะจม

หรือลอย ครูกําหนดปญหาใหเด็กๆ มีสวนรวมและเสนอทางเลือก ในการแกปญหา เชน ถาไมมีกรรไกร เราจะตัดกระดาษนี้ไดอยางไร ถาฝน

ตกเราจะมีวิธีปองกันตนเองไมใหเปยกฝนไดอยางไรบาง ทําไมตนไมเราไมโต เราจะทําอยางไร ไดบาง 4.3 เด็กๆไดทํากิจวัตรประจําวัน

ตนเอง ตามปฏิทิน , แจกชอน ใหเพื่อนในหองตามจํานวน ,นับจํานวนเพืาอนที่มาเรียน ลําดับที่ในการเขาแถว ลําดับที่ในการจัดวางอุปกรณ

ลําดับกิจกรรมประจําวัน สัปดาห ,ลําดับเหตุการณ /กิจกกรรมเชน หั่นผลไม จุดเทียน ปลูกตนไม 4.4 เด็กๆ ไดฝกทักษะวิชาภาษาไทย โดย

การเปลงคําตามครู , ตอบคําถามครู (ใคร อะไร ท่ีไหน อยางไร ทําไม) , ทองคําคลองจอง ก ไก นอมไหว ครุชี้อาน วันที่คําสั่ง บนกระดาน /
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ในหนังสือ สมุด/ใบงานบัตรคํา บัตรภาพ ปริศนาคําทายจับคูคํากับภาพ พยัญชนะกับพยัญชนะ พยัญชนะกับภาพ ลอกคําจากบัตรคํา บัตร

ภาพ การเขียนลีลาเสน 4.5 เด็กๆ ไดฝกทักษะทางคณิตศาสตร ไดแก การปริมาณ/สัญลักษณสรางภาพจากรูปทรงเราขาคณิต , เปรียบ

เทียบจํานวนมากกวา นอยกวา จับคู เปรียบเทียบ เรียงลําดับ โดดยเกณฑตางๆ (มากนอย สูงตํ่า)  4.6 เด็กๆ ไดทํากิจกรรมสรางสรรค เพื่อ

สรางช้ินงานของตนเอง ในศูนยการเรียน (ปะติด บล็อก ปน วาด) กิจกรรมเคลื่อนไหวอิสระตามเสียง  ดนตรี นิทาน สรางสรรค ซึ่งเดกมี

อิสระในการแสดงออก ทางการเคลื่อนไหว ,ภษา (บมพูด รอง เพลง กลอน) ,การใชอุปกรณประกอบการแสดงออก ประดิษฐสิ่งของจากเศษ

วัสดุเหลือใช 
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มาตรฐานท่ี 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ

เปาหมาย 5 ขอ

ประเด็นพิจารณา

การปฏิบัติงาน

ผล

สําเร็จ

ผลการ

ประเมิน

คุณภาพ

ที่ได
ปฏิบัติ

ไม

ปฏิบัติ

1. มีหลักสูตรครอบคลุมพัฒนาการทั้งส่ีดาน สอดคลองกับบริบทของทองถิ่น 5.00
ยอด

เยี่ยม

1.1 มีหลักสูตรสถานศึกษาที่ยืดหยุน และสอดคลองกับหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย √ -

1.2 ออกแบบการจัดประสบการณที่เตรียมความพรอมและไมเรงรัดวิชาการ √ -

1.3 ออกแบบการจัดประสบการณที่เนนการเรียนรูผานการเลน และการลงมือปฏิบัติ (Active learning) √ -

1.4 ออกแบบการจัดประสบการณที่ตอบสนองความตองการและความแตกตางของเด็กปกติและกลุมเปา

หมายเฉพาะที่สอดคลองกับวิถีชีวิตของครอบครัว ชุมชนและทองถิ่น
√ -

1.5 มีการประเมิน ตรวจสอบ และปรับปรุง / พัฒนาหลักสูตรอยางตอเนื่อง √ -

2. จัดครูใหเพียงพอกับช้ันเรียน 5.00
ยอด

เยี่ยม

2.1 จัดครูครบช้ันเรียน √ -

2.2 จัดครูใหมีความเหมาะสมกับภารกิจการจัดประสบการณ √ -

2.3 จัดครูไมจบการศึกษาปฐมวัยแตผานการอบรมการศึกษาปฐมวัย √ -

2.4 จัดครูจบการศึกษาปฐมวัย √ -

2.5 จัดครูจบการศึกษาปฐมวัยและผานการอบรมการศึกษาปฐมวัย √ -

3. สงเสริมใหครูมีความเช่ียวชาญดานการจัดประสบการณ 5.00
ยอด

เยี่ยม

3.1 มีการพัฒนาครูและบุคลากรใหมีความรูความสามารถในการวิเคราะหและออกแบบหลักสูตรสถาน

ศึกษา
√ -

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 √ -

Page 31 of 52



ประเด็นพิจารณา

การปฏิบัติงาน

ผล

สําเร็จ

ผลการ

ประเมิน

คุณภาพ

ที่ได
ปฏิบัติ

ไม

ปฏิบัติ

4.3 สงเสริมใหเกิดการเรียนรูที่เปนรายบุคคลและกลุม เลนแบบรวมมือรวมใจ √ -

4.4 จัดใหมีมุมประสบการณหลากหลาย มีสื่อการเรียนรู ที่ปลอดภัยและเพียงพอ เชน ของเลน หนังสือ

นิทาน ส่ือจากธรรมชาติ ส่ือสําหรับเด็กมุดลอด ปนปาย สื่อเทคโนโลยีการสืบเสาะหาความรู
√ -

4.5 จัดหองประกอบที่เอ้ือตอการจัดประสบการณและพัฒนาเด็ก √ -

5. ใหบริการส่ือเทคโนโลยีสารสนเทศและส่ือการเรียนรูเพื่อสนับสนุนการจัดประสบการณ 5.00
ยอด

เยี่ยม

5.1 อํานวยความสะดวกและใหบริการสื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ วัสดุ อุปกรณและสื่อการเรียนรู √ -

5.2 พัฒนาครูใหมีความรูความสามารถในการผลิตและใชสื่อในการจัดประสบการณ √ -

5.3 มีการนิเทศติดตามการใชสื่อในการจัดประสบการณ √ -

5.4 มีการนําผลการนิเทศติดตามการใชสื่อมาใชเปนขอมูลในการพัฒนา √ -

5.5 สงเสริม สนับสนุนการเผยแพรการพัฒนาสื่อ และนวัตกรรมเพื่อการจัดประสบการณ √ -

6. มีระบบบริหารคุณภาพที่เปดโอกาสใหผูเกี่ยวของทุกฝายมีสวนรวม 5.00
ยอด

เยี่ยม

6.1 กําหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาที่สอดคลองกับมาตรฐานการศึกษาปฐมวัยและอัตลักษณ

ของสถานศึกษา
√ -

6.2 จัดทําแผนพัฒนาการศึกษาที่สอดรับกับมาตรฐานที่สถานศึกษากําหนดและดําเนินการตามแผน √ -

6.3 มีการประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพภายในสถานศึกษา √ -

6.4 มีการติดตามผลการดําเนินงาน และจัดทํารายงานผลการประเมินตนเองประจําป และรายงานผล

การประเมินตนเองใหหนวยงานตนสังกัด
√ -

6.5 นําผลการประเมินไปปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา โดยผูปกครองและผูเกี่ยวของทุกฝายมี

สวนรวม
√ -

สรุปผลการประเมิน 5.00
ยอด

เยี่ยม

 

จุดเนนและกระบวนการพัฒนาที่สงผลตอระดับคุณภาพของมาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ

1.โรงเรียนจัดทําหลักสูตรสถานศึกษาที่ยืดหยุนสอดคลองกับหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยของชาติ โดยสถานศึกษาออกแบบกิจกรรมการจัดประสบการณที่เนนการเตรียม

ความพรอมครบท้ังดานรางกาย อารมณ สังคม และสติปญญา ไมเรงรัดวิชาการจนมากเกินระดับพัฒนาการของเด็ก เนนการเรียนรูผานการเลนและการลงมือปฏิบัติ

ตอบสนอง ความตองการและความแตกตางของเด็กทุกกลุม คํานึงถึงความสอดคลองกับวิถีชีวิตของครอบครัว ชุมชนและทองถิ่น มีการประชาสัมพันธเผยแพรหลักสูตร

ใหกับผูเกี่ยวของไดรับรูผานกิจกรรมตางๆ เชน การประชุมปฐมนิเทศผูปกครองนักเรียนเขาใหม การประชุมวิชาการ การประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา เปนตน

และมีกลไกการประเมินการใชหลักสูตรและพัฒนาหลักสูตรรวมกัน โดยผูมีสวนรวมทุกฝายที่มีความเขาใจการศึกษาปฐมวัย ไดแก การแตงตั้งผูรับผิดชอบการนิเทศ

ติดตาม การตรวจประเมินผลงานและพัฒนาการของเด็กตามตัวบงช้ีในหลักสูตรและนํามาปรับปรุงพัฒนากิจกรรมใหเหมาะสมมากขึ้น
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2.โรงเรียนจัดหาครูจบการศึกษาระดับปริญญาตรีทางการศึกษาหรือสาขาปริญญาตรีสาขาอื่น (ถาจําเปน) โดยดูความเหมาะสมของบุคลลิกภาพและความเขาใจ

พัฒนาการของเด็ก ใหเพียงพอกับช้ันเรียน ใหครูที่มีประสบการณสอนมานานปฏิบัติงานเปนอยาง คูกับครูที่จบใหม หรือ ครูประสบการณ สอนยังไมมากพอ ครูทั้งที่

จบใหมและสอนมานานจะไดรับการอบรมและพัฒนาใหมีความสามารถในการวิเคราะหหลักสูตร ออกแบบกิจกรรม และประเมินพัฒนาการเด็กรายบุคคล ครูมีการ

อบรมและพัฒนาตนเองไมนอยกวา 20 ช่ัวโมง ตอปขึ้น เชน กิจกรรมการฝกอบรมการประชุมสัมมนาวิชาการ กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรูระหวาง เพือนครู กิจกรรม

การใหคําแนะนําจากผูนิเทสการสอน การศึกษาดูงานการจัดนิทรรศนิการ อบรมการทําแผนการสอน และอบรมพัฒนาการเด็กในแตละชวงวัย                             

                                                         

3.โรงเรียนที่อาคารอนุบาลท่ีออกแบบใหเหมาะสมกับการจัดกิจกรรมของเด็กปฐมวัย มีความปลอดภัย อากาศถายเทไดสะดวก เพื่อสรางบรรยากาศในการเรียนรูและ

กระตุนความสนใจในการเรียน โรงเรียน จัดสิ่งแวดลอมดานการอานเขียน ปายนิเทศท่ีใหความรูเปน รองรอยการเรียนรูจากหนวยการเรียน ปฏิทินประจําเดือน ตาราง

กิจกวัตรประจําวัน ขอตกลงของหองเรียน ตารางเวรประจําวัน ปายสัญลักษณ สมาชิกในหองเรียน ปายศุนยการเรียน ปายตําแหนงที่วางของเลนของใชในหองเรียน

ส่ือพ้ืนฐานท่ีควรมีในหองเรียนไดแก ชั้นวางพระพุทธรูป นาิกาท่ีมีตัวเลข 1-12 ช้ันวางสื่อ หนวยการจัดประสบการณ เครื่องเขียนอุปกรณ ศิลปะที่อยูในสภาพพรอม

ใชงาน วางไวในท่ีท่ีเด็กสามารถหยิบใชงานไดเอง และยังจัดศูนยการเรียนในหองเรียนควรจัดใหมีอุปกรณที่พรอมใชวางไวไวที่ชั้นลักษณะที่เด็กสามารถนํามาใชและเก็บ

ไดดวยตนเอง และยังมีแหลงเรียนรูนอกหองเรียน เชน แปลงเกษตรสาธิต

4. โรงเรียนใหบริการส่ือเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนการเรียนรูเพื่อสนับสนุนการจัดประสบการณสําหรับครู โรงเรียนมีระบบเครือขายอินเตอรเน็ต เครื่อง

คอมพิวเตอรและวัสดุอุปกรณสําหรับใชในการปฏิบัติงานอยางเหมาะสม และเพียงพอ เชน มีระบบการเบิกจายวัสดุอุปกรณใหครูนไปใปใชในการผลิตสื่อเตรียมการ

สอน หองคอมพิวเตอร เคร่ืองปริ้นเตอร อินเตอรเน็ตสําหรับศึกษาแหลงขอมูล 

5. โรงเรียนมีระบบการนิเทศการสอนติดตามจากท้ังเพื่อนครูหัวหนางาน และผูเชี่ยวชาญ เฉพาะดานโดยกําหนดเปนแผนงานนิเทศและติดตาม มีการดําเนินงานตาม

กิจกรรมและระยะเวลา ที่กําหนดในแผนงาน โครงการครบถวน มีการนิเทศอยางเปนระบบโดดเดน เปนแบบอยางแกสถานศึกษาอื่นได เชนงานตรวจผลสัมฤทธิ์ปลาย

ทาง งานประชุมอภิปรายแผนและกระบวนการจัดประสบการณ และกิจกรรมนิเทศการสอน มีการนําผลการประเมินไปพัฒนาและปรับปรุงพัฒนาศักยภาพครูและ

บุคลากรอยางตอเน่ืองติดตอกัน 

6. โรงเรียนมีระบบบริหารคุณภาพที่เปดโอกาสใหผูเก่ียวของทุกฝายมีสวนรวม โดยในแตละป มีการนําขอเสนอแนะจากผูปกครองและที่ปรึกษา มาพิจารณา กําหนด

มาตรฐานสถานศึกษาระดับปฐมวัย จัดทําแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาระดับปฐมวัย และในระหวางภาคการศึกษามีการพูดคุยกันระหวางผูบริหารและครู เกี่ยวกับ

พัฒนาการของเด็กเปนระยะๆ มีการชี้แนะระหวางการปฏิบัติงานโดยผูทรงคุณวุฒิทางดานการศึกษาปฐมวัยผานการรวมกิจกรรม โครงการ หรืองานตางๆที่โรงเรียนจัด

ข้ึนตลอดทั้งป และเมื่อสิ้นสุดปการศึกษา มีการสื่อสารเผยแพรการทํากิจกรรมตางๆ ทางสื่อชองทางตางๆ ไดแก เฟสบุคโรงเรียน เวบไซดโรงเรียน และวารสารโรงเรียน

และเมื่อสิ้นสุดปการศึกษาโรงเรียนไดจัดรวบรวมขอมูลการดําเนินงานในทุกๆดานมาจัดรายงานประเมินตนเองสงให กลุมเอกชน สํานักงานศึกษาธิการ จังหวัด

ฉะเชิงเทรา ซ่ึงเปนหนวยงานตนสังกัดรับทราบ และนําขอเสนอแนะตางๆ ไปปรับปรุงพัฒนาใหดีขึ้นในปถัดไป 
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มาตรฐานท่ี 3 การจัดประสบการณที่เนนเด็กเปนสําคัญ

จํานวนครูทั้งหมด : 20

ประเด็นพิจารณา

การปฏิบัติงาน
เปา

หมาย/

รอยละ

จํานวนครูที่

ผานเกณฑที่

โรงเรียน

กําหนด

(คน)

ผลการ

ประเมิน

(รอย

ละ)

ผลการ

ประเมิน

คุณภาพ

ที่ได
ปฏิบัติ

ไม

ปฏิบัติ

1. จัดประสบการณที่สงเสริมใหเด็กมีพัฒนาการทุกดาน อยางสมดุลเต็มศักยภาพ - 20 100.00
ยอด

เยี่ยม

1.1 มีการวิเคราะหขอมูลเด็กเปนรายบุคคล √ - 20

1.2 จัดทําแผนและใชแผนการจัดประสบการณจากการวิเคราะหมาตรฐาน

คุณลักษณะที่พึงประสงคในหลักสูตรสถานศึกษา
√ - 20

1.3 จัดกิจกรรมที่สงเสริมพัฒนาการเด็กครบทุกดาน ท้ังดานรางกาย ดาน

อารมณจิตใจ ดานสังคม และดานสติปญญา โดย ไมมุงเนนการพัฒนาดานใด

ดานหน่ึงเพียงดานเดียว

√ - 20

2. สรางโอกาสใหเด็กไดรับประสบการณตรง เลนและปฏิบัติอยางมีความสุข - 20 100.00
ยอด

เยี่ยม

2.1 จัดประสบการณที่เช่ือมโยงกับประสบการณเดิม √ - 20

2.2 ใหเด็กมีโอกาสเลือกทํากิจกรรมอยางอิสระ ตามความตองการความสนใจ

ความสามารถ ตอบสนองตอวิธีการเรียนรูของเด็กเปนรายบุคคล หลากหลาย

รูปแบบจากแหลงเรียนรูที่หลากหลาย

√ - 20

2.3 เด็กไดเลือกเลน เรียนรูลงมือ กระทํา และสรางองคความรูดวยตนเอง √ - 20

3. จัดบรรยากาศที่เอ้ือตอการเรียนรู ใชส่ือและเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับวัย - 20 100.00
ยอด

เยี่ยม

3.1 จัดบรรยากาศและสภาพแวดลอมในหองเรียนไดสะอาด ปลอดภัย และ

อากาศถายเทสะดวก
√ - 20

3.2 จัดใหมีพื้นที่แสดงผลงานเด็ก พ้ืนที่สําหรับมุมประสบการณและการจัด

กิจกรรม
√ - 20

3.3 จัดใหเด็กมีสวนรวมในการจัดภาพแวดลอมในหองเรียน เชน ปายนิเทศ

การดูแลตนไม เปนตน
√ - 20

3.4 ใชสื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับชวงอายุ ระยะความสนใจ และวิถีการ

เรียนรูของเด็ก เชน กลองดิจิตอล คอมพิวเตอร สําหรับการเรียนรู กลุมยอย ส่ือ

ของเลนที่กระตุนใหคิดและหาคําตอบ เปนตน

√ - 20

4. ประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริงและนําผลการประเมินพัฒนาการเด็กไปปรับปรุงการจัด

ประสบการณและพัฒนาเด็ก
- 20 100.00

ยอด

เยี่ยม
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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

4.1 ประเมินพัฒนาการเด็กจากกิจกรรมและกิจวัตรประจําวันดวยเครื่องมือ

และวิธีการที่หลากหลาย
√ - 20

4.2 วิเคราะหผลการประเมินพัฒนาการเด็กโดยผูปกครองและผูเกี่ยวของมีสวน

รวม
√ - 20

4.3 นําผลการประเมินที่ไดไปพัฒนาคุณภาพเด็กอยางเปนระบบและตอเน่ือง √ - 20

4.4 นําผลการประเมินแลกเปลี่ยนเรียนรูโดยใชกระบวนการชุมชนแหงการ

เรียนรูทางวิชาชีพ
√ - 20

สรุปผลการประเมิน 100.00
ยอด

เยี่ยม

 

จุดเนนและกระบวนการพัฒนาที่สงผลตอระดับคุณภาพของมาตรฐานที่ 3 การจัดประสบการณท่ีเนนเด็กเปนสําคัญ

1. คุณครูระดับอนุบาลทุกคนทําแผนการจัดประสบการณที่สงเสริมใหเด็กมีพัฒนาการทุกดานอยางสมดุล เต็มศักยภาพ มีหนวยการเรียนรู

ตางๆตามหลักสูตรตลอดทั้งป จํานวน 10 หนวย เชนหนวยคมนามคม หนวยกลางวันกลางคืน หนวยฤดูกาล หนวยขาว เปนตน ทั้งนี้เพื่อ

พัฒนาเด็กโดยองครวมอยางสมดุลและตอเน่ือง สนองความตองการ ความสนใจ ความแตกตางระหวางบุคคล และบริบทของสังคม ที่เด็ก

อาศัยอยู จัดกิจกรรม ตามแผนที่วางไวใหเด็กไดรับการพัฒนา  โดยเนนกระบวนการเนนกระบวนการเรียนรูและพัฒนาการของเด็ก ควบคู

กันไปกับการประเมินพัฒนา โดยเนนกระบวนการเรียนรูและพัฒนาการของเด็ก ควบคูกันไปกับประเมินพัฒนาการเปนระยะๆ อยางตอ

เน่ือง เพื่อนําผลการประเมินมาพัฒนาปรับแผนการจัดกิจกรรม 

2. คุณครูจัดบรรยากาศที่เอื้อตอการเรียนรู ใชสื่อและแหลงเรียนรูทั้งในหองเรียนที่เหมาะสมกับวัย โดยในหองเรียนมีศูนยการเรียนที่เปดโอกาส

ใหเด็กไดใชความสามารถทางปญญาหลายๆ ดานตามความถนัดและความสนใจ ใหเด็กเลือกตัดสินใจ ทํางานและรับผิดชอบทํางานที่เลือก

จนสําเร็จ สัปดาหละ 3 คาบ (คาบละ45 นาที) ไดแกศุนยปน ศูนยอานเขียนอิสระ  ศูนยบล็อก ศูนยบทบาทสมมุติ ศูนยหัตถกรรม และการ

เรียนรู นอกหองเรียน เชน แปลงเกษตร รานคาในโรงเรียน ตลาดในชุมชน วัด และภูมิปญญาทองถิ่น เชน การทําขาวหลาม เลี้ยงปลา เลี้ยง

กุง ปลูกดอกไม แตละชวงสถานการณโควิด 19 คุณครูไมได พาเด็กออกไปนอกสถานที่ เนื่องจากปญหาการแพรระบาดของเชื้อโควิด 19

คุณครูจึงไดเชิญวิทยากร จากภายนอกเขามาจัดกิจกรรม ใหนักเรียน ไดแก กิจกรรมคายเรียนรูครูภูมิปญญา และกิจกรรมเอาเรื่อง เรียนมา

เลน

3. คุณครุใชระบบการประเมินสภาพจริง และนําผลการประเมินพัฒนาการเด็กไปปรับปรุงกิจกรรมการจัดประสบการณและัฒนาเด็กโดดย

บันทึกรองรอยพัฒนาการและการเรียนรูที่หลากหลายของเด็กเปนรายบุคคล ในขณะเลนในศูนยการเรียน มีการบรรยายสรุปเรื่องราว และ

ประสบการณที่เ็กสะทอนออกมาผานสื่อตางๆ ครูมีการวิเคราะหขอมูลผลงานเด็กทั้งรายบุคคลและกลุม ตลอดจนนําขอมูลที่ไดมาใช

ประโยชนในการพัฒนาเด็ก และทํางานวิจัยในชั้นเรียน 
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ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพของผูเรียน

จํานวนเด็กทั้งหมด : 861

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 และการคิดคํานวณ - 744 86.41 ดีเลิศ

1.1 รอยละของผูเรียนมีทักษะในการอานในแตละระดับชั้นตามเกณฑที่สถาน

ศึกษากําหนด
√ - 684

1.2 รอยละของผูเรียนมีทักษะในการเขียนในแตละระดับชั้นตามเกณฑท่ี

สถานศึกษากําหนด
√ - 780

1.3 รอยละของผูเรียนมีทักษะในการส่ือสารในแตละระดับชั้นตามเกณฑท่ี

สถานศึกษากําหนด
√ - 716

1.4 รอยละของผูเรียนมีทักษะในการคิดคํานวณในแตละดับชั้นตามเกณฑท่ี

สถานศึกษากําหนด
√ - 797

2. มีความสามารถในการคิดวิเคราะห คิดอยางมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น

และแกปญหา
- 737 85.60 ดีเลิศ

2.1 รอยละของผูเรียนมีความสามารถในการคิดจําแนกแยกแยะ ใครครวญ

ไตรตรองอยางรอบคอบโดยใชเหตุผลประกอบการตัดสินใจ
√ - 684

2.2 รอยละของผูเรียนมีการอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น √ - 741

2.3 รอยละของผูเรียนมีการแกปญหาอยางมีเหตุผล √ - 786

3. มีความสามารถในการสรางนวัตกรรม - 0 0.00
กําลัง

พัฒนา

3.1 รอยละของผูเรียนมีความสามารถในการรวบรวมความรูไดทั้งตัวเองและ

การทํางานเปนทีม
- √ -

3.2 รอยละของผูเรียนสามารถเช่ือมโยงองคความรูและประสบการณมาใชใน

การสรางสรรคส่ิงใหม ๆ อาจเปนแนวความคิด โครงการ โครงงาน ชิ้นงาน

ผลผลิต

- √ -

4. มีความสามารถในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร - 856 99.42
ยอด

เยี่ยม

4.1 รอยละของผูเรียนมีความสามารถในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการ

ส่ือสาร
√ - 853
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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

4.2 รอยละของผูเรียนมีความสามารถในการนําเทคโนโลยีสารสนเทศและ

การส่ือสารเพื่อพัฒนาตนเองและสังคมในดานการเรียนรู การสื่อสาร การ

ทํางานอยางสรางสรรค และมีคุณธรรม

√ - 859

5. มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา - 779 90.48
ยอด

เยี่ยม

5.1 รอยละของผูเรียนบรรลุการเรียนรูตามหลักสูตรสถานศึกษา √ - 779

6. มีความรูทักษะพ้ืนฐาน และเจตคติที่ดีตองานอาชีพ - 854 99.19
ยอด

เยี่ยม

6.1 รอยละของผูเรียนมีความรู ทักษะพ้ืนฐานและเจตคติที่ดีในการศึกษาตอ √ - 856

6.2 รอยละของผูเรียนมีความรู ทักษะพ้ืนฐานและเจตคติที่ดีในการจัดการ

การทํางานหรืองานอาชีพ
√ - 851

คุณลักษณะที่พึงประสงคของผูเรียน

7. การมีคุณลักษณะและคานิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากําหนด - 856 99.42
ยอด

เยี่ยม

7.1 รอยละของผูเรียนมีพฤติกรรมเปนผูที่มีคุณธรรม จริยธรรม เคารพในกฎ

กติกา
√ - 857

7.2 รอยละของผูเรียนมีคานิยมและจิตสํานึกตามที่สถานศึกษากําหนด โดย

ไมขัดกับกฎหมายและวัฒนธรรมอันดีของสังคม
√ - 855

8. ความภูมิใจในทองถิ่นและความเปนไทย - 855 99.30
ยอด

เยี่ยม

8.1 รอยละของผูเรียนมีความภูมิใจในทองถิ่น เห็นคุณคาของความเปนไทย √ - 856

8.2 รอยละของผูเรียนมีสวนรวมในการอนุรักษวัฒนธรรมและประเพณีไทย

รวมทั้งภูมิปญญาไทย
√ - 854

9. การยอมรับที่จะอยูรวมกันบนความแตกตางและหลากหลาย - 859 99.77
ยอด

เยี่ยม

9.1 รอยละของผูเรียนยอมรับและอยูรวมกันบนความแตกตางระหวางบุคคล

ในดานเพศ วัย เช้ือชาติ ศาสนา ภาษาวัฒนธรรม ประเพณี
√ - 859

10. สุขภาวะทางรางกายและจิตสังคม - 854 99.19
ยอด

เยี่ยม

10.1 รอยละของผูเรียนมีการรักษาสุขภาพกาย สุขภาพจิต อารมณและสังคม

และแสดงออกอยางเหมาะสมในแตละชวงวัย
√ - 854
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ประเด็นพิจารณา

การปฏิบัติงาน
เปา

หมาย/

รอยละ

จํานวนเด็กที่

ผานเกณฑที่

โรงเรียน

กําหนด (คน)

ผลการ

ประเมิน

(รอย

ละ)

ผลการ

ประเมิน

คุณภาพ

ที่ได
ปฏิบัติ

ไม

ปฏิบัติ

10.2 รอยละของผูเรียนสามารถอยูรวมกับคนอื่นอยางมีความสุข เขาใจผูอื่น

ไมมีความขัดแยงกับผูอื่น
√ - 853

สรุปผลการประเมิน 85.88 ดีเลิศ

 

จุดเนนและกระบวนการพัฒนาที่สงผลตอระดับคุณภาพของมาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผูเรียน

1. ดานความสามารถในการอาน การเขียน การส่ือสาร ภาษาไทยและภษาไทยและภาษาไทย และการคํานวณ -โรงเรียนสงเสริม

คุณภาพในดานการอาน การเขียน และการสื่อสารภาษาไทย โดย การพัฒนาดานการอานออกเขียนได ตั้งแตระดับชั้นประถมศึกษาป

ที 1 โดยการฝกอานสะกดคําเปลงเสียงตามแนวทางของอาจารยศิวกานท  ปทุมสูติ จากนั้นพัฒนาตอเนื่องดานการอานเพิ่มมากขึ้น

โดยตั้งแตระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 2 จะมีการฝกอานจับใจความสําคัญของเรื่องโดยเริ่ม จากเรื่องสั้นๆ จํานวนคํานอยๆ จนมากขึ้น

ตามลําดับของวัยผูเรียน และเมื่อนักเรียนฝกอานคลองเขียนสํากดคํา ไดแลวโรงเรียนจะพัฒนาการเขียนตอโดยในระดับชั้นประถม

ศึกษาปที่  2 จัดใหมีการเขียนบันทึก ประจําวันเมื่อนักเรียนสามารถเขียนเรื่องราวไดจึง พัฒนาไปสูการเขียนไปในรูปแบบตางๆ ไมวา

จะเปนการเขียนเรียงความการเขียนเรื่องจินตนาการ  เปนตน                                                                                   

                                สวนภาษาอังกฤษ มีกิจกรรมการฝกพูดตามแบบงายๆ เชน การพูดแนะนํา ตั้งแต  ระดับชั้นประถมศึกษา

ปที่  1 และพัฒนาไปสูการพูดที่สูงขึ้น จากการคนควาดวยตนเอง มาพูดรายงานหนาชั้นตามวัยของนักเรียน นอกจากนี้ยังมีการฝก

การสอนสนทนาภาษาอังกฤษตามรูปการสอนของ My First English Adventure ซึ่งเปนการสอนแบบ Active Learning ที่นักเรียน

จะไดฝกพูด ฝกสนทนา ผาน เกม เพลง และนิทาน ซึ่งเปนสิ่งที่นักเรียนใหความสนใจ จนสามารถที่จะสื่อสารภาษาอังกฤษไดตาม

แบบ ของเจาของภษาและมีความมั่นในในการพูดภาษาอังกฤษ และคอยๆ เริ้มการเขียน สิ่งตัวเองพูด จากระดับที่งายๆ ไดแก ภาษา

ในชีวิตประจําวัน ไปจนถึงภษาในบทเรียน  ในดานทักษะการคิดคํานวณโรงเรียนปลูกฝงทักษะการคิดคํานวณใหผูเรียนโดยยึดเนื้อหา

ตามหลักสูตรแกนกลางวิชาคณิตศาสตร ซึ่งมีการกําหนดสาระและมาตรบานการเรียนรูในเรื่อง จํานวนและการดําเนินการ การวัด

พีชคณิต การวิเคราะหขอมูลและความนาจะเปน รวมทั้งทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร ดังนั้น ในการจัดกระบวนการเรียน

การสอนในระดับชั้น ป.1-2 จะเนนใหนักเรียนไดเรียนรูจํานวนนับ และปริมาณ ที่ชัดเจนและแมนยํา รวมถึงทักษะการบวก การลบ

จํานวนนับ ระดับชั้น ป.3-4 เนนทักษะการคูณ และการหารจํานวนนับ ระดับชั้น ป.5-6 เนนการนําความรูในเรื่องของการบวก การ

ลบ การคูณ การหาร จํานวนนับไปใชตอยอดในการเรียนรู ในเรื่องอ่ืนๆ เชน ทศนิยม เศษสวน  เปอรเซ็น อัตราสวน เปนตน โดยการ

เรียนการสอนผานส่ืออุปกรณ เพื่อใหผูเรียนไดความรูพื้นฐานและทักษะการคิดคํานวณที่ดี ทางโรงเรียนมี วิธีการสอนโโยใชแนวการ

สอนแบบ CPA คือผูเรียนเรียนรูความหมายทางคณิตศาสตร ดวยสื่อ รูปธรรม (Concrete) จนเกิดความเขาใจจนสามารถ วาดเปน

ภาพได (Pictorial) ครูผูสอนจึงจะสามารถใชโจทย  สัญลักษณ เครื่องหมาย ที่เปนนามธรรม (Abstract) ใหผูเรียนฝกฝนพัฒนา

ตนเองตามระดับความสามารถดวยระบบแบบฝกหัดของ Math Word System

2. การพัฒนาทักษะการคิด โรงเรียนจะเริ่มพัฒนาทักษะดานการคิดอยางเปนรูปธรรมตั้งแตระดับ ป.3-ป.6 โดยครูผูสอนจะนําเรื่องเลา

นิทาน ขาว หรือเหตุการณในชีวิตประจําวัน มาเปนตัวอยางใหนักเรียนไดอาน ไดฟงไดดู จากนั้นจึงเชื่อมโยงเขาสูเนื้อหาสาระในวิชา

สังคมศึกษาฯ และครูจะตั้งคําถามใหนักเรียนฝกติดวิเคราะห จับประเด็น หรือสาระสําคัญในเรื่องที่นํามาสอน และใหฝกใชเครื่องมือ

การคิดในรูปแบบตางๆ เชนการเปรียบเทียบ การหาขอดีขอเสีย การคิดสมมุติฐาน การคิดตอบโตระหวางกัน และการคิดแบบหมวก

6 ใบ เปนตน สุดทาย จะใหนักเรียนเขียนบันทึกการเรียนรูสิ่งที่ไดเรียนรูไป เพื่อครูจะไดอานและประเมินผลการเรียนและประเมินผล

การพัฒนาทักษะการคิดจากบันทึกการเรียนรูนี้                                                                                                     

  สําหรับการคิดในเชิงเหตุและผลน้ัน โรงเรียนพัฒนานักเรียนผานการเรียนวิทยาศาสตรโดยในระดับชั้น ป.1-4 เรียนวิทยาศาสตรผาน

การฟงนิทาน สังเกตสิ่งแวดลอมรอบตัว ใชทักษะการสังเกตการตั้งคําถาม การสืบคนขอมูล ใการหาคําตอบ ผานการทดลองในเรื่อง
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นั้น ๆ แลวฝกเขียนบันทึกขั้นตอนการทดลอง เพื่อเปนพื้นฐานสําคัญ ของจิตวิทยาศาสตรในข้ันสุงตอไป สําหรับวิทยาศาสตรระดับ

ป.5-6 เรียนผานระบบการเรียนการสอน TigTag รวมกันคนหาคําตอบ ผานกระบวนการทดลอง การสังเกต การตั้งคําถาม มาสู

กระบวนการหาคําตอบ ที่เปนไปได ฝกออกแบบการทดลองดวยกระบวนการกลุม รวมถึงฝกใหนักเรียนไดสรุปบันทึกผลการทดลอง

หรือบันทึกการเรียนรูดวยภาษษของนักเรียนเอง จากกิจกรรมดังกลาวสงผลใหนักเรียนไดพัฒนาทักษะกระบวนการคิดไดอยางหลาก

หลาย 

3. การพัฒนาทักษะการคิดสรางสรรค และการสรางนวัตกรรม โรงเรียนมุงเนนใหผูเรียนสามารถสรางสรรคงาน ทัศนศิลปตาม

จินตนาการ และความคิดสรางสรรค วิเคราะห วิจารณ คุณคางานทัศนศิลป ถายทอด ความรูสึก ความคิดตองานศิลปะอยางอิสระ

ชื่นชม และประยุกต ใชในชีวิตประจําวัน โดยครูผูสอน ใชวิธีการใหผูเรียนลงมือปฏิบัติในการสราง นวัตกรรมในอนาคต และในวิชา

เทคโนโลยี มีสาระและมาตรฐานการเรียนรู ที่ผูเรียนตอง เขาใจเทคโนโลยี และกระบวนการเทคโนโลยี ออกแบบและสรางสิ่งของ

เคร่ืองใช หรือวิธีการ ตามกระบวนการ เทคโนโลยี มีสาระและมาตรฐานการเรียนรู ดังนั้นในระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 5-6 ไดจัดให

นักเรียนเรียน

4. การพัฒนาความสามารถในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร โรงเรียนกําหนดเปาหมายการสอน ในรายวิชาเทคโนโลยี

(วิทยาการคํานวณ)  สําหรับผูเรียนระดับประถมศึกษา เพื่อใหรูจักการใชเทคโนโลยี 

5. การสงเสริมทักษะการคิดแกปญญา และทักษะพื้นฐานเพื่องานอาชีพ โรงเรียนใชกิจกรรมตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานในกลุม

สาระ การงานอาชีพ ในการสงเสริมทักษะการคิดแกปญหา  และทักษะพื้นฐานเพื่องานอาชีพใหกับผูเรียน  โดยเนนที่การลงมือ

ปฏิบัติจริง มากกวาการเรียนจากหนังสือ ในกลุมสาระการงานอาชีพ โรงเรียนดชกําหนดเปาหมายการสอนทักษะอาชีพใหผูเรียนได

เขาใจการทํางาน มีทักษะกระบวนการทํางาน ทักษะการจัดการ ทักษะการแกปญหา ทักษะการทํางานรวมกัน และทักษะการ

แสวงหาความรู และเกิดลักษณะนิสัยในการทํางาน มีจิตสํานึก ในการใช พลังงาน ทรัพยากร และสิ่งแวดลอม เพื่อการดํารงชีวิต และ

ครอบครัว โดยครูผูสอนไดออกแบบงานที่ผูเรียนตองเรียนรูในแตละดับชั้น แบงเปน งานเกษตร โดยใหผูเรียนไดลงมือปฏิบัติในการ

ปลูกพืืชผักสวนครัว  เริ่มตั้งแต การเตรียมแปลงปลูกผักสวนครัว เริ่มต้ังแตการเตรียมแปลงปลูก การรดนํ้า ใสปุย การกําจัดวัชพืช

รวมถึงการนําผักไปประกอบอาหาร  งานบาน ใหผูเรียนไดลงมือปฏิบัติการทําอาหาร การเตรียมโตะอาหาร  การเย็บหรือซอมแซม

เสื้อผาที่ชํารุด การถักนิตติ้ง การทําความสะอาดบานและหองเรียน การดูแลชวยเหลือตนเองและงานบานในครอบครัว งานประดิษฐ

ฝกใหนักเรียนไดนําส่ิงของตงๆ ท่ีใชแลว มาสรางผลงาน และนํามาใชใหเกิดประโยชนสูงสุด เชนการประดิษฐผากันเปอนจากกลอง

นม การนําสีธรรมชาติมาทําเสื้อมัดยอม ซึ่งกิจกรรมเหลานี้ จะทําใหนักเรียนมีความรู ในการปฏิบัติงาน มีทักษะพื้นฐานที่จําเปนและ

มี เจตคติที่ดีตอการทํางานอาชีพตางๆ 

6. การพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค ของผูเรียน โรงเรียนใชกิจกรรมเปนตัวนําในการบมเพาะลักษณะนิสัย ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม

และปลูกฝงทัศนคติทางดานบวก ของนักเรียนใหเปนไปตามเปาหมายของหลักสูตรและมาตรฐานการประกันคุณภาพภายในกําหนด

ไว ดังนี้                                                                         กิจกรรมคายคุณธรรม -จริยธรรม กิจกรรมเด็กดีศรีวิทยา  เปน

กิจกรรมที่ชวยปลูกฝงความซื่อสัตย ใหนักเรียนระดับชั้น ประถมศึกษาปที 1-6 กิจกรรมเดินแถวเขาหองเรียน กิจกรรมเคารพธงชาติ

สวดมนต ทําสมาธิ กิจกรรมเขาแถวรับอาหาร กิจกรรมทิ้งขยะใหเปนที่ เปนกิจกรรมที่ชวยปลูกฝงความมีวินัยและความและความ

อดทนของนักเรียน ใหนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 1-6                                                                                   

                                             กิจกรรมไปวัดวันพระ กิจกรรมวันสําคัญทางศาสนา กิจกรรมวันลอยกระทง เปนกิจกรรมที่

ชวยปลูกฝงความภูมิในทองถิ่นและความเปนไทยใหนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปที 1-6 กิจกรรมการอยูคายลูกเสือเนตรนารี

กิจกรรมแขงขันกีฬาในระดับชั้น กิจกรรมออกรานคาวันลอยกระทง กิจกรรมสภานักเรียน เปนกิจกรรมที่ชวยสงงเสริมการยอมรับที่

จะอยูรวมกันบนความแตกตางหลากหลายและสรางสุขภาวะทางรางกายและจิตสังคมใหนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปที่1-6 
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มาตรฐานท่ี 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ

เปาหมาย 5 ขอ

ประเด็นพิจารณา

การปฏิบัติงาน

ผล

สําเร็จ

ผลการ

ประเมิน

คุณภาพที่

ได
ปฏิบัติ

ไม

ปฏิบัติ

1. มีเปาหมายวิสัยทัศนและพันธกิจที่สถานศึกษากําหนดชัดเจน 5.00 ยอดเยี่ยม

1.1 กําหนดเปาหมายที่สอดคลองกับบริบทของสถานศึกษา ความตองการของชุมชน ทองถิ่น

วัตถุประสงคของแผนการศึกษาชาติ นโยบายของรัฐบาลและตนสังกัด
√ -

1.2 กําหนดวิสัยทัศน และพันธกิจ ที่สอดคลอง เชื่อมโยงกับเปาหมาย แผนยุทธศาสตรชาติ แผนการ

ศึกษาแหงชาติ นโยบายของรัฐบาลและตนสังกัด
√ -

1.3 กําหนดเปาหมาย วิสัยทัศน และพันธกิจ ทันตอการเปลี่ยนแปลงของสังคม √ -

1.4 นําเปาหมาย วิสัยทัศน และพันธกิจผานความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารโรงเรียน √ -

1.5 นําเปาหมาย วิสัยทัศน และพันธกิจของโรงเรียนเผยแพรตอสาธารณชน √ -

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 และ

รวมรับผิดชอบตอผลการจัดการศึกษา
√ -

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 √ -
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ประเด็นพิจารณา

การปฏิบัติงาน

ผล

สําเร็จ

ผลการ

ประเมิน

คุณภาพที่

ได
ปฏิบัติ

ไม

ปฏิบัติ

4.4 มีการตรวจสอบ ทบทวน การปฏิบัติงานของครู บุคลากร ท่ีมีผลตอการเรียนรูของผูเรียน √ -

4.5 ถอดบทเรียนเพื่อสรางนวัตกรรมหรือวิธีการท่ีเปนแบบอยางที่ดีที่สงผลตอการเรียนรูของผูเรียน √ -

5. จัดสภาพแวดลอมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อตอการจัดการเรียนรูอยางมีคุณภาพ 5.00 ยอดเยี่ยม

5.1 จัดสภาพแวดลอมทางกายภาพภายในหองเรียน ท่ีเอื้อตอการเรียนรู และคํานึงถึงความปลอดภัย √ -

5.2 จัดสภาพแวดลอมทางกายภาพภายนอกหองเรียนที่เอื้อตอการเรียนรู และคํานึงถึงความปลอดภัย √ -

5.3 จัดสภาพแวดลอมที่สงเสริมใหผูเรียนเกิดการเรียนรูเปนรายบุคคล และเปนกลุม √ -

5.4 จัดสภาพแวดลอมทางสังคม ที่เอ้ือตอการจัดการเรียนรู และมีความปลอดภัย √ -

5.5 จัดใหผูเรียนไดใชประโยชนจากการจัดสภาพแวดลอมตามศักยภาพของผูเรียน √ -

6. จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู 5.00 ยอดเยี่ยม

6.1 ไดศึกษาความตองการเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีเหมาะสมกับสภาพของสถานศึกษา √ -

6.2 จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อบริหารจัดการและการจัดการเรียนรูที่เหมาะสมกับสภาพของ

สถานศึกษา
√ -

6.3 พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อบริหารจัดการและการจัดการเรียนรูที่เหมาะสมกับสภาพ

ของสถานศึกษา
√ -

6.4 ใหบริการเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อใชในการบริการจัดการและการจัดการเรียนรูที่เหมาะสมกับ

สภาพของสถานศึกษา
√ -

6.5 ติดตามผลการใชบริการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของสถานศึกษาเพื่อใชในการบริการจัดการ

และการจัดการเรียนรูที่เหมาะสมกับสภาพของสถานศึกษา
√ -

สรุปผลการประเมิน 5.00 ยอดเยี่ยม

 

จุดเนนและกระบวนการพัฒนาที่สงผลตอระดับคุณภาพของมาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ

1.การจัดทําแผนพัฒนาการศึกษา โรงเรียนนําแผนพัฒนาการศึกษาเปนประจําทุก 3 ป เพื่อเปนแนวทางในการดําเนินงาน เพือใหบรรลุตามนโยบายและเปาหมาย

ทางการศึกษาของโรงเรียนท่ีตั้งไว และตามนโยบายการศึกษาของตนสังกัด และนโยบายการศึกษาของของชาติ โดยรองผูอํานวยการฝายตางๆ จะนําเสนอโครงการ

งาน และกิจกรรม ที่ตนเองรับผิดชอบ ตามแผนพัฒนาใหผูอํานวยการและคณะกรรมการสถานศึกษาอนุมัติ กอนที่จะนําไปปฏิบัติตามปฏิทินงานที่วางไว โดยใน

ระหวางปการศึกษา ผูอํานวยการและรองฝายตางๆ จะประชุมทีมบริหารเปนประจําทุกสัปดาห เพื่อพูดคุยหารือเกี่ยวกับงาน โครงการ และกิจกรรมตางๆ ที่ตองทําใน

ชวงเวลาน้ันๆ และเมื่อสิ้นสุดปการศึกษา รองผูอํานวยการฝายตางๆ จะสรุปโครงการ งาน กิจกรรม ที่ตนเอง รับผิดชอบสงผูอํานวยการ และนําปญหาอุปสรรคตางๆ ที่

รวบรวมไว มาปรับแผนพัฒนาโรงเรียนในปถัดไป ครูผูสอนมีหนาท่ีรับผิดชอบการจัดการเรียนการสอนและดูแล ปรัพฤติกรรมผูเรียน สวนกิจกรรมโรงเรียนอื่นๆเปนผู

ชวยผูอํานวยการที่รับผิดชอบดูแลงาน โครงการทั้งหมด 

2. ระบบการบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา โรงเรียนจัดระบบการบริหารสถานศึกษาโดยแยก สายการสอน และสายการบริหารออกจากกัน ตาม

โครงสรางการบริหารโรงเรียนท่ีมีผูอํานวยการเปนผูบริหารสูงสุด และมีทีมงานบริหาร ซึ่งประกอบดวยรองผูอํานวยการฝายตางๆ รับผิดชอบดูแลโครงการ งาน และ

กิจกรรมของโรงเรียนที่เปนงานดานวิชาการ แผนงาน บริหารท่ัวไป กิจกรรมสําคัญของโรงเรียน บริหารงานบุคคล อาคารสถานที่ และเทคโนโลยีและสายปฏิบัติการ

โดยมีหัวหนา แผนก/ชวงช้ันเปนผูรับผิดชอบดูแลการปฏิบัติงานของครุผูสอนในแตละระดับช้ัน ดูแลนักเรียนในแผนก/ชวงชั้น 
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3. การพัฒนางานวิชาการ โรงเรียนบริหารงานวิชาการโดยยึดหลักผลประโยชนท่ีจะเกิดขึ้นกับผูเรียน เปนสําคัญ กลาวคือการพัฒนาหลักสูตรจะใชตัวชี้วัดของ

หลักสูตรแกนกลาง เปนเปาหมายในการกําหนดคุณภาพชีวิตของผูเรียน และออกแบบ กิจกรรมการจัดการเรียนการสอน ที่เหมาะสมกับพัฒนาการตามวัยของผูเรียนที่

ทําแลวเกิดผลลัพธตอตัวผูเรียนจริง โดย ใหความรู เกยวกับพัฒนาการของผูเรียนใหครูผูสอนมีความเขาใจและชี้แนะวิธีการปฏิบัติตอผูเรียนตามระดับของพัฒนาการ

และนําขอมูลยอนกลับจากการประเมินผลตามตัวช้ีวัดของแตละกลุมสาระฯ มาปรับวิธีการสอนใหเกิดผลสัมฤทธิ์ตามเปาหมายมากขึ้น 

4.การพัฒนาครูและบุคลากร โรงเรียนใหความรูความเขาใจในหลักของการจัดการเรียนการสอน ในแตละวิชากับครูผูสอน และใหความรูความเขาใจหลักของ

พัฒนาการผูเรียนในแตละวัย เพื่อใหเห็นภาพและนํามาประยุกตใชในการออกแบบการจัดการเรียนรูได พรอมทั้งจัดสัมมนาวิชาการ เพื่อนําขอมูลจากที่ครูไดสะทอน

ปญหาในการจัดการเรียนการสอนมาปรับปรุงระบบการพัฒนาครูใหสอดคลองกับสภาพปจจุบัน 

5.การจัดสภาพแวดลอมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อตอการจัดการเรียนรู  โรงเรียนจัดสภาพแวดลอมทางกายภาพ คือ อาคารเรียน สิ่งอํานวยความสะดวก

ใหมีความปลอดภัย จัดแยกโซนของการใชอาคารใหเปนสัดสวนตามระดับชั้นคือ ประถมตน ประถมกลาง ประถมปลาย มีครูผูสอนประจําชั้นติดตามนักเรียนในชวง

เวลา 2 ป เพ่ือใหคุนเคยรูจักเด็กเปนรายบุคคล เปนท่ีปรึกษาและแกปญหาท่ีเปนอุปสรรคในการเรียนรูใหกับนักเรียน 

6. การจัดสภาพแวดลอมและเทคโนโลยีสําหรับการจัดการเรียนการสอน  การท่ีโรงเรียนใชหลัก ของ ผลสัมฤทธฺิ์ปลายทางตามหลักสูตรเปนเปาหมายของ

การจัดการเรียนการสอน ทําใหโรงเรียนสามารถกําหนด ขอบเขต และความเหมาะสมของสื่อ วัสดุแอุปกรณ และเทคโนโลยีที่จะใชในการเรียนการสอน ได ทั้งอุปกรณ

การสอน สื่อการสอนในหองเรียน และสภาพแวดลอมท่ีเอื้อตอการเรียนรูอยางเหมาะสม ทั้งนี้ทางโรงเรียนไดจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุน การบริหาร

จัดการและจัดการเรียนรู ดวยระบบสารสนเทศท้ังระบบท่ีเปนเครือขาย 
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มาตรฐานท่ี 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ

จํานวนครูทั้งหมด : 30

ประเด็นพิจารณา

การปฏิบัติงาน
เปา

หมาย/

รอยละ

จํานวนครูที่ผาน

เกณฑที่โรงเรียน

กําหนด (คน)

ผลการ

ประเมิน

(รอยละ)

ผลการ

ประเมิน

คุณภาพที่

ได
ปฏิบัติ

ไม

ปฏิบัติ

1. จัดการเรียนรูผานกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถนําไปประยุกตใชในชีวิตได - 28 93.33 ยอดเยี่ยม

1.1 จัดกิจกรรมการเรียนรูตามมาตรฐานการเรียนรู ตัวชี้วัดของ

หลักสูตรสถานศึกษาที่เนนใหผูเรียนไดเรียนรู โดยผานกระบวนการคิด

และปฏิบัติจริง

√ - 28

1.2 มีแผนการจัดการเรียนรูที่สามารถนําไปจัดกิจกรรมไดจริง √ - 28

1.3 มีรูปแบบการจัดการเรียนรูเฉพาะสําหรับผูที่มีความจําเปน และ

ตองการความชวยเหลือพิเศษ
√ - 28

1.4 ฝกทักษะใหผูเรียนไดแสดงออก แสดงความคิดเห็น สรุปองคความ

รู และนําเสนอผลงาน
√ - 28

1.5 สามารถจัดกิจกรรมการเรียนรูใหผูเรียนสามารถนําไปประยุกตใช

ในชีวิตประจําวันได
√ - 28

2. ใชส่ือ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหลงเรียนรูที่เอื้อตอการเรียนรู - 28 93.33 ยอดเยี่ยม

2.1 ใชส่ือ เทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดการเรียนรู √ - 28

2.2 ใชแหลงเรียนรู และภูมิปญญาทองถิ่นในการจัดการเรียนรู √ - 28

2.3 สรางโอกาสใหผูเรียนไดแสวงหาความรูดวยตนเองจากสื่อที่หลาก

หลาย
√ - 28

3. มีการบริหารจัดการช้ันเรียนเชิงบวก - 28 93.33 ยอดเยี่ยม

3.1 ผูสอนมีการบริหารจัดการช้ันเรียน โดยเนนการมีปฏิสัมพันธเชิง

บวก
√ - 28

3.2 ผูสอนมีการบริหารจัดการช้ันเรียน ใหเด็กรักครู ครูรักเด็ก และเด็ก

รักเด็ก เด็กรักที่จะเรียนรู สามารถเรียนรูรวมกันอยางมีความสุข
√ - 28

4. ตรวจสอบและประเมินผูเรียนอยางเปนระบบ และนําผลมาพัฒนาผูเรียน - 28 93.33 ยอดเยี่ยม

4.1 มีการตรวจสอบและประเมินคุณภาพการจัดการเรียนรูอยางเปน

ระบบ
√ - 28

4.2 มีขั้นตอนโดยใชเคร่ืองมือและวิธีการวัดและประเมินผลที่เหมาะสม

กับเปาหมายในการจัดการเรียนรู
√ - 28

4.3 เปดโอกาสใหผูเรียนและผูมีสวนเกี่ยวของมีสวนรวมในการวัดและ

ประเมินผล
√ - 28

4.4 ใหขอมูลยอนกลับแกผูเรียนเพื่อนําไปใชในการพัฒนาการเรียนรู √ - 28
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ประเด็นพิจารณา

การปฏิบัติงาน
เปา

หมาย/

รอยละ

จํานวนครูที่ผาน

เกณฑที่โรงเรียน

กําหนด (คน)

ผลการ

ประเมิน

(รอยละ)

ผลการ

ประเมิน

คุณภาพที่

ได
ปฏิบัติ

ไม

ปฏิบัติ

5. มีการแลกเปลี่ยนเรียนรูและใหขอมูลสะทอนกลับเพื่อพัฒนาปรับปรุงการจัดการเรียนรู - 28 93.33 ยอดเยี่ยม

5.1 และผูมีสวนเก่ียวของรวมกันแลกเปลี่ยนความรูและประสบการณ

ในการจัดการเรียนรู
√ - 28

5.2 นําขอมูลปอนกลับไปใชในการปรับปรุงและพัฒนาการจัดการเรียน

รูของตนเอง
√ - 28

สรุปผลการประเมิน 93.33 ยอดเยี่ยม

 

จุดเนนและกระบวนการพัฒนาที่สงผลตอระดับคุณภาพของมาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ

1.จัดการเรียนรูผานกระบวนการคิดและปกิบัติจริง และสามารถนําไปประยุกตใชในชีวิตได ครูผูสอนจัดกิจกรรมการเรียนรูตามมาตรฐานการเรียนรู โดย

ยึดตัวชี้วัดของหลักสูตรในทุกรายวิชาเปนตัวต้ังสําหรับการออกแบบกระบวนเรียนรูท่ีเนนใหผูเรียนไดเรียนรูโดดยการคิดและการปฏิบัติจริง(Active Learning) และเนน

ฝกทักษะที่จําเปนสําหับการเรียนรู ไมวาจะเปนการฟงเพื่อจับใจความสําคัญ การพูดถอดทอดความคิดของตนเอง การอานเพื่อทําความเขาใจเรื่องราว และการเขียนสื่อ

ความหมายที่ตนเองคิด โดยกอนเปดภาคการศึกษษครูทุกคนจะเขารวมการสัมมนาวิชาการท่ีโรงเรียนจัดขึ้นเพื่อพูดคุย แลกเปลี่ยนประสบการณในการสอน ขอคนพบ

ปญหาและอุปกสรรคจากการจัดการเรียนการสอนในปการศึกษาท่ีผานมา แลวนําขอมูลเหลานั้นมาปรับใชในการวางกําหนดการสอน ปรับตัวชี้วัดของมาตรฐาน

รายวิชา และหากิจกรรมการสอนท่ีเหมาะสมตอไป เพื่อใหผูเรียนเกิดผลสัมฤทธิ์ปลายทางตามหลักสูตรและจุดเนนของโรงเรียนตอไป สําหรับนักเรียนที่มีความจําเปน

และมีความตองการพิเศษ โรงเรียนรวบรวมขอมูลผลการเรียนรูและปญหาพฤติกรรม ทําแบบตรวจสอบพฤติกรรม และพูดคุยกับผูปกครองใหปรึกษษกับแพทยผู

เช่ียวชาญเฉพาะทางและทํางานควบคูกันไปทั้งทางดานการสอนและการรักษา

2.ใชส่ือ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหลงขอมูลที่เอื้อตอการเรียนรู ครูผูสอนใชสื่อการสอนในวิชาตางๆ ตามความเหมาะสมของเนื้อหาและชวงวัยของ

นักเรียนดังนี้ 

วิชา ช่ือสื่อ รายละเอียดการใชงาน ระดับ 

ภาษาไทย สมุดบันทึกของฉัน ใชฝกเขียนบันทึกประจําวัน กอนเรียนวิชาภาษาไทย ป.2-6

คณิตศาสตร  แผนชารตการอาน ใชฝกอานสะกดคํา ป.1-4

  ลูกปดสีทอง

ใชในการเรียนการสอน จํานวนนับและปริมาณจํานวนนับ และ

สัญลักษณเลขฮินดูอารบิก ตัวเลขไทย การเปรียบเทียบ

จํานวนโดยใชเครื่องหมาย มากวา นอยกวา เทากับ และไม

เทากับ   การบวก ลบ จํานวนนับ 

ป.1-2 

  เบี้ยอาการ 

ใชในการสอน การบวก ลบ จํานวนนับ เพื่อใหนักเรียนไดเลน

และเห็นภาพหรือหลัก ในการบวก ลบ ใชในการสอนเริ่มตน

การหารพื้นฐาน จากความหมายของการหาร แบงจํานวนที่

เทาๆกันนําไปสูการหารโดยอาศัยสูตรคูณ เหมาะสําหรับการ

หารที่ตัวหารเปนจํานวน 1 หลัก 

ป.2-3

 
ชุดลูกปด 1-10 กับ Cherker

board  การคูณ 

ใชในการสอนการคูณ จํานวนนับ ความหมายของการคูณ การ

สรางโจทยการคูณ สูประโยคสัญลักษณการคูณ การคูณ

จํานวนนับตัวตั้งหลายหลัก กับตัวคูณหลายหลัก 

ป.2-4

  ลูกคิดระนาบ  ใชเปนอุปกรณเสริมในการหาผลคูณ จํานวนนับ เพื่อกระตุนให ป.4-6 
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นักเรียนมีความสนุกสนานกับการหาผลคูณ 

  หลอดแกวการหาร 

ใชในการหารจํานวนนับโดดยตัวหารที่มีจํานวนหลายหลัก ที่

จะเชื่อมโยงสูการหารยาว เหมาะสําหรับการสรางความเขาใจ

ในเรื่องการหาร พ้ืนฐานที่เปนพื้นฐานในการหารทีี่เปน

นามธรรมตอไป 

ป.4-6 

  ชุดอุปกรณการสอนเศษสวน 
ใชในการสอนความหมายของเศษสวน การอานเศษสวน เศษ

เกิน จํานวนคละ การบวก ลบเศษลวน 
ป.4-6 

วิทยาศาสตร 
หนังสือนิทานชุด" พลังคิด นัก

วิทยนอย" 

ใชเปนเนื้อเรื่องพาเด็กๆ ไปเรียนรูเนื่อหาในวิชาวิทยาศาสตร

เชน แหลงกําเนิดแสง การเกิดเมฆ การมองเห็นวัตถุ 
ป.1-2

 
หนังสือนิทานชุด "รูทันวิทย คิด

ทันโลก" 

ใชเปนเนื้อเรื่องพาเด็กๆ ไปเรียนรูเนื้อหาในวิชาวิทยาศาสตร 

เชน วงจรชีวิตพืช วงวรชีวิตแมลง แรงโนมถวง การแยกขยะ

รอก 

ป.3-4

  วีดีโอ ทิกแทก (TigTag) 
ใชเปนวีดีโอประกอบการสอนและการอธิบายปรากฎการณ

ทางวิทยาศาสตร ใหเด็กๆ ไดเห็นจริง 
ป.5-6 

สังคมศึกษา 
หนังสือนิทานอีสป / นิทาน

คุณธรรม 
ใชเปนเรื่องราวหลักในการเชื่อมดยงไปสูเนื้อหาในวิชาสังคมฯ ป .1-4

 
คลิปวีดีโอขาว และเหตุการณ

สําคัญ 

ใชเปนเรื่องราวหลักในการเชื่อมโยงสู เนื้อหาในวิชากสังคมฯ

และฝกคิดวิเคราะห 
ป.5-6 

ภาษาอังกฤษ 
โปรแกรมชวยสอน แบบตอบโตได

"Scholastic Word of English "

ใชฝกทักษะการฟง พูด อาน และเขียน ภาษาอังกฤษ แบบไต

ระดับจากงายไปหายาก 
ป.1-4

ภาษาจีน 
หนังสือนิทานชุด "My Chinese

Words" 
ใชฝกทักษะการฟง พูดและการอาน ภาษาจีนงายๆ  ป.1-6

       

ครูผูสอนใชแหลงเรียนรูภายนอกในการจัดการเรียนการรูฌเดยยึดเนื้อหาจากหลักสูตรเปนหลัก ในการกําหนดหรือหาแหลงเรียนรูภายนอก ออกไปสํารวจพื้นที่กอนที่

จะพานักเรียนไปทัศนศึกษา แตละปการศึกษา 2564 นี้ เปนชวงสถานการณการแพราระบาดของเชื้อโรค โควิด 19 นักเรียนเรียน แบงกลุมเรียน มีทั้งออนไลน และ

ออนไซด จึงงดการออกไปทัศนศึกษาภายนอก 

3.มีการบริหารจัดการช้ันเรียนเชิงบวก ครูผูสอนของโรงเรียนยึดหลักพัฒนาการของผูเรียนตามธรรชาติ แตละชวงวัยในการบริหารจัดการชั้นเรียน ใหนักเรียนรูสึก

สนุกกับการเรียนรู และสามารถอยูรวมกันกับเพื่อนในหองไดอยางมีความสุข มีการวางกติกาของหองเรียนในแตละระดับชั้นที่เด็กสามารถปกิบัติไดตามวัย ไมสราง

ความเครียดให กับเด็ก คุณครูเปนท้ังผูสอนวิชาการและควบคุมเด็กใหรูจักการแสดงพฤติกรรมที่เหมาะสมตามวัย สวนในเด็กชวงัย ป.5-6 ซึ่งเปนชวงกอนวัยแรกรุน

คุณครูจะเพ่ิมบทบาทตัวเองในการเปนที่ปรึกษาปญหาตางๆใหกับเด็กรายบุคคล 

4.ตรวจสอบและประเมินผูเรียนอยางเปนระบบ และนําผลมาพัฒนาผูเรียน ครูผูสอนตรวจสอบและประเมินผูเรียนอยางเปนระบบ เริ่มตั้งแตการวาง

โครงสราง ของผลสัมฤทธฺปลายทางตามหลักสูตร กําหนดเนื้อหา วิธีการจัดกิจกรรม และวิธีการวัดประเมินผลที่สอดคลองกับเน้ือหาและผลสัมฤทธิ์ปลายทางนั้นๆ วาง

กรอบวิธีการวัดผลไว 5 วิธีคือ วัดจาการทําแบบทดสอบ วัดจาการทําแบบึกหัด วัดจากการปกิบัติกิจกรรม วัดจากผลงงานนักเรียน และวัดจาการสังเกตพฤติกรรม แลว

กําหนด เกณฑการวัดผลในแตละวิธีใวอยางเหมาะสม และสอดคลองกับผลสัมฤทธิ์ปลายทางในหักสูตรนอกจากน้ียังมีการประเมินเฉพาะจุดเนนของโรงเรียน เชนการ

ทดสอบ เขียนตามคําบอก ในงิชาภาษาไทย ระดับช้ัน ป 1-2 และจัดการสอนเสริมรายบุคคลใหแกผูเรียนที่ไมผานการประเมินโดดยจัดสอนเสริมนอกเวลาเรียน เพื่อ

พัฒนาทักษะการอานออกเขียนได ของผูเรียนใหมีประสิทธิภาพ มากกยิ่งขึ้น

5.มีการแลกเปล่ียนเรียนรูและใหขอมูลสะทอนกลับเพื่อพัฒนาปรับปรุงการจัดการเรียนรู โดยกอนเปดภาคการศึกษาครูทุกคนจะเขารวมสัมมนาวิชาการ

ที่โรงเรียนจัดขึ้นเพ่ือ พูดคุย แลกเปลี่ยนประสบการณในการสอน ขอคนพบ ปญหาอุปสรรค จากการจัดการเรียนการสอน ในการศึกษาที่ผานมา แลวนําขอมูลเหลานั้น
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มาปรับใชในการวางกําหนดการสอน ปรับตัวช้ีวัดของมาตรฐานรายวิชา และหากิจกรรมการสอนที่เหมาะสมตอไป เพื่อใหผูเรียนเกิดผลสัมฤทธฺิ์ปลายทางตามหลักสุตร

และจุดเนนของโรงเรียนตอไป 
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2. สรุปผลการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา

ระดับปฐมวัย

มาตรฐานการศึกษา ระดับคุณภาพ

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของเด็ก ยอดเยี่ยม

1. มีพัฒนาดานรางกาย แข็งแรง มีสุขนิสัยท่ีดี และดูแลความปลอดภัยของตนองได ยอดเยี่ยม

2. มีพัฒนาการดานอารมณ จิตใจ ควบคุม และแสดงออกทางอารมณได ยอดเยี่ยม

3. มีพัฒนาการดานสังคม ชวยเหลือตนเองและเปนสมาชิกที่ดีของสังคม ยอดเยี่ยม

4. มีพัฒนาการดานสติปญญา ส่ือสารได มีทักษะการคิดพื้นฐาน และแสวงหาความรูได ยอดเยี่ยม

มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ ยอดเยี่ยม

1. มีหลักสูตรครอบคลุมพัฒนาการทั้งสี่ดาน สอดคลองกับบริบทของทองถิ่น ยอดเยี่ยม

2. จัดครูใหเพียงพอกับช้ันเรียน ยอดเยี่ยม

3. สงเสริมใหครูมีความเชี่ยวชาญดานการจัดประสบการณ ยอดเยี่ยม

4. จัดสภาพแวดลอมและสื่อเพ่ือการเรียนรูอยางปลอดภัยและเพียงพอ ยอดเยี่ยม

5. ใหบริการส่ือเทคโนโลยีสารสนเทศและส่ือการเรียนรูเพื่อสนับสนุนการจัดประสบการณ ยอดเยี่ยม

6. มีระบบบริหารคุณภาพที่เปดโอกาสใหผูเกี่ยวของทุกฝายมีสวนรวม ยอดเยี่ยม

มาตรฐานที่ 3 การจัดประสบการณที่เนนเด็กเปนสําคัญ ยอดเยี่ยม

1. จัดประสบการณที่สงเสริมใหเด็กมีพัฒนาการทุกดาน อยางสมดุลเต็มศักยภาพ ยอดเยี่ยม

2. สรางโอกาสใหเด็กไดรับประสบการณตรง เลนและปฏิบัติอยางมีความสุข ยอดเยี่ยม

3. จัดบรรยากาศที่เอ้ือตอการเรียนรู ใชสื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับวัย ยอดเยี่ยม

4. ประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริงและนําผลการประเมินพัฒนาการเด็กไปปรับปรุงการจัดประสบการณและพัฒนาเด็ก ยอดเยี่ยม

สรุปผลการประเมินระดับปฐมวัย ยอดเยี่ยม
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ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

มาตรฐานการศึกษา ระดับคุณภาพ

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผูเรียน ดีเลิศ

ผลสัมฤทธ์ิทางวิชาการของผูเรียน

1. มีความสามารถในการอาน การเขียน การสื่อสาร และการคิดคํานวณ ดีเลิศ

2. มีความสามารถในการคิดวิเคราะห คิดอยางมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและแกปญหา ดีเลิศ

3. มีความสามารถในการสรางนวัตกรรม กําลังพัฒนา

4. มีความสามารถในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร ยอดเยี่ยม

5. มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา ยอดเยี่ยม

6. มีความรูทักษะพ้ืนฐาน และเจตคติที่ดีตองานอาชีพ ยอดเยี่ยม

คุณลักษณะที่พึงประสงคของผูเรียน

7. การมีคุณลักษณะและคานิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากําหนด ยอดเยี่ยม

8. ความภูมิใจในทองถิ่นและความเปนไทย ยอดเยี่ยม

9. การยอมรับที่จะอยูรวมกันบนความแตกตางและหลากหลาย ยอดเยี่ยม

10. สุขภาวะทางรางกายและจิตสังคม ยอดเยี่ยม

มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ ยอดเยี่ยม

1. มีเปาหมายวิสัยทัศนและพันธกิจที่สถานศึกษากําหนดชัดเจน ยอดเยี่ยม

2. มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา ยอดเยี่ยม

3. ดําเนินงานพัฒนาวิชาการที่เนนคุณภาพผูเรียนรอบดานตามหลักสูตรสถานศึกษาและทุกกลุมเปาหมาย ยอดเยี่ยม

4. พัฒนาครูและบุคลากรใหมีความเช่ียวชาญทางวิชาชีพ ยอดเยี่ยม

5. จัดสภาพแวดลอมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อตอการจัดการเรียนรูอยางมีคุณภาพ ยอดเยี่ยม

6. จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู ยอดเยี่ยม

มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ ยอดเยี่ยม

1. จัดการเรียนรูผานกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถนําไปประยุกตใชในชีวิตได ยอดเยี่ยม

2. ใชส่ือ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหลงเรียนรูที่เอื้อตอการเรียนรู ยอดเยี่ยม

3. มีการบริหารจัดการช้ันเรียนเชิงบวก ยอดเยี่ยม

4. ตรวจสอบและประเมินผูเรียนอยางเปนระบบ และนําผลมาพัฒนาผูเรียน ยอดเยี่ยม

5. มีการแลกเปลี่ยนเรียนรูและใหขอมูลสะทอนกลับเพื่อพัฒนาปรับปรุงการจัดการเรียนรู ยอดเยี่ยม

สรุปผลการประเมินระดับขั้นพ้ืนฐาน ยอดเยี่ยม
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3. จุดเดน

ระดับปฐมวัย

คุณภาพของเด็ก

1.เด็กมีทักษะชีวิต– สามารถรับผิดชอบตนเองทํากิจกรรมในชีวิตประจําวันของตนเองทั้งที่บานและที่ โรงเรียน เพื่อปลูกฝงลักษณะนิสัยที่ดี 2.เด็กมีวุฒิภาวะภายในเปน

รายบุคคลเพื่อใหเด็กสามารถกํากับพฤติกรรมและอารมณของตนเอง สามารถปรับตัวใหเขากับสถานการณที่เปลี่ยนไป สามารถตัดสินใจ แกปญหา วางแผน และ

จัดการ งานตาง ๆ ใหสําเร็จลุลวงไดดี 3.เด็กมีศักยภาพรายบุคคลสามารถทา งาน และควบคุมจัดการตนเองใหปฏิบัติงานที่ตองการทําจนสําเร็จลุลวงไดเปนอยางดี

4.เด็กมีทักษะ พ้ืนฐานทางภาษาไทย อังกฤษ จีน การคิดคํานวณ และมีความรูพื้นฐานเกี่ยวกับเรื่องใกล ตัวมากพอสําหรับเรียนตอในชั้นประถมศึกษา 5.เด็กไดรับการ

ดูแลเอาใจใสจากผู ปกครองอยางสมํ่าเสมอ ตามคําแนะนําในการดูแลจากโรงเรียน

กระบวนการบริหารและการจัดการ

1.มีหลักสตูรสถานศึกษาที่สอดคลองกับหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยของชาติ ท่ีเนนการจัดประสบการณที่เตรียมความพรอมและไมเรงรัดวิชาการ เนนการเรียนรูผานการ

เลน และลงมือปฏิบัติ 2.มีหองเรียนท่ีจัดสภาพแวดลอมอยางปลอดภัย มีสื่อเพื่อการเรียนรูอยางเพียงพอและหลากหลาย เหมาะสมกับการจัดประสบการณระดับ

ปฐมวัย

การจัดประสบการณที่เนนเด็กเปนสําคัญ

1.ครูจัดประสบการณที่สงเสริมใหเด็กมีพัฒนาการทุกดานอยางสมดุลเต็มศักยภาพ 2.ครูสรางโอกาสใหเด็กไดรับประสบการณตรง เลนและปฏิบัติอยางมีความสุข 3.ครู

สรางโอกาสใหเด็กไดรับประสบการณตรง เลนและปฏิบัติอยางมีความสุข 4.ครูประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริงและนา ผลการประเมินพัฒนาการเด็กไปปรับปรุง

การ จัดประสบการณและพัฒนาเด็ก

ระดับขั้นพ้ืนฐาน

คุณภาพของผูเรียน

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

ทัศนคติที่ดีตอวิชาภาษาอังกฤษ กลาพูดกลาคุยกับครูตางชาติ 3. ผูเรียนมีทักษะในการทํางาน สามารถรับผิดชอบงานสวนตัว งานหอง งานโรงเรียนตามที่ไดรับมอบ

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

กระบวนการบริหารและการจัดการ

1. โรงเรียนมีระบบการนิเทศติดตามงานสอนโดยผูบริหารและผูเชี่ยวชาญในกลุมสาระฯ เพื่อให ทราบถึงจุดออนจุดแข็งของครูผูสอนแตละคน และนําผลการนิเทศมาใช

เพ่ือ ปรับปรุงการสอน 2. โรงเรียนมีระบบการตรวจผลสัมฤทธิ์ปลายทางที่เกิดกับผูเรียน เพื่อควบคุมคุณภาพการ จัดการเรียนการสอน และนําผลที่ไดมาปรับปรุงและ

พัฒนา งาน 3. โรงเรียนมีการจัดแบงชวงช้ันตามระดับพัฒนาการของผูเรียน และการใหทีมครูผูสอนติดตาม ผูเรียนในชวงชั้นนั้น สงผลใหครูมีความเชี่ยวชาญในสาระฯ

และวิชาท่ี ตนเองสอน และรูจักผูเรียนมากขึ้น

กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ

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

โอกาสใหเด็ก ไดแสวงหาความรูดวยตนเอง

4. จุดควรพัฒนา

ระดับปฐมวัย

คุณภาพของเด็ก

-

กระบวนการบริหารและการจัดการ

-

การจัดประสบการณที่เนนเด็กเปนสําคัญ

-

ระดับขั้นพ้ืนฐาน

คุณภาพของผูเรียน

-
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กระบวนการบริหารและการจัดการ

-

กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ

-

5. แนวทางการพัฒนา

-

6. ความตองการชวยเหลือ

-

7. ความโดดเดนของสถานศึกษา(ถามี)

- เด็กมีทักษะชีวิต – สามารถรับผิดชอบตนเองทํากิจกรรมในชีวิตประจําวันของตนเองท้ังท่ี บานและที่โรงเรียน เพื่อปลูกฝงลักษณะนิสัยที่ดี

ระดับการศึกษา : ปฐมวัย

ไดรับการยอมรับเปนตนแบบระดับ : -

กระบวนการพัฒนาความโดดเดนของสถานศึกษา

-

- -

ระดับการศึกษา :

ไดรับการยอมรับเปนตนแบบระดับ : -

กระบวนการพัฒนาความโดดเดนของสถานศึกษา

-

- -

ระดับการศึกษา :

ไดรับการยอมรับเปนตนแบบระดับ : -

กระบวนการพัฒนาความโดดเดนของสถานศึกษา

-

- -

ระดับการศึกษา :

ไดรับการยอมรับเปนตนแบบระดับ : -

กระบวนการพัฒนาความโดดเดนของสถานศึกษา

-
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ประกาศโรงเรียน เร่ือง การกําหนดมาตรฐานการศึกษาและคาเปาหมายความสําเร็จของ

โรงเรียนระดับปฐมวัย และระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
 

(ประกาศโรงเรียน เร่ือง การกําหนดมาตรฐานการศึกษาและคาเปาหมายความสําเร็จ

ของโรงเรียนระกับปฐมวัย )



 

                    

 

 

ประกาศโรงเรียนศรีวิทยา 

เรื่อง การก าหนดมาตรฐานการศึกษาและค่าเป้าหมายความส าเร็จของโรงเรียน 

ระดับปฐมวัย 

 

   ตามที่กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศ เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย เมื่อวันที่ 6
สิงหาคม พ.ศ. 2561 ดังนั้น เพ่ือให้การด าเนินการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของโรงเรียนเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพตามกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561  
  ดังนั้น โรงเรียนศรีวิทยา  จึงได้ก าหนดมาตรฐานการศึกษาและค่าเป้าหมายความส าเร็จของโรงเรียน 
ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน     ปีการศึกษา 2564 ไว้ดังรายละเอียดที่แนบท้ายประกาศ ต่อไปนี้ 
 

มาตรฐาน ค่าเป้าหมายความส าเร็จ 
มาตรฐานที่   1  คุณภาพเดก็ ระดับดีเลิศ 

มาตรฐานที่   2  กระบวนการบริหารและการจัดการ ระดับดีเลิศ 

มาตรฐานที่  3  การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นส าคัญ ระดับดีเลิศ 

 

ประกาศ ณ วันที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 

 

 

 (นางสาววุฒิธิดา  ประมวลศิลป์ชัย) 
ผู้อ านวยการโรงเรียนศรีวิทยา 

 



รายละเอียดแนบท้ายประกาศ 
เรื่อง การก าหนดมาตรฐานการศึกษาและค่าเป้าหมายความส าเร็จของปฐมวัยโรงเรียนศรีวิทยา 

 
มาตรฐานการศกึษาของสถานศึกษา  

 
   ค่าเป้าหมาย 
    ความส าเร็จ 

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของเด็ก  ระดับยอดเยีย่ม 
  1.1 เด็กมีพัฒนาการด้านร่างกาย แข็งแรง มีสุขนิสัยที่ดี และดูแลความปลอดภัยของตนเองได้  
         1) เด็กร้อยละ 90 มีน้ าหนักและส่วนสูงตามเกณฑ์มาตรฐานของกรมอนามัยฯ    
         2) เด็กร้อยละ 90 เคลื่อนไหวร่างกายคล่องแคล่ว ทรงตัวไดด้ี ใช้มือและตามประสาน สมัพันธ์ได้ด ี  
         3) เด็กร้อยละ 90 ดูแลรกัษาสุขภาพอนามัยส่วนตนจนเป็นนิสัย    
         4) เด็กร้อยละ 90 ปฏิบัตตินตามข้อตกลงเกี่ยวกับความปลอดภัย  
1.2 มีพัฒนาการด้านอารมณ์ จิตใจ ควบคุมและแสดงออกทางอารมณ์ได้  
        1) เด็กร้อยละ 90 ร่าเริงแจ่มใสและแสดงอารมณ์ความรู้สึกอย่างเหมาะสม มั่นใจใน ตังเอง  
        2) เด็กร้อยละ 90 ยอมรับและพอใจในผลงานของตนเองและผู้อืน่  
        3) เด็กร้อยละ 90 มีความรับผิดชอบ รู้หนา้ที่ตัวเอง มีน้ าใจและช่วยเหลือแบ่งปัน  
        4) เด็กร้อยละ 95 สนใจ มคีวามสุข แสดงออกทางศิลปะ ดนตรี และการเคลื่อนไหว  
1.3 มีพัฒนาการด้านสังคม ช่วยเหลือตนเอง และเป็นสมาชิกที่ดีของสังคม  
      1) เด็กร้อยละ 90 ช่วยเหลือตนเองในการปฏิบัติกจิวัตรประจ าวันและมีวินัยในตนเอง  
      2) เด็กร้อยละ 90 ประหยดัและพอเพียง  
      3) เด็กร้อยละ 90 มสี่วนร่วมดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมในและนอกห้องเรียน  
      4) เด็กร้อยละ 90 มมีารยาทตามวัฒนธรรมไทย และรักความเป็นไทย  
     5) เด็กร้อยละ 90 ยอมรับความความแตกต่างระหว่างบุคคล เลน่ร่วมกันกับผู้อื่นได้  
1.4 มีพัฒนาการด้านสติปญัญา สื่อสารได้ มีทักษะการคดิพื้นฐาน และแสวงหาความรูไ้ด้    

1) เด็กร้อยละ 90 สนทนาโตต้อบและเล่าเรื่องให้ผู้อื่นเข้าใจ ตั้งค าถามที่สงสัย และ พยายามค้นหา 
ค า ตอบ 

 

    2) เด็กร้อยละ 90 อ่านนิทานและเล่าเรื่องที่ตนเองอ่านได้เหมาะสมกับวัย  
    3) เด็กร้อยละ 80 มีความสามารถในการคดิรวบยอด คดิเชิงเหตุผลทางคณิตศาสตร์และ วิทยาศาสตร์ 
 คิดแก้ปัญหาและสามารถตัดสินใจในเรื่องง่ายๆ ได้   

 

    4) เด็กร้อยละ 90 สร้างสรรคผ์ลงานตามความคดิและจินตนาการ  
    5) เด็กร้อยละ 85    ใช้สื่อเทคโนโลยีเครื่องมือในการเรยีนรู้และแสวงหาความรู้ได ้  
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ  ระดับยอดเย่ียม  
2.1 มหีลักสูตรครอบคลุมพัฒนาการทั้ง 4 ด้าน สอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่น     

1) มีหลักสูตรที่ยดืหยุ่นและสอดคล้องหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยของชาติ ที่ออกแบบ  
การจัดประสบการณ์ที่เตรียมความพร้อมและไม่เร่งรดัวิชาการ เน้นการเรยีนรู้ผา่นการเล่น 
และการลงมือปฏิบตัิ   

 

    2) มีการประเมินผลการใช้หลกัสูตร และนา ผลการประเมินมาปรับและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา  
2.2 จดัครูใหเ้พียงพอกับช้ันเรียน  

1) สถานศึกษามีครูจบการศึกษาระดบัปริญญาตรีทางการศึกษาปฐมวัยหรือทางการศึกษาอ่ืน  
และปรญิญาตรสีาขาอ่ืนท่ีมีคณุภาพเหมาะสม และเพียงพอกับช้ันเรยีน 
 

 

 



 
 

มาตรฐานการศกึษาของสถานศึกษา  
 

   ค่าเป้าหมาย 
    ความส าเร็จ 

2.3 ส่งเสริมให้ครูมีความเชี่ยวชาญด้านการจัดประสบการณ์    
  1) ครูไดร้ับการอบรมและพัฒนาให้มีความสามารถในการวิเคราะห์หลักสตูร ออกแบบ การจดักิจกรรรม และ
ประเมินพัฒนาการเด็กเป็นรายบุคคล 

 

  2) ครูมีการอบรมและพัฒนาตนเองไม่น้อยกว่า 20 ช่ัวโมงต่อป ี  
2.4 จดัสภาพแวดล้อมและสื่อเพือ่การเรียนรู้อย่างปลอดภัย และเพียงพอ  

1) มีการจัดสภาพแวดล้อมท้ังภายในและภายนอกห้องเรียนที่ปลอดภยั และส่งเสรมิการ เรียนรู้ของเด็ก 
ทั้งรายบุคคลและกลุ่ม 

 

2.5 ให้บริการสื่อเทคโนโลยสีารสนเทศและสื่อการเรียนรู้เพื่อสนับสนุนการจัดประสบการณ์ ส าหรับครู  
1) โรงเรียนมีระบบเทคโนโลยสีารสนเทศและจดัหาวสัดุอุปกรณ์สา หรบัการสอนที่ เหมาะสมและ 

เพียงพอ ให้ครูน าไปใช้ในการผลิตสื่อเตรียมการสอน 
 

2.6 มรีะบบบริหารคุณภาพท่ีเปิดโอกาสให้ผูเ้กี่ยวข้องทุกฝ่ายมสี่วนร่วม    
1) โรงเรียนก าหนดมาตรฐานสถานศกึษา และท าแผนพัฒนาการจัดการศึกษาระดับ ปฐมวัย ที่คร ู

และผูบ้ริหารส่วนร่วมในการจดัท าก่อนลงมือปฏิบัติงาน 
 

2) โรงเรียนเปิดโอกาสให้พ่อแม่และผูป้กครองมีส่วนร่วมในการดูแล ส่งเสริม พัฒนาการทุกด้านของ 
เด็ก และให้ชุมชนหรือผู้เกีย่วข้องมีส่วนร่วมในการช่วยจัด ประสบการณ์ให้เด็ก 

 

มาตรฐานที่ 3 การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นส าคัญ  ระดับยอดเยีย่ม 
3.1 จดัประสบการณ์ทีส่่งเสริมใหเ้ด็กมีพัฒนาการทุกด้านอย่างสมดลุเตม็ศักยภาพ    

1) ครูทุกคนนา ผลการ  วิเคราะห์มาตรฐานคณุลักษณะที่พึงประสงค์ในหลักสตูร สถานศึกษามา 
ก าหนดเป็นหน่วยการเรียนรู้ และจัดท าแผนการจัดประสบการณ์ที่ ครอบคลมุพัฒนาการทุกด้าน 

 

2) ครูทุกคนจัดประสบการณ์ที่ส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการด้านร่างกาย อารมณ์ จติใจ สังคม 
 และสติปัญญาเตม็ศักยภาพไมมุ่่งเน้นการพัฒนาด้านใดดา้นหนึ่งโดยความ ร่วมมือของพ่อแม่ผู้ปกครอง 
 ชุมชนและผู้เกี่ยวข้อง 

 

3.2 สร้างโอกาสให้เด็กไดร้ับประสบการณ์ตรง เล่นและปฏิบตัิอย่างมีความสุข  
1) ครูทุกคนจัดประสบการณ์ให้เด็กได้มีโอกาสเลือกท ากิจกรรมอย่างอิสระ ตามความต้องการ 

ความสนใจ ความสามารถ หลากหลายรูปแบบ จากแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย 
 

3.3 ครูจัดบรรยากาศท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้ ใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับวัย  
1) ครูทุกคนจัดห้องเรียนให้สะอาด อากาศถ่ายเท ปลอดภัย มีพ้ืนท่ีแสดงผลงานเด็ก พ้ืนท่ีส าหรับ 

มุมต่างๆ   
 

   2) เด็กทุกคนมีส่วนร่วมในการจดัสภาพแวดล้อมในห้องเรียน  
3.4  ครูประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริงและน าผลการประเมินพัฒนาการเด็กไปปรับปรุง  
การจัดประสบการณ์และพัฒนาเดก็                         

 

   1) ครูทุกคนประเมินพฒันาการเด็กจากกิจกรรมและกิจวตัรประจ าวันด้วยการสังเกตและ จดบันทึก
พฤติกรรมเด็กเป็นรายบุคคลและนา มาใช้ในการพฒันาคุณภาพเดก็   

 

 
 

 



ประกาศโรงเรียน เร่ือง การกําหนดมาตรฐานการศึกษาและคาเปาหมายความสําเร็จของ

โรงเรียนระดับปฐมวัย และระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
 

(ประกาศโรงเรียนเรื่องการกําหนดมาตรฐานการศึกษาและคาเปาหมายความสําเร็จของ

โรงเรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน)



 
                    

 
 

ประกาศโรงเรียนศรีวิทยา 
เรื่อง การก าหนดมาตรฐานการศึกษาและค่าเป้าหมายความส าเร็จของโรงเรียน 

ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 

   ตามที่กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศ เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน เมื่อวันที่ 6สิงหาคม พ.ศ. 2561 ดังนั้น เพ่ือให้การด าเนินการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของ
โรงเรียนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพตามกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561 
       ดังนั้นโรงเรียนศรีวิทยา จึงได้ก าหนดมาตรฐานการศึกษาและค่าเป้าหมายความส าเร็จของโรงเรียน 
ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  ปีการศึกษา 2564 ไว้ดังรายละเอียดที่แนบท้ายประกาศ ต่อไปนี้ 
 

มาตรฐาน ค่าเป้าหมายความส าเร็จ 
มาตรฐานที่   1  คุณภาพของผู้เรียน ระดับดีเลิศ 

มาตรฐานที่   2  กระบวนการบริหารและการจัดการ ระดับดีเลิศ 

มาตรฐานที่   3  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ระดับดีเลิศ 

 
 

ประกาศ ณ วันที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 

 

 
 (นางสาววุฒิธิดา  ประมวลศิลป์ชัย) 

ผู้อ านวยการโรงเรียนศรีวิทยา 
 

 

 
 
 
 
 



 
รายละเอียดแนบท้ายประกาศ  

เรื่อง การก าหนดมาตรฐานการศึกษาและค่าเป้าหมายความส าเร็จของโรงเรียนศรีวิทยา 
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

 

มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
ค่าเป้าหมาย
ความส าเร็จ 

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน ระดับดีเลิศ 

1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน  
1) มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิดค านวณ 

(1) ร้อยละ 90 ของผู้เรียนชั้น ป.1-6 ผ่านการทดสอบการอ่านภาษาไทยตาม
แบบทดสอบการอ่านของโรงเรียนในระดับดีข้ึนไป 

(2) ร้อยละ 90 ของผู้เรียนชั้น ป.2-6 ผ่านการทดสอบการเขียนตามแบบทดสอบการ
เขียนของโรงเรียนในระดับดีขึ้นไป 

(3) ร้อยละ 90 ของผู้เรียนชั้น ป.5-6 ผ่านเกณฑ์การประเมินทักษะการพูดรายงาน 
ตามประเด็นที่ศึกษาค้นคว้า  และแนะน าตัว ตามผลสัมฤทธิ์ปลายทางวิชา
ภาษาไทย 

(4) ร้อยละ 90 ของผู้เรียนชั้น ป.5-6 ผ่านเกณฑ์การประเมินทักษะการพูดโต้ตอบ
ระหว่างบุคคลเป็นภาษาอังกฤษแบบง่าย ตามผลสัมฤทธิ์ปลายทางวิชา
ภาษาอังกฤษ 

(5) ร้อยละ 70 ของผู้เรียนระดับชั้น ป.1-6 ที่ผ่านเกณฑ์การประเมินความสามารถ
ทางการคิดค านวณตามแบบทดสอบของโรงเรียน 

2) มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็น และแก้ปัญหา 
(1) ร้อยละ 80 ของผู้เรียนชั้น ป.1-6 ผ่านเกณฑ์การประเมินความสามารถด้านการ

คิดตามแบบทดสอบการคิดที่โรงเรียนก าหนดในระดับดีขึ้นไป 
3) มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม 

(1) ร้อยละ 90 ของผู้เรียนชั้น ป.5 สามารถสร้างนวัตกรรมโดยการเชื่อมโยงองค์
ความรู้ และประสบการณ์มาใช้ในการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ ๆ จากโครงงาน STEM 

4) มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
(1) ร้อยละ 90 ของผู้เรียนชั้น ป.5-6 ที่ผ่านเกณฑ์การประเมินความสามารถในการใช้

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารตามผลสัมฤทธิ์ปลายทางวิชาคอมพิวเตอร์ 
5) มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 

(1) ร้อยละ 85 ของผู้เรียนชั้น ป. 1-6 ที่มีผลการเรียนทั้ง 8 กลุ่มสาระผ่านเกณฑ์
ระดับโรงเรียน   

(2) คะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐานระดับชั้นป.6       



มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
ค่าเป้าหมาย
ความส าเร็จ 

(O-NET) ทุกกลุ่มสาระสูงกว่าคะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ 
6) มีความรู้ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ 

1) ร้อยละ 90 ของผู้เรียน ชั้น ป.3-6 ทักษะพ้ืนฐาน และมีเจตคติท่ีดีต่องานอาชีพ 
1.2 คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน  

1) มีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษาก าหนด  
(1) ร้อยละ 90 ของผู้เรียนที่ผ่านเกณฑ์การประเมินคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามหลัก

หลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐานระดับดีข้ึนไป 
2) มีความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย 

(1) ร้อยละ 90 ของผู้เรียนชั้น ป.1-ป.6 ได้เข้าร่วมกิจกรรมตามประเพณีของไทยและ
ของท้องถิ่น 

(2) ร้อยละ 90 ของผู้เรียนชั้น ป.1-ป.6 มีส่วนรว่มในกิจกรรมการแสดงความกตัญญู
กตเวทีต่อบุคคลที่ควรเคารพตามประเพณีไทย 

(3) ผู้เรียนชั้น ป.1-ป.6 ทุกคนได้เรียนวิชานาฏศิลป์ไทย 
(4) ผู้เรียนชั้น ป.4 - ป.6 ทุกคนได้เรียนวิชามวยไทย 

3) ยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย 
(1) ผู้เรียนชั้น ป.1-ป.6 ทุกคนเข้าร่วมกิจกรรมการเข้าค่ายลูกเสือ 

4) มีสุขภาวะทางร่างกายและจิตสังคม 
(1) ร้อยละ 80 ของผู้เรียนที่ผ่านเกณฑ์การประเมินสมรรถภาพทางร่างกาย 

มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ ระดับดีเลิศ 

2.1 มีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจที่สถานศึกษาก าหนดชัดเจน  
1) มีการจัดท าแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาท่ีมุ่งคุณภาพตามมาตรฐาน

การศึกษาของสถานศึกษา ตามที่แนวทางการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาของ
ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 

2.2 มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 
1) มีโครงสร้างการบริหารงานโดยแยกชัดเจนระหว่างงานบริหารและงานสอน 
2) มีปฏิทินปฏิบัติงานที่ชัดเจน และมีการประชุมผู้บริหารเพื่อวางแผนการท างานร่วมกัน

ทุกสัปดาห์เพ่ือติดตามงาน 
3) มีอัตราส่วนผู้บริหารและครูในแต่ละระดับชั้นที่เหมาะสมกับการสอนและการดูแล

คุณภาพผู้เรียน 
4) มีจ านวนและประเภทของวัสดุครุภัณฑ์ที่เหมาะสมกับวิชาที่เรียนและพอเพียงกับการ

สอน 
5) มีกิจกรรมที่ผู้บริหารและครูผู้สอนร่วมกันวางเป้าหมาย ก าหนดการสอน วิธีวัด

ประเมินผล และแผนการสอน 
6) มีการนิเทศภายในจากผู้บริหารทุกระดับและจากเพ่ือนครูผู้สอนด้วยกันเองและน า
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ข้อมูลที่ได้มาปรับปรุงและพัฒนาการสอนให้ดีขึ้น 
7) ผู้บริหารมีระบบการตรวจงานครูผู้สอนในแต่ละวิชาโดยยึดผลสัมฤทธิ์ปลายทางของ

นักเรียนเป็นหลัก 

2.3 ด าเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษาและ
ทุกกลุ่มเป้าหมาย 

1) มีหลักสูตรสถานศึกษาที่เน้นพัฒนาผู้เรียนในด้านทักษะชีวิต ทักษะปฏิบัติ และความรู้
วิชาการท่ีจ าเป็นส าหรับการด ารงชีวิตในศตวรรษท่ี 21 

2) มีกิจกรรมเสริมหลักสูตรส าหรับเด็กที่มีความถนัดทั้งทางวิชาการ กีฬา ดนตรีนาฏศิลป์ 
และวิชาชีพ และมีการสอนซ่อมเสริมนอกเวลาปกติ 

2.4 พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 
1) ร้อยละ 90 ของครูผู้สอนที่ได้รับการอบรมในเรื่องการเรียนรู้แบบตื่นตัว (Active 

learning) และหัวข้ออ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนการสอนในระดับการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน 

2.5 จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้ 
1) จ านวนห้องเรียนและห้องประกอบ ที่เพียงพอกับผู้เรียนเพ่ือสามารถจัดการเรียนการ

สอนได้ตามหลักสูตรและมีความปลอดภัย 

2.6 จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ 
1) มีระบบอินเตอร์เนทความเร็วสูงใช้ในโรงเรียน 
2) มีโปรแกรมการบริหารงานโรงเรียนครอบคลุมทุกด้าน 
3) มีจ านวนเครื่องคอมพิวเตอร์เพียงพอกับการเรียนรู้และค้นคว้าหาข้อมูลของนักเรียน 

มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ระดับดีเลิศ 

3.1 จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในการ
ด าเนินชีวิต 

 

1) มีหลักสูตรสถานศึกษาที่จัดการเรียนรู้โดยยึดตัวชี้วัดผลสัมฤทธิ์ปลายทางของผู้เรียนเป็น
หลัก 

2) มีแผนการสอนที่มีรูปแบบและวิธีการสอนที่เน้นกระบวนการคิดและการปฏิบัติจริงครบ
ทุกรายวิชา 

3) มีการคัดกรองผู้เรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ส่งต่อและดูแลช่วยเหลืออย่าง
เป็นระบบ 

3.2 ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้ 
1) ร้อยละ 90 ของครูใช้สื่อนวัตกรรมในการจัดการเรียนรู้ 
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2) ผู้เรียนทุกคนที่ได้ไปทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นนอกโรงเรียน 
3.3 มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก 

1) ครูผู้สอนร้อยละ 90 มีค่าเฉลี่ยพฤติกรรมที่ปฏิบัติในห้องเรียนในด้านบวก 
3.4 ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และน าผลมาพัฒนาผู้เรียน 

1) ครูผู้สอนร้อยละ 90 สร้างข้อสอบให้ตรงตามตัวชี้วัดของหลักสูตร และน าเก็บเข้าคลัง
ข้อสอบ 

3.5 มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลป้อนกลับเพื่อปรับปรุงและพัฒนาการจัดการเรียนรู้ 
1) ครูผู้สอนทุกคน เข้าร่วมงานสัมมนาวิชาการเพ่ือแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ 
2) ครูผู้สอนทุกคนเข้านิเทศการสอนเพื่อนครูด้วยกันเอง 

 



คําสั่งแตงตั้งคณะทํางานจัดทํา SAR
 

(คําสั่งแตงต้ังคณะทํางานจัดทํา SAR)



 

ค ำสั่งโรงเรียนศรีวิทยำ 
ที่ 2 /2565 

เรื่อง   แต่งตั้งคณะกรรมกำรจัดท ำรำยงำนผลกำรประเมินตนเอง (SAR) ระดับข้ันพ้ืนฐำน  
ประจ ำปีกำรศึกษำ 2564 

............................................................................. 
  ด้วยโรงเรียนศรีวิทยำได้มีกำรบริหำรจัดกำรศึกษำตำมแผนพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ และ
แผนปฏิบัติกำรประจ ำปี ตำมกฎกระทรวงกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ โดยกำรก ำหนดมำตรฐำนกำรศึกษำของ
สถำนศึกษำให้เป็นไปตำมมำตรฐำนกำรศึกษำแต่ละระดับและ ประเภทกำรศึกษำที่รัฐมนตรีว่ำกำร
กระทรวงศึกษำธิกำรประกำศก ำหนด พร้อมทั้งจัดท ำแผนพัฒนำกำรจัดกำรศึกษำของสถำนศึกษำที่มุ่งคุณภำพ
ตำมมำตรฐำนกำรศึกษำและด ำเนินกำรตำมแผนที่ก ำหนดไว้จัดให้มีกำรประเมินผลและตรวจสอบคุณภำพ
กำรศึกษำภำยในสถำนศึกษำ ติดตำมผลกำรด ำเนินกำร  เพ่ือพัฒนำสถำนศึกษำให้มีคุณภำพตำมมำตรฐำน
กำรศึกษำ และจดัส่งรำยงำนผลกำรประเมินตนเอง  ให้แก่หน่วยงำนต้นสังกัดหรือหน่วยงำนที่ก ำกับดูแล
สถำนศึกษำเป็นประจ ำทุกปี   เพื่อให้มีกำรด ำเนินงำนตำมกฎกระทรวง  ตำมแผนงำนและตำมระบบกำรประกัน
คุณภำพภำยใน  จึงขอแต่งตั้งคณะกรรมกำรจัดท ำรำยงำนผลกำรประเมินตนเอง (SAR)  ระดับขั้นพ้ืนฐำน  
ประจ ำปีกำรศึกษำ 2564   ดังรำยชื่อต่อไปนี้         
      1.คณะกรรมกำรอ ำนวยกำร และ จัดท ำเล่มรำยงำน  

1. นำงสำววุฒิธิดำ   ประมวลศิลป์ชัย              ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนศรีวิทยำ 
2. นำงสำววรรณี     ชำวล ำเนำ                     รองผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยวิชำกำร   
3. นำงสวิตตำ        ดีหอมศิล            รองผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยวิชำกำร                             
4. นำงสำวปทิตตำ   วิรัชนีภรณ ์                    รองผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยบริหำรงำนบุคคล                          
5. นำงวรุณี           ดวงจ ำปำ                       รองผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยบริหำรงำนทั่วไป   
6. นำยจักรพงศ์       เทพศิริ                         รองผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยเทคโนโลยีทำงกำรศึกษำ 
7. นำงสำวภัทรนิษฐ์  รชตศิริวัฒนกุล  หัวหน้ำช่วงชั้นประถม ป.1-2  
8. นำงอลิษำ         แก้วดวงดี            หัวหน้ำแผนกอนุบำล                  
  มีหน้ำที่อ ำนวยควำมสะดวกในกำรให้ข้อมูลสำรสนเทศท่ีเกี่ยวข้องกับกำรจัดท ำรำยงำน  และ 

ตรวจสอบควำมถูกต้องของรำยงำน    จัดท ำรำยงำนผลกำรประเมินตนเอง (SAR)  ระดับขั้นพ้ืนฐำนประจ ำปี
กำรศึกษำ 2564 โดยใช้ข้อมูลสำรสนเทศของงำนทั้ง  5 ฝำ่ย  และจัดท ำรูปเล่มให้สมบูรณ์   พร้อมทั้งน ำเสนอ
ต่อคณะกรรมกำรบริหำรโรงเรียน  เพ่ือขอควำมเห็นชอบก่อนน ำส่งส ำนักงำนคณะกรรมกำรส่งเสริมกำรศึกษำ
เอกชนต่อไป 

 ทั้งนี้   ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 
                                        สั่ง  ณ  วันที่   17   เมษำยน   พ.ศ.  2565 

 

 
(นำงสำววุฒิธิดำ  ประมวลศิลป์ชัย)                                     

                                                      ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนศรีวิทยำ 
 
 



แผนผังอาคารสถานที่
 

(แผนผังอาคารสถานที่ )



  



โครงสรางการบริหารงานโรงเรียน
 

(โครงสรางการบริหารงานโรงเรียน)



 

ผู้รับใบอนุญาต 

 

โครงสร้างการบริหารงานโรงเรียนศรีทยา  

ผู้จัดการ 

 
คณะกรรมการบริหารโรงเรียน  

 
ผู้อ านวยการ 

 

รอง ผอ. ฝ่าย 

วิชาการ  
 

รอง ผอ.ฝ่าย 

แผนงาน 
 

รอง ผอ.ฝ่าย 

บริหารงานทั่วไป 

 

รอง ผอ.ฝ่าย 

บริหารงานบุคคล 

 

รอง ผอ.ฝ่ายอาคารสถานที ่

 และเทคโนโลยีทางการศึกษา   

หัวหน้าแผนกอนุบาล  หัวหน้าช่วงช้ัน ป.1-ป.2   หัวหน้าช่วงช้ัน ป.3-ป.4   หัวหน้าช่วงช้ัน ป.5-ป.6  

หัวหน้าระดับ อ.1  

หัวหน้าระดับ อ.2 

หัวหน้าระดับ อ.3 

หัวหน้าระดับ ป.1  

หัวหน้าระดับ ป.2 

หัวหน้าระดับ ป.3 

หัวหน้าระดับ ป.4 

หัวหน้าระดับ ป.5 

หัวหน้าระดับ ป.6

 

 
 หัวหน้าครูพิเศษ 



undefined
 

(ประวัติโรงเรียน)



ประวัติความเป็นมาของโรงเรียน  
 โรงเรียนศรีวิทยาก่อตั้งขึ้นโดยนางสาวชูศรี กิตติกูล (ปัจจุบันเป็นนางชูศรี ประมวลศิลป์ชัย) ผู้ซึ่ง

เกิดและเติบโตในอ าเภอบางปะกง ประกอบอาชีพรับราชการเป็นครูอยู่ในช่วงปี พ.ศ. 2494- 2532 ได้ท าการสอน
หนังสือให้กับเด็กๆ มากมายในละแวกอ าเภอบางปะกง จากการทุ่มเทให้กับงานในอาชีพ ครูชูศรีได้เล็งเห็น
ความส าคัญของการศึกษาที่มีต่อคนทุกคน ประกอบกับในช่วงเวลานั้น ประเทศไทยก าลังอยู่ในช่วงของการพัฒนา
ประเทศ รัฐมีนโยบายให้เอกชนเข้ามามีส่วนช่วยจัดการศึกษาให้กับชุมชน ครูชูศรีจึงเกิดแรงบันดาลใจและมี
ความคิดที่จะตั้งโรงเรียนของตนเองขึ้นโดยมีเจตนารมณ์เพ่ือให้โรงเรียนศรีวิทยาเป็นสถานที่ให้บริการการศึกษากับ
เด็กในชุมชน จึงได้ด าเนินการขออนุญาตต่อรัฐและได้รับใบอนุญาตจัดตั้งสถานศึกษาเมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม พ.ศ. 
2508 ซึ่งนับเป็นจุดเปลี่ยนที่ส าคัญในชีวิตของครูชูศรี ในช่วงเริ่มด าเนินการ โรงเรียนมีอาคารไม้ 1 หลัง จ านวน 9 
ห้องเรียน เปิดท าการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึง 4 มีนักเรียนจ านวน 65 คน และมีครู 6 คน ต่อมามีการ
เปลี่ยนแปลงและพัฒนาขึ้นโดย ขยายชั้นเรียนถึง ป.7 ในปี 2511 และขอเปิดสอนระดับอนุบาลในปี 2519 
ตลอดเวลา 56 ปี โรงเรียนได้ด าเนินการตามเจตนารมณ์ของครูชูศรีในการให้การศึกษาแก่เด็กๆ ในชุมชน 
 


