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คานา
รายงานประจาปี ของสถานศึกษา ปี การศึกษา 2562 ฉบับนี ้ โรงเรียนร่มไม้ได้จดั ทาขึน้ ตามกฎกระทรวง
ว่าด้วย การประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.2561 ข้อ 3 ที่ระบุให้สถานศึกษาแต่ละแห่งจัดให้มีระบบการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา โดยการกาหนดมาตรฐานการศึกษาของ สถานศึกษาให้เป็ นไปตาม
มาตรฐานการศึกษาแต่ล ะระดับและประเภทการศึกษา ที่ รัฐ มนตรีว่าการ กระทรวงศึกษาธิ การประกาศ
กาหนดให้ส ถานศึกษาใช้เ ที ยบเคียงในการจัดการศึกษาพร้อมทั้ง จัดทาแผนพัฒ นาการจัดการศึกษาของ
สถานศึกษาที่ม่งุ คุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาและดาเนินการตามแผนที่กาหนดไว้ จัดให้มีการประเมินผล
และตรวจสอบคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ติดตามผลการดาเนินการเพื่อพัฒนาสถานศึกษาให้มี
คุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาและจัดส่งรายงานผลการประเมินตนเองประจาปี ให้แก่หน่วยงานต้นสังกัด
และหน่วยงานที่กากับดูแลสถานศึกษาเป็ นประจาทุกปี
เอกสารรายงานผลการประเมินตนเองประจาปี ของสถานศึกษาฉบับนี ้ ประกอบส่ว นสาคัญ คือ ส่วนที่
1 บทสรุปของผูบ้ ริหาร ส่วนที่ 2 ข้อมูลพืน้ ฐาน ส่วนที่ 3 ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา สรุปผลการ
ประเมินและแนวทางการพัฒนาและส่วนที่ 4 ภาคผนวก
โรงเรียนร่มไม้ขอขอบคุณคณะกรรมการดาเนินงานและผูเ้ กี่ยวข้องทุกฝ่ ายที่ มีส่วนร่วมในการรายงาน
ผล ประเมินผล กิจกรรมโครงการต่างๆ เพื่อจัดทาเป็ นข้อมูลสารสนเทศเพื่อรายงานผล จนสามารถจัดทา
เอกสารรายงานผลการประเมินตนเองประจ าปี ของสถานศึกษาและหวังว่าจะเป็ นประโยชน์ต่อการพัฒ นา
คุณภาพสถานศึกษาต่อไป

โรงเรียนร่มไม้
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ส่วนที่ 1
บทสรุ ปของผู้บริหาร
ตอนที่ 1 ข้อมูลพืน้ ฐาน
โรงเรียนร่มไม้ รหัส 11200100013 ที่ตงั้ เลขที่ 299/26 ซอย 12 ถนนเศรษฐกิจ ตาบลบ้านสวน
อาเภอเมือง จังหวัด ชลบุรี รหัสไปรษณีย ์ 20000 สังกัดสานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
โทรศัพท์ 098-4577111,098-4567222 / โทรสาร 038-276237 E-mail : office@rommai.com
Website: www.rommai.com ได้รบั อนุญาตจัดตัง้ เมื่อ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2539 เปิ ดสอนระดับชัน้
อนุบาล ถึงระดับชัน้ ประถมศึกษาปี ท่ี 6 จานวนนักเรียน 290 คน จานวนบุคลากรโรงเรียน 32 คน

ตอนที่ 2 การนาเสนอผลการประเมินตนเอง
ระดับปฐมวัย
1) มาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย ระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม
2) หลักฐานสนับสนุนผลการประเมินตนเองตามระดับคุณภาพ
พัฒนาการทัง้ 4 ด้าน ทุกระดับชัน้ ของการศึกษาปฐมวัย ตัง้ แต่ระดับชัน้ อนุบาลปี ท่ี 1
ถึง ชัน้ อนุบาลปี ท่ี 3 ประจาปี การศึกษา 2562 โดยเฉลี่ยคิดเป็ นร้อยละ 98.77 อยูใ่ นระดับคุณภาพดี และร้อย
ละ 1.23 อยูใ่ นระดับพอใช้ และไม่มีระดับปรับปรุง
3) โรงเรียนมีแผนจะพัฒนาตนเองต่อไปอย่างไรให้ได้ระดับคุณภาพที่ดีขนึ ้ กว่าเดิม 1 ระดับ
พัฒนางานด้านบุคลากรให้มีครูปฐมวัยตรงเองหรือส่งเสริมครูเข้ารับการอบรม ให้มีความรู ้
ความสามารถด้านการจัดารเรียนการสอนปฐมวัยเพิ่มขึน้
4) นวัตกรรม/แบบอย่างที่ดี
–
5) ความโดดเด่นของสถานศึกษา
การเป็ นแบบอย่างให้หน่วยงานภายนอกเข้ามาศึกษาดูงาน ด้านปฐมวัยในปี การศึกษา 2562
จานวน 5 ครัง้ ได้แก่ 1) สานักการศึกษาดูงาน เทศบาลนครราชสีมา 2) กลุม่ เครือข่ายการศึกษายมเหนือ
สังกัดสานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1 3) ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชัน้ คลินิก โรงพยาบาล
ชลบุรี 4) โรงเรียนอนุบาลมณีรตั น์ กรุงเทพมหานคร และ 5)โรงเรียนหนองจอกกงลิบฮัวเคียว กรุงเทพมหานคร
6) โรงเรียนได้ดาเนินงานตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ
6.1 จัดทาหลักสูตรปฐมวัย พ.ศ.2560
6.2 ดาเนินโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์นอ้ ย ประเทศไทย
6.3 จัดการสอนแบบมอนเตสซอรี่ Montessori ตัง้ แต่เตรียมอนุบาล ถึงอนุบาลปี ท่ี 3
6.4 ดาเนินงานตาม มาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ
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ระดับการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน
1) มาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน ระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม
2) หลักฐานสนับสนุนผลการประเมินตนเองตามระดับคุณภาพ
โรงเรียนมีกระบวนการบริหารและการจัดการที่มีประสิทธิภาพโดยความร่วมมือ
ของทุกภาคส่วน ดาเนินการพัฒนาสถานศึกษาให้มีสภาพแวดล้อมทัง้ ภายในและภายนอกที่เอือ้ ต่อการจัดการ
เรียนรูอ้ ย่างมีคณ
ุ ภาพ ประกอบกับกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผูเ้ รียนเป็ นสาคัญ และนาเทคโนโลยี
เข้ามาช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการศึกษาจึงทาให้ผเู้ รียนมีคณ
ุ ภาพเป็ นที่ประจักษ์แสดงได้จาก ผลการ
ทดสอบดังต่อไปนี ้
2.1) ผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผูเ้ รียน (Reading Test : RT)
ชัน้ ประถมศึกษา ปี ท่ี 1 ประจาปี การศึกษา 2562 มีคะแนนเฉลี่ยด้านอ่านรูเ้ รื่อง คิดเป็ นร้อยละ 81.14 คะแนน
เฉลี่ยด้านอ่านออกเสียง คิดเป็ นร้อยละ 79.38 สูงกว่าระดับประเทศทัง้ สองด้าน
2.2) ผลการทดสอบระดับชาติขนั้ พืน้ ฐาน NT ชัน้ ประถมศึกษา ปี ท่ี 3 ประจาปี การศึกษา 2562
มีคะแนนเฉลี่ยด้านภาษาไทย(Thai Language) คิดเป็ นร้อยละ 72.30
คะแนนเฉลี่ยด้านคณิตศาสตร์ (Mathematics) คิดเป็ นร้อยละ 61.76 สูงกว่าระดับประเทศทัง้ สองด้าน
2.3) ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขนั้ พืน้ ฐาน ( O-NET ) ชัน้ ประถมศึกษา ปี ท่ี 6
ประจาปี การศึกษา 2562 คะแนนเฉลี่ยวิชาคณิตศาสตร์ คิดเป็ นร้อยละ 55.60 วิชาวิทยาศาสตร์ คิดเป็ นร้อยละ
59.61 วิชาภาษาไทย คิดเป็ นร้อยละ 68.54 และวิชาภาษาอังกฤษ คิดเป็ นร้อยละ 76.90 สูงกว่าระดับประเทศ
ทุกกลุม่ สาระ
3) โรงเรียนมีแผนจะพัฒนาตนเองต่อไปอย่างไรให้ได้ระดับคุณภาพที่ดีขนึ ้ กว่าเดิม 1 ระดับ
แผนปฏิบตั งิ านที่ 1 ส่งเสริมให้คณ
ุ ครูมีความรูค้ วามเข้าใจในเรื่องการจัดการเรียนการสอน
วิทยาการคานวณ สามารถนามาจัดการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึน้
4) นวัตกรรม/แบบอย่างที่ดี 5) ความโดดเด่นของสถานศึกษา
5.1) โรงเรียนมีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขนั้ พืน้ ฐาน (O-NET) ระดับชัน้
ประถมศึกษาปี ท่ี 6 ประจาปี การศึกษา 2562 เฉลี่ยรวมทุกกลุม่ สาระการเรียนรูส้ งู เป็ นอันดับที่ 1 ของโรงเรียน
เอกชนจังหวัดชลบุรี และเป็ นอันดับที่ 1 ของจังหวัดชลบุรี
5.2) โรงเรียนมีผลการประเมินคุณภาพผูเ้ รียน ชัน้ ประถมศึกษาปี ท่ี 3 (NT) ปี การศึกษา 2562
ได้คะแนนเฉลี่ยรวม 3 ด้าน สูงกว่าระดับประเทศ ลาดับที่ 2 ของโรงเรียนเอกชนจังหวัดชลบุรี และเป็ นอันดับที่
5 ของจังหวัดชลบุรี
นางสาวจันทนา สุภาพงษ์
ผูอ้ านวยการโรงเรียน
15 พฤษภาคม 2563
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ส่วนที่ 2
ข้อมูลพืน้ ฐาน
1.ข้อมูลพืน้ ฐาน
1.1 โรงเรียน ร่มไม้ รหัสโรงเรียน 1120100013
ที่ตงั้
299/26 ซอย 12 ถนนเศรษฐกิจ ตาบลบ้านสวน อาเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี
รหัสไปรษณีย ์ 20000
สังกัด สานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
ที่ตงั้

299/26 ซอย 12 ถนนเศรษฐกิจ ตาบลบ้านสวน อาเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี
รหัสไปรษณีย ์ 20000

ได้รบั อนุญาตจัดตัง้ เมื่อ วันที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2539 เปิ ดสอนระดับชัน้ เตรียมอนุบาล
ถึงระดับชัน้ ประถมศึกษาปี ท่ี 6 จานวนนักเรียน 290 คน จานวนบุคลากรโรงเรียน 32 คน
ลักษณะผู้รับใบอนุญาต
 บุคคลธรรมดา
 นิตบิ คุ คล
 ห้างหุน้ ส่วนจากัด/บริษัท
 มูลนิธิในพุทธศาสนา/การกุศลของวัด
 มูลนิธิในคริสต์ศาสนา
 มูลนิธิในศาสนาอิสลาม
 อื่น ๆ (ระบุ).................................
ประเภทโรงเรียน
 ประเภทโรงเรียนในระบบ
 สามัญศึกษา
 การกุศลของวัด
 การศึกษาพิเศษ
 การศึกษาสงเคราะห์
 ในพระราชูปถัมภ์
 สามัญปกติ
 อิสลามควบคูส่ ามัญ
การจัดการเรียนการสอน
 ปกติ (สามัญศึกษา)
 English Program
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1.2 จานวนห้องเรียน/ผู้เรียนจาแนกตามระดับทีเ่ ปิ ดสอน
ระดับทีเ่ ปิ ดสอน

จานวนผู้เรียน
ปกติ

จานวนห้องเรียน

ห้องเรียนปกติ
ระดับก่อนประถมศึกษา
อนุบาลปี ท่ี 1
3
อนุบาลปี ท่ี 2
2
อนุบาลปี ท่ี 3
2
รวม
7
ระดับประถมศึกษา
ประถมศึกษาปี ท่ี 1
1
ประถมศึกษาปี ท่ี 2
1
ประถมศึกษาปี ท่ี 3
1
ประถมศึกษาปี ท่ี 4
1
ประถมศึกษาปี ท่ี 5
1
ประถมศึกษาปี ท่ี 6
1
รวม
6
รวมทั้งสิน้
14

ห้องเรียน EP
-

ชาย
22
33
22
17
94

หญิง
17
27
24
18
86

-

12
6
5
15
4
13
55
149

11
10
7
9
8
10
55
141

จานวนผู้เรียนที่
มีความต้องการ
พิเศษ
ชาย หญิง
-

รวม
จานวน
ผู้เรียน
39
60
46
35
180

-

23
16
12
24
12
23
110
290

1.3 จานวนครู และบุคลากรทางการศึกษา
1.3.1 สรุ ปจานวนครู และบุคลากรทางการศึกษา จาแนกวุฒกิ ารศึกษาและประเภท/
ตาแหน่ง
จานวนครู และบุคลากรทางการศึกษา
ประเภท/ตาแหน่ง
รวม
ต่ากว่า ป.ตรี ป.ตรี
ป.โท
ป.เอก
1. ผู้บริหารสถานศึกษา
1
1
- ผูร้ บั ใบอนุญาต
- ผูจ้ ดั การ

-

-

-

-

-

- ผูอ้ านวยการ

-

-

1

-

1

- รอง/ผูอ้ านวยการ

-

1

-

-

1

1

2

7

-

รวม
2. ผู้สอนการศึกษาปฐมวัย
- ครูบรรจุ

7

3
-

7

ประเภท/ตาแหน่ง
- ครูตา่ งชาติ

จานวนครู และบุคลากรทางการศึกษา
ต่ากว่า ป.ตรี ป.ตรี
ป.โท
ป.เอก
7
-

รวม
7

้ ฐาน
3. ผู้สอนการศึกษาขั้นพืน
ระดับประถมศึกษา
- ครูบรรจุ
- ครูตา่ งชาติ
รวม
4. บุคลากรทางการศึกษา
- เจ้าหน้าที่
5.อื่นๆ (ระบุ)...

รวม
รวมทัง้ สิน้

-

8
3
25

-

-

8
3
25

-

4
4
30

2

-

4
4
32

สรุปอัตราส่วน
ระดับปฐมวัย
จานวนผูเ้ รียนต่อครู 12 : 1
จานวนผูเ้ รียนต่อห้อง 20 : 1
ระดับการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน
ระดับประถมศึกษา
จานวนผูเ้ รียนต่อครู 10 : 1
จานวนผูเ้ รียนต่อห้อง 18 : 1
1.3.2 สรุ ปจานวนครู ผู้สอน จาแนกตามระดับและกลุ่มสาระการเรียนรู้
กรณีท่ี 1 ครูสอนหลายระดับชัน้ ให้กรอกข้อมูลในระดับที่มีจานวนชั่วโมงสอนมากที่สดุ
กรณีท่ี 2 ครูท่ีจบวิชาเอกการประถมศึกษาถือว่าตรงเอกสามารถสอนได้ในทุกวิชา ในระดับประถม
ศึกษา
จานวนครู ผู้สอน
ระดับ/กลุ่มสาระการ
ปฐมวัย
ประถมศึกษา
เรียนรู้
ตรงเอก
ไม่ตรงเอก
ตรงเอก
ไม่ตรงเอก
ปฐมวัย
9
ภาษาไทย
2
คณิตศาสตร์
1
-

8

ระดับ/กลุ่มสาระการ
เรียนรู้
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี
สังคมศึกษา ศาสนา
วัฒนธรรม
สุขศึกษาและพลศึกษา
ศิลปะ/ดนตรี
การงานอาชีพ
ภาษาต่างประเทศ

จานวนครู ผู้สอน
ปฐมวัย
ตรงเอก
ไม่ตรงเอก
-

ประถมศึกษา
ตรงเอก
ไม่ตรงเอก
2
-

-

-

-

1

-

-

1
2
-

1

1.3.3 สรุ ปจานวนครู ผู้สอนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
จานวนครู ผู้สอน
ประถมศึกษา
8
6
6

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
กิจกรรมนักเรียน
- ลูกเสือ
- เนตรนารี
- ยุวกาชาด
- ผูบ้ าเพ็ญประโยชน์
- รักษาดินแดน (ร.ด.)
- กิจกรรมชุมนุม ชมรม
- อื่นๆ...ให้ระบุ
กิจกรรมแนะแนว
กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์

9

1.3.4 สรุ ปจานวนครู และบุคลากรทางการลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาดและผู้บาเพ็ญ
ประโยชน์
จานวนวุฒิทางลูกเสือ
มีวฒ
ุ ิ
ไม่มีวฒ
ุ ิ

ลูกเสือ/เนตรนารี
/ยุวกาชาด/ผูบ้ าเพ็ญประโยชน์

จานวน
ผูบ้ งั คับบัญชา

ลูกเสือ เนตรนารี สารอง
ลูกเสือ เนตรนารี สามัญ
ลูกเสือ เนตรนารี สามัญรุน่ ใหญ่
ลูกเสือ เนตรนารี วิสามัญ
ยุวกาชาด
ผูบ้ าเพ็ญประโยชน์
รวม

4
4

1
1

3
3

8

2

6

1.3.5 สรุ ปจานวนครู ทเี่ ข้ารับการอบรมเกี่ยวกับโรงเรียนคุณธรรม
จานวนครู ทเี่ ข้ารับ
หน่วยงานทีเ่ ข้ารับการอบรม
การอบรม (คน)
2
1. การอบรมเชิงปฏิบตั กิ าร “การพัฒนา
ศักยภาพเป็ นครูแกนนาเพื่อการพัฒนาโรงเรียน
คุณธรรม” ปี 2561 สานักงานคณะกรรมการ
ส่งเสริมการศึกษาเอกชน
21
2.การอบรมขยายผลเพื่อการพัฒนาโรงเรียน
คุณธรรม โดยโรงเรียนร่มไม้

การจัดตัง้ กองลูกเสือ
จัดตัง้
ไม่จดั ตัง้




-

-

ปี พ.ศ.2561
ปี พ.ศ.2561

ปี พ.ศ.2561

2.ข้อมูลพืน้ ฐานแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
การพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
“การศึกษาพัฒนาคนให้เก่ง ดี และมีความสุข”
ปรัชญา
โรงเรียนร่มไม้จะเป็ นโรงเรียนในแนวกึ่งนานาชาติท่ีได้มาตรฐานและทันสมัย มีระบบ
วิสัยทัศน์
บริหารจัดการที่ทนั สมัย มีบคุ ลากรที่มีคณ
ุ ภาพเอาใจใส่เด็กเสมือนบุตรหลานของตน
เป็ นที่ ยอมรับว่าเป็ นโรงเรียนชั้นนาในจัง หวัดชลบุรี นักเรียนมี ความโดดเด่น ด้า น
ภาษาอัง กฤษและเทคโนโลยี พร้อ มที่ จ ะเป็ น พลเมื อ งของโลก นัก เรี ย นเป็ น ผู้ท่ี มี
คุณธรรมจริยธรรม มีคณ
ุ ลักษณะอันพึงประสงค์ มีความรูต้ รงตามหลักสูตรมีสขุ ภาพ
กายสุขภาพจิตที่ดี เป็ นผูท้ ่ีคิดเป็ น ทาเป็ น ใฝ่ เรียนรู ้ กล้าแสดงออก รักชาติ ศาสนา
และสถาบัน พระมหากษั ต ริ ย ์ ยึด มั่น ในระบอบประชาธิ ป ไตย และด ารงชี วิ ต โดย
คานึงถึงสังคมส่วนรวมเป็ นหลัก
10

พันธกิจ

การพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
ระดับปฐมวัย
1. ส่งเสริมและพัฒนาเด็กให้มีคณ
ุ ภาพ และมีพฒ
ั นาการครบทัง้ 4 ด้าน ด้านร่างกาย
ด้านอารมณ์และจิตใจ ด้านสังคม และด้านสติปัญญา
2. ส่งเสริมและพัฒนาให้เด็กมีทกั ษะชีวิตที่เหมาะสมตามวัย
3. พัฒ นาหลักสูตรสถานศึกษาและส่ง เสริม การจัดการเรียนการสอนที่ มี คุณภาพ
สอดคล้อ งกับ หลัก สูต รการศึก ษาปฐมวัย และตรงตามความต้อ งการของผู้เ รี ย น
ผูป้ กครองและชุมชน
4. จัดกิจกรรมประสบการณ์การเรียนรู ้ การวัดและประเมินผลที่หลากหลายอย่างมี
คุณภาพ เอือ้ ต่อการพัฒนาผูเ้ รียนอย่างรอบด้าน เด็กเรียนรู อ้ ย่างมีความสุข พัฒนา
เต็มตามศักยภาพของแต่ละบุคคล
5. จัดหาบุคลากรให้เพียงพอ และ ส่งเสริมครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความรู ้
ความสามารถ มีคณ
ุ ภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ
6. โรงเรี ย นมี ร ะบบการบริ ห ารจั ด ก ารทั น สมั ย มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพและทั น ต่ อ
ความก้าวหน้าของเทคโนโลยี
7. โรงเรียนมีระบบการประกันคุณภาพภายใน มีการกากับ ติดตาม และตรวจสอบ
อย่างเป็ นระบบและต่อเนื่อง
8. ปรับปรุ งสภาพแวดล้อม อาคารสถานที่ สื่อ เทคโนโลยี และอุปกรณ์ให้เพียงพอ
และทันสมัยอยูเ่ สมอ
9. สร้างความสัมพันธ์ท่ีดีกบั ชุมชน ส่งเสริมและสนับสนุนให้ชมุ ชนเข้ามามีสว่ นร่วม
ในการจัดการศึกษา

ระดับการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน
1. พัฒ นาผู้เ รี ย นให้มี คุณ ภาพ มี ค วามรู ้ค วามสามารถตามมาตรฐานการศึก ษา
มีคณ
ุ ธรรม จริยธรรม มีสขุ ภาพกาย สุขภาพจิตที่สมบูรณ์ รักความเป็ นไทย
และรับผิดชอบต่อสังคม
2. จัดกิจกรรมส่งเสริมให้นกั เรียนมีสขุ ภาพกาย สุขภาพจิตที่ดีและมีคา่ นิยม
อันพึงประสงค์ตามหลักสูตรสถานศึกษา
3. พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาและส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนที่มีคณ
ุ ภาพ
ตามพระราชบัญญัตกิ ารศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542 โดยจัดให้มีหลักสูตร
ของโรงเรียนโดยยึดตามหลักสูตรการศึกษาขัน้ พืน้ ฐานพ.ศ. 2551 (ฉบับปรับปรุง
พ.ศ.2560) และหลักสูตรปฐมวัย พ.ศ.2560 ที่ปรับให้สอดคล้องกับความต้องการ
ของผูเ้ รียน ผูป้ กครองและชุมชน
11

พันธกิจ

การพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
ระดับการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน (ต่อ)
4. จัดกระบวนการการเรียนการสอน การวัดและประเมินผลที่หลากหลายอย่างมี
คุณ ภาพ เอื อ้ ต่อการพัฒ นาผู้เรียนอย่างรอบด้าน นักเรียนเรียนรู อ้ ย่างมี ความสุข
พัฒนาเต็มตามศักยภาพของแต่ละบุคคล
5. จัดหาบุคลากรให้เพียงพอ และ ส่งเสริมครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความรู ้
ความสามารถ มีคณ
ุ ภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ
6. โรงเรี ย นมี ร ะบบการบริ ห ารจั ด การทั น สมั ย มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพและทั น ต่ อ
ความก้าวหน้าของเทคโนโลยี
7. โรงเรียนมีระบบการประกันคุณภาพภายใน มีการกากับ ติดตาม และตรวจสอบ
อย่างเป็ นระบบและต่อเนื่อง
8. ปรับปรุ งสภาพแวดล้อม อาคารสถานที่ สื่อ เทคโนโลยี และอุปกรณ์ให้เพียงพอ
และทันสมัยอยูเ่ สมอ
9. สร้างความสัมพันธ์ท่ีดีกบั ชุมชน ส่งเสริมและสนับสนุนให้ชมุ ชนเข้ามามีสว่ นร่วมใน
การจัดการศึกษา

เป้ าหมาย

ระดับปฐมวัย
จากการกาหนดพันธกิจ นามากาหนดเป็ นเป้าหมายในการดาเนินงาน ในเชิง
ปริมาณและเชิงคุณภาพ ในระยะ 3 ปี ดังนี ้
1. เด็กร้อยละ 90 มีพฒ
ั นาการด้านร่างกาย แข็งแรง มีสุขนิสยั ที่ดี และดูแลความ
ปลอดภัยของตนเองอยูใ่ นระดับยอดเยี่ยม
2. เด็กร้อยละ 90 มีพฒ
ั นาการด้านอารมณ์จิตใจ ควบคุมและแสดงออกทางอารมณ์
อยูใ่ นระดับยอดเยี่ยม
3. เด็กร้อยละ 90 มีพฒ
ั นาการทางด้านสังคม ช่วยเหลือตนเองและเป็ นสมาชิกที่ดี
ของสังคมในระดับยอดเยี่ยม
4. เด็กร้อยละ 90 มีพัฒนาการด้านสติปัญญา สื่อสารได้ มีทักษะการคิดพืน้ ฐาน
แสวงหาความรูอ้ ยูใ่ นระดับยอดเยี่ยม
5. ครู ร ้อ ยละ 90 พัฒ นากระบวนการจัด ประสบการณ์ท่ี เ น้นเด็ก เป็ นส าคัญให้มี
ประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผล อยูใ่ นระดับยอดเยี่ยม
6. โรงเรียนมีกระบวนการบริหารและการจัดการที่ ดี มีการพัฒนาหลักสูตรหลักสูตร
ครอบคลุมพัฒนาการทัง้ 4 ด้าน สอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่น ระดับยอดเยี่ยม
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เป้ าหมาย

การพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
ระดับปฐมวัย (ต่อ)
7. ผู้บ ริ ห ารมี ก ารพัฒ นากระบวนการบริ ห ารอย่ า งเป็ นระบบ ทัน สมัย ทัน ต่ อ
ความก้าวหน้าของเทคโนโลยี และจัดการสถานศึกษาให้มีประสิทธิภาพ อยู่ในระดับ
ยอดเยี่ยม
8. ผูบ้ ริหารมีการพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ อยู่ในระดับ
ยอดเยี่ยม
9. โรงเรียนมีระบบการประกันคุณภาพภายในให้มีประสิทธิภาพและมีประสิทธิ ผล
อยูใ่ นระดับยอดเยี่ยม
10. โรงเรียนจัดสภาพแวดล้อมให้สวยงาม ร่มรื่น เอือ้ ต่อการเรียนรู ท้ งั้ ภายในและ
ภายนอกโรงเรียน อยูใ่ นระดับยอดเยี่ยม
11. ชุมชนให้ความร่วมมือกับโรงเรียนและมีส่วนร่วมในการจัดการศึก ษา อยูใ่ นระดับ
ยอดเยี่ยม

ระดับการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน
จากการกาหนดพันธกิจ นามากาหนดเป็ นเป้าหมายในการดาเนินงาน ในเชิงปริมาณ และเชิง
คุณภาพ ในระยะ 3 ปี ดังนี ้
1. ผูเ้ รียนร้อยละ 85 มีผลสัมฤทธิ์ทางการวิชาการ อยูใ่ นระดับดีเลิศ
2. ผูเ้ รียนร้อยละ 85 ผูเ้ รียนมีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสารและ
การคิดคานวณ ความสามารถในการคิดวิเ คราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และแก้ปัญหา อยูใ่ นระดับดีเลิศ
3. ผูเ้ รียนร้อยละ 95 มีสุขภาพกาย สุขภาพจิตที่ดี ยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความ
แตกต่างและหลากหลาย อยูใ่ นระดับยอดเยี่ยม
4. ผูเ้ รียนร้อยละ 95 มีคณ
ุ ลักษณะอันพึงประสงค์ตามที่สถานศึกษาและมีลกั ษณะ
ที่พงึ ประสงค์ตามค่านิยม 12 ประการ อยูใ่ นระดับยอดเยี่ยม
5. ครูรอ้ ยละ 90 พัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผูเ้ รียนเป็ นสาคัญ
ให้มีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผล อยูใ่ นระดับยอดเยี่ยม
6. ครู รอ้ ยละ 90 จัดกิจกรรมการเรียนรู ใ้ ห้ผเู้ รียนมีทกั ษะชีวิต และสามารถปฏิบตั ิ
ตนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง อยูใ่ นระดับยอดเยี่ยม
7. โรงเรียนมี การพัฒนาหลักสูตรที่เหมาะสมสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงทางสังคม และ
เหมาะสมกับท้องถิ่น อยูใ่ นระดับยอดเยี่ยม
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เป้ าหมาย

กลยุทธ์

การพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
ระดับการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน (ต่อ)
8. ผู้บ ริ ห ารมี ก ารพัฒ นากระบวนการบริ ห ารอย่ า งเป็ นระบบ ทัน สมัย ทัน ต่ อ
ความก้าวหน้าของเทคโนโลยี และจัดการสถานศึกษาให้มีประสิทธิภาพ อยู่ในระดับ
ยอดเยี่ยม
9. ผูบ้ ริหารมีการพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ อยู่ในระดับ
ยอดเยี่ยม
10. โรงเรียนมีระบบการประกันคุณภาพภายในให้มีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล
อยูใ่ นระดับยอดเยี่ยม
11. โรงเรียนจัดสภาพแวดล้อมให้สวยงาม ร่มรื่น เอือ้ ต่อการเรียนรู ท้ งั้ ภายในและ
ภายนอกโรงเรียน อยูใ่ นระดับยอดเยี่ยม
12. ชุมชนให้ความร่วมมือกับโรงเรียนและมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา อยูใ่ นระดับ
ยอดเยี่ยม
จากวิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าหมาย นามากาหนดกลยุทธ์ในการดาเนินงานให้
ประสบความสาเร็จอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยครอบคลุมเป้าหมายที่
กาหนดไว้ และสอดคล้องกับการวิเคราะห์สภาพปัจจุบนั ปัญหาของโรงเรียน ดังนี ้

ระดับปฐมวัย
กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพเด็ก ด้านผลประเมินพัฒนาการทัง้ 4 ด้าน และการมีสว่ น
ร่วมของพ่อแม่ ครอบครัว ชุมชน และทุกฝ่ ายที่เกี่ยวข้อง ในการส่งเสริมพัฒนาการ
ของเด็ก
กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนากระบวนการจัดประสบการณ์ท่ีเน้นเด็กเป็ นสาคัญ จัดให้มีครู
เพียงพอ และมีคณ
ุ ภาพด้วยการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
กลยุ ทธ์ที่ 3 จัดการบริหารงานอย่างเป็ นระบบครบวงจรตามหลัก PDCA และให้
ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารงาน จัดให้มีการประกันคุณภาพภายในอย่างมี
ประสิทธิภาพและจัดทาระบบสารสนเทศให้เป็ นปั จจุบนั และเพียงพอต่อการพัฒ นา
โรงเรียน
กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาอาคารสถานที่และภูมิทศั น์ โดยจัดให้มีหอ้ งเรียนที่เพียงพอ
สิ่งอานวยความสะดวกครบครัน และจัดสภาพแวดล้อมที่เอือ้ ต่อการเรียนรูอ้ ยูเ่ สมอ
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กลยุทธ์

การพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
ระดับการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน
กลยุ ท ธ์ที่ 1 พัฒ นาคุณ ภาพผู้เ รี ย น ด้า นผลสัม ฤทธิ์ ท างการเรี ย น ด้า นคุณ ธรรม
จริยธรรม มีสุขภาพกาย สุขภาพจิตที่สมบูรณ์ มีคณ
ุ ลักษณะที่พึงประสงค์ ดารงชีวิต
โดยยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง มีจิตสานึกที่ดีตอ่ สังคมส่วนรวมและมีจิตสาธารณะ
กลยุทธ์ท่ี 2 พัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผูเ้ รียนเป็ นสาคัญ จัดให้มี
ครูเพียงพอ และมีคณ
ุ ภาพด้วยการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
กลยุ ทธ์ที่ 3 จัดการบริหารงานอย่างเป็ นระบบครบวงจรตามหลัก PDCA และให้
ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารงาน จัดให้มีการประกันคุณภาพภายในอย่างมี
ประสิทธิภาพและจัดทาระบบสารสนเทศให้เป็ นปั จจุบนั และเพียงพอต่อการพัฒ นา
โรงเรียน
กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาอาคารสถานที่และภูมิทศั น์ โดยจัดให้มีหอ้ งเรียนที่เพียงพอ
สิ่งอานวยความสะดวกครบครัน และจัดสภาพแวดล้อมที่เอือ้ ต่อการเรียนรูอ้ ยูเ่ สมอ

เอกลักษณ์

“ทันสมัย ใส่ใจ ให้ความสุข”
โรงเรียนร่มไม้เป็ นโรงเรียนที่ทนั สมัยทัง้ ด้านอาคารสถานที่ ระบบการ
บริหารงาน รวมทัง้ บุคลากรและนักเรียน โรงเรียนมีช่ือเสียงเป็ นที่ยอมรับแก่บคุ คล
ทั่วไปว่าดูแลเอาใจใส่นกั เรียนอย่างดีจากทัง้ ผูบ้ ริหาร ครูและผูป้ กครอง นอกจากนี ้
นักเรียนจะมีความสุขกับการเรียนรู แ้ ละอยากมาโรงเรียน

อัตลักษณ์

“เก่งภาษา กล้าแสดงออก”
นักเรียนโรงเรียนร่มไม้จะมีความโดดเด่นด้านภาษา โดยเฉพาะภาษาอังกฤษ
จะมี ทัก ษะการสื่ อ สารภาษาอัง กฤษได้ดี ก ว่ า นัก เรี ย นในโรงเรี ย นไทยโดยทั่ ว ไป
โดยเฉพาะด้านการฟั งและการพูด นอกจากนีน้ ักเรียนจะเป็ นเด็กที่กล้าพูด กล้าทา
กล้าคิดจนเป็ นอัตลักษณ์ท่ีแตกต่างจากเด็กทั่วไป
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3.ผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบัตกิ ารประจาปี ของสถานศึกษา
ระดับปฐมวัย
กลยุทธ์ท่ี 1 พัฒนาคุณภาพเด็ก ด้านผลประเมินพัฒนาการทัง้ 4 ด้าน และการมีสว่ นร่วมของพ่อแม่ ครอบครัว ชุมชน และทุกฝ่ ายที่เกี่ยวข้อง ในการส่งเสริมพัฒนาการ
ของเด็ก

โครงการ / กิจกรรม

1. โครงการโรงเรียนส่งเสริม
สุขภาพ
2. โครงการตรวจสุขภาพ
นักเรียน
3. โครงการกีฬาสี
4. โครงการโรงเรียนสีขาว
5. โครงการป้องกันภัยพิบตั ิทาง
ธรรมชาติ
6. แผนการจัดประสบการณ์
7. กิจกรรมทดสอบสมรรถภาพ

เป้ าหมาย

เป้ าหมายที่ 1
เด็ ก ร้อ ยละ 90 มี พัฒ นาการ
ด้านร่างกาย แข็งแรง มีสขุ นิสยั
ที่ดี และดูแลความปลอดภัยของ
ตนเองอยูใ่ นระดับยอดเยี่ยม

ผลสาเร็จของ
โครงการ/กิจกรรม
1. เด็กร้อยละ 90.63 มีนา้ หนัก
ตามเกณฑ์ เด็กร้อยละ 95.31
มีสว่ นสูงตามเกณฑ์มาตรฐาน
ของกรมอนามัย กระทรวง
สาธารณสุข
2. เด็กร้อยละ 100 เคลือ่ นไหว
ร่างกายคล่องแคล่ว ทรงตัวได้ดี
ใช้มือ และตาประสานสัมพันธ์
ได้ดี
3. เด็กร้อยละ 100 ดูแลรักษา
สุขภาพอนามัยส่วนตนและ
ปฏิบตั ิจนเป็ นนิสยั
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มาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษา
มาตรฐานที่ 1
คุณภาพของเด็ก
ข้อ 1.1 มีพฒ
ั นาการด้าน
ร่างกาย แข็งแรง มีสขุ
นิสยั ที่ดี และดูแลความ
ปลอดภัยของตนเองได้

สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ สช.

สอดคล้องกับตัวชีว้ ัด
ประเด็นการติดตาม
ประเมินผลของ
กระทรวงศึกษาธิการ

ยุทธศาสตร์ที่ 1
การพัฒนาหลักสูตร การ
เรียนการสอน การวัดและ
ประเมินผล

ข้อ 2 การจัดการเรียนรู ้
เพื่อสร้างทักษะพืน้ ฐานที่
เชื่อมโยงสูก่ ารสร้างอาชีพ
และการมีงานทา

ยุทธศาสตร์ที่ 4
การส่งเสริมการมีสว่ นร่วม
ในการจัดและสนับสนุน
การศึกษาเอกชน

ข้อ 3 การจัดการเรียน
การสอนที่สง่ เสริมการคิด
วิเคราะห์ดว้ ยวิธีการ
Active Learning

โครงการ / กิจกรรม

เป้ าหมาย

8. กิจกรรม Activity play (ทุก
วันศุกร์)และกิจกรรมเล่น
กลางแจ้ง
9. กิจกรรมยิมนาสติก กิจกรรม
การเรียน PE.และกิจกรรมเรียน
ว่ายนา้
1. โครงการวันขึน้ ปี ใหม่
2. โครงการวันไหว้ครู
3. โครงการวันแม่
4. โครงการวันพ่อ
5. โครงการกีฬาสี
6. โครงการงานปิ ดภาค
7. โครงการทัศนศึกษาเพื่อการ
เรียนรู ้
8. โครงการวันลอยกระทง
9. การจัดกิจกรรมหลัก 6 กิจกรรม
10. กิจกรรมออกกาลังกาย

เป้ าหมายที่ 2
เด็กร้อยละ 90 มีพฒ
ั นาการ
ด้านอารมณ์จิตใจ ควบคุมและ
แสดงออกทางอารมณ์ได้อยูใ่ น
ระดับยอดเยี่ยม

ผลสาเร็จของ
โครงการ/กิจกรรม

มาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษา

4. เด็กร้อยละ 100 ปฏิบตั ิตน
ตามข้อตกลง เกี่ยวกับความ
ปลอดภัย หลีกเลีย่ งสภาวะที่
เสีย่ งต่อโรค สิง่ เสพติด และ
ระวังภัยจากบุคคล สิง่ แวดล้อม
และ สถานการณ์ทเี่ สีย่ ง
อันตราย
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพ
1.เด็กร้อยละ 95.57 มี
พัฒนาการด้านอารมณ์ เด็กร่า ของเด็ก
เริงแจ่มใส แสดงอารมณ์
ข้อ 1.2 มีพฒ
ั นาการด้าน
ความรูส้ กึ ได้เหมาะสม
อารมณ์ จิตใจ ควบคุม
2.เด็กร้อยละ 93.75 มี
และแสดงออกทาง
พัฒนาการด้านอารมณ์ จิตใจ
อารมณ์ได้
ควบคุม และแสดงออกทาง
อารมณ์ได้ รูจ้ กั ยับยัง้ ชั่งใจ
อดทนในการรอคอย
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สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ สช.

สอดคล้องกับตัวชีว้ ัด
ประเด็นการติดตาม
ประเมินผลของ
กระทรวงศึกษาธิการ

ยุทธศาสตร์ที่ 1
การพัฒนาหลักสูตร การ
เรียนการสอน การวัดและ
ประเมินผล

ข้อ 2 การจัดการเรียนรู ้
เพื่อสร้างทักษะพืน้ ฐานที่
เชื่อมโยงสูก่ ารสร้างอาชีพ
และการมีงานทา
ข้อ 3 การจัดการเรียน
การสอนที่สง่ เสริมการคิด
วิเคราะห์ดว้ ยวิธีการ
Active Learning

โครงการ / กิจกรรม

11. กิจกรรมเล่าถ่ายทอด
เรือ่ งราวหน้าชัน้ เรียน
12. กิจกรรมตามหน่วยการจัด
ประสบการณ์เรียนรู ้
13. กิจกรรมโฮมรูม
14. กิจกรรมวิชาดนตรี
15. กิจกรรมวิชาคอมพิวเตอร์
1. โครงการส่ง เสริ ม ค่า นิ ย มคน
ไทย 12 ประการ
2. โครงการงานปิ ดภาค
3. โครงการวันขึน้ ปี ใหม่
4. โครงการวันไหว้ครู
5. โครงการวันแม่
6. โครงการวันพ่อ
7. โครงการกีฬาสี
8. โครงการวันลอยกระทง
9. การจัดกิจกรรมหลัก 6 กิจกรรม
10. กิจกรรมออกกาลังกาย

เป้ าหมาย

ผลสาเร็จของ
โครงการ/กิจกรรม

เป้ าหมายที่ 3
1. เด็กร้อยละ 95 สามารถ
เด็กร้อยละ 90 มีพฒ
ั นาการ
ช่วยเหลือตนเองในการปฏิบตั ิ
ทางด้านสังคม ช่วยเหลือตนเอง กิจวัตรประจาวัน
และเป็ นสมาชิกที่ดีของสังคมอยู่ 2. เด็กร้อยละ 95 มีวินยั ใน
ในระดับยอดเยีย่ ม
ตนเอง ประหยัดและพอเพียง มี
ส่วนร่วมดูแลรักษาสิง่ แวดล้อม
ในและนอกห้องเรียน
3. เด็กร้อยละ 93.33 มี
มารยาทตามวัฒนธรรมไทยและ
ยอมรับหรือเคารพความ
แตกต่างระหว่างบุคคล เล่นและ
ทางานร่วมกับผูอ้ ื่นได้ แก้ไขข้อ
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มาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษา

สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ สช.

สอดคล้องกับตัวชีว้ ัด
ประเด็นการติดตาม
ประเมินผลของ
กระทรวงศึกษาธิการ

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพ ยุทธศาสตร์ที่ 1
การพัฒนาหลักสูตร การ
ของเด็ก
ข้อ 1.3 มีพฒ
ั นาการด้าน เรียนการสอน การวัดและ
ประเมินผล
สังคม ช่วยเหลือตนเอง

ข้อ 2 การจัดการเรียนรู ้
เพื่อสร้างทักษะพืน้ ฐานที่
เชื่อมโยงสูก่ ารสร้างอาชีพ
และการมีงานทา

และเป็ นสมาชิกที่ดีของ

ข้อ 3 การจัดการเรียน
การสอนที่สง่ เสริมการคิด
วิเคราะห์ดว้ ยวิธีการ
Active Learning

ยุทธศาสตร์ที่ 4
สังคม
การส่งเสริมการมีสว่ นร่วม
ในการจัดและสนับสนุน
ข้อ 1.5 มีสว่ นร่วมของพ่อ
การศึกษาเอกชน
แม่ครอบครัว ชุมชนและ
ทุกฝ่ ายที่เกี่ยวข้องในการ
ส่งเสริมพัฒนาการของเด็ก

โครงการ / กิจกรรม

11. กิจกรรมเล่าถ่ายทอด
เรือ่ งราวหน้าชัน้ เรียน
12. กิจกรรมตามหน่วยการจัด
ประสบการณ์เรียนรู ้
13. กิจกรรมโฮมรูม
14. กิจกรรมวิชาดนตรี
15. กิจกรรมวิชาคอมพิวเตอร์
1. โครงการเรียนรูอ้ ย่าง
สร้างสรรค์ น้อมนาพระบรมรา
โชบาย
2. โครงการทัศนศึกษาเพื่อการ
เรียนรู ้
3. กิจกรรมบ้านนักวิทยาศาสตร์นอ้ ย
4. การจัดกิจกรรมหลัก 6 กิจกรรม
5. กิจกรรมเล่าถ่ายทอดเรือ่ งราว
หน้าชัน้ เรียน
6. กิจกรรมตามหน่วยการจัด
ประสบการณ์เรียนรู ้

เป้ าหมาย

ผลสาเร็จของ
โครงการ/กิจกรรม

มาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษา

สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ สช.

สอดคล้องกับตัวชีว้ ัด
ประเด็นการติดตาม
ประเมินผลของ
กระทรวงศึกษาธิการ

ขัดแย้ง โดยปราศจากการใช้
ความรุนแรง

เป้ าหมายที่ 4
เด็ ก ร้อ ยละ 90 มี พัฒ นาการ
ทางด้านสติปัญญา สื่อสารได้ มี
ทั ก ษ ะ ก า ร คิ ด พื ้ น ฐ า น แ ล ะ
แสวงหาความรู อ้ ยู่ในระดับยอด
เยี่ยม

1. เด็กร้อยละ 95 สามารถ
สนทนาโต้ตอบและเล่าเรือ่ งให้
ผูอ้ ื่นเข้าใจ ตัง้ คาถามในสิง่ ที่
ตนเองสนใจหรือสงสัย และ
พยายามค้นหา คาตอบ อ่าน
นิทานและเล่าเรือ่ งที่ตนเองอ่าน
ได้เหมาะสมกับวัย
2. เด็กร้อยละ 95 มี
ความสามารถในการคิด รวบ
ยอด การคิดเชิงเหตุผลทาง
คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์
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มาตรฐานที่ 1 คุณภาพ ยุทธศาสตร์ที่ 1
การพัฒนาหลักสูตร การ
ของเด็ก
ข้อ 1.4 มีพฒ
ั นาการด้าน เรียนการสอน การวัดและ
สติปัญญา สือ่ สารได้ มี ประเมินผล

ข้อ 2 การจัดการเรียนรู ้
เพื่อสร้างทักษะพืน้ ฐานที่
เชื่อมโยงสูก่ ารสร้างอาชีพ
และการมีงานทา

ทักษะการคิดพืน้ ฐาน

ข้อ 3 การจัดการเรียน
การสอนที่สง่ เสริมการคิด
วิเคราะห์ดว้ ยวิธีการ
Active Learning

ยุทธศาสตร์ที่ 4
และแสวงหาความรูไ้ ด้
การส่งเสริมการมีสว่ นร่วม
ในการจัดและสนับสนุน
ข้อ 1.5 มีสว่ นร่วมของพ่อ
การศึกษาเอกชน
แม่ครอบครัว ชุมชนและ
ทุกฝ่ ายที่เกี่ยวข้องในการ
ส่งเสริมพัฒนาการของเด็ก

ข้อ 7 การเรียน
ภาษาอังกฤษเพื่อใช้ใน
การสือ่ สารและเพิ่มทักษะ

โครงการ / กิจกรรม

7. กิจกรรมการประเมินผล
พัฒนาการเด็กทัง้ 4 ด้าน
8. กิจกรรมนาเสนอหน้าชัน้ เรียน
9. กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน
(อ.2-3 ยืมนิทานกลับบ้าน)
10.กิจกรรมโฮมรูม
11.กิจกรรมการประกวดวาด
ภาพระบายสีในวันสาคัญ
12.กิจกรรมเรียนวิชา
คอมพิวเตอร์
13.กิจกรรมวิชาดนตรี
14.กิจกรรมทาอาหาร
1. โครงการสือ่ สร้างสรรค์
ประชาสัมพันธ์
2. โครงการสร้างเสริม
ความสัมพันธ์กบั ชุมชน
3. โครงการทัศนศึกษาเพื่อการ
เรียนรู ้

เป้ าหมาย

ผลสาเร็จของ
โครงการ/กิจกรรม

มาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษา

สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ สช.

การคิดแก้ปัญหาและสามารถ
ตัดสินใจในเรือ่ ง ง่ายๆ ได้
3. เด็กร้อยละ 100 ที่
สร้างสรรค์ผลงานตามความคิด
และจินตนาการ เช่น งานศิลปะ
การเคลือ่ นไหวท่าทาง การเล่น
อิสระ

เป้ าหมายที่ 12
1. ชุมชนให้ความร่วมมือกับ
โรงเรียนและมีสว่ นร่วมในการจัด
การศึกษาระดับยอดเยีย่ ม

ชุมชนให้ความร่วมมือกับ
โรงเรียนและมีสว่ นร่วมในการจัด
การศึกษา ระดับคุณภาพยอด
เยี่ยม
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สอดคล้องกับตัวชีว้ ัด
ประเด็นการติดตาม
ประเมินผลของ
กระทรวงศึกษาธิการ
สาหรับใช้ในการประกอบ
อาชีพ
ข้อ 9 การส่งเสริมทักษะ
การอ่าน เขียนภาษาไทย
เพื่อใช้เป็ นเครือ่ งมือใน
การเรียนรูภ้ าษาอื่น

มาตรฐานที่ 2
กระบวนการบริหารและ
การจัดการ
1.4 ออกแบบการจัด
ประสบการณ์ที่
ตอบสนองความต้องการ
และความแตกต่างของ

ยุทธศาสตร์ที่ 2
การปฏิรูประบบทรัพยากร
เพื่อการศึกษาเอกชน
ยุทธศาสตร์ที่ 4

ข้อ 2 การจัดการเรียนรู ้
เพื่อสร้างทักษะพืน้ ฐานที่
เชื่อมโยงสูก่ ารสร้างอาชีพ
และการมีงานทา
ข้อ 3 การจัดการเรียน
การสอนที่สง่ เสริมการคิด

โครงการ / กิจกรรม

เป้ าหมาย

ผลสาเร็จของ
โครงการ/กิจกรรม

4. โครงการเรียนรูอ้ ย่าง
สร้างสรรค์ น้อมนาพระบรมรา
โชบาย
5. โครงการอบรมให้ความรูผ้ ปู้ กครอง

มาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษา
เด็กปกติและ
กลุม่ เป้าหมายเฉพาะที่
สอดคล้องกับวิถีชีวิตของ
ครอบครัว ชุมชนและ
ท้องถิ่น
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สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ สช.
การส่งเสริมการมีสว่ นร่วม
ในการจัดและสนับสนุน
การศึกษาเอกชน

สอดคล้องกับตัวชีว้ ัด
ประเด็นการติดตาม
ประเมินผลของ
กระทรวงศึกษาธิการ
วิเคราะห์ดว้ ยวิธีการ
Active Learning

กลยุทธ์ที่ 2

พัฒนากระบวนการจัดประสบการณ์ท่ีเน้นเด็กเป็ นสาคัญ จัดให้มีครูเพียงพอ และมีคณ
ุ ภาพด้วยการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

โครงการ / กิจกรรม

เป้ าหมาย

1. โครงการนิเทศภายใน
2. โครงการส่งเสริมและพัฒนา
งานวิจยั ในชัน้ เรียน
3. โครงการอบรมพัฒนาครู
4. โครงการเรียนรูอ้ ย่าง
สร้างสรรค์ น้อมนาพระบรมรา
โชบาย
5. โครงการทัศนศึกษาเพื่อการ
เรียนรู ้
6. แผนงานจัดประสบการณ์การ
เรียนรู ้

เป้ าหมายที่ 5
ครูรอ้ ยละ 90 พัฒนา
กระบวนการจัดการเรียนการ
สอนที่เน้นผูเ้ รียนเป็ นสาคัญให้มี
ประสิทธิภาพ และเกิด
ประสิทธิผล

ผลสาเร็จของ
โครงการ/กิจกรรม
1. ครูรอ้ ยละ 100 จัด

ประสบการณ์ที่สง่ เสริมให้เด็กมี
พัฒนาการทุกด้านอย่างสมดุล
เต็มศักยภาพ
2. ครูรอ้ ยละ 100 วิเคราะห์ขอ้ มูล
เด็กเป็ นรายบุคคล
3. ครูรอ้ ยละ 100 มีการจัดทา
แผนการจัดประสบการณ์ จาก
การวิเคราะห์ มาตรฐาน
คุณลักษณะที่พงึ ประสงค์ใน
หลักสูตรสถานศึกษา โดยมี
กิจกรรมที่สง่ เสริมพัฒนาการเด็ก
ครบทุกด้าน
4. ครูรอ้ ยละ 100 สร้างโอกาสให้
เด็กได้รบั ประสบการณ์ตรง เล่น
และปฏิบตั ิอย่างมีความสุข
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มาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษา
มาตรฐานที่ 3
การจัดประสบการณ์
ที่เน้นเด็กเป็ นสาคัญ
ข้อ 3.1 จัด
ประสบการณ์ที่สง่ เสริม
ให้เด็กมีพฒ
ั นาการทุก
ด้านอย่างสมดุลเต็ม
ศักยภาพ
ข้อ 3.2 สร้างโอกาสให้
เด็กได้รบั ประสบการณ์
ตรง เล่นและปฏิบตั ิ
อย่างมีความสุข
ข้อ 3.4 ประเมิน
พัฒนาการเด็กตาม
สภาพจริงและนาผล

สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ สช.

สอดคล้องกับตัวชีว้ ัด
ประเด็นการติดตาม
ประเมินผลของ
กระทรวงศึกษาธิการ

ยุทธศาสตร์ที่ 1
การพัฒนาหลักสูตร การ
เรียนการสอน การวัดและ
ประเมินผล

ข้อ 3 การจัดการเรียน
การสอนที่สง่ เสริมการ
คิดวิเคราะห์ดว้ ยวิธีการ
Active Learning

ยุทธศาสตร์ที่ 3
การเสริมสร้าง
ประสิทธิภาพการจัด
การศึกษาของโรงเรียน
เอกชน

ข้อ 5 การพัฒนาครูให้มี
ความชานาญในการ
จัดการเรียนรูภ้ าษาอังกฤษ
ข้อ 7 การเรียน
ภาษาอังกฤษเพื่อใช้ในการ
สือ่ สารและเพิ่มทักษะ
สาหรับใช้ในการประกอบ
อาชีพ

โครงการ / กิจกรรม

เป้ าหมาย

ผลสาเร็จของ
โครงการ/กิจกรรม

มาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษา

สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ สช.

สอดคล้องกับตัวชีว้ ัด
ประเด็นการติดตาม
ประเมินผลของ
กระทรวงศึกษาธิการ

ยุทธศาสตร์ท่ี 1
การพัฒนาหลักสูตร การ
เรียนการสอน การวัดและ
ประเมินผล

ข้อ 2 การจัดการเรียนรู ้
เพื่อสร้างทักษะพืน้ ฐานที่
เชื่อมโยงสูก่ ารสร้างอาชีพ
และการมีงานทา

5. ครูรอ้ ยละ 100 จัดห้องเรียนให้ การประเมินพัฒนาการ

1. กิจกรรมการพัฒนาหลักสูตร
สถานศึกษา
2. กิจกรรมการประเมินการใช้
หลักสูตร

เป้ าหมายที่ 7
โรงเรียนมีการพัฒนาหลักสูตร
หลักสูตรครอบคลุมพัฒนาการ
ทัง้ 4 ด้าน สอดคล้องกับบริบท
ของท้องถิ่น ระดับยอดเยีย่ ม

สะอาด อากาศถ่ายเท ปลอดภัย
มีพนื ้ ที่แสดงผลงานเด็ก พืน้ ที่
สาหรับมุม ประสบการณ์ และ
การจัดกิจกรรม
6. ครูรอ้ ยละ 100 ประเมิน
พัฒนาการเด็กตามสภาพจริง
และนาผลการประเมิน
พัฒนาการเด็กไปปรับปรุง การ
จัดประสบการณ์และพัฒนาเด็ก
7. ครูรอ้ ยละ 100 มีการบริหาร
จัดการผูเ้ รียนเชิงบวก มี
ปฏิสมั พันธ์ที่ดี
1. สถานศึกษาทีม่ ีหลักสูตร
ครอบคลุมพัฒนาการทัง้ 4 ด้าน
สอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่น
ระดับคุณภาพยอดเยีย่ ม
2. สถานศึกษามีหลักสูตร
สถานศึกษาทีย่ ืดหยุน่ และ
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เด็กไปปรับปรุงการจัด
ประสบการณ์และพัฒนา
เด็ก

มาตรฐานที่ 2
กระบวนการบริหาร
และการจัดการ
ข้อ 2.1 มีหลักสูตร
ครอบคลุมพัฒนาการทัง้

ข้อ 3 การจัดการเรียนการ
สอนที่สง่ เสริมการคิด

โครงการ / กิจกรรม

เป้ าหมาย

ผลสาเร็จของ
โครงการ/กิจกรรม
สอดคล้องกับหลักสูตร
การศึกษาปฐมวัย ระดับ
คุณภาพยอดเยี่ยม
การออกแบบการจัด
ประสบการณ์ที่เตรียมความ
พร้อมและไม่เร่งรัดวิชาการ เน้น
การเรียนรู ้ ผ่านการเล่นและการ
ลงมือปฏิบตั ิ ตอบสนองความ
ต้องการและความแตกต่างของ
เด็ก และสอดคล้องกับวิถีชีวิต
ของครอบครัว ชุมชนและ
ท้องถิ่น ระดับคุณภาพยอด
เยี่ยม

มาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษา
4 ด้าน สอดคล้องกับ
บริบทของท้องถิ่น
ข้อ 2.6 มีระบบบริหาร
คุณภาพที่เปิ ดโอกาสให้
ผูเ้ กี่ยวข้องทุกฝ่ ายมีสว่ น
ร่วม

สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ สช.
ยุทธศาสตร์ที่ 3
การเสริมสร้าง
ประสิทธิภาพการจัด
การศึกษาของโรงเรียน
เอกชน

สอดคล้องกับตัวชีว้ ัด
ประเด็นการติดตาม
ประเมินผลของ
กระทรวงศึกษาธิการ
วิเคราะห์ดว้ ยวิธีการ
Active Learning
ข้อ 5 การพัฒนาครูให้มี
ความชานาญในการ
จัดการเรียนรูภ้ าษาอังกฤษ
ข้อ 6 การจัดการเรียนรู ้
ด้วย STEM Education
ข้อ 7 การเรียนภาษาอังกฤษ
เพื่อใช้ในการสือ่ สารและเพิม่
ทักษะสาหรับใช้ในการ
ประกอบอาชีพ
ข้อ 9 การส่งเสริมทักษะ
การอ่าน เขียนภาษาไทย
เพื่อใช้เป็ นเครือ่ งมือในการ
เรียนรูภ้ าษาอื่น
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กลยุทธ์ที่ 3 จัดการบริหารงานอย่างเป็ นระบบครบวงจรตามหลัก PDCA และให้ชมุ ชนเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารงาน จัดให้มีการประกันคุณภาพภายในอย่างมี
ประสิทธิภาพและจัดทาระบบสารสนเทศให้เป็ นปัจจุบนั และเพียงพอต่อการพัฒนาโรงเรียน

โครงการ กิจกรรม

1. กิจกรรมจัดทาแผนพัฒนา
คุณภาพการศึกษาสามปี
2. กิจกรรมจัดทาแผนปฏิบตั ิ
การประจาปี
3. กิจกรรมประเมินตนเองและ
จัดทารายงานประจาปี
4. กิจกรรมประเมินคุณภาพ
ภายในโดยสถานศึกษา
5. กิจกรรมประชุม
คณะกรรมการบริหารโรงเรียน
6. กิจกรรมประชุมผูป้ กครอง
7. กิจกรรมวันพบครูของลูก
8. กิจกรรมประชาสัมพันธ์
ข่าวสารทางการศึกษาของ
โรงเรียน

เป้ าหมาย

เป้ าหมายที่ 8
ผูบ้ ริหารมีการพัฒนา
กระบวนการบริหารอย่างเป็ น
ระบบ ทันสมัย ทันต่อ
ความก้าวหน้าของเทคโนโลยี
และจัดการสถานศึกษาให้มี
ประสิทธิภาพ ระดับยอดเยี่ยม

ผลสาเร็จของ
โครงการ/กิจกรรม
1. การให้บริการสือ่ เทคโนโลยี
สารสนเทศและสือ่ การเรียนรูเ้ พื่อ
สนับสนุนการจัดประสบการณ์
สาหรับครู สถานศึกษาอานวย
ความสะดวก และให้บริการสือ่
เทคโนโลยีสารสนเทศวัสดุ และ
อุปกรณ์ เพื่อสนับสนุนการจัด
ประสบการณ์และพัฒนาครู ระดับ
คุณภาพยอดเยี่ยม

มาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษา
มาตรฐานที่ 2
กระบวนการบริหาร
และการจัดการ
ข้อ 2.4 จัด
สภาพแวดล้อมและสือ่
เพื่อการเรียนรู ้ อย่าง
ปลอดภัย และเพียงพอ
ข้อ 2.5 ให้บริการสือ่
เทคโนโลยีสารสนเทศ
และสือ่ การเรียนรูเ้ พื่อ
สนับสนุนการจัด
ประสบการณ์
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สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ สช.

สอดคล้องกับตัวชีว้ ัด
ประเด็นการติดตาม
ประเมินผลของ
กระทรวงศึกษาธิการ

ยุทธศาสตร์ที่ 4
การส่งเสริมการมีสว่ นร่วม
ในการจัดและสนับสนุน
การศึกษาเอกชน

ข้อ 2 การจัดการเรียนรูเ้ พื่อ
สร้างทักษะพืน้ ฐานที่
เชื่อมโยงสูก่ ารสร้างอาชีพ
และการมีงานทา

ยุทธศาสตร์ที่ 7
การพัฒนาระบบการบริหาร
จัดการส่งเสริมการศึกษา
เอกชน

ข้อ 3 การจัดการเรียนการ
สอนที่สง่ เสริมการคิด
วิเคราะห์ดว้ ยวิธีการ Active
Learning
ข้อ 5 การพัฒนาครูให้มี
ความชานาญในการจัดการ
เรียนรูภ้ าษาอังกฤษ
ข้อ 7 การเรียนภาษาอังกฤษ
เพื่อใช้ในการสือ่ สารและเพิ่ม

โครงการ กิจกรรม

เป้ าหมาย

ผลสาเร็จของ
โครงการ/กิจกรรม

9. กิจกรรมการแลกเปลีย่ น
เรียนรูแ้ ละขยายผลการอบรม
สัมนาระหว่างเพือ่ นครู

มาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษา

สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ สช.

ข้อ 2.6 มีระบบบริหาร

ทักษะสาหรับใช้ในการ
ประกอบอาชีพ

คุณภาพที่เปิ ดโอกาสให้
ผูเ้ กี่ยวข้องทุกฝ่ ายมีสว่ น

ข้อ 9 การส่งเสริมทักษะ
การอ่าน เขียนภาษาไทย
เพื่อใช้เป็ นเครือ่ งมือในการ
เรียนรูภ้ าษาอื่น

ร่วม

1. โครงการอบรมพัฒนา
บุคลากร
2. โครงการครูดีเด่น
3. โครงการนิเทศภายใน
4. กิจกรรมอบรมครูภายในโดย
ผูบ้ ริหาร
5. กิจกรรมการแลกเปลีย่ น
เรียนรูแ้ ละขยายผลการอบรม
สัมนาระหว่างเพือ่ นครู
6. กิจกรรมการประชุมครูทกุ
สัปดาห์และการประชุมเพื่อ

เป้ าหมายที่ 9
ผู้ บ ริ ห ารมี ก ารพั ฒ นาครู แ ละ
บุ ค ลากรให้มี ค วามเชี่ ย วชาญ
ทางวิชาชีพ ระดับยอดเยี่ยม

1. มีจานวนครูให้เพียงพอกับชัน้
เรียน สถานศึกษาและการจัดครู
ให้เหมาะสมกับภารกิจการเรียน
การสอนหรือจัดครูทจี่ บการศึกษา
ปฐมวัยหรือผ่าน การอบรม
การศึกษาปฐมวัยอย่างพอเพียงกับ
ชัน้ เรียน ระดับคุณภาพยอดเยี่ยม
2. ส่งเสริมให้ครูมีความเชี่ยวชาญ
ด้านการจัดประสบการณ์ มี
ความรูค้ วามสามารถในการ
วิเคราะห์และออกแบบหลักสูตร
สถานศึกษา ระดับคุณภาพยอดเยีย่ ม
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มาตรฐานที่ 2
กระบวนการบริหาร
และการจัดการ
ข้อ 2.2 จัดครูให้เพียงพอ
กับชัน้ เรียน
ข้อ 2.3 ส่งเสริมให้ครูมี
ความเชี่ยวชาญด้านการ
จัดประสบการณ์

สอดคล้องกับตัวชีว้ ัด
ประเด็นการติดตาม
ประเมินผลของ
กระทรวงศึกษาธิการ

ยุทธศาสตร์ท่ี 3
การเสริมสร้างประสิทธิภาพ
การจัดการศึกษาของ
โรงเรียนเอกชน

ข้อ 2 การจัดการเรียนรูเ้ พื่อ
สร้างทักษะพืน้ ฐานที่
เชื่อมโยงสูก่ ารสร้างอาชีพ
และการมีงานทา

ยุทธศาสตร์ท่ี 4
การส่งเสริมการมีสว่ นร่วม
ในการจัดและสนับสนุน
การศึกษาเอกชน

ข้อ 3 การจัดการเรียนการ
สอนที่สง่ เสริมการคิด
วิเคราะห์ดว้ ยวิธีการ Active
Learning

โครงการ กิจกรรม

เป้ าหมาย

ประเมินการทางานโครงการ
กิจกรรม

ผลสาเร็จของ
โครงการ/กิจกรรม

มาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษา

สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ สช.

3. ส่งเสริมให้ครูมีทกั ษะในการจัด ข้อ 2.6 มีระบบบริหาร
ประสบการณ์และการประเมิน
คุณภาพที่เปิ ดโอกาสให้
พัฒนาการเด็ก ใช้ประสบการณ์
ผูเ้ กี่ยวข้องทุกฝ่ ายมีสว่ นร่วม
สาคัญในการออกแบบ การจัด
กิจกรรม มีการสังเกตและประเมิน
พัฒนาการเด็กเป็ นรายบุคคล มี
ปฏิสมั พันธ์ที่ดีกบั เด็กและครอบครัว
ระดับคุณภาพยอดเยีย่ ม

สอดคล้องกับตัวชีว้ ัด
ประเด็นการติดตาม
ประเมินผลของ
กระทรวงศึกษาธิการ
ข้อ 5 การพัฒนาครูให้มี
ความชานาญในการจัดการ
เรียนรูภ้ าษาอังกฤษ
ข้อ 7 การเรียน
ภาษาอังกฤษเพื่อใช้ในการ
สือ่ สารและเพิ่มทักษะ
สาหรับใช้ในการประกอบ
อาชีพ
ข้อ 9 การส่งเสริมทักษะ
การอ่าน เขียนภาษาไทย
เพื่อใช้เป็ นเครือ่ งมือในการ
เรียนรูภ้ าษาอื่น

1. โครงการนิเทศภายใน
2. การประชุมวางแผนเพื่อการ
กาหนดมาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษาร่วมกัน
3. การประชุมวางแผนเพื่อการ
จัดทาแผนพัฒนาการศึกษา

เป้ าหมายที่ 10
โรงเรียนมีระบบการประกัน
คุณภาพภายในให้มี
ประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล
ระดับยอดเยี่ยม

1. ระบบบริหารคุณภาพที่เปิ ด
โอกาสให้ผเู้ กี่ยวข้องทุกฝ่ ายมีสว่ น
ร่วม ระดับคุณภาพยอดเยี่ยม
2. การกาหนดมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษาที่
สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษา
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มาตรฐานที่ 2
กระบวนการบริหาร
และการจัดการ
ข้อ 2.6 มีระบบบริหาร

ยุทธศาสตร์ที่ 4
การส่งเสริมการมีสว่ นร่วม
ในการจัดและสนับสนุน
การศึกษาเอกชน

คุณภาพที่เปิ ดโอกาสให้

ยุทธศาสตร์ที่ 7

ข้อ 2 การจัดการเรียนรูเ้ พื่อ
สร้างทักษะพืน้ ฐานที่
เชื่อมโยงสูก่ ารสร้างอาชีพ
และการมีงานทา

โครงการ กิจกรรม

4. การประชุมวางแผนเพื่อการ
จัดทารายงานผลการประเมิน
ตนเองประจาปี

เป้ าหมาย

ผลสาเร็จของ
โครงการ/กิจกรรม

มาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษา

ปฐมวัย และอัตลักษณ์ที่
ผูเ้ กี่ยวข้องทุกฝ่ ายมีสว่ น
สถานศึกษากาหนด ระดับคุณภาพ ร่วม
ยอดเยีย่ ม
3. สาเร็จของการจัดทา
แผนพัฒนาการศึกษาของ
สถานศึกษาที่สอดรับกับมาตรฐาน
ที่สถานศึกษากาหนดและ
ดาเนินการตามแผน มีการ
ประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพ
ภายในสถานศึกษา ระดับคุณภาพ
ยอดเยีย่ ม
4. สาเร็จของการจัดทารายงาน
ผลการประเมินตนเองประจาปี นา
ผลการประเมินไปปรับปรุงและ
พัฒนาคุณภาพสถานศึกษา โดย
ผูป้ กครองและผูเ้ กี่ยวข้องทุกฝ่ ายมี
ส่วนร่วม ระดับคุณภาพยอดเยี่ยม
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สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ สช.

สอดคล้องกับตัวชีว้ ัด
ประเด็นการติดตาม
ประเมินผลของ
กระทรวงศึกษาธิการ

การพัฒนาระบบการบริหาร ข้อ 3 การจัดการเรียนการ
จัดการส่งเสริมการศึกษา
สอนที่สง่ เสริมการคิด
เอกชน
วิเคราะห์ดว้ ยวิธีการ Active
Learning
ข้อ 5 การพัฒนาครูให้มี
ความชานาญในการจัดการ
เรียนรูภ้ าษาอังกฤษ
ข้อ 7 การเรียน
ภาษาอังกฤษเพื่อใช้ในการ
สือ่ สารและเพิ่มทักษะ
สาหรับใช้ในการประกอบ
อาชีพ
ข้อ 9 การส่งเสริมทักษะ
การอ่าน เขียนภาษาไทย
เพื่อใช้เป็ นเครือ่ งมือในการ
เรียนรูภ้ าษาอื่น

กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาอาคารสถานที่และภูมิทศั น์ โดยจัดให้มีหอ้ งเรียนที่เพียงพอ สิ่งอานวยความสะดวกครบครัน และจัดสภาพแวดล้อมที่เอือ้ ต่อการเรียนรูอ้ ยูเ่ สมอ

โครงการ กิจกรรม

เป้ าหมาย

1. โครงการพัฒนาอาคาร
สถานที่และภูมิทศั น์ที่เอือ้ ต่อ
การเรียนรูอ้ ย่างมี
ประสิทธิภาพ
2. โครงการทัศนศึกษาเพื่อ
การเรียนรู ้
3. โครงการเรียนรูอ้ ย่าง
สร้างสรรค์ น้อมนาพระบรม
ราโชบาย
4. กิจกรรมห้องสมุด ห้อง
วิทยาศาสตร์ ห้องศิลปะและ
ห้องดนตรี
5. กิจกรรมกลางแจ้งและ
กิจกรรมสนามกีฬาในร่ม
6. กิจกรรมว่ายนา้
7. กิจกรรมตกแต่งห้องตาม
หน่วยความรูแ้ ละวันสาคัญ

เป้ าหมายที่ 11
โรงเรียนจัดสภาพแวดล้อมให้
สวยงาม ร่มรืน่ เอือ้ ต่อการเรียนรู ้
ทัง้ ภายในและ ภายนอกโรงเรียน
ระดับยอดเยี่ยม

ผลสาเร็จของ
โครงการ/กิจกรรม
1. การจัดสภาพแวดล้อมและสือ่
เพื่อการเรียนรู ้ อย่างปลอดภัย
และเพียงพอระดับคุณภาพยอด
เยี่ยม
2. การจัดสภาพแวดล้อม
ภายในและภายนอกห้องเรียนที่
ส่งเสริมให้เกิดการเรียนรูเ้ ป็ น
รายบุคคลและกลุม่ เล่นแบบ
ร่วมมือร่วมใจ มีมมุ
ประสบการณ์หลากหลาย ระดับ
คุณภาพยอดเยี่ยม

มาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษา
มาตรฐานที่ 2
กระบวนการบริหาร
และการจัดการ
ข้อ 2.4 จัด
สภาพแวดล้อมและสือ่
เพื่อการเรียนรู ้ อย่าง
ปลอดภัย และเพียงพอ

สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ สช.

สอดคล้องกับตัวชีว้ ัด
ประเด็นการติดตาม
ประเมินผลของ
กระทรวงศึกษาธิการ

ยุทธศาสตร์ที่ 2
การปฏิรูประบบทรัพยากร
เพื่อการศึกษาเอกชน

ข้อ 2 การจัดการเรียนรูเ้ พื่อสร้าง
ทักษะพืน้ ฐานที่เชื่อมโยงสูก่ าร
สร้างอาชีพและการมีงานทา

ยุทธศาสตร์ที่ 4
การส่งเสริมการมีสว่ นร่วม
ในการจัดและสนับสนุน
การศึกษาเอกชน

ข้อ 3 การจัดการเรียนการสอน
ที่สง่ เสริมการคิดวิเคราะห์ดว้ ย
วิธีการ Active Learning
ข้อ 7 การเรียนภาษาอังกฤษ
เพื่อใช้ในการสือ่ สารและเพิ่ม
ทักษะสาหรับใช้ในการ
ประกอบอาชีพ
ข้อ 8 การจัดการเรียนรู ้
ภาษาต่างประเทศ (ภาษาที่สาม)
ข้อ 9 การส่งเสริมทักษะการ
อ่าน เขียนภาษาไทยเพื่อใช้เป็ น
เครือ่ งมือในการเรียนรูภ้ าษาอื่น
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โครงการ กิจกรรม

8. การจัดหาและจัดทาสือ่ การ
เรียนรู ้ เช่น ของเล่น หนังสือ
นิทาน สือ่ จากธรรมชาติ สือ่
สาหรับเด็กมุด ลอด ปี นป่ าย
สือ่ เทคโนโลยี สือ่ เพื่อการสืบ
เสาะหา ความรู ้
1. โครงการสือ่ สร้างสรรค์
ประชาสัมพันธ์
2. โครงการสร้างเสริม
ความสัมพันธ์กบั ชุมชน
3. โครงการทัศนศึกษาเพื่อ
การเรียนรู ้
4. โครงการเรียนรูอ้ ย่าง
สร้างสรรค์ น้อมนาพระบรมรา
โชบาย
5. โครงการอบรมให้ความรู ้
ผูป้ กครอง

เป้ าหมาย

ผลสาเร็จของ
โครงการ/กิจกรรม

เป้ าหมายที่ 12
2. ชุมชนให้ความร่วมมือกับ
ชุมชนให้ความร่วมมือกับโรงเรียน โรงเรียนและมีสว่ นร่วมในการจัด
และมีสว่ นร่วมในการจัดการศึกษา การศึกษา ระดับคุณภาพยอดเยี่ยม
ระดับยอดเยี่ยม
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มาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษา

มาตรฐานที่ 2
กระบวนการบริหาร
และการจัดการ
ข้อ 2.6 มีระบบบริหาร

สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ สช.

สอดคล้องกับตัวชีว้ ัด
ประเด็นการติดตาม
ประเมินผลของ
กระทรวงศึกษาธิการ

ยุทธศาสตร์ท่ี 2
การปฏิรูประบบทรัพยากร
เพื่อการศึกษาเอกชน

ข้อ 2 การจัดการเรียนรูเ้ พื่อสร้าง
ทักษะพืน้ ฐานที่เชื่อมโยงสูก่ าร
สร้างอาชีพและการมีงานทา

ยุทธศาสตร์ที่ 4
คุณภาพที่เปิ ดโอกาสให้ การส่งเสริมการมีสว่ นร่วม
ผูเ้ กี่ยวข้องทุกฝ่ ายมีสว่ นร่วม ในการจัดและสนับสนุน
การศึกษาเอกชน

ระดับประถมศึกษา
กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพผูเ้ รียน ด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ด้านคุณธรรม จริยธรรม มีสขุ ภาพกาย สุขภาพจิตที่สมบูรณ์ มีคณ
ุ ลักษณะที่พึงประสงค์ ดารงชีวิตโดย
ยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง มีจิตสานึกที่ดีตอ่ สังคมส่วนรวมและมีจิตสาธารณะ
ครงการ กิจกรรม

เป้ าหมาย

เป้ าหมายที่ 1
1. โครงการส่งเสริมและ
พัฒนาทักษะของนักเรียนสู่ ผูเ้ รียนร้อยละ 85 มีผลสัมฤทธิ์
ความเป็ นเลิศทางวิชาการ ทางการวิชาการอยูใ่ นระดับดีเลิศ
2. โครงการส่งเสริมและ
พัฒนางานวิจยั ในชัน้ เรียน
3. โครงการเรียนรูอ้ ย่าง
สร้างสรรค์ น้อมนาพระบรม
ราโชบาย
4. โครงการนิเทศภายใน
5. กิจกรรมสัปดาห์การ
เรียนรูแ้ บบบูรณาการ

ผลสาเร็จของ
โครงการ/กิจกรรม

1. ผูเ้ รียนร้อยละ 78.63 มี
ผลสัมฤทธ์ทางการเรียนตาม
หลักสูตรสถานศึกษา คือ มีผล
การเรียนดีตงั้ แต่ระดับเกรด
เฉลีย่ 3.00 ขึน้ ไป

2. ผูเ้ รียนร้อยละ 92 ค่าเฉลีย่
ผลการทดสอบระดับชาติของ
ผูเ้ รียน มีคะแนนเฉลีย่ สูงกว่า
ระดับจังหวัดและระดับประเทศ

3. ครูรอ้ ยละ 100 ที่นาผลการ
ประเมินนักเรียนมาพัฒนาและ
ปรับปรุงแนวทางการสอนของ
ตนให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด
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มาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพ
ของผู้เรียน
1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการ
ของผูเ้ รียน
1)มีความสามารถในการ
อ่าน การเขียน การสือ่ สาร
และการคิดคานวณ
2) มีความสามารถในการ
คิดวิเคราะห์ คิดอย่างมี
วิจารณญาณ อภิปราย
แลกเปลีย่ นความคิดเห็น
และแก้ปัญหา
3)มีความสามารถในการ
สร้างนวัตกรรม

สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ สช.

สอดคล้องกับตัวชีว้ ัดประเด็น
การติดตามประเมินผลของ
กระทรวงศึกษาธิการ

ยุทธศาสตร์ที่ 1
การพัฒนาหลักสูตร การ
เรียนการสอน การวัดและ
ประเมินผล

ข้อ 1 การปลูกฝังความมี
ระเบียบวินยั ทัศนคติทถี่ กู ต้อง
ผ่านกระบวนการลูกเสือ เนตร
นารี ยุวกาชาด
ข้อ 2 การจัดการเรียนรูเ้ พื่อ
สร้างทักษะพืน้ ฐานทีเ่ ชื่อมโยงสู่
การสร้างอาชีพและการมีงานทา
ข้อ 3 การจัดการเรียนการสอน
ที่สง่ เสริมการคิดวิเคราะห์ดว้ ย
วิธีการ Active Learning
ข้อ 4 การจัดการเรียนการสอน
เพื่อฝึ กทักษะการคิดแบบมี
เหตุผลและเป็ นขัน้ ตอน
(Coding)

ครงการ กิจกรรม

เป้ าหมาย

ผลสาเร็จของ
โครงการ/กิจกรรม

มาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา

สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ สช.

4) ความสามารถในการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสือ่ สาร
5) มีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนตามหลักสูตร
สถานศึกษา
6) มีความรู ้ ทักษะพืน้ ฐาน
และเจตคติที่ดตี อ่ งาน
อาชีพ

สอดคล้องกับตัวชีว้ ัดประเด็น
การติดตามประเมินผลของ
กระทรวงศึกษาธิการ
ข้อ 6 การจัดการเรียนรูด้ ว้ ย
STEM Education
ข้อ 7 การเรียนภาษาอังกฤษ
เพื่อใช้ในการสือ่ สารและเพิ่ม
ทักษะสาหรับใช้ในการประกอบ
อาชีพ
ข้อ 8 การจัดการเรียนรู ้
ภาษาต่างประเทศ (ภาษาที่
สาม)
ข้อ 9 การส่งเสริมทักษะการ
อ่าน เขียนภาษาไทยเพื่อใช้เป็ น
เครือ่ งมือในการเรียนรูภ้ าษาอื่น

1. โครงการส่งเสริมและ
พัฒนาทักษะของนักเรียนสู่
ความเป็ นเลิศทางวิชาการ
2. โครงการรักการอ่าน

เป้ าหมายที่ 2
ผูเ้ รียนร้อยละ 85 ผูเ้ รียนมี
ความสามารถในการอ่าน
การเขียน การสือ่ สารและการคิด
คานวณ มีความสามารถในการ
คิดวิเคราะห์ คิดอย่างมี

1. ผูเ้ รียนร้อยละ 78.63 มี
ผลสัมฤทธ์ทางการเรียนตาม
หลักสูตรสถานศึกษา คือ มีผล
การเรียนดีตงั้ แต่ระดับเกรด
เฉลีย่ 3.00 ขึน้ ไป
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มาตรฐานที่ 1 คุณภาพ
ของผู้เรียน

ยุทธศาสตร์ที่ 1
การพัฒนาหลักสูตร การ
เรียนการสอน การวัดและ
1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการ ประเมินผล
ของผูเ้ รียน

ข้อ 1 การปลูกฝังความมี
ระเบียบวินยั ทัศนคติทถี่ กู ต้อง
ผ่านกระบวนการลูกเสือ
เนตรนารี ยุวกาชาด

ครงการ กิจกรรม

เป้ าหมาย

3. โครงการเรียนรูอ้ ย่าง
วิจารณญาณ อภิปราย
สร้างสรรค์ น้อมนาพระบรม แลกเปลีย่ นความคิดเห็น และ
ราโชบาย
แก้ปัญหา อยูใ่ นระดับดีเลิศ
4. กิจกรรมบันทึกการอ่าน
5. กิจกรรมการเขียนบันทึก
ประจาวัน
6. กิจกรรมนาเสนอหน้าชัน้
เรียน
7. กิจกรรมเล่าข่าวเช้าวันพุธ
8. กิจกรรมการประกวดคัด
ลายมือและแต่งคาประพันธ์
ในวันสาคัญ
9. จัดให้นกั เรียน ป.2-6
มีอา่ นหนังสือนอกเวลาปี ละ
2 เล่ม

ผลสาเร็จของ
โครงการ/กิจกรรม

มาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา

2. ผูเ้ รียนร้อยละ 93.50 มีทกั ษะ 1) มีความสามารถในการ
ในการอ่าน การเขียน การ
สือ่ สาร และการคิดคานวณ
ตามเกณฑ์ที่สถานศึกษา
กาหนดในแต่ละระดับชัน้

3. ผูเ้ รียนร้อยละ 90 มี
ความสามารถในการคิด
วิเคราะห์ คิดอย่างมี
วิจารณญาณ อภิปราย
แลกเปลีย่ นความคิดเห็นและ
แก้ปัญหา

อ่าน การเขียน การสือ่ สาร
และการคิดคานวณ
2) มีความสามารถในการ
คิดวิเคราะห์ คิดอย่างมี
วิจารณญาณ อภิปราย
แลกเปลีย่ นความคิดเห็น
และแก้ปัญหา
3)มีความสามารถในการ

4. ผูเ้ รียนร้อยละ 85 มี

สร้างนวัตกรรม

ความสามารถในการสร้าง
นวัตกรรม

4) ความสามารถในการใช้

5. ผูเ้ รียนร้อยละ 95 มี
ความสามารถในการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สือ่ สาร

เทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสือ่ สาร
5) มีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนตามหลักสูตร
สถานศึกษา
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สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ สช.

สอดคล้องกับตัวชีว้ ัดประเด็น
การติดตามประเมินผลของ
กระทรวงศึกษาธิการ
ข้อ 2 การจัดการเรียนรูเ้ พื่อ
สร้างทักษะพืน้ ฐานทีเ่ ชื่อมโยงสู่
การสร้างอาชีพและการมีงานทา
ข้อ 3 การจัดการเรียนการสอน
ที่สง่ เสริมการคิดวิเคราะห์ดว้ ย
วิธีการ Active Learning
ข้อ 4 การจัดการเรียนการสอน
เพื่อฝึ กทักษะการคิดแบบมี
เหตุผลและเป็ นขัน้ ตอน
(Coding)
ข้อ 6 การจัดการเรียนรูด้ ว้ ย
STEM Education
ข้อ 7 การเรียนภาษาอังกฤษ
เพื่อใช้ในการสือ่ สารและเพิ่ม
ทักษะสาหรับใช้ในการประกอบ
อาชีพ

ครงการ กิจกรรม

เป้ าหมาย

ผลสาเร็จของ
โครงการ/กิจกรรม

มาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา

6. ผูเ้ รียนร้อยละ 100 มีความรู ้

6) มีความรู ้ ทักษะพืน้ ฐาน

สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ สช.

สอดคล้องกับตัวชีว้ ัดประเด็น
การติดตามประเมินผลของ
กระทรวงศึกษาธิการ
ข้อ 8 การจัดการเรียนรู ้
ภาษาต่างประเทศ (ภาษาที่
สาม)

ทักษะพืน้ ฐาน และเจตคติทดี่ ีตอ่ และเจตคติที่ดีตอ่ งานอาชีพ
งานอาชีพ

ข้อ 9 การส่งเสริมทักษะการ
อ่าน เขียนภาษาไทยเพื่อใช้เป็ น
เครือ่ งมือในการเรียนรูภ้ าษาอื่น
1. โครงการโรงเรียน
ส่งเสริมสุขภาพ
2. โครงการตรวจสุข ภาพ
นักเรียน
3. โครงการโรงเรียนสีขาว
4. โครงการกิจกรรมลูกเสือ
เนตรนารี
5. กิจกรรมสารวัตรนักเรียน
6. โครงการป้องกันภัยพิบตั ิ
ทางธรรมชาติ
7. โครงการส่งเสริม
กิจกรรมทาง
พระพุทธศาสนา

เป้ าหมายที่ 3
ผูเ้ รียนร้อยละ 95 มีสขุ ภาพกาย
สุขภาพจิตที่ดี ยอมรับที่จะอยู่
ร่วมกันบนความแตกต่างและ
หลากหลาย อยูใ่ นระดับดีเลิศ

1. ผูเ้ รียนร้อยละ 98 มีสขุ ภาพ มาตรฐานที่ 1 คุณภาพ
ของผู้เรียน

กาย สุขภาพจิตดี

2. ผูเ้ รียนร้อยละ 100 รับ

1.2 คุณลักษณะที่พงึ
ความรูเ้ รือ่ งการป้องกันตนเองให้
ประสงค์ของผูเ้ รียน
ห่างไกลจากสิง่ เสพติด

3. ผูเ้ รียนร้อยละ 100 ยอมรับ 1) มีคณ
ุ ลักษณะและ
ที่จะอยูร่ ว่ มกันบนความ
แตกต่างและหลากหลาย

ค่านิยมที่ดีตามที่

4. ผูเ้ รียนร้อยละ 100 ที่มีสว่ น
ร่วมในการอนุรกั ษ์วฒ
ั นธรรม
และประเพณีไทย
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สถานศึกษากาหนด
2) มีความภูมิใจในท้องถิ่น
และความเป็ นไทย

ยุทธศาสตร์ที่ 1
การพัฒนาหลักสูตร การ
เรียนการสอน การวัดและ
ประเมินผล

ข้อ 1 การปลูกฝังความมี
ระเบียบวินยั ทัศนคติทถี่ กู ต้อง
ผ่านกระบวนการลูกเสือ
เนตรนารี ยุวกาชาด

ยุทธศาสตร์ที่ 4
การส่งเสริมการมีสว่ น
ร่วมในการจัดและ
สนับสนุนการศึกษา
เอกชน

ข้อ 2 การจัดการเรียนรูเ้ พื่อ
สร้างทักษะพืน้ ฐานทีเ่ ชื่อมโยงสู่
การสร้างอาชีพและการมีงานทา
ข้อ 3 การจัดการเรียนการสอน
ที่สง่ เสริมการคิดวิเคราะห์ดว้ ย
วิธีการ Active Learning

ครงการ กิจกรรม

เป้ าหมาย

ผลสาเร็จของ
โครงการ/กิจกรรม

8. โครงการกีฬาสี
9. โครงการปิ ดภาค
10. โครงการวันลอยกระทง
11. กิ จ ก ร ร ม ส่ ง เ ส ริ ม
ประชาธิปไตย
12. กิจกรรมทดสอบ
สมรรถภาพทางกาย
13. กิจกรรมตรวจเล็บ มือ เหา
14. กิจกรรมออกกาลังกาย
โถงเช้าหน้าเสาธง
15. กิจกรรมโฮมรูม
16. จั ด ตั้ ง ชมรมกี ฬ าและ
ชมรมดนตรี
17. กิจกรรมตลาดนัดของหนู
18. กิจกรรมการประกวด
วาดภาพ ระบายสีในวัน
สาคัญ
19. กิจกรรมประกวดขับร้อง
เพลงวันในสาคัญ

มาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา
3) ยอมรับทีจ่ ะอยูร่ ว่ มกัน
บนความแตกต่างและ
หลากหลาย
4) มีสขุ ภาวะทางร่างกาย
และจิตสังคม

สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ สช.

สอดคล้องกับตัวชีว้ ัดประเด็น
การติดตามประเมินผลของ
กระทรวงศึกษาธิการ
ข้อ 4 การจัดการเรียนการสอน
เพื่อฝึ กทักษะการคิดแบบมี
เหตุผลและเป็ นขัน้ ตอน
(Coding)
ข้อ 6 การจัดการเรียนรูด้ ว้ ย
STEM Education
ข้อ 7 การเรียนภาษาอังกฤษ
เพื่อใช้ในการสือ่ สารและเพิ่ม
ทักษะสาหรับใช้ในการประกอบ
อาชีพ
ข้อ 8 การจัดการเรียนรู ้
ภาษาต่างประเทศ (ภาษาที่
สาม)
ข้อ 9 การส่งเสริมทักษะการ
อ่าน เขียนภาษาไทยเพื่อใช้เป็ น
เครือ่ งมือในการเรียนรูภ้ าษาอื่น
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ครงการ กิจกรรม

เป้ าหมาย

เป้ าหมายที่ 4
ุ ลักษณะ
ค่านิยมคนไทย 12 ประการ ผูเ้ รียนร้อยละ 95 มีคณ
อันพึงประสงค์ตามที่สถานศึกษา
2. โครงการวันไหว้ครู
และมีลกั ษณะที่พงึ ประสงค์ตาม
3. โครงการส่งเสริม
ค่านิยม 12 ประการ ระดับยอด
กิจกรรมทาง
เยีย่ ม
พระพุทธศาสนา

1. โครงการส่งเสริม

4. โครงการวันแม่
5. โครงการวันลอยกระทง
6. โครงการวันพ่อ
7. โครงการร่มไม้เกมส์&วัน
เด็ก

8. โครงการวันขึน้ ปี ใหม่
9. โครงการปัจฉิมนิเทศ

ผลสาเร็จของ
โครงการ/กิจกรรม
1. ผูเ้ รียนร้อยละ 100 มี
คุณลักษณะอันพึงประสงค์
ตามที่สถานศึกษา
2. ผูเ้ รียนร้อยละ 100 มี
ลักษณะที่พงึ ประสงค์ตาม
ค่านิยม 12 ประการ
3. ผูเ้ รียนร้อยละ 100 มีความ
ภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็ นไทย
4. ผูเ้ รียนร้อยละ 95 สามารถ
ใช้เทคโนโลยีในการบริหาร
จัดการเรียน การทางาน และ
พัฒนาตนเอง สังคมการเรียนรู ้
การสือ่ สาร การทางานอย่าง
สร้างสรรค์และมีคณ
ุ ธรรม

นักเรียน

มาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพ
ของผู้เรียน
1.2 คุณลักษณะที่พงึ
ประสงค์ของผูเ้ รียน
1) มีคณ
ุ ลักษณะและ
ค่านิยมที่ดีตามที่
สถานศึกษากาหนด
2) มีความภูมิใจในท้องถิ่น
และความเป็ นไทย
3) ยอมรับทีจ่ ะอยูร่ ว่ มกัน
บนความแตกต่างและ

10. โครงการงานปิ ดภาค
11. โครงการแคมป์ วันปิ ด

หลากหลาย

เทอม

และจิตสังคม

4) มีสขุ ภาวะทางร่างกาย

12. กิจกรรมสัปดาห์การ
เรียนรูแ้ บบบูรณาการ
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สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ สช.

สอดคล้องกับตัวชีว้ ัดประเด็น
การติดตามประเมินผลของ
กระทรวงศึกษาธิการ

ยุทธศาสตร์ที่ 1
การพัฒนาหลักสูตร การ
เรียนการสอน การวัดและ
ประเมินผล

ข้อ 1 การปลูกฝังความมี
ระเบียบวินยั ทัศนคติทถี่ กู ต้อง
ผ่านกระบวนการลูกเสือ
เนตรนารี ยุวกาชาด

ยุทธศาสตร์ที่ 4
การส่งเสริมการมีสว่ น
ร่วมในการจัดและ
สนับสนุนการศึกษา
เอกชน

ข้อ 2 การจัดการเรียนรูเ้ พื่อ
สร้างทักษะพืน้ ฐานทีเ่ ชื่อมโยงสู่
การสร้างอาชีพและการมีงานทา
ข้อ 3 การจัดการเรียนการสอน
ที่สง่ เสริมการคิดวิเคราะห์ดว้ ย
วิธีการ Active Learning
ข้อ 4 การจัดการเรียนการสอน
เพื่อฝึ กทักษะการคิดแบบมี
เหตุผลและเป็ นขัน้ ตอน
(Coding)
ข้อ 6 การจัดการเรียนรูด้ ว้ ย
STEM Education

ครงการ กิจกรรม

เป้ าหมาย

ผลสาเร็จของ
โครงการ/กิจกรรม

มาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา

สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ สช.

สอดคล้องกับตัวชีว้ ัดประเด็น
การติดตามประเมินผลของ
กระทรวงศึกษาธิการ
ข้อ 7 การเรียนภาษาอังกฤษ
เพื่อใช้ในการสือ่ สารและเพิ่ม
ทักษะสาหรับใช้ในการประกอบ
อาชีพ

13. กิจกรรมเรียนวิชา
คอมพิวเตอร์

14. กิจกรรมรณรงค์
ประหยัดนา้ ประหยัดไฟ

ข้อ 8 การจัดการเรียนรู ้
ภาษาต่างประเทศ (ภาษาที่
สาม)
ข้อ 9 การส่งเสริมทักษะการ
อ่าน เขียนภาษาไทยเพื่อใช้เป็ น
เครือ่ งมือในการเรียนรูภ้ าษาอื่น
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กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผูเ้ รียนเป็ นสาคัญ จัดให้มีครูเพียงพอ และมีคณ
ุ ภาพด้วยการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

โครงการ กิจกรรม

1. โครงการนิเทศภายใน
2. โครงการส่งเสริมและ
พัฒนางานวิจยั ในชัน้ เรียน

3. โครงการอบรมพัฒนาครู
4. กิจกรรมจัดบอร์ดประจา
หน่วยหรือวันสาคัญ

เป้ าหมาย

เป้ าหมายที่ 5
ครูรอ้ ยละ 90 พัฒนา
กระบวนการจัดการเรียนการ
สอนที่เน้นผูเ้ รียนเป็ นสาคัญ
ให้มีประสิทธิภาพ และเกิด
ประสิทธิผล

ผลสาเร็จของ

มาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา

โครงการ/กิจกรรม

1. ครูรอ้ ยละ 100 มีการ

มาตรฐานที่ 3
กระบวนการจัดการเรียน
การสอนที่เน้นผู้เรียนเป็ น
สาคัญ
3.1 จัดการเรียนรูผ้ า่ น

จัดการเรียนรูผ้ า่ น
กระบวนการคิดและปฏิบตั ิ
จริง และสามารถนาไป
ประยุกต์ใช้ในการดาเนิน

2. ครูรอ้ ยละ 100 มีการใช้

กระบวนการคิดและปฏิบตั ิ
สือ่ เทคโนโลยีสารสนเทศ
จริงและสามารถนาไป
และแหล่งเรียนรูท้ ี่เอือ้ ต่อการ
ประยุกต์ใช้ในการดาเนินชีวติ
เรียนรู ้

3. ครูรอ้ ยละ 100 มีการ

3.2 ใช้สอื่ เทคโนโลยี

ตรวจสอบและประเมินผูเ้ รียน
สารสนเทศและแหล่งเรียนรูท้ ี่
อย่างเป็ นระบบ และนาผล
เอือ้ ต่อการเรียนรู ้
มาพัฒนาผูเ้ รียน

4. ครูรอ้ ยละ 100 มีการ

3.3 มีการบริหารจัดการชัน้

แลกเปลีย่ นเรียนรูแ้ ละให้
ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อ

เรียนเชิงบวก
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สอดคล้องกับยุทธศาสตร์
สช.

สอดคล้องกับตัวชีว้ ัด
ประเด็นการติดตาม
ประเมินผลของ
กระทรวงศึกษาธิการ

ยุทธศาสตร์ที่ 1
การพัฒนาหลักสูตร การ
เรียนการสอน การวัดและ
ประเมินผล

ข้อ 1 การปลูกฝังความมี
ระเบียบวินยั ทัศนคติที่
ถูกต้องผ่านกระบวนการ
ลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด

ยุทธศาสตร์ที่ 7
การพัฒนาระบบการบริหาร
จัดการส่งเสริมการศึกษา
เอกชน

ข้อ 2 การจัดการเรียนรูเ้ พื่อ
สร้างทักษะพืน้ ฐานที่
เชื่อมโยงสูก่ ารสร้างอาชีพ
และการมีงานทา
ข้อ 3 การจัดการเรียนการ
สอนที่สง่ เสริมการคิด
วิเคราะห์ดว้ ยวิธีการ Active
Learning
ข้อ 4 การจัดการเรียนการ
สอนเพื่อฝึ กทักษะการคิด

โครงการ กิจกรรม

เป้ าหมาย

ผลสาเร็จของ

มาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา

โครงการ/กิจกรรม
ปรับปรุงและพัฒนาการ
จัดการเรียนรู ้

3.4 ตรวจสอบและประเมิน

5. ครูรอ้ ยละ 100 ที่จดั

นาผลมาพัฒนาผูเ้ รียน

ผูเ้ รียนอย่างเป็ นระบบ และ

กิจกรรมการเรียนรูต้ ามที่ระบุ
ไว้ในแผนการจัดการเรียนรู ้ 3.5 มีการแลกเปลีย่ นเรียนรู ้
และให้ขอ้ มูลป้อนกลับเพื่อ
ปรับปรุงและพัฒนาการ
จัดการเรียนรู ้

สอดคล้องกับยุทธศาสตร์
สช.

สอดคล้องกับตัวชีว้ ัด
ประเด็นการติดตาม
ประเมินผลของ
กระทรวงศึกษาธิการ
แบบมีเหตุผลและเป็ น
ขัน้ ตอน (Coding)
ข้อ 5 การพัฒนาครูให้มี
ความชานาญในการจัดการ
เรียนรูภ้ าษาอังกฤษและ
ภาษาคอมพิวเตอร์(Coding)
ข้อ 6 การจัดการเรียนรูด้ ว้ ย
STEM Education
ข้อ 7 การเรียนภาษาอังกฤษ
เพื่อใช้ในการสือ่ สารและเพิ่ม
ทักษะสาหรับใช้ในการ
ประกอบอาชีพ
ข้อ 8 การจัดการเรียนรู ้
ภาษาต่างประเทศ (ภาษาที่
สาม)
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โครงการ กิจกรรม

เป้ าหมาย

ผลสาเร็จของ

มาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา

โครงการ/กิจกรรม

สอดคล้องกับยุทธศาสตร์
สช.

สอดคล้องกับตัวชีว้ ัด
ประเด็นการติดตาม
ประเมินผลของ
กระทรวงศึกษาธิการ
ข้อ 9 การส่งเสริมทักษะการ
อ่าน เขียนภาษาไทยเพื่อใช้
เป็ นเครือ่ งมือในการเรียนรู ้
ภาษาอื่น

1. โครงการนิเทศภายใน
2. โครงการส่งเสริมและ
พัฒนางานวิจยั ในชัน้ เรียน

3. โครงการอบรมพัฒนาครู
4. โครงการลูกเสือเนตรนารี
5. กิจกรรมสัปดาห์การ
เรียนรูแ้ บบบูรณาการ

6. ชมรมเพื่อการมีงานทา
7. กิจกรรมจัดบอร์ดประจา
หน่วยหรือวันสาคัญ

เป้ าหมายที่ 6
ครูรอ้ ยละ 90 จัดกิจกรรม
การเรียนรูใ้ ห้ผเู้ รียนมีทกั ษะ
ชีวิต และสามารถปฏิบตั ิตน
ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง ระดับยอดเยี่ยม

1. ครูรอ้ ยละ 100 มีจดั
กิจกรรมการเรียนรูใ้ ห้ผเู้ รียน
มีทกั ษะชีวติ และสามารถ
ปฏิบตั ิตนตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง
2. ครูรอ้ ยละ 100 ที่เน้นให้
ผูเ้ รียนได้เรียนรูผ้ า่ น
กระบวนการคิดและปฏิบตั ิ
จริง เชื่อมโยงกับ
ชีวิตประจาวัน
3. ครูรอ้ ยละ 100 ที่มีการ
บริหารจัดการผูเ้ รียนเชิงบวก
มีปฏิสมั พันธ์ที่ดี

มาตรฐานที่ 3
กระบวนการจัดการเรียน
การสอนที่เน้นผู้เรียนเป็ น
สาคัญ

ยุทธศาสตร์ที่ 1
การพัฒนาหลักสูตร การ
เรียนการสอน การวัดและ
ประเมินผล

ข้อ 2 การจัดการเรียนรูเ้ พื่อ
สร้างทักษะพืน้ ฐานที่
เชื่อมโยงสูก่ ารสร้างอาชีพ
และการมีงานทา

3.1 จัดการเรียนรูผ้ า่ น

ยุทธศาสตร์ที่ 7
การพัฒนาระบบการบริหาร
จัดการส่งเสริมการศึกษา
เอกชน

ข้อ 4 การจัดการเรียนการ
สอนเพื่อฝึ กทักษะการคิด
แบบมีเหตุผลและเป็ น
ขัน้ ตอน (Coding)

กระบวนการคิดและปฏิบตั ิ
จริงและสามารถนาไป
ประยุกต์ใช้ในการดาเนินชีวติ
3.2 ใช้สอื่ เทคโนโลยี
สารสนเทศและแหล่งเรียนรู ท้ ี่
เอือ้ ต่อการเรียนรู ้
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ข้อ 7 การเรียนภาษาอังกฤษ
เพื่อใช้ในการสือ่ สารและเพิ่ม
ทักษะสาหรับใช้ในการ
ประกอบอาชีพ

โครงการ กิจกรรม

เป้ าหมาย

ผลสาเร็จของ

มาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา

โครงการ/กิจกรรม

สอดคล้องกับยุทธศาสตร์
สช.

3.3 มีการบริหารจัดการชัน้

สอดคล้องกับตัวชีว้ ัด
ประเด็นการติดตาม
ประเมินผลของ
กระทรวงศึกษาธิการ
ข้อ 8 การจัดการเรียนรู ้
ภาษาต่างประเทศ (ภาษาที่
สาม)

เรียนเชิงบวก
3.4 ตรวจสอบและประเมิน

ข้อ 9 การส่งเสริมทักษะการ
อ่าน เขียนภาษาไทยเพื่อใช้
เป็ นเครือ่ งมือในการเรียนรู ้
ภาษาอื่น

ผูเ้ รียนอย่างเป็ นระบบ และ
นาผลมาพัฒนาผูเ้ รียน
3.5 มีการแลกเปลีย่ นเรียนรู ้
และให้ขอ้ มูลป้อนกลับเพื่อ
ปรับปรุงและพัฒนาการ
จัดการเรียนรู ้
1. กิจกรรมการพัฒนา
หลักสูตรสถานศึกษา
2. กิจกรรมการประเมินการ
ใช้หลักสูตร
3. การทดสอบทางการเรียน
ระดับสถานศึกษา

เป้ าหมายที่ 7
โรงเรียนมีการพัฒนาหลักสูตร
ที่เหมาะสมสอดคล้องกับการ
เปลีย่ นแปลงทางสังคม และ
เหมาะสมกับท้องถิ่น ระดับยอด
เยีย่ ม

1. สถานศึกษาทีม่ ีการ
พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา
ที่ทนั สมัย ทันต่อการ
เปลีย่ นแปลงทางการเมือง
และสังคมปั จจุบนั ระดับ
คุณภาพยอดเยี่ยม

มาตรฐานที่ 3
กระบวนการจัดการเรียน
การสอนที่เน้นผู้เรียนเป็ น
สาคัญ

ยุทธศาสตร์ที่ 1
การพัฒนาหลักสูตร การ
เรียนการสอน การวัดและ
ประเมินผล

ข้อ 2 การจัดการเรียนรูเ้ พื่อ
สร้างทักษะพืน้ ฐานที่
เชื่อมโยงสูก่ ารสร้างอาชีพ
และการมีงานทา

3.1 จัดการเรียนรูผ้ า่ น

ยุทธศาสตร์ที่ 3

ข้อ 7 การเรียนภาษาอังกฤษ
เพื่อใช้ในการสือ่ สารและเพิ่ม

กระบวนการคิดและปฏิบตั ิ
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โครงการ กิจกรรม

4. การทดสอบทางการเรียน
ระดับชาติ

เป้ าหมาย

ผลสาเร็จของ

มาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา

โครงการ/กิจกรรม
2. สถานศึกษาทีม่ ีการจัด
กิจกรรมเสริมหลักสูตรที่เน้น
คุณภาพผูเ้ รียนรอบด้าน
เชื่อมโยงวิถีชีวิตจริง และ
ครอบคลุมทุกกลุม่ เป้าหมาย
ระดับคุณภาพยอดเยีย่ ม

จริงและสามารถนาไป

สอดคล้องกับยุทธศาสตร์
สช.

การเสริมสร้างประสิทธิภาพ
ประยุกต์ใช้ในการดาเนินชีวติ การจัดการศึกษาของ
โรงเรียนเอกชน
3.2 ใช้สอื่ เทคโนโลยี
สารสนเทศและแหล่งเรียนรูท้ ี่
เอือ้ ต่อการเรียนรู ้
3.3 มีการบริหารจัดการชัน้
เรียนเชิงบวก
3.4 ตรวจสอบและประเมิน
ผูเ้ รียนอย่างเป็ นระบบ และ
นาผลมาพัฒนาผูเ้ รียน
3.5 มีการแลกเปลีย่ นเรียนรู ้
และให้ขอ้ มูลป้อนกลับเพื่อ
ปรับปรุงและพัฒนาการ
จัดการเรียนรู ้
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สอดคล้องกับตัวชีว้ ัด
ประเด็นการติดตาม
ประเมินผลของ
กระทรวงศึกษาธิการ
ทักษะสาหรับใช้ในการ
ประกอบอาชีพ
ข้อ 8 การจัดการเรียนรู ้
ภาษาต่างประเทศ (ภาษาที่
สาม)
ข้อ 9 การส่งเสริมทักษะการ
อ่าน เขียนภาษาไทยเพื่อใช้
เป็ นเครือ่ งมือในการเรียนรู ้
ภาษาอื่น

กลยุทธ์ที่ 3 จัดการบริหารงานอย่างเป็ นระบบครบวงจรตามหลัก PDCA และให้ชมุ ชนเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารงาน จัดให้มีการประกันคุณภาพภายในอย่างมี
ประสิทธิภาพและจัดทาระบบสารสนเทศให้เป็ นปัจจุบนั และเพียงพอต่อการพัฒนาโรงเรียน

โครงการ กิจกรรม

เป้ าหมาย

1. กิจกรรมจัดทาแผนพัฒนา
คุณภาพการศึกษาสามปี
2. กิจกรรมจัดทาแผนปฏิบตั ิ
การประจาปี
3. กิจกรรมประเมินตนเอง
และจัดทารายงานประจาปี
4. กิจกรรมประเมินคุณภาพ
ภายในโดยสถานศึกษา
5. กิจกรรมประชุม
คณะกรรมการบริหาร
โรงเรียน
6. กิจกรรมประชุมผูป้ กครอง
7. กิจกรรมวันพบครูของลูก
8. กิจกรรมประชาสัมพันธ์
ข่าวสารทางการศึกษาของ
โรงเรียน

เป้ าหมายที่ 8
ผูบ้ ริหารมีการพัฒนา
กระบวนการบริหารอย่างเป็ น
ระบบ ทันสมัย ทันต่อ
ความก้าวหน้าของเทคโนโลยี
และจัดการสถานศึกษาให้มี
ประสิทธิภาพ ระดับยอด
เยี่ยม

ผลสาเร็จของ

มาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา

โครงการ/กิจกรรม
1. ระดับคุณภาพของ
เป้าหมาย วิสยั ทัศน์ และ
พันธกิจที่สถานศึกษากาหนด
ชัดเจน ระดับคุณภาพยอด
เยี่ยม
2. ระบบบริหารจัดการ
คุณภาพของสถานศึกษา
ระดับคุณภาพยอดเยีย่ ม
3. การดาเนินงานพัฒนา
วิชาการทีเ่ น้นคุณภาพผูเ้ รียน
รอบด้านตามหลักสูตร
สถานศึกษาและ ทุก
กลุม่ เป้าหมาย ระดับ
คุณภาพยอดเยี่ยม
4. จัดระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อสนับสนุนการ

มาตรฐานที่ 2
กระบวนการบริหารและ
การจัดการ
2.1 มีเป้าหมาย วิสยั ทัศน์
และพันธกิจที่สถานศึกษา
กาหนดชัดเจน
2.2 มีระบบบริหารจัดการ

สอดคล้องกับยุทธศาสตร์
สช.
ยุทธศาสตร์ที่ 2
การปฏิรูประบบทรัพยากร
เพื่อการศึกษาเอกชน
ยุทธศาสตร์ท่ี 3
การเสริมสร้างประสิทธิภาพ
การจัดการศึกษาของ
โรงเรียนเอกชน

ยุทธศาสตร์ที่ 7
การพัฒนาระบบการบริหาร
2.3 ดาเนินงานพัฒนา
จัดการส่งเสริมการศึกษา
วิชาการทีเ่ น้นคุณภาพผูเ้ รียน เอกชน
คุณภาพของสถานศึกษา

รอบด้านตามหลักสูตร
สถานศึกษาและทุกกลุม่
เป้าหมาย
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สอดคล้องกับตัวชีว้ ัด
ประเด็นการติดตาม
ประเมินผลของ
กระทรวงศึกษาธิการ
ข้อ 2 การจัดการเรียนรูเ้ พื่อ
สร้างทักษะพืน้ ฐานที่
เชื่อมโยงสูก่ ารสร้างอาชีพ
และการมีงานทา
ข้อ 7 การเรียนภาษาอังกฤษ
เพื่อใช้ในการสือ่ สารและเพิ่ม
ทักษะสาหรับใช้ในการ
ประกอบอาชีพ
ข้อ 8 การจัดการเรียนรู ้
ภาษาต่างประเทศ (ภาษาที่
สาม)
ข้อ 9 การส่งเสริมทักษะการ
อ่าน เขียนภาษาไทยเพื่อใช้

โครงการ กิจกรรม

เป้ าหมาย

ผลสาเร็จของ

มาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา

โครงการ/กิจกรรม
บริหารจัดการและการจัดการ
เรียนรู ้ ระดับคุณภาพยอด
เยี่ยม
5. สถานศึกษาทีจ่ ดั หา
พัฒนา และบริการ
เทคโนโลยีสารสนเทศอย่าง
เป็ นระบบ เพื่อใช้ในการ
บริหารจัดการ ระดับคุณภาพ
ยอดเยีย่ ม

สอดคล้องกับยุทธศาสตร์
สช.

2.4 พัฒนาครูและบุคลากร

สอดคล้องกับตัวชีว้ ัด
ประเด็นการติดตาม
ประเมินผลของ
กระทรวงศึกษาธิการ
เป็ นเครือ่ งมือในการเรียนรู ้
ภาษาอื่น

ให้มีความเชี่ยวชาญทาง
อาชีพ
2.5 จัดสภาพแวดล้อมทาง
กายภาพและสังคมทีเ่ อือ้ ต่อ
การจัดการเรียนรู ้
2.6 จัดระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อสนับสนุนการ
บริหารจัดการและการจัดการ
เรียนรู ้

1. โครงการอบรมพัฒนา
บุคลากร
2. โครงการครูดีเด่น
3. กิจกรรมอบรมครูภายใน
โดยผูบ้ ริหาร

เป้ าหมายที่ 9
ผูบ้ ริหารมีการพัฒนาครู และ
บุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญ
ทางวิชาชีพ ระดับยอดเยี่ยม

1. การพัฒนาครูและ
บุคลากรให้มีความ
เชี่ยวชาญทางอาชีพ ระดับ
คุณภาพยอดเยี่ยม

มาตรฐานที่ 2
กระบวนการบริหารและ
การจัดการ

ยุทธศาสตร์ที่ 2
การปฏิรูประบบทรัพยากร
เพื่อการศึกษาเอกชน
ยุทธศาสตร์ที่ 3
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ข้อ 2 การจัดการเรียนรูเ้ พื่อ
สร้างทักษะพืน้ ฐานที่
เชื่อมโยงสูก่ ารสร้างอาชีพ
และการมีงานทา

โครงการ กิจกรรม

4. กิจกรรมขยายผลการอบรม
สัมมนาระหว่างเพื่อนครู

เป้ าหมาย

ผลสาเร็จของ

มาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา

โครงการ/กิจกรรม

2.1 มีเป้าหมาย วิสยั ทัศน์
และพันธกิจที่สถานศึกษา
กาหนดชัดเจน
2.2 มีระบบบริหารจัดการ
คุณภาพของสถานศึกษา
2.3 ดาเนินงานพัฒนา

สอดคล้องกับยุทธศาสตร์
สช.
การเสริมสร้างประสิทธิภาพ
การจัดการศึกษาของ
โรงเรียนเอกชน

มีความเชี่ยวชาญทางอาชีพ
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ข้อ 7 การเรียนภาษาอังกฤษ
เพื่อใช้ในการสือ่ สารและเพิ่ม
ทักษะสาหรับใช้ในการ
ประกอบอาชีพ

ยุทธศาสตร์ที่ 4
การส่งเสริมการมีสว่ นร่วมใน ข้อ 8 การจัดการเรียนรู ้
ภาษาต่างประเทศ (ภาษาที่
การจัดและสนับสนุน
การศึกษาเอกชน
สาม)

วิชาการทีเ่ น้นคุณภาพผูเ้ รียน ยุทธศาสตร์ที่ 7
การพัฒนาระบบการบริหาร
รอบด้านตามหลักสูตร
จัดการส่งเสริมการศึกษา
สถานศึกษาและทุกกลุม่
เอกชน
เป้าหมาย
2.4 พัฒนาครูและบุคลากรให้

สอดคล้องกับตัวชีว้ ัด
ประเด็นการติดตาม
ประเมินผลของ
กระทรวงศึกษาธิการ

ข้อ 9 การส่งเสริมทักษะการ
อ่าน เขียนภาษาไทยเพื่อใช้
เป็ นเครือ่ งมือในการเรียนรู ้
ภาษาอื่น

โครงการ กิจกรรม

เป้ าหมาย

ผลสาเร็จของ

มาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา

โครงการ/กิจกรรม

สอดคล้องกับยุทธศาสตร์
สช.

2.5 จัดสภาพแวดล้อมทาง
กายภาพและสังคมทีเ่ อือ้ ต่อ
การจัดการเรียนรู ้
2.6 จัดระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อสนับสนุนการ
บริหารจัดการและการจัดการ
เรียนรู ้
1. โครงการนิเทศภายใน
2. การประชุมครู
3. การประเมินคุณภาพ
ภายในของโรงเรียน

เป้ าหมายที่ 10
โรงเรียนมีระบบการประกัน
คุณภาพภายในให้มี
ประสิทธิภาพและมี
ประสิทธิผลระดับยอดเยี่ยม

1. ระบบการประกัน
คุณภาพภายในให้มี
ประสิทธิภาพและมี
ประสิทธิผล ระดับคุณภาพ
ยอดเยีย่ ม
2. การแลกเปลีย่ นเรียนรู ้
และให้ขอ้ มูลสะท้อนกลับ
เพื่อปรับปรุงและพัฒนาการ
จัดการเรียนรู ้ ระดับคุณภาพ
ยอดเยีย่ ม

มาตรฐานที่ 2
กระบวนการบริหารและ
การจัดการ
2.1 มีเป้าหมาย วิสยั ทัศน์

ยุทธศาสตร์ที่ 4
การส่งเสริมการมีสว่ นร่วมใน
การจัดและสนับสนุน
การศึกษาเอกชน

และพันธกิจที่สถานศึกษา

ยุทธศาสตร์ที่ 7
การพัฒนาระบบการบริหาร
จัดการส่งเสริมการศึกษา
เอกชน

กาหนดชัดเจน
2.2 มีระบบบริหารจัดการ
คุณภาพของสถานศึกษา
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สอดคล้องกับตัวชีว้ ัด
ประเด็นการติดตาม
ประเมินผลของ
กระทรวงศึกษาธิการ

โครงการ กิจกรรม

เป้ าหมาย

ผลสาเร็จของ

มาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา

โครงการ/กิจกรรม

2.3 ดาเนินงานพัฒนา
วิชาการทีเ่ น้นคุณภาพผูเ้ รียน
รอบด้านตามหลักสูตร
สถานศึกษาและทุกกลุม่
เป้าหมาย
2.4 พัฒนาครูและบุคลากร
ให้มีความเชี่ยวชาญทาง
อาชีพ
2.5 จัดสภาพแวดล้อมทาง
กายภาพและสังคมทีเ่ อือ้ ต่อ
การจัดการเรียนรู ้
2.6 จัดระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อสนับสนุนการ
บริหารจัดการและการจัดการ
เรียนรู ้
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สอดคล้องกับยุทธศาสตร์
สช.

สอดคล้องกับตัวชีว้ ัด
ประเด็นการติดตาม
ประเมินผลของ
กระทรวงศึกษาธิการ

กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาอาคารสถานที่และภูมิทศั น์ โดยจัดให้มีหอ้ งเรียนที่เพียงพอ สิ่งอานวยความสะดวกครบครัน และจัดสภาพแวดล้อมที่เอือ้ ต่อการเรียนรูอ้ ยูเ่ สมอ

โครงการ กิจกรรม

เป้ าหมาย

1. โครงการพัฒนาอาคาร
สถานที่และภูมิทศั น์ที่เอือ้
ต่อการเรียนรูอ้ ย่างมี
ประสิทธิภาพ
2.โครงการทัศนศึกษาเพื่อ
การเรียนรู ้
3.โครงการเรียนรูอ้ ย่าง
สร้างสรรค์ น้อมนาพระ
บรมราโชบาย
4.กิจกรรมห้องสมุด ห้อง
วิทยาศาสตร์ ห้องศิลปะ
และห้องดนตรี
5.กิจกรรมกลางแจ้งและ
กิจกรรมสนามกีฬาในร่ม
6.กิจกรรมว่ายนา้
7.กิจกรรมตกแต่งห้องตาม
หน่วยความรูแ้ ละวันสาคัญ

เป้ าหมายที่ 11
โรงเรียนจัดสภาพแวดล้อม
ให้สวยงาม ร่มรืน่ เอือ้ ต่อ
การเรียนรูท้ งั้ ภายในและ
ภายนอกโรงเรียน ระดับยอด
เยี่ยม

ผลสาเร็จของ

มาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา

โครงการ/กิจกรรม
1. สถานศึกษามีการจัด
สภาพแวดล้อมทางกายภาพ
ทัง้ ภายในและภายนอก
ห้องเรียน และ
สภาพแวดล้อมทางสังคม ที่
เอือ้ ต่อการจัดการเรียนรู ้ และ
มีความปลอดภัย ระดับ
คุณภาพยอดเยี่ยม
2. ครูรอ้ ยละ 100 ใช้แหล่ง
เรียนรูท้ ี่เอือ้ ต่อการเรียนรู ้
รวมทัง้ ภูมิปัญญาท้องถิ่น
โดยนามาใช้ในการจัดการ
เรียนรู ้ และสร้างโอกาสให้
ผูเ้ รียนได้แสวงหาความรู ้
ตามศักยภาพของผูเ้ รียน
จากสือ่ ที่หลากหลาย

มาตรฐานที่ 2
กระบวนการบริหารและ
การจัดการ
2.1 มีเป้าหมาย วิสยั ทัศน์
และพันธกิจที่สถานศึกษา
กาหนดชัดเจน
2.2 มีระบบบริหารจัดการ
คุณภาพของสถานศึกษา
2.3 ดาเนินงานพัฒนา
วิชาการทีเ่ น้นคุณภาพผูเ้ รียน
รอบด้านตามหลักสูตร
สถานศึกษาและทุกกลุม่
เป้าหมาย
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สอดคล้องกับยุทธศาสตร์
สช.
ยุทธศาสตร์ที่ 2
การปฏิรูประบบทรัพยากร
เพื่อการศึกษาเอกชน

สอดคล้องกับตัวชีว้ ัด
ประเด็นการติดตาม
ประเมินผลของ
กระทรวงศึกษาธิการ
-

โครงการ กิจกรรม

เป้ าหมาย

ผลสาเร็จของ

มาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา

โครงการ/กิจกรรม

สอดคล้องกับยุทธศาสตร์
สช.

สอดคล้องกับตัวชีว้ ัด
ประเด็นการติดตาม
ประเมินผลของ
กระทรวงศึกษาธิการ

ยุทธศาสตร์ที่ 4
การส่งเสริมการมีสว่ นร่วมใน
การจัดและสนับสนุน
การศึกษาเอกชน

ข้อ 2 การจัดการเรียนรูเ้ พื่อ
สร้างทักษะพืน้ ฐานที่
เชื่อมโยงสูก่ ารสร้างอาชีพ
และการมีงานทา

2.4 พัฒนาครูและบุคลากร
ให้มีความเชี่ยวชาญทาง
อาชีพ
2.5 จัดสภาพแวดล้อมทาง
กายภาพและสังคมทีเ่ อือ้ ต่อ
การจัดการเรียนรู ้
2.6 จัดระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อสนับสนุนการ
บริหารจัดการและการจัดการ
เรียนรู ้
1. โครงการเรียนรูอ้ ย่าง
สร้างสรรค์ น้อมนาพระบรมรา
โชบาย
2. โครงการทัศนศึกษาเพื่อ
การเรียนรู ้

เป้ าหมายที่ 12
1. ชุมชนให้ความร่วมมือกับ มาตรฐานที่ 2
ชุ ม ชนให้ ค วามร่ ว มมื อ กั บ โรงเรียนและมีสว่ นร่วมใน
กระบวนการบริหารและ
โรงเรี ย นและมี ส่ ว นร่ ว มใน การจัดการศึกษา ระดับ
การจัดการ
การจัดการศึกษาระดับยอด คุณภาพยอดเยีย่ ม
เยี่ยม
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โครงการ กิจกรรม

3. โครงการอบรมให้ความรู ้
ผูป้ กครอง
4. โครงการสร้างเสริม
ความสัมพันธ์กบั ชุมชน
5. โครงการสือ่ สร้างสรรค์
ประชาสัมพันธ์

เป้ าหมาย

ผลสาเร็จของ

มาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา

โครงการ/กิจกรรม

2.1 มีเป้าหมาย วิสยั ทัศน์
และพันธกิจที่สถานศึกษา
กาหนดชัดเจน
2.2 มีระบบบริหารจัดการ
คุณภาพของสถานศึกษา
2.3 ดาเนินงานพัฒนา
วิชาการทีเ่ น้นคุณภาพผูเ้ รียน
รอบด้านตามหลักสูตร
สถานศึกษาและทุกกลุม่
เป้าหมาย
2.4 พัฒนาครูและบุคลากร
ให้มีความเชี่ยวชาญทาง
อาชีพ
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สอดคล้องกับยุทธศาสตร์
สช.

สอดคล้องกับตัวชีว้ ัด
ประเด็นการติดตาม
ประเมินผลของ
กระทรวงศึกษาธิการ

โครงการ กิจกรรม

เป้ าหมาย

ผลสาเร็จของ

มาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา

โครงการ/กิจกรรม

2.5 จัดสภาพแวดล้อมทาง
กายภาพและสังคมทีเ่ อือ้ ต่อ
การจัดการเรียนรู ้
2.6 จัดระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อสนับสนุนการ
บริหารจัดการและการจัดการ
เรียนรู ้
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สอดคล้องกับยุทธศาสตร์
สช.

สอดคล้องกับตัวชีว้ ัด
ประเด็นการติดตาม
ประเมินผลของ
กระทรวงศึกษาธิการ

4.ผลสัมฤทธิท์ างการเรียนของผู้เรียน
4.1 ระดับปฐมวัย
ผลการพัฒนาเด็ก
ผลพัฒนาการด้าน
1. ด้านร่างกาย
2. ด้านอารมณ์-จิตใจ
3. ด้านสังคม
4. ด้านสติปัญญา

จานวน
ร้อยละของเด็กตามระดับคุณภาพ
เด็ก
ดี 80-100
พอใช้ 51-79
ปรับปรุง 0-50
ทัง้ หมด จานวน ร้อยละ จานวน ร้อยละ จานวน ร้อยละ
142
142
100
0
0.00
0
0.00
142
142
100
0
0.00
0
0.00
142
142
100
0
0.00
0
0.00
142
135 95.07
7
4.93
0
0.00

แผนภูมิแท่งแสดงร้อยละของผลพัฒนาการเด็กปฐมวัย 4 ด้าน ตามระดับคุณภาพ
(เด็กทั้งหมด 142 คน)
100.00

100.00

100.00

100.00

95.07

80.00
60.00
ร ้อยละของเด็กตามระดับคุณภาพ ดี

40.00
20.00

0.000.00

0.000.00

0.000.00

4.93 0.00

ร ้อยละของเด็กตามระดับคุณภาพ พอใช ้

0.00

จากตารางและแผนภูมิแท่ง แสดงผลพัฒนาการทัง้ 4 ด้าน ทุกระดับชัน้ ของการศึกษาปฐมวัย ตัง้ แต่
ระดับชัน้ อนุบาลปี ท่ี 1 ถึง ชัน้ อนุบาลปี ท่ี 3 ประจาปี การศึกษา 2563 ดังนี ้
ด้านร่างกาย คิดเป็ นร้อยละ 100 อยูใ่ นระดับคุณภาพดี และไม่มีระดับพอใช้และปรับปรุง
ด้านอารมณ์และจิตใจ คิดเป็ นร้อยละ 100 อยูใ่ นระดับคุณภาพดี และไม่มีระดับพอใช้และปรับปรุง
ด้านสังคม คิดเป็ นร้อยละ 100 อยูใ่ นระดับคุณภาพดี และไม่มีระดับพอใช้และปรับปรุง
ด้านสติปัญญา คิดเป็ นร้อยละ 95.07 อยูใ่ นระดับคุณภาพดี ร้อยละ 4.93 อยูใ่ นระดับคุณภาพพอใช้
และไม่มีระดับปรับปรุง
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ระดับการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน
ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขนั้ พืน้ ฐาน (O-NET)

4.2

เปรียบเทียบผลการทดสอบระดับชาติขนั้ พืน้ ฐาน (O-NET) ของนักเรียนชัน้ ประถมศึกษาปี ท่ี 6
คะแนนเฉลี่ยผลการ
คะแนน
***
***
แปลผล
จานวน จานวน
ทดสอบ
(
O
NET
)
เฉลีย่ ระดับ
ผลต่าง
ร้อยละของ
พัฒนาการเทียบ

วิชา

นักเรียน นักเรียน
ทัง้ หมด ที่เข้าสอบ

ประเทศ
ปี 2562

2560
(1)

2561
(2)

2562
(3)

คะแนนเฉลี่ย
(4)

คะแนนเฉลี่ย
(5)

กับร้อยละ 3
(6)

ไม่มีพฒ
ั นาการ
มีพฒ
ั นาการแต่
ไม่ถึงร้อยละ 3
ไม่มีพฒ
ั นาการ
ไม่มีพฒ
ั นาการ

คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์

25
25

25
25

32.90
35.55

51.60 62.22 55.60
51.12 58.69 59.61

-6.62
0.92

-10.640
1.568

ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ

25
25

25
25

49.07
34.42

63.21 71.79 68.54
77.20 77.78 76.90

-3.25
-0.88

-4.527
-1.131

แผนภูมิแท่งแสดงคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบระดับชาติข้ันพืน้ ฐาน O-NET
เปรียบเทียบ 3 ปี (ปี การศึกษา 2560 – 2562)
77.20

80.00
70.00
60.00

71.79
62.22
51.60

55.60

50.00

58.69

63.21
59.61

77.78
76.90

68.54

51.12
ปี การศึกษา 2560

40.00

ปี การศึกษา 2561
ปี การศึกษา 2562

30.00
20.00
10.00
0.00

คณิตศาสตร์

วิทยาศาสตร์

ภาษาไทย
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ภาษาอังกฤษ

จากตารางและแผนภูมิแท่ง พบว่าผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขนั้ พืน้ ฐาน ( O-NET )
ชัน้ ประถมศึกษา ปี ท่ี 6 ประจาปี การศึกษา 2562
คะแนนเฉลี่ยวิชาคณิตศาสตร์ คิดเป็ นร้อยละ 55.60 วิชาวิทยาศาสตร์ คิดเป็ นร้อยละ 59.61 วิชา
ภาษาไทย คิดเป็ นร้อยละ 68.54 และวิชาภาษาอังกฤษ คิดเป็ นร้อยละ 76.90 สูงกว่าระดับประเทศ
ทุกกลุม่ สาระ
เมื่อเปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขนั้ พืน้ ฐาน (O-NET) ชัน้ ประถมศึกษาปี ท่ี 6
ปี การศึกษา 2560 ถึง 2562 พบว่า คะแนนเฉลี่ยของทุกกลุม่ สาระในปี การศึกษา 2562 สูงกว่าปี การศึกษา
2560 ทุกกลุม่ สาระ และเมื่อเปรียบเทียบระหว่างปี การศึกษา 2561 และ 2562 พบดังนี ้
คะแนนเฉลี่ยวิชาคณิตศาสตร์ มีคา่ เฉลี่ยต่าลง -6.62 ไม่มีพฒ
ั นาการ
คะแนนเฉลี่ยวิชาวิทยาศาสตร์ มีคา่ เฉลี่ยสูงขึน้ 0.92 มีพฒ
ั นาการแต่ไม่ถึงร้อยละ 3
คะแนนเฉลี่ยวิชาภาษาไทย มีคา่ เฉลี่ยต่าลง -3.25 ไม่มีพฒ
ั นาการ
และคะแนนเฉลี่ยวิชาภาษาอังกฤษ มีคา่ เฉลี่ยต่าลง -0.88 ไม่มีพฒ
ั นาการ
จานวนและร้อยละของนักเรียนทีม่ ีผลการเรียนระดับ 3 ขึน้ ไป
ระดับประถมศึกษา
ระดับผลการเรียน
กลุม่ สาระ
ป.1
ป.2
ป.3
ป.4
การเรียนรู/้ รายวิชา

ป.5

ป.6

จานวน

จานวน

จานวน

จานวน

จานวน

จานวน

นักเรียน

นักเรียน

นักเรียน

นักเรียน

นักเรียน

นักเรียน

ที่มีผล

ที่มีผล

ที่มีผล

ที่มีผล

ที่มีผล

ที่มีผล

จานวน ระดับ 3
นักเรียน ขึน้ ไป

จานวน ระดับ 3
นักเรียน ขึน้ ไป

จานวน ระดับ 3
นักเรียน ขึน้ ไป

จานวน ระดับ 3
นักเรียน ขึน้ ไป

จานวน ระดับ 3
นักเรียน ขึน้ ไป

จานวน ระดับ 3
นักเรียน ขึน้ ไป

ร้อยละ

ร้อยละ

ร้อยละ

ร้อยละ

ร้อยละ

ร้อยละ

ภาษาไทย

22

17

77

16

12

75

13

9

69

24

20

83

12

10

83

25

20

80

คณิตศาสตร์

22

19

86

16

10

63

13

10

77

24

20

83

12

9

75

25

17

68

22

19

86

16

11

69

13

10

77

24

16

67

12

9

75

25

17

68

22

18

82

16

11

69

13

11

85

24

19

79

12

11

92

25

25

100

22

18

82

16

12

75

13

11

85

24

17

70

12

8

67

25

22

88

22

21

95

16

13

81

13

12

92

24

24

100

12

12

100

25

25

100

ศิลปะ

22

19

86

16

13

81

13

11

85

24

21

88

12

11

92

25

23

92

การงานอาชีพ

22

18

82

16

11

69

13

11

85

24

22

91

12

8

67

25

22

88

ภาษาต่างประเทศ 22

20

91

16

13

81

13

9

69

24

20

83

12

9

75

25

23

92

หน้าที่พลเมือง

20

91

16

15

94

13

13

100

24

24

100

12

12

100

25

25

100

วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี
สังคมศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม

ประวัตศิ าสตร์
สุขศึกษาและ
พลศึกษา

22
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แผนภูมิแท่งแสดงร้อยละของนักเรียนทีม่ ีผลการเรียนในแต่ละกลุ่มสาระ ระดับ 3 ขึน้ ไป (เปรียบเทียบชั้น ป.1 – ป.6)
120
100

100

80

92
83 83
77 75

86
80

83
77 75
68

69

60

95

86
82
77 75
69 67 68

85
79

69

82

85

88

100

100
92

81

75
70
67

63

86 8588
81

92

92 9194

91
91
88
85
83
82
81
75
69 67
69

ป.1
ป.2
ป.3
ป.4
ป.5

40

ป.6
20

0
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จากตารางและแผนภูมิแท่งแสดงจานวนและร้อยละของนักเรียนที่ มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแต่ละ
กลุม่ สาระการเรียนรูใ้ นระดับ 3 ขึน้ ไปเมื่อพิจารณาเป็ นรายชัน้ และกลุม่ สาระการเรียนรู ้ พบว่า
ชัน้ ประถมศึกษาปี ท่ี 1 กลุ่มสาระการเรียนรู ้ภาษาไทย มีคา่ เฉลี่ยร้อยละ 77 กลุ่มสาระการเรียนรู ้
คณิตศาสตร์ มีคา่ เฉลี่ยร้อยละ 86 กลุ่มสาระการเรียนรูว้ ิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีคา่ เฉลี่ยร้อยละ 86
กลุ่มสาระการเรียนรูส้ งั คมศึกษาศาสนาและ มีคา่ เฉลี่ยร้อยละ 82 วิชาประวัติศาสตร์ มีคา่ เฉลี่ยร้อยละ 82
กลุม่ สาระการเรียนรูส้ ขุ ศึกษาและพลศึกษา มีคา่ เฉลี่ยร้อยละ 95 กลุม่ สาระการเรียนรูศ้ ลิ ปะ มีคา่ เฉลี่ยร้อย
ละ 86 กลุ่มสาระการเรียนรูก้ ารงานอาชีพ มีคา่ เฉลี่ยร้อยละ 82 กลุ่มสาระการเรียนรูภ้ าษาต่างประเทศ มี
ค่าเฉลี่ยร้อยละ 91 และวิชาหน้าที่พลเมือง มีคา่ เฉลี่ยร้อยละ 91
ชัน้ ประถมศึกษาปี ท่ี 2 กลุ่มสาระการเรียนรู ภ้ าษาไทย มีคา่ เฉลี่ยร้อยละ 75 กลุ่มสาระการเรียนรู ้
คณิตศาสตร์ มีคา่ เฉลี่ยร้อยละ 63 อยู่ในระดับคุณภาพ กลุ่มสาระการเรียนรูว้ ิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มีคา่ เฉลี่ยร้อยละ 69 กลุม่ สาระการเรียนรูส้ งั คมศึกษาศาสนาและ มีคา่ เฉลี่ยร้อยละ 69 วิชาประวัตศิ าสตร์
มีคา่ เฉลี่ยร้อยละ 75 กลุม่ สาระการเรียนรูส้ ขุ ศึกษาและพลศึกษา มีคา่ เฉลี่ยร้อยละ 81
กลุ่มสาระการเรียนรูศ้ ิลปะ มีคา่ เฉลี่ยร้อยละ 81 กลุ่มสาระการเรียนรูก้ ารงานอาชีพ มีคา่ เฉลี่ยร้อยละ 69
กลุม่ สาระการเรียนรูภ้ าษาต่างประเทศ มีคา่ เฉลี่ยร้อยละ 81 และวิชาหน้าที่พลเมือง มีคา่ เฉลี่ยร้อยละ 94
ชัน้ ประถมศึกษาปี ท่ี 3 กลุ่มสาระการเรียนรู ภ้ าษาไทย มีค่าเฉลี่ยร้อยละ 69 กลุ่มสาระการเรียนรู ้
คณิตศาสตร์ มีคา่ เฉลี่ยร้อยละ 77 อยู่ในระดับคุณภาพ กลุ่มสาระการเรียนรู ว้ ิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มีคา่ เฉลี่ยร้อยละ 77 กลุม่ สาระการเรียนรูส้ งั คมศึกษาศาสนาและ มีคา่ เฉลี่ยร้อยละ 85 วิชาประวัตศิ าสตร์
มีคา่ เฉลี่ยร้อยละ 85 กลุม่ สาระการเรียนรูส้ ขุ ศึกษาและพลศึกษา มีคา่ เฉลี่ยร้อยละ 92
กลุ่มสาระการเรียนรูศ้ ิลปะ มีคา่ เฉลี่ยร้อยละ 85 กลุ่มสาระการเรียนรูก้ ารงานอาชีพ มีคา่ เฉลี่ยร้อยละ 85
กลุม่ สาระการเรียนรูภ้ าษาต่างประเทศ มีคา่ เฉลี่ยร้อยละ 69 และวิชาหน้าที่พลเมือง มีคา่ เฉลี่ยร้อยละ 100
ชัน้ ประถมศึกษาปี ท่ี 4 กลุ่มสาระการเรียนรู ้ภาษาไทย มีค่าเฉลี่ยร้อยละ 83 กลุ่มสาระการเรียนรู ้
คณิตศาสตร์ มีคา่ เฉลี่ยร้อยละ 83 อยู่ในระดับคุณภาพ กลุ่มสาระการเรียนรู ว้ ิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มีคา่ เฉลี่ยร้อยละ 67 กลุม่ สาระการเรียนรูส้ งั คมศึกษาศาสนาและ มีคา่ เฉลี่ยร้อยละ 79 วิชาประวัตศิ าสตร์
มีคา่ เฉลี่ยร้อยละ 70 กลุม่ สาระการเรียนรูส้ ขุ ศึกษาและพลศึกษา มีคา่ เฉลี่ยร้อยละ 100
กลุ่มสาระการเรียนรูศ้ ิลปะ มีคา่ เฉลี่ยร้อยละ 88 กลุ่มสาระการเรียนรูก้ ารงานอาชีพ มีค่าเฉลี่ยร้อยละ 91
กลุม่ สาระการเรียนรูภ้ าษาต่างประเทศ มีคา่ เฉลี่ยร้อยละ 83 และวิชาหน้าที่พลเมือง มีคา่ เฉลี่ยร้อยละ 100
ชัน้ ประถมศึกษาปี ท่ี 5 กลุ่มสาระการเรียนรู ภ้ าษาไทย มีค่าเฉลี่ยร้อยละ 83 กลุ่มสาระการเรียนรู ้
คณิตศาสตร์ มีคา่ เฉลี่ยร้อยละ 75 อยู่ในระดับคุณภาพ กลุ่มสาระการเรียนรู ว้ ิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มีคา่ เฉลี่ยร้อยละ 75 กลุม่ สาระการเรียนรูส้ งั คมศึกษาศาสนาและ มีคา่ เฉลี่ยร้อยละ 92 วิชาประวัตศิ าสตร์
มีคา่ เฉลี่ยร้อยละ 67 กลุม่ สาระการเรียนรูส้ ขุ ศึกษาและพลศึกษา มีคา่ เฉลี่ยร้อยละ 100
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กลุม่ สาระการเรียนรูศ้ ลิ ปะ มีคา่ เฉลี่ยร้อยละ 92 กลุม่ สาระการเรียนรูก้ ารงานอาชีพ มีคา่ เฉลี่ยร้อยละ 67
กลุม่ สาระการเรียนรูภ้ าษาต่างประเทศ มีคา่ เฉลี่ยร้อยละ 75 และวิชาหน้าที่พลเมือง มีคา่ เฉลี่ยร้อยละ 100
ชัน้ ประถมศึกษาปี ท่ี 6 กลุม่ สาระการเรียนรูภ้ าษาไทย มีคา่ เฉลี่ยร้อยละ 80 กลุม่ สาระการเรียนรู ้
คณิตศาสตร์ มีคา่ เฉลี่ยร้อยละ 68 อยูใ่ นระดับคุณภาพ กลุม่ สาระการเรียนรูว้ ิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มีคา่ เฉลี่ยร้อยละ 68 กลุม่ สาระการเรียนรูส้ งั คมศึกษาศาสนาและ มีคา่ เฉลี่ยร้อยละ 100 วิชา
ประวัติศาสตร์ มีคา่ เฉลี่ยร้อยละ 88 กลุม่ สาระการเรียนรูส้ ขุ ศึกษาและพลศึกษา มีคา่ เฉลี่ยร้อยละ 100
กลุม่ สาระการเรียนรูศ้ ลิ ปะ มีคา่ เฉลี่ยร้อยละ 92 กลุม่ สาระการเรียนรูก้ ารงานอาชีพ มีคา่ เฉลี่ยร้อยละ 88
กลุม่ สาระการเรียนรูภ้ าษาต่างประเทศ มีคา่ เฉลี่ยร้อยละ 92 และวิชาหน้าที่พลเมือง มีคา่ เฉลี่ยร้อยละ 100
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ผลการประเมินการทดสอบความสามารถพืน้ ฐานของผู้เรียนระดับชาติ (National Test : NT)
เปรียบเทียบผลการทดสอบสมรรถนะของนักเรียนชัน้ ประถมศึกษาปี ท่ี 3

สมรรถนะ

ด้านภาษาไทย
(Thai Language)
ด้านคณิตศาสตร์
(Mathematics)
ด้านเหตุผล
(reasoning)

จานวน
น.ร.
ทัง้ หมด

จานวน
น.ร.ที่เข้า
สอบ

คะแนนเฉลีย่
ระดับ
ประเทศ
ปี 2562

13

13

13
-

คะแนนเฉลีย่ ผลการ
ทดสอบสมรรถนะ
2561
(2)

2562
(3)

ผลต่าง
คะแนน
เฉลีย่
(4)

46.46

68.06 75.48

72.30

-3.18

- 4.21

13

44.94

51.26 72.63

61.76

-10.87

-14.97

-

-

60.50 66.91

-

-

-

2560
(1)

ร้อยละของ
คะแนน
เฉลีย่
(5)

แปลผล
พัฒนาการ
เทียบกับ
ร้อยละ 3
(6)
ไม่มี
พัฒนาการ
ไม่มี
พัฒนาการ

แผนภูมิแท่งแสดงคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบระดับชาติขั้นพืน้ ฐาน NT
เปรียบเทียบ 3 ปี (ปี การศึกษา 2560 – 2562)

80

75.48 72.30
68.06

72.63
61.76

60

66.91
60.50

51.26

40

ปี การศึกษา 2560

20

ปี การศึกษา 2561
0

ปี การศึกษา 2562

จากตารางและแผนภูมิแท่ง พบว่าผลการทดสอบระดับชาติขนั้ พืน้ ฐาน NT ชัน้ ประถมศึกษา ปี ท่ี 3
ประจาปี การศึกษา 2562 มีคะแนนเฉลี่ยด้านภาษาไทย(Thai Language) คิดเป็ นร้อยละ 72.30
คะแนนเฉลี่ยด้านคณิตศาสตร์ (Mathematics) คิดเป็ นร้อยละ 61.76 สูงกว่าระดับประเทศทัง้ สองด้าน
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-

เมื่อเปรียบเทียบผลการทดสอบระดับชาติขนั้ พืน้ ฐาน NT ชัน้ ประถมศึกษา ปี ท่ี 3 ปี การศึกษา 2560
ถึง 2562 พบว่า คะแนนเฉลี่ยในปี การศึกษา 2562 สูงกว่าปี การศึกษา 2560 ทุกด้านและเมื่อเปรียบเทียบ
ระหว่างปี การศึกษา 2561 และ 2562 พบดังนี ้
คะแนนเฉลี่ยด้านภาษาไทย มีคา่ เฉลี่ยต่าลง -3.18 ไม่มีพฒ
ั นาการ
คะแนนเฉลี่ยด้านคณิตศาสตร์ มีคา่ เฉลี่ยต่าลง -10.87 ไม่มีพฒ
ั นาการ
ผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (Reading Test : RT)
เปรียบเทียบผลการทดสอบความสามารถด้านการอ่านของนักเรียนชัน้ ประถมศึกษาปี ท่ี 1
ความสามารถ
ด้านการอ่าน

คะแนนเฉลีย่
จานวน จานวน
ระดับ
นักเรียน นักเรียน
ประเทศ
ทัง้ หมด ที่เข้าสอบ
ปี 2562

คะแนนเฉลีย่ ผลการทดสอบ
ด้านการอ่าน
2560

2561

2562

(1)

(2)

(3)

ผลต่าง
คะแนน
เฉลี่ย
(4)

ร้อยละของ
คะแนนเฉลี่ย
(5)

อ่านรูเ้ รือ่ ง

22

21

72.81

77.25

78.53

81.14

2.61

3.32

อ่านออกเสียง

22

21

68.50

88.50

77.16

79.38

2.22

2.87

แปลผล
พัฒนาการ
เทียบกับร้อย
ละ 3
(6)

มี
พัฒนาการ
มี
พัฒนาการ
แต่ไม่ถึง
ร้อยละ 3

แผนภูมิแท่งแสดงผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (Reading Test : RT)
เปรียบเทียบ 3 ปี (ปี การศึกษา 2560 – 2562)
88.50

90
85
81.14
80

77.25

78.53

79.38
77.16

75
70

อ่านรู ้เรือ
่ ง

อ่านออกเสียง

60

ปี การศึกษา 2560
ปี การศึกษา 2561
ปี การศึกษา 2562

จากตารางและแผนภูมิแท่ง แสดงผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผูเ้ รียน (Reading
Test : RT) ชัน้ ประถมศึกษา ปี ท่ี 1 ประจาปี การศึกษา 2562 มีคะแนนเฉลี่ยด้านอ่านรูเ้ รื่อง คิดเป็ นร้อยละ
81.14 คะแนนเฉลี่ยด้านอ่านออกเสียง คิดเป็ นร้อยละ 79.38 สูงกว่าระดับประเทศทัง้ สองด้าน
เมื่อเปรียบเทียบผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผูเ้ รียน (Reading Test : RT) ชัน้
ประถมศึกษา ปี ท่ี 1 ปี การศึกษา 2560 ถึง 2562 พบว่า คะแนนเฉลี่ยด้านอ่านรูเ้ รื่องในปี การศึกษา 2562
สูงกว่าปี การศึกษา 2560 และเมื่อเปรียบเทียบระหว่างปี การศึกษา 2561 และ 2562 พบดังนี ้
คะแนนเฉลี่ยด้านอ่านรูเ้ รื่อง มีคา่ เฉลี่ยสูงขึน้ 2.61 มีพฒ
ั นาการ
คะแนนเฉลี่ยด้านอ่านออกเสียงฉลี่ยสูงขึน้ 2.22 มีพฒ
ั นาการแต่ไม่ถึงร้อยละ 3
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่ ี (Best Practice)
5. แบบอย่างทีด
แบบอย่างที่ดี (Best - Practice) หมายถึง รูปแบบวิธีปฏิบตั ิหรือขึน้ ตอนการปฏิบตั ทิ ่ีทาให้สถานศึกษา
ประสบความสาเร็จ หรือสูค่ วามเป็ นเลิศตามเป้าหมาย เป็ นที่ยอมรับในวงวิชาการหรือวิชาชีพ มีหลักฐานของ
ความสาเร็จ ปรากฏชัดเจน โดยมี การสรุ ปรู ปแบบวิธี ปฏิ บัติหรือขั้นตอน การปฏิ บัติตลอดจนความรู แ้ ละ
ประสบการณ์ มีร่องรอยหลักฐานเชิงประจักษ์ เผยแพร่ให้หน่วยงานภายในหรือภายนอกสามารถนาไปใช้
ประโยชน์
ชื่อแบบอย่างทีด่ ี
มาตรฐาน
ระดับ
ผลความสาเร็จ
ด้าน
การศึกษา
1.โครงการบ้านวิทยาศาสตร์
มาตรฐานที่ 1
- จัดให้มีกิจกรรมการทดลองทาง คุณภาพเด็ก
วิทยาศาสตร์ลงในแผนการจัดการ
เรียนรูต้ งั้ แต่ชนั้ อนุบาล 1-3
- มีการจัดกิจกรรมการเรียนการ
สอนที่น่าสนใจให้ผูเ้ รียนได้ลงมื อ
ปฎิบตั ิจริงและสามารถสรุปความรู ้
ได้ดว้ ยตนเอง
- ส่ง เสริม ให้นัก เรีย นเรียนรู เ้ ป็ น
กระบวนการตามลาดับขัน้ ตอน

ระดับปฐมวัย

- นักเรียน ร้อยละ 100 ได้เรียนรูจ้ ากการทดลอง
- นักเรียนร้อยละ 100 มีการบันทึกผลการทดลองตาม
ความเข้าใจของนักเรียน

2. สัปดาห์การเรียนรูแ้ บบบูรณา
มาตรฐานที่ 1
การ
คุณภาพของ
- จัด กิ จ กรรมการเรีย นการสอน ผูเ้ รียน
แบบบูรณาการตามหน่วยคาขวัญ
จั ง หวั ด ชลบุ รี ตลอด1 สัป ดาห์
(กรกฎาคม) โดยก าหนดหัว ข้อ
ดังนี ้
- ทะเลงาม(ป.1)
- ข้าวหลามอร่อย(ป.2)
- อ้อยหวาน(ป.3)
- จักสานดี(ป.4)
- ประเพณีวิ่งควาย(ป.5)
- ชลบุร(ี ป.6)

ระดับขัน้
พืน้ ฐาน

- นักเรียน ร้อยละ 100 ได้เรียนรูเ้ กี่ยวกับความเป็ นมา
ในท้องถิ่น สถานที่สาคัญทางประวัติศาสตร์ ลักษณะ
ชุมชนที่อาศัยอยู่ และสถานที่ทอ่ งเที่ยวในจังหวัด
ชลบุรอี ย่างความสุขและเกิดความภาคภูมิใจ
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ชื่อแบบอย่างทีด่ ี

มาตรฐาน
ด้าน

ระดับ
การศึกษา

3. การเป็ นแบบอย่างให้หน่วยงาน
ภายนอกเข้ามาศึกษาดูงาน

มาตรฐานที่ 2
กระบวนการ
บริหารและการ
จัดการ

ระดับปฐมวัย
และระดับขัน้
พืน้ ฐาน
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ผลความสาเร็จ
- สานักการศึกษาดูงาน เทศบาลนครราชสีมา เข้า
ศึกษาดูงานบริหารจัดการโรงเรียน เมื่อวันที่ 19
ธันวาคม 2562
- กลุม่ เครือข่ายการศึกษายมเหนือ สังกัดสานักงาน
เขตพืน้ ที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1 เข้าศึกษา
ดูงานเกี่ยวกับการบริหารจัดการโรงเรียน ด้านปฐมวัย
และประถมศึกษา เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2562
- ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชัน้ คลินกิ โรงพยาบาล
ชลบุรี เข้าศึกษาดูงาน เรือ่ ง Child welfare service
for the abandoned children a day care nursery
for children of working families เมื่อวันที่ 2
กันยายน 2562
- โรงเรียนอนุบาลมณีรตั น์ กรุงเทพฯ เข้าศึกษาดู
งานเรือ่ งการเรียนการสอนและการจัดกิจกรรมระดับ
เตรียมอนุบาล – อนุบาล 3 และระดับประถม เมื่อวันที่
15 กรกฎาคม 2562
- โรงเรียนหนองจอกกงลิบฮัวเคียว กรุงเทพฯ
เข้าศึกษาดูงานด้านการบริหารงานวิชาการ
ด้านธุรการ ด้านการจัดบรรยายกาศแห่งการเรียนรู ้
และด้านสภาพแวดล้อม ในระดับอนุบาลและ
ระดับประถม เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562

6.รางวัลทีส่ ถานศึกษาได้รับ
6.1 ปี การศึกษาปั จจุบัน
ประเภทรางวัล
สถานศึกษา
โรงเรียนร่มไม้

โรงเรียนร่มไม้

ผูบ้ ริหาร
นายจิรพงษ์ กีระสุนทรพงษ์
น.ส.จันทนา สุภาพงษ์
นางทิวาพร เรืองวรดากุล
ครู
น.ส.ศุภลักษณ์ งามสุวรรณ
น.ส.สุจิตรา คงสุรนิ ทร์
MISS ANNALOU BESS A. DELA
CRUZ
น.ส.บุญรักษา สงวนพงษ์
น.ส.วาสนา พุม่ พวง
MISS CRISTINE MARIE TORING
นางฤทัยรัตน์ ไชยชาญ
นายพินิจ เพิ่มพิพฒ
ั น์
น.ส.วรินทร ทิศกลาง

ชื่อรางวัลที่ได้รบั

ระดับ

เกียรติบตั รโรงเรียนที่มีผลการทดสอบทาง ระดับจังหวัด
การศึกษาระดับชาติขนั้ พืน้ ฐาน (O-NET)
เฉลีย่ รวมทุกสาระการเรียนรู ้ ระดับชัน้
ประถมศึกษาปี ที่ 6 ประจาปี การศึกษา
2561 สูงเป็ นอันดับที่ 2 ของโรงเรียน
เอกชน จังหวัดชลบุรี (เมื่อวันที่ 24
พฤษภาคม 2562)
เกียรติบตั รโรงเรียนที่มมี ีผลการทดสอบ
ระดับเขตพืน้ ที่
ความสามารถพืน้ ฐานของผูเ้ รียนระดับชาติ การศึกษา
(National Test : NT) ชัน้ ประถมศึกษาปี ที่
3 ปี การศึกษา 2561 ได้คะแนนเฉลีย่ รวม
3 ด้าน สูงกว่าระดับประเทศ ลาดับที่ 2
ของโรงเรียนเอกชน

หน่วยงาน
ที่มอบรางวัล
สานักงานศึกษาธิการ
จังหวัดชลบุรี

สานักงานเขตพืน้ ที่
การศึกษาชลบุรี เขต 1

รางวัลผูบ้ ริหารการเปลีย่ นแปลง
THAILAND 4.0
รางวัลผูบ้ ริหารดีในดวงใจ
รางวัลผูบ้ ริหารดีในดวงใจ

ระดับจังหวัด

สมาคมโรงเรียนเอกชน

ระดับจังหวัด
ระดับจังหวัด

สมาคมโรงเรียนเอกชน
สมาคมโรงเรียนเอกชน

รางวัลครูดีเด่นด้านการสอนภาษาไทย
รางวัลครูดีเด่นด้านการสอนวิทยาศาสตร์
รางวัลครูดีเด่นด้านการสอนวิทยาศาสตร์

ระดับจังหวัด
ระดับจังหวัด
ระดับจังหวัด

สมาคมโรงเรียนเอกชน
สมาคมโรงเรียนเอกชน
สมาคมโรงเรียนเอกชน

รางวัลครูดีเด่นด้านการสอนคณิตศาสตร์
รางวัลครูดีเด่นปฐมวัย
รางวัลครูดีเด่นด้านการสอนภาษาอังกฤษ
รางวัลครูดีเด่นด้านการสอนนาฏศิลป์
รางวัลครูดีเด่นด้านการสอนดนตรีสากล
รางวัลครูผผู้ ดุงไว้ซงึ่ วัฒนธรรม

ระดับจังหวัด
ระดับจังหวัด
ระดับจังหวัด
ระดับจังหวัด
ระดับจังหวัด
ระดับจังหวัด

สมาคมโรงเรียนเอกชน
สมาคมโรงเรียนเอกชน
สมาคมโรงเรียนเอกชน
สมาคมโรงเรียนเอกชน
สมาคมโรงเรียนเอกชน
สมาคมโรงเรียนเอกชน
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ประเภทรางวัล

ชื่อรางวัลที่ได้รบั

MISS LYN HEART BLANCHE LINAAC รางวัลครูดีในดวงใจเด็ก
น.ส.สุภาวดี ผาสุข
รางวัลครูและบุคลากรทางการศึกษาดีเด่น
ระดับปฐมวัย
น.ส.สุธิดา วรรณสา
รางวัลครูและบุคลากรทางการศึกษาดีเด่น
ระดับปฐมวัย
น.ส.ศุภลักษณ์ งามสุวรรณ
รางวัลครูและบุคลากรทางการศึกษาดีเด่น
กลุม่ สาระภาษาไทย
น.ส.กรรณิการ์ ภูแก้ว
รางวัลครูและบุคลากรทางการศึกษาดีเด่น
กลุม่ สาระคณิตศาสตร์
น.ส.วิภาภรณ์ กิตติพรพจน์
รางวัลครูและบุคลากรทางการศึกษาดีเด่น
กลุม่ สาระวิทยาศาสตร์
น.ส.บุญรักษา สงวนพงษ์
รางวัลครูและบุคลากรทางการศึกษาดีเด่น
กลุม่ สาระสังคมฯ
น.ส.อรวรรณ อิ่มสวาสดิ์
รางวัลครูและบุคลากรทางการศึกษาดีเด่น
กลุม่ สาระทัศนศิลป์ (ศิลปะ)
นายพินิจ เพิ่มพิพฒ
ั น์
รางวัลครูและบุคลากรทางการศึกษาดีเด่น
กลุม่ สาระทัศนศิลป์ (ดนตรี)
นายรักษ์พล บุญอยู่
รางวัลครูและบุคลากรทางการศึกษาดีเด่น
กลุม่ สาระพลศึกษาและสุขศึกษา
น.ส.ปวิตรา จีนากาเนิด
รางวัลครูและบุคลากรทางการศึกษาดีเด่น
กลุม่ สาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี
นักเรียน
ด.ช.ไตรทศ อภิชนสุข
รางวัลระดับเหรียญทอง
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ
วิชาวิทยาศาสตร์ ประจาปี 2563
ด.ช.ภัทรวินิษฐ์ สาระคุณ
รางวัลชมเชย
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ
วิชาคณิตศาสตร์ ประจาปี 2563
ด.ช.ภัทรวินิษฐ์ สาระคุณ
รางวัลระดับเหรียญทอง
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์
ป.4-ป.6
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ระดับ

หน่วยงาน
ที่มอบรางวัล

ระดับจังหวัด
ระดับจังหวัด

สมาคมโรงเรียนเอกชน
ปส.กช.

ระดับจังหวัด

ปส.กช.

ระดับจังหวัด

ปส.กช.

ระดับจังหวัด

ปส.กช.

ระดับจังหวัด

ปส.กช.

ระดับจังหวัด

ปส.กช.

ระดับจังหวัด

ปส.กช.

ระดับจังหวัด

ปส.กช.

ระดับจังหวัด

ปส.กช.

ระดับจังหวัด

ปส.กช.

รอบสอง
ระดับประเทศ

สานักพัฒนานวัตกรรม
การจัดการศึกษา
สพฐ.
สานักพัฒนานวัตกรรม
การจัดการศึกษา
สพฐ.
การประกวดแข่งขัน
ทักษะวิชาการและ
ประกวดสิง่ ประดิษฐ์
นักเรียน โรงเรียนเอกชน

รอบสอง
ระดับประเทศ
ระดับชาติ

ประเภทรางวัล

ชื่อรางวัลที่ได้รบั

ด.ญ.ญาดา ตันติตระการวัฒนา

รางวัลระดับเหรียญทอง
การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ ป.4-ป.6
(รองชนะเลิศอันดับที่ 1)

ด.ช.ไตรทศ อภิชนสุข

เกียรติบตั ร นักเรียนที่มคี ะแนนสอบ การ
ทดสอบระดับชาติขนั้ พืน้ ฐาน O-NET เต็ม
100 คะแนน ในวิชาภาษาอังกฤษ
เกียรติบตั ร นักเรียนที่มคี ะแนนสอบ การ
ทดสอบระดับชาติขนั้ พืน้ ฐาน O-NET เต็ม
100 คะแนน ในวิชาคณิตศาสตร์
เกียรติบตั รนักเรียน ทดสอบความรู ้
General English Proficiency Test ครัง้ ที่
34 ได้คะแนนยอดเยี่ยม อันดับที่ 1 ของ
ประเทศ ระดับชัน้ ประถมศึกษาปี ที่ 4
รางวัลชนะเลิศ (อันดับที่ 1)
การประกวดบรรยายธรรม (ป1.-ป.3)
เกียรติบตั รนักเรียน ทดสอบความรู ้
General English Proficiency Test ครัง้ ที่
34 ได้คะแนนยอดเยี่ยม อันดับที่ 1 ของ
จังหวัดชลบุรี ระดับชัน้ ประถมศึกษาปี ที่ 3
รางวัลระดับเหรียญทอง (อันดับที่ 1)
การประกวดบรรยายธรรม (ป1.-ป.3)
รางวัลระดับเหรียญทอง (อันดับที่ 2)
การประกวดบรรยายธรรม (ป1.-ป.3)
รางวัลระดับเหรียญทอง
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ
วิชาวิทยาศาสตร์ ประจาปี 2563
รางวัลระดับเหรียญทอง

ด.ช.ภัทรวินิษฐ์ สาระคุณ
ด.ช.พิสษิ ฐ์ บุญโสธรวัฒนา
ด.ญ.ญาดา ตันติตระการวัฒนา

ด.ญ.ปราริสราพร ลิม้ จ้อย
ด.ญ.พัฒน์นรี ถีนานนท์

ด.ญ.ณัฐกาญจน์ สุขโพธิ์เพชร
ด.ญ.ปราริสราพร ลิม้ จ้อย
ด.ช.ไตรทศ อภิชนสุข

ด.ช.ภัทรวินิษฐ์ สาระคุณ
ด.ช.พิสษิ ฐ์ บุญโสธรวัฒนา
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ระดับ

ระดับชาติ

ระดับประเทศ

หน่วยงาน
ที่มอบรางวัล
ระดับชาติ
(กระทรวงศึกษาธิการ)
การประกวดแข่งขัน
ทักษะวิชาการและ
ประกวดสิง่ ประดิษฐ์
นักเรียน โรงเรียนเอกชน
ระดับชาติ
(กระทรวงศึกษาธิการ)
สถาบันทดสอบทาง
การศึกษาแห่งชาติ

ระดับประเทศ

สถาบันทดสอบทาง
การศึกษาแห่งชาติ

ระดับประเทศ

บริษัทเสริมปั ญญา จากัด

ระดับภาคคณะ
สงฆ์ 13
ระดับจังหวัด

กรมการศาสนา

ระดับจังหวัด
ระดับจังหวัด
รอบแรก ระดับ
เขตพืน้ ที่
รอบแรก ระดับ
เขตพืน้ ที่

บริษัทเสริมปั ญญา จากัด

สานักงานวัฒนธรรม
จังหวัดชลบุรี
สานักงานวัฒนธรรม
จังหวัดชลบุรี
สพป.ชลบุรี เขต 1

สพป.ชลบุรี เขต 1

ประเภทรางวัล

ด.ช.สุกฤษฎิ์ เจนศักดิศ์ รีสกุล

ด.ญ.ธัญญ์ชยา โพธิ์รศั มี
ด.ช.ศรีพสิษฐ์ ประพันธ์
ด.ญ.ปรียนันท์ โรจน์ฤดากร
ด.ช.ภัทรวินิษฐ์ สาระคุณ

ด.ญ.ญาดา ตันติตระการวัฒนา

ด.ญ.ณิชกุล จิตตชโลธร
ด.ญ.ปวริศา พรมมารี
ด.ช.ธัญนพ ศรีสทุ ธิยากร
ด.ญ.ภคพร ชัยเรืองยศ
ด.ญ.อรกัญญา ศรีบรรณพร
ด.ญ.อิงฝัน จารูญถาวร

ชื่อรางวัลที่ได้รบั
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ
วิชาคณิตศาสตร์ ประจาปี 2563
รางวัลระดับเหรียญเงิน
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ
วิชาคณิตศาสตร์ ประจาปี 2563
รางวัลระดับเหรียญทองแดง
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ
วิชาวิทยาศาสตร์ ประจาปี 2563
รางวัลระดับเหรียญทอง
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.
4-ป.6 (รองชนะเลิศอันดับที่ 1)
รางวัลระดับเหรียญทอง
การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ ป.4-ป.6
(รองชนะเลิศอันดับที่ 1)
รางวัลระดับเหรียญทอง
การแข่งขันการสร้างการ์ตนู ด้วยโปรแกรม
คอมพิวเตอร์กราฟิ ก ป.1-ป.3
รางวัลระดับเหรียญทอง
การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ
ระดับปฐมวัย
รางวัลระดับเหรียญทอง
การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ ป.1-ป.3

ระดับ

รอบแรก ระดับ
เขตพืน้ ที่

สพป.ชลบุรี เขต 1

รอบแรก ระดับ
เขตพืน้ ที่

สพป.ชลบุรี เขต 1

ระดับเขตพืน้ ที่

สพป.ชลบุรี เขต 1
(งานศิลปหัตถกรรม
นักเรียน ครัง้ ที่ 69)
สพป.ชลบุรี เขต 1
(งานศิลปหัตถกรรม
นักเรียน ครัง้ ที่ 69)
สพป.ชลบุรี เขต 1
(งานศิลปหัตถกรรม
นักเรียน ครัง้ ที่ 69)
สพป.ชลบุรี เขต 1
(งานศิลปหัตถกรรม
นักเรียน ครัง้ ที่ 69)
สพป.ชลบุรี เขต 1
(งานศิลปหัตถกรรม
นักเรียน ครัง้ ที่ 69)
สพป.ชลบุรี เขต 1
(งานศิลปหัตถกรรม
นักเรียน ครัง้ ที่ 69)
สพป.ชลบุรี เขต 1
(งานศิลปหัตถกรรม
นักเรียน ครัง้ ที่ 69)
สพป.ชลบุรี เขต 1
(งานศิลปหัตถกรรม
นักเรียน ครัง้ ที่ 69)
สพป.ชลบุรี เขต 1

ระดับเขตพืน้ ที่

ระดับเขตพืน้ ที่

ระดับเขตพืน้ ที่

ระดับเขตพืน้ ที่

ด.ญ.ปราริสราพร ลิม้ จ้อย

รางวัลระดับเหรียญทอง
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3

ระดับเขตพืน้ ที่

ด.ญ.ธนปิ ยา ชมภูพนื ้

รางวัลระดับเหรียญทอง
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุง่ ประเภท
หญิง ป.1-ป.6
รางวัลระดับเหรียญทอง
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภท
หญิง ป.1-ป.6
รางวัลระดับเหรียญทอง

ระดับเขตพืน้ ที่

ด.ญ.ธัญญ์ชยา โพธิ์รศั มี

ด.ช.ปธานิน จิตตชโลธร
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หน่วยงาน
ที่มอบรางวัล

ระดับเขตพืน้ ที่

ระดับเขตพืน้ ที่

ประเภทรางวัล
ด.ช.พัชรพล เหล่าเลิศวรกุล
ด.ช.กฤษณุชา วสุเนตรกุล
ด.ญ.ชุติมณฑน์ เตรนฤประภา
ด.ญ.ณัฐกาญจน์ สุขโพธิ์เพชร

ด.ญ.พัฒน์นรี ถีนานนท์

ด.ช.ไตรทศ อภิชนสุข
ด.ช.สุกฤษฎิ์ เจนศักดิศ์ รีสกุล
ด.ญ.บงกชกร ชื่นบุญเพิ่ม
ด.ช.พิสษิ ฐ์ บุญโสธรวัฒนา
ด.ช.ภัทรดนัย ผาดผ่อง
ด.ญ.ณกชมน วัฒนศัพท์
ด.ญ.อิสรีย ์ อังประภาพรชัย
ด.ญ.ณรัชชา จินนิกร

ด.ญ.ปภาดา ศิรผิ ลา
ด.ญ.วิชญาดา นทีทอง
ด.ญ.ศุภวรรณ กาญจนวิสษิ ฐผล
ด.ญ.ญาลิลฎาณ์ ขัติยนต์
ด.ญ.ณมาดา วิชญชีวินทร์
ด.ญ.ณิชานันท์ เรืองรองหิรญ
ั ญา
ด.ญ.จิดาภา เอีย่ มศรีพนั ธุ์
ด.ช.วารินทร์ เจนศักดิศ์ รีสกุล
ด.ญ.นิชาภา ศรีสขุ

ชื่อรางวัลที่ได้รบั
การแข่งขันการใช้โปรแกรมนาเสนอ
(Presentation) ป.4-ป.6
รางวัลระดับเหรียญทอง
การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6

ระดับ

ระดับเขตพืน้ ที่

รางวัลระดับเหรียญเงิน
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์
ประเภทหญิง ป.1-ป.6
รางวัลระดับเหรียญเงิน
การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ (การเขียน
เรือ่ งจากภาพ) ป.1-ป.3
รางวัลระดับเหรียญเงิน
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.
4-ป.6 (รองชนะเลิศอันดับที่ 2)
รางวัลระดับเหรียญเงิน
การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอส
เวิรด์ ) ป.1-ป.6
รางวัลระดับเหรียญเงิน
การแข่งขันตอบปั ญหาสุขศึกษาและพล
ศึกษา ป.1-ป.6
รางวัลระดับเหรียญเงิน
การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ป.4ป.6
รางวัลระดับเหรียญทองแดง
การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6

ระดับเขตพืน้ ที่

รางวัลระดับเหรียญทองแดง
การปั้นดินนา้ มัน ระดับปฐมวัย

ระดับเขตพืน้ ที่

รางวัลระดับเหรียญทองแดง
การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3

ระดับเขตพืน้ ที่

รางวัลระดับเหรียญทองแดง

ระดับเขตพืน้ ที่
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ระดับเขตพืน้ ที่

ระดับเขตพืน้ ที่

ระดับเขตพืน้ ที่

ระดับเขตพืน้ ที่

ระดับเขตพืน้ ที่

ระดับเขตพืน้ ที่

หน่วยงาน
ที่มอบรางวัล
(งานศิลปหัตถกรรม
นักเรียน ครัง้ ที่ 69)
สพป.ชลบุรี เขต 1
(งานศิลปหัตถกรรม
นักเรียน ครัง้ ที่ 69)
สพป.ชลบุรี เขต 1
(งานศิลปหัตถกรรม
นักเรียน ครัง้ ที่ 69)
สพป.ชลบุรี เขต 1
(งานศิลปหัตถกรรม
นักเรียน ครัง้ ที่ 69)
สพป.ชลบุรี เขต 1
(งานศิลปหัตถกรรม
นักเรียน ครัง้ ที่ 69)
สพป.ชลบุรี เขต 1
(งานศิลปหัตถกรรม
นักเรียน ครัง้ ที่ 69)
สพป.ชลบุรี เขต 1
(งานศิลปหัตถกรรม
นักเรียน ครัง้ ที่ 69)
สพป.ชลบุรี เขต 1
(งานศิลปหัตถกรรม
นักเรียน ครัง้ ที่ 69)
สพป.ชลบุรี เขต 1
(งานศิลปหัตถกรรม
นักเรียน ครัง้ ที่ 69)
สพป.ชลบุรี เขต 1
(งานศิลปหัตถกรรม
นักเรียน ครัง้ ที่ 69)
สพป.ชลบุรี เขต 1
(งานศิลปหัตถกรรม
นักเรียน ครัง้ ที่ 69)
สพป.ชลบุรี เขต 1

ประเภทรางวัล
ด.ญ.ปาณิสรา อิทธิโรจน์

ชื่อรางวัลที่ได้รบั

หน่วยงาน
ที่มอบรางวัล

ระดับ

การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุน่ ใหม่ กลอนสี่
ป.4-ป.6

(งานศิลปหัตถกรรม
นักเรียน ครัง้ ที่ 69)

7.ดาเนินงานตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ (ปรับตามนโยบายแต่ละปี )
ประเด็นตัวชีว้ ัด
1. การปลูกฝังความมีระเบียบวินยั ทัศนคติท่ีถกู ต้องผ่านกระบวนการลูกเสือ เนตร
นารี ยุวกาชาด
2. การจัดการเรียนรูเ้ พื่อสร้างทักษะพืน้ ฐานที่เชื่อมโยงสูก่ ารสร้างอาชีพและการมี
งานทา
3. การจัดการเรียนการสอนที่สง่ เสริมการคิดวิเคราะห์ดว้ ยวิธีการ Active Learning
4. การจัดการเรียนการสอนเพื่อฝึ กทักษะการคิดแบบมีเหตุผลและเป็ นขัน้ ตอน
(Coding)
5. การพัฒนาครูให้มีความชานาญในการจัดการเรียนรูภ้ าษาอังกฤษและ
ภาษาคอมพิวเตอร์(Coding)
6. การจัดการเรียนรูด้ ว้ ย STEM Education
6.1 สถานศึกษามีการจัดการเรียนการสอนแบบ STEM Education
6.2 สถานศึกษามีนวัตกรรมจากการเรียนรูต้ ามแนวทาง STEM Education
7. การเรียนภาษาอังกฤษเพื่อใช้ในการสื่อสารและเพิ่มทักษะสาหรับใช้ในการ
ประกอบอาชีพ
8. การจัดการเรียนรูภ้ าษาต่างประเทศ (ภาษาที่สาม)
9. การส่งเสริมทักษะการอ่าน เขียนภาษาไทยเพื่อใช้เป็ นเครื่องมือในการเรียนรูภ้ าษา
อื่น
10. การใช้ดจิ ิทลั แพลตฟอร์มเพื่อการเรียนรูห้ รือสร้างอาชีพ
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มี

ไม่มี













8.ผลการประเมินคุณภาพภายนอกของ สมศ. ทีผ่ ่านมา
รอบการประเมิน
รอบที่ 2 (พ.ศ. 2549 – 2553)
รอบที่ 3 (พ.ศ. 2554 – 2558)
เมื่อวันที่ 21-23 มกราคม 2556
รอบที่ 4 (พ.ศ. 2559 – 2563)

ระดับผลการประเมิน
ระดับปฐมวัย
ระดับการศึกษาขัน้
พืน้ ฐาน
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
(ร้อยละที่ได้ 99.18)
(ร้อยละที่ได้ 96.18)
-

9.หน่วยงานภายนอกทีโ่ รงเรียนเข้าร่วมเป็ นสมาชิก
 สมาคมคณะกรรมการประสานและส่งเสริมการศึกษาเอกชน
 สมาคมสหพันธ์โรงเรียนเอกชนแห่งประเทศไทย
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ส่วนที่ 3
ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา
1.ผลการประเมินรายมาตรฐาน
ระดับปฐมวัย
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของเด็ก
จานวน
จานวน เด็กผ่าน
เป้ าหมาย
เด็ก
เกณฑ์ที่
(ร้อยละ)
ทั้งหมด โรงเรียน
ไม่
ปฏิบัติ
(คน)
กาหนด
ปฏิบัติ
(คน)
การปฏิบัติงาน

ประเด็นพิจารณา

1. มีพัฒนาด้านร่างกาย แข็งแรง มีสุขนิสัย
ที่ดี และดูแลความปลอดภัยของตนอง
ได้
1.1 ร้อยละของเด็กมีนา้ หนัก ส่วนสูงตาม
เกณฑ์มาตรฐาน
1.2 ร้อยละของเด็กเคลือ่ นไหวร่างกาย
คล่องแคล่ว ทรงตัวได้ดี ใช้มือและตา
ประสานสัมพันธ์ได้ดี
1.3 ร้อยละของเด็กดูแลรักษาสุขภาพ
อนามัยส่วนตนและปฏิบตั ิจนเป็ นนิสยั
1.4 ร้อยละของเด็กปฏิบตั ติ นตามข้อตกลง
เกี่ยวกับความปลอดภัย หลีกเลีย่ งสภาวะ
ที่เสีย่ งต่อโรค สิง่ เสพติด และระวังภัยจาก
บุคคล สิง่ แวดล้อม และสถานการณ์ที่เสีย่ ง
อันตราย
2 มีพัฒนาการด้านอารมณ์ จิตใจ ควบคุม
และแสดงออกทางอารมณ์ได้
2.1 ร้อยละของเด็กร่างเริงแจ่มใส แสดง
อารมณ์ ความรูส้ กึ ได้เหมาะสม
2.2 ร้อยละของเด็กรูจ้ กั ยับยัง้ ชั่งใจ อดทนใน
การรอคอย
2.3 ร้อยละของเด็กยอมรับและพอใจใน
ความสามารถ และผลงานของตนเองและ
ผูอ้ ื่น

90

142

ผลการ
ผลการ
ประเมิน
ประเมิน
(ร้อยละ) คุณภาพที่ได้

96.13



120

84.51



142

100



142

100



142

100

90

142

100



142

100



142

100



142

100
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ยอดเยีย่ ม

ยอดเยีย่ ม

จานวน
จานวน เด็กผ่าน
เป้ าหมาย
เด็ก
เกณฑ์ที่
(ร้อยละ)
ทั้งหมด โรงเรียน
ไม่
ปฏิบัติ
(คน)
กาหนด
ปฏิบัติ
(คน)
การปฏิบัติงาน

ประเด็นพิจารณา

2.4 ร้อยละของเด็กมีจิตสานึกและค่านิยมที่
ดี
2.5 ร้อยละของเด็กมีความมั่นใจ กล้าพูด
กล้าแสดงออก
2.6 ร้อยละของเด็กช่วยเหลือแบ่งปั น
2.7 ร้อยละของเด็กเคารพสิทธิ รูห้ น้าที่
รับผิดชอบ อดทนอดกลัน้
2.8 ร้อยละของเด็กซื่อสัตย์สจุ ริต มีคณ
ุ ธรรม
จริยธรรม ตามที่สถานศึกษากาหนด
2.9 ร้อยละของเด็กมีความสุขกับศิลปะ
ดนตรี และการเคลือ่ นไหว
3 มีพัฒนาการด้านสังคม ช่วยเหลือตนเอง
และเป็ นสมาชิกทีด่ ีของสังคม
3.1 ร้อยละของเด็กช่วยเหลือตนเองในการ
ปฏิบตั ิกิจวัตรประจาวัน มีวินยั ในตนเอง
3.2 ร้อยละของเด็กประหยัดและพอเพียง
3.3 ร้อยละของเด็กมีสว่ นร่วมดูแลรักษา
สิง่ แวดล้อมในและนอกห้องเรียน
3.4 ร้อยละของเด็กมีมารยาทตามวัฒนธรรม
ไทย เช่น การไหว้ การยิม้ ทักทาย และ
มีสมั มาคารวะกับผูใ้ หญ่ ฯลฯ
3.5 ร้อยละของเด็กยอมรับหรือเคารพความ
แตกต่างระหว่างบุคคล เช่น ความคิด
พฤติกรรม พืน้ ฐานครอบครัว เชือ้ ชาติ
ศาสนา วัฒนธรรม เป็ นต้น
3.6 ร้อยละของเด็กเล่นและทางานร่วมกับ
ผูอ้ ื่นได้ แก้ไขข้อขัดแย้งโดยปราศจาก
การใช้ความรุนแรง

ผลการ
ผลการ
ประเมิน
ประเมิน
(ร้อยละ) คุณภาพที่ได้



142

100



142

100



142

100



142

100



142

100



142

100

90

142

100



142

100



142

100



142

100



142

100



142

100



142

100

4 มีพัฒนาการด้านสติปัญญา สื่อสารได้ มี
ทักษะการคิดพืน้ ฐาน และแสวงหาความรู้ได้

90
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142

96.71

ยอดเยีย่ ม

ยอดเยีย่ ม

จานวน
จานวน เด็กผ่าน
เป้ าหมาย
เด็ก
เกณฑ์ที่
(ร้อยละ)
ทั้งหมด โรงเรียน
ไม่
ปฏิบัติ
(คน)
กาหนด
ปฏิบัติ
(คน)
การปฏิบัติงาน

ประเด็นพิจารณา

4.1 ร้อยละของเด็กสนทนาโต้ตอบและเล่า

เรือ่ งให้ผอู้ ื่นเข้าใจ
4.2 ร้อยละของเด็กตัง้ คาถามในสิง่ ที่ตนเอง

สนใจหรือสงสัย และพยายามค้นหาคาตอบ
4.3 ร้อยละของเด็กอ่านนิทานและเล่าเรือ่ งที่

ตนเองอ่านได้เหมาะสมกับวัย
1.4 ร้อยละของเด็กมีความ
สามารถในการคิดรวบยอด การคิดเชิง
เหตุผลทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์

การคิดแก้ปัญหาและสามารถตัดสินใจใน
เรือ่ งง่าย ๆ ได้
4.5 ร้อยละของเด็กสร้างสรรค์ผลงานตาม
ความคิดและจินตนาการ เช่น งานศิลปะ

การเคลือ่ นไหวท่าทาง การเล่นอิสระ ฯลฯ
4.6 ร้อยละของเด็กใช้สอื่ เทคโนโลยี เช่น
แว่นขยาย แม่เหล็ก กล้องดิจิตอล ฯลฯ เป็ น

เครือ่ งมือในการเรียนรูแ้ ละแสวงหาความรูไ้ ด้
สรุ ปผลการประเมิน

หมายเหตุ กรอกข้อมูลเฉพาะแถบสีขาว
*** ผลการประเมิน (ร้อยละ) = ผลรวมการประเมินทุกประเด็นพิจารณา
จานวนประเด็นพิจารณา
แปลผลระดับคุณภาพ
กาลังพัฒนา
ร้อยละ 00.00 – 49.99
ปานกลาง
ร้อยละ 50.00 – 59.99
ดี
ร้อยละ 60.00 – 74.99
ดีเลิศ
ร้อยละ 75.00 – 89.99
ยอดเยี่ยม
ร้อยละ 90.00 – 100
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ผลการ
ผลการ
ประเมิน
ประเมิน
(ร้อยละ) คุณภาพที่ได้

135

95.07

135

95.07

135

95.07

135

95.07

142

100

142

100
98.21

ยอดเยีย่ ม

กระบวนการพัฒนาทีส่ ่งผลต่อระดับคุณภาพของมาตรฐานที่ 1
1.1 โรงเรียนได้จัดโครงการ/กิจกรรมส่งเสริมพัฒนาการด้านร่างกาย แข็งแรง มีสุขนิสัยทีด่ ี และ
ดูแลความปลอดภัยของตนเองได้ ดังนี้
- จัดโครงการตรวจสุขภาพนักเรียน โดยแพทย์/เจ้าหน้าที่สาธารณสุขจากโรงพยาบาลส่ง เสริม
ประจาตาบลเข้ามาให้ความรู ก้ ารดูแลสุขอนามัยที่ดีและตรวจสุขภาพฟั นให้แก่เด็กอนุบาลทุกระดับชัน้ ภาค
เรียนละ 1 ครัง้
- จัดโครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพโดยมีการชั่งนา้ หนักและวัดส่วนสูง ภาคเรียนละ 2 ครัง้ เพื่อ
ประเมินเด็กเป็ นรายบุคคลโดยอ้างอิงจากเกณฑ์มาตรฐานของกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุขเพื่อตรวจสอบ
พัฒนาการเจริญเติบโตและหาข้อมูลเพื่อเป็ นแนวทาง ในการแก้ไข ส่งเสริมสุขภาพได้ตรงตามเป้าหมาย
- จัดโครงการกีฬาสี &งานวันเด็กเพื่อส่งเสริมให้เด็กๆ ได้ฝึกทักษะด้านกีฬา เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา
สีและรักการออกกาลังกาย ทุกวันในเวลา 8.30-9.00 น. ตลอด 2 สัปดาห์ก่อนวันงานกีฬาสี ซึ่งจะมีการจัดงาน
ในวันศุกร์ท่ีสองของเดือนมกราคม
- จัดโครงการทัศนศึกษาเพื่ อการเรียนรู ท้ ่ีส่งเสริมในด้านสุขนิ สยั และสุขอนามัยที่ดีแก่เด็กๆ ไป
เยี่ยมชมแปลงผักไฮโดรโปรนิกส์ในชุมชนใกล้เคียง (เช่นนาเด็กชัน้ อนุบาล 1 เยี่ยมชมแปลงผักไฮโดรโปรนิกส์
ในชุมชนใกล้เคียงเทอมละ 2 วัน)
- จัดโครงการเรียนรู อ้ ย่างสร้างสรรค์ น้อมนาพระบรมราโชบาย โดยให้มีวิทยากรจากหน่วยงาน
ภายนอกและผูป้ กครองมาจัดกิจกรรมให้กบั เด็กๆ เรื่องการดูแลสุขภาพอนามัย เช่น คณะนักศึกษาแพทย์ชนั้ ปี
ที่ 4 จากโรงพยาบาลชลบุรีได้มาจัดกิจกรรมและให้ความรูเ้ กี่ยวกับการดูแลสุขภาพร่างกายและสอนการล้างมือ
อย่างถูกวิธี ทีมงานบริษัทโอวัลตินสอนการออกกาลังกายประกอบเพลงและเชิญผูป้ กครองมาเป็ นวิทยากร
เฉพาะกิจสอนเด็กๆ เรื่องการออกกาลังกาย การเล่นกีฬากอล์ฟ
- จัดโครงการภัยพิบตั ิ เพื่อให้เด็กๆได้ตระหนักถึงภัยอันตรายจากภัยธรรมชาติต่างๆ รวมถึงอัคคีภัย
และรู จ้ กั วิธีป้องกันตัวเองเมื่อเกิดเหตุการณ์ดงั กล่าวได้อย่างถูกต้อง โดยวิทยากรจากเทศบาลเมืองบ้านสวน
ฝ่ ายปกครอง งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
- จัดโครงการโรงเรียนสีขาว(To Be Number One) โดยจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์ / รณรงค์การต่อต้าน
ยาเสพติดและการเชิ ญ วิทยากรเจ้าหน้าที่ จากสถานีตารวจมาให้ความรู เ้ กี่ ยวกับโทษของสิ่ งเสพติดให้กับ
นักเรียนปี การศึกษาละ 1 ครัง้ เพื่อให้เด็กได้รูจ้ กั และตระหนักถึงโทษและภัยของยาเสพติด
- จัดโภชนาการอาหารครบ 5 หมู่ มีเมนูอาหารหลากหลาย 30 รายการที่ไม่ซา้ กัน ไม่ใส่ผงชูรส
ในการปรุ งอาหารและจัดอาหารเสริม (นม) ให้กับเด็กๆทุกคนได้ด่ืมนมทุกวัน วันละ 2 ครัง้ ในช่วงเช้าและช่วง
บ่ายเพื่อเป็ นการเสริมสร้างสุขภาพร่างกายให้แข็งแรงและได้รบั สารอาหารครบถ้วนตามวัย
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- จัดกิจกรรมเสริมประสบการณ์ในหน่วยตัวเราเรื่องสุขอนามัย สุขนิสยั ที่ดี หน่วยอาหารดีมีประโยชน์
เรื่องกินอย่างมีคณ
ุ ค่า อาหารหลัก 5 หมู่ และหน่วยสวัสดิรกั ษา เพื่อส่งเสริมให้เด็กๆมีสขุ นิสยั ที่ดีและรูจ้ กั ดูแล
ตนเอง
- จัด ให้มี กิ จ กรรมการออกก าลัง กายทุก วัน ในช่ ว งเช้า และมี กิ จ กรรมพิ เ ศษเสริ ม เช่ น ว่ า ยน า้
ยิมนาสติก กิจกรรมออกกาลังกายกลางแจ้ง Activities Play พาเด็กๆไปวิ่งออกกาลังกายที่สนามทุกวันศุกร์
- ส่งเสริมให้เด็กๆ แปรงฟั นหลังรับประทานอาหารมือ้ กลางวันโดยคุณครูสอนวิธีการแปรงฟั นที่ ถูกต้อง
และดูแลให้เด็กๆ ทุกคนแปรงฟั นหลังรับประทานอาหารมือ้ กลางวันทุกวันเพื่อปลูกฝั งและสร้างสุขนิสยั ที่ดี
ให้เป็ นกิจวัตรที่ควรปฏิบตั ิ รวมถึงสื่อไปถึงผูป้ กครองและบุคคลในบ้านที่เกี่ยวข้องที่ใกล้ชิดให้ปฏิบตั ติ าม
- ส่งเสริมให้เด็กๆ ล้างมือและทาความสะอาดมือก่อนรับประทานอาหารกลางวันและหลังเข้า ห้องนา้
ทุกครัง้ เพื่อปลูกฝังและสร้างสุขนิสยั ที่ดีให้เป็ นกิจวัตรที่ควรปฏิบตั ิ รวมถึงสื่อไปถึงผูป้ กครองและบุคคล ในบ้าน
ที่เกี่ยวข้องที่ใกล้ชิดให้ปฏิบตั ิตาม นอกจากนีย้ งั มีการตรวจความสะอาดของเล็บมือ เล็บเท้า ผม เหา เสือ้ ผ้า
เด็กๆ เป็ นประจาทุกสัปดาห์
- มีการดาเนินงานเพื่อประเมินพัฒนาการด้านร่างกายตามเครื่องมือ เช่น บันทึกสุขภาพประจ าตัว
แบบบันทึกการตรวจสุขภาพและความสะอาดของร่างกาย แบบประเมินภาวะการเจริญเติบโต แบบสังเกต
พฤติกรรมในชั้นเรียน บันทึกหลัง การสอน สมุดประเมิ นพัฒ นาการนักเรียนระดับปฐมวัย สมุดรายงาน
ประจาตัวนักเรียน
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1.2 โรงเรียนได้จัดโครงการ/กิจกรรมส่งเสริมพัฒนาการด้านอารมณ์ จิตใจ ควบคุม และแสดงออก
ทางอารมณ์ได้ ดังนี้
- กิ จ กรรมตามโครงการวันสาคัญ ได้แก่ โครงการกี ฬ าสี &งานวันเด็ก โครงการวันพ่อแห่งชาติ
โครงการวันแม่แห่งชาติ โครงการวันลอยกระทง โครงการงานปิ ดภาค โดยฝึ กให้เด็กๆ ได้เคลื่อนไหวร่างกาย
ประกอบเพลงบนเวที เพื่อฝึ กความกล้าแสดงออกได้อย่างเหมาะสมตามวัย มีนา้ ใจเป็ นนักกีฬา รู แ้ พ้ รู ช้ นะ
รูอ้ ภัย รูบ้ ทบาทหน้าที่ มีความรับผิดชอบ และรูจ้ กั อดทนอดกลัน้
- กิ จ กรรมโครงการบ้า นนัก วิ ท ยาศาสตร์น้อ ย โดยการจัด กิ จ กรรมให้เ ด็ ก ๆได้ร่ว มกัน ทดลอง
วิทยาศาสตร์เด็กๆ ต้องช่วยเหลือกันและต้องแบ่งปั นอุปกรณ์การทดลองกันใช้ เด็กๆ ต้องสะท้อนความรูห้ น้า
ชัน้ เรียน เป็ นการส่งเสริมให้เด็กๆ กล้าพูดกล้าแสดงออกได้อย่างเหมาะสมตามวัย
- กิจกรรมตามแผนการจัดประสบการณ์ โดยจัดกิจกรรมให้เด็กๆ ได้แสดงอารมณ์ตาม ความรูส้ กึ ให้
สอดคล้องกับสถานการณ์อย่างเหมาะสมตามวัย จัดกิจกรรมเคลื่อนไหวประกอบเพลง จังหวะดนตรี
- จัดกิจกรรมที่ส่งเสริมการกล้าพูดกล้าแสดงออกได้อย่างเหมาะสมตามวัย เช่น การส่งเสริมให้มี
การประกวดการพูด Speech ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับพระคุณของพ่อ และพระคุณของแม่ เนื่องในวันสาคัญ
วันพ่อแห่งชาติและวันแม่แห่งชาติ และการฝึ กพูดหน้าชัน้ เรียนในการเล่าข่าวหรือประสบการณ์หรือกิจกรรม
ที่เด็กได้ทาร่วมกับครอบครัวในช่วงวันหยุด และส่งเสริมให้เด็กๆ มีความเมตตา กรุ ณา มีนา้ ใจ ช่วยเหลือและ
แบ่งปั น และมีความสุขในการร่วมกิจกรรม เช่น การแบ่งปั นสิ่งของ อาหารเพื่อร่วมบริจาคให้กบั บ้านบางปะกง
สถานสงเคราะห์คนพิการและทุพพลภาพบางปะกง เนื่องในวันขึน้ ปี ใหม่ และงานวันลอยกระทง หรือการร่วม
ทาบุญถวายเงินในกิจกรรมต่างๆ เช่น ทาบุญถวายเงินและปัจจัยในวันแห่เทียนพรรษา ร่วมบริจาคเงินเพื่อซือ้
อุปกรณ์ทางการแพทย์ท่ีโรงพยาบาลชลบุรีในกิจกรรมตลาดนัดของหนู
- ส่งเสริมให้เด็กๆ ได้ทาสมาธิและออกกาลังกายในช่วงเช้า เพื่อ ส่งเสริมพัฒนาการด้านอารมณ์
จิตใจ ควบคุม และแสดงออกทางอารมณ์ได้
- ครูจดั ประสบการณ์การเรียนรูท้ ่ีชว่ ยพัฒนาด้านอารมณ์ จิตใจ ควบคุม และแสดงออกทางอารมณ์
ได้ เช่น จัดกิจกรรมศิลปะสัปดาห์ละ 2 ครัง้ และส่งเสริมให้เด็กๆ ได้เล่า เรื่องในสิ่งที่ตนวาดนาเสนอผลงานหน้า
ชัน้ เรียน จัดกิจกรรมสอนดนตรีสปั ดาห์ละ 1 ครัง้ จัดกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะสัปดาห์ละ 5 วัน และทาง
โรงเรียนได้จดั ให้มีการสอนเสริมหลังเลิกเรียนในวิชาศิลปะ ดนตรี นาฎศิลป์ ประยุกต์ และว่ายนา้ สาหรับเด็กๆ ที่
มีความสนใจเป็ นพิเศษ
- มีการดาเนินงานเพื่อประเมินพัฒนาการด้านอารมณ์และจิตใจตามเครื่องมือ เช่น แบบสังเกต
พฤติกรรมในชัน้ เรียน แฟ้มสะสมผลงาน บันทึกหลังการสอน สมุดประเมินพัฒนาการนักเรียนระดับปฐมวัย
สมุดรายงานประจาตัวนักเรียนระดับปฐมวัย
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1.3 โรงเรียนได้จัดโครงการ/กิจกรรมส่งเสริมพัฒนาการด้านสังคม ช่วยเหลือตนเอง และเป็ นสมาชิก
ทีด่ ขี องสังคม ดังนี้
- จัดกิจกรรมตามโครงการวันสาคัญ เช่น วันไหว้ครู วันพ่อแห่งชาติ วันแม่แห่งชาติ วันลอยกระทง
วันขึน้ ปี ใหม่ และวันสาคัญทางศาสนา เช่น วันเข้าพรรษา โดยให้เด็กๆ ได้เข้าร่วมในกิจกรรมและได้เรียนรูถ้ ึง
การประพฤติตนตามวัฒนธรรมไทยและศาสนาที่ตนนับถือ ปฏิบตั ติ นตามมารยาทไทยได้ตามกาลเทศะ
- ดาเนินกิจกรรมการเรียนการสอนตามแผนการจัดประสบการณ์การเรียนรูท้ ่ีเน้นปลูกฝังนิสยั
ให้รูจ้ กั ช่วยเหลือตนเองในการปฏิบตั ิกิจวัตรประจาวันได้เหมาะสม มีระเบียบวินยั รูจ้ กั เก็บของเล่นของใช้เข้าที่
อย่างเรียบร้อย มีความรับผิดชอบทางานที่มอบหมายจนสาเร็จ รู จ้ ักใช้ส่ิงของเครื่องใช้อย่างประหยัดและ
พอเพียง ดูแลรักษาธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและทิง้ ขยะอย่างถูกที่ ปฏิบตั ิตนตามมารยาทไทยได้ตามกาลเทศะ
สามารถปรับตัวเล่นหรือทางานร่วมมือกับเพื่อนได้ รู จ้ กั ทักทาย พูดคุยกับผูใ้ หญ่และบุคคลที่คนุ้ เคยได้อย่าง
เหมาะสมกับสถานการณ์ สามารถเป็ นผูน้ าและผูต้ ามได้เหมาะสมกับสถานการณ์
- ครูและเด็กๆ มีกาหนดข้อตกลงในห้องเรียนให้เด็กทุกคนยึดปฏิบตั ิรว่ มกันเพื่อการเป็ นสมาชิกที่ดี
ในสังคม เช่น เก็บของเล่นทุกครัง้ เมื่อเล่นเสร็จ เข้าแถวรอคอยตามลาดับก่อนหลังในการทากิจกรรมต่างๆ ไม่
พูดปดและไม่มีการลักขโมยในโรงเรียน หากเก็บของได้จะให้ครูเพื่อประกาศหาเจ้าของ การพูดจาสุภาพเป็ น
ต้น โดยเอกสารข้อ ตกลงจะติดไว้ท่ี ห้องเรี ยนและมี การย า้ เตื อ นและตรวจเช็ ค การปฏิ บัติ ข องเด็ก ๆ อย่า ง
สม่าเสมอในตารางดาวเด็กดี
- มีการดาเนินงานเพื่อประเมินพัฒนาการด้านสังคมตามเครื่องมือ เช่น แบบสังเกตพฤติกรรมการ
ปฏิบตั ิกิจกรรม แฟ้มสะสมผลงาน บันทึกหลังการสอน สมุดประเมินพัฒนาการนักเรียนระดับปฐมวัย สมุด
รายงานประจาตัวนักเรียนระดับปฐมวัย
- จัดกิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติตอนเช้า มีการสวดมนต์และครูเวรประจาวันจะพูดคุยอบรมหรือ
เล่าเรื่องที่เป็ นคติ/ข้อคิดที่ดีให้กบั เด็กๆในทุกเช้าและสวดมนต์ก่อนนอนกลางวันทุกวัน
- จัดกิจกรรมที่ผสมผสานการพัฒนาผูเ้ รียนให้ครบทุกด้านทัง้ ร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคมและ
สติปัญญา ที่นอกเหนือจากกิจกรรม 6 อย่างตามที่กระทรวงศึกษาธิการกาหนด ดังนี ้ การสอนภาษาอังกฤษ
โดยครูต่างชาติทกุ วัน ว่ายนา้ ยิมนาสติก ดนตรี คอมพิวเตอร์ จัดให้มีการเรียนสัปดาห์ละ 1 ครัง้ การทดลอง
วิทยาศาสตร์ เดือนละ 2ครัง้ การทาอาหาร เดือนละ 1 ครัง้ การไปทัศนศึกษานอกสถานที่ เทอมละ 1 ครัง้
การเชิญวิทยากรผูร้ ูม้ าสอนเด็กๆ เทอมละ 1 ครัง้ ส่งเสริมการทาโครงงาน เทอมละ 1 ครัง้
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1.4 มีพัฒนาการด้านสติปัญญา สื่อสารได้ มีทักษะการคิดพืน้ ฐาน และแสวงหาความรู้ได้
- จัดกิจกรรมการเรียนการสอนครอบคลุมกิจกรรมหลัก 6 อย่าง ตามที่กระทรวงศึกษาธิการ กาหนด
คือ กิจกรรมเสริมประสบการณ์ กิจกรรมเคลื่อนไหว กิจกรรมกลางแจ้ง กิจกรรมสร้างสรรค์ กิจกรรมเสรีและ
กิจกรรมเกมการศึกษา
- จัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามแผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู ้ โดยเด็กๆได้เรียนรู ผ้ ่าน
กิจกรรมที่ตอ้ งจับคู่ เปรี ยบเทียบ จาแนก จัดกลุ่ม เรียงลาดับเหตุการณ์ กิจกรรมที่กระตุน้ ให้เด็กๆ ค้นหา
คาตอบจากข้อสงสัย โดยการระบุปัญหา สร้างทางเลือก และเลือกวิธีแก้ปัญหาได้ดว้ ยตนเอง กิจกรรมที่ ให้เด็ก
ได้ฝึกทักษะการฟั ง การสนทนาโต้ตอบ การเล่าเรื่องราวหรือเหตุการณ์ตา่ ง ๆ พบเห็นได้อย่างเป็ นเรื่องราว ฝึ ก
ให้เด็กรู จ้ ักการคิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ คิดเชื่อมโยงเหตุการณ์ บอกถึงผลที่เกิดขึน้ คิดมีเหตุผล คิดและ
ตัดสินใจเลือกสิ่งต่างๆ ประกอบเหตุผล
- จัด กิ จ กรรมโครงการบ้า นนัก วิ ท ยาศาสตร์น้อ ย เพื่ อ ทัศ นคติ ท่ี ดี ด ้า นการเรี ย นรู ้ทัก ษะและ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ให้กบั เด็กตัง้ แต่ระดับปฐมวัย ฝึ กให้เด็กรูจ้ กั ค้นคว้า ทดลอง สารวจ สังเกต เพื่อหา
คาตอบ ฝึ กใช้แว่นขยาย แม่เหล็ก กล้องดิจิตอล ฯลฯ และฝึ กการทางานร่วมกัน รูจ้ กั แสดงความคิดเห็นร่วมกัน
และสนุกสนานในการเรียน
- จัดหน่วยการเรียนการสอนที่ครอบคลุม ความรู ใ้ นสิ่งใกล้ตวั นักเรียน ประเพณี วัฒนธรรมไทย
ความเป็ นไทย การอนุรกั ษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมรวมถึงเหตุการณ์ปัจจุบนั ต่างๆ ที่ เด็กๆ ควรรู ้ เช่น เรื่อง
ภาวะโลกร้อน และภัยธรรมชาติแผ่นดินไหว เป็ นต้น
- จัดให้มีการเสริมประสบการณ์ในเรื่องเกี่ยวกับอาชีพ เจตคติท่ีดีต่ออาชีพสุจริตและหลักในการ
ทางานในหน่วยชุมชนของเราและอาชีพในฝัน เช่น การเรียนรูใ้ นหน่วยเกี่ยวกับอาชีพในชุมชนของเรา การเชิญ
ให้ผูป้ กครองมาร่วมเป็ นวิทยากรเฉพาะกิจมาให้ความรู เ้ กี่ ยวกับอาชีพ เช่น แพทย์ ทันตแพทย์ สัตวแพทย์
ตารวจและพนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน เป็ นต้น
- จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่มุ่งเน้นให้นักเรียนได้ฝึกการทางานร่วมกัน มีการวางแผนงาน
แบ่งงาน ทางานตามลาดับขัน้ ตอนและช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ได้แก่ กิจกรรมทาอาหาร(เดือนละ 1 ครัง้ )
กิจกรรมทดลองวิทยาศาสตร์(เดือนละ 2 ครัง้ ) การทาโครงงาน(เทอมละ 1 ครัง้ ) การทางานศิลปะเป็ นกลุ่ม
เป็ นต้น
- จัดกิจกรรมที่สง่ เสริมให้เด็กๆ ได้ปฏิบตั ดิ ว้ ยตนเองและใช้ประสาทสัมผัสทัง้ 5 อย่างสม่าเสมอ
- จัดทา Mind Mapping ในทุกหน่วยใหญ่ของการเรียน เพื่อให้เด็กๆ ได้ร่วมแสดงความคิดเห็น
และคิดอย่างเป็ นระบบ และจัดกิจกรรมการสอนที่ให้เด็กๆ ได้ศกึ ษาค้นคว้าด้วยตนเอง เช่น การสารวจโรงเรียน
และห้องต่างๆ ภายในโรงเรียน สารวจต้นไม้ และสิ่งมีชีวิตรอบๆ โรงเรียน
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- จัดให้มี มุม ประสบการณ์(มุม เสรี) มุม สื่ อมอนเตสเซอรี่และเกมการศึกษาไว้ประจ าห้องเรีย น
เพื่อให้นักเรียนสามารถนามาเล่นหรือได้ศึกษาได้ในเวลาว่างและมุมหนังสือในห้องเรียนให้เด็กๆ ได้เข้าไป
เรียนรูด้ ว้ ยตนเองและสามารถยืมหนังสือนิทานกลับบ้านได้
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ
ค่าเฉลี่ยผลการ
ประเมิน
ไม่ปฏิบัติ
คุณภาพ

การปฏิบัตงิ าน
ประเด็นพิจารณา
1 มีหลักสูตรครอบคลุมพัฒนาการทัง้ สีด่ า้ น สอดคล้อง
กับบริบทของท้องถิ่น
1.1 มีหลักสูตรสถานศึกษาที่ยดื หยุน่ และสอดคล้อง
กับหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย
1.2 ออกแบบจัดประสบการณ์ทเี่ ตรียมความพร้อม
และไม่เร่งรัดวิชาการ
1.3 ออกแบบการจัดประสบการณ์ที่เน้นการเรียนรู ้
ผ่านการเล่น และการลงมือปฏิบตั ิ (Active
learning)
1.4 ออกแบบการจัดประสบการณ์ที่ตอบสนองความ
ต้องการและความแตกต่างของเด็กปกติและ
กลุม่ เป้าหมายเฉพาะที่สอดคล้องกับวิถีชีวิตของ
ครอบครัว ชุมชนและท้องถิ่น
1.5 มีการประเมิน ตรวจสอบและปรับปรุง/พัฒนา
หลักสูตรอย่างต่อเนื่อง
2 จัดครูให้เพียงพอกับชัน้ เรียน
2.1 จัดครูครบชัน้ เรียน
2.2 จัดครูให้มคี วามเหมาะสมกับภารกิจการจัด
ประสบการณ์
2.3 จัดครูไม่จบการศึกษาปฐมวัยแต่ผา่ นการอบรม
การศึกษาปฐมวัย
2.4 จัดครูจบการศึกษาปฐมวัย
2.5 จัดครูจบการศึกษาและผ่านการอบรมการศึกษา
ปฐมวัย
3 ส่งเสริมให้ครูมีความเชี่ยวชาญด้านการจัด
ประสบการณ์

ปฏิบัติ

ผลการประเมิน
คุณภาพทีไ่ ด้

5.00

ยอดเยีย่ ม

3.00

ดี

4.00

ยอดเยีย่ ม
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ค่าเฉลี่ยผลการ
ประเมิน
ไม่ปฏิบัติ
คุณภาพ

การปฏิบัตงิ าน
ประเด็นพิจารณา
3.1 มีการพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความรู ้
ความสามารถในการวิเคราะห์และออกแบบ
หลักสูตรสถานศึกษา
3.2 ส่งเสริมครูให้มีทกั ษะในการจัดประสบการณ์
และการประเมินพัฒนาการเด็ก
3.3 ส่งเสริมครูใช้ประสบการณ์สาคัญในการ
ออกแบบการจัดกิจกรรม จัดกิจกรรม สังเกตและ
ประเมินพัฒนาการเด็กเป็ นรายบุคคล
3.4 ส่งเสริมให้ครูมีปฏิสมั พันธ์ทดี่ ีกบั เด็กและ
ครอบครัว
3.5 ส่งเสริมให้ครูพฒ
ั นาการจัดประสบการณ์โดยใช้
ชุมชนแห่งการเรียนรูท้ างวิชาชีพ (PLC)
4 จัดสภาพแวดล้อมและสือ่ เพื่อการเรียนรูอ้ ย่าง
ปลอดภัยและเพียงพอ
4.1 จัดสภาพแวดล้อมภายในห้องเรียนที่คานึงถึง
ความปลอดภัย
4.2 จัดสภาพแวดล้อมภายนอกห้องเรียนที่คานึงถึง
ความปลอดภัย
4.3 ส่งเสริมให้เกิดการเรียนรูท้ ี่เป็ นรายบุคคลและ
กลุม่ เล่นแบบร่วมมือร่วมใจ
4.4 จัดให้มีมมุ ประสบการณ์หลากหลาย มีสอื่ การ
เรียนรู ้ ที่ปลอดภัยและเพียงพอ เช่น ของเล่น หนังสือ
นิทาน สือ่ จากธรรมชาติ สือ่ สาหรับเด็กมุดลอด ปี น
ป่ าย สือ่ เทคโนโลยีการสืบเสาะหาความรู ้
4.5 จัดห้องประกอบที่เอือ้ ต่อการจัดประสบการณ์
และพัฒนาเด็ก
5 ให้บริการสือ่ เทคโนโลยีสารสนเทศและสือ่ การเรียนรู ้
เพื่อสนับสนุนการจัดประสบการณ์
5.1 อานวยความสะดวกและให้บริการสือ่
เทคโนโลยีสารสนเทศ วัสดุ อุปกรณ์และสือ่ การ
เรียนรู ้

ปฏิบัติ

ผลการประเมิน
คุณภาพทีไ่ ด้






5.00

ยอดเยีย่ ม

5.00

ยอดเยีย่ ม
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ค่าเฉลี่ยผลการ
ประเมิน
ไม่ปฏิบัติ
คุณภาพ

การปฏิบัตงิ าน
ประเด็นพิจารณา
5.2 พัฒนาครูให้มคี วามรูค้ วามสามารถในการผลิต
และใช้สอื่ ในการจัดประสบการณ์
5.3 มีการนิเทศติดตามการใช้สอื่ ในการจัด
ประสบการณ์
5.4 มีการนาผลการนิเทศติดตามการใช้สอื่ มาใช้เป็ น
ข้อมูลในการพัฒนา
5.5 ส่งเสริม สนับสนุนการเผยแพร่การพัฒนาสือ่
และนวัตกรรมเพื่อการจัดประสบการณ์
6 มีระบบบริหารคุณภาพที่เปิ ดโอกาสให้ผเู้ กี่ยวข้องทุก
ฝ่ ายมีสว่ นร่วม
6.1 กาหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาที่
สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาปฐมวัยและอัต
ลักษณ์ของสถานศึกษา
6.2 จัดทาแผนพัฒนาการศึกษาที่สอดรับกับ
มาตรฐานที่สถานศึกษากาหนดและดาเนินการตาม
แผน
6.3 มีการประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพภายใน
สถานศึกษา
6.4 มีการติดตามผลการดาเนินงาน และจัดทา
รายงานผล การประเมินตนเองประจาปี และรายงาน
ผลการประเมินตนเอง ให้หน่วยงานต้นสังกัด
6.5 นาผลการประเมินไปปรับปรุงและพัฒนา
คุณภาพสถานศึกษา โดยผูป้ กครองและผูเ้ กี่ยวข้อง
ทุกฝ่ ายมีสว่ นร่วม
สรุ ปผลการประเมิน

ปฏิบัติ

ผลการประเมิน
คุณภาพทีไ่ ด้





5.00

ยอดเยีย่ ม

4.50

ยอดเยีย่ ม
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กระบวนการพัฒนาทีส่ ่งผลต่อระดับคุณภาพของมาตรฐานที่ 2
2.1 มีหลักสูตรครอบคลุมพัฒนาการทั้ง 4 ด้าน สอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่น
- การจัดการศึกษาปฐมวัยของโรงเรียนร่มไม้ ได้มีการกาหนดเป้าหมาย วิสยั ทัศน์ และพันธกิจของ
สถานศึกษาไว้อย่างชัดเจน มีองค์ประกอบที่สาคัญเพื่อที่จะขับเคลื่อนการศึกษา ระดับปฐมวัย ได้แก่ การ
พัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพเด็กรอบด้าน ทัง้ ด้านร่างกาย อารมณ์จิตใจ สังคม และสติปัญญา ตามหลักสูตร
สถานศึกษาปฐมวัย และได้มีการพัฒนาหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พ.ศ.2560 และการสอนแบบมอนเตสเซอ
รี่ เป็ นรูปแบบการจัดประสบการณ์ท่ีก่อให้เกิดการเตรียมความพร้อม เน้นการเรียนรูผ้ า่ นการเล่นและการลงมือ
ปฏิบตั ดิ ว้ ยตนเอง สอดคล้องกับวิถีชีวิตของ ครอบครัว ชุมชน และท้องถิ่น เพื่อให้เด็กมีความสุขในการเรียนรู ้
2.2 จัดครู ให้เพียงพอกับชั้นเรียน
- โรงเรียนจัดให้มีครู ท่ีมีประสบการณ์และครู ท่ีจบวุฒิการศึกษาปฐมวัยให้มีจานวนเพียงพอและ
เหมาะสมกับชัน้ เรียน โดยมีสดั ส่วนครู 1 คนต่อเด็ก 12 คน และมีการจากัดจานวนเด็กต่อห้องเรียนไม่เกิน
25 คน เพื่อประสิทธิภาพในการจัดกิจกรรมและการดูแลอย่างทั่วถึง
2.3 ส่งเสริมให้ครู มีความเชี่ยวชาญด้านการจัดประสบการณ์
- โรงเรียนได้สง่ เสริมให้ครูมีความเชี่ยวชาญ พัฒนาตนเอง โดยส่งเสริมให้ครูเข้ารับการอบรม เพื่อ
พัฒนาคุณภาพครู ดา้ นการศึกษาปฐมวัยอย่างต่อเนื่อง ซึ่งส่งผลให้ครู มีความรูค้ วามสามารถในการวิเคราะห์
และออกแบบหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัย มีทกั ษะในการจัดประสบการณ์และการประเมินพัฒนาการเด็กเป็ น
รายบุคคล มีประสบการณ์ในการออกแบบ การจัดกิจกรรม ทักษะการสังเกต และการปฏิสมั พันธ์ท่ีดีกับเด็ก
และผูป้ กครอง
- ส่ง เสริม ให้ค รู มี ก ารวิ เ คราะห์แ ละปรับ ปรุ ง แผนการจัด ประสบการณ์ก ารเรี ย นรู ้ใ นทุก ภาค
การศึกษา มีการจัดประชุมครูเพื่อเป็ นการแลกเปลี่ยนเรียนรูก้ บั เพื่อนครูในการจัดกิจกรรมทุกสัปดาห์
- ส่งเสริมให้ครู จัดกิจกรรมและประสบการณ์การเรียนรู ท้ ่ีเน้นผูเ้ รียนเป็ นสาคัญที่สอดคล้องกับ
กิจกรรมหลักและเน้นให้นกั เรียนได้คิด ได้ลงมือปฏิบตั ิจริงและแก้ไขปั ญหา เช่น การสารวจและสังเกต การ
ทาอาหาร การทดลองวิทยาศาสตร์ การทาโครงงาน การทากิจกรรมกลุม่ เป็ นต้น
- ส่ง เสริม ให้ค รู ท างานวิ จัย ในชั้น เรีย นเพื่ อ วิ เ คราะห์แ ก้ปั ญ หาของนัก เรีย นเป็ น รายกลุ่ม และ
รายบุคคล มีการวิเคราะห์ผเู้ รียนเป็ นรายบุคคลและจัดกิจกรรมสนองต่อความต้องการของเด็กแต่ละคน
- ส่งเสริมให้ครู มีการจดบันทึกพฤติกรรมนักเรียนเป็ นรายบุคคล มีการประเมินพัฒนาการของ
นักเรียนเป็ นรายบุคคลอย่างสม่าเสมอในสมุดสื่อสารทุกสัปดาห์และนาผลการประเมินพัฒนาการที่ได้มาปรับ
การจัดประสบการณ์การเรียนรูข้ องผูเ้ รียนและพฤติกรรมการเรียนรูข้ องเด็ก
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2.4 จัดสภาพแวดล้อมและสื่อเพือ่ การเรียนรู้ อย่างปลอดภัย และเพียงพอ
- โรงเรี ย นให้ค วามส าคัญ กับ ด้า นอาคารสถานที่ โดยจัด ให้มี ห้อ งเรี ย นที่ เ พี ย งพอ มี ก ารจัด
สภาพแวดล้อมที่มีความปลอดภัย สวยงาม สิ่งอานวยความสะดวกครบครัน และจัดสภาพแวดล้อมที่เอือ้ ต่อ
การเรียนอย่างมีคุณภาพ เช่น ห้องคอมพิวเตอร์ ห้องดนตรี ห้องวิทยาศาสตร์ ห้องสมุด ห้องยิม สนามกีฬา
กลางแจ้ง สนามกีฬาในร่ม สนามเด็กเล่น สนามหญ้า ลานทราย โถงอเนกประสงค์ สระว่ายนา้ อนุบาล สระ
ว่ายนา้ ประถมและห้องสัมมนา
- มีการจัดสภาพแวดล้อมทัง้ ภายในและภายนอกห้องเรียนที่คานึงถึงความปลอดภัยของเด็ก
ส่งเสริมให้เกิดการเรียนรูท้ งั้ แบบรายบุคคล และรายกลุม่ มีมมุ ประสบการณ์ท่ีจาเป็ นต่อพัฒนาการของเด็ก ให้
เพียงพอและเหมาะสมกับวัย ในปี การศึกษา 2562 ที่ผ่านมาประเทศไทย โดยเฉพาะจังหวัดชลบุรีประสบกับ
ภาวะฝุ่ น PM 2.5 โรงเรียนร่มไม้ตระหนักถึงความปลอดภัยของนักเรียน จึงได้ตดิ ตัง้ เครื่องกรองอากาศ แอมเวย์
รุน่ Atmosphere ที่หอ้ งเรียนอนุบาลและประถม จานวน 16 เครื่อง และเครื่องพ่นนา้ ยาฆ่าเชือ้ โรคของ บริษัท
K Cleaning ในห้องเรียนอนุบาลและห้องสานักงาน จานวน 8 เครื่อง
- โรงเรียนจัดหา/จัดทาสื่อการเรียนการสอนที่เน้นผูเ้ รียนเป็ นสาคัญและเพียงพอต่อความต้องการ
ของเด็ก
- จัดให้มีอปุ กรณ์ ของเล่น ของใช้ เครื่องนอน เครื่องอานวยความสะดวกต่างๆ ให้พอเพียงกับ
เด็ก โดยจัดให้เหมาะสม สะอาด ปลอดภัย
- จัดให้มีเครื่องเล่นสนาม เครื่องเล่นนา้ เล่นทรายที่เหมาะสมปลอดภัย
- จัดให้มีพืน้ ที่สาหรับ แปรงฟั น ล้างมือ ทาความสะอาดร่างกาย ห้องน้าห้องส้วม พร้อมอุปกรณ์
ที่จาเป็ นและเหมาะสมกับเด็ก
2.5 ให้บริการสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนรู้เพือ่ สนับสนุนการจัดประสบการณ์
- จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุน การบริหารจัดการเพื่อการจัดการเรียนรู ท้ ่ีอานวย
ความสะดวกในการค้นคว้าหาข้อมูลสาหรับครู
- จัดให้มีหอ้ งปฎิบตั ิการคอมพิวเตอร์สาหรับเด็กได้ฝึกทักษะการใช้เทคโนโลยี คอมพิวเตอร์เล่น
เกมการศึกษาแบบออนไลน์และศึกษาหาข้อมูลเพื่อสนับสนุนการจัดประสบการณ์ท่ีหลากหลาย
- จัดให้มีหอ้ งสมุด ห้องดนตรีและสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศในห้องเรียน เช่น วิทยุ ซีดีนิทาน ซีดี
เพลง สื่อบัตรภาพ บัตรคาเพื่อสนับสนุนการจัดประสบการณ์อย่างพอเพียง
- ส่งเสริมให้ครูจดั ประสบการณ์การเรียนการสอนให้เด็กโดยการใช้ส่ือทัง้ จากภายในและภายนอก
โรงเรียน เช่น การพานักเรียนไปเรียนรูจ้ ากแหล่งสถานที่สาคัญในชุมชนและสถานที่ราชการ เช่น โครงการทัศน
ศึกษาเพื่อการเรียนรู โ้ ดยพานักเรียนศึกษาแหล่งเรียนรู ้ ภูมิปัญญาท้องถิ่นจากชุมชน ภาคเรียนละ 2 ครัง้ และ
การเรียนรู จ้ ากวิทยากรเฉพาะกิจ จากภูมิปัญญาชาวบ้าน โดยเชิญผูป้ กครอง และเจ้าหน้าที่ทางการแพทย์
สาธาณสุข เจ้าหน้าที่ตารวจ และเจ้าหน้าที่ดบั เพลิง เข้ามาเป็ นวิทยากรเฉพาะกิจให้ค วามรูเ้ กี่ยวกับอาชีพ และ
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การดูแลตนเองให้ปลอดภัย การรูจ้ กั ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ทากิจกรรมการประดิษฐ์ของเล่นของใช้ การ
ทาอาหาร การดนตรี และเล่านิทาน ภาคเรียนละ 1 ครัง้
2.6 มีระบบบริหารคุณภาพทีเ่ ปิ ดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ ายมีส่วนร่วม
- โรงเรียนมีการวางระบบบริ หารงานอย่างชัดเจน มีการกากับ ติดตามและตรวจสอบ(PDCA)
บริหารแบบมีส่วนร่วมและใช้หลักกัลยาณมิตร มีโครงสร้างการบริหารงานเป็ นลายลักษณ์อกั ษรและมีคาสั่ง
ในการแต่งตัง้ และการมอบหมายงานอย่างชัดเจน มีการจัดตัง้ คณะกรรมการต่างๆ เพื่อดาเนินการบริหาร
จัดการ มีการวางแผนการปฏิบตั ิงานโดยละเอียด และยึดหลักการมีส่วนร่วม โดยร่วมกันจัดทาเอกสาร เช่น
แผนปฏิบตั ิการประจาปี ปฏิทินปฏิบตั ิการประจาปี คาสั่งแต่งตัง้ ผูร้ บั ผิดชอบโครงการและงานฝ่ าย คาสั่งใน
การปฏิบตั งิ านและกิจกรรมต่างๆ
- มีการประเมินคุณภาพภายในโดยจัดให้มีการประเมิ นต่างๆ ดังนี ้ ประเมินโครงการ/กิจกรรมทุก
อย่างที่จดั ขึน้ ทันที โดยรับฟั งความคิดเห็นจากทุก ฝ่ าย มีการสรุ ปข้อมูลสารสนเทศที่สาคัญทุกภาคการศึกษา
และนาข้อมูลสารสนเทศมาเป็ นแนวทางในการปรับปรุงพัฒนาโรงเรียน
- ด าเนิ น งานและจัด ท ารายงานผลการประเมิ นตนเองประจ าปี มี ก ารน าผลการประเมิ นไป
ปรับปรุ ง พัฒ นา คุณ ภาพสถานศึกษา โดยทุกฝ่ ายมี ส่วนร่วม พร้อมทั้ง รายงานผลการประเมิ นตนเองให้
หน่วยงานต้นสังกัดอย่าง ต่อเนื่อง
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มาตรฐานที่ 3 การจัดประสบการณ์ทเี่ น้นเด็กเป็ นสาคัญ
การปฏิบัติงาน
ประเด็นพิจารณา
ปฏิบัติ
1 จัดประสบการณ์ที่สง่ เสริมให้เด็ก
มีพฒ
ั นาการทุกด้าน อย่างสมดุล
เต็มศักยภาพ
1.1 มีการวิเคราะห์ขอ้ มูลเด็กเป็ น
รายบุคคล
1.2 จัดทาแผนและใช้แผนการจัด
ประสบการณ์จากการวิเคราะห์
มาตรฐานคุณลักษณะที่พงึ
ประสงค์ในหลักสูตรสถานศึกษา
1.3 จัดกิจกรรมที่สง่ เสริม
พัฒนาการเด็กครบทุกด้าน ทัง้
ด้านร่างกาย ด้านอารมณ์จิตใจ
ด้านสังคม และด้านสติปัญญา
โดย ไม่มงุ่ เน้นการพัฒนาด้านใด
ด้านหนึง่ เพียงด้านเดียว
2 สร้างโอกาสให้เด็กได้รบั
ประสบการณ์ตรง เล่นและปฏิบตั ิ
อย่างมีความสุข
2.1 จัดประสบการณ์ที่เชื่อมโยง
กับประสบการณ์เดิม
2.2 ให้เด็กมีโอกาสเลือกทา
กิจกรรมอย่างอิสระ ตามความ
ต้องการความสนใจ
ความสามารถ ตอบสนองต่อ
วิธีการเรียนรูข้ องเด็กเป็ น
รายบุคคล หลากหลายรูปแบบ
จากแหล่งเรียนรูท้ ี่หลากหลาย

ไม่
ปฏิบัติ

จานวน
จานวน ครูผ่าน
เป้ าหมาย ครู
เกณฑ์ที่
(ร้อยละ) ทั้งหมด โรงเรียน
(คน)
กาหนด
(คน)
90

14

ผลการ
ประเมิน
(ร้อยละ)

ผลการ
ประเมิน
คุณภาพที่
ได้

100

ยอดเยี่ยม



14

100



14

100



14

100

90

100

14



14

100



14

100
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ยอดเยี่ยม

การปฏิบัติงาน
ประเด็นพิจารณา
ปฏิบัติ
2.3 เด็กได้เลือกเล่น เรียนรูล้ งมือ
กระทา และสร้างองค์ความรูด้ ว้ ย
ตนเอง
3 จัดบรรยากาศที่เอือ้ ต่อการเรียนรู ้
ใช้สอื่ และเทคโนโลยีที่เหมาะสม
กับวัย
3.1 จัดบรรยากาศและ
สภาพแวดล้อมในห้องเรียนได้
สะอาด ปลอดภัย และอากาศ
ถ่ายเทสะดวก
3.2 จัดให้มีพนื ้ ที่แสดงผลงานเด็ก
พืน้ ที่สาหรับมุมประสบการณ์และ
การจัดกิจกรรม
3.3 จัดให้เด็กมีสว่ นร่วมในการ
จัดภาพแวดล้อมในห้องเรียน เช่น
ป้ายนิเทศ การดูแลต้นไม้ เป็ นต้น
3.4 ใช้สอื่ และเทคโนโลยีที่
เหมาะสมกับช่วงอายุ ระยะความ
สนใจ และวิถีการเรียนรูข้ องเด็ก
เช่น กล้องดิจิตอล คอมพิวเตอร์
สาหรับการเรียนรู ้
กลุม่ ย่อย สือ่ ของเล่นที่กระตุน้ ให้
คิดและหาคาตอบ เป็ นต้น
4 ประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพ
จริงและนาผลการประเมิน
พัฒนาการเด็กไปปรับปรุงการจัด
ประสบการณ์และพัฒนาเด็ก

ไม่
ปฏิบัติ

จานวน
จานวน ครูผ่าน
เป้ าหมาย ครู
เกณฑ์ที่
(ร้อยละ) ทั้งหมด โรงเรียน
(คน)
กาหนด
(คน)

14



90

ผลการ
ประเมิน
(ร้อยละ)

100

100

14



14

100



14

100



14

100



14

100

90
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14

ผลการ
ประเมิน
คุณภาพที่
ได้

100

ยอดเยี่ยม

ยอดเยี่ยม

การปฏิบัติงาน
ประเด็นพิจารณา
ปฏิบัติ
4.1 ประเมินพัฒนาการเด็กจาก
กิจกรรมและกิจวัตรประจาวัน
ด้วยเครือ่ งมือและวิธีการที่
หลากหลาย
4.2 วิเคราะห์ผลการประเมิน
พัฒนาการเด็กโดยผูป้ กครองและ
ผูเ้ กี่ยวข้องมีสว่ นร่วม
4.3 นาผลการประเมินที่ได้ไป
พัฒนาคุณภาพเด็กอย่างเป็ น
ระบบและต่อเนื่อง
4.4 นาผลการประเมินแลกเปลีย่ น
เรียนรูโ้ ดยใช้กระบวนการชุมชน
แห่งการเรียนรูท้ างวิชาชีพ

ไม่
ปฏิบัติ

จานวน
จานวน ครูผ่าน
เป้ าหมาย ครู
เกณฑ์ที่
(ร้อยละ) ทั้งหมด โรงเรียน
(คน)
กาหนด
(คน)

ผลการ
ประเมิน
(ร้อยละ)



14

100



14

100



14

100



14

100

สรุ ปผลการประเมิน

100

ผลการ
ประเมิน
คุณภาพที่
ได้

ยอดเยี่ยม

กระบวนการพัฒนาทีส่ ่งผลต่อระดับคุณภาพของมาตรฐานที่ 3
3.1 จัดประสบการณ์ทส่ี ่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการทุกด้านอย่างสมดุลเต็มศักยภาพ
โรงเรียนได้จดั การศึกษาปฐมวัยมุ่งเน้นความสาคัญของการพัฒนาการในทุกๆ ด้าน ทัง้ ทางด้าน
ร่างกาย อารมณ์จิตใจ สังคมและสติปัญญา มีความรู ้ คุณธรรมจริยธรรมและวัฒนธรรมในการดารงชีวิต ซึ่ง
เป็ นการจัดประสบการณ์การเรียนรูท้ ่ีเน้นผูเ้ รียนเป็ นสาคัญ เพื่อสามารถอยูร่ ว่ มกับผูอ้ ่ืนได้อย่างเป็ นสุข ภายใต้
คาว่า เก่ง ดี มี สุข จัดประสบการณ์ในรู ปแบบบูร ณาการการเรีย นรู ้ แบบเรียนผ่านเล่น เพื่ อให้เ ด็กได้
ประสบการณ์ตรง ซึ่งสามารถยืดหยุ่นได้ตามความเหมาะสมและสอดคล้องกับหลักสูตรปฐมวัย ทัง้ ในห้องเรียน
และนอกห้องเรียน ดังนี ้
- จัดประสบการณ์การเรียนรู ท้ ่ีครอบคลุมพัฒนาการในทุกๆ ด้านให้เหมาะสมกับวัย เช่น ด้าน
ร่างกาย พัฒนาการเคลื่อนไหวทางร่างกายเด็ก เคลื่อนไหวอย่างเหมาะสมตามจินตนาการเพื่อให้ร่างกายทุก
ส่วน ทัง้ กล้ามเนือ้ มัดใหญ่มดั เล็กสามารถทางานอย่างมีประสิทธิภาพ ด้านอารมณ์ จิตใจ เด็กมีพฒ
ั นาการ
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ด้านอารมณ์ความรู ส้ ึกได้อย่างเหมาะสม รู จ้ กั ยับยัง้ ชั่งใจ รู จ้ กั การรอคอย กล้าแสดงออก รู จ้ กั การช่วยเหลือ
แบ่งปัน มีความรับผิดชอบ ด้านสังคม เด็กสามารถช่วยเหลือตัวเองในการปฏิบตั กิ ิจวัตรประจาวันได้ มีวินยั ใน
ตนเอง เล่นร่วมกับผูอ้ ่ืนได้ มีสมั มาคารวะต่อผูใ้ หญ่ ด้านสติปัญญา เด็กมีความคิดร่วมยอด รูจ้ กั การแก้ปัญหา
สามารถสื่อสารได้เหมาะสมกับวัยและมีทกั ษะ
- ส่ ง เสริ ม ให้ค รู จั ด กิ จ กรรมการเรี ย นการสอนครอบคลุ ม กิ จ กรรมหลั ก 6 อย่ า ง ตามที่
กระทรวงศึกษาธิ การ กาหนด คือ กิ จ กรรมเสริม ประสบการณ์ กิ จ กรรมเคลื่ อนไหว กิ จ กรรมกลางแจ้ง
กิจกรรมสร้างสรรค์ กิจกรรมเสรี และกิจกรรมเกมการศึกษา
- ส่ง เสริม ให้ค รู จัด กิ จ กรรมการเรี ย นการสอนที่ มุ่ง เน้น ให้นัก เรี ย นได้ฝึ ก การท า งานร่ว มกัน
มีการวางแผนงาน แบ่งงาน ทางานตามลาดับขัน้ ตอนและช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ได้แก่ กิจกรรมทาอาหาร,
กิจกรรมทดลองวิทยาศาสตร์, การทาโครงงาน, การทางานศิลปะเป็ นกลุม่ เป็ นต้น
- ส่งเสริมให้ครู จดั หน่วยการเรียนการสอนที่ครอบคลุมความรู ใ้ นสิ่งใกล้ตวั นั กเรียน ประเพณี
และวัฒนธรรมไทย ความเป็ นไทย การอนุรกั ษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รวมถึงเหตุการณ์ปัจจุบนั ต่างๆ ที่
นักเรียนควรรู ้ เช่น เรื่องภาวะโลกร้อน และภัยธรรมชาติแผ่นดินไหว เป็ นต้น
3.2 สร้างโอกาสให้เด็กได้รับประสบการณ์ตรง เล่นและปฏิบัตอิ ย่างมีความสุข
- โรงเรียนร่มไม้มีการจัดประสบการณ์การเรียนรูท้ ่ีส่งเสริมให้เด็กได้ประสบการณ์โดยตรง จาก
การเรียนผ่านการเล่น โดยลงมือปฏิบตั ิจริงด้วยตนเองและ ส่งเสริมให้ครูจดั กิจกรรมการเรียนการสอนที่มงุ่ เน้น
ให้นกั เรียนได้ฝึกการทางานร่วมกัน มีการวางแผนงาน แบ่งงาน ทางานตามลาดับขั้ นตอนและช่วยเหลือซึ่งกัน
และกัน ได้แก่ กิจกรรมทาอาหาร กิจกรรมทดลองวิทยาศาสตร์ การทาโครงงาน การทางานศิลปะเป็ นกลุ่ม
เป็ นต้น
- จัดโครงการทัศนศึกษาเพื่อการเรียนรู ้ โดยพานักเรียนท่องเที่ยวเชิงความรูท้ างการศึกษานอก
สถานที่ในชุมชนเพื่อเปิ ดโลกทัศน์ของนักเรียนให้กว้างไกล ทาให้นกั เรียนได้พบเห็นสิ่งแปลกใหม่
- จัดกิจกรรมกลางแจ้งที่หลากหลายและกิจกรรม Active Play ทุกเช้าวันศุกร์ เพื่อให้นกั เรียนได้
ออกกาลังกายยามเช้าบริเวณสนามอย่างสนุกสนานร่วมกัน เป็ นการพัฒนาด้านอารมณ์จิตใจ และด้านสังคม
เกิดการเรียนรูอ้ ย่างมีความสุข
3.3 จัดบรรยากาศทีเ่ อือ้ ต่อการเรียนรู้ใช้สื่อและเทคโนโลยีทเี่ หมาะสมกับวัย
- ห้องเรียนมีบรรยากาศ แจ่มใส กว้างขวางพอเหมาะ มีมมุ ส่งเสริมประสบการณ์การเรียนรู ้
มุมประสบการณ์ (มุมเสรี) และมีมมุ หนังสือที่จาเป็ นต่อพัฒนาการของเด็กอย่างเพียงพอและเหมาะสมกับวัย
- มีการจัดตกแต่งห้องเรียนให้สดใส มีปา้ ยนิเทศตามหน่วยการเรียนในแต่ละสัปดาห์และมีส่ือ
การเรียนรูท้ ่ีเอือ้ ต่อการจัดประสบการณ์การเรียนการสอนอย่างครบครัน
- มีหอ้ งปฏิบตั กิ ารคอมพิวเตอร์และห้องดนตรี ที่ทนั สมัยและมีอปุ กรณ์เพียงพอต่อจานวนการใช้งาน
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- จัดให้มีส่ือเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมในการจัดประสบการณ์การเรียนรุส้ าหรับเด็ก เช่น ซีดีเพลง ซีดี
นิทาน วิทยุ
3.4 ประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริงและนาผลการประเมินพัฒนาการเด็กไปปรับปรุง การจัด
ประสบการณ์และพัฒนาเด็ก
- ส่งเสริมให้ครู มีการประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริงจากการจัดประสบการณ์การเรียนรู ้
และการจัดกิจวัตรประจาวัน ด้วยเครื่องมือและวิธีการที่หลากหลาย เช่น การสังเกต การสอบถาม การสารวจ
และการวิเ คราะห์ผ ลพัฒ นาการของเด็ก โดยให้ผู้ปกครองมี ส่ว นร่วมเพื่ อได้นาผลการประเมิ นไปพัฒ นา
ศักยภาพของเด็กและพัฒนาการจัดประสบการณ์การเรียนรูใ้ นชัน้ เรียน
- ครูมีการวิเคราะห์ผเู้ รียนเป็ นรายบุคคลและจัดกิจกรรมสนองต่อความต้องการของเด็กแต่ละคน
มีการจดบันทึกพฤติกรรมนักเรียนเป็ นรายบุคคลอย่างสม่าเสมอ
- ครูมีการประเมินพัฒนาการของนักเรียนเป็ นรายบุคคลอย่างสม่าเสมอในสมุดสื่อสารทุกสัปดาห์
และในตารางประเมินพัฒนาการนักเรียนภาคการศึกษาละ 2 ครัง้
- ครูมีการนาผลการประเมินพัฒนาการที่ได้มาปรับการจัดประสบการณ์การเรียนรูข้ องผูเ้ รียนและ
พฤติกรรมการเรียนรูข้ องผูเ้ รียน และทางานวิจยั ในชัน้ เรียนเพื่อวิเคราะห์แก้ปัญหาของนักเรียนเป็ นรายกลุม่ และ
รายบุคคล
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ระดับการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน
การปฏิบัติงาน

ประเด็นพิจารณา
ปฏิบัติ
ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน
มีความสามารถในการอ่าน การเขียน
1
การสือ่ สาร และการคิดคานวณ
1.1 ร้อยละของผูเ้ รียนมีทกั ษะในการ
อ่านในแต่ละระดับชัน้ ตามเกณฑ์ที่
สถานศึกษากาหนด
1.2 ร้อยละของผูเ้ รียนมีทกั ษะในการ
เขียนในแต่ละระดับชัน้ ตามเกณฑ์ที่
สถานศึกษากาหนด
1.3 ร้อยละของผูเ้ รียนมีทกั ษะในการ
สือ่ สารในแต่ละระดับชัน้ ตามเกณฑ์ที่
สถานศึกษากาหนด
1.4 ร้อยละของผูเ้ รียนมีทกั ษะในการ
คิดคานวณในแต่ละดับชัน้ ตามเกณฑ์
ที่สถานศึกษากาหนด
มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิด
อย่างมีวจิ ารณญาณ อภิปราย
2
แลกเปลีย่ นความคิดเห็นและ
แก้ปัญหา
2.1 ร้อยละของผูเ้ รียนมีความสามารถ
ในการคิดจาแนกแยกแยะ ใคร่ครวญ
ไตร่ตรองอย่างรอบคอบโดยใช้เหตุผล
ประกอบการตัดสินใจ
2.2 ร้อยละของผูเ้ รียนมีการอภิปราย
แลกเปลีย่ นความคิดเห็น
2.3 ร้อยละของผูเ้ รียนมีการแก้ปัญหา
อย่างมีเหตุผล

เป้ าหมาย
(ร้อยละ)

จานวน
ผู้เรียน
ทั้งหมด
(คน)

85

112

ไม่
ปฏิบัติ

จานวน
ผู้เรียน
ผ่าน
เกณฑ์ที่
โรงเรียน
กาหนด
(คน)

ผลการ
ประเมิน
(ร้อยละ)

ผลการ
ประเมิน
คุณภาพที่
ได้

90.18

ยอดเยี่ยม



104

92.86



105

93.75



110

98.21



85

75.89

85

112

91.07



102

91.07



102

91.07



102

91.07
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ยอดเยี่ยม

การปฏิบัติงาน

ประเด็นพิจารณา
ปฏิบัติ
3 มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม
3.1 ร้อยละของผูเ้ รียนมีความสามารถ
ในการรวบรวมความรูไ้ ด้ทงั้ ตัวเองและ
การทางานเป็ นทีม
3.2 ร้อยละของผูเ้ รียนสามารถ
เชื่อมโยงองค์ความรูแ้ ละประสบการณ์
มาใช้ในการสร้างสรรค์สงิ่ ใหม่ ๆ อาจ
เป็ นแนวความคิด โครงการ โครงงาน
ชิน้ งาน ผลผลิต
มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยี
4
สารสนเทศ และการสือ่ สาร
4.1 ร้อยละของผูเ้ รียนมีความสามารถ
ในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสือ่ สาร
4.2 ร้อยละของผูเ้ รียนมีความสามารถ
ในการนาเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสือ่ สารเพื่อพัฒนาตนเองและ
สังคมในด้านการเรียนรูก้ ารสือ่ สาร
การทางานอย่างสร้างสรรค์ และมี
คุณธรรม
มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตาม
5
หลักสูตรสถานศึกษา
5.1 ร้อยละของผูเ้ รียนบรรลุการเรียนรู ้
ตามหลักสูตรสถานศึกษา
5.2 ร้อยละของผูเ้ รียนมีความก้าวหน้า
ในการเรียนรูต้ ามหลักสูตรสถานศึกษา
จากพืน้ ฐานเดิม

เป้ าหมาย
(ร้อยละ)

จานวน
ผู้เรียน
ทั้งหมด
(คน)

85

112

ไม่
ปฏิบัติ

จานวน
ผู้เรียน
ผ่าน
เกณฑ์ท่ี
โรงเรียน
กาหนด
(คน)

ผลการ
ประเมิน
(ร้อยละ)

ผลการ
ประเมิน
คุณภาพที่
ได้

78.57

ดีเลิศ



91

81.25



85

75.89

85

112

91.07



104

92.86



100

89.29

85

112

100



112

100



112

100

91

ยอดเยี่ยม

ยอดเยี่ยม

การปฏิบัติงาน
เป้ าหมาย
(ร้อยละ)

ประเด็นพิจารณา
ปฏิบัติ
5.3 ร้อยละของผูเ้ รียนมีความก้าวหน้า
ในผลการทดสอบระดับชาติ หรือผล
การทดสอบอื่น ๆ
มีความรูท้ กั ษะพืน้ ฐาน และเจตคติที่ดี
6
ต่องานอาชีพ
6.1 ร้อยละของผูเ้ รียนมีความรู ้ ทักษะ
พืน้ ฐานและเจตคติที่ดใี นการศึกษาต่อ
6.2 ร้อยละของผูเ้ รียนมีความรู ้ ทักษะ
พืน้ ฐานและเจตคติที่ดใี นการจัดการ
การทางานหรืองานอาชีพ

ไม่
ปฏิบัติ

จานวน
ผู้เรียน
ทั้งหมด
(คน)
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จานวน
ผู้เรียน
ผ่าน
เกณฑ์ท่ี
โรงเรียน
กาหนด
(คน)

ผลการ
ประเมิน
(ร้อยละ)

112

100

112

96.43



112

94.64



112

98.21

ผลการ
ประเมิน
คุณภาพที่
ได้

ยอดเยี่ยม

่ ึงประสงค์ของผู้เรียน
คุณลักษณะทีพ
การมีคณ
ุ ลักษณะและค่านิยมที่ดี
ตามที่สถานศึกษากาหนด
1.1 ร้อยละของผูเ้ รียนมีพฤติกรรมเป็ น
ผูท้ ี่มีคณ
ุ ธรรม จริยธรรม เคารพในกฎ
กติกา
1.2 ร้อยละของผูเ้ รียนมีคา่ นิยมและ
จิตสานึกตามที่สถานศึกษากาหนด
โดยไม่ขดั กับกฎหมายและวัฒนธรรม
อันดีของสังคม
ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็ น
2
ไทย
2.1 ร้อยละของผูเ้ รียนมีความภูมใิ จใน
ท้องถิ่น เห็นคุณค่าของความเป็ นไทย
2.2 ร้อยละของผูเ้ รียนมีสว่ นร่วมในการ
อนุรกั ษ์วฒ
ั นธรรมและประเพณีไทย
รวมทัง้ ภูมิปัญญาไทย
การยอมรับทีจ่ ะอยูร่ ว่ มกันบนความ
3
แตกต่างและหลากหลาย
1

95

112

96.43



106

94.64



110

98.21

95

112

100



112

100



112

100

95
92

112

97.32

ยอดเยี่ยม

ยอดเยี่ยม

ยอดเยี่ยม

การปฏิบัติงาน
เป้ าหมาย
(ร้อยละ)

ประเด็นพิจารณา
ปฏิบัติ
- ร้อยละของผูเ้ รียนยอมรับและอยู่
ร่วมกันบนความแตกต่างระหว่าง
บุคคลในด้านเพศ วัย เชือ้ ชาติ ศาสนา
ภาษาวัฒนธรรม ประเพณี

ไม่
ปฏิบัติ



4 สุขภาวะทางร่างกายและจิตสังคม
4.1 ร้อยละของผูเ้ รียนมีการรักษา
สุขภาพกาย สุขภาพจิต อารมณ์และ
สังคม และแสดงออกอย่างเหมาะสม
ในแต่ละช่วงวัย
4.2 ร้อยละของผูเ้ รียนสามารถอยู่
ร่วมกับคนอื่นอย่างมีความสุข เข้าใจ
ผูอ้ ื่น ไม่มีความขัดแย้งกับผูอ้ ื่น

จานวน
ผู้เรียน
ทั้งหมด
(คน)
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จานวน
ผู้เรียน
ผ่าน
เกณฑ์ท่ี
โรงเรียน
กาหนด
(คน)

ผลการ
ประเมิน
(ร้อยละ)

109

97.32

112

97.32



109

97.32



109

97.32
94.20

สรุ ปผลการประเมิน

หมายเหตุ กรอกข้อมูลเฉพาะแถบสีขาว
*** ผลการประเมิน (ร้อยละ) = ผลรวมการประเมินทุกประเด็นพิจารณา
จานวนประเด็นพิจารณา
แปลผลระดับคุณภาพ
กาลังพัฒนา
ร้อยละ 00.00 – 49.99
ปานกลาง
ร้อยละ 50.00 – 59.99
ดี
ร้อยละ 60.00 – 74.99
ดีเลิศ
ร้อยละ 75.00 – 89.99
ยอดเยี่ยม
ร้อยละ 90.00 – 100
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ผลการ
ประเมิน
คุณภาพที่
ได้

ยอดเยี่ยม

ยอดเยี่ยม

กระบวนการพัฒนาทีส่ ่งผลต่อระดับคุณภาพของมาตรฐานที่ 1
โรงเรียนมีกระบวนการพัฒนาผูเ้ รียนด้วยวิธีการที่หลากหลาย มีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
และโครงการต่างๆ เพื่อให้ผเู้ รียนบรรลุตามตัวบ่งชีใ้ น มาตรฐานที่ 1 ดังนี ้

1.1. ผลสัมฤทธิท์ างวิชาการของผู้เรียน
1.1.1 มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิดคานวณ
- จัดโครงการรักการอ่านเพื่อเป็ นการกระตุน้ และปลูกฝั งให้นักเรียนรู จ้ ักการศึกษาค้นคว้าจากการ
อ่าน ส่งเสริมนักเรียนใช้บริการห้องสมุดของโรงเรียนในช่วงพักกลางวันและสามารถยืมหนังสือจากห้องสมุด
เพื่ อ น าไปอ่ า นที่ บ ้า นได้ อี ก ทั้ง ยัง ได้จัด ท าสมุด บัน ทึ ก การอ่ า นเพื่ อ กระตุ้น ให้นัก เรี ย นอ่ า นหนัง สื อ อื่ น ๆ
นอกเหนือจากห้องสมุด โดยมีผปู้ กครองหรือครูเซ็นรับรอง และมอบเกียรติบตั รให้กบั นักเรียนที่มีสถิติการอ่าน
หนังสือมากที่สดุ ในแต่ละภาคการศึกษา
- กาหนดหนังสืออ่านนอกเวลาสาหรับนักเรียนชัน้ ป.2 ถึงป.6 โดยคัดเลือกนวนิยาย เรื่องสัน้ และ
วรรณกรรมดีเด่นที่เหมาะสมกับนักเรียนแต่ละระดับชัน้ และหนังสืออ่านนอกเวลาที่เป็ นนวนิยายภาษาอังกฤษ
สาหรับนักเรียนชัน้ ป.5 และ ป.6 เพื่อให้นกั เรียนเกิดความสนุกสนานเพลิดเพลินในการอ่าน
ได้ขอ้ คติเตือนใจและคาสอนต่างๆจากเรื่องที่อ่าน
- ส่งเสริมให้ครู จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่มุ่งเน้นให้นักเรียนได้ฝึกทักษะด้านการฟั ง พูด อ่าน
เขียนในทุกระดับชัน้ โดยมุง่ พัฒนาให้ผเู้ รียนทุกคนอ่านออกและเขียนได้ตงั้ แต่ระดับขัน้ ป. 1 เช่น การฝึ กอ่านคา
ยากภาษาไทย การฝึ กให้นกั เรียนท่องบทอาขยาน คาคล้องจอง และการทดสอบเขียนคายากในทุกสัปดาห์เพื่อ
ดูผลพัฒนาการของนักเรียน การส่งเสริมให้นกั เรียนค้นคว้าทารายงาน โครงงานต่างๆและนาเสนอผลงานของ
ตนเองหน้าชัน้ เรียนในทุกวิชา
1.1.2 มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
และแก้ปัญหา
- จัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยยึดผูเ้ รียนเป็ นศูนย์กลางให้ผเู้ รียนเกิดความรู ้ ความคิดโดยฝึ กการ
คิดวิเคราะห์วิจารณ์อย่างมีเหตุผล การใฝ่ หาความรูค้ วามคิดริเริ่มสร้างสรรค์ เพื่อนาไปใช้ในการพัฒนาตนเอง
และแก้ปัญหาในชีวิตประจาวันอย่างเหมาะสม
- จัดกิจกรรมการเรียนการสอนเพื่ อพัฒนาทักษะการอ่านเชิงคิดวิเคราะห์และมีวิจารณญาณส่งเสริม
ให้ผเู้ รียน มีทกั ษะการอ่าน เชิงคิดวิเคราะห์ และมีวิจารณญาณ เพื่อประโยชน์ในการรับข่าวสารข้อมูลและเชื่อ
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ข่าวสาร อย่างมีเหตุผล สามารถพัฒนาตนเอง และปรับตัวให้ทนั กับเหตุการณ์ และการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ใน
ยุคข้อมูล ข่าวสารไร้พรมแดน เป็ นการพัฒนาผูเ้ รียนในการดารงชีวิต การศึกษาในระดับสูงต่อไป
- จัดกิจกรรมให้นกั เรียนได้มีโอกาสลงมือปฏิบตั ิจริง มีการทารายงาน โครงงานและทดลองอย่าง
สม่าเสมอ เพื่อส่งเสริมความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ และคิดสร้างสรรค์ของนักเรียน
- จัดกิจกรรมให้นกั เรียนมีการทางานร่วมกันเป็ นกลุม่ แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพื่อการเรียนรูร้ ะหว่าง
กัน เช่น ในการรวมกลุ่มกันวางแผนงานประดิษฐ์ การทาการทดลองทางวิทยาศาสตร์ การทาอาหาร การ
ค้นคว้ารายงานและนาเสนอผลงานหน้าชัน้ เรียน เป็ นต้น
1.1.3 มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม
- จัดกิจกรรมให้นกั เรียนได้มีโอกาสในการใช้ความรู ้ การแก้ปัญหา และทักษะกระบวนการคิดในการ
ประดิษฐ์ส่ิงที่เป็ นประโยชน์ สร้างชิน้ งานตามความสนใจ โดยนาองค์ความรู แ้ ละความคิดสร้างสรรค์มาใช้ใน
การสร้างชิน้ งานอย่างน้อย 1 ชิน้ /ภาคเรียน
- จัดกิจกรรมให้นกั เรียนได้เรียนรูจ้ ากการลงมือปฏิบตั ิจริง ได้มีโอกาสทาการทดลองทางวิทยาศาสตร์
การทาอาหาร การค้นคว้ารายงานและนาเสนอผลงานหน้าชัน้ เรียน เป็ นต้น
1.1.4 มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
- จัดโครงการรักการอ่าน โครงการเรียนรู อ้ ย่างสร้างสรรค์ น้อมนาพระบรมราโชบาย โครงการทัศน
ศึกษาเพื่อการเรียนรู ้ และกิจกรรมสัปดาห์การเรียนรูแ้ บบบูรณาการ เพื่อสร้างระบบเครือข่ายการเรียนรูใ้ ห้เป็ น
แหล่งความรู ส้ าหรับการค้นคว้าหาความรู ท้ ุกๆ ด้านที่นกั เรียนต้องการ เช่น จากสื่อมวลชนทุกแขนง เครื่อง
คอมพิวเตอร์ ทรัพยากรท้องถิ่น ภูมิปัญญาชาวบ้าน และหน่วยงานต่างๆ ทาให้นกั เรียนสามารถเรียนรูไ้ ด้อย่าง
กว้างขวางและพัฒนาตนเอง
- จัดให้มีหอ้ งปฏิบตั ิการคอมพิวเตอร์และบริการอินเตอร์เน็ตเพื่อให้นกั เรียนสามารถสืบค้นข้อมูลได้
ทัง้ ในชั่วโมงเรียนปกติและช่วงเวลาพักกลางวัน
- จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่สง่ เสริมให้นกั เรียนได้เรียนรูแ้ ละสืบค้นข้อมูลต่างๆ จากสื่อเทคโนโลยี
ที่หลายหลาย เช่น การทาโครงงาน รายงาน
- จัด กิ จ กรรมการแข่ง ขัน ผลงานทางคอมพิ ว เตอร์ใ นกิ จ กรรมวัน ส าคัญ ต่า งๆ เพื่ อ ให้นัก เรี ย นมี
ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารได้อย่างเหมาะสม
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มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา
- กาหนดให้ครู มี การประเมินผลตามสภาพจริงใช้ระเบียบการวัดและประเมิ นผลการเรียนรู ข้ อง
สถานศึกษาดาเนินการวัดผลและประเมินผลการเรียนรู ้ ก่อนเรียน ระหว่างเรียน และหลังเรียนจบหน่วยการ
เรียน/บทเรียน ด้วยวิธีการวัดผลที่หลากหลาย ครบทัง้ 3 ด้าน คือด้านความรู ้ ด้านทักษะ และด้านเจตคติ
ซึ่ง เป็ น กระบวนการที่ จ ะช่ว ยให้ ครู ผู้ส อนได้ข้อ มูล สารสนเทศที่ แ สดงถึ ง การพัฒ นา ความก้า วหน้า และ
ความสาเร็จของผูเ้ รียน
- จัดทาโครงการส่งเสริมและพัฒนาทักษะของนักเรียนสู่ความเป็ นเลิศทางวิชาการของนักเรียนใน
กลุม่ วิชาหลัก ได้แก่ วิชาภาษาไทย วิชาคณิตศาสตร์ วิชาวิทยาศาสตร์ วิชาสังคมและวิชาภาษาอังกฤษ โดย
มีการวางเป้าหมายผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในแต่ละวิชาร่วมกัน โดยที่ครู จะจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนา
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนให้สาเร็จตามเป้าหมายที่ได้กาหนดไว้ มีการจัดการเรียนการสอนที่ มุ่ง
พัฒนาให้นกั เรียนได้ ลงมือปฏิบตั ิจริง และสามารถสร้างองค์ความรูไ้ ด้ดว้ ยตนเอง มีการกระตุน้ ให้นกั เรียนได้
ทบทวนบทเรียนอย่างสม่าเสมอ เพื่อเตรียมพร้อมในการทดสอบย่อยประจาในแต่ละบทในทุกวิชา จัดสอนซ่อม
เสริมสาหรับนักเรียน ที่มีผลการทดสอบไม่ผ่าน มีการกาหนดให้นกั เรียนท่องบทอาขยาน ท่องสูตรคูณ ท่อง
คาศัพท์ภาษาอังกฤษทุกวัน ฯลฯ
1.1.5

- ส่ง เสริม นัก เรี ย นมี ป ระสบการณ์ในการเข้าประกวดและแข่ง ขัน ทางวิ ช าการกับ หน่วยงาน
ภายนอกทุกครัง้ ที่มีโอกาส
- กาหนดให้ครู จัดการเรียนการสอนให้ตรงตามหลักสูตรสถานศึกษาและตรงตามมาตรฐาน
ตัวชีว้ ัดในแต่ละวิช า มีการวิเคราะห์ม าตรฐาน ตัวชีว้ ัดที่สอดคล้องกับแนวทางการทดสอบของสานักงาน
ทดสอบทางการศึกษาเพื่อการเตรียมความพร้อมติวสอบ NT ให้นกั เรียนในชัน้ ป.3 และการสอบ O-Net ของ
นักเรียนชัน้ ป.6
1.1.6 มีความรู้ ทักษะพืน้ ฐาน และเจตคติทดี่ ตี ่องานอาชีพ
- จัดโครงการเรียนรู อ้ ย่างสร้างสรรค์ น้อมนาพระบรมราโชบายเพื่ อเปิ ดโอกาสให้ตัวแทนชุม ชน
ผูป้ กครองมาเป็ นส่วนหนึ่งในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ให้นกั เรียนได้รบั ความรู เ้ กี่ยวบุคคลสาคัญใน
ท้องถิ่น และผูป้ ระกอบอาชีพที่หลากหลายเพื่อการสร้างแรงบันดาลใจในการเลือกประกอบอาชีพในอนาคต
และมีเจตคติท่ีดีตอ่ งานอาชีพ
- จัดโครงการทัศนศึกษาเพื่ อการเรียนรู ้ โดยจัดให้นักเรียนทัศนศึกษาและเรียนรู เ้ กี่ ยวกับสถานที่
ราชการหรือหน่วยงานต่างๆ ตลอดจนอาชีพในชุมชนที่เป็ นภูมิปัญญาในท้องถิ่น เช่น แหล่งทาข้าวหลาม
ตลาดหนองมน, ศูนย์อตุ สาหกรรมอ้อยและนา้ ตาล อ.บางพระ จ.ชลบุรี, ศูนย์แสดงเครื่องจักสานที่ กลุ่มจัก
สานชุมชนย่อยที่ 1 เทศบาลเมืองพนัสนิคม จ.ชลบุรี และมินิมรู า่ ห์ฟาร์ม จ.ฉะเชิงเทรา เป็ นต้น
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- โรงเรียนจัดให้มีสัปดาห์การเรียนรู แ้ บบบูรณาการขึน้ ในช่วงสัปดาห์ท่ี 3 ของเดือนมิถุนายน โดย
กาหนดหน่วยการเรียนของแต่ละระดับชัน้ ให้สอดคล้องกับภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อให้นกั เรียนเกิดประสบการณ์
ใหม่ๆ ได้รูจ้ กั ท้องถิ่นของตนเอง สถานที่ทอ่ งเที่ยว บุคคลสาคัญและอาชีพในท้องถิ่น ดังนี ้
ชัน้ ป.1 เรื่องทะเลงาม
เรียนรูเ้ กี่ยวกับทะเลและการประมง
ชัน้ ป.2 เรื่องข้าวหลามอร่อย

เรียนรูก้ ารทาข้าวหลามและอาหารแปรรูปจากข้าว

ชัน้ ป.3 เรื่องอ้อยหวาน

เรียนรูก้ ารปลูกอ้อยและแปรรูปเป็ นผลิตภัณฑ์ตา่ งๆ

ชัน้ ป.4 เรื่องจักสานดี

เรียนรูก้ ารทาจักสานและการใช้ประโยชน์จากไม้ไผ่

ชัน้ ป.5 เรื่องประเพณีว่งิ ควาย เรียนรูเ้ กี่ยวกับกระบือและประเพณีว่งิ ควาย
ชัน้ ป.6 เรื่องชลบุรี ถิ่นของดีท่ีนา่ เที่ยว

เรียนรูส้ ถานที่ทอ่ งเที่ยวที่สาคัญในชลบุรี

- จัดกิจกรรมชมรมในคาบเรียนลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู ้ และให้นกั เรีย นสามารถเลือกเรียนชมรม
ตามความสนใจ นักเรียนจะได้ฝึกความสามารถในการประดิษฐ์ผลงาน งานฝี มือการเย็บปั กถักร้อย และการ
แสดงความสามารถทางด้านดนตรี ซึ่งทางโรงเรียนจะจัดกิจกรรมตลาดนัดของหนู เพื่อสนับสนุนส่งเสริมให้
นักเรียนได้แสดงออกซึ่ง ความสามารถจากการเรียนชมรมมาจัดแสดงและจ าหน่ายสินค้าเพื่ อสร้างรายได้
เล็กๆน้อย เพื่อการแนวทางในการเลือกประกอบอาชีพในอนาคตได้

่ งึ ประสงค์ของผู้เรียน
1.2. คุณลักษณะทีพ
1.2.1 การมีคุณลักษณะและค่านิยมทีด่ ตี ามทีส่ ถานศึกษากาหนด
โรงเรียนได้จดั กิจกรรมเพื่อพัฒนาทักษะขีวิตของผูเ้ รียน เพื่อให้ อยูใ่ นสังคมได้อย่างมีความสุข เน้น
การพัฒนาด้านคุณธรรม จริยธรรม ที่เหมาะสมกับวัย พัฒนาคุณธรรมผูเ้ รียนตามหลักสูตร เน้นให้ผเู้ รียนมีวินยั
ซื่อสัตย์ รับผิดชอบ ดังนี ้
- จัด โครงการส่ง เสริม ค่า นิ ย มคนไทย 12 ประการ เพื่ อ ให้มี ก ารพัฒ นาผู้เ รี ย นในด้า นคุณธรรม
จริยธรรมและค่านิยมหลัก 12 ประการ และส่งเสริมและสนับสนุนให้นกั เรียนได้เข้าร่วมในกิจกรรมต่างๆ ที่เน้น
การปฏิบตั ิจริงในชีวิตประจาวัน จนเกิดเป็ นพฤติกรรมที่ย่ งั ยืน ด้วยกิจกรรม เช่น กิจกรรมรักษ์ส่ิงแวดล้อม
กิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตย กิจกรรมนักเรียนรู ป้ ระหยัด กิจกรรมนักเรียนมารยาทงาม กิจกรรมส่งเสริม
ระเบียบวินยั และกิจกรรมคนดีศรีรม่ ไม้
- จัดโครงการส่งเสริมกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา (ทาบุญตักบาตรและแห่เทียนพรรษา)
และโครงการวันลอยกระทงเพื่อให้นกั เรียนได้เรียนรูถ้ ึงวัฒนธรรมและประเพณีไทย
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- จัดโครงการวันพ่อแห่งชาติ โครงการวันแม่แห่งชาติ โครงการวันไหว้ครูและโครงการปัจฉิมนิเทศเพื่อ
ส่งเสริมให้นกั เรียนมีคณ
ุ ธรรม จริยธรรม ความกตัญญูตอ่ สถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย ์ และสานึกที่ดี
ต่อผูม้ ีพระคุณ ครูบาอาจารย์และสถาบันการศึกษา
- จัดโครงการเงินออม เพื่อส่งเสริมให้นกั เรียนรูจ้ กั การอดออม การรูจ้ กั ประหยัด โดยมีการสารวจและ
ส่งเสริมให้นกั เรียนมีบริการรับฝากเงิน โดยมีเจ้าหน้าที่จากธนาคารกรุงเทพ สาขาเนินเต็ง เข้ามาให้บริการภาค
เรียนละ 4 ครัง้ ให้ นอกจากนีท้ างโรงเรียนยังมีการจัดกิจกรรมการประกวดนักเรียนรู ป้ ระหยัดเพื่ อส่งเสริมให้
นักเรียนตระหนักถึงการร่วมกันประหยัดทรัพยากรธรรมชาติ การร่วมมือกันประหยัดนา้ ประหยัดไฟฟ้า และการ
รับประทานอาหารให้หมดจานอีกด้วย
- จัดกิจกรรมการสอนแบบบูรณาการโดยสอดแทรกการสอนด้านคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่
พึงประสงค์ในการเรียนการสอนทุกวิชา
- จัดให้ความรูแ้ ละส่งเสริมให้นกั เรียนเข้าร่วมประเพณีและวัฒนธรรมไทยทุกเทศกาลและวันสาคัญ
- จัดกิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติตอนเช้า มีการสวดมนต์ และครู เวรประจาวันจะพูดคุย อบรม
หรือเล่าเรื่องที่เป็ นคติ/ข้อคิดที่ดีให้กบั นักเรียนในทุกเช้า
- ส่งเสริมให้นักเรียนกล้าแสดงออกโดยจัดกิจ กรรมต่างๆ ดังนี ้ ให้นักเรียนทาหน้าที่ นาสวดมนต์
กล่าวคาปฏิญาณตน ส่งเสริมให้นกั เรียนได้ออกมาพูดหน้าชัน้ เรียน และได้แสดงออกซึ่งความสามารถบนเวที
ทางด้านดนตรี นาฏศิลป์ และส่งเสริมและสนับสนุนนักเรียนในการประกวดแข่งขันกับหน่วยงานภายนอก
ทางด้านการพูดต่อหน้าชุมชน และทางด้านศิลปะ
1.2.2 ความภูมิใจในท้องถิน่ และความเป็ นไทย
- โรงเรียนได้จดั กิจกรรมนาภูมิปัญญาท้องถิ่นมาร่วมกันวางแผนการจัดการเรียนการสอน และมี
การเรียนรูใ้ นโลกกว้าง ในกิจกรรมสัปดาห์การเรียนรูแ้ บบบูรณาการ ในช่วงสัปดาห์ท่ี 3 ของเดือนมิถนุ ายนของ
ทุกปี โดยกาหนดหน่วยการเรียนของแต่ละระดับชัน้ ให้สอดคล้องกับภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อให้นักเรียนเกิด
ประสบการณ์ใหม่ๆ ได้รูจ้ ักท้องถิ่ นของตนเอง สถานที่ ท่องเที่ ยว บุคคลส าคัญและอาชี พ ในท้องถิ่ น ตาม
หน่วยคาขวัญของจังหวัดชลบุรี คือ “ทะเลงาม ข้าวหลามอร่อย อ้อยหวาน จักสานดี ประเพณีว่งิ ควาย”
- จัดทาโครงการทัศนศึกษาโดยจัดให้นักเรียนได้ทัศนศึกษานอกสถานที่ เพื่อให้นกั เรียนเกิดการ
เรียนรูน้ อกสถานที่และรูจ้ กั สถานที่สาคัญในท้องถิ่นของตนเอง
- จัดโครงการเรียนรูอ้ ย่างสร้างสรรค์ น้อมนาพระบรมราโชบาย โดยจัดให้มีวิทยากรจากหน่วยงาน
ภายนอก และผูป้ กครองเข้ามาจัดกิจกรรมการและให้ความรูแ้ ก่นกั เรียนอย่างน้อยปี การศึกษาละ 1 ครัง้
- จัดโครงการส่ง เสริม กิ จ กรรมทางพระพุทธศาสนา(ทาบุญตักบาตรและแห่เที ยนพรรษา)และ
โครงการวันลอยกระทงเพื่อให้นกั เรียนได้เรียนรูถ้ ึงวัฒนธรรมและประเพณีไทย
- จัดให้ความรูแ้ ละส่งเสริมให้นกั เรียนเข้าร่วมประเพณีและวัฒนธรรมไทยทุกเทศกาลและวันสาคัญ
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1.2.3 การยอมรับทีจ่ ะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย
- จัดกิจกรรม/การเรียนการสอนเน้นให้นกั เรียนได้เรียนรูแ้ ละทาความเข้าใจกับวิถีชีวิตและ วัฒนธรรม
ตลอดจนแนวคิด ของคนกลุ่ม ต่า ง ๆ ในสัง คม โดยเน้น วัฒ นธรรมร่ว มสมัย ให้ม ากเท่า กับ วัฒ นธรรมทาง
ประวัติศาสตร์ เช่น วันสาคัญต่างๆ วันคริสต์มาส วันวาเลนไทน์ วันตรุษจีน และกิจกรรมเกี่ยวกับกลุ่มประเทศ
อาเซียน
- ส่งเสริมให้นกั เรียนมีความรู ส้ ึกและประสบการณ์เชิงบวก เป็ นมิตร เคารพ และนับถือบุคคลที่มา
จากกลุ่มวัฒนธรรมและเชือ้ ชาติอ่ืน ๆ ให้นกั เรียนพัฒนาความรู ส้ ึกว่าพวกเขาและเราก็เป็ นพลเมืองของโลก
เช่นกัน โดยส่งเสริมให้นกั เรียนมีการเรียนรูแ้ ละทางานร่วมกันเป็ นกลุม่ และมีการจัดการเรียนรูท้ ่ีทาให้ม่ นั ใจว่า
ไม่มีการถือเพศหนึ่งเพศใดเป็ นสาคัญ เช่น โครงการกีฬาสี &งานวันเด็ก กิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตยและ
กิจกรรมน้องพี่ท่ีรกั
- จัดทาโครงการลูกเสือเนตรนารีเพื่อพัฒนาคุณธรรมตามหลักสูตรและส่งเสริมให้นกั เรียนได้เรียนรู ้
การอยูร่ ว่ มกับผูอ้ ่ืนในสังคม
- จัดทาโครงการวันปี ใหม่ เพื่อให้นกั เรียนได้เรียนรู ก้ ารแบ่งปั นโดยการนาของขวัญและอาหารมา
แบ่งปันให้แก่ผอู้ ่ืน
- จัดกิ จ กรรมสัปดาห์การเรียนรู แ้ บบบูรณาการ เพื่ อให้นักเรียนมี ความภูมิ ใจในขนบธรรมเนี ย ม
ประเพณีทอ้ งถิ่นของตน แม้วา่ วัฒนธรรมของตนจะแตกต่างจากวัฒนธรรมอื่น ๆ
- จัดกิจกรรมน้องพี่ท่ีรัก เพื่อให้นกั เรียนรุ ่นพี่และรุ ่นน้อง เกิดความสามัคคี มีความรักเอือ้ อาทร รูจ้ กั
การช่วยเหลือ ยอมรับในความแตกต่างและหลากหลายของนักเรียนแต่ละคนในสังคมโรงเรียน รูจ้ กั การจัดการ
ปั ญหาความขัดแย้ง รู จ้ กั การปรับตัวเปลี่ยนแปลงเมื่อต้องทากิจกรรมร่วมกัน และหลีกเลี่ยงพฤติกรรมไม่พึง
ประสงค์และสามารถอยูร่ ว่ มกันได้อย่างสันติสขุ
- ส่ ง เสริ ม ให้ ค รู มี ก ารจั ด การเรี ย นรู ้แ บบบู ร ณาการโดยใช้ ภ าษาสื่ อ สารทั้ ง ภาษาไทยและ
ภาษาต่างประเทศและมีการสนทนาสื่อสาร ในชีวิตประจาวันร่วมกันระหว่างครูและนักเรียน และระหว่างเพื่อน
ครูดว้ ยกัน
1.2.4 สุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม
- จัดโครงการโรงเรียนส่ง เสริม สุขภาพ โดยมี การตรวจความสะอาดของเล็ บมื อ ผม และเสื อ้ ผ้า
นักเรียนเป็ นประจาทุกสัปดาห์ จัดให้มีการตรวจสายตาและการได้ยินเบือ้ งต้นภาคการศึกษาละ 1 ครัง้ จัดให้มี
การตรวจสายตาและการได้ยินเบือ้ งต้นภาคการศึกษาละ 1 ครัง้ จัดให้การทดสอบสมรรถภาพร่างกายนักเรียน
ภาคเรี ย นละ 1 ครั้ง และจัด ให้มี ก ารชั่ง น า้ หนัก และวัด ส่ว นสูง นัก เรี ย นภาคเรีย นละ 2 ครั้ง เพื่ อ ประเมิ น
พัฒนาการด้านร่างกายของนักเรียน และหาแนวทางแก้ไขหากพบว่ามีปัญหาหรือมีความผิดปกติ
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- จัดโครงการตรวจสุขภาพนักเรียนโดยแพทย์และทันตแพทย์จากโรงพยาบาลในทุกระดับชัน้ และจัด
ให้มีการประชาสัมพันธ์การให้วคั ซีนต่างๆ แก่นกั เรียนตามกาหนด
- จัดโครงการลูกเสือเนตรนารี เพื่อพัฒนาคุณธรรมตามหลักสูตร เน้นให้นกั เรียนมีความอดทน
มีระเบียบวินยั ซื่อสัตย์ รับผิดชอบ มีจิตสาธารณะ และส่งเสริมให้นกั เรียนได้เรียนรู ก้ ารอยูร่ ว่ มกับผูอ้ ่ืนในสังคม
- จัด โครงการกี ฬ าสี &งานวัน เด็ก เพื่ อ ส่ง เสริม ให้นัก เรี ย นรู ้จัก การออกก าลัง กายและการดูแ ล
สุขอนามัยที่ดีของตนเอง
- จัดโครงการโรงเรียนสีขาว(To Be Number One)มีการสารวจและรายงานการเรื่องสารเสพติด
สื่อลามกอนาจารในสถานศึกษาแก่หน่วยงานต้นสังกัดอย่างต่อเนื่อง จัดให้มีการตรวจกระเป๋ านักเรียนทุกวัน
จัดบอร์ดประชาสัม พันธ์แ ละจัด กิ จ กรรมอื่ น ๆ เช่น ส่ง เสริม การออกก าลัง กายและการใช้เวลาว่างให้เ ป็ น
ประโยชน์ ส่งเสริมความรูเ้ พื่อให้นกั เรียนตระหนักถึงภัยของยาเสพติด
- โครงการภัยพิบตั เิ พื่อให้นกั เรียนได้ตระหนักถึงภัยอันตรายที่เกิดจากภัยธรรมชาติและอัคคีภยั และ
รูจ้ กั วิธีปอ้ งกันตัวเองจากการภัยต่างๆ ได้อย่างถูกต้อง ภาคเรียนละ 1 ครัง้
- จัดทากิ จ กรรมสารวัตรนักเรี ยน เพื่ อฝึ กให้นักเรียนมี จิ ตสัง คม มี ความเสี ยสละเพื่ อประโยชน์
ส่วนรวมโดยอาสาสมัครเป็ นสารวัตรนักเรียนช่วยดูแลความเรียบร้อยและความปลอดภัยของนักเรียนใน
โรงเรียน
- ส่ง เสริม ให้นัก เรี ย นชั้น ประถมศึก ษาปี ท่ี 5 เข้า ร่ว มโครงการค่า ยเยาวชนสี เ ขี ย วกับ หน่ว ยงาน
ภายนอก (โรงเรียนชลราษฏรอารุงและการไฟฟ้าบางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา) ทุกปี การศึกษา นักเรียนจะได้ความรู ้
เกี่ ยวกับการประหยัดพลัง งานเพื่อลดภาวะโลกร้อน และมี จิ ตสัง คมโดยการจะนาความรู ม้ าขยายผลและ
ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับแนวทางในการประหยัดพลังงานให้กบั นักเรียนระดับชัน้ อื่นๆ
- จัดการเรียนการสอนในเรื่ องการเลื อ กรับประทานอาหารที่ มี ป ระโยชน์และสุขนิสัยที่ ดี ในวิช า
สุขศึกษา การงานอาชีพ และ นามาบูรณาการในการเรียนการสอนวิชาวิทยาศาสตร์ จัดกิจกรรมทาอาหาร
ประเภทผักและผลไม้ เพื่อส่งเสริมการทานอาหารที่มีประโยชน์ของนักเรียนและมีกฎระเบียบห้ามนักเรียนนา
ขนมอบกรอบที่มีผงชูรส นา้ อัดลม ลูกอมและหมากฝรั่งเข้ามารับประทานที่โรงเรียน
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มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ
การปฏิบัติงาน
ไม่
ปฏิบัติ
ปฏิบัติ

ประเด็นพิจารณา
1 มีเป้ าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจทีส่ ถานศึกษา
กาหนดชัดเจน
1.1 กาหนดเป้าหมายที่สอดคล้องกับบริบทของ
สถานศึกษา ความต้องการของชุมชน ท้องถิ่น
วัตถุประสงค์ของแผนการศึกษาชาติ นโยบายของ
รัฐบาลและต้นสังกัด
1.2 กาหนดวิสยั ทัศน์ และพันธกิจ ที่สอดคล้อง
เชื่อมโยงกับเป้าหมาย แผนยุทธศาสตร์ชาติ แผนการ
ศึกษาแห่งชาติ นโยบายของรัฐบาลและต้นสังกัด
1.3 กาหนดเป้าหมาย วิสยั ทัศน์ และพันธกิจ ทันต่อ
การเปลีย่ นแปลงของสังคม
1.4 นาเป้าหมาย วิสยั ทัศน์ และพันธกิจผ่านความ
เห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารโรงเรียน
1.5 นาเป้าหมาย วิสยั ทัศน์ และพันธกิจของโรงเรียน
เผยแพร่ ต่อสาธารณชน
2 มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา
2.1 มีการวางแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา
อย่างเป็ นระบบ
2.2 มีการนาแผนไปปฏิบตั ิ ติดตามตรวจสอบ
ประเมินผลและปรับปรุงพัฒนางานอย่างต่อเนื่อง
2.3 มีการบริหารอัตรากาลัง ทรัพยากรทางการศึกษา
จัดระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน และระบบการนิเทศ
ภายใน
2.4 สถานศึกษามีการนาข้อมูลมาใช้ในการพัฒนา
สถานศึกษา
2.5 สถานศึกษาให้บคุ ลากรและผูท้ ีเกี่ยวข้องทุกฝ่ ายมี
ส่วนร่วมในการวางแผน ปรับปรุง พัฒนา และร่วม
รับผิดชอบต่อผลการจัดการศึกษา
3 ดาเนินงานพัฒนาวิชาการทีเ่ น้นคุณภาพผูเ้ รียนรอบ
ด้านตามหลักสูตรสถานศึกษาและทุกกลุม่ เป้าหมาย
3.1 บริหารจัดการเกี่ยวกับงานวิชาการ ในด้านการ
พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา
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ค่าเป้ าหมาย

ผลการประเมิน
คุณภาพที่ได้

5

ยอดเยีย่ ม

5

ยอดเยีย่ ม

5

ยอดเยีย่ ม
















การปฏิบัติงาน
ไม่
ปฏิบัติ
ปฏิบัติ

ประเด็นพิจารณา
3.2 บริหารจัดการเกี่ยวกับงานวิชาการ ในด้านการ
พัฒนาหลักสูตรตามความต้องการของผูเ้ รียน ที่
สอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษา ชุมชน และท้องถิ่น
3.3 บริหารจัดการเกี่ยวกับกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่เน้น
คุณภาพผูเ้ รียนรอบด้านเชื่อมโยงวิถีชีวิตจริง
3.4 กาหนดหลักสูตรสถานศึกษาครอบคลุมการจัดการ
เรียนการสอนทุกกลุม่ เป้าหมาย
3.5 สถานศึกษามีการปรับปรุง และพัฒนาหลักสูตรให้
ทันต่อการเปลีย่ นแปลงของสังคม
4 พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ
4.1 ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาครู บุคลากร ให้มีความ
เชี่ยวชาญทางวิชาชีพ
4.2 จัดให้มีชมุ ชนการเรียนรูท้ างวิชาชีพ (PLC)
4.3 นาชุมชนการเรียนรูท้ างวิชาชีพเข้ามาใช้ในการ
พัฒนางานและการเรียนรูข้ องผูเ้ รียน
4.4 มีการตรวจสอบ ทบทวน การปฏิบตั ิงานของครู
บุคลากร ที่มีผลต่อการเรียนรูข้ องผูเ้ รียน
4.5 ถอดบทเรียนเพื่อสร้างนวัตกรรมหรือวิธีการทีเ่ ป็ น
แบบอย่างทีด่ ีที่สง่ ผลต่อการเรียนรูข้ องผูเ้ รียน
5 จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอือ้ ต่อการ
จัดการเรียนรูอ้ ย่างมีคณ
ุ ภาพ
5.1 จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพภายในห้องเรียน ที่
เอือ้ ต่อการเรียนรู ้ และคานึงถึงความปลอดภัย
5.2 จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพภายนอกห้องเรียน
ที่เอือ้ ต่อการเรียนรู ้ และคานึงถึงความปลอดภัย
5.3 จัดสภาพแวดล้อมที่สง่ เสริมให้ผเู้ รียนเกิดการ
เรียนรูเ้ ป็ นรายบุคคล และเป็ นกลุม่
5.4 จัดสภาพแวดล้อมทางสังคม ที่เอือ้ ต่อการจัดการ
เรียนรู ้ และมีความปลอดภัย
5.5 จัดให้ผเู้ รียนได้ใช้ประโยชน์จากการจัด
สภาพแวดล้อมตามศักยภาพของผูเ้ รียน
6 จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพือ่ สนับสนุนการบริหาร
จัดการและการจัดการเรียนรู ้
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ค่าเป้ าหมาย

ผลการประเมิน
คุณภาพที่ได้

3

ดี

5

ยอดเยีย่ ม

5

ยอดเยีย่ ม


















การปฏิบัติงาน
ไม่
ปฏิบัติ
ปฏิบัติ

ประเด็นพิจารณา
6.1 ได้ศกึ ษาความต้องการเทคโนโลยีสารสนเทศ
ที่เหมาะสมกับสภาพของสถานศึกษา
6.2 จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อบริหารจัดการ
และการจัดการเรียนรูท้ ี่เหมาะสมกับสภาพของ
สถานศึกษา
6.3 พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อบริหาร
จัดการและการจัดการเรียนรูท้ เี่ หมาะสมกับสภาพของ
สถานศึกษา
6.4 ให้บริการเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อใช้ในการ
บริการจัดการและการจัดการเรียนรูท้ ี่เหมาะสมกับ
สภาพของสถานศึกษา
6.5 ติดตามผลการใช้บริการระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศของสถานศึกษาเพื่อใช้ในการบริการจัดการ
และการจัดการเรียนรูท้ ี่เหมาะสมกับสภาพของ
สถานศึกษา
สรุ ปผลการประเมิน

ค่าเป้ าหมาย

ผลการประเมิน
คุณภาพที่ได้

4.66

ยอดเยีย่ ม










กระบวนการพัฒนาทีส่ ่งผลต่อระดับคุณภาพของมาตรฐานที่ 2
โรงเรียนได้ดาเนินการวิเคราะห์สภาพปั ญหา ผลการจัดการศึกษาที่ผ่านมา โดยการศึกษาข้อมูล
สารสนเทศจากผลการนิเทศ ติดตาม ประเมินการจัดการศึกษาตามนโยบายการปฏิรูปการศึกษาและจัด
ประชุม ระดมความคิดเห็น จากบุคลากรในสถานศึกษาเพื่อวางแผนร่วมกันกาหนดเป้าหมาย ปรับวิสยั ทัศน์
ก าหนด พัน ธกิ จ กลยุท ธ์ ในการจัด การศึก ษาของสถานศึก ษาเพื่ อ พัฒ นาคุณ ภาพผู้เ รี ย น มี ก ารปรับ
แผนพัฒนาคุณภาพ จัดการศึกษา แผนปฏิบตั ิการประจาปี ให้สอดคล้องกับสภาพปั ญหา ความต้องการ
พัฒนา และนโยบายการ ปฏิรูปการศึกษาพร้อมทัง้ จัดหาทรัพยากร จัดสรรงบประมาณ มอบหมายงานให้
ผูร้ บั ผิดชอบ ดาเนินการพัฒนา ตามแผนงานเพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่กาหนดไว้ มีการดาเนินการนิเทศ กากับ
ติดตาม ประเมินผลการ ดาเนินงาน ดังนี ้
พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาหลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนร่มไม้ พุทธศักราช 2561 ตามหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน พุทธศักราช 2551 ที่มีการบูรณาการความรู ้ เกี่ยวกับท้องถิ่น การจัดการ
ศึกษาเพื่อการมีงานทา ให้มีความสมบูรณ์ ครบถ้วนและถูกต้องตามองค์ประกอบของหลักสูตรและทันต่อ
สภาพเหตุการณ์ปัจจุบนั โดยมีการแต่งตัง้ คณะกรรมการบริหารหลักสูตรสถานศึกษา คณะกรรรมการพัฒนา
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และประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียนสื่อความ คณะกรรมการพัฒนาและประเมินคุณลักษณะที่พึง
ประสงค์ของสถานศึกษา คณะกรรมการพัฒนาและประเมินกลุ่มสาระการเรียนรู ้ คณะกรรมการพัฒนาและ
ประเมินกิจกรรมพัฒนาผูเ้ รียน คณะกรรมการการเทียบโอนหลักสูตรสถานศึกษา เพื่อทาหน้าที่ขบั เคลื่อน
กากับ ติดตาม การดาเนินงานให้มีประสิทธิภาพ
- พัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในโรงเรียนส่งเสริมให้ทุกฝ่ ายเข้ามามีส่วนร่วมในการ
ประกันคุณภาพภายในโรงเรียนและการจัดทาการประเมิน(SAR) โดยมีมาตรฐานการศึกษาของสานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขัน้ พืน้ ฐานและสานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษาเป็ นกรอบ
การดาเนินงาน ทาให้โรงเรียนทราบจุดเด่น จุดที่ควรปรับปรุ ง และใช้เป็ นแนวทางในการพัฒนาโรงเรียนในปี
การศึกษาต่อไป
- มีการแต่งตัง้ คณะกรรมการบริหารสถานศึกษาและคณะกรรมการอานวยการโรงเรียนเพื่อเข้ามามี
ส่วนร่วมในการบริหารสถานศึกษา โดยมีการประชุมอย่างสม่าเสมอภาคเรียนละ 2 ครัง้
- มีการกระจายอานาจการบริหารงานจากผูบ้ ริหาร ผูช้ ่วยบริหาร หัวหน้าฝ่ าย หัวหน้าระดับ ครู
ประจาชัน้ และครู ผชู้ ่วย เพื่อมีการกระจายงานในฝ่ ายต่างๆ ให้บุคลากรทุกคนได้มี ส่วนร่วม และมีการกากับ
ติดตาม ตรวจสอบอย่างสม่าเสมอและเป็ นระบบ
- จัดให้มีการประเมินความพึงพอใจในการจัดปฐมนิเทศผูป้ กครอง จากการประชุมผูป้ กครองและ
จากบันทึกการนัดรับสมุดพก(วันรายงานผลการเรียน) รวมทัง้ มีการประเมินผลการปฏิบตั ิงานประจาปี ของครู
รายบุคคลอย่างเป็ นระบบ
- จัดสรรงบประมาณเพื่อพัฒนาตามแผนงาน/โครงการอย่างเหมาะสม และมีการปรับปรุ งพัฒนา
โรงเรียนอย่างต่อเนื่อง มีการระดมทรัพยากรเพื่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษา จัดกิจกรรม/โครงการต่างๆ ที่
ช่วยสนับสนุนให้โรงเรียนเป็ นสังคมแห่งการเรียนรู ้ เช่น โครงการทัศนศึกษาเพื่อการเรียนรู ้ โครงการเรียนรูอ้ ย่าง
สร้างสรรค์ น้อมนาพระบรมราโชบาย โครงการรักการอ่าน โครงการทัศนศึกษาเพื่อการเรียนรู ้ กิจกรรมสัปดาห์
การเรียนรู แ้ บบบูรณาการที่ผนวกเรื่องภูมิปัญญาท้องถิ่นของจังหวัดชลบุรี และขอความสนับสนุนจากชุมชน
และหน่วยงานต่างๆ ให้เป็ นแหล่งเรียนรูข้ องนักเรียน เช่น สถานีดบั เพลิง วัด พิพิธภัณฑ์ สวนสัตว์ ป่ าชาย
เลน เป็ นต้น
- โครงการอบรมบุคลากร เพื่ อส่ง เสริม ครู ให้ไ ด้รับการพัฒ นาตนเอง ให้มี ความรู แ้ ละทักษะแนว
ทางการจัดการเรียนการสอนเพื่ อนาไปสู่การพัฒ นาคุณภาพการศึกษาและพัฒ นาคุณภาพนักเรียนให้ไ ด้
มาตรฐานต่อไป
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มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนทีเ่ น้นผู้เรียนเป็ นสาคัญ
การปฏิบัติงาน
ประเด็นพิจารณา

1 จัดการเรียนรูผ้ า่ นกระบวนการ
คิดและปฏิบตั ิจริง และสามารถ
นาไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้
1.1 จัดกิจกรรมการเรียนรูต้ าม
มาตรฐานการเรียนรู ้ ตัวชีว้ ดั
ของหลักสูตรสถานศึกษาที่เน้น
ให้ผเู้ รียนได้เรียนรู ้ โดยผ่าน
กระบวนการคิดและปฏิบตั จิ ริง
1.2 มีแผนการจัดการเรียนรูท้ ี่
สามารถนาไปจัดกิจกรรมได้จริง
1.3 มีรูปแบบการจัดการเรียนรู ้
เฉพาะสาหรับผูท้ ี่มีความจาเป็ น
และต้องการความช่วยเหลือ
พิเศษ
1.4 ฝึ กทักษะให้ผเู้ รียนได้
แสดงออก แสดงความคิดเห็น
สรุปองค์ความรู ้ และนาเสนอ
ผลงาน
1.5 สามารถจัดกิจกรรมการ
เรียนรูใ้ ห้ผเู้ รียนสามารถนาไป
ประยุกต์ใช้ในชีวติ ประจาวันได้
2 ใช้สอื่ เทคโนโลยีสารสนเทศ
และแหล่งเรียนรูท้ ี่เอือ้ ต่อการ
เรียนรู ้
1.1 ใช้สอื่ เทคโนโลยีสารสนเทศ
ในการจัดการเรียนรู ้
1.2 ใช้แหล่งเรียนรู ้ และภูมิ
ปั ญญาท้องถิ่นในการจัดการ
เรียนรู ้

ปฏิบัติ

ไม่
ปฏิบัติ

จานวนครู
จานวน
ผ่าน
เป้ าหมาย
ครู
เกณฑ์ที่
(ร้อยละ)
ทั้งหมด โรงเรียน
(คน) กาหนด
(คน)

ผลการ
ประเมิน
(ร้อยละ)

ผลการ
ประเมิน
คุณภาพที่ได้

90

11

11

100

ยอดเยีย่ ม

90

11

11

100

ยอดเยีย่ ม
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การปฏิบัติงาน
ประเด็นพิจารณา

1.3 สร้างโอกาสให้ผเู้ รียนได้
แสวงหาความรูด้ ว้ ยตนเองจาก
สือ่ ที่หลากหลาย
3 มีการบริหารจัดการชัน้ เรียนเชิง
บวก
3.1 ผูส้ อนมีการบริหารจัดการ
ชัน้ เรียน โดยเน้นการมี
ปฏิสมั พันธ์เชิงบวก
3.2 ผูส้ อนมีการบริหารจัดการ
ชัน้ เรียน ให้เด็กรักครู ครูรกั เด็ก
และเด็กรักเด็ก เด็กรักที่จะ
เรียนรู ้ สามารถเรียนรูร้ ว่ มกัน
อย่างมีความสุข
4 ตรวจสอบและประเมินผูเ้ รียน
อย่างเป็ นระบบ และนาผลมา
พัฒนาผูเ้ รียน
4.1 มีการตรวจสอบและ
ประเมินคุณภาพการจัดการ
เรียนรูอ้ ย่างเป็ นระบบ
4.2 มีขนั้ ตอนโดยใช้เครือ่ งมือ
และวิธีการวัดและประเมินผลที่
เหมาะสมกับเป้าหมายในการ
จัดการเรียนรู ้
4.3 เปิ ดโอกาสให้ผเู้ รียนและผูม้ ี
ส่วนเกี่ยวข้องมีสว่ นร่วมในการ
วัดและประเมินผล
4.4 ให้ขอ้ มูลย้อนกลับแก่ผเู้ รียน
เพื่อนาไปใช้ในการพัฒนาการ
เรียนรู ้

ปฏิบัติ

ไม่
ปฏิบัติ

จานวนครู
จานวน
ผ่าน
เป้ าหมาย
ครู
เกณฑ์ที่
(ร้อยละ)
ทั้งหมด โรงเรียน
(คน) กาหนด
(คน)

ผลการ
ประเมิน
(ร้อยละ)

ผลการ
ประเมิน
คุณภาพที่ได้


90

11

10

90.90

ยอดเยีย่ ม

90

11

10

90.90

ยอดเยีย่ ม
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จานวนครู
จานวน
ผ่าน
เป้ าหมาย
ครู
เกณฑ์ที่
(ร้อยละ)
ทั้งหมด โรงเรียน
(คน) กาหนด
(คน)

การปฏิบัติงาน
ประเด็นพิจารณา

5 มีการแลกเปลีย่ นเรียนรูแ้ ละให้
ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนา
ปรับปรุงการจัดการเรียนรู ้
5.1 และผูม้ ีสว่ นเกี่ยวข้อง
ร่วมกันแลกเปลีย่ นความรูแ้ ละ
ประสบการณ์ในการจัดการ
เรียนรู ้
5.2 นาข้อมูลป้อนกลับไปใช้ใน
การปรับปรุงและพัฒนาการ
จัดการเรียนรูข้ องตนเอง

ปฏิบัติ

ไม่
ปฏิบัติ

90

11

10

ผลการ
ประเมิน
(ร้อยละ)

ผลการ
ประเมิน
คุณภาพที่ได้

90.90

ยอดเยีย่ ม

94.54

ยอดเยีย่ ม




สรุ ปผลการประเมิน

กระบวนการพัฒนาทีส่ ่งผลต่อระดับคุณภาพของมาตรฐานที่ 3
โรงเรียนดาเนินการส่งเสริมให้ครู จัดการเรียนการสอนที่เน้นผูเ้ รียนเป็ นสาคัญ โดยการดาเนินงาน
กิจกรรมอย่างหลากหลาย ได้แก่ งานหลักสูตรมีการประชุมปฏิบตั ิการปรับปรุงหลักสูตร ปรับโครงสร้างรายวิชา
หน่วยการเรียนรู ้ ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู ้ กาหนดคุณลักษณะอันพึงประสงค์ท่ีสอดคล้องกับหน่วยการเรียนรู ้
สนับสนุนให้ครูจดั การเรียนการสอนที่สร้างโอกาสให้นกั เรียนทุกคนมีสว่ นร่วม ได้ลงมือปฏิบตั จิ ริงจนสรุปความรู ้
ได้ดว้ ยตนเอง จัดการเรียนการสอนที่เน้นทักษะการคิด เช่น จัดการเรียนรู ด้ ว้ ยโครงงาน ครู มีการมอบหมาย
หน้าที่ให้นกั เรียนจัดป้ายนิเทศ และบรรยากาศตามสถานที่ตา่ งๆ ทัง้ ภายในห้องเรียนและนอกห้องเรียน ครูใช้
สื่อการเรียนการสอน นวัตกรรมและเทคโนโลยี ภูมิปัญญาท้องถิ่นมีการประเมินคุณภาพและประสิทธิภาพของ
สื่อการสอนที่ใช้ ซึ่งโรงเรียนมีกิจกรรมและโครงการ ดังนี ้
- ส่ง เสริม ให้ครู จัด การเรี ยนการสอนที่ เน้น ผู้เ รีย นเป็ นส าคัญ โดยการดาเนิ นงานกิ จ กรรมอย่ า ง
หลากหลาย จัดการเรียนรู ผ้ ่านกระบวนการคิดและปฏิบตั ิจริงและสามารถนาไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ เพื่อให้
ผูเ้ รียนได้ทกั ษะกระบวนการคิดและได้ลงมือปฏิบตั ิดว้ ยตนเองเป็ นการฝึ กฝนจนสามารถนาไปประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตจริงได้ เช่น จัดการเรียนรูด้ ว้ ยโครงงาน รายงาน การสารวจ การทดลองทางวิทยาศาสตร์
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- ใช้ส่ือเทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรียนรู ้ ภูมิปัญญาท้องถิ่นที่เอือ้ ต่อการเรียนรู ้ ส่งเสริมการ
เรียนรูค้ อมพิวเตอร์โดยใช้โปรแกรมต่างๆ ส่งเสริมการจัดทาโครงงานการงานอาชีพ ศึกษาแหล่งเรียนรูภ้ ายใน
สถานศึ ก ษาและภายนอกสถานศึ ก ษา ปรับ ภู มิ ทั ศ น์พื ้น ที่ ข องโรงเรี ย นให้เ อื ้อ ต่ อ การจั ด การเรี ย นรู ้
ห้องปฏิบตั กิ ารทาง คอมพิวเตอร์ ห้องวิทยาศาสตร์ ห้องสมุด
- มีการบริหารจัดการชัน้ เรียนเชิงบวก มีการติดต่อสื่อสารระหว่างโรงเรียนและบ้านเพื่อร่วมกันดูแล
ศึกษาพฤติกรรมของนักเรียนอย่างใกล้ชิ ดและมี การแก้ปั ญหาปรับพฤติกรรมที่ไม่พึง ประสงค์ของนักเรียน
ร่วมกัน จัดโครงการโรงเรียนสีขาว (TO BE NUMBER ONE) เพื่อสร้างความตระหนักรู ้ และภูมิคมุ้ กันในการ
ป้องกันตนเองให้หา่ งไกล จากสิ่งเสพติดและอบายมุขต่าง
- พัฒ นางานวิ ช าการและงานวัด ผลประเมิ น ผล การพัฒ นาการประเมิ น ผลตามสภาพจริ ง ใช้
ระเบียบการวัดและประเมินผลการเรียนรูข้ องสถานศึกษาดาเนินการวัดผลและประเมินผลการเรียนรู ้ ก่อนเรียน
ระหว่างเรียน และหลังเรียนจบหน่วยการเรียน/บทเรียน ด้วยวิธีการวัดผลที่หลากหลาย ครบ ทัง้ 3 ด้าน คือ ด้าน
ความรู ้ ด้านทักษะ และด้านเจตคติ ซึ่งเป็ นกระบวนการที่ จะช่วยให้ครูผสู้ อนได้ขอ้ มูลสารสนเทศที่แสดงถึงการ
พัฒนา ความก้าวหน้าและความสาเร็จของผูเ้ รียน ซึ่งเป็ นประโยชน์ต่อการส่งเสริมให้ผเู้ รียนเกิด การพัฒนา
และเรียนรูเ้ ต็มตามศักยภาพ
- จัดทาโครงการส่งเสริมและพัฒนาทักษะของนักเรียนสู่ความเป็ นเลิศทางวิชาการ โดยครู จัดทา
แนวทางพัฒนายกระดับคุณภาพทางการเรียนในกลุม่ สาระการเรียนรูท้ ่ีรบั ผิดชอบ และ รายงานการดาเนินงาน
ยกระดับคุณภาพทางการเรียนให้ผอู้ านวยการโรงเรียนทราบภาคเรียนละ 1 ครัง้
- ครูจดั ทาวิจยั เพื่อพัฒนาการเรียนรู ้ - ครูผสู้ อนชัน้ ป.3 และ ป.6 เน้นกิจกรรมการเรียนการสอนที่ใช้
ความสามารถในการคิดในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู ้ และสร้างข้อสอบที่ตอ้ งใช้กระบวนการคิดในการหาคาตอบ
ในการยกระดับคุณภาพของการสอบ NT และ O-NET ครูผสู้ อนชัน้ ป.2, ป.4 และ ป.5 จัดกิจกรรมการเรียน
การสอนให้ครบทุกมาตรฐาน และสร้างข้อสอบปรนัยหลายรู ปแบบ จัดกิจกรรมการเรียนรู ้ท่ีพฒ
ั นาการคิดใน
การยกระดับคุณภาพของการสอบข้อสอบกลาง สพฐ.
- มี การแลกเปลี่ ยนเรียนรู แ้ ละให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่ อพัฒ นาและปรับปรุ ง การจัด การเรี ย นรู ้
พัฒนาระบบจัดทาข้อมูลสารสนเทศผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน รายงานผลการเรียนให้ผปู้ กครองได้รบั ทราบสู่การ
พัฒนาให้สงู ขึน้
- ส่งครู/บุคลากร เข้าประชุม อบรม สัมมนา ศึกษาดูงานกับหน่วยงานใน/นอกสังกัด และจัดประชุม
อบรม สัมมนาที่โรงเรียน/นอกโรงเรียนเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรูผ้ า่ นชุมชนแห่งการเรียนรู ้ PLC ในโรงเรียน
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2. สรุ ปผลการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
ระดับปฐมวัย
มาตรฐาน

มาตรฐานการศึกษา

มาตรฐานที่ คุณภาพของเด็ก
1
1. มีพฒ
ั นาด้านร่างกาย แข็งแรง มีสขุ นิสยั ที่ดี และดูแลความ
ปลอดภัยของตนองได้
2. มีพฒ
ั นาการด้านอารมณ์ จิตใจ ควบคุม และแสดงออกทาง
อารมณ์ได้
3. มีพฒ
ั นาการด้านสังคม ช่วยเหลือตนเองและเป็ นสมาชิกที่ดีของ
สังคม
4. มีพฒ
ั นาการด้านสติปัญญา สือ่ สารได้ มีทกั ษะการคิดพืน้ ฐาน
และแสวงหาความรูไ้ ด้
มาตรฐานที่ กระบวนการบริหารและการจัดการ
2
1. มีหลักสูตรครอบคลุมพัฒนาการทัง้ สีด่ า้ น สอดคล้องกับบริบทขอ
ท้องถิ่น
2. จัดครูให้เพียงพอกับชัน้ เรียน
3. ส่งเสริมให้ครูมีความเชี่ยวชาญด้านการจัดประสบการณ์
4. จัดสภาพแวดล้อมและสือ่ เพื่อการเรียนรูอ้ ย่างปลอดภัย
และเพียงพอ
5. ให้บริการสือ่ เทคโนโลยีสารสนเทศและสือ่ การเรียนรูเ้ พื่อสนับสนุน
การจัดประสบการณ์
6. มีระบบบริหารคุณภาพที่เปิ ดโอกาสให้ผเู้ กี่ยวข้องทุกฝ่ ายมีสว่ น
ร่วม
มาตรฐานที่ การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็ นสาคัญ
3
1. จัดประสบการณ์ที่สง่ เสริมให้เด็กมีพฒ
ั นาการทุกด้าน อย่าง
สมดุลเต็มศักยภาพ
2. สร้างโอกาสให้เด็กได้รบั ประสบการณ์ตรง เล่นและปฏิบตั ิอย่างมี
ความสุข
3. จัดบรรยากาศที่เอือ้ ต่อการเรียนรู ้ ใช้สอื่ และเทคโนโลยีที่เหมาะสม
กับวัย
4. ประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริงและนาผลการประเมิน
พัฒนาการเด็กไปปรับปรุงการจัดประสบการณ์และพัฒนาเด็ก
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ระดับคุณภาพ
ยอดเยีย่ ม
ยอดเยีย่ ม
ยอดเยีย่ ม
ยอดเยีย่ ม
ยอดเยีย่ ม
ยอดเยีย่ ม
ยอดเยีย่ ม
ดี
ยอดเยีย่ ม
ยอดเยีย่ ม
ยอดเยีย่ ม
ยอดเยีย่ ม
ยอดเยีย่ ม
ยอดเยีย่ ม
ยอดเยีย่ ม
ยอดเยีย่ ม
ยอดเยีย่ ม
ยอดเยีย่ ม

ระดับการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน
มาตรฐาน
มาตรฐานการศึกษา
มาตรฐาน คุณภาพของนักเรียน
ผลสัมฤทธิท์ างวิชาการของผู้เรียน
ที่ 1

มาตรฐาน
ที่ 2

มาตรฐาน
ที่ 3

1. มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิดคานวณ
2. มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวจิ ารณญาณ อภิปราย
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและแก้ปัญหา
3. มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม
4. มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร
5. มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา
6. มีความรู ท้ กั ษะพืน้ ฐาน และเจตคติท่ดี ีตอ่ งานอาชีพ
่ งึ ประสงค์ของผู้เรียน
คุณลักษณะทีพ
1. การมีคณ
ุ ลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากาหนด
2. ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็ นไทย
3. การยอมรับที่จะอยู่รว่ มกันบนความแตกต่างและหลากหลาย
4. สุขภาวะทางร่างกายและจิตสังคม
กระบวนการบริหารและการจัดการ
1. มีเป้าหมายวิสยั ทัศน์และพันธกิจที่สถานศึกษากาหนดชัดเจน
2. มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา
3. ดาเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผูเ้ รียนรอบด้านตามหลักสูตร
สถานศึกษาและทุกกลุ่มเป้าหมาย
4. พัฒนาครู และบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ
5. จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอือ้ ต่อการจัดการเรียนรู ้
อย่างมีคณ
ุ ภาพ
6. จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการ
จัดการเรียนรู ้
กระบวนการจัดการเรียนการสอนทีเ่ น้นผู้เรียนเป็ นสาคัญ
1. จัดการเรียนรู ผ้ ่านกระบวนการคิดและปฏิบตั จิ ริง และสามารถนาไป
ประยุกต์ใช้ในชีวติ ได้
2. ใช้ส่ือ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู ท้ ่เี อือ้ ต่อการเรียนรู ้
3. มีการบริหารจัดการชัน้ เรียนเชิงบวก
4. ตรวจสอบและประเมินผูเ้ รียนอย่างเป็ นระบบ และนาผลมาพัฒนา
ผูเ้ รียน
5. มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู แ้ ละให้ขอ้ มูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาปรับปรุ ง
การจัดการเรียนรู ้
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ระดับคุณภาพ
ยอดเยี่ยม
ยอดเยี่ยม
ยอดเยี่ยม
ดีเลิศ
ยอดเยี่ยม
ยอดเยี่ยม
ยอดเยี่ยม
ยอดเยี่ยม
ยอดเยี่ยม
ยอดเยี่ยม
ยอดเยี่ยม
ยอดเยี่ยม
ยอดเยี่ยม
ยอดเยี่ยม
ยอดเยี่ยม
ดี
ยอดเยี่ยม
ยอดเยี่ยม
ยอดเยี่ยม
ยอดเยี่ยม
ยอดเยี่ยม
ยอดเยี่ยม
ยอดเยี่ยม
ยอดเยี่ยม

ยอดเยีย่ ม

3.จุดเด่น
ระดับปฐมวัย
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของเด็ก
1. เด็กมีพฒ
ั นาการด้านร่างกายแข็งแรง มีสขุ นิสยั ที่ดี และรูจ้ กั ดูแลความปลอดภัยของ ตนเองได้
มีพฒ
ั นาการด้านอารมณ์ กล้าพูดกล้าแสดงออกได้อย่างเหมาะสมตามวัย สามารถแสดงอารมณ์ ความรูส้ กึ ได้
สอดคล้องกับสถานการณ์อย่างเหมาะสมตามวัย มีพฒ
ั นาการด้านสังคม ช่วยเหลือตนเองในการปฏิบตั กิ ิจวัตร
ประจาวันได้ มีวินยั และปฏิบตั ติ ามข้อตกลงได้ เป็ นสมาชิกที่ดีของสังคมเล่นและทางานร่วมกับเพื่อนได้และมี
พัฒนาการด้านสติปัญญา มีทกั ษะการฟั งและสื่อสาร สามารถสนทนาโต้ตอบ เล่าเรื่องราวได้และมีทกั ษะการ
คิดพืน้ ฐาน รูจ้ กั แสวงหาความรูโ้ ดยการค้นหา คาตอบของข้อสงสัยโดยระบุปัญหา สร้างทางเลือก และเลือกวิธี
แก้ปัญหาที่หลากหลายได้
2. โรงเรียนได้รบั ความร่วมมือจากผูป้ กครอง และชุมชนทัง้ องค์กรภาครัฐและเอกชนเข้ามาจัด
กิจกรรมต่างๆ และมีสว่ นร่วมในการจัดประสบการณ์การเรียนรูข้ องเด็กๆ เฉลี่ยห้องเรียนละ 4 ครัง้ ต่อปี
การศึกษา ส่งผลทาให้เด็กมีประสบการณ์ท่ีหลากหลายและสนุกในการเรียนรู ้ รักการมาโรงเรียน
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ
1. มีการกาหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาที่สอดคล้องกับมาตรฐาน การศึกษาปฐมวัย
และอัตลักษณ์ท่ีสถานศึกษากาหนด มีหลักสูตรครอบคลุมพัฒนาการทัง้ 4 ด้าน สอดคล้องกับบริบทของ
ท้องถิ่น มีการจัดทาแผนการจัดประสบการณ์ท่ีสอดคล้องกับ มาตรฐานตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย มีการ
ประเมินผลตรวจสอบคุณภาพภายในสถานศึกษ
2. มีการวางระบบบริหารงานอย่างชัดเจน มีการกากับ ติดตามและตรวจสอบ(PDCA) บริหารแบบ
มีสว่ นร่วมและใช้หลักกัลยาณมิตร
3. มีหอ้ งเรียนที่เพียงพอ มีการจัดสภาพแวดล้อมที่มีความปลอดภัย สวยงาม สิ่งอานวยความ
สะดวกครบครัน และจัดสภาพแวดล้อมที่เอือ้ ต่อการเรียนอย่างมีคณ
ุ ภาพ ให้บริการด้านสื่อเทคโนโลยี
สารสนเทศ อุปกรณ์เพื่อสนับสนุนการจัดประสบการณ์ และพัฒนาปรับปรุงให้พร้อมใช้งาน และสอดคล้องกับ
สถานการณ์ปัจจุบนั อยูเ่ สมอ
4. ส่งเสริมให้ครูเข้ารับการอบรม เพื่อพัฒนาคุณภาพครูดา้ นการศึกษาปฐมวัยอย่างต่อเนื่อง ซึ่ง
ส่งผลให้ครูมีความรูค้ วามสามารถในการวิเคราะห์และออกแบบหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัย มีทกั ษะในการ
จัดประสบการณ์ มีการประเมินพัฒนาการเด็กเป็ นรายบุคคล มีประสบการณ์ในการออกแบบ และการจัด
กิจกรรม
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มาตรฐานที่ 3 การจัดประสบการณ์ทเี่ น้นเด็กเป็ นสาคัญ
1. โรงเรี ย นได้จัดการศึก ษาปฐมวัย มุ่ง เน้น ความส าคัญ ของการพัฒ นาการในทุก ๆ ด้า น ทั้ง
ทางด้านร่างกาย อารมณ์จิ ตใจ สัง คมและสติปัญญา มี ความรู ้ คุณธรรมจริยธรรมและวัฒนธรรมในการ
ดารงชีวิต ซึ่งเป็ นการจัดประสบการณ์การเรียนรูท้ ่ีเน้นผูเ้ รียนเป็ นสาคัญ
2. ส่งเสริมให้ครูจดั ประสบการณ์ในรู ปแบบบูรณาการการเรียนรู ้ แบบเรียนผ่านเล่น เพื่อให้เด็กได้
ประสบการณ์ตรง ซึ่งสามารถยืดหยุ่นได้ตามความเหมาะสมและสอดคล้องกับหลักสูตรปฐมวัย ทัง้ ในห้องเรียน
และนอกห้องเรียน ทาให้เด็กได้รบั ประสบการณ์ตรง เรียน เล่นและปฏิบตั อิ ย่างมีความสุข
3. มีการส่งเสริมให้ครูจดั กิจกรรมการเรียนการสอนที่มงุ่ เน้นให้นกั เรี ยนได้ฝึกการทางานร่วมกัน มี
การวางแผนงาน แบ่งงาน ทางานตามลาดับขัน้ ตอนและช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ได้แก่ กิจกรรมทาอาหาร
กิจกรรมทดลองวิทยาศาสตร์ การทาโครงงาน การทางานศิลปะ
4. มีการจัดห้องเรียนเพียงพอ กว้างขวางพอเหมาะ มีความสวยงาม มีบรรยากาศดี ร่มรื่น มีมมุ
ส่งเสริมประสบการณ์การเรียนรู ้ มุมประสบการณ์ มุมเสรี และมีมุมหนังสือที่จาเป็ นต่อพัฒนาการของเด็ก
อย่างเพียงพอและเหมาะสมกับวัย
5. ส่งเสริมให้ครู มีการประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริงจากการจัดประสบการณ์การเรียนรู ้
และการจัดกิจวัตรประจาวัน ด้วยเครื่องมือและวิธีการที่หลากหลาย เช่น การสังเกต การสอบถาม การสารวจ
และการวิเคราะห์ผลพัฒนาการของเด็ก โดยให้ผปู้ กครองมีสว่ นร่วม เพื่อได้นาผลการเพื่อได้นาผลการประเมิน
ไปพัฒนาศักยภาพของเด็กและพัฒนาการจัดประสบการณ์การเรียนรูใ้ นชัน้ เรียน
ระดับการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพผู้เรียน
1. นักเรียนมีทกั ษะในการอ่าน ฟั ง ดู พูด เขียน สามารถสรุ ปความคิดจากเรื่องที่อ่าน ฟั ง ดู และ
สื่อสารโดยการพูดหรือเขียนตามความคิดของตนเอง รูจ้ กั การตัง้ คาถามเพื่อค้นคว้าหาความรูเ้ พิ่มเติม มีนิสยั
รักการอ่านและแสวงหาความรูด้ ว้ ยตนเองจากห้องสมุด แหล่งเรียนรู ้ และสื่อต่างๆ รอบตัว รูจ้ กั ใช้เทคโนโลยีใน
การเรียนรู แ้ ละนาเสนอผลงาน นาเสนอวิธีคิด วิธีแก้ปัญหาด้วยภาษาหรือวิธีการของตนเอง มีการกาหนด
เป้าหมาย คาดการณ์ ตัดสินใจแก้ปัญหาโดยมีเหตุผลประกอบ สามารถเรียนรู ร้ ่วมกันเป็ นกลุ่ม แลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นเพื่อการเรียนรูร้ ะหว่างกัน มีผลการประเมินสมรรถนะสาคัญตามหลักสูตรเป็ นไปตามเกณฑ์ มีผล
การประเมินการอ่าน คิด วิเคราะห์และเขียนเป็ นไปตามเกณฑ์ มีความคิดริเริ่มและสร้างสรรค์ผลงานด้วยความ
ภาคภูมิใจ วางแผนการทางานและดาเนินการจนสาเร็จ ส่งผลให้ผลลัมฤทธิ์ทางการเรียน ของนักเรียนอยู่ใน
ระดับดีเยี่ยม และนักเรียนชัน้ ประถมศึกษาชัน้ ปี ท่ี 6 มีคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขนั้
พืน้ ฐาน (0-NET) ประจาปี การศึกษา 2562 สูงกว่าระดับประเทศ และคะแนนเฉลี่ยมากกว่า ร้อยละ 50 ทุกกลุม่
สาระ และสูงเป็ นอันดับที่ 1 ในจังหวัดชลบุรี
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2. นักเรียนมี คุณลักษณะที่ พึงประสงค์ตามหลักสูตร เป็ นผูม้ ี ความเอื อ้ อาทรผูอ้ ่ื นและกตัญญู

กตเวทีต่อผูม้ ีพระคุณ ยอมรับความคิดและวัฒนธรรมที่แตกต่าง ตระหนัก รู ค้ ณ
ุ ค่า ร่วมอนุรกั ษ์และพัฒนา
สิ่งแวดล้อม มีสขุ ภาพร่างกายแข็งแรง มีสขุ นิสยั ในการดูแลสุขภาพและออกกาลังกายสม่าเสมอ มีสมรรถภาพ
ทางกายและนา้ หนักส่วนสูงตามเกณฑ์ รูจ้ กั การป้องกันตนเองจากสิ่งเสพติดให้โทษและหลีกเลี่ยงตนเองจาก
สภาวะที่เสี่ยงต่อความรุนแรง โรคภัยและปัญหาทางเพศ มีระเบียบวินยั มีมนุษยสัมพันธ์ท่ีดีและให้เกียรติผอู้ ่ืน
เห็นคุณค่าในตนเอง มีความมั่นใจ กล้าแสดงออกอย่ างเหมาะสมจนเบีนเอกลักษณ์ของสถานศึกษา เป็ นที่
ยอมรับของขุมซนโดยรอบในเรื่อง ความสามารถด้านเก่งภาษาและกล้าแสดงออกในทางที่เหมาะสม
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ
1. โรงเรี ย นมี ก ารบริ ห ารและการจัด การอย่ า งเป็ น ระบบ โรงเรี ย นได้ใ ช้เ ทคนิ ค การประชุม ที่
หลากหลายวิธี เช่น การประชุมแบบมีส่วนร่วม การประชุมระดมสมอง การประชุมกลุ่ม เพื่อให้ทุกฝ่ ายมีส่วน
ร่วมในการกาหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย ที่ชัดเจน มีการปรับแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา
แผนปฏิบตั ิการประจาปี ที่สอดคล้องกับผลการจัดการศึกษา สภาพปั ญหา ความต้องการพัฒนา และนโยบาย
การปฏิรูปการศึกษาที่มงุ่ เน้นการพัฒนาให้ผเู้ รียนมีคณ
ุ ภาพตามมาตรฐานการเรียนรูต้ ามหลักสูตรสถานศึกษา
2. ครู ผู้ส อนสามารถจัดการเรี ย นรู ไ้ ด้อย่า งมี คุณ ภาพ มี ก ารดาเนิ น การนิ เ ทศ ก ากับ ติดตาม
ประเมินผล การดาเนินงาน และจัดทารายงานผลการจัดการศึกษา และโรงเรียนได้ใช้กระบวนวิจัยในการ
รวบรวมข้อมูล เพื่อใช้เป็ นฐานในการวางแผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา
มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนทีเ่ น้นผู้เรียนเป็ นสาคัญ
ครูมีความตัง้ ใจ มุง่ มั่นในการพัฒนาการสอน โดยจัดกิจกรรมให้นกั เรียนได้เรียนรูโ้ ดยการคิด ได้ปฏิบตั ิ
จริง มีการให้วิธีการและแหล่งเรียนรู ท้ ่ีหลากหลายทัง้ ในโรงเรียนและนอกโรงเรียน ให้นกั เรียนแสวงหาความรู ้
จากสื่อเทคโนโลยีดว้ ยตนเองอย่างต่อเนื่อง นักเรียนมีสว่ นร่วมในการจัดบรรยากาศสภาพแวดล้อมที่เอือ้ ต่อการ
เรียนรู ้
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4.จุดควรพัฒนา
ระดับปฐมวัย
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของเด็ก
เด็กบางส่วนควรได้รบั การฝึ กสมาธิให้มากขึน้ โดยการจัดกิจกรรมสร้างสรรค์ กิจกรรมเกม
การศึกษาในแต่ละหน่วยการเรียนรูใ้ ห้มากขึน้
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ
1. ควรมี ก ารวิ เ คราะห์ข ้อมูล เชิ ง คุณ ภาพในการดาเนิน โครงการพิเ ศษเพื่ อส่งเสริม บทบาทของ
สถานศึกษา เพื่อนาข้อมูลที่ได้มาปรับปรุ งรู ปแบบการจัดกิจกรรม/โครงการให้มีความหมายต่อการส่งเสริม
บทบาทของสถานศึกษาที่ครอบคลุมสภาพปั ญหาของชุมชนท้องถิ่น เอือ้ ประโยชน์ต่อสถานศึกษาและชุ มชน
อย่างเป็ นรูปธรรม เช่น การจัดลาดับความสาคัญของปัญหาที่เกิดขึน้ การศึกษาสาเหตุของการดาเนินโครงการ
โดยการมีสว่ นร่วมของชุมชน ผูป้ กครอง และคณะกรรมการบริหารโรงเรียน
2. สถานศึกษาควรจัดหากิจกรรมประชาสัมพันธ์ขอ้ มูลข่าวสารเกี่ยวกับผลการดาเนินงานประกัน

คุณภาพภายในให้คณะกรรมการบริหารโรงเรียนและผูป้ กครองรับทราบอย่างต่อเนื่องอย่างน้อยภาคเรียนละ 1 ครัง้
3. ควรให้มีส่ืออุปกรณ์ท่ีทนั สมัย เพื่อสะดวกในการจัดประสบการณ์การเรียนการสอนเป็ นช่องทาง

ให้ค รู ป ฐมวัย เลื อ กใช้ส ารสนเทศให้เ หมาะสมกับ วัย ครู ผู้ส อนระดับ ปฐมวัย ศึก ษามี ค วามจ าป็ น ต้อ งใช้
สารสนเทศทุกประเภท เพื่อการวางแผน การจัดประสบการณ์การเรียนรู ้ การจัดกิจกรรมตามหน่วย งานธุรการ
ชัน้ เรียน และกิจกรรมอื่นๆ ให้กับเด็ก ครู ตอ้ งอาศัยช่องทางเหล่านีใ้ นการศึกษาหาความรู ใ้ หม่ๆ ที่ทนั สมัยมา
พัฒนาตนเองอยู่ตลอดเวลา ซึ่งนอกจากสื่อสิ่งพิมพ์แล้ว ควรจัดให้มีส่ืออิเล็กทรอนิกส์และสื่อโสตทัศน์ E-Book
(electronic book) , E-Leaning หรือบทเรียนออนไลน์ และคอมพิวเตอร์ชว่ ยสอน หรือ CAI ให้มากขึน้
4. ควรดาเนิ น งานประชาสัม พัน ธ์กิ จ กรรมโรงเรี ย นทัน สมัย (ด้า นวิ ท ยาศาสตร์) ใส่ใ จ(ด้า นการ

ส่งเสริมสุขภาพ) ให้ความสุข(ด้านสุนทรียภาพ) โดยการจัดทาเอกสาร แผ่นพับและป้ายนิเทศไว้หน้าโรงเรียน
มาตรฐานที่ 3 การจัดประสบการณ์ทเี่ น้นเด็กเป็ นสาคัญ
1. ครูควรได้รบั การเพิ่มพูนทักษะ ความรูใ้ นการประเมินพัฒนาการของเด็ก เพื่อนาผลการประเมิน
ไปใช้ในการพัฒนาเด็กและการจัดประสบการณ์การเรียนรูใ้ ห้แก่เด็ก โดยครูสายชัน้ อนุบาล 1-3 ควรประชุมเพื่อ
วางแผนจัดทาบันทึกและประเมินผลการจัดประสบการณ์การเรียนรู ข้ องเด็กอย่างสม่ าเสมอทุกวัน โดยใน
บันทึกการสอนควรกาหนดประเด็นปั ญหา วิธีการดาเนินการแก้ไข สรุปผลและนาผลการประเมินไปใช้ในการ
พัฒนาเด็กแล้วแต่ปัญหาของเด็กว่ามีมากน้อยแล้วแต่บริบท อาจจะจัดทาเป็ นวิจยั หน้าเดียวหรือทาวิจัยใน
บันทึกหลังสอน
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ระดับการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพผู้เรียน
1. ควรมี แผนการควบคุมและส่งเสริมให้นกั เรียนมีนา้ หนัก ส่วนสูงตามเกณฑ์มาตรฐานที่ชดั เจน
และจัดดาเนินการตามแผนอย่างต่อเนื่องทุกปี การศึกษา
2. ควรส่ง เสริม ให้น ัก เรีย นเข้า ร่ว มการประกวดความสามารถด้า นด้านศิลปะ ดนตรี/นาฏศิลป์ /
กีฬากับหน่วยงานภายนอกให้มากขึน้
3. ควรจัดทาโครงการเพื่อส่งเสริมคุณลักษณะอันพึงประสงค์ท่ีหลากหลาย และควรสนับสนุนให้
จัดทาโครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมสาหรับผูเ้ รียนในทุกปี การศึกษา
4. ควรส่งเสริมให้มีการจัดการเรียนการสอนซ่อมเสริมอย่างต่อเนื่องและสอดคล้องกับความจาเป็ น
และความต้องการของผูเ้ รียนและส่งเสริมสนับสนุนให้มีโครงการพัฒนาการเรียนรู ้
5. ควรจัดให้มีกิจกรรมสภานักเรียน โดยเปิ ดโอกาสให้นกั เรียนเข้ามามีส่วนร่วมในการวางแผนและ
ดาเนินโครงการต่างๆ ที่สง่ เสริมการทางานเป็ น และอยูร่ ว่ มกันได้อย่างมีความสุข
6. ควรปรับกระบวนการเรียนการสอน และเทคนิคการสอนของครู ให้สอดคล้องกับเป้าหมายของการ
จัดการศึกษาเน้น ให้ครู เ ป็ นเพี ยงผู้อ านวยความสะดวกและชี แ้ นะให้ผู้เ รี ยนทาการศึกษาค้น คว้า คิดและ
ตัดสินใจด้วยตนเอง
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ
1. เปิ ดโอกาสให้ผูป้ กครองได้มีส่วนร่วมในการเสนอความคิดเห็นในการจัดการศึกษาเพื่อพัฒ นา
ผูเ้ รียน
2. สร้างเครือข่ายความร่วมมื อของผู้มี ส่วนเกี่ ยวข้องในการจัดการศึกษาของโรงเรียนให้มี ความ
เข้มแข็ง มีสว่ นร่วมรับผิดชอบต่อผลการจัดการศึกษาและการขับเคลื่อนคุณภาพการจัดการศึกษา
มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนทีเ่ น้นผู้เรียนเป็ นสาคัญ
1. ควรนาภูมิปัญญาท้องถิ่นให้เข้ามามีสว่ นร่วมในการจัดกิจกรรมให้นกั เรียนได้เรียนรู ใ้ ห้มากขึน้
2. ควรให้มีส่ืออุปกรณ์ท่ีทนั สมัย เพื่อสะดวกในการจัดประสบการณ์การเรียนการสอน เป็ นช่องทาง
ให้ครู เลือกใช้สารสนเทศให้เหมาะสมกับวัย และครู จะสามารถอาศัยช่องทางเหล่านีใ้ นการศึกษาหาความรู ้
ใหม่ๆ ที่ทนั สมัยมาพัฒนาตนเองอยู่ตลอดเวลา ซึ่งนอกจากสื่อสิ่งพิมพ์แล้ว ควรจัดให้ มีส่ืออิเล็กทรอนิกส์ และ
สื่ อ โสตทัศ น์ E-Book (electronic book) , E-Leaning หรื อ บทเรี ย นออนไลน์ และคอมพิ ว เตอร์ช่ ว ยสอน
หรือ CAI ให้มากขึน้
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5.แนวทางการพัฒนา
1. จัดกิจกรรมโครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพเพื่อพัฒนานักเรียนให้มีนา้ หนัก ส่วนสูงตามเกณฑ์
มาตรฐานของกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข
2. จัดกิจกรรมส่งเสริมศักยภาพทางด้านศิลปะ ดนตรี/นาฏศิลป์ /กีฬา เพื่อพัฒนานักเรียนให้เกิดความ
สุนทรียท์ างด้านศิลปะ ดนตรี/นาฏศิลป์ /กีฬาให้มากขึน้
3. จัดกิจกรรมค่ายคุณธรรม เพื่อส่งเสริมคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียน
4. การจัดกิจกรรมการเรียนรูท้ ่ีเน้นการพัฒนาผูเ้ รียนเป็ นรายบุคคลให้ชดั เจนขึน้ ให้มีการจัดการเรียน
การสอนซ่อมเสริมอย่างต่อเนื่องและสอดคล้องกับความจาเป็ นและความต้องการของผูเ้ รียน
5. การพัฒนาบุคลากรโดยส่งเข้ารับการอบรม แลกเปลี่ยนเรียนรูใ้ นงานที่ได้รบั มอบหมาย ติดตามผล
การนาไปใช้และผลที่เกิดกับผูเ้ รียนอย่างต่อเนื่อง
6. การส่งเสริมให้ครูเห็นความสาคัญของการจัดการเรียนรูโ้ ดยเน้นผูเ้ รียนเป็ นสาคัญ การจัดทาการวิจยั
ในชัน้ เรียนเพื่อพัฒนาผูเ้ รียนให้สามารถเรียนรูไ้ ด้เต็มศักยภาพ
7. ส่งเสริมให้ครูนากระบวนการ PLC มาใช้ในการพัฒนางานด้านการจัดการเรียนการสอน วิจยั ในชัน้
เรียน เพื่อปรับปรุงและแก้ปัญหาการจัดการเรียนการสอนอย่างต่อเนื่องทุกรายวิชา
8. การพัฒนาสถานศึกษาให้เป็ นสังคมแห่งการเรียนรูข้ องชุมชน
9. ส่งเสริมการมีสว่ นร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษาในการบริหารจัดการโรงเรียน
6.ความต้องการช่วยเหลือ
แนวทางการพัฒนาบุคลากรตามกระบวนการ PLC

116

7.ความโดดเด่นของสถานศึกษา
ความโดดเด่น หมายถึง การดาเนินงานของสถานศึกษาที่ส่งเสริมสถานศึกษาเป็ นต้นแบบในการ
พัฒนาการจัดการศึกษาด้านต่างๆ เร่งรัดคุณภาพสถานศึกษาสูก่ ารเป็ นสถานศึกษาที่มีสมรรถนะสูงและพร้อม
สาหรับการแข่งขันระดับสากลในอนาคต
การพิจารณาความโดดเด่นให้พิจารณาจากสัดส่วน ร้อยละ เมื่อเทียบกับเด็กทัง้ หมดของปริม าณ
ผลงานที่เป็ นที่ยอมรับในวงวิชาการระดับท้องถิ่น ระดับภูมิภาค ระดับชาติหรือระดับนานาชาติอย่างต่อเนื่อง
(ทั้ งนี้ กรณี ที่ไ ด้ รับ รางวั ลให้ ระบุ ข้อ ค้ นพบที่แสดงถึงการบรรลุ ผลลั พธ์ที่ต้ องการของสถานศึกษา
หน่วยงานทีม่ อบรางวัล และระบุปีทีไ่ ด้รับรางวัลโดยต้องไม่เกิน 2 ปี ย้อนหลัง)
ได้รบั การยอมรับเป็ นต้นแบบระดับ
นานาชาติ
ชาติ
ท้องถิ่น/
(C 3)
(C 2)
ภูมิภาค
(C 1 )

ความโดดเด่นของสถานศึกษา

1. โรงเรียนมีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขนั้
พืน้ ฐาน (O-NET) ระดับชัน้ ประถมศึกษาปี ท่ี 6 ประจาปี
การศึกษา 2562 เฉลี่ยรวมทุกกลุม่ สาระการเรียนรูส้ งู เป็ น
อันดับที่ 1 ของโรงเรียนเอกชนจังหวัดชลบุรี และเป็ น
อันดับที่ 1 ของจังหวัดชลบุรี
2.โรงเรียนมีผลการประเมินคุณภาพผูเ้ รียน ชัน้
ประถมศึกษาปี ท่ี 3 (NT) ปี การศึกษา 2562 ได้คะแนน
เฉลี่ยรวม 3 ด้าน สูงกว่าระดับประเทศ ลาดับที่ 2 ของ
โรงเรียนเอกชนจังหวัดชลบุรี และเป็ นอันดับที่ 5 ของ
จังหวัดชลบุรี
3.โรงเรียนมีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขนั้
พืน้ ฐาน (O-NET) เฉลี่ยรวมทุกสาระการเรียนรู ้ ระดับชัน้
ประถมศึกษาปี ท่ี 6 ประจาปี การศึกษา 2561 สูงเป็ น
อันดับที่ 2 ของโรงเรียนเอกชน จังหวัดชลบุรี
4.โรงเรียนมีผลการทดสอบความสามารถพืน้ ฐานของ
ผูเ้ รียนระดับชาติ (National Test : NT) ชัน้ ประถมศึกษา
ปี ท่ี 3 ปี การศึกษา 2561 ได้คะแนนเฉลี่ยรวม 3 ด้าน
สูงกว่าระดับประเทศ ลาดับที่ 2 ของโรงเรียนเอกชน
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กระบวนการพัฒนาความโดดเด่นของสถานศึกษา
โรงเรียนร่มไม้ประสบความสาเร็จในด้านการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผูเ้ รียน โดยมี
ผลงานเป็ นที่ประจักษ์จากผลการทดสอบ O-NET และ NT ดังได้แสดงข้างต้น ทัง้ นีเ้ นื่องมาจากผูบ้ ริหารให้
ความสาคัญในการพัฒนา พัฒนาผูเ้ รียนให้เป็ นไปตามปรัชญาการศึกษาของโรงเรียนที่กล่าวไว้ว่า “การศึกษา
พัฒนาคนให้เก่ง ดี และมีความสุข” และได้กาหนดเป็ นเป้าหมาย ในแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน
คือ “ผูเ้ รียนร้อยละ 85 มีผลสัมฤทธิ์ทางการวิชาการ อยูใ่ นระดับดีเลิศ” โดยในกลยุทธ์ท่ี 1 ระบุดงั นี ้ “พัฒนา
คุณภาพผูเ้ รียน ด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ด้านคุณธรรม จริยธรรม มีสขุ ภาพกาย สุขภาพจิตที่สมบูรณ์
มีคณ
ุ ลักษณะที่พงึ ประสงค์ ดารงชีวิตโดยยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง มีจิตสานึกที่ดีตอ่ สังคมส่วนรวมและ
มีจิตสาธารณะ” และขับเคลื่อนผ่านกระบวนการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพโดยทุกภาคส่วน โดยเฉพาะคุณ
ครูผสู้ อนและบุคลากรในโรงเรียน ร่วมกันจัดทาโครงการเพื่อส่งเสริมความโดดเด่นดังกล่าว ได้แก่โครงการ
ส่งเสริมและพัฒนาทักษะของนักเรียนสูค่ วามเป็ นเลิศทางวิชาการ โครงการส่งเสริมและพัฒนางานวิจยั ในชัน้
เรียน โครงการนิเทศภายใน
กิจกรรมสัปดาห์การเรียนรูแ้ บบบูรณาการ กิจกรรมติวเข้ม O-Net และ NT และกิจกรรมติวแข่งขันวิชาการ
ภายนอกโรงเรียน
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ภาคผนวก
1.
2.
3.
4.

มาตรฐานการศึกษาและค่าเป้าหมายความสาเร็จของสถานศึกษา
คาสั่งแต่งตัง้ คณะกรรมการบริหารโรงเรียน
คาสั่งแต่งตัง้ คณะทางานจัดทารายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียนพิจารณาให้ความเห็นชอบรายงาน
ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา
5. ผลการประเมินภายนอกของ สมศ.(รอบ 3)
6. โครงสร้างหลักสูตร เวลาเรียน สถานศึกษา ปี การศึกษา 2562
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ประกาศโรงเรียนร่มไม้
เรื่อง การกาหนดค่าเป้ าหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
ระดับปฐมวัย และระดับการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน
เพือ่ การประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ประจาปี การศึกษา ๒๕๖๒

ตามที่กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศ เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษาระดับ ปฐมวัย และระดับ
การศึก ษาขั้น พื น้ ฐาน เมื่ อ วัน ที่ ๖ สิ ง หาคม พ.ศ.๒๕๖๑ ดัง นั้น เพื่ อ ให้ก ารด าเนิ น การประกัน คุณ ภาพ
การศึกษาภายในของโรงเรียนเป็ นไปอย่างมีประสิทธิภาพตามกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา
พ.ศ. ๒๕๖๒ โรงเรียนร่มไม้ จึงได้กาหนดมาตรฐานการศึกษาและค่าเป้าหมายความสาเร็จของโรงเรียน ระดับ
ปฐมวัย และระดับการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน ปี การศึกษา ๒๕๖๒ ไว้ดงั รายละเอียดที่แนบท้ายประกาศ

ประกาศ ณ วันที่ ๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

(นางสาวจันทนา สุภาพงษ์)
ผูอ้ านวยการโรงเรียนร่มไม้
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รายละเอียดแนบท้ายประกาศ
เรื่อง การกาหนดค่าเป้ าหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับปฐมวัย
เพือ่ การประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ประจาปี การศึกษา ๒๕๖๒
ค่าเป้ าหมาย
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
ความสาเร็จ
มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของเด็ก
ยอดเยีย่ ม
๑.๑ เด็กมีพฒ
ั นาการด้านร่างกาย แข็งแรง มีสขุ นิสยั ที่ดี และดูแลความปลอดภัยของ
ตนเองได้

ยอดเยี่ยม

๑.๒ พัฒนาการด้านอารมณ์ จิตใจ ควบคุม และแสดงออกทางอารมณ์ได้

ยอดเยี่ยม

๑.๓ มีพฒ
ั นาการด้านสังคม ช่วยเหลือตนเอง และเป็ นสมาชิกที่ดีของสังคม

ยอดเยี่ยม

๑.๔ มีพฒ
ั นาการด้านสติปัญญา สื่อสารได้ มีทกั ษะการคิดพืน้ ฐานและแสวงหาความรูไ้ ด้
มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ

ยอดเยี่ยม
ยอดเยีย่ ม

๒.๑ มีหลักสูตรครอบคลุมพัฒนาการทัง้ ๔ ด้าน สอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่น

ยอดเยี่ยม

๒.๒ จัดครูให้เพียงพอกับชัน้ เรียน

ยอดเยี่ยม

๒.๓ ส่งเสริมให้ครูมีความเชี่ยวชาญด้านการจัดประสบการณ์

ยอดเยี่ยม

๒.๔ จัดสภาพแวดล้อมและสื่อเพื่อการเรียนรูอ้ ย่างปลอดภัย และเพียงพอ

ยอดเยี่ยม

๒.๕ ให้บริการสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนรูเ้ พื่อสนับสนุนการจัด
ประสบการณ์

ยอดเยี่ยม

๒.๖ มีระบบบริหารคุณภาพที่เปิ ดโอกาสให้ผเู้ กี่ยวข้องทุกฝ่ ายมีสว่ นร่วม

ยอดเยี่ยม

มาตรฐานที่ ๓ การจัดประสบการณ์ทเี่ น้นเด็กเป็ นสาคัญ

ยอดเยีย่ ม

๓.๑ จัดประสบการณ์ท่ีสง่ เสริมให้เด็กมีพฒ
ั นาการทุกด้านอย่างสมดุลเต็มศักยภาพ

ยอดเยี่ยม

๓.๒ ครูสร้างโอกาสให้เด็กได้รบั ประสบการณ์ตรง เล่นและปฏิบตั ิอย่างมีความสุข

ยอดเยี่ยม

๓.๓ ครูจดั บรรยากาศที่เอือ้ ต่อการเรียนรู ้ ใช้ส่ือและเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมกับวัย

ยอดเยี่ยม

๓.๔ ครูประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริงและนาผลการประเมินพัฒนาการเด็กไป
ปรับปรุง การจัดประสบการณ์และพัฒนาเด็ก
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ยอดเยี่ยม

รายละเอียดแนบท้ายประกาศ
เรื่อง การกาหนดค่าเป้ าหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน
เพือ่ การประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ประจาปี การศึกษา ๒๕๖๒
ค่าเป้ าหมาย
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
ความสาเร็จ
มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียน
ยอดเยีย่ ม
๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผูเ้ รียน
ดีเลิศ
๑. มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิดคานวณ
๒. มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็น และแก้ปัญหา
๓. มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม

ดีเลิศ
ดีเลิศ
ดีเลิศ

๔. มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

ยอดเยี่ยม

๕. มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา

ดีเลิศ

๖. มีความรู ้ ทักษะพืน้ ฐาน และเจตคติท่ีดีตอ่ งานอาชีพ

ยอดเยี่ยม

๑.๒ คุณลักษณะที่พงึ ประสงค์ของผูเ้ รียน

ยอดเยี่ยม

๑. มีคณ
ุ ลักษณะและค่านิยมที่ดีเป็ นไปตามเป้าหมายที่สถานศึกษากาหนด
๒. มีความภูมิใจในท้องถิ่น เห็นคุณค่าของความเป็ นไทย มีส่วนร่วมในการอนุรกั ษ์
วัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาไทย

ยอดเยี่ยม
ยอดเยี่ยม

๓. มีการยอมรับที่จะอยูร่ ว่ มกันบนความแตกต่าง และหลากหลาย

ยอดเยี่ยม

๔. สุขภาวะทางร่างกายและลักษณะจิตสังคม

ยอดเยี่ยม

มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ

ยอดเยีย่ ม

๒.๑ มีเป้าหมาย วิสยั ทัศน์ และพันธกิจที่สถานศึกษากาหนดชัดเจน

ยอดเยี่ยม

๒.๒ มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา

ยอดเยี่ยม

๒.๓ ดาเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผูเ้ รียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษา และ
ทุกกลุม่ เป้าหมาย

ยอดเยี่ยม

๒.๔ พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ

ยอดเยี่ยม

๒.๕ จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอือ้ ต่อการจัดการเรียนรูอ้ ย่างมีคณ
ุ ภาพ

ยอดเยี่ยม
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มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา

ค่าเป้ าหมาย
ความสาเร็จ

๒.๖ จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู ้

ยอดเยี่ยม

มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนทีเ่ น้นผู้เรียนเป็ นสาคัญ

ยอดเยีย่ ม

๓.๑ จัดการเรียนรูผ้ ่านกระบวนการคิดและปฏิบตั จิ ริง และสามารถนาไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้

ยอดเยี่ยม

๓.๒ ใช้ส่ือเทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรูท้ ่ีเอือ้ ต่อการเรียนรู ้

ยอดเยี่ยม

๓.๓ มีการบริหารจัดการชัน้ เรียนเชิงบวก

ยอดเยี่ยม

๓.๔ ตรวจสอบและประเมินผูเ้ รียนอย่างเป็ นระบบ และนาผลมาพัฒนาผูเ้ รียน

ยอดเยี่ยม

๓.๕ การแลกเปลี่ยนเรียนรูแ้ ละให้ขอ้ มูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการ
เรียนรู ้
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ยอดเยี่ยม

คาสั่งโรงเรียนร่มไม้
ที่ 8/2562
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบคุณภาพการศึกษา
---------------------------------------ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 ตามหมวดที่ 6
ว่าด้วยมาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา และกฏกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์และวิธีการ
ประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.2553 บัญญัตใิ ห้สถานศึกษา มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษา เพื่อพัฒนา
คุณ ภาพการศึก ษาให้เ ป็ น ไปตามมาตรฐาน ทั้ง นี ไ้ ด้ก าหนดให้ทุก โรงเรี ย นต้อ งประเมิ น คุณ ภาพการจัด
การศึกษาว่ามีคุณภาพตามมาตรฐานและตัวบ่งชีเ้ ป็ นประจาทุกปี เพื่อให้การดาเนินงานเป็ นไปด้วยความ
เรียบร้อย จึงแต่งตัง้ คณะกรรมการตรวจสอบคุณภาพการศึกษา ตามมาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษา
ของโรงเรียนร่มไม้ ดังต่อไปนี ้
นางสาวจันทนา สุภาพงษ์
ผูอ้ านวยการ
ประธานกรรมการ
นางทิวาพร เรืองวรดากุล
ผูช้ ว่ ยผูอ้ านวยการ
กรรมการและเลขานุการ
นางสาวอรวรรณ อิ่มสวาสดิ์
หัวหน้าระดับชัน้ ประถมต้น
กรรมการ
นางวราภรณ์ โพธิ์ศลิ ป์
หัวหน้าระดับชัน้ ประถมปลาย กรรมการ
นางสาวสุจิตรา คงสุรนิ ทร์
หัวหน้าแผนกอนุบาล
กรรมการ
นางสาววาสนา พุม่ พวง
รองหัวหน้าแผนกอนุบาล
กรรมการ
นางทิวาพร เรืองวรดากุล
ฝ่ ายบริหารงานวิชาการ
กรรมการ
นางสาวมัลลิกา นักพินพาทย์
ฝ่ ายบริหารงานทั่วไป
กรรมการ
นางสาวสุภาวดี พรมเฮียง
ฝ่ ายบริหารงานบุคลากร
กรรมการ
นางสาวไพลิน นิลชัชวาลย์วงษ์
ฝ่ ายบริหารงบประมาณ
กรรมการ
มีหน้าที่
1. ร่วมประชุม ประกัน คุณ ภาพ วางแผนและรับ ผิ ดชอบด าเนิ นการนิ เทศ ติดตาม ตรวจสอบและ
ประเมินผลการดาเนินงานหน่วยงานต่างๆ ภายในโรงเรียนตามมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนอย่างต่อเนื่อง
ทุกภาคเรียน
2. รวบรวมข้อมูล สรุปผล ส่งเอกสารและรายงานข้อมูลที่เกี่ยวข้องตามมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนแก่
งานประกันคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน เพื่อการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาตามระบบประกัน
คุณภาพที่กาหนดไว้ในกฎกระทรวง
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3. ปฎิบตั ิงานตามที่ได้รบั มอบหมายในปฏิทินงานประกันคุณภาพการศึกษา ประเมินผลและรายงาน
ต่อผูอ้ านวยการโรงเรียน
4. รายงานผลแก่ห น่ว ยงานต้น สัง กัด และจัด ทารายงานพัฒ นาคุณภาพสถานศึกษาหรื อรายงาน
ประจาปี การศึกษา 2562 ให้เสร็จสิน้
ให้คณะกรรมการที่ได้รบั การแต่งตัง้ ปฏิบตั ิหน้าที่ดว้ ยความเอาใจใส่ เต็มความสามารถ ด้วยความ
วิริยะ อุตสาหะ เพื่อให้การประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา มีความสอดคล้องและเกิดประโยชน์สูงสุดใน
การบริหารและการจัดการศึกษา เพื่อรองรับการประเมินคุณภาพภายนอก
สั่ง ณ วันที่ 2 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2562

( นางสาวจันทนา สุภาพงษ์ )
ผูอ้ านวยการ
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คาสั่งโรงเรียนร่มไม้
ที่ 9/2562
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทามาตรฐานการศึกษาแบบมีส่วนร่วม
.................................................
ด้ว ยพระราชบัญ ญัติก ารศึก ษาแห่ง ชาติ พ.ศ.2542 และที่ แ ก้ไ ขเพิ่ ม เติม (ฉบับ ที่ 2) พ.ศ. 2545
กาหนดให้สถานศึกษามีระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา เพื่อนาไปสู่การพัฒนาที่ได้มาตรฐาน
เดียวกัน และให้มีการกาหนดมาตรฐานการศึกษาที่เป็ นสาระเกี่ยวกับอุดมการณ์ เป้าหมาย และยุทธศาสตร์
การจัดการศึกษาที่พงึ ประสงค์ มาตรฐานการศึกษาจึงมีความสาคัญอย่างยิ่งต่อการวางรากฐานของการพัฒนา
คุณ ภาพการศึกษาให้เ กิ ดความสมดุล ในคุณภาพของผู้เรียน สามารถพัฒ นาผู้เรียนให้มี คุณลักษณะที่พึง
ประสงค์ เพื่อให้สามารถดารงตนอยู่ในสังคมได้อย่างเป็ นปกติสขุ สอดคล้องกับตามความต้องการของสังคม
ชุมชน และมีเอกลักษณ์ของท้องถิ่นหรือชุมชน
นอกจากนีม้ าตรฐานการศึกษามี ความส าคัญในแง่ ของการเป็ นฐานข้อมูลสนับสนุนการพยากรณ์
คุณภาพที่คาดหวังตามที่ตอ้ งการ ก่อให้เกิดการวางแผนระยะสัน้ ระยะกลาง และระยะยาวล่วงหน้าได้ ทัง้ นี ้
เพื่อให้การกาหนดมาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขัน้ พืน้ ฐานของสถานศึกษาเป็ นไปด้วยความเรียบร้อย
โดยเน้นการมีสว่ นร่วมจากทุกฝ่ ายที่เกี่ยวข้อง โรงเรียนร่มไม้จงึ ขอแต่งตัง้ คณะกรรมการดาเนินงาน ดังต่อไปนี ้
1. คณะกรรมการทีป่ รึกษา
นายจิรพงษ์ กีระสุนทรพงษ์
ผูร้ บั ใบอนุญาต
ประธานกรรมการ
นางสาวจันทนา สุภาพงษ์
ผูอ้ านวยการ
กรรมการและเลขานุการ
นายสุชาติ ชมกลิ่น
ผูท้ รงคุณวุฒิ
กรรมการ
นางกมลพร สิรกิ ลุ พัชร
ผูแ้ ทนผูป้ กครอง
กรรมการ
นางทิวาพร เรืองวรดากุล
ผูแ้ ทนครู
กรรมการ
มี หน้ า ที่ ให้คาปรึกษาและความเห็นชอบในการวางแผนการดาเนินงานจัดทามาตรฐานการศึกษาระดับ
การศึกษาขั้นพื น้ ฐาน วิพ ากษ์ ประเมิ นความเหมาะสม ความเป็ นไปได้ และให้ข้อเสนอแนะเพื่ อให้บ รรลุ
วัตถุประสงค์ในการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
2.คณะกรรมการดาเนินงานกาหนดมาตรฐานการศึกษา
นางสาวจันทนา สุภาพงษ์
ผูอ้ านวยการ
ประธานกรรมการ
นางทิวาพร เรืองวรดากุล
ผูช้ ว่ ยผูอ้ านวยการ
กรรมการและเลขานุการ
นางสาวอรวรรณ อิ่มสวาสดิ์ หัวหน้าระดับชัน้ ประถมต้น
กรรมการ
นางวราภรณ์ โพธิ์ศลิ ป์
หัวหน้าระดับชัน้ ประถมปลาย กรรมการ
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นางสาวสุจิตรา คงสุรนิ ทร์
หัวหน้าแผนกอนุบาล
กรรมการ
นางสาววาสนา พุม่ พวง
รองหัวหน้าแผนกอนุบาล
กรรมการ
มีหน้าที่
1. ศึกษาวิเคราะห์ขอ้ มูล (SWOT) จากมาตรฐานการศึกษาชาติ มาตรฐานการศึกษาขัน้ พืน้ ฐานของ
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน และสานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1
มาตรฐานการประเมินคุณภาพภายนอก (สมศ.) และข้อเสนอแนะการประเมินคุณภาพภายนอก รอบสาม
นโยบายและจุดเน้นของหน่ว ยงาน ต้นสัง กัดและของสถานศึกษา ศักยภาพและบริบทของสถานศึก ษา
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ความคาดหวังทางสังคม และคุณลักษณะที่ตอ้ งการให้เกิดขึน้
2. นาข้อมูลที่ ได้จากการวิเคราะห์ มาสังเคราะห์ หลอมรวม กาหนดเป็ นมาตรฐานการศึกษาระดับ
การศึกษาขัน้ พืน้ ฐานของสถานศึกษา
3. กาหนดมาตรฐานที่แสดงถึงอัตลักษณ์ของสถานศึกษาอย่างเด่นชัด เพื่อสร้างความรูส้ ึกเป็ นเจ้าของ
สถานศึกษาร่วมกัน จัดระบบและโครงสร้าง ที่เหมาะสม วางแผนและดาเนินงานตามแผน โดยเน้นระบบ
คุณภาพมีการติดตามและประเมินผลการดาเนินงานตามรอบระยะเวลาที่เหมาะสมและปฏิบตั ิอย่างต่อเนื่อง
ให้คณะกรรมการที่ได้รบั การแต่งตัง้ ปฏิบตั ิหน้าที่ดว้ ยความเอาใจใส่ เต็มความสามารถ ด้วยความ
วิริยะ อุตสาหะ เพื่อให้ได้ขอ้ มูลสารสนเทศของโรงเรียน สาหรับใช้เป็ นข้อมูลในการวางแผนจัดทามาตรฐาน
การศึกษาขัน้ พืน้ ฐานของโรงเรียนร่มไม้ และเป็ นประโยชน์ต่อโรงเรียน ครู นักเรียนและผูท้ ่ีมีส่วนเกี่ ยวข้อง
ทุกฝ่ าย หากมีอปุ สรรคปั ญหาให้รายงานให้ทราบโดยด่วน ทัง้ นี ้ ตัง้ แต่วนั ที่ 2 พฤษภาคม พ.ศ. 2562
สั่ง ณ วันที่ 2 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2562

( นางสาวจันทนา สุภาพงษ์ )
ผูอ้ านวยการ
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คาสั่งโรงเรียนร่มไม้
ที่ 10/2562
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทาระบบบริหารและสารสนเทศภายในสถานศึกษา
---------------------------------------การจัดระบบบริหารและสารสนเทศของสถานศึกษา นับว่ามีความสาคัญและจาเป็ นอย่างยิ่งในการ
ดาเนินการประกัน คุณ ภาพการศึก ษาของสถานศึก ษา เพื่ อให้บรรลุเ ป้า หมายในการพัฒ นาคุณภาพของ
สถานศึกษา เป็ นไปตามมาตรฐานที่ตอ้ งการ และครอบคลุมภารกิจด้านการบริหารจัดการได้อย่างมีคณ
ุ ภาพ
สถานศึกษาต้องมีระบบการบริหารและการจัดการศึกษา ที่นาไปสู่คณ
ุ ภาพของผูเ้ รียน รวมถึงระบบสารสนเทศ
ที่มีประสิทธิภาพ เป็ นระบบ ถูกต้อง สมบูรณ์ เป็ นปั จจุบนั และสามารถเรียกใช้ขอ้ มูลสารสนเทศได้ตลอดเวลา
เพื่อให้การดาเนินการจัดระบบบริหารและสารสนเทศ เพื่อให้ได้ขอ้ มูลสารสนเทศที่มีคณ
ุ ภาพ สาหรับ
การวางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาให้ได้ตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา จึงขอ
แต่งตัง้ คณะกรรมการดาเนินงาน ดังต่อไปนี ้
นางสาวจันทนา สุภาพงษ์
ผูอ้ านวยการ
ประธานกรรมการ
นางทิวาพร เรืองวรดากุล
ผูช้ ว่ ยผูอ้ านวยการ
กรรมการและเลขานุการ
นางสาวอรวรรณ อิ่มสวาสดิ์
หัวหน้าระดับชัน้ ประถมต้น
กรรมการ
นางวราภรณ์ โพธิ์ศลิ ป์
หัวหน้าระดับชัน้ ประถมปลาย กรรมการ
นางสาวสุจิตรา คงสุรนิ ทร์
หัวหน้าแผนกอนุบาล
กรรมการ
นางสาววาสนา พุม่ พวง
รองหัวหน้าแผนกอนุบาล
กรรมการ
นางทิวาพร เรืองวรดากุล
ฝ่ ายบริหารงานวิชาการ
กรรมการ
นางสาวมัลลิกา นักพินพาทย์
ฝ่ ายบริหารงานทั่วไป
กรรมการ
นางสาวสุภาวดี พรมเฮียง
ฝ่ ายบริหารงานบุคลากร
กรรมการ
นางสาวไพลิน นิลชัชวาลย์วงษ์
ฝ่ ายบริหารงบประมาณ
กรรมการ
มีหน้าที่
1.ศึกษาสภาพปัญหาและความต้องการของระบบบริหารและสารสนเทศของสถานศึกษาให้
สอดคล้อง และครอบคลุมมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
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2. จัดทาระบบข้อมูลสารสนเทศตามโครงสร้างการบริหารงานทัง้ 4 งานให้ชัดเจนและสอดคล้องกับ
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาที่เพียงพอต่อการบริหารจัดการศึกษา
3. พัฒ นา ปรับปรุ ง ระบบข้อมูล สารสนเทศโครงสร้างการบริหาร 4 งาน และตามมาตรฐานของ
สถานศึกษาให้มีความถูกต้องและเป็ นปัจจุบนั
ให้คณะกรรมการที่ได้รบั การแต่งตัง้ ปฏิบตั ิหน้าที่ ดว้ ยความเอาใจใส่ เต็มความสามารถ ด้วยความ
วิริยะ อุตสาหะ เพื่อให้ได้ขอ้ มูลสารสนเทศที่มี คุณภาพ สาหรับการวางแผนพัฒ นาคุณภาพการศึกษาของ
สถานศึกษาให้ได้ตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา มีความสอดคล้องและเกิดประโยชน์สงู สุดในการ
บริหารและการจัดการศึกษา เพื่อรองรับการประเมินคุณภาพทัง้ ภายในและภายนอก

สั่ง ณ วันที่ 2 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2562

( นางสาวจันทนา สุภาพงษ์ )
ผูอ้ านวยการ
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คาสั่งโรงเรียนร่มไม้
ที่ 13/2562
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการการจัดทารายงานคุณภาพการศึกษา ประจาปี 2562
.................................................
ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542 มาตรา 48 ระบุ ว่า ให้สถานศึกษาจัดทา
รายงานคุณภาพการศึกษาเพื่อรายงานต่อต้นสังกัดและสาธารณชนเพื่อให้ทราบถึงการจัดการและการพัฒน า
การศึกษาของโรงเรียนตามมาตรฐานที่สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้ พืน้ ฐานกาหนด
เพื่อให้การจัดทารายงานคุณภาพการศึกษา ประจาปี 2562 เป็ นไปดังกรอบแนวทางที่ระบุไว้ตาม
เป้าหมายของการจัดการศึก ษาตามพระราชบัญ ญัติการศึก ษาแห่ง ชาติ พุทธศักราช 2542 จึง ขอแต่ง ตั้ง
คณะกรรมการดาเนินงานการรายงานคุณภาพการศึกษา ประจาปี 2562 ดังต่อไปนี ้
1. คณะกรรมการดาเนินงาน
นายจิระพงษ์ กีระสุนทรพงษ์ ผูร้ บั ใบอนุญาต
ประธานที่ปรึกษา
นางสาวจันทนา สุภาพงษ์
ผูอ้ านวยการ
ประธานกรรมการ
นางทิวาพร เรืองวรดากุล
ผูช้ ว่ ยผูอ้ านวยการ
กรรมการและเลขานุการ
นางสาวสุจิตรา คงสุรนิ ทร์
หัวหน้าแผนกอนุบาล
กรรมการ
นางสาววาสนา พุม่ พวง
รองหัวหน้าแผนกอนุบาล
กรรมการ
นางสาวอรวรรณ อิ่มสวาสดิ์ หัวหน้าระดับชัน้ ประถมต้น
กรรมการ
นางวราภรณ์ โพธิ์ศลิ ป์
หัวหน้าระดับชัน้ ประถมปลาย กรรมการ
นางสาวศุภลักษณ์ งามสุวรรณ ครูประจาชัน้
กรรมการ
นางสาวบุญรักษา สงวนพงษ์ ครูประจาชัน้
กรรมการ
นางสาวกรรณิการ์ ภูแก้ว
ครูประจาชัน้
กรรมการ
นางสาววิภาภรณ์ กิตติพรพจน์ ครูประจาชัน้
กรรมการ
นางสาวปวิตรา จีนากาเนิด
ครูพิเศษ
กรรมการ
นายพินิจ เพิ่มพิพฒ
ั น์
ครูพิเศษ
กรรมการ
นายรักษ์พล บุญอยู่
ครูพิเศษ
กรรมการ
มีหน้าที่
1. จัดประชุมผูเ้ กี่ยวข้องจัดทารายงานคุณภาพการศึกษา ประจาปี 2562
2. ศึกษาแนวทางการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา กลยุทธ์การพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา
และติดตามผลการดาเนินงานตามกลยุทธ์
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3. ติดตามและรวบรวมผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบตั งิ านตามแผนปฏิบตั กิ ารประจาปี
4. ติดตามและรวบรวมผลดาเนินงานตามมาตรฐานการศึกษา
5. ร่วมกันวิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผลให้เกิดความสาเร็จหรือไม่สาเร็จ เพื่อการวางแนวทางการพัฒนา
คุณภาพการจัดการศึกษาในปี ตอ่ ๆไป
2. คณะกรรมการจัดพิมพ์และจัดรู ปเล่ม
นางทิวาพร เรืองวรดากุล
ผูช้ ว่ ยผูอ้ านวยการ
ประธาน
นางสาวมัลลิกา นักพิณพาทย์
เจ้าหน้าที่ธุรการ
กรรมการ
นางสาวสุภาวดี พรมเฮียง
เจ้าหน้าที่ธุรการ
กรรมการ
นางสาวไพลิน นิลชัชวาลย์วงษ์
เจ้าหน้าที่ธุรการ
กรรมการและเลขานุการ
มีหน้าที่
1. จัดทาข้อมูลให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ.2563 หากเกิดปั ญหาหรืออุปสรรคใดๆ ให้
รายงานให้ผบู้ ริหารรับทราบโดยด่วน
ให้คณะกรรมการที่ได้รบั การแต่งตัง้ ปฏิบตั ิหน้าที่ดว้ ยความเอาใจใส่ เต็มความสามารถ ด้วยความ
วิริยะ อุตสาหะ เพื่อให้ได้ขอ้ มูลสารสนเทศของโรงเรียนที่ถกู ต้อง ครอบคลุม และครบถ้วน สาหรับใช้เป็ นข้อมูล
ในการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาต่อไป
สั่ง ณ วันที่ 15 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2562

( นางสาวจันทนา สุภาพงษ์ )
ผูอ้ านวยการ
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คารับรองของคณะกรรมการสถานศึกษา
ปี การศึกษา 2562
.............................................
การพัฒนาคุณภาพการศึกษาประจาปี การศึกษา 2562 สถานศึกษามีภาระหน้าที่จะต้องดาเนินการ
ตามพระราชบัญญัตกิ ารศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 ที่กาหนดไว้ชดั เจนในมาตรา 48 ให้สถานศึกษามีการจัดทา
รายงานพัฒนาคุณภาพเสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัดเป็ นประจาทุกปี
ดังนัน้ โรงเรียนร่มไม้ จึงได้ดาเนินการประชุมหารือคณะกรรมการสถานศึกษาและคณะครู ตลอดได้
แนวปฏิบตั ิ พร้อมทัง้ ได้ดาเนินการรวบรวมข้อมูล ผลงาน ซึ่งทางโรงเรียนได้ดาเนิน กิจกรรม ตามสาระการ
เรียนรู ้ ตลอดจนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนทุกชัน้ ในรอบปี การศึกษา การจัดทารายงานประจาปี ของ
สถานศึกษา ประจาปี การศึกษา 2562 คณะกรรมการสถานศึกษาได้ให้ความเห็นชอบและผ่านความเห็นชอบ
ของคณะกรรมการสถานศึกษาเป็ นที่เรียบร้อยแล้ว

(นายจิรพงษ์ กีระสุนทรพงษ์)
ประธานคณะกรรมการบริหารโรงเรียนร่มไม้
วันที่ 15 พฤษภาคม 2563
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ผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม
จากผลการประเมินคุณภาพของสถานศึกษาภายนอก จากสมศ. รอบสาม เมื่อวันที่ 21-23 มกราคม
2556 สรุปผลการประเมินคุณภาพภายนอกจาแนกตามกลุม่ ตัวบ่งชี ้
การศึกษาขั้นพืน้ ฐาน : การศึกษาปฐมวัย
นา้ หนัก

คะแนน

ระดับ

คะแนน

ทีไ่ ด้

คุณภาพ

ตัวบ่งชีท้ ่ี 1 เด็กมีพฒ
ั นาการด้านร่างกายสมวัย

5.00

5.00

ดีมาก

ตัวบ่งชีท้ ่ี 2 เด็กมีพฒ
ั นาการด้านอารมณ์และจิตใจสมวัย

5.00

5.00

ดีมาก

ตัวบ่งชีท้ ่ี 3 เด็กมีพฒ
ั นาการด้านสังคมสมวัย

5.00

5.00

ดีมาก

ตัวบ่งชีท้ ่ี 4 เด็กมีพฒ
ั นาการด้านสติปัญญาสมวัย

10.00

10.00

ดีมาก

ตัวบ่งชีท้ ่ี 5 เด็กมีความพร้อมศึกษาต่อในขัน้ ต่อไป

10.00

10.00

ดีมาก

ตัวบ่งชีท้ ่ี 6 ประสิทธิ ผลการจัดประสบการณ์การเรียนรู ท้ ่ีเน้น

35.00

35.00

ดีมาก

15.00

14.50

ดีมาก

5.00

4.68

ดีมาก

2.50

2.50

ดีมาก

2.50

2.50

ดีมาก

การศึกษาขั้นพืน้ ฐาน : การศึกษาปฐมวัย
กลุ่มตัวบ่งชีพ้ นื้ ฐาน

เด็กเป็ นสาคัญ
ตัวบ่งชีท้ ่ี 7 ประสิทธิภาพของการบริหารจัดการและการพัฒนา
สถานศึกษา
ตัวบ่งชีท้ ่ี 8 ประสิทธิผลของระบบการประกันคุณภาพภายใน
กลุ่มตัวบ่งชีอ้ ัตลักษณ์
ตัวบ่งชีท้ ่ี 9 ผลการพัฒนาให้บรรลุตามปรัชญา ปณิธาน/
วิสยั ทัศน์ พันธกิจและวัถตุประสงค์ของการจัดตัง้ สถานศึกษา
ตัวบ่งชีท้ ่ี 10 ผลการพัฒนาตามจุดเน้นและจุดเด่นที่สง่ ผล
สะท้อนเป็ นเอกลักษณ์ของสถานศึกษา
กลุ่มตัวบ่งชีม้ าตรการส่งเสริม
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ตัวบ่งชีท้ ่ี 11 ผลการดาเนินงานโครงการพิเศษเพื่อส่งเสริม

2.50

2.50

ดีมาก

2.50

2.50

ดีมาก

100.00

99.18

ดีมาก

- ผลคะแนนรวมทุกตัวบ่งชี ้ ตัง้ แต่ 80 คะแนนขึน้ ไป

 ใช่

 ไม่ใช่

- มีตวั บ่งชีท้ ่ีได้ระดับดีขนึ ้ ไปอย่างน้อย 10 ตัวบ่งชีจ้ าก 12 ตัวบ่งชี ้

 ใช่

 ไม่ใช่

- ไม่มีตวั บ่งชีใ้ ดที่ระดับคุณภาพต้องปรับปรุงหรือต้องปรับปรุงเร่งด่วน

 ใช่

 ไม่ใช่

บทบาทของสถานศึกษา
ตัวบ่งชีท้ ่ี 12 ผลการส่งเสริมพัฒนาสถานศึกษาเพื่อยกระดับ
มาตรฐาน รักษามาตรฐานและพัฒนาสูค่ วามเป็ นเลิศที่
สอดคล้องกับแนวทางการปฎิรูปการศึกษา
คะแนนรวม
การรับรองมาตรฐานสถานศึกษาระดับการศึกษาปฐมวัย

ในภาพรวมสถานศึกษาจัดการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน : ระดับการศึกษาปฐมวัย
 สมควรรับรองมาตรฐานการศึกษา  ไม่สมควรรับรองมาตรฐานการศึกษา

ข้อเสนอแนะจากการประเมินภายนอกรอบสาม
ข้อเสนอแนะเพือ่ พัฒนาตามกฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพ
การศึกษา พ.ศ.2553 (การศึกษาปฐมวัย)
1. ด้านผลการจัดการศึกษา
1. เด็กควรได้รบั การส่งเสริมให้มีส่วนร่วมในกิจกรรมสร้างสรรค์ มีส่วนร่วมในการผลิตสื่อจากวัสดุ

เหลือใช้ เพื่อฝึ กทักษะการใช้มือในการปฏิบตั กิ ิจกรรมต่างๆ ด้วยความคล่องแคล่ว
2. เด็กควรได้รบั การส่งเสริมให้เข้าร่วมกิจกรรมเกมการศึกษาที่มีความหลากหลาย น่าสนใจและ

กระตุน้ ด้านสุนทรียภาพ เพื่อให้เด็กมีโอกาสเลือกปฏิบตั ิตามความสนใจ เช่น การเต้นตามจังหวะเพลง การ
วาดภาพจากสื่อธรรมชาติ การปะติดวัสดุเหลือใช้หรือสื่อธรรมชาติเป็ นรูปทรงต่างๆ
3. เด็กควรได้รบั การส่งเสริมให้รูจ้ กั บทบาทของการเป็ นผูน้ าและผูต้ ามที่ดีในกิจกรรมหลัก 6 กิจกรรม

อย่างสม่าเสมอ เช่น การใช้บทบาทสมมติ เกมการศึกษา การเล่านิทาน
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4. เด็ก บางส่ ว นควรได้ร ับ การฝึ ก สามธิ ใ ห้ม ากขึน้ โดยการจัด กิ จ กรรมสร้า งสรรค์ กิ จ กรรมเกม

การศึกษาในแต่ละหน่วยการเรียนรูใ้ ห้มากขึน้
5. เด็กควรได้รบั การส่งเสริมความรู พ้ ืน้ ฐานโดยการสอดแทรกในกิจกรรมหลัก 6 กิจกรรมให้มากขึน้

เช่น การทดลอง การสารวจธรรมชาติ การใช้แหล่งเรียนรูท้ งั้ ในและนอกโรงเรียน
6. สถานศึกษาควรจัดโครงการ/กิจกรรมให้หลากหลายมากขึน้ เพื่อส่งเสริมและพัฒนาเด็กให้บรรลุ

ตามปรัชญา ปณิธาน/วิสยั ทัศน์ และวัตถุประสงค์ของการจัดสถานศึกษาอย่างยั่งยืน
7. สถานศึกษาควรดาเนินงานประชาสัมพันธ์กิจกรรมโรงเรียนทันสมัย(ด้านวิทยาศาสตร์) ใส่ใจ(ด้าน

การส่งเสริมสุขภาพ) ให้ความสุข(ด้านสุนทรียภาพ) โดยการจัดทาเอกสาร แผ่นพับ และป้ายนิเทศไว้หน้า
โรงเรียน
8. สถานศึกษาควรมีการวิเคราะห์ขอ้ มูลเชิงคุณภาพในการดาเนินโครงการพิเศษเพื่อส่ งเสริมบทบาท

ของสถานศึกษา เพื่ อนาข้อมูล ที่ ได้ม าปรับปรุ งรู ปแบบการจัดกิ จ กรรม/โครงการให้มี ความหมายต่อการ
ส่งเสริมบทบาทของสถานศึกษาที่ครอบคลุมสภาพปัญหาของชุมชนท้องถิ่น เอือ้ ประโยชน์ตอ่ สถานศึกษาและ
ชุมชนอย่างเป็ นรูปธรรม เช่น การจัดลาดับความสาคัญของปั ญหาที่เกิดขึ ้น การศึกษาสาเหตุของการดาเนิน
โครงการ โดยการมีสว่ นร่วมของชุมชน ผูป้ กครอง และคณะกรรมการบริหารโรงเรียน
2. ด้านการบริหารจัดการศึกษา

- สถานศึกษาควรปรับปรุงแก้ไขเรื่องการติดตัง้ ปลั๊กไฟให้อยู่สงู จากพืน้ มากกว่า 1.50 เมตร โดย
วางแผนร่วมกับผูม้ ีสว่ นเกี่ยวข้องทุกฝ่ ายเพื่อดาเนินการ
- สถานศึกษาควรนาข้อมูลในการประเมินผลการดาเนินงานโครงการประจาปี ของสถานศึกษามา
ปรับปรุ งรู ปแบบการจัดกิจกรรม/โครงการให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมและบริบทของสถานศึกษาอย่าง
แท้จริง รวมทัง้ การพัฒนาสถานศึกษาให้เป็ นแหล่งการเรียนรูข้ องชุมชน
3. ด้านการจัดการเรียนการสอนทีเ่ น้นผู้เรียนเป็ นสาคัญ
ครูควรได้รบั การเพิ่มพูนทักษะ ความรูใ้ นการประเมินพัฒนาการของเด็ก เพื่อนาผลการประเมินไปใช้
ในการพัฒนาเด็กและการจัดประสบการณ์การเรียนรู ใ้ ห้แก่เด็ก โดยครู สายชัน้ อนุบาล 1-3 ควรประชุมเพื่อ
วางแผนจัดทาบันทึกและประเมินผลการจัดประสบการณ์ การเรียนรู ข้ องเด็กอย่างสม่ าเสมอทุกวัน โดยใน
บันทึกการสอนควรกาหนดประเด็นปั ญหา วิธีการดาเนินการแก้ไข สรุปผลและนาผลการประเมินไปใช้ในการ
พัฒนาเด็ก แล้วแต่ปัญหาของเด็กว่ามีมากน้อยแล้วแต่บริบท อาจจะจัดทาเป็ นวิจยั หน้าเดียวหรือทาวิจัยใน
บันทึกหลังสอน
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4. ด้านการประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษาควรจัดหากิจกรรมประชาสัมพันธ์ขอ้ มูลข่าวสารเกี่ยวกับผลการดาเนินงานประกัน
คุณภาพภายในให้คณะกรรมการบริหารโรงเรียนและผูป้ กครองรับทราบอย่างต่อเนื่องอย่างน้อยภาคเรียนละ 1
ครัง้
ข้อเสนอแนะทัง้ 4 ด้าน สถานศึกษาควรปรับปรุงแก้ไขโดยจัดทาแผนพัฒนาคุณภาพและดาเนินงาน
ตามแผนภายใน 2 ปี
การนาผลการประเมินคุณภาพภายนอกไปใช้
จากที่โรงเรียนได้รบั การประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอก รอบสาม เมื่อวันที่ 21-23 มกราคม 2557
ที่ผ่านมานัน้ โรงเรียนได้นาผลการประเมินคุณภาพและข้อเสนอแนะของสมศ. ในมาตรฐานต่า งๆ มาเป็ น
แนวทางในการพัฒนาเพื่อปรับใช้ในปี การศึกษา 2559 ดังนี ้
1. ด้านผลการจัดการศึกษา
1) ส่งเสริมให้เด็กมีสว่ นร่วมในกิจกรรมสร้างสรรค์ มีสว่ นร่วมในการผลิตสื่อจากวัสดุเหลือใช้ เพื่อฝึ ก
ทักษะการใช้มือในการปฏิบตั กิ ิจกรรมต่างๆ ด้วยความคล่องแคล่ว
2) ส่งเสริมให้เด็กเข้าร่วมกิจ กรรมเกมการศึกษาที่มี ความหลากหลาย น่าสนใจและกระตุ้น ด้าน
สุนทรียภาพ เพื่อให้เด็กมีโอกาสเลือกปฏิบตั ิตามความสนใจ เช่น การเต้นตามจังหวะเพลง การวาดภาพจาก
สื่อธรรมชาติ การปะติดวัสดุเหลือใช้หรือสื่อธรรมชาติเป็ นรูปทรงต่างๆ ให้มากขึน้
3) ส่ง เสริม ให้เ ด็ก รู ้จัก บทบาทของการเป็ น ผู้น าและผู้ต ามที่ ดี ใ นกิ จ กรรมหลัก 6 กิ จ กรรมอย่า ง
สม่าเสมอ เช่น การใช้บทบาทสมมติ เกมการศึกษา การเล่านิทาน
4) ส่งเสริมให้เด็กมีความรูพ้ ืน้ ฐานโดยการสอดแทรกในกิจกรรมหลัก 6 กิจกรรมให้มากขึน้ เช่น การ
ทดลอง การสารวจธรรมชาติ การใช้แหล่งเรียนรู ท้ งั้ ในและนอกโรงเรียน
5) จัดให้มีการประชาสัมพันธ์กิจกรรมโรงเรียนทันสมัย(ด้านวิทยาศาสตร์) ใส่ใจ(ด้านการส่งเสริม
สุขภาพ) ให้ความสุข(ด้านสุนทรียภาพ) โดยการจัดทาเอกสาร แผ่นพับ และป้ายนิเทศและทางสื่ออิเล็คทรอนิกส์
ต่างๆ ตลอดปี การศึกษา
2. ด้านการบริหารจัดการศึกษา

1) โรงเรียนได้ปรับปรุ งแก้ไขโดยติดตัง้ ปลั๊กไฟให้อยู่สูงจากพื น้ มากกว่า 1.50 เมตร เพื่ อป้องกัน
อันตรายอันอาจจะเกิดขึน้ จากความประมาทเลินเล่อและความไม่รูเ้ ท่าทันของเด็กๆ ในห้องเรียน
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2) โรงเรียนได้มีการนาข้อมูลการดาเนินงานกิจกรรม/โครงการประจาปี มาวิเคราะห์ สังเคราะห์และ
ประเมินผลการดาเนินงานร่วมกันระหว่างโรงเรียน ผูป้ กครองและชุมชน เพื่อนามาปรับปรุ งรู ปแบบการจัด
กิจกรรม/โครงการให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมและบริบทของโรงเรียนในทุกปี การศึกษา
3. ด้านการจัดการเรียนการสอนทีเ่ น้นผู้เรียนเป็ นสาคัญ
1) ส่ง เสริม และพัฒ นาครู ให้มี ทัก ษะ ความรู ใ้ นการประเมิ นพัฒ นาการของเด็ก เพื่ อนาผลการ
ประเมินไปใช้ในการพัฒนาเด็กและการจัดประสบการณ์การเรียนรูใ้ ห้แก่เด็กอย่างแท้จริง
2) จัดประชุมครูสายชัน้ อนุบาล 1-3 สัปดาห์ละ 1 ครัง้ เพื่อวางแผนจัดทาบันทึกและประเมินผลการ
จัดประสบการณ์การเรียนรูข้ องเด็กอย่างสม่าเสมอ โดยในบันทึกการสอนควรกาหนดประเด็นปั ญหา วิธีการ
ดาเนินการแก้ไข สรุ ปผลและนาผลการประเมินไปใช้ในการพัฒนาเด็ก ปั ญหาของเด็กว่ามีมากน้อยแล้วแต่
บริบท และนาไปสูก่ ารทาวิจยั หน้าเดียวหรือทาวิจยั ในบันทึกหลังสอน
4. ด้านการประกันคุณภาพภายใน
1) จัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์ขอ้ มูลข่าวสารเกี่ยวกับผลการดาเนินงานประกันคุณภาพภายในให้
คณะกรรมการบริหารโรงเรียนและผูป้ กครองรับทราบอย่างต่อเนื่อง อย่างน้อยภาคเรียนละ 1 ครัง้ ด้วยสื่อแผ่น
พับ จดหมายแจ้งประชาสัมพันธ์ จุลสารโรงเรียน ป้ายนิเทศและทางสื่ออิเล็คทรอนิกส์
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ผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม
จากผลการประเมินคุณภาพของสถานศึกษาภายนอก จากสมศ. รอบสาม เมื่อวันที่ 21-23 มกราคม
2556 สรุปผลการประเมินคุณภาพภายนอกจาแนกตามกลุม่ ตัวบ่งชี ้
การศึกษาขั้นพืน้ ฐาน : ประถมศึกษา
การศึกษาขั้นพืน้ ฐาน : ประถมศึกษา

นา้ หนัก

คะแนน

ระดับ

คะแนน

ทีไ่ ด้

คุณภาพ

ตัวบ่งชีท้ ่ี 1 ผูเ้ รียนมีสขุ ภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี

10.00

9.79

ดีมาก

ตัวบ่งชีท้ ่ี 2 ผูเ้ รียนมีคณ
ุ ธรรมจริยธรรมและค่านิยมที่พงึ ประสงค์

10.00

9.84

ดีมาก

ตัวบ่งชีท้ ่ี 3 ผูเ้ รียนมีความใฝ่ รูแ้ ละเรียนรูอ้ ย่างต่อเนื่อง

10.00

9.47

ดีมาก

ตัวบ่งชีท้ ่ี 4 ผูเ้ รียนคิดเป็ น ทาเป็ น

10.00

9.54

ดีมาก

ตัวบ่งชีท้ ่ี 5 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผูเ้ รียน

20.00

17.81

ดีมาก

ตัวบ่งชีท้ ่ี 6 ประสิทธิผลการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียน

10.00

10.00

ดีมาก

5.00

5.00

ดีมาก

5.00

4.73

ดีมาก

5.00

5.00

ดีมาก

5.00

5.00

ดีมาก

กลุ่มตัวบ่งชีพ้ นื้ ฐาน

เป็ นสาคัญ
ตัวบ่งชีท้ ่ี 7 ประสิทธิภาพของการบริหารจัดการและการพัฒนา
สถานศึกษา
ตัวบ่งชีท้ ่ี 8 พัฒนาการของการประกันคุณภาพภายในโดย
สถานศึกษาและต้นสังกัด
กลุ่มตัวบ่งชีอ้ ัตลักษณ์
ตัวบ่งชีท้ ่ี 9 ผลการพัฒนาให้บรรลุตามปรัชญา ปณิธาน/
วิสยั ทัศน์ พันธกิจและวัถตุประสงค์ของการจัดตัง้ สถานศึกษา
ตัวบ่งชีท้ ่ี 10 ผลการพัฒนาตามจุดเน้นและจุดเด่นที่สง่ ผล
สะท้อนเป็ นเอกลักษณ์ของสถานศึกษา
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กลุ่มตัวบ่งชีม้ าตรการส่งเสริม
ตัวบ่งชีท้ ่ี 11 ผลการดาเนินงานโครงการพิเศษเพื่อส่งเสริม

5.00

5.00

ดีมาก

5.00

5.00

ดีมาก

100.00

96.18

ดีมาก

- ผลคะแนนรวมทุกตัวบ่งชี ้ ตัง้ แต่ 80 คะแนนขึน้ ไป

 ใช่

 ไม่ใช่

- มีตวั บ่งชีท้ ่ีได้ระดับดีขนึ ้ ไปอย่างน้อย 10 ตัวบ่งชีจ้ าก 12 ตัวบ่งชี ้

 ใช่

 ไม่ใช่

- ไม่มีตวั บ่งชีใ้ ดที่ระดับคุณภาพต้องปรับปรุงหรือต้องปรับปรุงเร่งด่วน

 ใช่

 ไม่ใช่

บทบาทของสถานศึกษา
ตัวบ่งชีท้ ่ี 12 ผลการส่งเสริมพัฒนาสถานศึกษาเพื่อยกระดับ
มาตรฐาน รักษามาตรฐานและพัฒนาสูค่ วามเป็ นเลิศที่
สอดคล้องกับแนวทางการปฎิรูปการศึกษา
คะแนนรวม
การรับรองมาตรฐานสถานศึกษาระดับการศึกษาปฐมวัย

ในภาพรวมสถานศึกษาจัดการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน : ระดับการศึกษาปฐมวัย
 สมควรรับรองมาตรฐานการศึกษา  ไม่สมควรรับรองมาตรฐานการศึกษา
ข้อเสนอแนะจากการประเมินภายนอกรอบสาม
ข้อเสนอแนะเพือ่ พัฒนาตามกฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพ
การศึกษา พ.ศ.2553 (การศึกษาขั้นพืน้ ฐาน : ประถมศึกษา)
1. ด้านผลการจัดการศึกษา
1) ผูเ้ รียนควรได้รบั การส่งเสริม ให้มีสุนทรียภาพด้านศิลปะให้มากขึน้ โดยการจัดกิจกรรมเพื่ อ
ส่งเสริมให้ผเู้ รียนมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์และมีจินตนาการ เช่น กิจกรรมเข้าค่ายศิลปะ กิจกรรมวาดภาพ
ตามแหล่งการเรียนรู น้ อกสถานศึกษา กิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ โดยให้ผูเ้ รียนมีส่วนร่วมในการออกแบบ
กิจกรรมการเรียนรู ้ การดาเนินกิจกรรมและประเมินผลงานร่วมกัน เพื่อพัฒนาสุนทรียภาพด้านดังกล่าวอย่าง
ต่อเนื่อง
2) ผูเ้ รียนควรได้รบั การส่งเสริมให้มีค่านิยมในการประหยัดอดออม รูจ้ กั ใช้จ่ายอย่างมีเหตุผล ใช้
สิ่งของเครื่องใช้ท่ี มี อยู่ในชีวิตประจ าวันอย่างคุม้ ค่า รู จ้ ักรักษาทรัพ ยากรประเภทต่างๆ ที่มีประโยชน์ต่อ
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ส่วนรวม โดยให้ผูเ้ รียนมีโอกาสในการร่วมวางแผน ออกแบบกิจกรรมที่สอดคล้องกับความต้องการของ
ผูเ้ รียน เพื่อเสริมสร้างความตระหนัก เห็นความสาคัญของการประหยัดเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต ไม่ว่าจะ
เป็ นเรื่องของการใช้จ่าย การใช้อปุ กรณ์การเรียนการสอน การอนุรกั ษ์ส่ิงแวดล้อม เช่น กิจกรรมการเข้าค่าย
อนุรัก ษ์พ ลัง งาน กิ จ กรรมน าของเก่ า กลับ มาใช้( Recycle) กิ จ กรรมอนุรัก ษ์ท รัพ ยากรธรรมชาติแ ละ
สิ่งแวดล้อม
3) ผูเ้ รียนควรได้รบั การส่งเสริมด้านทักษะการใช้แหล่งเรียนรู อ้ ย่างมีความหมายทัง้ ในและนอก
สถานศึกษา มีการจดบันทึกที่เป็ นระบบ เพื่อสรุปประเด็นสาคัญที่ได้จากการใช้แหล่งเรียนรู ้ การลาดับหัวข้อ
ในการบันทึก สรุปสาระ องค์ความรูท้ ่ีได้จากการเรียนรู ้ เพื่อการนาไปใช้ในชีวิตประจาวันได้อย่างเหมาะสม
สอดคล้องกับความต้องการและพืน้ ฐานความรูข้ องผูเ้ รียนแต่ละระดับชัน้
4) ผูเ้ รียนควรได้รบั การส่งเสริมด้านความคิดสร้างสรรค์ และมีจินตนาการ การพัฒนาทักษะความ
เป็ นเลิศด้านวิชาการที่เน้นให้ผเู้ รียนมีสว่ นร่วมในการออกแบบกิจกรรม/โครงการตามความต้องการและความ
สนใจของผูเ้ รียน เช่น กิจกรรมเข้าค่ายศิลปะ กิจกรรมทัศนศึกษาในชุมชน เพื่อให้เกิดการเรียนรู อ้ ย่างมี
ความหมาย ผูเ้ รียนสามารถสรุปสาระ องค์ความรูใ้ หม่ท่ีได้จากการเข้าร่วมกิจกรรมไปใช้ในชีวิตประจาวันได้
อย่างบูรณาการ
5) สถานศึกษาควรจัดกิจกรรม/โครงการเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในกลุ่มสาระการเรียนรู ้
ภาษาไทยและศิลปะ ภาษาไทยควรจัดกิจ กรรมเสริมเพื่ อฝึ กทักษะการอ่านจับใจความสาคัญ การสรุ ป
ใจความสาคัญที่ได้จากการอ่าน โดยนากรณีศกึ ษา บทความ สารคดี เพลงและโฆษณามาจัดทาเป็ นแบบ
ฝึ กทักษะการอ่านจับใจความสาคัญ ศิลปะควรจัดกิจกรรมส่งเสริมด้านความคิดสร้างสรรค์และจินตนาการ
ให้ผู้เ รียนมี ส่วนร่วมในการออกแบบกิ จ กรรมสร้างสรรค์ การประดิษฐ์ ผลงานศิลปะที่ หลากหลาย การ
แสดงผลงานศิลปะในกิจกรรมวันสาคัญ เป็ นต้น
6) สถานศึกษาควรจัดโครงการ/กิจกรรมให้หลากหลายมากขึน้ เพื่อส่งเสริมและพัฒนาผูเ้ รียนให้
บรรลุตามปรัชญา ปณิธาน/วิสยั ทัศน์ พันธกิจและวัตถุประสงค์ของการจัดตัง้ สถานศึกษาอย่างยั่งยืน
7) สถานศึกษาควรมี การวิเ คราะห์ข้อมูลเชิ ง คุณภาพในการดาเนินโครงการพิเศษเพื่ อส่งเสริม
บทบาทของสถานศึกษา เพื่อนาข้อมูลที่ได้มาปรับปรุงรู ปแบบการจัดกิจกรรม/โครงการให้มีความหมายต่อ
การส่ ง เสริ ม บทบาทของสถานศึ ก ษาที่ ค รอบคลุม สภาพปั ญ หาของชุม ชนท้อ งถิ่ น เอื ้อ ประโยชน์ต่ อ
สถานศึกษาอย่างเป็ นรูปธรรม เช่น การจัดลาดับความสาคัญของปั ญหาที่เกิดขึน้ การศึกษาสาเหตุของการ
ดาเนินโครงการ โดยการมีสว่ นร่วมของชุมชน ผูป้ กครอง และคณะกรรมการบริหารโรงเรียน
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2. ด้านการบริหารจัดการศึกษา
1) สถานศึกษาควรดารงไว้ซ่งึ ประสิทธิภาพในการพัฒนาสถานศึกษาที่เข้มแข็งและครอบคลุมทุก
ฝ่ ายงาน เพื่อมุง่ สูส้ ถานศึกษาที่เป็ นต้นแบบการบริหารจัดการแบบสากล
2) สถานศึกษาควรนาข้อมูลในการประเมินผลการดาเนินงานโครงการประจาปี ของสถานศึกษามา
ปรับปรุ งรู ปแบบการจัดกิจกรรม/โครงการให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมและบริบทของสถานศึกษาอย่าง
แท้จริง โดยนาข้อมูลพืน้ ฐานที่ได้มาวิเคราะห์ สังเคราะห์ร่วมกันระหว่างสถานศึกษา ผูป้ กครองและชุมชน
เพื่อนาไปสูก่ ารพัฒนาอย่างเป็ นรูปธรรม
3. ด้านการจัดการเรียนการสอนทีเ่ น้นผู้เรียนเป็ นสาคัญ
1) สถานศึกษาควรส่งเสริมให้คณะครูทาการวิจยั เพื่อแก้ปัญหาในการเรียนรู ร้ ว่ มกันโดยการศึกษา
รู ปแบบกิจกรรมการเรียนการสอนที่ส่งผลให้ผเู้ รียนมีพฒ
ั นาการด้านทักษะการคิดวิเคราะห์ คิดสั งเคราะห์ มี
ทักษะในการทางานร่วมกัน ความสามารถในการทางานเป็ นทีมของผูเ้ รียน และศึกษาผลสาเร็จในการจัด
การศึกษาด้านอื่นๆ ที่ส่งผลให้ผเู้ รียนมีคณ
ุ ลักษณะอันพึงประสงค์ เพื่อนามาเป็ นต้นแบบในการจัดการศึกษา
ขัน้ พืน้ ฐานที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลของโรงเรียนร่มไม้(Rommai Model) และสถานศึกษาอื่นๆ ต่อไป
4. ด้านการประกันคุณภาพภายใน
1) สถานศึกษาควรจัดกิ จ กรรมประชาสัม พันธ์ข้อมูล ข่า วสารเกี่ ย วกับ ผลการดาเนินงานประกัน
คุณภาพภายในให้คณะกรรมการบริหารโรงเรียนและผูป้ กครองรับทราบอย่างต่อเนื่อง อย่างน้อยภาคเรียนละ 1
ครัง้
การนาผลการประเมินคุณภาพภายนอกไปใช้
จากที่โรงเรียนได้รบั การประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอก รอบสาม เมื่อวันที่ 21-23 มกราคม 2556
ที่ผ่านมานัน้ โรงเรียนได้นาผลการประเมินคุณภาพและข้อเสนอแนะของสมศ. ในมาตรฐานต่างๆ มาเป็ น
แนวทางในการพัฒนาเพื่อปรับใช้ในปี การศึกษา 2559 ดังนี ้
1. ด้านผลการจัดการศึกษา
1) จัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมให้ผเู้ รียนมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์มีจินตนาการ และสุนทรียภาพด้าน
ศิล ปะให้ม ากขึน้ เช่น กิ จ กรรมเข้าค่ายศิลปะ กิ จ กรรมวาดภาพตามแหล่ง การเรียนรู ้นอกสถานศึก ษา
กิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ โดยให้ผเู้ รียนมีส่วนร่วมในการออกแบบกิจกรรมการเรียนรู แ้ ละประเมินผลงาน
ร่วมกัน
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2) จัดทาโครงการนักเรียนรูป้ ระหยัดเพื่อส่งเสริมให้ผเู้ รียนมีคา่ นิยมในการประหยัดอดออม รูจ้ กั
ใช้จ่ายอย่างมีเหตุผล ใช้อุปกรณ์การเรียนการสอนและสิ่งของเครื่องใช้ท่ีมีอยู่ในชีวิตประจาวันอย่างคุม้ ค่า
รูจ้ กั รักษาทรัพยากรประเภทต่างๆ ที่มีประโยชน์ตอ่ ส่วนรวม
3) เสริมสร้างความตระหนักให้นกั เรียนเห็นความสาคัญของการอนุรกั ษ์ส่ิงแวดล้อม เช่น จัดให้มี
กิ จ กรรมการเข้า ค่ า ยอนุ รัก ษ์ พ ลั ง งาน กิ จ กรรมน าของเก่ า กลั บ มาใช้( Recycle) กิ จ กรรมอนุ รัก ษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
4) ส่ ง เสริ ม ให้ผู้เ รี ย นมี ด ้า นทัก ษะการใช้แ หล่ ง เรี ย นรู ้อ ย่ า งมี ค วามหมายทั้ง ในและนอก
สถานศึกษา มีการจดบันทึกที่เป็ นระบบ เพื่อสรุปประเด็นสาคัญที่ได้จากการใช้แหล่งเรียนรู ้ การลาดับหัวข้อ
ในการบันทึก สรุปสาระ องค์ความรูท้ ่ีได้จากการเรียนรู ้ เพื่อการนาไปใช้ในชีวิตประจาวันได้อย่างเหมาะสม
สอดคล้องกับความต้องการและพืน้ ฐานความรูข้ องผูเ้ รียนแต่ละระดับชัน้
5) พัฒ นาการด าเนิ น โครงการเพื่ อ พัฒ นาผลสัม ฤทธิ์ ท างการเรี ย นในกลุ่ม สาระการเรี ย นรู ้
ภาษาไทยและศิลปะให้มากขึน้ โดยในวิชาภาษาไทยควรจัดกิจกรรมเสริมเพื่อฝึ กทักษะการอ่านจับใจความ
สาคัญ การสรุปใจความสาคัญที่ได้จากการอ่าน โดยนากรณีศกึ ษา บทความ สารคดี เพลงและโฆษณามา
จัดทาเป็ นแบบฝึ กทักษะการอ่านจับใจความสาคัญ และจัดกิจกรรมส่งเสริมด้านความคิดสร้างสรรค์และ
จินตนาการในวิชาศิลปะให้มากขึน้ โดยส่งเสริมให้ผเู้ รียนมีสว่ นร่วมในการออกแบบกิจกรรมสร้างสรรค์ การ
ประดิษฐ์ผลงานศิลปะที่หลากหลาย การแสดงผลงานศิลปะในกิจกรรมวันสาคัญอย่างต่อเนื่อง
2. ด้านการบริหารจัดการศึกษา
1) โรงเรียนได้มีการนาข้อมูลการดาเนินงานกิจกรรม/โครงการประจาปี มาวิเคราะห์ สังเคราะห์และ
ประเมินผลการดาเนินงานร่วมกันระหว่างโรงเรียน ผูป้ กครองและชุมชน เพื่อนามาปรับปรุ งรู ปแบบการจัด
กิจกรรม/โครงการให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมและบริบทของโรงเรียนในทุกปี การศึกษา
3. ด้านการจัดการเรียนการสอนทีเ่ น้นผู้เรียนเป็ นสาคัญ
1) ส่งเสริมให้ครูทาการวิจยั เพื่อแก้ปัญหาในการเรียนรูร้ ว่ มกัน โดยการศึกษารูปแบบกิจกรรมการ
เรียนการสอนที่สง่ ผลให้ผเู้ รียนมีพฒ
ั นาการด้านทักษะการคิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ มีทกั ษะในการทางาน
ร่วมกัน ความสามารถในการทางานเป็ นทีมของผูเ้ รียน
4. ด้านการประกันคุณภาพภายใน
1) จัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์ขอ้ มูลข่าวสารเกี่ยวกับผลการดาเนินงานประกันคุณภาพภายในให้
คณะกรรมการบริหารโรงเรียนและผูป้ กครองรับทราบอย่างต่อเนื่อง อย่างน้อยภาคเรียนละ 1 ครัง้ ด้วยสื่อ
แผ่นพับ จดหมายแจ้งประชาสัมพันธ์ จุลสารโรงเรียน ป้ายนิเทศและทางสื่ออิเล็คทรอนิกส์
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โครงสร้างเวลาเรียน
หลักสูตรโรงเรียนร่มไม้ พุทธศักราช ๒๕๕๓
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑
(ฉบับปรับปรุง ๒๕๖๑)
กลุ่มสาระการเรียนรู้/ กิจกรรม
กลุ่มสาระการเรียนรู้
๑. ภาษาไทย
๒. คณิตศาสตร์
๓. วิทยาศาสตร์
๔. สังคมศึกษา ฯ
- หน้าที่พลเมือง ฯ
- เศรษฐศาสตร์
- ภูมิศาสตร์
๕.ประวัติศาสตร์
๖.สุขศึกษาและพลศึกษา
๗.ศิลปะ
๘. การงานอาชีพและเทคโนโลยี
๙. ภาษาต่างประเทศ
รวมเวลาเรียน (พืน้ ฐาน)
รายวิชาเพิม่ เติม
๑. หน้าที่พลเมือง
๒. ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
๑. กิจกรรมแนะแนว
๒. กิจกรรมนักเรียน
- ลูกเสือ เนตรนารี
- กิจกรรมส่งเสริมจริยธรรม / ชมรม
๓. ภาษาจีน
๔. กิจกรรมเพื่อสังคม และสาธารณประโยชน์
รวมเวลากิจกรรมพัฒนาผูเ้ รียน
รวมเวลาเรียนทัง้ หมด

ป. ๑

ป. ๒

ป. ๓

ป. ๔

ป. ๕

ป. ๖

๑๘๐
๑๘๐
๖๐

๑๘๐
๑๘๐
๖๐

๑๘๐
๑๘๐
๖๐

๑๘๐
๑๘๐
๙๐

๑๘๐
๑๘๐
๙๐

๑๘๐
๑๘๐
๙๐

๖๐

๖๐

๖๐

๖๐

๖๐

๖๐

๓๐
๖๐
๖๐
๙๐
๒๔๐
๙๖๐

๓๐
๖๐
๖๐
๙๐
๒๔๐
๙๖๐

๓๐
๖๐
๖๐
๙๐
๒๔๐
๙๖๐

๓๐
๖๐
๖๐
๙๐
๒๔๐
๙๙๐

๓๐
๖๐
๖๐
๙๐
๒๔๐
๙๙๐

๓๐
๖๐
๖๐
๙๐
๒๐๐
๙๕๐

๔๐
-

๔๐
-

๔๐
-

๔๐
-

๔๐
-

๔๐
๔๐

๓๐

๓๐

๓๐

๓๐

๓๐

๓๐

๓๐
๓๐
๓๐
๓๐
๓๐
๓๐
๓๐
๓๐
๓๐
๓๐
๓๐
๓๐
๓๐
๓๐
๓๐
๓๐
๓๐
๓๐
๑๐
๑๐
๑๐
๑๐
๑๐
๑๐
๑๓๐ ๑๓๐ ๑๓๐ ๑๓๐ ๑๓๐ ๑๓๐
๑,๑๓๐ ๑,๑๓๐ ๑,๑๓๐ ๑,๑๖๐ ๑,๑๖๐ ๑,๑๖๐

หมายเหตุ เวลาเรียนคิดที่ ๓๖ สัปดาห์ตอ่ ปี
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คณะผู้จดั ทา
ทีป่ รึกษา
นายจิรพงษ์
คณะกรรมการดาเนินงาน
น.ส.จันทนา
นางทิวาพร
น.ส.ศุภลักษณ์
น.ส.อรววรรณ
น.ส.บุญรักษา
นางวราภรณ์
น.ส.กรรณิการ์
น.ส.วิภาภรณ์
น.ส.สุจิตรา
น.ส.สุภาวดี
น.ส.วรินทร
น.ส.สุธิดา
น.ส.วาสนา
นางฤทัยรัตน์
น.ส.อรัญญา
น.ส.ปวิตรา
นายพินิจ
นายรักษ์พล

กีระสุนทรพงษ์

ประธาน

สุภาพงษ์
เรืองวรดากุล
งามสุวรรณ
อิ่มสวาสดิ์
สงวนพงษ์
โพธิ์ศิลป์
ภูแก้ว
กิตติพรพจน์
คงสุรนิ ทร์
ผาสุข
ทิศกลาง
วรรณสา
พุม่ พวง
ไชยชาญ
โคตรวิจิตร
จีนากาเนิด
เพิ่มพิพฒ
ั น์
บุญอยู่

ผูอ้ านวยการ
ผูช้ ่วยผูอ้ านวยการ
ครูประจาชัน้
ครูประจาชัน้
ครูประจาชัน้
ครูประจาชัน้
ครูประจาชัน้
ครูประจาชัน้
ครูประจาชัน้
ครูประจาชัน้
ครูประจาชัน้
ครูประจาชัน้
ครูประจาชัน้
ครูประจาชัน้
ครูประจาชัน้
ครูพเิ ศษ
ครูพเิ ศษ
ครูพเิ ศษ
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