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รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา

(Self - Assessment Report : SAR)

ปการศึกษา 2563

สวนท่ี 1 : บทสรุปของผูบริหาร

      โรงเรียนยุวฑูตศึกษาพัฒนา เปนโรงเรียนในระบบสังกัดสํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน เปดสอนตั้งแตระดับเตรียมอนุบาล ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 ในระดับ

ปฐมวัย (อนุบาล) จัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พ.ศ.2560 และในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ประถมศึกษา ถึง มัธยมศึกษาตอนปลาย) จัดการเรียนการสอนตาม

หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ.2551 (ปรับปรุง พ.ศ.2560) และหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเปนภาษาอังกฤษ (English program) โดยมีจุดเนนใหนักเรียนมีความ

สามารถในการใชภาษาอังกฤษ   มีวิสัยทัศนและพันธกิจที่มุงเนนผลสัมฤทธิ์ผูเรียนใหมีความสามารถในการใชภาษาอังกฤษและภาษาไทย มีทักษะในการใชเทคโนโลยี มีคุณธรรมและ

สุขภาพสมบูรณแข็งแรง สามารถอยูในสังคมท่ีหลากหลายไดอยางมีความสุข และพัฒนาครู บุคลากรใหมีคุณภาพ สรางโรงเรียนใหเปนองคกรแหงการเรียนรู ตามอัตลักษณของโรงเรียน

คือ “ภาษาดี มีความสุข” จึงไดเนนการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ จัดหลักสูตรและสื่อการเรียนการสอน ตําราเรียนที่ใหผูเรียนไดเรียนรูอยางหลากหลาย โดยเฉพาะ

หนังสือเรียน นอกจากจะใชหนังสือเรียนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐานของกระทรวงศึกษาธิการแลว ยังไดจัดหาหนังสือเรียนจากตางประเทศโดยเฉพาะกลุมสาระวิชา

ภาษาตางประเทศ(ภาษาอังกฤษ) คณิตศาสตร วิทยาศาสตร และหนังสือประกอบอื่นๆ ท่ีจะสงเสริม เพิ่มศักยภาพการเรียนของผูเรียนใหบรรลุตามเปาหมายและจุดเนน จัดกิจกรรมการ

เรียนการสอนทั้งในและนอกหองเรียน เพ่ือเสริมทักษะในดานตาง ๆ ใหผูเรียนตลอดปการศึกษา จัดหาครูที่มีประสบการณและมีวุฒิตรงกับวิชาที่สอน ทั้งครูไทยและชาวตางชาติโดย

เฉพาะการบริหารจัดการช้ันเรียนนั้น โรงเรียนไดจัดครูชาวตางชาติเปนครูประจําช้ันและครูผูสอนครบทุกระดับชั้น โดยมีครูไทยเปนครูประจําชั้นรวมกับครูชาวตางชาติทุกระดับชั้น ครู

ทุกคนไดรับการอบรมและสงเสริมสนับสนุนใหไดรับการพัฒนาตนเอง มีการติดตามตรวจสอบ ประเมินผล นิเทศการสอน ผานคณะกรรมการที่โรงเรียนไดแตงตั้งขึ้น ครูมีการจัดทําวิจัย

ในช้ันเรียน จัดทํารายงานผลการประเมินตนเอง (SAR) ในดานการบริหารจัดการโรงเรียนมีการจัดโครงสรางการบริหารจัดการแบบกระจายอํานาจ เนนการมีสวนรวม ผานกระบวนการ

PDCA และนําระบบ KPI มาใชเพ่ือเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการภายในโรงเรียน มีการตรวจติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงานอยางเปนระบบและชัดเจน สงผลใหโรงเรียน

ดําเนินงานบรรลุตามเปาหมาย วิสัยทัศนและจดเนนที่กําหนดไว และมีผลการประเมินตนเองใน มาตรฐานระดับปฐมวัย อยูในระดับ ยอดเยี่ยม และมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน อยูใน

ระดับ ยอดเยี่ยม

 

ตอนท่ี 1 ขอมูลพ้ืนฐาน

โรงเรียน (School Name) : ยุวฑูตศึกษาพัฒนา

ประเภทโรงเรียน (School Type) : ในระบบ (สามัญปกติ)

รหัสโรงเรียน : 1150100319

ที่อยู (Address) : 222 อาคาร (Bldg) : -

หมูที่ (Village No.) : 2 ตรอก (Alley) : -

ซอย (Lane) : - ถนน (Street) : ซุปเปอรไฮเวยเชียงใหม-ลําปาง

ตําบล/แขวง (Sub-district) : หนองผึ้ง เขต/อําเภอ (District) : สารภี

จังหวัด (Province) : เชียงใหม รหัสไปรษณีย (Post Code) : 50140

โทรศัพท (Tel.) : 052010250 โทรสาร (Fax.) : 053142514 ตอ 111

อีเมล (E-mail) : abs.pepgcm@gmail.com

เว็บไซต (Website) : absbilingualschool.ac.th

ไลน (Line) : - เฟซบุก (Facebook) : Ambassador Bilingual School

ระดับท่ีเปดสอน

ปกติ (สามัญศึกษา) : เตรียมอนุบาล

English Program : อนุบาล, ประถมศึกษา, มัธยมศึกษาตอนตน, มัธยมศึกษาตอนปลาย
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ตอนท่ี 2 การนําเสนอผลการประเมินตนเอง

ระดับปฐมวัย

1. มาตรฐานการศึกษา

มาตรฐานการศึกษา ระดับคุณภาพ

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของเด็ก ยอดเยี่ยม

1. มีพัฒนาดานรางกาย แข็งแรง มีสุขนิสัยที่ดี และดูแลความปลอดภัยของตนองได ยอดเยี่ยม

2. มีพัฒนาการดานอารมณ จิตใจ ควบคุม และแสดงออกทางอารมณได ยอดเยี่ยม

3. มีพัฒนาการดานสังคม ชวยเหลือตนเองและเปนสมาชิกที่ดีของสังคม ยอดเยี่ยม

4. มีพัฒนาการดานสติปญญา ส่ือสารได มีทักษะการคิดพื้นฐาน และแสวงหาความรูได ยอดเยี่ยม

มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ ยอดเยี่ยม

1. มีหลักสูตรครอบคลุมพัฒนาการทั้งสี่ดาน สอดคลองกับบริบทของทองถิ่น ยอดเยี่ยม

2. จัดครูใหเพียงพอกับชั้นเรียน ยอดเยี่ยม

3. สงเสริมใหครูมีความเชี่ยวชาญดานการจัดประสบการณ ยอดเยี่ยม

4. จัดสภาพแวดลอมและสื่อเพ่ือการเรียนรูอยางปลอดภัยและเพียงพอ ยอดเยี่ยม

5. ใหบริการส่ือเทคโนโลยีสารสนเทศและส่ือการเรียนรูเพื่อสนับสนุน การจัดประสบการณ ยอดเยี่ยม

6. มีระบบบริหารคุณภาพที่เปดโอกาสใหผูเกี่ยวของทุกฝายมีสวนรวม ยอดเยี่ยม

มาตรฐานที่ 3 การจัดประสบการณที่เนนเด็กเปนสําคัญ ยอดเยี่ยม

1. จัดประสบการณที่สงเสริมใหเด็กมีพัฒนาการทุกดาน อยางสมดุลเต็มศักยภาพ ยอดเยี่ยม

2. สรางโอกาสใหเด็กไดรับประสบการณตรง เลนและปฏิบัติอยางมีความสุข ยอดเยี่ยม

3. จัดบรรยากาศที่เอื้อตอการเรียนรู ใชสื่อและเทคโนโลยี ท่ีเหมาะสมกับวัย ยอดเยี่ยม

4. ประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริงและนําผลการประเมินพัฒนาการเด็กไปปรับปรุงการจัดประสบการณและพัฒนาเด็ก ยอดเยี่ยม

สรุปผลการประเมินระดับปฐมวัย ยอดเยี่ยม

2. หลักฐานสนับสนุนผลการประเมินตนเองตามระดับคุณภาพ

         โรงเรียนยุวฑูตศึกษาพัฒนา ไดดําเนินการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา โดยคณะกรรมการมาตรฐานการศึกษา  กรรมการผูทรง

คุณวุฒิและคณะทํางานจัดทํารายงานการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาไดรับความเห็นชอบและอนุมัติจากคณะกรรมการบริหาร

โรงเรียน ดังน้ี

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของเด็ก                                          ระดับคุณภาพ    ยอดเยี่ยม

          โรงเรียนไดจัดทําโครงการและกิจกรรมท่ีสงเสริมพัฒนาการดานรางกายใหมีสุขภาพรางกายสมบูรณ แข็งแรง มีน้ําหนัก สวนสูงเปนไปตามเกณฑ มีสุขนิสัยที่ดี มีสมรรถภาพทาง

กายเปนไปตามเกณฑมาตรฐาน สงเสริมใหเด็กที่มีความสามารถเขารวมแขงขันกีฬาในระดับชาติ เชน วายน้ํา ปนจักรยาน เทควันโด เปนตน สรางชื่อเสียงใหกับตนเองและโรงเรียน สง

เสริมและพัฒนาเด็กใหมีความสามารถในการสื่อสารภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ครูประจําชั้นทําแผนการจัดประสบการณที่สงเสริมพัฒนาการเด็กทั้ง 4 ดาน ดานรางกาย อารมณ สังคม

และสติปญญา ตามวัยอยางเหมาะสม จัดประสบการณเพื่อใหเด็กเลนและเรียนรูจากกิจกรรมหลัก 6 กิจกรรม ไดแก กิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะ กิจกรรมเสริมประสบการณ

กิจกรรมสรางสรรค กิจกรรมกลางแจง กิจกรรมเลนตามมุม และกิจกรรมเกมการศึกษา เพ่ือใหนักเรียนมีรางกายแข็งแรง มีพัฒนาการทางอารมณ สังคม และมีทักษะพื้นฐานในการ

หาความรูตอไป สงผลใหมาตรฐานคุณภาพของเด็ก อยูในระดับ ยอดเยี่ยม

 

มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ                      ระดับคุณภาพ    ยอดเยี่ยม

        การบริหารและการจัดการของฝายอนุบาล ทางโรงเรียนไดแยกการบริหารออกไปจากโครงสรางใหญใหมีฝายตางๆรับผิดชอบเพื่อใหมีความคลองตัวในการบริหาร เชน มีหัวหนา

วิชาการ หัวหนาอาคาร หัวหนาฝายตางประเทศ ฯลฯ ตลอดจนมีหลักสูตรสถานศึกษาท่ีมีการพัฒนาทุกดานของเด็ก ทั้งรางกาย อารมณ สังคม และสติปญญา มีกิจกรรมอยางหลาก

หลาย ครูที่รับผิดชอบการเรียนการสอนมีวุฒิและประสบการณทางดานเด็กอนุบาลโดยเฉพาะ มีครูประจําชั้นทั้งครูไทยและครูชาวตางชาติครบตามชั้นเรียน และมีครูพี่เลี้ยงอยาง
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มากมายเพียงพอที่จะดูแลเด็ก สภาพอาคารและสิ่งแวดลอมมีความสะอาด เรียบรอย มีความปลอดภัย สื่อการเรียนการสอน และเทคโนโลยีสารสนเทศที่สนับสนุนกิจกรรมการเรียนรู

อยางครบถวน พรอมท่ีจะบริหารจัดการใหเด็กมีคุณภาพอยางดียิ่ง สงผลให มาตรฐานกระบวนการบริหารและการจัดการ อยูในระดับ ยอดเยี่ยม

 

มาตรฐานที่ 3 การจัดประสบการณที่เนนเด็กเปนสําคัญ                ระดับคุณภาพ    ยอดเยี่ยม

        ฝายอนุบาลมีการประเมินพัฒนาการของเด็กเปนประจําทุกป ใหแตละภาคเรียนมีการประเมินการพัฒนาเปน 3 ชวง คือ ชวงตนภาคเรียน ชวงกลางภาคเรียน และชวงปลายภาค

เรียน ทําใหทราบพัฒนาการของเด็กแตละคนอยางละเอียด ทําใหสามารถจัดประสบการณท่ีสนับสนุนสงเสริมใหเด็กมีพัฒนาการทุกดาน ทั้งดานรานรางกาย อารมณ สังคม และสติ

ปญญา มีการสงเสริมดานโภชนาการในการพัฒนากลามเนื้อใหญ กลามเนื้อเล็กไดอยางเต็มศักยภาพ สถานที่และบรรยากาศของฝายอนุบาลมีความรมรื่น สะอาด เรียบรอย และมีความ

ปลอดภัย มีสื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสม ท้ังนี้ ทางโรงเรียนประเมินพัฒนาการของเด็กตามความเปนจริงและนําการประเมินไปใชประโยชนอยางแทจริง สงผลให มาตรฐานการจัด

ประสบการณท่ีเนนเด็กเปนสําคัญ อยูในระดับ ยอดเยี่ยม

 

         

3. โรงเรียนมีแผนจะพัฒนาตนเองตอไปอยางไรใหไดมาตรฐานที่ดีขึ้นกวาเดิม 1 ระดับ

แผนปฏิบัติงานที่ 1 จัดหองปฏิบัติการหรือหองทดลองทางวิทยาศาสตรสําหรับเด็ก เพื่อเรียนรูการคนควา ทดลอง สําหรับเด็กปฐมวัย

แผนปฏิบัติงานที่ 2 พัฒนาหองปฏิบัติการหองพิเศษตางๆ เชน หองคอมพิวเตอร หองประชุม ใหอยูในบริเวณขอบเขต อาคารใกลชิดกัน อํานวยความสะดวกในการเดินทางของเด็กๆ

แผนปฏิบัติการท่ี 3 การพัฒนาสถานศึกษาใหเปนสังคมแหงการเรียนรูของชุมชน เชน การใหบริการหองสมุด หองประชุม การบริการการสอนภาษาอังกฤษ ใหบริการทางเทคโนโลยี

สารสนเทศ เปนการแลกเปลี่ยนเรียนรู และสรางสัมพันธท่ีดีระหวางสถานศึกษากับชุมชน

แผนปฏิบัติงานที่ 4 สํารวจชุมชนเพื่อใชเปนแหลงเรียนรูใหหลากหลาย ท้ังใหชุมชนมีสวนรวมในการจัดกิจกรรมเสริมประสบการณใหเด็กไดเรียนรูมากยิ่งขึ้น

แผนปฏิบัติงานที่ 5 การดําเนินโครงการการเรียนรูแบบโครงงานเด็กปฐมวัย สามารถนําไปขยายผลการดําเนินงาน อยางหลากหลายตอเนื่องไปจนถึงระดับประถมศึกษา

4. นวัตกรรม/แบบอยางท่ีดี (Innovation/Best Practice)

- นวัตกรรม/แบบอยางที่ดี : การสื่อสารภาษาอังกฤษ

มาตรฐานดาน : มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของเด็ก

- นวัตกรรม/แบบอยางที่ดี : การบริหารและการจัดการ

มาตรฐานดาน : มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ

- นวัตกรรม/แบบอยางที่ดี : 1 หองเรียน 2 ครูประจําช้ัน

มาตรฐานดาน : มาตรฐานที่ 3 การจัดประสบการณท่ีเนนเด็กเปนสําคัญ

5. ความโดดเดนของสถานศึกษา

- ความโดดเดนดานภาษาอังกฤษ

6. โรงเรียนดําเนินงานตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ

- จัดการศึกษาทุกระดับ ทุกประเภท โดยใชหลักสูตรฐานสมรรถนะ รวมท้ังแนวทางการจัดการเรียนรูเชิงรุกและการวัดประเมินผลเพื่อพัฒนาผูเรียน ที่สอดคลองกับมาตรฐานการ

ศึกษาแหงชาติ

- สงเสริมการพัฒนากรอบหลักสูตรระดับทองถิ่นและหลักสูตรสถานศึกษาตามความตองการจําเปนของกลุมเปาหมายและแตกตางหลากหลายตามบริบทของพื้นที่

- พัฒนาผูเรียนใหมีทักษะการคิดวิเคราะห สามารถแกไขสถานการณเฉพาะหนาไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยจัดการเรียนรูเชิงรุก (Active Learning) จากประสบการณจริงหรือ

จากสถานการณจําลองผานการลงมือปฏิบัติ ตลอดจนจัดการเรียนการสอนในเชิงแสดงความคิดเห็นเพื่อเปดโลกทัศนมุมมองรวมกันของผูเรียนและครูใหมากขึ้น

- พัฒนาผูเรียนใหมีความรอบรูและทักษะชีวิต เพื่อเปนเคร่ืองมือในการดํารงชีวิตและสรางอาชีพ อาทิ การใชเทคโนโลยีดิจิทัล สุขภาวะและทัศนคติที่ดีตอการดูแลสุขภาพ

- พัฒนาครูใหมีทักษะ ความรู และความชํานาญในการใชเทคโนโลยีดิจิทัล ปญญาประดิษฐ และภาษาอังกฤษ รวมทั้งการจัดการเรียนการสอนเพื่อฝกทักษะการคิดวิเคราะหอยาง

เปนระบบและมีเหตุผลเปนขั้นตอน

- สงเสริมใหใชภาษาทองถิ่นรวมกับภาษาไทยเปนส่ือจัดการเรียนการสอนในพ้ืนที่ท่ีใชภาษาอยางหลากหลาย เพื่อวางรากฐานใหผูเรียนมีพัฒนาการดานการคิดวิเคราะห รวมทั้งมี

ทักษะการสื่อสารและใชภาษาท่ีสามในการตอยอดการเรียนรูไดอยางมีประสิทธิภาพ

- ปลูกฝงผูเรียนใหมีหลักคิดท่ีถูกตองดานคุณธรรม จริยธรรม และเปนผูมีความพอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา โดยกระบวนการลูกเสือ และยุวกาชาด

- พัฒนาแพลตฟอรมดิจิทัลเพื่อการเรียนรู และใชดิจิทัลเปนเคร่ืองมือการเรียนรู
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- เสริมสรางการรับรู ความเขาใจ ความตระหนัก และสงเสริมคุณลักษณะและพฤติกรรมท่ีพึงประสงคดานสิ่งแวดลอม

- สงเสริมการพัฒนาสิ่งประดิษฐและนวัตกรรมท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม ใหสามารถเปนอาชีพและสรางรายได

- สนับสนุนกิจกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
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ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน

1. มาตรฐานการศึกษา

มาตรฐานการศึกษา ระดับคุณภาพ

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผูเรียน ยอดเยี่ยม

ผลสัมฤทธ์ิทางวิชาการของผูเรียน

1. มีความสามารถในการอาน การเขียน การสื่อสาร และ การคิดคํานวณ ยอดเยี่ยม

2. มีความสามารถในการคิดวิเคราะห คิดอยางมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและแกปญหา ยอดเยี่ยม

3. มีความสามารถในการสรางนวัตกรรม ยอดเยี่ยม

4. มีความสามารถในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร ยอดเยี่ยม

5. มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา ยอดเยี่ยม

6. มีความรูทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดีตองานอาชีพ ยอดเยี่ยม

คุณลักษณะที่พึงประสงคของผูเรียน

7. การมีคุณลักษณะและคานิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากําหนด ยอดเยี่ยม

8. ความภูมิใจในทองถิ่นและความเปนไทย ยอดเยี่ยม

9. การยอมรับที่จะอยูรวมกันบนความแตกตางและหลากหลาย ยอดเยี่ยม

10. สุขภาวะทางรางกายและจิตสังคม ยอดเยี่ยม

มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ ยอดเยี่ยม

1. มีเปาหมายวิสัยทัศนและพันธกิจที่สถานศึกษากําหนดชัดเจน ยอดเยี่ยม

2. มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา ยอดเยี่ยม

3. ดําเนินงานพัฒนาวิชาการที่เนนคุณภาพผูเรียนรอบดานตามหลักสูตรสถานศึกษาและทุกกลุมเปาหมาย ยอดเยี่ยม

4. พัฒนาครูและบุคลากรใหมีความเช่ียวชาญทางวิชาชีพ ยอดเยี่ยม

5. จัดสภาพแวดลอมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อตอการจัดการเรียนรู อยางมีคุณภาพ ยอดเยี่ยม

6. จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและ การจัดการเรียนรู ยอดเยี่ยม

มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ ยอดเยี่ยม

1. จัดการเรียนรูผานกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถนําไปประยุกตใชในชีวิตได ยอดเยี่ยม

2. ใชส่ือ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหลงเรียนรูที่เอื้อ ตอการเรียนรู ยอดเยี่ยม

3. มีการบริหารจัดการช้ันเรียนเชิงบวก ยอดเยี่ยม

4. ตรวจสอบและประเมินผูเรียนอยางเปนระบบ และ นําผลมาพัฒนาผูเรียน ยอดเยี่ยม

5. มีการแลกเปลี่ยนเรียนรูและใหขอมูลสะทอนกลับ เพื่อพัฒนาปรับปรุงการจัดการเรียนรู ยอดเยี่ยม

สรุปผลการประเมินระดับขั้นพ้ืนฐาน ยอดเยี่ยม

2. หลักฐานสนับสนุนผลการประเมินตนเองตามระดับคุณภาพ

        โรงเรียนยุวฑูตศึกษาพัฒนา ไดดําเนินการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ตามมาตรฐานการศึกษาสถานศึกษา โดยคณะกรรมการมาตรฐานการศึกษา กรรมการผูทรงคุณวุฒิ

และคณะทํางานจัดทํารายงานการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาไดรับความเห็นชอบและอนุมัติจากคณะกรรมการบริหารโรงเรียน ดังนี้

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผูเรียน                             ระดับคุณภาพ    ยอดเยี่ยม       

ทางโรงเรียนไดใหระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม โดยมีเหตุผลและหลักฐาน ดังนี้
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          การเรียนการสอน โรงเรียนมีหลักสูตรสถานศึกษาท่ีไดรวมกันจัดทําขึ้น โดยยึดหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานของกระทรวงศึกษาธิการเปนหลัก และนําเนื้อหาที่จําเปน

เก่ียวกับชีวิตประจําวัน ภูมิปญญา ความรูในทองถิ่นเขาไปบูรณาการ นอกจากนั้นแลวทางโรงเรียนไดนําเอาเนื้อหารายวิชาจากตางประเทศเขามาบูรณาการ เพื่อใชในการเรียนการสอนใน

กลุมสาระวิชาตางๆ ทําใหมีคุณภาพท่ีดี

          ในเร่ืองการอาน เขียนในภาษาไทยและภาษาอังกฤษ โรงเรียนจะเนนใหผูเรียนสื่อสาร และเขียนทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ โดยมีโครงการรัการอาน โครงการไทยอังกฤษสนุก

คิดสนุกทํา โครงการภาษาและวัฒนธรรม โครงการ ABS Online Fun สนับสนุนใหการสื่อสาร การอาน การเขียน ดียิ่งขึ้น

          ความสามารถในการคิดวิเคราะห คิดอยางมีวิจารณญาณ แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและแกปญหา โรงเรียนมีการฝกใหนักเรียนมีความคิดวิเคราะห คิดอยางสรางสรรค คิดแกไข

ปญหา ฯลฯ ในการเรียนแตละรายกลุมสาระวิชา และมีโครงการแขงขันทักษะทางวิชาการ โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โครงการทัศนศึกษา ฯลฯ

          การเรียนการสอนท่ีทางโรงเรียนไดนําเอาหลักสูตรของโรงเรียนและหลักสูตรของตางประเทศบางรายวิชามาบูรณาการเขาดวยกันทําใหผูเรียนมีความสามารถดานการคิด นําไปใช

ในการสรางนวัตกรรม มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสูง มีความสามารถในการอาน การเขียน การสื่อสารทั้งภาษาไทยและภาอังกฤษ สามารถใชเทคโนโลยี มีทักษะพื้นฐาน

เจตคติท่ีดีในอาชีพตอไป

          การเรียนการสอนเรื่องคุณลักษณะ คานิยมท่ีดี มีความภูมิใจในความเปนไทย ทางโรงเรียนมุงเนนเพาะบมนิสัยที่ดีในความเปนคนไทย มีความออนนอมถอมตน มีความรักชาติ

ศาสน กษัตริย มีความเปนผูนํา มีความเสียสละ มีจิตสาธารณะ ปฏิบัติตนทั้งในโรงเรียนและท่ีบาน นอกจากน้ันโรงเรียนยังมีโครงการวันสําคัญตาง ๆ กิจกรรมวันไหวครู กิจกรรมวันลอย

กระทง โครงการแนะแนวการศึกษาตอระดับอุดมศึกษา สนับสนุน สรางผูเรียนใหมีคุณลักษณะ คานิยมที่ดี และภูมิใจในทองถิ่นและความเปนไทย

                   การยอมรับความแตกตางและความหลากหลายทางวัฒนธรรม โรงเรียนมีผูเรียนที่มาจากประเทศตาง ๆ มากมาย จึงมีวัฒนธรรมที่หลากหลาย จึงไดจัดกิจกรรมเกี่ยวกับ

วัฒนธรรม ประเพณี แตละประเทศของนักเรียน และกิจกรรมการแตงกายแตละประเทศ ตลอดจนอาหารของแตละประเทศ ที่ทางโรงเรียนไดใหผูเรียนรูจักและคุนเคย ทําใหผูเรียนมีการ

ยอมรับความแตกตางทางวัฒนธรรม และมีสุขภาวะทางรางกายและจิตสังคมท่ีดี สงผลใหมาตรฐานคุณภาพของผูเรียน อยูในระดับ ยอดเยี่ยม

 

มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ            ระดับคุณภาพ    ยอดเยี่ยม

          โรงเรียนมีกระบวนการบริหารและการจัดการท่ีมีระบบ การสั่งการจากขางบนลงมา และสั่งการในแนวนอน การสั่งการจากขางบนจะเริ่มจากเจาของโรงเรียน คือ ผูรับใบอนุญาต

ส่ังลงมาท่ีผูอํานวยการหรือผูจัดการ ผูอํานวยการหรือผูจัดการ สั่งการลงมาท่ีรองผูอํานวยการ รองผูจัดการ และผูชวยผูจัดการ  รองผูอํานวยการ รองผูอํานวยการ และผูชวยผูจัดการสั่ง

ลงมาท่ีหัวหนาฝาย จนกระทั่งสงถึงครูและบุคลากร ฯลฯ ซึ่งอาจจะแตกตางจากโรงเรียนอื่น ๆ ผูบริหาร ครู บุคลากรทุกคน จะมีรายละเอียดงานของแตละคน และจะถูกตรวจสอบโดย

ระบบ KPI ทางโรงเรียนไดใชระบบการบริหารจัดการคุณภาพการศึกษารูปแบบนี้มาโดยตลอด เปนระยะเวลา 11 ป และไดรับผลดีเยี่ยม

          สํารับวิสัยทัศน พันธกิจ เปาหมาย ปรัชญาของโรงเรียน มีอยางครบถวน มีการพัฒนาทางวิชาการ โดยมีหัวหนาฝายวิชาการอนุบาล  หัวหนาฝายวิชาการประถมศึกษาปที่ 1-3 

หัวหนาฝายวิชาการประถมศึกษาปที่ 4-6  หัวหนาฝายมัธยมศึกษาปท่ี 1-3 และหัวหนาฝายมัธยมศึกษาปที่ 4-6 ทําใหครูไดมีการพัฒนาและอบรมทางวิชาชีพตลอดเวลา นอกจากน้ันมี

หัวหนาฝายอาคารสถานท่ี ท่ีมีหนาที่จัดสภาพแวดลอมตางๆใหเหมาะสมตอการเรียน และหัวหนาฝายไอซีที มีหนาที่ในการดูแลงานเทคโนโลยีและการสื่อสาร

          นอกจากจะมีโครงสรางการบริหารงานท่ีมีความชัดเจน โรงเรียนยังมีโครงการตางๆท่ีสนับสนุนการบริหารงาน เชน โครงการพัฒนาระบบงานวิชาการ โครงการพัฒนาศักยภาพครู

ผูสอน โครงการพัฒนาระบบงานทะเบียนและวัดผล โครงการพัฒนาระบบไอวีทีและการสื่อสาร โครงการชุมชนสัมพันธ สงผลให มาตรฐาน กระบวนการบริหารและการจัดการ อยูใน

ระดับ ยอดเยี่ยม

 

มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ                 ระดับคุณภาพ    ยอดเยี่ยม

          ทางโรงเรียนไดจัดการเรียนการสอนใหผูเรียนไดคิด และปฏิบัติจริง โดยเปนลักษณะโครงงาน หรือนวัตกรรมที่ผูเรียนคิดคนขึ้นมา โดยมีครูเปนผูชี้แนะ เพื่อสามารถนําไปใชใน

ชีวิตจริงได ครูผูสอนมีความรู ความสามารถ ตรงตามวิชาเอกท่ีไดเรียนมา มีการใชสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ และโรงเรียนไดจัดหาแหลงเรียนรูทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน เพื่อใหการ

เรียนการสอนมีคุณภาพที่ดี

          การบริหารจัดการในหองเรียน ครูมีความสามารถในการสรางบรรยากาศเชิงบวก เพราะครูเปนผูมีวุฒิทางวิชาชีพครู มีการตรวจสอบ ประเมินผูเรียนอยางมีระบบ คือ Pre-test

และ Post-test  มีการสอบประเมินพัฒนาการของผูเรียนภาคเรียนละ 2 ครั้ง / ปการศึกษาละ 4 ครั้ง เพื่อนําผลมาประเมิน และนํากลับมาพัฒนาผูเรียนตอไป

          การเรียนการสอนของโรงเรียน ไดนําเน้ือหาในหลักสูตรมาทําการเรียนการสอนที่ไดปฏิบัติ ใชความคิด วิเคราะห แยกแยะ คิดอยางสรางสรรค เพื่อไดโครงงานหรือนวัตกรรมที่ดี

มีการใชเทคโนโลยีในการจัดการเรียนการ สอน และมีการประเมินผลการพัฒนาผูเรียนออกมา เพ่ือนําไปพัฒนา แกไขตอไป โดยทางโรงเรียนไดมีโครงการและกิจกรรมที่สนับสนุนให

กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ คือ โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โครงการพัฒนาศักยภาพผูเรียน โครงการแขงขันทักษะทางวิชาการ โครงการ

พัฒนาระบบงานวิชาการ โครงการพัฒนาศักยภาพครูผูสอน ฯลฯ สงผลให มาตรฐานกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญอยูในระดับ ยอดเยี่ยม

 

 

 

 

 

 

 

3. โรงเรียนมีแผนจะพัฒนาตนเองตอไปอยางไรใหไดมาตรฐานที่ดีขึ้นกวาเดิม 1 ระดับ
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แผนท่ีปฏิบัติงานท่ี 1 จัดหองเรียนที่มีคุณภาพ

แผนท่ีปฏิบัติงานท่ี 2 จัดใหมีหองเรียนวิทยาศาสตรท่ีมีอุปกรณครบถวน

แผนท่ีปฏิบัติงานท่ี 3 จัดใหมีหองสมุดท่ีมีมาตรฐาน

แผนท่ีปฏิบัติงานท่ี 4 จัดสื่อ อุปกรณการเรียนการสอน ครบถวน สมบูรณ

แผนท่ีปฏิบัติงานท่ี 5 พัฒนาครูใหมีความเช่ียวชาญในวิชาชีพ

แผนท่ีปฏิบัติงานท่ี 6 จัดหาแหลงเรียนรูใหหลากหลาย

แผนท่ีปฏิบัติงานท่ี 7 จัดใหมีการสอนซอมเสริม หรือการสอนพิเศษ

แผนท่ีปฏิบัติงานท่ี 8 จัดสวัสดิการใหแกครูและบุคลากร

แผนท่ีปฏิบัติงานท่ี 9 จัดระบบขอมูลสารสนเทศ

4. นวัตกรรม/แบบอยางท่ีดี (Innovation/Best Practice)

- นวัตกรรม/แบบอยางที่ดี : การสื่อสารภาษาอังกฤษ

มาตรฐานดาน : มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผูเรียน

- นวัตกรรม/แบบอยางที่ดี : การบริหารและการจัดการ

มาตรฐานดาน : มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ

- นวัตกรรม/แบบอยางที่ดี : 1 หองเรียน 2 ครูประจําช้ัน

มาตรฐานดาน : มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ

5. ความโดดเดนของสถานศึกษา

- ความโดดเดนดานภาษาอังกฤษ

6. โรงเรียนไดดําเนินงานตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ

- จัดการศึกษาทุกระดับ ทุกประเภท โดยใชหลักสูตรฐานสมรรถนะ รวมท้ังแนวทางการจัดการเรียนรูเชิงรุกและการวัดประเมินผลเพื่อพัฒนาผูเรียน ที่สอดคลองกับมาตรฐานการ

ศึกษาแหงชาติ

- สงเสริมการพัฒนากรอบหลักสูตรระดับทองถิ่นและหลักสูตรสถานศึกษาตามความตองการจําเปนของกลุมเปาหมายและแตกตางหลากหลายตามบริบทของพื้นที่

- พัฒนาผูเรียนใหมีทักษะการคิดวิเคราะห สามารถแกไขสถานการณเฉพาะหนาไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยจัดการเรียนรูเชิงรุก (Active Learning) จากประสบการณจริงหรือ

จากสถานการณจําลองผานการลงมือปฏิบัติ ตลอดจนจัดการเรียนการสอนในเชิงแสดงความคิดเห็นเพื่อเปดโลกทัศนมุมมองรวมกันของผูเรียนและครูใหมากขึ้น

- พัฒนาผูเรียนใหมีความรอบรูและทักษะชีวิต เพื่อเปนเคร่ืองมือในการดํารงชีวิตและสรางอาชีพ อาทิ การใชเทคโนโลยีดิจิทัล สุขภาวะและทัศนคติที่ดีตอการดูแลสุขภาพ

- พัฒนาครูใหมีทักษะ ความรู และความชํานาญในการใชเทคโนโลยีดิจิทัล ปญญาประดิษฐ และภาษาอังกฤษ รวมทั้งการจัดการเรียนการสอนเพื่อฝกทักษะการคิดวิเคราะหอยาง

เปนระบบและมีเหตุผลเปนขั้นตอน

- สงเสริมใหใชภาษาทองถิ่นรวมกับภาษาไทยเปนส่ือจัดการเรียนการสอนในพ้ืนที่ท่ีใชภาษาอยางหลากหลาย เพื่อวางรากฐานใหผูเรียนมีพัฒนาการดานการคิดวิเคราะห รวมทั้งมี

ทักษะการสื่อสารและใชภาษาท่ีสามในการตอยอดการเรียนรูไดอยางมีประสิทธิภาพ

- ปลูกฝงผูเรียนใหมีหลักคิดท่ีถูกตองดานคุณธรรม จริยธรรม และเปนผูมีความพอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา โดยกระบวนการลูกเสือ และยุวกาชาด

- พัฒนาแพลตฟอรมดิจิทัลเพื่อการเรียนรู และใชดิจิทัลเปนเคร่ืองมือการเรียนรู

- เสริมสรางการรับรู ความเขาใจ ความตระหนัก และสงเสริมคุณลักษณะและพฤติกรรมท่ีพึงประสงคดานสิ่งแวดลอม

- สงเสริมการพัฒนาสิ่งประดิษฐและนวัตกรรมท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม ใหสามารถเปนอาชีพและสรางรายได

- สนับสนุนกิจกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
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(........ปรีชา ศุภกาญจนพันธุ........)

ตําแหนง ผูอํานวยการ

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

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

รหัสโรงเรียน : 1150100319

ที่อยู (Address) : 222 อาคาร (Bldg) : -

หมูที่ (Village No.) : 2 ตรอก (Alley) : -

ซอย (Lane) : - ถนน (Street) : ซุปเปอรไฮเวยเชียงใหม-ลําปาง

ตําบล/แขวง (Sub-district) : หนองผึ้ง เขต/อําเภอ (District) : สารภี

จังหวัด (Province) : เชียงใหม รหัสไปรษณีย (Post Code) : 50140

โทรศัพท (Tel.) : 052010250 โทรสาร (Fax.) : 053142514 ตอ 111

อีเมล (E-mail) : abs.pepgcm@gmail.com

เว็บไซต (Website) : absbilingualschool.ac.th

ไลน (Line) : - เฟซบุก (Facebook) : Ambassador Bilingual School

2. ระดับที่เปดสอน

ปกติ (สามัญศึกษา): : เตรียมอนุบาล

English Program: : อนุบาล, ประถมศึกษา, มัธยมศึกษาตอนตน, มัธยมศึกษาตอนปลาย
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3. ขอมูลพ้ืนฐานแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา

ปรัชญา

Building Character Through true Values

สรางอุปนิสัยท่ีดีผานคุณคาท่ีแทจริง

วิสัยทัศน

      โรงเรียนยุวฑูตศึกษาพัฒนา เปนองคกรแหงการเรียนรู โดยมุงเนนผลสัมฤทธิ์ผูเรียน ใหมีทักษะในการใชภาษาอังกฤษและภาษาไทยไดเปนอยางดี มีทักษะในการใชเทคโนโลยี มี

คุณธรรมและสุขภาพสมบูรณ มีทักษะชีวิต สามารถดํารงตนในสังคมสากลที่หลากหลายวัฒนธรรมไดอยางมีความสุขและเปนคนดี มุงเนนการบริหารจัดการแบบมีสวนรวม โดยครู

และบุคลากรท่ีมีคุณภาพ 

พันธกิจ

1. พัฒนาผูเรียนใหมีความรูและทักษะในการใชภาษาอังกฤษและภาษาไทย ในการสื่อสารอยางถูกตองมีความเปนเลิศดานภาษาอังกฤษ พรอมกาวสู

ประชาคมโลก

2. พัฒนาผูเรียนใหมีความรูและทักษะตามหลักสูตร มีผลสัมฤทธิ์ทั้งในระดับสถานศึกษาและระดับชาติเปนไปตามเกณฑ

3. สงเสริมใหผูเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค มีทักษะการดํารงชีวิตอยางสันติสุข

4. พัฒนาผูเรียนใหมีความเปนผูนํา มีความคิดสรางสรรค คิดวิเคราะห มีวิจารณญาณ ยอมรับวัฒนธรรมที่หลากหลาย

5. สงเสริมใหผูเรียนมีสุขภาพพลานามัยสมบูรณแข็งแรง

6. พัฒนาส่ือเทคโนโลยี การสื่อสาร และแหลงเรียนรูใหทันสมัยเพื่อนําไปใชไดอยางมีประสิทธิภาพ

7. พัฒนาระบบบริหารแบบมีสวนรวม ประสานสัมพันธชุมชน เพื่อมุงเนนผลสัมฤทธ์ิและความพึงพอใจของผูเกี่ยวของ

8. พัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาใหเขมแข็งและมีประสิทธิภาพ

9. พัฒนาครูและบุคลากรใหเปนบุคคลแหงการเรียนรู ตามมาตรฐานวิชาชีพและมีจรรยาบรรณ

10. พัฒนาโรงเรียนใหเปนองคกรแหงการเรียนรู

เปาหมาย

1. ผูเรียนมีความรูและทักษะในการใชภาษาอังกฤษและภาษาไทย ในการสื่อสารอยางถูกตอง มีความเปนเลิศดานภาษาอังกฤษ พรอมกาวสูประชาคมโลก

2. ผูเรียนมีความรูและทักษะตามหลักสูตร มีผลสัมฤทธิ์ท้ังในระดับสถานศึกษาและระดับชาติเปนไปตามเกณฑ

3. ผูเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม เปนคนดีของสังคมมีคุณลักษณะที่พึงประสงคตามหลักสูตร มีทักษะการดํารงชีวิตอยางสันติสุข

4. ผูเรียนมีความเปนผูนํา กลาคิดกลาแสดงออก มีความคิดสรางสรรค คิดวิเคราะห มีวิจารณญาณ ยอมรับวัฒนธรรมที่หลากหลาย

5. ผูเรียนมีสุขภาพพลานามัยสมบูรณแข็งแรง

6. โรงเรียนมีส่ือเทคโนโลยี การสื่อสาร และแหลงเรียนรูที่ทันสมัยสามารถนําไปใชไดอยางมีประสิทธิภาพ

7. โรงเรียนมีระบบบริหารแบบมีสวนรวม ประสานสัมพันธชุมชน เปนที่พึงพอใจของผูเกี่ยวของ

8. โรงเรียนมีระบบประกันคุณภาพภายในเขมแข็งและมีประสิทธิภาพ

9. ครูและบุคลากรเปนบุคคลแหงการเรียนรู ตามมาตรฐานวิชาชีพและมีจรรยาบรรณ

10. โรงเรียนเปนองคกรแหงการเรียนรู

 

ยุทธศาสตรหรือกลยุทธ

ยุทธศาสตรที่ 1 พัฒนาคุณภาพการเรียนรูของผูเรียน

กลยุทธท่ี 1.1 พัฒนาผูเรียนใหมีความเปนเลิสดานภาษาอังกฤษและภาษาไทย มีความรูและทักษะในการใชภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ในการสื่อสารอยางถูกตอง พรอมกาวสูประชาคม

โลก

กลยุทธท่ี 1.2 พัฒนาผูเรียนใหมีความรูและทักษะตามหลักสูตร มีความสามารถในการอาน การสื่อสาร การเขียน การวิเคราะห การคิดอยางมีวิจารณญาณ  มีความคิดสรางสรรค คิด

ไตรตรอง

กลยุทธท่ี 1.3 พัฒนาคุณภาพการเรียนรูของผูเรียนโดยยึดหลักธรรมนําความรู ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
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กลยุทธท่ี 1.4  พัฒนาคุณภาพผูเรียนโดยเนนกระบวนการประชาธิปไตยและตระหนักถึงคุณคาความเปนชาติไทย ยอมรับวัฒนธรรมที่หลากหลาย สามารถดํารงตนในสังคมไดอยางมี

ความสุข

กลยุทธท่ี 1.5 สงเสริมใหผูเรียนมีจิตอาสา เสียสละอุทิศตนเพ่ือสวนรวม พัฒนาสูความเปนผูนํา กลาแสดงออกและคิดสรางสรรค

กลยุทธท่ี 1.6 สงเสริมใหผูเรียนมีสุขภาพภายและสุขภาพจิตท่ีดี มีสุนทรียภาพ มีสุขภาพพลานามัยสมบูรณ แข็งแรง

 

ยุทธศาสตรที่ 2 สรางและขยายโอกาสทางการศึกษา

กลยุทธท่ี 2.1 ประสาน สงเสริม สนับสนุน การบริการการศึกษาอยางกวางขวาง โดยชุมชนมีสวนรวมในการพัฒนาการศึกษา

กลยุทธท่ี 2.2 พัฒนาสื่อและรูปแบบการประชาสัมพันธ การบริการทางการศึกษาดวยรูปแบบที่หลากหลายและทั่วถึง มีประสิทธิภาพ

กลยุทธท่ี 2.3 เพ่ิมอัตราการเรียนของนักเรียนในระดับเตรียมอนุบาล ถึงระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

กลยุทธท่ี 2.4 เตรียมความพรอมการเขาศึกษาตอในระดับอุดมศึกษา สําหรับนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย

กลยุทธท่ี 2.5 สงเสริมและพัฒนาการจัดการศึกษาท่ีหลากหลาย เหมาะสมและไดคุณภาพ ตามมาตรฐานและนโยบายของโรงเรียน

กลยุทธท่ี 2.6 สนับสนุนสงเสริมดานการศึกษาสําหรับผูดอยโอกาส ตลอดถึงการใหการสนับสนุนกิจกรรมทางสังคมตามความเหมาะสม

 

ยุทธศาสตรที่ 3 พัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษา

กลยุทธท่ี 3.1 พัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอนอยางเหมาะสมสอดคลองกับความตองการของผุเรียนทองถิ่นและประเทศชาติ

กลยุทธท่ี 3.2 พัฒนาระบบวัดผลและประเมินผลใหเปนไปตามมาตรฐาน และมีประสิทธิภาพ

กลยุทธท่ี 3.3 สนับสนุนการวิจัยชั้นเรียน การผลิตและพัฒนาสื่อการเรียนการสอนของครูเพื่อพัฒนากระบวนการเรียนรูในสถานศึกษา โดยเนนผูเรียนเปนสําคัญ

กลยุทธท่ี 3.4 พัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ขอมูลสารสนเทส ใหเขมแข็งและมีประสิทธิภาพเพื่อรองรับการตรวจสอบคุณภาพจากองคกรภายนอก

กลยุทธท่ี 3.5 สงเสริม และพัฒนาครูและบุคลากร เขารับการอบรม ศึกษาดูงานทั้งภายในและภายนอกอยางตอเน่ือง ตามมาตรฐานวิชาชีพและมีจรรยาบรรณ

กลยุทธท่ี 3.6 สงเสริม สนับสนุนสวัสดิการ เพื่อสรางขวัญกําลังใจใหแกบุคลากรในโรงเรียนอยางทั่วถึง

กลยุทธทที่ 3.7 สรางเครือขายการเรียนรูจากภูมิปญญาทองถิ่นใหเปนแหลงเรียนรูท้ังภายในและภายนอกสถานศึกษา

 

ยุทธศาสตรที่ 4 พัฒนาการใชระบบไอซีทีและขอมูลสารสนเทศ

กลยุทธท่ี 4.1 พัฒนาระบบไอซีทีและการสื่อสาร เพื่อการบริหารจัดการใหครอบคลุมและมีประสิทธิภาพ

กลยุทธท่ี 4.2 พัฒนาระบบไอซีทีและการสื่อสารในการจัดการเรียนรูครอบคลุมบุคลากรและนักเรียนทุกคน

กลยุทธท่ี 4.3 พัฒนาสื่อเทคโนโลยีและแหลงเรียนรูใหทันสมัย เพื่อนําไปใชอยางมีประสิทธิภาพ

กลยุทธท่ี 4.4 พัฒนาระบบสารสนเทศใหสมบูรณและเปนปจจุบัน

กลยุทธท่ี 4.5 พัฒนาผูเรียนใหมีทักษะและความรูในการใชเทคโนโลยีอยางเหมาะสมและสรางสรรค

 

ยุทธศาสตรที่ 5 สรางความเขมแข็งดานการบริหารและการจัดการศึกษา

กลยุทธท่ี 5.1 ประสาน สงเสริม สนับสนุนใหชุมชนหนวยงานตาง ๆ ใหมีสวนรวมในดานการบริหารจัดการศึกษา

กลยุทธท่ี 5.2 ระดมทรัพยากรเขามาสนับสนุนการจัดการศึกษาใหมีคุณภาพ

กลยุทธท่ี 5.3 สงเสริมการบริหารงบประมาณของสถานศึกษาใหมีประสิทธิภาพและโปรงใส

กลยุทธท่ี 5.4 พัฒนาสถานศึกษาใหเปนองคกรแหงการเรียนรู เพื่อการพัฒนาท่ียั่งยืนและมีประสิทธิภาพ

กลยุทธท่ี 5.5 จัดระบบการบริหารจัดการ โครงสรางบริหารงานอยางเปนระบบ ชัดเจน กระจายอํานาจ และมีประสิทธิภาพ

กลยุทธท่ี 5.6 พัฒนาระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนใหครอบคลุมนักเรียนทุกคน

กลยุทธท่ี 5.7 พัฒนาอาคารสถานท่ีที่เอื้อตอการเรียนรูและจัดการศึกษาอยางเหมาะสม และมีประสิทธิภาพ

เอกลักษณ

ภาษาดี

อัตลักษณ

ภาษาดี มีความสุข
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4. จํานวนนักเรียน

ระดับที่เปดสอน จํานวนหองเรียน
จํานวนผูเรียนปกติ

จํานวนผูเรียนที่มีความ

ตองการพิเศษ รวมจํานวนผู

เรียน
ชาย หญิง ชาย หญิง

ระดับกอนประถมการศึกษา

เตรียมอนุบาล หองเรียนปกติ 3 35 26 - - 61

อนุบาลปที่ 1
หองเรียนปกติ - - - - - -

หองเรียน EP 5 47 45 - - 92

อนุบาลปที่ 2
หองเรียนปกติ - - - - - -

หองเรียน EP 6 59 56 - - 115

อนุบาลปที่ 3
หองเรียนปกติ - - - - - -

หองเรียน EP 6 64 47 - - 111

รวม หองเรียนปกติ 3 หองเรียน EP 17 205 174 - - 379

ระดับประถมศึกษา

ประถมศึกษาปที่ 1
หองเรียนปกติ - - - - - -

หองเรียน EP 4 49 30 - - 79

ประถมศึกษาปที่ 2
หองเรียนปกติ - - - - - -

หองเรียน EP 4 49 30 - - 79

ประถมศึกษาปที่ 3
หองเรียนปกติ - - - - - -

หองเรียน EP 5 44 52 - - 96

ประถมศึกษาปที่ 4
หองเรียนปกติ - - - - - -

หองเรียน EP 4 54 36 - - 90

ประถมศึกษาปที่ 5
หองเรียนปกติ - - - - - -

หองเรียน EP 3 40 26 - - 66

ประถมศึกษาปที่ 6
หองเรียนปกติ - - - - - -

หองเรียน EP 3 43 20 - - 63

รวม หองเรียนปกติ - หองเรียน EP 23 279 194 - - 473

ระดับมัธยมศึกษาตอนตน

มัธยมศึกษาปที่ 1
หองเรียนปกติ - - - - - -

หองเรียน EP 2 28 23 - - 51

มัธยมศึกษาปที่ 2
หองเรียนปกติ - - - - - -

หองเรียน EP 3 33 32 - - 65

มัธยมศึกษาปที่ 3
หองเรียนปกติ - - - - - -

หองเรียน EP 2 27 25 - - 52
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ระดับที่เปดสอน จํานวนหองเรียน
จํานวนผูเรียนปกติ

จํานวนผูเรียนที่มีความ

ตองการพิเศษ รวมจํานวนผู

เรียน
ชาย หญิง ชาย หญิง

รวม หองเรียนปกติ - หองเรียน EP 7 88 80 - - 168

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

มัธยมศึกษาปที่ 4
หองเรียนปกติ - - - - - -

หองเรียน EP 2 31 30 - - 61

มัธยมศึกษาปที่ 5
หองเรียนปกติ - - - - - -

หองเรียน EP 2 25 25 - - 50

มัธยมศึกษาปที่ 6
หองเรียนปกติ - - - - - -

หองเรียน EP 2 33 16 - - 49

รวม หองเรียนปกติ - หองเรียน EP 6 89 71 - - 160

รวมทั้งส้ิน หองเรียนปกติ 3 หองเรียน EP 53 661 519 - - 1,180
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5. จํานวนผูบริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษา

5.1 ผูบริหารสถานศึกษา

- นาย ปรีชา ศุภกาญจนพันธุ

ตําแหนง : ผูอํานวยการโรงเรียน (Thai School Director)

ระดับการศึกษา : ปริญญาโท

- นาง อัมพร กมลโกมุท

ตําแหนง : ผูรับใบอนุญาต (ผูรับใบอนุญาต)

ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี

- นาย ชูเกียรติ กมลโกมุท

ตําแหนง : ท่ีปรึกษา (ท่ีปรึกษา)

ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี

- นาย แพทริค กาโมร

ตําแหนง : ท่ีปรึกษา (ท่ีปรึกษา)

ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี

- นางสาว ลัดดาพร กมลโกมุท

ตําแหนง : ท่ีปรึกษา (ท่ีปรึกษา)

ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี

- นางสาว กัลยาณี อินวาทย

ตําแหนง : ผูจัดการ (Thai School Manager)

ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี

- นางสาว มัลลิกา พรหมสวรรค

ตําแหนง : รองผูอํานวยการโรงเรียน (Deputy Thai Director)

ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี

- นาง จุฬารัตน เขื่อนปอ

ตําแหนง : รองผูอํานวยการโรงเรียน (Deputy Thai Director)

ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี

- นาย ดอนพนา เทพบุญ

ตําแหนง : รองผูอํานวยการโรงเรียน (Deputy Thai Director)

ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี

- นางสาว ศรีแพร ธนะขวาง

ตําแหนง : รองผูอํานวยการโรงเรียน (Deputy Thai Director)

ระดับการศึกษา : ปริญญาโท

- นาย ประเสริฐ พิพัฒนานันท

ตําแหนง : ท่ีปรึกษา (ท่ีปรึกษา)

ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี

- นาย พรเทพ พิสุทธิ์วาณิชย

ตําแหนง : ผูชวย (ผูชวย)

ระดับการศึกษา : ปริญญาโท

- นาง บัวผาย ศิริวิสูตร

ตําแหนง : ผูชวย (ผูชวย)
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ระดับการศึกษา : ต่ํากวาปริญญาตรี

- นางสาว บงกช นาคะปรีชา

ตําแหนง : ผูชวย (ผูชวย)

ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี

- นางสาว ธันยนันท ชยานันทิพัฒน

ตําแหนง : ผูชวย (ผูชวย)

ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี

5.2 จํานวนครู และบุคลากรทางการศึกษา (เฉพาะที่บรรจุเทานั้น)

5.2.1 สรุปจํานวนครูและบุคลากรทางการศึกษา จําแนกวุฒิการศึกษาและประเภท/ตําแหนง

ประเภท/ตําแหนง
จํานวนครูและบุคลากรทางการศึกษา

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

ผูสอนเตรียมอนุบาล

1. ครูไทย - 2 - - - 2

2. ครูชาวตางชาติ - 2 - - - 2

ผูสอนการศึกษาปฐมวัย

1. ครูไทย - 11 - - - 11

2. ครูชาวตางชาติ - 5 - - - 5

ผูสอนการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ระดับประถมศึกษา

1. ครูไทย - 11 9 - - 20

2. ครูชาวตางชาติ - 23 - - - 23

ระดับมัธยมศึกษา

1. ครูไทย - 4 6 2 - 12

2. ครูชาวตางชาติ - 19 - - - 19

รวม - 77 15 2 - 94

บุคลากรทางการศึกษา

- บุคลากรทางการศึกษา - 8 0 - - 8

- ครูสายสนับสนุน - 9 0 - - 9

บุคลากรอ่ืนๆ 76 103 - - - 179

รวม 76 120 0 - - 196

รวมทั้งส้ิน 76 197 15 2 - 290

สรุปอัตราสวน

สรุปอัตราสวน จํานวนหอง จํานวนนักเรียน จํานวนครู จํานวนผูเรียนตอครู จํานวนผูเรียนตอหอง

ผูสอนเตรียมอนุบาล 3 61 4 16:1 21:1
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สรุปอัตราสวน จํานวนหอง จํานวนนักเรียน จํานวนครู จํานวนผูเรียนตอครู จํานวนผูเรียนตอหอง

ผูสอนการศึกษาปฐมวัย 17 318 16 20:1 19:1

ผูสอนการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ระดับประถมศึกษา 23 473 43 11:1 21:1

ระดับมัธยมศึกษา 13 328 31 11:1 26:1

Page 17 of 97



5.2.2 จํานวนครูจําแนกตามระดับและกลุมสาระการเรียนรู

ระดับ/กลุมสาระการเรียนรู

จํานวนครูผูสอน

รวมปฐมวัย ประถมศึกษา มัธยมศึกษา

ตรงเอก ไมตรงเอก ตรงเอก ไมตรงเอก ตรงเอก ไมตรงเอก

ปฐมวัย 5 15 - - - - 20

ภาษาไทย - - 4 - 2 2 8

คณิตศาสตร - - 2 2 2 2 8

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี - - 11 - 4 2 17

สังคมศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม - - 5 1 6 - 12

สุขศึกษาและพลศึกษา - - 1 - 1 - 2

ศิลปะ - - 2 - 2 - 4

การงานอาชีพ - - 2 - 1 - 3

ภาษาตางประเทศ - - 7 3 5 5 20

รวม 5 15 34 6 23 11 94

5.2.3 ตารางสรุปจํานวนครูที่สอนกิจกรรมพัฒนาผูเรียน

กิจกรรมพัฒนาผูเรียน
จํานวนครูผูสอน

รวม
ประถมศึกษา มัธยมศึกษา

กิจกรรมนักเรียน

- ลูกเสือ 8 5 13

- เนตรนารี 5 5 10

- ยุวกาชาด - - -

- ผูบําเพ็ญประโยชน - - -

- รักษาดินแดน (ร.ด.) - - -

- กิจกรรมชุมนุม ชมรม 16 17 33

กิจกรรมแนะแนว - 1 1

กิจกรรมเพ่ือสังคม และสาธารณประโยชน - 6 6

รวม 29 34 63
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5.2.4 สรุปจํานวนครูและบุคลากรทางการลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาดและผูบําเพ็ญประโยชน

ลูกเสือ/เนตรนารี /ยุวกาชาด/ผูบําเพ็ญประโยชน จํานวนผูบังคับบัญชา
จํานวนวุฒิทางลูกเสือ

สถานะการจัดตั้งกองลูกเสือ
มีวุฒิ ไมมีวุฒิ

ลูกเสือ เนตรนารี สํารอง 2 2 - จัดตั้ง

ลูกเสือ เนตรนารี สามัญ 11 11 - จัดตั้ง

ลูกเสือ เนตรนารี สามัญรุนใหญ 10 10 - จัดตั้ง

ลูกเสือ เนตรนารี วิสามัญ - - - -

ยุวกาชาด - - - -

ผูบําเพ็ญประโยชน - - - -

รวม 23 23 -

5.2.5 สรุปจํานวนครูท่ีทําหนาที่คัดกรอง และนักเรียนที่มีความตองการจําเปนพิเศษ (กรณีโรงเรียนมีนักเรียนพิเศษเรียนรวม)

จํานวนครูที่ทําหนาที่คัดกรอง จํานวนนักเรียนพิเศษ

ครูที่ไดรับการขึ้นทะเบียน เปนผูคัดกรองของกระทรวงศึกษาธิการ ครูที่มีวุฒิทางการศึกษาพิเศษ ทั้งหมด ขึ้นทะเบียน ไมขึ้นทะเบียน

- - - - -

5.2.6 สรุปจํานวนครูท่ีเขารับการอบรมเกี่ยวกับโรงเรียนคุณธรรม

หนวยงานที่เขารับการอบรม จํานวนครูที่เขารับ การอบรม ปที่อบรม

- - -
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สวนท่ี 3 : ผลการดําเนินงาน

1. ผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจําปของสถานศึกษา

1.1 ระดับปฐมวัย

ยุทธศาสตรท่ี 1

พัฒนาคุณภาพการเรียนรูของผูเรียน

โครงการ

1. โครงการพัฒนาศักยภาพดานรางกาย

คาเปาหมาย

85.00 : เด็กมีพัฒนาการดานรางกายสมบูรณ แข็งแรง

ผลสําเร็จ

93.17 : เด็กมีพัฒนาการดานรางกายสมบูรณ แข็งแรง เปนไปตามเกณฑ

มาตรฐานการศึกษา - มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพของเด็ก

สอดคลองกับยุทธศาสตร สช. - ยุทธศาสตรท่ี 1 การพัฒนาหลักสูตร การเรียนการสอน การวัดและประเมินผล

สอดคลองกับตัวชี้วัดกระทรวง

ศึกษาธิการ

- จัดการศึกษาทุกระดับ ทุกประเภท โดยใชหลักสูตรฐานสมรรถนะ รวมทั้งแนวทางการจัดการเรียนรูเชิงรุกและการวัดประเมินผลเพื่อพัฒนาผู

เรียน ที่สอดคลองกับมาตรฐานการศึกษาแหงชาติ

2. โครงการกีฬาสีอนุบาล

คาเปาหมาย

95.00 : เด็กมีทักษะการเคล่ือนไหวตามวัย มีสุขภาพรางกายสมบูรณแข็งแรง

ผลสําเร็จ

97.18 : เด็กมีทักษะการเคล่ือนไหวเปนไปตามวัย สุขภาพรางกายสมบูรณแข็งแรง และสามารถทํากิจกรรมรวมกับผูอื่นได

มาตรฐานการศึกษา - มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพของเด็ก

สอดคลองกับยุทธศาสตร สช. - ยุทธศาสตรท่ี 1 การพัฒนาหลักสูตร การเรียนการสอน การวัดและประเมินผล

สอดคลองกับตัวชี้วัดกระทรวง

ศึกษาธิการ

- จัดการศึกษาทุกระดับ ทุกประเภท โดยใชหลักสูตรฐานสมรรถนะ รวมทั้งแนวทางการจัดการเรียนรูเชิงรุกและการวัดประเมินผลเพื่อพัฒนาผู

เรียน ที่สอดคลองกับมาตรฐานการศึกษาแหงชาติ

3. โครงการรูทันภัยหางไกลยาเสพติด

คาเปาหมาย

95.00 : เด็กเรียนรูถึงภัยของส่ิงเสพติด

ผลสําเร็จ

95.75 : เดกมีความรูเรื่องภัยของส่ิงเสพติด และมีสวนรวมในการรณรงคตอตานยาเสพติด

มาตรฐานการศึกษา - มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพของเด็ก

สอดคลองกับยุทธศาสตร สช. - ยุทธศาสตรท่ี 1 การพัฒนาหลักสูตร การเรียนการสอน การวัดและประเมินผล

สอดคลองกับตัวชี้วัดกระทรวง

ศึกษาธิการ

- จัดการศึกษาทุกระดับ ทุกประเภท โดยใชหลักสูตรฐานสมรรถนะ รวมทั้งแนวทางการจัดการเรียนรูเชิงรุกและการวัดประเมินผลเพื่อพัฒนาผู

เรียน ที่สอดคลองกับมาตรฐานการศึกษาแหงชาติ

4. โครงการหนูนอยสุขภาพดีมีความสุข

คาเปาหมาย
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95.00 : เด็กมีพัฒนาการดานรางกาย อารมณ และจิตใจ

ผลสําเร็จ

99.06 : เด็กมีรางกายสมบูรณ สามารถควบคุมและแสดงออกทางอารมณ และจิตใจ ไดอยางเหมาะสมตามวัย

มาตรฐานการศึกษา - มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของเด็ก

สอดคลองกับยุทธศาสตร สช. - ยุทธศาสตรท่ี 1 การพัฒนาหลักสูตร การเรียนการสอน การวัดและประเมินผล

สอดคลองกับตัวชี้วัดกระทรวง

ศึกษาธิการ

- พัฒนาผูเรียนใหมีความรอบรูและทักษะชีวิต เพื่อเปนเครื่องมือในการดํารงชีวิตและสรางอาชีพ อาทิ การใชเทคโนโลยีดิจิทัล สุขภาวะและ

ทัศนคติท่ีดีตอการดูแลสุขภาพ

5. โครงการสรางสรรคภาษาและวัฒนธรรม

คาเปาหมาย

95.00 : เด็กเรียนรูเกี่ยวกับภาษาและวัฒนธรรมทั้งของไทย และตางชาติ

ผลสําเร็จ

99.06 : เด็กมีความราเริง แจมใส และมีความรูเกี่ยวกับภาษาและวัฒนธรรมทั้งของไทย และตางชาติ

มาตรฐานการศึกษา - มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพของเด็ก

สอดคลองกับยุทธศาสตร สช. - ยุทธศาสตรท่ี 1 การพัฒนาหลักสูตร การเรียนการสอน การวัดและประเมินผล

สอดคลองกับตัวชี้วัดกระทรวง

ศึกษาธิการ

- จัดการศึกษาทุกระดับ ทุกประเภท โดยใชหลักสูตรฐานสมรรถนะ รวมทั้งแนวทางการจัดการเรียนรูเชิงรุกและการวัดประเมินผลเพื่อพัฒนาผู

เรียน ที่สอดคลองกับมาตรฐานการศึกษาแหงชาติ

- พัฒนาผูเรียนใหมีความรอบรูและทักษะชีวิต เพื่อเปนเคร่ืองมือในการดํารงชีวิตและสรางอาชีพ อาทิ การใชเทคโนโลยีดิจิทัล สุขภาวะและ

ทัศนคติที่ดีตอการดูแลสุขภาพ

6. โครงการสงเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน

คาเปาหมาย

95.00 : เด็กเรียนรูหลักประชาธิปไตย ยอมรับ พอใจในความคิดเห็นและความสามารถ ของผูอื่น

ผลสําเร็จ

97.48 : เด็กเรียนรูหลักประชาธิปไตย กลาแสดงออก ยอมรับความคิดเห็น พอใจในความสามารถและผลงานของผูอื่น สามารถเปนผูนําที่ดีได

มาตรฐานการ

ศึกษา
- มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของเด็ก

สอดคลองกับ

ยุทธศาสตร สช.
- ยุทธศาสตรท่ี 1 การพัฒนาหลักสูตร การเรียนการสอน การวัดและประเมินผล

สอดคลองกับตัวชี้

วัดกระทรวง

ศึกษาธิการ

- พัฒนาผูเรียนใหมีทักษะการคิดวิเคราะห สามารถแกไขสถานการณเฉพาะหนาไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยจัดการเรียนรูเชิงรุก (Active Learning) จาก

ประสบการณจริงหรือจากสถานการณจําลองผานการลงมือปฏิบัติ ตลอดจนจัดการเรียนการสอนในเชิงแสดงความคิดเห็นเพื่อเปดโลกทัศนมุมมองรวมกันของผู

เรียนและครูใหมากขึ้น

7. โครงการคริสตมาสระดับอนุบาล

คาเปาหมาย

85.00 : เด็กมีพัฒนาการดานรางกาย อารมณ และสังคม

ผลสําเร็จ

93.98 : เด็กราเริง แจมใส กลาแสดงออก สนุกเพลิดเพลินกับการทํากิจกรรมรวมกันกับผูอื่น

มาตรฐานการศึกษา - มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของเด็ก

สอดคลองกับยุทธศาสตร สช. - ยุทธศาสตรท่ี 1 การพัฒนาหลักสูตร การเรียนการสอน การวัดและประเมินผล
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สอดคลองกับตัวชี้วัดกระทรวง

ศึกษาธิการ

- พัฒนาผูเรียนใหมีความรอบรูและทักษะชีวิต เพื่อเปนเครื่องมือในการดํารงชีวิตและสรางอาชีพ อาทิ การใชเทคโนโลยีดิจิทัล สุขภาวะและ

ทัศนคติท่ีดีตอการดูแลสุขภาพ

8. โครงการสงเสริมพัฒนาการดานสังคม

คาเปาหมาย

90.00 : เด็กมีพัฒนาการดานสังคม เปนสมาชิกที่ดีของสังคม

ผลสําเร็จ

96.17 : เด็กสามารถชวยเหลือตนเอง ทํากิจกรรมรวมกันกับผูอื่น และสามารถเปนสมาชิกที่ดีของสังคมไดเปนอยางดี

มาตรฐานการศึกษา - มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของเด็ก

สอดคลองกับยุทธศาสตร สช. - ยุทธศาสตรท่ี 1 การพัฒนาหลักสูตร การเรียนการสอน การวัดและประเมินผล

สอดคลองกับตัวชี้วัดกระทรวง

ศึกษาธิการ

- พัฒนาผูเรียนใหมีความรอบรูและทักษะชีวิต เพื่อเปนเครื่องมือในการดํารงชีวิตและสรางอาชีพ อาทิ การใชเทคโนโลยีดิจิทัล สุขภาวะและ

ทัศนคติท่ีดีตอการดูแลสุขภาพ

9. โครงการหนูนอยมีคุณธรรม

คาเปาหมาย

90.00 : เด็กมีคุณธรรมจริยธรรม และเรียนรูการทํางานเปนทีมรวมกับผูอื่น

ผลสําเร็จ

96.17 : เด็กไดรับการปลูกฝงคุณธรรมจริยธรรมผานการทํากิจกรรม สามารถทํางานรวมกับผูอื่นไดเปนอยางดี

มาตรฐานการศึกษา - มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพของเด็ก

สอดคลองกับยุทธศาสตร สช. - ยุทธศาสตรท่ี 1 การพัฒนาหลักสูตร การเรียนการสอน การวัดและประเมินผล

สอดคลองกับตัวชี้วัดกระทรวง

ศึกษาธิการ

- จัดการศึกษาทุกระดับ ทุกประเภท โดยใชหลักสูตรฐานสมรรถนะ รวมทั้งแนวทางการจัดการเรียนรูเชิงรุกและการวัดประเมินผลเพื่อพัฒนาผู

เรียน ที่สอดคลองกับมาตรฐานการศึกษาแหงชาติ

10. โครงการนอมนําทําตามคําพอสอน

คาเปาหมาย

90.00 : เด็กเรียนรูการมีน้ําใจ แบงปนแกผูดอยโอกาส และการมีจิตสาธารณะ

ผลสําเร็จ

98.66 : เด็กมีน้ําใจตอผูอ่ืน รูแบงปนแกที่ผูดอยโอกาส และมีจิตสาธารณะ

มาตรฐานการศึกษา - มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพของเด็ก

สอดคลองกับยุทธศาสตร สช. - ยุทธศาสตรท่ี 1 การพัฒนาหลักสูตร การเรียนการสอน การวัดและประเมินผล

สอดคลองกับตัวชี้วัดกระทรวง

ศึกษาธิการ

- จัดการศึกษาทุกระดับ ทุกประเภท โดยใชหลักสูตรฐานสมรรถนะ รวมทั้งแนวทางการจัดการเรียนรูเชิงรุกและการวัดประเมินผลเพื่อพัฒนาผู

เรียน ที่สอดคลองกับมาตรฐานการศึกษาแหงชาติ

11. โครงการพัฒนาและสงเสริมหนูนอยดานสติปญญา

คาเปาหมาย

90.00 : เด็กมีพัฒนาดานการอาน ไดเรียนรูจากประสบการณจริง และสามารถทํางานรวมกับผูอื่นไดเปนอยางดี

ผลสําเร็จ

96.38 : เด็กมีพัฒนาดานการอานเปนไปตามวัย เกิดความคิดรวบยอดการเรียนรูจากประสบการณจริง และสามารถทํางานรวมกับผูอื่นไดเปนอยางดี

มาตรฐานการ

ศึกษา
- มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของเด็ก
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สอดคลองกับ

ยุทธศาสตร สช.

- ยุทธศาสตรท่ี 1 การพัฒนาหลักสูตร การเรียนการสอน การวัดและประเมินผล

สอดคลองกับตัวชี้

วัดกระทรวง

ศึกษาธิการ

- จัดการศึกษาทุกระดับ ทุกประเภท โดยใชหลักสูตรฐานสมรรถนะ รวมทั้งแนวทางการจัดการเรียนรูเชิงรุกและการวัดประเมินผลเพื่อพัฒนาผูเรียน ที่

สอดคลองกับมาตรฐานการศึกษาแหงชาติ

- พัฒนาผูเรียนใหมีทักษะการคิดวิเคราะห สามารถแกไขสถานการณเฉพาะหนาไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยจัดการเรียนรูเชิงรุก (Active Learning) จาก

ประสบการณจริงหรือจากสถานการณจําลองผานการลงมือปฏิบัติ ตลอดจนจัดการเรียนการสอนในเชิงแสดงความคิดเห็นเพื่อเปดโลกทัศนมุมมองรวมกันของผู

เรียนและครูใหมากขึ้น

12. โครงการเรียนรูสูโลกกวาง

คาเปาหมาย

95.00 : เด็กไดเรียนรูการแสวงหาความรูจากนอกหองเรียน และเรียนรูการชวยเหลือตนเองและผูอื่นได

ผลสําเร็จ

97.48 : เด็กไดเรียนรูการแสวงหาความรูจากนอกหองเรียน และสามารถชวยเหลือตนเองและผูอื่นได

มาตรฐานการศึกษา - มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของเด็ก

สอดคลองกับยุทธศาสตร สช. - ยุทธศาสตรท่ี 1 การพัฒนาหลักสูตร การเรียนการสอน การวัดและประเมินผล

สอดคลองกับตัวชี้วัดกระทรวง

ศึกษาธิการ

- สงเสริมการพัฒนากรอบหลักสูตรระดับทองถิ่นและหลักสูตรสถานศึกษาตามความตองการจําเปนของกลุมเปาหมายและแตกตางหลาก

หลายตามบริบทของพื้นที่

13. โครงการสงเสริมการเรียนรูแบบ Project Approach

คาเปาหมาย

90.00 : เด็กเรียนรูการคิดแกไขปญหา การคิดเชิงเหตุผลทางคณิตศาสตร และวิทยาศาสตร

ผลสําเร็จ

93.71 : เด็กมีความรู ความคิดเชิงเหตุผลทางคณิต และวิทยาศาสตร สามารถตัดสินใจดวยตนเองได

มาตรฐานการ

ศึกษา
- มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของเด็ก

สอดคลองกับ

ยุทธศาสตร สช.
- ยุทธศาสตรท่ี 1 การพัฒนาหลักสูตร การเรียนการสอน การวัดและประเมินผล

สอดคลองกับตัวชี้

วัดกระทรวง

ศึกษาธิการ

- จัดการศึกษาทุกระดับ ทุกประเภท โดยใชหลักสูตรฐานสมรรถนะ รวมทั้งแนวทางการจัดการเรียนรูเชิงรุกและการวัดประเมินผลเพื่อพัฒนาผูเรียน ที่

สอดคลองกับมาตรฐานการศึกษาแหงชาติ

- พัฒนาผูเรียนใหมีทักษะการคิดวิเคราะห สามารถแกไขสถานการณเฉพาะหนาไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยจัดการเรียนรูเชิงรุก (Active Learning) จาก

ประสบการณจริงหรือจากสถานการณจําลองผานการลงมือปฏิบัติ ตลอดจนจัดการเรียนการสอนในเชิงแสดงความคิดเห็นเพื่อเปดโลกทัศนมุมมองรวมกันของผู

เรียนและครูใหมากขึ้น

14. โครงการไทยอังกฤษสนุกคิกสนุกทําระดับปฐมวัย

คาเปาหมาย

90.00 : เด็กเรียนรูการสื่อสาร โตตอบเปนภาษาอังกฤษ

ผลสําเร็จ

99.05 : เด็กสามารถส่ือสาร โตตอบและเลาเรื่องของตนเองใหกับผูอื่น เปนภาษาอังกฤษได

มาตรฐานการ

ศึกษา
- มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของเด็ก

สอดคลองกับ

ยุทธศาสตร สช.
- ยุทธศาสตรท่ี 1 การพัฒนาหลักสูตร การเรียนการสอน การวัดและประเมินผล
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สอดคลองกับตัวชี้

วัดกระทรวง

ศึกษาธิการ

- จัดการศึกษาทุกระดับ ทุกประเภท โดยใชหลักสูตรฐานสมรรถนะ รวมทั้งแนวทางการจัดการเรียนรูเชิงรุกและการวัดประเมินผลเพื่อพัฒนาผูเรียน ที่

สอดคลองกับมาตรฐานการศึกษาแหงชาติ

- พัฒนาผูเรียนใหมีทักษะการคิดวิเคราะห สามารถแกไขสถานการณเฉพาะหนาไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยจัดการเรียนรูเชิงรุก (Active Learning) จาก

ประสบการณจริงหรือจากสถานการณจําลองผานการลงมือปฏิบัติ ตลอดจนจัดการเรียนการสอนในเชิงแสดงความคิดเห็นเพื่อเปดโลกทัศนมุมมองรวมกันของผู

เรียนและครูใหมากขึ้น

ยุทธศาสตรท่ี 2

สรางและขยายโอกาสทางการศึกษา

โครงการ

1. โครงการจัดทําหลักสูตรสถานศึกษาระดับปฐมวัย

คาเปาหมาย

90.00 : โรงเรียนมีการพัฒนาหลักสูตรที่ครอบคลุมพัฒนาการทั้งส่ีดานสอดคลองกับบริบทของสถานศึกษา

ผลสําเร็จ

95.00 : หลักสูตรของโรงเรียนมีความถูกตอง เปนปจจุบัน ครอบคลุมพัฒนาการทั้ง 4 ดาน สอดคลองกับบริบทของสถานศึกษา

มาตรฐานการศึกษา - มาตรฐานท่ี 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ

สอดคลองกับยุทธศาสตร สช. - ยุทธศาสตรท่ี 2 การปฏิรูประบบทรัพยากรเพื่อการศึกษาเอกชน

- ยุทธศาสตรท่ี 4 การสงเสริมการมีสวนรวมในการจัดและสนับสนุนการศึกษาเอกชน

สอดคลองกับตัวชี้วัดกระทรวง

ศึกษาธิการ

- จัดการศึกษาทุกระดับ ทุกประเภท โดยใชหลักสูตรฐานสมรรถนะ รวมทั้งแนวทางการจัดการเรียนรูเชิงรุกและการวัดประเมินผลเพื่อพัฒนาผู

เรียน ที่สอดคลองกับมาตรฐานการศึกษาแหงชาติ

ยุทธศาสตรท่ี 3

พัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษา

โครงการ

1. โครงการปฐมนิเทศผูปกครอง

คาเปาหมาย

85.00 : ครู และผูปกครองมีการแลกเปลี่ยนมุมมองความคิดเกี่ยวกับตัวเด็กรวมกัน และผูปกครองรับทราบขอมูลและแนวทางการจัดการเรียนการสอนของ

โรงเรียน

ผลสําเร็จ

90.00 : ครู และผูปกครองมีการแลกเปลี่ยนมุมมองความคิดเกี่ยวกับตัวเด็กรวมกัน นําไปซึ่งการพัฒนาการเรียนการสอน และการดูแลเด็ก

มาตรฐานการศึกษา - มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ

สอดคลองกับยุทธศาสตร สช. - ยุทธศาสตรท่ี 2 การปฏิรูประบบทรัพยากรเพื่อการศึกษาเอกชน

- ยุทธศาสตรท่ี 4 การสงเสริมการมีสวนรวมในการจัดและสนับสนุนการศึกษาเอกชน

สอดคลองกับตัวชี้วัดกระทรวง

ศึกษาธิการ

- สงเสริมการพัฒนากรอบหลักสูตรระดับทองถิ่นและหลักสูตรสถานศึกษาตามความตองการจําเปนของกลุมเปาหมายและแตกตางหลาก

หลายตามบริบทของพื้นที่

ยุทธศาสตรท่ี 4

พัฒนาการใชระบบไอซีทีและขอมูลสารสนเทศ

โครงการ

1. โครงการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาระดับการศึกษาปฐมวัย

คาเปาหมาย

90.00 : โรงเรียนมีระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาที่มีคุณภาพ

ผลสําเร็จ
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90.00 : โรงเรียนมีระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาที่มีคุณภาพ เปดโอกาสใหผูเกี่ยวของทุกฝายมีสวนรวม

มาตรฐานการศึกษา - มาตรฐานท่ี 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ

สอดคลองกับยุทธศาสตร สช. - ยุทธศาสตรท่ี 3 การเสริมสรางประสิทธิภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนเอกชน

- ยุทธศาสตรท่ี 7 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการสงเสริมการศึกษาเอกชน

สอดคลองกับตัวชี้วัดกระทรวง

ศึกษาธิการ

- จัดการศึกษาทุกระดับ ทุกประเภท โดยใชหลักสูตรฐานสมรรถนะ รวมทั้งแนวทางการจัดการเรียนรูเชิงรุกและการวัดประเมินผลเพื่อพัฒนาผู

เรียน ที่สอดคลองกับมาตรฐานการศึกษาแหงชาติ

2. โครงการพัฒนาสื่อการเรียนการสอนภายใตหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

คาเปาหมาย

90.00 : โรงเรียนมีส่ือการเรียนการสอนที่ทันสมัย และเหมาะสมกับวัยของเด็ก

ผลสําเร็จ

95.00 : โรงเรียนส่ือการเรียนการสอนที่ทันสมัย มีคุณภาพเหมาะสมกับวัยและพัฒนาการเด็ก

มาตรฐานการศึกษา - มาตรฐานท่ี 3 การจัดประสบการณท่ีเนนเด็กเปนสําคัญ

สอดคลองกับยุทธศาสตร

สช.

- ยุทธศาสตรท่ี 3 การเสริมสรางประสิทธิภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนเอกชน

- ยุทธศาสตรท่ี 7 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการสงเสริมการศึกษาเอกชน

สอดคลองกับตัวชี้วัด

กระทรวงศึกษาธิการ

- พัฒนาครูใหมีทักษะ ความรู และความชํานาญในการใชเทคโนโลยีดิจิทัล ปญญาประดิษฐ และภาษาอังกฤษ รวมทั้งการจัดการเรียนการสอนเพื่อ

ฝกทักษะการคิดวิเคราะหอยางเปนระบบและมีเหตุผลเปนขั้นตอน

ยุทธศาสตรท่ี 5

สรางความเขมแข็งดานการบริหารและการจัดการศึกษา

โครงการ

1. โครงการบัณฑิตนอย

คาเปาหมาย

100.00 : เด็กสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของสถานศึกษา

ผลสําเร็จ

100.00 : เด็กมีพัฒนาการครบทั้ง 4 ดาน และสามารถสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของสถานศึกษา ปการศึกษา 2563

มาตรฐานการศึกษา - มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพของเด็ก

สอดคลองกับยุทธศาสตร สช. - ยุทธศาสตรท่ี 3 การเสริมสรางประสิทธิภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนเอกชน

- ยุทธศาสตรท่ี 7 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการสงเสริมการศึกษาเอกชน

สอดคลองกับตัวชี้วัดกระทรวง

ศึกษาธิการ

- จัดการศึกษาทุกระดับ ทุกประเภท โดยใชหลักสูตรฐานสมรรถนะ รวมทั้งแนวทางการจัดการเรียนรูเชิงรุกและการวัดประเมินผลเพื่อพัฒนาผู

เรียน ที่สอดคลองกับมาตรฐานการศึกษาแหงชาติ

2. โครงการโรงเรียนสะอาด บรรยากาศสดช่ืนรมรื่นดวยพันธุไม

คาเปาหมาย

90.00 : โรงเรียนมีการจัดสภาพแวดลอมเพ่ือเอื้อตอการเรียนรูของเด็ก

ผลสําเร็จ

90.00 : โรงเรียนมีสภาพแวดลอม บรรยากาศที่เอื้อตอการเรียนรูของเด็ก

มาตรฐานการศึกษา - มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ

สอดคลองกับยุทธศาสตร สช. - ยุทธศาสตรท่ี 3 การเสริมสรางประสิทธิภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนเอกชน

- ยุทธศาสตรท่ี 7 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการสงเสริมการศึกษาเอกชน
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สอดคลองกับตัวชี้วัดกระทรวงศึกษาธิการ - สงเสริมการพัฒนาสิ่งประดิษฐและนวัตกรรมที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม ใหสามารถเปนอาชีพและสรางรายได

3. โครงการพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรระดับอนุบาล

คาเปาหมาย

90.00 : ครู บุคลากรไดรับการพัฒนาศักยภาพ ในการจัดการเรียนการสอน และการดูแลเด็ก

ผลสําเร็จ

98.00 : ครู บุคลากรไดรับการอบรม และมีศักยภาพ ในการจัดการเรียนการสอน และการดูแลเด็ก

มาตรฐานการศึกษา - มาตรฐานที่ 3 การจัดประสบการณท่ีเนนเด็กเปนสําคัญ

สอดคลองกับยุทธศาสตร

สช.

- ยุทธศาสตรที่ 3 การเสริมสรางประสิทธิภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนเอกชน

- ยุทธศาสตรที่ 7 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการสงเสริมการศึกษาเอกชน

สอดคลองกับตัวชี้วัด

กระทรวงศึกษาธิการ

- พัฒนาครูใหมีทักษะ ความรู และความชํานาญในการใชเทคโนโลยีดิจิทัล ปญญาประดิษฐ และภาษาอังกฤษ รวมทั้งการจัดการเรียนการสอนเพื่อฝก

ทักษะการคิดวิเคราะหอยางเปนระบบและมีเหตุผลเปนขั้นตอน

- พัฒนาครูทุกระดับใหมีทักษะ ความรูท่ีจําเปน เพื่อทําหนาท่ีวิทยากรมืออาชีพ (Train The Trainer) และขยายผลการพัฒนาผานศูนยพัฒนา

ศักยภาพบุคคลเพื่อความเปนเลิศ (Human Capital Excellence Center: HCEC)

4. โครงการพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษาระดับการศึกษาปฐมวัย

คาเปาหมาย

90.00 : โรงเรียนมีระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาที่มีคุณภาพ

ผลสําเร็จ

90.00 : โรงเรียนมีระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาที่มีคุณภาพ เปดโอกาสใหผูเกี่ยวของมีสวนรวม

มาตรฐานการศึกษา - มาตรฐานท่ี 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ

สอดคลองกับยุทธศาสตร สช. - ยุทธศาสตรท่ี 3 การเสริมสรางประสิทธิภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนเอกชน

- ยุทธศาสตรท่ี 7 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการสงเสริมการศึกษาเอกชน

สอดคลองกับตัวชี้วัดกระทรวง

ศึกษาธิการ

- จัดการศึกษาทุกระดับ ทุกประเภท โดยใชหลักสูตรฐานสมรรถนะ รวมทั้งแนวทางการจัดการเรียนรูเชิงรุกและการวัดประเมินผลเพื่อพัฒนาผู

เรียน ที่สอดคลองกับมาตรฐานการศึกษาแหงชาติ

1.2 ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ยุทธศาสตรท่ี 1

พัฒนาคุณภาพการเรียนรูของผูเรียน

โครงการ

1. โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

คาเปาหมาย

90.00 : ผูเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษ และวิชาวิทยาศาสตรสูงขึ้น

ผลสําเร็จ

95.00 : ผูเรียนสามารถส่ือสารเปนภาษาอังกฤษระหวางการทํากิจกรรม และมีความรูเกี่ยวกับภาษาอังกฤษและวิทยาศาสตรมาขึ้น สงผลใหมีผลการเรียนที่สูงขึ้น

มาตรฐานการศึกษา - มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพของผูเรียน

สอดคลองกับยุทธศาสตร สช. - ยุทธศาสตรท่ี 1 การพัฒนาหลักสูตร การเรียนการสอน การวัดและประเมินผล

สอดคลองกับตัวชี้วัดกระทรวง

ศึกษาธิการ

- จัดการศึกษาทุกระดับ ทุกประเภท โดยใชหลักสูตรฐานสมรรถนะ รวมทั้งแนวทางการจัดการเรียนรูเชิงรุกและการวัดประเมินผลเพื่อพัฒนาผู

เรียน ที่สอดคลองกับมาตรฐานการศึกษาแหงชาติ

2. โครงการรักการอาน
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คาเปาหมาย

85.00 : ผูเรียนเรียนรูการแสวงหาความรูจากนอกหองเรียนดวยตนเอง

ผลสําเร็จ

90.00 : ผูเรียนมีนิสัยรักการอาน สามารถแสวงหาความรูจากนอกหองเรียนไดดวยตนเอง

มาตรฐานการศึกษา - มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพของผูเรียน

- มาตรฐานท่ี 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ

- มาตรฐานท่ี 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ

สอดคลองกับยุทธศาสตร สช. - ยุทธศาสตรท่ี 1 การพัฒนาหลักสูตร การเรียนการสอน การวัดและประเมินผล

สอดคลองกับตัวชี้วัดกระทรวง

ศึกษาธิการ

- จัดการศึกษาทุกระดับ ทุกประเภท โดยใชหลักสูตรฐานสมรรถนะ รวมทั้งแนวทางการจัดการเรียนรูเชิงรุกและการวัดประเมินผลเพื่อพัฒนาผู

เรียน ที่สอดคลองกับมาตรฐานการศึกษาแหงชาติ

3. โครงการพัฒนาศักยภาพผูเรียน

คาเปาหมาย

85.00 : ผูเรียนไดเรียนรู และพัฒนาศักยภาพดานการอาน การเขียน การคิดวิเคราะหและคํานวณ

ผลสําเร็จ

90.00 : ผูเรียนมีความรู และมีพัฒนาการดานการอาน การเขียน การคิดวิเคราะหและคํานวณ สูงขึ้น

มาตรฐานการ

ศึกษา
- มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผูเรียน

สอดคลองกับ

ยุทธศาสตร สช.
- ยุทธศาสตรท่ี 1 การพัฒนาหลักสูตร การเรียนการสอน การวัดและประเมินผล

สอดคลองกับตัวชี้

วัดกระทรวง

ศึกษาธิการ

- จัดการศึกษาทุกระดับ ทุกประเภท โดยใชหลักสูตรฐานสมรรถนะ รวมทั้งแนวทางการจัดการเรียนรูเชิงรุกและการวัดประเมินผลเพื่อพัฒนาผูเรียน ที่

สอดคลองกับมาตรฐานการศึกษาแหงชาติ

- พัฒนาผูเรียนใหมีทักษะการคิดวิเคราะห สามารถแกไขสถานการณเฉพาะหนาไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยจัดการเรียนรูเชิงรุก (Active Learning) จาก

ประสบการณจริงหรือจากสถานการณจําลองผานการลงมือปฏิบัติ ตลอดจนจัดการเรียนการสอนในเชิงแสดงความคิดเห็นเพื่อเปดโลกทัศนมุมมองรวมกันของผู

เรียนและครูใหมากขึ้น

4. โครงการแขงขันทักษะทางวิชาการ

คาเปาหมาย

90.00 : ผูเรียนไดเรียนรูในทักษะของวิชาตาง ๆ และเขารวมแขงขันทางวิชาการ

ผลสําเร็จ

90.00 : ผูเรียนมีความรู และทักษะในวิชาตาง ๆ สามารถเขารวมการแขงขันทางวิชาการ รวมทั้งไดทราบระดับคุณภาพของผูเรียนในการแขงขันแตละประเภท

มาตรฐานการศึกษา - มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพของผูเรียน

สอดคลองกับยุทธศาสตร สช. - ยุทธศาสตรท่ี 1 การพัฒนาหลักสูตร การเรียนการสอน การวัดและประเมินผล

สอดคลองกับตัวชี้วัดกระทรวง

ศึกษาธิการ

- จัดการศึกษาทุกระดับ ทุกประเภท โดยใชหลักสูตรฐานสมรรถนะ รวมทั้งแนวทางการจัดการเรียนรูเชิงรุกและการวัดประเมินผลเพื่อพัฒนาผู

เรียน ที่สอดคลองกับมาตรฐานการศึกษาแหงชาติ

5. โครงการไทยอังกฤษสนุกคิดสนุกทํา

คาเปาหมาย

90.00 : ผูเรียนไดเรียนรูหลักการใชภาษาอังกฤษในการสื่อสารอยางถูกตอง และเหมาะสม

ผลสําเร็จ

95.00 : ผูเรียนมีความรูในหลักการใชภาษาอังกฤษ และสามารถส่ือสารโดยใชภาษาอังกฤษ ไดอยางถูกตอง และเหมาะสม
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มาตรฐานการศึกษา - มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผูเรียน

- มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ

สอดคลองกับ

ยุทธศาสตร สช.
- ยุทธศาสตรท่ี 1 การพัฒนาหลักสูตร การเรียนการสอน การวัดและประเมินผล

สอดคลองกับตัวชี้วัด

กระทรวงศึกษาธิการ

- จัดการศึกษาทุกระดับ ทุกประเภท โดยใชหลักสูตรฐานสมรรถนะ รวมทั้งแนวทางการจัดการเรียนรูเชิงรุกและการวัดประเมินผลเพื่อพัฒนาผูเรียน ที่

สอดคลองกับมาตรฐานการศึกษาแหงชาติ

- สงเสริมใหใชภาษาทองถิ่นรวมกับภาษาไทยเปนส่ือจัดการเรียนการสอนในพ้ืนที่ที่ใชภาษาอยางหลากหลาย เพื่อวางรากฐานใหผูเรียนมีพัฒนาการดาน

การคิดวิเคราะห รวมท้ังมีทักษะการสื่อสารและใชภาษาที่สามในการตอยอดการเรียนรูไดอยางมีประสิทธิภาพ

6. โครงการ ABS Online Fun

คาเปาหมาย

90.00 : ผูเรียนเรียนรู และใชภาษาอังกฤษในการสื่อสารไดอยางถูกตอง เหมาะสม

ผลสําเร็จ

95.00 : ผูเรียนสามารถส่ือสารเปนภาษาอังกฤษไดอยางถูกตอง และเหมาะสม

มาตรฐานการศึกษา - มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผูเรียน

- มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ

สอดคลองกับ

ยุทธศาสตร สช.
- ยุทธศาสตรท่ี 1 การพัฒนาหลักสูตร การเรียนการสอน การวัดและประเมินผล

สอดคลองกับตัวชี้วัด

กระทรวงศึกษาธิการ

- จัดการศึกษาทุกระดับ ทุกประเภท โดยใชหลักสูตรฐานสมรรถนะ รวมทั้งแนวทางการจัดการเรียนรูเชิงรุกและการวัดประเมินผลเพื่อพัฒนาผูเรียน ที่

สอดคลองกับมาตรฐานการศึกษาแหงชาติ

- สงเสริมใหใชภาษาทองถิ่นรวมกับภาษาไทยเปนส่ือจัดการเรียนการสอนในพ้ืนที่ที่ใชภาษาอยางหลากหลาย เพื่อวางรากฐานใหผูเรียนมีพัฒนาการดาน

การคิดวิเคราะห รวมท้ังมีทักษะการสื่อสารและใชภาษาที่สามในการตอยอดการเรียนรูไดอยางมีประสิทธิภาพ

7. โครงการ ASEAN Minutes มัธยมศึกษาปที่ 4-6

คาเปาหมาย

90.00 : ผูเรียน เรียนรูเกี่ยวกับที่มาและความสําคัญของอาเซียน

ผลสําเร็จ

90.00 : ผูเรียน มีความรูเก่ียวกับความสําคัญของกลุมในประเทศอาเซียนมากขึ้น

มาตรฐานการศึกษา - มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผูเรียน

- มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ

สอดคลองกับ

ยุทธศาสตร สช.
- ยุทธศาสตรท่ี 1 การพัฒนาหลักสูตร การเรียนการสอน การวัดและประเมินผล

สอดคลองกับตัวชี้วัด

กระทรวงศึกษาธิการ

- จัดการศึกษาทุกระดับ ทุกประเภท โดยใชหลักสูตรฐานสมรรถนะ รวมทั้งแนวทางการจัดการเรียนรูเชิงรุกและการวัดประเมินผลเพื่อพัฒนาผูเรียน ที่

สอดคลองกับมาตรฐานการศึกษาแหงชาติ

- สงเสริมใหใชภาษาทองถิ่นรวมกับภาษาไทยเปนส่ือจัดการเรียนการสอนในพ้ืนที่ที่ใชภาษาอยางหลากหลาย เพื่อวางรากฐานใหผูเรียนมีพัฒนาการดาน

การคิดวิเคราะห รวมท้ังมีทักษะการสื่อสารและใชภาษาที่สามในการตอยอดการเรียนรูไดอยางมีประสิทธิภาพ

8. โครงการลูกเสือ เนตรนารี และนักศึกษาวิชาทหาร

คาเปาหมาย

95.00 : ผูเรียนไดรับการฝกอบรมตามหลักสูตรของลูกเสือ และนักศึกษาวิชาทหาร เพื่อฝกความอดทน ระเบียบวินัย และการทํางานรวมกับผูอื่น

ผลสําเร็จ

98.00 : ผูเรียนผานการฝกอบรมตามหลักสูตรของลูกเสือ และนักศึกษาวิชาทหาร มีความอดทน ระเบียบวินัย ตระหนักตอบทบาทหนาที่ มีจิตสาธารณะ และ
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สามารถทํางานรวมกับผูอื่นได

มาตรฐานการศึกษา - มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผูเรียน

- มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ

สอดคลองกับยุทธศาสตร สช. - ยุทธศาสตรท่ี 1 การพัฒนาหลักสูตร การเรียนการสอน การวัดและประเมินผล

สอดคลองกับตัวชี้วัดกระทรวง

ศึกษาธิการ

- ปลูกฝงผูเรียนใหมีหลักคิดท่ีถูกตองดานคุณธรรม จริยธรรม และเปนผูมีความพอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา โดยกระบวนการลูกเสือ

และยุวกาชาด

9. โครงการสนับสนุนกิจกรรมสภานักเรียน

คาเปาหมาย

95.00 : สภานักเรียนไดฝกคิด ฝกวางแผน ฝกแกไขปญหา ทํางานรวมกับผูอื่น และแสดงถึงความเปนผูนําที่ดี

ผลสําเร็จ

98.00 : สภานักเรียนมีความเปนผูนําที่ดี สามารถคิด วางแผน แกไขปญหาเฉพาะหนา และสามารถทํางานรวมกันเปนทีม

มาตรฐานการ

ศึกษา

- มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผูเรียน

- มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ

สอดคลองกับ

ยุทธศาสตร สช.
- ยุทธศาสตรท่ี 1 การพัฒนาหลักสูตร การเรียนการสอน การวัดและประเมินผล

สอดคลองกับตัวชี้

วัดกระทรวง

ศึกษาธิการ

- จัดการศึกษาทุกระดับ ทุกประเภท โดยใชหลักสูตรฐานสมรรถนะ รวมทั้งแนวทางการจัดการเรียนรูเชิงรุกและการวัดประเมินผลเพื่อพัฒนาผูเรียน ที่

สอดคลองกับมาตรฐานการศึกษาแหงชาติ

- พัฒนาผูเรียนใหมีทักษะการคิดวิเคราะห สามารถแกไขสถานการณเฉพาะหนาไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยจัดการเรียนรูเชิงรุก (Active Learning) จาก

ประสบการณจริงหรือจากสถานการณจําลองผานการลงมือปฏิบัติ ตลอดจนจัดการเรียนการสอนในเชิงแสดงความคิดเห็นเพื่อเปดโลกทัศนมุมมองรวมกันของผู

เรียนและครูใหมากขึ้น

- พัฒนาผูเรียนใหมีความรอบรูและทักษะชีวิต เพื่อเปนเคร่ืองมือในการดํารงชีวิตและสรางอาชีพ อาทิ การใชเทคโนโลยีดิจิทัล สุขภาวะและทัศนคติที่ดีตอการ

ดูแลสุขภาพ

- สงเสริมใหใชภาษาทองถิ่นรวมกับภาษาไทยเปนส่ือจัดการเรียนการสอนในพ้ืนที่ที่ใชภาษาอยางหลากหลาย เพื่อวางรากฐานใหผูเรียนมีพัฒนาการดานการคิด

วิเคราะห รวมทั้งมีทักษะการสื่อสารและใชภาษาท่ีสามในการตอยอดการเรียนรูไดอยางมีประสิทธิภาพ

10. โครงการภาษาและวัฒนธรรม

คาเปาหมาย

95.00 : ผูเรียนไดเรียนรูเก่ียวกับภาษา และวัฒนธรรมทั้งของไทย และตางชาติ

ผลสําเร็จ

97.00 : ผูเรียนมีความรู ความเขาใจเก่ียวกับภาษา และวัฒนธรรมทั้งของไทย และตางชาติ สามารถอยูรวมกันบนความแตกตางและหลากหลายทางภาษาและ

วัฒนธรรม

มาตรฐานการ

ศึกษา

- มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผูเรียน

- มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ

สอดคลองกับ

ยุทธศาสตร สช.
- ยุทธศาสตรท่ี 1 การพัฒนาหลักสูตร การเรียนการสอน การวัดและประเมินผล

สอดคลองกับตัวชี้

วัดกระทรวง

ศึกษาธิการ

- จัดการศึกษาทุกระดับ ทุกประเภท โดยใชหลักสูตรฐานสมรรถนะ รวมทั้งแนวทางการจัดการเรียนรูเชิงรุกและการวัดประเมินผลเพื่อพัฒนาผูเรียน ที่

สอดคลองกับมาตรฐานการศึกษาแหงชาติ

- สงเสริมการพัฒนากรอบหลักสูตรระดับทองถิ่นและหลักสูตรสถานศึกษาตามความตองการจําเปนของกลุมเปาหมายและแตกตางหลากหลายตามบริบทของ

พื้นท่ี

- พัฒนาผูเรียนใหมีทักษะการคิดวิเคราะห สามารถแกไขสถานการณเฉพาะหนาไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยจัดการเรียนรูเชิงรุก (Active Learning) จาก

ประสบการณจริงหรือจากสถานการณจําลองผานการลงมือปฏิบัติ ตลอดจนจัดการเรียนการสอนในเชิงแสดงความคิดเห็นเพื่อเปดโลกทัศนมุมมองรวมกันของผู

เรียนและครูใหมากขึ้น
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- สงเสริมใหใชภาษาทองถิ่นรวมกับภาษาไทยเปนส่ือจัดการเรียนการสอนในพ้ืนที่ที่ใชภาษาอยางหลากหลาย เพื่อวางรากฐานใหผูเรียนมีพัฒนาการดานการคิด

วิเคราะห รวมทั้งมีทักษะการสื่อสารและใชภาษาท่ีสามในการตอยอดการเรียนรูไดอยางมีประสิทธิภาพ

11. โครงการวันสําคัญตางๆ

คาเปาหมาย

95.00 : ผูเรียนไดเรียนรูถึงที่มาและความสําคัญของวันตาง ๆ ของไทย และสามารถทํางานรวมกับผูอื่นได

ผลสําเร็จ

96.00 : ผูเรียนมีความรู ความเขาใจถึงที่มาและความสําคัญของวันตาง ๆ ของไทย และสามารถทํางานรวมกับผูอื่นบนความแตกตางและหลากหลายไดเปนอยาง

ดี

มาตรฐานการ

ศึกษา

- มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผูเรียน

- มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ

สอดคลองกับ

ยุทธศาสตร สช.
- ยุทธศาสตรท่ี 1 การพัฒนาหลักสูตร การเรียนการสอน การวัดและประเมินผล

สอดคลองกับตัวชี้

วัดกระทรวง

ศึกษาธิการ

- จัดการศึกษาทุกระดับ ทุกประเภท โดยใชหลักสูตรฐานสมรรถนะ รวมทั้งแนวทางการจัดการเรียนรูเชิงรุกและการวัดประเมินผลเพื่อพัฒนาผูเรียน ที่

สอดคลองกับมาตรฐานการศึกษาแหงชาติ

- สงเสริมการพัฒนากรอบหลักสูตรระดับทองถิ่นและหลักสูตรสถานศึกษาตามความตองการจําเปนของกลุมเปาหมายและแตกตางหลากหลายตามบริบทของ

พื้นท่ี

- พัฒนาผูเรียนใหมีทักษะการคิดวิเคราะห สามารถแกไขสถานการณเฉพาะหนาไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยจัดการเรียนรูเชิงรุก (Active Learning) จาก

ประสบการณจริงหรือจากสถานการณจําลองผานการลงมือปฏิบัติ ตลอดจนจัดการเรียนการสอนในเชิงแสดงความคิดเห็นเพื่อเปดโลกทัศนมุมมองรวมกันของผู

เรียนและครูใหมากขึ้น

- พัฒนาผูเรียนใหมีความรอบรูและทักษะชีวิต เพื่อเปนเคร่ืองมือในการดํารงชีวิตและสรางอาชีพ อาทิ การใชเทคโนโลยีดิจิทัล สุขภาวะและทัศนคติที่ดีตอการ

ดูแลสุขภาพ

- สงเสริมใหใชภาษาทองถิ่นรวมกับภาษาไทยเปนส่ือจัดการเรียนการสอนในพ้ืนที่ที่ใชภาษาอยางหลากหลาย เพื่อวางรากฐานใหผูเรียนมีพัฒนาการดานการคิด

วิเคราะห รวมทั้งมีทักษะการสื่อสารและใชภาษาท่ีสามในการตอยอดการเรียนรูไดอยางมีประสิทธิภาพ

- เสริมสรางการรับรู ความเขาใจ ความตระหนัก และสงเสริมคุณลักษณะและพฤติกรรมที่พึงประสงคดานสิ่งแวดลอม

12. โครงการทัศนศึกษา

คาเปาหมาย

95.00 : ผูเรียนไดเรียนรูทักษะ และกระบวนการในการศึกษาหาความรูจากนอกหองเรียน

ผลสําเร็จ

98.00 : ผูเรียนมีความรูทักษะ และกระบวนการในการศึกษาหาความรูจากประสบการณจริง

มาตรฐานการศึกษา - มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพของผูเรียน

- มาตรฐานท่ี 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ

สอดคลองกับยุทธศาสตร สช. - ยุทธศาสตรท่ี 1 การพัฒนาหลักสูตร การเรียนการสอน การวัดและประเมินผล

สอดคลองกับตัวชี้วัดกระทรวง

ศึกษาธิการ

- จัดการศึกษาทุกระดับ ทุกประเภท โดยใชหลักสูตรฐานสมรรถนะ รวมทั้งแนวทางการจัดการเรียนรูเชิงรุกและการวัดประเมินผลเพื่อพัฒนาผู

เรียน ที่สอดคลองกับมาตรฐานการศึกษาแหงชาติ

13. โครงการ To be Number One

คาเปาหมาย

80.00 : ผูเรียนมีความคิดสรางสรรค กลาคิด กลาทํา กลาแสดงออก

ผลสําเร็จ

90.00 : ผูเรียนมีความคิดสรางสรรค กลาคิด กลาทํา กลาแสดงออก และสามารถเปนแกนนําเครือขายทูบีนัมเบอรวันที่มีศักยภาพ

มาตรฐานการ - มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผูเรียน
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ศึกษา

สอดคลองกับ

ยุทธศาสตร สช.
- ยุทธศาสตรท่ี 1 การพัฒนาหลักสูตร การเรียนการสอน การวัดและประเมินผล

สอดคลองกับตัวชี้

วัดกระทรวง

ศึกษาธิการ

- พัฒนาผูเรียนใหมีทักษะการคิดวิเคราะห สามารถแกไขสถานการณเฉพาะหนาไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยจัดการเรียนรูเชิงรุก (Active Learning) จาก

ประสบการณจริงหรือจากสถานการณจําลองผานการลงมือปฏิบัติ ตลอดจนจัดการเรียนการสอนในเชิงแสดงความคิดเห็นเพื่อเปดโลกทัศนมุมมองรวมกันของผู

เรียนและครูใหมากขึ้น

14. โครงการวันคริสตมาส

คาเปาหมาย

90.00 : ผูเรียนสามารถทํางานรวมกันเปนทีม กอใหเกิดการพัฒนาดานรางกาย อารมย และสังคม

ผลสําเร็จ

98.00 : ผูเรียนสามารถทํางานรวมกันเปนทีม กอใหเกิดการพัฒนาดานรางกาย อารมย และสังคม มีความคิดสรางสรรค กลาแสดงออกในทางที่ถูกตอง เหมาะ

สม

มาตรฐานการศึกษา - มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผูเรียน

สอดคลองกับยุทธศาสตร สช. - ยุทธศาสตรท่ี 1 การพัฒนาหลักสูตร การเรียนการสอน การวัดและประเมินผล

สอดคลองกับตัวชี้วัดกระทรวง

ศึกษาธิการ

- พัฒนาผูเรียนใหมีความรอบรูและทักษะชีวิต เพื่อเปนเครื่องมือในการดํารงชีวิตและสรางอาชีพ อาทิ การใชเทคโนโลยีดิจิทัล สุขภาวะและ

ทัศนคติท่ีดีตอการดูแลสุขภาพ

15. โครงการงานกีฬา

คาเปาหมาย

80.00 : ผูเรียนปฏิบัติตามกฏกติกา มีน้ําใจนักกีฬา รูแพ รูชนะ รูอภัย

ผลสําเร็จ

98.00 : ผูเรียนสามารถปฏิบัติตามกฏกติกา มีน้ําใจนักกีฬา รูแพ รูชนะ รูอภัย และสามารถทํางานรวมกันเปนทีม

มาตรฐานการศึกษา - มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผูเรียน

สอดคลองกับยุทธศาสตร สช. - ยุทธศาสตรท่ี 1 การพัฒนาหลักสูตร การเรียนการสอน การวัดและประเมินผล

สอดคลองกับตัวชี้วัดกระทรวง

ศึกษาธิการ

- พัฒนาผูเรียนใหมีความรอบรูและทักษะชีวิต เพื่อเปนเครื่องมือในการดํารงชีวิตและสรางอาชีพ อาทิ การใชเทคโนโลยีดิจิทัล สุขภาวะและ

ทัศนคติท่ีดีตอการดูแลสุขภาพ

16. โครงการสงเสริมสุขภาพ

คาเปาหมาย

95.00 : ผูเรียนมีสุขภาพ พลานามัยที่สมบูรณ แข็งแรง

ผลสําเร็จ

98.00 : ผูเรียนมีสุขภาพ พลานามัยที่สมบูรณ แข็งแรง มีน้ําหนักเปนไปตามเกณฑมาตรฐาน

มาตรฐานการศึกษา - มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผูเรียน

สอดคลองกับยุทธศาสตร สช. - ยุทธศาสตรท่ี 1 การพัฒนาหลักสูตร การเรียนการสอน การวัดและประเมินผล

สอดคลองกับตัวชี้วัดกระทรวง

ศึกษาธิการ

- พัฒนาผูเรียนใหมีความรอบรูและทักษะชีวิต เพื่อเปนเครื่องมือในการดํารงชีวิตและสรางอาชีพ อาทิ การใชเทคโนโลยีดิจิทัล สุขภาวะและ

ทัศนคติท่ีดีตอการดูแลสุขภาพ

17. โครงการพัฒนาระบบงานพยาบาล

คาเปาหมาย

90.00 : ระบบงานพยาบาลของโรงเรียนมีประสิทธิภาพ
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ผลสําเร็จ

95.00 : ระบบงานพยาบาลของโรงเรียนมีประสิทธิภาพ การบริการมีความครอบคลุมผูใชบริการ

มาตรฐานการศึกษา - มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผูเรียน

สอดคลองกับยุทธศาสตร สช. - ยุทธศาสตรท่ี 1 การพัฒนาหลักสูตร การเรียนการสอน การวัดและประเมินผล

สอดคลองกับตัวชี้วัดกระทรวง

ศึกษาธิการ

- พัฒนาผูเรียนใหมีความรอบรูและทักษะชีวิต เพื่อเปนเครื่องมือในการดํารงชีวิตและสรางอาชีพ อาทิ การใชเทคโนโลยีดิจิทัล สุขภาวะและ

ทัศนคติท่ีดีตอการดูแลสุขภาพ

18. โครงการอาหารกลางวันดีมีคุณภาพ

คาเปาหมาย

100.00 : ผูเรียนไดรับประทานอาหารตามหลักโภชนาการ

ผลสําเร็จ

100.00 : ผูเรียนไดรับประทานอาหารที่สะอาด มีประโยชน ครบ 5 หมูอาหาร ตามหลักโภชนาการ

มาตรฐานการศึกษา - มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผูเรียน

สอดคลองกับยุทธศาสตร สช. - ยุทธศาสตรท่ี 1 การพัฒนาหลักสูตร การเรียนการสอน การวัดและประเมินผล

สอดคลองกับตัวชี้วัดกระทรวง

ศึกษาธิการ

- พัฒนาผูเรียนใหมีความรอบรูและทักษะชีวิต เพื่อเปนเครื่องมือในการดํารงชีวิตและสรางอาชีพ อาทิ การใชเทคโนโลยีดิจิทัล สุขภาวะและ

ทัศนคติท่ีดีตอการดูแลสุขภาพ

ยุทธศาสตรท่ี 2

สรางและขยายโอกาสทางการศึกษา

โครงการ

1. โครงการพัฒนาระบบงานวิชาการ

คาเปาหมาย

90.00 : ระบบงานวิชาของโรงเรียนมีประสิทธิภาพ

ผลสําเร็จ

95.00 : ระบบงานวิชาการของโรงเรียนมีความถูกตอง คลองตัว ครอบคลุม และเปนที่พึงพอใจของผูเกี่ยวของ

มาตรฐานการศึกษา - มาตรฐานท่ี 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ

สอดคลองกับยุทธศาสตร สช. - ยุทธศาสตรท่ี 2 การปฏิรูประบบทรัพยากรเพื่อการศึกษาเอกชน

- ยุทธศาสตรท่ี 4 การสงเสริมการมีสวนรวมในการจัดและสนับสนุนการศึกษาเอกชน

สอดคลองกับตัวชี้วัดกระทรวง

ศึกษาธิการ

- จัดการศึกษาทุกระดับ ทุกประเภท โดยใชหลักสูตรฐานสมรรถนะ รวมทั้งแนวทางการจัดการเรียนรูเชิงรุกและการวัดประเมินผลเพื่อพัฒนาผู

เรียน ที่สอดคลองกับมาตรฐานการศึกษาแหงชาติ

2. โครงการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา

คาเปาหมาย

95.00 : สอดคลองกับนโยบายของตนสังกัด และจุดเนนของโรงเรียน

ผลสําเร็จ

98.00 : โรงเรียนมีหลักสูตรที่เปนปจจุบัน ถูกตอง สอดคลองกับนโยบายของตนสังกัด และจุดเนนของโรงเรียน

มาตรฐานการศึกษา - มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ

สอดคลองกับยุทธศาสตร สช. - ยุทธศาสตรท่ี 2 การปฏิรูประบบทรัพยากรเพื่อการศึกษาเอกชน

- ยุทธศาสตรท่ี 4 การสงเสริมการมีสวนรวมในการจัดและสนับสนุนการศึกษาเอกชน
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สอดคลองกับตัวชี้วัดกระทรวง

ศึกษาธิการ

- สงเสริมการพัฒนากรอบหลักสูตรระดับทองถิ่นและหลักสูตรสถานศึกษาตามความตองการจําเปนของกลุมเปาหมายและแตกตางหลาก

หลายตามบริบทของพื้นที่

3. โครงการชุมชนสัมพันธ

คาเปาหมาย

90.00 : โรงเรียนมีกิจกรรมสงเสริมสรางความสัมพันธ และความรวมมือกับชุมชน

ผลสําเร็จ

90.00 : โรงเรียนไดทํากิจกรรมรวมกันกับชุมชน กอใหเกิดความสัมพันธท่ีดีตอกัน

มาตรฐานการศึกษา - มาตรฐานท่ี 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ

สอดคลองกับยุทธศาสตร สช. - ยุทธศาสตรท่ี 2 การปฏิรูประบบทรัพยากรเพื่อการศึกษาเอกชน

- ยุทธศาสตรท่ี 4 การสงเสริมการมีสวนรวมในการจัดและสนับสนุนการศึกษาเอกชน

สอดคลองกับตัวชี้วัดกระทรวง

ศึกษาธิการ

- จัดการศึกษาทุกระดับ ทุกประเภท โดยใชหลักสูตรฐานสมรรถนะ รวมทั้งแนวทางการจัดการเรียนรูเชิงรุกและการวัดประเมินผลเพื่อพัฒนาผู

เรียน ที่สอดคลองกับมาตรฐานการศึกษาแหงชาติ

- สงเสริมการพัฒนากรอบหลักสูตรระดับทองถิ่นและหลักสูตรสถานศึกษาตามความตองการจําเปนของกลุมเปาหมายและแตกตางหลากหลาย

ตามบริบทของพื้นที่

4. โครงการประชาสัมพันธโรงเรียน

คาเปาหมาย

90.00 : โรงเรียนมีส่ือประชาสัมพันธที่หลากหลาย เปนที่พึงพอใจของผูที่เกี่ยวของ

ผลสําเร็จ

90.00 : โรงเรียนมีรูปแบบการประชาสัมพันธท่ีหลากลาย ครอบคลุมการรับขาวสาร และเปนที่พึงพอใจของผูที่เกี่ยวของ

มาตรฐานการศึกษา - มาตรฐานท่ี 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ

สอดคลองกับยุทธศาสตร สช. - ยุทธศาสตรท่ี 2 การปฏิรูประบบทรัพยากรเพื่อการศึกษาเอกชน

- ยุทธศาสตรท่ี 4 การสงเสริมการมีสวนรวมในการจัดและสนับสนุนการศึกษาเอกชน

สอดคลองกับตัวชี้วัดกระทรวง

ศึกษาธิการ

- จัดการศึกษาทุกระดับ ทุกประเภท โดยใชหลักสูตรฐานสมรรถนะ รวมทั้งแนวทางการจัดการเรียนรูเชิงรุกและการวัดประเมินผลเพื่อพัฒนาผู

เรียน ที่สอดคลองกับมาตรฐานการศึกษาแหงชาติ

- สงเสริมการพัฒนากรอบหลักสูตรระดับทองถิ่นและหลักสูตรสถานศึกษาตามความตองการจําเปนของกลุมเปาหมายและแตกตางหลากหลาย

ตามบริบทของพื้นที่

5. โครงการแนะแนวการศึกษาตอระดับอุดมศึกษา นักเรียนมัธยมศึกษาปท่ี 4-6

คาเปาหมาย

90.00 : ผูเรียนมีความพรอมในการศึกษาตอระดับอุดมศึกษา

ผลสําเร็จ

95.00 : ผูเรียนมีความรู ความเขาใจ มีทิศทางการศึกษาตอที่แนนอน และพรอมตอการศึกษาตอในระดับอุดมศึกษา

มาตรฐานการศึกษา - มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพของผูเรียน

- มาตรฐานท่ี 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ

สอดคลองกับยุทธศาสตร สช. - ยุทธศาสตรท่ี 2 การปฏิรูประบบทรัพยากรเพื่อการศึกษาเอกชน

- ยุทธศาสตรท่ี 4 การสงเสริมการมีสวนรวมในการจัดและสนับสนุนการศึกษาเอกชน

สอดคลองกับตัวชี้วัดกระทรวง

ศึกษาธิการ

- จัดการศึกษาทุกระดับ ทุกประเภท โดยใชหลักสูตรฐานสมรรถนะ รวมทั้งแนวทางการจัดการเรียนรูเชิงรุกและการวัดประเมินผลเพื่อพัฒนาผู

เรียน ที่สอดคลองกับมาตรฐานการศึกษาแหงชาติ

6. โครงการแสดงความยินดีกับนักเรียนท่ีสําเร็จการศึกษา
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คาเปาหมาย

100.00 : ผูเรียนสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรสถานศึกษา

ผลสําเร็จ

100.00 : ผูเรียนสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรสถานศึกษา ในปการศึกษา 2563

มาตรฐานการศึกษา - มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพของผูเรียน

- มาตรฐานท่ี 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ

สอดคลองกับยุทธศาสตร สช. - ยุทธศาสตรท่ี 2 การปฏิรูประบบทรัพยากรเพื่อการศึกษาเอกชน

- ยุทธศาสตรท่ี 4 การสงเสริมการมีสวนรวมในการจัดและสนับสนุนการศึกษาเอกชน

สอดคลองกับตัวชี้วัดกระทรวง

ศึกษาธิการ

- จัดการศึกษาทุกระดับ ทุกประเภท โดยใชหลักสูตรฐานสมรรถนะ รวมทั้งแนวทางการจัดการเรียนรูเชิงรุกและการวัดประเมินผลเพื่อพัฒนาผู

เรียน ที่สอดคลองกับมาตรฐานการศึกษาแหงชาติ

ยุทธศาสตรท่ี 3

พัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษา

โครงการ

1. โครงการพัฒนาหลักสูตร

คาเปาหมาย

95.00 : สอดคลองกับนโยบายของตนสังกัด และจุดเนนของโรงเรียน

ผลสําเร็จ

98.00 : โรงเรียนมีหลักสูตรที่เปนปจจุบัน ถูกตอง สอดคลองกับนโยบายของตนสังกัด และจุดเนนของโรงเรียน

มาตรฐานการศึกษา - มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ

สอดคลองกับยุทธศาสตร สช. - ยุทธศาสตรท่ี 3 การเสริมสรางประสิทธิภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนเอกชน

สอดคลองกับตัวชี้วัดกระทรวง

ศึกษาธิการ

- สงเสริมการพัฒนากรอบหลักสูตรระดับทองถิ่นและหลักสูตรสถานศึกษาตามความตองการจําเปนของกลุมเปาหมายและแตกตางหลาก

หลายตามบริบทของพื้นที่

2. โครงการพัฒนาระบบทะเบียนและวัดผล

คาเปาหมาย

95.00 : ระบบงานทะเบียน และวัดผลมีความถูกตอง

ผลสําเร็จ

98.00 : ระบบงานทะเบียนและวัดผลของโรงเรียนมีความถูกตอง เปนปจจุบัน

มาตรฐานการศึกษา - มาตรฐานท่ี 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ

สอดคลองกับยุทธศาสตร สช. - ยุทธศาสตรท่ี 3 การเสริมสรางประสิทธิภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนเอกชน

สอดคลองกับตัวชี้วัดกระทรวง

ศึกษาธิการ

- จัดการศึกษาทุกระดับ ทุกประเภท โดยใชหลักสูตรฐานสมรรถนะ รวมทั้งแนวทางการจัดการเรียนรูเชิงรุกและการวัดประเมินผลเพื่อพัฒนาผู

เรียน ที่สอดคลองกับมาตรฐานการศึกษาแหงชาติ

3. โครงการพัฒนาศักยภาพของครูสายผูสอน

คาเปาหมาย

90.00 : ครูผูสอนไดรับการพัฒนา และจัดการเรียนการสอนอยางมีคุณภาพ

ผลสําเร็จ

95.00 : ครูผูสอนเขารับการอบรม เพ่ือพัฒนาตนเองในการจัดการเรียนการสอน ทําใหผูเรียนบรรลุผลการเรียนรูตามเปาหมายของโรงเรียน

มาตรฐานการศึกษา - มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ
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สอดคลองกับยุทธศาสตร

สช.
- ยุทธศาสตรที่ 3 การเสริมสรางประสิทธิภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนเอกชน

สอดคลองกับตัวชี้วัด

กระทรวงศึกษาธิการ

- พัฒนาครูใหมีทักษะ ความรู และความชํานาญในการใชเทคโนโลยีดิจิทัล ปญญาประดิษฐ และภาษาอังกฤษ รวมทั้งการจัดการเรียนการสอนเพื่อฝก

ทักษะการคิดวิเคราะหอยางเปนระบบและมีเหตุผลเปนขั้นตอน

- พัฒนาครูทุกระดับใหมีทักษะ ความรูท่ีจําเปน เพื่อทําหนาท่ีวิทยากรมืออาชีพ (Train The Trainer) และขยายผลการพัฒนาผานศูนยพัฒนา

ศักยภาพบุคคลเพื่อความเปนเลิศ (Human Capital Excellence Center: HCEC)

4. โครงการทัศนศึกษา

คาเปาหมาย

90.00 : ผูเรียนไดลงมือปฏิบัติ และเรียนรูจากประสบการณที่เกิดขึ้นจากสถานที่จริง

ผลสําเร็จ

98.00 : ผูเรียนไดลงมือปฏิบัติ และเรียนรูจากประสบการณที่เกิดขึ้นจากสถานที่จริง สามารถแกไขปยหาไดดวยตนเอง สามารถชวยเหลือตนเองและผูอื่น

มาตรฐานการศึกษา - มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผูเรียน

สอดคลองกับยุทธศาสตร สช. - ยุทธศาสตรท่ี 3 การเสริมสรางประสิทธิภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนเอกชน

สอดคลองกับตัวชี้วัดกระทรวงศึกษาธิการ

5. โครงการพัฒนาครูและบุคลากร

คาเปาหมาย

90.00 : ครู บุคลากรไดรับการพัฒนาทักษะในการจัดการศึกษา

ผลสําเร็จ

95.00 : ครู บุคลากรมีคุณภาพ มีทักษะในการทํางาน และสามารถปฏิบัติหนาที่ที่ไดรับมอบหมายไดเปนอยางดี

มาตรฐานการศึกษา - มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ

สอดคลองกับยุทธศาสตร

สช.
- ยุทธศาสตรที่ 3 การเสริมสรางประสิทธิภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนเอกชน

สอดคลองกับตัวชี้วัด

กระทรวงศึกษาธิการ

- พัฒนาครูใหมีทักษะ ความรู และความชํานาญในการใชเทคโนโลยีดิจิทัล ปญญาประดิษฐ และภาษาอังกฤษ รวมทั้งการจัดการเรียนการสอนเพื่อฝก

ทักษะการคิดวิเคราะหอยางเปนระบบและมีเหตุผลเปนขั้นตอน

- พัฒนาครูทุกระดับใหมีทักษะ ความรูท่ีจําเปน เพื่อทําหนาท่ีวิทยากรมืออาชีพ (Train The Trainer) และขยายผลการพัฒนาผานศูนยพัฒนา

ศักยภาพบุคคลเพื่อความเปนเลิศ (Human Capital Excellence Center: HCEC)

- ใหผูเรียน ครู ผูบริหารทางการศึกษามีแผนพัฒนารายบุคคลผานแผนพัฒนารายบุคคลสูความเปนเลิศ (Excellence Individual Development

Plan :EIDP)

6. โครงการสงเสริม สนับสนุนสวัสดิการครูและบุคลากร

คาเปาหมาย

90.00 : ครู บุคลากรไดรับสวัสดิการตามระเบียบท่ีโรงเรียนกําหนด

ผลสําเร็จ

90.00 : ครู บุคลากรมีสวัสดิการตามระเบียบที่โรงเรียนกําหนด และมีขวัญ กําลังใจในการทํางาน

มาตรฐานการศึกษา - มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ

สอดคลองกับยุทธศาสตร สช. - ยุทธศาสตรท่ี 3 การเสริมสรางประสิทธิภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนเอกชน

สอดคลองกับตัวชี้วัดกระทรวงศึกษาธิการ

7. โครงการพัฒนาระบบงานสวัสดิการครูและบุคลากร

คาเปาหมาย
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100.00 : ระบบงานสวัสดิการของโรงเรียนมีประสิทธิภาพ

ผลสําเร็จ

100.00 : ระบบงานสวัสดิการของโรงเรียนมีประสิทธิภาพ ครู และบุคลากรไดรับสวัสดิการตามที่กฏหมายกําหนดอยางถูกตอง ตามระเบียบ

มาตรฐานการศึกษา - มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ

สอดคลองกับยุทธศาสตร สช. - ยุทธศาสตรท่ี 3 การเสริมสรางประสิทธิภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนเอกชน

สอดคลองกับตัวชี้วัดกระทรวงศึกษาธิการ

8. โครงการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา

คาเปาหมาย

80.00 : โรงเรียนมีคุณภาพ มาตรฐานตามระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา

ผลสําเร็จ

90.00 : โรงเรียนมีคุณภาพ มาตรฐานตามระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา สงผลใหผูปกครอง ชุมชน และผูที่เกี่ยวของเกิดความเชื่อมั่นตอโรงเรียน

มาตรฐานการศึกษา - มาตรฐานท่ี 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ

สอดคลองกับยุทธศาสตร สช. - ยุทธศาสตรท่ี 3 การเสริมสรางประสิทธิภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนเอกชน

สอดคลองกับตัวชี้วัดกระทรวง

ศึกษาธิการ

- จัดการศึกษาทุกระดับ ทุกประเภท โดยใชหลักสูตรฐานสมรรถนะ รวมทั้งแนวทางการจัดการเรียนรูเชิงรุกและการวัดประเมินผลเพื่อพัฒนาผู

เรียน ที่สอดคลองกับมาตรฐานการศึกษาแหงชาติ

ยุทธศาสตรท่ี 4

พัฒนาการใชระบบไอซีทีและขอมูลสาระสนเทศ

โครงการ

1. โครงการพัฒนาระบบไอซีทีและการสื่อสาร

คาเปาหมาย

90.00 : งานไอซีทีและการสื่อสารของโรงเรียนมีประสิทธิภาพ ครอบคลุมผูใชบริการ

ผลสําเร็จ

95.00 : งานไอซีทีและการสื่อสารของโรงเรียนมีการพัฒนาอยางถูกตอง สามารถใชงานไดอยางมีประสิทธิภาพ เปนที่พึงพอใจของผูใชบริการ

มาตรฐานการศึกษา - มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพของผูเรียน

- มาตรฐานท่ี 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ

- มาตรฐานท่ี 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ

สอดคลองกับยุทธศาสตร สช. - ยุทธศาสตรท่ี 3 การเสริมสรางประสิทธิภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนเอกชน

- ยุทธศาสตรท่ี 7 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการสงเสริมการศึกษาเอกชน

สอดคลองกับตัวชี้วัดกระทรวง

ศึกษาธิการ

- จัดการศึกษาทุกระดับ ทุกประเภท โดยใชหลักสูตรฐานสมรรถนะ รวมทั้งแนวทางการจัดการเรียนรูเชิงรุกและการวัดประเมินผลเพื่อพัฒนาผู

เรียน ที่สอดคลองกับมาตรฐานการศึกษาแหงชาติ

2. โครงการพัฒนาระบบขอมูลสารสนเทศ

คาเปาหมาย

90.00 : ขอมูลสารสนเทศของโรงเรียนถูกตอง เปนปจจุบัน

ผลสําเร็จ

95.00 : ขอมูลสารสนเทศของโรงเรียน ถูกตอง เปนปจจุบัน และสามารถเผยแพรได

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

- ยุทธศาสตรท่ี 7 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการสงเสริมการศึกษาเอกชน

สอดคลองกับตัวชี้วัดกระทรวง

ศึกษาธิการ

- จัดการศึกษาทุกระดับ ทุกประเภท โดยใชหลักสูตรฐานสมรรถนะ รวมทั้งแนวทางการจัดการเรียนรูเชิงรุกและการวัดประเมินผลเพื่อพัฒนาผู

เรียน ที่สอดคลองกับมาตรฐานการศึกษาแหงชาติ

ยุทธศาสตรท่ี 5

สรางความเขมแข็งดานการบริหารและการจัดการศึกษา

โครงการ

1. โครงการชุมชนสัมพันธ

คาเปาหมาย

90.00 : โรงเรียนมีกิจกรรมสงเสริมความสัมพันธและความรวมมือกับชุมชน

ผลสําเร็จ

90.00 : โรงเรียนไดทํากิจกรรมรวมกันกับชุมชน กอใหเกิดความสัมพันธท่ีดีตอกัน

มาตรฐานการศึกษา - มาตรฐานท่ี 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ

สอดคลองกับยุทธศาสตร สช. - ยุทธศาสตรท่ี 3 การเสริมสรางประสิทธิภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนเอกชน

- ยุทธศาสตรท่ี 7 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการสงเสริมการศึกษาเอกชน

สอดคลองกับตัวชี้วัดกระทรวง

ศึกษาธิการ

- จัดการศึกษาทุกระดับ ทุกประเภท โดยใชหลักสูตรฐานสมรรถนะ รวมทั้งแนวทางการจัดการเรียนรูเชิงรุกและการวัดประเมินผลเพื่อพัฒนาผู

เรียน ที่สอดคลองกับมาตรฐานการศึกษาแหงชาติ

- สงเสริมการพัฒนากรอบหลักสูตรระดับทองถิ่นและหลักสูตรสถานศึกษาตามความตองการจําเปนของกลุมเปาหมายและแตกตางหลากหลาย

ตามบริบทของพื้นที่

2. โครงการพัฒนาระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน

คาเปาหมาย

90.00 : ผูเรียนกลุมเปาหมายสามารถเขาสูระบบของโรงเรียนได

ผลสําเร็จ

95.00 : ผูเรียนกลุมเปาหมายไดรับการดูแล มีความประพฤติที่ดีขึ้น และสามารถกลับเขาสูระบบของโรงเรียนได

มาตรฐานการศึกษา - มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพของผูเรียน

สอดคลองกับยุทธศาสตร สช. - ยุทธศาสตรท่ี 3 การเสริมสรางประสิทธิภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนเอกชน

- ยุทธศาสตรท่ี 7 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการสงเสริมการศึกษาเอกชน

สอดคลองกับตัวชี้วัดกระทรวง

ศึกษาธิการ

- จัดการศึกษาทุกระดับ ทุกประเภท โดยใชหลักสูตรฐานสมรรถนะ รวมทั้งแนวทางการจัดการเรียนรูเชิงรุกและการวัดประเมินผลเพื่อพัฒนาผู

เรียน ที่สอดคลองกับมาตรฐานการศึกษาแหงชาติ

3. โครงการพัฒนาอาคารสถานท่ีและสิ่งแวดลอม

คาเปาหมาย

90.00 : โรงเรียนมีอาคารและสภาพแวดลอมที่เอื้อตอการเรียนรู และมีระบบรักษาความปลอดภัยที่มีประสิทธิภาพ

ผลสําเร็จ

95.00 : โรงเรียนมีอาคารและสภาพแวดลอมที่เอื้อตอการเรียนรู สะอาด รมรื่น ปลอดภัยและใชงานไดดี

มาตรฐานการศึกษา - มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ

สอดคลองกับยุทธศาสตร สช. - ยุทธศาสตรท่ี 3 การเสริมสรางประสิทธิภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนเอกชน

- ยุทธศาสตรท่ี 7 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการสงเสริมการศึกษาเอกชน

สอดคลองกับตัวชี้วัดกระทรวงศึกษาธิการ - เสริมสรางการรับรู ความเขาใจ ความตระหนัก และสงเสริมคุณลักษณะและพฤติกรรมที่พึงประสงคดานสิ่งแวดลอม
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4. โครงการบริหารงานโภชนาการโรงเรียน

คาเปาหมาย

90.00 : ระบบงานโภชนาการของโรงเรียนมีประสิทธิภาพ

ผลสําเร็จ

95.00 : ระบบการบริหารจัดการงานโภชนาการของโรงเรียนมีประสิทธิภาพ และเปนที่พึงพอใจของผูเกี่ยวของ

มาตรฐานการศึกษา - มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ

สอดคลองกับยุทธศาสตร สช. - ยุทธศาสตรท่ี 3 การเสริมสรางประสิทธิภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนเอกชน

- ยุทธศาสตรท่ี 7 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการสงเสริมการศึกษาเอกชน

สอดคลองกับตัวชี้วัดกระทรวง

ศึกษาธิการ

- พัฒนาผูเรียนใหมีความรอบรูและทักษะชีวิต เพื่อเปนเครื่องมือในการดํารงชีวิตและสรางอาชีพ อาทิ การใชเทคโนโลยีดิจิทัล สุขภาวะและ

ทัศนคติท่ีดีตอการดูแลสุขภาพ

5. โครงการพัฒนาระบบบริหารงานงบประมาณและการเงิน

คาเปาหมาย

90.00 : การบริหารงานดานงบประมาณและการเงินของโรงเรียนมีประสิทธิภาพ

ผลสําเร็จ

90.00 : การบริหารงานดานงบประมาณและการเงินของโรงเรียนถูกตอง โปรงใส และสามารถตรวจสอบได

มาตรฐานการศึกษา - มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ

สอดคลองกับยุทธศาสตร สช. - ยุทธศาสตรท่ี 3 การเสริมสรางประสิทธิภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนเอกชน

- ยุทธศาสตรท่ี 7 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการสงเสริมการศึกษาเอกชน

สอดคลองกับตัวชี้วัดกระทรวงศึกษาธิการ

6. โครงการพัฒนาระบบงานพัสดุและจัดซื้อ

คาเปาหมาย

90.00 : ระบบงานพัสดุและจัดซ้ือของโรงเรียนมีความถูกตอง

ผลสําเร็จ

95.00 : ระบบงานพัสดุและจัดซ้ือของโรงเรียนถูกตอง โปรงใส และสามารถตรวจสอบได

มาตรฐานการศึกษา - มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ

สอดคลองกับยุทธศาสตร สช. - ยุทธศาสตรท่ี 3 การเสริมสรางประสิทธิภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนเอกชน

- ยุทธศาสตรท่ี 7 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการสงเสริมการศึกษาเอกชน

สอดคลองกับตัวชี้วัดกระทรวงศึกษาธิการ

7. โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการ

คาเปาหมาย

90.00 : โรงเรียนมีการพัฒนาคุณภาพ มาตรฐานตามเปาหมายที่กําหนดไว รวมกับผูที่เกี่ยวของ

ผลสําเร็จ

90.00 : โรงเรียนมีการจัดประชุม เพื่อวางแผนพัฒนาคุณภาพ มาตรฐานใหเปนไปตามเปาหมายที่กําหนดไวรวมกับผูที่เกี่ยวของ

มาตรฐานการศึกษา - มาตรฐานท่ี 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ

สอดคลองกับยุทธศาสตร สช. - ยุทธศาสตรท่ี 3 การเสริมสรางประสิทธิภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนเอกชน

- ยุทธศาสตรท่ี 7 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการสงเสริมการศึกษาเอกชน
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สอดคลองกับตัวชี้วัดกระทรวง

ศึกษาธิการ

- จัดการศึกษาทุกระดับ ทุกประเภท โดยใชหลักสูตรฐานสมรรถนะ รวมทั้งแนวทางการจัดการเรียนรูเชิงรุกและการวัดประเมินผลเพื่อพัฒนาผู

เรียน ที่สอดคลองกับมาตรฐานการศึกษาแหงชาติ

8. โครงการจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา (แผน 3 ป)

คาเปาหมาย

90.00 : โรงเรียนมีแผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาเปนแมบทในการจัดการศึกษา

ผลสําเร็จ

95.00 : โรงเรียนมีแผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาที่ผานความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารโรงเรียน เปนแมบทในการจัดการศึกษา

มาตรฐานการศึกษา - มาตรฐานท่ี 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ

สอดคลองกับยุทธศาสตร สช. - ยุทธศาสตรท่ี 3 การเสริมสรางประสิทธิภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนเอกชน

- ยุทธศาสตรท่ี 7 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการสงเสริมการศึกษาเอกชน

สอดคลองกับตัวชี้วัดกระทรวง

ศึกษาธิการ

- จัดการศึกษาทุกระดับ ทุกประเภท โดยใชหลักสูตรฐานสมรรถนะ รวมทั้งแนวทางการจัดการเรียนรูเชิงรุกและการวัดประเมินผลเพื่อพัฒนาผู

เรียน ที่สอดคลองกับมาตรฐานการศึกษาแหงชาติ

9. โครงการบริหารจัดการตามมาตรการปองกันโรคโควิด-19

คาเปาหมาย

90.00 : โรงเรียนมีมาตรการปองกัน และปลอดเชื้อโรคโควิด-19

ผลสําเร็จ

95.00 : โรงเรียนปลอดเช้ือโรคโควิด-19 และดําเนินการปองกันตามมาตรการของกรมควบคุมโรคของจังหวัดอยางเครงครัด

มาตรฐานการศึกษา - มาตรฐานท่ี 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ

สอดคลองกับยุทธศาสตร สช. - ยุทธศาสตรท่ี 3 การเสริมสรางประสิทธิภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนเอกชน

- ยุทธศาสตรท่ี 7 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการสงเสริมการศึกษาเอกชน

สอดคลองกับตัวชี้วัดกระทรวง

ศึกษาธิการ

- จัดการศึกษาทุกระดับ ทุกประเภท โดยใชหลักสูตรฐานสมรรถนะ รวมทั้งแนวทางการจัดการเรียนรูเชิงรุกและการวัดประเมินผลเพื่อพัฒนาผู

เรียน ที่สอดคลองกับมาตรฐานการศึกษาแหงชาติ
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2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผูเรียน

2.1 ระดับปฐมวัย

ผลการพัฒนาเด็ก

ผลพัฒนาการดาน จํานวนเด็กทั้งหมด

รอยละของเด็กตามระดับคุณภาพ

ดี พอใช ปรับปรุง

จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ

1. ดานรางกาย 318 305 95.91 13 4.09 - -

2. ดานอารมณ-จิตใจ 318 310 97.48 8 2.52 - -

3. ดานสังคม 318 298 93.71 10 3.14 - -

4. ดานสติปญญา 318 290 91.19 20 6.29 - -

2.2 ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

2.2.1 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน O-NET

เปรียบเทียบผลการทดสอบระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6

จํานวนนักเรียนทั้งหมด : 63

วิชา
จํานวนนักเรียน

ที่เขาสอบ

คะแนนเฉล่ียระดับ

ประเทศป 2563

คะแนนเฉล่ียผลการ

ทดสอบ O-NET ผลตางคะแนนเฉลี่ย ป

63 เทียบป 62

รอยละของคะแนนเฉลี่ย ป

63 เทียบป 62

แปลผลพัฒนาการ

เทียบกับรอยละ 3
2561 2562 2563

คณิตศาสตร 34 29.99 52.13 38.98 35.59 -3.39 -8.70 ไมมีพัฒนาการ

วิทยาศาสตร 34 38.78 46.24 38.77 41.36 +2.59 6.68 มีพัฒนาการ

ภาษาไทย 34 56.20 55.59 52.07 56.51 +4.44 8.53 มีพัฒนาการ

ภาษา

อังกฤษ
34 43.55 83.56 79.20 83.60 +4.40 5.56 มีพัฒนาการ

โรงเรียนไมสอบวัดผล หรือสอบไมครบ

สําหรับการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน เนื่องจากทางโรงเรียนมีนักเรียนทั้งชาวไทยและชาวตางชาติ การสอบในครั้งน้ีขึ้นอยูกับความสมัครใจ จึงมีจํานวนนักเรียน

ท่ีสมัครสอบไมครบตามจํานวน และนักเรียนที่สมัครสอบสวนใหญเปนนักเรียนชาวไทย

เปรียบเทียบผลการทดสอบระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3

จํานวนนักเรียนทั้งหมด : 52

วิชา
จํานวนนักเรียน

ที่เขาสอบ

คะแนนเฉล่ียระดับ

ประเทศป 2563

คะแนนเฉล่ียผลการ

ทดสอบ O-NET ผลตางคะแนนเฉลี่ย ป

63 เทียบป 62

รอยละของคะแนนเฉลี่ย ป

63 เทียบป 62

แปลผลพัฒนาการ

เทียบกับรอยละ 3
2561 2562 2563

คณิตศาสตร 9 25.46 34.00 30.50 28.44 -2.06 -6.75 ไมมีพัฒนาการ

วิทยาศาสตร 9 29.89 37.25 29.56 30.58 +1.02 3.45 มีพัฒนาการ

ภาษาไทย 9 54.29 62.16 53.78 64.86 +11.08 20.60 มีพัฒนาการ

ภาษา

อังกฤษ
9 34.38 63.44 64.34 75.00 +10.66 16.57 มีพัฒนาการ
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โรงเรียนไมสอบวัดผล หรือสอบไมครบ

สําหรับการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน เนื่องจากทางโรงเรียนมีนักเรียนทั้งชาวไทยและชาวตางชาติ การสอบในครั้งน้ีขึ้นอยูกับความสมัครใจ จึงมีจํานวนนักเรียน

ท่ีสมัครสอบไมครบตามจํานวน และนักเรียนที่สมัครสอบสวนใหญเปนนักเรียนชาวไทย

เปรียบเทียบผลการทดสอบระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6

จํานวนนักเรียนทั้งหมด : 49

วิชา

จํานวน

นักเรียนที่เขา

สอบ

คะแนนเฉล่ียระดับ

ประเทศป 2563

คะแนนเฉล่ียผลการ

ทดสอบ O-NET ผลตางคะแนนเฉลี่ย

ป 63 เทียบป 62

รอยละของคะแนนเฉลี่ย

ป 63 เทียบป 62

แปลผลพัฒนาการ

เทียบกับรอยละ 3
2561 2562 2563

คณิตศาสตร 16 26.04 22.25 23.04 20.51 -2.53 -10.98 ไมมีพัฒนาการ

วิทยาศาสตร 16 32.68 24.28 26.29 29.09 +2.80 10.65 มีพัฒนาการ

ภาษาไทย 16 44.36 28.10 39.13 41.38 +2.25 5.75 มีพัฒนาการ

ภาษาอังกฤษ 16 29.94 59.50 49.71 60.39 +10.68 21.48 มีพัฒนาการ

สังคมศึกษา ศาสนา

และวัฒนธรรม
16 35.93 29.30 29.57 32.06 +2.49 8.42 มีพัฒนาการ

โรงเรียนไมสอบวัดผล หรือสอบไมครบ

สําหรับการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน เนื่องจากทางโรงเรียนมีนักเรียนทั้งชาวไทยและชาวตางชาติ จึงมีจํานวนนักเรียนที่สอบไมครบตามจํานวน ทางโรงเรียนจึง

สงเฉพาะนักเรียนท่ีเปนชาวไทยเขารวมการสอบ

Page 41 of 97



2.2.2 จํานวนและรอยละของนักเรียนที่มีผลการเรียนระดับ 3 ขึ้นไป

ระดับประถมศึกษา

กลุมสาระการ

เรียนรู/รายวิชา

ระดับผลการเรียน

ป.1 ป.2 ป.3 ป.4 ป.5 ป.6

จํานวน

นักเรียน

นักเรียนผล

เรียน 3 ขึ้น

ไป

รอยละ
จํานวน

นักเรียน

นักเรียน

ผลเรียน 3

ขึ้นไป

รอย

ละ

จํานวน

นักเรียน

นักเรียน

ผลเรียน 3

ขึ้นไป

รอยละ
จํานวน

นักเรียน

นักเรียน

ผลเรียน 3

ขึ้นไป

รอยละ
จํานวน

นักเรียน

นักเรียน

ผลเรียน

3 ขึ้นไป

รอยละ
จํานวน

นักเรียน

นักเรียน

ผลเรียน

3 ขึ้นไป

รอยละ

ภาษาไทย 79 69 87.34 79 63 79.75 96 95 98.96 90 84 93.33 66 60 90.91 63 46 73.02

คณิตศาสตร 79 73 92.41 79 74 93.67 96 87 90.63 90 69 76.67 66 44 66.67 63 44 69.84

วิทยาศาสตร

และเทคโนโลยี
79 70 88.61 79 71 89.87 96 95 98.96 90 67 74.44 66 50 75.76 63 49 77.78

สังคมศึกษา

ศาสนา และ

วัฒนธรรม

79 64 81.01 79 71 89.87 96 94 97.92 90 85 94.44 66 57 86.36 63 62 98.41

ประวัติศาสตร 79 70 88.61 79 74 93.67 96 79 82.29 90 84 93.33 66 58 87.88 63 62 98.41

สุขศึกษาและ

พลศึกษา
79 78 98.73 79 74 93.67 96 94 97.92 90 90 100.00 66 66 100.00 63 63 100.00

ศิลปะ 79 79 100.00 79 74 93.67 96 96 100.00 90 90 100.00 66 66 100.00 63 63 100.00

การงานอาชีพ 79 79 100.00 79 75 94.94 96 95 98.96 90 90 100.00 66 66 100.00 63 63 100.00

ภาษาตาง

ประเทศ
79 65 82.28 79 71 89.87 96 87 90.63 90 64 71.11 66 55 83.33 63 54 85.71
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ระดับมัธยมศึกษาตอนตน

เทอม 1

กลุมสาระการเรียนรู/

รายวิชา

ระดับผลการเรียน

ม.1 ม.2 ม.3

จํานวน

นักเรียน

นักเรียนผลเรียน 3

ขึ้นไป
รอยละ

จํานวน

นักเรียน

นักเรียนผลเรียน 3

ขึ้นไป
รอยละ

จํานวน

นักเรียน

นักเรียนผลเรียน

3 ขึ้นไป
รอยละ

ภาษาไทย 61 60 98.36 68 65 95.59 54 50 92.59

คณิตศาสตร 61 53 86.89 68 26 38.24 54 46 85.19

วิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยี
61 49 80.33 68 65 95.59 54 47 87.04

สังคมศึกษา ศาสนา และ

วัฒนธรรม
61 60 98.36 68 68 100.00 54 48 88.89

ประวัติศาสตร 61 60 98.36 68 68 100.00 54 52 96.30

สุขศึกษาและพลศึกษา 61 61 100.00 68 65 95.59 54 50 92.59

ศิลปะ 61 61 100.00 68 68 100.00 54 54 100.00

การงานอาชีพ 61 60 98.36 68 63 92.65 54 52 96.30

ภาษาตางประเทศ 61 52 85.25 68 54 79.41 54 36 66.67
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เทอม 2

กลุมสาระการเรียนรู/

รายวิชา

ระดับผลการเรียน

ม.1 ม.2 ม.3

จํานวน

นักเรียน

นักเรียนผลเรียน 3

ขึ้นไป
รอยละ

จํานวน

นักเรียน

นักเรียนผลเรียน 3

ขึ้นไป
รอยละ

จํานวน

นักเรียน

นักเรียนผลเรียน

3 ขึ้นไป
รอยละ

ภาษาไทย 51 46 90.20 65 59 90.77 52 47 90.38

คณิตศาสตร 51 49 96.08 65 52 80.00 52 44 84.62

วิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยี
51 43 84.31 65 60 92.31 52 40 76.92

สังคมศึกษา ศาสนา และ

วัฒนธรรม
51 50 98.04 65 64 98.46 52 49 94.23

ประวัติศาสตร 51 50 98.04 65 59 90.77 52 49 94.23

สุขศึกษาและพลศึกษา 51 51 100.00 65 65 100.00 52 49 94.23

ศิลปะ 51 50 98.04 65 65 100.00 52 52 100.00

การงานอาชีพ 51 48 94.12 65 65 100.00 52 52 100.00

ภาษาตางประเทศ 51 48 94.12 65 47 72.31 52 45 86.54
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ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

เทอม 1

กลุมสาระการเรียนรู/

รายวิชา

ระดับผลการเรียน

ม.4 ม.5 ม.6

จํานวน

นักเรียน

นักเรียนผลเรียน 3

ขึ้นไป

รอย

ละ

จํานวน

นักเรียน

นักเรียนผลเรียน 3

ขึ้นไป
รอยละ

จํานวน

นักเรียน

นักเรียนผลเรียน 3

ขึ้นไป
รอยละ

ภาษาไทย 65 51 78.46 54 47 87.04 49 46 93.88

คณิตศาสตร 65 58 89.23 54 46 85.19 49 43 87.76

วิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยี
65 45 69.23 54 47 87.04 49 49 100.00

สังคมศึกษา ศาสนา และ

วัฒนธรรม
65 51 78.46 54 50 92.59 49 37 75.51

ประวัติศาสตร 65 61 93.85 54 54 100.00 - - -

สุขศึกษาและพลศึกษา 65 53 81.54 54 47 87.04 49 45 91.84

ศิลปะ 65 60 92.31 54 53 98.15 49 49 100.00

การงานอาชีพ - - - - - - - - -

ภาษาตางประเทศ 65 47 72.31 54 46 85.19 49 41 83.67
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เทอม 2

กลุมสาระการเรียนรู/

รายวิชา

ระดับผลการเรียน

ม.4 ม.5 ม.6

จํานวน

นักเรียน

นักเรียนผลเรียน 3

ขึ้นไป
รอยละ

จํานวน

นักเรียน

นักเรียนผลเรียน 3

ขึ้นไป
รอยละ

จํานวน

นักเรียน

นักเรียนผลเรียน

3 ขึ้นไป
รอยละ

ภาษาไทย 61 52 85.25 50 46 92.00 49 46 93.88

คณิตศาสตร 61 54 88.52 50 40 80.00 49 26 53.06

วิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยี
61 50 81.97 50 37 74.00 49 30 61.22

สังคมศึกษา ศาสนา และ

วัฒนธรรม
61 56 91.80 50 43 86.00 49 17 34.69

ประวัติศาสตร 61 54 88.52 50 44 88.00 - - -

สุขศึกษาและพลศึกษา 61 56 91.80 50 43 86.00 49 43 87.76

ศิลปะ 61 61 100.00 50 50 100.00 49 49 100.00

การงานอาชีพ - - - 50 46 92.00 - - -

ภาษาตางประเทศ 61 50 81.97 50 46 92.00 49 29 59.18
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2.2.3 ผลการประเมินการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผูเรียนระดับชาติ (National Test : NT)

เปรียบเทียบผลการทดสอบสมรรถนะของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 3

จํานวนนักเรียนทั้งหมด : 96

สมรรถนะ

จํานวน

นักเรียนเขา

สอบ

คะแนนเฉล่ียระดับ

ประเทศป 2563

คะแนนเฉล่ียผลการ

ทดสอบสมรรถนะ
ผลตางคะแนน

เฉลี่ย (ป 63 -

62)

รอยละของคะแนน

เฉลี่ย ป 63 เทียบป

62

แปลผลพัฒนาการ

เทียบกับรอยละ 3
2561 2562 2563

ดานภาษา (Literacy) / ดานภาษา

ไทย (Thai Language)
- 47.46 - - - - - -

ดานคํานวณ (Numeracy) / ดาน

คณิตศาสตร (Mathematics)
- 40.47 - - - - - -

ดานเหตุผล (reasoning) - - - - - - - -

โรงเรียนไมสอบวัดผล หรือสอบไมครบ

ทางโรงเรียนไมไดดําเนินการสอบวัดผล เนื่องจากไดดําเนินการประเมินนักเรียนเปนการภายใน เพราะโรงเรียนมีนักเรียนทั้งชาวไทยและชาวตางประเทศ

2.2.4 ผลการประเมินความสามารถดานการอานของผูเรียน (Reading Test : RT)

เปรียบเทียบผลการทดสอบความสามารถดานการอานของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 1

จํานวนนักเรียนทั้งหมด : 79

ความสามารถ

ดานการอาน

จํานวน

นักเรียนเขา

สอบ

คะแนนเฉล่ียระดับ

ประเทศป 2563

คะแนนเฉล่ียผลการ

ทดสอบสมรรถนะ ผลตางคะแนนเฉลี่ย

(ป 63 - 62)

รอยละของคะแนนเฉลี่ย ป

63 เทียบป 62

แปลผลพัฒนาการ

เทียบกับรอยละ 3
2561 2562 2563

อานรูเร่ือง 70 71.86 - - 90.00 +90.00 - -

อานออกเสียง 70 74.14 - - 92.00 +92.00 - -

โรงเรียนไมสอบวัดผล หรือสอบไมครบ

ทางโรงเรียนยุวฑูตศึกษาพัฒนา มีการจัดประเมิน ในปการศึกษา 2563 เปนปแรก จึงไมมีคะแนนเปรียบเทียบ ปการศึกษา 2561-2562 และในปการศึกษา 2563 มีการจัดสอบ

ไมครบ เนื่องจากนักเรียนมีทั้งชาวไทย และชาวตางชาติ ทางโรงเรียนจึงดําเนินการทดสอบเฉพาะนักเรียนชาวไทย
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2.2.5 ผลการประเมินทางการศึกษาระดับชาติ ดานอิสลามศึกษา (I-NET) ของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม

เปรียบเทียบผลการทดสอบระดับชาติดานอิสลามศึกษา (I-NET) ของนักเรียนระดับตอนตน

จํานวนนักเรียนทั้งหมด : 63

วิชา
จํานวนนักเรียน

เขาสอบ

คะแนนเฉลี่ยระดับ

ประเทศป 2563

คะแนนเฉล่ียผลการ

ทดสอบสมรรถนะ ผลตางคะแนนเฉลี่ย

(ป 63 - 62)

รอยละของคะแนนเฉลี่ย ป

63 เทียบป 62

แปลผลพัฒนาการเทียบ

กับรอยละ 3
2561 2562 2563

อัลกุ

รอานฯ
- 38.54 - - - - - -

อัลหะ

ดีษ
- 44.74 - - - - - -

อัลอะ

กีดะห
- 37.38 - - - - - -

อัลฟก

ฮ
- 31.93 - - - - - -

อัตตา

รีค
- 37.60 - - - - - -

อัลอัค

ลาก
- 40.86 - - - - - -

มลายู - 35.17 - - - - - -

อาหรับ - 30.65 - - - - - -

โรงเรียนไมสอบวัดผล หรือสอบไมครบ

เน่ืองจากทางโรงเรียนไมจัดการเรียนสอนหลักสูตรอิสลานศึกษา

Page 48 of 97



เปรียบเทียบผลการทดสอบระดับชาติดานอิสลามศึกษา (I-NET) ของนักเรียนระดับตอนกลาง

จํานวนนักเรียนทั้งหมด : 52

วิชา

จํานวน

นักเรียน

ทั้งหมด

จํานวน

นักเรียนเขา

สอบ

คะแนนเฉล่ียระดับ

ประเทศป 2563

คะแนนเฉล่ียผลการ

ทดสอบสมรรถนะ ผลตางคะแนน

เฉลี่ย (ป 63 - 62)

รอยละของคะแนนเฉลี่ย

ป 63 เทียบป 62

แปลผลพัฒนาการ

เทียบกับรอยละ 3
2561 2562 2563

อัลกุ

รอานฯ
52.00 - 41.83 - - - - - -

อัลหะ

ดีษ
52.00 - 44.11 - - - - - -

อัลอะ

กีดะห
52.00 - 50.70 - - - - - -

อัลฟก

ฮ
52.00 - 39.40 - - - - - -

อัตตา

รีค
52.00 - 37.45 - - - - - -

อัลอัค

ลาก
52.00 - 38.21 - - - - - -

มลายู 52.00 - 35.91 - - - - - -

อาหรับ 52.00 - 30.04 - - - - - -

โรงเรียนไมสอบวัดผล หรือสอบไมครบ

เน่ืองจากทางโรงเรียนไมจัดการเรียนสอนหลักสูตรอิสลานศึกษา
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เปรียบเทียบผลการทดสอบระดับชาติดานอิสลามศึกษา (I-NET) ของนักเรียนระดับตอนปลาย

จํานวนนักเรียนทั้งหมด : 49

วิชา
จํานวนนักเรียน

เขาสอบ

คะแนนเฉลี่ยระดับ

ประเทศป 2563

คะแนนเฉล่ียผลการ

ทดสอบสมรรถนะ ผลตางคะแนนเฉลี่ย

(ป 63 - 62)

รอยละของคะแนนเฉลี่ย ป

63 เทียบป 62

แปลผลพัฒนาการเทียบ

กับรอยละ 3
2561 2562 2563

อัลกุ

รอานฯ
- 39.81 - - - - - -

อัลหะ

ดีษ
- 42.59 - - - - - -

อัลอะ

กีดะห
- 31.82 - - - - - -

อัลฟก

ฮ
- 36.18 - - - - - -

อัตตา

รีค
- 39.26 - - - - - -

อัลอัค

ลาก
- 48.63 - - - - - -

มลายู - 25.43 - - - - - -

อาหรับ - 32.00 - - - - - -

โรงเรียนไมสอบวัดผล หรือสอบไมครบ

เน่ืองจากทางโรงเรียนไมจัดการเรียนสอนหลักสูตรอิสลานศึกษา
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2.2.6 ผลการทดสอบความสามารถดานภาษาอังกฤษ

คาประเมินมาตรฐานภาษาอังกฤษ จากหนวยงานทดสอบภาษาอังกฤษท่ีกระทรวงศึกษาธิการรับรอง

ระดับประถมศึกษา

ระดับ

ช้ัน

จํานวน

นักเรียน

ทั้งหมด

จํานวน

นักเรียนเขา

สอบ

ระดับผลการทดสอบความสามารถดานภาษาอังกฤษ (Common

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

TOEFL เปรียบเทียบตารางมาตรฐาน)
Pre A1 A1 A2 B1 B2 C1 C2

ป.1 79 79 - 24 49 6 - - - -

ป.2 79 79 - 17 32 30 - - - -

ป.3 96 96 - 31 37 28 - - - -

ป.4 90 90 - - 40 46 4 - - -

ป.5 66 66 - - 27 36 3 - - -

ป.6 63 63 - - 36 21 6 - - -

ระดับมัธยมศึกษา

ระดับ

ช้ัน

จํานวน

นักเรียน

ทั้งหมด

จํานวน

นักเรียนเขา

สอบ

ระดับผลการทดสอบความสามารถดานภาษาอังกฤษ (Common

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

TOEFL เปรียบเทียบตารางมาตรฐาน)
Pre A1 A1 A2 B1 B2 C1 C2

ม.1 51 51 - - 13 35 3 - - -

ม.2 65 65 - - 4 51 10 - - -

ม.3 52 52 - - - 42 6 6 - -

ม.4 61 61 - - 3 12 28 12 6 -

ม.5 50 50 - - - 13 22 8 7 -

ม.6 49 49 - - - 9 13 15 12 -
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3. นวัตกรรม/แบบอยางท่ีดี (Innovation/Best Practice )

ช่ือ นวัตกรรม/แบบอยางที่ดี ระดับการศึกษา มาตรฐานดาน

การส่ือสารภาษาอังกฤษ ระดับปฐมวัย มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของเด็ก

การบริหารและการจัดการ ระดับปฐมวัย มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ

1 หองเรียน 2 ครูประจําช้ัน ระดับปฐมวัย มาตรฐานที่ 3 การจัดประสบการณที่เนนเด็กเปนสําคัญ

การส่ือสารภาษาอังกฤษ ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผูเรียน

การบริหารและการจัดการ ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ

1 หองเรียน 2 ครูประจําช้ัน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ

4. รางวัลท่ีสถานศึกษาไดรับ

ชื่อรางวัล
ประเภท

รางวัล
ระดับ

หนวยงานที่

มอบรางวัล

ปที่ได

รับ

รางวัล

รางวัลผูบริหารและครูโรงเรียนเอกชนดีเดน
ผู

บริหาร

เขต

พื้นที่/

จังหวัด

กระทรวง

ศึกษาธิการ
2564

รางวัลครูดีศรีสถาบัน ครู

เขต

พื้นที่/

จังหวัด

คณะ

กรรมการสง

เสริมการ

ศึกษาเอกชน

2564

รางวัลครูดีเดน ครู

เขต

พื้นที่/

จังหวัด

สมาคม

โรงเรียน

เอกชน

จังหวัด

เชียงใหม

2564

รางวัลเหรียญทอง Kyorugi A รุนอายุ 15-17 ป (นายแจ็ค วูด้ี เมอรเวอร) นักเรียน
ภาค/

ประเทศ

การกีฬาแหง

ประเทศไทย
2563

รางวัลเหรียญเงิน กีฬาเทควันโด ประเภทพุมเซเด่ียวชาย (ด.ช.ธนันทพงศ หวงสุวรรณากร) นักเรียน
ภาค/

ประเทศ

การกีฬาแหง

ประเทศไทย
2563

รางวัลเหรียญทอง กีฬาเทควันโด ประเภทพุมเซ ทีมชาย (ด.ช.ณัฏวัฒน หวงสุวรรณากร) นักเรียน
ภาค/

ประเทศ

การกีฬาแหง

ประเทศไทย
2563

รางวัลเหรียญเงิน กีฬาเทควันโด เตะฟลายอิ้งไซต (ด.ญ.ปรีญาภัสสร หวงสุวรรณากร) นักเรียน
ภาค/

ประเทศ

การกีฬาแหง

ประเทศไทย
2563

รางวัลชนะเลิศ อันดับ 3 การแขงขันวายนํ้ามาราธอนชิงชนะเลิสแหงประเทศไทย (ด.ญ.ณัฐภัสสร วงศสุวรรณ) นักเรียน
ภาค/

ประเทศ

สมาคมกีฬา

วายนํ้าแหง

ประเทศไทย

2563

รางวัลชนะเลิศ การแขงขัน Yamaha Thailand Music Festival 2020 (ด.ญ.ศุภาพิชญ สิงหเดช) นักเรียน
ภาค/

ประเทศ

สถาบันดนตรี

ยามาฮาแหง

ประเทศไทย

2563

Page 52 of 97



ชื่อรางวัล
ประเภท

รางวัล
ระดับ

หนวยงานที่

มอบรางวัล

ปที่ได

รับ

รางวัล

รางวัลเทพศิลปมหาคเณศ สาขาเด็กและเยาวชนดีเดนทางวิชาการ (ด.ญ.ณฤดี นราภิรใยสุข) นักเรียน
ภาค/

ประเทศ

ชมรมพระ

คเณศนาฏ

มหามุนี

2563

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การแขงขัน ATOD International Dance Competition (ด.ญ.ปญญาวีณ ฟนตระกูล) นักเรียน
ภาค/

ประเทศ

Australian

teachers of

dancing

2563

เกียรติบัตรการทดสอบความสามารถทางวิชาการ วิชาภาษาอังกฤษ ระดับชั้น ป.4 คะแนนอันดับ 1 ของภาคเหนือ

(ด.ญ.ชัญญาณัฏฐ เทพสุวรรณ)
นักเรียน

ภาค/

ประเทศ

ชมรมบัณฑิต

แนะแนว
2563

เกียรติบัตรโครงการทดสอบและพัฒนาศักยภาพทางวิชาการ ดานภาษาอังกฤษ ระดับชั้น ป.4 คะแนนอันดับที่ 1

ของภาคเหนือ (ด.ญ.ชัญญาณัฏฐ เทพสุวรรณ)
นักเรียน

ภาค/

ประเทศ

บริษัท ท็อป

เทสท

เซ็นเตอร

จํากัด

2563

รางวัลชนะเลิศ อันดับ 2 กีฬาเทควันโด (ด.ช.ศิรณาจารย กันตรพีเกสร) นักเรียน
ภาค/

ประเทศ

สมาคมกีฬา

วายนําแหง

ประเทศไทย

2563

รางวัลรองชนะเลิสอันดับ 1 รุน Pree-teenage การแขงขัน To be Number One Teen Dancercise Thailand

Championship 2021
นักเรียน

ภาค/

ประเทศ

สํานักงาน

สาธารณสุข

จังหวัด

เชียงใหม

2563

เกียรติบัตรโครงการทดสอบและพัฒนาศักยภาพทางวิชาการ ดานภาษาอังกฤษ ระดับชั้น ป.4 คะแนนอันดับ 1

ของจังหวัดเชียงใหม (ด.ช.สุพศิน พิกุลเคหา)
นักเรียน

เขต

พื้นที่/

จังหวัด

บริษัท ท็อป

เทสท

เซ็นเตอร

จํากัด

2563

เกียรติบัตรโครงการทดสอบและพัฒนาศักยภาพทางวิชาการ ดานภาษาอังกฤษ ระดับชั้น ป.4 คะแนนอันดับ 1

ของจังหวัดเชียงใหม (ด.ช.ภูตะวัน ฉิ่นยี่)
นักเรียน

เขต

พื้นที่/

จังหวัด

บริษัท ท็อป

เทสท

เซ็นเตอร

จํากัด

2563

เกียรติบัตรโครงการทดสอบและพัฒนาศักยภาพทางวิชาการ ดานคณิตศาสตร ระดับชั้น ป.6 คะแนนอันดับ 1 ของ

จังหวัดเชียงใหม (ด.ช.กรวุฒิ อนันตวุฒิ)
นักเรียน

เขต

พื้นที่/

จังหวัด

บริษัท ท็อป

เทสท

เซ็นเตอร

จํากัด

2563

เกียรติบัตรโครงการทดสอบและพัฒนาศักยภาพทางวิชาการ ดานภาษาอังกฤษ ระดับชั้น ม.2 คะแนนอันดับ 1

ของจังหวัดเชียงใหม (ด.ช.ดวงตะวัน ฉิ่นยี่)
นักเรียน

เขต

พื้นที่/

จังหวัด

บริษัท ท็อป

เทสท

เซ็นเตอร

จํากัด

2563

Page 53 of 97



ชื่อรางวัล
ประเภท

รางวัล
ระดับ

หนวยงานที่

มอบรางวัล

ปที่ได

รับ

รางวัล

รางวัลเยาวชนดีเดน ระดับปฐมวัย (ด.ช.ปองพล ทองแตง) นักเรียน

เขต

พื้นที่/

จังหวัด

สมาคม

โรงเรียน

เอกชน

จังหวัด

เชียงใหม

2563

รางวัลเยาวชนดีเดน ระดับประถมศึกษาปที่ 1-3 (ด.ช.ริวตะ ชิมิสึ) นักเรียน

เขต

พื้นที่/

จังหวัด

สมาคม

โรงเรียน

เอกชน

จังหวัด

เชียงใหม

2563

รางวัลเยาวชนดีเดน ระดับประถมศึกษาปที่ 4-6 (ด.ช.วรปรัชญ เนียมหุน) นักเรียน

เขต

พื้นที่/

จังหวัด

สมาคม

โรงเรียน

เอกชน

จังหวัด

เชียงใหม

2563

รางวัลเยาวชนดีเดน ระดับมัธยมศึกษาปที่ 1-3 (ด.ญ.รัญชิดา เยวอ) นักเรียน

เขต

พื้นที่/

จังหวัด

สมาคม

โรงเรียน

เอกชน

จังหวัด

เชียงใหม

2563

รางวัลเยาวชนดีเดน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4-6 (น.ส.พิยดา เทพานวล) นักเรียน

เขต

พื้นที่/

จังหวัด

สมาคม

โรงเรียน

เอกชน

จังหวัด

เชียงใหม

2563

เกียรติบัตรการทดสอบความสามารถทางวิชาการ วิชาภาษาอังกฤษ และวิชาวิทยาศาสตร ระดับชั้น ป.2 คะแนน

อันดับ 1 ของจังหวัดเชียงใหม (ด.ช.ฟนิกซ คูฑเซียร)
นักเรียน

เขต

พื้นที่/

จังหวัด

ชมรมบัณฑิต

แนะแนว
2563

เกียรติบัตรการทดสอบความสามารถทางวิชาการ วิชาภาษาอังกฤษ ระดับชั้น ป.3 คะแนนอันดับ 1 ของจังหวัด

เชียงใหม (ด.ช.ภูริต รักสินสกุล)
นักเรียน

เขต

พื้นที่/

จังหวัด

ชมรมบัณฑิต

แนะแนว
2563

เกียรติบัตรการทดสอบความสามารถทางวิชาการ วิชาภาษาอังกฤษ ระดับชั้น ป.3 คะแนนอันดับ 1 ของจังหวัด

เชียงใหม (ด.ช.ฌานธีร อุนแกว)
นักเรียน

เขต

พื้นที่/

จังหวัด

ชมรมบัณฑิต

แนะแนว
2563

เกียรติบัตรการทดสอบความสามารถทางวิชาการ วิชาภาษาอังกฤษ ระดับชั้น ป.1 คะแนนอันดับ 4 ของจังหวัด

เชียงใหม (ด.ญ.ณฤดี นราภิรมยสุข)
นักเรียน

เขต

พื้นที่/

จังหวัด

ชมรมบัณฑิต

แนะแนว
2563
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ชื่อรางวัล
ประเภท

รางวัล
ระดับ

หนวยงานที่

มอบรางวัล

ปที่ได

รับ

รางวัล

เกียรติบัตรการทดสอบความสามารถทางวิชาการ วิชาภาษาอังกฤษ วิชาวิทยาศาสตร และวิชาคณิตศาสตร ระดับ

ช้ัน ป.5 คะแนนอันดับ 1 ของจังหวัดเชียงใหม (ด.ญ.พอพระทัย จันทรแจม)
นักเรียน

เขต

พื้นที่/

จังหวัด

ชมรมบัณฑิต

แนะแนว
2563

เกียรติบัตรการทดสอบความสามารถทางวิชาการ วิชาภาษาอังกฤษ วิชาวิทยาศาสตร และวิชาคณิตศาสตร ระดับ

ช้ัน ป.6 คะแนนอันดับ 1 ของจังหวัดเชียงใหม (ด.ช.กรวุฒิ อนันตวุฒิ)
นักเรียน

เขต

พื้นที่/

จังหวัด

ชมรมบัณฑิต

แนะแนว
2563

เกียรติบัตรการทดสอบความสามารถทางวิชาการ วิชาภาษาอังกฤษ ระดับชั้น ป.6 คะแนนอันดับ 1 ของจังหวัด

เชียงใหม (ด.ช.กันตินันท ภัทรโชติธนาทิพย)
นักเรียน

เขต

พื้นที่/

จังหวัด

ชมรมบัณฑิต

แนะแนว
2563

รางวัลชนะเลิศ Division 2 Class GE การแขงขันกีฬากอลฟเยาวชน (ด.ญ.มาริษา จันทรประเสริฐ) นักเรียน

เขต

พื้นที่/

จังหวัด

สมาพันธกีฬา

กอลฟแหง

ประเทศไทย

2563

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 การแขงขันกีฬาแบดมินตัน ประเภท ชายคู อายุ 8 ป ชาย (ด.ช.อุระคุณ อริญชยวัฒน) นักเรียน

เขต

พื้นที่/

จังหวัด

สมาคมกีฬา

แบดมินตัน

ภาคเหนือ

2563

รางวัลเหรียญทอง การแขงขันสเก็ต รุนอายุ 14 ป (ด.ญ.ณัฐฐิฐา กิจเศรณี) นักเรียน

เขต

พื้นที่/

จังหวัด

Chiang mai

Ice Arena
2563

รางวัลเหรียญทอง การแขงขันสเก็ต รุนอายุ 10 ป (ด.ญ.เพลงไพเราะ คณนาพร) นักเรียน

เขต

พื้นที่/

จังหวัด

Chiang mai

Ice Arena
2563

รางวัลเหรียญเงิน การแขงขันศิลปหัตกรรมนักเรียน ครั้งท่ี 69 กิจกรรมการแขงขันตอสมาการคณิตศาสตร (เอแม็ท)

ระดับชั้น ม.1-3 (นายภูวดล กลิ่นหอม)
ครู

เขต

พื้นที่/

จังหวัด

สํานักงานเขต

พื้นที่การ

ศึกษา

มัธยมศึกษา

เขต 34

2562

รางวัลเหรียญทอง การแขงขันศิลปหัตกรรมนักเรียน ครั้งท่ี 69 กิจกรรมแขงขันกวีเยาวชนคนรุนใหม กาพยานี 11 (

6 บท) ระดับชั้น ม.1-3 (น.ส.สุทธิกานต การินทร)
ครู

เขต

พื้นที่/

จังหวัด

สํานักงานเขต

พื้นที่การ

ศึกษา

มัธยมศึกษา

เขต 34

2562

รางวัลเหรียญทอง การแขงขันศิลปหัตกรรมนักเรียน ครั้งท่ี 69 กิจกรรมการแขงขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย

(น.ส.ปณฑิตา หมั่นสราง)
ครู

เขต

พื้นที่/

จังหวัด

สํานักงานเขต

พื้นที่การ

ศึกษา

มัธยมศึกษา

เขต 34

2562
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ชื่อรางวัล
ประเภท

รางวัล
ระดับ

หนวยงานที่

มอบรางวัล

ปที่ได

รับ

รางวัล

รางวัลเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับ 1 การแขงขันศิลปหัตกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 กิจกรรมการพูดภาษาอังกฤษ

(น.ส.ภัตรวลันต มานะศรีสุกิจ)
ครู

เขต

พื้นที่/

จังหวัด

สํานักงานเขต

พื้นที่การ

ศึกษา

มัธยมศึกษา

เขต 34

2562

รางวัลเหรียญทอง รองชนะเลิสอันดับ 2 การแขงขันศิลปหัตกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 กิจกรรมพูดภาษาอังกฤษ

(Impromptu Speech) ระดับชั้น ม.4-6 (นางอรวรรณ เมธาธนพูน)
ครู

เขต

พื้นที่/

จังหวัด

สํานักงานเขต

พื้นที่การ

ศึกษา

มัธยมศึกษา

เขต 34

2562

รางวัลเหรียญทอง การแขงขันศิลปหัตกรรมนักเรียน ครั้งท่ี 69 กิจกรรมเลานิทาน (Story Telling) ระดับชั้น ม.1-3

(น.ส.มัตติกา ขวัญใจ)
ครู

เขต

พื้นที่/

จังหวัด

สํานักงานเขต

พื้นที่การ

ศึกษา

มัธยมศึกษา

เขต 34

2562

รางวัลเหรียญทอง การแขงขันศิลปหัตกรรมนักเรียน ครั้งท่ี 69 กิจกรรมเลานิทาน (Story Telling) ระดับชั้น ม.4-6

(น.ส.ชลากร แทนงาม)
ครู

เขต

พื้นที่/

จังหวัด

สํานักงานเขต

พื้นที่การ

ศึกษา

มัธยมศึกษา

เขต 34

2562

รางวัลเหรียญทอง การแขงขันศิลปหัตกรรมนักเรียน ครั้งท่ี 69 กิจกรรมการแขงขันละครสั้น ระดับชั้น ม.1-3 (นาง

วีณา จางเจริญพร)
ครู

เขต

พื้นที่/

จังหวัด

สํานักงานเขต

พื้นที่การ

ศึกษา

มัธยมศึกษา

เขต 34

2562

รางวัลเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับ 1 การแขงขันศิลปหัตกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 กิจกรรมการแขงขันละครสั้น

ระดับช้ัน ม.4-6 (1. น.ส.กนกพรรณ สมยศ 2. น.ส.วนีย วันทนาวงศ )
ครู

เขต

พื้นที่/

จังหวัด

สํานักงานเขต

พื้นที่การ

ศึกษา

มัธยมศึกษา

เขต 34

2562

รางวัลเหรียญทอง การแขงขันศิลปหัตกรรมนักเรียน ครั้งท่ี 69 กิจกรรมการแขงขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร

ระดับชั้น ม.1-3 (น.ส.ชฏาพร พรหมบุญ)
ครู

เขต

พื้นที่/

จังหวัด

สํานักงานเขต

พื้นที่การ

ศึกษา

มัธยมศึกษา

เขต

2562

รางวัลเหรียญทอง การแขงขันศิลปหัตกรรมนักเรียน ครั้งท่ี 69 กิจกรรมการขับรองเพลงไทยลุกกรุงประเภทชาย

ระดับช้ัน ม.1-3 (น.ส.อัจฉราภรณ ปรีชามานพวงศ)
ครู

เขต

พื้นที่/

จังหวัด

สํานักงานเขต

พื้นที่การ

ศึกษา

มัธยมศึกษา

เขต

2562
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ชื่อรางวัล
ประเภท

รางวัล
ระดับ

หนวยงานที่

มอบรางวัล

ปที่ได

รับ

รางวัล

รางวัลเหรียญทอง การแขงขันศิลปหัตกรรมนักเรียน ครั้งท่ี 69 กิจกรรมการประกวดเลานิทานคุรธรรม ระดับชั้น

ม.1-3 (นายสุทัศน สรีแสง)
ครู

เขต

พื้นที่/

จังหวัด

สํานักงานเขต

พื้นที่การ

ศึกษา

มัธยมศึกษา

เขต

2562

รางวัลเหรียญทอง การสอบโครงการประเมินทักษะภาษาอังกฤษ ระดับชั้น ป.1-3 (1.ด.ญ.ชัญญาณัฏฐ เทพสุวรรณ

2.ด.ช.พศวีร โชติจันทรสมบัติ 3.ด.ญ.เอลเลนา คริสต ชาง 4.ด.ญ.ธัญญพัทธ อภิเนาวนิเวสน 5.ด.ช.เอียน ลูคาส

เจมส 6.ด.ช.ศรุตวีร มูลละ 7.ด.ช.สุพสิน พิกุลเคหา 8.ด.ช.อานิพัท แสนแกวทอง 9.ด.ญ.ณนารา ธรรมสาร)

นักเรียน
ภาค/

ประเทศ

สถาบันการ

ทดสอบ

ทางการ

ศึกษาแหง

ชาติ

2562

รางวัลเหรียญเงิน การสอบโครงการประเมินทักษะภาษาอังกฤษ ระดับชั้น ป.1-3 (1.ด.ญ.นันนภัส จตุรงคสัมฤทธ์ิ

2.ด.ญ.ณฤดี นราภิรมยสุข 3.ด.ช.ภูริณัฐ ยงรัฐตระกูล 4.ด.ช.ปองคุณ ทองแตง 5.ด.ญ.ณัฐฐิญา พีรพฤฒิวงศ)
นักเรียน

ภาค/

ประเทศ

สถาบันการ

ทดสอบ

ทางการ

ศึกษาแหง

ชาติ

2562

รางวัลเหรียญทอง การสอบโครงการประเมินทักษะภาษาอังกฤษ ระดับชั้น ป.4-6 (1.ด.ช.อภินัทธ กาญจนากิตติ

2.ด.ช.ธนัช ลาพนี 3.ด.ช.ยิ่งคุณ พิทยาเกษม 4.ด.ญ.พิมชญา วัฒนไชยกิตติ 5.ด.ช.ณริม บุนนาค 6.ด.ช.ธนภูมิ สอง

ศรี)

นักเรียน
ภาค/

ประเทศ

สถาบันการ

ทดสอบ

ทางการ

ศึกษาแหง

ชาติ

2562

รางวัลเหรียญเงิน การสอบโครงการพัฒนาทักษาภาษาอังกฤษ ระดับชั้น ป.4-6 (1.ด.ช.ณัฐภัสสร วงศสุวรรณ

2.ด.ญ.ญาณิศา คะนองศรี 3.ด.ช.วุฒิภัทร เศรษฐปญญา 4.ด.ช.บุญเสฏฐ บูรณสมภพ 5.ด.ช.จิรัฏฐ จางวิบูลย

6.ด.ช.ณธีพงศ ฐิติคณาอริยกิจ 7.ด.ญ.โยฤทัย แกววิจิตร)

นักเรียน
ภาค/

ประเทศ

สถาบันการ

ทดสอบ

ทางการ

ศึกษาแหง

ชาติ

2562

รางวัลเหรียญทอง การสอบโครงการประเมินทักษะภาษาอังกฤษ ระดับชั้น ม.1-3 (1.ด.ช.จอหน เดว่ี ลูคัส

2.ด.ช.โยนัส เบเร็นดส 3.ด.ช.อคิณ หลากาศ 4.ด.ญ.ภัททิยา แจนแนล 5.ด.ญ.เจนนิส ชันยชา คนีริม 6.ด.ช.ดอม

ตันติเจริญ 7.ด.ช.ดวงตะวัน ฉิ่นยี่ 8.ด.ญ.พชรวรรณ แวน ลีเวน 9.ด.ช.ตฤณ จิตเลขา)

นักเรียน
ภาค/

ประเทศ

สถาบันการ

ทดสอบ

ทางการ

ศึกษาแหง

ชาติ

2562

รางวัลเหรียญเงิน การสอบโครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ ระดับชั้น ม.1-3 (1.ด.ช.ภูตะวัน ฉิ่นยี่ 2.ด.ช.ไบรอัน

บุญรักษา เตา 3.ด.ญ.เรเนชะ กอร อารวิน ซิงค 4.ด.ญ.ลานา จิตเลขา โรช)
นักเรียน

ภาค/

ประเทศ

สถาบันการ

ทดสอบ

ทางการ

ศึกษาแหง

ชาติ

2562

รางวัลเหรียญทอง การสอบโครงการประเมินทักษะภาษาอังกฤษ ระดับชั้น ม.4-6 (นายมณัฐ ตันติเจริญ) นักเรียน
ภาค/

ประเทศ

สถาบันการ

ทดสอบ

ทางการ

ศึกษาแหง

ชาติ

2562
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ชื่อรางวัล
ประเภท

รางวัล
ระดับ

หนวยงานที่

มอบรางวัล

ปที่ได

รับ

รางวัล

รางวัลเหรียญเงิน การสอบโครงการประเมินทักษะภาษาอังกฤษ ระดับชั้น ม.4-6 (นายยัสกะรันต ซิงคอารวินซิงค) นักเรียน
ภาค/

ประเทศ

สถาบันการ

ทดสอบ

ทางการ

ศึกษาแหง

ชาติ

2562

รางวัลเหรียญทอง การแขงขันศิลปหัตกรรมนักเรียน ครั้งท่ี 69 กิจกรรมขับรองเพลงไทยลุกกรุง ประเภทหญิง

ระดับชั้น ม.1-3 (ด.ญ.วิริญดา กีรติโณทัย)
นักเรียน

ภาค/

ประเทศ

สํานักงาน

คณะ

กรรมการการ

ศึกษาขั้นพื้น

ฐาน

2562

รางวัลเหรียญทอง การแขงขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งท่ี 69 กิจกรรมขับรองเพลงสากล ประเภทชาย ระดับชั้น

ม.1-3 (ด.ช.สยามรัฐ วิชัย)
นักเรียน

ภาค/

ประเทศ

สํานักงาน

คณะ

กรรมการการ

ศึกษาขั้นพื้น

ฐาน

2562

รางวัลเหรียญเงิน การแขงขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งท่ี 69 กิจกรรมขับรองเพลงไทยลูกกรุง ประเภชชาย

ระดับ ม.1-3 (ด.ช.อภิชัย สุวรรณคร)
นักเรียน

ภาค/

ประเทศ

สํานักงาน

คณะ

กรรมการการ

ศึกษาขั้นพื้น

ฐาน

2562

รางวัลเหรียญทอง การแขงขัน Skate Asia (ด.ญ.เพลงไพเราะ คณนาพร) นักเรียน
ภาค/

ประเทศ

สมาคมกีฬา

ฟกเกอรและ

สปดสเกตติ้ง

แหง

ประเทศไทย

2562

รางวัลเหรียญทอง การแขงขัน Skate Asia (ด.ญ.ณัฐฐิฐา กิจเศรณี) นักเรียน
ภาค/

ประเทศ

สมาคมกีฬา

ฟกเกอรและ

สปดสเกตติ้ง

แหง

ประเทศไทย

2562

รางวัลเหรียญทอง กีฬาเทนนิส การแขงขันกีฬาเยาวชนแหงชาติ ภาค 5 "ตากเกมส" (นายปวริศ อยูบํารุง) นักเรียน
ภาค/

ประเทศ

การกีฬาแหง

ประเทศไทย
2562

รางวัลชนะเลิศ การแขงขันเทนนิสเยาวชนแหงประเทศไทย (นายปวริศ อยูบํารุง) นักเรียน
ภาค/

ประเทศ

การกีฬาแหง

ประเทสไทย
2562

รางวัลเหรียญทอง กีฬาเทควันโด ชิงแชมปภาคเหนือลานนา (ด.ญ.กัญญาพัชร คําเมืองใจ) นักเรียน
ภาค/

ประเทศ

สมาคมกีฬา

เทควันโด

แหง

ประเทศไทย

2562
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ชื่อรางวัล
ประเภท

รางวัล
ระดับ

หนวยงานที่

มอบรางวัล

ปที่ได

รับ

รางวัล

รางวัลเหรียญทอง กีฬาเทควันโด ชิงชนะเลิศแหงประเทศไทย (ด.ช.ธนันทพงศ หวงสุวรรณากร) นักเรียน
ภาค/

ประเทศ

การกีฬาแหง

ประเทศไทย
2562

รางวัลชนะเลิศ กีฬาเทควันโด การแขงขันกีฬาเยาวชนแหงชาติ ภาค 5 "ตากเกมส" (ด.ช.ธนันทพงศ หวงสุวรรณา

กร)
นักเรียน

ภาค/

ประเทศ

การกีฬาแหง

ประเทศไทย
2562

รางวัลเหรียญทอง การแขงขันเทควันโด ระดับประเทศ (ด.ช.ธนันทพงศ หวงสุวรรณากร นักเรียน
ภาค/

ประเทศ

การกีฬาแหง

ประเทศไทย
2562

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 กีฬาเทควันโด การแขงขันกีฬาเยาวชนแหงชาติ ภาค 5 "ตากเกมส" (ด.ช.แจ็ค วูดี้ เม

อรืเซอร)
นักเรียน

ภาค/

ประเทศ

การกีฬาแหง

ประเทศไทย
2562

รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 การแขงขันวายน้ํา ชิงชนะเลิศแหงประเทศไทย (ด.ช.จักรธร ดวงจิตร) นักเรียน
ภาค/

ประเทศ

การกีฬาแหง

ประเทศไทย
2562

รางวัลเหรียญทอง การแขงขันวายน้ํา ชิงชนะเลิศภาคกลาง 1 (ด.ช.จักรธร ดวงจิตร) นักเรียน
ภาค/

ประเทศ

การกีฬาแหง

ประเทศไทย
2562

รางวัลเหรียญทอง การแขงขันวายน้ํา ชิงชนะเลิศ ภาคเหนือ (ด.ช.จักรธร ดวงจิตร) นักเรียน
ภาค/

ประเทศ

การกีฬาแหง

ประเทศไทย
2562

รางวัลชนะเลิศ การแขงขันกอลืฟเยาวชน (ด.ช.สุนันทรักษ เวชกามา) นักเรียน
ภาค/

ประเทศ

สมาคมกีฬา

กอลฟ ภาค

เหนือ

2562

รางวัลเหรียญทอง การแขงขันทางวิชาการนานาชาติ วิชาคณิตศาสตร (1.ด.ช.ชวัลวิทย ตันชัยสวัสดิ์ 2.ด.ช.วุฒิภัทร

เศรษฐปญญา)
นักเรียน

เขต

พื้นที่/

จังหวัด

สํานักงานเขต

พื้นที่การ

ศึกษาประถม

ศึกษา

เชียงใหม เขต

4

2562

รางวัลเหรียญทอง การแขงขันทางวิชาการนานาชาติ วิชาวิทยาศาสตร (1.ด.ญ.ญาณิศา คะนองศรี 2.ด.ช.ณภัสปพล

ชัยยศ 3.ด.ญ.พรนับพัน ภูริวรางคกูล 4.ด.ญพอพระทัย จันทรแจม 5.ด.ญ.พมชญา วัฒนไชยกิตติ 6.ด.ช.อนันตสิทธิ์

ธีระทองกุล)

นักเรียน

เขต

พื้นที่/

จังหวัด

สํานักงานเขต

พื้นที่การ

ศึกษาประถม

ศึกษา

เชียงใหม เขต

4

2562

รางวัลเหรียญเงิน การแขงขันทางวิชาการ นานาชาติ วิชาคณิตศาสตร (1.ด.ช.กรวุฒิ อนันตวุฒิ 2.ด.ญ.รัฏฐณิชา ยศ

ธํารง 3.ด.ช.แทนคุณ สุวรรณเวช 4.ด.ช.ธนัช ลาพินี 5.ด.ญ.ปณฑา บัวเสน 6.ด.ช.พอดี คําจิตแจม)
นักเรียน

เขต

พื้นที่/

จังหวัด

สํานักงานเขต

พื้นที่การ

ศึกษาประถม

ศึกษา

เชียงใหม เขต

4

2562
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ชื่อรางวัล
ประเภท

รางวัล
ระดับ

หนวยงานที่

มอบรางวัล

ปที่ได

รับ

รางวัล

รางวัลเหรียญเงิน การแขงขันทางวิชาการ นานาชาติ วิชาวิทยาศาสตร (1.ด.ญ.ณิชาภัทร ฮาเซงาวะ 2.ด.ญ.นวล

กนก นันทมงคล)
นักเรียน

เขต

พื้นที่/

จังหวัด

สํานักงานเขต

พื้นที่การ

ศึกษาประถม

ศึกษา

เชียงใหม เขต

4

2562

การรับรองมาตรฐานโรงเรียนสงเสริมสุขภาพ ระดับทอง
สถาน

ศึกษา

เขต

พื้นที่/

จังหวัด

กรมอนามัย

กระทรวง

สาธารณสุข

2561

รางวัลครูดีศรีสถาบัน
ผู

บริหาร

เขต

พื้นที่/

จังหวัด

สํานักงาน

คณะ

กรรมการสง

เสริมการ

ศึกษาเอกชน

2561

รางวัลครูดีศรีสถาบัน ครู

เขต

พื้นที่/

จังหวัด

สํานักงาน

คณะ

กรรมการสง

เสริมการ

ศึกษาเอกชน

2561

รางวัลเหรียญทอง การแขงขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งท่ี 68 กิจกรรมการแขงขันพูดภาษาอังกฤษ Impromptu

Speech (น.ส.ยุภาวรรณ จิระมหาโภคี)
ครู

เขต

พื้นที่/

จังหวัด

สํานักงานเขต

พื้นที่การ

ศึกษาประถม

ศึกษา

เชียงใหม เขต

4

2561

รางวัลเหรียญทอง การแขงขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งท่ี 68 กิจกรรมการแขงขัน Multi Skills Competition

(น.ส.ปภาวรินทร สอนศรีนุสรณ)
ครู

เขต

พื้นที่/

จังหวัด

สํานักงานเขต

พื้นที่การ

ศึกษาประถม

ศึกษา

เชียงใหม เขต

4

2561

รางวัลเหรียญทอง การแขงขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งท่ี 68 กิจกรรมการแขงขันเลานิทาน Story Telling

(น.ส.ปภาวรินทร สอนศรีนุสรณ)
ครู

เขต

พื้นที่/

จังหวัด

สํานักงานเขต

พื้นที่การ

ศึกษาประถม

ศึกษา

เชียงใหม เขต

4

2561
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ชื่อรางวัล
ประเภท

รางวัล
ระดับ

หนวยงานที่

มอบรางวัล

ปที่ได

รับ

รางวัล

รางวัลเหรียญทอง การแขงขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งท่ี 68 กิจกรรมขับรองเพลงไทยลูกกรุง (น.ส.อัจฉราภรณ

ปรีชามานพวงศ)
ครู

เขต

พื้นที่/

จังหวัด

สํานักงานเขต

พื้นที่การ

ศึกษาประถม

ศึกษา

เชียงใหม เขต

4

2561

รางวัลเหรียญทอง การแขงขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งท่ี 68 กิจกรรมขับรองเพลงพระราชนิพนธ (น.ส.อัจฉราภ

รณ ปรีชามานพวงศ)
ครู

เขต

พื้นที่/

จังหวัด

สํานักงานเขต

พื้นที่การ

ศึกษาประถม

ศึกษา

เชียงใหม เขต

4

2561

รางวัลเหรียญทอง การแขงขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งท่ี 68 กิจกรรมขับรองเพลงสากล (น.ส.อัจฉราภรณ

ปรีชามานพวงศ)
ครู

เขต

พื้นที่/

จังหวัด

สํานักงานเขต

พื้นที่การ

ศึกษาประถม

ศึกษา

เชียงใหม เขต

4

2561

รางวัลเหรียญทอง การแขงขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งท่ี 68 กิจกรรมประกวดโครงงานวิทยาศาสตร (น.ส.ชฎา

พร พรหมบุญ)
ครู

เขต

พื้นที่/

จังหวัด

สํานักงานเขต

พื้นที่การ

ศึกษาประถม

ศึกษา

เชียงใหม เขต

4

2561

รางวัลเหรียญทอง การแขงขัน Asia Pacific Arts Festival (ด.ญ.ศุภาพิชญ สิงหเดช) นักเรียน
ภาค/

ประเทศ

Asia Pacific

Arts
2561

รางวัลเหรียญทอง วิชาภาษาอังกฤษ โครงการแขงขันคณิตศาสตร วิทยาศาสตรและภาษาอังกฤษ (ด.ช.จอนห เดว่ี

ลูคัส)
นักเรียน

ภาค/

ประเทศ
ASMO THAI 2561

รางวัลเหรียญเงิน วิชาภาษาอังกฤษ โครงการแขงขันคณิตศาสตร วิทยาศาสตร และภาษาอังกฤษ (1.ด.ช.อคิน หลา

กาศ 2.ด.ญ.เพ็ญพิชชา วารินตะ)
นักเรียน

ภาค/

ประเทศ
ASMO THAI 2561

รางวัลเหรียญทองแดง โครงการแขงขันคณิตศาสตร วิทยาศาสตร และภาษาอังกฤษ (1.ด.ช.ธนบดี ชูจันทร

2.ด.ช.วรปรัชญ เนียมหุน 3.ด.ช.ฟาน อนุสารสุนทร)
นักเรียน

ภาค/

ประเทศ
ASMO THAI 2561

รางวัลเหรีญทอง การแขงขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งท่ี 68 กิจกรรมขับรองเพลงไทยลูกกรุง (ด.ญ.วิริญดา กีรติ

โณทัย)
นักเรียน

ภาค/

ประเทศ

สํานักงาน

คณะ

กรรมการการ

ศึกษาขั้นพื้น

ฐาน

2561
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ชื่อรางวัล
ประเภท

รางวัล
ระดับ

หนวยงานที่

มอบรางวัล

ปที่ได

รับ

รางวัล

รางัลเหรียญทอง การแขงขันศิลปหัตกรรมนักเรียน ครั้งท่ี 68 กิจกรรมแขงขันพูดภาษาอังกฤษ Impromptu

Speech (นายณดณ พันธวงค)
นักเรียน

ภาค/

ประเทศ

สํานักงาน

คณะ

กรรมการการ

ศึกษาขั้นพื้น

ฐาน

2561

รางวัลเหรียญทอง การแขงขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งท่ี 68 กิจกรรมแขงขัน Multi Skills Competition

ระดับชั้น ม.1-3 (น.ส.กวิสรา มะริด)
นักเรียน

ภาค/

ประเทศ

สํานักงาน

คณะ

กรรมการการ

ศึกษาขั้นพื้น

ฐาน

2561

รางวัลเหรียญทอง การแขงขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งท่ี 68 กิจกรรมการแขงขัน Multi Skills Competition

ม.4-6 (นายธนานันต วลีชัยศักดืิ)
นักเรียน

ภาค/

ประเทศ

สํานักงาน

คณะ

กรรมการการ

ศึกษาขั้นพื้น

ฐาน

2561

รางวัลเหรียญเงิน การแขงขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งท่ี 68 กิจกรรมแขงขันพุดภาาาอังกฤษ Impromptu

Speech (ด.ช.มณัฐ ตันติเจริญ)
นักเรียน

ภาค/

ประเทศ

สํานักงาน

คณะ

กรรมการการ

ศึกษาขั้นพื้น

ฐาน

2561

รางวัลเหรียญทอง การแขงแขงขันสิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งท่ี 68 กิจกรรมขับรองเพลงพระราชนิพนธ (ด.ญ.ศุภา

พิชญ สิงหเดช)
นักเรียน

เขต

พื้นที่/

จังหวัด

สํานักงานเขต

พื้นที่การ

ศึกษาประถม

ศึกษา เขต 4

2561

รางวัลเหรียญทอง การแขงขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งท่ี 68 กิจกรรมแขงขันพูดภาษาอังกฤษ Impromptu

Speech (ด.ช.ริชารืด ไคลน)
นักเรียน

เขต

พื้นที่/

จังหวัด

สํานักงานเขต

พื้นที่การ

ศึกษาประถม

ศึกษา เขต 4

2561

รางวัลเหรียญทอง การแขงขันสิลปหัตถกรรมนักเรียน กิจกรรม Multi Skills Competition (ด.ช.วรปรัชญ เนียม

หุน)
นักเรียน

เขต

พื้นที่/

จังหวัด

สํานักงานเขต

พื้นที่การ

ศึกษาประถม

ศึกษา เขต 4

2561

รางวัลเหรียญทอง การแขงขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งท่ี 68 กิจกรรมแขงขันเลานิทาน Story Telling

(ด.ญ.เพ็ญปภาอร คําแวง)
นักเรียน

เขต

พื้นที่/

จังหวัด

สํานักงานเขต

พื้นที่การ

ศึกษาประถม

ศึกษา เขต 4

2561

รางวัลเหรียญทอง การแขงขันสิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งท่ี 68 กิจกรรมประกวดโครงงานวิทยาศาสตร (1.ด.ช.ภู

ตะวัน สันติรัตนพงษ 2.ด.ช.วุฒิภัทร เสรษบปญญา)
นักเรียน

เขต

พื้นที่/

จังหวัด

สํานักงานเขต

พื้นที่การ

ศึกษาประถม

ศึกษา เขต 4

2561
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ชื่อรางวัล
ประเภท

รางวัล
ระดับ

หนวยงานที่

มอบรางวัล

ปที่ได

รับ

รางวัล

รางวัลเหรียญทอง การแขงขันศิลปหัตกรรมนักเรียน ครั้งท่ี 68 กิจกรรมขับรองเพลงไทยลูกกรุง (ด.ช.เธียรวิชญ

นันทชัย)
นักเรียน

เขต

พื้นที่/

จังหวัด

สํานักงานเขต

พื้นที่การ

ศึกษาประถม

ศึกษา เขต 4

2561

รางวัลเหรียญทอง การแขงขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งท่ี 68 กิจกรรมขับรองเพลงสากล (ด.ช.สยามรัฐ วิชัย) นักเรียน

เขต

พื้นที่/

จังหวัด

สํานักงานเขต

พื้นที่การ

ศึกษาประถม

ศึกษา เขต 4

2561

5. ดําเนินงานตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ (ปรับตามนโยบายแตละป)

ประเด็นตัวช้ีวัด

- จัดการศึกษาทุกระดับ ทุกประเภท โดยใชหลักสูตรฐานสมรรถนะ รวมท้ังแนวทางการจัดการเรียนรูเชิงรุกและการวัดประเมินผลเพื่อพัฒนาผูเรียน ที่สอดคลองกับมาตรฐานการศึกษา

แหงชาติ

- สงเสริมการพัฒนากรอบหลักสูตรระดับทองถิ่นและหลักสูตรสถานศึกษาตามความตองการจําเปนของกลุมเปาหมายและแตกตางหลากหลายตามบริบทของพื้นที่

- พัฒนาผูเรียนใหมีทักษะการคิดวิเคราะห สามารถแกไขสถานการณเฉพาะหนาไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยจัดการเรียนรูเชิงรุก (Active Learning) จากประสบการณจริงหรือจาก

สถานการณจําลองผานการลงมือปฏิบัติ ตลอดจนจัดการเรียนการสอนในเชิงแสดงความคิดเห็นเพื่อเปดโลกทัศนมุมมองรวมกันของผูเรียนและครูใหมากขึ้น

- พัฒนาผูเรียนใหมีความรอบรูและทักษะชีวิต เพื่อเปนเคร่ืองมือในการดํารงชีวิตและสรางอาชีพ อาทิ การใชเทคโนโลยีดิจิทัล สุขภาวะและทัศนคติที่ดีตอการดูแลสุขภาพ

- พัฒนาครูใหมีทักษะ ความรู และความชํานาญในการใชเทคโนโลยีดิจิทัล ปญญาประดิษฐ และภาษาอังกฤษ รวมทั้งการจัดการเรียนการสอนเพื่อฝกทักษะการคิดวิเคราะหอยางเปน

ระบบและมีเหตุผลเปนขั้นตอน

- สงเสริมใหใชภาษาทองถิ่นรวมกับภาษาไทยเปนส่ือจัดการเรียนการสอนในพ้ืนที่ท่ีใชภาษาอยางหลากหลาย เพื่อวางรากฐานใหผูเรียนมีพัฒนาการดานการคิดวิเคราะห รวมทั้งมีทักษะ

การสื่อสารและใชภาษาท่ีสามในการตอยอดการเรียนรูไดอยางมีประสิทธิภาพ

- ปลูกฝงผูเรียนใหมีหลักคิดท่ีถูกตองดานคุณธรรม จริยธรรม และเปนผูมีความพอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา โดยกระบวนการลูกเสือ และยุวกาชาด

- พัฒนาแพลตฟอรมดิจิทัลเพื่อการเรียนรู และใชดิจิทัลเปนเคร่ืองมือการเรียนรู

- เสริมสรางการรับรู ความเขาใจ ความตระหนัก และสงเสริมคุณลักษณะและพฤติกรรมท่ีพึงประสงคดานสิ่งแวดลอม

- สงเสริมการพัฒนาสิ่งประดิษฐและนวัตกรรมท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม ใหสามารถเปนอาชีพและสรางรายได

- สนับสนุนกิจกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
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6. ผลการประเมินคุณภาพภายนอกในรอบของ สมศ. ท่ีผานมา

การประเมินรอบที่ 3

ระดับ
ระดับผลการประเมิน

ระดับคุณภาพ ผลการรับรอง

ระดับปฐมวัย - -

ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน - -

การประเมินรอบที่ 4

ระดับ
ระดับผลการประเมิน

ดานที่ 1 ดานที่ 2 ดานที่ 3 ดานที่ 4 ดานที่ 5

ระดับปฐมวัย - - - - -

ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน - - - - -

7. หนวยงานภายนอกท่ีโรงเรียนเขารวมเปนสมาชิก

- สมาคมคณะกรรมการประสานและสงเสริมการศึกษาเอกชน

- สมาคมโรงเรียนเอกชนจังหวัดเชียงใหม

Page 64 of 97



สวนท่ี 4 : การประเมินตนเอง (Self - Assessment)

1. ผลการประเมินรายมาตรฐาน

ระดับปฐมวัย

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของเด็ก

จํานวนเด็กทั้งหมด : 318

ประเด็นพิจารณา

การปฏิบัติงาน
เปา

หมาย/

รอยละ

จํานวนเด็กที่ผาน

เกณฑที่โรงเรียน

กําหนด (คน)

ผลการ

ประเมิน

(รอยละ)

ผลการ

ประเมิน

คุณภาพที่

ได
ปฏิบัติ

ไม

ปฏิบัติ

1. มีพัฒนาดานรางกาย แข็งแรง มีสุขนิสัยที่ดี และดูแลความปลอดภัยของตนองได 90.00 302 94.97 ยอดเยี่ยม

1.1 รอยละของเด็กมีนํ้าหนัก สวนสูงตามเกณฑมาตรฐาน √ - 315

1.2 รอยละของเด็กเคล่ือนไหวรางกายคลองแคลว ทรงตัวไดดี ใชมือและตาประสาน

สัมพันธไดดี
√ - 290

1.3 รอยละของเด็กดูแลรักษาสุขภาพอนามัยสวนตนและปฏิบัติจนเปนนิสัย √ - 293

1.4 รอยละของเด็กปฏิบัติตนตามขอตกลงเกี่ยวกับความปลอดภัย หลีกเลี่ยงสภาวะ ที่

เส่ียงตอโรค ส่ิงเสพติด และระวังภัยจากบุคคล ส่ิงแวดลอม และสถานการณที่เสี่ยง

อันตราย

√ - 310

2. มีพัฒนาการดานอารมณ จิตใจ ควบคุม และแสดงออกทางอารมณได 90.00 305 95.91 ยอดเยี่ยม

2.1 รอยละของเด็กราเริงแจมใส แสดงอารมณ ความรูสึกไดเหมาะสม √ - 315

2.2 รอยละของเด็กรูจักยับยั้งชั่งใจ อดทนในการรอคอย √ - 294

2.3 รอยละของเด็กยอมรับและพอใจในความสามารถ และผลงานของตนเองและผูอื่น √ - 316

2.4 รอยละของเด็กมีจิตสํานึกและคานิยมที่ดี √ - 293

2.5 รอยละของเด็กมีความมั่นใจ กลาพูด กลาแสดงออก √ - 314

2.6 รอยละของเด็กชวยเหลือแบงปน √ - 310

2.7 รอยละของเด็กเคารพสิทธิ รูหนาท่ีรับผิดชอบ อดทนอดกลั้น √ - 297

2.8 รอยละของเด็กซ่ือสัตยสุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม ตามที่สถานศึกษากําหนด √ - 294

2.9 รอยละของเด็กมีความสุขกับศิลปะดนตรี และการเคลื่อนไหว √ - 316

3. มีพัฒนาการดานสังคม ชวยเหลือตนเองและเปนสมาชิกที่ดีของสังคม 90.00 306 96.23 ยอดเยี่ยม

3.1 รอยละของเด็กชวยเหลือตนเอง ในการปฏิบัติกิจวัตรประจําวัน มีวินัย ในตนเอง √ - 299

3.2 รอยละของเด็กประหยัดและพอเพียง √ - 297

3.3 รอยละของเด็กมีสวนรวมดูแลรักษาสิ่งแวดลอมในและนอกหองเรียน √ - 310

3.4 รอยละของเด็กมีมารยาทตามวัฒนธรรมไทย เชน การไหว การยิ้ม ทักทาย และมี

สัมมาคารวะกับผูใหญ ฯลฯ
√ - 312

3.5 รอยละของเด็กยอมรับหรือเคารพ ความแตกตางระหวางบุคคล เชน ความคิด

พฤติกรรม พ้ืนฐานครอบครัว เช้ือชาติ ศาสนา วัฒนธรรม เปนตน
√ - 311
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ประเด็นพิจารณา

การปฏิบัติงาน
เปา

หมาย/

รอยละ

จํานวนเด็กที่ผาน

เกณฑที่โรงเรียน

กําหนด (คน)

ผลการ

ประเมิน

(รอยละ)

ผลการ

ประเมิน

คุณภาพที่

ได
ปฏิบัติ

ไม

ปฏิบัติ

3.6 รอยละของเด็กเลนและทํางานรวมกับผูอื่นได แกไขขอขัดแยงโดยปราศจาก การ

ใชความรุนแรง
√ - 306

4. มีพัฒนาการดานสติปญญา ส่ือสารได มีทักษะการคิดพื้นฐาน และแสวงหาความรูได 90.00 307 96.54 ยอดเยี่ยม

4.1 รอยละของเด็กสนทนาโตตอบและ เลาเรื่องใหผูอื่นเขาใจ √ - 315

4.2 รอยละของเด็กตั้งคําถามในสิ่งที่ ตนเองสนใจหรือสงสัย และพยายามคนหาคํา

ตอบ
√ - 310

4.3 รอยละของเด็กอานนิทานและเลาเรื่อง ที่ตนเองอานไดเหมาะสมกับวัย √ - 300

4.4 รอยละของเด็กมีความสามารถในการคิดรวบยอด การคิดเชิงเหตุผลทาง

คณิตศาสตรและวิทยาศาสตร การคิดแกปญหาและสามารถตัดสินใจในเรื่อง งาย ๆ ได
√ - 298

4.5 รอยละของเด็กสรางสรรคผลงานตามความคิดและจินตนาการ เชน งานศิลปะ

การเคล่ือนไหวทาทาง การเลนอิสระ ฯลฯ
√ - 306

4.6 รอยละของเด็กใชสื่อเทคโนโลยี เชน แวนขยาย แมเหล็ก กลองดิจิตอล ฯลฯ เปน

เคร่ืองมือในการเรียนรูและแสวงหาความรูได
√ - 310

สรุปผลการประเมิน 95.91 ยอดเยี่ยม

 

จุดเนนและกระบวนการพัฒนาท่ีสงผลตอระดับคุณภาพของมาตรฐานที่ 1 คุณภาพของเด็ก

1. มีพัฒนาการดานรางกาย  แข็งแรง มีสุขนิสัยที่ดี  และดูแลความปลอดภัยของตนเองได

            โรงเรียนมีกระบวนการสงเสริมพัฒนาการทางดานรางกายงานโภชนาการไดจัดเมนูอาหารและอาหารวางประจําวัน ใหเด็กไดรับประทานอาหารที่สะอาด ถูก สุขลักษณะ ดื่มนม

เปนประจําทุกวัน มีเจาหนาท่ีพยาบาลประจําอาคาร ช่ังนํ้าหนัก วัดสวนสูง เด็กเดือนละ ๑ ครั้งตลอดปการศึกษา จากการบันทึกพบวา เด็กอนุบาลมีนํ้าหนัก สวนสูง ระดับตามเกณฑ

ของกรมอนามัย ในสวนของการจัดแผนการจัดประสบการณเรื่องเด็กนอยสุขภาพดี จากสาระที่ควรเรียนรูเรื่องเกี่ยวกับตัวเด็ก ตารางวันที่   17 - 21   เดือน   สิงหาคม   พ.ศ.   2563

สอดคลองกับการใหเด็กเรียนรูการดูแลสุขภาพรางกายของตนเองไดตามวัยรวมท้ัง ตารางกิจกรรมกิจกรรมพละ กิจกรรมวายนํ้า กิจกรรมประเมินสมรรถภาพทางกาย จัดตามตารางเรียน

ทุกสัปดาหรายป  จัดกิจกรรมกีฬาสีอนุบาล การแขงขันประเภทกีฬาท่ีเหมาะกับวัยของเด็ก  จัดกิจกรรมประจําวันการเคลื่อนไหวรางกายประกอบเพลงหนาเสาธงกอนเขาเรียนทุกเชา  มี

มาตรการการปองกันโรคระบาดในโรงเรียนใหเปนหลักปฎิบัติอยางเขมงวด  อยูในเกณฑประเมินระดับ ยอดเยี่ยม

 

เด็กปฏิบัติตนตามขอตกลงเก่ียวกับความปลอดภัย บอกโทษของส่ิงเสพติดและสิ่งมอมเมาได ปฏิเสธสิ่งเสพติดและสิ่งมอมเมา

     โรงเรียนมีนโยบายเรื่องการรักษาความปลอดภัยภายในโรงเรียนและ จัดทํามาตรการการปองกันโรคระบาดในโรงเรียนอยางชัดเจน พยาบาลวัดไข-เช็คการสวมหนากากทั้งเด็กและผูที่

เก่ียวของกอนเขามาในโรงเรียนทุกเชาทุกวัน และการรณรงคการลางมือดวยเจลลางมือ ทั้งเวลามาและกลับบาน จัดใหมีเครื่องฟอกอากาศทุกหองทําความสะอาดทั้งในและนอกอาคาร

ทําความสะอาดของเลน เครื่องใช อบโอโซนในทุกวันหยุด ประสานกับเจาหนาที่เทศบาล อ.สารภีใหเขามาพนยากันยุงในวันหยุด  สาธิตกิจกรรมซอมหนีไฟ มีการจัดบอรดและใหความรู

เด็ก เก่ียวกับโรคระบาด  โรคติดตอ  เชน  โรคมือเทาปาก  โรคไขัหวัด  เชื้อโควิท19 ฯลฯ จัดบอรดใหความรู เกี่ยวกับสิ่งเสพติดใหโทษ  จัดกิจกรรมรณรงคยาเสพติด วันงดสูบบุหรี่โลก

ไดอยางเหมาะกับวัย

 

2  มีพัฒนาการดานอารมณ  จิตใจ  ควบคุม และแสดงออกทางอารมณได

     สถานศึกษาจัดกิจกรรมท่ีสงเสริมใหเด็กๆไดพัฒนาดานอารมณ-จิตใจครูจัดกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะ ใหเด็กรองเพลง ฟงเพลง จัดกิจกรรมสรางสรรคใหเด็กทําศิลปะ กิจกรรม

ประกวดวาดภาพระบายสี   จัดกิจกรรมแสดงความสามารถบนเวที กิจกรรมวันเด็ก วันลอยกระทง วันคริสตมาสมีความสุข สนุกสนาน มีปฏิสัมพันธที่ดีกับผูอื่นทั้งในและนอกหองเรียน

โดยทางโรงเรียนไดจัดโครงการหนูนอยสุขภาพดี มีความสุข โครงการสรางสรรคืภาษาและวัฒนธรรม โครงการคริสตมาสระดับอนุบาล เพื่อใหเด็กไดทํากิจกรรมรวมกัน และมีพัฒนาการ

ดานอารมณ จิตใจ ควบคุมและแสดงออกทางอารมณไดอยูในเกณฑประเมินระดับ ยอดเยี่ยม

 

3  มีพัฒนาการดานสังคมชวยเหลือตนเองและเปนสมาชิกที่ดีของสังคม
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              โรงเรียนไดจัดกิจกรรมท่ีพัฒนาดานสังคม  ชวยเหลือตนเอง  และเปนสมาชิกท่ีดีของสังคม จัดกิจกรรมไหวครู กิจกรรมลอยกระทง กิจกรรมวันแม กิจกรรมวันพอ เพื่อปลูก

ฝงใหเด็ก มีความเคารพ มีความกตัญู ตอผูมีพระคุณ   การปฏิบัติตนตามวัฒนธรรมไทย และศาสนาที่นับถือ จัดแผนการเรียนรูหนวย เด็กดีมีมารยาทสาระที่ควรเรียนรู เรื่องราวเกี่ยว

กับตัวเด็ก สอดคลองกับการปลูกฝงใหเด็กมีจิตใจที่ดีงาม เอื้อเฟอเผื่อแผ มีคุณธรรมจริยธรรมมีวินัย มีมารยาท และการปฏิบัติตนอยางเหมาะสม การไหว การกลาวทักทาย ขอบคุณ

ขอโทษ โครงการหนูนอยมีคุณธรรม โครงการสงเสริมพัฒนาการดานสังคม ฝกความเปนผูนํา ความสามัคคีชวยเหลือกัน มีสวนรวมในการดูแลรักษาสิ่งแวดลอมทั้งในและนอกหองเรียน 

รูจักเก็บของเลน สิ่งของเคร่ืองใช ท้ังของตน และสวนรวม   โครงการแบงปนนํ้าใจ บันทึกความดีหนูนอย 8 ประการ กิจกรรมโครงการวันภาษาและวัฒนธรรม วันแฟนซีเดย สปริตวีค

เพ่ือใหเด็กไดเรียนรู ความแตกตางทางประเพณี วัฒนธรรมท่ีหลากหลายท้ังไทยและตางประเทศ โดยครูไทยและครูชาวตางชาติเปนผูนํากิจกรรม   เด็กมีพัฒนาดานสังคม ชวยเหลือ

ตนเอง และเปนสมาชิกที่ดีของสังคมอยูในเกณฑประเมินระดับ ยอดเยี่ยม

 

4. มีพัฒนาการดานสติปญญา  ส่ือสารได  มีทักษะการคิดพื้นฐานและแสวงหาความรูได

        โรงเรียนจัดกิจกรรมเพ่ือสงเสริมประสบการณใหเด็กมีพัฒนาการดานสติปญญาจัดประสบการณผานตารางกิจกรรมประจําวัน 6 กิจกรรม กิจกรรมเคลื่อนไหว กิจกรรมเสริม

ประสบการณ กิจกรรมสรางสรรค กิจกรรมเสรี กิจกรรมกลางแจง และกิจกรรมเกมการศึกษา โดยกําหนดวัตถุประสงคการเรียนรูที่สอดคลองกับมาตรฐานการเรียนรูของเด็กปฐมวัย จัด

กิจกรรมตางๆดวยภาษาอังกฤษกับครูชาวตางชาติและภาษาไทยกับครูไทยจึงทําใหเด็กอนุบาล มีความสามารถเรียนรูไดทั้ง 2 ภาษา มีทักษะการสื่อสาร ทางดานการฟง การอาน การพูด

การเขียน สนทนาโตตอบ และสามารถบอกความตองการของตนเองได แสดงความคิดและจินตนาการไดอยางสรางสรรค มีสื่อและนวัตกรรมเทคโนโลยี ที่ทันสมัย เด็กระดับอนุบาล 3

เรียนรูคอมพิวเตอรเบื้องตน

ทางโรงเรียนไดจัดโครงการพัฒนาและสงเสริมหนูนอยดานสติปญญา โครงการสงเสริมการเรียนรูแบบโครงงาน Project Approach  กิจกรรมหนูนอยรักการอาน กิจกรรม Cooking

กิจกรรมหนูนอยนักคิด (ทดลองวิทยาศาสตร) ซึ่งเปนกิจกรรมท่ีสนุกสนาน สงผลใหเด็กเกิดการเรียนรูในการใชทักษะภาษาทางดานการฟง การอาน การพูด การเขียน กิจกรรมใน

โปรแกรม "Reading Buddies" ที่ชวยฝกทักษะการอานภาษาอังกฤษใหกับเด็กชวยใหเด็กๆ มีความมั่นใจในการอานและการใชภาษาอังกฤษและสรางใหเกิดสังคมมิตรภาพ 

ไดจัดโครงการเรียนรูสูโลกกวาง ใหเด็กไดรับประสบการณตรงจากการเรียนรูนอกสถานที่โดยการไป ทัศนศึกษาสวนสัตวเชียงใหม อุทยานราชพฤกษ หมูบานไดโนเสาร อวาเลี่ยมซู ภาค

เรียนละ 1คร้ัง

เด็กมีสติปญญา สื่อสารได มีทักษะการคิดพื้นฐาน และแสวงหาความรูไดในเกณฑประเมินระดับ ยอดเยี่ยม
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มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ

เปาหมาย 5 ขอ

ประเด็นพิจารณา

การปฏิบัติงาน

ผล

สําเร็จ

ผลการ

ประเมิน

คุณภาพที่

ได
ปฏิบัติ

ไม

ปฏิบัติ

1. มีหลักสูตรครอบคลุมพัฒนาการทั้งส่ีดาน สอดคลองกับบริบทของทองถิ่น 5.00 ยอดเยี่ยม

1.1 มีหลักสูตรสถานศึกษาที่ยืดหยุน และสอดคลองกับหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย √ -

1.2 ออกแบบจัดประสบการณที่เตรียมความพรอมและไมเรงรัดวิชาการ √ -

1.3 ออกแบบการจัดประสบการณที่เนนการเรียนรูผานการเลน และการลงมือปฏิบัติ (Active learning) √ -

1.4 ออกแบบการจัดประสบการณที่ตอบสนองความตองการและความแตกตางของเด็กปกติและกลุมเปาหมายเฉพาะ

ที่สอดคลองกับวิถีชีวิตของครอบครัว ชุมชนและทองถิ่น
√ -

1.5 มีการประเมิน ตรวจสอบ และปรับปรุง / พัฒนาหลักสูตรอยางตอเน่ือง √ -

2. จัดครูใหเพียงพอกับชั้นเรียน 5.00 ยอดเยี่ยม

2.1 จัดครูครบชั้นเรียน √ -

2.2 จัดครูใหมีความเหมาะสมกับภารกิจการจัดประสบการณ √ -

2.3 จัดครูไมจบการศึกษาปฐมวัยแตผานการอบรมการศึกษาปฐมวัย √ -

2.4 จัดครูจบการศึกษาปฐมวัย √ -

2.5 จัดครูจบการศึกษาปฐมวัยและผานการอบรมการศึกษาปฐมวัย √ -

3. สงเสริมใหครูมีความเชี่ยวชาญดานการจัดประสบการณ 5.00 ยอดเยี่ยม

3.1 มีการพัฒนาครูและบุคลากรใหมีความรูความสามารถในการวิเคราะหและออกแบบหลักสูตรสถานศึกษา √ -

3.2 สงเสริมครูใหมีทักษะในการจัดประสบการณและการประเมินพัฒนาการเด็ก √ -

3.3 สงเสริมครูใชประสบการณสําคัญในการออกแบบการจัดกิจกรรม จัดกิจกรรม สังเกตและประเมินพัฒนาการเด็ก

เปนรายบุคคล
√ -

3.4 สงเสริมใหครูมีปฏิสัมพันธที่ดีกับเด็กและครอบครัว √ -

3.5 สงเสริมใหครูพัฒนาการจัดประสบการณโดยใชชุมชนแหงการเรียนรูทางวิชาชีพ (PLC) √ -

4. จัดสภาพแวดลอมและสื่อเพ่ือการเรียนรูอยางปลอดภัยและเพียงพอ 5.00 ยอดเยี่ยม

4.1 จัดสภาพแวดลอมภายในหองเรียนที่คํานึงถึงความปลอดภัย √ -

4.2 จัดสภาพแวดลอมภายนอกหองเรียนที่คํานึงถึงความปลอดภัย √ -

4.3 สงเสริมใหเกิดการเรียนรูที่เปนรายบุคคลและกลุม เลนแบบรวมมือ รวมใจ √ -

4.4 จัดใหมีมุมประสบการณหลากหลาย มีสื่อการเรียนรู ท่ีปลอดภัยและเพียงพอ เชน ของเลน หนังสือนิทาน สื่อจาก

ธรรมชาติ ส่ือสําหรับเด็กมุดลอด ปนปาย ส่ือเทคโนโลยีการสืบเสาะหาความรู
√ -

4.5 จัดหองประกอบที่เอ้ือตอการจัดประสบการณและพัฒนาเด็ก √ -

5. ใหบริการส่ือเทคโนโลยีสารสนเทศและส่ือการเรียนรูเพื่อสนับสนุน การจัดประสบการณ 5.00 ยอดเยี่ยม

5.1 อํานวยความสะดวกและใหบริการสื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ วัสดุ อุปกรณและสื่อการเรียนรู √ -

5.2 พัฒนาครูใหมีความรูความสามารถในการผลิตและใชสื่อในการจัดประสบการณ √ -

Page 68 of 97



ประเด็นพิจารณา
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ปฏิบัติ

ไม

ปฏิบัติ

5.3 มีการนิเทศติดตามการใชสื่อในการจัดประสบการณ √ -

5.4 มีการนําผลการนิเทศติดตามการใชสื่อมาใชเปนขอมูลในการพัฒนา √ -

5.5 สงเสริม สนับสนุนการเผยแพรการพัฒนาสื่อ และนวัตกรรมเพื่อการจัดประสบการณ √ -

6. มีระบบบริหารคุณภาพที่เปดโอกาสใหผูเกี่ยวของทุกฝายมีสวนรวม 5.00 ยอดเยี่ยม

6.1 กําหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาที่สอดคลองกับมาตรฐานการศึกษาปฐมวัยและอัตลักษณของสถาน

ศึกษา
√ -

6.2 จัดทําแผนพัฒนาการศึกษาที่สอดรับกับมาตรฐานที่สถานศึกษากําหนดและดําเนินการตามแผน √ -

6.3 มีการประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพภายในสถานศึกษา √ -

6.4 มีการติดตามผลการดําเนินงาน และจัดทํารายงานผลการประเมินตนเองประจําป และรายงานผลการประเมิน

ตนเองใหหนวยงานตนสังกัด
√ -

6.5 นําผลการประเมินไปปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา โดยผูปกครองและผูเกี่ยวของทุกฝายมีสวนรวม √ -

สรุปผลการประเมิน 5.00 ยอดเยี่ยม

 

จุดเนนและกระบวนการพัฒนาท่ีสงผลตอระดับคุณภาพของมาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ

1 มีหลักสูตรครอบคลุมพัฒนาการทั้ง ๔ ดาน สอดคลองกับบริบทของทองถิ่น

         โรงเรียนมีนโยบายเพื่อพัฒนาหลักสูตรใหสอดคลองกับหลักสูตรแกนกลาง และครอบคลุมพัฒนาการทั้ง ๔ ดานของเด็กอยางชัดเจนมีการกําหนดเปาหมาย วิสัยทัศน และพันธกิจ

ของสถานศึกษาไวอยางชัดเจน

      การพัฒนางานวิชาการที่เนนคุณภาพผูเรียนรอบดานตามหลักสูตรการศึกษาระดับปฐมวัย พุทธศักราช 2560  ปรับและพัฒนาใหสอดคลองกับบริบทของทองถิ่น และความตองการ

ของชุมชน จัดหลักสูตรของสถานศึกษารูปแบบการเรียนการสอนโปรแกรมสองภาษา(EP) โดยมีจุดเนนความเปนเลิศทางภาษาอังกฤษ เปนหลักสูตรที่มุงพัฒนาเด็กทุกดาน ทั้งดาน

รางกาย อารมณจิตใจ สังคมและสติปญญา   เพื่อใหผูเรียนมีความสุขในการเรียนรู ฝายวิชาการ จัดใหมีการนิเทศติดตามการใชหลักสูตร เพื่อใหขอเสนอแนะแกครูในการจัดกิจกรรมที่

เหมาะสม การจัดกิจกรรมอบรมตางๆเกี่ยวกับการจัดประสบการณเรียนรูใหแกครูปฐมวัย เชน การอบรมเกี่ยวกับกระบวนการออกแบบการเรียนการสอนแบบปฏิบัติการเพื่อการจัดการ

เรียนรูในศตวรรษท่ี 21 และการศึกษาไทยยุค 4.0 ซึ่งเปนการพัฒนาศักยภาพของครูใหไดรับความรูเทคโนโลยีใหมๆนํามาจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาเด็ก

       นอกจากน้ียังจัดกิจกรรมการเรียนการสอนสอนแบบโครงงาน มาบูรณาการภาคเรียนละ ๒ ครั้ง ซึ่งเปนการเปดโอกาสใหเด็กเรียนรูตามความสนใจของตนเอง อยูในระดับยอดเยี่ยม

2. จัดครูใหเพียงพอกับชั้นเรียน

         ไดมีการคัดเลือกครูตางประเทศผูเปนเจาของภาษามีคุณสมบัติ ผานการอบรมมีประสบการณมีความเปนมืออาชีพในการจัดการเรียนการสอน และครูไทยที่มากดวยความรูความ

สามารถมีคุณวุฒิ คุณสมบัติ ที่เหมาะสม

        จัดครูอยางเพียงพอกับชั้นเรียนตอ 1 หองเรียน โดยมีครูผูสอนทั้งครูไทยและครูชาวตางชาติซึ่งเปนเจาของภาษามีคุณสมบัติครบตามกระทรวงไดกําหนด ป มีคุณวุฒิ คุณสมบัติ

เหมาะสม ครูผูชวย 90% จบการศึกษาในระดับปริญญาตรี มีประสบการณผานการดูแลเด็ก ไมตํ่ากวา 5 ป ผลการประเมินอยูในระดับยอดเยี่ยม

3. สงเสริมใหครูมีความเชี่ยวชาญดานการจัดประสบการณ

     สงเสริมศักยภาพครู พัฒนาเด็กใหมีความสามารถดานการคิดอยางเปนระบบ และมีความเปนเลิศทางวิชาการ สงเสริมและพัฒนาบุคลากรใหมีความรูตามมาตรฐานวิชาชีพ และการ

จัดการเรียนรูที่เนนเด็กเปนสําคัญ ดวยรูปแบบที่หลากหลาย และมีประสิทธิภาพ อยูในระดับยอดเยี่ยม

4. จัดสภาพแวดลอมและสื่อเพ่ือการเรียนรู

        โรงเรียนมีนโยบายสงเสริมความปลอดภัย มีมาตรการอยางเขมงวด จัดเวรยามรักษาความปลอดภัยตลอด 24 ชั่วโมง จัดใหมีอุปกรณความปลอดภัยบริเวณอาคารเรียน เชน ถังดับ

เพลิง ปายสัญลักษณทางหนีไฟ สัญลักษณเดินขึ้น-ลงบันได รวมท้ังการจัดครูเวรประจําวันบริเวณจุดรับ - สง ในชวงเชาและเย็น  ผูปกครองแสดงบัตรทุกครั้งที่เขาออกโรงเรียน มีบันทึก

การมารับ - สงเด็ก มีกลองวงจรทุกจุดภายในอาคารอนุบาล มีมาตรการท่ีเขมงวดในเรื่องการปองกันโรคระบาดในโรงเรียน พยาบาลบันทึกการปวยหรืออุบัติเหตุของเด็กทุกครั้ง 

     จัดส่ือและอุปกรณและสิ่งอํานวยความสะดวกตางๆใหกับเด็ก มีการจัดบรรยากาศหองเรียน มีสื่อการเรียนรูที่หลากหลาย มุมหนังสือเคลื่อนที่  เพื่อสงเสริมและกระตุนความสนใจ ให

เกิดการเรียนรูท้ังแบบรายบุคคลและรายกลุมอยูในระดับยอดเยี่ยม

5. ใหบริการส่ือเทคโนโลยีสารสนเทศ และสื่อการเรียนรู เพื่อสนับสนุนการจัดประสบการณ
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        จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการเรียนรูจัดบริการอินเตอรเน็ตไรสายจัดคอมพิวเตอรในออฟฟศ ใหครูสามารถคนควาหาความรู จัดทําสื่อ เพื่อนํามาจัดกิจกรรม

ประสบการณใหกับเด็ก ติดตอสื่อสาร ประชาสัมพันธขาวสารของทางโรงเรียนใหผูปกครองไดรับทราบอยางทั่วถึงและ รวดเร็ว มีหองคอมพิวเตอร ใหเด็กระดับอนุบาล 3 ทุกหองไดเรียน

รูเก่ียวกับการใชคอมพิวเตอรเบื้องตน การจัดสื่อการเรียนรูท่ีหลากหลาย อาทิ สื่อของจริง สื่อจําลอง ฯลฯ ในมุมประสบการณภายในหองเรียน โดยจัดมุมประสบการณใหสอดคลองกับ

หนวยการเรียน

        จัดทําเว็บไซตโรงเรียน และเฟสบุคโรงเรียน เพื่อเปนสื่อในการเผยแพรกิจกรรม การเรียนการสอนใหผูปกครอง และบุคคลที่สนใจ ใหบริการสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ และสื่อการ

เรียนรู เพ่ือสนับสนุนการจัดประสบการณอยูในระดับดีเลิศ

6. มีระบบบริหารคุณภาพที่เปดโอกาสใหผูที่เกี่ยวของทุกฝายมีสวนรวม

โรงเรียนมีระบบบริหารงานท่ีเปดโอกาสใหผูเกี่ยวของทุกฝายมีสวนรวม

จัดใหมีชมรมผูปกครอง - ครู

ประชุมปฐมนิเทศผูปกครอง

ประชุมคณะอํานวยการบริหารสถานศึกษา/ประชุมครูและบุคลากร คณะกรรมการโรงเรียนประสานความรวมมือเพื่อรวมกันพัฒนาสมํ่าเสมอ

โรงเรียนจัดทําระบบการประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตามขั้นตอน Plan Do Check

แตงตั้งคณะกรรมการดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษาและคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในเพื่อจัดทํา/ตรวจสอบ รวบรวมขอมูล/ผลการประเมิน

ตามเปาหมายแตละมาตรฐาน

จัดทํารายงานการประเมินตนเองจัดสงรายงานใหกับหนวยงานตนสังกัดเพื่อนําผลการประเมินคุณภาพภายใน มาวางแผนในการพัฒนาสถานศึกษาในปการ

ศึกษาตอไป

อยูในระดับยอดเยี่ยม

ขอมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษที่สนับสนุน

แผนปฏิบัติการและแผนพัฒนาสถานศึกษา

หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย 2560 และหลักสูตรสถานศึกษาระดับปฐมวัย 2561

รายงานผลการเขารวมอบรมพัฒนาของครูและบุคลากร ดานการประกันคุณภาพภายใน

แผนการจัดประสบการณที่สอดคลองกับมาตรฐานตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย2560

รายงานผลการประเมินตนเองระดับปฐมวัย SAR ประจําป 2561

งานผลิตส่ือการเรียนการสอน

งานหองเรียนสวยดวยมือครู

พัฒนาแหลงเรียนรูภายในสถานศึกษา

จัดซ้ือเครื่องเลน
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มาตรฐานที่ 3 การจัดประสบการณท่ีเนนเด็กเปนสําคัญ

จํานวนครูท้ังหมด : 16

ประเด็นพิจารณา

การปฏิบัติงาน
เปา

หมาย/

รอยละ

จํานวนครูที่

ผานเกณฑที่

โรงเรียน

กําหนด (คน)

ผลการ

ประเมิน

(รอย

ละ)

ผลการ

ประเมิน

คุณภาพ

ที่ได
ปฏิบัติ

ไม

ปฏิบัติ

1. จัดประสบการณที่สงเสริมใหเด็กมีพัฒนาการทุกดาน อยางสมดุลเต็มศักยภาพ 90.00 16 100.00
ยอด

เยี่ยม

1.1 มีการวิเคราะหขอมูลเด็กเปนรายบุคคล √ - 15

1.2 จัดทําแผนและใชแผนการจัดประสบการณจากการวิเคราะหมาตรฐานคุณลักษณะที่พึง

ประสงคในหลักสูตรสถานศึกษา
√ - 16

1.3 จัดกิจกรรมที่สงเสริมพัฒนาการเด็กครบทุกดาน ท้ังดานรางกาย ดานอารมณจิตใจ

ดานสังคม และดานสติปญญา โดย ไมมุงเนนการพัฒนาดานใดดานหนึ่งเพียงดานเดียว
√ - 16

2. สรางโอกาสใหเด็กไดรับประสบการณตรง เลนและปฏิบัติอยางมีความสุข 90.00 15 93.75
ยอด

เยี่ยม

2.1 จัดประสบการณที่เช่ือมโยงกับประสบการณเดิม √ - 16

2.2 ใหเด็กมีโอกาสเลือกทํากิจกรรมอยางอิสระ ตามความตองการความสนใจ ความ

สามารถ ตอบสนองตอวิธีการเรียนรูของเด็กเปนรายบุคคล หลากหลายรูปแบบจากแหลง

เรียนรูที่หลากหลาย

√ - 14

2.3 เด็กไดเลือกเลน เรียนรูลงมือ กระทํา และสรางองคความรูดวยตนเอง √ - 15

3. จัดบรรยากาศที่เอื้อตอการเรียนรู ใชส่ือและเทคโนโลยี ท่ีเหมาะสมกับวัย 90.00 15 93.75
ยอด

เยี่ยม

3.1 จัดบรรยากาศและสภาพแวดลอมในหองเรียนไดสะอาด ปลอดภัย และอากาศถายเท

สะดวก
√ - 16

3.2 จัดใหมีพ้ืนที่แสดงผลงานเด็ก พื้นที่สําหรับมุมประสบการณและการจัดกิจกรรม √ - 14

3.3 จัดใหเด็กมีสวนรวมในการจัดภาพแวดลอมในหองเรียน เชน ปายนิเทศ การดูแลตนไม

เปนตน
√ - 15

3.4 ใชส่ือและเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับชวงอายุ ระยะความสนใจ และวิถีการเรียนรูของเด็ก

เชน กลองดิจิตอล คอมพิวเตอร สําหรับการเรียนรูกลุมยอย ส่ือของเลนที่กระตุนใหคิดและ

หาคําตอบ เปนตน

√ - 15

4. ประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริงและนําผลการประเมินพัฒนาการเด็กไปปรับปรุงการจัดประสบการณ

และพัฒนาเด็ก
90.00 16 100.00

ยอด

เยี่ยม

4.1 ประเมินพัฒนาการเด็กจากกิจกรรมและกิจวัตรประจําวันดวยเครื่องมือและวิธีการที่

หลากหลาย
√ - 15

4.2 วิเคราะหผลการประเมินพัฒนาการเด็กโดยผูปกครองและผูเกี่ยวของมีสวนรวม √ - 16

4.3 นําผลการประเมินที่ไดไปพัฒนาคุณภาพเด็กอยางเปนระบบและตอเนื่อง √ - 16

4.4 นําผลการประเมินแลกเปล่ียนเรียนรูโดยใชกระบวนการชุมชนแหงการเรียนรูทาง

วิชาชีพ
√ - 15
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ประเด็นพิจารณา

การปฏิบัติงาน
เปา

หมาย/

รอยละ

จํานวนครูที่

ผานเกณฑที่

โรงเรียน

กําหนด (คน)

ผลการ

ประเมิน

(รอย

ละ)

ผลการ

ประเมิน

คุณภาพ

ที่ได
ปฏิบัติ

ไม

ปฏิบัติ

สรุปผลการประเมิน 96.88
ยอด

เยี่ยม

 

จุดเนนและกระบวนการพัฒนาท่ีสงผลตอระดับคุณภาพของมาตรฐานที่ 3 การจัดประสบการณท่ีเนนเด็กเปนสําคัญ

1. จัดประสบการณที่สงเสริมใหเด็กมีพัฒนาการทุกดานอยางสมดุลเต็มศักยภาพ

     ครูจัดประสบการณใหเด็กมีพัฒนาการทุกดานอยางสมดุล เต็มศักยภาพ ใหเด็กเปนรายบุคคลและสรางโอกาสใหเด็กทุกคนไดรับประสบการณตรง เลนและลงมือกระทําผานประสาท

สัมผัสท้ัง 5 จัดบรรยากาศที่เอื้อตอการเรียนรู ใชสื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับวัย

ครูผูสอนจัดประสบการณการเรียนรูตามตารางกิจกรรมประจําวันใหเด็กมีพัฒนาการทุกดานอยางสมดุล เต็มศักยภาพตามหลักสูตร พัฒนาเด็กใหครบทั้ง 4 ดาน

1. ดานรางกาย เด็กมีสุขภาพรางกายสมบูรณ แข็งแรง

2. ดานอารมณ - จิตใจ เด็กมีพัฒนาการดานอารมณความรูสึกไดอยางเหมาะสม รูจักยับยั้งชั่งใจ รูจักการรอคอย กลาแสดงออก

3. ดานสังคม เด็กชวยเหลือตัวเองในการปฏิบัติกิจวัตรประจําวันได ชวยเหลือแบงปน มีความรับผิดชอบ มีวินัยในตนเอง เลนรวมกับผูอื่นได มีสัมมาคารวะตอ

ผูใหญ

4. ดานสติปญญา มีความคิดรวมยอด รูจักการแกปญหา ส่ือสารและมีทักษะความคิดพื้นฐานแสวงหาความรูไดอยางเหมาะสมตามวัย ใหเด็กมีโอกาสเลือกทํา

กิจกรรมอยางอิสระ ตามความตองการ ความสนใจ ความสามารถ ตอบสนองตอวิธีการเรียนรูของเด็กเปนรายบุคคลหลากหลายรูปแบบ จากแหลงเรียนรูที่

หลากหลาย เด็กไดเลือกเลน เรียนรู ลงมือ กระทํา และสรางองคความรูดวยตนเองผานการจัดการเรียนการสอนแบบโครงงาน (Project Approach) ซึ่ง

เปน Best Practice ของโรงเรียน ไดแก โครงงานเรื่องขาว โครงงานกระดูกดุกดิ๊ก/โครงงาน ฟอ ฟน แข็งแรง/โครงงานบานแสนสุข/โครงงานตลาด

อาเซียน/โครงงานชาง/โครงงานขาวโพด/โครงงานกลวย/โครงงานแปงแปลงราง วิเคราะหโครงสรางการเรียนรูออกเปนหนวยการเรียน แบงเปน 2 ภาค

เรียน ปละ   36 หนวย (ครูผูสอนจัดทําแผนการเรียนการสอนที่บูรณาการการเรียนรูทุกทักษะวิชาผานกิจกรรม 6 หลัก ไดแก   กิจกรรมเคลื่อนไหวและ

จังหวะ  กิจกรรมเสริมประสบการณ  กิจกรรมสรางสรรค  กิจกรรมกลางแจง กิจกรรมเสรี  และกิจกรรมเกมการศึกษา)

ใหเด็กมีโอกาสเลือกทํากิจกรรมอยางอิสระ ตามความตองการ ความสนใจ ความสามารถ และสรางองคความรูดวยตนเองผานการจัดการเรียนการสอนแบบโครงงาน (Project

Approach) ซ่ึงเปน Best Practice ของโรงเรียนสงเสริมใหเด็กมีความสามารถในการคิด รวบยอด คิดวิเคราะหดวยเหตุและผลทางคณิตศาสตรและวิทยาศาสตร รูจักใชสื่อเทคโนโลยี

และเคร่ืองมือทางวิทยาศาสตร เชน แวนขยาย แมเหล็ก ฯลฯ

จัดบรรยากาศทั้งในและนอกหองเรียนที่เอื้อตอการเรียนรู และจัดหองเรียนใหสะอาด ปลอดภัย มีพื้นที่แสดงผลงานเด็ก พื้นที่สําหรับมุมประสบการณและการจัดกิจกรรม เด็กมีสวนรวม

ในการจัดสภาพแวดลอมในหองเรียน ครูใชสื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับวัยและพัฒนาการของเด็ก เชน จอคอมพิวเตอรสําหรับการเรียนรูกลุมยอย สื่อของเลนที่กระตุนใหคิดและหา

คําตอบ เปนตน

ครูมีการติดตามและประเมินผลพัฒนาการเด็กอยางเปนระบบ   ดวยเครื่องมือและวิธีการท่ีหลากหลาย เชน การสังเกต การสอบถาม การสํารวจ การประเมินระหวางเรียน บันทึกหลัง

การจัดกิจกรรม ตามสภาพจริง งานการทดสอบสมรรถภาพทางกายของเด็ก  เพื่อประเมินระดับความแข็งแรงของกลามเน้ือ ความออนตัว ความคลองแคลววองไว เพื่อสงเสริมใหเด็กมี

พัฒนาการดานรางกายและกลามเนื้อท่ีแข็งแรง สมบูรณเหมาะสมตามวัยรายบุคคล ดานการประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริง  และนําผลการประเมินพัฒนาการเด็กไปปรับปรุงการ

จัดประสบการณและพัฒนาเด็ก              

ขอมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ ท่ีสนับสนุน

1. โครงการพัฒนาศักยภาพครู

1.1 งานสงครูเขารับอบรม (โคช และ เทรนนิ่ง)

1.2 งานประเมินผลศักยภาพครู - บุคลากร

1.3 งานนิเทศและประเมินศักยภาพดานการสอน

1.4 แฟมสะสมผลงานครู / SAR ครู / พัฒนาแผนการสอน

1.5 งานวิเคราะหและพัฒนาปญหาในหองเรียน

บันทึกเหตุการณประจําวัน – แฟมสะสมผลงานเด็กอนุบาล

บันทึกการส่ือสารบานและโรงเรียน
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1.6 งานรายงานผลพัฒนาการเด็กอนุบาล

1.7 งานวิจัยในชั้นเรียน

 

2. โครงการพัฒนาส่ือการเรียนการสอนภายใตหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

2.1 งานผลิตส่ือการเรียนการ

2.2 งานหองเรียนสวยดวยมือครู

2.3 พัฒนาแหลงเรียนรูภายในโรงเรียน

2.4 พัฒนาจัดซื้อเคร่ืองเลนสนาม
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ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผูเรียน

จํานวนเด็กทั้งหมด : 801

ประเด็นพิจารณา

การปฏิบัติงาน
เปา

หมาย/

รอยละ

จํานวนเด็กที่ผาน

เกณฑที่โรงเรียน

กําหนด (คน)

ผลการ

ประเมิน

(รอยละ)

ผลการ

ประเมิน

คุณภาพที่

ได
ปฏิบัติ

ไม

ปฏิบัติ

ผลสัมฤทธ์ิทางวิชาการของผูเรียน

1. มีความสามารถในการอาน การเขียน การสื่อสาร และ การคิดคํานวณ 90.00 757 94.51 ยอดเยี่ยม

1.1 รอยละของผูเรียนมีทักษะในการอานในแตละระดับชั้นตามเกณฑที่สถานศึกษา

กําหนด
√ - 770

1.2 รอยละของผูเรียนมีทักษะในการเขียนในแตละระดับชั้นตามเกณฑที่สถานศึกษา

กําหนด
√ - 734

1.3 รอยละของผูเรียนมีทักษะในการส่ือสารในแตละระดับชั้นตามเกณฑที่สถานศึกษา

กําหนด
√ - 771

1.4 รอยละของผูเรียนมีทักษะในการคิดคํานวณในแตละดับชั้นตามเกณฑท่ีสถานศึกษา

กําหนด
√ - 754

2. มีความสามารถในการคิดวิเคราะห คิดอยางมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและแกปญหา 90.00 767 95.76 ยอดเยี่ยม

2.1 รอยละของผูเรียนมีความสามารถในการคิดจําแนกแยกแยะ ใครครวญ ไตรตรอง

อยางรอบคอบโดยใชเหตุผลประกอบการตัดสินใจ
√ - 767

2.2 รอยละของผูเรียนมีการอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น √ - 783

2.3 รอยละของผูเรียนมีการแกปญหาอยางมีเหตุผล √ - 751

3. มีความสามารถในการสรางนวัตกรรม 90.00 756 94.38 ยอดเยี่ยม

3.1 รอยละของผูเรียนมีความสามารถในการรวบรวมความรูไดทั้งตัวเองและการทํางาน

เปนทีม
√ - 758

3.2 รอยละของผูเรียนสามารถเชื่อมโยงองคความรูและประสบการณมาใชในการ

สรางสรรคส่ิงใหม ๆ อาจเปนแนวความคิด โครงการ โครงงาน ชิ้นงาน ผลผลิต
√ - 753

4. มีความสามารถในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร 90.00 776 96.88 ยอดเยี่ยม

4.1 รอยละของผูเรียนมีความสามารถในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร √ - 795

4.2 รอยละของผูเรียนมีความสามารถในการนําเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

เพ่ือพัฒนาตนเองและสังคมในดานการเรียนรู การสื่อสาร การทํางานอยางสรางสรรค

และมีคุณธรรม

√ - 757

5. มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 90.00 800 99.88 ยอดเยี่ยม

5.1 รอยละของผูเรียนบรรลุการเรียนรูตามหลักสูตรสถานศึกษา √ - 800

6. มีความรูทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดีตองานอาชีพ 90.00 800 99.88 ยอดเยี่ยม

6.1 รอยละของผูเรียนมีความรู ทักษะพ้ืนฐานและเจตคติที่ดีในการศึกษาตอ √ - 800

6.2 รอยละของผูเรียนมีความรู ทักษะพ้ืนฐานและเจตคติที่ดีในการจัดการ การทํางาน

หรืองานอาชีพ
√ - 800
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ประเด็นพิจารณา

การปฏิบัติงาน
เปา

หมาย/

รอยละ

จํานวนเด็กที่ผาน

เกณฑที่โรงเรียน

กําหนด (คน)

ผลการ

ประเมิน

(รอยละ)

ผลการ

ประเมิน

คุณภาพที่

ได
ปฏิบัติ

ไม

ปฏิบัติ

คุณลักษณะที่พึงประสงคของผูเรียน

7. การมีคุณลักษณะและคานิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากําหนด 90.00 801 100.00 ยอดเยี่ยม

7.1 รอยละของผูเรียนมีพฤติกรรมเปนผูที่มีคุณธรรม จริยธรรม เคารพในกฎกติกา √ - 801

7.2 รอยละของผูเรียนมีคานิยมและจิตสํานึกตามที่สถานศึกษากําหนด โดยไมขัดกับ

กฎหมายและวัฒนธรรมอันดีของสังคม
√ - 801

8. ความภูมิใจในทองถิ่นและความเปนไทย 90.00 780 97.38 ยอดเยี่ยม

8.1 รอยละของผูเรียนมีความภูมิใจในทองถิ่น เห็นคุณคาของความเปนไทย √ - 758

8.2 รอยละของผูเรียนมีสวนรวมในการอนุรักษวัฒนธรรมและประเพณีไทยรวมทั้ง

ภูมิปญญาไทย
√ - 801

9. การยอมรับที่จะอยูรวมกันบนความแตกตางและหลากหลาย 90.00 800 99.88 ยอดเยี่ยม

9.1 รอยละของผูเรียนยอมรับและอยูรวมกันบนความแตกตางระหวางบุคคลในดานเพศ

วัย เชื้อชาติ ศาสนา ภาษาวัฒนธรรม ประเพณี
√ - 800

10. สุขภาวะทางรางกายและจิตสังคม 90.00 797 99.50 ยอดเยี่ยม

10.1 รอยละของผูเรียนมีการรักษาสุขภาพกาย สุขภาพจิต อารมณและสังคม และ

แสดงออกอยางเหมาะสมในแตละชวงวัย
√ - 795

10.2 รอยละของผูเรียนสามารถอยูรวมกับคนอื่นอยางมีความสุข เขาใจผูอื่น ไมมีความ

ขัดแยงกับผูอ่ืน
√ - 798

สรุปผลการประเมิน 97.80 ยอดเยี่ยม

 

จุดเนนและกระบวนการพัฒนาท่ีสงผลตอระดับคุณภาพของมาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผูเรียน

มาตรฐานที่ 1.1 ผลสัมฤทธ์ิทางวิชาการของผูเรียน

จากการท่ีโรงเรียนยุวทูตศึกษาพัฒนาไดดําเนินโครงการและกิจกรรมตาง ๆ เพ่ือพัฒนาคุณภาพผูเรียนตามแผนปฏิบัติการโรงเรียน ปการศึกษา 2563 สงผลใหคุณภาพผูเรียนในมาตรฐาน

ท่ี 1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผูเรียน อยูในระดับ ยอดเยี่ยม ดังนี้

แผนภูมิที่ 1 แสดงรอยละของผูเรียน ตามประเด็นมาตรฐานที่ 1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผูเรียน

่
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จากแผนภูมิท่ี 1 ประเด็นที่ 1.1.1 มีความสามารถในการอาน การเขียน การสื่อสารภาษาอังกฤษและภาษาไทย และการคิดคํานวณ โดยที่โรงเรียน ฯ ไดจัดโครงการรักการอาน

โครงการพัฒนาศักยภาพผูเรียน โครงการไทยอังกฤษสนุกคิดสนุกทํา โครงการ ABS Online Fun และนโยบายที่สงเสริม สนับสนุนใหครูสื่อสารภาษาอังกฤษกับนักเรียน สงผลใหผูเรียน

จํานวน 757 คน คิดเปนรอยละ 94.51  มีความสามารถในการอาน การเขียน การสื่อสารภาษาอังกฤษและภาษาไทย และการคิดคํานวณสูงกวามาตรฐานที่ทางโรงเรียนกําหนด

      ประเด็นที่ 1.1.2   มีความสามารถในการคิดวิเคระห คิดอยางมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและแกไขปญหา ผูเรียนจํานวน 767 คน คิดเปนรอยละ 95.76 มี

ความสามารถในการคิดวิเคระห คิดอยางมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและแกไขปญหา สูงกวามาตรฐานที่ทางโรงเรียนกําหนดไว

           ประเด็นที่ 1.1.3 มีความสามารถในการสรางนวัตกรรม โรงเรียน ฯ ไดกําหนดใหครูผูสอนจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบใชโครงงานเปนฐาน (Project-based Learning) มีการ

แขงขันสรางนวัตกรรมและโครงงานในกิจกรรมสัปดาหวิทยาศาสตร ผูเรียนจํานวน 756 คน คิดเปนรอยละ 94.38 สามารถรวบรวมความรู และประสบการณมาใชในการสรางสรรคสิ่ง

ใหม ๆ ไดดวยตนเอง

     ประเด็นที่ 1.1.4 มีความสามารถในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ผูเรียนจํานวน 776 คน คิดเปนรอยละ 96.88 มีความสามารถในดานการใชเทคโนโลยีสารสนเทส

และการสื่อสาร เน่ืองจากทางโรงเรียน ฯ สนับสนุนใหครูใชเทคโนโลยีในการสอน ใชหองเรียนออนไลน ผูเรียนสามารถใชโทรศัพทในการเรียนรู สืบคนขอมูลและทํากิจกรรมตาง ๆ

          ประเด็นที่ 1.1.5 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรของสถานศึกษา จากโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และโครงการแขงขันทักษะทางวิชาการ ทําใหผูเรียน

จํานวน 800 คน คิดเปนรอยละ 99.88 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเปนไปตามหลักสูตรสถานศึกษาที่กําหนดไว

       ประเด็นที่ 1.1.6 มีความรูทักษะพื้นฐานและเจตคติท่ีดีตองานอาชีพ จากการที่ทางโรงเรียน ฯ สนับสนุนใหมีโครงการทัศนศึกษา โครงการแนะแนวการศึกษาตอระดับอุดมศึกษา

ของผูเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปที่ 4-6 และโครงการพัฒนาระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน สงผลใหผูเรียนจํานวน 800 คน คิดเปนรอยละ 99.88 มีความรู ทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดี

ตองานอาชีพ

ตามขอมูลสนับสนุน ดังตอไปนี้

แผนภูมิที่ 2 ผูเรียนมีความสามารถในการอาน การเขียน การสื่อสาร และการคิดคํานวณ ระดับชั้น ป.1 - ม.6

จากแผนภูมิท่ี 2 ประเด็นยอยท่ี 1 ผูเรียนระดับช้ันประถมศึกษาปท่ี 1 ถึง มัธยมศึกษาปท่ี 6 มีผลการประเมินความสามารถดานการอาน การเขียน การสื่อสาร และการคิดคํานวณ สูง

กวาท่ีสถานศึกษากําหนด

 

แผนภูมิที่ 3  ผูเรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห คิดอยางมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและแกปญหา

จากแผนภูมิท่ี 3 ประเด็นยอยท่ี 2 ผูเรียนระดับช้ันประถมศึกษาปท่ี 1 ถึง มัธยมศึกษาปท่ี 6 มีความสามารถในการคิดวิเคราะห คิดอยางมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น

และแกปญหา สูงกวาที่สถานศึกษากําหนด

 

แผนภูมิที่ 4 ผูเรียนมีความสามารถในการสรางนวัตกรรม
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จากแผนภูมิท่ี 4 ประเด็นยอยท่ี 3 ผูเรียนระดับช้ันประถมศึกษาปท่ี 1 ถึง มัธยมศึกษาปท่ี 6  มีความสามารถในการสรางนวัตกรรมไดตามที่สถานศึกษากําหนด

 

แผนภูมิที่ 5 ผูเรียนมีความสามารถในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร

แผนภูมิท่ี 5 ประเด็นยอยท่ี 4 ผูเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปท่ี 1 ถึง มัธยมศึกษาปท่ี 6 มีผลการประเมินความสามารถในการใชเทคโนโลยี และการสื่อสาร เพื่อพัฒนาตนเองในดานการ

เรียนรู การส่ือสาร การทํางานไดอยางสรางสรรคและเหมาะสมตามระดับช้ัน

 

แผนภูมิที่ 6 ผูเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา

แผนภูมิท่ี 6 ประเด็นยอยท่ี 4 ผูเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปท่ี 1 ถึง มัธยมศึกษาปท่ี 6 มีผลการประเมินความสามารถตามหลักสูตรสถานศึกษา สูงกวาที่เปาหมายกําหนดไว

 

แผนภูมิที่ 7 ผูเรียนมีความรูทักษะพ้ืนฐาน และเจตคติที่ดีตองานอาชีพ
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แผนภูมิท่ี 7 ประเด็นยอยท่ี 5 ผูเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปท่ี 1 ถึง มัธยมศึกษาปท่ี 6 มีความรูทักษะพื้นฐาน เจตคติที่ดีตองานอาชีพ พรอมที่จะศึกษาตอในระดับอุดมศึกษา

 

มาตรฐานที่ 1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงคของผูเรียน

          ในดานคุณลักษณะท่ีพึงประสงคของผูเรียน โรงเรียนไดจัดโครงการ / กิจกรรมตาง ๆ เชน โครงการทัศนศึกษา โครงการลูกเสือเนตรนารี และนักศึกษาวิชาทหาร โครงการวัน

สําคัญตางๆ โครงการภาษาและวัฒนธรรม เปนตน เพ่ือสงเสริมคุณภาพผูเรียนใหมีคุณลักษณะท่ีพึงประสงคตามที่โรงเรียนกําหนด สงผลให มาตรฐานที่ 1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค

ของผูเรียน อยูในระดับ ยอดเยี่ยม ดังนี้

แผนภูมิที่ 8 แสดงรอยละของผูเรียน ตามประเด็นมาตรฐานที่ 1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงคของผูเรียน

จากแผนภูมิท่ี 8 แสดงใหเห็นวา ประเด็นที่ 1.2.1 การมีคุณลักษณะและคานิยมที่ดีตามท่ีสถานศึกษากําหนด ผูเรียนจํานวน 801 คน คิดเปนรอยละ 100 ประพฤติดี มีคุณธรรม มี

จริยธรรม มีจิตสํานึกและคานิยมท่ีดี เคารพในกฎ กติกา ท่ีโรงเรียนกําหนด

          ประเด็นที่ 1.2.2 ความภูมิใจในทองถ่ินและความเปนไทย ผูเรียนจํานวน 780 คน คิดเปนรอยละ 97.38 มีความภูมิใจในทองถิ่น เห็นคุณคาของความเปนไทย และมีสวนรวม

ในการอนุรักษวัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปญญาของไทย

          ประเด็นที่ 1.2.3 การยอมรับท่ีจะอยูรวมกันบนความแตกตางและหลากหลาย ผูเรียนจํานวน 800 คน คิดเปนรอยละ 99.88 สามารถยอมรับ และอยูรวมกันบนความแตกตาง

และหลากหลาย ทางดานเพศ วัย เช้ือชาติ ศาสนา ประเพณี ภาษาและวัฒนธรรม

          ประเด็นที่ 1.2.4 สุขภาวะทางรางกายและจิตสังคม ผูเรียนจํานวน 797 คน คิดเปนรอยละ 99.50 มีการรักษาสุขภาพกาย สุขภาพจิต อารมณและสังคม สามารถแสดงอยาง

ไดอยางถูกตอง เหมาะสมกับวัย  และสามารถอยูรวมกันกับผูอื่นไดเปนอยางดี

ดังขอมูลสนับสนุน ดังนี้

 

แผนภูมิที่ 9 ผูเรียนมีคุณลักษณะและคานิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากําหนด
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จากแผนภูมิท่ี 9 ประเด็นยอยท่ี 1 แสดงใหเห็นวาจํานวนผูเรียนเฉลี่ย รอยละ 100 มีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค และคานิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากําหนด

 

แผนภูมิที่ 10 ผูเรียนมีความภูมิใจในทองถิ่นและความเปนไทย

จากแผนภูมิท่ี 10 ประเด็นยอยท่ี 2 แสดงใหเห็นวาจํานวนผูเรียนเฉลี่ย รอยละ 90 ขึ้นไปมีความภูมิใจในทองถิ่น และเรียนรูการอนุรักษวัฒนธรรม

 

แผนภูมิที่ 11 ผูเรียนยอมรับที่จะอยูรวมกันบนความแตกตางและหลากหลาย

จากแผนภูมิท่ี 11 ประเด็นยอยท่ี 3 แสดงใหเห็นวาจํานวนผูเรียน มากกวารอยละ 90 ยอมรับที่จะอยูรวมกันบนความแตกตางที่หลากหลาย เนื่องจากผูเรียนมีความหลากหลายทางเชื้อ

ชาติ ศาสนาและวัมนธรรม ซึ่งทางโรงเรียนไดจัดกิจกรรมเพื่อใหผุเรียนไดเรียนรูท่ีจะอยูรวมกันไดอยางมีความสุข

 

่ ่
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แผนภูมิที่ 12 ผูเรียนมีสุขภาวะทางรางกายและจิตสังคมที่ดี

จากแผนภูมิท่ี 12 ประเด็นยอยท่ี 4 แสดงใหเห็นวาผูเรียนมากกวา รอยละ 90 มีสุขภาวะทางรางกาย และจิตสังคมสูงกวาเปาหมายที่สถานศึกษากําหนด
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มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ

เปาหมาย 5 ขอ

ประเด็นพิจารณา

การปฏิบัติงาน
ผล

สําเร็จ

ผลการประเมิน

คุณภาพที่ไดปฏิบัติ
ไม

ปฏิบัติ

1. มีเปาหมายวิสัยทัศนและพันธกิจที่สถานศึกษากําหนดชัดเจน 5.00 ยอดเยี่ยม

1.1 กําหนดเปาหมายที่สอดคลองกับบริบทของสถานศึกษา ความตองการของชุมชน ทองถิ่น วัตถุประสงคของ

แผนการศึกษาชาติ นโยบายของรัฐบาลและตนสังกัด
√ -

1.2 กําหนดวิสัยทัศน และพันธกิจ ที่สอดคลอง เชื่อมโยง กับเปาหมาย แผนยุทธศาสตรชาติ แผนการศึกษาแหง

ชาติ นโยบายของรัฐบาลและตนสังกัด
√ -

1.3 กําหนดเปาหมาย วิสัยทัศน และพันธกิจ ทันตอการเปลี่ยนแปลงของสังคม √ -

1.4 นําเปาหมาย วิสัยทัศน และพันธกิจผานความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารโรงเรียน √ -

1.5 นําเปาหมาย วิสัยทัศน และพันธกิจของโรงเรียนเผยแพร ตอสาธารณชน √ -

2. มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 5.00 ยอดเยี่ยม

2.1 มีการวางแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาอยางเปนระบบ √ -

2.2 มีการนําแผนไปปฏิบัติ ติดตามตรวจสอบประเมินผลและปรับปรุงพัฒนางานอยางตอเนื่อง √ -

2.3 มีการบริหารอัตรากําลัง ทรัพยากรทางการศึกษาจัดระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน และระบบการนิเทศภายใน √ -

2.4 สถานศึกษามีการนําขอมูลมาใชในการพัฒนาสถานศึกษา √ -

2.5 สถานศึกษาใหบุคลากรและผูทีเก่ียวของทุกฝายมีสวนรวมในการวางแผน ปรับปรุง พัฒนา และรวมรับผิด

ชอบตอผลการจัดการศึกษา
√ -

3. ดําเนินงานพัฒนาวิชาการที่เนนคุณภาพผูเรียนรอบดานตามหลักสูตรสถานศึกษาและทุกกลุมเปาหมาย 5.00 ยอดเยี่ยม

3.1 บริหารจัดการเกี่ยวกับงานวิชาการ ในดานการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา √ -

3.2 บริหารจัดการเกี่ยวกับงานวิชาการ ในดานการพัฒนาหลักสูตรตามความตองการของผูเรียน ที่สอดคลองกับ

บริบทของสถานศึกษา ชุมชน และทองถิ่น
√ -

3.3 บริหารจัดการเกี่ยวกับกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่เนนคุณภาพผูเรียนรอบดานเชื่อมโยงวิถีชีวิตจริง √ -

3.4 กําหนดหลักสูตรสถานศึกษาครอบคลุมการจัดการเรียนการสอนทุกกลุมเปาหมาย √ -

3.5 สถานศึกษามีการปรับปรุง และพัฒนาหลักสูตรใหทันตอการเปลี่ยนแปลงของสังคม √ -

4. พัฒนาครูและบุคลากรใหมีความเช่ียวชาญทางวิชาชีพ 5.00 ยอดเยี่ยม

4.1 สงเสริม สนับสนุน พัฒนาครู บุคลากร ใหมีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ √ -

4.2 จัดใหมีชุมชนการเรียนรูทางวิชาชีพ √ -

4.3 นําชุมชนการเรียนรูทางวิชาชีพเขามาใชในการพัฒนางานและการเรียนรูของผูเรียน √ -

4.4 มีการตรวจสอบ ทบทวน การปฏิบัติงานของครู บุคลากร ท่ีมีผลตอการเรียนรูของผูเรียน √ -

4.5 ถอดบทเรียนเพ่ือสรางนวัตกรรมหรือวิธีการท่ีเปนแบบอยางที่ดีที่สงผลตอการเรียนรูของผูเรียน √ -

5. จัดสภาพแวดลอมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อตอการจัดการเรียนรู อยางมีคุณภาพ 5.00 ยอดเยี่ยม

5.1 จัดสภาพแวดลอมทางกายภาพภายในหองเรียน ท่ีเอื้อตอการเรียนรู และคํานึงถึงความปลอดภัย √ -

5.2 จัดสภาพแวดลอมทางกายภาพภายนอกหองเรียน ท่ีเอื้อตอการเรียนรู และคํานึงถึงความปลอดภัย √ -
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ประเด็นพิจารณา

การปฏิบัติงาน
ผล

สําเร็จ

ผลการประเมิน

คุณภาพที่ไดปฏิบัติ
ไม

ปฏิบัติ

5.3 จัดสภาพแวดลอมที่สงเสริมใหผูเรียนเกิดการเรียนรูเปนรายบุคคล และเปนกลุม √ -

5.4 จัดสภาพแวดลอมทางสังคม ที่เอ้ือตอการจัดการเรียนรู และมีความปลอดภัย √ -

5.5 จัดใหผูเรียนไดใชประโยชนจากการจัดสภาพแวดลอมตามศักยภาพของผูเรียน √ -

6. จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและ การจัดการเรียนรู 5.00 ยอดเยี่ยม

6.1 ไดศึกษาความตองการเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีเหมาะสมกับสภาพของสถานศึกษา √ -

6.2 จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อบริหารจัดการและการจัดการเรียนรูที่เหมาะสมกับสภาพของสถานศึกษา √ -

6.3 พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อบริหารจัดการและการจัดการเรียนรูที่เหมาะสมกับสภาพของสถาน

ศึกษา
√ -

6.4 ใหบริการเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อใชในการบริการจัดการและการจัดการเรียนรูที่เหมาะสมกับสภาพของ

สถานศึกษา
√ -

6.5 ติดตามผลการใชบริการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของสถานศึกษาเพื่อใชในการบริการจัดการและการ

จัดการเรียนรูที่เหมาะสมกับสภาพของสถานศึกษา
√ -

สรุปผลการประเมิน 5.00 ยอดเยี่ยม

 

จุดเนนและกระบวนการพัฒนาท่ีสงผลตอระดับคุณภาพของมาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ

ประเด็นที่ 2.1 มีเปาหมาย วิสัยทัศน และพันธกิจที่สถานศึกษากําหนดชัดเจน

                   โรงเรียนยุวฑูตศึกษาพัฒนา มีเปาหมาย วิสัยทัศน และพันธกิจที่สถานศึกษากําหนดชัดเจน สอดคลองกับบริบทของสถานศึกษา เชื่อมโยงกับเปาเหมาย แผนยุทธศาสตรชาติ

แผนการศึกษาแหงชาติ นโยบายของรัฐบาลและตนสังกัด

ท่ีไดบรรจุไวในแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2560 – 2563 โดยไดดําเนินการวิเคราะห SWOT สภาพปญหา ผลการศึกษาที่ผานมา ศึกษาขอมูล สารสนเทศ ติดตาม ประเมินการ

จัดการศึกษาตามนโยบายปฏิรูปการศึกษาและจัดใหมีการประชุมระดมความคิดเห็นจากบุคลากรภายในโรงเรียน ผูที่มีสวนเกี่ยวของทุกฝาย โดยมีการจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา

พ.ศ.2564 – 2566 เพ่ือใหเปนแนวทางการดําเนินงานอยางตอเนื่อง นอกจากนี้ยังมีแผนปฏิบัติการประจําปการศึกษา 2563 ที่ผานความเห็นชอบและไดรับอนุมัติจากคณะกรรมการ

บริหารโรงเรียน

          โดยหลักฐานที่ประกอบพิจารณาในมาตรฐานที่ 2 ประเด็นที่ 2.1 มีเปาหมาย วิสัยทัศน และพันธกิจที่สถานศึกษากําหนดชัดเจน ประกอบดวย

1. แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปการศึกษา 2560 – 2563 (แผน 4 ป)

2. แผนปฏิบัติงานประจําปการศึกษา 2563

3. โครงการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 

4. โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการ 

5. โครงการการจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา (แผน 3 ป) 

ภาพที่ 1 แสดงแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา และแผนปฏิบัติงานประจําปการศึกษา 2563
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จากภาพที่ 1 แสดงใหเห็นวาโรงเรียนมีแผนพัฒนาการศึกษา ปการศึกษา 2560 – 2563 และแผนปฏิบัติงานประจําปการศึกษา 2563 ที่ผานการรับรองจากคณะกรรมการบริหาร

โรงเรียน

ผลการประเมินคุณภาพอยูในระดับ : ยอดเยี่ยม โดยมีคะแนน ( 5 )

 

ประเด็นที่ 2.2 มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา

        โรงเรียนมีการบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา ผานระบบประกันคุณภาพการศึกษาในสถานศึกษาอยางเขมแข็งและมีประสิทธิภาพ ตามแผนพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการ

ศึกษาโดยทุกฝายมีสวนรวมในการพัฒนา เพ่ือยกระดับมาตรฐานและคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนใหสูงขึ้น นอกจากน้ียังมีการบริหารงานอยางชัดเจน มีการกระจายอํานาจการบริหาร

จัดการอยางเปนระบบ ตามโครงสรางการบริหารงานของโรงเรียน ประกอบดวย คณะกรรมการบริหารโรงเรียน ที่ปรึกษา ผูรับใบอนุญาต ผูอํานวยการ ผูจัดการ รองผูอํานวยการ รองผู

จัดการ ผูชวยผูจัดการ หัวหนาฝาย และอํานวยการงานตางๆ (ตามแผนภาพท่ี 2) ขับเคลื่อนการบริหารจัดการอยางมีประสิทธิภาพ นอกจากน้ียังเปดโอกาสใหผูมีสวนเกี่ยวของมีสวนรวม

ในการพัฒนาองคกรไวในยุทธศาสตรดานสรางและขยายโอกาสทางการศึกษา โดยมุงประสาน สงเสริมสนับสนุนการบริการการศึกษาอยางกวาวขวาง โดยสงเสริมใหชุมชนและหนวยงาน

ตาง ๆ มีสวนรวมในการพัฒนาการศึกษาและการสรางความเขมแข็งดานการบริหารและการจัดการศึกษา มีการติดตาม ประเมินผลการบริหาร การจัดการศึกษาและการดําเนินงานดวย

ระบบ KPI และ TQM ในแตละฝายและนําผลมาวิเคราะห ปรับปรุง พัฒนาการจัดการศึกษาใหเกิดประสิทธิภาพใหมากขึ้น

ภาพที่ 2 แสดงโครงสรางการบริหารงานของโรงเรียนยุวฑูตศึกษาพัฒนา

จากภาพที่ 2 แสดงใหเห็นวา โรงเรียนมีการบริหารจัดการโดยการกระจายอํานาจอยางเปนระบบและชัดเจน ประกอบดวย ผูอํานวยการ ผูจัดการ และรองผูอํานวยการจํานวน 6 ทาน

เปนผูบริหาร โดยมีผูชวยผูจัดการจํานวน 4 ทาน ในการสนับสนุนและชวยเหลือในการบริหารจัดการ อีกทั้งมีการกระจายอํานาจการบริหารงานไปยังหัวหนาฝายตาง ๆ จํานวน 6 ฝาย

ประกอบดวย หัวหนาฝายอาคารสถานที่ หัวหนาฝายอนุบาล หัวหนาฝายประถมตน หัวหนาฝายประถมปลาย หัวหนาฝายมัธยมตอนตน และหัวหนาฝายมัธยมศึกษาตอนปลาย ปฏิบัติ

งานรวมกับหัวหนาครูชาวตางชาติ 3 ระดับ และมีอํานวยการของแตละงาน จํานวน 20 งาน ขับเคลื่อนการบริหารจัดการอยางมีประสิทธิภาพ
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โรงเรียนมีการกําหนดบทบาท หนาท่ีที่ตําแหนงงานนั้น ๆ ตองรับผิดชอบอยางชัดเจนตามภาระงาน (Job Description) ที่โรงเรียนกําหนดไว โดยกําหนดน้ําหนักความสําคัญของงาน

แตละงาน เพ่ือเรียงลําดับความสําคัญของงานที่แตละตําแหนงนั้นตองรับผิดชอบ

ภาพที่ 3 แสดงการกําหนบทบาทหนาที่ที่ตองรับผิดชอบตามภาระงาน (Job Description)

จากภาพที่ 3 แสดงใหเห็นวา โรงเรียนมีการกําหนดภาระหนาท่ีของแตละตําแหนง มีการเรียงลําดับความสําคัญของแตละงานไดอยางชัดเจน

               นอกจากการกําหนดภาระงานท่ีไดรับผิดชอบของครู บุคลากร แลวนั้นยังมีการนิเทศการจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียน เพื่อนําผลการนิเทศการสอนนั้นนํามาพัฒนาและ

ปรับปรุงการเรียนการสอนใหดีขึ้น โดยทางโรงเรียนกําหนดใหมีการนิเทศการเรียนการสอนของครูไมนอยกวา 1 ครั้งตอปการศึกษา

          หลักฐานท่ีประกอบการพิจารณาในมาตรฐานที่ 2 ประเด็นที่ 2.2 มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา ประกอบดวย

1. โครงสรางการบริหารงานของโรงเรียนยุวฑูตศึกษาพัฒนา

2. การกําหนดบทบาทหนาที่ครอบคลุมการบริหารจัดการตามโครงสราง

3. การนิเทศการจัดการเรียนการสอนครู

4. แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา

5. มาตรฐานการศึกษาเพ่ือการประเมินคุณภาพภายในของโรงเรียนยุวฑูตศึกษาพัฒนา

โรงเรียนไดจัดใหมีโครงการและกิจกรรมที่สอดคลองและแสดงถึงระบบบริหารจัดการคุณภาพของโรงเรียน ดังตอไปนี้

1. โครงการพัฒนาระบบบริหารงานวิชาการ 

2. โครงการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 

3. โครงการพัฒนาศักยภาพของครูสายผูสอน 

4. โครงการพัฒนางานทะเบียนและวัดผล 

ผลการประเมินคุณภาพอยูในระดับ : ยอดเยี่ยม โดยมีคะแนน ( 5 )

 

ประเด็นที่ 2.3 ดําเนินงานพัฒนาวิชาการที่เนนคุณภาพผูเรียนรอบดานตามหลักสูตรสถานศึกษาและทุกกลุมเปาหมาย

                   โรงเรียนยุวฑูตศึกษาพัฒนา มีโครงสรางการพัฒนาระบบบริหารวิชาการท่ีเนนการบริหารจัดการศึกษาใหมีคุณภาพ มีหลักสูตรสถานศึกษาที่เนนพัฒนาผูเรียนใหมีความรูและ

ทักษะท่ีจําเปนที่หลากหลาย มีทักษะในการแสวงหาความรูดวยตนเอง รักการเรียนรูและพัฒนาตนเองอยางตอเน่ือง และมีความสามารถในการคิดวิเคราะห คิดสังเคราะห มีวิจารณญาณ

มีความคิดสรางสรรค คิดไตรตรอง และมีวิสัยทัศนโดยผานการบริหารจัดการช้ันเรียนอยางมีคุณภาพ

ภาพที่ 4 แสดงการแบงสายการบริหารตามฝายวิชาการ
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นอกจากโรงเรียนไดกําหนดโครงสรางการบริหารงานท่ีกลาวมาขางตนแลวนั้น ยังมีการแบงการบริหารงานตามฝายงาน เพื่อสรางความคลองตัวในการบริหารจัดการครูชาวไทยและครู

ตางชาติดวย

ภาพที่ 5 การแบงการการบริหารงานของครูและบุคลากรชาวตางชาติ

 

หลักฐานท่ีประกอบการพิจารณาในมาตรฐานที่ 2 ประเด็นที่ 2.3 ดําเนินการพัฒนาวิชาการท่ีเนนคุณภาพผูเรียนรอบดานตามหลักสูตรสถานศึกษาและทุกกลุมเปาหมาย ประกอบดวย

1. หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ป.1 – ป.6

2. หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ม.1 – ม.3

3. หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ม.4 – ม.6

โดยหลักสูตรสถานศึกษานั้นไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษาและสามารถตรวจสอบได นอกจากหลักสูตรและการบริหารงานวิชาการที่กลาวมาขางตนแลวนั้น ยังมี

โครงการและกิจกรรมท่ีแสดงใหเห็นวาโรงเรียนไดดําเนินการพัฒนาวิชาการท่ีเนนคุณภาพผูเรียนรอบดานตามหลักสูตรสถานศึกษาและทุกกลุมเปาหมาย ดังน้ี

1. โครงการพัฒนาระบบบริหารงานวิชาการ 

2. โครงการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 

3. โครงการพัฒนางานทะเบียนและวัดผล 

ผลการประเมินคุณภาพอยูในระดับ : ยอดเยี่ยม โดยมีคะแนน ( 5 )

 

ประเด็นที่ 2.4 พัฒนาครูและบุคลากรใหมีความเชียวชาญทางวิชาชีพ

          โรงเรียนมีครูที่มีความสามารถดานภาษาท้ังภาษาไทยและภาษาอังกฤษ อีกทั้งเปนครูที่เปนเจาของภาษาสามารถจัดกิจกรรมการเรียนการสอนใหผูเรียนเกิดความรูและการพัฒนา

ทําใหผูเรียนมีความเขาใจสามารถสื่อสารภาษาไดอยางถูกตอง รวดเร็ว และชัดเจน ในสวนของครูไทย ไดจัดครูที่มีประสบการณและจบการศึกษาตามวิชาเอกที่สอน

                   ในดานการจัดการพัฒนาครูและบุคลากรใหมีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ เริ่มจากฝายบุคคลในการบริหารจัดการอยางมีประสิทธิภาพ มีการแบงหนาที่อยางชัดเจนตามการ

บริหารงานตามโครงสรางของโรงเรียน

         ในดานการบริหารงานวิชาการอยางมีคุณภาพตามโรงสรางการบริหารงานของโรงเรียน โดยรองผูอํานวยการ ผูชวยผูจัดการ หัวหนาแตละระดับชั้น และอํานวยการงานวิชาการ

แตละระดับชั้น และผูเกี่ยวของ ขับเคลื่อนงานบริหารงานวิชาการใหเปนไปตามนโยบายของโรงเรียน
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          นอกจากนี้ยังไดกําหนดใหมีการพัฒนาครูและบุคลากร ไวในกลยุทธดานพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษาที่เนนพัฒนาครูและบุคลากรใหมีคุณภาพ ซึ่งในปการศึกษา 2563 โรง

เรียนยุวฑูตศึกษาพัฒนาไดมีการสงครู บุคลากรเขารวมการฝกอบรม ท้ังภายในโรงเรียนและภายนอกโรงเรียน เพื่อพัฒนาศักยภาพ ครู และบุคลากรใหมีความรู ความสามารถมากขึ้น

โดยอางอิงจากสถิติ ดังนี้

ภาพที่ 6 ตารางแสดงรอยละการไดเขารับการอบรม ครู บุคลากร ไทยและชาวตางชาติ

 

โรงเรียนยุวฑูตศึกษาพัฒนา จัดใหมีการประชุมเพื่อทําการแลกเปลี่ยนเรียนรู และพัฒนาการทํางานรวมกัน มากกวา 10 ครั้ง อีกทั้งยังมีโครงการและกิจกรรมตามนโยบาย ที่สงเสริมการ

พัฒนาครูและบุคลากรใหมีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ ดังนี้

1. โครงการพัฒนาระบบบริหารงานวิชาการ 

2. โครงการพัฒนาศักยภาพครูสายผูสอน 

กิจกรรมการจัดทําและพัฒนาแผนการเรียนรู

กิจกรรมอบรม/ประชุมเพิ่มประสิทธิภาพการสอน

3. โครงการพัฒนาครูและบุคลากร 

4. โครงการพัฒนาระบบงานสวัสดิการครูและบุคลากร 

          การสนับสนุนใหครูผูสอนทําวิจัยชั้นเรียน เพื่อพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอน การผลิตสื่อการเรียนการสอน จัดสงครูและบุคลากรเขารับการอบรมเพิ่มศักยภาพ ทั้ง

ภายในและภายนอกโรงเรียน สนับสนุนสงเสริมการศึกษาตอในระดับท่ีสูงขึ้นของครูและบุคลากร จัดกิจกรรมสรางเสริมขวัญและกําลังใจใหกับครูและบุคลากรอยางทั่วถึงและเหมาะสม

ประเด็นที่ 2.5 จัดสภาพแวดลอมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อตอการจัดการเรียนรู

                    ดานการพัฒนาสภาพแวดลอมใหเอื้อตอการเรียนรู โรงเรียนไดกําหนดนโยบายไวในกลยุทธ

ดานพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา มุงเนนสรางเครือขายการเรียนรูจากภูมิปญญาทองถิ่นใหเปนแหลงเรียนรูภายในโรงเรียน มีโครงการพัฒนาอาคารสถานที่และสิ่งแวดลอม

พัฒนาปรับปรุงอาคารสถานที่ใหเอ้ือตอการเรียนรู 

มีสภาพแวดลอม สะอาด รมรื่นและมีความปลอดภัย มีการปรับปรุงและพัฒนาหองปฏิบัติการ แหลงเรียนรูภายในหองเรียน และแหลงเรียนรูภายนอกโรงเรียนใหมีคุณภาพ และสามารถ

ใชงานไดอยางมีประสิทธิภาพ

                   โรงเรียนยุวฑูตศึกษาพัฒนา มีการจัดหองเรียนและแหลงการเรียนรูท่ีสอดคลองกับจํานวนผูเรียน เพื่อใหผูเรียนนั้นเกิดการเรียนรูเต็มศักยภาพ ประกอบดวยอาคารเรียน

ท้ังหมด 13 หลัง

1. อาคารเรียนระดับปฐมวัย จํานวน 4 หลัง

2. อาคารเรียนระดับขั้นพ้ืนฐาน จํานวน 5 หลัง

3. อาคารประกอบ จํานวน 4 หลัง

 หองเรียนจํานวนหองเรียน 56 หอง ประกอบดวย

1. หองเรียนระดับการศึกษาปฐมวัย จํานวน 20 หอง

2. หองเรียนระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จํานวน 36 หอง
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          การจัดพ้ืนท่ีที่สนับสนุนตอการเรียนรูสําหรับผูเรียน ในการจัดทํากิจกรรมตาง ๆ เชนหองสมุดที่เพียงพอตอการใชงานของผูเรียนทั้งหองสมุดภายในอาคารและหองสมุดเคลื่อนที่

สนามเด็กเลนในแตละอาคารเรียน พ้ืนที่สําหรับทํากิจกรรมของผูเรียน

                   โรงเรียนไดมีการติดต้ังกลองวงจรปดในแตละอาคารเรียน และรอบบริเวณโรงเรียน เพื่อสามารถตรวจสอบเหตุการณยอนหลังในกรณีที่เกิดอุบัติเหตุหรือเหตุการณฉุกเฉิน

นอกจากนี้ยังเจาหนาที่รักษาความปลอดภัยคอยสอดสองดูแล รักษาความปลอดภัย ตลอด 24 ช่ัวโมง

          โรงเรียนมีการจัดสรรพนักงาน ในการชวยเหลืองานจราจรภายในโรงเรียนในชวงเชา เย็น เพื่อใหการจราจรภายในโรงเรียนเปนไปดวยความเรียบรอยและคลองตัวของการเดินรถ

ของผูปกครอง

          โรงเรียนยุวฑูตศึกษาพัฒนาไดสรางระบบการแจงซอม โดยผานระบบ QR CODE เพื่อการเขาถึงไดอยางรวดเร็วของผูแจงซอมแซม และความรวดเร็วของการแกไขปญหาและการ

ซอมแซม

 

ประเด็นที่ 2.6 จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู  

                   โรงเรียนไดกําหนดนโยบาย เพ่ือพัฒนาระบบบริหารงานเทคโนโลยีและสารสนเทศไวในกลยุทธดานพัฒนาการใชระบบไอซีทีและขอมูลสารสนเทศ     มีโครงการพัฒนาระบบ

ขอมูลสารสนเทศ   สนับสนุนเทคโนโลยีสารสนเทศดานการบริหารและการจัดเรียนเรียนรูอยางทั่วถึง และมีประสิทธิภาพเพียงพอตอความตองการของผูใชงานและผูรับบริการประเด็นที่

2.6 จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู  

          โรงเรียนไดกําหนดนโยบาย ในการพัฒนาระบบบริหารงานเทคโนโลยีและสารสนเทศไวในกลยุทธดานพัฒนาการใชระบบไอซีทีและขอมูลสารสนเทศ โดยแตละฝายงานนั้นมีการ

จัดระบบสารสนเทศทั้งการเก็บไฟล ในรูปแบบของเอกสารและไฟลคอมพิวเตอร ทําใหสะดวกตอการคนหาขอมูลเมื่อตองการใชงาน

         นอกจากน้ีโรงเรียนยุวฑูตศึกษาพัฒนา ยังมีการจัดสรรคอมพิวเตอรใหเพียงพอตอการเรียนการสอนสําหรับนักเรีนนและเพียงพอการใชงานสําหรับครูและบุคลากร รวมทั้งสิ้น 157

เคร่ืองโดยมีรายละเอียดดังตอนี้

คอมพิวเตอรสําหรับการเรียนการสอน จํานวน 78 เครื่อง

คอมพิวเตอรสําหรับการใชงานสํานักงาน จํานวน 79 เครื่อง

          โรงเรียนมีการจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรูที่เหมาะสมกับสภาพของสถานศึกษา อีกทั้งมีระบบสัญญาณ

Internet ที่ครอบคลุมผูใชสําหรับ ฝายบริหาร ครู บุคลากร นักเรียน และผูปกครอง โดยการเขาถึงระบบ Internet ของโรงเรียนยุวฑูตศึกษาพัฒนานั้น จะตอง

ผานการ Log in เพ่ือแสดงตัวตนการใชงาน โดยผูใชงานสามารถรับรหัสผานไดจากฝาย ICT ของโรงเรียนเทานั้น

ภาพท่ี 8 แสดงการจัดสรรระบบสัญญาณอินเทอรเน็ตและการเขาใชงานของโรงเรียน

จากภาพที่ 8 โรงเรียนไดจัดสรรระบบสัญญาณอินเทอรเน็ตเพื่อใหฝายบริการ ครู บุคลากร นักเรียนและผูปกครอง สามารถใชไดสะดวกและทั่วถึง

          อีกทั้งโรงเรียนมีเว็บไซตของโรงเรียนท่ีสามารถเขาถึงไดและมีความหลากหลายในดานภาษา ทั้งในหลากหลายรูปแบบยกตัวอยางเชน ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ภาษาเกาหลี และ

ภาษาจีน เพ่ือตอบสนองผูที่สนใจไดหลากหลายเช้ือชาติ ผานเว็บไซด https://absbilingualschool.ac.th/ นอกจากน้ีโรงเรียนยุวฑูตศึกษาพัฒนา จัดใหมีโครงการและกิจกรรม

ตามนโยบาย ที่สงเสริมการจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและจัดการเรียนรู ดังน้ี

1. โครงการพัฒนาระบบไอซีทีและการสื่อสาร

กิจกรรมพัฒนาหองเรียนคอมพิวเตอร

กิจกรรมจัดซื้อและพัฒนาอุปกรณงานโฆษณาและประชาสัมพันธ

กิจกรรมพัฒนาเคร่ืองมือระบบความปลอดภัย

กิจกรรมซอมบํารุง

กิจกรรมพัฒนาและปรับปรุงระบบเครือขาย

     การบริหารจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศอยางเปนระบบและมีแบบแผน แสดงใหเห็นถึงการสงเสริมและสนับสนุนการเรียนรูของผูเรียน สงเสริมการปฏิบัติงานของครู บุคลากร ให

เต็มศักยภาพ รวมถึงการอํานวยความสะดวกใหกับผูปกครองหรือผูท่ีเขามาติดตอกับทางโรงเรียน อยางมีประสิทธิภาพเพียงพอตอความตองการของผูใชงานและผูรับบริการ

การประเมินใหคะแนนประเด็นที่ 2.6

          จากหลักฐานท่ีกลาวมาขางตน จึงใหการประเมินในประเด็นที่ 2.6 จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู ใหอยูในระดับ ยอด

เยี่ยม
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มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ

จํานวนครูท้ังหมด : 74

ประเด็นพิจารณา

การปฏิบัติงาน เปา

หมาย/

รอยละ

จํานวนครูที่ผาน

เกณฑที่โรงเรียน

กําหนด (คน)

ผลการ

ประเมิน

(รอยละ)

ผลการ

ประเมิน

คุณภาพที่ไดปฏิบัติ
ไม

ปฏิบัติ

1. จัดการเรียนรูผานกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถนําไปประยุกตใชในชีวิตได 90.00 74 100.00 ยอดเยี่ยม

1.1 จัดกิจกรรมการเรียนรูตามมาตรฐานการเรียนรู ตัวชี้วัดของหลักสูตรสถาน

ศึกษาที่เนนใหผูเรียนไดเรียนรู โดยผานกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง
√ - 74

1.2 มีแผนการจัดการเรียนรูที่สามารถนําไปจัดกิจกรรมไดจริง √ - 74

1.3 มีรูปแบบการจัดการเรียนรูเฉพาะสําหรับผูที่มีความจําเปน และตองการ

ความชวยเหลือพิเศษ
√ - 74

1.4 ฝกทักษะใหผูเรียนไดแสดงออก แสดงความคิดเห็น สรุปองคความรู และนํา

เสนอผลงาน
√ - 74

1.5 สามารถจัดกิจกรรมการเรียนรูใหผูเรียนสามารถนําไปประยุกตใชในชีวิต

ประจําวันได
√ - 74

2. ใชส่ือ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหลงเรียนรูที่เอื้อ ตอการเรียนรู 90.00 74 100.00 ยอดเยี่ยม

2.1 ใชส่ือ เทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดการเรียนรู √ - 74

2.2 ใชแหลงเรียนรู และภูมิปญญาทองถิ่นในการจัดการเรียนรู √ - 74

2.3 สรางโอกาสใหผูเรียนไดแสวงหาความรูดวยตนเองจากสื่อที่หลากหลาย √ - 74

3. มีการบริหารจัดการช้ันเรียนเชิงบวก 90.00 74 100.00 ยอดเยี่ยม

3.1 ผูสอนมีการบริหารจัดการช้ันเรียน โดยเนนการมีปฏิสัมพันธเชิงบวก √ - 74

3.2 ผูสอนมีการบริหารจัดการช้ันเรียน ใหเด็กรักครู ครูรักเด็ก และเด็กรักเด็ก

เด็กรักที่จะเรียนรู สามารถเรียนรูรวมกันอยางมีความสุข
√ - 74

4. ตรวจสอบและประเมินผูเรียนอยางเปนระบบ และ นําผลมาพัฒนาผูเรียน 90.00 74 100.00 ยอดเยี่ยม

4.1 มีการตรวจสอบและประเมินคุณภาพการจัดการเรียนรูอยางเปนระบบ √ - 74

4.2 มีขั้นตอนโดยใชเครื่องมือและวิธีการวัดและประเมินผลที่เหมาะสมกับเปา

หมายในการจัดการเรียนรู
√ - 74

4.3 เปดโอกาสใหผูเรียนและผูมีสวนเกี่ยวของมีสวนรวมในการวัดและประเมิน

ผล
√ - 74

4.4 ใหขอมูลยอนกลับแกผูเรียนเพื่อนําไปใชในการพัฒนาการเรียนรู √ - 74

5. มีการแลกเปล่ียนเรียนรูและใหขอมูลสะทอนกลับ เพื่อพัฒนาปรับปรุงการจัดการเรียนรู 90.00 74 100.00 ยอดเยี่ยม

5.1 และผูมีสวนเกี่ยวของรวมกันแลกเปลี่ยนความรูและประสบการณในการ

จัดการเรียนรู
√ - 74

5.2 นําขอมูลปอนกลับไปใชในการปรับปรุงและพัฒนาการจัดการเรียนรูของ

ตนเอง
√ - 74

สรุปผลการประเมิน 100.00 ยอดเยี่ยม
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จุดเนนและกระบวนการพัฒนาท่ีสงผลตอระดับคุณภาพของมาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ

ประเด็นท่ี 3.1  จัดการเรียนรูผานกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถนําไปประยุกตใชในชีวิตได

       โรงเรียนยุวทูตศึกษาพัฒนามีนโยบายใหครูผูสอนจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ มีโครงการพัฒนาศักยภาพครูสายผูสอน โครงการพัฒนาครูและบุคลากร สนับสนุนครู

ในการเขารับการอบรมพัฒนาวิชาชีพ ทั้งภายในและภายนอกอยางสมํ่าเสมอและตอเนื่อง เพื่อใหครูไดจัดการเรียนรูผานกระบวนการคิดและปฏิบัติจริงตามมาตรฐานการเรียนรูและตัวชี้

วัดของหลักสูตรสถานศึกษา ครูผูสอนมีแผนจัดการเรียนรูท่ีสามารถนําไปจัดกิจกรรมไดจริง และสามารถนําไปประยุกตใชในชีวิตได มีนวัตกรรมในการจัดการเรียนรู มีรูปแบบการจัดการ

เรียนรูเฉพาะสําหรับผูท่ีมีความจําเปน และตองการความชวยเหลือพิเศษ ดวยระบบบริหารจัดการชั้นเรียน 1 หองเรียน 2 ครูประจําชั้น ครูผูสอนสามารถจัดการเรียนการสอนใน

หองเรียนไดอยางมีประสิทธิภาพ ครูประจําช้ันมีความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษ สามารถชวยเหลือและดูแลผูเรียนที่มีความตองการพิเศษ เพิ่มประสิทธิภาพการเรียนรูใหกับผู

เรียนดวยการสงเสริมใหผูเรียนมีทักษะและกลาแสดงออก มีสวนรวมการเรียนการสอน สามารถสรุปองคความรูและนําเสนอผลงานของตนเองได

ประเด็นท่ี 3.2 ใชสื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหลงเรียนรูท่ีเอื้อตอการเรียนรู

                   จัดใหมีการใชสื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ อยางหลากหลายในการจัดการเรียนรูเพื่อเพิ่มศักยภาพการเรียนรูของผูเรียน ครูใชแหลงเรียนรูที่เอื้อตอการเรียนรู ทั้งภายใน และ

ภายนอกโรงเรียน ตลอดถึงจัดหาปราชญทองถิ่นและภูมิปญญาชาวบาน สงเสริมทักษะอาชีพท่ีหลากหลาย สรางโอกาสใหผูเรียนเรียนรูดวยตนเอง ผานสื่อการเรียนรูที่หลากหลาย

ประเด็นท่ี 3.3 มีการบริหารจัดการช้ันเรียนเชิงบวก

          ครูประจําชั้นรวมกันบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก ทําใหผู็เรียนรักท่ีจะเรียนรู และเรียนอยางมีความสุข สรางการมีสวนรวมในการเรียนการสอนกับผูเรียนมีปฏิสัมพันธ ใหเด็กรัก

ครู ครูรักเด็ก เด็กรักเด็ก ผูเรียนสามารถอยูรวมกันอยางมีความสุข ตามวิสัยทัศนและอัตลักษณของโรงเรียน ที่ใหผูเรียนสามารถอยูรวมกันอยางมีความสุขในสังคมที่มีวัฒนธรรมที่หลาก

หลาย

ประเด็นท่ี 3.4 ตรวจสอบ และประเมินผูเรียนอยางเปนระบบ และนําผลมาพัฒนาผูเรียน

          ฝายวิชาการโรงเรียน มีการตรวจสอบและประเมินผูเรียนอยางเปนระบบ มีขั้นตอน โดยใชเครื่องมือและวิธีการวัดและประเมินผลที่เหมาะสมกับผูเรียนในการจัดการเรียนรู ตาม

ระเบียบวาดวยการวัดและประเมินผลของโรงเรียน เปดโอกาสใหผูเรียนและผูมีสวนเกี่ยวของมีสวนรวมในการวัดและประเมินผล มีการใหขอมูลยอนกลับแกผูเรียนและนําผลมาพัฒนาผู

เรียน

ประเด็นท่ี 3.5 มีการแลกเปลี่ยนเรียนรูและใหขอมูลสะทอนกลับเพื่อพัฒนาปรบปรุงการจัดการเรียนรู

                   ครูมีสวนรวมในชุมชนแหงการเรียนรู แลกเปลี่ยนความรู มีการใหขอมูลสะทอนกลับ เพื่อนํามาแกปญหา พัฒนา และปรับปรุงการจัดการเรียนรู โรงเรียนมีโครงการพัฒนา

ศักยภาพครูสายผูสอน โครงการพัฒนาครูและบุคลากร โครงการพัฒนาระบบงานวิชาการ สงผลใหครูทั้งหมด 94 คน ครูรอยละ 100 จัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ มีการ

จัดทําแผนการจัดการเรียนรู มีการนิเทศการสอน และสังเกตการณสอน พบวาครูจัดกิจกรรมการเรียนรูตามที่ระบุไวในแผนจัดการเรียนรู มีผลงานจากการทําโครงงานและงานประดิษฐที่

หลากหลายนํามาแสดง ครูใชสื่อและเทคโนโลยีในการจัดประสบการณ ไดแก สื่อท่ีครูผลิตหรือจัดหามา สื่อจาก Youtube ใชสัญญาณอินเตอรเน็ต Wifi ของโรงเรียนเชื่อตอกับทีวีดิจิตอล

ครูมือเคร่ืองมือในการวัดและประเมินผล ตรวจสอบและประเมินคุรภาพการจัดการเรียนรูอยางเปนระบบ บันทึกผลไวในสมุด ปพ. ตรวจการบาน ใบงาน แบบฝกหัด และแจงผลการ

ตรวจกลับแกผูเรียนและผูปกครอง

ขอมูล หลักฐานอางอิงเชิงประจักษท่ีสนับสนุน มาตรฐานที่ 3 ประกอบดวยสรุปผลการดําเนินงานโครงการ / กิจกรรม และงาน ดังตอไปนี้

โครงการพัฒนาศักยภาพผูเรียน

โครงการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา

โครงการพัฒนาศักยภาพครูสายผูสอน

โครงการพัฒนางานทะเบียนและวัดผล

โครงการพัฒนาระบบไอซีทีและการสื่อสาร

งานแผนการเรียนรู

งานวิจัยชั้นเรียน
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2. สรุปผลการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา

ระดับปฐมวัย

มาตรฐานการศึกษา ระดับคุณภาพ

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของเด็ก ยอดเยี่ยม

1. มีพัฒนาดานรางกาย แข็งแรง มีสุขนิสัยที่ดี และดูแลความปลอดภัยของตนองได ยอดเยี่ยม

2. มีพัฒนาการดานอารมณ จิตใจ ควบคุม และแสดงออกทางอารมณได ยอดเยี่ยม

3. มีพัฒนาการดานสังคม ชวยเหลือตนเองและเปนสมาชิกที่ดีของสังคม ยอดเยี่ยม

4. มีพัฒนาการดานสติปญญา ส่ือสารได มีทักษะการคิดพื้นฐาน และแสวงหาความรูได ยอดเยี่ยม

มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ ยอดเยี่ยม

1. มีหลักสูตรครอบคลุมพัฒนาการทั้งสี่ดาน สอดคลองกับบริบทของทองถิ่น ยอดเยี่ยม

2. จัดครูใหเพียงพอกับชั้นเรียน ยอดเยี่ยม

3. สงเสริมใหครูมีความเชี่ยวชาญดานการจัดประสบการณ ยอดเยี่ยม

4. จัดสภาพแวดลอมและสื่อเพ่ือการเรียนรูอยางปลอดภัยและเพียงพอ ยอดเยี่ยม

5. ใหบริการส่ือเทคโนโลยีสารสนเทศและส่ือการเรียนรูเพื่อสนับสนุน การจัดประสบการณ ยอดเยี่ยม

6. มีระบบบริหารคุณภาพที่เปดโอกาสใหผูเกี่ยวของทุกฝายมีสวนรวม ยอดเยี่ยม

มาตรฐานที่ 3 การจัดประสบการณที่เนนเด็กเปนสําคัญ ยอดเยี่ยม

1. จัดประสบการณที่สงเสริมใหเด็กมีพัฒนาการทุกดาน อยางสมดุลเต็มศักยภาพ ยอดเยี่ยม

2. สรางโอกาสใหเด็กไดรับประสบการณตรง เลนและปฏิบัติอยางมีความสุข ยอดเยี่ยม

3. จัดบรรยากาศที่เอื้อตอการเรียนรู ใชสื่อและเทคโนโลยี ท่ีเหมาะสมกับวัย ยอดเยี่ยม

4. ประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริงและนําผลการประเมินพัฒนาการเด็กไปปรับปรุงการจัดประสบการณและพัฒนาเด็ก ยอดเยี่ยม

สรุปผลการประเมินระดับปฐมวัย ยอดเยี่ยม
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ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน

มาตรฐานการศึกษา ระดับคุณภาพ

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผูเรียน ยอดเยี่ยม

ผลสัมฤทธ์ิทางวิชาการของผูเรียน

1. มีความสามารถในการอาน การเขียน การสื่อสาร และ การคิดคํานวณ ยอดเยี่ยม

2. มีความสามารถในการคิดวิเคราะห คิดอยางมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและแกปญหา ยอดเยี่ยม

3. มีความสามารถในการสรางนวัตกรรม ยอดเยี่ยม

4. มีความสามารถในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร ยอดเยี่ยม

5. มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา ยอดเยี่ยม

6. มีความรูทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดีตองานอาชีพ ยอดเยี่ยม

คุณลักษณะที่พึงประสงคของผูเรียน

7. การมีคุณลักษณะและคานิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากําหนด ยอดเยี่ยม

8. ความภูมิใจในทองถิ่นและความเปนไทย ยอดเยี่ยม

9. การยอมรับที่จะอยูรวมกันบนความแตกตางและหลากหลาย ยอดเยี่ยม

10. สุขภาวะทางรางกายและจิตสังคม ยอดเยี่ยม

มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ ยอดเยี่ยม

1. มีเปาหมายวิสัยทัศนและพันธกิจที่สถานศึกษากําหนดชัดเจน ยอดเยี่ยม

2. มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา ยอดเยี่ยม

3. ดําเนินงานพัฒนาวิชาการที่เนนคุณภาพผูเรียนรอบดานตามหลักสูตรสถานศึกษาและทุกกลุมเปาหมาย ยอดเยี่ยม

4. พัฒนาครูและบุคลากรใหมีความเช่ียวชาญทางวิชาชีพ ยอดเยี่ยม

5. จัดสภาพแวดลอมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อตอการจัดการเรียนรู อยางมีคุณภาพ ยอดเยี่ยม

6. จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและ การจัดการเรียนรู ยอดเยี่ยม

มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ ยอดเยี่ยม

1. จัดการเรียนรูผานกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถนําไปประยุกตใชในชีวิตได ยอดเยี่ยม

2. ใชส่ือ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหลงเรียนรูที่เอื้อ ตอการเรียนรู ยอดเยี่ยม

3. มีการบริหารจัดการช้ันเรียนเชิงบวก ยอดเยี่ยม

4. ตรวจสอบและประเมินผูเรียนอยางเปนระบบ และ นําผลมาพัฒนาผูเรียน ยอดเยี่ยม

5. มีการแลกเปลี่ยนเรียนรูและใหขอมูลสะทอนกลับ เพื่อพัฒนาปรับปรุงการจัดการเรียนรู ยอดเยี่ยม

สรุปผลการประเมินระดับขั้นพ้ืนฐาน ยอดเยี่ยม
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3. จุดเดน

ระดับปฐมวัย

คุณภาพของเด็ก

1. โรงเรียน สงเสริมกิจกรรมท่ีพัฒนาเด็กดานรางกายให แข็งแรง มีสุขนิสัยที่ดี และดูแลความปลอดภัยของตนเองได มีน้ําหนัก สวนสูงตามเกณฑมาตรฐาน เคลื่อนไหวรางกาย

คลองแคลว สงเสริมสนับสนุนเด็กใหเขารวมแขงขันในกีฬาระดับชาติเชนวายนํ้า ปนจักรยาน ยิมนาสติก เทควนโด ฟุตบอล จนไดรับเหรียญและถวยรางวัลนําชื่อเสียงใหกับโรงเรียน 2.

ดูแลรักษาสุขภาพอนามัยสวนตนและปฏิบัติจนเปนนิสัย ปฏิบัติตนตามขอตกลงเก่ียวกับความปลอดภัย หลีกเลี่ยงสภาวะที่เสี่ยงตอโรค สิ่งเสพติด และระวังภัยจากบุคคล สิ่งแวดลอม

และสถานการณที่เสี่ยงอันตราย 3. โรงเรียนจัดกิจกรรมสงเสริมใหเด็กมีพัฒนาการทางดานอารมณ จิตใจ ควบคุมและแสดงออกทางอารมณไดแสดงความรูสึกและแสดงออกทางอารมณ

อยางสนุกสนาน มีความมั่นใจในตนเองกลาแสดงออก ปฏิบัติตนเปนผูนําและผูตามท่ีดีเหมาะสม และรูจักเคารพสิทธิของผูอื่น ทําใหเด็กมีประสบการณ อดทนอดกลั้น มีความเชื่อมั่น มี

ความสัมพันธและสรางมิตรภาพกับเพื่อนจากหลากหลายประเทศ และไดสงเสริมความสามารถทางดนตรี กีฬา ใหเด็กกลาแสดงออกสามารถแสดงบนเวทีไดอยางมั่นใจ 4. มีพัฒนาการ

ดานสังคมชวยเหลือตนเองและเปนสมาชิกท่ีดีของสังคมจัดกิจกรรมแบงปนที่ใหเด็กไดมีนํ้าใจ ชวยเหลือผูยากไรและดอยโอกาส ใหเด็กรวมกิจกรรมวันสําคัญและกิจกรรมวันสําคัญทุก

ศาสนา และการฝกใหเด็กชวยเหลือตนเองในการปฏิบัติกิจวัตรประจําวัน มีสวนรวมดูแลรักษาสิ่งแวดลอมในและนอกหองเรียน ยอมรับหรือเคารพความแตกตางระหวางบุคคลและเพื่อน

หลากหลายเช้ือชาติ มีมารยาทตามวัฒนธรรมสากลและวัฒนธรรมไทย เชน การไหว การยิ้มทักทาย และมีสัมมาคารวะกับผูใหญ 5. จัดกิจกรรมพัฒนาการดานสติปญญา สามารถเรียนรู

และส่ือสารไดดีท้ัง 2 ภาษา มีทักษะการคิดพ้ืนฐานและแสวงหาความรู เปดโอกาสและใหเด็กสนทนาโตตอบและเลาเรื่องใหผูอื่นเขาใจ ตั้งคําถามในสิ่งที่ตนเองสนใจหรือสงสัย อานและ

เลาเร่ืองท่ีตนเองอานไดดีทั้ง 2 ภาษาท่ีเหมาะสมกับวัย สงเสริมใหเด็กไดเลือกเรียนในเร่ืองท่ีสนใจผานการเรียนการสอนแบบโครงงาน มีความสามารถในการคิด รวบยอด เรียนรูและ

แสวงหาความรูไดดวยตนเอง - เรียนรูสื่อเทคโนโลยีเหมาะกับวัยมีหองเรียนคอมพิวเตอรเบื้องตน ในระดับอนุบาล 3

กระบวนการบริหารและการจัดการ

1. สถานศึกษาจัดการการศึกษาปฐมวัยใหบรรลุเปาหมายตามท่ีกําหนดไวในแผนพัฒนาฯโดยใหผูเกี่ยวของทุกฝายมีสวนรวมในการกําหนดเปาหมายรวมรับผิดชอบดําเนินงานตาม

บทบาทหนาท่ี มีการนิเทศ ติดตาม ประเมินผลการดําเนินงาน และสรางขวัญกําลังใจในการปฏิบัติงาน 2. สถานศึกษาจัดทําหลักสูตรสถานศึกษาการเรียนการสอนในรูปแบบ

โปรแกรม2ภาษา ( Bilingual School )สอดคลองกับหลักสูตรแกนกลาง ตามความตองการบริบทของสังคมทองถิ่นและของผูปกครองที่ตองการใหเด็กมีความรูความสามารถทางดาน

ภาษาอังกฤษ รวมทั้งพัฒนาเด็กท้ัง ๔ ดานของอยางชัดเจน 3. จัดหลักสูตรการเรียนการสอนโปรแกรมสองภาษา(EP) โดยมีจุดเนนความเปนเลิศทางภาษา ภาษาอังกฤษ โดยครูผูสอนที่มี

ความรู ความเขาใจหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย 2560 4. ไดมีการคัดเลือกครูผูสอนทั้งครูไทยและครูชาวตางชาติซึ่งเปนเจาของภาษามีคุณสมบัติครบตามกระทรวงไดกําหนด มีคุณวุฒิ

คุณสมบัติเหมาะสม ผานการอบรมมีประสบการณมีความเปนมืออาชีพในการจัดการเรียนการสอน 5. ครูผูชวย90%ที่ดูแลเด็กจบการศึกษาในระดับปริญญาตรี มีประสบการณผานการ

ดูแลเด็ก ไมตํ่ากวา 5 ป 6. จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการเรียนรูจัดบริการอินเตอรเน็ตไรสาย ใหครูสามารถคนควาหาความรู จัดทําสื่อ เพื่อนํามาจัดกิจกรรม

ประสบการณใหกับเด็ก ติดตอสื่อสาร ประชาสัมพันธขาวสารของทางโรงเรียนใหผูปกครองไดรับทราบอยางทั่วถึงและ รวดเร็ว -มีนโยบายในสงเสริมความปลอดภัย มีมาตรการอยางเขม

งวด จัดยามรักษาความปลอดภัยตลอด 24ชั่วโมง แสดงบัตรทุกครั้งท่ีเขาออกโรงเรียน มีบันทึกการมารับ- สงเด็ก มีกลองวงจรทุกจุดภายในอาคารอนุบาล มีมาตรการที่เขมงวดในเรื่อง

การปองกันโรคระบาดในโรงเรียน พยาบาลบันทึกการปวยหรืออุบัติเหตุของเด็กทุกครั้ง 7. มีระบบบริหารจัดการที่เปดโอกาสใหผูเกี่ยวของทุกฝายมีสวนรวม จัดใหมีชมรมผูปกครอง-ครู /

ประชุมปฐมนิเทศผูปกครอง/ ประชุมคณะอํานวยการบริหารสถานศึกษา/ประชุมครูและบุคลากร ประสานความรวมมือเพื่อรวมกันพัฒนาสมํ่าเสมอ

การจัดประสบการณท่ีเนนเด็กเปนสําคัญ

1. ครูผูสอนจัดประสบการณที่ สงเสริมพัฒนาการเด็กครบทุกดาน ท้ังดานรางกาย ดานอารมณ จิตใจ ดานสังคม และดานสติปญญา จัดประสบการณการเรียนรูทั้ง2ภาษาตามตาราง

กิจกรรมประจําวันใหเด็กมีพัฒนาการทุกดานอยางสมดุล เต็มศักยภาพตามหลักสูตร 2. ใหเด็กมีโอกาสเลือกทํากิจกรรมอยางอิสระ ตามความตองการ ความสนใจ ความสามารถ และ

สรางองคความรูดวยตนเองผานการจัดการเรียนการสอนแบบโครงงาน (Project Approach) ซึ่งเปน Best Practice ระดับปฐมวัยของสถานศึกษามีการจัดการเรียนรู 4 โครงงานตอ1ป

การศึกษา สงเสริมใหเด็กมีความสามารถในการคิด รวบยอด คิดวิเคราะหดวยเหตุและผลทางคณิตศาสตรและวิทยาศาสตร เด็กไดเรียนรู ลงมือ กระทําจากการปฏิบัติจริง การสังเกต

สํารวจ การทดลอง และสรุปผลดวยการ นําเสนอผลงานของตนเองได 3. ครูผูสอนมีความรูความสามารถประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริง โดยใชเครื่องมือที่กลากหลายเชนการ

สังเกต สัมภาษณ ประเมินผลงาน ประเมินพัฒนาการฯลฯ มีการประชุมผูปกครองเพื่อแจงผลการประเมินพัฒนาการเด็กเพื่อนําไปปรับปรุงและพัฒนาตอเน่ืองรวมกัน 4. ครูผูสอนใชสื่อ

เทคโนโลยี ไดแก ทีวี อินเตอรเน็ต เพื่อขอมูลสารสนเทศมาปรับสอนให เหมาะสมกับวัยเด็ก ครูมีความสัมพันธที่ดีกับผูปกครอง มีการประชาสัมพันธ แจงขาวสาร กิจกรรมใหผูปกครอง

ทราบ ท้ังเฟสบุค/ ไลนกรุปหองเรียน /เว็บเพจ ตางๆท่ัวถึง”

ระดับขั้นพ้ืนฐาน

คุณภาพของผูเรียน

1. ผูเรียนมีความสามารถดานการอาน การเขียน และการสื่อสารภาษาอังกฤษและภาษาไทยไดเปนอยางดี 2. ผูเรียนสามารถดํารงชีวิตไดอยางมีความสุขและยอมรับความแตกตางใน

สังคมท่ีหลากหลายวัฒนธรรม 3. ผูเรียนมีความสามารถในดานการแขงขันทักษะทางวิชาการ การกีฬา ดนตรี และอื่นๆ อยางหลากหลาย 4. ผูเรียนกลาคิด กลาแสดงออก สามารถนํา

เสนอผลงานเปนภาษาอังกฤษไดเปนอยางดี

กระบวนการบริหารและการจัดการ

1. โรงเรียนมีโครงสรางการบริหารจัดการที่ชัดเจน มีการบริหารแบบมีสวนรวมและกระจายอํานาจ 2. มีระบบการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลการดําเนินงานที่เปนรูปแบบชัดเจน ดวย

ระบบ PDCA / KPI 3. โรงเรียนมีแผนพัฒนาการศึกษา และแผนปฏิบัติการประจําป 4. ดานการบริหารงานวิชาการมีหลักสูตรที่สอดคลองกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน

พ.ศ.2551 และหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเปนภาษาอังกฤษ (EP) และใชหลักสูตรและหนังสือเรียนจากตางประเทศในการจัดการเรียนการสอน 5. มีครู และบุคลากรที่มีความ

เช่ียวชาญทางวิชาชีพ ครูผูสอนตรงตามวิชาเอก ครูประจําช้ันชาวไทยสามารถสื่อสารภาษาอังกฤษไดเปนอยางดี และมีการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรอยางตอเนื่อง จัดการเรียนการ

สอนดวยระบบ 1 หองเรียน 2 ครูประจําช้ัน 6. โรงเรียนมีระบบไอซีทีเพื่อใชในการบริหารจัดการ และการจัดการเรียนการสอนอยางมีประสิทธิภาพ

กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ
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1. ครูผูสอนสามารถจัดการเรียนการสอนโดยใชกิจกรรมการเรียนรูแบบโครงงานเปนฐาน (Project-Based Learning) 2. ครูประจําชั้นชาวไทยมีความสามารถสื่อสารเปนภาษาอังกฤษได

เปนอยางดีทุกระดับชั้น 3. ครูผูสอนชาวไทยและชาวตางชาติสอนตรงตามวิชาเอก 4. ครูมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู และพัฒนาตัวเองอยูเสมอ 5. ครูใชสื่อเทคโนโลยี และการสื่อสารที่เอื้อ

ตอการเรียนรูและเพ่ิมศักยภาพของผูเรียน

4. จุดควรพัฒนา

ระดับปฐมวัย

คุณภาพของเด็ก

1. เพ่ิมการเสริมความรู-คุณธรรมในชวงกิจกรรมหนาเสาธงจัดระเบียบแถว มารยาทตางๆ 2. พัฒนาหองปฏิบัติการหรือหองทดลองทางวิทยาศาสตรสําหรับเด็กเพื่อเรียนรูการคนควา

ทดลอง สําหรับเด็กปฐมวัย 3. ใหชุมชนมีสวนรวมในการจัดกิจกรรม ภูมิปญญาทองถิ่นเสริมประสบการณใหเด็กไดเรียนรูมากยิ่งขึ้น 4. การพัฒนาดานการแขงขันทักษะวิชาการ การวาด

รูป การปนดินน้ํามัน ฉีกปะกระดาษ การเลานิทานใหเด็กปฐมวัย ใหเกิดความชํานาญไดดีมากขึ้น

กระบวนการบริหารและการจัดการ

1. เพ่ิมการเสริมความรู คุณธรรมในชวงกิจกรรมหนาเสาธง จัดระเบียบแถว มารยาทตางๆ 2. พัฒนาหองปฏิบัติการหรือหองทดลองทางวิทยาศาสตรสําหรับเด็กเพื่อเรียนรูการคนควา

ทดลอง สําหรับเด็กปฐมวัย 3. ใหชุมชนมีสวนรวมในการจัดกิจกรรมภูมิปญญาทองถิ่น เสริมประสบการณใหเด็กไดเรียนรูมากยิ่งขึ้น 4. การพัฒนาดานการแขงขันทักษะทางวิชาการ การ

วาดรูป การฉักปะกระดาษ การเลานิทานใหเด็กปฐมวัย ใหเกิดความชํานาญไดดีมากขึ้น

การจัดประสบการณท่ีเนนเด็กเปนสําคัญ

1. พัฒนาความรูและเทคนิคงานสอนใหมๆ ดวยการศึกษาดูงานในหนวยงาน หรือโรงเรียนตางๆ ท้ังในและตางแระเทศใกลเคียง 2. จัดหองศูนยสื่อเพื่อการเรียนรู / จัดหองปฏิบัติการทาง

วิทยาศาสตร ทดลอง คนควาอยางปนสัดสวน 3. พัฒนาสื่อไอซีที และเทคโนโลยีที่ทันสมัยใหเพียงพอ

ระดับขั้นพ้ืนฐาน

คุณภาพของผูเรียน

1. สนับสนุนสงเสริมผูเรียนในการสรางนวัตกรรม มากยิ่งขึ้น 2. สงเสริมคุณธรรมจริยธรรม วัฒนธรรมประเพณีไทยสําหรับนักเรียนชาวตางชาติ 3. เพิ่มระดับผลสัมฤทธิ์ในการทดสอบ

ความรูระดับชาติ

กระบวนการบริหารและการจัดการ

1. เพ่ิมการมีสวนรวมของชุมชนในการบริหารจัดการศึกษา 2. สนับสนุนใหมีชุมชนแหงการเรียนรูเพิ่มมากขึ้น เนนการมีสวนรวม 3. สงเสริมและพัฒนาครูในการสรางนวัตกรรมการเรียน

การสอน

กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ

1. พัฒนาครูใหเปนผูเชี่ยวชาญทางวิชาชีพมากยิ่งขึ้น 2. เพิ่มการจัดการเรียนการสอนดานทักษะวิชาชีพ

5. แนวทางการพัฒนา

1. จัดกิจกรรม โครงการเพ่ิมการเรียนรูดานวิชาชีพ ยึดโยงสอดคลองกับบริบทของผูเรียน ชุมชนและสังคม โดยสนับสนุนผูมีความรูดานทักษะวิชาชีพในการมา

ใหความรู และนํานักเรียนไปทัศนศึกษาแหลงเรียนรูดานการประกอบอาชีพ เพื่อสรางแรงบันดาลใจในการศึกษาเรียนรู

2. จัดหลักสูตรการเรียนการสอนดานวิชาชีพเพิ่มขึ้น

3. สนับสนุนสงเสริมเพ่ิมศักยภาพครูผูสอนในการสรางนวัตกรรมการเรียนรู และการแลกเปลี่ยนเรียนรู เพื่อเพิ่มศักยภาพการจัดการเรียนการสอนโดยเนน

นวัตกรรม

4. สนับสนุนใหผูเรียนไดเพ่ิมศักยภาพการเรียนรูและแสดงความสามารถ ความถนัดของตนเองอยางเต็มที่

6. ความตองการชวยเหลือ

1. ดานครู ตองการเขารับการฝกอบรม / ศึกษาดูงาน /เขาถึงขาวสารงานดานวิชาการอยางตอเนื่อง และตองการวิทยากรมาใหความรูเพิ่มเติม

2. ดานผูบริหาร ตองการการแนะนําแนวทางบริหารหลักสูตร / บริหารจัดการที่ดี การสงเสริมใหความรู และการอบรมใหแกผูบริหาร

3. ดานผูเรียน เปดโอกาสใหผูเรียนไดแขงขันทางวิชาการ

4. ดานสถานศึกษา ตองการวิทยากรท่ีใหความรูดานเทคนิคการจัดการเรียนการสอน /ทักษะกระบวนการ ภาคภาษาอังกฤษ เนื่องจากโรงเรียนเปนโรงเรียน 2

ภาษา และมีตางชาติจํานวนมากตองการพัฒนาตนเอง

5. สถานศึกษาตองการคําแนะนําจาก สมศ.และหนวยงานตนสังกัด ในการปฏิบัติงาน / การประเมินคุณภาพ การใหคําปรึกษา แนะนําการนิเทศ ขาวสาร

ทางการศึกษา การประชาสัมพันธ การอบรม เอกสารที่เกี่ยวของใหกับทางโรงเรียน

7. ความโดดเดนของสถานศึกษา(ถามี)

- ความโดดเดนดานภาษาอังกฤษ
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ระดับการศึกษา : ปฐมวัย

ไดรับการยอมรับเปนตนแบบระดับ : ทองถิ่น/ภูมิภาค (C1)

กระบวนการพัฒนาความโดดเดนของสถานศึกษา

     ในระดับปฐมวัย โรงเรียนยุวฑูตศึกษาพัฒนาไดจัดหลักสูตรการจัดการเรียนการสอนโปรแกรม 2 ภาษาตั้งแตระดับชั้นอนุบาล 1-อนุบาล3 โดยใชภาษาอังกฤษเปนสื่อเพื่อพัฒนา

ศักยภาพดานความรูความสามารถและทักษะทางภาษาของผูเรียน ครูจัดทําแผนการจัดประสบการณการจัดการเรียนการสอนระดับปฐมวัย ตามกิจกรรมประจําวันทั้งภาษาไทยและ

ภาษาอังกฤษจึงทําใหผูเรียนสามารถใชภาษาทั้งสองไดเปนอยางดี ครูประจําช้ันชาวตางชาติ คอยเอาใจใสและสงเสริมสนับสนุนทุก ๆ กิจกรรมตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ ฯลฯ ได

สอดแทรกคุณธรรม จริยธรรมและคานิยมอันดีงาม  ผสมผสานกับความเปนสากล เชนกิจกรรมโครงการภาษาและวัฒนธรรม วันแฟนซีเดย สปริตวีค เด็ก ๆ ไดเรียนรูวัฒนธรรมที่หลาก

หลาย เสริมสรางความสามารถปรับตัว บริบทสังคมตาง ๆ ที่มีความหลากหลายไดเปนอยางดี  จัดกิจกรรมเสริมการเรียนรู การใชทักษะภาษาทางดานการฟง การอาน การพูด การเขียน

ภาษาอังกฤษ เชน กิจกรรม "Reading Buddies"Einglish Kids Show" ที่ชวยฝกทักษะการอานภาษาอังกฤษใหกับเด็กชวยใหเด็ก ๆ มีความมั่นใจในการอานและการใชภาษาอังกฤษ

และสรางมิตรภาพในสังคม จึงทําใหเด็กอนุบาลของโรงเรียนยุวฑูตศึกษาพัฒนา สามารถแสดงออกและสนทนาสื่อสารดวยภาษาอังกฤษในการใชชีวิตประจําวันไดตามธรรมชาติไดเปนที่

พึงพอใจของผูปกครองและชุมชนรวมทั้งองคกรภายนอกตางๆ

 

 

- ความโดดเดนดานภาษาอังกฤษ

ระดับการศึกษา : ขั้นพ้ืนฐาน

ไดรับการยอมรับเปนตนแบบระดับ : ชาติ (C2)

กระบวนการพัฒนาความโดดเดนของสถานศึกษา

     โรงเรียนยุวฑูตศึกษาพัฒนา เปนโรงเรียน 2 ภาษา (Bilingual) โดยใชหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเปนภาษาอังกฤษ (English Program) มีนโยบายและวิสัยทัศนที่เนนใหผูเรียน

มีความสามารถดานภาษาอังกฤษ สามารถใชภาษาอังกฤษในการสื่อสาร และการเขียนไดเปนอยางดี จึงจัดการเรียนการสอนที่เนนภาษาอังกฤษตั้งแตระดับชั้นอนุบาล ถึง มัธยมศึกษา

ตอนปลาย ใชตําราเรียนจากตางประเทศ ครูผูสอนเปนเจาภาษาโดยตรง จัดการเรียนการสอนเปนภาษาอังกฤษ  จัดโครงการ / กิจกรรมตาง ๆ เชน โครงการไทยอังกฤษสนุกคิดสนุกทํา

โครงการ ABS Online Fun โครงการภาษาและวัฒนธรรม กิจกรรมสัปดาหภาษาอังกฤษ เนนสงเสริมใหผูเรียนใชภาษาอังกฤษในการทํากิจกรรม สงผลใหผูเรียนใชภาษาอังกฤษไดอยาง

มีประสิทธิภาพ มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในดานภาษาอังกฤษในระดับสถานศึกษาสูงกวาท่ีกําหนด และมีผลสัมฤทธิ์การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-Net) สูงกวาระดับ

ชาติ นอกจากน้ีผูเรียนยังสามารถสื่อสารภาษาอังกฤษไดเปนอยางดี เมื่อจบการศึกษาผูเรียนสามารถเขาเรียนตอในระดับที่สูงขึ้น และระดับอุดมศึกษา โดยใชภาษาอังกฤษเปนฐาน ใน

การสมัครเขาเรียน และสามารถเขาเรียนในมหาวิทยาลัยท้ังในประเทศ (หลักสูตรนานาชาติ) และตางประเทศทุกคน
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รายงานรวบรวมโดย (Prepared by)

ปรีชา ศุภกาญจนพันธุ   ผูอํานวยการ

ดอนพนา เทพบุญ   เจาหนาที่
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ประกาศโรงเรียน เร่ือง การกําหนดมาตรฐานการศึกษาและคาเปาหมายความสําเร็จของ

โรงเรียนระดับปฐมวัย และระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
 

(ประกาศมาตรฐานการศึกษา โรงเรียนยุวฑูตศึกษาพัฒนา)



 
ประกาศ โรงเรียนยุวฑูตศึกษาพัฒนา 

เรื่อง การใช้มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับปฐมวัย 
 เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา  

 
 

โดยที่ มี การประกาศใช้กฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ .  2561 ประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย และระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ฉบับลงวันที่ 6 
สิงหาคม พ.ศ. 2561 เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 

โรงเรียนยุวฑูตศึกษาพัฒนา จึงได้ก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับปฐมวัย โดยความ
เห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษา และการมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้อง ทั้งบุคลากรทุกคนในโรงเรียน ผู้ปกครอง 
และชุมชน ให้เหมาะสมและสอดคล้องกัน เพ่ือน าไปสู่การพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษา การประเมินคุณภาพ
ภายใน และเพ่ือรองรับการประเมินคุณภาพภายนอก 

เพ่ือให้การพัฒนาการจัดการศึกษาของโรงเรียนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โรงเรียนยุวฑูตศึกษาพัฒนา จึง
ประกาศการใช้มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับปฐมวัย ตามเอกสารแนบท้าย ประกาศนี้ เพ่ือเป็น
เป้าหมายในการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา ระดับปฐมวัย และการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา 

 
 
 ประกาศ  ณ  วันที่    1    เดือน  กรกฎาคม  พ.ศ. 2563 
                  

                                                            

                          
(นายปรีชา   ศุภกาญจนพันธุ์) 

           ผู้อ านวยการโรงเรียนยุวฑูตศึกษาพัฒนา 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา แนบท้ายประกาศโรงเรียนยุวฑูตศึกษาพัฒนา  
เรื่อง การใช้มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับปฐมวัย 

เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 
 
 

มาตรฐาน/สาระส าคัญ 
 

1. มาตรฐานด้านคุณภาพผู้เรียน 

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของเด็ก 

1.1 มีพัฒนาการด้านร่างกาย แข็งแรง มีสุขนิสัยที่ดี และดูแลความปลอดภัยของตนเองได้ 
1.2 มีพัฒนาการด้านอารมณ์ จิตใจ ควบคุมและแสดงออกทางอารมณ์ได้ 
1.3 มีพัฒนาการด้านสังคม ช่วยเหลือตนเอง และเป็นสมาชิกที่ดีของสังคม 

1.4 มีพัฒนาการด้านสติปัญญา สื่อสารได้ มีทักษะการคิดพ้ืนฐาน และแสวงหาความรู้ 
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 

2.1 มีหลักสูตรครอบคลุมพัฒนาการทั้ง 4 ด้าน สอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่น 

2.2 จัดครูให้เพียงพอกับชั้นเรียน 

2.3 ส่งเสริมให้ครูมีความเชี่ยวชาญด้านการจัดประสบการณ์ 
2.4 จัดสภาพแวดล้อมและสื่อเพ่ือการเรียนรู้ อย่างปลอดภัย และเพียงพอ 

2.5 ให้บริการสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนรู้เพื่อสนับสนุนการจัดประสบการณ์ส าหรับครู 
2.6 มีระบบบริหารคุณภาพที่เปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วม 

มาตรฐานที่ 3 การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นส าคัญ 

3.1 จัดประสบการณ์ท่ีส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการทุกด้านอย่างสมดุลเต็มศักยภาพ 

3.2 สร้างโอกาสให้เด็กได้รับประสบการณ์ตรง เล่นและปฏิบัติอย่างมีความสุข 

3.3 จัดบรรยากาศท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับวัย 

3.4 ประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริง และน าผลการประเมินพัฒนาการเด็ก ไปปรับปรุงการจัด
ประสบการณ์และพัฒนาเด็ก 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ประกาศโรงเรียนยุวฑูตศึกษาพัฒนา 

เรื่อง การก าหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาระดับปฐมวัย 

เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 

......................................... 
 โดยที่มีประกาศใช้กฎกระทรวงประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561 และกระทรวงศึกษาธิการได้
ประกาศ เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษา ระดับปฐมวัย และระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ฉบับลงวันที่ 6 สิงหาคม 
พ.ศ. 2561 

เพ่ือให้การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนยุวฑูตศึกษาพัฒนา มีคุณภาพและได้
มาตรฐาน จึงก าหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาระดับปฐมวัย ในปีการศึกษา 2563 ตาม
เอกสารแนบท้ายประกาศนี้ 

 

มาตรฐาน ค่าเป้าหมายความส าเร็จ 

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของเด็ก ระดับ ยอดเยี่ยม 

มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ ระดับ ยอดเยี่ยม 

มาตรฐานที่ 3 การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นส าคัญ ระดับ ยอดเยี่ยม 

 

ประกาศ ณ วันที่ 1  กรกฎาคม  พ.ศ. 2563 

      

 

     ลงชื่อ               

                      (นายปรีชา ศุภกาญจนพันธุ์) 
               ผู้อ านวยการโรงเรียนยุวฑูตศึกษาพัฒนา 
 

 

         

 
 

 



การก าหนดค่าเป้าหมายตามาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย 
โรงเรียนยุวฑูตศึกษาพัฒนา ปีการศึกษา 2563 

 
มาตรฐาน/สาระส าคัญ ค่าเป้าหมาย 

(ร้อยละ/ระดับคุณภาพ) 
มาตรฐานด้านคุณภาพผู้เรียน ร้อยละ 90 

ระดับยอดเยี่ยม 
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของเด็ก ระดับยอดเยี่ยม 
1.1 มีพัฒนาการด้านร่างกาย แข็งแรง มีสุขนิสัยที่ดี และดูแลความปลอดภัยของ

ตนเองได้ 
ร้อยละ 90 ขึ้นไป 

1.2 มีพัฒนาการด้านอารมณ์ จิตใจ ควบคุม และแสดงออกทางอารมณ์ได้ ร้อยละ 90 ขึ้นไป 
1.3 มีพัฒนาการด้านสังคม ช่วยเหลือตนเอง และเป็นสมาชิกที่ดีของสังคม ร้อยละ 90 ขึ้นไป 
1.4 มีพัฒนาการด้านสติปัญญา สื่อสารได้ มีทักษะการคิดพ้ืนฐาน และแสวงหาความรู้

ได้ 
ร้อยละ 90 ขึ้นไป 

มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ ระดับยอดเยี่ยม 
2.1 มีหลักสูตรครอบคลุมพัฒนาการทั้ง 4 ด้าน สอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่น ร้อยละ 90 ขึ้นไป 
2.2 จัดครูให้เพียงพอกับชั้นเรียน ร้อยละ 90 ขึ้นไป 
2.3 ส่งเสริมให้ครูมีความเชี่ยวชาญด้านการจัดประสบการณ์ ร้อยละ 90 ขึ้นไป 
2.4 จัดสภาพแวดล้อมและสื่อเพ่ือการเรียนรู้ อย่างปลอดภัย และเพียงพอ ร้อยละ 90 ขึ้นไป 
2.5 ให้บริการสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนรู้เพื่อสนับสนุนการจัด

ประสบการณ์ส าหรับครู 
ร้อยละ 90 ขึ้นไป 

2.6 มีระบบบริหารคุณภาพที่เปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วม ร้อยละ 90 ขึ้นไป 
มาตรฐานที่ 3 การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นส าคัญ ระดับยอดเยี่ยม 
3.1 จัดประสบการณ์ท่ีส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการทุกด้านอย่างสมดุลเต็มศักยภาพ ร้อยละ 90 ขึ้นไป 
3.2  สร้างโอกาสให้เด็กได้รับประสบการณ์ตรง เล่นและปฏิบัติอย่างมีความสุข ร้อยละ 90 ขึ้นไป 
3.3 จัดบรรยากาศท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับวัย ร้อยละ 90 ขึ้นไป 
3.4 ประเมินพัฒนาการณ์เด็กตามสภาพจริง และน าผลการประเมินพัฒนาการเด็กไป

ปรับปรุงการจัดประสบการณ์และพัฒนาเด็ก 
ร้อยละ 90 ขึ้นไป 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
ประกาศ โรงเรียนยุวฑูตศึกษาพัฒนา 

เรื่อง การใช้มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา  

 
 

โดยที่ มี การประกาศใช้กฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ .  2561 ประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย และระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ฉบับลงวันที่ 6 
สิงหาคม พ.ศ. 2561 เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 

โรงเรียนยุวฑูตศึกษาพัฒนา จึงได้ก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษา และการมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้อง ทั้งบุคลากรทุกคนในโรงเรียน 
ผู้ปกครอง และชุมชน ให้เหมาะสมและสอดคล้องกัน เพ่ือน าไปสู่การพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษา การ
ประเมินคุณภาพภายใน และเพ่ือรองรับการประเมินคุณภาพภายนอก 

เพ่ือให้การพัฒนาการจัดการศึกษาของโรงเรียนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โรงเรียนยุวฑูตศึกษาพัฒนา จึง
ประกาศการใช้มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ตามเอกสารแนบท้าย ประกาศนี้ 
เพ่ือเป็นเป้าหมายในการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และการประเมิน
คุณภาพภายในสถานศึกษา 

 
 
 ประกาศ  ณ  วันที่    1   เดือน  กรกฎาคม  พ.ศ. 2563 
                  

                                                            

                           
(นายปรีชา   ศุภกาญจนพันธุ์) 

           ผู้อ านวยการโรงเรียนยุวฑูตศึกษาพัฒนา 

 

 

 

 

 

 
 



มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา แนบท้ายประกาศโรงเรียนยุวฑูตศึกษาพัฒนา 
เรื่องการใช้มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 
 

มาตรฐาน/สาระส าคัญ 
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน 
ประเด็นที่ 1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
1.1.1 มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร ภาษาอังกฤษและภาษาไทย และการคิดค านวณ  

ตามเกณฑ์ที่สถานศึกษาก าหนดในแต่ละระดับชั้น 
1.1.2 มีความสามารถในการวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น  

เป็นภาษาอังกฤษและแก้ปัญหา 
1.1.3 มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม 
1.1.4 มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  
1.1.5 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 
1.1.6 มีความรู้ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ 
ประเด็นที่ 1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 
1.2.1   การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษาก าหนด 
1.2.2   ความภูมิใจในท้องถิ่นของตนเอง และความเป็นไทย 
1.2.3   การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย 
1.2.4   สุขภาวะทางร่างกาย และลักษณะจิตสังคม 
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 
2.1   มีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจที่สถานศึกษาก าหนดชัดเจน 
2.2   มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 
2.3   ด าเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษาและทุกกลุ่มเป้าหมาย 
2.4   พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 
2.5   จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
2.6   จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ 
มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
3.1   จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน 
3.2   ใชส้ื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 
3.3   มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก 
3.4   ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และน าผลมาพัฒนาผู้เรียน 
3.5   มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 

 
 

 

 



 
 

ประกาศโรงเรียนยุวฑูตศึกษาพัฒนา 

เรื่อง การก าหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 

......................................... 
 โดยที่มีประกาศใช้กฎกระทรวงประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561 และกระทรวงศึกษาธิการได้
ประกาศ เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษา ระดับปฐมวัย และระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ฉบับลงวันที่ 6 สิงหาคม 
พ.ศ. 2561 

เพ่ือให้การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนยุวฑูตศึกษาพัฒนา มีคุณภาพและได้
มาตรฐาน จึงก าหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาระดับขั้นพ้ืนฐาน ในปีการศึกษา 2563 
ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี ้

 

มาตรฐาน ค่าเป้าหมายความส าเร็จ 

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน ระดับ ยอดเยี่ยม 

มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ ระดับ ยอดเยี่ยม 

มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ระดับ ยอดเยี่ยม 

 

ประกาศ ณ วันที่ 1  กรกฎาคม พ.ศ. 2563 

      

 

     ลงชื่อ              

                      (นายปรีชา ศุภกาญจนพันธุ์) 
               ผู้อ านวยการโรงเรียนยุวฑูตศึกษาพัฒนา 
 

 

 

 

 

 



การก าหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

โรงเรียนยุวฑูตศึกษาพัฒนา ปีการศึกษา 2563 
 

มาตรฐาน/สาระส าคัญ ค่าเป้าหมาย 
(ร้อยละ/ระดับคุณภาพ) 

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน  ระดับยอดเยี่ยม 
ประเด็นที่ 1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน  ระดับ ยอดเยี่ยม 
1.1.1  มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร ภาษาอังกฤษและภาษาไทย และ
การคิดค านวณ ตามเกณฑ์ท่ีสถานศึกษาก าหนดในแต่ละระดับชั้น 

ร้อยละ 90 ขึ้นไป 

1.1.2  มีความสามารถในการวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็น เป็นภาษาอังกฤษ และแก้ปัญหา 

ร้อยละ 90 ขึ้นไป 

1.1.3  มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม  ร้อยละ 90 ขึ้นไป 
1.1.4  มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  ร้อยละ 90 ขึ้นไป 
1.1.5  มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา  ร้อยละ 90 ขึ้นไป 
1.1.6  มีความรู้ ทักษะพ้ืนฐาน และเจตคติท่ีดีต่องานอาชีพ  ร้อยละ 90 ขึ้นไป 
ประเด็นที่ 1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน  ระดับ ยอดเยี่ยม 
1.2.1  การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษาก าหนด  ร้อยละ 90 ขึ้นไป 
1.2.2  ความภูมิใจในท้องถิ่น และความเป็นไทย  ร้อยละ 90 ขึ้นไป 
1.2.3  การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย  ร้อยละ 90 ขึ้นไป 
1.2.4  สุขภาวะทางร่างกาย และลักษณะจิตสังคม  ร้อยละ 90 ขึ้นไป 
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ  ระดับ ยอดเยี่ยม 
2.1  มีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจที่สถานศึกษาก าหนดชัดเจน  ร้อยละ 90 ขึ้นไป 
2.2  มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา  ร้อยละ 90 ขึ้นไป 
2.3  ด าเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษาและ
ทุกกลุ่มเป้าหมาย  

ร้อยละ 90 ขึ้นไป 

2.4  พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ  ร้อยละ 90 ขึ้นไป 
2.5  จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ  ร้อยละ 90 ขึ้นไป 
2.6  จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้  รอ้ยละ 90 ขึ้นไป 
มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  ระดับ ยอดเยี่ยม 
3.1 จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิต
ได้  

ร้อยละ 90 ขึ้นไป 

3.2 ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้  ร้อยละ 90 ขึ้นไป 
3.3 มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก  ร้อยละ 90 ขึ้นไป 
3.4 ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และน าผลมาพัฒนาผู้เรียน  ร้อยละ 90 ขึ้นไป 
3.5 มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการ
เรียนรู้  

ร้อยละ 90 ขึ้นไป 

 
 
 
 

 



คําสั่งแตงตั้งคณะทํางานจัดทํา SAR
 

(คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการจัดทํา SAR โรงเรียนยุวฑูตศึกษาพัฒนา)



/30.นางอมรรัตน ์

 
 
 

ค ำสั่ง โรงเรียนยุวฑูตศึกษำพัฒนำ 
ที่  1 / 2564 

เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมกำรจัดท ำรำยงำนประเมินคุณภำพภำยในสถำนศึกษำ ประจ ำปีกำรศึกษำ 2563 

 ด้วยทางโรงเรียนยุวฑูตศึกษาพัฒนา อ าเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ โรงเรียนเอกชนในสังกัดส านักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่  ส านักงานคณะกรรมการส่ง เสริมการศึกษาเอกชน กระทรวงศึกษาธิการ  
ได้จัดท าจัดท ารายงานประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2563 จึงแต่งตั้งคณะกรรมการจัดท า
ดังนี้ 

1. นางอัมพร  กมลโกมุท      ผู้รับใบอนุญาต       ที่ปรึกษา 
2. นายชูเกียรติ กมลโกมุท      ผู้ทรงคุณวุฒิ        ที่ปรึกษา 
3. นายแพทริค กาโมร       ผู้ทรงคุณวุฒิ        ที่ปรึกษา 
4. นายปรีชา  ศุภกาญจนพันธุ์      ผู้อ านวยการ            ประธานกรรมการ 
5. น.ส.กัลยาณี อินวาทย์      ผู้จัดการ         รองประธานกรรมการ 
6. นางจุฬารัตน์ เขื่อนป้อ       รองผู้อ านวยการ/รองผู้จัดการ      กรรมการ 
7. น.ส.มัลลิกา พรหมสวรรค์      รองผู้อ านวยการ/รองผู้จัดการ      กรรมการ 
8. น.ส.ศรีแพร ธนะขว้าง      รองผู้อ านวยการ/รองผู้จัดการ      กรรมการ 
9. นางบัวผาย ศิริวิสูตร       ผูช้่วยผู้จัดการ       กรรมการ 
10. นายพรเทพ พิสุทธิ์วาณิชย์      ผูช้่วยผู้จัดการ       กรรมการ 
11. น.ส.บงกช  นาคะปรีชา      ผูช้่วยผู้จัดการ       กรรมการ 
12. น.ส.ธันยนันท ์ ชยานันทิพัฒน์      ผูช้่วยผู้จัดการ       กรรมการ 
13. Miss.Jessica  Mannann  Mclachlan   Administration Kindergarten     กรรมการ 
14. Mr.Richard  Wills        Administration Primary      กรรมการ 
15. Miss.Andre  Helen  Ritl       Administration Secondary      กรรมการ 
16. นางมะลิวัลย์ ตั้งประดิษฐ์      หัวหน้าฝ่ายอนุบาล       กรรมการ 
17. น.ส.ยุภาวรรณ จิระมหาโภคี      หัวหน้าฝ่ายประถมศึกษา ปีที่ 1-3     กรรมการ 
18. น.ส.ปภาวรินทร์ สอนศรีนุสรณ์      หัวหน้าฝ่ายประถมศึกษา ปีที่ 4-6     กรรมการ 
19. นายวชิราวุธ นวลค า       หัวหน้าฝ่ายมัธยมศึกษาตอนต้น     กรรมการ 
20. นางอรวรรณ เมธาธนพูน      หัวหน้าฝ่ายมัธยมศึกษาตอนปลาย     กรรมการ 
21. นายสาทร  เนตรประสิทธิ์      หัวหน้าฝ่ายอาคารสถานที่      กรรมการ 
22. นายปริญญา ศุภกาญจนพันธุ์      หัวหน้าคณะท างานฝ่ายพัฒนาอาคารสถานที่    กรรมการ 
23. น.ส.ชลากร แท่นงาม       อ านวยการงานแนะแนว      กรรมการ 
24. น.ส.นิภา  หินเดช       อ านวยการงานวิชาการอนุบาล      กรรมการ 
25. นางจิดาภา ชมภูแสน      อ านวยการงานประชาสัมพันธ์      กรรมการ 
26. น.ส.ชุรินธร มณีวรรณ์      อ านวยการงานวิชาการประถมศึกษา     กรรมการ 
27. น.ส.สุทธิดา นาเมืองรักษ์      อ านวยการงานทะเบียนและวัดประเมินผล    กรรมการ 
28. นายชูนพคุณ ค าเขียว       อ านวยการงานไอซีที       กรรมการ 
29. นายชัชวาล ผ่านส าแดง      อ านวยการงานปกครองระดับประถมศึกษา    กรรมการ 



30. นางอมรรัตน์ ภีระค า       อ านวยการงานกิจกรรม      กรรมการ 
31. นายสิรภพ  อนนท์       อ านวยการงานกีฬา       กรรมการ 
32. น.ส.นิภาพร ทาริน       อ านวยการงานโภชนาการ      กรรมการ 
33. น.ส.กาญจนา จี้อาทิตย์      อ านวยการงาน Transportation     กรรมการ 
34. น.ส.กัญชร ี วงศ์ประเสริฐ      อ านวยการงานรับนักเรียน      กรรมการ 
35. น.ส.พิไลพร สุภาส ี       อ านวยการงานวีซ่าครูบุคลากร      กรรมการ 
36. น.ส.สุรีย์รัตน ์ สีลารวม       อ านวยการงานวีซ่านักเรียน      กรรมการ 
37. น.ส.พิพัฒพร สิงหล       อ านวยการงานอาคาร 1, 3      กรรมการ 
38. น.ส.ขวัญกมล จีนวงค ์       อ านวยการงานอาคาร 4      กรรมการ 
39. นางชนากานต์ อนันต์ศฤงฆาร      อ านวยการงานอาคาร 5      กรรมการ 
40. นางจิรัฐติกาล ลาพา       อ านวยการประสานงานต่างชาติอนุบาล     กรรมการ 
41. น.ส.ทัศนันท์ มากมงคล      อ านวยการงานพยาบาล      กรรมการ 
42. น.ส.สภุาพร พลฤทธิ์       อ านวยการงานการเงิน      กรรมการ 
43. นายศรี  จอมค า       อ านวยการงานทั่วไป       กรรมการ 
44. คณะครูและบุคลากรทุกคน           กรรมการ 
45. นายดอนพนา เทพบุญ       รองผู้อ านวยการ/รองผู้จัดการ       กรรมการและเลขานุการ 
46. นายพีระพงษ์ ดวงดี       อ านวยการงานตรวจติดตามประเมินผล          ผู้ชว่ยเลขานุการ 
47. น.ส.จุฑามาศ สมราช       เจ้าหน้าที่งานธุรการ                    ผู้ชว่ยเลขานุการ 

     
      

สั่ง ณ วันที่ 5 เดือน มกราคม พ.ศ.2564 

 

 

      ลงชื่อ........................................................ 
         (นายปรีชา   ศุภกาญจนพันธุ์) 
  ผู้อ านวยการโรงเรียนยุวฑูตศึกษาพัฒนา 

 



หลักฐานการเผยแพร SAR ใหผูมีสวนเกี่ยวของหรือสาธารณชนรับทราบ
 

(หลักฐานการเผยแพร SAR โรงเรียนยุวฑูตศึกษาพัฒนา)





 



แผนผังอาคารสถานที่
 

(แผนผังอาคารสถานที่โรงเรียนยุวฑูตศึกษาพัฒนา)



 



โครงสรางการบริหารงานโรงเรียน
 

(โครงสรางการบริหารงานโรงเรียนยุวฑูตศึกษาพัฒนา)



 



โครงสรางหลักสูตร เวลาเรียน ของโรงเรียน
 

(โครงสรางหลักสูตรโรงเรียนยุวฑูตศึกษาพัฒนา)



โครงสร้างหลกัสูตรโรงเรียนยวุฑตูศึกษาพฒันา | ABS 

 

   โครงสรางหลักสูตรโรงเรยีนยุวฑูตศึกษาพัฒนา ปการศึกษา 2563 
  
 

1. โครงสรางหลักสูตรการศึกษาระดับปฐมวัย 
  

                             สาระที่ควรเรียนรูในการพัฒนาเด็ก - Learning Topics that develop pupils 
 
 
                   
                                      
 
 
 
 
 
                                         
                      
 
 
                                     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

เรื่องราวที่เก่ียวกับตัวเด็ก สถานที่แวดลอม 

Children and their environment 

(Places and Environment around me) 

เรื่องราวที่เก่ียวกับบุคคลและตัวเด็ก 

Children and people around them 

(All about people and me) 

เรื่องราวที่เกี่ยวกบัตัวเด็กสิ่งตาง ๆ 

รอบตัวเด็ก Children and their Surroundings(All around me) 

 

เรื่องราวที่เกี่ยวกบัธรรมชาติรอบตัวเดก็ 

Children and nature around them (Nature around me) 

การจัดกิจกรรมประจำวัน 

กิจกรรมหลัก  6  กิจกรรม 

1. กิจกรรมเคล่ือนไหวและจังหวะ 
2. กิจกรรมศิลปะสรางสรรค 
3. กิจกรรมเสรี 
4. กิจกรรมเสริมประสบการณ 
5. กิจกรรมกลางแจง 
6. กิจกรรมเกมการศึกษา 

 



โครงสร้างหลกัสูตรโรงเรียนยวุฑูตศึกษาพฒันา | ABS 

 

โครงสรางเวลาเรียน 
ระดับช้ันอนุบาล 1 - 3  รายสัปดาห 

 

สาระการเรียนรู 
เวลาเรียน (นาที / สัปดาห) 

อนุบาล 1 อนุบาล 2 อนุบาล 3 

1. เกมการศึกษา 30 นาที 30 นาที 30 นาที 

2. กิจกรรมเสริมประสบการณ 30 นาที 30 นาที 30 นาที 

3. กิจกรรมสรางสรรค 30 นาที 30 นาที 30 นาที 

4. กิจกรรมเคลื่อนไหวเขาจังหวะ 20 นาที 20 นาที 20นาที 

5. กิจกรรมเสรี 30 นาที 30 นาที 30 นาที 

6. กิจกรรมกลางแจง 30 นาที 30 นาที 30 นาที 

รวมเวลาเรียน (นาที / สัปดาห) 170 นาท ี 170 นาท ี 170นาท ี

รวมเวลาเรียน (ช่ัวโมง / สัปดาห) 
 

2.50 ช.ม. 2.50 ช.ม. 2.50 ช.ม. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 



โครงสร้างหลกัสูตรโรงเรียนยวุฑูตศึกษาพฒันา | ABS 

 

2. โครงสรางเวลาเรียน ระดับประถมศึกษา  

 

กลุมสาระการเรียนรู/กิจกรรม เวลาเรียน (ช่ัวโมง/หนวยกิต) 

1. รายวิชาพื้นฐาน ป.1 ป.2 ป.3 ป.4 ป.5 ป.6 
   1.1 ภาษาไทย 200 200 200 160 160 160 
   1.2 คณิตศาสตร 180 200 200 200 200 200 
   1.3 วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 120 200 200 200 200 200 
   1.4 สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 80 80 80 80 80 80 
         ประวัติศาสตร 40 40 40 40 40 40 
   1.5 สุขศึกษาและพลศึกษา 80 80 80 80 80 80 
   1.6 ศิลปะ 80 80 80 80 80 80 
   1.7 การงานอาชีพ 40 40 40 40 40 40 
   1.8 ภาษาตางประเทศ 300 200 200 200 200 200 

รวมเวลาเรียนพื้นฐาน 1,120 1,120 1,120 1,080 1,080 1,080 
2. รายวิชาเพิ่มเติม  
   2.1 คณิตศาสตร 80 80 80 80 80 80 
   2.2 วิทยาศาสตร 80 80 80 80 80 80 

รวมเวลาเรียนเพิ่มเติม 160 160 160 160 160 160 
3. กิจกรรมพัฒนาผูเรียน  
   3.1 แนะแนว 40 40 40 40 40 40 
   3.2 ลูกเสือ / ยุวกาชาด / จิตอาสา 40 40 40 40 40 40 
   3.3 ชุมนุมวิชาการ 30 30 30 30 30 30 
   3.4 กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน 10 10 10 10 10 10 

รวมเวลากิจกรรมพัฒนาผูเรียน 120 120 120 120 120 120 
รวมเวลาเรียนท้ังหมด 1,400 1,400 1,400 1,360 1,360 1,360 
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3. โครงสรางเวลาเรียน ระดับมัธยมศึกษาตอนตน 
 

กลุมสาระการเรียนรู/กิจกรรม 
เวลาเรียน (ช่ัวโมง/หนวยกิต) 

ม.1 ม.2 ม.3 
1. รายวิชาพื้นฐาน 
  1.1 ภาษาไทย 60 1.5 60 1.5 60 1.5 60 1.5 60 1.5 60 1.5 
  1.2 คณิตศาสตร 60 1.5 60 1.5 60 1.5 60 1.5 60 1.5 60 1.5 
  1.3 วิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี    
     - วิทยาศาสตร 60 1.5 60 1.5 60 1.5 60 1.5 60 1.5 60 1.5 
     - วิทยาการคำนวณ 20 0.5 20 0.5 20 0.5 20 0.5 20 0.5 20 0.5 
  1.4 สังคมศกึษา ศาสนา และวัฒนธรรม  
     - ประวัติศาสตร 20 0.5 20 0.5 20 0.5 20 0.5 20 0.5 20 0.5 
     - ศาสนา วัฒนธรรม เศรษฐศาสตร  20 0.5 20 0.5 20 0.5 20 0.5  
     - ภูมิศาสตร 40 1.0 40 1.0 40 1.0 40 1.0 60 1.5 60 1.5 
  1.5 สุขศึกษาและพลศึกษา 40 1.0 40 1.0 40 1.0 40 1.0 40 1.0 40 1.0 
  1.6 ศิลปะ 40 1.0 40 1.0 40 1.0 40 1.0 40 1.0 40 1.0 
  1.7 การงานอาชีพ 20 0.5 20 0.5 20 0.5 20 0.5 20 0.5 20 0.5 
  1.8 ภาษาตางประเทศ 60 1.5 60 1.5 60 1.5 60 1.5 60 1.5 60 1.5 
รวมเวลาเรียนพ้ืนฐาน 440 11.0 440 11.0 440 11.0 440 11.0 440 11.0 440 11.0 

2. รายวิชาเพิ่มเติม 
  2.1 คณิตศาสตร 40 1.0 40 1.0 40 1.0 40 1.0 40 1.0 40 1.0 
  2.2 วิทยาศาสตร 40 1.0 40 1.0 40 1.0 40 1.0 40 1.0 40 1.0 
  2.3 ภาษาตางประเทศ 40 1.0 40 1.0 40 1.0 40 1.0 40 1.0 40 1.0 
รวมเวลาเรียนเพิ่มเติม 120 3.0 120 3.0 120 3.0 120 3.0 120 3.0 120 3.0 

3. กิจกรรมพัฒนาผูเรียน 
  3.1 แนะแนว 20 - 20 - 20 - 20 - 20 - 20 - 
  3.2 ลูกเสือ / เนตรนารี / จิตอาสา 20 - 20 - 20 - 20 - 20 - 20 - 
  3.3 ชุมนุมวิชาการ 20 - 20 - 20 - 20 - 20 - 20 - 
รวมเวลากิจกรรมพัฒนาผูเรียน 60 - 60 - 60 - 60 - 60 - 60 - 
รวมเวลาเรียนทั้งหมด 620 13.0 620 13.0 620 13.0 620 13.0 620 13.0 620 13.0 

รวมเวลาเรียน 1 ปการศกึษา 1,240 26 1240 26 1240 26 
รวมเวลาเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนตน 3720 78 
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4. โครงสรางเวลาเรียน ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  (แผนการเรียน A1) (วิทย-คณิตศาสตร) 
  

กลุมสาระการเรียนรู/กิจกรรม 
 เวลาเรียน (ชั่วโมง/หนวยกิต) 

ม.4 ม.5 ม.6 
1. รายวิชาพื้นฐาน  
  1.1 ภาษาไทย 40 1.0 40 1.0 40 1.0 40 1.0 40 1.0 40 1.0 
  1.2 คณิตศาสตร 60 1.5 60 1.5 60 1.5 60 1.5  
  1.3 วิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี  
- วิทยาศาสตร 120 3.0  60 1.5  60 1.5  
- การออกแบบและเทคโนโลยี  40 1.0  
- วิทยาการคำนวณ 40 1.0  
  1.4 สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  
- ประวัติศาสตร  20 0.5 20 0.5 20 0.5 20 0.5  
- ศาสนา วัฒนธรรม เศรษฐศาสตร 
ภูมิศาสตร 

60 1.5 60 1.5 60 1.5 60 1.5  

1.5 สุขศึกษาและพลศึกษา 20 0.5 20 0.5 20 0.5 20 0.5 20 0.5 20 0.5 
1.6 ศลิปะ 20 0.5 20 0.5 20 0.5 20 0.5 20 0.5 20 0.5 
1.7 การงานอาชีพ  20 0.5 20 0.5 
1.8 ภาษาตางประเทศ 40 1.0 40 1.0 40 1.0 40 1.0 40 1.0 40 1.0 
รวมเวลาเรียนพ้ืนฐาน 420 10.5 260 6.5 360 9.0 260 6.5 200 5.0 140 3.5 
2. รายวิชาเพ่ิมเติม  
  2.1 คณิตศาสตร 40 1.0 40 1.0 40 1.0 40 1.0 60 1.5 60 1.5 
  2.2 วิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี  160 4.0 40 1.0 140 3.5 40 1.0 100 2.5 
  2.3 สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  60 1.5 60 1.5 
  2.4 สุขศึกษาและพลศึกษา 20 0.5 20 0.5 20 0.5 20 0.5 20 0.5 20 0.5 
  2.5 ภาษาตางประเทศ 120 3.0 120 3.0 120 3.0 120 3.0 160 4.0 160 4.0 
รวมเวลาเรียนเพิ่มเติม 180 4.5 340 8.5 220 5.5 320 8.0 340 8.5 400 10.0 
3. กิจกรรมพัฒนาผูเรียน  
  3.1 แนะแนว 20 - 20 - 20 - 20 - 20 - 20 - 
  3.2 ชุมนุม / นกัศึกษาวิชาทหาร 20 - 20 - 20 - 20 - 20 - 20 - 
  3.3 กิจกรรมเพ่ือสาธารณประโยชน 20 - 20 - 20 - 20 - 20 - 20 - 
รวมเวลากิจกรรมพัฒนาผูเรียน 60 - 60 - 60 - 60 - 60 - 60 - 
รวมเวลาเรียนทั้งหมด 660 15.0 660 15.0 640 14.5 520 14.5 600 13.5 600 13.5 
รวมเวลาเรียน 1 ปการศึกษา 1320 30 1280 29 1200 27 
รวมเวลาเรียนระดบัมัธยมศึกษาตอนปลาย 3800 86 
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5. โครงสรางเวลาเรียน ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  แผนการเรียน A2 (เนนวิทยาศาสตร)   
 

กลุมสาระการเรียนรู/กิจกรรม 
เวลาเรียน (ช่ัวโมง/หนวยกิต) 

ม.4 ม.5 ม.6 
1. รายวิชาพื้นฐาน  
  1.1 ภาษาไทย 40 1.0 40 1.0 40 1.0 40 1.0 40 1.0 40 1.0 
  1.2 คณิตศาสตร 60 1.5 60 1.5 60 1.5 60 1.5  
  1.3 วิทยาศาสตร  
- วิทยาศาสตร 120 3.0  60 1.5  60 1.5  
- การออกแบบและเทคโนโลยี  40 1.0  
- วิทยาการคำนวณ 40 1.0  
  1.4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
- ประวัติศาสตร  20 0.5 20 0.5 20 0.5 20 0.5  
- ศาสนา วัฒนธรรม เศรษฐศาสตร 
ภูมิศาสตร 

60 1.5 60 1.5 60 1.5 60 1.5  

  1.5 สุขศึกษาและพลศึกษา 20 0.5 20 0.5 20 0.5 20 0.5 20 0.5 20 0.5 
  1.6 ศิลปะ 20 0.5 20 0.5 20 0.5 20 0.5 20 0.5 20 0.5 
  1.7 การงานอาชีพ  20 0.5 20 0.5 
  1.8 ภาษาตางประเทศ 40 1.0 40 1.0 40 1.0 40 1.0 40 1.0 40 1.0 
รวมเวลาเรียนพ้ืนฐาน 420 10.5 260 6.5 360 9.0 260 6.5 200 5.0 140 3.5 
2. รายวิชาเพ่ิมเติม  
  2.1 คณิตศาสตร 40 1.0 40 1.0 40 1.0 40 1.0 60 1.5 60 1.5 
  2.2 วิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี 60 1.5 220 5.5 100 2.5 200 5.0 100 2.5 180 4.0 
  2.3 สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  60 1.5 60 1.5 
  2.4 สุขศึกษาและพลศึกษา 20 0.5 20 0.5 20 0.5 20 0.5 20 0.5 20 0.5 
  2.5 ภาษาตางประเทศ 120 3.0 120 3.0 120 3.0 120 3.0 160 4.0 160 4.0 
รวมเวลาเรียนเพิ่มเติม 240 6.0 400 10.0 280 7.0 380 9.5 400 10.0 480 11.5 
3. กิจกรรมพัฒนาผูเรียน  
  3.1 แนะแนว 20 - 20 - 20 - 20 - 20 - 20 - 
  3.2 ชุมนุม / นกัศึกษาวิชาทหาร 20 - 20 - 20 - 20 - 20 - 20 - 
  3.3 กิจกรรมเพ่ือสาธารณประโยชน 20 - 20 - 20 - 20 - 20 - 20 - 
รวมเวลากิจกรรมพัฒนาผูเรียน 60 - 60 - 60 - 60 - 60 - 60 - 
รวมเวลาเรียนทั้งหมด 720 16.5 720 16.5 700 16.0 700 16.0 660 15.0 680 15.0 
รวมเวลาเรียน 1 ปการศึกษา 1440 33.0 1400 32.0 1340 30.0 
รวมเวลาเรียนระดบัมัธยมศึกษาตอนปลาย 4180 95 
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6. โครงสรางเวลาเรียน ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  แผนการเรียน B (เนนภาษา)   
 

กลุมสาระการเรียนรู/กิจกรรม 
เวลาเรียน (ช่ัวโมง/หนวยกิต) 

ม.4 ม.5 ม.6 
1. รายวิชาพื้นฐาน  
  1.1 ภาษาไทย 40 1.0 40 1.0 40 1.0 40 1.0 40 1.0 40 1.0 
  1.2 คณิตศาสตร 60 1.5 60 1.5 60 1.5 60 1.5  
  1.3 วิทยาศาสตร  
- วิทยาศาสตร 120 3.0  60 1.5  60 1.5  
- การออกแบบและเทคโนโลยี  40 1.0  
- วิทยาการคำนวณ 40 1.0  
  1.4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
- ประวัติศาสตร  20 0.5 20 0.5 20 0.5 20 0.5  
- ศาสนา วัฒนธรรม เศรษฐศาสตร 
ภูมิศาสตร 

60 1.5 60 1.5 60 1.5 60 1.5  

  1.5 สุขศึกษาและพลศึกษา 20 0.5 20 0.5 20 0.5 20 0.5 20 0.5 20 0.5 
  1.6 ศิลปะ 20 0.5 20 0.5 20 0.5 20 0.5 20 0.5 20 0.5 
  1.7 การงานอาชีพ  20 0.5 20 0.5 
  1.8 ภาษาตางประเทศ 40 1.0 40 1.0 40 1.0 40 1.0 40 1.0 40 1.0 
รวมเวลาเรียนพ้ืนฐาน 420 10.5 260 6.5 360 9.0 260 6.5 200 5.0 140 3.5 
2. รายวิชาเพ่ิมเติม  
  2.1 คณิตศาสตร 40 1.0 40 1.0 40 1.0 40 1.0 60 1.5 60 1.5 
  2.2 วิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี 60 1.5 220 5.5 100 2.5 200 5.0 100 2.5 180 4.0 
  2.3 สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  60 1.5 60 1.5 
  2.4 สุขศึกษาและพลศึกษา 20 0.5 20 0.5 20 0.5 20 0.5 20 0.5 20 0.5 
  2.5 ภาษาตางประเทศ 120 3.0 120 3.0 120 3.0 120 3.0 160 4.0 160 4.0 
รวมเวลาเรียนเพิ่มเติม 240 6.0 400 10.0 280 7.0 380 9.5 400 10.0 480 11.5 
3. กิจกรรมพัฒนาผูเรียน  
  3.1 แนะแนว 20 - 20 - 20 - 20 - 20 - 20 - 
  3.2 ชุมนุม / นกัศึกษาวิชาทหาร 20 - 20 - 20 - 20 - 20 - 20 - 
  3.3 กิจกรรมเพ่ือสาธารณประโยชน 20 - 20 - 20 - 20 - 20 - 20 - 
รวมเวลากิจกรรมพัฒนาผูเรียน 60 - 60 - 60 - 60 - 60 - 60 - 
รวมเวลาเรียนทั้งหมด 720 16.5 720 16.5 700 16.0 700 16.0 660 15.0 680 15.0 
รวมเวลาเรียน 1 ปการศึกษา 1440 33.0 1400 32.0 1340 30.0 
รวมเวลาเรียนระดบัมัธยมศึกษาตอนปลาย 4180 95 

 
 
 
 




