รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา
(Self - Assessment Report : SAR)
ปการศึกษา 2563

โรงเรียน วรรัตนศึกษา
รหัสโรงเรียน 1110100285
112 หมูที่ - ถนน สวนผัก ตําบล/แขวง ตลิ่งชัน เขต/อําเภอ ตลิ่งชัน จังหวัด กรุงเทพมหานคร 10170
โทรศัพท 02-433-3051 โทรสาร 02-886-7017

สังกัด
สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน
กระทรวงศึกษาธิการ

รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา
(Self - Assessment Report : SAR)
ปการศึกษา 2563
สวนที่ 1 : บทสรุปของผูบริหาร
รายงานการประเมินตนเองจากการบริหารจัดการศึกษาของสถานศึกษา ตลอดปการศึกษา 2563 ทั้งดานคุณภาพเด็ก/ผูเรียน ดานกระบวนการ
บริหารและการจัดการ ดานการจัดประสบการณ/การจัดการเรียนรูที่เนนผุเรียนเปนสําคัญ สรุปพอสังเขป ดังนี้
สถานศึกษามีหลักสูตรสถานศึกษา ระดับปฐมวัยและระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่มีคุณภาพมาตรฐานระดับยอดเยี่ยม สามารถนําไปจัดกิจกรรม
เสริมประสบการณที่หลากหลายรูปแบบ เชน รูปแบบ Project Approach บูรณาการพหุปญญา มอนเตสซอรี่ ซึ่งสงเสริมใหเด็กมีพัฒนาการทั้ง 4 ดาน คือ ดาน
รางกาย ดานอารมณ – จิตใจ ดานสังคมและดานสติปญญา มีระดับคุณภาพยอดเยี่ยม สงเสริมคุณธรรม จริยธรรม จนกลายเปนอัตลักษณของเด็ก สงเสริมทักษะ
ความรูทางดานภาษาตางประเทศ สงเสริมใหเด็กสามารถใชสื่อเทคโนโลยีดิจิทัลเปนเครื่องมือเพื่อการเรียนรู เด็กไดเรียนรูในสิ่งที่ตองการอยากรู สําหรับดานคุณภาพผู
เรียน สถานศึกษาไดจัดการเรียนรูโดยเนนผูเรียนเปนสําคัญ (Child Center Learning ) และการจัดการเรียนรูรูปแบบเชิงรุก Active Learning สงผลใหคุณภาพผู
เรียนยอดเยี่ยม ปลูกฝงคุณธรรม จริยธรรม และคานิยมที่พึงประสงค สงเสริมทักษะกระบวนการคิดวิเคราะห คิดสังเคราะห และคิดอยางมีวิจารณญาณ สามารถแกไข
ปญหาสถานการณเฉพาะหนาได เนนใหผูเรียนไดลงมือปฏิบัติจริง สามารถใชสื่อเทคโนโลยีดิจิทัลเปนเครื่องมือเพื่อการเรียนรู สงเสริมทักษะความรูทางดานภาษาตาง
ประเทศและการใชทักษะชีวิตตามแนวพระราชดําริเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงรัชกาลที่ 9 ตามเอกลักษณของสถานศึกษา สถานศึกษามีกระบวนการบริหารจัดการ
ดวยหลักการบริหาร POSDCORB อยางมืออาชีพ ตลอดระยะเวลา 50 กวาป ประเมินผลไดจากผูปกครองและชุมชน นําบุตรหลานมาเขาเรียนในทุกๆป มีจํานวนครู
เพียงพอครบทุกชั้นเรียนและมีคุณวุฒิตรงตําแหนงงานสอน สถานศึกษาสงเสริมและสนับสนุนใหครูไดพัฒนาศักยภาพของตนเองสมํ่าเสมอ โดยจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ
ดานทักษะความรูและการใชเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการจัดการเรียนรู จัดทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา ครูมีความเชี่ยวชาญในการจัดประสบการณและการจัดการ
เรียนรูอยางมีประสิทธิภาพ ระดับคุณภาพยอดเยี่ยม มีการจัดสภาพแวดลอมภายในและภายนอกหองเรียนใหเอื้อตอการเรียนรู มีสื่อเทคโนโลยีดิจิทัล วัสดุ อุปกรณและ
สื่อการเรียนรูที่ทันสมัยและเปดโอกาสใหผูมีสวนเกี่ยวของ ประกอบดวย คณะกรรมการบริหารโรงเรียน ผูปกครองนักเรียนและชุมชน มีสวนรวมในการจัดการศึกษา
ตอนที่ 1 ขอมูลพื้นฐาน

โรงเรียน (School Name) : วรรัตนศึกษา
ประเภทโรงเรียน (School Type) : ในระบบ (สามัญปกติ)
รหัสโรงเรียน : 1110100285
ที่อยู (Address) : 112

อาคาร (Bldg) : -

หมูที่ (Village No.) : -

ตรอก (Alley) : -

ซอย (Lane) : -

ถนน (Street) : สวนผัก

ตําบล/แขวง (Sub-district) : ตลิ่งชัน

เขต/อําเภอ (District) : ตลิ่งชัน

จังหวัด (Province) : กรุงเทพมหานคร

รหัสไปรษณีย (Post Code) : 10170

โทรศัพท (Tel.) : 02-433-3051

โทรสาร (Fax.) : 02-886-7017

อีเมล (E-mail) : vorrarat.somchai@gmail.com
เว็บไซต (Website) : www.vorrarat.ac.th
ไลน (Line) : @vorrarat
ระดับที่เปดสอน

ปกติ (สามัญศึกษา) : เตรียมอนุบาล, กอนประถมศึกษา, ประถมศึกษา
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เฟซบุก (Facebook) : vorrarat suksa school

ตอนที่ 2 การนําเสนอผลการประเมินตนเอง
ระดับปฐมวัย
1. มาตรฐานการศึกษา

มาตรฐานการศึกษา
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของเด็ก

ระดับคุณภาพ
ยอดเยี่ยม

1. มีพัฒนาดานรางกาย แข็งแรง มีสุขนิสัยที่ดี และดูแลความปลอดภัยของตนองได

ยอดเยี่ยม

2. มีพัฒนาการดานอารมณ จิตใจ ควบคุม และแสดงออกทางอารมณได

ยอดเยี่ยม

3. มีพัฒนาการดานสังคม ชวยเหลือตนเองและเปนสมาชิกที่ดีของสังคม

ยอดเยี่ยม

4. มีพัฒนาการดานสติปญญา สื่อสารได มีทักษะการคิดพื้นฐาน และแสวงหาความรูได

ยอดเยี่ยม

มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ

ยอดเยี่ยม

1. มีหลักสูตรครอบคลุมพัฒนาการทั้งสี่ดาน สอดคลองกับบริบทของทองถิ่น

ยอดเยี่ยม

2. จัดครูใหเพียงพอกับชั้นเรียน

ยอดเยี่ยม

3. สงเสริมใหครูมีความเชี่ยวชาญดานการจัดประสบการณ

ยอดเยี่ยม

4. จัดสภาพแวดลอมและสื่อเพื่อการเรียนรูอยางปลอดภัยและเพียงพอ

ยอดเยี่ยม

5. ใหบริการสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนรูเพื่อสนับสนุน การจัดประสบการณ

ยอดเยี่ยม

6. มีระบบบริหารคุณภาพที่เปดโอกาสใหผูเกี่ยวของทุกฝายมีสวนรวม

ยอดเยี่ยม

มาตรฐานที่ 3 การจัดประสบการณที่เนนเด็กเปนสําคัญ

ยอดเยี่ยม

1. จัดประสบการณที่สงเสริมใหเด็กมีพัฒนาการทุกดาน อยางสมดุลเต็มศักยภาพ

ยอดเยี่ยม

2. สรางโอกาสใหเด็กไดรับประสบการณตรง เลนและปฏิบัติอยางมีความสุข

ยอดเยี่ยม

3. จัดบรรยากาศที่เอื้อตอการเรียนรู ใชสื่อและเทคโนโลยี ที่เหมาะสมกับวัย

ยอดเยี่ยม

4. ประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริงและนําผลการประเมินพัฒนาการเด็กไปปรับปรุงการจัดประสบการณและพัฒนาเด็ก

ยอดเยี่ยม

สรุปผลการประเมินระดับปฐมวัย
2. หลักฐานสนับสนุนผลการประเมินตนเองตามระดับคุณภาพ
1. หลักสูตรสถานศึกษา ระดับปฐมวัย (สําหรับเด็กอายุ 3-6 ป) พุทธศักราช 2561
2. แผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา ปการศึกษา 2561- 2563
3. มาตรฐานการศึกษาและคาเปาหมายความสําเร็จของสถานศึกษา ระดับปฐมวัย
4. แผนปฏิบัติการประจําป 2563
5. แผนการจัดประสบการณการเรียนรู
6. บันทึกหลังการจัดประสบการณการเรียนรู
7. รายงานผลหรือสรุปการดําเนินงาน/โครงการ/กิจกรรม
8. รายงานผลพัฒนาการเด็กปฐมวัย 4 ดาน
9. แฟมสะสมผลงานเด็ก
10. แผนพัฒนาตนเองของเด็ก ครู และผูบริหาร
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ยอดเยี่ยม

11. วุฒิบัตร/เกียรติบัตร/ประกาศเกียรติคุณ/โลรางวัล
12. ขอมูลสารสนเทศตางๆ
13. ภาพถาย/คลิปวีดิโอ/ชิ้นงาน
3. โรงเรียนมีแผนจะพัฒนาตนเองตอไปอยางไรใหไดมาตรฐานที่ดีขึ้นกวาเดิม 1 ระดับ

แผนปฏิบัติงานที่ 1
วิธีดําเนินการ

พัฒนาศักยภาพครูและบุคลากร
- สงเสริมและพัฒนาครูและบุคลากรใหไดรับการอบรมความรู ฝกทักษะวิชาชีพ และศึกษาดูงาน
- สงเสริมและพัฒนาครูและบุคลากรใหมีความเชี่ยวชาญในการใชเทคโนโลยีดิจิทัล สรางนวัตกรรม ปญญาประดิษฐ สูความเปนเลิศ
- สรางชุมชนแหงการเรียนรูทางวิชาชีพ PLC (Professional Learning Community) และใหครูมีแผนพัฒนารายบุคคล เพื่อการพัฒนา

ตนเอง

แผนปฏิบัติงานที่ 2
วิธีดําเนินการ

พัฒนากระบวนการบริหารและการจัดการศึกษาอยางเปนระบบครบวงจรคุณภาพ
- พัฒนากระบวนการจัดการเรียนรูโดยใชกระบวนการ PLC มีการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการดําเนินงาน
- จัดระบบการประกันคุณภาพภายในอยางตอเนื่องเปนระบบครบวงจรคุณภาพ

4. นวัตกรรม/แบบอยางที่ดี (Innovation/Best Practice)
- นวัตกรรม/แบบอยางที่ดี : โครงการ พัฒนาและปรับปรุงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
มาตรฐานดาน : มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของเด็ก, มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ, มาตรฐานที่ 3 การจัดประสบการณที่เนนเด็กเปนสําคัญ
- นวัตกรรม/แบบอยางที่ดี : โครงการ พััฒนาและปรับปรุงระบบเครือขาย
มาตรฐานดาน : มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ
5. ความโดดเดนของสถานศึกษา
- โครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อการบริหารจัดการศึกษา
6. โรงเรียนดําเนินงานตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ
- จัดการศึกษาทุกระดับ ทุกประเภท โดยใชหลักสูตรฐานสมรรถนะ รวมทั้งแนวทางการจัดการเรียนรูเชิงรุกและการวัดประเมินผลเพื่อพัฒนาผูเรียน ที่สอดคลองกับ
มาตรฐานการศึกษาแหงชาติ
- สงเสริมการพัฒนากรอบหลักสูตรระดับทองถิ่นและหลักสูตรสถานศึกษาตามความตองการจําเปนของกลุมเปาหมายและแตกตางหลากหลายตามบริบทของพื้นที่
- พัฒนาผูเรียนใหมีทักษะการคิดวิเคราะห สามารถแกไขสถานการณเฉพาะหนาไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยจัดการเรียนรูเชิงรุก (Active Learning) จาก
ประสบการณจริงหรือจากสถานการณจําลองผานการลงมือปฏิบัติ ตลอดจนจัดการเรียนการสอนในเชิงแสดงความคิดเห็นเพื่อเปดโลกทัศนมุมมองรวมกันของผู
เรียนและครูใหมากขึ้น
- พัฒนาผูเรียนใหมีความรอบรูและทักษะชีวิต เพื่อเปนเครื่องมือในการดํารงชีวิตและสรางอาชีพ อาทิ การใชเทคโนโลยีดิจิทัล สุขภาวะและทัศนคติที่ดีตอการดูแล
สุขภาพ
- พัฒนาครูใหมีทักษะ ความรู และความชํานาญในการใชเทคโนโลยีดิจิทัล ปญญาประดิษฐ และภาษาอังกฤษ รวมทั้งการจัดการเรียนการสอนเพื่อฝกทักษะการคิด
วิเคราะหอยางเปนระบบและมีเหตุผลเปนขั้นตอน
- สงเสริมใหใชภาษาทองถิ่นรวมกับภาษาไทยเปนสื่อจัดการเรียนการสอนในพื้นที่ที่ใชภาษาอยางหลากหลาย เพื่อวางรากฐานใหผูเรียนมีพัฒนาการดานการคิด
วิเคราะห รวมทั้งมีทักษะการสื่อสารและใชภาษาที่สามในการตอยอดการเรียนรูไดอยางมีประสิทธิภาพ
- ปลูกฝงผูเรียนใหมีหลักคิดที่ถูกตองดานคุณธรรม จริยธรรม และเปนผูมีความพอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา โดยกระบวนการลูกเสือ และยุวกาชาด
- พัฒนาแพลตฟอรมดิจิทัลเพื่อการเรียนรู และใชดิจิทัลเปนเครื่องมือการเรียนรู
- เสริมสรางการรับรู ความเขาใจ ความตระหนัก และสงเสริมคุณลักษณะและพฤติกรรมที่พึงประสงคดานสิ่งแวดลอม
- สนับสนุนกิจกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
- พัฒนาครูทุกระดับใหมีทักษะ ความรูที่จําเปน เพื่อทําหนาที่วิทยากรมืออาชีพ (Train The Trainer) และขยายผลการพัฒนาผานศูนยพัฒนาศักยภาพบุคคลเพื่อ
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ความเปนเลิศ (Human Capital Excellence Center: HCEC)
- ใหผูเรียน ครู ผูบริหารทางการศึกษามีแผนพัฒนารายบุคคลผานแผนพัฒนารายบุคคลสูความเปนเลิศ (Excellence Individual Development Plan :EIDP)
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ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
1. มาตรฐานการศึกษา

มาตรฐานการศึกษา
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผูเรียน

ระดับคุณภาพ
ยอดเยี่ยม

ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผูเรียน
1. มีความสามารถในการอาน การเขียน การสื่อสาร และ การคิดคํานวณ

ยอดเยี่ยม

2. มีความสามารถในการคิดวิเคราะห คิดอยางมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและแกปญหา

ดีเลิศ

3. มีความสามารถในการสรางนวัตกรรม

ดีเลิศ

4. มีความสามารถในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร

ยอดเยี่ยม

5. มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา

ดีเลิศ

6. มีความรูทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดีตองานอาชีพ

ยอดเยี่ยม

คุณลักษณะที่พึงประสงคของผูเรียน
7. การมีคุณลักษณะและคานิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากําหนด

ยอดเยี่ยม

8. ความภูมิใจในทองถิ่นและความเปนไทย

ยอดเยี่ยม

9. การยอมรับที่จะอยูรวมกันบนความแตกตางและหลากหลาย

ยอดเยี่ยม

10. สุขภาวะทางรางกายและจิตสังคม

ยอดเยี่ยม

มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ

ยอดเยี่ยม

1. มีเปาหมายวิสัยทัศนและพันธกิจที่สถานศึกษากําหนดชัดเจน

ยอดเยี่ยม

2. มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา

ยอดเยี่ยม

3. ดําเนินงานพัฒนาวิชาการที่เนนคุณภาพผูเรียนรอบดานตามหลักสูตรสถานศึกษาและทุกกลุมเปาหมาย

ดีเลิศ

4. พัฒนาครูและบุคลากรใหมีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ

ดีเลิศ

5. จัดสภาพแวดลอมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อตอการจัดการเรียนรู อยางมีคุณภาพ

ยอดเยี่ยม

6. จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและ การจัดการเรียนรู

ยอดเยี่ยม

มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ

ยอดเยี่ยม

1. จัดการเรียนรูผานกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถนําไปประยุกตใชในชีวิตได

ยอดเยี่ยม

2. ใชสื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหลงเรียนรูที่เอื้อ ตอการเรียนรู

ยอดเยี่ยม

3. มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก

ยอดเยี่ยม

4. ตรวจสอบและประเมินผูเรียนอยางเปนระบบ และ นําผลมาพัฒนาผูเรียน

ดีเลิศ

5. มีการแลกเปลี่ยนเรียนรูและใหขอมูลสะทอนกลับ เพื่อพัฒนาปรับปรุงการจัดการเรียนรู

ดีเลิศ

สรุปผลการประเมินระดับขั้นพื้นฐาน
2. หลักฐานสนับสนุนผลการประเมินตนเองตามระดับคุณภาพ
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ยอดเยี่ยม

1. หลักสูตรสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
2. แผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา ปการศึกษา 2561- 2563
3. มาตรฐานการศึกษาและคาเปาหมายความสําเร็จของสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
4. แผนปฏิบัติการประจําป 2563
5. แผนการจัดการเรียนรู
6. บันทึกหลังการจัดการเรียนรู
7. รายงานผลการดําเนินงาน/โครงการ/กิจกรรม
8. รายงานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
9. แฟมสะสมผลงานนักเรียน
10. แผนพัฒนาตนเองของเด็ก ครู และผูบริหาร
11. วุฒิบัตร/เกียรติบัตร/ประกาศเกียรติคุณ/โลรางวัล
12. ขอมูลสารสนเทศตางๆ
13. ภาพถาย/คลิปวีดิโอ/ชิ้นงาน
3. โรงเรียนมีแผนจะพัฒนาตนเองตอไปอยางไรใหไดมาตรฐานที่ดีขึ้นกวาเดิม 1 ระดับ

แผนปฏิบัติงานที่ 1
วิธีดําเนินการ

พัฒนาศักยภาพครูและบุคลากร
- สงเสริมและพัฒนาครูและบุคลากรใหไดรับการอบรมความรู ฝกทักษะวิชาชีพ และศึกษาดูงาน
- สงเสริมและพัฒนาครูและบุคลากรใหมีความเชี่ยวชาญในการใชเทคโนโลยีดิจิทัล สรางนวัตกรรม ปญญาประดิษฐ สูความเปนเลิศ
- สรางชุมชนแหงการเรียนรูทางวิชาชีพ PLC (Professional Learning Community) และใหครูมีแผนพัฒนารายบุคคล เพื่อการพัฒนา

ตนเอง

แผนปฏิบัติงานที่ 2
วิธีดําเนินการ

พัฒนากระบวนการบริหารและการจัดการศึกษาอยางเปนระบบครบวงจรคุณภาพ
- พัฒนากระบวนการจัดการเรียนรูโดยใชกระบวนการ PLC มีการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการดําเนินงาน
- จัดระบบการประกันคุณภาพภายในอยางตอเนื่องเปนระบบครบวงจรคุณภาพ

4. นวัตกรรม/แบบอยางที่ดี (Innovation/Best Practice)
- นวัตกรรม/แบบอยางที่ดี : โครงการ พัฒนาและปรับปรุงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
มาตรฐานดาน : มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผูเรียน, มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ, มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เนนผู
เรียนเปนสําคัญ
- นวัตกรรม/แบบอยางที่ดี : โครงการ พััฒนาและปรับปรุงระบบเครือขาย
มาตรฐานดาน : มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ
5. ความโดดเดนของสถานศึกษา
- กีฬาเดน (วายนํ้า)
- โครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อการบริหารจัดการศึกษา
6. โรงเรียนไดดําเนินงานตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ
- จัดการศึกษาทุกระดับ ทุกประเภท โดยใชหลักสูตรฐานสมรรถนะ รวมทั้งแนวทางการจัดการเรียนรูเชิงรุกและการวัดประเมินผลเพื่อพัฒนาผูเรียน ที่สอดคลองกับ
มาตรฐานการศึกษาแหงชาติ
- สงเสริมการพัฒนากรอบหลักสูตรระดับทองถิ่นและหลักสูตรสถานศึกษาตามความตองการจําเปนของกลุมเปาหมายและแตกตางหลากหลายตามบริบทของพื้นที่
- พัฒนาผูเรียนใหมีทักษะการคิดวิเคราะห สามารถแกไขสถานการณเฉพาะหนาไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยจัดการเรียนรูเชิงรุก (Active Learning) จาก
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ประสบการณจริงหรือจากสถานการณจําลองผานการลงมือปฏิบัติ ตลอดจนจัดการเรียนการสอนในเชิงแสดงความคิดเห็นเพื่อเปดโลกทัศนมุมมองรวมกันของผู
เรียนและครูใหมากขึ้น
- พัฒนาผูเรียนใหมีความรอบรูและทักษะชีวิต เพื่อเปนเครื่องมือในการดํารงชีวิตและสรางอาชีพ อาทิ การใชเทคโนโลยีดิจิทัล สุขภาวะและทัศนคติที่ดีตอการดูแล
สุขภาพ
- พัฒนาครูใหมีทักษะ ความรู และความชํานาญในการใชเทคโนโลยีดิจิทัล ปญญาประดิษฐ และภาษาอังกฤษ รวมทั้งการจัดการเรียนการสอนเพื่อฝกทักษะการคิด
วิเคราะหอยางเปนระบบและมีเหตุผลเปนขั้นตอน
- สงเสริมใหใชภาษาทองถิ่นรวมกับภาษาไทยเปนสื่อจัดการเรียนการสอนในพื้นที่ที่ใชภาษาอยางหลากหลาย เพื่อวางรากฐานใหผูเรียนมีพัฒนาการดานการคิด
วิเคราะห รวมทั้งมีทักษะการสื่อสารและใชภาษาที่สามในการตอยอดการเรียนรูไดอยางมีประสิทธิภาพ
- ปลูกฝงผูเรียนใหมีหลักคิดที่ถูกตองดานคุณธรรม จริยธรรม และเปนผูมีความพอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา โดยกระบวนการลูกเสือ และยุวกาชาด
- พัฒนาแพลตฟอรมดิจิทัลเพื่อการเรียนรู และใชดิจิทัลเปนเครื่องมือการเรียนรู
- เสริมสรางการรับรู ความเขาใจ ความตระหนัก และสงเสริมคุณลักษณะและพฤติกรรมที่พึงประสงคดานสิ่งแวดลอม
- สนับสนุนกิจกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
- พัฒนาครูทุกระดับใหมีทักษะ ความรูที่จําเปน เพื่อทําหนาที่วิทยากรมืออาชีพ (Train The Trainer) และขยายผลการพัฒนาผานศูนยพัฒนาศักยภาพบุคคลเพื่อ
ความเปนเลิศ (Human Capital Excellence Center: HCEC)
- ใหผูเรียน ครู ผูบริหารทางการศึกษามีแผนพัฒนารายบุคคลผานแผนพัฒนารายบุคคลสูความเปนเลิศ (Excellence Individual Development Plan :EIDP)

ลงชื่อ........................................
(........นายสมชาย ลังกะสูตร........)
ตําแหนง ผูอํานวยการ
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สวนที่ 2 : ขอมูลพื้นฐาน
1. โรงเรียน (School Name) : วรรัตนศึกษา (-)
รหัสโรงเรียน : 1110100285
ที่อยู (Address) : 112

อาคาร (Bldg) : -

หมูที่ (Village No.) : -

ตรอก (Alley) : -

ซอย (Lane) : -

ถนน (Street) : สวนผัก

ตําบล/แขวง (Sub-district) : ตลิ่งชัน

เขต/อําเภอ (District) : ตลิ่งชัน

จังหวัด (Province) : กรุงเทพมหานคร

รหัสไปรษณีย (Post Code) : 10170

โทรศัพท (Tel.) : 02-433-3051

โทรสาร (Fax.) : 02-886-7017

อีเมล (E-mail) : vorrarat.somchai@gmail.com
เว็บไซต (Website) : www.vorrarat.ac.th
ไลน (Line) : @vorrarat
2. ระดับที่เปดสอน
ปกติ (สามัญศึกษา): : เตรียมอนุบาล, กอนประถมศึกษา, ประถมศึกษา
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เฟซบุก (Facebook) : vorrarat suksa school

3. ขอมูลพื้นฐานแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
ปรัชญา

เรียนดี กีฬาเดน ดนตรีดัง พรั่งพรอมคุณธรรม
วิสัยทัศน
โรงเรียนวรรัตนศึกษาเปนองคกรแหงการเรียนรู มุงหวังใหผูเรียนมีพัฒนาการที่ดี ทั้งรางกาย อารมณ-จิตใจ สังคม สติปญญา มีคุณธรรม จริยธรรมที่ดีงาม มีความรู
คิดเปน ทําเปน แกปญหาไดเหมาะสมตามวัย ยึดมั่นระบอบประชาธิปไตย รูจักอนุรักษศิลปวัฒนธรรมไทย ใชสื่อเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรูสูสากลและนอมนําปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง
พันธกิจ
พันธกิจที่ 1 ดานการพัฒนาคุณภาพผูเรียน
- สงเสริมการจัดกิจกรรมใหเด็ก/ผูเรียนมีการพัฒนาการทางดานรางกาย อารมณจิตใจ สังคม สติปญญาครบทุกดานเหมาะสมตามวัย
- สงเสริมการจัดกิจกรรมที่หลากหลาย เนนผูเรียนเปนสําคัญ เพื่อใหผูเรียนมีความรู มีความสามารถในการคิดวิเคราะห คิดสังเคราะห คิดอยางมี
วิจารณญาณและทักษะที่จําเปนตามหลักสูตรสถานศึกษา
พันธกิจที่ 2 ดานการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา
- สงเสริมและพัฒนาครูใหสามารถจัดประสบการณการใหกับเด็กไดอยางมีประสิทธิภาพ
- สงเสริมและพัฒนาครูใหสามารถจัดกิจกรรมการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ และมีการวัดประเมินผลดวยวิธีที่หลากหลาย
- สงเสริมและสนับสนุนใหชุมชนและองคกรที่เกี่ยวของมีสวนรวมในการจัดการศึกษาของสถานศึกษา พัฒนาการบริหารจัดการที่เปนระบบครบวงจรและมี
ประสิทธิภาพ
พันธกิจที่ 3 ดานการสรางสังคมแหงการเรียนรู
- พัฒนาอาคารสถานที่ จัดสภาพแวดลอมและบรรยากาศในหองเรียนและนอกหองเรียนที่เอื้อตอการจัดกิจกรรมการเรียนรู
- จัดหาสื่อ สรางนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่ทันสมัยเอื้อตอการจัดกิจกรรมการเรียนรู
พันธกิจที่ 4 ดานสงเสริมอัตลักษณของสถานศึกษา
- สงเสริมการจัดกิจกรรมที่หลากหลาย สรางความเขาใจการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยเปนประมุข
- สงเสริมการจัดกิจกรรมที่ปลูกฝงคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค อนุรักษศิลปะ วัฒนธรรมไทย นอมนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
และใชสื่อเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรูสูสากล
เปาหมาย
1. เด็กปฐมวัยรอยละ 90 มีการพัฒนาการทางดานรางกาย อารมณ จิตใจ สังคม สติปญญาเหมาะสมตามวัย
2 .ผูเรียนรอยละ 90 มีการพัฒนาการทางดานรางกาย อารมณ จิตใจ สังคม สติปญญาเหมาะสมตามวัย
3. ผูเรียนรอยละ 90 มีความรู ความเขาใจในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยเปนประมุข
4. ผูเรียนรอยละ 90 รูจักอนุรักษศิลปวัฒนธรรมไทย นอมนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใชในชีวิตประจําวัน
5. ผูเรียนรอยละ 90 มีความรูและทักษะที่จําเปนตามหลักสูตรสถานศึกษา
6. ผูเรียนรอยละ 90 มีความสามารถในการคิดวิเคราะห คิดสังเคราะห และ คิดอยางมีวิจารณญาณ
7. ผูเรียนรอยละ 90 มีผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงคระดับดีขึ้นไป
8. ผูเรียนรอยละ 90 มีนิสัยรักการเรียนรู สามารถใชเทคโนโลยีในการแสวงหาความรูอยางตอเนื่อง
9. สถานศึกษามีหลักสูตรสถานศึกษาที่มีประสิทธิภาพเหมาะกับการจัดการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ
10. สถานศึกษามีสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีที่ทันสมัยเอื้อตอการจัดกิจกรรมการเรียนรู ทั้งในและนอกหองเรียน
11. ครู รอยละ 90 สามารถจัดประสบการณการการเรียนรูใหกับเด็กไดอยางมีประสิทธิภาพ
12. ครู รอยละ 90 สามารถจัดกิจกรรมการเรียนรูดวยวิธีการที่หลากหลาย พัฒนาผูเรียนเต็มตามศักยภาพและเหมาะสมกับวัย
13. ผูมีสวนเกี่ยวของทุกฝายมีสวนรวมในการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
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14. สถานศึกษาจัดสภาพแวดลอมและบรรยากาศในหองเรียนและนอกหองเรียนที่เอื้อตอการจัดกิจกรรมการเรียนรู
15. สถานศึกษามีอัตลักษณและเอกลักษณของสถานศึกษาที่โดดเดน
ยุทธศาสตรหรือกลยุทธ

1. การสงเสริมและพัฒนาคุณภาพผูเรียน
1.1.สงเสริมและพัฒนาเด็กใหมีพัฒนาการทั้ง 4 ดานเหมาะสมตามวัยอยางมีคุณภาพ มีความรูและมีทักษะชีวิตในการใชสื่อเทคโนโลยีเบื้องตน ที่เปน
ประโยชนตอการดําเนินชีวิตในอนาคต
1.2.สงเสริมและพัฒนาศักยภาพผูเรียนใหมีความรูและทักษะที่จําเปนตามหลักสูตรสถานศึกษา เนนทักษะดานภาษาตางประเทศและคุณลักษณะที่จําเปน
ในศตวรรษที่ 21
1.3. สงเสริมคุณธรรม จริยธรรม สรางระเบียบวินัย คานิยมที่พึงประสงคและปฏิบัติตนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

2. การพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา
2.1.พัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา กระบวนการจัดการเรียนรูและการวัดประเมินผล ใหมีคุณภาพสอดคลองกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น
พื้นฐาน พุทธศักราช 2551
2.2.จัดกิจกรรมเสริมทักษะการเรียนรูในรูปแบบที่หลากหลาย

3. การพัฒนาระบบบริหารจัดการครูและบุคลากรของสถานศึกษา
3.1.พัฒนาระบบบริหารจัดการครูและบุคลากรของสถานศึกษาใหมีประสิทธิภาพ รวมถึง การสรางขวัญและกําลังใจ การสรางแรงจูงใจ

4. การสงเสริมใหผูที่มีสวนเกี่ยวของและชุมชนไดมีสวนรวมในการจัดการศึกษา
4.1.สงเสริมการบริหารจัดการศึกษาใหเปนไปตามหลักธรรมาภิบาล โดยเนนดานคุณธรรม จริยธรรม มีความโปรงใส ตรวจสอบได
4.2.พัฒนาระบบบริหารงานสารสนเทศ งบประมาณ /การเงินใหมีประสิทธิภาพ
4.3.สงเสริมใหผูที่มีสวนเกี่ยวของและชุมชนเขามามีสวนรวมในการจัดการศึกษา ใหการสนับสนุนงบประมาณและทรัพยากรเพื่อการศึกษา
เอกลักษณ
เนนคุณธรรม

นอมนําปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

อัตลักษณ
เปนคนดี มีความซื่อสัตย รักประชาธิปไตย ใสใจเทคโนโลยี
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4. จํานวนนักเรียน

ระดับที่เปดสอน

จํานวนผูเรียนปกติ

จํานวนหองเรียน

จํานวนผูเรียนที่มี
ความตองการพิเศษ

ชาย

หญิง

ชาย

หญิง

รวมจํานวนผู
เรียน

ระดับกอนประถมการศึกษา
เตรียมอนุบาล
อนุบาลปที่ 1
อนุบาลปที่ 2
อนุบาลปที่ 3
รวม

หองเรียนปกติ

1

9

9

-

-

18

หองเรียนปกติ

3

30

27

-

-

57

หองเรียน EP

-

-

-

-

-

-

หองเรียนปกติ

3

39

33

-

-

72

หองเรียน EP

-

-

-

-

-

-

หองเรียนปกติ

3

30

31

-

-

61

หองเรียน EP

-

-

-

-

-

-

108

100

-

-

208

หองเรียนปกติ 10 หองเรียน EP -

ระดับประถมศึกษา
ประถมศึกษาปที่ 1
ประถมศึกษาปที่ 2
ประถมศึกษาปที่ 3
ประถมศึกษาปที่ 4
ประถมศึกษาปที่ 5
ประถมศึกษาปที่ 6

หองเรียนปกติ

2

27

31

-

-

58

หองเรียน EP

-

-

-

-

-

-

หองเรียนปกติ

3

36

30

-

-

66

หองเรียน EP

-

-

-

-

-

-

หองเรียนปกติ

2

33

31

-

-

64

หองเรียน EP

-

-

-

-

-

-

หองเรียนปกติ

3

32

43

-

-

75

หองเรียน EP

-

-

-

-

-

-

หองเรียนปกติ

2

36

28

-

-

64

หองเรียน EP

-

-

-

-

-

-

หองเรียนปกติ

3

44

42

-

-

86

หองเรียน EP

-

-

-

-

-

-

รวม

หองเรียนปกติ 15 หองเรียน EP -

208

205

-

-

413

รวมทั้งสิ้น

หองเรียนปกติ 25 หองเรียน EP -

316

305

-

-

621
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5. จํานวนผูบริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษา
5.1 ผูบริหารสถานศึกษา
- นาย สมชาย ลังกะสูตร
ตําแหนง : ผูอํานวยการโรงเรียน (Thai School Director), ผูรับใบอนุญาต (ผูรับใบอนุญาต)
ระดับการศึกษา : ปริญญาเอก
- นาย สรัณฑร ลังกะสูตร
ตําแหนง : ผูจัดการ (Thai School Manager)
ระดับการศึกษา : ปริญญาโท
5.2 จํานวนครู และบุคลากรทางการศึกษา (เฉพาะที่บรรจุเทานั้น)
5.2.1 สรุปจํานวนครูและบุคลากรทางการศึกษา จําแนกวุฒิการศึกษาและประเภท/ตําแหนง

จํานวนครูและบุคลากรทางการศึกษา

ประเภท/ตําแหนง

รวม

ตํ่ากวา ป.ตรี

ป.ตรี

ป.บัณฑิต

ป.โท

ป.เอก

1. ครูไทย

-

-

1

-

-

1

2. ครูชาวตางชาติ

-

-

-

-

-

-

1. ครูไทย

1

4

2

2

-

9

2. ครูชาวตางชาติ

-

-

-

-

-

-

1. ครูไทย

-

15

-

-

-

15

2. ครูชาวตางชาติ

-

-

-

-

-

-

รวม

1

19

3

2

-

25

- บริหารงานทั่วไป

-

-

0

1

-

1

บุคลากรอื่นๆ

-

-

-

-

-

-

รวม

-

-

0

1

-

1

รวมทั้งสิ้น

1

19

3

3

-

26

ผูสอนเตรียมอนุบาล

ผูสอนการศึกษาปฐมวัย

ผูสอนการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ระดับประถมศึกษา

บุคลากรทางการศึกษา

สรุปอัตราสวน

สรุปอัตราสวน

จํานวนหอง

จํานวนนักเรียน

จํานวนครู

จํานวนผูเรียนตอครู

จํานวนผูเรียนตอหอง

ผูสอนเตรียมอนุบาล

1

18

1

18:1

18:1

ผูสอนการศึกษาปฐมวัย

9

190

9

22:1

22:1
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สรุปอัตราสวน

จํานวนหอง

จํานวนนักเรียน

จํานวนครู

จํานวนผูเรียนตอครู

จํานวนผูเรียนตอหอง

15

413

15

28:1

28:1

ผูสอนการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ระดับประถมศึกษา

5.2.2 จํานวนครูจําแนกตามระดับและกลุมสาระการเรียนรู

จํานวนครูผูสอน
ระดับ/กลุมสาระการเรียนรู

ปฐมวัย

ประถมศึกษา

รวม

ตรงเอก

ไมตรงเอก

ตรงเอก

ไมตรงเอก

ปฐมวัย

4

5

-

-

9

ภาษาไทย

-

-

1

1

2

คณิตศาสตร

-

-

1

1

2

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

-

-

2

1

3

สังคมศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม

-

-

1

1

2

สุขศึกษาและพลศึกษา

-

-

-

1

1

ศิลปะ

-

-

1

1

2

การงานอาชีพ

-

-

-

1

1

ภาษาตางประเทศ

-

-

1

1

2

รวม

4

5

7

8

24

5.2.3 ตารางสรุปจํานวนครูที่สอนกิจกรรมพัฒนาผูเรียน

กิจกรรมพัฒนาผูเรียน

จํานวนครูผูสอน
ประถมศึกษา

รวม

กิจกรรมนักเรียน
- ลูกเสือ

2

2

- เนตรนารี

2

2

- ยุวกาชาด

-

-

- ผูบําเพ็ญประโยชน

-

-

- รักษาดินแดน (ร.ด.)

-

-

- กิจกรรมชุมนุม ชมรม

5

5

กิจกรรมแนะแนว

2

2

กิจกรรมเพื่อสังคม และสาธารณประโยชน

6

6

รวม

17

17
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5.2.4 สรุปจํานวนครูและบุคลากรทางการลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาดและผูบําเพ็ญประโยชน

ลูกเสือ/เนตรนารี /ยุวกาชาด/ผูบําเพ็ญประโยชน

จํานวนผูบังคับบัญชา

จํานวนวุฒิทางลูกเสือ
มีวุฒิ

ไมมีวุฒิ

สถานะการจัดตั้งกองลูกเสือ

ลูกเสือ เนตรนารี สํารอง

1

3

3

ไมจัดตั้ง

ลูกเสือ เนตรนารี สามัญ

1

4

2

ไมจัดตั้ง

ลูกเสือ เนตรนารี สามัญรุนใหญ

-

-

-

-

ลูกเสือ เนตรนารี วิสามัญ

-

-

-

-

ยุวกาชาด

-

-

-

-

ผูบําเพ็ญประโยชน

-

-

-

-

รวม

2

7

5

5.2.5 สรุปจํานวนครูที่ทําหนาที่คัดกรอง และนักเรียนที่มีความตองการจําเปนพิเศษ (กรณีโรงเรียนมีนักเรียนพิเศษเรียนรวม)

จํานวนครูที่ทําหนาที่คัดกรอง
ครูที่ไดรับการขึ้นทะเบียน เปนผูคัดกรองของกระทรวงศึกษาธิการ
-

จํานวนนักเรียนพิเศษ
ครูที่มีวุฒิทางการศึกษาพิเศษ ทั้งหมด ขึ้นทะเบียน ไมขึ้นทะเบียน
-

-

-

-

5.2.6 สรุปจํานวนครูที่เขารับการอบรมเกี่ยวกับโรงเรียนคุณธรรม
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หนวยงานที่เขารับการอบรม

จํานวนครูที่เขารับ การอบรม

ปที่อบรม

-

-

-

สวนที่ 3 : ผลการดําเนินงาน
1. ผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจําปของสถานศึกษา
1.1 ระดับปฐมวัย
ยุทธศาสตรที่ 1
การสงเสริมและพัฒนาคุณภาพผูเรียน
โครงการ
1. โครงการสงเสริมวิชาการ

คาเปาหมาย
90.00 : มุงหวังใหเด็กมีพัฒนาการทางดานรางกาย อารมณ จิตใจ สังคมและสติปญญาเหมาะสมตามวัย มีทักษะการใชเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรูพื้น
ฐานได
ผลสําเร็จ
92.10 : เด็กมีพัฒนาการทางดานรางกาย อารมณ จิตใจ สังคมและสติปญญาเหมาะสมตามวัย มีทักษะการใชเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรูพื้นฐานได
มาตรฐานการ
ศึกษา
สอดคลองกับ
ยุทธศาสตร สช.

- มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของเด็ก
- ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาหลักสูตร การเรียนการสอน การวัดและประเมินผล
- ยุทธศาสตรที่ 2 การปฏิรูประบบทรัพยากรเพื่อการศึกษาเอกชน
- ยุทธศาสตรที่ 3 การเสริมสรางประสิทธิภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนเอกชน

สอดคลองกับตัว - จัดการศึกษาทุกระดับ ทุกประเภท โดยใชหลักสูตรฐานสมรรถนะ รวมทั้งแนวทางการจัดการเรียนรูเชิงรุกและการวัดประเมินผลเพื่อพัฒนาผูเรียน
ทีส่ อดคลองกับมาตรฐานการศึกษาแหงชาติ
ชี้วัดกระทรวง
ศึกษาธิการ
- สงเสริมการพัฒนากรอบหลักสูตรระดับทองถิ่นและหลักสูตรสถานศึกษาตามความตองการจําเปนของกลุมเปาหมายและแตกตางหลากหลายตาม
บริบทของพื้นที่
- พัฒนาผูเรียนใหมีทักษะการคิดวิเคราะห สามารถแกไขสถานการณเฉพาะหนาไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยจัดการเรียนรูเชิงรุก (Active
Learning) จากประสบการณจริงหรือจากสถานการณจําลองผานการลงมือปฏิบัติ ตลอดจนจัดการเรียนการสอนในเชิงแสดงความคิดเห็นเพื่อเปด
โลกทัศนมุมมองรวมกันของผูเรียนและครูใหมากขึ้น
- พัฒนาผูเรียนใหมีความรอบรูและทักษะชีวิต เพื่อเปนเครื่องมือในการดํารงชีวิตและสรางอาชีพ อาทิ การใชเทคโนโลยีดิจิทัล สุขภาวะและทัศนคติ
ที่ดีตอการดูแลสุขภาพ
- พัฒนาแพลตฟอรมดิจิทัลเพื่อการเรียนรู และใชดิจิทัลเปนเครื่องมือการเรียนรู
2. โครงการสงเสริมคุณธรรม จริยธรรม

คาเปาหมาย
90.00 : มุงหวังใหเด็กมีคุณธรรมพื้นฐาน 8 ประการ ไดแก ขยัน ซื่อสัตย ประหยัด มีวินัย สุภาพ สะอาด สามัคคี มีนํ้าใจ
ผลสําเร็จ
94.74 : เด็กมีคุณธรรมพื้นฐาน 8 ประการ ไดแก ขยัน ซื่อสัตย ประหยัด มีวินัย สุภาพ สะอาด สามัคคี มีนํ้าใจ ผานเกณฑที่สถานศึกษากําหนด
มาตรฐานการศึกษา

- มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของเด็ก

สอดคลองกับยุทธศาสตร สช.

- ยุทธศาสตรที่ 2 การปฏิรูประบบทรัพยากรเพื่อการศึกษาเอกชน
- ยุทธศาสตรที่ 3 การเสริมสรางประสิทธิภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนเอกชน
- ยุทธศาสตรที่ 4 การสงเสริมการมีสวนรวมในการจัดและสนับสนุนการศึกษาเอกชน
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สอดคลองกับตัวชี้วัดกระทรวง
ศึกษาธิการ

- ปลูกฝงผูเรียนใหมีหลักคิดที่ถูกตองดานคุณธรรม จริยธรรม และเปนผูมีความพอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา โดยกระบวนการ
ลูกเสือ และยุวกาชาด
- เสริมสรางการรับรู ความเขาใจ ความตระหนัก และสงเสริมคุณลักษณะและพฤติกรรมที่พึงประสงคดานสิ่งแวดลอม
- สนับสนุนกิจกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ

3. โครงการสงเสริมประชาธิปไตย

คาเปาหมาย
90.00 : มุงหวังใหเด็กกลาแสดงความคิดเห็น ฟงความคิดเห็นผูอื่นและยอมรับกติกาเสียงสวนรวม
ผลสําเร็จ
100.00 : เด็กกลาแสดงความคิดเห็น ฟงความคิดเห็นผูอื่นและยอมรับกติกาเสียงสวนรวม
มาตรฐานการศึกษา

- มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของเด็ก

สอดคลองกับยุทธศาสตร สช.

- ยุทธศาสตรที่ 3 การเสริมสรางประสิทธิภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนเอกชน
- ยุทธศาสตรที่ 4 การสงเสริมการมีสวนรวมในการจัดและสนับสนุนการศึกษาเอกชน

สอดคลองกับตัวชี้วัดกระทรวง - พัฒนาผูเรียนใหมีความรอบรูและทักษะชีวิต เพื่อเปนเครื่องมือในการดํารงชีวิตและสรางอาชีพ อาทิ การใชเทคโนโลยีดิจิทัล สุข
ภาวะและทัศนคติที่ดีตอการดูแลสุขภาพ
ศึกษาธิการ
- ปลูกฝงผูเรียนใหมีหลักคิดที่ถูกตองดานคุณธรรม จริยธรรม และเปนผูมีความพอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา โดยกระบวนการลูก
เสือ และยุวกาชาด
4. โครงการสงเสริมสุขภาพ

คาเปาหมาย
90.00 : มุงหวังใหเด็กมีสุขภาพรางกายแข็งแรง รูจักระมัดระวังตนเองใหปลอดภัยจากโรคติดตอและการเกิดอุบัติเหตุ
ผลสําเร็จ
92.10 : เด็กมีสุขภาพรางกายแข็งแรง รูจักระมัดระวังตนเองใหปลอดภัยจากโรคติดตอและการเกิดอุบัติเหตุ
มาตรฐานการศึกษา

- มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของเด็ก

สอดคลองกับยุทธศาสตร
สช.

- ยุทธศาสตรที่ 3 การเสริมสรางประสิทธิภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนเอกชน

สอดคลองกับตัวชี้วัด
กระทรวงศึกษาธิการ

- จัดการศึกษาทุกระดับ ทุกประเภท โดยใชหลักสูตรฐานสมรรถนะ รวมทั้งแนวทางการจัดการเรียนรูเชิงรุกและการวัดประเมินผลเพื่อ
พัฒนาผูเรียน ที่สอดคลองกับมาตรฐานการศึกษาแหงชาติ
- พัฒนาผูเรียนใหมีความรอบรูและทักษะชีวิต เพื่อเปนเครื่องมือในการดํารงชีวิตและสรางอาชีพ อาทิ การใชเทคโนโลยีดิจิทัล สุข
ภาวะและทัศนคติที่ดีตอการดูแลสุขภาพ

5. โครงการสงเสริมการใชเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู

คาเปาหมาย
85.00 : มุงหวังใหเด็กสามารถใชเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรูไดเหมาะสมตามวัย
ผลสําเร็จ
92.10 : เด็กสามารถใชเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรูไดเหมาะสมตามวัย
มาตรฐานการศึกษา

- มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของเด็ก
- มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ
- มาตรฐานที่ 3 การจัดประสบการณที่เนนเด็กเปนสําคัญ
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สอดคลองกับยุทธศาสตร
สช.

- ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาหลักสูตร การเรียนการสอน การวัดและประเมินผล

สอดคลองกับตัวชี้วัด
กระทรวงศึกษาธิการ

- จัดการศึกษาทุกระดับ ทุกประเภท โดยใชหลักสูตรฐานสมรรถนะ รวมทั้งแนวทางการจัดการเรียนรูเชิงรุกและการวัดประเมินผลเพื่อ
พัฒนาผูเรียน ที่สอดคลองกับมาตรฐานการศึกษาแหงชาติ

- ยุทธศาสตรที่ 3 การเสริมสรางประสิทธิภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนเอกชน

- สงเสริมการพัฒนากรอบหลักสูตรระดับทองถิ่นและหลักสูตรสถานศึกษาตามความตองการจําเปนของกลุมเปาหมายและแตกตาง
หลากหลายตามบริบทของพื้นที่
- พัฒนาผูเรียนใหมีความรอบรูและทักษะชีวิต เพื่อเปนเครื่องมือในการดํารงชีวิตและสรางอาชีพ อาทิ การใชเทคโนโลยีดิจิทัล สุข
ภาวะและทัศนคติที่ดีตอการดูแลสุขภาพ
- พัฒนาแพลตฟอรมดิจิทัลเพื่อการเรียนรู และใชดิจิทัลเปนเครื่องมือการเรียนรู
ยุทธศาสตรที่ 2
การพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา
โครงการ
1. โครงการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา

คาเปาหมาย
90.00 : มุงหวังใหหลักสูตรสถานศึกษามีคุณภาพมาตรฐาน สอดคลองกับหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560
ผลสําเร็จ
92.10 : หลักสูตรสถานศึกษามีคุณภาพมาตรฐาน สอดคลองกับหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560
มาตรฐานการศึกษา

- มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ

สอดคลองกับยุทธศาสตร
สช.

- ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาหลักสูตร การเรียนการสอน การวัดและประเมินผล
- ยุทธศาสตรที่ 3 การเสริมสรางประสิทธิภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนเอกชน
- ยุทธศาสตรที่ 7 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการสงเสริมการศึกษาเอกชน

สอดคลองกับตัวชี้วัด
กระทรวงศึกษาธิการ

- จัดการศึกษาทุกระดับ ทุกประเภท โดยใชหลักสูตรฐานสมรรถนะ รวมทั้งแนวทางการจัดการเรียนรูเชิงรุกและการวัดประเมินผลเพื่อ
พัฒนาผูเรียน ที่สอดคลองกับมาตรฐานการศึกษาแหงชาติ
- สงเสริมการพัฒนากรอบหลักสูตรระดับทองถิ่นและหลักสูตรสถานศึกษาตามความตองการจําเปนของกลุมเปาหมายและแตกตาง
หลากหลายตามบริบทของพื้นที่

ยุทธศาสตรที่ 3
การพัฒนาระบบบริหารจัดการครูและบุคลากรของสถานศึกษา
โครงการ
1. โครงการสงเสริมและพัฒนาครู บุคลากร

คาเปาหมาย
85.00 : มุงหวังใหครูและบุคลากร ไดรับการอบรม ประชุมสัมนาเชิงปฏิบัติการและศึกษาดูงาน เพื่อพัฒนาศักยภาพของตนเองอยางสมํ่าเสมอ อยาง
นอย 2 ครั้ง/ปการศึกษา
ผลสําเร็จ
88.88 : ครูและบุคลากร ไดรับการอบรม ประชุมสัมนาเชิงปฏิบัติการและศึกษาดูงาน เพื่อพัฒนาศักยภาพของตนเองอยางสมํ่าเสมอ อยางนอย 2
ครั้ง/ปการศึกษา
มาตรฐานการศึกษา

- มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ
- มาตรฐานที่ 3 การจัดประสบการณที่เนนเด็กเปนสําคัญ
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สอดคลองกับยุทธศาสตร - ยุทธศาสตรที่ 3 การเสริมสรางประสิทธิภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนเอกชน
- ยุทธศาสตรที่ 7 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการสงเสริมการศึกษาเอกชน
สช.
สอดคลองกับตัวชี้วัด
กระทรวงศึกษาธิการ

- พัฒนาครูใหมีทักษะ ความรู และความชํานาญในการใชเทคโนโลยีดิจิทัล ปญญาประดิษฐ และภาษาอังกฤษ รวมทั้งการจัดการเรียนการ
สอนเพื่อฝกทักษะการคิดวิเคราะหอยางเปนระบบและมีเหตุผลเปนขั้นตอน
- พัฒนาครูทุกระดับใหมีทักษะ ความรูที่จําเปน เพื่อทําหนาที่วิทยากรมืออาชีพ (Train The Trainer) และขยายผลการพัฒนาผานศูนย
พัฒนาศักยภาพบุคคลเพื่อความเปนเลิศ (Human Capital Excellence Center: HCEC)
- ใหผูเรียน ครู ผูบริหารทางการศึกษามีแผนพัฒนารายบุคคลผานแผนพัฒนารายบุคคลสูความเปนเลิศ (Excellence Individual
Development Plan :EIDP)

ยุทธศาสตรที่ 4
การสงเสริมใหผูที่มีสวนเกี่ยวของและชุมชนไดมีสวนรวมในการจัดการศึกษา
โครงการ
1. โครงการ สงเสริมกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผูเรียน ตามนโยบายเรียนฟรี 15 ป อยางมีคุณภาพ

คาเปาหมาย
100.00 : มุงหวังใหผูที่มีสวนเกี่ยวของและชุมชนไดมีสวนรวมในการสนับสนุนการจัดการศึกษาและพัฒนาคุณภาพผูเรียน ตามนโยบายเรียนฟรี 15
ป อยางมีคุณภาพ
ผลสําเร็จ
100.00 : ผูที่มีสวนเกี่ยวของและชุมชนไดมีสวนรวมในการสนับสนุนการจัดการศึกษาและพัฒนาคุณภาพผูเรียน ตามนโยบายเรียนฟรี 15 ป อยางมี
คุณภาพ
มาตรฐานการ
ศึกษา

- มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของเด็ก
- มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ
- มาตรฐานที่ 3 การจัดประสบการณที่เนนเด็กเปนสําคัญ

สอดคลองกับ
ยุทธศาสตร สช.

- ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาหลักสูตร การเรียนการสอน การวัดและประเมินผล
- ยุทธศาสตรที่ 3 การเสริมสรางประสิทธิภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนเอกชน
- ยุทธศาสตรที่ 4 การสงเสริมการมีสวนรวมในการจัดและสนับสนุนการศึกษาเอกชน

สอดคลองกับตัว - จัดการศึกษาทุกระดับ ทุกประเภท โดยใชหลักสูตรฐานสมรรถนะ รวมทั้งแนวทางการจัดการเรียนรูเชิงรุกและการวัดประเมินผลเพื่อพัฒนาผูเรียน
ทีส่ อดคลองกับมาตรฐานการศึกษาแหงชาติ
ชี้วัดกระทรวง
ศึกษาธิการ
- สงเสริมการพัฒนากรอบหลักสูตรระดับทองถิ่นและหลักสูตรสถานศึกษาตามความตองการจําเปนของกลุมเปาหมายและแตกตางหลากหลายตาม
บริบทของพื้นที่
- พัฒนาผูเรียนใหมีทักษะการคิดวิเคราะห สามารถแกไขสถานการณเฉพาะหนาไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยจัดการเรียนรูเชิงรุก (Active
Learning) จากประสบการณจริงหรือจากสถานการณจําลองผานการลงมือปฏิบัติ ตลอดจนจัดการเรียนการสอนในเชิงแสดงความคิดเห็นเพื่อเปด
โลกทัศนมุมมองรวมกันของผูเรียนและครูใหมากขึ้น
- พัฒนาผูเรียนใหมีความรอบรูและทักษะชีวิต เพื่อเปนเครื่องมือในการดํารงชีวิตและสรางอาชีพ อาทิ การใชเทคโนโลยีดิจิทัล สุขภาวะและทัศนคติ
ที่ดีตอการดูแลสุขภาพ
- ปลูกฝงผูเรียนใหมีหลักคิดที่ถูกตองดานคุณธรรม จริยธรรม และเปนผูมีความพอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา โดยกระบวนการลูกเสือ และยุว
กาชาด
- พัฒนาแพลตฟอรมดิจิทัลเพื่อการเรียนรู และใชดิจิทัลเปนเครื่องมือการเรียนรู
- เสริมสรางการรับรู ความเขาใจ ความตระหนัก และสงเสริมคุณลักษณะและพฤติกรรมที่พึงประสงคดานสิ่งแวดลอม
1.2 ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ยุทธศาสตรที่ 1
การสงเสริมและพัฒนาคุณภาพผูเรียน
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โครงการ
1. โครงการสงเสริมและพัฒนาคุณภาพผูเรียน

คาเปาหมาย
90.00 : มุงหวังใหผูเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนผานเกณฑที่สถานศึกษากําหนด
ผลสําเร็จ
91.77 : ผูเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนผานเกณฑที่สถานศึกษากําหนด
มาตรฐานการ
ศึกษา

- มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผูเรียน

สอดคลองกับ
ยุทธศาสตร สช.

- ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาหลักสูตร การเรียนการสอน การวัดและประเมินผล

- มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ

- ยุทธศาสตรที่ 3 การเสริมสรางประสิทธิภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนเอกชน
- ยุทธศาสตรที่ 7 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการสงเสริมการศึกษาเอกชน

สอดคลองกับตัว - จัดการศึกษาทุกระดับ ทุกประเภท โดยใชหลักสูตรฐานสมรรถนะ รวมทั้งแนวทางการจัดการเรียนรูเชิงรุกและการวัดประเมินผลเพื่อพัฒนาผูเรียน
ทีส่ อดคลองกับมาตรฐานการศึกษาแหงชาติ
ชี้วัดกระทรวง
ศึกษาธิการ
- สงเสริมการพัฒนากรอบหลักสูตรระดับทองถิ่นและหลักสูตรสถานศึกษาตามความตองการจําเปนของกลุมเปาหมายและแตกตางหลากหลายตาม
บริบทของพื้นที่
- พัฒนาผูเรียนใหมีทักษะการคิดวิเคราะห สามารถแกไขสถานการณเฉพาะหนาไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยจัดการเรียนรูเชิงรุก (Active
Learning) จากประสบการณจริงหรือจากสถานการณจําลองผานการลงมือปฏิบัติ ตลอดจนจัดการเรียนการสอนในเชิงแสดงความคิดเห็นเพื่อเปด
โลกทัศนมุมมองรวมกันของผูเรียนและครูใหมากขึ้น
- พัฒนาผูเรียนใหมีความรอบรูและทักษะชีวิต เพื่อเปนเครื่องมือในการดํารงชีวิตและสรางอาชีพ อาทิ การใชเทคโนโลยีดิจิทัล สุขภาวะและทัศนคติ
ที่ดีตอการดูแลสุขภาพ
- พัฒนาแพลตฟอรมดิจิทัลเพื่อการเรียนรู และใชดิจิทัลเปนเครื่องมือการเรียนรู
- เสริมสรางการรับรู ความเขาใจ ความตระหนัก และสงเสริมคุณลักษณะและพฤติกรรมที่พึงประสงคดานสิ่งแวดลอม
2. โครงการพัฒนาศักยภาพผูเรียนสูสากล

คาเปาหมาย
90.00 : มุงหวังใหผูเรียนมีความรู มีทักษะความสามารถทางภาษาตางประเทศ สามารถใชเทคโนโลยีในการเรียนรูและนําเสนอผลงาน
ผลสําเร็จ
91.77 : ผูเรียนมีความรู มีทักษะความสามารถทางภาษาตางประเทศ สามารถใชเทคโนโลยีในการเรียนรูและนําเสนอผลงาน
มาตรฐานการ
ศึกษา

- มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผูเรียน

สอดคลองกับ
ยุทธศาสตร สช.

- ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาหลักสูตร การเรียนการสอน การวัดและประเมินผล

- มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ

- ยุทธศาสตรที่ 3 การเสริมสรางประสิทธิภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนเอกชน

สอดคลองกับตัว - จัดการศึกษาทุกระดับ ทุกประเภท โดยใชหลักสูตรฐานสมรรถนะ รวมทั้งแนวทางการจัดการเรียนรูเชิงรุกและการวัดประเมินผลเพื่อพัฒนาผูเรียน
ทีส่ อดคลองกับมาตรฐานการศึกษาแหงชาติ
ชี้วัดกระทรวง
ศึกษาธิการ
- สงเสริมการพัฒนากรอบหลักสูตรระดับทองถิ่นและหลักสูตรสถานศึกษาตามความตองการจําเปนของกลุมเปาหมายและแตกตางหลากหลายตาม
บริบทของพื้นที่
- พัฒนาผูเรียนใหมีทักษะการคิดวิเคราะห สามารถแกไขสถานการณเฉพาะหนาไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยจัดการเรียนรูเชิงรุก (Active
Learning) จากประสบการณจริงหรือจากสถานการณจําลองผานการลงมือปฏิบัติ ตลอดจนจัดการเรียนการสอนในเชิงแสดงความคิดเห็นเพื่อเปด
โลกทัศนมุมมองรวมกันของผูเรียนและครูใหมากขึ้น
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- พัฒนาผูเรียนใหมีความรอบรูและทักษะชีวิต เพื่อเปนเครื่องมือในการดํารงชีวิตและสรางอาชีพ อาทิ การใชเทคโนโลยีดิจิทัล สุขภาวะและทัศนคติ
ที่ดีตอการดูแลสุขภาพ
- สงเสริมใหใชภาษาทองถิ่นรวมกับภาษาไทยเปนสื่อจัดการเรียนการสอนในพื้นที่ที่ใชภาษาอยางหลากหลาย เพื่อวางรากฐานใหผูเรียนมีพัฒนาการ
ดานการคิดวิเคราะห รวมทั้งมีทักษะการสื่อสารและใชภาษาที่สามในการตอยอดการเรียนรูไดอยางมีประสิทธิภาพ
3. โครงการคุณธรรมนําการศึกษา

คาเปาหมาย
90.00 : มุงหวังใหผูเรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะที่พึงประสงค
ผลสําเร็จ
93.22 : ผูเรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะที่พึงประสงค
มาตรฐานการศึกษา

- มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผูเรียน

สอดคลองกับยุทธศาสตร สช.

- ยุทธศาสตรที่ 3 การเสริมสรางประสิทธิภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนเอกชน

สอดคลองกับตัวชี้วัดกระทรวง
ศึกษาธิการ

- ปลูกฝงผูเรียนใหมีหลักคิดที่ถูกตองดานคุณธรรม จริยธรรม และเปนผูมีความพอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา โดยกระบวนการ
ลูกเสือ และยุวกาชาด
- เสริมสรางการรับรู ความเขาใจ ความตระหนัก และสงเสริมคุณลักษณะและพฤติกรรมที่พึงประสงคดานสิ่งแวดลอม

4. โคงการสงเสริมและพัฒนาสุขภาพ

คาเปาหมาย
90.00 : มุงหวังใหผูเรียนมีสุขภาพแข็งแรง มีสุขอนามัยและภาวะโภชนาการที่ดี ปราศจากโรคภัยและสิ่งเสพติด
ผลสําเร็จ
96.13 : ผูเรียนมีสุขภาพแข็งแรง มีสุขอนามัยและภาวะโภชนาการที่ดี ปราศจากโรคภัยและสิ่งเสพติด
มาตรฐานการศึกษา

- มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผูเรียน

สอดคลองกับยุทธศาสตร สช.

- ยุทธศาสตรที่ 3 การเสริมสรางประสิทธิภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนเอกชน

สอดคลองกับตัวชี้วัดกระทรวง - พัฒนาผูเรียนใหมีความรอบรูและทักษะชีวิต เพื่อเปนเครื่องมือในการดํารงชีวิตและสรางอาชีพ อาทิ การใชเทคโนโลยีดิจิทัล สุข
ภาวะและทัศนคติที่ดีตอการดูแลสุขภาพ
ศึกษาธิการ
- สนับสนุนกิจกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
5. โครงการลดโลกรอน

คาเปาหมาย
90.00 : มุงหวังใหผูเรียนตระหนักและเห็นความสําคัญของสภาวะของโลก หลีกเลี่ยงพฤติกรรมที่กอเกิดมลภาวะที่เปนอันตรายตอสิ่งมีชีวิตและการ
ดํารงชีวิตรวมกับสิ่งแวดลอมในอนาคต
ผลสําเร็จ
91.77 : ผูเรียนมีความตระหนักและเห็นความสําคัญของสภาวะของโลก หลีกเลี่ยงพฤติกรรมที่กอเกิดมลภาวะที่เปนอันตรายตอสิ่งมีชีวิตและการ
ดํารงชีวิตรวมกับสิ่งแวดลอมในอนาคต
มาตรฐานการศึกษา

- มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผูเรียน

สอดคลองกับยุทธศาสตร สช.

- ยุทธศาสตรที่ 2 การปฏิรูประบบทรัพยากรเพื่อการศึกษาเอกชน

สอดคลองกับตัวชี้วัดกระทรวง - พัฒนาผูเรียนใหมีความรอบรูและทักษะชีวิต เพื่อเปนเครื่องมือในการดํารงชีวิตและสรางอาชีพ อาทิ การใชเทคโนโลยีดิจิทัล สุข
ภาวะและทัศนคติที่ดีตอการดูแลสุขภาพ
ศึกษาธิการ
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- เสริมสรางการรับรู ความเขาใจ ความตระหนัก และสงเสริมคุณลักษณะและพฤติกรรมที่พึงประสงคดานสิ่งแวดลอม
6. โครงการ สงเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน

คาเปาหมาย
95.00 : มุงหวังใหผูเรียนกลาแสดงความคิดเห็น ยอมรับฟงความคิดเห็นของสวนรวม ใชเหตุผลในการตัดสินใจเลือกสิ่งที่ดีที่สุด
ผลสําเร็จ
96.85 : ผูเรียนกลาแสดงความคิดเห็น ยอมรับฟงความคิดเห็นของสวนรวม ใชเหตุผลในการตัดสินใจเลือกสิ่งที่ดีที่สุด
มาตรฐานการ
ศึกษา

- มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผูเรียน

สอดคลองกับ
ยุทธศาสตร สช.

- ยุทธศาสตรที่ 3 การเสริมสรางประสิทธิภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนเอกชน

สอดคลองกับตัว - พัฒนาผูเรียนใหมีทักษะการคิดวิเคราะห สามารถแกไขสถานการณเฉพาะหนาไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยจัดการเรียนรูเชิงรุก (Active
Learning) จากประสบการณจริงหรือจากสถานการณจําลองผานการลงมือปฏิบัติ ตลอดจนจัดการเรียนการสอนในเชิงแสดงความคิดเห็นเพื่อเปด
ชี้วัดกระทรวง
โลกทัศนมุมมองรวมกันของผูเรียนและครูใหมากขึ้น
ศึกษาธิการ
- พัฒนาผูเรียนใหมีความรอบรูและทักษะชีวิต เพื่อเปนเครื่องมือในการดํารงชีวิตและสรางอาชีพ อาทิ การใชเทคโนโลยีดิจิทัล สุขภาวะและทัศนคติ
ที่ดีตอการดูแลสุขภาพ
- ปลูกฝงผูเรียนใหมีหลักคิดที่ถูกตองดานคุณธรรม จริยธรรม และเปนผูมีความพอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา โดยกระบวนการลูกเสือ และยุว
กาชาด
7. โครงการสงเสริมนิสัยรักการอาน

คาเปาหมาย
85.00 : มุงหวังใหผูเรียนมีนิสัยรักการอาน แสวงหาความรูจากการศึกษาขอมูลขาวสาร วิเคราะหขอเท็จจริงจากขอความหรือขาวสารที่ไดรับขอมูล
ผลสําเร็จ
88.38 : ผูเรียนมีนิสัยรักการอาน แสวงหาความรูจากการศึกษาขอมูลขาวสาร วิเคราะหขอเท็จจริงจากขอความหรือขาวสารที่ไดรับขอมูล
มาตรฐานการ
ศึกษา

- มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผูเรียน

สอดคลองกับ
ยุทธศาสตร สช.

- ยุทธศาสตรที่ 3 การเสริมสรางประสิทธิภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนเอกชน

สอดคลองกับตัว - จัดการศึกษาทุกระดับ ทุกประเภท โดยใชหลักสูตรฐานสมรรถนะ รวมทั้งแนวทางการจัดการเรียนรูเชิงรุกและการวัดประเมินผลเพื่อพัฒนาผูเรียน
ทีส่ อดคลองกับมาตรฐานการศึกษาแหงชาติ
ชี้วัดกระทรวง
ศึกษาธิการ
- พัฒนาผูเรียนใหมีทักษะการคิดวิเคราะห สามารถแกไขสถานการณเฉพาะหนาไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยจัดการเรียนรูเชิงรุก (Active
Learning) จากประสบการณจริงหรือจากสถานการณจําลองผานการลงมือปฏิบัติ ตลอดจนจัดการเรียนการสอนในเชิงแสดงความคิดเห็นเพื่อเปด
โลกทัศนมุมมองรวมกันของผูเรียนและครูใหมากขึ้น
- พัฒนาผูเรียนใหมีความรอบรูและทักษะชีวิต เพื่อเปนเครื่องมือในการดํารงชีวิตและสรางอาชีพ อาทิ การใชเทคโนโลยีดิจิทัล สุขภาวะและทัศนคติ
ที่ดีตอการดูแลสุขภาพ
- สงเสริมใหใชภาษาทองถิ่นรวมกับภาษาไทยเปนสื่อจัดการเรียนการสอนในพื้นที่ที่ใชภาษาอยางหลากหลาย เพื่อวางรากฐานใหผูเรียนมีพัฒนาการ
ดานการคิดวิเคราะห รวมทั้งมีทักษะการสื่อสารและใชภาษาที่สามในการตอยอดการเรียนรูไดอยางมีประสิทธิภาพ
ยุทธศาสตรที่ 2
การพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา
โครงการ
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1. โครงการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา

คาเปาหมาย
90.00 : มุงหวังใหสถานศึกษามีหลักสูตรสถานศึกษาที่มีคุณภาพมาตรฐาน สอดคลองกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
ปรับปรุง พุทธศักราช 2560 และมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2561
ผลสําเร็จ
94.89 : สถานศึกษามีหลักสูตรสถานศึกษาที่มีคุณภาพมาตรฐาน สอดคลองกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ปรับปรุง
พุทธศักราช 2560 และมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2561
มาตรฐานการ
ศึกษา
สอดคลองกับ
ยุทธศาสตร สช.

- มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ
- ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาหลักสูตร การเรียนการสอน การวัดและประเมินผล
- ยุทธศาสตรที่ 3 การเสริมสรางประสิทธิภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนเอกชน
- ยุทธศาสตรที่ 4 การสงเสริมการมีสวนรวมในการจัดและสนับสนุนการศึกษาเอกชน
- ยุทธศาสตรที่ 7 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการสงเสริมการศึกษาเอกชน

สอดคลองกับตัว - จัดการศึกษาทุกระดับ ทุกประเภท โดยใชหลักสูตรฐานสมรรถนะ รวมทั้งแนวทางการจัดการเรียนรูเชิงรุกและการวัดประเมินผลเพื่อพัฒนาผูเรียน
ทีส่ อดคลองกับมาตรฐานการศึกษาแหงชาติ
ชี้วัดกระทรวง
ศึกษาธิการ
- สงเสริมการพัฒนากรอบหลักสูตรระดับทองถิ่นและหลักสูตรสถานศึกษาตามความตองการจําเปนของกลุมเปาหมายและแตกตางหลากหลายตาม
บริบทของพื้นที่
- พัฒนาผูเรียนใหมีทักษะการคิดวิเคราะห สามารถแกไขสถานการณเฉพาะหนาไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยจัดการเรียนรูเชิงรุก (Active
Learning) จากประสบการณจริงหรือจากสถานการณจําลองผานการลงมือปฏิบัติ ตลอดจนจัดการเรียนการสอนในเชิงแสดงความคิดเห็นเพื่อเปด
โลกทัศนมุมมองรวมกันของผูเรียนและครูใหมากขึ้น
- พัฒนาผูเรียนใหมีความรอบรูและทักษะชีวิต เพื่อเปนเครื่องมือในการดํารงชีวิตและสรางอาชีพ อาทิ การใชเทคโนโลยีดิจิทัล สุขภาวะและทัศนคติ
ที่ดีตอการดูแลสุขภาพ
- สงเสริมใหใชภาษาทองถิ่นรวมกับภาษาไทยเปนสื่อจัดการเรียนการสอนในพื้นที่ที่ใชภาษาอยางหลากหลาย เพื่อวางรากฐานใหผูเรียนมีพัฒนาการ
ดานการคิดวิเคราะห รวมทั้งมีทักษะการสื่อสารและใชภาษาที่สามในการตอยอดการเรียนรูไดอยางมีประสิทธิภาพ
- ปลูกฝงผูเรียนใหมีหลักคิดที่ถูกตองดานคุณธรรม จริยธรรม และเปนผูมีความพอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา โดยกระบวนการลูกเสือ และยุว
กาชาด
- พัฒนาแพลตฟอรมดิจิทัลเพื่อการเรียนรู และใชดิจิทัลเปนเครื่องมือการเรียนรู
- เสริมสรางการรับรู ความเขาใจ ความตระหนัก และสงเสริมคุณลักษณะและพฤติกรรมที่พึงประสงคดานสิ่งแวดลอม
- ใหผูเรียน ครู ผูบริหารทางการศึกษามีแผนพัฒนารายบุคคลผานแผนพัฒนารายบุคคลสูความเปนเลิศ (Excellence Individual Development
Plan :EIDP)
ยุทธศาสตรที่ 3
การพัฒนาระบบบริหารจัดการครูและบุคลากรของสถานศึกษา
โครงการ
1. โครงการสงเสริมและพัฒนาครู บุคลากร

คาเปาหมาย
90.00 : มุงหวังใหครูและบุคลากร มีความรู มีทักษะและสามารถใชสื่อเทคโนโลยีในการจัดการเรียนรูใหผูเรียน ตามหลักสูตรสถานศึกษากําหนดไว
ผลสําเร็จ
93.33 : ครูและบุคลากร มีความรู มีทักษะและสามารถใชสื่อเทคโนโลยีในการจัดการเรียนรูใหผูเรียน ตามหลักสูตรสถานศึกษากําหนดไว
มาตรฐานการศึกษา
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- มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ

- มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ

สอดคลองกับยุทธศาสตร - ยุทธศาสตรที่ 2 การปฏิรูประบบทรัพยากรเพื่อการศึกษาเอกชน
สช.
- ยุทธศาสตรที่ 3 การเสริมสรางประสิทธิภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนเอกชน
สอดคลองกับตัวชี้วัด
กระทรวงศึกษาธิการ

- พัฒนาครูใหมีทักษะ ความรู และความชํานาญในการใชเทคโนโลยีดิจิทัล ปญญาประดิษฐ และภาษาอังกฤษ รวมทั้งการจัดการเรียนการ
สอนเพื่อฝกทักษะการคิดวิเคราะหอยางเปนระบบและมีเหตุผลเปนขั้นตอน
- พัฒนาแพลตฟอรมดิจิทัลเพื่อการเรียนรู และใชดิจิทัลเปนเครื่องมือการเรียนรู
- พัฒนาครูทุกระดับใหมีทักษะ ความรูที่จําเปน เพื่อทําหนาที่วิทยากรมืออาชีพ (Train The Trainer) และขยายผลการพัฒนาผานศูนย
พัฒนาศักยภาพบุคคลเพื่อความเปนเลิศ (Human Capital Excellence Center: HCEC)
- ใหผูเรียน ครู ผูบริหารทางการศึกษามีแผนพัฒนารายบุคคลผานแผนพัฒนารายบุคคลสูความเปนเลิศ (Excellence Individual
Development Plan :EIDP)

ยุทธศาสตรที่ 4
การสงเสริมใหผูที่มีสวนเกี่ยวของและชุมชนไดมีสวนรวมในการจัดการศึกษา
โครงการ
1. โครงการ สงเสริมกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผูเรียน ตามนโยบายเรียนฟรี 15 ป อยางมีคุณาภพ

คาเปาหมาย
100.00 : มุงหวังใหผูที่มีสวนเกี่ยวของและชุมชนไดมีสวนรวมในการสนับสนุนการจัดการศึกษาและพัฒนาคุณภาพผูเรียน ตามนโยบายเรียนฟรี 15
ป อยางมีคุณภาพ
ผลสําเร็จ
100.00 : ผูที่มีสวนเกี่ยวของและชุมชนไดมีสวนรวมในการสนับสนุนการจัดการศึกษาและพัฒนาคุณภาพผูเรียน ตามนโยบายเรียนฟรี 15 ป อยางมี
คุณภาพ
มาตรฐานการ
ศึกษา

- มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผูเรียน
- มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ
- มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ

สอดคลองกับ
ยุทธศาสตร สช.

- ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาหลักสูตร การเรียนการสอน การวัดและประเมินผล
- ยุทธศาสตรที่ 2 การปฏิรูประบบทรัพยากรเพื่อการศึกษาเอกชน
- ยุทธศาสตรที่ 3 การเสริมสรางประสิทธิภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนเอกชน
- ยุทธศาสตรที่ 4 การสงเสริมการมีสวนรวมในการจัดและสนับสนุนการศึกษาเอกชน

สอดคลองกับตัว - จัดการศึกษาทุกระดับ ทุกประเภท โดยใชหลักสูตรฐานสมรรถนะ รวมทั้งแนวทางการจัดการเรียนรูเชิงรุกและการวัดประเมินผลเพื่อพัฒนาผูเรียน
ทีส่ อดคลองกับมาตรฐานการศึกษาแหงชาติ
ชี้วัดกระทรวง
ศึกษาธิการ
- สงเสริมการพัฒนากรอบหลักสูตรระดับทองถิ่นและหลักสูตรสถานศึกษาตามความตองการจําเปนของกลุมเปาหมายและแตกตางหลากหลายตาม
บริบทของพื้นที่
- พัฒนาผูเรียนใหมีทักษะการคิดวิเคราะห สามารถแกไขสถานการณเฉพาะหนาไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยจัดการเรียนรูเชิงรุก (Active
Learning) จากประสบการณจริงหรือจากสถานการณจําลองผานการลงมือปฏิบัติ ตลอดจนจัดการเรียนการสอนในเชิงแสดงความคิดเห็นเพื่อเปด
โลกทัศนมุมมองรวมกันของผูเรียนและครูใหมากขึ้น
- พัฒนาผูเรียนใหมีความรอบรูและทักษะชีวิต เพื่อเปนเครื่องมือในการดํารงชีวิตและสรางอาชีพ อาทิ การใชเทคโนโลยีดิจิทัล สุขภาวะและทัศนคติ
ที่ดีตอการดูแลสุขภาพ
- ปลูกฝงผูเรียนใหมีหลักคิดที่ถูกตองดานคุณธรรม จริยธรรม และเปนผูมีความพอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา โดยกระบวนการลูกเสือ และยุว
กาชาด
- พัฒนาแพลตฟอรมดิจิทัลเพื่อการเรียนรู และใชดิจิทัลเปนเครื่องมือการเรียนรู
- เสริมสรางการรับรู ความเขาใจ ความตระหนัก และสงเสริมคุณลักษณะและพฤติกรรมที่พึงประสงคดานสิ่งแวดลอม
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2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผูเรียน
2.1 ระดับปฐมวัย
ผลการพัฒนาเด็ก

รอยละของเด็กตามระดับคุณภาพ
ผลพัฒนาการดาน

จํานวนเด็กทั้งหมด

ดี

พอใช

ปรับปรุง

จํานวน

รอยละ

จํานวน

รอยละ

จํานวน

รอยละ

1. ดานรางกาย

190

185

97.37

5

2.63

-

-

2. ดานอารมณ-จิตใจ

190

188

98.95

2

1.05

-

-

3. ดานสังคม

190

190

100.00

-

-

-

-

4. ดานสติปญญา

190

174

91.58

16

8.42

-

-

2.2 ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
2.2.1 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน O-NET
เปรียบเทียบผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6
จํานวนนักเรียนทั้งหมด : 86

วิชา

คะแนนเฉลี่ยผลการ
จํานวน
คะแนนเฉลี่ยระดับ
ผลตางคะแนนเฉลี่ย รอยละของคะแนน แปลผลพัฒนาการ
ทดสอบ O-NET
นักเรียนที่เขา
ประเทศป 2563
ป 63 เทียบป 62 เฉลี่ย ป 63 เทียบป 62 เทียบกับรอยละ 3
สอบ
2561 2562 2563

คณิตศาสตร

86

29.99

43.37 35.70 27.97

-7.73

-21.65

ไมมีพัฒนาการ

วิทยาศาสตร

86

38.78

47.62 40.60 41.24

+0.64

1.58

มีพัฒนาการแตไมถึง
รอยละ 3

ภาษาไทย

86

56.20

62.00 56.07 61.64

+5.57

9.93

มีพัฒนาการ

ภาษา
อังกฤษ

86

43.55

52.13 46.37 56.40

+10.03

21.63

มีพัฒนาการ

โรงเรียนไมสอบวัดผล หรือสอบไมครบ
-
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2.2.2 จํานวนและรอยละของนักเรียนที่มีผลการเรียนระดับ 3 ขึ้นไป
ระดับประถมศึกษา
ระดับผลการเรียน
กลุมสาระการ
ป.1
ป.2
ป.3
ป.4
ป.5
ป.6
เรียนรู/
นักเรียน
นักเรียน
นักเรียน
นักเรียน
นักเรียน
นักเรียน
จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน
รายวิชา
ผลเรียน รอยละ
ผลเรียน รอยละ
ผลเรียน รอยละ
ผลเรียน รอยละ
ผลเรียน รอยละ
ผลเรียน รอยละ
นักเรียน
นักเรียน
นักเรียน
นักเรียน
นักเรียน
นักเรียน
3 ขึ้นไป
3 ขึ้นไป
3 ขึ้นไป
3 ขึ้นไป
3 ขึ้นไป
3 ขึ้นไป
ภาษาไทย
58
58 100.00 66
56 84.85 64
56 87.50 75
73 97.33 64
64 100.00 86
86 100.00
คณิตศาสตร 58
54 93.10 66
58 87.88 64
49 76.56 75
37 49.33 64
54 84.38 86
72 83.72
วิทยาศาสตร
และ
58
58 100.00 66
57 86.36 64
62 96.88 75
70 93.33 64
62 96.88 86
82 95.35
เทคโนโลยี
สังคมศึกษา
ศาสนา และ 58
58 100.00 66
61 92.42 64
60 93.75 75
75 100.00 64
64 100.00 86
85 98.84
วัฒนธรรม
ประวัติศาสตร 58
58 100.00 66
55 83.33 64
62 96.88 75
75 100.00 64
64 100.00 86
85 98.84
สุขศึกษาและ
58
58 100.00 66
66 100.00 64
64 100.00 75
74 98.67 64
64 100.00 86
86 100.00
พลศึกษา
ศิลปะ
58
58 100.00 66
65 98.48 64
58 90.63 75
72 96.00 64
53 82.81 86
77 89.53
การงานอาชีพ 58
58 100.00 66
62 93.94 64
64 100.00 75
75 100.00 64
64 100.00 86
86 100.00
ภาษาตาง
58
56 96.55 66
55 83.33 64
49 76.56 75
65 86.67 64
57 89.06 86
58 67.44
ประเทศ
ภาษาอังกฤษ
58
46 79.31 66
45 68.18 64
30 46.88 75
45 60.00 64
47 73.44 86
72 83.72
2
หนาที่
58
58 100.00 66
59 89.39 64
64 100.00 75
75 100.00 64
64 100.00 86
86 100.00
พลเมือง
ภาษาจีน
58
51 87.93 66
61 92.42 64
48 75.00 75
41 54.67 64
49 76.56 86
86 100.00
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2.2.3 ผลการประเมินการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผูเรียนระดับชาติ (National Test : NT)
เปรียบเทียบผลการทดสอบสมรรถนะของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3
จํานวนนักเรียนทั้งหมด : 64

จํานวน
นักเรียน
เขาสอบ

สมรรถนะ

คะแนนเฉลี่ย คะแนนเฉลี่ยผลการ ผลตางคะแนน รอยละของคะแนน แปลผลพัฒนา
ระดับประเทศป ทดสอบสมรรถนะ เฉลี่ย (ป 63 - เฉลีย่ ป 63 เทียบป การเทียบกับรอย
2563
62)
62
ละ 3
2561 2562 2563

ดานภาษา (Literacy) / ดาน
ภาษาไทย (Thai Language)

-

47.46

-

-

-

-

-

-

ดานคํานวณ (Numeracy) /
ดานคณิตศาสตร
(Mathematics)

-

40.47

-

-

-

-

-

-

ดานเหตุผล (reasoning)

-

-

-

-

-

-

-

-

โรงเรียนไมสอบวัดผล หรือสอบไมครบ
2.2.4 ผลการประเมินความสามารถดานการอานของผูเรียน (Reading Test : RT)
เปรียบเทียบผลการทดสอบความสามารถดานการอานของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 1
จํานวนนักเรียนทั้งหมด : 58

คะแนนเฉลี่ยผลการ
จํานวน
ความสามารถ
คะแนนเฉลี่ยระดับ ทดสอบสมรรถนะ
ผลตางคะแนน รอยละของคะแนนเฉลี่ย แปลผลพัฒนาการ
นักเรียนเขา
ดานการอาน
ประเทศป 2563
เฉลี่ย (ป 63 - 62)
ป 63 เทียบป 62
เทียบกับรอยละ 3
สอบ
2561 2562 2563
อานรูเรื่อง

-

71.86

-

-

-

-

-

-

อานออกเสียง

-

74.14

-

-

-

-

-

-

โรงเรียนไมสอบวัดผล หรือสอบไมครบ
-
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2.2.5 ผลการประเมินทางการศึกษาระดับชาติ ดานอิสลามศึกษา (I-NET) ของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม
เปรียบเทียบผลการทดสอบระดับชาติดานอิสลามศึกษา (I-NET) ของนักเรียนระดับตอนตน
จํานวนนักเรียนทั้งหมด : 86

คะแนนเฉลี่ยผลการ
ทดสอบสมรรถนะ ผลตางคะแนนเฉลี่ย รอยละของคะแนนเฉลี่ย
(ป 63 - 62)
ป 63 เทียบป 62
2561 2562 2563

วิชา

จํานวน
นักเรียนเขา
สอบ

คะแนนเฉลี่ยระดับ
ประเทศป 2563

อัลกุ
รอานฯ

-

38.54

-

-

-

-

-

-

อัลหะ
ดีษ

-

44.74

-

-

-

-

-

-

อัลอะ
กีดะห

-

37.38

-

-

-

-

-

-

อัลฟก
ฮ

-

31.93

-

-

-

-

-

-

อัตตา
รีค

-

37.60

-

-

-

-

-

-

อัลอัค
ลาก

-

40.86

-

-

-

-

-

-

มลายู

-

35.17

-

-

-

-

-

-

อาหรับ

-

30.65

-

-

-

-

-

-

โรงเรียนไมสอบวัดผล หรือสอบไมครบ
-
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แปลผลพัฒนาการ
เทียบกับรอยละ 3

2.2.6 ผลการทดสอบความสามารถดานภาษาอังกฤษ
คาประเมินมาตรฐานภาษาอังกฤษ จากหนวยงานทดสอบภาษาอังกฤษที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง
ระดับประถมศึกษา

ระดับผลการทดสอบความสามารถดานภาษาอังกฤษ (Common
จํานวน
จํานวน
ระดับ
นักเรียน นักเรียนเขา European Framework of Reference for Languages : CEFR)
ชั้น
ทั้งหมด
สอบ
Pre A1
A1
A2
B1
B2
C1
C2

ผานการทดสอบอื่น ๆ (TOEIC, IEFL,
TOEFL เปรียบเทียบตารางมาตรฐาน)

ป.1

58

-

-

-

-

-

-

-

-

-

ป.2

66

-

-

-

-

-

-

-

-

-

ป.3

64

-

-

-

-

-

-

-

-

-

ป.4

75

-

-

-

-

-

-

-

-

-

ป.5

64

-

-

-

-

-

-

-

-

-

ป.6

86

-

-

-

-

-

-

-

-

-
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3. นวัตกรรม/แบบอยางที่ดี (Innovation/Best Practice )

ชื่อ นวัตกรรม/แบบอยางที่ดี

ระดับการศึกษา

มาตรฐานดาน

โครงการ พัฒนาและปรับปรุงระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ

ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผูเรียน, มาตรฐานที่ 2 กระบวนการ
บริหารและการจัดการ, มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียน
การสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ

โครงการ พััฒนาและปรับปรุงระบบเครือ
ขาย

ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ

โครงการ พัฒนาและปรับปรุงระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ

ระดับปฐมวัย

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของเด็ก, มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหาร
และการจัดการ, มาตรฐานที่ 3 การจัดประสบการณที่เนนเด็กเปน
สําคัญ

โครงการ พััฒนาและปรับปรุงระบบเครือ
ขาย

ระดับปฐมวัย

มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ

4. รางวัลที่สถานศึกษาไดรับ

ชื่อรางวัล

ประเภท
รางวัล

ระดับ

หนวยงานที่มอบรางวัล

ปที่ไดรับ
รางวัล

สงเสริมและสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน
ออนไลน

ผูบริหาร

ภาค/ประเทศ

สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษา
เอกชน

2563

ผูบริหารโรงเรียนเอกชนดีเดน

ผูบริหาร

เขตพื้นที่/
จังหวัด

สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษา
เอกชน

2563

5. ดําเนินงานตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ (ปรับตามนโยบายแตละป)
ประเด็นตัวชี้วัด
- จัดการศึกษาทุกระดับ ทุกประเภท โดยใชหลักสูตรฐานสมรรถนะ รวมทั้งแนวทางการจัดการเรียนรูเชิงรุกและการวัดประเมินผลเพื่อพัฒนาผูเรียน ที่สอดคลองกับ
มาตรฐานการศึกษาแหงชาติ
- สงเสริมการพัฒนากรอบหลักสูตรระดับทองถิ่นและหลักสูตรสถานศึกษาตามความตองการจําเปนของกลุมเปาหมายและแตกตางหลากหลายตามบริบทของพื้นที่
- พัฒนาผูเรียนใหมีทักษะการคิดวิเคราะห สามารถแกไขสถานการณเฉพาะหนาไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยจัดการเรียนรูเชิงรุก (Active Learning) จากประสบการณ
จริงหรือจากสถานการณจําลองผานการลงมือปฏิบัติ ตลอดจนจัดการเรียนการสอนในเชิงแสดงความคิดเห็นเพื่อเปดโลกทัศนมุมมองรวมกันของผูเรียนและครูใหมากขึ้น
- พัฒนาผูเรียนใหมีความรอบรูและทักษะชีวิต เพื่อเปนเครื่องมือในการดํารงชีวิตและสรางอาชีพ อาทิ การใชเทคโนโลยีดิจิทัล สุขภาวะและทัศนคติที่ดีตอการดูแล
สุขภาพ
- พัฒนาครูใหมีทักษะ ความรู และความชํานาญในการใชเทคโนโลยีดิจิทัล ปญญาประดิษฐ และภาษาอังกฤษ รวมทั้งการจัดการเรียนการสอนเพื่อฝกทักษะการคิด
วิเคราะหอยางเปนระบบและมีเหตุผลเปนขั้นตอน
- สงเสริมใหใชภาษาทองถิ่นรวมกับภาษาไทยเปนสื่อจัดการเรียนการสอนในพื้นที่ที่ใชภาษาอยางหลากหลาย เพื่อวางรากฐานใหผูเรียนมีพัฒนาการดานการคิดวิเคราะห
รวมทั้งมีทักษะการสื่อสารและใชภาษาที่สามในการตอยอดการเรียนรูไดอยางมีประสิทธิภาพ
- ปลูกฝงผูเรียนใหมีหลักคิดที่ถูกตองดานคุณธรรม จริยธรรม และเปนผูมีความพอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา โดยกระบวนการลูกเสือ และยุวกาชาด
- พัฒนาแพลตฟอรมดิจิทัลเพื่อการเรียนรู และใชดิจิทัลเปนเครื่องมือการเรียนรู
- เสริมสรางการรับรู ความเขาใจ ความตระหนัก และสงเสริมคุณลักษณะและพฤติกรรมที่พึงประสงคดานสิ่งแวดลอม
- สนับสนุนกิจกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
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- พัฒนาครูทุกระดับใหมีทักษะ ความรูที่จําเปน เพื่อทําหนาที่วิทยากรมืออาชีพ (Train The Trainer) และขยายผลการพัฒนาผานศูนยพัฒนาศักยภาพบุคคลเพื่อความ
เปนเลิศ (Human Capital Excellence Center: HCEC)
- ใหผูเรียน ครู ผูบริหารทางการศึกษามีแผนพัฒนารายบุคคลผานแผนพัฒนารายบุคคลสูความเปนเลิศ (Excellence Individual Development Plan :EIDP)
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6. ผลการประเมินคุณภาพภายนอกในรอบของ สมศ. ที่ผานมา
การประเมินรอบที่ 3

ระดับผลการประเมิน

ระดับ

ระดับคุณภาพ

ผลการรับรอง

ระดับปฐมวัย

ดีมาก

รับรอง

ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ดีมาก

รับรอง

การประเมินรอบที่ 4

ระดับ

ระดับผลการประเมิน
ดานที่ 1

ดานที่ 2

ดานที่ 3

ดานที่ 4

ดานที่ 5

ระดับปฐมวัย

-

-

-

-

-

ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

-

-

-

-

-

7. หนวยงานภายนอกที่โรงเรียนเขารวมเปนสมาชิก
- สมาคมคณะกรรมการประสานและสงเสริมการศึกษาเอกชน
- สมาคมสหพันธโรงเรียนเอกชนแหงประเทศไทย
- สมาคมครูสถานศึกษาเอกชนแหงประเทศไทย
- สมาคมประถมศึกษาเอกชนแหงประเทศไทย
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สวนที่ 4 : การประเมินตนเอง (Self - Assessment)
1. ผลการประเมินรายมาตรฐาน
ระดับปฐมวัย
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของเด็ก
จํานวนเด็กทั้งหมด : 190

จํานวนเด็กที่ ผลการ ผลการ
เปา
ผานเกณฑที่ ประเมิน ประเมิน
หมาย/
ไม
โรงเรียน
(รอย คุณภาพ
ปฏิบัติ
ปฏิบัติ รอยละ กําหนด (คน) ละ)
ที่ได
การปฏิบัติงาน

ประเด็นพิจารณา

1. มีพัฒนาดานรางกาย แข็งแรง มีสุขนิสัยที่ดี และดูแลความปลอดภัยของตนองได

90.00

179

1.1 รอยละของเด็กมีนํ้าหนัก สวนสูงตามเกณฑมาตรฐาน

√

-

168

1.2 รอยละของเด็กเคลื่อนไหวรางกายคลองแคลว ทรงตัวไดดี ใชมือและตา
ประสานสัมพันธไดดี

√

-

183

1.3 รอยละของเด็กดูแลรักษาสุขภาพอนามัยสวนตนและปฏิบัติจนเปนนิสัย

√

-

180

1.4 รอยละของเด็กปฏิบัติตนตามขอตกลงเกี่ยวกับความปลอดภัย หลีกเลี่ยง
สภาวะ ที่เสี่ยงตอโรค สิ่งเสพติด และระวังภัยจากบุคคล สิ่งแวดลอม และ
สถานการณที่เสี่ยงอันตราย

√

-

184

2. มีพัฒนาการดานอารมณ จิตใจ ควบคุม และแสดงออกทางอารมณได

90.00

178

2.1 รอยละของเด็กราเริงแจมใส แสดงอารมณ ความรูสึกไดเหมาะสม

√

-

175

2.2 รอยละของเด็กรูจักยับยั้งชั่งใจ อดทนในการรอคอย

√

-

176

2.3 รอยละของเด็กยอมรับและพอใจในความสามารถ และผลงานของตนเอง
และผูอื่น

√

-

187

2.4 รอยละของเด็กมีจิตสํานึกและคานิยมที่ดี

√

-

178

2.5 รอยละของเด็กมีความมั่นใจ กลาพูด กลาแสดงออก

√

-

165

2.6 รอยละของเด็กชวยเหลือแบงปน

√

-

184

2.7 รอยละของเด็กเคารพสิทธิ รูหนาที่รับผิดชอบ อดทนอดกลั้น

√

-

171

2.8 รอยละของเด็กซื่อสัตยสุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม ตามที่สถานศึกษา
กําหนด

√

-

185

2.9 รอยละของเด็กมีความสุขกับศิลปะดนตรี และการเคลื่อนไหว

√

-

185

3. มีพัฒนาการดานสังคม ชวยเหลือตนเองและเปนสมาชิกที่ดีของสังคม
3.1 รอยละของเด็กชวยเหลือตนเอง ในการปฏิบัติกิจวัตรประจําวัน มีวินัย ใน
ตนเอง
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90.00
√

-

181
181

94.21

ยอด
เยี่ยม

93.68

ยอด
เยี่ยม

95.26

ยอด
เยี่ยม

จํานวนเด็กที่ ผลการ ผลการ
เปา
ผานเกณฑที่ ประเมิน ประเมิน
ไม หมาย/ โรงเรียน
(รอย คุณภาพ
ปฏิบัติ
ร
อ
ยละ
ปฏิบัติ
กําหนด (คน) ละ)
ที่ได
การปฏิบัติงาน

ประเด็นพิจารณา

3.2 รอยละของเด็กประหยัดและพอเพียง

√

-

182

3.3 รอยละของเด็กมีสวนรวมดูแลรักษาสิ่งแวดลอมในและนอกหองเรียน

√

-

181

3.4 รอยละของเด็กมีมารยาทตามวัฒนธรรมไทย เชน การไหว การยิ้ม ทักทาย
และมีสัมมาคารวะกับผูใหญ ฯลฯ

√

-

184

3.5 รอยละของเด็กยอมรับหรือเคารพ ความแตกตางระหวางบุคคล เชน ความ
คิด พฤติกรรม พื้นฐานครอบครัว เชื้อชาติ ศาสนา วัฒนธรรม เปนตน

√

-

180

3.6 รอยละของเด็กเลนและทํางานรวมกับผูอื่นได แกไขขอขัดแยงโดย
ปราศจาก การใชความรุนแรง

√

-

179

4. มีพัฒนาการดานสติปญญา สื่อสารได มีทักษะการคิดพื้นฐาน และแสวงหาความรูได

90.00

171

4.1 รอยละของเด็กสนทนาโตตอบและ เลาเรื่องใหผูอื่นเขาใจ

√

-

171

4.2 รอยละของเด็กตั้งคําถามในสิ่งที่ ตนเองสนใจหรือสงสัย และพยายามคนหา
คําตอบ

√

-

160

4.3 รอยละของเด็กอานนิทานและเลาเรื่อง ที่ตนเองอานไดเหมาะสมกับวัย

√

-

169

4.4 รอยละของเด็กมีความสามารถในการคิดรวบยอด การคิดเชิงเหตุผลทาง
คณิตศาสตรและวิทยาศาสตร การคิดแกปญหาและสามารถตัดสินใจในเรื่อง
งาย ๆ ได

√

-

169

4.5 รอยละของเด็กสรางสรรคผลงานตามความคิดและจินตนาการ เชน งาน
ศิลปะ การเคลื่อนไหวทาทาง การเลนอิสระ ฯลฯ

√

-

180

4.6 รอยละของเด็กใชสื่อเทคโนโลยี เชน แวนขยาย แมเหล็ก กลองดิจิตอล
ฯลฯ เปนเครื่องมือในการเรียนรูและแสวงหาความรูได

√

-

177

สรุปผลการประเมิน

90.00

ยอด
เยี่ยม

93.29

ยอด
เยี่ยม

จุดเนนและกระบวนการพัฒนาที่สงผลตอระดับคุณภาพของมาตรฐานที่ 1 คุณภาพของเด็ก
สถานศึกษาจัดกิจกรรมที่สงเสริมใหเด็กมีพัฒนาการที่ดีทั้ง 4 ดาน คือ ดานรางกาย ดานอารมณ – จิตใจ ดานสังคมและดานสติปญญาเหมาะสมตามวัย
และสอดคลองกับคุณลักษณะที่พึงประสงคของหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 และหลักสูตรสถานศึกษา โดยครูออกแบบการจัดประสบการณใหมี
กระบวนการพัฒนาคุณภาพเด็กดวยวิธีการจัดประสบการณหลากหลายรูปแบบ เชน รูปแบบ Project Approach บูรณาการพหุปญญา มอนเตสซอรี่ ผานการจัด
ประสบการณหลัก 6 กิจกรรม ไดแก กิจกรรมเสริมประสบการณ กิจกรรมการเลนกลางแจง กิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะ กิจกรรมศิลปะสรางสรรค กิจกรรม
การเลนตามมุมและกิจกรรมเกมการศึกษา จัดทําโครงการและกิจกรรมที่สงเสริมและพัฒนาเด็กดานตางๆ ดังนี้
# ดานรางกาย สถานศึกษาดําเนินโครงการสงเสริมสุขภาพอนามัยของเด็ก เลือกอาหารกลางวันและอาหารวางที่มีประโยชนตอรางกาย ใหสารอาหารครบทั้ง 5
หมู เด็กดื่มนมโรงเรียนทุกวัน จัดกิจกรรมการออกกําลังกายและกิจกรรมรองเลน เตนตามเพลง มีการตรวจสุขอนามัยของนักเรียนเปนรายบุคคลกอนเขาหองเรียน
วัดสวนสูงและชั่งนํ้าหนัก ภาคเรียนละ 3 ครั้ง การจัดกิจกรรมสุขภาพดีมีสุข ไดรับการสนับสนุนและรวมมือจากสถานีอนามัยสาธารณสุข 49 สงเจาหนาที่เขามา
ตรวจสุขภาพและใหเด็กไดรับวัคซีนตามที่กระทรวงสาธารณสุขกําหนด
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# ดานอารมณ-จิตใจ สถานศึกษาจัดโครงการสงเสริมคุณธรรม จริยธรรม กิจกรรมนั่งสมาธิกอนการเรียนรูกิจกรรมเสริมประสบการณ กิจกรรมธรรมะสุขใจ
กิจกรรมวันสําคัญของชาติ เชน วันพอ วันแม วันไหวครู วันคริสตมาส วันเด็ก สงเสริมพัฒนาการดานอารมณ จิตใจ ปลูกฝงใหเด็กรูจักทดแทนบุญคุณพอ แม ครู มี
ความซื่อสัตยสุจริต ไมเอาสิ่งของของผูอื่นมาเปนของตน มีความอดทน มีความมั่นใจ กลาพูด กลาแสดงออก ยิ้มแยมแจมใส มีการจัดกิจกรรมทางดานศิลปะ
ดนตรี ใหเด็กไดวาดภาพระบายสี เพื่อสรางจินตนาการ อารมณแจมใส ใหเด็กไดทากิจกรรมดวยความสนุกสนาน
# ดานสังคม สถานศึกษาจัดกิจกรรมจิตอาสา กิจกรรมพัฒนาทักษะชีวิตของเด็ก กิจกรรมอนุรักษวัฒนธรรมไทย ปลูกฝงใหเด็กรูจักทําตนใหเปนประโยชนเพื่อ
สวนรวม สรางวินัยที่เหมาะสมกับวัยของเด็ก เรียนรูจักเก็บของเลนสิ่งของเครื่องใชของตนและของสวนรวม เพื่อใหเด็กๆเปนคนดีและอยูในสังคมไดอยางมีความสุข
# ดานสติปญญา สถานศึกษาสงเสริมใหเด็กทุกคนมีโอกาสแสดงความสามารถตามศักยภาพและความสนใจ จัดสภาพแวดลอมใหเอื้อตอการเรียนรูและปลูกฝงให
เด็กใฝรู ใฝเรียน โครงการ ตามรอยพอหลวง ร.9 สงเสริมใหใชแหลงเรียนรูทั้งในและนอกสถานศึกษา โครงการ พัฒนาคุณภาพผูเรียนสูสากล สงเสริมสนับสนุนใหเด็กเขา
รวมกิจกรรมการแขงขันทักษะทางวิชาการในประเภทตางๆ ใชคําถามกระตุนกระบวนการคิดของเด็ก ใหคิดสรางสรรค คิดแกปญหาและคิดอยางมีเหตุผล รูจักแก
ปญหา โดยจัดประสบการณสงเสริมใหเด็กมีความสนใจเรียนรูสิ่งตาง ๆ รอบตัว กลาซักถามเพื่อคนหาคําตอบ สื่อสารได มีทักษะการคิดพื้นฐานและแสวงหาความรูได
ดวยตนเอง เสริมทักษะความรูทางดานภาษาตางประเทศ สงเสริมใหเด็กสามารถใชสื่อเทคโนโลยีดิจิทัลเปนเครื่องมือเพื่อการเรียนรู
*หมายเหตุ : เนื่องจากสถานการณการแพรระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ทําใหสถานศึกษาถูกสั่งเลื่อนการเปดภาคเรียน 1/63 และปดระยะสั้นปลายเดือน
ธันวาคมถึงสิ้นเดือนมกราคม ทําใหขาดความตอเนื่องในการจัดประสบการณเด็ก สงผลกระทบตอผลการประเมินพัฒนาการเด็ก
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มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ
เปาหมาย 5 ขอ

ผลการ
ผล ประเมิน
ไม สําเร็จ คุณภาพ
ปฏิบัติ
ปฏิบัติ
ที่ได
การปฏิบัติงาน

ประเด็นพิจารณา

1. มีหลักสูตรครอบคลุมพัฒนาการทั้งสี่ดาน สอดคลองกับบริบทของทองถิ่น
1.1 มีหลักสูตรสถานศึกษาที่ยืดหยุน และสอดคลองกับหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย

√

-

1.2 ออกแบบจัดประสบการณที่เตรียมความพรอมและไมเรงรัดวิชาการ

√

-

1.3 ออกแบบการจัดประสบการณที่เนนการเรียนรูผานการเลน และการลงมือปฏิบัติ (Active learning)

√

-

1.4 ออกแบบการจัดประสบการณที่ตอบสนองความตองการและความแตกตางของเด็กปกติและกลุมเปา
หมายเฉพาะที่สอดคลองกับวิถีชีวิตของครอบครัว ชุมชนและทองถิ่น

√

-

1.5 มีการประเมิน ตรวจสอบ และปรับปรุง / พัฒนาหลักสูตรอยางตอเนื่อง

√

-

2. จัดครูใหเพียงพอกับชั้นเรียน
2.1 จัดครูครบชั้นเรียน

√

-

2.2 จัดครูใหมีความเหมาะสมกับภารกิจการจัดประสบการณ

√

-

2.3 จัดครูไมจบการศึกษาปฐมวัยแตผานการอบรมการศึกษาปฐมวัย

√

-

2.4 จัดครูจบการศึกษาปฐมวัย

√

-

2.5 จัดครูจบการศึกษาปฐมวัยและผานการอบรมการศึกษาปฐมวัย

√

-

3. สงเสริมใหครูมีความเชี่ยวชาญดานการจัดประสบการณ
3.1 มีการพัฒนาครูและบุคลากรใหมีความรูความสามารถในการวิเคราะหและออกแบบหลักสูตรสถานศึกษา

√

-

3.2 สงเสริมครูใหมีทักษะในการจัดประสบการณและการประเมินพัฒนาการเด็ก

√

-

3.3 สงเสริมครูใชประสบการณสําคัญในการออกแบบการจัดกิจกรรม จัดกิจกรรม สังเกตและประเมิน
พัฒนาการเด็กเปนรายบุคคล

√

-

3.4 สงเสริมใหครูมีปฏิสัมพันธที่ดีกับเด็กและครอบครัว

√

-

3.5 สงเสริมใหครูพัฒนาการจัดประสบการณโดยใชชุมชนแหงการเรียนรูทางวิชาชีพ (PLC)

√

-

4. จัดสภาพแวดลอมและสื่อเพื่อการเรียนรูอยางปลอดภัยและเพียงพอ
4.1 จัดสภาพแวดลอมภายในหองเรียนที่คํานึงถึงความปลอดภัย

√

-

4.2 จัดสภาพแวดลอมภายนอกหองเรียนที่คํานึงถึงความปลอดภัย

√

-

4.3 สงเสริมใหเกิดการเรียนรูที่เปนรายบุคคลและกลุม เลนแบบรวมมือ รวมใจ

√

-
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5.00

ยอด
เยี่ยม

5.00

ยอด
เยี่ยม

5.00

ยอด
เยี่ยม

5.00

ยอด
เยี่ยม

ผลการ
ผล ประเมิน
ไม สําเร็จ คุณภาพ
ปฏิบัติ
ปฏิบัติ
ที่ได
การปฏิบัติงาน

ประเด็นพิจารณา

4.4 จัดใหมีมุมประสบการณหลากหลาย มีสื่อการเรียนรู ที่ปลอดภัยและเพียงพอ เชน ของเลน หนังสือ
นิทาน สื่อจากธรรมชาติ สื่อสําหรับเด็กมุดลอด ปนปาย สื่อเทคโนโลยีการสืบเสาะหาความรู

√

-

4.5 จัดหองประกอบที่เอื้อตอการจัดประสบการณและพัฒนาเด็ก

√

-

5. ใหบริการสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนรูเพื่อสนับสนุน การจัดประสบการณ
5.1 อํานวยความสะดวกและใหบริการสื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ วัสดุ อุปกรณและสื่อการเรียนรู

√

-

5.2 พัฒนาครูใหมีความรูความสามารถในการผลิตและใชสื่อในการจัดประสบการณ

√

-

5.3 มีการนิเทศติดตามการใชสื่อในการจัดประสบการณ

√

-

5.4 มีการนําผลการนิเทศติดตามการใชสื่อมาใชเปนขอมูลในการพัฒนา

√

-

5.5 สงเสริม สนับสนุนการเผยแพรการพัฒนาสื่อ และนวัตกรรมเพื่อการจัดประสบการณ

√

-

6. มีระบบบริหารคุณภาพที่เปดโอกาสใหผูเกี่ยวของทุกฝายมีสวนรวม
6.1 กําหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาที่สอดคลองกับมาตรฐานการศึกษาปฐมวัยและอัตลักษณ
ของสถานศึกษา

√

-

6.2 จัดทําแผนพัฒนาการศึกษาที่สอดรับกับมาตรฐานที่สถานศึกษากําหนดและดําเนินการตามแผน

√

-

6.3 มีการประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพภายในสถานศึกษา

√

-

6.4 มีการติดตามผลการดําเนินงาน และจัดทํารายงานผลการประเมินตนเองประจําป และรายงานผลการ
ประเมินตนเองใหหนวยงานตนสังกัด

√

-

6.5 นําผลการประเมินไปปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา โดยผูปกครองและผูเกี่ยวของทุกฝายมี
สวนรวม

√

-

สรุปผลการประเมิน

5.00

ยอด
เยี่ยม

5.00

ยอด
เยี่ยม

5.00

ยอด
เยี่ยม

จุดเนนและกระบวนการพัฒนาที่สงผลตอระดับคุณภาพของมาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ
สถานศึกษามีกระบวนการบริหารและการจัดการโดยการมีสวนรวมของผูที่มีสวนเกี่ยวของและชุมชน ประกอบดวย คณะกรรมการบริหาร
โรงเรียน ผูปกครองนักเรียนและผูแทนชุมชน รวมจัดทําหลักสูตรสถานศึกษาที่สอดคลองกับหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 และสอดคลองกับบริบทของ
ทองถิ่น จัดเตรียมครูใหเพียงพอ ครบทุกชั้นเรียน จัดทําคูมือครูในการปฏิบัติงานและคําสั่งแตงตั้งมอบหมายงาน สงเสริมและสนับสนุนใหครูมีความเชี่ยวชาญในการ
จัดประสบการณ โดยการอบรมเชิงปฏิบัติการกับหนวยงานตางๆ ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา มีการจัดสภาพแวดลอมภายในและภายนอกหองเรียนใหเอื้อตอ
การเรียนรู มีระบบการบริหารและการจัดการบริการสื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ วัสดุ อุปกรณและสื่อการเรียนรูที่เพียงพอกับจํานวนเด็ก เพื่อสนับสนุนการจัดกิจกรรม
หลัก 6 กิจกรรม ใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการจัดประสบการณเรียนรูใหกับเด็ก
*หมายเหตุ : เนื่องจากสถานการณการแพรระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ทําใหสถานศึกษาถูกสั่งเลื่อนการเปดภาคเรียน 1/63 และปดระยะสั้นปลายเดือน
ธันวาคมถึงสิ้นเดือนมกราคม ทําใหการบริหารจัดการตองปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมและงดเวนกิจกรรมบางประเภท
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มาตรฐานที่ 3 การจัดประสบการณที่เนนเด็กเปนสําคัญ
จํานวนครูทั้งหมด : 9

จํานวนครูที่ ผลการ ผลการ
เปา
ผานเกณฑที่ ประเมิน ประเมิน
หมาย/
ไม
โรงเรียน
(รอย คุณภาพ
ปฏิบัติ
ปฏิบัติ รอยละ กําหนด (คน) ละ)
ที่ได
การปฏิบัติงาน

ประเด็นพิจารณา

1. จัดประสบการณที่สงเสริมใหเด็กมีพัฒนาการทุกดาน อยางสมดุลเต็มศักยภาพ

85.00

9

1.1 มีการวิเคราะหขอมูลเด็กเปนรายบุคคล

√

-

9

1.2 จัดทําแผนและใชแผนการจัดประสบการณจากการวิเคราะหมาตรฐาน
คุณลักษณะที่พึงประสงคในหลักสูตรสถานศึกษา

√

-

8

1.3 จัดกิจกรรมที่สงเสริมพัฒนาการเด็กครบทุกดาน ทั้งดานรางกาย ดานอารมณ
จิตใจ ดานสังคม และดานสติปญญา โดย ไมมุงเนนการพัฒนาดานใดดานหนึ่ง
เพียงดานเดียว

√

-

9

2. สรางโอกาสใหเด็กไดรับประสบการณตรง เลนและปฏิบัติอยางมีความสุข

95.00

9

2.1 จัดประสบการณที่เชื่อมโยงกับประสบการณเดิม

√

-

9

2.2 ใหเด็กมีโอกาสเลือกทํากิจกรรมอยางอิสระ ตามความตองการความสนใจ
ความสามารถ ตอบสนองตอวิธีการเรียนรูของเด็กเปนรายบุคคล หลากหลายรูป
แบบจากแหลงเรียนรูที่หลากหลาย

√

-

9

2.3 เด็กไดเลือกเลน เรียนรูลงมือ กระทํา และสรางองคความรูดวยตนเอง

√

-

8

3. จัดบรรยากาศที่เอื้อตอการเรียนรู ใชสื่อและเทคโนโลยี ที่เหมาะสมกับวัย

95.00

9

3.1 จัดบรรยากาศและสภาพแวดลอมในหองเรียนไดสะอาด ปลอดภัย และ
อากาศถายเทสะดวก

√

-

9

3.2 จัดใหมีพื้นที่แสดงผลงานเด็ก พื้นที่สําหรับมุมประสบการณและการจัด
กิจกรรม

√

-

9

3.3 จัดใหเด็กมีสวนรวมในการจัดภาพแวดลอมในหองเรียน เชน ปายนิเทศ การ
ดูแลตนไม เปนตน

√

-

9

3.4 ใชสื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับชวงอายุ ระยะความสนใจ และวิถีการ
เรียนรูของเด็ก เชน กลองดิจิตอล คอมพิวเตอร สําหรับการเรียนรูกลุมยอย สื่อ
ของเลนที่กระตุนใหคิดและหาคําตอบ เปนตน

√

-

9

4. ประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริงและนําผลการประเมินพัฒนาการเด็กไปปรับปรุงการจัด
ประสบการณและพัฒนาเด็ก
4.1 ประเมินพัฒนาการเด็กจากกิจกรรมและกิจวัตรประจําวันดวยเครื่องมือและ
วิธีการที่หลากหลาย
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√

85.00
-

9
9

100.00

ยอด
เยี่ยม

100.00

ยอด
เยี่ยม

100.00

ยอด
เยี่ยม

100.00

ยอด
เยี่ยม

จํานวนครูที่ ผลการ ผลการ
เปา
ผานเกณฑที่ ประเมิน ประเมิน
ไม หมาย/ โรงเรียน
(รอย คุณภาพ
ปฏิบัติ
ร
อ
ยละ
ปฏิบัติ
กําหนด (คน) ละ)
ที่ได
การปฏิบัติงาน

ประเด็นพิจารณา

4.2 วิเคราะหผลการประเมินพัฒนาการเด็กโดยผูปกครองและผูเกี่ยวของมีสวน
รวม

√

-

9

4.3 นําผลการประเมินที่ไดไปพัฒนาคุณภาพเด็กอยางเปนระบบและตอเนื่อง

√

-

8

4.4 นําผลการประเมินแลกเปลี่ยนเรียนรูโดยใชกระบวนการชุมชนแหงการเรียนรู
ทางวิชาชีพ

√

-

8

สรุปผลการประเมิน

100.00

ยอด
เยี่ยม

จุดเนนและกระบวนการพัฒนาที่สงผลตอระดับคุณภาพของมาตรฐานที่ 3 การจัดประสบการณที่เนนเด็กเปนสําคัญ
สถานศึกษาดําเนินการสงเสริมใหครูปฐมวัย มุงพัฒนาเด็กใหมีพัฒนาการครบทั้ง 4 ดาน คือ ดานรางกาย อารมณ-จิตใจ สังคมและสติปญญา โดยเนน
เด็กเปนสําคัญอยางสมดุลเต็มศักยภาพ มีความรู คุณธรรม จริยธรรมและวัฒนธรรม มีทักษะชีวิต สามารถชวยเหลือตนเองในการปฏิบัติกิจวัตรประจําวันใหเหมาะสม
กับวัย เพื่อสามารถอยูรวมกับผูอื่นไดอยางเปนสุข โดยการจัดกระบวนการจัดประสบการณที่เนนใหเด็กเรียนรูผานการเลนและการลงมือปฏิบัติ นอมนําหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงมาใชอยางเหมาะสมกับวัย เด็กเรียนรูผานกิจกรรมหลัก 6 กิจกรรมอยางมีประสิทธิภาพ จัดเตรียมสื่อ แหลงเรียนรู ภูมิปญญาทองถิ่นที่หลากหลาย
และจัดสภาพแวดลอมที่เอื้อตอการเรียนรู จัดใหมีเครือขายตัวแทนผูปกครอง เพื่อรวมกันพัฒนาเด็กปฐมวัย จัดประสบการณในรูปแบบบูรณาการการเรียนรู เรียนปน
เลน เพื่อใหเด็กไดรับประสบการณตรง โดยมีการดําเนินงาน/กิจกรรมอยางหลากหลาย ไดแก การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา สูการ
ปฏิบัติในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในชั้นเรียนอยางมีประสิทธิภาพและนําไปสูการปฏิบัติอยางเหมาะสม มีการบูรณาการกิจกรรม ภาระงาน ชิ้นงาน โดยทุก
ระดับชั้นจัดประสบการณในรูปแบบที่หลากหลาย เชน รูปแบบ Project Approach บูรณาการพหุปญญา มอนเตสซอรี่ ใหครูจัดประสบการณการเรียนรู ที่สราง
โอกาสใหเด็กทุกคนมีสวนรวมไดลงมือปฏิบัติจริง จัดประสบการณที่สงเสริมทักษะกระบวนการคิดแกปญหา ทักษะการพูด ภาษา เชน จัดการเรียนรูแบบโครงงาน ครูมี
การจัดปายนิเทศ และจัดบรรยากาศภายในหองเรียนใหนาอยู และใชสื่อการเรียนการสอนที่หลากหลาย ครูทุกคนทํางานวิจัยในชั้นเรียน ภาคเรียนละ ๑ เรื่อง จัดใหมีการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู เพื่อพัฒนาเด็กตามสภาพจริงและนําผลประเมินมาพัฒนาและปรับปรุงการจัดประสบการณและพัฒนาเด็ก
*หมายเหตุ : เนื่องจากสถานการณการแพรระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ทําใหสถานศึกษาถูกสั่งเลื่อนการเปดภาคเรียน 1/63 และปดระยะสั้นปลายเดือน
ธันวาคมถึงสิ้นเดือนมกราคม ทําใหการบริหารจัดการตองปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมและงดเวนกิจกรรมบางประเภท
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ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผูเรียน
จํานวนเด็กทั้งหมด : 413

จํานวนเด็กที่ ผลการ ผลการ
เปา
ผานเกณฑที่ ประเมิน ประเมิน
ไม หมาย/ โรงเรียน
(รอย คุณภาพ
ปฏิบัติ
ปฏิบัติ รอยละ กําหนด (คน) ละ)
ที่ได
การปฏิบัติงาน

ประเด็นพิจารณา

ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผูเรียน
1. มีความสามารถในการอาน การเขียน การสื่อสาร และ การคิดคํานวณ

80.00

372

1.1 รอยละของผูเรียนมีทักษะในการอานในแตละระดับชั้นตามเกณฑที่สถาน
ศึกษากําหนด

√

-

382

1.2 รอยละของผูเรียนมีทักษะในการเขียนในแตละระดับชั้นตามเกณฑที่สถาน
ศึกษากําหนด

√

-

367

1.3 รอยละของผูเรียนมีทักษะในการสื่อสารในแตละระดับชั้นตามเกณฑที่สถาน
ศึกษากําหนด

√

-

399

1.4 รอยละของผูเรียนมีทักษะในการคิดคํานวณในแตละดับชั้นตามเกณฑที่
สถานศึกษากําหนด

√

-

338

2. มีความสามารถในการคิดวิเคราะห คิดอยางมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและ
แกปญหา

85.00

365

2.1 รอยละของผูเรียนมีความสามารถในการคิดจําแนกแยกแยะ ใครครวญ
ไตรตรองอยางรอบคอบโดยใชเหตุผลประกอบการตัดสินใจ

√

-

365

2.2 รอยละของผูเรียนมีการอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น

√

-

371

2.3 รอยละของผูเรียนมีการแกปญหาอยางมีเหตุผล

√

-

358

3. มีความสามารถในการสรางนวัตกรรม

85.00

367

3.1 รอยละของผูเรียนมีความสามารถในการรวบรวมความรูไดทั้งตัวเองและการ
ทํางานเปนทีม

√

-

373

3.2 รอยละของผูเรียนสามารถเชื่อมโยงองคความรูและประสบการณมาใชใน
การสรางสรรคสิ่งใหม ๆ อาจเปนแนวความคิด โครงการ โครงงาน ชิ้นงาน
ผลผลิต

√

-

361

4. มีความสามารถในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร

90.00

394

4.1 รอยละของผูเรียนมีความสามารถในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร

√

-

399

4.2 รอยละของผูเรียนมีความสามารถในการนําเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารเพื่อพัฒนาตนเองและสังคมในดานการเรียนรู การสื่อสาร การทํางาน
อยางสรางสรรค และมีคุณธรรม

√

-

389
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90.07

ยอด
เยี่ยม

88.38

ดีเลิศ

88.86

ดีเลิศ

95.40

ยอด
เยี่ยม

จํานวนเด็กที่ ผลการ ผลการ
เปา
ผานเกณฑที่ ประเมิน ประเมิน
ไม หมาย/ โรงเรียน
(รอย คุณภาพ
ปฏิบัติ
ร
อ
ยละ
ปฏิบัติ
กําหนด (คน) ละ)
ที่ได
การปฏิบัติงาน

ประเด็นพิจารณา

5. มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา

85.00

5.1 รอยละของผูเรียนบรรลุการเรียนรูตามหลักสูตรสถานศึกษา

√

-

6. มีความรูทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดีตองานอาชีพ

365

88.38

ดีเลิศ

98.06

ยอด
เยี่ยม

96.13

ยอด
เยี่ยม

99.27

ยอด
เยี่ยม

99.52

ยอด
เยี่ยม

97.82

ยอด
เยี่ยม

94.19

ยอด
เยี่ยม

365
90.00

405

6.1 รอยละของผูเรียนมีความรู ทักษะพื้นฐานและเจตคติที่ดีในการศึกษาตอ

√

-

405

6.2 รอยละของผูเรียนมีความรู ทักษะพื้นฐานและเจตคติที่ดีในการจัดการ การ
ทํางานหรืองานอาชีพ

√

-

404

คุณลักษณะที่พึงประสงคของผูเรียน
7. การมีคุณลักษณะและคานิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากําหนด

95.00

397

7.1 รอยละของผูเรียนมีพฤติกรรมเปนผูที่มีคุณธรรม จริยธรรม เคารพในกฎ
กติกา

√

-

393

7.2 รอยละของผูเรียนมีคานิยมและจิตสํานึกตามที่สถานศึกษากําหนด โดยไม
ขัดกับกฎหมายและวัฒนธรรมอันดีของสังคม

√

-

401

8. ความภูมิใจในทองถิ่นและความเปนไทย

95.00

410

8.1 รอยละของผูเรียนมีความภูมิใจในทองถิ่น เห็นคุณคาของความเปนไทย

√

-

411

8.2 รอยละของผูเรียนมีสวนรวมในการอนุรักษวัฒนธรรมและประเพณีไทยรวม
ทั้งภูมิปญญาไทย

√

-

409

9. การยอมรับที่จะอยูรวมกันบนความแตกตางและหลากหลาย
9.1 รอยละของผูเรียนยอมรับและอยูรวมกันบนความแตกตางระหวางบุคคลใน
ดานเพศ วัย เชื้อชาติ ศาสนา ภาษาวัฒนธรรม ประเพณี

95.00
√

-

10. สุขภาวะทางรางกายและจิตสังคม

411
411

95.00

404

10.1 รอยละของผูเรียนมีการรักษาสุขภาพกาย สุขภาพจิต อารมณและสังคม
และแสดงออกอยางเหมาะสมในแตละชวงวัย

√

-

399

10.2 รอยละของผูเรียนสามารถอยูรวมกับคนอื่นอยางมีความสุข เขาใจผูอื่น
ไมมีความขัดแยงกับผูอื่น

√

-

409

สรุปผลการประเมิน
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จุดเนนและกระบวนการพัฒนาที่สงผลตอระดับคุณภาพของมาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผูเรียน
สถานศึกษามีกระบวนการพัฒนาผูเรียนดวยวิธีการที่หลากหลาย ครูจัดการเรียนรูใหเปนไปตามศักยภาพของผูเรียนและเปนไปตามมาตรฐานและตัวชี้วัด
ของหลักสูตรสถานศึกษา มีการออกแบบการจัดการเรียนรูที่หลากหลายเหมาะสมกับผูเรียน โดยใชกระบวนจัดการเรียนรู Active Learning การการระดมสมองแบบ
ลงมือปฏิบัติจริง ใชคําถามกระตุนการคิดวิเคราะห คิดสังเคราะห คิดอยางเปนระบบ คิดแกปญหาและ คิดสรางสรรค ครูเนนเรื่องการอานออกของผูเรียนเปนเรื่อง
สําคัญที่สุด โดยมุงพัฒนาใหผูเรียนทุกคนอานออกและเขียนได ตั้งแตระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 1 พัฒนาครูทุกคนใหมีความสามารถในการนําเทคนิควิธีสอนใหตรงตาม
ศักยภาพผูเรียน ใชสื่อเทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอน มีแหลงเรียนรูและแหลงสืบคนขอมูล ครูทุกคนในระดับชั้นเดียวกันจะรวมกันกําหนดแผนการจัดการ
เรียนรู การวัดและประเมินผลแบบบูรณาการ ครูเนนการใชคําถามเพื่อพัฒนาทักษะการคิดของผูเรียน นอกจากนี้ สถานศึกษาไดมีการดําเนินการเพื่อพัฒนาทักษะ
ชีวิตของผูเรียน เพื่อใหอยูในสังคมไดอยางมีความสุข เนนการพัฒนาดานคุณธรรม จริยธรรมที่เหมาะสมกับวัยของผูเรียน เนนใหผูเรียนเปนคนดี มีวินัย มีความ
ซื่อสัตย รักประชาธิปไตย มีความรับผิดชอบและมีจิตสาธารณะ มีความสามารถในการใชเทคโนโลยีที่ทันสมัยในการแสวงหาและเพิ่มพูนความรู มีการแลกเปลี่ยน
เรียนรูระหวางครูในสถานศึกษาและโรงเรียนในเครือ เพื่อพัฒนาผูเรียนตามสภาพจริงและนําผลประเมินมาพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรูและพัฒนาผูเรียนเปนราย
บุคคล ครูออกแบบกิจกรรมการเรียนรูที่สงเสริมใหผูเรียนสรางสรรคนวัตกรรมและมีเจตคติที่ดีตองานอาชีพ
*หมายเหตุ : เนื่องจากสถานการณการแพรระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ทําใหสถานศึกษาถูกสั่งเลื่อนการเปดภาคเรียน 1/63 และปดระยะสั้นปลายเดือน
ธันวาคมถึงสิ้นเดือนมกราคม ทําใหขาดความตอเนื่องในการจัดการเรียนรูของผูเรียน การจัดโครงการ กิจกรรมบางประเภทที่ตองงดเวน
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มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ
เปาหมาย 5 ขอ

การปฏิบัติงาน
ประเด็นพิจารณา

ปฏิบัติ

ไม
ปฏิบัติ

1. มีเปาหมายวิสัยทัศนและพันธกิจที่สถานศึกษากําหนดชัดเจน

ผลการ
ประเมิน
คุณภาพที่ได

5.00 ยอดเยี่ยม

1.1 กําหนดเปาหมายที่สอดคลองกับบริบทของสถานศึกษา ความตองการของชุมชน ทองถิ่น
วัตถุประสงคของแผนการศึกษาชาติ นโยบายของรัฐบาลและตนสังกัด

√

-

1.2 กําหนดวิสัยทัศน และพันธกิจ ที่สอดคลอง เชื่อมโยง กับเปาหมาย แผนยุทธศาสตรชาติ แผนการ
ศึกษาแหงชาติ นโยบายของรัฐบาลและตนสังกัด

√

-

1.3 กําหนดเปาหมาย วิสัยทัศน และพันธกิจ ทันตอการเปลี่ยนแปลงของสังคม

√

-

1.4 นําเปาหมาย วิสัยทัศน และพันธกิจผานความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารโรงเรียน

√

-

1.5 นําเปาหมาย วิสัยทัศน และพันธกิจของโรงเรียนเผยแพร ตอสาธารณชน

√

-

2. มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา

5.00 ยอดเยี่ยม

2.1 มีการวางแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาอยางเปนระบบ

√

-

2.2 มีการนําแผนไปปฏิบัติ ติดตามตรวจสอบประเมินผลและปรับปรุงพัฒนางานอยางตอเนื่อง

√

-

2.3 มีการบริหารอัตรากําลัง ทรัพยากรทางการศึกษาจัดระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน และระบบการ
นิเทศภายใน

√

-

2.4 สถานศึกษามีการนําขอมูลมาใชในการพัฒนาสถานศึกษา

√

-

2.5 สถานศึกษาใหบุคลากรและผูทีเกี่ยวของทุกฝายมีสวนรวมในการวางแผน ปรับปรุง พัฒนา และรวม
รับผิดชอบตอผลการจัดการศึกษา

√

-

3. ดําเนินงานพัฒนาวิชาการที่เนนคุณภาพผูเรียนรอบดานตามหลักสูตรสถานศึกษาและทุกกลุมเปาหมาย
3.1 บริหารจัดการเกี่ยวกับงานวิชาการ ในดานการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา

√

-

3.2 บริหารจัดการเกี่ยวกับงานวิชาการ ในดานการพัฒนาหลักสูตรตามความตองการของผูเรียน ที่
สอดคลองกับบริบทของสถานศึกษา ชุมชน และทองถิ่น

√

-

3.3 บริหารจัดการเกี่ยวกับกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่เนนคุณภาพผูเรียนรอบดานเชื่อมโยงวิถีชีวิตจริง

-

√

3.4 กําหนดหลักสูตรสถานศึกษาครอบคลุมการจัดการเรียนการสอนทุกกลุมเปาหมาย

√

-

3.5 สถานศึกษามีการปรับปรุง และพัฒนาหลักสูตรใหทันตอการเปลี่ยนแปลงของสังคม

√

-

4. พัฒนาครูและบุคลากรใหมีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ
4.1 สงเสริม สนับสนุน พัฒนาครู บุคลากร ใหมีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ

√

-

4.2 จัดใหมีชุมชนการเรียนรูทางวิชาชีพ

√

-

4.3 นําชุมชนการเรียนรูทางวิชาชีพเขามาใชในการพัฒนางานและการเรียนรูของผูเรียน

√

-

4.4 มีการตรวจสอบ ทบทวน การปฏิบัติงานของครู บุคลากร ที่มีผลตอการเรียนรูของผูเรียน

√

-
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ผล
สําเร็จ

4.00

ดีเลิศ

4.00

ดีเลิศ

การปฏิบัติงาน
ประเด็นพิจารณา
4.5 ถอดบทเรียนเพื่อสรางนวัตกรรมหรือวิธีการที่เปนแบบอยางที่ดีที่สงผลตอการเรียนรูของผูเรียน

ปฏิบัติ

ไม
ปฏิบัติ

-

√

5. จัดสภาพแวดลอมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อตอการจัดการเรียนรู อยางมีคุณภาพ

ผลการ
ประเมิน
คุณภาพที่ได

5.00 ยอดเยี่ยม

5.1 จัดสภาพแวดลอมทางกายภาพภายในหองเรียน ที่เอื้อตอการเรียนรู และคํานึงถึงความปลอดภัย

√

-

5.2 จัดสภาพแวดลอมทางกายภาพภายนอกหองเรียน ที่เอื้อตอการเรียนรู และคํานึงถึงความปลอดภัย

√

-

5.3 จัดสภาพแวดลอมที่สงเสริมใหผูเรียนเกิดการเรียนรูเปนรายบุคคล และเปนกลุม

√

-

5.4 จัดสภาพแวดลอมทางสังคม ที่เอื้อตอการจัดการเรียนรู และมีความปลอดภัย

√

-

5.5 จัดใหผูเรียนไดใชประโยชนจากการจัดสภาพแวดลอมตามศักยภาพของผูเรียน

√

-

6. จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและ การจัดการเรียนรู

5.00 ยอดเยี่ยม

6.1 ไดศึกษาความตองการเทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสมกับสภาพของสถานศึกษา

√

-

6.2 จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อบริหารจัดการและการจัดการเรียนรูที่เหมาะสมกับสภาพของ
สถานศึกษา

√

-

6.3 พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อบริหารจัดการและการจัดการเรียนรูที่เหมาะสมกับสภาพของ
สถานศึกษา

√

-

6.4 ใหบริการเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อใชในการบริการจัดการและการจัดการเรียนรูที่เหมาะสมกับ
สภาพของสถานศึกษา

√

-

6.5 ติดตามผลการใชบริการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของสถานศึกษาเพื่อใชในการบริการจัดการและ
การจัดการเรียนรูที่เหมาะสมกับสภาพของสถานศึกษา

√

-

สรุปผลการประเมิน

ผล
สําเร็จ

4.67 ยอดเยี่ยม

จุดเนนและกระบวนการพัฒนาที่สงผลตอระดับคุณภาพของมาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ
สถานศึกษาไดดําเนินการวิเคราะหสภาพปญหาผลการจัดการศึกษาที่ผานมา โดยการศึกษาขอมูลสารสนเทศจากผลการนิเทศ ติดตาม ตรวจสอบและ
ประเมินผลการจัดการศึกษาตามนโยบายการปฏิรูปการศึกษาและการจัดประชุมระดมความคิดเห็นจากบุคลากรในสถานศึกษาและผูที่มีสวนเกี่ยวของ เพื่อวางแผนรวม
กันในการกําหนดเปาหมาย ปรับวิสัยทัศน ยุทธศาสตร กลยุทธ เปาหมายความสําเร็จและกําหนดพันธกิจในการจัดการศึกษาของสถานศึกษา เพื่อพัฒนาคุณภาพผูเรียน
มีการปรับแผนพัฒนาคุณภาพจัดการศึกษา แผนปฏิบัติการประจําปที่สอดคลองกับสภาพปญหาความตองการ มุงพัฒนากระบวนการจัดการศึกษาตามนโยบายการ
ปฏิรูปการศึกษา พรอมทั้ง พัฒนาครูและบุคลากรใหมีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ จัดหาทรัพยากรจัดสรรงบประมาณมอบหมายงานใหผูรับผิดชอบดําเนินการพัฒนา
ตามแผนงาน เพื่อใหบรรลุเปาหมายที่กําหนดไว จัดสภาพแวดลอมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อตอการจัดการเรียนรูอยางมีคุณภาพ จัดใหมีระบบสารสนเทศเพื่อ
สนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู มีการดําเนินการนิเทศ กํากับ ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการดําเนินงานและจัดทํารายงานผลการจัดการ
ศึกษาประจําป
*หมายเหตุ : เนื่องจากสถานการณการแพรระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ทําใหสถานศึกษาถูกสั่งเลื่อนการเปดภาคเรียน 1/63 และปดระยะสั้นปลายเดือน
ธันวาคมถึงสิ้นเดือนมกราคม ทําใหการบริหารจัดการตองปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมและงดเวนกิจกรรมบางประเภท
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มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ
จํานวนครูทั้งหมด : 15

ผลการ
เปา จํานวนครูที่ผาน ผลการ
ประเมิน
หมาย/
เกณฑ
ท
โ
่
ี
รงเรี
ย
น
ประเมิ
น
ไม
คุณภาพที่
ปฏิบัติ
ปฏิบัติ รอยละ กําหนด (คน) (รอยละ)
ได
การปฏิบัติงาน

ประเด็นพิจารณา

1. จัดการเรียนรูผานกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถนําไปประยุกตใชในชีวิตได

80.00

14

1.1 จัดกิจกรรมการเรียนรูตามมาตรฐานการเรียนรู ตัวชี้วัดของหลักสูตร
สถานศึกษาที่เนนใหผูเรียนไดเรียนรู โดยผานกระบวนการคิดและปฏิบัติ
จริง

√

-

15

1.2 มีแผนการจัดการเรียนรูที่สามารถนําไปจัดกิจกรรมไดจริง

√

-

15

1.3 มีรูปแบบการจัดการเรียนรูเฉพาะสําหรับผูที่มีความจําเปน และ
ตองการความชวยเหลือพิเศษ

√

-

10

1.4 ฝกทักษะใหผูเรียนไดแสดงออก แสดงความคิดเห็น สรุปองคความรู
และนําเสนอผลงาน

√

-

15

1.5 สามารถจัดกิจกรรมการเรียนรูใหผูเรียนสามารถนําไปประยุกตใชใน
ชีวิตประจําวันได

√

-

15

2. ใชสื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหลงเรียนรูที่เอื้อ ตอการเรียนรู

80.00

14

2.1 ใชสื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดการเรียนรู

√

-

15

2.2 ใชแหลงเรียนรู และภูมิปญญาทองถิ่นในการจัดการเรียนรู

√

-

13

2.3 สรางโอกาสใหผูเรียนไดแสวงหาความรูดวยตนเองจากสื่อที่หลาก
หลาย

√

-

15

3. มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก

80.00

15

3.1 ผูสอนมีการบริหารจัดการชั้นเรียน โดยเนนการมีปฏิสัมพันธเชิงบวก

√

-

15

3.2 ผูสอนมีการบริหารจัดการชั้นเรียน ใหเด็กรักครู ครูรักเด็ก และเด็ก
รักเด็ก เด็กรักที่จะเรียนรู สามารถเรียนรูรวมกันอยางมีความสุข

√

-

15

4. ตรวจสอบและประเมินผูเรียนอยางเปนระบบ และ นําผลมาพัฒนาผูเรียน

80.00

13

4.1 มีการตรวจสอบและประเมินคุณภาพการจัดการเรียนรูอยางเปน
ระบบ

√

-

13

4.2 มีขั้นตอนโดยใชเครื่องมือและวิธีการวัดและประเมินผลที่เหมาะสม
กับเปาหมายในการจัดการเรียนรู

√

-

13

4.3 เปดโอกาสใหผูเรียนและผูมีสวนเกี่ยวของมีสวนรวมในการวัดและ
ประเมินผล

√

-

13

4.4 ใหขอมูลยอนกลับแกผูเรียนเพื่อนําไปใชในการพัฒนาการเรียนรู

√

-

13

5. มีการแลกเปลี่ยนเรียนรูและใหขอมูลสะทอนกลับ เพื่อพัฒนาปรับปรุงการจัดการเรียนรู
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80.00

13

93.33

ยอดเยี่ยม

93.33

ยอดเยี่ยม

100.00 ยอดเยี่ยม

86.67

ดีเลิศ

86.67

ดีเลิศ

ผลการ
เปา จํานวนครูที่ผาน ผลการ
ประเมิน
ไม หมาย/ เกณฑที่โรงเรียน ประเมิน คุณภาพที่
ปฏิบัติ
ปฏิบัติ รอยละ กําหนด (คน) (รอยละ)
ได
การปฏิบัติงาน

ประเด็นพิจารณา

5.1 และผูมีสวนเกี่ยวของรวมกันแลกเปลี่ยนความรูและประสบการณใน
การจัดการเรียนรู

√

-

13

5.2 นําขอมูลปอนกลับไปใชในการปรับปรุงและพัฒนาการจัดการเรียนรู
ของตนเอง

√

-

13

สรุปผลการประเมิน

92.00

ยอดเยี่ยม

จุดเนนและกระบวนการพัฒนาที่สงผลตอระดับคุณภาพของมาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ
สถานศึกษาจัดกระบวนการจัดการเรียนการสอนตามมาตรฐานและตัวชี้วัดของหลักสูตรสถานศึกษา สรางโอกาสใหผูเรียนมีสวนรวมในการเรียนรูผาน
กระบวนการคิดและปฏิบัติจริง มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก สรางปฏิสัมพันธที่ดี ครูรูจักผูเรียนเปนรายบุคคล ดําเนินการตรวจสอบและประเมินผูเรียนอยาง
เปนระบบและนําผลมาพัฒนาผูเรียน รวมทั้ง รวมกันแลกเปลี่ยนเรียนรูและนําผลที่ไดมาใหขอมูลปอนกลับ เพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู ครูจัดกิจกรรม
การเรียนรูตามมาตรฐานการเรียนรู ตัวชี้วัดของหลักสูตรสถานศึกษาที่เนนใหผูเรียนไดเรียนรูโดยผานกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง มีแผนการจัดการเรียนรูที่สามารถนํา
ไปจัดกิจกรรมไดจริงผูเรียนไดรับการฝกทักษะ แสดงออก แสดงความคิดเห็น สรุปองคความรู นําเสนอผลงานและสามารถนําไปประยุกตใชในชีวิตได ครูมีการใชสื่อ
เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหลงเรียนรู รวมทั้งภูมิปญญาทองถิ่นมาใชในการจัดการเรียนรู โดยสรางโอกาสใหผูเรียนไดแสวงหาความรูดวยตนเองจากสื่อเทคโนโลยีดิจิทัล
ที่หลากหลาย ครูผูสอนมีการบริหารจัดการชั้นเรียน โดยเนนการมีปฏิสัมพันธเชิงบวก ใหเด็กรักครู ครูรักเด็กและเด็กรักเด็ก เด็กรักที่จะเรียนรู สามารถเรียนรูรวมกัน
อยางมีความสุข ครูตรวจสอบและประเมินคุณภาพการจัดการเรียนรูอยางเปนระบบ มีขั้นตอนโดยใชเครื่องมือและวิธีการวัดและประเมินผลที่เหมาะสมกับเปาหมายใน
การจัดการเรียนรู และใหขอมูลยอนกลับแกผูเรียน เพื่อนําไปใชพัฒนาการเรียนรู ครูและผูมีสวนเกี่ยวของรวมกันแลกเปลี่ยนความรูและประสบการณรวมทั้งใหขอมูล
ปอนกลับ เพื่อนําไปใชในการปรับปรุงและพัฒนาการจัดการเรียนรู
*หมายเหตุ : เนื่องจากสถานการณการแพรระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ทําใหสถานศึกษาถูกสั่งเลื่อนการเปดภาคเรียน 1/63 และปดระยะสั้นปลายเดือน
ธันวาคมถึงสิ้นเดือนมกราคม ทําใหการบริหารจัดการตองปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมและงดเวนกิจกรรมบางประเภท
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2. สรุปผลการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
ระดับปฐมวัย

มาตรฐานการศึกษา
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของเด็ก

ระดับคุณภาพ
ยอดเยี่ยม

1. มีพัฒนาดานรางกาย แข็งแรง มีสุขนิสัยที่ดี และดูแลความปลอดภัยของตนองได

ยอดเยี่ยม

2. มีพัฒนาการดานอารมณ จิตใจ ควบคุม และแสดงออกทางอารมณได

ยอดเยี่ยม

3. มีพัฒนาการดานสังคม ชวยเหลือตนเองและเปนสมาชิกที่ดีของสังคม

ยอดเยี่ยม

4. มีพัฒนาการดานสติปญญา สื่อสารได มีทักษะการคิดพื้นฐาน และแสวงหาความรูได

ยอดเยี่ยม

มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ

ยอดเยี่ยม

1. มีหลักสูตรครอบคลุมพัฒนาการทั้งสี่ดาน สอดคลองกับบริบทของทองถิ่น

ยอดเยี่ยม

2. จัดครูใหเพียงพอกับชั้นเรียน

ยอดเยี่ยม

3. สงเสริมใหครูมีความเชี่ยวชาญดานการจัดประสบการณ

ยอดเยี่ยม

4. จัดสภาพแวดลอมและสื่อเพื่อการเรียนรูอยางปลอดภัยและเพียงพอ

ยอดเยี่ยม

5. ใหบริการสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนรูเพื่อสนับสนุน การจัดประสบการณ

ยอดเยี่ยม

6. มีระบบบริหารคุณภาพที่เปดโอกาสใหผูเกี่ยวของทุกฝายมีสวนรวม

ยอดเยี่ยม

มาตรฐานที่ 3 การจัดประสบการณที่เนนเด็กเปนสําคัญ

ยอดเยี่ยม

1. จัดประสบการณที่สงเสริมใหเด็กมีพัฒนาการทุกดาน อยางสมดุลเต็มศักยภาพ

ยอดเยี่ยม

2. สรางโอกาสใหเด็กไดรับประสบการณตรง เลนและปฏิบัติอยางมีความสุข

ยอดเยี่ยม

3. จัดบรรยากาศที่เอื้อตอการเรียนรู ใชสื่อและเทคโนโลยี ที่เหมาะสมกับวัย

ยอดเยี่ยม

4. ประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริงและนําผลการประเมินพัฒนาการเด็กไปปรับปรุงการจัดประสบการณและพัฒนาเด็ก

ยอดเยี่ยม

สรุปผลการประเมินระดับปฐมวัย
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ยอดเยี่ยม

ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

มาตรฐานการศึกษา
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผูเรียน

ระดับคุณภาพ
ยอดเยี่ยม

ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผูเรียน
1. มีความสามารถในการอาน การเขียน การสื่อสาร และ การคิดคํานวณ

ยอดเยี่ยม

2. มีความสามารถในการคิดวิเคราะห คิดอยางมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและแกปญหา

ดีเลิศ

3. มีความสามารถในการสรางนวัตกรรม

ดีเลิศ

4. มีความสามารถในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร

ยอดเยี่ยม

5. มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา

ดีเลิศ

6. มีความรูทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดีตองานอาชีพ

ยอดเยี่ยม

คุณลักษณะที่พึงประสงคของผูเรียน
7. การมีคุณลักษณะและคานิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากําหนด

ยอดเยี่ยม

8. ความภูมิใจในทองถิ่นและความเปนไทย

ยอดเยี่ยม

9. การยอมรับที่จะอยูรวมกันบนความแตกตางและหลากหลาย

ยอดเยี่ยม

10. สุขภาวะทางรางกายและจิตสังคม

ยอดเยี่ยม

มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ

ยอดเยี่ยม

1. มีเปาหมายวิสัยทัศนและพันธกิจที่สถานศึกษากําหนดชัดเจน

ยอดเยี่ยม

2. มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา

ยอดเยี่ยม

3. ดําเนินงานพัฒนาวิชาการที่เนนคุณภาพผูเรียนรอบดานตามหลักสูตรสถานศึกษาและทุกกลุมเปาหมาย

ดีเลิศ

4. พัฒนาครูและบุคลากรใหมีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ

ดีเลิศ

5. จัดสภาพแวดลอมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อตอการจัดการเรียนรู อยางมีคุณภาพ

ยอดเยี่ยม

6. จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและ การจัดการเรียนรู

ยอดเยี่ยม

มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ

ยอดเยี่ยม

1. จัดการเรียนรูผานกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถนําไปประยุกตใชในชีวิตได

ยอดเยี่ยม

2. ใชสื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหลงเรียนรูที่เอื้อ ตอการเรียนรู

ยอดเยี่ยม

3. มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก

ยอดเยี่ยม

4. ตรวจสอบและประเมินผูเรียนอยางเปนระบบ และ นําผลมาพัฒนาผูเรียน

ดีเลิศ

5. มีการแลกเปลี่ยนเรียนรูและใหขอมูลสะทอนกลับ เพื่อพัฒนาปรับปรุงการจัดการเรียนรู

ดีเลิศ

สรุปผลการประเมินระดับขั้นพื้นฐาน
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ยอดเยี่ยม

3. จุดเดน
ระดับปฐมวัย
คุณภาพของเด็ก
1. เด็กมีรางกายแข็งแรง นํ้าหนักสวนสูง ตามเกณฑกรมอนามัย 2. เด็กมีความซื่อสัตย ไมโกหก ไมขโมย ไมพูดคําหยาบคาย มีคุณธรรมพื้นฐาน 3. เด็กมีวุฒิภาวะในการ
ชวยเหลือตนเอง ปฏิบัติกิจวัตรประจําวันไดเหมาะสมตามวัย 4. เด็กสามารถใชสื่อเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรูไดเหมาะสมตามวัย
กระบวนการบริหารและการจัดการ
1. สถานศึกษามีหลักสูตรสถานศึกษาที่สอดคลองกับหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 2. สถานศึกษามีสื่อเทคโนโลยีที่เอื้อตอการเรียนรูของเด็กที่ทันสมัย 3.
สถานศึกษามีแหลงการเรียนรูตามแนวพระราชดําริเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งประกอบดวยกิจกรรมการเรียนรูที่หลากหลายที่เปนประโยชนตอการดํารงชีวิตและการงานอาชีพ
4. สถานศึกษามีการสงเสริมพัฒนาครูและบุคลากร ใหมีความรู ทักษะความสามารถในการใชเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการจัดการเรียนรูใหเด็กสมํ่าเสมอ 5. สถานศึกษาบริหาร
จัดการศึกษาโดยการมีสวนรวมของผูเกี่ยวของและชุมชน
การจัดประสบการณที่เนนเด็กเปนสําคัญ
1. ครูจัดประสบการณที่สงเสริมใหเด็กมีพัฒนาการทุกดานอยางสมดุลเต็มศักยภาพ 2. ครูออกแบบกิจกรรมการเรียนรูแบบ Project Approach สงเสริมใหเด็กกลาแสดง
ความคิดเห็น อยางมีเหตุผลและสามารถนําเสนอผลงานได
ระดับขั้นพื้นฐาน
คุณภาพของผูเรียน
1. ผูเรียนสามารถใชสื่อเทคโนโลยีดิจิทัล แพลตฟอรมในการเรียนรูและแสวงหาความรูเพิ่มเติมไดดวยตนเอง 2. ผูเรียนเปนคนดี คนเกง มีคุณธรรม จริยธรรมและคานิยมที่
พึงประสงค 3. ผูเรียนสามารถใชภาษาอังกฤษ เพื่อการสื่อสารและเพิ่มทักษะสําหรับใชในการประกอบอาชีพ
กระบวนการบริหารและการจัดการ
1. สถานศึกษามีหลักสูตรสถานศึกษาที่สอดคลองกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ปรับปรุง พุทธศักราช 2560 2. สถานศึกษามีสื่อเทคโนโลยี
ที่เอื้อตอการเรียนรูของผูเรียนที่ทันสมัย 3. สถานศึกษามีแหลงการเรียนรูตามแนวพระราชดําริเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งประกอบดวยกิจกรรมการเรียนรูที่หลากหลายที่เปน
ประโยชนตอการดํารงชีวิตและการงานอาชีพ 4. สถานศึกษามีการสงเสริมพัฒนาครูและบุคลากร ใหมีความรู ทักษะความสามารถในการใชเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการจัดการ
เรียนรูใหเด็กสมํ่าเสมอ 5. สถานศึกษาบริหารจัดการศึกษาโดยการมีสวนรวมของผูเกี่ยวของและชุมชน
กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ
1. ครูออกแบบกิจกรรมการเรียนรูที่สงเสริมทักษะการคิดวิเคราะห คิดสังเคราะห และคิดอยางมีวิจารณญาณ โดยจัดการเรียนรูดวยวิธีการ Active Learning 2. ครูใชสื่อ
เทคโนโลยีดิจิทัล เปนเครื่องมือการเรียนรู สรางโอกาสใหผูเรียนไดแสวงหาความรูดวยตนเอง 3. ครูมีการพัฒนาความรูและทักษะของตนเองสมํ่าเสมอ
4. จุดควรพัฒนา
ระดับปฐมวัย
คุณภาพของเด็ก
1. เด็กพูดแสดงความคิดและความรูสึก อธิบายความ ใหเหตุผล คอนขางนอย
กระบวนการบริหารและการจัดการ
1. การบริหารจัดการศึกษาโดยการมีสวนรวมของผูเกี่ยวของและชุมชน มีโอกาสคอนขางนอย
การจัดประสบการณที่เนนเด็กเปนสําคัญ
1. ขาดความตอเนื่องในการจัดประสบการณเด็ก การบันทึกพฤติกรรมเด็ก และการประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริง
ระดับขั้นพื้นฐาน
คุณภาพของผูเรียน
1.ผูเรียนยังขาดทักษะกระบวนการคิดวิเคระาห คิดสังเคราะหและคิดอยางมีวิจารณญาณ ในการแกไขสถานการณเฉพาะหนาไดอยางมีประสิทธิภาพ
กระบวนการบริหารและการจัดการ
1.สถานศึกษาควรจัดระบบการบริหารจัดการขอมูลสารสนเทศเพื่อการสืบคนขอมูลและการนําไปใช
กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ
1. ครูขาดความตอเนื่องในการปฏิบัติงาน การบันทึก ตรวจสอบและติดตามผลการปฏิบัติงานของตนเอง 2. การสรางชุมชนแหงการเรียนรูทางวิชาชีพระหวางครูและผู
เกี่ยวของใหมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู และใหขอมูลสะทอนกลับ เพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู มีนอย 3. ครูควรใชแหลงเรียนรู รวมทั้งภูมิปญญาทองถิ่นที่เอื้อตอ
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การเรียนรูที่หลากหลายมากขึ้น
5. แนวทางการพัฒนา
1. สถานศึกษาสรางชุมชนแหงการเรียนรูทางวิชาชีพ PLC ใหเขมแข็งและตอเนื่อง
2. สถานศึกษาตองพัฒนาครูทุกคนใหปฏิบัติหนาที่อยางสมํ่าเสมอและสามารถคนพบ Best Practic ของตนเองใหได
3. สถานศึกษาตองจัดทําโครงการที่สงเสริมและพัฒนาทักษะกระบวนการคิดวิเคราะห คิดสังเคราะห คิดอยางมีวิจารณญาณ และการใชเหตุผลในแกไขปญหาของผู
เรียน
4. สถานศึกษาตองจัดวางระบบการงานประกันคุณภาพภายในใหเปนระบบ ชัดเจนและตอเนื่อง
6. ความตองการชวยเหลือ

1. งบประมาณสนับสนุนดานเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อเปนเครื่องมือในการจัดการเรียนรู
2. ศึกษานิเทศที่เชี่ยวชาญดานงานประกันคุณภาพการศึกษาคอยเปนพี่เลี้ยงใหความรู กํากับ ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษา
7. ความโดดเดนของสถานศึกษา(ถามี)
- กีฬาเดน (วายนํ้า)
ระดับการศึกษา : ขั้นพื้นฐาน
ไดรับการยอมรับเปนตนแบบระดับ : ทองถิ่น/ภูมิภาค (C1)
กระบวนการพัฒนาความโดดเดนของสถานศึกษา
1. วางแผนการคัดเลือกนักเรีนที่มีความสนใจ และมีความสามารถพิเศษประเภทกีฬานั้นๆ
2. กําหนดตารางการฝกซอมนักกีฬา ตลอดปการศึกษา
3. ปฏิบัติตามแผนการฝกซอมโดยครูและโคชผูเชี่ยวชาญกีฬาประเภทนั้นๆ
4. จัดการแขงขันกีฬาภายในโรงเรียน การแขงขันระหวางโรงเรียนในเครือขาย และสงนักกีฬาสูการแขงขันภายนอกระดับจังหวัด
- โครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อการบริหารจัดการศึกษา
ระดับการศึกษา : ขั้นพื้นฐาน
ไดรับการยอมรับเปนตนแบบระดับ : ทองถิ่น/ภูมิภาค (C1)
กระบวนการพัฒนาความโดดเดนของสถานศึกษา
1.พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อการบริหารจัดการ (Vorrarat Education management system)โดยการติดตั้งเครื่อง SERVER เปนของสถานศึกษา เพื่อใชใน
การบริหารจัดการทุกฝายงานภายในสถานศึกษา
2.วางระบบงานของสถานศึกษา ไดแก ระบบการรับ-สงนักเรียน บันทึกการมาเรียน บันทึกอุณหภูมิรางกาย (ชวงสถานการณโควิด-19)
3.สรางบัตรรับ-สงนักเรียนโดยการสแกนระบบ QR Code บันทึกเขาระบบของสถานศึกษาไดโดยอัตโนมัติ
4.งานทะเบียนประวัตินักเรียน ครู ผูปกครอง
5.งานฝายวิชาการ การออกแบบขอสอบ การสงงานของนักเรียน การวัดผลและประเมินผลการเรียนรูของนักเรียน การรายงานผลสัมฤทธิ์ใหกับผูปกครอง
- โครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อการบริหารจัดการศึกษา
ระดับการศึกษา : ปฐมวัย
ไดรับการยอมรับเปนตนแบบระดับ : ทองถิ่น/ภูมิภาค (C1)
กระบวนการพัฒนาความโดดเดนของสถานศึกษา
1.พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อการบริหารจัดการ (Vorrarat Education management system)โดยการติดตั้งเครื่อง SERVER เปนของสถานศึกษา เพื่อใชใน
การบริหารจัดการทุกฝายงานภายในสถานศึกษา
2.วางระบบงานของสถานศึกษา ไดแก ระบบการรับ-สงนักเรียน บันทึกการมาเรียน บันทึกอุณหภูมิรางกาย (ชวงสถานการณโควิด-19)
3.สรางบัตรรับ-สงนักเรียนโดยการสแกนระบบ QR Code บันทึกเขาระบบของสถานศึกษาไดโดยอัตโนมัติ
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4.งานทะเบียนประวัตินักเรียน ครู ผูปกครอง
5.งานฝายวิชาการ การออกแบบขอสอบ การสงงานของนักเรียน การวัดผลและประเมินผลการเรียนรูของนักเรียน การรายงานผลสัมฤทธิ์ใหกับผูปกครอง
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รายงานรวบรวมโดย (Prepared by)
นายสมชาย ลังกะสูตร ผูอํานวยการ
สมหญิง พระคุมรักษา เจาหนาที่
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ภาคผนวก
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ประกาศโรงเรียน เรื่อง การกําหนดมาตรฐานการศึกษาและคาเปาหมายความสําเร็จของ
โรงเรียนระดับปฐมวัย และระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
(ประกาศโรงเรียน เรื่อง การกําหนดมาตรฐานการศึกษาและคาเปาหมายความสําเร็จ
ของสถานศึกษา)

ประกาศโรงเรียนวรรัตน์ ศึกษา
เรื่ อง กาหนดมาตรฐานการศึกษาและค่าเป้ าหมายความสาเร็จของสถานศึกษา
ระดับปฐมวัย และระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา
.....................................................................
ตามกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561 ข้อ 3 กาหนดไว้ว่า “ ให้สถานศึกษาแต่
ละแห่งจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของสถานศึกษา โดยการกาหนดมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึ ก ษาให้ เ ป็ นไปตามมาตรฐานการศึ ก ษาแต่ ล ะระดั บ และประเภทการศึ ก ษาที่ รั ฐ มนตรี ว่ า การ
กระทรวงศึกษาธิการประกาศไว้ พร้อมทั้งกาหนดให้สถานศึกษาจัดทาแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
ที่มุ่ งเน้นคุ ณภาพตามมาตรฐานการศึ กษา และดาเนิ น การตามแผนที่ กาหนดไว้ จัดให้มีก ารประเมิ นผลและ
ตรวจสอบคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ติดตาม ผลการดาเนินการเพือ่ พัฒนาสถานศึกษาให้มีคุณภาพตาม
มาตรฐานการศึกษา และจัดส่งรายงานผลการประเมินตนเองให้แก่หน่วยงานต้นสังกัดหรื อหน่วยงานที่กากับดูแล
สถานศึกษาเป็ นประจาทุกปี
ทั้งนี้ โรงเรี ยนวรรัตน์ศึกษาจึงได้กาหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ในระดับการศึกษา
ปฐมวัย และระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน จากการมีส่วนร่ วมของผูเ้ กี่ยวข้อง ทั้งครู บุคลากรทุกคนในโรงเรี ยน และ
ผูป้ กครอง เพื่อนาไปสู่ การพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษา การประเมินคุณภาพภายในและ
รองรับการประเมินคุณภาพภายนอก โดยผ่านการพิจารณาให้ความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริ หารโรงเรี ยน
ในการประชุม ครั้งที่ 3/2563 เมื่อวันที่ 17 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2563 เพื่อให้การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐาน
การศึกษาของโรงเรี ยนวรรัตน์ศึกษามีคุณภาพมาตรฐาน จึงกาหนดค่าเป้ าหมายการพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษา ระดับปฐมวัย และระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้
ประกาศ ณ วันที่ 19 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2563

( นายสมชาย ลังกะสูตร )
ผูร้ ับใบอนุญาตและผูอ้ านวยการโรงเรี ยนวรรัตน์ศึกษา
ประธานกรรมการบริ หารโรงเรี ยน

การกาหนดมาตรฐานการศึกษาและค่ าเป้ าหมายความสาเร็จของโรงเรียนวรรัตน์ ศึกษา ระดับปฐมวัย
เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ปี การศึกษา 2563
..................................................................................................
มาตรฐานการศึกษา / ประเด็นการพิจารณา

ค่าเป้าหมายความสาเร็จ/
ประเด็นการพิจารณา

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของเด็ก
1.1. มีการพัฒนาด้านร่ างกาย แข็งแรง มีสุขนิสยั ที่ดีและดูแลความปลอดภัยของตนเองได้
1.2. มีการพัฒนาด้านอารมณ์ จิตใจ ควบคุมและแสดงอออกทางอารมณ์ได้
1.3. มีการพัฒนาการด้านสังคม ช่วยแหลือตนเอง และเป็ นสมาชิกที่ดีของสังคม
1.4. มีพฒั นาการด้านสติปัญญา สื่อสารได้ มีทกั ษะการคิดพื้นฐานและแสวงหาความรู ้ได้
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและจัดการ
2.1. มีหลักสูตรครอบคลุมพัฒนาการทั้ง 4 ด้าน สอดคล้องกับบริ บทของท้องถิ่น
2.2. จัดครู ให้เพียงพอกับชั้นเรี ยน
2.3. ส่งเสริ มให้ครู มีความเชี่ยวชาญด้านการจัดประสบการณ์
2.4. จัดสภาพแวดล้อมและสื่อเพือ่ การเรี ยนรู ้อย่างปลอดภัยและเพียงพอ
2.5. ให้บริ การสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรี ยนรู ้เพือ่ สนับสนุนการจัดประสบการณ์

ยอดเยีย่ ม
ยอดเยีย่ ม
ยอดเยีย่ ม
ยอดเยีย่ ม
ยอดเยีย่ ม
ยอดเยีย่ ม
ยอดเยีย่ ม
ยอดเยีย่ ม
ยอดเยีย่ ม
ยอดเยีย่ ม
ดีเลิศ

2.6. มีระบบบริ หารคุณภาพที่เปิ ดโอกาสให้ผเู ้ กี่ยวข้องทุกฝ่ ายมีส่วนร่ วม
มาตรฐานที่ 3 การจัดประสบการณ์ที่เน้ นเด็กเป็ นสาคัญ
3.1. จัดประสบการณ์ที่ส่งเสริ มให้เด็กมีการพัฒนาการทุกด้านอย่างสมดุลเต็มศักยภาพ
3.2. สร้างโอกาสให้เด็กได้รับประสบการณ์ตรง เล่นและปฏิบตั ิอย่างมีความสุข
3.3. จัดบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรี ยนรู ้ใช้สื่อเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับวัย
3.4. ประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริ งและนาผลประเมินพัฒนาการเด็กไปปรับปรุ ง
การจัดประสบการณ์และพัฒนาเด็ก
สรุปผลการประเมินในภาพรวมของสถานศึกษา

ดีเลิศ
ยอดเยีย่ ม
ยอดเยีย่ ม
ยอดเยีย่ ม
ยอดเยีย่ ม
ยอดเยีย่ ม
ยอดเยีย่ ม

การกาหนดมาตรฐานการศึกษาและค่ าเป้ าหมายความสาเร็จของโรงเรียนวรรัตน์ ศึกษา
ระดับการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน
เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ปี การศึกษา 2563
..................................................................................................
ค่าเป้าหมายความสาเร็จ/
ประเด็นการพิจารณา
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน
ดีเลิศ
1.1. ผลสั มฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน
ดีเลิศ
1) มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่ อสารและการคิดคานวณ
ดีเลิศ
2) มีความสามารถในการวิเคราะห์และคิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย แลกเปลี่ยนความคิดเห็น
ดีเลิศ
และแก้ปัญหา
3) มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม
ดีเลิศ
4) มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสาร
ยอดเยีย่ ม
5) มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนตามหลักสูตรสถานศึกษา
ดีเลิศ
6) มีความรู้ ทักษะพื้นฐานและเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ
ดีเลิศ
ยอดเยีย่ ม
1.2. คุณลักษณะที่พงึ ประสงค์ของผู้เรียน
1) การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากาหนด
ยอดเยีย่ ม
2) ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็ นไทย
ยอดเยีย่ ม
3) การยอมรับที่จะอยูร่ ่ วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย
ยอดเยีย่ ม
4) สุขภาวะทางร่ างกายและลักษณะจิตสังคม
ยอดเยีย่ ม
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและจัดการ
ดีเลิศ
2.1. การมีเป้าหมาย วิสยั ทัศน์และพันธกิจที่สถานศึกษากาหนดชัดเจน
ดีเลิศ
2.2. มีระบบบริ หารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา
ดีเลิศ
2.3. ดาเนิ นงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผูเ้ รี ยนรอบด้านตามหลักสู ตรสถานศึกษาและ
ดีเลิศ
ทุกกลุ่มเป้าหมาย
2.4. พัฒนาครู และบุคลกรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ
ดีเลิศ
2.5. จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อต่อการจัดการเรี ยนรู้อย่างมีคุณภาพ
ยอดเยีย่ ม
2.6. จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อสนับสนุนการบริ หารจัดการและการจัดการเรี ยนรู้
ยอดเยีย่ ม
มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้ นผู้เรียนเป็ นสาคัญ
ดีเลิศ
3.1. จัดการเรี ยนรู้ผา่ นกระบวนการคิดและปฏิบตั ิจริ งและสามารถนาไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้
ดีเลิศ
3.2.ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรี ยนรู้ที่เอื้อต่อการเรี ยนรู้
ดีเลิศ
3.3. มีการบริ หารจัดการชั้นเรี ยนเชิงบวก
ดีเลิศ
3.4. ตรวจสอบและประเมินผูเ้ รี ยนอย่างเป็ นระบบและนาผลมาพัฒนาผูเ้ รี ยน
ดีเลิศ
3.5. มีการแลกเปลี่ยนเรี ยนรู้และให้ขอ้ มูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุ งการจัดการเรี ยนรู้
ดีเลิศ
มาตรฐานการศึกษา / ประเด็นการพิจารณา

สรุปผลการประเมินในภาพรวมของสถานศึกษา

ดีเลิศ

ประกาศโรงเรียน เรื่อง การกําหนดมาตรฐานการศึกษาและคาเปาหมายความสําเร็จของ
โรงเรียนระดับปฐมวัย และระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
(ประกาศโรงเรียน เรื่อง ใหใชมาตรฐานการศึกษาและคาเปาหมายความสําเร็จของสถาน
ศึกษา)

ประกาศโรงเรียนวรรัตน์ ศึกษา
เรื่ อง ให้ ใช้ มาตรฐานการศึกษาและค่าเป้ าหมายความสาเร็จของสถานศึกษา
ระดับปฐมวัยและระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ปี การศึกษา 2563

.....................................................................
ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และที่แก้ไขเพิม่ เติม(ฉบับที่2) พ.ศ.2545 มาตรา 9(3)
ได้กาหนดการจัดระบบ โครงสร้างและกระบวนการจัดการศึกษาให้ยดึ หลักที่สาคัญข้อหนึ่ง คือ การกาหนดมาตรฐาน
การศึกษา และจัดระบบประกันคุณภาพการศึกษาทุกระดับและประเภทการศึกษา โดยมาตรา 31 ให้กระทรวงมีอานาจ
กากับ ดู แลการศึก ษาทุก ระดับและทุกประเภท กาหนดนโยบาย แผนและมาตรฐานการศึกษาและมาตรา 48 ให้
หน่วยงานต้นสังกัดและสถานศึกษาจัดให้มีระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา และให้ถือว่าการประกันคุณภาพ
ภายในเป็ นส่วนหนึ่งของการบริ หารการศึกษาที่ตอ้ งดาเนินการอย่างต่อเนื่อง โดยมีการจัดทารายงานประจาปี เสนอต่อ
หน่ ว ยงานต้น สัง กัด หน่ ว ยงานที่ เ กี่ ย วข้อ งและเปิ ดเผยต่อ สาธารณชน เพื่อ น าไปสู่ ก ารพัฒ นาคุ ณภาพมาตรฐาน
การศึกษา และเพือ่ รองรับการประกันคุณภาพภายนอก
โรงเรี ยนวรรัตน์ศึกษา จึงประกาศให้ใช้มาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัยและระดับการศึกษาขั้น
พื้นฐาน ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้ โดยผ่านการพิจารณาให้ความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริ หารโรงเรี ยนใน
การประชุม ครั้งที่ 3/2563 เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม พ.ศ.2563 ทั้งนี้ให้ดาเนินการตั้งแต่ปีการศึกษา 2563
ประกาศ ณ วันที่ 19 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2563

( นายสมชาย ลังกะสูตร )
ผูร้ ับใบอนุญาตและผูอ้ านวยการโรงเรี ยนวรรัตน์ศึกษา
ประธานกรรมการบริ หารโรงเรี ยน

แนบท้ ายประกาศโรงเรียนวรรัตน์ ศึกษา
เรื่ อง ให้ ใช้ มาตรฐานการศึกษาและค่าเป้าหมายความสาเร็จของสถานศึกษา
ระดับปฐมวัยและระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ปี การศึกษา 2563
-----------------------------------------มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
มาตรฐานการศึกษา ระดับปฐมวัย พ.ศ.2563 จานวน 3 มาตรฐาน ได้ แก่
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของเด็ก
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ
มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้ นเด็กเป็ นสาคัญ
แต่ละมาตรฐานมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของเด็ก
1.1. มีพฒั นาการด้านร่ างกาย แข็งแรง มีสุขนิสยั ที่ดีและดูแลความปลอดภัยของตนเองได้
1.2. มีพฒั นาการด้านอารมณ์ จิตใจ ควบคุมและแสดงออกทางอารมณ์ได้
1.3. มีพฒั นาการด้านสังคม ช่วยเหลือตนเองและเป็ นสมาชิกที่ดีของสังคม
1.4. มีพฒั นาการด้านสติปัญญา สื่อสารได้ มีทกั ษะการคิดพื้นฐานและแสวงหาความรู ้ได้
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ
2.1. มีหลักสูตรครอบคลุมพัฒนาการทั้ง 4 ด้าน สอดคล้องกับบริ บทของท้องถิ่น
2.2. จัดครู ให้เพียงพอกับชั้นเรี ยน
2.3. ส่งเสริ มให้ครู มีความเชี่ยวชาญด้านการจัดประสบการณ์
2.4. จัดสภาพแวดล้อมและสื่อเพือ่ การเรี ยนรู ้อย่างปลอดภัยและเพียงพอ
2.5. ให้บริ การสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรี ยนรู ้เพือ่ สนับสนุนการจัดประสบการณ์
2.6. มีระบบบริ หารคุณภาพที่เปิ ดโอกาสให้ผเู ้ กี่ยวข้องทุกฝ่ ายมีส่วนร่ วม
มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดประสบการณ์ทเี่ น้ นเด็กเป็ นสาคัญ
3.1. จัดประสบการณ์ที่ส่งเสริ มให้เด็กมีพฒั นาการทุกด้านอย่างสมดุลเต็มศักยภาพ
3.2. สร้างโอกาสให้เด็กได้รับประสบการณ์ตรง เล่นและปฏิบตั อิ ย่างมีความสุข
3.3. จัดบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรี ยนรู ้ใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับวัย
3.4. ประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริ งและนาผลการประเมินพัฒนาการเด็กไปปรับปรุ งการจัด
ประสบการณ์และพัฒนาเด็ก

มาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2563 จานวน 3 มาตรฐาน ได้ แก่
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน
1.1. ผลสั มฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน
1.2. คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ
มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้ นผู้เรียนเป็ นสาคัญ
แต่ละมาตรฐานมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน
1.1. ผลสั มฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน
1) มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่ อสารและการคิดคานวณ
2) มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและแก้ปัญหา
3) มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม
4) มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสาร
5) มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนตามหลักสูตรสถานศึกษา
6) มีความรู้ทกั ษะพื้นฐานและเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ

1.2. คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน
1) การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากาหนด
2) ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็ นไทย
3) การยอมรับที่จะอยูร่ ่ วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย
4) สุขภาวะทางร่ างกายและจิตสังคม

มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ
2.1. มีเป้าหมายวิสยั ทัศน์และพันธกิจที่สถานศึกษากาหนดชัดเจน
2.2. มีระบบบริ หารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา
2.3. ดาเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผูเ้ รี ยนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษาและทุกกลุ่มเป้าหมาย
2.4. พัฒนาครู และบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ
2.5. จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อต่อการจัดการเรี ยนรู้อย่างมีคุณภาพ
2.6. จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริ หารจัดการและการจัดการเรี ยนรู้

มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้ นผู้เรียนเป็ นสาคัญ
3.1. จัดการเรี ยนรู้ผา่ นกระบวนการคิดและปฏิบตั ิจริ ง และสามารถนาไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้
3.2. ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรี ยนรู้ที่เอื้อต่อการเรี ยนรู้
3.3. มีการบริ หารจัดการชั้นเรี ยนเชิงบวก
3.4. ตรวจสอบและประเมินผูเ้ รี ยนอย่างเป็ นระบบและนาผลมาพัฒนาผูเ้ รี ยน
3.5. มีการแลกเปลี่ยนเรี ยนรู้และให้ขอ้ มูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุ งการจัดการเรี ยนรู้

รายงานการประชุมหรือการใหความเห็นชอบ SAR ของคณะกรรมการบริหารโรงเรียน
(รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียนใหความเห็นชอบSARxu63)

รายงานการประชุม
คณะกรรมการบริหารโรงเรียนวรรัตน์ ศึกษา ครั้งที่ 4 /2564
วันเสาร์ ที่ 19 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2564
ณ ห้ องประชุมทิพยทัศอรรถยา โรงเรียนวรรัตน์ ศึกษา กรุงเทพมหานคร
..............................................................
รายชื่ อผู้เข้ าร่ วมประชุม
1.นายสมชาย
2.นายสรัณฑร
3.ศ.ดร.ภาวิดา
4.นางสาวมณนิภา
5.นายนัทธี
6.นางเบญจมาศ
รายชื่ อผู้เข้ าประชุมร่ วม
1.นางอาภาภรณ์
2.นางศิรัญญา
3.นางวิไลวรรณ
4.นางศิริพร
5.นางทุมมา
6.นางสาวบุญเตือน
7. นางมาราตรี
8.นางสาวชุติมา
9.นางลัดดา
10.นายสุพจน์
11.นายกิตติศกั ดิ์
12.นางดนิตา
13.นางสาววรรณภา
14..นางสาวณัฐกฤตา
15.นางสาวพรพรรณ
16.นางสาวธนัฐชา
17.นางสาวจิตินนั ท์
18.นางสาวปั ทมา
19.นางสาวกุลจิรา
20.นางสาวจันทิมา
21.นางสาวสมหญิง

ลังกะสูตร
ลังกะสูตร
ธาราศรี สุทธิ
ชุติบุตร
อรัญยากานนท์
บุญเที่ยง

ผูร้ ับใบอนุญาต/ประธาน
ผูจ้ ดั การ/รองประธาน
ผูท้ รงคุณวุฒิ
ผูท้ รงคุณวุฒิ
ผูแ้ ทนผูป้ กครอง
ผูแ้ ทนครู

มัณฑะนานนท์
นักลาทอง
พึงไชย
บุญเหลือ
วงษ์ศิริ
ไตรรัตน์
จันทร์เทศ
แย้มจ่าเมือง
ฉ่ าเฉื่อย
วนิชเวคิน
ล่าใหญ่
ใจอารี ย ์
เสวงษ์
คิดรัมย์
สุนเจิม
ทวีมา
วรรณเจริ ญ
เงินศรี ทอง
มณี โชติชุติมา
นอกสายออ
พระคุม้ รักษา

ครู
ครู
ครู
ครู
ครู
ครู
ครู
ครู
ครู
ครู
ครู
ครู
ครู
ครู
ครู
ครู
ครู
ครู
ครู
ครู
ครู
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เริ่มประชุม เวลา 09.00 น.
วาระที่ 1

เรื่ องที่ประธานแจ้ งให้ ทปี่ ระชุมทราบ
ประธานกล่าวต้อนรับและขอบคุณคณะกรรมการบริ หารโรงเรี ยนทุกท่านที่ให้การสนับสนุ นและเสียสละ
เวลามารับทราบผลการดาเนินงานของกิจการโรงเรี ยนและการรายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา ปี การศึกษา
2563 (Self-Assesement Report :SAR) สาหรับปี การศึกษานี้ ทางสานักงานคณะกรรมการส่ งเสริ มการศึกษาเอกชน
ให้รายงานในระบบสารสนเทศด้านการประกันคุณภาพการศึกษา (E-SAR) เพื่อไม่ให้เป็ นการเสี ยเวลาจะเข้าสู่ วาระการ
ประชุมตามลาดับ
วาระที่ 2

รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียน
ครั้งที่ 3 วันที่ 27 เดือน มีนาคม พ.ศ.2564
มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริ หารโรงเรี ยน (ไม่มีการแก้ไข)

วาระที่ 3

เรื่ องสื บเนื่องจากการประชุมครั้งที่ผ่านมา
- ไม่มี
วาระที่ 4
เรื่ องเสนอเพื่อทราบ
4.1. การฉีดวัคซีนโควิด ครั้งที่ 1
ทางโรงเรี ยนได้ยนื่ เรื่ องขอรับการฉี ดวัคซี นโควิด19 ให้กบั ครู บุคลากรและเจ้าหน้าที่ของ
โรงเรี ยนทุกคนในระบบงานทะเบียนสาหรับโรงเรี ยนเอกชน (www.regis.opec.go.th) ซึ่ งได้รับการประสานงานจาก
เจ้าหน้าที่สานักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน ให้นาคณะครู บุคลากรและเจ้าหน้าที่ของโรงเรี ยนทุกคนเข้าฉี ดวัคซี น
AstraZeneca-1 เข็มที่ 1 ณ ศูนย์ฉีดวัคซี นโควิดกลางบางซื่ อ ในวันจันทร์ ที่ 7 มิ ถุนายน พ.ศ.2564 ตั้งแต่เวลา 18.00
– 19.00 น. ตอนนี้คณะครู บุคลากรและเจ้าหน้าที่ของโรงเรี ยน จานวน 62 คน ทุกคนได้รับการฉี ดวัคซี นโควิด เข็มที่ 1
เรี ยบร้อยแล้ว หลังการฉีดวัคซีนมีอาการข้างเคียงเล็กน้อย ส่วนใหญ่มีไข้ ปวดเมื่อย ปวดแขน อ่อนเพลีย มีอาการอาเจียน
4 คน หลังฉีดวัคซีน 3 วัน อาการก็ดีข้ นึ ตามลาดับจนเป็ นปกติดีทุกคนแล้ว สาหรับเข็มที่ 2 นัดฉี ดวันที่ 30 สิ งหาคม
พ.ศ.2564
มติที่ประชุม รับทราบ
4.2. การเปิ ดเรียนภาคเรียนที่ 1/2564 รู ปแบบ ONLINE
เนื่ องจากกระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร ประกาศเปิ ดภาคเรี ย น 1/2564 เลื่ อ นจากวัน ที่ 17
พฤษภาคม พ.ศ.2564 เป็ นวันที่ 14 มิ ถุนายน พ.ศ.2564 แต่เนื่ อ งจากโรงเรี ยนอยูใ่ นเขตพื้นที่เสี่ ยงสี แดงที่มีการแพร่
ระบาดเชื้อไวรัสโคโรน่า กระทรวงศึกษาธิการจึงให้เปิ ดเรี ยนในรู ปแบบการจัดการศึกษาทางไกลเท่านั้น ทางโรงเรี ยนจึง
เลือกจัดการเรี ยนการสอนในรู ปแบบ ONLINE ผ่านระบบ ZOOM ตั้งแต่ระดับชั้นปฐมวัยปี ที่ 2 – ประถมศึกษาปี ที่ 6
สาหรับชั้นปฐมวัยปี ที่ 1 จัดการเรี ยนรู ้ผา่ นช่องทาง YOUTUBE ระหว่างวันที่ 14 – 31 กรกฎาคม พ.ศ.2564
มติที่ประชุม รับทราบ

-3วาระที่ 5

เรื่ องเสนอเพื่อพิจารณา
5.1. ผลการประเมินคุณภาพภายใน ตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ปี การศึกษา 2563
ในปี การศึ ก ษา 2563 ทางโรงเรี ย นได้ด าเนิ น การพัฒ นาคุ ณ ภาพเด็ ก คุ ณ ภาพผู ้เ รี ย น
กระบวนการบริ หารและการจัดการ การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็ นสาคัญ และกระบวนการจัดการเรี ยนการสอนที่เน้น
ผูเ้ รี ยนเป็ นสาคัญ ตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ดังนี้
สรุปผลการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
ระดับปฐมวัย
มาตรฐานการศึกษา

มาตรฐาน
มาตรฐานที่ 1

มาตรฐานที่ 2

มาตรฐานที่ 3

ระดับคุณภาพ
ค่ าเป้ าหมาย
ผลสาเร็ จ

คุณภาพของเด็ก

ยอดเยี่ยม

ยอดเยี่ยม

1. มีพฒั นาด้านร่ างกาย แข็งแรง มีสุขนิ สัยที่ดี และดูแลความปลอดภัยของตนองได้
2. มีพฒั นาการด้านอารมณ์ จิตใจ ควบคุม และแสดงออกทางอารมณ์ได้
3. มีพฒั นาการด้านสังคม ช่วยเหลือตนเองและเป็ นสมาชิกที่ดีของสังคม
4. มีพฒั นาการด้านสติปัญญา สื่ อสารได้ มีทกั ษะการคิดพื้นฐาน และแสวงหาความรู ้ได้

ยอดเยี่ยม
ยอดเยี่ยม
ยอดเยี่ยม
ยอดเยี่ยม

ยอดเยี่ยม
ยอดเยี่ยม
ยอดเยี่ยม
ยอดเยี่ยม

กระบวนการบริหารและการจัดการ

ยอดเยี่ยม

ยอดเยี่ยม

1. มีหลักสู ตรครอบคลุมพัฒนาการทั้งสี่ ดา้ น สอดคล้องกับบริ บทของท้องถิน่
2. จัดครู ให้เพียงพอกับชั้นเรี ยน
3. ส่ งเสริ มให้ครู มีความเชี่ยวชาญด้านการจัดประสบการณ์
4. จัดสภาพแวดล้อมและสื่ อเพื่อการเรี ยนรู ้อย่างปลอดภัยและเพียงพอ
5. ให้บริ การสื่ อเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่ อการเรี ยนรู ้เพือ่ สนับสนุ นการจัดประสบการณ์
6. มีระบบบริ หารคุณภาพที่เปิ ดโอกาสให้ผเู ้ กี่ยวข้องทุกฝ่ ายมีส่วนร่ วม

ยอดเยี่ยม
ยอดเยี่ยม
ยอดเยี่ยม
ยอดเยี่ยม
ดีเลิศ
ดีเลิศ

ยอดเยี่ยม
ยอดเยี่ยม
ยอดเยี่ยม
ยอดเยี่ยม
ยอดเยี่ยม
ยอดเยี่ยม

การจัดประสบการณ์ทเี่ น้ นเด็กเป็ นสาคัญ

ยอดเยี่ยม

ยอดเยี่ยม

1. จัดประสบการณ์ที่ส่งเสริ มให้เด็กมีพฒั นาการทุกด้าน อย่างสมดุลเต็มศักยภาพ
2. สร้างโอกาสให้เด็กได้รับประสบการณ์ตรง เล่นและปฏิบตั ิอย่างมีความสุ ข
3. จัดบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรี ยนรู ้ ใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับวัย
4. ประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริ งและนาผลการประเมินพัฒนาการเด็กไปปรับปรุ งการ
จัดประสบการณ์และพัฒนาเด็ก

ยอดเยี่ยม
ยอดเยี่ยม
ยอดเยี่ยม

ยอดเยี่ยม
ยอดเยี่ยม
ยอดเยี่ยม

ยอดเยี่ยม

ยอดเยี่ยม

สรุปผลการประเมินระดับปฐมวัย
กรณีที่ 1 ให้ใช้ฐานนิยม (Mode) ให้ระดับคุณภาพในภาพรวม
กรณีที่ 2 หากไม่มีฐานนิยม (Mode) เช่น ดี ดีเลิศ ยอดเยีย่ ม ให้ใช้ ค่ากลาง ของระดับคุณภาพ ในที่น้ ี คือ ดีเลิศ

ยอดเยีย่ ม
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ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
มาตรฐานการศึกษา

มาตรฐาน
มาตรฐานที่ 1

คุณภาพของนักเรียน
ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน
1. มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่ อสาร และการคิดคานวณ
2. มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวจิ ารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและ
แก้ปัญหา
3. มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม
4. มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่ อสาร
5. มีผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนตามหลักสู ตรสถานศึกษา
6. มีความรู ้ทกั ษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ

ระดับคุณภาพ
ค่ าเป้ าหมาย

ผลสาเร็ จ

ยอดเยีย่ ม

ยอดเยีย่ ม

ดีเลิศ
ดีเลิศ

ยอดเยีย่ ม
ดีเลิศ

ดีเลิศ
ยอดเยีย่ ม
ดีเลิศ
ดีเลิศ

ดีเลิศ
ยอดเยีย่ ม
ดีเลิศ
ยอดเยีย่ ม

ยอดเยีย่ ม
ยอดเยีย่ ม
ยอดเยีย่ ม
ยอดเยีย่ ม
ดีเลิศ
ดีเลิศ
ดีเลิศ
ดีเลิศ

ยอดเยีย่ ม
ยอดเยีย่ ม
ยอดเยีย่ ม
ยอดเยีย่ ม
ยอดเยีย่ ม
ยอดเยีย่ ม
ยอดเยีย่ ม
ดีเลิศ

ดีเลิศ
ยอดเยีย่ ม
ยอดเยีย่ ม
ดีเลิศ
ดีเลิศ
ดีเลิศ
ดีเลิศ
ดีเลิศ
ดีเลิศ

ดีเลิศ
ยอดเยีย่ ม
ยอดเยีย่ ม
ยอดเยีย่ ม
ยอดเยีย่ ม
ยอดเยีย่ ม
ยอดเยีย่ ม
ดีเลิศ
ดีเลิศ
ยอดเยีย่ ม

คุณลักษณะทีพ่ ึงประสงค์ของผู้เรียน
1. การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากาหนด
2. ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็ นไทย
3. การยอมรับที่จะอยูร่ ่ วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย
4. สุ ขภาวะทางร่ างกายและจิตสังคม
มาตรฐานที่ 2

กระบวนการบริหารและการจัดการ
1. มีเป้ าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจที่สถานศึกษากาหนดชัดเจน
2. มีระบบบริ หารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา
3. ดาเนิ นงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผูเ้ รี ยนรอบด้านตามหลักสู ตรสถานศึกษาและทุก
กลุ่มเป้ าหมาย
4. พัฒนาครู และบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ
5. จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อต่อการจัดการเรี ยนรู ้อย่างมีคุณภาพ
6. จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริ หารจัดการและการจัดการเรี ยนรู ้

มาตรฐานที่ 3

กระบวนการจัดการเรียนการสอนทีเ่ น้ นผู้เรียนเป็ นสาคัญ
1. จัดการเรี ยนรู ้ผา่ นกระบวนการคิดและปฏิบตั ิจริ ง และสามารถนาไปประยุกต์ใช้ในชีวติ ได้
2. ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรี ยนรู ้ที่เอื้อต่อการเรี ยนรู ้
3. มีการบริ หารจัดการชั้นเรี ยนเชิงบวก
4. ตรวจสอบและประเมินผูเ้ รี ยนอย่างเป็ นระบบ และนาผลมาพัฒนาผูเ้ รี ยน
5. มีการแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้และให้ขอ้ มูลสะท้อนกลับเพือ่ พัฒนาปรับปรุ งการจัดการเรี ยนรู ้

สรุปผลการประเมินระดับปฐมวัย
กรณีที่ 1 ให้ใช้ฐานนิยม (Mode) ให้ระดับคุณภาพในภาพรวม
กรณีที่ 2 หากไม่มีฐานนิยม (Mode) เช่น ดี ดีเลิศ ยอดเยีย่ ม ให้ใช้ ค่ากลาง ของระดับคุณภาพ ในที่น้ ี คือ ดีเลิศ
หมายเหตุ กรอกข้อมูลเฉพาะแถบสี ขาว
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จุดเด่ น
ระดับปฐมวัย
คุณภาพของเด็ก
1. เด็กมีร่างกายแข็งแรง น้ าหนักส่ วนสู ง ตามเกณฑ์กรมอนามัย
2. เด็กมีความซื่อสัตย์ ไม่โกหก ไม่ขโมย ไม่พูดคาหยาบคาย มีคุณธรรมพื้นฐาน
3. เด็กมีวุฒิภาวะในการช่วยเหลือตนเอง ปฏิบตั ิกิจวัตรประจาวันได้เหมาะสมตามวัย
4. เด็กสามารถใช่้สื่อเทคโนโลยีเพื่อการเรี ยนรู ้ได้เหมาะสมตามวัย

กระบวนการบริหารและการจัดการ
1. สถานศึกษามีหลักสู ตรสถานศึกษาที่สอดคล้องกับหลักสู ตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560
2. สถานศึกษามีสื่อเทคโนโลยีที่เอื้อต่อการเรี ยนรู ้ของเด็กที่ทนั สมัย
3. สถานศึกษามีแหล่งการเรี ยนรู ้ตามแนวพระราชดาริ เศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งประกอบด้วยกิจกรรมการเรี ยนรู ้ทหี่ ลากหลายที่เป็ น
ประโยชน์ต่อการดารงชีวิตและการงานอาชีพ
4. สถานศึกษามีการส่ งเสริ มพัฒนาครู และบุคลากร ให้มีความรู ้ ทักษะความสามารถในการใช้เทคโนโลยีดิจิทลั เพื่อการจัด
การเรี ยนรู ้ให้เด็กสม่าเสมอ
5. สถานศึกษาบริ หารจัดการศึกษาโดยการมีส่วนร่ วมของผูเ้ กี่ยวข้องและชุมชน

กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้ นเด็กเป็ นสาคัญ
1. ครู จดั ประสบการณ์ที่ส่งเสริ มให้เด็กมีพฒั นาการทุกด้านอย่างสมดุลเต็มศักยภาพ
2. ครู ออกแบบกิจกรรมการเรี ยนรู ้แบบ Project Approach ส่งเสริ มให้เด็กกล้าแสดงความคิดเห็น อย่างมีเหตุผล
และสามารถนาเสนอผลงานได้
จุดควรพัฒนา
ระดับปฐมวัย
คุณภาพของเด็ก
1. เด็กพูดแสดงความคิดและความรู ้สึก อธิบายความ ให้เหตุผล ค่อนข้างน้อย
กระบวนการบริหารและการจัดการ
1. การบริ หารจัดการศึกษาโดยการมีส่วนร่ วมของผูเ้ กี่ยวข้องและชุมชน มีโอกาสค่อนข้างน้อย
การจัดประสบการณ์ที่เน้ นเด็กเป็ นสาคัญ
1. ขาดความต่อเนื่องในการจัดประสบการณ์เด็ก การบันทึกพฤติกรรมเด็ก และการประเมินพัฒนาการเด็ก
ตามสภาพจริ ง
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จุดเด่ น
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
คุณภาพของผู้เรียน
1. ผูเ้ รี ยนสามารถใช้สื่อเทคโนโลยีดิจิทลั แพลตฟอร์มในการเรี ยนรู ้และแสวงหาความรู ้เพิม่ เติมได้ดว้ ยตนเอง
2. ผูเ้ รี ยนเป็ นคนดี คนเก่ง มีคุณธรรม จริ ยธรรมและค่านิยมที่พงึ ประสงค์
3. ผูเ้ รี ยนสามารถใช้ภาษาอังกฤษ เพือ่ การสื่อสารและเพิม่ ทักษะสาหรับใช้ในการประกอบอาชีพ
กระบวนการบริหารและการจัดการ
1. สถานศึกษามีหลักสูตรสถานศึกษาที่สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช
2551 ปรับปรุ ง พุทธศักราช 2560
2. สถานศึกษามีสื่อเทคโนโลยีที่เอื้อต่อการเรี ยนรู ้ของผูเ้ รี ยนที่ทนั สมัย
3. สถานศึกษามีแหล่งการเรี ยนรู ้ตามแนวพระราชดาริ เศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งประกอบด้วยกิจกรรมการเรี ยนรู ้
ที่หลากหลายที่เป็ นประโยชน์ต่อการดารงชีวติ และการงานอาชีพ
4. สถานศึกษามีการส่งเสริ มพัฒนาครู และบุคลากร ให้มีความรู ้ ทักษะความสามารถในการใช้เทคโนโลยี
ดิจิทลั เพือ่ การจัดการเรี ยนรู ้ให้เด็กสม่าเสมอ
5. สถานศึกษาบริ หารจัดการศึกษาโดยการมีส่วนร่ วมของผูเ้ กี่ยวข้องและชุมชน
กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้ นผู้เรียนเป็ นสาคัญ
1. ครู ออกแบบกิจกรรมการเรี ยนรู ้ที่ส่งเสริ มทักษะการคิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ และคิดอย่างมีวจิ ารณญาณ
โดยจัดการเรี ยนรู ้ดว้ ยวิธีการ Active Learning
2. ครู ใช้สื่อเทคโนโลยีดิจิทลั เป็ นเครื่ องมือการเรี ยนรู ้ สร้างโอกาสให้ผเู ้ รี ยนได้แสวงหาความรู ้ดว้ ยตนเอง
3. ครู มีการพัฒนาความรู ้และทักษะของตนเองสม่าเสมอ
จุดควรพัฒนา
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
คุณภาพของผู้เรียน
1. ผูเ้ รี ยนยังขาดทักษะกระบวนการคิดวิเคระาห์ คิดสังเคราะห์และคิดอย่างมีวจิ ารณญาณ ในการแก้ไข
สถานการณ์เฉพาะหน้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ
กระบวนการบริหารและการจัดการ
1. สถานศึกษาควรจัดระบบการบริ หารจัดการข้อมูลสารสนเทศเพือ่ การสืบค้นข้อมูลและการนาไปใช้
กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้ นผู้เรียนเป็ นสาคัญ
1. ครู ขาดความต่อเนื่องในการปฏิบตั ิงาน การบันทึก ตรวจสอบและติดตามผลการปฏิบตั ิงานของตนเอง
2. การสร้างชุมชนแห่งการเรี ยนรู ้ทางวิชาชีพระหว่างครู และผูเ้ กี่ยวข้องให้มีการแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้ และให้ขอ้ มูล
สะท้อนกลับ เพือ่ พัฒนาและปรับปรุ งการจัดการเรี ยนรู ้ มีนอ้ ย
3. ครู ควรใช้แหล่งเรี ยนรู ้ รวมทั้งภูมิปัญญาท้องถิ่นที่เอื้อต่อการเรี ยนรู ้ที่หลากหลายมากขึ้น
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แนวทางการพัฒนา
1. สถานศึกษาสร้างชุมชนแห่ งการเรี ยนรู ้ทางวิชาชีพ PLC ให้เข้มแข็งและต่อเนื่อง
2. สถานศึกษาต้องพัฒนาครู ทุกคนให้ปฏิบตั ิหน้าที่อย่างสม่าเสมอและสามารถค้นพบ Best Practic ของตนเองให้ได้
3. สถานศึกษาต้องจัดทาโครงการที่ส่งเสริ มและพัฒนาทักษะกระบวนการคิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ คิดอย่างมี
วิจารณญาณ และการใช้เหตุผลในแก้ไขปั ญหาของผูเ้ รี ยน
4. สถานศึกษาต้องจัดวางระบบการงานประกันคุณภาพภายในให้เป็ นระบบ ชัดเจนและต่อเนื่อง
ความโดดเด่ นของสถานศึกษา
1. โครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อการบริหารจัดการศึกษา
1. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพือ่ การบริ หารจัดการ (Vorrarat Education management system)
โดยการติดตั้งเครื่ อง SERVER เป็ นของสถานศึกษา เพือ่ ใช้ในการบริ หารจัดการทุกฝ่ ายงานภายใน
สถานศึกษา
2. วางระบบงานของสถานศึกษา ได้แก่ ระบบการรับ-ส่งนักเรี ยน บันทึกการมาเรี ยน บันทึกอุณหภูมิร่างกาย
(ช่วงสถานการณ์โควิด-19)
3. สร้างบัตรรับ-ส่งนักเรี ยนโดยการสแกนระบบ QR Code บันทึกเข้าระบบของสถานศึกษาได้โดยอัตโนมัติ
4. งานทะเบียนประวัตินกั เรี ยน ครู ผูป้ กครอง
5. งานฝ่ ายวิชาการ การออกแบบข้อสอบ การส่งงานของนักเรี ยน การวัดผลและประเมินผลการเรี ยนรู ้ของ
นักเรี ยน การรายงานผลสัมฤทธิ์ให้กบั ผูป้ กครอง
2. กีฬาเด่ น (ว่ ายน้า )
รายการการแข่ งขันว่ายนา้ ในปี พ.ศ.2563
การแข่ งขันว่ายนา้ วันที่ 30 สิงหาคม 2563 รายการ Bangkok Swimming new normal
ณ สระว่ายนา้ ศูนย์กฬ
ี าสานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม ( ศูนย์กฬ
ี าบางจาก )
ประเภท

อายุ

ท่าจับโฟมเตะขา
25 เมตร

ท่ากรรเชียง
25 เมตร

ท่าผีเสื้ อ
25 เมตร

ท่ากบ
25 เมตร

ท่าฟรี สไตร์
25 เมตร

รวม

ทอง

ทอง

ทอง

ทอง

ทอง

5

เด็กชายสรวิชญ์ นิสูง

ทองแดง

-

เงิน

ทอง

ทอง

4

เด็กชายพลากร สุ ขแก้ว

ทอง

เงิน

ทอง

-

ทอง

4

ทองแดง

-

-

ทองแดง

ทองแดง

3

-

-

-

เงิน

-

1

ทองแดง

-

-

ทองแดง

-

2

ทอง

-

-

-

เงิน

2

ทองแดง

ทองแดง

3

6

6

24

10 เด็กชายการันต์ ตันเจริ ญ
9

หญิง

ท่าฟรี สไตร์
50 เมตร

12 เด็กชายพัชรพล ศรี วินนั ท์
11
ชาย

ชื่อ - นามสกุล

เด็กชายวีรภัทร โฉมศิริ
เด็กชายพีรพงษ์ ชุมสาย ณ
อยุธยา

9

เด็กหญิงเกณิกา รสรื่ น

7

เด็กหญิงปุณณาสา สังวาล
รวม

ทองแดง
4

2

3

3

สรุปเหรียญ : เหรียญทอง 11 เหรียญ / เหรียญเงิน 4 เหรียญ / เหรียญทองแดง 9 เหรียญ
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รายการการแข่ งขันว่ ายน้าในปี พ.ศ 2563
การแข่ งขันว่ ายน้า วันที่ 19 ธันวาคม 2563 รายการ I LOVE DAD
ณ สระว่ ายน้าศูนย์กีฬาสานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม ( ศูนย์ กีฬาบางจาก )
ประเภท อายุ

ท่าฟรี สไตร์
50 เมตร

ท่ากรรเชียง
25 เมตร

ท่าผีเสื้ อ 25
เมตร

ท่ากบ 25
เมตร

ท่าฟรี สไตร์
25 เมตร

รวม

ทอง

ทอง

ทอง

ทอง

ทอง

5

เด็กชายสรวิชญ์ นิ สูง

เงิน

ทองแดง

เงิน

ทองแดง

เงิน

5

เด็กชายกฤตธัทถ์ สุ พรรณชาติ

-

ทองแดง

-

-

-

1

10

เด็กชายการันต์ ตันเจริ ญ

-

ทองแดง

ทองแดง

-

ทองแดง

3

9

เด็กชายวีรภัทร โฉมศิริ

ทองแดง

-

เงิน

ทองแดง

-

3

ทอง

-

-

-

-

1

ทองแดง

-

-

-

ทองแดง

2

-

-

ทองแดง

ทองแดง

-

11

8

เด็กชายณัฏฐกิตติ์ นิ ลนาวี
เด็กชายพีรพงษ์ ชุมสาย ณ อยุธยา

หญิง

ท่าจับโฟมเตะ
ขา 25 เมตร

เด็กชายพัชรพล ศรี วนิ ันท์

12

ชาย

ชื่อ - นามสกุล

7

เด็กชายนาคราช เต็กชื่น

12

เด็กหญิงวรรณษา สาลี

-

-

-

-

ทองแดง

11

เด็กหญิงรัญชิดา สมชัยชนะ

-

-

-

-

ทองแดง

ทอง

เงิน

ทองแดง

เงิน

เงิน

เด็กหญิงณัฐมล อรัญยกานนท์

-

เงิน

-

-

-

เด็กหญิงปุณณาสา สังวาล

-

เงิน

ทองแดง

-

ทองแดง

2
1
1
5
1
3

4

7

7

5

8

33

9
7

เด็กหญิงเกณิ กา รสรื่ น

รวม

2

สรุปเหรียญ : เหรียญทอง 7 เหรียญ / เหรียญเงิน 9 เหรียญ / เหรียญทองแดง 17 เหรียญ
โรงเรียนมีแผนจะพัฒนาตนเองให้ ได้ มาตรฐานทีด่ ีขนึ้ กว่ าเดิม 1 ระดับ
แผนปฏิบัติงานที่ 1 พัฒนาศักยภาพครู และบุคลากร
วิธีดาเนินการ
- ส่งเสริ มและพัฒนาครู และบุคลากรให้ได้รับการอบรมความรู ้ ฝึ กทักษะวิชาชีพและศึกษาดูงาน
- ส่งเสริ มและพัฒนาครู และบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญในการใช้เทคโนโลยีดิจิทลั
สร้างนวัตกรรม ปั ญญาประดิษฐ์ สู่ความเป็ นเลิศ
- สร้างชุมชนแห่งการเรี ยนรู ้ทางวิชาชีพ PLC (Professional Learning Community) และให้ครู
มีแผนพัฒนารายบุคคล เพื่อการพัฒนาตนเอง
แผนปฏิบัติงานที่ 2 พัฒนากระบวนการบริหารและการจัดการศึกษาอย่ างเป็ นระบบครบวงจรคุณภาพ
วิธีดาเนินการ
- พัฒนากระบวนการจัดการเรี ยนรู ้โดยใช้กระบวนการ PLC มีการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผล
การดาเนินงาน
- จัดระบบการประกันคุณภาพภายในอย่างต่อเนื่องเป็ นระบบครบวงจรคุณภาพ

-9-

ความต้ องการช่ วยเหลือ
1. งบประมาณสนับสนุนด้านเทคโนโลยีดิจิทลั เพือ่ เป็ นเครื่ องมือในการจัดการเรี ยนรู ้
2. ศึกษานิเทศที่เชี่ยวชาญด้านงานประกันคุณภาพการศึกษาคอยเป็ นพีเ่ ลี้ยงให้ความรู ้ กากับ ติดตาม ตรวจสอบ
และประเมินผลงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
มติที่ประชุม คณะกรรมการบริ หารโรงเรี ยนให้ความเห็นชอบรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา
ปี การศึกษา 2563
วาระที่ 6

อื่นๆ
6.1. กาหนดการประชุมครั้งที่ 5/2564
ประธานแจ้ง กาหนดการประชุ มครั้งที่ 5/2564 ในวันที่ 29 มิถุนายน พ.ศ.2564 เรื่ อ ง การให้
ความเห็นชอบจานวนนักเรี ยน ภาคเรี ยนที่ 1/2564 ณ วันที่ 25 มิถุนายน พ.ศ.2564 เงินอุดหนุ นรายบุคคล เงินอุดหนุ น
เรี ยนฟรี 15 ปี อย่างมีคุณภาพ และ เงินอุดหนุนอาหารเสริ ม(นม)โรงเรี ยน ให้คณะกรรมการบริ หารโรงเรี ยนรับทราบ
มติที่ประชุม รับทราบ

ปิ ดประชุม เวลา 11.45 น.

( นางเบญจมาศ บุญเที่ยง )
ผูแ้ ทนครู และเลขานุการ
ผูบ้ นั ทึกการประชุม

( นายสมชาย ลังกะสู ตร )
ประธานกรรมการบริ หารโรงเรี ยนวรรัตน์ศึกษา
ผูต้ รวจและรับรองรายงานการประชุม

คําสั่งแตงตั้งคณะทํางานจัดทํา SAR
(คําสั่งแตงตั้งคณะทํางานจัดทํา SAR)

หลักฐานการเผยแพร SAR ใหผูมีสวนเกี่ยวของหรือสาธารณชนรับทราบ
(หลักฐานการเผยแพร SAR ตอสาธารณชนรับทราบ)

ึ ษา ปี การศก
ึ ษา 2563
หลักฐานการเผยแพร่ รายงานประเมินตนเองของสถานศก
(SAR) ให ้ผู ้มีสว่ นเกีย
่ วข ้องหรือสาธารณชนรับทราบ

http://vorrarat.dyndns-ip.com/index1.aspx

แผนผังอาคารสถานที่
(แผนผังอาคารสถานที่)

ถนน สวนผัก

อ.3/2 อ.3/1
อ.2/1
ประกอบ

อ.1/1 อ.1/2 อ.1/3
อ.2/3

ห้อง

อ.3/3 ห้องนาฏศิลป์
อ.2/2

ป.3/1

( อาคารกิตติภา )

บ้านพักครู

สระว่ายน้ า
อนุบาล

บ่อน้าพุ
อาคารอเนกประสงค์

ห้องธุรการ

ห้องผอ.

ห ้องประชุม ทิพยทัศอรรถยา

ห้องประชุมย่อย

ป.2/1

ป.2/2

ป.2/3

ห้องประกอบ

ป.5/2

ป.5/1

ป.6/3

ห้องคอมพิวเตอร์

ห้องเรียน
เตรียมอนุบาล

ห้องสมุด

อาคาร นิภา
ประตูฉุกเฉิน

ป.1/2
ป.6/2
ป.4/1

ป.1/1
ป.6/1
ป.4/2

โรง
ครัว

ซอย สวนผัก 8 ( สุคนธ์ 1)

ป.3/2

ห้องศิลปะ

ลานอเนกประสงค์
ลานอเนก

อาคารกิตติ

ป.4/3

ห้องพละ

ห้องเครื่อง
กรองน้า

ทีพ่ กั ผูป้ กครอง

ชุมชนข้างโรงเรียน

ประตูเล็
เล็ก
ห้องดนตรี

ร้านค้า

สหการ

โรงเรียน

ศาลาผู้
ศาลา

ก่อตัง้

ประตูใหญ่
ห

โครงสรางการบริหารงานโรงเรียน
(โครงสราการบริหารงานโรงเรียน)

โครงสร้ างการบริหารงานโรงเรียนวรรัตน์ ศึกษา
ดร.สมชาย ลังกะสูตร
ผูร้ ับใบอนุญาตและผูอ้ านวยการ

คณะกรรมการบริหารโรงเรียน
นายสรัณฑร ลังกะสูตร
ผูจ้ ดั การ

นางอาภาภรณ์ มัณฑะนานนท์
ผูช้ ่วยผูอ้ านวยการฝ่ ายวิชาการ

นางเบญจมาศ บุญเที่ยง
ผูช้ ่วยผูอ้ านวยการฝ่ ายบุคลากร

ผูช้ ่วยผูอ้ านวยการฝ่ ายบริ หารทัว่ ไป

นางศิรัญญา นักลาทอง
กลุ่มงานบริ หารและพัฒนาหลักสูตร

นางสาวสมหญิง พระคุม้ รักษา
ผูช้ ่วยผูอ้ านวยการฝ่ ายธุรการ
การเงิน
นางสาวจันทิมา นอกสายออ
กลุ่มงานธุรการและสารบรรณ

นางมาราตรี จันทร์ เทศ
กลุ่มงานส่ งเสริ มและพัฒนาบุคลากร

นางศิริพร บุญเหลือ
กลุ่มงานสัมพันธ์ชุมชน

นางสาวชุติมา แย้มจ่าเมือง
กลุ่มงานประกันคุณภาพภายใน

นางดนิ ตา ใจอารี ย ์
กลุ่มงานการเงิน – การบัญชี

นางสาวพรพรรณ สุนเจิ ม
กลุ่มงานบริ การและสวัสดิการ

นางทุมมา วงษ์ศิริ
กลุ่มงานกิจการนักเรี ยน

นางสาวปั ทมา เงินศรี ทอง

นางมยุรี แก้วพุฒ
กลุ่มงานพัสดุ ครุ ภณั ฑ์

นางสาวจิ ตินนั ท์ วรรณเจริ ญ
กลุ่มงานติดตามและประเมินผล

นางสาวทัสนี ย ์ เงินประกอบ
กลุ่มงานอาคารสถานที่

กลุ่มงานทะเบียน วัดผลและประเมินผล

นางสาวบุญเตือน ไตรรัตน์
กลุ่มงานแนะแนวและงานนิเทศการสอน

นายสุพจน์ วนิ ชเวคิ น

นางลัดดา ฉ่ าเฉื่ อย
กลุ่มงานบริ การและประชาสัมพันธ์

โครงสรางหลักสูตร เวลาเรียน ของโรงเรียน
(โครงสรางหลักสูตร เวลาเรียน ระดับปฐมวัย)

โครงสร้ างหลักสู ตรการศึกษาปฐมวัย
ชั้นปฐมวัยปี ที่ 1 – 3
กลุ่มสาระการเรียนรู้

เวลาเรียน(นาที/วัน)
เวลาเรียน (นาที/สัปดาห์ )
ปฐมวัย 1 ปฐมวัย 2 ปฐมวัย 3 ปฐมวัย 1 ปฐมวัย 2 ปฐมวัย 3

1.สาระการเรียนรู้ ปฐมวัย
1) กิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะ

45

45

60

300

300

360

2) กิจกรรมเสริมประสบการณ์

45

45

60

300

300

360

3) กิจกรรมศิลปะสร้ างสรรค์

45

45

60

300

300

360

4) กิจกรรมการเล่ นตามมุม

60

60

60

300

300

360

5) กิจกรรมการเล่ นกลางแจ้ ง

60

60

60

300

300

360

6) กิจกรรมเกมการศึกษา

45

45

60

300

300

360

300

300

360

1800

1800

2160

สรุปรวม

ตารางกิจกรรมประจาวัน
ระดับชั้นปฐมวัย
ปฐมวัยปี ที่ 1
07.00-07.50น. รับเด็ก
07.50-08.10น. เคารพธงชาติ สวดมนต์
08.10-08.20น. ตรวจสุ ขภาพอนามัย
08.20-09.05น. กิจกรรมเคลือ่ นไหวและจังหวะ
09.05-10.05น. กิจกรรมเล่นกลางแจ้ง
10.05-10.50น. กิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์
10.50-11.00น. พักย่อยรอบเช้า
11.00-11.30น. กิจกรรมเสริ มประสบการณ์1
11.30-12.00น. รับประทานอาหารกลางวัน
12.00-12.20น. แปรงฟัน/ปูที่นอน
12.20-13.10น. นอนพักผ่อน
13.10-13.30น. เก็บทีน่ อน/ล้างหน้า
13.30-13.45น. กิจกรรมเสริ มประสบการณ์2
13.45-14.45น. กิจกรรมเล่นตามมุม
14.45-15.00น. พักย่อยรอบบ่าย
15.00-15.45น. กิจกรรมเกมการศึกษา
15.45-16.00น. เตรี ยมตัวกลับบ้าน

ปฐมวัยปี ที่ 2
07.00-07.50น. รับเด็ก
07.50-08.10น. เคารพธงชาติ สวดมนต์
08.10-08.20น. ตรวจสุ ขภาพอนามัย
08.20-09.05น. กิจกรรมเคลือ่ นไหวและจังหวะ
09.05-09.50น. กิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์
09.50-10.50น. กิจกรรมเล่นกลางแจ้ง
10.50-11.00น. พักย่อยรอบเช้า
11.00-11.30น. กิจกรรมเสริ มประสบการณ์1
11.30-12.00น. รับประทานอาหารกลางวัน
12.00-12.20น. แปรงฟัน/ปูที่นอน
12.20-13.10น. นอนพักผ่อน
13.10-13.30น. เก็บทีน่ อน/ล้างหน้า
13.30-13.45น. กิจกรรมเสริ มประสบการณ์2
13.45-14.30น. กิจกรรมเกมการศึกษา
14.30-14.45น. พักย่อยรอบบ่าย
14.45-15.45น. กิจกรรมเล่นตามมุม
15.45-16.00น. เตรี ยมตัวกลับบ้าน

ปฐมวัยปี ที่ 3
07.00-07.50น. รับเด็ก
07.50-08.10น. เคารพธงชาติ สวดมนต์
08.10-08.20น. ตรวจสุ ขภาพอนามัย
08.20-09.20น. กิจกรรมเคลือ่ นไหวและจังหวะ
09.20-10.20น. กิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์
10.20-10.30น. พักย่อยรอบเช้า
10.30-11.00น. กิจกรรมเสริ มประสบการณ์1
11.00-12.00น. กิจกรรมเล่นกลางแจ้ง
12.00-12.25น. รับประทานอาหารกลางวัน
12.25-12.35น. แปรงฟัน/ปูที่นอน
12.35-13.00น. นอนพักผ่อน
13.00-13.10น. เก็บทีน่ อน/ล้างหน้า
13.10-13.40น. กิจกรรมเสริ มประสบการณ์2
13.40-14.40น. กิจกรรมเล่นตามมุม
14.40-14.50น. พักย่อยรอบบ่าย
14.50-15.50น. กิจกรรมเกมการศึกษา
15.50-16.00น. เตรี ยมตัวกลับบ้าน

โครงสรางหลักสูตร เวลาเรียน ของโรงเรียน
(โครงสรางหลักสูตร เวลาเรียน ระดับประถมศึกษา)

โครงสร้ างหลักสู ตรการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน
ป. 1

ป. 2

เวลาเรียน
ระดับประถมศึกษา
ป. 3
ป. 4

200
200
80
120
(40)

200
200
80
120
(40)

200
200
80
120
(40)

160
160
80
120
(40)

160
160
80
120
(40)

160
160
80
120
(40)

(80)

(80)

(80)

(80)

(80)

(80)

40
40
40
120
840

40
40
40
120
840

40
40
40
120
840

80
40
80
120
840

80
40
80
120
840

80
40
80
120
840

80
40
40

80
40
40

80
40
40

80
40
40

80
40
40

80
40
40

120

120

120

120

120

120

(10)

(10)

(10)

(10)

(10)

(10)

120

120

120

120

120

120

กลุ่มสาระการเรียนรู้/ กิจกรรม
 กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทย
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
o ประวัติศาสตร์
o ศาสนา ศีลธรรม จริ ยธรรม
o หน้าที่พลเมือง วัฒนธรรมและการดาเนิน
ชีวิตในสังคม
o เศรษฐศาสตร์
o ภูมิศาสตร์
สุ ขศึกษาและพลศึกษา
ศิลปะ
การงานอาชีพ
ภาษาอังกฤษ 1
รวมเวลาเรียน (พื้นฐาน)
 วิชาเพิ่มเติม
ภาษาอังกฤษ 2
ภาษาจีน
หน้าที่พลเมือง
 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
o กิจกรรมแนะแนว
o กิจกรรมนักเรียน
- ลูกเสื อ เนตรนารี
- คอมพิวเตอร์
- ว่ายน้ า
o กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์
รวมเวลา
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
รวมเวลาทั้งหมด

1,120 ชั่วโมง

ป. 5

ป. 6

1,120 ชั่วโมง

เอกสารประกอบ
(ผลการประเมินคุณภาพภายนอก รอบ2 รอบ 3 จาก สมศ.)

ั กรุงเทพมหานคร
ึ ษา ตลิง่ ชน
โรงเรียนวรร ัตน์ศก
ผลการประเมินคุณภาพภายนอก รอบ 2 จาก สมศ.

ผลการประเมินคุณภาพภายนอก รอบ 3 จาก สมศ.

