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สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน

กระทรวงศึกษาธิการ



รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา

(Self - Assessment Report : SAR)

ปการศึกษา 2563

สวนท่ี 1 : บทสรุปของผูบริหาร

-

ตอนท่ี 1 ขอมูลพ้ืนฐาน

โรงเรียน (School Name) : เพ่ือชีวิตเชียงใหม

ประเภทโรงเรียน (School Type) : ในระบบ (การศึกษาสงเคราะห)

รหัสโรงเรียน : 1150100152

ที่อยู (Address) : 185/3 อาคาร (Bldg) : -

หมูที่ (Village No.) : 4 ตรอก (Alley) : -

ซอย (Lane) : - ถนน (Street) : - -

ตําบล/แขวง (Sub-district) : ปาเมี่ยง เขต/อําเภอ (District) : ดอยสะเก็ด

จังหวัด (Province) : เชียงใหม รหัสไปรษณีย (Post Code) : 50220

โทรศัพท (Tel.) : 053-248-206 โทรสาร (Fax.) : 053-248-194

อีเมล (E-mail) : schoolforlife.chiangmai@gmail.com

เว็บไซต (Website) : http://www.school-for-life.org/

ไลน (Line) : - เฟซบุก (Facebook) : -

ระดับท่ีเปดสอน

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

ระดับปฐมวัย

1. มาตรฐานการศึกษา

มาตรฐานการศึกษา ระดับคุณภาพ

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของเด็ก ดีเลิศ

1. มีพัฒนาดานรางกาย แข็งแรง มีสุขนิสัยที่ดี และดูแลความปลอดภัยของตนองได ดีเลิศ

2. มีพัฒนาการดานอารมณ จิตใจ ควบคุม และแสดงออกทางอารมณได ดีเลิศ

3. มีพัฒนาการดานสังคม ชวยเหลือตนเองและเปนสมาชิกที่ดีของสังคม ดีเลิศ

4. มีพัฒนาการดานสติปญญา ส่ือสารได มีทักษะการคิดพื้นฐาน และแสวงหาความรูได ดีเลิศ

มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ ยอดเยี่ยม

1. มีหลักสูตรครอบคลุมพัฒนาการทั้งสี่ดาน สอดคลองกับบริบทของทองถิ่น ยอดเยี่ยม

2. จัดครูใหเพียงพอกับช้ันเรียน 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. จัดบรรยากาศที่เอ้ือตอการเรียนรู ใชสื่อและเทคโนโลยี ที่เหมาะสมกับวัย ยอดเยี่ยม

4. ประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริงและนําผลการประเมินพัฒนาการเด็กไปปรับปรุงการจัดประสบการณและพัฒนา

เด็ก
ยอดเยี่ยม

สรุปผลการประเมินระดับปฐมวัย ยอดเยี่ยม

2. หลักฐานสนับสนุนผลการประเมินตนเองตามระดับคุณภาพ

1.รายงานแผนการพัฒนาหลักสูตรของระดับการศึกษาปฐมวัย

2.รายงานแผนปฏิบัติการประจําปของสถานศึกษา โดยคณะกรรมการสถานศึกษา

3.รายงานคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการสถานศึกษา

4.รายงานการอบรมการพัฒนาบุคลากรทั้งภายในและนอกสังกัด

5.รายงานโครงการสงเสริม และพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรของสถานศึกษา

6.รายงานประเมินคุณภาพภายในสภานศึกษาโดยใหสถานศึกษา

7.รายงานโครงการ/กิจกรรมตามหลักสูตรสถานศึกษา

8.แบบรายงานเด็กเปนรายบุคคล
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3. โรงเรียนมีแผนจะพัฒนาตนเองตอไปอยางไรใหไดมาตรฐานที่ดีขึ้นกวาเดิม 1 ระดับ

 

1.สถานศึกษามีหลักสูตรที่ยืดยุนและสอดคลองกับหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย   ระดับ 5

2.สถานศึกษาออกแบบการจัดประสบการณที่เตรียมความพรอมและไมเรงรัดวิชาการ โดยเนนเด็กลงมือปฎิบัติจริงมีการบูรณาการผานการเลน ระดับ 5

3.เนนการเรียนรูผานการเลนและการลงมือปฏิบัติจริง ตอบเสนอความตองการและความแตกตางของเด็กปกติและกลุมเปาหมายเฉพาะ และสอดคลองกับวิถีของ

ครอบครัว ชุมชน และทองถิ่นโดยมีกิจกรรมทํารวมกัน เชนกิจกรรมวันแม   กิจกรรมวันเด็ก   กิจกรรมวันเขาพรรษา เปนตน   ระดับ 5

4.สถานศึกษาจัดครูใหเหมาะสมกับภารกิจการเรียนการสอนหรือจัดครูที่จบการศึกษาปฐมวัยหรือผานการอบรมการศึกษาปฐมวัยอยางพอเพียงกับชั้นเรียน เพื่อ

พัฒนาครูมีความพรอมมากขึ้น ระดับ 5

5.พัฒนาครูและบุคลากรใหมีความรูความสามารถ ในการวิเคราะหและออกแบบหลักสูตรสถานศึกษา     ระดับ 5

 6.ครูมีทักษะในการจัดประสบการณและการประเมินพัฒนาการเด็ก   ระดับ 5

 7.ครูใชประสบการณสําคัญในการออกแบบการจัดกิจกรรมท่ีหลากหลายเพื่อสงเสริมใหเด็กเกิดการเรียนรูตามวัย  ระดับ 5

8.ครูมีการสังเกตและประเมินพัฒนาการเด็กเปนรายบุคคล เพื่อใหครูมีขอมูลพฤติกรรมของเด็กแตละคนไดชัดเจน   ระดับ 5

9.ครูมีสัมพันธท่ีดีกับเด็กและครอบครัวทําใหเกิดความสัมพันธท่ีดี คือการไดใชเวลาในการอยูรวมกันอยางมีความสุข   ระดับ 5

10.สถานศึกษาจัดสภาพแวดลอมภายในและภายนอกหองเรียนที่คํานึงถึงความปลอดภัย ในการเลนและทํากิจกรรมรวมกับผูอื่นดวยความระมัดระวัง    ระดับ 5

11.ครูสงเสริมใหเกิดการเรียนรูเปนรายบุคคลและกลุม เพื่อใหเด็กเกิดเรียนรูและฝกทักษะกระบวนการกลุมเพื่อเปดโอกาสใหผูเรียนไดใชศักยภาพของแตละคนใน

การแลกเปล่ียนเรียนรูประสบการณซึ่งกันและกันโดยมุงจัดสภาพการเรียนการสอนที่เปดโอกาสใหผูเรียนไดเรียนรูดวยตนเอง ตามความสามารถ  ความสนใจ และ

ความพรอมของแตละบุคคล      ระดับ 5

12.เด็กเลนแบบรวมมือรวมใจ เพื่อกระตุนใหเด็กเกิดการเรียนรูท่ีหลากหลาย เกิดความสามัคคี ซึ้งกันและกัน  ระดับ 5

13.เด็กมีมุมประสบการณหลากหลายมีสื่อการเรียนรู เชน ของเลน หนังสือนิทาน สื่อจากธรรมชาติสื่อสําหรับเด็กมุดลอด ปนปาย สื่อเทคโนโลยีสื่อเพื่อการสืบเสาะ

หาความรูที่เด็กสนใจตามวัย ระดับ 5

14.สถานศึกษาอํานวยความสะดวก และใหบริการสื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศวัสดุและอุปกรณเพื่อสนับสนุนการจัดประสบการณและพัฒนาครูใหมีความพรอมมาก

ขึ้น ระดับ5

15.สถานศึกษากําหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาท่ีสอดคลองกับมาตรฐานการศึกษาปฐมวัย เพื่อสงเสริมพัฒนาการเรียนรูอยางเหมาะสมกับเด็กเปนราย

บุคคล ระดับ 4

16.อัตลักษณท่ีสถานศึกษากําหนด  ระดับ 4

17.จัดทําแผนพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษาท่ีสอดรับกับมาตรฐานที่สถานศึกษากําหนดและดําเนินการตามแผน  ระดับ 4

18.มีการประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพภายในสถานศึกษา   ระดับ 4

 19.ติดตามผลดําเนินงานและจัดทํารายงานผลการประเมินตนเองประจําป ระดับ 4

20.นําผลการประเมินไปปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาโดยผูปกครองและผูเกี่ยวของทุกฝายมีสวนรวมและจัดสงรายงานผลการประเมินตนเองใหหนวยงาน

ตนสังกัด  ระดับ 4

 

 

 

4. นวัตกรรม/แบบอยางที่ดี (Innovation/Best Practice)

- นวัตกรรม/แบบอยางที่ดี : การใชแอพลิเคช่ัน Star Fish Class เขามาใชในการจัดการชั้นเรียน

มาตรฐานดาน : มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพของเด็ก, มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ, มาตรฐานที่ 3 การจัดประสบการณที่เนนเด็กเปนสําคัญ

5. ความโดดเดนของสถานศึกษา

- ผูเรียนความหลากหลายทางวัฒนธรรม ภาษา ความเชื่อ มีคุณธรรม จริยธรรม และ คานิยมที่พึงประสงค
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6. โรงเรียนดําเนินงานตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ

- จัดการศึกษาทุกระดับ ทุกประเภท โดยใชหลักสูตรฐานสมรรถนะ รวมทั้งแนวทางการจัดการเรียนรูเชิงรุกและการวัดประเมินผลเพื่อพัฒนาผูเรียน ที่

สอดคลองกับมาตรฐานการศึกษาแหงชาติ

- พัฒนาผูเรียนใหมีทักษะการคิดวิเคราะห สามารถแกไขสถานการณเฉพาะหนาไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยจัดการเรียนรูเชิงรุก (Active Learning) จาก

ประสบการณจริงหรือจากสถานการณจําลองผานการลงมือปฏิบัติ ตลอดจนจัดการเรียนการสอนในเชิงแสดงความคิดเห็นเพื่อเปดโลกทัศนมุมมองรวมกัน

ของผูเรียนและครูใหมากขึ้น

- สงเสริมการพัฒนาสิ่งประดิษฐและนวัตกรรมท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม ใหสามารถเปนอาชีพและสรางรายได

- พัฒนาครูทุกระดับใหมีทักษะ ความรูที่จําเปน เพื่อทําหนาท่ีวิทยากรมืออาชีพ (Train The Trainer) และขยายผลการพัฒนาผานศูนยพัฒนาศักยภาพ

บุคคลเพ่ือความเปนเลิศ (Human Capital Excellence Center: HCEC)
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ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

1. มาตรฐานการศึกษา

มาตรฐานการศึกษา ระดับคุณภาพ

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผูเรียน ดีเลิศ

ผลสัมฤทธ์ิทางวิชาการของผูเรียน

1. มีความสามารถในการอาน การเขียน การสื่อสาร และ การคิดคํานวณ ดีเลิศ

2. มีความสามารถในการคิดวิเคราะห คิดอยางมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและแกปญหา ปานกลาง

3. มีความสามารถในการสรางนวัตกรรม ดีเลิศ

4. มีความสามารถในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร ปานกลาง

5. มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา ดี

6. มีความรูทักษะพ้ืนฐาน และเจตคติที่ดีตองานอาชีพ ยอดเยี่ยม

คุณลักษณะที่พึงประสงคของผูเรียน

7. การมีคุณลักษณะและคานิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากําหนด ดีเลิศ

8. ความภูมิใจในทองถิ่นและความเปนไทย ยอดเยี่ยม

9. การยอมรับที่จะอยูรวมกันบนความแตกตางและหลากหลาย ดีเลิศ

10. สุขภาวะทางรางกายและจิตสังคม ดีเลิศ

มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ ยอดเยี่ยม

1. มีเปาหมายวิสัยทัศนและพันธกิจที่สถานศึกษากําหนดชัดเจน ยอดเยี่ยม

2. มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา ยอดเยี่ยม

3. ดําเนินงานพัฒนาวิชาการที่เนนคุณภาพผูเรียนรอบดานตามหลักสูตรสถานศึกษาและทุกกลุมเปาหมาย ยอดเยี่ยม

4. พัฒนาครูและบุคลากรใหมีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ ยอดเยี่ยม

5. จัดสภาพแวดลอมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อตอการจัดการเรียนรู อยางมีคุณภาพ ยอดเยี่ยม

6. จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและ การจัดการเรียนรู ยอดเยี่ยม

มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ ดีเลิศ

1. จัดการเรียนรูผานกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถนําไปประยุกตใชในชีวิตได ดี

2. ใชส่ือ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหลงเรียนรูที่เอื้อ ตอการเรียนรู ดีเลิศ

3. มีการบริหารจัดการช้ันเรียนเชิงบวก ยอดเยี่ยม

4. ตรวจสอบและประเมินผูเรียนอยางเปนระบบ และ นําผลมาพัฒนาผูเรียน ยอดเยี่ยม

5. มีการแลกเปลี่ยนเรียนรูและใหขอมูลสะทอนกลับ เพื่อพัฒนาปรับปรุงการจัดการเรียนรู ยอดเยี่ยม

สรุปผลการประเมินระดับขั้นพื้นฐาน ดีเลิศ
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2. หลักฐานสนับสนุนผลการประเมินตนเองตามระดับคุณภาพ

1.รายงานแผนการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา

2.รายงานแผนปฏิบัติการประจําปของสถานศึกษา โดยคณะกรรมการสถานศึกษา

3.รายงานคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการสถานศึกษา

4.รายงานการอบรมการพัฒนาบุคลากรทั้งภายในและนอกสังกัด

5.รายงานโครงการสงเสริม และพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรของสถานศึกษา

6.รายงานประเมินคุณภาพภายในสภานศึกษาโดยใหสถานศึกษา

7.รายงานโครงการ/กิจกรรมตามหลักสูตรสถานศึกษา

 

3. โรงเรียนมีแผนจะพัฒนาตนเองตอไปอยางไรใหไดมาตรฐานที่ดีขึ้นกวาเดิม 1 ระดับ

1.สถานศึกษาไดนํา กําหนดเปาหมาย  วิสัยทั ศน และพันธกิจ  สอดคลองกับแผนการศึกษาแหงชาติ  นโยบายของรัฐบาล และของตนสังกัดไวอยางชัดเจนระดับ 5

2.ผลการดําเนินงานและกิจกรรมเปนไปตามเปาหมาย วิสัยทัสน และพันธกิจใหสอดคลองตอการเปลี่ยนแปลงของสังคม ระดับ 5

3.สถานศึกษาสงเสริม สนับสนุน พัฒนาครู บุคลากร ใหมีความเชี่ยวชาญทางวิชาีพระดับ 5

4.สถานศึกษาจัดชุมชนการเรียนรูทางวิชาชีมาใชในการพัฒนางานและการเรียนรูของผูระดับ 5

5.สถานศึกษามีการจัดสภาพแวดลอมทางสังคม ท่ีเอื้อตอการจัดการเรียนรู และความปลอดภัย ระดับ 4

6.สถานศึกษาผานเกณฑการประเมินคุณภาพภายในระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษาระดับ 5

7.สถานศึกษามีการพัฒนาหลักสูตร และกิจกรรมเสริมหลักสูตรท่ีเนนคุณภาพผูเรียนรอบดาน ระดับ 5

8.สถานศึกษาจัดระบบการจัดหารพัฒนาและการบริการเทคโนโลยีสาสนเทศเพื่อใชในการบริหารจัดการระดับ 4

 

4. นวัตกรรม/แบบอยางที่ดี (Innovation/Best Practice)

- นวัตกรรม/แบบอยางที่ดี : การใชแอพลิเคช่ัน Star Fish Class เขามาใชในการจัดการชั้นเรียน

มาตรฐานดาน : มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพของผูเรียน, มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ, มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่

เนนผูเรียนเปนสําคัญ

5. ความโดดเดนของสถานศึกษา

- ผูเรียนความหลากหลายทางวัฒนธรรม ภาษา ความเชื่อ มีคุณธรรม จริยธรรม และ คานิยมที่พึงประสงค

- สถานศึกษามีแหลงการเรียนรูคือ ศูนยแหงความเปนเลิศ 7 ศูนยในสถานศึกษา

6. โรงเรียนไดดําเนินงานตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ

- จัดการศึกษาทุกระดับ ทุกประเภท โดยใชหลักสูตรฐานสมรรถนะ รวมทั้งแนวทางการจัดการเรียนรูเชิงรุกและการวัดประเมินผลเพื่อพัฒนาผูเรียน ที่

สอดคลองกับมาตรฐานการศึกษาแหงชาติ

- พัฒนาผูเรียนใหมีทักษะการคิดวิเคราะห สามารถแกไขสถานการณเฉพาะหนาไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยจัดการเรียนรูเชิงรุก (Active Learning) จาก

ประสบการณจริงหรือจากสถานการณจําลองผานการลงมือปฏิบัติ ตลอดจนจัดการเรียนการสอนในเชิงแสดงความคิดเห็นเพื่อเปดโลกทัศนมุมมองรวมกัน

ของผูเรียนและครูใหมากขึ้น

- สงเสริมการพัฒนาสิ่งประดิษฐและนวัตกรรมท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม ใหสามารถเปนอาชีพและสรางรายได

- พัฒนาครูทุกระดับใหมีทักษะ ความรูที่จําเปน เพื่อทําหนาท่ีวิทยากรมืออาชีพ (Train The Trainer) และขยายผลการพัฒนาผานศูนยพัฒนาศักยภาพ

บุคคลเพ่ือความเปนเลิศ (Human Capital Excellence Center: HCEC)
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(........SIRIPORN HANFAIFA........)

ตําแหนง ผูอํานวยการ

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

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

รหัสโรงเรียน : 1150100152

ที่อยู (Address) : 185/3 อาคาร (Bldg) : -

หมูที่ (Village No.) : 4 ตรอก (Alley) : -

ซอย (Lane) : - ถนน (Street) : - -

ตําบล/แขวง (Sub-district) : ปาเมี่ยง เขต/อําเภอ (District) : ดอยสะเก็ด

จังหวัด (Province) : เชียงใหม รหัสไปรษณีย (Post Code) : 50220

โทรศัพท (Tel.) : 053-248-206 โทรสาร (Fax.) : 053-248-194

อีเมล (E-mail) : schoolforlife.chiangmai@gmail.com

เว็บไซต (Website) : http://www.school-for-life.org/

ไลน (Line) : - เฟซบุก (Facebook) : -

2. ระดับที่เปดสอน

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

ปรัชญา

Wisdom can never be communicated. It has to be experienced.

(สติปญญาไมสามารถถายทอดไดนอกจากจะตองเรียนรูจากประสบการณ)

วิสัยทัศน

โรงเรียนเพื่อชีวิตเชียงใหม มุงจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตใหกับเด็กดอยโอกาสใหมีความรู  และทักษะชีวิตใหกับผูเรียน เพื่อการพัฒนาตนเองใหเปนไป

ตามคุณลักษณะที่พึงประสงค และสามารถพึ่งพาตนเองได โดยผานการเรียนรูจากแหลงเรียนรูและการเรียนรูจากประสบการณ ในป 2563 โรงเรียนเพื่อชีวิต

เชียงใหม มุงจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตใหกับเด็กดอยโอกาสใหมีความรู  และทักษะชีวิตใหกับผูเรียน เพื่อการพัฒนาตนเองใหเปนไปตามคุณลักษณะที่

พึงประสงค และสามารถพ่ึงพาตนเองได โดยผานการเรียนรูจากแหลงเรียนรูและการเรียนรูจากประสบการณ ในป 2563 

พันธกิจ

๑. พัฒนาเด็กใหมีความพรอมท้ัง ดานรางกาย อารมณ จิตใจ สังคมและสติปญญา

          ๒.จัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการท่ีสงเสริมทางดานการใชทักษะโดยผานประสบการณจริง

          ๓. ปลูกฝงคุณธรรมและเสริมสรางคุณลักษณะท่ีพึงประสงค

          ๔. สงเสริมศิลปวัฒนธรรมไทยและทองถิ่น

          ๕. ใชส่ือเทคโนโลยีในการจัดกิจกรรมการเรียนรู

เปาหมาย

1. ดานการพัฒนาผูเรียน

                    1.1 จัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามหลักสูตรสถานศึกษา เพื่อเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผูเรียน

                    1.2 จัดกิจกรรมสงเสริมใหผูเรียนมีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค

2. ดานการพัฒนาครูและการบริหารการจัดการ

                    2.1 จัดการอบรม พัฒนาครูและบุคลากรใหมีความรูความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ

                    2.2 จัดระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา ใหสอดคลองกับเปาหมายวิสัยทัศนและพันธกิจที่สถานศึกษากําหนดอยางชัดเจน

                    2.3 จัดสภาพแวดลอมของสถานศึกษาใหเอื้อตอการจัดการเรียนรูอยางมีคุณภาพ

3. ดานการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ

                    3.1 จัดการเรียนการสอนผานกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถนําไปประยุกตใชในชีวิตได

                    3.2 จัดใหมีระบบการตรวจสอบ และการติดตามประเมินผูเรียนอยางเปนระบบ เพื่อนําผลมาพัฒนาผูเรียน

                    3.3 จัดการแลกเปลี่ยนเรียนรูและใหขอมูลสะทอนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน

ยุทธศาสตรหรือกลยุทธ

1. พัฒนาผลสัมฤทธิ์ของผูเรียนทั้ง 8 กลุมสาระ

2. พัฒนาพฤติกรรมและทักษะชีวิตของผูเรียน ใหเปนผูที่มีความรับผิดชอบ ความอดทน ความกลาแสดงออก ความสะอาด

3. สงเสริมความหลายหลายของชาติพันธุ มาพัฒนาเพื่อเปนจุดเดนของสถานศึกษาและผูเรียน
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4. สงเสริมและพัฒนาการใชแหลงเรียนรูในสถานศึกษา และในชุมชน รวมถึงภูมิปญญาทองถิ่นในการจัดการเรียนสอน

5. พัฒนาหลักสูตร โครงการ และกิจกรรมการเรียนรูที่หลากหลาย

6. สงเสริมการนําเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมาใชในการจัดการเรียนการสอน

7. สงเสริมการผลิตและใชส่ือ นวัตกรรม รวมถึงการวัดและประเมินผลที่หลากหลาย

8. พัฒนาและยกระดับคุณภาพครู

9. พัฒนาผลสัมฤทธิ์ของผูเรียนทั้ง 8 กลุมสาระ

10. พัฒนาพฤติกรรมและทักษะชีวิตของผูเรียน ใหเปนผูที่มีความรับผิดชอบ ความอดทน ความกลาแสดงออก ความสะอาด

11. สงเสริมความหลายหลายของชาติพันธุ มาพัฒนาเพื่อเปนจุดเดนของสถานศึกษาและผูเรียน

12. สงเสริมและพัฒนาการใชแหลงเรียนรูในสถานศึกษา และในชุมชน รวมถึงภูมิปญญาทองถิ่นในการจัดการเรียนสอน

13. พัฒนาหลักสูตร โครงการ และกิจกรรมการเรียนรูที่หลากหลาย

14. สงเสริมการนําเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมาใชในการจัดการเรียนการสอน

15. สงเสริมการผลิตและใชส่ือ นวัตกรรม รวมถึงการวัดและประเมินผลที่หลากหลาย

16. พัฒนาและยกระดับคุณภาพครู

เอกลักษณ

วิถีพอเพียง

อัตลักษณ

สถานศึกษาพอเพียง
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4. จํานวนนักเรียน

ระดับที่เปดสอน จํานวนหองเรียน
จํานวนผูเรียนปกติ

จํานวนผูเรียนที่มีความ

ตองการพิเศษ รวมจํานวนผู

เรียน
ชาย หญิง ชาย หญิง

ระดับกอนประถมการศึกษา

อนุบาลปที่ 1
หองเรียนปกติ 1 1 2 - - 3

หองเรียน EP - - - - - -

อนุบาลปที่ 2
หองเรียนปกติ 1 2 1 - - 3

หองเรียน EP - - - - - -

อนุบาลปที่ 3
หองเรียนปกติ 1 6 6 - - 12

หองเรียน EP - - - - - -

รวม หองเรียนปกติ 3 หองเรียน EP - 9 9 - - 18

ระดับประถมศึกษา

ประถมศึกษาปที่ 1
หองเรียนปกติ 1 11 3 - - 14

หองเรียน EP - - - - - -

ประถมศึกษาปที่ 2
หองเรียนปกติ 1 5 5 - - 10

หองเรียน EP - - - - - -

ประถมศึกษาปที่ 3
หองเรียนปกติ 1 6 6 - - 12

หองเรียน EP - - - - - -

ประถมศึกษาปที่ 4
หองเรียนปกติ 1 8 7 - - 15

หองเรียน EP - - - - - -

ประถมศึกษาปที่ 5
หองเรียนปกติ 1 7 5 - - 12

หองเรียน EP - - - - - -

ประถมศึกษาปที่ 6
หองเรียนปกติ 1 10 3 - - 13

หองเรียน EP - - - - - -

รวม หองเรียนปกติ 6 หองเรียน EP - 47 29 - - 76

ระดับมัธยมศึกษาตอนตน

มัธยมศึกษาปที่ 1
หองเรียนปกติ 1 7 3 - - 10

หองเรียน EP - - - - - -

มัธยมศึกษาปที่ 2
หองเรียนปกติ 1 7 4 - - 11

หองเรียน EP - - - - - -
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ระดับที่เปดสอน จํานวนหองเรียน
จํานวนผูเรียนปกติ

จํานวนผูเรียนที่มีความ

ตองการพิเศษ รวมจํานวนผู

เรียน
ชาย หญิง ชาย หญิง

มัธยมศึกษาปที่ 3
หองเรียนปกติ 1 8 - - - 8

หองเรียน EP - - - - - -

รวม หองเรียนปกติ 3 หองเรียน EP - 22 7 - - 29

รวมทั้งส้ิน หองเรียนปกติ 12 หองเรียน EP - 78 45 - - 123
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5. จํานวนผูบริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษา

5.1 ผูบริหารสถานศึกษา

- นางสาว ศิริพร หาญไฟฟา

ตําแหนง : ผูอํานวยการโรงเรียน (Thai School Director)

ระดับการศึกษา : ปริญญาโท

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

ผูสอนการศึกษาปฐมวัย

1. ครูไทย - 2 - - - 2

2. ครูชาวตางชาติ - - - - - -

ผูสอนการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน

ระดับประถมศึกษา

1. ครูไทย - 9 - - - 9

2. ครูชาวตางชาติ - - - - - -

ระดับมัธยมศึกษา

1. ครูไทย - 3 - - - 3

2. ครูชาวตางชาติ - - - - - -

รวม - 14 - - - 14

บุคลากรทางการศึกษา

บุคลากรอ่ืนๆ 3 3 - - - 6

รวม 3 3 - - - 6

รวมทั้งส้ิน 3 17 - - - 20

สรุปอัตราสวน

สรุปอัตราสวน จํานวนหอง จํานวนนักเรียน จํานวนครู จํานวนผูเรียนตอครู จํานวนผูเรียนตอหอง

ผูสอนการศึกษาปฐมวัย 3 18 2 9:1 6:1

ผูสอนการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน

ระดับประถมศึกษา 6 76 9 9:1 13:1

ระดับมัธยมศึกษา 3 29 3 10:1 10:1
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5.2.2 จํานวนครูจําแนกตามระดับและกลุมสาระการเรียนรู

ระดับ/กลุมสาระการเรียนรู

จํานวนครูผูสอน

รวมปฐมวัย ประถมศึกษา มัธยมศึกษา

ตรงเอก ไมตรงเอก ตรงเอก ไมตรงเอก ตรงเอก ไมตรงเอก

ปฐมวัย 2 - - - - - 2

ภาษาไทย - - 1 - 1 - 2

คณิตศาสตร - - - 1 1 - 2

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี - - 1 - 1 - 2

สังคมศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม - - - 1 1 - 2

สุขศึกษาและพลศึกษา - - 1 - 1 - 2

ศิลปะ - - - 1 - 1 2

การงานอาชีพ - - 1 - 1 - 2

ภาษาตางประเทศ - - - 1 1 - 2

รวม 2 - 4 4 7 1 18

5.2.3 ตารางสรุปจํานวนครูที่สอนกิจกรรมพัฒนาผูเรียน

กิจกรรมพัฒนาผูเรียน
จํานวนครูผูสอน

รวม
ประถมศึกษา มัธยมศึกษา

กิจกรรมนักเรียน

- ลูกเสือ 9 4 13

- เนตรนารี - - -

- ยุวกาชาด - - -

- ผูบําเพ็ญประโยชน - - -

- รักษาดินแดน (ร.ด.) - - -

- กิจกรรมชุมนุม ชมรม - - -

กิจกรรมแนะแนว - - -

กิจกรรมเพ่ือสังคม และสาธารณประโยชน - - -

รวม 9 4 13
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5.2.4 สรุปจํานวนครูและบุคลากรทางการลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาดและผูบําเพ็ญประโยชน

ลูกเสือ/เนตรนารี /ยุวกาชาด/ผูบําเพ็ญประโยชน จํานวนผูบังคับบัญชา
จํานวนวุฒิทางลูกเสือ

สถานะการจัดตั้งกองลูกเสือ
มีวุฒิ ไมมีวุฒิ

ลูกเสือ เนตรนารี สํารอง 6 5 1 จัดตั้ง

ลูกเสือ เนตรนารี สามัญ 5 5 - จัดตั้ง

ลูกเสือ เนตรนารี สามัญรุนใหญ 4 4 - จัดตั้ง

ลูกเสือ เนตรนารี วิสามัญ - - - -

ยุวกาชาด - - - -

ผูบําเพ็ญประโยชน - - - -

รวม 15 14 1

5.2.5 สรุปจํานวนครูท่ีทําหนาท่ีคัดกรอง 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

ยุทธศาสตรที่ 1

พัฒนาการจัดประสบการณการเรียนการสอน ท้ัง4ดานทั้งดานรางกาย อารมณ สังคมและสติปญญา พัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนใหมีประสิทธิภาพโดยการสง

เสริมคุณธรรม จริยธรรม มีวินัย ซื่อสัตย สุจริต เสียสละและมีความรับผิดชอบตอการดํารงชีวิต

โครงการ

1. 1. โครงการพัฒนาการจัดประสบการณ การเรียนการสอนระดับปฐมวัย

คาเปาหมาย

81.00 : ดีเยี่ยม

ผลสําเร็จ

81.00 : ดีเยี่ยม

มาตรฐานการศึกษา - มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพของเด็ก

สอดคลองกับยุทธศาสตร

สช.

- ยุทธศาสตรท่ี 3 การเสริมสรางประสิทธิภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนเอกชน

- ยุทธศาสตรท่ี 4 การสงเสริมการมีสวนรวมในการจัดและสนับสนุนการศึกษาเอกชน

สอดคลองกับตัวช้ีวัด

กระทรวงศึกษาธิการ

- จัดการศึกษาทุกระดับ ทุกประเภท โดยใชหลักสูตรฐานสมรรถนะ รวมทั้งแนวทางการจัดการเรียนรูเชิงรุกและการวัดประเมิน

ผลเพื่อพัฒนาผูเรียน ท่ีสอดคลองกับมาตรฐานการศึกษาแหงชาติ

- พัฒนาผูเรียนใหมีความรอบรูและทักษะชีวิต เพื่อเปนเคร่ืองมือในการดํารงชีวิตและสรางอาชีพ อาทิ การใชเทคโนโลยีดิจิทัล

สุขภาวะและทัศนคติท่ีดีตอการดูแลสุขภาพ

- ปลูกฝงผูเรียนใหมีหลักคิดท่ีถูกตองดานคุณธรรม จริยธรรม และเปนผูมีความพอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา โดยกระบวนการ

ลูกเสือ และยุวกาชาด

- เสริมสรางการรับรู ความเขาใจ ความตระหนัก และสงเสริมคุณลักษณะและพฤติกรรมที่พึงประสงคดานสิ่งแวดลอม

- สนับสนุนกิจกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ

2. 2. โครงการวัดและประเมินผลพัฒนาการเด็กปฐมวัย

คาเปาหมาย

81.00 : ดีเยี่ยม

ผลสําเร็จ

81.00 : ดีเยี่ยม

มาตรฐานการ

ศึกษา
- มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพของเด็ก

สอดคลองกับ

ยุทธศาสตร สช.

- ยุทธศาสตรที่ 2 การปฏิรูประบบทรัพยากรเพื่อการศึกษาเอกชน

- ยุทธศาสตรที่ 5 การสงเสริมการศึกษานอกระบบเพื่อสรางสังคมแหงการเรียนรู

- ยุทธศาสตรที่ 7 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการสงเสริมการศึกษาเอกชน

สอดคลองกับตัว - สงเสริมการพัฒนากรอบหลักสูตรระดับทองถิ่นและหลักสูตรสถานศึกษาตามความตองการจําเปนของกลุมเปาหมายและแตกตางหลาก
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ช้ีวัดกระทรวง

ศึกษาธิการ

หลายตามบริบทของพื้นที่

- พัฒนาผูเรียนใหมีทักษะการคิดวิเคราะห สามารถแกไขสถานการณเฉพาะหนาไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยจัดการเรียนรูเชิงรุก (Active

Learning) จากประสบการณจริงหรือจากสถานการณจําลองผานการลงมือปฏิบัติ ตลอดจนจัดการเรียนการสอนในเชิงแสดงความคิดเห็นเพื่อ

เปดโลกทัศนมุมมองรวมกันของผูเรียนและครูใหมากขึ้น

- พัฒนาผูเรียนใหมีความรอบรูและทักษะชีวิต เพื่อเปนเคร่ืองมือในการดํารงชีวิตและสรางอาชีพ อาทิ การใชเทคโนโลยีดิจิทัล สุขภาวะและ

ทัศนคติท่ีดีตอการดูแลสุขภาพ

- พัฒนาครูใหมีทักษะ ความรู และความชํานาญในการใชเทคโนโลยีดิจิทัล ปญญาประดิษฐ และภาษาอังกฤษ รวมทั้งการจัดการเรียนการ

สอนเพ่ือฝกทักษะการคิดวิเคราะหอยางเปนระบบและมีเหตุผลเปนขั้นตอน

- เสริมสรางการรับรู ความเขาใจ ความตระหนัก และสงเสริมคุณลักษณะและพฤติกรรมที่พึงประสงคดานสิ่งแวดลอม

- สงเสริมการพัฒนาสิ่งประดิษฐและนวัตกรรมท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม ใหสามารถเปนอาชีพและสรางรายได

3. 3. โครงการพัฒนาการคุณธรรม จริยธรรม

คาเปาหมาย

81.00 : ดีเยี่ยม

ผลสําเร็จ

81.00 : ดีเยี่ยม

มาตรฐานการ

ศึกษา

- มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพของเด็ก

- มาตรฐานท่ี 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ

- มาตรฐานท่ี 3 การจัดประสบการณท่ีเนนเด็กเปนสําคัญ

สอดคลองกับ

ยุทธศาสตร สช.

- ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาหลักสูตร การเรียนการสอน การวัดและประเมินผล

- ยุทธศาสตรที่ 3 การเสริมสรางประสิทธิภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนเอกชน

- ยุทธศาสตรที่ 4 การสงเสริมการมีสวนรวมในการจัดและสนับสนุนการศึกษาเอกชน

- ยุทธศาสตรที่ 5 การสงเสริมการศึกษานอกระบบเพื่อสรางสังคมแหงการเรียนรู

- ยุทธศาสตรที่ 7 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการสงเสริมการศึกษาเอกชน

สอดคลองกับตัว

ช้ีวัดกระทรวง

ศึกษาธิการ

- จัดการศึกษาทุกระดับ ทุกประเภท โดยใชหลักสูตรฐานสมรรถนะ รวมทั้งแนวทางการจัดการเรียนรูเชิงรุกและการวัดประเมินผลเพื่อพัฒนา

ผูเรียน ท่ีสอดคลองกับมาตรฐานการศึกษาแหงชาติ

- พัฒนาผูเรียนใหมีทักษะการคิดวิเคราะห สามารถแกไขสถานการณเฉพาะหนาไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยจัดการเรียนรูเชิงรุก (Active

Learning) จากประสบการณจริงหรือจากสถานการณจําลองผานการลงมือปฏิบัติ ตลอดจนจัดการเรียนการสอนในเชิงแสดงความคิดเห็นเพื่อ

เปดโลกทัศนมุมมองรวมกันของผูเรียนและครูใหมากขึ้น

- สงเสริมใหใชภาษาทองถ่ินรวมกับภาษาไทยเปนสื่อจัดการเรียนการสอนในพื้นที่ที่ใชภาษาอยางหลากหลาย เพื่อวางรากฐานใหผูเรียนมี

พัฒนาการดานการคิดวิเคราะห รวมท้ังมีทักษะการสื่อสารและใชภาษาท่ีสามในการตอยอดการเรียนรูไดอยางมีประสิทธิภาพ

- พัฒนาแพลตฟอรมดิจิทัลเพื่อการเรียนรู และใชดิจิทัลเปนเคร่ืองมือการเรียนรู

- เสริมสรางการรับรู ความเขาใจ ความตระหนัก และสงเสริมคุณลักษณะและพฤติกรรมที่พึงประสงคดานสิ่งแวดลอม

ยุทธศาสตรที่ 2

พัฒนาคุณภาพเด็กในการสรางสื่อนวัตกรรม สิ่งประดิษฐในการใชทรัพยากรสิ่งแวดลอม ผูเรียนมีการเรียนรูนอกระบบจากศูนยการเรียนรูมีทักษะชีวิต เปนการนํา

วัสดุเหลือใชมาประยุกตใชนวัตกรรมใหมๆใหเกิดประโยชนสูงสุด สนับสนุนกิจกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ พัฒนาผูเรียนใหมี

ทักษะการคิดวิเคราะห สามารถแกไขสถานการณเฉพาะหนาไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยจัดการเรียนรูเชิงรุก (Active Learning) จากประสบการณจริงหรือจาก

สถานการณจําลองผานการลงมือปฏิบัติ

โครงการ

1. 1. โครงการตานยาเสพติด
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คาเปาหมาย

81.00 : ดีเยี่ยม

ผลสําเร็จ

81.00 : ดีเยี่ยม

มาตรฐานการศึกษา - มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพของเด็ก

สอดคลองกับยุทธศาสตร

สช.

- ยุทธศาสตรท่ี 3 การเสริมสรางประสิทธิภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนเอกชน

- ยุทธศาสตรท่ี 4 การสงเสริมการมีสวนรวมในการจัดและสนับสนุนการศึกษาเอกชน

สอดคลองกับตัวช้ีวัด

กระทรวงศึกษาธิการ

- จัดการศึกษาทุกระดับ ทุกประเภท โดยใชหลักสูตรฐานสมรรถนะ รวมทั้งแนวทางการจัดการเรียนรูเชิงรุกและการวัดประเมิน

ผลเพื่อพัฒนาผูเรียน ท่ีสอดคลองกับมาตรฐานการศึกษาแหงชาติ

- พัฒนาผูเรียนใหมีความรอบรูและทักษะชีวิต เพื่อเปนเคร่ืองมือในการดํารงชีวิตและสรางอาชีพ อาทิ การใชเทคโนโลยีดิจิทัล

สุขภาวะและทัศนคติท่ีดีตอการดูแลสุขภาพ

- ปลูกฝงผูเรียนใหมีหลักคิดท่ีถูกตองดานคุณธรรม จริยธรรม และเปนผูมีความพอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา โดยกระบวนการ

ลูกเสือ และยุวกาชาด

- เสริมสรางการรับรู ความเขาใจ ความตระหนัก และสงเสริมคุณลักษณะและพฤติกรรมที่พึงประสงคดานสิ่งแวดลอม

- สนับสนุนกิจกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ

2. 2. โครงการประดิษฐสื่อจากวัสดุเหลือใช

คาเปาหมาย

84.00 : ดีเยี่ยม

ผลสําเร็จ

84.00 : ดีเยี่ยม

มาตรฐานการ

ศึกษา
- มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพของเด็ก

สอดคลองกับ

ยุทธศาสตร สช.

- ยุทธศาสตรที่ 2 การปฏิรูประบบทรัพยากรเพื่อการศึกษาเอกชน

- ยุทธศาสตรที่ 5 การสงเสริมการศึกษานอกระบบเพื่อสรางสังคมแหงการเรียนรู

- ยุทธศาสตรที่ 7 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการสงเสริมการศึกษาเอกชน

สอดคลองกับตัว

ช้ีวัดกระทรวง

ศึกษาธิการ

- สงเสริมการพัฒนากรอบหลักสูตรระดับทองถิ่นและหลักสูตรสถานศึกษาตามความตองการจําเปนของกลุมเปาหมายและแตกตางหลาก

หลายตามบริบทของพื้นที่

- พัฒนาผูเรียนใหมีทักษะการคิดวิเคราะห สามารถแกไขสถานการณเฉพาะหนาไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยจัดการเรียนรูเชิงรุก (Active

Learning) จากประสบการณจริงหรือจากสถานการณจําลองผานการลงมือปฏิบัติ ตลอดจนจัดการเรียนการสอนในเชิงแสดงความคิดเห็นเพื่อ

เปดโลกทัศนมุมมองรวมกันของผูเรียนและครูใหมากขึ้น

- พัฒนาผูเรียนใหมีความรอบรูและทักษะชีวิต เพื่อเปนเคร่ืองมือในการดํารงชีวิตและสรางอาชีพ อาทิ การใชเทคโนโลยีดิจิทัล สุขภาวะและ

ทัศนคติท่ีดีตอการดูแลสุขภาพ

- พัฒนาครูใหมีทักษะ ความรู และความชํานาญในการใชเทคโนโลยีดิจิทัล ปญญาประดิษฐ และภาษาอังกฤษ รวมทั้งการจัดการเรียนการ

สอนเพ่ือฝกทักษะการคิดวิเคราะหอยางเปนระบบและมีเหตุผลเปนขั้นตอน

- เสริมสรางการรับรู ความเขาใจ ความตระหนัก และสงเสริมคุณลักษณะและพฤติกรรมที่พึงประสงคดานสิ่งแวดลอม

- สงเสริมการพัฒนาสิ่งประดิษฐและนวัตกรรมท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม ใหสามารถเปนอาชีพและสรางรายได

Page 19 of 64



3. 3. โครงการหนูนอยนักลา

คาเปาหมาย

80.00 : ดีเยี่ยม

ผลสําเร็จ

80.00 : ดีเยี่ยม

มาตรฐานการ

ศึกษา

- มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพของเด็ก

- มาตรฐานท่ี 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ

- มาตรฐานท่ี 3 การจัดประสบการณท่ีเนนเด็กเปนสําคัญ

สอดคลองกับ

ยุทธศาสตร สช.

- ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาหลักสูตร การเรียนการสอน การวัดและประเมินผล

- ยุทธศาสตรที่ 3 การเสริมสรางประสิทธิภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนเอกชน

- ยุทธศาสตรที่ 4 การสงเสริมการมีสวนรวมในการจัดและสนับสนุนการศึกษาเอกชน

- ยุทธศาสตรที่ 5 การสงเสริมการศึกษานอกระบบเพื่อสรางสังคมแหงการเรียนรู

- ยุทธศาสตรที่ 7 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการสงเสริมการศึกษาเอกชน

สอดคลองกับตัว

ช้ีวัดกระทรวง

ศึกษาธิการ

- จัดการศึกษาทุกระดับ ทุกประเภท โดยใชหลักสูตรฐานสมรรถนะ รวมทั้งแนวทางการจัดการเรียนรูเชิงรุกและการวัดประเมินผลเพื่อพัฒนา

ผูเรียน ท่ีสอดคลองกับมาตรฐานการศึกษาแหงชาติ

- พัฒนาผูเรียนใหมีทักษะการคิดวิเคราะห สามารถแกไขสถานการณเฉพาะหนาไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยจัดการเรียนรูเชิงรุก (Active

Learning) จากประสบการณจริงหรือจากสถานการณจําลองผานการลงมือปฏิบัติ ตลอดจนจัดการเรียนการสอนในเชิงแสดงความคิดเห็นเพื่อ

เปดโลกทัศนมุมมองรวมกันของผูเรียนและครูใหมากขึ้น

- สงเสริมใหใชภาษาทองถ่ินรวมกับภาษาไทยเปนสื่อจัดการเรียนการสอนในพื้นที่ที่ใชภาษาอยางหลากหลาย เพื่อวางรากฐานใหผูเรียนมี

พัฒนาการดานการคิดวิเคราะห รวมท้ังมีทักษะการสื่อสารและใชภาษาท่ีสามในการตอยอดการเรียนรูไดอยางมีประสิทธิภาพ

- พัฒนาแพลตฟอรมดิจิทัลเพื่อการเรียนรู และใชดิจิทัลเปนเคร่ืองมือการเรียนรู

- เสริมสรางการรับรู ความเขาใจ ความตระหนัก และสงเสริมคุณลักษณะและพฤติกรรมที่พึงประสงคดานสิ่งแวดลอม

4. 4.โครงการสงเสริมสุขภาพ

คาเปาหมาย

80.00 : ดีเยี่ยม

ผลสําเร็จ

80.00 : ดีเยี่ยม

มาตรฐานการศึกษา - มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพของเด็ก

สอดคลองกับยุทธศาสตร สช. - ยุทธศาสตรท่ี 2 การปฏิรูประบบทรัพยากรเพื่อการศึกษาเอกชน

- ยุทธศาสตรท่ี 3 การเสริมสรางประสิทธิภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนเอกชน

- ยุทธศาสตรท่ี 5 การสงเสริมการศึกษานอกระบบเพ่ือสรางสังคมแหงการเรียนรู

สอดคลองกับตัวช้ีวัดกระทรวง

ศึกษาธิการ

- พัฒนาผูเรียนใหมีความรอบรูและทักษะชีวิต เพื่อเปนเคร่ืองมือในการดํารงชีวิตและสรางอาชีพ อาทิ การใชเทคโนโลยีดิจิทัล

สุขภาวะและทัศนคติท่ีดีตอการดูแลสุขภาพ

- เสริมสรางการรับรู ความเขาใจ ความตระหนัก และสงเสริมคุณลักษณะและพฤติกรรมที่พึงประสงคดานสิ่งแวดลอม

1.2 ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน

ยุทธศาสตรที่ 1
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โครงการอบรมการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา

โครงการ

1. โครงการอบรมการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา

คาเปาหมาย

100.00 : ครูในสถานศึกษามีความรูและเขาใจในเรื่องการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา รอยละ 100

ผลสําเร็จ

80.00 : ครูในสถานศึกษามีความรูและเขาใจในเรื่องการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา รอยละ 80

มาตรฐานการ

ศึกษา

- มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพของผูเรียน

- มาตรฐานท่ี 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ

- มาตรฐานท่ี 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ

สอดคลองกับ

ยุทธศาสตร สช.

- ยุทธศาสตรที่ 3 การเสริมสรางประสิทธิภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนเอกชน

- ยุทธศาสตรที่ 4 การสงเสริมการมีสวนรวมในการจัดและสนับสนุนการศึกษาเอกชน

- ยุทธศาสตรที่ 7 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการสงเสริมการศึกษาเอกชน

สอดคลองกับตัว

ช้ีวัดกระทรวง

ศึกษาธิการ

- จัดการศึกษาทุกระดับ ทุกประเภท โดยใชหลักสูตรฐานสมรรถนะ รวมทั้งแนวทางการจัดการเรียนรูเชิงรุกและการวัดประเมินผลเพื่อพัฒนา

ผูเรียน ท่ีสอดคลองกับมาตรฐานการศึกษาแหงชาติ

- พัฒนาผูเรียนใหมีทักษะการคิดวิเคราะห สามารถแกไขสถานการณเฉพาะหนาไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยจัดการเรียนรูเชิงรุก (Active

Learning) จากประสบการณจริงหรือจากสถานการณจําลองผานการลงมือปฏิบัติ ตลอดจนจัดการเรียนการสอนในเชิงแสดงความคิดเห็นเพื่อ

เปดโลกทัศนมุมมองรวมกันของผูเรียนและครูใหมากขึ้น

- พัฒนาครูทุกระดับใหมีทักษะ ความรูท่ีจําเปน เพื่อทําหนาท่ีวิทยากรมืออาชีพ (Train The Trainer) และขยายผลการพัฒนาผานศูนย

พัฒนาศักยภาพบุคคลเพ่ือความเปนเลิศ (Human Capital Excellence Center: HCEC)

ยุทธศาสตรที่ 2

การปฏิรูประบบทรัพยากรเพ่ือการศึกษาเอกชน

โครงการ

1. โครงการเพาะเห็ดนางฟาเพ่ืออาหารกลางวันโรงเรียนเพ่ือชีวิตเชียงใหม

คาเปาหมาย

100.00 : สามารถเพาะเห็ดนางฟาใหเพียงพอตออาหารกลางวันโรงเรียนเพื่อชีวิตเขียงใหม

ผลสําเร็จ

80.00 : ผลผลิตของเห็ดนางฟาไมทันตอการเก็บเพื่อนําไปประกอบอาหาร

มาตรฐานการ

ศึกษา

- มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพของผูเรียน

- มาตรฐานท่ี 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ

- มาตรฐานท่ี 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ

สอดคลองกับ

ยุทธศาสตร สช.

- ยุทธศาสตรที่ 3 การเสริมสรางประสิทธิภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนเอกชน

- ยุทธศาสตรที่ 4 การสงเสริมการมีสวนรวมในการจัดและสนับสนุนการศึกษาเอกชน

- ยุทธศาสตรที่ 7 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการสงเสริมการศึกษาเอกชน

สอดคลองกับตัว

ช้ีวัดกระทรวง

- จัดการศึกษาทุกระดับ ทุกประเภท โดยใชหลักสูตรฐานสมรรถนะ รวมทั้งแนวทางการจัดการเรียนรูเชิงรุกและการวัดประเมินผลเพื่อพัฒนา

ผูเรียน ท่ีสอดคลองกับมาตรฐานการศึกษาแหงชาติ
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ศึกษาธิการ - พัฒนาผูเรียนใหมีทักษะการคิดวิเคราะห สามารถแกไขสถานการณเฉพาะหนาไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยจัดการเรียนรูเชิงรุก (Active

Learning) จากประสบการณจริงหรือจากสถานการณจําลองผานการลงมือปฏิบัติ ตลอดจนจัดการเรียนการสอนในเชิงแสดงความคิดเห็นเพื่อ

เปดโลกทัศนมุมมองรวมกันของผูเรียนและครูใหมากขึ้น

- พัฒนาครูทุกระดับใหมีทักษะ ความรูท่ีจําเปน เพื่อทําหนาท่ีวิทยากรมืออาชีพ (Train The Trainer) และขยายผลการพัฒนาผานศูนย

พัฒนาศักยภาพบุคคลเพ่ือความเปนเลิศ (Human Capital Excellence Center: HCEC)

ยุทธศาสตรที่ 3

การเสริมสรางประสิทธิภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนเอกชน

โครงการ

1. โครงการศึกษาดูงานการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนบานแมคือ

คาเปาหมาย

100.00 : คณะครูโรงเรียนเพื่อชีวิตเชียงใหมสามารถจัดกระบวนการเรียนการสอนได

ผลสําเร็จ

100.00 : โรงเรียนมีขอจํากัดดานเทคโนโลยีและสารสนเทศที่จะนํามาจัดกระบวนการเรียนการสอน

มาตรฐานการ

ศึกษา

- มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพของผูเรียน

- มาตรฐานท่ี 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ

- มาตรฐานท่ี 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ

สอดคลองกับ

ยุทธศาสตร สช.

- ยุทธศาสตรที่ 3 การเสริมสรางประสิทธิภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนเอกชน

- ยุทธศาสตรที่ 4 การสงเสริมการมีสวนรวมในการจัดและสนับสนุนการศึกษาเอกชน

- ยุทธศาสตรที่ 7 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการสงเสริมการศึกษาเอกชน

สอดคลองกับตัว

ช้ีวัดกระทรวง

ศึกษาธิการ

- จัดการศึกษาทุกระดับ ทุกประเภท โดยใชหลักสูตรฐานสมรรถนะ รวมทั้งแนวทางการจัดการเรียนรูเชิงรุกและการวัดประเมินผลเพื่อพัฒนา

ผูเรียน ท่ีสอดคลองกับมาตรฐานการศึกษาแหงชาติ

- พัฒนาผูเรียนใหมีทักษะการคิดวิเคราะห สามารถแกไขสถานการณเฉพาะหนาไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยจัดการเรียนรูเชิงรุก (Active

Learning) จากประสบการณจริงหรือจากสถานการณจําลองผานการลงมือปฏิบัติ ตลอดจนจัดการเรียนการสอนในเชิงแสดงความคิดเห็นเพื่อ

เปดโลกทัศนมุมมองรวมกันของผูเรียนและครูใหมากขึ้น

- พัฒนาครูทุกระดับใหมีทักษะ ความรูท่ีจําเปน เพื่อทําหนาท่ีวิทยากรมืออาชีพ (Train The Trainer) และขยายผลการพัฒนาผานศูนย

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

2.1 ระดับปฐมวัย

ผลการพัฒนาเด็ก

ผลพัฒนาการดาน จํานวนเด็กทั้งหมด

รอยละของเด็กตามระดับคุณภาพ

ดี พอใช ปรับปรุง

จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ

1. ดานรางกาย 18 12 66.67 6 33.33 - -

2. ดานอารมณ-จิตใจ 18 9 50.00 9 50.00 - -

3. ดานสังคม 18 10 55.56 8 44.44 - -

4. ดานสติปญญา 18 8 44.44 8 44.44 2 11.11

2.2 ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน

2.2.1 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน O-NET

เปรียบเทียบผลการทดสอบระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 6

จํานวนนักเรียนทั้งหมด : 13

วิชา

จํานวน

นักเรียนที่เขา

สอบ

คะแนนเฉลี่ยระดับ

ประเทศป 2563

คะแนนเฉล่ียผลการ

ทดสอบ O-NET ผลตางคะแนนเฉลี่ย

ป 63 เทียบป 62

รอยละของคะแนน

เฉลี่ย ป 63 เทียบป

62

แปลผลพัฒนาการ

เทียบกับรอยละ 3
2561 2562 2563

คณิตศาสตร - 29.99 55.90 49.07 - -49.07 - -

วิทยาศาสตร - 38.78 37.50 32.90 - -32.90 - -

ภาษาไทย - 56.20 39.93 35.55 - -35.55 - -

ภาษา

อังกฤษ
- 43.55 39.24 34.42 - -34.42 - -

โรงเรียนไมสอบวัดผล หรือสอบไมครบ

ปการศึกษา 2563 ไมไดเขารวมการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน 0-net เนื่องจากสถานการณโรคระบาด Covid-19

เปรียบเทียบผลการทดสอบระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3

จํานวนนักเรียนทั้งหมด : 8

วิชา

จํานวน

นักเรียนที่เขา

สอบ

คะแนนเฉลี่ยระดับ

ประเทศป 2563

คะแนนเฉล่ียผลการ

ทดสอบ O-NET ผลตางคะแนนเฉลี่ย

ป 63 เทียบป 62

รอยละของคะแนน

เฉลี่ย ป 63 เทียบป

62

แปลผลพัฒนาการ

เทียบกับรอยละ 3
2561 2562 2563

คณิตศาสตร - 25.46 30.04 26.73 - -26.73 - -

วิทยาศาสตร - 29.89 36.10 30.07 - -30.07 - -
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วิชา

จํานวน

นักเรียนที่เขา

สอบ

คะแนนเฉลี่ยระดับ

ประเทศป 2563

คะแนนเฉล่ียผลการ

ทดสอบ O-NET ผลตางคะแนนเฉลี่ย

ป 63 เทียบป 62

รอยละของคะแนน

เฉลี่ย ป 63 เทียบป

62

แปลผลพัฒนาการ

เทียบกับรอยละ 3
2561 2562 2563

ภาษาไทย - 54.29 54.42 55.14 - -55.14 - -

ภาษา

อังกฤษ
- 34.38 29.45 33.25 - -33.25 - -

โรงเรียนไมสอบวัดผล หรือสอบไมครบ

ปการศึกษา 2563 ไมไดเขารวมการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน 0-net เนื่องจากสถานการณโรคระบาด Covid-19
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2.2.2 จํานวนและรอยละของนักเรียนที่มีผลการเรียนระดับ 3 ขึ้นไป

ระดับประถมศึกษา

กลุมสาระการ

เรียนรู/

รายวิชา

ระดับผลการเรียน

ป.1 ป.2 ป.3 ป.4 ป.5 ป.6

จํานวน

นักเรียน

นักเรียน

ผลเรียน

3 ขึ้นไป

รอย

ละ

จํานวน

นักเรียน

นักเรียน

ผลเรียน

3 ขึ้นไป

รอย

ละ

จํานวน

นักเรียน

นักเรียน

ผลเรียน

3 ขึ้นไป

รอย

ละ

จํานวน

นักเรียน

นักเรียน

ผลเรียน

3 ขึ้นไป

รอยละ
จํานวน

นักเรียน

นักเรียน

ผลเรียน

3 ขึ้นไป

รอย

ละ

จํานวน

นักเรียน

นักเรียน

ผลเรียน

3 ขึ้นไป

รอย

ละ

ภาษาไทย 14 1 7.14 10 6 60.00 12 7 58.33 15 13 86.67 12 10 83.33 13 2 15.38

คณิตศาสตร 14 2 14.29 10 2 20.00 12 3 25.00 15 4 26.67 12 6 50.00 13 9 69.23

วิทยาศาสตร

และ

เทคโนโลยี

14 5 35.71 10 1 10.00 12 4 33.33 15 0 0.00 12 3 25.00 13 9 69.23

สังคมศึกษา

ศาสนา และ

วัฒนธรรม

14 4 28.57 10 2 20.00 12 2 16.67 15 1 6.67 12 7 58.33 13 2 15.38

ประวัติศาสตร 14 0 0.00 10 0 0.00 12 0 0.00 15 3 20.00 12 1 8.33 13 2 15.38

สุขศึกษาและ

พลศึกษา
14 6 42.86 10 6 60.00 12 8 66.67 15 15 100.00 12 10 83.33 13 10 76.92

ศิลปะ 14 8 57.14 10 6 60.00 12 8 66.67 15 3 20.00 12 3 25.00 13 10 76.92

การงานอาชีพ 14 1 7.14 10 4 40.00 12 3 25.00 15 15 100.00 12 10 83.33 13 8 61.54

ภาษาตาง

ประเทศ
14 5 35.71 10 3 30.00 12 6 50.00 15 0 0.00 12 4 33.33 13 2 15.38

หนาท่ี

พลเมือง
14 1 7.14 10 8 80.00 12 6 50.00 15 3 20.00 12 7 58.33 13 5 38.46
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ระดับมัธยมศึกษาตอนตน

เทอม 1

กลุมสาระการเรียนรู/

รายวิชา

ระดับผลการเรียน

ม.1 ม.2 ม.3

จํานวน

นักเรียน

นักเรียนผลเรียน

3 ขึ้นไป
รอยละ

จํานวน

นักเรียน

นักเรียนผล

เรียน 3 ขึ้นไป
รอยละ

จํานวน

นักเรียน

นักเรียนผล

เรียน 3 ขึ้นไป
รอยละ

ภาษาไทย 10 2 20.00 11 3 27.27 8 6 75.00

คณิตศาสตร 10 4 40.00 11 0 0.00 8 3 37.50

วิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยี
10 2 20.00 11 3 27.27 8 4 50.00

สังคมศึกษา ศาสนา

และวัฒนธรรม
10 1 10.00 11 3 27.27 8 3 37.50

ประวัติศาสตร 10 10 100.00 11 0 0.00 8 0 0.00

สุขศึกษาและพลศึกษา 10 10 100.00 11 11 100.00 8 6 75.00

ศิลปะ 10 5 50.00 11 8 72.73 8 5 62.50

การงานอาชีพ 10 10 100.00 11 11 100.00 8 8 100.00

ภาษาตางประเทศ 10 2 20.00 11 2 18.18 8 0 0.00

หนาที่พลเมือง 10 10 100.00 11 11 100.00 8 2 25.00

คอมพิวเตอรเบ้ืองตน 10 3 30.00 11 0 0.00 8 0 0.00

ภาษาตางประเทศ

(พมา)
10 2 20.00 11 2 18.18 8 0 0.00

ทักษะผูประกอบการ 10 10 100.00 11 2 18.18 8 8 100.00

เกษตรชีวภาพ 10 10 100.00 11 11 100.00 8 8 100.00
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เทอม 2

กลุมสาระการเรียนรู/

รายวิชา

ระดับผลการเรียน

ม.1 ม.2 ม.3

จํานวน

นักเรียน

นักเรียนผลเรียน

3 ขึ้นไป
รอยละ

จํานวน

นักเรียน

นักเรียนผล

เรียน 3 ขึ้นไป
รอยละ

จํานวน

นักเรียน

นักเรียนผล

เรียน 3 ขึ้นไป
รอยละ

ภาษาไทย 10 4 40.00 11 1 9.09 8 4 50.00

คณิตศาสตร 10 3 30.00 11 1 9.09 8 3 37.50

วิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยี
10 2 20.00 11 7 63.64 8 5 62.50

สังคมศึกษา ศาสนา

และวัฒนธรรม
10 1 10.00 11 1 9.09 8 2 25.00

ประวัติศาสตร 10 10 100.00 11 1 9.09 8 4 50.00

สุขศึกษาและพลศึกษา 10 10 100.00 11 11 100.00 8 6 75.00

ศิลปะ 10 3 30.00 11 10 90.91 8 1 12.50

การงานอาชีพ 10 10 100.00 11 11 100.00 8 5 62.50

ภาษาตางประเทศ 10 1 10.00 11 2 18.18 8 4 50.00

หนาที่พลเมือง 10 10 100.00 11 11 100.00 8 2 25.00

ภาษาตางประเทศ (

พมา)
10 8 80.00 11 7 63.64 8 2 25.00

ทักษะผูประกอบการ 10 10 100.00 11 11 100.00 8 8 100.00

เกษตรชีวภาพ 10 10 100.00 11 11 100.00 8 8 100.00
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2.2.3 ผลการประเมินการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผูเรียนระดับชาติ (National Test : NT)

เปรียบเทียบผลการทดสอบสมรรถนะของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 3

จํานวนนักเรียนทั้งหมด : 12

สมรรถนะ

จํานวน

นักเรียน

เขาสอบ

คะแนนเฉล่ีย

ระดับประเทศป

2563

คะแนนเฉลี่ยผลการ

ทดสอบสมรรถนะ
ผลตาง

คะแนนเฉลี่ย

(ป 63 - 62)

รอยละของ

คะแนนเฉลี่ย ป

63 เทียบป 62

แปลผลพัฒนา

การเทียบกับ

รอยละ 32561 2562 2563

ดานภาษา (Literacy) / ดาน

ภาษาไทย (Thai Language)
- 47.46 27.29 30.12 - -30.12 - -

ดานคํานวณ (Numeracy) /

ดานคณิตศาสตร

(Mathematics)

- 40.47 27.27 31.18 - -31.18 - -

ดานเหตุผล (reasoning) - - 33.24 - - - - -

โรงเรียนไมสอบวัดผล หรือสอบไมครบ

-

2.2.4 ผลการประเมินความสามารถดานการอานของผูเรียน (Reading Test : RT)

เปรียบเทียบผลการทดสอบความสามารถดานการอานของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 1

จํานวนนักเรียนทั้งหมด : 14

ความสามารถ

ดานการอาน

จํานวน

นักเรียนเขา

สอบ

คะแนนเฉลี่ยระดับ

ประเทศป 2563

คะแนนเฉลี่ยผลการ

ทดสอบสมรรถนะ
ผลตางคะแนน

เฉลี่ย (ป 63 -

62)

รอยละของคะแนน

เฉลี่ย ป 63 เทียบป

62

แปลผลพัฒนาการ

เทียบกับรอยละ 3
2561 2562 2563

อานรูเรื่อง - 71.86 45.11 57.08 - -57.08 - -

อานออกเสียง - 74.14 22.16 33.73 - -33.73 - -

โรงเรียนไมสอบวัดผล หรือสอบไมครบ

-
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2.2.5 ผลการประเมินทางการศึกษาระดับชาติ ดานอิสลามศึกษา (I-NET) ของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม

เปรียบเทียบผลการทดสอบระดับชาติดานอิสลามศึกษา (I-NET) ของนักเรียนระดับตอนตน

จํานวนนักเรียนทั้งหมด : 13

วิชา

จํานวน

นักเรียนเขา

สอบ

คะแนนเฉลี่ยระดับ

ประเทศป 2563

คะแนนเฉลี่ยผลการ

ทดสอบสมรรถนะ ผลตางคะแนน

เฉล่ีย (ป 63 - 62)

รอยละของคะแนนเฉลี่ย

ป 63 เทียบป 62

แปลผลพัฒนาการ

เทียบกับรอยละ 3
2561 2562 2563

อัลกุ

รอานฯ
- 38.54 - - - - - -

อัลหะ

ดีษ
- 44.74 - - - - - -

อัลอะ

กีดะห
- 37.38 - - - - - -

อัลฟก

ฮ
- 31.93 - - - - - -

อัตตา

รีค
- 37.60 - - - - - -

อัลอัค

ลาก
- 40.86 - - - - - -

มลายู - 35.17 - - - - - -

อาหรับ - 30.65 - - - - - -

โรงเรียนไมสอบวัดผล หรือสอบไมครบ

-
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เปรียบเทียบผลการทดสอบระดับชาติดานอิสลามศึกษา (I-NET) ของนักเรียนระดับตอนกลาง

จํานวนนักเรียนทั้งหมด : 8

วิชา

จํานวน

นักเรียน

ทั้งหมด

จํานวน

นักเรียนเขา

สอบ

คะแนนเฉล่ีย

ระดับประเทศป

2563

คะแนนเฉลี่ยผลการ

ทดสอบสมรรถนะ
ผลตางคะแนน

เฉล่ีย (ป 63 -

62)

รอยละของคะแนน

เฉลี่ย ป 63 เทียบป

62

แปลผลพัฒนาการ

เทียบกับรอยละ 3
2561 2562 2563

อัลกุ

รอานฯ
8.00 - 41.83 - - - - - -

อัลหะ

ดีษ
8.00 - 44.11 - - - - - -

อัลอะ

กีดะห
8.00 - 50.70 - - - - - -

อัลฟก

ฮ
8.00 - 39.40 - - - - - -

อัตตา

รีค
8.00 - 37.45 - - - - - -

อัลอัค

ลาก
8.00 - 38.21 - - - - - -

มลายู 8.00 - 35.91 - - - - - -

อาหรับ 8.00 - 30.04 - - - - - -

โรงเรียนไมสอบวัดผล หรือสอบไมครบ

-
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2.2.6 ผลการทดสอบความสามารถดานภาษาอังกฤษ

คาประเมินมาตรฐานภาษาอังกฤษ จากหนวยงานทดสอบภาษาอังกฤษท่ีกระทรวงศึกษาธิการรับรอง

ระดับประถมศึกษา

ระดับ

ชั้น

จํานวน

นักเรียน

ทั้งหมด

จํานวน

นักเรียน

เขาสอบ

ระดับผลการทดสอบความสามารถดานภาษาอังกฤษ (Common

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

TOEFL เปรียบเทียบตารางมาตรฐาน)
Pre A1 A1 A2 B1 B2 C1 C2

ป.1 14 - - - - - - - - -

ป.2 10 - - - - - - - - -

ป.3 12 - - - - - - - - -

ป.4 15 - - - - - - - - -

ป.5 12 - - - - - - - - -

ป.6 13 - - - - - - - - -

ระดับมัธยมศึกษา

ระดับ

ชั้น

จํานวน

นักเรียน

ทั้งหมด

จํานวน

นักเรียน

เขาสอบ

ระดับผลการทดสอบความสามารถดานภาษาอังกฤษ (Common

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

TOEFL เปรียบเทียบตารางมาตรฐาน)
Pre A1 A1 A2 B1 B2 C1 C2

ม.1 10 - - - - - - - - -

ม.2 11 - - - - - - - - -

ม.3 8 - - - - - - - - -

ม.4 0 - - - - - - - - -

ม.5 0 - - - - - - - - -

ม.6 0 - - - - - - - - -
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3. นวัตกรรม/แบบอยางท่ีดี (Innovation/Best Practice )

ช่ือ นวัตกรรม/แบบอยางที่ดี ระดับการศึกษา มาตรฐานดาน

การใชแอพลิเคช่ัน Star Fish Class เขา

มาใชในการจัดการชั้นเรียน
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผูเรียน, มาตรฐานที่ 2

กระบวนการบริหารและการจัดการ, มาตรฐานที่ 3

กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ

การใชแอพลิเคช่ัน Star Fish Class เขา

มาใชในการจัดการชั้นเรียน
ระดับปฐมวัย

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของเด็ก, มาตรฐานที่ 2 กระบวนการ

บริหารและการจัดการ, มาตรฐานที่ 3 การจัดประสบการณที่

เนนเด็กเปนสําคัญ

4. รางวัลที่สถานศึกษาไดรับ

ชื่อรางวัล ประเภทรางวัล ระดับ หนวยงานที่มอบรางวัล ปที่ไดรับรางวัล

นักเรียน - - -

5. ดําเนินงานตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ (ปรับตามนโยบายแตละป)

ประเด็นตัวชี้วัด

- จัดการศึกษาทุกระดับ ทุกประเภท โดยใชหลักสูตรฐานสมรรถนะ รวมทั้งแนวทางการจัดการเรียนรูเชิงรุกและการวัดประเมินผลเพื่อพัฒนาผูเรียน ที่สอดคลอง

กับมาตรฐานการศึกษาแหงชาติ

- พัฒนาผูเรียนใหมีทักษะการคิดวิเคราะห สามารถแกไขสถานการณเฉพาะหนาไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยจัดการเรียนรูเชิงรุก (Active Learning) จาก

ประสบการณจริงหรือจากสถานการณจําลองผานการลงมือปฏิบัติ ตลอดจนจัดการเรียนการสอนในเชิงแสดงความคิดเห็นเพื่อเปดโลกทัศนมุมมองรวมกันของผู

เรียนและครูใหมากขึ้น

- สงเสริมการพัฒนาสิ่งประดิษฐและนวัตกรรมท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม ใหสามารถเปนอาชีพและสรางรายได

- พัฒนาครูทุกระดับใหมีทักษะ ความรูที่จําเปน เพื่อทําหนาท่ีวิทยากรมืออาชีพ (Train The Trainer) และขยายผลการพัฒนาผานศูนยพัฒนาศักยภาพบุคคลเพื่อ

ความเปนเลิศ (Human Capital Excellence Center: HCEC)
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6. ผลการประเมินคุณภาพภายนอกในรอบของ สมศ. ท่ีผานมา

การประเมินรอบท่ี 3

ระดับ
ระดับผลการประเมิน

ระดับคุณภาพ ผลการรับรอง

ระดับปฐมวัย ดี รับรอง

ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ดี รับรอง

การประเมินรอบท่ี 4

ระดับ
ระดับผลการประเมิน

ดานที่ 1 ดานที่ 2 ดานที่ 3 ดานที่ 4 ดานที่ 5

ระดับปฐมวัย - - - - -

ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน - - - - -

7. หนวยงานภายนอกที่โรงเรียนเขารวมเปนสมาชิก

- สมาคมคณะกรรมการประสานและสงเสริมการศึกษาเอกชน
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สวนท่ี 4 : การประเมินตนเอง (Self - Assessment)

1. ผลการประเมินรายมาตรฐาน

ระดับปฐมวัย

มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพของเด็ก

จํานวนเด็กทั้งหมด : 18

ประเด็นพิจารณา

การปฏิบัติงาน
เปา

หมาย/

รอยละ

จํานวนเด็กที่

ผานเกณฑที่

โรงเรียน

กําหนด (คน)

ผลการ

ประเมิน

(รอย

ละ)

ผลการ

ประเมิน

คุณภาพ

ที่ได
ปฏิบัติ

ไม

ปฏิบัติ

1. มีพัฒนาดานรางกาย แข็งแรง มีสุขนิสัยที่ดี และดูแลความปลอดภัยของตนองได 74.00 16 88.89 ดีเลิศ

1.1 รอยละของเด็กมีน้ําหนัก สวนสูงตามเกณฑมาตรฐาน √ - 18

1.2 รอยละของเด็กเคลื่อนไหวรางกายคลองแคลว ทรงตัวไดดี ใชมือและ

ตาประสานสัมพันธไดดี
√ - 16

1.3 รอยละของเด็กดูแลรักษาสุขภาพอนามัยสวนตนและปฏิบัติจนเปน

นิสัย
√ - 14

1.4 รอยละของเด็กปฏิบัติตนตามขอตกลงเกี่ยวกับความปลอดภัย หลีก

เล่ียงสภาวะ ที่เสี่ยงตอโรค ส่ิงเสพติด และระวังภัยจากบุคคล ส่ิงแวดลอม

และสถานการณที่เสี่ยงอันตราย

√ - 15

2. มีพัฒนาการดานอารมณ จิตใจ ควบคุม และแสดงออกทางอารมณได 73.00 16 88.89 ดีเลิศ

2.1 รอยละของเด็กราเริงแจมใส แสดงอารมณ ความรูสึกไดเหมาะสม √ - 16

2.2 รอยละของเด็กรูจักยับยั้งช่ังใจ อดทนในการรอคอย √ - 15

2.3 รอยละของเด็กยอมรับและพอใจในความสามารถ และผลงานของ

ตนเองและผูอ่ืน
√ - 18

2.4 รอยละของเด็กมีจิตสํานึกและคานิยมที่ดี √ - 15

2.5 รอยละของเด็กมีความมั่นใจ กลาพูด กลาแสดงออก √ - 16

2.6 รอยละของเด็กชวยเหลือแบงปน √ - 15

2.7 รอยละของเด็กเคารพสิทธิ รูหนาท่ีรับผิดชอบ อดทนอดกลั้น √ - 18

2.8 รอยละของเด็กซ่ือสัตยสุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม ตามที่สถานศึกษา

กําหนด
√ - 18

2.9 รอยละของเด็กมีความสุขกับศิลปะดนตรี และการเคลื่อนไหว √ - 17

3. มีพัฒนาการดานสังคม ชวยเหลือตนเองและเปนสมาชิกที่ดีของสังคม 75.00 15 83.33 ดีเลิศ

3.1 รอยละของเด็กชวยเหลือตนเอง ในการปฏิบัติกิจวัตรประจําวัน มีวินัย

ในตนเอง
√ - 15
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ประเด็นพิจารณา

การปฏิบัติงาน
เปา

หมาย/

รอยละ

จํานวนเด็กที่

ผานเกณฑที่

โรงเรียน

กําหนด (คน)

ผลการ

ประเมิน

(รอย

ละ)

ผลการ

ประเมิน

คุณภาพ

ที่ได
ปฏิบัติ

ไม

ปฏิบัติ

3.2 รอยละของเด็กประหยัดและพอเพียง √ - 16

3.3 รอยละของเด็กมีสวนรวมดูแลรักษาสิ่งแวดลอมในและนอกหองเรียน √ - 16

3.4 รอยละของเด็กมีมารยาทตามวัฒนธรรมไทย เชน การไหว การยิ้ม

ทักทาย และมีสัมมาคารวะกับผูใหญ ฯลฯ
√ - 16

3.5 รอยละของเด็กยอมรับหรือเคารพ ความแตกตางระหวางบุคคล เชน

ความคิด พฤติกรรม พ้ืนฐานครอบครัว เชื้อชาติ ศาสนา วัฒนธรรม

เปนตน

√ - 15

3.6 รอยละของเด็กเลนและทํางานรวมกับผูอื่นได แกไขขอขัดแยงโดย

ปราศจาก การใชความรุนแรง
√ - 14

4. มีพัฒนาการดานสติปญญา ส่ือสารได มีทักษะการคิดพื้นฐาน และแสวงหาความรูได 72.00 14 77.78 ดีเลิศ

4.1 รอยละของเด็กสนทนาโตตอบและ เลาเรื่องใหผูอื่นเขาใจ √ - 14

4.2 รอยละของเด็กตั้งคําถามในส่ิงที่ ตนเองสนใจหรือสงสัย และพยายาม

คนหาคําตอบ
√ - 14

4.3 รอยละของเด็กอานนิทานและเลาเรื่อง ที่ตนเองอานไดเหมาะสมกับวัย √ - 14

4.4 รอยละของเด็กมีความสามารถในการคิดรวบยอด การคิดเชิงเหตุผล

ทางคณิตศาสตรและวิทยาศาสตร การคิดแกปญหาและสามารถตัดสินใจ

ในเร่ือง งาย ๆ ได

√ - 14

4.5 รอยละของเด็กสรางสรรคผลงานตามความคิดและจินตนาการ เชน

งานศิลปะ การเคล่ือนไหวทาทาง การเลนอิสระ ฯลฯ
√ - 14

4.6 รอยละของเด็กใชสื่อเทคโนโลยี เชน แวนขยาย แมเหล็ก กลองดิจิตอล

ฯลฯ เปนเคร่ืองมือในการเรียนรูและแสวงหาความรูได
√ - 14

สรุปผลการประเมิน 84.72 ดีเลิศ

 

จุดเนนและกระบวนการพัฒนาท่ีสงผลตอระดับคุณภาพของมาตรฐานที่ 1 คุณภาพของเด็ก

รายละเอียดที ่1.1มีพัฒนาการดานรางกายแข็งแรง  มีสุขนิสัยที่ดี และดูแลความปลอดภัย

 ของตนเองได

คําอธิบาย

เด็กมีน้ําหนัก สวนสูงตามเกณฑมาตรฐาน เคลื่อนไหวรางกายคลองแคลว ทรงตัวไดดี ใชกลามเนื้อมือและตาประสานสัมพันธไดดี ดูแลรักษาสุขภาพอนามัยสวนตน

และปฎิบัติจนเปนนิสัยปฏิบัติตนตามขอตกลงเกี่ยวกับความปลอดภัย  หลีกเลี่ยงสภาวะท่ีเสี่ยงตอโรค สิ่งเสพติดและระวังภัยจากบุคคล  สิ่งแวดลอมและสถานการณ

ท่ีเสี่ยงอันตราย

ประเด็นพิจารณา
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1.)เด็กมีนํ้าหนัก สวนสูงตามเกณฑมาตรฐานของกรมอนามัยกระทรวงสาธารสุข

2.)เด็กทุกคนสามารถเคลื่อนไหวรางกายไดคลองแคลว ทรงตัวไดดี  ใชมือและตาประสานสัมพันธไดดี ตามชวงวัยตามเกณฑที่สถานศึกษากําหนด

3.เด็กเคลื่อนไหวรายกายไดอยางคลองแคลว มีการประสานสัมพันธของกลามเนื้อใหญ กลามเนื้อเล็กและมีความสามารถในการใชกลามเนื้อประสานสัมพันธระหวาง

มือกับตางไดตามวัยและปฎิบัติอยางสมํ่าเสมอ จนเปนนิสัย

รายละเอียดที ่1.2 มีพัฒนาดานอารมณ จิตใจ ควบคุมและแสดงออกทางอารมณได

คําอธิบาย

เด็กราเริงแจมใส แสดงอารมณความรูสึกไดเหมาะสม  รูจักยับยั้งช่ังใจ อดทนในการรอคอย ยอมรับและพอใจในความสามารถ และผลงานของตนเองและผูอื่น มี

จิตสํานึกและคานิยมที่ดี 

มีความมั่นใจ กลาพูด กลาแสดงออก ชวยเหลือแบงปน เคารพสิทธิ รูจักรับผิดชอบ อดทน

อดกลั้น ซื่อสัตยสุจริต มีคุณธรรมจริยธรรมตามท่ีสถานศึกษากําหนด ชื่นชมและมีความสุขกับศิลปะ ดนตรี และการเคลื่อนไหว

ประเด็นพิจารณา

เกณฑคุณภาพ

1.รอยล75ของเด็กมีนํ้าหนักสวนสูงตามเกณฑมาตรฐานของกรมอนามัยกระทรวงสาธารสุข

2.รอยละ75ของเด็กทุกคนสามารถเคลื่อนไหวรางกายไดคลองแคลว ทรงตัวไดดี   ใชมือและตาประสานสัมพันธไดดี ตามชวงวัยตามเกณฑที่สถานศึกษากําหนด

 3.รอยละ75ของเด็กทุกคนสามารถเคลื่อนไหวรางกายไดคลองแคลว   มีประสานสัมพันธของกลามเนื้อใหญ กลามเนื้อเล็ก และมีความสามารถในการใชกลามเนื้อ

ประสานสัมพันธระหวางมือกับตาไดตามวัย และปฎิบัติอยางสมํ่าเสมอ จนเปนนิสัย ตามเกณฑที่สถานศึกษากําหนด

1.)เด็กมีสุขภาพจิตดี ราเริง แจมใส แสดงออกทางอารมณความรูสึกไดเหมาะสมตามวัย  รูจักยับยั้งชั่งใจคิดทบทวน ไตรตรองใหรอบครบกอนที่จะทําอะไรลงไปตาม

วัย 

2.)เด็กอดทนในการรอคอย ยอมรับและพอใจในความสามารถและผลงานของตนเองและผูอื่น 3.)เด็กมีจิตสํานึกและคานิยมที่ดี 

4.)เด็กมีความมั่นใจ กลาพูด กลาแสดงออก ชวยเหลือแบงปน เคารพสิทธิ รูจักรับผิดชอบ

5.) เด็กอดทนอดกลั้น ซื่อสัตยสุจริต มีคุณธรรมจริยธรรมตามท่ีสถานศึกษากําหนด

6.)เด็กชื่นชมผลงานและพึงพอใจในผลงาน  ความสามารถของตนเองและผูอื่น มีความสุขกับศิลปะดนตรี การเคลื่อนไหวในการทํากิจกรรมรวมกับเพื่อนๆ และการ

ออกกําลังกายอยางสมํ่าเสมอเปนประจําตามวัย

เกณฑคุณภาพ

1.)รอยละ75ของเด็กมีสุขภาพจิตดี ราเริง แจมใส แสดงออกทางอารมณความรูสึกไดเหมาะสมตามวัย  รูจักยับยั้งชั่งใจคิดทบทวน ไตรตรองใหรอบครบกอนที่จะทํา

อะไรลงไปตามวัย 

2.รอยละ 75ของเด็กอดทนในการรอคอย ยอมรับและพอใจในความสามารถและผลงานของตนเองและผูอื่น

3.)รอยละ 73ของเด็กมีจิตสํานึกและคานิยมที่ดี 

4.)รอยละ 73ของเด็กมีความมั่นใจ กลาพูด กลาแสดงออก ชวยเหลือแบงปน เคารพสิทธิ

รูจักรับผิดชอบ

5.)รอยละ 72 ของเด็กอดทนอดกลั้น ซื่อสัตยสุจริต มีคุณธรรมจริยธรรมตามท่ีสถานศึกษากําหนด

6.)รอยละ73ของเด็กชื่นชมผลงานและพึงพอใจในผลงาน  ความสามารถของตนเองและผูอื่น มีความสุขกับศิลปะดนตรี การเคลื่อนไหวในการทํากิจกรรมรวมกับ

เพื่อนๆ และการออกกําลังกายอยางสมํ่าเสมอเปนประจําทุกเชาตามวัย

รายละเอียดที่ 1. 3มีพัฒนาการดานสังคม ชวยเหลือตนเองและเปนสมาชิกที่ดีของสังคม

 คําอธิบาย

เด็กชวยเหลือตนเองในกิจวัตรประจําวัน มีวินัยในตนเอง ประหยัดและพอเพียง มีสวนรวมดูแลรักษาสิ่งแวดลอมในและนอกหองเรียนมีมารยาทตามวัฒนธรรมไทย

เชน การไหว 

การยิ้ม  ทักทาย และมีสัมมาคารวะกับผูใหญ เปนตน ยอมรับหรือเคารพความแตกตางระหวางบุคคล เชน ความคิด พฤติกรรม พื้นฐานครอบครัว เชื้อชาติ ศาสนา

วัฒนธรรม

เปนตน เลนและทํางานรวมกับผูอ่ืนได แกไขขอขัดแยง โดยปราศจากการใชความรุนแรง

ประเด็นพิจารณา
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1.)เด็กชวยเหลือตนเองในกิจวัตรประจําวัน มีวินัยในตนเอง 

2.) เด็กประหยัดและพอเพียงในการออมเงิน

3.) เด็กมีสวนรวมดูแลรักษาสิ่งแวดลอมภายในและภายนอกหองเรียน

4.)เด็ก มีมารยาทตาม วัฒนธรรมไทย เชน การไหว  การยิ้ม  ทักทายและมีสัมมาคารวะกับผูใหญ เปนตน

5.)เด็กยอมรับหรือเคารพความแตกตางระหวางบุคคล เชน ความคิด พฤติกรรม พื้นฐานครอบครัว เชื้อชาติ ศาสนา วัฒนธรรม เปนตน

 6.)เด็กเลนและทํางานรวมกับผูอ่ืนไดและแกไขขอขัดแยง โดยปราศจากการใชความรุนแรงกับผูอื่น

 เกณฑคุณภาพ

1.รอยละ 76 ของเด็กชวยเหลือตนเองในกิจวัตรประจําวัน มีวินัยในตนเอง เชนการเขาหองนํ้า  การแตงตัว และการรับประทานอาหารไดดวยตนเองโดยไมหก

เลอะเทอะตามวัย และมีระเบียบวินัยในตนเองใหประพฤติปฏิบัติตนไดตามแบบแผนกฏเกณฑขอบังคับของสังคมไดตามวัย

2.รอยล78 ของเด็กประหยัดและพอเพียงในการออมเงินในแตละวัน

3.รอยละ 77 ของเด็กมีสวนรวมดูแลรักษาสิ่งแวดลอมภายในและภายนอกหองเรียน เชนการแยกขยะเปยก  ขยะแหง 

4.รอยละ 80 ของเด็กมีมารยาทตามวัฒนธรรมไทย เชน การไหวเมื่อเจอคุณครู  การยิ้มดวยความดีใจ  พูดคุยทักทายกับเพื่อนๆและคุณครูในชั้นเรียนไดตามวัยและ

มีสัมมาคารวะกับผูใหญ เปนตน

5.รอยละ80  ของเด็กยอมรับหรือเคารพความแตกตางระหวางบุคคล เชน ความคิด พฤติกรรม พื้นฐานครอบครัว เชื้อชาติ ศาสนา วัฒนธรรม เปนตน

6.รอยละ 78 ของเด็กเลนและทํางานรวมกับผูอื่นไดอยางมีความสุขสนุกสนานและ แกไข

ขอขัดแยง โดยปราศจากการใชความรุนแรงกับผูอื่นได

รายละเอียดที่ 1.4 มีพัฒนาดานสติปญญา สื่อสารได  มีทักษะการคิดพื้นฐาน และ

แสวงหาความรูได

คําอธิบาย

เด็กสนทนาโตตอบและเลาเร่ืองใหผูอื่นเขาใจ ตั้งคําถามในสิ่งท่ีตนเองสนใจหรือสงสัยและพยายามคนหาคําตอบ อานนิทาน และเลาเรื่องที่ตนเองอานไดเหมาะสมกับ

วัย มีความสามารถในการคิดรวบยอด การคิดเชิงเหตุผลทางคณิตศาสตรละวิทยาศาสตร การคิดแกปญหาและสามารถตัดสินใจในเรื่อง

งายๆได สรางสรรคผลงานตามความคิดและจินตนาการ เชน งานศิลปะ การเคลื่อนไหวทาทาง การเลนอิสระ เปนตน และใชเทคโนโลยี เชน แวนขยาย แมเหล็ก

กลองดิจิตอล เปนตนเปนเคร่ืองมือในการเรียนรูและแสวงหาความรูได

ประเด็นพิจารณา

1.)เด็กสนทนาโตตอบและเลาเร่ืองใหผูอ่ืนเขาใจเร่ืองราวตางๆได

2.)ต้ังคําถามในส่ิงที่ตนเองสนใจหรือสงสัยและพยายามคนหาคําตอบ

3.)เด็กอานนิทานเร่ืองตางๆ และเลาเร่ืองที่ตนเองอานไดเหมาะสมกับวัย

4.)เด็กมีความสามารถในการคิดรวบยอด การคิดเชิงเหตุผลทางคณิตศาสตรละวิทยาศาสตร การคิดแกปญหาและสามารถตัดสินใจในเรื่องงายๆไดดวยตนเอง

5.) เด็กสรางสรรคผลงานตามความคิดและจินตนาการ เชน งานศิลปะ การเคลื่อนไหวทาทาง การเลนอิสระ เปนตน เกิดกระบวนการคิดริเริ่มสรางสรรคสิ่งตางๆดวย

ความคิดของตนเอง และมีความสุขในการเลนอยางมีความสุข

6.)เด็กใชเทคโนโลยี เชน แวนขยาย แมเหล็ก กลองดิจิตอล เปนตน เปนเครื่องมือในการเรียนรูและแสวงหาความรูได

 เกณฑคุณภาพ

1.รอยละ74 ของเด็กสนทนาโตตอบและเลาเรื่องใหผูอื่นเขาใจเร่ืองราวตางๆได

2.รอยละ 73ของต้ังคําถามในสิ่งท่ีตนเองสนใจหรือสงสัยและพยายามคนหาคําตอบ

3.รอยล74 ของเด็กอานนิทานเร่ืองตางๆ และเลาเรื่องท่ีตนเองอานไดเหมาะสมกับวัย

4.รอยละ 73ของเด็กมีความสามารถในการคิดรวบยอด การคิดเชิงเหตุผลทางคณิตศาสตรและวิทยาศาสตร  การคิดแกปญหาและสามารถตัดสินใจในเรื่องงายๆได

ดวยตนเอง

5.รอยละ75 ของ เด็กสรางสรรคผลงานตามความคิดและจินตนาการ เชน งานศิลปะ การเคลื่อนไหวทาทาง การเลนอิสระ เปนตน เกิดกระบวนการคิดริเริ่ม

สรางสรรคสิ่งตางๆดวยความคิดของตนเองและมีความสุขในการเลนอยางมีความสุข

6.รอยละ75 ของเด็กใชเทคโนโลยี เชน แวนขยาย แมเหล็ก กลองดิจิตอล เปนตน เปนเครื่องมือในการเรียนรูและแสวงหาความรูได 
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มาตรฐานท่ี 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ

เปาหมาย 5 ขอ

ประเด็นพิจารณา

การปฏิบัติงาน

ผล

สําเร็จ

ผลการ

ประเมิน

คุณภาพ

ที่ได
ปฏิบัติ

ไม

ปฏิบัติ

1. มีหลักสูตรครอบคลุมพัฒนาการทั้งส่ีดาน สอดคลองกับบริบทของทองถิ่น 5.00
ยอด

เยี่ยม

1.1 มีหลักสูตรสถานศึกษาที่ยืดหยุน และสอดคลองกับหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย √ -

1.2 ออกแบบจัดประสบการณที่เตรียมความพรอมและไมเรงรัดวิชาการ √ -

1.3 ออกแบบการจัดประสบการณที่เนนการเรียนรูผานการเลน และการลงมือปฏิบัติ (Active

learning)
√ -

1.4 ออกแบบการจัดประสบการณที่ตอบสนองความตองการและความแตกตางของเด็กปกติและกลุม

เปาหมายเฉพาะที่สอดคลองกับวิถีชีวิตของครอบครัว ชุมชนและทองถิ่น
√ -

1.5 มีการประเมิน ตรวจสอบ และปรับปรุง / พัฒนาหลักสูตรอยางตอเน่ือง √ -

2. จัดครูใหเพียงพอกับชั้นเรียน 5.00
ยอด

เยี่ยม

2.1 จัดครูครบชั้นเรียน √ -

2.2 จัดครูใหมีความเหมาะสมกับภารกิจการจัดประสบการณ √ -

2.3 จัดครูไมจบการศึกษาปฐมวัยแตผานการอบรมการศึกษาปฐมวัย √ -

2.4 จัดครูจบการศึกษาปฐมวัย √ -

2.5 จัดครูจบการศึกษาปฐมวัยและผานการอบรมการศึกษาปฐมวัย √ -

3. สงเสริมใหครูมีความเช่ียวชาญดานการจัดประสบการณ 5.00
ยอด

เยี่ยม

3.1 มีการพัฒนาครูและบุคลากรใหมีความรูความสามารถในการวิเคราะหและออกแบบหลักสูตรสถาน

ศึกษา
√ -

3.2 สงเสริมครูใหมีทักษะในการจัดประสบการณและการประเมินพัฒนาการเด็ก √ -

3.3 สงเสริมครูใชประสบการณสําคัญในการออกแบบการจัดกิจกรรม จัดกิจกรรม สังเกตและประเมิน

พัฒนาการเด็กเปนรายบุคคล
√ -

3.4 สงเสริมใหครูมีปฏิสัมพันธที่ดีกับเด็กและครอบครัว √ -

3.5 สงเสริมใหครูพัฒนาการจัดประสบการณโดยใชชุมชนแหงการเรียนรูทางวิชาชีพ (PLC) √ -

4. จัดสภาพแวดลอมและส่ือเพื่อการเรียนรูอยางปลอดภัยและเพียงพอ 5.00
ยอด

เยี่ยม

4.1 จัดสภาพแวดลอมภายในหองเรียนที่คํานึงถึงความปลอดภัย √ -
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ประเด็นพิจารณา

การปฏิบัติงาน

ผล

สําเร็จ

ผลการ

ประเมิน

คุณภาพ

ที่ได
ปฏิบัติ

ไม

ปฏิบัติ

4.2 จัดสภาพแวดลอมภายนอกหองเรียนที่คํานึงถึงความปลอดภัย √ -

4.3 สงเสริมใหเกิดการเรียนรูที่เปนรายบุคคลและกลุม เลนแบบรวมมือ รวมใจ √ -

4.4 จัดใหมีมุมประสบการณหลากหลาย มีสื่อการเรียนรู ท่ีปลอดภัยและเพียงพอ เชน ของเลน

หนังสือนิทาน สื่อจากธรรมชาติ ส่ือสําหรับเด็กมุดลอด ปนปาย ส่ือเทคโนโลยีการสืบเสาะหาความรู
√ -

4.5 จัดหองประกอบที่เอ้ือตอการจัดประสบการณและพัฒนาเด็ก √ -

5. ใหบริการสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและส่ือการเรียนรูเพื่อสนับสนุน การจัดประสบการณ 5.00
ยอด

เยี่ยม

5.1 อํานวยความสะดวกและใหบริการสื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ วัสดุ อุปกรณและสื่อการเรียนรู √ -

5.2 พัฒนาครูใหมีความรูความสามารถในการผลิตและใชสื่อในการจัดประสบการณ √ -

5.3 มีการนิเทศติดตามการใชสื่อในการจัดประสบการณ √ -

5.4 มีการนําผลการนิเทศติดตามการใชสื่อมาใชเปนขอมูลในการพัฒนา √ -

5.5 สงเสริม สนับสนุนการเผยแพรการพัฒนาสื่อ และนวัตกรรมเพื่อการจัดประสบการณ √ -

6. มีระบบบริหารคุณภาพที่เปดโอกาสใหผูเกี่ยวของทุกฝายมีสวนรวม 5.00
ยอด

เยี่ยม

6.1 กําหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาที่สอดคลองกับมาตรฐานการศึกษาปฐมวัยและอัต

ลักษณของสถานศึกษา
√ -

6.2 จัดทําแผนพัฒนาการศึกษาที่สอดรับกับมาตรฐานที่สถานศึกษากําหนดและดําเนินการตามแผน √ -

6.3 มีการประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพภายในสถานศึกษา √ -

6.4 มีการติดตามผลการดําเนินงาน และจัดทํารายงานผลการประเมินตนเองประจําป และรายงานผล

การประเมินตนเองใหหนวยงานตนสังกัด
√ -

6.5 นําผลการประเมินไปปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา โดยผูปกครองและผูเกี่ยวของทุก

ฝายมีสวนรวม
√ -

สรุปผลการประเมิน 5.00
ยอด

เยี่ยม

 

จุดเนนและกระบวนการพัฒนาท่ีสงผลตอระดับคุณภาพของมาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ

รายละเอียดที่ 2.1 มีหลักสูตรครอบคลุมพัฒนาการท้ัง4ดาน สอดคลองกับบริบทของทองถิ่น

คําอธิบาย

สถานศึกษามีหลักสูตรที่ยืดยุนและสอดคลองกับหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยโดยสถานศึกษาออกแบบการจัดประสบการณที่เตรียมความพรอมและไมเรงรัดวิชาการ

เนนการเรียนรูผานการเลนและการลงมือปฏิบัติ ตอบเสนอความตองการและความแตกตางของเด็กปกติและกลุมเปาหมายเฉพาะ และสอดคลองกับวิถีของ
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ครอบครัว ชุมชน และทองถิ่น

ประเด็นพิจารณา

1.)สถานศึกษามีหลักสูตรท่ียืดยุนและสอดคลองกับหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย

2.)สถานศึกษาออกแบบการจัดประสบการณท่ีเตรียมความพรอมและไมเรงรัดวิชาการ

3.)เนนการเรียนรูผานการเลนและการลงมือปฏิบัติ ตอบเสนอความตองการและความแตกตางของเด็กปกติและกลุมเปาหมายเฉพาะ และสอดคลองกับวิถีของ

ครอบครัว ชุมชน และทองถิ่น โดยมีกิจกรรมทํารวมกัน  เชนกิจกรรมวันแม  กิจกรรมวันเด็ก  กิจกรรมวันเขาพรรษา เปนตน

 เกณฑคุณภาพ

1.สถานศึกษามีหลักสูตรที่ยืดยุนและสอดคลองกับหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย   ระดับ 5

2.สถานศึกษาออกแบบการจัดประสบการณที่เตรียมความพรอมและไมเรงรัดวิชาการ โดยเนนเด็กลงมือปฎิบัติจริงมีการบูรณาการผานการเลน ระดับ 5

3.เนนการเรียนรูผานการเลนและการลงมือปฏิบัติจริง ตอบเสนอความตองการและความแตกตางของเด็กปกติและกลุมเปาหมายเฉพาะ และสอดคลองกับวิถีของ

ครอบครัว ชุมชน และทองถิ่นโดยมีกิจกรรมทํารวมกัน เชนกิจกรรมวันแม   กิจกรรมวันเด็ก   กิจกรรมวันเขาพรรษา เปนตน   ระดับ 5

รายละเอียดที่ 2.2 จัดครูใหเพียงพอตอช้ันเรียน

คําอธิบาย สถานศึกษาจัดครูใหเหมาะสมกับภารกิจการเรียนการสอนหรือจัดครูท่ีจบการศึกษาปฐมวัยหรือผานการอบรมการศึกษาปฐมวัยอยางพอเพียงกับชั้น

เรียน

ประเด็นพิจารณา

1.)สถานศึกษาจัดครูใหเหมาะสมกับภารกิจการเรียนการสอนหรือจัดครูที่จบการศึกษาปฐมวัยหรือผานการอบรมการศึกษาปฐมวัยอยางพอเพียงกับชั้นเรียน

เกณฑคุณภาพ

1. สถานศึกษาจัดครูใหเหมาะสมกับภารกิจการเรียนการสอนหรือจัดครูที่จบการศึกษาปฐมวัยหรือผานการอบรมการศึกษาปฐมวัยอยางพอ

เพียงกับช้ันเรียน เพื่อพัฒนาครูมีความพรอมมากขึ้น ระดับ 5

2. รายละเอียดที่ 2.3 สงเสริมใหครูมีความเชี่ยวชาญดานการจัดประสบการณ

คําอธิบาย  พัฒนาครูและบุคลากรใหมีความรูความสามารถ ในการวิเคราะหและออกแบบหลักสูตรสถานศึกษา มีทักษะในการจัดประสบการณและการ

ประเมินพัฒนาการเด็ก ใชประสบการณสําคัญในการออกแบบการจัดกิจกรรม มีการสังเกตและประเมินพัฒนาการเด็กเปนรายบุคคลมีสัมพันธที่ดีกับเด็ก

และครอบครัว

ประเด็นพิจารณา

1.)พัฒนาครูและบุคลากรใหมีความรูความสามารถ ในการวิเคราะหและออกแบบหลักสูตรสถานศึกษา

 2.)ครูมีทักษะในการจัดประสบการณและการประเมินพัฒนาการเด็ก

 3.)ครูใชประสบการณสําคัญในการออกแบบการจัดกิจกรรมท่ีหลากหลายเพื่อสงเสริมใหเด็กเกิดการเรียนรูตามวัย 

4.)ครูมีการสังเกตและประเมินพัฒนาการเด็กเปนรายบุคคล เพื่อใหครูมีขอมูลพฤติกรรมของเด็กแตละคนไดชัดเจน

5.)ครูมีสัมพันธที่ดีกับเด็กและครอบครัว  ทําใหเกิดความสัมพันธที่ดี คือการไดใชเวลาในการอยูรวมกันอยางมีความสุข

 เกณฑคุณภาพ     

1.พัฒนาครูและบุคลากรใหมีความรูความสามารถ ในการวิเคราะหและออกแบบหลักสูตรสถานศึกษา     ระดับ 5

 2.ครูมีทักษะในการจัดประสบการณและการประเมินพัฒนาการเด็ก   ระดับ 5

 3.ครูใชประสบการณสําคัญในการออกแบบการจัดกิจกรรมท่ีหลากหลายเพื่อสงเสริมใหเด็กเกิดการเรียนรูตามวัย  ระดับ 5

4.ครูมีการสังเกตและประเมินพัฒนาการเด็กเปนรายบุคคล เพื่อใหครูมีขอมูลพฤติกรรมของเด็กแตละคนไดชัดเจน   ระดับ 5

5.ครูมีสัมพันธที่ดีกับเด็กและครอบครัวทําใหเกิดความสัมพันธท่ีดี คือการไดใชเวลาในการอยูรวมกันอยางมีความสุข   ระดับ 5

3. รายละเอียดที่ 2.4 จัดสภาพแวดลอมและสื่อเพื่อการเรียนรู อยางปลอดภัยและเพียงพอ

คําอธิบาย  สถานศึกษาจัดสภาพแวดลอมภายในและภายนอกหองเรียนที่คํานึงถึงความปลอดภัยสงเสริมใหเกิดการเรียนรูเปนรายบุคคลและกลุม เลมแบบ

รวมมือรวมใจ มีมุมประสบการณ

หลากหลายมีส่ือการเรียนรู เชน ของเลน หนังสือนิทาน สื่อจากธรรมชาติสื่อสําหรับเด็กมุดลอด ปนปาย สื่อเทคโนโลยีสื่อเพื่อการสืบเสาะหาความรู

ประเด็นพิจารณา
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1.) สถานศึกษาจัดสภาพแวดลอมภายในและภายนอกหองเรียนที่คํานึงถึงความปลอดภัย ในการเลนและทํากิจกรรมรวมกับผูอื่นดวยความระมัดระวัง

2.) ครูสงเสริมใหเกิดการเรียนรูเปนรายบุคคลและกลุม เพื่อใหเด็กเกิดเรียนรูและฝกทักษะกระบวนการกลุมเพื่อเปดโอกาสใหผูเรียนไดใชศักยภาพของแตละ

คนในการแลกเปลี่ยนเรียนรูประสบการณซึ่งกันและกันโดยมุงจัดสภาพการเรียนการสอนที่เปดโอกาสใหผูเรียนไดเรียนรูดวยตนเอง ตามความสามารถ 

ความสนใจ และความพรอมของแตละบุคคล

3.) เด็กเลนแบบรวมมือรวมใจ เพ่ือกระตุนใหเด็กเกิดการเรียนรูท่ีหลากหลาย เกิดความสามัคคีซึ่งกันและกัน

4.) เด็กมีมุมประสบการณหลากหลายมีส่ือการเรียนรู เชน ของเลน หนังสือนิทาน สื่อจากธรรมชาติสื่อสําหรับเด็กมุดลอด ปนปาย สื่อเทคโนโลยีสื่อเพื่อการ

สืบเสาะหาความรูที่เด็กสนใจตามวัย

เกณฑคุณภาพ

1.) สถานศึกษาจัดสภาพแวดลอมภายในและภายนอกหองเรียนที่คํานึงถึงความปลอดภัย ในการเลนและทํากิจกรรมรวมกับผูอื่นดวยความระมัดระวัง   

ระดับ 5

4. รายละเอียดที่ 2.4 จัดสภาพแวดลอมและสื่อเพื่อการเรียนรู อยางปลอดภัยและเพียงพอ

คําอธิบาย  สถานศึกษาจัดสภาพแวดลอมภายในและภายนอกหองเรียนที่คํานึงถึงความปลอดภัยสงเสริมใหเกิดการเรียนรูเปนรายบุคคลและกลุม เลมแบบ

รวมมือรวมใจ มีมุมประสบการณ

หลากหลายมีส่ือการเรียนรู เชน ของเลน หนังสือนิทาน สื่อจากธรรมชาติสื่อสําหรับเด็กมุดลอด ปนปาย สื่อเทคโนโลยีสื่อเพื่อการสืบเสาะหาความรู

ประเด็นพิจารณา

1.) สถานศึกษาจัดสภาพแวดลอมภายในและภายนอกหองเรียนที่คํานึงถึงความปลอดภัย ในการเลนและทํากิจกรรมรวมกับผูอื่นดวยความระมัดระวัง

2.) ครูสงเสริมใหเกิดการเรียนรูเปนรายบุคคลและกลุม เพื่อใหเด็กเกิดเรียนรูและฝกทักษะกระบวนการกลุมเพื่อเปดโอกาสใหผูเรียนไดใชศักยภาพของแตละ

คนในการแลกเปลี่ยนเรียนรูประสบการณซึ่งกันและกันโดยมุงจัดสภาพการเรียนการสอนที่เปดโอกาสใหผูเรียนไดเรียนรูดวยตนเอง ตามความสามารถ 

ความสนใจ และความพรอมของแตละบุคคล

3.) เด็กเลนแบบรวมมือรวมใจ เพ่ือกระตุนใหเด็กเกิดการเรียนรูท่ีหลากหลาย เกิดความสามัคคีซึ่งกันและกัน

4.) เด็กมีมุมประสบการณหลากหลายมีส่ือการเรียนรู เชน ของเลน หนังสือนิทาน สื่อจากธรรมชาติสื่อสําหรับเด็กมุดลอด ปนปาย สื่อเทคโนโลยีสื่อเพื่อการ

สืบเสาะหาความรูที่เด็กสนใจตามวัย

เกณฑคุณภาพ

1.) สถานศึกษาจัดสภาพแวดลอมภายในและภายนอกหองเรียนที่คํานึงถึงความปลอดภัย ในการเลนและทํากิจกรรมรวมกับผูอื่นดวยความระมัดระวัง   

ระดับ 5

2.) ครูสงเสริมใหเกิดการเรียนรูเปนรายบุคคลและกลุม เพื่อใหเด็กเกิดเรียนรูและฝกทักษะกระบวนการกลุมเพื่อเปดโอกาสใหผูเรียนไดใชศักยภาพของแตละ

คนในการแลกเปลี่ยนเรียนรูประสบการณซึ่งกันและกันโดยมุงจัดสภาพการเรียนการสอนที่เปดโอกาสใหผูเรียนไดเรียนรูดวยตนเอง ตามความสามารถ 

ความสนใจ และความพรอมของแตละบุคคล      ระดับ 5

3.) เด็กเลนแบบรวมมือรวมใจ เพ่ือกระตุนใหเด็กเกิดการเรียนรูท่ีหลากหลาย เกิดความสามัคคี ซึ้งกันและกัน  ระดับ 5

4.) เด็กมีมุมประสบการณหลากหลายมีสื่อการเรียนรู เชน ของเลน หนังสือนิทาน ส่ือจากธรรมชาติสื่อสําหรับเด็กมุดลอด ปนปาย สื่อ

เทคโนโลยีส่ือเพื่อการสืบเสาะหาความรูที่เด็กสนใจตามวัย ระดับ 5

5. รายละเอียดที่ 2.5ใหบริการสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนรู เพื่อสนับสนุนการจัดประสบการณสําหรับครู

คําอธิบาย สถานศึกษาอํานวยความสะดวก และใหบริการสื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศวัสดุและอุปกรณเพื่อสนับสนุนการจัดประสบการณและพัฒนาครู

ประเด็นพิจารณา

1.)สถานศึกษาอํานวยความสะดวก และใหบริการสื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศวัสดุและอุปกรณเพื่อสนับสนุนการจัดประสบการณและพัฒนาครู

 เกณฑคุณภาพ

1.สถานศึกษาอํานวยความสะดวก และใหบริการสื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศวัสดุและอุปกรณเพื่อสนับสนุนการจัดประสบการณและพัฒนา

ครูใหมีความพรอมมากขึ้น ระดับ5

6. รายละเอียดที่ 2.6 มีระบบบริหารคุณภาพท่ีเปดโอกาสใหผูเก่ียวของทุกฝายมีสวนรวม

คําอธิบาย  สถานศึกษากําหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาท่ีสอดคลองกับมาตรฐานการศึกษาปฐมวัย และอัตลักษณที่สถานศึกษากําหนด จัดทํา

แผนพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษาท่ีสอดรับกับมาตรฐานที่สถานศึกษากําหนดและดําเนินการตามแผนมีการประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพภายใน
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สถานศึกษา ติดตามผลดําเนินงาน และจัดทํารายงานผลการประเมินตนเองประจําปนําผลการประเมินไปปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาโดยผู

ปกครองและผูเกี่ยวของทุกฝายมีสวนรวมและจัดสงรายงานผลการประเมินตนเองใหหนวยงานตนสังกัด

ประเด็นพิจารณา

1).สถานศึกษากําหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาท่ีสอดคลองกับมาตรฐานการศึกษาปฐมวัย เพื่อสงเสริมพัฒนาการเรียนรูอยางเหมาะสมกับเด็ก

เปนรายบุคคล

2.)อัตลักษณท่ีสถานศึกษากําหนด

3.) จัดทําแผนพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษาท่ีสอดรับกับมาตรฐานที่สถานศึกษากําหนดและดําเนินการตามแผน

4.) มีการประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพภายในสถานศึกษา

 5.) ติดตามผลดําเนินงานและจัดทํารายงานผลการประเมินตนเองประจําป

6.) นําผลการประเมินไปปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาโดยผูปกครองและผูเกี่ยวของทุกฝายมีสวนรวมและจัดสงรายงานผลการประเมินตนเองให

หนวยงานตนสังกัด

เกณฑคุณภาพ

1).สถานศึกษากําหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาท่ีสอดคลองกับมาตรฐานการศึกษาปฐมวัย เพื่อสงเสริมพัฒนาการเรียนรูอยางเหมาะสมกับเด็ก

เปนรายบุคคล ระดับ 4

2.)อัตลักษณท่ีสถานศึกษากําหนด  ระดับ 4

3.) จัดทําแผนพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษาท่ีสอดรับกับมาตรฐานที่สถานศึกษากําหนดและดําเนินการตามแผน  ระดับ 4

4.) มีการประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพภายในสถานศึกษา   ระดับ 4

 5.) ติดตามผลดําเนินงานและจัดทํารายงานผลการประเมินตนเองประจําป ระดับ 4

6.) นําผลการประเมินไปปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาโดยผูปกครองและผูเกี่ยวของทุกฝายมีสวนรวมและจัดสงรายงานผลการประเมินตนเองให

หนวยงานตนสังกัด  ระดับ 4
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มาตรฐานท่ี 3 การจัดประสบการณท่ีเนนเด็กเปนสําคัญ

จํานวนครูท้ังหมด : 2

ประเด็นพิจารณา

การปฏิบัติงาน
เปา

หมาย/

รอยละ

จํานวนครูที่

ผานเกณฑ

ที่โรงเรียน

กําหนด

(คน)

ผลการ

ประเมิน

(รอย

ละ)

ผลการ

ประเมิน

คุณภาพ

ที่ได
ปฏิบัติ

ไม

ปฏิบัติ

1. จัดประสบการณที่สงเสริมใหเด็กมีพัฒนาการทุกดาน อยางสมดุลเต็มศักยภาพ 81.00 2 100.00
ยอด

เยี่ยม

1.1 มีการวิเคราะหขอมูลเด็กเปนรายบุคคล √ - 2

1.2 จัดทําแผนและใชแผนการจัดประสบการณจากการวิเคราะหมาตรฐาน

คุณลักษณะที่พึงประสงคในหลักสูตรสถานศึกษา
√ - 2

1.3 จัดกิจกรรมที่สงเสริมพัฒนาการเด็กครบทุกดาน ท้ังดานรางกาย ดาน

อารมณจิตใจ ดานสังคม และดานสติปญญา โดย ไมมุงเนนการพัฒนาดานใด

ดานหน่ึงเพียงดานเดียว

√ - 2

2. สรางโอกาสใหเด็กไดรับประสบการณตรง เลนและปฏิบัติอยางมีความสุข 82.00 2 100.00
ยอด

เยี่ยม

2.1 จัดประสบการณที่เชื่อมโยงกับประสบการณเดิม √ - 2

2.2 ใหเด็กมีโอกาสเลือกทํากิจกรรมอยางอิสระ ตามความตองการความ

สนใจ ความสามารถ ตอบสนองตอวิธีการเรียนรูของเด็กเปนรายบุคคล หลาก

หลายรูปแบบจากแหลงเรียนรูที่หลากหลาย

√ - 2

2.3 เด็กไดเลือกเลน เรียนรูลงมือ กระทํา และสรางองคความรูดวยตนเอง √ - 2

3. จัดบรรยากาศที่เอื้อตอการเรียนรู ใชส่ือและเทคโนโลยี ที่เหมาะสมกับวัย 75.00 2 100.00
ยอด

เยี่ยม

3.1 จัดบรรยากาศและสภาพแวดลอมในหองเรียนไดสะอาด ปลอดภัย และ

อากาศถายเทสะดวก
√ - 2

3.2 จัดใหมีพื้นที่แสดงผลงานเด็ก พ้ืนที่สําหรับมุมประสบการณและการจัด

กิจกรรม
√ - 2

3.3 จัดใหเด็กมีสวนรวมในการจัดภาพแวดลอมในหองเรียน เชน ปายนิเทศ

การดูแลตนไม เปนตน
√ - 2

3.4 ใชส่ือและเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับชวงอายุ ระยะความสนใจ และวิถีการ

เรียนรูของเด็ก เชน กลองดิจิตอล คอมพิวเตอร สําหรับการเรียนรูกลุมยอย

ส่ือของเลนที่กระตุนใหคิดและหาคําตอบ เปนตน

√ - 2

4. ประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริงและนําผลการประเมินพัฒนาการเด็กไปปรับปรุงการจัด

ประสบการณและพัฒนาเด็ก
80.00 2 100.00

ยอด

เยี่ยม
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ประเด็นพิจารณา

การปฏิบัติงาน
เปา

หมาย/

รอยละ

จํานวนครูที่

ผานเกณฑ

ที่โรงเรียน

กําหนด

(คน)

ผลการ

ประเมิน

(รอย

ละ)

ผลการ

ประเมิน

คุณภาพ

ที่ได
ปฏิบัติ

ไม

ปฏิบัติ

4.1 ประเมินพัฒนาการเด็กจากกิจกรรมและกิจวัตรประจําวันดวยเครื่องมือ

และวิธีการที่หลากหลาย
√ - 2

4.2 วิเคราะหผลการประเมินพัฒนาการเด็กโดยผูปกครองและผูเกี่ยวของมี

สวนรวม
√ - 2

4.3 นําผลการประเมินที่ไดไปพัฒนาคุณภาพเด็กอยางเปนระบบและตอเน่ือง √ - 2

4.4 นําผลการประเมินแลกเปลี่ยนเรียนรูโดยใชกระบวนการชุมชนแหงการ

เรียนรูทางวิชาชีพ
√ - 2

สรุปผลการประเมิน 100.00
ยอด

เยี่ยม

 

จุดเนนและกระบวนการพัฒนาท่ีสงผลตอระดับคุณภาพของมาตรฐานที่ 3 การจัดประสบการณที่เนนเด็กเปนสําคัญ

รายละเอียดที ่3.1ครูจัดประสบการณใหเด็กมีพัฒนาการทุกดานอยางสมดุล เต็มศักยภาพ

คําอธิบาย  ครูวิเคราะหขอมูลเด็กเปนรายบุคคล จัดทําแผนการจัดประสบการณจากการวิเคราะหมาตรฐานคุณลักษณที่พึงประสงคในหลักสูตรสถานศึกษา โดยมี

กิจกรรมที่สงเสริมพัฒนาการเด็กครบทุกดาน ท้ังดานรางกาย  ดานอารมณจิตใจ ดานสังคม และดานสติปญญา ไมมุงเนนการพัฒนาดานใดดานหน่ึงเพียงดานเดียว

ประเด็นพิจารณา

1.ครูวิเคราะหขอมูลเด็กเปนรายบุคคล เพ่ือชวยใหครูผูสอนนําขอมูลมาใชในการวางแผนการจัดการเรียนรูที่ตอบสนองความแตกตางระหวางบุคคลและใหครูรูจัก

เด็กมากขึ้น

2.จัดทําแผนการจัดประสบการณจากการวิเคราะหมาตรฐานคุณลักษณท่ีพึงประสงคในหลักสูตรสถานศึกษา

3.โดยมีกิจกรรมท่ีสงเสริมพัฒนาการเด็กครบทุกดาน ท้ังดานรางกาย   ดานอารมณจิตใจ ดานสังคม และดานสติปญญา ไมมุงเนนการพัฒนาดานใดดานหน่ึงเพียง

ดานเดียว โดยการเรียนรูของเด็กผานกิจกรรมท้ัง6กิจกรรมเพื่อใหเด็กเกิดการเรียนรูที่หลากหลายในแตละวันตามแผนการจัดประสบการณ

เกณฑคุณภาพ

1. รอยละ 80 ของครูวิเคราะหขอมูลเด็กเปนรายบุคคล เพื่อชวยใหครูผูสอนนําขอมูลมาใชในการวางแผนการจัดการเรียนรูที่ตอบสนอง

ความแตกตางระหวางบุคคลและใหครูรูจักเด็กมากขึ้น

2. รอยละ 80 ของครูจัดทําแผนการจัดประสบการณจากการวิเคราะหมาตรฐานคุณลักษณที่พึงประสงคในหลักสูตรสถานศึกษา

3.รอยละ80  ของครูโดยมีกิจกรรมที่สงเสริมพัฒนาการเด็กครบทุกดาน ท้ังดานรางกาย  ดานอารมณจิตใจ ดานสังคม และดานสติปญญา ไมมุงเนนการพัฒนาดาน

ใดดานหนึ่งเพียงดานเดียว โดยการเรียนรูของเด็กผานกิจกรรมท้ัง6กิจกรรมเพื่อใหเด็กเกิดการเรียนรูที่หลากหลายในแตละวันตามแผนการจัดประสบการณ

รายละเอียดที่ 3.2 สรางโอกาสใหเด็กไดรับประสบการณตรง เลนและปฏิบัติอยางมีความสุข

คําอธิบาย  ครูจัดประสบการณที่เชื่อมโยงกับประสบการณเดิม ใหเด็กมีโอกาสเลือกทํากิจกรรมอยางอิสระ  ตามความตองการ ความสนใจ ความสามารถ ตอบ

สนองตอวิธีการเรียนรูของเด็กเปนรายบุคคลหลากหลายรูปแบบจากแหลงเรียนรูที่หลากหลาย เด็กไดเลือกเรียน เรียนรูลงมือ กระทํา และสรางองคความรูดวย

ตนเอง

ประเด็นพิจารณา

1.)ครูจัดประสบการณท่ีเช่ือมโยงกับประสบการณเดิม จากการจัดประสบการณสําหรับเด็กปฐมวัยที่เหมาะสมในการเรียนการสอนในแตละวัน
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2.)ครูใหเด็กมีโอกาสเลือกทํากิจกรรมอยางอิสระ  ตามความตองการ ความสนใจ ความสามารถ ตอบสนองตอวิธีการเรียนรูของเด็กเปนรายบุคคลหลากหลายรูป

แบบจากแหลงเรียนรูที่หลากหลายเชน การพาเด็กไปศึกษานอกสถานที่เปนกิจกรรมการเรียนรูเพื่อตอบสนองความตองการของเด็ก

3.)เด็กไดเลือกเรียน เรียนรูลงมือ กระทํา และสรางองคความรูดวยตนเอง เชน หนวยการจัดประสบการณการเรียนรูเนนการบูรณาการสาระการเรียนรู เปดโอกาสให

เด็กลงมือปฎิบัติจริงและพัฒนาการคิด  การตัดสินใจ การทํางานรวมกับผูอื่น สนับสนุนใหเด็กสรางองคความรูดวยตนเอง

 เกณฑคุณภาพ

1.รอยละ 85  ของครูจัดประสบการณท่ีเช่ือมโยงกับประสบการณเดิมจากการจัดประสบการณสําหรับเด็กปฐมวัยที่เหมาะสมในการเรียนการสอนในแตละวัน

2.รอยละ 85 ของครูใหเด็กมีโอกาสเลือกทํากิจกรรมอยางอิสระ   ตามความตองการ ความสนใจ ความสามารถ ตอบสนองตอวิธีการเรียนรูของเด็กเปนรายบุคคล

หลากหลายรูปแบบจากแหลงเรียนรูที่หลากหลาย เชน การพาเด็กไปศึกษานอกสถานที่เปนกิจกรรมการเรียนรูเพื่อตอบสนองความตองการของเด็ก

 3.รอยละ 85 ของเด็กไดเลือกเรียน เรียนรูลงมือ กระทํา และสรางองคความรูดวยตนเอง เชน หนวยการจัดประสบการณการเรียนรูเนนการบูรณาการสาระการ

เรียนรู เปดโอกาสใหเด็กลงมือปฎิบัติจริงและพัฒนาการคิด  การตัดสินใจ การทํางานรวมกับผูอื่น สนับสนุนใหเด็กสรางองคความรูดวยตนเอง

รายละเอียดที ่3.3จัดบรรยากาศที่เอื้อตอการเรียนรู ใชสื่อ และเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับวัย

คําอธิบาย ครูจัดหองเรียนใหสะอาดอากาศถายเท ปลอดภัย มีพื้นที่ แสดงผลงานเด็ก พื้นที่สําหรับมุมประสบการณและการจัดกิจกรรม เด็กมีสวนรวมในการจัก

สภาพแวดลอมในหองเรียน เชน ปานนิเทศ การดูแลตนไม เปนตน ครูใชสื่อเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับชวงอายุ ระยะความสนใจ และวิถีการเรียนรูของเด็ก เชน กลอง

ดิจิตอล  คอมพิวเตอร สําหรับการเรียนรูกลุมยอย สื่อของเลนที่กระตุนใหคิดและหาคําตอบ เปนตน

ประเด็นพิจารณา

1.)ครูจัดหองเรียนใหสะอาดอากาศถายเท ปลอดภัย มีพื้นที่ แสดงผลงานเด็ก พื้นที่สําหรับมุมประสบการณและการจัดกิจกรรม6กิจกรรม สอดคลองกับการ

พัฒนาการตามวัยโดยผานประสาทสัมผัสท้ัง5

 2.)เด็กมีสวนรวมในการจัดสภาพแวดลอมในหองเรียน เชน ปานนิเทศ การดูแลตนไม เปนตนพรอมทั้งตกแตงหองเรียนดวยสีสันเพื่อกระตุนสมอง จัดเกาอี้วางเปนก

ลุมเพ่ือพูดคุย แลกเปลี่ยนเรียนรูทํากิจกรรมรวมกัน และการจัดบอรดออกแบบอยางสวยงามมีจุดมุงหมายไดชัดเจน

 3.)ครูใชสื่อเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมกับชวงอายุ ระยะความสนใจ และวิถีการเรียนรูของเด็ก เชน กลองดิจิตอล   คอมพิวเตอร สําหรับการเรียนรูกลุมยอย สื่อของเลน

ท่ีกระตุนใหคิดและหาคําตอบเปนตน เพื่อใหเด็กเกิดความสนใจที่จะเรียนรูโดยผานสื่อที่หลากหลาย

เกณฑคุณภาพ

1.รอยละ 78 ของครูจัดหองเรียนใหสะอาดอากาศถายเท ปลอดภัย มีพื้นที่ แสดงผลงานเด็ก พื้นที่สําหรับมุมประสบการณและการจัดกิจกรรม 6กิจกรรม สอดคลอง

กับการพัฒนาการตามวัยโดยผานประสาทสัมผัสท้ัง5

2.รอยล75  ของเด็กมีสวนรวมในการจัดสภาพแวดลอมในหองเรียน เชน ปานนิเทศ การดูแลตนไม เปนตนพรอมทั้งตกแตงหองเรียนดวยสีสันเพื่อกระตุนสมอง จัด

เกาอ้ีวางเปนกลุมเพื่อพูดคุย แลกเปลี่ยนเรียนรูทํากิจกรรมรวมกัน และการจัดบอรดออกแบบอยางสวยงามมีจุดมุงหมายไดชัดเจน

 3.รอยละ 72 ของครูใชสื่อเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมกับชวงอายุ ระยะความสนใจ และวิถีการเรียนรูของเด็ก เชน กลองดิจิตอล   คอมพิวเตอร สําหรับการเรียนรูกลุม

ยอย สื่อของเลนท่ีกระตุนใหคิดและหาคําตอบเปนตน เพื่อใหเด็กเกิดความสนใจที่จะเรียนรูโดยผานสื่อที่หลากหลาย

รายละเอียดที ่3.4 ประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริงและนําผลการประเมินพัฒนาเด็กไปปรับปรุงการจัดประสบการณและพัฒนาเด็ก

คําอธิบาย  ครูประเมินพัฒนาการเด็กจากกิจกรรมและกิจวัตรประจําวันดวยเครื่องมือและวิธีการที่หลากหลาย ไมใชแบบทดสอบ วิเคราะหผลการประเมิน

พัฒนาการเด็กโดยผูปกครองและผูเกี่ยวของมีสวนรวม และนําผลการประเมินที่ไดไปพัฒนาคุณภาพเด็กและแลกเปลี่ยนเรียนรูการจัดประสบการณที่มีประสิทธิภาพ

ประเด็นพิจารณา

1.) ครูประเมินพัฒนาการเด็กจากกิจกรรมและกิจวัตรประจําวันดวยเครื่องมือและวิธีการที่หลากหลาย ไมใชแบบทดสอบ

 2.) ครูวิเคราะหผลการประเมินพัฒนาการเด็กโดยผูปกครองและผูเกี่ยวของมีสวนรวม

3.) ครูนําผลการประเมินที่ไดไปพัฒนาคุณภาพเด็กและแลกเปลี่ยนเรียนรูการจัดประสบการณท่ีมีประสิทธิภาพ

 เกณฑคุณภาพ

1.รอยละ 80 ของครูประเมินพัฒนาการเด็กจากกิจกรรมและกิจวัตรประจําวันดวยเครื่องมือและวิธีการที่หลากหลาย ไมใชแบบทดสอบ เชน การรับประทานอาหาร

ดวยตนเอง   การแตงกาย การเขาหองนํ้าหองสวม การท้ิงขยะถูกท่ี การปฏิบัติตามมารยาทและวัฒนธรรมตามชนเผาของตนเอง   เปนตน

2.รอยละ 80 ของครูวิเคราะหผลการประเมินพัฒนาการเด็กโดยผูปกครองและผูเก่ียวของมีสวนรวม

3.รอยละ80  ของครูนําผลการประเมินท่ีไดไปพัฒนาคุณภาพเด็กและแลกเปลี่ยนเรียนรูการจัดประสบการณที่มีประสิทธิภาพเชน การประชุมผูปกครองเพื่อแลก

เปลี่ยนเรียนรูซึ่งกันและกัน
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ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพของผูเรียน

จํานวนเด็กทั้งหมด : 105

ประเด็นพิจารณา

การปฏิบัติงาน
เปา

หมาย/

รอยละ

จํานวนเด็กที่

ผานเกณฑที่

โรงเรียน

กําหนด (คน)

ผลการ

ประเมิน

(รอย

ละ)

ผลการ

ประเมิน

คุณภาพ

ที่ได
ปฏิบัติ

ไม

ปฏิบัติ

ผลสัมฤทธ์ิทางวิชาการของผูเรียน

1. มีความสามารถในการอาน การเขียน การสื่อสาร และ การคิดคํานวณ 61.90 84 80.00 ดีเลิศ

1.1 รอยละของผูเรียนมีทักษะในการอานในแตละระดับชั้นตามเกณฑท่ี

สถานศึกษากําหนด
√ - 82

1.2 รอยละของผูเรียนมีทักษะในการเขียนในแตละระดับชั้นตามเกณฑที่

สถานศึกษากําหนด
√ - 87

1.3 รอยละของผูเรียนมีทักษะในการส่ือสารในแตละระดับชั้นตามเกณฑท่ี

สถานศึกษากําหนด
√ - 87

1.4 รอยละของผูเรียนมีทักษะในการคิดคํานวณในแตละดับชั้นตามเกณฑที่

สถานศึกษากําหนด
√ - 81

2. มีความสามารถในการคิดวิเคราะห คิดอยางมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น

และแกปญหา
68.00 57 54.29

ปาน

กลาง

2.1 รอยละของผูเรียนมีความสามารถในการคิดจําแนกแยกแยะ ใครครวญ

ไตรตรองอยางรอบคอบโดยใชเหตุผลประกอบการตัดสินใจ
√ - 54

2.2 รอยละของผูเรียนมีการอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น √ - 60

2.3 รอยละของผูเรียนมีการแกปญหาอยางมีเหตุผล √ - 57

3. มีความสามารถในการสรางนวัตกรรม 75.00 85 80.95 ดีเลิศ

3.1 รอยละของผูเรียนมีความสามารถในการรวบรวมความรูไดทั้งตัวเอง

และการทํางานเปนทีม
√ - 90

3.2 รอยละของผูเรียนสามารถเช่ือมโยงองคความรูและประสบการณมาใช

ในการสรางสรรคสิ่งใหม ๆ อาจเปนแนวความคิด โครงการ โครงงาน ชิ้น

งาน ผลผลิต

√ - 80

4. มีความสามารถในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร 60.00 58 55.24
ปาน

กลาง

4.1 รอยละของผูเรียนมีความสามารถในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและ

การส่ือสาร
√ - 81
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ประเด็นพิจารณา

การปฏิบัติงาน
เปา

หมาย/

รอยละ

จํานวนเด็กที่

ผานเกณฑที่

โรงเรียน

กําหนด (คน)

ผลการ

ประเมิน

(รอย

ละ)

ผลการ

ประเมิน

คุณภาพ

ที่ได
ปฏิบัติ

ไม

ปฏิบัติ

4.2 รอยละของผูเรียนมีความสามารถในการนําเทคโนโลยีสารสนเทศและ

การส่ือสารเพื่อพัฒนาตนเองและสังคมในดานการเรียนรู การสื่อสาร การ

ทํางานอยางสรางสรรค และมีคุณธรรม

√ - 35

5. มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 69.00 76 72.38 ดี

5.1 รอยละของผูเรียนบรรลุการเรียนรูตามหลักสูตรสถานศึกษา √ - 76

6. มีความรูทักษะพ้ืนฐาน และเจตคติที่ดีตองานอาชีพ 77.00 96 91.43
ยอด

เยี่ยม

6.1 รอยละของผูเรียนมีความรู ทักษะพ้ืนฐานและเจตคติที่ดีในการศึกษา

ตอ
√ - 98

6.2 รอยละของผูเรียนมีความรู ทักษะพ้ืนฐานและเจตคติที่ดีในการจัดการ

การทํางานหรืองานอาชีพ
√ - 94

คุณลักษณะที่พึงประสงคของผูเรียน

7. การมีคุณลักษณะและคานิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากําหนด 71.00 93 88.57 ดีเลิศ

7.1 รอยละของผูเรียนมีพฤติกรรมเปนผูที่มีคุณธรรม จริยธรรม เคารพใน

กฎกติกา
√ - 98

7.2 รอยละของผูเรียนมีคานิยมและจิตสํานึกตามที่สถานศึกษากําหนด โดย

ไมขัดกับกฎหมายและวัฒนธรรมอันดีของสังคม
√ - 88

8. ความภูมิใจในทองถิ่นและความเปนไทย 95.00 95 90.48
ยอด

เยี่ยม

8.1 รอยละของผูเรียนมีความภูมิใจในทองถิ่น เห็นคุณคาของความเปนไทย √ - 105

8.2 รอยละของผูเรียนมีสวนรวมในการอนุรักษวัฒนธรรมและประเพณีไทย

รวมทั้งภูมิปญญาไทย
√ - 85

9. การยอมรับที่จะอยูรวมกันบนความแตกตางและหลากหลาย 85.00 88 83.81 ดีเลิศ

9.1 รอยละของผูเรียนยอมรับและอยูรวมกันบนความแตกตางระหวาง

บุคคลในดานเพศ วัย เชื้อชาติ ศาสนา ภาษาวัฒนธรรม ประเพณี
√ - 88

10. สุขภาวะทางรางกายและจิตสังคม 91.00 92 87.62 ดีเลิศ

10.1 รอยละของผูเรียนมีการรักษาสุขภาพกาย สุขภาพจิต อารมณและ

สังคม และแสดงออกอยางเหมาะสมในแตละชวงวัย
√ - 94

10.2 รอยละของผูเรียนสามารถอยูรวมกับคนอื่นอยางมีความสุข เขาใจผู

อ่ืน ไมมีความขัดแยงกับผูอื่น
√ - 90

Page 47 of 64



ประเด็นพิจารณา

การปฏิบัติงาน
เปา

หมาย/

รอยละ

จํานวนเด็กที่

ผานเกณฑที่

โรงเรียน

กําหนด (คน)

ผลการ

ประเมิน

(รอย

ละ)

ผลการ

ประเมิน

คุณภาพ

ที่ได
ปฏิบัติ

ไม

ปฏิบัติ

สรุปผลการประเมิน 78.48 ดีเลิศ

 

จุดเนนและกระบวนการพัฒนาท่ีสงผลตอระดับคุณภาพของมาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผูเรียน

รายละเอียดที่ 1.1 ผลสัมฤทธ์ิทางวิชาการของผูเรียน

รายละเอียดยอยท่ี 1.1.1 ผูเรียนมีความสามารถในการอาน การเขียน สื่อสาร และการคิดคํานวณ

คําอธิบายผูเรียนมีทักษะในการอาน การเขียน การสื่อสาร และการคิดคํานวณตามเกณฑที่สถานศึกษากําหนดในแตละระดับชั้น

ประเด็นพิจารณา

1) ผูเรียน มีทักษะในการอาน เขียนและการสื่อสารภาษาไทย ตามเกณฑท่ีสถานศึกษากําหนดในแตละระดับชั้น

2) ผูเรียน มีทักษะการคิดคํานวณ ตามหลักการทางคณิตศาสตร ตามมาตรฐาน/ตัวชี้วัดในกลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร ตามเกณฑที่สถานศึกษากําหนดในแตละ

ระดับชั้น

เกณฑคุณภาพ

1)รอยละ 60 ของผูเรียนช้ัน ป.1-ม.3 ผานการทดสอบการอาน เขียน ภาษาไทยและสามารถนําเสนอชิ้นงาน และตอบคําถามเกี่ยวกับชิ้นงานที่ตนเองปฏิบัติได ได

คะแนนรอยละ 70 ขึ้นไป ตามแบบการทดสอบการอาน เขียนและการสื่อสาร ของแตละระดับช้ันที่โรงเรียนจัดทําขึ้น ตามเกณฑที่สถานศึกษากําหนด

2) รอยละ 60 ของผูเรียนช้ัน ป.1-ม.3 ผานการทดสอบทักษะการคิดคํานวณ ไดคะแนนรอยละ 60 ขึ้นไป ตามแผนทดสอบแตละระดับชั้น ตามมาตรฐาน/ตัวชี้วัดใน

กลุมสาระเรียนรูคณิตศาสตร ตามเกณฑที่สถานศึกษากําหนด

รายละเอียดยอยท่ี 1.1.2 มีความสามารถในการคิดวิเคราะห  คิดอยางมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และแกปญหา

คําอธิบายผูเรียนมีความสามารถในการคิดจําแนกแยกแยะ ใครครวญไตรตรอง พิจารณาอยางรอบคอบ โดยใชเหตุผลประกอบการตัดสินใจ มีการอภิปรายแลก

เปลี่ยนความคิดเห็น และแกปญหาอยางมีเหตุผล

ประเด็นพิจารณา

1) ผูเรียน มีทักษะในการคิดจําแนกแยกแยะ ใครครวญไตรตรอง พิจารณาอยางรอบคอบ โดยใชเหตุผลประกอบการตัดสินใจตามเกณฑที่สถานศึกษากําหนดใน

แตละระดับช้ัน

2) ผูเรียน มีทักษะการอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และแกปญหาอยางมีเหตุผล ตามเกณฑท่ีสถานศึกษากําหนดในแตละระดับชั้น

เกณฑคุณภาพ

1) รอยละ 65 ของผูเรียนช้ัน ป.1-ม.3 ผานการประเมินทักษะในการคิดจําแนกแยกแยะ ใครครวญไตรตรอง พิจารณาอยางรอบคอบ โดยใชเหตุผลประกอบการ

ตัดสินใจ ตามเกณฑที่สถานศึกษากําหนดในแตละระดับช้ัน

   2) รอยละ64 ของผูเรียนช้ัน ป.1-ม.3 เขารวมการอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และแกปญหาอยางมีเหตุผล ตามเกณฑที่สถานศึกษากําหนดในแตละระดับชั้น

รอยละ 60 ขึ้นไป ตามเกณฑที่สถานศึกษากําหนด

รายละเอียดยอยท่ี 1.1.3 มีความสามารถในการสรางนวัตกรรม

คําอธิบายผูเรียนมีความสามารถในการรวบรวมความรูไดท้ังดวยตัวเองและการทํางานเปนทีม เชื่อมโยงองคความรู และประสบการณมาใชในการสรางสรรคสิ่งใหม

ๆอาจเปนแนวความคิด โครงการ โครงงาน ช้ินงาน ผลผลิต

ประเด็นพิจารณา

1) ผูเรียน มีทักษะในการแสวงหาความรู ดวยตัวเองและการทํางานเปนทีม

2) ผูเรียน สามารถรวบรวม และเชื่อมโยงองคความรู และประสบการณมาใชในการสรางสรรคสิ่งใหม ๆอาจเปนแนวความคิด โครงการ โครงงาน ชิ้นงาน ผลผลิตได

ตามเกณฑที่สถานศึกษากําหนดในแตละระดับชั้น

เกณฑคุณภาพ
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   1) รอยละ 69 ของผูเรียนช้ัน ป.1-ม.3 มีทักษะในการแสวงหาความรู ดวยตัวเองและการทํางานเปนทีมของแตละระดับชั้นที่โรงเรียนจัดทําขึ้น ตามเกณฑที่สถาน

ศึกษากําหนด

   2) รอยละ 60 ของผูเรียนช้ัน ป.1-ม.3 มีโครงการ โครงงาน ช้ินงาน ผลผลิต ไดตามเกณฑที่สถานศึกษากําหนดในแตละระดับชั้น

รายละเอียดยอยท่ี 1.1.4 มีความสามารถในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

คําอธิบายผูเรียนมีความสามารถในใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการพัฒนาตนเองและสังคมในดานการเรียนรู การสื่อสาร การทํางานอยาง

สรางสรรค และมีคุณธรรม

ประเด็นพิจารณา

1) ผูเรียน มีทักษะในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการพัฒนาตนเองและสังคมในดานการเรียนรู การสื่อสาร การทํางานอยางสรางสรรคตามเกณฑ

ท่ีสถานศึกษากําหนดในแตละระดับช้ัน

2) ผูเรียน มีคุณธรรมในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการพัฒนาตนเองและสังคมในดานการเรียนรู การสื่อสาร การทํางานอยางสรางสรรคตาม

เกณฑที่สถานศึกษากําหนดในแตละระดับชั้น

เกณฑคุณภาพ

   1) รอยละ 60 ของผูเรียนช้ัน ป.1-ม.3 ผานการประเมินการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการพัฒนาตนเองและสังคมในดานการเรียนรู การสื่อสาร

การทํางานอยางสรางสรรคตามเกณฑที่สถานศึกษากําหนดในแตละระดับช้ัน

   2) รอยละ 60 ของผูเรียนช้ัน ป.1-ม.3 ผานการประเมินคุณธรรมในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการพัฒนาตนเองและสังคมในดานการเรียนรู

การสื่อสาร การทํางานอยางสรางสรรคตามเกณฑท่ีสถานศึกษากําหนดในแตละระดับช้ัน

รายละเอียดยอยท่ี 1.1.5 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา

คําอธิบายผูเรียนบรรลุและมีความกาวหนาในการเรียนรูตามหลักสูตรสถานศึกษาจากพื้นฐานเดิม ในดานความรู ความเขาใจ ทักษะ กระบวนการตางๆ รวมทั้งมี

ความกาวหนาในผลการทดสอบระดับชาติ หรือผลการทดสอบอื่นๆ

ประเด็นพิจารณา

1) ผูเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามเกณฑท่ีสถานศึกษากําหนดในแตละระดับช้ัน

2) ผูเรียน มีความกาวหนาในผลการทดสอบระดับชาติ หรือผลการทดสอบอื่นๆรอยละ 3 ของแตละปการศึกษา เชน การทดสอบ O - NET NT LAS RT ฯ

เกณฑคุณภาพ

   1) รอยละ 69 ของผูเรียนช้ัน ป.1-ม.3 ผานการวัด และประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ตามเกณฑที่สถานศึกษากําหนด

   2) รอยละ 60 ของผูเรียนช้ัน ป.1-ม.3 ผานผลการทดสอบระดับชาติ หรือผลการทดสอบอื่นๆรอยละ 3 ของแตละปการศึกษา เชน การทดสอบ O - NET NT

LAS RTฯ

รายละเอียดยอยท่ี 1.1.6 มีความรู ทักษะพื้นฐาน และเจตคติท่ีดีตองานอาชีพ

คําอธิบายผูเรียนมีความรู ทักษะพ้ืนฐานในการจัดการ เจตคติที่ดีพรอมท่ีจะศึกษาตอในระดับชั้นที่สูงขึ้น การทํางานหรืองานอาชีพ

ประเด็นพิจารณา

1) ผูเรียน มีความรู ทักษะพ้ืนฐานในการจัดการ เจตคติท่ีดีพรอมท่ีจะศึกษาตอในระดับช้ันที่สูงขึ้น ตามเกณฑที่สถานศึกษากําหนดในแตละระดับชั้น

2) ผูเรียน มีทักษะการทํางานหรืองานอาชีพตามมาตรฐาน/ตัวช้ีวัดในกลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพ และตามหลักสูตรโรงเรียนในรายวิชาทักษะผูประกอบการ

โดยมีกระบวนการเรียนรูผานศูนยตางๆ  ตามเกณฑท่ีสถานศึกษากําหนดในแตละระดับช้ัน

เกณฑคุณภาพ

   1) รอยละ 75 ของผูเรียนช้ัน ป.1-ม.3ผานการทดสอบทักษะพื้นฐานในการจัดการ และการประเมินเจตคติที่ดีพรอมที่จะศึกษาตอในระดับชั้นที่สูงขึ้นรอยละ 70

ขึ้นไป ตามแบบการทดสอบทักษะพื้นฐานในการจัดการ และแบบประเมินเจตคติ ของแตละระดับชั้นที่โรงเรียนจัดทําขึ้น ตามเกณฑที่สถานศึกษากําหนด

   2) รอยละ 74 ของผูเรียนช้ัน ป.1-ม.3 ผานการทดสอบทักษะการทํางานหรืองานอาชีพไดคะแนนรอยละ 70 ขึ้นไป ตามแผนทดสอบแตละระดับชั้น ตาม

มาตรฐาน/ตัวช้ีวัดในกลุมสาระเรียนรูการงานอาชีพ และตามโครงการที่ผานกระบวนการเรียนรูจากศูนยการเรียนรูเชน โครงการเพื่อธุรกิจจากจากศูนยการเรียนรู

และวิชาทักษะผูประกอบการตามหลักสูตรของโรงเรียน ฯ ตามเกณฑท่ีสถานศึกษากําหนด

รายละเอียดยอยท่ี 1.2.1การมีคุณลักษณะและคานิยมท่ีดีตามท่ีสถานศึกษากําหนด

คําอธิบายผูเรียนมีพฤติกรรมเปนผูท่ีมีคุณธรรม จริยธรรม เคารพในกฎกติกา มีคานิยมและจิตสานึก ตามที่สถานศึกษากําหนดโดยไมขัดกับกฎหมายและวัฒนธรรม

อันดีของสังคม

ประเด็นพิจารณา
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ผูเรียน มีพฤติกรรมเปนผูท่ีมีคุณธรรม จริยธรรม เคารพในกฎกติกา มีคานิยมและจิตสานึก ตามเกณฑที่สถานศึกษากําหนดโดยไมขัดกับกฎหมายและวัฒนธรรมอันดี

ของสังคม

เกณฑคุณภาพ

 รอยละ 70 ของผูเรียนชั้น ป.1-ม.3 ผานการประเมินคุณลักษณะท่ีพึงประสงค ตามเกณฑท่ีสถานศึกษากําหนดโดยไมขัดกับกฎหมายและวัฒนธรรมอันดีของสังคม

รายละเอียดยอยท่ี 1.2.2 ความภูมิใจในทองถิ่นและความเปนไทย

คําอธิบายผูเรียนมีความภูมิใจในทองถิ่น เห็นคุณคาของความเปนไทย มีสวนรวมในการอนุรักษ วัฒนธรรมและประเพณีไทย รวมทั้งภูมิปญญาไทย

ประเด็นพิจารณา

1) ผูเรียน มีความภูมิใจในทองถิ่น เห็นคุณคาของความเปนไทยตามเกณฑท่ีสถานศึกษากําหนด

2) ผูเรียน มีสวนรวมในการอนุรักษ วัฒนธรรมและประเพณีไทย รวมทั้งภูมิปญญาไทย ตามเกณฑท่ีสถานศึกษากําหนด

เกณฑคุณภาพ

   1) รอยละ 99 ของผูเรียนช้ัน ป.1-ม.3 ผานการประเมินความภูมิใจในทองถิ่น เห็นคุณคาของความเปนไทย เห็นความสําคัญของกลุมชาติพันธุหรือชนเผา รอยละ

80 ข้ึนไป ตามแบบเอกลักษณของโรงเรียน

   2) รอยละ 90 ของผูเรียนช้ัน ป.1-ม.3 เขารวมกิจกรรมการอนุรักษ วัฒนธรรมและประเพณีไทย รวมทั้งภูมิปญญาไทย

รายละเอียดยอยท่ี 1.2.3 การยอมรับท่ีจะอยูรวมกันบนความแตกตางและหลากหลาย

คําอธิบายผูเรียนยอมรับและอยูรวมกันบนความแตกตางระหวางบุคคลในดานเพศ วัย เชื้อชาติ ศาสนา ภาษาวัฒนธรรม ประเพณี

ประเด็นพิจารณา

ผูเรียนยอมรับและอยูรวมกันบนความแตกตางระหวางบุคคลในดานเพศ วัย เชื้อชาติ ศาสนา ภาษาวัฒนธรรม ประเพณี

เกณฑคุณภาพ

รอยละ 85 ของผูเรียนช้ัน ป.1-ม.3 ผานการประเมินพฤติกรรมการยอมรับและอยูรวมกันบนความแตกตางระหวางบุคคลในดานเพศ วัย เชื้อชาติ ศาสนา ภาษา

วัฒนธรรม ประเพณีตามเกณฑที่สถานศึกษากําหนด

รายละเอียดยอยท่ี 1.2.4 สุขภาวะทางรางกาย และจิตสังคม

คําอธิบายผูเรียนมีการรักษาสุขภาพกาย สุขภาพจิต อารมณและสังคม และแสดงออกอยางเหมาะสมในแตละชวงวัยสามารถอยูรวมกับคนอื่นอยางมีความสุข

เขาใจผูอ่ืน ไมมีความขัดแยงกับผูอ่ืน

ประเด็นพิจารณา

1) ผูเรียน มีการรักษาสุขภาพกาย สุขภาพจิต อารมณและสังคมตามเกณฑท่ีสถานศึกษากําหนดในแตละระดับชั้น

2) ผูเรียน แสดงออกอยางเหมาะสมในแตละชวงวัยสามารถอยูรวมกับคนอื่นอยางมีความสุข เขาใจผูอื่น ไมมีความขัดแยงกับผูอื่นตามเกณฑที่สถานศึกษากําหนดใน

แตละระดับช้ัน

เกณฑคุณภาพ

   1) รอยละ 90 ของผูเรียนช้ัน ป.1-ม.3 ผูเรียน ผานการตรวจสุขภาพกาย สุขภาพจิต อารมณและสังคมตามเกณฑแบบบันทึกสุขภาพประจําเดือนที่สถานศึกษา

กําหนดในแตละระดับช้ัน

   2) รอยละ 90 ของผูเรียนช้ัน ป.1-ม.3 ผานการประเมินการแสดงออกอยางเหมาะสมในแตละชวงวัยสามารถอยูรวมกับคนอื่นอยางมีความสุข เขาใจผูอื่น ไมมี

ความขัดแยงกับผูอ่ืน ตามเกณฑที่สถานศึกษากําหนด
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มาตรฐานท่ี 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ

เปาหมาย 5 ขอ

ประเด็นพิจารณา

การปฏิบัติงาน

ผล

สําเร็จ

ผลการ

ประเมิน

คุณภาพที่

ได
ปฏิบัติ

ไม

ปฏิบัติ

1. มีเปาหมายวิสัยทัศนและพันธกิจที่สถานศึกษากําหนดชัดเจน 5.00 ยอดเยี่ยม

1.1 กําหนดเปาหมายที่สอดคลองกับบริบทของสถานศึกษา ความตองการของชุมชน ทองถิ่น

วัตถุประสงคของแผนการศึกษาชาติ นโยบายของรัฐบาลและตนสังกัด
√ -

1.2 กําหนดวิสัยทัศน และพันธกิจ ที่สอดคลอง เชื่อมโยง กับเปาหมาย แผนยุทธศาสตรชาติ

แผนการศึกษาแหงชาติ 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 และระบบ

การนิเทศภายใน
√ -

2.4 สถานศึกษามีการนําขอมูลมาใชในการพัฒนาสถานศึกษา √ -

2.5 สถานศึกษาใหบุคลากรและผูทีเก่ียวของทุกฝายมีสวนรวมในการวางแผน ปรับปรุง พัฒนา และ

รวมรับผิดชอบตอผลการจัดการศึกษา
√ -

3. ดําเนินงานพัฒนาวิชาการที่เนนคุณภาพผูเรียนรอบดานตามหลักสูตรสถานศึกษาและทุกกลุมเปาหมาย 5.00 ยอดเยี่ยม

3.1 บริหารจัดการเก่ียวกับงานวิชาการ ในดานการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา √ -

3.2 บริหารจัดการเก่ียวกับงานวิชาการ ในดานการพัฒนาหลักสูตรตามความตองการของผูเรียน ที่

สอดคลองกับบริบทของสถานศึกษา ชุมชน และทองถิ่น
√ -

3.3 บริหารจัดการเก่ียวกับกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่เนนคุณภาพผูเรียนรอบดานเชื่อมโยงวิถีชีวิตจริง √ -

3.4 กําหนดหลักสูตรสถานศึกษาครอบคลุมการจัดการเรียนการสอนทุกกลุมเปาหมาย √ -

3.5 สถานศึกษามีการปรับปรุง และพัฒนาหลักสูตรใหทันตอการเปลี่ยนแปลงของสังคม √ -

4. พัฒนาครูและบุคลากรใหมีความเช่ียวชาญทางวิชาชีพ 5.00 ยอดเยี่ยม

4.1 สงเสริม สนับสนุน พัฒนาครู บุคลากร ใหมีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ √ -

4.2 จัดใหมีชุมชนการเรียนรูทางวิชาชีพ √ -
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ประเด็นพิจารณา

การปฏิบัติงาน

ผล

สําเร็จ

ผลการ

ประเมิน

คุณภาพที่

ได
ปฏิบัติ

ไม

ปฏิบัติ

4.3 นําชุมชนการเรียนรูทางวิชาชีพเขามาใชในการพัฒนางานและการเรียนรูของผูเรียน √ -

4.4 มีการตรวจสอบ ทบทวน การปฏิบัติงานของครู บุคลากร ท่ีมีผลตอการเรียนรูของผูเรียน √ -

4.5 ถอดบทเรียนเพื่อสรางนวัตกรรมหรือวิธีการท่ีเปนแบบอยางที่ดีที่สงผลตอการเรียนรูของผูเรียน √ -

5. จัดสภาพแวดลอมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อตอการจัดการเรียนรู อยางมีคุณภาพ 5.00 ยอดเยี่ยม

5.1 จัดสภาพแวดลอมทางกายภาพภายในหองเรียน ท่ีเอื้อตอการเรียนรู และคํานึงถึงความ

ปลอดภัย
√ -

5.2 จัดสภาพแวดลอมทางกายภาพภายนอกหองเรียน ท่ีเอื้อตอการเรียนรู และคํานึงถึงความ

ปลอดภัย
√ -

5.3 จัดสภาพแวดลอมที่สงเสริมใหผูเรียนเกิดการเรียนรูเปนรายบุคคล และเปนกลุม √ -

5.4 จัดสภาพแวดลอมทางสังคม ที่เอ้ือตอการจัดการเรียนรู และมีความปลอดภัย √ -

5.5 จัดใหผูเรียนไดใชประโยชนจากการจัดสภาพแวดลอมตามศักยภาพของผูเรียน √ -

6. จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและ การจัดการเรียนรู 5.00 ยอดเยี่ยม

6.1 ไดศึกษาความตองการเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีเหมาะสมกับสภาพของสถานศึกษา √ -

6.2 จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อบริหารจัดการและการจัดการเรียนรูที่เหมาะสมกับสภาพ

ของสถานศึกษา
√ -

6.3 พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อบริหารจัดการและการจัดการเรียนรูที่เหมาะสมกับสภาพ

ของสถานศึกษา
√ -

6.4 ใหบริการเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อใชในการบริการจัดการและการจัดการเรียนรูที่เหมาะสมกับ

สภาพของสถานศึกษา
√ -

6.5 ติดตามผลการใชบริการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของสถานศึกษาเพื่อใชในการบริการจัดการ

และการจัดการเรียนรูที่เหมาะสมกับสภาพของสถานศึกษา
√ -

สรุปผลการประเมิน 5.00 ยอดเยี่ยม

 

จุดเนนและกระบวนการพัฒนาท่ีสงผลตอระดับคุณภาพของมาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ

รายละเอียดที่ 2.1 มีเปาหมาย วิสัยทัศนและพันธกิจที่สถานศึกษากําหนดชัดเจน

คําอธิบายสถานศึกษากําหนดเปาหมาย วิสัยทัศน และพันธกิจไวอยางชัดเจน สอดคลองกับบริบทของสถานศึกษา ความตองการของชุมชน ทองถิ่น วัตถุประสงค

ของแผนการศึกษาแหงชาติ นโยบายของรัฐบาล และของตนสังกัดรวมท้ังทันตอการเปลี่ยนแปลงของสังคม

ประเด็นพิจารณา

1) สถานศึกษาสถานศึกษากําหนดเปาหมาย วิสัยทัศน และพันธกิจไวอยางชัดเจน สอดคลองกับบริบทของสถานศึกษา ความตองการของชุมชน ทองถิ่น

วัตถุประสงคของแผนการศึกษาแหงชาติ 
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นโยบายของรัฐบาล และของตนสังกัด

2) สถานศึกษา ดําเนินงานตามเปาหมาย วิสัยทัศน และพันธกิจใหสอดคลองตอการเปลี่ยนแปลงของสังคม

เกณฑคุณภาพ

   1) สถานศึกษาไดนํากําหนดเปาหมาย วิสัยทัศน และพันธกิจ สอดคลองกับแผนการศึกษาแหงชาติ นโยบายของรัฐบาล และของตนสังกัดไวอยางชัดเจนระดับ 5

   2) ผลการดําเนินงานและกิจกรรมเปนไปตามเปาหมาย วิสัยทัศน และพันธกิจใหสอดคลองตอการเปลี่ยนแปลงของสังคม ระดับ 5

รายละเอียดที่ 2.2 มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา

คําอธิบายสถานศึกษาสามารถบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษาอยางเปนระบบทั้งในสวนการวางแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา การนําแผนไปปฏิบัติ

เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา มีการติดตามตรวจสอบ ประเมินผลและปรับปรุงพัฒนางานอยางตอเนื่อง มีการบริหารอัตรากําลัง ทรัพยากรทางการศึกษา และระบบ

ดูแลชวยเหลือนักเรียน มีระบบการนิเทศภายใน การนําขอมูลมาใชในการพัฒนาบุคลากรและผูท่ีเกี่ยวของทุกฝายมีสวนรวมการวางแผน ปรับปรุงและพัฒนา และ

รวมรับผิดชอบตอผลการจัดการศึกษา

ประเด็นพิจารณา

1) สถานศึกษามี การบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษาอยางเปนระบบ

2) สถานศึกษา มีการวางแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา

  3) สถานศึกษา มีการนําแผนไปปฏิบัติเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา

4) สถานศึกษา มีการติดตามตรวจสอบประเมินผล

5) สถานศึกษา มีการปรับปรุงพัฒนางานอยางตอเนื่อง

6) สถานศึกษามีการบริหารอัตรากําลัง ทรัพยากรทางการศึกษา

7) สถานศึกษามีระบบ ดูแลชวยเหลือนักเรียน

8) สถานศึกษา มีระบบมีระบบการนิเทศภายใน

9) สถานศึกษา มีการนําขอมูลมาใชในการพัฒนาบุคลากรและผูท่ีเก่ียวของทุกฝายมีสวนรวมการวางแผน ปรับปรุงและพัฒนา และรวมรับผิดชอบตอผลการจัดการ

ศึกษา

เกณฑคุณภาพ

   1) สถานศึกษาผานเกณฑการประเมินคุณภาพภายในระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษาระดับ 5

รายละเอียดที่ 2.3 ดําเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเนนคุณภาพผูเรียนรอบดานตามหลักสูตรสถานศึกษา และทุกกลุมเปาหมาย

คําอธิบายสถานศึกษาบริหารจัดการเก่ียวกับงานวิชาการ ท้ังดานการพัฒนาหลักสูตร กิจกรรมเสริมหลักสูตรที่เนนคุณภาพผูเรียนรอบดาน เชื่อมโยงวิถีชีวิตจริง

และครอบคลุมทุก

กลุมเปาหมาย หมายรวมถึงการจัดการเรียนการสอนของกลุมท่ีเรียนแบบควบรวมหรือกลุมท่ีเรียนรวมดวย

ประเด็นพิจารณา

1) สถานศึกษา มีการพัฒนาหลักสูตรกิจกรรมเสริมหลักสูตรท่ีเนนคุณภาพผูเรียนรอบดาน เชื่อมโยงวิถีชีวิตจริง และครอบคลุมทุกกลุมเปาหมาย

2) สถานศึกษา มีการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่เนนคุณภาพผูเรียนรอบดาน เชื่อมโยงวิถีชีวิตจริง และครอบคลุมทุกกลุมเปาหมาย หมายรวมถึงการจัดการเรียน

การสอนของกลุมท่ีเรียนแบบควบรวมหรือกลุมที่เรียนรวมดวย

เกณฑคุณภาพ

   1) สถานศึกษามีการพัฒนาหลักสูตร และกิจกรรมเสริมหลักสูตรท่ีเนนคุณภาพผูเรียนรอบดาน มีการเชื่อมโยงวิถีชีวิตจริง และครอบคลุมทุกกลุมเปาหมายระดับ 5

   2) สถานศึกษามีการกิจกรรมเสริมหลักสูตรท่ีเนนคุณภาพผูเรียนรอบดาน เชื่อมโยงวิถีชีวิตจริง และครอบคลุมทุกกลุมเปาหมาย หมายรวมถึงการจัดการเรียนการ

สอนของกลุมท่ีเรียนแบบควบรวมหรือกลุมท่ีเรียนรวมดวยระดับ 5

รายละเอียดที่ 2.4 พัฒนาครูและบุคลากรใหมีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ

คําอธิบายสถานศึกษาสงเสริม สนับสนุน พัฒนาครู บุคลากร ใหมีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ และจัดใหมีชุมชนการเรียนรูทางวิชาชีพมาใชในการพัฒนางานและ

การเรียนรูของผูเรียน

ประเด็นพิจารณา

1) สถานศึกษาสงเสริม สนับสนุน พัฒนาครู บุคลากร ใหมีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ

2) สถานศึกษา จัดใหมีชุมชนการเรียนรูทางวิชาชีพมาใชในการพัฒนางานและการเรียนรูของผูเรียน
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เกณฑคุณภาพ

   1) สถานศึกษาสงเสริม สนับสนุน พัฒนาครู บุคลากร ใหมีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพระดับ 5

   2) สถานศึกษาจัดชุมชนการเรียนรูทางวิชาชีพมาใชในการพัฒนางานและการเรียนรูของผูเรียนระดับ 5

รายละเอียดที่ 2.5 จัดสภาพแวดลอมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อตอการจัดการเรียนรูอยางมีคุณภาพ

คําอธิบายสถานศึกษาจัดสภาพแวดลอมทางกายภาพท้ังภายในและภายนอกหองเรียน และสภาพแวดลอมทางสังคม  ที่เอื้อตอการจัดการเรียนรู และมีความ

ปลอดภัย

ประเด็นพิจารณา

1)สถานศึกษาจัดสภาพแวดลอมทางกายภาพท้ังภายในและภายนอกหองเรียน

2) สถานศึกษาจัดสภาพแวดลอมทางสังคม  ท่ีเอื้อตอการจัดการเรียนรู และมีความปลอดภัย

เกณฑคุณภาพ

1) สถานศึกษามีการจัดสภาพแวดลอมทางกายภาพทั้งภายในและภายนอกหองเรียน ระดับ 4

   2) สถานศึกษามีการจัดสภาพแวดลอมทางสังคม  ท่ีเอื้อตอการจัดการเรียนรู และมีความปลอดภัย ระดับ 4

รายละเอียดที่ 2.6 จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู

คําอธิบายสถานศึกษาจัดระบบการจัดหา การพัฒนาและการบริการเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อใชในการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรูที่เหมาะสมกับสภาพ

ของสถานศึกษา

ประเด็นพิจารณา

1) สถานศึกษาจัดระบบการจัดหา การพัฒนาและการบริการเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อใชในการบริหารจัดการ และการจัดการเรียนรูที่เหมาะสมกับสภาพของสถาน

ศึกษา

เกณฑคุณภาพ

   1) สถานศึกษาจัดระบบการจัดหา การพัฒนาและการบริการเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อใชในการบริหารจัดการ ระดับ 4
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มาตรฐานท่ี 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ

จํานวนครูท้ังหมด : 12

ประเด็นพิจารณา

การปฏิบัติงาน
เปา

หมาย/

รอยละ

จํานวนครูที่ผาน

เกณฑที่โรงเรียน

กําหนด (คน)

ผลการ

ประเมิน

(รอยละ)

ผลการ

ประเมิน

คุณภาพที่

ได
ปฏิบัติ

ไม

ปฏิบัติ

1. จัดการเรียนรูผานกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถนําไปประยุกตใชในชีวิตได 81.00 8 66.67 ดี

1.1 จัดกิจกรรมการเรียนรูตามมาตรฐานการเรียนรู ตัวชี้วัดของ

หลักสูตรสถานศึกษาที่เนนใหผูเรียนไดเรียนรู โดยผานกระบวนการคิด

และปฏิบัติจริง

√ - 9

1.2 มีแผนการจัดการเรียนรูที่สามารถนําไปจัดกิจกรรมไดจริง √ - 10

1.3 มีรูปแบบการจัดการเรียนรูเฉพาะสําหรับผูที่มีความจําเปน และ

ตองการความชวยเหลือพิเศษ
√ - 6

1.4 ฝกทักษะใหผูเรียนไดแสดงออก แสดงความคิดเห็น สรุปองค

ความรู และนําเสนอผลงาน
√ - 6

1.5 สามารถจัดกิจกรรมการเรียนรูใหผูเรียนสามารถนําไปประยุกตใช

ในชีวิตประจําวันได
√ - 11

2. ใชส่ือ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหลงเรียนรูที่เอื้อ ตอการเรียนรู 79.00 10 83.33 ดีเลิศ

2.1 ใชสื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดการเรียนรู √ - 10

2.2 ใชแหลงเรียนรู และภูมิปญญาทองถิ่นในการจัดการเรียนรู √ - 10

2.3 สรางโอกาสใหผูเรียนไดแสวงหาความรูดวยตนเองจากสื่อที่หลาก

หลาย
√ - 9

3. มีการบริหารจัดการช้ันเรียนเชิงบวก 86.00 11 91.67 ยอดเยี่ยม

3.1 ผูสอนมีการบริหารจัดการช้ันเรียน โดยเนนการมีปฏิสัมพันธเชิง

บวก
√ - 10

3.2 ผูสอนมีการบริหารจัดการช้ันเรียน ใหเด็กรักครู ครูรักเด็ก และ

เด็กรักเด็ก เด็กรักที่จะเรียนรู สามารถเรียนรูรวมกันอยางมีความสุข
√ - 12

4. ตรวจสอบและประเมินผูเรียนอยางเปนระบบ และ นําผลมาพัฒนาผูเรียน 83.00 11 91.67 ยอดเยี่ยม

4.1 มีการตรวจสอบและประเมินคุณภาพการจัดการเรียนรูอยางเปน

ระบบ
√ - 10

4.2 มีขั้นตอนโดยใชเครื่องมือและวิธีการวัดและประเมินผลที่เหมาะ

สมกับเปาหมายในการจัดการเรียนรู
√ - 12

4.3 เปดโอกาสใหผูเรียนและผูมีสวนเกี่ยวของมีสวนรวมในการวัดและ

ประเมินผล
√ - 10
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ประเด็นพิจารณา

การปฏิบัติงาน
เปา

หมาย/

รอยละ

จํานวนครูที่ผาน

เกณฑที่โรงเรียน

กําหนด (คน)

ผลการ

ประเมิน

(รอยละ)

ผลการ

ประเมิน

คุณภาพที่

ได
ปฏิบัติ

ไม

ปฏิบัติ

4.4 ใหขอมูลยอนกลับแกผูเรียนเพ่ือนําไปใชในการพัฒนาการเรียนรู √ - 12

5. มีการแลกเปล่ียนเรียนรูและใหขอมูลสะทอนกลับ เพื่อพัฒนาปรับปรุงการจัดการเรียนรู 92.00 12 100.00 ยอดเยี่ยม

5.1 และผูมีสวนเก่ียวของรวมกันแลกเปลี่ยนความรูและประสบการณ

ในการจัดการเรียนรู
√ - 11

5.2 นําขอมูลปอนกลับไปใชในการปรับปรุงและพัฒนาการจัดการ

เรียนรูของตนเอง
√ - 12

สรุปผลการประเมิน 86.67 ดีเลิศ

 

จุดเนนและกระบวนการพัฒนาท่ีสงผลตอระดับคุณภาพของมาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ

รายละเอียดที่ 3.1 จัดการเรียนรูผานกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถนําไปประยุกตใชในชีวิตได

คําอธิบายจัดกิจกรรมการเรียนรูตามมาตรฐานการเรียนรู ตัวชี้วัดของหลักสูตรสถานศึกษา ท่ีเนนใหผูเรียนไดเรียนรูโดยผานกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง มี

แผนการจัดการเรียนรูท่ีสามารถนําไปจัดกิจกรรมไดจริง มีรูปแบบการจัดการเรียนรูเฉพาะสําหรับผูที่มีความจําเปนและตองการความชวยเหลือพิเศษ ผูเรียนไดรับ

การฝกทักษะ แสดงออกแสดงความคิดเห็น สรุปองคความรู นําเสนอผลงานและสามารถนําไปประยุกตใชในชีวิตได

ประเด็นพิจารณา

1) จัดกิจกรรมการเรียนรูตามมาตรฐานการเรียนรู ตัวช้ีวัดของหลักสูตรสถานศึกษา ท่ีเนนใหผูเรียนไดเรียนรูโดยผานกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง

2) มีแผนการจัดการเรียนรูที่สามารถนําไปจัดกิจกรรมไดจริง

3)  รูปแบบการจัดการเรียนรูเฉพาะสําหรับผูท่ีมีความจําเปนและตองการความชวยเหลือพิเศษ

4) ผูเรียนไดรับการฝกทักษะ แสดงออกแสดงความคิดเห็น สรุปองคความรู นําเสนอผลงานและสามารถนําไปประยุกตใชในชีวิตได

เกณฑคุณภาพ

   1) รอยละ 75 ของครูผูสอนสามารถจัดกิจกรรมการเรียนรูตามมาตรฐานการเรียนรู ตัวช้ีวัดของหลักสูตรสถานศึกษา ที่เนนใหผูเรียนไดเรียนรูโดยผานกระบวนการ

คิดและปฏิบัติจริง ตามเกณฑที่สถานศึกษากําหนด

   2) รอยละ 84 ของครูผูสอนมีแผนการจัดการเรียนรูท่ีสามารถนําไปจัดกิจกรรมไดจริงตามกลุมสาระการเรียนรู และแผนปฏิบัติการประจําป

รายละเอียดที่ 3.2 ใชสื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหลงเรียนรูที่เอื้อตอการเรียนรู

คําอธิบายมีการใชสื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหลงเรียนรู รวมท้ังภูมิปญญาทองถิ่นมาใชในการจัดการเรียนรู โดยสรางโอกาสใหผูเรียนไดแสวงหาความรูดวย

ตนเองจากสื่อที่หลากหลาย

ประเด็นพิจารณา

1) ครูผูสอนมีการใชส่ือ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหลงเรียนรู รวมทั้งภูมิปญญาทองถิ่นมาใชในการจัดการเรียนรูเพื่อสรางโอกาสใหผูเรียนไดแสวงหาความรูดวย

ตนเองจากสื่อที่หลากหลาย

2) ผูเรียน มีพฤติกรรมแสวงหาความรูดวยตนเองจากสื่อท่ีหลากหลาย

เกณฑคุณภาพ

   1) รอยละ 80 ของครูผูสอน มีการใชสื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหลงเรียนรู รวมทั้งภูมิปญญาทองถิ่นมาใชในการจัดการเรียนรู

   2) รอยละ 75 ของผูเรียนมีพฤติกรรมแสวงหาความรูดวยตนเองจากสื่อท่ีหลากหลายตามท่ีสถานศึกษาที่กําหนด

รายละเอียดที่ 3.3 มีการบริหารจัดการช้ันเรียนเชิงบวก
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คําอธิบายครูผูสอนมีการบริหารจัดการช้ันเรียน โดยเนนการมีปฏิสัมพันธเชิงบวก ใหเด็กรักครู ครูรักเด็ก และเด็กรักเด็ก เด็กรักที่จะเรียนรู สามารถเรียนรูรวมกัน

อยางมีความสุข

ประเด็นพิจารณา

1) ครูผูสอนมีการบริหารจัดการชั้นเรียน โดยเนนการมีปฏิสัมพันธเชิงบวก

2) ผูเรียน รักที่จะเรียนรู สามารถเรียนรูรวมกันอยางมีความสุข

เกณฑคุณภาพ

   1) รอยละ 87 ของครูผูสอนมีการบริหารจัดการช้ันเรียน โดยเนนการมีปฏิสัมพันธเชิงบวก

   2) รอยละ84 ของผูเรียนช้ัน ป.1-ม.3 ผานการประเมินความพึงพอใจในการเรียนรู สามารถเรียนรูรวมกันอยางมีความสุขตามที่สถานศึกษากําหนด

รายละเอียดที่ 3.4 ตรวจสอบและประเมินผูเรียนอยางเปนระบบ และนําผลมาพัฒนาผูเรียน

คําอธิบายมีการตรวจสอบและประเมินคุณภาพการจัดการเรียนรูอยางเปนระบบ มีขั้นตอนโดยใชเครื่องมือและวิธีการวัดและประเมินผลที่เหมาะสมกับเปาหมายใน

การจัดการเรียนรู และใหขอมูลยอนกลับแกผูเรียนเพื่อนําไปใชพัฒนาการเรียนรู

ประเด็นพิจารณา

1) ครูผูสอนมีการตรวจสอบและประเมินคุณภาพการจัดการเรียนรูอยางเปนระบบ

2) ครูผูสอนมีขั้นตอนโดยใชเครื่องมือและวิธีการวัดและประเมินผลที่เหมาะสมกับเปาหมายในการจัดการเรียนรู

  3) ครูผูสอนใหขอมูลยอนกลับแกผูเรียนเพ่ือนําไปใชพัฒนาการเรียนรู

เกณฑคุณภาพ

   1) รอยละ 70 ของครูผูสอนมีหลักฐาน เอกสาร ในการตรวจสอบและประเมินคุณภาพการจัดการเรียนรูอยางเปนระบบโดยใชเครื่องมือและวิธีการวัดและประเมิน

ผลที่เหมาะสมกับเปาหมายในการจัดการเรียนรูรวมถึงการใหขอมูลยอนกลับแกผูเรียนเพ่ือนําไปใชพัฒนาการเรียนรู

รายละเอียดที่ 3.5 มีการแลกเปล่ียนเรียนรูและใหขอมูลสะทอนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู

คําอธิบายครูและผูมีสวนเกี่ยวของรวมกันแลกเปลี่ยนความรูและประสบการณรวมท้ังใหขอมูลปอนกลับเพื่อนําไปใชในการปรับปรุงและพัฒนาการจัดการเรียนรู

ประเด็นพิจารณา

1) ครูและผูมีสวนเกี่ยวของรวมกันแลกเปลี่ยนความรูและประสบการณรวมทั้งใหขอมูลปอนกลับเพื่อนําไปใชในการปรับปรุงและพัฒนาการจัดการเรียนรู

เกณฑคุณภาพ

   1) รอยละ 92 ของจํานวนกิจกรรมการแลกเปลี่ยนความรูและประสบการณรวมทั้งใหขอมูลปอนกลับเพื่อนําไปใชในการปรับปรุงและพัฒนาการจัดการเรียนรู
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2. สรุปผลการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา

ระดับปฐมวัย

มาตรฐานการศึกษา ระดับคุณภาพ

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของเด็ก ดีเลิศ

1. มีพัฒนาดานรางกาย แข็งแรง มีสุขนิสัยที่ดี และดูแลความปลอดภัยของตนองได ดีเลิศ

2. มีพัฒนาการดานอารมณ จิตใจ ควบคุม และแสดงออกทางอารมณได ดีเลิศ

3. มีพัฒนาการดานสังคม ชวยเหลือตนเองและเปนสมาชิกที่ดีของสังคม ดีเลิศ

4. มีพัฒนาการดานสติปญญา ส่ือสารได มีทักษะการคิดพื้นฐาน และแสวงหาความรูได ดีเลิศ

มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ ยอดเยี่ยม

1. มีหลักสูตรครอบคลุมพัฒนาการทั้งสี่ดาน สอดคลองกับบริบทของทองถิ่น ยอดเยี่ยม

2. จัดครูใหเพียงพอกับช้ันเรียน 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. จัดบรรยากาศที่เอ้ือตอการเรียนรู ใชสื่อและเทคโนโลยี ที่เหมาะสมกับวัย ยอดเยี่ยม

4. ประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริงและนําผลการประเมินพัฒนาการเด็กไปปรับปรุงการจัดประสบการณและพัฒนา

เด็ก
ยอดเยี่ยม

สรุปผลการประเมินระดับปฐมวัย ยอดเยี่ยม
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ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

มาตรฐานการศึกษา ระดับคุณภาพ

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผูเรียน ดีเลิศ

ผลสัมฤทธ์ิทางวิชาการของผูเรียน

1. มีความสามารถในการอาน การเขียน การสื่อสาร และ การคิดคํานวณ ดีเลิศ

2. มีความสามารถในการคิดวิเคราะห คิดอยางมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและแกปญหา ปานกลาง

3. มีความสามารถในการสรางนวัตกรรม ดีเลิศ

4. มีความสามารถในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร ปานกลาง

5. มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา ดี

6. มีความรูทักษะพ้ืนฐาน และเจตคติที่ดีตองานอาชีพ ยอดเยี่ยม

คุณลักษณะที่พึงประสงคของผูเรียน

7. การมีคุณลักษณะและคานิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากําหนด ดีเลิศ

8. ความภูมิใจในทองถิ่นและความเปนไทย ยอดเยี่ยม

9. การยอมรับที่จะอยูรวมกันบนความแตกตางและหลากหลาย ดีเลิศ

10. สุขภาวะทางรางกายและจิตสังคม ดีเลิศ

มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ ยอดเยี่ยม

1. มีเปาหมายวิสัยทัศนและพันธกิจที่สถานศึกษากําหนดชัดเจน ยอดเยี่ยม

2. มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา ยอดเยี่ยม

3. ดําเนินงานพัฒนาวิชาการที่เนนคุณภาพผูเรียนรอบดานตามหลักสูตรสถานศึกษาและทุกกลุมเปาหมาย ยอดเยี่ยม

4. พัฒนาครูและบุคลากรใหมีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ ยอดเยี่ยม

5. จัดสภาพแวดลอมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อตอการจัดการเรียนรู อยางมีคุณภาพ ยอดเยี่ยม

6. จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและ การจัดการเรียนรู ยอดเยี่ยม

มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ ดีเลิศ

1. จัดการเรียนรูผานกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถนําไปประยุกตใชในชีวิตได ดี

2. ใชส่ือ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหลงเรียนรูที่เอื้อ ตอการเรียนรู ดีเลิศ

3. มีการบริหารจัดการช้ันเรียนเชิงบวก ยอดเยี่ยม

4. ตรวจสอบและประเมินผูเรียนอยางเปนระบบ และ นําผลมาพัฒนาผูเรียน ยอดเยี่ยม

5. มีการแลกเปลี่ยนเรียนรูและใหขอมูลสะทอนกลับ เพื่อพัฒนาปรับปรุงการจัดการเรียนรู ยอดเยี่ยม

สรุปผลการประเมินระดับขั้นพื้นฐาน ดีเลิศ
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3. จุดเดน

ระดับปฐมวัย

คุณภาพของเด็ก

1. เด็กมีพัฒนาการดานรางกาย แข็งแรง มีสุขนิสัยท่ี ดี และดูแลความปลอดภัยของตนเองได 2. เด็กมีพัฒนาการดานอารมณ จิตใจ ควบคุม และแสดงออกทาง

อารมณได รูจักหนาที่รับผิดชอบ ตามที่ไดรับมอบหมายท้ังในและนอกหองเรียน ตามเขตพื้นที่รับผิดชอบ ราเริง แจมใส. 3. เด็กมีพัฒนาดานสังคม ชวยเหลือตนเอง

และเปนสมาชิกที่ดีของสังคมรูจักเก็บสิ่งของเคร่ืองใช ท้ังของสวนตัวและสวนรวม รูจักยิ้ม ทักทาย อยูเปนนิจ อยูรวมกับผูอื่นไดอยางมีความสุข

กระบวนการบริหารและการจัดการ

1.จากการดําเนินกิจกรรมตามแนวทางการจัดการศึกษาปฐมวัยทําใหเด็กมีพัฒนาการครบทั้ง 4 ดาน คือ ทางดานรางกาย อารมณ - จิตใจ สังคม และสติปญญาที่

เหมสะสมกับวัย ตามศักยภาพและความแตกตางระหวางบุคคล เกิดความสุขในการเรียนรู เกิดทักษะที่จําเปนตอการดํารงชีวิต มีคุณธรรม จริยธรรม และคํ่านิยมที่

พึงประสงค โดยการรวมมือกันของทุกฝายในการพัฒนาเด็กอยางรอบดาน 2.ครู และบุคลากรไดเขารับการอบรม สัมมนาและศึกษาดูงาน มีการพัฒนาตนเองอยาง

ตอเน่ือง และครูอุทิศตนเปนแบบอยางท่ีดี มีเจตนารมณ รัก รับใช และใหอภัย ปฏิบัติงานตามบทบาทหนาที่อยางมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 3.ผูบริหาร

สถานศึกษา มีความเขาใจในปรัชญาและหลักการจัดการศึกษาปฐมวัย มีวิสัยทัศน มีภาวะความเปนผูนําทางความคิดริเริ่มที่เนนเด็กเปนสําคัญ มีการนิเทศติดตาม

งานการจัดการเรียนการสอนของครู สงผลใหเด็กไดรับการพัฒนาครบท้ัง 4 ดาน

การจัดประสบการณที่เนนเด็กเปนสําคัญ

1.จากการจัดบรรยากาศท้ังใน และนอกชั้นเรียน พรอมท้ังจัดประสบการณในรูปแบบบูรณาการการเรียนรู แบบเรียนผานเลน เพื่อใหเด็กไดประสบการณตรง เด็กจึง

เกิดการเรียนรูและมีการพัฒนาท้ังทางดานรางกาย อารมณจิตใจ สังคม และสติปญญา

ระดับข้ันพื้นฐาน

คุณภาพของผูเรียน

1.ผูเรียนสามารถอาน การสื่อสาร คิดคํานวณ และคิดวิเคราะหไดตามวัย 2.มีความหลากหลายทางวัฒนธรรม ภาษา ความเชื่อ มีคุณธรรม จริยธรรม และคานิยมที่

พึงประสงค มีสุนทรียภาพและลักษณะนิสัย 3.มีความรักสามัคคี ใชระบบครอบครัวพี่ดูแลนอง นอกจากนี้ผูเรียนมีสุขภาพแข็งแรงสุขภาพจิตดี 4.มีความสามารถดาน

ศิลปะดนตรี มีทักษะในการทํางานสามารถสรางรายไดระหวางเรียน รักการทํางาน สามารถทํางานรวมกับผูอื่นได 5.มีเจตคติที่ดีตออาชีพสุจริต และกีฬา มีสุขนิสัย

สุขภาพกาย และสุขภาพจิตที่ดี

กระบวนการบริหารและการจัดการ

1.สถานศึกษา ผูบริหารมีภาวะผูนํา และมีความสามารถในการบริหารจัดการมีการจัดองคกร โครงสราง และการบริหารงานอยางเปนระบบ ครบวงจรใหบรรลุเปา

หมายการศึกษา 2.มีการจัดกิจกรรมและการเรียนการสอน โดยเนนผูเรียนเปนสําคัญ มีหลักสูตรเหมาะสมกับผูเรียนและทองถิ่น 3.การสงเสริมใหครูผูสอนและ

นักเรียนมีรายไดระหวางเรียน มีแหลงเรียนรูตามธรรมชาติท่ีเอื้อตอการเรียนรู สงเสริมความสัมพันธ และความรวมมือกับชุมชนในการพัฒนาการศึกษา 4.สถาน

ศึกษามีแหลงการเรียนรูคือ ศูนยแหงความเปนเลิศ 7 ศูนยในสถานศึกษา มีแหลงเรียนรูภายนอกตั้งอยูใกลสถานศึกษาคือ ศูนยศึกษาการพัฒนาหวยฮองไครฯ แหลง

เรียนรูตามธรรมชาติ เชน นํ้าพุรอนดอยสะเก็ด ฯ

กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ

1.ครูมีความต้ังใจมุงมั่นในการพัฒนากระบวนการเรียนการสอนที่สงเสริมใหผูเรียนสามารถเรียนรูดวยตัวเอง 2.สรางโอกาสใหนักเรียนทุกคนมีสวนรวมไดอยางหลาก

หลาย 3.การจัดการเรียนการสอนท่ีสอดคลองกับความตองการของผูเรียน สอดคลองกับบริบทของชุมชนและทองถิ่นไดอยางตอเนื่อง 4.มีการติดตาม ตรวจสอบ

วัดผลและประเมินความรูความเขาใจของนักเรียนอยางเปนระบบตามมาตรฐานการวัดและประเมินผลไดอยางมีประสิทธิภาพ 5.สถานศึกษามีอาสาสมัครชาวตาง

ชาติเพ่ือมาทํางานดานการสอนภาษาตางและวัฒนธรรมประเทศ ใหกับนักเรียนอยางตอเนื่อง

4. จุดควรพัฒนา

ระดับปฐมวัย

คุณภาพของเด็ก

1.โรงเรียนควรดําเนินการสงเสริมใหนักเรียนมีความกลาแสดงออก และสงเสริมการรวมกิจกรรมดานศิลปะ ดนตรี และการเคลื่อนไหวอยางตอเน่ืองสมํ่าเสมอ สง

เสริมใหมีการแสดงในชุมชนในกิจกรรมสําคัญตาง ๆ นํานักเรียนไปเรียนนอกหองเรียน เรียนรูธรรมชาติจากประสบการณจริงอยางสมํ่าเสมอ 2.โรงเรียนควรดําเนิน

การสงเสริมใหนักเรียนมีระเบียบวินัย อันเปนพื้นฐานของการทํากิจกรรมอื่น ๆ ไดอยางมีประสิทธิภาพ และใหเรียนรูวัฒนธรรมไทยและศาสนาพุทธอยางตอเนื่อง

และสมํ่าเสมอ 3.โรงเรียนควรดําเนินการสงเสริมใหนักเรียนมีไดฝกฟง พูด ภาษาไทยใหคลองแคลว และฝกกิจกรรมการคิดวิเคราะห คิดสังเคราะห คิดสรางสรรคทั้ง

ในและนอกหองเรียน พัฒนาทักษะการเรียนรูดวยกระบวนการวิทยาศาสตรและคณิตศาสตรอยางจริงจัง ตอเน่ือง
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กระบวนการบริหารและการจัดการ

1.โรงเรียนควรการสงเสริมใหความสําคัญกับผูปกครองในการเห็นความสําคัญของการพัฒนาเด็กปฐมวัยอยางสมํ่าเสมอ เพื่อรวมดูแลชวยเหลือนักเรียนใหมี

พัฒนาการไปตามวัย เนนการมีสวนรวมของทุกฝาย และพัฒนาดานอาคารสถานที่ 2.โรงเรียนควรมีการนําผลการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษามาใชในการ

ปรับปรุงพัฒนาการบริหารจัดการอยางจริงจัง และพัฒนาบุคลากรทุกคนใหมีความรูความเขาใจในเร่ืองการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา เพื่อจะไดรวมกัน

พัฒนาการทํางานอยางเปนระบบตอไป 3.โรงเรียนควรสงเสริมและพัฒนาครูในการใชสื่อ เทคโนโลยี เพื่อนามาจัดประสบการณการเรียนรู โดยมีการนิเทศ ติดตาม

ประเมินผลบุคลากร สงเสริมใหครูไดเขารับการอบรม สัมมนา ศึกษาดูงานดานการจัดการเรียนการสอนระดับปฐมวัยอยางตอเนื่อง เพื่อเพิ่มพูนความรูและ

ประสบการณใหแกบุคลากรครู

การจัดประสบการณที่เนนเด็กเปนสําคัญ

1.ครูควรจัดบรรยากาศที่เอ้ือตอการเรียนรูใชสื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับวัยใหมากขึ้น

ระดับข้ันพื้นฐาน

คุณภาพของผูเรียน

1.สถานศึกษาสงเสริมสนับสนุนใหทุกกลุมสาระการเรียนรูบูรณาการหลายกลุมสาระการเรียนรูจัดกระบวนการเรียนการสอนโดยใชนวัตกรรมที่มีศูนยการเรียนรู เพื่อ

ใหเกิดผลการเรียนรูแบบองครวมแกผูเรียน 2.พัฒนาในรายวิชาท่ีคาเฉลี่ยผลการทดสอบระดับ ชาติของนักเรียนที่ผลการสอบ O-NET ในระดับพอใช ทั้งน้ี เพื่อใหให

นักเรียนสามารถยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนได 3.สงเสริมสนับสนุนครูในการพัฒนาการเรียนการสอน ดําเนินการวิจัยพัฒนาและนําผลมาใชปรับปรุงพัฒนางาน

อยางตอเน่ือง สงเสริมการใชประโยชนจากแหลงเรียนรูอยางกวางขวาง

กระบวนการบริหารและการจัดการ

1.สงเสริมใหครูจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการ และการจัดการเรียนรู 2.เปดโอกาสใหผูปกครองไดมีสวนรวมในการเสนอความคิด

เห็นในการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาผูเรียน 3.ผูบริหาร หัวหนากลุม และหัวหนาทุกคน ควรใชวิธีการทํางานตามแบบ PDCA มีการาวงแผน การปฏิบัติเปนขั้นตอน

การตรวจสอบ และควรเนนเรื่องการนิเทศ การกํากับติดตามผลการดําเนินงานเพ่ือนําขอมูลมาใชพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพของการดําเนินงานโครงการและ

กิจกรรมตางๆ รวมถึงเพ่ือการพัฒนาระบบประกันคุณภาพของโรงเรียนอยางเปนระบบ

กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ

1.ควรมีการติดตามนิเทศการจัดการเรียนการสอนอยางเปนระบบ 2.พัฒนางานวิจัยโรงเรียน เพื่อแกปญหาอยางตอเนื่อง 3.. สงเสริมสนับสนุนใหครู ใชสื่อ

เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหลงเรียนรูที่เอ้ือตอการเรียนรูเพื่อใหผูเรียนพัฒนาตามธรรมชาติอยางเต็มศักยภาพ

5. แนวทางการพัฒนา

1.สถานศึกษากําหนดแผนพัฒนา เพ่ือยกระดับความสามารถในการจัดการเรียนรูที่เนนการมีสวนรวมของผูบริหาร คณะครูบุคลากร ชุมชนและองคกรภายนอก ไดมี

สวนรวมในการกําหนดแผนปฏิบัติการ

 2.พัฒนาโครงการใหสอดคลองตามจุดเนนของการปฏิรูปการศึกษาและตอบสนองความตองการของผูเรียนมากขึ้น และพัฒนาระบบการกํากับ ติดตาม รายงานผล

การดําเนินงานอยางตอเนื่อง

3.การพัฒนาบุคลากรโดยสงเขารับการอบรมแลกเปลี่ยนเรียนรูในงานที่ไดรับมอบหมายติดตามผลการนําไปใชและผลที่เกิดกับผูเรียนอยางตอเน่ือง

4.การสงเสริมใหครูเห็นความสําคัญของการจัดการเรียนรูโดยเนนผูเรียนเปนสําคัญการจัดทําการวิจัยในชั้นเรียนเพื่อพัฒนาผูเรียนใหสามารถเรียนรูไดเต็มศักยภาพ

6. ความตองการชวยเหลือ

1.สถานศึกษากําหนดแผนพัฒนา เพ่ือยกระดับความสามารถในการจัดการเรียนรูที่เนนการมีสวนรวมของผูบริหาร คณะครูบุคลากร ชุมชนและองคกรภายนอก ไดมี

สวนรวมในการกําหนดแผนปฏิบัติการ

2.พัฒนาโครงการใหสอดคลองตามจุดเนนของการปฏิรูปการศึกษาและตอบสนองความตองการของผูเรียนมากขึ้น และพัฒนาระบบการกํากับ ติดตาม รายงานผล

การดําเนินงานอยางตอเนื่อง

3.การพัฒนาบุคลากรโดยสงเขารับการอบรมแลกเปลี่ยนเรียนรูในงานที่ไดรับมอบหมายติดตามผลการนําไปใชและผลที่เกิดกับผูเรียนอยางตอเน่ือง

4.การสงเสริมใหครูเห็นความสําคัญของการจัดการเรียนรูโดยเนนผูเรียนเปนสําคัญการจัดทําการวิจัยในชั้นเรียนเพื่อพัฒนาผูเรียนใหสามารถเรียนรูไดเต็มศักยภาพ

7. ความโดดเดนของสถานศึกษา(ถามี)

- ผูเรียนความหลากหลายทางวัฒนธรรม ภาษา ความเชื่อ มีคุณธรรม จริยธรรม และ คานิยมที่พึงประสงค

Page 61 of 64



ระดับการศึกษา : ขั้นพ้ืนฐาน

ไดรับการยอมรับเปนตนแบบระดับ : ทองถิ่น/ภูมิภาค (C1)

กระบวนการพัฒนาความโดดเดนของสถานศึกษา

1.สถานศึกษากําหนดแผนพัฒนา เพ่ือยกระดับความสามารถในการจัดการเรียนรูที่เนนการมีสวนรวมของ

ผูบริหาร คณะครูบุคลากร ชุมชนและองคกรภายนอก ไดมีสวนรวมในการกําหนดแผนปฏิบัติการ

2.พัฒนาโครงการใหสอดคลองตามจุดเนนของการปฏิรูปการศึกษา และตอบสนองความตองการของ

ผูเรียนมากขึ้น และพัฒนาระบบการกํากับ ติดตาม รายงานผลการดําเนินงานอยางตอเนื่อง

3.พัฒนาโครงการใหสอดคลองตามจุดเนนของการปฏิรูปการศึกษา และตอบสนองความ

ตองการของผูเรียนมากขึ้น และพัฒนาระบบการกํากับ ติดตาม รายงานผลการดําเนินงานอยางตอเนื่อง

4. การพัฒนาบุคลากรโดยสงเขารับการอบรมแลกเปลี่ยนเรียนรูในงานที่ไดรับมอบหมาย

ติดตามผลการนําไปใชและผลที่เกิดกับผูเรียนอยางตอเนื่อง

 

- ผูเรียนความหลากหลายทางวัฒนธรรม ภาษา ความเชื่อ มีคุณธรรม จริยธรรม และ คานิยมที่พึงประสงค

ระดับการศึกษา : ปฐมวัย

ไดรับการยอมรับเปนตนแบบระดับ : ทองถิ่น/ภูมิภาค (C1)

กระบวนการพัฒนาความโดดเดนของสถานศึกษา

1.สถานศึกษากําหนดแผนพัฒนา เพ่ือยกระดับความสามารถในการจัดการเรียนรูที่เนนการมีสวนรวมของ

ผูบริหาร คณะครูบุคลากร ชุมชนและองคกรภายนอก ไดมีสวนรวมในการกําหนดแผนปฏิบัติการ

2.พัฒนาโครงการใหสอดคลองตามจุดเนนของการปฏิรูปการศึกษา และตอบสนองความตองการของ

ผูเรียนมากขึ้น และพัฒนาระบบการกํากับ ติดตาม รายงานผลการดําเนินงานอยางตอเนื่อง

3. พัฒนาโครงการใหสอดคลองตามจุดเนนของการปฏิรูปการศึกษา และตอบสนองความ

ตองการของผูเรียนมากขึ้น และพัฒนาระบบการกํากับ ติดตาม รายงานผลการดําเนินงานอยางตอเนื่อง

4. การพัฒนาบุคลากรโดยสงเขารับการอบรมแลกเปลี่ยนเรียนรูในงานที่ไดรับมอบหมาย

ติดตามผลการนําไปใชและผลที่เกิดกับผูเรียนอยางตอเนื่อง

- สถานศึกษามีแหลงการเรียนรูคือ ศูนยแหงความเปนเลิศ 7 ศูนยในสถานศึกษา

ระดับการศึกษา : ขั้นพ้ืนฐาน

ไดรับการยอมรับเปนตนแบบระดับ : ทองถิ่น/ภูมิภาค (C1)

กระบวนการพัฒนาความโดดเดนของสถานศึกษา

1.สถานศึกษากําหนดแผนพัฒนา เพ่ือยกระดับความสามารถในการจัดการเรียนรูที่เนนการมีสวนรวมของ

ผูบริหาร คณะครูบุคลากร ชุมชนและองคกรภายนอก ไดมีสวนรวมในการกําหนดแผนปฏิบัติการ

2.พัฒนาโครงการใหสอดคลองตามจุดเนนของการปฏิรูปการศึกษา และตอบสนองความตองการของ

ผูเรียนมากขึ้น และพัฒนาระบบการกํากับ ติดตาม รายงานผลการดําเนินงานอยางตอเนื่อง

3. พัฒนาโครงการใหสอดคลองตามจุดเนนของการปฏิรูปการศึกษา และตอบสนองความ

ตองการของผูเรียนมากขึ้น และพัฒนาระบบการกํากับ ติดตาม รายงานผลการดําเนินงานอยางตอเนื่อง

4. การพัฒนาบุคลากรโดยสงเขารับการอบรมแลกเปลี่ยนเรียนรูในงานที่ไดรับมอบหมาย

ติดตามผลการนําไปใชและผลที่เกิดกับผูเรียนอยางตอเนื่อง
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ประกาศโรงเรียน เร่ือง การกําหนดมาตรฐานการศึกษาและคาเปาหมายความสําเร็จของ

โรงเรียนระดับปฐมวัย และระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
 

(ประกาศโรงเรียน เร่ือง การกําหนดมาตรฐานการศึกษาและคาเปาหมายความสําเร็จ

ของโรงเรียนระดับปฐมวัย)







ประกาศโรงเรียน เร่ือง การกําหนดมาตรฐานการศึกษาและคาเปาหมายความสําเร็จของ

โรงเรียนระดับปฐมวัย และระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
 

(แนบทายประกาศโรงเรียนเพื่อชีวิตเชียงใหมเรื่อง การกําหนดมาตรฐานการศึกษาและ

คาเปาหมายความสําเร็จของโรงเรียนระดับปฐมวัย)



มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา แนบทายประกาศโรงเรียนเพื่อชีวิตเชียงใหม 

เร่ือง การใชมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการการศึกษาปฐมวัย 

เพื่อการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 

 

มาตรฐาน/สาระสําคญั 

มาตรฐานท่ี 1 มาตรฐานดานคุณภาพของเด็ก 

1.1 มีพัฒนาการดานรางกายแข็งแรง  มีสุขนิสัยท่ีดี และดแูลความปลอดภัยของตนเองได 

 1.1.1 เด็กรอยละ 75 มีน้ําหนักสวนสูงตามเกณฑมาตรฐานของกรมอนามัยกระทรวงสาธารสุข 

 1.1.2 เด็กทุกคนสามารถเคลื่อนไหวรางกายไดคลองแคลว ทรงตัวไดดใีชมือและตาประสานสัมพันธไดดตีามชวงวยัตามเกณฑ

ที่สถานศึกษากําหนด 

 1.1.3 เด็กรอยละ 75สามารถเคลื่อนไหวรางกายไดคลองแคลว มีประสานสัมพันธของกลามเนื้อใหญ กลามเนื้อเล็ก และมี

ความสามารถในการใชกลามเนื้อประสานสัมพันธระหวางมือกับตาไดตามวัย และปฏิบัติอยางสมํ่าเสมอ จนเปนนิสัย ตาม

เกณฑที่สถานศึกษากําหนด 

1.2 มีพัฒนาดานอารมณ จิตใจ ควบคุมและแสดงออกทางอารมณไดคําอธิบาย 

 1.2.1เด็กรอยละ75 มีสุขภาพจิตดี ราเรงิ แจมใส แสดงออกทางอารมณความรูสึกไดเหมาะสมตามวยั รูจักยับยัง้ช่ังใจคดิ

ทบทวน ไตรตรองใหรอบครบกอนท่ีจะทําอะไรลงไปตามวัย 

 1.2.2 เด็กรอยละ 75 อดทนในการรอคอย ยอมรับและพอใจในความสามารถและผลงานของตนเองและผูอื่น  

 1.2.3 เด็กรอยละ73 มีจิตสํานึกและคานิยมที่ด ี

 1.2.4 เด็กรอยละ 73 มีความม่ันใจ กลาพูด กลาแสดงออก ชวยเหลอืแบงปน เคารพสทิธ ิ 

รูจักรับผิดชอบ 

 1.2.5 เด็กรอยละ 72 อดทนอดกลั้น ซื่อสัตยสุจรติ มีคุณธรรมจริยธรรมตามที่สถานศึกษากําหนด 

 การยอมรับท่ีจะอยูรวมกันบนความแตกตางและหลากหลาย 

 1.2.6 เด็กรอยละ73 ชื่นชมผลงานและพึงพอใจในผลงาน  ความสามารถของตนเองและผูอื่น มีความสขุกับศิลปะดนตร ีการ

เคลื่อนไหวในการทํากิจกรรมรวมกับเพื่อนๆ และการออกกําลังกายอยางสม่ําเสมอเปนประจําทุกเชาตามวัย 

 สุขภาวะทางรางกาย และจติสังคม 

1.3 มีพัฒนาการดานสังคม ชวยเหลือตนเองและเปนสมาชิกท่ีดีของสังคมคําอธิบาย 

 1.3.1เด็กรอยละ 76 ชวยเหลือตนเองในกิจวัตรประจําวัน มีวินัยในตนเอง เชนการเขาหองนํ้า  การแตงตัว และการ

รับประทานอาหารไดดวยตนเองโดยไมหก เลอะเทอะตามวัย และมรีะเบียบวินยัในตนเองใหประพฤตปิฏิบัติตนไดตามแบบ

แผนกฎเกณฑขอบังคับของสังคมไดตามวัย 

 1.3.2เด็กรอยละ 78 ประหยัดและพอเพียงในการออมเงินในแตละวัน 

 1.3.3 เด็กรอยละ 77 มีสวนรวมดแูลรักษาสิ่งแวดลอมภายในและภายนอกหองเรียน เชนการแยกขยะเปยก  ขยะแหง 

 1.3.4 เด็กรอยละ 80 มีมารยาทตามวัฒนธรรมไทย เชน การไหวเมือ่เจอคณุครู  การยิ้มดวยความดีใจ  พูดคยุทักทายกับ

เพื่อนๆและคุณครใูนช้ันเรียนไดตามวัยและมีสัมมาคารวะกับผูใหญ เปนตน 

 1.3.5 เด็กรอยละ 80 ยอมรับหรือเคารพความแตกตางระหวางบุคคล เชน ความคิด พฤติกรรม พื้นฐานครอบครัว เชื้อชาต ิ



ศาสนา วฒันธรรม เปนตน 

 1.3.6 เด็กรอยละ 78 เลนและทํางานรวมกับผูอื่นไดอยางมคีวามสุขสนุกสนานและ แกไข 

ขอขัดแยง โดยปราศจากการใชความรุนแรงกับผูอื่นได 

1.4 มีพัฒนาดานสติปญญา สื่อสารได  มีทกัษะการคิดพื้นฐาน และแสวงหาความรูได 

 1.4.1เด็กรอยละ74 สนทนาโตตอบและเลาเรื่องใหผูอ่ืนเขาใจเรื่องราวตางๆได 

 1.4.2 เด็กรอยละ 73 ตั้งคําถามในส่ิงท่ีตนเองสนใจหรือสงสัยและพยายามคนหาคาํตอบ 

 1.4.3 เด็กรอยละ 74 อานนิทานเรื่องตางๆ และเลาเรื่องที่ตนเองอานไดเหมาะสมกับวัย 

 1.4.4 เด็กรอยละ 73 มีความสามารถในการคิดรวบยอด การคิดเชิงเหตุผลทางคณติศาสตรและวิทยาศาสตร  การคิด

แกปญหาและสามารถตัดสินใจในเรื่องงายๆไดดวยตนเอง 

 1.4.5 เด็กรอยละ 75 สรางสรรคผลงานตามความคิดและจินตนาการ เชน งานศิลปะ การเคลื่อนไหวทาทาง การเลนอิสระ 

เปนตน เกิดกระบวนการคิดรเิริม่สรางสรรคส่ิงตาง ๆ ดวยความคิดของตนเองและมีความสุขในการเลนอยางมีความสุข 

 1.4.6 เด็กรอยละ75 ใชเทคโนโลย ีเชน แวนขยาย แมเหลก็ กลองดจิิตอล เปนตน เปนเครื่องมือในการเรียนรูและแสวงหา

ความรูได 

มาตรฐานที่ 2 มาตรฐานดานกระบวนการบริหารและการจัดการ 

2.1 มีหลักสูตรครอบคลุมพฒันาการทั้ง 4 ดาน สอดคลองกับบริบทของทองถิ่น 

 2.1.1 สถานศึกษามีหลักสูตรที่ยืดหยุนและสอดคลองกับหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยระดับ 5 

 2.1.2 สถานศึกษาออกแบบการจัดประสบการณท่ีเตรียมความพรอมและไมเรงรัดวิชาการโดยเนนเด็กลงมือปฏบิัติจรงิมี

การบูรณาการผานการเลน ระดับ 5 

 2.1.3 เนนการเรียนรูผานการเลนและการลงมือปฏิบัติจรงิ ตอบเสนอความตองการและความแตกตางของเด็กปกติและ

กลุมเปาหมายเฉพาะ และสอดคลองกับวิถีของครอบครวั ชุมชน และทองถิ่นโดยมีกิจกรรมทํารวมกันเชนกิจกรรมวันแม 

กิจกรรมวันเด็ก กิจกรรมวันเขาพรรษา เปนตน ระดับ 5 

2.2 จัดครูใหเพียงพอตอชั้นเรียน 

 2.2.1 สถานศึกษาจัดครใูหเหมาะสมกับภารกิจการเรยีนการสอนหรอืจัดครูที่จบการศึกษาปฐมวัยหรือผานการอบรม

การศึกษาปฐมวัยอยางพอเพียงกบัช้ันเรียน เพ่ือพัฒนาครูมีความพรอมมากขึ้น ระดับ 5 

2.3 สงเสริมใหครูมีความเชี่ยวชาญดานการจัดประสบการณ 

 2.3.1 พัฒนาครูและบุคลากรใหมีความรูความสามารถ ในการวิเคราะหและออกแบบหลักสูตรสถานศึกษา ระดับ 5 

 2.3.2 ครูมีทักษะในการจัดประสบการณและการประเมินพัฒนาการเด็กระดับ 5 

 2.3.3 ครใูชประสบการณสําคัญในการออกแบบการจัดกิจกรรมท่ีหลากหลายเพื่อสงเสริมใหเด็กเกิดการเรียนรูตามวัย ระดับ 

5 

 2.3.4 ครูมีการสังเกตและประเมินพัฒนาการเด็กเปนรายบุคคลเพ่ือใหครูมีขอมูลพฤติกรรมของเด็กแตละคนไดชัดเจน ระดบั 

5 

 2.3.5 ครูมีสัมพันธที่ดีกับเด็กและครอบครัวทําใหเกดิความสัมพันธที่ดี คือการไดใชเวลาในการอยูรวมกันอยางมีความสุข 

ระดับ 5 

2.4 จัดสภาพแวดลอมและสื่อเพื่อการเรียนรู อยางปลอดภัยและเพียงพอ 



 2.4.1สถานศึกษาจัดสภาพแวดลอมภายในและภายนอกหองเรียนทีคํ่านึงถงึความปลอดภัยในการเลนและทํากิจกรรมรวมกับ

ผูอ่ืนดวยความระมัดระวงั ระดับ 5  

 2.4.2ครูสงเสริมใหเกิดการเรียนรูเปนรายบุคคลและกลุม เพ่ือใหเดก็เกิดเรยีนรูและฝกทักษะกระบวนการกลุมเพ่ือเปดโอกาส

ใหผูเรียนไดใชศกัยภาพของแตละคนในการแลกเปลี่ยนเรียนรูประสบการณซึง่กันและกันโดยมุงจัดสภาพการเรยีนการสอนที่

เปดโอกาสใหผูเรียนไดเรียนรูดวยตนเอง ตามความสามารถ  ความสนใจ และความพรอมของแตละบคุคล ระดับ 5 

 2.4.3 เด็กเลนแบบรวมมือรวมใจเพื่อกระตุนใหเด็กเกิดการเรยีนรูทีห่ลากหลาย เกิดความสามัคค ีซึง้กันและกัน  ระดับ 5 

 2.4.4 เด็กมมีุมประสบการณหลากหลายมีส่ือการเรียนรู เชน ของเลน หนังสือนิทาน สื่อจากธรรมชาติสื่อสําหรับเด็กมดุลอด 

ปนปาย สื่อเทคโนโลยีส่ือเพื่อการสืบเสาะหาความรูที่เด็กสนใจตามวัยระดับ 5  

2.5 ใหบริการสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนรู เพื่อสนับสนุนการจัดประสบการณสําหรับคร ู

 2.5.1 สถานศึกษาอํานวยความสะดวก และใหบริการส่ือ เทคโนโลยสีารสนเทศวัสดุและอุปกรณเพื่อสนับสนุนการจัด

ประสบการณและพัฒนาครใูหมีความพรอมมากขึ้น ระดับ5 

2.6 มีระบบบริหารคุณภาพท่ีเปดโอกาสใหผูเกี่ยวของทุกฝายมีสวนรวม 

 2.6.1 สถานศึกษากําหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาที่สอดคลองกับมาตรฐานการศึกษาปฐมวัย เพื่อสงเสริม

พัฒนาการเรียนรูอยางเหมาะสมกับเด็กเปนรายบุคคล ระดับ 4 

 2.6.2 อัตลักษณที่สถานศึกษากําหนดระดับ 4 

 2.6.3จัดทําแผนพัฒนาการศกึษาของสถานศึกษาที่สอดรับกับมาตรฐานท่ีสถานศึกษากําหนดและดําเนนิการตามแผน ระดบั 

4    

 2.6.4 มีการประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพภายในสถานศึกษาระดับ 4 

 2.6.5 ติดตามผลดําเนินงานและจัดทํารายงานผลการประเมินตนเองประจําป ระดับ 4 

 2.6.6 นําผลการประเมินไปปรับปรุงและพัฒนาคณุภาพสถานศึกษาโดยผูปกครองและผูเกี่ยวของทุกฝายมีสวนรวมและจัดสง

รายงานผลการประเมินตนเองใหหนวยงานตนสงักัดระดับ 4 

มาตรฐานที่ 3 มาตรฐานดานการจัดประสบการณทีเ่นนเด็กเปนสําคัญ 

3.1 ครูจัดประสบการณใหเด็กมีพัฒนาการทุกดานอยางสมดลุ เต็มศกัยภาพ 

 3.1.1ครรูอยละ 80 วิเคราะหขอมลูเด็กเปนรายบคุคลเพ่ือชวยใหครูผูสอนนําขอมูลมาใชในการวางแผนการจัดการเรยีนรูท่ี

ตอบสนองความแตกตางระหวางบคุคลและใหครรููจักเด็กมากข้ึน 

 3.1.2ครรูอยละ 80 จัดทําแผนการจัดประสบการณจากการวเิคราะหมาตรฐานคุณลักษณที่พึงประสงคในหลักสูตร

สถานศึกษา 

 3.1.3ครรูอยละ80 โดยมีกิจกรรมที่สงเสริมพัฒนาการเด็กครบทุกดาน ทั้งดานรางกาย ดานอารมณจิตใจ ดานสังคม และดาน

สติปญญา ไมมุงเนนการพัฒนาดานใดดานหนึง่เพียงดานเดียวโดยการเรยีนรูของเด็กผานกิจกรรมทัง้6กิจกรรมเพ่ือใหเด็กเกิด

การเรยีนรูท่ีหลากหลายในแตละวนัตามแผนการจัดประสบการณ 

3.2 สรางโอกาสใหเด็กไดรับประสบการณตรง เลนและปฏิบัติอยางมีความสุข 

 3.2.1 ครูรอยละ 85 จัดประสบการณที่เช่ือมโยงกับประสบการณเดิมจากการจดัประสบการณสําหรับเด็กปฐมวัยท่ีเหมาะสม

ในการเรียนการสอนในแตละวัน 

 3.2.2 ครูรอยละ 85 ใหเด็กมโีอกาสเลือกทํากิจกรรมอยางอิสระ ตามความตองการ ความสนใจ ความสามารถ ตอบสนองตอ



วิธีการเรียนรูของเด็กเปนรายบุคคลหลากหลายรูปแบบจากแหลงเรยีนรูที่หลากหลายเชน การพาเด็กไปศึกษานอกสถานท่ี

เปนกิจกรรมการเรียนรูเพ่ือตอบสนองความตองการของเด็ก 

 3.2.3 เด็กรอยละ 85 ไดเลือกเรียน เรียนรูลงมือ กระทํา และสรางองคความรูดวยตนเองเชน หนวยการจัดประสบการณการ

เรียนรูเนนการบรูณาการสาระการเรียนรู เปดโอกาสใหเด็กลงมือปฏิบัติจรงิและพัฒนาการคดิ การตดัสินใจ การทํางาน

รวมกับผูอ่ืน สนับสนุนใหเด็กสรางองคความรูดวยตนเอง 

3.3 จัดบรรยากาศที่เอือ้ตอการเรียนรู ใชส่ือ และเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมกับวัย 

 3.3.1ครรูอยละ 78 จัดหองเรียนใหสะอาดอากาศถายเท ปลอดภยั มีพื้นท่ี แสดงผลงานเด็ก พ้ืนที่สําหรับมุมประสบการณ

และการจัดกิจกรรม 6กิจกรรม สอดคลองกับการพัฒนาการตามวัยโดยผานประสาทสัมผัสทั้ง 5  

 3.3.2เด็กรอยละ 75 มีสวนรวมในการจัดสภาพแวดลอมในหองเรยีน เชน ปายนิเทศ การดูแลตนไม เปนตนพรอมทั้งตกแตง

หองเรยีนดวยสีสันเพ่ือกระตุนสมอง จัดเกาอ้ีวางเปนกลุมเพ่ือพูดคุย แลกเปลี่ยนเรียนรูทํากิจกรรมรวมกัน และการจัดบอรด

ออกแบบอยางสวยงามมีจุดมุงหมายไดชัดเจน 

 3.3.3 ครูรอยละ 72 ใชสื่อเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมกับชวงอาย ุความสนใจ และวิถีการเรียนรูของเด็ก เชน กลองดิจิตอล   

คอมพิวเตอร สําหรับการเรยีนรูกลุมยอย สื่อของเลนที่กระตุนใหคิดและหาคําตอบเปนตน เพ่ือใหเด็กเกิดความสนใจที่จะ

เรียนรูโดยผานสื่อท่ีหลากหลาย 

3.4 ประเมินพฒันาการเด็กตามสภาพจริงและนาํผลการประเมินพฒันาเด็กไปปรับปรุงการจัดประสบการณและพฒันาเดก็ 

 3.4.1 ครูรอยละ 80 ประเมินพัฒนาการเด็กจากกิจกรรมและกิจวัตรประจําวันดวยเครื่องมือและวิธีการที่หลากหลาย ไมใช

แบบทดสอบ เชน การรับประทานอาหารดวยตนเอง การแตงกาย การเขาหองน้ําหองสวม การท้ิงขยะถูกที่ การปฏบิัติตาม

มารยาทและวฒันธรรมตามชนเผาของตนเอง   เปนตน 

2.  

3.รอยละ80 ของครูนําผลการประเมินท่ีไดไปพฒันาคณุภาพเดก็และแลกเปลี่ยนเรียนรูการจัดประสบการณที่มีประสิทธภิาพ

เชน การประชุมผูปกครองเพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรูซึ่งกันและกัน 

 3.4.2 ครูรอยละ 80 วิเคราะหผลการประเมินพัฒนาการเด็กโดยผูปกครองและผูเก่ียวของมีสวนรวม 

 3.4.3 ครูรอยละ 80 นําผลการประเมินท่ีไดไปพฒันาคณุภาพเด็กและแลกเปลี่ยนเรียนรูการจัดประสบการณที่มีประสิทธิภาพ

เชน การประชุมผูปกครองเพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรูซึ่งกันและกัน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



การกําหนดคาเปาหมายตามมาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาปฐมวัย 

มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา เปาหมาย

ความสําเร็จ 

มาตรฐานท่ี  1 คณุภาพของผูเรยีน ระดับ 

.....4.... 

1.1รอยละ 75 ของเด็กมีพัฒนาการดานรางกาย แขง็แรง มีสุขนิสัยที่ดี และดูแลความปลอดภยัของ

ตนเองได 

 

1.2รอยละ 73 ของเด็กมีพัฒนาการดานอารมณ จติใจ ควบคุม และแสดงออกทางอารมณได  

1.3รอยละ 78 ของเด็กมีพัฒนาการดานสังคม ชวยเหลือตนเอง และเปนสมาชิกที่ดีของสังคม  

1.4รอยละ 74 ของเด็กมีพัฒนาการดานสติปญญา สื่อสารได มีทักษะการคิดพ้ืนฐาน และแสวงหา

ความรูได 
 

มาตรฐานท่ี  2   กระบวนการบรหิารและการจัดการ 

 

ระดับ 

.....5..... 

2.1 มีหลักสูตรครอบคลมุพัฒนาการทั้ง 4 ดาน สอดคลองกับบริบทของทองถ่ิน ระดับ 5  

2.2จัดครูใหเพียงพอกับชั้นเรียนระดับ 5  

2.3จัดสภาพแวดลอมและสื่อเพ่ือการเรยีนรู อยางปลอดภัย และเพียงพอระดับ 5  

2.4 ใหบริการสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนรูเพ่ือสนับสนุนการจัดประสบการณระดับ 5  

2.5สถานศึกษาใหบริการสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนรูเพ่ือสนับสนุนการจัดประสบการณ

เหมาะสมกับบริบทของสถานศึกษา ระดับ  5 
 

2.6 มีระบบบริหารคณุภาพที่เปดโอกาสใหผูเก่ียวของทุกฝายมีสวนรวม ระดับ 4  

มาตรฐานท่ี   3   มาตรฐานดานการจัดประสบการณที่เนนเด็กเปนสําคัญ 

 
ระดับ 

....5..... 

3.1 รอยละ 80 ของครูจดัประสบการณท่ีสงเสริมใหเด็กมีพัฒนาการทุกดานอยางสมดุลเต็มศักยภาพ  

3.2 รอยละ 85 สรางโอกาสใหเด็กไดรับประสบการณตรง เลนและปฏิบัติอยางมีความสุข  

3.3 รอยละ 75  จัดบรรยากาศที่เอื้อตอการเรียนรูใชส่ือและเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับวัย  

3.4 รอยละ 80  ของครูประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริงและนาํผลการประเมินพัฒนาการเด็กไป

ปรับปรงุ การจัดประสบการณและพัฒนาเด็ก 
 

 

 

 

 

 



หมายเหตุ 

กําหนดคาเปาหมาย 

 1.ศึกษาขอมูลเดิม ผลการประเมินตาง ๆ ที่ผานมา  เพ่ือเปนขอมูลฐานในการกาํหนดคาเปาหมาย 

 2. การกําหนดคาเปนหมาย  แตละมาตรฐาน   ใหกําหนดเปนระดับคุณภาพ  5  ระดับ ตามประกาศ 

 3. การกําหนดคาเปาหมาย ในแตละประเด็นพิจารณา   จะกําหนดเปนระดับคณุภาพ หรือเปนรอยละ  

ตามความเหมาะสมกับบริบทของสถานศึกษา การตดัสนิผลการประเมินตามเกณฑการประเมินคุณภาพภายในที่กําหนดของแตละ

ระดับ ดงัน้ี 

 

ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

ผลการประเมิน ระดับคณุภาพ แปลผล 

80 - 100 5 ยอดเยี่ยม 

70 - 79.99 4 ดีเลิศ 

60–69.99 3 ด ี

50 –59.99 2 ปานกลาง 

0.00 – 49.99 1 กําลังพัฒนา 

 

 

 



ประกาศโรงเรียน เร่ือง การกําหนดมาตรฐานการศึกษาและคาเปาหมายความสําเร็จของ

โรงเรียนระดับปฐมวัย และระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
 

(ประกาศโรงเรียน เร่ือง การกําหนดมาตรฐานการศึกษาและคาเปาหมายความสําเร็จ

ของโรงเรียนระดับขั้นพื้นฐาน)







ประกาศโรงเรียน เร่ือง การกําหนดมาตรฐานการศึกษาและคาเปาหมายความสําเร็จของ

โรงเรียนระดับปฐมวัย และระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
 

(แนบทายประกาศโรงเรียนเพื่อชีวิตเชียงใหมเรื่อง การกําหนดมาตรฐานการศึกษาและ

คาเปาหมายความสําเร็จของโรงเรียนระดับการข้ันพื้นฐาน)



มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา แนบทายประกาศโรงเรียนเพื่อชีวิตเชียงใหม 

เรื่อง การใชมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

เพื่อการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 

มาตรฐาน/สาระสําคัญ 

มาตรฐานท่ี 1 มาตรฐานดานคุณภาพผูเรียน 

1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผูเรียน 

1.1.1 ผูเรยีนมีความสามารถในการอาน การเขียน สื่อสาร และการคิดคํานวณ 

 1.1.1.1 ผูเรยีนรอยละ 77.35  ชั้น ป.1-ม.3 ผานการทดสอบการอาน เขียน ภาษาไทยและสามารถนําเสนอชิ้นงาน และตอบ

คําถามเก่ียวกับชิ้นงานที่ตนเองปฏบิัติได ไดคะแนนรอยละ 80 ขึ้นไป ตามแบบการทดสอบการอาน เขียนและการสื่อสาร 

ของแตละระดับชั้นท่ีโรงเรียนจัดทําขึ้น ตามเกณฑที่สถานศึกษากําหนด 

 1.1.1.2 ผูเรยีนรอยละ 79.48  ชั้น ป.1-ม.3 ผานการทดสอบทักษะการคิดคํานวณ ไดคะแนนรอยละ 80  ขึ้นไป ตามแผน

ทดสอบแตละระดับชั้น ตามมาตรฐาน/ตัวช้ีวัดในกลุมสาระเรียนรูคณิตศาสตร ตามเกณฑทีส่ถานศึกษากําหนด 

1.1.2 มีความสามารถในการคิดวิเคราะห  คิดอยางมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และแกปญหา 

 1.1.2.1 ผูเรยีนรอยละ 50.94 ชั้น ป.1-ม.3 ผานการประเมินทักษะในการคิดจําแนกแยกแยะ ใครครวญไตรตรอง พิจารณา

อยางรอบคอบ โดยใชเหตผุลประกอบการตัดสินใจ ตามเกณฑทีส่ถานศึกษากําหนดในแตละระดับช้ัน 

 1.1.2.2 ผูเรยีนรอยละ 53.77 ชั้น ป.1-ม.3 เขารวมการอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และแกปญหาอยางมีเหตผุล ตาม

เกณฑท่ีสถานศึกษากําหนดในแตละระดับชั้น รอยละ  57 ขึ้นไป ตามเกณฑที่สถานศึกษากําหนด 

1.1.3 มีความสามารถในการสรางนวัตกรรม 

 1.1.3.1 ผูเรยีนรอยละ 85 ชั้น ป.1-ม.3 มีทักษะในการแสวงหาความรู ดวยตัวเองและการทํางานเปนทีมของแตละระดับชั้นท่ี

โรงเรียนจัดทําขึ้น ตามเกณฑที่สถานศึกษากําหนด 

 1.1.3.2 ผูเรยีนรอยละ 75.47 ชั้น ป.1-ม.3 มีโครงการ โครงงาน ชิ้นงาน ผลผลิต ไดตามเกณฑที่สถานศึกษากําหนดในแตละ

ระดับช้ัน 

1.1.4 มีความสามารถในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

 1.1.4.1 ผูเรยีนรอยละ 33.01 ชั้น ป.1-ม.3 ผานการประเมินการใชเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือการพัฒนา

ตนเองและสังคมในดานการเรยีนรู การสื่อสาร การทํางานอยางสรางสรรคตามเกณฑที่สถานศึกษากําหนดในแตละระดับชั้น 

 1.1.4.2 ผูเรยีนรอยละ 33.01  ชั้น ป.1-ม.3 ผานการประเมินคณุธรรมในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือการ

พัฒนาตนเองและสังคมในดานการเรียนรู การสื่อสาร การทํางานอยางสรางสรรคตามเกณฑทีส่ถานศึกษากําหนดในแตละ

ระดับช้ัน 

1.1.5 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 

 1.1.5.1 ผูเรยีนชั้นรอยละ 71.69 ป.1-ม.3 ผานการวดั และประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ตามเกณฑที่สถานศึกษากําหนด 

 1.1.5.2 ผูเรยีนชั้นรอยละ 19.81 ป.1-ม.3 ผานผลการทดสอบระดับชาติ หรือผลการทดสอบอ่ืนๆรอยละ 3 ของแตละป

การศึกษา เชน การทดสอบ O - NET NT LAS RTฯ 

1.1.6 มีความรู ทักษะพื้นฐาน และเจตคตทิี่ดีตองานอาชีพ 

 1.1.6.1 ผูเรยีนรอยละ 80 ชั้น ป.1-ม.3ผานการทดสอบทักษะพ้ืนฐานในการจัดการ และการประเมินเจตคติทีดี่พรอมที่จะ

ศึกษาตอในระดับชั้นที่สูงข้ึนรอยละ 92 ขึ้นไป ตามแบบการทดสอบทักษะพ้ืนฐานในการจัดการ และแบบประเมินเจตคติ 

ของแตละระดับชั้นท่ีโรงเรียนจัดทําขึ้น ตามเกณฑที่สถานศึกษากําหนด 

 1.1.6.2) ผูเรยีนรอยละ 74 ชั้น ป.1-ม.3 ผานการทดสอบทักษะการทํางานหรืองานอาชีพไดคะแนนรอยละ 70 ขึ้นไป ตาม



แผนทดสอบแตละระดับชั้น ตามมาตรฐาน/ตัวช้ีวัดในกลุมสาระเรียนรูการงานอาชีพ และตามโครงการที่ผานกระบวนการ

เรียนรูจากศูนยการเรยีนรูเชน โครงการเพ่ือธุรกิจจากจากศูนยการเรยีนรู และวิชาทักษะผูประกอบการตามหลักสตูรของ

โรงเรียน ฯ ตามเกณฑทีส่ถานศึกษากําหนด 

1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงคของผูเรียน 

1.2.1 การมีคณุลักษณะและคานิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากําหนด 

 1.2.1.1 ผูเรยีนรอยละ 83.01 ชั้น ป.1-ม.3 ผานการประเมินคุณลักษณะที่พึงประสงค ตามเกณฑทีส่ถานศึกษากําหนดโดยไม

ขัดกับกฎหมายและวัฒนธรรมอันดีของสังคม 

1.2.2 ความภูมิใจในทองถ่ินและความเปนไทย 

 1.2.2.1 ผูเรยีนรอยละ 100 ชั้น ป.1-ม.3 ผานการประเมินความภมูิใจในทองถ่ิน เห็นคุณคาของความเปนไทย เห็น

ความสําคญัของกลุมชาติพันธุหรือชนเผา รอยละ 100 ข้ึนไป ตามแบบเอกลักษณของโรงเรียน  

 1.2.2.2 ผูเรยีนรอยละ 80.18 ชั้น ป.1-ม.3 เขารวมกิจกรรมการอนุรกัษ วัฒนธรรมและประเพณไีทย รวมทั้งภูมิปญญาไทย 

1.2.3 การยอมรับที่จะอยูรวมกันบนความแตกตางและหลากหลาย 

 

 1.2.3.1 ผูเรยีนรอยละ 83.01 ชั้น ป.1-ม.3 ผานการประเมินพฤติกรรมการยอมรับและอยูรวมกันบนความแตกตางระหวาง

บุคคลในดานเพศ วัย เช้ือชาติ ศาสนา ภาษาวัฒนธรรม ประเพณตีามเกณฑทีส่ถานศึกษากําหนด 

1.2.4 สุขภาวะทางรางกาย และจิตสังคม 

 1.2.4.1 ผูเรยีนรอยละ 88.67 ชั้น ป.1-ม.3 ผูเรียน ผานการตรวจสุขภาพกาย สุขภาพจิต อารมณและสังคมตามเกณฑแบบ

บันทึกสุขภาพประจําเดือนที่สถานศึกษากําหนดในแตละระดับชั้น 

 1.2.4.2 ผูเรยีนรอยละ 84.90   ชั้น ป.1-ม.3 ผานการประเมินการแสดงออกอยางเหมาะสมในแตละชวงวัยสามารถอยูรวมกับ

คนอ่ืนอยางมีความสุข เขาใจผูอ่ืน ไมมีความขัดแยงกับผูอื่น ตามเกณฑที่สถานศึกษากําหนด 

มาตรฐานท่ี 2 มาตรฐานดานกระบวนการบริหารและการจัดการ 

2.1 มีเปาหมาย วิสัยทัศนและพนัธกจิที่สถานศกึษากําหนดชัดเจน 

2.1 2.1.1 สถานศึกษาไดนํากําหนดเปาหมาย วิสยัทัศน และพันธกิจ สอดคลองกับแผนการศึกษาแหงชาต ินโยบายของรัฐบาล 

และของตนสังกัดไวอยางชัดเจน ระดับ 5 

 2.1.2 ผลการดําเนินงานและกิจกรรมเปนไปตามเปาหมาย วิสัยทัศน และพันธกิจใหสอดคลองตอการเปลี่ยนแปลงของสังคม 

ระดับ 5 

2.2 มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศกึษา 

2.2 2.2.1 สถานศึกษาผานเกณฑการประเมินคุณภาพภายในระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษาระดับ 5 

2.3 ดําเนินงานพัฒนาวิชาการที่เนนคุณภาพผูเรียนรอบดานตามหลักสูตร 

2.3 2.3.1 สถานศึกษามีการพัฒนาหลกัสูตร และกิจกรรมเสริมหลักสตูรท่ีเนนคุณภาพผูเรียนรอบดาน มีการเช่ือมโยงวิถีชีวิตจริง 

และครอบคลุมทุกกลุมเปาหมายระดับ 5 

 2.3.2 สถานศึกษามีการกิจกรรมเสริมหลักสูตรทีเ่นนคุณภาพผูเรียนรอบดาน เชื่อมโยงวิถีชีวิตจริง และครอบคลุมทุก

กลุมเปาหมาย หมายรวมถึงการจดัการเรียนการสอนของกลุมที่เรียนแบบควบรวมหรือกลุมที่เรียนรวมดวยระดับ 5 

2.4 พัฒนาครูและบุคลากรใหมีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 

2.4 2.4.1 สถานศึกษาสงเสริม สนับสนุน พัฒนาครู บุคลากร ใหมคีวามเช่ียวชาญทางวิชาชีพระดับ 5 

 2.4.2 สถานศึกษาจัดชุมชนการเรยีนรูทางวชิาชีพมาใชในการพัฒนางานและการเรียนรูของผูเรยีนระดบั 5 

 



2.5 จัดสภาพแวดลอมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อตอการจัดการเรียนรูอยางมีคุณภาพ 

2.5 2.5.1 สถานศึกษามีการจัดสภาพแวดลอมทางกายภาพทั้งภายในและภายนอกหองเรียน ระดับ 4 

 2.5.2 สถานศึกษามีการจัดสภาพแวดลอมทางสังคม  ที่เอ้ือตอการจัดการเรียนรู และมีความปลอดภยั ระดับ 4 

2.6 จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนนุการบริหารจัดการและการ 

2.6 2.6.1 สถานศึกษาจัดระบบการจดัหา การพัฒนาและการบริการเทคโนโลยสีารสนเทศเพ่ือใชในการบรหิารจัดการ ระดับ 4 

มาตรฐานท่ี 3 มาตรฐานดานกระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ 

3.1 จัดการเรียนรูผานกระบวนการคิดและปฏิบัตจิริง และสามารถนําไป 

3.1 3.1.1 ครูผูสอนรอยละ 83.33 สามารถจัดกิจกรรมการเรียนรูตามมาตรฐานการเรยีนรู ตัวช้ีวัดของหลกัสูตรสถานศึกษา ที่

เนนใหผูเรียนไดเรยีนรูโดยผานกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง ตามเกณฑที่สถานศึกษากําหนด 

 3.1.2 ครูผูสอนรอยละ 83.33 มีแผนการจดัการเรียนรูที่สามารถนําไปจัดกิจกรรมไดจริงตามกลุมสาระการเรยีนรู และ

แผนปฏิบัติการประจําป 

 3.1.3 ครูผูสอนรอยละ 50  มีรูปแบบการจัดการเรยีนรูเฉพาะสาํหรบัผูท่ีมีความจําเปนและตองการความชวยเหลือพิเศษ 

3.1.4 ผูเรยีนรอยละ 66.66 ท่ีนําทักษะ และองคความรู นําไปประยุกตใชในชีวิตได ตามท่ีสถานศึกษากําหนด 

3.2 ใชสื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหลงเรียนรูที่เอื้อตอการเรียนรู 

3.2 3.2.1 ครูผูสอนรอยละ 83.33 มีการใชสื่อ เทคโนโลยสีารสนเทศ และแหลงเรียนรู รวมทั้งภูมิปญญาทองถ่ินมาใชในการ

จัดการเรียนรู 

 3.2.2 ผูเรียนรอยละ 75 มีพฤติกรรมแสวงหาความรูดวยตนเองจากสื่อที่หลากหลายตามท่ีสถานศึกษาท่ีกําหนด 

3.3 มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก 

3.3 3.3.1 ครูผูสอนรอยละ 100 มีการบริหารจดัการช้ันเรียน โดยเนนการมีปฏสิมัพันธเชิงบวก 

 3.3.2 ผูเรียนรอยละ 85 ชั้น ป.1-ม.3 ผานการประเมินความพึงพอใจในการเรียนรู สามารถเรียนรูรวมกันอยางมีความสุข

ตามที่สถานศึกษากําหนด 

3.4 ตรวจสอบและประเมนิผูเรียนอยางเปนระบบ และนําผลมาพัฒนาผูเรียน 

3.4 3.4.1 ครูผูสอนรอยละ 91.66 มีหลักฐาน เอกสาร ในการตรวจสอบและประเมินคุณภาพการจดัการเรยีนรูอยางเปนระบบ

โดยใชเครื่องมือและวิธีการวดัและประเมินผลที่เหมาะสมกับเปาหมายในการจัดการเรยีนรูรวมถึงการใหขอมูลยอนกลับแก

ผูเรยีนเพ่ือนําไปใชพัฒนาการเรยีนรู 

3.5 มีการแลกเปลี่ยนเรียนรูและใหขอมูลสะทอนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู 

3.5 3.5.1 กิจกรรมรอยละ 100 คือกิจกรรมที่มีการแลกเปลีย่นความรูและประสบการณรวมทั้งใหขอมูลปอนกลับเพ่ือนําไปใชใน

การปรับปรุงและพัฒนาการจัดการเรียนรู 

 

 

 

 

 

 

 

 



การกําหนดคาเปาหมายตามมาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

 

มาตรฐานการศึกษาของสถานศกึษา เปาหมาย

ความสําเร็จ 

มาตรฐานท่ี  1 คุณภาพของผูเรียน ระดบั 

.....4.... 

1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผูเรียน  

 1)  รอยละ  65  ของผูเรียนมีความสามารถในการอาน การเขียน การสื่อสาร และการคิดคํานวณ 3 

 2)  รอยละ  68  ของผูเรียนมีความสามารถในการวิเคราะห   คิดอยางมีวิจารณญาณ อภิปราย

แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และแกปญหา 

3 

 3)  รอยละ   75    ของผูเรียนมีความสามารถในการสรางนวัตกรรม 4 

 4)  รอยละ   60  ของผูเรียนมีความสามารถในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 3 

 5) รอยละ  69   ของผูเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสตูรการศึกษา 3 

 6) รอยละ  77  ของผูเรียนมีความรู  ทักษะพ้ืนฐาน และเจตคตทิี่ดีตองานอาชีพ 4 

1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงคของผูเรียน  

1) รอยละ   71  ของผูเรียนผูเรียนมีคุณลักษณะและคานิยมที่ดีเปนไปตามเปาหมายที่สถานศกึษา

กําหนด 

4 

2) รอยละ  95  ของผูเรียนมีความภูมิใจในทองถิน่   เห็นคุณคาของความเปนไทย   มีสวนรวมใน

การอนุรักษวัฒนธรรม   ประเพณี   และภูมิปญญาไทย 

5 

3) รอยละ   85  ของผูเรียนมีการยอมรับท่ีจะอยูรวมกันบนความแตกตาง  และหลากหลาย 5 

4) รอยละ   91  ของผูเรียนมีสุขภาวะทางรางกายและจิตสังคม 5 

มาตรฐานท่ี  2   กระบวนการบริหารและการจัดการ ระดบั 

.....5..... 

2.1  มีเปาหมาย วิสัยทัศน   และพนัธกจิท่ีสถานศึกษากําหนดชดัเจน ระดับ 5 5 

2.2 มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศกึษา    ระดบั 5 5 

2.3 ดําเนินงานพัฒนาวิชาการที่เนนคุณภาพผูเรียนรอบดานตามหลักสูตรสถานศึกษาและทุก

กลุมเปาหมาย  ระดับ 5 

 

5 

2.4 พัฒนาครูและบุคลากรใหมีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ ระดับ 5 5 

2.5 จัดสภาพแวดลอมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อตอการจัดการเรียนรูอยางมีคุณภาพ  ระดับ  5 5 

2.6 จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนนุการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู  ระดับ  

4 

4 

มาตรฐานท่ี   3   กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ 

 

ระดบั 

....5..... 

3.1 รอยละ  81  ของครูจัดการเรียนรูผานกระบวนการคิดและปฏิบัตจิริง   และสามารถนําไป

ประยุกตใชในชีวิตได 

5 

3.2 รอยละ  79  ของครูใชสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ และแหลงเรียนรูที่เอื้อตอการเรียนรู 4 



3.3 รอยละ 86  ของครูมีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก 5 

3.4  รอยละ 70  ของครูตรวจสอบและประเมินผูเรียนอยางเปนระบบ และนําผลมาพัฒนาผูเรียน 4 

3.5  รอยละ  92  ของครูการแลกเปลี่ยนเรียนรูและใหขอมูลสะทอนกลับเพื่อพฒันาและปรับปรุง

การจัดการเรียนรู 

5 

 

หมายเหตุ 

กําหนดคาเปาหมาย 

 1.ศึกษาขอมูลเดิม ผลการประเมินตาง ๆ ที่ผานมา  เพ่ือเปนขอมูลฐานในการกําหนดคาเปาหมาย 

 2. การกําหนดคาเปนหมาย  แตละมาตรฐาน   ใหกําหนดเปนระดับคุณภาพ  5  ระดับ ตามประกาศ 

 3. การกําหนดคาเปาหมาย ในแตละประเด็นพิจารณา   จะกําหนดเปนระดับคุณภาพ หรือเปนรอยละ  

ตามความเหมาะสมกับบริบทของสถานศึกษา การตัดสินผลการประเมินตามเกณฑการประเมินคุณภาพภายใน

ที่กําหนดของแตละระดับ ดังนี ้

 

ระดบัการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

ผลการประเมิน ระดบัคุณภาพ แปลผล 

80 - 100 5 ยอดเยี่ยม 

70 - 79.99 4 ดีเลิศ 

60 – 69.99 3 ดี 

50 – 59.99 2 ปานกลาง 

            0.00 – 49.99 1 กําลังพัฒนา 

 

 



คําสั่งแตงตั้งคณะทํางานจัดทํา SAR
 

(คําสั่งแตงต้ังคณะทํางานจัดทํา SAR)







หลักฐานการเผยแพร SAR ใหผูมีสวนเกี่ยวของหรือสาธารณชนรับทราบ
 

(รูปเลม sar)







แผนผังอาคารสถานที่
 

(แผนผังอาคารสถานที่)





โครงสรางหลักสูตร เวลาเรียน ของโรงเรียน
 

(โครงสรางหลักสูตร เวลาเรียน ของโรงเรียน)



 

 

 

 

 

 

 

 

 

โครงสรางเวลาเรียนตามหลักสูตร2551

ชั้นประถมศึกษาปที่1 

  รหัสวิชา

กลุมสาระรายวิชาพื้นฐาน 

ท11101

ค11101

ว11101

ส11101

ส1110

พ11101

ศ11101

ง11101

อ11101

รวม 

รายวิชาเพิ่มเติม ท11201

รวม 

กิจกรรมพัฒนาผูเรียน 

  

  

  

  

รวม 

รวมทั้งหมด 

2551 ปการศึกษา 2564 

รหัสวิชา ชื่อวิชา จํานวนชั่วโมง

11101 ภาษาไทย 200 

11101 คณิตศาสตร 200 

11101 วิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี 80 

11101 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 40 

11102 ประวัติศาสตร 40 

11101 สุขศึกษา พลศึกษา 40 

11101 ศิลปะ 40 

11101 การงานอาชีพ 40 

11101 ภาษาอังกฤษ 160 

840 

11201 ภาษาไทยเสริม 40 

40 

แนะแนว 40 

ลูกเสือ-เนตรนาร ี 30 

ชุมนุม 40 

เพ่ือสังคมและสาธารณะประโยชน 10 

120 

1000

จํานวนชั่วโมง หมายเหตุ 

   

   

  

 
  

  

  

  

   

   

  

  

  

  

  

  

   

1000   



ชั้นประถมศึกษาปที่2 

  รหัสวิชา ชื่อวิชา จํานวนชั่วโมง 
หมาย

เหต ุ

กลุมสาระรายวิชาพื้นฐาน 

ท12101 ภาษาไทย 200   

ค12101 คณิตศาสตร 200   

ว12101 วิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี 80   

ส12101 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 40   

ส12102 ประวัติศาสตร 40   

พ12101 สุขศึกษา พลศึกษา 40   

ศ12101 ศิลปะ 40   

ง12101 การงานอาชีพ 40   

อ12101 ภาษาอังกฤษ 160   

รวม 840   

รายวิชาเพิ่มเติม ท12201 ภาษาไทยเสริม 40   

รวม 40   

กิจกรรมพัฒนาผูเรียน 

  แนะแนว 40   

  ลูกเสือ-เนตรนาร ี 30   

  ชุมนุม 40   

  เพ่ือสังคมและสาธารณะประโยชน 10   

รวม 120   

รวมทั้งหมด 1000   
 

  

 

 

 

 

 

 

 



ชั้นประถมศึกษาปที่3 

  รหัสวิชา ชื่อวิชา จํานวนชั่วโมง 
หมาย

เหต ุ

กลุมสาระรายวิชาพื้นฐาน 

ท13101 ภาษาไทย 200   

ค13101 คณิตศาสตร 200   

ว13101 วิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี 80   

ส13101 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 40   

ส13102 ประวัติศาสตร 40   

พ13101 สุขศึกษา พลศึกษา 40   

ศ13101 ศิลปะ 40   

ง13101 การงานอาชีพ 40   

อ13101 ภาษาอังกฤษ 160   

รวม 840   

รายวิชาเพิ่มเติม ท13201 ภาษาไทยเสริม 40   

รวม 40   

กิจกรรมพัฒนาผูเรียน 

  แนะแนว 40   

  ลูกเสือ-เนตรนาร ี 30   

  ชุมนุม 40   

  เพ่ือสังคมและสาธารณะประโยชน 10   

รวม 120   

รวมทั้งหมด 1000   
 

   

 

 

 

 

 

 

 

 



ชั้นประถมศึกษาปที่4 

  รหัสวิชา ชื่อวิชา จํานวนชั่วโมง 
หมาย

เหต ุ

กลุมสาระรายวิชาพื้นฐาน 

ท14101 ภาษาไทย 160   

ค14101 คณิตศาสตร 160   

ว14101 วิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี 80   

ส14101 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 80   

ส14102 ประวัติศาสตร 40   

พ14101 สุขศึกษา พลศึกษา 80   

ศ14101 ศิลปะ 80   

ง14101 การงานอาชีพ 80   

อ14101 ภาษาอังกฤษ 80   

รวม 840   

รายวิชาเพิ่มเติม ท14201 ภาษาไทยเสริม 40   

รวม 40   

กิจกรรมพัฒนาผูเรียน 

  แนะแนว 40   

  ลูกเสือ-เนตรนาร ี 30   

  ชุมนุม 40   

  เพ่ือสังคมและสาธารณะประโยชน 10   

รวม 120   

รวมทั้งหมด 1000   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ชั้นประถมศึกษาปที่5 

  รหัสวิชา ชื่อวิชา จํานวนชั่วโมง 
หมาย

เหต ุ

กลุมสาระรายวิชาพื้นฐาน 

ท15101 ภาษาไทย 160   

ค15101 คณิตศาสตร 160   

ว15101 วิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี 80   

ส15101 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 80   

ส15102 ประวัติศาสตร 40   

พ15101 สุขศึกษา พลศึกษา 80   

ศ15101 ศิลปะ 80   

ง15101 การงานอาชีพ 80   

อ15101 ภาษาอังกฤษ 80   

รวม 840   

รายวิชาเพิ่มเติม ท15201 ภาษาไทยเสริม 40   

รวม 40   

กิจกรรมพัฒนาผูเรียน 

  แนะแนว 40   

  ลูกเสือ-เนตรนาร ี 30   

  ชุมนุม 40   

  เพ่ือสังคมและสาธารณะประโยชน 10   

รวม 120   

รวมทั้งหมด 1000   
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ชั้นประถมศึกษาปที่6 

  รหัสวิชา ชื่อวิชา จํานวนชั่วโมง 
หมาย

เหต ุ

กลุมสาระรายวิชาพื้นฐาน 

ท16101 ภาษาไทย 160   

ค16101 คณิตศาสตร 160   

ว16101 วิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี 80   

ส16101 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 80   

ส16102 ประวัติศาสตร 40   

พ16101 สุขศึกษา พลศึกษา 80   

ศ16101 ศิลปะ 80   

ง16101 การงานอาชีพ 80   

อ16101 ภาษาอังกฤษ 80   

รวม 840   

รายวิชาเพิ่มเติม ท16201 ภาษาไทยเสริม 40   

รวม 40   

กิจกรรมพัฒนาผูเรียน 

  แนะแนว 40   

  ลูกเสือ-เนตรนาร ี 30   

  ชุมนุม 40   

  เพ่ือสังคมและสาธารณะประโยชน 10   

รวม 120   

รวมทั้งหมด 1000   
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 

ภาคเรียนที่ 1 
 

ภาคเรียนที่ 2 

รหัสวิชา รายวิชาพื้นฐาน 

เวลาเรียน 
 รหัสวิชา รายวิชาพื้นฐาน 

เวลาเรียน 

หนวยกิต/ชั่วโมง 
 

หนวยกิต/ชั่วโมง 

ท21101 ภาษาไทย 1 1.5 60 
 

ท21102 ภาษาไทย 2 1.5 60 

ค21101 คณิตศาสตร 1 1.5 60 
 

ค21102 คณิตศาสตร 2 1.5 60 

ว21101 วิทยาศาสตร 1 1 40 
 

ว21103 วิทยาศาสตร 2 1 40 

ว21102 
เทคโนโลยี ( วิทยาการ

คํานวณ)1 
0.5 20 

 
ว21104 

เทคโนโลยี ( วิทยาการ

คํานวณ)2 
0.5 20 

ส21101 
สังคมศึกษา ศาสนา 

และวัฒนธรรม 1 
1.5 60 

 
ส21103 

สังคมศึกษา ศาสนา 

และวัฒนธรรม 2 
1.5 60 

ส21102 ประวัติศาสตร  1 0.5 20 
 

ส21104 ประวัติศาสตร 2 0.5 20 

พ21101 สุขศึกษาและพลศึกษา 1 1 40 
 

พ21102 
สุขศึกษาและพลศึกษา 

2 
1 40 

ศ21101 ศิลปะ 1 1 40 
 

ศ21102 ศิลปะ 2 1 40 

ง21101 การงานอาชีพฯ 1 1 40 
 

ง21102 การงานอาชีพฯ2 1 40 

อ21101 ภาษาอังกฤษ 1 1.5 60 
 

อ21102 ภาษาอังกฤษ 2 1.5 60 

รวม 11 440 
 

รวม 11 440 

รายวิชาเพิ่มเติม 
 

รายวิชาเพิ่มเติม 

ง21201 เกษตรชีวภาพ 1 1 40 
 

ง21202 
ทักษะผูประกอบการ

1 
1 40 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

ว21201 คอมฯเบื้องตน 1 0.5 20 
 

ว21202 คอมฯเบื้องตน 2 0.5 20 

อ21201 มัคคุเทศก1 0.5 20  อ21202 มัคคุเทศก2 0.5 20 

ท21201 ภาษาไทยเสริม 1 0.5 20 
 

ท21202 ภาษาไทยเสริม 2 0.5 20 

รวม 2.5 100 
 

รวม 2.5 100 

กิจกรรมพัฒนาผูเรียน 
   

กิจกรรมพัฒนาผูเรียน 
  

กิจกรรมแนะแนว 
 

20 
 

กิจกรรมแนะแนว 
 

20 

กิจกรรมนักเรียน 
   

กิจกรรมนักเรียน 
  

 
ลูกเสือเนตรนาร ี

 
15 

  
ลูกเสือเนตรนารี  

 
15 

 
ชุมนุมชมรม 

 
20 

  
ชุมนุมชมรม 

 
20 

กิจกรรมเพื่อสังคมและ

สาธารณประโยชน  
5 

 

กิจกรรมเพื่อสังคมและ

สาธารณประโยชน  
5 

รวม 
 

60 
 

รวม 
 

60 

รวมจํานวน/หนวยกิต/ชั่วโมง/ภาค 13.5 600 
 
รวมจํานวน/หนวยกิต/ชั่วโมง/ภาค 13.5 600 



ชั้นมัธยมศึกษาปที่2 

ภาคเรียนที่ 1 
 

ภาคเรียนที่ 2 

รหัสวิชา   รายวิชาพื้นฐาน 
เวลาเรียน 

 รหัสวิชา  รายวิชาพื้นฐาน 
เวลาเรียน 

หนวยกิต/ชั่วโมง 
 

หนวยกิต/ชั่วโมง 

ท22101 ภาษาไทย 3 1.5 60 
 

ท22102 ภาษาไทย 4 1.5 60 

ค22101 คณิตศาสตร 3 1.5 60 
 

ค22102 คณิตศาสตร 4 1.5 60 

ว22101 วิทยาศาสตร 3 1 40 
 

ว22103 วิทยาศาสตร 4 1 40 

ว22102 
เทคโนโลยี ( วิทยาการ

คํานวณ)3 
0.5 20 

 
ว22104 

เทคโนโลยี ( วิทยาการ

คํานวณ)4 
0.5 20 

ส22101 
สังคมศึกษา ศาสนา และ

วัฒนธรรม 3 
1.5 60 

 
ส22103 

สังคมศึกษา ศาสนา และ

วัฒนธรรม 4 
1.5 60 

ส22102 ประวัติศาสตร  3 0.5 20 
 

ส22104 ประวัติศาสตร 4 0.5 20 

พ22101 สุขศึกษาและพลศึกษา 3 1 40 
 

พ22102 สุขศึกษาและพลศึกษา 4 1 40 

ศ22101 ศิลปะ 3 1 40 
 

ศ22102 ศิลปะ 4 1 40 

ง22101 การงานอาชีพฯ 3 1 40 
 

ง22102 การงานอาชีพฯ4 1 40 

อ22101 ภาษาอังกฤษ 3 1.5 60 
 

อ22102 ภาษาอังกฤษ 4 1.5 60 

รวม 11 440 
 

รวม 11 440 

รายวิชาเพิ่มเติม 
 

รายวิชาเพิ่มเติม 

ง22201 เกษตรชีวภาพ 2 1 40 
 

ง22202 ทักษะผูประกอบการ2 1 40 

ว22201 คอมฯเบื้องตน 3 0.5 20 
 

ว22202 คอมฯเบื้องตน 4 0.5 20 

อ22201 มัคคุเทศก3 0.5 20  อ22202 มัคคุเทศก4 0.5 20 



ท22201 ภาษาไทยเสริม 3 0.5 20 
 

ท22202 ภาษาไทยเสริม 4 0.5 20 

รวม 2.5 100 
 

รวม 2.5 100 

กิจกรรมพัฒนาผูเรียน 
   

กิจกรรมพัฒนาผูเรียน 
  

กิจกรรมแนะแนว 
 

20 
 

กิจกรรมแนะแนว 
 

20 

กิจกรรมนักเรียน 
   

กิจกรรมนักเรียน 
  

 
ลูกเสือเนตรนาร ี

 
15 

  
ลูกเสือเนตรนารี  

 
15 

 
ชุมนุมชมรม 

 
20 

  
ชุมนุมชมรม 

 
20 

กิจกรรมเพื่อสังคมและ

สาธารณประโยชน  
5 

 

กิจกรรมเพื่อสังคมและ

สาธารณประโยชน  
5 

รวม 
 

60 
 

รวม 
 

60 

รวมจํานวน/หนวยกิต/ชั่วโมง/ภาค 13.5 600 
 

รวมจํานวน/หนวยกิต/ชั่วโมง/ภาค 13.5 600 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ชั้นมัธยมศึกษาปที่3 

ภาคเรียนที่ 1 
 

ภาคเรียนที่ 2 

รหัสวิชา  รายวิชาพื้นฐาน 

เวลาเรียน 
 

รหัสวิชา  รายวิชาพื้นฐาน 

เวลาเรียน 

หนวยกิต/ชั่วโมง 
 

หนวยกิต/

ชั่วโมง 

ท23101 ภาษาไทย 5 1.5 60 
 

ท23102 ภาษาไทย 6 1.5 60 

ค23101 คณิตศาสตร 5 1.5 60 
 

ค23102 คณิตศาสตร 6 1.5 60 

ว23101 วิทยาศาสตร 5 1 40 
 

ว23103 วิทยาศาสตร 6 1 40 

ว23102 เทคฯ(วิทยาการคํานวณ)5 0.5 20 
 

ว23104    เทคฯ(วิทยาการคํานวณ)6 0.5 20 

ส23101 
สังคมศึกษา ศาสนา และ

วัฒนธรรม 5 
1.5 60 

 
ส23103 

สังคมศึกษา ศาสนา และ

วัฒนธรรม 6 
1.5 60 

ส23102 ประวัติศาสตร  5 0.5 20 
 

ส23104 ประวัติศาสตร 6 0.5 20 

พ23101 สุขศึกษาและพลศึกษา 5 1 40 
 

พ23102 สุขศึกษาและพลศึกษา 6 1 40 

ศ23101 ศิลปะ 5 1 40 
 

ศ23102 ศิลปะ 6 1 40 

ง23101 การงานอาชีพฯ 5 1 40 
 

ง23102 การงานอาชีพฯ6 1 40 

อ23101 ภาษาอังกฤษ 5 1.5 60 
 

อ23102 ภาษาอังกฤษ 6 1.5 60 

รวม 11 440 
 

รวม 11 440 

รายวิชาเพิ่มเติม 
 

รายวิชาเพิ่มเติม 

ง23201 เกษตรชีวภาพ 3 1 40 
 
  ง23202 ทักษะผูประกอบการ3 1 40 

ว23201 คอมฯเบื้องตน 5 0.5 20 
 

ว23202 คอมฯเบื้องตน 6 0.5 20 

อ23201 มัคคุเทศก5 0.5 20  อ23202 มัคคุเทศก6 0.5 20 



ท23201 ภาษาไทยเสริม 5 0.5 20 
 
ท23202 ภาษาไทยเสริม 6 0.5 20 

รวม 2.5 100 
 

รวม 2.5 100 

กิจกรรมพัฒนาผูเรียน 
   

กิจกรรมพัฒนาผูเรียน 
  

กิจกรรมแนะแนว 
 

20 
 

กิจกรรมแนะแนว 
 

20 

กิจกรรมนักเรียน 
   

กิจกรรมนักเรียน 
  

 
ลูกเสือเนตรนารี  

 
15 

  
ลูกเสือเนตรนารี  

 
15 

 
ชุมนุมชมรม 

 
20 

  
ชุมนุมชมรม 

 
20 

กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน 
 

5 
 

กิจกรรมเพื่อสังคมและ

สาธารณประโยชน  
5 

รวม 
 

60 
 

รวม 
 

60 

รวมจํานวน/หนวยกิต/ชั่วโมง/ภาค 13.5 600 
 

รวมจํานวน/หนวยกิต/ชั่วโมง/ภาค 13.5 600 

 

 

 



เอกสารประกอบ
 

(ประกาศการจัดทําและสงรายงานผลการประเมินตนเอง SAR ประจําปการศึกษา 2563)






