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สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน

กระทรวงศึกษาธิการ



รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา

(Self - Assessment Report : SAR)

ปการศึกษา 2563

สวนที่ 1 : บทสรุปของผูบริหาร

ตอนที่ 1    ขอมูลพื้นฐาน

       โรงเรียนเซนตยอแซฟสกลนคร รหัส   1147100005

ท่ีต้ังเลขที่ 361   ตําบล  ธาตุเชิงชุม อําเภอ  เมือง       

จังหวัด   สกลนคร      47000 สังกัดสํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน

โทรศัพท 0 4271 1386  มือถือ  06 1024 1119                    โทรสาร 0-4271 2022

e-mail: sj_sakonnakhon@hotmail.com Website  www.sjsn.ac.th

ไดรับอนุญาตจัดตั้งเลขท่ี 1/2528 ลงวันที่ 23 พฤษภาคม 2528                                                

เปดสอนระดับช้ันปฐมวัยปที่  1 ถึงระดับช้ันมัธยมศึกษาปที่ 3

จํานวนนักเรียนทั้งหมด    1,341  คน   จํานวนบุคลากรโรงเรียน    92   คน

 

ตอนท่ี 1 ขอมูลพ้ืนฐาน

โรงเรียน (School Name) : เซนตยอแซฟสกลนคร

ประเภทโรงเรียน (School Type) : ในระบบ (สามัญปกติ)

รหัสโรงเรียน : 1147100005

ที่อยู (Address) : 361 อาคาร (Bldg) : -

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

ซอย (Lane) : - ถนน (Street) : นิตโย

ตําบล/แขวง (Sub-district) : ธาตุเชิงชุม เขต/อําเภอ (District) : เมืองสกลนคร

จังหวัด (Province) : สกลนคร รหัสไปรษณีย (Post Code) : 47000

โทรศัพท (Tel.) : 042-711-386 โทรสาร (Fax.) : 042-712-022

อีเมล (E-mail) : sj_sakonnakhon@hotmail.com

เว็บไซต (Website) : http://www.sjsakon.ac.th/

ไลน (Line) : - เฟซบุก (Facebook) : -

ระดับท่ีเปดสอน

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

ระดับปฐมวัย

1. มาตรฐานการศึกษา

มาตรฐานการศึกษา ระดับคุณภาพ

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของเด็ก ดีเลิศ

1. มีพัฒนาดานรางกาย แข็งแรง มีสุขนิสัยที่ดี และดูแลความปลอดภัยของตนองได ดีเลิศ

2. มีพัฒนาการดานอารมณ จิตใจ ควบคุม และแสดงออกทางอารมณได ยอดเยี่ยม

3. มีพัฒนาการดานสังคม ชวยเหลือตนเองและเปนสมาชิกที่ดีของสังคม ดีเลิศ

4. มีพัฒนาการดานสติปญญา ส่ือสารได มีทักษะการคิดพื้นฐาน และแสวงหาความรูได ดีเลิศ

มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ ยอดเยี่ยม

1. มีหลักสูตรครอบคลุมพัฒนาการทั้งสี่ดาน สอดคลองกับบริบทของทองถิ่น ยอดเยี่ยม

2. จัดครูใหเพียงพอกับช้ันเรียน ยอดเยี่ยม

3. สงเสริมใหครูมีความเชี่ยวชาญดานการจัดประสบการณ ยอดเยี่ยม

4. จัดสภาพแวดลอมและสื่อเพ่ือการเรียนรูอยางปลอดภัยและเพียงพอ ยอดเยี่ยม

5. ใหบริการส่ือเทคโนโลยีสารสนเทศและส่ือการเรียนรูเพื่อสนับสนุน การจัดประสบการณ ยอดเยี่ยม

6. มีระบบบริหารคุณภาพที่เปดโอกาสใหผูเกี่ยวของทุกฝายมีสวนรวม ยอดเยี่ยม

มาตรฐานที่ 3 การจัดประสบการณที่เนนเด็กเปนสําคัญ ยอดเยี่ยม

1. จัดประสบการณที่สงเสริมใหเด็กมีพัฒนาการทุกดาน อยางสมดุลเต็มศักยภาพ ยอดเยี่ยม

2. สรางโอกาสใหเด็กไดรับประสบการณตรง เลนและปฏิบัติอยางมีความสุข ยอดเยี่ยม

3. จัดบรรยากาศที่เอ้ือตอการเรียนรู ใชสื่อและเทคโนโลยี ท่ีเหมาะสมกับวัย ดีเลิศ

4. ประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริงและนําผลการประเมินพัฒนาการเด็กไปปรับปรุงการจัดประสบการณและพัฒนาเด็ก ยอดเยี่ยม

สรุปผลการประเมินระดับปฐมวัย ยอดเยี่ยม

2. หลักฐานสนับสนุนผลการประเมินตนเองตามระดับคุณภาพ

ตอนที่ 2    การนําเสนอผลการประเมินตนเอง

ระดับปฐมวัย

มาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย ระดับคุณภาพ  ดีเลิศ

หลักฐานสนับสนุนผลการประเมินตนเองตามระดับคุณภาพ

                       2.1 หลักสูตรโรงเรียนระดับปฐมวัยตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พ.ศ.2560

                       2.2 แผนบูรณาการจัดประสบการณท่ีสอดคลองกับมาตรฐานคุณลักษณะที่พึงประสงคตามหลักสูตรปฐมวัย พ.ศ.2560

                       2.3 แผนพัฒนาการคุณภาพสถานศึกษา
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                       2.4 มาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนระดับปฐมวัย

                       2.5 แผนปฏิบัติการ

                       2.6 งานสารสนเทศ

                       2.7 แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

                       2.8 รายงานผลการเขารวมอบรมพัฒนาตนเองของครูระดับปฐมวัย

                       2.9 รายงานคุณภาพการศึกษาประจําป

3. โรงเรียนมีแผนจะพัฒนาตนเองตอไปอยางไรใหไดมาตรฐานที่ดีขึ้นกวาเดิม 1 ระดับ

            3)   โรงเรียนมีแผนจะพัฒนาตนเองตอไปอยางไรใหไดระดับคุณภาพที่ดีขึ้นกวาเดิม 1 ระดับ

3.1  แผนปฏิบัติงานท่ี  1  โรงเรียนเซนตยอแซฟสกลนครจะดําเนินการพัฒนาผูเรียนใหสอดคลองกับพันธกิจของโรงเรียน ดังนี้

      3.1.1 สงเสริมพัฒนาเด็กใหมีคุณภาพพรอมรับการเปลี่ยนแปลงของโลกศตวรรษที่ 21 ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

 3.2  แผนปฏิบัติงานที่  2                                        

      3.2.1 สงเสริมและพัฒนาบุคลากรใหมีคุณภาพตามมาตรฐาน มีทักษะการเรียนรูในโลกศตวรรษที่ 21 และสอดคลองกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

3.3  แผนปฏิบัติงานที่  3  

      3.3.1 ยกระดับการจัดการศึกษาใหมีคุณภาพตามมาตรฐาน ตามหลักธรรมาภิบาลสรางสรรคสังคมใหมีความสุข และสันติ บนหลักธรรมของศาสนา มีทักษะการ

เรียนรูในโลกศตวรรษท่ี 21 และสอดคลองกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

4. นวัตกรรม/แบบอยางท่ีดี (Innovation/Best Practice)

5. ความโดดเดนของสถานศึกษา

6. โรงเรียนดําเนินงานตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ
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ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

1. มาตรฐานการศึกษา

มาตรฐานการศึกษา ระดับคุณภาพ

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผูเรียน ดีเลิศ

ผลสัมฤทธ์ิทางวิชาการของผูเรียน

1. มีความสามารถในการอาน การเขียน การสื่อสาร และ การคิดคํานวณ ดีเลิศ

2. มีความสามารถในการคิดวิเคราะห คิดอยางมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและแกปญหา ดีเลิศ

3. มีความสามารถในการสรางนวัตกรรม ดีเลิศ

4. มีความสามารถในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร ดีเลิศ

5. มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา ดีเลิศ

6. มีความรูทักษะพ้ืนฐาน และเจตคติที่ดีตองานอาชีพ ยอดเยี่ยม

คุณลักษณะที่พึงประสงคของผูเรียน

7. การมีคุณลักษณะและคานิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากําหนด ยอดเยี่ยม

8. ความภูมิใจในทองถิ่นและความเปนไทย ดีเลิศ

9. การยอมรับที่จะอยูรวมกันบนความแตกตางและหลากหลาย ดีเลิศ

10. สุขภาวะทางรางกายและจิตสังคม ดีเลิศ

มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ ยอดเยี่ยม

1. มีเปาหมายวิสัยทัศนและพันธกิจที่สถานศึกษากําหนดชัดเจน ยอดเยี่ยม

2. มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา ยอดเยี่ยม

3. ดําเนินงานพัฒนาวิชาการที่เนนคุณภาพผูเรียนรอบดานตามหลักสูตรสถานศึกษาและทุกกลุมเปาหมาย ยอดเยี่ยม

4. พัฒนาครูและบุคลากรใหมีความเช่ียวชาญทางวิชาชีพ ยอดเยี่ยม

5. จัดสภาพแวดลอมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อตอการจัดการเรียนรู อยางมีคุณภาพ ยอดเยี่ยม

6. จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและ การจัดการเรียนรู ยอดเยี่ยม

มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ ยอดเยี่ยม

1. จัดการเรียนรูผานกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถนําไปประยุกตใชในชีวิตได ยอดเยี่ยม

2. ใชส่ือ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหลงเรียนรูที่เอื้อ ตอการเรียนรู ยอดเยี่ยม

3. มีการบริหารจัดการช้ันเรียนเชิงบวก ยอดเยี่ยม

4. ตรวจสอบและประเมินผูเรียนอยางเปนระบบ และ นําผลมาพัฒนาผูเรียน ยอดเยี่ยม

5. มีการแลกเปลี่ยนเรียนรูและใหขอมูลสะทอนกลับ เพื่อพัฒนาปรับปรุงการจัดการเรียนรู ยอดเยี่ยม

สรุปผลการประเมินระดับขั้นพ้ืนฐาน ยอดเยี่ยม

2. หลักฐานสนับสนุนผลการประเมินตนเองตามระดับคุณภาพ
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ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน

มาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับคุณภาพ   ยอดเยี่ยม

หลักฐานสนับสนุนผลการประเมินตนเองตามระดับคุณภาพ

2.1 มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผูเรียน

1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผูเรียน

1. งานพัฒนาหลักสูตร

2. งานการเรียนการสอน

          2.1  โครงการสรางเสริมนิสัยใฝเรียนรู

          2.1.1   กิจกรรมวันวิชาการ

          2.1.2   กิจกรรมวันวิทยาศาสตร

          2.1.3   กิจกรรมวันสุนทรภูและวันภาษาไทย

          2.1.4   กิจกรรมปราชญชาวบาน

          2.1.5   กิจกรรมทองและเขียนคําศัพทภาษาอังกฤษ

          2.1.6   กิจกรรมเขาคายภาษาอังกฤษ

          2.1.7   กิจกรรมศึกษาแหลงเรียนรู

          2.1.8  งานซอมเสริมและติวเขมทั้ง  8  กลุมสาระ

          2.2.  โครงการพัฒนาศักยภาพผูเรียน

          2.2.1  กิจกรรมพัฒนาศักยภาพผูเรียน  8   กลุมสาระ

          2.2.2  กิจกรรมทําแผนการจัดการเรียนรู

3. 3. โครงการพัฒนาการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ

          3.1   กิจกรรมวิจัยเพื่อพัฒนาผูเรียน

          3.2   กิจกรรมผลิตสื่อการเรียนการสอน

4. โครงการพัฒนาหองสมุด

          4.1  กิจกรรมรักการอาน

5. งานวัดผลประเมินผลผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของผูเรียน 8 กลุมสาระการเรียนรู

             1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงคของผูเรียน

1. ปพ.5

2. แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค

3. แบบประเมินคุณลักษณะของผูเรียนท่ีเปนลูกที่ดีของพอแม ผูปกครอง

4. แบบประเมินผูเรียนที่ดีของโรงเรียน

5. โครงการสงเสริมคุณธรรมจริยธรรม

6. โครงการคนดีศรีเซนตยอ

2.2 มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ
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2.1 มีเปาหมาย วิสัยทัศน และพันธกิจท่ีสถานศึกษากําหนดชัดเจน     

- แผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา  

2.2 มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา

- แผนปฎิบัติการประจําปของสถานศึกษา     

- สารสนเทศโรงเรียน 

2.3 ดําเนินงานพัฒนาวิชาการที่เนนคุณภาพผูเรียนรอบดานตามหลักสูตรสถานศึกษาและทุกกลุมเปาหมาย

- หลักสูตรสถานศึกษาของสถานศึกษา           

2.4 พัฒนาครูและบุคลากรใหมีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ

- โครงการสงเสริมสนับสนุนและพัฒนาศักยภาพของบุคลากร

2.5 จัดสภาพแวดลอมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อตอการจัดการเรียนรูอยางมีคุณภาพ

- แผนงานอาคารสถานที่

2.6 จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู

- งานเทคโนโลยีและโสตทัศนูปกรณ

2.3 มาตรฐานที่ 3 การจัดประสบการณที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ

3.1 จัดการเรียนรูผานกระบวนการคิดและปฏิบัติจริงและสามารถนําไปประยุกตใชในชีวิตได

-  งานพัฒนาหลักสูตร        

-  งานการเรียนการสอน

3.2 ใชสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและแหลงเรียนรูที่เอื้อตอการเรียนรู

- งานนิเทศการสอน

- กิจกรรมผลิตส่ือ

3.3 มีการบริหารจัดการช้ันเรียน เชิงบวก

- งานนิเทศการสอน

3.4 ตรวจสอบและประเมินผูเรียนอยางเปนระบบและนําผลมาพัฒนาผูเรียน

- งานนิเทศการสอน

3.5 มีการแลกเปลี่ยนเรียนรูและใหขอมูลสะทอนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู

- งานวิจัยและพัฒนา

- ผลการนิเทศ

 

3. โรงเรียนมีแผนจะพัฒนาตนเองตอไปอยางไรใหไดมาตรฐานที่ดีขึ้นกวาเดิม 1 ระดับ

โรงเรียนมีแผนจะพัฒนาตนเองตอไปอยางไรใหไดระดับคุณภาพที่ดีขึ้นกวาเดิม 1 ระดับ

3.1  แผนปฏิบัติงานท่ี  1   สงเสริมสนับสนุนและพัฒนาศักยภาพของบุคลากร

3.2  แผนปฏิบัติงานท่ี  2   สงเสริมและพัฒนาศักยภาพผูเรียนดานการอานและการเขียน

3.3  แผนปฏิบัติงานท่ี  3   สงเสริมและพัฒนาผูเรียนใหมีคุณธรรมและจริยธรรม

4. นวัตกรรม/แบบอยางท่ีดี (Innovation/Best Practice)

- นวัตกรรม/แบบอยางที่ดี : โครงการสืบสานอนุรักษประเพณีแหดาวเทศกาลคริสตมาส

มาตรฐานดาน : มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ, มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ

- นวัตกรรม/แบบอยางที่ดี : การสงเสริมคุณธรรม

Page 7 of 75



มาตรฐานดาน : มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผูเรียน

5. ความโดดเดนของสถานศึกษา

- ผลการทดสอบระดับชาติ O-Net ชั้นประถมศึกษาปท่ี 6

6. โรงเรียนไดดําเนินงานตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ

(........Miss Kunnika Thongwongsa........)

ตําแหนง ผูอํานวยการ

ลงชื่อ........................................
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สวนที่ 2 : ขอมูลพื้นฐาน

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

รหัสโรงเรียน : 1147100005

ที่อยู (Address) : 361 อาคาร (Bldg) : -

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

ซอย (Lane) : - ถนน (Street) : นิตโย

ตําบล/แขวง (Sub-district) : ธาตุเชิงชุม เขต/อําเภอ (District) : เมืองสกลนคร

จังหวัด (Province) : สกลนคร รหัสไปรษณีย (Post Code) : 47000

โทรศัพท (Tel.) : 042-711-386 โทรสาร (Fax.) : 042-712-022

อีเมล (E-mail) : sj_sakonnakhon@hotmail.com

เว็บไซต (Website) : http://www.sjsakon.ac.th/

ไลน (Line) : - เฟซบุก (Facebook) : -

2. ระดับท่ีเปดสอน

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

ปรัชญา

คุณธรรม  นําความรู  

วิสัยทัศน

โรงเรียนเซนตยอแซฟสกลนครจัดการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษา  สอดคลองกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

และเปนสังคมแหงการเรียนรู

พันธกิจ

1. ยกระดับการบริหารจัดการศึกษาโรงเรียนใหมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา สอดคลองกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และเปนสังคมแหงการเรียนรู

2. สงเสริมและพัฒนาบุคลากรใหมีคุณภาพ สอดคลองกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

3. สงเสริมและพัฒนาผูเรียนใหมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาสอดคลองกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

4. เสริมสรางและเปดโอกาสใหบุคคล/ หนวยงาน /องคกร /ชุมชนตาง ๆ มีสวนรวมในการพัฒนาการจัดการศึกษาของโรงเรียน

เปาหมาย

1. โรงเรียนบริหารจัดการมีคุณภาพ สอดคลองกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (พ.1)

2. โรงเรียนมีการจัดทําหลักสูตร กระบวนการเรียนรู และกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผูเรียนอยางรอบดาน สอดคลองกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (พ.1)

3. โรงเรียนมีการจัดสภาพแวดลอมและการบริการท่ีสงเสริมใหผูเรียนพัฒนาเต็มศักยภาพ เปนสังคมแหงการเรียนรู สอดคลองกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอ

เพียง (พ.1)

4. โรงเรียนมีการประกันคุณภาพภายในของโรงเรียนตามท่ีกําหนดในกฎกระทรวง (พ.1)

5. ครูผูสอนปฏิบัติงานตามบทบาทหนาที่อยางมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล สอดคลองกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (พ.2)

6. บุคลากรในโรงเรียนไดรับการพัฒนาตามมาตรฐานวิชาชีพ สอดคลองกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (พ.2)

7. ผูเรียนมีสุขภาวะท่ีดีและมีสุนทรียภาพสอดคลองกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (พ.3)

8. ผูเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และคานิยมที่พึงประสงค สอดคลองกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (พ.3)

9. ผูเรียนมีทักษะในการแสวงหาความรูดวยตนเอง และพัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง เปนสังคมแหงการเรียนรู สอดคลองกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

(พ.3)

10. ผูเรียนมีความสามารถในการคิดอยางเปนระบบ คิดสรางสรรค ตัดสินใจแกปญหาไดอยางมีสติสมเหตุผล สอดคลองกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

(พ.3)

11. ผูเรียนมีความรูและทักษะท่ีจําเปนตามหลักสูตร สอดคลองกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (พ.3)

12. ผูเรียนมีทักษะในการทํางาน รักการทํางาน สามารถทํางานรวมกับผูอื่นได และเจตคติที่ดีตออาชีพสุจริต เปนสังคมแหงการเรียนรู สอดคลองกับหลักปรัชญา

ของเศรษฐกิจพอเพียง (พ.3)

13. โรงเรียนมีภาคี/เครือขาย/ความรวมมือและการมีสวนรวมจากบุคคล หนวยงาน/ องคกรตางๆในการพัฒนาการจัดการศึกษาของโรงเรียน (พ.4)

ยุทธศาสตรหรือกลยุทธ

กลยุทธ 1 : การบริหารจัดการที่มีคุณภาพ

กลยุทธท่ี 2 : บุคลากรมีคุณภาพ 

กลยุทธท่ี 3 : ผูเรียนดีมีคุณภาพ  

กลยุทธท่ี 4 : สัมพันธภาพทุกภาคสวน

เอกลักษณ
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สุขภาพดี  สถานที่นาอยู  เรียนรูอยางยั่งยืน

อัตลักษณ

คนดี  มีปญญา  มารยาทงาม
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4. จํานวนนักเรียน

ระดับที่เปดสอน จํานวนหองเรียน
จํานวนผูเรียนปกติ

จํานวนผูเรียนที่มีความ

ตองการพิเศษ รวมจํานวนผู

เรียน
ชาย หญิง ชาย หญิง

ระดับกอนประถมการศึกษา

อนุบาลปที่ 1
หองเรียนปกติ 1 21 13 - - 34

หองเรียน EP - - - - - -

อนุบาลปที่ 2
หองเรียนปกติ 2 35 25 - - 60

หองเรียน EP - - - - - -

อนุบาลปที่ 3
หองเรียนปกติ 2 26 33 - - 59

หองเรียน EP - - - - - -

รวม หองเรียนปกติ 5 หองเรียน EP - 82 71 - - 153

ระดับประถมศึกษา

ประถมศึกษาปที่ 1
หองเรียนปกติ 3 34 43 - - 77

หองเรียน EP - - - - - -

ประถมศึกษาปที่ 2
หองเรียนปกติ 3 45 39 - - 84

หองเรียน EP - - - - - -

ประถมศึกษาปที่ 3
หองเรียนปกติ 2 37 29 - - 66

หองเรียน EP - - - - - -

ประถมศึกษาปที่ 4
หองเรียนปกติ 3 42 40 - - 82

หองเรียน EP - - - - - -

ประถมศึกษาปที่ 5
หองเรียนปกติ 3 49 48 - - 97

หองเรียน EP - - - - - -

ประถมศึกษาปที่ 6
หองเรียนปกติ 3 47 46 - - 93

หองเรียน EP - - - - - -

รวม หองเรียนปกติ 17 หองเรียน EP - 254 245 - - 499

ระดับมัธยมศึกษาตอนตน

มัธยมศึกษาปที่ 1
หองเรียนปกติ 1 20 15 - - 35

หองเรียน EP - - - - - -

มัธยมศึกษาปที่ 2
หองเรียนปกติ 2 29 14 - - 43

หองเรียน EP - - - - - -
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ระดับที่เปดสอน จํานวนหองเรียน
จํานวนผูเรียนปกติ

จํานวนผูเรียนที่มีความ

ตองการพิเศษ รวมจํานวนผู

เรียน
ชาย หญิง ชาย หญิง

มัธยมศึกษาปที่ 3
หองเรียนปกติ 2 14 34 - - 48

หองเรียน EP - - - - - -

รวม หองเรียนปกติ 5 หองเรียน EP - 63 63 - - 126

รวมทั้งส้ิน หองเรียนปกติ 27 หองเรียน EP - 399 379 - - 778
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5. จํานวนผูบริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษา

5.1 ผูบริหารสถานศึกษา

- นาย เดน ชวยสุข

ตําแหนง : ผูแทนผูรับใบอนุญาต (ผูแทนผูรับใบอนุญาต)

ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี

- นางสาว กรรณิการ ทองวงศษา

ตําแหนง : ผูอํานวยการโรงเรียน (Thai School Director)

ระดับการศึกษา : ปริญญาโท

5.2 จํานวนครู และบุคลากรทางการศึกษา (เฉพาะที่บรรจุเทานั้น)

5.2.1 สรุปจํานวนครูและบุคลากรทางการศึกษา จําแนกวุฒิการศึกษาและประเภท/ตําแหนง

ประเภท/ตําแหนง
จํานวนครูและบุคลากรทางการศึกษา

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

ผูสอนการศึกษาปฐมวัย

1. ครูไทย - 15 - - - 15

2. ครูชาวตางชาติ - 1 - - - 1

ผูสอนการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ระดับประถมศึกษา

1. ครูไทย - 35 1 - - 36

2. ครูชาวตางชาติ - 1 - - - 1

ระดับมัธยมศึกษา

1. ครูไทย - 10 - 1 - 11

2. ครูชาวตางชาติ - 1 - - - 1

รวม - 63 1 1 - 65

บุคลากรทางการศึกษา

บุคลากรอ่ืนๆ - 5 - 2 - 7

รวม - 5 - 2 - 7

รวมทั้งส้ิน - 68 1 3 - 72

สรุปอัตราสวน

สรุปอัตราสวน จํานวนหอง จํานวนนักเรียน จํานวนครู จํานวนผูเรียนตอครู จํานวนผูเรียนตอหอง

ผูสอนการศึกษาปฐมวัย 5 153 16 10:1 31:1

ผูสอนการศึกษาขั้นพื้นฐาน
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สรุปอัตราสวน จํานวนหอง จํานวนนักเรียน จํานวนครู จํานวนผูเรียนตอครู จํานวนผูเรียนตอหอง

ระดับประถมศึกษา 17 499 37 14:1 30:1

ระดับมัธยมศึกษา 5 126 12 11:1 26:1
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5.2.2 จํานวนครูจําแนกตามระดับและกลุมสาระการเรียนรู

ระดับ/กลุมสาระการเรียนรู

จํานวนครูผูสอน

รวมปฐมวัย ประถมศึกษา มัธยมศึกษา

ตรงเอก ไมตรงเอก ตรงเอก ไมตรงเอก ตรงเอก ไมตรงเอก

ปฐมวัย 12 6 - - - - 18

ภาษาไทย - - 6 1 1 - 8

คณิตศาสตร - - 3 3 1 1 8

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี - - 6 1 2 - 9

สังคมศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม - - 2 2 1 1 6

สุขศึกษาและพลศึกษา - - - 2 1 - 3

ศิลปะ - - 5 - 3 - 8

การงานอาชีพ - - - 2 1 - 3

ภาษาตางประเทศ - - 11 1 4 - 16

รวม 12 6 33 12 14 2 79

5.2.3 ตารางสรุปจํานวนครูท่ีสอนกิจกรรมพัฒนาผูเรียน

กิจกรรมพัฒนาผูเรียน
จํานวนครูผูสอน

รวม
ประถมศึกษา มัธยมศึกษา

กิจกรรมนักเรียน

- ลูกเสือ 26 8 34

- เนตรนารี 26 8 34

- ยุวกาชาด - - -

- ผูบําเพ็ญประโยชน 26 6 32

- รักษาดินแดน (ร.ด.) - - -

- กิจกรรมชุมนุม ชมรม 26 8 34

กิจกรรมแนะแนว 26 8 34

กิจกรรมเพ่ือสังคม และสาธารณประโยชน 26 8 34

รวม 156 46 202
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5.2.4 สรุปจํานวนครูและบุคลากรทางการลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาดและผูบําเพ็ญประโยชน

ลูกเสือ/เนตรนารี /ยุวกาชาด/ผูบําเพ็ญประโยชน จํานวนผูบังคับบัญชา
จํานวนวุฒิทางลูกเสือ

สถานะการจัดตั้งกองลูกเสือ
มีวุฒิ ไมมีวุฒิ

ลูกเสือ เนตรนารี สํารอง 18 16 2 จัดตั้ง

ลูกเสือ เนตรนารี สามัญ 17 14 3 จัดตั้ง

ลูกเสือ เนตรนารี สามัญรุนใหญ 13 - - -

ลูกเสือ เนตรนารี วิสามัญ - - - -

ยุวกาชาด - - - -

ผูบําเพ็ญประโยชน - - - -

รวม 48 30 5

5.2.5 สรุปจํานวนครูท่ีทําหนาที่คัดกรอง และนักเรียนที่มีความตองการจําเปนพิเศษ (กรณีโรงเรียนมีนักเรียนพิเศษเรียนรวม)

จํานวนครูที่ทําหนาที่คัดกรอง จํานวนนักเรียนพิเศษ

ครูที่ไดรับการขึ้นทะเบียน เปนผูคัดกรองของกระทรวงศึกษาธิการ ครูที่มีวุฒิทางการศึกษาพิเศษ ทั้งหมด ขึ้นทะเบียน ไมขึ้นทะเบียน

- - - - -

5.2.6 สรุปจํานวนครูท่ีเขารับการอบรมเกี่ยวกับโรงเรียนคุณธรรม

หนวยงานที่เขารับการอบรม จํานวนครูที่เขารับ การอบรม ปที่อบรม

สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน 2 2562
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สวนที่ 3 : ผลการดําเนินงาน

1. ผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจําปของสถานศึกษา

1.1 ระดับปฐมวัย

ยุทธศาสตรท่ี 1

การบริหารจัดการท่ีมีคุณภาพ

โครงการ

1. โครงการโรงเรียนสงเสริมสุขภาพ

คาเปาหมาย

86.00 : ดีเลศ

ผลสําเร็จ

90.33 : ยอดเยี่ยม

มาตรฐานการศึกษา - มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของเด็ก

สอดคลองกับยุทธศาสตร สช. - ยุทธศาสตรท่ี 3 การเสริมสรางประสิทธิภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนเอกชน

สอดคลองกับตัวชี้วัดกระทรวง

ศึกษาธิการ

- สงเสริมการพัฒนากรอบหลักสูตรระดับทองถิ่นและหลักสูตรสถานศึกษาตามความตองการจําเปนของกลุมเปาหมายและ

แตกตางหลากหลายตามบริบทของพื้นที่

2. กิจกรรมกีฬาภายใน

คาเปาหมาย

86.00 : ดีเลิศ

ผลสําเร็จ

90.00 : ยอดเยี่ยม

มาตรฐานการศึกษา - มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพของเด็ก

สอดคลองกับยุทธศาสตร

สช.
- ยุทธศาสตรท่ี 3 การเสริมสรางประสิทธิภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนเอกชน

สอดคลองกับตัวชี้วัด

กระทรวงศึกษาธิการ

- จัดการศึกษาทุกระดับ ทุกประเภท โดยใชหลักสูตรฐานสมรรถนะ รวมทั้งแนวทางการจัดการเรียนรูเชิงรุกและการวัดประเมินผล

เพื่อพัฒนาผูเรียน ท่ีสอดคลองกับมาตรฐานการศึกษาแหงชาติ

3. กิจกรรมคายลูกเสือปฐมวัย

คาเปาหมาย

86.00 : ดีเลิศ

ผลสําเร็จ

93.71 : ยอดเยี่ยม

มาตรฐานการศึกษา - มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพของเด็ก

- มาตรฐานท่ี 3 การจัดประสบการณท่ีเนนเด็กเปนสําคัญ
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สอดคลองกับยุทธศาสตร

สช.

- ยุทธศาสตรท่ี 7 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการสงเสริมการศึกษาเอกชน

สอดคลองกับตัวชี้วัด

กระทรวงศึกษาธิการ

- จัดการศึกษาทุกระดับ ทุกประเภท โดยใชหลักสูตรฐานสมรรถนะ รวมทั้งแนวทางการจัดการเรียนรูเชิงรุกและการวัดประเมินผล

เพื่อพัฒนาผูเรียน ท่ีสอดคลองกับมาตรฐานการศึกษาแหงชาติ

4. โครงการคนดีศรีเซนตยอ

คาเปาหมาย

86.00 : ดีเลิศ

ผลสําเร็จ

86.62 : ดีเลิศ

มาตรฐานการศึกษา - มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของเด็ก

สอดคลองกับยุทธศาสตร สช. - ยุทธศาสตรท่ี 3 การเสริมสรางประสิทธิภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนเอกชน

สอดคลองกับตัวชี้วัดกระทรวง

ศึกษาธิการ

- สงเสริมการพัฒนากรอบหลักสูตรระดับทองถิ่นและหลักสูตรสถานศึกษาตามความตองการจําเปนของกลุมเปาหมายและ

แตกตางหลากหลายตามบริบทของพื้นที่

5. กิจกรรมหนูนอยซื่อสัตย

คาเปาหมาย

86.00 : ดีเลิศ

ผลสําเร็จ

90.00 : ยอดเยี่ยม

มาตรฐานการศึกษา - มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของเด็ก

สอดคลองกับยุทธศาสตร สช. - ยุทธศาสตรท่ี 3 การเสริมสรางประสิทธิภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนเอกชน

สอดคลองกับตัวชี้วัดกระทรวง

ศึกษาธิการ

- สงเสริมการพัฒนากรอบหลักสูตรระดับทองถิ่นและหลักสูตรสถานศึกษาตามความตองการจําเปนของกลุมเปาหมายและ

แตกตางหลากหลายตามบริบทของพื้นที่

6. แผนงานสงเสริมคุณธรรมจริยธรรม

คาเปาหมาย

86.00 : ดีเลิศ

ผลสําเร็จ

91.20 : ยอดเยี่ยม

มาตรฐานการศึกษา - มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของเด็ก

สอดคลองกับยุทธศาสตร สช. - ยุทธศาสตรท่ี 3 การเสริมสรางประสิทธิภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนเอกชน

สอดคลองกับตัวชี้วัดกระทรวง

ศึกษาธิการ

- สงเสริมการพัฒนากรอบหลักสูตรระดับทองถิ่นและหลักสูตรสถานศึกษาตามความตองการจําเปนของกลุมเปาหมายและ

แตกตางหลากหลายตามบริบทของพื้นที่

7. กิจกรรมเซนตยอแซฟสัมพันธ

คาเปาหมาย
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87.00 : ดีเลิศ

ผลสําเร็จ

90.54 : ยอดเยี่ยม

มาตรฐานการศึกษา - มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของเด็ก

สอดคลองกับยุทธศาสตร สช. - ยุทธศาสตรท่ี 3 การเสริมสรางประสิทธิภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนเอกชน

สอดคลองกับตัวชี้วัดกระทรวง

ศึกษาธิการ

- สงเสริมการพัฒนากรอบหลักสูตรระดับทองถิ่นและหลักสูตรสถานศึกษาตามความตองการจําเปนของกลุมเปาหมายและ

แตกตางหลากหลายตามบริบทของพื้นที่

8. โครงการสรางเสริมนิสัยใฝรูและรักการอาน

คาเปาหมาย

86.00 : ดีเลศ

ผลสําเร็จ

88.85 : ดีเลิศ

มาตรฐานการศึกษา - มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของเด็ก

- มาตรฐานที่ 3 การจัดประสบการณที่เนนเด็กเปนสําคัญ

สอดคลองกับยุทธศาสตร สช. - ยุทธศาสตรท่ี 3 การเสริมสรางประสิทธิภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนเอกชน

- ยุทธศาสตรท่ี 7 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการสงเสริมการศึกษาเอกชน

สอดคลองกับตัวชี้วัดกระทรวงศึกษาธิการ

9. โครงการศึกษาแหลงเรียนรูในและนอก

คาเปาหมาย

80.00 : ดีเลิศ

ผลสําเร็จ

90.00 : ยอดเยี่ยม

มาตรฐานการศึกษา - มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของเด็ก

- มาตรฐานที่ 3 การจัดประสบการณท่ีเนนเด็กเปนสําคัญ

สอดคลองกับยุทธศาสตร สช. - ยุทธศาสตรท่ี 1 การพัฒนาหลักสูตร การเรียนการสอน การวัดและประเมินผล

- ยุทธศาสตรท่ี 4 การสงเสริมการมีสวนรวมในการจัดและสนับสนุนการศึกษาเอกชน

สอดคลองกับตัวชี้วัดกระทรวง

ศึกษาธิการ

- สงเสริมการพัฒนากรอบหลักสูตรระดับทองถิ่นและหลักสูตรสถานศึกษาตามความตองการจําเปนของกลุมเปาหมายและ

แตกตางหลากหลายตามบริบทของพื้นที่

10. กิจกรรมหนูนอยวิทยาศาสตร

คาเปาหมาย

86.00 : ดีเลิศ

ผลสําเร็จ

86.45 : ดีเลิศ
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มาตรฐานการศึกษา - มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพของเด็ก

สอดคลองกับยุทธศาสตร สช. - ยุทธศาสตรท่ี 4 การสงเสริมการมีสวนรวมในการจัดและสนับสนุนการศึกษาเอกชน

สอดคลองกับตัวชี้วัดกระทรวง

ศึกษาธิการ

- สงเสริมการพัฒนากรอบหลักสูตรระดับทองถิ่นและหลักสูตรสถานศึกษาตามความตองการจําเปนของกลุมเปาหมายและแตก

ตางหลากหลายตามบริบทของพื้นที่

- พัฒนาผูเรียนใหมีความรอบรูและทักษะชีวิต เพื่อเปนเครื่องมือในการดํารงชีวิตและสรางอาชีพ อาทิ การใชเทคโนโลยีดิจิทัล

สุขภาวะและทัศนคติท่ีดีตอการดูแลสุขภาพ

11. กิจกรรมถวายเทียนพรรษา

คาเปาหมาย

86.00 : ดีเลิศ

ผลสําเร็จ

86.48 : กิจกรรมถวายเทียนพรรษา

มาตรฐานการศึกษา - มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของเด็ก

สอดคลองกับยุทธศาสตร สช. - ยุทธศาสตรท่ี 3 การเสริมสรางประสิทธิภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนเอกชน

- ยุทธศาสตรท่ี 7 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการสงเสริมการศึกษาเอกชน

สอดคลองกับตัวชี้วัดกระทรวง

ศึกษาธิการ

- สงเสริมการพัฒนากรอบหลักสูตรระดับทองถิ่นและหลักสูตรสถานศึกษาตามความตองการจําเปนของกลุมเปาหมายและ

แตกตางหลากหลายตามบริบทของพื้นที่

12. กิจกรรมหนูนอยเทคโนโลยี

คาเปาหมาย

86.00 : ดีเลิศ

ผลสําเร็จ

89.56 : ดีเลิศ

มาตรฐานการศึกษา - มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพของเด็ก

สอดคลองกับยุทธศาสตร สช. - ยุทธศาสตรท่ี 3 การเสริมสรางประสิทธิภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนเอกชน

- ยุทธศาสตรท่ี 7 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการสงเสริมการศึกษาเอกชน

สอดคลองกับตัวชี้วัดกระทรวง

ศึกษาธิการ

- สงเสริมการพัฒนากรอบหลักสูตรระดับทองถิ่นและหลักสูตรสถานศึกษาตามความตองการจําเปนของกลุมเปาหมายและแตก

ตางหลากหลายตามบริบทของพื้นที่

- พัฒนาผูเรียนใหมีความรอบรูและทักษะชีวิต เพื่อเปนเครื่องมือในการดํารงชีวิตและสรางอาชีพ อาทิ การใชเทคโนโลยีดิจิทัล

สุขภาวะและทัศนคติท่ีดีตอการดูแลสุขภาพ

13. โครงการสืบสานสรางสรรคสูสังคมไทย

คาเปาหมาย

86.00 : ดีเลิศ

ผลสําเร็จ

90.00 : ยอดเยี่ยม

มาตรฐานการศึกษา - มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของเด็ก
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สอดคลองกับยุทธศาสตร สช. - ยุทธศาสตรท่ี 4 การสงเสริมการมีสวนรวมในการจัดและสนับสนุนการศึกษาเอกชน

สอดคลองกับตัวชี้วัดกระทรวง

ศึกษาธิการ

- สงเสริมการพัฒนากรอบหลักสูตรระดับทองถิ่นและหลักสูตรสถานศึกษาตามความตองการจําเปนของกลุมเปาหมายและ

แตกตางหลากหลายตามบริบทของพื้นที่

14. โครงการนิเทศการเรียนการสอน

คาเปาหมาย

86.49 : ดีเลิศ

ผลสําเร็จ

86.49 : ดีเลิศ

มาตรฐานการศึกษา - มาตรฐานท่ี 3 การจัดประสบการณท่ีเนนเด็กเปนสําคัญ

สอดคลองกับยุทธศาสตร

สช.

- ยุทธศาสตรท่ี 3 การเสริมสรางประสิทธิภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนเอกชน

- ยุทธศาสตรท่ี 7 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการสงเสริมการศึกษาเอกชน

สอดคลองกับตัวชี้วัด

กระทรวงศึกษาธิการ

- พัฒนาครูใหมีทักษะ ความรู และความชํานาญในการใชเทคโนโลยีดิจิทัล ปญญาประดิษฐ และภาษาอังกฤษ รวมทั้งการจัดการเรียน

การสอนเพ่ือฝกทักษะการคิดวิเคราะหอยางเปนระบบและมีเหตุผลเปนขั้นตอน

15. โครงการประกันคุณภาพ

คาเปาหมาย

86.00 : ดีเลิศ

ผลสําเร็จ

90.00 : ยอดเยี่ยม

มาตรฐานการศึกษา - มาตรฐานท่ี 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ

สอดคลองกับยุทธศาสตร

สช.

- ยุทธศาสตรท่ี 3 การเสริมสรางประสิทธิภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนเอกชน

- ยุทธศาสตรท่ี 7 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการสงเสริมการศึกษาเอกชน

สอดคลองกับตัวชี้วัด

กระทรวงศึกษาธิการ

- พัฒนาครูใหมีทักษะ ความรู และความชํานาญในการใชเทคโนโลยีดิจิทัล ปญญาประดิษฐ และภาษาอังกฤษ รวมทั้งการจัดการเรียน

การสอนเพ่ือฝกทักษะการคิดวิเคราะหอยางเปนระบบและมีเหตุผลเปนขั้นตอน

ยุทธศาสตรท่ี 2

ผูเรียนดีมีคุณภาพ

โครงการ

1. งานพัฒนาหลักสูตร

คาเปาหมาย

87.00 : ดีเลิศ

ผลสําเร็จ

89.80 : ดีเลิศ

มาตรฐานการศึกษา - มาตรฐานท่ี 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ

สอดคลองกับ - ยุทธศาสตรท่ี 1 การพัฒนาหลักสูตร การเรียนการสอน การวัดและประเมินผล
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ยุทธศาสตร สช.

สอดคลองกับตัวชี้วัด

กระทรวงศึกษาธิการ

- สงเสริมการพัฒนากรอบหลักสูตรระดับทองถิ่นและหลักสูตรสถานศึกษาตามความตองการจําเปนของกลุมเปาหมายและแตกตางหลาก

หลายตามบริบทของพื้นที่

- สงเสริมใหใชภาษาทองถิ่นรวมกับภาษาไทยเปนส่ือจัดการเรียนการสอนในพ้ืนที่ที่ใชภาษาอยางหลากหลาย เพื่อวางรากฐานใหผูเรียนมี

พัฒนาการดานการคิดวิเคราะห รวมท้ังมีทักษะการสื่อสารและใชภาษาที่สามในการตอยอดการเรียนรูไดอยางมีประสิทธิภาพ

2. แผนงานพัฒนาส่ือวิจัยและนวัตกรรมการเรียนการสอน

คาเปาหมาย

86.00 : ดีเลิศ

ผลสําเร็จ

89.80 : ดีเลิศ

มาตรฐานการ

ศึกษา
- มาตรฐานที่ 3 การจัดประสบการณท่ีเนนเด็กเปนสําคัญ

สอดคลองกับ

ยุทธศาสตร สช.

- ยุทธศาสตรที่ 3 การเสริมสรางประสิทธิภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนเอกชน

- ยุทธศาสตรที่ 7 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการสงเสริมการศึกษาเอกชน

สอดคลองกับตัว

ช้ีวัดกระทรวง

ศึกษาธิการ

- สงเสริมการพัฒนากรอบหลักสูตรระดับทองถิ่นและหลักสูตรสถานศึกษาตามความตองการจําเปนของกลุมเปาหมายและแตกตางหลากหลาย

ตามบริบทของพื้นท่ี

- พัฒนาผูเรียนใหมีทักษะการคิดวิเคราะห สามารถแกไขสถานการณเฉพาะหนาไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยจัดการเรียนรูเชิงรุก (Active

Learning) จากประสบการณจริงหรือจากสถานการณจําลองผานการลงมือปฏิบัติ ตลอดจนจัดการเรียนการสอนในเชิงแสดงความคิดเห็นเพื่อ

เปดโลกทัศนมุมมองรวมกันของผูเรียนและครูใหมากขึ้น

3. โครงการระบบดูแลชวยเหลือผูเรียน

คาเปาหมาย

86.00 : ดีเลิศ

ผลสําเร็จ

88.50 : ดีเลิศ

มาตรฐานการศึกษา - มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ

สอดคลองกับยุทธศาสตร สช. - ยุทธศาสตรท่ี 4 การสงเสริมการมีสวนรวมในการจัดและสนับสนุนการศึกษาเอกชน

สอดคลองกับตัวชี้วัดกระทรวง

ศึกษาธิการ

- สงเสริมการพัฒนากรอบหลักสูตรระดับทองถิ่นและหลักสูตรสถานศึกษาตามความตองการจําเปนของกลุมเปาหมายและ

แตกตางหลากหลายตามบริบทของพื้นที่

4. กิจกรรมเยี่ยมบาน

คาเปาหมาย

86.00 : ดีเลิศ

ผลสําเร็จ

86.75 : ดีเลิศ

มาตรฐานการศึกษา - มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ
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สอดคลองกับยุทธศาสตร สช. - ยุทธศาสตรท่ี 4 การสงเสริมการมีสวนรวมในการจัดและสนับสนุนการศึกษาเอกชน

สอดคลองกับตัวชี้วัดกระทรวง

ศึกษาธิการ

- สงเสริมการพัฒนากรอบหลักสูตรระดับทองถิ่นและหลักสูตรสถานศึกษาตามความตองการจําเปนของกลุมเปาหมายและ

แตกตางหลากหลายตามบริบทของพื้นที่

1.2 ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ยุทธศาสตรท่ี 1

การบริหารจัดการท่ีมีคุณภาพ

โครงการ

1. งานพัฒนาหลักสูตร

คาเปาหมาย

85.00 : ดีเลิศ

ผลสําเร็จ

86.21 : ดีเลิศ

มาตรฐานการ

ศึกษา

- มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผูเรียน

- มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ

สอดคลองกับ

ยุทธศาสตร สช.

- ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาหลักสูตร การเรียนการสอน การวัดและประเมินผล

- ยุทธศาสตรที่ 2 การปฏิรูประบบทรัพยากรเพื่อการศึกษาเอกชน

สอดคลองกับตัว

ช้ีวัดกระทรวง

ศึกษาธิการ

- จัดการศึกษาทุกระดับ ทุกประเภท โดยใชหลักสูตรฐานสมรรถนะ รวมทั้งแนวทางการจัดการเรียนรูเชิงรุกและการวัดประเมินผลเพื่อพัฒนาผู

เรียน ท่ีสอดคลองกับมาตรฐานการศึกษาแหงชาติ

- พัฒนาผูเรียนใหมีทักษะการคิดวิเคราะห สามารถแกไขสถานการณเฉพาะหนาไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยจัดการเรียนรูเชิงรุก (Active

Learning) จากประสบการณจริงหรือจากสถานการณจําลองผานการลงมือปฏิบัติ ตลอดจนจัดการเรียนการสอนในเชิงแสดงความคิดเห็นเพื่อ

เปดโลกทัศนมุมมองรวมกันของผูเรียนและครูใหมากขึ้น

2. งานนิเทศการสอน

คาเปาหมาย

85.00 : ดีเลิศ

ผลสําเร็จ

96.82 : ยอดเยี่ยม

มาตรฐานการ

ศึกษา
- มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ

สอดคลองกับ

ยุทธศาสตร สช.
- ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาหลักสูตร การเรียนการสอน การวัดและประเมินผล

สอดคลองกับตัว

ช้ีวัดกระทรวง

ศึกษาธิการ

- พัฒนาผูเรียนใหมีทักษะการคิดวิเคราะห สามารถแกไขสถานการณเฉพาะหนาไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยจัดการเรียนรูเชิงรุก (Active

Learning) จากประสบการณจริงหรือจากสถานการณจําลองผานการลงมือปฏิบัติ ตลอดจนจัดการเรียนการสอนในเชิงแสดงความคิดเห็นเพื่อ

เปดโลกทัศนมุมมองรวมกันของผูเรียนและครูใหมากขึ้น

3. งานวิจัยและพัฒนา

คาเปาหมาย
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82.00 : ดีเลิศ

ผลสําเร็จ

83.85 : ดีเลิศ

มาตรฐานการศึกษา - มาตรฐานท่ี 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ

สอดคลองกับยุทธศาสตร

สช.

- ยุทธศาสตรท่ี 3 การเสริมสรางประสิทธิภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนเอกชน

- ยุทธศาสตรท่ี 4 การสงเสริมการมีสวนรวมในการจัดและสนับสนุนการศึกษาเอกชน

สอดคลองกับตัวชี้วัด

กระทรวงศึกษาธิการ

- จัดการศึกษาทุกระดับ ทุกประเภท โดยใชหลักสูตรฐานสมรรถนะ รวมทั้งแนวทางการจัดการเรียนรูเชิงรุกและการวัดประเมินผล

เพ่ือพัฒนาผูเรียน ท่ีสอดคลองกับมาตรฐานการศึกษาแหงชาติ

- พัฒนาครูใหมีทักษะ ความรู และความชํานาญในการใชเทคโนโลยีดิจิทัล ปญญาประดิษฐ และภาษาอังกฤษ รวมทั้งการจัดการเรียน

การสอนเพ่ือฝกทักษะการคิดวิเคราะหอยางเปนระบบและมีเหตุผลเปนขั้นตอน

ยุทธศาสตรท่ี 2

บุคลากรมีคุณภาพ

โครงการ

1. โครงการสงเสริมสนับสนุนและพัฒนาศักยภาพของบุคลากร

คาเปาหมาย

87.00 : ดีเลิศ

ผลสําเร็จ

96.85 : ยอดเยี่ยม

มาตรฐานการศึกษา - มาตรฐานท่ี 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ

สอดคลองกับยุทธศาสตร

สช.
- ยุทธศาสตรท่ี 7 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการสงเสริมการศึกษาเอกชน

สอดคลองกับตัวชี้วัด

กระทรวงศึกษาธิการ

- พัฒนาครูใหมีทักษะ ความรู และความชํานาญในการใชเทคโนโลยีดิจิทัล ปญญาประดิษฐ และภาษาอังกฤษ รวมทั้งการจัดการเรียน

การสอนเพ่ือฝกทักษะการคิดวิเคราะหอยางเปนระบบและมีเหตุผลเปนขั้นตอน

2. โครงการวางแผนอัตรากําลังและกําหนดตําแหนง

คาเปาหมาย

87.00 : ดีเลิศ

ผลสําเร็จ

97.37 : ยอดเยี่ยม

มาตรฐานการศึกษา - มาตรฐานท่ี 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ

สอดคลองกับยุทธศาสตร

สช.
- ยุทธศาสตรท่ี 7 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการสงเสริมการศึกษาเอกชน

สอดคลองกับตัวชี้วัด

กระทรวงศึกษาธิการ

- พัฒนาครูใหมีทักษะ ความรู และความชํานาญในการใชเทคโนโลยีดิจิทัล ปญญาประดิษฐ และภาษาอังกฤษ รวมทั้งการจัดการเรียน

การสอนเพ่ือฝกทักษะการคิดวิเคราะหอยางเปนระบบและมีเหตุผลเปนขั้นตอน

3. กิจกรรมอบรมและพัฒนา
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คาเปาหมาย

87.00 : ดีเลิศ

ผลสําเร็จ

96.00 : ยอดเยี่ยม

มาตรฐานการศึกษา - มาตรฐานท่ี 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ

สอดคลองกับยุทธศาสตร

สช.
- ยุทธศาสตรท่ี 3 การเสริมสรางประสิทธิภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนเอกชน

สอดคลองกับตัวชี้วัด

กระทรวงศึกษาธิการ

- พัฒนาครูใหมีทักษะ ความรู และความชํานาญในการใชเทคโนโลยีดิจิทัล ปญญาประดิษฐ และภาษาอังกฤษ รวมทั้งการจัดการเรียน

การสอนเพ่ือฝกทักษะการคิดวิเคราะหอยางเปนระบบและมีเหตุผลเปนขั้นตอน

4. โครงการสรางขวัญและเสริมกําลังใจของบุคลากร

คาเปาหมาย

87.00 : ดีเลิศ

ผลสําเร็จ

98.33 : ยอดเยี่ยม

มาตรฐานการศึกษา - มาตรฐานท่ี 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ

สอดคลองกับยุทธศาสตร

สช.
- ยุทธศาสตรท่ี 3 การเสริมสรางประสิทธิภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนเอกชน

สอดคลองกับตัวชี้วัด

กระทรวงศึกษาธิการ

- พัฒนาครูใหมีทักษะ ความรู และความชํานาญในการใชเทคโนโลยีดิจิทัล ปญญาประดิษฐ และภาษาอังกฤษ รวมทั้งการจัดการเรียน

การสอนเพ่ือฝกทักษะการคิดวิเคราะหอยางเปนระบบและมีเหตุผลเปนขั้นตอน

5. กิจกรรมเชิดชูเกียรติบุคลากร

คาเปาหมาย

87.00 : ดีเลิศ

ผลสําเร็จ

97.46 : ยอดเยี่ยม

มาตรฐานการศึกษา - มาตรฐานท่ี 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ

สอดคลองกับยุทธศาสตร

สช.
- ยุทธศาสตรท่ี 3 การเสริมสรางประสิทธิภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนเอกชน

สอดคลองกับตัวชี้วัด

กระทรวงศึกษาธิการ

- พัฒนาครูใหมีทักษะ ความรู และความชํานาญในการใชเทคโนโลยีดิจิทัล ปญญาประดิษฐ และภาษาอังกฤษ รวมทั้งการจัดการเรียน

การสอนเพ่ือฝกทักษะการคิดวิเคราะหอยางเปนระบบและมีเหตุผลเปนขั้นตอน

6. โครงการ สวัสดิภาพและความปลอดภัย

คาเปาหมาย

87.00 : ดีเลิศ

ผลสําเร็จ
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93.35 : ยอดเยี่ยม

มาตรฐานการศึกษา - มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ

สอดคลองกับยุทธศาสตร สช. - ยุทธศาสตรท่ี 3 การเสริมสรางประสิทธิภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนเอกชน

สอดคลองกับตัวชี้วัดกระทรวงศึกษาธิการ

7. งานพัฒนาส่ือ วิจัยและนวัตกรรมการเรียนการสอน

คาเปาหมาย

80.00 : ดีเลิศ

ผลสําเร็จ

95.32 : ยอดเยี่ยม

มาตรฐานการ

ศึกษา

- มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ

- มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ

สอดคลองกับ

ยุทธศาสตร สช.
- ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาหลักสูตร การเรียนการสอน การวัดและประเมินผล

สอดคลองกับตัว

ช้ีวัดกระทรวง

ศึกษาธิการ

- จัดการศึกษาทุกระดับ ทุกประเภท โดยใชหลักสูตรฐานสมรรถนะ รวมทั้งแนวทางการจัดการเรียนรูเชิงรุกและการวัดประเมินผลเพื่อพัฒนาผู

เรียน ท่ีสอดคลองกับมาตรฐานการศึกษาแหงชาติ

- พัฒนาผูเรียนใหมีทักษะการคิดวิเคราะห สามารถแกไขสถานการณเฉพาะหนาไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยจัดการเรียนรูเชิงรุก (Active

Learning) จากประสบการณจริงหรือจากสถานการณจําลองผานการลงมือปฏิบัติ ตลอดจนจัดการเรียนการสอนในเชิงแสดงความคิดเห็นเพื่อ

เปดโลกทัศนมุมมองรวมกันของผูเรียนและครูใหมากขึ้น

ยุทธศาสตรท่ี 3

ผูเรียนดีมีคุณภาพ

โครงการ

1. โครงการสรางเสริมนิสัยใฝเรียนรู

คาเปาหมาย

85.00 : ดีเลิศ

ผลสําเร็จ

93.17 : ยอดเยี่ยม

มาตรฐานการ

ศึกษา

- มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผูเรียน

- มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ

สอดคลองกับ

ยุทธศาสตร สช.

- ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาหลักสูตร การเรียนการสอน การวัดและประเมินผล

- ยุทธศาสตรที่ 4 การสงเสริมการมีสวนรวมในการจัดและสนับสนุนการศึกษาเอกชน

สอดคลองกับตัว

ช้ีวัดกระทรวง

ศึกษาธิการ

- พัฒนาผูเรียนใหมีทักษะการคิดวิเคราะห สามารถแกไขสถานการณเฉพาะหนาไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยจัดการเรียนรูเชิงรุก (Active

Learning) จากประสบการณจริงหรือจากสถานการณจําลองผานการลงมือปฏิบัติ ตลอดจนจัดการเรียนการสอนในเชิงแสดงความคิดเห็นเพื่อ

เปดโลกทัศนมุมมองรวมกันของผูเรียนและครูใหมากขึ้น

- พัฒนาผูเรียนใหมีความรอบรูและทักษะชีวิต เพื่อเปนเครื่องมือในการดํารงชีวิตและสรางอาชีพ อาทิ การใชเทคโนโลยีดิจิทัล สุขภาวะและ

ทัศนคติท่ีดีตอการดูแลสุขภาพ
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2. กิจกรรมวันวิชาการ

คาเปาหมาย

85.00 : ดีเลิศ

ผลสําเร็จ

93.88 : ยอดเยี่ยม

มาตรฐานการ

ศึกษา

- มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผูเรียน

- มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ

สอดคลองกับ

ยุทธศาสตร สช.
- ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาหลักสูตร การเรียนการสอน การวัดและประเมินผล

สอดคลองกับตัว

ช้ีวัดกระทรวง

ศึกษาธิการ

- สงเสริมการพัฒนากรอบหลักสูตรระดับทองถิ่นและหลักสูตรสถานศึกษาตามความตองการจําเปนของกลุมเปาหมายและแตกตางหลากหลาย

ตามบริบทของพื้นท่ี

- พัฒนาผูเรียนใหมีทักษะการคิดวิเคราะห สามารถแกไขสถานการณเฉพาะหนาไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยจัดการเรียนรูเชิงรุก (Active

Learning) จากประสบการณจริงหรือจากสถานการณจําลองผานการลงมือปฏิบัติ ตลอดจนจัดการเรียนการสอนในเชิงแสดงความคิดเห็นเพื่อ

เปดโลกทัศนมุมมองรวมกันของผูเรียนและครูใหมากขึ้น

- พัฒนาผูเรียนใหมีความรอบรูและทักษะชีวิต เพื่อเปนเครื่องมือในการดํารงชีวิตและสรางอาชีพ อาทิ การใชเทคโนโลยีดิจิทัล สุขภาวะและ

ทัศนคติท่ีดีตอการดูแลสุขภาพ

3. กิจกรรมวันวิทยาศาสตร

คาเปาหมาย

85.00 : ดีเลิศ

ผลสําเร็จ

99.12 : ยอดเยี่ยม

มาตรฐานการ

ศึกษา

- มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผูเรียน

- มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ

สอดคลองกับ

ยุทธศาสตร สช.

- ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาหลักสูตร การเรียนการสอน การวัดและประเมินผล

- ยุทธศาสตรที่ 3 การเสริมสรางประสิทธิภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนเอกชน

สอดคลองกับตัว

ช้ีวัดกระทรวง

ศึกษาธิการ

- สงเสริมการพัฒนากรอบหลักสูตรระดับทองถิ่นและหลักสูตรสถานศึกษาตามความตองการจําเปนของกลุมเปาหมายและแตกตางหลากหลาย

ตามบริบทของพื้นท่ี

- พัฒนาผูเรียนใหมีทักษะการคิดวิเคราะห สามารถแกไขสถานการณเฉพาะหนาไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยจัดการเรียนรูเชิงรุก (Active

Learning) จากประสบการณจริงหรือจากสถานการณจําลองผานการลงมือปฏิบัติ ตลอดจนจัดการเรียนการสอนในเชิงแสดงความคิดเห็นเพื่อ

เปดโลกทัศนมุมมองรวมกันของผูเรียนและครูใหมากขึ้น

- พัฒนาผูเรียนใหมีความรอบรูและทักษะชีวิต เพื่อเปนเครื่องมือในการดํารงชีวิตและสรางอาชีพ อาทิ การใชเทคโนโลยีดิจิทัล สุขภาวะและ

ทัศนคติท่ีดีตอการดูแลสุขภาพ

4. กิจกรรมวันสุนทรภูและวันภาษาไทย

คาเปาหมาย

85.00 : ดีเลิศ

ผลสําเร็จ
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91.47 : ยอดเยี่ยม

มาตรฐานการ

ศึกษา

- มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผูเรียน

- มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ

สอดคลองกับ

ยุทธศาสตร สช.
- ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาหลักสูตร การเรียนการสอน การวัดและประเมินผล

สอดคลองกับตัว

ช้ีวัดกระทรวง

ศึกษาธิการ

- สงเสริมการพัฒนากรอบหลักสูตรระดับทองถิ่นและหลักสูตรสถานศึกษาตามความตองการจําเปนของกลุมเปาหมายและแตกตางหลากหลาย

ตามบริบทของพื้นท่ี

- พัฒนาผูเรียนใหมีทักษะการคิดวิเคราะห สามารถแกไขสถานการณเฉพาะหนาไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยจัดการเรียนรูเชิงรุก (Active

Learning) จากประสบการณจริงหรือจากสถานการณจําลองผานการลงมือปฏิบัติ ตลอดจนจัดการเรียนการสอนในเชิงแสดงความคิดเห็นเพื่อ

เปดโลกทัศนมุมมองรวมกันของผูเรียนและครูใหมากขึ้น

- พัฒนาผูเรียนใหมีความรอบรูและทักษะชีวิต เพื่อเปนเครื่องมือในการดํารงชีวิตและสรางอาชีพ อาทิ การใชเทคโนโลยีดิจิทัล สุขภาวะและ

ทัศนคติท่ีดีตอการดูแลสุขภาพ

5. กิจกรรมเรียนรูปราชญชาวบาน

คาเปาหมาย

85.00 : ดีเลิศ

ผลสําเร็จ

97.00 : ยอดเยี่ยม

มาตรฐานการ

ศึกษา

- มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผูเรียน

- มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ

สอดคลองกับ

ยุทธศาสตร สช.

- ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาหลักสูตร การเรียนการสอน การวัดและประเมินผล

- ยุทธศาสตรที่ 7 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการสงเสริมการศึกษาเอกชน

สอดคลองกับตัว

ช้ีวัดกระทรวง

ศึกษาธิการ

- สงเสริมการพัฒนากรอบหลักสูตรระดับทองถิ่นและหลักสูตรสถานศึกษาตามความตองการจําเปนของกลุมเปาหมายและแตกตางหลากหลาย

ตามบริบทของพื้นท่ี

- พัฒนาผูเรียนใหมีทักษะการคิดวิเคราะห สามารถแกไขสถานการณเฉพาะหนาไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยจัดการเรียนรูเชิงรุก (Active

Learning) จากประสบการณจริงหรือจากสถานการณจําลองผานการลงมือปฏิบัติ ตลอดจนจัดการเรียนการสอนในเชิงแสดงความคิดเห็นเพื่อ

เปดโลกทัศนมุมมองรวมกันของผูเรียนและครูใหมากขึ้น

- พัฒนาผูเรียนใหมีความรอบรูและทักษะชีวิต เพื่อเปนเครื่องมือในการดํารงชีวิตและสรางอาชีพ อาทิ การใชเทคโนโลยีดิจิทัล สุขภาวะและ

ทัศนคติท่ีดีตอการดูแลสุขภาพ

6. กิจกรรมศึกษาแหลงเรียนรู

คาเปาหมาย

85.00 : ดีเลิศ

ผลสําเร็จ

97.00 : ยอดเยี่ยม

มาตรฐานการ

ศึกษา

- มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผูเรียน

- มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ

สอดคลองกับ - ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาหลักสูตร การเรียนการสอน การวัดและประเมินผล
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ยุทธศาสตร สช.

สอดคลองกับตัว

ช้ีวัดกระทรวง

ศึกษาธิการ

- สงเสริมการพัฒนากรอบหลักสูตรระดับทองถิ่นและหลักสูตรสถานศึกษาตามความตองการจําเปนของกลุมเปาหมายและแตกตางหลากหลาย

ตามบริบทของพื้นท่ี

- พัฒนาผูเรียนใหมีทักษะการคิดวิเคราะห สามารถแกไขสถานการณเฉพาะหนาไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยจัดการเรียนรูเชิงรุก (Active

Learning) จากประสบการณจริงหรือจากสถานการณจําลองผานการลงมือปฏิบัติ ตลอดจนจัดการเรียนการสอนในเชิงแสดงความคิดเห็นเพื่อ

เปดโลกทัศนมุมมองรวมกันของผูเรียนและครูใหมากขึ้น

- พัฒนาผูเรียนใหมีความรอบรูและทักษะชีวิต เพื่อเปนเครื่องมือในการดํารงชีวิตและสรางอาชีพ อาทิ การใชเทคโนโลยีดิจิทัล สุขภาวะและ

ทัศนคติท่ีดีตอการดูแลสุขภาพ

7. กิจกรรมทองและเขียนคําศัพทภาษาอังกฤษ

คาเปาหมาย

80.00 : ดีเลศ

ผลสําเร็จ

93.40 : ยอดเยี่ยม

มาตรฐานการศึกษา - มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพของผูเรียน

- มาตรฐานท่ี 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ

สอดคลองกับ

ยุทธศาสตร สช.
- ยุทธศาสตรท่ี 1 การพัฒนาหลักสูตร การเรียนการสอน การวัดและประเมินผล

สอดคลองกับตัวชี้วัด

กระทรวงศึกษาธิการ

- สงเสริมใหใชภาษาทองถิ่นรวมกับภาษาไทยเปนส่ือจัดการเรียนการสอนในพ้ืนที่ที่ใชภาษาอยางหลากหลาย เพื่อวางรากฐานใหผูเรียนมี

พัฒนาการดานการคิดวิเคราะห รวมท้ังมีทักษะการสื่อสารและใชภาษาที่สามในการตอยอดการเรียนรูไดอยางมีประสิทธิภาพ

8. กิจกรรมเขาคายภาษาอังกฤ,ภาษาจีน

คาเปาหมาย

85.00 : ดีเลิศ

ผลสําเร็จ

98.25 : ยอดเยี่ยม

มาตรฐานการศึกษา - มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพของผูเรียน

- มาตรฐานท่ี 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ

สอดคลองกับ

ยุทธศาสตร สช.
- ยุทธศาสตรท่ี 1 การพัฒนาหลักสูตร การเรียนการสอน การวัดและประเมินผล

สอดคลองกับตัวชี้วัด

กระทรวงศึกษาธิการ

- สงเสริมใหใชภาษาทองถิ่นรวมกับภาษาไทยเปนส่ือจัดการเรียนการสอนในพ้ืนที่ที่ใชภาษาอยางหลากหลาย เพื่อวางรากฐานใหผูเรียนมี

พัฒนาการดานการคิดวิเคราะห รวมท้ังมีทักษะการสื่อสารและใชภาษาที่สามในการตอยอดการเรียนรูไดอยางมีประสิทธิภาพ

9. โครงการพัฒนาศักยภาพผูเรียน

คาเปาหมาย

80.00 : ดีเลิศ

ผลสําเร็จ

95.74 : ดีเยี่ยม
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มาตรฐานการ

ศึกษา

- มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผูเรียน

- มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ

สอดคลองกับ

ยุทธศาสตร สช.
- ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาหลักสูตร การเรียนการสอน การวัดและประเมินผล

สอดคลองกับตัว

ช้ีวัดกระทรวง

ศึกษาธิการ

- จัดการศึกษาทุกระดับ ทุกประเภท โดยใชหลักสูตรฐานสมรรถนะ รวมทั้งแนวทางการจัดการเรียนรูเชิงรุกและการวัดประเมินผลเพื่อพัฒนาผู

เรียน ท่ีสอดคลองกับมาตรฐานการศึกษาแหงชาติ

- สงเสริมการพัฒนากรอบหลักสูตรระดับทองถิ่นและหลักสูตรสถานศึกษาตามความตองการจําเปนของกลุมเปาหมายและแตกตางหลากหลาย

ตามบริบทของพื้นท่ี

- พัฒนาผูเรียนใหมีทักษะการคิดวิเคราะห สามารถแกไขสถานการณเฉพาะหนาไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยจัดการเรียนรูเชิงรุก (Active

Learning) จากประสบการณจริงหรือจากสถานการณจําลองผานการลงมือปฏิบัติ ตลอดจนจัดการเรียนการสอนในเชิงแสดงความคิดเห็นเพื่อ

เปดโลกทัศนมุมมองรวมกันของผูเรียนและครูใหมากขึ้น

- พัฒนาผูเรียนใหมีความรอบรูและทักษะชีวิต เพื่อเปนเครื่องมือในการดํารงชีวิตและสรางอาชีพ อาทิ การใชเทคโนโลยีดิจิทัล สุขภาวะและ

ทัศนคติท่ีดีตอการดูแลสุขภาพ

- สงเสริมใหใชภาษาทองถ่ินรวมกับภาษาไทยเปนสื่อจัดการเรียนการสอนในพ้ืนที่ที่ใชภาษาอยางหลากหลาย เพื่อวางรากฐานใหผูเรียนมี

พัฒนาการดานการคิดวิเคราะห รวมท้ังมีทักษะการสื่อสารและใชภาษาที่สามในการตอยอดการเรียนรูไดอยางมีประสิทธิภาพ

10. กิจกรรมทําแผนการจัดการเรียนรู

คาเปาหมาย

85.00 : ดีเลิศ

ผลสําเร็จ

96.21 : ยอดเยี่ยม

มาตรฐานการ

ศึกษา

- มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผูเรียน

- มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ

สอดคลองกับ

ยุทธศาสตร สช.

- ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาหลักสูตร การเรียนการสอน การวัดและประเมินผล

- ยุทธศาสตรที่ 7 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการสงเสริมการศึกษาเอกชน

สอดคลองกับตัว

ช้ีวัดกระทรวง

ศึกษาธิการ

- สงเสริมการพัฒนากรอบหลักสูตรระดับทองถิ่นและหลักสูตรสถานศึกษาตามความตองการจําเปนของกลุมเปาหมายและแตกตางหลากหลาย

ตามบริบทของพื้นท่ี

- พัฒนาผูเรียนใหมีทักษะการคิดวิเคราะห สามารถแกไขสถานการณเฉพาะหนาไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยจัดการเรียนรูเชิงรุก (Active

Learning) จากประสบการณจริงหรือจากสถานการณจําลองผานการลงมือปฏิบัติ ตลอดจนจัดการเรียนการสอนในเชิงแสดงความคิดเห็นเพื่อ

เปดโลกทัศนมุมมองรวมกันของผูเรียนและครูใหมากขึ้น

- พัฒนาผูเรียนใหมีความรอบรูและทักษะชีวิต เพื่อเปนเครื่องมือในการดํารงชีวิตและสรางอาชีพ อาทิ การใชเทคโนโลยีดิจิทัล สุขภาวะและ

ทัศนคติท่ีดีตอการดูแลสุขภาพ

- พัฒนาครูใหมีทักษะ ความรู และความชํานาญในการใชเทคโนโลยีดิจิทัล ปญญาประดิษฐ และภาษาอังกฤษ รวมทั้งการจัดการเรียนการสอน

เพ่ือฝกทักษะการคิดวิเคราะหอยางเปนระบบและมีเหตุผลเปนขั้นตอน

- สงเสริมใหใชภาษาทองถ่ินรวมกับภาษาไทยเปนสื่อจัดการเรียนการสอนในพ้ืนที่ที่ใชภาษาอยางหลากหลาย เพื่อวางรากฐานใหผูเรียนมี

พัฒนาการดานการคิดวิเคราะห รวมท้ังมีทักษะการสื่อสารและใชภาษาที่สามในการตอยอดการเรียนรูไดอยางมีประสิทธิภาพ

- ปลูกฝงผูเรียนใหมีหลักคิดท่ีถูกตองดานคุณธรรม จริยธรรม และเปนผูมีความพอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา โดยกระบวนการลูกเสือ และยุว

กาชาด

- พัฒนาแพลตฟอรมดิจิทัลเพื่อการเรียนรู และใชดิจิทัลเปนเคร่ืองมือการเรียนรู

11. งานวัดผลประเมินผล
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คาเปาหมาย

70.00 : ดี

ผลสําเร็จ

83.06 : ดีเลิศ

มาตรฐานการ

ศึกษา

- มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผูเรียน

- มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ

สอดคลองกับ

ยุทธศาสตร สช.
- ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาหลักสูตร การเรียนการสอน การวัดและประเมินผล

สอดคลองกับตัว

ช้ีวัดกระทรวง

ศึกษาธิการ

- สงเสริมการพัฒนากรอบหลักสูตรระดับทองถิ่นและหลักสูตรสถานศึกษาตามความตองการจําเปนของกลุมเปาหมายและแตกตางหลากหลาย

ตามบริบทของพื้นท่ี

- พัฒนาผูเรียนใหมีทักษะการคิดวิเคราะห สามารถแกไขสถานการณเฉพาะหนาไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยจัดการเรียนรูเชิงรุก (Active

Learning) จากประสบการณจริงหรือจากสถานการณจําลองผานการลงมือปฏิบัติ ตลอดจนจัดการเรียนการสอนในเชิงแสดงความคิดเห็นเพื่อ

เปดโลกทัศนมุมมองรวมกันของผูเรียนและครูใหมากขึ้น

- พัฒนาผูเรียนใหมีความรอบรูและทักษะชีวิต เพื่อเปนเครื่องมือในการดํารงชีวิตและสรางอาชีพ อาทิ การใชเทคโนโลยีดิจิทัล สุขภาวะและ

ทัศนคติท่ีดีตอการดูแลสุขภาพ

12. งานแนะแนว

คาเปาหมาย

85.00 : ดีเลิศ

ผลสําเร็จ

98.98 : ยอดเยี่ยม

มาตรฐานการ

ศึกษา

- มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผูเรียน

- มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ

สอดคลองกับ

ยุทธศาสตร สช.
- ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาหลักสูตร การเรียนการสอน การวัดและประเมินผล

สอดคลองกับตัว

ช้ีวัดกระทรวง

ศึกษาธิการ

- สงเสริมการพัฒนากรอบหลักสูตรระดับทองถิ่นและหลักสูตรสถานศึกษาตามความตองการจําเปนของกลุมเปาหมายและแตกตางหลากหลาย

ตามบริบทของพื้นท่ี

- พัฒนาผูเรียนใหมีทักษะการคิดวิเคราะห สามารถแกไขสถานการณเฉพาะหนาไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยจัดการเรียนรูเชิงรุก (Active

Learning) จากประสบการณจริงหรือจากสถานการณจําลองผานการลงมือปฏิบัติ ตลอดจนจัดการเรียนการสอนในเชิงแสดงความคิดเห็นเพื่อ

เปดโลกทัศนมุมมองรวมกันของผูเรียนและครูใหมากขึ้น

- พัฒนาผูเรียนใหมีความรอบรูและทักษะชีวิต เพื่อเปนเครื่องมือในการดํารงชีวิตและสรางอาชีพ อาทิ การใชเทคโนโลยีดิจิทัล สุขภาวะและ

ทัศนคติท่ีดีตอการดูแลสุขภาพ

13. งานหองสมุด กิจกรรมรักการอาน

คาเปาหมาย

80.00 : ดีเลิศ

ผลสําเร็จ

92.52 : ยอดเยี่ยม

Page 32 of 75



มาตรฐานการ

ศึกษา

- มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผูเรียน

- มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ

สอดคลองกับ

ยุทธศาสตร สช.
- ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาหลักสูตร การเรียนการสอน การวัดและประเมินผล

สอดคลองกับตัว

ช้ีวัดกระทรวง

ศึกษาธิการ

- สงเสริมการพัฒนากรอบหลักสูตรระดับทองถิ่นและหลักสูตรสถานศึกษาตามความตองการจําเปนของกลุมเปาหมายและแตกตางหลากหลาย

ตามบริบทของพื้นท่ี

- พัฒนาผูเรียนใหมีทักษะการคิดวิเคราะห สามารถแกไขสถานการณเฉพาะหนาไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยจัดการเรียนรูเชิงรุก (Active

Learning) จากประสบการณจริงหรือจากสถานการณจําลองผานการลงมือปฏิบัติ ตลอดจนจัดการเรียนการสอนในเชิงแสดงความคิดเห็นเพื่อ

เปดโลกทัศนมุมมองรวมกันของผูเรียนและครูใหมากขึ้น

- พัฒนาผูเรียนใหมีความรอบรูและทักษะชีวิต เพื่อเปนเครื่องมือในการดํารงชีวิตและสรางอาชีพ อาทิ การใชเทคโนโลยีดิจิทัล สุขภาวะและ

ทัศนคติท่ีดีตอการดูแลสุขภาพ

14. แผนงานโภชนาการ

คาเปาหมาย

86.00 : ดีเลิศ

ผลสําเร็จ

95.43 : ยอดเยี่ยม

มาตรฐานการศึกษา - มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพของผูเรียน

สอดคลองกับยุทธศาสตร สช. - ยุทธศาสตรท่ี 7 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการสงเสริมการศึกษาเอกชน

สอดคลองกับตัวชี้วัดกระทรวง

ศึกษาธิการ

- พัฒนาผูเรียนใหมีความรอบรูและทักษะชีวิต เพื่อเปนเครื่องมือในการดํารงชีวิตและสรางอาชีพ อาทิ การใชเทคโนโลยีดิจิทัล

สุขภาวะและทัศนคติท่ีดีตอการดูแลสุขภาพ

15. แผนงานอนามัย

คาเปาหมาย

86.00 : ดีเลิศ

ผลสําเร็จ

93.43 : ยอดเยี่ยม

มาตรฐานการศึกษา - มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพของผูเรียน

สอดคลองกับยุทธศาสตร สช. - ยุทธศาสตรท่ี 7 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการสงเสริมการศึกษาเอกชน

สอดคลองกับตัวชี้วัดกระทรวง

ศึกษาธิการ

- พัฒนาผูเรียนใหมีความรอบรูและทักษะชีวิต เพื่อเปนเครื่องมือในการดํารงชีวิตและสรางอาชีพ อาทิ การใชเทคโนโลยีดิจิทัล

สุขภาวะและทัศนคติท่ีดีตอการดูแลสุขภาพ

16. โครงการพัฒนาระบบชวยเหลือผูเรียน

คาเปาหมาย

84.00 : ดีเลิศ

ผลสําเร็จ

97.00 : ยอดเยี่ยม
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มาตรฐานการศึกษา - มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพของผูเรียน

- มาตรฐานท่ี 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ

สอดคลองกับยุทธศาสตร

สช.
- ยุทธศาสตรท่ี 7 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการสงเสริมการศึกษาเอกชน

สอดคลองกับตัวชี้วัด

กระทรวงศึกษาธิการ

- จัดการศึกษาทุกระดับ ทุกประเภท โดยใชหลักสูตรฐานสมรรถนะ รวมทั้งแนวทางการจัดการเรียนรูเชิงรุกและการวัดประเมินผล

เพื่อพัฒนาผูเรียน ท่ีสอดคลองกับมาตรฐานการศึกษาแหงชาติ

17. โครงการสงเสริมคุณธรรมจริยธรรม

คาเปาหมาย

90.00 : ยอดเยี่ยม

ผลสําเร็จ

97.07 : ยอดเยี่ยม

มาตรฐานการศึกษา - มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพของผูเรียน

- มาตรฐานท่ี 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ

สอดคลองกับยุทธศาสตร

สช.
- ยุทธศาสตรท่ี 3 การเสริมสรางประสิทธิภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนเอกชน

สอดคลองกับตัวชี้วัด

กระทรวงศึกษาธิการ

- จัดการศึกษาทุกระดับ ทุกประเภท โดยใชหลักสูตรฐานสมรรถนะ รวมทั้งแนวทางการจัดการเรียนรูเชิงรุกและการวัดประเมินผล

เพื่อพัฒนาผูเรียน ท่ีสอดคลองกับมาตรฐานการศึกษาแหงชาติ

18. โครงการคนดีศรีเซนตยอ

คาเปาหมาย

84.00 : ดีเลิศ

ผลสําเร็จ

96.71 : ยอดเยี่ยม

มาตรฐานการศึกษา - มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพของผูเรียน

สอดคลองกับยุทธศาสตร

สช.
- ยุทธศาสตรท่ี 3 การเสริมสรางประสิทธิภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนเอกชน

สอดคลองกับตัวชี้วัด

กระทรวงศึกษาธิการ

- จัดการศึกษาทุกระดับ ทุกประเภท โดยใชหลักสูตรฐานสมรรถนะ รวมทั้งแนวทางการจัดการเรียนรูเชิงรุกและการวัดประเมินผล

เพื่อพัฒนาผูเรียน ท่ีสอดคลองกับมาตรฐานการศึกษาแหงชาติ

19. โครงการขยับกายสบายชีวา

คาเปาหมาย

80.00 : ดีเลิศ

ผลสําเร็จ

95.46 : ยอดเยี่ยม

มาตรฐานการศึกษา - มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพของผูเรียน

สอดคลองกับยุทธศาสตร - ยุทธศาสตรท่ี 1 การพัฒนาหลักสูตร การเรียนการสอน การวัดและประเมินผล
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สช.

สอดคลองกับตัวชี้วัด

กระทรวงศึกษาธิการ

- จัดการศึกษาทุกระดับ ทุกประเภท โดยใชหลักสูตรฐานสมรรถนะ รวมทั้งแนวทางการจัดการเรียนรูเชิงรุกและการวัดประเมินผล

เพื่อพัฒนาผูเรียน ท่ีสอดคลองกับมาตรฐานการศึกษาแหงชาติ

20. แผนงานกิจกรรมพัฒนาผูเรียน

คาเปาหมาย

85.00 : ดีเลิศ

ผลสําเร็จ

91.82 : ยอดเยี่ยม

มาตรฐานการศึกษา - มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพของผูเรียน

- มาตรฐานท่ี 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ

สอดคลองกับยุทธศาสตร

สช.
- ยุทธศาสตรท่ี 1 การพัฒนาหลักสูตร การเรียนการสอน การวัดและประเมินผล

สอดคลองกับตัวชี้วัด

กระทรวงศึกษาธิการ

- จัดการศึกษาทุกระดับ ทุกประเภท โดยใชหลักสูตรฐานสมรรถนะ รวมทั้งแนวทางการจัดการเรียนรูเชิงรุกและการวัดประเมินผล

เพื่อพัฒนาผูเรียน ท่ีสอดคลองกับมาตรฐานการศึกษาแหงชาติ

21. แผนงานดนตรีดุริยางค

คาเปาหมาย

80.00 : ดีเลิศ

ผลสําเร็จ

95.46 : ยอดเยี่ยม

มาตรฐานการศึกษา - มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพของผูเรียน

- มาตรฐานท่ี 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ

สอดคลองกับยุทธศาสตร

สช.
- ยุทธศาสตรท่ี 1 การพัฒนาหลักสูตร การเรียนการสอน การวัดและประเมินผล

สอดคลองกับตัวชี้วัด

กระทรวงศึกษาธิการ

- จัดการศึกษาทุกระดับ ทุกประเภท โดยใชหลักสูตรฐานสมรรถนะ รวมทั้งแนวทางการจัดการเรียนรูเชิงรุกและการวัดประเมินผล

เพื่อพัฒนาผูเรียน ท่ีสอดคลองกับมาตรฐานการศึกษาแหงชาติ

- สงเสริมการพัฒนากรอบหลักสูตรระดับทองถิ่นและหลักสูตรสถานศึกษาตามความตองการจําเปนของกลุมเปาหมายและแตกตาง

หลากหลายตามบริบทของพื้นที่

22. แผนงานสัมพันธชุมชน

คาเปาหมาย

80.00 : ดีเลิศ

ผลสําเร็จ

96.94 : ยอดเยี่ยม

มาตรฐานการศึกษา - มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพของผูเรียน

- มาตรฐานท่ี 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ

Page 35 of 75



สอดคลองกับยุทธศาสตร

สช.

- ยุทธศาสตรท่ี 4 การสงเสริมการมีสวนรวมในการจัดและสนับสนุนการศึกษาเอกชน

- ยุทธศาสตรท่ี 7 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการสงเสริมการศึกษาเอกชน

สอดคลองกับตัวชี้วัด

กระทรวงศึกษาธิการ

- จัดการศึกษาทุกระดับ ทุกประเภท โดยใชหลักสูตรฐานสมรรถนะ รวมทั้งแนวทางการจัดการเรียนรูเชิงรุกและการวัดประเมินผล

เพื่อพัฒนาผูเรียน ท่ีสอดคลองกับมาตรฐานการศึกษาแหงชาติ

23. โครงการอนุรักษประเพณีแหดาวเทศกาลคริสต

คาเปาหมาย

80.00 : ดีเลิศ

ผลสําเร็จ

90.00 : ยอดเยี่ยม

มาตรฐานการ

ศึกษา
- มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ

สอดคลองกับ

ยุทธศาสตร สช.
- ยุทธศาสตรที่ 4 การสงเสริมการมีสวนรวมในการจัดและสนับสนุนการศึกษาเอกชน

สอดคลองกับตัว

ช้ีวัดกระทรวง

ศึกษาธิการ

- จัดการศึกษาทุกระดับ ทุกประเภท โดยใชหลักสูตรฐานสมรรถนะ รวมทั้งแนวทางการจัดการเรียนรูเชิงรุกและการวัดประเมินผลเพื่อพัฒนาผู

เรียน ท่ีสอดคลองกับมาตรฐานการศึกษาแหงชาติ

- สงเสริมการพัฒนากรอบหลักสูตรระดับทองถิ่นและหลักสูตรสถานศึกษาตามความตองการจําเปนของกลุมเปาหมายและแตกตางหลากหลาย

ตามบริบทของพื้นท่ี

- พัฒนาผูเรียนใหมีทักษะการคิดวิเคราะห สามารถแกไขสถานการณเฉพาะหนาไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยจัดการเรียนรูเชิงรุก (Active

Learning) จากประสบการณจริงหรือจากสถานการณจําลองผานการลงมือปฏิบัติ ตลอดจนจัดการเรียนการสอนในเชิงแสดงความคิดเห็นเพื่อ

เปดโลกทัศนมุมมองรวมกันของผูเรียนและครูใหมากขึ้น

24. โครงการสงเสริมจิตตาภิบาล

คาเปาหมาย

80.00 : ดีเลิศ

ผลสําเร็จ

97.21 : ยอดเยี่ยม

มาตรฐานการศึกษา - มาตรฐานท่ี 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ

สอดคลองกับยุทธศาสตร

สช.
- ยุทธศาสตรท่ี 3 การเสริมสรางประสิทธิภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนเอกชน

สอดคลองกับตัวชี้วัด

กระทรวงศึกษาธิการ

- จัดการศึกษาทุกระดับ ทุกประเภท โดยใชหลักสูตรฐานสมรรถนะ รวมทั้งแนวทางการจัดการเรียนรูเชิงรุกและการวัดประเมินผล

เพื่อพัฒนาผูเรียน ท่ีสอดคลองกับมาตรฐานการศึกษาแหงชาติ

- สงเสริมการพัฒนากรอบหลักสูตรระดับทองถิ่นและหลักสูตรสถานศึกษาตามความตองการจําเปนของกลุมเปาหมายและแตกตาง

หลากหลายตามบริบทของพื้นที่

ยุทธศาสตรท่ี 4

สัมพันธภาพทุกภาคสวน

โครงการ

1. งานประชาสัมพันธ
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คาเปาหมาย

85.00 : ดีเลิศ

ผลสําเร็จ

95.00 : ยอดเยี่ยม

มาตรฐานการศึกษา - มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ

สอดคลองกับยุทธศาสตร สช. - ยุทธศาสตรท่ี 4 การสงเสริมการมีสวนรวมในการจัดและสนับสนุนการศึกษาเอกชน

สอดคลองกับตัวชี้วัดกระทรวงศึกษาธิการ

2. งานประชุมสามัญประจําเดือน

คาเปาหมาย

85.00 : ดีเลิศ

ผลสําเร็จ

100.00 : ยอดเยี่ยม

มาตรฐานการศึกษา - มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ

สอดคลองกับยุทธศาสตร สช. - ยุทธศาสตรท่ี 4 การสงเสริมการมีสวนรวมในการจัดและสนับสนุนการศึกษาเอกชน

สอดคลองกับตัวชี้วัดกระทรวงศึกษาธิการ

3. กิจกรรมประชุมคณะกรรมบริหารโรงเรียน

คาเปาหมาย

85.00 : ดีเลิศ

ผลสําเร็จ

100.00 : ยอดเยี่ยม

มาตรฐานการศึกษา - มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ

สอดคลองกับยุทธศาสตร สช. - ยุทธศาสตรท่ี 7 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการสงเสริมการศึกษาเอกชน

สอดคลองกับตัวชี้วัดกระทรวงศึกษาธิการ

4. กิจกรรมวันประชุมผูปกครอง

คาเปาหมาย

85.00 : ดีเลิศ

ผลสําเร็จ

96.87 : ยอดเยี่ยม

มาตรฐานการศึกษา - มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ

สอดคลองกับยุทธศาสตร สช. - ยุทธศาสตรท่ี 7 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการสงเสริมการศึกษาเอกชน

สอดคลองกับตัวชี้วัดกระทรวงศึกษาธิการ
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2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผูเรียน

2.1 ระดับปฐมวัย

ผลการพัฒนาเด็ก

ผลพัฒนาการดาน จํานวนเด็กทั้งหมด

รอยละของเด็กตามระดับคุณภาพ

ดี พอใช ปรับปรุง

จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ

1. ดานรางกาย 340 - - - - - -

2. ดานอารมณ-จิตใจ 340 - - - - - -

3. ดานสังคม 340 - - - - - -

4. ดานสติปญญา 340 - - - - - -

2.2 ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

2.2.1 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน O-NET

เปรียบเทียบผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 6

จํานวนนักเรียนทั้งหมด : 127

วิชา

จํานวน

นักเรียนที่เขา

สอบ

คะแนนเฉลี่ยระดับ

ประเทศป 2563

คะแนนเฉล่ียผลการ

ทดสอบ O-NET ผลตางคะแนนเฉลี่ย

ป 63 เทียบป 62

รอยละของคะแนน

เฉลี่ย ป 63 เทียบป

62

แปลผลพัฒนาการ

เทียบกับรอยละ 3
2561 2562 2563

คณิตศาสตร 119 29.99 46.53 34.17 36.64 +2.47 7.23 มีพัฒนาการ

วิทยาศาสตร 119 38.78 47.50 44.71 47.03 +2.32 5.19 มีพัฒนาการ

ภาษาไทย 119 56.20 60.19 54.16 64.76 +10.60 19.57 มีพัฒนาการ

ภาษา

อังกฤษ
119 43.55 58.08 50.60 68.40 +17.80 35.18 มีพัฒนาการ

โรงเรียนไมสอบวัดผล หรือสอบไมครบ

เนื่องจากโรงเรียน ไดปฏิบัติตาม กระทรวงศึกษาธิการ ท่ีประกาศนโยบายทดสอบ O-NET นักเรียน ป.6 และ ม.3 ใหเปนไปตามความสมัครใจ ตั้งแตปการ

ศึกษา 2563 เปนตนไป

เปรียบเทียบผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3

จํานวนนักเรียนทั้งหมด : 76

วิชา

จํานวน

นักเรียนที่เขา

สอบ

คะแนนเฉลี่ยระดับ

ประเทศป 2563

คะแนนเฉล่ียผลการ

ทดสอบ O-NET ผลตางคะแนนเฉลี่ย

ป 63 เทียบป 62

รอยละของคะแนน

เฉลี่ย ป 63 เทียบป

62

แปลผลพัฒนาการ

เทียบกับรอยละ 3
2561 2562 2563

คณิตศาสตร 71 25.46 30.99 26.97 25.24 -1.73 -6.41 ไมมีพัฒนาการ

วิทยาศาสตร 71 29.89 38.66 31.93 30.48 -1.45 -4.54 ไมมีพัฒนาการ
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วิชา

จํานวน

นักเรียนที่เขา

สอบ

คะแนนเฉลี่ยระดับ

ประเทศป 2563

คะแนนเฉล่ียผลการ

ทดสอบ O-NET ผลตางคะแนนเฉลี่ย

ป 63 เทียบป 62

รอยละของคะแนน

เฉลี่ย ป 63 เทียบป

62

แปลผลพัฒนาการ

เทียบกับรอยละ 3
2561 2562 2563

ภาษาไทย 71 54.29 63.63 59.38 62.50 +3.12 5.25 มีพัฒนาการ

ภาษา

อังกฤษ
71 34.38 28.25 37.21 40.49 +3.28 8.81 มีพัฒนาการ

โรงเรียนไมสอบวัดผล หรือสอบไมครบ

เนื่องจากโรงเรียน ไดปฏิบัติตาม กระทรวงศึกษาธิการ ท่ีประกาศนโยบายทดสอบ O-NET นักเรียน ป.6 และ ม.3 ใหเปนไปตามความสมัครใจ ตั้งแตปการ

ศึกษา 2563 เปนตนไป
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2.2.2 จํานวนและรอยละของนักเรียนท่ีมีผลการเรียนระดับ 3 ขึ้นไป

ระดับประถมศึกษา

กลุมสาระการ

เรียนรู/

รายวิชา

ระดับผลการเรียน

ป.1 ป.2 ป.3 ป.4 ป.5 ป.6

จํานวน

นักเรียน

นักเรียน

ผลเรียน

3 ขึ้นไป

รอยละ
จํานวน

นักเรียน

นักเรียน

ผลเรียน

3 ขึ้นไป

รอย

ละ

จํานวน

นักเรียน

นักเรียน

ผลเรียน

3 ขึ้นไป

รอยละ
จํานวน

นักเรียน

นักเรียน

ผลเรียน

3 ขึ้นไป

รอยละ
จํานวน

นักเรียน

นักเรียน

ผลเรียน

3 ขึ้นไป

รอย

ละ

จํานวน

นักเรียน

นักเรียน

ผลเรียน

3 ขึ้นไป

รอย

ละ

ภาษาไทย 146 134 91.78 153 145 94.77 134 97 72.39 119 71 59.66 137 104 75.91 127 103 81.10

คณิตศาสตร 146 140 95.89 153 139 90.85 134 83 61.94 119 91 76.47 137 43 31.39 127 61 48.03

วิทยาศาสตร

และ

เทคโนโลยี

146 133 91.10 153 96 62.75 134 96 71.64 119 94 78.99 137 100 72.99 127 96 75.59

สังคมศึกษา

ศาสนา และ

วัฒนธรรม

146 124 84.93 153 103 67.32 134 77 57.46 119 88 73.95 137 99 72.26 127 109 85.83

ประวัติศาสตร 146 132 90.41 153 115 75.16 134 58 43.28 119 91 76.47 137 98 71.53 127 106 83.46

สุขศึกษาและ

พลศึกษา
146 142 97.26 153 142 92.81 134 114 85.07 119 118 99.16 137 135 98.54 127 120 94.49

ศิลปะ 146 145 99.32 153 151 98.69 134 133 99.25 119 118 99.16 137 120 87.59 127 107 84.25

การงานอาชีพ 146 145 99.32 153 148 96.73 134 134 100.00 119 119 100.00 137 127 92.70 127 124 97.64

ภาษาตาง

ประเทศ
146 145 99.32 153 111 72.55 134 93 69.40 119 68 57.14 137 95 69.34 127 101 79.53

หนาท่ี

พลเมือง
146 76 52.05 153 82 53.59 134 66 49.25 119 51 42.86 137 89 64.96 127 90 70.87

อังกฤษ

ส่ือสาร
146 75 51.37 153 53 34.64 134 59 44.03 119 71 59.66 137 68 49.64 127 71 55.91

ภาษาจีน

ส่ือสาร
146 131 89.73 153 143 93.46 134 116 86.57 119 77 64.71 137 100 72.99 127 99 77.95

ดนตรี 146 146 100.00 153 151 98.69 134 133 99.25 119 119 100.00 137 127 92.70 127 123 96.85

ดนตรีสากล 146 145 99.32 153 150 98.04 134 132 98.51 119 119 100.00 137 118 86.13 127 113 88.98

ไทยเสริม 146 75 51.37 153 83 54.25 134 66 49.25 119 - - 137 - - 127 - -

คณิตเพิ่มเติม 146 75 51.37 153 81 52.94 134 55 41.04 119 - - 137 - - 127 - -

วิทยเสริม 146 - - 153 - - 134 - - 119 70 58.82 137 83 60.58 127 85 66.93

นาฏศิลป 146 - - 153 - - 134 - - 119 74 62.18 137 81 59.12 127 66 51.97

คณิตศาสตร

IEP
146 66 45.21 153 68 44.44 134 64 47.76 119 35 29.41 137 25 18.25 127 22 17.32

วิทยาศาสตร

IEP
146 69 47.26 153 66 43.14 134 65 48.51 119 37 31.09 137 39 28.47 127 34 26.77

ภาษาอังกฤษ

IEP
146 67 45.89 153 68 44.44 134 66 49.25 119 18 15.13 137 22 16.06 127 22 17.32
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ระดับมัธยมศึกษาตอนตน

เทอม 1

กลุมสาระการเรียนรู/

รายวิชา

ระดับผลการเรียน

ม.1 ม.2 ม.3

จํานวน

นักเรียน

นักเรียนผลเรียน

3 ขึ้นไป

รอย

ละ

จํานวน

นักเรียน

นักเรียนผลเรียน

3 ขึ้นไป
รอยละ

จํานวน

นักเรียน

นักเรียนผล

เรียน 3 ขึ้นไป
รอยละ

ภาษาไทย 47 31 65.96 62 52 83.87 76 59 77.63

คณิตศาสตร 47 16 34.04 62 25 40.32 76 16 21.05

วิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยี
47 13 27.66 62 34 54.84 76 29 38.16

สังคมศึกษา ศาสนา

และวัฒนธรรม
47 33 70.21 62 55 88.71 76 54 71.05

ประวัติศาสตร 47 20 42.55 62 35 56.45 76 54 71.05

สุขศึกษาและพลศึกษา 47 43 91.49 62 55 88.71 76 52 68.42

ศิลปะ 47 33 70.21 62 44 70.97 76 56 73.68

การงานอาชีพ 47 37 78.72 62 59 95.16 76 70 92.11

ภาษาตางประเทศ 47 38 80.85 62 24 38.71 76 69 90.79

ดนตรี 47 44 93.62 62 60 96.77 76 74 97.37

วิทยาการคํานณ 47 38 80.85 62 54 87.10 48 53 110.42

หนาที่พลเมือง 35 23 65.71 43 43 100.00 48 42 87.50

คณิตศาสตรเพ่ิมเติม 47 21 44.68 62 31 50.00 76 58 76.32

นาฎศิลป 35 25 71.43 43 35 81.40 48 31 64.58

ดนตรีสากล 47 33 70.21 62 46 74.19 76 69 90.79

ภาษาอังกฤษส่ือสาร 35 26 74.29 43 27 62.79 48 35 72.92

ภาษาจีนสื่อสาร 47 34 72.34 62 51 82.26 76 67 88.16

ไอที 35 30 85.71 43 42 97.67 48 45 93.75

คณิตศาสตร IEP 12 11 91.67 19 16 84.21 28 27 96.43

วิทยาศาสตร IEP 12 11 91.67 19 19 100.00 28 28 100.00

ภาษาอังกฤษ IEP 12 7 58.33 19 15 78.95 28 25 89.29
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เทอม 2

กลุมสาระการเรียนรู/

รายวิชา

ระดับผลการเรียน

ม.1 ม.2 ม.3

จํานวน

นักเรียน

นักเรียนผลเรียน

3 ขึ้นไป
รอยละ

จํานวน

นักเรียน

นักเรียนผลเรียน

3 ขึ้นไป
รอยละ

จํานวน

นักเรียน

นักเรียนผล

เรียน 3 ขึ้นไป
รอยละ

ภาษาไทย 47 31 65.96 62 58 93.55 76 60 78.95

คณิตศาสตร 47 16 34.04 62 27 43.55 76 28 36.84

วิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยี
47 16 34.04 62 28 45.16 76 39 51.32

สังคมศึกษา ศาสนา

และวัฒนธรรม
47 32 68.09 62 49 79.03 76 51 67.11

ประวัติศาสตร 47 21 44.68 62 36 58.06 76 45 59.21

สุขศึกษาและพลศึกษา 47 42 89.36 62 60 96.77 76 63 82.89

ศิลปะ 47 47 100.00 62 62 100.00 76 76 100.00

การงานอาชีพ 47 42 89.36 62 60 96.77 76 74 97.37

ภาษาตางประเทศ 47 32 68.09 62 24 38.71 76 47 61.84

ดนตรี 47 42 89.36 62 62 100.00 76 76 100.00

วิทยาการคํานณ 47 16 34.04 62 27 43.55 76 35 46.05

หนาที่พลเมือง 35 25 71.43 43 42 97.67 48 39 81.25

คณิตศาสตรเพ่ิมเติม 47 22 46.81 62 21 33.87 76 37 48.68

นาฎศิลป 35 27 77.14 43 40 93.02 48 22 45.83

ดนตรีสากล 47 31 65.96 62 33 53.23 76 51 67.11

ภาษาอังกฤษส่ือสาร 35 16 45.71 43 28 65.12 48 17 35.42

ภาษาจีนสื่อสาร 47 38 80.85 62 34 54.84 76 73 96.05

ไอที 35 16 45.71 43 41 95.35 48 45 93.75

คณิตศาสตร IEP 12 12 100.00 19 19 100.00 28 21 75.00

วิทยาศาสตร IEP 12 12 100.00 19 17 89.47 28 28 100.00

ภาษาอังกฤษ IEP 12 5 41.67 19 18 94.74 28 25 89.29
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2.2.3 ผลการประเมินการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผูเรียนระดับชาติ (National Test : NT)

เปรียบเทียบผลการทดสอบสมรรถนะของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 3

จํานวนนักเรียนทั้งหมด : 134

สมรรถนะ

จํานวน

นักเรียน

เขาสอบ

คะแนนเฉล่ีย

ระดับประเทศป

2563

คะแนนเฉลี่ยผลการ

ทดสอบสมรรถนะ
ผลตางคะแนน

เฉลี่ย (ป 63 -

62)

รอยละของคะแนน

เฉลี่ย ป 63 เทียบ

ป 62

แปลผลพัฒนา

การเทียบกับ

รอยละ 32561 2562 2563

ดานภาษา (Literacy) / ดาน

ภาษาไทย (Thai Language)
- 47.46 54.45 54.96 - -54.96 - -

ดานคํานวณ (Numeracy) /

ดานคณิตศาสตร

(Mathematics)

- 40.47 45.56 41.98 - -41.98 - -

ดานเหตุผล (reasoning) - - 52.45 - - - - -

โรงเรียนไมสอบวัดผล หรือสอบไมครบ

-

2.2.4 ผลการประเมินความสามารถดานการอานของผูเรียน (Reading Test : RT)

เปรียบเทียบผลการทดสอบความสามารถดานการอานของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 1

จํานวนนักเรียนทั้งหมด : 146

ความสามารถ

ดานการอาน

จํานวน

นักเรียนเขา

สอบ

คะแนนเฉลี่ยระดับ

ประเทศป 2563

คะแนนเฉล่ียผลการ

ทดสอบสมรรถนะ
ผลตางคะแนน

เฉล่ีย (ป 63 -

62)

รอยละของคะแนน

เฉลี่ย ป 63 เทียบป 62

แปลผลพัฒนาการ

เทียบกับรอยละ 3
2561 2562 2563

อานรูเรื่อง - 71.86 54.45 54.96 - -54.96 - -

อานออกเสียง - 74.14 45.56 41.98 - -41.98 - -

โรงเรียนไมสอบวัดผล หรือสอบไมครบ

-
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2.2.5 ผลการประเมินทางการศึกษาระดับชาติ ดานอิสลามศึกษา (I-NET) ของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม

เปรียบเทียบผลการทดสอบระดับชาติดานอิสลามศึกษา (I-NET) ของนักเรียนระดับตอนตน

จํานวนนักเรียนทั้งหมด : 127

วิชา

จํานวน

นักเรียนเขา

สอบ

คะแนนเฉลี่ยระดับ

ประเทศป 2563

คะแนนเฉล่ียผลการ

ทดสอบสมรรถนะ ผลตางคะแนน

เฉลี่ย (ป 63 - 62)

รอยละของคะแนนเฉลี่ย

ป 63 เทียบป 62

แปลผลพัฒนาการ

เทียบกับรอยละ 3
2561 2562 2563

อัลกุ

รอานฯ
- 38.54 - - - - - -

อัลหะ

ดีษ
- 44.74 - - - - - -

อัลอะ

กีดะห
- 37.38 - - - - - -

อัลฟก

ฮ
- 31.93 - - - - - -

อัตตา

รีค
- 37.60 - - - - - -

อัลอัค

ลาก
- 40.86 - - - - - -

มลายู - 35.17 - - - - - -

อาหรับ - 30.65 - - - - - -

โรงเรียนไมสอบวัดผล หรือสอบไมครบ

-
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เปรียบเทียบผลการทดสอบระดับชาติดานอิสลามศึกษา (I-NET) ของนักเรียนระดับตอนกลาง

จํานวนนักเรียนทั้งหมด : 76

วิชา

จํานวน

นักเรียน

ทั้งหมด

จํานวน

นักเรียนเขา

สอบ

คะแนนเฉล่ียระดับ

ประเทศป 2563

คะแนนเฉลี่ยผลการ

ทดสอบสมรรถนะ
ผลตางคะแนน

เฉลี่ย (ป 63 -

62)

รอยละของคะแนน

เฉลี่ย ป 63 เทียบป

62

แปลผลพัฒนาการ

เทียบกับรอยละ 3
2561 2562 2563

อัลกุ

รอานฯ
76.00 - 41.83 - - - - - -

อัลหะ

ดีษ
76.00 - 44.11 - - - - - -

อัลอะ

กีดะห
76.00 - 50.70 - - - - - -

อัลฟก

ฮ
76.00 - 39.40 - - - - - -

อัตตา

รีค
76.00 - 37.45 - - - - - -

อัลอัค

ลาก
76.00 - 38.21 - - - - - -

มลายู 76.00 - 35.91 - - - - - -

อาหรับ 76.00 - 30.04 - - - - - -

โรงเรียนไมสอบวัดผล หรือสอบไมครบ

-
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2.2.6 ผลการทดสอบความสามารถดานภาษาอังกฤษ

คาประเมินมาตรฐานภาษาอังกฤษ จากหนวยงานทดสอบภาษาอังกฤษท่ีกระทรวงศึกษาธิการรับรอง

ระดับประถมศึกษา

ระดับ

ชั้น

จํานวน

นักเรียน

ทั้งหมด

จํานวน

นักเรียน

เขาสอบ

ระดับผลการทดสอบความสามารถดานภาษาอังกฤษ (Common

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

TOEFL เปรียบเทียบตารางมาตรฐาน)
Pre A1 A1 A2 B1 B2 C1 C2

ป.1 146 - - - - - - - - -

ป.2 153 - - - - - - - - -

ป.3 134 - - - - - - - - -

ป.4 119 - - - - - - - - -

ป.5 137 - - - - - - - - -

ป.6 127 - - - - - - - - -

ระดับมัธยมศึกษา

ระดับ

ชั้น

จํานวน

นักเรียน

ทั้งหมด

จํานวน

นักเรียน

เขาสอบ

ระดับผลการทดสอบความสามารถดานภาษาอังกฤษ (Common

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

TOEFL เปรียบเทียบตารางมาตรฐาน)
Pre A1 A1 A2 B1 B2 C1 C2

ม.1 47 - - - - - - - - -

ม.2 62 - - - - - - - - -

ม.3 76 - - - - - - - - -

ม.4 0 - - - - - - - - -

ม.5 0 - - - - - - - - -

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

ช่ือ นวัตกรรม/แบบอยางที่ดี ระดับการศึกษา มาตรฐานดาน

โครงการสืบสานอนุรักษประเพณีแหดาว

เทศกาลคริสตมาส
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ, มาตรฐานที่

3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ

การสงเสริมคุณธรรม ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผูเรียน

4. รางวัลที่สถานศึกษาไดรับ

ช่ือรางวัล
ประเภท

รางวัล
ระดับ หนวยงานที่มอบรางวัล

ปที่ไดรับ

รางวัล

โครงการสถานที่ทํางานนาอยู นาทํางาน
สถาน

ศึกษา

เขตพื้นที่/

จังหวัด

สาธารณสุขจังหวัด

สกลนคร
-

สถานศึกษาที่สงเสริมการยกระดับผลสัมฤทธ์ิของนักเรียน
สถาน

ศึกษา

เขตพื้นที่/

จังหวัด

โรงเรียนวิทยาศาสตรจุฬาภ

รณราชวิทยาลัย
2562

นักเรียนมีคามสามารถทดสอบทางการศึกษาระดับขั้นพื้นฐาน(O-Net) ชั้น ป.6

คะแนนเต็มรอย ในกลุมสาระภาษาตางประเทศ

สถาน

ศึกษา

เขตพื้นที่/

จังหวัด

สํานักงานศึกษาธิการ

จังหวัด
2562

5. ดําเนินงานตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ (ปรับตามนโยบายแตละป)

ประเด็นตัวชี้วัด
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6. ผลการประเมินคุณภาพภายนอกในรอบของ สมศ. ท่ีผานมา

การประเมินรอบที่ 3

ระดับ
ระดับผลการประเมิน

ระดับคุณภาพ ผลการรับรอง

ระดับปฐมวัย ดีมาก รับรอง

ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ดี รับรอง

การประเมินรอบที่ 4

ระดับ
ระดับผลการประเมิน

ดานที่ 1 ดานที่ 2 ดานที่ 3 ดานที่ 4 ดานที่ 5

ระดับปฐมวัย - - - - -

ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน - - - - -

7. หนวยงานภายนอกท่ีโรงเรียนเขารวมเปนสมาชิก

- สมาคมคณะกรรมการประสานและสงเสริมการศึกษาเอกชน

- สมาคมสภาการศึกษาคาทอลิกแหงประเทศไทย

- สมาคมครูโรงเรียนเอกชนคาทอลิกแหงประเทศไทย
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สวนที่ 4 : การประเมินตนเอง (Self - Assessment)

1. ผลการประเมินรายมาตรฐาน

ระดับปฐมวัย

มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพของเด็ก

จํานวนเด็กทั้งหมด : 340

ประเด็นพิจารณา

การปฏิบัติงาน
เปา

หมาย/

รอยละ

จํานวนเด็กที่

ผานเกณฑที่

โรงเรียน

กําหนด (คน)

ผลการ

ประเมิน

(รอย

ละ)

ผลการ

ประเมิน

คุณภาพ

ที่ได
ปฏิบัติ

ไม

ปฏิบัติ

1. มีพัฒนาดานรางกาย แข็งแรง มีสุขนิสัยที่ดี และดูแลความปลอดภัยของตนองได 80.00 305 89.71 ดีเลิศ

1.1 รอยละของเด็กมีน้ําหนัก สวนสูงตามเกณฑมาตรฐาน √ - 312

1.2 รอยละของเด็กเคลื่อนไหวรางกายคลองแคลว ทรงตัวไดดี ใชมือและตา

ประสานสัมพันธไดดี
√ - 304

1.3 รอยละของเด็กดูแลรักษาสุขภาพอนามัยสวนตนและปฏิบัติจนเปนนิสัย √ - 302

1.4 รอยละของเด็กปฏิบัติตนตามขอตกลงเกี่ยวกับความปลอดภัย หลีกเลี่ยง

สภาวะ ที่เส่ียงตอโรค สิ่งเสพติด และระวังภัยจากบุคคล ส่ิงแวดลอม และ

สถานการณที่เส่ียงอันตราย

√ - 300

2. มีพัฒนาการดานอารมณ จิตใจ ควบคุม และแสดงออกทางอารมณได 80.00 310 91.18
ยอด

เยี่ยม

2.1 รอยละของเด็กราเริงแจมใส แสดงอารมณ ความรูสึกไดเหมาะสม √ - 326

2.2 รอยละของเด็กรูจักยับยั้งชั่งใจ อดทนในการรอคอย √ - 305

2.3 รอยละของเด็กยอมรับและพอใจในความสามารถ และผลงานของตนเอง

และผูอ่ืน
√ - 305

2.4 รอยละของเด็กมีจิตสํานึกและคานิยมที่ดี √ - 303

2.5 รอยละของเด็กมีความมั่นใจ กลาพูด กลาแสดงออก √ - 316

2.6 รอยละของเด็กชวยเหลือแบงปน √ - 305

2.7 รอยละของเด็กเคารพสิทธิ รูหนาท่ีรับผิดชอบ อดทนอดกลั้น √ - 302

2.8 รอยละของเด็กซื่อสัตยสุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม ตามที่สถานศึกษา

กําหนด
√ - 304

2.9 รอยละของเด็กมีความสุขกับศิลปะดนตรี และการเคลื่อนไหว √ - 322

3. มีพัฒนาการดานสังคม ชวยเหลือตนเองและเปนสมาชิกที่ดีของสังคม 80.00 300 88.24 ดีเลิศ

3.1 รอยละของเด็กชวยเหลือตนเอง ในการปฏิบัติกิจวัตรประจําวัน มีวินัย

ในตนเอง
√ - 299
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ประเด็นพิจารณา

การปฏิบัติงาน
เปา

หมาย/

รอยละ

จํานวนเด็กที่

ผานเกณฑที่

โรงเรียน

กําหนด (คน)

ผลการ

ประเมิน

(รอย

ละ)

ผลการ

ประเมิน

คุณภาพ

ที่ได
ปฏิบัติ

ไม

ปฏิบัติ

3.2 รอยละของเด็กประหยัดและพอเพียง √ - 269

3.3 รอยละของเด็กมีสวนรวมดูแลรักษาสิ่งแวดลอมในและนอกหองเรียน √ - 319

3.4 รอยละของเด็กมีมารยาทตามวัฒนธรรมไทย เชน การไหว การยิ้ม

ทักทาย และมีสัมมาคารวะกับผูใหญ ฯลฯ
√ - 302

3.5 รอยละของเด็กยอมรับหรือเคารพ ความแตกตางระหวางบุคคล เชน

ความคิด พฤติกรรม พ้ืนฐานครอบครัว เชื้อชาติ ศาสนา วัฒนธรรม เปนตน
√ - 304

3.6 รอยละของเด็กเลนและทํางานรวมกับผูอื่นได แกไขขอขัดแยงโดย

ปราศจาก การใชความรุนแรง
√ - 307

4. มีพัฒนาการดานสติปญญา ส่ือสารได มีทักษะการคิดพื้นฐาน และแสวงหาความรูได 80.00 295 86.76 ดีเลิศ

4.1 รอยละของเด็กสนทนาโตตอบและ เลาเรื่องใหผูอื่นเขาใจ √ - 297

4.2 รอยละของเด็กตั้งคําถามในสิ่งที่ ตนเองสนใจหรือสงสัย และพยายาม

คนหาคําตอบ
√ - 286

4.3 รอยละของเด็กอานนิทานและเลาเรื่อง ที่ตนเองอานไดเหมาะสมกับวัย √ - 290

4.4 รอยละของเด็กมีความสามารถในการคิดรวบยอด การคิดเชิงเหตุผลทาง

คณิตศาสตรและวิทยาศาสตร การคิดแกปญหาและสามารถตัดสินใจในเรื่อง

งาย ๆ ได

√ - 289

4.5 รอยละของเด็กสรางสรรคผลงานตามความคิดและจินตนาการ เชน งาน

ศิลปะ การเคล่ือนไหวทาทาง การเลนอิสระ ฯลฯ
√ - 304

4.6 รอยละของเด็กใชส่ือเทคโนโลยี เชน แวนขยาย แมเหล็ก กลองดิจิตอล

ฯลฯ เปนเครื่องมือในการเรียนรูและแสวงหาความรูได
√ - 303

สรุปผลการประเมิน 88.97 ดีเลิศ

 

จุดเนนและกระบวนการพัฒนาที่สงผลตอระดับคุณภาพของมาตรฐานที่ 1 คุณภาพของเด็ก

จุดเนนและกระบวนการพัฒนาที่สงผลตอระดับคุณภาพของมาตรฐานที่ 1 คุณภาพเด็ก 

          1.1 เด็กมีพัฒนาการดานรางกาย แข็งแรง มีสุขนิสัยที่ดี และดูแลความปลอดภัยของตนเองได  

          เด็กมีนํ้าหนัก สวนสูงตามเกณฑมาตรฐาน เคลื่อนไหวรางกายคลองแคลว ทรงตัวไดดี ใชมือและตาประสานสัมพันธไดดี ดูแลรักษาสุขภาพอนามัยสวนตนและ

ปฏิบัติจนเปนนิสัย ปฏิบัติตนตามขอตกลง เก่ียวกับความปลอดภัย หลีกเลี่ยงสภาวะท่ีเสี่ยงตอโรค สิ่งเสพติดและระวังภัยจากบุคคล สิ่งแวดลอม และสถานการณที่

เส่ียงอันตราย    โรงเรียนมีการสงเสริมใหเด็กมีพัฒนาการดานรางกายแข็งแรง มีสุขนิสัยที่ดีและดูแลความปลอดภัยของตนเองได โดยครูผูสอนทุกคนดําเนินการพัฒนา

หลักสูตรโรงเรียนตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พ.ศ. 2560 และนําไปบูรณาการจัดประสบการณการเรียนรูผานกิจกรรมใหกับเด็ก เชน กิจกรรมเคลื่อนไหวและ

จังหวะ  กิจกรรมกลางแจง การบริหารรางกายรวมกันทุกเชาวันจันทร วันพุธ และวันศุกรและโครงการสงเสริมพัฒนาการดานรางกาย โดยครูประจําชั้นไดมีการตรวจ

สุขภาพเด็กทุกวัน มีการแนะนําเด็กและประสานกับผูปกครองทุกคนเกี่ยวกับการดูแลความปลอดภัยของเด็ก เชน การเลน การใชอุปกรณ การเขาทํากิจกรรมหองศูนย

ส่ือ และการใชอุปกรณเครื่องใชในชีวิตประจําวันนอกจากนี้ยังไดรับการตรวจสุขภาพจากโรงพยาบาลคายกฤษณศรีวะราสกลนครปละ 1  ครั้ง มีการสงเสริมเพิ่มเติม

โดยกําหนดไวในแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนเซนตยอแซฟสกลนคร ป 2562-2564 ในปการศึกษา 2562  มีเปาหมายที่สงเสริมพัฒนาดานรางกาย คือ
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เปาหมายที่ 1  เด็กมีพัฒนาการดานรางกายแข็งแรง  มีสุขนิสัยที่ดี และดูแลความปลอดภัยของตนเองได ไดผลการประเมินพัฒนาการทางดานรางกาย  ในปการศึกษา

2563  รอยละ 89.70มีพัฒนาการดานอารมณ จิตใจ ควบคุมและแสดงออกทางอารมณได

          1.2 เด็กมีพัฒนาการดานอารมณ จิตใจ ควบคุมและแสดงออกทางอารมณได

          เด็กราเริงแจมใส แสดงอารมณความรูสึกไดเหมาะสม รูจักยับยั้งช่ังใจ อดทนในการรอคอย ยอมรับและพอใจในความสามารถและผลงานของตนเองและผูอื่น มี

จิตสํานึกและคานิยมท่ีดี มีความมั่นใจ กลาพูด กลาแสดงออก ชวยเหลือแบงปน เคารพสิทธิ รูหนาที่รับผิดชอบ อดทนอดกลั้น ซื่อสัตยสุจริต มีคุณธรรม จริยธรรมตาม

ที่สถานศึกษากําหนด ชื่นชมและมีความสุขกับศิลปะ ดนตรีและการเคลื่อนไหว  โรงเรียนมีการสงเสริมใหเด็กมีพัฒนาการดานอารมณจิตใจ ควบคุมและแสดงออกทาง

อารมณได โดยครูผูสอนทุกคนดําเนินการพัฒนาหลักสูตรโรงเรียนตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พ.ศ. 2560 และนําไปบูรณาการจัดประสบการณการเรียนรูผาน

กิจกรรมใหกับเด็ก เชน กิจกรรมสรางสรรค กิจกรรมเคลื่อนไหวประกอบเพลง โครงการสงเสริมพัฒนาการดานอารมณจิตใจ สงเสริมใหเด็กไดกลาแสดงออก โดยรวม

มือกับชุมชนในการแสดง เชน งานวันเด็กแหงชาติ  มีการสงเสริมเพิ่มเติมโดยกําหนดไวในแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนเซนตยอแซฟสกลนคร ป 2562-

2564 ในปการศึกษา 2562 มีเปาหมายที่สงเสริมพัฒนาการดานอารมณจิตใจ คือ เปาหมายท่ี 2  เด็กมีพัฒนาการทางดานอารมณ จิตใจ ควบคุมและแสดงออกทาง

อารมณได ไดผลการประเมินพัฒนาการทางดานอารมณจิตใจใน   ปการศึกษา 2563  รอยละ 87.64

          1.3  เด็กมีพัฒนาการดานสังคม ชวยเหลือตนเองและเปนสมาชิกที่ดีของสังคม

          เด็กชวยเหลือตนเองในการปฏิบัติกิจวัตรประจําวัน มีวินัยในตนเอง ประหยัดและพอเพียง มีสวนรวมดูแลรักษาสิ่งแวดลอมในและนอกหองเรียน มีมารยาท

ตามวัฒนธรรมไทย เชน การไหว การยิ้ม ทักทาย และมีสัมมาคารวะกับผูใหญ เปนตน ยอมรับหรือเคารพความแตกตางระหวางบุคคล เชน ความคิด พฤติกรรม พื้น

ฐานครอบครัว เชื้อชาติ ศาสนา วัฒนธรรม เปนตน เลนและทํางานรวมกับผูอื่นได แกไขขอขัดแยงโดยปราศจากการใชความรุนแรง  โรงเรียนมีการสงเสริมใหเด็กมี

พัฒนาการดานสังคม ชวยเหลือตนเองและเปนสมาชิกท่ีดีของสังคมได โดยครูผูสอนทุกคนดําเนินการพัฒนาหลักสูตรโรงเรียนตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พ.ศ.

2560 และนําไปบูรณาการจัดประสบการณการเรียนรูผานกิจกรรมใหกับเด็ก เชน กิจกรรมเสรี เด็กปฏิบัติตามกฏกติกาในการเลนเกมตางๆ การเลนกีฬาสีภายใน

โรงเรียน ปฏิบัติตามขอตกลงในหองเรียน เลนและทํางานรวมกับเพื่อนได โครงการสงเสริมพัฒนาการดานสังคม มีการสงเสริมเพิ่มเติมโดยกําหนดไวในแผนพัฒนา

คุณภาพการศึกษาของโรงเรียนเซนตยอแซฟสกลนคร ป 2562-2564 ในปการศึกษา 2563 มีเปาหมายที่สงเสริมพัฒนาดานสังคม คือ เปาหมายที่ 3  เด็กมีพัฒนาการ

ดานสังคม ชวยเหลือตนเอง  และเปนสมาชิกท่ีดีของสังคม ไดผลการประเมินพัฒนาการทางดานสังคมในปการศึกษา 2563  รอยละ 88.24

          1.4 เด็กมีพัฒนาการดานสติปญญา ส่ือสารได มีทักษะการคิดพื้นฐานและแสวงหาความรูได

         เด็กสนทนาโตตอบและเลาเร่ืองใหผูอ่ืนเขาใจ ตั้งคําถามในสิ่งที่ตนเองสนใจหรือสงสัยและพยายามคนหาคําตอบ อานนิทานและเลาเรื่องที่ตนเองอานไดเหมาะ

สมกับวัย มีความสามารถในการคิดรวบยอด การคิดเชิงเหตุผลทางคณิตศาสตรและวิทยาศาสตร การคิดแกปญหาและสามารถตัดสินใจในเรื่องงายๆ ได สรางสรรคผล

งานโรงเรียนมีการสงเสริมใหเด็กมีพัฒนาการดานสติปญญา สื่อสารได มีทักษะการคิดพื้นฐาน และแสวงหาความรูไดโดยครูผูสอนทุกคนดําเนินการพัฒนาหลักสูตร

โรงเรียนตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พ.ศ. 2560 และนําไปบูรณาการจัดประสบการณการเรียนรูผานกิจกรรมใหกับเด็ก เชน กิจกรรมเสริมประสบการณ กิจกรรม

เกมการศึกษา กิจกรรมเรียนรูแบบโครงงาน และโครงการสงเสริมพัฒนาการดานสติปญญามีการสงเสริมเพิ่มเติมโดยกําหนดไวในแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของ

โรงเรียนเซนตยอแซฟสกลนคร ป 2562-2564 ในปการศึกษา 2563  มีเปาหมายท่ีสงเสริมพัฒนาดานสติปญญา คือ เปาหมายที่  4  เด็กมีพัฒนาการดานสติปญญา

ส่ือสารได มีทักษะการคิดพื้นฐาน  และแสวงหาความรู พรอมรับการเปลี่ยนแปลงของโลกศตวรรษที่ 21 และสอดคลองกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ไดผล

การประเมินพัฒนาการทางดานสติปญญาในปการศึกษา 2563  รอยละ 86.76
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มาตรฐานท่ี 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ

เปาหมาย 5 ขอ

ประเด็นพิจารณา

การปฏิบัติงาน

ผล

สําเร็จ

ผลการ

ประเมิน

คุณภาพ

ที่ได
ปฏิบัติ

ไม

ปฏิบัติ

1. มีหลักสูตรครอบคลุมพัฒนาการทั้งส่ีดาน สอดคลองกับบริบทของทองถิ่น 5.00
ยอด

เยี่ยม

1.1 มีหลักสูตรสถานศึกษาที่ยืดหยุน และสอดคลองกับหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย √ -

1.2 ออกแบบจัดประสบการณที่เตรียมความพรอมและไมเรงรัดวิชาการ √ -

1.3 ออกแบบการจัดประสบการณที่เนนการเรียนรูผานการเลน และการลงมือปฏิบัติ (Active learning) √ -

1.4 ออกแบบการจัดประสบการณที่ตอบสนองความตองการและความแตกตางของเด็กปกติและกลุมเปา

หมายเฉพาะที่สอดคลองกับวิถีชีวิตของครอบครัว ชุมชนและทองถิ่น
√ -

1.5 มีการประเมิน ตรวจสอบ และปรับปรุง / พัฒนาหลักสูตรอยางตอเนื่อง √ -

2. จัดครูใหเพียงพอกับช้ันเรียน 5.00
ยอด

เยี่ยม

2.1 จัดครูครบช้ันเรียน √ -

2.2 จัดครูใหมีความเหมาะสมกับภารกิจการจัดประสบการณ √ -

2.3 จัดครูไมจบการศึกษาปฐมวัยแตผานการอบรมการศึกษาปฐมวัย √ -

2.4 จัดครูจบการศึกษาปฐมวัย √ -

2.5 จัดครูจบการศึกษาปฐมวัยและผานการอบรมการศึกษาปฐมวัย √ -

3. สงเสริมใหครูมีความเช่ียวชาญดานการจัดประสบการณ 5.00
ยอด

เยี่ยม

3.1 มีการพัฒนาครูและบุคลากรใหมีความรูความสามารถในการวิเคราะหและออกแบบหลักสูตรสถาน

ศึกษา
√ -

3.2 สงเสริมครูใหมีทักษะในการจัดประสบการณและการประเมินพัฒนาการเด็ก √ -

3.3 สงเสริมครูใชประสบการณสําคัญในการออกแบบการจัดกิจกรรม จัดกิจกรรม สังเกตและประเมิน

พัฒนาการเด็กเปนรายบุคคล
√ -

3.4 สงเสริมใหครูมีปฏิสัมพันธที่ดีกับเด็กและครอบครัว √ -

3.5 สงเสริมใหครูพัฒนาการจัดประสบการณโดยใชชุมชนแหงการเรียนรูทางวิชาชีพ (PLC) √ -

4. จัดสภาพแวดลอมและสื่อเพ่ือการเรียนรูอยางปลอดภัยและเพียงพอ 5.00
ยอด

เยี่ยม

4.1 จัดสภาพแวดลอมภายในหองเรียนที่คํานึงถึงความปลอดภัย √ -

4.2 จัดสภาพแวดลอมภายนอกหองเรียนที่คํานึงถึงความปลอดภัย √ -
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ประเด็นพิจารณา

การปฏิบัติงาน

ผล

สําเร็จ

ผลการ

ประเมิน

คุณภาพ

ที่ได
ปฏิบัติ

ไม

ปฏิบัติ

4.3 สงเสริมใหเกิดการเรียนรูที่เปนรายบุคคลและกลุม เลนแบบรวมมือ รวมใจ √ -

4.4 จัดใหมีมุมประสบการณหลากหลาย มีสื่อการเรียนรู ที่ปลอดภัยและเพียงพอ เชน ของเลน หนังสือ

นิทาน ส่ือจากธรรมชาติ ส่ือสําหรับเด็กมุดลอด ปนปาย สื่อเทคโนโลยีการสืบเสาะหาความรู
√ -

4.5 จัดหองประกอบที่เอ้ือตอการจัดประสบการณและพัฒนาเด็ก √ -

5. ใหบริการส่ือเทคโนโลยีสารสนเทศและส่ือการเรียนรูเพื่อสนับสนุน การจัดประสบการณ 5.00
ยอด

เยี่ยม

5.1 อํานวยความสะดวกและใหบริการสื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ วัสดุ อุปกรณและสื่อการเรียนรู √ -

5.2 พัฒนาครูใหมีความรูความสามารถในการผลิตและใชสื่อในการจัดประสบการณ √ -

5.3 มีการนิเทศติดตามการใชสื่อในการจัดประสบการณ √ -

5.4 มีการนําผลการนิเทศติดตามการใชสื่อมาใชเปนขอมูลในการพัฒนา √ -

5.5 สงเสริม สนับสนุนการเผยแพรการพัฒนาสื่อ และนวัตกรรมเพื่อการจัดประสบการณ √ -

6. มีระบบบริหารคุณภาพที่เปดโอกาสใหผูเกี่ยวของทุกฝายมีสวนรวม 5.00
ยอด

เยี่ยม

6.1 กําหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาที่สอดคลองกับมาตรฐานการศึกษาปฐมวัยและอัตลักษณ

ของสถานศึกษา
√ -

6.2 จัดทําแผนพัฒนาการศึกษาที่สอดรับกับมาตรฐานที่สถานศึกษากําหนดและดําเนินการตามแผน √ -

6.3 มีการประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพภายในสถานศึกษา √ -

6.4 มีการติดตามผลการดําเนินงาน และจัดทํารายงานผลการประเมินตนเองประจําป และรายงานผล

การประเมินตนเองใหหนวยงานตนสังกัด
√ -

6.5 นําผลการประเมินไปปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา โดยผูปกครองและผูเกี่ยวของทุกฝายมี

สวนรวม
√ -

สรุปผลการประเมิน 5.00
ยอด

เยี่ยม

 

จุดเนนและกระบวนการพัฒนาที่สงผลตอระดับคุณภาพของมาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ

จุดเนนและกระบวนการพัฒนาที่สงผลตอระดับคุณภาพของมาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ

2.1 มีหลักสูตรครอบคลุมพัฒนาการทั้ง 4 ดาน สอดคลองกับบริบทของทองถิ่น

      โรงเรียนเซนตยอแซฟสกลนคร มีหลักสูตรสถานศึกษาระดับปฐมวัยที่ยืดหยุนและสอดคลองกับหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พ.ศ.2560   ออกแบบการจัด

ประสบการณท่ีเตรียมความพรอมและไมเรงรัดวิชาการ เนนการเรียนรูผานการเลนและการลงมือปฏิบัติ ตอบสนองความตองการและความแตกตางของเด็กปกติและ

กลุมเปาหมายเฉพาะ สอดคลองกับวิถีชีวิตของครอบครัว ชุมชนและทองถิ่น ผานแผนงานพัฒนาหลักสูตร  โดยคณะผูบริหาร  ครูและผูมีสวนเกี่ยวของไดรวมกัน
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วิเคราะห  พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาทุกป   จัดทําแผนการจัดประสบการณแบบบูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสูการเรียนการสอน ที่สงเสริมใหครูจัด

ประสบการณเตรียมความพรอม  เนนการเรียนรูผานการเลนและการลงมือปฏิบัติดวยตนเองผานประสาทสัมผัสทั้ง 5 

2.2 จัดครูใหเพียงพอกับช้ันเรียน

       โรงเรียนเซนตยอแซฟสกลนครมีครูเพียงพอตอชั้นเรียนเหมาะสมกับภารกิจการจัดประสบการณ    ครูผูสอนจบการศึกษาปฐมวัยและครูทุกคนผานการอบรมการ

ศึกษาปฐมวัยทางดานการดูแลเด็กปฐมวัย ผานโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อพัฒนาศักยภาพอยางตอเน่ือง  สงผลใหครูที่มีความรูความสามารถในการวิเคราะห

และออกแบบแผนการจัดการประสบการณเรียนรู   มีทักษะในการจัดประสบการณและประเมินพัฒนาการเด็กไดหลากหลายและตามสภาพจริง 

 

2.3   สงเสริมใหครูมีความเชี่ยวชาญดานการจัดประสบการณ

       โรงเรียนเซนตยอแซฟสกลนครมีพัฒนาครูและบุคลากรใหมีความรูความสามารถในการวิเคราะหและออกแบบหลักสูตรสถานศึกษา มีทักษะในการจัด

ประสบการณและการประเมินพัฒนาการเด็ก ใชประสบการณสําคัญในการออกแบบ การจัดกิจกรรม มีการสังเกตและประเมินพัฒนาการเด็กเปนรายบุคคล มี

ปฏิสัมพันธที่ดีกับเด็กและครอบครัว   ผานโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อสงเสริมใหครูมีความรูความสามารถในการวิเคราะหและออกแบบหลักสูตรโรงเรียน มี

ทักษะในการจัดประสบการณและประเมินพัฒนาการเด็กไดหลากหลายและตามสภาพจริง

2.4 จัดสภาพแวดลอมและสื่อเพ่ือการเรียนรูอยางปลอดภัยและเพียงพอ

       โรงเรียนเซนตยอแซฟสกลนครมีการจัดหองเรียน  และสภาพแวดลอมตางๆรอบตัวเด็กใหเกิดการเรียนรูในหองเรียนเพื่อเอื้ออํานวยตอการเรียนการสอน   เลน

แบบรวมมือรวมใจ   มีมุมประสบการณหลากหลาย มีสื่อการเรียนรู   สื่อเทคโนโลยี สื่อเพื่อการสืบเสาะหาความรู   มีสภาพแวดลอมภายในและภายนอกหองเรียนที่

คํานึงถึงความปลอดภัย   สงเสริมใหเกิดการเรียนรูเปนรายบุคคลและกลุม   มีหองเรียนที่สะอาด มีโตะเกาอี้ที่เหมาะสมตามวัย มีมุมประสบการณตางๆ  ที่เอื้อตอการ

เรียนรู   มีเคร่ืองปรับอากาศทุกหองเรียน มีทีวีทุกหองเรียน  สื่อเทคโนโลยี  สื่อการเรียนรูที่เหมาะสมกับเด็ก มีหองศูนยสื่อที่สวยงามทันสมัยประกอบไปดวยของเลน

หนังสือนิทาน ส่ือจากธรรมชาติ   สื่อสําหรับเด็กมุด ลอด ปนปาย ซึ่งมีความมั่นคงและปลอดภัย   อีกทั้งโรงเรียนยังมีหองคอมพิวเตอร ที่ใชในการเรียนรูพัฒนาการทั้ง

4 ดาน ของระดับปฐมวัยโดยตรง และมีหองเรียน IEP

 

2.5 ใหบริการส่ือเทคโนโลยีสารสนเทศและส่ือการเรียนรู

      โรงเรียนเซนตยอแซฟสกลนคร  มีการสงเสริมใหบริการสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนรูเพื่อสนับสนุนการจัดประสบการณ   อํานวยความสะดวกและให

บริการส่ือ เทคโนโลยีสารสนเทศ วัสดุ อุปกรณและสื่อการเรียนรู     โดยการติดตั้งอินเตอรเน็ตไรสาย ( Wifi)   ผานทุกหองเรียน   ติดตั้ง โทรทัศนทุกหองเรียน     อีก

ทั้งสงเสริมใหครูผลิตส่ือและใชสื่อในการจัดประสบการณ   เชน  บัตรภาพ  บัตรคํา  YouTube  สื่อมัลติมีเดียเปนตน   ผานแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม  ดังน้ี  แผน

งานพัฒนาสื่อ วิจัยและนวัตกรรมการเรียนการสอน    กิจกรรมประดิษฐสื่อการเรียนการสอน   มีการนิเทศติดตามการใชสื่อในการจัดประสบการณผานงานนิเทศการ

สอนและ   นําผลการนิเทศติดตามการใชสื่อมาใชเปนขอมูลในการพัฒนา   สงเสริม  สนับสนุนการเผยแพรการพัฒนาสื่อ และนวัตกรรมเพื่อการจัดประสบการณตอไป

  นอกจากนี้ยังมีหองคอมพิมเตอรสําหรับเด็กเรียนรูรายวิชาวิยาการคํานวณ  เพื่อสงเสริมใหเด็กรูจักการใชคอมพิวเตอรพื้นฐานอยางงายๆได 

2.6 มีระบบบริหารคุณภาพที่เปดโอกาสใหผูเกี่ยวของทุกฝายมีสวนรวม

โรงเรียนมีการกําหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาท่ีสอดคลองกับมาตรฐานการศึกษาปฐมวัยและอัตลักษณของสถานศึกษา   มีแผนพัฒนาการศึกษาที่สอดรับ

กับมาตรฐานของสถานศึกษาท่ีกําหนดและดําเนินการตามแผน    มีการประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพภายในสถานศึกษา   มีการติดตามผลการดําเนินงานและจัด

ทํารายงานผลการประเมินตนเองประจําป    อีกท้ังนําผลการประเมินไปปรับปรุงพื่อพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา โดยการมีสวนรวมของทุกฝายพรอมทั้งรายงานผลการ

ประเมินตนเองใหหนวยงานตนสังกัดอยางตอเนื่อง    โดยการดําเนินงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา    สงผลใหโรงเรียนเซนตยอแซฟสกลนคร มีระบบบริหาร

คุณภาพท่ีเปดโอกาสใหผูเกี่ยวของทุกฝายมีสวนรวม
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มาตรฐานท่ี 3 การจัดประสบการณที่เนนเด็กเปนสําคัญ

จํานวนครูทั้งหมด : 16

ประเด็นพิจารณา

การปฏิบัติงาน
เปา

หมาย/

รอยละ

จํานวนครูที่

ผานเกณฑที่

โรงเรียน

กําหนด

(คน)

ผลการ

ประเมิน

(รอย

ละ)

ผลการ

ประเมิน

คุณภาพ

ที่ได
ปฏิบัติ

ไม

ปฏิบัติ

1. จัดประสบการณที่สงเสริมใหเด็กมีพัฒนาการทุกดาน อยางสมดุลเต็มศักยภาพ 85.00 15 93.75
ยอด

เยี่ยม

1.1 มีการวิเคราะหขอมูลเด็กเปนรายบุคคล √ - 15

1.2 จัดทําแผนและใชแผนการจัดประสบการณจากการวิเคราะหมาตรฐาน

คุณลักษณะที่พึงประสงคในหลักสูตรสถานศึกษา
√ - 15

1.3 จัดกิจกรรมที่สงเสริมพัฒนาการเด็กครบทุกดาน ท้ังดานรางกาย ดาน

อารมณจิตใจ ดานสังคม และดานสติปญญา โดย ไมมุงเนนการพัฒนาดานใด

ดานหน่ึงเพียงดานเดียว

√ - 15

2. สรางโอกาสใหเด็กไดรับประสบการณตรง เลนและปฏิบัติอยางมีความสุข 85.00 15 93.75
ยอด

เยี่ยม

2.1 จัดประสบการณที่เช่ือมโยงกับประสบการณเดิม √ - 15

2.2 ใหเด็กมีโอกาสเลือกทํากิจกรรมอยางอิสระ ตามความตองการความสนใจ

ความสามารถ ตอบสนองตอวิธีการเรียนรูของเด็กเปนรายบุคคล หลากหลาย

รูปแบบจากแหลงเรียนรูที่หลากหลาย

√ - 15

2.3 เด็กไดเลือกเลน เรียนรูลงมือ กระทํา และสรางองคความรูดวยตนเอง √ - 15

3. จัดบรรยากาศที่เอ้ือตอการเรียนรู ใชส่ือและเทคโนโลยี ที่เหมาะสมกับวัย 85.00 14 87.50 ดีเลิศ

3.1 จัดบรรยากาศและสภาพแวดลอมในหองเรียนไดสะอาด ปลอดภัย และ

อากาศถายเทสะดวก
√ - 14

3.2 จัดใหมีพื้นที่แสดงผลงานเด็ก พ้ืนที่สําหรับมุมประสบการณและการจัด

กิจกรรม
√ - 14

3.3 จัดใหเด็กมีสวนรวมในการจัดภาพแวดลอมในหองเรียน เชน ปายนิเทศ

การดูแลตนไม เปนตน
√ - 14

3.4 ใชสื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับชวงอายุ ระยะความสนใจ และวิถีการ

เรียนรูของเด็ก เชน กลองดิจิตอล คอมพิวเตอร สําหรับการเรียนรูกลุมยอย ส่ือ

ของเลนที่กระตุนใหคิดและหาคําตอบ เปนตน

√ - 14

4. ประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริงและนําผลการประเมินพัฒนาการเด็กไปปรับปรุงการจัด

ประสบการณและพัฒนาเด็ก
85.00 15 93.75

ยอด

เยี่ยม

4.1 ประเมินพัฒนาการเด็กจากกิจกรรมและกิจวัตรประจําวันดวยเครื่องมือ

และวิธีการที่หลากหลาย
√ - 15
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ประเด็นพิจารณา

การปฏิบัติงาน
เปา

หมาย/

รอยละ

จํานวนครูที่

ผานเกณฑที่

โรงเรียน

กําหนด

(คน)

ผลการ

ประเมิน

(รอย

ละ)

ผลการ

ประเมิน

คุณภาพ

ที่ได
ปฏิบัติ

ไม

ปฏิบัติ

4.2 วิเคราะหผลการประเมินพัฒนาการเด็กโดยผูปกครองและผูเกี่ยวของมีสวน

รวม
√ - 15

4.3 นําผลการประเมินที่ไดไปพัฒนาคุณภาพเด็กอยางเปนระบบและตอเน่ือง √ - 15

4.4 นําผลการประเมินแลกเปลี่ยนเรียนรูโดยใชกระบวนการชุมชนแหงการ

เรียนรูทางวิชาชีพ
√ - 15

สรุปผลการประเมิน 92.19
ยอด

เยี่ยม

 

จุดเนนและกระบวนการพัฒนาที่สงผลตอระดับคุณภาพของมาตรฐานที่ 3 การจัดประสบการณท่ีเนนเด็กเปนสําคัญ

จุดเนนและกระบวนการพัฒนาที่สงผลตอระดับคุณภาพของมาตรฐานที่ 3 การจัดประสบการณที่เนนเด็กเปนสําคัญ

3.1 จัดประสบการณที่สงเสริมใหเด็กมีพัฒนาการทุกดานอยางสมดุลเต็มศักยภาพ

        ครูวิเคราะหขอมูลเด็กเปนรายบุคคล จัดทําแผนการจัดประสบการณ จากการวิเคราะห มาตรฐานคุณลักษณะที่พึงประสงคในหลักสูตรสถานศึกษา โดยมี

กิจกรรมท่ีสงเสริมพัฒนาการเด็กครบทุกดาน ท้ังดานรางกาย ดานอารมณ จิตใจ ดานสังคม และดานสติปญญา ไมมุงเนนการพัฒนาดานใดดานหน่ึงเพียงดานเดียว     

โรงเรียนไดจัดการศึกษาปฐมวัยมุงเนนความสําคัญของการพัฒนาการในทุกๆ ดาน  ท้ังทางดานรางกาย   อารมณจิตใจ   สังคม และสติปญญา  มีความรู  คุณธรรม 

จริยธรรม  และวัฒนธรรมในการดํารงชีวิต ซึ่งเปนการจัดประสบการณการเรียนรูท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ  เพื่อสามารถอยูรวมกับผูอื่นไดอยางเปนสุข  ภายใตคําวา 

      เกง ดี มีสุข

3.2 สรางโอกาสใหเด็กไดรับประสบการณตรง เลนและปฏิบัติอยางมีความสุข

       ครูจัดประสบการณท่ีเชื่อมโยงกับประสบการณเดิม ใหเด็กมีโอกาสเลือกทํากิจกรรมอยางอิสระ ตามความตองการ ความสนใจ ความสามารถ ตอบสนองตอวิธี

การเรียนรูของเด็กเปนรายบุคคล หลากหลายรูปแบบ       จากแหลงเรียนรูท่ีหลากหลาย เด็กไดเลือกเลน เรียนรู ลงมือ กระทํา และสรางองคความรูดวยตนเอง  

           จัดประสบการณในรูปแบบบูรณาการการเรียนรู เรียนรูผานการเลนผานประสาทสัมผัสท้ัง 5 เพื่อใหเด็กไดประสบการณตรง เกิดการเรียนรูและมีการพัฒนา

ทั้งทางดานรางกาย   อารมณจิตใจ   สังคม และสติปญญา ซึ่งสามารถยืดหยุนไดความเหมาะสมและสอดคลองกับคุณลักษณะที่พึงประสงคของหลักสูตรปฐมวัย

พ.ศ.2560    จัดประสบการณท้ังในหองเรียนและนอกหองเรียน  จัดประสบการณการเรียนรูที่ครอบคลุมพัฒนาการทั้ง  4  ดานใหเหมาะสมกับวัย ดังนี้ ดานรางกาย

พัฒนาการเคล่ือนไหวทางรางกาย เด็กเคลื่อนไหวอยางเหมาะสมตามจินตนาการเพื่อใหรางกายทุกสวนทั้งกลามเนื้อมัดใหญมัดเล็กใหทํางานอยางมีประสิทธิภาพ  ดาน

อารมณ จิตใจ เด็กมีพัฒนาการดานอารมณความรูสึกไดอยางเหมาะสม  รูจักยับยั้งช่ังใจ รูจักการอดทนรอคอย กลาแสดงออก ชวยเหลือแบงปนมีความรับผิดชอบเลน

และทํางานรวมกับผูอื่นได   เด็กชวยเหลือตัวเองในการปฏิบัติกิจวัตรประจําวันได  มีวินัยในตนเอง  รูจักการแสดงความเคารพ มีความสุภาพออนหวานตอผูใหญ  ดาน

สติปญญา       มีความคิดรวบยอด รูจักการแกปญหา สื่อสารและมีทักษะความคิดพื้นฐานแสวงหาความรูไดอยางเหมาะสมตามวัย

3.3 จัดบรรยากาศที่เอ้ือตอการเรียนรู ใชสื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับวัย

        ครูจัดหองเรียนใหสะอาด อากาศถายเท ปลอดภัย มีพื้นที่แสดงผลงานเด็ก พื้นที่สําหรับมุมประสบการณและการจัดกิจกรรม เด็กมีสวนรวม ในการจัดสภาพ

แวดลอมในหองเรียน เชน ปายนิเทศ การดูแลตนไม เปนตน ครูใชสื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับชวงอายุ ระยะความสนใจ และวิถีการเรียนรูของเด็ก เชน กลอง

ดิจิตอล คอมพิวเตอรสําหรับการเรียนรูกลุมยอย สื่อของเลนที่กระตุนใหคิดและหาคําตอบ เปนตน    จัดบรรยากาศที่เอื้อตอการเรียนรูใชสื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสม

กับวัย โรงเรียนเซนตยอแซฟสกลนคร ได  จัดบรรยากาศในช้ันเรียนที่สงเสริมความสนใจใหแกเด็ก  ชั้นเรียนมีบรรยากาศเต็มไปดวยความรักความอบอุน    มีความ

เอ้ือเฟอเผ่ือแผตอกันและกัน  สรางแรงจูงใจกระตุนใหเด็กรักการอยูรวมกันในชั้นเรียนและในโรงเรียน  และปลูกฝงคุณธรรม  จริยธรรม ใหแกเด็ก มีมุมสงเสริม

ประสบการณการเรียนรู  มีการตกแตงหองเรียนใหนาเรียน  และมีสื่อการเรียนรูที่เอื้อตอการจัดประสบการณการเรียนการสอน จากแผนงานพัฒนาสื่อ วิจัยและ

นวัตกรรมการเรียนการสอน กิจกรรมประดิษฐสื่อการเรียนการสอน  สงผลใหโรงเรียนเซนตยอแซฟสกลนคร ไดมีการจัดบรรยากาศที่เอื้อตอการเรียนรูใชสื่อและ

เทคโนโลยีท่ีเหมาะสมกับวัย 

3.4 ประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริงและนําผลการประเมินพัฒนาการของเด็กไปปรับปรุงการจัดประสบการณและพัฒนาเด็ก
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          ครูประเมินพัฒนาการเด็กจากกิจกรรมและกิจวัตรประจําวันดวยเครื่องมือและวิธีการท่ีหลากหลาย ไมใชแบบทดสอบ วิเคราะหผล การประเมินพัฒนาการเด็ก

โดยผูปกครองและผูเกี่ยวของ มีสวนรวมและนําผลการประเมินที่ไดไปพัฒนาคุณภาพเด็กและแลกเปลี่ยนเรียนรูการจัดประสบการณที่มีประสิทธิภาพ  ประเมิน

พัฒนาการเด็กตามสภาพจริง  และนําผลการประเมินพัฒนาการเด็กไปปรับปรุงการจัดประสบการณและพัฒนาเด็ก  มีการประเมินพัฒนาการของเด็กปฐมวัย จาก

แผนการจัดประสบการณการเรียนรู  และการปฏิบัติกิจวัตรประจําวันของเด็ก   ดวยเครื่องมือและวิธีการที่หลากหลาย เชน การสังเกต  การสอบถาม  การสํารวจ 

และการวิเคราะหผลพัฒนาการของเด็ก  โดยใหผูปกครองมีสวนรวม  เพื่อไดนําผลการประเมินไปพัฒนาศักยภาพของเด็กและพัฒนาการจัดประสบการณการเรียนรูใน

ช้ันเรียน จากโครงการประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัย โครงการบัณฑิตนอย งานวิจัยในชั้นเรียนสงผลใหโรงเรียนเซนตยอแซฟ   สกลนครไดมีการประเมินพัฒนาการเด็ก

ตามสภาพจริง  และนําผลการประเมินพัฒนาการเด็กไปปรับปรุงการจัดประสบการณและพัฒนาเด็ก
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ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพของผูเรียน

จํานวนเด็กทั้งหมด : 1,001

ประเด็นพิจารณา

การปฏิบัติงาน
เปา

หมาย/

รอยละ

จํานวนเด็กที่

ผานเกณฑที่

โรงเรียน

กําหนด (คน)

ผลการ

ประเมิน

(รอย

ละ)

ผลการ

ประเมิน

คุณภาพ

ที่ได
ปฏิบัติ

ไม

ปฏิบัติ

ผลสัมฤทธ์ิทางวิชาการของผูเรียน

1. มีความสามารถในการอาน การเขียน การสื่อสาร และ การคิดคํานวณ 80.00 846 84.52 ดีเลิศ

1.1 รอยละของผูเรียนมีทักษะในการอานในแตละระดับชั้นตามเกณฑที่สถาน

ศึกษากําหนด
√ - 844

1.2 รอยละของผูเรียนมีทักษะในการเขียนในแตละระดับชั้นตามเกณฑท่ี

สถานศึกษากําหนด
√ - 827

1.3 รอยละของผูเรียนมีทักษะในการส่ือสารในแตละระดับชั้นตามเกณฑท่ี

สถานศึกษากําหนด
√ - 853

1.4 รอยละของผูเรียนมีทักษะในการคิดคํานวณในแตละดับชั้นตามเกณฑท่ี

สถานศึกษากําหนด
√ - 858

2. มีความสามารถในการคิดวิเคราะห คิดอยางมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น

และแกปญหา
80.00 893 89.21 ดีเลิศ

2.1 รอยละของผูเรียนมีความสามารถในการคิดจําแนกแยกแยะ ใครครวญ

ไตรตรองอยางรอบคอบโดยใชเหตุผลประกอบการตัดสินใจ
√ - 960

2.2 รอยละของผูเรียนมีการอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น √ - 860

2.3 รอยละของผูเรียนมีการแกปญหาอยางมีเหตุผล √ - 860

3. มีความสามารถในการสรางนวัตกรรม 80.00 844 84.32 ดีเลิศ

3.1 รอยละของผูเรียนมีความสามารถในการรวบรวมความรูไดทั้งตัวเองและ

การทํางานเปนทีม
√ - 844

3.2 รอยละของผูเรียนสามารถเช่ือมโยงองคความรูและประสบการณมาใชใน

การสรางสรรคส่ิงใหม ๆ อาจเปนแนวความคิด โครงการ โครงงาน ชิ้นงาน

ผลผลิต

√ - 844

4. มีความสามารถในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร 80.00 891 89.01 ดีเลิศ

4.1 รอยละของผูเรียนมีความสามารถในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการ

ส่ือสาร
√ - 891

4.2 รอยละของผูเรียนมีความสามารถในการนําเทคโนโลยีสารสนเทศและ

การส่ือสารเพื่อพัฒนาตนเองและสังคมในดานการเรียนรู การสื่อสาร การ

ทํางานอยางสรางสรรค และมีคุณธรรม

√ - 891
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ประเด็นพิจารณา

การปฏิบัติงาน
เปา

หมาย/

รอยละ

จํานวนเด็กที่

ผานเกณฑที่

โรงเรียน

กําหนด (คน)

ผลการ

ประเมิน

(รอย

ละ)

ผลการ

ประเมิน

คุณภาพ

ที่ได
ปฏิบัติ

ไม

ปฏิบัติ

5. มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 70.00 780 77.92 ดีเลิศ

5.1 รอยละของผูเรียนบรรลุการเรียนรูตามหลักสูตรสถานศึกษา √ - 780

6. มีความรูทักษะพ้ืนฐาน และเจตคติที่ดีตองานอาชีพ 80.00 962 96.10
ยอด

เยี่ยม

6.1 รอยละของผูเรียนมีความรู ทักษะพ้ืนฐานและเจตคติที่ดีในการศึกษาตอ √ - 1,001

6.2 รอยละของผูเรียนมีความรู ทักษะพ้ืนฐานและเจตคติที่ดีในการจัดการ

การทํางานหรืองานอาชีพ
√ - 923

คุณลักษณะที่พึงประสงคของผูเรียน

7. การมีคุณลักษณะและคานิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากําหนด 85.00 904 90.31
ยอด

เยี่ยม

7.1 รอยละของผูเรียนมีพฤติกรรมเปนผูที่มีคุณธรรม จริยธรรม เคารพในกฎ

กติกา
√ - 950

7.2 รอยละของผูเรียนมีคานิยมและจิตสํานึกตามที่สถานศึกษากําหนด โดย

ไมขัดกับกฎหมายและวัฒนธรรมอันดีของสังคม
√ - 857

8. ความภูมิใจในทองถิ่นและความเปนไทย 85.00 885 88.41 ดีเลิศ

8.1 รอยละของผูเรียนมีความภูมิใจในทองถิ่น เห็นคุณคาของความเปนไทย √ - 884

8.2 รอยละของผูเรียนมีสวนรวมในการอนุรักษวัฒนธรรมและประเพณีไทย

รวมทั้งภูมิปญญาไทย
√ - 885

9. การยอมรับที่จะอยูรวมกันบนความแตกตางและหลากหลาย 85.00 880 87.91 ดีเลิศ

9.1 รอยละของผูเรียนยอมรับและอยูรวมกันบนความแตกตางระหวางบุคคล

ในดานเพศ วัย เช้ือชาติ ศาสนา ภาษาวัฒนธรรม ประเพณี
√ - 880

10. สุขภาวะทางรางกายและจิตสังคม 85.00 885 88.41 ดีเลิศ

10.1 รอยละของผูเรียนมีการรักษาสุขภาพกาย สุขภาพจิต อารมณและสังคม

และแสดงออกอยางเหมาะสมในแตละชวงวัย
√ - 883

10.2 รอยละของผูเรียนสามารถอยูรวมกับคนอื่นอยางมีความสุข เขาใจผูอื่น

ไมมีความขัดแยงกับผูอื่น
√ - 887

สรุปผลการประเมิน 87.61 ดีเลิศ

 

จุดเนนและกระบวนการพัฒนาที่สงผลตอระดับคุณภาพของมาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผูเรียน

จุดเนนและกระบวนการพัฒนาที่สงผลตอระดับคุณภาพของมาตรฐานที่ 1
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-  โรงเรียนมีกระบวนการพัฒนาผูเรียนดวยวิธีการที่หลากหลายเพื่อใหมีความสามารถในการอาน การเขียน การสื่อสารและการคิดคํานวณ   โดยครูทุกคนไดดําเนินการ

วิเคราะหหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐานพุทธศักราช 2551 ( ฉบับปรับปรุง 2560 )  จัดทําหลักสูตรสถานศึกษาและมีการวิเคราะหหลักสูตร  สาระการเรียนรู 

มาตรฐาน ตัวชี้วัด เพ่ือนําไปจัดทําแผนการจัดการเรียนรูใหเปนไปตามศักยภาพของผูเรียน และเปนไปตามมาตรฐานและตัวชี้วัดของหลักสูตร  มีการออกแบบการ

จัดการเรียนรูท่ีเหมาะสมกับผูเรียน โดยมีการจัดการเรียนรูท้ังรูปแบบ การระดมสมอง แบบลงมือปฏิบัติจริง แบบรวมมือกันเรียนรู  แบบใชกระบวนการคิด

กระบวนการใชปญหาเปนหลัก และเนนเร่ืองการอานออกของผูเรียนเปนเรื่องสําคัญที่สุด  โดยมุงพัฒนาใหผูเรียนทุกคนอานออกและเขียนไดตั้งแตระดับชั้น ป. 1

 พัฒนาครูทุกคนใหมีความสามารถในการนําเทคนิควิธีสอนใหตรงตามศักยภาพผูเรียน  ใชสื่อเทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอน มีแหลงเรียนรูและแหลงสืบคน

ขอมูล ไดแก Internet   สงเสริมผูเรียนมีทักษะในการอาน การเขียน การสื่อสารและการคิดคํานวณ ตามเกณฑที่สถานศึกษากําหนด     นอกจากน้ีโรงเรียนยังสงเสริม

ใหผูเรียนมีนิสัยรักการอานและเขียน มีความสามารถในการสื่อสารท้ังภาษาไทยและภาษาอังกฤษ  มีทักษะในการอาน ฟง พูด เขียน   โดยผานโครงการ/กิจกรรม  เชน

โครงการสรางเสริมนิสัยใฝรูใฝเรียน  กิจกรรมรักการอาน เปนตน  ทักษะดานการสื่อสารในกลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ (ภาษาอังกฤษ)  สงเสริมโดยจัด

กิจกรรมทองและเขียนคําศัพท   กิจกรรมเขาคายภาษาอังกฤษ  และจัดการเรียนการสอนในชั่วโมงเรียนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร  ทักษะดานการคิดคํานวณในกลุม

สาระการเรียนรูคณิตศาสตร  สงเสริมโดยครูในกลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตรไดจัดการเรียนรูดวยกระบวนการเรียนรูที่หลากหลายใหนักเรียนไดคิด  เชน 

กระบวนการคณิตศาสตร (การสอนทักษะการแกปญหาโจทย)  กระบวนการปฏิบัติ 

-  โรงเรียนมีกระบวนการพัฒนาผูเรียนเพ่ือใหมีความสามารถในการคิดวิเคราะห คิดอยางมีวิจารณญาณ อภิปราย แลกเปลี่ยน ความคิดเห็น และ แกปญหา โดยครูทุก

คนวิเคราะหหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 ( ฉบับปรับปรุง 2560 )  จัดทําหลักสูตรสถานศึกษา วิเคราะหสาระการเรียนรู  มาตรฐาน  ตัวชี้วัด เพื่อ

นําไปทําแผนการจัดการเรียนรู ใหสอดคลองกับหลักสูตร  จัดการเรียนการรูดวยกระบวนการเรียนรูที่หลากหลาย สงผลใหผูเรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห คิด

อยางมีวิจารณญาณ อภิปราย แลกเปลี่ยน ความคิดเห็น และ แกปญหา ตามเกณฑท่ีสถานศึกษากําหนด

-  โรงเรียนมีกระบวนการพัฒนาผูเรียนเพ่ือใหมีความสามารถในการสรางนวัตกรรม  โดยผูเรียนสรุปองคความรูไดดวยตนเองและสงเสริมการทํางานเปนทีมเชื่อมโยง

องคความรูและประสบการณมาใชในการสรางสรรคคิดอยางมีวิจารณญาณคิดเปนระบบและสามารถนําความคิดเหลาน้ันไปสูการสรางนวัตกรรมใหมๆ หรือสรางองค

ความรูเพื่อตัดสินใจและแกปญหาของตนเองและสังคม ไดอยางเหมาะสม โดยครูผูสอนไดจัดการเรียนรูในรูปแบบโครงงานและจัดการเรียนการสอนแบบ STREAMSS

ทุกระดับชั้นตั้งแต ป.1-ม.3  มีการวัดและประเมิน เรียนการสอนแบบ STREAMSS  สงเสริมใหมีการสรางผลงานและนําเสนอผลงานที่สรางขึ้นมาจากการบูรณาการทุก

ลุมสาระการเรียนรูและมีผลการประเมินชิ้นงาน

-  โรงเรียนมีกระบวนการพัฒนาผูเรียนเพ่ือใหมีความสามารถในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โดยครูผูสอนไดวิเคราะหสาระการเรียนรู  มาตรฐาน  ตัวชี้

วัด สาระการเรียนรูแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 ( ฉบับปรับปรุง 2560 )  เพื่อนําไปทําแผนการจัดการเรียนรูใหสอดคลองกับการจัดการเรียนการ

สอนในรายวิชาวิทยาการคํานวณ(เทคโนโลยีสารสนเทศ)  ครูไดออกแบบกิจกรรมการจัดการเรียนรู จัดการเรียนรูผานกระบวนการความรูความเขาใจ  กระบวนการคิด

กระบวนการสรางความตระหนัก  กระบวนการปฏิบัติ  และวิธีการสอนที่ใชในการจัดการเรียนรู สื่อการเรียนการสอน/แหลงเรียนรูที่หลากหลาย มีการวัดผลประเมิน

ผลผูเรียนในรายวิชาวิทยาการคํานวณ ทําใหผูเรียนเขาใจและใชแนวคิดเชิงคํานวณในการแกปญหาที่พบในชีวิตจริงอยางเปนขั้นตอนและเปนระบบ ใชเทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื่อสาร ในการเรียนรูการทํางาน และการแกปญหาไดอยางมีประสิทธิภาพ รูเทาทัน และมีจริยธรรม

-    โรงเรียนมีกระบวนการพัฒนาผูเรียนเพ่ือใหมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษาดวยวิธีการที่หลากหลาย  โดยครูจัดการเรียนรูใหเปนไปตามศักยภาพ

ของผูเรียน  และเปนไปตามมาตรฐานและตัวชี้วัดของหลักสูตร  มีการออกแบบการจัดการเรียนรูที่เหมาะสมกับผูเรียน  มีกระบวนการสอนที่หลากหลาย สงเสริมวิธี

การจัดการเรียนรูในศตวรรษท่ี 21 ใชหลัก 3R  8C  2LS   สอดแทรกภูมิปญญาทองถิ่นและปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง   มีการวัดและประเมินผลแบบบูรณาการ

ครบทั้ง KPA  นอกจากนี้โรงเรียนไดดําเนินการพัฒนาผูเรียนใหมีผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการท่ีสูงขึ้น ผาน โครงการ/กิจกรรมเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผูเรียน 

ดังนี้  งานพัฒนาหลักสูตร         งานการเรียนการสอน  โครงการสรางเสริมนิสัยใฝเรียนรู  กิจกรรมวันวิชาการ  กิจกรรมวันวิทยาศาสตร   กิจกรรมวันสุนทรภูและวัน

ภาษาไทย  กิจกรรมปราชญชาวบาน  กิจกรรมทองและเขียนคําศัพทภาษาอังกฤษ   กิจกรรมวันวาเลนไทน  กิจกรรมวันตรุษจีน  กิจกรรมเขาคายภาษาอังกฤษ 

กิจกรรมศึกษาแหลงเรียนรู  งานซอมเสริมและติวเขมท้ัง  8  กลุมสาระ  โครงการพัฒนาศักยภาพผูเรียน  กิจกรรมพัฒนาศักยภาพผูเรียน   8   กลุมสาระ  กิจกรรมทํา

แผนการจัดการเรียนรู  โครงการพัฒนาการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ  กิจกรรมวิจัยเพ่ือพัฒนาผูเรียน   กิจกรรมผลิตสื่อการเรียนการสอน  โครงการพัฒนา

หองสมุด  กิจกรรมรักการอาน

          -   โรงเรียนมีกระบวนการพัฒนาเพ่ือสงเสริมใหผูเรียนมีความรูทักษะพื้นฐานและเจตคติที่ดีตองานอาชีพ

การศึกษาตอ  การจัดการ การทํางานหรืองานอาชีพ  โดยครูทุกคนดําเนินการวิเคราะหหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 ( ฉบับปรับปรุง 2560 )  จัด

ทําหลักสูตรสถานศึกษา วิเคราะหสาระการเรียนรู  มาตรฐาน  ตัวช้ีวัด เพื่อนําไปทําแผนการจัดการเรียนรู ใหสอดคลองกับหลักสูตรเพื่อนําไปจัดทําแผนการจัดการ

เรียนรูใหสอดคลองกับความรู  นอกจากนี้โรงเรียนไดดําเนินการพัฒนาผูเรียนใหมีเจตคติท่ีดีการศึกษาตอ ผานกิจกรรมแนะแนว  งานแนะแนวศึกษาตอสงผลใหผูเรียน

มีความรู ทักษะพ้ืนฐานในการจัดการ เจตคติท่ีดีพรอมท่ีจะศึกษาตอในระดับช้ันที่สูงขึ้น 

          -    โรงเรียนมีกระบวนการพัฒนาเพื่อสงเสริมใหผูเรียนมีคุณธรรมจริยธรรม เคารพในกฎกติกา มีคานิยมและจิตสํานึกตามที่สถานศึกษากําหนด โดยไมขัดกับ

กฎหมาย และวัฒนธรรมอันดีงามของสังคม โดยการประเมินคุณลักษณะของการเปนลูกที่ดีของพอแม   ผูปกครอง    การประเมินผูเรียนที่ดีของโรงเรียน    อีกทั้งครูผู

สอนทุกกลุมสาระไดประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงคของนักเรียนตามท่ีระบุไวในหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551    นอกจากน้ีโรงเรียนได

สงเสริมสนับสนุนผูเรียนใหมีคุณลักษณะและคานิยมท่ีดีตามสถานศึกษากําหนด ผานโครงการ/กิจกรรมตาง ๆ   เชน โครงการสงเสริมคุณธรรมจริยธรรม   กิจกรรม

คายคุณธรรม  กิจกรรมพิธีบูชามิสซาขอบพระคุณ  กิจกรรมบริหารจิตเจริญปญญา  กิจกรรมคายคุณธรรม กิจกรรมวันไหวครู กิจกรรมวันแม กิจกรรมวันพอ  กิจกรรม
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เฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจาอยูหัว รัชกาลท่ี 10  โครงการคนดีศรีเซนตยอ  กิจกรรมหนูนอยซื่อสัตยประหยัดอดออม  กิจกรรมวันเกียรติยศ  โครงการสงเสริม

จิตตาภิบาล  กิจกรรมรณรงคมหาพรต 

          -    โรงเรียนมีกระบวนการพัฒนาเพ่ือสงเสริมใหผูเรียนมีความภูมิใจในทองถิ่น เห็นคุณคาของความเปนไทย มีสวนรวมในการอนุรักษวัฒนธรรมและประเพณี

ไทย รวมทั้งภูมิปญญาไทย โดยครูทุกคนดําเนินการพัฒนาหลักสูตร สถานศึกษาที่สอดคลองครอบคลุมหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (

ฉบับปรับปรุง 2560 ) สอดแทรกภูมิปญญาไทย  ภูมิปญญาทองถิ่นและความเปนไทยบูรณาการในแผนการจัดการเรียนรูในทุกกลุมสาระ เพื่อบูรณาการในการจัดการ

เรียนการสอน   อีกท้ังสงเสริมโดยผานโครงการสงเสริมอนุรักษวัฒนธรรมไทย  กิจกรรมถวายเทียนพรรษา  กิจกรรมเซนตยอแซฟสัมพันธ  โครงการสืบสานอนุรักษ

ประเพณีแหดาวเทศกาลคริสตมาส   กิจกรรมปราชญชาวบาน 

          -   โรงเรียนมีกระบวนการพัฒนาเพ่ือสงเสริมใหผูเรียนยอมรับและอยูรวมกันบนความแตกตางระหวางบุคคลในดานเพศ วัย  เชื้อชาติ ศาสนา ภาษาวัฒนธรรม

ประเพณี  โดยครูวิเคราะหหลักสูตร  จัดทําหลักสูตร  สถานศึกษาท่ีสอดคลองครอบคลุมหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง

2560 )   จัดทําแผนการจัดการเรียนรูตรงตามตัวช้ีวัดท่ีเนนการยอมรับท่ีจะอยูรวมกันบนความแตกตางและหลากหลาย ในกลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ  

กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม   และรายวิชาหนาท่ีพลเมือง(เพิ่มเติม)   โดยผูเรียนจะเรียนรูความเปนพลเมืองดี  ตามคานิยม  12 ประการ 

และการยอมรับเสียงขางมากตามวิถีประชาธิปไตย   อีกท้ังเรียนรูการอยูรวมกันผานโครงการ/กิจกรรม  ดังนี้   กิจกรรมเขาคายภาษาอังกฤษและภาษาจีน ชั้นประถม

ศึกษาปท่ี 1   ถึงช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 กิจกรรมพัฒนาผูเรียน    กิจกรรมเขาคายลูกเสือ  

          -   โรงเรียนมีกระบวนการพัฒนาเพ่ือสงเสริมใหผูเรียนมีสุขภาวะทางรางกายและจิตสังคม  รูจักดูแลตนเองใหมีสุขภาพแข็งแรง  รักษาสุขภาพอนามัยสวนตน 

ผานโครงการ/กิจกรรม  ดังนี้  กิจกรรมกีฬาภายใน   โครงการ  To be Number One  กิจกรรมตอตานยาเสพติด   กิจกรรมครูแดร  เพื่อใหนักเรียนใชเวลาวางใหเกิด

ประโยชน มีความสามารถดานดนตรี กีฬา รักการออกกําลังกายหางไกลยาเสพติด      อีกทั้งยังสงเสริมใหผูเรียนปฏิบัติตนตามสุขบัญญัติ  10  ประการ  โดยครูผูสอน

กลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษาและพลศึกษา  ไดวิเคราะหหลักสูตรสถานศึกษาท่ีสอดคลองครอบคลุมหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551  จัดทํา

แผนการจัดการเรียนรู ใหสอดคลองกับมาตรฐาน  ตัวช้ีวัด    จัดการเรียนการสอน มุงเนนใหผูเรียนปฏิบัติตนตามสุขบัญญัติ 10 ประการและออกกําลังกายอยูเสมอ  มี

การทดสอบสมรรถภาพทางกายตามเกณฑมาตรฐานของกรมพลศึกษา    กลุมสาระการเรียนรูสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมจัดการเรียนการสอนสงเสริมให

ผูเรียนอยูรวมกันในสังคมอยางมีความสุข   นอกจากนี้ยังไดสงเสริมผานโครงการโรงเรียนสงเสริมสุขภาพ เพื่อมุงเนนใหผูเรียนมีสุขนิสัยที่ดี   มีนํ้าหนักสวนสูงตาม

เกณฑ  กิจกรรมชั่งนํ้าหนักวัดสวนสูง   กิจกรรมตรวจสุขภาพประจําปของนักเรียน   กิจกรรมอนามัยโรงเรียน กิจกรรมการอบรมผูนํานักเรียนสงเสริมสุขภาพ  และสง

เสริมเพ่ิมเติมใหนักเรียนมีนํ้าหนักสวนสูง  และพัฒนาการทางดานรางกายเจริญเติบโตตามเกณฑมาตรฐานของกรมอนามัย  กระทรวงสาธารณสุข   โดยนักเรียนทุกคน

ต้ังแต ป.1-ป.6  ด่ืมนมโรงเรียน  ผานโครงการนมโรงเรียน
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มาตรฐานท่ี 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ

เปาหมาย 5 ขอ

ประเด็นพิจารณา

การปฏิบัติงาน

ผล

สําเร็จ

ผลการ

ประเมิน

คุณภาพที่

ได
ปฏิบัติ

ไม

ปฏิบัติ

1. มีเปาหมายวิสัยทัศนและพันธกิจที่สถานศึกษากําหนดชัดเจน 5.00 ยอดเยี่ยม

1.1 กําหนดเปาหมายที่สอดคลองกับบริบทของสถานศึกษา ความตองการของชุมชน ทองถิ่น

วัตถุประสงคของแผนการศึกษาชาติ นโยบายของรัฐบาลและตนสังกัด
√ -

1.2 กําหนดวิสัยทัศน และพันธกิจ ที่สอดคลอง เชื่อมโยง กับเปาหมาย แผนยุทธศาสตรชาติ แผนการ

ศึกษาแหงชาติ นโยบายของรัฐบาลและตนสังกัด
√ -

1.3 กําหนดเปาหมาย วิสัยทัศน และพันธกิจ ทันตอการเปลี่ยนแปลงของสังคม √ -

1.4 นําเปาหมาย วิสัยทัศน และพันธกิจผานความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารโรงเรียน √ -

1.5 นําเปาหมาย วิสัยทัศน และพันธกิจของโรงเรียนเผยแพร ตอสาธารณชน √ -

2. มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 5.00 ยอดเยี่ยม

2.1 มีการวางแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาอยางเปนระบบ √ -

2.2 มีการนําแผนไปปฏิบัติ ติดตามตรวจสอบประเมินผลและปรับปรุงพัฒนางานอยางตอเนื่อง √ -

2.3 มีการบริหารอัตรากําลัง ทรัพยากรทางการศึกษาจัดระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน และระบบการ

นิเทศภายใน
√ -

2.4 สถานศึกษามีการนําขอมูลมาใชในการพัฒนาสถานศึกษา √ -

2.5 สถานศึกษาใหบุคลากรและผูทีเก่ียวของทุกฝายมีสวนรวมในการวางแผน 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. พัฒนาครูและบุคลากรใหมีความเช่ียวชาญทางวิชาชีพ 5.00 ยอดเยี่ยม

4.1 สงเสริม สนับสนุน พัฒนาครู บุคลากร ใหมีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ √ -

4.2 จัดใหมีชุมชนการเรียนรูทางวิชาชีพ √ -

4.3 นําชุมชนการเรียนรูทางวิชาชีพเขามาใชในการพัฒนางานและการเรียนรูของผูเรียน √ -
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ประเด็นพิจารณา

การปฏิบัติงาน

ผล

สําเร็จ

ผลการ

ประเมิน

คุณภาพที่

ได
ปฏิบัติ

ไม

ปฏิบัติ

4.4 มีการตรวจสอบ ทบทวน การปฏิบัติงานของครู บุคลากร ท่ีมีผลตอการเรียนรูของผูเรียน √ -

4.5 ถอดบทเรียนเพื่อสรางนวัตกรรมหรือวิธีการท่ีเปนแบบอยางที่ดีที่สงผลตอการเรียนรูของผูเรียน √ -

5. จัดสภาพแวดลอมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อตอการจัดการเรียนรู อยางมีคุณภาพ 5.00 ยอดเยี่ยม

5.1 จัดสภาพแวดลอมทางกายภาพภายในหองเรียน ท่ีเอื้อตอการเรียนรู และคํานึงถึงความปลอดภัย √ -

5.2 จัดสภาพแวดลอมทางกายภาพภายนอกหองเรียน ที่เอื้อตอการเรียนรู และคํานึงถึงความ

ปลอดภัย
√ -

5.3 จัดสภาพแวดลอมที่สงเสริมใหผูเรียนเกิดการเรียนรูเปนรายบุคคล และเปนกลุม √ -

5.4 จัดสภาพแวดลอมทางสังคม ที่เอ้ือตอการจัดการเรียนรู และมีความปลอดภัย √ -

5.5 จัดใหผูเรียนไดใชประโยชนจากการจัดสภาพแวดลอมตามศักยภาพของผูเรียน √ -

6. จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและ การจัดการเรียนรู 5.00 ยอดเยี่ยม

6.1 ไดศึกษาความตองการเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีเหมาะสมกับสภาพของสถานศึกษา √ -

6.2 จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อบริหารจัดการและการจัดการเรียนรูที่เหมาะสมกับสภาพของ

สถานศึกษา
√ -

6.3 พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อบริหารจัดการและการจัดการเรียนรูที่เหมาะสมกับสภาพ

ของสถานศึกษา
√ -

6.4 ใหบริการเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อใชในการบริการจัดการและการจัดการเรียนรูที่เหมาะสมกับ

สภาพของสถานศึกษา
√ -

6.5 ติดตามผลการใชบริการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของสถานศึกษาเพื่อใชในการบริการจัดการ

และการจัดการเรียนรูที่เหมาะสมกับสภาพของสถานศึกษา
√ -

สรุปผลการประเมิน 5.00 ยอดเยี่ยม

 

จุดเนนและกระบวนการพัฒนาที่สงผลตอระดับคุณภาพของมาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ

จุดเนนและกระบวนการพัฒนาที่สงผลตอระดับคุณภาพของมาตรฐานที่ 2

โรงเรียนไดดําเนินการวิเคราะหสภาพปญหา ผลการจัดการศึกษาท่ีผานมา โดยการศึกษาขอมูล งานวิจัยและพัฒนา  สารสนเทศ   ผลการนิเทศ   ติดตาม  ประเมินการ

จัดการศึกษา  จัดประชุมระดมความคิดเห็น จากบุคลากรในโรงเรียนเพ่ือวางแผนรวมกันกําหนดเปาหมาย  วิสัยทัศน  พันธกิจ   กลยุทธ ในการจัดการศึกษาของ

โรงเรียนเพ่ือพัฒนาคุณภาพผูเรียน  จัดทําแผนพัฒนาคุณภาพจัดการศึกษา แผนปฏิบัติการประจําป ใหสอดคลองกับเปาหมาย   บริบทของสถานศึกษา ตามความ

ตองการของชุมชน ทองถิ่น วัตถุประสงคของแผนการศึกษาชาติ นโยบายของรัฐบาลและตนสังกัด  ดําเนินงานพัฒนาวิชาการที่เนนคุณภาพผูเรียนรอบดานตาม

หลักสูตรสถานศึกษา  ดําเนินการพัฒนาครูและบุคลากรใหมีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ และจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการ

เรียนรู รวมท้ังจัดสภาพแวดลอมทางกายภาพและสังคมท่ีเอื้อตอการจัดการเรียนรู  มีการดําเนินการนิเทศ กํากับ ติดตาม ประเมินผลการดําเนินงาน และสรุปผลการ

ดําเนินงาน   ดังนี้
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1. มีการกําหนดเปาหมายวิสัยทัศนและพันธกิจที่สถานศึกษากําหนดชัดเจน

- โรงเรียนมีแผนพัฒนาการจัดการศึกษา   เปาหมาย  วิสัยทัศน และพันธกิจชัดเจนท่ีสอดคลองกับบริบทของสถานศึกษาตามความตองการของชุมชน   ทองถิ่น  เชื่อม

โยงวัตถุประสงคของแผนการศึกษาชาติ   นโยบายของรัฐบาลและตนสังกัด  ทันตอการเปลี่ยนแปลงของสังคม  ผานความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารโรงเรียน

และเผยแพรตอสาธารณชน

2. 2. มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา

- โรงเรียนมีแผนปฎิบัติการประจําป และจัดสรรงบประมาณอยางเพียงพอในการ บริหารงาน มีขอมูลสารสนเทศโรงเรียน  มีการนําแผนงาน    โครงการ  กิจกรรมใน

แผนปฎิบัติการประจําปไปปฏิบัติในการดําเนินงานเพื่อใหบรรลุเปาหมายท่ีกําหนด  มีการติดตาม  ตรวจสอบ   ประเมินผลและปรับปรุงพัฒนางานอยางตอเน่ือง  

โรงเรียนมีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษาท่ีชัดเจน  ซึ่งมีโครงสรางการบริหารงาน  แบงออกเปน   6  ฝาย ประกอบดวย ฝายวิชาการ  ฝายกิจการ

นักเรียน  ฝายบริหารงานท่ัวไป  ฝายพัฒนาคุณภาพการศึกษา ฝายธุรการ-ธุรการการเงิน ฝายปฐมวัย   มีการดําเนินการนิเทศ กํากับ ติดตาม ประเมินผลการดําเนิน

งาน และสรุปผลการดําเนินงานท่ีชัดเจน  มีการประชุมประจําเดือน  การประชุมฝาย   การประชุมครูกลุมสาระ   การประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียน  มีคําสั่ง

แตงต้ังบุคคลากรแตละฝาย    มีคูมือการปฏิบัติงาน มีระบบการนิเทศภายในที่ชัดเจน  อีกทั้งใชกระบวนการวิจัยและพัฒนาเพื่อนําขอมูลมาใชในการวางแผน ปรับปรุง

พัฒนาคุณภาพของโรงเรียน  โดยการมีสวนรวมของบุคลากรและผูทีเก่ียวของทุกฝาย 

 

3. ดําเนินงานพัฒนาวิชาการที่เนนคุณภาพผูเรียนรอบดานตามหลักสูตรสถานศึกษาและทุกกลุมเปาหมาย

            - โรงเรียนมีหลักสูตรสถานศึกษาท่ีสอดคลองครอบคลุมหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ( ฉบับปรับปรุง 2560 ) ครอบคลุมการ

จัดการเรียนการสอนทุกกลุมเปาหมาย แสดงจุดเนนของสถานศึกษานํามาออกแบบโครงสรางหลักสูตร  กําหนดเปนองคประกอบ   ไดแก  เวลาเรียน รายวิชาพื้นฐาน

รายวิชาเพิ่มเติม และกิจกรรมพัฒนาผูเรียน เปนตน  มีแผนงาน   โครงการ  กิจกรรมเสริมหลักสูตรที่เนนคุณภาพผูเรียนรอบดานโดยเนนกิจกรรมที่เชื่อมโยงวิถีชีวิตจริง

มีการกําหนดเปาหมายคุณภาพผูเรียนทั้งดานความรู ทักษะ กระบวนการ สมรรถนะและคุณลักษณะอันพึงประสงค พรอมทั้งหลักสูตรมีการจัดลําดับเน้ือหาสาระ

ความยากงาย  มีการบูรณาการสอดแทรก  ภูมิปญญาทองถิ่น / ไทย   ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ทักษะของคนในศตวรรษที่  21 ซึ่งออกแบบในแผนการจัดการ

เรียนรู และนําหลักสูตรมาใชในการจัดการเรียนการสอน  สงผลใหนักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 8 กลุมสาระฯ  สูงกวาเกณฑที่โรงเรียนตั้งไวและจากผลการ

ทดสอบระดับชาติ   ( O-NET ) นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปท่ี 6 และมัธยมศึกษาปที่ 3  ไดคะแนนเฉลี่ยสูงกวาระดับประเทศทุกรายวิชา และมีการประเมินผลการ

ใชหลักสูตรสถานศึกษาเพ่ือปรับปรุง และพัฒนาหลักสูตรใหทันตอการเปลี่ยนแปลงของสังคม

4. พัฒนาครูและบุคลากรใหมีความเช่ียวชาญทางวิชาชีพ

-  โรงเรียนมีการสงเสริมสนับสนุน พัฒนาครูบุคลากรใหมีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ  ใหไดรับการพัฒนาทักษะวิชาชีพครูและบุคลากรทางการศึกษา ตามเปาหมายที่

กําหนด  (20 ชั่วโมง/คน/ปการศึกษา)  ในปการศึกษา 2563   โดยสงเสริมสนับสนุนและพัฒนาศักยภาพใหกับครูผูสอน   ครูสนับสนุนการสอน และบุคคลากรทางการ

ศึกษา ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา ผานโครงการสงเสริมสนับสนุนและพัฒนาศักยภาพของบุคลากร  กิจกรรมจิตอาสาสุขใจ    กิจกรรมอบรมพัฒนาครู   ผล

จากการพัฒนาครูและบุคคลากรใหมีความเชียวชาญทางวิชาชีพ  สงผลให

- ผูบริหารไดรับ“รางวัลผูบริหารดีเดน” ประจําป พ.ศ. 2564  จากสมาคมคณะกรรมการประสานงานและสงเสริมการศึกษาเอกชน 

- ผูอํานวยการโรงเรียน  ไดรับรางวัล  “รางวัลบุคลากรทางการศึกษาดีเดน”ประจําป  2564

- ครูผูสอนจํานวน 18 คน  ไดรับรางวัล “ครูผูสอนดีเดน”  ประจําป พ.ศ. 2564  ในโครงการ “รางวัลครูผูสอนดีเดน” จากสมาคมคณะกรรมการประสานงานและสง

เสริมการศึกษาเอกชน 

อีกทั้งครูไดนําความรูในการอบรมมาใชในการจัดการเรียนการสอนใหมีประสิทธิภาพ สงผลใหมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 8 กลุมสาระสูงกวาเกณฑที่โรงเรียนตั้งไว  และ

ผลการทดสอบระดับชาติ   (O-NET)  ขั้นพ้ืนฐานมีคาเฉลี่ยสูงกวาระดับประเทศทุกรายวิชา  สงผลตอคุณภาพผูเรียนเปนที่นาพึงพอใจของผูบริหาร ครู นักเรียน ผู

ปกครอง และชุมชน   นอกจากนี้ยังมีการตรวจสอบ ทบทวน การปฏิบัติงานของครู บุคลากร ท่ีมีผลตอการเรียนรูของผูเรียนผานงานนิเทศการสอน  และถอดบทเรียน

เพ่ือสรางนวัตกรรมหรือวิธีการท่ีเปนแบบอยางที่ดีที่สงผลตอการเรียนรูของผูเรียนผานงานวิจัยในชั้นเรียน

5. จัดสภาพแวดลอมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อตอการจัดการเรียนรูอยางมีคุณภาพ

          -  โรงเรียนมีการสงเสริมการจัดสภาพแวดลอมทางกายภาพและสังคมท่ีเอื้อตอการจัดการเรียนรูอยางมีคุณภาพ  มีการพัฒนา และปรับปรุงอาคารสถานที่อยาง

ตอเน่ืองตลอดปการศึกษาทําใหมีหองเรียน   หองปฏิบัติการ และสถานที่จัดกิจกรรมการเรียนการสอนอยางเพียงพอ    มีแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมที่สงเสริมการจัด
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สภาพแวดลอมทางกายภาพภายในหองเรียน ท่ีเอื้อตอการเรียนรู และคํานึงถึงความปลอดภัย  ดังนี้  แผนงานอาคารสถานที่ ในการกํากับติดตามตรวจสอบการใช

ทรัพยากรตาง ๆ    โครงการปรับปรุงพัฒนาสภาพภูมิทัศนภายในโรงเรียน   มีแหลงเรียนรูสําหรับผูเรียน  เชน   สวนแกะ  มีการใหบริการการใชหองประกอบการตาง

ๆ  จากหนวยงานภายนอก เชน หองประชุม  หองดนตรี  หองสมุด หองวิทยาศาสตร   หองคอมพิวเตอร   อาคารเซนตยอแซฟฮอลล   และสนามกีฬา   โครงการ

สถานท่ีทํางานนาอยูนาทํางาน  กิจกรรม 5 ส   กิจกรรมสุขานาใช  เพื่อดูแลรักษาความสะอาดภายในโรงเรียน     แผนงานสวัสดิภาพและความปลอดภัย    โครงการ

สวัสดิภาพความปลอดภัยในและนอกสถานศึกษา   อีกท้ังมีการซอมแซมบํารุงรักษาอาคารสถานที่เพื่อใหพรอมใชงานและสามารถใชงานไดอยางปลอดภัย    มีระบบ

สาธารณูปโภค เชน ระบบไฟฟา นํ้าประปาใหพรอมใชงาน  และเพียงพอตอความตองการ มีการดูแลรักษาการใชสาธารณูปโภคทุกเดือน   และรณรงคการประหยัดนํ้า

ประหยัดไฟ   อีกทั้งมีปายสัญลักษณ/ปายช้ีบง เชน ปายสัญลักษณ   จราจร    ปายนิเทศตางๆ

6. จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุน การบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู

- โรงเรียนมีระบบเช่ือมตอการใชโดยอินเตอรเน็ตไรสาย ( Wifi)   ผานทุกหองเรียน    การบริหารจัดการโดยใชโปรแกรม   MAS School,    E-book,    PSIS,   Thai

Kid Com และครูผูสอนแตละกลุมสาระการเรียนรู แตละระดับช้ันไดมีการสงเสริมใหนักเรียน คนควา เรียนรูผานเว็บไซตตางๆ ในหัวขอที่มอบหมายใหไปศึกษา

คนควา  สําหรับครูผูสอนโรงเรียนสงเสริมและสนับสนุนจัดการเรียนรูผานระบบเครือขายอินเตอรเน็ต โดยการติดตั้งระบบเครือขายอินเตอรเน็ตแบบความเร็วสูง เปน

ส่ิงอํานวย ความสะดวกใหครูผูสอนทุกกลุมสาระการเรียนรูในการจัดกระบวนการเรียนการสอน ในหองเรียนพรอมติดตั้งอุปกรณในหองเรียน เชน โทรทัศน  โดยใช

อินเตอรเน็ตไรสาย ( WIFI ) ทุกหองเรียน
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มาตรฐานท่ี 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ

จํานวนครูทั้งหมด : 49

ประเด็นพิจารณา

การปฏิบัติงาน
เปา

หมาย/

รอยละ

จํานวนครูที่ผาน

เกณฑที่โรงเรียน

กําหนด (คน)

ผลการ

ประเมิน

(รอยละ)

ผลการ

ประเมิน

คุณภาพที่

ได
ปฏิบัติ

ไม

ปฏิบัติ

1. จัดการเรียนรูผานกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถนําไปประยุกตใชในชีวิตได 85.00 49 100.00 ยอดเยี่ยม

1.1 จัดกิจกรรมการเรียนรูตามมาตรฐานการเรียนรู ตัวชี้วัดของ

หลักสูตรสถานศึกษาที่เนนใหผูเรียนไดเรียนรู โดยผานกระบวนการคิด

และปฏิบัติจริง

√ - 49

1.2 มีแผนการจัดการเรียนรูที่สามารถนําไปจัดกิจกรรมไดจริง √ - 49

1.3 มีรูปแบบการจัดการเรียนรูเฉพาะสําหรับผูที่มีความจําเปน และ

ตองการความชวยเหลือพิเศษ
√ - 49

1.4 ฝกทักษะใหผูเรียนไดแสดงออก แสดงความคิดเห็น สรุปองคความ

รู และนําเสนอผลงาน
√ - 49

1.5 สามารถจัดกิจกรรมการเรียนรูใหผูเรียนสามารถนําไปประยุกตใช

ในชีวิตประจําวันได
√ - 49

2. ใชส่ือ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหลงเรียนรูที่เอื้อ ตอการเรียนรู 85.00 49 100.00 ยอดเยี่ยม

2.1 ใชส่ือ เทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดการเรียนรู √ - 49

2.2 ใชแหลงเรียนรู และภูมิปญญาทองถิ่นในการจัดการเรียนรู √ - 49

2.3 สรางโอกาสใหผูเรียนไดแสวงหาความรูดวยตนเองจากสื่อที่หลาก

หลาย
√ - 49

3. มีการบริหารจัดการช้ันเรียนเชิงบวก 85.00 49 100.00 ยอดเยี่ยม

3.1 ผูสอนมีการบริหารจัดการช้ันเรียน โดยเนนการมีปฏิสัมพันธเชิง

บวก
√ - 49

3.2 ผูสอนมีการบริหารจัดการช้ันเรียน ใหเด็กรักครู ครูรักเด็ก และเด็ก

รักเด็ก เด็กรักที่จะเรียนรู สามารถเรียนรูรวมกันอยางมีความสุข
√ - 49

4. ตรวจสอบและประเมินผูเรียนอยางเปนระบบ และ นําผลมาพัฒนาผูเรียน 80.00 49 100.00 ยอดเยี่ยม

4.1 มีการตรวจสอบและประเมินคุณภาพการจัดการเรียนรูอยางเปน

ระบบ
√ - 49

4.2 มีขั้นตอนโดยใชเคร่ืองมือและวิธีการวัดและประเมินผลที่เหมาะสม

กับเปาหมายในการจัดการเรียนรู
√ - 49

4.3 เปดโอกาสใหผูเรียนและผูมีสวนเกี่ยวของมีสวนรวมในการวัดและ

ประเมินผล
√ - 49

4.4 ใหขอมูลยอนกลับแกผูเรียนเพื่อนําไปใชในการพัฒนาการเรียนรู √ - 49
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ประเด็นพิจารณา

การปฏิบัติงาน
เปา

หมาย/

รอยละ

จํานวนครูที่ผาน

เกณฑที่โรงเรียน

กําหนด (คน)

ผลการ

ประเมิน

(รอยละ)

ผลการ

ประเมิน

คุณภาพที่

ได
ปฏิบัติ

ไม

ปฏิบัติ

5. มีการแลกเปลี่ยนเรียนรูและใหขอมูลสะทอนกลับ เพื่อพัฒนาปรับปรุงการจัดการเรียนรู 85.00 48 97.96 ยอดเยี่ยม

5.1 และผูมีสวนเก่ียวของรวมกันแลกเปลี่ยนความรูและประสบการณ

ในการจัดการเรียนรู
√ - 48

5.2 นําขอมูลปอนกลับไปใชในการปรับปรุงและพัฒนาการจัดการเรียน

รูของตนเอง
√ - 48

สรุปผลการประเมิน 99.59 ยอดเยี่ยม

 

จุดเนนและกระบวนการพัฒนาที่สงผลตอระดับคุณภาพของมาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ

จุดเนนและกระบวนการพัฒนาที่สงผลตอระดับคุณภาพของมาตรฐานที่   3

-  โรงเรียนดําเนินการสงเสริมใหครูจัดการเรียนรูผานกระบวนการคิดและปฏิบัติจริงและสามารถนําไปประยุกตใช ในชีวิต  โดยการดําเนินงานโครงการ /กิจกรรมอยาง

หลากหลาย ไดแก  งานพัฒนาหลักสูตร   โดยครูวิเคราะหหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐานพุทธศักราช  2551 ( ฉบับปรับปรุง 2560 )จัดทําหลักสูตรสถาน

ศึกษา   กําหนดการสอน   ซึ่งประกอบไปดวย  หนวย  ช่ือหนวย  สอดคลองกับมาตรฐานตัวช้ีวัด สาระสําคัญจากสาระแกนกลาง  สาระทองถิ่น  ภูมิปญญาไทย 

ประชาคมอาเซียน  ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและทักษะการคิดสูศตวรรษท่ี 21 3Rs  8 Cs  จํานวนชั่วโมง  น้ําหนักคะแนน  และออกแบบแผนการจัดการเรียนรู

ใหสอดคลองกับมาตรฐานการเรียนรู   ตัวช้ีวัด  ครอบคลุมครบทุก  8  กลุมสาระการ    นําแผนการจัดการเรียนรูที่ออกแบบมาจัดกิจกรรมการเรียนรูใหผูเรียนไดเรียน

รูจริง  ซ่ึงผูเรียนไดรับการฝกทักษะ  การแสดงออก  แสดงความคิดเห็น  สรุปองคความรู  นําเสนอผลงาน  และสามารถนําไปประยุกตใชในชีวิตตามที่กําหนดไวใน

แผนการจัดการเรียนรูอยางชัดเจน   ในแผนการสอนไดระบุกระบวนการที่ใชในการออกแบบกิจกรรมการเรียนรูไวอยางชัดเจน  เชน   กระบวนการเรียนความรูความ

เขาใจ    กระบวนการปฏิบัติ กระบวนการกลุม กระบวนการสรางความคิดรวบยอด  กระบวนการเรียนภาษา  เปนตน   และกําหนดวิธีการสอนที่ใชในการจัดการเรียน

รูหลากหลายชัดเจนกําหนดไวในแผนการจัดการเรียนรู  เชน  บรรยาย   สาธิต  ทดลอง  นิรนัย  อุปนัย  ทัศนศึกษา   อภิปรายรายกลุมยอย  แสดงบทบาทสมมติ   

กรณีตัวอยาง    สถานการณจําลอง  เกม  เปนตน   นอกจากนี้ โรงเรียนมีการนิเทศการสอนของครู  เพื่อพัฒนาคุณภาพของครูในการจัดการเรียนการสอน    รวมทั้ง

จัดกิจกรรมการสงเสริมพัฒนาการทางดานสติปญญาของผูเรียนตามความสามารถ ใหผูเรียนไดรับการฝกทักษะแสดงออก  แสดงความคิดเห็น   โดยจัดการเรียนรูแบบ

STREAMSS (มาจาก STEM คือ แนวทางการจัดการเรียนรูท่ีบูรณาการความรูในสหวิทยาการ ไดแก S=Science  T=Technology  R=Read (W)rite

A(Rithmetics)  E=Engineering  A=Art  M=Mathematics S=Spirits  S= Sufficiency Economy )  

-   โรงเรียนดําเนินการสงเสริมใหครูใชสื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหลงเรียนรูที่เอื้อตอการเรียนรู รวมทั้งภูมิปญญาทองถิ่นมาบูรณาการในการจัดการเรียนการสอน

  โดยใหครูไดผลิตและพัฒนาสื่อการเรียนการสอนประเภทตางๆ ใหเหมาะสมกับกิจกรรมการเรียนรูตรงตามเนื้อหาตัวชี้วัดในรายวิชาที่สอน และนําใชสื่อ เทคโนโลยี

สารสนเทศไปใชในการจัดการเรียนรูเพ่ือสรางโอกาสใหผูเรียนไดแสวงหาความรูดวยตนเองจากสื่อที่หลากหลาย  เชน สื่อจากวัสดุ  สื่อธรรมชาติ   สื่อสิ่งของ  สื่อ

มัลติมีเดีย   นอกจากนี้ยังมีการประเมินคุณภาพและประสิทธิภาพของสื่อการสอนที่ใช  ผานกิจกรรมการนิเทศการสอน   ซึ่งระบุไวในแบบฟอรมการนิเทศการสอน 

 

 

ขอท่ี 7  มีการใชส่ือหรือเทคโนโลยีในการจัดการเรียนรู     และระบุไวในแผนการสอนขอที่  6  สื่อการเรียนการสอน/ แหลงการเรียนรู (สื่อวัสดุ  สิ่งของ  สื่อธรรมชาติ 

ส่ือเทคโนโลยี ฯลฯ)  อีกทั้งโรงเรียนไดติดต้ัง   Internet  และกระจายสัญญาณ Internet ทุกอาคารเรียน   เพื่อใหครูคนหาสื่อออนไลนมาใชในการจัดกิจกรรมการ

เรียนการสอนและติดตั้งโทรทัศนทุกหองเรียน 

-    โรงเรียนดําเนินการสงเสริมใหครูมีการบริหารจัดการช้ันเรียนเชิงบวก  มีปฏิสัมพันธเชิงบวก สงผลใหผูเรียนรักการเรียนรู  โดยการจัดบรรยากาศในหองเรียนที่เอื้อ

ตอการจัดกิจกรรมการเรียนรู  มีความยืดหยุน  จัดหองปฏิบัติการตาง ๆใหเอื้อตอการเรียนรู  เชน  หองดนตรี  หองสมุด  หองคอมพิวเตอร     หองวิทยาศาสตร  หอง

นาฏศิลป  หองประชุม   ครูผูสอนมีสื่อการจัดการเรียนรู  ใชวิธีการสอนที่หลากหลาย  เนนผูเรียนเปนสําคัญเพื่อชวยใหผูเรียนเกิดการเรียนรูตามศักยภาพแตละบุคคล

ครูผูสอนมีการกระตุน/เปด โอกาสใหผูเรียนมีสวนรวมในการเรียนรูหรือรวมแสดงความคิดเห็นในการเรียนรู  ผูเรียนไดมีการลงมือปฏิบัติจริง ในการเรียนครูผูสอนสอด

แทรก  คุณธรรม  จริยธรรม  ขอควรปฏิบัติและวัฒนธรรมไทยท่ีดีใหกับนักเรียนอยางสมํ่าเสมอเพื่อเสริมสรางลักษณะนิสัยที่ดีงาม  สงเสริมใหนักเรียนมีวินัยในชั้นเรียน

โดยกําหนดกติกา  ขอตกลง แนวปฏิบัติรวมกันในช้ันเรียน จากผลการติดตาม งานนิเทศการสอน  ครูศึกษาผูเรียนเปนรายบุคคล  เพื่อนําขอมูลมาวางแผนในการให
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ความดูแล  ชวยเหลือใหคําแนะนํา  คําปรึกษาและแกไขปญหาของผูเรียนดานการเรียนและดานพฤติกรรม  มีโครงการ/กิจกรรมที่สงเสริมผูเรียน  เชน  โครงการ

พัฒนาศักยภาพผูเรียน กิจกรรมวันเกียรติยศ   นอกจากนี้โรงเรียนไดจัดทําแผนงานวิจัยและพัฒนา  สอบถามความพึงพอใจผลการบริหาร จัดการศึกษา ตามนโยบาย

ของผูบริหารโรงเรียน  ของผูเรียนตอการจัดการศึกษาของโรงเรียน 

-   โรงเรียนดําเนินการสงเสริมใหครูตรวจสอบและประเมินผูเรียนอยางเปนระบบและนําผลมาพัฒนาผูเรียน  โดยจัดทําแผนการจัดการเรียนรูของครูผูสอนแตละกลุม

สาระไดระบุตัวชี้วัด/จุดประสงคการเรียนรู   วิธีการวัดผลประเมินผล  เครื่องมือวัดผลประเมินผลและเกณฑการผานแตละจุดประสงคการเรียนรูไวอยางชัดเจน มีการ

วัดผลประเมินหลากหลายครบถวนตามจุดประสงค  มีเครื่องมือวัดผลประเมินผลที่สอดคลองและตอบสนองจุดประสงคการเรียนรูครบ  ทุกขอและมีความหลากหลาย

ของเคร่ืองมือการวัดผลประเมินผลในหนวยนั้น ๆ  สงผลใหผูเรียนไดรับการพัฒนาและประเมินตามตัวชี้วัดและบรรลุผลตามมาตรฐานการเรียนรูที่กําหนดดวยวิธีการ

วัดและประเมินผลท่ีหลากหลาย   และเปนขอมูลยอนกลับแกผูเรียนและนําผลมาใชพัฒนาผูเรียน อีกทั้งมีการตรวจสอบและประเมินคุณภาพการจัดการเรียนรูอยาง

เปนระบบ  โดยนิเทศการสอนของครูซึ่งระบุไวในแบบฟอรมการนิเทศ  ขอที่  8  พบวา  ครูผูสอนมีการใชเครื่องมือวัดและประเมินผลที่สอดคลองและตอบสนองจุด

ประสงคการเรียนรูและมีความหลากหลายของเคร่ืองมือวัดผลประเมินผลในหนวยนั้นๆ  นอกจากนั้นครูผูสอนไดจัดทําวิจัยในชั้นเรียน เพื่อแกไขปญหาที่เกิดขึ้นใน

หองเรียนและนําผลไปใชทันทีและสะทอนขอมูล   ปรับปรุงการเรียนการสอนเพื่อประโยชนสูงสุดแกผูเรียน  

-   โรงเรียนดําเนินการสงเสริมใหครูและผูมีสวนเก่ียวของรวมกันแลกเปลี่ยนเรียนรูและประสบการณและใหขอมูลสะทอนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียน

รู  โดยโรงเรียนมีกิจกรรมประชุมผูปกครอง เพ่ือเปดโอกาสใหผูปกครองมีสวนรวมในการแสดงความคิดเห็นในการจัดการเรียนการสอน รวมกันพัฒนาใหดียิ่งขึ้น  และ

ไดดําเนินการ สํารวจความพึงพอใจของผูปกครองและชุมชนตอการพัฒนาคุณภาพของสถานศึกษา  เกี่ยวกับหลักสูตร  การจัดการเรียนการสอน  งบประมาณ 

กิจกรรม  อัตลักษณ  เอกลักษณของโรงเรียน ความพึงพอใจ  สะทอนวา โรงเรียนมีการบริหารจัดการแบบมีสวนรวมโดยใชขอมูลผลการประเมินหรือผลการวิจัยเปน

ฐานความคิดดานการจัดการ  มีการสงเสริม ผูปกครองและชุมชนเขามามีสวนรวมในการพัฒนาโรงเรียนโดยมีคณะกรรมการบริหารการศึกษาและชมรมผูปกครอง

นอกจากน้ีครู นักเรียน ผูปกครอง  และชุมชนมีความพึงพอใจผลการบริหาร จัดการศึกษาของโรงเรียนในระดับดีมาก  มีการจัดระบบขอมูลในการบริหารจัดการการ

เพ่ือพัฒนาคุณภาพโรงเรียน   นอกจากนี้ยังมีการประชุมภาคี 4 ฝาย ประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียนเพื่อรายงานผลการพัฒนาหลักสูตรของสถานศึกษาให

สอดคลองกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและความตองการของผูเรียน  ชุมชนทองถิ่น  และคณะกรรมการบริหารโรงเรียนใหความ เห็นชอบรายงานผล

การดําเนินงานประจําปของสถานศึกษา เสนอแนะ ใหคําปรึกษา

             -    โรงเรียนมีการประชุมสรุปรายงานประจําปจากหัวหนาฝายและผูที่เกี่ยวของเพื่อการพัฒนาอยางจริงจังและยั่งยืน  มีการประชุมฝาย  ประชุมกลุมสาระ

เพ่ือชี้แจงแผน งานโครงการกิจกรรม อีกท้ังยังมีการประชุมสามัญประจําเดือน  เพื่อแบงปนประสบการณใหขอมูลสะทอนกลับเพื่อพัฒนาปรับปรุงการจัดการเรียนรูให

ดีขึ้น นอกจากน้ีคณะผูบริหารและครูไดประชุมเชิงวิชาการแลกเปลี่ยนเรียนรูและใหขอมูลสะทอนกลับ รวมกับโรงเรียนในเครืออัครสังฆมณฑลทาแร – หนองแสง ทั้ง

8  โรงเรียน  เพ่ือพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน
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2. สรุปผลการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา

ระดับปฐมวัย

มาตรฐานการศึกษา ระดับคุณภาพ

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของเด็ก ดีเลิศ

1. มีพัฒนาดานรางกาย แข็งแรง มีสุขนิสัยที่ดี และดูแลความปลอดภัยของตนองได ดีเลิศ

2. มีพัฒนาการดานอารมณ จิตใจ ควบคุม และแสดงออกทางอารมณได ยอดเยี่ยม

3. มีพัฒนาการดานสังคม ชวยเหลือตนเองและเปนสมาชิกที่ดีของสังคม ดีเลิศ

4. มีพัฒนาการดานสติปญญา ส่ือสารได มีทักษะการคิดพื้นฐาน และแสวงหาความรูได ดีเลิศ

มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ ยอดเยี่ยม

1. มีหลักสูตรครอบคลุมพัฒนาการทั้งสี่ดาน สอดคลองกับบริบทของทองถิ่น ยอดเยี่ยม

2. จัดครูใหเพียงพอกับช้ันเรียน ยอดเยี่ยม

3. สงเสริมใหครูมีความเชี่ยวชาญดานการจัดประสบการณ ยอดเยี่ยม

4. จัดสภาพแวดลอมและสื่อเพ่ือการเรียนรูอยางปลอดภัยและเพียงพอ ยอดเยี่ยม

5. ใหบริการส่ือเทคโนโลยีสารสนเทศและส่ือการเรียนรูเพื่อสนับสนุน การจัดประสบการณ ยอดเยี่ยม

6. มีระบบบริหารคุณภาพที่เปดโอกาสใหผูเกี่ยวของทุกฝายมีสวนรวม ยอดเยี่ยม

มาตรฐานที่ 3 การจัดประสบการณที่เนนเด็กเปนสําคัญ ยอดเยี่ยม

1. จัดประสบการณที่สงเสริมใหเด็กมีพัฒนาการทุกดาน อยางสมดุลเต็มศักยภาพ ยอดเยี่ยม

2. สรางโอกาสใหเด็กไดรับประสบการณตรง เลนและปฏิบัติอยางมีความสุข ยอดเยี่ยม

3. จัดบรรยากาศที่เอ้ือตอการเรียนรู ใชสื่อและเทคโนโลยี ท่ีเหมาะสมกับวัย ดีเลิศ

4. ประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริงและนําผลการประเมินพัฒนาการเด็กไปปรับปรุงการจัดประสบการณและพัฒนาเด็ก ยอดเยี่ยม

สรุปผลการประเมินระดับปฐมวัย ยอดเยี่ยม
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ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

มาตรฐานการศึกษา ระดับคุณภาพ

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผูเรียน ดีเลิศ

ผลสัมฤทธ์ิทางวิชาการของผูเรียน

1. มีความสามารถในการอาน การเขียน การสื่อสาร และ การคิดคํานวณ ดีเลิศ

2. มีความสามารถในการคิดวิเคราะห คิดอยางมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและแกปญหา ดีเลิศ

3. มีความสามารถในการสรางนวัตกรรม ดีเลิศ

4. มีความสามารถในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร ดีเลิศ

5. มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา ดีเลิศ

6. มีความรูทักษะพ้ืนฐาน และเจตคติที่ดีตองานอาชีพ ยอดเยี่ยม

คุณลักษณะที่พึงประสงคของผูเรียน

7. การมีคุณลักษณะและคานิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากําหนด ยอดเยี่ยม

8. ความภูมิใจในทองถิ่นและความเปนไทย ดีเลิศ

9. การยอมรับที่จะอยูรวมกันบนความแตกตางและหลากหลาย ดีเลิศ

10. สุขภาวะทางรางกายและจิตสังคม ดีเลิศ

มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ ยอดเยี่ยม

1. มีเปาหมายวิสัยทัศนและพันธกิจที่สถานศึกษากําหนดชัดเจน ยอดเยี่ยม

2. มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา ยอดเยี่ยม

3. ดําเนินงานพัฒนาวิชาการที่เนนคุณภาพผูเรียนรอบดานตามหลักสูตรสถานศึกษาและทุกกลุมเปาหมาย ยอดเยี่ยม

4. พัฒนาครูและบุคลากรใหมีความเช่ียวชาญทางวิชาชีพ ยอดเยี่ยม

5. จัดสภาพแวดลอมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อตอการจัดการเรียนรู อยางมีคุณภาพ ยอดเยี่ยม

6. จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและ การจัดการเรียนรู ยอดเยี่ยม

มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ ยอดเยี่ยม

1. จัดการเรียนรูผานกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถนําไปประยุกตใชในชีวิตได ยอดเยี่ยม

2. ใชส่ือ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหลงเรียนรูที่เอื้อ ตอการเรียนรู ยอดเยี่ยม

3. มีการบริหารจัดการช้ันเรียนเชิงบวก ยอดเยี่ยม

4. ตรวจสอบและประเมินผูเรียนอยางเปนระบบ และ นําผลมาพัฒนาผูเรียน ยอดเยี่ยม

5. มีการแลกเปลี่ยนเรียนรูและใหขอมูลสะทอนกลับ เพื่อพัฒนาปรับปรุงการจัดการเรียนรู ยอดเยี่ยม

สรุปผลการประเมินระดับขั้นพ้ืนฐาน ยอดเยี่ยม
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3. จุดเดน

ระดับปฐมวัย

คุณภาพของเด็ก

1.มีพัฒนาการดานรางกายแข็งแรง มีสุขนิสัยที่ดีและดูแลความปลอดภัยของตนเองได 2.มีพัฒนาการดานอารมณ จิตใจ ควบคุมและแสดงออกทางอารมณได 3.มี

พัฒนาการดานสังคม ชวยเหลือตนเองและเปนสมาชิกท่ีดีของสังคม 4.มีพัฒนาการดานสติปญญา สื่อสารได มีทักษะการคิดพื้นฐานและแสวงหาความรูได

กระบวนการบริหารและการจัดการ

1.มีหลักสูตรครอบคลุมพัฒนาการท้ัง 4 ดาน สอดคลองกับบริบทของทองถิ่น 2.จัดครูใหเพียงพอกับชั้นเรียน 3.สงเสริมใหครูมีความเชี่ยวชาญดานการจัดประสบการณ

4.จัดสภาพแวดลอมและสื่อเพ่ือการเรียนรูอยางปลอดภัยและเพียงพอ 5.ใหบริการสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนรูเพื่อสนับสนุนการจัดประสบการณ 6.มี

ระบบบริหารคุณภาพท่ีเปดโอกาสใหผูเกี่ยวของทุกฝายมีสวนรวม

การจัดประสบการณที่เนนเด็กเปนสําคัญ

1.จัดประสบการณที่สงเสริมใหเด็กมีพัฒนาการทุกดานอยางสมดุลเต็มศักยภาพ 2.สรางโอกาสใหเด็กไดรับประสบการณตรง เลน และปฏิบัติอยางมีความสุข 3.มีหอง

ศูนยสื่อ ที่สามารถใชในการเรียนรูพัฒนาการครบท้ัง 4 ดาน 4.การจัดประสบการณบูรณาการผานกิจกรรมตางๆใหกับเด็กในทุกชวงชั้น จัดใหมีกิจกรรมดนตรีอิเล็กโทน

คอมพิวเตอร จินตคณิต ภาษาอังกฤษ ภาษาจีนและการสอนโดย English Program

ระดับขั้นพ้ืนฐาน

คุณภาพของผูเรียน

1. ผลการทดสอบระดับชาติขั้นพ้ืนฐานมีคาเฉลี่ย สูงกวา ระดับประเทศทุกรายวิชา 2. นักเรียนโรงเรียนเซนตยอแซฟสกลนครไดรับการปลูกฝงในเรื่องการทองคําศัพท

ภาษาอังกฤษทุกวัน 3. นักเรียนโรงเรียนเซนตยอแซฟสกลนคร มีคุณลักษณะและคานิยมที่ดีสูงกวาคาเปาหมายที่สถานศึกษากําหนด

กระบวนการบริหารและการจัดการ

1. มีเปาหมายวิสัยทัศนและพันธกิจท่ีสถานศึกษากําหนดชัดเจน 2. มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 3. ดําเนินงานพัฒนาวิชาการที่เนนคุณภาพผูเรียน

รอบดานตามหลักสูตรสถานศึกษา โดยใชหลักสูตรไทยคิดคอมท่ีมุงพัฒนาผูเรียนใหมีทักษะการทํางาน 4. พัฒนาครูและบุคลากรใหมีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 5. จัด

สภาพแวดลอมทางกายภาพและสังคมท่ีเอ้ือตอการจัดการเรียนรู เชน หองดนตรี หองคอมพิวเตอร

กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ

1. ครูมีแผนการจัดการเรียนรู ท่ีสงเสริมการเรียนรูผานกระบวนการคิดและปฏิบัติจริงและสามารถนําไปประยุกตใช ในชีวิตได 2. ครูผูสอนมีการใชเทคนิคการสอนอยาง

หลากหลายสรางกระบวนการคิดใหกับนักเรียน 3. โรงเรียนมีการสงเสริมทักษะดานภาษาท้ัง 2 ภาษา (อังกฤษ จีน) มีการวัดประเมินผล การรายงานพัฒนาการความ

กาวหนาอยางเปนรูปธรรม

4. จุดควรพัฒนา

ระดับปฐมวัย

คุณภาพของเด็ก

1.เด็กบางสวนไมไดรับการพัฒนาสงเสริมตอเนื่องจากโรงเรียนเนื่องจากอยูกับปู ยา ตา ยาย 2.จัดใหมีหลักสูตรการศึกษาสําหรับเด็กพิเศษที่เรียนรวม 3.จัดใหมีครู

เฉพาะทางหรือจัดอบรมครูสําหรับเด็กพิเศษ 4. ปลูกจิตสํานึกผูเรียนโดยใชหลักเศรษฐกิจพอเพียง

กระบวนการบริหารและการจัดการ

1.ครูผูสอนไดรับการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนโดยใชเทคนิควิธี และนวัตกรรมท่ีหลากหลาย 2.พัฒนาบุคลากรใหมีความรู ความสามารถเทคนิคและทักษะในการ

จัดกิจกรรมการเรียนการสอน 3.ปรับสภาพแวดลอมเพิ่มความหลากหลายในการเรียนรู 4.เครื่องเลนสนามไมมีสําหรับเด็กไดเลน ในการจัดกิจกรรมการเรียนรูกลางแจง

ซ่ึงมีความสําคัญ แตเด็กยังไมมีโอกาสไดเลน

การจัดประสบการณที่เนนเด็กเปนสําคัญ

1.ครูควรเนนการจัดกิจกรรมโดยใชแหลงเรียนรูภายในใหเกิดประโยชนมากท่ีสุด 2.ครูใชวิธีสอนที่หลากหลายสงเสริมการคิดวิเคราะห/สังเคราะห/สรางสรรค 3.สงเสริม

ใหเด็กตระหนักในเร่ืองความประหยัด/ใชทรัพยากรอยางมีประสิทธิภาพ 4.สงเสริมใหเด็กรูจักคุณคาอาหาร/ลักษณะนิสัยที่ดี/ ถูกสุขลักษณะ สะอาด

ระดับขั้นพ้ืนฐาน

คุณภาพของผูเรียน
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1.ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนใหมีความสามารถในการอานและการเขียน การสื่อสารและการคิดคํานวณเพิ่มขึ้นทุกระดับในปการศึกษาตอไป 2. การปลูกฝงใหผู

เรียนมีระเบียบวินัยในตนเอง มีความรับผิดชอบท้ังในเรื่องสวนตัวและเรื่องการเรียน 3. ผูเรียนบางสวนมีนํ้าหนักไมเปนไปตามเกณฑกรมอนามัย คือ อวน และเริ่มอวน

ควรจัดกิจกรรมให ผูเรียนได ออกกําลังกาย ใหความรูเรื่องการเลือกรับประทานอาหาร เพื่อควบคุมน้ําหนัก

กระบวนการบริหารและการจัดการ

1.ครูควรนําความรูที่ไดจากการพัฒนาตนเองไปตอยอดในการสรางสรรคนวัตกรรมใหม ๆ เพื่อสรางองค ความรูใหม ๆ ใหกับนักเรียน 2. ครูควรนําขอเสนอแนะจาก

การนิเทศการสอนมาปรับปรุงพัฒนาการจัดการเรียนการสอนในปตอไป 3. ควรจัดกิจกรรมสงเสริมปลูกฝงใหผูเรียนเคารพและใสใจตอชุมชน และปลูกฝงการเรียนรู

เก่ียวกับสิ่งแวดลอมที่ยั่งยืนอยางเปนระบบ เชน ลดการใชพลังงานและสิ่งแวดลอม ลดปริมาณขยะในโรงเรียน และการใชทรัพยากรธรรมชาติ เชน ไฟฟา นํ้า

กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ

ครูผูสอนควรจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning ในทุกกลุมสาระวิชาเพื่อใหผูเรียนมีทักษะ กระบวนการคิดอยางเปนระบบ และมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู

ระหวางผูเรียนกับครูผูสอน

5. แนวทางการพัฒนา

    ระดับปฐมวัย

1. ครูผูสอนไดรับการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนโดยใชเทคนิควิธี และนวัตกรรมที่หลากหลาย

2. ปรับสภาพแวดลอมเพิ่มความหลากหลายในการเรียนรู

3. สงเสริมใหครูทําวิจัยในชั้นเรียน

4. สงเสริมการนิเทศและติดตามการจัดการเรียนการสอนของครู

5. พัฒนาบุคลากรใหมีความรู ความสามารถเทคนิคและทักษะในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน

ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน

1. สงเสริมและพัฒนาศักยภาพผูเรียนมีความสามารถในการอานและการเขียน การสื่อสารและการคิดคํานวณในแตละระดับชั้นใหสูงกวาเปา

หมายที่กําหนด

2. สงเสริมพัฒนาครูและบุคลากรใหมีความเชี่ยวชาญทางดานวิชาชีพตรงตามความตองการของครูและสถานศึกษา และจัดใหมีชุมชน      การ

เรียนรูทางวิชาชีพเพ่ือพัฒนางาน

3. สงเสริมและสนับสนุนใหบุคลากรใชส่ือ เทคโนโลยีสารสนเทศ  และแหลงเรียนรู  รวมทั้งภูมิปญญาทองถิ่นที่เอื้อตอการเรียนรู  โดยสราง

โอกาสใหผูเรียนไดแสวงหาความรูดวยตนเอง มีการมีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก และเรียนรูรวมกันอยางมีความสุข

6. ความตองการชวยเหลือ

ระดับปฐมวัย

การพัฒนาเด็กพิเศษ/ดูแลเอาใจใสเด็กที่พัฒนาการชากวาผูอื่นใหครูเขารับการอบรม/ศึกษา/ดูงาน/เขาถึงขาวสาร งานดานวิชาการอยางตอ

เน่ืองการสนับสนุนงบประมาณการสรางหองปฏิบัติการ

    ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน

ความตองการชวยเหลือ ตองการใหคําปรึกษาและชวยเหลือ แนะนําสถานศึกษา  เพื่อใหการประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา

พัฒนาอยางตอเน่ืองจากหนวยงานตนสังกัด

7. ความโดดเดนของสถานศึกษา(ถามี)

- ผลการทดสอบระดับชาติ O-Net ชั้นประถมศึกษาปท่ี 6

ระดับการศึกษา : ขั้นพ้ืนฐาน

ไดรับการยอมรับเปนตนแบบระดับ : ชาติ (C2)

กระบวนการพัฒนาความโดดเดนของสถานศึกษา
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Miss Kunnika Thongwongsa   ผูอํานวยการ
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ประกาศโรงเรียน เร่ือง การกําหนดมาตรฐานการศึกษาและคาเปาหมายความสําเร็จของ

โรงเรียนระดับปฐมวัย และระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
 

(เร่ือง กําหนดคาเปาหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับปฐมวัยและ

ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน)



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



การก าหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา   
เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา  ปีการศึกษา 2563 

เรื่อง  ก าหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  ระดับขั้นพื้นฐาน 
.................................................................................................. 

 
มาตรฐาน / ตัวบ่งช้ี ค่าเป้าหมายมาตรฐาน 

มาตรฐาน สพฐ. 3 มาตรฐาน ค่าเป้าหมายมาตรฐาน 
(ร้อยละ/ระดับคุณภาพ) 

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน ดีเลิศ 
1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน  
1. มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสารและการคิด
ค านวณ 

80 

2. มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ 
อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและแก้ปัญหา 

80 

3. มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม 80 
4. มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 80 
5. มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 75 
6. มีความรู้ ทักษะพ้ืนฐานและเจตคติท่ีดีต่องานอาชีพ 80 
1.2 คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน  
1. การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามสถานศึกษาก าหนด 85 
2. ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย 85 
3. การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย 85 
4. สุขภาวะทางร่างกายและจิตสังคม 85 
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ  ดีเลิศ 
2.1 มีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจที่สถานศึกษาก าหนด
ชัดเจน  

ดีเลิศ 

2.2 มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา ดีเลิศ 
2.3 ด าเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตาม
หลักสูตรสถานศึกษาและทุกกลุ่มเป้าหมาย 

ดีเลิศ 

2.4 พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ ดีเลิศ 
2.5 จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการ
เรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 

ดีเลิศ 

2.6 จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหาร
จัดการและการจัดการเรียนรู้ 
 

ดีเลิศ 



มาตรฐาน / ตัวบ่งช้ี ค่าเป้าหมายมาตรฐาน 
มาตรฐาน สพฐ. 3 มาตรฐาน ค่าเป้าหมายมาตรฐาน 

(ร้อยละ/ระดับคุณภาพ) 
มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียน
เป็นส าคัญ 

ดีเลิศ   

3.1 จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริงและ
สามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 

85 

3.2 ใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการ
เรียนรู้ 

85 

3.3 มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก 80 
3.4 ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบและน าผลมา
พัฒนาผู้เรียน 

80 

3.5 มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพ่ือพัฒนา
และปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 

85 

 
 

หมายเหตุ เกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษา 
เกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐาน  สพฐ. ระดับประถมและมัธยม    

โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ สกลนคร  มีค่าเป้าหมายแต่ละมาตรฐานก าหนดเป็น ร้อยละ/ระดับคุณภาพ  5  ระดับ   
เพ่ือให้สอดคล้องกับการประเมิน  ดังนี้ 

ระดับคุณภาพ 1  ก าลังพัฒนา ร้อยละ 00.00 - 49.99 
ระดับคุณภาพ 2 ปานกลาง ร้อยละ 50.00 – 59.99 
ระดับ   คุณภาพ 3 ดี  ร้อยละ 60.00 -74.99 
ระดับคุณภาพ 4 ดีเลิศ  ร้อยละ 75.00 - 89.99  
ระดับคุณภาพ 5 ยอดเยี่ยม ร้อยละ 90.00 - 100  

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



การก าหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา   
เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา  ปีการศึกษา 2563 

เรื่อง  ก าหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  ระดับปฐมวัย 
.................................................................................................. 

 
มาตรฐาน / ตัวบ่งช้ี ค่าเป้าหมายมาตรฐาน 

มาตรฐาน สพฐ. 3 มาตรฐาน ค่าเป้าหมายมาตรฐาน 
(ร้อยละ/ระดับคุณภาพ) 

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของเด็ก ดีเลิศ 
1.1 มีพัฒนาการด้านร่างกายแข็งแรง มีสุขนิสัยที่ดีและดูแลความปลอดภัย
ของตนเองได้ 

80   

1.2 มีพัฒนาการด้านอารมณ์ จิตใจ ควบคุมและแสดงออกทางอารมณ์ได้ 80    
1.3 มีพัฒนาการด้านสังคม ช่วยเหลือตนเองและเป็นสมาชิกที่ดีของสังคม 80   
1.4 มีพัฒนาการด้านสติปัญญา สื่อสารได้ มีทักษะการคิดพื้นฐานและ
แสวงหาความรู้ได้ 

80    

มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ ดีเลิศ 
2.1 มีหลักสูตรครอบคลุมพัฒนาการทั้ง 4 ด้าน สอดคล้องกับบริบทของ
ท้องถิ่น 

85  

2.2 จัดครูให้เพียงพอกับช้ันเรียน 85   
2.3 ส่งเสริมให้ครูมีความเชี่ยวชาญด้านการจัดประสบการณ์ 85  
2.4 จัดสภาพแวดล้อมและสื่อเพื่อการเรียนรู้อย่างปลอดภัยและเพียงพอ 85    
2.5 ให้บริการสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนรู้ เพื่อสนับสนุนการ
จัดประสบการณ์ 85    

2.6 มีระบบบริหารคุณภาพที่เปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วม 85   
มาตรฐานที่ 3 การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นส าคัญ ดีเลิศ 
3.1 จัดประสบการณ์ที่ส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการทุกด้านอย่างสมดุลเต็ม
ศักยภาพ 85   

3.2 สร้างโอกาสให้เด็กได้รับประสบการณ์ตรง เล่น และปฏิบัติอย่างมี
ความสุข 85  

3.3 จัดบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรยีนรู ้ใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับวัย 85    
3.4 ประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริงและน าผลการประเมินพัฒนาการ
เด็กไปปรับปรุงการจัดประสบการณ์และพัฒนาเด็กน าผลการประเมิน 

80    
  

 
 

หมายเหตุ เกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษา 
เกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐาน  สพฐ. ระดับปฐมวัย   โรงเรียนเซนต์ยอแซฟสกลนคร  

มีค่าเป้าหมายแต่ละมาตรฐานก าหนดเป็น ร้อยละ/ระดับคุณภาพ  5  ระดับ  เพื่อให้สอดคล้องกับการประเมิน  ดังนี้ 
 
ระดับคุณภาพ 1  ก าลังพัฒนา ร้อยละ 00.00 - 49.99 
ระดับคุณภาพ 2 ปานกลาง ร้อยละ 50.00 – 59.99 
ระดับคุณภาพ 3 ดี  ร้อยละ 60.00 -74.99 
ระดับคุณภาพ 4 ดีเลิศ  ร้อยละ 75.00 - 89.99  
ระดับคุณภาพ 5 ยอดเยี่ยม ร้อยละ 90.00 - 100  



รายงานการประชุมหรือการใหความเห็นชอบ SAR ของคณะกรรมการบริหารโรงเรียน
 

(รายงานการประชุมหรือการใหความเห็นชอบ SAR ของคณะกรรมการบริหารโรงเรียน)



 

 

 

 

 

เร่ือง  เห็นชอบการจัดท ารายงานประจ าปีของสถานศึกษา (SAR) ประจ าปีการศึกษา 2563 

 

 โรงเรียนเซนต์ยอแซฟสกลนคร ได้จัดท ำรำยงำนประจ ำปีของสถำนศึกษำ ระดับปฐมวัยและระดับ
กำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน ประจ ำปีกำรศึกษำ 2563 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว  จึงน ำเสนอต่อคณะกรรมกำรบริหำรโรงเรียน
พิจำรณำอนุมัติก่อนเผยแพร่แก่ผู้ที่เกี่ยวข้อง เพ่ือเป็นแนวทำงในกำรพัฒนำคุณภำพผู้เรียน พัฒนำคุณภำพบุคลำกร  
พัฒนำคุณภำพกำรบริหำรจัดกำรให้มีมำตรฐำนที่ดียิ่งขึ้นต่อไป  ได้ลงลำยมือชื่อรับรองเห็นชอบ ดังนี้ 

 

1. บำทหลวงวิรัช  นำรินรักษ์  ผู้ลงนำมแทนฯและผู้จัดกำร ประธำนกรรมกำร      ................. 

2. นำงศิริพร  ศิริพันธ์  ผู้แทนครู   กรรมกำร        ................. 

3. นำงวีรวรรณ  แพนลิ้นฟ้ำ  ผู้แทนผู้ปกครอง   กรรมกำร        ................. 

4. บำทหลวงทินกร  เหลือหลำย ผู้ทรงคุณวุฒิ   กรรมกำร        ..................   

5. นำยนิทัศน์  เสมอพิทักษ์  ผู้ทรงคุณวุฒิ   กรรมกำร        .................. 

6. นำยประจวบ  บรรจงศิลป์  ผู้ทรงคุณวุฒิ   กรรมกำร        ....... ......... 

7. ซิสเตอร์ถนอมศรี  รำชปัญญำ ผู้อ ำนวยกำรฯ  กรรมกำรและเลขำนุกำร        ................. 

8.  นำงลัดดำวัลย์   จันลำวงศ ์ คร ู   กรรมกำรผู้ช่วยเลขำนุกำร       ................. 



คําสั่งแตงตั้งคณะทํางานจัดทํา SAR
 

(คําสั่งแตงต้ังคณะทํางานจัดทํา SAR)



 



 

 

 



แผนผังอาคารสถานที่
 

( แผนผังอาคารสถานที่)



แผนผังโรงเรียนเซนต์ยอแซฟสกลนคร  (Saint Joseph Sakonnakhon School Map) 
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โครงสรางการบริหารงานโรงเรียน
 

(โครงสรางการบริหารงานโรงเรียน )



โครงสร้างการบริหารโรงเรียนในเครืออัครสังฆมณฑลท่าแร่ –หนองแสง ปีการศึกษา 2563 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

มุขนายกอคัรสังฆมณฑลท่าแร่-หนองแสง 

 
ฝ่ายการศึกษาและอบรมฯ 

 คณะกรรมการบริหารโรงเรียน 

ผู้รับใบอนุญาต/ผู้จัดการ 

ผู้อ านวยการ 

คณะกรรมการด าเนินงานโรงเรียน 
ชมรม/สมาคมผู้ปกครองและครูฯ 

ชมรม/สมาคมศิษย์เก่าฯ 

แผนกการเงิน แผนกธุรการ 

ฝ่ายบริหารทัว่ไป ฝ่ายพฒันาคุณภาพ 

การศึกษาและบุคลากร 
 

ฝ่ายวชิาการ ฝ่ายปฐมวยั ฝ่ายกจิการนักเรียน 

-งานบริหารแผนกฯ 

-งานการเงินและ
บญัชี 
-งานจดัซ้ือจดัจา้ง 

-งานพสัดุ-ครุภณัฑ์ 
 

-งานบริหารแผนกฯ 
-งานสารบรรณ 
-งานทะเบียนและ
สถิติ 
-งานประชาสัมพนัธ์ 
 

-งานบริหารฝ่ายฯ 
-งานอาคารสถานท่ี 
-งานโภชนาการ 
-งานอนามยั 
-งานยานพาหนะ 
-งานสวสัดิภาพและ
ความปลอดภยั 

-งานเทคโนโลยแีละ
โสตทศันูปกรณ์ 
 

-งานบริหารฝ่ายฯ 
- งานวจิยัและพฒันา 
-งานนโยบายและแผน 
-งานประกนัคุณภาพ
การศึกษา 
-งานสารสนเทศ
โรงเรียน 
-งานทรัพยากรมนุษย ์
 

-งานบริหารฝ่ายฯ 
-งานพฒันาหลกัสูตร 
-งานการเรียนการสอน 
-งานวดัผลประเมินผล 
-งานนิเทศการสอน 
-งานแนะแนว 
-งานหอ้งสมุด 
-งานพฒันาส่ือ วจิยั และ
นวตักรรมการเรียนการสอน 

 

-งานบริหารฝ่ายฯ 
-งานระดบัชั้น 
-งานส่งเสริมคุณธรรม
จริยธรรม 
-งานกีฬา 
-งานกิจกรรมพฒันาผูเ้รียน 
-งานดนตรี-ดุริยางค ์
-งานชุมชนสัมพนัธ์ 
-งานอภิบาลและแพร่ธรรม 

 
 

-งานบริหารฝ่ายฯ 
-งานพฒันาหลกัสูตร 
-งานจดัประสบการณ์
เรียนรู้ 
-งานระดบัชั้น 
-งานวดัผลประเมินผล 
-งานนิเทศการจดั
ประสบการณ์เรียนรู้ 
-งานพฒันาส่ือ วจิยัและ
นวตักรรมการจดั
ประสบการณ์เรียนรู้ 
 

ฝ่ายธุรการ-การเงิน 



โครงสรางหลักสูตร เวลาเรียน ของโรงเรียน
 

( โครงสรางหลักสูตร เวลาเรียน ของโรงเรียน)



7. โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา  เวลาเรียนของโรงเรียน    
 

โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา 
โครงสร้างเวลาเรียน   หลักสูตรโรงเรียนเซนต์ยอแซฟสกลนคร  ก าหนดกรอบโครงสร้างเวลาเรียนระดับ
ประถมศึกษา  ดังนี้ 
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 

กลุ่มสาระการเรียนรู้/ กิจกรรม 
เวลาเรียน  (ชั่วโมง/ปี) 

ป.1 ป.2 ป.3 ป.4 ป.5 ป.6 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
1. ภาษาไทย 

      
200 200 200 160 160 160 

2. คณิตศาสตร์ 160 160 160 160 160 160 
3. วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 120 120 120 120 120 120 
4. สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม (120) (120) (120) (120) (120) (120) 
-  ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม  
-  หน้าที่พลเมืองวัฒนธรรมและการด าเนินชีวิตในสังคม 
-  เศรษฐศาสตร์ ภูมิศาสตร์ 

80 
 

80 
 

80 
 

80 
 

80 
 

80 
 

-  ประวัติศาสตร์ 40 40 40 40 40 40 
5. สุขศึกษาและพลศึกษา 80 80 80 80 80 80 
6. ศิลปะ 40 40 40 40 40 40 
7. การงานอาชีพ 40 40 40 40 40 40 
8. ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) 120 120 120 160 160 160 

รวมเวลาเรียนพ้ืนฐาน 880 880 880 880 880 880 
รายวิชา/กิจกรรมที่จัดเพ่ิมเติม       
1. หน้าที่พลเมือง 
2. ภาษาอังกฤษสื่อสาร       
3. ภาษาจีนสื่อสาร 
4. ดนตรี 
5. ดนตรีสากล 
6. นาฎศิลป ์
7. คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 
8. วิทยาศาสตร์เสริม 
9.ภาษาไทยเสริมทักษะ             .                  

40 
80 
80 
40 
40 
- 

40 
- 

40 

40 
80 
80 
40 
40 
- 

40 
- 

40 

40 
80 
80 
40 
40 
- 

40 
- 

40 

40 
80 
๘0 
40 
40 
40 
- 

40 
   - 

40 
80 
๘0 
40 
40 
40 
- 

40 
- 

40 
80 
๘0 
40 
40 
40 
- 

40 
- 

รวมเวลาเรียนรายวิชา/กิจกรรมที่จัดเพิ่มเติม 360 
 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรยีน 
1.  กิจกรรมแนะแนว 

(120) (120) (120) (120) (120) (120) 
40 40 40 40 40 40 

2. กิจกรรมนักเรียน        
     -  กิจกรรมลูกเสือ/เนตรนารี 40 40 40 40 40 40 
     -  กิจกรรมชุมนุม 30 30 30 30 30 30 
3. กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน์ 10 10 10 10 10 10 

รวมเวลาเรียนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 120 
  รวมเวลาเรียนตามโครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา 1,360 ชั่วโมง  



 
 

โครงสร้างเวลาเรียน Intensive English Program ( IEP )ระดับชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1-6 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้/ กิจกรรม 
เวลาเรียน  (ชั่วโมง/ปี) 

ป.1 ป.2 ป.3 ป.4 ป.5 ป.6 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
1. ภาษาไทย 

      
200 200 200 160 160 160 

2. คณิตศาสตร์ 160 160 160 160 160 160 
3. วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 120 120 120 120 120 120 
4. สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม (120) (120) (120) (120) (120) (120) 
-  ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม  
-  หน้าที่พลเมืองวัฒนธรรมและการด าเนินชีวิตในสังคม 
-  เศรษฐศาสตร์ ภูมิศาสตร์ 
-  หน้าที่พลเมือง 

80 
 

80 
 

80 
 

80 
 

80 
 

80 
 

-  ประวัติศาสตร์ 40 40 40 40 40 40 
5. สุขศึกษาและพลศึกษา 80 80 80 80 80 80 
6.  ศิลปะ 40 40 40 40 40 40 
7. การงานอาชีพ 40 40 40 40 40 40 
8. ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) 120 120 120 160 160 160 
      รวมเวลาเรียนรายวิชาพ้ืนฐาน 880 880 880 880 880 880 
รายวิชา/กิจกรรมที่จัดเพ่ิมเติม       
1.  คณิตศาสตร์( IEP) 
2.  วิทยาศาสตร์  (IEP) 
3.  ภาษาอังกฤษ( IEP) 
4.  ภาษาจีนสื่อสาร 
5.  ดนตรี 
6.  ดนตรีสากล 

8๐ 
8๐ 
8๐ 
๘๐ 
40 
๔๐ 

 

8๐ 
8๐ 
8๐ 
๘๐ 
๔๐ 
๔๐ 

 

8๐ 
8๐ 
8๐ 
๘๐ 
๔๐ 
๔๐ 

 

8๐ 
8๐ 
8๐ 
๘๐ 
๔๐ 
๔๐ 

 

8๐ 
8๐ 
8๐ 
๘๐ 
๔๐ 
๔๐ 

 

8๐ 
8๐ 
8๐ 
๘๐ 
๔๐ 
๔๐ 

 
รวมเวลาเรียนรายวิชา/กิจกรรมที่จัดเพิ่มเติม 400 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรยีน 
1.  กิจกรรมแนะแนว 

(120) (120) (120) (120) (120) (120) 
40 40 40 40 40 40 

2. กิจกรรมนักเรียน        
     -  กิจกรรมลูกเสือ/เนตรนารี 40 40 40 40 40 40 
     -  กิจกรรมชุมนุม 30 30 30 30 30 30 
3. กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน์ 10 10 10 10 10 10 

              รวมเวลาเรียนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 120 
รวมเวลาเรียนตามโครงสร้างหลักสูตสถานศึกษา 1,400  ชั่วโมง  

 
 
 
 



 
โครงสร้างเวลาเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 

หลักสูตรโรงเรียนเซนต์ยอแซฟสกลนคร  ก าหนดกรอบโครงสร้างเวลาเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  
ดังนี้ 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้/กิจกรรม 
เวลาเรียน  (ช่ัวโมง/ปี) 

ม.1 ม.2 ม.3 

ภาษาไทย 120 (3 นก.) 120 (3 นก.) 120 (3 นก.) 

คณิตศาสตร์ 120 (3 นก.) 120 (3 นก.) 120 (3 นก.) 

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 160 (4 นก.) 160 (4 นก.) 160 (4 นก.) 

สังคมศึกษาศาสนา และวัฒนธรรม 120 (3 นก.) 120 (3 นก.) 120 (3 นก.) 

ประวัติศาสตร์ 40 (1 นก.) 40 (1นก.) 40 (1นก.) 

สุขศึกษาและพลศึกษา 80 (2 นก.) 80 (2 นก.) 80 (2 นก.) 

ศิลปะ 80 (2 นก.) 80 (2 นก.) 80 (2 นก.) 

การงานอาชีพ 40 (1 นก.) 40 (1 นก.) 40 (1 นก.) 

ภาษาต่างประเทศ(ภาษาอังกฤษ) 120 (3 นก.) 120 (3 นก.) 120 (3 นก.) 

รวมเวลาเรียนพ้ืนฐาน 880 (22 นก.) 880 (22 นก.) 880 (22 นก.) 

รายวิชาเพ่ิมเติม 360 ( 9 นก.) 360 ( 9 นก.) 360 ( 9 นก.) 
หน้าที่พลเมือง 40 40 40 
ดนตรีสากล 40 40 40 
คณิตศาสตร์เพ่ิมเติม 40 40 40 
นาฏศิลป์ 40 40 40 
ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 80 80 80 
ภาษาจีนสื่อสาร 80 80 80 
ไอที 40 40 40 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรยีน (120) (120) (120) 
กิจกรรมแนะแนว 40 40 40 
กิจกรรมนักเรียน    
     -  กิจกรรมลูกเสือ/เนตรนารี 40 40 40 
     -  กิจกรรมชุมนุม 30 30 30 
กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน์ 10 10 10 

รวมเวลาเรียนทั้งหมด 1,360 ชั่วโมง 
 



 
โครงสร้างเวลาเรียน Intensive English Program  ( IEP )  ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้/กิจกรรม 
เวลาเรียน  (ช่ัวโมง/ปี) 

ม.1 ม.2 ม.3 

ภาษาไทย 120 (3 นก.) 120 (3 นก.) 120 (3 นก.) 

คณิตศาสตร์ 120 (3 นก.) 120 (3 นก.) 120 (3 นก.) 

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 160 (4 นก.) 160 (4 นก.) 160 (4 นก.) 

สังคมศึกษาศาสนา และวัฒนธรรม 120 (3 นก.) 120 (3 นก.) 120 (3 นก.) 

ประวัติศาสตร์ 40 (1นก.) 40 (1นก.) 40 (1นก.) 

สุขศึกษาและพลศึกษา 80 (2 นก.) 80 (2 นก.) 80 (2 นก.) 

ศิลปะ 80 (2 นก.) 80 (2 นก.) 80 (2 นก.) 

การงานอาชีพ 40 (1 นก.) 40 (1 นก.) 40 (1 นก.) 

ภาษาต่างประเทศ(ภาษาอังกฤษ) 120 (3 นก.) 120 (3 นก.) 120 (3 นก.) 

รวมเวลาเรียนพ้ืนฐาน 880 (22 นก.) 880 (22 นก.) 880 (22 นก.) 

รายวิชาเพ่ิมเติม 400 ( 9 นก.) 400 ( 9 นก.) 400 ( 9 นก.) 
คณิตศาสตร์  ( IEP ) 80 80 80 
วิทยาศาสตร์ ( IEP ) 80 80 80 
ภาษาอังกฤษ ( IEP ) 80 80 80 
ภาษาจีนสื่อสาร 80 80 80 
ดนตรีสากล 40 40 40 
คณิตศาสตร์เพ่ิมเติม 40 40 40 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรยีน (120) (120) (120) 
กิจกรรมแนะแนว 40 40 40 
กิจกรรมนักเรียน    
     -  กิจกรรมลูกเสือ/เนตรนารี 40 40 40 
     -  กิจกรรมชุมนุม 30 30 30 
กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน์ 10 10 10 

รวมเวลาเรียนทั้งหมด 1,400 ชั่วโมง 
 
 
 
 




