รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา
(Self - Assessment Report : SAR)
ปการศึกษา 2564

โรงเรียน พระแมมารีอุปถัมภ
รหัสโรงเรียน 1113100009
29 หมูที่ 5 ถนน กรุงเทพ-ปทุมธานี ตําบล/แขวง บางเดื่อ เขต/อําเภอ เมืองปทุมธานี จังหวัด ปทุมธานี 12000
โทรศัพท 029-784-1003 โทรสาร 02-978-4104

สังกัด
สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน
กระทรวงศึกษาธิการ

รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา
(Self - Assessment Report : SAR)
ปการศึกษา 2564
สวนที่ 1 : บทสรุปของผูบริหาร
โรงเรียน พระแมมารีอุปถัมภ รหัส 1113100009 ที่ตั้ง 29 หมู 5 ตําบลบางเดื่อ อําเภอเมือง จังหวัด ปทุมธานี สังกัดสํานักงานคณะกรรมการสงเสริม
การศึกษาเอกชน โทรศัพท 02-9784100-3 โทรสาร 02-9784104 E-mail : phramaemaree1999@gmail.com website www.mr.ac.th ผูรับใบอนุญาต
โรงเรียนคือ ดร.สมยศ พงษศิริพัฒน และผูอํานวยการ คือ นางจาระไน พงษศิริพัฒน ไดรับอนุญาตจัดตั้งเมื่อ 16 พฤษภาคม 2542 เปดสอนระดับชั้น เตรียม
อนุบาล ถึงระดับชั้น ระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 6 ปการศึกษา 2564 จํานวนนักเรียนรวม 668 คน มีการจัดการศึกษา 2 ระดับ คือ
1. ระดับ : ปฐมวัย มีครูบรรจุ จํานวน 12 คน และบุคคลากรอื่น จํานวน 11 คน และเด็กนักเรียน จํานวน 247 คน
2. ระดับ : การศึกษาขั้นพื้นฐาน มีครูบรรจุ จํานวน 19 คน และบุคคลากรอื่น จํานวน 5 คน ครูชาวตางชาติ 7 คน ครูสอนดนตรี 1 คน ครูสอนภาษาจีน 2 คน และครู
สอนกอลฟ 1 คน และเด็กนักเรียน จํานวน 421 คน
โรงเรียนพระแมมารีอุปถัมภ ไดดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา โดยกําหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาใหเปนไปตามมาตรฐาน
การศึกษาแตละระดับ และประเภทการศึกษาที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการประกาศกําหนด พรอมทั้งจัดทําแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่มุง
คุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา และดําเนินการตามแผนที่กําหนดไว จัดใหมีการประเมินผล และตรวจสอบคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ติดตามผลการดําเนิน
การเพื่อพัฒนาสถานศึกษาใหมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา
ผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาโรงเรียนพระแมมารีอุปถัมภ ปการศึกษา 2564 ระดับการศึกษาปฐมวัย มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของเด็ก มีผลการ
ประเมินอยูในระดับ ดีเลิศ มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ มีผลการประเมินอยูในระดับ ยอดเยี่ยม และมาตรฐานที่ 3 การจัดประสบการณที่เนนเด็ก
เปนสําคัญ มีผลการประเมินอยูในระดับ ดีเลิศ สรุปผลการประเมินในภาพรวมของสถานศึกษา อยูในระดับ ดีเลิศ
ผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา โรงเรียนพระแมมารีอุปถัมภ ปการศึกษา 2564 ระดับการศึกษาการศึกษาขั้นพื้นฐาน มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู
เรียน มีผลการประเมินอยูในระดับ ดีเลิศ โดยในดานผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผูเรียน มีผลการประเมินอยูในระดับ ดีเลิศ คุณลักษณะที่พึงประสงคของผูเรียนมีผลการ
ประเมินอยูในระดับ ดีเลิศ มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการมีผลการประเมินอยูในระดับ ยอดเยี่ยม และมาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการ
สอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ มีผลการประเมินอยูในระดับ ดีเลิศ สรุปผลการประเมินในภาพรวมของสถานศึกษาอยูในระดับ ดีเลิศ
ตอนที่ 1 ขอมูลพื้นฐาน

โรงเรียน (School Name) : พระแมมารีอุปถัมภ
ประเภทโรงเรียน (School Type) : ในระบบ (สามัญปกติ)
รหัสโรงเรียน : 1113100009
ที่อยู (Address) : 29

อาคาร (Bldg) : -

หมูที่ (Village No.) : 5

ตรอก (Alley) : -

ซอย (Lane) : -

ถนน (Street) : กรุงเทพ-ปทุมธานี

ตําบล/แขวง (Sub-district) : บางเดื่อ

เขต/อําเภอ (District) : เมืองปทุมธานี

จังหวัด (Province) : ปทุมธานี

รหัสไปรษณีย (Post Code) : 12000

โทรศัพท (Tel.) : 029-784-1003

โทรสาร (Fax.) : 02-978-4104

อีเมล (E-mail) : phramaemaree1999@gmail.com
เว็บไซต (Website) : http://www.mr.ac.th
ไลน (Line) : ระดับที่เปดสอน

ปกติ (สามัญศึกษา) : เตรียมอนุบาล, กอนประถมศึกษา, ประถมศึกษา
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เฟซบุก (Facebook) : -

English Program : อนุบาล, ประถมศึกษา
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ตอนที่ 2 การนําเสนอผลการประเมินตนเอง
ระดับปฐมวัย
1. มาตรฐานการศึกษา

มาตรฐานการศึกษา
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของเด็ก
1. มีพัฒนาดานรางกาย แข็งแรง มีสุขนิสัยที่ดี และดูแลความปลอดภัยของตนองได

ระดับคุณภาพ
ดีเลิศ
ดีเลิศ

2. มีพัฒนาการดานอารมณ จิตใจ ควบคุม และแสดงออกทางอารมณได

ยอดเยี่ยม

3. มีพัฒนาการดานสังคม ชวยเหลือตนเองและเปนสมาชิกที่ดีของสังคม

ดีเลิศ

4. มีพัฒนาการดานสติปญญา สื่อสารได มีทักษะการคิดพื้นฐาน และแสวงหาความรูได

ดีเลิศ

มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ

ยอดเยี่ยม

1. มีหลักสูตรครอบคลุมพัฒนาการทั้งสี่ดาน สอดคลองกับบริบทของทองถิ่น

ยอดเยี่ยม

2. จัดครูใหเพียงพอกับชั้นเรียน

ยอดเยี่ยม

3. สงเสริมใหครูมีความเชี่ยวชาญดานการจัดประสบการณ

ยอดเยี่ยม

4. จัดสภาพแวดลอมและสื่อเพื่อการเรียนรูอยางปลอดภัยและเพียงพอ

ยอดเยี่ยม

5. ใหบริการสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนรูเพื่อสนับสนุนการจัดประสบการณ

ยอดเยี่ยม

6. มีระบบบริหารคุณภาพที่เปดโอกาสใหผูเกี่ยวของทุกฝายมีสวนรวม

ยอดเยี่ยม

มาตรฐานที่ 3 การจัดประสบการณที่เนนเด็กเปนสําคัญ
1. จัดประสบการณที่สงเสริมใหเด็กมีพัฒนาการทุกดาน อยางสมดุลเต็มศักยภาพ

ดีเลิศ
ดีเลิศ

2. สรางโอกาสใหเด็กไดรับประสบการณตรง เลนและปฏิบัติอยางมีความสุข

ยอดเยี่ยม

3. จัดบรรยากาศที่เอื้อตอการเรียนรู ใชสื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับวัย

ยอดเยี่ยม

4. ประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริงและนําผลการประเมินพัฒนาการเด็กไปปรับปรุงการจัดประสบการณและพัฒนาเด็ก

ยอดเยี่ยม

สรุปผลการประเมินระดับปฐมวัย

ยอดเยี่ยม

2. หลักฐานสนับสนุนผลการประเมินตนเองตามระดับคุณภาพ

2.1 คุณภาพของเด็ก
โรงเรียนพัฒนาใหเด็กมีสุขภาพรางกายแข็งแรง มีนํ้าหนักสวนสูงตามเกณฑของกรมอนามัย เคลื่อนไหว รางกายคลองแคลว ใชมือ และตาประสานสัมพันธไดดี
ดูแลความปลอดภัยของตนเอง หลีกเลี่ยงสภาวะที่เสี่ยงตอโรค โดยครูปฐมวัยทุกคนจัดกิจกรรมหลัก 6 กิจกรรม ตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พ.ศ.2560 ผาน ตาราง
กิจกรรมประจําวัน บันทึกนํ้าหนัก สวนสูง เทอมละครั้ง (ซึ่งป 2564 นี้ สามารถบันทึกนํ้าหนัก สวนสูงไดในเทอมที่ 2/2564 เพราะโรงเรียนเปด On-Site ได และมี
กิจกรรมออกกําลังกายยามเชา มีกิจกรรมตรวจสุขภาพอยางเครงครัด เนื่องในสถานการณการแพรระบาดของเชื้อไวรัสโควิด 19 และสงเสริมใหเด็กไดเลนกีฬาตามความ
เหมาะสม มีกิจกรรมแปรงฟน และอาหารเสริม (นม) ใหเด็กไดรับประทานอาหารตามหลักโภชนาการ
โรงเรียนไดจัดกิจกรรมสงเสริมใหเด็กมีจิตใจราเริงแจมใส มีความอดทน มีความมั่นใจ กลาพูด กลาแสดงออก แสดงอารมณไดเหมาะสมกับวัย มีระเบียบ วินัย มี
กิริยามารยาท มีปฏิสัมพันธที่ดีกับเพื่อนทั้ง On line และ On Site โดยสอดแทรกในตารางกิจวัตรประจําวัน สนับสนุนใหดําเนินงานโครงการ/กิจกรรมตางๆ เชน
กิจกรรมอานนิทานในชั้นเรียน และอานหนังสือตอนเชาผานจอโปรเจคเตอร และโปรแกรม Zoom และกิจกรรมวันเด็ก ทั้งยังใชการจัดการสอนแบบ (Play and learn)
กิจกรรมตางๆ เหลานี้ ชวยสงเสริมพัฒนาการดานอารมณ – จิตใจ ของเด็กเปนอยางดี
โรงเรียนสงเสริมใหเด็กชวยเหลือตนเองในการปฏิบัติกิจวัตรประจําวัน สรางนิสัยประหยัดและพอเพียง มีมารยาท รูจักชวยเหลือแบงปน ทํางานรวมกับผูอื่น
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อยางมีความสุข ครูจัดประสบการณตามแผน ฝกใหเด็กทุกคนมีทักษะทางสังคม ผาน 6 กิจกรรมหลัก และจัดกิจกรรมเสริมเพื่อพัฒนาความพรอม ปลูกฝงใหเด็กรูจัก
ประเพณีวัฒนธรรมผานทางการเรียนรู On Line และ On Site
โรงเรียนดําเนินการจัดประสบการณการเรียนรู เพื่อพัฒนาสติปญญาตามหลักสูตร โดยใช 6 กิจกรรมหลัก ฝกฝนใหเด็กมีทักษะการคิด การแสวงหาความรู
คนหาคําตอบ มีความสามารถในการคิดรวบยอด ตัดสินใจในเรื่องงายๆ ไดถูกตอง นอกจากนี้ไดจัดทําโครงการ/กิจกรรมที่สรางเสริมพัฒนาการทางดานสติปญญา ไดแก
ทดลองบานวิทยาศาสตรนอย และคิดเลขเร็ว (จินตคณิต) เปนตน

2.2 กระบวนการบริหารและการจัดการ

โรงเรียนพระแมมารีอุปถัมภ มีการกําหนดโครงสรางการบริหารงานอยางชัดเจน ดําเนินการบริหาร และจัดการสถานศึกษาโดยใชวงจร PDCA ดําเนินการ
วิเคราะหสภาพปญหา ผลการจัดประสบการณการเรียนรู ศึกษาขอมูลสารสนเทศ นโยบายการปฏิรูปการศึกษา เปดโอกาสใหผูเกี่ยวของทุกฝายมีสวนรวมในการบริหาร
จัดการสถานศึกษารวมกันกําหนดวิสัยทัศน พันธกิจ เปาหมาย และกลยุทธ สงเสริมใหมีการพัฒนาหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 เนนเรียนรูผานการเลน
และลงมือปฏิบัติจริง ผานกิจกรรมหลัก 6 กิจกรรม และกิจกรรมเสริมตาง ๆ จัดครูเพียงพอและเหมาะสมกับชั้นเรียน โดยหนึ่งหองเรียนมีครู 2 คน เปนครูที่จบการ
ศึกษาปฐมวัย และครูทุกคนไดรับการอบรมไมนอยกวา 20 ชั่วโมงตอป ครูมีความรู ความสามารถในการวิเคราะห และออกแบบหลักสูตร มีทักษะในการจัด
ประสบการณและการประเมินพัฒนาการเด็กเปนรายบุคคล มีประสบการณในการออกแบบกิจกรรม มีทักษะการสังเกต และมีปฏิสัมพันธที่ดีกับเด็กและผูปกครอง และ
สามารถจัดสภาพแวดลอม และสื่อเพื่อการเรียนรูไดทั้ง On Line, On Site และ On Demand อยางปลอดภัย และพอเพียง คํานึงถึงความปลอดภัยของผูเรียน มีมุม
เสริมประสบการณ และสื่อการเรียนรูที่หลากหลาย จัดสิ่งอํานวยความสะดวก ใหบริการดานสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ อุปกรณเพื่อสนับสนุนการจัดประสบการณเพื่อ
พัฒนาครูอยางเพียงพอ และจัดการอบรมการใชสื่อ และเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับสถานการณที่เปลี่ยนแปลงอยูเสมอ และมีการประเมินผลตรวจสอบคุณภาพภายใน
สถานศึกษาติดตามการดําเนินงานและจัดทํารายงานการประเมินตนเองประจําป มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงพัฒนาคุณภาพ พรอมทั้งรายงานผลใหหนวยงานตน
สังกัดอยางตอเนื่อง

2.3 การจัดประสบการณที่เนนเด็กเปนสําคัญ

ครูปฐมวัยทุกคนจัดทําแผนการจัดประสบการณที่เนนเด็กเปนสําคัญ ไดเรียนรูลงมือปฏิบัติ สงเสริมพัฒนาการทั้ง 4 ดาน ตามแนวทางของหลักสูตรการศึกษา
ปฐมวัย พุทธศักราช 2560 ผานกิจวัตรประจําวัน เด็กไดฝกปฏิบัติจากประสบการณจริง จากกิจกรรมหลัก 6 กิจกรรม เด็กไดคิดทดลองหาความรูดวยตนเอง ครูจัด
โครงการ/กิจกรรมตามความสนใจของเด็ก เปดโอกาสใหเด็กไดแสวงหาคําตอบจากแหลงเรียนรู ครูเปนผูอํานวยความสะดวกใหคําแนะนํา เชน กิจกรรมการทดลองบาน
วิทยาศาสตรนอย ที่เด็กไดเรียนรูจากประสบการณจริง แสวงหาคําตอบดวยตนเอง เด็กนักเรียนไดสนุกกับวิทยาศาสตร เด็กไดเรียนรูลงมือกระทําผานประสาทสัมผัส ได
ฝกใชเครื่องมือทางวิทยาศาสตรงายๆทั้ง On Line และ On site ทั้งยังฝกแกปญหาและตัดสินใจในเรื่องงายๆ มีการประเมินพัฒนาการเด็กเปนรายบุคคลตามสภาพจริง
โดยมีกิจกรรมสงเสริมพัฒนาการของเด็กปฐมวัย มีการใชเครื่องมือประเมินที่หลากหลาย เชน การสังเกต การบันทึก การใชแบบประเมินลงในบันทึกหลังแผน การจัด
ประสบการณ และผลงานของเด็กไดแสดงผานทางไลนกลุมของหองเรียน และคุณครูสามารถนําผลการประเมินไปใช เพื่อทําวิจัยในชั้นเรียน และเปนขอมูลยอนกลับใน
การประเมินตนเอง นอกจากนี้ครูจัดบรรยากาศในหองเรียนที่เอื้อตอการเรียนรูในแตละหนวยการเรียนรู หองเรียนสะอาด จัดวางของใชไดอยางเปนระเบียบ มีการจัดทํา
ปายนิเทศหนวยการเรียน มีพื้นที่แสดงผลงานเด็ก มีมุมประสบการณ มีการผลิตสื่อและนํามาใชไดอยางเหมาะสม
3. โรงเรียนมีแผนจะพัฒนาตนเองตอไปอยางไรใหไดมาตรฐานที่ดีขึ้นกวาเดิม 1 ระดับ
3.1 แผนปฏิบัติงานที่ 1 พัฒนาคุณภาพเด็ก
- โครงการสงเสริมสุขภาพเด็กปฐมวัย
- โครงการรักษสิ่งแวดลอม
- โครงการสงเสริมความรูดานสติปญญา
3.2 แผนปฏิบัติงานที่ 2 พัฒนากระบวนการบริหาร และการจัดการ
- โครงการพัฒนาการใชสื่อสารสนเทศ และสื่อการเรียนรู
3.3 แผนปฏิบัติงานที่ 3
- โครงการพัฒนาครู และบุคลากร
- กิจกรรมศึกษาดูงาน
- กิจกรรมอบรม ประชุม สัมมนา
- กิจกรรมพัฒนาทักษะดานคอมพิวเตอร
- กิจกรรมพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
3.4 แผนปฏิบัติงานที่ 4
- โครงการพัฒนาอาคารสถานที่ และสิ่งแวดลอม
4. นวัตกรรม/แบบอยางที่ดี (Innovation/Best Practice)
- นวัตกรรม/แบบอยางที่ดี : บานวิทยาศาสตรนอย
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มาตรฐานดาน : มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของเด็ก
5. ความโดดเดนของสถานศึกษา
6. โรงเรียนดําเนินงานตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ
- จัดการศึกษาทุกระดับ ทุกประเภท โดยใชหลักสูตรฐานสมรรถนะ รวมทั้งแนวทางการจัดการเรียนรูเชิงรุกและการวัดประเมินผลเพื่อพัฒนาผูเรียน ที่สอดคลอง
กับมาตรฐานการศึกษาแหงชาติ
- สงเสริมการพัฒนากรอบหลักสูตรระดับทองถิ่นและหลักสูตรสถานศึกษาตามความตองการจําเปนของกลุมเปาหมายและแตกตางหลากหลายตามบริบทของ
พื้นที่
- พัฒนาผูเรียนใหมีทักษะการคิดวิเคราะห สามารถแกไขสถานการณเฉพาะหนาไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยจัดการเรียนรูเชิงรุก (Active Learning) จาก
ประสบการณจริงหรือจากสถานการณจําลองผานการลงมือปฏิบัติ ตลอดจนจัดการเรียนการสอนในเชิงแสดงความคิดเห็นเพื่อเปดโลกทัศนมุมมองรวมกันของผู
เรียนและครูใหมากขึ้น
- ปลูกฝงผูเรียนใหมีหลักคิดที่ถูกตองดานคุณธรรม จริยธรรม และเปนผูมีความพอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา โดยกระบวนการลูกเสือ และยุวกาชาด
- เสริมสรางการรับรู ความเขาใจ ความตระหนัก และสงเสริมคุณลักษณะและพฤติกรรมที่พึงประสงคดานสิ่งแวดลอม
- สนับสนุนกิจกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
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ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
1. มาตรฐานการศึกษา

มาตรฐานการศึกษา
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผูเรียน

ระดับคุณภาพ
ดีเลิศ

ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผูเรียน
1. มีความสามารถในการอาน การเขียน การสื่อสาร และการคิดคํานวณ

ยอดเยี่ยม

2. มีความสามารถในการคิดวิเคราะห คิดอยางมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและแกปญหา

ดีเลิศ

3. มีความสามารถในการสรางนวัตกรรม

ดีเลิศ

4. มีความสามารถในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร

ยอดเยี่ยม

5. มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา

ดีเลิศ

6. มีความรูทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดีตองานอาชีพ

ดีเลิศ

คุณลักษณะที่พึงประสงคของผูเรียน
7. การมีคุณลักษณะและคานิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากําหนด

ดีเลิศ

8. ความภูมิใจในทองถิ่นและความเปนไทย

ดีเลิศ

9. การยอมรับที่จะอยูรวมกันบนความแตกตางและหลากหลาย

ดีเลิศ

10. สุขภาวะทางรางกายและจิตสังคม

ดีเลิศ

มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ

ยอดเยี่ยม

1. มีเปาหมายวิสัยทัศนและพันธกิจที่สถานศึกษากําหนดชัดเจน

ยอดเยี่ยม

2. มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา

ยอดเยี่ยม

3. ดําเนินงานพัฒนาวิชาการที่เนนคุณภาพผูเรียนรอบดานตามหลักสูตรสถานศึกษาและทุกกลุมเปาหมาย

ยอดเยี่ยม

4. พัฒนาครูและบุคลากรใหมีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ

ยอดเยี่ยม

5. จัดสภาพแวดลอมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อตอการจัดการเรียนรูอยางมีคุณภาพ

ยอดเยี่ยม

6. จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู

ยอดเยี่ยม

มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ

ดีเลิศ

1. จัดการเรียนรูผานกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถนําไปประยุกตใชในชีวิตได

ดีเลิศ

2. ใชสื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหลงเรียนรูที่เอื้อตอการเรียนรู

ดีเลิศ

3. มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก

ยอดเยี่ยม

4. ตรวจสอบและประเมินผูเรียนอยางเปนระบบ และนําผลมาพัฒนาผูเรียน

ดีเลิศ

5. มีการแลกเปลี่ยนเรียนรูและใหขอมูลสะทอนกลับเพื่อพัฒนาปรับปรุงการจัดการเรียนรู

ดีเลิศ

สรุปผลการประเมินระดับขั้นพื้นฐาน
2. หลักฐานสนับสนุนผลการประเมินตนเองตามระดับคุณภาพ
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ดีเลิศ

ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ดานคุณภาพของผูเรียน โรงเรียนกําหนดจุดเนนใหผูเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น ตามเปาหมายที่กําหนดในการพัฒนาผูเรียนรอยละ 80 โดยผูรับผิดชอบ
วางแผน กิจกรรมที่หลากหลาย เชน โครงการเพิ่มผลสัมฤทธทางการเรียน โครงการนําเสนอผลงาน หรือชิ้นงานผานสื่ออิเล็กทรอนิกส เปนตน ซึ่งในปการศึกษา 2564 นี้
นักเรียนสามารถสงงานผานทางสื่อออนไลนไดเกือบทุกคน และเก็บชิ้นงานไวในอัลบั้มงานไดอยางเปนระบบ และเนื่องในสถานการณการแพรระบาดของเชื้อไวรัสโควิด
19 และนักเรียนตองทําตามมาตรการ 6-6-7 อยางเครงครัด เพื่อความปลอดภัยของนักเรียนจากภัยอันตรายทั้งดานรางกาย และจิตใจ ซึ่งทางโรงเรียนสามารถเปดเรียน
ในรูปแบบ On Site ไดในเทอมที่ 2 ปการศึกษา 2564 และมีผลการดําเนินโครงการ และกิจกรรม พบวา ผูเรียนมีผลทางการเรียนสูงกวาเปาหมายที่โรงเรียนกําหนด
โดยโรงเรียนไดนําผลจากการพัฒนาไปใชเปนขอมูลในการไปพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนใหสูงขึ้นอยางตอเนื่องเปนระบบ
ดานกระบวนการบริหารจัดการ โรงเรียนกําหนดจุดเนน สงเสริม สนับสนุนครูใหจัดการเรียนรูโดยใชสื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยี เพื่อจัดการเรียนรู ระดับ ยอด
เยี่ยม มีการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบที่สอดคลองกับสถานการณปจจุบัน โดยเนนการเรียนการสอน 4 แบบ คือ การเรียนการสอนแบบ On-Site, On-Line, OnHand และ On-Demand และทางโรงเรียนสามารถเปดเรียนในภาคเรียนที่ 2 /2564 ได เนื่องจากทางโรงเรียนมีจํานวนหองที่เพียงพอตอจํานวนนักเรียน มีมาตรการ
คุมเขมและมีการวางแผนเผชิญเหตุ และมีการแบงโซนที่ชัดเจน วางแผนจัดทําโครงการ และดําเนินโครงการที่สําคัญ ๆ เชน โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาในการ
ใชสื่อนวัตกรรม สื่ออิเล็กทรอนิกส โครงการจัดหาสื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยี โครงการพัฒนาศักยภาพครู และโครงการนิเทศภายใน เปนตน ผลการดําเนินงาน พบวา
โรงเรียนมีสื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยี สอดคลองกับการจัดการเรียนรูที่ทันสมัยอยางครบถวนบรรลุเปาหมายที่กําหนด และนําผลการดําเนินงานไปใชเปนขอมูลสงเสริมใน
การจัดการเรียนรูใหมีคุณภาพสูงยิ่งขึ้น
ดานกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ โรงเรียนกําหนดจุดเนนใหครูใชสื่ออิเล็กทรอนิกส เทคโนโลยี ในการจัดการเรียนรู โดยกําหนดให
ครูรอยละ 90 มีการวางแผน และจัดการเรียนการสอนในรูปแบบ On-Site, On-Line และ On-Demand โดยคุณครูสามารถปรับเปลี่ยนรูปแบบการจัดการเรียนการ
สอนจากสถานการณการแพรระบาดที่เกิดขึ้นจากทางบาน และโรงเรียน เปนตน จากการดําเนินการพบวา ครูสามารถจัดการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญผานสื่อ
อิเล็กทรอนิกส เทคโนโลยี ไดอยางมีประสิทธิภาพ และเปนไปตามเปาหมายที่กําหนด นําผลจากการดําเนินงานมาใชในการพัฒนาตนเองและพัฒนาการจัดการเรียนรู สง
ผลใหผูเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น
3. โรงเรียนมีแผนจะพัฒนาตนเองตอไปอยางไรใหไดมาตรฐานที่ดีขึ้นกวาเดิม 1 ระดับ
3.1 แผนปฏิบัติงานที่ 1 พัฒนาคุณภาพผูเรียน
- โครงการสงเสริมผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผูเรียน
- โครงการสงเสริมคุณลักษณะที่พึงประสงคของผูเรียน
- โครงการสงเสริมใหความรูมาตรการการแพรระบาด (Covid-19)
3.2 แผนปฏิบัติงานที่ 2 พัฒนากระบวนการบริหาร และการจัดการ
- โครงการพัฒนาการใชสื่อสารสนเทศ และสื่อการเรียนรู
3.3 แผนปฏิบัติงานที่ 3
- โครงการพัฒนาครู และบุคลากร
- กิจกรรมศึกษาดูงาน
- กิจกรรมอบรม ประชุม สัมมนา
- กิจกรรมพัฒนาทักษะดานคอมพิวเตอร
- กิจกรรมพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
3.4 แผนปฏิบัติงานที่ 4
- โครงการพัฒนาอาคารสถานที่ และสิ่งแวดลอม
4. นวัตกรรม/แบบอยางที่ดี (Innovation/Best Practice)
- นวัตกรรม/แบบอยางที่ดี : การจัดการเรียนการสอนเปนภาษาอังกฤษ
มาตรฐานดาน : มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผูเรียน
- นวัตกรรม/แบบอยางที่ดี : ชวยเหลือผูดอยโอกาส
มาตรฐานดาน : มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ
5. ความโดดเดนของสถานศึกษา
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6. โรงเรียนไดดําเนินงานตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ
- จัดการศึกษาทุกระดับ ทุกประเภท โดยใชหลักสูตรฐานสมรรถนะ รวมทั้งแนวทางการจัดการเรียนรูเชิงรุกและการวัดประเมินผลเพื่อพัฒนาผูเรียน ที่สอดคลอง
กับมาตรฐานการศึกษาแหงชาติ
- สงเสริมการพัฒนากรอบหลักสูตรระดับทองถิ่นและหลักสูตรสถานศึกษาตามความตองการจําเปนของกลุมเปาหมายและแตกตางหลากหลายตามบริบทของ
พื้นที่
- พัฒนาผูเรียนใหมีทักษะการคิดวิเคราะห สามารถแกไขสถานการณเฉพาะหนาไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยจัดการเรียนรูเชิงรุก (Active Learning) จาก
ประสบการณจริงหรือจากสถานการณจําลองผานการลงมือปฏิบัติ ตลอดจนจัดการเรียนการสอนในเชิงแสดงความคิดเห็นเพื่อเปดโลกทัศนมุมมองรวมกันของผู
เรียนและครูใหมากขึ้น
- ปลูกฝงผูเรียนใหมีหลักคิดที่ถูกตองดานคุณธรรม จริยธรรม และเปนผูมีความพอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา โดยกระบวนการลูกเสือ และยุวกาชาด
- เสริมสรางการรับรู ความเขาใจ ความตระหนัก และสงเสริมคุณลักษณะและพฤติกรรมที่พึงประสงคดานสิ่งแวดลอม
- สนับสนุนกิจกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ

ลงชื่อ........................................
(........จาระไน พงษศิริพัฒน........)
ตําแหนง ผูอํานวยการ
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สวนที่ 2 : ขอมูลพื้นฐาน
1. โรงเรียน (School Name) : พระแมมารีอุปถัมภ (-)
รหัสโรงเรียน : 1113100009
ที่อยู (Address) : 29

อาคาร (Bldg) : -

หมูที่ (Village No.) : 5

ตรอก (Alley) : -

ซอย (Lane) : -

ถนน (Street) : กรุงเทพ-ปทุมธานี

ตําบล/แขวง (Sub-district) : บางเดื่อ

เขต/อําเภอ (District) : เมืองปทุมธานี

จังหวัด (Province) : ปทุมธานี

รหัสไปรษณีย (Post Code) : 12000

โทรศัพท (Tel.) : 029-784-1003

โทรสาร (Fax.) : 02-978-4104

อีเมล (E-mail) : phramaemaree1999@gmail.com
เว็บไซต (Website) : http://www.mr.ac.th
ไลน (Line) : 2. ระดับที่เปดสอน
ปกติ (สามัญศึกษา): : เตรียมอนุบาล, กอนประถมศึกษา, ประถมศึกษา
English Program: : อนุบาล, ประถมศึกษา
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เฟซบุก (Facebook) : -

3. ขอมูลพื้นฐานแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
ปรัชญา
คุณธรรมนําความรูสูความสุข
วิสัยทัศน
บุคคลแหงการเรียนรู ชุมชนอันที่รักและเอื้ออาทร มุงสูความเปนเลิศแหงการเปนมนุษย ตามหลักธรรมของศาสนา
Learning Persons, Loving and Caring Community Reaching for Human Excellence, according to Principles.
พันธกิจ
1.จัดการศึกษาอบรมที่เสริมสรางคุณธรรม ความรู โดยใหผูเรียนมีความสุข
2.จัดการศึกษาดวยกระบวนการเรียนรูที่เนนนักเรียนเปนสําคัญ
3.ใหโอกาสผูยากไรและดอยโอกาส เขารับการศึกษาตามความเหมาะสม
4.สรางชุมชนแหงการเรียนรูในบรรยากาศแหงความรัก เอื้ออาทร
5.ใหการอภิบาลเพื่อเสริมสรางคุณคาของชีวิตครอบครัว
6.สงเสริมการมีสวนรวมระหวางบาน วัด สถานศึกษา และชุมชนในการพัฒนาบุคคลใหมีคุณภาพ
7.สงเสริมบรรยากาศการเสวนาระหวางศาสนา วัฒนธรรม และประเพณีทองถิ่น
8.เชื่อมโยงความรูกับวัฒนธรรม และภูมิปญญาทองถิ่น ใหเกิดความหมายที่แทจริงสูการปฏิบัติในชีวิต
9.เปนประจักษพยานถึงศักดิ์ศรีความเปนมนุษยดวยชีวิตที่เปนรูปธรรม
10.จัดกิจกรรมบําเพ็ญประโยชนเพื่อสรางสังคมแหงความจริง ยุติธรรม และสันติ
เปาหมาย
1.ผูเรียนมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรมและคานิยมที่พึงประสงค มีความใฝรู คิดเปน ทําเปน มีทักษะในการแสวงหาความรู รักการเรียนรู
และพัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง และใชเทคโนโลยีในการเรียนรู
2.ระดับสัมฤทธิ์ผลการเรียนกลุมสาระการเรียนรูโดยเฉลี่ยสามปซอนยอนหลังสูงขึ้นอยางตอเนื่อง
3.พัฒนากระบวนการจัดประสบการณ/การเรียนรูของครูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญตอเนื่อง
4.บริหารจัดการตามบทบาทหนาที่อยางมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล ของ ผูบริหารและคณะกรรมการบริหารโรงเรียน
5.การพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในและมาตรฐานการศึกษา
6.สราง สงเสริม สนับสนุนใหสถานศึกษาเปนสังคมแหงการเรียนรู
7.บรรลุตามปรัชญา วิสัยทัศน พันธกิจ และวัตถุประสงคของการจัดตั้งสถานศึกษา
8.พัฒนาตามจุดเนนและจุดเดนที่สงผลสะทอนที่เปนเอกลักษณของสถานศึกษาดําเนินงานโครงการพิเศษเพื่อสงเสริมบทบาทของสถานศึกษา
9. บริหารจัดการศึกษาอยางมีประสิทธิภาพ สงเสริมพัฒนาสถานศึกษาเพื่อยกระดับมาตรฐานรักษามาตรฐานและพัฒนาสูความเปนเลิศเพื่อใหสอดคลองกับ
แนวทางการปฏิรูปการศึกษา
ยุทธศาสตรหรือกลยุทธ
ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนา และยกระดับคุณภาพ และมาตรฐานการศึกษาสูระดับชาติ และสากล
ยุทธศาสตรที่ 2 การพัฒนาผูเรียนใหเต็มตามศักยภาพ
ยุทธศาสตรที่ 3 การสรางโอกาสทางการเรียนอยางทั่วถึง
ยุทธศาสตรที่ 4 สงเสริมการมีสวนรวมในการจัดการศึกษา
ยุทธศาสตรที่ 5 พัฒนาโรงเรียน และแหลงเรียนรูใหมีคุณภาพมาตรฐาน
ยุทธศาสตรที่ 6 พัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษาใหมีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ
ยุทธศาสตรที่ 7 การพัฒนาระบบบริหารที่มีประสิทธิภาพ
ยุทธศาสตรที่ 8 การพัฒนา และสงเสริมเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร รวมทั้งการเรียนแบบอิเล็กทรอนิกส
ยุทธศาสตรที่ 9 การเสริมสรางความสัมพันธและความรวมมือกับชุมชนเพื่อสงเสริมการพัฒนาสถานศึกษาควบคูกับการพัฒนาสังคมตามแนวทางการปฏิรูปการ
ศึกษาแผนงานการสรางสังคมแหงการเรียนรู
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เอกลักษณ
ความรักชนะทุกสิ่ง
อัตลักษณ
ภาษาดี กีฬาเดน เนนคุณธรรม เปนผูนํา IT
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4. จํานวนนักเรียน

ระดับที่เปดสอน

การจัดการเรียน
จํานวนหองเรียน
การสอน

จํานวนผูเรียนปกติ

จํานวนผูเรียนที่มีความ
ตองการพิเศษ

ชาย

หญิง

ชาย

หญิง

รวมจํานวนผู
เรียน

ระดับกอนประถมการศึกษา
เตรียมอนุบาล
อนุบาลปที่ 1
อนุบาลปที่ 2
อนุบาลปที่ 3
รวม

หองเรียนปกติ

1

4

5

-

-

9

หองเรียนปกติ

2

23

20

-

-

43

หองเรียน EP

2

19

17

-

-

36

หองเรียนปกติ

2

31

19

-

-

50

หองเรียน EP

2

17

17

-

-

34

หองเรียนปกติ

2

23

17

-

-

40

หองเรียน EP

2

14

21

-

-

35

หองเรียนปกติ 7 หองเรียน EP 6

131

116

-

-

247

หองเรียนปกติ

2

22

30

-

-

52

หองเรียน EP

2

24

21

-

-

45

หองเรียนปกติ

2

30

22

-

-

52

หองเรียน EP

2

21

12

-

-

33

หองเรียนปกติ

2

22

26

-

-

48

หองเรียน EP

2

20

18

-

-

38

หองเรียนปกติ

2

26

30

-

-

56

หองเรียน EP

1

15

13

-

-

28

หองเรียนปกติ

1

11

10

-

-

21

หองเรียน EP

1

10

4

-

-

14

หองเรียนปกติ

1

13

11

-

-

24

หองเรียน EP

1

5

5

-

-

10

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

หองเรียนปกติ 10 หองเรียน EP 9

219

202

-

-

421

รวมทั้งสิ้น

หองเรียนปกติ 17 หองเรียน EP 15

350

318

-

-

668
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5. จํานวนผูบริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษา
5.1 ผูบริหารสถานศึกษา
- นาย สมยศ พงษศิริพัฒน
ตําแหนง : ผูรับใบอนุญาต (ผูรับใบอนุญาต)
ระดับการศึกษา : ปริญญาเอก
- นาง จาระไน พงษศิริพัฒน
ตําแหนง : ผูอํานวยการโรงเรียน (Thai School Director)
ระดับการศึกษา : ปริญญาโท
5.2 จํานวนครู และบุคลากรทางการศึกษา (เฉพาะที่บรรจุเทานั้น)
5.2.1 สรุปจํานวนครูและบุคลากรทางการศึกษา จําแนกวุฒิการศึกษาและประเภท/ตําแหนง

จํานวนครูและบุคลากรทางการศึกษา

ประเภท/ตําแหนง

รวม

ตํ่ากวา ป.ตรี

ป.ตรี

ป.บัณฑิต

ป.โท

ป.เอก

1. ครูไทย

-

1

-

-

-

1

2. ครูชาวตางชาติ

-

-

-

-

-

-

1. ครูไทย

-

9

-

2

1

12

2. ครูชาวตางชาติ

-

-

-

-

-

-

1. ครูไทย

-

10

7

2

-

19

2. ครูชาวตางชาติ

-

-

-

-

-

-

รวม

-

20

7

4

1

32

บุคลากรอื่นๆ

-

-

-

-

-

-

รวม

-

-

-

-

-

-

รวมทั้งสิ้น

-

20

7

4

1

32

ผูสอนเตรียมอนุบาล

ผูสอนการศึกษาปฐมวัย

ผูสอนการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ระดับประถมศึกษา

บุคลากรทางการศึกษา

สรุปอัตราสวน

สรุปอัตราสวน

จํานวนหอง

จํานวนนักเรียน

จํานวนครู

จํานวนผูเรียนตอครู

จํานวนผูเรียนตอหอง

ผูสอนเตรียมอนุบาล

1

9

1

9:1

9:1

ผูสอนการศึกษาปฐมวัย

12

238

12

20:1

20:1
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สรุปอัตราสวน

จํานวนหอง

จํานวนนักเรียน

จํานวนครู

จํานวนผูเรียนตอครู

จํานวนผูเรียนตอหอง

19

421

19

23:1

23:1

ผูสอนการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ระดับประถมศึกษา
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5.2.2 จํานวนครูจําแนกตามระดับและกลุมสาระการเรียนรู

จํานวนครูผูสอน
ระดับ/กลุมสาระการเรียนรู

ปฐมวัย

ประถมศึกษา

รวม

ตรงเอก

ไมตรงเอก

ตรงเอก

ไมตรงเอก

ปฐมวัย

9

5

-

-

14

ภาษาไทย

2

-

2

1

5

คณิตศาสตร

1

-

3

-

4

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

-

-

3

-

3

สังคมศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม

-

-

2

-

2

สุขศึกษาและพลศึกษา

-

-

2

-

2

ศิลปะ

-

-

2

-

2

การงานอาชีพ

-

-

1

1

2

ภาษาตางประเทศ

-

-

2

-

2

รวม

12

5

17

2

36

5.2.3 ตารางสรุปจํานวนครูที่สอนกิจกรรมพัฒนาผูเรียน

กิจกรรมพัฒนาผูเรียน

จํานวนครูผูสอน
ประถมศึกษา

รวม

กิจกรรมนักเรียน
- ลูกเสือ

7

7

- เนตรนารี

5

5

- ยุวกาชาด

-

-

- ผูบําเพ็ญประโยชน

-

-

- รักษาดินแดน (ร.ด.)

-

-

- กิจกรรมชุมนุม ชมรม

8

8

กิจกรรมแนะแนว

2

2

กิจกรรมเพื่อสังคม และสาธารณประโยชน

-

-

รวม

22

22
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5.2.4 สรุปจํานวนครูและบุคลากรทางการลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาดและผูบําเพ็ญประโยชน

ลูกเสือ/เนตรนารี /ยุวกาชาด/ผูบําเพ็ญประโยชน

จํานวนผูบังคับบัญชา

จํานวนวุฒิทางลูกเสือ
มีวุฒิ

ไมมีวุฒิ

สถานะการจัดตั้งกองลูกเสือ

ลูกเสือ เนตรนารี สํารอง

1

7

-

-

ลูกเสือ เนตรนารี สามัญ

1

5

-

-

ลูกเสือ เนตรนารี สามัญรุนใหญ

-

-

-

-

ลูกเสือ เนตรนารี วิสามัญ

-

-

-

-

ยุวกาชาด

-

-

-

-

ผูบําเพ็ญประโยชน

-

-

-

-

รวม

2

12

-

5.2.5 สรุปจํานวนครูที่ทําหนาที่คัดกรอง และนักเรียนที่มีความตองการจําเปนพิเศษ (กรณีโรงเรียนมีนักเรียนพิเศษเรียนรวม)

จํานวนครูที่ทําหนาที่คัดกรอง
ครูที่ไดรับการขึ้นทะเบียน เปนผูคัดกรองของกระทรวงศึกษาธิการ
-

จํานวนนักเรียนพิเศษ
ครูที่มีวุฒิทางการศึกษาพิเศษ ทั้งหมด ขึ้นทะเบียน ไมขึ้นทะเบียน
-

-

-

-

5.2.6 สรุปจํานวนครูที่เขารับการอบรมเกี่ยวกับโรงเรียนคุณธรรม
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หนวยงานที่เขารับการอบรม

จํานวนครูที่เขารับ การอบรม

ปที่อบรม

-

-

-

สวนที่ 3 : ผลการดําเนินงาน
1. ผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจําปของสถานศึกษา
1.1 ระดับปฐมวัย
ยุทธศาสตรที่ 1
การพัฒนาและยกระดับคุณภาพ และมาตรฐานการศึกษาสูระดับชาติ และสากล
โครงการ
1. การพัฒนา และยกระดับคุณภาพ และมาตรฐานการศึกษาสูระดับชาติ และสากล

คาเปาหมาย
80.00 : ดีเลิศ
ผลสําเร็จ
80.00 : ดีเลิศ
มาตรฐานการ
ศึกษา

- มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ

สอดคลองกับ
- ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาหลักสูตร การเรียนการสอน การวัดและประเมินผล
ยุทธศาสตร สช. - ยุทธศาสตรที่ 3 การเสริมสรางประสิทธิภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนเอกชน
สอดคลองกับตัว - พัฒนาผูเรียนใหมีทักษะการคิดวิเคราะห สามารถแกไขสถานการณเฉพาะหนาไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยจัดการเรียนรูเชิงรุก (Active
ชี้วัดกระทรวง Learning) จากประสบการณจริงหรือจากสถานการณจําลองผานการลงมือปฏิบัติ ตลอดจนจัดการเรียนการสอนในเชิงแสดงความคิดเห็นเพื่อ
เปดโลกทัศนมุมมองรวมกันของผูเรียนและครูใหมากขึ้น
ศึกษาธิการ
- พัฒนาครูใหมีทักษะ ความรู และความชํานาญในการใชเทคโนโลยีดิจิทัล ปญญาประดิษฐ และภาษาอังกฤษ รวมทั้งการจัดการเรียนการสอน
เพื่อฝกทักษะการคิดวิเคราะหอยางเปนระบบและมีเหตุผลเปนขั้นตอน
ยุทธศาสตรที่ 2
การพัฒนาผูเรียนใหเต็มตามศักยภาพ
โครงการ
1. การพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค

คาเปาหมาย
80.00 : ดีเลิศ
ผลสําเร็จ
80.00 : ดีเลิศ
มาตรฐานการศึกษา

- มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของเด็ก

สอดคลองกับยุทธศาสตร
สช.

- ยุทธศาสตรที่ 3 การเสริมสรางประสิทธิภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนเอกชน

สอดคลองกับตัวชี้วัด
กระทรวงศึกษาธิการ

- จัดการศึกษาทุกระดับ ทุกประเภท โดยใชหลักสูตรฐานสมรรถนะ รวมทั้งแนวทางการจัดการเรียนรูเชิงรุกและการวัดประเมินผล
เพื่อพัฒนาผูเรียน ที่สอดคลองกับมาตรฐานการศึกษาแหงชาติ
- ปลูกฝงผูเรียนใหมีหลักคิดที่ถูกตองดานคุณธรรม จริยธรรม และเปนผูมีความพอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา โดยกระบวนการลูก
เสือ และยุวกาชาด
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- สนับสนุนกิจกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ยุทธศาสตรที่ 3
การสรางโอกาสทางการเรียนอยางทั่วถึง
โครงการ
1. ตามนโยบายของรัฐบาล "การสนับสนุนคาใชจายในการจัดการศึกษาตั้งแตระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน"

คาเปาหมาย
90.00 : ดีเยี่ยม
ผลสําเร็จ
100.00 : ดีเยี่ยม
มาตรฐานการศึกษา

- มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ

สอดคลองกับยุทธศาสตร สช.

- ยุทธศาสตรที่ 2 การปฏิรูประบบทรัพยากรเพื่อการศึกษาเอกชน

สอดคลองกับตัวชี้วัดกระทรวง
ศึกษาธิการ

- ปลูกฝงผูเรียนใหมีหลักคิดที่ถูกตองดานคุณธรรม จริยธรรม และเปนผูมีความพอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา โดย
กระบวนการลูกเสือ และยุวกาชาด

2. มอบโอกาสทางการศึกษาแกผูดอยโอกาส

คาเปาหมาย
90.00 : ดีเยี่ยม
ผลสําเร็จ
100.00 : ดีเยี่ยม
มาตรฐานการศึกษา

- มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ

สอดคลองกับยุทธศาสตร สช.

- ยุทธศาสตรที่ 2 การปฏิรูประบบทรัพยากรเพื่อการศึกษาเอกชน
- ยุทธศาสตรที่ 4 การสงเสริมการมีสวนรวมในการจัดและสนับสนุนการศึกษาเอกชน

สอดคลองกับตัวชี้วัดกระทรวง
ศึกษาธิการ

- เสริมสรางการรับรู ความเขาใจ ความตระหนัก และสงเสริมคุณลักษณะและพฤติกรรมที่พึงประสงคดานสิ่ง
แวดลอม

ยุทธศาสตรที่ 4
สงเสริมการมีสวนรวมในการจัดการศึกษา
โครงการ
1. จัดการศึกษาแบบมีสวนรวม

คาเปาหมาย
90.00 : ดีเยี่ยม
ผลสําเร็จ
90.00 : ดีเยี่ยม
มาตรฐานการ
ศึกษา

- มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ

สอดคลองกับ

- ยุทธศาสตรที่ 3 การเสริมสรางประสิทธิภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนเอกชน
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ยุทธศาสตร สช. - ยุทธศาสตรที่ 4 การสงเสริมการมีสวนรวมในการจัดและสนับสนุนการศึกษาเอกชน
สอดคลองกับตัว - พัฒนาผูเรียนใหมีทักษะการคิดวิเคราะห สามารถแกไขสถานการณเฉพาะหนาไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยจัดการเรียนรูเชิงรุก (Active
ชี้วัดกระทรวง Learning) จากประสบการณจริงหรือจากสถานการณจําลองผานการลงมือปฏิบัติ ตลอดจนจัดการเรียนการสอนในเชิงแสดงความคิดเห็นเพื่อ
เปดโลกทัศนมุมมองรวมกันของผูเรียนและครูใหมากขึ้น
ศึกษาธิการ
- พัฒนาครูใหมีทักษะ ความรู และความชํานาญในการใชเทคโนโลยีดิจิทัล ปญญาประดิษฐ และภาษาอังกฤษ รวมทั้งการจัดการเรียนการสอน
เพื่อฝกทักษะการคิดวิเคราะหอยางเปนระบบและมีเหตุผลเปนขั้นตอน
- เสริมสรางการรับรู ความเขาใจ ความตระหนัก และสงเสริมคุณลักษณะและพฤติกรรมที่พึงประสงคดานสิ่งแวดลอม
ยุทธศาสตรที่ 5
พัฒนาโรงเรียนและแหลงเรียนรูใหมีคุณภาพมาตรฐาน
โครงการ
1. ปรับปรุงและซอมแซมอาคารสถานที่และแหลงเรียนรู

คาเปาหมาย
90.00 : ดีเยี่ยม
ผลสําเร็จ
90.00 : ดีเยี่ยม
มาตรฐานการศึกษา

- มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ

สอดคลองกับยุทธศาสตร สช.

- ยุทธศาสตรที่ 2 การปฏิรูประบบทรัพยากรเพื่อการศึกษาเอกชน
- ยุทธศาสตรที่ 3 การเสริมสรางประสิทธิภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนเอกชน

สอดคลองกับตัวชี้วัดกระทรวงศึกษาธิการ

- พัฒนาแพลตฟอรมดิจิทัลเพื่อการเรียนรู และใชดิจิทัลเปนเครื่องมือการเรียนรู

2. จัดแหลงบริการสนับสนุนการเรียนรู

คาเปาหมาย
80.00 : ดีเลิศ
ผลสําเร็จ
80.00 : ดีเลิศ
มาตรฐานการศึกษา

- มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ

สอดคลองกับยุทธศาสตร สช.

- ยุทธศาสตรที่ 2 การปฏิรูประบบทรัพยากรเพื่อการศึกษาเอกชน
- ยุทธศาสตรที่ 3 การเสริมสรางประสิทธิภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนเอกชน

สอดคลองกับตัวชี้วัดกระทรวง
ศึกษาธิการ

- สงเสริมการพัฒนากรอบหลักสูตรระดับทองถิ่นและหลักสูตรสถานศึกษาตามความตองการจําเปนของกลุมเปาหมายและแตก
ตางหลากหลายตามบริบทของพื้นที่
- เสริมสรางการรับรู ความเขาใจ ความตระหนัก และสงเสริมคุณลักษณะและพฤติกรรมที่พึงประสงคดานสิ่งแวดลอม

ยุทธศาสตรที่ 6
พัฒนาโรงเรียน และแหลงเรียนรูใหมีคุณภาพมาตรฐาน
โครงการ
1. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

คาเปาหมาย
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90.00 : ดีเยี่ยม
ผลสําเร็จ
90.00 : ดีเยี่ยม
มาตรฐานการศึกษา

- มาตรฐานที่ 3 การจัดประสบการณที่เนนเด็กเปนสําคัญ

สอดคลองกับยุทธศาสตร - ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาหลักสูตร การเรียนการสอน การวัดและประเมินผล
สช.
- ยุทธศาสตรที่ 3 การเสริมสรางประสิทธิภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนเอกชน
สอดคลองกับตัวชี้วัด
กระทรวงศึกษาธิการ

- สงเสริมการพัฒนากรอบหลักสูตรระดับทองถิ่นและหลักสูตรสถานศึกษาตามความตองการจําเปนของกลุมเปาหมายและแตกตาง
หลากหลายตามบริบทของพื้นที่
- พัฒนาครูใหมีทักษะ ความรู และความชํานาญในการใชเทคโนโลยีดิจิทัล ปญญาประดิษฐ และภาษาอังกฤษ รวมทั้งการจัดการเรียน
การสอนเพื่อฝกทักษะการคิดวิเคราะหอยางเปนระบบและมีเหตุผลเปนขั้นตอน

ยุทธศาสตรที่ 7
การพัฒนาระบบบริหารที่มีประสิทธิภาพ
โครงการ
1. รายงานคุณภาพผูเรียนประจําป

คาเปาหมาย
90.00 : ดีเยี่ยม
ผลสําเร็จ
90.00 : ดีเยี่ยม
มาตรฐานการศึกษา

- มาตรฐานที่ 3 การจัดประสบการณที่เนนเด็กเปนสําคัญ

สอดคลองกับยุทธศาสตร สช.

- ยุทธศาสตรที่ 3 การเสริมสรางประสิทธิภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนเอกชน
- ยุทธศาสตรที่ 4 การสงเสริมการมีสวนรวมในการจัดและสนับสนุนการศึกษาเอกชน

สอดคลองกับตัวชี้วัดกระทรวง - พัฒนาผูเรียนใหมีความรอบรูและทักษะชีวิต เพื่อเปนเครื่องมือในการดํารงชีวิตและสรางอาชีพ อาทิ การใชเทคโนโลยีดิจิทัล
สุขภาวะและทัศนคติที่ดีตอการดูแลสุขภาพ
ศึกษาธิการ
ยุทธศาสตรที่ 8
การพัฒนา และสงเสริมเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร
โครงการ
1. สื่ออิเล็กทรอนิคเพื่อการเรียนรู

คาเปาหมาย
80.00 : ดีเลิศ
ผลสําเร็จ
80.00 : ดีเลิศ
มาตรฐานการศึกษา

- มาตรฐานที่ 3 การจัดประสบการณที่เนนเด็กเปนสําคัญ

สอดคลองกับยุทธศาสตร สช.

- ยุทธศาสตรที่ 2 การปฏิรูประบบทรัพยากรเพื่อการศึกษาเอกชน
- ยุทธศาสตรที่ 3 การเสริมสรางประสิทธิภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนเอกชน

สอดคลองกับตัวชี้วัดกระทรวงศึกษาธิการ
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- พัฒนาแพลตฟอรมดิจิทัลเพื่อการเรียนรู และใชดิจิทัลเปนเครื่องมือการเรียนรู

ยุทธศาสตรที่ 9
การเสริมสรางความสัมพันธและความรวมมือกับชุมชน
โครงการ
1. การสรางสังคมแหงการเรียนรู

คาเปาหมาย
90.00 : ดีเยี่ยม
ผลสําเร็จ
90.00 : ดีเยี่ยม
มาตรฐานการศึกษา

- มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ

สอดคลองกับ
ยุทธศาสตร สช.

- ยุทธศาสตรที่ 3 การเสริมสรางประสิทธิภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนเอกชน
- ยุทธศาสตรที่ 4 การสงเสริมการมีสวนรวมในการจัดและสนับสนุนการศึกษาเอกชน

สอดคลองกับตัวชี้วัด - สงเสริมใหใชภาษาทองถิ่นรวมกับภาษาไทยเปนสื่อจัดการเรียนการสอนในพื้นที่ที่ใชภาษาอยางหลากหลาย เพื่อวางรากฐานใหผูเรียนมี
กระทรวงศึกษาธิการ พัฒนาการดานการคิดวิเคราะห รวมทั้งมีทักษะการสื่อสารและใชภาษาที่สามในการตอยอดการเรียนรูไดอยางมีประสิทธิภาพ
1.2 ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ยุทธศาสตรที่ 1
การพัฒนาและยกระดับคุณภาพ และมาตรฐานการศึกษาสูระดับชาติ และสากล
โครงการ
1. 1.การพัฒนา และยกระดับคุณภาพ และมาตรฐานการศึกษาสูระดับชาติ และสากล

คาเปาหมาย
80.00 : ดีเลิศ
ผลสําเร็จ
80.00 : ดีเลิศ
มาตรฐานการ
ศึกษา

- มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ

สอดคลองกับ
- ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาหลักสูตร การเรียนการสอน การวัดและประเมินผล
ยุทธศาสตร สช. - ยุทธศาสตรที่ 3 การเสริมสรางประสิทธิภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนเอกชน
สอดคลองกับตัว - พัฒนาผูเรียนใหมีทักษะการคิดวิเคราะห สามารถแกไขสถานการณเฉพาะหนาไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยจัดการเรียนรูเชิงรุก (Active
ชี้วัดกระทรวง Learning) จากประสบการณจริงหรือจากสถานการณจําลองผานการลงมือปฏิบัติ ตลอดจนจัดการเรียนการสอนในเชิงแสดงความคิดเห็นเพื่อ
เปดโลกทัศนมุมมองรวมกันของผูเรียนและครูใหมากขึ้น
ศึกษาธิการ
- พัฒนาครูใหมีทักษะ ความรู และความชํานาญในการใชเทคโนโลยีดิจิทัล ปญญาประดิษฐ และภาษาอังกฤษ รวมทั้งการจัดการเรียนการสอน
เพื่อฝกทักษะการคิดวิเคราะหอยางเปนระบบและมีเหตุผลเปนขั้นตอน
ยุทธศาสตรที่ 2
การพัฒนาผูเรียนใหเต็มตามศักยภาพ
โครงการ
1. 1.การพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค

คาเปาหมาย
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80.00 : ดีเลิศ
ผลสําเร็จ
80.00 : ดีเลิศ
มาตรฐานการศึกษา

- มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผูเรียน

สอดคลองกับยุทธศาสตร
สช.

- ยุทธศาสตรที่ 3 การเสริมสรางประสิทธิภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนเอกชน

สอดคลองกับตัวชี้วัด
กระทรวงศึกษาธิการ

- จัดการศึกษาทุกระดับ ทุกประเภท โดยใชหลักสูตรฐานสมรรถนะ รวมทั้งแนวทางการจัดการเรียนรูเชิงรุกและการวัดประเมินผล
เพื่อพัฒนาผูเรียน ที่สอดคลองกับมาตรฐานการศึกษาแหงชาติ
- ปลูกฝงผูเรียนใหมีหลักคิดที่ถูกตองดานคุณธรรม จริยธรรม และเปนผูมีความพอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา โดยกระบวนการลูก
เสือ และยุวกาชาด
- สนับสนุนกิจกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ

ยุทธศาสตรที่ 3
การสรางโอกาสทางการเรียนอยางทั่วถึง
โครงการ
1. 1.ตามนโยบายของรัฐบาล "การสนับสนุนคาใชจายในการจัดการศึกษาตั้งแตระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน"

คาเปาหมาย
90.00 : ดีเยี่ยม
ผลสําเร็จ
100.00 : ดีเยี่ยม
มาตรฐานการศึกษา

- มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ

สอดคลองกับยุทธศาสตร สช.

- ยุทธศาสตรที่ 2 การปฏิรูประบบทรัพยากรเพื่อการศึกษาเอกชน

สอดคลองกับตัวชี้วัดกระทรวงศึกษาธิการ
2. 2.มอบโอกาสทางการศึกษาแกผูดอยโอกาส

คาเปาหมาย
90.00 : ดีเยี่ยม
ผลสําเร็จ
100.00 : ดีเยี่ยม
มาตรฐานการศึกษา

- มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ

สอดคลองกับยุทธศาสตร สช.

- ยุทธศาสตรที่ 2 การปฏิรูประบบทรัพยากรเพื่อการศึกษาเอกชน
- ยุทธศาสตรที่ 4 การสงเสริมการมีสวนรวมในการจัดและสนับสนุนการศึกษาเอกชน

สอดคลองกับตัวชี้วัดกระทรวงศึกษาธิการ
ยุทธศาสตรที่ 4
สงเสริมการมีสวนรวมในการจัดการศึกษา
โครงการ
1. 1.จัดการศึกษาแบบมีสวนรวม
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คาเปาหมาย
90.00 : ดีเยี่ยม
ผลสําเร็จ
90.00 : ดีเยี่ยม
มาตรฐานการ
ศึกษา

- มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ

สอดคลองกับ
- ยุทธศาสตรที่ 3 การเสริมสรางประสิทธิภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนเอกชน
ยุทธศาสตร สช. - ยุทธศาสตรที่ 4 การสงเสริมการมีสวนรวมในการจัดและสนับสนุนการศึกษาเอกชน
สอดคลองกับตัว - พัฒนาผูเรียนใหมีทักษะการคิดวิเคราะห สามารถแกไขสถานการณเฉพาะหนาไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยจัดการเรียนรูเชิงรุก (Active
ชี้วัดกระทรวง Learning) จากประสบการณจริงหรือจากสถานการณจําลองผานการลงมือปฏิบัติ ตลอดจนจัดการเรียนการสอนในเชิงแสดงความคิดเห็นเพื่อ
เปดโลกทัศนมุมมองรวมกันของผูเรียนและครูใหมากขึ้น
ศึกษาธิการ
- พัฒนาครูใหมีทักษะ ความรู และความชํานาญในการใชเทคโนโลยีดิจิทัล ปญญาประดิษฐ และภาษาอังกฤษ รวมทั้งการจัดการเรียนการสอน
เพื่อฝกทักษะการคิดวิเคราะหอยางเปนระบบและมีเหตุผลเปนขั้นตอน
- เสริมสรางการรับรู ความเขาใจ ความตระหนัก และสงเสริมคุณลักษณะและพฤติกรรมที่พึงประสงคดานสิ่งแวดลอม
ยุทธศาสตรที่ 5
พัฒนาโรงเรียนและแหลงเรียนรูใหมีคุณภาพมาตรฐาน
โครงการ
1. 1.ปรับปรุงและซอมแซมอาคารสถานที่และแหลงเรียนรู

คาเปาหมาย
90.00 : ดีเยี่ยม
ผลสําเร็จ
90.00 : ดีเยี่ยม
มาตรฐานการศึกษา

- มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ

สอดคลองกับยุทธศาสตร สช.

- ยุทธศาสตรที่ 2 การปฏิรูประบบทรัพยากรเพื่อการศึกษาเอกชน
- ยุทธศาสตรที่ 3 การเสริมสรางประสิทธิภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนเอกชน

สอดคลองกับตัวชี้วัดกระทรวงศึกษาธิการ

- พัฒนาแพลตฟอรมดิจิทัลเพื่อการเรียนรู และใชดิจิทัลเปนเครื่องมือการเรียนรู

2. 2.จัดแหลงบริการสนับสนุนการเรียนรู

คาเปาหมาย
80.00 : ดีเลิศ
ผลสําเร็จ
80.00 : ดีเลิศ
มาตรฐานการศึกษา

- มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ

สอดคลองกับยุทธศาสตร สช.

- ยุทธศาสตรที่ 2 การปฏิรูประบบทรัพยากรเพื่อการศึกษาเอกชน
- ยุทธศาสตรที่ 3 การเสริมสรางประสิทธิภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนเอกชน

สอดคลองกับตัวชี้วัดกระทรวง
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ศึกษาธิการ

- สงเสริมการพัฒนากรอบหลักสูตรระดับทองถิ่นและหลักสูตรสถานศึกษาตามความตองการจําเปนของกลุมเปาหมายและแตก
ตางหลากหลายตามบริบทของพื้นที่
- เสริมสรางการรับรู ความเขาใจ ความตระหนัก และสงเสริมคุณลักษณะและพฤติกรรมที่พึงประสงคดานสิ่งแวดลอม

ยุทธศาสตรที่ 6
พัฒนาโรงเรียน และแหลงเรียนรูใหมีคุณภาพมาตรฐาน
โครงการ
1. 1. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

คาเปาหมาย
90.00 : ดีเยี่ยม
ผลสําเร็จ
90.00 : ดีเยี่ยม
มาตรฐานการศึกษา

- มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ

สอดคลองกับยุทธศาสตร - ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาหลักสูตร การเรียนการสอน การวัดและประเมินผล
สช.
- ยุทธศาสตรที่ 3 การเสริมสรางประสิทธิภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนเอกชน
สอดคลองกับตัวชี้วัด
กระทรวงศึกษาธิการ

- จัดการศึกษาทุกระดับ ทุกประเภท โดยใชหลักสูตรฐานสมรรถนะ รวมทั้งแนวทางการจัดการเรียนรูเชิงรุกและการวัดประเมินผลเพื่อ
พัฒนาผูเรียน ที่สอดคลองกับมาตรฐานการศึกษาแหงชาติ
- พัฒนาครูใหมีทักษะ ความรู และความชํานาญในการใชเทคโนโลยีดิจิทัล ปญญาประดิษฐ และภาษาอังกฤษ รวมทั้งการจัดการเรียน
การสอนเพื่อฝกทักษะการคิดวิเคราะหอยางเปนระบบและมีเหตุผลเปนขั้นตอน

ยุทธศาสตรที่ 7
การพัฒนาระบบบริหารที่มีประสิทธิภาพ
โครงการ
1. 1.รายงานคุณภาพผูเรียนประจําป

คาเปาหมาย
90.00 : ดีเยี่ยม
ผลสําเร็จ
90.00 : ดีเยี่ยม
มาตรฐานการศึกษา

- มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ

สอดคลองกับยุทธศาสตร สช.

- ยุทธศาสตรที่ 3 การเสริมสรางประสิทธิภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนเอกชน
- ยุทธศาสตรที่ 4 การสงเสริมการมีสวนรวมในการจัดและสนับสนุนการศึกษาเอกชน

สอดคลองกับตัวชี้วัดกระทรวง - พัฒนาผูเรียนใหมีความรอบรูและทักษะชีวิต เพื่อเปนเครื่องมือในการดํารงชีวิตและสรางอาชีพ อาทิ การใชเทคโนโลยีดิจิทัล
สุขภาวะและทัศนคติที่ดีตอการดูแลสุขภาพ
ศึกษาธิการ
ยุทธศาสตรที่ 8
การพัฒนา และสงเสริมเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร
โครงการ
1. 1.สื่ออิเล็กทีอนิคสเพื่อการเรียนรู

คาเปาหมาย
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80.00 : ดีเลิศ
ผลสําเร็จ
80.00 : ดีเลิศ
มาตรฐานการศึกษา

- มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ

สอดคลองกับยุทธศาสตร สช.

- ยุทธศาสตรที่ 2 การปฏิรูประบบทรัพยากรเพื่อการศึกษาเอกชน
- ยุทธศาสตรที่ 3 การเสริมสรางประสิทธิภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนเอกชน

สอดคลองกับตัวชี้วัดกระทรวงศึกษาธิการ

- พัฒนาแพลตฟอรมดิจิทัลเพื่อการเรียนรู และใชดิจิทัลเปนเครื่องมือการเรียนรู

ยุทธศาสตรที่ 9
การเสริมสรางความสัมพันธืและความรวมมือกับชุมชน
โครงการ
1. 1.การสรางสังคมแหงการเรียนรู

คาเปาหมาย
90.00 : ดีเยี่ยม
ผลสําเร็จ
90.00 : ดีเยี่ยม
มาตรฐานการศึกษา

- มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ

สอดคลองกับ
ยุทธศาสตร สช.

- ยุทธศาสตรที่ 3 การเสริมสรางประสิทธิภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนเอกชน
- ยุทธศาสตรที่ 4 การสงเสริมการมีสวนรวมในการจัดและสนับสนุนการศึกษาเอกชน

สอดคลองกับตัวชี้วัด - สงเสริมใหใชภาษาทองถิ่นรวมกับภาษาไทยเปนสื่อจัดการเรียนการสอนในพื้นที่ที่ใชภาษาอยางหลากหลาย เพื่อวางรากฐานใหผูเรียนมี
กระทรวงศึกษาธิการ พัฒนาการดานการคิดวิเคราะห รวมทั้งมีทักษะการสื่อสารและใชภาษาที่สามในการตอยอดการเรียนรูไดอยางมีประสิทธิภาพ
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2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผูเรียน
2.1 ระดับปฐมวัย
ผลการพัฒนาเด็ก

รอยละของเด็กตามระดับคุณภาพ
ผลพัฒนาการดาน

จํานวนเด็กทั้งหมด

ดี

พอใช

ปรับปรุง

จํานวน

รอยละ

จํานวน

รอยละ

จํานวน

รอยละ

1. ดานรางกาย

238

173

72.69

65

27.31

-

-

2. ดานอารมณ-จิตใจ

238

191

80.25

47

19.75

-

-

3. ดานสังคม

238

171

71.85

67

28.15

-

-

4. ดานสติปญญา

238

167

70.17

71

29.83

-

-

2.2 ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
2.2.1 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน O-NET
เปรียบเทียบผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6
จํานวนนักเรียนทั้งหมด : 34

วิชา

คะแนนเฉลี่ยผลการ
จํานวน
คะแนนเฉลี่ยระดับ ทดสอบ O-NET ผลตางคะแนนเฉลี่ย รอยละของคะแนน แปลผลพัฒนาการ
นักเรียนที่เขา
ประเทศป 2564
ป 64 เทียบป 63 เฉลี่ย ป 64 เทียบป 63 เทียบกับรอยละ 3
สอบ
2562 2563 2564

คณิตศาสตร

-

36.83

38.13 34.22

-

-34.22

-

-

วิทยาศาสตร

-

34.31

42.05 42.41

-

-42.41

-

-

ภาษาไทย

-

50.38

57.39 63.52

-

-63.52

-

-

ภาษา
อังกฤษ

-

39.22

54.53 72.27

-

-72.27

-

-

โรงเรียนไมสอบวัดผล หรือสอบไมครบ
โรงเรียนไมสอบวัดผล เนื่องจากสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และโรงเรียนใหความสําคัญกับความปลอดภัยของ
นักเรียนเปนสําคัญ
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2.2.2 จํานวนและรอยละของนักเรียนที่มีผลการเรียนระดับ 3 ขึ้นไป
ระดับประถมศึกษา
ระดับผลการเรียน
กลุมสาระการ
ป.1
ป.2
ป.3
ป.4
ป.5
ป.6
เรียนรู/
นักเรียน
นักเรียน
นักเรียน
นักเรียน
นักเรียน
นักเรียน
จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน
รอย จํานวน
รอย จํานวน
รายวิชา
ผลเรียน รอยละ
ผลเรียน รอยละ
ผลเรียน รอยละ
ผลเรียน
ผลเรียน
ผลเรียน รอยละ
นักเรียน
นักเรียน
นักเรียน
นักเรียน
ละ นักเรียน
ละ นักเรียน
3 ขึ้นไป
3 ขึ้นไป
3 ขึ้นไป
3 ขึ้นไป
3 ขึ้นไป
3 ขึ้นไป
ภาษาไทย
97 100 103.09 85
85 100.00 86
84 97.67 84
81 96.43 35
32 91.43 34
33 97.06
คณิตศาสตร 97 101 104.12 85
85 100.00 86
85 98.84 84
65 77.38 35
26 74.29 34
24 70.59
วิทยาศาสตร
และ
97 102 105.15 85
85 100.00 86
84 97.67 84
69 82.14 35
20 57.14 34
20 58.82
เทคโนโลยี
สังคมศึกษา
ศาสนา และ 97 101 104.12 85
85 100.00 86
83 96.51 84
79 94.05 35
31 88.57 34
32 94.12
วัฒนธรรม
ประวัติศาสตร 97 100 103.09 85
85 100.00 86
85 98.84 84
73 86.90 35
29 82.86 34
26 76.47
สุขศึกษาและ
97 101 104.12 85
85 100.00 86
85 98.84 84
77 91.67 35
31 88.57 34
33 97.06
พลศึกษา
ศิลปะ
97 102 105.15 85
85 100.00 86
86 100.00 84
79 94.05 35
32 91.43 34
34 100.00
การงานอาชีพ 97 101 104.12 85
85 100.00 86
83 96.51 84
78 92.86 35
29 82.86 34
30 88.24
ภาษาตาง
97 102 105.15 85
82 96.47 86
64 74.42 84
43 51.19 35
24 68.57 34
15 44.12
ประเทศ
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2.2.3 ผลการประเมินการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผูเรียนระดับชาติ (National Test : NT)
เปรียบเทียบผลการทดสอบสมรรถนะของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3
จํานวนนักเรียนทั้งหมด : 86

จํานวน
นักเรียน
เขาสอบ

สมรรถนะ

คะแนนเฉลี่ย คะแนนเฉลี่ยผลการ ผลตางคะแนน รอยละของคะแนน แปลผลพัฒนา
ระดับประเทศป ทดสอบสมรรถนะ เฉลี่ย (ป 64 - เฉลีย่ ป 64 เทียบป การเทียบกับรอย
2564
63)
63
ละ 3
2562 2563 2564

ดานภาษา (Literacy) / ดาน
ภาษาไทย (Thai Language)

-

56.14

49.77 0.00

-

0.00

-

-

ดานคํานวณ (Numeracy) /
ดานคณิตศาสตร
(Mathematics)

-

49.44

48.71 0.00

-

0.00

-

-

ดานเหตุผล (reasoning)

-

-

0.00 0.00

-

0.00

-

-

โรงเรียนไมสอบวัดผล หรือสอบไมครบ
โรงเรียนไมสอบวัดผล เนื่องจากสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และโรงเรียนใหความสําคัญกับความปลอดภัยของ
นักเรียนเปนสําคัญ
2.2.4 ผลการประเมินความสามารถดานการอานของผูเรียน (Reading Test : RT)
เปรียบเทียบผลการทดสอบความสามารถดานการอานของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 1
จํานวนนักเรียนทั้งหมด : 97

คะแนนเฉลี่ยผลการ
จํานวน
ความสามารถ
คะแนนเฉลี่ยระดับ ทดสอบสมรรถนะ
ผลตางคะแนน
รอยละของคะแนน แปลผลพัฒนาการ
นักเรียนเขา
ดานการอาน
ประเทศป 2564
เฉลี่ย (ป 64 - 63) เฉลี่ย ป 64 เทียบป 63 เทียบกับรอยละ 3
สอบ
2562 2563 2564
อานรูเรื่อง

-

72.79

72.13 67.97

-

-67.97

-

-

อานออกเสียง

-

69.95

76.71 76.18

-

-76.18

-

-

โรงเรียนไมสอบวัดผล หรือสอบไมครบ
โรงเรียนไมสอบวัดผล เนื่องจากสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และโรงเรียนใหความสําคัญกับความปลอดภัยของ
นักเรียนเปนสําคัญ
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2.2.5 ผลการประเมินทางการศึกษาระดับชาติ ดานอิสลามศึกษา (I-NET) ของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม
เปรียบเทียบผลการทดสอบระดับชาติดานอิสลามศึกษา (I-NET) ของนักเรียนระดับตอนตน
จํานวนนักเรียนทั้งหมด : 34

คะแนนเฉลี่ยผลการ
ทดสอบสมรรถนะ ผลตางคะแนนเฉลี่ย รอยละของคะแนนเฉลี่ย
(ป 64 - 63)
ป 64 เทียบป 63
2562 2563 2564

วิชา

จํานวน
นักเรียนเขา
สอบ

คะแนนเฉลี่ยระดับ
ประเทศป 2564

อัลกุ
รอานฯ

-

37.25

-

-

-

-

-

-

อัลหะ
ดีษ

-

32.62

-

-

-

-

-

-

อัลอะ
กีดะห

-

35.26

-

-

-

-

-

-

อัลฟก
ฮ

-

35.87

-

-

-

-

-

-

อัตตา
รีค

-

43.50

-

-

-

-

-

-

อัลอัค
ลาก

-

58.68

-

-

-

-

-

-

มลายู

-

39.74

-

-

-

-

-

-

อาหรับ

-

30.92

-

-

-

-

-

-

โรงเรียนไมสอบวัดผล หรือสอบไมครบ
-
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แปลผลพัฒนาการ
เทียบกับรอยละ 3

2.2.6 ผลการทดสอบความสามารถดานภาษาอังกฤษ
คาประเมินมาตรฐานภาษาอังกฤษ จากหนวยงานทดสอบภาษาอังกฤษที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง
ระดับประถมศึกษา

จํานวน
ระดับ
นักเรียน
ชั้น
ทั้งหมด

จํานวน
นักเรียน
เขาสอบ

ระดับผลการทดสอบความสามารถดานภาษาอังกฤษ (Common
European Framework of Reference for Languages : CEFR)
Pre A1

A1

A2

B1

B2

C1

C2

ผานการทดสอบอื่น ๆ (TOEIC, IEFL,
TOEFL เปรียบเทียบตารางมาตรฐาน)

ป.1

97

-

-

-

-

-

-

-

-

-

ป.2

85

-

-

-

-

-

-

-

-

-

ป.3

86

-

-

-

-

-

-

-

-

-

ป.4

84

-

-

-

-

-

-

-

-

-

ป.5

35

-

-

-

-

-

-

-

-

-

ป.6

34

-

-

-

-

-

-

-

-

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

ชื่อ นวัตกรรม/แบบอยางที่ดี

ระดับการศึกษา

มาตรฐานดาน

บานวิทยาศาสตรนอย

ระดับปฐมวัย

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของเด็ก

การจัดการเรียนการสอนเปนภาษาอังกฤษ

ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผูเรียน

ชวยเหลือผูดอยโอกาส

ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ

4. รางวัลที่สถานศึกษาไดรับ

ชื่อรางวัล

ประเภท
ระดับ
รางวัล

หนวยงานที่มอบรางวัล

ปที่ได
รับ
รางวัล

ด.ช.อภิกฤช วัชระคฑากุล กิจกรรมการแขงขันขับรองเพลงพระ
สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษา
ภาค/
ราชนิพนธ ชาย ระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 4-6 เหรียญทอง ชนะ นักเรียน
เอกชน และสมาคมคณะกรรมการประสานและ 2561
ประเทศ
เลิศอันดับที่ 1
สงเสริมการศึกษาเอกชน
เขต
ด.ญ.หมอนไหม สายสกุลภิญโญ สอบ O-net วิชาคณิตศาสตร
นักเรียน พื้นที่/
ไดคะแนน 100 คะแนน
จังหวัด

-

2561

เขต
ด.ญ.หมอนไหม สายสกุลภิญโญ สอบเขาลําดับที่ 1 โครงการสง
นักเรียน พื้นที่/
เสริมความเปนเลิศดานวิทยาศาตร และคณิตศาสตร
จังหวัด

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ นนทบุรี

2561

ด.ญ.กวินนาฏ จิตตวัฒนกุล กิจกรรมคัดลายมือสื่อภาษาไทย
ป.1-3 เหรียญทอง

เขต
สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษา
นักเรียน พื้นที่/ เอกชน และสมาคมคณะกรรมการประสานและ 2561
จังหวัด
สงเสริมการศึกษาเอกชน

เขต
สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษา
ด.ญ.อภิชญา ทองดวง กิจกรรมการประกวดโครงานคณิตศาสตร
นักเรียน พื้นที่/ เอกชน และสมาคมคณะกรรมการประสานและ 2561
ป.4-6 เหรียญทอง
จังหวัด
สงเสริมการศึกษาเอกชน
ด.ญ.ภราภรณ มวงพุฒ กิจกรรมการประกวดโครงงาน
วิทยาศาสตร ประเภททดลอง ป.4-6 เหรียญทอง

เขต
สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษา
นักเรียน พื้นที่/ เอกชน และสมาคมคณะกรรมการประสานและ 2561
จังหวัด
สงเสริมการศึกษาเอกชน

เขต
สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษา
ด.ช.พัชรพล ภาคทอง กิจกรรมการแขงขัน Spelling Bee ระดับ
นักเรียน พื้นที่/ เอกชน และสมาคมคณะกรรมการประสานและ 2561
ป.4-6 เหรียญทอง หลักสูตรพิเศษ
จังหวัด
สงเสริมการศึกษาเอกชน
เขต
สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษา
ด.ญ.สิริรัตน ดอกสี กิจกรรมเลานิทานคุณธรรม ป.4-6 เหรียญ
นักเรียน พื้นที่/ เอกชน และสมาคมคณะกรรมการประสานและ 2561
ทอง
จังหวัด
สงเสริมการศึกษาเอกชน
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ชื่อรางวัล

ประเภท
ระดับ
รางวัล

หนวยงานที่มอบรางวัล

ปที่ได
รับ
รางวัล

เขต
สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษา
ด.ญ.ชลกร รอดพงษพันธ กิจกรรมการแขงขันวาดภาพระบายสี
นักเรียน พื้นที่/ เอกชน และสมาคมคณะกรรมการประสานและ 2561
ป.4-6 เหรียญทอง
จังหวัด
สงเสริมการศึกษาเอกชน
ด.ญ.ธนภรณ วงษรัตน กิจกรรมประดิษฐของใชจากวัสดุ
ธรรมชาติในทองถิ่น ป.4-6 เหรียญทอง
ด.ช.กวิน เลิศพิรุฬหวงศ สอบแขงขันวิชาวิทยาศาสตร ระดับ
ประถมศึกษา เหรียญทอง แขงขันวิชาการระดับนานาชาติ

เขต
สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษา
นักเรียน พื้นที่/ เอกชน และสมาคมคณะกรรมการประสานและ 2561
จังหวัด
สงเสริมการศึกษาเอกชน
เขต
นักเรียน พื้นที่/
จังหวัด

-

2562

สงนักเรียนเขารวมการทดสอบ Pre-EP ไดรับรางวัลรองชนะเลิศ สถาน
อันดับ 1
ศึกษา

เขต
พื้นที่/
จังหวัด

โรงเรียนคณะราษฎรบํารุง ปทุมธานี

2562

ยกยองเชิดชูเกียรติเปนโรงเรียนที่ทําคุณประโยชนทางดานการ
ศึกษา

เขต
พื้นที่/
จังหวัด

Brain Balancing

2562

สถาน
ศึกษา

5. ดําเนินงานตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ (ปรับตามนโยบายแตละป)
ประเด็นตัวชี้วัด
- จัดการศึกษาทุกระดับ ทุกประเภท โดยใชหลักสูตรฐานสมรรถนะ รวมทั้งแนวทางการจัดการเรียนรูเชิงรุกและการวัดประเมินผลเพื่อพัฒนาผูเรียน ที่สอดคลองกับ
มาตรฐานการศึกษาแหงชาติ
- สงเสริมการพัฒนากรอบหลักสูตรระดับทองถิ่นและหลักสูตรสถานศึกษาตามความตองการจําเปนของกลุมเปาหมายและแตกตางหลากหลายตามบริบทของพื้นที่
- พัฒนาผูเรียนใหมีทักษะการคิดวิเคราะห สามารถแกไขสถานการณเฉพาะหนาไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยจัดการเรียนรูเชิงรุก (Active Learning) จากประสบการณ
จริงหรือจากสถานการณจําลองผานการลงมือปฏิบัติ ตลอดจนจัดการเรียนการสอนในเชิงแสดงความคิดเห็นเพื่อเปดโลกทัศนมุมมองรวมกันของผูเรียนและครูใหมาก
ขึ้น
- ปลูกฝงผูเรียนใหมีหลักคิดที่ถูกตองดานคุณธรรม จริยธรรม และเปนผูมีความพอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา โดยกระบวนการลูกเสือ และยุวกาชาด
- เสริมสรางการรับรู ความเขาใจ ความตระหนัก และสงเสริมคุณลักษณะและพฤติกรรมที่พึงประสงคดานสิ่งแวดลอม
- สนับสนุนกิจกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
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6. ผลการประเมินคุณภาพภายนอกในรอบของ สมศ. ที่ผานมา
การประเมินรอบที่ 3

ระดับผลการประเมิน

ระดับ

ระดับคุณภาพ

ผลการรับรอง

ดีมาก

รับรอง

ดี

รับรอง

ระดับปฐมวัย
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
การประเมินรอบที่ 4

ระดับ

ระดับผลการประเมิน
ดานที่ 1

ดานที่ 2

ดานที่ 3

ดานที่ 4

ดานที่ 5

ระดับปฐมวัย

ดี

ดี

ดี

-

-

ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ดี

ดี

ดี

-

-

7. หนวยงานภายนอกที่โรงเรียนเขารวมเปนสมาชิก
- สมาคมคณะกรรมการประสานและสงเสริมการศึกษาเอกชน
- สมาคมสภาการศึกษาคาทอลิกแหงประเทศไทย
- ชมรมผูบริหารโรงเรียนฆราวาสคาทอลิก อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
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สวนที่ 4 : การประเมินตนเอง (Self - Assessment)
1. ผลการประเมินรายมาตรฐาน
ระดับปฐมวัย
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของเด็ก
จํานวนเด็กทั้งหมด : 238

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

ประเด็นพิจารณา

1. มีพัฒนาดานรางกาย แข็งแรง มีสุขนิสัยที่ดี และดูแลความปลอดภัยของตนองได

80.00

1.1 รอยละของเด็กมีนํ้าหนัก สวนสูงตามเกณฑมาตรฐาน

√

-

187

1.2 รอยละของเด็กเคลื่อนไหวรางกายคลองแคลว ทรงตัวไดดี ใชมือและตา
ประสานสัมพันธไดดี

√

-

198

1.3 รอยละของเด็กดูแลรักษาสุขภาพอนามัยสวนตนและปฏิบัติจนเปนนิสัย

√

-

220

1.4 รอยละของเด็กปฏิบัติตนตามขอตกลงเกี่ยวกับความปลอดภัย หลีกเลี่ยง
สภาวะ ที่เสี่ยงตอโรค สิ่งเสพติด และระวังภัยจากบุคคล สิ่งแวดลอม และ
สถานการณที่เสี่ยงอันตราย

√

-

226

2. มีพัฒนาการดานอารมณ จิตใจ ควบคุม และแสดงออกทางอารมณได

80.00

223

2.1 รอยละของเด็กราเริงแจมใส แสดงอารมณ ความรูสึกไดเหมาะสม

√

-

238

2.2 รอยละของเด็กรูจักยับยั้งชั่งใจ อดทนในการรอคอย

√

-

225

2.3 รอยละของเด็กยอมรับและพอใจในความสามารถ และผลงานของตนเอง
และผูอื่น

√

-

221

2.4 รอยละของเด็กมีจิตสํานึกและคานิยมที่ดี

√

-

212

2.5 รอยละของเด็กมีความมั่นใจ กลาพูด กลาแสดงออก

√

-

218

2.6 รอยละของเด็กชวยเหลือแบงปน

√

-

235

2.7 รอยละของเด็กเคารพสิทธิ รูหนาที่รับผิดชอบ อดทนอดกลั้น

√

-

217

2.8 รอยละของเด็กซื่อสัตยสุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม ตามที่สถานศึกษา
กําหนด

√

-

219

2.9 รอยละของเด็กมีความสุขกับศิลปะดนตรี และการเคลื่อนไหว

√

-

220

3. มีพัฒนาการดานสังคม ชวยเหลือตนเองและเปนสมาชิกที่ดีของสังคม
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208

80.00

212

3.1 รอยละของเด็กชวยเหลือตนเอง ในการปฏิบัติกิจวัตรประจําวัน มีวินัย ใน
ตนเอง

√

-

184

3.2 รอยละของเด็กประหยัดและพอเพียง

√

-

211

87.39

ดีเลิศ

93.70

ยอด
เยี่ยม

89.08

ดีเลิศ

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

ประเด็นพิจารณา

3.3 รอยละของเด็กมีสวนรวมดูแลรักษาสิ่งแวดลอมในและนอกหองเรียน

√

-

214

3.4 รอยละของเด็กมีมารยาทตามวัฒนธรรมไทย เชน การไหว การยิ้ม
ทักทาย และมีสัมมาคารวะกับผูใหญ ฯลฯ

√

-

236

3.5 รอยละของเด็กยอมรับหรือเคารพ ความแตกตางระหวางบุคคล เชน
ความคิด พฤติกรรม พื้นฐานครอบครัว เชื้อชาติ ศาสนา วัฒนธรรม เปนตน

√

-

213

3.6 รอยละของเด็กเลนและทํางานรวมกับผูอื่นได แกไขขอขัดแยงโดย
ปราศจาก การใชความรุนแรง

√

-

214

4. มีพัฒนาการดานสติปญญา สื่อสารได มีทักษะการคิดพื้นฐาน และแสวงหาความรูได

80.00

194

4.1 รอยละของเด็กสนทนาโตตอบและ เลาเรื่องใหผูอื่นเขาใจ

√

-

185

4.2 รอยละของเด็กตั้งคําถามในสิ่งที่ ตนเองสนใจหรือสงสัย และพยายาม
คนหาคําตอบ

√

-

173

4.3 รอยละของเด็กอานนิทานและเลาเรื่อง ที่ตนเองอานไดเหมาะสมกับวัย

√

-

190

4.4 รอยละของเด็กมีความสามารถในการคิดรวบยอด การคิดเชิงเหตุผลทาง
คณิตศาสตรและวิทยาศาสตร การคิดแกปญหาและสามารถตัดสินใจในเรื่อง
งาย ๆ ได

√

-

164

4.5 รอยละของเด็กสรางสรรคผลงานตามความคิดและจินตนาการ เชน งาน
ศิลปะ การเคลื่อนไหวทาทาง การเลนอิสระ ฯลฯ

√

-

234

4.6 รอยละของเด็กใชสื่อเทคโนโลยี เชน แวนขยาย แมเหล็ก กลองดิจิตอล
ฯลฯ เปนเครื่องมือในการเรียนรูและแสวงหาความรูได

√

-

215

สรุปผลการประเมิน

81.51

ดีเลิศ

87.92

ดีเลิศ

จุดเนนและกระบวนการพัฒนาที่สงผลตอระดับคุณภาพของมาตรฐานที่ 1 คุณภาพของเด็ก
เด็กปฐมวัย มีการพัฒนาดานรางกายความแข็งแรงมีนํ้าหนักและสวนสูงไปตามเกณฑมาตรฐานกรมอนามัย สามารถใชกลามเนื้อ กลามเนื้อใหญและกลามเนื้อไดอยาง
คลองแคลวและประสานสัมพันธกันเหมาะสมกับสุขภาพและวัย มีทักษะในการใชประสาทสัมผัสทั้ง 5 และมีสุขนิสัยการรักษาสุขภาพอนามัยที่ดี
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มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ
เปาหมาย 5 ขอ

ผลการ
ผล ประเมิน
ไม สําเร็จ คุณภาพ
ปฏิบัติ
ปฏิบัติ
ที่ได
การปฏิบัติงาน

ประเด็นพิจารณา

1. มีหลักสูตรครอบคลุมพัฒนาการทั้งสี่ดาน สอดคลองกับบริบทของทองถิ่น
1.1 มีหลักสูตรสถานศึกษาที่ยืดหยุน และสอดคลองกับหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย

√

-

1.2 ออกแบบการจัดประสบการณที่เตรียมความพรอมและไมเรงรัดวิชาการ

√

-

1.3 ออกแบบการจัดประสบการณที่เนนการเรียนรูผานการเลน และการลงมือปฏิบัติ (Active learning)

√

-

1.4 ออกแบบการจัดประสบการณที่ตอบสนองความตองการและความแตกตางของเด็กปกติและกลุมเปา
หมายเฉพาะที่สอดคลองกับวิถีชีวิตของครอบครัว ชุมชนและทองถิ่น

√

-

1.5 มีการประเมิน ตรวจสอบ และปรับปรุง / พัฒนาหลักสูตรอยางตอเนื่อง

√

-

2. จัดครูใหเพียงพอกับชั้นเรียน
2.1 จัดครูครบชั้นเรียน

√

-

2.2 จัดครูใหมีความเหมาะสมกับภารกิจการจัดประสบการณ

√

-

2.3 จัดครูไมจบการศึกษาปฐมวัยแตผานการอบรมการศึกษาปฐมวัย

√

-

2.4 จัดครูจบการศึกษาปฐมวัย

√

-

2.5 จัดครูจบการศึกษาปฐมวัยและผานการอบรมการศึกษาปฐมวัย

√

-

3. สงเสริมใหครูมีความเชี่ยวชาญดานการจัดประสบการณ
3.1 มีการพัฒนาครูและบุคลากรใหมีความรูความสามารถในการวิเคราะหและออกแบบหลักสูตรสถาน
ศึกษา

√

-

3.2 สงเสริมครูใหมีทักษะในการจัดประสบการณและการประเมินพัฒนาการเด็ก

√

-

3.3 สงเสริมครูใชประสบการณสําคัญในการออกแบบการจัดกิจกรรม จัดกิจกรรม สังเกตและประเมิน
พัฒนาการเด็กเปนรายบุคคล

√

-

3.4 สงเสริมใหครูมีปฏิสัมพันธที่ดีกับเด็กและครอบครัว

√

-

3.5 สงเสริมใหครูพัฒนาการจัดประสบการณโดยใชชุมชนแหงการเรียนรูทางวิชาชีพ (PLC)

√

-

4. จัดสภาพแวดลอมและสื่อเพื่อการเรียนรูอยางปลอดภัยและเพียงพอ

Page 37 of 55

4.1 จัดสภาพแวดลอมภายในหองเรียนที่คํานึงถึงความปลอดภัย

√

-

4.2 จัดสภาพแวดลอมภายนอกหองเรียนที่คํานึงถึงความปลอดภัย

√

-

5.00

ยอด
เยี่ยม

5.00

ยอด
เยี่ยม

5.00

ยอด
เยี่ยม

5.00

ยอด
เยี่ยม

ผลการ
ผล ประเมิน
ไม สําเร็จ คุณภาพ
ปฏิบัติ
ปฏิบัติ
ที่ได
การปฏิบัติงาน

ประเด็นพิจารณา

4.3 สงเสริมใหเกิดการเรียนรูที่เปนรายบุคคลและกลุม เลนแบบรวมมือรวมใจ

√

-

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

√

-

4.5 จัดหองประกอบที่เอื้อตอการจัดประสบการณและพัฒนาเด็ก

√

-

5. ใหบริการสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนรูเพื่อสนับสนุนการจัดประสบการณ
5.1 อํานวยความสะดวกและใหบริการสื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ วัสดุ อุปกรณและสื่อการเรียนรู

√

-

5.2 พัฒนาครูใหมีความรูความสามารถในการผลิตและใชสื่อในการจัดประสบการณ

√

-

5.3 มีการนิเทศติดตามการใชสื่อในการจัดประสบการณ

√

-

5.4 มีการนําผลการนิเทศติดตามการใชสื่อมาใชเปนขอมูลในการพัฒนา

√

-

5.5 สงเสริม สนับสนุนการเผยแพรการพัฒนาสื่อ และนวัตกรรมเพื่อการจัดประสบการณ

√

-

6. มีระบบบริหารคุณภาพที่เปดโอกาสใหผูเกี่ยวของทุกฝายมีสวนรวม
6.1 กําหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาที่สอดคลองกับมาตรฐานการศึกษาปฐมวัยและอัตลักษณ
ของสถานศึกษา

√

-

6.2 จัดทําแผนพัฒนาการศึกษาที่สอดรับกับมาตรฐานที่สถานศึกษากําหนดและดําเนินการตามแผน

√

-

6.3 มีการประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพภายในสถานศึกษา

√

-

6.4 มีการติดตามผลการดําเนินงาน และจัดทํารายงานผลการประเมินตนเองประจําป และรายงานผลการ
ประเมินตนเองใหหนวยงานตนสังกัด

√

-

6.5 นําผลการประเมินไปปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา โดยผูปกครองและผูเกี่ยวของทุกฝายมี
สวนรวม

√

-

สรุปผลการประเมิน

5.00

ยอด
เยี่ยม

5.00

ยอด
เยี่ยม

5.00

ยอด
เยี่ยม

จุดเนนและกระบวนการพัฒนาที่สงผลตอระดับคุณภาพของมาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ
บุคคลากรมีการพัฒนตนในการทํางานสามารถวางแผนและตันสินใจในงานตางๆที่ตนรับผิดชอบได มีความคลองตัวมีประสิทธิภาพที่ดี สงผลใหบุคคลากรเกิด
ประสบการณมีความรูความชํานาญในการทํางานตามความสามารถและความถนัดของตน มีเทคนิคดานการสอนทั้งปฐมวัยและประถมศึกษา
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มาตรฐานที่ 3 การจัดประสบการณที่เนนเด็กเปนสําคัญ
จํานวนครูทั้งหมด : 12

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

ประเด็นพิจารณา

1. จัดประสบการณที่สงเสริมใหเด็กมีพัฒนาการทุกดาน อยางสมดุลเต็มศักยภาพ

80.00

1.1 มีการวิเคราะหขอมูลเด็กเปนรายบุคคล

√

-

11

1.2 จัดทําแผนและใชแผนการจัดประสบการณจากการวิเคราะหมาตรฐาน
คุณลักษณะที่พึงประสงคในหลักสูตรสถานศึกษา

√

-

9

1.3 จัดกิจกรรมที่สงเสริมพัฒนาการเด็กครบทุกดาน ทั้งดานรางกาย ดาน
อารมณจิตใจ ดานสังคม และดานสติปญญา โดย ไมมุงเนนการพัฒนาดานใด
ดานหนึ่งเพียงดานเดียว

√

-

10

2. สรางโอกาสใหเด็กไดรับประสบการณตรง เลนและปฏิบัติอยางมีความสุข

80.00

11

2.1 จัดประสบการณที่เชื่อมโยงกับประสบการณเดิม

√

-

10

2.2 ใหเด็กมีโอกาสเลือกทํากิจกรรมอยางอิสระ ตามความตองการความสนใจ
ความสามารถ ตอบสนองตอวิธีการเรียนรูของเด็กเปนรายบุคคล หลากหลายรูป
แบบจากแหลงเรียนรูที่หลากหลาย

√

-

11

2.3 เด็กไดเลือกเลน เรียนรูลงมือ กระทํา และสรางองคความรูดวยตนเอง

√

-

11

3. จัดบรรยากาศที่เอื้อตอการเรียนรู ใชสื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับวัย

80.00

11

3.1 จัดบรรยากาศและสภาพแวดลอมในหองเรียนไดสะอาด ปลอดภัย และ
อากาศถายเทสะดวก

√

-

12

3.2 จัดใหมีพื้นที่แสดงผลงานเด็ก พื้นที่สําหรับมุมประสบการณและการจัด
กิจกรรม

√

-

11

3.3 จัดใหเด็กมีสวนรวมในการจัดภาพแวดลอมในหองเรียน เชน ปายนิเทศ การ
ดูแลตนไม เปนตน

√

-

12

3.4 ใชสื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับชวงอายุ ระยะความสนใจ และวิถีการ
เรียนรูของเด็ก เชน กลองดิจิตอล คอมพิวเตอร สําหรับการเรียนรู กลุมยอย สื่อ
ของเลนที่กระตุนใหคิดและหาคําตอบ เปนตน

√

-

10

4. ประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริงและนําผลการประเมินพัฒนาการเด็กไปปรับปรุงการจัด
ประสบการณและพัฒนาเด็ก
4.1 ประเมินพัฒนาการเด็กจากกิจกรรมและกิจวัตรประจําวันดวยเครื่องมือและ
วิธีการที่หลากหลาย
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10

√

80.00
-

11
12

83.33

ดีเลิศ

91.67

ยอด
เยี่ยม

91.67

ยอด
เยี่ยม

91.67

ยอด
เยี่ยม

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

ประเด็นพิจารณา

4.2 วิเคราะหผลการประเมินพัฒนาการเด็กโดยผูปกครองและผูเกี่ยวของมีสวน
รวม

√

-

11

4.3 นําผลการประเมินที่ไดไปพัฒนาคุณภาพเด็กอยางเปนระบบและตอเนื่อง

√

-

10

4.4 นําผลการประเมินแลกเปลี่ยนเรียนรูโดยใชกระบวนการชุมชนแหงการเรียน
รูทางวิชาชีพ

√

-

10

สรุปผลการประเมิน

89.58

ดีเลิศ

จุดเนนและกระบวนการพัฒนาที่สงผลตอระดับคุณภาพของมาตรฐานที่ 3 การจัดประสบการณที่เนนเด็กเปนสําคัญ
ครูมีความตั้งใจและมุงมั่นในการพัฒนาผูเรียนใหผูเรียนเปนคนดี และคนเกง เหมาะสมกับขีดความสามารถของตัวบุคคล และคุณลักษณะอันพึงประสงคตามวัย รวมไป
ถึงครูพัฒนาตนเองตามสถานการณที่เปลี่ยนแปลงไปไดอยางรวดเร็ว และเพิ่มศักยภาพสูงสุดเพราะเนื่องจากสถานการณการแพรระบาดของเชื้อไวรัสโควิด 19 ทําใหการ
จัดการเรียนการสอนจะตองเปนแบบ On Line เปนสวนใหญ ดังนั้นครูจะตองมีการผลิตสื่อการสอน และมีแหลงเรียนรูใหผูเรียนไดคนควาออนไลน และออนไซด และ
ตองปรับกระบวนการทํางานและการเรียนรูไดพัฒนาผูเรียน รวมไปถึงการจัดการเรียนการสอนแบบสรางองคความรูใหกับผูเรียน และยังมีการจัดบรรยากาศการเรียนทั้ง
ออนไลน และออนไซดรูใหเอื้อตอการเรียนรูอีกดวย

Page 40 of 55

ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผูเรียน
จํานวนเด็กทั้งหมด : 421

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

ประเด็นพิจารณา

ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผูเรียน
1. มีความสามารถในการอาน การเขียน การสื่อสาร และการคิดคํานวณ

80.00

1.1 รอยละของผูเรียนมีทักษะในการอานในแตละระดับชั้นตามเกณฑที่สถาน
ศึกษากําหนด

√

-

387

1.2 รอยละของผูเรียนมีทักษะในการเขียนในแตละระดับชั้นตามเกณฑที่สถาน
ศึกษากําหนด

√

-

395

1.3 รอยละของผูเรียนมีทักษะในการสื่อสารในแตละระดับชั้นตามเกณฑที่
สถานศึกษากําหนด

√

-

385

1.4 รอยละของผูเรียนมีทักษะในการคิดคํานวณในแตละดับชั้นตามเกณฑที่
สถานศึกษากําหนด

√

-

370

2. มีความสามารถในการคิดวิเคราะห คิดอยางมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและ
80.00
แกปญหา

350

2.1 รอยละของผูเรียนมีความสามารถในการคิดจําแนกแยกแยะ ใครครวญ
ไตรตรองอยางรอบคอบโดยใชเหตุผลประกอบการตัดสินใจ

√

-

339

2.2 รอยละของผูเรียนมีการอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น

√

-

375

2.3 รอยละของผูเรียนมีการแกปญหาอยางมีเหตุผล

√

-

337

3. มีความสามารถในการสรางนวัตกรรม

80.00

350

3.1 รอยละของผูเรียนมีความสามารถในการรวบรวมความรูไดทั้งตัวเองและ
การทํางานเปนทีม

√

-

345

3.2 รอยละของผูเรียนสามารถเชื่อมโยงองคความรูและประสบการณมาใชใน
การสรางสรรคสิ่งใหม ๆ อาจเปนแนวความคิด โครงการ โครงงาน ชิ้นงาน
ผลผลิต

√

-

354

4. มีความสามารถในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร
4.1 รอยละของผูเรียนมีความสามารถในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร
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384

90.00
√

-

391
398

91.21

ยอด
เยี่ยม

83.14

ดีเลิศ

83.14

ดีเลิศ

92.87

ยอด
เยี่ยม

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

ประเด็นพิจารณา

4.2 รอยละของผูเรียนมีความสามารถในการนําเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารเพื่อพัฒนาตนเองและสังคมในดานการเรียนรู การสื่อสาร การทํางาน
อยางสรางสรรค และมีคุณธรรม

√

-

5. มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา
5.1 รอยละของผูเรียนบรรลุการเรียนรูตามหลักสูตรสถานศึกษา

384
80.00

√

-

6. มีความรูทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดีตองานอาชีพ

365

86.70

ดีเลิศ

88.36

ดีเลิศ

84.80

ดีเลิศ

87.17

ดีเลิศ

86.70

ดีเลิศ

87.41

ดีเลิศ

87.15

ดีเลิศ

365
80.00

372

6.1 รอยละของผูเรียนมีความรู ทักษะพื้นฐานและเจตคติที่ดีในการศึกษาตอ

√

-

402

6.2 รอยละของผูเรียนมีความรู ทักษะพื้นฐานและเจตคติที่ดีในการจัดการ
การทํางานหรืองานอาชีพ

√

-

342

คุณลักษณะที่พึงประสงคของผูเรียน
7. การมีคุณลักษณะและคานิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากําหนด

80.00

7.1 รอยละของผูเรียนมีพฤติกรรมเปนผูที่มีคุณธรรม จริยธรรม เคารพในกฎ
กติกา

√

-

374

7.2 รอยละของผูเรียนมีคานิยมและจิตสํานึกตามที่สถานศึกษากําหนด โดยไม
ขัดกับกฎหมายและวัฒนธรรมอันดีของสังคม

√

-

340

8. ความภูมิใจในทองถิ่นและความเปนไทย

80.00

367

8.1 รอยละของผูเรียนมีความภูมิใจในทองถิ่น เห็นคุณคาของความเปนไทย

√

-

363

8.2 รอยละของผูเรียนมีสวนรวมในการอนุรักษวัฒนธรรมและประเพณีไทย
รวมทั้งภูมิปญญาไทย

√

-

371

9. การยอมรับที่จะอยูรวมกันบนความแตกตางและหลากหลาย
9.1 รอยละของผูเรียนยอมรับและอยูรวมกันบนความแตกตางระหวางบุคคล
ในดานเพศ วัย เชื้อชาติ ศาสนา ภาษาวัฒนธรรม ประเพณี

80.00
√

-

10. สุขภาวะทางรางกายและจิตสังคม

365
365

80.00

368

10.1 รอยละของผูเรียนมีการรักษาสุขภาพกาย สุขภาพจิต อารมณและสังคม
และแสดงออกอยางเหมาะสมในแตละชวงวัย

√

-

369

10.2 รอยละของผูเรียนสามารถอยูรวมกับคนอื่นอยางมีความสุข เขาใจผูอื่น
ไมมีความขัดแยงกับผูอื่น

√

-

367

สรุปผลการประเมิน

จุดเนนและกระบวนการพัฒนาที่สงผลตอระดับคุณภาพของมาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผูเรียน
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1.1 จุดเนน
สถานศึกษามีการวิเคราะหผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และไดกําหนดเปนเปาหมายทางการเรียนโดยใชขอมูลฐาน 3 ปยอนหลัง เปนเปาหมายคุณภาพนักเรียนใหพัฒนา
สูงขึ้น จัดกิจกรรมการเรียนการสอนทั้ง On line, On Site และ On Demand เนนการปฏิบัติ เนนทักษะในการอาน การเขียน และการคิดคํานวณ สงเสริมผูเรียนให
พัฒนาเต็มศักยภาพ มีการจัดแหลงเรียนรูภายใน ภายนอก และ On line ไดอยางเหมาะสม นักเรียนอานได เขียนไดตามศักยภาพของผูเรียน นักเรียนทุกคนมีความ
สามารถดานคิดคํานวณ เนื่องจากมีการเรียนเสริมเปนรายบุคคลใหเต็มตามศักยภาพ มีการใชเทคโนโลยีทุกชั้น การใชสื่อการเรียนการสอน มีการประเมินครบทุกดาน
ตามคุณภาพของผูเรียน นักเรียนสามารถปฏิบัติตามไดตามหลักศาสนา พุทธนับถือพุทธ คริสตนับถือคริสต อิสลามนับถืออิสลาม ใชหลักการอยูรวมกันดวยความรัก และ
นักเรียนมีสุขภาพรางกายแข็งแรงสมบูรณ มีนํ้าหนัก สวนสูง ตามเกณฑมาตรฐาน
1.2 กระบวนการพัฒนา
สถานศึกษาไดดําเนินการพัฒนาผูเรียนในการสงเสริมใหผูเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการ โดยมีการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา หลักสูตรรายกลุมสาระ มีการนํา
หลักสูตรเขาสูการจัดการเรียนการสอนในหองเรียนและ On line ดวยวิธีการที่เหมาะสมกับระดับชั้นและผูเรียน โดยมีการจัดการเรียนรูทั้งรูปแบบการระดมสมอง แบบ
ลงมือปฏิบัติจริง แบบรวมมือกันเรียนรู แบบใชกระบวนการคิด กระบวนการใชปญหาเปนหลัก และเนนเรื่องการอานออกของผูเรียนเปนเรื่องสําคัญที่สุด โดยมุงพัฒนา
ใหผูเรียนทุกคนอานออกและเขียนไดตั้งแตระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 1 ผูเรียนมาเรียนที่โรงเรียนไดตามปกติตั้งแตภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2564 และจัดทําแผนพัฒนา
คุณภาพการศึกษาเพื่อผูเรียน โดยมีกิจกรรมและโครงการที่สงเสริมผูเรียนดวยวิธีการที่หลากหลายทั้งในชั้นเรียน และนอกชั้นเรียน รวมไปถึงมีสื่อการสอนที่พรอม
สําหรับการสงเสริมผูเรียนทุกระดับชั้น พัฒนาครู ทุกคนใหมีความสามารถในการนําเทคนิควิธีการสอนใหตรงตามศักยภาพผูเรียน ใชสื่อเทคโนโลยีในการจัดการเรียนการ
สอน มีแหลงเรียนรูและแหลงสืบคนขอมูล ไดแก หองสมุด คอมพิวเตอร เปนตน ครูมีการกําหนดแผนการจัดการเรียนรู การวัดและประเมินผล และครูเนนการใช
คําถามเพื่อพัฒนาทักษะการคิดของนักเรียน ซึ่งจะมีการจัดทํารายงานผลการพัฒนาผูเรียน การรายงานโครงการตามแผนพัฒนาคุณภาพในทุก ๆ ป อยางเชน โครงการ
แขงขันวิชาการของชมรมผูบริหารฯ (ซึ่งป 2564 ไดงด เพื่อความปลอดภัยของนักเรียนเปนหลัก) โครงการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการศึกษาของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 โครงการสงเสริมการอาน โครงการเหลานี้จะมีกิจกรรมที่ชวยสงเสริมผูเรียนทั้งดานการอาน การสื่อสาร การคิดคํานวณ
คิดวิเคราะห ซึ่งประกอบไปดวย กิจกรรมการเขียนเรื่องจากภาพ กิจกรรมรักการอาน การคนควาดวยตนเองและสงเสริมใหนักเรียนนําความรูมาประยุกตใช กิจกรรมการ
เรียนรู กิจกรรมโครงงานกิจกรรมวันภาษาไทย นอกจากนี้แลวโรงเรียนเล็งเห็นความสําคัญของภาษาอังกฤษ จึงไดจัดครูชาวตางชาติ ซึ่งเปนเจาของภาษา ซึ่งจะมี
กิจกรรมคายภาษาอังกฤษ นอกจากนี้โรงเรียนยังมีโครงการที่ฝกใหผูเรียนไดเกิดทักษะการคิดวิเคราะห คิดวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและแกปญหา
เชน โครงการสงเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียนที่จะมีกิจกรรมการทําความสะอาดเขตรับผิดชอบ ซึ่งปนี้นักเรียนไดรับหนาที่ใหดูแลความปลอดภัยเกี่ยวกับเรื่อง Covid19 ดวยที่ School Isolation โดยมีคณะกรรมการนักเรียนตรวจเวร และรายงานตอครูผูรับผิดชอบ กิจกรรมหนาเสาธง กิจกรรม Activity รวมไปถึงการจัดสภาพ
แวดลอม และแหลงเรียนรู ที่จะสงเสริมผูเรียนทางดานทักษะ เชน การบูรณาการการเรียนการสอนตามแนวทางหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เชน กิจกรรมเพาะ
พันธุมะมวง สหกรณรานคาโรงเรียน โดยมีนักเรียนเปนผูดําเนินการเองและชมรมจัดกิจกรรม เชน กิจกรรมคณิตศาสตร ภาษาอังกฤษ และวันสําคัญทางศาสนา เชน แห
เทียนพรรษา เวียนเทียน ทําบุญ กิจกรรมไหวครู วันแมแหงชาติวันลอยกระทง กิจกรรมภาคเชา ทักทาย/ไหวกันทุกวัน สวดมนต ซึ่งกิจกรรมบางอยางจัดเปนแบบ
ออนไลน และกิจกรรมออกกําลังกาย โครงการสงเสริมสุขภาพ กิจกรรมตรวจสุขภาพนักเรียน เชน กิจกรรมตรวจความสะอาดรางกาย โดยการใหนักเรียนลางมือดวย
แอลกอฮอลกอนเขาหองเรียน และทําความสะอาดโตะเรียนของนักเรียนดวยผาสะอาดทุกครั้ง และมีการเปด - ปดแอรเปนเวลาเพื่อระบายอากาศ และอาหารเสริมนม
กิจกรรมเสียงตามสาย ตานยาเสพติด กิจกรรมครู D.A.R.E. เปนตน นอกจากกิจกรรมตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาแลว โรงเรียนไดจัดกิจกรรมในหองเรียนเพื่อ
พัฒนาผูเรียน เชน กิจกรรมสงเสริมความรูโดยบูรณาการทุกสาระการเรียนรู เชน การสนทนากอนเริ่มเรียนทองอาขยาน ฝกใหนักเรียนไดอานทุกวันทั้งอานเดี่ยว อาน
พรอมกัน และฝกอานตามครู โดยชี้ตามคําอาน ใหเขียนตามคําบอกของครู และฝกเขียนคําในบทเรียนฝกสะกดคํา ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ การอานคําพื้นฐาน
แบบฝกหัดคิดเลขเร็ว เกมคณิตศาสตร คณิตคิดในใจ เรียนบูรณาการทุกกลุมสาระ มีกิจกรรมการรายงาน การนําเสนอผลงาน เชน การจัดปายนิเทศ การอภิปรายผล
การทําบัตรอวยพรในวันสําคัญ เชน วันแม การเขียนยอความ การเขียนเรียงความ การเลาขาว สรุปผล และนําเสนอผลการทดลองวิทยาศาสตรทั้งเปนกลุม และนําเสนอ
รายบุคคล โรงเรียนยังมีการจัดกิจกรรมที่ดําเนินการพัฒนาผูเรียนในการสงเสริมใหผูเรียน โดยเปนกิจกรรมบูรณาการนอกหองเรียน เชน กิจกรรมภาษาอังกฤษ Activity
ชวงบายทุกวันจันทร กิจกรรมภาษาไทยวันละคํา กิจกรรมทักทายสนทนาภาษาอังกฤษ และภาษาไทยในตอนเชา ทองสูตรคูณทุกวัน กิจกรรมการสอนเสริมทั้งในและ
นอกเวลาเรียน ใหผูเรียนไดมีการฝกทําขอสอบมาตรฐานกลาง จัดทําแผนผังความคิดสําหรับสรุปบทเรียน นอกจากนี้แลวโรงเรียนยังมีกิจกรรมดานการแนะแนวและ
ศึกษาตอ โดยจัดกิจกรรมการแนะแนวนักเรียนตามความสนใจ ความถนัด เปดโอกาสใหผูเรียนไดศึกษาแหลงเรียนรูภายนอกสถานศึกษาไดคนควา สอบถามจากวิทยากร
ทองถิ่นในชุมชน และโรงเรียนยังจัดบรรยากาศสงเสริมการเรียนรูดวยการจัดแหลงเรียนรูภายในโรงเรียน เชน กิจกรรม การซื้อ-ขายสินคา ในสหกรณ การใชสื่อการสอน
ที่หลากหลาย ทั้งคอมพิวเตอรชวยสอน สื่อการสอนจากอินเทอรเน็ต มีหองคอมพิวเตอร เพื่อสืบคนขอมูลจากอินเทอรเน็ต สงเสริมใหผูเรียนไดมีการนําเสนองานโดยใช
โปรแกรมคอมพิวเตอร มีเครื่องฉายภาพ และเครื่องเสียงทุกหองเรียน รวมไปถึงการใชกิจกรรมฝกทักษะอาชีพ ยังมีกิจกรรมตลอดจนมีการสงเสริมกิจกรรมที่เพิ่ม
ศักยภาพของผูเรียนอีก เชน การสอบแขงขันทางวิชาการตางๆ การประสานงานระหวางโรงเรียน ชุมชน วัดและในหนวยงานสถานศึกษา เชน กิจกรรมลูกเสือ ชมรม
ชุมนุม ดูแลตนไมในโรงเรียนรักษาความสะอาด ในโรงเรียนปลอดขยะ และโรงเรียนมีการเขาแถวเคารพธงชาติ กิจกรรมนั่งสมาธิชวงพักกลางวัน กิจกรรมสวดมนต การ
แตงกายดวยผาไทย จากกิจกรรมที่โรงเรียนดําเนินการพัฒนาสงเสริมใหผูเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผูเรียนแลวนั้น เพื่อใหผูเรียนมีการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทาง
วิชาการของผูเรียนมากขึ้น และเพื่อที่ผูเรียนจะไดมีความพรอม และมีพื้นฐานในการเรียนในระดับตอไป
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มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ
เปาหมาย 5 ขอ

ผลการ
ผล ประเมิน
ไม สําเร็จ คุณภาพที่
ปฏิบัติ
ปฏิบัติ
ได
การปฏิบัติงาน

ประเด็นพิจารณา

1. มีเปาหมายวิสัยทัศนและพันธกิจที่สถานศึกษากําหนดชัดเจน

5.00 ยอดเยี่ยม

1.1 กําหนดเปาหมายที่สอดคลองกับบริบทของสถานศึกษา ความตองการของชุมชน ทองถิ่น
วัตถุประสงคของแผนการศึกษาชาติ นโยบายของรัฐบาลและตนสังกัด

√

-

1.2 กําหนดวิสัยทัศน และพันธกิจ ที่สอดคลอง เชื่อมโยงกับเปาหมาย แผนยุทธศาสตรชาติ แผนการ
ศึกษาแหงชาติ นโยบายของรัฐบาลและตนสังกัด

√

-

1.3 กําหนดเปาหมาย วิสัยทัศน และพันธกิจ ทันตอการเปลี่ยนแปลงของสังคม

√

-

1.4 นําเปาหมาย วิสัยทัศน และพันธกิจผานความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารโรงเรียน

√

-

1.5 นําเปาหมาย วิสัยทัศน และพันธกิจของโรงเรียนเผยแพรตอสาธารณชน

√

-

2. มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา

5.00 ยอดเยี่ยม

2.1 มีการวางแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาอยางเปนระบบ

√

-

2.2 มีการนําแผนไปปฏิบัติ ติดตามตรวจสอบประเมินผลและปรับปรุงพัฒนางานอยางตอเนื่อง

√

-

2.3 มีการบริหารอัตรากําลัง ทรัพยากรทางการศึกษาจัดระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน และระบบการ
นิเทศภายใน

√

-

2.4 สถานศึกษามีการนําขอมูลมาใชในการพัฒนาสถานศึกษา

√

-

2.5 สถานศึกษาใหบุคลากรและผูทีเกี่ยวของทุกฝายมีสวนรวมในการวางแผน ปรับปรุง พัฒนา และ
รวมรับผิดชอบตอผลการจัดการศึกษา

√

-

3. ดําเนินงานพัฒนาวิชาการที่เนนคุณภาพผูเรียนรอบดานตามหลักสูตรสถานศึกษาและทุกกลุมเปาหมาย

5.00 ยอดเยี่ยม

3.1 บริหารจัดการเกี่ยวกับงานวิชาการ ในดานการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา

√

-

3.2 บริหารจัดการเกี่ยวกับงานวิชาการ ในดานการพัฒนาหลักสูตรตามความตองการของผูเรียน ที่
สอดคลองกับบริบทของสถานศึกษา ชุมชน และทองถิ่น

√

-

3.3 บริหารจัดการเกี่ยวกับกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่เนนคุณภาพผูเรียนรอบดานเชื่อมโยงวิถีชีวิตจริง

√

-

3.4 กําหนดหลักสูตรสถานศึกษาครอบคลุมการจัดการเรียนการสอนทุกกลุมเปาหมาย

√

-

3.5 สถานศึกษามีการปรับปรุง และพัฒนาหลักสูตรใหทันตอการเปลี่ยนแปลงของสังคม

√

-

4. พัฒนาครูและบุคลากรใหมีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ
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5.00 ยอดเยี่ยม

4.1 สงเสริม สนับสนุน พัฒนาครู บุคลากร ใหมีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ

√

-

4.2 จัดใหมีชุมชนการเรียนรูทางวิชาชีพ

√

-

4.3 นําชุมชนการเรียนรูทางวิชาชีพเขามาใชในการพัฒนางานและการเรียนรูของผูเรียน

√

-

ผลการ
ผล ประเมิน
ไม สําเร็จ คุณภาพที่
ปฏิบัติ
ปฏิบัติ
ได
การปฏิบัติงาน

ประเด็นพิจารณา

4.4 มีการตรวจสอบ ทบทวน การปฏิบัติงานของครู บุคลากร ที่มีผลตอการเรียนรูของผูเรียน

√

-

4.5 ถอดบทเรียนเพื่อสรางนวัตกรรมหรือวิธีการที่เปนแบบอยางที่ดีที่สงผลตอการเรียนรูของผูเรียน

√

-

5. จัดสภาพแวดลอมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อตอการจัดการเรียนรูอยางมีคุณภาพ

5.00 ยอดเยี่ยม

5.1 จัดสภาพแวดลอมทางกายภาพภายในหองเรียน ที่เอื้อตอการเรียนรู และคํานึงถึงความปลอดภัย

√

-

5.2 จัดสภาพแวดลอมทางกายภาพภายนอกหองเรียนที่เอื้อตอการเรียนรู และคํานึงถึงความปลอดภัย

√

-

5.3 จัดสภาพแวดลอมที่สงเสริมใหผูเรียนเกิดการเรียนรูเปนรายบุคคล และเปนกลุม

√

-

5.4 จัดสภาพแวดลอมทางสังคม ที่เอื้อตอการจัดการเรียนรู และมีความปลอดภัย

√

-

5.5 จัดใหผูเรียนไดใชประโยชนจากการจัดสภาพแวดลอมตามศักยภาพของผูเรียน

√

-

6. จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู

5.00 ยอดเยี่ยม

6.1 ไดศึกษาความตองการเทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสมกับสภาพของสถานศึกษา

√

-

6.2 จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อบริหารจัดการและการจัดการเรียนรูที่เหมาะสมกับสภาพของ
สถานศึกษา

√

-

6.3 พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อบริหารจัดการและการจัดการเรียนรูที่เหมาะสมกับสภาพ
ของสถานศึกษา

√

-

6.4 ใหบริการเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อใชในการบริการจัดการและการจัดการเรียนรูที่เหมาะสมกับ
สภาพของสถานศึกษา

√

-

6.5 ติดตามผลการใชบริการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของสถานศึกษาเพื่อใชในการบริการจัดการ
และการจัดการเรียนรูที่เหมาะสมกับสภาพของสถานศึกษา

√

-

สรุปผลการประเมิน

5.00 ยอดเยี่ยม

จุดเนนและกระบวนการพัฒนาที่สงผลตอระดับคุณภาพของมาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ
1.1 จุดเนน
โรงเรียนมีการบริหารและการจัดการอยางเปนระบบ โรงเรียนไดใชเทคนิคการประชุมที่หลากหลายวิธี เชน การประชุมแบบมีสวนรวม การประชุมระดมสมอง การ
ประชุมกลุม เพื่อใหทุกฝายมีสวนรวมในการกําหนดวิสัยทัศน พันธกิจ เปาหมาย ที่ชัดเจน มีการปรับแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา แผนปฏิบัติการประจําป ที่
สอดคลองกับผลการจัดการศึกษา สภาพปญหา ความตองการพัฒนา และนโยบายการปฏิรูปการศึกษา ที่มุงเนนการพัฒนาใหผูเรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรู
ตามหลักสูตรสถานศึกษา ครูผูสอนสามารถจัดการเรียนรูไดอยางมีคุณภาพ มีการดําเนินการนิเทศ กํากับ ติดตาม ประเมินผล การดําเนินงาน และจัดทํารายงานผลการ
จัดการศึกษา และโรงเรียนไดมีการวางแผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา โรงเรียนเปดโอกาสใหผูปกครอง และชมรมผูบริหารฆราวาสคาทอลิก อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
ไดมีสวนรวมในการเสนอความคิดเห็นในการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาผูเรียน และสรางเครือขายความรวมมือของผูมีสวนเกี่ยวของในการจัดการศึกษาของโรงเรียนใหมี
ความเขมแข็งมีสวนรวมรับผิดชอบตอผลการจัดการศึกษา และการขับเคลื่อนคุณภาพการจัดการศึกษา
1.2 กระบวนการพัฒนา
โรงเรียนมีการใชกระบวนการบริหารและการจัดการของผูบริหารสถานศึกษา โดยยึดหลักการของความรวมมือจากทุกฝาย โดยศึกษาขอมูลสารสนเทศจากผลการ
นิเทศติดตามประเมินการจัดการศึกษา ตามนโยบายการปฏิรูปการศึกษา และจัดประชุม ระดมความคิดเห็นจากบุคลากรทุกฝาย ทั้งในสถานศึกษาคณะกรรมการสถาน
ศึกษา ผูปกครองนักเรียน นักเรียนและใชขอมูลสารสนเทศทางการบริหาร เชน ขอมูลจาก SAR มีการสํารวจเด็กในพื้นที่ มีการติดตามนักเรียน เพื่อใชเปนขอมูลวางแผน

Page 45 of 55

รวมกันในการกําหนดวิสัยทัศน พันธกิจ เปาหมายของสถานศึกษา เพื่อพัฒนาผูเรียนครบทุกกลุมเปาหมาย ไดแก พัฒนาคุณภาพ และมาตรฐานการศึกษาทุกระดับตาม
หลักสูตรและสงเสริมความสามารถดานเทคโนโลยีเพื่อเปนเครื่องมือในการเรียนรู สงเสริมอัตลักษณ ภาษาดี กีฬาเดน เนนคุณธรรม จัดโอกาสการศึกษาใหทั่วถึงและให
ทุนการศึกษาใหกับนักเรียนที่ยากจน และดอยโอกาส เพื่อใหนักเรียนไดรับโอกาสในการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ พัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษาทั้งระบบ ให
สามารถจัดกิจกรรมการเรียนรูอยางมีประสิทธิภาพ และพัฒนาการบริหารการศึกษา ใหมีประสิทธิภาพตามโครงการพัฒนาสถานศึกษาตามหลักธรรมาภิบาลมีกิจกรรม
ไดแก กิจกรรมจัดทําแผนบริหารงาน กิจกรรมการบริหารงานวิชาการ โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน มีกิจกรรมสงเสริมและพัฒนาผูเรียนใหใฝรู เชน
กิจกรรมโครงงาน กิจกรรมการแขงขันและประกวดทักษะทางวิชาการ กิจกรรมบริหารงานงบประมาณ โครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ กิจกรรมบริหารงานบุคลากร
โครงการพัฒนาครู ใหครูและบุคลากรไดพัฒนาศักยภาพ ทักษะและมาตรฐานวิชาชีพตนเองตามความตองการอยางนอย ปละ 2 ครั้ง สงเสริมการทํางานโดยออกคําสั่ง
ใหปฏิบัติงานตามโครงการที่ถนัดทุกคนกิจกรรมการบริหารงานทั่วไป โครงการปรับปรุงภูมิทัศน และแหลงเรียนรู และสิ่งอํานวยความสะดวก เชน สัญญาณ ไวไฟ
ครอบคลุมพื้นที่ทุกคนสามารถใชและเขาถึงสิ่งอํานวยความสะดวก มีอาหาร และสุขาภิบาลที่สะอาดปลอดภัย มีการแตงตั้งคณะกรรมการใหมีสวนรวมในการพัฒนา
คุณภาพการศึกษา เชน รับการตรวจสอบจากตนสังกัด รายงานการตรวจสอบภายใน มีการตรวจรับการประเมิน นิเทศ กํากับ ติดตาม จากศึกษานิเทศกจากสํานักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดปทุมธานี และจากสํานักงานสาธารณสุข บางเดื่อ และผูปกครองนักเรียน และใหผูมีสวนไดเสียรับทราบทั่วกัน โดยโรงเรียนไดจัดโครงการตางๆ ดังนี้
1. โครงการพัฒนาครู
2. โครงการนิเทศ กํากับ ติดตาม ประเมินและรายงานผลการศึกษา
3. โครงการปรับปรุงสิ่งแวดลอม
4. โครงการศึกษาดูงาน
5. โครงการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาและผูปกครองนักเรียน
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มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ
จํานวนครูทั้งหมด : 19

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

ประเด็นพิจารณา

1. จัดการเรียนรูผานกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถนําไปประยุกตใชในชีวิตได

17

1.1 จัดกิจกรรมการเรียนรูตามมาตรฐานการเรียนรู ตัวชี้วัดของ
หลักสูตรสถานศึกษาที่เนนใหผูเรียนไดเรียนรู โดยผานกระบวนการคิด
และปฏิบัติจริง

√

-

19

1.2 มีแผนการจัดการเรียนรูที่สามารถนําไปจัดกิจกรรมไดจริง

√

-

17

1.3 มีรูปแบบการจัดการเรียนรูเฉพาะสําหรับผูที่มีความจําเปน และ
ตองการความชวยเหลือพิเศษ

√

-

17

1.4 ฝกทักษะใหผูเรียนไดแสดงออก แสดงความคิดเห็น สรุปองคความรู
และนําเสนอผลงาน

√

-

16

1.5 สามารถจัดกิจกรรมการเรียนรูใหผูเรียนสามารถนําไปประยุกตใชใน
ชีวิตประจําวันได

√

-

17

2. ใชสื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหลงเรียนรูที่เอื้อตอการเรียนรู

80.00

17

2.1 ใชสื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดการเรียนรู

√

-

16

2.2 ใชแหลงเรียนรู และภูมิปญญาทองถิ่นในการจัดการเรียนรู

√

-

16

2.3 สรางโอกาสใหผูเรียนไดแสวงหาความรูดวยตนเองจากสื่อที่หลาก
หลาย

√

-

18

3. มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก

80.00

19

3.1 ผูสอนมีการบริหารจัดการชั้นเรียน โดยเนนการมีปฏิสัมพันธเชิงบวก

√

-

19

3.2 ผูสอนมีการบริหารจัดการชั้นเรียน ใหเด็กรักครู ครูรักเด็ก และเด็ก
รักเด็ก เด็กรักที่จะเรียนรู สามารถเรียนรูรวมกันอยางมีความสุข

√

-

19

4. ตรวจสอบและประเมินผูเรียนอยางเปนระบบ และนําผลมาพัฒนาผูเรียน

80.00

16

4.1 มีการตรวจสอบและประเมินคุณภาพการจัดการเรียนรูอยางเปน
ระบบ

√

-

15

4.2 มีขั้นตอนโดยใชเครื่องมือและวิธีการวัดและประเมินผลที่เหมาะสม
กับเปาหมายในการจัดการเรียนรู

√

-

16

4.3 เปดโอกาสใหผูเรียนและผูมีสวนเกี่ยวของมีสวนรวมในการวัดและ
ประเมินผล

√

-

17

4.4 ใหขอมูลยอนกลับแกผูเรียนเพื่อนําไปใชในการพัฒนาการเรียนรู

√

-

15

5. มีการแลกเปลี่ยนเรียนรูและใหขอมูลสะทอนกลับเพื่อพัฒนาปรับปรุงการจัดการเรียนรู
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80.00

80.00

16

89.47

ดีเลิศ

89.47

ดีเลิศ

100.00 ยอดเยี่ยม

84.21

ดีเลิศ

84.21

ดีเลิศ

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

ประเด็นพิจารณา

5.1 และผูมีสวนเกี่ยวของรวมกันแลกเปลี่ยนความรูและประสบการณ
ในการจัดการเรียนรู

√

-

15

5.2 นําขอมูลปอนกลับไปใชในการปรับปรุงและพัฒนาการจัดการเรียนรู
ของตนเอง

√

-

16

สรุปผลการประเมิน

89.47

ดีเลิศ

จุดเนนและกระบวนการพัฒนาที่สงผลตอระดับคุณภาพของมาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ
1.1 จุดเนน
ครูมีความตั้งใจ มุงมั่นในการพัฒนาการสอนโดยจัดกิจกรรมใหนักเรียนไดเรียนรูโดยการคิด ไดปฏิบัติจริง มีการใหวิธีการ และแหลงเรียนรูที่หลากหลายใหนักเรียน
แสวงหาความรูจากสื่อเทคโนโลยีดวยตนเองอยางตอเนื่องนักเรียนมีสวนรวมในการจัดบรรยากาศ สภาพแวดลอมที่เอื้อตอการเรียนรู และครูพัฒนาตนเองอยางเต็ม
ศักยภาพเพื่อใหสอนไดทั้ง 3 ทาง คือ ทั้ง On Line, On Site และ On Demand เพื่อรองรับกับสถานการณที่เปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลา
1.2 กระบวนการ
สถานศึกษาไดทําโครงการพัฒนาครู และบุคลากร สามารถพัฒนาผูเรียนไดอยางเปนระบบมีประสิทธิภาพ เชน การสงเสริมใหมีการพัฒนาตนเองอยางนอยปละ 2 ครั้ง
และสถานศึกษาไดจัดทําโครงการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา โดยจัดทําหลักสูตรสถานศึกษา มอบหมายใหครูไดจัดทําหนวยการเรียนรู แผนจัดการเรียนรู โดยยึดผูเรียน
สําคัญเนนการสงเสริมใหนักเรียนไดปฏิบัติจริง โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามแผนที่สอดคลองกับขอมูลผูเรียนราย
บุคคลที่นักเรียนและครูไดรวมกันจัดทํา จัดกิจกรรมสอนเสริมใหนักเรียน สงเสริมความสนใจ และความถนัดมี เชน กีฬา และปลูกมะมวง สงเสริมใหมีเวทีการแขงขัน
เชน ประกวดคัดลายมือ วาดภาพระบายสี รองเพลง อานทํานองเสนาะ แขงขันทางวิชาการของชมรมผูบริหารฯ กิจกรรมกลุม กิจกรรมวันสําคัญ เชน วันภาษาไทย วัน
สุนทรภู สัปดาหวิทยาศาสตร วันคริสตมาสในรูปแบบออนไลน และออนไซด วันสําคัญทางพระพุทธศาสนาและวันสําคัญชาติ สนทนาภาษาอังกฤษ ภาษาจีน คนควาหา
ขอมูลจากอินเทอรเน็ตทั้งในหองคอมพิวเตอร เชน การนําเสนอผลงาน การทํารายงาน โครงการพัฒนารักษสิ่งแวดลอม โครงการความสัมพันธชุมชน โครงการโรงเรียน
สงเสริมประชาธิปไตย เชน กิจกรรมทําความสะอาดในหองเรียนและบริเวณเขตพื้นที่รับผิดชอบ กิจกรรมสาธารณประโยชน เชน ทําความสะอาดถนน การรณรงคยาเสพ
ติด ไขเลือดออก กิจกรรมจิตอาสา กิจกรรมอนุรักษวัฒธรรมไทย เปนตน ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนทางโรงเรียนไดสงเสริมการเรียนโดยใหนักเรียนไดรวม
กิจกรรม เชน การจัดทําเรื่องการกําจัดขยะ การจัดทํารายงานกลุม โรงเรียนเปดโอกาสใหทุกฝายมีสวนรวมในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน เชน การประชุมสอบถาม
ความคิดเห็นในการดําเนินงาน และขอเสนอแนะใหกับโรงเรียนรวมประชุมคณะกรรมการ 4 ฝาย สนับสนุนสื่อการเรียนการสอน เชน ชวยจัดหาอุปกรณและสื่อการสอน
ใชแหลงเรียนรูทั้งภายในโรงเรียน และภายนอกโรงเรียนในการตรวจสอบ และวัดผลและประเมินผลความรูความเขาใจ โรงเรียนมีการวัดผลประเมินผลการเรียนรูราย
สาระระดับสถานศึกษา การวัดผลประเมินผลการอาน คิดวิเคราะหและการเขียน การประเมินสมรรถนะ การประเมินคุณลักษณะพึงประสงค การประเมินผลปลายภาค
แบงสัดสวนคะแนนตามความเหมาะสมของสาระการเรียนรู จัดทําแบบบันทึกคะแนนที่เหมาะสมกับสัดสวนคะแนน กําหนดวิธีการประเมินผลใหสอดคลองกับ
สถานการณการแพรระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 โดยใชเครื่องมือที่หลากหลาย ทั้งที่เปนการสอบ ประเมินสภาพจริง การประเมินผลงาน และกิจกรรมตาง ๆ โดยได
แจงผลการประเมินใหนักเรียน ผูปกครอง ไดทราบทั้งในบันทึกในงาน และใบงาน อัลบั้มงานในกลุม Line การตรวจงาน การบาน และผลงานนักเรียนแลวแจงผลงาน
และเสนอแนะใหนักเรียน ไดแกไขปรับปรุงทั้งทางไลนกลุมของหองเรียน เปนตน
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2. สรุปผลการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
ระดับปฐมวัย

มาตรฐานการศึกษา
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของเด็ก
1. มีพัฒนาดานรางกาย แข็งแรง มีสุขนิสัยที่ดี และดูแลความปลอดภัยของตนองได

ระดับคุณภาพ
ดีเลิศ
ดีเลิศ

2. มีพัฒนาการดานอารมณ จิตใจ ควบคุม และแสดงออกทางอารมณได

ยอดเยี่ยม

3. มีพัฒนาการดานสังคม ชวยเหลือตนเองและเปนสมาชิกที่ดีของสังคม

ดีเลิศ

4. มีพัฒนาการดานสติปญญา สื่อสารได มีทักษะการคิดพื้นฐาน และแสวงหาความรูได

ดีเลิศ

มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ

ยอดเยี่ยม

1. มีหลักสูตรครอบคลุมพัฒนาการทั้งสี่ดาน สอดคลองกับบริบทของทองถิ่น

ยอดเยี่ยม

2. จัดครูใหเพียงพอกับชั้นเรียน

ยอดเยี่ยม

3. สงเสริมใหครูมีความเชี่ยวชาญดานการจัดประสบการณ

ยอดเยี่ยม

4. จัดสภาพแวดลอมและสื่อเพื่อการเรียนรูอยางปลอดภัยและเพียงพอ

ยอดเยี่ยม

5. ใหบริการสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนรูเพื่อสนับสนุนการจัดประสบการณ

ยอดเยี่ยม

6. มีระบบบริหารคุณภาพที่เปดโอกาสใหผูเกี่ยวของทุกฝายมีสวนรวม

ยอดเยี่ยม

มาตรฐานที่ 3 การจัดประสบการณที่เนนเด็กเปนสําคัญ
1. จัดประสบการณที่สงเสริมใหเด็กมีพัฒนาการทุกดาน อยางสมดุลเต็มศักยภาพ

ดีเลิศ
ดีเลิศ

2. สรางโอกาสใหเด็กไดรับประสบการณตรง เลนและปฏิบัติอยางมีความสุข

ยอดเยี่ยม

3. จัดบรรยากาศที่เอื้อตอการเรียนรู ใชสื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับวัย

ยอดเยี่ยม

4. ประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริงและนําผลการประเมินพัฒนาการเด็กไปปรับปรุงการจัดประสบการณและพัฒนาเด็ก

ยอดเยี่ยม

สรุปผลการประเมินระดับปฐมวัย
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ยอดเยี่ยม

ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

มาตรฐานการศึกษา
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผูเรียน

ระดับคุณภาพ
ดีเลิศ

ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผูเรียน
1. มีความสามารถในการอาน การเขียน การสื่อสาร และการคิดคํานวณ

ยอดเยี่ยม

2. มีความสามารถในการคิดวิเคราะห คิดอยางมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและแกปญหา

ดีเลิศ

3. มีความสามารถในการสรางนวัตกรรม

ดีเลิศ

4. มีความสามารถในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร

ยอดเยี่ยม

5. มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา

ดีเลิศ

6. มีความรูทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดีตองานอาชีพ

ดีเลิศ

คุณลักษณะที่พึงประสงคของผูเรียน
7. การมีคุณลักษณะและคานิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากําหนด

ดีเลิศ

8. ความภูมิใจในทองถิ่นและความเปนไทย

ดีเลิศ

9. การยอมรับที่จะอยูรวมกันบนความแตกตางและหลากหลาย

ดีเลิศ

10. สุขภาวะทางรางกายและจิตสังคม

ดีเลิศ

มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ

ยอดเยี่ยม

1. มีเปาหมายวิสัยทัศนและพันธกิจที่สถานศึกษากําหนดชัดเจน

ยอดเยี่ยม

2. มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา

ยอดเยี่ยม

3. ดําเนินงานพัฒนาวิชาการที่เนนคุณภาพผูเรียนรอบดานตามหลักสูตรสถานศึกษาและทุกกลุมเปาหมาย

ยอดเยี่ยม

4. พัฒนาครูและบุคลากรใหมีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ

ยอดเยี่ยม

5. จัดสภาพแวดลอมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อตอการจัดการเรียนรูอยางมีคุณภาพ

ยอดเยี่ยม

6. จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู

ยอดเยี่ยม

มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ

ดีเลิศ

1. จัดการเรียนรูผานกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถนําไปประยุกตใชในชีวิตได

ดีเลิศ

2. ใชสื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหลงเรียนรูที่เอื้อตอการเรียนรู

ดีเลิศ

3. มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก

ยอดเยี่ยม

4. ตรวจสอบและประเมินผูเรียนอยางเปนระบบ และนําผลมาพัฒนาผูเรียน

ดีเลิศ

5. มีการแลกเปลี่ยนเรียนรูและใหขอมูลสะทอนกลับเพื่อพัฒนาปรับปรุงการจัดการเรียนรู

ดีเลิศ

สรุปผลการประเมินระดับขั้นพื้นฐาน
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ดีเลิศ

3. จุดเดน
ระดับปฐมวัย
คุณภาพของเด็ก
เด็กมีสุขภาพกายแข็งแรง สามารถเลน และออกกําลังกายไดดี มีการทรงตัวไดดี เคลื่อนไหวรางกายไดอยางคลองแคลว สามารถใชกลามเนื้อมัดใหญ มัดเล็กในการหยิบ
จับรับโยนไดดี รูจักดูแลรักษาความสะอาดรางกาย และหลีกเลี่ยงการกระทํานําไปสูการบาดเจ็บได มีความชื่นชอบ และเขารวมกิจกรรมศิลปะดนตรี และการเคลื่อนไหว
รูจักรับผิดชอบ และปฏิบัติตามขอตกลงของหอง และสถานศึกษาไดดี มีความใฝรู และเรียนรูดวยตนเองสมวัย สามารถแกปญหาไดเหมาะสมกับวัย และสื่อสารโตตอบ
กับผูอยูไดเปนเรื่องเปนราวทั้งภาษาพูด ภาษาเขียน ภาษาเขียน มีความรูพื้นฐานตามวัย ตามพัฒนาการ และความรูพื้นฐานสมวัย พรอมที่จะศึกษาตอในขั้นตอไป
กระบวนการบริหารและการจัดการ
สถานศึกษามีผลการพัฒนาใหบรรลุตามปรัชญา ปณิธาน/ วิสัยทัศน พันธกิจ และวัตถุประสงคของการจัดตั้งสถานศึกษา และผลการพัฒนาตามจุดเนน และจุดเดน ที่สง
ผลสะทอนเปนอัตลักษณของสถานศึกษา คือ ภาษาดี กีฬาเดน เนนคุณธรรม และดําเนินโครงการพิเศษเพื่อสงเสริมบทบาทของสถานศึกษาแกปญหาการปองกันเด็ก
จากสิ่งเสพติด คือ โครงการกีฬาตานยาเสพติด และโครงการบานวิทยาศาสตรนอย เพื่อสงเสริมใหเด็กไดเรียนรูจากการปฏิบัติ และผูบริหารมีความสามารถดานการ
บริหารดานงบประมาณที่คลองตัว โปรงใส ตรวจสอบไดสนับสนุนใหผูเกี่ยวของมีสวนรวมในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา คณะกรรมการบริหารมีสวนรวมในการบริหาร
โดยใหความรวมมือในกิจกรรมของสถานศึกษาเสมอ และมีการจัดสภาพแวดลอมภายในอาคารใหเอื้อตอการเรียนรู ปลอดภัย และถูกสุขลักษณะ และสถานศึกษาไดจัด
โครงการและกิจกรรม เพื่อรักษามาตรฐานการศึกษา เรียนรูภาษา ใหสอดคลองกับแนวทางการปฏิรูปการศึกษา
การจัดประสบการณที่เนนเด็กเปนสําคัญ
ครูมีประสิทธิผลของการจัดประสบการณการเรียนรูเนนเด็กเปนสําคัญ มีการอบรมพัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง มีการสงเสริมการการเรียนรูเพื่อพัฒนาการดานรางกาย
อารมณ สังคม สติปญญา มีการสงเสริมความสัมพันธทางบวกกับเด็ก และครอบครัว การสงเสริมการเรียนรูที่ตอบสนองตอสนองตอธรรมชาติ และพัฒนาการของเด็กมี
การจัดทําแผนการจัดประสบการณการเรียนรูตอบสนองกับความตองการของเด็ก จัดสภาพแวดลอมที่ปลอดภัยตอสุขภาพ และสงเสริมการพัฒนาการเรียนรูของเด็ก จัด
ใหมีบรรยากาศที่อบอุน และปลอดภัย มีการจัดกิจกรรมประจําวันที่ยืดหยุนสอดคลองกับความสามารถ และธรรมชาติของเด็ก มีการใชเครื่องมือการประเมินที่หลาก
หลาย บันทึกผลอยางสมํ่าเสมอ และตอเนื่อง รวมทั้งเปดโอกาสใหผูปกครองรวมพัฒนาความกาวหนาของเด็ก
ระดับขั้นพื้นฐาน
คุณภาพของผูเรียน
ผูเรียนมีสุขภาพรางกายที่แข็งแรง และสุขภาพจิตที่ดี มีนํ้าหนัก สวนสูง และสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ รุจักดูแลตนเองใหมีความปลอดภัยจากปญหาทางเพศ ยา
เสพติด และสิ่งมอมเมา มีสุนทรียภาพดานศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป กีฬา นันทนาการ เปนลูกที่ดีของพอแม ผูปกครอง เปนนักเรียนที่ดีของโรงเรียนมีคุณธรรมจริยธรรม
และคานิยมที่พึงประสงค ผูเรียนมีความใฝรู และเรียนรูอยางตอเนื่อง ผูเรียนมีการบําเพ็ญประโยชนตอสังคมทั้งภายในและนอกสถานศึกษาโดยผานกระบวนการคิด
วางแผน กําหนดกิจกรรมของคณะกรรมการนักเรียน รูจักคนควาหาความรูจากการอานและใชเทคโนโลยีสารเทศ ไดเรียนรูผานประสบการณตรง สื่อสารตอกันดวย
“ความรักชนะทุกสิ่ง” ทํางานรวมกันดวยความสามัคคีทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา มีความสามารถดาน การคิดวิเคราะห คิดสังเคราะห คิดสรางสรรค จากการดู
การฟง การลงมือปฏิบัติ อยางเปนระบบและสามารถปรับตัวเขากับสังคมได
กระบวนการบริหารและการจัดการ
สถานศึกษามีผลการพัฒนาใหบรรลุตามปรัชญา ปณิธาน/ วิสัยทัศน พันธกิจ และวัตถุประสงคของการจัดตั้งสถานศึกษา และผลการพัฒนาตามจุดเนน และจุดเดนที่สง
ผลสะทอนเปนอัตลักษณของสถานศึกษา คือ ภาษาดี กีฬาเดน เนนคุณธรรม และดําเนินโครงการพิเศษเพื่อสงเสริมบทบาทของสถานศึกษาแกปญหาการปองกันเด็ก
จากสิ่งเสพติด คือ โครงการ D.A.R.E. การปองกันยาเสพติดในเด็กนักเรียน และผูบริหารมีประสิทธิภาพในการบริหารจัดการดานการบริหารวิชาการ การบริหารงบ
ประมาณ การบริหารบุคคล และการบริหารทั่วไป มีการวางแผน แตงตั้ง มอบหมายงาน และดําเนินงานอยางเปนระบบ มีการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และ
ปรับปรุงพัฒนางานอยางสมํ่าเสมอ สถานศึกษามีสภาพแวดลอมที่สะอาด ถูกสุขลักษณะ และสวยงาม
กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ
ครูทุกคนไดรับการอบรมเพิ่มพูนความรูอยางตอเนื่อง และดําเนินการประเมินแผนการจัดการเรียนรู นิเทศการจัดการเรียนรูของครูทุกคนอยางสมํ่าเสมอ ดําเนินการ
ประเมินวิเคราะหคุณภาพแบทดสอบของครูทุกคน ครูมีกระบวนการจัดการเรียนรูที่ดีมีการเตรียมแผนการจัดการเรียนรู มีการวิเคราะหขอมูลเปนรายบุคคลแลวนํา
ขอมูลที่ไดไปออกแบบการเรียนรูที่ตอบสนองความแตกตางของผูเรียน จัดบรรยากาศที่เอื้อตอการเรียนรู ใชสื่อตางๆ มาประยุกตใชเพื่อการเรียนรู ประเมินความ
กาวหนาของผูเรียนโดยครูและผูเรียนเอง นําผลการประเมินไปวางแผนการซอมเสริมและพัฒนาผูเรียน ครูนําผลการประเมินไปศึกษาคนควาวิจัยเพื่อพัฒนาสื่อ
กระบวนการจัดการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ
4. จุดควรพัฒนา
ระดับปฐมวัย
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คุณภาพของเด็ก
การพัฒนาเด็กควรใหมีพัฒนาการครบทุกดานตามวัย และจัดโครงการสงเสริม ไดพัฒนาสถานศึกษาควรดําเนินโครงการ/กิจกรรมที่สงเสริมพัฒนาการเด็กที่แปลกใหม
เชน เพิ่มเทคนิคการสอนแบบโครงการ (Project Approach) เปนตน ใหมีความตอเนื่อง
กระบวนการบริหารและการจัดการ
สถานศึกษาควรพัฒนาหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยใหเชื่อมตอกับหลักการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อสงตอขอมูลความพรอมของเด็กใหกับสถานศึกษาแหงใหม หรือในระดับชั้น
สูงขึ้น และควรจัดใหมีจํานวนครูพิเศษ สําหรับเด็กพิเศษ มีการจัดสถานศึกษาที่พักรอ และมุมการเรียนรูสําหรับผูปกครอง ควรจัดใหมีแผนเฝาระวัง และวิเคราะหความ
เสี่ยง เพื่อพัฒนาใหเด็กมีความปลอดภัยมากขึ้น
การจัดประสบการณที่เนนเด็กเปนสําคัญ
ครูบางคนควรไดรับการพัฒนาเพิ่มเติมเกี่ยวกับนําผลจากการประเมินไปพัฒนาเด็กใหถูกตองตามหลักวิชาการ และตรงตามกรอบการพัฒนาการตามวัย โดยเฉพาะ
การนําผลประเมินมาพัฒนาเด็กดานสติปญญา
ระดับขั้นพื้นฐาน
คุณภาพของผูเรียน
พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรูของผูเรียน ไดแก กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร มาตรฐานการเรียนรู 1.มาตรฐาน ค 1.2 และ 2.มาตรฐาน ค 2.1 และกลุมสาระการ
เรียนรูวิทยาศาสตร มาตรฐานการเรียนรู 1.มาตรฐาน ว 2.2 2.บูรณาการ และ 3.มาตรฐาน ว 3.2
กระบวนการบริหารและการจัดการ
คณะกรรมการบริหารสถานศึกษาควรมีที่ปรึกษาเพื่อใหคําแนะนําในการบริหารงานดานตางๆ เชน ดานวิชาการ, ดานสัมพันธชุมชน และอื่นๆ
กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ
ครูควรจัดบรรยากาศการเรียนรูดวยการใชแหลงการเรียนรูภายในสถานศึกษาใหบอยครั้งขึ้น เชน การเรียนในสวน ในหองปฏิบัติการทดลองวิทยาศาสตร และใหผูเรียน
ไดลงมือปฏิบัติจริงในทุกสาระการเรียนรู การประยุกตใชกับชีวิตจริง เชน ศิลปะกับการแตงกาย กับการใชภาษาในการพูด (Conversation) จัดกิจกรรมเสริมใหผูเรียนได
ใชจริงโดยการเปนมัคคุเทศกนอยในสถานที่สําคัญตางๆ ของจังหวัดปทุมธานี และครูควรนําผลของการวิจัยในชั้นเรียนที่สามารถชวยเหลือแกไข หรือสงเสริมการเรียนรู
ของผูเรียนมาดําเนินการวิจัยอยางเต็มรูปแบบเพื่อนําผลของการวิจัยมาใชในการจัดการเรียนรูอยางเต็มประสิทธิภาพ
5. แนวทางการพัฒนา
ระดับปฐมวัย
1. ดานรางกาย จัดกิจกรรมใหเด็กไดพัฒนารางกายอยางเต็มความสามารถใหฝกปฏิบัติจริง โดยครูคอยดูแลใหคําแนะนํา มีการบันทึกขอมูลพัฒนาการอยางสมํ่าเสมอ
เพื่อเปรียบเทียบการเจริญเติบโต
2. ดานอารมณ จิตใจ จัดกิจกรรมที่ทําใหเด็กเกิดความสนุกสนาน ผอนคลายความตึงเครียด ใหทุกคนมีสวนรวม เกิดอารมณสุนทรียในดานศิลปะ และการเคลื่อนไหว
3. ดานสังคม จัดกิจกรรมหรือโครงการที่สงเสริมใหเด็กมีระเบียบวินัย มีความซื่อสัตยสุจริต เปนนักประชาธิปไตยยอมรับฟงความคิดเห็นของผูอื่น และเคารพในสิทธิของ
ตนเองและผูอื่น เปนคนดีของสังคมสามารถดํารงชีวิตไดอยางมีความสุข
4. ดานสติปญญา ครูจัดประสบการณการเรียนรูใหกับเด็กดวยวิธีการที่หลากหลาย ใหเด็กไดฝกคิด พรอมทั้งเกิดความคิดริเริ่มสรางสรรค ใชสื่อและนวัตกรรมที่หลาก
หลายมาชวยพัฒนาดานสติปญญาของเด็ก
5. พัฒนาการศึกษาปฐมวัยใหใชเทคโนโลยี และวิธีการใหม ๆ มาสงเสริมและพัฒนาเด็กปฐมวัยอยางเต็มรูปแบบ และฝกฝนเด็กปฐมวัยใหใชคอมพิวเตอรอยางงาย ๆ
6. จัดใหครูเขารับการอบรมการผลิตนวัตกรรมเกี่ยวกับการเรียนการสอนปฐมวัย พรอมทั้งการวิจัยในชั้นเรียน ดวยวิธีการที่หลากหลายสอดคลองตามสภาพจริง
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
1. พัฒนาใหนักเรียนมีทักษะในการอาน การเขียน การสื่อสาร และการคิดคํานวณเปนไปตามเกณฑที่โรงเรียนกําหนดในแตระดับชั้น
2. พัฒนาใหนักเรียนมีความสามารถในการคิดจําแนก แยกแยะ ใครครวญไตรตรอง พิจารณาอยางรอบคอบโดยใชเหตุผลประกอบการตัดสินใจ มีการอภิปรายแลก
เปลี่ยนความคิดเห็น และแกปญหาอยางมีเหตุผล
3. พัฒนาใหนักเรียนมีความสามารถในการรวบรวมความรูไดทั้งดวยตนเอง และการทํางานเปนทีม เชื่อมโยงองคความรู และประสบการณมาใชในการสรางสรรคสิ่งใหม
ๆ
4. พัฒนาใหนักเรียนมีความสามารถในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อพัฒนาตนเอง และสังคมในดานการเรียนรู การสื่อสาร
การทํางาน อยางสรางสรรค และมีคุณธรรม
5. พัฒนาใหนักเรียนมีความกาวหนาในการเรียนรูตามหลักสูตรสถานศึกษาจากพื้นฐานเดิมในดานความรู ความเขาใจ ทักษะ กระบวนการตางๆ
6. พัฒนาใหนักเรียนมีพฤติกรรมเปนผูที่มีคุณธรรม จริยธรรม เคารพในกฎกติกา มีคานิยมและจิตสํานึกตามที่สถานศึกษามีความภูมิใจในทองถิ่น เห็นคุณคาของความ
เปนไทย มีสวนรวมในการอนุรักษวัฒนธรรมประเพณีไทยรวมทั้งภูมิปญญาไทย
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7. พัฒนาใหนักเรียนมีการรักษาสุขภาพกาย สุขภาพจิต อารมณ และสังคม แสดงออกอยางเหมาะสมในแตละชวงวัย อยูรวมกับผูอื่นไดอยาง
มีความสุข
8. มุงเนนการพัฒนาใหผูเรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรูตามหลักสูตรสถานศึกษา
9. พัฒนาครูผูสอนใหเปนครูมืออาชีพที่มีคุณภาพ
10. การใชแผนจัดการเรียนรูที่ยึดผูเรียนเปนสําคัญอยางจริงจัง
11. มีการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบสรางองคความรู และมีการวิจัยอยางตอเนื่อง
12. มีการใชภูมิปญญาทองถิ่นเขามาสอดแทรกในการจัดการเรียนรู และนําผลการเรียนรูมาพัฒนาผูเรียนอยางตอเนื่อง
6. ความตองการชวยเหลือ
- งบประมาณในการสนับสนุนการจัดการศึกษา
7. ความโดดเดนของสถานศึกษา(ถามี)
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รายงานรวบรวมโดย (Prepared by)
จาระไน พงษศิริพัฒน ผูอํานวยการ
สมสมัคร พงษศิริพัฒน เจาหนาที่
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ภาคผนวก
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ประกาศโรงเรียน เรื่อง การกําหนดมาตรฐานการศึกษาและคาเปาหมายความสําเร็จของ
โรงเรียนระดับปฐมวัย และระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
(ประกาศโรงเรียน เรื่อง การกําหนดมาตรฐานการศึกษและคาเปาหมายความสําเร็จ ป
2564 ปฐมวัย และขั้นพื้นฐาน)

ประกาศโรงเรียนพระแม่มารีอุปถัมภ์
เรื่อง กำหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับปฐมวัย และระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2564
..................................................................................................
โดยที่มีประกาศใช้กฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.2561 อาศัย
อำนาจตามความในมาตรา 5 วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดย
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 และมาตรา 47 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติการศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ. 2542 ในกฎกระทรวงนี้ “การประกันคุณภาพการศึกษา” หมายความว่า การประเมินผลและการติดตาม
ตรวจสอบคุณภาพตามมาตรฐานการศึ กษาของสถานศึกษาแต่ละระดับและประเภทการศึกษา โดยมีกลไกในการควบคุม
ตรวจสอบระบบการบริหารคุณภาพการศึกษาที่สถานศึกษาจัดขึ้น เพื่อให้เกิดการพัฒนาและสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้มี
ส่วนเกี่ยวข้องและสาธารณชนว่าสถานศึกษานั้นสามารถจัดการศึกษาได้อย่างมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา และบรรลุ
เป้าประสงค์ของหน่วยงานต้นสังกัดหรือหน่วยงานที่กำกับดูแล ให้สถานศึกษาแต่ละแห่งจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในสถานศึกษา โดยการกำหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาให้เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษาแต่ละ
ระดับและประเภทการศึกษาที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการประกาศกำหนด พร้อมทั้งจัดทำแผนพัฒนาการจัด
การศึกษาของสถานศึก ษาที่ มุ่ง คุณภาพตามมาตรฐานการศึก ษาและดำเนินการตามแผนที่ กำหนดไว้ จัดให้มีการ
ประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ติดตามผลการดำเนินการ เพื่อพัฒนาสถานศึกษาให้มี
คุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา และจัดส่งรายงานผลการประเมินตนเองให้แก่หน่วยงานต้นสังกัดหรือหน่วยงานที่กำกับ
ดูแลสถานศึกษาเป็นประจำทุกปี
เพื่อให้การดำเนินการประกันคุณภาพการศึกษาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โรงเรียนพระแม่มารีอุปถัมภ์กำหนด
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึ ก ษาระดับ ปฐมวัย และการศึกษาขั้น พื้ นฐาน จากการมีส ่ว นร่ว มของผู ้เ กี่ยวข้ อ ง
ทั้งบุคลากรทุกคนในโรงเรียน ผู้ปกครอง และชุมชน ให้เหมาะสม และสอดคล้องกัน และมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียน
พระแม่มารีอุปถัมภ์มีคุณภาพและมีมาตรฐานจึงกำหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาระดับปฐมวัย
และระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้
ประกาศ ณ วันที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ.2564

นางจาระไน พงษ์ศิริพัฒน์
ผู้อำนวยการโรงเรียนพระแม่มารีอุปถัมภ์

การกำหนดค่าเป้าหมาย เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2564
เรื่อง กำหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับ ปฐมวัย
...........................................................................
ค่าเป้าหมายมาตรฐาน /
มาตรฐาน / ประเด็นการพิจารณา
ประเด็นการพิจารณา
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของเด็ก
ดีเลิศ
1. มีพัฒนาด้านร่างกาย แข็งแรง มีสุขนิสัยที่ดี และดูแลความปลอดภัยของตนเองได้
ดีเลิศ
1.1 เด็กมีน้ำหนัก ส่วนสูงตามเกณฑ์มาตรฐาน
ดีเลิศ
1.2 เด็กเคลื่อนไหวร่างกายคล่องแคล่ว ทรงตัวได้ดี ใช้มือและตาประสานสัมพันธ์ได้ดี
ดีเลิศ
1.3 เด็กดูแลรักษาสุขภาพอนามัยส่วนตนและปฏิบัติจนเป็นนิสัย
ยอดเยี่ยม
1.4 เด็กปฏิบัติตนตามข้อตกลงเกี่ยวกับความปลอดภัย หลีกเลี่ยงสภาวะ ที่เสี่ยงต่อโรค
ยอดเยี่ยม
สิ่งเสพติด และระวังภัยจากบุคคล สิ่งแวดล้อม และสถานการณ์ที่เสี่ยงอันตราย
2. มีพัฒนาการด้านอารมณ์ จิตใจ ควบคุม และแสดงออกทางอารมณ์ได้
ยอดเยี่ยม
2.1 เด็กร่าเริงแจ่มใส แสดงอารมณ์ ความรู้สึกได้เหมาะสม
ยอดเยี่ยม
2.2 เด็กรู้จักยับยั้งชั่งใจ อดทนในการรอคอย
ดีเลิศ
2.3 เด็กยอมรับและพอใจในความสามารถ และผลงานของตนเองและผู้อื่น
ดีเลิศ
2.4 เด็กมีจิตสำนึกและค่านิยมที่ดี
ดีเลิศ
2.5 เด็กมีความมั่นใจ กล้าพูด กล้าแสดงออก
ยอดเยี่ยม
2.6 เด็กช่วยเหลือแบ่งปัน
ดีเลิศ
2.7 เด็กเคารพสิทธิ รู้หน้าที่รับผิดชอบ อดทนอดกลั้น
ยอดเยี่ยม
2.8 เด็กซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม ตามที่สถานศึกษากำหนด
ยอดเยี่ยม
2.9 เด็กมีความสุขกับศิลปะดนตรี และการเคลื่อนไหว
ยอดเยี่ยม
3. มีพัฒนาการด้านสังคม ช่วยเหลือตนเอง และเป็นสมาชิกที่ดีของสังคม
ยอดเยี่ยม
3.1 เด็กช่วยเหลือตนเอง ในการปฏิบัติกิจวัตรประจำวัน มีวินัย ในตนเอง
ยอดเยี่ยม
3.2 เด็กประหยัดและพอเพียง
ยอดเยี่ยม
3.3 เด็กมีส่วนร่วมดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมในและนอกห้องเรียน
ยอดเยี่ยม
3.4 เด็กมีมารยาทตามวัฒนธรรมไทย เช่น การไหว้ การยิ้ม ทักทาย และมีสัมมาคารวะกับผู้ใหญ่
ยอดเยี่ยม
3.5 เด็กยอมรับหรือเคารพ ความแตกต่างระหว่างบุคคล เช่น ความคิด พฤติกรรม พื้นฐานครอบครัว
ดีเลิศ
เชื้อชาติ ศาสนา วัฒนธรรม
3.6 เด็กเล่นและทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ แก้ไขข้อขัดแย้งโดยปราศจากการใช้ความรุนแรง
ดีเลิศ

มาตรฐาน / ประเด็นการพิจารณา
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของเด็ก
4. มีพัฒนาการด้านสติปัญญา สื่อสารได้ มีทักษะการคิดพื้นฐานและแสวงหาความรู้ได้
4.1 เด็กสนทนาโต้ตอบและเล่าเรื่องให้ผู้อื่นเข้าใจ
4.2 เด็กตั้งคำถามในสิ่งที่ ตนเองสนใจหรือสงสัย และพยายามค้นหาคำตอบ
4.3 เด็กอ่านนิทานและเล่าเรื่อง ที่ตนเองอ่านได้เหมาะสมกับวัย
4.4 เด็กมีความสามารถในการคิดรวบยอด การคิดเชิงเหตุผลทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์
การคิดแก้ปัญหาและสามารถตัดสินใจในเรื่องง่าย ๆ ได้
4.5 เด็กสร้างสรรค์ผลงานตามความคิดและจินตนาการ เช่น งานศิลปะ การเคลื่อนไหวท่าทาง
การเล่นอิสระ
4.6 เด็กใช้สื่อเทคโนโลยี เช่น แว่นขยาย แม่เหล็ก กล้องดิจิตอล ฯลฯ
เป็นเครื่องมือในการเรียนรู้และแสวงหาความรู้ได้
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและจัดการ
1. มีหลักสูตรครอบคลุมพัฒนาการทั้ง ๔ ด้าน สอดคล้องกับบริบทขอองท้องถิ่น
1.1 มีหลักสูตรสถานศึกษาที่ยืดหยุ่น และสอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย
1.2 ออกแบบจัดประสบการณ์ที่เตรียมความพร้อมและไม่เร่งรัดวิชาการ
1.3 ออกแบบการจัดประสบการณ์ที่เน้นการเรียนรู้ผ่านการเล่น และการลงมือปฏิบัติ (Active
learning)
1.4 ออกแบบการจัดประสบการณ์ที่ตอบสนองความต้องการและความแตกต่างของเด็กปกติ
และกลุ่มเป้าหมายเฉพาะที่สอดคล้องกับวิถีชีวิตของครอบครัว ชุมชน และท้องถิ่น
1.5 มีการประเมิน ตรวจสอบ และปรับปรุง / พัฒนาหลักสูตรอย่างต่อเนื่อง
2. จัดครูให้เพียงพอกับชั้นเรียน
2.1 จัดครูครบชั้นเรียน
2.2 จัดครูให้มีความเหมาะสมกับภารกิจการจัดประสบการณ์
2.3 จัดครูไม่จบการศึกษาปฐมวัยแต่ผ่านการอบรมการศึกษาปฐมวัย
2.4 จัดครูจบการศึกษาปฐมวัย
2.5 จัดครูจบการศึกษาปฐมวัยและผ่านการอบรมการศึกษาปฐมวัย
3. ส่งเสริมให้ครูมีความเชี่ยวชาญด้านการจัดประสบการณ์
3.1 มีการพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถในการวิเคราะห์และออกแบบหลักสูตร
สถานศึกษา
3.2 ส่งเสริมครูให้มีทักษะในการจัดประสบการณ์และการประเมินพัฒนาการเด็ก

ค่าเป้าหมายมาตรฐาน /
ประเด็นการพิจารณา
ดีเลิศ
ดีเลิศ
ยอดเยี่ยม
ดีเลิศ
ดีเลิศ
ดีเลิศ
ยอดเยี่ยม
ดีเลิศ
ยอดเยี่ยม
ยอดเยี่ยม
ปฏิบัติ/ไม่ปฏิบัติ
ปฏิบัติ/ไม่ปฏิบัติ
ปฏิบัติ/ไม่ปฏิบัติ
ปฏิบัติ/ไม่ปฏิบัติ
ปฏิบัติ/ไม่ปฏิบัติ
ยอดเยี่ยม
ปฏิบัติ/ไม่ปฏิบัติ
ปฏิบัติ/ไม่ปฏิบัติ
ปฏิบัติ/ไม่ปฏิบัติ
ปฏิบัติ/ไม่ปฏิบัติ
ปฏิบัติ/ไม่ปฏิบัติ
ดีเลิศ
ปฏิบัติ/ไม่ปฏิบัติ
ปฏิบัติ/ไม่ปฏิบัติ

มาตรฐาน / ประเด็นการพิจารณา
3.3 ส่งเสริมครูใช้ประสบการณ์สำคัญในการออกแบบการจัดกิจกรรม จัดกิจกรรม สังเกต
และประเมินพัฒนาการเด็กเป็นรายบุคคล
3.4 ส่งเสริมให้ครูมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับเด็กและครอบครัว
3.5 ส่งเสริมให้ครูพัฒนาการจัดประสบการณ์โดยใช้ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC)
4. จัดสภาพแวดล้อม และสื่อเพื่อการเรียนรู้อย่างปลอดภัย และเพียงพอ
4.1 จัดสภาพแวดล้อมภายในห้องเรียนที่คำนึงถึงความปลอดภัย
4.2 จัดสภาพแวดล้อมภายนอกห้องเรียนที่คำนึงถึงความปลอดภัย
4.3 ส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้ที่เป็นรายบุคคลและกลุ่ม เล่นแบบร่วมมือ ร่วมใจ
4.4 จัดให้มีมุมประสบการณ์หลากหลาย มีสื่อการเรียนรู้ ที่ปลอดภัยและเพียงพอ เช่น ของเล่น
หนังสือนิทาน สื่อจากธรรมชาติ สื่อสำหรับเด็กมุดลอด ปีนป่าย สื่อเทคโนโลยีการสืบเสาะหาความรู้
4.5 จัดห้องประกอบที่เอื้อต่อการจัดประสบการณ์และพัฒนาเด็ก
5. ให้บริการสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนรู้เพื่อสนับสนุนการจัดประสบการณ์
5.1 อำนวยความสะดวกและให้บริการสื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ วัสดุ อุปกรณ์และสื่อการเรียนรู้
5.2 พัฒนาครูให้มีความรู้ความสามารถในการผลิตและใช้สื่อในการจัดประสบการณ์
5.3 มีการนิเทศติดตามการใช้สื่อในการจัดประสบการณ์
5.4 มีการนำผลการนิเทศติดตามการใช้สื่อมาใช้เป็นข้อมูลในการพัฒนา
5.5 ส่งเสริม สนับสนุนการเผยแพร่การพัฒนาสื่อ และนวัตกรรมเพื่อการจัดประสบการณ์
6. มีระบบบริหารคุณภาพที่เปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วม
6.1 กำหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาที่สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาปฐมวัยและ
อัตลักษณ์ของสถานศึกษา
6.2 จัดทำแผนพัฒนาการศึกษาที่สอดรับกับมาตรฐานที่สถานศึกษากำหนดและดำเนินการตามแผน
6.3 มีการประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพภายในสถานศึกษา
6.4 มีการติดตามผลการดำเนินงาน และจัดทำรายงานผลการประเมินตนเองประจำปี
และรายงานผลการประเมินตนเองให้หน่วยงานต้นสังกัด
6.5 นำผลการประเมินไปปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา
โดยผู้ปกครองและผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วม
มาตรฐานที่ 3 การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นสำคัญ
1. จัดประสบการณ์ที่ส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการทุกด้านอย่างสมดุลเต็มศักยภาพ
1.1 มีการวิเคราะห์ข้อมูลเด็กเป็นรายบุคคล
1.2 จัดทำแผนและใช้แผนการจัดประสบการณ์จากการวิเคราะห์มาตรฐานคุณลักษณะที่พึงประสงค์
ในหลักสูตรสถานศึกษา

ค่าเป้าหมายมาตรฐาน /
ประเด็นการพิจารณา
ปฏิบัติ/ไม่ปฏิบัติ
ปฏิบัติ/ไม่ปฏิบัติ
ปฏิบัติ/ไม่ปฏิบัติ
ดีเลิศ
ปฏิบัติ/ไม่ปฏิบัติ
ปฏิบัติ/ไม่ปฏิบัติ
ปฏิบัติ/ไม่ปฏิบัติ
ปฏิบัติ/ไม่ปฏิบัติ
ปฏิบัติ/ไม่ปฏิบัติ
ยอดเยี่ยม
ปฏิบัติ/ไม่ปฏิบัติ
ปฏิบัติ/ไม่ปฏิบัติ
ปฏิบัติ/ไม่ปฏิบัติ
ปฏิบัติ/ไม่ปฏิบัติ
ปฏิบัติ/ไม่ปฏิบัติ
ยอดเยี่ยม
ปฏิบัติ/ไม่ปฏิบัติ
ปฏิบัติ/ไม่ปฏิบัติ
ปฏิบัติ/ไม่ปฏิบัติ
ปฏิบัติ/ไม่ปฏิบัติ
ปฏิบัติ/ไม่ปฏิบัติ
ยอดเยี่ยม
ดีเลิศ
ปฏิบัติ/ไม่ปฏิบัติ
ปฏิบัติ/ไม่ปฏิบัติ

ค่าเป้าหมายมาตรฐาน/
ประเด็นการพิจารณา
ปฏิบัติ/ไม่ปฏิบัติ

มาตรฐาน / ประเด็นการพิจารณา
1.3 จัดกิจกรรมที่ส่งเสริมพัฒนาการเด็กครบทุกด้าน ทั้งด้านร่างกาย ด้านอารมณ์จิตใจ ด้านสังคม
และด้านสติปัญญา โดย ไม่มุ่งเน้นการพัฒนาด้านใดด้านหนึ่งเพียงด้านเดียว
2. สร้างโอกาสให้เด็กได้รับประสบการณ์ตรง เล่นและปฏิบัติอย่างมีความสุข
2.1 จัดประสบการณ์ที่เชื่อมโยงกับประสบการณ์เดิม
2.2 ให้เด็กมีโอกาสเลือกทำกิจกรรมอย่างอิสระ ตามความต้องการความสนใจ ความสามารถ
ตอบสนองต่อวิธีการเรียนรู้ของเด็กเป็นรายบุคคล หลากหลายรูปแบบจากแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย
2.3 เด็กได้เลือกเล่น เรียนรู้ลงมือ กระทำ และสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง
3. จัดบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้ใช้สื่อ และเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับวัย
3.1 จัดบรรยากาศและสภาพแวดล้อมในห้องเรียนได้สะอาด ปลอดภัย และอากาศถ่ายเทสะดวก
3.2 จัดให้มีพื้นที่แสดงผลงานเด็ก พื้นที่สำหรับมุมประสบการณ์และการจัดกิจกรรม
3.3 จัดให้เด็กมีส่วนร่วมในการจัดภาพแวดล้อมในห้องเรียน เช่น ป้ายนิเทศ การดูแลต้นไม้ เป็นต้น
3.4 ใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับช่วงอายุ ระยะความสนใจ และวิถีการเรียนรู้ของเด็ก เช่น
กล้องดิจิตอล คอมพิวเตอร์ สำหรับการเรียนรู้กลุ่มย่อย สื่อของเล่นที่กระตุ้นให้คิดและหาคำตอบ
4. ประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริงและนำผลการประเมินพัฒนาการเด็กไปปรับปรุงการ
จัดประสบการณ์และพัฒนาเด็ก
4.1 ประเมินพัฒนาการเด็กจากกิจกรรมและกิจวัตรประจำวันด้วยเครื่องมือและวิธีการที่หลากหลาย
4.2 วิเคราะห์ผลการประเมินพัฒนาการเด็กโดยผู้ปกครองและผู้เกี่ยวข้องมีส่วนร่วม
4.3 นำผลการประเมินที่ได้ไปพัฒนาคุณภาพเด็กอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง
4.4 นำผลการประเมินแลกเปลี่ยนเรียนรู้โดยใช้กระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ
สรุปผลการประเมินในภาพรวมของสถานศึกษา

ยอดเยี่ยม
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การกำหนดค่าเป้าหมาย
1. ศึกษาข้อมูลเดิม ผลการประเมินต่าง ๆ ที่ผ่านมา เพื่อเป็นข้อมูลฐานในการกำหนดค่าเป้าหมาย
2. การกำหนดค่าเป้าหมาย แต่ละมาตรฐาน ควรกำหนดเป็น ระดับคุณภาพ 5 ระดับ
เพื่อให้สอดคล้องกับการประเมิน ดังนี้
ระดับ ยอดเยี่ยม

ระดับ ดีเลิศ

ระดับ ดี

ระดับ ปานกลาง

ระดับ กำลังพัฒนา

3. การกำหนดค่าเป้าหมาย ในแต่ละประเด็นพิจารณา จะกำหนดเป็น ระดับคุณภาพ หรือ เป็นร้อยละ
หรือปฏิบัติ/ไม่ปฏิบัติ ตามความเหมาะสมกับบริบทของสถานศึกษา

การกำหนดค่าเป้าหมาย เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2564
เรื่อง กำหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
..................................................................................................
ค่าเป้าหมายมาตรฐาน /
มาตรฐาน / ประเด็นการพิจารณา
ประเด็นการพิจารณา
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน
ดีเลิศ
1. ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน
ดีเลิศ
1. มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิดคำนวณ
ดีเลิศ
1.1 ผู้เรียนมีทักษะในการอ่านในแต่ละระดับชั้นตามเกณฑ์ที่สถานศึกษากำหนด
ดีเลิศ
1.2 ผู้เรียนมีทักษะในการเขียนในแต่ละระดับชั้นตามเกณฑ์ที่สถานศึกษากำหนด
ดีเลิศ
1.3 ผู้เรียนมีทักษะในการสื่อสารในแต่ละระดับชั้นตามเกณฑ์ที่สถานศึกษากำหนด
ยอดเยี่ยม
1.4 ผู้เรียนมีทักษะในการคิดคำนวณในแต่ละดับชั้นตามเกณฑ์ที่สถานศึกษากำหนด
ดีเลิศ
2. มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ
ดีเลิศ
อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและแก้ปัญหา
2.1 ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดจำแนกแยกแยะ ใคร่ครวญ
ดีเลิศ
ไตร่ตรองอย่างรอบคอบโดยใช้เหตุผลประกอบการตัดสินใจ
2.2 ผู้เรียนมีการอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
ยอดเยี่ยม
2.3 ผู้เรียนมีการแก้ปัญหาอย่างมีเหตุผล
ดีเลิศ
3. มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม
ดีเลิศ
3.1 ผู้เรียนมีความสามารถในการรวบรวมความรู้ได้ทั้งตัวเองและการทำงานเป็นทีม
ดีเลิศ
3.2 ผู้เรียนสามารถเชื่อมโยงองค์ความรู้และประสบการณ์มาใช้ในการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ ๆ
ดีเลิศ
อาจเป็นแนวความคิดโครงการ โครงงาน ชิ้นงาน ผลผลิต
4. มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร
ยอดเยี่ยม
4.1 ผู้เรียนมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ยอดเยี่ยม
4.2 ผู้เรียนมีความสามารถในการนำเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อพัฒนาตนเอง
ยอดเยี่ยม
และสังคมในด้านการเรียนรู้ การสื่อสาร การทำงานอย่างสร้างสรรค์ และมีคุณธรรม
5. มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา
ดีเลิศ
5.1 ผู้เรียนบรรลุการเรียนรู้ตามหลักสูตรสถานศึกษา
ดีเลิศ

มาตรฐาน / ประเด็นการพิจารณา
6. มีความรู้ทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ
6.1 ผู้เรียนมีความรู้ ทักษะพื้นฐานและเจตคติที่ดีในการศึกษาต่อ
6.2 ผู้เรียนมีความรู้ ทักษะพื้นฐานและเจตคติที่ดีในการจัดการ การทำงานหรืองานอาชีพ
2. คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน
7. การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากำหนด
7.1 ผู้เรียนมีพฤติกรรมเป็นผู้ที่มีคุณธรรม จริยธรรม เคารพในกฎกติกา
7.2 ผู้เรียนมีค่านิยมและจิตสำนึกตามที่สถานศึกษากำหนด
โดยไม่ขัดกับกฎหมายและวัฒนธรรมอันดีของสังคม
8. ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย
8.1 ผู้เรียนมีความภูมิใจในท้องถิ่น เห็นคุณค่าของความเป็นไทย
8.2 ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์วัฒนธรรมและประเพณีไทยรวมทั้งภูมิปัญญาไทย
9. การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย
9.1 ผู้เรียนยอมรับและอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างระหว่างบุคคลในด้านเพศ วัย เชื้อชาติ ศาสนา
ภาษาวัฒนธรรม ประเพณี
10. สุขภาวะทางร่างกายและจิตสังคม
10.1 ผู้เรียนมีการรักษาสุขภาพกาย สุขภาพจิต อารมณ์และสังคม
และแสดงออกอย่างเหมาะสมในแต่ละช่วงวัย
10.2 ผู้เรียนสามารถอยู่ร่วมกับคนอื่นอย่างมีความสุข เข้าใจผู้อื่น ไม่มีความขัดแย้งกับผู้อื่น
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและจัดการ
1. มีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจที่สถานศึกษากำหนดชัดเจน
1.1 กำหนดเป้าหมายที่สอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษา ความต้องการของชุมชน ท้องถิ่น
วัตถุประสงค์ของแผนการศึกษาชาติ นโยบายของรัฐบาลและต้นสังกัด
1.2 กำหนดวิสัยทัศน์ และพันธกิจ ที่สอดคล้อง เชื่อมโยง กับเป้าหมาย แผนยุทธศาสตร์ชาติ
แผนการศึกษาแห่งชาติ นโยบายของรัฐบาลและต้นสังกัด
1.3 กำหนดเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจ ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคม
1.4 นำเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารโรงเรียน
1.5 นำเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจของโรงเรียนเผยแพร่ ต่อสาธารณชน
2. มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา
2.1 มีการวางแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาอย่างเป็นระบบ
2.2 มีการนำแผนไปปฏิบัติ ติดตามตรวจสอบประเมินผลและปรับปรุงพัฒนางานอย่างต่อเนื่อง

ค่าเป้าหมายมาตรฐาน /
ประเด็นการพิจารณา
ยอดเยี่ยม
ยอดเยี่ยม
ดีเลิศ
ยอดเยี่ยม
ยอดเยี่ยม
ยอดเยี่ยม
ยอดเยี่ยม
ยอดเยี่ยม
ยอดเยี่ยม
ดีเลิศ
ยอดเยี่ยม
ยอดเยี่ยม
ดีเลิศ
ดีเลิศ
ดีเลิศ
ยอดเยี่ยม
ยอดเยี่ยม
ปฏิบัติ / ไม่ปฏิบัติ
ปฏิบัติ / ไม่ปฏิบัติ
ปฏิบัติ / ไม่ปฏิบัติ
ปฏิบัติ / ไม่ปฏิบัติ
ปฏิบัติ / ไม่ปฏิบัติ
ดีเลิศ
ปฏิบัติ / ไม่ปฏิบัติ
ปฏิบัติ / ไม่ปฏิบัติ

มาตรฐาน / ประเด็นการพิจารณา
2.3 มีการบริหารอัตรากำลัง ทรัพยากรทางการศึกษาจัดระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
และระบบการนิเทศภายใน
2.4 สถานศึกษามีการนำข้อมูลมาใช้ในการพัฒนาสถานศึกษา
2.5 สถานศึกษาให้บุคลากรและผู้ทีเกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการวางแผน ปรับปรุง พัฒนา
และร่วมรับผิดชอบต่อผลการจัดการศึกษา
3. ดำเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษา และ
ทุกกลุ่มเป้าหมาย
3.1 บริหารจัดการเกี่ยวกับงานวิชาการ ในด้านการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา
3.2 บริหารจัดการเกี่ยวกับงานวิชาการ ในด้านการพัฒนาหลักสูตรตามความต้องการของผู้เรียน
ที่สอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษา ชุมชน และท้องถิ่น
3.3 บริหารจัดการเกี่ยวกับกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านเชื่อมโยง
วิถีชีวิตจริง
3.4 กำหนดหลักสูตรสถานศึกษาครอบคลุมการจัดการเรียนการสอนทุกกลุ่มเป้าหมาย
3.5 สถานศึกษามีการปรับปรุง และพัฒนาหลักสูตรให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคม
4. พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ
4.1 ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาครู บุคลากร ให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ
4.2 จัดให้มีชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ
4.3 นำชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพเข้ามาใช้ในการพัฒนางานและการเรียนรู้ของผู้เรียน
4.4 มีการตรวจสอบ ทบทวน การปฏิบัติงานของครู บุคลากร ที่มีผลต่อการเรียนรู้ของผู้เรียน
4.5 ถอดบทเรียนเพื่อสร้างนวัตกรรมหรือวิธีการที่เป็นแบบอย่างที่ดีที่ส่งผลต่อการเรียนรู้ของผู้เรียน
5. จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้ อย่างมีคุณภาพ
5.1 จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพภายในห้องเรียน ที่เอื้อต่อการเรียนรู้
และคำนึงถึงความปลอดภัย
5.2 จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพภายนอกห้องเรียน ที่เอื้อต่อการเรียนรู้และคำนึงถึง
ความปลอดภัย
5.3 จัดสภาพแวดล้อมที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้เป็นรายบุคคล และเป็นกลุ่ม
5.4 จัดสภาพแวดล้อมทางสังคม ที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้ และมีความปลอดภัย
5.5 จัดให้ผู้เรียนได้ใช้ประโยชน์จากการจัดสภาพแวดล้อมตามศักยภาพของผู้เรียน
6. จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและ การจัดการเรียนรู้
6.1 ได้ศึกษาความต้องการเทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสมกับสภาพของสถานศึกษา

ค่าเป้าหมายมาตรฐาน /
ประเด็นการพิจารณา
ปฏิบัติ / ไม่ปฏิบัติ
ปฏิบัติ / ไม่ปฏิบัติ
ปฏิบัติ / ไม่ปฏิบัติ
ดีเลิศ
ปฏิบัติ / ไม่ปฏิบัติ
ปฏิบัติ / ไม่ปฏิบัติ
ปฏิบัติ / ไม่ปฏิบัติ
ปฏิบัติ / ไม่ปฏิบัติ
ปฏิบัติ / ไม่ปฏิบัติ
ดีเลิศ
ปฏิบัติ / ไม่ปฏิบัติ
ปฏิบัติ / ไม่ปฏิบัติ
ปฏิบัติ / ไม่ปฏิบัติ
ปฏิบัติ / ไม่ปฏิบัติ
ปฏิบัติ / ไม่ปฏิบัติ
ยอดเยีย่ ม
ปฏิบัติ / ไม่ปฏิบัติ
ปฏิบัติ / ไม่ปฏิบัติ
ปฏิบัติ / ไม่ปฏิบัติ
ปฏิบัติ / ไม่ปฏิบัติ
ปฏิบัติ / ไม่ปฏิบัติ
ยอดเยี่ยม
ปฏิบัติ / ไม่ปฏิบัติ

มาตรฐาน / ประเด็นการพิจารณา
6.2 จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับสภาพ
ของสถานศึกษา
6.3 พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับ
สภาพของสถานศึกษา
6.4 ให้บริการเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อใช้ในการบริการจัดการและการจัดการเรียนรู้ที่เหมาะสม
กับสภาพของสถานศึกษา

ค่าเป้าหมายมาตรฐาน/
ประเด็นการพิจารณา
ปฏิบัติ / ไม่ปฏิบัติ
ปฏิบัติ / ไม่ปฏิบัติ
ปฏิบัติ / ไม่ปฏิบัติ

6.5 ติดตามผลการใช้บริการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของสถานศึกษาเพื่อใช้ในการบริการ
จัดการ และการจัดการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับสภาพของสถานศึกษา

ปฏิบัติ / ไม่ปฏิบัติ

มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
1. จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้
1.1 จัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามมาตรฐานการเรียนรู้
ตัวชี้วัดของหลักสูตรสถานศึกษาที่เน้นให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ โดยผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง
1.2 มีแผนการจัดการเรียนรู้ที่สามารถนำไปจัดกิจกรรมได้จริง
1.3 มีรูปแบบการจัดการเรียนรู้เฉพาะสำหรับผู้ที่มีความจำเป็น และต้องการความช่วยเหลือพิเศษ
1.4 ฝึกทักษะให้ผู้เรียนได้แสดงออก แสดงความคิดเห็น สรุปองค์ความรู้ และนำเสนอผลงาน
1.5 สามารถจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้ผู้เรียนสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้
2. ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อ ต่อการเรียนรู้
2.1 ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดการเรียนรู้
2.2 ใช้แหล่งเรียนรู้ และภูมิปัญญาท้องถิ่นในการจัดการเรียนรู้
2.3 สร้างโอกาสให้ผู้เรียนได้แสวงหาความรู้ด้วยตนเองจากสื่อที่หลากหลาย
3. มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก
3.1 ผู้สอนมีการบริหารจัดการชั้นเรียน โดยเน้นการมีปฏิสัมพันธ์เชิงบวก
3.2 ผู้สอนมีการบริหารจัดการชั้นเรียน ให้เด็กรักครู ครูรักเด็ก และเด็กรักเด็ก เด็กรักที่จะเรียนรู้
สามารถเรียนรู้ร่วมกันอย่างมีความสุข
4. ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และ นำผลมาพัฒนาผู้เรียน
4.1 มีการตรวจสอบและประเมินคุณภาพการจัดการเรียนรู้อย่างเป็นระบบ
4.2 มีขั้นตอนโดยใช้เครื่องมือและวิธีการวัดและประเมินผลที่เหมาะสมกับเป้าหมายในการ
จัดการเรียนรู้
4.3 เปิดโอกาสให้ผู้เรียนและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการวัดและประเมินผล
4.4 ให้ข้อมูลย้อนกลับแก่ผู้เรียนเพื่อนำไปใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้

ดีเลิศ
ดีเลิศ
ปฏิบัติ / ไม่ปฏิบัติ
ปฏิบัติ / ไม่ปฏิบัติ
ปฏิบัติ / ไม่ปฏิบัติ
ปฏิบัติ / ไม่ปฏิบัติ
ปฏิบัติ / ไม่ปฏิบัติ
ยอดเยี่ยม
ปฏิบัติ / ไม่ปฏิบัติ
ปฏิบัติ / ไม่ปฏิบัติ
ปฏิบัติ / ไม่ปฏิบัติ
ยอดเยี่ยม
ปฏิบัติ / ไม่ปฏิบัติ
ปฏิบัติ / ไม่ปฏิบัติ
ดีเลิศ
ปฏิบัติ / ไม่ปฏิบัติ
ปฏิบัติ / ไม่ปฏิบัติ
ปฏิบัติ / ไม่ปฏิบัติ
ปฏิบัติ / ไม่ปฏิบัติ

มาตรฐาน / ประเด็นการพิจารณา
5. มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับ เพื่อพัฒนาปรับปรุงการจัดการเรียนรู้
5.1 และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องร่วมกันแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ในการจัดการเรียนรู้
5.2 นำข้อมูลป้อนกลับไปใช้ในการปรับปรุงและพัฒนาการจัดการเรียนรู้ของตนเอง
สรุปผลการประเมินในภาพรวมของสถานศึกษา

ค่าเป้าหมายมาตรฐาน/
ประเด็นการพิจารณา
ดีเลิศ
ปฏิบัติ / ไม่ปฏิบัติ
ปฏิบัติ / ไม่ปฏิบัติ
ดีเลิศ

การกำหนดค่าเป้าหมาย
1. ศึกษาข้อมูลเดิม ผลการประเมินต่าง ๆ ที่ผ่านมา เพื่อเป็นข้อมูลฐานในการกำหนดค่าเป้าหมาย
2. การกำหนดค่าเป้าหมาย แต่ละมาตรฐาน ควรกำหนดเป็น ระดับคุณภาพ 5 ระดับ
เพื่อให้สอดคล้องกับการประเมิน ดังนี้ ระดับ ยอดเยี่ยม ระดับ ดีเลิศ ระดับ ดี ระดับ ปานกลาง
ระดับ กำลังพัฒนา
3. การกำหนดค่าเป้าหมาย ในแต่ละประเด็นพิจารณา จะกำหนดเป็น ระดับคุณภาพ หรือ เป็นร้อยละ
หรือการปฏิบัติ / ไม่ปฏิบัติ ตามความเหมาะสมกับบริบทของสถานศึกษา

รายงานการประชุมหรือการใหความเห็นชอบ SAR ของคณะกรรมการบริหารโรงเรียน
(รายงานการประชุมหรือการใหความเห็นชอบ SAR ของคณะกรรมการบริหารโรงเรียน
2564)

1

ระเบียบวาระการประชุม
คณะกรรมการบริหารโรงเรียน
ครั้งที่ 1/2565
วันที่ 16 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2565
ณ ห้องประชุมโรงเรียนพระแม่มารีอุปถัมภ์

โรงเรียนพระแม่มารีอุปถัมภ์

2
ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียน
ครั้งที่ 1 / 2565
วันที่ 16 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2565
ณ ห้องประชุมโรงเรียนพระแม่มารีอุปถัมภ์
----------------------------------------------------------------ระเบียบวาระที่ 1

เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
1.1 แจ้งนโยบายจากรัฐบาล เรื่อง การจัดการเรียนการสอน
1.2 แจ้งนโยบายการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียน
1.3 การเปลี่ยนผู้รับผิดชอบ เรื่อง นมโรงเรียน
1.4 แนวโน้มการพัฒนาในอนาคตของโรงเรียน

ระเบียบวาระที่ 2
ระเบียบวาระที่ 3

รับรองรายงานการประชุม
เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่ผ่านมา
3.1 จานวนนักเรียนที่จบป.6 ปีการศึกษา 2564
3.2 การประกาศอัตราค่าธรรมเนียมการเรียน

ระเบียบวาระที่ 4

เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ/อนุมัติ
4.1 เงินอุดหนุนรายบุคคล
4.1.1 จานวนนักเรียนเพื่อขอรับเงินอุดหนุนรายบุคคล
4.1.2 งบรายได้ ค่าใช้จ่าย และงบแสดงฐานะการเงิน (งบดุล) ปีการศึกษา 2564
4.1.3 จานวนนักเรียนเพื่อขอรับเงินอุดหนุนค่าหนังสือเรียน อุปกรณ์การเรียน
เครื่องแบบนักเรียน และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
4.2 เงินอุดหนุนอาหารเสริม (นม)
4.3 รายงานผลการประเมินตนเอง SAR ปีการศึกษา 2564 (ผ่านระบบสารสนเทศด้านการ
ประกันคุณภาพการศึกษา (E-SAR)
ระเบียบวาระที่ 5

เรื่องอื่นๆ ถ้ามี
5.1 การคืนเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา
5.2 การกู้เงินจากธนาคารออมสิน

3
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียน
ครั้งที่ 1 / 2565 วันที่ 16 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2565
ณ ห้องประชุมโรงเรียนพระแม่มารีอุปถัมภ์
----------------------------------------------------------------รายชื่อกรรมการผู้เข้าประชุม
1. ดร.สมยศ พงษ์ศิริพัฒน์
2. นางสาวสุภาวดี อึ้งพานิช
3. นางมาลัย เล้าตระกูล
4. นางจิรวรรณ เชรษฐศิริ
5. นางจาระไน พงษ์ศิริพัฒน์
6. นางสาวสุทัตตา พงษ์ศิริพัฒน์
7. นางสาวปัณชญา สมใจ
8. นางสาวพัชรียา บัวเผื่อน
9. นางสาวรุ่งนภา ศิลปี
10. นางธนภรณ์ หงษ์ทอง
เริ่มประชุมเวลา 10.00 น.
เมื่อคณะกรรมการมาครบองค์ประชุมแล้ว ประธานกล่าวเปิดประชุมและดาเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังนี้
...................................................................................................................................................................
ระเบียบวาระที่ 1
เรื่องที่ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ
1.1 แจ้งนโยบายจากรัฐบาล เรื่อง การจัดการเรียนการสอน
1.2 แจ้งนโยบายการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียน
1.3 การเปลี่ยนผู้รับผิดชอบ เรื่อง นมโรงเรียน
1.4 แนวโน้มการพัฒนาในอนาคตของโรงเรียน
มติที่ประชุม
รับทราบ
...................................................................................................................................................................
ระเบียบวาระที่ 2
รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา
มติที่ประชุม
รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 4/2564 17 กุมภาพันธ์ 2565 โดยไม่มีข้อแก้ไข
...................................................................................................................................................................
ระเบียบวาระที่ 3
เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่แล้ว
3.1 จานวนนักเรียนที่จบป.6 ปีการศึกษา 2564
- จานวนนักเรียนที่จบป.6 ปีการศึกษา 2564 มีทั้งสิ้น 34 คน
3.2 การประกาศอัตราค่าธรรมเนียมการเรียน
- อัตราค่าธรรมเนียมการเรียนเท่าเดิม

4
มติที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 4

เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ/อนุมัติ

4.1 เงินอุดหนุนรายบุคคล
4.1.1 จานวนนักเรียนเพื่อขอรับเงินอุดหนุนรายบุคคล
ชั้นเรียนแยกแตละหอง
เตรียมอนุบาล
ตอ./1
รวมอนุบาล
ก่อนประถมศึกษา
อ.1/1
อ.1/2
อ.1/1
อ.1/3
อ.1/4
อ.1/2
อ.2/1
อ.2/2
อ.1/3
อ.2/3
อ.2/4
อ.1/4
อ.3/1
อ.3/2
อ.2/1
อ.3/3
อ.3/4
รวมกอนประถม
อ.2/2
ประถมศึกษา
ป.1/1
อ.2/3
ป.1/2
ป.1/3
ป.1/4
อ.2/4
ป.2/1
ป.2/2
อ.3/1

นักเรียน
เต็มตาม
บัญชี

นักเรียนมาเรียนสมํ่าเสมอ
ปกติ
พิการ
รวม
การกุศล ทั่วไป ประจํา ไปกลับ

12
12

-

-

-

-

-

15
14
18
17
22
18
29
28
23
11
24
27
246

-

17
29
28
24
27
139

-

-

14
29
28
24
27
139

16
16
24
25
22
22

-

24
25

-

-

24
25

5

ชั้นเรียนแยกแตละหอง
ป.2/3
ป.2/4
ป.3/1
ป.3/2
ป.3/3
ป.3/4
ป.4/1
ป.4/2
ป.4/3
ป.4/4
ป.5/1
ป.5/2
ป.5/3
ป.6/1
ป.6/2
รวมประถมศึกษา
รวมทั้งหมด
มติที่ประชุม

นักเรียนมาเรียนสม่าเสมอ
นักเรียน
ปกติ
พิการ
เต็มตาม
บัญชี การกุศล ทั่วไป ประจํา ไปกลับ
28
28
30
30
16
15
27
27
26
26
13
17
27
27
27
27
26
27
27
27
27
14
20
20
465
288
723
427
-

รวม
28
30
27
26
27
27
27
27
20
288
427

เห็นชอบ

4.1.2 งบรายได้ ค่าใช้จ่าย และงบแสดงฐานะการเงิน (งบดุล) ปีการศึกษา 2564
มติที่ประชุม

เห็นชอบ

4.1.3 จานวนนักเรียนเพื่อขอรับเงินอุดหนุนค่าหนังสือเรียน อุปกรณ์การเรียน เครื่องแบบนักเรียน และกิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน (อร.2) ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2565

6
จานวนนักเรียนที่ขอรับสิทธิอุดหนุน (คน)

จานวนนักเรียน
เต็มตามบัญชี
(คน)

ค่าหนังสือ
เรียน (คน)

อ.1

31

31

31

31

31

อ.2

57

57

57

57

57

อ.3

51

51

51

51

51

รวมก่อนประถมศึกษา

139

139

139

139

139

ป.1

49

49

49

49

49

ป.2

58

58

58

58

58

ป.3

53

53

53

53

53

ป.4

54

54

54

54

54

ป.5

54

54

54

54

54

ป.6

20

20

20

20

20

รวมประถมศึกษา

288

288

288

288

288

รวมนักเรียนทุกระดับ

427

427

427

427

427

แยกตามระดับชั้น

ค่าอุปกรณ์ ค่าเครื่องแบบ ค่ากิจกรรม
การเรียน นักเรียน (คน) พัฒนาผู้เรียน
(คน)
(คน)

ก่อนประถมศึกษา

ประถมศึกษา

มติที่ประชุม

เห็นชอบ

7
4.2 เงินอุดหนุนอาหารเสริม (นม)
โรงเรียนได้รับงบประมาณเงินอุดหนุนอาหารเสริม (นม) ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2565 จานวน
นักเรียนอนุบาล 139 คน ประถมศึกษา 288 คน รวมทั้งสิ้น 427 คน
ระดับก่อนประถมศึกษา
ชั้น
จานวนนักเรียน
อ.1
31

ระดับประถมศึกษา
ชั้น
จานวนนักเรียน
ป.1
49

อ.2

57

ป.2

58

อ.3

51

ป.3

53

ป.4

54

ป.5

54

ป.6

20

รวม

288

รวม
มติที่ประชุม

139

เห็นชอบ

4.3 รายงานผลการประเมินตนเอง SAR ปีการศึกษา 2564 (ผ่านระบบสารสนเทศด้านการประกันคุณภาพการศึกษา
(E-SAR)
มติที่ประชุม

เห็นชอบ
แผนการบริหารจัดการอาหารเสริม (นม) ปีการศึกษา 2565
โรงเรียน พระแม่มารีอุปถัมภ์ เขต/อาเภอ เมือง จังหวัด ปทุมธานี

เพื่อให้การบริหารจัดการโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน เป็นไปด้วยความเรียบร้อยตามวัตถุประสงค์ และผู้มี
ส่วนเกี่ยวข้องสามารถปฏิบัติด้วยความถูกต้อง คณะกรรมการบริหารโรงเรียนพระแม่มารีอุปถัมภ์ วาระการประชุม ครั้งที่ 1
/ 2565 เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2565 จึงมีมติเห็นชอบหลักเกณฑ์ และแนวทางการปฏิบัติโครงการอาหารเสริม (นม)
โรงเรียน ประจาปีการศึกษา 2565 มีรายละเอียดดังนี้
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1. การจัดซื้อ
1.1 โรงเรียนจัดทาสัญญาซื้อขายเป็นหนังสือกับผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นมที่ได้รับมอบอานาจ จาก อ.ส.ค. โดยวิธี
เฉพาะเจาะจงตามกฎกระทรวง เรื่อง กาหนดพัสดุที่รัฐต้องส่งเสริมหรือสนับสนุน และกาหนดวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ โดย
วิธีการคัดเลือกและวิธีเฉพาะเจาะจง พ.ศ.2560 และฉบับที่แก้ไข เพิ่มเติม
1.2 จัดซื้อนมตามราคากลางที่คณะรัฐมนตรีกาหนด (มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2557) ดังนี้
- นมพาสเจอร์ไรส์ ชนิดถุง (200 มล.) ถุงละ 6.58 บาท
- นม ยู.เอช.ที. ชนิดกล่อง (200 มล.) กล่องละ 7.82 บาท
ทัง้ นี้ ราคาดังกล่าวสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามมติคณะรัฐมนตรี
1.3 คณะกรรมการตรวจรับนมฯ พร้อมลงชื่อเป็นหลักฐานให้ถูกต้องครบถ้วนตามสัญญาฯ พร้อมเก็บหลักฐาน เพื่อ
รับการตรวจติดตามจากหน่วยงานต้นสังกัด
1.4 โรงเรียนชาระเงินค่านมฯ ให้แก่ผู้ขายเมื่อได้รับมอบนมฯ ถูกต้องครบถ้วน
1.5 หากมีปัญหาด้านการจัดซื้อ ให้เสนอต่อคณะกรรมการบริหารโรงเรียน เพื่อพิจารณาดาเนินการ ต่อไป จัดทา
สัญญาแบ่งเป็นช่วงเปิดภาคเรียน (นมพาสเจอร์ไรส์และ/หรือนม ยู.เอช.ที.) เป็นระยะเวลา 100 วัน และช่ วงก่อนปิดภาค
เรียน (นม ยู.เอช.ที.) เป็นระยะเวลา 30 วัน หรือการบริหารจัดการอื่นใดที่กาหนดให้เด็กนักเรียนได้รับนมครบ 130 วัน โดย
จัดทาปฏิทินการส่งมอบนม และการดื่มของนักเรียน
2. การเก็บรักษานมโรงเรียน
2.1 นมพาสเจอร์ไรส์ ต้องเก็ บไว้ในตู้เย็น หรือหากใช้ถังแช่ ต้องเป็นถังแช่ที่สะอาดและใช้น้าแข็ง ที่สะอาด และ
จะต้องดูแลให้นมมีความเย็ นที่อุณหภูมิไม่ เกิน 8 องศาเซลเซียส โดยมีเทอร์โมมิเตอร์ (ชนิดก้านเหล็ ก) ในการตรวจวัด
อุณหภูมิ
2.2 นม ยู.เอช.ที. ต้องจัดสถานที่สะอาดสามารถป้องกันสัตว์พาหะโดยบรรจุในลังกระดาษ ไม่ควร ซ้อนลังสูงเกิน 8
ชั้น หรือกรณีกล่องนมที่ห่อด้วยฟิมล์พลาสติกไม่ควรวางช้อนสูงเกิน 5 ชั้น และเก็บรักษาในสภาพที่สะอาดบนชั้นยกสูงจาก
พื้นอย่างน้อย 10 ซม. หรือวางบนแผ่ นรองรับสินค้า รวมทั้งวางเก็บรักษาที่อุณหภูมิไม่เกิน 45 องศาเซลเซียส ในสภาพไม่
เปียกชื้น ไม่ถูกแสงแดดโดยตรง ตามคู่มือนมโรงเรียนของ อ.ย.
3. การแจกจ่ายอาหารเสริม (นม) ให้แก่นักเรียน
3.1 แจกจ่ายนมฯ ให้แก่นักเรียนชั้นอนุบาล ปีที่ 1 ถึง ประถมศึกษาปีที่ 6 ทุกคน ที่มีสิทธิ โดยนักเรียนชั้ นอนุบาล
แจกพร้อมอาหารว่างตามตารางการจัดประสบการณ์ที่กาหนดไว้ นักเรียน ชั้นประถมปีที่ 1-6 แจกให้นักเรียนทุกคน และ
ติดตามการดื่มนมของนักเรียนทุกคน
3.2 การแจกจ่ายนมฯ ในวันหยุดเสาร์ – อาทิตย์ และช่วงปิดภาคเรียน เพื่อให้นักเรียนดื่มนม ครบ 130 วัน ให้
แจกจ่ายนมฯ ให้แก่นักเรียนเพื่อนากลับไปดื่มที่บ้าน
3.3 บันทึกการแจกจ่ายนมฯ ให้ถูกต้องครบถ้วน
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4. ปฏิทินการดาเนินการโครงการอาหารเสริม (นม)
กิจกรรม
1. แต่งตัง้ คณะกรรมการดาเนินงาน
2. ประชุมคณะทางาน
3. ดาเนินงานตามโครงการ
3.1 ทาสัญญาซื้อขาย
3.2 ตรวจรับนมฯ
3.3 แจกจ่ายอาหารเสริม (นม) ให้นักเรียน
4. นิเทศ กากับ ติดตาม
5. ประเมินผล
6. สรุปและรายงานผล

ระยะเวลาปฏิบัติงาน
เม.ย.
พ.ค.

ผู้รับผิดชอบ
นางจาระไน พงษ์ศิริพัฒน์
นางธนภรณ์ หงษ์ทอง

พ.ค.
พ.ค. – มี.ค.
พ.ค. – มี.ค.
ส.ค. – มี.ค.
ต.ค. – มี.ค.
ต.ค. – มี.ค.

คณะกรรมการ
คณะกรรมการ
นางธนภรณ์ หงษ์ทอง

ในกรณีที่มีปญ
ั หาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามแผนบริหารการจัดการอาหารเสริม (นม) ให้ผู้อานวยการ โรงเรียนเป็นผู้
พิจารณาวินิจฉัย และนาเสนอต่อคณะกรรมการบริหารโรงเรียนให้ความเห็นชอบต่อไป
มติที่ประชุม

เห็นชอบ

ระเบียบวาระที่ 5

เรื่องอื่นๆ ถ้ามี

5.1 การคืนเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา
- ให้เป็นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง แนวปฏิบัติการเก็บเงินบารุงการศึกษา ค่าธรรมเนียม
การศึกษา ค่าธรรมเนียมการเรียน และค่าธรรมเนียมอื่น ประกาศ ณ วันที่ 27 พฤษภาคม 2564
มติที่ประชุม

เห็นชอบ

5.2 การกู้เงินจากธนาคารออมสิน
- โรงเรียนพระแม่มารีอุปถัมภ์จะทาการยื่นเรื่องกู้เงิน จากธนาคารออมสิน เพื่อมาบริหารจัดการในโรงเรียน
มติที่ประชุม

เห็นชอบ

เลิกประชุม เวลา 12.00 น.
นางธนภรณ์ หงษ์ทอง
ผู้บันทึกการประชุม

10

คําสั่งแตงตั้งคณะทํางานจัดทํา SAR
(คําสั่งแตงตั้งคณะทํางานจัดทํา SAR 2564)

คำสั่งโรงเรียนพระแม่มารีอุปถัมภ์
ที่ พร 004.1 / 2565
เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานจัดทำรายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา 2564
...............................................................................
เพื่อให้การดำเนินงานจัดทำรายงานประจำปี (SAR) ปีการศึกษา 2564 เป็นไปด้วยความเรียบร้อย
มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และเกิดประโยชน์สูงสุดในการบริหารจัดการจึงแต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อดำเนินการจัดทำ
รายงานประจำปี (SAR) ปีการศึกษา 2564 ของโรงเรียนพระแม่มารีอุปถัมภ์ ดังนี้
1. ดร.สมยศ

พงษ์ศิริพัฒน์

ผู้รับใบอนุญาต

ประธานกรรมการ

2. นางจาระไน

พงษ์ศิริพัฒน์

ผู้อำนวยการโรงเรียน

รองประธาน

3. นายสมสมัคร

พงษ์ศิริพัฒน์

หัวหน้างานวิชาการ

กรรมการ

4. นางธนภรณ์

หงษ์ทอง

ผู้ช่วยฯบริหารงานวิชาการ

กรรมการ

5. นางสาวสุทัตตา

พงษ์ศิริพัฒน์

ผู้ช่วยฯงานงบประมาณ

กรรมการ

6. นางสาวปัณชญา

สมใจ

ผู้ช่วยฯงานบริหารทั่วไป

กรรมการ

7. นางสาววิภาวรรณ

กล่ำช้าง

หัวหน้ากลุ่มฯการเรียนรู้ภาษาไทย

กรรมการ

8. นางสาวพัชรียา

บัวเผื่อน

หัวหน้ากลุ่มฯการเรียนรู้คณิตศาสตร์

กรรมการ

9. นางสาวปาริชาติ

ประนามวงค์

หัวหน้ากลุ่มฯการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

กรรมการ

10. นางสาวสุพรรณี

ผินมณี

หัวหน้ากลุ่มฯสังคมศึกษาฯ

กรรมการ

11. นางอำนวยพร

พงษ์ศิริพัฒน์

หัวหน้ากลุ่มฯการเรียนรู้ศิลปะ

กรรมการ

12. นายจิรเสกข์

ศรีอนันตคม

หัวหน้ากลุ่มฯการเรียนรู้สุขศึกษาฯ

กรรมการ

13. นายเปรมศักดิ์

พงษ์ศิริพัฒน์

หัวหน้ากลุ่มฯการงาน

กรรมการ

14. นางสาวรุ่งนภา

ศิลปี

หัวหน้าวิชาการปฐมวัย

กรรมการ

16. นางกัลยา

แสงจันทร์

ฝ่ายกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนอนุบาล

กรรมการ

17. นางสาววารีรัตน์

ทนทาน

กรรมการและเลขานุการ

ให้บุคคลที่ได้รับการแต่งตั้งตามคำสั่งนี้ ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายให้สำเร็จลุล่วง บรรลุวัตถุประสงค์
ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
สั่ง ณ วันที่ 2 พฤษภาคม 2565

(นางจาระไน พงษ์ศิริพัฒน์)
ผู้อำนวยการโรงเรียนพระแม่มารีอุปถัมภ์

หลักฐานการเผยแพร SAR ใหผูมีสวนเกี่ยวของหรือสาธารณชนรับทราบ
(หลักฐานการเผยแพร SAR ใหผูมีสวนเกี่ยวของหรือสาธารณชนรับทราบ 2564)

หลักฐานการเผยแพร่ SAR ให้ผู้มสี ่วนเกี่ยวข้องหรือสาธารณชนรับทราบ 2564

แผนผังอาคารสถานที่
(แผนผังอาคารสถานที่)

แผนผังอาคารสถานที่

โครงสรางการบริหารงานโรงเรียน
(โครงสรางการบริหารงานโรงเรียน)

โครงสร้างการบริหารงานโรงเรียนพระแม่มารีอปุ ถัมภ์
ผู้อำนวยกำรโรงเรียน

ชุมชน/ผู้ปกครอง

งำนบริหำรวิชำกำร

๑. พัฒนาหลักสูตร สถานศึกษา
๒. พัฒนากระบวนการเรียนรู้
๓. การวัดและประเมินผลการ
เทียบโอน
๔. การวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพ
๕. การพัฒนาสือ่ นวัตกรรม
และเทคโนโลยี
๖. พัฒนาแหล่งเรียนรู้
๗. การนิเทศการศึกษา
๘. การแนะแนวการศึกษา
๙. การพัฒนาระบบการประกัน
คุณภาพภายใน
๑๐. การส่งเสริมความรู้ด้าน
วิชาการแก่ชุมชน
๑๑. การประสานความ ร่วมมือ
และสนับสนุนงานนวิชาการแก่
บุคคลและครอบรัว
๑๒. การส่งเสริมและสนับสนุนงาน
วิชาการแก่บุคคล ครอบครัว
องค์กร หน่วยงานและสถาบันอื่นๆ

งำนบริหำรงบประมำณ

งำนบริหำรงำนบุคคล

คณะกรรมกำรสถำนศึกษำ

งำนบริหำรทั่วไป

๑. การจัดทาและเสนอขอ

๑. การวางแผน

๑. งานธุรการ

งบประมาณ

อัตรากาลังและ

๒. การจัดสรรงบประมาณ

กาหนดตาแหน่ง

๒. งานเลขานุการ คณะกรรมการ
สถานศึกษา

๓. การตรวจสอบ ติดตาม

๒. การสรรหาและ

ประเมินผลและรายงาน

การบรรจุแต่งตั้ง

๓. งานพัฒนาระบบสารสนเทศ
๔. การประสานงานและพัฒนา
เครือข่ายการศึกษา

ผลการใช้เงินและผลการ

๓. การเสริมสร้าง

ดาเนินการ

ประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ

๖. งานส่งเสริมและสนับสนุนงานวิชาการ

๔. การระดมทรัพยากรและ

๔. ระเบียบวินัยและ การรักษาวินัย

๗. การดูแลอาคารและ

การลงทุนเพื่อการศึกษา

๕. การออกจากราชการ

สถานที่ และ สภาพแวดล้อม

๕. การจัดระบบการบริหารพัฒนาองค์กร

๕. การบริหารงานการเงิน

๘. การจัดทาสามะโนผู้เรียน

๖. การบริหารการบัญชี

๙. การรับนักเรียนเข้าเรียน

๗. การบริหารพัสดุและ

๑๐. .การส่งเสริมและประสานการศึกษา

สินทรัพย์

นอกระบบตามอัธยาศัย
๑๑. การระดมทรัพยากร
๑๒. การประชาสัมพันธ์
๑๓.การส่งเสริมและ สนับสนุน
ประสานงานกับการศึกษาชุมชน
องค์กรและสถาบันอื่น
๑๔.จัดระบบควบคุมภายในหน่วยงาน

นักเรียน

๑๕. งานบริการสาธารณะ
๑๖. งานอื่นๆ ที่ไม่ได้ระบุ

โครงสรางหลักสูตร เวลาเรียน ของโรงเรียน
(โครงสรางหลักสูตร เวลาเรียน ของโรงเรียน)

โครงสร้างหลักสูตร เวลาเรียน ของโรงเรียน ระดับการศึกษาปฐมวัย
โครงสร้างหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช ๒๕๖๐
ช่วงอายุ

อายุ ๓ - ๕ ปี
ประสบการณ์สาคัญ

สาระการเรียนรู้

-

ด้านร่างกาย
ด้านอารมณ์และจิตใจ
ด้านสังคม
ด้านสติปัญญา

รายการการพัฒนา
๑.การพัฒนาทักษะพืน้ ฐานในชีวติ ประจาวัน (รวมทัง้
การช่วยตนเองในการแต่งกายการรับประทาน
อาหาร สุขอนามัยและการนอนพักผ่อน
๒.การเล่นเสรี
๓.การคิดและความคิดสร้างสรรค์
๔.กิจกรรมด้านสังคม
๕.กิจกรรมพัฒนากล้ามเนื้อใหญ่
๖.กิจกรรมทีม่ กี ารวางแผนโดยผูส้ อน
เวลาโดยประมาณ

สาระที่ควรเรียนรู้
- เรื่องราวเกีย่ วกับตัวเด็ก
- เรื่องราวเกีย่ วกับบุคคล
และสถานทีแ่ วดล้อมเด็ก
- ธรรมชาติรอบตัว สิง่
ต่างๆรอบตัวเด็ก

อายุ ๓ ปี
ชัวโมง
่
: วัน
(ประมาณ)

อายุ ๔ ปี
ชัวโมง
่
: วัน
(ประมาณ)

อายุ ๕ ปี
ชัวโมง:
่
วัน
(ประมาณ)

๓

๒ ๑/๒

๒ ๑/๔

๑
๑
๑/๒
๓/๔
๓/๔
๗

๑
๑
๓/๔
๓/๔
๑
๗

๑
๑
๓/๔
๓/๔
๑
๗

โครงสร้างหลักสูตร เวลาเรียน ของโรงเรียน ระดับการศึกษาขัน้ พื้นฐาน
หลักสูตรโรงเรียนพระแม่มารีอุปถัมภ์ได้กาหนดกรอบโครงสร้างเวลาเรียน ดังนี้
เวลาเรียน
กลุ่มสาระการเรียนรู้/ กิ จกรรม

ระดับประถมศึกษา
ป. ๑

ป. ๒

ป. ๓

ป. ๔

ป. ๕

ป. ๖

ภาษาไทย

๒๐๐

๒๐๐

๒๐๐

๑๖๐

๑๖๐

๑๖๐

คณิ ตศาสตร์

๒๐๐

๒๐๐

๒๐๐

๑๖๐

๑๖๐

๑๖๐

วิ ทยาศาสตร์

๘๐

๘๐

๘๐

๘๐

๘๐

๘๐

สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

๑๒๐

๑๒๐

๑๒๐

๑๒๐

๑๒๐

๑๒๐

ประวัตศิ าสตร์

๔๐

๔๐

๔๐

๔๐

๔๐

๔๐

๘๐

๘๐
๘๐

๘๐

๘๐

๘๐

๘๐

๘๐

กลุ่มสาระการเรียนรู้

ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม
หน้าทีพ่ ลเมือง วัฒนธรรม และการดาเนินชีวติ ใน
สังคม

๘๐

- เศรษฐศาสตร์
- ภูมศิ าสตร์
สุขศึกษาและพลศึกษา

๔๐

๔๐

๔๐

ศิ ลปะ

๔๐

๔๐

๔๐

๘๐

๘๐

๘๐

การงานอาชีพและ เทคโนโลยี

๔๐

๔๐

๔๐

๘๐

๘๐

๘๐

ภาษาต่างประเทศ

๑๒๐

๑๒๐

๑๒๐

๘๐

๘๐

๘๐

รวมเวลาเรียน (พื้นฐาน)

๘๔๐

๘๔๐

๘๔๐

๘๔๐

๘๔๐

๘๔๐

-ภาษาจีน

๔๐

๔๐

๔๐

๔๐

๔๐

๔๐

-ภาษาอังกฤษ

๘๐

๘๐

๘๐

๑๒๐

๑๒๐

๑๒๐

รวมรายวิ ชา (เพิ่ มเติ ม)

๑๒๐

๑๒๐

๑๒๐

160

160

160

- กิจกรรมแนะแนว

๓๐

๓๐

๓๐

๓๐

๓๐

๓๐

- ลูกเสือ-เนตรนารี

๔๐

๔๐

๔๐

๔๐

๔๐

๔๐

- ชมรม

๔๐

๔๐

๔๐

๔๐

๔๐

๔๐

กิจกรรมเพือ่ สังคมและสาธารณประโยชน์

๑๐

๑๐

๑๐

๑๐

๑๐

๑๐

รวมเวลา กิ จกรรมพัฒนาผู้เรียน

๑๒๐

๑๒๐

๑๒๐

๑๒๐

๑๒๐

๑๒๐

รายวิ ชาเพิ่ มเติ ม

กิ จกรรมพัฒนาผู้เรียน

รวมเวลาทัง้ หมด

๑,๑๒๐ ชัวโมง
่

๑,๑๖๐ ชัวโมง
่

หมายเหตุ * กิจกรรมเพือ่ สังคมและสาธารณประโยชน์ สามารถบูรณาการใน ๘ กลุ่มสาระ/กิจกรรมใน
ลักษณะโครงการ โครงงาน หรือจัดรวมกับ องค์กรอื่นตามวาระโอกาส โดยใช้เวลาทัง้ ในและนอกเวลาเรียน
ต่อเนื่องทุกปี สาหรับระดับประถมศึกษารวม ๖ ปี ไม่น้อยกว่า ๖๐ ชัวโมง
่

undeﬁned
(ประวัติโรงเรียน)

ประวัติโรงเรียน
โรงเรียนพระแม่มารีอุปถัมภ์ ตั้งอยู่เลขที่ 29 หมู่ 5 ถนน กรุงเทพ - ปทุมธานี ตำบลบางเดื่อ อำเภอเมือง
จังหวัดปทุมธานี โทรศัพท์ 02-9784100-3 สังกัดสำนักบริหารงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน โรงเรียน
ได้รับอนุญาตให้เปิดทำการสอน ระดับเตรียมอนุบาล – ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เปิดทำการสอน 2 หลักสูตร คือ
หลักสูตร Intensive และหลักสูตร English Program
โรงเรียนพระแม่มารีอุปถัมภ์ เดิมคือโรงเรียน อนุบาลพระแม่มารีปทุมธานี ตั้งอยู่เลขที่ 39/1 หมู่ 5 ตำบล
บางเดื่อ อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี 12000 ถนน กรุงเทพ – ปทุมธานี โทร 02-9784100-3 มีเนื้อที่ 3 งาน 300
ตารางวา ได้รับอนุญาตให้เปิดทำการสอนตั้งแต่ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2542 ตั้งแต่วันที่ 16 พฤษภาคม 2542
เปิดสอนเฉพาะชั้นอนุบาล 1-3 มี ดร.สมยศ พงษ์ศิริพัฒน์ เป็นผู้รับใบอนุ ญาต นางจาระไน พงษ์ศิริพัฒน์ เป็น
ผู้อำนวยการ
ต่อมาจำนวนนั ก เรีย นเพิ่ มขึ ้น และผู้ปกครองมี ความต้ องการที ่จะให้ บุต รหลานได้ เรี ยนต่อ ในระดั บ ชั้ น
ประถมศึกษา จึงขยายโรงเรียนและย้ายนักเรียนมาเรียนรวมกัน อยู่เลขที่ 29 หมู่ 5 ตำบลบางเดื่อ อำเภอเมือง จังหวัด
ปทุมธานี 12000 โทร 02-9784100-3 มีเนื้อที่ 6 ไร่ 3 งาน 10 ตารางวา โดยใช้ชื่อโรงเรียนว่า โรงเรียนพระแม่
มารีอุปถัมภ์ ได้รับอนุญาตให้เ ปิดทำการสอน ตั้งแต่ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2545 ตั้งแต่วันที่ 16 พฤษภาคม
2545 เปิดสอน ระดับประถมศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 แต่เนื่องจากโรงเรียนอนุบาลพระแม่มารีปทุมธานียังมี
ชื่อของโรงเรียนอยู่โดยที่โรงเรียนไม่ได้ปิดกิจการ ดังนั้นจึงต้องรวมกิจการเข้าด้วยกัน
ในปีการศึกษา 2545 โรงเรียนพระแม่มารีปทุมธานี และโรงเรียนพระแม่มารีอุปถัมภ์ได้ขอรวมกิจการโรงเรียน
เข้าด้วยกัน เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2545 โดยมีชื่อว่า โรงเรียนพระแม่มารีอุปถัมภ์ รับนักเรียนระดับอนุบาลปีที่ 1
ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โดยมี ดร.สมยศ พงษ์ศิริพัฒน์ เป็นผู้รับใบอนุญาต และนางจาระไน พงษ์ศิริพัฒน์ เป็น
ผู้อำนวยการ ปีการศึกษา 2545 มีอาคารตึก 3 ชั้นเพิ่มขึ้น ชื่อว่า อาคารนักบุญยอแซฟ ได้ทำการเสกและเปิดอาคาร
เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2547 และในปีการศึกษา 2547 ทางโรงเรียนได้เปิดหลักสูตร English Program ตาม
หลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ ระดับอนุบาล 2 ประถมศึกษาปีที่ 1 , 4 และได้ขยายขึ้นทุ กปีจนครบถึงชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 6 ปัจจุบันโรงเรียนพระแม่มารีอุปถัมภ์ เปิดรับนักเรียนตั้งแต่ระดับชั้น เตรียมอนุบาล – ระดับชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 6 ทั้ง 2 หลักสูตร คือ หลักสูตร English Program และหลักสูตร Intensive จำนวนอาคารเรียนมี
3 หลัง เป็นอาคารคอนกรีต 1 ชั้น 1 หลัง ชื่ออาคารมารีอา อาคารคอนกรีตขนาด 3 ชั้น 1 หลัง ชื่ออาคารนักบุญ
ยอแซฟ และอาคารคอนกรีตขนาด 4 ชั้น 1 หลัง ชื่ออาคารเยซู มีสนามกีฬาหน้าโรงเรียน สระว่ายน้ำ 1 สระ
ห้องสมุด 1 ห้อง ห้องพยาบาล 1 ห้อง ห้องคอมพิวเตอร์ 2 ห้อง ห้องดนตรี 2 ห้อง มีโรงอาหาร 1 โรง แยกออกจาก
ตัวอาคาร และโรงเรียนมีเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับใช้งานธุรการ จำนวน 7 เครื่อง มีเครื่องคอมพิวเตอร์นักเรียน 60
เครื่อง และทุกห้องเรียนมีคอมพิวเตอร์ พร้อมโปรเจคเตอร์ และเครื่องเสียงทุกห้องเรียน

